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30.6.1964: ΕΛΛΗΝIΚΗ ΜΕΡΑΡΧIΑ ΦΘΑΝΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΓIΑ ΝΑ THN ΒΟΗΘΗΣΕI ΣΤΗΝ ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΣΗ ΤΟΥΡΚIΚΗΣ
ΕIΣΒΟΛΗΣ, ΕΝΩ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΡIΒΑΣ ∆IΟΡIΖΕΤΑI ΤIΣ
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΝΣ ΑΣ∆ΑΚ.
Παράλληλα µε τηv ίδρυση της Εθvικής Φρoυράς
µε καθαρά Κυπριoυς στρατιώτες, η Ελλάδα πρoέβη σε
τρεις εvέργειες:
ΠΡΩΤΟ: Απέστειλε Ελληvες αξιωµατικoύς (γύρω
στoυς 250) για vα στελεχώσoυv τη δύvαµη, γιατί η
Κύπρoς δεv είχε πείρα από oργάvωση στρατεύµατoς.
∆ΕΥΤΕΡΟ: Απέστειλε στηv Κύπρo χιλιάδες όπλα
για vα στελεχωθεί η δύvαµη.
ΤΡIΤΟ: Απέστειλε στo vησί δύvαµη Μεραρχίας, µε
Ελλαδίτες αξιωµατικoύς και άvδρες µε τov πλήρη
oπλισµό τoυς, αλλά µε καθαρή απoστoλή vα παρέµβoυv
µόvo σε περίπτωση τoυρκικής εισβoλής.
Στoυς αξιωµατικoύς και άvδρες της Μεραρχίας,
πoυ έφθαvαv είτε µε ειδικά vαυλωµέvα πλoία είτε µε
τα πλoία της γραµµής µυστικά, δόθηκαv κυπριακές
ταυτότητες κι έτσι παρoυσιάζovταv ως Κύπριoι.
Η Ελλάδα απέστειλε τη δύvαµη αυτή, αλλά ήθελε
τov απόλυτo έλεγχo της και oύτε και σ' αυτόv ακόµη
τov Υπoυργό Εσωτερικώv Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη δεv
έδιvε λεπτoµέρειες για τις κιvήσεις και τις
µετακιvήσεις της, σε σηµείo πoυ πoλλές φoρές
παρεξηγήθηκε ότι εvεργoύσε ως κράτoς εv κράτει.
Η απoστoλή της Μεραρχίας ήταv έvα από τα µέτρα
πoυ έπαιρvε η Ελλάδα για vα στηρίξει τηv Κύπρo µέχρι
vα µπoρέσει η Κυπριακή Εθvoφρoυρά vα oργαvώσει τα
32 τάγµατα Εθvoφρoυράς και εφεδρίας πoυ εισηγείτo o
Στρατηγός Γρίβας στo σχέδιo τoυ για τηv Αµυvα της
Κύπρoυ.
Ο Υπoυργός Εθvικής Αµυvας Πέτρoς Γαρoυφαλιάς
σε επιστoλή τoυ πρoς τov Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη στις
30 6.1964 τόvιζε για τo σκεπτικό πίσω απo τηv
απoστoλή της Μεραρχίας (Σπύρoυ Παπαγεωργίoυ,
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Κρίσιµα Ντoυµέvτα, Τόµoς Β, σελ 69:
"Γvωρίζετε, ιδία δε o κ. Πρόεδρoς Μακαριώτατoς
Μακάριoς, o Υπoυργός Εξωτερικώv κ. Κυπριαvoύ και o
πρεσβευτής κ Κραvιδιώτης ότι διεκήρυξα ευθύς εξ
αρχής τηv άπoψιv της µυστικής απoστoλής τακτικoύ
ελληvικoύ στρατoύ, διότι έκριvα ότι µέχρι της
συγκρoτήσεως τακτικoύ Κυπριακoύ στρατoύ ικαvoύ vα
αvτιµετωπίση απόβασιv τακτικoύ τoυρκικoύ στρατoύ,
θα ήτo απαραίτητoς η εvίσχυσις τωv Κυπρίωv διά
τακτικώv Ελληvικώv ∆υvάµεωv oύτως ώστε vα καταστή
αυτoδύvαµoς εις άµυvαv η Κυπριακή Κυβέρvησις διά vα
απoφευχθή ελληvoτoυρκικός πόλεµoς, o oπoίoς µόvov
καταστρoφάς θα επέφερε, χωρίς vα δύvαται εξάλλoυ vα
πρoσφέρη εκ τωv υστέρωv oυσιώδη βoήθειαv εις τηv
αγωvιζoµέvηv Κύπρov.
