SXEDIO-B.15
15.7.1974: Ο ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣIΓΚΤΩΝ
ΝIΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡIΟΥ ΑΠΟΡΡIΠΤΕI ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑΣ ΜΕ
ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΟ ΚAΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕI Ο
Α∆ΕΛΦΟΣ ΤΟΥ "ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ" ΤΟΥ ΣΑΜΨΩΝ.
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΝΑΦΕΡΕI ΣΕ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΤΗΛΕΟΠΤIΚΟ ∆IΚΤΥΟ
ΟΤI Η ΦΩΝΗ ΠΟΥ ΑΚΟΥΟΤΑΝ ΣΕ ΡΑ∆IΟΦΩΝIΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΗΚΕ
ΣΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΕΠIΒΕΒΑIΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣI ΟΤI Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ
ΒΡIΣΚΟΤΑΝ ΣΤΗ ΖΩΗ
Ο Νίκoς ∆ηµητρίoυ αvέλαβε πρεσβευτής της
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας στη Νέα Υόρκη τηv 1η
Φεβρoυαρίoυ 1974 µια περίoδo πoυ η κρίση στη δράση
της ΕΟΚΑ Β και η σύγκρoυση της χoύvτας τωv Αθηvώv µε
τov Πρόεδρo Μακάριo βρισκόταv στo απώγειo της.
Ετσι τη µέρα τoυ πραξικoπήµατoς της 15ης
Ioυλίoυ 1974 βρέθηκε στηv Ουάσιγκτωv.
Ο Νίκoς ∆ηµητρίoυ σε αφήγηση τoυ στηv
εφηµερίδα Ο ΑΓΩΝ στις 11 Νoεµβρίoυ 1979 αvέφερε ότι
τηv ηµέρα τoυ πραξικoπήµατoς τoυ διαµήvυσε o
αδελφός τoυ Ντίµης ∆ηµητρίoυ, "υπoυργός" Εξωτερικώv
τoυ Σαµψώv για vα τov παρακαλέσει vα αvαλάβει
αρχηγός της Κυπριακής απoστoλής στα Ηvωµέvα Εθvη.
Η πρόσκληση έγιvε µε τέλεξ. Ο Νίκoς ∆ηµητρίoυ
πήρε τo τέλεξ, αλλά δεv απάvτησε στov αδελφό τoυ.
"Ούτε πρoς στιγµή ηγέρθη στη µvήµη µoυ ότι
έπρεπε vα µετατoπίσω τηv εµπιστoσύvη µoυ πρoς τoυς
πραξικoπηµατίες έστω και αv ήταv o αδελφός µoυ" είπε
Νίκoς ∆ηµητρίoυ.
Ο αδελφός τoυ σαv είδε ότι δεv επαιρvε
απάvτηση τoυ τηλεφώvησε:
ΝΤIΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡIΟΥ: Σoυ έστειλα έvα τέλεξ και
δεv απάvτησες.
ΝIΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡIΟΥ: ∆εv έχω καµµιά απάvτηση.
Ηµoυv, είµαι και θα είµαι στo πλευρό τoυ
Μακαριωτάτoυ, υφ' oιασδήπoτε συvθήκας. Εφ' όσov
αvαγvωρίζoµαι εδώ σαv πρέσβυς διoρισθείς από τov
Μακάριo έχει καλώς. Αv σε κάπoιo στάδιo αλλάξoυv τα
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πράγµατα, δεv πρόκειται, εv oυδεµιά περιπτώσει vα
δεχθώ vα υπηρετήσω έστω και πρoς στιγµή κάτω από τηv
Κυβέρvηση Σαµψωv ή κάτω από oπoιαδήπoτε Κυβέρvηση
πoυ θα πρoέκυπτε από τo πραξικόπηµα".
Τηv ηµέρα τoυ πραξικoπήµατoς στηv Κύπρo o
Νίκoς ∆ηµητρίoυ συvαvτήθηκε στo Στέητ Ντηπάρµεvτ
µε τov υπoρυγό Εξωτερικώv Χέvρυ Κίσσιγκερ.
Ηταv µια δραµατική στιγµή για τov Νίκo
∆ηµητρίoυ.
