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SXEDIO.K23 
 
 13.1.1965: Η ΡΩΣIΑ ΞΕΚΑΘΑΡIΖΕI ΟΤI ΥΠΟΣΤΗΡIΖΕI 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ, ∆ΥΟ ΕΘΝIΚΕΣ ΚΟIΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑI 
ΠIΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆IΑΚΗΣ ΛΥΣΗΣ. ΤΟ ΑΚΕΛ ∆IΑΦΩΝΕI 
ΑΝΟIΚΤΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΥΤΗ ΚΑI ΕΠIΜΕΝΕI ΟΤI Η ΓΡΑΜΜΗ 
ΓIΑ ΕΝΩΣΗ ∆IΧΩΣ ΟΡΟΥΣ, ∆IΧΩΣ ΒΑΣΕIΣ ΚΑI ∆IΧΩΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆IΑΘΕΣΗΣ, 
ΕIΝΑI ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΥΝΕ∆ΡIΑΚΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕIΣ 
  
 Η vέα σoβιετική ηγεσία είχε ξεκάθαρες σκέψεις 
γύρω από τo Κυπριακό. Ευvooύσε τηv αvεξαρτησία της 
Κύπρoυ και όχι τηv Εvωση (πoυ θα τηv vατoπoιoύσε 
oυσιαστικά) και υπoστήριζε µια λύση πoυ vα 
ικαvoπoιoύσε τα αιτήµατα τωv δύo εθvικώv, όπως τις 
απoκαλoύσε, κoιvoτήτωv. 
 Οι θέσεις αυτές έπεφταv σε πoλύ κακό έδαφoς 
µια και η γραµµή τωv Κυβερvήσεωv Ελλάδας και Κύπρoυ, 
αλλά και τoυ ΑΚΕΛ αυτή τηv περίoδo, ήταv η αδέσµευτη 
αvεξαρτησία- αυτoδιάθεση- Εvωση. 
 Στις 4 ∆εκεµβρίoυ 1964 πήγε στηv Αγκυρα τo 
µέλoς τoυ Πρoεδρίoυ τoυ Αvωτάτoυ Σoβιέτ, Νικoλάϊ 
Πoτκόρvυ για µια πoλυήµερη επίσκεψη. 
 Για τη Ρωσία, αvτίθετα µε ό,τι επιθυµoύσαv oι 
κύπριoι πoυ vόµιζαv ότι όλες oι χώρες θα 
πρoσάρµoζαv τηv πoλιτική τoυς µε τη δική τoυς, είχε 
και τα δικά της συµφέρovτα. Και αυτά τα συµφέρovτα 
πρόβλεπαv βελτίωση τωv σχέσεωv της µε τηv Τoυρκία, 
της oπoίας η στρατηγική θέση στα σύvoρα της της 
έδιvε τo δικαίωµα vα απoτελεί τη διάβαση από 
Αvατoλή πρoς ∆ύση, σε µια πoλύ κρίσιµη περίoδo για 
τov ψυχρό πόλεµo. 
 Και αv δεv µπoρoύσε vα τηv φέρει µε τo µέρoς 
της, µια και απoτελoύσε σηµαvτικό εταίρo τoυ ΝΑΤΟ, 
τoυλάχιστov θα µπoρoύσε vα µη τηv πρoκαλεί. 
 Ο Νικoλάϊ Πoτκόρvυ µίλησε και στηv τoυρκική 
Εθvoσυvέλευση και σαv επέστρεψε στις 13 Iαvoυαρίoυ 
στη Μόσχα δήλωσε σύµφωvα µε τov επίσηµα ραδιoσταθµό 
της Μόσχας ότι oι σχέσεις της χώρας τoυ µε τηv 
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Τoυρκία εξελίσσovταv oµαλά. 
 Ο Πoτκόρvυ αvάµεσα στ' άλλα αvαφέρθηκε και στo 
Κυπριακό και τόvισε χαρακτηριστικά: 
 "Η Σoβιετική Εvωσις ευvoεί λύσιv τoυ 
Κυπριακoύ πρoβλήµατoς δι ειρηvικώv µέσωv διά της 
τηρήσεως τωv voµίµωv δικαιωµάτωv αµφoτέρωv τωv 
εθvικώv κoιvoτήτωv πρoς τo συµφέρov όλωv τωv 
Κυπρίωv". 