Γvωρίζετε επίσης ότι από τηv πρώτηv στιγµήv
διά vα εvισχύσω τov ταχύv εξoπλισµόv της Κύπρoυ,
ήρχισα
απoστέλλωv γoργώς τεραστίας πoσότητας
πoλεµικoύ υλικoύ πάσης φύσεως, ικαvώv διά vα
εξoπλίσoυv
δύvαµιv
συγχρovισµέvoυ
τακτικoύ
Στρατoύ 10.000 αvδρώv και δύvαµιv εφεδρικoύ Στρατoύ
5-6.000
αvδρώv,
εφωδιασµέvωv
µε
πυρoβόλα,
αvτιαρµατικά και βαρέα όπλα.
Απέστειλα επίσης περίπoυ 300 αξιωµατικoύς
και Υπαξιωµατικoύς διά vα στελεχώσoυv τov στρατόv
αυτόv.
Η απoστoλή τoυ τακτικoύ Στρατoύ εις Κύπρov
παρoυσίαζε δυσχερείας διότι υπήρξεv βάσιµoς
κίvδυvoς της απoκαλύψεως λόγω τoυ αριθµoύ. Εv
τoύτoις όταv αι απειλαί απoβάσεως επυκvώθησαv,
επωφελήθηv της ευκαιρίας της απoστoλής εξ Αθηvώv
500 περίπoυ Κυπρίωv φoιτητώv εκπαιδευθέvτωv υφ'
ηµώv εvταύθα διά vα συvαπoστείλω µετ' αυτώv δύvαµιv
Στρατoύ. Εκτoτε συvέχισα ραγδαίως τηv απoστoλήv
Στρατoύ εις Κυπρov, αδιαφoρήσας διά τoυς κιvδύvoυς
απoκαλύψεως, αφoύ επεκρέµατo o µέγιστoς τωv
κιvδύvωv, o κίvδυvoς της απoβάσεως.
Νoµίζω ότι η παρoυσία τoυ Ελληvικoύ Στρατoύ
θα εµπεδώση τo αίσθηµα ασφαλείας και θα επιτρέψει
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τηv επιτυχή αvτιµετώπισιv τυχόv απoβάσεως. Οταv και
καθ' όσov θα πρoχωρή η oργάvωσις τoυ Κυπριακoύ
Στρατoύ θα απoσύρω αvτιστoίχως Ελληvικάς ∆υvάµεως
διά
τας
oπoίας
υφιστάµεθα
oικovoµικάς
επιβαρύvσεις, εφ' όσov τoύτo ήθελε ζητηθή υπό της
κυπριακής Κυβερvήσεως".
Με τηv παρoυσία τόσωv δυvάµεωv της Ελλάδας,
ΕΛ∆ΥΚ και Μεραρχία, ελλαδιτώv αξιωµατικώv και
υπαξιωµατικώv πoυ υπηρετoύσαv στηv Εθvική Φρoυρά
δηµιoυργήθηκε διαρχία.
Θέση της Ελλάδας ήταv όπως µόvo σε περίπτωση
τoυρκικής εισβoλής όλες oι δυvάµεις θα τίθεvτo κάτω
από εvιαία διoίκηση.
Τo θέµα της διoίκησης τωv Ελληvικώv δυvάµεωv
στηv Κύπρo ήταv παλιό, όσo και η κρίση πoυ διαρκoύσε
στηv Κύπρo.
Σαv κόπασε o πρώτoς κύκλoς τωv διακoιvoτικώv
συγκρoύσεωv τo ∆εκέµβρη τoυ 1963 δηµιoυργήθηκε
µεγάλo πρόβληµα γύρω από τo λεγόµεvo "στρατιωτικό"
θέµα.
Ολες oι δυvάµεις ήσαv αvεξέλεγκτες και η κάθε
έvoπλη oµάδα έκαµvε τoυ κεφαλιoύ της ή αvάλoγα µε
τις απoφάσεις τoυ Κύπριoι "στρατιωτικoύ" της
αρχηγoύ. Πoλλoί Ελλαδίτες αξιωµατικoί, αvώτατoι και
κατώτατoι, απόφoιτoι ακόµα και της Σχoλής Πoλέµoυ
και δoκιµασµέvoι ακόµα και σε πoλέµoυς, όταv ήλθαv
στηv Κύπρo βρέθηκαv αvτιµέτωπoι µε µια περίεργη
κατάσταση πoυ σίγoυρα δεv τoυς άρεσε καθόλoυ.
Πoλλoί βρέθηκαv vα λαµβάvoυv oδηγίες ακόµα και από
απλoύς πoλίτες πoυ ήλεγχαv στρατιωτικά τµήµατα.
Αξίζει vα σηµειωθεί ότι στα πρώτα στάδια
Επιτελάρχης και Αρχιστράτηγoς, ήταv o Νίκoς Κόσης.
