SXEDIO-N.51
19.7.1974 (βράδυ): ΤΑ ΤΟΥΡΚIΚΑ ΠΟΛΕΜIΚΑ ΠΛΟIΑ
ΑΠΟΠΛΕΟΥΝ
ΑΠΟ
ΤΑ
ΤΟΥΡΚIΚΑ
ΛIΜΑΝIΑ
ΚΑI
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΜΕΤΑ∆I∆ΕI ΤΟ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΟ
ΡΑ∆IΟΦΩΝΟ ΜΠI- ΜΠI- ΣI, ΤΟ ΟΠΟIΟ ΠΑΡΑΘΕΤΕI ΟΛΕΣ ΤIΣ
∆ΡΑΜΑΤIΚΕΣ ∆IΕΡΓΑΣIΕΣ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ, ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α,
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚIΑ ΚΑI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓIΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕIΣΒΟΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑI ΕΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑI
ΤΟΥΡΚIΑΣ
Ο Βρετταvικός ραδιoσταθµός (BBC) Μπι- Μπι- Σι
έδωσε πληθώραv πληρoφoριώv γύρω από τις εξελίξεις
στo Κυπριακό, στις αγγλικές τoυ εκπoµπές και
ιδιαίτερα στηv ελληvική τoυ εκπoµπή.
Οι πληρoφoρίες ήταv σηµαvτικές για τις
εξελίξεις και ήταv oι µόvες πoυ έφθαvαv στηv Κύπρo
χωρίς λoγoκρισία µακρυά παό τς µέτρα πoυ είχαv
πάρει oι λoγoκριτές τωv πραξικoπηµατιώv στo vησί.
Η απoµαγvητoφώvηση τωv πληρoφoριώv πoυ έδωσε
τo Μπι-Μπι-Σι τηv Παρασκευή 19 Ioυλιoυ 1974
ιδιαίτερα στα βραδυvά τoυ δελτία ειδήσεωv (9 τo
βράδυ στηv ελληvική µε σειρά αvταπoκρίσεωv από όλα
τα κέvτρα πoυ σχετίζovταv µε τηv κυπριακή κρίση)
έχει ως εξής:
Απόγευµα Παρασκευής 19 Ioυλίoυ:
"Στόλoς
τoυρκικώv
πoλεµικώv
σκαφώv
αvεχώρησεv από τo vότιo λιµέvα της Μερσίvας για
άγvωστη κατεύθυvση. Ο στόλoς, ως αvεφέρεθη,
απoτελείται από 30 πλoία περιλαµβαvoµέvωv πέvτε
πoλεµικώv και µεταγωγικώv, τα oπoία µεταφέρoυv
ταvκς, φoρτηγά και στρατό.
Αvταπoκριτές λέγoυv ότι τα πλoία αvεχώρησαv
κάπoια ώρα πρoηγoυµέvως, αλλά απηγoρεύθη η µετάδoση
τoυ απόπλoυ τoυς για λίγες ώρες. Υπάρχoυv
πληρoφoρίες
ότι
µερικoί
αvταπoκριτές
πoυ
πρoσπάθησαv vα κιvηµατoγραφήσoυv τηv αvαχώρηση τωv
πλoίωv συvελήφθησαv.
Ο αvταπoκριτής τoυ Μπι Μπι Σι µεταδίδει ότι τα
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σκάφη κατευθύvovται πρoς τη γεvική κατεύθυvση της
Κύπρoυ, η oπoία απέχει 18 µίλια (; ή 40 ), αλλά δεv
υπάρχει έvδειξη ότι µια επίθεση είvαι άµεση.
Στηv Κύπρo o κ. Ντεvκτάς δήλωσε ότι η Τoυρκία
πρέπει vα επέµβει στρατιωτικώς, αv απoτύχει η
διεθvής διπλωµατία. Οι Τoυρκoκύπριoι εvισχύoυv τις
θέσεις τoυς µε πυρoβoλικό και πoλυβόλα, εvώ στις
ελληvικές περιoχές για µαζική µεταφoρά εvισχύσεωv
στo δρόµo πρoς τηv Κερύvεια".
Τo Μπι- Μπι- Σι στη vυκτεριvή εκπoµπή τoυ στηv
ελληvική στις 19.7.1974, µετέδιδε τα εξής:
"Στηv Αγκυρα συvεχίζεται η πoλεµική και
πoλιτική δραστηριότητα. Σήµερov τηv πρωίαv έλαβε
χώραv
συvεδρία
τoυ
τoυρκικoύ
Υπoυργικoύ
Συµβoυλίoυ.
Εξ άλλoυ o τoύρκoς πρωθυπoυργός κ. Ετζεβίτ
συvειργάσθη
µετά
τoυ
Πρoέδρoυ
Κoρoύτoυρκ.
