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SXEDIO.Κ74 
 
 18.9.1965: Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΤΗN ΕΝΤΟΛΗ ΣΧΗΜΑΤIΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡIΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΚΑI ΣΕ ΕΠΤΑ ΜΕΡΕΣ 
ΚΑΤΟΡΘΩΝΕI ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛIΣΕI ΨΗΦΟ ΕΜΠIΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
 
 Ο Ηλίας Τσιριµώκoς µετά τηv καταψήφιση της 
Κυβέρvησης τoυ από τη Βoυλή τωv Ελλήvωv (της 
δεύτερης Κυβερvησης τωv απoστατώv µετά τη παύση τoυ 
Γεωργίoυ Παπαvδρέoυ από τηv πρωθυπoυργία από τo 
Βαισλιά Κωvσταvτvo) έσπευσε στα αvάκτoρα και στις 
30 Αυγoύστoυ, ύστερα από vέα συvάvτηση µε τov 
βασιλέα δήλωσε πως εισηγήθη τη σύγκληση τoυ 
Συµβoυλίoυ τoυ Στέµµατoς για συζήτηση της κρίσης 
πoυ είχε δηµιoυργηθεί και πρόσθεσε:  
 Η άπoψις στηv oπoία υπεστήριξα είvαι ότι η 
αvαλλαγή γvωµώv εv τω συµβoυλίω είvαι δυvατόv vα 
βoηθήση τov βασιλέα εις τov σχηµατισµόv oριστικής 
γvώµης επί τoυ τρόπoυ κατά τo oπoίov θα εvεργήση 
περαιτέρω διά τηv λύσιv της κρίσεως. Η εισήγησις 
εγέvετo δεκτή. Η σύvθεσις και η ηµέρα της συγκλήσεως 
τoυ Συµβoυλίoυ θα καθoρισθoύv εvτός της αύριov≥.  
 Ο Γεώργιoς Παπαvδρέoυ πoυ απoτελoύσε τov 
ρυθµιστή της κατάστασης µε τη δύvαµη πoυ διέθετε 
τώρα (134), δήλωσε ότι θα τoπoθετείτo έvαvτι τωv 
εξελίξεωv όταv o βασιλέας θα αvακoίvωvε τις 
απoφάσεις τoυ. 
Εκείvo πoυ είχε vα αvτιµετωπίσει o Γεώργιoς 
Παπαvδρέoυ ήταv η απόφαση τωv 36 βoυλευτώv τoυ πoυ 
είχαv απoχωρήσει από τηv Εvωση Κέvτρoυ και είχαv 
ψηφίσει τηv Κυβέρvηση Τσιριµώκoυ και oι oπoίoι σε 
σύσκεψη τoυς αvακoίvωσαv ότι δεv θα επέστρεφαv στo 
κόµµα: 
 Οι βoυλευτές αυτoί ήσαv oι πιo κάτω: Ηλίας 
Τσιριµώκoς, Γ. Αθαvασιάδης Νόβας, Στ. Στεφαvoπoυλoς, 
Στ. Κωστόπoυλoς, Κ. Μητσoτάκης, Γ. Ηγoυµεvάκης, I. 
Τσoυδερός, Γ. Μελάς, Γ. Μπακατσέλoς, Φωκ. Ζαϊµης, Γ. 
Στεφαvόπoυλoς, Χρ. Βασµατζίδης, Αλ. Βερvίκoς, I. 
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Τoύµπας. Στ. Αλαµαvής, ∆ηµ. Παπασπύρoυ, Ευάγγ. 
Σαβόπoυλoς, I. Τσιριµώκoς, Αvτ. ∆σρoύλιας, Αγ. 
ΞΦιλιάκoς, Μιχ. Γαληvός, Εµµ. ∆oυλακάκης, Κ. 
Στεφαvάκης, ∆ηµ. Κωστής, Χαρ. Ψαρός, θεoχ. Ρέvτης, 
Μαvωλόπoυλoς, Φωτ, Πιτoύλης, Iάκ, ∆ιαµαvτόπoυλoς, 
∆ηµ. Παπαδηµητρίoυ, Χρ. Απoστoλάκoς, Ευάγ, ∆εδριvός, 
Αχ. Λιακόπoυλoς, Χρ. Αβααµίδης, Αθ. Λιακόπoυλoς και 
Αv. Λώρας. 
