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SXEDIO-B.52 
 
 21.7.1974: Η "ΣΑΝΤΑIΥ ΤΑIΜΣ" ΜΕΤΑ∆I∆ΕI 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚIΚΗΣ ΕIΣΒΟΛΗΣ. 
ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ, ΑΝΑΦΕΡΕI, ΛIΓΟ ΠΡIΝ ΑΡΧIΣΕI Η ΕIΣΒΟΛΗ Ο 
ΤΖΟΖΕΦ ΣIΣΚΟ ΚΑΤΕΒΗΚΕ ΣΤIΣ 5.25 ΤΟ ΠΡΩI, ΤΗΣ 20ΗΣ 
IΟΥΛIΟΥ ΤΑ ΣΚΑΛIΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕIΟΥ ΤΟΥ ΕΤΖΕΒIΤ, 
ΚΑΤΑΣΠΡΟΣ ΚΑI ΘΥΜΩΜΕΝΟΣ, ΕΝΩ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝIΚΟ ΕΠIΤΕΛΕIΟ ΟΠΟΥ Ε∆ΩΣΕ ΤΗ 
∆IΑΤΑΓΗ ΓIΑ ΝΑ ΑΡΧIΣΕI Η ∆IΑ∆IΚΑΣIΑ ΤΗΣ ΑΠΟΒΑΣΗΣ 
 
 Η εφηµερίδα " Σάvτεϋ Τάϊµς" (SUNDAY TIMES) τoυ 
Λovδίvoυ σε ρερπoρτάζ της στις 21 Ioυλίoυ 1974, 
επoµέvη της έvαρξης της τoυρκικής εισβoλής στηv 
Κύπρo έγραφε: 
 "Η Τoυρκική επέµβαση στηv Κύπρo είvαι µια 
δικαιoλoγηµέvη εvάσκηση εθvικής δύvαµης πρoς 
υπεράσπιση εvός εvδιαφέρovτoς και εκπλήρωση µιας 
υπoχρέωσης πoυ απoρρέει από µια συvθήκη. 
 Οι πρooπτικές για έvα ελληvoτoυρκικό πόλεµo 
αvησυχoύv πoλύ τov κόσµo, περιλαµβαvoµέvωv και τωv 
µεγάλωv δυάµεωv. Υπάρχει µια πoλύ µικρή πιθαvότητα, 
η τoυρκική εισβoλή vα επιτύχη ταχεία και καθαρή 
επιστρoφή της vόµιµης Κυβέρvησης στηv Κύπρo- όπως 
ισχυρίσθηκε η Τoυρκία. Καvέvα από αυτά δεv µπoρεί vα 
υπoτηριχθεί και η χθεσιvή απoδoκιµασία τoυ  
Κάλλαχαv (υπoυργoύ Εξωτερικώv της Βρετταvίας) δεv 
θέτει τη Βρετταvία σε καλό δρόµo. 
 Η δήλωση τoυ απoτελεί τηv αvτίδραση εvός 
σχετιζoµέvoυ παρατηρητή πoυ λυπάται µάλλov παρά 
δήλωση εvός Υπoυργoύ Εξωτερικώv, o oπoίoς 
πραγµατικά αvαγvωρίζει τηv ειδική ευθύvη της 
Βρεταvίας για τηv επικράτηση τωv κoιvoτικώv 
δικαιωµάτωv στηv Κύπρo. 
 Η Βρετταvία δεv µπoρoύσε vα κιvηθεί µόvη 
στρατιωτικά, εvαvτίov τoυ παραvόµoυ καθεστώτoς τoυ 
Σαµψώv. Πoλύ σκληρές συζητήσεις θέτoυv εαυτές 
εvαvτίov µιας τέτoιας περιπέτειας. Θα χρειαζόταv 
τoυλάχιστov δυo εβδoµάδες και θα στoίχιζε πoλύ 
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ακριβά. Στα µάτια τωv ελληvoκυπρίωv oπoιαδήπoτε 
εvέργεια πoυ θα γιvόταv από κoιvoύ µε τηv Τoυρκία θα 
καθίστα εχθρoύς τoυς βρετταvoύς πoυ βρίσκovται 
διασκoρπισµέvoι στηv vήσo και θα έθετε σε κίvδυvo 
τηv ζωή τoυς. ∆υvατό vα αvαµίγvυε τo βρετταvικό 
στρατό πoυ ήδη είvαι αvαµεµιγµέvoς στo Ωλστερ 
(Βόρειoς Iρλαvδία) σε έvα ακόµη µακρό και αµφίβoλo 
αγώvα. Για τoυς λόγoυς αυτoύς ως και για άλλoυς, η 
βρετταvική Κυβέρvηση απooφάσισε σωστά, εvαvτίov 
της εκπλήρωσης τωv ευθυvώv της βάσει τωv συµφωvιώv 
τoυ 1960 vα µη χρησιµoπoιήσει τov στρατό. 
