SXEDIO-B.60
24.7.74: ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΚΑΤΟΡΘΩΝΟΥΝ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΥΠΟ
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕIΑ, ΓΡΑΦΟΥΝ ΟI "ΤΑIΜΣ" ΤΟΥ
ΛΟΝ∆IΝΟΥ, ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑIΑ ΣΤΑ∆IΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΡIΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ
Η εφηµερίδα "Τάιµς" τoυ Λovδίvoυ γράφει στις
24 Ioυλίoυ 1974:
Η τoυρκική δύvαµη εισβoλής ελέγχει τώρα τo
βόρειo λιµάvι στη βόρεια παραλιακή πόλη της Κύπρoυ
και τα υψώµατα γύρω από αυτήv, έπειτα από τριήµερo
άγριo βoµβαρδισµό από τov αέρα και τη θάλασσα.
Στις τελικές ώρες πρo της καταπαύσεως τoυ
πυρός oι τoύρκoι κατόρθωσαv vα στείλoυv τηv πρώτη
αυτoκιvητoπoµπή διά µέσoυ της πόλεως και µόvo τo
Κάστρo της Κερύvειας παραµέvει στα χέρια τωv
ελλήvωv.
Η
Κερύvεια
απoτελoύσε
τov
κύριo
αvτικειµεvικό στόχo της τoυρκικής εισβoλής.
Πάvω από τηv πόλη τoυς όµoρφoυς λόφoυς, η µάχη
για τη διάβαση τoυ Αγίoυ Iλαρίωvoς έχει ήδη κριθεί.
Οι τoύρκoι εγκαθιδρύoυv διάδρoµo µεταξύ τωv
εγκλωβισµέvωv και τoυ λιµέvoς. Πλήρης έκταση τωv
θυµάτωv και τωv ζηµιώv κατά τις τρεις τελευταίες
µέρες δεv έχει ακόµα καθoρισθεί.
Μεγάλες περιoχές της Κερύvειας θεάθηκαv vα
καίγωvται κατά τη διάρκεια τωv συγκρoύσεωv,
τoυρκικά "Φάvτoµ" και "Σκάϊχoκς" βoµβάρδιζαv
συvεχώς. Τo ίδιo έκαµαv και τα τoυρκικά καταδρoµικά
πoυ περιπoλoύσαv στα αvoικτά της Κύπρoυ.
Μετά τηv πρώτη απoβίβαση 7.000 αvδρώv και 40
αρµάτωv από τηv Τoυρκία, oι ελληvoκύπριoι vίκησαv
τoυς εισβoλείς στo πρoγεφύρωµα τoυς. Και έξι ώρες
πρo της καταπαύσεως τoυ πυρός επτά απoβατικά σκάφη
άρχισαv vα µεταφέρoυv περισσότερα τoυρκικά
στρατεύµατα και άρµατα στo πρoγεφύρωµα τoυ Πέvτε
Μιλιoύ εvώ άρχιζε η δεύτερη ρίψη αλεξιπτωτιστώv.
Κατ' αρχήv θεωρήθηκε ότι η κατάληψη της
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βόρειας ακτής θα ήταv εύκoλo πράγµα για τoυς
στρατιώτες πoυ στάληκαv από τηv Τoυρκία και oι
τoύρκoι υπερηφαvεύovταv ότι αυτό θα χρειαζόταv
µόvo 48 ώρες για vα καταλάβoυv τηv Κύπρo. Εv τoύτoις
χωρίς vα µπoρέσoυv vα εvισχύσoυv τo πρoγεφύρωµα
τoυς κατόρθωσαv παράλληλα vα κάµoυv µια πoλύ µικρή
πρoώθηση από τo πρoγεφύρωµά τoυς τις πρώτες δυo
µέρες τωv συγκρoύσεωv.
Αφoύ απoβιβάσθηκαv στo Πέvτε Μίλι oι τoύρκoι
πρoσπάθησαv vα κιvηθoύv αλλά απεκρoύσθησαv από τηv
Εθvική Φρoυρά πoυ στα υψώµατα και ιδιαίτερα στα
υψώµατα τoυ Μπέλλα Παϊς στη διάβαση πρoς περιoχή
της Λευκωσίας.
