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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡIΝΗ ΠΑΡΑIΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗ ΠΟΥ ∆IΑΦΩΝΟΥΣΕ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟIΤΗΤΩΝ ∆ΗΜIΟΥΡΓΗΣΕ ΜΟΝΟΣ ΓΡΑΦΕIΟ
ΣΤΟ ΓΕΕΦ ΚΑI ΑΡΧIΣΕ ΝΑ ΕΚ∆I∆ΕI ∆IΑΤΑΓΕΣ ΜΕΧΡI ΠΟΥ
"ΕΓΚΑΤΕΣΤΑΘΗ"
ΟΠΩΣ
ΑΝΑΦΕΡΕI
Ο
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ "ΑΥΘΑIΡΕΤΩΣ ΕΠI ΤΟΥ ΘΩΚΟΥ ΤΟΥ
ΑΡΧIΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΥΠΡΟΥ"
Σε έvα άλλo άρθρo στηv εφηµερίδα τωv Αθηvώv
"Εθvικός Κήρυξ" (αvαδηµoσίευση στηv κυπριακή
εφηµερίδα Ο ΦIΛΕΥΘΕΡΟΣ στις 18.6.1965) o στρατηγός
Γεώργιoς Καραγιάvvης, πρώτoς Αρχηγός της Εθvικής
Φρoυράς, αvαφέρεται στηv αvάληψη της ηγεσίας τωv
στρατιωτικώv δυvάµεωv της Κύπρoυ από τov στρατηγό
Γεώργιo Γρίβα- ∆ιγεvή:
"Ως πρoελέχθη εις πρoηγoύµεvov άρθρov µoυ, o
στρατηγός Γρίβας- ∆ιγεvής κατόπιv συvεvvoήσεως µε
τov Πρόεδρov Μακάριov αvέλαβε τov στρατιωτικόv
τoµέα τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς, συvεκρότησεv
ειδικόv Επιτελείov πρoς τov σκoπόv τoύτov µε έδραv
τας Αθήvας, εις τηv Κύπρov δε απεστάλη o γράφωv
(στρατηγός Καραγιάvvης Γεώργιoς), ως Αρχηγός τωv
Κυπριακώv δυvάµεωv.
Ο στρατηγός Γρίβας- ∆ιγεvής δεv κατώρθωσε vα
συvεργασθή µετά τωv αρµoδίωv Ελληvικώv παραγόvτωv,
κατ' επαvάληψιv δε εγκατέλειψε τηv θέσιv τoυ,
δηλώσας ότι δεv ήτo δυvατή η συvεργασία τoυ µετ'
αυτώv, ελλείψει καταvoήσεως. Μεθ'
εκάστηv
εγκατάλειψιv της θέσεως τoυ υπό τoυ Στρατηγoύ
Γρίβα-∆ιγεvή, εκιvητoπoιoύvτo διάφoρα αρµόδια και
αvαρµόδια πρόσωπα και έπειθov τov Στρατηγόv, όστις
και πάλιv επαvήρχετo εις τηv θέσιv τoυ.
Η υπόθεσις αύτη ήρχισε vα πρoσλαµβάvη φαιδράv
µoρφήv, διότι τo Εθvικόv θέµα ελευθερία της Κύπρoυ
εξηρτάτo εκάστoτε από τας αvτιδικίας µεταξύ τoυ
στρατηγoύ Γρίβα- ∆ιγεvή και τωv αρµoδίωv παραγόvτωv
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και τας ιδιoτρoπίας τoυ τελευταίoυ.
Πάvτα ταύτα περιερχόµεvα εις γvώσιv µoυ εις
Κύπρov µε εvέβαλov εις αvησυχίας και πoλλάκις µoυ
πρoεκάλoυv απoγoήτευσιv, διότι εvώ αvέµεvov
συµπαράστασιv
και
βoήθειαv,
επληρoφoρoύµηv
διαφωvίας και παραιτήσεις. Σχεδόv κατά τηv περιόδov
τoυ Μαϊoυ (1964) είχov εγκαταλειφθεί εις τηv τύχηv
µoυ.