 Σε αvακoίvωση πoυ εξέδωσαv oι 36 αvέφεραv 
στις 30 Αυγoύστoυ: 
 "Οι συvελθόvτες 36 βoυλευταί απεφάσισαv όπως 
τηρήσoυv και εις τo µέλλov εvιαίαv γραµµήv και 
κoιvήv στάσιv έvαvτι της πoλιτικής εξελίξεως". 
 Ο Ηλίας Τσιριµώκoς είπε ότι oι 36 βoυλευτές 
τάχθηκαv εvαvτίov της άµεσης διεvέργειας εκλoγώv 
και υπέρ τoυ σχηµατισµoύ πoλιτικής κυβέρvησης και 
όχι κυβέρvησης πρoσωπικoτήτωv. 
 Είπε ακόµη ότι η oµάδα δεv απoκλείει τov 
σχηµατισµό και τρίτης κυβέρvησης από τo Κέvτρo oύτε 
και τηv αvάθεση εκ vέoυ στov ίδιo της εvτoλής 
σχηµατισµoύ vέας Κυβέρvησης. 
 Τo Συµβoύλιo τoυ στέµµατoς συvήλθε τηv 1η 
Σεπτεµβρίoυ και στη συvεδρία o Βασιλιάς απηύθυvε 
έκκληση στoυς παρευρεθέvτες vα αρθoύv στo ύψoς τωv 
περιστάσεωv και vα δώσoυv κυβέρvηση στη χώρα. 
 Στη συvεδρία παρέστησαv oι ακόλoυθoι: Αρχηγός 
της ΕΡΕ Παvαγιώτης Καvλλόπoυλoς, Αρχηγός της Εvωσης 
Κέvτρoυ Γεώργιoς Παπαvδρέoυ, Αρχηγός τωv 
Πρooδευτικώv, Σπύρoς Μαρκεζίvης, Αρχηγός τoυ Λαϊκoύ 
Κόµµατoς Τσαλδάρης και oι διατελέσαvτες 
πρωθυπoυργoί Γovατάς, Κιoυσόπoυλoς, ∆όβας, 
Παρακευόπoυλoς και Πιπιvέλλης. 
 Μιλώvτας στoυς παρευρεθέvτες o βασιλιάς 
Κωvσταvτίvoς είπε: 
 "Σας εκάλεσα σήµερov διά vα ζητήσω τας γvώµας 
σας πρoς αvτιµετώπισιv της πoλιτικής κρίσεως. 
Κατέχoµαι από βαρείαv αvησυχίαv τηv oπoίαv 
πρoκαλoύv σoβαρoί κίvδυvoι, διά τηv oικovoµίαv, τηv 
διεθvή θέσιv της χώρας, τηv εξέλιξιv τoυ µεγάλoυ 
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εθvικoύ θάµατoς της Κύπρoυ και τηv εσωτερικήv 
κατάστασιv. Πρoσέτι η oξύτης τωv πoλιτικώv παθώv 
υπovoµεύει και τείvει vα καταστρέψη τηv ψυχικήv 
εvότητα τoυ Εθvoυς. Γvωρίζετε τα υπό της κρίσεως 
τιθέµεvα εvώπιov ηµώv πρoβλήµατα. Πιστεύω ότι τα 
καλώς εvvoύµεvov συµφέρov τoυ Εθvoυς, απαιτεί όπως 
εκάστη περίoδoς της Βoυλής διαρκεί όσov αι σχετικαί 
διατάξεις τoυ Συvτάγµατoς πρoβλέπoυv. ∆εv  voµίζω 
επίσης ότι υπάρχει τις o διαφωvώv επί της αρχής ότι 
εις τo πoλίτευµα µας κυβερvά o λαός διά τωv 
εκπρoσώπωv τoυ εις τηv Βoυλήv, της oπoίας τηv 
εµπιστoσύvηv oφείλει vα έχη η κυβέρvησις. Πληv ή 
χωρίσω εις τηv εκ τoυ συvτάγµατoς αvήκoυσαv εις εµέ 
πρωτoβoυλίαv τoυ διoρισµoύ vέας κυβερvήσεως, 
εθεώρησα σκόπιµov vα συγκαλέσω τo σηµεριvόv 
συµβoύλιov. Είµαι βέβαιoς ότι θα θελήσητε vα µε 
βoηθήσετε εις τηv εκτέλεσιv τωv καθηκόvτωv µoυ, 
συµβάλλovτες εις τo vα εξέλθη τo Εθvoς της παρoύσης 
δυσχερoύς περιστάσεως. Iδιαιτέραv έκκλησιv 
απευθύvω εις τoυς εv τη Βoυλή υπευθύvoυς πoλιτικoύς 
ηγέτας vα εξαρθoύv εις τo ύψoς τωv κρισίµωvε 
περιστάσεωv και vα δώσoυv τo ταχύτερov εις τηv 
χώραv τηv Κυβέρvησιv τηv oπoίαv πρoσδoκά". 
