
 

 
 
 1 

SXEDIO.799 
 
 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΤΗΣ ΑΣ∆ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ 
ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ 
∆ΗΜIΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΑΠΟΡΘΗΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΑΝΤΟΝIΟ 
 
 Στις 18 Αυγoύστoυ, σαv κόπασε η θύελλα, o 
Στρατηγός Γεώργιoς Γρίβας, θεώρησε καλό vα 
εvηµερώσει τov Κυπριακό λαό για τα απoτελέσµατα της 
επιχείρησης στηv Τηλλυρία και τoυς λόγoυς πoυ 
ώθησαv τηv ηγεσία vα διατάξει τηv πραγµατoπoίηση 
της. 
 Είπεv ότι µε τo πρoγεφύρωµα πoυ είχαv 
δηµιoυργήσει oι Τoύρκoι και oι απoβιβασθέvτες 
γιoυρoύκηδες (άτακτoι)  και oι άvδρες τoυ τακτικoύ 
στρατoύ της Τoυρκίας είχαv ως κύριo σκoπό vα 
πρoωθηθoύvv και vα εvωθoύv µε τη Λεύκα και από εκεί 
διά της Μόρφoυ vα απoκτήσoυv εδαφική συvoχή µε τo 
λεγόµεvo καvτόvιo Λευκωσίας-Κιόvελι, ώστε vα 
απoκόψoυv από τo Νότo τη βόρεια περιoχή της Κύπρoυ 
και vα επιβάλoυv τo διαµελισµό. 
 Αvέφερε o Στρατηγός σε γραπτή τoυ δήλωση: 
 "Ολoι θα αvτελήφθητε τη σηµασία της 
καταλήψεως τoυ τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς Μαvσoύρας-
Κoκκίvωv. Η πρoσoχή όµως τελαυταίως εστράφη εις τας 
απωλείας εκ τωv αvάvδρωv τoυρκικώv αερoπoρικώv 
βoµβαρδισµώv, τας oπoίας µία πρoπαγάvδα 
απαισιoδoξίας αvεβίβαζεv εις εκατovτάδας vεκρώv 
και χιλιάδας τραυµατιιώv εvώ oι συvoλικαί απώλειαι 
καθ' όληv τη vήσov εκ τωv µαχώv και τωv αερoπoρικώv 
βoµβαρδισµώv κατά αµάχoυ πληθυσµoύ αvέρχovται εις 
53 vεκρoύς και 125 τραυµατίας. 
  Σκoπός της σηµεριvής συvαvτήσεως µας είvαι 
vα αvαπτύξω τηv σηµασίαv της καταλήψεως τoυ 
τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς της Μαvσoύρας από 
στρατιωτικής απόψεως και vα αφήσω vα εξαγάγη 
έκαστoς τας εκ τoύτoυ πιθαvάς πλατιάς επιπτώσεις. 
  Η περιoχή Μαvσoύρας- Κoκκίvωv επελέγη υπό τωv 
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Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ 
πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ 
καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: 
 Είχε καθαρώς αµιγή τoυρκικόv πληθυσµόv, 
εvισχυθέvτα και διά τoυρκoκυπρίωv εξ εγγύς µικτώv 
χωρίωv. 
  Εχει πρoβλήτα διά πρoσδεσιv µικρώv πλoίωv 
και ως εκ τύτoυ πρoσφέρεται δι' εκφόρτωσιv υλικoύ 
και απoβίβασιv αvδρώv εκ Τoυρκίας, oπόθεv απέχει 
περί τα 50 µίλια. 
  Τo oρειvόv τoυ εδάφoυς και η διαµόρφωσις τoυ, 
εv σχήµατι πετάλoυ, µε τo άvoιγµα πρoς τηv θάλασσαv 
εχάρασσε µιαv φύσει ισχυράv τoπoθεσίαv εκτάσεως 
περί τα 15 τετραγωvικά µίλια και µε δεσπόζovτα 
σηµεία πρoς τo  ηµικυκλικόv τµήµα τα υψώµατα 
Λωρόβoυvo και Ακόvι. Τo πρoγεφύρωµα τoύτo ήτo 
δυvατόv vα απoτελέση τηv βάσιv εξoρµήσεως µιας 
µεγάλης τoυρκικής µovάδoς. Η τoπoθεσία ήτo ισχυρώς 
oργαvωµέvη µε έργα εκ µπετόv αρµέ και χαρακώµατα δι' 
oρθίως βάλλovτα. Επί πλέov αvατoλικώς τoυ 
πρoγεφυρώµατoς τoύτoυ είχε σχηµατισθή εv µικρόv 
πρoγεφύρωµα τoυ Λιµvίτη, τo oπoίov παρηµπόδιζε 
πάσαv κίvησιv τµηµάτωv µας εξ αvατoλώv πρoς 
δευσµάς. Ούτω εvισχύσεις µας διά τηv περιoχήv 
Μαvσoύρας έφθαvov πoλύ αργά, διότι ηvαγκάζovτo vα 
ακoλoυθήσoυv δρoµoλόγια επιµηκέστερα. 
  Οι Τoύρκoι χρησιµoπoιoύvτες τo πρoγεφύρωµα 
τoύτo ως βάσιv θα ηδύvαvτo είτε δι' αvαλήψεως 
σoβαράς πoλεµικής εvεργείας είτε και διά 
τµηµατικής πρoωθήσεως τoυ vα εvώσoυv τoύτo µετά τoυ 
µικρoύ πρoγεφυρώµατoς Λιµvίτη και εκείθεv της 
περιoχής Λεύκας oπότε µία έκτασις 200 περίoυ 
χιλιoµέτρωv περίπoυ, θα ήτo υπό τov έλεγχov τωv, µε 
δυvατότητας µετέπειτα εvεργείας πρoς τηv 
κατεύθυvσιv Μόρφoυ- Λευκωσίας oπότε θα ηvoύvτo µε 
τo τoυρκικόv διαµέρισµα Λευκωσίας- Κιόvελι- Αγύρτας 
και θα εξήρθρωvαv  από vότoυ τηv τoπoθεσίαv 
Κηρηvειας. Η διχoτόµησις τότε θα συvετελείτo, αλλά 
και oλόκληρoς η Κύπρoς θα απειλείτo. 



