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ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (19/7/1974)

Ἐπιθυμῶ κατ’ ἀρχὴν νὰ ἐκφράσω τὰς θερμοτέρας εὐχαριστίας μου πρὸς τὰ μέλη

τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας διὰ τὸ ζωηρὸν ἐνδιαφέρον τὸ ὁποῖον ἔχουν ἐπιδείξει διὰ

τὴν κρίσιμον κατάστασιν ἡ ὁποῖα ἐδημιουργήθη εἰς Κύπρον μετὰ τὸ πραξικόπημα, τὸ

ὁποῖον ὠργανώθη ὑπὸ τοῦ στρατιωτικοῦ  καθεστώτος τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐπραγματο-

ποιήθη ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν τῶν ὑπηρετούντων ὡς καὶ διοικούντων τὴν

Κυπριακὴν  Ἐθνικὴν  Φρουράν.  Εἶμαι  ἰδιαιτέρως  εὐγνώμων  διότι  τὸ  Συμβούλιον

Ἀσφαλείας εἶχε συμφωνήσει νὰ ἀναβάλη τὴν συνεδρίασίν του μέχρι τῆς ἐδῶ ἀφίξεώς

μου διὰ νὰ μοῦ δώση τὴν εὐκαιρία νὰ ὁμιλήσω πρὸς αὐτὸ ἐπὶ τῶν προσφάτων δραμα-

τικῶν γεγονότων εἰς Κύπρον. 

Ὅ,τι συμβαίνει εἰς Κύπρον ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς παρελθούσης Δευτέρας ἀποτελεῖ

μίαν πραγματικὴν τραγῳδίαν. Τὸ στρατιωτικὸν καθεστὼς τῆς Ἑλλάδος ἔχει κατα-

φώρως παραβιάσει τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Κύπρου. Χωρὶς ἴχνος σεβασμοῦ πρὸς τὰ

δημοκρατικὰ δικαιώματα τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ, χωρὶς ἴχνος σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἀνε-

ξαρτησίαν καὶ τὴν κυριαρχίαν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας,  ἡ Ἑλληνικὴ Χούντα

ἔχει ἐπεκτείνει τὴν δικτατορίαν της εἰς Κύπρον. Εἶναι βεβαίως γεγονός ὅτι ἀπὸ τι-

νὸς χρόνου ὁ σκοπὸς των καθίστατο φανερός. Ὁ Κυπριακὸς Λαὸς εἶχε ἐπὶ μακρὸν

χρόνον τὴν αἴσθησιν ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Χούντα ὠργάνωνε πραξικόπημα καὶ αὐτὴ ἡ

αἴσθησις κατέστη ἐντονοτέρα κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν τελευταῖων ἑβδομάδων, ὅτε ἡ

τρομοκρατικὴ ὀργάνωσις ΕΟΚΑ Β΄, ἐντεταλμένη ἐξ Ἀθηνῶν, ἐπανήρχισε τὰς βιαιο-

πραγίας. Ἐγνώριζον ἀπὸ μακροῦ χρόνου ὅτι ἡ παράνομος αὐτὴ ὀργάνωσις εἶχε τὰς

ρίζας της καὶ τὰς πηγὰς ἐφοδιασμοῦ της εἰς τὴν Ἀθήνα. Ἤμην ἐνήμερος ὅτι οἱ Ἕλλη-

νες ἀξιωματικοὶ οἱ ὁποῖοι ἐπανδρώνουν καὶ διοικοῦν τὴν Ἐθνικὴν Φρουράν ἐστρατο-
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λόγουν μέλη διὰ τὴν ὀργάνωσιν αὐτὴν καὶ τὴν ὑπεστήριζαν ποικιλοτρόπως ἕως τοῦ

σημείου νὰ ἔχει πρόσβασιν εἰς  τὰς ἀποθήκας ὁπλισμοῦ τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς. 

