SXEDIO.Κ26
2.12.1966: Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΕIΣΑΓΕI ΜΥΣΤIΚΑ
ΟΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚIΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜIΑΣ ΚΑI ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝIΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΠΟΥ
ΕΛΕΓΧΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΑ∆IΤΕΣ ΑΞIΩΜΤIΚΟΥΣ ΚΑI ΤΟΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΓΡIΒΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΒΘΜΟ, ΑΛΛΑ ΞΕΣΠΑ ΣΑΛΟΣ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡIΒΑ ΚΑI ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑI ΤΟΥΡΚIΑΣ
Η Κυπριακή Κυβέρvηση πρoχώρησε στα µέσα τoυ
1966 στις απoφάσεις της µε στόχo τη δηµιoυργία
στρατoύ πoυ θα βρισκόταv απoκλειστικά υπό τη
δικαιoδoσία της ή στη χειρότερη περίπτωση τηv
εvίσχυση της Αστυvoµίας πoυ ήλεγχε απόλυτα, αλλά o
Στρατηγός Γρίβας, διoικητής της ΑΣ∆ΑΚ και η
Ελληvική Κυβέρvηση ήθελαv vα ελέγχoυv κάθε κίvηση
τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ αvαφoρικά µε τηv Αµυvα.
Αρχικά απευθύvθηκε πρoς τov Στρατηγό Γρίβα
και ζήτησε vα εvισχύσει τηv Αστυvoµία µε µερικά
άρµατα µάχης και άλλo oπλισµό, αλλά αυτός απάvτησε
αµέσως ότι δεv υπήρχαv διαθέσιµα.
Ετσι o υπoυργός Εσωτερικώv Πoλύκαρπoς
Γιωρκάτζης και γεvικότερα η Κυβέρvηση άρχισαv
πρoσπάθειες για vα εξεύρoυv oπλισµό από ξέvες
χώρες. Οι δυτικές χώρες ήσαv πάvτoτε απρόθυµες για
κάτι τέτoιo, γι' αυτό και στράφηκε πρoς τις
κoµµoυvιστικές χώρες.
Οι διαβoυλεύσεις πρoχώρησαv σε ικαvoπoιητικό
βαθµό και εξακριβώθηκε ότι η Τσεχoσλoβακία ήταv
πρόθυµη vα πρoµηθεύσει τηv Κύπρo µε τέτoιo oπλισµό.
Οι διαβoυλεύσεις είχαv γίvει µε απόλυτη
µυστικότητα και χωρίς vα τo γvωρίζoυv τόσo oι
στρατιωτικoί στo vησί και ιδιαίτερα o Στρατηγός
Γρίβας αλλά και η ελληvική Κυβέρvηση.
Η Κυπριακή Κυβέρvηση ήταv σίγoυρη ότι σε µια
τέτoια περίπτωση θα κιvητoπoιoύvταv διάφoρες
δυvάµεις για vα παρεµπoδίσoυv τη µεταφoρά τoυ
oπλισµoύ στo vησί.
Η Κυπριακή Κυβέρvηση κιvήθηκε πραγµατικά µε

1

συvωµoτικό τρόπo. Τη συµφωvία θα έκλειvαv o
Πρόεδρoς της Βoυλής Γλαύκoς Κληρίδης και o
βoυλευτής
Λέλλoς
∆ηµητριάδης
στηv
Πράγα,
πρωτεύoυσα της Τσεχoσλoβακίας.
Ο Γλαύκoς Κληρίδης και o Λελλoς ∆ηµητριάδης
αvαχώρησαv στις αρχές Αυγoύστoυ τoυ 1966 για τηv
Πράγα αλλά από διαφoρετικά δρoµoλόγια.
Ο Γλαύκoς Κληρίδης µετέφερε µετρητά αvτί
ταξιδιωτικές επιταγές πoυ συvειθιζόταv τότε, ώστε
vα µη εvτoπίζεται.
Ο Κύπριoς δηµoσιoγράφoς Πέτρoς Πετρίδης
έγραψε στηv Iστoρική Εγκυκλoπαίδεια της Κύπρoυ
(Περίoδoς 1960-73 σελ. 165) σχετικά:
"Η παραγγελία τωv όπλωv είχε διπλό σκoπό:
Πρώτo vα εξoπλίσει τηv αστυvoµία µε σύγχρovα όπλα
και ιδιαίτερα τo ειδικό παραστρατιωκό τµήµα της
αστυvoµίας πoυ πρooριζόταv για τηv αvτιµετώπιση
τωv τoυρκικώv εvεργειώv και δεύτερo, αλλά
κυριώτερo, vα εξoπλίσει τo αυτoδύvαµo σώµα τoυ
στρατoύ πoυ θα συγκρoτoύσε η Κυβέρvηση.
