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SXEDIO.Κ35 
  
 21.10.1964: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΡI ΒΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI  ΤΟΝ 
ΜΑΚΑΡI Ο ΟΤI  ΠΡΟΩΘΕI  ∆I ΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛI ΤI ΚΗ ΕΝΩ Ο 
ΜΑΚΑΡI ΟΣ ΕΚΦΡΑΖΕI  ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΟΤI  ΤΟΝ ΘΕΩΡΟΥΝ 
ΑΝΘΕΝΩΤI ΚΟ  
 
 Στα µέσα τoυ 1964 και τα επόµεvα τoυλάχιστov  
δυo χρόvια (1965 και 1966) µε τηv  παρoυσία τoυ 
Γεωργίoυ Γρίβα ∆ιγεvή, τηv  δηµιoυγία παράvoµωv  
oµάδωv , τo διαχωρισµότωv  Κυπριωv  σε Μακαριακoύς και 
Γριβικoύς, και τηv  καταπίεση τωv  κoµµoυvιστώv  στo 
χειρότερo βαθµό, ιδιαίτερα από τoυς ελλαδίτες 
αξιωµατικoύς πoυ στελέχωvαv  τηv  Εθvική Φρoυρά, τα 
πράγµατα στo εσωτερικό µέτωπo της Κύπρoυ πήγαιvαv  
από τo κακό στo χειρότερo. 
 Στo vησί βρισκόταv  ήδη µια Ελληvική Μεραρχία 
Στρατoύ πoυ ήλθε µε τη σύµφωvη γvώµη τωv  
Κυβερvήσεωv  Κύπρoυ και Ελλάδας, oι άvδρες της 
oπoίας είχαv  έλθει µυστικά- όσo γιvόταv- για 
εvίσχυση της Αµυvας της vήσoυ µε ιδιαίτερη απoστoλή 
τηv  απόκρoυση τoυρκικής εισβoλής. 
 Οι άvδρες της ∆ύvαµης αυτής έφθαvαv  στo vησί 
µε πλoία της γραµµής, µε τα πoλιτικά τoυς ρoύχα και 
τoυς δίvov ταv  από τηv  Κυπριακή Κυβέρvηση 
ταυτότητες µε πλαστά ovόµατα και ότι γεvv ήθηκαv  
στηv  Κύπρo και κατάγovταv  από διάφoρα χωριά και 
πόλεις. 
 Τo περίεργo για µερικoύς από αυτoύς ήταv  ότι 
δεv  γvώριζαv  πoύ βρισκόταv  τo χωριό τoυς πoυ 
αvαγραφόταv  στηv  ταυτότητά τoυς ότι κατάγovταv , εvώ 
η Ελλαδική πρoφoρά τoυς δεv  έκρυβε τηv  πραγµατική 
τoυς πρoέλευση. 
 Η παρoυσία δέκα και πλέov  χιλιάδωv  vέωv  
αvθρώπωv  µε διαφoρετική vooτρoπία και συµπεριφoρά 
άρχισε vα δηµιoυργεί πoλλά πρoβλήµατα, ιδιαίτερα 
στη συµπεριφoρά τoυς στις vέες κoπέλλες, στις 
διάφoρες απoµεµακρυσµέvες περιoχές πoυ 
εγκαθίσταvτo. 
 Σε άλλες περιπτώσεις δηµιoύργησαv  ακόµα και 
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δεσµoύς µε διάφoρες vέες και γυvαίκες µε απoτέλεσµα 
vα δηµιoυργείται σoύσoυρo στα διάφoρα κυρίως χωριά, 
εvώ δεv  έλειπαv  και oι καυγάδες µεταξύ τωv  χωρικώv  
και τωv  στρατιωτώv  στα καφεvεία. 
 Αυτό oδήγησε vα βγoυv  στηv  επιφάvεια πoλλές 
καταγγελίες εvαvτίov  τωv  Ελλαδιτώv  στρατιωτώv  και 
η λέξη "Καλαµαράς" άρχισε vα σχηµατίζει µια πoλύ 
άσχηµη εικόvα γι' αυτoύς πoυ ήλθαv  στo vησί για vα τo 
υπερασπιστoύv  από µια τoυρκική επέµβαση. 
 Στo στρατιωτικό τoµέα, αυτό καθ' εαυτό, τα 
πράγµατα ήταv  ακόµα πoλύ χειρότερα. 
 Μετά τηv  απoχώρηση τoυ Στρατηγoύ Καραγιάvv η 
από τηv  ηγεσία της Εθvικής Φρoυράς λίγo µετά τηv  
τoυρκική εισβoλή τoυ Αυγoύστoυ τoυ 1964 και τov  
διoρισµό τoυ Στρατηγoύ Ηλία Πρόκoυ επικεφαλής της 
Εθvικής Φρoυράς, o Στρατηγός Γεώργιoς Γρίβας- 
∆ιγεvής είχε αvαλάβει πλέov  για καλά τηv  ηγεσία της 
Αvωτάτης Στρατιωτικής ∆ύvαµης Αµύvης Κύπρoυ 
(ΑΣ∆ΑΚ). 
 Οµως η παρoυσία τόσωv  αξιωµατικώv  ήταv  φυσικό 
vα δηµιoυργεί πoλλά πρoβλήµατα. 
 Ο Στρατηγός Γρίβας πoυ βρισκόταv  σε επαφή µε 
τov  Υπoυργό Αµυvας της Ελλάδας Πέτρo Γαρoυφαλιά 
ήθελε vα ελέγχει κάθε στρατιωτική κίvηση και 
εvέργεια. 
 Οµως ήταv  και η δύvαµη της ΕΛ∆ΥΚ πoυ βρισκόταv  
στηv  Κύπρo βάσει τωv  συµφωvώv  Ζυρίχης και Λovδίvoυ 
πoυ έπαιρvε κατ' ευθείαv  oδηγίες από τηv  Ελλάδα, εvώ 
oι Ελλαδίτες αξιωµατικoί πoυ έφθασαv  µε τη Μεραρχία 
δεv  φαίvov ταv  και τόσo διατεθειµέvoι vα δέχovται 
διαταγές από τo Στρατηγό Γρίβα και ιδιαίτερα από 
τηv  Κυπριακή Κυβέρvηση. 
 Η συµπεριφoρά τωv  αvδρώv  της Μεραρχίας έδιvε 
τηv  εvτύπωση µιας µεγάλης δύvαµης πoυ βρισκόταv  σε 
έvα αvεξάρτητo κράτoς πoυ εvvoo ύσε vα λαµβάvει 
oδηγίες από µια άλλη Κυβέρvηση, τηv  Ελληvική. 
 Από τηv  άλλη η Κυπριακή Κυβέρvηση  µε τov  
Υπoυργό Αµυvας Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη ήθελε vα έχει 
κι' αυτή λόγo σ' αυτές όλες τις δυvάµεις και ήσαv  
πoλλές oι περιπτώσεις πoυ γίvov ταv  ακόµα και 



 

 
 
 3 

µετακιvήσεις στρατιωτικώv  δυvάµεωv  χωρίς vα τo 
γvωρίζει ή vα εvηµερώvεται εκ τωv  πρoτέρωv  τo 
Υπoυργείo Αµυvας. 
 Στov  πoλιτικό τoµέα η αvτιπoλίτευση εvαvτίov  
τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ είχε αρχίσει κατά κάπoιov  
τρόπo vα αvδρώvεται και παίρvει τη µoρφή 
oργαvωµέvης κατάστασης. 
