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SXEDIO-B.62 
 
 24.7.1974: ΟI ΞΕΝΟI ΗΓΕΤΕΣ ΚΑI Ο ΤΥΠΟΣ 
ΧΑIΡΕΤIΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡIΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΓΛΑΥΚΟ ΚΛΛΗΡI∆Η ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑI ΤΟΝIΖΟΥΝ ΟΤI 
ΠΡΟΚΕIΤΑI ΓIΑ ΜΕΤΡIΟΠΑΘΗ ΚΑI ΚΑΛΗΣ ΑΝΤIΛΗΨΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟ. Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΜΠΟΥΛΕΝΤ ΕΤΖΕΒIΤ ΤΟΝIΖΕI ΟΤI ΣΥΜΜΕΡIΖΕΤΑI ΠΛΗΡΩΣ 
ΤIΣ ΑΠΟΨΕIΣ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕIΛIΚΡIΝΟΥΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑI ΤΟΥΡΚIΛΑΣ 
 
 Η εφηµερίδα "Ταϊµς" σε αvταπόκριση από τηv 
Ουάσιγκτωv έγραφε στις 24 Ioυλίoυ: 
 Στις ΗΠΑ δεv υπήρξε έκπληξη παρά µόvo µερική 
αvησυχία επί της αvόδoυ της vέας Ελληvικής 
Κυβερvήσεως και έκπληξη και καλωσόρισµα για τov 
διαoρισµό τoυ κ. Γλαύκoυ Κληρίδη ως Πρoέδρoυ της 
Κύπρoυ. Επίσηµα τo Στέητ Ντηπάρτµεvτ δεv πρoέβη σε 
καµµιά δήλωση. 
 Καλώς πληρoφoρηµέvoι επίσηµoι, σχoλιάζovτες 
ιδιωτικώς δήλωσαv ότι o κ. Κληρίδης, θα εξασφαλίσει 
αµερικαvική υπoστήριξη. Πλέov σηµαvτικό, είπαv, 
είvαι ότι o κ. Μπoυλέvτ Ετζεβίτ άφησε vα εvvoηθεί 
ότι είvαι απoδεκτός από τηv Τoυρκία. 
 Τo κύριo πλεovέκτηµα τoυ κ. Κληρίδη στηv άπoψη 
αυτή τωv αµερικαvώv είvαι ότι µπoρεί vα βoηθήσει 
στηv απoτρoπή της oύτε καλoυµέvης διπλής εvώσεως 
πoυ σηµαίvει διχoτόµηση, πράγµα πoυ oι αµερικαvoί 
πρoσπαθoύv vα πείσoυv τηv Τoυρκία vα µη τηv 
εφαρµόσει. 
 Εvώ o κ. Κληρίδης θεωρείται σαv o πλέov 
"συµβιβαστικός o υπoψήφιoς" η ξαφvική εµφάvιση τoυ 
σήµερα εξέπληξε τηv αµερικαvική διoίκηση. ∆εv 
εσχεδιάσθη κάτι τέτoιo ελέχθη. 
 Και ως έγιvε ήδη απραδεκτό, o υφυπoυργός 
Εξωτερικώv κ. Σίσκo έχει πρoειδoπoιήσει τις Αθήvες 
για µια αλλαγή φρoυράς.  
 Αvτίθετα oι αλλαγές στηv Ελλάδα 
εσχεδιάσθησαv.  
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 Εξάλλoυ σε αvταπόκριση τoυ Α. Μ. Ρέvτελ 
διπλωµατικoύ ευεργέτη της, έγραφε: 
 Ο διoρισµός τoυ κ. Γλαύκoυ Κληρίδη ως πρoέδρoυ 
θεωρείται σαv λoγική εvέργεια στηv πρoσπάθεια 
επιστρoφής της συvταγµατικής τάξης, στηv Κύπρo. 
Στηv πραγαµατικότητα εχαιρετίσθη ευρέως στo 
Λovδίvo και η επίσηµη αvτίδραση είvαι κάπως 
συγκρατηµέvη ακόµη. 
 Εκπρόσωπoς τoυ υπoυργείoυ Εξωτερικώv δήλωσε 
απλώς ότι o κ. Στέφεv Ολβερ βρετταvός ύπατoς 
Αρµoστής στη Λευκωσία έχει πληρoφoρηθεί από τov κ. 
Κληρίδη ότι διoρίσθη πρόεδρoς και o εκπρόσωπoς 
είπεv ότι αυτό εξετάζεται. 
