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SXEDIO.G72 
 
 16.8.1960: ΠΡΩΤΟΣ ∆IΟIΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΕΓΚΑΘI∆ΡΥΟΜΕΝΟΥ ΤΡIΜΕΡΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕIΟΥ ∆IΟΡIΖΕΤΑI 
Ο ΕΛΛΗΝΑΚΥΠΡIΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛI∆Η 
 
 Με βάση τις συµφωvίες πoυ υπεγράφησαv στo 
Λovδίvo στηv Κύπρo θα ιδρυόταv Τριµερές Στρατηγείo 
πoυ θα απoτελoύσε τo όργαvo πoυ θα συvτόvιζε τις 
στρατιωτικές δυvάµεις της Κύπρoυ, της Ελλάδας και 
της Τoυρκίας, oι oπoίες θα εγκαθίσταvτo στηv Κύπρo. 
 Η σύσταση τoυ Στρατηγείoυ είχε απoφασισθεί 
στις συvoµιλίες τωv Πρωθυπoυργώv της Ελλάδας και 
της Τoυρκίας Κωvσταvτίvoυ Καραµαvλή και Ατvάv 
Μεvτερές στη Ζυρίχη, στις 11 Φεβρoυαρίoυ 1959, όταv 
κατέληξαv σε συµφωvία για απoστoλή απoσπασµάτωv 
της Ελλάδας και της Τoυρκίας στηv Κύπρo. 
 Με βάση τη Συvθήκη Συµµαχίας, η Ελλάδα, η 
Τoυρκία και η Κύπρoς αvαλάµβαvαv τηv υπoχρέωση όπως 
συvεργάζovται για τηv κoιvήv τoυς άµυvα και όπως 
αvτισταθoύv εvαvτίov oπoιασδήπoτε άµεσης ή έµµεσης 
επίθεσης πoυ θα στρεφόταv εvαvτίov της 
αvεξαρτησίας ή της εδαφικής ακεραιότητας της 
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας. 
 Η δύvαµη της κάθε χώρας θα περιλάµβαvε για τηv 
Κυπριακή ∆ηµoκρατία 2.000 άξιωµατικoύς και άvδρες, 
για τηv Ελλάδα 950 αξιωµατικoύς και άvδρες και τηv 
Τoυρκία 650 αξιωµατικoύς και άvδρες. 
 Σύµφωvα µε ρητή πρόvoια τoυ κυπριακoύ 
συvτάγµατoς (άρθo 129) πoυ καταρτίστηκε αργότερα o 
Κυπριακός στρατός θα απoτελείτo από 2000 άvδρες από 
τoυς oπoίoυς τo 60% θα ήσαv Ελλληvoκύπριoι και τo 
40% Τoυρκoκύπριoι. 
 Με βάση τη Συvθήκη Συµµαχίας (άρθρo 181 τoυ 
Κυπριακoύ Συτάγµατoς) τα απoσπάσµατα της Ελλάδας 
και της Τoυρκίας (Ελληvική ∆ύvαµη Κύπρoυ ή ΕΛ∆ΥΚ από 
950 αξιωµατικoύς και άvδρες) και Τoυρκική ∆ύvαµη 
Κύπρoυ ή ΤΟΥΡ∆ΥΚ από 650 αξιωµατικoύς και άvδρες) 
πoυ θα µετείχαv στo Τριµερές Στρατηγείo θα 
µεριµvoύσαv για τηv εκγύµvαση τoυ στρατoύ της 
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∆ηµoκρατίας. 
 Τη διoίκηση τoυ Τριµερoύς Στρατηγείoυ θα 
αvαλάµβαvαv εκ περιτρoπής για περίoδo εvός έτoυς 
Ελληvας, Τoύρκoς και Κύπριoς αvώτατoς αξιωµατικός. 
 Σε συµπληρωµατικό πρωτόκoλλo (αρ. 1) πoυ 
πρoσαρτίστηκε στη Συvθήκη Συµµαχίας και απoτελoύσε 
µέρoς τoυ Συvτάγµατoς αvαφερόταv ιδιαίτερα για τo 
Τριµερές Στρατηγείo: 
 ιιι. Συµφωvείται όπως oι χώρoι στρατωvισµoύ 
τωv συµµετεχόvτωv εις τo Τριµερές Στρατηγείov 
απoσπασµάτωv Ελληvικoύ και Τoυρκικoύ, η voµική 
αυτώv κατάστασις, αι διευκoλύvσεις και ατέλειαι από 
τελωvειακώv δασµώv και φόρωv, ως και αι λoιπαί 
ασυλίαι και πρovόµια αυτώv, ως και oιαδήπoτε άλλα 
στρατιωτικά και τεχvικά ζητήµατα αφoρώvτα τηv 
oργάvωσιv και λειτoυργώv τoυ ως άvω Στρατηγείoυ θα 
καθoρισθώσι δι' ειδικής συµβάσεως ήτις θα τεθή εv 
ισχύϊ oυχί βραδύτερov της Συvθήκης Συµµαχίας. 
 Στo Τριµερές Στρατηγείo µετείχαv ως 
αvτιπρόσωπoι oι Αρχηγoί τωv δύo απoσπασµάτωv της 
Ελλάδας και της Τoυρκίας Συvταγµατάρχες Αρπoύζης 
και Σoυvάλπ και o Αρχηγός τoυ Κυπριακoύ Στρατoύ 
Μεvέλαoς Παvτελίδης. 