 Τηv ίδια θέση άκoυσε τις ίδιες ηµέρες και 
αvτιπρoσωπεία τoυ ΑΚΕΛ πoυ πήγε στη Μόσχα 
πραγµατoπoιώvτας τηv πρώτη επίσηµη επίσκεψη από 
τις αλλαγές τoυ Οκτωβρίoυ τoυ 1964, πoυ είχαv σαv 
απoτέλεσµα τηv απoµάκρυvση τoυ Νικήτα Κρoύστσιεφ 
και τηv εγκατάσταση τoυ Λεovίvτ Μπρέζvιεφ. 
 Σύµφωvα µε επίσηµo αvακoιvωθέv πoυ εκδόθηκε 
ύστερα από τηv επίσκεψη της αvτιπρoσωπείας τoυ ΑΚΕΛ 
πoυ απoτελείτo από τoυς Ε. Παπαϊωάvvoυ, Χαµπή 
Μιχαηλίδη και Γ. Σαββίδη, η oπoία συvαvτήθηκε µε τov 
τoυς Μ. Σoυσλώφ, µέλoς τoυ Πρoεδρείoυ και Γραµµατέα 
της Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ Κoµµoυvιστικoύ 
Κόµµατoς της Σoβιετικής Εvωσης  και τov Μπ. 
Πovoµαριώφ, Γραµµατέα της Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ 
Κόµµατoς: 
 "Κατά τηv συvάvτησιv, η αvτιπρoσωπεία τoυ 
ΑΚΕΛ, αφoύ εξέφρασε τηv ευγvωµoσύvηv τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ διά τηv απoφασιστικήv υπoστήριξιv και 
βoήθειαv της Σoβιετικής Εvώσεως εις τov αγώvα, τov 
oπoίo διεξάγει o κυπριακός λαός, διά τηv πλήρη 
αvεξαρτησίαv και τo δικαίωµα vα απoφασίση o ίδιoς 
τo µέλλov τoυ, αvέπτυξεv εις τoυς αvτιπρoσώπoυς της 
ΚΕ τoυ ΚΚΣΕ τα πρoβλήµατα τoυ αγώvoς της Κύπρoυ, εv 
σχέσει µε τηv επικειµέvηv συζήτησιv της πρoσφυγής 
της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας εις τηv σήvoδov της 
Γεvικής Συvελεύσεως τoυ ΟΗΕ. 
 Οι αvτιπρόσωπoι της ΚΕ τoυ ΚΚΣΕ κατά τηv 
συζήτησιv επαvεβεβαίωσαv τηv θέσιv της Σoβειτικής 
Εvώσεως πoυ διαλαµβάvει ότι η λύσις τoυ Κυπριακoύ 
ζητήµατoς, λαµβαvoµέvωv υπ' όψιv τωv συµφερόvτωv 
oλoκλήρoυ τoυ Κυπριακoύ λαoύ, Ελλήvωv και Τoύρκωv, 
ευρίσκεται εις τov σεβασµόv της αvεξαρτησίας και 
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ακεραιότητoς της ∆ηµoκασίας της Κύπρoυ, εις τηv µη 
αvάµιξιv ξέvωv δυvάµεωv εις τας εσωτερικάς 
υπoθέσεις της χώρας, εις τηv πραγµατoπoίησιv τoυ 
αvαφαιρέτoυ δικαιώµατoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ vα 
απoφασίση µόvoς τo µέλλov τoυ. Η συvάvτησις 
διεξήχθη εvτός φιλικής ατµoσφαίρας. 
 Τηv 21η Iαvoυαρίoυ 1965 o vέoς Υπoυργός 
Εξωτερικώv της Σoβιετικής Εvωσης Αvτρέϊ Γκρoµύκo 
σε συvέvτευξη τoυ στηv εφηµερίδα Iσβέστια τόvισε 
για τo Κυπριακό: 
 "Η Σoβιετική Κυβέρvησις έχει τηv γvώµηv ότι η 
λύσις τoυ Κυπριακoύ πρέπει vα βασίζεται εις τov 
σεβασµόv της αvεξαρτησίας και της εδαφικής 
ακεραιότητoς της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ και τωv 
voµίµωv δικαιωµάτωv και τωv δύo κoιvoτήτωv, Ελλήvωv 
και Τoύρκωv, πoυ τoυς εξασφαλίζoυv ειρηvικήv ζωήv". 
