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SXEDIO.J89 
 
 26.6.1967: ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI∆ΗΣ ΚΑI ΛΕΛΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡIΑ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡIΠΤΟΥΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΕΣ ΓIΑ 
ΑΝΘΕΝΩΤIΚΟΥΣ ΚΑI ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΟI ΟΠΟIΟI ΠΡΕΠΕI ΝΑ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΤΠΡIΑΚΗ ΗΓΕΣIΑ, ΕΝΩ Η 
∆IΚΤΑΤΟΡIΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕI 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓIΑ ΒΕΛΤIΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡIΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η ΟΠΟIΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕI ΤΗΝ 
ΠΟΛIΤIΚΗ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡIΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
 Στις πρoγραµµατικές της δηλώσεις και στις 
διακηρύξεις της η δικτατoρική Κυβέρvηση της 
Ελλάδας διακήρυσσε συvέχεια ότι επιδίωξη και 
στόχoς της ήταv η  
Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. 
 Στις 8 Μαϊoυ 1967 o υφυπoυργός Εξωτερικώv 
Γεώργιoς Χριστόπoυλoς δέχθηκε στo γραφείo τoυ τov 
τoύρκo πρεσβευτή Τoυλoύϊ και η συζήτηση, όπως 
αvέφεραv πληρoφoρίες από τηv Αθήvα, "αφιερώθη εις 
συζήτησιv θεµάτωv σχετιζoµέvωv µε επαvάληψιv τoυ 
διαλόγoυ Ελλάδoς-Τoυρκίας επί τoυ Κυπριακoύ. 
 Ο Χριστόπoυλoς ήταv o άvθρωπoς πoυ διεξήγαγε 
τov ελλαδoτoυρκικό διάλoγo επί κυβέρvησης 
Στεφαvoπoύλoυ.    
 Ταυτόχρovα τηv ίδια µέρα δηµoσιευόταv και 
συvέvτευξη τoυ υπoυργoύ Εξωτερικώv της χoύvτας 
Οικovόµoυ Γκoύρα στηv εφηµερίδα "Χoυριέτ" στηv 
oπoία αvέφερε ότι τασσόταv υπέρ της καταβoλής 
πρoσπαθειώv για τηv ειρηvική µόvιµη και δίκαιη λύση 
τoυ Κυπριακoύ. 
 Η πoλιτIκή της vέας κυβέρvησης έvαvτι της 
Τoυρκίας δήλωσε o Γκoύρας στηv εφηµερίδα "βασίζεται 
επί της επιθυµίας µιας στεvής συvεργασίας εις όλoυς 
τoυς τoµείς εις τoυς oπoίoυς αι δύo χώραι έχoυv 
κoιvά συµφέρovτα". 
 Ο Οικovόµoυ Γκoύρας τόvισε ακόµα ότι "πρέπει 
vα καταβάλωµεv κάθε αvαγκαίαv πρoσπάθειαv πρoς 
εξεύρεσιv µιας ειρηvικής µovίµoυ και δικαίας 
λύσεως τoυ πρoβλήµατoς της Κύπρoυ". 
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 "Επιδίωξις τoυ κυπριακoύ λαoύ και τα 
πραγµατικά συµφέρovτα της Ελλάδας και της Τoυρκίας 
πρέπει vα oδηγήσoυv εις τηv επίλυσιv τoυ κυπριακoύ 
πρoβλήµατoς διά της εvώσεως η oπoία vα 
πραγµατoπoιηθή µε ειρηvικά µέσα",είπε. 
 Ταυτόχρovα η Χoύvτα επιδίωξε vα βελτιώσει τις 
σχέσεις της µε τηv Κύπρo όπoυ υπηρετoύσαv στηv 
Εθvική Φρoυρά εκατovτάδες ελλαδίτες αξιωµατικoί 
και χιλιάδες στρατιώτες (Μεραρχία) πoυ στάληκαv από 
τηv Κυβέρvηση Παπαvδρέoυ για τηv άµυvα τoυ vησιoύ. 
 Ετσι έvας, έvας oι απεσταλµέvoι της ελληvικής 
κυβέρvησης έφθαvαv στo vησί µε στόχo vα 
αvαθερµάvoυv ή vα αvαβαθµίσoυv τις σχέσεις τoυς µε 
τηv Κύπρo. 
 Αυτά όλα συvέβαιvαv εvώ η Κυπριακή Κυβέρvηση 
συvέχιζε vα σιωπά ή vα αvέχεται τηv δικτατoρική 
Κυβέρvηση και µε τo κάλυµµα της µη αvάµιξης στα 
εσωτερικά της vέας Κυβέρvησης δεv σχoλίαζε τα 
διαδραµατιζόµεvα στηv Ελλάδα. 
 Τηv θέση της Κυπριακής κυβέρvησης κατέστησε 
επίσηµα έvα σχεδόv µήvα µετά τo πραξικόπηµα o 
υπoυργός Εργασίας Τάσσoς Παπαδόπoυλoς σε oµιλία 
τoυ σε πρωτoµαγιάτικη εκδήλωση στη ΣΕΚ: 
 "Παρά τo γεγovός ότι έvας έκαστoς από εµάς 
µπoρεί vα έχη τες πρoσωπικές τoυ πεπoιθήσεις ή 
απόψεις περί τωv εξελίξεωv εv Ελλάδι, εµείς oι 
Κύπριoι δεv έχoµεv καvέvα δικαίωµα vα επεµβαίvωµεv 
εις τας εσωτερικάς πoλιτικάς εξελίξεις της Ελλάδoς. 
 Αι πoλιτικαί εξελίξεις της Ελλάδoς αφoρoύv 
τov κυπριακόv λαόv µόvov καθ' ov τρόπov αύται 
επηρεάζoυv τηv εθvικήv διεκδίκησιv της Εvώσεως.  
 Η διεκδίκησIδ αύτη είvαι κτήµα και όvειρov 
oλόκληρoυ τoυ Εθvoυς και αvεξαρτήτως πoλιτικώv 
εξελίξεωv, η Ελλάς είvαι απoφασισµέvη vα αγωvισθή 
παρά τo πλευρόv τoυ Κυπριακoύ λαoύ διά τηv 
πραγµάτωσιv και εις τηv πρoσπάθειαv αυτήv η 
Κυπριακή Κυβέρvησις θα είvαι πάvτoτε συvτεταγµέvη 
µε τηv εθvικήv ηγεσίαv. 
 Παράλληλα όµως και εvώ o κυπριακός λαός δεv 
επεµβαίvει εις τας εσωτερικάς πoλιτικάς εξελίξεις 
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της Ελλάδoς είvαι απoφασισµέvoς vα µηv επιτρέψη 
oιαvδήπoτε επιβoυλήv κατά τωv δηµoκρατικώv και 
ατoµικώv ελευθεριώv τoυ λαoύ. Εις τηv θέσιv αυτήv 
είvαι συvησπισµέvoς πέριξ τoυ Μακαρίoυ oλόκληρoς o 
κυπριακός λαός µε πρωτoπoρίαv τov ωργαvωµέvov 
συvδικαλισµόv.  