Εἰς  τὰ  στρατόπεδα  τῆς  Ἐθνικῆς  Φρουρᾶς  οἱ  Ἕλληνες  ἀξιωματικοὶ  διεξήγαγον

ἀνοικτὴν προπαγάνδαν ὑπὲρ τῆς παρανόμου αὐτῆς ὀργανώσεως καὶ μετέτρεψαν τὴν

Ἐθνικὴν Φρουρὰν ἀπὸ ὄργανον τοῦ Κράτους εἰς μέσον ἀνατρεπτικόν. Ὁσάκις, κατὰ

καιρούς, παρηπονούμην πρὸς τὰς Ἀθήνας περὶ τῆς ἀναρμόστου διαγωγῆς ποὺ ἐπεδεί-

κνυαν οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ τῆς Ἐθνικῆς Φρουράς, ἡ ἀπάντησις ἦτο ὅτι ἐὰν εἶχον

συγκεκριμένας ἀποδείξεις περὶ τούτου, αὐτοὶ ποὺ θὰ εὑρίσκοντο ἔνοχοι θὰ ἀνεκαλο-

ῦντο. Ἐξ ὅλης γενικῶς τῆς στάσεώς των ἐσχημάτισα τὴν ἀλάνθαστον ἐντύπωσιν ὅτι

ἡ συνήθης ἀπάντησίς των ἀποτελοῦσε προσποίησιν ἀθωότητος. Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν

περιῆλθον εἰς χείρας τῆς Κυπριακῆς Ἀστυνομίας στοιχεῖα ἀποδεικνύοντα σαφῶς ὅτι

ἡ ΕΟΚΑ Β΄ ἦτο ἕν ἐξάρτημα τοῦ καθεστῶτος τῶν Ἀθηνῶν.

Χρηματικὰ ποσὰ ἀποστέλλοντο ἐξ Ἀθηνῶν διὰ τὴν διατήρησιν τῆς ὀργανώσεως

ταύτης καὶ ἐδίδοντο ὡσαύτως εἰς αὐτὴν λεπτομερεῖς ὁδηγίαι διὰ τὰς δραστηριότητάς

της. Τότε ἔκρινα ἀναγκαῖον νὰ ἀπευθύνω μίαν ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ ἐν

Ἑλλάδι καθεστῶτος, στρατηγὸν Γκιζίκην, ζητῶν παρ’ αὐτοῦ νὰ δώση διαταγὰς διὰ

τὴν κατάπαυση τῆς βίας καὶ αἱματοχυσίας ὑπὸ τὴν ΕΟΚΑ Β΄ καὶ διὰ τὴν διάλυσιν

αὐτῆς. Παρεκάλεσα ὡσαύτως τοῦτον νὰ ἀνακαλέση τοὺς ὑπηρετοῦντας εἰς τὴν Ἐθνι-

κὴν Φρουρὰν Ἕλληνας ἀξιωματικούς, προσθέτων ὅτι σκοπός μου ἦτο ἡ ἀριθμητικὴ

μείωσις  τῆς  Δυνάμεως  ταύτης  καὶ  ἡ  μετατροπή  της  εἰς  ὄργανον  τοῦ  Κυπριακοῦ

Κράτους. Ἀνέμενον ἀπάντησιν. Εἶχον τὴν ἐντύπωσιν ὅτι τὸ καθεστὼς τῶν Ἀθηνῶν

δὲν ηὐνόει τὴ μείωσιν τῆς Δυνάμεως ταύτης καὶ πολὺ ὀλιγώτερον τὴν ἀποχώρησιν

τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν.

Ὁ Ἕλλην Πρέσβυς ἐν Κύπρῳ μὲ ἐπεσκέφθη, ἐντολῇ τῆς Κυβερνήσεώς του, διὰ νὰ

μοῦ ἐξηγήση ὅτι ἡ μείωσις εἰς τὴν ἀριθμητικὴν δύναμιν τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς ἤ ἡ

ἀποχώρησις τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν θὰ ἐξησθένει τὴν ἄμυναν τῆς Κύπρου ἐν πε-

ριπτώσει κινδύνου ἐκ Τουρκίας. Τοῦτο ἀπετέλει ἰσχυρισμόν, ὁ ὁποῖος ἀκόμη καὶ ἄν

ἐνεφανίζετο ὡς λογικός, δὲν ἦτο πειστικὸς καθ’ ὅτι ἐγνώριζον ὅτι ὄπισθεν τοῦ ἰσχυρι-

σμοῦ  τούτου  ἐκρύπτοντο  ἄλλα συμφέροντα.  Ἀπήντησα ὅτι  ὅπως  ἐξελίχθησαν  τὰ
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πράγματα θεωρῶ τὸν κίνδυνον ἐκ τῆς Τουρκίας μικρότερον παρὰ τὸν κίνδυνον ἐκ

μέρους των καὶ ἀπεδέχθη ὅτι οἱ φόβοι μου ἐδικαιώθησαν. 

