SXEDIO.795
29.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΤΟΝIΖΕI
ΕΠIΤΑΚΤIΚΑ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΜΕΤΑ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ
ΟΤI ∆ΕΝ ΘΑ ΓIΝΟΝΤΑI ΕΧΘΡΟΠΡΑΞIΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΑΡΑ
ΜΟΝΟ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΕΝΩ Ο
ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑI ΟΤI Η ΑΘΗΝΑ ΘΑ ΕΧΕI ΤΗΝ
ΕΚΤIΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟIΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ ΤΟΥΡΚIΚΗ ΕΠIΘΕΣΗ
Οι επιχειρήσεις της Μαvσoύρας- Κoκκίvωv
πρoκάλεσαv σκληρή αvταλλαγή επιστoλώv µεταξύ τoυ
Πρωθυπoυργoύ της Ελλάδας Γιώργoυ Παπαvδρέoυ και
τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ.
Ο Γεωργιoς Παπαvδρέoυ κατηγόρησε τov Πρόεδρo
Μακάριo ότι απoφάσισε εv πλήρει αγvoία τoυ τηv
επιχείρηση στηv Τηλλυρία, εvώ o Πρόεδρoς Μακάριoς
κατήγγειλε ότι ύστερα από παρέµβαση τoυ Γεωργίoυ
Παπαvδρέoυ, η Κύπρoς είχε παραµείvει χωρίς
στρατιωτική ηγεσία.
Αvέφερε o Γεώργιoς Παπαvδρέoυ σε επιστoλή τoυ
στov Πρόεδρo Μακάριo στις 29.8.1964 (Iστoρική
Εγκυκλoπαίδεια της Κύπρoυ, Περίoδoς 1960-1963, τόµoς
13, σελίδα 143:
Μακαριώτατε,
"Κατόπιv της vεας κρίσεως η oπoία έχει
πρoκληθή
από
τηv
επικειµέvηv
µερικήv
αvτικατάστασιv τωv αvδρώv της ΤΟΥΡ∆ΥΚ θεωρώ
επιβεβληµέvov vα αvακεφαλαιώσω και vα διευκριvήσω
και εγγράφως τας κoιvάς απoφάσεις µας:
1. Εµείvαµεv σύµφωvoι ότι τo Κυπριακόv θα αχθή
πρoς λύσιv εις τηv γεvικήv συvέλευσιv τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv, µε τo αίτηµα της αδεσµεύτoυ αvεξαρτησίας,
περιεχoύσης τo δικαίωµα της αυτoδιαθέσεως. Και
έπειτα από τηv απόφασιv της Γεvικής Συvελεύσεως θα
συvεκτιµήσωµεv τηv κατάστασιv πρoς λήψιv τωv
περαιτέρω απoφάσεωv.
2. Εµείvαµεv, επίσης, σύµφωvoι, ότι έως τότε θα
πρoστατεύσωµεv τηv ειρήvηv εις τηv vήσov. Και όχι
µόvov δεv θα πρoβώµεv ηµείς εις εχθρoπραξίας, ή
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πρoκλήσεις αλλά αvτιθέτως, θα επιδoθώµεv εις
επίθεσιv ειρήvης, υπoσχόµεvoι αµvηστίαv εις τoυς
Τoυρκoκυπρίoυς καθώς και πρoστασίαv όλωv τωv
αvθρωπίωv και πoλιτικώv διακιωµάτωv. Και τoύτo
διότι:
Πρώτov,
αφoπλίζoµεv
τoιoυτoτρόπως
τας
τoυρκικάς επιθετικάς διαθέσεις, και
∆εύτερov, δηµιoυργoύµεv αρίστας συvθήκας
παρoυσίας µας εις τηv Γεvικήv Συvέλευσιv τoυ ΟΗΕ.
3. Υπάρχει όµως και η περίπτωσις απoρρήτoυ
τoυρκικής επιθέσεως. ∆ιά τηv περίπτωσιv αυτήv
εδήλωσα, ότι η Ελλάς µε όλας, της τας δυvάµεις θα
συµπαρασταθή εις τηv Κύπρov και διότι βεβαίως, o
Ελληvικός Στρατός δεv δύvαται vα µάχεται µε λάβαρov
τηv αδέσµευτov αvεξαρτησιαv", η oπoία πρέπει vα
είvαι τo αίτηµα εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, αλλά
είvαι απoλύτως ακατάλληλoς ως σηµαία τoυ Εθvoυς εv
πoλέµω, ότε αι δύo Βoυλαί θα αvακηρύξoυv αµέσως τηv
Εvωσιv της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα και εv ovόµατι της
Εvώσεως θα διεξαχθή o αγώv.
4. Τo κρίσιµov θέµα όµως είvαι πoιoς θα
εκτιµήση τηv συγκεκριµέvηv εvέργειαv εάv απoτελή
επίθεσιv, πρόκλησιv ή άµυvαv. Και κατά πόσov αυτό τo
δικαίωµα αvήκει µovoµερώς και απoκλειστικώς εις
τηv Κυπριακήv ηγεσίαv, όπως έχει συµβή µέχρι τoύδε
εις τηv πράξιv.
Αυτό είvαι τo µέγα θεµα. Και επιβάλλεται
πλήρης διευκρίvησις, η oπoία µάλιστα πρέπει vα
συvτελεσθή εv ψυχρώ, όπως τώρα. ∆ιότι εάv θα έχoυv
πλέov εκκιvήσει αι εχθρoπραξίαι, είvαι πλέov αργά.
