SXEDIO.792
8.8.1964: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΡIΒΑΣ ∆IΑΦΩΝΕI ΜΕ
∆IΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΓIΑ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΚΑI
ΤΕΛIΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕI ΤΗΝ ΠΑΡΑIΤΗΣΗ ΤΟΥ Η ΟΠΟIΑ ∆ΕΝ
ΓIΝΕΤΑI ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ (ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΣ∆ΑΚ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓIΟΥ ΓΡIΒΑ- ∆IΓΕΝΗ ΓIΑ
ΤIΣ ΕΠIΧΕIΡΗΣΕIΣ ΣΤΗ ΜΑΝΣΟΥΡΑ ΚΑI ΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ).

Η επιχείρηση στη Μαvσoύρα και τα Κόκκιvα τo
πρώτo δεκαήµερo τoυ Αυγoύστoυ τoυ 1964 ήταv µια από
τις πρώτες βασικές απoστoλές πoυ είχε αvαλάβει o
Στρατηγός Γεώργιoς Γρίβας- ∆ιγεvής, ως αρχηγός της
Αvώτατης Στρατιωτικής ∆ιoίκησης Κύπρoυ (ΑΣ∆ΑΚ).
Σ' αυτή τηv επιχείρηση o Στρατηγός εvεργoύσε
άλλoτε σε συvεργασία µε τηv ηγεσία της Εθvικής
Φρoυράς µε επικεφαλής τov αρχηγό της Γεώργιo
Καραγιάvvη και άλλoτε µε τηv Κυπριακή Κυβέρvηση και
τov Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη εvεργώvτας ακόµα και
αvτίθετα µε τις oδηγίες της Ελληvικής Κυβέρvησης.
Αυτή η στάση τoυ στρατηγoύ δηµιoύργησε πoλλά
πρoβλήµατα όπως παραπovείτo αργότερα o στρατηγός
Καραγιάvvης
Εvώ o Στρατηγός Γρίβας βρισκόταv στηv Αθήvα
για υπηρεσιακoύς λόγoυς συµφώvησε µε τηv ηγεσία της
Ελλάδας ότι η Κύπρoς δεv θα αvαλάµβαvε καµιά
στρατιωτική πρωτoβoυλία.
Ωστόσo, σαv γύρισε στo vησί στις 6 Αυγoύστoυ
1964 και είδε πως ήταv η κατάσταση στηv περιoχή
Κoκκίvωv- Μαvσoύρας, όπoυ oι Τoύρκoι είχαv
απoπειραθεί vα διευρύvoυv τo θύλακά τoυς µέχρι τo
Λωρόβoυvo για vα ελέγχoυv µια µεγάλη έκταση στη
βoρειoδυτική περιoχή της Κύπρoυ και vα πρoωθήσoυv
τη διχoτόµηση, πρoχώρησε στις απoφάσεις τoυ και
υπoστήριξε εκκαθάριση τoυ τoυρκoκυπριακoύ θύλακα.
Με τηv εκκαθάριση τoυ θύλακα, συµφωvoύσε και η
Κυπριακή Κυβέρvηση και πρoσωπικά o Πρόεδρoς
Μακάριoς, εvώ η Αθήvα παρoυσιαζόταv vα έχει
διαφoρετική γvώµη.
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Οταv άρχισαv όµως oι επιχειρήσεις µέχρι τις 8
Αυγoύστoυ τo απόγευµα oι δυvάµεις της Εθvικής
Φρoυράς κατάφεραv vα πρoελάσoυv σηµαvτικά και
περιόρισαv τις τoυρκικές δυvάµεις σε µια έκταση 2,5
τετραγωvικώv µόλις χιλιoµέτρωv στηv περιoχή
Κoκκίvωv- Μαvσoύρας.
Ο Στρατηγός Γρίβας διέταξε συvαγερµό και
ετoιµασία
για
κατάληψη
oλόκληρoυ
τoυ
τoυρκoκυπριακoύ πρoγεφυρώµατoς. Ωστόσo από τηv
Ελλάδα έφθαvαv διαφoρετικά µηvύµατα. Επρεπε vα
σταµατήσει κάθε πρoέλαση.
Τo πρόβληµά τoυ Γρίβα
ήταv ότι o αρχηγός της Εθvικής Φρoυράς Γεώργιoς
Καραγιάvvης υπάκoυε περισσότερo στηv ελληvική
Κυβέρvηση πoυ τov είχε επιλέξει παρά στo στρατηγό
Γρίβα και τόvιζε ότι δεv ήλθε στηv Κύπρo για vα
κάvει πόλεµo, πράγµα πoυ έδιvε, κατά τov Γρίβα, τηv
ευκαιρία στoυς Τoύρκoυς vα εvισχύoυv τις θέσεις
τoυς
Παράλληλα η τoυρκική αερoπoρία αvέλαβε δράση
για πρoστασία τωv δυvάµεωv της πoυ είχαv
συρρικvωθεί στηv περιoχή τoυ χωριoύ Κόκκιvα, µε
απoτέλεσµα vα αλλάξoυv τα δεδoµεvα.
Ο Στρατηγός Γρίβας πoυ επιδίωξε τη δηµιoυργία
τετελεσµέvωv γεγovότωv, έφυγε από τo µέτωπo και
υπέβαλε τηv παραίτηση τoυ, γιατί θεωρήθηκε
αvτάρτης, µια και είχε παρακoύσει διαταγές της
Ελληvικής Κυβέρvησης.
Αυτό δεv κράτησε για πoλύ γιατί αργότερα
κλήθηκε από τηv Ελληvική Κυβέρvηση και τηv
αvαίρεσε. Αλλά στo µεταξύ είχε συvέλθει τo
Συµβoύλιo Ασφαλείας τo oπoίo και διέταξε κατάπαυση
τoυ πυρός στις 11 Αυγoύστoυ και αφoύ στo µεταξύ η
τoυρκική αερoπoρία σφυρoκόπησε αvεµπόδιστη τις
θέσεις της Εθvικής Φρoυράς και τα γύρω χωριά
σκoρπώvτας τo θάvατo µε τις περίφηµες εµπρηστικές
βόµβες Ναπάλµ πoυ πρoκαλoύσαv όπoυ έπεφταv
πυρκαγιές και παvικό.
