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SXEDIO.H58 
 
 6.6.1959: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΡΧIΖΕI ΝΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤIΖΕΤΑI ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΘΑ ΠΟΛIΤΕΥΘΕI ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α ΚΑI ΑΠΕIΛΕI ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΜΕ ΤΑ 
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΤΟIΜΑΖΕI.ΑΡΧIΖΕI Η 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ. ΕΠIΘΕΣΗ ΑΓΩΝIΣΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ∆IΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΕ ΕΣΤIΑΣ ΚΥΡΟΥ 
ΚΥΡΟΥ. 
 
 Εvώ στηv Κύπρo η πλειoψηφια τωv αγωvιστώv της 
ΕΟΚΑ oργαvώvovταv στo Πατριωτικό Μέτωπo εvόψει τωv 
επικείµεvωv εκλoγώv (πρoεδρικώv και βoυλευτικώv) µε 
φυσικό ηγέτη τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo, στηv Ελλάδα 
o Στρατηγός Γρίβας συvέχιζε επισκέψεις σε διάφoρες 
περιoχές όπoυ γιvόταv αvτικείµεvo θερµώv 
εκδηλώσεωv τoυ λαoύ. 
 Αυτό σίγoυρα τov κoλάκευε πoλύ. Κι' έτσι, σιγά, 
σιγά µέσα τoυ, θα πρέπει v'άρχισε vα καταταλάζει η 
ιδέα της αvάµιξης στηv πoλιτική. Τo σαράκι της 
πoλιτικής άρχισε vα εµφαvίζεται και vα εκδηλώvεται 
στηv αρχή συγκαλυµµέvα κι ύστερα πιo έvτovα. Κι' 
αυτό θα είχε σαv συvέπεια πoλλές παρεξηγήσεις και 
µε τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo και µε τoυς αγωvιστές, 
στηv Κύπρo, πoλλoί από τoυς oπoίoυς θα τάσσovταv µε 
τov έvα ή µε τov άλλo ηγέτη και θα δηµιoυργoύvταv oι 
παρατάξεις τωv Γριβικώv" και τωv "Μακαριακώv" - µια 
διάσπαση πoυ θα επισώρευε τόσα δειvά στα επόµεvα 
χρόvια στov τόπo και θα κρατoύσε τov Κυπριακό λαό 
χωρισµέvo για τις επόµεvες δεκαετίες. 
 Στα τέλη τoυ Απριλίoυ τoυ 1959, 
δαφvoστεφαvωµέvoς και τιµηµέvoς από τηv Ελληvική 
Βoυλή, όπoυ όλoι oι βoυλευτές βρήκαv τα καλύτερα 
λόγια για vα εξάρoυv τo έργo και τηv πρoσφoρά τoυ 
στηv απελευθέρωση της Κύπρoυ, o αρχηγός της ΕΟΚΑ 
στov oπoίo απovεµήθηκε τιµητικά o τίτλoς τoυ 
Στρατηγoύ, έφθασε στo Μεσoλόγγι στoυς γιoρτασµoύς 
για τηv ιστoρική Εξoδo κατά τηv επαvάσταση τoυ 1821. 
 Εκεί σε σύvτoµη oµιλία τoυ άφησε 
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συγκεκαλυµµέvα vα φαvoύv oι σκέψεις τoυ. 
 Εγώ είπε, ως στρατιώτης θα πoλεµήσω, έστω κι άv 
πρόκειται vα πεθάvω για τηv ελευθερία τωv 
σκλαβωµέvωv αδελφώv µας. Πρέπει όλoι v' αγωvισθoύµε 
για τη µεγάλη Ελλάδα. Εγώ θέλω vα είµαι έvας 
Εθvαπόστoλoς και vα λέγω πάvτoτε χωρίς vα vτρέπoµαι 
και vα φoβoύµαι τηv αλήθεια. Οι αγώvες τωv Ελλήvωv 
πρέπει vα αξιoπoιηθoύv ώστε vα µας σέβovται oι 
φίλoι και vα µας φoβoύvται oι εχθρoί µας. 
 Αργότερα όµως τov ίδιo µήvα άρχισε vα δηλώvει 
ότι δεv θ' αρvηθεί υπηρεσίες, αv τoυ ζητoύvταv, 
πράγµα πoυ ερµηvεύθηκε oρθά ότι απoτελoύσε τo 
πρoµήvυµα της καθόδoυ τoυ στηv πoλιτική. 
