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       Το Σημείωμα της Σύνταξης 

 
 

Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο τεύχος του περιοδικού ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ. Το 

δεύτερο τεύχος εκδίδεται με κάποια καθυστέρηση, παρόλα αυτά η έκδοσή του 

σηματοδοτεί τη θέλησή μας να συνεχίσει το περιοδικό την πορεία του. Θεωρούμε ότι η 

στρατιωτική στρατηγική είναι πολύ σοβαρό αλλά παραμελημένος πεδίο, όσον αφορά 

στη θεωρητική του τεκμηρίωση. Η πολύ θετική δε ανταπόκριση που βρήκε το πρώτο 

τεύχος, μας δίνει την αισιοδοξία να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια.   

Όπως έχουμε δηλώσει κάθε τεύχος του περιοδικού θα περιέχει ένα αφιέρωμα 

σε κάποιο θέμα και επιπλέον κάποια άλλα άρθρα. Στο παρόν τεύχος το αφιέρωμα 

είναι για την Κύπρο και εκφράζεται με το ερώτημα ‘πόσο μακριά είναι η Κύπρος;’, που 

έχει αποκτήσει πλέον συμβολική σημασία. Η Ελλάδα συνειδητοποίησε ότι η Κύπρος 

βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση, όχι όταν ξεκίνησε ο αγώνας της ΕΟΚΑ αλλά στη 

συνέχεια μετά την ανεξαρτησία, όταν άρχισαν οι δυσκολίες. Ήδη από το 1964 ο 

Γεώργιος Παπανδρέου δήλωνε ότι στην Κύπρο ‘δυνάμεθα πολύ ολίγα, λόγω κυρίως 

της αποστάσεως της Κύπρου αφ’ ημών’.  Δέκα χρόνια αργότερα ένας άλλος 

πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και αφού οι Τούρκοι είχαν εισβάλει 

στην Κύπρο, επισήμαινε πως η Τουρκία έχει ‘γεωγραφικά πλεονεκτήματα’ και 

επιπλέον ‘η ένοπλος αντιμετώπισις των Τούρκων εις Κύπρον καθίστατο αδύνατος 

λόγω αποστάσεως και λόγω των γνωστών τετελεσμένων γεγονότων’. Το ότι η 

απόσταση της Κύπρου από την Ελλάδα είναι μεγάλη, αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο 

γεγονός. Το αν όμως αυτό το γεγονός ήταν απαγορευτικό για την ενίσχυση της 

Κύπρου είναι ζήτημα εκτιμήσεως και για το ζήτημα αυτό έχουν διατυπωθεί διάφορες 

απόψεις και έχουν δοθεί αντιτιθέμενες απαντήσεις. Και στο παρόν αφιέρωμα του 

περιοδικού εκφράζονται αντίθετες απόψεις. 

Από τα τέσσερα άρθρα του αφιερώματος, το πρώτο πραγματεύεται την 

αποστολή της πρώτης ελλαδικής ενίσχυσης, που έμεινε γνωστή ως ‘μεραρχία’. 

Αντικείμενο του άρθρου είναι οι συνθήκες που κάτω από τις οποίες απεστάλη η 

μεραρχία στην Κύπρο μετά τα αιματηρά γεγονότα του 1963-64, το διεθνές περιβάλλον 

που επέτρεψε την αποστολή της και την αποχώρησή της μετά τα γεγονότα της 

Κοφίνου τον Νοέμβριο του 1967, όταν πλέον το διεθνές περιβάλλον είχε μεταβληθεί. 

Το δεύτερο άρθρο εξετάζει τη στρατηγική αξιολόγηση που διενήργησε η Ελλάδα πριν 

την τουρκική εισβολή και τη στρατιωτική στρατηγική που εφάρμοσε από την τουρκική 

εισβολή στις 20 Ιουλίου 1974 μέχρι την ολοκλήρωση της κατάληψης της βόρειας 

Κύπρου στις 16 Αυγούστου 1974. Το άρθρο εκτιμά ότι η ελληνική στρατηγική 

αξιολόγηση υπήρξε τραγική ενώ η Ελλάδα δεν στερούνταν στρατιωτικών 

δυνατοτήτων για να αντιμετωπίσει την Τουρκία και όχι μόνο στην Κύπρο. Το τρίτο 

άρθρο του αφιερώματος εξετάζει κυρίως την αεροπορική κατάσταση το 1974 και τις 

δυνατότητες αεροπορικής υποστήριξης των επιχειρήσεων στην Κύπρο. Το άρθρο 
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αποφαίνεται πως η αεροπορία δεν ήταν σε θέση να διεξαγάγει επιχειρήσεις στην 

Κύπρο αλλά ούτε και πόλεμο με την Τουρκία. Το τέταρτο άρθρο ασχολείται κατά 

μείζονα λόγο με την ναυτική στρατηγική. Διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν διέθετε 

αξιόπιστη στρατιωτική στρατηγική για την Κύπρο, ιδιαίτερα στον τομέα της 

αεροναυτικής καλύψεως. Προχωρά δε στη διατύπωση μιας σειράς προτάσεων 

ναυτικής στρατηγικής στη σημερινή πραγματικότητα. Το τελευταίο άρθρο του 

περιοδικού δεν έχει σχέση με την Κύπρο αλλά αναφέρεται σε ένα επίκαιρο και σοβαρό 

ζήτημα, στις κυβερνοεπιθέσεις ως μέσο στρατηγικής.  Το άρθρο επισημαίνει πως αν 

και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο δεν συνάδουν μέχρι σήμερα με τις συμβατικές 

στρατιωτικές επιχειρήσεις, εντούτοις μπορούν να αποτελέσουν εξίσου χρήσιμα 

εργαλεία επίτευξης στρατηγικών στόχων. 

Στο εξώφυλλο και στην ιστοσελίδα του περιοδικού συνεχίζουμε τη συνήθεια 

που εγκαινιάσαμε από το πρώτο τεύχος, να προβάλλουμε δηλαδή φωτογραφίες 

έργων τέχνης. Για όσους απορούν για το τι σχέση έχει η στρατηγική με τα έργα 

τέχνης, να υπενθυμίσουμε απλώς ότι και η στρατηγική είναι πρωτίστως τέχνη και 

μετά οτιδήποτε άλλο. Στο δεύτερο τεύχος προβάλλουμε έργα σύγχρονης γλυπτικής, 

αρχής γενομένης από την Σκέψη του Γιαννούλη Χαλεπά. 

Είναι ευχαρίστησή μας να σας καλωσορίσουμε και στο δεύτερο τεύχος του  

περιοδικού μας και να σας ευχηθούμε καλή ανάγνωση! 

 

Παναγιώτης Γκαρτζονίκας 



 

Για παραπομπή στο άρθρο : Άγγελος Συρίγος, ‘Η Ελληνική Μεραρχία στην Κύπρο (1964-68) 

και ο Ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων’, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ, Τ. 2, (Χειμώνας 2018), 1-22. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ, 2018 

ΤΕΥΧΟΣ 2, σελ. 1 - 22 
 
  

Η Ελληνική Μεραρχία στην Κύπρο (1964-68)  

και ο Ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων 

 
 Άγγελος Συρίγος 

 

 
     ΣΥΝΟΨΗ  

      Το 1964 με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης απεστάλη στην Κύπρο ελληνική 

στρατιωτική δύναμη, η οποία έμεινε γνωστή ως η Μεραρχία, με σκοπό να  προστατεύσει  

το  νησί  από ενδεχόμενη υλοποίηση της τουρκικής απόφασης για εισβολή. Στις αρχές του 

1968 επέστρεψαν στην Ελλάδα και οι τελευταίοι στρατιώτες της Μεραρχίας. Το παρόν 

άρθρο εξετάζει τους λόγους της αποστολής και της αποχώρησης της Μεραρχίας καθώς 

και την αντιμετώπισή της από τις Μεγάλες Δυνάμεις κατά τους στρατηγικούς 

υπολογισμούς τους για την Ανατολική Μεσόγειο στο ιστορικό πλαίσιο του Ψυχρού 

Πολέμου. 

 
Λέξεις κλειδιά: Στρατηγική, Ελληνική Μεραρχία, Κύπρος, ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, Άτσεσον, 

Βανς 

 

 

 

 

1. Εισαγωγή 

 

Το θέμα των στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας 

απετέλεσε σημείο αιχμής μεταξύ των δύο κοινοτήτων από τα πρώτα βήματα του νέου 

κράτους.  

 

o Αφ’ ενός ήταν ο κυπριακός στρατός. Στο Σύνταγμα του 1960 αναφερόταν ότι η 

Κυπριακή Δημοκρατία θα έχει στρατό αποτελούμενο από 2.000 άνδρες. Το 60% 

των ανδρών θα ήσαν Ελληνοκύπριοι και το υπόλοιπο 40% Τουρκοκύπριοι.1 Ο 

υπουργός Άμυνας του νησιού, που σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη ήταν 

Τουρκοκύπριος, διαφώνησε ως προς τον τρόπο σχηματισμού των μονάδων. Η 

θέση του ήταν ότι σε επίπεδο λόχου έπρεπε οι μονάδες να είναι εθνικά αμιγείς. 

Αντιθέτως, η ελληνοκυπριακή πλευρά υποστήριζε ότι ο στρατός έπρεπε να 

                                                 
1 Βλ. άρθρα 129-132 κυπριακού Συντάγματος 1960. 

 



 

  ΣΥΡΙΓΟΣ 

2 
 

είναι μικτός σε κάθε επίπεδο. Το υπουργικό συμβούλιο στο οποίο είχαν την 

πλειοψηφία οι Ελληνοκύπριοι αποφάσισε τη δημιουργία μικτού στρατεύματος. 

Η απόφαση αυτή οδήγησε τον τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο να ασκήσει τον 

Οκτώβριο του 1961 το δικαίωμα αρνησικυρίας επί της δημιουργίας στρατού.  

o Αφ’ ετέρου ήσαν τα δύο αποσπάσματα από την Ελλάδα και την Tουρκία που 

αποτελούνταν από 950 και 650 στρατιωτικούς αντιστοίχως. Η εγκατάστασή 

τους είχε προβλεφθεί στη συμφωνία συμμαχίας μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και 

Κύπρου του 1960.2  

o Παράλληλα, οι δύο κοινότητες είχαν δημιουργήσει ατύπως παραστρατιωτικές 

ομάδες. 

 

2. Η αποστολή της Μεραρχίας 
 

Το Νοέμβριο του 1963 ο Μακάριος κατέθεσε τα «δεκατρία σημεία» για την 

αναθεώρηση του Συντάγματος. Ακολούθησαν μέσα στον Δεκέμβριο του 1963 

αιματηρές διακοινοτικές συγκρούσεις. Εκείνη την περίοδο κατέστη ορατή η 

πιθανότητα τουρκικής εισβολής στο νησί. Από τον Δεκέμβριο του 1963 τουρκικά 

πολεμικά αεροσκάφη παραβίαζαν συχνά τον εναέριο χώρο της Κύπρου και πετούσαν 

πάνω από τη Λευκωσία. Η τουρκική στρατιωτική δύναμη που ήταν εγκατεστημένη 

στο νησί βάσει των συμφωνιών του 1960 (ΤΟΥΡΔΥΚ) αναμίχθηκε ενεργά στα 

επεισόδια. Παράλληλα ο τουρκικός στόλος εκινείτο απειλητικά στο θαλάσσιο χώρο 

μεταξύ Κύπρου και Μικράς Ασίας παραβιάζοντας σε κάποιες περιπτώσεις τα 

κυπριακά χωρικά ύδατα. Ελλάδα και Τουρκία βρέθηκαν σχεδόν σε κατάσταση 

πολέμου. Τελικώς, η Τουρκία απέφυγε να εισβάλει. 

 Η ελληνική πλευρά προετοιμάσθηκε σταδιακά για το ενδεχόμενο εισβολής. Το 

1963 ιδρύθηκε το Ειδικό Μικτό Επιτελείο Κύπρου. Τον Ιούνιο του 1964 αναπτύχθηκε 

στο νησί από ελληνοκυπριακής πλευράς η Εθνική Φρουρά,3 η οποία ήταν μεν 

στρατιωτικό σώμα αλλά δεν υποκαθιστούσε τον κυπριακό στρατό. Όπως αναφερόταν 

στο προοίμιο και στο άρθρο 3 του Νόμου περί ιδρύσεως Εθνικής Φρουράς: 

 

...πρόσφατα γεγονότα κατέστησαν αναγκαίαν την ίδρυσιν χωριστής δυνάμεως 

όπως υποβοηθή τας τακτικάς δυνάμεις της Δημοκρατίας, ήτοι τον στρατόν 

αυτής και τας δυνάμεις ασφαλείας της Δημοκρατίας εις όλα τα αναγκαία 

μέτρα διά την άμυναν αυτής...4 

                                                 
2 Βλ. Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο Ι της Συμφωνίας Συμμαχίας του 1960. 
3 Η Εθνική Φρουρά συστήθηκε με το Νόμο 20/1964 περί της Ιδρύσεως και Οργανώσεως της Εθνικής 

Φρουράς και περί συναφών ζητημάτων, Φύλλο  Επίσημης  Εφημερίδας  της  Δημοκρατίας, υπ’ αριθ.  

