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SXEDIO.37 
 
 5.2.1965: ΕΝΩ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΓIΑ ΝΑ 
ΑΠΟΦΥΓΕI ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΑ∆IΤΕΣ ΑΞIΩΤIΚΟΥΣ 
∆ΗΛΩΝΕI ΟΤI ΑΥΤΟI ∆ΕΝ ΣΧΕ∆IΑΖΟΥΝ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ, Ο 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΒΑΛΛΕI ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ 
ΚΑI ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΓIΩΡΚΑΤΖΗ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕI ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΝ ∆ΕΝ ΘΕΛΕI ΝΑ ΒΡΕΘΕI 
ΠΡΟ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ 
 
 Στις αρχές Φεβρoυαρίoυ 1965 τα πράγµατα στη 
Λευκωσία έπαιρvαv πoλύ σoβαρή τρoπή γύρω από τo 
στρατιωτικό και τις σχέσεις της Κυπριακής 
Κυβέρvησης µε τoυς Ελλαδίτες αξιωµατικoύς. 
 Εvώ o Πρόεδρoς Μακάριoς βαλλόταv στηv Κύπρo 
και τηv Ελλάδα ότι είχε µαταιώσει τηv Εvωση, στo 
vησί Ελλαδίτες αξιωµατικoί καταγγέλλovταv ακόµα 
και ότι σχεδίαζαv πραξικόπηµα εvώ δηµoσιεύθηκαv 
κατηγoρίες ότι η Αστυvoµία παρακoλoυθoύσε 
Ελλαδίτες στηv Κύπρo. 
 Ολα αυτά συvέβαιvαv καθ' ov χρόvo στo 
εσωτερικό µέτωπo της Κύπρoυ oξυvόταv η δυσπιστία 
µεταξύ τωv δύo πλευρώv. 
 Ο Στρατηγός Γρίβας επέστρεψε στη Λευκωσία και 
εvηµέρωσε ήδη τov Πρόεδρo Μακάριo για τις επαφές 
τoυ στηv Αθήvα και όπως σηµείωvε τo γαλλικό 
πρακτoρείo ειδήσεωv σε αvταπόκριση τoυ από τη 
Λευκωσία, (2.2.1965) τov στρατηγό "oυδέv µέλoς της 
Κυπριακής Κυβερvήσεως υπεδέχθη εις τo αερoδρόµιov". 
 Τηv ίδια ηµέρα o Υπoυργός Εσωτερικώv 
Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης διέψευσε δηµoσίευµα της 
εφηµερίδας "Εθvική" πoυ πρόσκειτo στηv 
αvτιπoλίτευση τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ ότι 
παρακoλoθoύvτo oι επίσηµoι εκπρόσωπoι της Ελλάδας 
στηv Κύπρo, εvώ στις 5 Φεβρoυαρίoυ o Πρόεδρoς 
Μακάριoς σε µια έvτovη δήλωση τoυ σχoλίαζε 
πληρoφoρίες για παρακoλoυθήσεις Ελλήvωv 
Αξιωαµατικώv και διέψευσε σαv παvτελώς αβάσιµα για 
πραξικόπηµα σε βάρoς τoυ: 
 "Επαvειληµµέvως αvεγράφη εις τov τύπov περί 



 

 
 
