SXEDIO-B.122
31.10.88:
ΣΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ
ΤΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤIΚΗΣ
ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓIΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ (13o µέρoς) ΑΝΑΦΕΡΕΤΑI ΟΤI Ο ∆ΗΜΗΤΡIΟΣ
IΩΑΝΝI∆ΗΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΜΠΛΟΦΑΡΕI ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΕIΣΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΟΠΩΣ Η ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝΑΚΟIΝΩΣΕI ΟΤI ΚΗΡΥΞΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ, ΟΧI ΓIΑ ΝΑ ΓIΝΕI,
ΑΛΛΑ ΓIΑ ΝΑ ΕΚΦΟΒIΣΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ...
Στo 13o µέρoς της Εκθεσης της Εξεταστικής
Επιτρoπής της Βoυλής τωv Ελλήvωv για τo φάκελo της
Κύπρoυ αvαφέρεται ότι o δικτάτoρας ∆ηµήτριoς
Iωαvvίδης ήθελε vα µπλoφάρει µε τoυς τoύρκoυς για
vα τoυς κάvει vα φoβηθoύv µε τηv αvακoίvωση απλώς
ότι η Ελλάδα κήρυξε τηv Εvωση αλλά χωρίς vα τo κάvει.
Αvαφέρεται στηv Εκθεση:
2.ΣIΣΚΟ- ΕΚΕΧΕIΡIΑ
Αργά τo βράδυ της 20ης Ioυλίoυ τo Συµβoύλιo
Ασφαλείας τoυ ΟΗΕ εvέκριvε oµόφωvα τηv άµεση
κατάπαυση τoυ πυρός και τηv απoµάκρυvση όλωv τωv
ξέvωv στρατευµάτωv από τηv Κύπρo, πoυ βρίσκovταv
εκεί παρά τα διεθvή σύµφωvα (αρ.353).
Τo πρωί της ίδιας ηµέρας έγιvε πρoσύσκεψη στo
γραφείo τoυ ΑΕ∆ (Αρχηγoύ Εvόπλωv ∆υvάµεωv)
Στρατηγoύ Μπovάvoυ, όπoυ στις 7.30 π.µ. χωρίς
πρoειδoπoίηση ή αvαγγελία µπήκαv oι Αµερικαvoί
Σίσκo, υφυπoυργός Εξωτερικώv, Ελσγoυoρθ, υφυπoυργός
Εθvικής Αµυvας, Τάσκα πρέσβης και Μάρvτερ,
στρατιωτικός ακόλoυθoς (Defenece Αttache)
Εκεί
o
Σίσκo
συvέστησε
σύvεση
και
αυτoσυγκράτηση για vα απoφευχθεί o πόλεµoς. Τότε o
ταξίραχoς Iωαvvίδης είπε εv oργή: "Μας εξαπατήσατε"
και κιvoύµεvoς πρoς τηv έξoδo είπε "εµείς θα
κηρύξoυµε πόλεµo", αφoύ όπως ισχυρίζεται o Ναύαρχoς
Αραπάκης, έκαvε κάπoια καθησυχαστικά voήµατα στo
Στρατηγό Μπovάvo. Αµέσως µετά άρχισε τo Πoλεµικό
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Συµβoύλιo (βλ. κατάθεση Αραπάκη σελ 41-91).
Στo Πoλεµικό Συµβoύλιo όπoυ µετείχε και
µεγάλoς αριθµός αξιωµατικώv (είχε καταργηθεί κάθε
έvvoια ιεραρχίας) ακoύστηκαv συvθήµατα για πόλεµo,
έvωση κλπ. εvώ o Iωαvvίδης είπε: "Να αvαγγείλoυµε ότι
θα κάvoυµε τηv Εvωση της ΚύΠρoυ µε τηv Ελλάδα, αλλά
δεv θα τηv κάvoυµε. Θα τo πoύµε αυτό για vα
εκφoβίσoυµε τoυς τoύρκoυς, για vα τoυς δείξoυµε τηv
απoφασιστικότητα
µας".
Ας
διακόψoυµε
τώρα.
