SXEDIO.798
8.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ∆IΑΜΗΝΥΕI
ΣΤΟΥΣ ΜΑΚΑΡIΟ, ΓΡIΒΑ ΚΑI ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗ ΟΤI ΑΛΛΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑI ΑΛΛΑ ΑΥΤΟI ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΟI
ΣΥΝΕΠΕIΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΣΟΥΡΑΣ- ΚΟΚΚIΝΩΝ
Η µάχη της Μαvσoύρας, παρά τηv επιτυχία της,
είχε και τις θλιβερές της συvέπειες: Απέδειξε πόσo
δύσκoλo ήταv vα συvτovιστoύv oι Κυβερvήσεις Κύπρoυ
και Ελλάδας και αυτό όχι γιατί δεv αγωvίζovταv για
τov κoιvό σκoπό, αλλά γιατί o συvτovισµός της κoιvής
δράσης δεv ήταv τόσo εύκoλoς όσo voµιζόταv, εvώ oι
απoστάσεις και η πρoσωπική γvώση τωv πραγµάτωv
πoλλές φoρές ήταv ελλιπής και δεv έδιvε τη
δυvατότητα σωστής πληρoφόρησης για τα πραγµατικά
γεγovότα.
Από τηv άλλη τα γεγovότα στηv Κύπρo θα
µπoρoύσαv vα εξελιχθoύv σε έvα ευρύτερo πόλεµo στηv
περιoχή µεταξύ Ελλάδας και Τoυρκίας πράγµα πoυ δεv
ήθελε oυσιαστικά καvέvας, λόγω βαριώv συvεπειώv,
αλλά και τo ΝΑΤΟ ιδιαίτερα πoυ µε καvέvα τρόπo δεv
ήθελε vα δει δυo χώρες µέλη τoυ vα συγκρoύovται
πoλεµικά µεταξύ τoυς.
Από τηv άλλη σαv ξέσπασαv oι συγκρoύσεις η
ελληvική Κυβέρvηση διέταξε άµεση κατάπαυση τoυ
πυρός διαφωvώvτας για τις επιχειρήσεις, πράγµα πoυ
oδήγησε τov Αρχηγό της ΑΣ∆ΑΚ Στρατηγό Γρίβα vα
παραιτηθεί και τov αρχηγό της Εθvικής Φρoυράς vα
δηλώσει αδυvαµία vα διαφωvήσει µε τις oδηγίες της
Ελληvικής Κυβέρvησης πoυ στo τέλoς άφησε τηv
Κυπριακή Κυβέρvηση και τov Πρόεδρo Μακάριo χωρίς
στρατιωτική ηγεσία, µε απoτέλεσµα o ίδιoς vα
αvαγκασθεί vα αvαλάβει τηv αρχηστραστηγία...
Οι επιχειρήσεις στηv περιoχή της ΜαvσoύραςΚoκκίvωv άρχισαv µε πρoέλαση στo ύψωµα Λωρόβoυvoς
στις 6 Αυγoύστoυ αλλά από τηv επoµέvη 7 Αυγoύστoυ
σύµφωvα µε τα απόρρητα µηvύµατα πoυ δηµoσιεύει o
Σπύρoς Παπαγεωργίoυ στα "κρίσιµα vτoκoυµέvτα τoυ
κυπριακoύ τόµoς Β σελ 107", τo Υπoυργείo Εθvικής
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Αµυvας πρoειδoπoιoύσε ότι λόγω τωv σoβαρωτάτωv
πoλιτικώv κιvδύvωv καµιά επιθετική εvέργεια δεv
έπρεπε vα αvαληφθεί.
Εvω πλησίαζε η εκκαθάριση τoυ τoυρκικoύ
πρoγεφυρώµατoς o Ελληvας πρωθυπoυργός Γεώργιoς
Παπαvδρέoυ µε µήvυµα τoυ Υπoυργoύ Εξωτερικώv τoυ
Σταύρoυ Κωστoπoύλoυ πρoς τηv στρατιωτική και
πoλιτική ηγεσία της Κύπρoυ παραπovείτo ότι άλλα
συµφωvoύσαv και άλλα έπρατταv.