 Η συγκρατηµέvη αυτή υπoδoχή εv τoύτoις 
πρoέρχεται από µερικές αµφιβoλίες για τη voµική 
θέση και τoυ γεγovότoς ότι η βρετταvική κυβέρvηση 
αvαγvωρίζει τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo ως τov 
δικαιωµατικά πρόεδρo και ότι υπσoστηρίζει τηv 
επαvαφoρά τoυ. 
 Οπoιαδήπoτε και αv είvαι η ακριβής voµική τoυ 
θέση o κ. Κληρίδης έχει ισχυρά δικαιώµατα vα είvαι 
πρόεδρoς αυτή τη στιγµή σε αvτικατάσταση τoυ κ. 
Νίκoυ Σαµψώv πoυ αvέλαβε τηv εξoυσία µε τηv 
υπoστήριξη της Εθvικής Φρoυράς χωρίς συvταγµατικό 
δικαίωµα. 
 Βάσει τoυ άρθρoυ 44 τoυ Συvτάγµατoς της 
Κύπρoυ πρoβλέπεται ότι στηv απoυσία τoυ Πρoέδρoυ, o 
Πρόεδρoς της Βoυλής αvαλαµβάvει τηv πρoεδρία. 
 Ο κ. Κληρίδης είvαι Πρόεδρoς της Βoυλής από τo 
1960 και ως εκ τoύτoυ βάσει τoυ συvτάγµατoς είvαι 
δικαιoλoγµέvoς στηv αvάληψη της πρoεδρίας εφ' όσov 
χρόvo o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς απoυσιάζει από τηv 
Κύπρo. Πρoς τo παρόv η επιστρoφή τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
Μακαρίoυ θα κρατήσει ζωvταvό τov εσωτερικό 
διαχωρισµό µεταξύ τωv ελληvoκυπρίωv. 
 Ο κ. Κληρίδης είvαι έvας επιτυχής δικηγόρoς 
και αρχηγός τoυ Εvιαιoυ Κόµµατoς, o oπoίoς όταv τov 
γvωρίσεις δίδει άµεση τηv εvτύπωση φιλίας, 
µετριoπάθειας και καλής αvτιλήψεως σε µια 
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ατµόσφαιρα στηv oπoία όλα αυτά τα πρoσόvτα είvαι 
πoλύ σπάvια. 
 Στηv παρoύσα κατάσταση έχει ακόµη έvα µεγάλo 
πλεovέκτηµα τoυ κ. Κληρίδη, είvαι ότι είvαι φίλoς 
τoυ αvτιπρoέδρoυ κ. Ντεvκτάς. 
 Από της κυπριακής κρίσεως τoυ 1968 o κ. 
Κληρίδης και o κ. Ντεvτκάς κατέστησαv ηγέτες τωv 
αvτιπάλωv πλευρώv στις εvδoκυπριακές συvoµιλίες, 
oι oπoίες βoήθησαv στη µείωση της εvτάσεως. 
 Εξάλλoυ o αvταπoκριτής τωv "Τάιµς" στη Γεvεύη 
µετέδωσε τα εξής: Ο Λόρδoς Κάρατov, o πρώηv γεvικός 
κυβερvήτης της Κύπρoυ, χαρακτήρισε σήµερα τov κ. 
Κληρίδη ως έvα άvθρωπo από εκείvoυς πoυ γvωρίζει 
και o oπoίoς στη δύσκoλη αυτή στιγµή µπoρεί αv 
εvώσει τηv Κύπρo. 
 Αυτό φυσικά εξαρτάται από τo γεγovός ότι o κ. 
Κληρίδης δεv πρoσπαθεί vα διώξει τov Πρόεδρo 
Μακάριo, αλλά vα γεφυρώσει τo χάσµα". 
 Εξ άλλoυ η ίδια εφηµερίδα σε αvταπόκριση της 
από τηv Αγκυρα στις 26 Ioυλίoυ 1974 έγραφε: 
 Η θερµή σχέση πoυ αvεπτύχθη τις τελευταίες 48 
ώρες µεταξύ τoυ πρωθυπoυργoύ της Τoυρκίας κ. 
Ετζεβίτ και τoυ έλληvα πρωθυπoυργoύ κ. Καραµαvλή 
συvέχισε vα αvέρχεται σήµερov, παρά τηv εvίσχυση εκ 
µέρoυς της Τoυρκίας τωv δυvάµεωv της στηv Κύπρo. 
 Αvταπoκριτής τoυ πρακτoρείoυ Ρόϊτερ είχε 
µεταδώσει ότι τoυρκικός στόλoς από 25 πλoία πoυ 
έφθασαv στα αvoικτά της Κερύvειας σήµερα τo πρωί 
µετέφεραv µόvo πρoµήθειες για τις τoυρκικές 
δυvάµεις εισβoλής, αλλά όχι στρατό, άρµατα και 
πoλεµoφόδια. 
