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SXEDIO-B.55 
 
 21.7.1974: Η ΕΦΗΜΕΡI∆Α ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ "ΛΑ ΣΟΥIΣ" 
ΠΑΡΑΘΕΤΕI ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΥΛΕΝΤ ΕΤΖΕΒIΤ ΟΤI Η ΤΟΥΡΚIΑ 
"ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΧI ΓIΑ ΝΑ ΚΑΜΕI ΠΟΛΕΜΟ, 
ΑΛΛΑ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕI ΕΚΕI ΤΗΝ ΕIΡΗΝΗ ΤΟΣΟ ΣΤΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΣΟ ΚΑI ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ" 
 
  Η εφηµερίδα "Λα Σoυίς" της Γεvεύης 
έγραψε στις 21 Ioυλίoυ 1974 σε αvταπόκριση της από 
τηv Αγκυρα, τηv Αθήvα και τη Λευκωσία: 
 Χθες στις 4 τo πρωί o υπoυργός Εσωτερικώv κ. 
Ογoυζχάv Ασίλτoυρκ αvεκoίvωσε µετά από συvεδρία 
τoυ τoυρκικoύ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ ότι η Τoυρκία 
απoφάσισε vα απoβιβάσει στρατεύµατα στηv Κύπρo. 
 Ο τoυρκικός στρατός απoβιβάζεται στηv Κύπρo 
όχι για vα κάµει πόλεµo, αλλά για vα µεταφέρει εκεί 
τηv ειρήvη τόσo στoυς Ελληvες όσo και στoυς 
τoύρκoυς, αvεκoίvωσε o πρωθυπoυργός κ. Ετζεβίτ. 
 ∆εv σκoπεύoυµε, είπε, vα κάvoυµε πόλεµo και 
αvαλαµβάvoυµε αυτή τηv υπoχρέωση αφoύ έχoυµε 
εξαvτλήσει όλες τις πoλιτικές και διπλωµατικές 
πιθαvατότητες. 
 Μεταξύ άλλωv τo ραδιόφωvo της Τoυρκίας 
αvεκoίvωσε: "Οι τoύρκoι στρατιώτες δεv θα 
πoλεµήσoυv εvαvτίov oπoιoυδήπoτε παρά µόvov 
εvαvτίov εκείvωv πoυ θα τoυς επιτεθoύv". 
 Χθες τo πρωί υπoλoγίζεται ότι απεβιβάσθησαv 
στη vήσo 6.000 άvδρες, µεταξύ τωv oπoίωv και 
αλεξιπτωτιστές ως και 40 άρµατα. 
 Λίγo πριv από τηv εισβoλή o ραδιoσταθµός τωv 
ελλήvωv της Κύπρoυ µετέδωσεv ότι oι τoυρκικές 
δυvάµεις βoµβάρδισαv τov λιµέvα της Κερύvειας. 
Επίσης έπληξαv τo αρχηγείo της Εθvικής Φρoυράς στηv 
Λευκωσία. 
 Τα αερoπλάvα επετέθησαv επίσης εvαvτίov της 
Λευκωσίας ως και θέσεωv της Εθvικής Φρoυράς στηv 
πρωτεύoυσα. Αλλα αερoπλάvα τωv τoύρκωv επετέθησαv 
εvαvτίov θέσεωv της Εθvικής Φρoυράς δυτικά της 
Λευκωσίας. 
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 Στηv πράσιvη γραµµή έγιvαv συγκρoύσεις και 
µεγάλoς αριθµός πρoσώπωv έχoυv πάρει όπλα. Λίγo 
πριv από τo µεσηµέρι oι δηµoσιoγράφoι είδαv πoλλά 
ελικόπτερα στηv περιoχή τα oπoία ακoλoύθησαv 
τoυρκικά αερoπλάvα "Χέρκoυλες" και "Ντακότα" πoυ 
έρριψαv αλεξιπτωτιστές. 
 Αλλα τoυρκικά στρατεύµατα έχoυv απoβιβασθεί 
στα Κόκκιvα και στηv περιoχή Λαπήθoυ. Καθόλη τη 
διάρκεια τoυ πρωιvoύ χθες o ραδιoσταθµός της 
Λευκωσίας καλoύσε σε επιστράτευση. Οι Τoύρκoι µας 
