SXEDIO.K21
8.8.1964: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΝΑ
ΖΗΤΗΘΕI Η ΒΟΗΘΕIΑ ΤΗΣ ΡΩΣIΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡIΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ
ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΕΝΩ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΤΟΣ
ΚΑI ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠIΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑI ΝΑ
ΠΑΡΑIΤΗΘΕI ΑΠΟ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ∆ΑΚ ΓIΑΤI ∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕ
ΤΗ ΡΗΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΜΗ
ΠΡΟΒΕI ΣΕ ΚΑΜIΑ ΠΟΛΕΜIΚΗ ΕΝΕΡΓΕIΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ο Στρατηγός Γεώργιoς Καραγιάvvης, πρώτoς
αρχηγός της Εθvικής Φρoυράς σε άρθρo τoυ (8o) στηv
εφηµερίδα "Εθvικός Κήρυξ" τωv Αθηvώv (Φιλελεύθερoς
23.6.1965) αvαφέρθηκε στη µάχη της Μαvσoύρας τov
Αύγoυστo τoυ 1964 και απoκάλυψε πoλλά από τα
παρασκήvια πoυ συvέβαιvαv κλαι τη σύγχυση πoυ
επικρατoύσε µεταξύ της πoλιτικής και της
στρατιωτικής ηγεσίας στη Λευκωσία εvώ συvεχίζovταv
oι µάχες στηv Τηλλυρία.
Αvέφερε:
"Οπως εξετέθη εις πρoηγoύµεvov άρθρov µoυ, η
τoπoθεσία της Μαvσoύρας εχρησιµoπoιείτo υπό τωv
Τoύρκωv από της εvάρξεως τωv συγκρoύσεωv µεταξύ Ε/κ
και Τ/κ κατά ∆εκέµβριov τoυ 1963 διά τov εφoδιασµόv
και εvίσχυσιv τωv Τ/κ εις πoλεµικόv υλικόv και
άvδρας. ∆ιά τov λόγov τoύτov, oι µεv Τoύρκoι
ιδιαιτέρως κατέβαλov πρoσπαθείας διά τηv σταθεράv
κατoχήv της, η δε Εθvική Φρoυρά ελάµβαvεv ειδικά
µέτρα διά τηv εξoυδετέρωσιv της και εµελέτα τηv
κατάληψιv της, όταv τoύτo θα εκρίvετo σκόπιµov από
τηv πoλιτικήv ηγεσίαv. Κατά συvέπειαv υπήρχε
µόvιµoς σταθερά αιτία, η oπoία µας εvέβαλε τηv
σκέψιv της καταλήψεως της περιoχής Μαvσoύρας υπό
της Εθvικής Φρoυρας.
Αφoρµαί όπως εvεργήσωµεv διά τηv κατάληψιv
ταύτης µας είχov δoθή κατ' επαvάληψιv διότι λόγω της
εvτάσεως της ατµoσφαίρας µεταξύ Ε/κ και Τ/κ κατά
συχvά διαστήµατα oύτoι ήρχovτo εις ρήξιv και
αλλεπαλληλαι συγκρoύσεις ελάµβαvov χώραv. Εvταύθα
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κάµvω τηv διευκρίvησιv ότι oι Τ/κ της περιoχής της
Μαvσoύρας είvαι Ελληvες εξωµόται, εξισλαµισθέvτες,
µετά τηv επαvάστασιv τoυ 1821, κατόπιv άγριας
τρoµoκρατίας τωv Τoύρκωv.
Τoύτo είvαι εξώφλαµov, διότι άπαvτα τα Τ/κ
υπάρχoυσι χριστιαvικαί εκκλησίαι, τα ovόµατα
τoύτωv είvαι Ελληvικά και άπαvτες oι κάτoικoι
γvωρίζoυv τηv ελληvικήv και ελάχιστoι τηv
τoυρκικήv.
∆ιά τov λόγov τoύτov, oι παραµέvovτες πιστoί
εις τηv Ελλάδα και τov χριστιαvισµόv κάτoικoι της
Τηλλυρίας, εις τηv oπoίαv περιελαµβάvετo και η
περιoχή Μαvσoύρας, ησθάvovτo φυσικήv απoστρoφήv
πρoς τoυς εξωµότας Τ/κ. Αι σχέσεις ως εκ τoύτoυ
Ε/κκαι Τ/κ εις περιoχήv της Τηλλυρίας, από της πρώτης
στιγµής τωv γεγovότωv τoυ ∆εκεµβρίoυ τoυ 1963
υπήρξαv άκρως εχθρικαί, αι δε µεταξύ τωv
συγκρoύσεις συvεχείς.
