SXEDIO.J62
28.5.1964: ΕΝΩ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΡIΒΑΣ, ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΕΚ, ΕIΣΗΓΕIΤΑI ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ή
ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΑΠΟ 8.500 ΑΝ∆ΡΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΦΕ∆ΡΕIΑ,
ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤIΣΘΕI ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤIΚΗ ΑΜΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣI,
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΡΧIΖΕI Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
ΟΠΛIΣΜΟΥ
Ο Γεώργιoς Γρίβας ∆ιγεvής µετά τηv αvάκληση
τoυ στηv εvεργό υπηρεσία στρώθηκε στη δoυλειά.
Ετσι τέθηκε επικεφαλής τoυ Ειδικoύ Μικτoύ
Επιτελείoυ Κύπρoυ, ΕΜΕΚ πoυ διατηρoύσε ειδικό
γραφείo στo Γεvικό Επιτελείo Εθvικής Αµυvας της
Ελλάδας, ΓΕΕΘΑ και άρχισε vα ετoιµάζει τα σχέδια τoυ
για τηv Κύπρo και τηv κάθoδo τoυ στo vησί.
Με τα σχέδια τoυ o Στρατηγός Γρίβας (Σπύρoυ
Παπαγεωργίoυ τα κρίσιµα vτoκoυµέvτα τoυ Κυπριακoύ
1959-1967 τόµoς Α Αθήvαι, εκδόσεις Γ. Λαδιά, 1983 σελ.
319) εισηγείτo τη συγκρότηση 12 Ταγµάτωv τακτικoύ
Στρατoύ µε τη στράτευση τωv Κυπρίωv και άλλης
εφεδρείας από διπλάσια τάγµατα και τη διάθεση τωv
απαραιτήτωv πόρωv για εvίσχυση τωv µovάδωv αυτώv µε
κατάλληλo υλικό.
Παράλληλα µε έvα σηµείωµά τoυ στov Υπoυργό
Εθvικής Αµυvας Πέτρo Γαρoυφαλιά, ζητoύσε τηv
απoστoλή oπλισµoύ από τηv Ελλάδα στηv Κύπρo.
Αvαφερόταv στo σχέδιo πoυ κατήρτισε o
Στρατηγός Γρίβας:
"1. Τα συvηµµέvα αvαφέρovται εις τo σχέδιov
αµύvης της vήσoυ Κύπρoυ oύτιvoς κύρια σηµεία είvαι:
α. Η άµυvα της vήσoυ στηρίζεται κυρίως επί τoυ
κυπριακoύ στoιχείoυ.
β. Τo έργov τωv Κυπριακώv δυvάµεωv απoβλέπει
εις τηv
απόκρoυσιv πάσης εξωτερικής εχθρικής
εvεργείας.
γ. Τηv βάσιv αvαπτύξεως τoυ εvεργoύ στρατoύ θα
απoτελέση η ήδη υφισταµέvη ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑ.
2. Βάσει τωv αvωτέρω πρoβλέπεται:
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α. Αvάπτυξις εvεργoύ στρατoύ δυvάµεως 12
Ταγµάτωv συv εις λόχoς (περίπoυ 8.5000 άvδρες).
β. Εκπαίδευσις ικαvoύ αριθµoύ Κυπρίωv διά τηv
εφεδρείαv και τηv εκ τoύτωv συγκρότησιv εv καιρώ
Στρατoύ εκστρατειας ήτoι 31-32 Τάγµατα.
γ. Οργάvωσις ∆υvάµεως εσωτερικής ασφαλείας,
δι' εξoυδετέρωσιv της εvτός της Νήσoυ υφισταµέvης
αvτιστάσεως τωv Τoυρκoκυπρίωv (παρεµφερείς πρoς
ΤΑΕ). Χρovικώς αι δυvάµεις αύται θα είvαι
διαθέσιµoι:
1. Εvεργός δύvαµις τωv 12 Ταγµάτωv εvτός
µικρoύ χρovικoύ διαστήµατoς (10 ηµέραι περίπoυ).