 Αvτίθετα διάλεξε vα ηγηθεί τωv διπλωµατικώv 
πρoσπαθειώv για τηv επικράτηση της ειρήvης και τo 
έκαµε αυτό µε εvτυπωσιακή δράση. ∆ιαλέγovτας αυτό, 
εv τoύτoις η Βρετταvία περιώρισε αισθητά τηv αξία 
της αιρχικής εγγυήσεως. Σωστό πρoς τηv κατεύθυvση 
αυτή είvαι όπως o υπoυργός Εξωτερικώv επέµβη πρoς 
τηv άλλη δύvαµη πoυ είvαι σε θέση vα υπερσπίσει τoυς 
τoυρκoκύπριoυς και τα τoυρκικά εθvικά συµφέρovτα, 
από τις συvέπειες τoυ πραξικoπήµατoς τoυ Σαµψώv. 
 Οι συvέπειες, αυτές ήταv εύκoλo vα 
πρoβλεφθoύv. Ο Σαµψώv αφιέρωσε µια ζωή για τηv Εvωση 
µε τηv Ελλάδα. Ο ισχυρισµός τoυ τηv περασµέvη 
βδoµάδα ότι αυτός δεv είvαι o στόχoς τoυ πλέov, δεv 
θεωρείται αληθιvός στo Λovδίvo. Η ελληvική 
Κυβέρvηση διά τωv αξιωµατικώv της κυπριακής 
Εθvoφρoυράς έπαιξε φαvερά έvα µεγάλo µέρoς στηv 
αvατρoπή τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ. Οι Αµερικαvoί 
είτε δεv πρoσπάθησαv ή µάλλov αργά πρoσπάθησαv vα 
χρησιµoπoιήσoυv τηv αvαµφίβoλη επιρρoή τoυς στηv 
Αθήvα και vα αvαγκάσoυv τoυς ελλαδίτες vα µη 
πραγµατoπoιήσoυv τo πραξικόπηµα. 
 Οι βρετταvoί κατέστησαv σαφές ότι δεv θα 
ήθελαv vα αvαµιχθoύv από κoιvoύ στρατιωτικώς ή 
ακόµη και µε λόγια vα τα υπoστηρίξoυv. Ούτε oι 
εκφράσεις απoγoήτευσης για τov Σαµψώv oύτε τα 
διπλωµατικά µέσα ήσαv για τηv Αγκυρα ικαvή 
υπoχρέωση εκ µέρoυς τωv δυo µεγάλωv συµµάχωv της 
στo ΝΑΤΟ. Εvόσω περvoύσαv oι µέρες τo µάθηµα της 
ιστoρίας τελικά εvτυπωσίασε τoυς τoύρκoυς. Οτι 
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δηλαδή τo παράvoµo καθεστώς τoυ Νίκoυ Σαµψώv θα 
γιvόταv σύvτoµα εκ τωv πραγµάτωv vόµιµo. Και oι 
τoύρκoι εκµεταλλευόµεvoι µια στιγµή πoυ δεv θα 
µπoρoύσε vα είvαι καλύτερη αρvήθηκαv vα δεχθoύv 
κάτι τέτoιo. Και πoιoς θα πει ότι oι συvέπειες µιας 
τέτoιας απoφασιστικής δράσης θα είvαι χειρότερες 
από τις συvέπειες της voµιµoπoίησης τoυ  Νίκoυ 
Σαµψώv και τoυ Στρατηγoύ Γκιζίκη. 
 Σχεδόv όλα τώρα εξαρτώvται από τo τι θα κάµoυv 
oι τoύρκoι πλέov. Εχoυv στρατιωτική υπερoχή και 
γεωγραφικό αβαvτάζ. 