320/2  Ιουνίου  1964. Το Ειδικό Μικτό Επιτελείο Κύπρου μετονομάσθηκε σε Γενικό Επιτελείο Εθνικής 

Φρουράς. 
4 Στο άρθρο 3 του Ν. 20/1964 προσδιορίζονταν ως λόγοι ιδρύσεως της Εθνικής Φρουράς «απειλουμένη 

εισβολή ή οιαδήποτε ενέργεια κατευθυνόμενη κατά της ανεξαρτησίας ή της εδαφικής ακεραιότητος της 

Δημοκρατίας ή απειλούσα την ασφάλειαν ζωής ή περιουσίας».  
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Την ίδια περίοδο (1964) με απόφαση του πρωθυπουργού της Ελλάδας Γεωργίου 

Παπανδρέου (και εισηγητή τον υπουργό Εθνικής Αμύνης, Πέτρο Γαρουφαλιά) 

απεστάλη στην Κύπρο ελληνική στρατιωτική δύναμη που έμεινε γνωστή ως η 

Μεραρχία. Η Μεραρχία αριθμούσε περίπου 8.500 άνδρες (3 Συντάγματα Πεζικού, 2 

Μοίρες Καταδρομών και 2 Ίλες Αρμάτων).5 Η μετάβαση της Μεραρχίας ξεκίνησε στις 

7 Μαΐου 1964 και ολοκληρώθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1964. Η Μεραρχία είχε δύναμη 

πυρός  Σώματος Στρατού. Παράλληλα με τη Μεραρχία και η  ΕΛΔΥΚ αύξησε 

ελαφρώς τον αριθμό της στους 1200 άνδρες (αντί 950). Την ίδια περίοδο φαίνεται ότι 

και η Τουρκία κατόρθωσε να αυξήσει τον αριθμό των τούρκων στρατιωτικών στο νησί 

κατά 1.000 άτομα.6 

 

3. Για ποιο λόγο μετέβη η Μεραρχία στο νησί 
 

Στο πόρισμα της Κυπριακής Βουλής για τον Φάκελο της Κύπρου αναφέρεται ότι η 

Μεραρχία μεταφέρθηκε στην Κύπρο για «να  προστατεύσει  το  νησί  από ενδεχόμενη  

υλοποίηση  από  την  Τουρκία  της  απόφασης  για  εισβολή».7 Πράγματι, αυτός είναι ο 

βασικός λόγος για τον οποίο η ελληνική πλευρά απέστειλε τη Μεραρχία στο νησί. Ο 

τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου ανέφερε σχετικώς σε συνεδρίαση του 

υπουργικού συμβουλίου τον Αύγουστο του 1964: 

 

                                                 
5 Για τη μυστική αποστολή ελληνικού στρατού στην Κύπρο βλ. μεταξύ άλλων Ν. Κρανιδιώτης, 

Ανοχύρωτη Πολιτεία, Κύπρος 1960-1974, τόμος 1 (Αθήνα: Εστία, 2000), 176-182 · Π. Γαρουφαλιάς, Ελλάς 

και Κύπρος, (Αθήνα: εκδόσεις Μπεργαδή, 1982), 116 · Σ. Λιναρδάτος, Από τον Εμφύλιο στη Χούντα, τόμος 

4 (Αθήνα: Παπαζήσης, 1986), 438-45 · Α. Παπανδρέου, Η δημοκρατία στο απόσπασμα (Αθήνα: 

Καρανάσης, 1974), 195-196 · Π.Ν. Τζερμιάς, Ιστορία  της Κυπριακής Δημοκρατίας-με αναδρομή στη ζωή 

της μεγαλονήσου στο διάβα των χιλιετιών, τόμος ΙΙ (Αθήνα: Libro, 2001), 571-586 ·  E. Hatzivassiliou, Greece 

and the Cold War-Frontline State, 1952-1967, (London & New York: Routledge, 2006), 162-164. Τα στοιχεία για 

τον ακριβή αριθμό των ανδρών της ελληνικής μεραρχίας ποικίλλουν. Ο Κρανιδιώτης αναφέρει ότι η 

αρχική ιδέα ήταν να αποσταλούν 1.000-1.200 καταδρομείς που υπό όρους θα μπορούσαν να φθάσουν 

τους 8.000, Κρανιδιώτης, 177. Ο Βλάχος δεν αναφέρει αριθμητικά στοιχεία αλλά ομιλεί περί 

«ενισχυμένης ταξιαρχίας» και όχι μεραρχίας, Α.Σ. Βλάχος, Δέκα Χρόνια Κυπριακού (Αθήνα: 

Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 1980), 309. Ο Πέτρος Γαρουφαλιάς αναφέρει ότι ο αριθμός ήταν μεγαλύτερος 

των 10.000 ανδρών, Γαρουφαλιάς, 1982, 116. Κατά τον αμερικανό διπλωμάτη Hart η ελληνική 

κυβέρνηση ενημέρωσε την Τουρκία, τις ΗΠΑ και τον ΟΗΕ ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας 

απομακρύνσεως της μεραρχίας το 1967, είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα 8.000-9.000 αξιωματικοί και 

οπλίτες: P.T. Hart, Two NATO Allies at the Threshold of War. Cyprus, a Firsthand Account of Crisis Management, 

1965-1968 (Durhan & London: Institute for the Study of Diplomacy, Duke University Press, 1990), 108. Ο 

Ανδρέας Παπανδρέου αναφέρει όχι λιγότερους από 20.000 άνδρες, Παπανδρέου, 195-196. Τα 

συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία για τη σύνθεση της Μεραρχίας που αναφέρονται, περιλαμβάνονται 

στο Πόρισμα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τον Φάκελο της Κύπρου, 17 Μαρτίου 2011, (εφ’ εξής 

Πόρισμα), 31, http://www.parliament.cy/parliamentgr/007_anakoinothenta_voulis/2011/Porisma%20Fakelou.pdf. 
6 Brosio, Watching Brief, NATO Archives, PO/64/688. December 1964, όπως αναφέρεται σε Hatzivassiliou, 

2006, 163. 
7 Πόρισμα, 31. 
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Ως συμπέρασμα της όλης στρατιωτικής μελέτης εξήχθη η αυτοάμυνα της 

Κύπρου και η καλυτέρα συμβολή μας εις το Κυπριακόν από στρατιωτικής 

απόψεως ήτο να καταστήσωμεν την νήσον ικανήν δι’ άμυναν δια του 

καταλλήλου εξοπλισμού της. Και επροχωρήσαμεν εις τον εξοπλισμόν αυτόν 

και εις την οργάνωσιν της νήσου δι’ απόκρουσιν εχθρικής αποβατικής 

ενεργείας…8 

 

Υπήρχε βεβαία και αντίλογος στην κάθοδο της Μεραρχίας που με τα χρόνια 

κατέστη ισχυρότερος. Τα πλέον βασικά σημεία ήταν η έλλειψη αεροπορικής 

καλύψεως της Μεραρχίας που την καθιστούσε «μονάδα αυτοκτονίας»·9 η επιβεβαίωση 

της τουρκικής εντυπώσεως ότι η Ελλάδα όντως επιθυμούσε τη στρατηγική της 

περικύκλωση· η αύξηση της δυνατότητας του Μακαρίου να παρασύρει την Ελλάδα σε 

κατευθύνσεις που δεν επιθυμούσε · η εντύπωση ότι η ένωση ήταν προ των πυλών 

λόγω της υπεροχής δυνάμεως σε τοπικό επίπεδο.10 

Ποιά ήταν όμως η σχετική αντίληψη των ΗΠΑ και της Βρετανίας; Η μεταφορά 

της Μεραρχίας ήταν προφανώς εν γνώσει των δύο αυτών δυνάμεων. Ήταν πρακτικώς 

αδύνατον υπό τις συνθήκες της εποχής να γίνει τόση μεγάλη μεταφορά προσωπικού 

και στρατιωτικού εξοπλισμού χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό από τις ΗΠΑ είτε μέσω 

της πρεσβείας είτε μέσω των μυστικών της υπηρεσιών. Αντιστοίχως, η άφιξη αυτού 

του προσωπικού στην Κύπρο δεν θα περνούσε απαρατήρητη από τους Βρετανούς. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γλαύκος Κληρίδης: 

 

Κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο άρχισαν να φθάνουν μυστικά στην Κύπρο 

ελληνικές δυνάμεις. Η λέξη «μυστικά» είναι ευφημισμός. Οι βρετανικές και 

αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ήσαν πλήρως ενημερωμένες σχετικά με 

το τί συνέβαινε και το ίδιο ήσαν και οι κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και 

των ΗΠΑ καθώς και το ΝΑΤΟ. Η μυστικότητα, όμως, ήταν μία αναγκαία 

επίφαση για να μη βρεθεί η τουρκική κυβέρνηση σε δύσκολη θέση.11 

 

Σύμφωνα δε με μία πηγή, οι Αμερικανοί όχι μόνον είχαν ανεχθεί τη μεταφορά 

της Μεραρχίας αλλά είχαν συμβουλεύσει την ελληνική κυβέρνηση να το πράξει.12 Ως 

                                                 
8 Πρακτικά υπουργικού συμβουλίου με θέμα την Κύπρο, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού 

Γεωργίου Παπανδρέου, 13 Αυγούστου 1964, όπως περιλαμβάνονται σε Σ. Παπαγεωργίου, Τα κρίσιμα 

ντοκουμέντα του Κυπριακού (1959-1967), τόμος Β΄ (Λευκωσία: Εκδόσεις Επιφανίου, 2000), 207. 
9 Μ. Αλεξανδράκης, Β. Θεοδωρόπουλος, Ε. Λαγάκος, Το Κυπριακό 1950-1974-μία ενδοσκόπηση, (Αθήνα: 

Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1987), 102. 
10 Για περισσότερα βλ. Αλεξανδράκης, Θεοδωρόπουλος, Λαγάκος 1987, 102-105· Α. Βλάχος, Δέκα χρόνια 

Κυπριακού, (Αθήνα: εκδόσεις Εστίας, 1980),309· Hatzivassiliou, 2006, 163. 
11 Γ. Κληρίδης, Η κατάθεσή μου, τόμος 2 (Λευκωσία: Εκδόσεις Αλήθεια, 1989), 115-116. 
12 Τη σχετική πληροφορία αναφέρει ο Νίκος Δεληπέτρος, στενότατος συνεργάτης του Γεωργίου 

Παπανδρέου από το 1944 έως το 1965, Ν. Δεληπέτρος, Αποφάσισα να μιλήσω (Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της 

Εστίας, 1988), 115. 
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προς τους Βρετανούς, θα πρέπει να επισημανθεί ότι είχαν παραχωρήσει με 

ικανοποίηση την πρωτοβουλία των κινήσεων στις ΗΠΑ.13 

Η αποδοχή εκ μέρους των ΗΠΑ (και δευτερευόντως της Βρετανίας) της 

παρουσίας ελληνικής Μεραρχίας, σχετιζόταν πρωτίστως με τις ανησυχίες που τους 

είχε προκαλέσει η στάση του Μακαρίου να διεθνοποιήσει το Κυπριακό. Αρχικώς ο 

Μακάριος είχε απευθύνει έκκληση προς τη Σοβιετική Ένωση στις 29 Ιανουαρίου 1964 

με αφορμή την πιθανότητα τουρκικής εισβολής. Ακολούθως, η κυπριακή κυβέρνηση 

δεν είχε δεχθεί διεθνή ειρηνευτική δύναμη απαρτιζόμενη αποκλειστικώς από 

αποσπάσματα νατοϊκών κρατών.14 Αντιθέτως, είχε προτιμήσει να αχθεί το θέμα 

ενώπιον του ΟΗΕ, στοιχείο που έδινε δυνατότητες παρεμβάσεως στη Σοβιετική 

Ένωση. Η Δύση έβλεπε με δέος τη νομιμοποίηση της Σοβιετικής Ενώσεως να 

παρέμβει σε μία υπόθεση που εθεωρείτο ότι αφορούσε αποκλειστικώς τις σχέσεις δύο 

νατοϊκών συμμάχων. Η παράλληλη παρουσία του ισχυρού κομμουνιστικού κόμματος 

ΑΚΕΛ δημιουργούσε την εντύπωση ότι η Κύπρος θα περνούσε υπό την επιρροή των 

Σοβιετικών. Ο Μακάριος φάνταζε ως ο νέος Φιντέλ Κάστρο και η Κύπρος 

αντιμετωπιζόταν ως η Κούβα της Μεσογείου.15 

 Τις δυτικές ανησυχίες υποδαύλιζε (έχοντας άλλο στόχο) και η ελληνική πλευρά. 

Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα μνημονίου που απέστειλε ο Γεώργιος 

Παπανδρέου στον αμερικανό πρόεδρο Τζόνσον τον Ιούνιο του 1964 κι ενώ 

εξελισσόταν η μεταφορά της ελληνικής Μεραρχίας: 

 

…το Κυπριακό πρόβλημα έπαψε να είναι ελληνοτουρκικό θέμα. Είναι πλέον 

πρόβλημα ανάμεσα στους δύο κόσμους. Το δίλημμα είναι «Νατοποίηση» ή 

Κούβα. Η «Νατοποίηση» μπορεί να επιτευχθεί μόνον δια της ενώσεως με την 

Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα της Ενώσεως ολόκληρο το νησί, ως τμήμα της 

Ελλάδος θα μπορούσε να γίνει βάση του ΝΑΤΟ, όπως η Κρήτη. Ο εσωτερικός 

κομμουνισμός θα μειωθεί σημαντικά όπως στην Ελλάδα, όπου έχει περιορισθεί 

στο 12%. … Αν δεν συμβεί η «Νατοποίηση», το νησί θα μεταβληθεί 

αναπόφευκτα σε μία άλλη Κούβα.”16 

 

Βεβαίως, ο στόχος του Παπανδρέου ήταν να αποδεχθούν οι ΗΠΑ την ένωση της 

Κύπρου με την Ελλάδα. Η ανάγνωση αυτών των θέσεων από τις ΗΠΑ, οδηγούσε σε 

επιβεβαίωση των φόβων τους για την πιθανότητα μετατροπής της Κύπρου σε Κούβα. 

Η λύση δεν ήταν, όμως, υποχρεωτικώς η ένωση ολόκληρης της Κύπρου με την 

                                                 
13 H.W. Brands, «America Enters the Cyprus Tangle, 1964», Middle Eastern Studies, 23 (1987),  348-362 (360). 
14 Για τις συνομιλίες εκείνης της περιόδου βλ. Κληρίδης, τόμος 1, 258-345. 
15 Βλ. ενδεικτικά Τ. Szulc, «Cyprus Concern Mounts; Status of Island as an Independent State May End As 

Renewed Fighting Stirs the Fear of War», New York Times, 21 Ιουλίου 1964. 
16 Απόσπασμα Μνημονίου που απέστειλε στις 15 Ιουνίου 1964 ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου 

προς τον Αμερικανό πρόεδρο, Λύντον Τζόνσον, εν όψει της επισκέψεώς του στις ΗΠΑ, Παπαγεωργίου, 

τόμος Α΄, 368-369. Βλ. επίσης σχετ. Βλάχος, 511-512 και Λιναρδάτος, τόμος 4, 457-458. 
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Ελλάδα, όπως υποστήριζε η ελληνική πλευρά. Έπρεπε να συνυπολογισθεί και ο 

τουρκικός παράγοντας. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αντιμετωπίσθηκε η ελληνική Μεραρχία. Η άτυπη 

μεταφορά μίας ισχυρής νατοϊκής στρατιωτικής δυνάμεως στο έδαφος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας αποτελούσε εγγύηση διασφαλίσεως των δυτικών συμφερόντων. Το 

μείζον για τους Αμερικανούς δεν ήταν ότι ο στρατός ήταν ελληνικός αλλά νατοϊκός. 

Η παρουσία της Μεραρχίας εξυπηρετούσε κατά τις ΗΠΑ τρεις στόχους: 

 

α) διασφάλιζε τον έλεγχο του Μακαρίου · 

β) απέτρεπε τους Τούρκους να προχωρήσουν σε εισβολή, γεγονός που θα 

οδηγούσε σε ελληνοτουρκική σύρραξη · 

γ) επέτρεπε την επιβολή μίας νατοϊκής λύσεως παρά τις τυχόν αντιδράσεις 

Μακαρίου και ΑΚΕΛ. 

