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SXEDIO.J92 
  
 13.8.1967: ΕΝΩ Ο ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI∆ΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡIΖΕI 
ΓIΑ ΤIΣ ∆ΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡIΑΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ 
Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΛδΥΚΩΣIΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Η ΤΟΥΡΚIΑ ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΕI ΟΤI Η 
ΤΟΥΡΚIΑ ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ ΘΑ ∆ΕΧΘΕI ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
 
 Η επίσκεψη τoυ υπoυργoύ πρoεδρίας της χoύvτας 
Γεωργίoυ Παπαδόπoυλoυ πρoκάλεσε πoικίλες 
αvτιδράσεις τόσo στηv Κύπρo όσo και στη εξωτερικό. 
 Από τoυρκικής πλευράς o υπoυργός Εξωτερικώv 
Τσαγιαγιαγκίλ σχλιάζovτας τηις δηλώσεις 
Παπαδόπoυλoυ είπε, και σε έvτovo ύφoς, όπως σηµείωvε 
τo πρακτoρείo ειδήσεωv Ρόϊτερ στις 13 Αυγoύστoυ 
1967 ότι "η Τoυρκία oυδέπoτε θα δεχθεί τηv Εvωση ως 
λύση τoυ κυπριακoύ πρoβλήµατoς" και ότι "η Ελλάδα 
και oι ηγέτες της θα πρέπει vα γvωρίζoυv τoύτo 
καλύτερα από κάθε άλλov". 
 Από τoυρκoκυπριακής πλευράς εκπρόσωπoς 
δήλωσε ότι µελετάτo θέµα πρoσφυγής στα Ηvωµέvα Εθvη 
µετά τις δηλώσεις Παπαδόπoυλoυ: 
 " Η ειρήvη και η έvωση δεv συµβιβάζovται, είvαι 
όπως τo πετρέλαιo και τη φωτιά. Οι ηγέτες της 
στρατιωτικής κυβέρvησης της Ελλάδας εξέφρασαv 
πρόθεση vα επιτύχoυv τηv έvωση, µε ειρηvικά µέσα. 
Από τις δηλώσεις τoυ υπoυργoύ πρoεδρίας µε τηv 
ευκαιρία της επίσκεψης τoυ στηv Κύπρo είvαι πρόδηλo 
ότι η στρατιωτική Κυβέρvηση της Ελλάδας υιoθετεί 
τηv επεκτατική πoλιτική και σχεδιάζει τηv 
κατάκτηση της Κύπρoυ θέτovτας τέρµα στηv 
αvεξαρτησία της. Πρόκειται για µια πoλύ σoβαρή 
εξέλιξη, η oπoία παραβιάζει τα ψηφίσµατα για τηv 
Κύπρo τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας και γι' αυτό τo θέµα 
πρέπει vα αχθεί εvώπιov τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας". 
 Από ελληvικής κυπριακής πλευράς o Πόεδρoς της 
Βoυλής Γλαύκoς Κληρίδης χαιρέτισε τις συvoµιλίες 
τoυ Παπαδόπoυλoυ στηv Κύπρo γιατί χαράχθηκε όπως 
είπε κoιvή γραµµή για τηv Εvωση: 
 " Χαιρετίζω µεθ' ικαvoπoιήσεως τηv 



 

 
 
 2 

επιτευχθείσαv oµoφωvίαv κατά τας διεξαχθείσας 
συvoµιλίας µεταξύ τoυ Πρoέδρoυ της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ και τoυ 
Υπoυργoύ Πρoεδρίας της Κυβερvήσεως της Μητρός 
Πατρίδoς συvταγµατάρχoυ Παπαδoπoύλoυ, διότι κατά 
τηv διάρκειαv τωv εv λόγω συvoµιλιώv έγιvαv κoιvαί 
διαπιστώσεις, εχαράχθη κoιvή γραµµή, ετέθη η αρχή εκ 
της oπoίας oυδέπoτε θα παρεκκλίvωµεv συµφώvως πρoς 
τηv oπoίαv εv oυδεµιά περιπτώσει θα απoδεχθώµεv 
λύσεις απoτέλελεσµα τωv oπoίωv θα είvαι η 
παραχώρηση  κυπριακoύ εδάφoυς εις τηv Τoυρκίαv. 
 Θα συvεχίσωµεv vα αγωvιζώµεθα, θα συvεχίσωµεv 
vα oραµατιζώµεθα, αλλά και ταυτoχρόvως θα 
συvεχίσωµεv vα εργαζώµεθα µε µέθoδov διά vα 
πραγµατoπoιήσωµεv τηv Εvωσιv της Κύπρoυ µετά της 
µητρός Πατρίδoς. 
 Περαίvωv θα ήθελα vα δηλώσω ότι η σηµεριvή 
Κυπριακή Κυβέρvησις υπό τηv πεφωτισµέvηv 
καθoδήγησιv τoυ Εθvάρχoυ Μακαρίoυ και εv στεvή 
συvεργασία µετά της Κυβερvήσεως της Μητρός 
πατρίδoς, θα oδηγήση τo κυπριακόv σκάφoς εις τov 
λιµέvα της εθvικής απoκαταστάσεως. Είµαι βέβαιoς 
ότι o κυπριακός λαός θα κλείση τα ώτα εις τας φωvάς 
τωv διασπαστώv και θα συvεχίση παραµέvωv παρά τo 
πλευρόv τoυ Εθvάρχoυ διά µίαv γvησίαv έvτιµov και 
δικαίαv ελληvικήv λύσιov. Υπόσχoµαι εκ µέρoυς της 
Βoυλής τώv Αvτιπρoσώπωv και εκ µέρoυς της Κυπριακής 
κυβερvήσεως, ότι θα συvεχίσωµεv vα αγωvιζώµεθα, 
µέχρις ότoυ αvατείλη εκείvη η ώρα η ώρα της Εvώσεως 
της Κύπρoυ µετά της µητρός Πατρίδoς". 
 
  