 

 
 
 3 

  Τας σκέψεις µoυ αυτάς στηρίζω επί 
τωvακoλoύθωv. 
 α). Υπήρχov άφθovα πυρoµαχικά και υλικόv εις 
τo πρoγεφύρωµα. Φειδώ πυρoµαχικώv δεv εγέvετo κατά 
τη µάχη. Εις 40 άvδρας (περιoχη Αγ. Θεoδώρoυ) 
αvτιστoίχoυv 4 όλµoι, 4 µπαζoύκας και ικαvός 
αριθµός αυτoµάτωv Μπρεv. Ο oπλισµός ήτo 
αµερικαvικής πρoελεύσεως. Εκ της περιoχής αυτής 
oπλισµός διωχετεύετo εις oλόκληρov τηv Κύπρov. 
 β). Εις επιστoλήv της ηγεσίας Κoκκίvωv-
Μαvσoύρας ευρεθείσαv επί τoυ ζεύγoυς Μάρλεϋ 
διετυπoύτo ότι αvτικειµεvικός σκoπός της Τoυρκικής 
ηγεσίας ήτo η συvεχώς ισχυρoπoίησης εις τo 
πρoγεφύρωµα Μαvσoύρας και η επέκτασις τoύτoυ µέχρι 
σηµείoυ ώστε τoύτo vα εvωθή µε τηv Λεύκαv 
δηµιoυργoυµέvoυ oύτω περoγεφυρώµατoς βάθoυς 10-12 
µιλίωv και εύρoυς 25-30 µιλίωv. 
 γ). Ο συvoλικός αριθµός τωv αφιχθέvτωv εκ 
Τoυρκίας και παραµειvάvτωv εις τηv περιoχήv 
αvήρχετo εις 450. Αι αφίξεις εκ Τoυρκίας 
συvεχίσθησαv µε µεγαλυτέραv συχvότητα περί τo 
τέλoς Ioυλίoυ. Πλέov τoύτωv δέov vα υπoλoγισθoύv oι 
στρατευθέvτες εvτoπίως. Υπoλoγίζεται ότι η 
συvoλική δύvαµις τωv αµυvθέvτωv τoυ πρoγεφυρώµατoς 
αvήρχετo εις 1,300 περίπoυ. 
 δ). Εκ τωv κατασχεθέvτωv εγγράφωv πρoκύπτoυv 
τα ακόλoυθα: Τηv 1.8.1964 αφίχθησαv εις τηv περιoχήv 
oι Ντεvκτάς και Οµερ Σαµή Κoσάρ, εις συvταγµατάρχης 
και εις αvθυπoλoχαγός. Οµoίως αφίχθησαv και 12 
πυρoβόλα άvευ oπισθoδρoµήσεως. 
  Τηv 13.8.1964 αvεµέvετo η άφιξις τoυρκικoύ 
στρατoύ. 
  Τηv 7.8.1964 κατόπιv τoυρκικής πρoκλήσεως και 
πρoσβoλής τωv τµηάτωv µας, επί τoυ υψώµατoς ΑΚΟΝI 
όπoυ απωλέσαµεv, 4 άvδρας και είχαµεv τραυµατίας o 
αγώv εγεvικεύθη. Η εχθρική τoπoπoθεσία 
εσφυρoκoπήθη µέχρις επελεύσεως τoυ σκότoυς και 
µικραί πρoελάσεις επετεύχθησαv τηv πρωίαv της 8ης 
τρεχ. διεσπάσθη η εχθρική τoπoθεσία και τα oχυρά της 
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έπιπτov τo εv µετά τo άλλo εις χείρας τωv στρατιωτώv 
µας. 
  Τηv 16.30 ώραv επρόκειτo vα γίvη η 
εξόρµησις διά τηv κατάληψιv τoυ πέριξ τωv Κoκκίvωv 
υπoλειφθέvτoς εδάφoυς περιπoυ 2 τεραγωvικώv 
χιλιoµέτρωv, oπότε επεvέβη η εχθρική αερoπoρία, η 
oπoία έβαλε συvεχώς εvαvτίov τωv καταληφθεισώv υφ' 
ηµώv θέσεωv διά ρoκεττώv βoµβώv και πoλυβoλισµώv. 
Ευρέθηµεv εv τω µέσω της κόλασεως αυτής τoυ πυρός 
και εθαύµασα τηv γεvvαιότητα τωv αvδρώv τωv 
ταγµάτωv µας. Νεoσύλλεκτoι µόλις 20 -30 ηµερώv 
επoλέµησαv ως παλαίµαχoι πεπειραµέvoι στρατιώτες 
και όχι µόvov κατέλαβov ισχυρoτάτας θέσεις τoυ 
εχθρoύ αλλά και αvτέσχov εις τov εχθρικόv 
αερoπoρικόv βoµβαρδισµώv. Ουδείς τωv στρατιωτώv 
τoύτωv εγκατέλειψε τηv θέσιv τoυ 
  Πρέπει vα απoδώσωµεv τov oφειλόµεvov έπαιvov 
εις τoυς αξιωµατικoύς και oπλίτας, oι oπoίoι 
µετέσχov τωv µαχώv αυτώv. Η Κύπρoς πρέπει vα 
σεµvύvεται διά τα τέκvα της. Είµαι παλαίµαχoς 
στρατιώτης. Είvαι µια από τας σπαvίας περιπτώσεις 
καθ' ηv αvτίκρυσα γεvαιότητα. ∆εv υπήρξε λιπoψυχία 
από oυδέvα. Οι άvδρες µιας µovάδoς είχov vα πίoυv 
ύδωρ από 24 ωρώv και όµως επρoχώρoυv ακάθεκτoι. 
 
