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SXEDIO-B.56 
 
 22.7.1974: ΤΟ ΡIΚ ΠΑΡΑ∆ΕΧΕΤΑI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΕΠIΣΗΜΑ ΣΕ ∆ΕΛΤIΟ ΕI∆ΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI 
ΚΑΤΟΡΘΩΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΒIΟΒΑΣΟΥΝ ∆ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡIΟΧΗ 
ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕIΑΣ 
 
 ∆ηµoσιεύoυµε κατωτέρω έvα χαρακτηριστικό 
∆ελτίo Ειδήσεωv τoυ Ραδιoφωvικoύ Iδρύµατoς Κύπρoυ 
πoυ µετεδόθη στις 7.34 της ∆ευτέρας 22 Ioυλίoυ, 1974. 
Στo ∆ελτίo αυτό µετεδίδετo για πρώτη φoρά από τηv 
έvαρξη τoυ πoλέµoυ ότι oι τoύρκoι κατόρθωσαv vα 
απoβιβάσoυv δυvάµεις στηv περιoχή της Κερύvειας. 
Αvέφερε τo ∆ελτίo Ειδήσεωv επί λέξει: 
 "Ραδιoφωvικόv Iδρυµα Κύπρoυ, η ώρα είvαι 7.34 
λεπτά. ∆ελτίov ειδήσεωv. 
 Με σύvθηµα oι τoύρκoι στηv θάλασσα αι 
ηµέτεραι δυvάµεις συvέχισαv vα πιέζoυv ασφυκτικώς 
τας δυvάµεις τωv επιδρoµέωv αι oπoίαι ως 
καταδεικvύεται εκ τωv εvεργειώv τωv περιήλθov εις 
πλήρη σύγχυσιv. 
 Χθες, παρά τηv αερoπoρικήv υπερoχήv τoυ 
εχθρoύ, αι δυvάµεις µας όχι µόvov διετήρησαv τα 
εδάφη τα oπoία κατέλαβov κατά τηv διάρκειαv της 
vυκτός αλλά κατόρθωσαv vα καταλάβoυv και τας 
εvαπoµειvάσας εχθρικάς αvτιστάσεις εις Λευκωσίαv, 
Λεµεσόv, Λάρvακα και Πάφov. 
 Οι παραδoθέvτες εις Λεµεσόv χθες αvέρχovται 
εις τετρακoσίoυς. Εις τηv περιoχήv Πλατάvια της 
επαρχίας Κυρηvείας αι απoβιβασθείσαι εχθρικαί 
δυvάµεις πιέζovται παvταχόθεv υπό τωv ηµετέρωv 
δυvάµεωv και επικαλείται η απόρριψις τωv εις τηv 
θάλασσαv. Χθες επίσης κατερρίφθησαv άλλα πέvτε 
τoυρκικά αρoπλάvα. ∆ύo κατερρίφθησαv εις τηv 
περιoχήv τoυ χωρίoυ Φλαµoύδι, εv εις τηv περιoχήv 
Κώµης Αιγιαλoύ και εv εις τηv περιoχήv τωv χωρίωv 
Τύµπoυ- Πυρoϊoυ. 
 Συvoλικώς κατερρίφθησαv 15 τoυρκικά 
αερoπλάvα αφ' ότoυ ήρχισεv η τoυρκική εισβoλή. 
 Αvακoιvoύται ότι κατερρίφθη υπεράvω τoυ 
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αερoλιµέvoς Λευκωσίας τo 15ov κατά σειράv εχθρικόv 
αερoσκάφoς. 
 Αµαχoι αδιακρίτως, έλληvες και τoύρκoι και εv 
ακόµη voσηλευτικόv Iδρυµα, τo voσoκoµείov 
Αµµoχώστoυ, απετέλεσαv και πάλι στόχoυς ωτv 
αvάvδρωv τoυρκικώv αερoπoρικώv επιδρoµώv. 
 Μεταξύ άλλωv, η τoυρκική αερoπoρία έπληξε και 
τo τoυρκικόv χωρίov Καζιβερά, τo oπoίov πρoφαvώς 
εξελήφθη ως ελληvικόv. Εvεκα τωv εvαvτίov τoυ 
χωρίoυ βoµβαρδισµώv, εφovεύθησαv αρκετά πρόσωπα. 
Επισηµαίvεται και απoδεικvύεται oύτω περιτράvως η 
τακτική της τoυρκικής αερoπoρίας, η oπoία µη 
γvωρίζoυσα φυσικoύς φραγµoύς, εvεργεί 
βoµβαρδισµoύς συστηµατικώς εvαvτίov αµάχωv 
παραβιάζoυσα και τo δίκαιov τoυ πoλέµoυ. 
  Ως βάρβαρov και άvαvδρov κατήγγειλε τηv 
επίθεσιv της Τoυρκίας εvαvτίov της Κύπρoυ o 
υπoυργός Εξωτερικώv κ. Ντίµης ∆ηµητρίoυ, oµιλώv 
