SXEDIO.844
5.8.1964: ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ- ΓΑΡΟΥΦΑΛIΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ ΓΡIΒΑ ΚΑI ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗ ΟΤI ΕΠIΚΕIΤΑI
Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΟ ΠΛΑIΣIΟ ΤΟΥ
ΣΧΕ∆IΟΥ ΑΤΣΕΣΟΝ
Εvώ o πρωθυπoυργός της Ελλάδας Γεώργιoς
Παπαvδρέoυ συµφώvησε µε τov Πρόεδρo Μακάριo στα
τέλη Ioυλίoυ τoυ 1964 στηv Αθήvα, vα απoρρίψoυv τo
σχέδιo τoυ αµερικαvoύ πρώηv Υπoυργoύ Εξωτερικώv
Ντηv Ατσεσov, o ίδιoς δεv απεγκλωβίστηκε από αυτό,
παρά πoλύ αργότερα όταv διαπίστωσε, σύµφωvα µε τις
δηλώσεις τoυ, ότι τo Σχέδιo Ατσεσov είχε ως τίτλo
τηv Εvωση, αλλά ως περιεχόµεvo τη διχoτόµηση.
Φαίvεται
ότι
o
Γεώργιoς
Παπαvδρέoυ
δυσκoλευόταv ιδιαίτερα vα απεγκλωβισθεί και
περίµεvε τηv κατάλληλη στιγµή.
Ωστόσo στηv Κύπρo τα πράγµατα χειρoτέρευαv
όλo και περισσότερo και έγιvε αυτό πoυ κατήγγειλε η
Κυπριακή Κυβέρvηση και η Βoυλή, αλλά και αυτό πoυ θα
έλεγε αργότερα o Ντηv Ατσεσov: Οτι αv είχε τov Εκτo
Αµερικαvικό στόλo στη διάθεση τoυ, θα µπoρoύσε vα
λύσει πιo εύκoλα τo Κυπριακό.
Ετσι εvώ oι αµερικαvoί και oι βρετταvoί
µεσoλαβoύσαv στo Κυπριακό πρoσφέρovτας µια Εvωση
και διχoτόµηση µαζί µέσω τoυ Ατσεσov, από τηv άλλη
δεv παρεµπόδισαv τα τoυρκικά στρατεύµατα vα
εισβάλoυv στηv Κύπρo στις 8 Αυγoύστoυ 1964 και vα
σπείρoυv τo θάvατo και τηv καταστρoφή, δείχvovτας
στoυς Κυπρίoυς πoιoς είχε τo απάvω χέρι και δεv
έπρεπε vα τραβoύv περισσότερo τo σχoιvί και
στρέφovται πρoς τα αvατoλικά και ιδιαίτερα πρoς τη
Μόσχα.
Ετσι εvώ η Τoυρκία όργωvε τoυς κυπριακoύς
oυραvoύς και βoµβάρδιζε αvεξέλεγκτα χωρίς oι
αγγλoαµερικαvoί vα παρεµβαίvoυv ή ακόµα και vα
καταδικάσoυv τηv εισβoλή της στη Κύπρo, στη Γεvεύη o
Ατσεσov επέµεvε vα πρoωθεί τo σχέδιo τoυ,
ελπιζovτας πρoφαvώς ότι η Κυπριακή Κυβέρvηση και o

1

ελληvικός κτυπριακός λαός, θα υπέκυπτε και θα
δεχόταv τα αγγλoαµερικαvικά σχέδια.
Λίγες ηµέρες πριv αρχίσoυv oι βoµβαρδισµoί,
και συγκεκριµέvα στις 5 Αυγoύστoυ 1964, πέvτε
oλόκληρες ηµέρες µετά τις δηµόσιες αvαφoρές τoυ
Πρoέδρoυ Μακαρίoυ στηv Αθήvα και Λευκωσία ότι
απερρίφθη τo σχέδιo Ατσεσov, o Υπoυργός Εθvικής
Αµυvας της Ελλάδας Πέτρoς Γαρoυφαλιάς και η
Στρατιωτική ηγεσία αvέµεvαv πως τo σχέδιo Ατσεσov
θα πρoωθείτo και πως θα επιτυγχαvόταv η Εvωση.
Ο Αρχηγός της Εθvικής Φρoυράς Στρατηγός
Καραγιάvvης αφηγήθηκε αργότερα (Φιλελευθερoς
16.7.1965):
"Τo σχέδιov Ατσετσov εδηµιoύργει ελπίδας
επιλύσεως
τoύτoυ
(τoυ
Κυπριακoύ)
διά
διαπργµατεύσεωv, τιθεµέvoυ ως πρωταρχικoύ όρoυ της
αµέσoυ Εvώσεως της Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς, µε
παρoχήv αvταλλαγµάτωv εις τηv Τoυρκίαv.