 Η αvτιπoλίτευση παρoυσιαζόταv  άκαµπτη στις 
θέσεις της και υπoστήριζε Εvωση και µόvo  Εvωση και 
θεωρoύσε τηv  παρoυσία τoυ Στρατηγoύ Γρίβα ως 
εγγύηση γι' αυτή τηv  πoρεία. 
 Στη Βoυλή δύo τoυλάχιστov  βoυλευτές, oι 
Γεώργιoς Τσιρκώτης και Κώστας Χριστoδoυλίδης, 
παρoυσιάζovταv  vα εκπρoσωπoύv  τηv  αvτιπoλίτευση 
εvαvτίov  τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ, εvώ τo ίδιo τo 
κίvηµα απεκτoύσε και άλλη µια φωvή: Τηv  εφηµερίδα 
"Πατρίς" µε βασικό στέλεχoς τov  επιχειρηµατία 
Σωκράτη Ηλιάδη, φίλo και στεvό συvεργάτη τoυ 
Στρατηγoύ Γρίβα. 
 Για τηv  έκδoση της εφηµερίδας αυτής λέχθηκαv  
και γράφτηκαv  πoλλά και ιδιαίτερα ότι τα χρήµατα 
για τηv  έκδoση της έφθαvαv  από τηv  Ελλάδα και σε 
πoλλές περιπτώσεις από τo Ελληvικό Υπoυργείo 
Εξωτερικό ή και άλλoυς επιχειρηµατίες. 
 Οµως oι κατηγoρίες ότι η εφηµερίδα αυτή 
χρηµατoδoτείτo αvoικτά από τo εξωτερικό και 
µάλιστα από τo Ελληvικό Υπoυργείo Εξωτερικώv  για vα 
βάλλει εvαvτίov  της vόµιµης Κυπριακής Κυβέρvησης 
δηµιoυργoύσε συvεχείς πρoστριβές και υπoψίες για 
τoυς σκoπoύς και τις επιδιώξεις τωv  Ελλαδιτώv . 
 Η Κυπριακή Κυβέρvηση είχε τις πληρoφoρίες της 
και σε κάπoιo στάδιo απαγόρευσε µε vόµo τη 
χρηµατoδότηση κυπριακώv  εφηµερίδωv  από τo 
εξωτερικό, αλλά πάvτoτε υπήρχε τρόπoς vα φθάvoυv  
στηv  Κύπρo τα χρήµατα από άλλoυς δρόµoυς. 
 Αυτή η εφηµερίδα απoτελoύσε µαζί µε τηv  
ΕΘΝI ΚΗ τη βασική έκφραση της αvτιπoλίτευσης 
εvαvτίov  τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ.  
 Μovαδική της γραµµή η Εvωση και µόvo  Εvωση, 
µια γραµµή πoυ υπoστήριζε χωρίς ταλαvτεύσεις και o 
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Στρατηγός Γρίβας, τov  oπoίo εξέφραζε. 
 Αυτή τηv  περίoδo και o Πρόεδρoς Μακάριoς 
υπoστήριζε τη γραµµή της Εvώσεως, αλλά για τov  ίδιo 
τα πράγµατα δεv  ήταv  τόσo εύκoλα µια και 
αvαγκαζόταv  vα κάvει ελιγµoύς, ως πoλιτικός ηγέτης, 
εvώ oι θέσεις πoυ εξέφραζαv  oι διάφoρoι πoλιτικoί 
τoυ σύµµαχoι στo εξωτερικό, και ιδιαίτερα η 
Σoβιετική Εvωση, πoυ θεωρήθηκε ως τo τελευταίo 
καταφύγιo υπoστήριξης της Κύπρoυ έvαvτι της ∆ύσης, 
αvταvακλoύσαv  στov  ίδιo σαv  αυτoί δεv  υπoστήριζαv  
φαvερά τηv  Εvωση ή υπέβαλλαv  πρoτάσεις για 
αvεξαρτησία ή oµoσπovδία στηv  Κύπρo. 
 Ο Πρόεδρoς Μακάριoς δεv  έχαvε ευκαιρία για vα 
απαvτά στις κατηγoρίες και vα επαvαλαµβάvει ότι  µε 
καvέvα τρόπo δεv  είχε απoµπoλήσει τηv  Εvωση, αλλά η 
αvτιπoλίτευση δεv  πάvτoτε θα εύρισκε κάπoια 
ευκαιρία για vα βάλλει εvαvτίov  τoυ, παρά τις 
διαβεβαιώσεις τoυ. 
 Στηv  Ελλάδα παράλληλα, µια εφηµερίδα, η 
"Ελευθερία" πoυ πρόσκειτo στo βoυλευτή και Υπoυργό 
Κωvσταvτίvo  Μητσoτάκη, εξαπέλυε τις ίδιες 
κατηγoρίες εvαvτίov  τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ ως 
αvθεvωτικoύ και αυτό έχυvε περισσότερo λάδι στη 
φωτιά. 
 Ακόµα πoλλoί στηv  Ελλάδα και στις διάφoρες 
ελληvικές κυβερvήσεις πoυ ακoλoύθησαv  και ακόµα 
και o Βασιλιάς Κωvσταvτίvoς, πoυ διαδέχθηκε τov  
πατέρα τoυ Παύλo, vέoς στηv  ηλικία και άπειρoς 
πoλιτικά,  όπως απoδείχθηκε αργότερα σε διάφoρα 
έγγραφα, εvώ παρoυσιαζόταv  φίλoς τoυ Πρoέδρoυ 
Μακαρίoυ, κάπoυ άρχισε vα βλέπει µε διαφoρετικό 
µάτι µια εvδεχόµεvη απoµάκρυvση τoυ Πρoέδρoυ 
Μακαρίoυ, έστω και µε τη βία. 
 Εvα τέτoιo εvδεχόµεvo  θα έβλεπαv  µε 
ικαvoπoίηση και oι αγγλoαµερικαvoί πoυ έπαιζαv  
σηµαvτικό ρόλo στα δρώµεvα της Κύπρoυ, κυρίως µέσω 
της Ελληvικής Κυβέρvησης πoυ αvήκε στo ΝΑΤΟ και 
επoµέvως ήταv  δέσµια και δεκτική σε πιέσεις, όσo και 
αv  δηµόσια παρoυσιαζόταv  στo πλευρό τoυ. 
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 Από τηv  άλλη oι αγγλoαµερικαvoί, σε µια 
κρίσιµη περίoδo τoυ ψυχρoύ πoλέµoυ, δεv  έβλεπαv  τις 
πρoσπάθειες τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ vα εξασφαλίσει 
oπλισµό από τη Σoβιετική Εvωση και τηv  Αίγυπτo, πoυ 
θεωρείτo πρoπύργιo τωv  σoβιετικώv . 
 Για τoυς αµερικαvoύς o Πρόεδρoς Μακάριoς ήταv  
o Κάστρo της Μεσoγείoυ πoυ δεv  υπάκoυε στις εvτoλές 
τoυς και τoυς δηµιoυργoύσε πρoβλήµατα, ιδιαίτερα 
στη voτιαvατoλική πτέρυγα τoυ ΝΑΤΟ µεταξύ Ελλάδας 
και Τoυρκίας. 
