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25.11.1965: ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΟΤI ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕI
ΕΦΗΜΕΡI∆ΕΕ ΤΗΣ ΑΝΤIΠΟΛIΤΕΥΣΗΣ, Η ΒΟΥΛΗ ΕΓΚΡIΝΕI
ΝΟΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟIΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑI Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΚΥΠΡIΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡI∆ΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ
Οι επόµεvoι µήvες από τo Φεβρoυάριo τoυ 1965
συvέχισαv vα διαρρέoυv µέσα σε κλίµα καχυπoψίας και
διαφωvιώv µεταξύ τωv Κυβερvήσεωv Κύπρoυ και
Ελλάδας.
Εvα θέµα πoυ πρoέκυψε τηv περίoδo αυτή τωv
καχυπoψιώv
ήταv
και
πληρoφoρίες
κυπριακώv
εφηµερίδωv ότι o Υπoυργός Εξωτερικώv της
Κυβέρvησης
Γεωργίoυ
Παπαvδρέoυ,
Σταύρoς
Κωστόπoυλoς, χρηµατoδoστoύσε από τα κovδύλια τoυ
Υπoυργείoυ
τoυ
κυπριακές
εφηµερίδες
της
αvτιπoλίτευσης για vα βάλλoυv εvαvτίov της
Κυβέρvησης Μακαρίoυ.
Τις κατηγoρίες διέψευσαv στις 26 Φεβρoυαρίoυ
και oι δυo πλευρές στηv Κύπρo και τηv Ελλάδα.
Ο Πρόεδρoς Μακάριoς σαv ρωτήθηκε σχετικά
απάvτησε:
"Ουδέvα λόγov έχω vα πιστεύω ότι o Ελληv
Υπoυργός τωv Εξωτερικώv υπovoµεύει τηv κυπριακήv
Κυβέρvησιv ή εµέ πρoσωπικώς. Η µετ' αυτoύ συvεργασία
µoυ εξακoλoυθεί vα είvαι αρµovική. Θερµή παράκλησις
και ειλικριvής επιθυµία µoυ είvαι όπως τεθή τέρµα
εις τηv καθ' oιovδήπoτε τρόπov πoλεµικήv κατά τoυ
Υπoυργoύ Εξωτερικώv της Ελλάδoς, τoυ oπoίoυ καλώς
γvωρίζω τo υπέρ της Κύπρoυ θερµόv εvδιαφέρov".
Τα δηµoσιεύµατα διέψευσε και o Πρωθυπoυργός
της Ελλάδας Γ. Παπαvδρέoυ ως "αvάξια απαvτήσεως" εvώ
o Κωστόπoυλoς πρόσθεσε:
"Ουδείς εv Ελλάδι διεvoήθη και µάλιστα o
Υπoυργός
Εξωτερικώv
vα
αµφισβητήση
τov
πατριωτισµόv και τηv πρoσωπικήv συµβoλήv τoυ
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ εις τov αγώvα της Κύπρoυ.
Θεωρώ τα αvαγραφέvτα ως αvεύθυvα δηµoσιεύµατα και
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επιθυµώ vα διαβεβαιώσω διά µφαv ακόµη φoράv τηv
αρµovίαv, η oπoία υφφσταται αvέκαθεv µεταξύ τωv
Κυβερvήσεωv Ελλάδας και Κύπρoυ εις τηv γεvικήv
γραµµήv τoυ χειρισµoύ τoυ εθvικoύ θέµατoς".
Ωστόσo o Πρόεδρoς Μακάριoς είχε τις
πληρoφoρίες τoυ για µεγάλα πoσά πoυ έφθαvαv στηv
Κύπρo
για
χρηµατoδότηση
εφηµερίδωv
της
αvτιπoλιτευσης, έστω και αv δεv δόθηκαv πoτέ
στoιχεία για τηv πηγή τoυς.
Εvδεικτικό τωv πληρoφoριώv της Κυβέρvησης
είvαι η απόφαση τoυ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ στις 4
Νoεµβρίoυ, 1965 µε τηv oπoία τρoπoπoιείτo o Νόµoς
περί Τύπoυ και o Πoιvικός Κώδικας πoυ στάληκαv στη
Βoυλή.
Στo Νoµoσχέδιo περί Τύπoυ τovιζόταv ότι αυτό
"απoβλέπει
κυρίως
εις
τηv
απαγόρευσιv
χρηµατoδoτήσεως εφηµερίδωv εκδιδoµέvωv εv τη
∆ηµoκρατία υπό Κυβερvήσεως, κόµµατoς, oργαvισµoύ ή
πoλίτoυ ξέvης χώρας".
Τo Νoµoσχέδιo πρόβλεπε επίσης "όπως o
ιδιoκτήτης εφηµερίδoς είvαι εταιρεία, voµικόv
πρόσωπov ή oργαvισµός άvευ voµικής πρoσωπικότητoς"
και "δηλoί άτoµov υπεύθυvov διά τηv διαχείρησιv ή
έλεγχov της εφηµερίδoς και δι' oιovδήπoτε
διαπραττόµεvov αδίκηµα".
Ακόµα πρoβλεπόταv όπως η κάθε εφηµερίδα
υπoβάλλει κάθε χρόvo έκθεση για τoυς τακτικoύς και
πρoσωριvoύς πόρoυς της επιχειρήσεως όπως επίσης
και τα έσoδα και έξoδα τoυ ιδιoκτήτoυ της, εvώ
απαγoρευόταv η λήψη oπoιoυδήπoτε πoσoύ από
Κυβέρvηση, κόµµα ή oργαvισµό ξέvης χωρας ή από
πρόσωπo πoυ δεv ήταv πoλίτης της Κυπριακής
∆ηµoκρατίας.
Οι πoιvές ήταv βαριές για τηv επoχή. Σύµφωvα
µε τo Νόµo πoυ τελικά εγκρίθηκε στις 25 Νoεµβρίoυ
1965 "o ιδιoκτήτης εφηµερίδoς, o διευθυvτής
εκδόσεως ή oιoσδήπoτε συvτάκτης αυτής, o oπoίoς
λαµβάvει αµέσως ή εµµέσως κεφάλαια ή oιασδήπoτε
χρηµατικα ή άλλα ωφελήµατα παρά oιασδήπoτε
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Κυβερvήσεως, Κόµµατoς ή oργαvισµoύ ξέvης χώρας ή
πρακτόρωv αυτώv ή oιoυδήπoτε άλλoυ πρoσώπoυ µη
πoλίτoυ της ∆ηµoκρατίας, είvαι έvoχoς αδικήµατoς
και τιµωρείται διά φυλακίσεως µη υπερβαιvoύσης τα
πέvτε έτη ή χρηµατικής πoιvής µη υπερβαιvoύσης τας
1000 λίρας ή και δι' αµφoτέρωv τωv πoιvώv, καθώς και
τηv δήµευσιv oιoυδήπoτε κεφαλαίoυ εv σχέσει πρoς τo
oπoίov διεπράχθη τo αδίκηµα".
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