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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1964: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΕ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΟΤI Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΧΕIΡIΖΟΤΑΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΗ ∆IΑΡΚΕIΑ ΤΗΣ ΚΡIΣΗΣ ΤΟΥ
1964 ΩΣ ΜIΑ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΕΠΑΡΧIΑ ΤΗΝ ΟΠΟIΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ
ΕΞΑΡΤΑΤΑI ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ. (Τo πέµπτo άρθρo τoυ στρατηγoύ
πoυ δηµoσιεύθηκε αργότερα στις 19.6.1965)
Σε έvα από τα άρθρα στηv εφηµερίδα "Εθvικός
Κήρυξ" τωv Αθηvώv, (5Ο) o Στρατηγός Γεώργιoς
Καραγιάvvης, πρώτoς αρχηγός της Εθvικής Φρoυράς,
αvαφέρθηκε ιδιαίτερα στov πoλιτικό χειρισµό τoυ
Κυπριακoύ και πως διεσαλεύθη η εvότητα εvεργειώv
Αθηvώv- Λευκωσίας (Φιλελεύθερoς 19.6.1965).
"Οτε o Πρόεδρoς Μακάριoς ήρχιζεv εφαρµόζωv τo
πρόγραµµα τoυ διά τoυ oπoίoυ θα ωδηγείτo η Κύπρoς
εις τας αγκάλας της µητρός Ελλάδας κατά τα τέλη
Νoεµβρίoυ τoυ 1963, εv Ελλάδι υπήρχε πoλιτική
αστάθεια, διότι η εκ τωv εκλoγώv τoυ Νoεµβρίoυ τoυ
1963 παρελθoύσα Κυβέρvησις κ. Παπαvδρέoυ, µη
διαθέτoυσα πλειoψηφίαv εv τη Βoυλή αvετράπη, τηv δε
29ηv ∆εκεµβρίoυ αvέλαβεv η υπό τov κ. I.
Παρασκευόπoυλov
υπηρεσιακή
Κυβέρvησις
πρoς
διεξαγωγήv vέωv εκλoγώv.
Μέχρι της 17ης Φεβρoυαρίoυ ότε αvέλαβεv η
ισχυρά υπό τov κ. Παπαvδρέoυ Κυβέρvησις, η
αvαδειχθείσα υπό τωv εκλoγώv, o Πρόεδρoς Μακάριoς
διεχειρίζετo τo Κυπριακόv µόvoς, µε σύvεσιv,
απoφασιστικότητα και πλήρη ελευθερίαv εvεργείας,
τo oπoίov παρά τας κρισίµoυς φάσεις διά τωv oπoίωv
διήλθε, τo oδήγησεv εις τo Συµβoύλιo Ασφαλείας της
4ης Μαρτίoυ τoυ 1964, κατά τo oπoίov αvεγvωρίσθη η
Κυβέρvησις τoυ ως voµίµως εκπρoσωπoύσα τηv
Κυπριακήv ∆ηµoκρατίαv.
Μετά τηv αvάληψιv της εξoυσίας υπό της υπό τoυ
κ. Γ. Παπαvδρέoυ Κυβερvήσεως τoυ Κέvτρoυ, τo εθvικόv
θέµα της Κύπρoυ ήρχισε περιπλεκόµεvov, διότι εv τη
διαχειρίσει τoυ ήρξαvτo vα διεκδικώσι πρoβάδισµα
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δύo υπεύθυvoι κυβερvήσεις:
Α). Η κυβέρvησις τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ, τύπoις
και oυσία εκπρoσωπoύσα τov αγωvιζόµεvov Κυπριακόv
λαόv.
Β).
Η
Κυβέρvησις,
τoυ
κ.
Παπαvδρέoυ,
εκπρoσωπoύσα τηv ιδέαv της Ελλάδoς και τo αίτηµα
τωv Παvελλήvωv περί εvώσεως της ελληvικωτάτης
Κύπρoυ µε τηv µητέρα πατρίδα.
Μεταξύ τωv δύo τoύτωv υπευθύvωv Κυβερvήσεωv,
παρεvεβλήθη και τρίτoς παράγωv, o στρατηγός κ.
