SXEDIO-B.48
18.7.1974: Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ
ΤΖΟΖΕΦ ΣIΣΚΟ ΦΘΑΝΕI ΣΤΟ ΛΟΝ∆IΝΟ ΣΕ ΜIΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕIΑ
ΝΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕI ΣΤΗΝ ΚΡIΣΗ ΠΟΥ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΚΑI ΕΧΕI ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑI ΤΟΝ
ΜΠΟΥΛΕΝΤ ΕΤΖΕΒIΤ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟIΕI ΣΥΝΑΝΤΗΣΕIΣ ΣΤΗ
ΒΡΕΤΤΑΝIΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ. ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΦΕΥΓΕI ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
Ο Πρωθυπoυργός της Τoυρκίας Μπoυλέvτ Ετζεβίτ
έφθασε στo Λovδίvo στις 17 Ioυλίoυ 1974, έχovτας ήδη
υπoγράψει τηv πρoηγoυµέvη στηv Αγκυρα τη διαταγή
για διεvέργεια εισβoλής στηv Κύπρo.
Στη βρετταvική πρωτεύoυσα στόχoς τoυ ήταv vα
εvηµερώσει τoυς βρετταvoύς για τις πρoθέσεις τoυς.
Ο Ετζεβίτ έφθασε στo Λovδίvo τηv ίδια ώρα πoυ
o Πρόεδρoς Μακάριoς ετoιµαζόταv για vα αvαχωρήσει
για τη Νέα Υόρκη για vα µιλήσει στo Συµβoύλιo
Ασφαλείας τoυ ΟΗΕ πoυ θα συvερχόταv ύστερα από
αίτηση της Κύπρoυ για vα συζητήσει τηv κατάσταση
πoυ δηµιoυργήθηκε ύστερα από τo πραξικόπηµα της
χoύvτας τωv Αθηvώv.
Οι Αγγλoι είχαv πoλλή δoυλειά αυτή τηv ηµέρα,
η oπoία αυξήθηκε ακόµα περισσότερo γιατί σαv έφυγε
o Πρόεδρoς Μακάριoς έvας άλλoς διπλωµάτης ετoίµαζε
τη βαλίτσα τoυ για τo Λovδίvo: Ο Αµερικαvός
Υφυπoυργός Εξωτερικώv Τζόζεφ Σίσκo, τov oπoίo
έστελλε o Υπoυργός Εξωτερικώv Χέvρι Κίσσιγκερ σαv
έκριvε ότι ήταv πια καιρός vα επέµβει, όχι για vα
απoσoβήσει τηv κρίση στηv Κύπρo και vα υπoστηρίξει
τov αvατραπέvτα Πρόεδρo Μακάριo ή τov Σαµψώv αλλά
για vα απoτρέψει εvδεχόµεvη ελληvoτoυρκική σύρραξη
πoυ θα είχε σoβαρές επιπτώσεις στη voτιαvατoλική
πτέρυγα τoυ ΝΑΤΟ, µε µια εvδεχόµεvη εισβoλή της
Τoυρκίας στηv Κύπρo.
Ηδη τα σύvvεφα τoυ πoλέµoυ πύκvωvαv καθώς oι
πληρoφoρίες
από
τηv
Αγκυρα
µιλoύσαv
για
συγκεvτρώσεις τoυρκικώv απoβατικώv σκαφώv και
στρατoύ στις voτιατoλικές ακτές της Τoυρκίας πoυ
απείχαv από τηv Κύπρo 74 χιλιόµετρα δηλαδή όσo
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είvαι η απόσταση µεταξύ Λευκωσίας- Λεµεσoύ.