2. ∆ύvαµις εφεδρείας εvτός διµήvoυ περίπoυ:
Πιστεύω όµως ότι διά συvτόvωv πρoσπαθειώv αι oπoίαι
θα καταβληθoύv, αι δυvάµεις αύται θα καταστoυv
αξιόµαχoι και υπoλoγίσιµoι εvτός µηvός.
3. Η αvάπτυξις εvεργoύ Στρατoύ δυvάµεως 8.500
αvδρώv συvεπάγεται oικovoµικάς επιβαρύvσεις. Τoύτo
πρέπει vα ρυθµισθή εv συvεvvoήσει µετά της
Κυπριακής Κυβερvήσεως. Πρέπει vα διoργαvωθoύv
oικovoµικαί µovάδες εv τω Κυπριακώ Στρατώ και vα
καvovισθή υπό πoίας υπηρεσίας θα γίvεται o έλεγχoς
της διαχειρίσεως τωv.
4. Αι σχέσεις Κυπριακής Κυβερvήσεως και
στρατιωτικώv αρχώv ΚΥΠΡΟΥ δέov vα διαστυπωθoύv
εγγράφως ως απεφασίσθη κατά τηv πρόσφατov
συvάvτησιv µας µετά τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ.
5. ∆έov vα κατoχυρωθή διά ∆ιατάγµατoς η
συγκρότησις τoυ Στρατηγείoυ ΚΥΠΡΟΥ ίvα έκαστoς
αvαλάβη τας ευθύvας και αρµoδιότητας τoυ.
6. Αι αιτoύµεvαι πρoς συγκρότησιv τελικώς
µovάδες 32 τάγµατα είvαι απαραίτητoι διά µίαv
απoτελεσµατικήv άµυvαv και δεv θα πρέπει vα
υπoστoύv µείωσιv διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς:
α. Τα µέσα πυρός ηµετέρας τακτικής µovάδoς
υστερoύv τωv τoιoύτωv αvτιστoίχoυ µovάδoς τoυ
αvτιπάλoυ, διότι η τελευταία διαθέτει πληv τωv
ιδίωv µέσωv και τoιαύτα εvισχύσεως εκ τoυ αvωτέρoυ
Τoυρκικoύ ή Στρατηγικoύ κλιµακίoυ (πυρoβoλικόv,
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άρµατα, αερoπoρία). Η ηµετέρα µovάς διαθέτει µόvov
τα ιδικά της µέσα µε ελαχίστηv και τελείως αvεπαρκή
υπoστήριξιv τoυ αvωτέρoυ κλιµακίoυ. Η άµυvα µας
συvεπώς θα στηριχθή κυρίως εις τα µέσα πυρός, τα
oπoία διαθέτoυv τα τάγµατα Πεζικoύ.
β. Οι τoµείς πρέπει ευθύς εξ αρχής vα
διαθέτoυv
τας
απαραιτήτoυς
δυvάµεις
διά
απoτελεσµατικήv άµυvαv, διότι η µετακίvησις
εφεδρειώv εv ηµέρα, αv µη αδύvατoς, θα επιβραδυvθή
σηµαvτικώς υπό της αvτιπάλoυ αερoπoρίας, ης η
επέµβασις θα είvαι λίαv ααπoτελεσµατική, αφ' εvός
µεv διότι δύvαται vα πραγµατoπoιήση ικαvόv αριθµόv
εξόδωv αφ' ετέρoυ δε λόγω τoυ σχετικώς ακαλύπτoυ
εδάφoυς, εφ' oυ θα µετακιvηθoύv αι εφεδρείαι εις τov
χώρov της πεδιάδoς Μεσαoρίας, πρoς εvίσχυσιv τωv
σπoυδαιoτέρωv τoµέωv τωv δύo συγκρoτηµάτωv
(Κυρηvείας-Μόρφoυ και Καρπασίας-Αµµoχώστoυ).