Ερωτηθείς σχετικώς o τoύρκoς πρωθυπoυργός είπεv
ότι µέχρι στιγµής δεv υπάρχει καµµιά τρoπoπoίηση
στηv κατάσταση.
Ερωτηθείς κατά πόσov τo πραξικόπηµα εις
Κύπρov απoσκoπεί επίσηµα εις τηv Εvωσιv απήvτησε
καταφατικώς.
Ο κ. Ετζεβίτ πρoσέθεσεv ότι η τoυρκική
κυβέρvηση εργάζεται εvτατικά στηv πρoσπάθεια της,
vα επιτευχθεί λύση διά της διπλωµατικής oδoύ.
Είπεv ότι αv αυτή απoτύχει θα εξαρτηθεί τι
µέλλει γεvέσθαι.
Ο αvαπληρωτής πρωθυπoυργός είπεv ότι θα
ζητήσει αύριov από τηv Βoυλήv vα εγκρίvει εις τηv
Κυβέρvησιv ηυξηµέvας απαιτήσεις όσov αφoρά τηv
κυπριακή κατάσταση.
Ο αvταπoκριτής τoυ Μπι- Μπι- Σι εις Αγκυραv
συµπεραίvει ότι η Κυβέρvησις επιζητεί τηv έγκριση
της Βoυλής επί oιωvδήπoτε µέτρωv πoυ πρoτίθεται vα
λάβει περιλαµβαvoµέvoυ και εvόπλoυ επεµβάσεως εις
Κύπρov.
Εις Κύπρov τώρα και εφ' oσov εγvωστoπoιήθηκαv
αι κιvήσεις τoυ τoυρκικoύ στόλoυ η Εθvoφρoυρά
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ευρίσκεται εις πλήρη ετoιµότητα. Εφoδιoπoµπαί
µεταφέρoυv εφόδια και άvδρες πρoς τη βόρειo παραλία
τo τµήµα της Κύπρoυ, τo oπoίov αvτικρύζει τηv
Τoυρκίαv.
Ο αvταπoκριτής τoυ Μπι- Μπι- Σι εις Λευκωσίαv
µετέδωσεv
ότι
υπήρξε
παvικός
µεταξύ
τωv
ελληvoκυπρίωv, oι κατατηµατάρχες διέκoψαv τη
λειτoυργία τωv καταστηµάτωv τoυς, εvώ πoλλά άτoµα
εκλείσθησαv εις τας oικίας τωv.
Σε άλλα σηµεία τωv αvταπoκρίσεωv τoυ κατά τη
διάρκεια τoυ εικoσιτετραώρoυ τo Μπι- Μπι- Σι
µετέδιδε:
Η τoυρκική κoιvότης αύξησε τις δυvάµεις της
εις 20.000 άvδρας. Εv τω µεταξύ o διoρισθείς υπό τoυ
vέoυ κεθεστώτoς Υπoυργός Εξωτερικώv κ. ∆ηµητρίoυ
είπεv ότι η τoυρκική κoιvότης δεv έχει λόγoυς vα
φoβάται και ότι o ίδιoς πρoτίθεται vα µεταβεί εις
Αγκυραv για vα συζητήσει τηv κατάστασιv.
Αvήγγειλεv επίσης τηv διάλυση της αvταρτικής
oργαvώσεως ΕΟΚΑ Β.
Ο κ. ∆ηµητρίoυ είπεv ότι vέoς εκπρόσωπoς της
Κύπρoυ µεταβαίvει στα Ηvωµέvα Εθvη διά vα παραστεί
εις τηv συvάvτησιv τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας εις τηv
oπoίαv θα oµιλήσει o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς.
Ο κ. ∆ηµητρίoυ κατέληξε λέγωv ότι θα υπάρξoυv
αvακατατάξεις εις τας εv αλλoδαπή κυπριακάς
πρεσβείας και δήλωσε πρoς γάλλov αvταπoκριτήv ότι
στηv vήσov δεv υφίσταται θέµα λoγoκρισίας.
Ο ηγέτης της τoυρκoκυπριακής κoιvότητoς κ.
Ντεvτκάς είπεv ότι η Τoυρκία oφείλει vα επέµβει
στρατιωτικώς εάv απoτύχει η διπλωµατία. Εάv δεv
επέµβει, είπε, τότε τo πραξικόπηµα θα oδηγήσει εις
τη Εvωσιv της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα.
Ο τoύρκoς ηγέτης χαρακτήρισε τo πραξικόπηµα
σαv µια πρoσπάθεια της Ελλάδoς vα καταλύσει τηv
εξoυσία.
Εξάλλoυ o κ. Ντεvκτάς είπεv ότι δεv πιστεύει
στηv δήλωση τoυ κ. Νίκoυ Σαµψώv, o oπoίoς υπεσχέθη
συvέχιση και διεύρυvση τoυ διαλόγoυ µεταξύ τωv δύo

3

κoιvoτήτωv.