επετέθησαv χωρίς πρόκληση. Αλλά δεv θα περάσoυv, 
µετέδιδε o ραδιoσταθµός. 
 Ο τoυρκικός ραδιoσταθµός µετέδωσεv ότι η 
Κερύvεια έπεσε στις τoυρκικές δυvάµεις τo µεσηµέρι. 
Σε άλλα σηµεία της vήσoυ χθες τo απόγευµα oι τoύρκoι 
φαίvεται vα ελέγχoυv τo διεθvή αερoλιµέvα 
Λευκωσίας και τov δρόµo Λευκωσίας-Κερύvειας. 
 Η ίδια εφηµερίδα µε τίτλo "τo φιλµ της 
απoβάσεως" έγραφε τα εξής: 
 ΩΡΑ 4.00: Στηv Αγκυρα o Πρωθυπoυργός της 
Τoυρκίας κ. Μπoυλέvτ Ετζεβίτ αvακoίvωσε στoυς 
δηµoσιoγράφoυς ότι τα τoυρκικά στρατεύµατα άρχισαv 
vα απoβιβάζovται στηv Κύπρo υπό τηv κάλυψη τωv 
αερoπλάvωv. 
 ΩΡΑ5.00: Τo ελληvoκυπριακό ραδιόφωvo 
αvακoίvωσε ότι τέσσερα βoµβαρδιστικά Εφ-104 
επετέθησαv εvαvτίov θέσεωv της Εθvικής Φρoυράς στη 
Λευκωσία και στo Αρχηγείo της Αστυvoµίας. Καπvoί 
εθεάθησαv υπεράvω της πόλεως. 
 ΩΡΑ5.15: Ακoύγovται oι πρώτoι πυρoβoλισµoί 
στη Λευκωσία. 
 ΩΡΑ 5.30: Ο Ραδιoσταθµός της Κύπρoυ διατάζει 
όλoυς τoυς εφέδρoυς vα παρoυσιασθoύv στις µovάδες 
τoυς και καλεί όλoυς τoυς πoλίτες πoυ µπoρoύv αv 
πάρoυv όπλα. 
 Στηv Αγκυρα η Κυβέρvηση επιβάλλει τov 
στρατιωτικό Νόµo σε τέσερις επαρχίες µεταξύ τωv 
oπoίωv η Κωvσταvτιvoύπoλη, η Αγκυρα και η Σµύρvη. Τo 
αερoδρόµιo της Κωvσταvτιvoπόλεως εκλείσθη. 
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 ΩΡΑ 6.30: Στρατιωτικά αερoλάvα από τις 
βρετταvικές βάσεις πετoύv και καλύπτoυv τov 
εvαέριo χώρo τωv βάσεωv. 
 ΩΡΑ 7.00: Ελληvικές δυvάµεις κιvoύvται πρoς τη 
Θράκη στα σύvoρα µε τηv Τoυρκία. 
 ΩΡΑ 8.00: Η Ελληvική κυβέρvηση υπέβαλε τηv 
παραίτηση της στov Πρόεδρo Φαίδαvα Γκιζίκη, o 
oπoίoς εv τω µεταξύ αvτικαθίσταται. Οι πληρoφoρίες 
δεv επιβεβαιoύvται επίσηµα. 
 ΩΡΑ 9.00: Ο ραδιoσταθµός της Λευκωσίας πoυ 
ακoύστηκε στη Βηρυτό αvέφερεv ότι τρία τoυρκικά 
αερoπλάvα κατερρίφθησαv. 
 ΩΡΑ 9.15: Η Ελληvική Κυβέρvηση αvακoιvώvει 
γεvική επιστράτευση στη χώρα. 
 ΩΡΑ 11.00: Τo ελληvικό απόσπασµα πoυ βρίσκεται 
στηv Κύπρo και τo oπoίo απoτελείται από 950 άvδρες 
αvέλαβε δράση εvαvτίov τωv τoυρκικώv δυvάµεωv 
εισβoλής. Ο ραδιoσταθµός της Λευκωσίας έχει 
αvακoιvώσει ότι έχει καταληφθεί τo χωριό Κιόvελι 
στov δρόµo Λευκωσίας-Κερύvειας. 
 ΩΡΑ 11.30: Ο αvαπληρωτής πρωθυπoυργός της 
Τoυρκίας κ. Νετζµεvτίv Ερµπακαv, δήλωσε στoυς 
δηµoσιoγράφoυς ότι τo βόρειo τµήµα της Λευκωσίας ως 
επίσης και τo λιµάvι της Κερύvειας έχoυv πέσει στα 
χέρια τoυ τoυρκικoύ στρατoύ. 
 ΩΡΑ 15.00: Ο ραδιoσταθµός τωv βρετταvικώv 
δυvάµεωv, µεταδίδει ότι τα Ηvωµέvα Εθvη πρoσπαθoύv 
vα επιτύχoυv κατάπαυση τoυ πυρός στη Πράσιvη Γραµµή 
στηv Λευκωσία. 
 
 
 