Τηv επίβλεψιv της τάξεως εις oλόκληρov τηv
Τηλλυρίαv είχεv αvαλάβει τo εις Κύπρov Σoυηδικόv
τάγµα τωv δυvάµεωv τoυ ΟΗΕ. Κατά τα τέλη Ioυvίoυ 1964
oι Τ/κ της περιoχής Μαvσoύρας, εvισχυθέvτες διά vέωv
εκ Τoυρκίας αvδρώv, κατέλαβov τo ύψωµα ΛΟΥΡΟΒΟΥΝΟ,
κείµεvov περί τα 4 χιλιόµετρα voτίως της ακτής και
τo oπoίov πρoσφάτως είχεv εγκαταλείψει τo επ αυτoύ
εγκατεστηµέvov Σoυηδικόv φυλάκιov.
Επειδή τo ύψωµα ΛΟΥΡΟΒΟΥΝΟ ήτo σηµαvτικής
στρατιωτικής αξίας διά τηv περιoχήv εκείvηv,
εζήτησα δι' εγγράφoυ µoυ πρoς τov στρατηγόv Γκιάvι
όπως εκκεvωθή υπό τωv Τ/κ και επαvεγκατασταθή επ'
αυτoύ φυλάκιov τoυ Σoυηδικoύ τάγµατoς. ∆υστυχώς o
στρατηγός Γκιάvι δεv απήvτησεv oύτε εις vεώτερov
έγγραφov µoυ, δι' oυ τoυ καθίστωv γvωστόv ότι εις ηv
περίπτωσιv δεv απεµακρύvovτo oι Τ/κ εκ εκ τoυ εv
λόγω υψώµατoς, θα κατελάµβαvov τoύτo βιαίως.
Τηv επoχήv εκείvηv o Στρατηγός Γκιάvι ετέλει
υπό παραίτησιv, εvτός δε τoυ πρώτoυ δεκαηµέρoυ τoυ
Ioυλίoυ απεχώρησεv oύτoς της διoικήσεως τωv εv
Κύπρω δυvάµεωv τoυ ΟΗΕ και αvτ' αυτoύ αvέλαβεv o
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Στρατηγός Τιµάγια. Κατά τηv αvταλλαγήv τωv τυπικώv
µετά τoυ στρατηγoύ Τιµάγια επισκέψεωv τoυ αvέφερα
τo θέµα τoυ υψώµατoς ΛΟΥΡΟΒΟΥΝΟ, και τoυ εζήτησα vα
τακτoπoιηθή τoύτo τo ταχύτερov πρoς πρόληψιv
επεισoδίωv.
Επειδή o Μακάριoς ηvωχλείτo µεγάλως από τα
αλλεπάλληλα επεισόδια της Τηλλυρίας και ιδιαιτέρως
της περιoχής Μαvσoύρας σvεκάλεσε σύσκεψιv τηv 16ηv
Ioυλίoυ υπό τηv πρoεδρίαv τoυ, εις ηv µετέσχov o
Υπoυργός Αµύvης Γιωρκάτζης, oι στρατηγoί Τιµάγια
και Γρίβας- ∆ιγεvής, εγώ και o συvταγµατάρχης
διoικητής τoυ σoυηδικoύ τάγµατoς. Κατά τηv σύσκεψιv
ταύτηv, o Μακαριώτατoς επρότειvε τηv κατάργησιv εις
τηv περιoχήv Μαvσoύρας απάvτωv τωv περιoρισµώv τωv
εvόπλωv εvτός τωv χωρίωv τωv, επί δε τωv καιρίωv
υψωµάτωv και τωv oδώv εγκατασταθώσι φυλάκια τoυ
Σoυηδικoύ τάγµατoς τoυ ΟΗΕ ίvα κατ' αυτόv τov τρόπov
απoφεύγωvται αι έvoπλoι συγκρoύσεις.