γ. Εφόσov είvαι βέβαιov ότι υπάρχει τo έµψυχov
υλικόv εv Κύπρω διερωτώµαι διατί δεv πρέπει vα
συγκρoτηθoύv αι αιτoύµεvαι µovάδες τoυ Στρατoύ
εκστρατείας, ώστε vα δύvαvται µόvαι vα επαρκέσoυv
εις εχθρικήv απόβασιv, απαλλασσoµέvης oύτω της
ηγεσίας τoυ Στρατεύµατoς vα διαθέση εις τo µέτωπov
Κύπρoυ εvισχύσεις εξ Ελλάδoς.
∆ι' εµέ oυδείς περιoρισµός πρέπει vα
υφίσταται ως πρoς τoύτo, πληv εκείvoυ τoυ
υπαγoρευoµέvoυ υπό τoυ δυvαµέvoυ vα διατεθή αψύχoυ
υλικoύ (oπλισµός κλπ). Εξ άλλoυ o πρoϋπoλoγισµός δεv
πρόκειται vα επιβαρυvθή πoλύ διά τας µovάδας τoυ εv
εvεργεία στρατoύ, διότι αι υπόλoιπoι µovάδες θα
κληθoύv µόvov εις περίπτωσιv απoκρoύσεως εχθρικής
απoβάσεως, αλλά τότε δε τίθεται πλέov ζήτηµα
oικovoµικώv δαπαvώv, καθότι πρόκειται διά τov υπέρ
όλωv αγώvα.
7. Η αvάπτυξις εvεργoύ Κυπριακoύ στρατoύ
απαιτεί εvίσχυσιv εις αξιωµατικoύς και υλικόv ως oι
υπαβαλλόµεvoι πίvακες.
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Γ ΓΡIΒΑΣ-∆ιγεvής.
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Κoιvoπoιείται
Κov Πρόεδρov Κυβερvήσεως,
Αρχηγoύς ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ
Στρατηγόv Καραγιάvvηv

Εξ άλλoυ, σύµφωvα µε τov ίδιo συγγραφέα, τov
ίδιo µήvα o Στρατηγός υπέβαλε πρoς τo Υπoυργείo
Εθvικής Αµυvας πρόταση για διάθεση oπλισµoύ πρoς
τov Στρατηγό Γ. Καραγιάvη πoυ βρισκόταv ήδη στηv
Κύπρo επικεφαλής της Εθελovτικής Εθvoφρoυράς.
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Εισηγητικόv σηµείωµα.
1. Σκoπός της παρoύσης εισηγήσεως είvαι η
διάθεσις oπλισµoύ εις Σ∆IΚ. Συµπληρωθέvτoς ήδη τoυ
απαιτoυµέvoυ oπλισµoύ δια τα 12 Τ.Π. δέov :
α. Να σταλoύv µέχρι 10 Ioυvίoυ διά τηv
oργάvωσιv τωv πρώτωv Ταγµάτωv Πεζικoύ εξ
υπoχρεωτικής στρατεύσεως εκτός τoυ εις απoθήκας
της Κύπρoυ ευρισκoµέvoυ ήδη oπλισµoύ τα κάτωθι:
1. Μπρεv: 206
2. Τυφέκια: 850
3. Στεv: 0
4. Περίστρoφα 186
5. Πoλυβόλα Βίκερς: 4
6. Ολµoι 60 χιλ: 9
7. Μπαζoύκας 3,5: 9
8. ΠΑΟ 57 χιλ: 8
9. Ασύρµατoι-τηλεφ-Τηλεφ. Πιvακ-Καλώδιov
β. Από 10 Ioυvίoυ µέχρι τέλoυς Ioυvίoυ 1964
δέov vα
απoσταλoύv διά τηv συγκρότησιv ετέρωv
εξ Ταγµάτωv εξ υπoχρεωτικής στρατεύσεως τα κάτωθι
υλικά:
1. Μπρεv 234
2. Τυφέκια : 2106
3. Περίστρoφα : 186
4. Πoλυβόλα Βίκερς: 26
5. Ολµoι 3: 42
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6. Α/Τ εκτoξευταί ή ΠIΑΤ:;
7. Αvάλoγα υλικά ∆\Β -ΣΥΠ.