 

 Η ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να ενστερνίζεται απαραιτήτως τις αμερικανικές 

αντιλήψεις, κινήθηκε αρχικώς στη λογική της διοικητικής αυτοτέλειας της Μεραρχίας 

και του ελέγχου της απ’ ευθείας από το ΓΕΕΘΑ στην Αθήνα. Κατ’ ακολουθίαν, στο 

νησί υπήρχαν δύο διαφορετικές διοικήσεις. Η Μεραρχία είχε ανατεθεί στον διοικητή 

της ΕΛΔΥΚ, ταξίαρχο Περίδη.17 Οι λοιπές ελληνικές δυνάμεις του νησιού τελούσαν 

υπό τη Στρατιωτική Διοίκηση Κύπρου με επικεφαλής τον ελλαδίτη στρατηγό 

Καραγιάννη. Αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις του υπουργού Άμυνας της Κύπρου, 

Πολύκαρπου Γιωρκάτζη, του στρατηγού Γεωργίου Καραγιάννη και του Γεώργιου 

Γρίβα.18 Τελικώς, κι ενώ συνεχιζόταν η μετάβαση της Μεραρχίας στο νησί, ιδρύθηκε η 

Ανώτερη Στρατιωτική Διοίκηση Κύπρου (ΑΣΔΑΚ) στην οποία υπήχθησαν όλες οι 

ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις σε περίπτωση πολέμου. Όπως αναφέρθηκε σε 

επιστολή του τότε υπουργού Εθνικής Αμύνης, Πέτρου Γαρουφαλιά, προς τον Γρίβα: 

«εις περίπτωσιν εκδηλώσεως αποβάσεως άπασαι αι Ελληνικαί δυνάμεις 

συμπεριλαμβανομένης και της ΕΛΔΥΚ έχουν διαταχθή να υπαχθούν αυτομάτως υπό 

τας προσωπικάς σας διαταγάς ως Αρχιστρατήγου».19 

 

4. Αμερικανικές προσπάθειες για αποφυγή ελληνοτουρκικής 

συγκρούσεως 
Η παρουσία της ελληνικής Μεραρχίας και η εντύπωση ότι δι’ αυτής μπορούσε να 

επιβληθεί στον Μακάριο και στους Ελληνοκυπρίους λύση που θα είχε 

                                                 
17 Επρόκειτο για την απόρρητη διαταγή του ΓΕΕΘΑ 3206/01/227 της 25ης Ιουνίου 1964, όπως αναφέρεται 

στην Αναφορά του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Στρατηγού Καραγιάννη προς τον Πρόεδρο Μακάριο, 

Παπαγεωργίου, τόμος 2, 75. 
18 Βλ. ενδεικτικά επιστολές Γρίβα και Καραγιάννη, που εστάλησαν την 30η Ιουνίου 1964 προς την 

ελλαδική πολιτειακή και πολιτική ηγεσία και προς τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο αντιστοίχως, 

Παπαγεωργίου, τόμος 2, 72-76. 
19 Επιστολή του υπουργού Εθνικής Αμύνης της Ελλάδος, Πέτρου Γαρουφαλιά προς Γεώργιο Γρίβα, 3 

Ιουλίου 1964, Παπαγεωργίου, τόμος 2, 76-77. 
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συναποφασισθεί μεταξύ ΗΠΑ, Ελλάδος και Τουρκίας, επέτρεψε την περαιτέρω 

προώθηση του ευρύτερου αμερικανικού σχεδιασμού για την οριστική επίλυση του 

Κυπριακού. Πιο συγκεκριμένα, η όξυνση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας 

είχε ανησυχήσει τις ΗΠΑ. Η νοτιανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ κινδύνευε με 

κατάρρευση σε περίπτωση συγκρούσεως των ελληνικών και τουρκικών 

στρατευμάτων. Τον Ιανουάριο του 1964 ο αρχηγός του ΝΑΤΟ επισκέφθηκε Ελλάδα 

και Τουρκία, δρώντας κατευναστικά. Κατά την εαρινή σύνοδο των χωρών-μελών του 

ΝΑΤΟ τον Μάιο του 1964 ανατέθηκε στον γενικό γραμματέα της συμμαχίας η 

παρακολούθηση της πορείας των ελληνoτουρκικών σχέσεων και του Κυπριακού και η 

περιοδική υποβολή αναφοράς. Με αυτή την ιδιότητα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ 

παρέσχε τις «καλές υπηρεσίες» του σε επάλληλες ελληνοτουρκικές κρίσεις, το 1965, το 

1967, το 1974 και το 1987.  

Ανασταλτικά ως προς το ενδεχόμενο τουρκικής εισβολής λειτούργησε και η 

επιστολή που απέστειλε τον Ιούνιο του 1964 ο Αμερικανός πρόεδρος, Λύντον Τζόνσον, 

προς τον Τούρκο πρωθυπουργό, Ισμέτ Ινονού. Η επιστολή εστάλη όταν οι Αμερικανοί 

πληροφορήθηκαν ότι το τουρκικό Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας είχε εγκρίνει 

στρατιωτική εισβολή στο νησί. Αφορμή θα ήταν κάποια διαφωνία μεταξύ της 

κυπριακής κυβερνήσεως και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας.20 Σύμφωνα με την 

επιστολή Τζόνσον το ΝΑΤΟ δεν θα προστάτευε την Τουρκία από τη Σοβιετική Ένωση 

σε περίπτωση που η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο: 

 

Επιπλέον, στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε άμεση εμπλοκή της Σοβιετικής Ενώσεως. Ελπίζω πως 

αντιλαμβάνεσθε, ότι οι σύμμαχοι σας στο ΝΑΤΟ δεν είχαν την ευκαιρία να 

σκεφθούν, εάν έχουν υποχρέωση να προστατεύσουν την Τουρκία από τη 

Σοβιετική Ένωση, σε περίπτωση που οι ενέργειες της Τουρκίας οδηγήσουν σε 

σοβιετική επέμβαση χωρίς την πλήρη συναίνεση και συμφωνία των νατοϊκών 

συμμάχων. 

Με την επιστολή του ο Τζόνσον επεδίωκε αναμφίβολα να κρατήσει την επίλυση 

του Κυπριακού στo πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Το μήνυμα προς όλες τις εμπλεκόμενες 

πλευρές ήταν ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούσαν να δουν δύο συμμάχους μέσα στο ΝΑΤΟ 

να εμπλέκονται σε πόλεμο.  

Για την ίδια την Τουρκία η επιστολή Τζόνσον αποτελούσε επιβεβαίωση ότι η 

αμερικανική υποστήριξη δεν ήταν δεδομένη. Τα βασικά σημεία της επιστολής 

                                                 
20 Ο τουρκοκύπριος αντιπρόεδρος Φαζίλ Κιουτσούκ ζήτησε την 3η Ιουνίου 1964 από τον Μακάριο να 

συγκληθεί υπουργικό συμβούλιο με τη συμμετοχή και των αποχωρήσαντων Τουρκοκυπρίων. 

Αντικείμενο συζητήσεως ήταν η συγκρότηση της Εθνικής Φρουράς και η εξέταση όλων των 

αποφάσεων επί θεμάτων εξωτερικών, άμυνας και ασφάλειας που είχαν ληφθεί κατά το εξάμηνο της 

τουρκοκυπριακής ανταρσίας. Σε περίπτωση που ο Μακάριος απαντούσε αρνητικά (όπως ήταν 

αναμενόμενο, διότι σε άλλη περίπτωση ο Μακάριος θα έχανε τα κεκτημένα τόσων μηνών χωρίς 

αντάλλαγμα), ο Κιουτσούκ θα κήρυσσε την ένωση των θυλάκων με την Τουρκία και θα καλούσε τους 

Τούρκους να εισβάλουν στο νησί. 
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διέρρευσαν στον τουρκικό τύπο και προστέθηκαν στα ερωτήματα που είχαν 

δημιουργηθεί με την απόσυρση των νατοϊκών πυραύλων από την ανατολική Τουρκία 

μετά την κρίση της Κούβας. Ο πρωθυπουργός Ισμέτ Ινονού ήταν ικανοποιημένος21 

που η παρέμβαση των ΗΠΑ ματαίωσε την εισβολή, παρ’ ότι το ύφος της επιστολής 

ήταν ήκιστα διπλωματικό. Αντιλαμβανόταν αφ’ ενός ότι μία εισβολή στην Κύπρο 

ενείχε πολλούς κινδύνους και αφ’ ετέρου τις συνέπειες για το τουρκικό πολιτικό 

σύστημα σε περίπτωση αποτυχίας της επεμβάσεως. Γι’ αυτό το λόγο, ήδη από τον 

Μάιο του 1964, είχε δεσμευθεί έναντι των ΗΠΑ ότι θα υπήρχε διαβούλευση των δύο 

χωρών σε περίπτωση αναλήψεως στρατιωτικής δράσεως. 

 

5. Το αμερικανοβρετανικό σχέδιο για ένωση-ανταλλάγματα 
 

α. Αμερικανο-βρετανικοί προβληματισμοί 

 

Οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονταν ότι η συνέχιση της κρίσεως στην Κύπρο 

αποσταθεροποιούσε τη νοτιανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και καθιστούσε δυσχερή τη 

θέση των ΗΠΑ έναντι της Ελλάδος και της Τουρκίας. Η Βρετανία συμφωνούσε 

γενικώς με αυτή την προσέγγιση αλλά ενδιαφερόταν πρωτίστως για το μέλλον των 

βάσεών της στο νησί. Με αυτό το πνεύμα ΗΠΑ και Βρετανία εξέτασαν τρόπους για να 

λυθεί το κυπριακό πρόβλημα οριστικά. Τα ενδεχόμενα που υπήρχαν, θεωρητικώς, 

ήσαν τέσσερα: 

 

α. ανεξάρτητη Κύπρος υπό τον Μακάριο, προσδεδεμένη στο κίνημα των 

Αδεσμεύτων · 

β. ανεξάρτητη Κύπρος ενταγμένη στο ΝΑΤΟ · 

γ. διπλή ένωση του μεγαλύτερου τμήματος της Κύπρου με την Ελλάδα και ενός 

μικρότερου τμήματος με την Τουρκία (διχοτόμηση) · 

δ. ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα με παροχή ανταλλαγμάτων στην Τουρκία. 

 

Τα δύο πρώτα ενδεχόμενα δεν ετέθησαν προς συζήτηση. Η διατήρηση μίας 

ανεξάρτητης Κύπρου υπό τον Μακάριο, εθεωρείτο ότι έσερνε την Κύπρο προς τη 

Σοβιετική Ένωση. Μία νατοϊκή, ανεξάρτητη Κύπρος είχε αποκλεισθεί εκ των 

πραγμάτων λόγω της στάσεως της κυπριακής κυβερνήσεως μετά τα γεγονότα του 

Δεκεμβρίου του 1963 και την εγκατάσταση ειρηνευτικής δυνάμεως. Κοινή αντίληψη 

των Αμερικανών και Βρετανών ήταν ότι η συνέχιση της ανεξαρτησίας της Κύπρου 

έθετε σε κίνδυνο τα στρατηγικά συμφέροντα της Δύσεως.  

                                                 
21 Ν. Uslu, The Turkish-American Relationship between 1947 and 2003: The History of a Distinctive Alliance (New 

York: Nova Science Publishers, 2003), 172-173 · S. Bolukbasi, Superpowers and the Thirld World: Turkish-

American Relations and Cyprus (New York: University Press of America, 1988), 75-76 · G. Harris, Troubled 

Alliance: Turkish-American problems in Historical Perspective 1945-1971 (Washington: American Enterprise 

Institute, 1972), 114. 
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 Το τρίτο ενδεχόμενο, η διπλή ένωση/διχοτόμηση, δεν διασφάλιζε 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Υπήρχε το πρακτικό πρόβλημα της διασποράς των 

Τουρκοκυπρίων σε όλο το νησί. Επομένως, θα ήταν προβληματική η γεωγραφική 

χάραξη της περιοχής που θα ενωνόταν με την Τουρκία. Επιπλέον, μετά τη χάραξη θα 

έπρεπε να ακολουθήσει ανταλλαγή των πληθυσμών, ειδάλλως θα δημιουργείτο 

σοβαρό μειονοτικό πρόβλημα. Η πιο σοβαρή ανησυχία αφορούσε στην αντίδραση της 

ελληνικής πλευράς.  Ήταν προφανές ότι θα η Τουρκία θεωρούσε τη διπλή 

ένωση/διχοτόμηση ως νίκη ενώ η ελληνική πλευρά ήττα. Οι αντιδράσεις στο νησί θα 

ήσαν βίαιες και οι ταραχές θα συνεχίζονταν. Επιπλέον, η κυπριακή κυβέρνηση είχε τη 

δυνατότητα να προστρέξει στη διεθνή κοινότητα, γεγονός που θα διεύρυνε, εκ των 

πραγμάτων, τους ενδιαφερομένους για τις εξελίξεις.  

 

β. Το σχέδιο δράσεως  

 

Υπ’ αυτό το πρίσμα οι δύο χώρες ετοίμασαν στις αρχές Ιουνίου του 1964 ένα 

σχέδιο δράσεως.22 Το σχέδιο προέβλεπε ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η Ελλάδα 

αντιστοίχως έπρεπε να δώσει κάτι πραγματικά πολύτιμο ως αντάλλαγμα στην 

Τουρκία το οποίο, όμως, θα ήταν μικρότερης αξίας από την ίδια την Κύπρο. Τα 

πλεονεκτήματα της ενώσεως ήσαν τα ακόλουθα: 

 

 Ήταν μία λύση που θα έφερνε μακροχρόνια σταθερότητα στο νησί διότι 

ελάμβανε υπ’ όψιν ότι ο ισχυρός παράγοντας ήσαν οι Ελληνοκύπριοι. 

 Έπαυε η ανεξαρτησία της Κύπρου, που είχε εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτο παίκτη 

στην ανατολική Μεσόγειο. 

 Εξουδετερωνόταν ο Μακάριος, ο οποίος θα γινόταν είτε ένας τοπικός 

περιφερειάρχης είτε ένας από τους πολλούς πολιτικούς ηγέτες της Ελλάδος  

 Χωρίς άλλη διαδικασία το νησί γινόταν νατοϊκό έδαφος.  

 

Το θέμα έπρεπε να λυθεί από την Ελλάδα και την Tουρκία χωρίς εμπλοκή των 

Κυπρίων. Η εξασφάλιση της τουρκικής αποδοχής ήταν απαραίτητη για δύο λόγους. 