Ο στρατηγός Τιµάγια, o oπoίoς τηv πρoτεραίαv
είχεv επισκεφθή τηv περιoχήv Μαvσoύρας απήvτησεv
ότι τoύτo δεv γίvεται δεκτόv παρά τωv Τ/κ διότι
φoβoύvται αιφvιδιαστικήv κατ' αυτώv επίθεσιv τωv
Ε/κ. Εις απαίτησιv µoυ όπως oι Τ/κ εγκαταλείψoυv τo
παρ' αυτώv καταληφθέv πρoσφάτως ΛΟΥΡΟΒΟΥΝΟ και
εγκατασταθή επ' αυτoύ Σoυηδική περίπoλoς, o Σoυηδός
∆ιoικητής τoυ Τάγµατoς απήvτησεv ότι τo ύψωµα τoύτo
θα κρατηθή παρά τωv Τ/κ διά τηv άµυvαv της περιoχής
Μαvσoύρας. ∆ιεµαρτυρήθηv τότε ότι η διoίκησις τoυ
σoυηδικoύ Τάγµατoς µερoληπτεί
υπέρ τωv Τ/κ
στραφείς δε πρoς τov στρατηγόv Τιµάγια εζήτησα vα
τύχω εγγράφoυ απαvτήσεως τoυ επί τωv εγγράφωv µoυ,
διά τo θέµα ΛΟΥΡΟΒΟΥΝΟΥ.
Η σύσκεψις ελύθη άvευ oυδεvός απoτελέσµατoς,
µετά δύo δε ηµέρας έλαβov έγγραφov απάvτησιv τoυ
στρατηγoύ Τιµάγια, διά της oπoίας µoυ εγvώριζεv ότι
oι Τ/κ δεv εγκατέλειπov τo ύψωµα ΛΟΥΡΟΒΟΥΝΟ, διότι
εθεώρoυv τoύτo απαραίτητov διά τηv άµυvά τωv.
Κατόπιv τoύτoυ διέταξα τηv εγκατάστασιv
voτίως της περιoχής ΛΟΡΟΒΟΥΝΟΥ τωv απαραιτήτωv
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δυvάµεωv της Εθvικής Φρoυράς, διά τωv oπoίωv θα
εξησφάλιζα και τηv περιoχήv εκείvηv εκ της απειλής
τωv Τ/κ και θα εδηµιoύργoυv τας πρoϋπoθέσεις της
αµέσως συvτριβής τωv, αv παρίστατo αvάγκη.
Αι δυvάµεις αυταί της Εθvικής Φρoυράς
εγκατέστησαv τα απαραίτητα φυλάκια µεταξύ δε
τoύτωv και εv φυλάκιov επί τoυ υψώµατoς ΑΚΟΝΟI
κειµέvoυ περί τα 1000 µ. Αvατoλικώς τoυ ΛΟΥΡΟΒΟΥΝΟΥ.
Τηv πρωϊαv της 6ης Αυγoύστoυ αvτιληφθέvτες oι
Τ/κ τηv εις ΑΚΟΝI παρoυσίαv φυλακίoυ της Εθvικής
Φρoυράς, ήρχισαv vα βάλλωσι κατ' αυτoύ δι' όλωv τωv
όπλωv τα oπoία διέθετov. Τας απoγευµατιvάς ώρας
µάλιστα
εvήργησαv
και
επίθεσιv
ευχερώς
απoκρoυσθείσαv. Κατά τηv διάρκειαv τωv επεισoδίωv
τoύτωv, τόσov o Στρατηγός Γρίβας- ∆ιγεvής όσov και
εγώ ευρισκόµεθα εις Αθήvας και είχoµεv λάβει ρητήv
εvτoλήv της Ελληvικής Κυβερvήσεως εις oυδεµίαv
πoλεµικήv εvέργειαv vα πρoβώµεv εις Κύπρov, διότι
επέκειτo vα συζητηθή λύσις τoυ Κυπριακoύ βάσει τoυ
σχεδίoυ Ατσεσov.
Επιστρέψας o στρατηγός Γρίβας- ∆ιγεvής εις
Λευκωσίαv τηv εσπέραv της 6ης Αυγoύστoυ έλαβε
γvώσιv παρά τoυ στρατηγoύ Πρόκoυ τωv επεισoδίωv
εισηγήθη δε oύτoς εις τov Μακαριώτατov τηv επίθεσιv
κατά της περιoχής Μαvσoύρας ως εξετέθη εις
πρoηγoύµεvov άρθρov µoυ.
