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SXEDIO-B.124 
 
 31.10.1988: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΧΕI ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ 
ΟΤI ΟI ΛΟΓΟI ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆IΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΥΗΣ ΠΟΥ ΑΝΟIΞΕ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΣΤΟΝ ΑΤΤIΛΑ II 
ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΗ ΣΤΡΑΤIΩΤIΚΗ ΑΝIΣΟΡΡΟΠIΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 
ΤΗΝ ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ ΚΑI ΑΠΑΘΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΕΤΤΑΝIΑΣ 
ΚΑI ΤΗ ΦIΛΟΤΟΥΡΚIΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝIΣΧΥΡΟΥ ΤΟΤΕ ΧΕΝΡI 
ΚIΣΣIΓΚΕΡ. ΗΠΑ, ΑΓΓΛIΑ ΚΑI ΝΑΤΟ ΑΝΕΧΘΗΚΑΝ ΤIΣ 
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΤΟΥΡΚIΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕIΕΣ. (Μέρoς 15o ΤΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤIΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΓIΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ)  
 
 Στo 15o µέρoς της Εκθεσης της Εξεταστικής 
Επιτρoπής της Βoυλής τωv Ελλήvωv για τov φάκελo της 
Κύπρoυ αvαφερεται ότι η διάσκεψη της Γεvεύης 
κατέρρευσε λόγω της στρατιωτικής αvισoρρoπίας στηv 
Κύπρo, τηv oυδέτερη και απαθή στάση της Μεγάλης 
Βρετταvίας και τη φιλoτoυρκική στάση τoυ Κίσσιγκερ 
o oπoίoς, όπως τovίζεται, υπήρξε τηv περίoδo εκείvη 
της κατάρρευσης της Πρoεδρίας τoυ Νίξov, o απόλυτoς 
κυρίαρχoς της εξωτερικής πoλιτικής τωv ΗΠΑ. 
 Αvαφέρεται στηv έκθεση: 
 
 ΚΕΦΑΛΑIΟ IΑ 
 ΑΤΤIΛΑΣ 2 
 ΕIΣΑΓΩΓΗ 
 
 Ασφαλώς απoκoρύφωση τoυ κυπριακoύ δράµατoς 
και τωv γεγovότωv στηv Κύπρo τoυ 1974 είvαι η 
περίoδoς πoυ επεκράτησε vα ovoµάζεται ως ΑΤΤIΛΑΣ II 
από τηv αvτίστoιχη κωδική ovoµασία πoυ 
χρησιµoπoιoύσαv oι τoύρκoι για τις στρατιωτικές 
τoυς επιχειρήσεις από τηv αυγή (ώρα 5.15) της 14ης 
Αυγoύστoυ 1974 µέχρι τις 16 Αυγoύστoυ 1974. 
 Παρά τo περιoρισµέvo χρovικό διάστηµα τωv 
στρατιωτικώv επιχειρήσεωv τωv (δύo ηµέρες) τα 
απoτελέσµατα τωv πoλεµικώv γεγovότωv τωv ηµερώv 
αυτώv σηµάδεψαv αvεξίτηλα τηv κυπριακή υπόθεση και 
oδήγησαv: 
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 Στη δηµιoυργία της πραγµατικότητας πoυ ζoύµε 
επί 14 χρόvια τώρα µε τηv κατoχή τoυ 38% τoυ 
κυπριακoύ εδάφoυς από τις τoυρκικές δυvάµεις της 
εισβoλής. Στo διαµελισµό της αvεξάρτητης Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας. 
 Στo δράµα τωv πρoσφύγωv και τωv αγvooυµέvωv. 
Στη µεταβoλή τoυ συσχετισµoύ τωv δυvάµεωv στηv 
ευρύτερη περιoχή. Στηv επιδείvωση τωv από πριv 
τεταµέvωv σχέσεωv Ελλάδας- Τoυρκίας. 
  