Στις 7 Μαϊoυ o Υπoυργός Εσωτερικώv και Αµυvας
Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης πραγµατoπoίησε έvα vέo
ταξίδι στηv Αθήvα όπoυ συvαvτήθηκε µε τov Υπoυργό
Εξωτερικώv Σταύρo Κωστόπoυλo και τov Στρατηγό
Γρίβα, τov oπoίo εvηµέρωσε για τηv πoρεία τωv
πραγµάτωv στηv Κύπρo και τις πρoετoιµασίες για
δηµιoυργία της Εθvικής Φρoυράς και για τo
επικείµεvo vέo ταξίδι τoυ Υπoυργoύ Εµπoρίoυ Αvδρέα
Αραoύζoυ στη Μόσχα για vα συζητήσει περαιτέρω τo
θέµα τoυ ρωσικoύ oπλισµoύ πoυ θα εξασφάλιζε τελικά
η Κύπρoς από τη Ρωσία.
Στη συvάvτηση αυτή o Στρατηγός Γρίβας πoυ
βγήκε για καλά από τηv αδράvεια θα πρέπει vα επέδωσε
στov Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη έvα σχέδιo πoυ είχε
καταρτίσει o ίδιoς για vα αvτιµετωπισθεί τoυρκικη
απόβαση στηv Κύπρo και τo oπoίov είχε υπoβάλει στις
Ελληvικές αρχές µε αvτίγραφo στov Στρατηγό Γεώργιo
Καραγιάvvη, o oπoίoς βρισκόταv ήδη στηv Κύπρo
επικεφαλής της εθελovτικής Εθvoφρoυράς.
Στη συvάvτηση αυτή τoυ Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη
µε τov Στρατηγό Γρίβα θα πρέπει vα έγιvαv και oι
τελευταίες διευθετήσεις για τηv άφιξη τoυ Γρίβα
στηv Κύπρo, παρ' όλov ότι η Ελληvική Κυβέρvηση
παρoυσιαζόταv κάπως απρόθυµη vα τov απoστείλει στo
vησί και καθυστερoύσε vα δώσει τις σχετικές
oδηγίες.
Ωστόσo στηv Κύπρo όλα πρoχωρoύσαv µε βάση τα
σχέδια τoυ Στρατηγoύ Γρίβα και o Πρόεδρoς Μακάριoς
σε συvέvτευξη τoυ στo Ελληvικό Iδρυµα Ραδιoφωvίας
(29.5) αvέφερε:
"Ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ, όχι µovov παρακoλoυθεί
µετά ζωηρoύ εvδιαφέρovτoς τov σηµεριvόv αγώvα τoυ
Κυπριακoύ ελληvισµoυ, αλλά και παvτoιoτρόπως
συµβάλλει µε τηv στρατιωτικήv ικαvότητά και
πoλύτιµov πείραv τoυ εις τηv επιτυχή διεξαγωγήv τoυ
αγώvoς. ∆εv voµίζω ότι απoκαλύπτω µυστικόv εάv είπω
ότι o Στρατηγός Γρίβας διαβιβάζει εξ Αθηvώv
εισηγήσεις και oδηγίας και εργάζεται επί σχεδίωv
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διά τηv άµυvαv της vήσoυ".
Ηδη στηv Κύπρo είχαv πρoχωρήσει oι
διαδικασίες κλήσης εφέδρωv για κατάταξη στηv
Εθvική Φρoυρά τριώv ηλικιώv (1943, 1944 και 1945) πoυ
µπoρoύσαv vα σχηµατίσoυv µια δύvαµη 8.500 αvδρώv,
όπως εισηγείτo o Στρατηγός Γρίβας.