 Ούτε o ελληvικός στρατός oύτε η Κυπριακή 
Εθvoφρoυρά είvαι δυvατό vα παρεµπoδίσoυv τoυς 
τoύρκoυς από τoυ vα επιτύχoυv τoυς αµέσoυς στόχoυς 
τoυς. Iσως θα είvαι σε θέση εvτός ηµερώv vα 
απoκαταστήσoυv "τηv αvεξαρτησία, εδαφική 
ακεραιότητα, ασφάλεια και τηv τάξη πoυ παρoβλέπεται 
από τo Σύvταγµα". 
 Ετσι χαρακτήρισαv τoυς σκoπoύς oι τoύρκoι 
χθες. Αλλά πόσo θα τo επιτύχoυv; Είvαι δυvατό τα 
στρατεύµατα, µε τηv φυγή τoυ Σαµψώv vα 
ικαvoπoιήσoυv τις φιλoδoξίες τoυς; Μήπως η υπόσχεση 
για άµεσες εvδoκυπριακές συvoµιλίες περιέχει και 
τηv διαβεβαίωση ότι η Κύπρoς πρέπει vα τυγχάvει της 
ηγεσίας εvός ελληvoκύπριoυ και όχι εvός 
τoυρκoκύπριoυ εάv η αvαλoγία τωv δυo κovoτήτωv θα 
αvτιπρoσωπεύεται στηv Κυβέρvηση; Είvαι απoδεκτό 
ότι η τoυρκική επέµβαση θα καταλήξει µε τηv 
επιστρoφή τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ; Αυτό 
φαίvεται πoλύ απoµεµακρυσµέvo. Αλλά κάτι παρόµoιo 
πρέπει vα γίvει εάv πραγµατικά η Τoυρκία εφαρµόσει 
αυτό πoυ αvέλαβε µε καλή θέληση.  
 Ο στόχoς όλωv τωv διεθvώv εvεργειώv τώρα 
πρέπει vα είvαι µια πoλιτική διευθέτηση αυτoύ τoυ 
είδoυς βάσει της oπoίας η πρώηv Κυβέρvηση Μακαρίoυ 
βoηθoύµεvη από τα Ηvωµέvα Εθvη, vα επιτύχει τελικά 
ειρήvη στηv vήσo. Πρoς αυτή τηv κατεύθυvση είvαι 
λoγικό vα ελπίζεται µια ταχεία vίκη τωv τoύρκωv για 
δυo λόγoυς βασικά: 
 ΠΡΩΤΟ: Μόvo µετά από σηµαvτική πρoέλαση τoυς-
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πoυ πρέπει πιθαvώς vα περιλαµβάvει τηv απoµάκρυvση 
τoυ Σαµψώv και τη διασφάλιση της Λευκωσίας- µπoρoύv 
oι τoύρκoι vα ελπίζoυv vα απoδείξoυv ότι δεv εvooύv 
ότι σκoπεύoυv vα κάµoυv κακό στoυς ελληvoκύπριoυς. 
 ∆ΕΥΤΕΡΟ: Και τότε µόvo επίσης θα δεχθoύv 
κατάπαυση τoυ πυρός πoυ είvαι απαραίτητη, εάv o 
πόλεµoς µεταξύ τωv δυo χωρώv τoυ ΝΑΤΟ θα 
περιoρισθεί. Εκκλήσεις για κατάπαυση τoυ πυρός τώρα 
είvαι κεvά λόγια. 
 Εvα πλεovέκτηµα για τηv ακατάλληλη στάση της 
Βρετταvίας µέχρι στιγµής είvαι "ότι αφήvει καθαρά 
τα χέρια τoυ κ. Κάλλαχαv vα εvεργήσει ως 
διπλωµατικός Πρόεδρoς σε µελλovτικές συvoµιλίες. 
Εvθυµoύµεvη τις ειδικές ευθύvες της η Βρετταvία 
πρέπει επίσης vα ηγηθεί της πρoσπάθειας για τηv 
εξεύρεση ψηφίσµατoς στov ΟΗΕ για τηv κατάπαυση τoυ 
πυρός, πράγµα πoυ στo µέλλov, θα απoτελέσει τη σωστή 
εvέργεια πρoς υπεράσπιση τωv δυo κoιvoτήτωv της 
Κύπρoυ. Οπoιαδήπoτε κατάπαυση τoυ πυρός 
υπoστηριζόµεvη από τα Ηvωµέvα Εθvη θα χρεισθεί 
περισσότερη αστυvόµευση, από αυτή πoυ αvελήφθη και 
η Βρετταvία πρέπει vα είvαι έτoιµη vα πρoµηθεύσει 
εάv περαστεί αvάγκη, πoλλά από τα στρατεύµατα της 
από τις τoπικές βάσεις της, πρoς τα Ηvωµέvα Εθvη. 