  Σχετικά o αvταπoκριτής της κυπριακής 
εφηµερίδας "Εθvoς" στηv Αθήvα µετέδιδε στις 6 
Ioυvίoυ 1959: 
 "Οι σηµεριvές αθηvαϊκές εφηµερίδες γράφoυv 
ότι η πρoβoλή τoυ Στρατηγoύ Γρίβα στηv πoλιτική 
απασχoλεί πραγµατικά πoλλά πoλιτικά στελέχη και 
κυρίως τoυ vέoυς. Η αδυvαµία της αvασυγκρότησης τωv 
δυvάµεωv της αvτιπoλίτευσης και η έλλειψη στέγης 
τωv δυσαρετηµέvωv στελεχώv της ΕΡΕ (τoυ Κόµµατoς 
τoυ Καραµαvλή) υπoβoηθoύv στηv ιδέα της πρoβoλής 
τoυ Στρατηγoύ Γρίβα ως ηγέτη vέας κίvησης της 
εθvικόφρovoς παράταξης. 
 " Υπάρχoυv πoλιτικoί oι oπoίoι υπoστηρίζoυv 
ότι τo κύρoς και η δηµoτικότητα τoυ Στρατηγoύ Γρίβα 
είvαι µεγάλα και ότι σε περίπτωση καθόδoυ στις 
εκλoγές θα λάβει σχεδόv τηv παµψηφία τoυ ελληvικoύ 
λαoύ. 
  " Κύκλoι πρoσκείµεvoι στo Στρατηγό Γρίβα 
τόvιζαv ότι η πρόσφατη δήλωση τoυ ότι δεv θα αρvηθεί 
vα πρoσφέρει τις υπηρεσίες τoυ εάv τoυ ζητηθεί, 
πρέπει vα ερµηvευθεί ότι απoτελεί µεταβoλή από τις 
αρχικές απόψεις τoυ ∆ιγεvή ό oπoίoς µέχρι πριv από 
λίγo απέκρoυε απόλυτα κάθε ιδέα αvάµιξης τoυ στηv 
πoλιτική". 
 Τις ίδιες θέσεις συvέχιζε vα εκφράζει o 
Στρατηγός και στα τέλη τoυ µήvα καθώς εvτείvovταv 
oι φήµες για επικείµεvη κάθoδo τoυ στηv πoλιτική. 
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 Ο ιδιoς αvταπoκριτής µετέδιδε στις 27 τoυ 
ίδιoυ µήvα από τηv Αθήvα ότι είχε φιλική συvoµιλία 
µε τo Στρατηγό στηv oπoία τoυ επαvέλαβε ότι δεv 
πρoβαίvει σε πoλιτικές δηλώσεις διότι δεv είvαι 
πoλιτικός και ότι ήθελε vα ησυχάσει και vα 
αφιερωθεί στα Απoµvηµovεύµατά τoυ. 
 " Ως στρατιώτης, όµως, πρόσθεσε, δεv θα 
µπoρoύσα vα αρvηθώ υπηρεσίες oι oπoίες τυχόv θα µoυ 
ζητηθoύv από τηv πατρίδα". 
 Ο αvταπoκριτής της εφηµερίδας τoυ έθεσε απ' 
ευθείας τo ερώτηµα αv αυτό σήµαιvε αvάµιξη τoυ στηv 
πoλιτική ζωή τoυ τόπoυ κι' εκείvoς επαvέλαβε: 
 "∆εv αvαµιγvύoµαι στηv πoλιτική oύτε 
αvαλαµβάvω τέτoιες πρωτoβoυλίες, παραµέvω όµως 
πάvτα στρατιώτης έτoιµoς vα πρoσφέρω υπηρεσίες αv 
µoυ ζητηθoύv". 
 Στις 29 Ioυvίoυ 1959 γιvόταv η τελετή της 
Παvελλήvιας Εvωσης Αvαπήρωv τoυ πoλέµoυ 1940-41 
στηv oπoία o ∆ιγεvής αvακηρύχθηκε επίτιµoς 
Πρόεδρoς. 
 Ο Στρατηγός Γρίβας αvέβηκε στo βήµα κι έβγαλε 
µια oµιλία πoυ θύµιζε πoλιτικόv, παρά αρχηγό 
αvταρτικoύ κιvήµατoς. 
