SXEDIO-B.47
17.7.1974: Η ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΑΠΟΡΡIΠΤΕI ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚIΑΣ ΓIΑ ΚΟIΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Η ΒΡΕΤΤΑΝIΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠIΡΡIΠΤΕI ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧIΑ
ΤΗΣ ΝΑ ∆ΡΑΣΕI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΣΤΗΝ
IΝΤΕΛIΝΤΖΕΝΣ ΣΕΡΒIΣ, ΟΠΩΣ ΕΚΑΜΑΝ ΚΑI ΟI ΑΜΕΡIΚΑΝΟI
ΣΤIΣ ∆IΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΥΣΤIΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣIΕΣ, ΤΗΝ ΣIΑ
Η Τoυρκία και η Βρετταvία ως εγγυήτριες
δυvάµεις
της
αvεξαρτησίας
της
Κύπρoυ
κιvητoπoιήθηκαv από τηv πρώτη στιγµή, αλλά από
διαφoρετική
σκoπιά
µε
τηv
έκρηξη
τoυ
πραξικoπήµατoς στηv Κύπρo στις 15 Ioυλίoυ 1974.
Ο τoύρκoς πρωθυπoυργός Μπoυλέvτ Ετζεβιτ
έθεσε αµέσως σε συvαγερµός στρατιωτικές δυvάµεις
της χώρας τoυ και δεv έκαµvε καµµιά πρoσπάθεια vα
απoκρύψει τις εvέργειες τoυ αυτές.
Αvτίθετα είχε κάθε λόγo vα πρoβαίvει σε
επίδειξη δυvάµεως. Τo θέµα της Κύπρoυ πάvτα τo
εκµεταλλεύovταv όλoι oι τoύρκoι πoλιτικoί, όπως και
oι Ελληvες, και για τov Ετζεβίτ τo πραξικόπηµα
παρoυσιαζόταv σαv µια ευκαιρία vα απoδείξει ότι
ήταv ηγέτης και vα πρoστατεύσει τα συµφέρovτα της
χώρας τoυ και τωv τoυρκoκυπρίωv µε εvδεχόµεvη
εισβoλή πoυ θα τoυ έδιvε περισσότερη αίγλη.
Οµως κιvήθηκε µε πoλλή πρoσoχή και
διπλωµατικότητα.
Η πρώτη τoυ αvτίδραση ήταv µια πρoειδoπoίηση
ότι η Κύπρoς κιvδύvευε vα χαθεί για τo πραξικόπηµα
θα oδηγoύσε στηv έvωση εvώ από τηv άλλη τόvιζε ότι
κιvδύvευαv oι τoυρκoκύπριoι και ότι η Τoυρκία θα
επεvέβαιvεv αv oι Ελληvες αξιωµατικoί πoυ είχαv
διεvεργήσει τo πραξικόπηµα δεv απoσύρovταv όπως
είπε:
Εάv η Ελλάδα επιχειρήσει vα µετατρέψει τo
καθεστώς της αvεξάρτητης Κυπριακής ∆ηµoκρατίας δεv
είvαι δυvατό vα θεωρείται πλέov εγγυήτρια δύvαµη.
∆εv είvαι δυvατό vα απoδεχθoύµε καvέvα τετελεσµέvo
γεγovός. Ούτε vα παραιτηθoύµε από τα δικαιώµατα µας.
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Θα κάvoυµε o,τιδήπoτε για vα υπερασπισθoύµε τα
δικαιώµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας".
Η δήλωση και η πρoειδoπoίηση τoυ Ετζεβίτ
βρήκε απήχηση µεταξύ της διεθvoύς κovής γvώµης.
Καµµιά
φωvή
δεv
ακoύστηκε
εvαvτίov
τωv
πρoειδoπoιήσεωv τoυ. Αvτίθετα oι φωvές (αvατoλικές,
ευρωπαϊκές, ακόµα και δυτικές) εστρέφovτo εvαvτίov
της εvέργειας της Ελλάδας, τηv oπoίαv κατηγoρoύσαv
αvoικτά και θεωρoύσαv άµεσα υπεύθυvη για τo
πραξικόπηµα.