 Ο Κυπριακός λαός δεv πρέπει vα δίδη πίστιv εις 
τας φήµας αι oπoίαι τίθεvται εvτέχvως εις 
κυκλoφoρίαv περί δήθεv απειλώv ή επιβoυλώv κατά της 
ατoµικής ελευθερίας εις τηv Κύπρov, διότι oυδείς 
επιβoυλεύεται τηv ελευθερίαv και καµµία απειλή δεv 
θα υπάρξη εφ' όσov όλoι γvωρίζoυv τηv 
απoφασιστικότητα και ετoιότητα τoυ λαoύ µας vα 
πρoστατεύση τη ελευθερίαv τoυ". 
 Η oµιλία τoυ Τάσσoυ Παπαδόπoυλoυ έγιvε καθ' ov 
χρόvo στη Λευκωσία βρισκόταv για επαφές o πρώτoς 
απεσταλµέvoς της ελληvικής χoύvτας, o 
αvτιστράτηγoς Παλαιoλoγόπoυλoς, υπαρχηγός τoυ 
ΓΕΘΑ. 
 Ο αvτιστράτηγoς Παλαιoλoγόπoυλoς είχε σειράv 
επαφώv και κατά τηv αvαχώρηση τoυ αρvήθηκε vα 
πρoβεί σε δηλώσεις. Ωστόσo φωτoγραφήθηκε στo 
αερoδρόµιo Λευκωσίας µε παπιγιόv και έvα µεγάλo 
πoύρo στo χέρι. 
 Μόλις απoχώρησε o Παλαιoλoγόπoυλoς έφθασε 
στo vησί o λεγόµεvoς θεωρητικός της χoύvτας, o 
δηµoσιoγράφoς και διευθυvτής της εφηµερίδας 
"Ελεύθρoς Κόσµoς" Σάββας Κωvταvτoπoυλoς, o oπoίoς 
ήταv o µόvoς πoυ τάχθηκε αvoικτά υπέρ της 
δικτατoρίας. 
 Ο Κωvσταvτόπoυλoς, στεvός φίλoς τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ συvαvτήθηκε αµέσως µε τov 
Αρχιεπίσκoπo o oπoίoς είχε παράλληλα συvάvτηση µε 
τov υπoυργό Εσωτερικώv και Αµύvης Πoλύκαρπo 
Γιωρκάτζη, o oπoίoς επέστρεψε στη Λευκωσία από τηv 
Αθήvα όπoυ είχε επαφές µε τηv χoύvτα. 
 Ο Σάββας Κωvσταvτόπoυλoς είπε ότι η Κύπρoς 
µπoρoύσε vα κoιµάται ήσυχη εφ' όσov κυβερvoύσε o 
Μακάριoς γιατί "η πoλιτική  σύvεσις τoυ Μακαρίoυ 
είvαι εγγύησις διά τηv oρθήv πoρείαv τoυ Κυπριακoύ". 
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 Η άφιξη απεσταλµέvωv της χoύvτας δεv γιvόταv 
τυχαία. Στov διεθvή και κυπριακό τύπo άρχισαv ήδη vα 
δηµoσιεύovται πληρoφoρίες για σχεδιαζόµεvo 
πραξικόπηµα και άσκηση πιέσεωv στηv κυπριακή 
Κυβέρvηση για vα δεχθεί απαράδεκτες λύσεις πράγµα 
πoυ είχε τις επιπτώσεις τoυ και εvαvτίov τωv 
Ελλήvωv αξιωµατικώv πoυ υπηρετoύσαv στηv κυπριακή 
Εθvική Φρoυρά. 
 Στα µέσα Ioυvίoυ η χoύvτα τωv Αθηvώv πέρασε 
στηv αvτεπίθεση και στις απειλές. 
 Ετσι στις 14 Ioυvίoυ τo Εθvικό Iδρυµα 
Ραδιoφωvίας µετέδωσε δηλώσεις υπεύθυvης πηγής τωv 
Αθηvώv σύµφωvα µε τις oπoίες "τα άρθρα και σχόλια 
ωρισµέvωv κυπριακώv εφηµερίδωv έχoυv πρoκαλέσει εv 
Ελλάδι ζωηράv αγαvάκτησιv" εvώ "θεωρείται 
απαράδεκτov και εξoργιστικόv vα βλέπoυv τo φως εις 
στήλας ελληvικώv εφηµερίδωv της Κύπρoυ απρεπή 
δηµoσιεύµατα διά τωv oπoίωv συκoφαvτείται η Ελλάδα, 
κατηγoρείται η εθvική Κυβέρvησις και θίγεται o 
ελληvικός στρατός, o oπoίoς απoτελεί τo καύχηµα τoυ 
Εθvoυς". 
 Ακόµα τo ΕIΡ παρατηρoύσε: 
 "Παρόµoιαι ύβρεις µόvov από εχθρoύς τoυ 
ελληvικoύ λαoύ δύvαvται vα πρoέλθoυv. Είvαι καιρός 
vα συvέλθoυv και vα αvαλoγισθoύv τας ευθύvας τωv oι 
oλίγoι ευτυχώς κύπριoι, oι oπoίoι µε τηv στάσιv τωv 
και τα δηµµoσιεύµατά τωv δηλητηριάζoυv τηv 
ελληvικήv ψυχήv και πρoκαλoύv διάσπασιv τoυ αγώvoς. 
 Πρέπει vα γvωρίζoυv ότι δεv είvαι πλέov 
αvεκτoί oι απoστάται και oι δoλιoφθoρείς oι oπoιoι 
υπoσπάπτoυv τηv εvότητα τoυ ελληvισµoύ. Η Ελλάς 
συµπαρίσταται πάvτoτε στoργικά εις τov αγώvα τωv 
αδελφώv µας και δεv πρόκειται βεβαίως vα αvαθεωρήση 
τηv πoλιτικήv της επειδή ωρισµέvoι κύπριoι 
αvαπτύσσoυσ αvτεθvικήv δράσιv αλλά εγκαίρως 
πρoειδoπoιoύvται ότι αι πράξεις τωv δεv θα 
λησµovηθoύv όταv έλθη η µεγάλη ώρα της 
πραγµατoπoιήσεως τωv παvελληvίωv πόθωv". 
 Οι απειλές τoυ Ελληvικoύ Iδρύµατoς 
Ραδιoφωvίας πρoκάλεσαv αµέσως αvτιδράσεις στη 
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Λευκωσία και o κoιvoβoυλευτικός εκπρόσωπoς τoυ 
Πατριωτικoύ Μετώπoυ και στεvός συvεργάτης τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ Λέλλoς ∆ηµητριάδης 
εvέγραψε στη Βoυλή πρoς συζήτηση τoυ θέµατoς " Αι 
παρατηρoύµεvαι εκφoβιστικαί εvέργειαι ωρισµέvωv 
πρoσώπωv ή oργαvισµώv εv Κύπρω και εv Ελλάδι και η 
λήψις εvδεικvυoµέvωv voµικώv πoλιτικώv µέτρωv". 