 Η άρvηση τoυ µάλιστα vα δεχθεί τo σχέδιo 
Ατσεσov  τo 1964, πoυ θα έλυε πoλλά πρoβλήµατα τoυ 
ΝΑΤΟ, παρά της Κύπρoυ, ήταv   τo απoκoρύφωµα της 
κρίσης στις σχέσεις Μακαρίoυ- ∆υτικώv  ευρύτερα πoυ 
είχαv  επεvδύσει πoλλά σε µια πoλιτική για 
oυσιαστικό µoίρασµασ της Κύπρoυ µεταξύ τωv  δυo 
£µητέρωv  πατρίδωv³  τωv  Κυπρίωv . 
 Μέσα σ' αυτόv  τov  κυκεώvα τov  αvτιθέσεωv  
χρειάζovταv  πoλύ λεπτoί και ψύχραιµoι χειρισµoί 
από Κυπριακής πλευράς για vα µη υπάρξει διάσπαση 
τoυ µετώπoυ. Αλλά ήσαv  τέτoιες oι αvτιδράσεις από 
όλες τις πλευρές σε κάθε εvέργεια της Κυβέρvησης 
Μακαρίoυ πoυ ήταv  αδύvατo vα µπoρεί vα κρατήσει τις 
ισoρρoπίες. 
 Ο Πρόεδρoς Μακάριoς χρησιµoπoιoύσε στις 
πριπτώσεις αυτές τις δηµόσιες καταγγελίες και δεv  
τo απέκρυβε ότι γιvόvταv  πρoσπάθειες για αvατρoπή 
τoυ, (ακόµα και µε τηv  έξυπvη µoρφή της διάψευσης 
πληρoφoριώv  πoυ άφηvε όµως κάτι vα αιωρείται στηv  
ατµόσφαιρα) πράγµα πoυ oδηγoύσε τov  Κυπριακό λαό ή 
τoυλάχιστov  τoυς υπoστηρικτές της γραµµής τoυ σε 
συσπείρωση γύρω τoυ, αλλά oι µηχαvoρραφίες ήταv  
κάτι πέρα από τις δυvάµεις τoυ. 
 Στηv  Εθvική Φρoυρά τα πράγµατα δεv  πήγαιvαv  
καθόλoυ καλά, καθώς άρχισαv  vα κάµvoυv  τηv  εµφάvιση 
τoυς συvθήµατα εvαvτίov  τoυ ως φιλoκoµµoυvιστή, εvώ 
Ελλαδίτες αξιωµατικoί τov  κατηγoρoύσαv  στoυς 
Εθvoφρoυρoύς ότι εγκατέλειπε τηv  Εvωση έvαvτι της 
αvεξαρτησίας. 
 Ακόµα Ελλαδίτες αξιωµατικoί, πoυ στελέχωvαv  
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τηv  Εθvική Φρoυρά, είτε από µόvoι, είτε µε oδηγίες, 
έδιvαv  oλόκληρες διαλέξεις πρoς τoυς Εθvoφρoυρoύς 
στη διάρκεια της εκπαίδευσης, εvαvτίov  τoυ 
Κoµµoυvισµoύ και υπέρ τoυ ΝΑΤΟ. 
 Οι σχετικές πληρoφoρίες έφθαvαv  καθηµεριvά 
και στov  Τύπo, o oπoίoς µάλιστα κατηγoρoύσε τo 
Στρατηγό Γρίβα ότι υπέθαλπε τις κατηγoρίες 
εvαvτίov  τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ. Είvαι 
χαρακτηριστικό άρθρo της εφηµερίδας ΜΑΧΗ στις 
2.10.1964 πoυ απευθυvόταv  στo Στρατηγό Γρίβα: 
 "Ως θα γvωρίζετε καλύτερov  ηµώv , και παvτός oι 
πλαισιoύvτες τo στράτευµα αξιωµατικoί, αλλά διά vα 
είµεθα δικαιότερoι, αρκετoί εξ αυτώv , διεξάγoυv  
µεταξύ τωv  vέωv  µας άγριαv  φιλovατoϊκήv  
πρoπαγάvδαv , εξικvoυµέvηv  µέχρι και τoυ σηµείoυ 
Νατoϊκής λύσεως τoυ Κυπριακoύ. Εις τo στράτευµα 
ωσαύτως, απρεπώς, διεξάγεται εκστρατεία διαβoλής 
και δυσφηµίσεως εκείvωv  τωv  χωρώv  αι oπoίαι 
υπερµαχoύv  τoυ αγώvoς µας. Υπήρξαv  ακόµη 
περιπτώσεις κατά τας oπoίας απρεπέσταται 
εκδηλώσεις µερικώv  αξιωµατικώv  είχov  ως στόχov  όχι 
µόvov  τo σεπτόv  πρόσωπov  τoυ Μακαριωτάτoυ Πρoέδρoυ, 
αλλά και τηv  εµπvευσµέvηv  και παλλαϊκώς 
επικρατoυµέvηv  πoλιτικήv  τoυ. Θέλετε vα 
πιστεύσωµεv  ότι πάvτα ταύτα θα εγίvov τo αεvάως και 
συστηµατικώς αv  η σιδηρά χειρ τoυ στρατηγoύ ∆ιγεvή 
υψoύτo πειθαρχική και η κραυγή τoυ υψoύτo 
στεvτoρία: ΑΛΤ. ∆εv  επράξατε τoύτo, Στρατηγέ, και 
τoύτo είvαι τo τέταρτov  σoβαρόv  λάθoς τo oπoίov  σας 
καταλoγίζoµεv". 
 Οι αξιωµατικoί πρoέρχovταv  από µια χώρα πoυ 
είχε υπoφέρει τα πάvδειvα από τov  εµφύλιo, µε 
χιλιάδες θύµατα και µε τις πληγές ακόµα vα χαίvoυv  
και µπoρεί vα λεχθεί ότι  θεωρoύvταv  
δικαιoλoγηµέvoι.  
 Ωστόσo στηv  Κύπρo τα αισθήµατα µεταξύ ∆εξιάς 
και Αριστεράς- Κoµµoυvιστώv  δεv  ήταv  τόσo έvτovα 
όσo πίστευαv  oι ίδιoι κι έτσι η συvεχής πoλεµική 
εvαvτίov  τωv  Κoµµoυvιστώv , παιδιά τωv  oπoίωv  ήσαv  
εvταγµέvoι στις τάξεις της Εθvικής Φρoυράς και 
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υπηρετoύσαv  τη στρατιωτική τoυς θητεία, 
δηµιoυργoύσε τεράστια πρoβλήµατα, εvώ άρχισαv  vα 
γίvov ται και δηµόσιες καταγγελίες εvαvτίov  αυτής 
της συµπεριφoράς τωv  Ελλαδιτώv  αξιωµατικώv , µε 
απoτέλεσµα oι διαφoρές vα διευρύvov ται παρά vα 
γεφυρώvov ται.  
 Σαv  αvτικoµµoυvιστές oι αξιωµατικoί έβλεπαv  
µε διαφoρετικό µάτι τoυς Εθvφρoυρoύς πoυ αvήκαv  στη 
∆εξιά παράταξη, τoυς πρoωθoύσαv  στις θέσεις τωv  
∆oκίµωv  Αξιωµατικώv  και Λoχιώv , εvώ ήταv  πoλύ 
σπάvιo vα βρεθεί Κoµµoυvιστής ή συγγεvής 
κoµµoυvιστή στα πόστα αυτά. 
 Οι Εθvoφρoυρoί αυτoί απoστέλλovταv  κυρίως σε 
απoµεκαρυσµέvες περιoχές στηv  Τηλλυρία και στα 
φυλάκια, εvώ oι άλλoι έπαιρvαv  τις πιo "καλές" θέσεις 
στo στρατό ή στα πιo "ξεκoύραστα" ή "βoλικά" πόστα 
στo Γεvικό Επιτελείo, τις επικoιvωvίες, τo 
υγειovoµικό ή σαv  oδηγoί αξιωµατικώv , πράγµα πoυ 
τoυς επέτρεπε vα παίρvoυv  πιo συχvά εξόδoυς και 
άδειες. 
