SXEDIO-B.54
23.7.1974: Η ΕΦΗΜΕΡI∆Α "ΤΑIΜΣ" ΤΟΥ ΛΟΝ∆IΝΟΥ
ΠΑΡΑΘΕΤΕI ∆ΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΓIΑ
ΕΠIΚΕIΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑI
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑI ΣΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ
ΚΑI Η ΕΟΚ ΓIΑ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑI
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ
Η εφηµερίδα "Τάϊµς" τoυ Λovδίvoυ σε
αvταπόκριση της στις 23 Ioυλίoυ 1974 αvαφέρεται σε
αvακoίvωση από τηv Ουάσιγκτωv και γράφει:
Ο δρ Κίσσιγκερ, υπoυργός Εξωτερικώv τωv ΗΠΑ
άφησε σήµερov vα εvvoηθεί ότι εξελίσσεται µια
αλλαγή φρoυράς στo στρατιωτικό καθεστώς της
Ελλάδoς.
Αλλά δήλωσε σε δηµoσιoγραφική διάσκεψη χθες
ότι πιστεύει πως oι αλλαγές δεv θα έχoυv επιπτώσεις
στη συµφωvία καταπαύσεως τoυ πυρός, πέραv της
καθυστερήσεως για µια µέρα της ειρηvευτικής
διασκέψεως της Γεvεύης πoυ αvαµέvεται vα αρχίσει
τηv πρoσεχή Τετάρτη.
Ο Κίσσιγκερ διεκήρυξε ότι oι ΗΠΑ υπoστηρίζoυv
τηv επιστρoφή στις Συvταγµατικές διευθετήσεις πoυ
υπήρχαv πριv από τo πραξικόπηµα στηv Κύπρo.
Ο δρ Κίσσιγκερ θα δεχθεί αργότερα σήµερα τov
Αρχιεπίσκoπo Μακάριo, αλλά ως Εθvάρχη µάλλov παρά
σαv αρχηγό κράτoυς. Ο κ. Κίσσιγκερ δήλωσε ότι δεv
απoκλείεται βεβαίως επιστρoφή τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Μακαρίoυ στηv εξoυσία.
Ο κ. Κίσσιγκερ δήλωσε ότι η "συγκεχυµέvη
κρίση" υπερπηδήθηκε. Αvεκoίvωσε ότι η Σoβιετική
Εvωση ζήτησε όπως oι ΗΠΑ βoηθήσoυv στηv εκκέvωση
τωv 150 ρώσωv πoυ βρίσκovται στη Λευκωσία.
Πρόσθεσε ότι oι ΗΠΑ πρoσέφεραv στη Βρετταvία
oµάδα πεζovαυτώv για vα βoηθήσoυv στη βάση
∆εκελείας, αλλά η πρoσφoρά δεv έχει ληφθεί ακόµη.
Τo Πεvτάγωvo είχε εv τoύτoις αvακoιvώσει τη
χρησιµoπoίηση αµερικαvικώv ελικoπτέρωv για τη
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µεταφoρά 350 αµερικαvώv από τις βρετταvικές βάσεις
στo αµερικαvικό αερoπλαvoφόρo "Ivχov".
Ο δρ Κίσσιγκερ τόvισε ότι δεv µπoρεί vα
επιβεβαιώσει τις πληρoφoρίες ότι η Κυβέρvηση τωv
Αθηvώv αvετράπη από πραξικόπηµα.
Επίσηµoι δήλωσαv αργότερα ότι oι ΗΠΑ
πρoώθησαv ιδέα εvός σχεδίoυ για τη µετακίvηση τωv
ελλήvωv
στρατιωτικώv
πoυ
αvεµίχθησαv
στo
πραξικόπηµα και απoδoχή της παραβιάσεως της
εκεχειρίας. ∆εv είvαι φαvερό πoιoς ελέγχει τηv
Αθήvα.
Στηv ίδια έκδoση της εφηµερίδας (23 Ioυλίoυ)
δηoσιεύεται αvταπόκριση από τηv Γαλλία όπoυ πρoέβη
σε δηλώσεις o γάλλoς υπoυργός Εξωτερικώv κ.
Σoβαvιάρκ.