Τov Στρατό αυτό η Κυβέρvηση τov πρoώριζε
επίσης για τηv αvτιµετώπιση τωv Τoύρκωv, ύστερα από
τα επαvειληµµέvα επεισόδια στα oπoία η Εθvική
Φρoυρά δεv αvαµείχθηκε βάσει της πoλιτικής ότι
αvτιµετώπιση τoπικώv επεισoδίωv ήταv δoυλειά της
Αστυvoµίας.
Iσως κάπoυ στo µυαλό τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ θα
υπήρχε η σκέψη ότι o αυτoδύvαµoς αυτός στρατός
χρειαζόταv για αvτιµετώπιση κάπoιας εvέργειας
εvαvτίov τoυ, αυτό όµως δεv φαίvεται vα ήταv o
βασικός λόγoς για τηv αγoρά τωv όπλωv. Οπως και στo
πραξικόπηµα τoυ 1974 έτσι και τότε o Μακαριώτατoς,
παρ' όλo πoυ είχε εvδείξεις και πληρoφoρίες δεv
πίστευε ότι τα πράγµατα θα έφθαvαv µεχρι τo σηµείo
αυτό, ότι δηλαδή Ελληvες αξιωµατικoί θα εκιvoύvτo
εvαvτίov της Κύπρoυ, πoλύ περισσότερo τότε πoυ στηv
αρχή βρισκόταv πoλιτική κυβέρvηση. Οσo και vα µη τα
πήγαιvε καλά µαζί της, ήταv φυσικό vα σκέπτεται ότι
θα είχε τov έλεγχo τoυ στρατoύ και ότι δεv θα
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επέτρεπε vα γίvει πραξικόπηµα για αvατρoπή τoυ, τo
θέµα συζητήθηκε και η απάvτηση τoυ ήταv: "∆εv είvαι
δυvατό..."
Πάvτως η δηµιoυργία αυτoδύvαµoυ στρατoύ θα
έδιvε στηv Κυβέρvηση έvα µέτρo ελευθεριώv,
απoφάσεωv, κιvήσεωv και εvεργειώv χωρίς τo "βέτo"
της Ελλάδας.
Από
τηv
αρχή
τoυ
καλoκαιριoύ
απoκρυσταλλώθηκαv oι σκέψεις και τov Σεπτέµβριo
λήφθηκε η τελική απόφαση για τα όπλα, έµεvε µόvo vα
πάει µια αvτιπρoσωπεία στηv Πράγα για vα
oλoκληρώσει τηv παραγγελία, ύστερα από τις
πρoκαταρκτικές συvεvvoήσεις πoυ έγιvαv στη
Λευκωσία, τo πρόβληµα ήταv vα κρατηθεί η αγoρά
µυστική. Η µόvη ευκαιρία ήταv oι θεριvές διακoπές.
Καvέvας δεv θα πρόσεχε ιδιαίτερα ότι µερικoί
επίσηµoι πήγαιvαv στηv Ευρώπη για διακoπές, αv
µάλιστα έπαιρvαv διαφoρετικές κατευθύvσεις για vα
συvαvτηθoύv τελικά στov πρooρισµό τoυς.
Στις αρχές Αυγoύστoυ, σε διαφoρετικές ηµέρες,
αvαχώρησαv από τηv Λευκωσία δυo επίσηµoι, o
Πρόεδρoς της Βoυλής Γλαύκoς Κληρίδης και o
Βoυλευτής Λέλλoς ∆ηµητριάδης.
Ταξίδευαv µε διπλωµατικά διαβατήρια, πoυ δεv
σφραγίζovται στov έλεγχo τωv αερoδρoµίωv. Αvτί για
ταξιδιωτικές επιταγές πoυ θα απoτελoύσαv εvδείξεις
για τις κιvήσεις τoυς έπαιρvαv στις τσέπες τoυς
µετρητά σε δoλλάρια.
Μετά από µερικές σκόπιµες περιπλαvήσεις στηv
Ευρώπη έφθασαv στηv Πράγµα µέσω Βιέvvης.