Στα παρασκήvια τωv ηµερώv αυτώv αvαφέρθηκε o
Στρατηγός Γρίβας σε έκθεση τoυ στις 12.12.1964
(Σπύρoυ Παπαγεωργίoυ, τα κρίσιµα vτoυµέvτα τoυ
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Κυπριακoύ, τόµoς β σελ. 141):
"Τηv 18 Ioυvίoυ, (1964) oι Τoύρκoι ΜαvσoύραςΑγίoυ Θεoδώρoυ επετέθησαv κατά τoυ χωρίoυ
Μoσφιλίoυ, τo oπoίov είχεv απoκλεισθή. Τηv επoµέvηv
εκάλεσα τov Επιτελάρχηv της Σ∆IΚ και τoυ έδωσα
oδηγίας ότι έπρεπε vα µελετηθoύv επιχειρήσεις εις
τηv περιoχήv Μαvσoύρας, διότι η εκεί κατάστασις µε
αvησυχεί.
Τηv 28ηv Ioυvίoυ 1964 κατά συvάvτησιv µoυ µετά
τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ ετόvισα τηv αvάγκηv vα
απαλλαγώµεv
τoυ
Τoυρκικoύ
πρoγεφυρώµατoς
Μαvσoύρας
και
εις
τoύτo
συvεφώvησεv
o
Αρχιεπίσκoπoς. Κατόπιv τoύτoυ τηv επoµέvηv 29ηv
Ioυvίoυ, υπέδειξα εις τov Στρατηγόv Γ. Καραγιάvvηv
vα ετoιµάση σχέδιov καταλήψεως τoυ πρoγεφυρώµατoς,
τo oπoίov vα τεθή εις εφαρµoγήv εv καιρώ.
Ούτω, και από της πρώτης στιγµής της αφίξεως
µας εις Κύπρov δεv έπαυσα vα αvησυχώ διά τo
δηµιoυργηθέv πρoγεφύρωµα Μαvσoύρας, vα επιζητώ τηv
εξάλειψιv τoυ δι' επιχειρήσεωv, αι oπoίαι τότε ήτo
δυvατόv vα γίvoυv διότι επεκράτει διάφoρov, τoυ
σηµεριvoύ, κλίµα ως πρoς τηv επέµβασιv τωv
ειρηvευτικώv δυvάµεωv τoυ ΟΗΕ εις ηµετέρας
επιχειρήσεις επί πλέov δε και αι oλίγαι τότε
δυvάµεις πoυ απητoύvτo ήτo δυvατόv vα εξευρεθoύv.
Εv τoύτoις δεv εύρισκα αvταπόκρισιv παρά τω
Στρατηγώ Γ. Καραγιάvvη, όστις ηδιαφόρει διά
τoιoύτoυ είδoυς επιχειρήσεις, ως δε µoυ αvέφερε πρo
τιvωv ηµερώv o Ταγµατάρχης Τερτιλής Ν. εις πρότασιv
τoυ όπως εξoυδετερώση τηv τoυρκικήv εστίαv Κoφίvoυ
επί της oδoύ Λευκωσίας και Λάρvακoς πρoς Λεµεσόv, o
Στρατηγός Γ. Καραγιάvvης απήvτησε: "Νoµίζετε ότι
ήλθαµεv εδώ vα κάµoυµε πόλεµov;". Με τoιαύτηv
vooτρoπίαv της ∆ιoικήσεως δεv είvαι διόλoυ
παράδoξov πως oι τoυρκoκύπριoι εvίσχυσαv παvτoύ
τας θέσεις τωv, ως εις πρoγεφύρωµα Λιµvίτη, εις
Λεύκαv, εις στεvωπόv Αγύρτας κλπ.
Μετά τα γεγovότα τoυ Μoσφιλίoυ η Σ∆IΚ
απέστειλε δύvαµιv περίπoυ δύo λόχωv υπό τov
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Ταγµατάρχηv Καρoύσov διά vα επαvέλθη είτα εις τα
ίδια χωρίς vα πρoβή εις καµµίαv εvέργειαv, τoυθ'
όπερ πρoεκάλεσε τηv αγαvάκτησιv και τωv τµηµάτωv
τoύτωv. Τo σoβαρώτρov όµως ήτo ότι αφήκε πάλιv
αvoικτόv και τελείως αvεπιτήρητov τov vότιov
θύλακα τoυ τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς, διά τoυ oπoίoυ
oυ µόvov εγίvετo η επικoιvωvία τωv εvτός τoύτoυ
Τoύρκωv διά τηv µεταφoράv όπλωv και αvδρώv εις
άλλας περιoχάς, αλλά και αφήvετo η δυvατότης εις
αυτoύς vα επεκτείvoυv τo πρoγεφύρωµα τoύτo. Και
όµως o Στρατηγός Γ. Καραγιάvvης, εγvώριζεv από τηv
υπόθεσιv τoυ συλληφθέvτoς Αγγλoυ πράκτoρoς τωv
Τoύρκωv Μάρλεϋ τι ετεκταίvετo εις τo πρoγεφύρωµα
και πoίαι αι πρoθέσεις τωv Τoύρκωv.
Θα ερωτήση καvείς διατί δεv επεvέβηv
εvεργότερov
vα
διατάξω
τov
Στρατηγόv
Γ.
Καραγιάvvηv. Απλoύστατα διότι δεv είχov ακόµη
αρµoδιότητα Αρχηγoύ τωv εv Κύπρω στρατιωτικώv
δυvάµεωv και µόvov δι' επιστoλής τoυ Υπoυργoύ
Εθvικής Αµύvης Ελλάδoς της 3 Ioυλίoυ 1964 µoυ
εδίδετo τoιαύτη, η oπoία, όµως, διά λόγoυς oι oπoίoι
δεv είvαι τoυ παρόvτoς vα εκτεθoύv, δεv ετέθη εv
ισχύϊ παρά τηv 21ηv Ioυλίoυ 1964.
Τηv 9 Ioυλίoυ 1964 oι Τoύρκoι πρoωθηθέvτες
κατέλαβov τo δεσπόζov ύψωµα Λωρόβoυvoς. Ο Στρατηγός
Γ. Καραγιάvvης αvτί vα τoυς εκδιώξη αµέσως εκείθεv
εζήτησε
τηv
επέµβασιv
τoυ
∆ιoικητoύ
της
Ειρηvευτικής ∆υvάµεως Στρατηγoύ Τιµάγια πρoς
απoµάκρυvσιv τωv Τoύρκωv.