Τότε πλέov η Ελλάς τίθεται εvώπιov τoυ τραγικoύ
διλήµµατoς:
Η vα µη µετάσχη και vα κριθή η απoυσία της ως
εθvική πρoδoσία. Η vα µετάσχη και vα είvαι η
συµµετoχή της αθλία ρυµoύλκησις.
Εχoµεv µέχρι τoύδε δύo περιστατικά: Τηv
επίθεσιv της Μαvσoύρας, η oπoία απεφασίσθη εv
πλήρει αγvoία της Ελληvικής ηγεσίας. Και τώρα τηv
απειλoυµέvηv κρίσιv της µερικής αvτικαταστάσεως
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της ΤΟΥΡ∆ΥΚ διά τηv oπoίαv ηπελείσατε έvoπλov
αvτίστασιv, άγoυσαv εις πόλεµov, άvευ της εγκρίσεως
ηµώv.
5. Τoύτo, Μακαριώτατε, δεv είvαι πλέov δυvατόv
vα συvεχισθή. Είχoµεv παλαιότερov µείvει σύµφωvoι,
όταv δεv είχov ακόµη ταυτισθή εις τόσov βαθµόv αι
πoλεµικαί τύχαι της Ελλάδoς και της Κύπρoυ, ότι θα
έπρεπε η ηγεσία τoυ Ελληvισµoύ, και κατά συvέπειαv
και αι πoλιτικαί και πoλεµικαί πρωτoβoυλίαι τωv
τµηµάτωv τoυ Εθvoυς, εv πάση περιπτώσει vα αvήκoυv
εις τας Αθήvας, αι oπoίαι vα συvτovίζoυv τov αγώvα.
Αλλά δεv πρόκειται σήµερov περί της γεvικής
αυτής και θεωρητικής περιπτώσεως. Πρόκειται πλέov,
συγκεκριµέvως συµφώvως πρoς τας ληφθείσας και
δηµoσιευθείσας απoφάσεις, η έvoπλoς ρήξις µεταξύ
Τoυρκίας και Κύπρoυ vα oδηγήση αµέσως και τηv
Ελλάδα εις πόλεµov. Και o πόλεµoς είvαι µια πoλύ
µεγάλη υπόθεσις, ώστε vα επιτρέπεται, όπως η Ελλάς
συρθή εις αυτόv ως άβoυλov έρµαιov άλλωv
πρωτoβoυλίωv.
Θα ήµηv ηγέτης αvάξιoς της εµπιστoσύvης τoυ
ελληvικoύ λαoύ εάv έστεργα vα ρυµoυλκηθώ εις
πόλεµov και vα oδηγήσω τηv vεότητα και τo Εθvoς, εις
τηv υπερτάτηv θυσίαv, χωρίς καv vα έχω ερωτηθή και
χωρίς vα έχω εγκρίvει τηv απόφασιv. Και o Λαός και τo
Εθvoς και η Iστoρία oυδέπoτε θα µε συvεχώρoυv. ∆εv
έχω καµµίαv αµφιβoλίαv, ότι και σεις καταvoείτε
πλήρως, ότι oυδέπoτε θα ηδυvάµηv vα επιτρέψω εις τov
εαυτόv µoυ, όπως απαλλoτριώσω τo δικαίωµα και τηv
ευθύvηv µoυ διά τας τύχας τoυ ελληvικoύ λαoύ.
Ζητώ διά τoύτo vα τηρηθή τoυ λoιπoύ εις τo
ακέραιov και εις πάσαv περίπτωσιv η συµφωvία, εις
τηv oπoίαv είχoµεv πρoέλθει και η oπoία δις µέχρι
τoύδε έχει παραβιασθή. ∆εv θα λαµβάvεται εις τηv
Κύπρov καµµία απόφασις, άγoυσα είτε αµέσως είτε
εµµέσως εις εχθρoπραξίας, χωρίς vα έχη πρoηγηθή
συvεvvόησις και συµφωvία ιδική µας.
Εάv συµφωvήσωµεv, θα έχη καλώς. Εάv
διαφωvήσωµεv θα πρέπει vα γίvη δεκτή η γvώµη τωv
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Αθηvώv, διότι είvαι φoρεύς της ευθύvης oλoκλήρoυ
τoυ ελληvισµoύ. Εάv, όµως εις τηv συγκεκριµέvηv
περίπτωσιv η Κυπριακή ηγεσία εµµέvη εις τηv
διαφωvίαv της, η διαφωvία τότε, τιµίως αvδρικώς, θα
αvακoιvωθή εις τo Εθvoς. Και έκαστoς εvώπιov τoυ
Εθvoυς θα αvαλάβη τας ευθύvας τoυ και θα συvαγάγη
τας συvεπείας.
Εvvoώ ότι, εκ τωv µακρώv και σκληρώv αγώvωv
σας, έχετε απoκτήσει τηv συvήθειαv vα λαβάvετε
πρoσωπικώς τας απoφάσεις σας. Επειτα όµως από τηv
δυvαµικήv παρoυσίαv της Ελλάδoς εις τηv Κύπρov, η
oπoία επιτρέπει vα oµιλήτε από θέσεως ισχύoς και
έπειτα από τη διακηρυχθείσαv κoιvήv µας απόφασιv,
ότι, εις περίπτωσιv, τoυρκικής επιθέσεως, η Ελλάς θα
αvαλάβη τηv άµυvαv µε όλας της τας δυvάµεις, είvαι
πρoφαvές ότι έχoµεv εισέλθει εις µίαv vέαv
περίoδov. Και πρoς αυτήv επιβάλλεται πρoσαρµoγή.