Ο κ. Σαµψώv, είπεv o τoυρκoκύπριoς ηγέτης,
υπήρξεv εις τo παρελθόv εvαvτίov αυτoύ τoυ
διαλόγoυ. Ερωτηθείς κατά πόσov σχεδιάζει vα µεταβεί
εις Αγκυραv o κ. Ντεvκτάς απάvτησε: "Ελπίζω ότι η
Αγκυρα θα έλθει εδώ".
Εv τω µεταξύ εγvώσθη στηv Ουάσιγκτωv ότι o
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς συvαvτάται τηv ∆ευτέρα µετά
τoυ δρoς Κίσσιγκερ. Ο δρ Κίσσιγκερ αυτή τη στιγµή
εvηµερώvει τov Πρόεδρo Φoρvτ επί της καταστάσεως
εις Κύπρov.
Εκπρόσωπoς τoυ Στέητ Ντηπάρτµεvτ ερωτηθείς
επί τωv κιvήσεωv τoυ τoυρκικoύ στόλoυ είπεv ότι oι
ΗΠΑ αvτιτίθεvται πρoς oιαvδήπoτε στατιωτικήv
επέµβασιv.
Η Αµερική είπε, πρoσπαθεί vα απoφύγει
ελληvoτoυρκική σύρραξη και η απoστoλή τoυ κ. Σίσκo
συvίσταται στηv πρoσπάθεια εξευρέσεως λύσεως
παραδεκτής από όλoυς.
Εις τας Βρυξέλλας τo Συµβoύλιo τoυ ΝΑΤΟ
συvεζήτησε και πάλιv τo Κυπριακό. Αvταπoκριτής τoυ
Μπι- Μπι- Σι εις Βρυξέλλας λέγει ότι πoλλά
εξαρτώvται από τηv ελληvικήv αvτίδραση εις τηv
πρόσκλησιv της Βρετταvίας πρoς τηv Ελλάδα vα
συµετάσχει εις Λovδίvov εις συζητήσεις επί τoυ
πρoβλήµατoς της κυπριακής Εθvoφoυράς. Γεvικώς η
βρετταvική πρότασις τυγχάvει της υπoστηρίξεως τωv
περισσoτέρωv, άvκαι η τoυρκική στάση έvαvτι αυτής
δεv έχει ακόµη διευκριvισθέί.
Στις 9 ώρα Ελλάδoς συvέρχεται τo Συµβoύλιo
Ασφαλείας εvώπιov τoυ oπoίoυ θα µιλήσει o Εθvάρχης
Μακάριoς.
Από τα Ηvωµέvα Εθvη µεταδίδει o Τζωv Χάµφρεϋ
ότι τo Μέγαρo τoυ ΟΗΕ σφίζει τώρα από ζωή εvώ αυτή η
περίoδoς συvήθως είvαι vεκρή και περίoδoς διακoπώv.
Εις τov Μακάριov θα απoδoθoύv όλες oι τιµές τoυ
αρχηγoύ κράτoυς διότι o Αρχιεπίσκoπoς όσov αφoρά τα
Ηvωµέvα Εθvη εξακoλoυθεί vα είvαι o πρόεδρoς της
Κύπρoυ. Αλλά λίγες ώρες µετά τη συvεδρία
αvτιπρoσωπεία της vέας χoύvτας θα φθάσει στo κτίριo
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και θα επιχειρήσει vα πείσει τα Ηvωµέvα Εθvη ότι
αυτή είvαι η vόµιµη αvτιπρoσωπεία της χώρας.
Κατά τov τρόπo αυτό δεv πρόκειται vα υπάρξει
αvαµέτρηση και δεv θα βρεθoύv αvτιµέτωπoι o
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς και oι εκπρόσωπoι τoυ vέoυ
καθεστώτoς".
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 IΟΥΛIΟΥ, ΩΡΑ 9 ΤΟ ΒΡΑ∆Υ:
"Η κατάσταση όσov αφoρά τo Κυπριακό
διαµoρφoύται ως εξής:
"Τριάvτα περίπoυ σκάφη τoυ τoυρκικoύ στόλoυ,
περιλαµβαvoµέvωv απoβατικώv, έχoυv απoπλεύσει και
κατευθύvovται πρoς τηv Κύπρo. Τα σκάφη απέπλευσαv
τo µεσηµέρι από τη Μερσίvα. Τα πλείστα από τα σκάφη
είvαι µέσoυ µεγέθoυς απoβατικά και µεταφέρoυv
άρµατα µάχης, oχήµατα και στρατεύµατα.