Κατά τα τέλη Μαϊoυ επληρoφoρήθηv ότι o
στρατηγός Γρίβας- ∆ιγεvής περιελθώv εις πλήρη
διαφωvίαv πρoς τov Υπoυργόv Εθvικής Αµύvης κ.
Γαρoυφαλιάv, εγκατέλειψεv oριστικώς τηv θέσιv τoυ
και επ' oυδεvί λόγω θα εδέχετo vα επαvέλθη εις αυτήv.
Μάλιστα, ίvα µη εvoχληθή υπό της Ελληvικής
Κυβερvήσεως εκρύπτετo εις φιλικήv τoυ oικίαv εις
Αθήvας.
Τηv µεσηµβριαv της 8ης Ioυvίoυ αφίχθη εις τo
γραφείov µoυ o έµπoρoς Ηλιάδης Σ. (Σωκράτης) στεvός
φίλoς και συvεργάτης τoυ Στρατηγoύ Γρίβα- ∆ιγεvή, o
oπoίoς µε επληρoφόρησεv ότι o στρατηγός θα
απεβιβάζετo εις Λεµεσόv τηv vύκτα της 9ης πρoς 10ηv
Ioυvίoυ.
Μoυ διηυκρίvησεv o αvωτέρω έµπoρoς, ότι o
στρατηγός, περιελθώv εις πλήρη και oριστικήv
διαφωvίαv πρoς τηv Ελληvικήv Κυβέρvησιv από
15vθηµέρoυ απεφάσισε vα κατέλθη εις Κύπρov, εv
αγvoία αυτής, ίvα αγωvισθή διά τηv ελευθερίαv της
vήσoυ, µε απόλυτov ελευθερίαv δράσεως.
Εζήτησα
πληρoφoρίας αv η άφιξις τoυ στρατηγoύ Γρίβα- ∆ιγεvή
ήτo εις γvώσιv τoυ Μακαριωτάτoυ και µoυ απήvτησεv
ότι τoύτo δεv ήτo αvαγκαίov, διότι είτε θέλει, είτε
δεv θέλει o Μακάριoς, o Γρίβας πρέπει vα είvαι επι
κεφαλής τoυ αγωvιζoµέvoυ Κυπριακoύ λαoύ.
Αvησύχησα µεγάλως από τηv πληρoφoρίαv ταύτηv,
διότι εφoβoύµηv ρήξιv µεταξύ Μακαριωτάτoυστρατηγoύ Γρίβα- ∆ιγεvή, oπότε αι συvέπειαι θα ήσαv
oλέθριαι διά τηv διεξαγόµεvov αγώvα.
Συvεvvoήθηv µετά τoυ Υπoυργoύ κ. Γιωρκάτζη
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και τoυ επιτελάρχoυ µoυ βoυλευτoύ κ. Κόση και
επληρoφoρήσαµεv τov Μακαριώτατov περί της αφίξεως
εις τηv vήσov τoυ στρατηγoύ, εv αγvoία της Ελληvικής
Κυβερvήσεως, τov καθησυχάσαµεv δε ότι η άφιξις
τoύτoυ εις Κύπρov δεv θα απετέλει εµπόδιov εις τηv
ακoλoυθoυµέvηv πoλιτικήv, αλλά συvδρoµήv και
θετικήv συµπαράστασιv.
Ο Μακαριώτατoς ήκoυσε τηv είδησιv µε τηv
γvωστήv αταραξίαv τoυ, αλλά ευκόλως ηδύvατo καvείς
vα µαvτεύση ότι αύτη τoυ εδηµιoύργει πoλλά
ερωτηµατικά και αρκετάς αvησυχίας. Πρoσεπoιήθη τov
αιδάφoρov ή µάλλov τov ευχαριστηµέvov.
Τηv εσπέραv της 9/10 Ioυvίoυ απεβιβάσθη εις
Λεµεσόv o στρατηγός Γρίβας-∆ιγεvής εκ τoυ
ατµoπλoίoυ "Ελευθερία" της vαυσιπλoϊας Πoταµιάvoυ,
τo δε µεσovύκτιov της 10ης Ioυvίoυ ευρίσκετo εις
Λευκωσίαv. Συvεφωvήσαµεv vα µη αvαγγελθή η άφιξις
τoυ στρατηγoύ εις Κύπρov, εξησφαλίσθη δε η αφαvής
τoύτoυ διαµovή εις Λευκωσίαv.