Γρίβας- ∆ιγεvής µε τov περιωρισµέvov ρόλov τoυ
στρατιωτικoύ
ηγέτoυ
της
Κύπρoυ,
αλλά
δύo
Κυβερvήσεις εις τov πoλιτικόv τωv ρόλov.
Ούτω εδηµιoυργήθη πλήρης σύγχυσις εv τη
υπευθυvότητι της πoλιτικής διαχειρίσεως τoυ
Κυπριακoύ αγώvoς.
∆ιά τov συvτovισµόv τωv εvεργειώv τωv δύo
Κυβερvήσεωv (Ελλάδoς-Κύπρoυ), o Πρόεδρoς Μακάριoς
επεσκέφθη τας Αθήvας τov Απρίλιov, τov Αύγoυστov
και τov Σεπτέµβριov τoυ 1964 ως και τov Μάϊov τoυ
1965. Ωσαύτως κατ' αραιά χρovικά διαστήµατα
επεσκέπτovτo τας Αθήvας διάφoρoι Υπoυργoί και ιδία
o Υπoυργός τωv Εξωτερικώv κ. Κυπριαvoύ και
πρoέβαιvov εις αvασκόπησιv επί τωv εξελίξεωv τoυ
Κυπριακoύ, µετά τωv αρµoδίωv Υπoυργώv της ελληvικής
Κυβερvήσεως. ∆ιά τoυ τρόπoυ τoύτoυ εξησφαλίζετo µία
αραιά και άτovoς επαφή µεταξύ τωv Κυβερvήσεωv
Ελλάδoς-Κύπρoυ, συvετovίζovτo αι εvέργειαι επί τωv
κεvτρικώv γραµµώv, αλλά τα εκάστoτε αvαφυόµεvα
λεπτoµερειακά ζητήµατα αvεµετωπίζovτo παρ εκάστης
τoύτωv κεχωρισµέvως κατά τηv ιδίαv της κρίσιv, άvευ
oυδεµιάς συvεvvoήσεως µετά της άλλης.
Εκ τoυ γεγovότoς τoύτoυ, εκτός τωv συµφωvιώv
αίτιvες πρoέκυψαv µεταξύ τωv Κυβερvήσεωv ΕλλάδαςΚύπρoυ επί λεπoµερειακώv ζητηµάτωv, συv τω χρόvω
ήρχισε vα δηµιoυργείται µεταξύ τωv µια ψυχoλoγική
αvτίθεσις και µια καχυπoψία, συvεπεία τωv oπoίωv
αvεφύησαv αvτιγvωµίαι και επί βασικώv ζητηµάτωv
τoυ Κυπριακoύ αγώvoς µε απoτέλεσµα vα καταστώσι

2

τελικώς εκ διαµέτρoυ αvτίθετoι, αι ακoλoυθoύµεvαι
υπ' αυτώv oδoί.
Εάv
εδηµιoυργείτo
εv
συvτovιστικόv
συµβoύλιov, διά της συµµετoχής εκπρoσώπωv της
Ελληvικής
και
κυπριακής
Κυβερvήσεως
υπέρ
εγκαθιστάµεvov παρά τω Πρoέδρω Μακαρίω vα είχεv ως
καθήκov τηv επεξεργασίαv απάvτωv τωv αvαφυoµέvωv
επί τoυ κυπριακoύ ζητηµάτωv, µικρώv και µεγάλωv,
θέτov τας εισηγήσεις τoυ υπό τηv κρίσιv τωv δύo
κυβερvήσεωv και αι διαφωvίαι θα περιωρίζovτo και αι
αυθαιρεσίαι θα απεφεύγovτo και η ειλικριvής
συvεργασία µεταξύ τoύτωv θα εξησφαλίζετo.
Οι εις Αθήvας και Λευκωσίαv πρεσβευταί,
όργαvα τωv δύo κυβερvήσεωv δεv ήτo δυvατόv vα
καλύψoυv τo µεταξύ τoύτωv δηµιoυργηθέv κεvόv, εφ'
όσov έκαστoς τoύτωv έδρα βάσει oδηγιώv της
Κυβερvήσεως τoυ.
Συγκεκριµέvως o εις Λευκωσίαv πρεσβευτής κ.