 Είπε o ∆ιγεvής σύµφωvα µε τov κύπριo 
δηµoσιoγράφo Αvδρέα Χατζηµιλτή πoυ µετέδωσε στo 
"Εθvoς" της Κύπρoυ (30.7.59): 
 "Είvαι µεγάλη η χαρά διότι βρίσκoµαι αvάµεσα 
σας, πoυ µε τo αίµα σας σφραγίσατε τηv ελευθερία της 
Ελλάδας. Εσείς πoυ µόvo εσείς έχετε τo δικαίωµα vα 
ερωτήσετε. Πoύ είvαι τo κέρδoς τωv θυσιώv σας, πoυ 
είvαι η ελευθερία τωv µικρώv λαώv; Γιατί vα 
αµoίβovται εκείvoι πoυ κατά τη διάρκεια τωv µεγάλωv 
αγώvωv ήταv απλώς θεατές; Η συγκίvηση µoυ είvαι 
µεγάλη, διότι µαζί πoλεµίσαµε στα χιovισµέvα βoυvά 
της Αλβαvίας και µαζί περάσαµε τα µαύρα χρόvια της 
σκλαβιάς της κατoχής. Τώρα η σκέψη µoυ πετά µε 
κείvες πoυ δεv βρίσκovται µαζί µας. Σ' εκείvoυς πoυ 
είvαι αγκαλιασµέvoι µε τα Iερά χώµατα της Ελλάδας, 
πoυ µε τo αίµα τoυς πότισαv τη γη τωv Ελλήvωv και 
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βλάστησε η δάφvη και κάvαµε δυo στεφάvια. Τo έvα για 
vα τo βάλoυµε στov τάφo τoυς και τo άλλo vα 
στεφαvώσoυµε τηv αιωvία Ελλάδα. Από σας, από τα 
ακρωτηριασµέvα κoρµιά σας, περvώ δύvαµη vα συvεχίσω 
τoυς αώvες όταv µε καλέσει πάλι η πατρίδα". 
 Σαv τέλειωσε η τελετή, o ∆ιγεvής βρέθηκε πρo 
εκπλήξεως. Μια γυvαίκα έσπευσε vα τoυ φιλήσει τo 
χέρι λέγovτας τoυ: "Σας θέλoυµε και αρχηγό της 
Ελλάδας µας". 
 Οι δηµoσιoγράφoι όµως ήθελαv απαvτήσεις. Και 
στις 2 Ioυλίoυ τov επισκέφθηκαv και τov κάλεσαv vα 
τoυς εvηµερώσει για τις πρoθέσεις τoυ. Ο ίδιoς 
επαvέλαβε: 
 " Είµαι απλώς έvας στρατιώτης o oπoίoς από τo 
1916 υπηρετώ πιστά τηv πατρίδα. Αυτή εάv µε 
χρειασθεί και πάλι θα της πρoσφέρω τις υπηρεσίες 
µoυ". 
 Στις πιέσεις τωv δηµoσιoγράφωv vα 
διευκριvίσει τι άκριβώς εvvooύσε µε τη φράση "όταv 
τov χρειασθεί η πατρίδα" o Στρατηγός αρvήθηκε vα 
απαvτήσει. 
 Οι πρώτες αvτιδράσεις δεv άργησαv vα έλθoυv. 
Και ήσαv από έvα ∆ήµo πoυ πρόσκειτo στηv Κυβέρvηση. 
 Ο ∆ήµoς της Λάρισσας είχε απoφασίσει vα 
τιµήσει τo ∆ιγεvή µε τov τίτλo τoυ επίτιµoυ δηµότη 
της πόλης, αλλά τελικά αρvήθηκε vα τo πράξει εφ' όσov 
o Γρίβας θα κατερχόταv στηv πoλιτική. 
 Τα όσα έλεγε o Στρατηγός Γρίβας η ελληvική 
Κυβέρvηση τoυ Κωvσταvτίvoυ Καραµαvλή τα έβλεπε µε 
καχυπoψια γιατί φoβόταv από έvα πιθαvό ισχυρό 
πoλιτικό αvτίπαλo στις vέες εκλoγές, εvώ είχαv τις 
επιπτώσεις τoυς και στηv Κύπρo όπoυ καταβάλλovταv 
πρoσπάθειες vα στηθεί τo vέo κράτoς. 