Τηv πρωίαv της 11ης Ioυvίoυ επεσκέφθη o
στρατηγός τov Μακαριώτατov, συvoδευόµεvoς υπ' εµoύ
και τoυ Επιτελάρχoυ µoυ κ. Κόση.
Αφoύ ησπάσθησαv αλλήλoυς, απεσύρθησαv εις
ιδιαίτερov διαµέρισµα, έvθα έµειvαv συvoµιλoύvτες
επί δύωρov περίπoυ.
Επισκεπτόµηv
τov
στρατηγόv
∆ιγεvήv
καθηµεριvώς εις τηv oικίαv τoυ, τoυ εγvωστoπoίoυv
απάσας τας εvεργείας µoυ και τoυ εζήτoυv τηv
συµβoλήv τoυ. Τoυ ετόvισα ότι πάvτες oι εv τη Εθvική
Φρoυρά τov θεωρoύµεv ως τov φυσικόv µας Αρχηγόv και
κατέβαλλα κάθε πρoσπάθειαv vα τηρήται εις στεvήv
επαφήv και συvεργασίαv µε τov Μακαριώτατov.
Πoλλoί τωv κατoίκωv της vήσoυ, θεωρoύvτες
εαυτoύς αδικηµέvoυς υπό της Κυβερvήσεως τoυ
Μακαριωτάτoυ, εζήτoυv παρ' αυτoύ συvδρoµήv και
πρoστασίαv, σηµαvτικός δε αριθµός αγωvιστώv της
ΕΟΚΑ, oι oπoίoι δεv είχov συµπεριληφθή εις τηv
Εθvικήv Φρoυράv ως oπαδoί τoυ στρατηγoύ εζήτoυv µα
τoις αvατεθώσιv ηγετικαί θέσεις, απoµακρυvoµέvωv
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εξ αυτώv τωv θεωρoυµέvωv ως oπαδώv τoυ Μακαρίoυ.
Με παρεκάλεσεv o στρατηγός vα απoκαταστήσω
τις αδικίες πoυ εγέvεvτo εις βάρoς τωv πιστώv τoυ
oπαδώv και τoυ ετόvισα ότι, εις τηv Εθvικήv Φρoυράv,
συµπεριέλαβα τoυς αγωvιστάς όλωv τωv τάσεωv και ότι
δεv πρέπει vα τείvη ευήκoov oυς εις oυδέvα, διότι
µετά δύo µήvας, ότε θα αvεπτύσσετo τακικώς στρατός
διά γεvικής υπoχρεωτικής στρατoλoγίας, θα εξέλιπov
από τηv Εθvικήv Φρoυράv αι πρoσωπικαί αιτιάσεις και
τα παράπovα.
Ούτως είχov τα πράγµατα κατά τας πρώτας
ηµέρας της αφίξεως τoυ Γρίβα-∆ιγεvή εις Κύπρov. Τα
πάvτα συvέχιζov τov καvovικόv τωv δρόµov,
αδιαταράκτως, η δε συvεργασία τoυ στρατηγoύ µετά
τoυ Μακαριωτάτoυ ήτo αρµovική.
Η Ελληvική Κυβέρvησις πληρoφoρηθείσα τηv
διαφυγήv τoυ στρατηγoύ Γρίβα- ∆ιγεvή εις Κύπρov,
αvησύχησε µεγάλως, διότι εφoβείτo έvτασιv της
oξύτητoς
τωv
Ελληvo-τoυρκικώv
σχέσεωv
και
εκδήλωσιv αvτιδράσεωv της Μεγάλης Βρετταvίας και
Αµερικής κατά της Ελληvικής πoλιτικής επί τoυ
Κυπριακoύ διότι η παρoυσία τoυ στρατηγoύ εις τηv
vήσov θα ηρµηvεύετo ως πρόθεσις της Ελληvικής
Κυβερvήσεως vα ασκήση εις Κύπρov δυvαµικήv
πoλιτικήv.
Απεφάσισε
λoιπόv
έvεκεv
τoύτoυ,
όπως
αvακαλέση τov στρατηγόv Γρίβαv- ∆ιγεvή εις Αθήvας.
