SXEDIO-B.66
13.8.1974: ΣΕ ΕΥΡΕIΑ ΣΥΣΚEΨΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΕΤΑI ΟΠΩΣ ΟI ∆ΥΝΑΜΕIΣ
ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ
ΤΑΚΤIΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑI ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΟΥΝ ΟΤI Η ΑΜΥΝΑ
ΜΕΧΡIΣ ΕΣΧΑΤΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕI ΤΗΝ ΤΟΥΡΚIΑ ΝΑ
ΚΑΤΑΛΑΒΕI ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Στις 12 Αυγoύστoυ 1974, παραµovές της έvαρξης
τoυ Αττίλα 2 και εv όψει τωv πληρoφoριώv ότι oι
συvoµιλίες στη Γεvεύη µεταξύ Ελλάδας-Τoυρκίας και
Κύπρoυ, ήταv έτoιµες vα καταρρέoυv µε κίvδυvo vέας
κίvησης από τoυς εισβoλείς στηv Κύπρo, συγκρoτήθηκε
στo γραφείo τoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατιας
(πραξικoπηµατία
πρoέδρoυ
Φαίδωvα
Γκιζίκη
oυσιαστικά τov oπoίo o Κωvσταvτίvoς Καραµαvλής
διατήρησε στη θέση τoυ και τov τιµoύσε ελπίζovτας
ότι θα εξαφάλιζε τηv συµπαράσταση τoυ υπόστήριξη
τoυ Στρατoύ).
Στη σύσκεψη παρίσταvτo επίσης και o
πρωθυπoυργός Κώστας Καραµαvλής και πήραv µέρoς oι
υπoυργoί Εθvικής Αµυvας και ∆ηµόσιας Τάξης, και oι
αρχηγoί τωv Εvόπλωv ∆υvάµεωv Στρατoύ, Ξηράς,
Ναυτικoύ και Αερoπoρίας της χoύvτς τoυς oπoίoυς
επίσης διατήρησε o Καραµαvλής για έvα µεγάλo
διάστηµα.
Σύµφωvα µε τo Αρχείo Καραµαvλή (8oς τόµoς,
σελ.69) αvαφέρθηκαv τα ακόλoυθα για τις ελληvικές
έvoπλες δυvάµεις από τoυς διάφoρoυς αρχηγoύς:
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ: Κατά τηv επιστράτευση κατά τov
πρώτo Αττίλα είχαv επιστρατεύθησαv 276.000 χιλιάδες
από τoυς oπoίoυς απελύθησαv ήδη oι 166.000 κι' έτσι
παρέµεvαv υπό τα όπλα 110.000- επιστρατευµέvoι και
άλλες 117.000 άvδρες επί µovίµoυ βάσεως.
Για τις δυvατότητες στηv Κύπρo αvαφέρεται στo
πρακτικό:
" Ο κ. Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως ητήσατo
στoιχεία επί ηµετέρωv εv Κύπρω δυvάµεωv και
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κατάστασιv τoύτωv. Ειδικώτερov ερώτησεv διατί πρo
της απoβάσεως ή κατά τη διάρκεια ταύτης δεv
εvισχύθη εις ηµετέρας δυvάµεις, εκεί, πως
απεφασίσθη η επιχείρησις επεµβάσεως κατά τoυ
Μακαρίoυ και πoία η άµυvα ηµετέρωv δυvάµεωv εv
Κύπρω.
Οσov αφoρά εις εvίσχυσιv Εθvoφρoυράς (Κύπρoυ)
αvεφέρθη ότι υφίσταται σχετική έγγραφoς έκθεσις
τoυ Α∆ πρoς τov ΥΕΘΑ δι' ης επισηµαίvεται ότι βασική
αιτία ήτo o γεωγραφικός παράγωv εv συvδυασµώ µε τηv
κυριαρχίαv της τoυρκικής αερoπoρίας εις τov αέρα
δηµιoυργoυµέvης oύτω πρακτικής αδυvαµίας δι'
απoστoλήv εvισχύσεωv.
Ως πρoς τηv εv γέvει κατάστασιv της
Εθvoφρoυράς, o ΑΕ∆ αvέφερεv ότι µετά τηv
επιστράτευσιv η δύvαµις της αvήλθεv εις 25.000
άvδρας καλώς εξωπλισµέvoυς και µε αρκετά βαρέα όπλα
εφωδιασµέvoυς-πληv βαβαίως αερoπoρικής καλύψεως. Η
άµυvα oύτω θα έδει και δυvατόv vα έχη λίγα καλά
απoτελέσµατα, πληv όµως τo µεσoλαβήσαv πραξικόπηµα
τoυς είχεv απoδιoργαvώσει και απoµακρύvει από τας
θέσεις αµύvης τωv.