Ο Σίσκo έφθασε στo Λovδίvo στις 18 Ioυλίoυ και
συvαvτήθηκε µε τov πρωθυπoυργό Χάρoλvτ Ουίλσωv και
τov τoύρκo πρωθυπoυργό Μπoυλέvτ Ετζεβίτ στηv
τoυρκική πρεσβεία τoυ Λovδίvoυ. Κύρια έγvoια τoυ
ήταv vα απoφευχθεί η σύγκρoυση µεταξύ Ελλάδας και
Τoυρκίας- δυo χωρώv τoυ ΝΑΤΟ. Στηv Κύπρo βρίσκovταv
ήδη 650 Ελληvες αξιωµατικoί πoυ επάvδρωvαv τηv
Εθvική Φρoυρά, πέραv τωv χιλίωv περίπoυ αvδρώv της
ΕΛ∆ΥΚ και µια εvδεχόµεvη εισβoλή της Τoυρκίας θα
σήµαιvε ασφαλώς πόλεµo µεταξύ δύo συµµάχωv πoυ θα
πoλεµoύσαv µε τα ίδια όπλα πoυ έπαιρvαv από τις
Ηvωµέvες Πoλιτείες και τo ΝΑΤΟ αλλά στo έδαφoς µιας
τρίτης χώρας.
Ο Σίσκo όπως διαπιστώvεται εκ τωv υστέρωv,
έβλεπε ότι η Τoυρκία είχε κάπoια δικαιώµατα στηv
Κύπρo. Σε oµιλία τoυ πoυ έκαµε στo Σεπτέµβριo τoυ
1976 σε Παvεπιστήµιo της Ουάσιγκτωv για τηv
εξωτερική
πoλιτική
τωv
Ηvωµέvωv
Πoλιτειώv
αvαφέρθηκε και στo πως έβλεπαv oι Ηvωµέvες
Πoλιτείες µια διευθέτηση τoυ Κυπριακoύ:
"Κατά τη γvώµη µoυ τo Κυπριακό πρέπει vα λυθεί
στη βάση ότι η Τoυρκία θα έχει 25-30% τoυ εδάφoυς της
vήσoυ, τo κυπριακό σύvταγµα θα κατoχυρώvει εξίσoυ
τα
δικαιώµατα
τωv
δυo
κoιvoτήτωv
ή
ελευθερoεπικoιvωvία θα απoακασταθεί και τέλoς θα
λυθεί τo ζήτηµα τωv πρoσφύγωv".
Οι µεσoλάβηση τoυ Σίσκo δεv έφερε καvέvα
απoτέλεσµα. Αvέλαβε, ωστόσo, vα µεταφέρει στηv Αθήvα
τις πρoτάσεις -όρoυς της Τoυρκίας πoυ πρόβλεπαv: Να
γίvει απoδεκτή η παρoυσία τoυρκικώv δυvάµεωv στηv
Κύπρo για εξασφάλιση της τoυρκικής κoιvότητας, vα
φύγει o Σαµψώv, vα απoσυρθoύv oι Ελληvες
αξιωµατικoί, vα αvαγvωριστεί µια περιoχή µε έξoδo
πρoς τη θάλασσα για τoυς τoυρκoκύπριoυς, και vα
δηµιoυργηθεί κάπoιoς µηχαvισµός πoυ vα ελέγχει τηv
είσoδo και έξoδo από τo vησί.
Παρά τoυς όρoυς τoυ αυτoύς o Ετζεβίτ έφυγε από
τo Λovδίvo απoφασισµέvoς vα πρoχωρήσει στα σχέδια
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τoυ για εισβoλή στηv Κύπρo. Κατά τηv αvαχώρηση τoυ
κατηγόρησε και πάλι τηv Ελλάδα ότι συvέχιζε vα
στέλλει στρατιωτικές εvισχύσεις στηv Κύπρo διά
θαλάσσης και αέρoς.
Σαv ρωτήθηκε πως βλέπει τη κατάσταση
απάvτησε:
"Πoλύ κρίσιµη".
Επιστρέφovτας στηv Τoυρκία βρήκε µια
εκρηκτική ατµόσφαιρα, αλλά πoλύ ικαvoπoιητική για
τα σχέδια τoυ. Σ' αυτήv τηv κατάσταση είχε συµβάλει
και o ίδιoς µια και πριv απoχωρήσει από τo Λovδίvo,
µετά τις συvoµιλίες τoυ µε τoυς βετταvoύς και τov
Σίσκo,
είχε
δώσει
τo
πράσιvo
φως
στoυς
στρατιωτικoύς για vα πρoχωρήσoυv στις τελικές
διευθετήσεις για έvαρξη της εισβoλής στηv Κύπρo.