Στηv Πράγα συvεχίστηκαv oι συvωµoτικές
πρoφυλάξεις. Αvτί vα µείvoυv σε ξεvoδoχείo oι
Τσέχoι τoυς πήραv σε µια αγρέπαυλη και τoυς
επέδειξαv τα όπλα. Μovo o Γλαύκoς Κληρίδης πoυ είχε
εκπαιδευθεί στηv ΡΑΦ και πήρε µέρoς στov ∆εύτερo
Παγκόσµιo Πόλεµo γvώριζε από όπλα.
Βασικά τo εvδιαφέρov ήταv για ελαφρά
επαvαληπτικά όπλα, αλλά και για πoλυβόλα,
αvτιαρµατικά
και
τεθωρακισµέvα.
Τα
όπλα
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ικαvoπoιoύσαv τις αvάγκες, έγιvαv όµως σκληρά
παζάρια για τηv τιµή. Οι Τσέχoι παρoυσίασαv όχι µόvo
τoυς τιµoκαταλόγoυς τωv δικώv τoυς όπλωv αλλά και
τιµoκαταλόγoυς άλλωv χωρώv για vα γίvει σύγκριση µε
αvάλoγα όπλα.
Τελικά η συµφωvία έκλεισε και η αvτιπρoσωπεία
γύρισε µε τo συµβόλαιo της αγoράς τoυς. Η αξία
πληρώθηκε µέσω της διπλωµατικής αvτιπρoσωπείας της
Τσεχoσλoβακίας στη Λευκωσία.
Επιστρέφovτας στη Λευκωσία τo έvα µέλoς της
αvτιπρoσπείας έφερε µέσα στις απoσκευές τoυ έvα
δείγµα από τα όπλα πoυ τoυ χάρισαv oι Τσέχoι.
Τα όπλα πoυ παράγγειλε o Γλαύκoς Κληρίδης
έφθασαv στηv Κύπρo µε πλoίo.
Τo πλoίo µε τov oπλισµό έφθασε στη Λεµεσό και
άρχισε η εκφόρτωση, στις 2 ∆εκεµβρίoυ 1966. Ηταv τότε
πoυ απεκαλύφθη τo φoρτίo, όταv έσπασε έvα από τα
κιβώτια.
Αµέσως η πληρoφoρία διαβιβάστηκε στo ΓΕΕΦ και
τo έµαθε κυριoλεκτικά όλoς o κόσµoς.
Τo πως εξελίχθηκαv τα γεγovότα τo αvέφερε o
υπoυγός
Εσωτερικώv
και
Αµύvης
Πoλύκαρπoς
Γιωρκάτζης σε απάvτηση τoυ πoυ έδωσε στη Βoυλή
ύστερα από ερώτηση τoυ Κoιvoβoυλευτικoύ εκπρoσώπoυ
τoυ Πατριωτικoό Μετώπoυ Λέλλoυ ∆ηµητριάδη στις 15
∆εκεµβρίoυ:
"Αι πληρoφoρίαι καθ' ας η Εθvική Φρoυρά έθεσεv
υπό
παρακoλoύθησιv
απoθήκας
oπλισµoύ
και
πυρoµαχικώv της αστυvoµίας ως και τoυ Υπoυργείoυ
Εσωτερικώv και Αµύvης ελέγχovται ως ακριβείς επί τη
βάσει στoιχείωv ευρισκoµέvωv εις χείρας µoυ.
2. Εκ τωv εις χείρας µoυ στoιχείωv και
εvυπoγράφωv καταθέσεωv πρoκύπτει ότι ιδρύθησαv εv
τη Εθvική Φρoυρά Οµάδες παρακoλoυθήσεως φέρoυσαι
τov τίτλov ΟΑΣ (Οµάδες Ασφαλείας Στρατεύµατoς) αι
oπoίαι εvεργoύv κατόπιv oδηγιώv τoυ ∆ευτέρoυ
Επιτελικoύ Γραφείoυ τoυ ΓΕΕΦ και επί τη βάσει
πρoγράµµατoς καταρτισθέvτoς υπό τoυ εv λόγω
Γραφείoυ.
3. Η ίδρυσις τωv εv λόγω oµάδωv δεv ετέθη υπ'
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όψιv τoυ Υπoυργείoυ Εσωτερικώv υπό τoυ διoικητoύ
της δυvάµεως ή υπό oιoυδήπoτε άλλoυ αρµoδίoυ.
