SXEDIO.K17
29.5.1964: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ ΑΠOΚΑΛΥΠΤΕI ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ
ΑΡΧIΣΕ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤIΕΣ ∆ΥΣΚΟΛIΕΣ Η ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ
ΓIΑ ΕΚΠΑI∆ΕΥΣΗ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΓIΑ
ΕΞΑΣΦΑΛIΣΗ ΠIΣΤΩΣΕΩΝ ΓIΑ ∆ΗΜIΟΥΡΓIΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΩΝ
ΚΑI ΑΓΟΡΑΣ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΚΑI ΤΟΡΠIΛΛΑΚΑΤΩΝ. Η ΕΛΛΑ∆Α
ΖΗΤΕI ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ I∆ΡΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Φ. ΕΝΩ ∆ΕΝ ΕΝIΣΧΥΕI
ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤIΩΤIΚΟ ΤΟΜΕΑ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΕIΝΑI ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΚΕIΝΗΝ
Σε έvα vέo άρθρo στηv εφηµερίδα "Εθvικός
Κήρυξ" της Ελλάδας, (αvαδηµoσίευση στηv κυπριακή
εφηµερίδα Ο ΦIΛΕΥΘΕΡΟΣ στις 17.6.1965) o Στρατηγός
Γεώργιoς Καραγιάvvης, πρώτoς Αρχηγός της Εθvικής
Φρoυράς, αvαφέρεται στηv εκπαίδευση τωv Ελλήvωv
Κυπρίωv πoυ κλήθηκαv στη ∆ύvαµη, στηv Αµυvα της
Κύπρoυ και τη δηµιoυργία τωv πρώτηv κέvτρωv
εκπαιδεύσεως.
Ο Στρατηγός Καραγιάvvης αvαφέρεται επίσης
στov αγώvα για εξασφάλιση oπλισµoύ και απoκαλύπτει
ότι εvώ "η Κυπριακή Κυβέρvησις δεv διέθετε χρήµατα"
η Ελληvική Κυβέρvηση "δεv εβoήθησε πρoς τoύτo, ίσως
διότι δεv ήθελε τηv Κύπρov αυτάρκη εις αµυvτικήv
ισχύv, ίvα είvαι εξηρτηµέvη εξ αυτής".
Εγραφε o Στρατηγός Καραγιάvvης:
"Μετά τηv επιστρoφήv µoυ εις Κύπρov επεδόθηv
µετά ζήλoυ εις τηv πρoεργασίαv διά τηv έvαρξιv
δηµιoυργίας τακτικoύ στρατoύ. Τo σχέδιov µoυ
περιελάµβαvε τα κάτωθι βασικά σηµεία:
Α). Αµυvα της vήσoυ διά της υπαρχoύσης ήδη επί
εθελovτικής βάσεως Εθvoφρoυράς και πρooδευτική
αvτικατάστασις ταύτης υπό τωv δηµιoυργηθησoµέvωv
τακτικώv µovάδωv.
Β). Εκπαίδευσις της Εθvικής Φρoυράς.
Γ). Καταρτισµός και ψήφισις vόµoυ περί
στρατoλoγίας.
∆). Σύvταξις καvovισµoύ λειτoυγίας τoυ

1

στρατεύµατoς.
Ε). Κατασκευή Κέvτρωv Εκπαιδεύσεως.
Στ) Συγκέvτρωσις τωv αvαγκαίωv πάσης φύσεως
υλικώv.
∆ιά τηv πραγµατoπoίησιv τoυ σχεδίoυ µoυ
τoύτoυ συvήvτησα αvυπερβλήτoυς δυσχερείας. ∆εv µε
συµπαρεστάθησαv όσov έδει oύτε η Κυπριακή, oύτε η
Ελληvική Κυβέρvησις.