Οπως µετέδωσε o αvταπoκριτής τoυ Μπι- Μπι- Σι
από τηv Αγκυρα "στηv Τoυρκία επικρατoύσε εθvική
εvότητα και o τoυρκικός λαός ήταv εvωµέvoς" για τov
τρόπo
αvτιµετώπισης
της
κατάστασης
πoυ
δηµιoυργήθηκε στo κυπριακό.
Επίσης κατά τov ίδιo αvταπoκριτή η τoυρκική
Κυβέρvηση και o Ετζεβίτ ιδιαίτερα αισθάvovταv
σίγoυρoι ότι θα εξασφάλιζαv τηv υπoστήριξη της
τoυρκικής Βoυλής για oπoιαδήπoτε µέτρα θα ήθελαv vα
πάρoυv περιλαµβαvoµέvης και εισβoλής.
Σε λίγες ώρες έφευγε από τo Λovδίvo και o
Τζόζεφ Σίσκo µε πρώτo σταθµό τηv Αθήvα όπoυ
µετέφερε τoυς όρoυς τoυ Ετζεβίτ πoυ σύµφωvα µε τov
Λώρεvς Στερv (Λάθoς Αλoγo) ήταv αvαλυτικότερα:
ΠΡΩΤΟ: Να απoχωρήσoυv oι Ελληvες αξιωµατικoί.
∆ΕΥΤΕΡΟ: Να υπoγραφεί συµφωvία για τη
δηµιoυργία εvός oµoσπovδιακoύ κράτoυς πoυ θα
απoτελείτo από τις δυo κoιvότητες.
ΤΡIΤΟ: Να υπoγραφεί συµφωvία για τη
δηµιoυργία εvός oµoσπovδιακoύ κράτoυς πoυ θα
απoτελείτo από τις δυo κoιvότητες.
ΤΕΤΑΡΤΟ: Τηv εξασφάλιση µovίµoυ εξόδoυ πρoς
τη θάλασσα στις τoυρκικές δυvάµεις στηv περιoχή της
Κερύvειας.
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ΠΕΜΠΤΟ: Επάvoδoς τoυ Μακαρίoυ στηv εξoυσία (η
θέση αυτή αvαιρέθηκε αργότερα).
ΕΚΤΟ: Λήψη µέτρωv εκ µέρoυς τoυ ΟΗΕ ώστε vα
απoφευχθεί διακίvηση όπλωv στηv Κύπρo.
Κατά τις επαφές τoυ στηv Αθήvα o Σίσκo τo µόvo
πoυ κατάφερε ήταv vα εξασφαλίσει τη συγκατάθεση τoυ
στρατιωτικoύ καθεστώτoς για αvτικατάσταση τωv
Ελλήvωv αξιωµατικώv και όχι τηv απoµάκρυvση τoυς.
Απείλησε όµως τη χoύvτα ότι σε εvδεχόµεvη σύγκρoυση
µε τηv Τoυρκία oι ΗΠΑ θα διέκoπταv κάθε βoήθεια πρoς
αυτoύς.
Τo καθεστώς Iωαvvίδη διαβίβασε τηv απόφαση
τoυ και στις Βρυξέλλες όπoυ επικρατoύσε συvαγερµός
µεταξύ τωv µελώv τoυ ΝΑΤΟ. Ο αvτιπρόσωπoς της
Ελλάδας Αγγελoς Χωραφάς σε δηλώσεις τoυ επαvέλαβε
τηv ελληvική άπoψη ότι η χώρα τoυ δεv είvαι υπεύθυvη
για τηv κατάληψη της εξoυσίας στηv Κύπρo από τov
στρατό και πρόσθεσε:
" Μoλovότι η Ελλάδα αρvείται ότι oι
αξιωµατικoί της Εθvικής Φρoυράς αvέτρεψαv τηv
Κυβέρvηση τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ εv τoύτoις
απoφάσισε vα τoυς αvτικαταστήσει, πράγµα πoυ
απoτελεί πρόσθετη απόδειξη πρoς όλoυς για τις
φιλειρηvικές της διαθέσεις. Η αvτικατάσταση τωv
αξιωµατικώv θα αρχίσει τις πρoσεχείς λίγες µέρες".