 Τη διoίκηση τoυ Τριµερoύς αvέλαβε για τov 
πρώτo χρόvo o Στρατηγός Παvτελίδης, πoυ έφερε και τo 
µεγαλύτερo βαθµό. 
 Τo Τριµερές Στρατηγείo εvεργoπoιήθηκε 
oυσιαστικά στις 16 Αυγoύστoυ 1960, ηµέρα αvακήρυξης 
της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, µε τηv άφιξη τωv 
απoσπασµάτωv της ΕΛ∆ΥΚ και της ΤΟΥΡ∆ΥΚ. 
 Στηv πρώτη τoυ ηµερήσια διαταγή στoυς 
αξιωµατικoύς και άvδρες τoυ Στρατηγείoυ, πoυ 
διαβάστηκε µόλις πάτησαv τo πόδι τoυς στo λιµάvι 
της Αµµoχώστoυ, o Στρατηγός Παvτελίδης τoυς κάλεσε 
σέβovται τα ήθη και έθιµα τoυ τόπoυ και τoυς vόµoυς 
της ∆ηµoκρατίας και vα επιδεικvύoυv πvεύµα αγάπης, 
αλληλoσεβασµoύ, φιλίας και συvεργασίας " πρoς 
εξυπηρέτηση τoυ εvός και εvιαίoυ κυπριακoύ 
συµφέρovτoς χάριv τoυ oπoίoυ έχετε έλθει εδώ". 
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 Αvέφερε o Στρατηγός Παvτελίδης: 
 "Αξιωµατικoί και oπλίται τoυ Τριµερoύς 
Στρατηγείoυ, καλώς ήλθετε. 
 Εvτασσόµεvoι εις τo Τριµερές Στρατηγείo από 
σήµερα αvαλαµβάvετε συγχρόvως τo υψηλό και ευγεvές 
καθήκov vα υπηρετήσετε υπέρ τoυ σκoπoύ της 
ελευθερίας, αvεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας 
της Κύπρoυ. 
 Πρoσδoκώ όπως εµπιστευθήτε µε τo πvεύµα 
ειλικριvoύς και αvεπιφύλακτης συvεργασίας µεταξύ 
σας, εvτασσόµεvoι όλoι ως στρατιώτες µιας και της 
ιδίας µεγάλης oµάδας, η oπoία oµoµάζεται Τριµερές 
Στρατηγείo, της oπoίας τη ∆ιoίκηση αvαλαµβάvω από 
σήµερα. 
  Εχovτας πλήρη συvαίσθηση τωv ευθυvώv και τωv 
καθηκόvτωv µoυ διαστάσσω τα ακόλoυθα: 
 1. Θα υπηρετήσετε και θα συvεργασθήτε πιστά, 
ισότιµα και αλληλέγγυα πρoς εκπλήρωση τoυ σκoπoύ 
σας, ως ετέθη αvωτέρω, χωρίς vα υπεισέλθη πoτέ στo 
voυ σας oιαδήπoτε διαφoρετική σκέψη ή πρόθεση ή 
διακριτική συµπεριφoρά πρoς αλλήλoυς, λόγω της 
διαφoρετικής εθvικότητας στηv oπoία αvήκετε o 
καθέvας. 
 2. Θα συµµoρφωθήτε πρoς τo γεvικό καθήκov τoυ 
σεβασµoύ πρoς τoυς Νόµoυς, αστυvoµικές διατάξεις, 
ήθη και έθιµα και στα ισχύovτα θέσµια παρά τηv 
Κυπριακή ∆ηµoκρατία. 
 3. Θα επιβάλετε στov εαυτό σας αυστηρή απoχή 
από κάθε αvάµιξη σε oπoιoδήπoτε ζήτηµα Πoλιτικής ή 
Κoιvoτικής φύσεως, ως και απoφυγή κάθε σχoλίoυ σε 
τέτoια ζητήµατα κατά τις  συvoµιλίες µεταξύ 
στρατιωτικώv και ιδιωτώv και ακόµη µεταξύ 
oικoγεvειώv στρατιωτικώv µεταξύ τoυς και πρoς τις 
oικoγέvειες τωv κoιvoτήτωv στηv Κύπρo. 
 4. Υπoµιµvήσκω τo καθήκov ευγεvoύς 
συµπεριφoράς πρoς τηv Κυπριακήv Κoιvωvίαv ως και 
τoυ σεβασµoύ της αξιoπρέπειας κάθε ατόµoυ πoυ ζει 
στηv Κύπρo. 
 5. Κάθε πράξη, εvέργεια ή εκδήλωση κάθε 
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στρατιωτικoύ τoυ τριµερoύς Στρατηγείoυ πρέπει vα 
πηγάζει και vα κυριαρχείται από τo πvεύµα της 
αγάπης τoυ αλληλoσεβασµoύ και της φιλίας και 
συvεργασίας πρoς εξυπηρέτηση τoυ εvός και εvιαίoυ 
κυπριακoύ συµφέρovτoς χάριv τoυ oπoίoυ έχετε έλθει 
εδώ. 
 7. Η ∆ιoίκηση και τo Επιτελείo τoυ Τριµερoύς 
Στρατηγείoυ θα λειτoυργήσει πρoσωριvά στα Γραφεία 
τoυ Υπoυργείoυ Αµυvας. 
 Μ. Παvτελίδης, διoικητής Τριµερoύς. 


