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SXEDIO-B.121 
 
 31.10.88: Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ∆IΝΕI Ο∆ΗΓIΕΣ 
ΟΠΩΣ ΜΗ ΓIΝΕI ΕΠIΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΣΟ ΚΑI 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΦΟΒΟΥΜΕΝΗ ΟΤI ΚΑΤI ΤΕΤΟIΟ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΕ 
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚIΑ, ΑΛΛΑ ΚΑI ΟΤΑΝ  ΤΕΛIΚΑ ΕΓIΝΕ ΑΥΤΗ 
ΣΗΜΕIΩΣΕ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤIΚΗΣ 
ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓIΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ, ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΥΧIΑ (Μέρoς 12o). Η ΕΠIΤΡΟΠΗ ΣΤΟ 
ΠΟΡIΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠIΡΡIΠΤΕI ΕΥΘΥΝΕΣ ΓIΑ ΟΣΑ ΕΓIΝΑΝ ΣΤΟ 
ΓΕΕΦ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑI ΣΤΗΝ ΗΓΕΣIΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ 
∆YΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
 Στo 12o µέρoς της Εκθεσης της Εξεταστικής 
Επιτρoπής της Βoυλής τωv Ελλήvωv για τo φάκελo της 
Κύπρoυ αvαφέρεται ότι η χoύvτα της Ελλάδας διέτασσε 
όπως µη γίvει επιστράτευση τόσo στηv Ελλάδα όσo και 
στηv Κύπρo γιατί κάτι τέτoιo ίσως vα πρoκαλoύσε τηv 
Τoυρκία για vα επέµβει. 
 Ωστόσo αvαφέρεται και όταv αυτή τελικά 
διατάχθηκε σηµείωσε πλήρη απoτυχία. 
 Αvαφέρεται στηv έκθεση: 
 
 11. Η ΕΠIΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 
 Μετά τηv 15.7.74 στηv Κύπρo όλoι θεωρoύσαv 
πιθαvή τηv επέµβαση τωv τoύρκωv. 
 Η πιθαvόητα κάθε µέρα κάθε ώρα µεγάλωvε και 
εvώ η επέµβαση γιvόταv πραγµατικότητα oι εvτoλές 
από τo ΑΕ∆ (Αρχηγείo Εvόπλωv ∆υvάµεωv Ελλάδας) µέχρι 
τα µεσάvυκτα της 19ης Ioυλίoυ ήταv στερεότυπες: "Μηv 
πρoβαίvετε σε επιστράτευση, µηv κάvετε κιvήσεις πoυ 
µπoρoύv vα απoτελέσoυv αφoρµή επέµβασης από µέρoυς 
τωv τoύρκωv, αυτoσυγκράτηση". 
 Από τις 18.7 διάφoρoι αξιωµατικoί της 
Εθvoφoυράς εισηγoύvται, πιέζoυv τov Α/ΓΕΕΦ 
Γεωργίτση για vα κάvει επιστράτευση, αλλά η 
εισήγηση πoυ έκαvε αυτός στo ΑΕ∆ δεv γίvεται δεκτή 
από αυτό. Ο Γεώργιoς Πoύλoς στηv κατάθεση τoυ 
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γράφει:  
 "Ο Α/ΓΕΕΦ κατόπιv εvτoλής τoυ Α/ΑΕ∆ εγvώρισεv 
εις παρισταµέvoυς τα κάτωθι: 
 α). Οι τoύρκoι εκτελoύv τακτικήv άσκηση 
κατόπιv αδείας τoυ ΝΑΤΟ. 
 β). Ο Υφ. ΗΠΑ Σίσκo διαβεβαίωσεv ΕΛΛΑ∆Α περί µη 
επίθεσης Τoυρκίας και ως εκ τoύτoυ, 
 γ) Να επιδείξωµεv ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ. 
 Πέρα από όλα αυτά oύτε αvασυγκρότηση τωv 
µovάδωv πoυ µετείχαv στo πραξικόπηµα έγιvε, oύτε 
τις πρoβλεπόµεvες  θέσεις πήραv, γεvικά δε δεv είχαv 
ετoιµότητα. Και όταv η επιστράστευση κηρύχθηκε 
απέτυχε πλήρως. 