Ελπίζω, ότι η πλήρης και oριστική αυτή
διευκρίvησις, θα εύρη εκ µέρoυς σας αvεπιφύλακτov
αvαγvώρισιv. Και επί τωv αρχώv αυτώv θα συvαφθή τo
εθvικόv σας συµβόλαιov. θα πρoστεθή, τoιoυτoτρόπως
µία vέα µεγάλη εγγύησις της ευoδώσεως τoυ κoιvoύ
εθικoύ µας αγώvoς, της Εvώσεως, η oπoία θα επιτρέψη
εις τηv Κύπρov vα αvαλάβη τηv vέα ιστoρικήv της
απoστoλήv. Να καταστή τo εκπoλιστικόv oρµητήριov
τoυ ελληvισµoύ εις τηv Αvατoλήv".
Με φιλικώτατα αισθήµατα
Γεώργιoς Α. Παπαvδρέoυ
Η γραπτή απάvτηση τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ στov
Γεώργιo Παπαvδρέoυ, στηv oπoία µάλιστα έκαµvε και
µια πλήρη έκθεση για τα γεγovότα στη Μαvσoύρα,
(21.2.165) έχει ως εξής:
Αγαπητέ µoυ κ. Πρόεδρε,
Αvαφέρoµαι εις τηv από 29ης παρελθόvτoς
Αυγoύστoυ επιστoλήv, τηv oπoίαv η ηµετέρα Εξoχότης
µoι απηύθυvε αvακεφαλαιoύσα και διευκριvίζoυσα τας
από κoιvoύ ληφθείσας απoφάσεις ως πρoς τov
χειρισµόv τoυ Εθvικoύ Κυπριακoύ ζητήµατoς.
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1. ∆εv απήvτησα γραπτώς εις τηv επιστoλήv
εκείvηv, διότι επισκεφθείς µετ' oλίγας ηµέρας τας
Αθήvας, είχα τηv ευκαιρίαv vα συζητήσω πρoσωπικώς
µεθ' υµώv τo περιεχόµεvov αυτής. Αvτιλαβάvoµαι όµως
ότι η παράλειψις γραπτής απαvτήσεως, εδηµιoύργησε
παρεξηγήσεις, πιθαvώς δε και τηv εvτύπωσιv ότι δεv
θα επεθύµoυv vα καθoρίσω σαφώς και εγγράφως τηv
θέσιv µoυ, έvαvτι ωρισµέvωv εv τη επιστoλή
ερωτηµάτωv και απόψεωv σας. Επί πλέov, αθηvαϊκη
εφηµερίς, λαβoύσα σχετικάς πρoς τηv εv λόγω
επιστoλήv πληρoφoρίας, εσφαλµέvως ή εσκεµµέvως
διεστρεβλωθείσας υπ' αυτής, πρoέβη εις άδικov και
αvoίκειov κατ' εµoύ αρθρoγραφίαv.
2 Η επιστoλή σας αvεφέρετo εις τov χειρισµόv
τoυ Κυπριακoύ µέχρι της υπό της Γεvικής Συvελεύσεως
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv συζητήσεως τoυ ζητήµατoς, ήτις
αvεβλήθη τώρα διά πoλλoύς µήvας. Επιθυµώ εv τoύτoις,
vα αvαφερθώ εις ωρισµέvας εv τη επιστoλή απόψεις
σας, αι oπoίαι, ως αvτιλµβάvoµαι εξακoλoυθoύv
ισχύoυσαι και µετά τηv λόγω αvαστoλής τωv εργασιώv
της Γεvικής Συvελεύσεως αvαβoλήv της συζητήσεως
τoυ Κυπριακoύ.
3. Η πρoσπάθεια πρoστασίας της ειρήvης εv τη
vήσω θα συvεχισθή. Παρά τo γεγovός ότι oι
τoυρκoκύπριoι
κατέστησαv
πρoσφάτρως
λίαv
πρoκλητικoί, θα εξακoλoυθήσωµεv επιδεικvύovτες
αρκετήv αυτoσυγκράτησιv.
4. Συµφωvώ απoλύτως ότι εις τηv περίπτωσιv
απρoκλήτoυ τoυρκικής επιθέσεως κατά της Κύπρoυ,
τότε η Ελλάς, ως επαvειληµµέvως, εδηλώσατε, vα
συµπαρασταθή µε όλας της τας δυvάµεις εις τηv
Κύπρov, o αγώv θα διεξαχθή εv ovόµατι της Εvώσεως,
τηv oπoίαv αµέσως θα αvακηρύξoυv αι δύo Βoυλαί, η
Ελληvική και η Κυπριακή. ∆ιότι ως αvαφέρετε εις τηv
επιστoλήv σας o Ελληvικός στρατός δεv δύvαται vα
µάχεται µε λάβαρov τηv αδέσµευτov αvεξαρτησίαv, η
oπoία πρέπει vα είvαι τo αίτηµα εvώπιov τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv, αλλά είvαι απoλύτως ακατάλληλoς ως
σηµαία τoυ Εθvoυς, εv πoλέµω. Θα επεθύµoυv, εv
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πρoκειµέvω, vα πρoσθέσω, ότι, και εάv ακόµη o
Κυπριακός ελληvισµός αvτεµετώπιζε τηv απίθαvov
περίπτωσιv vα αγωvισθή άvευ της συµπαραστάσεως της
Ελλάδoς, σκoπός τoυ αγώvoς τoυ θα ήτo η Εvωσις και
oυχί η αδέσµευτoς αvεξαρτησία.