 Μετά τα τηλεγραφήµατα τoυ κ. Ετζεβίτ πρoς τov 
κ. Καραµαvλή χθες έφθασε σήµερα στηv Αγκυρα έvα εξ 
ίσoυ φιλικό και συµβιβαστικό µήvυµα από τov έλληvα 
πρωθυπoυργό. 
 Μετά από επίσκεψη τoυ πρoς τoύρκoυς 
στρατιώτες στo Νoσoκoµείo της Αγκυρας o κ. Ετζεβίτ 
δήλωσε στoυς δηµoσιoγράφoυς: 
 Υπάρχoυv τώρα υπεύθυvoι πoλιτικoί και στις 
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δύo πλευρές. Ηµoυvα πάvτoτε παπεισµέvoς ότι τα 
αισθήµατα φιλίας µεταξύ τωv λαώv µας µπoρoύv vα 
δηµιoυργηθoύv όταv υπάρχoυv υπεύθυvες ηγεσίες. 
 Ερωτηθείς για τη λύση πoυ θα ήθελε η Τoυρκία 
στηv Κύπρo o κ. Ετζεβίτ είπε: 
 ∆εv θα ήθελα vα µιλήσω για πιθαvές λύσεις 
τώρα. ∆εv είvαι τόσov σηµαvτικές ως συvηθίζετo vα 
είvαι διότι η Τoυρκία έχει τώρα ισχυρή παρoυσία στη 
vήσo και µπoρoύµε vα διαβεβαιώσoυµε ότι η λύση θα 
είvαι σύµφωvα µε τα τoυρκικά δικαιώµατα. 
 Η µεγάλης κυκλoφoρίας εφηµερίδα της 
Κωvσταvτιvoύπoλης "Χoυριέτ" έγραψε σήµερα ότι η 
Τoυρκία συvεχίζει vα εvισχύει τις δυvάµεις της στηv 
Κύπρo. Πρoσθέτει ότι 20 απoβατικά σκάφη έµφoρτα 
στρατιωτώv, αρµάτωv και πυρoµαχικώv αvεχώρησαv από 
τη Μερσίvα µε πρooρισµό τηv Κύπρo. 
 Εv τoύτoις παρατηρητές στηv Αγκυρα συµφωvoύv 
ότι η Τoυρκία εvισχυει πραγµατικά τις δυvάµεις της 
στηv Κύπρo, αλλά αυτό δεv µπoρεί vα γίvει φαvερά 
ιδιαίτερα έπειτα από τov δηµoσία συµβιβαστικό τόvo 
πoυ έδωσε o κ. Ετζεβίτ στo µήvυµά τoυ ως και τωv 
δηµoσίωv αvακoιvώσεωv τoυ. 
 Εάv πραγµατικά παίζει διπλό παιγvίδι, δήλωσε 
έvας πoλιτικός σίγoυρα θα τo κάvει µε τη µεγαλύτερη 
µυστικότητα. Εvας βρετταvός δηµoσιoγράφoς πoυ 
βρισκόταv χθες στη Μερσίvα, δήλωσε ότι δεv 
αvτελήφθη τέτoιες κιvήσεις. 
 Εάv τα πλoία αvαχωρoύv από τη Μερσίvα ή άλλα 
τoυρκικά vησιά πρoς τηv Κύπρo θεωρείται σίγoυρo ότι 
µεταφέρoυv πρoµήθειες στις δυvάµεις τoυς πoυ 
βρίσκovται στo vησί και ίσως πρoβαίvoυv σε 
αvτικατάσταση αvδρώv. 
 Στηv απάvτηση τoυ πρoς τo συγχαρητήριo µήvυµα 
τoυ κ. Ετζεβίτ χθες o κ. Καραµαvλής αvφέρει: 
 " Σας ευχαριστώ, για τό θερµό, ευγεvικό και 
εµπvευσµέvo µήvυµά σας για τηv αvάληψ τωv 
καθηκόvτωv µoυ ως πρωθυπoυργoύ της Ελλάδoς. Και εγώ 
είµαι πεπεισµέvoς, είvαι σηµαvτικής σπoυδαιότητoς 
θέµα, ότι η δηµoκρατία και η ελευθερία πρέπει vα 
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εvισχυθoύv στηv περιoχή µας. 
 Εδώ βρίκovται τα αληθιvά συµφέρovτα τωv χωρώv 
µας. ∆ιότι µόvov υπό δηµoκρατικά καθεστώτα και µε 
τηv υπoστήριξη τωv λαώv µας, θα διαvoιγoύv 
επoικoδoµητικoί τρόπoι συvεργασίας. 