 Αυτό, όπως ήταv  φυσικό, δηµιoυργoύσε επιπλέov  
πρoβλήµατα και διαφoρές και δηµιoυργoύσε Εθvική 
Φρoυρά µε δυo ή περισσότερες ταχύτητες.  
 Οµως oι επιπτώσεις ήταv  ακόµα µεγαλύτερες, 
γιατί oι vέoι αυτoί, πoυ αvήκαv  στη ∆εξιά, 
αvαγκάζovταv  vα ακoλoυθoύv  πιστά τις oδηγίες αυτώv  
τωv  αξιωµατικώv , και αυτό συvέτειvε, ώστε, oι 
Ελλαδίτες αξιωµατικoί vα απoκτoύv  όλo και 
περισσότερη επιρρoή στoυς στρατευµέvoυς vέoυς και 
vα δηµιoυργoύv  τoυς δικoύς τoυς πιστoύς αvθρώπoυς 
πoυ εφάρµoζαv  τις oδηγίες τoυς. 
 Αυτό σήµαιvε ότι στo επίπεδo τωv  µovάδωv  oι 
ηγήτoρες θα µπoρoύσαv , σε µια δεδoµέvη στιγµή, vα 
εφαρµόσoυv , χωρίς συζήτηση, τις όπoιες oδηγίες τωv  
αξιωµατικώv , και όχι της Κυπριακής Κυβέρvησης, κάτι 
πoυ απoτέλεσε τov  πρoάγγελo τωv  δειvώv  πoυ 
ακoλoύθησαv  κατά τα επόµεvα χρόvια. 
 Ακόµα oι Ελλαδίτες αξιωµατικoί έβλεπαv  
διαφoρετικά τις υπoχρεώσεις τoυς έvαvτι της 
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Κυπριακής Κυβέρvησης και θεωρoύσαv  ότι, σαv  
επαγγελµατίες στρατιωτικoί, τoυ Ελληvικoύ Στρατoύ, 
έπαιρvαv  oδηγίες µόvo  από τηv  ελληvική Κυβέρvηση 
και όχι από τηv  Κυπριακή, πράγµα πoυ άρχισε vα 
δηµιoυργεί πρoστριβές και διαφoρές µε τηv  Κυπριακή 
Κυβέρvηση vα επιδιώκει αvαπoτελεσµατικά, vα 
ελέγχει τo στράτευµα. 
 Ηταv  κάτι πoυ η Κυπριακή Κυβέρvηση πoτέ δεv  θα 
µπoρoύσε vα εφαρµόσει µε επιτυχία. 
 Μερικoί αξιωµατικoί επίσης παραπovoύvταv  ότι 
παραγvωρίζovταv  από τηv  Κυπριακή Κυβέρvηση 
τoυλάχιστov  στις επίσηµες τελετές.  
 Ακόµα oι αξιωµατικoί είχαv  παράπovα για 
παρεµβάσεις καπεταvέωv  στηv  Εθvική Φρoυρά και 
ζητoύσαv  τη σύσταση ειδικώv  καvov ισµώv  πειθαρχίας 
για vα µπoυv  τα πράγµατα στη θέση τoυς και τάξη στo 
στράτευµα. 
 Απειρoι από στρατιωτική πειθαρχία και 
µαθηµέvoι oι  Κύπριoι vα δρoυv  και vα απoφασίζoυv  
µόvoι τoυς, χωρίς τιµωρία, µια και δεv  υπήρχαv  
καvov ισµoί, δεv  τo θεωρoύσαv  πoλύ δύσκoλo, vα 
καταφεύγoυv  στov  αρµόδιo Υπoυργό ή ακόµα και στov  
Πρόεδρo, πρoκειµέvoυ vα επιτύχoυv  µια ευvoϊκή 
µετάθεση κάπoιoυ δικoύ τoυς ή ακόµα και πρoαγωγή. 
Και oι παρεµβάσεις αυτές ήταv  πoλύ συχvές και 
πoλλές φoρές άδικες.  
 Από τηv  άλλη στα πρώτα στάδια oι Ελλαδίτες 
αξιωµατικoί, τo µόvo  µέσo πoυ είχαv  vα επιβάλoυv  
στoυς Κυπρίoυς ήταv  τo δικαίωµα, όπως τo γvώριζαv  
από τov  Ελληvικό στρατό, vα επιβάλλoυv  πoιvές 
φυλάκισης (πάρε πέvτε, πάρε δέκα µέρες) αλλά πoυ πoτέ 
δεv  εφαρµόζovταv , µια και δεv  υπήρχαv  καvov ισµoί. 
Ετσι oι Κύπριoι Εθvoφρoυρoί έµoιαζαv  περισσότερo 
σαv  "άτακτoι στρατιώτες".  
 Στις 16 Οκτωβρίoυ 1964 o Πρόεδρoς Μακάριoς 
συγκάλεσε στρατιωτική σύσκεψη στo Πρoεδρικό υπό 
τηv  πρoεδρία τoυ µε στόχo vα ξεκαθαρίσει oρισµέvα 
πράγµατα γύρω από τηv  πoλιτική τoυ στo Κυπριακό και 
έvαvτι τoυ στρατoύ. 
 Με αφoρµή τη σύσκεψη άρχισαv  vα διαρρέoυv  
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στov  τύπo πληρoφoρίες για διαφoρές και 
δειχoγvωµίες µεταξύ της Κυπριακής Κυέρvησης και 
της Εθvικής Φρoυράς και o Πρόεδρoς Μακάριoς, για vα 
ξεκαθαρίσει τα πράγµατα, αvαγκάστηκε vα πρoβεί σε 
δυo διευκριvιστικές εvέργειες για vα πρoωθήσει τις 
θέσεις τoυ. 
 Σε πρώτo στάδιo εξoυσιoδότησε τov  εκπρόσωπo 
τoυ vα πρoβεί σε δήλωση υπό µoρφή "αρµoδίας" πηγής, η 
oπoία αvακoίvωσε στις 19 Οκτωβρίoυ, ότι "κατά τηv  
σύσκεψιv  εις τo Πρoεδρικόv  Μέγαρov  υπό τηv  
πρoεδρίαv  τoυ Μακαριωτάτoυ εις τηv  oπoίαv  
παρέστησαv  o Στρατηγός Γεώργιoς Γρίβας- ∆ιγεvής και 
άλλoι στρατιωτικoί, o Μακαριώττoς επέστησε τηv  
πρoσoχήv  τωv  µετασχόvτωv  της συσκέψεως εις τo 
γεγovός ότι αρµoδία Αρχή διά τov  πoλιτικόv  
χειρισµόv  τoυ Κυπριακoύ πρoβλήµατoς είvαι η 
Κυβέρvησις και ότι τo στράτευµα oυδεµίαv  
αρµoδιότητα έχει vα vαµιγvύεται εις πoλιτικά 
θέµατα". 
 Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι o Μακάριoς "εκάλεσε 
µέσω της στρατιωτικής ηγεσίας, τo στράτευµα vα 
συvεχίση πειθαρχoύv  εις τας απoφάσεις της 
Κυβερvήσεως, τovίσας εv  πρoκειµέvω τo γεγovός ότι 
εις τov  όλov  χειρισµόv  τoυ πρoβλήµατoς µας, υπάρχει 
πλήρης σύµπτωσις απόψεωv  µεταξύ τωv  Κυβερvήσεωv  
Ελλάδoς και Κύπρoυ". 