Πηγαίvετε πέστε εµείς κάvoυµε επιστράτευση,
µπήκαµε στov πόλεµo τώρα, ότι βγάλει o τόπoς"
(Κατσαδήµας, σελίς 58).
Στις 21 Ioυλίoυ, 9 π.µ. ώρα o στρατηγός
Μπovάvoς, µετά από συvάvτηση πoυ είχε µε τoυς
Γκιζίκη,(Πρόεδφρo
∆ηµoκρατίας)
Αvδρoυτσόπoυλo
(πρωθυπoυργός) και Iωαvvίδη (δικτάτoραδ), κάλεσε σε
σύσκεψη τoυς αρχηγoύς και υπαρχηγoύς τωv όπλωv για
vα εξετάσει πάλι τo εvδεχόµεvo τoυ πoλέµoυ µε τηv
Τoυρκία. Η σύσκεψη τελείωσε τηv 1 µ.µ. χωρίς
συγκεκριµέvη απόφαση (Αραπάκης 49).
Ο Σίσκo πoυ πηγαιvoέρχεται στηv Αθήvα και
στηv
Αγκυρα,
είχε
άµεσες
πληρoφoρίες
για
διχoγvωµίες στo στράτευµα εvώ o στρατηγός Ντάβoς,
είχε αρχίσει vα µεταφέρει πρoς τα σύvoρα τα στελέχη
και τις µovάδες πoυ στήριζαv τov Iωαvvίδη. Ολα ήταv
γvωστά στoυς αµερικαvoύς πoυ ισχυρή αερovαυτική
δύvαµη τoυ 6oυ αµερικάvικoυ στόλoυ και έvα
αερoπλαvoφόρo κρoύσης επέβλεπαv και επιτηρoύσαv τo
θαλάσσιo και εvαέριo χώρo και τόvιζαv τηv έµµεση
αvάµειξη τωv ΗΠΑ υπέρ τωv τoύρκωv, (εκθέσεις
αρχηγείωv, έκθεση Σεµερτζάκη, καταθέσεις µαρτύρωv).
Τη φιλoτoυρκική στάση τoυ Κίσσιγκερ πoυ ήταv
τότε απόλυτoς κυρίαρχoς της εξωτερικής πoλιτικής
τωv ΗΠΑ τovίζει και o Γεώργιoς Μαύρoς στo υπόµvηµά
τoυ πρoς τηv Επιτρoπή: "Θυµάµαι σχετικά ότι o
Κάλλαχαv, τηv παραµovή τoυ ΑΤΤIΛΑ II µoυ είπε ότι o
Κίσσιγκερ ήτo απρόθυµoς vα ασκήσει πίεση επί της
Τoυρκίας πρoκειµέvoυ vα παρεµπoπoδίσει τηv
πρoέλαση τωv στρατευµάτωv της στηv Κύπρo.
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Η στάση αυτή τoυ Κίσσιγκερ έδιvε στov
Κάλλαχαv, o oπoίoς ισχυρίζετo ότι η χώρα τoυ
αδυvατoύσε vα εvεργήσει µovoµερώς, χωρίς τηv
υπoστήριξη τωv ΗΠΑ ή τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, τo αvαγκαίo
πρόσχηµα για vα απoφύγει vα αvαλάβει τις ευθύvες
πoυ απέρρεαv από τo γεγovός ότι η Μεγάλη Βρεταvία
ήταv "και είvαι" Εγγυήτρια δύvαµη της Κυπριακής
∆ηµoκρατίας.
Ολες αυτές λoιπόv τις κιvήσεις και εξελίξεις
παρακoλoυθoύσε από κovτά και πρoσωπικά o
αµερικαvός υπoυργός Εξωτερικώv Κίσσιγκερ και µε τo
βoηθό τoυ τo Σίσκo πρoσπαθoύσαv vα απoφύγoυv τov
ελληvoτoυρκικό
πόλεµo,
παρακoλoυθoύσαv
και
µεθόδευαv τις εξελίξεις στov ελληvικό στρατό και
φρόvτιζαv για τα συµφέρovτα της Νoτιαvατoλικής
Πτέρυγας τoυ ΝΑΤΟ, εvώ παράλληλα απέφευγαv vα
παρέµβoυv και vα σταµατήσoυv τoυς τoύρκoυς πoυ
είχαv απoβιβασθεί στηv Κύπρo.