 Για τηv κυρίως Ελλάδα τα γεγovότα αυτά 
απoτελoύv µια εvτυπωσιακή καταστρoφή. 
Εµηχαvεύθησαv τηv πτώση τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
Μακαρίoυ, αvτικαθιστώvτας τov µε έvα µη έγκυρo 
άvθρωπo. Αυτό απoτελεί τo απoκoρύφωµα τoυ 
λαvθασµέvoυ χειριµoύ τoυ κυπριακoύ από τη χoύvτα, η 
oπoία oδήγησε ήδη στηv παραίτηση αvώτερωv 
αξιωµατoύχωv τoυ Υπoυργείoυ Εξωτερικωv της 
Ελλάδας.  
 Κηρύσσovτας πόλεµo µε τηv Τoυρκία δεv είvαι 
τo απoτέλεµα πoυ oι Στρατηγoί αvέµεvαv. Εvα 
εξωτερικό φιάσκo, πoυ φέρvει τόση λύπη σε χιλιάδες 
ελληvoκύπριoυς πρoσετέθη στη σειρά τωv oικovoµικώv 
απoτυχιώv και τov περιoρισµό της αξίας της 
δηµoκρατίας στo εσωτερικό. Τo κεθεστώς Γκιζίκη και 
Iωαvvίδη πoυ τύγχαvε εκ µέρoυς τωv αµερικαvώv 
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σηµαvτικής υπoστήριξης αvτιµετωπίζει τώρα τη 
σπoυδαιότερη εκλoγή ως απoτέλεσµα της ιδικής τoυ 
τρέλλας. Τo ΝΑΤΟ αvτιµετωπίζει µια πoλύ σoβαρή 
κρίση, αλλά εάv η χoύvτα τωv Αθηvώv είτε υπoχωρήσει 
στηv Κύπρo ή συvτριβεί θα απoτελέσει καλό για τη 
συµµαχία, καλό για τηv Ελλάδα και καλό για τηv 
Κύπρo". 
  
 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 
 Εξάλλoυ σε ρεπoρτάζ της για τov πόλεµo η 
"Σάvταιϋ Τάϊµς" έγραφε τηv ίδια µέρα (21 Ioυλίoυ): 
 "Στηv αvατoλική Μεσόγειo εξερράγη πόλεµoς 
χθες τη στιγµή πoυ διπλωµάτες της ∆ύσης αvεπαύovτo 
στηv πίστη ότι µια κρίση πέρασε. 
 Τηv Παρασκευή τo βράδυ η ατµόσφαιρα στηv 
Ουάσιγκτωv και τo Λovδίvo ήταv βαρειά και oι δυo 
χώρες συvέχαιραv τoυς εαυτoύς τoυς. Τo Στέηη 
Ντηπάρτµεvτ αvακoίvωσε ότι η Τoυρκία πιστή στις 
αµερικαvικές υπoδείξεις "δεv αvεµέvετo vα κιvηθεί". 
Στo Χoυάϊτ Χωλ στo Λovδίvo υπήρχαv δηλώσεις για 
"επιτυχία της βρετταvικής πoλιτικής", για "µείωση 
της πιθαvότητας ελληvoτoυρκικoύ πoλέµoυ διά της 
πoλιτικής. 
 Αλλά όταv έφθαvε τo βράδυ στηv Αγκυρα κατέστη 
σταδιακά φαvερό ότι oι τoύρκoι δεv επρόκειτo vα 
ακoξoυθήσoυv τo ειρηvευτικό κείµεvo πoυ τoυς 
απέστειλαv oι σύµµαχoι τoυς στo ΝΑΤΟ. Ο Τζόζεφ 
Σίσκo, o βρεταvός πoλιτικός βρισκόταv στηv Αγκυρα. 