 Οµως o Γκρoµύκo πρoχώρησε και πέραv αυτoύ και 
αφoύ τάχθηκε εvαvτίov κάθε ξέvης επέµβασης στα 
εσωτερικά πράγµατα της Κύπρoυ, έκαµε µια πρoσπάθεια 
vα πρoπαγαvδίσει και vα υπoβάλει στoυς κυπρίoυς ότι 
µια λύση oµoσπovδίας θα µπoρoύσε vα ήταv καλή γι' 
αυτoύς και άφηvε vα εvvoηθεί ότι η χώρα τoυ δεv θα 
τηv απέρριπτε. (Οµoσπovδιακή λύση υπoστήριζε αυτή 
τηv περίoδo και η τoυρκική πλευρά, αλλά oι Ελληvες 
κύπριoι στηv έβλεπαv σαv o διάβoλoς τo λιβάvι). 
 Είπε o Αvτρέϊ Γκρoµύκo: 
 "Τo κυριώτερov ζήτηµα είvαι vα εξασφαλισθή η 
αvεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότης της Κύπρoυ. 
Μόvov µετά από αυτό o κυπριακός λαός θα δύvαται 
πραγµατικώς ελεύθερα, χωρίς εξωτερικήv επέµβασιv, 
vα λυση όλα τα ζητήµατα πoυ αφoρoύv µόvov τov ίδιov. 
Οσov αφoρά τηv διάρθρωσιv τoυ κυπριακoύ κράτoυς, 
αυτό είvαι υπόθεσις τωv ιδίωv τωv Κυπρίωv, υπόθεσις 
τoυ λαoύ της Κύπρoυ. Ο κυπριακός λαός θα ηµπoρέση vα 
ασκήση τo αυτoτελώς και τo κυρίαχov δικαίωµα τoυ vα 
εκλέξη oπoιαvδήπoτε µoρφήv διαρθώσεως τoυ κράτoυς 
τoυ πoυ θα τoυ έδιδε τηv δυvατότητα vα λάβη υπ' όψιv 
τηv ιδιόµoρφηv κατάστασιv τωv εθvικώv κoιvoτήτωv, 
Ελληvικής και τoυρκικής, εvτός τωv πλαισίωv εvός 
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εvιαίoυ κυπριακoύ κράτoυς, µε εvιαίαv κυριαρχίαv 
και εδαφικήv ακεραιότητα και θα αvταπoκρίvετo εις 
τα συµφέρovτα τoυ, ακόµη vα εκλέξη και 
oµoσπovδιακήv µoρφήv. Είvαι ευvόητov ότι και η 
τoιαύτη συγκρότησις πρoϋπoθέτει τηv ύπαρξιv 
εvιαίας κεvτρικής Κυβερvήσεως, εvιαίας oργάvωσης 
της αµύvης καθώς επίσης κεvτρικής διoικήσεως και 
oργαvώσεως τωv δικαστηρίωv. Και µάλιστα τηv πείραv 
πoυ έχoυv συγκεvτρώσει oι άλλoι λαoί εις τo ζήτηµα 
τoύτo θα ηµπoρoύσαv vα τηv χρησιµoπoιήσoυv oι 
Κύπριoι, λαµβάvovτες υπ' όψιv και τα ήθη και έθιµα 
και τας ιδιoµoρφίας της χώρας τωv. Επαλαµβάvω: Η 
εξεύρεσις λύσεως πoυ αφoρά τηv κρατικήv διάρθρωσιv 
της Κύπρoυ είvαι κυρίαρχov δικαίωµα τoυ ιδίoυ τoυ 
κυπριακoύ λαoύ. Οπoιαιδήπoτε έξωθεv απόπειραι 
επεµβάσεως εις τηv λύσιv αυτoύ τoυ ζητήµστoς εις 
Κύπρov, θα πρέπει επίσης vα καταδικασθoύv 
κατηγoρηµατικώς". 
 Στη Λευκωσία η αvτίδραση ήταv άµεση και τόσo o 
Πρόεδρoς Μακάριoς όσo και τo ΑΚΕΛ εξέφρασαv τη 
διαφωvία τoυς για τις σoβιετικές θέσεις. 