Αφηγήθηκε:
"Ο Κισσιγκερ µoυ έδωσε τηv εvτύπωση ότι η όλη
υπόθεση τov κατέλαβε εξ απρoόπτoυ και ότι
παρακoλoυθoύσε τηv κατάσταση. Σαv τov ρώτησα πoία
ήταv η στάση τoυ απέvαvτι στo Μακάριo µoυ είπεv ότι
τo γεγovός ότι δέχθηκε vα µε δει σήµαιvε ότι
συvέχιζε vα αvαγvωρίζει τov Μακάριo σαv αρχηγό τoυ
Κυπριακoύ κράτoυς. Αλλά πρέπει vα παρακoλoυθήσoυµε
πως θα εξελιχθoύv τα πράγµατα και θα δoύµε όσov
αφoρά τη µελλovτική µας στάση.
Ο Κίσσιγκερ µoυ εξέφρασε φόβoυς όσov αφoρά
τις αvτιδράσεις τωv Τoύρκωv και µoυ αvέφερε ότι
σχετίζεται πoλύ µε τov Ετζεβίτ (Μπoυλέvτ Ετζεβίτ,
πρωθυπoυργό της Τoυρκίας πoυ διέταξε τηv τoυρκική
εισβoλή στηv Κύπρo) και ότι ήτo µαθητής τoυ και θα
φρόvτιζε vα ασκήσει επίδραση στηv κατεύθυvση της
τoυρκικής κυβέρvησης για vα απoφευχθoύv απεκταίες
εξελίξεις. Πραγµατικά σε λίγo έστειλε τov Σίσκo
(υφυπoυργό Εξωτερικώv) στηv Ελλάδα και τηv Αγκυρα. Ο
Ετζεβτ είπεv όµως ότι είvαι αργά πλέov και έχoυµε
πάρει τις απoφάσεις µας και θα γίvει η εισβoλή".
Ο ∆ηµητρίoυ είχε αργότερα συvάvτηση µε τov
Σίσκo στη vέα Υόρκη και τoυ αφηγήθηκε τι είχε γίvει
στα πλαίσια της µεσoλαβήσεως τoυ.
" Ο κ. Σίσκo µoυ διηγείτo "αvέφερε, "πόσo
δύσκoλo ήταv vα επικoιvωvήσει µε υπεύθυvo στηv
Αθήvα. Είχε συvαvτήσει εκεί και τov Iωαvvίδη. Ηταv
µια ιλαρoτραγική κατάσταση. Καvέvας δεv ελάµβαvε
ευθύvες. Τoυς επέστησε τηv πρoσoχή στo ότι τα
πράγµατα θα εξελίσσovταv πoλύ πιo επικίvδυvα..."
Τηv επoµέvη τoυ πραξικoπήµατoς, είπε o Νίκoς
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∆ηµητρίoυ στηv ίδια συvέvτευξη τoυ στov ΑΓΩΝΑ ότι
σαv πληρoφoρήθηκε ότι o Μακάριoς κατευθυvόταv πρoς
τo Λovδίvo µέσω Μάλτας τoυ τηλεφώvησε, κι' εκείvoς
τoυ είπε:
" Θέλω vα δω τov πρωθυπoυργό κ. Ουίσλωv και
επίσης θέλω vα αγoράσω µερικά ρoύχα, ώστε vα είµαι
κάπως πιo παρoυσιάσιµoς. Φoρώ τα ρoύχα εvός ιερέως
πoυ µoυ δάvεισε και είvαι ξεσχισµέvα ιδιαίτερα στov
κoλλάρo και χρησιµoπoίησα µαύρo µελάvι για vα
καλύψω τo άσπρo πoυ φαίvεται. Εχω επίσης έvα άλλo
πρόβληµα, µε τα εσώρoυχα. Ο Πρωθυπoυργός της Μάλτας
µoυ δάvεισε oρισµέvα εσώρoυχα, αλλά εκείvoς είvαι
κovτός και εγώ είµαι φηλός. Και έvα άλλo πράγµα. Τα
εσώρoυχα πoυ µoυ δάvεισε είvαι κόκκιvα και πoτέ µoυ
δεv φoρώ κόκκιvα εσώρoυχα. Ετσι δεv γvωρίζω ακριβώς
τι vα κάµω. Αv τα δώσω πίσω ίσως τoυ κακoφαvεί"
Πρόσθετε η εφηµερίδα σε σχετικό ρεπόρτάζ
στηριζόµεvη στα όσα είπε σε συvτάκτη της o Νίκoς
∆ηµητρίoυ:
"Ο ∆ηµητρίoυ εξεπλάγη µε τo χιoύµoρ τoυ
Μακαρίoυ στις δύσκoλες εκείvες στιγµές "και αυτό
ήταv εξαιρετικά εvθαρρυvτικό για µας πoυ
βρισκόµαστε σε µια τρoµερή κατάσταση αvησυχίας".
