
(ανεπίσημη μετάφραση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

'Η εμπνευσμένη άπό τούς “Ελληνες στρατιωτικούς ανταρσία συ
νεχίζεται ενάντια στην νόμιμη κυβέρνηση της Δημοκρατίας τής Κύ
πρου πού έχει επικεφαλής τόν Πρόεδρο Μακάριο. Έτσι ή κτηνώδης 
στρατιωτική επέμβαση συνεχίζεται εκ των έξω στίς εσωτερικές υπο
θέσεις τοϋ κυρίαρχου κράτους-μέλους των ‘Ηνωμένων 'Εθνών, καί 
οι αρχές τοϋ χάρτη τοϋ ΟΗΕ αναίσχυντα παραβιάζονται.

Οι προσπάθειες τής ‘Ελληνικής Κυβέρνησης νά άποκρύψει την 
ανάμειξη της σ’αύτές τίς εγκληματικές ένέργειες, παρουσιάζοντας 
τίς εξελίξεις στήν Κύπρο σάν άποτέλεσμα εσωτερικού άγώνα δέν μπο
ρούν νά παραπλανήσουν κανένα, παρόλον ότι κάποιοι στήν Δύση 
αρπάχτηκαν άπ'αύτή τήν ψεύτικη εκδοχή.

"Ολος δ κόσμος γνωρίζει ότι ή συνωμοσία στήν Κύπρο είναι έργο 
των ‘Ελλήνων αξιωματικών πού άπεστάλησαν εκεί άπό τήν ‘Ελληνική 
Κυβέρνηση καί ύπακούουν στίς εντολές των ’Αθηνών. Καί ή ‘Ελληνική 
Κυβέρνηση δέν θά άποφύγει τίς ευθύνες της γιά τίς πράξεις της.

‘Υπάρχει κάθε λόγος νά θεωρείται ορθή ή γνώμη πού επικρατεί 
σ'δλον τόν κόσμο ότι τό πραξικόπημα στήν Κύπρο έχει στήν πραγματικό
τητα σχεδιαστεί άπό ορισμένους κύκλους τοϋ ΝΑΤΟ, στούς οποίους 
δέν άρεσεL ή ύπαρξη τής άνεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας πού ακο
λουθεί άδέσμευτη εξωτερική πολιτική.

Αύτό τό συμπέρασμα μπορεί νά εξαχθεί άπό τίς θέσεις πού πήραν 
μερικές χώρες τοϋ ΝΑΤΟ κατά τή διάρκεια τής συνεδρίας του Συμβουλίου 
'Ασφαλείας τοϋ ΟΗΕ γιά τήν κατάσταση στήν Κύπρο πού ήταν τό άπο
τέλεσμα τής ξένης επέμβασης. Αυτές οί χώρες κατέστησαν άδύνατο γιά 
τό Συμβούλιο ’Ασφαλείας νά πάρει άποτελεσματικά μέτρα γιά τήν κα
ταστολή τής επέμβασης καί τήν ύποστήριξη τής νόμιμης Κυβέρνησης 
τοϋ Κράτους αύτου κάτω άπό τό ψεύτικο πρόσχημα ότι ή καταστολή 
τής έπέμβασης άπό τά έξω θά σήμαινε επέμβαση τοϋ ΟΗΕ στίς εσωτε
ρικές υποθέσεις τής Κύπρου.

'Αν τό Συμβούλιο ’Ασφαλείας καί τά κράτη-μέλη του σέβονται 
τίς αρχές καί τούς σκοπούς τοϋ Χάρτη τοϋ ΟΗΕ μέ έργα καί όχι μέ 
λόγια, θάπρεπε άποφασιστικά νά υπερασπίσουν τήν Κύπρο.

Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι ό κυπριακός λαός έχει άκόμη νά πει 
τό δικό του λόγο. ‘Ο άγώνας τοϋ λαού, όσο μικρός κι’άν είναι, γιά 
ελευθερία καί άνεξαρτησία δέν μπορεί νά ήττηθεί. ‘0 κυπριακός λαός 
τό απέδειξε κατά τή διάρκεια πολύχρονων άγώνων γιά άνεξαρτησία, 
ένάντια στίς άπόπειρες νά τσακιστεί ή θέληση του.
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Ή Σοβιετική “Ενωση, πιστή στις Λενινιστικές άρχές τής εξω
τερικής της πολιτικής, πάντοτε ήταν καί θά είναι παρά τό πλευράν 
τοϋ λαοϋ τής Κύπρου στόν αγώνα του γιά τό δικαίωμα του νά άποφα- 
σίζει μόνος γιά τό μέλλον του. Έχει υποστηρίξει καί θά ύποστηρίζει 
τήν ανεξάρτητη ύπαρξη τής Κύπρου σάν κυριάρχου κράτους.

Είναι όλότελα σαφές, ότι αυτή ή συνεπής στάση τής Σοβιετικής 
“Ενωσης υποστηρίζεται καί έπιδοκιμάζεται άπό τούς λαούς τοϋ 
κόσμου. Ή Κυβέρνηση τής ΕΣΣΔ πιστεύει ότι όλα τά κράτη πού νοιώ
θουν τήν άξια τής ειρήνης καί ελευθερίας των λαών πρέπει νά 
ύψώσουν τή φωνή τους γιά τήν υπεράσπιση τής νόμιμης Κυβέρνησης 
τής Δημοκρατίας τής Κύπρου μέ επικεφαλής τόν Πρόεδρο Μακάριο καί 
νά θέσουν τέρμα αμέσως στήν ξένη επέμβαση στίς εσωτερικές ύποθέ- 
σεις τής Κύπρου.

Σάν πρώτο βήμα όλο τό Ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό πρέπει 
αμέσως νά άποσυρθει άπό τήν Κύπρο. Αύτοί πού καταπατούν τήν ανε
ξαρτησία καί κυριαρχία, τής Δημοκρατίας τής Κύπρου δέ μπορούν νά 
άποωύγουν τίς ευθύνες τους όπως καί οΐ συνένοχοί των πραξικοπημα
τιών καί αύτοί πού κλείουν τά μάτια στίς εγκληματικές τους πράξεις.

18 ‘Ιουλίου 1974
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