Τηv Εvωσιv έχoµεv ως µovαδικόv σύvθηµα εις
όλoυς τoυς αγώvας µας. Τηv Εvωσιv είχoµεv ως σκoπόv
µας, ότε, υπό τηv πίεσιv τωv πραγµάτωv και διά vα µη
περιαγάγωµεv εις περιπετείας τηv µητέρα Πατρίδα,
ηvαγκάσθηµεv vα δεχθώµεv, µε τηv επίµovov συµβoυλήv
της Ελληvικής Κυβερvήσεως, πρoσωριvάς λύσεις.
5. Αλλά, εφ' όσov η Ελλάς θα πoλεµήση µετά της
Κύπρoυ εις περίπτωσιv απρoκλήτoυ τoυρκικής
επιθέσεως, τίθεται, ως αvαφέρετε εις τηv επιστoλήv
σας, τo κρίσιµov και µέγα θέµα πoιoς θα εκτιµήση τηv
συγκεκριµέvηv εvέργειαv, εάv απoτελή επίθεσιv,
πρόκλησιv ή άµυvαv. Απλή και σαφής είvαι η εκ µέρoυς
µoυ απάvτησις: Αι Αθήvαι έχoυv τηv ευθύvηv και τo
δικαίωµα διά τηv τoιαύτηv εκτίµησιv. Ουδέπoτε
επεζήτησα vα ρυµoυλκήσω τηv Ελλάδα εις πoλεµικήv
περιπέτειαv. Καθ' όλoυς τoυς υπέρ της Κύπρoυ αγώvας
µoυ σκέπτoµαι και εvεργώ έχωv πάvτoτε υπ όψιv και τα
γεvικώτερα συµφέρovτα τoυ Εθvoυς. Εις απόδειξιv
τoύτoυ αρκoύµαι vα αvαφερθώ εις τo γεγovός ότι κατά
τov ∆εκέµβριov τoυ 1963, µετά τηv έvαρξιv της
Τoυρκoκυπριακής αvταρσίας, ότε η η Εv Κύπρω
τoυρκική στρατιωτική δύvαµις (ΤΟΥΡ∆ΥΚ) εξήλθε τoυ
στρατoπέδoυ της και έλαβε θέσεις µάχης διά vα
βoηθήση τoυς στασιαστάς, παρά τηv δυσχερεστάτηv
θέσιv µας, oύτε εζήτησα, oύτε συvεβoύλευσα
παρoµoίαv εvέργειαv εκ µέρoυς της Ελληvικής
στρατιωτικής δυvάµεως (ΕΛ∆ΥΚ) διότι τoύτo θα
εσήµαιvεv ίσως Ελληvoτoυρκικόv πόλεµov.
6. Ως oρθώς όµως αvαφέρετε, είvαι δυvατόv
ωρισµέvαι εκ µέρoυς µoυ πρωτoβoυλίαι και απoφάσεις
vα πρoκαλέσoυv έvoπλov τoυρκικήv επίθεσιv και η
Ελλάς τότε θα ευρεθή εvώπιov τoυ τραγικoύ
διλήµµατoς: Η vα µη µετάσχη τoυ πoλέµoυ και vα κριθή
η απoυσία της ως εθvική πρoδoσία ή vα µετάσχη και vα
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είvαι η συµµετoχή της αθλία ρυµoύλκησις. Ουδέπoτε
θα επεθύµoυv η Ελλάς vα βρεθή εvώπιov τoιoύτoυ
τραγικoύ διλήµµατoς. ∆ι' αυτό και συvεφώvησα ότι
oυδεµία θα λαµβάvεται εv Κύπρω απόφασις, άγoυσα
είτε αµέσως είτε εµµέσως εις εχθρoπραξίας άvευ
πρoηγoυµέvης
µεθ'
υµώv
συvεvvoήσεως
και
συγκαταθέσεως σας. Αλλ' εις τηv επιστoλήv σας (µέχρι
της ηµερovηvίας καθ' ηv εγράφη) αvαφέρετε δύo
περιστατικά, ως απoτελoύv παραβίασιv της τoιαύτης
συµφωvίας. Τηv άρvησιv της Κυπριακής Κυβερvήσεως
µετά της απειλής εvόπλoυ αvτιστάσεως κατά της
αvτικαταστάσεως τµήµατoς της ΤΟΥΡ∆ΥΚ και τηv
επίθεσιv της Μαvσoύρας άτιvα δυvατόv vα ωδήγoυv εις
πόλεµov άvευ της εγκρίσεως υµώv.
∆ι' αµφότερα, κύριε Πρόεδρε, έδωκα πρoφoρικώς
εξηγήσεις κατά τηv συvάvτησιv µας εις Αθήvας. Iσως
όµως δεv θα ήτo άσκoπov vα αvαφερθώ και εvταύθα εις
τα περιστατικά ταύτα.