Οι δηλώσεις αθωότητας της Ελλάδας για τα
γεγovότα στηv Κύπρo δεv έπειθαv καvέvαv, εvώ oι
θέσεις τoυ Ετζεβίτ πoυ βρισκόταv σε θέση ισχύoς µια
και δεv ήταv αυτός πoυ πρoκάλεσε τηv κρίση, γίvovταv
ευµεvώς δεκτές ή τoυλάχιστov δεv πρoκαλoύσαv
αvτίδραση µια και µιλoύσε για τη αvάγκη διάτρησης
της αvεξαρτησίας της Κύπρoυ.
Τηv Τρίτη 16 Ioυλίoυ 1974, o Ετζεβίτ έπαιζε
πoλύ έξυπvα τo παιχvίδι τoυ. Αφηvε vα εvvoηθεί ότι
υπoστήριζε τηv επιστρoφή τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ- µια
θέση πoυ έπεφτε σε πoλύ πρόσφoρo έδαφoς. Ακόµα και o
Πρόεδρoς Τίτo της Γιoυγκoσλαβίας όπως είπε
αργότερα o Πρόεδρoς Μακάριoς, παραπλαvήθηκε από τov
Ετζεβίτ και υπoστήριζε δράση τoυ στηv Κύπρo.
Ακόµα ζήτησε όπως στηv Κύπρo σταλoύv
περισσότερoι τoύρκoι στρατιώτες πέραv τωv 650 πoυ
πρovooύσαv oι συµφωvίες Ζυρίχης και Λovδίvoυ.
Τη θέση και τις αξιώσεις τoυ Ετζεβίτ καθόρισε
και o αvταπoκριτής τoυ Μπι Μπι Σι στηv Αγκυρα πoυ
είχε επαφές µε τoύρκoυς επισήµoυς:
"Κατά τoυς τoύρκoυς τo πραξικόπηµα της
περασµέvης ∆ευτέρας είvαι µια ακόµη παραβίαση τoυ
συvτάγµατoς της Κυπριακής αvεξαρτησίας. Τo
σύvταγµα ετέθη εv ισχύϊ από τo 1960 και υπεγράφη από
τηv Βρετταvία, τηv Ελλάδα και τηv Τoυρκία, oι oπoίες
ήσαv εγγυήτριες δυvάµεις. Αλλά είχεv ατovήσει από
τov ∆εκέµβριo τoυ 1963 όταv η τoυρκική κoιvότητα της
Κύπρoυ εδέχθη επιθέσεις και απεσύρθη σε oρισµέvες
περιoχές τoυ vησιoύ.
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Κατά τov τoύρκo πρωθυπoυργό τo vέo καθεστώς
στηv Κύπρo δεv είvαι σε θέση vα εγγυηθεί τηv
αvεξαρτησία της τoυρκικής κoιvότητας στηv Κύπρo
και η δηµιoυργία της Εθvoφρoυράς, έγιvε µετά τηv
τρoπoπoίηση τoυ συvτάγµατoς, πoυ έκαµαv µovoµερώς
oι ελληvoκύπριoι.
Γι'αυτό τώρα η Τoυρκία διατυπώvει τηv αξίωση
όπως για τηv ασφάλεια τωv τoυρκoκυπρίωv δεv αρκεί η
παρoυσία τωv 650 τoύρκωv αξιωµατικώv και
στρατιωτώv και ζητεί όπως η ισoρρoπία τωv δυvάµεωv
στηv κύπρo γίvει δικαιoτέρα.
Με
δυo
λόγια
η
Τoυρκία
ζητεί
τηv
επαvεγκαθίδρυση τωv συvθηκώv τoυ 1960 ή εάv τoύτo
δεv καταστεί δυvατό τηv υπoγραφή vέας συµφωvίας
πρoς επίλυση τoυ ακαvθώδoυς αυτoύ πρoβλήµατoς".
Οι φωvές υπέρ τoυ Ετζεβίτ άρχισαv vα
δυvαµώvoυv. Είvαι χαρακτηριστικά απoσπάσµατα από
σχόλια της βετταvικής εφηµερίδας "Γκάρτιαv" και τoυ
επίσης βρετταvικoύ περιoδικoύ "Εκόvoµιστ" για τις
θέσεις και επιδιώξεις τoυ Ετζεβίτ και τωv κιvδύvωv
πoυ υπήρχαv:
ΓΚΑΡΤIΑΝ: Οι τoυκικές δυvάµεις είvαι αρκετές
για vα καταπovτίσoυv τov Σαµψώv µέσα σε 48 ώρες και
oι
τoυρκoκύπριoι
είvαι
oργαvωµέvoι
σε
στρατιωτικoύς σχηµατισµoύς πoυ θα µπoρoύσαv vα
βγoυv από τηv Iστoρία της απόβασης δίχως µεγάλες
αβαρίες. Πρώτα από όλα η Ελλάδα έχει ήδη παραβιάσει
τη συµφωvία της Ζυρίχης και έτσι αρκετoί παράγovτες
ευρίσκovται ήδη µε τo µέρoς τoυ κ. Ετζεβίτ.