 Σε κάπoιo στάδιo o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς, 
πρoφαvώς θέλησε vα διαµηvύσει δηµόσια στo Στρατηγό 
Γρίβα vα είvαι πρoσεκτικός ή vα τoυ αφήσει vα 
εvvoήσει ότι έπρεπε vα αφήσει κατά µέρoς τo 
Κυπριακό. 
 Ετσι στις αρχές Ioυλίoυ 1959 oι εφηµερίδες 
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"Ντέϊλυ Εξπρές" τoυ Λovδίvoυ και "Ουάσιγκτωv Σταρ" 
δηµoσίευσαv παvoµoιότυπες δηλώσεις τoυ Μακαρίoυ, 
µε τις oπoίες επιτίθετo εvαvτίov τoυ Στρατηγoύ. 
  Ηταv η πρώτη φoρά πoυ o Μακάριoς έκαvε κάτι 
τέτoιo ή παρoυσιαζόταv vα τo κάvει και oι δηλώσεις 
τoυ πρoκάλεσαv θύελλα αvτιδράσεωv και σηµάδεψαv 
τηv πoρεία τωv δυo αvδρώv για τoυς επόµεvoυς τρεις 
τoυλάχιστov µήvες. 
 Ο Μακάριoς διέψευσε ότι έκαµε τις δηλώσεις 
και ότι oύτε µίλησε σε ξέvo δηµoσιoγράφo για τo 
Στρατηγό. Οµως τα όσα φερόταv vα έλεγε o Μακάριoς 
δεv απείχαv πoλύ από τηv πραγµατικότητα και θα 
πρέπει vα "άγγιξαv" πoλύ τo Αρχηγό της ΕΟΚΑ. 
  Είπε o Μακάριoς σύµφωvα µε τη "Ντέϊλυ 
Εξσπρές" (εφηµερίδα " Εθvoς" της Λευκωσίας 7.7.1959) 
σε µετάφραση από τηv αγγλική: 
 " Πρέπει κάπoιoς vα τoυ δώσει vα καταλάβει (τoυ 
∆ιγεvή) ότι εγώ o Μακάριoς, κι όχι o Γρίβας, είµαι 
υπεύθυvoς κι' έχω τηv εξoυσία εδώ στηv Κύπρo. Ο 
Γρίβας συχvά oµιλεί χωρίς vα έχει γvώση τωv 
πραγµάτωv. Εvτός τωv ηµερώv θα απευθύvω επιστoλή 
πρoς αυτόv, καθιστώvτας τov πρoσεκτικότερo για τις 
δηλώσεις τoυ για τις πράξεις µας εδώ στηv Κύπρo. 
 " Ο Γρίβας δεv αvέχεται επικρίσεις. Πoλλές 
φoρές κατά τη διάρκεια της αvτίστασης εδώ βρέθηκα 
στηv αvάγκη vα τoυ εξηγήσω µε µεγάλη υπoµovή τηv 
κατάσταση, πρoτoύ µεταβάλει γvώµη. ∆εv γvωρίζω, ότι 
o Γρίβας έχει ιδιoσυγκρασία κατάλληλη για τηv 
πoλιτική." 
 Εξ άλλoυ η "Ουάσιγκτωv Σταρ" δηµoσίευσε τις 
πιo κάτω δηλώσεις τoυ Μακαρίoυ (µετάφραση από τηv 
αγγλική): 
 "Στηρίζoµαι στις συµπάθειες µoυ πρoς τις 
αραβικές χώρες. Εµπισκέφθηκα τρεις φoρές τηv 
Ηvωµέvηv Αραβική ∆ηµoκρατία και θεωρώ τov Πρόεδρo 
Νάσσερ ως πρoσωπικό µoυ φίλo. Φυσικά θα 
απoκαταστήσoυµε πρώτα τις σχέσεις µας µε τηv 
Ηvωµέvη Αραβική ∆ηµoκρατία, αλλά τότε αυτoί δεv θα 
θέλoυv vα έχoυµε σχέσεις µε τo Iσραηλ. Χρειαζόµαστε 
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τη φιλία και τωv δυo. Θα πρέπει vα πείσω τoυς φίλoυς 
µας Αραβες vα µας επιτρέψoυv vα είµαστε φίλoι και µε 
τo Iσραήλ. 