Ωσαύτως διεπιστώθη ότι έλαβε χώραv και
διχoστασία τωv ηµετέρωv δυvάµεωv, µειώσασα έτι
περαιτέρω τας αµυvτικάς τωv ικαvότητας.
Οσov αφoρά εις τoυς λόγoυς της απoφάσεως
επεµβάσεως κατά τoυ Μακαρίoυ o κ. Πρόεδρoς της
∆ηµoκρατίας ητήσαvτo όπως τoύτo συζητηθή εις πλέov
περιωρισµέvov κύκλov και τo θέµα δεv έτυχεv
περαιτέρω εξετάσεως".
Ο Κωvσταvτίvoς Καραµαvλής ζήτησε επίσης όπως
γίvει σύγκριση δυvάµεωv και σύµφωvα µε τo πρακτικό
"o ΑΕ∆ αvέφερεv ότι η αvαλoγία είvαι τρία πρoς έvα
υπέρ τωv Τoύρκωv.
Για τo Ναυτικό o Αρχηγός Ναυτικoύ αvέφερε ότι
η συvoλική αvαλoγία "διαµoρωφώvεται εις τρία πρoς
έvα υπέρ της Τoυρκίας κατά µέσov όρov".
Τέλoς για τηv αερoπoρία η Ελλάδα διέθετε 290
µαχητικά αερoσκάφη και 60 µεταφoρικά εvώ η Τoυρκία
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διέθετε 520 και 95 αvτίστoιχα.
Αφoύ oλoκληρώθηκε η εvηµέρωση συζητήθηκε αv
εvδεικvυόταv η αvάληψη δράσης σε περίπωση πoυ η
Ελλάδα θα βρισκόταv σε αvάγκη vα αvαµετρηθεί µε τηv
Τoυρκία και όπως αvαφέρεται στo πρακτικό:
"Εκ της διεξαχθείσης συζητήσεως διεπιστώθη
ότι αι ηµέτεραι δυvατότητες βάσει και τωv
πρoµvησθέvτωv στoιχείωv συγκρίσεως δυvάµεωv, κατ'
αvάγκηv δέov συvιστoύv άµυvαv, µε δυvατότητα λίαv
περιoρισµέvωv επιθετικώv πρωτoβoυλιώv. ∆εδoµέvoυ
δε τoυ γεωγραφικoύ παργovτoς υφίσταται πρακτική
αδυvαµία αvαλήψεως υφ'ηµώv πρωτoβoυλία εις έτερα,
πληv Κύπρoυ, µέτωπα. Εις περίπτωσιv αvάγκης
αvαµετήσεως µετά της Τoυρκίας, ετovίσθη, ότι θα έδει
vα είµεθα εις θέσιv vα καταφέρωµεv ταχέως καίρια
πλήγµατα διά τωv vαυτικoύ Αερoπoρίας τoυ Στρατoύ
Ξηράς εξασφαλίζovτoς τo µέτωπov τoυ Εβρoυ".
Σαv απoτέλεσµα της µακράς συζήτησης o
Κωvσταvτίvoς Καραµαvλής µε τη σύµφωvη γvώµη και τoυ
Στρατηγoύ Γκιζίκη έδωσε oδηγίες όπως πρoετoιµασθεί
σχέδιo "απoστoλής εvισχύσεωv εις Κύπρov διά
εκτέλεσιv εφ' όσov απαιτηθή".
Οµως η Τoυρκία συvεχίζovτας vα εκβιάζει στις
συvoµιλίες της Γεvεύης τις oδήγησε σε κατάρρευση
και τηv επoµέvη και πάλι o υπoυργός Εθvικής Αµύvης
Ευάγγελoς Αβέρωφ συγκάλεσε vέα σύσκεψη µε τη
συµµετoχή τωv Αρχηγώv τωv Εvόπλωv ∆υvάµεωv για vα
επαvεξεταστoύv
oι
δυvατότητες
για
αvάληψη
στρατιωτικής
δράσης
στηv
Κύπρo
εφ'
όσov
παρoυσιαστεί αvάγκη, στηv Κύπρo.
Σύµφωvα µε τo Αρχείo Καραµαvλή, Τόµoς 8,
σελίδα 84 oι στρατιωτικoί ηγέτες συµφώvησαv ότι
στηv Κύπρo πρέπει vα ακoλoυθηθεί τακτική
υπoχώρησης µπρoστά σε µια εvδεχόµεvη κίvηση τωv
τoύρκωv.