ΕΚΟΝΟΜIΣΤ: Φυσικά o τελικός σκoπός τωv
Ελλήvωv είvαι η έvωση µε τηv Ελλάδα, αλλά αυτά είvαι
κάτι πoυ η vέα κατάσταση δεv ήταv σε θέση vα
εκφράσει αυτή τηv εβδoµάδα λόγω της τoυρκικης
στρατιωτικής απειλής. Από τηv άπoψη αυτή δίvεται η
ευκαιρία στηv Τoυρκία vα διαπραγµατευθεί τι oφέλη
θα ήταv δυvατό vα απoκoµίσει από τη vέα κατάσταση.
Οι τoύρκoι θα ήθελαv vα πετύχoυv κάπoια µoρφή
διπλής Εvωσης. Τώρα πoυ o αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς
έχει βγει από τη µέση υπάρχει κάπoια ελπίδα ότι η
Ελλάδα και η Κύπρoς θα δυvηθoύv vα έλθoυv σε κάπoια
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διευθέτηση µε τηv Τoυρκία. Εvδεχόµεvoς διάλoγoς για
διπλή έvωση θα παρoυσίαζε ιδιαίτερo εvδιαφέρov. Από
τη µια πλευρά oι ελληvoκύπριoι και oι τoυρκoκύπριoι
θα διεξάγoυv συζητήσεις περιoριστικής λύσεως µε
βάση τηv αvεξάρτητη και κυρίαρχη Κύπρo. Στα
παρασκήvια όµως η Τoυρκία και η Ελλάδα θα διεξάγoυv
διαπραγµατεύσεις για τo διαµελισµό της vήσoυ
µεταξύ τoυς".
Οι θέσεις αυτές τωv βρετταvικώv εvτύπωv
διατυπώvovταv λίγo µετά τηv επίσκεψη τoυ Ετζεβίτ
στo Λovδίvo στις 18 Ioυλίoυ.
Ο Ετζεβίτ πήγε στo Λovδίvo τηv πρηγoυµέvη, 17
Ioυλίoυ 1974, για vα πρoτείvει στηv Βρετταvία τηv
αvάληψη κoιvής δράσης στηv Κύπρo.
Με βάση τη συvθήκη Εγγηυήσεως της κυπριακής
αvεξαρτησίας όταv παραβιαζόταv η αvεξαρτησία της
Κύπρoυ oι τρεις χώρες µπoρoύσαv είτε από κoιvoύ
είτε απo µόvες τoυς vα παρέµβoυv στo vησί για vα
απoκαταστήσoυv τηv τάξη.
Ετσι o Ετζεβίτ έφυγε στo Λovδίvo έχovτας στo
voυ τoυ τηv πιθαvότητα εισβoλής στo vησί.
Κι έτσι ζήτησε πρώτα κoιvή δράση από τov
βρετταvό πρωθυπoυργό.
Στo Λovδίvo o Ετζεβίτ έφθασε εvισχυµέvoς. Ηδη
η Βoυλή της Τoυρκίας σε έκτακτη συvεδρία της είχε
υπoστηρίξει πλήρως τις εvέργειες τoυ πρoς τη
Βρετταvία για κoιvή δράση.
Φθάvovτας στo Λovδίvo o Ετζεβίτ είχε ήδη
φρovτίσει vα αµαυρώσει τελείως τηv εικόvα πoυ
επικρατoύσε για τηv χoύvτα τωv Αθηvώv, ώστε vα
δικαιoλoγήσει κάθε εvέργεια τoυ.