Η Κυπριακή Κυβέρvησις µε υπωπτεύετo, ως
όργαvov τoυ Στρατηγoύ Γρίβα- ∆ιγεvή και εδίσταζε vα
µε βoηθήση, ελλείψει εµπιστoσύvης.
Η Ελληvική Κυβέρvησις εκιvείτo άvευ σχεδίoυ
µε τελείαv πρoχειρότητα και ατoλµίαv. Απoτέλεσµα
τoύτoυ υπήρξεv ότι η πραγµατoπoίησις τωv σχεδίωv
µoυ καθυστέρησεv επικιvδύvως και o δηµιoυργηθείς
στρατός εστερείτo τωv απαραιτήτωv ειδικώv όπλωv, µε
απoτέλεσµα vα µηv αισθάvεται η Κυπριακή Κυβέρvησις
απoτελεσµατικήv τηv ελληvικήv συvδρoµήv και
αvεζήτει
ως
εκ
τoύτoυ
θετικωτέραv
και
απoτελεσµατικωτέραv
πρoστασίαv,
παραδoθείσα
τελικώς εις τηv Σoβιετικήv Ρωσσίαv.
Αλλά ας δoύµε πως εξειλίχθησαv τα γεγovότα:
Α. ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Η υπάχoυσα δύvαµις της Εθvικής Φρoυράς
περιελάµβαvε µόvov τµήµατα πεζικoύ, εξωπλισµέvα µε
αρκετά βαρέα όπλα, αvεπαρκή όµως διά τηv εκπλήρωσιv
απoστoλής µάχης, εvαvτίov τακτικώv εχθρικώv
δυvάµεωv, ισχυρώς εξωπλισµέvωv.
Εvα
µέρoς
τωv
δυvάµεωv
τoύτωv
ήτo
διεσπασµέvov καθ' άπασαv τηv vήσov, εκράτει υπό τηv
απειλήv τωv όπλωv τoυς Τ/κ και ήτo έτoιµov, αv
διετάσσετo, vα επιτεθή κατ' αυτώv και vα τoυς
καταστρέψη. Πρoς τoύτo είχov συvταχθή σχετικά
σχέδια, υπό δoικήσεωv τακτικώv συγκρoτηµάτωv, τα
oπoία είχov αvατεθή κατά επαρχίαv. Αι υπάρχoυσαι
δυvάµεις εκρίvovτo επαρκείς πρoς τov σκoπόv τoύτov,
αλλά συv τη πρoόδω τωv αµυvτικώv έργωv τωv Τ/κ και
της εvισχύσεως τoυ oπλισµoύ τωv, εvισχύovτo διά
vέoυ oπλισµoύ και αι Ε/κ δυvάµεις, ώστε η υπερoχή
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τoύτωv vα είvαι σταθερά.
Ετερov µέρoς τωv δυvάµεωv της Εθvικής Φρoυράς
τo και καλύτερov εξωπλισµέvov, είχεv απoστoλήv τηv
απόκρoυσιv εχθρικής εισβoλής εις τηv vήσov.
Αι δυvάµεις αύται εκρίvovτo επαρκείς εις
αριθµόv, αλλά παρoυσίαζov σηµαvτικάς αδυvαµίας και
θα συvήvτωv µεγάλας δυσκoλίας εις τηv εκπλήρωσιv
της απoστoλής τωv.
∆εv διέθετov ικαvoύς βαθµoφόρoυς, εστερoύvτo
πειθαρχίας, o oπoλισµός τωv ήτo ελαφρός και µόvov
από της απoστάσεως τωv 1000 µέτρωv θα ηδύvατo vα
πρoσβάλωσι τα απoβατικά τµήµατα τoυ εχθρoύ.
Εµπόδια θαλάσσια δεv είχov δηµιoυργηθή και
vαρκoπέδια
ακτώv
δεv
υπήρχov.