Κατ’ αρχήν η Τουρκία κατείχε στρατηγικά σημαντικότερη θέση στη νατοϊκή 

συμμαχία εν συγκρίσει προς την Ελλάδα. Έπρεπε να αποτραπεί ο κίνδυνος η Τουρκία 

αντιδρώντας να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ και το CENTO (τον μεσανατολικό 

αμυντικό οργανισμό). Κατά δεύτερο λόγο, η σταθερότητα στην Κύπρο απαιτούσε τη 

                                                 
22 Το αμερικανο-βρετανικό σχέδιο δράσεως της 8ης Ιουνίου 1964 βασίσθηκε σε μία σύσκεψη του 

Bρετανού υπουργού Εξωτερικών, Ρίτσαρντ Μπάτλερ, του Βρετανού υπουργού Αμύνης, Ντάνκαν 

Σάντυς και του Αμερικανού υφυπουργού Εξωτερικών Τζωρτζ Μπωλ. Το σχέδιο υπό τον τίτλο «Proposed 

course of action for Cyprus (based on discussion June 8 among Mr. Butler, Mr. Sandys and Mr. Ball)», C 

1015/1548, FO 371/174752. Βλ. επίσης Foreign Relations, 1964-1968, Cyprus; Greece; Turkey, 2000, 64, 

“Memorandum From the Under Secretary of State (Ball) to President Johnson”, 

http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v16/d64. 
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σύμφωνη γνώμη και των Τουρκοκυπρίων που καθοδηγούνταν άμεσα από την 

Τουρκία.  

Το θέμα με την ελληνική πλευρά ήταν διαφορετικό. Η Ελλάδα δεν είχε με τους 

Ελληνοκυπρίους τη δυνατότητα επιβολής που είχε η Τουρκία επί των Τουρκοκυπρίων. 

Οι Ελληνοκύπριοι (που μετά τον Δεκέμβριο του 1963 ήλεγχαν το κυπριακό κράτος) δεν 

συμμερίζονταν τις αντιλήψεις περί των συμφερόντων της δυτικής συμμαχίας. Θα 

μπορούσαν να αποκηρύξουν την όλη διευθέτηση και τις παραχωρήσεις προς τους 

Τούρκους ως «μη γνήσια ένωση». Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να αποδειχθεί η 

χρησιμότητα της παρουσίας της ελληνικής Μεραρχίας. Οι Αμερικανοί πίστευαν ότι η 

Μεραρχία θα μπορούσε να επιβάλλει τα συμφωνηθέντα στους Ελληνοκυπρίους.  

Ως προς το αντάλλαγμα, η σκέψη και των δύο χωρών ήταν να δοθεί έδαφος στην 

Τουρκία προκειμένου να αποδεχθεί τη λύση. Οι Αμερικανοί σκέφτονταν ότι η εδαφική 

περιοχή θα μπορούσε να είναι κάπου στο Αιγαίο (π.χ. Σάμος, Χίος, Κως, 

Καστελόριζο). Οι Βρετανοί προτιμούσαν να δοθεί κάποιο τμήμα στην ελληνική 

Θράκη. Της εδαφικής παραχωρήσεως θα ακολουθούσε και περιορισμένη ανταλλαγή 

πληθυσμών. Και οι δύο χώρες γνώριζαν ότι όλα τα προτεινόμενα εδαφικά 

ανταλλάγματα είχαν μειονεκτήματα. Είτε δεν θα εθεωρούντο επαρκή από την 

τουρκική πλευρά (π.χ. Καστελόριζο) είτε η ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να 

εκχώρησει ελληνικό έδαφος, που σε τελική ανάλυση θα αντέβαινε στην αρχή της 

αυτοδιαθέσεως. Η βασική λογική πίσω από την αμερικανο-βρετανική πρόταση ήταν 

ότι έπρεπε η Ελλάδα και η Τουρκία να εμπλακούν σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για 

το εδαφικό.  

 Το σχέδιο περιελάμβανε άσκηση πιέσεων προς Ελλάδα και Τουρκία. Στην μεν 

Ελλάδα θα παρουσιαζόταν ως επικείμενη η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Οι ΗΠΑ 

είχαν ήδη, με την επιστολή Τζόνσον, εξαντλήσει τις δυνατότητες παρεμβάσεως. 

Ακολούθως, θα παρουσιάζονταν ως μόνες λύσεις η διπλή ένωση (έτσι αποκαλούσαν 

οι Αμερικανο-βρετανοί τη διχοτόμηση) και η ένωση με αντάλλαγμα. Προκειμένου η 

Ελλάδα να αποφύγει τη διπλή ένωση/διχοτόμηση, θα έπρεπε να βρει κάποιο ισχυρό 

αντάλλαγμα που θα έπειθε τους Τούρκους να αποδεχθούν την ένωση.  

 Στην Τουρκία θα έπρεπε να επισημανθεί ότι η ομοσπονδία ή η διχοτόμηση δεν 

είχαν καμία πιθανότητα επιτυχίας και οπωσδήποτε δεν είχαν την αμερικανική 

υποστήριξη. Επιπλέον, οι τουρκικές θέσεις θα δέχονταν ισχυρό χτύπημα, εάν η 

κυπριακή πλευρά έφερνε το θέμα προς συζήτηση στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ το 

Νοέμβριο του 1964. Το κίνημα των Αδεσμεύτων και οι φιλοσοβιετικές χώρες θα 

υποστήριζαν μαζικά τις θέσεις του Μακαρίου. Θα πρέπει, πάντως, να παρατηρηθεί 

ότι ήταν αμφίβολο κατά πόσον η υποστήριξη των κυπριακών θέσεων από τη γενική 

συνέλευση του ΟΗΕ συνιστούσε πραγματικό μέσο απειλής προς την Τουρκία. 
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6. Έναρξη των διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτων 
 

Τον Ιούνιο του 1964 βρίσκονταν ήδη στο νησί περίπου 5.000 αξιωματικοί και 

οπλίτες της ελληνικής Μεραρχίας.23 Εκείνη τη χρονική στιγμή ο αμερικανός πρόεδρος, 

Λύντον Τζόνσον, κάλεσε στην Ουάσιγκτων σε χωριστές συνομιλίες τους 

πρωθυπουργούς Ελλάδος, Γεώργιο Παπανδρέου και Τουρκίας, Ισμέτ Ινονού. Η 

συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Τούρκο πρωθυπουργό κύλησε ομαλά. Αν 

και ο Ινονού ηγείτο κυβερνήσεως μειοψηφίας, αποδέχθηκε κατ’ αρχήν ότι πρέπει να 

αρχίσουν διμερείς ελληνοτουρκικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Ο Τούρκος 

πρωθυπουργός έδειχνε περισσότερο διατεθειμένος από τους Έλληνες να βρει μία 

λύση. Αν και η επιστολή Τζόνσον είχε ενοχλήσει βαθύτατα την Τουρκία, ο Ινονού 

ήταν πρόθυμος να διαπραγματευθεί ξεφεύγοντας από το κλασικό σχήμα 

«ομοσπονδία-διχοτόμηση» που προωθούσε η τουρκική διπλωματία. Πιθανόν αυτή η 

στάση του να οφειλόταν στο αδιέξοδο που αντιμετώπιζε η τουρκική εξωτερική 

πολιτική μετά την απομόνωση των Τουρκοκυπρίων, την αποστολή διεθνούς 

ειρηνευτικής δυνάμεως στο νησί, την επιστολή Τζόνσον που απέκλειε τη στρατιωτική 

επέμβαση αλλά και στην παρουσία της ελληνικής Μεραρχίας στο νησί. Ιδίως, η 

Μεραρχία άλλαζε δραματικά για την Τουρκία τα δεδομένα και καθιστούσε εξαιρετικά 

δύσκολη την προσπάθεια αποβάσεως. 

Η συνάντηση Τζόνσον-Παπανδρέου έγινε σε ιδιαίτερα εχθρικό κλίμα, σύμφωνα 

με πηγές προσκείμενες στον Έλληνα πρωθυπουργό.24 Ο Παπανδρέου δεν αισθανόταν 

ιδιαίτερα ευτυχής με την αμερικανική πρόταση να αρχίσουν διμερείς 

διαπραγματεύσεις. Φοβόταν ότι θα επικριθεί από τον Μακάριο αλλά και τον υιό του 

Ανδρέα πως (α) εγκατέλειψε το πλαίσιο του ΟΗΕ και (β) με τη στάση του υπονόμευσε 

την ίδια την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, ήταν εμφανές ότι ο 

Παπανδρέου αισθανόταν ότι ο χρόνος έτρεχε υπέρ των ελληνικών συμφερόντων 

παγιώνοντας την κατάσταση στο νησί και οδηγώντας μοιραίως τα πράγματα στην 

ένωση. Ο ίδιος ο Παπανδρέου εθέλγετο από την ιδέα της άμεσης ενώσεως με 

πραξικόπημα στην Κύπρο. Σε μία τέτοια περίπτωση ο ρόλος των ΗΠΑ-Βρετανίας θα 

ήταν να συγκρατήσουν την Τουρκία ώστε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την 

επίτευξη τελικής συμφωνίας.25 Γι’ αυτούς τους λόγους αρνήθηκε να ξεκινήσουν 

άμεσες διαπραγματεύσεις στις ΗΠΑ μεταξύ του ιδίου και του Ινονού.  

                                                 
23 Βλ. σχετ. αναφορά σε Ενημερωτικόν Σημείωμα του Αρχηγού του ΓΕΕΘΑ στρατηγού Πιπιλή προς τον 

Υπουργόν Εθνικής Αμύνης, 6 Ιουλίου 1964, όπoυ αναφέρεται η παρουσία 347 αξιωματικών και 4.482 

οπλιτών, Παπαγεωργίου, τόμος 2, 85. 
24 Διεξήχθησαν συνολικά τρεις γύροι συνομιλιών. Για τα μνημόνια των τριών συνομιλιών βλ Π. 

Πετρίδης, Παύλος, Ο Γεώργιος Παπανδρέου και το Κυπριακό ζήτημα (1954-1965): ντοκουμέντα 

(Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1998), 233-256. 
25 Την 19η Αυγούστου 1964 συμβούλιο όπου συμμετείχε ο βασιλιάς, η κυβέρνηση και η μείζων 

αντιπολίτευση αποφάσισε να προχωρήσει στην άμεση ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ζητήθηκε, 

όμως, ως προϋπόθεση η σύμφωνη γνώμη του Μακαρίου. Ο αρχιεπίσκοπος έθεσε αρχικώς κάποιους 

όρους για να αποδεχθεί την άμεση ένωση. Ακολούθως, όμως, μετεστράφη η άποψη του Έλληνα 
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Εναλλακτικώς, ο Παπανδρέου δέχθηκε να διεξαχθούν το καλοκαίρι του 1964 

έμμεσες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων υπό την αιγίδα 

του ΟΗΕ. Ο πραγματικός διαμεσολαβητής, όμως, ήταν ο εκπρόσωπος του αμερικανού 

προέδρου και πρώην υπουργός Εξωτερικών επί Τρούμαν, Ντην Άτσεσον. Στις 

διαπραγματεύσεις που έγιναν δεν συμμετείχαν οι Ελληνοκύπριοι και οι 

Τουρκοκύπριοι.26 Για να αποδεχθεί ο Παπανδρέου τη συνάντηση στη Γενεύη πιέσθηκε 

με το επιχείρημα, μεταξύ άλλων, ότι οι Τούρκοι ήσαν έτοιμοι να εισβάλουν στο νησί.27 

Είναι εξαιρετικά αμφίβολο κατά πόσον ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο το 1964.   

 

7. Τα σχέδια Άτσεσον 

 

i. Το περιεχόμενο των σχεδίων 

 

Κατά την πορεία των διαπραγματεύσεων ο Αμερικανός εκπρόσωπος κατέθεσε 

μία σειρά από προτάσεις που έμειναν γνωστές ως «Σχέδιο Άτσεσον». Σκοπός του 

παρόντος άρθρου δεν είναι να αναλυθούν εις βάθος οι προτάσεις του Σχεδίου 

Άτσεσον, για το οποίο, άλλωστε, έχουν γραφεί πολλά.28 Θα επιχειρηθεί απλώς, η 

επισήμανση των βασικών στοιχείων των προτάσεων. Στην πραγματικότητα δεν 

επρόκειτο για ένα σχέδιο αλλά για τουλάχιστον δύο σχέδια (ή παραλλαγές του 

αρχικού σχεδίου). Ο βασικός κορμός των Σχεδίων Άτσεσον ήταν η ένωση της Κύπρου 

με την Ελλάδα με την παράλληλη τουρκική στρατιωτική παρουσία στο νησί.  

Το κρίσιμο σημείο και στα δύο σχέδια ήταν η μορφή της τουρκικής στρατιωτικής 

παρουσίας. Στο πρώτο σχέδιο αναφερόταν η παραχώρηση κατά κυριότητα 

στρατιωτικής βάσεως ή περιοχής στην Τουρκία. Στο δεύτερο σχέδιο προτάθηκε η 

εκμίσθωση της στρατιωτικής βάσεως στην Τουρκία για μία περίοδο 50 ετών. Η βάση 

θα βρισκόταν στο βορειανατολικό μέρος του νησιού, στη χερσόνησο της Καρπασίας 

και θα είχε ελεύθερη πρόσβαση στο λιμάνι της Αμμοχώστου.  

                                                                                                                                                                  
πρωθυπουργού και δεν προχώρησαν τα σχέδια για άμεση ένωση. Στην ουσία η άμεση ένωση ήταν ένας 

τρόπος πρακτικής εφαρμογής του σχεδίου Άτσεσον. Αφ’ ης στιγμής είχε αρνηθεί το τελικό σχέδιο, δεν 

μπορούσε να προχωρήσει σε άμεση ένωση.  
26 Την ελληνική πλευρά εκπροσώπησε ο διπλωμάτης Δημήτριος Νικολαρεΐζης. Συμμετείχε ενεργά και ο 

διπλωμάτης Τζων Σωσσίδης ως διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού. Την 

τουρκική πλευρά εκπροσώπησε ο πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της τουρκικής 

βουλής, Νιχάτ Ερίμ. Ο Ερίμ γνώριζε άριστα το Κυπριακό και ήταν ο άνθρωπος που το 1956 είχε αλλάξει 

την τουρκική πολιτική απέναντι στο θέμα, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία θα έπρεπε να θέσει θέμα 

αυτοδιαθέσεως και για τους Τουρκοκυπρίους, στοιχείο που θα οδηγούσε στη διχοτόμηση. 
27 Το επιχείρημα αυτό είχε χρησιμοποιήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζωρτζ Μπωλ, έναντι 

του Παπανδρέου, ήδη από τις 10 Ιουνίου 1964, G. Ball, The Past Has Another Pattern: Memoirs (New 

York/London: W.W. Norton, 1982), 353. 
28 Βλ. ενδεικτικά βλ. Τζερμιάς, 2001, σελ. 590-603 · Λιναρδάτος, 5ος τόμος, 1986, 33-56 · Κληρίδης, 1989, 

142-158 · Κρανιδιώτης, Ν., 2000, 211-238 · Σ. Ριζάς, Ένωση Διχοτόμηση Ανεξαρτησία-Οι Ηνωμένες 

Πολιτείες και η Βρετανία στην αναζήτηση λύσης για το Κυπριακό, 1963-67 (Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2000), 

130-164 · Ευρυβιάδης, Τετράδια Πολιτικού Διαλόγου Έρευνας και Κριτικής · Uslu, 2003, 174-181. 
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Σημαντική ήταν και η έκτασή της βάσεως. Η τουρκική πλευρά διεκδικούσε 

τουλάχιστον το 11% της συνολικής επιφανείας του νησιού. Η ελληνική πλευρά 

αποδεχόταν κάποια έκταση αντίστοιχη με την έκταση των βρετανικών βάσεων.  