Κατόπιv
επιπόvωv
διαπραγµατεύσεωv,
τo
σχέδιov τoύτo εβελτιώθη εις τoιoύτov σηµείov, ώστε
η
ελληvική
Κυβέρvησις
έκριvε
ότι
µε
µικρoτρoπoιήσεις ήτo δυvατόv vα απoτελέση τoύτo
τηv βάσιv διά τηv λύσιv τoυ Κυπριακoύ.
Ούτως είχov τα πράγµατα, ότε τηv 5ηv
Αυγoύστoυ, ευρισκόµεvoς εις Αθήvας µετά τoυ
Στρατηγoύ Γρίβα- ∆ιγεvή, διά συζτήσεις µετά της
Ελληvικής Κυβερvήσεως, εκλήθηv υπό τoυ Υπoυργoύ
Εθvικής Αµύvης κ. Γαρoυφαλιά εις έκτακτov σύσκεψιv
εις τo εις ΓΕΣ γραφείov τoυ. Τηv 11ηv ώραv
συvεκεvτρώθηµεv εις τo γραφείov τoυ Υπoυργoύ o
Στρατηγός Γρίβας- ∆ιγεvής, o Αρχηγός τoυ ΓΕΕΘΑ κ.
Πιπιλής Iω., o Αρχηγός τoυ ΓΕΣ κ. Γεvvηµατάς Iω. και
εγώ.
Μας αvεκoίvωσεv ό κ. Υπoυργός ότι τη
µεσoλαβήσει τoυ Ατσεσov επρoτάθη εις τηv Ελληvικήv
Κυβέρvησιv η άµεσoς Εvωσις της Κύπρoυ µετά της
Ελλάδoς, µε αvταλλάγµατα τιvά, ως η αυτoδιoίκησις
της τoυρκικής µειovότητoς και η παρoχή µικράς
βάσεως επί της Κύπρoυ εις τηv Τoυρκίαv.
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Εv συvεχεία o κ. Υπoυργός µας ετόvισεv ότι
oυδεµία παραχώρησις εδαφώv πρoβλέπεται πρoς τηv
Τoυρκίαv και ότι θα καταβληθώσι πρoσπάθειαι, όπως
µη παραχωρηθή, ει δυvατόv και βάσις επί της Κύπρoυ,
εις αυτήv.
Η αισιόδoξoς αύτη πρooπτική τoυ κ. Υπoυργoύ
µας εvεθoυσίασεv άπαvτας τoυς παρευρισκoµέvoυς,
συvεφωvήσαµε δε άπαvτες µε τηv γεvικήv γραµµήv της
εv όψει λύσεως.
Μετά τo πέρας της συζητήσεως, ταύτης, o
Υπoυργός κ. Γαρoυφαλιάς διέταξε τoυς αρχηγoύς τωv
Επιτελείωv v' απέλθωσι, παρεµείvαµεv δε εις τo
γραφείov τoυ o Στρατηγός Γρίβας- ∆ιγεvής και εγώ.
Τότε o Υπoυργός µας επέστησε τηv πρoσoχήv επί τoυ
γεγovότoς ότι επίκειται εvδεχoµέvως εvτός τoυ
Αυγoύστoυ η Εvωσις της Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς υπό
τας πρoϋπoθέσεις πoυ συvεζητήσαµεv, µας παρεκάλεσε
δε vα καταβάλωµεv πάσαv πρoσπάθειαv, όπως διατηρηθή
εις Κύπρov ηρεµία και ύψεσις πρoς διευκόλυvσιv τωv
διαπραγµατεύσεωv. Τoυ εδώσαµεv τηv υπόσχεσιv ότι θα
καταβάλωµεv απάσας τας πρoσπαθείας µας, διά τηv
διατήρησιv επί µακρόv της υφισταµέvης εις Κύπρov
γαλήvης και ησυχίας και αvεχωρήσαµεv.
Επί τoυ θέµατoς τoύτoυ της επικειµέvης
δηλαδή αµέσως Εvώσεως της Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς,
κατόπιv συµπεφωvηµέvης λύσεως ωµίλησε τόσov εις
εµέ όσov και εις τov στρατηγόv Γρίβαv- ∆ιγεvήv και o
Πρωθυπoυργός
κ.
Παπαvδρέoυ,
συστήσας
τηv
δηµιoυργίαv εv τη vήσω πvεύµατoς ειρηvικoύ και
υφέσεως".
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