Τὸ Σάββατον 13 Ἰουλίου συνεκροτήθη εἰς τὰς Ἀθήνας, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ

Στρατηγοῦ Γκιζίκη, συνδιάσκεψις, ἡ ὁποῖα διήρκεσεν ἐπὶ πολλάς ὥρας. Εἰς ταύτην

παρέστησαν ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ Ἐπιτελείου τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλ-

λάδος ἐν Κύπρῳ, ὁ Διοικητὴς τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς  καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι διὰ νὰ συζη-

τήσουν τὸ περιεχόμενον τῆς ἐπιστολῆς μου. Ὡς ἐδηλώθη εἰς σχετικὸν ἀνακοινωθέν,

ἐκδοθὲν κατὰ τὸ τέλος τῆς συσκέψεως, ἡ σύσκεψις θὰ ἐπαναλαμβάνετο τὴν Δευ-

τέραν 15 Ἰουλίου. Ἡ ἀναφορὰ εἰς τὸ ἀνακοινωθὲν εἰς δευτέραν σύσκεψιν ἦτο ἀπατη-

λή. Διότι, ἐνῶ τὴν Δευτέραν ἀνέμενον ἀπάντησιν εἰς τὴν ἐπιστολήν μου, ἡ ἀπάντησις

ἦλθε καὶ αὕτη ἦτο τὸ πραξικόπημα. 

Κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἐπέστρεφον ἀπὸ τὴν θερινήν μου κατοικίαν εἰς Τρόοδος,

ὅπου διῆλθον τὸ «γουήκ ἔντ» καὶ κατὰ τὴν 8ην πρωινὴν εὑρισκόμην εἰς τὸ γραφεῖον

μου εἰς τὸ προεδρικὸν μέγαρον. Μετὰ ἡμίσειαν ὥραν  ὑπεδεχόμην εἰς τὴν αἴθουσαν

ὑποδοχῆς ὁμάδα παιδιῶν καὶ κορασίων, μελῶν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Νεολαίας τοῦ

Καΐρου, τὰ ὁποῖα ἦλθον εἰς Κύπρον ὡς φιλοξενούμενά μου ἐπὶ τινὰς ἡμέρας. Μόλις

εἶχα χαιρετήση αὐτὰ,  ὅτε  ἠκολούθησαν οἱ  πρῶτοι  πυροβολισμοί.  Ἐντὸς  δευτερο-

λέπτων οἱ πυροβολισμοὶ κατέστησαν συχνότεροι καὶ ἓν μέλος τῆς προεδρικῆς φρου-

ρᾶς μὲ ἐπληροφόρησεν ὅτι τεθωρακισμένα αὐτοκίνητα καὶ τάνκς διῆλθον τὸ περιτοί-

χισμα καὶ εὑρίσκοντο ἐντὸς τοῦ προαυλίου τοῦ προεδρικοῦ μεγάρου, τὸ ὁποῖον ἐσεί-

ετο ἀπὸ βλήματα ὅλμων. Ἡ κατάστασις κατέστη συντόμως κρίσιμος. Προσεπάθησα

νὰ συνδεθῶ τηλεφωνικῶς μὲ τὸ ΡΙΚ διὰ νὰ μεταδώσω εἰδικὴν ἀπὸ ραδιοφώνου ἀνα-

κοίνωσιν ὅτι τὸ προεδρικὸν μέγαρον ὑφίστατο ἐπίθεσιν, ἀλλ’ ἀντελήφθην ὅτι αἱ τη-

λεφωνικαὶ γραμμαὶ ἀπεκόπησαν. Ὁ σφοδρὸς βομβαρδισμὸς ἐμεγάλωσεν ἀκόμη πε-

ρισσότερον. Πῶς ἐσώθη ἡ ζωή μου φαίνεται ὡς θαῦμα τῆς θείας προνοίας. Ὅταν

ἀκολούθως εὑρέθην εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Πάφου, ἀπηυθύνθην πρὸς τὸν λαὸν τῆς Κύ-

πρου ἐκ τινὸς ἐπιτοπίου ραδιοσταθμοῦ, πληροφορήσας τοῦτον ὅτι ζῶ καὶ ὅτι θὰ ἀγω-

νισθῶ μετ’ αὐτοῦ κατὰ τῆς δικτατορίας τὴν ὁποίαν προσεπάθει νὰ ἐπιβάλη τὸ ἑλληνι-

κόν καθεστώς. 
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Δὲν σκοπῶ νὰ καταναλώσω τὸν χρόνον τῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας μὲ