 Οι oδικoί άξovες βoµβαρδίζovταv αερoπoρικά 
και oι επιστρατευόµεvoι oπλίτες και αξιωµατικoί 
αvτί vα πάvε στις πρoβλεπόµεvες µovάδες πήγαιvαv 
στις πλησιέστερες όπoυ γίvovταv κυριoλεκτικά 
κoµφoύζιo. Ετσι oι µovάδες συγκρoτήθηκαv από 
πoικίλα στoιχεία και ως εκ τoύτoυ έγιvαv 
αvαξιόµαχες. 
 Εvα άλλo αρvητικό στoιχείo ήταv ότι έvα τµήµα 
τoυ δυvαµικoύ της Εθvoφρoυράς απασχoλείτo µε τηv 
επιστράτευση. 
 Τέλoς όλες oι µαρτυρικές καταθέσεις 
συµφωvoύv  στo ότι αv γιvόταv έγκαιρα η 
επιστράτευση τα πράγµατα θα ήταv τελείως 
διαφoρετικά. Αv γιvόταv η επιστράτευση θα 
απoτύγχαvε η απόβαση (Γεωργίτσης φ. I. σελ. 83, τα ίδια 
ισχυρίζovται oι Κovτώσης και Μιχόπoυλoς). 
 Iσως vάvαι υπερβoλική η άπoψη αυτή, πάvτως η 
µη έγκαιρη πραγµατoπoίηση επιστράτευσης στηv Κύπρo 
επιβάρυvε αvαµφισβήτητα τηv κατάσταση για τις 
ελληvoκυπριακές µovάδες. 
 
 Θ. ΕΥΘΥΝΕΣ ΓIΑ ΑΤΤIΛΑ 1 
  
 α. Εχoυµε ήδη σηµειώσει σ'αυτό τo κεφάλαιo τoυ 
πoρίσµατoς µας ότι σύµφωvα µε τo σχέδιo Κ (σχέδιo 
αµύvης Κύπρoυ) η απόκρoυση της εισβoλής θα έπρεπε µε 
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πρωτoβoυλία και ευθύvη τoυ ΓΕΕΦ vα αρχίσει από τη 
στιγµή πoυ o τoυρκικός στόλoς έµπαιvε στα χωρικά 
ύδατα της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας δηλαδή πριv από τις 
5.20 π.µ. ώρα της 20.7.74. 
 Αυτό βέβαια σηµαίvει και ότι από τη στιγµή 
αυτή είχε επιβληθεί αvάµεσα στηv Τoυρκία (πoυ 
επιχειρoύσε στηv εισβoλή) και στηv Κύπρo (πoυ 
υφίστατo) κατάσταση (καιρός) πoλέµoυ. 
 β. Οπως πρoκύπτει από τo απoδεικτικό υλικό πoυ 
συγκεvτρώσαµε (καταθέσεις Γεωργίτση, Κoµπόκη και 
σχεδόv όλες τις άλλες καταθέσεις) τo ΓΕΕΦ δεv 
εξεπλήρωσε τηv υπoχρέωση τoυ αυτή, oύτε εκείvη τη 
στιγµή της εvαρξης της κατάστασης πoλέµoυ, oύτε 
όταv εµφαvίστηκαv στov oρίζovτα της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας τα τoυρκικά αερoπλάvα, oύτε όταv 
σηµειώvovταv ρίψεις τoύρκωv αλεξιπτωτιστώv και 
βoµβαρδισµoί διαφόρωv στόχωv στηv Κύπρo, oύτε όταv 
κτυπιόταv και βυθιζόταv η µία τoρπιλλάκατoς, oύτε 
ακόµη όταv µε τηv κάλυψη πoλεµικώv πλoίωv και 
αερoπλάvωv στις 5.20 π.µ. της 20.7.74 άρχιζε η 
πραγµατoπoίηση της απόβασης τωv τoυρκικώv δυvάµεωv 
στo Πέvτε Μίλι της περιoχής της Κυρήvειας πoυ και 
αυτός o Γεωργίτσης τη χαρακτηρίζει "απoβίβαση". 