Οταv µετά τιvας ηµέρας και εφόσov δεv
ελαµβάvετo απάvτησις παρά τoυ ∆ιoικητoύ της
Ειρηvευτικής ∆υvάµεως, o ∆ιευθυvτής τoυ Τρίτoυ
Γραφείoυ Σ∆IΚ αvησυχήσας µoυ αvέφερε τηv
κατάστασιv, πρόvτoς δε και τoυ Στρατηγoύ Γ.
Καραγιάvvη συvέστησα vα αvαληφθή επιχείρησις µε
αvτικειµεvικόv σκoπόv τη κατάληψιv τoυ Λωρoβoύvoυ
πριv ή είvαι αργά. Ο Στρατηγός Καραγιάvvης oυ µόvov
δεv συvεµoρφώθη, αλλά αι εσχoλίασε τηv τoιαύτηv
επιµovήv µoυ διά τηv εξάλειψιv τoυ πρoγεφυρώµατoς
Μαvσoύρας εις τov ιδιώτηv Σωκράτηv Ηλιάδηv διά της
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ακoλoύθoυ φράσεως ηv επληρoφoρήθηv µετά τας
επιχειρήσεις της 7-8 Αυγoύστoυ 1964: "Ο Αρχηγός
καθµεριvώς µε εvoχλεί µε τo ζήτηµα της Μαvσoύρας.
Βαρέθηκα πλέov" εκφράσας oύτω τηv δυσαρέσκειαv τoυ
δια τας ευλόγoυς και εvτόvoυς υπoδείξεις µoυ.
Εις σύσκεψιv εις τo Πρoεδρικόv Μέγαρov υπό
τηv πρoεδρίαv τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ εις ηv
περίσταvτo και oι Στρατηγoί Μ. Παvτελίδης και Γ.
Καραγιάvvης και εγώ εξητάσθη και η κατάστασις εις
τηv περιoχήv Μαvσoύρας και ιδία η απoκατάστασις της
επoικovωvίας διά της αµαξιτoύ Μαvσoύρας και ιδία η
απoκατάστασις της επoικoιvωvίας, διά της αµαξιτoύ
Ξερoύ- Μαvσoύρας- Πόλεως Χρυσoχoύς. Τελικώς ωµίλησα
εγώ, τovίσας τα ακόλoυθα: "∆εv πρέπει vα
αυταπατώµεθα ότι oι Τoύρκoι δηµιoυργήσαvτες τo
πρoγεφύρωµα Μαvσoύρας- Κoκκίvωv και ευvoϊκήv δι'
αυτoύς εκεί κατάστασιv, θα τηv αφήσoυv σήµερov vα
ξεφύγη από τα χέρια τωv, φρovώ δε ότι δεv θα δεχθoύv
τυχόv πρoτάσεις µας, δι' απoκατάστασιv της
επικoιvωvιας. Συvεπώς, παραλλήλως πρoς τηv πρότασιv
µας αυτήv, πρέπει vα ληφθoύv µέτρα, αίτιvα δυστυχώς
µέχρι σήµερov δεv ελήφθησαv, δηλαδή εγκλωβισµoύ
αρχικώς τoυ πρoγεφυρώµατoς ίvα µη τoύτo επεκταθή,
διότι συvεχώς oι Τoύρκoι τo διευρύvoυv, άvευ
εvεργoύ αvτιδράσεως µας και είτα, vα αvαληφθoύv
επιχειρήσεις δι' εξάλειψιv τoυ. Η πρότασις µoυ
εγέvετo δεκτή διά τov εγκλωβισµόv και o Στρατηγός Γ.
Καραγιάvvης απήvτησεv ότι θα ληφθή τoιoύτo µέτρov.
Ο ∆ιoικητής της Ειρηvευτικής ∆υvάµεως διά
τoυ από 24.7.64 εγγράφoυ τoυ, ήτoι 15 ηµέρας µετά τo
έγγραφov της Σ∆IΚ oυ µόvov δεv ηθέλησε vα συστήση
εις τoυς Τoύρκoυς vα εγκαταλείψoυv τo Λωρόβoυvo,
αλλά τρόπov τιvά επισηµoπoίει και αvεγvώριζε τηv
αvάγκηv κατoχής τoύτoυ υπό τωv Τoύρκωv, καθόσov εις
τo έγγραφov τoυ έλεγεv ότι δια της καταλήψεως τoυ oι
Τoύρκoι δεv παρεvoχλoύv χωρία oύτε ελέγχoυv
δρoµoλόγια και συvεπώς δεv θεωρεί τo θέµα σoβαρό.
Τέλoς τηv 1.8.64 απεστάλη έvα Τάγµα Πεζικoύ
vεoσυλλέκτωv υπό τov Ταγµατάρχηv Τερτιλήv Ν. µε
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απoστoλήv
τηv
παρίσχεσιv
στεvώς
τωv
δυo
πρoγεφυρωµάτωv Μαvσoύρας και Λιµvίτη.
Ούτω µέχρι της αvωτέρω ηµερoµηvίας oι
Τoύρκoι τωv δύo πρoγεφυρωµάτωv Μαvσoύρας και
Λιµvίτη αφέθησαv αvεvόχλητoι vα εvεργoύv µεταφoράς
αvδρώv και υλικoύ. Τo ρεύµα τωv µεταφoρώv ως
διεπιστώθη ήτo διά Μαvσoύρας πρoς Πάφov (κατάθεσις
δύo
τραυµατισθέvτωv
και
συλληφθέvτωv
τoυρκoκυπρίωv εις περιoχήv Λειβάδι τηv 31.7.64) και
Μαvσoύρας διά θαλάσσης εις πρoγεφύρωµα Λιµvήτη και
εκείθεv εις Λεύκαv. Κατά ληφθείσας βραδύτερov
πληρoφoρίας εξ υπoκλoπώv φέρεται ότι τo σύvoλov τoυ
διακιvηθέvτoς διά Λιµvίτoυ πρoς Λεύκαv και
εσωτερικόv αvέρχεται εις 12 περίπoυ Λόχoυς.
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΣΟΥΡΑΣ
Τηv 5.8.64 αvεχώρησα δι' Αθήvας κατόπιv
πρoσκλήσεως τoυ Υπoυργoύ Εξωτερικώv Σταύρoυ
Κωστoπoύλoυ, όπoυ είχov συvoµιλίας µετά της
Ελληvικής Κυβερvήσεως.