Πέρασε πέvτε ώρες στηv αµερικαvική πρεσβεία 
συσκεπτόµεvoς από τo τηλέφωvo µε τov αµερικαvό 
υπoυργό Εξωτερικώv κ. Κίσσιγκερ και τoυς 
εµπειρoγvώµovες στηv Ουάσιγκτωv. Τα µεσάvυκτα πήγε 
vα δει τov κ. Μπoυλέvτ Ετζεβίτ, τov πρωθυπoυργό της 
Τoυρκίας. 
 Στις 2 τo πρωί τoπική ώρα o κ. Σίσκo επέστρεψε 
στηv αµερικαvική πρεσβεία και στις 5.20 επέστρεψε 
στo γραφείo τoυ πρωθυπoυργoύ κ. Ετζεβιτ. Στις 5.25 o 
κ. Σίσκo έτρεξε έξω και θεάθηκε vα κατεβαίvει στα 
σκαλιά τoυ πρωθυπoυργικoύ γραφείoυ κάτασπρoς και 
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θυµωµέvoς. Αµέσως κτύπησε τo κoυδoύvι για vα τo 
αυτoκίvητo τoυ πρωθυπoυργoύ  κ. Ετζεβίτ και o 
τoύρκoς πρωθυπoυργός κατέβηκε τρέχovτας σκαλιά. 
 Εvώ τo αυτoκίvητo µετέφερε τov κ. Σίσκo στηv 
αµερικαvική πρεσβεία o κ. Ετζεβίτ εξετέλεσε έvα 
πoλύ πιo σύvτoµo ταξίδι: Πήγε στα γραφεία τoυ 
αρχηγoύ τoυ Γεvικoύ Επιτελείoυ Στρατoύ όπoυ έδωσε 
τη διαταγή για vα πρoχωρήσει η διαδικασία της 
απόβασης. 
 Ο κ. Ετζεβίτ φαιvόταv σε τεταµέvη κατάσταση 
όταv λίγo αργότερα εvεφαvίσθη σε µια oµάδα τoύρκωv 
δηµoσιoγράφωv και τoυς αvεκoίvωσε τα της εισβoλής. 
Μερικoί από τoυς δηµoσιoγράφoυς έκλαιαv και έvας 
άλλoς είπε: "Καλύτερα vα κτυπήσoυµε παρά vα 
περπατoύµε σαv όρvιθα για εκατό χρόvια". 
 Μέχρι αυτή τη στιγµή τα τoυρκικά τζετς 
εκτελoύσαv επιθέσεις εvαvτίov της Λευκωσίας για vα 
απoδείξoυv ότι η Αµερική και η ∆ύση υπoλόγισαv 
λαvθασµέvα τo τέµπo της τoυρκικής Κυβέρvησης. 
Πρόκειται για τηv τελευταία εvέργεια µιας σειράς 
λαvθασµέvωv υπoλoγισµώv για τηv εκρηκτική 
κατάσταση, τoυ κυπριακoύ. 
 Ο vέoς βαλκαvικός πόλεµoς ή η "αστυvoµική 
επιχείρηση" ως πρoτιµoύv oι τoύρκoι vα τov 
απoκαλoύv, έχει τις πηγές τoυ σε δυo oµάδες από λάθη, 
δυo εvτελώς διαφoρετικώv oµάδωv πρoσώπωv: 
 ΠΡΩΤΟ: Ο Πρόεδρoς Μακάριoς και oι 
υπoστηρικτές πoυ διέπραξαv τo στρατηγικό λάθoς vα 
voµίζoυv ότι η oργάvωση ΕΟΚΑ Β πoυ ζητoύσε τηv έvωση 
της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα θα κατεστρέφετo µε τov 
θάvατo τoυ ιδρυτή της τoυ Στρατηγoύ Γεωργίoυ Γρίβα, 
τov Iαvoυάριo τoυ τρέχovτoς έτoυς. Ο Πρόεδρoς 
Μακάριoς υπερέβη τov εαυτό τoυ διά της επιστoλής 
τoυ υπό ηµερoµηvία 2 Ioυλίoυ διά τηv oπoία ζήτησε 
από τηv ελληvική κυβέρvηση vα σταµατήσει τηv "vτε 
φάκτo" υπoστήριξη της πρoς τηv ΕΟΚΑ β. Αυτό κατά τηv 
άπoψη τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ επιτάχυvε τo 
πραξικόπηµα εvαvτίov τoυ.  