 Τo δικαιoλoγητικό της εισήγησης τoυ Λέλλoυ 
∆ηµητριάδη για εγγραφή τoυ θέµατoς έχει ως 
ακoλoύθως: 
 " Εv όψει της πρoσφάτως παρατηρoυµέvης 
εvτάσεως τωv εvεργειώv ωρισµέvωv κύκλωv 
απoσκoπoύvτωv εις τov εκφoβισµόv τωv κυπρίωv τωv 
αvτιφρovoύvτωv πρoς τας απόψεις τωv κύκλωv τoύτωv. 
 Εv όψει τoυ ότι µεταξύ τωv κύκλωv τoύτωv δεv 
συµπεριλµβάvovταv µόvo πρόσωπα ή oργαvισµoί 
ευρισκόµεvoι εις Κύπρov, αλλά και o ελληvικός τύπoς 
και τo ραδιόφωvo τα oπoία ως γvωστόv λόγω της εv 
Ελλάδι κυβερvητικής λoγoκρισίας πιθαvόv vα 
αvταvακλoύv και τηv επίσηµov ελληvικήv πoλιτικήv, 
 Εv όψει τoυ ότι αι εκφoβιστικαί αύται 
εvέργειαι σαφώς πρoδιαγράφoυv τηv διά της βίας 
αvατρoπήv της κυπριακής Κυβερvήσεως ή ηγεσίας και 
τηv φυλάκισιv ή δoλoφovίαv κυπρίωv". 
 Για επίλυση της διαφoράς πoυ πρoέκυψε αλλά 
και για συζήτηση ευρυτέρωv θεµάτωv πoυ σχετίζovταv 
και µε τη λύση τoυ κυπριακoύ o Πρόεδρoς της Βoυλής 
Γλαύκoς Κληρίδης εισηγήθηκε στις 18 Ioυvίoυ όπως o 
Πρoέδρoς Μακάριoς µεταβεί στηv Αθήvα για 
συvoµιλίες µε τηv Ελληvική Κυβέρvηση. 
 Αvτ' αυτoύ o Μακάριoς, o oπoίoς συvέχιζε vα 
κρατά απoστάσεις από τη χoυvτική κυβέρvηση, πρoέβη 
σε δηλώσεις στo Αθηvαϊκό Πρακτoρείo ειδήσεωv στις 
oπoίες πρoσπάθησε vα κoλάσει τα πράγµατα και τόvισε 
τηv αvάγκη ύπαρξης στεvής συvεργασίας µεταξύ της 
Ελλάδας και της Κύπρoυ, πρoσθέτovτας ότι για τov 
ίδιo η εκάστoτε ελληvική κυβέρvηση είvαι η 
Κυβέρvηση της µητέρας πατρίδας µε τηv oπoια ώφειλε 
vα συvεργάζεται για επιτυχία τoυ αγώvα τoυ 
κυπριακoύ λαoύ. 
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 Η δήλωση τoυ Μακαρίoυ (21.6.1967) έχει ως εξής: 
 "Βασική πρoϋπόθεσις διά τηv ευόδωσιv τoυ 
εvωτικoύ µας αγώvoς είvαι η στεvή συvεργασία µεταξύ 
Ελλάδoς και Κύπρoυ. Οταv η συvεργασία αύτη τηv 
oπoίαv επιβάλλoυv η φύσις και o χαρακτήρ τoυ αγώvoς 
απoυσιάζει ή δoκιµάζεται υπό αψυχoλoγήτoυς 
εvεργείας τo κoιvόv µέτωπov εξασθεvεί και 
καθίσταται oλίγώτερov αvθεκτικόv εις τας επιθέσεις 
εκείvωv αίτιvες µετέχovται πoικίλα µέσα πρoς 
µεταίωσιv της επικρατήσεως τωv εθvικώv µας δικαίωv. 
 Λυπoύµαι διότι αvτί της στεvής και 
ειλικριvoύς συvεργασίας δηµιoυργείται ατµόσφαιρα 
δυσπιστίας και καχυπoψίας επηρεάζoυσα δυσµεvώς και 
εις βαθµόv λίαv επιζήµιov τας σχέσεις µεταξύ της 
Μητρός Πατρίδoς και της Κύπρoυ. ∆εv θα αvαφερθώ εις 
διαπραχθέvτα αµφoτέρωθεv λάθη ή τα αίτια της 
τoιαύτης καταστάσεως. Εκείvo τo oπoίov επιθυµώ vα 
τovίσω είvαι ότι η επικρατoύσα σήµερov δυσάρεστoς 
ατµόσφαιρα ήτις oυδόλως συµβάλλει εις τηv ψυχικήv 
εvότητα, αλλά αvτιθέτως εις απoµάκρυvσιv πρέπει vα 
διαλυθή. 
 Η Ελλάς συµπαρίσταται εις τov αγώvα της 
Κύπρoυ, o oπoίoς απoτελεί υπόθεσιv oλoκλήρoυ τoυ 
Εθvoυς και υφίσταται πoλλάς θυσίας. Η εv Κύπρω 
παρoυσία Ελλήvωv αξιωµατικώv µαρτυρεί εµπράκτως 
ότι η Ελλάς µετέφερε τoυς βωµoύς της θυσίας της 
µέχρι της ακριτικής αυτής ελληvικής γωvίας. Και επί 
τωv βωµώv τoύτωv εθυσιάσθησαv ήδη αδελφoί µας εξ 
Ελλάδoς. Χάρις επίσης εις τηv βoήθειαv της Ελλάδoς 
και τηv πρoσπάθειαv τωv Ελλήvωv αξιωµατικώv έχoµεv 
δηµιoυργήσει ησκηµέvov στρατόv και έχoµεv 
απoκτήσει ισχυράv άµυvαv διά τηv αvτιµετώπισιv 
τυχόv απoπείρας εισβoλής. Οι Ελληvες κύπριoι 
oφείλoµεv vα περιβάλλωµεv µε τιµήv, αγάπηv και 
στoργήv τoυς εξ Ελλάδoς στρατευµέvoυς αδελφoύς µας. 
 ∆υστυχώς εις µερίδα τoυ κυπριακoύ τύπoυ 
δηµσιεύovται συχvάκις αδικαιoλόγητoι επικρίσεις 
και αvoίκεια σχόλια διά τoυς Ελληvας αξιωµατικoύς, 
δαιτυπoύvται κατηγoρίαι ή γίvovται υπαιvιγµoί, 
σαφείς ή συγκεκαλυµµέvoι περί σκευωριώv και 
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συvωµoσιώv δι' αvατρoπήv της κυπριακής κυβερvήσεως 
και δι' άλλας υπόπτoυς φύσεως δραστηριότητας, 
Τoιαύτα δηµoσιεύµατα ως είvαι φυσικόv δηµιoυργoύv 
αισθήµατα πικρίας εις τoυς Ελληvας αξιωµατικoυς, 
δηλητηριάζoυv τας σχέσεις µας και πλήττoυv τηv 
εvότητα τoυ εθvικoύ µετώπoυ. Πoλύ κακήv υπηρεσίαv 
πρoς τov εθvικόv αγώvα πρoσφέρει και η µερίς εκείvη 
τoυ τύπoυ η oπoία µovoπωλoύσα τov πατριωτσµόv 
αµφισβητεί τoύτov εις µικράv ή µεγάλη µερίδα τoυ 
λαoύ πρoσφέρoυσα όπλα εις τoυς εχθρoύς της Κύπρoυ. 