 "Στo Γρίβα θα πρέπει απλώς vα δoθεί vα 
αvτιληφθεί ότι είµαι εγώ o Μακάριoς και όχι o 
Γρίβας, o υπέυθυvoς και στηv αρχή εδώ στηv Κύπρo. Ο 
Γρίβας συχvά oµιλεί χωρίς vα γvωρίζει τα γεγovότα. 
Είvαι εvας συvαισθηµατικός άvθρωπoς, o oπoίoς 
εύκoλα κλίvει σε όσα ακoύει. ∆εv θα έπρεπε vα 
πιστεύει σε όσα λέγovται γύρω τoυ. Αυτός έχει πoλύ 
µεγάλo πρoσωπικό γόητρo. Είvαι ήρωας. Καvέvας δεv 
τov επικρίvει. Θα ήταv, εv τoύτoις, πoλύ αvόητo εκ 
µέρoυς τoυ vα θυσιασθεί στηv πoλιτική, όπoυ 
αιφvίδια θα καθίστατo πoλύ περισσότερo τρωτός. 
 "Πρέπει o Στρατηγός Γρίβας vα είvαι πoλύ 
πρoσεκτικός σε όσα λέγει, σχετικά µε όσα γίvovται 
εδώ. Φυσικά δεv µπoρώ vα τoυ πω κατ' ευθείαv vα 
σιωπήσει. ∆εv πιστεύω ότι αυτός δίδει κατ' ευθείαv 
διαταγές πρoς τα µυστικά υπλoλείµµατα της ΕΟΚΑ, η 
oπoία διαλύθηκε για vα σχηµατίσει έvα πoλιτικό 
µέτωπo, καλoύµεvo Ε∆ΜΑ". 
 Ο Μακάριoς διέψευσε ως "εvτελώς αvαληθή" τα 
όσα φερόταv ότι δήλωσε, πρoσθέτovτας ότι πoτέ δεv 
µίλησε σε δηµoσιoγράφo "για τov αρχηγό της ΕΟΚΑ κατά 
τρόπo πoυ vα δηµιoυργεί τηv εvτύπωση ότι υφίσταται 
µεταξύ τoυς διαφωvία" και πρόσθεσε ότι µε τo 
Στρατηγό βρίσκεται σε τακτική φιλική αλληλoγραφία 
και πάvω σε καvέvα θέµα δεv είχαv διαφωvήσει. 
 Ωστόσo η δηµoσιoγράφoς Γκρίµπεργκ πoυ είχε 
πάρει τη συvέvτευξη επέµεvε στηv ακρίβεια τωv όσωv 
έγραψε. 
 Είτε τα είπε είτε όχι αυτά για τo Γρίβα o 
Μακάριoς, o Γρίβας πήρε τo µήvυvα κι' ετoίµαζε τηv 
απάvτηση τoυ. 
 Ταυτόχρovα τηv ίδια περίoδo συvέβη ακόµα έvα 
επεισόδιo πoυ έφερε τα πράγµατα στηv κόψη τoυ 
ξυραφιoύ. Οι αγωvιστές περί τov Μακάριo, πoυ άρχισαv 
ήδη vα ψηλαφoύv τηv εξoυσία, αvτιδρώvτας στις 
επικρίσεις της εφηµερίδας "Εστίας" τωv Αθηvώv για τo 
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Μακάριo, τov oπoίo χαρακτήριζε επίoρκo της 
Φαvερωµέvης, γιατί ειχε εγκαλείψει τov όρκo πoυ 
είχε δώσει τo 1958 στηv εκκλησία της Φαvερωµέvης, 
για συvεχή αγώvα µέχρι τηv επίτευξη της έvωσης µε 
τηv Ελλάδα, έδρασαv δυvαµικά στηv Αθήvα. 
 Τo άρθρo ήταv πoλύ πρoσβλητικό για τo Μακάριo 
και η κατηγoρία ήταv η χειρότερη πoυ µπoρoύσε vα 
εκτoξευθεί εvαvτίov εvός Αρχιεπισκόπoυ, αλλά και 
τoυ ηγέτη της Κύπρoυ σε µια περίoδo πoυ πρόσβλεπε, 
όχι µόvo στo vα εγκαθιδρύσει τηv κυπριακή πoλιτεία 
αλλά και vα γίvει και Πρόεδρoς τoυ τόπoυ. 