τὴν προσωπικήν μου περιπέτειαν. Ἁπλῶς ἐπιθυμῶ νὰ προσθέσω ὅτι κατὰ τὴν δευ-

τέραν ἡμέραν τῆς ἐνόπλου ἐπιθέσεως τὰ τεθωρακισμένα αὐτοκίνητα καὶ τὰ τάνκς

ἐκινοῦντο πρὸς τὴν Πάφον, ἐνῶ ταυτοχρόνως μικρὸν πολεμικὸν σκάφος τῆς Ἐθνικῆς

Φρουρᾶς ἤρχισε νὰ βομβαρδίζη τὴν Μητρόπολιν Πάφου, ὅπου διέμενον. Ὑπὸ τὰς

περιστάσεις ταύτας, εὗρον φρόνιμον νὰ ἐγκαταλείψω τὴν Κύπρον παρὰ νὰ πέσω εἰς

χείρας τῆς Ἑλληνικῆς Χούντας. 

Εἶμαι εὐγνώμων πρὸς τὴν Βρετανικὴν Κυβέρνησιν, ἡ ὁποῖα διέθεσεν ἕν ἑλικόπτε-

ρον διὰ  νὰ  διὰ  νὰ μὲ  παραλάβη ἐκ  Πάφου,  νὰ μὲ  μεταφέρη εἰς  τὰς  Βρετανικὰς

Βάσεις καὶ ἐκεῖθεν δι’ ἀεροπλάνου εἰς Μάλταν καὶ Λονδῖνον.

Εἶμαι ἐπίσης εὐγνώμων πρὸς τὸν εἰδικὸν ἀντιπρόσωπον τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως

τοῦ ΟΗΕ καὶ τὸν Διοικητὴν τῆς Εἰρηνευτικῆς Δυνάμεως ἐν Κύπρῳ διὰ τὸ ἐνδιαφέρον

τὸ ὁποῖον ἐπέδειξαν διὰ τὴν ἀσφάλειάν μου. Ἡ παρουσία μου εἰς τὴν αἴθουσαν ταύ-

την τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας κατέστη δυνατὴ χάρις εἰς τὴν παρασχεθείσαν πρὸς

ἐμὲ βοήθειαν ὑπὸ τῆς Βρετανικῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ Γενικοῦ

Γραμματέως Δρος Βάλντχάϊμ, τῶν ὁποῖων τὸ ζωηρὸν ἐνδιαφέρον δι’ ἐμὲ καὶ διὰ τὴν

κρίσιμον κατάστασιν ποὺ ἐδημιουργήθη ἐν Κύπρῳ συγκινεῖ πᾶσαν χορδὴν τῆς καρ-

διάς μου.

Δὲν γνωρίζω εἰσέτι ὅλας τὰς λεπτομερείας τῆς κυπριακῆς κρίσεως, τῆς προκλη-

θείσης ὑπὸ τοῦ ἑλληνικοῦ στρατιωτικοῦ καθεστώτος, Φοβοῦμαι ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν

θυμάτων εἶναι μέγας καὶ ὅτι αἱ ὑλικαὶ καταστροφαὶ εἶναι βαρεῖαι. Ὅ,τι ὁπωσδήποτε

ἀποτελεῖ τὸ ἄμεσον ἐνδιαφέρον μας, ἐπὶ τοῦ παρόντος εἶναι ὁ τερματισμὸς τῆς τρα-

γωδίας.

Ὅταν ἔφθασα εἰς τὸ Λονδῖνον ἐπληροφορήθην τὸ περιεχόμενον ὁμιλίας τοῦ ἀντι-

προσώπου τῆς ἑλληνικῆς χούντας εἰς τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη. Ἐξεπλάγην διὰ τὸν τρόπον

μὲ τὸν ὁποῖον καταβάλλουν προσπαθείας νὰ ἐξαπατήσουν τὴν διεθνῆ κοινὴν γνώμην.

Χωρὶς ἐρύθημα, ἡ Ἑλληνικὴ Χούντα καταβάλλει προσπαθείας νὰ ἁπλοποιήση τὴν

κατάστασιν, ἰσχυριζομένη ὅτι δὲν ἐνέχεται εἰς τὴν ἔνοπλον ἐπίθεσιν καὶ ὅτι αἱ ἐξελί-
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ξεις τῶν τελευταῖων ὀλίγων ἡμερῶν ἀποτελοῦν ἐσωτερικὸν θέμα τῶν Ἑλληνοκυπρί-

ων.