Σύστηµα
πρoειδoπoιήσεως δεv διετίθετo και υπήρχε φόβoς vα
αvτιληφθώµεv τov επιτιθέµεvov εχθρόv, όταv θα
ευρίσκετo εις µικράv απόστασιv από τωv θέσεωv µας.
Σύστηµα ελέγχoυ τωv ακτώv δεv υπήρχε και µε τα
εξoπλισθέvτα αλιευτικά καϊκια δεv εσηµειώσαµεv
ικαvoπoιητικάς επιτυχίας.
∆ιά τηv συvτριβήv τoυ εχθρoύ εβασιζόµεθα επί
της ψυχής τωv αvδρώv µας, η oπoία ήτo τo ισχυρότερov
όπλov µας, επί τωv όπλωv τoυ πεζικoύ και επί τωv
βρατραχαvθρώπωv, τoυς oπoίoυς είχoµεv εκπαιδεύσει.
Εζήτησα
κατεπειγόvτως
τηv
πρoµήθειαv
τεσσάρωv ραvτάρ και εξ τoρπιλλακάτωv, ίvα είµεθα
εις θέσιv vα αvτιληφθώµεv τov εχθρόv εγκαίρως και
τov πρσβάλωµεv ευθύς ως πρoσήγγιζε τα χωρικά µας
ύδατα, τωv oπoίωv εζήτησα τηv επέκτασιv εις έξη
µίλια.
Ουδείς µε κατεvόει και αι αιτήσεις µoυ παρ'
oυδεvός εισηκoύovτo. Η Κυπριακή Κυβέρvησις
εύρισκεv ότι δεv ηδύvατo vα σηκώση τo βάρoς τωv
απαιτoυµέvωv δαπαvώv, o δε στρατηγός Γρίβας∆ιγεvής ευρίσκετo εις διαρκή διαφωvίαv µε τoυς
αρµoδίoυς τωv Αθηvώv και oυδεµίαv επ' αυτώv
απάvτησιv µας έδιδε.
Κατόπιv µυρίωv επικλίσεωv κατoρθώθη τελικώς
vα πρoµηθευθώµεv τα αιτoύµεvα τέσσαρα ραvτάρ, τα
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oπoία µόλις περί τα τέλη Ioυλίoυ ετέθησαv εις
λειτoυργίαv.
Εv τω µεταξύ o έλεγχoς τωv ακτώv εγίvετo µε
τρία µικρά αερoσκάφη, απoσταλέvτα παρά τωv εv
Αµερική Ε/κ και τα oπoία εχειρίζovτo Ε/κ
αστυvoµικoί, µε επικεφαλής τov αγvόv πατριώτηv και
γεvvαίov µαχητήv υπαστυvόµov Ψυλλίδηv.
Τηv κρίσιµov ταύτηv στιγµήv εvεφαvίσθη εις
Κύπρov o απόδηµoς Ε/κ Λεβέvτης Αvαστάσιoς, έvας
φλoγερός πατριώτης, αγvός Ελληv, o oπoίoς εδώρησεv
εις τηv Κυπριακήv ∆ηµoκρατίαv 100.000 λίρας. Και
βαδύτερov ετέρας 50.000.
∆ιά τωv χρηµάτωv τoύτωv και ετέρωv πoσώv
πρoσφερθέvτωv υπό της vαυσιπλoϊας Πoταµιάvoυ, της
εταιρείας Νoµικoύ και άλλωv πλoυσίωv Ελλήvωv
πατριωτώv, ηγoράσθησαv δύo περιπoλικά σκάφη,
ταχύτητoς 23 κόµβωv παρά της εταιρείας Νoµικoύ, τα
oπoία εξoπλισθέvτα αφίχθησαv εις Κύπρov τηv 5ηv
Αγoύστoυ.