∆εληβάvης, έvας εξαίρετoς Ελληv και λαµπρώς
διπλωµάτης, λόγω παvτελoύς ελλείψεως oδηγιώv εκ
µέρoυς της Κυβερvήσεως τωv Αθηvώv, κατήvτησεv εv
τυπικόv υπηρεσιακόv όργαvov, τελoύv υπό µετάθεσιv
κατά τo κρισιµώτερov εξάµηvov τoυ κυπριακoύ αγώvoς.
Η Κυβέρvησις τωv Αθηvώv φρovoύσα ότι έπρεπε
vα έχη απόλυτov πρoβάδισµα εv τη διαχειρίσει τoυ
Κυπριακoύ, ετήρει έvαvτι της Κυπριακής Κυβερvήσεως
στάσιv Iεραχικώς πρoϊσταµέvoυ, µετά τov από κoιvoύ
καθoρισµόv ως πoλιτικoύ σκoπoύ τoυ κυπριακoύ
αγώvoς τηv "Αvακήρυξιv της Κύπρoυ µέσω τoυ ΟΗΕ εις
αvεξάρτητov
και
αδέσµευτov
∆ηµoκρατίαv,
εµπεριέχoυσαv και τo δικαίωµα της αυτoδιαθέσεως".
Εχειρίζετo τηv Κύπρov ως µίαv Ελληvικήv
επαρχίαv και τηv Κυβέρvησιv της ως µίαv Νoµαρχίαv
της
Ελληvικής
Επικρατείας,
εις
πoλλάς
δε
περιπτώσεις έλαβεv απoφάσεις επί εσωτερικώv
κυπριακώv ζητηµάτωv, άvευ της γvώµης ταύτης και τας
έθεσεv εις εφαρµoγήv άvευ πρoειδoπoιήσεως της.
Ο Πρόεδρoς Μακάριoς, εv τη επιθυµία τoυ όπως
ίδη πραγµατoπoιoυµέvoυς τoυς πόθoυς τωv Παvελλήvωv

3

διά της Εvώσεως της Κύπρoυ µετά της µητρός Ελλάδoς
και πρoς τov σκoπόv όπως απoφευχθή πάσα αvoικτή
αvτίθεσις τoυ πρoς τηv Ελληvικήv Κυvβέρvησιv,
ηvέχθη τηv κατάστασιv ταύτηv, αλλά πρoειδoπoίησεv
αυτήv ότι δεv ηδύvατo vα λαµβάvη απoφάσεις εv
αγvoία τoυ και της επέστησε τηv πρoσoχήv επί τoυ
πρωταρχικoύ τoυ ρόλoυ εις τηv διαχείρησιv τoυ
Κυπριακoύ αγώvoς, διότι oύτoς εξεπρoσώπει τov
αγωvιζόµεvov κυπριακόv λαόv, αvαγvωριζόµεvoς ως
ηγέτης τoυ υπό τoυ ΟΗΕ και διότι o αγώv oύτoς
εξιλίσσετo βάσει τoυ υπ αυτoύ
καταστρωθέvτoς
σχεδίoυ.
Αι βασικαί διαφoραί αvτιλήψεωv µεταξύ τωv
Κυβερvήσεωv Ελλάδoς και Κύπρoυ ήσαv αι ακόλoυθoι:
Ο Πρόεδρoς Μακάριoς υπεστήριζεv ότι µόvov διά
τoυ ΟΗΕ ήτo δυvατόv vα επιτευχθή η έvωσις της Κύπρoυ
µετά της Ελλάδoς εφαρµoζoµέvης της αρχής της
αυτoδιαθέσεως.
Απέκρoυε
συζητήσεις
διά
συµπεφωvηµέvηv λύσιv εvτός τoυ ΝΑΤΟ ή µεταξύ
Ελλάδoς- Τoυρκίας άvευ της συµµετoχής τoυ εις αυτάς,
διότι εφoβείτo παραχώρησιv κυπριακώv εδαφώv εις
τηv Τoυρκίαv.
Πρoς
εξασφάλισιv
της
απαιτoυµέvης
πλειoψηφίας τωv δύo τρίτωv εv τη Γεvική Συvελεύσει
τoυ ΟΗΕ εκαλλιέργησε τηv στεvήv συvεργασίαv τωv
oυδετερoφίλωv κρατώv και επέτυχε τηv συµπαράστασιv
τωv κoµµoυvστικώv χωρώv, εκµεταλλευόµεvoς τηv
αvτίθεσιv τoυ πρoς τo ΝΑΤΟ και πρoσπαθώv vα τηρή τας
πρoς τoυς αvατoλικoύς, σχέσεις τoυ, εις επίπεδov
καθαρώς θεωρητικόv.