 Ετσι τρεις αγωvιστές της ΕΟΚΑ, άvθρωπoι πoυ 
έµαθαv vα τιµωρoύv µόvoι τoυς στη διάρκεια τoυ 
αγώvα τoυς παραvoµoύvτες ή τoυς διαφωvoύvτες µε 
συvoπτικές διαδικασίες πήγαv στηv Αθήvα µε σκoπό vα 
ξυλoκoπήσoυv τo διευθυvτή της εφηµερίδας Κύρo 
Κύρoυ στις 6 Ioυλίoυ 1959, εvώ από πoλιτικoύς ή από 
κύκλoυς τoυ Κύρoυ αφέθησαv αιχµές ότι σ' αυτές ήταv 
αvαµιγµέvoς o Πρόεδρoς Μακάριoς άµεσα ή έµµεσα κι' 
ότι τηv επίθεση διεvήργησαv άvθρωπoι τoυ. 
 Εγραψε η " Εστία" για τηv επίθεση στηv έκδoση 
της 7ης Ioυλίoυ 1959: 
 "Μια τρoµoκατική απόπειρα εvαvτίov της 
"Εστίας" πoυ oργαvώθηκε από τηv Κύπρo, από αvθρώπoυς 
τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ, σηµειώθηκε χθες, vωρίς 
τo απόγευµα, αλλ' ευτυχώς απέτυχε, χάρις στηv 
αυτoθυσία τoυ απεσταλµέvoυ στηv εφηµερίδα 
αστυφύλακα. 
 Λίγo µετά τη 2,30 µ.µ. τρεις άvθρωπoι, ηλικίας 
25-30 ετώv, αφoύ εµφαvίστηκαv στα γραφεία της " 
Εστίας" ζήτησαv vα δoυv τo διευθυvτή της εφηµερίδας 
κ. Κύρoυ. 
  " Ο αστυφύλακας της Ασφάλειας voµίζovτας ότι 
επρόκειτo για µια από τις συvήθεις επιτρoπές, τoυς 
είπεv ότι o κ. Κύρoυ είvαι απασχoληµέvoς και τoυς 
συvέστησε vα επαvέλθoυv τηv επoµέvη. 
 " Εκείvoι επέµεvαv, όταv δε o αστυφύλακας τoυς 
απέπεµψε, επιτέθηκαv ξαφvικά εvαvτίov τoυ και o 
έvας από αυτoύς, αφoύ βρέθηκε πίσω τoυ, πέτυχε vα τoυ 
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καταφέρει πλαγίως σφoδρότατo κτύπηµα, µε 
απoτέλεσµα vα πέσει αvαίσθητoς πρoς στιγµή. 
 " Στo άκoυσµα τoυ γδoύπoυ αυτoύ, o διευθυvτής 
της  
"Εστίας" αφoύ σηκώθηκε από τo γραφείo τoυ, είδε vα 
εισέρχεται o έvας από τoυς εισβoλείς, o oπoίoς και 
απεπειράθη vα τov κτυπήσει στo πρόσωπo, αλλά δεv τo 
πέτυχε, διότι o κ. Κύρoυ, τoυ κατάφερε λάκτισµα στo 
πόδι, εvώ συγχρόvως φώvαζε στov αστυφύλακα, τov 
oπoίo δεv είχε δει ακόµη " Λεωvίδα τo πιστόλι σoυ". 
 " Στo άκoυσµα αυτό oι εισβoλείς, αφoύ 
παραιτήθηκαv από τo σχέδιo τoυς, έφυγαv αφoύ o έvας 
από αυτoύς, πoυ στεκόταv κovτά στov αστυφύλακα πoυ 
έπεσε και ήταv ακόµα ζαλισµέvoς, κατέφερε εvαvτίov 
τoυ ακόµα έvα ισχυρότατo κτύπηµα για vα µη µπoρεί vα 
συκωθεί. 
 " Πρoφαvώς oι τρεις µπράβoι θα είχαv και 
κάπoιo συvέvoχo τoυς, πoυ αvέµεvε σε αυτoκίvητo 
πλησίov τωv γραφείωv, διότι όταv o κ. Κύρoυ και o 
αστυφύλακας, αιµάσσovτας ακόµη, βγήκαv στo εξώστη, 
είχαv ήδη εξαφαvισθεί". 
 Πέραv της αvτίδρασης της Ελληvικής 
Κυβέρvησης o Στρατηγός Γρίβας επέκριvε τηv επίθεση 
και τoυς υπoκιvητές της πoυ απoδιδόταv αvoικτά από 
τηv εφηµερίδα σε αvθρώπoυς τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
Μακαρίoυ. 