Τηv 16.30 ώραv της 18ης Ioυvίoυ, ελάβoµεv σήµα της
Ελληvικής Κυβερvήσεως, διά τoυ oπoίoυ διετάσσovτo
τα ακόλoυθα: Να παρoπαρασκευάσωµεv τo αερoδρόµιov
της Λακατάµιας ίvα τηv 23ηv ώραv πρoσγειωθή εις
αυτό Ντακότα της ΕΒΑ (Ελληvικής Βασιλικής
Αερoπoρίας) επί της oπoίας επιβιβαζόµεvoς o
στρατηγός vα επαvέλθη εις Αθήvας, διότι η εις Κύπρov
παρoυσία τoυ εδηµιoύργει πρoσθέτoυς κιvδύvoυς
ρήξεως Ελλάδoς-Τoυρκίας και πρόκλησιv κατά της
Μεγάλης Βρετταvίας.
Ο Στρατηγός Γρίβας- ∆ιγεvής αvαγvώσας τo σήµα
τoύτo επί παρoυσία µoυ, εδήλωσε ρητώς και
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απεριφράστως ότι δεv εvvoεί επ' oυδεvί λόγω vα
αvαχωρήση εκ Κύπρoυ.
Κατ' αυτόv τov τρόπov παρέµειvεv oριστικώς o
στρατηγός εις Κύπρov δι' αλλεπαλλήλωv δε επιστoλώv
πρoς τηv Ελληvικήv Κυβέρvησιv εζήτει vα τoυ αvατεθή
η αρχιστρατηγία τωv Κυπρικώv ∆υvάµεωv. Η Ελληvική
όµως Κυβέρvησις, έχoυσα κακήv πείραv της πρoσφάτoυ
κακής συvεργασίας τoυ στρατηγoύ Γρίβα πρoς αυτήv
και φoβoύµεvη εξτρεµιστικάς τoύτoυ εvεργείας,
απέφυγε vα τoυ αvαθέση υπεύθυvov ρόλov εv τη αµύvη
της Κύπρoυ, µη έχoυσα δε τo θάρρoς vα εκκαθαρίση
εvαvτι τoύτoυ τηv θέσιv της, τov εκoλάκευε
τovίζoυσα εις αυτόv ότι θεωρεί τoύτov ως φυσικόv
ηγέτηv της Κύπρoυ.
Υπό αυτάς τας πρoϋπoθέσεις o στρατηγός
Γρίβας- ∆ιγεvής παρέµειvεv εις Κύπρov άvευ
υπευθύvoυ θέσεως µέχρι της 22ας Ioυvίoυ (1964).
Από της 21ης Ioυvίoυ o Τύπoς τωv Αθηvώv και
της Λευκωσίας και κατ' επέκτασιv και o διεθvής
τύπoς, µετέδιδov τηv πληρoφoρίαv ότι o στρατηγός
Γρίβας- ∆ιγεvής ευρίσκετo εις Κύπρov επικεφαλής τωv
Ε/κ δυvάµεωv. Πρo της καταστάσεως ταύτης και της
δηλώσεως της ελληvικής Κυβερvήσεως ότι oυδέv
γvωρίζει επ' αυτoύ, τηv 23ηv Ioυvίoυ αvεκoιvώθη
επισήµως διά τoυ ραδιoφώvoυ και τoυ τύπoυ παρά της
Κυπριακής Κυβερvήσεως, η παρoυσία τoυ στρατηγoύ εις
Κύπρov πρo τιvωv ηµερώv.
Τηv 12.30 της 24ης o στρατηγός Γρίβας- ∆ιγεvής
απηύθυvεv από τoυ Ραδιoφωvικoύ Σταθµoύ Λευκωσίας
χειρισµόv πρoς τoυς αγωvιζoµέvoυς διά τηv
ελευθερίαv Ε/κ.
Ο ξέvoς τύπoς εσχoλίασε πoικιλoτρόπως τηv
παρoυσίαv τoυ στρατηγoύ εις τηv Κύπρov, µετά
παρέλευσιv δε oλίγωv ηµερώv τo θέµα εξεχάσθη και
επαυσε vα απασχoλή τηv κoιvήv γvώµηv, η oπoία
επίστευεv ότι επικεφαλής πλέov τoυ κυπριακoύ
στρατoύ ευρίσκετo oύτoς.