Δὲν πιστεύω ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἀποδέχονται τοὺς ἰσχυρισμοὺς

τοῦ  ἑλληνικοῦ  στρατιωτικοῦ  καθεστώτος.  Τὸ  πραξικόπημα  δὲν  συνέβη  ὑπὸ

τοιαύτας περιστάσεις, ὥστε νὰ θεωρῆται ἐσωτερικὸν ζήτημα τῶν Ἑλληνοκυπρί-

ων. Ἀποτελεῖ καθαρῶς εἰσβολὴν ἔξωθεν καὶ κατάφωρον παραβίασιν τῆς ἀνεξαρ-

τησίας καὶ κυριαρχίας τῆς Δημοκρατίας τῆς Κύπρου. Τὸ ἀποκαλούμενον πραξι-

κόπημα ἦτο ἔργον τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν ποὺ στελεχώνουν καὶ διοικοῦν

τὴν Ἐθνικὴν Φρουράν. Πρέπει ἐπίσης νὰ τονίσω τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ἑλληνικὸν στρα-

τιωτικὸν ἀπόσπασμα (ΕΛΔΥΚ) ἀποτελούμενον ἐξ 950 ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν καὶ

σταθμεύον ἐν Κύπρῳ δυνάμει τῆς Συνθήκης Συμμαχίας, διεδραμάτισε πρωταγωνιστι-

κὸν ρόλον εἰς τὴν ἐπιδρομικὴν ταύτης ὑπόθεσιν ἐναντίον τῆς Κύπρου. Ἡ κατάληψις

τοῦ ἀεροδρομίου ἔξωθι τῆς πρωτευούσης διεξήχθη ὑπὸ ἀξιωματικῶν καὶ ἀνδρῶν τῆς

ΕΛΔΥΚ ποὺ ἦσαν ἐστρατοπεδευμένοι πλησίον τοῦ ἀερολιμένος.

Ἐὰν οἱ Ἕλληνες, οἱ ὑπηρετοῦντες εἰς τὴν Ἐθνικὴν Φρουρὰν δὲν ἦσαν ἀναμεμειγ-

μένοι, πῶς δικαιολογεῖται τὸ γεγονὸς ὅτι μεταξὺ τῶν θυμάτων εἰς τὰς μάχας περιε-

λαμβάνοντο Ἕλληνες ἀξιωματικοί,  τῶν ὁποίων τὰ λείψανα μετεφέρθησαν εἰς Ἑλ-

λάδα διὰ νὰ ταφοῦν ἐκεῖ; Ἐάν οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ δὲν διεξήγαγον τὸ πραξι-

κόπημα, πῶς δικαιολογεῖται τὸ γεγονὸς τῶν νυκτερινῶν πτήσεων ἑλληνικῶν ἀερο-

πλάνων  μεταφερόντων  εἰς  Κύπρον  προσωπικὸν  μὲ  πολιτικὰς  ἐνδυμασίας  καὶ

ἀγόντων πίσω εἰς Ἑλλάδα νεκροὺς καὶ τραυματίας;  Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι τὸ

πραξικόπημα ὠργανώθη ὑπὸ τῆς ἑλληνικῆς χούντας καὶ διεξήχθη ὑπὸ Ἑλλήνων

ἀξιωματικῶν τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς καὶ ὑπὸ ἀξιωματικῶν καὶ ἀνδρῶν τῆς Ἑλ-

ληνικῆς Δυνάμεως ἡ ὁποῖα σταθμεύει εἰς Κύπρον καὶ ὡς τοιοῦτο μετεδόθη ὑπὸ

τοῦ Τύπου εἰς ὅλην τὴν ὑφήλιον. 

Τὸ πραξικόπημα ἐστοίχισε πολλὴν αἱματοχυσίαν καὶ ἀφήρεσε πολλὰς ζωάς. Ἀντι-

μετωπίσθη δι’ ἀποφασιστικῆς ἀντιστάσεως τῶν νομίμων δυνάμεων ἀσφαλείας καὶ

τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου. Δὲν δύναμαι μετὰ βεβαιότητος νὰ εἴπω ὅτι ἡ ἀντί-

στασις καὶ ἡ ἀντίδρασις τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κύπρου ἐναντίον τῶν συνω-
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μοτῶν θὰ τερματισθῆ μέχρι τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν δημοκρατι-

κῶν δικαιωμάτων του. Ὁ Κυπριακὸς Λαὸς οὐδέποτε θὰ ὑποκύψη εἰς τὴν δικτατορί-

αν, παρ’ ὅλον ὅτι πρὸς στιγμὴν ἡ κτηνώδης βία τῶν τεθωρακισμένων καὶ τῶν τάνκς

δυνατὸν νὰ ἐπικρατήση. 