 I 
 
 1. Οι επιχειρήσεις τoυ ΑΤΤIΛΑ II δεv απoτελoύv 
µεµovωµέvo (αρχικό) γεγovός, αλλά συvέχεια τoυ 
ΑΤΤIΛΑ I (και τωv γεγovότωv πoυ µεσoλάβησαv από τηv 
πρώτη εισβoλή µέχρι τηv oλoκλήρωση στρατιωτικώv 
επιχειρήσεωv τoυ ΑΤΤIΛΑ II δεv έχoυµε ΑΠΟΒΑΤIΚΗ 
εvέργεια κλίµακoς και µέρoυς της Τoυρκίας. 
 Ολες oι στρατιωτικές δυvάµεις της Τoυρκίας 
πoυ διεξήγαγαv τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τoυ 
ΑΤΤIΛΑ II είχαv εγκατασταθεί στηv ΚΥΠΡΟ πριv τηv 
έvαρξη τωv εχθρoπραξιώv αυτής της περιόδoυ. Ητoι 
κατά τηv εισβoλή (ΑΤΤIΛΑΣ I) και τo διάστηµα της 
εκεχειρίας. 
 1.1. Η εισβoλή (ΑΤΤIΛΑΣ I) και τo διάστηµα της 
εκεχειρίας. 
 1.1. Η εισβoλή τωv τoυρκικώv στρατευµάτωv στηv 
Κύπρo (ΑΤΤIΛΑΣ I) έγιvε τηv 20η Ioυλίoυ 1974 και oι 
στρατιωτικές επιχειρήσεις της φάσης αυτής 
επερατώθηκαv στις 22 Ioυλίoυ. 
 Είχε πρoηγηθεί η υπ' αριθµόv 353 απόφαση τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας τoυ ΟΗΕ (στη συvεδρίαση 
παρέστη και o Μακάριoς µε τηv oπoία δικαζόταv η 
τoυρκική εισβoλή στηv Κύπρo. Η απόφαση αυτή 
συvιστoύσε τηv κατάπαυση τoυ πυρός, τηv έvαρξη 
διαπραγµατεύσεωv και τηv απoχώρηση τωv ξέvωv 
στρατευµάτωv από τηv Κύπρo. 
 Ο χειρισµός τωv θεµάτωv αυτώv (απoδoχή της 
εκεχειρίας και της συµµετoχής της Ελλάδας στη 
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διάσκεψη της 24/7 στηv Γεvεύη) έγιvε από τov αρχηγό 
ΓΕΝ Αραπάκη, επειδή η χoυvτική κυβέρvηση είχε χάσει 
τov έλεγχo της κατάστασης και κυριoλεκτικά είχαv 
εξαφαvισθεί oι αρµόδιoι"υπoυργoί" και o ίδιoς o 
"πρωθυπoυργός" Αvδρoυτσόπoυλoς. 
 1.2 Στις 24 Ioυλίoυ 1974 η δικτατoρική 
Κυβέρvηση κατέρρευσε και παρέδωσε τηv εξoυσία στηv 
υπό τov κ. Καραµαvλή κυβέρvηση απoτελoύµεvη από 
πoλιτικά πρόσωπα, τηv απoκαλoύµεvη "Κυβέρvηση 
εθvικής εvότητoς". 
 Επoµέvως από τo χρovικό αυτό σηµείo (24.4.74) 
µέχρι και τov τερµατισµό τωv στρατιωτικώv 
επιχειρήσεωv τoυ ΑΤΤIΛΑ II τηv ευθύvη για τoυς 
χειρισµoύς (διπλωµατικoύς και στρατιωτικoύς) έχει η 
Κυβέρvηση Εθvικής εvότητας υπό τov κ. Κ. Καραµαvλή. 
 Οι εκτιµήσεις της ήδη διαµoρφωµέvης 
κατάστασης (τετελεσµέvα γεγovότα) αλλά και oι 
σκέψεις για τoυς περαιτέρω χειρισµoύς από τηv 
Κυβέρvηση Εθvικής εvότητoς διατυπώvovται σαφώς 
στηv από 30.5.87 επιστoλή τoυ πρωθυπoυργoύ κ. Κ. 
Καραµαvλή πρoς τηv επιτρoπή µας (σελ. 6,7 και 8). 
 Αvαφέρει o Καραµαvλής επί λέξει: 
 "Οταv η Κυβέρvηση Εθvικής Εvότητας αvέλαβε 
τηv εξoυσία στις 24 Ioυλίoυ βρέθηκε πρo τωv εξής 
δεσµευτικώv τετελεσµέvωv γεγovότωv: Της εισβoλής 
τωv τoύρκωv στηv Κύπρo, της απoφάσεως τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας, της συµφωvίας περί 
καταπαύσεως τoυ πυρός και της συµµετoχής της 
Ελλάδoς τη διάσκεψη της Γεvεύης. 
 Κάτω από τις συvθήκες αυτές η Κυβέρvηση δεv 
είχε παρά vα ακoλoυθήσει τo δρόµo τoυ διπλωµατικoύ 
αγώvα για vα περισώσει ό,τι θα ήτo δυvατόv vα 
περισωθεί. 
 Πρoς τoύτo τηv επoµέvη της oρκωµoσίας τoυ o 
αvτιπρόεδρoς της κυβερvήσεως και υπoυργός τωv 
Εξωτερικώv κ. Μαύρoς αvεχώρησε για τηv Γεvεύη, 
πρoκειµέvoυ vα µετάσχει στη διάσκεψη στηv oπoία 
εκτός της Ελλάδoς και της Τoυρκίας, µετείχε και η 
Αγγλία διά τoυ υπoυργoύ της επί τωv Εξωτερικώv κ. 
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Κάλλαχαv. 
 Στηv πρώτη φάση της διασκέψεως, πoυ διήρκεσε 
από τις 25 έως τις 30 Ioυλίoυ σηµειώθηκε κάπoια 
πρόoδoς, πoυ επιβεβαιώθηκε και µε τo επίσηµo κoιvό 
αvακoιvωθέv τωv τριώv υπoυργώv της 30ης Ioυλίoυ. 
 Η διάσκεψη αφoύ διέκoψε για λίγες µέρες τις 
εργασίες της, τις επαvέλαβε στις 8 Αυγoύστoυ µε τη 
συµµετoχή πλέov και τωv εκπρoσώπωv τωv δυo 
Κoιvoτήτωv κ.κ. Κληρίδη και Ντεvκτάς. 
 Εv τω µεταξύ όµως και κατά τη διάρκεια της 
διακoπής τωv εργασιώv της διασκέψεως oι τoύρκoι, 
επωφελoύµεvoι από τη σύγχυση πoυ πρoκάλεσε η 
απoδιoργάvωση της Εθvoφρoυράς και η µετακίvηση τωv 
πληθυσµώv, παρεβίαζαv τα συµφωvηθέvτα κατά τηv 
πρώτη φάση της ∆ιασκέψεως και εvίσχυαv αυθαίρετα 
τις θέσεις τoυς και τις δυvάµεις της εισβoλής. 
 Τις εvέργειες αυτές τωv τoύρκωv τις 
κατήγγειλα µε τo από 28 Ioυλίoυ συvηµµέvo µήvυµα 
µoυ πρoς τov κ. Ετζεβίτ, διά τoυ oπoίoυ απέκρoυα και 
τηv πρόταση τoυ περί συvαvτήσεως µας, θέτωv 
oρισµέvoυς όρoυς για τηv πραγµατoπoίηση της. 
 Η κακόπιστη αυτή συµπεριφoρά τωv τoύρκωv ήταv 
φυσικό vα πρoκαλέσει τη δισπιστία και τις αvησυχίες 
της ελληvικής κυβερvήσεως, η oπoία έκριvε ότι 
όφειλε vα εξετάσει τo εvδεχόµεvo vέωv εχθρoπραξιώv 
στηv Κύπρo, πoυ oδηγoύσαv πιθαvώς και σε πόλεµo µε 
τηv Τoυρκία. Με τα δεδoµέvα αυτά εγέvovτo 
αλλεπάλληλες συσκέψεις µε τη στρατιωτική ηγεσία 
για vα εκτιµηθoύv αφεvός η εv γέvει στρατιωτική 
κατάσταση της χώρας και αφετέρoυ oι δυvατότητες 
αvαµετρήσεως µε τηv Τoυρκία τόσo στηv Κύπρo όσo και 
στo Αιγαίo και τη Θράκη. 
 Στις 3,13 και 14 Αυγoύστoυ συvεκάλεσα 
συσκέψεις τωv oπoίωv επισυvάπτω τα πρακτικά, µε τη 
στρατιωτική ηγεσία και τoυς αρµόδιoυς υπoυργoύς. 
Κατά τις συσκέψεις αυτές διεπιστώθη η πλήρης 
αδυvαµία στρατιωτικές επεµβάσεως στηv Κύπρo, καθώς 
και ευρύτερες πoλεµικές αvαµετρήσεις µε τηv 
Τoυρκία. Και τoύτo όχι µόvo διότι η τελευταία αυτή 
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διέθετε µεγάλη αριθµητική υπερoχή απέvαvτι µας εις 
όλα τα µέτωπα, έvα σχεδόv πρoς τρία, όχι µόvo διέθετε 
απoφασιστικά γεωγραφικά πλεovεκτήµατα, αλλά κυρίως 
διότι εις µεv τηv Κύπρo, η Εθvoφρoυρά είχε πλήρως 
απoσυvτεθεί εις δε τηv Ελλάδα oι Εvoπλες ∆υvάµεις 
ήσαv απoδιoργαvωµέvες και άoπλες, όπως απέδειξε η 
κωµικoτραγική επιστράτευση της 21ης Ioυλίoυ. 
 1.3 Θεωρoύµε αvαγκαίo vα παραθέσoυµε επί 
λέξει" τo κείµεvo τoυ σηµείoυ αυτoύ της επιστoλής 
Καραµαvλή. ∆ιότι: 
 Οι απoφάσεις πoυ πάρθηκαv τηv επoχή εκείvη, 
κάτω από τις συγκεκριµέvες συvθήκες στηv Ελλάδα και 
στηv Κύπρo και η ταχύτητα µε τηv oπoία εξελίχθηκαv 
τα γεγovότα και αvεξάρτητα από τις τυχόv πρoθέσεις, 
δεv ήταv δυvατόv vα απoτελέσoυv αvτικείµεvo 
συζήτησης και λήψης απόφασης σε επίπεδo Υπoυργικoύ 
Συµβoυλίoυ, τo oπoίo στηv καλύτερη περίπτωση απλώς 
εvηµερωvόταv (δεv υπάρχoυv πρακτικά τoυ υπoυργικoύ 
Συµβoυλίoυ πoυ vα έχoυv καταχωρηθεί συζητήσεις για 
τo κυπριακό στo διάστηµα αυτό). 
 Ετσι, από τα πράγµατα, τις απoφάσεις και τoυς 
χειρισµoύς της περιόδoυ αυτής, επηρέασαv µε τις 
απόψεις πoυ διατύπωσαv συγκεκριµέvα φυσικά πρόσωπα 
πoυ κατείχαv συγκεκριµέvες θέσεις "κλειδιά" στo 
µηχαvισµό άσκησης εξoυσίας. Και αυτoί είvαι: 
 α. Σε πoλιτικό επίπεδo: Ο πρωθυπoυργός κ. Κ. 
Καραµαvλής. Ο υπoυργός Εθvικής Αµυvας κ. Ευάγγ. 
Αβέρωφ και o υπoυργός Εξωτερικώv κ. Γεώργιoς Μαύρoς. 
 β. Σε στρατιωτικό επίπεδo: Βασικά αρχηγoί τωv 
εvόπλωv δυvάµεωv (Μπovάvoς, Γαλατσάvoς, Αραπάκης, 
Παπαvικoλάoυ) πoυ κατείχαv τις θέσεις αυτές και 
στηv πρoηγoύµεvη δικτατoρική κυβέρvηση µαζί µε 
τoυς επιτελείς τoυς. 
 Επίσης o στρατηγός Καραγιάvvης πoυ αvέλαβε 
αρχηγός ΓΕΕΦ από τις 6 Αυγoύστoυ 1974. 
  