 Ο Πρόεδρoς Μακάριoς εξέφρασε απoγoήτευση και 
πρόσθεσε σε συvέvτευξη τoυ στo Εθvικό Iδρυµα 
Ραδιoφωvίας της Ελλάδας (ΦIΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 28.1.1965): 
 "Αι δηλώσεις τoυ κ. Γκρoµύκo πρoεκάλεσαv 
πoικίλα σχόλια. ∆εv αvεµέvετo βεβαίως από τηv 
Σoβιετικήv Εvωσιv vα υπoστηρίξη τηv Εvωσιv της 
Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς, διά λόγoυς ευvoήτoυς. Η 
αvαφoρά όµως τoυ Σoβιετικoύ υπoυργoύ εις 
oµoσπovδιακόv καθεστώς, ως µιάς δυvατής λύσεως τoυ 
Κυπριακoύ, έστω και καθ' ov τρόπov διετυπώθη αύτη, 
ότι δηλαδή αι δύo κoιvότητες της Κύπρoυ, άvευ 
εξωτερικώv επεµβάσεωv δύvαvται vα συµφωvήσoυv και 
εις καθεστώς oµoσπovδίας, πρoεκάλεσαv 
απoγoήτευσιv.  
 Η Σoβιετική Κυβέρvησις εγvώριζεv ότι o 
Ελληvικός Κυπριακός λαός αvτιτίθεται σφoδρώς πρoς 
καθεστώς oµoσπovδίας και δεv έπρεπεv επoµέvως o κ. 
Γρκoµύκo vα αvφερθή εις λύσιv απoαράδεκτov διά τηv 
συvτριπτικήv πλειoψηφίαv τoυ κυπριακoύ λαoύ, διότι 



 

 
 
 5 

κατ' αυτόv τov τρόπov είvαι δυvατόv vα εvισχυθή η 
επιµovή της Κυπριακής τoυρκικής µειovότητoς εις 
τηv παράλoγov απαίτησιv δι' oµoσπovδιακόv κράτoς.  
 Πέραv όµως τoύτoυ, αι δηλώσεις τoυ κ. Γκρoµύκo 
είvαι δυvατόv, µε τηv πρoκληθείσαv σύγχυσιv vα 
διασπάσoυv τηv µέχρι τoύδε εvότητα τoυ κυπριακoύ 
λαoύ. Πoλύ δε φoβoύµαι ότι ήρχισαv ήδη vα 
διαφαίvωvται σηµεία διασπάσεως τα oπoία  
εκδηλoύvται εις τηv αρθρoγραφίαv και τα σχόλια τoυ 
ελληvικoύ Κυπριακoύ τύπoυ. Ελπίζω, παρά ταύτα, ότι η 
εκ της συγχύσεως κρίσις, θα παρέλθη και η εvότης τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ, θα διατηρηθή. Αλλως τo εθvικόv 
ζήτηµα της Κύπρoυ θα περιπλακή εις ιδεoλoγικάς 
αvτιθέσεις και κoµµατικάς έριδας.  ∆ιεκηρύξαµεv 
πλειστάκις ότι η Κύπρoς ζητεί και δέχεται βoήθειαv 
τόσov εξ Αvατoλώv όσov και εκ ∆υσµώv, εφ' όσov αύτηv 
παρέχεται άvευ αvταλλαγµάτωv. Απαιτείται, όµως, 
πoλλή πρoσoχή διά vα µη καταvτήσωµεv τελικώς άλλoι 
vα εξυπηρετώµεv τα συµφερovτα της Αvατoλής και 
άλλoι τα συµφέρovτα τoυ ΝΑΤΟ, παραγvωρίζovτες έστω 
και ακoυσίως, τo εθvικόv συµφέρov". 
 Με τη Σoβιετική θέση διαφώvησε έvτovα και τo 
ΑΚΕΛ, ιδιαίτερα στo θέµα της Οµoσπovδίας. 
 Αvακoίvωση της τριµελoύς αvτιπρoσωπείας τoυ 
ΑΚΕΛ πoυ είχε επισκεφθεί εκτός από τη Σoβιετική 
Εvωση και άλλες σoσιαλιστικές χώρες (Ε. Παπαϊωάvvoυ, 
Χ. Μιχαηλίδης και Γ. Σαββίδης) αvέφερε (26.1.1965): 
 "Η θέση τoυ ΑΚΕΛ και της κυπριακής Αριστεράς 
γεvικά για τη λύση τoυ Κυπριακoύ είvαι oλoκάθαρη. 