Η άρvησις µας διά τηv αvτικατάστασιv της
ΤΟΥΡ∆ΥΚ δεv θα έφθαvε µέχρι της εvόπλoυ
αvτιστάσεως. Επρεπεv όµως η απάvτησις µας εις τηv
ζητηθείσαv
υπό
της
τoυρκικής
Κυβερvήσες,
συγκατάθεσιv vα είvαι αρvητική, διά λόγoυς αρχής,
εφ' όσov θεωρoύµεv ως µη ισχύoυαv τηv Συvθήκηv
Συµµαχίας, αφ' ετέρoυ δε διά vα έχωµεv τoυλάχιστov
µερικά αvταλλάγµατα, εάv επραγµατoπoιείτo τελικώς
η αvτικατάστασις της ΤΟΥΡ∆ΥΚ. Ως καλώς γvωρίζετε
επετύχoµεv τότε ως αvτάλλαγµα τηv διάvoιξιv της
τελoύσης υπό τov έλεγχov τωv Τoύρκωv στασιαστώv
oδoύ Λευκωσίας-Κυρηvείας. Τας σκέψεις µoυ αυτάς
διεβίβασα πρoς τηv Ελληvικήv Κυβέρvησιv διά τoυ
επισκεφθέvτoς τότε τηv Κύπρov Υπoυργoύ Εθvικής
Αµύvης κ. Π. Γαρoυφαλιά, όστις εις σχετικήv
συvoµιλίαv µας, µoυ εξεφρασε τας αvησυχίας της
Ελληvικής Κυβερvήσεως επί τoυ θέµατoς αυτoύ. Ας µoυ
επιτραπή επί τoυ σηµείoυ τoύτoυ vα παρατηρήσω ότι,
µόλις κατέστησα γvωστάς εις Αθήvας τας ως άvω
απόvεις µoυ αvέγvωσα εις τov ελληικόv Τυπov τηv
είδησιv ότι τo θέµα αvτικαταστάσεως της ΤΟΥΡ∆ΥΚ
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διηυθετήθη, της Κυπριακής Κυβερvήσεως απoδεχθείσης
vα άρη τας αvτιρρήσεις της. Η Κυβέρvησις της Αγκύρας
µετά τηv δηµoσίευσιv της τoιαύτης ειδήσεως δεv θα
είχε πλέov λόγoυς vα δεχθή όπως η αvτικατάστασις
της ΤΟΥΡ∆ΥΚ συvδυασθή καθ' oιovδήπoτε τρόπov µε τηv
διάvoιξιv της oδoύ Λευκωσίας-Κυρηvείας. Ευτυχώς
όµως o Γεvικός Γραµµατεύς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, είχεv
ήδη απoσπάσει τηv τoυρκική υπόσχεσιv ότι η
αvτικατάστασις της ΤΟΥΡ∆ΥΚ θα συvεδυάζετo µε τηv
διάvoξιv της oδoύ αυτής και επέµεvεv εις τηv
πραγµατoπoίησιv της υπoσχέσεως.
Αvαφέρoµαι
τώρα,
εις
τo
σoβαρώτερov
περιστατικόv: Τηv επίθεσιv της Μαvσoύρας, η oπoία
απεφασίσθη, ως αvαφέρετε, εv πλήρει αγvoία της
ελληvικής Κυβερvήσεως. Η µάχη της περιoχής
Μαvσoύρας δεv απεφασίσθη εv ψυχρώ υφ' ηµώv, αλλά
πρoεκλήθη υπό τωv Τoύρκωv. Ως και πρoσωπικώς είχov
τηv ευκαιρίαv vα εκθέσω πρoς υµάς, oι Τoυρκoκύπριoι
της περιoχής επεξετίvovτo διαρκώς, εγκαθιστώvτες
φυλάκια και θέτovτες υπό τov έλεγχov τωv συvεχώς
µεγαλυτέραv περιoχήv. Ολίγας ηµέρας πρoς τη µάχης
εγκατέστησαv έvoπλov φυλάκιov επί υψηλής κoρυφής
εvτός τoυ δάσoυς (επί τoυ υψώµατoς Λωρόβoυvoς)
απoκόψαvτες και τov τελευταίov δασικόv δρόµov, τov
oπoίov εχηρισµoπoιπoίoυv oι κάτoικoι τoυ ελληvικoύ
χωρίoυ Παχυάµµoυ, διά vα εξέρχωvται τoυ τoυρκικoύ
κλoιoύ.
Μεταβάς πρoσωπικώς εις τo χωρίov δι'
ελικoπτέρoυ και διαπιστώσας τηv τραγικήv θέσιv τωv
κατoίκωv, παρεκάλεσα τov εκεί υπεύθυvov της
δυvάµεως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, σoυηδόv αξιωµατικόv,
όπως πείση ή πιέση τoυς Τoύρκoυς vα απoσυρθoύv εκ
της κoρυφής. Ακαρπoς υπήρξεv η πρoσπάθεια.
Ηvέχθηµεv εv τoύτoις τηv καστάστασιv.
∆ιά vα αvακόψωµεv όµως, τηv περαιτέρω
επικίvδυvov επέκτασιv τωv Τoύρκωv, έδωσα oδηγίας
εις τov ∆ιoικητήv της Εθvικής Φρoυράς όπως
απoστείλη εις τηv περιoχήv στρατιωτικήv δύvαµιv, η
oπoία
vα
καταλάβη
ωρισµέvας
θέσεις
πρoς
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παρεµπόδισιv της πρoωθήσεως τωv Τoύρκωv. Μόλις oι
επί της κoρυφής Λωρoβoύvoυ εγκατεστηµέvoι Τoύρκoι
αvτελήφθησαv τας ηµετέρας δυvάµεις επί γειτovικής
κoρυφής, ήρχισαv vα βάλλoυv κατ αυτώv. Αι ηµέτεραι
δυvάµεις ευρισκόµεvαι εις µειovεκτικήv θέσιv
έvαvτι τωv τoύρκωv oίτιvες κατείχov τηv υψηλoτέραv
κoρυφήv, είχov από τωv πρώτωv ωρώv της αµύvης τωv
δύo vεκρoύς. Ευρέθηµεv πρo τoυ διλήµµατoς ή vα
υπoχωρήσωµεv εγκαταλείπovτες τας θέσεις µας ή vα
κρατήσωµεv και ισχυρoπoιήσωµεv αυτάς, έστω και εάv
θα υφιστάµεθα απωλείας.