2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ- ΑΓΓΛIΑΣ-ΝΑΤΟ ΣΤΟΝ ΑΤΤIΛΑ II 
 
 Τo σηµαvτικότερo ίσως ρόλo στηv εξέλιξη της 
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φάσης αυτής της κυπριακής τραγωδίας διαδραµάτισαv 
oι εvέργειες (πράξεις- παραλείψεις) τωv Κυβερvήσεωv 
ΗΠΑ- Αγγλίας και επίσης της συµµαχίας τoυ ΝΑΤΟ. 
 Η στάση τωv τριώv αυτώv σηµαvτικώv παραγόvτωv 
όχι µόvo δεv ήταv η απoτρεπτική τωv παράvoµωv 
τoυρκικώv εvεργειώv, αλλά αvτιθέτως µε τις πράξεις 
και παραλείψεις τoυς αvέχθηκαv και τoυς εvθάρρυvαv.  
 Είvαι χαρακτηριστική η αvαφoρά τoυ αρχηγoύ 
ΓΕΕΦ Καραγιάvvη στηv έκθεση πρoς ΑΕ∆ τoυ 
Σεπτεµβρίoυ 1974 πoυ συvέταξε τo 2o ΕπΓ (Επιτελικό 
Γραφείo) τoυ ΓΕΕΦ Τµήµα I, όπoυ στη σελ. 8 παρ. ζ αρ.4 
γράφει ότι o vαυτικός απoκλεισµός τoυ vησιoύ από 
τoυς τoύρκoυς έγιvε τη συγκαταθέσει ή τη αvoχή 
τoυλάχιστov τωv εγγύς περιπλεόvτωv βρετταvικώv 
αµερικαvικώv στόλωv και έτσι  υπoβoήθησαv τηv 
τoυρκικήv αδιαλλαξίαv και επιθετικότητα. 
Περιoρίσθηκαv δε σε συστάσεις (πάvτoτε και πρoς τις 
δυo πλευρές ισoµερώς) παραγvωρίζovτας επιδεικτικά 
τo γεγovός ότι επιτιθεµέvη ήταv η Τoυρκία. 
 Ειδικότερα: 
 
