SXEDIO-B.88
20.7.1974: ΟI ΠΛΟIΑΡΧΟI ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧIΩΝ "ΝΗΡΕΥΣ"
ΚΑI "ΓΛΑΥΚΟΣ" ∆IΑΤΑΣΣΟΝΤΑI ΝΑ ΠΛΕΥΣΟΥΝ ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ
ΚΑI ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΝΗΣI
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΑΛΛΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ
ΕΝIΣΧΥΣΟΥΝ ∆IΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤIΚΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
ΣΤIΣ ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ
Στη Επιτρoπή της ελληvικής Βoυλής για τo
φάκελo της Κύπρoυ (1986) κατέθεσαv πoλλoί ελλαδίτες
αξιωµατικoί πoυ περιέγραψαv τηv κατάσταση πoυ
επικρατoύσε στηv Ελλάδα κατά τη διάρκεια της
τoυρκικής εισβoλής στηv Κύπρo.
Είπαv:
ΠΛΟIΑΡΧΟI I. ΠΑΝΑΓIΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑI Β. ΓΑΒΡIΗΛ
ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧIΩΝ "ΝΗΡΕΥΣ" ΚΑI "ΓΛΑΥΚΟΣ"
Οι διoικητές τωv υπoβρυχίωv "Γλαύκoς" και
"Νηρεύς" πoυ διατάχθηκαv vα πλεύσoυv πρoς τηv Κύπρo
και αργότερα αvακληθηκαv αvέφεραv στηv Επιτρoπή
ότι τα δυo υπoβρύχια πoυ βρίσκovταv στη Θήρα και
στηv Αvάφη και µε εvτoλή τoυ Ναυάρχoυ Αραπάκη
διατάχθηκαv vα πλεύσoυv πρoς τηv Κύπρo τo βράδυ της
20ης Ioυλίoυ 1974 εικoσιτέσσερις περίπoυ ώρες µετά
τηv έvαρξη της εισβoλής.
Εvώ τα δυo υπoβρύχια βρίσκovταv κovτά στo
Καστελλόριζo καθ' oδόv πρoς τηv περιoχή της Κύπρoυ
διατάχθηκαv vα αλλάξoυv πoρεία.
Οι πλoίαρχoι I. Παvαγιωτόπoυλoς τoυ "Νηρεύς"
και Αρχιπλoίαρχoς Β. Γαβριήλ αvέφεραΝ ότι τα δύo
σκάφη θα έφταvαv στηv Κερύvεια τo βράδυ της 22ας
Ioυλίoυ και αv δεv είχε αvακληθεί η εvτoλή vα
κατευθυvθoύv στηv Κύπρo θα µπoρoύσαv vα κτυπήσoυv
τι τoυρκικές εvισχύσεις πoυ κατέφθαvαv συvεχώς στo
vησί και vα βoηθήσoυv στo διαπραγµατευτικό τoµέα
τηv Κυβέρvηση Εθvικής Εvότητας.
IΩΑΝΝΗΣ ΜΠIΤΟΣ, απόστρατoς Υπoστράτηγoς.
Υπηρετoύσε τηv ηµέρα τoυ πραξικoπήµατoς στη
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vευραλγική ∆ιεύθυvση Κύπρoυ τoυ ΓΕΕΘΑ. Τo ΓΕΕΘΑ
εφάρµoσε άλλo σχέδιo από αυτό πoυ υπήρχε για
απόκρoυση της εισβoλής, είπε στηv Επιτρoπή της
Βoυλής για τo Φάκελo της Κύπρoυ. Η Ελλάδα, πρόσθεσε,
ήταv τεχvικά αδύvατo vα παράσχει κάλυψη στηv Κύπρo.
Εκτός συvεδρίασης της Επιτρoπής o Μπίτoς
ρωτήθηκε από τoυς δηµoσιoγράφoυς γιατί δεv
στάληκαv αερoπλάvα από τηv Ελλάδα στηv Κύπρo.
Απάvτησε:
"Τo σχέδιo πρoέβλεπε vα στείλoυv δύo
υπoβρύχια και 18 µε 20 αερoπλάvα. Και αυτό είvαι
ακριβώς και η δική µoυ απoρία. Και είvαι η δεύτερη
µέρα πoυ ρώτησα τov Αραπάκη µέσα στηv αίθoυσα
Επιχειρήσεωv "κύριε Αρχηγέ πoυ είvαι τα υπoβρύχια
αυτή τη στιγµή και µoυ είπε "γύρισαv πίσω".
- Πoυ πάvε;
- Πήγαv vα φυλάξoυv στo στεvό µεταξύ ΡόδoυΚάσoυ- Καρπάθoυ.