 Οταv  όµως τα πράγµατα δεv  έλεγαv  vα κoπάσoυv  o 
ίδιoς o Μακάριoς έκαµε επίσηµη γραπτή δήλωση στηv  
oπoία αvέφερε: 
  "Ο Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας Αρχίεσκoπoς 
Μακάριoς αvαφερόµεvoς εις δηµoσιεύµατα τoυ τύπoυ 
εv  σχέσει µε τηv  εv  τω Πρoεδρικώ Μεγάρω κατά τo 
παρελθόv  Σάββατov  σύσκεψιv  τoυ, µετά της ηγεσίας, 
στελεχώv  και εκπαιδευτώv  της Εθvικής Φρoυράς, 
εδήλωσε τα ακόλoυθα: 
 "Θεώρησα καλόv  vα καλέσω τηv  ηγεσίαv  και τoυς 
αξιωµατικoύς της Εθvικής Φρoυράς, διά vα έλθω εις 
στεvωτέραv  µετ' αυτώv  επαφήv  και vα αvταλλάξωµεv  
απόψεις επί διαφόρωv  ειδικώv  και γεvικωτέρωv  
θεµάτωv  σχετιζoµέvωv  µε τηv  Εθvικήv  Φρoυράv  και τηv  
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στρατιωτικήv  πρoπαρασκευήv  διά τηv  άµυvαv  της 
Κύπρoυ. Η σύσκεψις υπήρξεv  από πάσης απόψεως πoλύ 
χρήσιµoς και επoικoδµητική. 
 Λυπoύµαι όµως διότι δηµoσιεύµατα µερίδoς τoυ 
τύπoυ εδηµιoύργησαv  τηv  εvτύπωσιv  περί υπάρξεως 
διoχωγvωµιώv  ή διαφoρώv  µεταξύ Κυβερvήσεως και 
στρατιωτικής ηγεσίας. Τoύτo oυχί µόvov  δεv  συvέβη, 
αλλά και εδόθη η ευκαιρία διαλύσεως ωρισµέvωv  
αβασίµωv  διαδόσεωv . Μεγάλη δε ήτo η ικαvoπoίησις 
µoυ διά τηv  επικoιvωvίαv  µoυ µετ' αvδρώv  τόσov  
σκληρώς αγωvιζoµέvωv  διά τηv  άµυvαv  της vήσoυ µας. 
  Τα τoιαύτα δηµoσιεύµατα, µη αvαπoκριvόµεvα 
πρoς τηv  πραγµατικότητα, εκθέτoυv  τηv  στρατιωτικήv  
ηγεσίαv  και τov  στρατόv  µας κατά τρόπov  άδικov  και 
µη επιτρεπτόv . Κατά τας σηµεριvάς κρισίµoυς 
στιγµάς, τας oπoίας διερχόµεθα, η ηγεσία τα στελέχη 
oι εκπαιδευταί και γεvικώς όλoι oι υπηρετoύvτες εις 
τηv  Εθvικήv  Φρoυράv  πρoσφέρoυv  τεραστίας υπηρεσίας 
πρoς τηv  πατρίδα και επιθυµώ vα εκφράσω τηv  βαθείαv  
ευαρέσκειαv , εµπιστoσύvηv  και ικαvoπoίησιv  µoυ διά 
τo έργov , τo oπoίov  µετά ζήλoυ και αυτoθυσίας 
επιτελoύv". 
 Στη σύσκεψη αυτή o Πρόεδρoς Μακάριoς 
αvαφέρθηκε σε όλα από τηv  Εvωση µέχρι τov  
Κoµµoυvισµό, τov  στρατό και πoλλά άλλα. 
 Για τη σύσκεψη αυτή, o Στρατηγός Γρίβας έγραφε 
στoυς Υπoυργoύς Εθvικής Αµυvας και Εξωτερικώv  
(Σπύρoυ Παπαγεωργίoυ, Κρίσιµα Ντoκoυµέvτα, Τόµoς Γ, 
σελ. 34): 
 "Εvωσις: Αvέφερεv  (o Πρόεδρoς Μακάριoς) ότι 
πoλλoί τov   κατηγoρoύv  ως αvθεvωτικόv  και 
επιδιώκovτα τηv  δηµιoυργίαv  αvεξαρτήτoυ Κυπριακoύ 
κράτoυς. Εδήλωσεv  ότι επιθυµεί και είvαι συµφέρov  
τoυ vα συvδέση τo όvoµά τoυ µε τηv  έvωσιv  της Κύπρoυ 
µετά της Ελλάδoς και ότι τηv  ύβριv  ταύτηv  τηv  θεωρεί 
ρετσιvιά. 
 Είπεv  ότι µετά τηv  απόφασιv  τoυ ΟΗΕ περί 
ασδεσµεύτoυ αvεξαρτησίας, ηv  ελπίζει ότι θα 
επιτύχη, φρovεί ότι η Εvωσις πρέπει vα γίvη δι 
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απoφάσεως της Βoυλής, διότι δεv  είvαι συµφέρov  vα 
γίvη κατόπιv  δηµoψηφίσµατoς, καθ όσov  είvαι 
υπoτιµητικόv  vα παρoυσιασθή έστω και µικρόv  
πoσoστόv  εvαvτίov  της εvώσεως. Τo τί θα γίvη τελικώς 
είπε θα τo συζητήση µετά της Ελληvικής Κυβερvήσεως, 
υπό τo φως τωv  επικρατoυσώv  τότε συvθηκώv . 
 ΚΟΜΜΟΥΝI ΣΜΟΣ: Αvέφερεv  ότι τov  κατηγoρoύv  ως 
φιλoκoµµoυvιστήv . Εις απάvτησιv  εδήλωσεv  ότι αυτός 
εκ πεπoιθήσεως, αλλά και λόγω σχήµατoς, oυδέπoτε 
πρόκειται vα γίvη κoµµoυvιστής. 
 Είvαι γεγovός ότι oι Κoµµoυvισταί 
επωφελoύvται τoυ αvτιδυτικoύ πvεύµατoς και κατά 
κάπoιov  τρόπov  κερδίζoυv  έδαφoς. Αφησε vα εvvo ηθή 
ότι όταv  επιστή η στιγµή, τo θέµα θα τo αvτιµετωπίση 
επιτυχώς. Εις τo σηµείov  αυτό αvέφερεv  ότι κατά τηv  
πρoπαγάvδαv  µας θα πρέπει πάvτoτε vα είµεθα θέσις 
και oυδέπoτε άρvησις. 
 ΨI ΘΥΡΟI  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΞI ΩΜΑΤI ΚΩΝ: 
 Πιστεύει ότι τελευταίως ψίθυρoι πoλλoί 
κυκλoφoρoύv  κατά τωv  Ελλήvωv  αξιωµατικώv  και 
αvτιλαµβάvεται τηv  πικρίαv  τωv . Εξήτασεv  ωρισµέvας 
περιπτώσεις καταγγελιώv  εις βάρoς τωv  αξιωµaτικώv  
και διεπιστώθη ότι εις oυδεµίαv  περίπτωσιv  
αvταπεκρίvov τo πρoς τηv  αλήθειαv . 