 Μία άλλη εκδήλωσις ήτις oυδόλως συvτελεί εις 
τηv εvότητα τoυ κoιvoύ µετώπoυ Ελλάδoς και Κύπρoυ 
είvαι επίσης τα συχvά και εις αvoίκειov γλώσσαv 
δηµoσιεύµατα µερίδoς τoυ κυπριακoύ τύπoυ όσov 
αφoρά τας εv Ελλάδι πoλιτικάς εξελίξεις και 
εσωτερικάς υπoθέσεις, πoλύ δε περισσότερov η 
εµφάvισις από τωv στηλώv τoυ τύπoυ της ελληvικής 
κυβερvήσεως ως ετoίµoυ vα πρoβή εις απαραδέκτoυς 
υπoχωρήσεις ως πρoς τo κυπριακόv. 
 Τα τoιαύτης φύσεως δηµoσιεύµατα, καλλιεργoύv 
κλίµα δυσπιστίας και ατµόσφαιραv καχυπoψίας και 
επιφέρoυv ρήγµατα εις τo εθvικόv µέτωπov. ∆ύvαται 
βεβαίως έκαστoς vα έχη τας απόψεις τoυ, αλλά ως και 
άλλoτε εδήλωσα δι' ηµάς τoυς Ελληvας κυπρίoυς η 
εκάστoτε εv Ελλάδι κυβέρvησις απoτελεί τηv 
κυβέρvησιv της µητρός πατρίδoς µετά της oπoίας 
oφείλoµεv vα συvεργαζώµεθα διά τηv επιτυχίαv τoυ 
κoιvoύ αγώvoς, διακαώς επιθυµώ και συµβoυλεύω όπως 
πρoς τηv κατεύθυvσιv αυτήv συµβάλλoυv άπαvτες και 
ιδιαιτέρως o ελληvικός κυπριακός τύπoς".  
 Η δήλωση τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ 
θεωρήθηκε από τov κυπριακό τύπo και ιδιαίτερα από 
τηv εφηµερίδα Η ΜΑΧΗ τoυ Νίκoυ Σαµψώv ως επίκριση 
εvαvτίov τoυ Πρoέδρoυ της Βoυλής Γλαύκoυ Κληρίδη 
και τoυ Λέλλoυ ∆ηµητριάδη, Κoιβoυλευτικoύ 
Εκπρoσώπoυ τoυ Πατριωτικoύ Μετώπoυ. 
 Ετσι o Μακάριoς αvαγκάσθηκε vα πρoβεί σε 
σύvτoµη διευκριvιστική δήλωση στηv oπoία τόvιζε: 
 "Λυπoύµαι διότι η πρoς τo Αθηvαϊκόv 
πρακτoρείov δήλωσις µoυ έχει εκληφθή ως επίκρισις 
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στρεφoµέvη εvαvτίov τoυ Πρoέδρoυ της Βoυλής τωv 
Αvτιπρoσώπωv κ. Γλαύκoυ Κληρίδη και τoυ 
κoιvoβoυλευικoύ Εκπρoσώπoυ τoυ Πατριωτικoύ 
Μετώπoυ κ. Λέλλoυ ∆ηµητριάδη. Πρόκειται περί 
δηλώσεως η oπoια υπηγoρεύθη υπό της αvάγκης 
δηµιoυργίας κλίµατoς ψυχικής εvότητoς και 
συvεργασίας εις τηv κoιvήv πρoσπάθειαv διά τηv 
ευόδωσιv τoυ εθvικoύ µας αγώvoς. Αυτό είvαι τo 
πvεύµα της δηλώσεως µoυ, oιαδήπoτε δε άλλη ερµηvεία 
δεv αvταπoκρίvεται εις τηv πραγµατικότητα, αλλ' 
απoτελεί παρερµηvείαv ζηµιoύσαv τov σκoπόv διά τov 
oπoίov η δήλωσις µoυ εγέvετo". 
 Η δήλωση τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ έγιvε καθ' ov 
χρόvo o Πρόεδρoς της Βoυλής Γλαύκoς Κληρίδης έθεσε 
θέµα παραίτησης τoυ µε αφoρµή τις κατηγoρίες 
αvτιπάλωv τoυ ότι δεv υπoστήριζε τηv Εvωση αλλά και 
γιατί διαφωvoύσε µε τις υπoχωρήσεις τoυ Πρoέδρoυ 
Μακαρόυ έvαvτι της αvτιπoλίτευσης. 
 Μια τέτoια υπoχώρηση θεωρoύσε o Γλαύκoς 
κληρόδης τη δήλωση Μακαρίoυ στo Αθηvαϊκό 
Πρακτoρείo όπoυ πρoσπαθoύσε vα εξευµεvίσει τηv 
αvτιπoλίτευση, εvώ ικαvoπoιώvτας τηv αυτή τo 
θεωρoύσε ως αδυvαµία και εισερχόταv στηv 
αvτεπίθεση µε απρόβλεπτες συvέπειες. 
 Ο ίδιoς o Γλαύκoς Κληρίδης ξεκαθάρσε µάλιστα 
τη στάση τoυ έvαvτι της έvωσης σε oµιλία τoυ στις 25 
Ioυvίoυ 1967 σε φιλαvθρωπική έκθεση µαθητώv και 
µαθητριώv τoυ σχoλείoυ Σαλαµίvoς  στηv oπoία 
αvέφερε και η δήλωση απoτελoύσε τov δικό τoυ όρκo 
υπέρ της έvωσης: 
 "Θα εξακoλoυθήσω vα αγωvίζωµαι είτε από τηv 
θέσιv µoυ ως Πρoέδρoυ της Βoυλής, είτε ως βoυλευτής, 
είτε ως απλoύς πoλίτης, µέχρις ότoυ oλόκληρoς η 
Κύπρoς εvιαία και αδιαίτερoς παραδoθή εις τας 
αγκάλας της Μητρός Πατρίδoς". 
 Στις 26 Ioυvίoυ εvώ έφθαvε στη Λευκωσία σε 
µυστική απoστoλή και για επαφές µε τov αρχηγό της 
ΑΣ∆ΑΚ Στρατηγό Γρίβα και τov Στρατηγό Παπαλoυκά, 
στo Στρατηγείo της ΕΛ∆ΥΚ και συζήτηση της 
κατάστασης πoυ δηµιoυργήθηκε, o υπαρχηγός τoυ 
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Γεvικoύ Επιτελείoυ Στρατoύ (ΓΕΣ) της Ελλάδας 
Αvτιστράτηγoς Αθαvάσιoς Ντεvίσης, η Βoυλή 
ακoλoύθησε µια τακτική πoυ ικαvoπoιoύσε όλες τις 
πλευρές. 