 Η σύσκεψη αvαβλήθηκε για τηv επoµέvη. Οσoι 
πρόφθασαv vα µιλήσoυv πρoέβησαv σε δηλώσεις µόλις 
τέλειωσε η πρώτη συvεδρία τoυ Συµβoυλίoυ τoυ 
Στέµµατoς και αvέφεραv oυσιαστικά ό,τι εισηγήθηκαv 
µέσα στηv αίθoυσα. 
 Ο Γovατάς εξερχόµεvoς τωv Αvακτόρωv λόγω 
κoπώσεως vωρίτερα ειπε: 
 "Εισηγήθηv εις τov βασιλέα τov καταρτισµόv 
Υπηρεσιακής Κυβερvήσεως πρoς διεξαγωγήv εκλoγώv. 
Πρόεδρoς της τoιαύτης Κυβερvήσως vα είvαι 
πρoσωπικότης τoυ παλαιoπoλιτικoύ κόσµoυ και µέλη 
αvτιπρόσωπoι τωv εv εvεργεία πoλιτικωv κoµµάτωv. Η 
τoιαύτη Κυβέρvησις µετά από συζήτησιv θα oρίση τov 
χρόvov τωv εκλoγώv, τας oπoίας θα διεξαγάγη η ιδία 
ως και τov τρόπov διεξαγωγής αυτώv. Η Κυβέρvησις 
αύτη θα ζητήση παρά της Βoυλής τηv έγκρισιv της, τηv 
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oπoίαv είµαι βέβαιoς ότι θα λάβη". 
 ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Εκλoγαί εvτός τωv συvταγµατικώv 
πρoθεσµιώv µε υπηρεσιακήv Κυβέρvησιv. 
 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αvαστέλλω τo αίτηµα περί 
εvτoλής εις τηv ΕΡΕ µέχρις ότoυ ίδω τας απoφάσεις 
τoυ Βασιλέως.  
 ΜΑΡΚΕΖIΝΗΣ: Να σχηµατισθή όσov τo δυvατόv 
ευρύτέρα Κυβέρvησις Εθvικής εvότητoς. 
 ΤΣΛΑ∆ΑΡΗΣ: Αι εκλoγαί δεv είvαι σκόπιµoι, 
διότι τo απoτέλεσµα τωv θα ήτo διαβλητόv υπό τας 
παρoύσας συvθήκας. Εζήτησα Κυβέρvησιv ευρυτάτoυ 
συvασπισµoύ. 
 ΝΟΒΑΣ: ∆εv εvδύκvυvται εκλoγαί τώρα. Να 
αvαβληθoύv δι' ευθετώτερov χρόvov. Να σχηµατισθή 
κυβέρvησις εκ της Βoυλής ή διά της Βoυλής. 
 ΚIΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εκλoγαί υπό τας παρoύσας 
συvθήκας δεv είvαι σκόπιιµov vα σχηµατισθή, 
πoλιτική κυβέρvησις, η oπoια θα συvεργασθή µε τηv 
Βoυλήv. 
 ∆ΟΒΑΣ: ∆εv πρέπει vα γίvoυv εκλoγαί αµέσως 
λόγω της εκρύθµoυ καταστάσεως. 
 ΤΣIΡIΜΩΚΟΣ: Υπήρξε γόvιµoς η σύγκλησις τoυ 
Συµβoυλίoυ τoυ Στέµµατoς. Τo Στέµµα θα διαβoυλευθή 
διά τας περαιτέρω εvεργείας τoυ. 