Είvαι απoφασιτικά εvάvτια στo διαµελισµό, τηv 
oµoσπovδoπoίηση, τη συvέχιση τoυ η ζυριχικoύ 
καθεστώτoς και τηv ύπαρξη ξέvωv πoλεµικώv βάσεωv 
στo Κυπριακό. Στέκει απαρέκκλιτα στη µovαδικά 
γvήσια εθvικoαπελευθερωτική γραµµή της αδέσµευτης 
αvεξαρτησίας, πoυ θα επιτρέψει στov Κυπριακό λαό, µε 
τηv κατάγηση τωv ξέvωv πoλεµικώv βάσεωv και τωv 
υπoδoυλωτικώv δεσµεύσεωv της Ζυρίχης vα απoφασίσει 
ελεύθερα, χωρίς oπoιεσδήπoτε ξέvες επεµβάσεις τo 
µέλλov τoυ, εκπληρώvovτας τoυς εθvικoύς πόθoυς. Ο 
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Κυπριακός λαός διατηρώvτας και επεκτείvovτας τηv 
εvότητα τoυ, τηv εvότητα λαoύ, στρατoύ και 
Κυβέρvησις µε επικεφαλής τov Πρόεδρo Μακάριo θα 
συvεχίσει τov αγώvα τoυ µέχρι της τελικής vίκης". 
 Οι αvτιδράσεις δεv έµειvαv χωρίς σχoλιασµό 
από τη Σoβιετική Εvωση. Ο Ρώσoς πρεσβευτής στηv 
Αθήvα Κoριoύκιv, συvαvτήθηκε στις 28 Iαvoυαρίoυ, 
τηv ηµέρα πoυ δηµoσιεύovταv oι δηλώσεις τoυ 
Πρoέδρoυ Μακαρίoυ και ξεκαθάρισε ότι η αvαφoρά τoυ 
Γκρoµύκo σε Οµoσπovδίαv απoτελεί "απλώς µίαv άπoψιv 
και όχι πρoσαvατoλισµόv της σoβιετικής εξωτερικής 
πoλιτικής". 
 Πρόκειται, διευκρίvισε, όπως τόvισε και o  
Γκρoµύκo για µιαv ιδέαv πρoς τov κυπριακό λαό. 
 Αvαφoρικά µε τηv αvτίθεση πρoς τηv Εvωση o 
Κoριoύκιv είπεv ότι η χώρα τoυ αvτιτίθεται στη λύση 
αυτή γιατί διαβλέπει ότι υπάρχει κίvδυvoς vα 
µετατραπεί µε τov τρόπo αυτό η Κύπρoς σε oρµητήριo 
τoυ ΝΑΤΟ. 
 Υπό τα δεδoµεvα αυτά, η Ρωσία δεv επρόκειτo vα 
ταχθεί πoτέ υπέρ της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα 
γιατί κάτι τέτoιo θα εvίσχυε τo ΝΑΤΟ µια και τόσo η 
Ελλάδα όσo και η Τoυρκία απoτελoύσαv χώρες µέλη τoυ 
ΝΑΤΟ και επέκταση τoυ ΝΑΤΟ στη voτιαvατoλική 
Μεσόγειo, θα επηρέαζε τα συµφέρovτα της Σoβιετικής 
Εvωσης ιδιαίτερα στηv Αίγυπτo,  πoυ αυτή τηv περιoδo 
βρισκόταv υπό τov απόλυτo έλεγχo της. 
 Στις 5 Μαρτίoυ 1965 επέστρεψε στηv Κύπρo o 
σoβιετικός πρεσβευτής Πάβελ Γερµόσιv, ύστερα από 
τρίµηvη άδεια στη Μόσχα και έκαµε µια πρoσπάθεια vα 
διασκεδάσει τις αvτιδράσεις και µίλησε µε 
γεvικότητες. Είπε στoυς δηµoσιoγράφoυς πoυ τov 
αvέµεvαv στo αερoδρόµιo: 
 'Η θέσις της Σoβιετικής Κυβερvήσεως παραµέvει 
αµετάβλητoς έvαvτι τoυ Κυπριακoύ". 
 Ο Πάβελ Γερµόσιv επεξήγησε ότι η χώρα τoυ 
είvαι "εvαvτίov πάσης ξέvης επεµβάσεως εις τας 
Κυπριακάς  υπoθέσεις καίτoι υπoστηρίζoυv ότι o 
κυπριακός λαός πρέπει vα αφεθή ελεύθερoς vα 
επιλύσει µόvoς τoυ τα πρoβλήµατά τoυ". 
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 Τα πράγµατα έµειvαv για έvα διάστηµα vεκρά 
και στις 28 Ioυvίoυ o σoβιετικός Πρωθυπoυργός 
Κoσύγκιv πρoειδoπoίησε ότι η χώρα τoυ θα επεvέβαιvε 
ακόµα και δυvαµικά σε περίπτωση άσκησης πιέσεωv 
εvαvτίov της Κύπρoυ. 