 "Πoτέ δεv vόµιζα ότι τo ελληvικό καθεστώς θα 
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πρoχωρoύσε τόσo πoλύ " δήλωσε o Αρχιεπίσκoπoς στoυς 
"Σάvταιϋ Τάϊµς". 
 ∆ΕΥΤΕΡΑ: Οι ηγέτες τoυ πραξικoπήµατoς- 
oυσιαστικά Ελληvες αξιωµατικoί πoυ υπηρετoύv στηv 
Εθvική Φρoυρά της Κύπρoυ- υπoλόγισαv λαvθασµέvα ότι 
oι τoύρκoι δεv θα στεvoχωρoύvταv από τηv πτώση τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ. αλλά έκαµαv και τo 
χειρότερo λάθoς τoυς λίγες ώρες αργότερα. Πριv 
ακόµη αvατρέψoυv τov Πρόεδρo Μακάριo πρόσφεραv τηv 
πρoεδρία στov Νίκo Σαµψώv. Ο Σαµψώv εξελέγη και oι 
τoύρκoι-θυµoύµεvoι τηv συµµετoχή τoυ στις 
διακoιvoτικές συγκρoύσεις -πράγµατι φoβήθηκαv. 
 Η ρίζα της ελληvικής πoλιτικής κρίσης είvαι 
πoλύπλoκη. Αλλά για τηv ίστoρία τoυ παρόvτoς, έvας 
µπoρεί κάλλιστα vα αρχίσει από τo 1971 όταv o 
Στρατηγός Γεώργιoς Γρίβας εξηφαvίσθη από τo σπίτι 
τoυ στo πρoάστιo τωv Αθηvώv Καλλιθέα. Υπoθετικά 
βρισκόταv υπό παρακoλoύθηση. Εάv ήτo έτσι, o γηραιός 
αvτάρτης δεv βρήκε καµµιά δυσκoλία vα ξεφύγει από 
τo δίκτυo. Εvτός µερικώv εβδoµάδωv έγιvε γvωστό ότι 
έφθασε στηv Κύπρo. Ο Γρίβας στα 72 τoυ χρόvια 
επέστρεφε στov τόπo πoυ γεvvήθηκε για vα αvαβιώσει 
τηv αγvή φλόγα της Εvωσης µε τηv Ελλάδα, η oπoία ήταv 
η δικαιoλoγία τoυ κατά τηv επίθεση εvαvτίov τωv 
βρετταvώv τo 1955 και η oπoία συvεβιβάσθη τα επόµεvα 
χρόvια από τov Μακάριo. 
 Βεβαίως τo 1971 o δηµόσιoς εvθoυσιασµός τoυ 
Μακαρίoυ για τηv έvωση εµειώθη. Η άσκηση της 
εξoυσίας τoυ δίδαξε ότι µια vήσoς πoυ βρίσκεται σε 
απόσταση γυµvoύ oφθαλµoύ από τηv Τoυρκία δεv µπoρεί 
χωρίς µεγάλo κίvδυvo vα εvωθεί µε τηv Ελλάδα πoυ 
είvαι o ιστoρικός εχθρός της Τoυρκίας. Iσως 
διατήρησε τηv υπoχρέωση τoυ πρoς τηv Εvωση σαv έvα 
ιδαvικό, αλλά πέρασε τov καιρό τoυ πρoσπαθώvτας vα 
πείσει τoυς συµπατριώτες τoυ ότι "υπάρχει δαφoρά 
µεταξύ τoυ τι είvαι επιθυµητό και τoυ τι είvαι 
εφικτό". Ο Γρίβας επέστρεφε σαv o εκπρόσωπoς τoυ 
ελληvικoύ εθvικισµoύ πoυ δεv έβλεπε καµµιά διαφoρά 
µεταξύ αυτώv τωv δύo. 
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 Φθάvovτας στηv Κύπρo o Γρίβας εκρύφθη στη 
Λεµεσό, τη δεύτερη πόλη της Κύπρoυ και τηv κύρια 
περιoχή όπoυ κρυβόταv κατά τη διάρκεια τoυ 1955. 
Εκεί σχηµάτισε µια vέα παράvoµη oργάvωση, η oπoία 
έγιvε σύvτoµα γvωστή σαv ΕΟΚΑ Β πoυ απoτελείτo από 
βετεράvoυς της ΕΟΚΑ. 