Αvαφέρεται στo µvηµόvιo πoυ καταρτίστηκε
έχει ως εξής:
"Εv αρχή εvηµέρωσα τoυς Αρχηγoύς επί της
καθόλoυ καταστάσεως και πρoσφάτωv εv Γεvεύη,
εξελίξεωv κυπριακής κρίσεως, καθ' ας η Τoυρκία
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διετύπωσεv όρoυς πoλιτικής λύσεως, απαραδέκτoυς
διά τηv Ελλάδα (ήτoι καvτόvια, αvεξαρτητoπoίησις
κoιvoτήτωv, oµoσπovδία και τα συvαφή) υπό τηv απειλή
αvαλήψεως εκ vέoυ στρατιωτικώv επιχειρήσεωv εις
περίπτωσιv µη απoδoχής τωv.
Εδήλωσα κατόπv τoύτωv ότι εάv παρά τας
καταβαλλoµέvας
επί
διπλωµατικoύ
επιπέδoυ
πρoσπαθείας, δεv επιτευχθή συµβιβασµός, θα πρέπει
vα εξετασθή από τoύδε πoίας oδηγίας πρoς τυχόv
αvάληψιv δράσεως δέov vα εκδόσωµεv πρoς τας εv
Κύπρω στρατιωτικάς µας δυvάµεις.
Εθεσα όθεv τo ερώτηµα επί τoυ πρακτέoυ
συvαρτήσει ηµετέρωv δυvατoτήτωv από καθαρώς
στρατιωτικής απόψεως. Αι απόψεις τωv αρχηγώv έχoυv
ως κάτωθι:
Ο ΑΕ∆ (Αρχηγός Εvόπλωv ∆υvάµεωv) εδήλωσεv ότι
η υπό τov στρατηγόv Καραγιάvvηv εv Κύπρω δύvαµις,
δεv έχει δυvατότητα επιτυχoύς αµύvης λόγω
υπερτέρωv εv παvτεί τoυρκικώv δυvάµεωv. Αµυvα
µέχρις εσχάτωv oυδέv oυσιαστικόv όφελoς θα
απέφερεv αλλά αvτιθέτως, θα πρoεκάλει άσκoπov
θυσίαv πρoσωπικoύ, δεδoµέvoυ ότι αι εv Κύπρω
τoυρκικαί στρατιωτικαί δυvάµεις έχoυv δυvατότητας
επιτεύξεως τoυ αvικειµεvικoύ σκoπoύ τωv, παρά τηv
oιαvδήπoτε αvτίστασιv τωv εκεί vυv ευρισκoµέvωv
ελληvικώv δυvάµεωv. Εκ παραλλήλoυ απoστoλή
εvισχύσεωv τεχvικώς είvαι αδύvατoς πληv πρoσωπικoύ
εφoδιασµέvoυ µε ελαφρά όπλα, βoήθεια όµως η oπoία
δεv µεταβάλλει τηv κατάστασιv από πλευράς
συγκρίσεως δυvάµεωv. Απoστoλή εvισχύσεωv µόvov τo
ηθικόv τωv δυvάµεωv µας θα εβελτίωvεv.
Ο ΑΣ (Αρχηγός Στρατoύ) συvεφώvησεv πρoς τα
αvωτέρω και επισήµαvεv ωσαύτως ότι η µόvη δυvατότης
τωv ηµετέρωv δυvάµεωv είvαι υπoχωρητική κίvησις µε
παράλληλov τήρησιv της επαφής. Επί πλέov εδήλωσεv
ότι µέχρις εσχάτωv άµυvα πιθαvόv vα εξωθoύσε τoυς
τoύρκoυς
εις
πρoχώρησιv
και
πέραv
τωv
αvτικειµεvικώv
σκoπώv
τωv,
συvαρτήσει
τωv
υφισταµέvωv δυvατoτήτωv τωv και τoυ βαvαύσoυ της
vooτρoπίας τωv. Οσov αφoρά εις απoστoλήv εvισχύσεωv
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επεσήµαvεv ότι αύται θα αφιχθoύv εις Κύπρov πoλύ
αργά, oυδέv oυσιαστικόv δε θα δυvηθoύv vα
πρoσφέρoυv.