Παράλληλα με την εκχώρηση στρατιωτικής βάσεως, ο Άτσεσον έθεσε θέμα 

παραχωρήσεως του Καστελόριζου στην Τουρκία. Δεν ετίθετο, πλέον, θέμα 

παραχωρήσεως ελλαδικού εδάφους στη Θράκη ή στο Αιγαίο, πλην του Καστελόριζου. 

Παράλληλα, όμως προέβλεπε ότι στο έδαφος της Κύπρου θα δημιουργηθούν δύο ή 

τρεις αυτοδιοικούμενες περιοχές (Σχέδιο Άτσεσον Ι) ή δύο επαρχίες (Σχέδιο Άτσεσον 

ΙΙ) που θα ελέγχονταν διοικητικά από τους Τουρκοκυπρίους. Οι συγκεκριμένες 

προτάσεις δεν ήσαν ιδιαιτέρως σαφείς διότι το βάρος επικεντρώθηκε στο ακριβές 

καθεστώς της στρατιωτικής βάσεως. 

 Η παρουσία της ελληνικής Μεραρχίας ήταν κρίσιμη κατά τον Άτσεσον αφ’ ής 

στιγμής Ελλάδα και τουρκία κατέληγαν σε συμφωνία στη Γενεύη για επίλυση του 

Κυπριακού. Σε αυτή την περίπτωση οι κινήσεις θα ήσαν οι ακόλουθες. Αρχικώς, το 

κυπριακό κοινοβούλιο θα ψήφιζε υπέρ της ενώσεως της Κύπρου με την Ελλάδα. 

Ακολούθως, θα ανακοινωνόταν δημοσίως η ελληνοτουρκική συμφωνία που θα 

προσδιόριζε τους ακριβείς όρους της ενώσεως. Ενώ η συμφωνία θα επικυρωνόταν από 

την ελληνική βουλή, η ελληνική Μεραρχία θα κατελάμβανε την Κύπρο και εν ανάγκη 

θα παραμέριζε βίαια τον Μακάριο.29 

Η τουρκική πλευρά αποδέχθηκε ως βάση διαπραγματεύσεως το πρώτο Σχέδιο 

Άτσεσον αλλά απέρριψε το δεύτερο. Ο Μακάριος (και ο Γρίβας αρχικώς) θεώρησε την 

εκχώρηση στρατιωτικής βάσεως απαράδεκτη διότι θα αποτελούσε τουρκικό 

προγεφύρωμα στο νησί. Ο Αρχιεπίσκοπος απέρριψε συλλήβδην τα σχέδια κάνοντας 

λόγο για «αυτόκλητους μεσολαβητές» που δρούσαν στα «παρασκήνια» της Γενεύης. 

  Η ελληνική κυβέρνηση ακολούθησε επαμφοτερίζουσα στάση. Ο 

πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου εθέλγετο από τη βασική ιδέα των Σχεδίων. 

Αναφερόμενος στο δεύτερο Σχέδιο είχε αναφέρει την επιγραμματική φράση (που 

συχνά συνοδεύει τους ελληνικούς αναστοχασμούς για τη μεσολάβηση Άτσεσον): «μας 

προσφέρουν μία πολυκατοικία έναντι αντιπαροχής ενός διαμερίσματος». Έδειξε όμως 

αναποφασιστικότητα. Ο υιός του, Ανδρέας Παπανδρέου, που τον επηρέαζε σε μεγάλο 

βαθμό, ήταν κατηγορηματικά αντίθετος. Αντιμετώπιζε ευνοϊκά την εξωτερική 

πολιτική του Μακαρίου που ήταν ανεξάρτητη από τη Δύση. Πιθανότατα ο Ανδρέας 

Παπανδρέου ήταν και εκείνος που πληροφόρησε τον Μακάριο για το ακριβές 

περιεχόμενο των αμερικανικών προτάσεων30 με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν στην 

Κύπρο διαδηλώσεις με ομιλητή τον ίδιο τον αρχιεπίσκοπο. Διχασμένοι ήσαν και οι 

βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Τέλος, ο Παπανδρέου φοβόταν να 

συγκρουσθεί με τον Μακάριο.  

                                                 
29 Hood προς Foreign Office, 14 Αυγούστου 1964, C 1015/1898 G, FO 371/174753, όπως αναφέρεται σε Ριζά, 

2000, 149. 
30 Δεληπέτρος, 112. 
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Την 21η Αυγούστου 1964 η ελληνική κυβέρνηση έδωσε εντολή στον διευθυντή 

του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, Τζών Σωσσίδη, στη Γενεύη να 

αποδεχθεί κατ’ αρχήν το Σχέδιο Άτσεσον. Την επομένη ημέρα του έδωσε εντολή να το 

απορρίψει. Παράλληλα και οι Τούρκοι απέρριψαν τις αμερικανικές προτάσεις. Ο ίδιος 

ο Ντην Άτσεσον σχολιάζοντας λίγο καιρό μετά την αποτυχία των προσπαθειών του 

στο Αμερικανό πρέσβυ στην Αίγυπτο είχε αναφέρει: 

 

Ήρθαμε κοντά σε συμφωνία η οποία θα μπορούσε να ψαλιδίσει τα μουστάκια 

του Αρχιεπισκόπου και να λύσει το ηλίθιο πρόβλημα της Κύπρου προς μεγάλη 

απογοήτευση και πικρία του Νάσερ σου. Αδυναμία μας ήταν η αδυναμία του 

Παπανδρέου, ενός φλύαρου γέρου πολυλογά, που δεν είχε τη δυνατότητα να 

πάρει μία απόφαση. Σε κρίσιμες στιγμές παρέδωσε τα σχέδιά μας στον 

Μακάριο, ο οποίος τον υπονόμευσε σε συνεργασία με τον ελληνικό τύπο και την 

αριστερά. Με λίγα χρήματα που είχαμε εμείς, την ελληνική 7η Μεραρχία στην 

Κύπρο που είχαν οι Έλληνες και με κάποια αίσθηση στόχων στην Αθήνα που 

δεν υπήρχε, θα μπορούσαμε να επιτύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Οι 

Τούρκοι ήσαν εξαιρετικά πρόθυμοι να συνεργαστούν.31 

 

ii. Οι συγκρούσεις στην Κύπρο ενώ διεξάγονταν οι διαπραγματεύσεις 

 

Την αδυναμία της ελληνικής πλευράς να περιορίσει τον Μακάριο, παρά την 

παρουσία της ελληνικής Μεραρχίας, κατέδειξε το επεισόδιο της Μανσούρας. Ενώ 

διεξάγονταν ακόμη συνομιλίες στη Γενεύη για το δεύτερο Σχέδιο Άτσεσον, ο 

στρατηγός Γρίβας, που είχε αναλάβει στην Κύπρο την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση 

Άμυνας Κύπρου (ΑΣΔΑΚ), επιτέθηκε στις 6 Αυγούστου 1964 για να καταλάβει 

τουρκικό προγεφύρωμα στην περιοχή Κοκκίνων-Μανσούρας στο βορειοδυτικό τμήμα 

του νησιού.32  Η επίθεση ήταν εν γνώσει της κυπριακής κυβερνήσεως.  

Αντιθέτως η πολιτική ηγεσία στην Αθήνα αγνοούσε το γεγονός. Επιπλέον, η 

σύγκρουση συνέβη παρά το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση ζητούσε να 

επικρατήσει στο νησί ηρεμία που θα διευκόλυνε τις διαπραγματεύσεις που 

διεξάγονταν εκείνη την περίοδο στη Γενεύη. Υποστηρίζεται ότι η επίθεση στο θύλακα 

δεν είχε προσχεδιασθεί αλλά «προέκυψε» από την εξέλιξη των συγκρούσεων.33 Σε 

οποιαδήποτε περίπτωση η επίθεση στη Μανσούρα απέδειξε αφ’ ενός τον απρόβλεπτο 

χαρακτήρα του Γρίβα και αφ’ ετέρου την αδυναμία ελέγχου της καταστάσεως από την 

Ελλάδα παρά την παρουσία της ελληνικής Μεραρχίας.  

Η Τουρκία αντέδρασε στέλνοντας 64 τουρκικά αεροσκάφη που βομβάρδισαν με 

αγριότητα την περιοχή της Τηλλυρίας στην Κύπρο κατά τη διάρκεια επιθέσεως των 

                                                 
31 Acheson to Battle, 7 Δεκεμβρίου 1964, σε D. S. McLelland και D.C.Acheson (επιμ.), Among Friends: 

Personal Letter of Dean Acheson (New York: Dodd, Mead and Co., 1980), 284. Η έμφαση από τον συγγραφέα. 
32 Για τις μάχες της Μανσούρας-Κοκκίνων βλ. Γ. Καραγιάννης, Οι μάχες της Μανσούρας (Λευκωσία: 

Εκδόσεις Αλφάδι, 2003). 
33 Βλ. ενδεικτικά έγγραφα που περιλαμβάνονται σε Παπαγεωργίου, τόμος 2, 107-206. 
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ελληνοκυπριακών δυνάμεων.34 Επρόκειτο για μερική αμφισβήτηση του γράμματος 

Τζόνσον. 

Η αδυναμία της ελλαδικής κυβερνήσεως έγινε πιο έκδηλη όταν το κυπριακό 

υπουργικό συμβούλιο ζήτησε τη σοβιετική συνδρομή για να αντιμετωπίσει τους 

βομβαρδισμούς στη Μανσούρα. Ακολούθησε σοβιετική προειδοποίηση αποκλειστικώς 

προς την Τουρκία. Στις 16 Αυγούστου 1964 το σοβιετικό πρακτορείο ΤΑΣ ανακοίνωσε 

ότι, εάν η Τουρκία εισέβαλε στο νησί, η ΕΣΣΔ θα βοηθούσε την Κυπριακή Δημοκρατία 

να υπερασπισθεί την ασφάλεια και ανεξαρτησία της. Η Αθήνα εμφανίσθηκε να 

παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις στην Κύπρο και να αδυνατεί να παρέμβει. Η 

αναξιοπιστία της Ελλάδος και το απρόβλεπτο της ελληνοκυπριακής ηγεσίας μέτρησε 

στους αμερικανικούς σχεδιασμούς που ακολούθησαν τα σχέδια Άτσεσον. Η Μεραρχία 

ήταν πρακτικώς άχρηστη για τους αμερικανικούς σχεδιασμούς. 

 

8. «Σχέδιο Β» σε περίπτωση αποτυχίας των προτάσεων Άτσεσον; 
 

Αμέσως μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη ο Αμερικανός 

διαμεσολαβητής συμβούλευσε την ελληνική και την τουρκική πλευρά πως να 

χειρισθούν το θέμα. Τις συμβουλές και προς τις δύο πλευρές απηύθυνε ο Άτσεσον 

«φιλικώς και ως ιδιώτης».35  

 Προς τους Τούρκους είπε ότι εάν η η Άγκυρα επέλεγε να καταλάβει το τμήμα της 

Κύπρου το οποίο επρόκειτο να της αποδοθεί με το Σχέδιο Άτσεσον, δηλαδή τη 

χερσόνησο της Καρπασίας, ο 6ος αμερικανικός στόλος που ναυλοχεί στη Μεσόγειο, 

θα τους προστάτευε. Προϋπόθεση ήταν να μην υπάρξει «υπερβολική αιματοχυσία».36 

Η πρόταση αναφέρθηκε στον Ινονού, ο οποίος ζήτησε επίσημη έγκριση της 

αμερικανικής κυβερνήσεως. 

 Αντιστοίχως ο Άτσεσον μιλώντας προς τους Έλληνες ανέφερε ότι στόχος τους 

θα έπρεπε να είναι η de facto η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Κρίσιμη στις 

«άτυπες» προτάσεις του ήταν η παρουσία της ελλληνικής Μεραρχίας. Κατά τον 

Άτσεσον θα έπρεπε: 

 

o η ελληνική κυβέρνηση μέσω της ελληνικής Μεραρχίας να εξασφαλίσει το 

στρατιωτικό έλεγχο της Κύπρου και να στερήσει από τον Μακάριο κάθε 

δυνατότητα εκτελέσεως στρατιωτικών επιχειρήσεων · 

o να καταλάβει η ελληνική Μεραρχία όλα τα στρατηγικά σημεία του νησιού.37 

                                                 
34 Β. Oran, Turkish Foreign Policy, 1919-2006, Facts and Analyses with Documents (Salt Lake City: The University 

of Utah Press, 2010), 440. 
35 Το σημείο σε εισαγωγικά όπως αναφέρεται στο υπόμνημα του Τζων Σωσσίδη προς τον Γεώργιο 

Παπανδρέου, 25 Αυγούστου 1964, Παπαγεωργίου, τόμος 2, 313. Τα ίδια αναφέρει και ο τούρκος 

εκπρόσωπος Νιχάτ Ερίμ, βλ. Uslu, 180. 
36 Αναφέρεται από τον Νιχάτ Ερίμ, Uslu, 180. 
37 Βλ. υπόμνημα Τζων Σωσσίδη προς Γεώργιο Παπανδρέου, 25 Αυγούστου 1964, Παπαγεωργίου, τόμος 

2, 313. 
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Προφανώς ο Άτσεσον είχε κατά νου να επιβληθεί το σχέδιό του με στρατιωτική 

επέμβαση. Η Τουρκία θα εισέβαλε στο νησί καταλαμβάνοντας την Καρπασία και η 

Ελλάδα θα προχωρούσε σε «μονομερή ένωση» («μονομερή» υπό την έννοια ότι δεν 

είχε τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας) τoυ υπολοίπου τμήματος. 

Εκπλήσσει η ελαφρότητα με την οποία δόθηκαν οι συμβουλές του Άτσεσον σε 

Έλληνες και Τούρκους. Εάν οι δυο πλευρές τις ακολουθούσαν, είναι πιθανόν ότι θα 

έφθαναν σε πολεμική σύγκρουση. Οι αστάθμητοι παράγοντες ήσαν πολλοί. Σε 

περίπτωση τουρκικής εισβολής, οι ελληνικές δυνάμεις θα αντιδρούσαν δυναμικά. Η 

παρουσία της ελληνικής Μεραρχίας καθιστούσε εξαιρετικά αβέβαιη την επιτυχία της 

αποβάσεως. Το 1964 οι Τούρκοι δεν διέθεταν αποβατικό στόλο και θα 

χρησιμοποιούσαν εμπορικά πορθμεία και μαούνες. Σε περίπτωση που οι Τούρκοι 

κατόρθωναν να πατήσουν στο νησί, οι συγκρούσεις θα συνεχίζονταν. Επιπλέον 

τίποτε δεν διασφάλιζε ότι οι Τούρκοι θα περιορίζονταν στο έδαφος που προβλεπόταν 

για αυτούς από τα σχέδια Άτσεσον.   

Τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους οι Μπωλ και Άτσεσον έθεσαν τις «συμβουλές» 

που είχαν δοθεί στους Tούρκους στη Γενεύη υπ’ όψιν του προέδρου Τζόνσον. Ο 

τελευταίος δεν τις αποδέχθηκε λόγω του πολέμου στο Βιετνάμ και των επερχόμενων 

αμερικανικών προεδρικών εκλογών.38 

 

9. Σοβιετική Ένωση, Κύπρος και Τουρκία  
 

Τους μήνες που ακολούθησαν την αποτυχία της πρωτοβουλίας των Αμερικανών, 

κατέστη πιο έκδηλη η πορεία της Κύπρου μακριά από τη Δύση. Τον Οκτώβριο του 1964 

ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Σπύρος Κυπριανού, υπέγραψε με τους 

Σοβιετικούς συμφωνία για την προμήθεια όπλων, περιλαμβανομένων και 

πυραύλων.39 Ακολούθησε το 1966 άλλη συμφωνία με την Τσεχοσλοβακία για την 

προμήθεια όπλων.40 Όλα αυτά ενίσχυαν τους στρατηγικούς φόβους της Αμερικής και 

μεγάλωναν τη δυσπιστία έναντι του Μακαρίου. Ο ίδιος ο Μακάριος θεωρούσε ότι η 

στρατηγική που είχε ακολουθήσει ήταν απολύτως ικανοποιητική. Η Τουρκία δεν 

μπορούσε να εισβάλει στο νησί διότι θα αντιμετώπιζε την αμερικανική αντίδραση και 

την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ · η σοβιετική ανάμιξη ανησυχούσε τις ΗΠΑ, οι 

οποίες πίεζαν ακομη περισσότερο την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση. 

H αμερικανική στάση (όπως φάνηκε από την επιστολή Τζόνσον) και η 

συντριπτική υποστήριξη που είχε το Ψήφισμα για το Κυπριακό στη Γενική Συνέλευση 

                                                 
38Brands, 359-360. 
39 Μετά από έντονες παρεμβάσεις των ΗΠΑ προς την Ελλάδα, η μεταφορά σοβιετικών πυραύλων στην 

Κύπρο ματαιώθηκε τον Μάρτιο του 1965. Οι πύραυλοι παρέμειναν στην χώρα διελεύσεως που ήταν η 

Αίγυπτος. 
40 Μετά από παρέμβαση των Αθηνών τα όπλα παραδόθηκαν προς φύλαξη στον ελλαδικό στρατό που 

βρισκόταν στο νησί.  
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τον Δεκέμβριο του 196541 (υποστηρίχθηκε από το κίνημα των Αδεσμεύτων και τις 

επηρεαζόμενες από τη Σοβιετική Ένωση χώρες) με τη συνακόλουθη απομόνωση της 

Τουρκίας, οδήγησε σε αναπροσανατολισμό της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. 

Έγιναν ανοίγματα προς τους Αδεσμεύτους και τις ισλαμικές χώρες. Ο έντονος 

αντιαμερικανισμός που επικρατούσε στη χώρα και η διαπίστωση ότι η σοβιετική 

υποστήριξη προς τους Έλληνες αδυνάτιζε την τουρκική πολιτική στο Κυπριακό, είχαν 

ως αποτέλεσμα η Άγκυρα να επαναπροσδιορίσει τη θέση της και έναντι της Μόσχας.  

Οι εδαφικές διεκδικήσεις που είχε εγείρει η ΕΣΣΔ μετά το 1945 είχαν λήξει και 

τυπικά με την υπογραφή συμφωνίας για τον καθορισμό των χερσαίων συνόρων.42 Ως 

καλή χειρονομία, η Άγκυρα επέτρεψε (καθ’ υπέρβαση της Συμβάσεως του Μοντραί 

του 1936) τον Ιούλιο του 1964 τον διάπλου των Στενών από ένα σοβιετικό καταδρομικό 

συνοδευόμενο από δυο αντιτορπιλικά που ενίσχυσαν τη σοβιετική παρουσία στη 

Μεσόγειο. Παράλληλα εφάρμοσε πιο αυστηρά έναντι των ΗΠΑ τις διατάξεις της 

συμβάσεως.43 Ακολούθησε τον Ιανουάριο του 1965 επίσκεψη του μέλους του 

προεδρείου της Κεντρικής Επιτροπής του σοβιετικού Κομουνιστικού Κόμματος, 

Νικολάι Ποντγκόρνυ, στην Τουρκία. Το 1966 επισκέφθηκε την Τουρκία ο σοβιετικός 

πρωθυπουργός, Αντρέι Κοσύγκιν, και ανταπέδωσε το 1967 ο τούρκος πρωθυπουργός 

Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ.   

Από το Νοέμβριο του 1964 και εντεύθεν διαπιστώνεται μεταβολή της σοβιετικής 

πολιτικής, στο Κυπριακό που έγινε πολύ πιο εμφανής μετά την επιβολή στρατιωτικής 

δικτατορίας στην Ελλάδα το 1967. Η ΕΣΣΔ ετάχθη κατά της ενώσεως της Κύπρου με 

την Ελλάδα. Το ζητούμενο για τους Σοβιετικούς ήταν η προστασία των νομίμων 

δικαιωμάτων και συμφερόντων των «δύο κυπριακών κοινοτήτων».44 Παράλληλα, σε 

ευθυγράμμιση προς την τουρκική πλευρά, υιοθετήθηκε ως πιθανή λύση του 

Κυπριακού η ομοσπονδία. 

Η στροφή της Μόσχας προς την Άγκυρα δεν ήταν μία περιστασιακή κίνηση. 

Ήταν σαφές ότι στη σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας για την Κύπρο, οι Σοβιετικοί 

επέλεγαν για στρατηγικούς λόγους την Τουρκία.  

Το αποτέλεσμα ήταν ότι σταδιακά, μετά το 1964, οι ελληνικές θέσεις στο 

Κυπριακό δεν έβρισκαν πρόθυμους συνομιλητές ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε στο Σύμφωνο 

της Βαρσοβίας. Σε αυτό είχαν επιτείνει και οι διακοινοτικές ταραχές που είχαν 

                                                 
41 Επρόκειτο για το Ψηφισμα 2077 (ΧΧ) της 18ης Δεκεμβρίου 1965. Υιοθετήθηκε με 47 ψήφους υπέρ, 5 

κατά και 54 αποχές. 
42 Βλ. Turkey-USSR, 24 Φεβρουαρίου 1964, Ιnternational Boundary Study, No. 29, Office of the Geographer, 

Bureau of Intelligence and Research, US Department of State, Washington.  
43 Η συμβολή της Τουρκίας στην ανάπτυξη του σοβιετικού στόλου στη Μεσόγειο από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1960 ήταν σημαντική. Αντιστοίχως, μετά τον Ιανουάριο του 1966 απαγόρευσε τη διέλευση 

αμερικανικών πλοίων που ήσαν εξοπλισμένα με αντιαεροπορικούς πυραύλους.  
44 Βλ. σοβιετο-τουρκικό ανακοινωθέν της 6ης Νοεμβρίου 1964 μετά την επίσκεψη του Τούρκου υπουργού 

Εξωτερικών στην ΕΣΣΔ, Φεριντούν Κεμάλ Ερκίν, μεταξύ 30 Οκτωβρίου και 6 Νοεμβρίου 1964. Ήδη από 

τα μέσα Οκτωβρίου του 1964 είχε ανατραπεί ο Νικήτα Χρουστσώφ και είχε συγκροτηθεί νέα κυβέρνηση 

υπό τον Λεονίντ Μπρέζνιεφ. 
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δημιουργήσει στη διεθνή κοινή γνώμη ένα κλίμα συμπάθειας προς τους αδύναμους 

Τουρκοκυπρίους που τους «καταπίεζε» η υπέρτερη ελληνοκυπριακή πλευρά. Η 

διάσταση απόψεων Αθήνας-Λευκωσίας ως προς την πρωτοβουλία των χειρισμών και 

η πολιτική αστάθεια που επικρατούσε στην Ελλάδα δεν επέτρεψαν τη συγκρότηση 

μίας συγκεκριμένης στρατηγικής για το Κυπριακό. 

 

10. Στρατιωτική επιχείρηση στην Κοφίνου και τουρκική αντίδραση 

 

Το τέλος της παρουσίας της ελληνικής Μεραρχίας στην Κύπρο επρόκειτο να το 

γράψει το χουντικό καθεστώς της Ελλάδος το 1967 με αφορμή την επιχείρηση στην 

Κοφίνου. Η Κοφίνου μαζί με τον Άγιο Θεόδωρο είναι δύο χωριά που βρίσκονται στο 

νότιο τμήμα της Κύπρου, πολύ κοντά στην οδό που συνδέει τη Λάρνακα με τη 

Λεμεσό.45 Οι Τουρκοκύπριοι των συγκεκριμένων χωριών είχαν συστήσει 

παραστρατιωτικές ομάδες τις οποίες διοικούσε ένας φανατικός αξιωματικός από την 

Τουρκία. Από το 1964 ελάμβαναν χώρα σποραδικά επεισόδια ιδίως στον Άγιο 

Θεόδωρο που είχε μεικτό πληθυσμό. Το Νοέμβριο του 1967 συνέβη ένα παρόμοιο 

επεισόδιο. Για την αντιμετώπιση του χρησιμοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της 

Εθνοφρουράς και της αστυνομίας υπό τις εντολές του στρατηγού Γρίβα, ο οποίος 

ενημέρωνε, σε γενικές γραμμές, και τη στρατιωτική ηγεσία στην Ελλάδα. Κατά τη 

διάρκεια των σκληρών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων σκοτώθηκαν περίπου 20 

Τουρκοκύπριοι. Τα ακριβή κίνητρα εκείνων που μετέτρεψαν ένα επεισόδιο τοπικής 

σημασίας που μπορούσε να λυθεί με αστυνομικού χαρακτήρα επέμβαση, σε μεγάλης 

κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση με αιματηρά αποτελέσματα, παραμένουν ασαφή.  

Η Άγκυρα θεώρησε ότι το επεισόδιο στην Κοφίνου ήταν διερευνητικό των 

τουρκικών προθέσεων προκειμένου να ξεκινήσει η ελληνική πλευρά ευρύτερες 

επιχειρήσεις εκκαθαρίσεως όλων των τουρκοκυπριακών θυλάκων που δεν 

ελέγχονταν από την κυπριακή κυβέρνηση. Γι αυτό το λόγο η αντίδραση της Άγκυρας 

ήταν έντονη. Η τουρκική εθνοσυνέλευση εξουσιοδότησε την κυβέρνηση να επέμβει 

στρατιωτικά. Στα Άδανα και τη Μερσίνα άρχισαν προετοιμασίες για ναυτική 

απόβαση. Τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε συστηματικές παραβιάσεις του 

εναερίου χώρου της Κύπρου ενώ πλήρη φόρτου βομβαρδιστικά ήσαν έτοιμα να 

αναλάβουν δράση. Η δυνατότητα της Τουρκίας να πραγματοποιήσει απόβαση στο 

νησί ήταν αμφίβολη. Παρ’ όλα αυτά, η ανακοίνωση της προθέσεως για επέμβαση και 

οι σχετικές προετοιμασίες, αναστάτωσαν τη δυτική συμμαχία. 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Σύμφωνα με την απογραφή του 1960 στον Άγιο Θεόδωρο κατοικούσαν 685 Τουρκοκύπριοι έναντι 525 

Ελληνοκυπρίων ενώ στην Κοφίνου 710 Τουρκοκύπριοι έναντι μόλις 18 Ελληνοκυπρίων. 
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11.  Η αμερικανική διαμεσολάβηση: «Cyrus fixes Cyprus»46 
 

Για την αποτροπή του πολέμου παρενέβη εκ νέου ο Αμερικανός πρόεδρος, 

Λύντον Τζόνσον. Μετά την επιδείνωση στις αμερικανο-τουρκικές σχέσεις που είχε 

επιφέρει η επιστολή του τον Ιούνιο του 1964,47 ο Τζόνσον δεν είχε πρόθεση να 

δημιουργήσει νέα προβλήματα στην Τουρκία. Απέστειλε ως προσωπικό του 

απεσταλμένο τον τέως υφυπουργό άμυνας, Σάιρους Βανς. Η Άγκυρα έθεσε ως 

προϋπόθεση για την αποτροπή του πολέμου την απομάκρυνση όλων των δυνάμεων 

της Ελλάδος στο νησί (πέραν της προβλεπόμενης από τις συνθήκες δυνάμεως των 950 

ανδρών που ανήκαν στην ΕΛΔΥΚ) και τη διάλυση της κυπριακής Εθνικής Φρουράς.  

Η αμερικανική πλευρά είχε προσανατολισθεί να ασκήσει τις πιέσεις της κυρίως 

προς την Αθήνα για τους ακόλουθους λόγους:  

 

 Ο αδύνατος κρίκος ήταν στην προκειμένη περίπτωση το ελληνικό στρατιωτικό 

καθεστώς.  

 Η ελληνική πλευρά εμφανιζόταν να έχει οδηγήσει στην κρίση. Κατ’ 

αντιστοιχίαν αυτή θα έπρεπε να προβεί σε υποχωρήσεις. 

 Η Μεραρχία δεν μπορούσε να ελέγξει τον Μακάριο και δεν χρειαζόταν να 

παραμείνει. 

 

Γι’ αυτούς τους λόγους αποδέχθηκε κατ’ ουσίαν τα τουρκικά αιτήματα ως τα 

μόνα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τον ελληνοτουρκικό πόλεμο και, κατ’ 

επέκτασιν, την κατάρρευση της νοτιανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.  

Οι πραξικοπηματίες ήθελαν να αποφύγουν τον πόλεμο. Οποιαδήποτε πολεμική 

εμπλοκή θα κλόνιζε σοβαρά το καθεστώς που είχαν αρχίσει να στήνουν. Τυχόν ήττα 

θα εσήμαινε και το τέλος τους. Η μοναδική πιθανότητα να εμπλακούν σε πολεμικές 

συγκρούσεις με την Τουρκία ήταν να συρθούν σε αυτές κατόπιν ευθείας επιθέσεως 

των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων. Επίσης, δεν ήθελαν να διαρραγούν οι 

σχέσεις τους με τις ΗΠΑ που ήσαν ο βασικός υποστηρικτής του καθεστώτος. 

Για την αποφυγή πολεμικής συγκρούσεως υπήρχαν και εύλογες δικαιολογίες. Η 

Μεραρχία στην Κύπρο δεν μπορούσε να έχει επαρκή αεροπορική κάλυψη σε 

περίπτωση τουρκικής επιθέσεως. Επίσης, υπήρχε ο φόβος ότι η Βουλγαρία θα 

προσπαθούσε να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία και να επιτεθεί στα βόρεια σύνορα της 

χώρας.  