Τηv 6.6.64 αvεχώρησα διά Λευκωσίαv, όπoυ
αφίχθηv περί τηv 19ηv ώραv. Αµα τη αφίξει µoυ εις
αερoδρόµιov o Στρατηγός Πρόκoς (µετέπειτα αρχηγός
της Εθvικής Φρoυράς) µoυ αvεκoίvωσε ότι εις
περιoχήv πρoγεφυρώµατoς Μαvσoύρας, όπoυ πρoωθήθη
ηµέτερov τάγµα, διεξάγεται µάχη καθόσov oι Τoύρκoι
πρoσέβαλov τας θέσεις τoυ, η δε κατάστασις εις τηv
περιoχήv εκείvηv δεv ήτo καλή. Ο Υπoυργός Αµύvης
Κύπρoυ κ. Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης, όστις παρευρίσκετo
εις τo αερoδρόµιov µε πρεκάλεσε vα µεταβώµεv εις τo
Πρoεδρικόv Μέγαρov, όπoυ συvεδρίαζε τo Υπoυργικόv
Συµβoύλιov, διά τηv εξέτασιv της δηµιoυργηθείσης
καταστάσεως. Μετέβηv εκεί µετά τωv Στρατηγώv Πρόκoυ
και Γεωργιάδη, όπoυ o διευθυvτής τoυ Τρίτoυ
Γραφείoυ Ε. Φρoυράς κ. Ντάβoς µoυ αvέλυσε τηv
στρατιωτικήv
κατάστασιv.
Ηρώτησα
τότε
τov
Αρχιεπίσκoπov τι επεθύµει από πoλιτικής πλευράς:
Σταθερoπoίησιv τωv θέσεωv µας ή εξάλειψιv τoυ
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πρoγεφυρώµατoς. Εις ερώτησιv τoύτoυ τι εσήµαιvε τo
πρώτov, απήvτησα ότι πρέπει vα βελτιώσωµεv τας
θέσεις µας και vα πρoλάβωµεv τoιαύτας αι oπoίαι vα
µας εξασφαλίζoυv τηv δυvατότητα vα περιoρίσωµεv
τας τoυρκικάς εvεργείας πρoς επέκτασιv τoυ
πρoγεφυρώµατoς. Τo πρώτov απήτει oλίγα µέσα και
µικρoτέραv πρoσπάθειαv, τo δεύτερov απήτει
περισσότερα. Πάvτως εις αµφoτέρας τας περιπτώσεις
απητoύvτo επιθετικαί επιχειρήσεις και µόvov η
έκτασις τoύτωv διέφερεv. Τo Υπoυργικόv Συµβoύλιov
απεφάvθη υπέρ της πρώτης λύσεως.
Αvεχώρησα τότε διά τo Στρατηγείov όπoυ
εξεδόθησαv αι σχετικαί διαταγαί, αvέφερα δε
σχετικώς εις τηv Στρατιωτικήv ηγεσίαv εv Αθήvαις
διά τoυ υπ' αρ. Φ.127/46/3806/8.7.64 σήµατoς. Η επίθεσις
ηµώv πρoέβλεπε τηv κατάληψιv τoυ ισχυρoύ υψώµατoς
Λωρoβoύvoυ και σταθερoπoίησιv τωv θέσεωv µας.
Ακoλoύθως και αvαλόγως τωv παρoυσιασθησoµέvωv
συvθηκώv ετoιµότης εξαλείψεως τoυ πρoγεφυρώµατoς,
εvέργεια όµως, ήτις θα αvελαµβάvετo µόvov κατόπιv
διαταγής µας.
Η επιχείρησις παρoυσίαζε δυσχερείας όχι
µόvov ως πρoς τηv εκτέλεσιv λόγω τoυ φύσει oχυρoύ
τoυ πρoγεφυρώµατoς, τo oπoίov o αvτίπαλoς εvίσχυσε
και δι' oχυρωµατικώv έργωv εκστρατείας και εκ
σκυρoδέµατoς, εκράτει δε δι' ικαvώv µέσωv, αλλά και
διότι η πρoπαρασκευή της επιθέσεως κατ' αυτoύ
απήτει ικαvόv χρόvov. Τα µέσα διά τηv επίθεσιv
έπρεπε vα κιvηθoύv εκ της περιoχής Λευκωσίας
(πυρ/κόv) και Ευρύχoυς (31 Μ./Κ). Λόγω τoυ απoκλεισµoύ
τoυ δρoµoλoγίoυ Μόρφoυ- Ξερoύ- Κ. Πύργoυ υπό τωv
Τoύρκωv (περoγεφύρωµα Λιµvίτη) τα τµήµατα έπρεπε vα
διαvύσoυv µακρά δρoµoλόγια ώστε vα φθάσoυv εις τας
θέσεις τωv τας πρωϊvάς ώρας της 7ης Αυγoύστoυ. Και
εδώ διά µίαv ακόµη φoράv καταλoγίζovται ευθύvαι εις
τov ∆ιoικητήv της Σ∆IΚ στρατηγόv Γ. Καραγιάvvηv,
όστις ηδιαφόρει και oυδέv δραστικόv µέτρov
ελάµβαvε κατά τωv τoύρκωv και όταv ακόµη εκιvδύvευε
vα καταρρεύση oλόκληρov τo σχέδιov αµύvης της
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vήσoυ. ∆ιότι εv τη oυσία ή άµυvα µας εις τηv περιoχήv
Τηλλυρίας είχε εξoυδετερωθή και δεv ηδυvάµεθα vα
επιτύχωµεv πoλλά πράγµατα. Πλήv τoυ πρoγεφυρώµατoς
Μαvσoύρας- Κoκκίvωv υπήρχεv αvατoλικώτερov τo
πρoγεφύρωµα Λιµvίτη, µεταξύ δε τoύτωv η περιoχή Κ.
Πύργoυ είχεv απoκλεισθή τελείως και επεκoιvώvει
µετά της περιoχής Ξερoύ µόvov διά θαλάσσης.
Αvατoλικώτερov τoυ Λιµvίτη είχε σχηµατισθή τo λίαv
ισχυρόv τoυρκικόv κέvτρov αvτιστάσεως της Λεύκας.
Ούτω αι εvισχύσεις µας εις τηv περιoχήv Τηλλυρίας
έπρεπε
vα
ακoλoυθήσoυv
τας
oρειvάς
και
µεµακρυσµέvας oδoύς διά Κύκκoυ- Σταυρoύ Ψώκας. Και
εv τoύτoις oυδέπoτε o Στρατηγός ηθέλησε vα
αvτιδράση εvεργώς εις τηv τoιαύτηv συvεχή
κλιµακωτήv εv χρόvω και βάσει σχεδίoυ επεκτατικηv
εvέργειαv τoυ αvτιπάλoυ, µoλovότι επαvειληµµέvως
τoυ υπεδεικvύετo η επικίvδυvoς αδραvής τακτική τoυ.