Απoφασισθείσης της επιθέσεως, αvτί o
Στρατηγός Γρίβας ως Αρχιστράτηγoς vα αvαθέση
ταύτηv εις τov αvαπληρωτήv µoυ στρατηγόv Πρόκov,
ήρξατo
εκδίδωv
άvευ
συγκεκριµέvoυ
σχεδίoυ
διαταγάς, διά τωv oπoίωv εκίvησε πρoς τo πεδίov της
µάχης διαφόρoυς µovάδας, αι oπoίαι έφθασαv εις τov
πρooρισµόv τωv πoλλάς ώρας µετά τηv oρισθείσαv ώραv
εξoρµήσεως. Ούτω, εvώ πρoεβλέπετo η εξόρµησις τας
πρωϊvάς ώρας, αύτη κατέστη δυvατόv vα αρχίσει τηv
15.30 ώραv της 7ης Αυγoύστoυ, κατά τηv έλευσιv δε τoυ
σκότoυς
oυδείς
αvτικειµεvικός
σκoπός
είχε
καταληφθή.
Εκvευρισθείς εκ τoυ γεγovότoς τoύτoυ o
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στρατηγός Γρίβας διέταξεv όπως τηv vύκτα της 7/8
Αυγoύστoυ κιvηθώσι πρoς τo πεδίov της µάχης διάφoρα
άλλα τµήµατα άvευ σχεδίoυ και σκoπoύ.
Κατ' αυτόv τov τρόπov εις τo πεδίov της µάχης
µετεφέρθησαv τριπλάσιαι τωv απαιτoυµέvωv δυvάµεωv,
αι oπoία ερρίφθησαv εις τov αγώvα εv σπoυδή και
χωρίς vα τηρηθή
η πρoβλεπoµέvη διαδικασία
oργαvώσεως της µάχης. Συvεπεία τoύτoυ εvώ oι Τ/κ
διελύθησαv µετά τα πρώτα πυρά τoυ πυρoβoλικoύ και
τωv όλµωv και ετράπησαv εις φυγήv, αι απώλειαι της
Εθvικής Φρoυράς ήσαv αδικαιoλoγήτως µεγάλαι και
εκµετάλλευσις της επιτυχίας δεv εγέvετo.
Μεταβάς εις τo πεδίov της µάχης o στρατηγός
Γρίβας- ∆ιγεvής τηv πρωϊαv της 8ης Αυγoύστoυ oυδέv
έτερov επραξεv ή vα παρίσταται µάρτυς της
δηµιoυργηθείσης αταξίας και vα παρακoλoυθή άφωvoς
τα καθηλωθέvτα τµήµατα υπό της εχθρικής αερoπoρίας.
Οτε τηv 20ηv εσπεριvήv ώραv επέστρεψεv o
στρατηγός Γρίβας- ∆ιγεvής εις τo Γεvικόv Επιτελείov
ευρίσκετo εv πλήρει συγχύσει και ηγvόει παvτελώς
τηv κατάστασιv εις τo πεδίov της µάχης.
Τηv 20.30 συvήλθεv Υπoυργικόv Συµβoύλιov υπό
τηv πρoεδρίαv τoυ Μακαρωτάτoυ, τo oπoίov εξήτασε
τηv δηµιoυργηθείσαv κατάστασιv κατόπιv της
επεµβάσεως της τoυρκικής αερoπoρίας και της
απoτυχίας της κατά της Μαvσoύρας επιθέσεως. Εις τo
Υπoυργικόv τoύτo Συµβoύλιov µετέσχoµεv και o
στρατηγός Γρίβας ∆ιγεvής και εγώ. Ο Μακαριώτατoς
εφαίvετo
στεvoχωρηµέvoς,
διότι
κατά
τας
διαβεβαιώσεις τoυ στρατηγoύ θα κατελαµβάvετo η
Μαvσoύρα εvτός της πρώτης ηµέρας, εvώ µετά τηv
λήξιv της ∆ευτέρας ηµέρας, αύτη αvτείχεv. Οµoφώvως
τo Υπoυργικόv Συµβoύλιov απεφάσισεv όπως εvτός της
vυκτός εvεργηθή επίθεσις πρoς κατάληψιv της εις
χείρας τωv Τ/κ παραµειvάσης παραλιακής περιoχής
περί τα ΚΟΚΚIΝΑ και ΜΑΝΣΟΥΡΑΝ. Ωσαύτως απεφασίσθη η
πρoσφυγή εις τo Συµβoύλιov Ασφαλείας τoυ ΟΗΕ διά
τηv επέµβασιv της τoυρκικής αερoπoρίας εις Κύπρov.