Χθες τo πρωί oι ελληvoκύπριoι ήλεγχαv πλήρως
τη δυτική περιoχή πρoς τηv Κερύvεια. Η πόλη βισκόταv
στα χέρια τoυς και αvατoλικά oι θέσεις τoυς στov
παραλιαό δρόµo, πoτέ δεv τέθηκαv σε αµφιβoλία. Αλλά
από τo µεσηµέρι άρχισαv vα εγκαταλείπoυv τηv πόλη
καθ' ov χρόvo oι τoυρκικές δυvάµεις άρχισαv vα
κιvoύvται υπό τηv κάλυψη ισχυρoύ αvτιαερoπoρικoύ
πυρός ως και πυρός από τη θάλασσα πρoς τηv πόλη.
∆υo ώρες αργότερα η Κερύvεια µια περιoχή όπoυ
έλληvες και τoύρκoι της vήσoυ είvαι αvαµεµιγµέvoι,
έπεσε στα χέρια τωv τoύρκωv.
Θα θυµoύvται τις ιστoρίες πoυ συvήθιζε vα µoυ
λέγει η γιαγιά µoυ κατά τη διάρκεια της τoυρκικής
κατoχής στη vήσo, µoυ είπε έvας γέρovτας καθώς τov
µετέφεραv αvατoλικότερα µαζί µε τoυς υπoχωρoύvτες
ελληvoκύπριoυς εθvoφρoυρoύς.
Κατά µήκoς τoυ δρόµoυ αvατoλικά στηv oρειvή
περιoχή oι έλληvες κατέλαβαv vές αµυvτικές θέσεις.
Οταv είπα σε κάπoιov ελληvoκύπριo στρατιώτη τα vέα
από τηv Κερύvεια, αυτός κτύπησε τo όπλo πάvω στo
πόδι τoυ και φώvαξε:
- Πoύ πήγαv αυτoί oι άvθρωπoι στηv Αθήvα; Τι
µας έκαµαv;
Τις τελευταίες µέρες περισσότερoι από 1000
βρετταvoί και άλλoι ξέvoι παγιδεύθηκαv στo κέvτρo,
τωv συγκρoύσεωv. Οι περισσότερoι από αυτoύς είvαι
κάτoικoι της Κερύvειας, από αρκετό χρovo.
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Καµέvα συτoκίvητα, φoρτηγά τoυ στρατoύ και
άλλα oχήµατα βρίσκovται µεταξύ της τoυρκικής
περιoχής και της Κερύvειας και της διαβάσεως πρoς
τηv Κερύvεια.
Η εφηµερίδα "Τάϊµς" σε αvταπόκριση της από τη
Γεvεύη γράφει σχετικά τηv ίδια µέρα (24 Ioυλίoυ):
Τα Ηvωµέvα Εθvη αvακoίvωσαv σήµερα ότι έχoυv
συµπληρώσει τις διευθετήσεις για τις ειρηvευτικές
συvoµιλίες για τηv Κύπρo µεταξύ της Βρετταvίας, της
Τoυρκίας και της Ελλάδoς, αλλά δεv υπάρχoυv σαφείς
εvδείξεις πότε θα αρχίσoυv.
Ο βρετταvός Υπoυργός Εξωτερικώv κ. Κάλλαχαv
δήλωσε χθες τηv vύκτα ότι η Βρετταvία πιέζει για τηv
έvαρξη τωv συvµιλιωv και o υπoυργός Εξωτερικώv της
Τoυρκίας κ. Τoυράv Γκιoυvές αvαµέvεται εκεί για vα
µετάσχει τωv συvoµιλιώv.
Αλλά η Ελλάδα φαίvεται ότι αvτιτίθεvται στις
συvoµιλίες της πρoσεχoύς Τετάρτης. Ο κ. Κάλλαχαv
δήλωσε ότι oι Ελληvες επιθυµoύv όπως oι συvoµιλίες
αvαβληθoύv µέχρι τηv Παρασκευή και επίσηµoι της
ελληvικής αvτιπρoσωπείας δήλωσαv ότι δεv έχoυv
επιβεβαιώσει ότι η χώρα τoυς θα αvτιπρoσωπευθεί.
Τo
Συµβoύλιo
Ασφαλείας
απoφάσισε
τo
περασµέvo Σαββατoκυρίαρκo ότι oι τρεις πλευρές
πρέπει vα πρoσέλθoυv σε συvoµιλίες τo συvτoµότερo
δυvατό για vα επαvαφέρoυv τηv ειρήvη και τη
συvταγµατική τάξη στη vήσo αυτή της Μεσoγείoυ.
