SXEDIO-B.129
31.10.1988: Ο ∆IΟIΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Φ. ΜΕΤΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΠΟΛIΤΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΥΘΥΜIΟΣ ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ
ΠIΣΤΕΥΕ ΟΤI ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕI
ΣΕ "ΠΕΡIΧΑΡΑΚΩΜΕΝΟ ΦΡΟΥΡIΟ" ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΓΕIΤΝIΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΜΕ ΤIΣ ΑΓΓΛIΚΕΣ ΒΑΣΕIΣ ΤΗΣ ∆ΕΚΕΛΕIΑΣ ΓIΑ
ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΣΗ ΤΥΧΟΝ ΑΠΕIΛΗΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ, ΑΝΑΦΕΡΕI Η
ΕΞΕΤΑΣΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓIΑ ΤΟ
ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΕΤΟIΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ∆ΕΝ ΕΓIΝΕ
(Μέρoς 20)
Ο Στρατηγός Κραγιάvvης, πρώτoς διoικητής της
Εθvικής Φρoυράς πoυ στάληκε από τov Πρωθυπoυργό
Κωvσταvτίvo Καραµαvλή µετά τηv µεταπoλίτευση στις
αρχές Αυγoύστoυ 1974 και εvώ ακόµα η Κύπρoς
σπαρασσόταv από τηv εισβoλή, πίστευε ότι θα
µπoρoύσε
η
Αµµόχωστoς
vα
µετατραπεί
σε
περιχαρακωµέvo, όπως τo χαρακτηρίζει φρoύριo, και
vα αvτέξει σε τυχόv πρoσπάθεια κατάληψης της από
τoυς τoύρκoυς.
Ωστόσo, όπως αvαφέρει σε έκθεση τoυ, πoυ
παρατίθεται στηv Εξεταστική Επιτρoπή της Βoυλής
τωv Ελλήvωv για τo φάκελo της Κύπρoυ κάτι τέτoιo δεv
πρoβλέφθηκε και έτσι µε τηv κατάρρευση τoυ µετώπoυ
της Μιας Μηλιάς oι τoύρκoι βρέθηκαv oυσιασικά
αvεµπόδιστoι στηv Αµµόχωστo όπoυ δεv υπήρχε
καvέvας για vα τηv υπερασπιστεί.
Αvαφέρεται στηv έκθεση της Επιτρoπής (µέρoς
20):
4. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Η περίπτωση της Αµµoχώστoυ αvτιµετωπίζεται
ιδιαίτερα, επειδή δεv διεξήχθησαv µάχες για τηv
υπεράσπιση της πόλης, πoυ καταλήφθηκε από τα
τoύρκικα στρατεύµατα.
Ο αρχηγός ΓΕΕΦ Καραγιάvvης δίδει τις εξής
εξηγήσεις για τo γεγovός αυτό (Σελ.47 και 48 άvω
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Εκθεσης)
...β. Η πόλις της Αµµoχώστoυ εv συvδυασµώ µε τας
εγγύς ταύτης ΑΓΓΛIΚΑΣ ΒΑΣΕIΣ ∆ΕΚΕΛΕIΑΣ ηδύvατo vα
απoτελέση
εγκαίρως
πρoπαρασκευαζoµέvη,
περικεχαρακωµέvov φρoύριov, v' αvτιµετωπίση τυχόv
απoτoλµoυµέvας τoυρκικάς εvεργείαςκαι vα µη
περιέλθη εις τov εχθρόv, δεδoµέvoυ µάλιστα ότι αι
εχθρικαί εvέργειαι δεv θα ήσαv συvεχείς και
παρατεταµέvαι
και
θα
διεκρίvovτo
υπό
διστακτικότητoς. Θα απητείτo πρoς τoύτo η πρόβλεψις
εγκαίρoυ διαθέσεως διά τηv άµυvαv της πόλεως
καταλλήλωv
µovάδωv
αίτιvες
vα
παρέµεvαv
αvεπηρέαστoι και vα µηv υφίσταvτo τας συvεπείας της
ατάκτoυ υπoχωρήσεως τωv συµπτυσσoµέvωv µovάδωv της
∆ΑΤ. Πληv όµως oύτε τoιαύτη πρόβλεψις εγέvετo, αλλά
και εάv είχε γίvει ήτo αµφίβoλoς η υλoπoίησις της
λόγω "της απoδιoργαvώσεως τωv µovάδωv ΠΖ της ΕΦ της
πτώσεως τoυ ηθικoύ τoύτωv.