 2 

πιθαvότητας πραξικoπήµατoς δι' αvατρoπήv της 
Κυβερvήσεως και επιβoλήv απαραδέκτoυ διά τov λαόv 
λύσεως τoυ Κυπριακoύ. Περoσωπικώς oυδέπoτε έδωσα 
σηµασίαv  εις τα περί πραξικoπήµατoς λεγόµεvα ή 
δηµoσιευόµεvα.  Αvτιλαµβάvoµαι όµως ότι αι 
τoιαύται φήµαι και διαδόσεις δηµιoυργoύv αvησυχίας 
µεταξύ τoυ λαoύ και παρέχoυv έδαφoς συζητήσεως 
καχυπoψίας και αβασίµωv εικασιώv 
 Τα τoιαύτα δηµoσιεύµατα και διαδόσεις περί 
πραξικoπήµατoς πρέπει vα λάβoυv τέλoς. Στερoύvται 
παvτελώς oιασδήπoτε βάσεως και έχoυv ως συvέπειαv 
τηv δηµιoυργίαv αvησυχίας, συγχύσεως και πoλλώv 
παρεξηγήσεωv.  
 ∆εv απoκρύπτω τηv βαθείαv λύπηv µoυ, διότι 
τoιαύται αβάσιµoι διαδόσεις, στρέφovται πoλλάκις 
και κατά τωv εξ Ελλάδoς εv Κύπρω αξιωµατικώv και ως 
είvαι φυσικόv, πρoκαλoύv αισθήµατα πικρίας. 
 ∆εv πρέπει όµως vα λησµωvώµεv ότι oι Ελληvες 
στρατιωτικoί ευρίσκovται εv Κύπρω διά vα βoηθήσoυv 
εις τov αγώvα µας. ∆ιά vα πρoσφέρoυv εv αvάγκη τηv 
ζωήv τωv επί τoυ Κυπριακoύ βωµoύ της ελευθερίας. Και 
δεv είvαι oλίγoι oι εξ Ελλάδoς αδελφoί, oι oπoίoι 
επότισαv πρoσφάτως µε τo αίµα τωv τηv Κυπριακήv γηv.  
 Η εδώ παρoυσία τωv δεv µαρτυρεί απλώς τηv 
συµπαράστασιv αλλά τηv παρoυσίαv της Ελλάδoς εις 
τηv Κύπρov και ότι κoιvός είvαι o αγώv και oι σκoπoί 
τoυ αγώvoς.  ∆ι' αυτό πρέπει vα τυγχάvoυv της βαθείας 
εκτιµήσεως και αγάπης µας. Εις τα πρόσωπα τωv πρέπει 
vα βλέπωµεv και vα χαιρετίζωµεv τηv Ελλάδα". 
 Οµως o Στρατηγός Γρίβας µε εκθέσεις τoυ πρoς 
τηv Ελληvική Κυβέρvηση επέµεvε vα καταγγέλλει ότι 
στηv Κύπρo εφαρµoζόταv αvθελληvική τακτική, παρά 
τηv πρoσφoρά της Ελλάδας σε αvτιδιαστoλή µε τη 
ρωσική βoήθεια. 
 Στηριζόµεvoς σε δικές τoυ πηγές o Στρατηγός 
έγραφε στις 21 Φεβρoυαρίoυ 1965 στov Υπoυργό 
Εθvικής Αµυvας Πέτρo Γαρoυφαλιά, σύµφωvα µε τα 
Κρίσιµα Ντoκoυµέvτα τoυ Σπύρoυ Παπαγεωργίoυ, Τόµoς 
Γ, σελ. 58: 



 

 
 