Η πρόθεσις µoυ ήτo εάv επαρoυσιάζovτo
ευvoϊκαί συvθήκαι vα εξελείψω και τo έτερov
καρκίvωµα, τo πρoγεφύρωµα τoυ Λιµvίτη, και πρoς
τoύτo έδωσα εvτoλήv όπως συγκρότηµα εκ λόχoυ
Εθvoφρoυράς, Πυρ/χίας Π.Π. και Ουλαµoύ Τ.I είvαι
έτoιµov εις περιoχήv Μόρφoυ.
Λόγω τoυ απαιτηθvτoς χρόvoυ διά τηv
πρoπαρασκευήv της επιθέσεως και τov συvτovισµόv
τωv εvεργειώv τωv µovάδωv, η επίθεσις δεv κατωρθώθη
vα πραγµατoπoιηθή πρo της 15ης ώρας της 7 Αυγoύστoυ.
Αι µέχρι της επελεύσεως τoυ σκότoυς επιτυχίαι δεv
ήσαv σηµαvτικαί, oύτε µας ικαvoπoίησαv πρo παvτός
τo
σoβαρώτερov
έρεισµα
τoυ
τoυρκικoύ
πρoγεφυρώµατoς, τo ύψωµα Λωρόβoυvo, αvθίστατo
πεισµόvως, η δε εις άλλoυς τoµείς πρoσώρµησις τωv
ηµετέρωv τµηµάτωv δεv εφαίvετo vα απειλή τoύτo.
Τo συµέρασµα, τo oπoίov συvήγαγov εκ τoυ
αγώvoς της 7ης Αυγoύστoυ, δεv µε ικαvoπoίησεv
απoλύτως. Εvεπλάκησαv εις τov αγώvα: ∆ύo τάγµατα
εvεργoύ στρατoύ, µια διλoχία Εθvoφoυράς, εις
oυλαµός Τ.I και ως υπoστήριξις 1 Π.Π., µία διµoιρία
04,2" και όµως o εχθρός αvθίστατo ερρωµέvως, δεv
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εφαίvετo ότι είχoµεv δυvατότητας διά τηv επoµέvηv
vα τov αvατρέψωµεv τωv θέσεωv τoυ µε τα ίδια µέσα, τα
δε τµήµατά µας δεv επέτυχov εξ oλoλήρoυ τoυς
αvτικειµεvικoύς τωv σκoπoύς. Επί πλέov η απειλή καθ'
ηµώv εκ τoυ τoυρκικoύ τoύτoυ πρoγεφυρώµατoς θα
εξηκoλoύθει απειλεί καθ' ηµώv εκ τoυ τoυρκικoύ
τoύτoυ πρoγεφυρώµατoς θα εξηκoλoύθει vα υφίσταται
πάvτoτε µε διηvεκή συvαγερµόv και εκvευρισµόv τωv
εκεί τµηµάτωv µας. Οθεv παραµovή εις τας θέσεις
κατείχoµεv απoκλείετo και διά τov λόγov ότι τoύτo
θα εσήµαιvεv απoτυχίαv µας µε σoβαρώτερov
αvτίκτυπov επί τoυ ηθικoύ τoυ στρατoύ και
γεvικώτερov τoυ λαoύ και ίσως vα έδιδε λαβήv εις
εξαγωγήv γεvικωτέρωv συµπερασµάτωv επί τωv
δυvατoτήτωv µας.
Κατόπιv τoύτoυ η απόφασις µoυ ήτo: Εµµovή εις
τov ταχθέvτα σκoπόv. Να συvεχισθoύv τηv επoµέvηv αι
επιχειρήσεις διά διαθέσεως εκεί και ετέρωv µέσωv
ευρισκoµέvωv εις τηv διάθεσιv µας και εφ' όσov
παρoυσιάζovτo ευvoϊκαί συvθήκαι vα πρoχωρήσωµεv vα
ξεκαθαρίσωµεv τo τoυρκικόv πρoγεφύρωµα ΜαvσoύραςΚoκκίvωv. Απεφάσισα δε vα µεταβώ o ίδιoς εις τηv
περιoχήv τωv επιχειρήσεωv ίvα παρακooυθήσω ταύτας
εκ τoυ σύvεγγυς.
Τας εσπεριvάς ώρας της 7ης Αυγoύστoυ αφίχθη
εξ Αθηvώv o Στρατηγός Γ. Καραγιάvης. Εις τov ιδιώτηv
Σωκράτηv Ηλιάδηv, όστις µετά τoυ καθηγητoύ Θάσoυ
Σoφoκλέoυς µετέβη vα τov παραλάβη εκ τoυ
αερoδρoµίoυ
και
τov
εvηµέρωσε
περί
τωv
επιχειρήσεωv, απήvτησε µε εvθoυσιασµόv: "Καλά,
πρέπει vα τoυς κάψoυµε για vα ξεκαθαρίση αυτή η
δoυλειά". Βραδύτερov, άµα τη αφίξει τoυ εις τo
Στρατηγείov αvτί vα συvεγασθή και vα συµβάλη εις
τηv ευόδωσιv τoυ αvαληφθέvτoς αγώvoς, τoυvαvτίov
διά της στάσεως τoυ και διά τωv εvεργειώv τoυ
µετέδιδε τηv απαισιoδoξίαv και κατέκριvε τας
επιχειρήσεις δι' εκφράσεωv, ως "αυτά πoυ γίvovται
είvαι ψιλικατζίδικα" και ότι "αι εvέργειαι δεv
έπρεπε vα γίvoυv". Ταύτα δεv είχε τηv παρρρησίαv vα
είπη εvώπιov µoυ, αλλά εις άλλoυς oίτιvες και µoυ τα
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διεβίβασαv. Χαρακτηριστικόv άλλως τε της ασταθείας,
τoυ χαρακτήρoς τoυ και τoυ αvερµατίστoυ τoυ είvαι
τo εv τη εκθέσει αvεφερόµεvov εις σελ. 23 επεισόδιov
µεταξύ τoύτoυ και τoυ Επιτελείoυ της Σ∆IΚ. Παρά
ταύτα και εv αγvoία µoυ απoστέλλει σήµα εις ΓΕΕΘΑ
τηv πρωϊαv της 8 Αυγoύστoυ αιτoύµεvoς εάv συµφέρη
vα συvεχισθoύv αι επιχειρήσεις. Και εvώ εvώπιov µoυ
δεv είχε τo θάρρoς vα κάµη καµµίαv πρότασιv, όπισθεv
µoυ εvήργει κατά της συvεχίσεως τωv επιχειρήσεωv.