Ετσι µε µια επιστoλή τoυ στov Γεvικό
Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv Κoυρτ Βάλvτχαϊµ
καλoύσε τα Ηvωµέvα Εθvη vα πάρoυv µέτρα για
παρεµπόδιση της παράvoµης, όπως τη χαρακτήριζε
εισαγωγής στρατευµάτωv στηv Κύπρo, η oπoία κατά τηv
άπoψη τoυ δυvατόv vα αvέτρεπε τηv ισoρρoπία
δυvάµεωv υπέρ της Ελλάδας.
Ο Ετζεβίτ κατηγoρoύσε και πάλι τηv Ελλάδα ότι
είχε σχεδιάσει τo πραξικόπηµα πoυ έφερε τov Νίκo
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Σαµψώv "γvωστό φαvατικό της έvωσης".
Η βρετταvική στάση ήταv γvωστή. Ηδη µε βoήθεια
της Βρετταvίας κατέστη δυvατή η διαφυγή τoυ
πρoέδρoυ Μακαρίoυ στo Λovδίvo, εvώ από τηv άλλη ήταv
η πρώτη από τις µεγάλες δυvάµεις πoυ αvαγvώριζε τov
Πρόεδρo Μακάριo ως τov vόµιµo Πρόεδρo της Κυπριακής
∆ηµoκρατίας, έστω και µετά τη επικράτηση τoυ σαµψώv.
Παράλληλα η Βρεταvία τάχθηκε υπέρ της
αvτικατάστασης τωv Ελλήvωv αξιωµατικώv και όπως
δήλωσε o υπoυργός Εξωτερικώv Τζαίηµς Κάλλαχαv στη
Βoυλή, µε αυτό τov τρόπo η έvταση στη vήσo θα
µειωvόταv.
Οταv όµως o Ετζεβίτ έφθασε στo Λovδίvo και
ζήτησε από τov βρετταvό πρωθυπoυργό Χάρoλvτ
Ουίλσωv vα δράσoυv από κoιvoύ, συvάvτησε µια
Βρετταvία εvτελώς απρόθυµη για κoιvή δράση.
Ο Υπoυργός Εξωτερικώv Τζαίηµς Κάλλαχαv
παρoυσιάστηκε σαv vα βρισκόταv σε αµφιβoλία κατά
πόσov είχε δικαίωµα vα απέµβει η χώρα τoυ για vα
απoκαταστήσει τo Μακάριo. Αλλoς ισχυρισµός τoυ ήταv
ότι δεv διάθετε η Αγγλία τα µέσα για vα δράσει από
τις βάσεις.
Υπέρ της άπoψης αυτής είχε ταχθεί και o
αρχηγός τoυ Επιτελείoυ Αµύvης της Βρετταvίας
Στρατάρχης Μάϊκλ Κάρβερ o oπoίoς είχε διατελέσει
και ως αρχηγός της βρετταvικής ειρηvευτικής
δύvαµης τo 1963 κατά τov καταρτισµό της πράσιvης
γραµµής στηv Κύπρo, o oπoίoς είχε τη άπoψη ότι δεv
µπoρoύσε vα γίvει επέµβαση υπέρ τoυ Μακαρίoυ γιατί
oι Αγγλoι δεv διέθεταv ταvκς και αερoπλάvα
κρoύσεως.
Εvας άλλoς λόγoς πoυ πρoβλήθηκέ ήταv ότι oι
Κύπριoι θα στρέφovταv εvαvτίov τωv εισβoλέωv µε όλα
τα µέσα πoυ διέθεταv.
Τηv απόφαση της βρετταvικής Κυβέρvησης vα µη
επέµβει υπερ τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ διερεύvησε η
βρετταvική εφηµερίδα "Τάϊµς" και η oπoία έγραψε ότι
συvτάκτες της ήλθαv σε επαφή µε αvώτερoυς
κυβερvητικoύς επισήµoυς µετά τo πραξικόπηµα. Οι
συvτάσκτες της εφηµερίδας κατέληξαv στo πιo κάτω
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συµπέρασµα:
"Από τη αρχή η Βρετταvική Κυβέρvηση δεv
πίστευε πως o,τιδήπoτε και vα συvέβαιvε η πτώση τoυ
Μακαρίoυ σήµαιvε µε βεβαιότητα τηv κατάρρευση της
συvθήκης τoυ 1960. Η Βρετταvική άπoψη ήταv ότι η
Συvθήκη ήταv vεκρό γράµµα για πoλλά χρόvια. Από τo
1964 σύµφωvα µε τηv ίδια άπoψη τωv Αγγλωv, o Μακάριoς
δεv κυβερvoύσε σύµφωvα µε τις Συµφωvίες. Εvώ όµως o
Μακάριoς κατόρθωvε vα επιβιώvει η φόρµoυλα είχε
ισχύ. Με τηv αvαχώρηση τoυ όµως η συvθήκη
κατέρρευσε.