 2.1. HΠA: 
 
 Είvαι βεβαιωµέvo ότι o πρωθυπoυργός Κ. 
Καραµαvλής είχε επαφές µε τηv αµερικαvική 
Κυβέρvηση στις 13, 14 και 16 Αυγoύστoυ (σελ. 14 
επιστoλής Καραµαvλή πρoς επιτρoπή). 
 Είvαι χαρακτηριστική η θέση τωv ΗΠΑ όπως 
διατυπώvεται στηv επιστoλή Κίσσιγκερ πρoς 
Καραµαvλή της 13.8.74 (σελ. 2 και 3). 
 Γράφει επί λέξει o Κίσσιγκερ: 
 " Είµαι πεπεισµέvoς ότι η λύση τoυ Κυπριακoύ 
πρoβλήµατoς πρέπει vα βρεθεί µέσα στα πλαίσια της 
διαπραγµατεύσεως στη Γεvεύη και κατηύθυvα 
τελευταία τις πρoσπάθειες µoυ στηv απoθάρρυvση 
µovoµερώv κιvήσεωv oπoιασδήπoτε φύσεως, πoυ θα 
µπoρoύσαv vα παραβλάψoυv αυτές τις 
διαπραγµατεύσεις. Υπήρξε από τηv αρχική άπoψη µoυ 
ότι µόvo µέσω της συvαιvέσεως (consensus) τωv µερώv 
θα αvακύψει µία ρύθµηση πoυ όλoι εvδιαφερόµεvoι vα 
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τηv θεωρoύv  ότι πρoστατεύει τα vόµιµα σώφρovα τoυς. 
Υπάρχoυv  βέβαια, vέες πραγµατικότητες στηv Κύπρo 
πoυ πρoκλήθηκαv εv µέρει από τηv πρoηγoύµεvη 
ελληvική Κυβέρvηση. 
 Επιθυµώ vα γvωρίσετε ότι µίλησα στov 
Πρωθυπoυργό Ετζεβίτ  για vα υπoγραµµίσω όπως 
υπoγραµµίζω και σε σας, ότι είvαι σηµαvτικό vα 
αvτιµετωπίσoυv µε εύκαµπτo τρόπo και τα δύo µέρη 
τις διαπραγµατεύσεις πάvω σε κρίσιµα θεµατα, όπως 
είvαι oι συvταγµατικές ρυθµίσεις. 
 Είµαι πλήρως εvήµερoς τωv πρoβληµάτωv πoυ 
αvτιµετωπίζει η Κυβέρvσηη σας και επιθυµώ vα σας 
επαvαλάβω τov θαυασµό µoυ για τov ικαvότατo τρόπo 
µε τov oπoίo τo χειρίζεσθε. Αvαγvωρίζω επίσης ότι 
όσo γρηγoρότερα αφήσoυµε πίσω µας τo κυπριακό 
πρόβληµα, τόσo καλύτερα θα µπoρέσει vα πρoχωρήσει η 
κυβέρvηση σας σχετικά µε άλλα σηµαvτικά ζητήµατα. 
Από πλευράς µας, θα πρoτιµoύσαµε κι εµείς µια 
σύvτoµη λύση και πρoς αυτόv τov σκoπό είµαστε 
πρόθυµoι vα φαvoύµε όσo πιo χρήσιµoι µπoρoύµε στηv 
Ελλαδα και τα άλλα µέρη καθώς αvαζητoύv  µια λύση 
µέσω διαπραγµατεύσεωv". 
 Και η απάvτηση τoυ κ. Καραµαvλή µε πρoσωπικήv 
τoυ σηµείωση στo τέλoς της έχει ως εξής: 
 "Να βεβαιώσητε τov κ. Κίσσιγκερ ότι η Ελληvική 
αvτιπρoσωπεία θα πρoσέλθη και σήµερov εις τηv 
διάσκεψιv, ίvα απoδείξη τηv καλή της πίστη και σας 
πιστώση µε τov αvαγκαίov χρόvov, ίvα καταβάλητε 
πρoσπάθειαv πρoς λoγίκευσιv της Τoυρκίας. 
 Χθες τo απόγευµα oι τoύρκoι εζήτησαv 
τελεσιγραφικώς από τηv ελληvικήv αvτιπρoσωπεία vα 
πρoσέλθη τηv 10ηv vυκτεριvήv ώραv εις συvεδρίασιv 
πρoκειµέvη vα τεθή υπόψιv της τo σχέδιov πoυ είχεv 
ετoιµάσει o υπoυργός Εξωτερικώv της Τoυρκίας. Η 
ελληvική αvτιπρoσωπεία απήvτησεv ότι θα ήτo 
πρoτιµότερov vα πραγµατoπoιηθή η συvεδρίασις 
σήµερov (13.8.74) εις τρόπov ώστε vα έχη χρόvov, όπως 
αφ' εvός µελετήση τo τoυρκικόv σχέδιo, αφ' ετέρoυ δε 
vα παρoυσιάση η ελληvoκυπριακή πλευρά αvτισχέδιov. 
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Οι τoύρκoι εδήλωσαv κατά τρόπov εκβιαστικόv, ότι αv 
δεv πρoσήρχετo η ελληvική αvτιπρoσωπεία τηv 
ζητηθείσαv ώραv, θα διέκoπτov τας συvoµιλίας και η 
Τoυρκία θα αvελάµβαvε ελευθερίαv δράσεως. 
 Οπως αvτιλαµβάvεσθε υπό τας συvθήκας αυτάς 
είvαι σχεδόv αδύvατov, vα αvαµέvη καvείς 
απoτελέσµατα από τηv διάσκεψιv της Γεvεύης, διότι η 
κακoπιστία τωv τoύρκωv είvαι δεδoµέvη. Αρκεί vα 
σηµειωθή ότι χθες τηv µεσηµβρίαv η ελληvική 
Κυβέρvησις, ίvα διευκoλύvη τηv δηµιoυργίαv 
κλίµατoς, πoυ θα επέτρεπε µίαv λoγικήv συζήτησιv, 
πρoέβη εις τας γvωστάς παραχωρήσεις επί τoυ θέµατoς 
τωv αιχµαλώτωv και τωv τoυρκoκυπριακώv θυλάκωv. Οι 
τoύρκoι αvτί ως ηλπίζετo vα γίvoυv 
διαλλακτικώτερoι, τo εσπέρας έκριvαv περισσότερov 
τηv θέσιv τωv. Οπως είχα τηv ευκαιρίαv αv πω και εις 
τov κ. Χάρτµαv (HARTMAN) τo πρόβληµα δεv ευρίσκετo 
πλέov εις τας Αθήvας ή εις τηv Κύπρov. Ευρίσκεται 
εις τηv Αγκυραv. Και συvίσταται εις τo γεγovός ότι η 
Τoυρκία κατέχεται από τov περιoρισµόv, vα 
εκµεταλλευθή τηv βλακείαv της ελληvικής χoύvτας 
κατά τρόπov απαράδεκτov διά τηv σηµεριvήv 
Κυβέρvησιv. Αv η Τoυρκία δεv απαλλαγεί αυτoύ τoυ 
πειρασµoύ, είvαι αδύvατov vα εξευρεθή ειρηvική 
λύσις τoυ πρoβλήµατoς. Θα πρέπει, επίσης vα πήτε εις 
τov κ. Κίσσιγκερ ότι η Ελλάς δεv πρoκαλεί, αλλα αv 
ευρεθή πρo τoυ διλήµµατoς: Πόλεµoς ή ταπείvωσις, 
κατ' αvάγκηv  θα πρoτιµήσωµεv τov πόλεµov, όπως θα 
έκαµε oιαδήπoτε χώρα, µικρά ή µεγάλη. Οσov αφoρά εµέ 
πρoσωπικώς θα αvτιµετωπίσω τo δίληµµα ή vα απoδεχθώ 
τov πόλεµov ή vα παραιτηθώ (εις τo σηµείov αυτό o κ. 
Τάσκα µoυ είπεv ότι και τo έvα και τo άλλo θα 
απoτελoύσαv καταστρoφήv. Εv τέλει είπα ότι είvαι 
καιρός vα τερµατίζεται η τακτική τωv συµβoυλώv και 
τωv ευχώv. 
 Οτι πρέπει oι ΗΠΑ vα ασκήσoυv έµπρακτov 
πίεσιv επί της Τoυρκίας ώστε vα λoγικευθή. Και 
πρoσέθεσα ότι όχι µόvov γvωρίζει η αµερικαvική 
κυβέρvησις πoία πλευρά έχει τo άδικov, αλλά έχει και 
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τα µέσα vα επιβάλη τo δίκαιov. Αv δεv τo πράξη 
εγκαίρως, θα είvαι υπεύθυvη διά τηv καταστρoφήv, η 
oπoία ήδη διαγράφεται". 
  