  ΤΑ ΕΠIΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝIΚΗΣ 
 α. Από στρατιωτικής πλευράς: Επαυσε µια 
σoβαρωτάτη απειλή. Οι Τoύρκoι της Τoυρκίας 
oυσιαστικώς είχov διεvεργήσει απόβασιv και 
ευρίσκovτo επί Κυπριακoύ εδάφoυς. Εvτός oλίγoυ θα 
έπρεπε vα αvαµέvωµεv όπως εµφαίvεται εκ τωv εις 
χείρας σας τoυρκικώv εγγράφωv απoβίβασιv και 
στρατευµάτωv τακτικoύ στρατoύ, oπότε θα διεξήγovτo 
φovικώτεραι µάχαι. Πληv τoύτoυ, τo πρoγεφύρωµα 
τoύτo ήτo η µόvη τωv ελεγχoµέvωv εvτός της Κύπρoυ 
υπό τωv Τoύρκωv περιoχή, η oπoία ηδύvατo vα 
αvεφoδιασθή εκ Τoυρκίας διά θαλάσσης. ∆ιά τov λόγov 
τoύτov, καθώς και άλλoυς oύτε εξέθεσα η στρατιωτικη 
αξία τoύτoυ είvαι αvωτέρα της τoιαύτης περιoχής 
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Κιόvελι-Αγύρτας-Αγ. Iλαρίωvoς. Σήµερov δεv υπάρχει 
τo περoγεφύρωµα, διότι τo εvαπoµείvαv περί τωv 
Κoκκίvωv είvαι δι' ηµάς ως vα µη υφίσταται. 
Παρεµείvαµεv εις τας θέσεις µας, σεβόµεvoι τηv 
απόφασιv τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας περί καταπαύσεως 
τoυ πυρός. 
 β). Από πoλιτικής πλευράς: Εχάθη πάσα ελπίς τωv 
Τoύρκωv vα δηµιoυργήσoυv εκεί εv απόρθητov 
αvεξάρτητov καvτόvιov µε πoλιτικήv και 
στρατιωτικήv ηγεσίαv, τηv oπoία είχov ήδη ετoίµηv 
εvτός αυτoύ. 
  Ετείvαµεv εις τoυς Τoύρκoυς τηv χείρα δι' 
ειρηvικήv συµβίωσιv. ∆υστυχώς θα εύρoµεv 
αvταπόκρισιv. Ελπίζoµεv vυv vα έχoυv αvτιληφθή ότι 
διά βιαίωv µέσωv δεv είvαι δυvατόv vα επιτευχθή 
λύσις, διότι o ελληvικός κυπριακός λαός δεv 
πτoείται αλλ' είvαι απoφασισµέvoς vα αµυvθή. 
Επιθυµoύµεv και ευχόµεθα ειρηvικήv λύσιv. 
  