εvώπιov δηµoσιoγραφικής ∆ιασκέψεως, δoθείσης 
oλίγov πρo τoυ µεσovυκτίoυ της χθες χάρov τωv 
αvταπoκριτώv τoυ ξέvoυ τύπoυ. 
 Τov διεξαγόµεvov αγώvα o κ. Υπoυργός 
περιέγραψεv ως αvαµέτρησιv µεταξύ ∆αυίδ και Γoλιάθ, 
ειπώv χαρακτηριστικώς ότι o Γoλιάθ δεv 
χρησιµoπoιεί µόvov τηv ισχύv τoυ, αλλά και 
απάvθρωπα µέτρα. 
 Πάvτως τόvισε, o µικρός ∆αυίθ πλήττει 
απoτελεσµατικώς τov Γoλιάθ. 
 Περαιτέρω o κ. Υπoυργός τόvισε ότι η Κύπρoς θα 
δεχθεί βoήθειαv από o,πoυδήπoτε πρoσφερoµέvηv 
πρoκειµέvoυ vα απoκρoύσει τηv εισβoλήv. 
 Επίσης εδήλωσεv ότι πρo oιασδήπoτε 
διευθετήσεως η Κυπριακή Κυβέρvησις η oπoία 
διεξάγει τov παρόvτα αγώvα έχει τη συµπαράστασιv 
όλωv τωv Ελλήvωv της Κύπρoυ, θα απαιτήσει τηv vα 
έχει απoφασιστικόv λόγov. 
 Τo voσoκoµείov Λευκωσίας απέστειλε τo 
απόγευµα της χθες ασθεvoφόρα oχήµατα εις Μόρφoυ τα 
oπoία διεκόµισαv τoύρκoυς ασθεvείς βαρέως 
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τραυµατισθέvτας κατά τov χθεσιvόv βoµβαρδισµόv τoυ 
τoυρκoκυπριακoύ χωρίoυ Καζιβερά υπό της τoυρκικής 
αερoπoρίας. 
 Σηµαvτικός αριθµός ελαφρώς τραυµατισθέvτωv 
τoύρκωv voσηλεύεται εις τo Νoσoκoµείov Μόρφoυ. 
 Ο αvτιπρόσωπoς της Ελλάδoς εις τα Ηvωµέvα 
Εθvη κ. Παvαγιωτάκoς εδήλωσεv ότι η Τoυρκία 
εβoµβάρδισεv άµαχov πληθυσµόv και voσoκoµεία. 
Πρoσέθεσεv ότι η Ελλάς απεδέχθη πρoηγoυµέvηv 
έκκλησιv τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας διά τηv 
κατάπαυσιv τoυ πυρός εις τηv Κύπρov και τηv έvαρξιv 
διαπραγµατεύσεωv µεταξύ Ελλάδoς, Τoυρκίας και 
Αγγλίας, πρoς εξεύρεσιv ειρηvικής λύσεως τoυ 
Κυπριακoύ πρoβλήµατoς. 
 Ο Ραδιoσταθµός τoυ Λovδίvoυ µετέδωσεv ότι oι 
ΗΠΑ και η Βρετταvία εκάλεσαv τηv Τoυρκία και τηv 
Ελλάδα όπως εξεύρoυv τo συvτoµότερov δυvατόv 
τρόπoυς καταπαύσεως τoυ πυρός εις Κύπρov. 
 Συµφώvως πρoς τov ραδιoσταθµόv, o αµερικαvός 
υπoυργός Εξωτερικώv δρ Κίσσιγκερ είχεv επαφές µε 
τoυς πρωθυπoυργoύς της Ελλάδoς και της Τoυρκίας κ.κ. 
Αvδρoυτσόπoυλov και Ετζεβίτ. 
 Παραλλήλως o βρετταvός υπoυργός Εξωτερικώv κ. 
Κάλλαχαv επαvέλαβε τηv βρετταvικήv πρότασιv πρoς 
τηv Τoυρκίαv και τηv Ελλαδα όπως αι δύo χώραι 
στείλoυv αvτιπρoσώπoυς εις τo Λovδίvov διά 
συvoµιλίας. 
 Τo γαλλικόv πρακτoρείov ειδήσεωv µετέδωσεv 
από τηv Ουάσιγκτωv ότι τo αµερικαvικόv Υπoυργείov 
Εξωτερικώv έδωσεv oδηγίας εις τov υφυπoυργόv 
Εξωτερικώv διά τας µεσαvατoλικάς υπoθέσεις κ. Σίσκo 
όπως συvεχίσει τας µεσoλαβητικάς τoυ πρoσπαθείας 
εις Λευκωσίαv, Αθήvας και Αγκυραv. 
 Εκπρόσωπoς τoυ αµερικαvικoύ Υπoυργείoυ 
πρoέβη εις τηv δήλωσιv αυτήv κατόπιv µακράς 
συσκέψεως, ειδικής υπoυργικής επιτρoπής εις τov 
Λευκόv Οίκov, της oπoίας πρoήδρευσεv o αµερικαvός 
υπoυργός Εξωτερικώv δρ Κίσσιγκερ. 
 Μετεδόθη από τηv έδραv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv εις 
Νέαv  Υόρκηv ότι o Γεvικός Γραµµατεύς τoυ ∆ιεθvoύς 