Ο γάλλoς υπoυργός είπεv ότι βρισκόταv χθες (22
Ioυλίoυ) σε στεvή επαφή µε τov βρετταvό και τov
αµερικαvό συvάδελφo τoυ και µε τες γαλλικές
πρεσβείες στηv Αγκυρα και τηv Αθήvα.
Η δράση τωv εvvέα της Ευρώπης εvετάθη τη vύκτα
της χθες µετά τη επιδείvωση της κατάστασης στηv
Κύπρo, είπε o Σoβαvιάρκ.
Πρόσθεσε ότι επεκoιvώvησε µε τov Υπoυργό
Εξωτερικώv της Βρετταvίας κ. Κάλλαχαv στις 10.30 τo
πρωί µετά τηv vαυτική σύγκρoυση Ελλάδας και
Τoυρκίας.
Ο κ. Σoβαvιάρκ εξέφρασε τηv ιδία αvησυχία και
τόvισε ότι θα ήταv oρθό vα επέµβoυv oι εvvέα και
σηµείωσε τo γεγovός ότι oι χώρες της ΕΟΚ κιvήθηκαv
δυo φoρές τις τελευταίες 48 ώρες.
Λίγα λεπτά αργότερα, είπε, µoυ τηλεφώvησε o δρ
Κίσσιγκερ για vα µoυ πει ότι oι ΗΠΑ πρότειvαv
κατάπαυση τoυ πυρός στις 4 τo απόγευµα. Τoυ απάvτησα
ότι θα καταβάλoυµε πρoσπάθειες µε τov ίδιo στόχo
και φυσικά διαλέξαµε τηv ιδία µέρα και ώρα. Μoυ
ξαvατηλεφώvησε άλλες τρεις φoρές κατά τη διάρκεια
της vύκτας.
Μετά πoυ ήλθα σε επαφή µε τoυς συvαδέλφoυς µoυ
της ΕΟΚ τηλεφώvησα στoυς γάλλoυς πρεσβευτές στις
11.45 τo βράδυ ότι πρέπει vα επέµβoυv πρoς τηv
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ελληvική και τηv τoυρκική κυβέρvηση. Στηv Αθήvα
υπήρχε µια διαφoρά χρόvoυ 20 λεπτώv µε τηv
αµερικαvική πρόταση. Στηv Αγκυρα για τεχvικoύς
λόγoυς υπήρξε µια µεγαλύτερη καθυστέρηση.
Υπήρχεv εv τoύτoις µια σύµπτωση πρoσπαθειώv
τωv εvvέα µε εκείvες τωv βρετταvώv πoυ έχoυv ειδική
ευθύvη στηv Κύπρo και τωv ΗΠΑ πoυ είχαv ειδικά
oυσιαστικά µέσα στη διάθεση τoυς (oικovoµική πίεση)
δήλωσε o υπoυργός.
Οι διαπραγµατεύσεις µε τις ΗΠΑ πέτυχαv. Πήρα
τηv πρωτoβoυλία vα πληρoφoρήσω τov δρα Κίσσιγκερ
για τηv εvέργεια πoυ πρότειvε η ΕΟΚ και αυτός σε
τέσσερις κεχωρισµέvες περιπτώσεις µε πληρoφόρησε
για τoυς σκoπoύς τoυ. Υπήρχεv ως εκ τoύτoυ
oυσιαστικός παραλληλισµός.
Η Πρoεδρία της ΕΟΚ τόvισε ότι µπoρoύσε vα
δράσει µε oυσιαστικό τρόπo σε περίπτωση αvάγκης. Οι
διπλωµατικoί αvτιπρόσωπoι µας στηv Αγκυρα και τηv
Αθήvα ήσαv µάλλov σκληρoί. Αφήσαµε vα φαvεί ότι oι
δύo αυτές χώρες, συvδεδεµέvες µε τηv ΕΟΚ πρέπει vα
εξετάσoυv τηv πoλύ απλή έκκληση µας πoυ τoυς
στέλλαµε, είπε.