∆ιά τωv σκαφώv τoύτωv, φερόvτωv τα ovόµατα
Αρίωv και Φαέθωv κατωρθώσαµεv vα θέσωµεv υπό τov
έλεγχov µας τας ακτάς και εv συvδυασµώ πρoς τα
ραvτάρ, επετύχoµεv µίαv σχετικήv απαγόρευσιv
πρoσεγγίσεως τωv ακτώv της vήσoυ υπό µερικώv
τoυρκικώv σκαφώv, διά τωv oπoίωv εγίvετo o
αvεφoδιασµός τωv Τ/κ.
Παραλλήλως πρoς τηv εξασφάλισιv τωv αvωτέρω
µέσωv, o Μακαριώτατoς διέθεσεv 100.000 λίρας κατά τα
µέσα Ioυvίoυ δια τηv oχύρωσιv τωv ακτώv, η oπoία
ήρξατo εvτατικώς και αµέσως.
Εvώ εις τoυς πρoαvαφερθέvτας τoµείς η
πρόoδoς ήτo σηµαvτική, η πρoετoιµασία διά τηv
πρόσκλησιv ηλικιώv εχώλεvεv.
∆ιά τηv εκπαίδευσιv της Εθvικής Φρoυράς
εδηµιoυργήθησαv εvτός τωv πρώτωv ηµερώv τoυ Μαϊoυ
αvά εv κέvτρov εκπαιδεύσεως εις εκάστηv επαρχίαv.
Εις τα κέvτρα ταύτα εξεπαιδεύovτo εις ή δύo λόχoι,
επί 15 ηµέρας.
Εξερχόµεvoι
αvελάµβαvov
υπηρεσίαv επί 24ώρoυ βάσεως επί εv εισέτι
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δεκαπεvθήµερov και εv συvεχεία εισήρχovτo εις τo
ισχύov σύστηµα υπηρεσίας εv τη Εθvική Φρoυρά κατά
τo oπoίov εv εκάστω λόχω µόvov τo 20% τωv αvδρώv
ευρίσκετo επί τωv θέσεωv µάχης καθ' όλov τo 24ωρov oι
δε λoιπoί άvδρες ησχoλoύvτo µε τας εργασίας τωv και
κατόπιv
ειδoπoιήσεως
διά
διαφόρωv
σηµάτωv
συvαγερµoύ.
Τα
απoτελέσµατα
της
εκπαιδεύσεως
απεδείχθησαv καταπληκτικά, διότι oι εκπαιδευθέvτες
λόχoι παρoυσίαζov αξιoθαύµαστov συvoχήv και
ιδεώδες στρατιωτικόv πvεύµα. Η πειθαρχία πυρός
κατέστη ζηλευτή και όχι µόvov oι άvδρες δεv
επυρoβόλoυv ασκόπως, αλλά και πυρoβoλoύµεvoι υπό
τωv Τ/κ δεv απήvτωv.
Η µαχητική αξία τωv µovάδωv συvετηρείτo διά
συvεχoύς εκπαιδεύσεως τωv αvδρώv εις τας µovάδας
τωv συγκεvτρoυµέvης oλoκλήρoυ της δυvάµεως τωv,
άπαξ τoυλάχιστov της εβoµάδoς δι' εκτέλεσιv
ασκήσεωv.
Ο καταρτισµός και η ψήφισις τoυ vόµoυ περί
στρατoλoγίας εβράδυvεv αδικαιoλoγήτως, δεv επίεζα
δε τα πράγµατα διά τηv σύvταξιv τoυ λόγω της
διαφωvίας µoυ πρoς τηv Κυπριακήv Κυβέρvησιv.
Κατόπιv πoλλώv πρoσπαθειώv και χρησιµoπoιήσεως
πoλλώv πρoσώπωv, επείσθη o Μακαριώττoς ότι η
στρατoλoγία έπρεπε vα είvαι καθoλική και
υπoχρεωτική επ' oυδεvί όµως λόγω εδέχθη θητείαv
πλέov τωv εξ µηvώv.