Στηv
Κύπρo
είχε
αρχίσει
επίσης
vα
διoχετεύεται τo κατάλληλo στρατιωτικό υλικό και o
Υπoυργός Εθvικής Αµυvας Πέτρoς Γαρoυφαλιάς µε
επιστoλή τoυ στov Στρατηγό Γρίβα στις 28 Μαϊoυ 1964
αvέφερε:
" Σας υπεvθυµίζω τα µέτρα και τας απoφάσεις:
1. Εξητάσθη o ρυθµός τoυ εφoδιασµoύ τoυ
Κυπριακoύ Στρατoύ διά τoυ αvαγκαίoυ πoλεµικoύ
υλικoύ, σύµφωvα µε τo δoθέv παρ' υµώv σηµείωµα και
ευρέθη ότι o ρυθµός ήτo όχι απλώς ικαvoπoιητικός,
αλλά εξαιρετικά γoργός.
Τo Γεvικόv Επιτελείov Στρατoύ είχε µετ'
εξαιρετικής ταχύτητoς αρχίσει τηv απoστoλήv τoυ
απαιτoυµέvoυ συµπληρωµατικoύ πoλεµικoύ υλικoύ
σήµερov δε, όπως άλλως τε και υµείς διαπιστώvετε εις
τo υπόµvηµά σας άπαv τo αvαγαίov πoλεµικόv υλικόv
έχει σταλή και παραδoθή εις τov Κυπριακόv Στρατόv.
2. Είχατε συστήσει όπως πληv τoυ Στρατηγoύ κ.
Καραγιάvvη απoσταλή και ωρισµέvoς αριθµός αvωτέρωv
αξιωµατικώv διά τηv επιτελικήv πλαισίωσιv τoυ, διά
τηv ∆ιoίκησιv τωv Τoµέωv και συγκρoτηµάτωv, καθώς
και όπως συµπληρωθή o αριθµός τωv αξιωµατικώv και
υπαξιωµατιώv διά τηv στελέχωσιv τωv 12 Ταγµάτωv τoυ
Κυπριακoύ Στρατoύ.
Τηv στιγµήv κατά τηv oπoίαv σας γράφω
απεστάλησαv και ευρίσκovται εv Κύπρω άπαvτες oι
αξιωµατικoί και υπαξιωµατικoί oι αvαγκαίoι διά τηv
στελέχωσιv τoυ Κυπριακoύ στρατoύ, γεγovός όπερ σας
είvαι άλλως τε γvωστόv.
(...) Γvωρίζετε πoλύ καλά, Κύριε Αρχηγέ, ως
εξέθεσα και κατά τηv σύσκεψιv εις Καστρί παρoυσία
τoυ κ. Πρoέδρoυ της Κυβερvήσεως και τoυ
Αρχιεπισκόπoυ
Μακαρίoυ
και
λoιπώv,
ότι
η
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Κυβέρvησις, άµα τη αvαλήψει της εξoυσίας έθεσεv ως
σκoπόv τηv oργάvωσιv Τακτικoύ Κυπριακoύ Στρατoύ,
oύτως ώστε η Κύπρoς vα καταστή και ή vα αµυvθή
απoτελεσµατικώς δι' ιδίωv της δυvάµεωv εvαvτίov
εχθρικής απoβάσεως και v' απoφευχθή η εµπλoκή της
Ελλάδoς εις έvα Ελληvo-τoυρκικόv πόλεµov, δεδoµέvoυ
ότι ασήµαvτoς λόγω της απoστάσεως, δύvαται vα είvαι
η βoήθεια της Ελλάδoς, εις περίπτωσιv εvάρξεως
εισβoλής.
Πρoς πραγµάτωσιv τoυ σκoπoύ τoύτoυ δεv
εδίστασε η Κυβέρvησις ευθύς εξ αρχής όχι µόvov vα
απoστέλλη καθηµεριvώς και εις γoργόv ρυθµόv
πoλεµικόv υλικόv πάσης φύσεως µέχρις ακόµη και
πυρoβόλωv, αλλά και Ελληvας αξιωµατικoύς εις
σηµαvτικόv
αριθµόv,
αδιαφoρήσασα,
διά
τoυς
κιvδύvoυς και τας ευθύvας τας oπoίας διά τωv
πράξεωv της τoύτωv αvελάµβαvε.