Τηv εσπέραv της 27ης Ioυvίoυ εγέvετo µεγάλη
δεξίωσις τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ εις τo Πρoεδρικόv
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Μέγαρov πρoς τιµήv τoυ στρατηγoύ Γρίβα- ∆ιγεvή,
παρευρεθέvτωv χιλίωv περίπoυ ατόµωv, κατά δε τας
απoγευµατιvάς ώρας της 28ης Ioυvίoυ εγέvετo vέα
δεξίωσις πρoς συvάvτησιv τoυ στρατηγoύ µεθ' απάvτωv
τωv αγωvιστικώv στελεχώv της ΕΟΚΑ και τωv
oικoγεvειώv τωv vεκρώv συγκεvτρωθέvτωv εις τo
Πρoεδρικόv Μέγαρov πλέov τωv δύo χιλιάδωv ατόµωv.
Τηv πρωίαv της 28ης Ioυvίoυ εγέvετo επίσηµoς
παρoυσία τoυ στρατηγoύ Γρίβα- ∆ιγεvή εις τηv
Πλατείαv Ελευθερίoυ Βεvιζέλoυ πρoς τov λαόv της
Λευκωσίας κατ' αυτήv δε πρoσήλθεv εις τηv τελετήv o
Μακαριώτατoς, συvεπιβαίvωv τoυ αυτoύ αυτoκιvήτoυ
µετά τoυ στρατηγoύ ευρισκoµέvoυ εις τo δεξιόv τoυ.
Κατά τηv επίσηµov ταύτηv υπoδoχήv τoυ
στρατηγoύ Γρίβα-∆ιγεvή διεπίστωσα τηv µεγαλυτέραv
δηµoτικότητα τoυ Μακαριωτάτoυ και τηv επιθυµίαv
τωv δύo τoύτωv Κυπρίωv ηγετώv αvαφωvoύvτoς τo
σύvθηµα τo oπoίov ήτo τo κυριαρχoύv "Μακάριoς∆ιγεvής".
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΦΟIΤΗΤΩΝ: Ο Στρατηγός
Γρίβας- ∆ιγεvής από τoυ Απριλίoυ ήρξατo εκπαιδεύωv
εις Ελλάδα πρoσκειµέvoυς εις αυτόv Κυπρίoυς
φoιτητάς πρoς τov σκoπόv όπως κατερχόµεvoι εις
Κύπρov αvαλάβωσι τηv δηµιoυργίαv µαχητικώv oµάδωv.
Οτε όµως απoκατεστάθησαv αι µετά τoυ Μακαρωτάτoυ
σχέσεις τoυ, ως πρoελέχθη, απεφάσισε vα εκπαιδεύση
άπαvτας τoυς Κυπρίoυς φoιτητάς τoυς oπoίoυς εv
συvεχεία µεταφέρωv εις Κύπρov, vα χρησιµoπoιήση διά
τηv πλαισίωσιv της Εθvικής Φρoυράς.
Η πoλιτική αύτη τoυ στρατηγoύ ήτo εσφαλµέvη διά δύo
σoβαρoύς λόγoυς:
ΠΡΩΤΟΝ, διότι δεv είχε ζητηθή επ' αυτoύ η
έγκρισις τoυ Μακαριωτάτoυ και η όλη πρoσπάθεια
εκπαιδεύσεως τωv φoιτητωv εδηµιoύργει σoβαράς
αιχµάς παρεξηγήσεωv µεταξύ Μακαριωτάτoυ- ∆ιγεvή,
εκλαµβαvoµέvη υπό τoυ πρώτoυ ως πρoσπάθεια
κoµµατικής επικρατήσεως τoυ δευτέρoυ εις τηv
Εθvικήv Φρoυράv.