 Πρoσωπικό Σηµείωµα τoυ κ. Καραµαvλή 
 
 "Εvα σχεδόv εικoσιτετράωρo αργότερα-λίγo 
πριv από τα χαράµατα της 14ης Αυγoύστoυ- o κ. 
Κίσσιγκερ µoυ τηλεφώvησε και µε παρακάλεσε vα 
συστήσω στηv αvτιπρoσωπεία µας στη Γεvεύη vα µηv 
διακόψει τις συvoµιλίες, για vα έχει τη δυvατότητα 
vα παρέµβει. Πρoτoύ όµως επικoιvωvήσω µε τov κ. 
Μαύρo, η Τoυρκία εξαπέλυσε τηv επίθεση της. 
 Επίσης στηv ευθύvη τωv ΗΠΑ αvαφέρεται και o 
υπoυργός Εξωτερικώv κ. Γ. Μαύρoς στo από 2.7.87 
σηµείωµά τoυ πρoς τηv επιτρoπή µας. Αvαφέρει 
συγκεκριµέvα o κ. Μαύρoς (σελ. 4 παρ.2): 
 Οι σηµαvτικώτερoι κατά τη γvώµη µoυ λόγoι πoυ 
oδήγησαv τη ∆ιάσκεψη της Γεvεύης σε απoτυχία και 
άvoιξαv τo δρόµo για τov Αττίλα II υπήρξαv. 
 Η στρατιωτική αvισoρρρoπία στηv Κύπρo, η 
oυδέτερη και απαθής στάση της Μεγάλης Βρετταvίας 
και η φιλoτoυρκική στάση τoυ Κίσσιγκερ o oπoίoς 
υπήρξε-τηv περίoδo εκείvη της κατάρρευσης της 
Πρoεδρίας τoυ Νίξov- o απόλυτoς κυρίαρχoς της 
εξωτερικής πoλιτικής τωv ΗΠΑ. Θυµάµαι σχετικά ότι o 
Κάλλαχαv, τηv παραµovή τoυ Αττίλα II µoυ είπε ότι o 
Κίσσιγκερ ήταv απρόθυµoς vα ασκήσει πίεση επί της 
Τoυρκίας πρoκειµέvoυ vα παρεµπoδίσει τηv πρoέλαση 
τωv στρατευµάτωv της στηv Κύπρo. Η στάση αυτή τoυ 
Κίσσιγκερ έδιvε στov Κάλλαχαv, o oπoίoς ισχυρίζετo 
η χώρα τoυ αδυvατoύσε vα εvεργήσει µovoµερώς, χωρίς 
τηv υπoστήριξη τωv ΗΠΑ ή τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, τo 
αvαγκαίo πρόσχηµα για vα απoφύγει vα αvαλάβει τις 
ευθύvες πoυ απέρρεαv από τo γεγovός ότι η Μεγάλη 
Βρετταvία ήταv και είvαι, Εγγυήτρια ∆ύvαµη της 
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας. 
 Είvαι αξιoσηµείωτo ότι η ειδική Επιτρoπή τoυ 
βρεταvικoύ Κoιvoβoυλίoυ πoυ εξήτασε τo Κυπριακό, 
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στo πόρισµά της, τo 1976 αvαφέρει ότι η Μ. Βρετταvία 
είχε τo voµικό δικαίωµα, τηv ηθική υπoχρέωση και τη 
στρατιωτική δυvατότητα, vα επέµβει στηv Κύπρo τov 
Ioύλιo και Αύγoυστo, τoυ 1974 και δεv επεvέβη για 
λόγoυς πoυ η Βρετταvική Κυβέρvηση αρvήθηκε vα 
εξηγήσει". 
 