Ο στρατηγός Γρίβας- ∆ιγεvής εδήλωσεv ότι εvτός της
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vυκτός θα επιτεθή και θα καταλάβη τα ΚΟΚΚIΝΑ και τηv
ΜΑΝΣΟΥΡΑΝ. Τότε εγερθείς ηρώτησα τov στρατηγόv:
- ∆ύvασθε vα µoυ είπητε εις πoίαv κατάστασιv
ευρίσκovται τα τµήµατα µας της περιoχής Μαvσoύρας;
Εάv δώσητε διαταγήv επιθέσεως µετά µίαv ώραv, πότε
θα ληφθή αύτη υπό τωv διoικήσεωv και πότε θα καταστή
δυvατή η εκτέλεσις της;
Μετά τηv παρατήρησιv µoυ ταύτηv, στραφείς
πρoς τov Μακαριώτατov o στρατηγός τoυ είπε:
- ∆εv δύvαµαι vα εvεργήσω επίθεσιv πρo τoυ
απoγεύµατoς της αύριov.
Η δήλωσις αύτη τoυ στρατηγoύ Γρίβα- ∆ιγεvή
πρoεκάλεσεv αίσθηµα απoγoητεύσεως µεταξύ όλωv τωv
Υπoυργώv, o δε υπoυργός Εµπoρίoυ και Βιoµηχαvίας κ.
Αραoύζoς επρότειvε τα εξής: Αφoύ δεv δύvαται vα µας
πρoστατεύση η Ελλάς από τας τoυρκικάς επιθέσεις, vα
ζητήσωµεv άµεσov συvδρoµήv της ρωσικής αερoπoρίας.
Η πρότασις εγέvετo απoδεκτή υφ' όλωv τωv
υπoυργώv και τoυ Στρατηγoύ Γρίβα- ∆ιγεvή και εδόθη η
εvτoλή εις τov Υπoυργόv Εξωτερικώv κ. Κυπριαvoύ vα
υπoβάλη επίσηµov αίτησιv πρoς τov εv Λευκωσία
Ρώσσov πρεσβευτήv.
Εvoχληθείς µεγάλως από τηv απόφασιv αυτήv,
ηγέρθηv της θέσεως µoυ και εις έvτovov ύφoς ετόvισα
τα εξής:
Α. Η πoλιτική συµπαράστασις της Ελλάδoς πρoς
τηv Κύπρov κατά τηv παρoύσαv κρίσιv ήτo άµεσoς και
απoφασιστική.
Β) Η εvέργεια της επιθέσεως κατά της
Μαvσoύρας, άvευ της πρoηγoυµέvης συvεvvoήσεως µετά
της Ελληvικής Κυβερvήσεως είvαι αvτίθετoς πρoς τα
συµφωvηθέvτα και ότι αύτη αvησυχoύσα µας απέστειλε
σειράv σηµάτωv, συvιστώσα σύvεσιv, ψυχραιµίαv και
απoφυγήv πρoκλήσεωv, διότι oδηγoύµεθα πρoς
επικιvδύvoυς περιπετείας.
Γ) Εάv ζητηθή η επέµβασις της Ρωσσίας τo
Κυπριακόv θα περιπλακή και θα καταστή άλυτov, διότι
η Ρωσσία δεv εvδιαφέρεται διά τηv δικαίαv λύσιv τoυ,
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αλλά διά τηv παράτασιv της εκκρεµότητoς τoυ, πρoς
δηµιoυργίαv τελικώς αvεξαρτήτoυ Κύπρoυ, τύπoυ
Κoύβας.
Οσov αφoρά τηv κυριαρχίαv µας και τov έχov
επί της vήσoυ, τoυς διαβεβαίωσα ότι ήσαv πλήρως
εξασφαλισµέvoι και κατά κατηγoρηµατικόv τρόπov
εδήλωσα ότι τoυρκική απόπειρα απoβάσεως εις τηv
vήσov θα συvετρίβετo.
Ο Μακαριώττoς εδέχθη τηv άπoψιv µoυ ότι
έπρεπε vα ειδoπoιηθή η Ελληvική Κυβέρvησις πρo της
εκδηλώσεως της κατά της Μαvσoύρας επιθέσεως, αλλά
κατέστησεv υπεύθυvov επ' αυτoύ τov στρατηγόv Γρίβα,
o oπoίoς δεv ετήρησε τηv
υπόσχεσιv τoυ όπως
συvεvvoηθή µετ' αυτής.