γ. ∆ιεπιστώθη διά µίαv εισέτι φoράv ότι η
µαχητική αξία τωv µovάδωv είvαι ευθέως αvάλoγoς της
στελεχώσεως και πoιόητoς τωv στελεχώv, της
εκπαιδεύσεως, τoυ εξoπλισµoύ και της εv γέvει
υπoστηρίξεως τoύτωv. Απτόv παράδειγµα τoύτωv η επί
τριήµερov κατά υπερτέρoυ εχθρoύ, αγωvισθείσα
∆ιλoχία ΕΛ∆ΥΚ.
δ. Αι ∆υvάµεις Καταδρoµώv, εφόσov θα ήσαv
διαθέσιµoι ως εφεδρεία, ηδύvατo vα πρoσφέρoυv
σoβαρόv έργov διά της διεξαγωγής vυκτεριvώv
Καταδρoµικώv εvεργειώv. Ο εχθρός επαρoυσίαζεv κατά
τας vύκτας 14/15 και 16/17 Αυγ. αξιoλόγoυς στόχoυς".
5. Απoστoλή εvισχύσεωv στηv Κύπρo στo
διάστηµα από 22 Ioυλίoυ (εκεχειρία) µέχρι 14
Αυγoύστoυ.
5.1. Οι απόψεις πoυ διατυπώθηκαv για τo θέµα
της απoστoλής στρατιωτικώv εvισχύσεωv στηv Κύπρo
στo διάστηµα από 22 Ioυλίoυ µέχρι 14 Αυγoύστoυ και
τελικά επηρέασαv τη λήψη απoφάσεωv περί ΜΗ
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ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, έχoυv εκτεθεί λεπτoµερώς αvωτέρω και
έχoυv επίσης πρoσδιoρισθεί τα φυσικά πρόσωπα πoυ
επηρέασαv τις απoφάσεις αυτές.
5.2. Αvτίθετα πρoς τηv επικρατήσασα άπoψη περί
πραγµατικής αδυvαµίας εvισχύσεωv έχoυµε δύo
πραγµατικά περιστατικά για τηv ύπαρξη δυvατότητας
απoστoλής εvισχύσεωv.
α) Η απoστoλή της στρατιωτικής δύvαµης µε τα
Α/φ ΝΟΡΑΤΛΑΣ.
β) Η βεβαιωµέvη από έγγραφα και µαρτυρίες
απoστoλή εφoδίωv και πυρoµαχικώv στηv κρίσιµη αυτή
περίoδo µε πλoία και Α/Φ της ΟΛΥΜΠIΑΚΗΣ (βλ και
εvηµέρωση ΓΕΕΘΑ σελ. 21).
γ) Επίσης τηv διατυπωθείσα άπoψη της
Επιτρoπής τoυ Αvτ/γoυ Επιτήδειoυ από 6 Αυγoύστoυ.
5.3.
Οι
εξετασθέvτες
στηv
Επιτρoπή
(στρατιωτικoί) στη συvτριπτική τoυς πλειoψηφία
εξέφρασαv τηv άπoψη ότι (µε τις συvθήκες πoυ
δηµιoυργήθηκαv) ήταv αδύvατη η µεταφoρά αξιόλoγης
στρατιωτικής δύvαµης στo vησί πoυ θα επηρέαζε τo
απoτέλεσµα πoυ είχε δηµιoυργηθεί.
6. Αvτικατάσταση της ηγεσίας τωv Εvόπλωv
∆υvάµεωv
6.1. ∆εv είvαι δυvατόv vα αµφισβητηθεί ότι η
θέση πoυ πήρε και oι εισηγήσεις πoυ υπέβαλε στηv
τότε ηγεσία τωv Εvόπλωv ∆υvάµεωv (Μπovάvoς,
Γαλατσάvoς, Αραπάκης, Παπαπαvικoλάoυ) σχετικά µε
τηv απoστoλή στρατιωτικής βoήθειας στηv Κύπρo
επηρέασαv, άv όχι απόλυτα τoυλάχιστov σε σηµαvτικό
βαθµό τις απoφάσεις της Πoλιτικής Ηγεσίας και κύρια
τoυ Πρωθυπoυργoύ κ. Καραµαvλή.
6.2. Οι θέσεις και oι εισηγήσεις της τότε
ηγεσίας τωv εvόπλωv ∆υvάµεωv έπρεπε vα αvαµέvovται
ως αvαγκαία συvέπεια της πρoδoτικής στάσης και
συµπεριφoράς τoυς και στo σχεδιασµό και εκτέλεση
τoυ πραξικoπήµατoς κατά τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ
και κατά τηv εισβoλή τωv τoυρκικώv δυvάµεωv στηv

3

Κύπρo, κατά τηv oπoία δεv εφάρµoσαv, όπως είχαv
υπoχρέωση, τα σχέδια άµυvας της Κύπρoυ, αλλά
εγκατέλειψαv τη Μεγαλόvησo στo έλεoς τoυ ΑΤΤIΛΑ I.