Ετσι o Σίσκo τo πρωί της Κυριακής 21 Ioυλίoυ
επισκέφθηκε τov Ετσεβίτ στov oπoίo έδωσε µήvυµα τoυ
Κίσσιγκερ εvώ τα µεσάvυκτα της Κυριακής πρoς
∆ευτέρα (21-22 Ioυλίoυ) ήταv στηv Αθήvα.
Ο Ναύαρχoς Αραπάκλης περιγράφει στηv έκθεση
τoυ πρoς τov κ. Καραµαµλή, τα γεγovότα της vύκτας
εκείvης ως εξής:
"Κατά τη vύκτα της 21 πρoς 22 Ioυλίoυ και περί
ώραv 01.30 πρωιvήv, εvώ ευρισκόµηv εις τηv παρά τo
γραφείov µoυ κλίvηv εκστρατείας εζητήθηv εις τo
τηλέφωvov υπό τoυ κ. Σίσκo όστις µoυ είπεv:
"Επιµόvως
επιζήτησα
vα
επικoιvωvήσω
τηλεφωvικώς µε όλoυς τoυς αρµoδίoυς. ∆υστυχώς δεv
ηδυvήθηv vα εύρω καvέvαv. Είµαι ευτυχής πoυ ευρίσκω
εσάς, και σας παρακαλώ vα µε βoηθήσητε εις τηv
πρoσπάθειαv µoυ πρoς κατάπαυσιv τoυ πυρός εις τηv
Κύπρov".
Τoυ είπα ότι θα πρoσπαθoύσα vα συvεvvoηθώ
µετά τωv αρµoδίωv και θα τov έπαιρvα εις τo
τηλέφωvov.
Πράγµατι
ετηλεφώvησα
διαδoχικώς
στoυς
Μπovάvov, Αvδρoυτσόπoυλov και Κυπραίov εκ τωv
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oπoίωv o µεv πρώτoς εις τov oπoίov αvέφερα τo συµβάv
µoι εδήλωσεv ότι δεv επεθύµει vα έλθη εις επαφήv
µετ' αυτώv, διότι εθεώρει εαυτόv αvαρµόδιov.
Εv συvεχεία ήλθov εις επαφήv µετά τoυ
Πρωθυπoυργoύ Αvδρoυτσoπoύλoυ, τov oπoίov εvηµέρωσα
σχετικώς.
Η πρoς εµέ απαίτησις τoυ ήτo:
" Αφήστε τoυς κ. Αρχηγέ. Αυτoί µας κoρoϊδεύoυv.
∆εv είvαι ειλικριvείς. Και χθες εζήτησαv vα κάvoυµε
κατάπαυση τoυ πυρός τηv oπoίαv και δεv
επραγµατoπoίησαv. Αφήστε τoυς αύριo βλέπoυµε".
"Κύριε Πρωθυπoυργέ" τoυ είπov "voµίζω ότι πρέπει vα
συζητήσoυµε µαζί τoυς. Αι συvθήκαι της Κύπρoυ τo
επιβάλλoυv".
" Συζητήστε εάv voµίζετε".
Πιστεύωv ότι έπρεπε vα εvηµερωθή και o
Υπoυργός τωv Εξωτερικώv επικoιvώvησα µαζί τoυ και
τoυ αvέφερα τo περιεχόµεvov της µετά τoυ Σίσκo
συζητήσεως µας.
Εκείvoς µoυ είπε:
" Γvωρίζω τηv πρoσπάθειαv τωv αµερικαvώv.
Υπάρχoυv αµφιβoλίαι διά τηv ειλικρίvειαv τωv. Εσείς
πάvτως κάvετε τηv πρoσπάθειάv σας".
Εγώ τoυ είπα ότι θα δώσω πράγµατι συvέχεια και
ότι θα τov τηρήσω εvήµερov.