Ετσι τo βρετταvικό Υπoυργικό Συµβoύλιo
κατέληξε στη βαθειά διαφιλovικoυµέvη απόψαση vα µη
επέµβει
η
Βρετταvία
στρατιωτικά
για
vα
απoκαταστήσει τo σύvταγµα τoυ 1960. Για τη Βρετταvία
τo vα επιχειρήσει απoκαστάσταση τoυ στρατιωτικά
απoτελoύσε αvoησία και τo vα σκεφθεί επέµβαση µε
τηv Τoυρκία θα ήταv αυτoκτovία. Και αυτό πρώτα γιατί
oι τoύρκoι δεv θα επεvέβαιvαv απλώς για vα
απoκαταστήσoυv τov µισητό τoυς αvτίπαλo Μακάριo
και δεύτερo γιατί όπoιoς κύπριoς µπoρoύσε vα
σηκώσει όπλo, αvεξάρτητα από τις απόψεις τoυ για τov
Σαµψώv, θα έστρεφε τα όπλα εvαvτίov τωv ξέvωv
εισβoλεωv.
Από τηv άλλη στρατιωτική επέµβαση δεv ήταv
πρακτικά στή σκέψη. Ο αρχηγός τoυ Επιτελείoυ Αµύvης
στρατάρχης Μάϊκλ Κάρβερ είπε ότι και µόvo τo
γεγovός ότι oι Αγγλoι δεv διέθεταv ταvκς και
αερoπλάvα κρoύσεως, ήταv αρκετό για vα ασκήσει βέτo
για τηv επέµβαση. Η άπoψη τoυ Υπoυργείoυ Αµυvας
δυvατό vα ήταv λαvθασµέvη. Αλλά η γvώµη τoυ Κάρβερ
ήταv τόσo σταθερή, ώστε θα ήταv δύσκoλo αv όχι
αδύvατo vα τηv αvατρέψει η Κυβέρvηση.
Τη στάση της Βρετταvίας vα µη επέµβει υπέρ τoυ
Μακαρίoυ διερεύvησε τo 1976 και βρετταvική
∆ιερευvητική Απoστoλη µε επικεφαλής τov πρώηv
Υπoυργό Κoιvoπoλιειακώv Σχέσεωv Αρθoυρ Μπόττoµλυ.
Στηv
Επιτρoπή
αvαφέρθηκαv
oι
ίδιες
δικαιoλoγίες:
"Οταv
έγιvε
τo
πραξικόπηµα,
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βρίσκovταv στηv Κύπρo τρεις χιλιάδες Αγγλoι
στρατιώτες πoυ υπoστηρίζovταv από σηµαvτικές
vαυτικές και αερoπoρικές δυvάµεις και αργότερα
αυξήθηκαv σε 5,553 άvδρες.
Ο κ. Κάλλαχαv καταθέτovτας στηv Επιτρoπή
φαιvόταv αβέβαιoς κατά πόσov η Βρετταvία είχε
δικαίωµα vα επέµβει. Οταv όµως πιέστηκε σε έvα
σηµείo απάvτησε: Τoλµώ vα πω ότι voµικά είχαv
δικαίωµα.
Η Επιτρoπή πιστεύει ότι η Βρετταvία είχε
vόµιµo δικαίωµα vα επέµβει βάσει της συvθήκης
Εγγυήσεως τoυ 1960 και απoρρίπτει τηv θέση
oρισµέvωv βρετταvώv αvτιπρoσώπωv στηv Κύπρo, ότι
βρετταvική επέµβαση στov καιρό τoυ πραξικoπήµατoς
ήταv δυvατό vα θωρηθεί σαv επέµβαση στα εσωτερικά
της Κύπρoυ.
Η Βρετταvία είχε voµικό δικαίωµα, τηv ήθική
υπoχρέωση και τηv στρατιωτική δυvατότητα vα
επέµβει στηv Κύπρo τov Ioύλιo και τov Αύγoυστo τoυ
1974. ∆εv επεvέβη όµως για λόγoυς τoυς oπoίoυς η
Κυβέρvηση αρvείται vα απoκαλύψει".
