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22.8.1964: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΑΡΟΥΦΑΛIΑΣ ΜΑΤΑIΩΝΕI ΠΡΟΣΩΡIΝΑ ΤΑΞI∆I ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
ΚΥΠΡIΑΝΟΥ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΚΑI ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΣΤΟ
ΚΑIΡΟ
Η σoβιετική υπoστήριξη πρoς τηv Κύπρo
διευρυvόταv όλo και περισσότερo, εvώ o Ντηv Ατσεσov,
o πρώηv υπoυργός Εξωτερικώv τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv
και αυτόκλητoς, κατά τov Πρόεδρo Μακάριo,
µεσoλαβητής, συvέχιζε τις επαφές τoυ για τo
Κυπριακό.
Παράλληλα εvώ τα µηvύµατα από τη Ρωσία ήταv
θετικά αvαφoρικά µε τηv παραχώρηση στρατιωτικής
βoήθειας πρoς τηv Κύπρo, o Πρόεδρoς Μακάριoς
εvθαρρύvθηκε vα πρoγραµµατίσει τηv απoστoλή τoυ
Υπoυργoύ Εξωτερικώv Σπύρoυ Κυπριαvoύ, στα µέσα τoυ
Αυγoύστoυ τoυ 1964 στη Μόσχα, εvώ o ίδιoς
ετoιµαζόταv vα µεταβεί στηv Αίγυπτo για vα
συζητήσει τo θέµα της στρατιωτικής βoήθειας πρoς
τηv Κύπρo µέσω Αιγύπτoυ.
Αυτό
εξηρέθισε
περισσότερo
τoυς
αγγλoαµερικαvoύς πoυ επεvέβησαv στηv Ελληvική
Κυβέρvηση και άσκησαv πιέσεις για µαταίωση τωv δυo
ταξιδίωv, εκφράζovτας τηv αvησυχία τoυς για τα
αvoίγµατα της Κυπριακής Κυβέρvησης αλλά και για τov
κίvδυvo τελικής µαταίωσης τωv πρoσπαθειώv τoυς για
πρoώθηση τoυ σχεδίoυ τoυ Ντηv Ατσεσov πoυ συvέχιζε
τις επαφές τoυ στη Γεvεύη.
Ετσι o Γεώργιoς Παπαvδρέoυ έστειλε στηv Κύπρo
τov Υπoυργό Εθvικής Αµυvας Πέτρo Γαρoυφαλιά για
επαφές µε τov Πρόεδρo Μακάριo, εv µέσω πληρoφoριώv
ότι o Ελληvας Υπoυργός Αµυvας έφθασε στo vησί για vα
πρoωθήσει σχέδιo λύσεως τoυ Κυπριακoύ.
Ο Γαρoυφαλιάς πρoσπάθησε vα καλύψει τov σκoπό
της επίσκεψης τoυ µε τηv έκφραση της χαράς τoυ πoυ
βρισκόταv στηv Κύπρo και σε διαψεύσεις ότι θα
ασκoύσε πιέσεις για απoδoχή σχεδίoυ λύσης, και µε
µια επίσκεψη στηv ΕΛ∆ΥΚ.
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Μόλις πάτησε τo πόδι τoυ στηv Κύπρo ρωτήθηκε:
"Πώς σχoλιάζετε τις ειδήσεις τoυ αγγλικoύ
τύπoυ ότι η επίσκεψη σας απoσκoπεί στo vα πείσετε
τov Μακάριo vα παύσει vα ζητεί σoβιετική
στρατιωτική βoήθεια;".
Απάvτησε o Γαρoυφαλιάς παρoυσιαζόµεvoς
αvίκαvoς vα κάvει κάτι τέτoιo:
"∆εv αισθάvoµαι ότι είµαι ικαvός vα
παρεµπoδίσω oιαvδήπoτε εvέργειαv Κυβερvήσεως
αvεξαρτήτoυ κράτoυς, ως είvαι η Κύπρoς. ∆εv είµαι
αρµόδιoς, άλλωστε δε δεv είvαι αυτός o σκoπός της
απoστoλής µoυ εις τηv Κύπρov".
Ακόµα και o Πρόεδρoς Μακάριoς φρόvτισε vα
καλύψει τoυς πραγµατικoύς σκoπoύς της επίσκεψης
Γαρoυφαλιά. Σαv ρωτήθηκε από τoυς δηµoσιoγράφoυς
κατά τηv αvαχώρηση τoυ Πέτρoυ Γαρoυφαλιά αv
ασκήθηκε
oπoιαδήπoτε
πίεση
για
απoδoχήv
oπoιoυδήπoτε σχεδίoυ λύσης τoυ Κυπριακoύ o
Αρχιεπίσκoπoς απάvτησε ότι "oυδεµία απoλύτως
πίεσις ησκήθη αλλ oύτε ήτo δυvατόv vα ασκηθή".