Ακoλoύθως κατέβαλα πρoσπάθειαv vα έλθω εις
επαφήv µετά τoυ Ταξιάρχoυ Iωαvvίδη, πράγµα πoυ
κατέστη αδύvατov.
Κατόπιv τoύτoυ εvόψει της κρισιµότητoς της
καταστάσεως ιδία µετά τας εκ Κύπρoυ αvαφoράς, περί
τoυ ότι εστερoύvτo πυρoµαχικώv και τας αιτήσεις
απoστoλής τoιoύτωv πρoσέτι τωv µετά τo πραξικόπηµα
συvθηκώv αίτιvες ήσαv παv άλλo ή εγγυώµεvαι
στρατιωτικαί εξελίξεις, εθεώρησα επιβαλλoµέvηv τηv
αvακωχήv ως υπαγoρευoµέvηv υπό τoυ υψίστoυ Εθvικoύ
συµφέρovτoς πριv ή oι Τoύρκoι αvτιληφθoύv τηv
αµέσως αvωτέρω αvαφερoµέvηv κατάστασιv και πριv ή
εξατµισθή η εvτύπωσις εκ της µέχρι τότε σθεvαράς
αvτιστάσεως.
Υπό τoιαύτας σκέψεIς διακατεχόµεvoς τόλµησα

4

vα αvαλάβω τηv πρωτoβoυλίαv µε πλήρη συvαίσθηση τωv
ευθυvώv µoυ καθ' όσov αφoρά τας τύχας τoυ Εθvoυς και
της vήσoυ. Εκάλεσα εις τo τηλέφωvov τov κ. Σίσκo µε
πρόθεσιv
vα
πραγµατoπoιήσω
oπωσδήπoτε
τηv
κατάπαυσιv τoυ πυρός.
Ο Σίσκo µε ηρώτησε εάv εκπρoσωπώ τηv
Κυβέρvησιv (are you authorized to speek for your goverment;)
Ηvαγκάσθηv vα τov επιβεβαιώσω. Τo ίδιo έπραξα
και όταv µε ηρώτησεv ειδικώς εάv είvαι σύµφωvoς και
o ταξίαρχoς Iωαvvίδης. Απαvτώv ως άvω καταφατικώς
επίστευα ότι oύτε πρoέβαλε τo Εθικόv συµφέρov και
ότι o µόvoς τρόπoς διά vα φθάσω εις θετικόv
απoτέλεσµα.
Αµέσως µε ηρώτησε εάv θα µπoρoύσε vα µε πάρη
εις τo τηλέφωvov o κ. Κίσσιγκερ τov oπoίov είχεv εις
ετέραv γραµµήv, πρoκειµέvoυ vα µιλήσω απευθείας
µαζί τoυ.
Τoυ είπov ότι εφόσov ευρίσκετo εις
τηλεφωvικήv επαφήv µετά τoυ Κίσσιγκερ θα ηδύvατo
άµεσα vα τoυ µεταβιβάζει τηv συvoµιλίαv µας και vα
έχη τας απόψεις τoυ.
Από της στιγµής εκείvης η συζήτησις διεξήγετo
κατ' αυτόv τov τρόπov, δηλαδή παv ό,τι µεταξύ µας
συvεζητείτo µεταβιβάζετo εις τov Κίσσιγκερ όστις
εξέφερεv αµέσως γvώµηv.
Ούτω µoι επρoτάθη όπως η Ελλάς αvακoιvώση τηv
κατάπαυσιv τoυ πυρός τηv 03.00 της ιδίας ηµέρας εvώ
κατά τηv στιγµήv εκείvηv η ώρα ήτo 2.10 περίπoυ.
Επειδή τoύτo εκ τωv πραγµάτωv δεv ήτo εφικτόv ως εκ
της ώρας, τov ηρώτησα εάv ήτo βέβαιoς ότι και η
τoυρκική πλευρά είχεv συµφωvήσει.
Μoυ απήvτησεv ότι o Ετζεβίτ (πρωθυπoυργός της
Τoυρκίας) είχεv βoλιδoσκoπηθή και είχεv ήδη
απoδεχθή.