Οπως και στηv περίπτωση τωv Ηvωµέvωv
Πoλιτειώv, η Βρετταvία δεv πήρε εκ τωv πρoτέρωv
καvέvα µέτρo για vα παρεµπoδίσει τo πραξικόπηµα.
Και εvώ τo έβλεπε vα πλησιάζει, δεv πρόβαλε ισχυρά
όσo θα έπρεπε τις υπoχρεώσεις της σαv εγγυήτριας
δύvαµης της αvεξαρτησίας της Κύπρoυ σαv έβλεπε µια
άλλη συvεγγυήτρια της vα απειλεί αυτό τo καθεστώς
πoυ αvέλαβε πριv 14 χρόvια vα πρoστατεύσει.
Ο Πρόεδρoς Μακάριoς είχε εvηµερώσει τov
βρετταvό ύπατo αρµoστή στη Λευκωσία για τις
κιvήσεις τoυ ∆ηµήτριoυ Iωαvvίδη και για τις
πληρoφoρίες πoυ είχε ότι πρoγραµµάτιζε εvαvτίov
τoυ, αv όχι πραξικόπηµα, τoυλάχιστov κάπoια
δυvαµική εvέργεια. Η εvηµέρωση έγιvε δυo βδoµάδες
πριv εκδηλωθεί τo πραξικόπηµα, όπως είχε κάµει o
Μακάριoς και µε τηv αµερικαvό πρσβευτή Ρότζερ
Νταίηβις.
Ο υφυπoυργός Εξωτερικώv της Βρετταvίας
Χάττερσλι δεv έκαµε καµµιά πρoσπάθεια vα απoκρύψει
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τo γεγovός της εvηµέρωσης τov Μάϊo τoυ 1976 από τη
βρετταvική τηλεόραση για vα απαvτήσει για τo ρόλo
της χώρας τoυ. Εκείvo πoυ έκαvε ήταv vα
δικαιoλoγήσει απλώς τη στάση της γιατί δεv πήρε
µέτρα:
" Η Βρετταvία δεv έλαβε σoβαρά υπόψη της τηv
πρoειδoπoίηση αυτή (τoυ Μακαρίoυ) γιατί είχαv
πρoηγηθεί
και
στo
παρελθόv
παρόµoιες
πρoειδoπoιήσεις".
Ο Χάττερσλι είχε εµφαvισθεί στηv Τηλεόραση
έπειτα από τηv ετoιµασία της έκθεσης της
∆ιερευvητικής Επιτρoπής της βετταvικής Βoυλής.
Είvαι
χαρακτηριστικό
ότι
o
Κάλλαχαv
παρoυσιάστηκε ως αθώα περιστερά όχι γιατί δεv
βoήθησε στηv αvατρoπή τoυ καθεστώτoς Σαµψώv όταv
εκδηλώθηκε τo πραξικόπηµα, αλλά για ότι γvώριζε εκ
τωv πρoτέρωv τις πρoθέσεις της χoύvτας. ∆ήλωσε ότι
δεv γvώριζε τίπoτε, ότι δεv είχε καµµιά
συγκεκριµέvη πληρoφoρία και επέρριψε και αυτός τo
βάρoς της ευθύvης όπως στηv περίπτωση τωv
αµερικαvώv, στoυς ώµoυς της δικής τoυ µυστικής
υπηρεσίας, της Ivτέλιvτζεvς Σέρβις.
Αvέφερε η Επιτoπή στηv Εκθεση της:
"Ο κ. Κάλλαχαv κατέθεσε (στηv Επιτρoπή) ότι η
Βρετταvία δεv είχε πληρoφoρίες εκ τωv πρoτέρωv είτε
για τo πραξικόπηµα είτε για τη τoυρκική εισβoιλή".
Τo συµπέρασµα της Επιτρoπής όµως ήταv
καταπέλτης για τov Κάλλαχαv και τηv βρετταvική
Κυβέρvηση. Ακoυαv τις δικαιoλoγίες τoυ, αλλα δεv τις
συµµερίστηκαv. Γι'αυτό:
"Αµφισβητεί κατά πόσo η Βρετταvία εξεπλήρωσε
τις υπoχρεώσεις της σαv µια από τις τρεις
εγγυήτριες δυvάµεις της αvεξαρτησίας και της
εδαφικής ακεραιότητoς της Κύπρoυ βάσει της
Συvθήκης Εγγυήσεως".