 

 
 
 4 

Οργαvισµoύ κ. Βάλvτχαϊµ απηύθυvε vέαv έκκλησιv διά 
τηv κατάπαυσιv τoυ πυρός εις Κύπρov. 
 Εις σχετικήv αvακoίvωσιv τoυ o κ. Βάλvτχαϊµ 
ζητεί τηv άµεσov έvαρξιv διαπραγµατεύσεωv. 
 Εις τηv αvακoίvωσιv αvαφέρεται ότι εvώ 
συvεχίζovται oι µάχες, η κατάστασις εξακoλoυθεί vα 
είvαι σoβαρά. 
 Τo πρακτoρείov ειδήσωv Ρόϊτερ µεταδίδει ότι 
τη vύκτα της χθες συvήλθεv εις Αγκυραv τo 
Συµβoύλιov Εθvικής Ασφαλείας της Τoυρκίας για vα 
συζητήσει τo εvδεχόµεvµov καταπαύσεως τoυ πυρός 
εις τηv Κύπρov. 
 Πρoηγoυµέvως επραγµατoπoιήθη συvεδρία τoυ 
τoυρκικoύ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ η oπoία διήρκεσε 
πέvτε ώρας. Τo ίδιov πρακτoρείov µετέδωσεv επίσης 
χθες ότι συµφώvως πρoς διπλωµατικήv πηγήv εις 
Αγκυραv, η oπoία είvαι αvαµεµιγµέvη εις τας 
διπλωµατικας ειρηvευτικάς πρoσπαθείας η Τoυρκία 
έχει ειδoπoιηθεί αµέσως ότι Ελλάς έχει ειδoπoιηθεί 
αµέσως ότι η Ελλάς θα εισέλθει εις τov πόλεµov εις 
διάστηµα 48 ωρώv εάv δεv τερµατισθεί η τoυρκική 
εισβoλή. 
 Εξ άλλoυ συµφώvως πρoς τo πρακτoρείov 
"Ασσoσιέτεvτ Πρες" o τoύρκoς Πρόεδρoς κ. Κoρoύτoυρκ, 
o oπoίoς συµµετέσχεv εις τηv συvεδρίαv τoυ 
Συµβoυλίoυ Εθvικής Ασφαλείας εκάλεσε τα Ηvωµέvα 
Εθvη vα συµβάλoυv εις τηv έvαρξιv διαπραγµατεύσεωv. 
Επίσης είπεv ότι δύvαvται vα συµβάλoυv πρoς τoύτo 
oρισµέvαι δυvάµεις της περιoχής της Μέσης Αvατoλής. 
 Τo γαλλικόv πρακτoρείov ειδήσεωv µετέδωσεv 
από τηv  Μόσχαv ότι o ρώσoς Υπoυργός Εξωτερικώv κ. 
Γκρoµύκo είχε χθες εκεί vέαv συvάvτησιv µε τov 
πρεσβευτήv της Τoυρκίας κ. Τoυρκµέv µε τov oπoίov 
συvεζήτησε τηv κατάστασιv εις Κύπρov. 
 Τo σoβιετικόv πρακτoρείov ειδήσεωv "Τας" 
µετέδωσεv ότι τόσov  η χθεσιvή συvάvτηση όσov και η 
πρoχθεσιvή επραγµατoπoιήθησαv κατόπιv αιτήσεως 
τoυ τoύρκoυ πρεσβευτoύ. 
 Και άλλoι απoστρατευθέvτες αξιωµατικoί τωv 
εvόπλωv δυvάµεωv της Ελλάδoς ζήτησαv vα καταταγoύv 
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πρoς υπεράσπισιv τoυ πατρίoυ εδάφoυς. 
 Τέλoς τoυ ∆ελτίoυ Ειδήσεωv. 
 
 
 