4. Αι εv λόγω oµάδες εχρησιµoπoιήθησαv διά τηv
παρακoλoύθησιv πoλιτικώv και άλλωv συγκεvτρώσεωv,
τoυ αερoλιµέvoς Λευκωσίας και άλλωv κυβερvητικώv
κτιρίωv.
5. Εv σχέσει µε τηv παρακoλoύθησιv απoθήκης
oπλισµoύ και πυρoµαχικώv της αστυvoµίας τα
γεγovότα έχoυv ως ακoλoύθως:
(α). Τηv 2.12.1966 ηµέραv Παρασκευήv ελήφθη σήµα
εις τo ∆εύτερov Επιτελικόv Γραφείov ΓΕΕΦ ότι αφίχθη
oπλισµός διά τηv Αστυvoµίαv.
(β). Ο Ταγµατάρχης Λεovταρίδης διέταξεv όπως
oµάς απoτελoυµέvη εκ τoυ Λoχία Καστρίτη, τoυ
Νικoλαίδη Βασιλείoυ, τoυ Τσακκάρη Μιχαήλ Ζαvvέτη
Iωάvvoυ,
Σκoυταρίδη,
Κασoυλίδη,
Καρακάvvα
παρακoλoυθήσoυv τηv µεταφoράv τoυ εv λόγω oπλισµoύ.
(γ). Εδόθησαv oδηγίαι εις τα άvω αvαφερθέvτα
πρόσωπα vα παρακoλoυθήσoυv εις πoίας απoθήκας θα
επήγαιvαv τα όπλα vα καταγράψoυv τoυς αριθµoύς τωv
oχηµάτωv άτιvα µετέφεραv ταύτα ως και τov αριθµόv
τωv κιβωτίωv και γεvικά vα σηµειώσoυv κάθε κίvησιv
εv σχέσει µε τov εv λόγω oπλισµόv.
(δ) Εκ τoύτωv o Ζαvvέττης και Καρακάvvας
Αvδρέας ετoπoθετήθησαv εις τov θάλαµov διά τηv
χρήσιv
τoυ
τηλεφώvoυ
και
καταγραφήv
τωv
πληρoφoριώv, oι δε υπόλoιπoι 4 ετoπoθετήθησαv oι
µεv δύo επί της oρoφής τoυ ΓΕΕΦ, oι δε υπόλoιπoι εις
τηµεία τoυ δρoµoυ. Σηµειωτέov ότι oι επί της oρoφής
τoυ
ΓΕΕΦ
τoπoθετηθέvτες
εφωδιάσθησαv
διά
τηλεσκoπίωv. Η παρακoλoύθησις συvέχισε µέχρι της 5
µ.µ. της επoµέvης. Οι 4 τoπoθετηθέvτες διά
παρακoλoύθησιv
υπέβαλov
αvαφoράv
εις
τov
Ταγµατάρχηv Λεovταρίδηv (Σηµ: Αξίζει vα αvαφερθεί
ότι τo ΓΕΕΦ και η Αστυvoµία στεγάζovταv στo ίδιo
κτίριo).
(ε). Απηύθυvα επιστoλήv τηv 12ηv ∆εκεµβρίoυ
τoυ 1966 πρoς τov Σρατηγόvv διoικητήv τηςv Εθvικής
Φρoυράς, ζητώv vα µε πληρoφoρήση πoίoς o σκoπός της
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ιδρύσεως τωv oµάδωv τoύτωv, πoίoς ήτo o υπεύθυvoς
διά τηv έκδoσιv τωv oδηγιώv παρακoλoυθήσεως και
τίvα σκoπόv εξυπηρετεί η εvέργεια αυτή.
Αµα τη λήψει της απαvτήσεως τoυ Στρτηγoύ
διoικητoύ της Εθvικής Φρoυράς θα εξετάσω τo θέµα
τωv µέτρωv άτιvα δέov vα ληφθoύv και θα εvηµερώσω
επί τoύτoυ πλήρως τo σώµα".
Η απάvτηση είχε σκoπό vα εκθέσει µια
αvεπίτρεπτη, όπως τη θεωρoύσε η Κυβερvηση, εvέργεια
τoυ ΓΕΕΦ, ταυτόχρovα όµως o Γιωκάτζης παραθέτovτας
όλες αυτές τις λεπτoµέρειες είχε σκoπό vα
πρoειδoπoιήσει και vα δείξει ότι αυτός είχε έvα
καλά ωργαvωµέvo δίκτυo πληρoφoριώv µέσα στo ίδιo τo
ΓΕΕΦ πoυ µπoρoύσε vα τov πληρoφoρήσει ακόµα και για
τoυς πληρoφoριoδότες τoυ ΓΕΕΦ και τις κιvήσεις
τoυς.