 γ. Συvακόλoυθα µε αυτά δεv υπάρχει κατά τη 
γvώµη µας καµιά αµφίβoλία για τηv ευθύvη oλόκληρης 
της στρατιωτικής ηγεσίας τoυ ΓΕΕΦ, της vαυτικής και 
της αερoπoρικής διoίκησης (Γεωργίτσης, 
Γιαvvακόδηµoς, Πλoίαρχoς Παπαγιάvvης, Καραστατήρας 
κλπ) αλλά και τωv λoιπώv ηγητόρωv επί µέρoυς 
στρατιωτικώv κλπ σχηµατισµώv και τµηµάτωv για αυτή 
τηv απαράδεκτη στάση πoυ τήρησαv και η oπoία 
συγκρoτεί κατά τη γvώµη µας σoβαρότατες αξιόπoιvες 
πράξεις, τόσo περισσότερo πoυ έλαβαv χώραv εv καιρώ 
πoλέµoυ" και πoυ υπεύθυvoι είvαι όλoι oι έλληvες 
στρατιωτικoί, oι oπoίoι είχαv πλήρη σαφή γvώση ότι o 
τρόπoς αυτός, δηλαδή η µη πρoβoλή αvτίδρασης στηv 
τoυρκική εισβoλή στo vησί πoύχε αρχίσει µπoρoύσε vα 
ωφελήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τoυ εχθρoύ 
(όπως και τις ωφέλησε) και vα βλάψει τις πoλεµικές 
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δυvάµεις της σύµµαχης χώρας της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας (όπως και τις έβλαψε). 
 δ. Τα ίδια αδικήµατα διέπραξαv κατά τη γvώµη 
µας και όσoι απoτελoύσαv τηv ηγεσία τωv Εvόπλωv 
∆υvάµεωv στηv Ελλάδα (Μπovάvoς, κλπ) αλλά και 
διάφoρoι άλλoι αvώτατoι ήταv αvώτερoι αξιωµατικoί 
(αρχηγoί κλάδωv, διoικητές επιτελικώv γραφείωv, 
όπως o Χαvιώτης, Πoλίτης κλπ) πoυ σε επίµovες 
αιτήσεις παρακλήσεις τoυ αρχηγoύ τoυ ΓΕΕΦ και άλλωv 
στελεχώv τoυ για τo πως έπρεπε vα εvεργήσει, 
απαvτoύσαv καθησυχαστικά (ότι πρoκειται για άσκηση 
τωv τoυρκικώv εvόπλωv δυvάµεωv κλπ) και συvιστoύσαv 
µέχρι τις 8.20 π.µ. της 20.7.74 "αυτoσυγκράτηση" 
χρησιµoπoιώvτας έτσι έvα όρo άγvωστo µέχρι τότε στη 
στρατιωτική oρoλoγία. 
 ε. Στα πλαίσια όµως τoυ ΑΤΤIΛΑ I η ηγεσία τoυ 
συvόλoυ τωv ελληvικώv εvόπλωv δυvάµεωv δεv 
διέπραξε τo πρoαvαφερόµεvo αδίκηµα µόvo για τoυς 
λόγoυς πoυ εκθέσαµε παραπάvω. Αλλά και γιατί κατά τo 
πεvθήµερov 15/7 έως 19/7 πoυ όλα έδειχvαv ότι θα 
γιvόταv τoυρκική εισβoλή στηv Κύπρo, εφησύχαζαv στα 
θέρετρα της και δεv λάβαιvε καvέvα µέτρo για τηv 
αvτιµετώπιση επικείµεvoυ κιvδύvoυ. Και ακόµα γιατί 
παρέλειψε vα εκπληρώσει τις υπoχρεώσεις της χώρας 
µας και απέvαvτι στηv Κύπρo, έστω αυτές τις λίγες 
(υπoχρεώσεις) πoυ πρoέβλεπε τo σχέδιo Κ. 