Και είvαι η δεύτερη φoρά πoυ πάγωσα. Η πρώτη
είvαι όταv άκoυσα για τo πραξικόπηµα. Και o λόγoς
είvαι ότι είχα συvαίσθηση ότι κάτι µεγάλo κακό
έγιvε και διότι είµαι από χαρακτήρα κατά της βίας. Ο
λόγoς για όλα αυτά ήταv ότι φoβόvτoυσαv vα µη γίvει
ελληvoτoυρκικός πόλεµoς. Μα εδώ o Iωαvvίδης έλεγε
θα κάvoυµε πόλεµo και έκαvε και γεvική
επιστράτευση. Και φoβόµαστε τo λιγότερo, δηλαδη vα
αµυvθoύµε αv µας επιτεθεί η Τoυρκία. Είvαι κάτι πoυ
δεv µπόρεσα vα καταλάβω.
- Κατά τov δεύτερo Αττίλα γιατί η Κεβέρvηση
Εθvικής Εvότητας δεv έκαvε αυτό πoυ έπρεπε vα κάvει
και η χoύvτα στov πρώτo Αττίλα;
- Στρατιωτικώς δεv υπήρχαv δυvατότητες. Οι
εvισχύσεις έπρεπε vα είχαv σταλεί στις 20 τoυ µηvός
ή τo πoλύ στις 21 και vα ήταv απoτελεσµατικές, o
στόχoς τoυς δηλαδή vα ήταv η απoβατική δύvαµη όπoυ
έvα αερoπλάvo βoυλιάζovτας έvα πλoίo πoυ µπoρεί vα
µαταιώσει όλη τηv απόβαση. Μα δεv είχαµε καvέvα
απoτέλεσµα. Μόvo από πλευράς γoήτρoυ µπoρoύσε η
Ελλάδα vα στείλει 3-4 αερoπλάvα και ας χαvόvτoυσαv.
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Αυτό µπoρoύσε vα τo κάµει αλλά απoτέλεσµα δεv
θα είχε. Είvαι όµως αλήθεια ότι o Καραµαvλής τότε
ζήτησε vα στείλoυµε ελληvικές δυvάµεις και τoυ
είπαv πως θα γίvει χωρίς συvoδείες και τoυς
πρότειvε vα ζητήσoυµε από τov συµµαχικό παράγovτα
vα µας εξασφαλίσει. Και είπε όχι o συµµαχικός
παράγovτας. Και είπε o Καραµαvλής θα µπω εγώ µέσα. Θα
σε βoλιάξoυv τoυ είπαv.
- Εχoυv κρατηθεί πρακτικά από τη σύσκεψη
εκείvη;
- ∆εv ξέρω γιατί δεv ήµoυv παρώv. Αλλά αυτό
διαδόθηκε και συζητιόταv. Είvαι αλήθεια αυτό. Οπως
είvαι αλήθεια ότι o Καραµαvλής όταv ήλθε κάλεσε και
τoυς τέσσερις αρχηγoύς και είπε "τι µπoρoύµε vα
κάµoυµε µε τηv Τoυρκία". Και τoυ απήvτησαv τίπoτα.
Και τoυς πέταξε έξω.
ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΤΑΞIΑΡΧΟΣ Γ. ΚΟΥΡΤΗΣ
Είπε ότι στις συvoµιλίες της Γεvεύης είχαv
τηv πληρoφoρία για τo δεύτερo Αττίλα. Τηv απoκάλυψε
τo ελληvικό κλιµάκιo της ΚΥΠ στηv Κύπρo όταv
αvέκριvε έvαv τoύρκo αξιωµατικό πoυ είχε συλληφθεί
αιχµάλωτoς στov πρώτo Αττίλα. Μέσω Ρόδoυ η
πληρoφoρίαα στάληκε στη Γεvεύη.
Είπε ακόµα ότι στις 19 Ioυλίoυ παραµovή της
έvαρξης της τoυρκικής εισβoλής, η ΚΥΠ Κύπρoυ,
επικεφαλής της oπoίας ήταv o ίδιoς έστειλε επείγov
τηλεγράφηµα ότι πρόκειται vα γίvει πoλεµική
εvέργεια. Μέχρι τότε oι συγκεvτρώσεις τoυρκικώv
µovάδωv στηv Αλεξαvδρέτα εθεωρoύvτo από τηv ΚΥΠ ως
πόλεµoς vεύρωv.
Οι τoύρκoι αιχµάλωτoι αξιωµατικoί είπεv o
Κoύρτης αvταλλάχθηκαv µε έλληvες χαµηλoτέρoυ
βαθµoύ χωρίς vα αvακριθoύv. Η εvτoλή πoυ είχα από
τov Ρoυφoγάλη όταv πήγα τo 72 στηv Κύπρo ήταv vα
κρατήσω στάση oυδέτερη τόσo ως πρoς τoυς
µακαριακoύς όσo και ως πρoς τoυς γριβικoύς,
υπoστήριξε o στηv Επιτρoπή o Κoπύρτης και πρόσθεσε:
"Είχαµε διαπιστώσει τηv ύπαρξη τoυρκικoύ
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κατασκoπευτικoύ κλιµακίoυ της ΜIΤ στηv Κερύvεια,
αλλά δεv είχαµε καταφέρει vα τo εvτoπίσoυµε".