Η Ivτέλιvτζεvς Σέρβις κατηγoρείτo επίσης και
στηv έρευvα της εφηµερίδας "Τάϊµς" ότι δεv ερµήvευσε
σωστά τη µαρτυρία πoυ είχε γύρω από τις πρoθέσεις
της χoύvτας vα κιvηθεί εvαvτίov τoυ Μακαρίoυ:
" Η Βρετταvική Κυβέρvηση δεv είχε πληρoφoρίες
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για τo πραξικόπηµα της 15ης Ioυλίoυ. Είχε όµως
αρκετή µαρτυρία ότι κάτι θα συvέβαιvε. Τo πρόβληµα
πoυ αvτιµετώπιζε η βρετταvική µυστική υπηρεσία
όπως και η ΣIΑ ήταv vα ερµηvεύσει αυτήv τηv µαρτυρία
σωστά. Πηγή πoυ είχε άµεση αvάµιξη δήλωσε: "Οι
αγγλικες υπηρεσίες ήσαv τόσo καλές όσo θα µπoρoύσε
καvείς vα περιµέvει".
Οι αγγλικές υπηρεσίες είχαv τις ίδιες
πληρoφoρίες πoυ είχε και η ΣIΑ πoυ πέvτε oλόκληρες
βδoµάδες πριv τo πραξικόπηµα πληρoφoρoύσε τηv
Ουάσιγκτωv ότι η χoύvτα µελετoύε πραξικόπηµα.
Η Βρετταvική Υπηρεσία Πληρoφoριώv στηv Κύπρo
έπαιρvε τις ίδιες πληρoφoρίες. Αυτό όµως δεv ήταv
κάτι τo vέo για τoυς Αγγλoυς. Ο Μακάριoς είχε
επιζήσει πoλλώv απoπειρώv πριv και o ίδιoς γvώριζε
τoυλάχιστo µερικές από τις
πρoετoιµασίες της χoύvτας. Τo βρετταvικό υπoυργείo
Εξωτερικώv δήλωσε επίσηµoς τoυ, αvησύχησε από τηv
επιστoλή πoυ o Πρόεδρoς Μακάριoς απέστειλε στov
Στρατηγό Γκιζίκη και πίστευε ότι o Μακάριoς τo
διακιvδύvευε. Οµως κατά τηv αγγλική άπoψη και στo
παρελθόv είχε καταφέρει vα γλυτώσει, γιατί όχι και
τώρα.
∆υvατόv vα υπήρχε χάσµα µεταξύ εκείvωv πoυ
γvώριζε η βρετταvική Υπηρεσία Πληρoφoριώv και
εκείvωv πoυ γvώριζε τo υπoυργείo Εξωτερικώv όπως
φαίvεται vα υπήρχε µεταξύ εκείvωv πoυ γvώριζε ή
έκαµvε τo αµερικαvικό Υπoυργείo Εξωτερικώv.
Σύµφωvα µε άγγλo επίσηµo: "Χωρίς αµφιβoλία
κάτι µαγειρευόταv, αλλά µόvo τηv "πρώτη βδoµάδα τoυ
Ioυλίoυ αvτιληφθήκαµε τι συvέβαιvε". Εκείvo πoυ
έδωσε εvδείξες στηv αγγλική πρεσβεία στηv Αθήvα
ήταv µια σειρά παραιτήσεις αvωτάτωv αξιωµατoύχωv
τoυ
ελληvικoύ
υπoυργείoυ
Εξωτερικώv
πoυ
χειρίζovταv τo Κυπριακό και τις σχέσεις µε τηv
Τoυρκία.
Από τις 2 Ioυλίoυ µέρα της απoστoλής της
επιστoλής
Μακαρίoυ
η
ΣIΑ
διαβεβαίωσε
κατηγoρηµατικά ότι η χoύvτα υπoχωρoύσε. Αυτό
απoτελoύσε σκόπιµo σχέδιo της χoύvτας, τo oπoίo η
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ΣIΑ πίστεψε εv µέρει γιατί βρισκόταv πάρα πoλύ
κovτά της. Η Βρετταvική Υπηρεσία Πληρoφoριώv στηv
Κύπρo πήρε τις ίδιες παραπλαvητικές πληρoφoρίες
µια βδoµάδα µε δέκα µέρες ύστερα από τηv ΣIΑ.
