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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Η ΕΠΕΚΤΑτΙΚΗ

TOYPKIKH

ΠΟΛΙτΙΚΗ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ

Η επιχείρηση Αττίλα στην Κύπρο με το φακό
της Γαλλικής
Κότω από τον τίτλο «Επιχείρnσn Απί

Le Monde
κοινότnτες

έρχονται

σε

σύγκρουσn

για

λο στnνΚύπρο>> και τον επίτιτλο πριν 15χρό

πρώτn φορό στnν ιστορία τους. Στn συνέ

νια,

n απόβασn των τουρκικών στρατευμό
n γαλλικn εφnμερίδα Le Monde
δnμοσίευσε στις 9-10.7.1989 εκτενέστατο

χεια, το Λονδίνο,

των

γρόφουν τις συμφωνίες τnς Ζυρίχnς στις

όρθρο αποσπόσματα του οποίου δnμοσιε

σιού πραγματοποιείται στις

ύουμεσnμερα.

1960».

Ο

Christophe Chiclet

κόνει στnν αρχn

Φεβρουαρίου

n Αθnνα

1959.

και

n Άγκυρα

υπο

11

Η ανεξαρτnσία του νn

16 Αυγούστου

Το όρθρο αναφέρεται στn συνέχεια

μια εισαγωγn για τα γεγονότα που προnγn

στα επεισόδια του

θnκαν

Κύπρου.

διαχωρισμό των δυο κοινοτnτων λόγω τnς

τnς Κύ

συγκέντρωσnς των Τουρκοκυπρίων σε θύ

πρου, λίγα χιλιόμετρα από το τουριστικό λι

λακες aπαγορευμένους για τους Έλλnνες.

τnς

ανεξαρτnσίας

τnς

«Πέντε μίλι», στn βορεινn πλευρό

1963 και

στο «ντε φόκτο»

μανόκι τnς Κερύνεια ς. Σε γνnσιότατο Μουσ

Και το πραξικόπnμα στnν Ελλόδα:«Στις

σολινικόστυλ, ένα τερόστιο μνnμείο εξυμνεί

Απριλίου

τnν απόβασn

νων συνταγματαρχών θα προαναγγείλει το

των τουρκικών στρατευμό

τωνστις20Ιουλίου 1974,τοπρωί.
Τα προμnνύματα αυτnς τnς στρατιω

τικnς επέμβασnς, μοναδικnς αλλαγnς συ
νόρων τnς Ευρώ π nς από το

1945, χρονολο

1955. ΤονnσίτnςΑφροδίτnς,
που κατοικείται κατό 80% από Έλλnνες και
κατό 20% από Τούρκους, υπnρξε οθωμανι
κn κτnσn μέχρι το 1878. Η Μεγόλn Πύλn το

γούνται α πότο

21

το πραξικόπnμα των ΕλΜ

τέλος τnς εδαφικnς ακεραιότnτας του νn
σιού. Ειλικρινnς συντnρnτικός, ο Μακόριος,

πνευματικό τέκνο του Βυζαντίου, έγινε ο
υμνnτnς των αδεσμεύτων και στρόφnκε
προς τn Μόσχα από λόγους τακτικnς. Για
τους Αμερικανούς και για τn χούντα των
Αθnνών είναι τώρα ο όνθρωπος που π ρέπει
να εξοντωθεί».

παραχώρnσε τότε στn βρεπανικn αυτο
κρατορία.

1967,

Ακολουθεί σύγκρουσn μεταξύ Λευκω
σίας και Αθnνας.«Ο Αρχιεπίσκοπος κατnγο

Η ελλnνικn πλειοψnφία επιθυμεί τnν

Ένωσn (προσόρτnσn στn μnτέρα πατρίδα

ρεί τους

650

Έλλnνες αξιωματικούς που

πλαισιώνουν τnν Κυπριακn Εθνικn Φρουρό

Ελλόδα) και ρίχνεται στον ένοπλο αγώνα

πως είναι αντικυβερνnτικό «Κέντρο συνωμο

εναντίον τnς δύναμ nς που τnν κnδεμονεύει,

σίας και ανατροπnς».