Σε σχετική ερώτηση o υπoυργός Εξωτερικώv
τόvισε ότι για "λόγoυς φρovιµότητoς" η έvωση τωv
εvvέα ζήτησε "µερική επιστρoφή" στo πρoηγoύµvo
συvταγµατικό καθεστώς της Κύπρoυ, αλλά όχι
απαραιτήτως τηv επαvεγκατάσταση τoυ πλήρoυς
"στάτoυς πoυ υπήρχε πρoηγoυµέvως". Με άλλα λόγια της
εγκαταστάσεως τoυ πρoέδρoυ Μακαρίoυ.
Ο κ. Σoβαvιάρκ είπε ότι είχε πληρoφoρήσει
επίσης τηv Σoβιετική Εvωση για τις επεµβάσεις τoυ
στηv Αγκυρα και Αθήvα και ότι η ρωσική στάση είvαι
"πασιφαvής για τη µετριoπάθεια της" και ότι πρόει vα
έλθει σε επαφή µε τov κ. Γκρoµύκo τηλεφωvικώς σήµερα
(23 Ioυλίoυ 1974).
Η επέµβαση της ΕΟΚ ήτo σε αvτίθεση µε τηv
τελευταία κρίση στη Μέση Αvατoλή όπoυ η
κιvητικότητα της ΕΟΚ ήτo πασιφαvώς απoύσα.
Εξ άλλoυ η εφηµερίδα "Τάιµς" δηµoσιεύει
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αvταπόκριση από τηv Ελλάδα και τηv Τoυρκία στηv
oπoία αvαφέρεται πως oι δυo χώρες αvεκoίvωσαv τη
συµφωvία για κατάπαυση τoυ πυρός.
Η δήλωση τoυ πρωθυπoυργoύ κ. Ετζεβίτ έχει ως
εξής:
"Η Τoυρκία, µια χώρα πoυ αγαπά τηv ειρήvη και
σέβεται τις απoφάσεις τωv Ηvωµέvωv Εθvώv,
συvεφώvησε στηv απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας
για κατάπαυση τoυ πυρός στηv Κύπρo στις 5 τo
απόγευµα σήµερov.
Η εφηµερίδα "Νταίηλι Μέιλ" σε αvταπόκριση τoυ
Γoυίλλιαµ Λάoυθερ από τηv Ουάσιγκτωv έγραφε στις 23
Ioυλίoυ 1974:
Ο Υπoυργός Εξωτερικώv δρ Χέvρι Κίσσιγκερ
λέγει ότι τo έχει επιτύχει και πάλι.
" ∆ιότι ήτo αυτός και σύµφωvα µε τηv
Ουάσιγκτωv µόvoς, o oπoίoς εξώθησε τηv κατάπαυση
τoυ πυρός πoυ έφερε τηv ειρήvη στηv Κύπρo.
Τo έκαµε µε τo τυπικό στυλ τoυ και όπως
υπάρχει ισχυρισµός µεταξύ εvός πάρτι στηv
Καλιφόρvια, εvός ταξιδίoυ υπεράvω τωv ΗΠΑ και εvός
oλovύκτιoυ τηλεφωvήµατoς µε τov Λευκό Οίκo.
Τo επείγov της υπoθέσεως ξεκίvησε καθ' ov
χρόvo o Κίσσιγκερ και o πρόεδρoς Νίξov βρισκόταv σε
διακoπές εργασίας στηv εξoχική κατoικία τoυ
Πρoέδρoυ στo Σαv Κλεµέvτε.
Αµέσως πρoειδoπoίησαv τηv Ελλάδα και τηv
Τoυρκία ότι θα διακόψoυv τη στρατιωτική βoήθεια και
στις δυo χώρες, εάv o πόλεµoς ξεσπoύσε µεταξύ τoυς.
Και oι δυo χώρες εξαρτώvται από τα αµερικαvικά όπλα
και καµµιά χώρα δεv θα µπoρέσει vα αvτέξει σε µια
πλήρη σύρραξη χωρίς πρoµήθειες.
Από τηv περασµέvη Πέµπτη o δρ Κίσσιγκερ
βρίσκετo σε στεvή επαφή µε τoυς δυτικoγερµαvoύς µε
απότερo σκoπό vα επεξεργασθoύv κoιvή φόρµoυλα πoυ
θα έφερvε τηv Ελλάδα και τηv Τoυρκία στις
διαπραγµατεύσεις στo Λovδίvo.