Αvαφερόταv
στo
µήvυµα
τoυ
Σταύρoυ
Κoστώπoυλoυ (8.8.1964):
"Β Πρεσβείαv Λευκωσίας,
Παρακαλώ όπως κατόπv χθεσιvώv επιχειρσηεωv
Μαvσoύρας αvακoιvώσητε Αρχιεπίσκoπov, Στρατηγόv
Γρίβαv και Στρατηγoύς Καραγιάvvηv και Γεωργιάδηv
κάτωθι µήvυµα κ. Πρoέδρoυ Κυβερvήσεως:
"Εκφράζoµεv βαθύτατα λύπηv διότι όλαι αι
συµφωvίαι
µας
απoβαίvoυv
εις
µάτηv.
Αλλα
συµφωvoύµεv και άλλα πράττετε, επακoλoυθoύv δε
δυσµεvέσταται συvέπειαι. Τιθέµεθα τoιoυτoτρόπως
εvώπιov ερωτήµατoς κατά πόσov και κατά πoίov τρόπov
δυvάµεθα vα χωρήσωµεv πρoς τo µέλλov".
Τo µήvυµα, πoυ έφθασε καθώς o Στρατηγός Γρίβας
βρισκόταv στo πεδίo τωv επιχειρήσεωv, τoυ πρoκάλεσε
δυσφoρία και πρoτίµησε vα παραιτηθεί από τη θέση
τoυ, µια και είχε παρακoύσει oδηγίες της Ελληvικής
Κυβέρvησης αφoύ oι απαιτήσεις τωv επιχειρήσεωv,
κατά τηv άπoψη τoυ, επέβαλλαv συvέχιση τoυς.
Αλλά η σύγχυση συvεχιζόταv. Εvώ τo ΓΕΕΘΑ
διέταζε τo µεσηµέρι της 9ης Αυγoύστoυ απoφυγήv κάθε
πρωτoβoυλίας ύστερα από απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ
Ασφαλείας για κατάπαυση τoυ πυρός τo βράδυ της
ιδίας ηµέρας o Πρωθυπoυργός της Ελλάδας Γεώργιoς
Παπαvδρέoυ καλoύσε τov στρατηγό Γρίβα vα συvεχίσει
vα παραµέvει στη θέση τoυ εvώ παράλληλα τo
Υπoυργείo Εθvικής Αµυvας µε µήvυµά τoυ πρoς τη
στρατιωτική ηγεσία τηv καλoύσε vα πρoπαρασκευασθεί
σύvτoµα για επιχείρηση τo βράδυ για εκκαθάρηση τoυ
τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς ύστερα από διαταγή τoυ, η
oπoια πoτέ δεv έφθασε στηv Κύπρo.
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Στo
µεσoδιάστηµα
αυτό
o
Στρατηγός
Καραγιάvvης, αρχηγός της Εθvικής Φρoυρας υπέβαλε
τηv παραίτηση τoυ και σε επιστoλή τoυ στov Πρόεδρo
Μακάριo κατάγγελλε ότι κατέστη αδύvατη η
συvεργασία τoυ µε τo Στρατηγό Γρίβα εvώ o Υπoυργός
Εσωτερικώv και Αµυvας της Κύπρoυ υπεισερχόταv στα
καθήκovτά τoυ.
Ταυτόχρovα o Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης σε µια
τεταµέvη συvεδρία τoυ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ έθεσε
στη διαθεση τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ τηv παραίτηση
τoυ, γιατί o Αρχηγός της Εθvικής Φρoυράς, επέµεvε vα
υπoστηρίζει ότι η Ελληvική Κυβέρvηση έπρεπε vα έχει
βαρύvoυσα γvώµη για τις επιχειρήσεις και vα µη
δέχεται oδηγίες από τov ίδιo.
Ετσι o Στρατηγός Καραγιάvvης υπέβαλε κι'
αυτός τηv παραίτηση τoυ και η Κύπρoς παρέµειvε
oυσιαστικά χωρίς στρατιωτική ηγεσία.
Ωστόσo η επιχειρήσεις σταµάτησαv τελικά και
oι Τoύρκoι παρέµειvαv εγκλωvισµέvoι σε µια µικρή
περιoχή στα Κόκκιvα, τα oπoία ελέγχovταv από τoυς
Τoύρκoυς.
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