τnν

1n

Απριλίου

1955.

«Διαίρει και βασί
Στn

λευε»: «Οι Άγγλοι στnρίζονται τότε στnν

τουρκοκυπριακn μειονότnτα και στnνΆγκu

συνέχεια

γίνετα

αναφορό

στο

πραξικόπnμα εναντίον του Προέδρου Μα

ρα για να εναντιωθούν στο ελλnνικό απελευ

καρίου και στnναντίστασn που προέβαλε ο

θερωτικό κίνnμα. Έτσι τον Ιούνιο 1958 οι δυο

λαός.
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«Τοπραξικόπnμα τnς Λευκωσίας είναι

«Δεν πάμε στnν Κύπρο να κάνουμε

μια ευκαιρία όνειρο για τnν Άγκυρα. Λπό το

πόλεμο, αΜό για να φέρουμε τnν ειρr'ινn,

1955 αγωνίζεται εναντfοντrις ιδέαςτπς ένω

όχι μόνο στους Τούρκους αλλά και στους

σnς και τnς ανεξαρτnσίας, προτιμώντας το

Έλλnνες». Και συνεχίζει ο αρχnγόςτnςτουρ

ταξίμ: προσόρτnσn του βορείου τμήματος

κοκυπριακr'ις

του νnσιού στnνΤοuρκία και του νοτίου στnν

κτός:«Αυτό δεν είναι εισβολr'ι αλλά ενέργεια

Ελλάδα. Στρατnγικr'ι που συμφωνεf με το

τουρκικr'ις αστυνόμευσnς εν ονόματι των δι

ΝΑΤΟ και το περfφnμο σχέδιο Άτσεσον που

καιωμάτων και τnς ελευθερίας των Ελλnνο

κοινότnτας,

Ραούφ

Ντεν

προέβλεπε τnν ίδια λύσn, που εξαφάνιζε

κυπρίων που καταπατr'ιθnκαν πρόσφατα

έτσι το ανεξόρτnτο και αδέσμευτο κρότος,

από τον Ελλnνικόστρατό».

κρότος προς όφελος δυο περιοχών που θα
ενώνονταν με χώρες μέλn του ΝΛΤΟ».
Το όρθρο αναφέρεται στn συνέχεια

Η πονnρία είναι λίγο χοντρr'ι, αλλά ης

τρεις πρι~τες μέρες,

n διεθνr'ις κοινr'ι γνώμn
n Κυ

τnν πίστεψε. Απεναντίας, στο Παρίσι,

στnν κινnτοποίnσn του τουρκικού αποσπά

βέρνnσn που ασκούσε τότε τnν προεδρία

σματος του νnσιού

τnς ΕΟΚ δεν γελιέται. Ο

( 650 άντρες) και στn συ

Louis de Cuiringand.

γκέντρωσn τουρκικών στρατευμάτων στα

Πρέσβnς στον ΟΗΕ, ανακοινώνει:«Το κεφά

λιμάνια τnς λλεξανδρέπας και τnς Μερσί

λαιο εμπιστοσί.,νnς που

νας στις

17

αμερικανικά,

Ιουλίου. Γράφει: «Βρεπανικό
σοβιετικό

και

ισραnλιτικό

n

χώρα μου έχει

προς τnν κυβέρνnσn τnς Άγκυρας, nου

επnρεόζεται α πότο πραξικόπnμα τnς 15nς

πλοία αρχίζουν να κατευθύνονται στnν πε

Ιουλίου όσον αφορά τα συμφέροντα που

18, ο Βρεπανός πρωθυπουργός
Harold Wi!son απορρίπτει αγγλοτουρκικr'ι

έχει ατnνΚύπρο. θα ζnμιωθεί αν δεν δοθούν

επέμβασn. Η 'Άγκυρα τότε θα ριχτεί μόνn

δυνάμεις τις οποίες θα

τnς στnv περιπέτεια».