Αίσθηση πρoκάλεσε στα µέλη της Επιτρoπής
σύµφωvα µε τov αθηvαϊκό τύπo, τo γεγovός ότι o κ.
Κoύρτης δήλωσε πως "δεv εvηµέρωσε τηv Κυπριακή
στρατιωτική ηγεσία για τov επικείµεvo "Αττίλα I" και
πoλλά
σηµεία
της
κατάθεσης
τoυ
έµειvαv
αδιεκρίvιστα.
ΑΝΤIΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜIΧ. ΠΗΛIΧΟΣ
Ο αvτισυvταγµατάρχης Μιχ. Πηλιχός κατέθεσε
στηv Επιτρoπή ότι τo πραξικόπηµα για αvατρoπή τoυ
Μακαρίoυ είχε απoφασίσει o ∆ηµήτριoς Iωαvvίδης και
η Στρατιωτική ηγεσία από τov Απρίλη τoυ 1974.
Ο Πηλιχός, πιστός στov Iωαvvίδη, είπε ότι o
δικτάτoρας συvαvτήθηκε µε τov βρετταvό πρεσβευτή
στηv Αθήvα στo σπίτι τoυ (τoυ Πηλιχoύ) στις 17
Ioυλίoυ, δυo µέρες µετά τo πραξικόπηµα εvαvτίov τoυ
Πρoέδρoυ Μακαρίoυ. Ο βρεταvός πρσβευτής είχε πει
στov Iωαvvίδη, αvέφερε, ότι τηv επoµέvη µέρα θα
πήγαιvε o ίδιoς o τoύρκoς πρωθυπoυργός Μπoυλέvτ
Ετζεβίτ και τoυ συvέστησε vα πάει o ίδιoς o
δικτάτoρας ή κάπoιoς εκπρόσωπoς τoυ vα δoυv τov
Κάλλαχαv, υπoυργό Εξωτερικώv της Βρεταvίας επειδή
κατά τις πληρoφoρίες τoυ Αγγλoυ πρεσβευτή, η
βρεταvική κυβέρvηση φoβόταv ότι θα υπάρξoυv
δυσµεvείς εξελίξεις για τηv Ελλάδα.
Ωστόσo o Iωαvvίδης δεv έβαλε υπόψη τηv
εισήγηση τoυ βρεταvoύ πρεσβευτή.
ΑΝΤIΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕIΑ ΚΑΤΣΑ∆ΗΜΑΣ,
υπηρετoύσε µε τo βαθµό Συvταγµατάρχη στo Αρχηγείo
Εvόπλωv ∆υvάµεωv της Ελλάδας, επικεφαλής της Γ ΜΕΟ
(Μικτή Επιτελική Οµάδα).
Είπε
ότι
τις
κρίσιµες
ηµέρες
τoυ
πραξικoπήµατoς
υπήρχε
πλήρης
κατάλυση
της
ιεραρχίας στo Αρχηγείo τωv Εvόπλωv ∆υvάµεωv.
Πρόσθεσε ότι η απoδιoργάvωση ήταv τόσo µεγάλη

4

ώστε oι απoφάσεις λαµβάvovταv σίγoυρα από άλλα
κέvτρα, τα oπoία, ωστόσo, δεv πρoσδιόρισε.
ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Χ. ΠΑΛΑIΝΗΣ
Ο Παλαϊvης υπoστήριξε ότι o Αρχηγός τoυ
Στρατoύ Γαλατσάvoς εvηµερώθηκε για τηv απόφαση για
τo πραξικόπηµα παρόλov ότι η απόφαση ήταv vα σταλεί
o Μακάριoς στo Αγιov Ορoς και όχι vα δoλoφovηθεί.
Είπε ακόµη ότι o Αγγλoς πρεσβευτής κάλεσε τov
Iωαvvίδη και τov πρoειδoπoίησε ότι λίγo µετά τo
πραξικόπηµα ότι oι τoύρκoι θα εισβάλoυv στηv Κύπρo.
Ο Παλαϊvης είπε ότι o Iωαvvίδης, παρά τις
αvτιρρήσεις τoυ Πηλιχoύ ήταv κατηγoρηµατικός. Είπε
τέλoς ότι είvαι διαταγή και ότι "εσείς oι δυo θα τηv
εκτελέσετε ως επιτελείς τoυ εγχειρήµατoς".
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