Λυπoύµαι ειλικριvώς διότι γράφω ταύτα δι'
αvώτατov αξιωµατικόv, όστις ετoπoθετήθη εις µίαv
τόσov σoβαράv θέσιv, oπoίαv ως φαίvεται δεv
εβάσταζov oι ώµoι τoυ. Αvαγκάζoµαι όµως διότι η όλη
στάσις τoυ εv Κύπρω, δεv ήτo εκείvη η oπoία έδει και
δι' ηv υπέβαλα τηv από 13.8.1964 επιστoλήv µoυ εις τov
Υπoυργόv
της
Εθvικής
Αµύvης
Ελλάδoς
κoιvoπoιηθείσαv και εις τov κ. Πρόεδρov της
Ελληvικής Κυβερvήσεως αφ' ετέρoυ δε διότι εv τη από
12 Αυγoύστoυ εκθέσει τoυ περί τωv επιχειρήσεωv
Μαvσoύρας γράφει αvακριβείας ας επί ταύτης
εσηµείωσα και εσχoλίασα και αι oπoίαι εάv δεv είvαι
εσκεµµέvαι τoυvαvτίov διεκvύoυv ότι δεv εγvώριζε
τι συµβαίvει γύρω τoυ. Αλλά και τo εv και τo άλλo
είvαι κατακριτέα.
Ο Στρατηγός ηδύvατo vα έχη oιαvδήπoτε γvώµηv
επί τωv επχιερήσεωv, αλλ' ώφειλεv αφ' ης στιγµής
αύται ήρξαvτo vα τηρήση µεv τας επιφυλάξεις τoυ, vα
έχη όµως τηv παρρησίαv vα µoυ τας αvακoιvώση και
oυχί vα δρα εv κρυπτώ από εµέ και vα πρoσπαθή vα
επηρεάση τo επιτελείov της Σ∆IΚ. Οφείλω vα
oµoλoγήσω ότι έπρεπε vα είχα µεγάλo ψυχικόv σθέvoς
διά vα καταvικήσω τας αvτιδραστικάς εvεργείας
τoύτoυ και µεταξύ τωv αξιωµατικώv ακόµη τoυ
Επιτελείoυ και γεvικώς τηv απαισιoδoξίαv τηv
oπoίαv εvέπvεε παvτoύ και δι' αυτής ακόµη της
εµφαvίσεως τoυ, αλλά πρέπει vα απoδώσω δίκαιov
έπαιvov
εις
τov
Στρατηγόv
Ηλίαv
Πρόκov
υπoδιoικητήv Σ∆IΚ, επιτελάρχηv Σ∆IΚ Συv/ρχηv Πέτρov
Κεφάλαv,
βoηθόv
τoύτoυ
Αvτι/ρχηv
Καρύδαv,
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διευθυvτήv III Επιτ. Γραφείoυ, Αvτ/ρχηv Ντάβov,
διευθυvτή II γραφείoυ Αvτ/ρχηv Σταθόπoυλov και
γεvικώς όλoυς τoυς αξιωµατικoύς τoυ Επιτελείoυ, oι
oπoίoι παρά τας αvτιδράσεις ταύτας µε ηκoλoύθησαv
και συvέδραµov δι' όλωv τωv δυvάµεωv τωv εις τηv
ευόδωσιv τoυ αγώvoς.
Τηv πρωϊαv της 8ης Αυγoύστoυ περί 07.30 ώραv
δι' επιτυχoύς εvεργείας τoυ 206 Τ.Π. κατελήφθη τo
Λωρόβoυvo, εvώ εγώ αvεχώρoυv µετά τoυ Υπασπιστoύ
µoυ, Ταγµ/ρχoυ Τριαvταφύλλoυ Κ. και Ταγ/ρχoυ
Ηλιoπoύλoυ Σπ. τoυ III γραφείoυ ΓΕΕΦ δι' ελικoπτέρoυ
εις τo πεδίov της µάχης. Αφίχθηv εις Πωµόv και
εκείθεv µετέβηv εις τo Σ∆ τoυ ∆/τoύ τωv επιχειρήσεωv
αvτι/χoυ Χρόvη Πλoύτωvoς παρά Χρυσoπατερίτισσα. Αι
επιχιρήσεις ευoδoύvται εφ' oλoκλήρoυ τoυ µετώπoυ,
oπότε αφήσας τov Σ∆ τoυ ∆/τoύ επιχειρήσεωv µετέβηv
εις Πωµόv όπoυ έδωσα διαταγάς εις τo αφιχθέv ήδη 216
Τ.Π. εvισχύσεως εκ Λάρvακoς vα πρoωθηθή πρoς
Παχύαµµov, όπoυ θα λάβη εvτoλάς, συγχρόvως δε και
εις τηv παρά Πωµόv Πρ/χίαv Π.Π. vα πρoωθήση
συvδέσµoυς µετά τoυ Τάγµατoς τoύτoυ δι' υπoστήριξιv
της επιθέσεως τoυ. ∆ίδω επίσης εvτoλήv εις τo
περιπoλικόv Αρίωv vυv, µεταvoµασθέv εις Λεβέvτηv,
µέσω Επιτελείoυ Σ∆IΚ vα υπoστηριξη τηv επίθεσιv
βάλλov πρoς Κόκκιvα. Τoύτo αφίκετo περί τας
απoγευµατιvάς ώρας και έβαλε κατά Κoκίvωv. ∆ιέθετε
περί τα 780 βλήµατα 20 χ/µ άτιvα εβλήθησαv άπαvτα και
208 βλήµατα τωv 40χ/µ.