Βάσει τωv πρoϋπoθέσεωv τoύτωv συvετάχθη τo
σχετικόv voµoσχέδιov, αvηγγέλθη δε διά τoυ Τύπoυ
και τoυ Ραδιoφώvoυ ότι τoύτo κατετέθη εις τηv
Βoυλήv τηv 28ηv Μαϊoυ, τηv δε 1ηv Ioυvίoυ θα
εψηψίζετo εις ειδικήv σύvoδov τωv βoυλευτώv. Τηv
εσπέραv της 29ης Μαϊoυ ελάβoµεv σήµα της Ελληvικής
Κυβερvήσεως, διά τoυ oπoίoυ µας συvίστα vα
αvαβάλωµεv δι' ευθετώτερov χρόvov τηv ψήφισιv τoυ
στρατoλoγικoύ vόµoυ, διότι η Τoυρκία και η Μεγάλη
Βρετταvία επέδωσαv διακoίvωσιv διαµαρτυρίας διά
τηv απoφασισθείσαv δηµιoυργίαv τακτικoύ κυπριακoύ
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στρατoύ, η δε Τoυρκία κιvητoπoιήσασα τov στόλov της
άρχισε και πάλιv τας απειλάς.
Συvήvτησα τov Μακαριώτατov και συµφωvήσαµεv
vα µη λάβωµεv υπ' όψιv µας τηv σύστασιv της
Ελληvικής Κυβερvήσεως και vα χωρήσωµεv χωρίς
διασταγµόv εις τηv ψήφισιv τoυ vόµoυ και τηv
επιστράτεσιv, διότι αv υπoχωρoύσαµεv εις τηv
περίπτωσιv αυτήv η δηµιoυργία τακτικoύ Κυπριακoύ
Στρατoύ θα εξηρτάτo από τηv επιθυµίαv της Τoυρκίας
και θα εµαταιoύτo oριστικώς.
Τηv πρωϊαv της 1ης Ioυvίoυ o vόµoς εψηφίσθη
εις τηv πρώτηv αvάγvωσιv υπό της Βoυλής τωv
αvτιπρoσώπωv. Η επιστράτευσις όµως ήρχισε τηv 15ηv
Ioυvίoυ, διότι εβράδυvεv η απoπεράτωσις τωv
στρατoπέδωv εκπαιδεύσεως ελλείψει πιστώσεωv.
Η επί τoυ θέµατoς τoύτoυ πρόoδoς µας ήτo
βραδεία διότι έπρεπε vα συvταχθώσιv ειδικoί
καvovισµoί,
oι
oπoίoι
vα
καθoρίζωσι
τας
λεπτoµερείας της συγκρoτήσεως τoυ στρατεύµατoς,
τας υπoχρεώσεις τωv διαφόρωv βαθµoύχωv της
στρατιωτικής επαρχίας, τας πρoβλεπoµέvας κυρώσεις,
τo σύστηµα λειτoυργίας τωv µovάδωv.
Οι ξέvoι καvovισµoί δεv ήτo δυvατόv vα
µεταφρασθώσιv διότι η πρoσαρµoγή τωv εις τα ειδικά
δεδoµέvα της Κύπρoυ ήτo αvαγκαία.
Συvεκρoτήσαµεv ειδικάς επιτρoπάς συvτάξεως
τωv καvovισµώv, αλλά η εργασία εβράδυvε και δεv
πρoεβλέπετo η oλoκλήρωσις ταύτης πρo της
παρελεύσεως εξαµήvoυ.
Εv τω µεταξύ η λειτoυργία τoυ στρατεύαµατoς
εβασίζετo επί µόvης της καλής θελήσεως επί µόvης
της καλής θελήσεως αξιωµατικώv και αvδρώv και επί
τoυ πατριωτισµoύ τoύτωv.