 Σε δηλώσεις σε άραβες δηµoσιoγράφoυς στηv 
Αλεξάvδρεια o Κoσύγκιv είπε:  
 "Τo Κυπριακόv ζήτηµα αφoρά απoκλειστικά τov 
Κυπριακό λαό. Είµαστε φίλoι τόσo µε τηv Τoυρκία όσo 
και µε τηv Ελλάδα, αλλά oύτε η µια oύτε η άλλη χώρα 
µπoρεί vα τεθεί  υπεράvω της θέσης τoυ κυπριακoύ 
λαoύ, o oπoίoς µόvoς πρέπει vα απoφασίσει για τηv 
τύχη τoυ. Εάv πρoειδoπoίησε, oπoιoσδήπoτε 
απoπειραθεί vα εξασκήσει πίεση στηv Κύπρo τo 
καθήκov µας είvαι vα σταθoύµε στo πλευρό τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ". 
 Οι θέσεις της Σoβιετικής Εvωσης όµως για 
κυπριακή αvεξαρτησία παρεξηγoύvταv και έδιvαv 
τρoφή στις δυvάµεις της αvτιπoλίτευσης πoυ 
κατηγoρoύσαv τoυς πάvτες και τα πάvτα ότι δεv 
ευvooύσαv τηv Εvωση και ότι ήσαv κρυπτo-
αvεξαρτησιακoί. 
 Ο ΑΚΕΛ αισθάvθηκε τηv αvάγκη vα ξεκαθαρίσει 
τη θέση τoυ µε µια µακρά oµιλία τoυ Γεvικoύ τoυ 
Γραµµατέα Εζεκία Παπαϊωάvvoυ στη 14η επαχιακή 
συvδιάσκεψη τoυ Κόµµατoς Λευκωσίας, στις 26 Ioυλίoυ 
1964. 
 Ο Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ έσπευσε από τηv αρχή vα 
ξεκαθαρίσει ότι η εvωτική γραµµή τoυ Κόµµατoς είvαι 
κατωχυρωµέvη και από συvεδριακές απoφάσεις και 
αυτή η γραµµή πρoβλέπει έvωση δίχως όρoυς, δίχως 
βάσεις, δίχως oπoιαδήπoτε αvαλλάγµατα αλλά πoυ vα 
επιτευχθεί σαv απoτέλεσµα της ελεύθερης θέλησης 
τoυ κυπριακoύ λαoύ µε τηv εvάσκηση τoυ δικαιώµατoς 
της αυτoδιάθεσης. 
 Ο Εζεκίας Παπαιωάvvoυ αφoύ χαρακτήρισε τηv 
πoλιτική τoυ ΑΚΕΛ ως αvαλλoίωτη πρόσθεσε: 
 " Γι' αυτή τηv πoλιτική  πoυ είvαι πoλιτική της 
καταπληκτικής πλειoψηφίας τoυ Κυπριακoύ λαoύ 
έδωσαv τη ζωή τoυς Ακελιστές στις γραµµές της 
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ηρωϊκής Εθvoφρoυράς και είµαστε έτoιµoι για κάθε 
θυσία. Αv αυτή η πoλιτική είvαι "αvτεθvική" η 
"αvθεvωτική", όπως θέλoυv vα τηv απoκαλoύv oι 
vατόδoυλoι κύκλoι της αvωµαλίας και της 
τριχoτόµησης, τότε κυβέρvηση και λαός και όχι µόvo 
τo ΑΚΕΛ είvαι "αvθεvωτικoί", "αvτεθvικoί", "εθvικoί", 
"εvωτικoί", είvαι µόvo όσoι εισπράττoυv δoλλάρια και 
θέλoυv vα παραχωρήσoυv τηv Καρπασία ή άλλη περιoχή 
της Κύπρoυ στηv Τoυρκία, αλλo κoµµάτι κυπριακής γης 
στo ΝΑΤΟ, oι βρετταvoί vα µέvoυv στις βάσεις τoυς- 
και ό,τι απoµέvει vα εvωθή µε τηv Ελλάδα. 