ω'στε να σταματr'ισΕΙ κάθε βιαιότnτα από

ριοχr'ι. Σης

Ακολουθεί

λεπτομερr'ις

περιγραφι'Ί

αυστπρές διαταγές σης τουρκικές fνοπλες

ακολουθr'ισουν.

μέρους τους>>,

τωνστρατιωτικώνεπιχειρr'ισεων. «Τα ξενοδο

Το όρθρο αναφέρεται στn συνέχεια

χεία τnς Κερύνειας και τnς Αμμοχώστου

στις σκλnpές μάχες που επακολούθnσαν

είναι ο στόχος των Τούρκων αεροπόρων

και

παρά τr1ν παρουσία ξένων nς:ριnγnτών. Το

Φρουρός παρά τn σχεδόν ανύπαρκτn υπο

ψυχιατρείο και το αρμενικό σχολείο Μελκο

στr'ιριξn τπς Ελλόδας:<<Γο Ελλnνικό απόσπα

νιάν τnς Λευκωσίας καταστρέφονται. Οι

σμα του νπσιού παίρνει διαταγr'ι να μnν κινn

τnν

nρωικr'ι

αντίστασn

τnς Εθνικr'ις

αλεξιπτωτιστές πέφτουν στον πιο μεγάλο

θεί, και αν και στnν Αθf'ινα γίνεται επι

τουρκικό θύλακα του νnσιο(; που συνέδεσε

στρότευοπ από τις

το βόρειο τμr'ιμα τnς Λευκωσfας με τnν Κε

ανακαλύπτουν ότι το τμr'ιμα τροφοδοσίας

ρύνεια. Τα βουνό του Τροόδους και του Πε

είναι ανύπαρκτο και τα οπλοστάσια άδεια.

νταδάκτυλου καίγονrαι από τις βόμβες να
πάλμ.

20

Ιουλίου, οι άνδρες

Οι συνταγματάρχες τα είχαν nωλr'ισει
όλα στις γειτονικές aραβικές χώρες, κάνο

Για να δικαιολόγr'ισει τnν πρόξn του, ο
Μπουλέντ Ετζεβίτ δnλώνει:

ντας τεράστια προσωπικό κέρδn. Τέλος, αε
ροπόροι και ναύτες που ξεκίνnσαν για τnν

Κύπρο χωρίς να περιμένουν ης διαταγές,

114

ΕΛΕΥΘΕΡΗΚΥΘΡΕΑ

διατόσσονται να επιστρέψουν αμέσως. Η

να διευρύνουν τn ζώνn τους πόνω από

χοΟντα εγκαταλεfπει τnν Κύπρο στnν τύχn

τετραγωνικό χιλιόμετρα».

τnς. Μερικοr παρατnρnτές

100

θεωρούν ότι

αυτn n εγκατόλειψn υπαγορεύθnκε απότnν
Ουόσιγκτων».

Η δεύτερn διόσκεψn τnς Γενεύnς αρχί
ζει

με

σκοτεινούς

οιωνούς,

συνεχfζει

το

όρθρο.
Προσωρινn κατόπαυσn του
στις 22Ιουλίου αλλό, ιιnδn

πυρός

n τουρκικn επιχει

«Η Άγκυρα δεν yοιώθει πια χαλιναγω

1964,

ρnματολογfα αλλόζει και αφnνει να διαφα

γnμένn όπως το

νούν οι πραγματικοί λόγοι τnς επέμβασnς.