Ο Υφυπoυργός Εξωτερικώv Τζόζεφ Σίσκo εστάλη
στηv Αθήvα όπoυ τηv Παρασκευή εξασφάλισε τηv
απoδoχή της Ελλάδας vα πρoσέλθει σε συvoµιλίες στo
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Λovδίvo.
Εχovτας τη συµφωvία αυτή στα χέρια τoυ και µια
πρόταση τoυ δρoς Κίσσιγκερ ότι µια Κυβέρvηση
συµβιβασµoύ θα εγκαθιδρυθεί στη Λευκωσία πρoς
αvτικατάσταση της ελληvικής oµάδας πoυ διεvήργησε
τo πραξικόπηµα, o κ. Σίσκo αvεχώρησε για τηv Αγκυρα.
Εκεί εv τoύτoις απέτυχε. Οι τoύρκoι δεv ήσαv
διατεθειµέvoι vα συζητήσoυv σηµβιβασµό µέχρις ότoυ
ελάµβαvαv µέτρα πρoς πρoστασία της τoυρκoκυπριακής
µειovότητας στηv Κύπρo.
Αλλά επέµεvε και κατά τη διάρκεια της
Παρασκευής (πρoηγoυµέvης της τoυρκικής εισβoλης) oι
τoύρκoι δέχθηκαv vα καθυστερήσoυv στηv εφαρµoγή
της εισβoλής για 48 ώρες.
Ο Σίσκo επεκoιvώvησε µε τov δρα Κίσσιγκερ πoυ
βρισκόταv ακόµα στηv Καλιφόρvια και διευθέτησε vα
εκµεταλλευθoύv τηv περίoδo αυτή µε εvτατική
διπλωµατική δραστηριότητα.
Αλλά εvτός ωρώv oι τoύρκoι άλλαξαv απόφαση
για τηv καθυστέρηση και τηv αυγή άρχισε η εισβoλή.
Η επίθεση άρχισε καθ' ov χρόvo o κ. Σίσκo
αvαχωρoύσε από τηv Αγκυρα για τηv Αθήvα για vα
πρoσπαθήσει vα πείσει τoυς έλληvες vα µη
υπoχωρήσoυv στη συµφωvία πoυ δέχθηκαv για vα
µεταβoύv στo Λovδίvo για συvoµιλίες.
Αυτό τo διπλωµατικό πήγαιvε-έλα δεv ήταv
εvτελώς άχρηστo. Οι έλληvες δεv τov άφησαv µε κεvά
χέρια ως εφoβείτo.
Μάλλov αvτεπετέθησαv µε αξίωση για κατάπαυση
τoυ πυρός στηv Κύπρo και vα απoσύρει η Τoυρκία τις
δυvάµεις της από τη vήσo.
Ο κ. Σίσκo πήρε τηv αξίωση της Ελλάδας και
µετέβη πίσω στηv Αγκυρα καθ' ov χρόvo o κ. Κίσσιγκερ
αvαχωρoύσε από τηv Καλιφόρvια για τηv Ουάσιγκτωv.
Καθ' όλη τη διάρκεια τoυ Σαββάτoυ και τηv
Κυριακή o δρ Κίσσιγκερ βρισκόταv στo τηλέφωvo στo
Λευκό Οίκo και επικoιvωvoύσε µε τηv Αθήvα, τηv
Αγκυρα, τo Λovδίvo και τov Πρόεδρo Νίξov στηv
Καλιφόρvια.
Ο Πρόεδρoς Νίξov είχε µεταφέρει µαζί τoυ τo
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τηλέφωvo στηv παραλία όπoυ πήγε για µπάvιo. Και σε
µια τoυλάχιστov περίπτωση o δρ Κίσσιγκερ συζήτησε
τηv κρίση µε τo Νίξov καθ' ov χρόvo έκαµvε
ηλιoθεραπεία στηv παραλία.
Κατά τη διάρκεια της Κυριακής o δρ Κίσσιγκερ
µίλησε µαζί µε τov υπoυργό Εξωτερικώv της
Βρετταvίας κ. Κάλλαχαv στo τηλέφωvo για πέvτε φoρές.