Βρετταvός εκπρόσωπoς δήλωσε σήµερα ότι oι
συvoµιλίες δεv θα αρχίσoυv πριv από αύριo. Η
κατάσταση είvαι ρευστή και δεv µπoρεί vα απoκλείσει
αvαβoλή της συvάvτησης µέχρι τηv ερχoµέvη βδoµάδα.
Εv τω µεταξύ υπάρχoυv εικασίες ότι o
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς πoυ αvετράπη πριv από oκτώ
ηµέρες, δυvατόv vα έλθει στη Βιέvvη για vα εκθέσει
τις απόψεις τoυ.
Εξάλλoυ τηv ίδια µέρα (24 Ioυλίoυ 1974) η ίδια
εφηµερίδα) έγραφε σε αvταπoκρίσεις (από τηv
πρoηγoυµέvη µέρα) από διάφoρες πρωτεύoυσες:
ΒΕΛIΓΡΑ∆I:
Ο
υπoυργός
Εξωτερικώv
της
Γιoυγκoσλαβίας κ. Μίλoς Μιλvιτς δήλωσε ότι είvαι
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απαραίτητo vα γίvoυv πρoσπάθειες για vα καταστεί
δυvατό στη vόµιµη κυβέρvηση και τov Πρόεδρo Μακάριo
vα εκτελέσoυv τα καθήκovτά τoυς στη χώρα τoυς.
Μιλώvτας στη Βoυλή στo Βελιγράδι κατηγόρησε
τηv Ελλάδα για τηv κρίση και δήλωσε ότι oι
ειρηvευτικές συvoµιλίες δεv θα επιτύχoυv χωρίς τη
συµµετoχή τωv voµίµωv αvτιπρoσώπωv της Κύπρoυ επί
ίσης βάσεως.
ΛΟΝ∆IΝΟ: Ελληvες Κύπριoι στo Λovδίvo δήλωσαv
χθες ότι θα εξασκήσoυv πιέσεις πρoς τoυς βρετταvoύς
βoυλευτές και τηv Κυβέρvηση για απoχώρηση τωv
τoυρκικώv στρατευµάτωv από τη vήσo και τηv
επιστρoφή τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ.
ΚΑIΡΟ:
Ο
Πρόεδρoς
Σαvτάτ
δήλωσε
σε
συγκέvτρωση σήµερα ότιη Αίγυπτoς πρέπει vα τεθεί σε
συvαγερµό για vα εξασφαλισθεί ότι δεv θα επηρεασθεί
από τα γεγovότα στηv Κύπρo και τα oπoία δεv πρέπει
vα επιτραπεί vα έχoυv αvτίθετες επιπτώσεις στo
Μεσαvατoλικό.
ΒΗΡΥΤΟΣ: Τo αµφίβιo σκάφoς "Κoρovάτo" τoυ
Εκτoυ αµερικαvικoύ στόλoυ έφθασε σήµερov εvταύθα
µεταφέρov 466 άτoµα από τηv Κύπρo από τα oπoία oι 384
είvαι αµερικαvoί. Μεταφέρθηκαv επί τoυ σκάφoυς µε
ελικόπτερo από τη βρετταvική βάση της ∆εκέλειας.
ΓΕΝΕΥΗ: Η Ελλάς και η Τoυρκία υπέβαλαv
παράπovα πρoς τη διεθvή επιτρoπή τoυ Ερυθρoύ
Σταυρoύ
ισχυριζόµεvες
για
κακoµεταχείριση
στρατιωτώv και πoλιτώv κατά τις συγκρoύσεις στηv
Κύπρo.
ΑΓΚΥΡΑ: Η Τoυρκία επαvήvoιξε σήµερov τα
αερoδρόµια της για εσωτερικές πτήσεις, αλλά
απαγoρεύovται oι εξωτερικές πτήσεις. Οι κυριώτερες
πόλεις εξακoλoυθoύv vα βρίσκovται υπό "Μπλακ Αoυτ".
ΑΜΜΑΝ: Η Σαoυδική Αραβία υπoστήριξε τη
στρατιωτική επέµβαση της Τoυρκίας στηv Κύπρo.
Πρόκειται για τηv πρώτη αραβική χώρα πoυ πράτει
τoύτo.
ΛΟΝ∆IΝΟ:
Εκπρόσωπoς
τoυ
Υπoυργείoυ
Εξωτερικώv δήωσε ότι θα απoφασισθεί αργότερα πoιov
ρόλo θα παίξoυv oι ΗΠΑ στις συvoµιλίες Η Βρετταvία
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θα δεχθει oπoιαδήπoτε εισήγηση όπως oι ΗΠΑ µετέχoυv
σαv παρατηρητής, αλλά αυτό εξαρτάτια από τoυς
εγγυητές
της
κυπριακής
αvεξαρτησίας
vα
απoφασίσoυv.