Αvταπoκριτής τoυ Γιoυvάϊτεvτ Πρες µέτρησε 30
άρµατα µάχης καθώς εφoρτώvovτo. Τα σκάφη απέπλεov
αvά δεκάλεπτo. Είχεv απαγoρευτεί η φωτoγράφηση και
η κιvηµατoγράφηση. Οσoι παρέβησαv τις διαταγές
συvελήφθησαv. Τo τελευταίo σκάφoς απέπλευσε τηv 2α
µεταµεσηµβριvήv ώρα.
Μεταξύ
τωv
σκαφώv
ήτo
και
έvα
κρoυαζιερόπλoιo, τo oπoίo πρoφαvώς είχε επιταχθεί
για τη µεταφoρά στρατευµάτωv.
Τo Γιoυvάϊτεvτ Πρες υπεvθυµίζει ότι η Τoυρκία
έχει εvoπλες δυvάµεις πoυ απoτελoύvται από 450.000
άvδρες, µε 800.000 εφεδρείες.
Η καταvoµή: 365.000 στρατός ξηράς, 1.400 άρµατα
µάχης και δύo Μoίρες πυραύλωv Τίµιoς Τζωv.
Ναυτικό: 14 αvτιτoρπιλλικά, 15 υπoβρύχια και
40.000 άvδρες.
Αερoπoρία: Πεvήvτα χιλιάδες άvδρες και 288
πoλεµικά αερoσκάφη.
ΕΛΛΑΣ: Εvoπλες δυvάµεις εv εvεργεία 160,000
άvδρες. Εφεδρείες 200.000.
Η καταvoµή: Στρατός Ξηράς 120.000, 650 άρµατα,
Πύραυλoι Τίµιoς Τζωv και αvτιαερoπoρικoί Iέραξ.
Ναυτικό: Εvvέα αvτιτoρπιλλικά και 18.000
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άvδρες.
Αερoπoρία: 22.000 άvδρες και 225 περίπoυ
αερoσκάφη.
Επίσης κατά τo Ρόϊτερ Μoίρες Αλεξιπτωτιστώv
έχoυv συγκεvτρωθεί σε παράκτια αερoδρόµια της
Τoυρκίας και η διαδρoµή µέχρι τηv Κύπρo είvαι µόvo
30 λεπτά. Της δύvαµης εσβoλής βρίσκovται επικεφαλής
10.000 καταδρoµείς".
Σε άλλες αvταπoκρίσεις τo Μπι- Μπι-Σι
µετέδιδε:
"Στηv Αγκυρα συvεχίζεται η στρατιωτική και
πoλιτική δραστηριότητα. Σήµερα τo πρωί έγιvε και
άλλη συvεδρία τoυ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ και o
Πρωθυπoυργός κ. Ετζεβίτ συvαvτάται µετά τoυ
Πρoέδρoυ κ. Κoρoύτoυρκ. Ερωτηθείς σχετικώς o κ.
Ετζεβίτ είπεv ότι µέχρι στιγµής δεv υπάρχει καµµιά
αλλαγή στηv κατάσταση.
Ο κ. Ετζεβίτ πρoσέθεσεv ότι η τoυρκική
Κυβέρvηση εργάζεται εvτατικά στηv πρoσπάθεια της
vα εξευρεθή λύση διά της διπλωµατικής oδoύ και ότι
αv αυτό απoτύχει τότε θα εξετασθεί τι µέλλει
γεvέσθαι.
Εξ άλλoυ o αvαπληρωτής πρωθυπoυργός δήλωσε
ότι αύριo η Κυβέρvηση θα ζητήσει από τη Βoυλή vα
εγκρίvει αυξηµέvα καθήκovτα όσov αφoρά τηv
κατάσταση.
Ο αvταπoκριτής τoυ Μπι Μπι Σι στηv Αγκυρα
µεταδίδει ότι η Κυβέρvηση επιζητεί τη έγκριση της
Βoυλής για oπoιαδήπoτε µέτρα περιλαµβαvoµέvης και
έvoπλης επέµβασης στηv Κύπρo.
Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς βρίσκεται στη Νέα
Υόρκη και σε λίγες ώρες θα πρoσφωvήσει τo Συµβoύλιo
Ασφαλείας τoυ ΟΗΕ. Στov Αρχιεπίισκoπo θα απoδoθoύv
όλες oι τιµές αρχηγoύ κράτoυς, διότι όσov αφoρά τα
Ηvωµέvα Εθvη αυτός εξακoλoυθεί vα είvαι o vόµιµoς
αρχηγός τoυ κυπριακoύ κράτoυς.
Στηv Κύπρo, αφ' ότoυ εγvωστoπoιήθησαv oι
κιvήσεις τoυ τoυρκικoύ στόλoυ, η Εθvoφρoυρά
ευρίσκεται εις πλήρη ετoιµότητα. Εφoδιoπoµπές
µεταφέρoυv άvδρες και oπλισµό στηv βόρεια παραλία,
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τo τµήµα της Κύπρoυ πoυ αvτικρύζει τηv Τoυρκία.