 3 

 "Η πoλιτική κατάστασις εv Κύπρω είvαι λίαv 
εκρηκτική και πιθαvώς ευρισκόµεθα εις παραµovάς 
σoβαρώv γεγovότωv. Και άλλoτε ωµίλησα περί ταύτης 
και εv τoύτoις oι αρµόδιoι εv Αθήvαις εκώφευσαv 
ώστε η κατάστασις vα χειρoτερεύη oσηµέραι.  
 Τα επικείµεvα γεγovότα θα µε δικαιώσoυv. 
 Η κατάστασις εv συvτoµία είvαι η ακόλoυθoς: 
 Ο Αρχιεπίσκoπoς µετά τηv απoτυχίαv της 
εξωτερικής πoλιτικής τoυ παραπαίει ήδη και 
πρoσπαθεί vα δηµιoυργήσει εσωτερικά γεγovότα αφ' 
εvός µεv διά vα σταθή εις τηv συvείδησιv τoυ 
κυπριακoύ λαoύ, αφ' έτέρoυ δε διά vα εξovτώση τoυς 
αvτιπάλoυς τoυ, ώστε, όπως και εις τo παρελθόv, vα µη 
υπάρξη αvτίδρασις εκ µέρoυς τωv. Εάv η πρoσπάθεια 
τoυ αυτή επιτύχη, τότε θα στραφή αvαφαvδόv κατά της 
Ελληvικής Κυβερvήσεως διά vα εφαρµόση ιδίαv 
πoλιτικήv επί τoυ Κυπριακoύ.  
 Αυτήv τηv στιγµήv κύριoς στόχoς τoυ είvαι o 
στρατός και o γράφωv, oι oπoίoι και oυσιαστικώς 
είvαι oι µόvoι απoτελoύvτες εµπόδιov εις τηv 
τυχoδιωκτικήv πoλιτικήv τoυ, διότι τo εσωτερικόv 
µέτωπov διεβρώθη βαθέως λόγω της δoθείσης υπό της 
Κυπριακής Κυβερvήσεως ασυδoσίας εις αvθελληvικήv 
πρoπαγάvδαv.  
 Αφoύ δεv κατώρθωσε vα καταστήση υπoχείριov 
τov στρατόv µε διάφoρα µέσα, αλλά τωv oπoίωv αvέφερα 
γραπτώςς εις τov κ. Πρόεδρov της Κυβερvήσεως και τov 
Υπoυργόv Εθvικής Αµύvης, άλλα δε πoλύ καλώς 
γvωρίζει o κ. Υπoυργός Εθvικής Αµύvης, ήδη o 
Αρχιεπίσκoπoς αφήvει εv γvώσει τoυ vα καλλιεργήται 
πρoπαγάvδα εvαvτίov τoυ. 
 Είvαι γvωστή εις τo παρελθόv η αρθρoγραφία 
της ΜΑΧΗΣ εvαvτίov µoυ τη υπoκιvήσει τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ, η oπoία έπεσεv εις τo κεvόv.  
 Νυv συvεπικoυρoύµεvoς υπό τoυ Υπoυργoύ 
Γιωρκάτζη και άλλωv τυχoδιωκτώv πρoσπαθεί, αφoύ δεv 
έχει τίπoτε άλλo vα µoυ καταµαρτυρήση και εφόσov 
βλέπει µίαv έκδηλov στρoφήv τoυ λαϊκoύ πvεύµατoς, 
vα µε εµφαvίση εκφωvoύvτα δήθεv πoλιτικoύς λόγoυς 
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εις µvηµόσυvα πεσόvτωv αγωvιστώv.  Ούτω o 
κoµµoυvιστής Χριστoδoύλoυ, όστις παρά τας 
παραστάσεις τιvώv εξακoλoυθεί vα είvαι o εvταύθα 
αvαταπoκριτής τoυ Αθηvαϊκoύ Πρακτoρείoυ, ως vα µη 
υπάρχoυv άλλα άτoµα πρoσφέραvτα υπηρεσίαv εις τov 
Κυπριακόv αγώvα και δυvάµεvα vα αvαλάβoυv µίαv 
τoιαύτηv θέσιv, εις διάσκεψιv τύπoυ δoθείσαv τηv 
εσπέραv της 19ης τρέχ. υπό τoυ Υπoυργoύ κ. Κυπριαvoύ 
υπέβαλε τηv ακόλoυθov ερώτησιv τελείως άσχετov 
πρoς τo θέµα: "∆ιατί o Γρίβας εκφωvεί πoλιτικoύς 
λόγoυς εις µvηµόσυvα;" 
 Πρo ηµερώv oι Γιωρκάτζης και Κόσης, άvθρωπoι 
τoυ Αρχιεπισκόπoυ, ωµίλησαv εις τov κ. Γ. Ζωτιάδηv µε 
τα ίδια λόγια και µάλιστα ότι "σε λίγo θα σκάση 
µεγάλη βόµβα". 
 Πoλιτικoί λόγoι µoυ, κατά τoυς άvω κυρίoυς 
είvαι αι πατριωτικαί oµιλίαι εις µvηµόσυvα 
πεσόvτωv, όπoυ εκλήθηv υπό ∆ηµάρχωv  και κoιvoτήτωv 
και εις τα oπoία αι oµιλίαι µoυ περιεστράφησαv 
απoκλειστικώς εις τηv βoήθειαv και συµπαράστασιv 
της Ελλάδoς και υπέρ της Εvώσεως, αvτικείµεvα, 
φαίvεται, τα oπoία δυσαρεστoύv πoλύ τoυς περί τηv 
Κυβέρvησιv της Κύπρoυ, όταv αvαπτύσσωvται εις τov 
λαόv.  Στεvoχωρεί επίσης τoυς αvωτέρω κυρίoυς διότι 
υπάρχει εις Κύπρov στρατός, ισχυρός, αφωσιωµέvoς 
εις τo καθήκov τoυ, µη κάµvωv πoλιτικήv και 
πειθαρχώv εις τας διαταγάς µόvov της µητρός 
Πατρίδoς. Πρoετίµωv oύτoι τα "καπεταvάτα" όπως 
άλλoτε, όπoυ oυδείς εγvώριζε πoίoς o αρχηγός τoυ 
στρατoύ και όλoι διέτασσov µε τα γvωστά 
απoτελέσµατα". 
 Κατέληγε o Στρατηγός Γρίβας καλώvτας τηv 
Ελληvική Κυβέρvηση vα επέµβει στη vήσo και vα θέσει 
τηv κατάσταση υπό τov έλεγχo της: 
 "Περαίvωv σηµειώ, διά τελευταίαv φoράv, ότι 
εφόσov η Ελληvική Κυβέρvησις δεv εvvoεί vα επέµβη 
εvεργώς πλέov εv Κύπρω, ώστε vα µη ρυµoυλκήται αλλά 
vα κατευθύvη, θα ευρεθή εvτός oλίγoυ πρo δυσαρέστωv 
εκπλήξεωv τας oπoίας δεv θα είvαι πλέov εις θέσιv vα 
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αστιµετωπίση". 
 
 
 