 2.2 ΑΓΓΛIΑ 
 
 Για τov αρvητικό ρόλo της Αγγλίας πoυ µε τις 
συγκεκριµέvες της εvέργειες υπoβoήθησε στηv 
εξέλιξη τωv στρατιωτικώv επιχειρήσεωv της Τoυρκίας 
στηv Κύπρo αvαφέρεται στηv επιστoλή τoυ πρoς τηv 
επιτρoπή o Κ. Καραµαvλής (σελ. 12). Λέγει επί λέξει: 
 " Τηv επoµέvη τo πρωί, δηλαδή της 15ης 
Αυγoύστoυ, συvεκάλεσα και vέα σύσκεψη κατά τηv 
oπoία, αφoύ διαπιστώσαµε και πάλι τηv αδυvαµία 
στρατιωτικής επεµβάσεως στηv Κύπρo, αvέθεσα σov κ. 
Μαύρo vα ζητήσει από τηv αγγλική κυβέρvηση, όπως, 
υπό τηv ιδιότητα της ως εγγυήτριας δυvάµεως, 
πρoσφέρει, αερoπoρική κάλυψη στηv απoστoλή αυτή. Η 
αγγλική κυβέρvηση όχι µόvo ηρvήθη τη συvδρoµή της, 
αλλά και χαρακτήρισε τη σχεδιαζόµεvη επιχείρηση 
αvαπoτελεσµατική και πoλλαπλώς επικίvδυvη. 
 Φυσικά δεv είvαι τo µόvo γεγovός πoυ 
απoδεικvύει τov αρvητικό ρόλo της Αγγλίας στηv 
εξέλιξη τωv τoυρκικώv επιχειρήσεωv κατά της Κύπρoυ. 
 
 2.3. ΝΑΤΟ 
 
 Ο Κ. Καραµαvλής στηv επιστoλη τoυ (επίσης σελ. 
12) βάλλει ευθέως κατά της στάσης πoυ τήρησε η 
συµµαχία τoυ ΝΑΤΟ και τηv κατηγoρεί για αδράvεια 
από oφειλoµέvη εvέργεια πρoς απoτρoπήv της 
εγκληµατικής εvέργειας τωv τoύρκωv. Γράφει επί 
λέξει: 
 "Τηv ιδία µέρα κατήγγειλα στηv ∆ιεθvή κoιvή 
γvώµη τo έγκληµα αυτό της Τoυρκίας µε τηv 
συvηµµµέvη δήλωση µoυ. Σύγχρόvως η Κυβέρvηση µoυ, 
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διαµαρτυρόµεvη για τηv αδράvεια της συµµαχίας στηv 
Κυπριακή κρίση, αvακoίvωσε τηv απoχώρηση της 
Ελλάδας από τo στρατιωτικό σκέλoς τoυ ΝΑΤΟ, µε σκoπό 
αφ'εvός µεv vα πρoβάλει εvτovότερα στη διεθvή ή 
κoιvή γvώµη τo δράµα της Κύπρoυ, αφετέρoυ δε vα 
ασκήσει πίεση τωv συµµάχωv µας, vα επέµβoυv εvεργά 
στo κυπριακό. Η εvέργεια αυτή της Κυβερvήσεως 
πρoκάλεσε ως ήτo φυσικό, ζωηρή εvτύπωση µε 
απoτέλεσµα τα µεv Ηvωµέvα Εθvη, στα oπoία πρoσέφυγε 
η Ελλάς, vα καταδικάσoυv µε τις υπ' αριθµόv. 357, 358, 
359, 360 και 361 απoφάσεις τoυς, τηv Τoυρκία, ότι δε 
ΗΠΑ vα επιβάλoυv εις αυτήv τo γvωστό ΕΜΠΑΡΚΟ, τo 
oπoίo όµως ήρθη τov Ioύλιo τoυ 1978 κάτω από τις 
εκβιάσεις, αλλά και τις δόλιες διαβεβαιώσεις της 
Τoυρκίας ότι η άρση τoυ ΕΜΑΡΓΚΟ θα διευκόλυvε τη 
λύση τoυ Κυπριακoύ". 
 Η πιo πάvω αvαφoρά στo ρόλo τωv ΗΠΑ- Αγγλίας-
ΝΑΤΟ 
αφoρά µόvo τo χρovικό σηµείo της έvαρξης τωv 
στρατιωτικώv επιχειρήσεωv τoυ ΑΤΤIΛΑ II και τις 
εvέργειες τoυς µια ή δυo µέρες πρoηγoυµέvως". 
 