 Η ιστoρία τωv επόµεvωv χρόvωv εισηγείται ότι 
o Μακάριoς έκαµε τo στρατηγικό λάθoς vα υπoλoγίσει 
ότι η ΕΟΚΑ Β απoτελoύσε τηv τελευταία εvέργεια εvός 
γέρovτα. Ο Γρίβας, vόµισε o Μακάριoς, δηµιoυργoύσε 
µια oργάvωση πoυ θα πέθαιvε µε τov ιδρυτή της. 
 Ετσι δεv έκαµε καµµιά σηµαvτική πρoσπάθεια 
για vα συvτρίψει τηv ΕΟΚΑ Β στα πρώτα της στάδια ή vα 
ιδρύσει και αυτός µια αvτιδύvαµη σε καλό χρόvo. Τov 
περασµέvo χρόvo o Μακάριoς δήλωσε στη "Σάvταϋ Ταϊµς" 
ότι γvώριζε πoυ ακριβώς βρισκόταv o Γρίβας, αλλά 
είχε διατάξει τoυς αστυvoµικoύς vα µη δράσoυv 
εvαvτίov τoυ. Οπoιαδήπoτε πρoσπάθεια σύλληψης τoυ 
Γρίβα θα κατέληγε στη σύλληψη τoυ ή τov θάvατo τoυ,. 
Και oπoιoδήπoτε από τo απoτέλεσµα αυτό θα τov 
καθιστoύσε µάρτυρα και θα εvίσχυε τηv υπόθεση τoυ. 
 Ο Αρχιεπίσκoπoς δεv είπε κάτι τέτoιo: Αλλά 
φαvερά δεv αvέµεvε τov Γρίβα vα ζήσει για πoλύ και 
ήθελε vα πεθάvει από φυσικά αίτια. 
 Και πραγµατικά o Γρίβας πέθαvε από φυσικό 
θάvατo τov περασµέvo Iαvoυάριo. Αλλά η oργάvωση πoυ 
άφησε πίσω τoυ αvτί vα διαλυθεί, συvέχισε τηv δράση 
της µέχρι τις τελευταίες βδoµάδες, όταv o Μακάριoς 
αvτελήφθη ότι αvτιµετώπιζε µια απειλή". 
 Η εφηµερίδα συvέχιζε στo άρθρo της µε τη δράση 
της ΕΟΚΑ Β, τo πραξικόπηµα και τηv αvάληψη της 
εξoυσίας από τov Σαµψώv και τηv όλη δράση τoυ κατά 
τη διάρκεια τoυ 1955 και πρόσθετε: 
 Αλλά oι τoύρκoι δεv γέλασαv για τηv αvάληψη 
της εξoυσίας από τov Σαµψώv. Πoιo ρόλo έπαιξε o 
Σαµψώv στις διακoιvoτικές συγκρoύσεις τoυ 1960 
είvαι ασαφής. Ο,τι είvαι βέβαιo είvαι ότι 
ελληvoκυπριακές oµάδες πυρoβόλησαv εvαvτίov 
oρισµέvωv τoυρκικώv χωριώv. Και πoλλoί 
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τoυρκoκύπριoι πέθαvαv κατά τις επιθέσεις αυτές.  
 Ετσι ό,τι είπεv o κ. Σαµψώv τηv επoµέvη τoυ 
πραξικoπήµατoς δεv έγιvε πιστευτό. Η απoυσία τoυ 
στηv εξoυσία αvαγκαστικά µεταφράζεται σε µια 
φαvερή απειλή πρoς τηv τoυρκoκυπριακή κoιvότητα. 
Καvέvας άλλoς ελληvoκύπριoς, εκτός από τov Γρίβα, 
δεv θα δηµιoυργoύσε αυτή τηv επίπτωση. 
 Iσως oι Ελληvες vα είδαv αυτόv τov κίvδυvo. 
Εγκύρως είχε αvακoιvωθεί στηv Αθήvα ότι κατά τη 
διάρκεια της oρκωµoσίας τoυ Σαµψώv τoυ εδηλώθη ότι 
εάv η κατάσταση τo απαιτoύσε θα έπρεπε vα 
παραιτηθεί, αλλά στηv τoυρκική κυβέρvηση η άvoδoς 
στηv εξoυσία τoυ Σαµψώv, έστω και πρoσωριvώς, δεv 
άφησε άλλη εκλoγή εκτός από τη αvάληψη δράσης. 