Αvταπoκριτής µεταδίδει ότι υπήρξε παvικός
µεταξύ τωv Ελλήvωv εις Λευκωσίαv και oι
καταστηµατάρχες διέκoψαv τηv λειτoυργία τωv
καταστηµάτωv τoυς, εvώ πoλλά άτoµα εκλείσθησαv εις
τας oικίας τωv.
Στov τoυρκoκυπριακό τoµέα έχoυv σκαφθεί vέα
χαρακώµατα και έχoυv εvισχυθεί τα πoλυβoλεία και oι
θέσεις τoυ πυρoβoλικoύ.
Ο Υπατoς Αρµoστής της Βρεταvίας στη Λευκωσία
σε µήvυµά τoυ από τov Ραδιoσταθµό τωv βρεταvικώv
εvόπλωv δυvάµεωv στηv Κύπρo ζήτησε από τo λαό vα
παραµείvει ήρεµoς πρoσθέτovτας ότι δεv υπάρχoυv
λόγoι vα πιστεύει καvείς ότι επίκειται τoυρκική
επίθεση.
Τo Ρόϊτερ µεταδίδει επίσης από τηv Ελλαδα ότι
oι ελληvικές δυvάµεις έχoυv πάρει θέσεις στηv
Βόρειo Ελλάδα "διά παv εvδεχόµεvov" όπως απoκάλυψε
καλώς πληρoφoρηµέvη πηγή.
Κατά τηv αυτή πηγή η κίvηση στη Βόρειo Ελλάδα
επερατώθη αµέσως µετά τηv επιδείvωση τωv σχέσεωv
µεταξύ Ελλάδoς και Τoυρκίας, η oπoία πρoεκλήθη µετά
τo πραξικόπηµα της περασµέvης ∆ευτέρας στηv Κύπρo.
Οι στρατιωτικές πηγές στηv Ελλάδα αvέφεραv
ότι επιτελικoί αξιωµατικoί στη Βόρειo Ελλάδα
αvαµέvoυv θεαµατική κίvηση της Τoυρκίας, εvώ o
Υφυπoυργός Εξωτερικώv τωv ΗΠΑ κ. Σίσκo διεξάγει
διαπραγµατεύσεις επί τoυ Κυπριακoύ.
Ο αvταπoκριτής τoυ Μπι- Μπι- Σι στηv Αθήvα
µεταδίδει ότι o υφυπoυργός Εξωτερικώv της Αµερικής
κ. Σίσκo επεράτωσε τηv πρώτη φάση τωv συvoµιλιώv τoυ
µε τoυς Ελληvες ηγέτες. Πριv απo λίγo τέλειωσε και η
δεύτερη φάση. Ο κ. Σίσκo θα αvαχωρήσει σήµερα τo
πρωί.
Η πρώτη συvεδρίαση έληξε όταv ελήφθησαv
πληρoφoρίες κατά τις oπoίες τoυρκικά σκάφη
µεταφέρovτα στρατεύµατα κατευθύvovται ήδη πρoς τηv
Κύπρo.
∆εv υπάρχoυv πληρoφoρίες περί τoυ εάv η
ελληvική πλευρά θα πρoβεί σε αvάλoγες εvέργειες.
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Λέγεται πάvτως ότι η Ελλάς έχει ήδη στείλει
εvισχύσεις στηv Κύπρo.
Ολως παραδόξως αvώτατoι Ελληvες αξιωµατικoί
δεv εφαίvovτo vα αvησυχoύv καθόλoυ από τις ειδήσεις
αυτές και υπεvθυµίζoυv ότι η Τoυρκία έλαβε τέτoια
µέτρα και τo 1963 και τo 1967 τα oπoία µέτρα όµως δεv
είχαv καvέvα απoτέλεσµα.
Ο κ. Σίσκo έφθασε στηv Αθήvα σήµερα τo πρωί
συvoδευόµεvoς υπό τoυ Υφυπoυργoύ Αµύvης. Οι
αµερικαvoί επίσηµoι επεσκέφθησαv µεταξύ άλλωv τov
Πρωθυπoυργό κ. Αvδρoυτσόπoυλo, τov υφυπoυργό
Εξωτερικώv κ. Κυπραίo και τov αρχηγό τωv Εvόπλωv
∆υvάµεωv κ. Μπovάvo. Από τη βρετταvική πρεσβεία
διεβιβάσθη διακoίvωση πρoς τηv ελληvική Κυβέρvηση
µε τηv oπoία ζητείται όπως απoστείλη αvτιπρoσώπoυς
στo Λovδίvo πρoς συζήτηση της κυπριακής κρίσεως.
Εv τω µεταξύ τo γαλλικό πρακτoρείo ειδήσεωv
µεταδίδει ότι o αvτιπρόσωπoς της Ελλάδoς στo ΝΑΤΟ κ.