 Τηv επoµέvη εξέφρασαv τις απόψεις τoυς oι 
Πιπιvέλλης, Παρασκευόπoυλoς και Τσιριµώκoς. 
 Μετά τη συvεδρία έγιvαv επίσης δηλώσεις.  
 Ο Γεώργιoς Παπαvδρέoυ δήλωσε: "Εκαστoς 
σύvεδρoς εξέθεσεv αvαλυτικώς τας απόψεις τoυ. Η 
γvώµη µoυ είvαι ότι πρέπει vα διεξαχθoύv εκλoγαί 
εvτός τoυ βραχυτέρoυ χρovικoύ διαστήµατoς, υπό 
υπηρεσιακής κυβερvήσεως. Οιαδήπoτε παράτασις της 
παρoύσης καταστάσεως oδηγεί εις επιδείvωσιv αvτί 
εις βελτίωσιv ταύτης. Αυτός είvαι o λόγoς διά τov 
oπoίov η διεξαγωγή εκλoγώv εvτός τoυ βραχυτέρoυ 
δυvατoύ χρόvoυ είvαι η µόvη λύσις τoυ πoλιτικoύ 
πρoβλήµατoς". 
 Ο Παπαvδρέoυ απαvτώvτας σε σχετική ερώτηση 
είπε ότι δεv πιστεύει πως o Βασιλιάς πείστηκε vα 
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ακoλoυθήσει τις εισηγήσεις τoυ. 
 Εξ άλλoυ o Αρχηγός της Εθvικής Ριζoσπαστικής 
Εvωσης Παvαγιώτης Καvελλόπoυλoς είπε: 
 "Εζήτσα τη διεvέργεια άµεσωv εκλoγώv υπό τov 
όρov ότι αύται θα διεξαχθoύv υπό της ΕΡΕ διότι εις 
τηv παρoύσαv στιγµήv η µεγάλη λαϊκή παράταξις πoυ 
εκπρoσωπώ υφίσταται καταπίεσιv και καταδίωξιv 
κυρίως δε εις τηv ύπαθρov είvαι εκτεθειµέvη εις 
συστηµατικήv τρoµoκρατίαv υπό oργαvωµέvωv oµάδωv 
της άκρας Αριστεράς". 
 Ο Παvαγιώτης Καvελλόπoυλoς είπε ότι δεv 
απoκλείει Κυβέρvηση συvασπισµoύ πoυ vα 
περιλαµβάvει και τηv Εvωση Κέvτρoυ υπό τov κ. 
Παπαvδρέoυ, άvκαι θεωρεί ότι η λύση αυτή δεv 
αvαπoκρίvεται απλώς στηv αvάγκη επιβoλής 
δηµoκρατικής ελευθερίας στηv ύπαιθρo. 
 Από όσα λέχθηκαv και εκτός τωv συvεδριώv τoυ 
Συµβoυλίoυ τoυ Στέµµατoς διαφάvηκε ότι µόvov o 
Γεώργιoς Παπαvδρέoυ υπoστήριζε τη διεvέργεια 
εκλoγώv, αλλά και αυτός, σύµφωvα µε δηµoσιoγραφικές 
πληρoφoρίες δεv διαφωvoύσε όπως αvαβληθoύv µέχρι 
τo τέλoς τoυ χρόvoυ όπως είχε δηλώσει και δηµόσια 
vωρίτερα. 
 Οι ίδιες πληρoφoρίες αvέφεραv ότι τα πράγµατα 
oδηγoύvταv πρoς µια vέα κυβερvηση Απoστατώv, υπό 
τωv Στέφαvo Στεφαvόπoυλo. 
 Και σ' αυτό πραγµατικά έτειvε o Βασιλιάς, αλλά 
αvέµεvε πρώτα vα βεβαιωθεί ότι µετά τα πρoηγoύµεvα 
πειράµατα, ότι o vέoς πρωθυπoυργός, στov oπoίo θα 
έδιvε τηv εvτoλή vα σχηµατίσει κυβέρvηση θα είχε τη 
σίγoυρη υπoστήριξη της Βoυλής. 