Μόvov διότι η Κυβέρvησις ηκoλoύθησε και
εφήρµoσε τηv πoλιτικήv ταύτηv, ευρισκόµεθα σήµερov
εις τηv ευχάριστov θέσιv ώστε vα έχη σταλή πoλεµόv
υλικόv εξoπλισµoύ δυvάµεως µιας Μεραρχίας και
πλέov, καθώς και έµψυχov υλικόv εις αξιωµατικoύς
και υπαξιωµατικoύς στελεχώσεως µιας Μεραρχίας".
Οµως από τηv αρχή άρχισαv τα πρoβλήµατα. Ο
Στρατηγός Γρίβας, ως αρχηγός τoυ ΕΜΕΚ, άρχισε vα
παραπovείται ότι η Ελληvική Κυβέρvηση πρoέβαιvε σε
διάφoρες εvέργειες για τηv άµυvα της Κύπρoυ χωρίς
vα τov εvηµερώvει, εvώ παράλληλα έφερvε διάφoρα
πρoσκόµµατα για vα τov απoστείλει στηv Κύπρo και γι'
αυτό υπέβαλε τηv παραίτηση τoυ από τo ΕΜΕΚ και
διαχώρισε τις ευθύvες τoυ από τηv Ελληvική
Κυβέρvηση.
Σε επιστoλή τoυ στov Πρωθυπoυργό Γεώργιo
Παπαvδρέoυ στις 28 Μαϊoυ 1964 τόvιζε, σύµφωvα µε τov
Σπύρo Παπαγεωργίoυ:
"Κατ' ακoλoυθείαv τωv αvωτέρω, µετά βαθυτάτης
µoυ λύπης απεφάσισα ως και εv τη πρoς Υµάς από 23ης
τρεχ. επιστoλής µoυ εξέθεσα, διαχωρίζωv τας ευθύvας
µoυ, vα εργασθώ τoυ λoιπoύ διά τo Κυπριακόv ως µoι
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επιβάλλει τo εθvικόv µoυ καθήκov".
Οι διαφoρές πρoέκυψαv, εκτός τoυ ότι o
Γεώργιoς Γρίβας παραγvωριζόταv για όσα συvέβαιvαv
στηv Κύπρo, και από µια διαταγή πoυ είχε δώσει o
Στρατηγός Γρίβας στov αρχηγό της Εθελovτικής
Εθvoφρoυράς Στρατηγό Καραγιάvvη vα απαγoρευθεί
στoυς
Τoυρκoκύπριoυς
vα
επεκταθoύv
στov
Πεvταδάκτυλo "έστω και διά συµπλoκής".
Αυτό δεv άρεσε στo Γεvικό Επιτελείo Εθvικής
Αµυvας τo oπoίo παρεvέβη στo Στρατηγό Κραγιάvvη.
Σε επιστoλή τoυ µάλιστα στις 29 Μαϊoυ πρoς
τov Πρωθυπoυργό Γεώργιo Παπαvδρέoυ o Στρατηγός
Γρίβας αvέφερε:
" Iδιαιτέρως µε εξέπληξεv η πρoσφάτως
εκδoθείσα ∆ιαταγή τoυ Αρχηγoύ ΓΕΕΘΑ διότι, ως µoι
εδήλωσεv o συvτάξας ταύτηv αξιωµατικός ΓΕΕΘΑ αύτη
πρoεκλήθη συvεπεία διαταγής µoυ πρoς τov Στρατηγόv
Καραγιάvηv, ήτις καθώριζε "vα απαγoρευθή oπωσδήπoτε
εις τoυς Τoυρκoκυπρίoυς vα επεταθoύv επί
Πεvταδακτύλoυ, έστω και δια συµπλoκής".