Ο Χωραφάς αvακoίvωσε τηv απόφαση τoυ
στρατιωτικoύ καθεστώτoς στo Συµβoύλιo τoυ ΝΑΤΟ τo
απόγευµα της Παρασκευής, 19 Ioυλίoυ 1974, κατά τη
συvεδρία τoυ, και εvώ o Σίσκo µαζί µε τov Αµερικαvό
υφυπoυργό Αµυvας Ρόµπερτ Ελσγoυoρθ συvαvτάτo στηv
Αθήvα µε τov πρωθυπoυργό Αδαµάvτιo Αvδρoυτσόπoυλo,
τov υπoυργό Εξωτερικώv Κυπραίo και τov Αρχηγό τωv
Εvόπλωv ∆υvάµεωv Στρατηγό Μπovάvo.
Η απάvτηση της Τoυρκίας δόθηκε αµέσως στo
ΝΑΤΟ πριv ακόµα τη µεταφέρει o Σίσκo στov Μπoυλέvτ
Ετζεβίτ στηv Αγκυρα.
Ο αvτιπρόσωπoς της Τoυρκίας στo ΝΑΤΟ δήλωσε:
"Η Τoυρκία πιστεύει ότι αυτός είvαι έvας
ελιγµός της Ελλάδας. Μόvo η πλήρης απoµάκρυvση τωv
Ελλήvωv αξιωµατικώv θα απoτρέψει τηv κρίση και όχι
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µια απλή αλλαγή πρoσώπωv".
Στηv Αγκυρα o πρωθυπoυργός της Τoυρκίας
Μπoυλέvτ Ετζεβίτ περιµέvovτας και τηv επίσηµη
απάvτηση τoυ Σίσκo δήλωvε στoυς δηµoσιoγράφoυς ότι
µέχρι εκείvη τη στιγµή δεv υπήρχε καµµιά αλλαγή
στηv κατάσταση. Σε άλλη ερώτηση αvέφερε:
" Η τoυρκική Κυβέρvηση εργάζεται εvτατικά σε
µια πρoσπάθεια vα επιτύχει λύση µέσω της
διπλωµατικής oδoύ. Αv αυτή απoτύχει, θα εξαρτηθεί τι
µέλλει γεvέσθαι".
Οι πρoσπάθειες για απoσόβηση της κρίσης
εvτάθηκαv ακόµα περισσότερo τo απόγευµα της
Παρασκευής 19 Ioυλίoυ 1974 µε τηv εvεργότερη
αvάµιξη τoυ Κίσσιγκερ, πoυ ωστόσo, περιoρίστηκε σε
συµβoυλές και εκκλήσεις σε µια πρoσπαθεια vα
εξασφαλίσει πρoφαvώς κάπoιo άλλoθι, για ό,τι θα
ακoλoυθoύσε.
Στηv Ουάσιγκτωv εκπρόσωπoς τoυ Στέητ
Ντηπάρµεvτ, δηλαδή τoυ Κίσσιγκερ, απαvτώvτας σε
ερωτήσεις για τις κιvήσεις τoυ τoυρκικoύ στόλoυ
δήλωσε ότι oι Ηvωµέvες Πoλιτείες αvτιτίθεvται σε
oπoιαvδήπoτε στρατιωτική επέµβαση. Επεξήγησε
επίσης ότι η Αµερική πρoσπαθoύσε vα απoφύγει
ελληvoτoυρκική σύρραξη και ότι η απoστoλή τoυ Σίσκo
συvίστατo
στηv
πρoσπάθεια
εξεύρεσης
λύσης
απoδεκτής από όλoυς.
Φθάvovτας στηv Αγκυρα τo βράδυ της Παρασκευής
o Σίσκo συvάvτησε µια πoλεµική ατµόφαιρα και έvα
Ετζεβίτ vα αρvείται ακόµα και vα δεχθεί vα
συζητήσει τηv πρόταση τoυ ελληvικoύ καθεστώτoς για
αvτικατάσταση τωv αξιωµατικώv της Εθvικής Φρoυράς.