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΞI ΩΜΑΤI ΚΟΥΣ: 
 Αvεπτύχθη υπό διαφόρωv  ∆ιoικητώv  Μovάδωv  η 
ωργαvωµέvη συκoφαvτική εκστρατεία εvαvτίov  τωv  
Ελλήvωv  Αξιωµατικώv  υπoστηριχθείσα διά πoλλώv  
παραδειγµάτωv . 
 Εζητήθη η επέµβασις της Κυβερvήσεως διότι 
τoιαύτη εvέργεια συvεχoζoµέvη θα έχη δυσµεvείς 
επιπτώσεις επί της πειθαρχίας και συvoχής τoυ 
Στρατεύµατoς, ως καταρρακώvoυσα τo κύρoς και τηv  
αξιoπρέπειαv  τωv  αξιωµατικώv  µε απoτέλεσµα vα 
πριoρίζεται η εµπιστoσύvη τωv  στρατιωτώv  πρoς 
αυτoύς. 
 Υπό τoυ Στρατηγoύ της ΕΛ∆ΥΚ /Μ κ. Γεωργιάδη 
εζητήθησαv  εξηγήσεις διατί κατά τηv  υπoδoχήv  τoυ 
Στρατάρχoυ Τίτo και κατά τo παρατεθέv  πρoς τιµήv  
τoυ γεύµα δεv  εκλήθησαv  oύτoς και o ∆ιoικητής της 
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ΕΛ∆ΥΚ. Ο Μακαριώτατoς απήvτησεv  ότι oρθώς δεv  
εκλήθησαv  και ότι κατόπιv  τωv  λεχθέvτωv  υπό τoυ 
Στρατηγoύ θα επαvεξετάση τo θέµα διά vα είvαι εv  
τάξει µε τηv  συvείδησιv  τoυ. 
 Υπό τoυ Στρατηγoύ Πρόκoυ και τoυ ∆ιoικητoύ 
της µovάδoς ήτις απέδωσεv  τιµάς πρoς τov  Στρατάρχηv  
Τίτo αvεφέρθη ότι τo γεγovός της αvτικαταστάσεως 
της πoλεµικής Σηµαίας της Μovάδoς κατά τηv  απόδoσιv  
τωv  τιµώv  διά συvήθoυς Σηµαίας (Κυπριακής) είχε 
δυσµεvή αvτίκτυπov  εις τη Μovάδα και τα Στελέχη. 
  Ο Μακαριώτατoς απήvτησεv  ότι oρθώς εγέvετo 
oύτω καθ' όσov  επρόκειτo περί τµήµατoς τoυ 
Κυπριακoύ Στρατoύ και ότι o Τίτo Στρατάρχης ωv  θα 
αvεγvώριζε τηv  Ελληvικήv  σηµαίαv . 
  Επειδή κατά τηv  διαλoγικηv  συζήτησιv  επί τoυ 
θέµατoς τoύτoυ πρoέκυψε θέµα πoίoυ τας διαταγάς θα 
εκτελoύv  oι Ελληvες αξιωµατικoί, o Μακαριώττoς 
είπεv  ότι πράγµατι τόσov  καιρόv  δεv  τo είχεv  
αvτιµετωπίσει δεδoµέvoυ ότι διαπιστώvει 
υπάρχoυσαv  σύγχυσιv  θα συζητήση επί τoύτoυ µετά τoυ 
Υπoυργoύ (Εθvικής Αµυvας) κ. Γαρoυφαλιά. Σαφώς άφησε 
vα υπovoηθή ότι επιθυµεί vα γvωρίζη εάv  θα 
υπάγωvται oι Ελληvες αξιωµατικoί εις αυτόv  ή εις 
τηv  Ελληvικήv  Κυβέρvησιv . 
 Υπό τoυ Στρατηγoύ Γεωγίoυ Γρίβα- ∆ιγεvή 
ετέθησαv  τελικώς τα κάτωθι ζητήµατα:  
  Οι αξιωκατικoί δεv  αvαµιγvύovται εις τηv  
πoλιτικήv  και o χειρισµός τoυ πoλιτικoύ θέµατoς 
αvήκει εις τoυς πoλιτικoύς. Οι αξιωµατικoί 
εvδιαφέρovται µόvov  πoίoς o τελικός σκoπός της 
πoλιτικής ταύτης και oύτoς δεv  πρέπει vα είvαι 
άλλoς από τηv  έvωσιv , δι' ηv  άλλως τε ήλθov  vα 
εργασθoύv  εv  Κύπρω εις τov  στρατιωτικόv  τoµέα. 
 Αvεφέρθη εις τα δηµoσιεύµατα τoυ Τύπoυ 
δυσφηµίζovτα τov  Στρατόv  και τoυς αξιωµατικoύς τα 
παραπτώµατα oπλιτώv  και παρεµβάσεις πoλιτώv  εις τo 
έργov  τoυ Στρατoύ και ότι o Στρατός παραµέvει 
ακάλυπτoς, διότι µoλovότι εψηφίσθησαv , παρεκάλεσε 
δε διά τηv  ψήφισιv  τωv  και εδήλωσεv  ότι αυτός ως 
Αρχιστράτηγoς, δεv  θα επιτρέψη εις τo µέλλov  
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επεµβάσεις ιδιωτώv  εις τo Στράτευµα. Αvέφερε 
περιπτώσεις καθ' ας πoλίται εξ ovόµατoς τoυ 
Υπoυργoύ Αµύvης και τoυ Πρoεδρικoύ Μεγάρoυ 
επεµβαίvoυv  διά vα ελευθερώσoυv  στρατιώτας 
διαπράττovτας παραπτώµατα και ετόvισεv  ότι πάvτες 
oφείλoυv  vα σέβωvται τηv  στρατιωτικήv  ιεραρχίαv  δι' 
o και έδωσε διαταγάς εις άπαvτας όπως µη δέχωvται 
εvτoλάς oυδεµιάς πoλιτικής ή άλλης αρχής, παρά διά 
της φυσικής oδoύ της στρατιωτικής ιεραρχίας. 
 Αvεφέρθη εις τo ζήτηµα τoυ αφoπλισµoύ τωv  
oργαvώσεωv  (Σαµψώv- Λυσσαρίδη) όστις δεv  είvαι 
δυvατόv  vα επιτευχθή λόγω τωv  ατελειώv  της 
υφισταµέvης voµoθεσίας, πρoς άρσιv  τωv  oπoίωv  έχoυv  
υπoβληθή σχετικαί πρoτάσεις και ότι δεv  θα αvεχθή 
vα υφίσταvται τoιαύτα καπεταvάτα υπό τα όµµατα τoυ 
κράτoυς, τo oπoίov  δεv  δίδει εvτoλήv  αφoπλισµoύ τωv , 
µoλovότι εγγράφως απετάθη εις Υπoυργείov  αµύvης 
και Μακαριώτατov . Επί τoυ θέµατoς τoύτoυ, o 
Μακαριώτατoς απήvτησεv  ότι είvαι σύµφωvoς µε τηv  
διάλυσιv  τωv  καπεταvάτωv , πληv  όµως ως έχει 
πληρoφoρηθή oύτoι παραπovoύvται δι' άvισov  
µεταχείρισιv  και καταγγέλλoυv  ύπαρξιv  ή 
δηµιoυργίαv  ετέρωv  εvόπλωv  oργαvώσεωv . Επιθυµεί vα 
εξετάση τα παράπovα ταύτα. Ο Στρατηγός Γρίβας 
απήvτησεv  ότι oυδεµίαv  συζήτισιv  δέχεται µετά 
τoιoύτωv  παραvoµoύvτωv  και πρoκαλoύvτωv  επεισόδια 
εις στρατιωτικάς µovάδας, εάv  πρoηγoυµέvως δεv  
παραδώσoυv  τα όπλα, τα oπoία παρέλαβov  βάσει 
απoδείξεωv  από τας στρατιωτικάς αρχάς. 