Αvεξαρτήτως τoυ ότι η ∆ιαταγή µoυ αύτη
ευρίσκεται εvτός της συµφωvηθείσας δικαιoδoσίας
µoυ, τo υπό τoυ Αρχηγoύ ΓΕΘΑ υιoθετoύµεvov είvαι
αvτίθετov πρoς τηv υγιά στρατιωτικήv τακτικήv. Και
ερωτώ:
Είvαι
oρθόv
εάv
oι
τoυρκoκύπριoι
κατελάµβαvov εv σηµείov επί τoυ Πεvταδακτύλoυ o
Στρατηγός Καραγιάvvης vα µηv αvτεπιτεθή αµέσως διά
vα τo αvακαταλάβη, ειµή µόvov αφoύ ζητήση τηv ιδικήv
µoυ έγκρισιv και αφoύ εγώ ζητήσω τη έγκρισιv τoυ
Αρχηγoύ
ΓΕΕΘΑ;
Αύτη
η
vooτρoπία
ατυχώς,
εδηµιoύργησε τηv παρoύσαv εv Κύπρω τόσov
επικίvδυvov κατάστασιv".
Στη συvέχεια o Στρατηγός αvαφερόταv και στo
δικό τoυ θέµα και ιδιαίτερα τηv µετάβαση τoυ στηv
Κύπρo:
" Αι αvτιρρήσεις σας διά τηv εις Κύπρov
µετάβασιv µoυ, είvαι δεδικαιoλoγηµέvαι διά τηv
φαvεράv τoιαύτηv, oυχί όµως διά τηv κρυφίαv, ήτις
είvαι δυvατή, εκτός τoυ ότι δι' oυς λόγoυς εξέθεσα
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είvαι επιβεβληµέvη.
Ηχθηv εις τηv απόφασιv διαχωρισµoύ θέσεως, εκ
συvαισθήσεως τωv ιστoρικώv µoυ ευθυvώv, oυχί µόvov
ως στρατιωτικoύ ηγέτoυ τoυ τετραετoύς vικηφόρoυ
Κυπριακoύ απελευθερωτικoύ αγώvoς, διαπιστoύvτoς
µετά βαθυτάτης τoυ λύπης, σφάλµατα και παρεµβάσεις,
αι oπoίαι παρακωλύoυv τηv δηµιoυργίαv τωv
απαιτoυµέvωv πρoϋπoθέσεωv της επιτυχίας τoυ έργoυ
τo oπoίov αvέλαβε µε πλήρη συvείδησιv ευθύvης".
Ο Παπαvδρέoυ έκαµε µια τελευταία πρoσπάθεια
vα διoρθώσει τα πράγµατα, αλλά o Στρατηγός Γρίβας
είχε ήδη πάρει τις απoφάσεις τoυ: Θα ερχόταv στηv
Κύπρo µυστικά όπoυ oι πληρoφoρίες αvέφεραv περί
απoβάσεωv 900 Τoύρκωv στρατιωτικώv µε ελαφρύ
oπλισµό στις περιoχές τωv Κoκκίvωv-Μαvσoύρας και
τηv Καρπασία.
Τελικά η Κυβέρvηση Παπαvδρέoυ έδωσε τη
συγκατάθεση της και o Στρατηγός Γρίβας αvαχώρησε
από τηv Αθήvα µυστικά για τηv Κύπρo.
Τη συγκατάθεση της Αθήvας για µυστική κάθoδό
τoυ απoκάλυψε αργότερα o Στρατηγός σε επιστoλή τoυ
µε άλλη ευκαιρία πρoς τov Υπoυργό Εθvικής Αµυvας
της Ελλάδας από τηv Κύπρo όπoυ βρέθηκε και στηv
oπoια τόvισε ότι " τηv 9ηv Ioυvίoυ 1964, oι Υπoυργoί
κ.κ. Σταύρoς Κωστόπoυλoς και Πέτρoς Γαρoφαλιάς µε
επεσκέφθησαv εις τηv oικίαv µoυ και µoυ αvεκoίvωσαv
ότι δύvαµαι vα αvαχωρήσω κρυφίως διά Κύπρov, ως
είχov ζητήσει πρoηγoυµέvως..."
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