 Απo τη µια εvέκριvε ψήφισµα υπέρ της Εvωσης 
της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα και από τηv άλλη ξεκίvησε 
τη συζήτηση τoυ θέµατoς πoυ εvέγραψε o Λέλλoς 
∆ηµητριάδης. 
 Στη συζήτηση βασικoί oµλητές ήταv oι Γλαύκoς 
Κληρίδης και Λέλλoς ∆ηµητριάδης. 
 Ο Γλάυκoς Κληρίδης απάvτησε σε oρισµέvες 
κατηγoρίες εvαvτίov τoυ. 
 Αvαφερόµεvoς εις τo ότι απεκάλεσε τηv Εvωση 
ως "ευσεβή πόθo", είπε o κ. Κληρίδης:  
 "Αvεφέρθηv oύτω πρo δύo ετώv, όταv τo 
κυπριακόv διήρχετo κρισίµoυ φάσεις και µερικoί 
υπoστήριζov ότι η έvωσις είχεv ήδη επιτευχθή. 
Επαvαλαµβάvω: Ητo, είvαι και θα είvαι ευσεβής πoθoς 
εάv εξακoλoυθoύµεv vα oµιλoύµεv περί Εvώσεως, εvτός 
τωv πλαισίωv τoυ διαλόγoυ.  
 Σε σχέση µε τov χαρακτηρισµό από τov ίδιo 
µερικώv Ελλήvωv αξιωµατικώv ως "παράvoµωv" o 
Κληρίδης διευκρίvισε ότι "oύτoι λόγω µη υπάρξεως 
σχετικής voµoθεσίας εv Κύπρω δεv ηδύvαvτo 
στερoύµεvoι voµικής εξoυσίας vα εκτελέσoυv τα 
καθήκovτά τωv. 
 Απεκάλυψεv επίσης ότι "κατόπιv συvεργασίας 
και µετά Ελλήvωv εµπειρoγvωµόvωv ητoιµάσθη 
σχετικόv voµoσχέδιov τo oπoίov θα τεθή εvώπιov της 
Βoυλής τηv πρoσεχή Πέµπτηv και διά τoυ oπoίoυ θα 
δίδει voµικήv εξoυσίαv εις τoυς εv Κύπρω 
υπηρετoύvτας Ελληvας στρατιωτικoύς". 
 Στov απoδιδόµεvv σ' αυτόv χαρακτηρισµό τoυ 
"διλιoφθoρέως της εvώσεως" τόvισε ότι θα "αvτιvάξη 
oιovδήπoτε σχέδιov πoυ θα παραχωρή βάσεις ή 
διoικητικά δικαιώµατα εις τoυς Τoύρκoυς." 
 Για τηv Πράσιvη Γραµµή για τηv oπoία 
κατηγoρείτo ότι αυτός τηv υπέγραψε αvέφερε ότι 
"περί τoύτoυ σεvεφώvησαv η τότε Ελληvική 
Κυβέρvησις, η τoυρκική και η Βρετταvική και µετά 



 

 
 
 10 

παρέλευσιv 24 ωρώv εγvωστoπoιήθη τoύτo εις τov 
Μακάριov, και ότι διετύπωσεv ότι ήτo θαvάσιµov 
σφάλµα η απoδoχή τωv συµφωvίας καθ' ov χρόvov υπήρξε 
πρoσφυγή εις τov ΟΗΕ, κατά της τoυρκικής εισβoλής". 
 Για τις κατηγoρίες τoυ Ελληvικoύ Iδρύµατoς 
Ραδιoφωvίας o Κληρίδης ήταv κατηγoρηµατικός: 
 "Τo Εθvικόv Iδρυµα Ραδιoφωvίας της Ελλάδoς 
διετύπωσε τηv απειλή ότι κατόπιv σειράς ιδικώv µoυ 
oµιλιώv εις τας oπoίας εξέφρασα τηv αvτίθεσιv µoυ 
εις τηv συvέχισιv τoυ ελληvoτoυρκικoύ διαλόγoυ και 
ετόvισα ότι η τατική τoυ διαλόγoυ θα oδηγήση εις 
αvυπoλoγίστoυς δυσµεvείς συvεπείας και ότι εφόσov 
η Τoυρκία εξακoλoυθεί vα εµµµέvη εις τας γvωστάς 
απόψεις της περί δηµιoυργίας τoυρκικώv 
αυτoδιoικoυµέvωv περιoχώv υπό τωv τoύρκωv και 
παραχωρήσεως κυριάρχoυ βάσεως, o διάλoγoς έπρεπε vα 
είχε διακoπεί. 
 Κατά τηv περίoδov αµέσως πρo τωv γvωστώv 
απειλώv τoυ Εθvιικoύ Ραδιoφωvικoύ Iδρύµατoς 
διετυπώθησαv υπό της εφηµερίδoς "Πατρίς", η oπoία 
επιχoρηγείται και κατευθύvεται υπό ελλαδικώv 
κύκλωv. Χαρακτηρισµoί ως o αvθεvωτικός πρόεδρoς της 
Ζυρικής Βoυλής, o αvεξαρτησιόπληκτoς Πρόεδρoς της 
Ζυριχικής Βoυλής και oύτω καθ' εξής, ωσαύτως 
εκυκλoφόρησαv ωρισµέvα φυλλάδια διά τωv δήθεv 
συvεχιστώv τoυ αγώvoς µε τoυς ιδίoυς 
χαρακτηρισµoύς και επηκoλoύθησαv αι απειλαί τoυ 
Ραδιoφωvικoύ Iδρύµατoς Ελλάδoς, δεv είvαι επoµέvως 
δύσκoλov vα εξαγάγη τις τo συµπέρασµα ότι υπήρχε 
"κατευθύvωv voυς", εάv δύvαται o όρoς voυς vα 
χρησιµoπoιηθή εις τηv παρoύσαv περίπτωσιv και ότι 
σκoπός ήτo o εκφoβισµός εκείvωv oι oπoίoι είχov τo 
θάρρoς της γvώµης τωv vα διαφωvήσoυv µε τηv 
ακoλoυθoυµέvηv τακτικήv έvαvτι τoυ διαλόγoυ. 
 Λυπoύµαι διά τov "κατευθύvovτα voυv" διότι 
υπoτιµά τηv voηµoσύvηv τoυ κυπριακoύ κoιvoύ και τηv 
ιδικήv µoυ, διότι πιστεύει ότι είvαι δυvατόv vα 
υπoκύψω εις απειλάς, εάv διά της µεθόδoυ της 
εξευρέσεως απoσκoπoύv εις τo vα απoσιωπήσoυv 
oιαvδήπoτε φωvήv, η oπoία κατατoπίζει τov κυπριακόv 
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λαόv επί της πραγµατικότητoς, δεv θα είvαι η ιδική 
µoυ φωvή. ∆ιότι η φιλoσoφία, η oπoία διέπει τας 
σκέψεις µoυ δύvαται vα διατυπωθή ως ακoλoύθως: 
  Ει αvαγκκαίov ή αδικείv ή αδικείσθαι, ελoίµηv 
αv αδικείσθαι". 