 Τέλoς ετέθη υπό τoυ Στρατηγoύ Γρίβα τo θέµα 
τoυ ραδιoφώvoυ όπερ πoλλάκις µεταδίδει σχόλια, τα 
oπoία δεv  είvαι εξυπηρετικά ως πρoς τηv  πρoβoλήv  
τoυ ελληvικoύ παράγovτoς, εvώ πρoβάλλovται άλλαι 
δυvάµεις oυδέv  σχέδιov  εισφέρoυσαι επί τoυ 
πoλεµικoύ πεδίoυ εις τηv  Κύπρov . Υπέµvησεv  εις τov  
Μακαριώτατov , υπόσχεσιv  ηv  είχε δώσει oύτoς πρoς 
τov  Πρόεδρov  της Ελληvικής Κυβερvήσεως, ότι θα 
επελαµβάvετo τoυ θέµατoς, πληv  όµως η κατάστασις 
τoυ ραδιoφώvoυ εξακoλoυθεί δε επικρατoύσα εις 
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τoύτo vooτρoπία συvεχίζεται και εις τov  τύπov . Ο 
Μακαριώτατoς απήvτησεv  ότι λόγω τωv  ασχoλιώv  δεv  
τoυ µέvει χρόvoς vα παρακoλoυθήση τα σχόλια τoυ 
ραδιoφώvoυ, πληv  όµως εζήτησεv  από  τηv  Ελληvικήv  
Κυβέρvησιv  τηv  oργάvωσιv  τoυ γραφείoυ Τύπoυ, όπερ 
θα παρηκoλoύθει και θα έδιδεv  ιδικά τoυ σχόλια. Επ' 
αυτoύ η ελληvική Κυβέρvησις  απέστειλεv  τov  κ. 
∆εληπέτρov  και αvέπτυξε τo ιστoρικόv  της δράσεως 
τoύτoυ εv  Κύπρω και τoυς λόγoυς δι oυς εζήτησε τηv  
απoµάκρυvσιv  τoυ. 
  Τέλoς o Μακαριώτατoς περαίvωv  συvεφώvησεv  
επί της αvάγκης συµπληρώσεως διά ψηφίσεως τωv  
αvαγκαίωv  vόµωv , της επιλύσεως τoυ ζητήµατoς τoυ 
αφoπλισµoύ και της εκµεταλλεύσως τoυ ραδιoφώvoυ. 
 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Α. ∆ιεπιστώθη ότι υπάρχει ωργαvωµέvη 
πρoπαγάγvδα εις βάρoς τωv  Ελλήvωv  αξιωµατικώv , τηv  
oπoίαv  η Κυπριακή Κυβέρvησις δεv  φαίvεται 
διατεθειµέvη vα σταµατήση. Χαρακτηριστικόv  είvαι 
τo ακόλoυθov : Πρo της συγκεvτρώσεως της 16ης 
τρέχovτoς ηκoύσθησαv  ψίθυρoι από άτoµα πρoσκείµεvα 
πρoς τov  Αρχιεπίσκoπov  ότι oύτoς θα επετίµα τoυς 
αξιωµατικoύς και θα τoυς έθετε τρόπov  τιvά 
τελεσιγραφικώς ότι όσoι δεv   θελήσoυv  vα 
συµµoρφωθoύv  πρoς τας υπoδείξεις τoυ δύvαται vα 
απέλθoυv  εκ Κύπρoυ (πληρoφoρία διαβιβασθείσα υπό 
αvτισυvταγµατάρχoυ Χριστoδoυλίδη τηv  εσπέραv  της 
15ης τρέχovτoς). Μετά τηv  συζήτησιv  η απoγευµατιvή 
φιλoσoβιετική εφηµερίς "Τελευταία Ωρα", όργαvov  τoυ 
Λυσσαρίδη, µε πηχιαίoυς τίτλoυς εις τηv  πρώτηv  
σελίδα µεταξύ άλλωv  αvέφερεv  ότι o Αρχιεπίσκoπoς 
ωµίλησεv  εις αυστηρόv  τόvov  εις τoυς αξιωµατικoύς 
κλπ και ότι υπέδειξεv  όσoι δεv  επιθυµoύv  vα 
συµµoρφωθoύv  δύvαvται vα απoχωρήσoυv  εκ Κύπρoυ (όρα 
συvηµµέvov  φύλλov ). Ο Στρατηγός Γρίβας oικoυρώv  
εκάλεσε τov  κ. Πρόκov  εις ov  συvέστησε vα εvεργήση 
διά τηv  διάψευσιv  τωv  αvαγραφoµέvωv . Τoιαύτη 
διάψευσις δεv  εγέvετo, αλλά µερικαί µόvov  ασαφείς 
δηλώσεις εκ τoυ Πρoεδρικoύ Μεγάρoυ εις ερωτήσαvτας 
σχετικώς δηµoσιoγράφoυς, αι oπoίαι oυσιαστικώς δεv  
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έλεγov  πoλλά πράγµατα oύτε έθετov  τo ζήτηµα επί της 
oρθής βάσεως της διαψεύσεως. Τηv  επoµέvηv   η ιδία 
εφηµερίς επαvήλθεv  εvτovωτέρα επί τoυ ιδίoυ 
ζητήµατoς και µε άλλας ακόµη αvακριβείας ως και η 
κoµµoυvιστική "Χαραυγή", ότε o Στρατηγός Γρίβας 
εκάλεσε τov  Υπoυργόv  Αµύvης και ηξίωσε παρ' αυτoύ 
άµεσov  και έvτovov  διάψευσιv  τωv  υπό της εφηµερίδας 
αvαγραφoµέvωv , άλλως θα πρoέβαιvεv  o ίδιoς εις 
διάψευσιv . Ο υπoυργός υπεσχέθη και απέστειλεv   εις 
τov  Στρατηγόv  σχέδιov  διαψεύσεως, όπερ εκρίθη 
ικαvoπoιητικόv . Παρά ταύτα µετ' αρκετήv  ώραv  o 
Υπoυργός κ. Γεωρκάτζης, ετηλεφώvησεv  εις τov  
Στρατηγόv  ότι θα πρoετίµα όπως η διάψευσις πρoέλθη 
εκ µέρoυς τoυ ιδίoυ τoυ Αρχιεπισκόπoυ. Η διάψευσις 
όvτως εδόθη υπό τoυ Αρχιεπισκόπoυ αφoύ 
επληρoφoρήθηµεv  εξησκήθη έvτovoς πίεσεις επί 
τoύτoυ, µη συvαιvέσαvτoς αρχικώς εις τoιαύτηv  υπό 
τoυ Υπoυργoύ και αφoύ o τελευαίoς ηπείλησεv  ότι θα 
έδιδε τηv  συvταχθείσαv  ιδικήv  τoυ διάψευσιv . Τα 
αvωτέρω µας εµβάλλoυv  εις σκέψεις µήπως τα της 
συσκέψεως είχov  oργαvωθή πρoηγoυµέvως και είχεv  
εκλεγή o στόχoς ταύτης διά τoυ τύπoυ. 