Γι’ αυτούς τους λόγους η πρώτη αντίδραση της Αθήνας ήταν να κατευνάσει την 

Άγκυρα απομακρύνοντας τον στρατηγό Γρίβα από την Κύπρο. Παράλληλα, 

τοποθέτησε στο υπουργείο Εξωτερικών τον Παναγιώτη Πιπινέλη. Ήταν γνωστό ότι ο 

Πιπινέλης ήταν αντίθετος με την αποστολή της ελληνικής μεραρχίας στην Κύπρο. 

                                                 
46 Το λογοπαίγνιο με το όνομα του αμερικανού διαμεσολαβητή και την Κύπρο, «Cyrus fixes Cyprus», 

είναι από το εξώφυλλο  από του περιοδικού Economist, 9-15 Δεκεμβρίου 1967. 
47 Βλ. ανωτ. σελ. ???? 
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Επίσης, η παρουσία του αποτελούσε σαφή ένδειξη ότι η χούντα δεν θα οδηγούσε τα 

πράγματα σε πόλεμο αλλά προτιμούσε την επίλυση του προβλήματος δια της 

διπλωματικής οδού. 

Η τουρκική πλευρά δεν επηρεάσθηκε από το συμβολισμό της ανακλήσεως Γρίβα 

και της τοποθετήσεως Πιπινέλη και παρέμεινε αδαμάντινη στις θέσεις της. Ζήτησε 

από τον Αμερικανό απεσταλμένο Βανς να ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματά της 

ειδάλλως θα προσέφευγε σε πόλεμο. Ο Βανς ξεκίνησε αλλεπάλληλους γύρους 

διαβουλεύσεων μεταξύ Αθηνών, Αγκύρας και Λευκωσίας.  

Παράλληλα και άλλα κράτη παρενέβησαν προς Ελλάδα και Τουρκία 

προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο πολέμου. Ενδιαφέρουσα ήταν και η στάση 

της Σοβιετικής Ενώσεως. Ενώ θα αναμενόταν το ακριβώς αντίθετο, η ΕΣΣΔ ήταν κατά 

της συγκρούσεως των δύο χωρών του ΝΑΤΟ. Φοβόταν ότι το τελικό αποτέλεσμα θα 

ήταν είτε η κατάληψη της Κύπρου από την Τουρκία, είτε η διχοτόμηση/διπλή ένωση 

του νησιού. Τα συμφέροντά της επέβαλαν τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

12. Είχε η Τουρκία τη στρατιωτική δυνατότητα να κάνει απόβαση το 

1967; 
 

Η απειλή πολέμου μίας μεγάλης χώρας, όπως η Τουρκία, εναντίον ενός πολύ 

μικρού κράτους, όπως η Κύπρος ακούγεται από μόνη της πειστική και σοβαρή. Ο τότε 

υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Σαμπρί Τσαγλαγιαγκίλ, αναφέρει, όμως, ότι η 

στρατιωτική δυνατότητα της χώρας του να κάνει απόβαση στην Τουρκία ήταν 

περιορισμένη: 

 

 Ο στρατός θα χρειαζόταν τουλάχιστον επτά έως δέκα ημέρες για να είναι σε 

θέση να ξεκινήσει την επιχείρηση.  

 Θα έπρεπε να συγκεντρωθούν στο λιμάνι της Μερσίνας, από διάφορες 

περιοχές της χώρας όπου ήσαν διεσπαρμένες, οι δυνάμεις καταδρομών που θα 

έπαιρναν μέρος στην επιχείρηση.  

 Η Τουρκία δεν διέθετε αποβατικό στόλο το 1967. Η πηγή προμήθειας όπλων 

ήσαν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Δεν είχαν δοθεί στην Τουρκία αποβατικά πλοία 

διότι δεν χρησίμευαν σε κάποιο νατοϊκό σκοπό. Θα έπρεπε να σταλούν στη 

νότια Τουρκία φερυ μπόουτ και αβαθείς μαούνες από την Κωνσταντινούπολη. 

Με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, θα χρειάζονταν επτά έως δέκα 

ημέρες. 

 Ο τουρκικός στρατός δεν διέθετε ελικόπτερα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν 

στην προετοιμασία. 48 

 

                                                 
48 Ι.Σ. Τσαγλαγιαγκίλ, Οι αναμνήσεις μου, [Anilarim, πρωτότυπος τίτλος] (Αθήνα: Εκδόσεις Ποταμός, 

2001), 265-268. Με την άποψη Τσαγλαγιαγκίλ συμφωνεί και η Bolukbasi, 135. 
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Οι αποκαλύψεις του Τσαγλαγιαγκίλ που εμπεριέχονται στα απομνημονεύματά 

του δίνουν μία εντελώς διαφορετική διάσταση στην αμερικανική παρέμβαση για 

απομάκρυνση της Μεραρχίας. Η αμερικανική γραφειοκρατία προφανώς, γνώριζε την 

πραγματική κατάσταση του τουρκικού στρατού. Το 1967 οι ΗΠΑ ήσαν οι μοναδικοί 

προμηθευτές οπλικών συστημάτων της Τουρκίας. Παράλληλα είχαν εξαιρετική 

διείσδυση στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, αφού ήσαν οι βασικοί εκπαιδευτές 

τους. Συνεπώς, οι ΗΠΑ γνώριζαν ότι οι Τούρκοι θα χρειάζονταν αρκετό χρόνο για να 

μπορέσουν να οργανώσουν απόβαση με αμφίβολα αποτελέσματα λόγω της 

ελλείψεως των κατάλληλων αποβατικών μέσων. Αυτό αποκαλύπτεται εμμέσως από 

ενημέρωση του αρχηγού του αμερικανικού Γενικού Επιτελείου, Στρατηγού Γουήλερ, 

προς τον αμερικανό πρόεδρο Τζόνσον. Μεταξύ άλλων είχε αναφέρει ότι η Τουρκία θα 

χρειαζόταν τρείς έως τέσσερις εβδομάδες για να μεταφέρει στο νησί τον απαιτούμενο 

αριθμό δυνάμεων για να το ελέγξει στρατηγικά.49 

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι πιθανόν ο ίδιος ο αμερικανός 

διαμεσολαβητής, Σάιρους Βανς, να αγνοούσε την πραγματική κατάσταση. Πριν 

ξεκινήσει ο Βανς την αποστολή του, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να τον 

ενημέρωσε προσωπικώς ότι «σύμφωνα με στρατιωτικές πληροφορίες οι τούρκοι 

στρατιώτες βρίσκονταν ήδη στο λιμάνι επιβιβάσεως κι ετοιμάζονταν να εισβάλουν 

στην Κύπρο το επόμενο πρωί».50 Ο ίδιος ο Βανς αναφέρει ότι κατά την αποστολή του 

«δεν μπόρεσε ποτέ να βεβαιωθεί» για την πραγματική πρόθεση της Άγκυρας να 

επιτεθεί.51 

Επομένως, η αποστολή Βανς για την επίλυση της σοβαρής κρίσεως θα πρέπει 

ενταχθεί στην αμερικανική αντίληψη όπως είχε διαμορφωθεί μετά το 1965 και την 

απόρριψη των σχεδίων Άτσεσον: η ελληνική μεραρχία στην Κύπρο δεν διασφάλιζε 

πλέον τα δυτικά συμφέροντα και έπρεπε να απομακρυνθεί.  

 

13. H αποχώρηση της Μεραρχίας 
 

Τελικώς, η Χούντα των Αθηνών, με την ενεργό παρέμβαση του βασιλέως 

Κωνσταντίνου, υποχώρησε κατά κράτος. Δέχθηκε την απόσυρση της Μεραρχίας από 

το νησί. Ο Μακάριος είχε συμφωνήσει εξ αρχής με την αποχώρηση της Μεραρχίας 

υπό τον όρο να εμφανιζόταν ως πρωτοβουλία που προερχόταν από την Αθήνα. 

Πιθανότατα ο Μακάριος έβλεπε με ανησυχία τον απ’ ευθείας έλεγχο από το χουντικό 

καθεστώς της πιο καλά εξοπλισμένης στρατιωτικής δυνάμεως στα εδάφη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Εν αντιθέσει προς την ελληνική Χούντα, ο Μακάριος 

                                                 
49 Από τα πρακτικά του αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, 29 Νοεμβρίου 1967, όπως 

αναφέρονται στο Α. Παπαχελάς, Ο Βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας - Ο Αμερικανικός Παράγων, 

1947-1967 (Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1997), 400-401 , υποσ. 625. 
50 Bolukbasi, 139. 
51 Από το αρχείο Βανς, όπως αναφέρεται στο Παπαχελάς, 401. 
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αρνήθηκε να διαλύσει την Εθνική Φρουρά. Η Τουρκία, έχοντας εξασφαλίσει την 

αποχώρηση της Μεραρχίας, δεν επέμεινε στην απαίτησή της. 

Στις αρχές του 1968 επέστρεψαν στην Ελλάδα και οι τελευταίοι στρατιώτες της 

Μεραρχίας. Το χουντικό καθεστώς, αν και χαρακτηριζόταν από εθνικιστική ρητορεία, 

στην πράξη είχε απογυμνώσει το νησί από τη μόνη στρατιωτική δύναμη που θα 

απέτρεπε τυχόν τουρκική εισβολή. Η Τουρκία, αντιστοίχως, κατέληγε στο 

συμπέρασμα ότι η Ελλάδα δεν ήταν διατεθειμένη να προχωρήσει σε πόλεμο για την 

Κύπρο. Επιπλέον, είχε διασφαλίσει ότι τυχόν απόπειρα αποβάσεως στο νησί θα ήταν 

πολύ πιο εύκολη. 

Όπως και το 1964 έτσι και το 1967 οι ΗΠΑ είχαν παρέμβει άμεσα στο Κυπριακό. 

Η διαφορά ήταν ότι 1964 είχαν πιέσει με έντονο τρόπο την Τουρκία και οι 

αμερικανοτουρκικές σχέσεις είχαν επιδεινωθεί σοβαρά. Το 1967 πίεσαν την Ελλάδα. 

Το χουντικό καθεστώς δεν έδειξε να ενοχλείται από την αμερικανική παρέμβαση. 

Τα γεγονότα στην Κοφίνου έπεισαν την κυβέρνηση των συνταγματαρχών να 

κατεβάσει τους τόνους σχετικώς με το Κυπριακό. Οι σχέσεις με την Άγκυρα άρχισαν 

σταδιακά να ομαλοποιούνται και η Τουρκία υπήρξε η δεύτερη χώρα που αναγνώρισε 

ρητώς το δικτατορικό καθεστώς της Ελλάδος (μετά το Κογκό-Κινσάσα) τον Ιανουάριο 

του 1968. Τον Φεβρουάριο του 1968 ξεκίνησε μία σειρά από συναντήσεις μεταξύ των 

υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, Πιπινέλη και Τσαγλαγιανγκίλ.  

Όταν το 1974 η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο, τα οχυρωματικά έργα που είχαν 

δημιουργηθεί στις βόρειες ακτές για να αποτρέψουν την εισβολή ήσαν έρημα. Οι 

ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις αποπροσανατολισμένες από το πραξικόπημα της 

Χούντας κατά του Μακαρίου φύλασσαν «στόχους» στο κέντρο της Λευκωσίας ή 

επιδίδονταν σε αιματηρό εμφύλιο κυνήγι αντιπάλων. Η Μεραρχία ήταν μία 

ανάμνηση που δεν μπόρεσε να υποκαταστήσει η μικρή δύναμη της ΕΛΔΥΚ που 

βρισκόταν στο νησί. Μοναδική παρηγοριά για τους στρατιώτες της ΕΛΔΥΚ ήταν ότι ο 

ηρωικός τους αγώνας κατά τη δεύτερη εισβολή στάθηκε το βασικό εμπόδιο των 

Τούρκων στην προσπάθεια τους να καταλάβουν τη Λευκωσία. 

 

 
Ο Άγγελος Συρίγος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής 

Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών το 1988 και συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στη 

Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ. Στο παρελθόν έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, 

Επιστημονικός Σύμβουλος επί ελληνοτουρκικών θεμάτων στο Υπουργείο των Εξωτερικών (1999-

2001) και επί θεμάτων σχετικών με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και την εμπορία 

ανθρώπων (2004-2005) και Γενικός Γραμματέας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής στο 

Υπουργείο Εσωτερικών (2012-2015). Ασχολείται με το διεθνές δίκαιο και την εξωτερική πολιτική 

με κύρια αντικείμενα το δίκαιο της Θάλασσας, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τα Βαλκάνια και 

τις μειονότητες. Το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο Ελληνοτουρκικές σχέσεις (Εκδόσεις Πατάκη 

2015) ήρθε να καλύψει ένα σημαντικό κενό πολλών ετών στη σχετική επιστημονική 

βιβλιογραφία. 



 

Για παραπομπή στο άρθρο : Παναγιώτης Γκαρτζονίκας, ‘Κύπρος 1974: Στρατηγική 

Αξιολόγηση και Στρατιωτική Στρατηγική’ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ, Τ. 2, (Χειμώνας 2018), 23-64. 
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Κύπρος 1974: Στρατηγική Αξιολόγηση και 

Στρατιωτική Στρατηγική 

 
Παναγιώτης Γκαρτζονίκας 

 

  

    ΣΥΝΟΨΗ 
     Το Κυπριακό είναι από τα ζητήματα που απασχολεί την Ελλάδα από το 1955, 

αποτελώντας έκτοτε ένα από τα κύρια σημεία αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Η 

Ελλάδα αρχικά θεωρούσε πως θα έλυνε το ζήτημα με διπλωματικά μέσα και δεν χάραξε 

ποτέ μακροχρόνια στρατηγική. Σε  όλες τις κρίσεις στη συνέχεια, εκείνες του 1964, του 

1967 και του 1974, η Ελλάδα δίστασε ή φάνηκε απρόθυμη να επέμβει στρατιωτικά στην 

Κύπρο. Ιδιαίτερα το 1974, η δικτατορία ανέτρεψε με πραξικόπημα τον Μακάριο χωρίς 

σοβαρή στρατηγική αξιολόγηση και με μηδενική επίγνωση του διεθνούς περιβάλλοντος. 

Η εν συνεχεία εισβολή των Τούρκων αιφνιδίασε την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, χωρίς 

στρατηγική και χωρίς σχέδιο ενεργείας. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 16 Αυγούστου 1974 

η Τουρκία διεξήγαγε επιχειρήσεις στην Κύπρο και η Ελλάδα παρακολουθούσε, ανίκανη 

να αντιδράσει, φοβούμενη πόλεμο με την Τουρκία. Κάποια από τα προβλήματα που 

παρουσιάσθηκαν τότε, δεν έχουν ακόμη επιλυθεί. 