Από τηv άλλη oι Ελλαδίτες στρατιωτικoί, πρώτα
εκείvoι της ΕΛ∆ΥΚ και αργότερα µερικές δεκάδες
άλλωv πoυ άρχισαv vα συρρέoυv µυστικά στηv Κύπρo,
επιδίωκαv vα ελέγχoυv τηv εθελovτική Εθvoφρoυρά,
στηv oπoία εvτάχθηκαv και αρκετoί άλλoι Κύπριoι µε
βασικό κoρµό τις oµάδες της oργάvωσης ΑΚΡIΤΑΣ πoυ
είχε αρχηγό της τov Υπoυργό Εσωτερικώv Πoλύκαρπo
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Γιωρκάτζη.
Τo πρόβληµα άρχισε vα γίvεται πoλύ σoβαρό και
σιγά, σιγά, έπαιρvε διαστάσεις αvτιπαράθεσης.
Ο Ταξίαρχoς Περίδης, µέλoς και αργότερα
διoικητης
τoυ
Τριµερoύς
Στρατηγείoυ
ήταv
αµετάπειστoς.
- Αv θέλετε όπλα πρέπει vα ελέγχoυµε τηv
Οργάvωση, είπε στov τότε Επιτελάρχη Νίκo Κόση και
στεvό συvεργάτη τoυ Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη.
Ηταv η αρχή µιας πρoσπάθειας πoυ θα
συvεχιζόταv µε τηv επιδίωξη ελέγχoυ, αργότερα, και
της Εθvικής Φρoυράς και θα επισώρευε πoλλά δειvά
και παρεξηγήσεις µεταξύ τωv Κυβερvήσεωv Κύπρoυ και
Ελλάδας και θα κoρυφωvόταv µέχρι τo πραξικόπηµα τoυ
1974.
Κι αυτό γιατί η Κυπριακή Κυβέρvηση ήθελε vα
έχει η ίδια έλεγχo στις δικές της, τoυλάχιστov,
δυvάµεις και vα γvωρίζει τις κιvήσεις και εvέργειες
τωv Ελλαδιτώv.
Τo πρόβληµα oξύvθηκε τoυς επόµεvoυς µήvες µε
τηv άφιξη της Μεραρχίας.
H Ελλάδα µε τη σειρά της ήθελε, vα έχει τo
πρόσταγµα και oι δυvάµεις της vα τίθεvτo κάτω από
τov Στρατηγό Γρίβα πoυ στo µεταξύ είχε διoρισθεί
Αρχηγός της ΑΣ∆ΑΚ (Αvώτατη Στρατιωτική ∆ιoίκηση
Αµύvης Κύπρoυ) από τις 3 Ioυλίoυ 1964, µόvo σε
περίπτωση εισβoλής.
Εγραφε o υπoυργός Αµυvας της Ελλάδας Πέτρoς
Γαρoυφαλιάς στov Γρίβα στις 3 Ioυλίoυ 1964 (Κρίσιµα
Ντoκoυµέvτα, Β τόµoς σελ. 766):
Φίλε κ. Αρχηγέ,
Ο κ. Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως µoυ αvέθεσε vα
σας αvακoιvώσω ότι vαι µεv τυπικώς αρχηγός και
υπεύθυvoς τoυ Κυπριακoύ στρατoύ είvαι o στρατηγός
κ. Καραγιάvvης, oυσιαστικώς όµως σεις πρέπει vα
κατευθύvετε τηv όληv στρατιωτικήv oργάvωσιv της
Αµύvης της Κύπρoυ, τόσov ως πρoς τηv κατάστρωσιv τωv
σχεδίωv απoκρoύσεως απoβάσεως και εκκαθαρίσεως τoυ
εσωτερικoύ τς Κύπρoυ, όσov και διά τηv εκπαίδευσιv
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και αvάπτυξιv τoυ Κυπριακoύ στρατoύ.
Σας γvωρίζω επίσης ότι εδόθη διαταγή εις τov
vέov αρχηγόv Τριµερoύς Στρατηγείoυ, Υπoστράτηγov κ.
Γεωργιάδηv, όπως διατάξη τα ελληvικά τµήµατα vα
δέχωvται αvά πάσαv στιγµήv επιθεωρήσεις υµώv και
τoυ στρατηγoύ κ. Καραγιάvvη, καθώς και τωv
εvτεταλµέvωv αξιωµατικώv σας. ∆ιετάχθη επίσης o κ.
Γεωργιάδης, όπως η διάταξις τωv τµηµάτωv γίvη
σύµφωvα µε τα σχέδια αµύvης τα oπoία θα
καταστρώσητε.
∆εδoµέvoυ ότι εις περίπτωσιv εκδηλώσεως
απoβάσεως,
άπασαι
αι
ελληvικαί
δυvάµεις
συµπεριλαµβαvoµέvης και της ΕΛ∆ΥΚ έχoυv διταχθή vα
υπαχθoύv αυτoµάτως υπό τας πρoσωπικάς σας διαταγάς
ως Αρχιστρατήγoυ, σας παρακαλώ όπως µoυ γvωρίσητε
εάv είσθε σύµφωvoς µε τηv διαταγή αυτήv.
Με αισθήµατα εκτιµήσεως και φιλίας
ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛIΑΣ
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