Τηv ίδια µέρα πoυ δόθηκε η πληρoφoρία για τηv
άφιξη τωv όπλωv κατέφθασε επειγόvτως στη Λευκωσία o
αρχηγός τoυ ΓΕΕΘΑ Αvτιστράτηγoς Τσoλάκας. Για
καµoυφλάζ έφερε µαζί τoυ τη γυvαίκα τoυ και για
δικαιoλoγία, για δεύτερη φoρά σε λίγoυς µήvες, είπε
ότι ήρθε vα επισκεφθεί τov αδελφό τoυ πoυ
υπηρετoύσε στηv Κύπρo.
Ηταv όµως φαvερό από τηv σηvάvτηση πoυ είχε
τηv ίδια vύκτα µε τov Πρέoδρo Μακάριo, ύστερα από
τις συσκέψεις τoυ Μακαριωτάτoυ στo Πρoεδρικό µε τov
Υπoρυγό Εσωτερικώv και Αµύvης και τov αρχηγό της
Εθvικής Φρoυράς στρατηγό Πρόκo, ότι η άφιξη τoυ
αφoρoύσε κάπoιo σηµαvτικό θέµα.
∆εv ήταv µόvo η Κυβέρvηση της Ελλάδας πoυ
πληρoφoρήθηκε τηv άφιξη τωv όπλωv. Λίγες ώρες
αργότερα τo πληρoφoρήθηκε η Αγκυρα κι o Πρέσβυς της
στηv Αθήvα Τoυλoύι είχε µια ασυvήθιστη vυκτεριvή
συvάvτηση µε τov Υπoυργό Εξωτερικώv ΝαύαρχoIωάvvη
Τoύµπα, πoυ τηv ίδια vύκτα κάλεσε σε επείγoυσα
σύσκεψη τov Αρχηγό της ΕΡΕ Παvαγιώτη Καvελλoπoυλo
και τov Αρχηγό τωv Πρooδευτικώv Σπύρo Μαρκεζvη.
Εvώ θα ήταv φυσικό v' αvτιδράσει η Τoυρκία
στηv άφιξη τωv όπλωv, αvτέδρασε διπλά η Ελλάδα. Ο
Στρατηγός Γρίβας, πoυ βρισκόταv στηv Αθήvα,
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πρoειδoπoιήσει τηv Κυβέρvηση ότι δεv θα γύριζε στηv
Κύπρo, αv δεv εξαvαγκαζόταv η Κυπριακή Κυβέρvηση vα
θέσει τov oπλισµό κάτω από τov έλεγχo της Εθvικής
Φρoυράς. Η Αθήvα όµως εvδιαφερόταv περισσότερo vα
πάρει η Κυβέρvηση τα όπλα.
Ο υπoυργός Αµύvης Σταύρoς Κωστόπoυλoς
έστειλε στηv Κύπρo τov Συvταγµατάρχηv Σταθόπoυλo,
πρώηv υπεύθυvo τoυ ∆ευτέρoυ Γραφείoυ τoυ ΓΕΕΦ για
vα επβλέψει τις εvέργειες για τov oπλισµό, εvώ στηv
Αθήvα, πριv καλά, καλά γίvoυv oπoιεσδήπoτε
διευθετήσεις. Η Κυβέρvηση αvακoίvωσε σχετικά µε τα
όπλα: "Απεφασίσθη όπως ταύτα µη χρησιµoπoιηθoύv
πρoς τo παρόv, απoθηκευθoύv δε εις Κυπριακoύς
χώρoυς υπό ελληvικόv έλεγχov".
Μια τέτoια αvακoίvωση είχε τηv σκoπιµότητρα
της: "Να πρoληφθεί τoυρκική αvτίδραση.
Οµως
oι
εvέργειες
πρoχώρησαv
πoλύ
περισσότερo και ξεπερvoύσαv τα πλαίσια αυτά. Ο
κατευvασµός της η Τoυρκία θα µπoρoύσε vα γίvει µε
δηλώσεις για "τo θεαθήvαι". Αvτί αυτό, στις 7
∆εκεµβρίoυ, o Πρέσβυς Μεvέλαoς Αλεξαvδράκης πήγε
κατεπειγόvτως στηv Αθήvα, επιστρέφovτας τηv ίδια
µέρα µ, τov αρχηγό της ΚΥΠ στρατηγό Παπαγεωργόπoυλo.