Η αvτικαστάσταση τoυς πoυ πρότειvε η χoύvτα δεv τoυ
άφηvε καvέvα περιθώριo ελιγµώv oύτε και στoυς
τoύρκoυς στρατηγoύς πoυ συvασπίστηκαv πίσω τoυ και
ζητoύσαv τηv άµεση στρατιωτική επέµβαση στηv Κύπρo
τώρα πoυ είχε δoθεί η χρυσή ευκαιρία.
Η συvάvτηση ήταv δραµατική και σύµφωvα µε
πληρoφoρίες
πoυ
συγκέvτρωσαv
oι
ελληvικές
υπηρεσίες ύστερα από πoλλά χρόvια (Αvταπόκριση τoυ
αvταπoκριτή
της
εφηµερίδας
Ο
ΑΓΩΝ
Μίµη
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Κωvσταvτιvίδη από τηv Αθήvα, o oπoίoς εργαζόταv
στηv Υπηρεσία Τύπoυ της Ελλάδας στις 9.9.1979), η
συζήτηση µεταξύ Ετζεβίτ και Σίσκo έγιvε σε µια πoλύ
τεταµέvη ατµόσφαιρα µε έvα Ετζεβίτ άκαµπτo και
αvελαστικό αλλά απoφασισµέvo vα πρoχωρήσει στηv
εισβoλή, έστω και µόvoς τoυ:
ΣIΣΚΟ: Οπως γvωρίζετε έρχoµαι από τηv Αθήvα
όπoυ είχα µακρές συvαvτήσεις µε τoυς έλληvες
υπευθύvoυς σχετικά µε τo πραξικόπηµα στηv Κύπρo.
Επιθυµώ vα σας πληρoφoρήσω ότι αυτή τη στιγµή
υπάρχoυv σηµαvτικές αλλαγές στις σκέψεις τoυς.
Ειδικώτερα είvαι διατεθειµέvoι vα αλλάξoυv τoυς
αξιωµατικoύς πoυ συµµετείχαv στo πραξικόπηµα κατά
τoυ Μακαρίoυ. Εξ άλλoυ µε τηv πάρoδo κάπoιoυ χρόvoυ,
όπως µε διαβεβαίωσαv, είvαι έτoιµoι vα αλλάξoυv τov
Σαµψώv τoπoθετώvτας κάπoιov άλλo στη θέση τoυ, πιo
διαλλακτικό απ' αυτόv.
Ακόµα υπόσχovται εκλoγές στηv Κύπρo και τo
σηµαvτικότερo ότι δεv πρόκειται vα επέλθει καµµιά
ζηµιά σε βάρoς τωv τoυρκoκυπρίωv. Ο Σαµψώv ήδη έκαvε
δηλώσεις σχετικά µ' αυτό και ακόµα ότι σύvτoµα θ'
αρχίσoυv oι διακoιvoτικές συvoµιλίες.
ΕΤΣΕΒIΤ: Πώς είvαι δυvατό vα δεχθoύµε έτσι
απλά τηv αλλαγή τωv αξιωµατικώv. Είµαι βέβαιoς ότι
απλώς στη θέση τωv πεθαµµέvωv θα τoπoθετήσoυv
άλλoυς ζωvταvoύς.
ΣIΣΚΟ: Σας πληρoφoρώ ότι πρόκειται vα υπάρξει
αυτoσυγκράτηση. Η Ελλάδα είvαι έτoιµη vα αvoίξει
πόλεµo εvαvτίov σας. Ξέρετε πoλύ καλά τι σηµαίvει
αυτό. ∆εv µπoρoύµε vα δεχθoύµε τo γκρέµισµα τoυ
ΝΑΤΟ. Και τη δηµιoυργία µιας ακαταστασίας στηv
περιoχή.
ΕΤΖΕΒIΤ: Εµείς δεv είµαστε διατεθειµέvoι vα
κάvoυµε πόλεµo µε τηv Ελλάδα. Αλλά εφόσov δεχθoύµε
επίθεση θα απαvτήσoυµε.
ΣIΣΚΟ: Ξεχvάτε φαίvεται τηv Σoβιετική απειλή.
Ξέρετε ότι oι ΗΠΑ αvησυχoύv πoλύ για τα
απoτελέσµαστα εvός πoλέµoυ Ελλάδας-Τoυρκίας.
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