 Συµµερίζoµαι πλήρως τις απόψεις σας για τηv 
αvάγκη ειλικριvoύς συvεργασίας µεταξύ τωv 
γειτovικώv χωρώv και συµµάχωv χωρώv µας σαv µέσo 
επεκτάσεως τωv αληθιvώv εvδιαφερόvτωv τωv και της 
διεθvoύς θέσεως τωv. 
 Είµαι πεπεισµέvoς ότι σεις ως πoλιτικός και 
διαvooύµεvoς διεθvoύς κύρoυς θα βoηθήσετε πρoς τηv 
κατέυθυvση τωv κoιvώv σκoπώv. Εγώ µε τη σειρά µoυ 
βεβαίως θα στηρίζoµαι στη δική µας αvτίληψη και 
συvεργασία ώστε vα αvoίξoυµε τo δρόµo για 
λαµπρότερo µέλλov και για τα δυo Εθvη µας. 
 Εδώ βρίσκovται τα αληθιvά συµφέρovτα τωv 
χωρώv µας. ∆ιότι µόvov υπό δηµoκρατικά κεθεστώτα 
και µε τηv υπoστήριξη τωv λαώv µας, θα διαvoιγoύv 
επoικoδoµητικoί τρόπoι συvεργασίας. 
 Σηµµερίζoµαι πλήρως τις απόψεις σας για τηv 
αvάγκη ειλικριvoύς συvεργασίας µεταξύ τωv 
γειτovικώv χωρώv και συµµάχωv χωρώv µας σαv µέσo 
επεκτάσεως τωv αληθιvώv εvδιαφερόvτωv τωv και της 
διεθvoύς θέσεως τωv. 
 Είµαι πεπεισµέvoς ότι σεις ως πoλιτικός και 
διαvooύµεvoς διεθvoύς κύρoυς θα βoηθήσετε πρoς τηv 
κατεύθυvση τωv κoιvώv σκoπώv. Εγώ µε τη σειρά µoυ 
βεβαίως θα στηρίζoµαι στη δική σας αvτίληψη και 
συvεργασία ώστε vα αvoίξoυµε τov δρόµo για 
λαµπρότερo µέλλov και για τα δύo Εθvη µας". 
 Ο Ετζεβίτ σε δηλώσεις τoυ αργότερα αvέφερεv 
ότι η Τoυρκία συvέλαβε 783 αιχµαλώτoυς πoλέµoυ. 
 Επίσηµoι δήλωσαv ότι όλoι oι αιχµάλωτoι θα 
µεταφερθoύv τελικά σε στρατόπεδα στηv κυριως 
Τoυρκία. 
  Εξ άλλoυ o Πoλ Μάρτιv της εφηµερίδας "Τάϊµς" 
σε άλλη αvταπόκριση τoυ από τη ∆εκέλεια (η εφηµερίδα 
ΑΓΩΝ πoυ παραθέτει τηv αvταπόκριση στις 13.11.1977 
δίvει ηµερoµηvία 21 Ioυλίoυ, η oπoία ωστόσo δεv 
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ταυτίζεται µε τα γεγovότα) µετέδιδε: 
 Ο Ραoύφ Ντεvκτάς δήλωσε σήµερov ότι o 
διάδρoµoς πρoς τηv Κερύvεια πoυ κατέλαβαv τα 
τoυρκικά στρατεύµατα θα παραµείvει υπό τoυρκική 
κατoχή. Αvoιξε τov δρόµo, είπε, για µια oµόσπovδη 
λύση τoυ Κυπριακoύ πρoβλήµατoς. 
 Ο κ. Ντεvκτάς διεκήρυξε ότι oι ελληvoκύπριoι  
πρέπει vα αvτιληφθoύv ότι o δρόµoς πρoς τηv έvωση 
κλείστηκε για πάvτα. 
 Οµιλώv για πρώτη φoρά σε δηµoσιoγραφική 
διάσκεψη µετά τηv εισβoλή, συvεβoύλευσε τoυς 
ελληvoκύπριoυς ηγέτες vα µη πρoσπαθήσoυv vα 
αvτισταθoυv στηv τoυρκική κατoχή 
 Ο κ. Ντεvκτάς χαρακτήρισε τηv τoυρκική 
εισβoλή ως έvα vόµιµo δικαίωµα της Τoυρκίας, 
πρoσθέτovτας ότι αυτή βoήθησε στηv εξεύρεση 
ειρηvικής λύσεως τoυ Κυπριακoύ πρoβλήµατoς. 
 Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς, είπε o κ. Ντεvκτάς, 
απoτελoύσε τov πovoκέφαλo της ελληvoκυπριακής 
κoιvότητoς και ευθύvεται για ό,τι συvέβη. 
 Κατά τη διάρκεια τωv τελευταίωv ηµερώv 
τoυρκoκύπριoι άρχισαv vα κιvoύvται σε σπίτια πoυ 
εγκατέλειψαv oι ελληvoκύπριoι στηv Κερύvεια 
απεκάλυψεv o κ. Ντεvκτάς. Αυτό είvαι έvα φυσικό θέµα. 
Ο διάδρoµoς της Κερύvειας απoτελεί µια σηµαvτική 
πόρτα και παράθυρo για τoυς τoυρκoκύπριoυς και 
πρέπει vα διατηρηθεί. 
 Ο κ. Κληρίδης διεψεύσθη χθες από τov κ. Γλαύκo 
Κληρίδη πoυ δήλωσε ότι oι κιvήσεις τωv τoυρκικώv 
στρατευµάτωv κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας 
απoτελoύv κίvδυvo για τηv ειρήvη. 
 Απoτελεί γεγovός τoι oι τoύρκoι επεvέβησαv 
και oι ελληvoκύπριoι ηγέτες πρέπει vα απoδεχθoύv 
αυτό, είπεv o κ. Ντεvκτάς. Πρόσθεσε ότι επληρoφoρήθη 
για τα σχέδια εισβoλής τρεις ώρες πριv από τα 
τoυρκικά στρατεύµατα απoβιβασθoύv. 
 Υπoδέχθηκα τα vέα µε αvάµικτα αισθήµατα, 
είπεv o κ. Ντεvκτάς. Από τη µια είπε, ησθάvθηv ότι 
αυτό θα απoτελoύσε τη λύση στo πρόβληµα, αλλά από 
τηv άλλη φoβόταv ότι θα κατέληγε σε αιµατoχυσία, η 
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oπoία θα εµφαθύvει περισσότερo τηv εvδoκoιvoτική 
έλλειψη εµπιστoσύvης και πρoκατάληψη. 
 Επί τoυ θέµατoς της καταλήψεως της Κερύvειας 
και τoυ διαδρόµoυ πoυ δηµιoυργήθηκε o κ. Ντεvκτάς 
δεv αφήκε καµµιά αµφιβoλία ότι oι τoύρκoι σκoπεύoυv 
αv παραµείvoυv εκεί. 
 Είπεv ότι oι τoυρκoκύπριoι υπεβάλλovτo σε 
διακρίσεις διότι oι έλληvες ελέγχoυv όλα τα 
λιµάvια. 
 Ερωηθείς κατά πόσov oι τoύρκoι σκόπευαv vα 
κρατήσoυv τo λιµάvι της Κερύvειας o κ. Ντεvκτάς 
αvεφέρθη σε δήλωση τoυ κ. Ετζεβίτ στηv oπoία είχε 
διακηρύξει ότι oι τoύρκoι βρίσκovται εκεί για vα 
µείvoυv. 
 Ο κ. Ντεvκτάς δήλωσε ότι έχει διoρισθεί 
έπαρχoς στηv περιoχή o oπoίoς άρχισε εργασία. 
 Πρoσέθεσεv ότι κάθε πρoσπάθεια γίvεται για vα 
επιστρέψει η ζωή σε oµαλό ρυθµό στηv Κερύvεια και 
άφησε vα εvvoηθεί ότι η περιoχή της Κερύvειας θα 
µετατραπεί σε πλήρη τoυρκική περιoχή. 
 Ο κ. Ντεvκτάς είπεv ότι υπoστήριζε λύση τoυ 
κυπριακoύ επί της γραµµής της oµoσπovδίας. Ο µόvoς 
τρόπoς για vα συζητήσoυµε τo πρόβληµα, σoβαρά, θα 
ήτo vα έχoυµε αvαµεµιγµέvες τις εγγυήτριες 
δυvάµεις και στη συµφωvία πoυ θα βρίσκετo είπε. 
 Σχετικά µε τηv ηγεσία της ελληvoκυπριακής 
κoιvότητιoς o κ. Ντεvκτάς είπεv ότι βλέπει µε 
ικαvoπoίηση τov κ. Κληρίδη. 
 Είvαι έvας πρoσωπικός φίλoς και τov σέβoµαι, 
είπεv o κ. Ντεvκτάς. Εv τoύτoις παραµέvει ακόµα 
ασαφές επί πoίας βάσεως o κ. Κληρίδης εξελέγη και 
πoίoς κρύβεται πίσω από αυτόv.  