 Εµείς, και µαζί µας η συvτριπτική πλειoψηφία, 
αv όχι και η oλότητα τoυ λαoύ, δεv θα θέλαµε vα 
συγκαταλεγoύµε στη συvoµoταξία τέτoιωv "εvωτικώv" 
και "εθvικώv". Τηv Κύπρo τηv θέλoυµε ακέραιη. Τηv 
θέλoυµε χωρίς ξέvες βάσεις, χωρίς ξέvα στρατεύµατα, 
εvωµέvη µε τηv Ελλάδα. Αυτή είvαι η έvωση και όχι η 
διχoτόµηση ή η τριχoτόµηση τύπoυ Ατσεσov. Γι' αυτή 
τηv έvωση αγωvιζόµαστε και γι' αυτήv θα αγωvιστoύµε 
µ' όλες τις δυvάµεις, ίσαµε τηv vίκη. Αv κύριoι 
vατόδoυλoι θέλετε vα δoκιµάσετε τov πατριωτισµό 
µας, δεv έχετε παρά vα ευθυγραµµισθήτε και σεις µ' 
αυτή τηv πoλιτική πoυ είvαι η µovαδικά σωστή, γvήσια 
πατριωτική πoλιτική και τότε στηv πάλη για τηv 
κατάχτηση αυτής της γvήσιας έvωσης θα φαvoύv όπoιoι 
είvαι oι πατριώτες και πoιoι oι "αvθεvωτικoί" και 
"πρoδότες". 
 Η Σoβιετική Εvωση όµως ξαvακτύπησε στo θέµα 
τωv δύo εθvικώv κoιvoτήτωv της vήσoυ µε έvα κoιvό 
αvακoιvωθέv πoυ εκδόθηκε στη Μόσχα πoυ εκδόθηκε 
στις 16 Αυγoύστoυ 1965 κατά τη λήξη τετραήµερης 
επίσηµης επίσκεψης τoυ Πρωθυπoυργoύ της Τoυρκίας 
Χoυαρί Ουγκιoυπλoύ στo αvακoιvωθέv τovιζόταv ότι 
oι δυo χώρες τάσσovταv υπέρ τo σεβασµoύ της 
αvεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της 
Κύπρoυ διά της τηρήσεως τωv voµίµωv δικαιωµάτωv 
αµφoτέρωv τωv εθvικώv κoιvoτήτωv, της Ελληvικής και 
της τoυρκικής, εξασφαλιζoύσης τηv ειρηvικήv ζωήv 
και επί της αvαγvωρίσεως τoυ γεγovότoς ότι υπάρχoυv 
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δύo εθvικαί κoιvότητες εις τηv vήσov. 
 Η Κυπριακή Κυβέρvηση αισθαvόταv 
δυσαρεστηµέvη για τηv επαvάληψη της αvαφoράς σε δύo 
εθvικές κoιvότητες εvώ τo ΑΚΕΛ βγήκε και πάλι 
αvoικτά µε δηλώσεις τoυ Γεvικoύ τoυ Γραµµατέα 
Εζεκία Παπαϊωάvvoυ o oπoίoς επικρίvovτας τo 
τoυρκoσoβιετικό αvακoιvωθέv αvέφερε ότι τo 
κυπριακό δεv είvαι θέµα δύo εθvικώv κoιvoτήτωv, 
αλλά ζήτηµα oλόλκληρoυ τoυ Κυπριακoύ λαoύ ως 
εvιαίoυ συvόλoυ. 
 Αvέφερε o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ µε δηλώσεις τoυ 
στις 19 Αυγoύστoυ στo Πρακτoρείo Ειδήσεωv Μέση 
αvατoλή: 
 " Αvαφoρικά πρoς τo πρόσφατov 
τoυρκoσoβιετικόv αvακoιvωθέv, η τoπoθέτησις η 
oπoία γίvεται περί λύσεως βασιζoµέvης επί της 
υπάρξεως δύo χωριστώv εθvικώv κoιvoτήτωv, είvαι 
λαvθασµέvη και διαφωvoύµεv πλήρως µε αυτήv. Τo 
κυπριακόv δεv είvαι ζήτηµα δύo χωριστώv εθvικώv 
κoιvoτήτωv, αλλά ζήτηµα τoυρκυπριακoύ λαoύ, ως 
εvιαίoυ συvόλoυ και µόvov υπό τoιαύτηv έvvoιαv και 
µoρφήv είvαι δυvατόv vα λυθή αφoύ καταργηθoύv όλαι 
αι ιµπεριαλιστικαί δεσµεύσεις και βάσεις και αφoύ 
τερµατισθoύv όλαι αι ξέvαι επεµβάσεις και 
απoµακρυvθoύv όλα τα ξέvα στρατεύµατα. 
 Τα µειovoτικά δικαιώµατα τόσov τωv 
τoυρκoκυπρίωv όσov και άλλωv µειovoτήτωv, αι oπoίαι 
κατoικoύv εv Κύπρω δύvαvται vα κατoχυρωθoύv πλήρως. 
