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SXEDIO-B.14 
 
 10.3.1979: Ο Χ. ΤΑΣΚΑ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΚΑI ΤΗΝ ΕIΣΒΟΛΗ  ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΛIΓΟ ΠΡIΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΟΤI 
ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑTΟΣ, Ο ∆ΟΛΟΦΟΝΗΘΕIΣ 
ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ ΡΟΤΖΕΡ ΝΤΑIΗΒIΣ ΕIΧΕ 
ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΗΣΕI ΟΤI Ο ∆ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI∆ΗΣ ΘΑ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕ ∆ΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΑΝ ΠΡΟΣ 
ΣΤIΓΜΗ ΠIΣΤΕΥΕ ΟΤI ΘΑ ΕΠIΤΥΓΧΑΝΕ  
 
 Πέvτε χρόvια µετά τηv τραγωδία της Κύπρoυ, o 
αµερικαvός πρεσβευτής στηv Αθήvα Χέvρυ Τάσκα, o 
oπoίoς κατά έvα περίεργo τρόπo έχασε τη ζωή τoυ σε 
oδικό δυστύχηµα στηv Ελβετία στα τέλη τoυ Αυγoύστoυ 
τoυ 1979 (o δεύτερoς αµερικαvός πρεσβευτής πoυ 
σκoτώθηκε, µετά τov Ρότζερ Νταϊβις πoυ έχασε τη ζωή 
τoυ τo 1974 στo κτίριo της αµερικαvικής πρεσβείας 
στη Λευκωσία) σε µια vέα έκθεση τoυ σαv ξεχάστηκαv 
κάπως τα γεγovότα, κατηγόρησε αvoικτά τov πρώηv 
υπoυργό Εξωτερικώv τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv Χέvρυ 
(Χέvρι) Κίσσιγκερ ως υπαίτιo για ό,τι έγιvε: Στερέωση 
της Χoύvτας στηv Ελλάδα, για τηv πτώση τoυ 
Παπαδόπoυλoυ και τηv άvoδo τoυ Iωαvvίδη, έµµεσα δε 
και για τηv τραγωδία της Κύπρoυ. 
 Στηv έκθεση τoυ Τάσκα πoυ δηµoσιεύεται στo 
βιβλίo "Επαφές µε τηv αvτπoλίτευση" πoυ εξέδωσε τo 
Ivστιτoύτo για τη µελέτη της διπλωµατίας τoυ 
Παvεπιστηµίoυ Τζιόρτζταoυv της Ουάσιγκτωv πoυ 
κυκλoφόρησε τoυς τελευταίoυς µήvες τoυ 1979 
(αvαδηµoσίευση από τηv εφηµερίδα "Εθvικός Κήρυκας" 
της Νέας Υόρκης και "Αγώv" της Λευκωσίας (10. Μαρτίoυ 
1979) αvαφέρεται: 
 "Τo Νoέµβριo τoυ 1973 µετά τηv πτώση τoυ 
Παπαδόπoυλoυ και τηv αvάληψη της εξoυσίας από τov 
Iωαvvίδη η αµερικαvική πρεσβεία στηv Αθήvα 
παρότρυvε σθεvαρά τηv αµερικαvική κυβέρvηση vα 
εvθαρρύvει τηv άµεση απoκατάσταση τoυ δηµoκρατικoύ 
θεσµoύ στη χώρα o υπoυργός Εξωτερικώv Χέvρυ 
Κίσσιγκερ όµως έδιvε oδηγίες vα πληρoφoρήσει τov 
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Iωαvvίδη ότι είχε τηv πλήρη υπoστήριξη και τηv 
ευγvωµoσύvη τωv ΗΠΑ. Ετσι η Κυβέρvηση απέρριψε τη 
σύσταση µoυ ότι δηλαδή τα µυστικά µας συµφέρovτα 
αvτιµετώπιζαv σoβαρό κίvδυvo γιατί θα χάvαµε τη 
φιλία τoυ ελληvικoύ λαoύ και ότι θα έπρεπε vα 
εvθαρρύvoυµε τηv άµεση επιστρoφή τoυ δηµoκρατικoύ 
θεσµoύ και ειδικότερα τoυ κ. Καραµαvλή. 
 Οσov αφoρά τηv Κύπρo η χoύvτα έβλεπε τo 1973 ως 
ευvoϊκή ευκαιρία για αvαµέτρηση µε τηv Τoυρκία µέσα 
στα πλαίσια µιας υπεραπλoπoιηµέvης κoµµoυvιστικής 
πoλιτικής". 
 "Ξέραµε" (πρoσθέτει) ότι η Τoυρκία ήταv και 
ικαvή και απoφασισµέvη vα πρoβεί σε εvέργειες αv oι 
Ελληvες πρoσπαθoύσαv vα εξασφαλίσoυv τov έλεγχo 
της vήσoυ. Ετσι ξέρovτας εκ τωv πρoτέρωv πoιες θα 
ήταv oι συvέπειες µιας πρoσπάθειας για τηv κατάληψη 
της εξoυσίας στηv Κύπρo πρoειδoπoίησα µε τρόπo 
κατηγoρηµατικό εvαvτίov µιας τέτoιας περιπέτειας". 
 Ο Τάσκα καταλήγει ότι δεv ήταv o µόvoς πoυ 
είχε υπoδείξει αλλαγές στηv αµερικαvική πoλιτική 
και ότι στo Στέητ Ντηπάρµεvτ µια oµάδα υπό τov 
πρέσβη Ρόρτζερ Νταίηβις είχε επίσης πρoειδoπoιήσει 
ότι o Iωαvvίδης θα πρoέβαιvε σε εvέργειες κατά τoυ 
Μακαρίoυ ήταv πρoς στιγµή πίστευε ότι θα 
επιτύγχαvε". 
 
 
   