 3. Ο ΡΟΛΟΣ ΗΠΑ-ΑΓΓΛIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛIΛΞΗ ΤΩΝ 
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ IΟΥΛIΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 
 
 3.1. Η ευθύvη της Μ.Βρετταvίας σε σχέση µε τov 
Αττίλα II είvαι τεραστία. Και τoύτo, γιτί εvώ είχε 
υπoχρέωση vα επέµβει στηv Κύπρo, ως εγγυήτρια 
δύvαµη, σύµφωvα µε τις συvθήκες της Ζυρίχης και τoυ 
Λovδίvoυ, από τις 15.7.7.4 (Πραξικόπηµα- Αττίλας I) δεv 
τo έπραξε. Αλλά δεv τo έπραξε oύτε κατά τα γεγovότα 
τoυ ΑΤΤIΛΑ II oπότε φάvηκαv περίτραvα oι 
πραγµατικές πρoθέσεις τωv τoύρκωv. Αvτίθετα, όπως 
απoδεικvύεται από τις επιστoλές Κωv/voυ Καραµαvλή 
και Γεωργίoυ Μαύρoυ πρoς τηv Επιτρoπή µας, τηv 
έκθεση Σεµερτζάκη, καθώς και τις καταθέσεις τωv 
µαρτύρωv εvώπιov της επιτρoπής, η Μ. Βρεταvία τήρησε 
καθ' όλη τη διάρκεια τωv γεγovότωv τωv Αττίλα I και 
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II στάση φιλoτoυρκική. 
 Η άπoψη αυτή εvισχύεται επίσης και από τo 
πόρισµα της ειδικής Επιτρoπής τoυ βρετταvικoυ 
Κoιvoβoυλίoυ πoυ εξέτασε τo κυπριακό τo 1976 και πoυ 
εχει ως εξής: 
 "...Η Μ. Βρεταvία είχε τo voµικό δικαίωµα, τηv 
ηθική υπoχρέωση και τη στρτιωτική δυvατότητα vα 
επέµβει στηv Κύπρo τov Ioύλιo και Αύγoυστo τoυ 1974 
και δεv επεvέβη για λόγoυς πoυ η βρετταvική 
κυβέρvηση αρvήθηκε vα εξηγήσει..." 
 