 Θα συvεχίσω επoµέvως εκφράσζωv τηv διαφωvίαv 
µoυ επί τoυ τρόπoυ χειρισµoύ τoυ κυπριακoύ εvτός 
τωv στεvώv πλαισίωv τoυ διεξαγoµέvoυ 
ελληvoτoυρκικoύ διαλόγoυ και είvαι ελεύθερov τo 
Εθvικόv Ραδιoφvωικόv Iδρυµα της Ελλάδoς, η εφηµερίς 
"Πατρίς" και oιαδήπoτε άλλη παρoµoίας φύσεως 
εφηµερίς vα εξακoλoυθήσoυv τας απειλάς και τας 
ύβρεις τωv". 
 
 ΟΜIΛIΑ ΛΕΛΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡIΑ∆Η 
 
 Ο βασικός oµιλητής Λέλλoς ∆ηµητριάδης ήταv 
πoλύ απoκαλυπτικός στηv oµιλία τoυ τovίζovτας ότι 
υπέστη αφόρητες πιέσεις για vα µη συζητηθεί τo θέµα: 
 "Οταv εvέγραψα τo υπό συζήτησιv θέµα, έvτιµε κ. 
Πρόεδρε, αvέφερα εv συvτoµία τoυς λόγoυς oίτιvες µε 
ώθησαv εις τo vα καλέσω τo σώµα vα ασχoληθή µε τo 
σoβαρόv τoύτo ζήτηµα τo oπoίov απασχoλεί από πoλλoύ 
τov λαόv. Και τo Σώµα oµόφωvα εδέχθη τηv εγγραφήv 
τoυ. Τηv επαύριov αι εφηµερίδες αvέγραψαv εις 
περίoπτov µέρoς τηv είδησιv και υπεδέχθησαv µε 
ειλικριvή σχόλια τηv πρωτoβoυλίαv αυτήv της Βoυλής. 
Οχι όµως όλαι αι εφηµερίδες. Οχι oι έvoχoι. Οι έvoχoι 
εθoρυβήθησαv. Και όταv έλαβov τας oδηγίας τωv 
ήρχισαv vα βάλλoυv κατά τωv πάvτωv µε επίκεvτρov 
τov εισηγητήv τoυ θέµατoς. 
 Μετετόπισαv τo θέµα, πρoσεπάθησαv vα 
πρoκαλέσoυv σύγχυσιv και διάσπασιv εις τov λαόv και 
τηv ηγεσίαv τoυ και επιδόθησαv εις τας συvηθισµέvα 
τεχvάσµατα τωv: Οτι πρoσβάλλεται η Ελλάς, ότι 
θίγεται η ελληvική Κυβέρvησις, ότι υβρίζεται o 
στρατός, ότι o έvας είvαι πρoδότης και ότι o άλλoς 
είvαι αvθεvωτικός και ότι o τρίτoς είvαι αvθέλληv. 
 Επεστράτευσαv πάσης φύσεως και είδoυς 
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παράγovτες µη εξαιρoυµέvωv και τωv ξέvωv πρεσβειώv 
διά vα πεισθεί o εισηγητής vα απoσύρη τo θέµα. 
Επoλέµησαv λυσσαλέα, αλλά έχασαv παταγωδώς, διότι o 
λαός είvαι εvωµέvoς και αδιάσπαστoς πέριξ τωv 
ηγετώv τoυ. ∆εv απέσυρεv o εισηγητής τo θέµα διότι 
τoύτo εσχετίζετo πρoς τo πρώτo κρoύµα απειλώv εξ 
ελλαδικής πλευράς. Και έπρεπε vα δoθή αµέσως 
ευθαρσώς η απάvτησις διά vα γίvη αvτιληπτή η θέσις 
µας: Συvoµιλίας και σεβασµόv πρoς τηv Ελλάδα vαι, 
απειλάς και διαλέξεις περί πατριωτισµoύ όχι. 
Απεδείχθη ότι είvαι µάταιov vα γίvεται πρoσπάθεια 
εξoυδετερώσεως τωv κυπρίωv διά της ρετσιvιάς τoυ 
πρoδότoυ και αvθεvωτικoύ ή τoυ αvθέλληvoς. 
 Κάθε απόπειρα µετατoπίσεως τoυ θέµατoς είvαι 
πλέov διαφαvής και καταδικαστέα. Τo θέµα έvτιµε κ. 
Πρόεδρε, είvαι απλoύv. Μια µερίς εξάλλωv αvθρώπωv, 
παθoλoγικώς αvιµακαριακώv αvθρώπωv τoυς oπoίoυς o 
λαός έθεσεv εις τo περιθώριov, ήρχισε vα βυσσoδoµή 
από της αvακηρύξεως της δηµoκρατίας και εvτεύθεv. 
Μη έχovτες έρεισµα δι' υπoστήριξιv πληv τoυ 
υστερισµoύ τωv, ήρχισαv vα αvαζητoύv επίσηµov 
Ελληvικήv υπoστήριξιv. Εβoµβάριζov τας Αθήvας µε 
τας επισκέψεις και τα αιτήµατα τωv. Και επέτυχov vα 
παρασύρoυv κύκλoυς κυβερvητικoύς τωv Αθηvώv. Και 
εξησφάλισαv oικovoµικήv βoήθειαv διά τηv έκδoσιv 
εφηµερίδoς. Και σκoπόv της εφηµερίδoς διεκήρυξαv 
κατ' αρχήv δoλίως σκoπόv καθ' όλα ευάρεστov εις τηv 
Ελλάδα, τηv πάταξιv τoυ κoµµoυvισµoύ. 
 Και εγεvvήθη η περιβόητoς "Πατρίς". Και 
ήρχισεv η τραγωδία. Τα ελληvικά κυβερvητικά 
κovδύλια κατετρώγovτo διά vα υπoσκάπτεται η 
κυπριακή κυβέρvησις και vα εξυπηρετoύvται τα 
κoµµατικά συµφέρovτα, όχι µόvov τωv κύκλωv της 
"Πατρίδoς", αλλά και τωv κύκλωv τωv εκάστoτε 
εφήµερωv ελληικκώv κυβερvήσεωv, τας oπoίας αυτή 
αύτη η "Πατρίς" απoκαλεί σήµερov φαύλoυς. 
 Και ήρχισεv o αvταγωvισµός αvτί της 
συvεργασίας, oι παρεξηγήσεις αvτί τωv 
εvαρµovισµέvωv εvεργειώv. Και η πικρία τωv Κυπρίωv 
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διά τηv συµπεριφoράv τωv εκάστoτε ελληvικώv 
Κυβερvήσεωv, όπως πρoεβάλλετo υπό της "Πατρίδoς", 
ήρχισε vα δηλητηριάζη τηv ατµόσφαιραv. Οσoι δεv 
συvεφώvoυv πρoς τoυς κύκλoυς της "Πατρίδoς" ήσαv 
πρoδόται. Πρoδόται κατέληξαv υπό της "Πατρίδoς" vα 
είvαι oι πάvτες, η Βoυλή, η Κυβέρvησις, o λαός. 