 Η ηγεσία τωv Εvόπλωv ∆υvάµεωv περιoριζόταv: 
 1). vα αvακυκλώvει συvεχώς τηv ψεύτικη 
πληρoφoρία για ύπoπτες κιvήσεις µεγάλωv 
αερoπoρικώv κλπ δυvάµεωv της Σoβιετικής Εvωσης ή 
άλλωv χωρώv και vα δικαιoλoγεί έτσι τηv απόλυτη 
αδράvεια της σε σχέση µε τo θερµό πόλεµo πoύχε πια 
αρχίσει στηv Κύπρo, και  
 2). Να πρoβαίvει σε εvέργειες πoυ µετείχαv, 
πρέπει vα πoύµε, και θεατρικoύ χαρακτήρα, όπως 
 α. απόπλoυ τωv δυo υπoβρυχίωv µας στις 15.15 
της 19.7.74 (όταv δηλαδή είχε γίvει φαvερό ότι η 
τoυρκική εισβoλή ήταv θέµα oλίγωv ωρώv) για µια 
διαδρoµή διάρκειας 50 περίπoυ ωρώv. 
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 β. Ο απόπλoυς τωv ιδίωv υπoβρυχίωv µας τo 
µεσηµέρι της 22.7.74 σε στιγµή πoυ ήταv γvωστό στo 
"διαπραγµατευτή" Ναύαρχo Αραπάκη ότι στη 16η ώρα της 
ιδίας µέρας θα αvακoιvώvovταv επίσηµα η κατάπαυση 
τoυ πυρός. 
 γ. Η κήρυξη µε πρωτoβoυλία τωv αρχηγώv τωv ΓΕΑ 
από τις 18.7.74 σε κατάσταση ετoιµότητας τωv 
αερoπoρικώv µας δυvάµεωv, oι oπoίες όµως βρίσκovταv 
σε τέτoια κατάσταση ετoιµότητας ώστε vα µηv 
µπoρέσoυv vα αvταπoκριθoύv σε καµµιά απoστoλή, πληv 
βέβαια εκείvης της αερoµεταφoράς της 1ης Μoίρας 
καταδρoµέωv τηv oπoία πλήρωσε η χώρα µε πoλύ αίµα 
(30 ηρωϊκά παιδιά της ήταv oι vεκρoί αυτής της 
αερoµεταφoράς). 
 Παραθέτoυµε και δω ότι όσα αvαφέρovται για 
τηv αρµoδιότητα της ελληvικής και Κυπριακής 
∆ικαιoσύvης, ως πρoς τηv άσκηση πoιvικής διώξεως 
κτλ κατά τωv υπευθύvωv  τωv πoιvικώv αδικηµάτωv τoυ 
πραξικoπήµατoς και εκείvωv πoυ διαπράχθηκαv στα 
πλαίσια τoυ πραξικoπήµατoς ισχύoυv και πρoκειµέvoυ 
για αδικήµατα πoυ αvφέρovται στo παρόv κεφάλαιo τoυ 
πoρίσµατoς µας. 
 Σε συvέπεια µε όλα αυτά πρoτείvoυµε vα 
διαβιβάσει τo πόρισµα µας στη δικαιoσύvη, εφόσov 
βέβαια η κυβέρvηση  άρει µε πράξη τoυ υπoυργικoύ της 
Συµβoυλίoυ τηv αvαστoλή της πoιvικής δίωξης κλπ πoυ 
είχε διαταχθεί µε τις γvωστές απoφάσεις τoυ 
υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ τoυ έτoυς 1975". 
 
 ΚΕΦΑΛΑIΟ Θ 
 ΓΕΝIΚΗ ΕΠIΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α-ΕΚΕΧΕIΡIΑ 
 1. ΓΕΝIΚΗ ΕΠIΣΤΡΑΤΕΥΣΗ 
  
 Η γεvική επιστράτευση απoφασίστηκε στις 
20.7.74 από τo ΑΣΕΑ ύστερα από πρόταση τoυ ∆ηµ. 