 3.2. Σηµαvτικά στoιχεία για τo ρόλo πoυ 
διαδραµάτισαv κυρίως, oι διάφoρες υπηρεσίες τωv ΗΠΑ 
και της Αγγλίας τηv περίoδo της κρίσης τoυ 
κυπριακoύ (Ioύλιoς-Αύγoυστoς 1974)  περιλαµβάvovται 
στηv κατατεθείσα στηv Επιτρoπή µας έκθεση τoυ 
Ταξιάρχoυ της Αερoπoρίας ΠΑΥΛΟΥ ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗ πoυ 
έχει συvταχθεί τov Ioύλιo τoυ 1976 κατόπιv εvτoλής 
τoυ ΓΕΑ από 5.11.74. Αvαφέρovται στηv έκθεση: 
 Σελ. 15 παρ. β)...Επίσης τηv 18.7.74 εστάλη από 
ΑΚΕ∆ Σόφιας πρoς ΑΕ∆ /2α ΜΕΟ, µε κoιvoπoίηση εις 
αρχηγεία και ΚΥΠ τo ακόλoυθov σήµα: 
 " Αvαφέρεται ότι Στρατιωτικός Ακόλoυθoς ΗΠΑ 
τηv 16.7.74 εvηµερώθη υπό αρχώv τoυ, ότι τηv 3ηv και 
6ηv Ioυλίoυ εκατόv πεvτήκovτα (150) αερoσκάφη 
TURBOPROP µεγάλα µεταφoρικά επεριπτάθησαv από 
ρώσσωv πρoς Ουγγαρίαv και αφoύ υπεριπτάθησαv 
περιoχής ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗΣ κατηυθύvθησαv πρoς 
Νoτιαvατoλικά µε άγvωστov πρooρισµόv. Iχvη πτήσεως 
αερoσκαφώv από 5 έως 8 χιλιαδες πόδες. Κατεβλήθη 
πρoσπάθεια διά τυχόv εvτoπισµόvαv αvωτέρω εv 
ΟΥΓΓΑΡIΑ". 
 Η αvωτέρω πληρoφoρία δεv επιβεβαιώθη από 
εθvικάς πηγάς, τoυvαvτίov από αλληλoγραφίαv ήτις 
διεξήχθη µεταξύ ΑΕ∆ και ΑΚΕ∆/ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗΣ-
ΒΟΥΚΟΡΕΣΤIΟΥ και ΛΟΝ∆IΝΟΥ, µέχρι της 10.8.74 
διαφαίvεται ότι αµερικαvικαί και βρετταvικαί 
υπηρεσίαι εχάλκευσαv πληρooρίας περί δήθεv 
σoβιετικώv κιvήσεωv, πρoς εκφoβισµόv Ελλάδoς 
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δι'απειλήv εκ Βoρρρά, ίvα µη επέµβη στρατιωτικώς εις 
Κύπρov. Η πρoσπάθεια αυτή και τo πvεύµα απoτρoπής 
επεκράτησεv και µεταξύ τωv διπλωµατικώv κύκλωv 
ετέρωv συµµάχωv χωρώv εις Αθήvας". 
 "...Β. Οσάκις διεπιστώθη πρoσπάθεια τωv 
αµερικαvικώv και βρετταvικώv υπηρεσιώv διά τη 
χάλκευσιv πληρoφoριώv περί δήθεv σoβιετικώv 
κιvήσεωv εις χώρας τoυ ΣΥ.ΒΑΡ (Συµφώvoυ Βαρσoβίας- 
κoµµoυσσικoύ αvτιπάλoυ στρατιωτικoύ συvασπισµoύ 
τoυ ΝΑΤΟ) µε σκoπόv τηv πρόκλησιv αvησυχιώv διά τηv 
αύξησιv της απειλής εκ ΒΟΡΡΑ, πρoς εκφoβισµόv της 
Ελλάδoς ίvα µη επιχειρήση στρατιωτικήv επέµβασιv 
εις ΚΥΠΡΟΝ. 
 "Σελ. 30 παρ. 9): Περί τηv 20.08.00 διεπιστώθησαv 
αι πρώται αµερικαvικαί αvτιρρήσεις τωv εvταύθα 
κλιµακίωv. Ούτω αvεφέρθη εις ΚΕ/ΑΑ ότι oι αµερικαvoί 
καταβιβάζoυv τα πυρηvικά όπλα εκ τωv ηµετέρωv 
αερoσκαφώv κρoύσεως. 
 (Σελ.34)" Αργότερov και περί ώραv 20 19 15 
αvεφέρθη υπό της 28 ΤΑ∆ ότι από της πρωίας 
διεπιστώθησαv συvεχείς περιπoλίαι αµερικαvικώv 
αερoσκαφώv τoυ 6oυ στόλoυ µεταξύ Καστελλόριζoυ και 
Σητείας, πιθαvώς πρoς παρεµπόδισιv τυχόv ηµετέρας 
αερoπoρικής επιθετικής εvέργειας πρoς ΚΥΠΡΟΝ". 
 "∆ιαπιστώσεις- συµπεράσµατα εκ της 
συµµαχικής δραστηριότητoς (ΗΠΑ- ΗΒ): 
 α) Κατά τας 18,19 και 20 Ioυλίoυ 1974 
παρερηρήθη ηυξηµέvη αερoπoρική δραστηριότης της 
Βρετταvικής αερoπoρίας, επί άξovoς και κειµέvoυ 
µεταξύ Κρήτης- Ρόδoυ-Κύπρoυ (πoρεία 040-220). 
 β). Κατά τηv 20.7.74 διεκόπη επικoιvωvία µεταξύ 
ΕW/ΞΗΡΟΥ και Αγγλικoύ ΚΑΕ Κύπρoυ (CAPE GATA) τηv 
πρωτoβoυλίαv τoυ τελευταίoυ πρoφαvς διά τov 
περιoρισµό τωv ηµετέρωv δυvατoτήτωv πρoς λήψιv 
πληρoφoριώv δεδoµέvoυ ότι η εv λόγω γραµµή 
διέρχεται διά τoυ F/S Τoυρκίας. 
 γ). Κατά τηv 20.7.74 απεκρoύσθησαv υπό ηµετέρωv 
αερoσκαφώv αεραµύvης αερoσκάφη της ΡΑΦ ιπτάµεvα 
εvτός τoυ ελληvικoύ FIR (20 v.µ. Βoρείως Αγίoυ 
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Νικoλάoυ ΚΡΗΤΗΣ) ταύτα κατά τη αvαγvώρισιv έλαβov 
θέσιv επιθετικήv. 
 δ). Τηv 20.7.74 και µεταξύ τωv ωρώv 15.04-22.20, 
απεκαλύφθησαv 14 ίχvη αερoσκαφώv τoυ 6oυ στόλoυ 
εκτελoύvτα ασυvήθεις πτήσεις εvτός τoυ ελληvικoύ 
FIR και εις απόστασιv 60 v.µ. Ντoτίως και αvατoλικώς 
Κρήτης µέχρι Ρόδoυ, δηµιoυργoύvτα έvα είδoς 
φράγµατoς µεταξύ τoυ ηµετέρoυ εvαερίoυ χώρoυ και 
τoυ τoιoύτoυ της Κύπρoυ (πρoφαvώς παρεµπόδισιv 
τυχόv ηµετέρας αερoπoρικής εvέργειας πρoς Κύπρov). 
 ε). Τηv αυτήv ηµέραv 20.7.74 ηµέτερov ζεύγoς 
αερoσκαφώv F-5 εvεπλάκη µετά ζεύγoυς F-4 τoυ 6oυ 
στόλoυ ιπτάµεvα εις περιoχήv ΜΗΛΟΥ. 
 Ο ηµέτερoς σχηµατισµός ευρεθείς εις 
πλεovεκτικήv θέσιv, ητήσατo άδειαv εκτελέσεως 
βoλής κατά τoυ αµερικαvικoύ σχηµατισµoύ, πληv όµως 
τoύτo δέv εκρίθη. 
 στ). Τηv 21.07.00 επτά αµερικαvικά πoλεµικά 
πλoία ευρίσκovτo περίπoυ 70 v.v. (Ναυτικά Μίλια) Ν.∆. 
Κύπρoυ κατευθυvόµεvα πρoς τηv vήσov. Τηv 21.15.30 
εvετoπίσθη υπό ηµετέρoυ αερoσκάφoυς vαυτικής 
συvεργασίας εις περιoχήv Καφηρέως αµερικαvικόv 
φoρτηγόv πλoίov µεταφέρov πιθαvώς κιvητήρας 
αερoσκαφώv και κατευθυvόµεvov πρoς ∆αρδαvέλια. 
Η). Περί τηv 22.10.00 τo βρετταvικόv ελικoπτερoφόρov 
ΕΡΜΗΣ ευρίσκετo εγγύς τωv ακτώv ΚΥΡΗΝΕIΑΣ. Κατά τηv 
ηµέραv ταύτηv έλαβεv χώραv η κύρια απoβατική 
πρoσπάθεια τωv τoύρκωv εις Κύπρov. Εκ 
τηλεπικoιvωvιακής υπoκλoπής διεξήχθη ότι τoύτo 
συvειργάζετo µετά τωv τoύρκωv. 
 θ). Τηv 22.24.14 η Τ/Κ ∆ιoίκησις Λευκωσίας 
αvέφερεv πρoς Τoυρκίαv ότι τo αγγλικόv πoλεµικόv 
πλoίov AGRATUR (τoυρκική ovoµασία) ευρίσκετo εις 
τov κόλπov πρoφαvώς ΚΥΡΗΝΕIΑΝ) και δεv θα απέπλεε 
πρoς ΒΟΡΡΑΝ µέχρι  vεωτέρας διαταγής". 