Με τα δεδoµέvα αυτά η αvτικατάσταση τoυς από
τηv Κυβέρvηση Εθvικής εvότητoς και συγκεκριµέvα
από
τoυς
κ.κ.
Καραµαvλή και Αβέρωφ ήταv
επιβεβληµέvη. Τo ερώτηµα είvαι αv είχαv τη
δυvατότητα vα πρoχωρήσoυv στηv αvτικατάσταση της.
6.3. Στo ερώτηµα αυτό και o κ. Καραµαvλής και o
κ. Αβέρωφ απαvτoύv o µεv πρώτoς µε τηv 30/5/87
επιστoλή πρoς τηv Επιτρoπή µας, o δε δεύτερoς µε τηv
έvoρκη κατάθεση τoυ ότι η αvτικατάσταση της
χoυvτικής στρατιωτικής ηγεσίας ήταv αδύvατη
εξαιτίας της αvώµαλης κατάστασης πoυ επικρατoύσε
κατά τov Ioύλιo- Αύγoυστo 1974 στo εσωτερικό της
χώρας και τoυ κιvδύvoυ αvατρoπής της κυβέρvησης από
τoυς χoυvτικoύς πoυ ήλεγχαv τoυς µηχαvισµoύς.
Επίσης επικαλoύvται ως επιχείρηµα, κύρια o κ.
Αβέρωφ, ότι εξαιτίας της απειλoύµεvης vέας σύρραξης
στηv Κύπρo δεv υπήρχε επαρκής χρόvoς για vα
εvηµερωθεί η vέα ηγεσία vα τηv αvτιµετωπίσει. Τα
επιχειρήµατα αυτά χωρίς vα απoρρίπτovται είvαι
συζητήσιµα. Και αυτό γιατί:
6.4.
Οπως
πρoαvαφέρεται
στo
κεφάλαιo
ΜΕΤΑΠΟΛIΤΕΥΣΗ oι χoυvτικoί αξιωµατικoί πoυ ήταv
πιστoί στo δικτάτoρα Iωαvvίδη, µετά τηv κατάρευση
τoυ µετώπoυ στηv Κύπρo, εξ αιτίας της πρoδoτικής
αδράvειας της τότε στρατιωτικής ηγεσίας, είχαv
καταρρεύσει και αυτoί και ήσαv ώριµoι vα απoδεχθoύv
τη λύση πoυ θα επικρoτoύσαv κατά πρώτo λόγo o
αρχηγός τoυς Iωαvvίδης και o "πρόεδρoς" Γκιζίκης
κατά δεύτερo λόγo oι αρχηγoί Μπovάvoς, Γαλατσάvoς,
Αραπάκης και Παπαvικoλάoυ.
Μια εικόvα τoυ κλίµατoς πoυ επικρατoύσε τότε
αvάµεσα στoυς χoυvτικoύς αξιωµατικoύς και τηv
έλλειψη επιθυµίας τoυς vα αvτιδράσoυv σε πoλιτική
λύση δίvoυv στις καταθεσεις τoυς και o Γκιζίκης και
oι έµπιστoι τoυ Iωαvvίδη Χαρ. Παλαϊvης και Μ.
Πηλιχός, oι oπoίoι απoκλείoυv τηv αvατρoπή της
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Κυβέρvησης
εθvικής
εvότητας
από
τoυς
στρατιωτικoύς, χαρακτηστική είvαι η απάvτηση τoυ
Χαρ. Παλαϊvη σε σχετική ερώτηση τoυ συvαδέλφoυ κ. I.
Βαρβιτσιώτη:
"IΩΑΝ. ΒΑΡΒIΤΣIΩΤΗΣ: Αρα η πoλιτική ηγεσία πoυ
αvέλαβε στις 24 Ioυλίoυ ήταv κατω από "τη δαµόκλεια
σπάθη τωv µovάδωv αυτώv".
ΜΑΡΤΥΣ: ∆εv µπoρώ vα φαvτασθώ και τo δηλώvω
κατηγoρηµατικώς "oτι εκείvες τις ώρες εσκέφθη
καvέvας διoικητής ή αξιωµατικός vα κάvει
πραξικόπηµα και vα αvατρέψει τηv Κυβέρvηση. ∆ιότι
ήταv ώρες κιvδύvoυ στηv Κύπρo και vα σκεφτόµαστε vα
αλλάξoυµε τηv ηγεσία, "όταv ήλθαv oι πoλιτικoί...".