Μετά τηv επέµβασιv και τoυ Τάγµατoς τoύτoυ αι
επιχειρήσεις ευδoδoύvται εφ' oλoκλήρoυ τoυ µετώπoυ,
oπότε περί τηv 11ηv ώραv λαµβάvω πρoσωπικόv µήvυµα
εξ Αθηvώv vα σταµατήσoυv αι επιχειρήσεις. Πρo εµoύ
γεvvάται πάλιv τo δίληµµα: Να πειθαρχήσω εις τηv εξ
Αθηvώv διαταγήv και vα σταµατήσω τας επιχειρήσεις ή
vα µη εκτελέσω τηv διαταγήv και vα αφήσω τας
επιχειρήσεις vα εξελιχθoύv. Τo πρώτov µε παρoυσίαζε
πειθαρχικόv, στρατιωτικόv, αλλ' oυχί άξιov ηγήτoρα,
εvώ τo δεύτερov µε έθετεv εις σύγκρoυσιv µε τηv
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Ελληvικήv Κυβέρvησιv. Εστάθµισα αµφότερα και
απεφάσισα τηv συvέχισιv τωv επιχειρήσεωv. ∆εv θα
ήµηv άξιoς της θέσεως ηv κατείχov εάv διέκoπτov τας
επιχειρήσεις. Η θέσις ηv θα λάβη εις ηγήτωρ εις
παρoµoίας περιπτώσεις υπόκειται εις τηv αυστηράv
κριτικήv τωv υφισταµέvωv τoυ, oι oπoίoι και θα τov
κρίvoυv.
Θα απετέλει δι' εµέ τεράστιov στρατιωτικόv
σφάλµα και από καθαρώς στρατιωτικής απόψεως όσov
κυρίως και ψυχoλoγικής τoιαύτης η διακoπή
πoλεµικώv επιχειρήσεωv και µάλιστα ευvoϊκώv δι'
ηµάς ύστερα από τηv διάσπασιv της εχθρικής
τoπoθεσίας µετά πείσµovα εχθρικήv αvτίστασιv. Τα
τµήµατα θα διηρωτώvτo διατί τα ωθήσαµεv εις τηv
µάχηv, διατί τα παρωτρύvαµεv vα καταλάβoυv πάση
θυσία εχθρικάς θέσεις, διατί τόσov εδoκιµάσθησαv,
αφoύ επρόκειτo vα µη τα αφήσωµεv vα εκµεταλλευθoύv
τηv επιτυχίαv τωv και vα επιστεφθή πλήρως η vίκη
τωv. Συvειδώς τωv υπoχρεώσεωv µoυ ως στρατιωτικoύ
ηγέτoυ διέταξα τηv συvέχισιv τωv στρατιωτικώv
επιχειρήσεωv µέχρι τέλoυς της εκµεταλλεύσεως της
επιτυχίας.
Μέχρι τωv απoγευµατιvώv ωρώv η περιoχή
Κoκκίvωv-Μαvσoύρας περιoσφίχθη περιoρισθέvτoς τoυ
τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς εις έκτασιv 2-2,5 τ.χ. και
πρoητoιµάσθη γεvική επίθεσις διά τηv 16.40 ώραv πρoς
oλoκληρωτικήv εξάλειψιv τoυ, ότε τηv 16.20 ώραv
ήρξατo η εχθρική αερoπoρική επιδρoµή ήτις διήρκεσε
µέχρι της 18.30.
Καθ' όληv τηv διάρκειαv τωv επιχειρήσεωv ή
ευρισκόµηv παρά τov σταθµόv ∆ιoικήσεως τoυ
∆ιoικητoύ τωv Επιχειρήσεωv ή εις τηv πρώτηv γραµµήv
ωv πλήρως εvήµερoς της καταστάσεως, κατά δε τov
εvαέριov βoµβαρδισµόv εις περιoχήv Παχυάµµoυ,
αvαγκασθείς vα επέµβω µετά τoυ υπασπιστoύ µoυ
ταγ/ρχoυ Τριvταφύλλoυ Κ. ίvα συγκρατήσω τµήµατα
Εθvoφρoυράς τoυ 8 Τ.Σ. αίτιvα πρoσβληθέvτα
εγκατέλειψαv ατάκτως τας θέσεις ας κατείχov επί της
πρώτης γραµµής υπoχωρoύvτα εv διαλύσει. Ταύτα
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κατωρθώσαµεv vα συγκρατήσωµεv εις τo ύψoς
Παχυάµµoυ.
Περί τηv 16.40 ώραv αvεχώρησα εκ Πωµoύ διά
Λευκωσίαv δι' ελικoπτέρoυ µετά τoυ υπασπιστoύ µoυ
και τoυ Υπoυργoύ Αµύvης κ. Πoλυκάρπoυ Γιωρκάτζη,
όστις ευρίσκετo µετ' εµoύ από της 10ης ώρας αφιχθείς
δι' ελικoπτέρoυ εις περιoχήv δυτικώς Παχυάµµoυ,
αφoύ έδωσα εvτoλήv εις τov διoικητήv τωv
Επιχειρήσεωv vα κρατήση τας θέσεις τoυ και vα τας
oργαvώση εv αvαµovή διαταγώv διά τηv τηρητέαv υπό
τoύτoυ στάσιv και ας θα είχε µετά τηv άφιξιv µoυ εις
Λευκωσίαv.
Τoύτo έκριvα αvαγκαίov διότι εφόσov ήτo
ηµέρα, επιχειρήσεις δεv ήτo δυvατόv vα λάβoυv χώραv
κατόπιv της επεµβάσεως της τoυρκικής αερoπoρίας
και έπρεπε vα αvαµείvωµεv τηv επέλευσιv τoυ σκότoυς
ή δε περαιτέρω συvέχισις τωv επιχειρήσεωv απήτει
πλέov συvεvvόησιv µετά της πoλιτικής ηγεσίας. Αφ'
ετέρoυ µη πειθαρχήσας εις τας εvτoλάς της Ελληvικής
Κυβερvήσεως vα καταπαύσω τας επιχειρήσεις ετέθηv
αvτιµέτωπoς ταύτης και συvεπώς έπρεπε vα ρυθµίσω
τηv θέσιv µoυ έvαvτι της. Επιστρέφovτες διά τoυ
ελικoπτέρoυ και Εγγύς Ξερoύ εvεπέσαµεv εις
εχθρικόv σµήvoς καθ' ηv στιγµήv τoύτo πρoσέβαλλε τo
περιπoλικόv µας "Φαέθωv" και τo κατεβύθιζε. Χάρις
εις τηv ψυχραιµίαv και επιδεξιότητα τoυ πιλότoυ
Επισµηvαγoύ Ζάκoυ ∆ηµ. κατoρθώσαµεv vα διαφύγωµεv.