Αγγελoς Χωραφάς απέρριψε τoυς ισχυρισµoύς ότι η
Ελλάς είvαι υπεύθυvη για τηv κατάληψη της εξoυσίας
από τov στρατό στηv Κύπρo.
Μoλovότι η Ελλάς αρvείται ότι oι αξιωµατικoί
της κυπριακής Εθvoφρoυράς αvέτρεψαv τηv κυβέρvηση
τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ, απεφάσισε vα τoυς
αvτικαταστήσει πράγµα πoυ απoτελεί πρόσθετη
απόδειξη πρoς όλoυς τωv ειρηvικώv της διαθέσεωv,
είπεv o κ. Χωραφάς.
Περαιτέρω o Γεvικός Γραµµατέας τoυ ΟΗΕ δρ
Βάλτvχαϊµ έλαβε µήvυµα χθες από τoυς ηγέτες της
Κύπρoυ ότι στέλλoυv τov κ. Λoυκή Παπαφιλίππoυ, ως
τov vέov αvτιπρόσωπo της Κύπρoυ στov ΟΗΕ σε
αvτικατάσταση τoυ κ. Ζήvωvα Ρωσσίδη.
Ο Πρόεδρoς τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας τoυ ΟΗΕ
απoφάσισε µε σχετική δήλωση τoυ ότι παρά τo γεγovός
ότι τo Συµβoύλιov αvαγvωρίζει τov Αρχιεπίσκoπo
Μακάριo, ως πρόεδρo, θα δεχθεί εv τoύτoις τηv
αvτιπρoσωπεία τoυ vέoυ κεθεστώτoς της Λευκωσίας
σαv πρόσωπα αρµόδια διά τηv παρoχήv πληρoφoριώv.
Εv τω µεταξύ o τoύρκoς πρωθυπoυργός κ. Ετζεβίτ
σε επιστoλή τoυ πρoς τov δρα Βάλvτχαϊµ αvαφέρει
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µεταξύ άλλωv ότι τα Ηvωµέvα Εθvη θα πρέπει vα λάβoυv
µέτρα διά τηv παρεµπόδισιv της παραvόµoυ εισαγωγής
στρατευµάτωv στηv Κύπρo, η oπoία θα ήτo δυvατόv vα
αvατρέψει τηv ισoρρoπία δυvάµεωv υπέρ της Ελλάδoς.
Στηv επιστoλή τoυ αυτή υπό ηµερoµηvίαv 17
Ioυλίoυ, o τoύρκoς πρωθυπoυργός κατηγoρεί τηv
Ελλάδα ότι σχεδίασε τo πραξικόπηµα τo oπoίov έφερε
στηv εξoυσία τov Νίκo Σαµψώv, γvωστό φαvατικό της
Εvώσεως.
Αλλά
η
διπλωµατική
δραστηριότης
δεv
περιoρίσθη στις επαφές πoυ έχει o κ. Σίσκo στηv
Αθήvα και τo Λovδίvo και αυτές πoυ θα έχει στηv
Αγκυρα.
∆υo φoρές συvήλθε σήµερα στις Βρυξέλλες τo
Συµβoύλιo τoυ ΝΑΤΟ διά vα συζητήσει τηv απόφαση της
Ελλάδoς διά τηv αvτικατάσταση τωv 650 Ελλήvωv
αξιωµατικώv.
Τo Συµβoύλιo τoυ ΝΑΤΟ απoφάσισε vα συvέλθει
και σήµερα τo απόγευµα µετά τη επάvoδo τoυ Γ.Γ. κ.
Λoυvς από τo Λovδίvo. Ο Ελληv αvτιπρόσωπoς κ.
Χωραφάς και πρεσβευτής της Ελλάδoς στις Βρυξέλλες
είπεv ότι η Ελλάς θα αvτικαταστήσει τoυς
αξιωµατικoύς και ηρvήθη oπoιαδήπoτε αvάµιξη στo
πραξικόπηµα κατά της Κυπρoυ. Είπεv ακόµη ότι η
αvτικατάσταση θα αρχίσει στις αµέσως πρoσεχείς
µέρες.
Η Τoυρκία είπεv όµως ότι αυτός είvαι έvας
απλός ελιγµός της Ελλάδoς και ότι µόvov πλήρης
απoµάκρυvσις τωv ελλήvωv αξιωµατικώv θα απoτρέψει
τηv κρίση και όχι µια απλή αλλαγή πρoσώπωv.
Μετά τηv αvαγγελία αυτή της Ελλάδoς συvήλθε
και πάλι τo Συµβoύλιo τoυ ΝΑΤΟ και ως εγvώσθη θα
συvέλθει για µια άλλη ακόµα φoρά.
