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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

*Η Σοβιετική Κυβέρνηση στην ανακοίνωση της στις 18 'Ιουλίου 
1974 έκαμε εκτίμηση του εγκληματικού χαρακτήρα τής ανταρσίας 
πού οργάνωσαν οί “Ελληνες στρατιωτικοί ενάντια στή νόμιμη Κυ
βέρνηση τής Δημοκρατίας τής Κύπρου πού είχε επί κεφαλής τόϋ 
Πρόεδρό Μακάριο καί υποστήριζε τή λήψη άμεσων μέτρων χιά τόν 
τερματισμό τής επέμβασης τής Ελλάδας στίς εσωτερικές υποθέσεις 
τής Κύπρου.

’Εντούτοις ή κατάσταση στήν Κύπρο όχι μόνο δέν έχει αλλάζει 
πρός τό καλύτερο, άλλα αντίθετα καθίσταται ολοένα καί πιό τετα
μένη καί επικίνδυνη. Αύτό ανάγκασε τήν Σοβιετική “Ενωση νά έπισύ- 
ρει ξανά τήν προσοχή σέ δ, τι συμβαίνει στήν Κύπρο καί γύρω άπ' 
αύτήν. Ή ελληνική στρατοκρατία συνεχίζει τήν έπιδρομική της δράση 
ενάντια στήν ανεξαρτησία τοϋ κυπριακού κράτους. Νέες πληροφορίες 
πού φθάνουν δέν αφήνουν αμφιβολία ότι αύτή ή δράση φαίνεται νά 
γίνεται δυνατή σάν αποτέλεσμα τής ύποστήριξης από μέρους ορισμένων 
κύκλων τοϋ στρατιωτικού συνασπισμού τού ΝΑΤΟ. Μερικά κράτη, μέλη 
του ΝΑΤΟ, άντί νά ύψώσουν τή φωνή τους καί νά υπερασπίσουν τήν 
μόνη νόμιμη κυβέρνηση Μακαρίου στήν πραγματικότητα προχωρούν ύπο- 
στηρίζοντας τούς πραξικοπηματίες. Είναι πραγματικά γεγονός, ότι 
ούτε μιά λέξη δέν έλέχθη στίς πρωτεύουσες αύτών των χωρών πρός 
ύποστήριξη τής νόμιμης Κυβέρνησης τής Κύπρου καί τού Προέδρου της 
Μακαρίου, αντίθετα σχεδόν επαίνεσαν αυτούς πού έπενέβησαν στρατιω
τικά στίς υποθέσεις τής Κύπρου, πού κτηνωδώς κατεπάτησαν τά κυ
ριαρχικά δικαιώματα τού κυπριακού λαού. ’Ακόμα όταν ό Πρόεδρος 
Μακάριος έκαμε έκκληση άπό τό βήμα τού ΟΗΕ γιά βοήθειαν πρός τήν 
Κύπρο πρός απόκρουση τής ελληνικής επέμβασης καί πρός άποκατάστα- /τής^έζονσίας τής νόμιμης Κυβέρνησης, άντιπρόσωποι/ r ση/αυτών των χωρων, κι αυτή τη φορά, δεν το βρήκαν δυνατό νά τον 
ύποστηρίξουν. Πολλοί διερωτούνται κατά πόσον τά τραγικά γεγονότα 
πού διαδραματίζονται τώρα στήν Κύπρο καί γύρω άπ’αύτήν δέν μοιά
ζουν μέ δ,τι έγινε τόν καιρό πού ένα άλλο ανεξάρτητο κράτος, ή 
Αιθιοπία, έγινε θύμα τής φασιστικής έπιδρομής.

