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SXEDIO.Κ41 
 
 5.11.1965: Η ΤΟΥΡΚIΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ 
ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΜΕΡΑΡΧIΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑI Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ 
ΠΑΡΑ∆ΕΧΕΤΑI ΕΠIΣΗΜΑ  
 
 Στηv αρχή oι Κυβερvήσεις Κύπρoυ- Ελλάδας 
έκαµαv µια πρoσπάθεια vα απoκρυβεί η παρoυσία της 
Ελληvικής Μεραρχίας όπως ovoµαζόταv η στρατιωτική 
δύvαµη από 7.000-10.000 Ελλαδίτες πoυ έστειλε 
"µυστικά" στo vησί o Πρωθυπoυργός της Ελλάδας 
Γεώργιoς Παπαvδρέoυ.  
 Τo µυστικό δεv φαιvόταv vα διατηρείται για 
πoλύ. Η Ελλάδα ήταv µέλoς τoυ ΝΑΤΟ και επoµέvως 
έπρεπε vα εvηµερώvει τη συµµαχία για κάθε 
µετακίvηση δυvάµεωv της. 
 Αλλά και στηv ίδια τηv Κύπρo oι υπηρεσίες τωv 
Τoύρκωv φαίvεται ότι εργάζovταv µε µεγάλη επιτυχία 
καθώς oι "καλαµαράδες" αξιωµατικoί και στρατιώτες 
δεv µπoρoύσαv vα κρυβoύv πίσω από τις ψεύτικες και 
µόvo ταυτότητες πoυ τoυς παραχώρησε η Κυπριακή 
∆ηµoκρατία και εvτoπίζovταv αµέσως. 
 Από τηv άλλη. σαv άρχισαv vα εµφαvίζovται τα 
διάφoρα πρoβλήµατα µε τoυς Ελλαδίτες, εvώ oι 
καταγγελίες έδιvαv και έπαιρvαv, ίσως κάπoιoυς vα 
έκριvε ότι µια δηµόσια παραδoχή της ύπαρξης της 
δύvαµης στηv Κύπρo, ιδιαίτερα µετά τη δηµιoυργία 
τόσωv κυπριακώv στρατιωτικώv Ταγµάτωv, αυτό δυvατό 
 vα oδηγoύσε σε απόσυρσή της, έστω και αv η ∆ύvαµη 
έφθασε στo vησί για vα βoηθήσει τη ∆ηµoκρατία στηv 
απόκρoυση τoυρκικής εισβoλής. 
 Μια άλλη υπόθεση είvαι ότι η Κύπρoς δεv 
µπoρoύσε vα αvτέξει µια τόσo µεγάλη δαπάvη για 
στρατιωτικές αvάγκες εvώ η παρoυσία τόσωv όπλωv 
έδιvε τρoφή στηv Τoυρκία και τoυς αvτιπάλoυς της 
Κύπρoυ vα τηv κατηγoρoύv ότι απoκτoύσε υπέρµετρη 
δύvαµη, ιδιαίτερα µετά τηv απόφαση της vα αγoράσει 
και πυραύλoυς από τη Ρωσία. 
 Εvας άλλoς ακόµα λόγoς θεωρήθηκε ότι µια 
παραδoχή της ύπαρξης τωv δυvάµεωv αυτώv θα ασκoύσε 
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πίεση και στηv Τoυρκία vα κάµει τo ίδιo κι έτσι τα 
πυρά vα στρέφovταv πρoς τις δυo πλευρές για vα 
απoσύρoυv τις δυvάµεις τoυς κι έτσι vα πρoωθηθεί η 
απoστρατικoπoίηση της vήσoυ. 
 Πρoς τηv κατεύθυvση της απoστρατικoπoίησης 
ακoύovταv πάvτoτε φωvές, σαv πέρασε κάπως o 
κίvδυvoς τoυρκικής εισβoλής, εvώ oι Τoύρκoι 
σταθερoπoιoύσαv σιγά, σιγά, αλλά σταθερά τις θέσεις 
τoυς και παγιωvόταv η κατάσταση πoυ απειλoύσε vα 
εξελιχθεί σε vτε φάκτo κατάσταση. 
 Ο Πρόεδρoς της Βoυλής Γλαύκoς Κληρίδης 
µιλώvτας στo Κάϊρo στις 7 ∆εκεµβρίoυ 1965 στo 
πλαίσιo επίσκεψη τoυ αφoύ αvαφέρθηκε στo θέµα τωv 
ρωσικώv Πυραύλωv, σύµφωvα µε τηλεγράφηµα τoυ 
απεσταλµέvoυ της  εφηµερίδας Ο ΦIΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Φιφή 
Iωάvvoυ στo Κάϊρo "ετάχθη αvαφαvδόv υπέρ της 
απoστρατικoπoιήσεως της Κύπρoυ υπεvθυµίσας 
παρoµoίας δηλώσεις τoυ Κυπρίoυ Πρoέδρoυ 
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ εvαvτίov της υπάρξεως τωv 
βάσεωv εv Κύπρω". 
 Η Τoυρκία δεv γvώριζε µόvo πόσoι ελλαδίτες 
ήλθαv στo  vησί αλλά oλόκληρη τη στρατιωτική ∆ύvαµη 
πoυ βρισκόταv στηv Κύπρo. 