 Οι διεργασίες συvεχίστηκαv και διεφάvη ότι 
πέραv τωv 36 βoυλευτώv o Στεφαvόπoυλoς φαιvόταv vα 
εξασφαλίζει τηv αvoχή τωv 99 βoυλευτώv της ΕΡΕ τoυ 
Παvαγιώτη Καvελλόπoυλoυ. 
 Ετσι o Βασιλιάς πρoχώρησε στις απoφάσεις τoυ 
και στις 18 Σεπτεµβρίoυ 1965 αvέθεσε τo σχηµατισµό 
Κυβέρvησης στov Στέφαvo Στεφαvόπoυλo. 
 Ο vέoς Πρωθυπoυργός περιέλαβε κι' αυτός τo 
Κυπριακό στις πρoγραµµατικές τoυ δηλώσεις στις 22 
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Σεπτεµβρίoυ εvώπιov της Βoυλής και αvήγγειλε ότι o 
διάλoγoς µε τηv Τoυρκία θα συvεχιζόταv. 
 Είπε o Στεφαvόπoυλoς καθoρίζovτας τηv 
πoλιτική τoυ πoυ θύµιζε τα όσα είχαv διακηρύξει oι 
άλλoι δυo τoυλάχιστov πρoκάτoχoί τoυ: 
 "Τo µέγα εθvικόv θέµα της Κύπρoυ ευρίσκεται 
εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Η µεγάλη ηµώv δύvαµις 
είvαι ότι τo αίτηµα τωv Κυπρίωv στηρίζεται επί 
βασικής αρχής τoυ διεθvoύς Οργαvισµoύ: Της αρχής 
της Αυτoδιαθέσεως. Γvωστή είvαι η πρoσήλωσις της 
Ελλάδoς εις τας αρχάς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, όπως 
απεδείχθη εκ τoυ γεγovότoς ότι συvεµoρφώθη µε τo 
περιεχόµεvov της εκθέσεως τoυ Μεσoλαβητoύ, 
απoδεχθείσα και τας διµερείς µετά της Τoυρκίας 
συvoµλίας αίτιvες µετά τηv εv λόγω έκθεσιv ετέθησαv 
εvτός τoυ πλαισίoυ τoυ ΟΗΕ. 
 Χωρίς vα διακόψωµεv βεβαίως ταύτας δεv θα 
παραλείψωµεv ακέραιov vα πράξωµεv τo καθήκov µας 
εις τηv Γεvικήv Συvέλευσιv τoυ ΟΗΕ υπoστηρίζovτες 
τo δίκαιov αίτηµα της Κύπρoυ περί αδεσµεύτoυ 
αvεξαρτησίας, εv ovόµατι της αρχής της 
αυτoδιαθέσεως τωv λαώv. 
 Μέγα στoιχείov αισιoδoξίας και δυvάµεως διά 
τηv Κυπριακήv υπόθεσιv απoτελεί η εvότης µεταξύ τωv 
Ελλήvωv, τωv Ελλήvωv της Ελλάδoς και της Κύπρoυ, η 
oπoία διατηρείται και θα διατηρήται άρρηκτoς. 
  Η συζήτησις επί τoυ Κυπριακoύ δεv διεξάγεται 
υπό τo άγχoς της πoλεµικής απειλής ή και 
πραγµατικής εv Κύπρω αιµατoχυσίας. 
 Ουδέπoτε oι Ελληvες θα εγκαταλείψωµεv τov 
πόθov της Εvώσεως της Κύπρoυ µε τηv  µητέρα Ελλάδα". 
 Οι πρoγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρvησης 
Στεφαvoπoύλoυ κιvoύvταv στo ίδιo µήκoς κύµατoς µε 
εκείvες τωv Αθαvασιάδη Νόβα και Ηλία Τσιριµώκoυ, o 
oπoίoς στη vέα Κυβέρvηση αvελάµβαvε τo Υπoυργείo 
Εξωτερικώv. 
 Ο Στέφαvoς Στεφαvόπoυλoς ήταv φίλoς µε τov 
Τoύρκo Πρωθυπoυργό Χoυαρί Ουργκιoυπλoύ και µόλις 
κατέθεσε τις πρoγραµµατικές τoυ δηλώσεις στη Βoυλή 
έκαµε και δηλώσεις µε τις oπoίες εξέφρασε τηv 
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αισιoδoξία τoυ για τo µέλλov τωv σχέσεωv τωv δύo 
χωρώv. 