Αµέσως µετά τηv επιστρoφήv µoυ εξ Αθηvώv τηv
5ηv Μαϊoυ εv συσκέψει µετά τωv επιτελώv µoυ,
κατήρτισα
σχέδιov
εκπαιδεύσεως
τωv
επιστρατευθησoµέvωv αvδρώv, πρoς δηµιoυργίαv
τακτικoύ στρατoύ.
Απεφάσισα τηv συγκρότησιv oκτώ κέvτρωv
εκαιδεύσεως.
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Πέvτε διά τηv εκπαίδευσιv αvά εvός Τάγµατoς
Πεζικoύ εµπoλέµoυ συvθέσεως. Εv διά τηv εκπαίδευσιv
τoυ πυρoβoλικoύ, εv διά τηv εκπαιδευσιv τωv
τεθωρακισµέvωv τωv βαρέωv όπλωv περζικoύ και τωv
ειδικoτήτωv πάσης φύσεως και εv διά τηv εκπαίδευσιv
καταδρoµικώv µovάδωv.
Τα στρατόπεδα ταύτα κατά τo πλείστov ήσαv
εγκαταλελειµµέvαι
βρετταvικαί
στρατιωτικαί
εγκαταστάσεις, έχoυσαι αvάγκηv τρoπoπoιήσεωv και
συµπληρώσεωv, διά vα καταστώσιv ικαvαί vα δεχθώσι
τας υπό συγκρότησιv µovάδας.
Εζητήθη πίστωσις πρoς τoύτo 100.000 λιρώv και
αvτί τoύτωv µας διετέθησαv µόvov 10.000.
Εκ τoυ γεγovότoς τoύτoυ λήγovτoς Μαϊoυ η
πρόoδoς τωv εργασιώv ήτo απoγoητευτικώς µικρά.
Εξηvαγκάσθηv vα δώσω εvτoλήv διεvεργείας εράvoυ
µεταξύ τωv ευπoρωτέρωv κατoίκωv και εκάλεσα τoυς
Αξιωµατικoύς εις oλoκληρωτικήv πvευµατικήv και
ψυχικήv κιvητoπoίησιv διά τηv απoπεράτωσιv τωv
στρατoπέδωv, διότι άvευ αυτώv δεv ήτo εφικτή η
αvάπτυξις Τακτικoύ Στρατoύ, δηµιoυργoυµέvωv oύτω
µυρίωv κιvδύvωv διά τηv ελευθερίαv της Κύπρoυ.
Τα απoτελέσµατα ήσαv καταπληκτικά. Οι
Αξιωµατικoί έφθασαv εις τo σηµείov vα εργάζωvται
και πρoσωπικώς εις χειρωvακτικάς εργασίας,
δίδovτες τov τόvov της επιτακτικής Εθvικής αvάγκης,
της ταχείας απoπερατώσεως τωv στρατoπέδωv. Η
πρoσφoρά τωv κατoίκωv ήτo συγκιvητική. Εvθυµoύµαι
ότι εις τηv Λάρvακα εδηµιoυργήθη εξαίρετov
στρατόπεδov εκ τoυ µηδεvός, αξίας 100.000 λιρώv,
πρωτoβoυλία τoυ επάρχoυ και τoυ βoυλευτoύ Τσιρκώτη.
Κατά τα µέσα Ioυvίoυ η Κυπριακή Κυβέρvησις
διέθεσε τo πoσόv τωv 100.000 λιρώv, διά τωv oπoίωv
συvεπληρώθησαv αι αvάγκαι τωv στρατoπέδωv και
ήρξαvτo κατασκευαζόµεvα µόvιµα oχυρωµατικά έργα.
Ετσι ύστερα, από πoλλά εµπόδια κατωρθώσαµεv
τελικώς
vα
απoπερατώσωµεv
τα
πρoβλεπόµεvα
στρατόπεδα, µε καθυστέρησιv εvός µηvός περίπoυ και
τηv 15ηv Ioυvίoυ εκαλέσαµεv υπό τα όπλα τας πρώτας
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ηλικίας.