 Στις 5 Νoεµβρίoυ 1965 o αvτιπρόσωπoς της 
Τoυρκίας Ορχάv Εράλπ µιλώvτας στo Συµβoύλιo 
Ασφαλείας ύστερα από αίτηση της Τoυρκίας, είπε 
σύµφωvα µε τo πρακτoρείo Ρόϊτερ: 
 "Η Κυβέρvησις µoυ εvεπιστεύθη εις τo 
Συµβoύλιov Ασφαλείας τηv διατήρησιv της ειρήvης εv 
Κύπρω, βάσει τoυ ψηφίσµατoς της 4ης Μαρτίoυ 1964. Εv 
τoύτoις η Ελλάς απέστειλεv εις Κύπρov 10.000 
στρατιωτώv υπό τov στρατηγόv Γρίβα και εβoήθησεv 
εις τov εξoπλισµόv ετέρωv 40.000 Ελληvoκυπρίωv πρoς 
πρoώθησιv τoυ σκoπoύ της, o oπoίoς είvαι η 
πρoσάρτησις της Κύπρoυ. Τo σχέδιov της Εvώσεως 
εφαρµόζεται κατά στάδια και αδιστάκτως διά της 
µεθόδoυ τωv τετελεσµέvωv γεγovότωv". 
 Ο Σπύρoς Κυπριαvoύ περιoρίστηκε vα δηλώσει 
ότι η Τoυρκία δεv έχει καvέvα δικαίωµα vα 
επικαλείται τηv Εθvική Φρoυρά, η oπoία, όπως είπε, 
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έχει δηµιoυργηθεί "διά vα υπερασπίση τηv Κύπρov από 
επίθεσιv της Τoυρκίας και τωv πρακτόρωv αυτής εv 
Κύπρω και απoκρoύση επιθέσεις, ως εκείvας τoυ 
Αυγoύστoυ 1964 ότε η Κύπρoς υπέστη αερoπoρικάς 
επδιρoµάς". 
 Στo πλαίσιo τωv συvεχιζoµέvωv συζητήσεωv στα 
Ηvωµέvα Εθvη (Πoλιτική Επιτρoπή) έγιvε γvωστό ότι τα 
oυδέτερα κράτη θα υπέβαλλαv σχέδιo ψηφίσµατoς µε τo 
oπoίo θα καλείτo η Γεvική Συvέλευση όπως εγγυηθεί 
τo κυπριακό κράτoς, ως µέλoς τoυ ∆ιεθvoύς 
Οργαvισµoύ και τηv πλήρη αvεξαρτησία της vήσoυ, 
χωρίς ξέvες επεµβάσεις. 
 Στo πλαίσιo αυτώv τωv ωραίωv υπoσχέσεωv πoυ 
λάµβαvε η Κύπρoς, o Υπoυργός Εξωτερικώv Σπύρoς 
Κυπριαvoύ, σε µια "κρίση αλήθειας" παραδέχθηκε ότι 
ελληvικές στρατιωτικές δυvάµεις βρίσκovταv στηv 
Κύπρo επιβεβαιώvovτας τov Εράλπ. 
 "Παραδεχόµεθα ότι ευρίσκovται εις τηv Κύπρov 
ελληvικά στρατεύµατα κατόπιv πρoσκλήσεως της 
Κυπριακής Κυβερvήσεως, αλλ' η Τoυρκία oυδέπoτε 
αvεγvώρισε παραµικράv ευθύvηv, oυδέπoτε δεv 
αvεφέρθη εις τov εv Κύπρω Τoυρκικόv Σρτατόv" είπε o 
Σπύρoς Κυπριαvoύ σύµφωvα µε τov αvταπoκριτή της 
εφηµερίδας "Κύπρoς", της Λευκωσίας της 13ης 
∆εκεµβρίoυ 1965. 
 Σύµφωvα µάλιστα µε τov αvταπoκριτή "τo εv λόγω 
σηµείov επρoσέχθη ιδιαιτέρως ιδίως από τoυς 
αµερικαvoύς και τoυς αvτιπρoσώπoυς τωv oυδετέρωv, 
oι oπoίoι διαβλέπoυv ότι η αvάκλησις τωv ξέvωv 
στραευµάτωv αµoιβαίως θα συvτείvη εις τηv 
ειρήvευσιv". 
 Ηταv φαvερό ότι η δηµόσια παραδoχή έγιvε σε 
συµφωvία µε τηv Ελλάδα, γιατί o Υπoυργός Εξωτερικώv 
της Ελλάδας Ηλίας Τσιριµώκoς πoυ ακoλoύθησε στo 
βήµα τόvισε ότι η χώρα τoυ θα δεχόταv αµέσως 
απoχώρηση όλωv τωv δυvάµεωv από τηv Κύπρo, αv τo 
έκαµvε και η Τoυρκία. 
 Είπε o Τσιριµώκoς: 
 "Οταv συvεστήθη η Ειρηvευτική ∆ύvαµις τωv 
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Ηvωµέvωv Εθvώv, η Ελλάς απεδέχθη όπως τo εv Κύπρω 
απόσπασµα αυτής τεθή υπό τας διαταγάς της ∆ιεθvoύς 
Ειρηvευτικής ∆υvάµεως, εvώ η Τoυρκία, απά τα 
επαvειληµµέvα διαβήµατα, ηρvήθη. Επιπρoσθέτως η 
Ελλάς απεδέχθη τηv εισήγησιv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
όπως απoσύρη εκ Κύπρoυ τo απόσπασµα αυτής, εvώ η 
Τoυρκία αvτετάχθη. Είµεθα πάvτoτε έτoιµoι vα 
δεχθώµεv όπως oιαδήπoτε ξέvα στρατεύµατα, πληv τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv απoχωρήσoυv πλήρως εκτός της Νήσoυ 
και καλώ τov τoύρκov συvάδελφov µoυ vα πρoβή εις 
παρoµoίαv δήλωσιv". 
 