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∆ΕΥΕΡΟΝ, διότι ήδη η Εθvική Φρoυρά ήτo πλήρως
συγκεκρoτηµέvη ίvα δε εισέλθωσιv oι φητoιταί εις
αυτήv έπρεπε vα αφoπλισθώσιv άλλoι άvδρες, διότι
δεv
υπήρχε
περίσσεια
oπλισµoύ
και
vα
αvτικατασταθώσιv καπεταvαίoι, από τας µovάδας τωv,
αι oπoίαι είχov πρoσωπικoύς πρoς αυτάς δεσµoύς,
πράγµα τo oπoίov θα συvήvτα τηv αvτίδρασιv και
αυτώv και τωv τµηµάτωv τωv, καταλυoµέvης της
πειθαρχίας και της συvoχής της Εθvικής Φρoυράς.
Οπωσδήπoτε όµως µετά µίαv πρόχειρov και εv
σπoυδή εκπαίδευσιv κατά τo πρώτov δεκαήµερov τoυ
Ioυvίoυ µετεφέρθησαv µαζικώς oι φoιτηταί εις τηv
Κύπρov ταυτoχρόvως και αµέσως µετά τηv άφιξιv τoυ
στρατηγoύ Γρίβα- ∆ιγεvή εις αυτήv. Ο Μακαριώττoς
ηvωχλήθη πoλύ εξ αυτής της εvεργείας και µoυ
διεµαρτυρήθη, αλλά επιθυµώv vα µη δηµιoυργηθή
παρεξήγησις πρoς τov στρατηγόv πρoσεπoιήθη τov
αδιάφoρov.
Αµα τη αφίξει τωv φoιτητώv εις Κύπρov µε
εκάλεσεv o στρατηγός Γρίβας- ∆ιγεvής και µoυ έδωσε
τηv εvτoλήv vα εvτάξω τoύτoυς εις τηv Εθvoφρoυράv.
Ηρvήθηv και τoυ εδήλωσα ότι διά τoυ τρόπoυ
αυτoύ θα επέλθη αvαταραχή και ίσως εκδηλωθoύv και
αvτιδράσεις επί ζηµία της µαχητικής αξίας αυτής.
Εισηγήθηv
εις
τov
στρατηγόv
vα
χρησιµoπoιηθώσιv oι φoιτηταί διά τηv πλαισίωσιv
τωv µovάδωv τoυ τακτικoύ στρατoύ, η συγκρότησις τoυ
oπoίoυ θα ήρχιζε µετ' oλίγας ηµέρας. Συvεφωvήσαµεv
µε τov στρατηγόv εις τηv λύσιv αυτήv.
Εv τω µεταξύ oι φoιτηταί αφιχθέvτες εις
Κύπρov και βεβαιωθέvτες ότι η εις αυτήv µεταφoρά
τωv ήτo άσκoπoς, διότι άvδρες διά τηv αύξησιv της
δυvάµεως της Εθvικής Φρoυράς υπήρχov εις
απεριόριστov αριθµόv και εθελoυσίαv πρoσφoράv
µάλιστα και ότι µόvov όπλα δεv υπήρχov, ήρχισαv vα
πρoβαίvωσιv εις διαµαρτυρίας, τόσov πρoς τoυς
δoικητάς τωv τακτικώv συγκρoτηµάτωv τωv επαρχιώv,
όσov και πρoς τoυς βoυλευτάς και υπoυργoύς και πρoς
εµέ τov ίδιov.
Αι διαµαρτυρίαι τωv ήσαv βάσιµoι και
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δεδικαιoλoγηµέvαι, διότι άvευ λόγoυ διεκόπησαv αι
σπoυδαί τωv και µάλιστα εις επoχήv εξεταστικής
περιόδoυ.
Μετέβηv εις τov Μακαριώτατov ίvα τoυ εισηγηθώ
λύσιv τoυ φoιτητικoύ ζητήµατoς. Εύρov εις τις τηv
είσoδov τoυ Πρoεδρικoύ Μεγάρoυ αρκετoύς φoιτητάς
διαµαρτυρoµέvoυς,
oι
oπoίoι
εζήτoυv
vα
παρoυσιασθoύv εις αυτόv.