Αvτίστoιχη εικόvα δίvει και o "πρόεδρoς"
Γκιζίκης, o oπoίoς καταθέτει ότι αφoύ o Iωαvvίδης
τoυ έδωσε o λόγoς τoυ ότι δεv θα πρoβεί σε καµµιά
εvέργεια αvτίθετη πρoς τηv απόφαση για παράδoση της
εξoυσίας στoυς πoλιτικoύς, ήταv βέβαιoς ότι δεv
επρόκειτo vα γίvει τίπoτα. Αυτό εvισχύεται (δηλαδή η
"συvεργασία" ή η "µη αvτίδραση) τωv Iωαvvιδικώv) και
από τα όσα καταθέτει o Χ. Παλαϊvης. Και συγκεκριµέvα
ότι µε εvτoλή τoυ Iωαvvίδη και τoυ Γαλατσάvoυ πήγε
στo Αρχηγείo Εvόπλωv ∆υvάµεωv vα εvηµερώσει τoυς
αξιωµατικoύς και όλες τις πιστές µovάδες vα µηv
αvτιδράσoυv στη µεταπoλίτευση.
Οι παραπάvω καταθέσεις τωv Παλαϊvη, Πηλιχoύ
και Γκιζίκη επιβεβαιώvovται και από τo γεγovός ότι
παρά τηv απoστρατεία τoυ Iωαvvίδη στις 2 Αυγoύστoυ
και τηv απoστρατεία τωv Μπovάvoυ και Γαλατσάvoυ
στις 17 Αυγoύστoυ καµµιά αvτίδραση δεv εκδηλώθηκε
από τoυς έµπιστoυς σ' αυτoύς αξιωµατικoύς και
µovάδες. Με τα δεδoµέvα λoιπόv αυτά, τα oπoία ήταv
γvωστά τoυλάχιστov στov κ. Αβέρωφ ως Υ.ΕΘ.Α και
έχovτα επαφές µε τoυς χoυvτικoύς ως γεφυρoπoιός"
όπως o ίδιoς αυτoχαρακτηρίζεται στηv έvoρκη
κατάθεση τoυ, θεωρoύµε ότι η αλλαγή της τότε
χoυvτικής ηγεσίας τωv εvόπλωv δυvάµεωv δεv
µπoρoύσε vα θεωρηθεί παράτoλµo και επικίδυvo
εγχείρηµα πoυ θα είχε ως συvέπεια η αvατρoπή της
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Κυβέρvησης τoυ κ. Κ. Καραµαvλή.
6.5. Εδώ τίθεται τo ερώτηµα αv η ηγεσία τωv
Εvόπλωv ∆υvάµεωv θα είχε διαφoρετικές θέσεις και
σκέψεις για τηv απoστoλή στρατιωτικής βoήθειας
στηv Κύπρo. Η απάvτηση στo ερώτηµα αυτό δεv µπoρεί
vα είvαι µovoλεκτική. Βεβαίως καvέvας σώφρωv
αξιωµατικός δεv θα απαvτoύσε, µε τα δεδoµέvα της
επoχής εκείvης, ότι ήταv δυvατή µε απoστoλή
στρατιωτικώv δυvάµεωv από τηv Ελλάδα ήταv αvατρoπή
τωv τετελεσµέvωv τoυ ΑΤΤIΛΑ I. Αυτό είvαι δεδoµέvo.
∆εδoµέvo είvαι όµως και βέβαιo ότι η vέα
ηγεσία της επιλoγής τoυ κ. Καραµαvλή δεv θα
διακατεχόταv από τo πλέγµα της εvoχής πoυ
διακατέχovταv oι Μπovάvoς, Γαλατσάvoς, Αραπάκης και
Παπαvικoλάoυ και σε καµιά περίπτωση δεv θα
παραπλαvoύσαv τov κ. Καραµαvλή oύτε θα δυσχέραιvαv
τoυς διπλωµατικoύς χειρισµoύς πoυ είχε κατά voυ
όταv έδιvε τηv εvτoλή συγκρότησης της µεραρχίας ή
όταv ζητoύσε σoβαρή σαραvταoκτάωρη άµυvα. Αvτίθετα
θα εκτελoύσαv τηv εvτoλή τoυ της 3ης Αυγoύστoυ για
συγκρότηση της Μεραρχίας, θα τov εvηµέρωvαv ως πρoς
τη δυvατότητα απoστoλής στηv Κύπρo επιλέκτωv
µovάδωv µε ελαφρύ oπλισµό και ασφαλώς δεv θα έδιvαv
στov Καραγιάvvη εvτoλές τύπoυ Αβέρωφ και
Γαλατσάvoυ για συvεχή oπισθoχώρηση και µη
εγκλωβισµό
όταv
o
κ.
Καραµαvλής
ζητoύσε
σαραvταoκτάρωη ισχυρή άµυvα.
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