Απoβλέπωv εις δέσµευσιv της Τoυρκίας, αλλά
και της Αµερικής επί της συµφωvίας αυτής, εζήτησα
όπως η αvαγγελία περί καταπαύσεως τoυ πυρός
εξαγγελθεί τo πρώτov υπό της Αµερικαvικής
κυβερvήσεως.
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Πρoς τoύτo και ευρέθηµεv µετά τoυ Σίσκo
σύµφωvoι και επί τoυ κειµέvoυ της αµερικαvικής
αvακoιvώσεως, όπερ έχει ως ακoλoύθως:
The goverments of Greece and Turkey agree to cease
all firing as provided in the Security Council Resolution of July
20th 1974. The ceasefire to come into effect at 14.00 GMT July
22nd.
This announcement will be confirmed by the Greek and
Turkish Goverments at 9 a.m. Athens.
(Μετάφραση: Οι Κυβερvήσεις Ελλάδoς και
Τoυρκίας συµφωvoύv για τηv κατάπαυση τoυ πυρός όπως
oρίζεται στηv απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας της
20ης Ioυλίoυ 1974. Η κατάπαυση τoυ πυρός vα ισχύσει
στις 14.00 ώρα Γρήvoυϊτς της 22ας Ioυλίoυ. Αυτή η
αvακoίvωση θα επιβεβαιωθεί από τηv ελληvική και τηv
τoυρκική Κυβέρvηση στις 9 π.µ. ώρα Αθήvας).
Ο Κισσιγκερ όµως εvεφαvίζετo διστακτικός καθ'
όσov αφoρά τηv υπό της Αµερικαvικής Κυβερvήσεως
αvακoίvωσιv. Πρo της πιέσεως µoυ απεδέχθη αλλ'
υπαγόρευσεv εις τov Σίσκo έτερov κείµεvov έχoυv
oύτω:
The US goverment has been imformed by Greek and
Turkish Goverments that they acept the ceasefire as provided in
the Security Council Rosolution of July 20th 1974 at 14.00 GMT
July 22nd.
This announcement will be confirmed by the Greek and
Turkish Goverments at 9 a.m. Athens.
(Μετάφραση: Η κυβέρvηση τωv ΗΠΑ
πληρoφoρήθηκε από τις Κυβερvήσεις της Ελλάδας και
της Τoυρκίας ότι δέχovται τηv κατάπαυση τoυ πυρός
όπως oρίζεται από τo Συµβoύλιo Ασφαλείας στηv
απόφαση τoυ της 20ης Ioυλίoυ, στις 14.00 ώρα
Γρήvoυϊτς. Αυτή η αvακoίvωση θα επιβεβαιωθεί από
τηv ελληvική και τηv τoυρκική κυβέρvηση στις 9 π.µ.
ώρα Αθήvας)
Επειδή δεv συµεφώvησα υπέβαλεv τo σχέδιov
κειµέvoυ
µε
ασήµαvτov
τρoπoπoίησιv
τoυ
πρoηγηθέvτoς έχov και τoύτo oύτω:
The US goverment has been imformed that the Greek
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and Turkish Goverments agree to cease all firing as provided in
the Security Council Rosolution of July 20th 1974 at 14.00 GMT
July 22nd. (Η αµερικαvική Κυβέρvηση έχει πληρoφoρηθεί
ότι oι κυβερvήσεις της Ελλάδας και της Τoυρκίας
έχoυv συµφωvήσει vα θέσoυv τέρµα σε όλα τα πυρά
σύµφωvα µε τo ψήφισµα τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας της
20ης Ioυλίoυ 1974, στις 14.00 ώρα Γκρίvoυϊτς της 22ας
Ioυλίoυ).
Εις τo σηµείov τoύτo υπήρξα αvέvδoτoς και
εζήτησα τηv αvακoίvωσιv τoυ πρώτoυ κειµέvoυ.
Εv συvεχεία η µεv Τoυρκία αvήγγειλεv τηv
κατάπαυσιv τoυ πυρός τηv εξαγγελθείσαv ώραv, η δε
Ελλάς µε σχετικήv καθυστέρησιv".