Αλλά πoιές είvαι oι τoυρκικές θέσεις:
Κατά τoυς τoύρκoυς τo πραξικόπηµα της
περασµέvης ∆ευτέρας είvαι µια ακόµη µόvov σειρά
παραβιάσεωv τoυ συvτάγµατoς από της Κυπριακής
αvεξαρτησίας. Τo σύvταγµα ετέθη εv ισχύϊ από τo 1960
και υπεγράφη από τη Βρετταvια, τηv Ελλάδα και τηv
Τoυρκία, oι oπoίες ήσαv oι εγγυήτριες δυvάµεις.
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Αλλά είχεv ατovήσει από τov ∆εκέµβριo τoυ
1963 όταv η τoυρκική κoιvότητα της Κύπρoυ εδέχθη
επιθέσεις και απεσύρθη σε ωρισµεvες περιoχές τoυ
vησιoύ.
Κατά τov τoύρκo πρωθυπoυργό τo vέo καθεστώς
στηv Κύπρo δεv είvαι σε θέση vα εγγυηθεί τηv
αvεξαρτησία της τoυρκικής κoιvότητoς 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 συµφωvιώv τoυ 1960 ή εάv τoύτo
δεv καταστή δυvατόv τηv υπoγραφή vέας συµφωvίας
πρoς επίλυση τoυ ακαvθώδoυς αυτoύ πρoβλήµατoς.
Εv τω µεταξύ o ραδιoσταθµός της Λευκωσίας o
oπoίoς ευρίσκεται υπό τov έλεγχo τoυ vέoυ
καθεστώτoς αvεκoίvωσε ότι oι Ηvωµέvες Πoλιτείες
δεv θα πράξoυv τίπoτε για vα επαvαφέρoυv τo παλαιό
καθεστώς και vα επαvαφέρoυv τov Αρχιεπίσκoπo
Μακάριo.
Αvαφερθείς σε δηµoσιoγραφικές πηρoφoρίες από
τηv Ουάσιγκτωv, o ραδιoσταθµός αvέφερεv ότι o
υπoυργός
Εξωτερικώv δρ Κισσιγκερ ηρvήθη vα παρέµβει για vα
σώσει τov Μακάριo και µετέδωσεv ότι oι " Τάϊµς" της
Νέας Υόρκης σε σχόλιo τoυς γράφoυv ότι η Κυβέρvηση
Νίξov θεωρεί τov Μακάριo, ως τov Φιvτέλ Κάστρo της
Μεσoγείoυ.
Επί τoυ θέµατoς αυτoύ τo γαλλικό πρακτoρείo
µεταδίδει ότι oι "Τάιµς" σε σχόλιo τoυς γράφoυv ότι
τις
έvτovες
συστάσεις
εµπειρoγvωµόvωv
τoυ
Υπoυργείoυ o δρ Κίσσιγκερ έθεσε τις ΗΠΑ πρoφαvώς σε
πoρεία όσov αφoρά τo κυπριακό λίαv επικίvδυvη, διά
πάvτας τoυς αvαφερoµέvoυς περιλαµβαvoµέvωv και τωv
Ηvωµέvωv Πoλιτειώv.
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Είvαι τόσov ελλιπείς oι πληρoφoρίες της
Ουάσιγκτωv ώστε δεv επεσήµαvαv τηv αυξηµέvηv
αvασφάλεια τoυ καταπιεστικoύ καθεστώτoς και
επoµέvως τηv πιθαvότητα ότι τo πραξικόπηµα εγέvετo
διά vα συγκεvτρώσει τη υπoστήριξη τωv αvησύχωv
Ελλήvωv.
Κατά τoυς " Τάϊµς" oι ΗΠΑ δεv εδέχθησαv vα
υπoστηρίξoυv τo αίτηµα πoυ έβαλε η Βρετταvία και 13
µέλη τoυ ΝΑΤΟ διά τηv άµεσov απoµάκρυvσιv τωv
Ελλήvωv αξιωµατικώv στηv Κύπρo.
Εv τω µεταξύ στηv Λευκωσία τα άρµατα και τα
στρατεύµατα παραµέvoυv εις τας oδoύς, o δε κ. Σαµψώv
εδήλωσε ότι, ό,τι και vα γίvει δεv πρόκειται vα
µετακιvηθεί από τηv θέση τoυ.
Ο αvτιπρόεδρoς της Κύπρoυ κ. Ραoύφ Ντεvκτάς
αvεκoίvωσεv ότι η αvτικατάστασις τωv 650 Ελλήvωv
αξιωµατικώv από τηv Κύπρo δεv αρκεί. Πρέπει, είπε, vα
απoσυρθoύv διά παvτός. Εις δήλωσιv τoυ από τo
τoυρκoκυπριακό ραδιόφωvo στιγµάτισε τηv απόλυση
τoυ κ. Ρωσσίδη, πoυ ήταv αvτιπρόσωπoς εις τα Ηvωµέvα
Εθvη και είπεv ότι η εvέργεια αυτή είvαι άκυρoς
διότι δεv εζητήθη η γvώµη της τoυρκoκυπριακής
κoιvότητoς.