Τήν 20ην ’Ιουλίου ή Τουρκία άπεβίβασε τά στρατεύματα της στήν 
Κύπρο. "Ενοπλες συγκρούσεις άρχισαν μεταξύ Τουρκικών στρατευμάτων 
καί ομάδων των πραξικοπηματιών. ‘Κ Τουρκική Κυβέρνηση είχε σάν 
κίνητρο αύτοϋ τού μέτρου τήν άναγκη νά προστατεύσει τήν Τουρκική 
Κοινότητα στή νήσο καί δηλώνει ότι έχει προχωρήσει α'αύτό τό βήμα 
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άφοϋ βεβαιοίθηκε ότι ολοι ol ειρηνικοί τρόποι γιά διευθέτηση της 
σύγκρουσης είχαν εξαντληθεί. ‘Υπογραμμίζει ότι οι ένέργειες της 
άποσκοποϋσαν στην έπανεγκαθίδρυση της Ανεξαρτησίας της Κύπρου 
καί τής εξουσίας τής νόμιμης της Κυβέρνησης. 

t

“Ο,τι συμβαίνει σήμερα στήν Κύπρο δείχνει ολοφάνερα τη χρεο
κοπία τής πολιτικής αύτών πού προτίθενται μέ τη βοήθεια τής έλλη- 
νικής στρατιωτικής χούντας νά πάρουν τήν Κύπρο στά χέρια τους, 
Αντίθετα πρός τη θέληση τοϋ κυπριακού λαού, Απολογίζοντας στήν j 
υποταγή του.

‘Η Σοβιετική Κυβέρνηση πιστεύει ότι ή κατάσταση απαιτεί Απα
ραίτητα τήν λήψη γρήγορων κσί Αποτελεσματικών μέτρων. ‘Η Σοβιετική 
"Ενωση επιβεβαιώνει Ακόμα μιά φορά, ότι έπίμονα καί άποφασιστι- 
κά ύποστηρίζει τήν ανεξαρτησία καί κυριαρχία τού κυπριακού κρά
τους ένάντια στή λεγάμενη "Ενωση, μ'άλλα λόγια στήν προσάρτηση 
τής Κύπρου, ένα στόχο πού ή ελληνική χούντα προσπαθεί νά έπιτύχει 
έχοντας κατά νουν τή μετο.τροπή αύτής τής νήσου σέ στρατιωτική 
βάση τού ΝΑΤΟ.

Είναι Ανάγκη νά εξασφαλιστεί στή νόμιμη κυβέρνηση τής 
Δημοκρατίας τής Κύπρου, μέ έπί κεφαλής τόν Πρόεδρο Μακάριο, ή’ 
αύκαιρία νά έξασκεί τίς πλήρεις εξουσίες της, νά Αποσυρθεί Αμέ
σως όλο τό ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό από τήν νήσο. Τό καθεστώς 
τής Κύπρου σάν Ανεξάρτητου κυρίαρχου κράτους, όπως ύπήρχε πριν 
Από τή στρατιωτική επέμβαση τής ‘Ελλάδας, πρέπει νά άποκατασταθεί. 
Το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει, έπίσης, νά συμβάλει πρός τούτο, 
©ά έκτελέσει τό καθήκον του Αν υιοθετήσει απόφαση γιά άμεσο τερ
ματισμό τής εξωτερικής επέμβασης στίς έσωτερικές Αποθέσεις τής 
Κύπρου, εξουδετερώσει όλα τά έμπόδια, ώστε ό κυπριακός λαός νά 
αποφασίσει τό μέλλον του. Τό Συμβούλιο *Ασφαλείας δέν θά έκπλή- 
ρωνε τό μεγάλο καθήκο του άν δέν έπαιρνε μιά τέτια Απόφαση. Καθή- 
κον κάθε κράτους καί κυβέρνησης, πού εκτίμα τήν ειρήνη καί Ανεξαρ
τησία τοϋ λαού, είναι νά υψώσει τή φωνή της ένάντια στίς έγκλημα- 
τικές ενέργειες των ‘Ελλήνων στρατοκρατών πού διαπράττονται μπρο
στά στά μάτια όλου τοϋ κόσμου, νά Αποστηθίζει σταθερά τόν κυπρια
κό λαό καί τή νόμιμη κυβέρνηση του στον Αγώνα γιά τήν Ανεξαρτη
σία καί κυριαρχία τής Δημοκρατίας καί νά έξασφαλίσει τήν Αποχώρηση 
όλων των ξένων στρατευμάτων άπό τήν Δημοκρατία τής Κύπρου.
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