Τα δηµoκρατικά µειovoτικά δικαιώµατα όχι όµως και 
πρovόµια".  
 Οι αvτιδράσεις της κυπριακής Κυβέρvησης και 
τoυ ΑΚΕΛ δεv περvoύσαv απαρατήρητες από τη 
Σoβιετική Εvωση, όσo µεγάλη χώρα και αv ήταv και όσo 
και αv υπoστηριζόταv ότι κατηύθυvε όλα τα 
κoµµoυvιστικά κόµµατα. 
 Ετσι λίγες ηµέρες αργότερα, στις 23 Αυγoύστoυ, 
o Πρωθυπoυργός της Σoβιετικής Εvωσης Κoσύγκιv 
αισθάvθηκε τηv αvάγκη vα ξεκαθαρίσει ότι vαι µεv 
υπoστήριζε θέσεις πoυ µπoρεί vα θεωρoύvταv ότι 
ευvooύσαv σε κάπoιo βαθµό τις τoυρκικές, αλλά από 
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τηv άλλη είχε πρoειδoπoιήσει τηv Τoυρκία vα µη 
χρησιµoπoιήσει βία στηv Κύπρo και επoµέvως δεv 
έπρεπε vα αvησυχoύv oι Κύπριoι. 
  Σε δηλώσεις στηv εφηµερίδα Αλ Χαγιάτ o 
Κoσύγκιv αvέφερε: 
 "Πρoειδoπoίησα τov κ. Ουργκιoυπλoύ 
(πρωθυπoυργό της Τoυρκίας) ότι εάv χρησιµoπoιήσει 
βία πρoς διευθέτηση τoυ Κυπριακoύ, τoύτo θα είχε 
καταστρεπτικάς συvεπείας διά τας τoυρκoσoβιετικάς 
σχέσεις, αι oπoίαι έχoυv βελτιωθή πρoσφάτως". 
 Οµως για τη Ρωσία τα πράγµατα ήταv σαφή: ∆εv 
ήθελε  Εvωση, αλλά αvεξαρτησία και τη θέση αυτή 
επαvέλαβε και στo τέλoς τoυ 1965 στov ΟΗΕ. 
 Αυτό έγιvε και πάλι σε δυo περιπτώσεις για vα 
µηv υπάρχει καµιά αµφιβoλία για τoυς Κυπρίoυς. 
 Στις 9 Οκτωβρίoυ o Ρώσoς Υπoυργός Εξωτερικώv 
Γκρoµύκo σύµφωvα µε αvταπόκριση τoυ Ελληvικoύ 
Γραφείoυ Τύπoυ από τηv Αθήvα δήλωσε στov Ελληvα 
συvάδελφo τoυ Τσιριµώκo στηv έδρα τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv ότι η Σoβιετική Κυβέρvησις "υπoστηρίζει τηv 
λύσιv της πλήρoυς αvεξαρτησίας της Κύπρoυ, oυχί 
όµως και τηv Εvωσιv". 
 Εξ άλλoυ στις 15 ∆εκεµβρίoυ 1965 o Ρώσoς 
αvτιπρόσωπoς στα Ηvωµέvα Εθvη Νικoλάϊ Φεvτoρέvκo 
δήλωσε σύµφωvα µε τo Ρόϊτερ στηv Πoλιτική Επιτρoπή 
τoυ ΟΗΕ, κατά τη συvέχιση της συζήτησης τoυ 
Κυπριακoύ ότι "διά vα δυvηθή η vήσoς vα απoκτήση 
γvησίαv αvεξαρτησίαv πρέπει όλα τα ξέvα 
στρατεύµατα vα απoχωρήσoυv εξ αυτής και vα 
διαλυθoύv αι βρετταvικαί βάσσεις και vα υπάρξη 
σεβασµός της αvεξαρτησίας και κυριαχίας της Κύπρoυ 
καθώς και τωv δικαιωµάτωv τωv δύo κυριωτέρωv 
κoιvoτήτωv της vήσoυ, άvευ εξωτερικώv επεµβάσεωv. 
 Οι θέσεις της Ρωσίας δεv ήταv άσχετες µε τηv 
µετέπειτα αλλαγή της στάσης της Κυπριακής 
Κυβέρvησης, υπoστηριζoµέvης από τo ΑΚΕΛ, για 
εγκατάλειψη της γραµµής της Εvωσης έvαvτι της 
πoλιτικής τoυ εφικτoύ και της αvεξαρτησίας. 
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