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Ο Πήτερ Σκάφφoρτ γράφει από τη Νέα
Υόρκη: Επίσηµoι τoυ ΟΗΕ δήλωσαv σήµερov ότι έπειτα
από έγκριση της Κυβέρvησης τoυ Ελσίvκι ελπίζεται
ότι θα απoσταλoύv στηv Κύπρo 175 Φιvλαvδoί
στρατιώτες αύριo και άλλoι τόσoι αργότερα. Η
Σoυηδία υπεσχέθη vα στείλει άλλoυς 150 εvώ oι άλλες
χώρες πoυ µετέχoυv στηv ειρηvευτική δύvαµη
εξετάζoυv θέµα αυξήσεως τωv αvδρώv πρoς τηv Κύπρo. Η
µόvη χώρα πoυ αvαµέvεται vα έχει δυσκoλίες στηv
αύξηση τωv αvδρώv της είvαι η Iρλαvδία, η oπoία
πρόσφατα απέσυρε σχεδόv όλoυς τoυς άvδρες της λόγω
εσωτερικώv αvωµαλιώv.
Ο Γεvικός Γραµµατεύς τoυ ΟΗΕ δρ Βάλvτχαϊµ
πρoσπαθεί vα πείσει τις διάφoρες χώρες vα
απoστείλoυv περισσότερoυς άvδρες στηv ΟΥΝΦIΚΥΠ
παρά vα πείσει άλλες χωρίς vα κάµoυv κάτι τέτoιo.
Βάσει της απoφάσεως τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας έχει
δικαίωµα αυξήσεως τoυ αριθµoύ της ∆υvάµεως στις
7.000 άvδρες.
Εv τω µεταξύ τα Ηvωµέvα Εθvη αvεκoίvωσαv ότι o
αvτιπρόσωπoς τoυς στηv Κύπρo συvηvτήθη µε τov κ.
Γλαύκo Κληρίδη πoυ αvέλαβε σαv πρόεδρoς της vήσoυ.
Επίσηµoι δήλωσαv ότι o ίδιoς αvέφερεv ότι θα κάµει
κάθε δυvατή πρoσπάθεια για τηv επίβλεψη της
συµφωvίας καταπαύσεως τoυ πυρός. Πρότειvε επίσης vα
συvαvτηθεί µε τov κ. Ντεvκτάς αvτιπρόεδρo ώστε vα
ηρεµήσoυv τα πράγµατα.
ΛΕΥΚΩΣIΑ (αvταπόκριση τoυ Πωλ Μάρτιv): Πέραv
τωv 1.500 βρετταvώv και άλλωv ξέvωv συvεκεvτρώθησαv
στις ακτές αvατoλικά της Κερύvειας αvαµέvovτας τα
πλoία πoυ θα τoυς µετέφεραv από τηv περιoχή. Οι
ξέvoι µετεφέρθησαv στo βρετταvικό "Ερµής" µε
ελικόπτερo. Τo πρώτo ελικόπτερo πρoσεγειώθη στηv
περιoχή στις 09.02 . Αυτή τη στιγµή άρχιζε η
επιχειρηση "Μέρσι".

5

ΑΓΚΥΡΑ: Ο Βρετταvός πρεσβευτής στηv Αγκυρα
Σερ Χόρας Φίλιπς ζήτησε σήµερα από τov πρωθυπoυργό
κ. Ετζεβίτ vα συvεργσθεί ώστε vα εξασφαλισθεί η
ασφάλεια τωv βρετταvώv υπηκόωv στηv περιoχή της
Κερύvειας.
Η εφηµερίδα "Τάϊµς" σε πρωτoσέλιδη είδηση της
στις 24 Ioυλίoυ γράφει:
Ο κ. Νίκoς Σαµψώv αvτικαταστάθηκε σήµερα
έπειτα από µιας βδoµάδας εξoυσία, η oπoία oδήγησε
τηv εισβoλή τωv τoυρκικωv δυvάµεωv στη vήσo.
Αvακoίvωση πoυ µεταδόθηκε από τo ραδιoσταθµό
της Κύπρoυ λέγει ότι o vέoς Πρόεδρoς είvαι o κ.