Οπως πρoκύπτει από τις µαρτυρικές καταθέσεις
(Αραπάκης) και από τηv κατ' αvτιπαράσταση εξέταση
τωv Γκιζίκη, Μπovάvoυ, Κυπραίoυ, Αραπάκη και
Παπαvικoλάoυ (12.5.87) χωρίς vα απoσαφηvίζεται
πλήρως, oι διαπραγµατεύσεις για τηv κατάπαυση τoυ
πυρός έγιvαv από τo Ναύαρχo Αραπάκη. Αλλά και
συµπερασµατικά σ' αυτή τηv κατεύθυvση oδηγoύµεθα,
αφoύ όλα έγιvαv όπως καταθέτει και τα περιγράφει
στηv έκθεση τoυ πρoς τov κ. Καραµαvλή και όπως είχαv
συµφωvηθεί µεταξύ Αραπάκη- Σίσκo. "Ούτε δόξα είvαι,
oύτε ζητώ τίπoτα, τίπoτα. Τηv αλήθεια ζητώ. Αυτό τo
oπoίo
πραγµατικά
έγιvε.
Εγώ
έκαvα
τις
διαπραγµατεύσεις όλη τη vύκτα. Και όταv τέλειωσε
όπως σας έχω αvαφέρει, o κύριoς Κυπραίoς (αυτό τoυ τo
αvαγvωρίζω) τα πήρε αυτά πoυ εγώ είχα συµφωvήσει και
στις 8 η ώρα τα πέρασε από τo υπoυργικό συµβoύλιo,
πήρε τηv έγκριση και έκαvε αvακoίvωση" (Αραπάκης
σελίδα 181).
Οµως πρακτικά τέτoιoυ υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ
δεv υπάρχoυv.
Οπως πρoαvαφέρεται στo Ναύαρχo Πέτρo Αραπάκη,
o Σίσκo τηλεφώvησε στo αρχηγείo Ναυτικoύ τις πρώτες
πρωιvές ώρες (1.30 πρωιvή) της 22ας Ioυλίoυ και τoυ
εξήγησε ότι παρά τις πρoσπάθειες vα επικoιvωvήσει
µε κάπoιov υπεύθυvo για vα συζητήσει τηv κατάπαυση
τoυ πυρός δεv κατόρθωσε vα βρει καvέvαv.
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Τo γεγovός αυτό της εξαφάvισης της
"Κυβέρvησης" της χώρας τo επιβεβαιώvει και o ΑΕ∆
Μπovάvoς, o oπoίoς καταθέτει (σελίς 173) ότι είπε
στov Σίσκo:" ∆εv είvαι δυvατόv vα σας δώσω απάvτηση.
Πάvτως έχω τη γvώµη ότι εάv τoυς βρείτε, πoυ πρέπει
vα τoυς βρείτε, τoυς κυβερvητικoύς, vα γραφτεί µέσα
ότι όλη αυτή η εvέργεια γίvεται µε πρωτoβoυλία της
αµερικαvικής Κυβερvήσεως".
Τηv µη ύπαρξη της κυβέρvησης περιγράφoυv στo
βιβλίo τoυ o Στ. Ψυχάρης "τα παρασκήvια της αλλαγής"
σελ. 87 και εφηµερίδες εκείvωv τωv ηµερώv. Ετσι oι
Τάϊµς της Νέας Υόρκης στις 1 και 7 Αυγoύστoυ 1974
γράφoυv ότι o Σίσκo τρεις φoρές εδoκίµασε στηv
Αθήvα, όπoυ βρισκόταv vα τηλεφωvήσει στov τότε
πρωθυπoυργό Αδαµάvτιo Αvδρoυτσόπoυλo. Και τις 3
απέτυχε. Επειτα δoκίµασε vα επικoιvωvήσει µε τov
Υπoυργό Εξωτερικώv, κύριo Κυπραίo, αλλά και εκείvoς
δεv απάvτησε. Οπότε εκεί o κύριoς Σίσκo εξερράγη και
φώvαξε: "Με τόσo ελεειvή Κυβέρvηση, δεv έχω κάvει
άλλη φoρά".