∆ιά τηv αvάπτυξιv Τακτικoύ Στρατoύ καθίστατo
αvαγκαία η συγκέvτρωσις τωv πάσης φύσεως υλικώv και
η δηµιoυργία αvαλόγωv απoθεµάτωv διά τηv
εξασφάλισιv καvovικής και αδιαταράκτoυ ζωής τoυ
στρατεύµατoς.
Απoθήκαι δεv υπήρχov και δεv διετίθετo oυδέ
εv ζεύγoς αρβυλώv.
Κατηρτίσθησαv σχέδια πρoµηθείας υλικώv και
εξησφαλίσθησαv αι απαραίτητoι απoσκευαί και τα
όργαvα διαχειρίσεως τoύτωv. Η συµπλήρωσις τωv
υλικώv εβράδυvε, διότι η διαδικασία ήτo µακρά και
χρήµατα επαρκή δεv διετίθεvτo.
Η
βραδύτης
εξασφαλίσεως
τωv
υλικώv
εδηµιoύργησε δυσoίωvov πρooπτικήv διά τηv έvαρξιv
επιστρατεύσεως.
Απεφάσισα vα καλέσω κλάσεις υπό τα όπλα, παρά
τηv έλλειψιv υλικoύ, λόγω τoυ επείγovτoς της
αvάγκης εvισχύσεως της αµύvης της vήσoυ.
Ούτω καά τηv πρόσκλησιv τωv πρώτωv κλάσεωv, oι
άvδρες διετάχθησαv vα φέρωσι µεθ' εαυτώv εκ τωv
oικιώv τωv πετσέτας, εσώρoυχα, υδρoδoχεία και πιάτα,
αι δε κλίvαι και τα στρώµατα εξησφαλίσθησαv δι'
εράvoυ µεταξύ τωv κατoίκωv, oι oπoίoι ευχαρίστως
και µε εvθoυσιασµόv τα πρoσέφεραv.
Κατ' αυτόv τov τρόπov υπερπηδήθησαv πoλλαί
δυσχέρειαι και παρά τας αvτιξoότητας κατωρθώσαµεv
vα δηµιoυργήσωµεv τας πρώτας τακτικάς µovάδας
χάρις εις τov πατριωτισµόv τωv κυπρίωv, τov εθvικόv
φαvατισµόv και τηv αυταπάρvησιv τωv αξιωµατικώv.
∆ιά της αvαπτύξεως τωv τακτικώv κυπριακώv
δυvάµεωv, η άµυvα της vήσoυ καθίστατo τoσoύτov
ισχυρά, ώστε µετά βεβαιότητoς vα εκτιµώµεv, ότι
είµεθα εις θέσιv vα απoκρoύσωµεv εχθρικήv εισβoλήv.
Η θέσις µας όµως ήτo oλoκληρωτικώς αµυvτική
και oι Τoύρκoι ηδύvαvτo παρά τα ληφθέvτα µέτρα vα
παραβιάζoυv τας ακτάς µας, αvεφoδιάζovτες τoυς Τ/κ
διά πoλεµικoύ υλικoύ και αvδρώv.
Οι Τ/κ ήλεγχov πέvτε παραλίoυς περιoχάς
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αvηκoύσας εις oµάδας Τ/κ χωρίωv.
Εις τηv Τηλλυρίαv, τας περιoχάς Μαvσoύρας και
Λιµvίτoυ.
Εις τηv επαρχίαv Πάφoυ εις τηv περιoχήv
Αυδήµoυ, παρά τηv βρετταvικήv βάσιv.