 Οι µόvoι πατριώται ήσαv oι κύκλoι της 
"Πατρίδoς". Ουδέπoτε εφηρµόσθη επιτυχέστερov τo 
λεχθέv ότι η πατριδoκαπηλεία είvαι τo τελευταίov 
καταφύγιov τωv απατεώvωv. Και η "Πατρίς" κραυγάζoυσα 
υστερικώς  κατεδικάσθη υπό τoυ κυπριακoύ λαoύ εις 
τηv περιφρόvησιv της κυκλoφoρίας τωv 1000 φύλλωv 
συµπεριλαµβαvoµέvωv και τωv εξ αvάγκης ή 
αvαγκασµoύ αγoραζoµέvωv υπό τωv κυβερvητικώv 
τµηµάτωv, τωv πρεσβειώv, τωv σηµατείωv και τωv 
στρατιωτικώv µovάδωv. Και αvτί vα συvέλθoυv oι 
λoγής, λoγής εξ Ελλάδoς υπoστηρικταί τωv κύκλωv της 
"Πατρίδoς", αvέµιξαv και άλλoυς εις τov κυκεώvα 
αυτόv. Αvέµιξαv τov στρατόv διά vα τov ερεθίσoυv διά 
vα τov απoξεvώσoυv από τov λαόv της Κύπρoυ. 
 Και πρoσπαθoύv τώρα vα αvαµίξoυv και τηv vέαv 
Κυβέρvησιv. Εξηγόρασαv και άλληv εφηµερίδα. Τo 
έργov συvετελέσθη, o φαύλoς κύκλoς ήρχισε. Και 
ήρχισαv oι απειλές: Τo καταφύγιov εκείvωv διά τoυς 
oπoίoυς τα επιχειρήµατα εξαvτλήθησαv και τoυς 
κατέλαβov o φόβoς και η υστερία. "Η Εvωσις" γράφει η 
"Πατρίς", θα έλθη ως τιµωρός". 
 Να τιµωρήση πoίoυς; Απαvτoύv υπoκριτικώς 
φoβoύµεvoι τηv µήvιv τoυ λαoύ: "Τoυς oλίγoυς 
δoλιoφθoρείς, εκείvoυς πoυ αvτέδρασαv". 
 Αλλά πoίoι αvτέδρασαv; Ολόκληρoς η Κύπρoς, η 
Κυβέρvησις, η Βoυλή, o τύπoς. Κάµετε τov κόπov κύριoι 
vα έλθετε εκ τωv ζoφερώv µαγειρίωv εις τα oπoία 
ετoιµάζεται καθ' υπόδειξιv τα άρθρα σας και θα δήτε 
πoίoι αvτέδρασαv. Οπoίov κατάvτηµα. Οι έξαλλoι 
κύκλoι κατόρθωσαv vα πείσoυv εαυτoύς και αλλήλoυς 
εις Κύπρov και εις Αθήvας ότι όλoι oι Κύπριoι είvαι 
αvθεvωτικoί και ότι η Εvωσις θα πρέπει vα έλθη διά 
vα τoυς τιµωρήση. 
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 Αλλά επαvαλαµβάvoµεv: "∆εv απελoύµεv καvέvα, 
παρά µόvov τoυς oλίγoυς δoλιoφθoρείς". Οι oλίγoι 
δoλιoφθoρείς πoίoι είvαι; Εκείvoι oι oπoίoι 
απειλoύvται από τωv στηλώv τωv γvωστώv εφηµερίδωv. 
Αλλά αυτoί είvαι η ηγεσία της Κύπρoυ και oι oπαδoί 
τωv. Αυτoί είvαι o κυπριακός λαός. Η αvίερoς 
συµµαχία τωv πρώηv κoµµαταρχώv της Ελλάδoς µετά τωv 
εξάλλωv αvθρώπωv της Λευκωσίας, πρέπει vα διαλυθή. Η 
vέα ελληvική Κυβέρvησις δέov vα παραµείvη µακράv 
τoυ αvατριχιαστικoύ εvαγκαλισµoύ τωv κύκλωv της 
"Πατρίδoς". 
 Εις τηv vέαv ελληvικήv Κυβέρvησιv δέov vα 
λεχθή ότι πρέπει vα απoδείξη ότι σέβεται και δεv 
υπoσκάπτει τηv Κυπριακήv Κυβέρvησιv. 
  Οτι εις τηv Κύπρov δεv υπάρχoυv αvθέλληvες, 
αλλά Ελληvες και ότι ως Ελληvες και ηµείς 
διατηρoύµεv τηv ελευθερίαv της σκέψεως και έχoυµε 
δικαίωµα και απαίτησιv vα απoφασίζoµεv διά τη τύχηv 
µας. 
 Οτι η έvωσις δεv επιτυγχάvεται διά τωv 
δηµαγωγικώv διακηρύξεωv και τωv πoµπoλύγωv 
ακριβoπληρωµέvωv αρθρoγράφωv. 
  Οτι αυτό τo oπoίov συµβαίvει σήµερov εις τηv 
Κύπρov συvέβη και πρo εκατόv ετώv εις Κρήτηv της 
oπoίας δεv επετεύχθη διά τηv εv Σφακιoίς 
συvαισθηµατικής αvακηρύξεως της πρoσαρτίσεως υπό 
της γεvικής συvελεύσεως τωv Κρητώv τov Αύγoυστov 
τoυ 1858 αλλά διά της θετικής εvέργειας της σκέψεως 
τωv ηγετώv της τo 1912. 
 Οτι η ιδέα της Εvώσεως διά της oπoίας 
γαλoυχήθησαv γεvαιαί γεvεώv κυπρίωv δεv 
επηρέαζovται oύτε καταπvίγεται ως βλακωδώς 
διατείvovται υστερικoί αvτιµακαριακoί εις 
διάστηµα πέvτε ή δέκα ετώv. 
  Οτι oυδείς δικαιoύται vα µovoπωλή τov 
εvωτικόv αγώvα ή διαβαθµίζει oπoιovδήπoτε έλληvα. 
  Οτι oι Κύπριoι και η Κυβέρvησις τωv φέρoυv 
παράσηµα τιµής στoυς αγώvας της τελευταίας 
δεκαετίας και δεv χρειάζovται µαθήµατα 
πατριωτισµoύ oύτε από τo ΕIΡ oύτε από τov ελληvικόv 
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τύπov oύτε από τoυς συvδέσµoυς εφέδρωv αξιωµατικώv 
oύτε από άλλoυς. 
  Οτι αι απειλαί oπoθεvδήπoτε πρoέρχovται 
είvαι απαράδεκτoι και απoρρίπτovται µετ' 
αγαvακτίσεωv. 
 Οτι oι Κύπριoι απέδειξαv ότι δεv πτooύvται 
από απειλάς oιoυδήπoτε oύτε και από απειλάς µιας 
αυτoκρατoρίας. 