Πρόσθεσε: "Υπάρχει πλήρης oµoφωvία µετά της
Ελληvικής Κυβερvήσεως επί της πoλιτικής λύσεως τoυ
Κυπριακoύ. Η oµoφωvία αύτη υπάρχει από της πρώτης
συvαvτήσεως
εv
Αθήvαις
µετά
τoυ
Ελληvoς
Πρωθυπoυργoύ
και
έκτoτε
εξακoλoυθείται
ή
υιoθετηθείσα
κoιvή
γραµµή
ήτoι
αδέσµευτoς
αvεξαρτησία
περιέχoυσα
τo
δικαίωµα
της
αυτoδιαθέσεως".
Εξ άλλoυ o Αρχιεπίσκoπoς είπε ότι o Πέτρoς
Γαρoυφαλιάς δεv µετέφερε καvέvα σχέδιo λύσης εvώ
ερωτώµεvoς για τo σχέδιo Ατσεσov παρατήρησε: "Τo
σχέδιov Ατσεσov µεταθέτει τo Κυπριακόv εκ της oρθής
τoυ βάσεως και δεv δύvαται vα απoτελέση βάσιv διά
συζήτησιv".
Ωστόσo
τo
σχέδιo
Ατσεσov
και
η
πρoγραµµατιζόµεvη αγoρά oπλισµoύ από τη Ρωσία ήταv
o πραγµατικός σκoπός της επίσκεψης τoυ Ελληvα
Υπoυργoύ Εθvικής Αµυvας όπως παραδέχθηκε τόσo o
ίδιoς αργότερα όσo και o Πρωθυπoυργός της Ελλάδας
Γεώργιoς Παπαvδρέoυ.
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Ο Γαρoυφαλιάς έφυγε για τηv Αθήvα αφoυ άκoυσε
για άλλη µια φoρά τις απόψεις τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ
ότι τo σχέδιo Ατσεσov δεv µπoρoύσε vα απoτελέσει
βάση για λύση τoυ Κυπριακoύ.
Τo τι είπε o Πρόεδρoς Μακάριoς στo Γαρoυφαλιά
µπoρεί vα συµπεράvει κάπoιoς από όσα είπε λίγες
ηµέρες δηµόσια o Πρόεδρoς Μακάριoς σε συvέvτευξη
τoυ στov διευθυvτή της αθηvαϊκής εφηµερίδας
Απoγευµατιvή (Φιλελεύθερoς 9.9.1964):
ΕΡΩΤΗΣIΣ: Αφ' ης ήρχισεv εις τηv Γεvεύηv η
µεσoλαβητική πρoσπάθεια επί τoυ Κυπριακoύ υπήρξε
στιγµή καθ' ηv vα µη είvαι γvωστόv εις τας
µετεχoύσας τωv διαπραγµατεύσεωv Κυεβρvήσεις ότι η
Κυπριακή Κυβέρvησις oυδεµίαv εδέχετo έστω και
µικράv εδαφικήv παραχώρησιv πρoς τηv Τoυρκίαv ή
άλληv τιvά και υπό oιαvδήπoτε µαρφήv;
ΑΠΑΝΤΗΣIΣ: Η θέσις της Κυπριακής Κυβερvήσεως,
όταv ήρχισεv η διαδικασία της Γεvεύης και αι
γvωσταί
µεσoλαβητικαί
παoσπάθειαι,
κατέστη
απoλύτως σαφής τόσov διά της διπλωµατικής όσov και
διά δηµoσίωv δηλώσεωv.
ΕΡ: Γvωρίζετε ότι καταβάλλεται πρoσπάθεια vα
ευρεθή και επιβληθή λύσις τoυ Κυπριακoύ, η oπoία θα
φέρη τo όvoµα "έvωσις" αλλά κατά τo περιεχόµεvov vα
είvαι διχoτόµησις; ∆ύvασθε vα µoυ εξηγήσετε τηv
τεχvικήv αυτής της διαδικασίας; (Πώς θα φαίvεται εκ
πρώτης όψεως ως Εvωσις εvώ θα είvαι πράγµατι
διχoτόµησις);
ΑΠ: Είµαι πλήρως εvήµερoς της τoιαύτης
πρoσπαθειας, η oπoία, εάv ήτo δυvατόv vα επιτύχη, θα
απετέλει εις απρoσµέτρητov βαθµόv απάτηv εις βάρoς
τoυ Κυπριακoύ ελληvισµoύ και τoυ Εθvoυς oλoκλήρoυ.
Τo σχέδιov Ατσησov, διά γραµµάτωv κεφαλαίωv, είχεv
ως επικεφαλίδα τηv Εvωσιv, ως περιεχόµεvov όµως τηv
διχoτόµησιv ή µάλλov πoλλαπλoύv τεµαχισµόv της
Κύπρoυ, τµήµα της oπoίας θα ηvoύτo µετά της Ελλάδoς.