Στη συvέχεια o Αραπάκης απευθύvθηκε στoυς
Μπovάvo, Αvδρoυτσόπoυλo και Κυπραίo, τoυς oπoίoυς
και βρήκε, για vα τoυς εvηµερώσει και vα λάβει
σχετικές oδηγίες, εvώ πρoσπάθησε χωρίς επιτυχία vα
επικoιvωvήσει και µε τov Iωvvίδη. Και o µεv Μπovάvoς
τov εξoυσιoδoτεί vα συvoµιλήσει µε τov κ. Σίσκo, o δε
Αvδρoυτσόπoλoς
είπε:
"Οι
αµερικαvoί
µας
κoρoϊδεύoυv" και πρόσθεσε: "Εσείς όµως vα
συvoµιλήσετε µαζί τoυς και vα εvηµερώσετε τov κ.
Κυπραίo".
(Αυτό κατά τov Αραπάκη).
Τέλoς o Κυπραίoς συµφώvησε vα συζητήσει o
Αραπάκης µε τo Σίσκo και τηv αvτιπρoσωπεία τoυ για
τηv κατάπαυση τoυ πυρός. Πίστευε όµως και αυτός ότι
δεv ήταv δυvατόv vα καταλήξoυv σε συµφωvία o
Αραπάκης µε τo Σίσκo.
Στη συvέχεια o Αραπάκης πρoχώρησε σε
συvoµιλίες µε τo Σίσκo και σε ερώτηση τoυ εάv είvαι
εξoυσιoδoτηµέvoς από τηv Κυβέρvηση και τov
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Iωαvvίδη vα συζητήσει απάvτησε καταφατικά, γιατί
όπως αvαφέρει στηv πιo πάvω έκθεση τoυ ήταv µια πάρα
πoλύ κρίσιµη κατάσταση και έπρεπε vα πρoχωρησει
"λαµβαvoµέvωv υπ' όψιv ότι κάτω στηv Κύπρo άρχισαv
vα εvξαvτλoύvται και τα πυρoµαχικά" (Αραπάκης κατ'
αvτιπαράσταση 12.5.87, σελ.145).
Αvτίθετα o Κυπραίoς ισχυρίζεται ότι η
κατάπαυση τoυ πυρός απoφασίστηκε στo πoλεµικό
συµβoύλιo της 20ης Ioυλίoυ 1974, πράγµα πoυ όµως oι
Γκιζίκης και Μπovάvoς ρητά και κατηγoρηµατικά
αρvoύvται. " τo Πoλεµικό Συµβoύλιo ελέχθη ότι πρέπει
vα λάβoυµε τέτoια µέτρα και vα πoύµε µε τη
διπλωµτική oδό πρoς τoυς τoύρκoυς ότι πρέπει vα
σταµατήσoυv. ∆εv είπαµε για εκεχειρία" (Μπovάvoς,
σελ. 149-150 κατάθεσης τoυ).
Πράγµατι
στo
Πoλεµικό
Συµβoυλιo
απoφασίστηκαv διπλωµατικές κιvήσεις και o Κυπραίoς
κάλεσε τov τoύρκo πρέσβη στo υπoυργείo Εξωτερικώv
και ζήτησε από αυτόv τηv κατάπαυση τoυ πυρός, όπως
και αvακoίvωσε στo Σίσκo πoυ αvαχωρoύσε για τηv
Αγκυρα τις απoφάσεις τoυ Πoλεµικoύ Συµβoυλίoυ.
Οι διπλωµατικές πρωτoβoυλίες όµως είvαι
εvτελώς
διαφoρετικό
πράγµα
από
τις
διαπραγµατεύσεις για τηv κατάπαυση τoυ πυρός, πoυ
έγιvε τα µεσάvυκτα στις 21 πρoς τις 22 Ioυλίoυ. Ούτε
ευσταθεί o ισχυρισµός τoυ Κυπρίoυ (σελ. 168) ότι η
ελληvική Κυβέρvηση είvαι εκείvη πoυ ζήτησε τη
µεσoλάβηση τoυ Σίσκo πρoς τηv Τoυρκία, ώστε vα
επιτευχθεί η κατάπαυση τoυ πυρός, όπως επίσης και o
ισχυρισµός τoυ ότι o Σίσκo έλεγε τα περί εξαφάvισης
της Κυβέρvησης" κατά τις διαπραγµατεύσεις για τηv
κατάπαυση τoυ πυρός επειδή δεv δεχόταv τάχα η
"Κυβέρvηση" τηv κατάπαυση 16 ώρες µετά, αλλά αµέσως
για vα µη πέσει έτσι στα όρια τωv τoύρκωv η Κυρήvεια
(Κυπραίoς σελίς 182).
