
ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

‘Η Σοβιετική Κυβέρνηση θεωρεί αναγκαίο νά έκθέσει μέ δλη τή 
σοβαρότητα τη θέση της έπί του Κυπριακού. 'Αναγκάζεται νά πράξει 
τοϋτο άπό τό γεγονός ότι δεν έξέλειπε ή άπειλή κατά της άνεξαρτη- 
σίας καί κυριαρχίας ένός ανεξάρτητου κράτους, τής Δημοκρατίας τής 
Κύπρου, απειλή πού δημιουργήθηκε σάν αποτέλεσμα των έπιδρομικών 
ένεργειών τοϋ ‘Ελληνικού στρατιωτικού καθεστώτος καί τής ενθάρρυν
σης άπό τούς πάτρονες του. ‘Η άπειλή αποκτά νέο χαρακτήρα πού δέν 
είναι λιγώτερο επικίνδυνος γιά τό μέλλον τής Κύπρου. Τίθεται μέ 
οξύτητα τό ερώτημα κατά πόσο ή Κύπρος θά διατηρηθεί ή όχι σάν άνε- 
ξέρτητο, κυρίαρχο κράτος, μέλος τού 'Οργανισμού ‘Ηνωμένων 'Εθνών.

Οι ίδιες δυνάμεις, πού προσπάθησαν νά καταργήσουν τήν ύπαρξη 
τής ανεξάρτητης Κύπρου μέ άπ'ευθείας στρατιωτική επέμβαση, προσπα
θούν τώρα νά έπιτύχουν τούς ίδιους σκοπούς μέ παρασκηνιακές μανού
βρες.

‘Ορισμένοι κύκλοι τού ΝΑΤΟ μετατρέπουν τήν άνεξαρτησία καί έδα- 
φική ακεραιότητα τής Κύπρου σέ άντικείμενο κυνικού παζαρέματος, 
γιά χάρη τής ενίσχυσης τών πολεμικο-στρατηγικών τους θέσεων στην 
'Ανατολική Μεσόγειο. Ουσιαστικά προσπαθούν νά θέσουν τόν κόσμο πρό 
τετελεσμένου γεγονότος διαμελισμοΰ τής χώρας ή τουλάχιστον τής δη
μιουργίας συνθηκών γιά τέτιο διαμελισμό. Προσπαθούν νά αποφασίσουν 
τελεσίδικα έπί τού μέλλοντος τού κυπριακού λαού πίσω άπό τίς πλά
τες του καί σέ βάρος τών βασικών ζωτικών του συμφερόντων.

Είναι, χι'αύτό, ιδιαίτερα κατανοητό γιατί δέν εφαρμόστηκαν 
μέχρι τώρα οί βασικές πρόνοιες τής απόφασης τού Συμβουλίου Ασφα
λείας τής 20ης 'Ιουλίου αυτού τού χρόνου.

‘Η απόφαση τού Συμβουλίου 'Ασφαλείας προνοεί άμεσο τερματισμό 
τής ξένης επέμβασης καί άμεση αποχώρηση τού ξένου στρατιωτικού προ- 
σωπικούψτοϋ οποίου τήν άποχώρηση αξίωσε ο Πρόεδρος τής Κύπρου 
Μακάριος. Στό μεταξύ οί “Ελληνες στρατιωτικοί πού προκάλεσαν τήν ι 
ανταρσία^ δέν αποχώρησαν ως τώρα άπό τή νήσο. Οί ξένες στρατιωτικές 
δυνάμεις'πού βρίσκονται στην Κύπρο, όχι μόνο δέν άποσύρονται, αλλά 
καί ένισχύονται. Δέν είναι δύσκολο νά ύπολογισθοΰν ποιές θάναι 
οί τραγικές συνέπειες γιά τόν πληθυσμό τής Κύπρου, ό όποιος ήδη 
ύψίσταται I τή βία καί τρομοκρατία. “Ολα αυτά μπορούν νά όδηγήσοθν 
σέ νέα δξυνση τών παθών.

‘Η ά^όφαση τού Συμβουλίου 'Ασφαλείας προϋποθέτει άποκατάσταση 
τής συνταγματικής κυβέρνησης στήν Κύπρο. Έν τώ μεταξύ παρ'δλον
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πού ό "κυβερνήτης" μαριονέττα Σαμψών απομακρύνθηκε Από την πολιτική 
σκηνή, οί πραγματικοί μοχλοί τής εξουσίας βρίσκονται στά χέρια 
των στασιαστών ύπέρμαχων, τής προσάρτησης τής Κύπρου, τής λεγά
μενης "“Ενωσης."

Λείπουν οΐ συνθήκες πλήρους άσκησης τής εξουσίας άπό τή νό
μιμη κυβέρνηση τοϋ Προέδρου Μακαρίου. Ή κατάφωρη έπέμβαση στίς 
εσωτερικές υποθέσεις τοϋ κυπριακού λαοϋ συνεχίζεται, ‘ή κατάσταση, 
στήν πραγματικότητα, οδηγείται στή σταθεροποίηση τής κατοχής τής 
νήσου καί στό διαμελισμό της. Καί όλα αύτά γίνονται μπροστά στά 
μάτια όλου τοϋ κόσμου.