βασμό, προσπαθεfνα επικυρώσει τn διχοτό

ΟΜπουλέντ Ετζεβfτ ανακοινώνει ότι:ιιΑπό

μnσn του νnσιού και δεν παύει να ενισχύει το

τώρα και στο εξnς κανένας δεν θα μπορεί
να

μας

ζnτnσει

να

φύγουμε

από

τnν

Κύπρο>>.
Στnν

προγεφύρωμα τnς όπου στοιβόζονται τώρα
40,000πολfτεςκαι300όρματα».
Ακολούθως, το

Αθnνα,

n

χούντα

καταρρέει,

θύμα τnς κυπριακnς περιπέτειας τnς, και ο

αρνείται κόθε συμβι

όρθρο αναφέρεται

στnν αποκόλυψn των πραγματικών τουρκι

κών στόχων. «Η επεκτατικn τουρκικn πολιτικn

Κωνσταντίνος Καραμανλι'1ς επιστρέφει και

βγαfνει στο φως. Οκ.

αποκαθιστό τn δnμοκρατfα.

τερικών δnλώνει: «Ο τουρκικός στρατός εfναι

Asilturk Υπουργός

Εσω

αρκετό ισχυρός για να καταλόβει το νnσf.

Και αναφορό σε μια όλλn πτυχn τnς

•

Θέλουμε μόνο αυτό που εfναι το δfκαιο μας,

υπόθεσnς: «Αλ.λό ένα δρόμο παfζεται στn

και εfμαστε αποφασισμένοι να το αποκτn-,

ζώνn τουρκικnς κατοχnς. Ο στρατός τnς

σου με».

Άγκυρας αρχίζει να μεταφέρει στn Μερσίνα
τους Ελλnνοκυπρίους αιχμαλώτους. Έτσι
μερικές χιλιόδες στρατιωτικοf και πολfτες

θα γνωρfσουν τις τουρκικές φυλακές. Οι
κυανόκρανοι θα οργανώσουν τnν αλλαγn
αιχμαλώτων αλλό

1,619

Ελλnνοκύπριοι δεν

θα

στο

κόλεσμα,

απαντnσουν

χαμένοι

Στις 14 Αυγούστου, στις 3 το πρωf, ο!
Βρεπανός Υπουργός Εξωτερικών Τζαfnμς[
Γκόλλαχαν, ανnσυχος

,

ομολογεf πως οι,

Τούρκοι δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα.Δυοi
ώρες αργότερα n επιχείρnσn Απfλας 2 αρχί-Ί
1

ζει. Η Γαλλικn Προεδρfα αντιδρό αμέσως με ι

κόπου στnν Ανατολία. Πρέπει να σκοτώθn

το σύντομο αλλό αυστnρό μnνυμα:<<Η Γαλ- 1.

κανμεταξύ 1975και1980».

λfa κατnγορnματικό δεν εγκρfνει τnν επανέ

ναρξn των στρατιωτικών επιχειρnσεων πουΊ

Στις 25Ιουλfου, οι Υπουργοf των τριών
Εγγυnτριών δυνόμεων συναντώνται στn Γε
νεύn: «Δεν κλι'1θnκε κανένας Κύπριος εκ

όρχισεnΤουρκίαστnνΚύπρο».

1

ιιΟιδυνόμεις εωβολnς aπωθούν τnν:

πρόσωπος. Τελικό οι εγγυnτές κατορθώ

κυπριακn εθνοφουρό και προχωρούν γρn

νουν να παγοποιnσουν τις ζώνες και να

γορα προς τn Μόρφου και τnν Αμμόχωστο.

αναγνωρfσουν δυο ξεχωριστές διοικnσεις. Η
επόμενn συνόντnσn ορίζεται για τις

8 Αυ

Λεnλασίες,

βιασμοί,

σφαγές,

εκτελέσεις

χωρίς δfκn γίνονται σκόπιμα από τον τουρκι

γούστου στn Γ ενεύn με σκοπό να βρεθεί πο

κό στρατό για να τρομοκρατnσουν τους Ελ

λιτικn συμφωνfα. Αυτό το διόστnμα του χρό

λnνοκυπρίους και να τους κόνουν

νου θα δώσει τnν ευκαιρfα στους Τούρκους

να φύ

γουν προς το νότο, αλλόζοντας ανεπανό
ρθωτα τn γεωγραφικn κατανομn του πλnθυ-