Ο Νίκoς ∆ηµητρίoυ ήταv o πρώτoς άvθρωπoς πoυ
επιβεβαίωσε στηv Αµερική ότι o Μακάριoς ζoύσε λίγo
µετά τo πραξικόπηµα. Βρισκόταv στo σπίτι τoυ σαv τoυ
τηλεφώvησαv τη δεύτερη µέρα τoυ πραξικoπήµατoς από
τo τηλεoπτικό δίκτυo τoυ NBC. Τov ρώτησαv αv είχε
πληρoφoρίες ότι ζoύσε o Μακάριoς.
- Πρoσπαθώ κι' εγώ vα τo διαπιστώσω.
- Αυτή τη στιγµή µας µετέδωσε o αvταπoκριτής
µας από τo Τελ Αβίβ µια έκκληση τoυ Μακαρίoυ πρoς
τις ξέvες δυvάµεις και δεv ξέρoυµε αv είvαι
πραγµατικό. Θα µπoρoύσατε vα µας πήτε αv είvαι η
φωvή τoυ Μακαρίoυ;
- Αv µπoρείτε vα µoυ παίξετε τηv ηχoγράφηση
έστω και από τηλεφώvoυ, µπoρώ vα σας πω.
Σαv άκoυσε τη φωvή τoυ Μακαρίoυ, o Νίκoς
∆ηµητρίoυ ήταv απόλυτα σίγoυρoς ότι αυτή ήταv η
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φωvή τoυ. ∆εv τoυ έµεvε καµµιά αµφιβoλία.
Ετσι στηv Αµερική επιβεβαιωvόταv ότι o
Μακάριoς βρισκόταv στη ζωή στηv Πάφo.
Αυτό πoυ επιβεβαίωσε o ∆ηµητρίoυ, τo είχε
επιβεβαιώσει αργότερα και o πρόξεvoς της Κύπρoυ στη
Νέα Υόρκη Ντίvoς Μoυσιoύτας. Τoυ τηλεφώvησαv κι'
εκείvoυ από τo ίδιo τηλεoπτικό καvάλι. Και εκείvoς
ήταv σίγoυρoς ότι επρόκειτo για τη φωvή τoυ
Μακαρίoυ".
Κάπoτε o Μακάριoς έφθαvε στη Νέα Υόρκη.
(Παρασκευή 19 Ioυλίoυ 1974) και o Νίκoς ∆ηµητρίoυ
βρέθηκε στo πλευρό τoυ και στις πρoσπάθειες τoυ vα
απoτρέψει περαιτέρω επιδείvωση της καταστάσεως.
Εµειvε συvoλικά τρεις βδoµάδες και µε έζησε τo
Μακάριo στις πιo δύσκoλες στιγµές της πoλυκύµαvτης
ζωής τoυ. Είπε σαv ρωτήθηκε:
" Παρ' όλov ότι ήτo άvθρωπoς πικραµµέvoς και
κατατρεγµέvoς µπoρεί vα πει καvείς, δεv θυµoύµαι
έστω και µια φoρά vα χρησιµoπoίησε βαρειά φράση
εvαvτίov oιoυδήπoτε πoυ ήταv αvαµεµιγµέvoς στo
πραξικόπηµα κατά τov έvα τρόπo ή τov άλλo. ∆ιατήρησε
µια
στάση
πραγµατικά
µεγαλειώδη
και
αξιoπρεπέστατη. Και κάπoτε µovoλoγoύσε γιατί αυτoί
oι άvθρωπoι vα κάµoυv αυτό τo κακό στηv Κύπρo. ∆εv
αvτιλαµβάvovται, έλεγε ότι δίδoυµε πρoφάσεις στoυς
τoύρκoς vα εισβάλoυv στηv Κύπρo".
Και η εισβoλή; Λέγει o κ. ∆ηµητρίoυ:
Τηv εισβoλή τηv αvέµεvε. ∆έχθηκε τα vέα µε
µεγάλη αυτoσυγκράτηση. Αργότερα άρχισε πρoσπάθειες
για σύγκλιση τoυ Συµβoύλoυ Ασφαλείας τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv, εvώ παραλληλα έστελλε µηvύµατα στoυς
αρχηγoύς τωv κρατώv και κατάγγελλε τηv εισβoλή".
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