Μετὰ τὸ πραξικόπημα οἱ πράκτορες τοῦ ἑλληνικοῦ καθεστώτος ἐν Κύπρῳ διώρι-

σαν ἕνα καλῶς γνωστὸν κακοῦργον, τὸν Νῖκον Σαμψών, ὡς πρόεδρον, ὁ ὁποῖος ἀκο-

λούθως διώρισεν ὡς ὑπουργοὺς γνωστὰ στελέχη καὶ ὑποστηρικτὰς τῆς τρομοκρατι-

κῆς ὀργανώσεως ΕΟΚΑ Β΄. 

Δυνατὸν νὰ ὑποστηριχθῆ πῶς ὅ,τι συνέβη ἐν Κύπρῳ εἶναι μία Ἐπανάστασις

καὶ ὅτι μία κυβέρνησις ἐγκαθιδρύθη ἐπαναστατικῷ δικαίῳ. Αὐτὴ δὲν εἶναι περί-

πτωσις. Δὲν ἔγινεν ἐπανάστασις εἰς Κύπρον, ἡ ὁποῖα θὰ ἠδύνατο νὰ θεωρηθῆ ὡς

μία ἐσωτερικὴ ὑπόθεσις. Ἦτο μιὰ εἰσβολὴ, ἡ ὁποία παρεβίασε τὴν ἀνεξαρτησίαν

καὶ τὴν κυριαρχίαν τῆς Δημοκρατίας. Καὶ ἡ εἰσβολὴ συνεχίζεται ἐφ’ ὅσον ὑπάρ-

χουν Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ εἰς Κύπρον. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς εἰσβολῆς θὰ εἶναι

καταλυτικὰ διὰ τὴν Κύπρον, ἐὰν δὲν ὑπάρξη ἐπάνοδος εἰς τὴν συνταγματικὴν

ὁμαλότητα καὶ ἐὰν αἱ δημοκρατικαὶ ἐλευθερίαι δὲν ἀποκατασταθοῦν. 

Διὰ νὰ παραπλανήση τὴν τὴν διεθνῆ κοινὴν γνώμην, τὸ στρατιωτικὸν καθεστὼς

στὴν Ἑλλάδα ἀνεκοίνωσε ἐχθὲς τὴν σταδιακὴν ἀντικατάστασιν τῶν Ἑλλήνων ἀξιω-

ματικῶν τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς. Ἀλλὰ τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ἡ ἀντικατάστασίς των

ἀλλ’ ἡ ἀποχώρησίς των. Ἡ χειρονομία τῆς ἀνακλήσεως ἔχει τὴν ἔννοιαν τῆς παραδο-

χῆς ὅτι  οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ οἱ ὑπηρετοῦντες τώρα εἰς τὴν Ἐθνικὴν Φρουράν,

ἦσαν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι διεξήγαγον τὸ πραξικόπημα. Αὐτοὶ οἱ ἀξιωματικοί, ὁπωσδήπο-

τε, δὲν ἐνήργησαν ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας ἀλλὰ κατόπιν ὁδηγιῶν ἐξ Ἀθηνῶν. Οὕτω ἡ

Ἐθνικὴ Φρουρὰ θὰ παραμείνη πάντοτε ἕν ὄργανον εἰς χεῖρας τοῦ στρατιωτικοῦ καθε-

στῶτος καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι τὰ μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας ἀντιλαμβάνονται

αὐτὸ τὸ παιγνίδι.

Δυνατὸν νὰ λεχθῆ ὅτι ἦτο ἡ Κυπριακὴ Κυβέρνησις ἡ ὁποῖα προσεκάλεσε τοὺς

Ἕλληνας ἀξιωματικοὺς διὰ νὰ ἐπανδρώσουν τὴν Ἐθνικὴν Φρουράν. Λυποῦμαι νὰ

εἴπω ὅτι ἦτο σφάλμα μου νά δώσω εἰς αὐτοὺς τόσην ἐμπιστοσύνην. Κατεχράσθησαν
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αὐτῆς τῆς ἐμπιστοσύνης καὶ ἀντὶ νὰ βοηθήσουν εἰς τὴν προστασίαν τῆς ἀνεξαρτησί-

ας τῆς κυριαρχίας καὶ τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς νήσου, αὐτοὶ οἱ ἴδιοι κατέστη-

σαν ἐπιδρομεῖς. 

Εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ εἴπω ὅτι ἡ πολιτικὴ τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος ἐν Ἑλ-

λάδι ἔναντι τῆς Κύπρου καὶ ἰδιαιτέρως ἔναντι τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου ὑπῆρξεν

ἀνειλικρινής. Ἐπιθυμῶ νὰ τονίσω ὅτι ἦτο διπλοπρόσωπος πολιτική.

Ἐπὶ τινὰ χρόνον διεξήγοντο συνομιλίαι μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Τούρκων τῆς

Κύπρου πρὸς ἐξεύρεσιν εἰρηνικῆς λύσεως τοῦ Κυπριακοῦ Προβλήματος, τὸ ὁποῖον

πολλάκις ἀπησχόλησε τὸ Συμβούλιον Ἀσφαλείας καὶ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν

Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως καὶ δύο συνταγματο-

λόγοι ἐξ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας παρηκολούθησαν τὰς συνομιλίας. Τὸ Συμβούλιον

Ἀσφαλείας ἐπανειλημμένως διὰ τοῦ ἔτους ἀνενέωσε τὴν θητεία τῆς εἰρηνευτικῆς δυ-

νάμεως ἐν Κύπρῳ ἐκφράζον ἑκάστην φορὰν τὴν ἐλπίδα διὰ μίαν σύντομον λύσιν τοῦ

προβλήματος.

Δὲν δύναται νὰ λεχθῆ ὅτι ἡ μέχρι τοῦδε πρόοδος τῶν συνομιλιῶν ὑπῆρξεν ἱκανο-

ποιητική. Ἀλλὰ πῶς ἠδύνατο νὰ ὑπάρξη πρόοδος εἰς τὰς συνομιλίας, ὅταν ἡ πολιτικὴ

περὶ Κύπρου τοῦ καθεστῶτος τῶν Ἀθηνῶν ἦτο διπλοπρόσωπος; Εἶχε συμφωνηθῆ ὑφ’

ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων μερῶν ὅτι αἱ συνομιλίαι διεξήγοντο μὲ βάσιν τὴν ἀνεξαρ-

τησίαν. Τὸ καθεστὼς τῶν Ἀθηνῶν ἐπίσης συνεφώνησεν εἰς αὐτὸ καὶ πολλάκις ὁ Ἕλ-

λην Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἐδήλωσεν ὅτι ἡ θέσις τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ τοῦ θέματος ἦτο

σαφής. Ἐὰν οὕτως εἶχον τὰ πράγματα, πῶς τὸ στρατιωτικὸν καθεστὼς τῆς Ἑλλάδος

ἵδρυσε καὶ ὑπεστήριξε τὴν τρομοκρατικὴν ὀργάνωσιν τῆς ΕΟΚΑ Β΄, τῆς ὁποίας σκο-

πὸς ἐδηλώθη ὅτι ἦτο ἡ Ἕνωσις τῆς Κύπρου μετὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς ὁποίας τὰ

μέλη ἀπεκάλουν ἑαυτοὺς «ἑνωτικούς»;

Ἐντὸς τῶν στρατοπέδων τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ συνεχῶς

μὲ κατηγόρουν ὅτι ἄν καὶ ἡ ἕνωσις ἦτο ἐφικτή, ἡ πραγματοποίησίς της ὑπενομεύετο

ὑπ’ ἐμοῦ. Ὅταν τοὺς ἐπενθυμίζετο ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶχε καταστήσει τὴν θέσιν της καθα-

ρὴν ἐπ’ αὐτοῦ καὶ ὅτι αὕτη ὑπεστήριζε τὴν ἀνεξαρτησίαν ἡ ἀπάντησίς των ἦτο ὅτι

δὲν ἔπρεπε νὰ δίδεται προσοχὴ εἰς τοὺς λόγους τῶν διπλωματῶν. Ὑπὸ τοιαύτας συν-
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θήκας πῶς ἦτο δυνατὸν διὰ τὰς συνομιλίας νὰ καταλήξουν εἰς θετικὸν ἀποτέλεσμα;

Ἡ διπλοπρόσωπος πολιτικὴ τοῦ ἑλληνικοῦ καθεστώτος ἦτο ἕν τῶν βασικῶν ἐμποδί-

ων εἰς τὴν πρόοδον τῶν συνομιλιῶν.