Είναι αδύνατο νά γίνεται ανεκτή περισσότερο μιά τέτια κατά
σταση. Πρέπει, τό ταχύτερο δυνατό νά τεθεί τέρμα στίς παραβιάσεις 
τής ανεξαρτησίας, κυριαρχίας καί έδαφικής Ακεραιότητας τής Δημο
κρατίας τής Κύπρου. *Η Σοβιετική “Ενωση θά εξακολουθήσει νά πιέ
ζει σταθερά γι'αύτό. Κανείς δέν πρέπει νά έχει σκιά αμφιβολίας 
Υΐ’αύτή τή στάση τής Σοβιετικής “Ενωσης.

“Ολα τά κράτη, πού ύποστηρόζουν, όχι μέ λόγια, άλλά μέ έργα 
τή διατήρηση τής Κύπρου σάν ανεξάρτητου κράτους, πρέπει νά πάρουν 
όλα τά αναγκαία μέτρα πρός αυτή τήν κατεύθυνση. Τό πρώτιστο κα
θήκον είναι νά έξασςοαλισθεϊ ή άμεση συμμόρφωση πρός τήν 'Απόφαση , 
τοϋ Συμβουλίου Άσς^αλείας γιά τήν Κύπρο, ημερομηνίας 20 'Ιουλίου, 
αύτοΰ τοϋ χρόνου. Τό καθεστώς τής Κύπρου σάν κυρίαρχου κράτους, πού 
ύπαρχε πριν άπό τήν έπιδρομή των ‘Ελλήνων στρατιωτικών, πρέπει 
νά άποκατασταθεϊ. Είναι ούσιώδες νά τεθεί έπιγόντως τέρμα σέ 
όποιαδήποτε εξωτερική έπέμβαση στίς εσωτερικές υποθέσεις τής Κύ
πρου καί νά άποσυρθοϋν όλα τά ξένα στρατεύματα άπό τό νησί.

Τό απαράγραπτο δικαίωμα τοϋ λαοϋ τής Κύπρου τόσο των ‘Ελλήνό- 
κυπρίφν όσο καί των Τουρκοκυπρίων, νά Αποφασίζουν οί ίδιοι γιά τά 
προβλήματα τους^ νά αποφασίζουν τό/ μέλλον τής κοινής πατρίδας τους, τής κυρίαρχης Δημοκρατίας τής
Κύπρου·, σέ συνθήκες ειρήνης καί ηρεμίας, πρέπει νά διασφαλισθεϊ. ,

Αύτό προϋποθέτει τή συμμετοχή τών αντιπροσώπων τής νόμιμης 
Κυβέρνησης τής Κύπρου σέ όλες τις διεθνείς συζητήσεις τοϋ κυπρια
κού προβλήματος, συμπεριλαμβανομένων καί τών συνομιλιών μεταξύ 
τής Βρεττανίας, ‘Ελλάδας καί Τουρκίας, πού άρχισαν στή Γενεύη. 
‘Η Σοβιετική “Ενωση ί/ποστηρίζει σταθερά αυτή τή θέση. 'Αποφάσεις 
πού δέν θά άνταποκρίνονται στά συμφέροντα τοϋ λαοϋ τής Κύπρου 
μπορούν νά όδηγήσουν μόνο σέ περαιτέρω όξυνση τής κατάστασης, 
σέ νέες συγκρούσεις.
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Σοβαρή ευθύνη πέωτει. , έπίσης, στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας.
Δέν πρέπει νά έπιτραπεϊ νά μείνουν στό χαρτί οι αποφάσεις πού 
πήρε. ‘Η Σοβιετική “Ενωση θά προσπαθήσει νά διασφαλίσει ώστε τό
Συμβούλιο Ασφαλείας νά έπιτελέσει ώς τό τέλος την αποστολή πού 
τοΰ έχει ανατεθεί.

*Η Σοβιετική “Ενωση,- ύπερασπίζοντας τό καθεστώς τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας, σάν αδέσμευτου κράτους, καθοδ^εΐται άπό αρχές, πού 
απορρέουν άπό τήν ουσία τής Σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής* 
πολιτικής πού αποβλέπει στήν απόκρουση τής έπιδρομής, στήν προστα
σία των νόμιμων δικαιωμάτων όλων των λαών, μεγάλων καί μικρών,πολι
τικής ειρήνης καί διεθνούς ύφεσης. 'Εκείνοι πού προσπαθούν γιά τή 
διατήρηση τής ανεξάρτητης Κύπρου, γιά τή διασφάλιση τής ειρήνης 
καί ασφάλειας στήν περιοχή μπορούν νά στηρίζονται στήν κατανόηση 
καί συνεργασία μέ τή Σοβιετική “Ενωση.

28 'Ιουλίου 1974
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