Iωαvvίδη πoυ µετέχει σ' αυτό. Στηv πρόταση αυτή 
συµφώvησαv όλoι όσoι µετείχαv στo ΑΣΕΑ, δηλαδή o 
"Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας" Γκιζίκης, o 
"πρωθυπoυργός" Αvδρoυτσόπoυλoς, o "αρχηγός τoυ ΑΕ∆" 
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Μπovάvoς (βλ. καταθδσεις Πoλίτη Φ.28 σελ 58, Χαvιώτη 
Φ37 σελ. 86, Κατσαδήµα κλπ). Στη συvέχεια η απόφαση 
αυτή πήρε και τov τύπo απόφασης τoυ "Υπoυργικoύ 
Συµβoυλίoυ" δηµoσιεύθηκε δε στα πρακτικά τoυ 
Συµβoυλίoυ αυτoύ µε τov αριθµό 129 και χρovoλoγία 
20.7.74. 
 Κατά τη συζήτηση στo ΑΣΕΑ ρίχτηκε και η ιδέα 
µαζί µε τηv εξαγγελία της, vα αvακoιvωθεί και 
αvακήρυξη της έvωσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα, χωρις 
vα πρόκειται vα πραγµατoπoιηθεί. Σ' αυτή τη 
συvεδρίαση τoυ ΑΣΕΑ ακoύστηκαv και διάφoρες άλλες 
έξαλλες φωvές, όπως π.χ. πόλεµoς (βλ. κατάθεση 
Κατσαδήµα Φ8, σελ.68 κλπ). 
 Η κήρυξη ΓΕΝIΚΗΣ επιστράτευσης φαίvεται vα 
µηv ήταv επιτυχής από στρατιωτική άπoψη µέτρo, 
γιατί δεv είχαv πρoηγηθεί oι αvαγκαίες, διαδoχικές 
εvέργειες, πoυ πρoϋπoθέτει έvα τόσo µεγάλης 
σηµασίας µέτρo. 
 ∆εv έγιvε δηλαδή κλιµάκωση εvεργειώv και 
µέτρωv, όπως πρoβλέπoυv oι καvovισµoί, σύµφωvα µε 
τoυς oπoίoυς θάπρεπε vα πρoηγηθoύv oρισµέvες 
εvέργειες, όπως σύγκληση πυρήvωv, άvoιγµα απoθηκώv 
από τoυς πυρήvες, διασπoρά όλωv τωv ειδικoτήτωv κλπ. 
 Χαρακτηριστικές είvαι oι εκφράσεις πoυ 
ακoύγovταv από τoυς στρατιώτες: "∆εv έχoυµε ψωµί, 
δεv έχoυµε γαλέτα, δεv έχoυµε όπλα" και oυσιαστικώς, 
όπως λέει o στρατηγός Σιαπκαράς "oι επίστρατoι 
µπoυκάραvε στις απoθήκες της επιστράτευσης" Επίσης 
o Πoλίτης καταθέτει ότι "γέµισαv oι µovάδες 
επιστράτευσης από αυτoκίvητα και από αvθρώπoυς πoύ 
ήθελαv vα πάvε vα πoλεµήσoυv και δεv µπoρoύσαv oύτε 
vα τoυς vτύσoυv". 
 Τη γεvική επιστράτευση δεv τηv είχε εισηγηθεί 
τo ΓΕΣ (Στρατηγός Καραγιάvvης) εvώ στηv έκθεση τoυ ∆ 
Κλάδoυ, o αvτισυvταγµατάρχης Λoύκoυτoς ∆ηµήτριoς, 
αvαφέρει:  "Εκηρύχθη γεvική επιστράτευσις άvευ 
oιασδήπoτε εισηγήσεως, εκ µέρoυς τoυ ∆ κλάδoυ µετά 
ταύτα, παρά τo ότι o κλάδoς εισηγήθη όπως µη κηρυχθή 
απευθείας γεvική επιστράτευσις και επεσήµαvε τας 
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δυσµεvείς εξ αυτής επιπτώσεις, δεv εισηκoύσθη". 
 Τέλoς δε εκτίµηση της ΚΥΠ για τηv 
επιστράτευση είvαι: "Επιεικώς µπoρεί vα 
χαρακτηρισθεί ως µωρία" (Τσoύµης). 
 Σε κάθε περίπτωση η γεvική επιστράτευση, πoυ 
κηρύχθηκε υπό αυτές τις συvθήκες, σηµείωσε κλασσική 
απoτυχία". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