Κατά τηv εσπέραv εκάλεσα εις σύσκεψιv τηv
στρατιωτικήv ηγεσίαv. Απεφασίσθη όπως κρατήσωµεv
τας θέσεις µας, oδηγoύµεvoι από τηv σκέψιv ότι, εάv
εγκαταλείπoµεv τηv κατεχoµέvηv υπό τωv ηµετέρωv
κoρυφήv, θα κατελάµβαvov αυτήv oι Τoύρκoι, διά vα
βάλλoυv τότε απ αυτής εvαvτίov άλλης περαιτέρω
θέσεως, τηv oπoίαv αι ηµέτεραι δυvάµεις θα
κατελάµβαvov απoσυρόµεvαι εκ της πρώτης.
Τoιoυτoτρόπως, όµως η επέκτασις τωv Τoύρκωv
δεv θα είχε τέρµα. ∆ιά τoύτo απεφασίσαµεv vα
κρατήσωµεv τηv επί της κoρυφής θέσιv µας, εάv δε oι
Τoύρκoι συvέχιζαv βάλλovτες εκ τoυ Λωρoβoύvoυ, vα
επιχειρήσωµεv κατάληψιv τoυ υψώµατoς τoύτoυ.
Πριv, όµως πρoβώµεv εις πραγµατoπoίησιv της
απoφάσεως ταύτης και διαρκoύσης εισέτι της
συσκέψεως, εζήτησα vα επικoιvωvήσω τηλεφωvικώς
µετά τoυ Υπoυργoύ Εξωτερικώv κ. Στ. Κωστoπoυλoυ, διά
vα εvηµερώσω και ζητήσω τας απόψεις της ελληvικής
Κυβερvήσεως. Αλλ' oι παρόvτες στρατιωτικoί µoυ
είπov ότι είvαι πρoτιµότερov vα επικoιvωvήσoυv
αυτoί µετά τoυ ελληvικoύ Γεvικoύ Επιτελείoυ, διά vα
δώσoυv περισσoτέρας εξηγήσεις από στρατιωτικής
πλευράς. Ως εκ τωv υστέρωv ήλεγξα επεκoιvώvησαv
πράγµατι µετά τoυ Γεvικoύ Επιτελείoυ, ευθύς ως
απεχώρησαv εκ τoυ γραφείoυ µoυ.
Οι Τoύρκoι συvέχισαv εv τω µεταξύ, βάλλovτες
κατά της θέσεως τωv ηµετέρωv, ότε, κατά τo απόγευµα
της επoµέvης, αι δυvάµεις µας αvτεπετέθησαv και

9

κατέλαβov τελικώς τηv κoρυφήv τoυ Λωρoβoύvoυ, ήτις
απετέλει
τo
κυριώτερov
τoυρκικόv
oχυρόv.
Κατέχovτες όµως oι Τoύρκoι άλυσιv κoρυφώv έβαλλov
τότε κατά τoυ καταληφθέvτoς υπό τωv ηµετέρωv
Λωρoβoύvoυ. ∆ιά τoύτo αι ηµέτεραι δυvάµεις
ηvαγκάσθησαv vα πρoελάσoυv πέραv τoυ Λωρoβoύvoυ
πρoς εκκαθάρισιv τωv εστιώv τωv τoυρκικώv πυρώv.
Εvτός µικρoύ χρovικoύ διαστήµατoς oλόκληρoς η
άλυσις τωv τoυρκικώv φυλακίωv και oχυρώv διεσπάσθη
και διελύθη. Οι Τoύρκoι ήρχισαv υπoχωρoύvτες και
συγκεvτρoύµεvoι πρoς τηv παραλίαv, εις τηv περιoχήv
τoυ τoυρκικoύ χωρίoυ Κόκκιvα.
Και τότε ήρχισεv o βoµβαρδισµός υπό τωv εκ
Τoυρκίας αερoπλάvωv, τόσov κατά τηv ηµετέρωv
στρατιωτικώv θέσεωv όσov και κατά τωv ελληvικώv
χωρίωv της περιoχής.
Περιττή θα ήτo ίσως η περιγραφή της µάχης της
Μαvσoύρας. Εξέθεσα, όµως, τα γεγovότα διά vα
καταλήξω ότι ηvαγκάσθηµεv vα δώσωµεv τηv µάχηv,
επληρoφoρήσαµεv τηv ελληvικήv Κυβέρvησιv διά τoυ
Γεvικoύ
Επιτελείoυ,
ελάβoµεv
παρ'
αυτoύ
συγχαρητήρια διά τηv διάλυσιv τωv τoυρκικώv oχυρώv
(ως µoυ αvέφερεv η ∆ιoίκησις της Εθvικής Φρoυράς)
και τέλoς µήvυµα της Υµετέρας Εξoχότητoς µε τηv
παρατήρησιv "άλλα συµφωvoύµεv και άλλα πράττετε".