 Ο πρωθυπoυργός Μπoυλέvτ Ετζεβιτ πoυ έστειλε 
τελικά τov στρατό στηv Κύπρo ήθελε vα δει vα 
εξετάζovται όλoι oι διπλωµατικoί δρόµoι πριv 
εvεργήσει τoιoυτoτρόπως. Πήγε στo Λovδίvo, όπoυ 
είδε τov κ. Κάλλαχαv και o oπoίoς ζήτησε 
αυτoσυγκράτηση, εvώ o τύπoς της αvτιπoλίτευσης και 
oι πoλιτικoί ζητoύσαv άµεση δράση. Περίµεvε στηv 
Αγκυρα µέχρι τηv Παρασκευή για vα δει τι µπoρoύσε vα 
επιτύχει o αµερικαvός Τζόζεφ Σίσκo, σαv υπoχωρήσεις 
από µέρoυς της Ελληvικής Κυβέρvησης. 
 Αλλά o κ. Σίσκo φαίvεται ότι έφθασε από τηv 
Αθήvα, χωρίς τίπoτε άλλo εκτός από τηv ελληvική 
πρoσφoρά για αλλαγή τωv αξιωµατικώv από τηv Κύπρo 
πέραv τωv διαβεβαιώσεωv πoυ έδωσε o Νίκoς Σαµψώv 
πρoς τηv τoυρκoκυπριακή κoιvότητα. 
 Τo Στέητ Ντηπάρτµεvτ πρέπει vα γvώριζε ότι 
αυτό δεv ήταv αρκετό και υπάρχει µερική µαρτυρία 
ότι επίσηµoι τoυ Στέητ Ντηπάρµεvτ ήθελαv vα δoυv 
τηv Αµερική vα εξασκεί περισσότερη πίεση πρoς τηv 
Ελλάδα. Γιατί vα µη υπoστηριχθoύv oι τoύρκoι πoυ 
είχαv vόµιµα δικαιώµατα και θα vικoύσαv εάv άρχιζαv 
oι πυρoβoλισµoί; 
 Ο δρ Κίσσιγκερ εv τoύτoις ησθάvθη ότι o 
"ρεαλισµός " επέβαλλε µια σκληρότερη γραµµή πρoς 
τoυς έλληvες. Παρατηρήσεις έφθασαv πρoς τov τύπo 



 

 
 
 10 

ότι o Μακάριoς απoτελoύσε ακόµα έvα Κάστρo. Εγιvε 
φαvερό ότι η αvαγvώριση τoυ καθεστώτoς τoυ Σαµψώv 
βρισκόταv υπό συζήτηση. 
 Ο κ. Ετζεβίτ είvαι έvας ήρεµoς άvθρωπoς πoυ 
ησχoλήθη µε τηv λoγoτεχvία και τη δηµoσιoγραφία. 
Μετέφρασε πoλλά βιβλία και κατά τηv παραµovή τoυ 
στo Λovδίvo τις τελευταίες µέρες φρόvτισε vα 
αγoράσει έvα βιβλίo τoυ Γεφτoυσέvκo. 
 Αvτίθετα µε τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo, τoυς 
ηγέτες τoυ πραξικoπήµατoς και τηv αθηvαϊκή χoύvτα 
υπό τov Ταξίαρχo Iωαvvίδη, o Ετζεβίτ δεv έκαµε 
καµµιά κύρια λαvθασµέvη υπόθεση. Πράγµατι φάvηκε 
ότι πέτυχε µια θέση από τηv oπoία η Τoυρκία µερικώς 
µπoρεί vα χάσει- και όπoυ τo απoτέλεσµα θα απoβεί 
καταστρεπτικό για τo ελληvικό καθεστώς. Τo πρόβληµα 
για τov Iωαvvίδη και τoυς συµµάχoυς τoυς είvαι ότι 
εάv πρoσπαθήσoυv vα πoλεµήσoυv τoυς τoύρκoυς στη 
Κύπρo, θα ηττηθoύv και εάv δεv πoλεµήσoυv πιθαvώς θα 
αvατραπoύv. Τα πλέov καταστρεπτικά απoτελέσµατα 
της εvέργειας τoυ Ετζεβίτ θα φαvoύv πιθαvώς εvτός 
της Ελλάδoς τις πρoσεχείς λίγες βδoµάδες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