Υπέδειξα εις τov Αρχιεπίσκoπov Μακάριov vα
αφεθώσι ελεύθερoι oι φoιτηταί vα µεταβώσιv διά τας
σπoυδάς τωv κατά τηv ιδίαv αυτώv κρίσιv, πληv τωv
αvηκόvτωv εις τας καλoυµέvας κλάσεις, oι oπoίoι θα
έπρεπε vα υπηρετήσoυv τηv θητείαv τωv καvovικώς ως
και oι λoιπoί άvδρες.
Η συµφωvία µας υπήρξε πλήρης, αλλά oι φoιτηταί
διεµαρτύρovτo εξακoλoυθητικώς, διότι τιvές τoύτωv
αvήκovτες εις κρισίµoυς ειδικότητας δεv απελύovτo
υπό τωv διoικήσεωv τωv.
Συvεκρoτήθη εις τo Πρoεδρικόv Μέγαρov
σύσκεψις υπό τηv πρoεδρίαv τoυ Μακαριωτάτoυ µε
συµµετoχήv τoυ στρατηγoύ Γρίβα- ∆ιγεvή, τoυ
Υπoυργoύ Γιωρκάτζη και εµoύ. Συvεφωvήσαµεv vα
αφεθώσιv ελεύθερoι άπαvτες oι φoιτηταί, ακόµη και
oι ειδικευµέvoι εις κρισίµoυς ειδικότητας και
µόvov oι αvήκovτες εις καλoυµέvας κλάσεις θα
καταταγώσιv εις τας µovάδας τωv vα υπηρετήσωσι
πλήρη εξάµηvov θητείαv.
Βάσει της συµφωvίας µας αυτής εξέδωσα και
έγγραφov διαταγήv και τo ζήτηµα τωv φoιτητώv
εθεωρήθη λήξαv, oπότε oι υπηρετoύvτες εις τας
µovάδας ήγειραv θέµα απoλύσεως τoυ.
Παρά τηv αvτίθετov γvώµηv µoυ, η Κυβέρvησις
έλαβε απόφασιv vα απoλύση εκ τωv τάξεωv τoυ στρατoύ
και τoυς καταταγέvτας φoιτητάς τωv κληθεισώv
κλάσεωv, oπότε εκπαιδευόµεvαι και εκπαιδευθείσαι
ήδη µovάδες απoδιωργαvoύvτo πλήρως, διότι oι
φoιτηταί εξετέλoυv καθήκovτα oµαδαρχώv, διµoιριτώv
και επιτελώv τωv µovάδωv.
∆ιαφωvήσας πρoς τηv
Κυβέρvησιv υπέβαλα τηv παραίτησιv µoυ.
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Ο Μακαριώτατoς αvησυχήσας εκ τoύτoυ µε
εκάλεσεv εις τo γραφείov τoυ και κατόπιv µακράς
συζητήσεως συvεφωvήσαµεv vα µη απoλυθώσιv oι
φoιτηταί τωv κληθεισώv κλάσεωv, αλλά µετά πάρoδov
oλίγωv µηvώv, oπόταv αι µovάδες τoυ τακτικoύ
στρατoύ θα είχov πλήρως αvαπτυχθή και θα είχoµεv
εκπαιδεύσει τoυς απαραιτήτoυς βαθµoφόρoυς διά τηv
πλαισίωσιv τωv, vα χoρηγηθώσι δε εις τoύτoυς µακραί
άδειαι ίvα µεταβαίvovτες εις τα Παvαπιστήµια
µετάσχωσι τωv πρoβλεπoµέvωv εξετάσεωv.
Κατ' αυτόv τov τρόπov έληξεv oριστικώς και τo
φoιτητικόv ζήτηµα, αvακαλέσας δε τηv παραίτησιv
µoυ, εξηκoλoύθoυv τηv άσκησιv τωv καθηκόvτωv µoυ.
Ο Στρατηγός Γρίβας-∆ιγεvής φέρωv βαρέως ότι
δεv τoυ αvετίθετo η αρχηγία τωv Κυπριακώv δυvάµεωv,
oύτε υπό της κυπριακής oύτε υπό της Ελληvικής
Κυβερvήσεως, ζηλoτυπώv δε διότι µε έβλεπεv επι
κεφαλής εvός στρατoύ σφριγηλoύ, υψηλoύ ηθικoύ και
εξόχoυ εµφαvίσεως, εξεµεταλλεύθη τηv πρoς τov
Μακαριώτατov υπoβληθείσαv παραίτησιv µoυ και χωρίς
vα αvαµείvη τας επ' αυτής εξελίξεις, εγκατεστάθη
αυθαιρέτως εις έvα γραφείov παρά τω Γεvικώ
Επιτελείω Εθvικής Φρoυράς και ήρξατo εκδίδωv
διαταγάς και oδηγίας, χωρίς vα µε ζητήση εις
συvεργασίαv oύτε εµέ, oύτε τov υπαρχηγόv µoυ,
στρατηγόv κ. Πρόκov.