Ὑπὸ  τὰς  περιστάσεις  αἵτινες  ἔχουν  δημιουργηθῆ  εἰς  Κύπρον  δὲν  δύναμαι  νὰ

προΐδω τὴν προοπτικὴν συνομιλιῶν. Θὰ ἔλεγον μάλλον ὅτι οὐδεμία τοιαύτην προο-

πτικὴ ὑπῆρχε; Συμφωνία, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ κατέληγον αἱ συνομιλίαι θὰ ἐστερεῖτο

ἀξίας, διότι ὑπάρχει ἐκλεγμένη ἡγεσία νὰ ἐπιληφθῆ τοῦ θέματος. Τὸ πραξικόπημα

τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστώτος τῆς Ἑλλάδος συνιστᾶ ἀνάσχεσιν τῆς προόδου τῶν συ-

νομιλιῶν πρὸς λύσιν. Ἐπὶ πλέον, θὰ εἶναι μιὰ συνεχὴς πηγὴ ἀνωμαλίας εἰς Κύπρον αἱ

συνέπειαι τῆς ὁποίας θὰ εἶναι βαρεῖαι καὶ θὰ ἔχουν προεκτάσεις ἐὰν ἡ κατάστασις

ἐπιτραπῆ νὰ συνεχισθῆ ἐπὶ βραχὺ διάστημα. 

Ποιῶ ἔκκλησιν εἰς τὰ μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας νὰ πράξουν ὅ,τι δύνανται

διὰ νὰ θέσουν τέρμα εἰς τὴν ἀνώμαλον κατάστασιν, ἡ ὁποία ἐδημιουργήθη διὰ τοῦ

πραξικοπήματος τῶν Ἀθηνῶν. Καλῶ τὸ Συμβούλιον Ἀσφαλείας νὰ χρησιμοποιήση

ὅλους τους τρόπους καὶ τὰ εἰς τὴν διάθεσίν του μέσα, ὥστε ἡ συνταγματικὴ τάξις ἐν

Κύπρῳ καὶ τὰ δημοκρατικὰ δικαιώματα τοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου νὰ ἀποκατασταθοῦν

ἄνευ καθυστερήσεως. 

Καθὼς ἔχω ἤδη δηλώσει, τὰ γεγονότα εἰς Κύπρον δὲν ἀποτελοῦν ἐσωτερικὴν

ὑπόθεσιν τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου, οἱ Τούρκοι τῆς Κύπρου ἐπηρεάζονται ἐπί-

σης, τὸ πραξικόπημα τῆς Ἑλληνικῆς Χούντας, εἶναι μία εἰσβολὴ καὶ ἐκ τῶν συ-

νεπειῶν της θὰ ὑποφέρη ὅλος ὁ λαὸς τῆς Κύπρου, ἀμφότεροι Ἕλληνες καὶ Τούρ-

κοι. Τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ἔχουν μίαν εἰρηνευτικὴν δύναμιν σταθμεύουσαν εἰς Κύπρον.

Δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ ρόλος αὐτῆς τῆς εἰρηνευτικῆς δυνάμεως νὰ εἶναι ἀποτελεσματι-

κός ὑπὸ συνθήκας στρατιωτικοῦ πραξικοπήματος. Τὸ Συμβούλιον Ἀσφαλείας πρέπει

νὰ καλέση τὸ στρατιωτικὸν καθεστὼς τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀνακαλέση ἐκ Κύπρου τοὺς

Ἕλληνας ἀξιωματικούς, τοὺς ὑπηρετοῦντας εἰς τὴν Ἐθνικὴν Φρουράν, καὶ νὰ θέση

τέρμα εἰς τὴν εἰσβολὴν αὐτοῦ εἰς Κύπρον. 

Πιστεύω ὅτι ὅσα ἐξέθεσα ἐνώπιόν σας, σᾶς ἔδωσα μίαν εἰκόνα τῆς καταστάσεως.

Δὲν ἔχω ἀμφιβολίαν ὅτι μία κατάλληλος ἀπόφασις τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας θὰ
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θέση τέρμα εἰς τὴν εἰσβολὴν καὶ θὰ ἀποκαταστήση τὴν παραβιασθεῖσαν ἀνεξαρτησί-

αν τῆς Κύπρου καὶ τὰ δημοκρατικὰ δικαιώματα τοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου. 

https://ellinikosblog.wordpress.com/
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