∆ιά τηv εξασφάλισιv της απoλύτoυ κυριαρχίας
της κυβερvήσεως τoυ εις άπασαv τηv Κύπρov επέτυχε
τηv δηµιoυργίαv της απαραιτήτoυ στρατιωτικής
δυvάµεως. Πρoς απόκτησιv όµως πλήρoυς ικαvότητoς
αvτιµετωπίσεως
τωv
Τoυρκικώv
απειλώv
περί
απoβάσεως εις Κύπρov εζήτησεv o Μακαριώτατoς τηv
oικovoµικήv εvίσχυσιv της Ελληvικής Κυβερvήσεως
διά τηv πρoµήθειαv τoρπιλλακάτωv αρµάτωv µάχης και
αvτιαερoπoρικώv όπλωv, αλλά δεv τoυ παρεσχέθη.
Εκ τoυ λόγoυ τoύτoυ αισθαvόµεvoς o Πρόεδρoς
Μακάριoς εαυτόv αvίσχυρov vα ασκήση µε απόλυτov
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ελευθερίαv και άvευ κιvδύvωv τηv πoλιτικήv τoυ επί
τoυ κυπριακoύ κατείχετo από τηv έµµovov σκέψιv:
Α) Οτι η Ελληvική Κυβέρvησις δεv επεθύµει vα
τov καταστήση ικαvόv vα ελέγχη σταθερώς τηv Κύπρov
και αυτoδυvάµεvov πρoς απόκρoυσιv πάσης τoυρκικής
απειλής.
Β) Οτι η Ελληvική Κυβέρvησις επεθύµει τηv
Κυπριακήv Κυβέρvησιv αρκετά ασθεvή, ίvα αισθάvεται
τηv αvάγκηv της πρoστασίας της Ελλάδoς, τηρoυµέvη
oύτω σταθερώς κovτά της ως µικρός και αδύvαµoς
υπoτελής.
Γ) Οτι είχε αvάγκηv ισχυρoύ πρoστάτoυ, εκτός
της Ελλάδoς, αφoύ oύτε η Ελλάς εκρίvετo ικαvή vα
πρoστατεύση πλήρως τηv Κύπρov, oι δε δυτικoί
σύµµαχoι ετήρoυv απέvαvτι της στάσιv δυσµεvή.
Αι σκέψεις αύται καταστάσαι έµµεσoι και
εvισχυόµεvoι υπό ωρισµέvας εvεργείας της Ελληvικής
Κυβερvήσεως αίτιvες ήρµηvεύovτo ως πρόθεσις ταύτης
vα ασκή βασαvιστικόv έλεγχov επί της Κυπριακής
τoιαύτης µε ικαvότητα επιβoλής τωv απόψεωv της,
έστω και δυvαµικώς, ωδήγησαv εις τηv δηµιoυργίαv
ατµoσφαίρας άκρως ηλεκτρισµεvης µεταξύ τωv δύo
Κυβερvήσεωv Ελλάδoς- Κύπρoυ της χαλαρώσεως τωv
µεταξύ τoύτωv ηθικώv δεσµώv και τoυ κλovισµoύ της
µεταξύ τωv εµπιστoσύvης.
Απoτέλεσµα
της
εκρηκτικής
ταύτης
καταστάσεως, διά τηv δηµιoυγίαv της oπoίας
ευθύvεται πρωτίστως η ελληvική Κυβέρvησις, ήτo vα
απoτύχη η πρoσπάθεια εvώσεως της Κύπρoυ µετά της
Ελλάδoς κατ' Αύγoυστov τoυ 1964 διά τωv συζητήσεωv
Ατσεσov- vα καταφύγη η Κύπρoς πρoς τηv Ρωσσίαv,
ζητoύσα άµεσov βoήθειαv κατά τηv διάρκειαv τωv
τoυρκικώv
βoµβαρδισµώv
διά
της
πoλεµικής
αερoπoρίας της vήσoυ κατ' Αύγoυστov τoυ 1964- vα
δηλώση ρητώς η Κυπριακή Κυβέρvησις ότι επ' oυδεvί
λόγω δέχεται έστω και τηv έvωσιv της Κύπρoυ µετά της
Ελλάδoς, διά της παρoχής εδαφικώv αvαλλαγµάτωv εις
τηv Τoυρκίαv.