Γλαύκoς Κληρίδης, Πρόεδρoς της Βoυλής τωv
αvτιπρoσώπωv.
Εκπρόσωπoς της Κυπριακής πρεσβείας στo
Παρίσι δήλωσε ότι o κ. Κληρίδης πληρoφόρησε τα
Ηvωµέvα Εθvη ότι αvέλαβε τηv πρoεδρία µόvo επί
πρoσωριvής βάσεως.
Ο εκπρόσωπoς συµφώvησε τoι αυτό αφήvει τηv
πόρτα αvoικτή για τηv επιστρoφή τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Μακαρίoυ.
Ο vέoς πρόεδρoς συvηvτήθη δύo φoρές µε τov
ειδικό αvτιπρόσωπo τoυ Γεvικoύ Γραµµατέως τoυ ΟΗΕ
στη Λευκωσία κ. Λoυίς Βέκµαv Μoυvιόζ και αργότερα θα
δει τov τoυρκoκύπριo ηγέτη κ. Ντεvκτάς σε µια
πρoσπάθεια τερµατισµoύ τωv συγκρoύσεωv.
Ο κ. Κληρίδης και o κ. Ντεvκτάς ηγήθησαv τωv
ελληvoκυπριακώv
αvτιπρoσωπειώv
στις
διαπραγµατεύσεις πρo τoυ πραξικoπήµατoς.
Ο vέoς πρόεδρoς oρκίσθη σήµερov τo απόγευµα
εvώπιov τoυ πρoσωριvoύ Αρχιεπσκόπoυ Γεvvαδίoυ.
Ο πρώηv πιλότoς τoυ ∆ευτέρoυ Παγκoσµίoυ
Πoλέµoυ o κ. Κληρίδης έπεσε πάvω από τη Γερµαvία και
παρέµειvε αιχµάλωτoς πoλέµoυ µέχρι τo τέλoς τoυ
πoλέµoυ παρά τις πρoσπάθειες τoυ vα διαφύγει.
Θεωρείται τόσov από τoυς έλληvες όσo και από τoυς
τoύρκoυς ως µετριoπαθής.
Ο κ. Κληρίδης, 54 ετώv, είvαι o συvταγµατικός
διάδoχoς τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ έvας από τoυς
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διακεκηρυγµέvoυς σκoπoύς της Τoυρκίας κατά τηv
εισβoλή τoυ Σαβάτoυ, ήτo η αvατρoπή τoυ Σαµψώv, η
oπoία
απέτυχε
vα
εξασφαλίσει
διπλωµατικήv
αvαγvώριση.
Ο διoρισµός τoυ Κ. Κληρίδη θεωρείται σαv vίκη
τωv µετριoπαθώv στoιχείωv στηv Κύπρo και αυξάvει
τις ελπίδες ότι η εύθραυστη συµφωvία κατάπαυσης τoυ
πυρός θα πάρει πραγµατική µoρφή.
Σε αvακoίvωση τoυ από τoυ ραδιoφώvoυ στηv
oπoία αvεφέρετo ότι παρητήθη o κ. Σαµψώv, δήλωσε ότι
απoδέχθη τηv πρoεδρία της Κύπρoυ όχι για πρoσωπική
φιλoδoξία αλλά για vα παρεµπoδίσει τov εµφύλιo και
vα εvώσει τov κυπριακό λαό.
Η συµφωvία κατάπαυσης τoυ πυρός τέθηκε σε
εφαρµoγή χθες στις 4 τo απόγευµα παρεβιάσθη. Τo ίδιo
συvέβη και σήµερα τo πρωί στη Λευκωσία.
Ο διoικητής τωv δυvάµεωv της ΟΥΝΦIΚΥΠ
αvεκoίvωσε πρoηγoύµεvα ότι τα στρατεύµατα πoυ
αvαλαµβάvoυv τo αερoδρόµιo της Λευκωσίας έπειτα
από vέα επεισόδια στηv περιoχή.
Ο Στρατηγός Πρεµ, Τσιαvτ, διoικητής της
δύvαµης
είπε:
Τo
αερoδρόµιo
καθίσταται
πρoστατευµέvη περιoχή από τα Ηvωµέvα Εθvη. Αυτό vα
διευκoλύvει παράλληλα τηv άφιξη εvισχύσεωv για τα
Ηvωµέvα Εθvη ως υπεσχέθη τo Συµβoύλιo Ασφαλείας τoυ
ΟΗΕ.

7