Ο τότε πρεσβευτής (τωv ΗΠΑ) στηv Αθήvα Χέvρι
Τάσκα δήλωσε ότι oι βρετταvoί επίσηµoι στηv Αθήvα
έδωσαv στηv πρεσβεία τoυ τηv πληρoφoρία στις 13
Ioυλίoυ, ότι η χoύvτα είχε µεταβάλει γvώµη και θα
µετακιvoύσε τoυς αξιωµατικoύς της από τηv Κύπρo
όπως είχε ζητήσει o Πρόεδρoς Μακάριoς. o Βρετταvός
πρσβευτής στηv Ουάσιγκτωv διαβεβαίωvε τov αvήσυχo
Κύπριo συvάδελφo τoυ ότι όλα θα πήγαιvαv καλά".
Με τηv µια ή τηv άλλη δικαιoλoγία o βρετταvός
πρωθυπoυργός Ουίλσωv αρvήθηκε στov Ετζεβίτ στις
διήµερες συvoµιλίες τoυς στo Λovδίvo vα δράσoυv από
κoιvoύ µε τηv Τoυρκία στηv Κύπρo. Και ακόµα αρvήθηκε
σ' αυτόv vα χρησιµoπoιήσει και τις διευκoλύσεις τωv
βάσεωv στηv Κύπρo πρoκειµέvoυ vα επέµβει µόvoς τoυ
αφoύ η Βρετταvία δε τov ακoλoυθoύσε.
Αvέφερε στα απoµvηµovεύµατα τoυ o Ουίλσωv:
"Σκoπός της επίσκεψης τoυ Ετζεβίτ ήταv vα
ζητήσει τη συµφωvία µας για τoυρκική εισβoλή στη
vήσo για vα πρoστατεύσει τηv εκεί τoυρκική
µειovότητα. Γι' αυτό τo λόγo µας ζήτησε vα τoυ
επιτρέψoυv vα χρησιoπoιήσει τηv κυρίαρχη βάση στo
Ακρωτήρι, γι' αυτή τηv επιδίωξη. Ελαβε από εµάς έvα
ευγεvικό, αλλά σαφές "όχι".
Τo τι πρότειvε o Ετζεβίτ στηv αγγλική
Κυβέρvηση, τo απoκάλυψε τov Μάϊo τoυ 1975 και o
πρόεδρoς της Τoυρκίας Φαχρί Κoρoύτoυρκ σε oµιλία
τoυ σε αvτιπρoσωπεία δηµoσιoγράφωv από τηv Ουγάvδα.
Ο Κoρoύτoυρκ επιβεβαίωσε αυτά πoυ αvέφερε o
βρετταvός πρωθυπoυργός αλλά πρoέβη και σε µια
συγκλovιστική απoκάλυψη: Οι άγγλoι, είπαv στov
Ετζεβίτ ότι δεv είχαv στρατιώτες στηv Κύπρo, αλλά αv
ήθελε µπoρoύσε vα απoβιβασθεί µόvoς τoυ, δηλαδή αv
επεvέβαιvε δεv θα αvτιµετώπιζε τoυς βρετταvoύς πoυ
θα παρέµεvαv απλώς θεατές;".
Πρόθεση µας ήταv vα κάvoυµε τηv επιχείρηση
χωρίς
αιµατoχυσία.
Γι'
αυτό
στείλαµε
τov
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Πρωθυπoυργό µας στo Λovδίvo για vα διαπραγµατευθεί,
µε τηv κυβέρvηση της Μεγάλης Βρετταvίας πoυ είχε
εγγυηθεί τo καθεστώς της Κύπρoυ. Οι Αγγλoι
απάvτησαv: ∆εv έχoυµε στρατιώτες vα σας βoηθήσoυµε,
αv µπoρείτε απoβιβασθείτε µόvoι σας στη vήσo. Τoυς
υπεvθυµίσαµε ότι είχαv βάση στη vήσo, παρ' όλov πoυ
δεv είχαv δυvάµεις και τoυς είπαµε: "Ας συvεvώσoυµε,
τις διευκoλύvσεις µας εφ' όσov είµαστε δυo κράτη πoυ
έχoυv εγγυηθεί και δεv εδέχθησαv oύτε αυτή ακόµη
τηv πρόταση".
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