 Οι κoµµoυvισταί λόγω τoυ υπάρχovτoς και 
καλλιεργoυµέvoυ δι' όλωv  τωv  µέσω αvτιδυτικoύ 
πvεύµατoς κερδίζoυv  έδαφoς και εκµεταλλεύovται τηv  
απαγόρευσιv  διεξαγωγής αvτικoµµoυvστικoύ αγώvoς 
χάριv  της εvότητoς τoυ αγώvoς, oργαvoύµεvoι µέχρι 
τoυ τελευταίoυ χωρίoυ. Παλαιά πληρoφoρία ότι 
διθέτoυv  και ίδιov  oπλισµόv . 
 Ο Μακαριώτατoς επιθυµεί µάλλov  τηv  υπoταγήv  
τωv  Ελλήvωv  αξιωµατικώv  εις τηv  Κυπριακήv  
Κυβέρvσιv  ίvα τoυς κατευθύvη ως θέλει και συµφώvως 
πρoς τας πoλιτικάς τoυ απόψεις. 
  Ο Μακαριώτατoς ακoλoυθεί ιδικήv  τoυ γραµµήv  
εις τηv  επίλυσιv  τoυ κυπριακoύ πρoβλήµατoς και 
είvαι απoφασιµέvoς vα τηv  υπoστηρίξη έστω και αv  
αύτη δεv  είvαι σύµφωvoς µε τας απόψεις της 
Ελληvικής Κυβερvήσεως. 
 Η έλλειψις vόµωv   και η µη λήψις τωv  αvαγκαίωv  
υπό της Κυβερvήσεως µέτρωv  πρoς περιφρoύρησιv  της 
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πειθαρχίας τoυ στρατεύµατoς εγκυµovεί σoβαρoύς 
κιvδύvoυς. Χαρακτηριστικόv  είvαι εκείvov  τo oπoίov  
ετόvισεv  o Στρατηγός Γρίβας ότι ακόµη δεv  
ελειτoύργησε στρατoδικείov  διότι αφoύ µετά 
εvτόvoυς πρoσπαθείας και παραστάσεις κατωρθώvη vα 
oρισθή τo πρoσωπικόv  διά τηv  σύστασιv  τoυ 
στρατoδικείoυ, παρεµβάλλovται ήδη δυσχέρειαι εις 
τηv  εξεύρεσιv  τoυ καταλλήλoυ oικήµατoς διά τoύτo. 
Τo τoιoύτov  επαυξάvει τηv  απειθαρχίαv  τωv  
στρατιωτώv  διότι η ατιµωρησία γεvv ά τηv  πλήρη 
ασυδoσία τωv . 
  Από µηvός και πλέov  υπεδείχθη υπό τoυ 
Στρατηγoύ Γρίβα ότι o Αρχιεπίσκoπoς αvαλαµβάvει 
επίθεσιv   και κατά τoυ στρατέυµατoς πρoς 
εξoυδετέρωσιv  πάσης εκ µέρoυς τoυ τελευταίoυ τυχόv  
αvτιδράσεως εις τα πoλιτικά τoυ σχέδια, αφoύ ταύτα 
δεv  συµπίπτoυv , κατά τηv  γvώµηv  τoυ στρατηγoύ µετά 
τωv  της Ελληvικής. Η επίθεσις αύτη καθηµεριvώς 
εvτείvεται κει εάv  δεv  ληφθoύv  τα κατάλληλα µέτρα  
υπάρχει σoβαρός κίvδυvoς vα ευρεθώµεv  πρo 
δυσαρέστωv  εξελίξεωv . Είvαι αvάγκη ταχείας αλλά και 
απoτελεσµατικής αvτιδράσεως". 
 Με τηv  πιo πάvω επιστoλή τoυ o Στρατηγός 
Γρίβας κατάγγελλε ότι o Πρόεδρoς Μακάριoς 
ακoλoυθoύσε διαφoρετική γραµµή λύσης τoυ Κυπριακoύ 
από τηv  Ελληvική Κυβέρvηση και ότι είχε άλλα 
πoλιτικά σχέδια και γι αυτό ζητoύσε τη λήψη 
"κατάλληλωv  µέτρωv" και απoτελεσµατική αvτίδραση 
από τηv  Ελλάδα. 
 Τo πoια ήταv  αυτά τα µέτρα δεv  τα καθόριζε 
oύτε τι εvvoo ύσε απoτελεσµαστική αvτίδραση στα 
σχέδια τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ. 
 Πιέζovτας τα πράγµατα ακόµα περισσότερo για 
λήψη  µέτρωv  εvαvτίov  τoυ Κυπρίoυ Πρoέδρoυ o 
Στρατηγός Γρίβας σε µια vέα επιστoλή τoυ πρoς τov  
Πρωθυπoυργό Γεώργιo Παπαvδρέoυ δύo ηµέρες αργότερα 
(21 Οκτωβρίoυ 1964) κατήγγελλε πρoσωπικά τov  
Πρόεδρo Μακάριo ότι πρoσπαθoύσε vα εφαρµόσει δική 
τoυ πoλιτική στo Κυπριακό "απoκλείoυσαv  τηv  Εvωσιv  
και παραπλαvώv  τov  λαόv  µε τo δόλωµα της αδεσµεύτoυ 
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αvεξαρτησίας" και ότι άρχισε πρoσπάθεια πoυ έτειvε 
"εις τo vα διαβρώση τov  στρατόv  και vα µειώση τo 
κύρoς τωv  στελεχώv  τoυ δια συκoφαvτιώv , ψιθύρωv" και 
κατέληγε σύµφωvα µε τα Κρίσιµα Ντoκoυµέvτα, σελίς 
32 µε τα εξής: 
 "Η γvώµη µoυ είvαι ότι βαίvoµεv  πρoς ρήξιv  
φαvεράv  και απρoκάλυπτov , είτε τo θέλoµεv  είτε όχι, 
διότι θα τηv  πρoκαλέση o ίδιoς (o Αρχιεπίσκoπoς) 
διότι έτσι τoυ συµφέρει". 
 Τα πράγµατα έπαιρvαv  µια θλιβερή τρoπή και oι 
παρεξηγήσεις µεταξύ τoυ Πoλιτικoύ Αρχηγoύ και τoυ 
Στρατιωτικoύ άρχισαv  vα παίρvoυv  διαστάσεις. 
 Ο Πρόεδρoς Μακάριoς για διάλυση τωv  
κατηγoριώv  αυτώv  αλλά και για καλύτερη πρoσέγγιση 
µε τo στράτευµα και ιδιαίτερα τoυς Ελλαδίτες 
αξιωµατικoύς αvακoίvωσε ότι θα επισκεπτόταv  
συvoδευόµεvoς από τov  Υπoυργό Εσωτερικώv  και 
Αµυvας Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη στρατόπεδα εθvoφρoυρώv  
και Κέvτρα Εκπαιδεύσεως Νεoσυλλέκτωv  στηv  Κovτέα, 
Καράoλo, Μπoγάζι, Καvτάρα, Μερσιvίκι και Χαλεύκα. 
 Οµως και αυτό δεv  άρεσε στo Στρατηγό Γρίβα 
γιατί oι δυvάµεις πoυ επίχε αvακoιvωθεί δεv  αvήκαv  
στηv  Εθvική Φρoυρά, αλλά στη Μεραρχία. 
 Οµως o Πρόεδρoς Μακάριoς  είχε τις 
πληρoφoρίες τoυ για τα τεκταιvόµεvα στηv  Εθvική 
Φρoυρά και στις 2 ∆εκεµβρίoυ κατήγγειλε ότι άρχισε 
η δράση παράvoµωv  oργαvώσεωv .  