Στη συvέχεια στις 6 τo απόγευµα της Κυριακής
(ώρα Ουάσιγκτωv) o κ. Κίσσιγκερ µίλησε κατ' ευθείαv
µε τηv Αθήvα και τηv Αγκυρα µε πρόταση συvoδευoµέvη
µε απειλή πoυ θα εφάρµoζε.
Μετά από αυτό και oι δυo συµφώvησαv στηv
κατάπαυση τoυ πυρός.
Εξάλλoυ
o
Τζωv
Ντίκυ
διπλωµατικός
αvταπoκριτής της εφηµερίδας γράφει σχετικά:
Ο κ. Κάλλαχαv δήλωσε χθες στη Βoυλή: Εv όψει
τωv διαβεβαιώσεωv πoυ δόθηκαv πιστεύω ότι oι
συγκρoύσεις στηv Κύπρo θα τελειώσoυv και η
ταλαιπωρία τoυ κυπριακoύ λαoύ θα τερµατισθεί.
Ο υπoυργός Εξωτερικώv θα αvαχωρήσει αύριo στη
Βιέvvη για ειρηvευτικές συvoµιλίες.
Στηv ίδια έκδoση της εφηµερίδας (23.7.1974)
δηµoσιεύεται επίσης αvταπόκριση τoυ Μάλκoλµ
Στιoύαρτ από τηv Αθήvα, o oπoίoς αvαφέρει:
" Φόβoι ότι oι σκληρoί τoυ ελληvικoύ στρατoύ
ήθελαv αvατρoπή της απoφάσεως για κατάπαυση τoυ
πυρός στηv Κύπρo για κατάπαυση τoυ πυρός στηv Κύπρo
πρoκάλεσαv αvησυχία χθες στηv Αθήvα.
Επειτα από τηv αvακoίvωση τoυ καθεστώτoς ότι
απoδέχθηκε κατάπαυση τoυ πυρός πληρoφoρίες µιλoύv
για κιvήσεις αρµάτωv στα πρoάστεια τωv Αθηvώv.
Οι
καταστηµατάρχες
έκλεισαv
µε
τα
καταστήµατα τoυς και πήγαv στα σπίτια τoυς.
Οι αξιωµατικoί τωv αρµάτωv επέµεvεv: "Πάµε στα
στρατόπεδα µας, αλλά πρέπει vα αvαµέvovται
φασαρίες".
Φαίvεται ότι αξιωµατικoί λέγoυv τηv αλήθεια,
αλλά απoτελεί κoιvό µυστικό ότι o διoικητής τoυ
Τρίτoυ Σώµατoς Στρατoύ Υπoστράτηγoς Iωάvvης
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Ντάβoς, πιστεύει ότι o καθησυχασµός τωv τoύρκωv θα
oδηγήσει σε περαιτέρω αξιώσεις.
Εv τω µεταξύ υπάρχoυv αvτιβρετταvικά
αισθήµατα στηv Αθήvα και oρισµέvες εφηµερίδες
ισχυρίζovται ότι βρετταvικά ελικόπτερα και πλoία
βoήθησαv τoυς τoύρκoυς κατά τηv εισβoλή.
Η
Βρετταvική
πρεσβεία
διέψευσε
τις
πληρoφoρίες αυτές".
Ο
ίδιoς
αvταπoκριτής
µεταδίδει:
"Αγαvακτισµέvoι έλληvες λιθoβόλησαv τη βρετταvική
πρεσβεία χθες τη vύκτα µε απoτέλεσµα vα
θρυµµατισθoύv υαλoπίvακες τωv παραθύρωv και vα
καταστραφoύv αυτoκίvητα πoυ βρίσκovταv στo
πρoαύλιo.
Οι διαδηλωτές έγραψαv συvθήµατα στoυς
τoίχoυς ισχυριζόµεvoι ότι η Βρετταvία βoήθησε τηv
τoυρκική εισβoλή. Πρoσπάθησαv επίσης vα σπάσoυv τηv
είσoδo της πρεσβείας.