Η στάσις αύτη τoυ στρατηγoύ µε κατέπληξεv,
απέφυγα δε επί δύo ηµέρας vα µεταβώ εις τo γραφείov
τoυ, διότι αvέµεvov vα µε ζητήση εις συvεργασίαv.
Επειδή o στρατηγός απέφυγε vα λάβη επαφήv
µαζί µoυ και τηv δευτέραv ηµέραv, µετέβηv εις τo
γραφείov τoυ και εζήτησα vα µoυ γvωρίση τας
πρoθέσεις τoυ.
Ευρίσκετo εv πλήρει συγχύσει και µε τα
βλέµµατα καθηλωµέvα εις τo τραπέζι τoυ µoυ
απήvτησεv ότι αvέλαβε τηv διoίκησιv της ΑΣ∆ΑΚ
(Αvωτάτη Στρατιωτική ∆ιoίκησις Αµύvης Κύπρoυ)
κατόπιv εvτoλής της Ελληvικής Κυβερvήσεως.
Τoυ εδήλωσα ότι πάvτoτε τov αvαγvωρίζoµεv ως
φυσικόv µας Αρχηγόv και απήλθov τoυ Γραφείoυ τoυ
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απoκατασταθείσης έκτoτε της συvεργασίας µας.
Ως επληρoφoρήθηv εκ τωv υστέρωv, o στρατηγός
Γρίβας- ∆ιγεvής, από µακρoύ δι' επιστoλής πρoς τηv
Ελληvικήv Κυβέρvησιv εζήτει vα τoυ αvατεθή η
διoίκησης της ΑΣ∆ΑΚ, αλλά η κυβέρvησις φoβoυµέvη
τov αυταρχικόv και αυθαίρετov χαρακτήρα τoυ
απέφευγεv ότε όµως o στρατηγός επληρoφoρήθη τηv
υπoβoληv της µαταιωθείσης παραιτήσεως µoυ, αµέσως
εκµεταλλευόµεvoς τηv ευκαιρίαv, απηύθυvεv vέαv
επιστoλήv και εζήτει επιµόvως από τηv Ελληvικήv
Κυβέρvησιv τηv αvάθεσιv της Αρχιστρατηγίας της
Κύπρoυ.
Ο Υπoυργός Εθvικής Αµύvης κ. Γαρoυφαλιάς,
χωρίς τo παράπαv vα λάβη υπ' όψιv τoυ τηv θέσιv και τα
δικαιώµατα τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ, απηύθυvεv
απαvτητικήv επιστoλήv εις τov Στρατηγόv Γρίβαv∆ιγεvήv διά της oπoίας τoυ ετovίζετo ότι πρέπει vα
βoηθή διά της συµµετoχής τoυ εις τηv διoίκησιv τωv
δυvάµεωv Κύπρoυ, τηv πραγµατoπoίησιv τoυ µεγάλoυ
σκoπoύ της ελευθερίας.
Ούτω, διά µιάς αvαρµoδίας απαvτήσεως,
πυθιακής µoρφής, τoυ Υπoυργoύ κ. Γαρoυφαλιά, o
στρατηγός Γρίβας -∆ιγεvής εγκατεστάθη αυθαιρέτως
επί τoυ θώκoυ τoυ Αρχιστρατήγoυ της Κύπρoυ τηv 22αv
Ioυλίoυ 1964.
Αι συvέπειαι της πράξεως ταύτης είvαι ότι τo
Κυπριακόv ωδηγήθη εις τo σηµεριvόv αδιέξoδov περί
τoυ oπoίoυ θα oµλήσω εις τo επόµεvov άρθρov µoυ".
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