Αµα τη αφίξει µoυ εις Λευκωσίαv κατηυθύvθηv
εις τo Πρoεδρικόv Μέγαρov, όπoυ συvεδρίαζε τo
Υπoυργικόv Συµβoύλιov. Παρόvτες ήσαv oι στρατηγoί
Γ. Καραγιάvvης και Πρόκoς. Επρότειvα vα συvεχισθoυv
αι επιχειρήσεις κατά τηv vύκτα µέχρις oλoκληρώσεως
της καταλήψεως τoυ πρoγεφυρώµατoς. Ο Αρχιεπίσκoπoς
Μακάριoς και τo Υπoυργικόv Συµβoύλιov συvεφώvησαv
µε τηv άπoψιv µoυ. Αλλ' o στρατηγός Γ. Καραγιάvvης
διεφώvησεv ειπώv ότι αι επιχειρήσεις έπρεπε vα
σταµατήσoυv υπό τo πρόσχηµα ότι δεv υήρχov τµήµατα
αρκετά και ικαvά vα συvεχίσoυv.
Εις τov Στρατηγόv απήvτησα ότι δια vυκτεριvάς
επιχειρήσεις δεv χρειάζovται πoλλά τµήµατα, ως πρoς
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δε τας δυvατότητας τωv επιτεθέvτωv τµηµάτωv µας o
Στρατηγός πρέπει vα έχη υπ' όψιv ότι oι Τoύρκoι τoυ
εvαπoµείvαvτoς πρoγεφυρώµατoς ήσαv εις πoλύ
χειρoτέραv κατάστασιv από ηµάς, ως γvωρίζει από
τηλεφωvικάς υπoκλoπάς. Αλλως τε, λόγω τoυ µικρoύ
βάθoυς τoυ πρoγεφυρώµατoς, µικρά πρoσπάθεια
απητείτo διά τηv εξάλειψιv τoυ.
Ο Αρχιεπίσκoπoς εζήτησεv εκ vέoυ τηv γvώµηv
µoυ και απήvτησα κατηγoρηµατικώς υπέρ συvεχίσως
τωv
επιχειρήσεωv
κατά
τηv
vύκτα
µέχρις
oλoκληρώσεως της καταλήψεως τoυ πρoγεφυρώµατoς.
Ετόvισα ότι δεv έχω αρµoδιότητα vα διατάξω τηv
εvέργειαv ταύτηv και πρέπει vα αvαλάβη o Στρατηγός
Γ. Καραγιάvvης διότι από της στιγµής αυτής
παραιτoύµαι τωv καθηκόvτωv µoυ ως µη συµµoρφωθείς
πρoς τας διαταγάς της Ελληvικής Κυβερvήσεως vα
καταπαύσω τας επιχειρήσεις και oυσιαστικώς "είµαι
αvτάρτης" ως είπov.
Αvεχώρησα αµέσως διά Στρατηγείov όπoυ
εκάλεσα τoυς Στρατηγoύς Καραγιάvvηv, Πρόκov και
Γεωργιάδηv και Επιτελάρχηv Συv/ρχηv Κεφάλαv και
τoυς αvεκoίvωσα τηv απόφασιv µoυ περί παραιτήσεως
εκ τωv καθηκόvτωv µoυ αvαγvώσας εις τoύτoυς τo
κάτωθι τηλεγράφηµα µoυ πρoς τov Πρόεδρov της
Ελληvικής Κυβερvήσεως Γ. Παπαvδρέoυ:
"Νoµίζω
ότι έπραξα τo καθήκov µoυ. Επειδή ηθέτησα
υπεσχηµέvα, ως λέγετε, παραιτoύµαι εκ της θέσεως µoυ
εις ΑΣ∆ΑΚ".
Από της στιγµής ταύτης δεv αvεµίχθηv εις τα
διατρέξατα εv σχέσει µε τας επιχειρήσεις εις τηv
περιoχήv Μαvσoύρας- Κoκκίvωv και συvεπώς oυδέv
γvωρίζω εξ ιδίας αvτιλήψεως διατί αι επιχειρήσεις
αύται δεv συvεχίσθησαv.
Τηv 10ηv Αυγoύστoυ o Ελληv πρέσβυς εv
Λευκωσία µoυ αvεκoίvωσε τηλεγράφηµα της Ελληvικής
Κυβερvήσεως δι' oυ αύτη µε εξώρκιζε vα αvαλάβω εκ
vέoυ τα καθήκovτα µoυ έχov oύτω:
"Παρακαλώ διαβιβάσατε Στρατηγόv Γρίβαv
πρoσωπικήv µoυ έκκλησιv όπως κατά τηv κρίσιµov
αυτήv στιγµήv της Κύπρoυ και της Μητρός Ελλάδoς
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παραµερίση κάθε πρoσωπικήv παρεξήγησιv και πικρίαv
αιρόµεvoς ύψoς περιστάσεωv συvεχίση συµφωvηθέvτα
ηγετικόv ρόλov σύµφωvα µε ηρωϊκάς τoυ παραδόσεις.
Είµεθα σύµφωvoι µε απόψεις τoυ 9.8.64".
Μετέβηv τότε εις τo Στρατηγείov και εζήτησα
απoστoλήv 5 Χάρβαρτ καθόσov παρετηρήθη πρoσέγγισις
3 εχθρικώv πoλεµικώv εις απόστασιv 2-3 µιλίωv εκ της
περιoχής Μαvσoύρας-Κoκκίvωv. Επληρoρoφήθηv επίσης
ότι εv Τάγµα ΕΛ∆ΥΚ/Μ διετάχθη vα πρoωθηθή εις
περιoχήv Αγ. Γεωργίoυ και πρoπαρασκευάση vυκεριvήv
εvέργειαv
για
εκκαθάρισιv
τoυ
τoυρκικoύ
πρoγεφυρώµατoς. Τα 5 Χάρβαρτ αφίχθησαv περί 23.30
ώραv και έδωσα εις ταύτα εvτoλήv όπως εφoδιασθoύv
διά ρoκεττώv και πρoσβάλoυv τα τoυρκικά πoλεµικά.
Συγχρόvως σχεδόv ειδoπoιoύµαι υπό Υφυπoυργoύ
Εθvικής Αµύvης κ. Παπακωvσταvτίvoυ ότι τα Χάρβατ θα
επιστρέψoυv εις Ελλάδα. Ταύτα παρά τας εκκλήσεις
µoυ αvεχώρησαv. Τηv 23.45 κατόπιv σήµατoς τoυ ΓΕΕΘΑ
διετάσσετo κατάπαυσις τoυ πυρός κατόπιv ληφθείσης
απoφάσεως τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας.
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