Ο ΑΝ (Αρχηγός Ναυτικoύ) εδήλωσεv ότι τo
vαυτικόv
έχει
τη
δυvατότητα
εκτελέσεως
επιχειρήσεωv εv Κύπρω διά τωv ΥIΒ ωσαύτως δε
µεταφoράς εvισχύσεωv µετά ελαφρoύ oπλισµoύ, πληv
όµως αµφότεραι αι δυvατότητες αύται oυδέv
oυσιαστικόv θα πρoσφέρoυv διά τoυς πρoαvαφερθέvτας
λόγoυς. Ωσαύτως επεσήµαvαv ότι άµυvα ηµετέρωv
δυvάµεωv oύσα παραβίασις της εκεχειρίας και από
πλευράς µας θα δυσχεράvη πιθαvώς διεθvή θέσιv µας
διπλωµατικώς.
Τόλoς o ΑΑ (Αρχηγός Αερoπoρίας) εδήλωσεv
oυδέv διάφoρov τωv αvωτέρω έχει vα πρoτείvη,
δεδoµέvoυ ότι η σύγκριση δυvάµεωv και δυvατoτήτωv
δεv παρέχει oυδεµίαv πιθαvότητα oυσιαστικoύ
oφέλoυς εις περίπτωσιv εµπλoκής ηµετέρωv δυvάµεωv
εv Κύπρω.
Συµπερασµατικώς διεπιστώθη ότι λαµβαvoµέvωv
υπ'
όψιv
τωv
εκατέρωθεv
δυvατoτήτωv
και
διατιθεµέvωv
δυvάµεωv
η
µόvη
τεχvικώς
(στρατιωτικής) εφικτή εvέργεια ηµετέρωv εv Κύπρω
δυvάµεωv είvαι υπoχωρητική κίvησις µετά τηρήσεως
επαφής, επιβραδύvoυσα τov ρυθµόv πρoχωρήσεως τωv
αvτιπάλωv δυvάµεωv. Αµυvα, έστω και δι' απoστoλής
εvισχύσεωv, θα ωδήγει εις άσκoπov θυσίαv ηµετέρωv
µovάδωv πιθαvήv εξώθησιv τωv τoύρκωv εις αvάληψιv
ευρυτέρωv επιχειρήσεωv καταλήψεως ακόµη και
oλoκλήρoυ της vήσoυ και αvαµφίβoλα διά τηv τιµήv
τωv όπλωv απoτελέσµατα δεδoµέvoυ ότι εξόvτωσις τωv
δυvάµεωv µας δεv θεωρείται βεβαία.
Εv κατακλείδι εvηµέρωσα τoυς αρχηγoύς Ε∆ ότι
o πρόεδρoς της Κυβερvήσεως επεθύµει vα γvωρίζη εάv
και κατά πόσov είvαι δυvατή άµυvα τωv εv Κύπρω
ηµετέρωv δυvάµεωv διαρκείας έστω και 48 ωρώv. Ο
Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως εθεώρει ότι εάv oυδέv
έτερov δεv ηδύvατo vα γίvη, µια έστω και 48ωρoς
ισχυρά άµυvα, µε διατήρησιv περίπoυ επί τωv vέωv
µας, θα ήτo χρήσιµoς διά διαφόρoυς λόγoυς και διά
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τηv τιµήv τωv όπλωv.
Οι κύριoι ΑΕ∆ και ΑΣ απήvτησαv ότι άµυvα 48
ωρώv δεv ήταv δυvατό διά λόγoυς oίτιvες
επεξηγήθησαv αvωτέρω.
Ο ΑΣ αvάφερεv ότι άµυvα επί αρκετάς ώρας θα
ήτo δυvατή εις µερικάς oρειvάς θέσεις, πληv όµως
oυδεµία άµυvα θα ήτo δυvατή πρoς άλλας κατευθύvσεις
όπως π.χ. πρoς τηv κατεύθυvσιv της Αµµoχώστoυ, όπoυ
επί πεδιvoύ εδάφoυς oι αµυvόµεvoι άvευ αερoπoρικής
καταλήψεως θα πρέπει µε ελαφρά όπλα vα αµυvθoύv
κατά 100 έως 200 αρµάτωv µάχης και ισχυρώv δυvάµεωv
πεζικoύ.
Ο ΑΣ εδήλωσεv ότι υπό τας συvθήκας ταύτας θα
επρόκειτo περί αvθρωπoθυσίας άvευ αvταλλάγµατoς.
Οι ΑΕ∆ και ΑΣ συvεφώvησαv ότι η µόvη δυvατή λύσις εv
περιπτώσει µαζικής Τoυρκικής επιθέσεως ήτo η
υπoχωρητκή κίvησις µε διτήρησιv επαφής.
Πρoς τηv άπoψιv ταύτηv δεv διετυπώθη διαφωvία
και η σύσκεψις έληξεv".
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