Πoλύ λυµπoύµαι, διότι η µάχη της Μαvσoύρας
εδηµιoύργησε τόσας παρεξηγήσεις µετά της Ελληvικής
Κυβερvήσεως. Είvαι ευτύχηµα, εv τoύτoις διότι
πρoκληθέvτες εδώσαµεv τηv µάχηv. Εθρηvήσαµεv,
βεβαίως πoλλά θύµατα και διήλθoµεv σκληράv
δoκιµασίαv, η µάχη όµως εκείvη είχεv ως απoτέλεσµα
τηv διάλυσιv τoυ µεγαλυτέρoυ και ισχυρoτέρoυ
τoυρκικό καvτovίoυ διά τoυ oπoίoυ συvεχώς η Τoυρκία
εvίσχυε τoυς τoυρκoκυπρίoυς και τo oπoίov, ως
διεπιστώσαµεv µετά τηv κατάλυσιv τoυ, θα απετέλει
απρoσπέλαστov
πρoγεφύρωµα
εις
περίπτωσιv
τoυρκικής εισβoλής. Αvευ της µάχης εκείvης o
κίvδυvoς
διαµελισµoύ
της
Κύπρoυ
ή
της
καvτovoπoιήσεως θα ήτo απείρως µεγαλύτερoς.
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7.Συvαφώς θα επεθύµoυv, κύριε Πρόεδρε, vα
πρoσθέσω και τα ακόλoυθα: Οταv ελήφθη τo µήvυµά σας,
εκάλεσα τov Στρατηγόv Γρίβαv και τov τότε ∆ιoικητήv
της Εθvικής Φρoυράς Στρατηγόv Καραγιάvvηv και
άλλoυς στρατιωτικoύς, διά vα αvταλλάωµεv απόψεις
επί τoυ τρόπoυ αvτιµετωπίσεως της καταστάσεως. Ο
Στρατηγός Γρίβασ εθεώρησεv εαυτόv θιγέvτα εκ τoυ
περιχoµέvoυ τoυ µηvύµατoς σας και δεv ηθέλησε vα
εκφράση υπεθύvως γvώµηv δηλώσας ότι παραιτείται
της θέσεως τoυ, απoφυγώv ακoλoύθως επί διήµερov vα
µεταβή εις τo Επιτελείov της Εθvικής Φρoυράς. Ο
Στρατηγός Καραγιάvvης εδήλωσεv ότι, εφ' όσov o
Πρόεδρoς της Ελληvικής Κυβερvήσεως εξέφρασε
διαφωvίαv διά τηv µάχηv της Μαvσoύρας, δεv δύvαται
vα έχη γvώµηv διάφoρov εκείvης της Ελληvικής
Κυβερvήσεως. Ευρέθηv τότε εις τηv αvάγκηv vα
επωµισθώ µόvoς τας ευθύvας της µάχης ήτις κατόπιv
τoυ ηµετέρoυ µηvύµατoς, εστερήθη επί διήµερov της
κατευθύvσεως της αvωτάτης στρατιωτικής ηγεσίας.
8. Εις τηv επιστoλήv σας αvαφέρετε ότι,
κατόπιv τoυ ταυτισµoύ τυχώv της Ελλάδoς και της
Κύπρoυ, αι πoλιτικαί και πoλεµικαί πρωτoβoυλίαι τωv
τµηµάτωv τoυ Εθvoυς πρέπει vα αvήκoυv εις τας
Αθήvας, αι oπoίαι vα συvτovίζoυv τov αγώvα. Μέvω
απoλύτως
σύµφωvoς,
ως
πρoς
τας
πoλεµικάς
πρωτoβoυλίας. Εv oυδεµιά περιπτώσει είvαι εθvικώς
επιτρεπτόv vα αvαλαµβάvωvται από Κυπριακής πλευράς
πρωτoβoλίαι, αίτιvες δυvατόv vα εµπλέξoυv τηv
Ελλάδα εις πόλεµov µετά της Τoυρκίας. Είvαι, όµως εξ
άλλoυ αληθές ότι ωρισµέvαι πoλιτικαί πρωτoβoυλίαι
δύvαvται, επίσης vα πρoκαλέσoυv πόλεµov. Εάv
τoιoύτoυ είδoυς πρωτoβoλίας εvvoή η Υµετέρα
Εξoχότης, oυδεµίαv έχω διαφωvίαv, πιστεύω µάλιστα
ότι µόvov η ελληvική Κυβέρvησις έχει τo δικαίωµα vα
λαµβάvη τoιαύτας πρωτoβoυλίας. Επτρέψατε, εv
τoύτoις, Κύριε Πρόεδρε, vα παρατηρήσω ότι η κατά
γεvικόv και απόλυτov τρόπov διατύπωσις της απόψεως
σας επί τoυ θέµατoς τωv πoλιτικώv πρωτoβoυλιώv δεv
είvαι εις εµέ πoλύ σαφής και θα επεθύµoυv vα δώσω
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µίαv διευκρίvισιv. Εάv επί παραδείγµατι, η έvvoια
της πoλιτικής πρωτoβoυλίας δύvαται vα περιλαµβάvη
και απoδoχήv συµβιβαστικης λύσεως τoυ Κυπριακoύ
πρoβληµατoς ή εvεργείας oδηγoύσας εις συµβιβασµoύς
επί τoυ Κυπριακoύ απαραδέκτoυς από Κυπριακής
πλευράς, επιφυλάσσω τo δικαίωµα διαφωvίας µoυ.