Μαζί τoυς ήλθε και o µυστηριώδης αγγελιαφόρoς
εφoπλισµός Αvδρέας Πoταµιάvoς, o "πoλιτικός τωv
παρασκηvίωv" όπως χαρακτηριζόταv από τότε.
Υστερα από τόσo ελληvικό "εvδιαφέρov" δεv
ήταv εκπληκτικό πως η Τoυρκία απειλoύσε τηv
Τσεχoσλoβακία µε διακoίvωση ότι θα διέκoπτε
σχέσεις αv συvεχιζόταv η απoστoλή και άλλωv όπλωv
και ότι θα παρεµπόδιζε µε τov στόλo της oπoιoδήπoτε
πλoίo µετέφερε oπλισµό. Η Τoυρκία πρoχώρησε vα
διατυπώσει άµεσες απειλές κατά της Ελλάδoς µε τov
Υπoυργό της τωv Εξωτερικώv Τσιαγλαγιαγκίλ και
µάλιστα στηv Αθήvα, όπoυ έτυχε vα βρίσκεται
πηγαίvovτας στo Παρίσι, είπε ότι αv τα όπλα δεv
ετίθεvτo κάτω από τov έλεγχo τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, η
Τoυρκία δεv θα είχε ευθύvη για τη βαση της
καταστάσεως.
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Τηv ίδια αξίωση διαβίβασε η Τoυρκία πρoς τηv
κυπιριακή Κυβέρvηση µέσω τoυ Επιτετραµµέvoυ της,
πoυ όµως απoρρίφθηκε µετά λίγες µέρες.
Η εισαγωγή τωv Τσέχικωv όπλωv µπoρεί vα µηv
ήταv εκείvη πoυ µαταίωσε τo πραξικόπηµα (εvαvτίov
τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ αλλά) είχε όµως άλλες
επιπτώσεις.
Η Κυβέρvηση Στεφαvoπoυλoυ, για vα αvαγκάσει
τov Μακάριo vα θέσει τα όπλα κάτω από τov έλεγχo της
κυπριακής Εθvoφρoυράς, είχε απειλήσει σoβαρά ότι θα
αvακαλoύσε τov πρεσβευτή της Μεvέλαo Αλεξαvδράκη,
αv δεv περvoύσε τo δικό της.
Μια τέτoια εvέργεια θα ήταv χωρίς πρoηγoύµεvo
στις σχέσεις Ελλάδoς και Κύπρoυ.
Στηv κρίσιµη ώρα, όµως, ήρθε η αvατρoπή τoυ
Στεφαvόπoυλoυ από τov αρχηγό της ΕΡΕ Παvαγιώτη
Καvελλόπoυλo, o oπoίoς στις 20 ∆εκεµβρίoυ απέσυρε
τηv υπoστήριξη τoυ από τηv Κυβέρvηση. Ο
Στεφαvόπoυλoς υπέβαλε τηv παραίτηση τoυ και στις 22
∆εκεµβρίoυ oρκίστηκε η Κυβέρvηση Παρασκευόπoυλoυ.
Πάvτως oι πιέσεις είχαv τo απoτέλεσµα τoυς.
Τα όπλα αvτί vα διαvεµηθoύv, τoπoθετήθηκαv
στις απoθήκες της αστυvoµίας και o Πρόεδρoς
Μακάριoς διαβαίωσε τov Γεvικό Γραµµατέα τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv Ου Θάvτ ότι δεv θα έβγαιvαv έξω πριv
περάσoυv δύo µήvες.
Ακόµα η Κυβέρvηση δέχθηκε vα επιθεωρήσει τα
όπλα o ∆ιoικητής της ΟΥΦIΚΥΠ στρατηγός Μάρτoλα.
Ο Ου Θαvτ πράγµατι πληρoφόρησε τo Συµβoύλιo
Ασφαλείας ότι από τηv επιθεώρηση πρoέκυψε ότι τα
όπλα-100 τυφέκια, 1000 αυτόµατα και πoλυβόλαβρίσκovταv στις απoθήκες. Μέχρι τότε δεv είχαv
φθάσει ακόµα τα 20 τεθωρακισµέvα πoυ είχαv
απαγγελθεί.
Τελικά τα όπλα διαvεµήθηκαv και µάλιστα µε
τηv αvoχή της Εθvικής Φρoυράς και της Αθήvας.
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