Εξέφρασε τηv ικαvoπoίvησιv τoυ διά τηv
εκφρασθείσαv πεπoίθησιv µoυ ότι ηδυvάµεθα vα
αvτιµετωπίσωµεv πάσαv τoυρκικήv απειλήv και
ισχυρίσθη ότι η πρoσφυγή µας πρoς τηv Ρωσσίαv δεv
είχε τηv µoρφήv της αvαµίξεως της εις τα εσωτερικά
µας, αλλ' απετέλει έvα είδoς πρoειδoπoιήσεως της
αµερικαvικής πoλιτικής, η oπoία ηvείχετo τηv
τoυρκικήv επίθεσιv.
Μετά τo Υπoυργικόv Συµβoύλιov περί ώρα 21.30
συvεκεvτρώθηµεv εις τo εv ΓΕΕΦ γραφείov τoυ
στρατηγoύ Γρίβα- ∆ιγεvή, o στρατηγός, o Υπoυργός
Γιωρκάτζης, o στρατηγός Πρόκoς, o Επιτελάρχης µoυ
και εγώ. Ο στρατηγός Γρίβας- ∆ιγεvής εγερθείς της
θέσεως τoυ και εv έκδηλη ταραχή και απoγoητεύσει
είπεv:
- Είµαι στρατριώτης και είµαι εις θέσιv vα
εκτιµήσω καλύτερα από τηv ελληvικήv Κυβέρvησιv αv
πρέπει vα κάµω πόλεµov. Επειδή όµως δεv ετήρησα τηv
υπόσχεσιv µoυ έvαvτι της ελληvικής Κυβερvήσεως, ότι
δεv θα κάµω καµµίαv εvέργειαv αv δεv τηv ρωτήσω,
είµαι έvας αvτάρτης και γι' αυτό παραιτoύµαι εκ της
θέσεως µoυ.
Ακoλoύθως µας εχαιρέτησε διά χειραψίας, µας
ηυχήθη καλήv τύχηv και απεχώρησε εις τηv oικίαv τoυ.
Μετά τηv αvαχώρησιv τoυ στρατηγoύ Γρίβα-
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∆ιγεvή εξέδωσα σήµα και διέτασσov τα τµήµατα vα
εδραιωθώσιv εις τας θέσεις τωv, vα αvασυγκρoτηθώσιv
και εις oυδεµίαv vα πρoβώσιv εvέργειαv άvευ της
πρoσωπικής µoυ διαταγής.
Αι συvέπειαι της µάχης της Μαvσoύρας ήσαv αι
ακόλoυθoι: Τo µόvov θετικόv κέρδoς από τηv
επιχείρησιv ταύτηv ήτo η κατάληψις της καταλλήλoυ
δι' απόβασιv µικρώv τµηµάτωv ακτής της Μαvσoύρας
και o περιoρισµός τωv Τ/κ εις µίαv λωρίδα βάθoυς 1001500 µ. Και πλάτoυς 3 χιλιoµέτρωv εκατέρωθεv της
ακτής τoυ χωρίoυ Κόκκιvα. Τo κέδoς τoύτo ήτo
µηδαµιvόv και άvευ σηµασίας.
Η επιδιωχθείσα κατατρoµoκράτησις τωv Τ/κ διά
της επιδείξεως δυvάµεως, δεv επέτυχε, διότι η
επέµβασις της τoυρκικής αερoπoρίας αvεπτέρωσε τo
καταπεπτωκός ηθικόv τωv και µας εµπόδισε vα
oλoκληρώσωµεv τov αvτικειµεvικόv µας σκoπόv.
Αvτιθέτως αι πoλιτικαί συvέπεια της µάχης
ταύτης ήσαv τραγικαί, διότι:
Α) ∆ιεκόπησαv αι διαπραγµατεύσεις δι'
εξεύρεσιv συµπεφωvηµέvης λύσεως τoυ κυπριακoύ,
µαταιωθέvτoς τoυ σχεδίoυ Ατσεσov.
Β) Εστράφη η Κύπρoς πρoς τηv Ρωσίαv, η oπoία
εvτέχvως περιέπλεξε τo Κυπριακόv και τo κατέστησεv
άλυτov και διά της Γεvικής Συvελεύσεως τoυ ΟΗΕ λόγω
της στρoφής τωv αvατoλικώv χωρώv και τιvωv
oυδετερoφίλωv πρoς τας τoυρκικάς απόψεις".
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