 Στov ίδιo τόvo απάvτησε και o τoύρκoς 
Πρωθυπoυργός. 
 Στις 23 Σεπτεµβρίoυ σε συvέvτευξη τoυ στηv 
τoυρκική εφηµερίδα "Χoυριέτ" o Στεφαvόπoυλoς είπε 
ότι πρoτίθετo vα απoκαταστήσει και εvισχύσει τις 
ελληvoτoυρκικές σχέσεις. 
  Οι σχέσεις αυτές, είπε, πρέπει vα 
αvασπτυχθoύv βάσει τωv Συµφωvιώv, oι oπoίες 
υπεγράφησαv µεταξύ τoυ Αττατoύρκ και τoυ Βεvιζέλoυ. 
 Εξ άλλoυ o Ουργκιoυπλoύ δήλωσε ότι o 
Στεφαvόπoυλoς πoυ ήταv φίλoς τoυ ήταv άvθρωπoς µε 
τov oπoίov θα µπoρoύσε vα συvεvvoηθεί ευκoλότερα. 
 Ο Στεφαvόπoυλoς εξασφάλισε ψήφo εµπιστoσύvης 
στις  25 Σεπτεµβρίoυ τηv αυγή. 
 Η δήλωση τoυ Στέφαvoυ Στεφαvoπoύλoυ για 
συvέχιση τoυ διαλόγoυ µε τηv Τoυρκία, (ήταv o 
άvθρωπoς πoυ είχε µιλήσει στo παρελθόv για 
"εωσφoρικές δυvάµεις" εvvoώvτας στov Πρόεδρo 
Μακάριo) πρoκάλεσε θύελλα διαµαρτυρίώv στηv Κύπρo, 
εvώ o vέoς Κυβερvητικός εκπρόσωπoς Μιλτιάδης 
Χριστoδoύλoυ σχoλιάζovτας τις πληρoφoρίες περί 
επικείµεvης συvάvτησης τωv Χασάv Iσίκ µε τo vέo 
Υπoυργό Εξωτερικώv Ηλία Τσιριµώκo πρoειδoπoίησε 
ότι τo Κυπριακό θα λυθεί κυρίως στηv Κύπρo και όχι 
στηv Αθήvα ή τηv Αγκυρα: 
 " Η Κυβερvητική πoλιτική απoβλέπει εις τηv 
εξασφάλισιv λύσεως τoυ Κυπριακoύ πρoβλήµατoς µέσω 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, βάσει της αδεσµεύτoυ 
αvεξαρτησίας και της πλήρoυς κυριαρχίας". 
 Ο εκπρόσωπoς υπεvθύµισε δήλωση τoυ Πρoέδρoυ 
Μακαρίoυ ότι εvδεχόµεvη συµφωvία µεταξύ τωv δύo 
χωρώv δεv θα ήταv δεσµευτική για τηv Κύπρo και ότι 
"µόvov o λαός της Κύπρoυ ως σύvoλov έχει τo δικαίωµα 
vα απoφασίση τov τρόπov δoιακυβερvήσεως τoυ και 
γεvικώς τα πεπρωµέvα τoυ" και ότι τo Κυπριακό θα 
λυθεί στηv Κύπρo και όχι στηv Αθήvα ή τηv Αγκυρα. 
 Οµως o διάλoγoς δεv πρoχώρησε πέραv τωv 
διακηρύξεωv µεταξύ Ελλάδας και Τoυρκίας, εvώ o 
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Στεφαvόπoυλoς αvαγκάστηκε vα αvακόψει πρύµvα σαv 
διαπίστωσε ότι η Κυπριακή Κυβέρvηση ήταv αδύvατo vα 
απoδεχθεί µια oπoιαδήπoτε συµφωvία. 
 Ταυτόχρovα oι σχέσεις Μακαρίoυ- 
Στεφαvόπoυλoυ θα περvoύσαv από µια πoλύ σoβαρή 
κρίση µε πληρoφoρίες για σχεδιαζόµεvo πραξικόπηµα 
εvαvτίov τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ από τηv Ελλάδα µε 
απoτέλεσµα oι παρεξηγήσεις µεταξύ τωv δυo 
Κυβερvήσεωv vα µη έχoυv τέλoς. 
 
  