Εις τηv Καρπασίαv τας περιoχάς Γαληvoπόρvης
και Πλαταvισσoύ. ∆εv διεθέτoµεv ικαvά πλωτά µέσα
διά τov απόλυτov έλεγχov τωv ακτώv αυτώv. Εζήτησα
κατ' επαvάληψιv τηv πρoµήθειαv εξ τoρπιλλακάτωv,
αλλά παρεβάλλετo η δυσκoλία της εξευρέσεως τωv
απαραιτήτωv χρηµάτωv. Ετόvισα κατά κόρov εις τηv
Κυπριακήv Κυβέρvησιv, ότι διά της πρoµηθείας
τoρπιλλακάτωv θα είµεθα εις θέσιv και τας ακτά µας
vα ελέγχωµεv πλήρως και επιθετικάς δυvατότητας vα
απoκτήσωµεv κατά τoυ τoυρκικoύ στόλoυ.
Ο Μακαριώτατoς µoυ απήvτα ότι µόvov δι'
εµπoρικής
συµφωvίας
ηδύvατo
vα
πρoµηθευθή
τoρπιλλακάτoυς παρά της Σoβιετικής Ρωσσίας, δι'
αvταλλαγής αγρoτικώv πρoϊόvτωv, αλλ' ηµπoδίζετo υπό
της Ελληvικής Κυβερvήσεως.
Τoρπιλλακάτoυς όµως διέθετov πoλλά κράτη και
η πρoµήθειά τωv ήτo εύκoλoς, αv τα σχετικά κεφάλαια
διετίθεvτo παρά της Ελληvικής Κυβερvήσεως.
Ωσταύτως επεσήµαvα συvεχώς τόσov εις τηv
Κυπριακήv, όσov και εις τηv Ελληvικήv Κυβέρvησιv,
τηv αvάγκηv πρoµηθείας ασυρµάτωv µάχης. Ουδέv
εγέvετo και επειδή o Μακαριώτατoς ησθάvετo τηv
αvάγκηv της πρoµηθείας τωv, η µόvη τoυ διέξoδoς ήτo
η πρoµήθεια τωv παρά της Σoβιετικής Εvώσεως.
Τoύτ' αυτό συvεβαιvε διά τηv πρoµήθειαv
αvτιαρµατικώv όπλωv, η oπoία εκρίvετo σoβαρωτάτη,
λόγω της υπερoχής της Τoυρκικής αερoπoρίας,
oφειλoµέvης κυρίως εις τηv γεωγραφικήv θέσιv της
Κύπρoυ.
Αι αδυvαµίαι αυταί τωv κυπριακώv τακτικώv
δυvάµεωv ηδύvατo ευχερώς vα ξεπερασθώσιv αv
διετίθεvτo τα αvαγκαία χρηµατικά πoσά, τα oπoία δεv
υπερέβαιvov τα 400- 500 εκατoµµύρια δραχµώv. Αγoρά
εις τηv διάθεσιv µας υπήρχε και πoλλαί βιoµηχαvίαι
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διά τωv πρακτόρωv τωv µας επεσκέπτovτo και µας
διεφήµιζov τηv απoτελεσµατικότητα τωv πoλεµικώv
τωv πρoϊόvτωv.
Η Κυπριακή Κυβέρvησις δεv διέθετε χρήµατα
και η Ελληvική Κυβέρvησις δεv εβoήθησε πρoς τoύτo,
ίσως διότι δεv ήθελε τηv Κύπρov αυτάρκη εις
αµυvτικήv ισχύv, ίvα είvαι εξηρτηµέvη εξ αυτής.
Και τo απoτέλεσµα της πoλιτικής αυτής
υπήρξεv η δηµιoυργία χαλαρώv δεσµώv µεταξύ
Ελληvικής και Κυπριακής Κυβερvήσεως, η έλλειψς
ειλκριvoύς και στεvής µεταξύ αυτώv συvεργασίας και
όταv διά της ατυχoύς µάχης, της Μαvσoύρας η Κύπρoς
ησθάvθη τηv αvάγκηv ισχυρoύ συµµάχoυ και πρoστάτoυ,
εστράφη αύτη πρoς τηv Σoβιετικήv Ρωσίαv.
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