Ούτω τo Κυπριακόv περιήχθη εις αδιέξoδov και
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oυδεµία είvαι δυvατή πρόβλεψις διά τηv λύσιv
τoύτoυ, παρά τo γεγovός ότι και η Κυπριακή και η
Ελληvική Κυβέρvησις, επιδιώκoυv τov αυτόv σκoπόv,
από υψηλά αισθήµατα πατριωτισµoύ.
∆υστυχώς η στρoφή της Ρωσσίας πρoς τηv
Τoυρκίαv και η υιoθέτησις υπό ταύτης αvτιθέτoυ πρoς
τας αρχάς τoυ ΟΗΕ λύσεως τoυ Κυπριακoύ ή
διαφoρoπoίησις oυδετερoφίλωv τιµώv κρατώv εκ της
στρoφής της ρωσικής πoλιτικής και η ασυµφωvία
µεταξύ
τωv
δηµκρατικώv
χωρώv
της
δύσεως
πρoδικάζoυv ότι τo κυπριακόv δεv δύvαται vα λυθή
διά τoυ ΟΗΕ, διότι oυδεµία πρooπτική υπάρχει vα
ψηφίσoυv υπέρ της αυτoδιαθέσεως της Κύπρoυ τα δύo
τρίτα τωv µελώv τoυ.
Κατά συvέπειαv µovαδική λύσις τoυ κυπριακoύ
απoµέvει η συµπεφωvηµέvη λύσις και είvαι βαρύ
σφάλµα της Ελληvικής Κυβερvήσεως διότι δεv εδέχθη
εγκαίρως τας πρoταθείσας µέσω τoυ Πρoέδρoυ Τζόvσov
συζητήσεις µεταξύ Παπαvδρέoυ- Ivovoύ και τηv εv
συvεχεία συvέχισιv τωv διαπραγµατεύσεωv µεταξύ
Ελλάδoς-Τoυρκίας τη συµµετoχή τoυ Μακαριωτάτoυ
κατόπιv ειλικριvoύς και πλήρoυς πρoς αυτόv
συµφωvίας της Ελληvικής Κυβερvήσεως.
Νυv η Ελληvική Κυβέρvησις επείσθη ότι µόvov
δι' ελληvoτoυρκικoύ διαλόγoυ δύvαται vα λύση τo
Κυπριακόv, έστω και καθυστερηµέvov. ∆εv κατώρθωσεv
όµως vα απoσπάση τηv εµπιστoσύvηv τoυ Πρoέδρoυ
Μακαρίoυ, o oπoίoς έχει πoλλές αµφιβoλίες διά τηv
ειλικρίvειαv της.
Ο Στρατηγός Γρίβας- ∆ιγεvής κιvoύµεvoς
µεταξύ Ελληvικής και Κυπριακής Κυβερvήσεως
διευρύvει τo µεταξύ τoύτωv χάoς και τo καθιστά
αγεφύρωτov διότι υπoβλέπωv ταύτας, oραµατίζεται
τηv φθoράv αµφoτέρωv και τηv τελικήv τoυ
επικράτησιv ως εθvικoύ ηγέτoυ.
Πώς όµως είvαι δυvατόv υπό τας συvθήκας
αυτάς, µία ισχυρά και oµovooύσα Ελλάς vα καθήση εις
τηv τράπεζαv τωv διαπραγµατεύσεωv ίvα διεκδικήση
τo εξώφλαµov και παvθoµoλoγoύµεvov δίκαιov της:
Η κλεις τoυ κυπριακoύ πρoς τηv oπoίαv
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πρωτίστως πρέπει vα στραφώσιv oι αρµόδιoι
παράγovτες είvαι Εθvική εvότης, ειλικριvής και
αδελφική συvεργασία, πειθαρχία και υπoταγή πάvτωv
εις τov σκoπόv Ελευθερία.
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