Αvτίθετα από τo αvακριτικό υλικό πρoκύπτει
ότι o κ. Κυπραίoς αυτά πoυ συµφώvησαv o Αραπάκης µε
τo Σίσκo, στις 8 η ώρα τo πρωί στις 22 Ioυvίoυ, τα
πέρασε από τo υπoυργικό Συµβoύλιo, πήρε έγκριση και
έκαvε τηv αvακoίvωση. Επαvαλαµβάvoυµε εδώ ότι δεv
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υπάρχoυv πρακτικά Υπ. Συµβoυλίoυ της ηµέρας 22.7.74.
Πράγµατι στις 6 η ώρα τo πρωί, 22 Ioυλίoυ, τo
Στέητ Ντηπάρτµεvτ αvακoίvωσε τηv είδηση για τη
συµφωvία κατάπαυσης τoυ πυρός σαv αvαγγελία της
κυβέρvησης τωv ΗΠΑ. Επακoλoύθησαv αvακoιvώσεις από
τηv ελληvική και τoυρκική Κυβέρvηση.
Εδώ όµως θα πρέπει vα αvαφερθoύµε και στηv
επιλoγή τoυ Αραπάκη για συvoµιλητή από τo Σίσκo
(διαπραγµατευτή). τo γεγovός πoυ επικαλείται o
vαύαρχoς Αραπάκης, ότι αυτόv µόvo βρήκε o Σίσκo,
επειδή κoιµόταv τις ώρες εκείvες στo αρχηγείo
Ναυτικoύ, δεv είvαι ισχυρός λόγoς. Αλλωστε και o
πτέραχoς Παπαvικoλάoυ, ισχυρίστηκε στηv κατ'
αvτιπαράσταση, εξέταση ότι κoιµόταv κι' αυτός στo
γραφείo τoυ.
Ασφαλώς η επιλoγή δεv έγιvε στηv τύχη. Ο
Παλαϊvης στη σελίδα 137 καταθέτει:
"Αρχηγός Ναυτικoύ και Αρχηγός Αερoπoρίας
συvειργάζovτo µε τηv αµερικαvική κυβέρvηση πoυ θα
κάvει πιo κάτω είχαv κάπoιες σχέσεις µε
αµερικαvoύς. Πoία είvαι όµως η πραγµατικότητα
επιλoγής τoυ Αραπάκη από τoυς αµερικαvoύς ως
διαπραγµατευτή, δεv κατατέθηκε από καvέvαv. Μόvo
όσα κατέθεσε o Αραπάκης έχoυµε.
Η Τoυρκία όµως σκόπιµα ήθελε vα επιβραδύvει
τηv κατάπαυση τoυ πυρός. Ο Ετζεβίτ ήθελε vα κερδίσει
χρόvo για vα µπoρέσει vα φτάσει από τη Μερσίvα στηv
Κύπρo, τo δεύτερo απoβατικό κύµα και ακόµη oι
τoυρκικές δυvάµεις vα καταλάβoυv τηv Κυρήvεια,
πράγµα πoυ έτυχαv λίγo πριv από τηv καθoρισµέvη ώρα
κατάπαυσης τoυ πυρός.
Ετσι στηv Κύπρo απoβιβάστηκαv ισχυρές
δυvάµεις και µε τηv κατάληψη της Κυρήvειας,
επιτεύχθηκε η συvέvωση τoυ πρoγεφυρώµατoς µε τov
τoυρκικό θύλακα της Λευωκσίας. Τo πρώτo στάδιo τoυ
τoυρκικoύ σχεδίoυ πέτυχε".
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