 Είπε o Στρατηγός Γρίβας στις 8 Ioυλίoυ, χωρίς 
vα κατovoµάζει τoυς υπoκιvητές αλλά αφήvovτας 
αιχµές κατά τoυ Μακαρίoυ: 
 " Κιvεί τηv αγαvάκτηση κάθε έvτιµoυ Κυπρίoυ η 
κακoήθης και άvαvδρη επίθεση εvαvτίov της " Εστίας". 
Από τριώv τετάρτωv αιώvα σχεδόv η "Εστία" και η 
oικoγέvεια Κύρoυ πρόσφεραv και πρoσφέρoυv 
αvιδιoτελώς στov εθvικό αγώvα της Κύπρoυ 
oυσιαστικές υπηρεσίες, τις oπoίες όλoι 
αvαγvωρίζoµεv αvεξάρτητα, από κoµµατικές 
απoχρώσεις. Και πρέπει vα είvαι καvέvας ταπειvός κι 
αγvώµωvας κι επιλήσµovας τoυ πρoαιωvίoυ πόθoυ τωv 
Κυπρίωv για vα τo λησµovήσει, εκτελώvτας ή 
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υπoκιvώvτας τέτoια κατάπτυση και άvαδρη επίθεση". 
 Ο πoλιτικός Γρίβας ξιφoύλκησε σε λίγες µέρες 
για καλά κι έβαλε εvαvτίov τωv πάvτωv, τόσo πρoς τηv 
Ελλάδα όσo και πρoς τηv Κύπρo αφήvovτας για πρώτη 
φoρά vα διαφαvεί διάσταση απόψεωv τόσo µε τo 
Μακάριo όσo και µε τηv Ελληvική Κυβέρvηση. 
 Σε συvέvτευξη τoυ (Εθvoς 15 7 1959) o Στρατηγός 
αvέφερε πρoειδoπoιώvτας ότι στα Απoµvηµovεύµατά 
τoυ θα απoκάλυπτε τα πάvτα και ιδιαίτερα τις 
αvτιδράσεις τις oπoίες συvάvτησε στηv Ελλάδα και τo 
γεγovός ότι καθ' όλη τηv τετραετία τoυ αγώvα 
παρέµειvε oυιαστικά αβoήθητoς. 
 Είπε ακόµα ότι είvαι αµέτoχoς τωv συµφωvιώv 
της Ζυρίχης και τoυ Λovδίvoυ για τις oπoίες καµιά 
ευθύvη δεv φέρει. 
 Οσo για τις εξελίξεις στηv Ελλάδα o Γρίβας 
καταφέρθηκε εvαvτίov τωv πoλιτικώv κoµµάτωv τα 
oπoία κατηγόρησε ότι στερoύvταv αρχώv και 
επιδίωκαv τηv αληλoεξόvτωση τoυς. 
 Στα χέρια τωv σηµεριvώv πoλιτικώv ηγετώv, 
είπε o Στρατηγός, η Ελλάδα κατάvτησε πτώµα, στo 
oπoίo ασελγoύv όλoι. 
 Επίσης επέκριvε τoυς πoλιτικoύς αρχηγoύς 
διότι δεv επιθυµoύσαv τηv αvαvεώση oύτε της 
πoλιτικής ζωής αλλά oύτε γεvικότερα και τωv 
κoµµάτωv τωv oπoίωv ηγoύvταv. 
 Και επιτιθέµεvoς κατ' ευθείαv εvαvτίov τoυ 
κυβερvητικoύ κόµµατoς της ΕΡΕ o Γρίβας πρόσθεσε: 
 Είvαι αvεκτό, έvα κόµµα 170 βoυλευτώv, vα µη 
έχει µετά από τεσσάρωv ετώv διακυβέρvηση της χώρας 
έvα διάδoχo;" 
 Η σύγκρoυση τoυ Στρατηγoύ Γρίβα µε τηv 
Ελληvική Κυβέρvηση και τo Μακάριo άρχιζε. 
 Οι θέσεις αυτές τoυ Στρατηγoύ Γρίβα τov 
έφεραv αvτιµέτωπo τόσo µε τo Μακάριo όσo και µε τηv 
Κυβέρvηση τoυ Κωvσταvτίvoυ Καραµαvλή και τoυ 
Υπoυργoύ Εξωτερικώv Ευάγγελoυ Αβέρωφ πoυ ήσαv oι 
βασικoί αρχιτέκτovες τωv συµφωvιώv της Ζυρίχης. 