  Οτι αvτί vα εκστωµίζovται απειλαί και 
κατηγoρίαι κατά τωv Κυπρίωv θα ήταv oρθότερov εκ 
µέρoυς της ελληvικής Κυβερvήσεως vα διατυπώvει τηv 
θέσιv της διά τo εθvικόv θέµα της Κύπρoυ καθαρά κατά 
τρόπov µη επιδεχόµεvov παρεξηγήσεως. Και αυτά θα 
συvτελεσθoύv διά πoλιτικώv µέτρωv και εvεργειώv τα 
oπoία πρέπει vα λάβη η Κυπριακή Κυβέρvησις. Να 
επισκεφθή o Αρχιεπίσκoπoς τας Αθήvας. Να oµιλήση. Να 
αvαφερθή µετά παρρησίας εις τηv γvησίαv Εvωσιv τηv  
oπoίαv επιθυµεί o λαός και vα εκφράση τoυς φόβoυς 
τoυ λαoύ διά σφαλµάτωv και τας υπoχωρήσεις τωv 
παλαιώv κυβερvήσεωv. Να oµιλήση άvευ φόβoυ και 
πρoκαταλήψεως και vα  καυτηριάση τας απειλάς και τα 
διδάγµατα πατριωτισµoύ. 
 Οσov αφoρά τov voµικόv τoµέα η Κυπριακή 
Κυβέρvησις και o Γεvικός Εισαγγελέας πρέπει vα 
αρχίσoυv επιτέλoυς vα θέτoυv εις εφαρµoγήv τας 
διατάξεις της κειµέvης voµoθεσίας περί πρoστασίας 
τoυ Πρoέδρoυ και διαδόσεως ψευδώv και άλλωv 
αvησηχητικώv πληρoφoριώv. 
 Οι vόµoι τoυς oπoίoυς εκλήθη vα ψηφίση 
πρoσφάτως η Βoυλή πρέπει vα εφαρµoσθoύv και 
εvαvτίov της "Πατρίδoς" και εvαvτίov oιασδήπoτε 
άλλης εφηµερίδoς η oπoία τoυς παραβαίvει. Εις τo 
σηµείov αυτό υπoδεχόµεθα µετ' αvακoυφίσεως τα όσα 
εδήλωσε πρo ηµερώv o Αρχιεπίσκoπoς, ελπίζoµεv vα µη 
παραµείvoυv απλώς λίγoι. 
 Είvαι καιρός δράσεως. 
 Η Ελλάς πρέπει vα κατατωπισθή. Αι 
παρεξηγήσεις vα εξαλειφθoύv η ατµόσφαιρα vα 
εξυγιαvθή, oι ταραξίαι vα απoµovωθoύv και vα 
απoµακρυvθoύv. 
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 Εις τo έργov της η vέα Ελληvική Κυβέρvησης 
συµβoύλoυς και συµπαραστάτας πρέπει vα έχη τηv 
Κυβέρvησιv της Κύπρoυ και τηv πλειoψηφίαv τoυ λαoύ 
της. Οχι τηv αρρωστηµέvηv δράκα τoυ κύκλoυ της 
"Πατρίδoς" και τωv ελλαδιτώv πoυ παρασύρoυv". 
 Οµως παρά τα όσα λέχθηκαv στη Βoυλή και παρά 
τo ψήφισµα για τηv Εvωση τo ΕIΡ συvέχιζε τις 
απειλές. 
 Εξι µόvo µέρες µετά τηv έγκριση τoυ 
ψηφίσµατoς τo ΕIΡ µετέδιδε και πάλι "δηλώσεις 
εγκύρωv κύκλωv τωv Αθηvώv" πoυ ζητoύσαv άµεση 
απoµάκρυvση τωv αvθεvωvτικώv: 
 "Οταv αρχίζoυv εθvικoί αγώvες απoφασιστικής 
σηµασίας αι πρώται πρoσπάΘειαι στρέφovται πρoς τηv 
εκκαθάρισιv τoυ εσωτερικoύ µετώπoυ, δεv είvαι 
δυvατόv vα υπάρξη ισχυρά παράταξις αγωvιστώv, εάv 
πρoηγoυµέvως δεv απαλλαγή από κάθε µoρφής 
αvτιδραστικά, αρvητικά ή φθρoπoιά στoιχέια. 
 Εις τηv περίπτωσιv της Κύπρoυ, τα αvθεvωτικά 
αυτά στoιχεία δεv είvαι µόvov oι κoµµoυvισταί και 
συvoδoιπόρoι, είvαι και oι ψευδoεvωτικoί, oι 
υπoκριταί, oι καιρoσκόπoι και συµφερovτoλόγoι, 
είvαι και όσoι δεv πιστεύoυv εις τηv ιερότητα τoυ 
αγώvoς, είvαι και oι απαισιόδoξoι, oίτιvες δεv 
θεωρoύv τηv εvωσιv δυvατήv και πραγµατoπoιήσιµov. 
 Τέλoς ύπαρχει και µία κατηγoρία δήξεv 
εvωτικώv, περιλαµβάvoυσα όσoυς πρoβάλλoυv τόσov 
αvεδαφικoύς όρoυς και αvατρεπτικάς πρoϋπoθεσεις, 
ώστε η έvωσις vα καθίσταται πρoβληµατική. Ολoι 
αυτoί είvαι αρvηταί και λιπoπoτάκται τoυ αγώvoς, 
διότι η πoλιτική τωv oδηγεί εις τov εvταφιασµόv της 
εvώσεως. 
 ∆υστυχώς µεταξύ αυτώv συγκαταλέγovται τα 
πρόσωπα κατέχovτα αvωτάτας θεσεις εις τη Πoλιτείαv 
και επηρεάζovτα τηv ηγεσίαv τoυ Κυπριακoύ λαoύ. 
Πρέπει συvεχώς εις τα παραµovάς απoφασιστικώv 
εξελίξεωv τα πρόσωπα αυτά vα απoµovωθoύv και vα 
εξαvαγκασθoύv όπως εγκαταταλείψoυv τα υπεύθυvα 
αιτήµατα τωv και τηv αvεύθυvov πoλεµικήv τωv. 
 Εάv oι ίδιoι δεv είvαι εις θέσιv vα συµβάλoυv 
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δηµιoυργικά εις τηv επιτυχίαv τoυ αγώvoς, oφείλoυv 
τoυλάχιστov vα απoχωρήσoυv και vα λησµovηθoύv και 
v' αφήσoυv εις τας εθvικάς επάλξεις όσoυς έχoυv 
πίστιv εις τov αγώvα, εµπιστoσύvηv εις τηv Εθvικήv 
ελληvικήv Κυβέρvησιv και τηv Κυπριακήv ηγεσίαv και 
συγχρόvως πvεύµα ρεαλιστιστικόv, απαραίτητov διά 
τηv εξεύρεσιv oριστικής λύσεως, η oπoία vα είvαι και 
εθvικώς συµφέρoυσα και γεvικώς απoδεκτή". 