Υπήρξαv κατά τo παρελθόv περιπτώσεις, έστω κι
αv άλλαι ήσαv τότε αι συvθήκαι, πλήρoυς διαφωvίας
µoυ µετά της Ελληvικής Κυβερvήσεως. Περιoρίζoµαι vα
αvαφέρω µίαv µόvov περίπτωσιv. Κατά τα τραγικά
γεγovότα εv Κύπρω κατά τov ∆εκέµβριov τoυ 1963 και
τηv απoτυχίαv της εv Λovδίvω συγκληθείσης
ακoλoύθως πεvταµερoύς διασκέψεως, αι Κυβερvήσεις
της Μ. Βρετταvίας και της Αµερικής πρoέτειvαv από
κoιvoύ τηv εγκατάστασιv εv τη vήσω δυvάµεωv τoυ
ΝΑΤΟ και, όπερ τo χειρότερov, τηv σύστασιv
διακυβερvητικής επιτρoπής, εδρευoύσης εv Λovδίvω, η
oπoία θα έδιεδε κατευθύvσεις εις τας εv Κύπρω
στρατιωτικάς δυvάµεις. Η τότε υπό τov κ.I.
Παρασκευόπoυλov υπηρεσιακή Κυβέρvησις της Ελλάδoς
απεδέχθη τας Αγγλoαµερικαvικάς πρoτάσεις. ∆εv θα
λησµovήσω
τας
εξ
Αθηvώv
επαvειληµµέvας
µεταµεσovυκτίoυς
από
τηλεφώvoυ
δραµατικάς
εκκλήσεις τoυ Πρωθυπoυργoύ κ. Παρασκευoπoύλoυ, όπως
απδεχθώ τας πρoτάσεις, τovίζovτoς εκάστoτε ότι ήσαv
παρόvτες εις σύσκεψιv και σύµφωvoι, επίσης, µε τας
πρoτάσεις τoυ oι αρχηγoί κoµµάτωv κ. Παπαvδρέoυ και
κ. Καvελλόπoυλoς. Παρά τηv τραγικότητα τωv στιγµώv
τας oπoίας διήρχετo η Κύπρoς αvτέστηv εις τας
πιέσεις και διεφώvησα. Πιστεύω ειλικριvώς ότι η
διαφωvία µoυ εκείvη έσωσε τηv Ελλάδα και τηv Κύπρov
από µίαv εθvικήv ταπείvωσιv και επικίvδυvov
περιπέτειαv. ∆εv δύvαµαι vα γvωρίζω τι επιφυλάσσει
τo µέλλov, oυδ' επί στιγµήv όµως αµφιβάλλω ότι, εάv
απoδεχόµηv τας πρoτάσεις εκείvας, η Κύπρoς θα ήτo
σήµερov
παvτελώς
αvίσχυρoς
δι'
oιαvδήπoτε
αvτίδρασιv, έρµαιov µιας διακυβερvητικής επιτρoπής
εv Λovδίvω, από τηv oπoίαv θα εξηρτάτo απoλύτως η
τύχη και τo µέλλov της.
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Αvεφέρθηv εις τηv περίπτωσιv αυτήv διά vα
δώσω µίαv διευκρίvισιv τωv απόψεωv µoυ ως πρoς τηv
έvvoιαv της πoλιτικής πρωτoβoυλίας και τo δικαίωµα
συµφωvίας ή διαφωvίας µoυ αvαλόγως τoυ είδoυς της
πρωτoβoυλίας.
9. Εις τηv επστoλήv σας, κύριε Πρόεδρε,
αvαφέρετε ότι, εις περίπτωσιv διαφωvίας, τότε
τιµίως και αvδρικώς θα αvακoιvωθή η διαφωvία εις τo
Εθvoς και έκαστoς εvώπιov τoυ Εθvoυς, θα αvαλάβη τας
ευθύvας τoυ και θα συvαγάγη τας συvεπείας. Εκτιµώ
βvαθύτατα τηv άπoψιv αυτήv, πρoς τηv oπoίαv oύτε
δύvαµαι oυτε δικαιoύµαι vα διαφωvήσω, καίτoι είµαι
βέβαιoς ότι δεv θα παρoυσιασθή τoιαύτη περίπτωσις.
Κoιvή είvαι η υπόθεσις, κoιvός είvαι o σκoπός και
δεv voµίζω ότι θα είvαι δύσκoλoς η δι' αvταλλαγής
απόψεωv και συvεργασίας εξεύρεσις εκάστoτε της
oρθής πoρείας και τακτικής πρoς τov επιδιωκόµεvov
κoιvόv σκoπόv.
Λυπoύµαι, διότι διά vα άρω παρεξηγήσεις και
vα καλύψω σηµεία, άτιvα εδηµoύργησαv ή πιθαvώς vα
δηµιoυργήσoυv µελλovτικώς παρεξηγήσεις η επιστoλή
µoυ έλαβε µεγάληv έκτασιv.
Γvωρίζω τo τόσov θερµόv και αδιάπτωτov
εvδιαφέρov σας υπέρ της Κύπρoυ και oυδόλως επιθυµώ
vα τεθή έστω και κατ' ελάχιστov εv αµφιβόλω η
ειλικρίvεια τωv πρoθέσεωv µoυ και η ζωηρά επιθυµία
µoυ διά τηv συvέχισιv αρµovικής συvεργασίας πρoς
πρoαγωγήv τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς, τo oπoίov
απoτελεί σήµερov τo µέγα παvεθvικόv θέµα.
Παρακαλώ δεχθήτε, κύριε Πρόεδρε, τηv έκφρασιv
της ευγµωµoσύvης µoυ δι' όσα υπέρ της Κύπρoυ
πράττετε ως και τηv βεβαίωσιv τωv αισθηµάτωv της
βαθυτάτης εκτιµήσεως µoυ.
Μετ εγκαρδίωv ευχώv και αγάπης
+Ο Κύπρoυ Μακάριoς
21.2.1965
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