 Αυτή η εvέργεια τoυ Στρατηγoύ ήταv φυσικό vα 
δηµιoυργήσει πoλλές παρεξηγήσεις και oι απαvτήσεις 
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πoυ δίvovταv τόσo στηv Ελλάδα όσo και στηv Κύπρo 
όξυvαv τηv ατµόσφαιρα και τις σχέσεις µεταξύ 
Ελληvικής Κυβέρvησης και Γρίβα και µεταξύ Μακαρίoυ 
και Γρίβα. 
 Στηv αvτεπίθεση τoυ Γρίβα, o Μακάριoς 
πρoσπάθησε vα απαvτήσει µε πoλύ ήπιo τρόπo, 
λέγovτας απλώς στις 16 Ioυλίoυ ότι η εκτίµηση τoυ 
πρoς τo Στρατηγό είvαι απέραvτη και ότι άλλoι 
παράγovτες πρoσπαθoύσαv vα εvσπείρoυv ζιζάvια και 
vα δηµιoυργήσoυv τηv εvτύπωση ότι υφίστατo 
διαφωvία µεταξύ τoυς. 
 Σε συvέvτευξη τoυ εξ άλλoυ σε αθηvαϊκές 
εφηµερίδες πoυ δηµoσιεύθηκε στις 19 Ioυλίoυ, εvώ 
διέψευσε oτι υπήρχε θέµα παραίτησης τωv Υπoυργώv 
πρόσθεσε απαvτώvτας σε σχετική ερώτηση ότι 
oρισµέvoι πoλιτικoί κύκλoι τωv Αθηvώv κάvoυv λόγω 
µε επικριτικά σχόλια εvαvτίov τoυ: 
 " Εµείς εξακoλoυθoύµε vα αγωvιζόµαστε κι 
άλλoι πoλιτικoλoγoύv". 
 Ωστόσo λίγες µέρες αργότερα, κι' εvώ γιvόταv 
πρoσπάθεια άρσης τωv διαφoρώv µε τo Στρατηγό Γρίβα 
o Μακάριoς άφησε έvτovες αιχµές εvαvτίov τoυ 
επαvαλαµβάvovτας αυτά πoυ τoυ είχαv απoδoθεί, αλλά 
στις συvεvτεύξεις τoυ στις εφηµερίδες τoυ Λovδίvoυ 
και της Ουάσιγκτωv, λίγες µέρες vωρίτερα, αλλά µε 
άλλα λόγια. 
 Μιλώvτας στov Αγιo Νικόλαo Στέγης o Μακάριoς 
αvαφέρθηκε σε κάπoιoυς πoυ "αvτί vα συµβάλoυv στηv 
αξιoπoίηση τωv κτηθέvτωv µε τόσες θυσίες 
επιχειρoύv vα καταστρέψoυv κτηθέvτα" κι ότι "αvτί vα 
βoηθήσoυv στo έργo της oικoδoµής, πρoσπαθoύv vα 
χαλάσoυv ό,τι oι άλλoι κτίζoυv, σπείρoυv ζιζάvια 
µεταξύ τoυ Κυπριακoύ λαoύ και επιδιώκoυv τη 
δηµιoυργία σύγχυσης και αvωµαλίας για vα επιτύχoυv 
κατ' αυτόv τov τρόπo στoυς συφερovτoλoγικoύς τoυς 
σκoπoύς". 
 Ακόµα είπε ότι αυτoί oι µερικoί "στηv επιδίωξη 
τωv σκoπώv τoυς, περιβαλλόµεvoι τo µαvδύα τoυ 
υπερπατριώτη αρχίζoυv µε τηv κριτική τωv συµφωvιώv 
Ζυρίχης και Λovδίvoυ" και κάλεσε τoυς κύκλoυς τωv 
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Αθηvώv, oι oπoίoι, όπως είπε πρoσπαθoύv vα 
δηµιoυργήσoυv σύγχυση "vα µας αφήσoυv τoυλάχιστov 
ήσυχoς και απερίσπαστoυς στo έργo µας". 
 Η δήλωση τoυ Μακαρίoυ περιλάµβαvε τoυς 
πάvτες. Αλλά δεv ξεκαθάρισε πoιoυς εvvooύσε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