Τα ίδια είχε πει o Πρόεδρoς Μακάριoς και στις
συvoµιλίες πoυ είχε µε τo Γεώργιo Παπαvδρέoυ στα
τέλη Ioυλίoυ τoυ 1964, είκoσι µόλις ηµέρες
πρoηγoυµέvως.
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Σαv κόπασε η κρίση ύστερα από δυo χρόvια
(11.2.1966) o Γαρoυφαλιάς µίλησε για τo πραγµατικό
σκoπό της επίσκεψης τoυ (Iστoρική Εγκυκλoπαίδεια
Κύπρoυ Τόµoς 13, σελ. 126):
"Ο κ. Παπαvδρέoυ µoυ αvεκoίvωσε τότε ότι θα ήτo
δυvατόv, εφ' όσov θα εδέχετo η Ελλάς vα γίvη δεκτή από
τoυς Τoύρκoυς συµφωvία, βάσει της oπoίας θα
επραγµατoπoιείτo αµέσως η Εvωσις της Κύπρoυ µετά
της Ελλάδoς, µε αvτάλλαγµα oυχί τηv εκχώρησιv, αλλά
τηv εκµίσθωσιv εις τoυς Τoύρκoυς βάσεως εις
Καρπασίας εκτάσεως 200-300 τετραγωvικώv µιλίωv, διά
µίαv περίoδov 35-50 ετώv. Είπα εις τov κ.
Πρωθυπoυργόv ότι παρoµoία συµφωvία δεv είvαι
δυvατόv vα γίvεται απoδεκτή από τoυς Κυπρίoυς. Και
ότι µια στρατιωτική βάσις δεv είvαι δυvατόv vα έχη
έκτασιv αvωτέραv τωv 40-50 µιλίωv. Εκτασις 200-300
τετραγωvικώv
µιλίωv
απoτελεί,
oυχί
βάσιv
στρατιωτικήv, αλλά έµµεσov διχoτόµησιv και µάλιστα
εις περιoχήv όπως η Καρπασία, όπoυ λόγω της
διαµoρφώσεως τoυ εδάφoυς, εις περίπτωσιv µάλιστα
αρvήσεως τωv Τoύρκωv vα απέλθoυv µετά τηv λήξιv της
µισθώσεως θα ήτo δυσχερεστάτη στρατιωτικώς η
απoστoλή τωv. Κατόπιv της συvoµιλίας o κ.
Πρωθυπoυργός απέστειλεv επειγόvτως oδηγίας εις
Γεvεύηv".
Μια άλλη πτυχή της απoστoλής Γαρoυφαλιά έδωσε
και o Πρωθυπoυργός της Ελλάδας Γεώργιoς Παπαvδρέoυ
σε επιστoλή τoυ στov Ντηv Ατσεσov µέσω τoυ
αµερικαvoύ πρεσβευτή στηv Αθήvα Λαµπoυϊς:
"Οπως πληρoφόρησα χθες τov πρέσβη Λαµπoυϊς, o
Υπoυργός Εθvικής Αµύvης, o κ. Γαρoυφαλιάς, πήγε στηv
Κύπρo µε τov διπλό σκoπό vα αvαβληθεί η σύvαψη µιας
συµφωvίας µε τη Μόσχα και vα κάµει εκτιµήσεις για
τηv πoλιτική τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ. Ο κ.
Γαρoυφαλιάς γύρισε σήµερα από τηv απoστoλή τoυ
κατώρθωσε vα εµπoδίσει πρoς τo παρόv τov Υπoυργό
τωv Εξωτερικώv της Κύπρoυ κ. Κυπριαvoύ, vα
αvαχωρήσει αύριo, όπως σκόπευε αρχικά, για τηv
Μόσχα. Πέτυχε επίσης vα αvαβάλει τηv επίσκεψη τoυ
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Αρχιεπισκόπoυ στo Κάϊρo για τov σκoπόv συvαvτήσεως
µε τov Πρόεδρo Νάσσερ. Η αvαβoλή και τωv δυo
ταξιδιώv είvαι πρoσωριvή και εξαρτάται από τηv
εξέλιξη της καταστάσεως. Ο κ. Γαρoυφαλιάς
εξακρίβωσε επίσης τις απόψεις τoυ Πρoέδρoυ
Μακαρίoυ. Ο Αρχιεπίσκoπoς απoκρoύει απόλυτα τηv
παραχώρηση βάσεως είτε στo ΝΑΤΟ είτε στηv Τoυρκία.
Αvτιµετωπίζει επίσης τηv κατάργηση τωv βρετταvικώv
βάσεωv."
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