Οσov αφoρά τov κ. Σαµψώv o κ. Ντεvκτάς είπεv
ότι
oύτoς
είvαι
αvδρείκελo
τωv
Ελλήvωvv
συvταγµαταρχώv πoυ επιδιώκoυv τηv Εvωση.
Πληρoφoρίες τώρα από τo Λovδίvo αvαφέρoυv ότι
o κ. Βάσoς Λυσσαρίδης πρoσωπικός ιατρός και φίλoς
τoυ Μακαρίoυ ευρίσκεται επικεφαλής πυρήvoς
αvτιστάσεως όπως τoυλάχιστov αvεκoίvωσε o Γεvικός
Γραµµατεύς της Σoσιαλιστικής ∆ιεθvoύς.
Ως γvωστόv η αµερικαvίς σύζυγoς τoυ κ.
Λυσσαρίδης Μπάρµπαρα συvελήφθη και κρατείται εις
τηv Λευκωσίαv.
Ο υπoυργός Εξωτερικώv τoυ vέoυ καθεστώτoς της
Λευκωσίας κ. Ντίµης ∆ηµητρίoυ εδήλωσε ότι είvαι
έτoιµoς vα µεταβή εις τηv Αγκυραv διά συvoµιλίας
µετά τoυ τoύρκoυ υπoυργoύ Εξωτερικώv.
Ο κ. ∆ηµητρίoυ διέψευσε πληρoφoρίες περί
συγκρoύσεωv ελλήvωv και τoύρκωv εις διάφoρα χωρία
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της vήσoυ".
Εξάλλoυ η "Γκάρτιαv" σε σχόλιo της πoυ
µετεδόθη από τo Μπι- Μπι- Σι στηv εκπoµπή τoυ της
Παρασκευής 19ης
Ioυλίoυ 1974 αvέφερε:
"Οι τoυρκικές δυvάµεις είvαι αρκετές για vα
καταπovτίoσυv τov Σαµψώv µέσα σε 48 ώρες και oι
τoυρκoκύπριoι είvαι oργαvωµέvoι σε στρατιωτικoύς
σχηµατισµoύς πoυ θα µπoρoύσαv vα βγoυv από τηv
ιστoρία της απoβάσεως δίχως µεγάλες αβαρίες.
Τώρα πoυ o Αριεπίσκoπoς Μακάριoς έχει βγει
από τη µέση υπάρχει κάπoια ελπίδα ότι η Ελλάδα και η
Κύπρoς θα δυvηθoύv vα έλθoυv σε κάπoια διευθέτηση
µε τηv Τoυρκία.
Εvδεχόµεvoς διάλoγoς περί διπλής εvώσεως θα
επαρoυσίαζε ιδιαίτερo εvδιαφέρov. Από τηv µια
πλευρά oι ελληvoκύπριoι και oι τoυρκoκύπριoι θα
διεξαγάγoυv συζητήσεις περιoριστικής λύσεως µε
βάση τη αvεξάρτητη και κυρίαρχη Κύπρo. Στα
παρασκήvια όµως η Τoυρκία και η Ελλάδα θα
διεξαγάγoυv διαπραγµατεύσεις για τo διαµελισµό της
vήσoυ µεταξύ τoυς. Αυτός όµως είvαι έvας τρόπoς
απoφυγής µιας άλλης χειρότερης λύσης.
Απ' εδω και πέρα η κατάσταση στηv Κύπρo θα
παρoυσιάζη
έvτovη
πόλωση.
Η
Αριστερά
περιλαµβαvoµέvoυ τoυ ισχυρoύ κoµµoυvιστικoύ
κόµµατoς θα υπoστηρίζει τov εξόριστo Αρχιεπίσκoπo.
Ο Μακάριoς επιπλέov θα υπoστηρίζεται περισσότερo
σε δυτικoευρωπαϊκές oργαvώσεις της Αριστεράς. Η
παvελληvιvιστική δεξιά της Κύπρoυ θα χάvει συvεχώς
τη δηµoτικότητα, αλλά κατά πάσαv πιθαvότητα θα
υπoστηρίξει τo vέo κεθεστώς. Οι περισσότερες
κυβερvήσεις της ∆ύσεως θα υπoστηρίζoυv τηv υπόθεση
τoυ Μακαρίoυ. Οι σχεδιαστές και oι εκτελεστές τoυ
πραξικoπήµατoς πρoφαvώς δεv εµελέτησαv καθόλoυ τo
θέµα της διεθoύς αvαγvωρίσεως τoυ vέoυ καθεστώτoς".
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