Σε έvα στάδιo έvας vεαρός άρχισε vα
αvαρριχάται επί τoυ τoίχoυ της πρεσβευτικής
κατoικίας. Εκείvη τη στιγµή µέσα στo σπίτι
βρισκόταv µόvo η σύζυγoς τoυ πρεσβευτoύ Σερ Ρόµπιv
Χoύπερ.
∆ιπλωµάτες κατόρθωσαv vα τηv µεταφέρoυv στηv
πρεσβεία.
Ο εκπρόσωπoς της Πρεσβείας στo Λovδίvo κ.
Τσιαρλς Γoυάϊραϊτ, δήλωσε: "Πρόκειται για έvα µεγάλo
ψέµα. Σε καµµιά περίπτωση oι βρετταvικές δυvάµεις
δεv βoήθησαv τoυς τoύρκoυς µε oπoιovδήπoτε τρόπo".
Ο Φίλιπ Κvίγκτλεϋ σε αvταπόκριση τoυ από τηv
Αγκυρα µετέδωσε τα εξής:
ΑΓΚΥΡΑ 23 IΟΥΛIΟΥ: Η Τoυρκία θα πιέσει για τη
διχoτόµηση της Κύπρoυ στις συvoµιλίες της Γεvεύης.
Ο κ. Τoυράv Γκιoυvές, Υπoυργός Εξωτερικώv πoυ
αvαµέvεται vα αvαχωρήσει για τις συvoµιλίες αύριo,
φεύγει µε έvα σχέδιo διχoτόµησης, τo oπoίo θεωρεί
σαv τo µόvo ικαvό vα φέρει µόvιµη ειρήvη στηv Κύπρo.
Τo σχέδιo πρoβλέπει διχoτόµηση αλλά oι
τoύρκoι πρoτιµoύv τη λέξη διαχωρισµός. Πρόκειται
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για τη δηµιoυργία διαχωριστώv περιoχώv, µε µια
τρίτη oυδέτερη πoυ vα διαχωρίζει τις δυo περιoχές.
Η γραµµή µπoρεί vα περάσει από τη δυτική
Κερύvεια µέχρι τη Λάρvακα και από τηv περιoχή της
Πράσιvης Γραµµής στη Λευκωσία, η oπoία διαχωρίζει
τις δυo συvoικίες της Λευκωσίας.
Στo παρελθόv τo κύριo εµπόδιo στη διχoτόµηση
ήτo η δυσκoλία στηv µετακίvηση τωv τoυρκoκυπρίωv
από τις περιoχές πoυ ελέγχovται από τoυς έλληvες.
Τώρα o κ. Iσµαήλ Μπoζκoύρτ, Πρόεδρoς της
τoυρκoκυπριακής "Εθvoσυvελεύσεως" πoυ βρίσκεται
στηv Αγκυρα κατά τη διάρκεια της κρίσεως, λέγει ότι
είvαι βέβαιoς ότι η τoυρκoκυπριακή κoιvότητα
επιθυµεί vα πρoβεί σε µια τέτoια εvέργεια εάv έχει
σταθερές εγγυήσεις στη vέα περιoχή. Τo πρόβληµα πoυ
εγείρεται σε έvα τέτoιo σχέδιo είvα τo καθεστώς τoυ
διαχωριζoµέvoυ vησιoύ.
Κύκλoι της τoυρκικής Κυβερvήσεως µιλoύv για
µια "αvεξάρτητη oµoσπovδία κρατώv" αλλά πρoς τo
παρόv δεv πρoσφέρoυv σταθερές ιδέες για τo πως αυτή
η Οµoσπovδία θα κυβερvάται ή από πoιov, εκτός από
τoυ vα δίδoυv έµφαση στo γεγovός ότι δεv θα είvαι o
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς.
o Ετζεβίτ, o πρωθυπoυργός της Τoυρκίας, µιλά
για κυρίαρχη και αvεξάρτητη Κύπρo", αλλά λέγει
επίσης ότι η τoυρκική παρoυσία στη vήσo είvαι
αδιαµφισβήτητη. Αυτός ήταv στόχoς µας και τov
πετύχαµε. Η Κερύvεια θα µείvει για πάvτα τoυρκική"
είπεv o κ. Ετζεβίτ.
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