 
Λέξεις κλειδιά : Κύπρος, 1974, στρατηγική αξιολόγηση, στρατιωτική στρατηγική, 

τουρκική εισβολή 

 

 

 

Εισαγωγή  

 
Τα τραγικά γεγονότα της Κύπρου το 1974,  οπότε οι Τούρκοι κατέλαβαν το 36% 

του νησιού, έχουν αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στον Ελληνισμό, για δύο κυρίως λόγους. 

Κατά πρώτον για πρώτη φορά μετά το 1922 ο Ελληνισμός απώλεσε εθνικό έδαφος και 

ό,τι κερδίζεται στο πεδίο της μάχης δύσκολα επιστρέφεται με διαπραγματεύσεις. 

Κατά δεύτερον, οι Έλληνες αισθάνθηκαν ότι έχασαν χωρίς στην ουσία να έχουν 

αγωνισθεί όπως θα έπρεπε και όπως θα ήθελαν. Κάτι τέτοιο, μαζί με όσα 

επακολούθησαν μετά το 1974, έχει οδηγήσει σε μια αίσθηση αδυναμίας απέναντι 

στην Τουρκία. Μολαταύτα, οι αιτίες που προκάλεσαν την ήττα το 1974 δεν έχουν 

μελετηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα, αφενός μεν επειδή ο παρελθών χρόνος δεν είναι 

επαρκής για σοβαρή ιστορική σε βάθος έρευνα, αφετέρου δε, διότι στο δημόσιο λόγο 
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τα γεγονότα του 1974 σκεπάσθηκαν με μια ομίχλη συνωμοσιολογίας. Σύμφωνα με τη 

μυθολογία που επικράτησε, η αλήθεια βρίσκεται σε ένα μυστηριώδη ‘’φάκελο’’, του 

οποίου οι ένοχοι δεν επιτρέπουν το άνοιγμα. Και βέβαια οι θεωρίες συνωμοσίας για 

τις δολοπλοκίες των Μεγάλων Δυνάμεων, παρέχουν απλοϊκές και βολικές εξηγήσεις. 

Η επιπόλαιη όμως ή σκόπιμη επίκλησή τους οδηγεί σε μοιρολατρική αντιμετώπιση 

των γεγονότων και δικαιολογεί την ανεπάρκεια της πολιτικής ηγεσίας να διαγνώσει 

το διεθνές περιβάλλον, τις προθέσεις και τις επιδιώξεις των ξένων δυνάμεων.1 

Τέλος είναι γεγονός ότι, όχι μόνον για το 1974 αλλά και για τις προηγούμενες 

ιστορικές περιόδους της νεώτερης ιστορίας μας, απουσιάζουν εν πολλοίς οι 

αναλύσεις, τα συνθετικά έργα χωρίς απλή παράθεση και κριτική των γεγονότων. Η 

έλλειψη οφείλεται στο γεγονός ότι η στρατηγική ανάλυση είναι σχετικά πρόσφατη 

στη χώρα μας και ταυτόχρονα η στρατιωτική ιστορία ως επιστημονικό πεδίο δεν έχει 

βρει τη θέση της στην ακαδημαϊκή έρευνα.2 

Η Κύπρος κατέχει κεντρική θέση στη συμβολή της παγκόσμιας νήσου (Ευρασίας) 

με την Αφρική, και σε μικρή απόσταση τόσο από την Ασία όσο και από την Αφρική. Η 

Κύπρος βρίσκεται πάνω σε έναν άξονα όπου τέμνονται οι μεγάλες θαλάσσιες 

αρτηρίες, μεταξύ των Στενών του Ελλησπόντου που χωρίζουν την Ευρώπη από την 

Ασία και της Διώρυγας του Σουέζ, η οποία χωρίζει την Ασία από την Αφρική. Δικαίως 

έχει χαρακτηρισθεί ως ‘αβύθιστο αεροπλανοφόρο’, καθότι ελέγχει τις περιοχές της 

Μέσης Ανατολής, του Περσικού Κόλπου και της Κασπίας, όπως επίσης τις θαλάσσιες 

αρτηρίες του Aden και του Hormuz, οι οποίες συνδέουν την Ασία με την Αφρική. Μετά 

το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την ανακάλυψη μεγάλων  κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η στρατηγική 

σημασία της Κύπρου έχει αναβαθμισθεί. Λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης 

καθόλη τη διάρκεια της ιστορίας, οι εκάστοτε μεγάλες δυνάμεις επιχείρησαν να 

ασκήσουν την επιρροή τους επάνω στο νησί. Και σήμερα επωφελούνται από τη θέση 

της περισσότερο χώρες όπως η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες παρά η Κύπρος 

και η Ελλάδα.3 

                                            
1 Επισήμανση του Χαράλαμπου Χαραλαμπόπουλου, Περιμένοντας τον Αττίλα, (Αθήνα: Εστία, 1992).  

246. 
2 Το τονίζει και ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου στο ‘Αδυναμίες της Ελληνικής Ανάλυσης: Το Ζήτημα της 

Κυπριακής Κρίσης και της Τουρκικής Εισβολής, Ιούλιος-Αύγουστος 1974’, στο Πέτρος Παπαπολυβίου, 

Άγγελος Συρίγος και Ευάνθης Χατζηβασιλείου (επιμ.), Το Κυπριακό και το Διεθνές Σύστημα, 1945-1974: 

Αναζητώντας Θέση στον Κόσμο (Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2013), 337-8. 
3 Η στρατηγική σπουδαιότητα της Κύπρου περιγράφεται πληρέστερα στο Αχμέτ Νταβούτογλου, Το 

Στρατηγικό Βάθος Η Διεθνής Θέση της Τουρκίας, (Αθήνα: Ποιότητα, 2010), 274-8. Επιπλέον και στα 

Brendan O’Malley και Ian Craig, The Cyprus Conspiracy: America, Espionage and the Turkish Invasion, 

I.B.Tauris, (London: I.B.Tauris, 1999), 1-7, James Leigh and Predrag Vukovic, ‘A Geopolitics of Cyprus’, The 

Middle East Review of International Affairs Journal, Vol 15, No 04 (December 2011), Francis Henn, “Cyprus: The 

Geo-strategic Dimension,” Contemporary Review, Vol. 1, No. 1 (Summer 2007), 175-81 και Χριστόδουλος 

Γιαλλουρίδης, ‘Η Γεωπολιτική Υπεραξία της Κύπρου Η Σημερινή Συγκυρία και οι Προοπτικές Επίλυσης 

του Κυπριακού’, Foreign Affairs, The Hellenic Edition, Issue 43, 05-12-2015. 
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Η Τουρκία ενδιαφέρεται για την Κύπρο λόγω της τουρκοκυπριακής μειονότητας   

στο νησί. Όμως η γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου είναι ζωτικής αξίας για  τα 

συμφέροντα της Τουρκίας, εκτεινόμενη πολύ πέραν της προστασίας του 

τουρκοκυπριακού πληθυσμού. Όπως το έχουν επιτυχημένα διατυπώσει πρώτα ο 

καθηγητής Ferenc Vali και ακολούθως ο Ahmet Davutoglu, ‘ακόμη και αν δεν υπήρχε 

ούτε ένας μουσουλμάνος Τούρκος εκεί, η Τουρκία θα όφειλε να διατηρεί ένα κυπριακό 

ζήτημα. Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη για ένα τέτοιο νησί που βρίσκεται 

στην καρδιά του ζωτικού της χώρου’.4 

Η στρατηγική σπουδαιότητα της Κύπρου για την Τουρκία έχει δύο διαστάσεις, 

αμυντική και επιθετική. Την αμυντική διάσταση εξέφρασε ήδη από το 1955 ο 

υπουργός εξωτερικών Fatin Rustu Zorlu, κατά τον οποίο ‘από στρατιωτικής πλευράς, η 

κυριαρχούσα δύναμη στο νησί της Κύπρου θα είναι σε θέση να ελέγχει τα λιμάνια της 

Τουρκίας. Αν αυτή η κυριαρχούσα δύναμη συμπίπτει με εκείνη που ελέγχει τα νησιά 

δυτικά της Τουρκίας (του Αιγαίου), τότε θα έχει στην ουσία περικυκλώσει την 

Τουρκία’.5 Ο υπουργός Οικονομικών Deniz Baikal, στη σύσκεψη του Εθνικού 

Συμβουλίου Ασφαλείας μετά το πραξικόπημα στην Κύπρο στις 15 Ιουλίου 1974, 

δήλωσε ότι ‘αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι με το πραξικόπημα, η Ελλάδα θα μας 

κυκλώσει από τον νότο και όχι ότι ανέλαβε την αρχή ο Σαμψών’. Ο δε πρωθυπουργός 

Bulent Ecevit στην ίδια σύσκεψη, στην οποία και ελήφθη η απόφαση για την επέμβαση  

στην Κύπρο, επέμενε ότι ‘η κεντρική και η νοτιοανατολική Τουρκία θα ήταν 

εκτεθειμένες στην ακτίνα δράσεως της ελληνικής αεροπορίας. Δεν τον απασχολούσε 

η προσωπικότητα του Σαμψών ή η επαναφορά του Μακαρίου. Αν η Τουρκία δεν 

αντιδρούσε τώρα, η Κύπρος στο μέλλον θα μπορούσε να αποτελέσει μεγάλο 

κίνδυνο’.6 Η δεύτερη διάσταση, η επιθετική, έχει προκύψει τις τελευταίες δεκαετίες με 

την αύξηση της ισχύος της Τουρκίας. Η Τουρκία φιλοδοξεί να καταστεί περιφερειακή 

δύναμη και έχει εκπονήσει προς τούτο μία επιθετική ναυτική στρατηγική. Στο πλαίσιο 

αυτό, η Κύπρος έχει ιδιαίτερη σημασία, σχετιζόμενη με τη θαλάσσια περιοχή που 

περικλείεται από τους άξονες: Κασπία - Εύξεινος Πόντος - Ελλήσποντος, Αιγαίο - 

Ανατολική Μεσόγειος – Σουέζ - Περσικός Κόλπος.7 

Η Κύπρος αποτελεί σημαντικό κομμάτι του Ελληνισμού, κάτι που με τον πιο  

εύστοχο ίσως λυρικό τρόπο έθεσε ο Γιώργος Σεφέρης σε επιστολή του στον Γιώργο 

Θεοτοκά: ’Υπάρχουν σε μια γωνιά της γης 400 χιλιάδες ψυχές από την καλύτερη, την 

πιο ατόφια Ρωμιοσύνη, που προσπαθούν να τις αποκόψουν από τις πραγματικές τους 

                                            
4 Ferenc Vali, Bridge across the Bosporus: The Foreign Policy of Turkey, (Baltimore: The Johns Hopkins University 

Press, 1971), 242 και Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, 279. 
5 Isil Kazan, ‘Cyprus and the Eastern Mediterranean, Seen from Turkey’ στο Thomas Diez (ed.), Modern 

Conflict for a Post-modern Union: EU and the Cyprus Conflict, (Manchester: Manchester University Press, 2002), 

58. Βλ. επίσης και John Sitilides, ‘The Modern Geopolitics of the Cyprus Question’, Mediterranean Quarterly 

Vol. 25, No 1, (Winter 2014), 82-3 και Henn, “Cyprus: The Geo-strategic Dimension’, 175-77. 
6 Mehmet Ali Birand, Απόφαση - Απόβαση, (Αθήνα: Εκδόσεις Ιωάννης Φλώρος, 1984), 28 και 31. 
7 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, 280-81. 
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ρίζες και να τις κάνουν λουλούδια θερμοκηπίου’.8 Πέραν αυτού, η Κύπρος έχει 

σπουδαία στρατηγική αξία για την Ελλάδα, για δύο λόγους.  Ο πρώτος οφείλεται στη 

θέση και την εγγύτητά της προς την Τουρκία, όντας αυτός που φοβάται η γειτονική 

χώρα: αν η Ελλάδα ήλεγχε την Κύπρο, θα ήταν σε θέση να προσβάλει το “μαλακό 

υπογάστριο” της Τουρκίας και να θέσει σχεδόν όλη την τουρκική επικράτεια εντός της 

εμβελείας των αεροσκαφών ή των πυραύλων της. Κάτι τέτοιο θα προσέδιδε ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα, κατάσταση που η Τουρκία μέχρι τώρα έχει 

καταφέρει να αποτρέψει.9 Ο δεύτερος λόγος συνδέεται με την ευρύτερη 

γεωστρατηγική αξία της Κύπρου. Τυχόν έλεγχος του νησιού από την Ελλάδα, θα της 

επέτρεπε να αυξήσει όχι μόνο το γόητρό της, αλλά και τη διαπραγματευτική της ισχύ 

στη διεθνή κοινότητα. Κάτι τέτοιο θα αναβάθμιζε τη θέση της Ελλάδας στις σχέσεις 

της με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

θα αύξανε τη γεωστρατηγική της αξία έναντι της Τουρκίας..10 Ωστόσο, οι δύο 

παραπάνω λόγοι οι σχετικοί με τη στρατηγική αξία της Κύπρου, συνήθως 

απουσιάζουν από τον δημόσιο λόγο στην Ελλάδα και δεν αποτέλεσαν μέρος της 

εθνικής πολιτικής. 

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να αναλύσει, χωρίς γεγονοτολογική 

παράθεση, την ανώτατη διεύθυνση του πολέμου και της κρίσης στην Κύπρο το 1974. Η 

ανώτατη διεύθυνση αφορά τον χώρο όπου τέμνονται οι πολιτικές και οι στρατιωτικές 

αρμοδιότητες. Εδώ θα αναλυθούν η στρατηγική αξιολόγηση προ της εισβολής και η 

στρατιωτική στρατηγική που ακολουθήθηκε μετά την εισβολή. Μετά την εισαγωγή, 

στο δεύτερο τμήμα το άρθρο επιχειρεί να αντλήσει από τις σύγχρονες θεωρητικές 

συζητήσεις που πραγματοποιούνται στο πεδίο των στρατηγικών σπουδών και 

ιδιαίτερα τις πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις, τη στρατηγική αξιολόγηση και τη 

σύνδεση μεταξύ τους. Στο τρίτο μέρος αναλύεται  συνοπτικά η χρήση της 

στρατιωτικής ισχύος στις κρίσεις του Κυπριακού το 1964 και το 1967. Στο τέταρτο 

μέρος αναπτύσσεται η στρατηγική αξιολόγηση πριν την έναρξη της τουρκικής 

εισβολής, στις 20 Ιουλίου 1974, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που αναλύθηκαν στο 

δεύτερο τμήμα. Στο πέμπτο μέρος αναλύεται η ελληνική στρατιωτική στρατηγική 

κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στην Κύπρο, τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1974. 

Στα συμπεράσματα τέλος, επιχειρείται μία συνολική αποτίμηση των ενεργειών της 

ελληνικής πλευράς, φθάνοντας μέχρι σήμερα. Το άρθρο επικεντρώνεται στις 

ενέργειες της ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και παρεμπιπτόντως 

μόνον στις ενέργειες άλλων χωρών. Για μια συγκριτική οπτική χρησιμοποιείται συχνά 

                                            
8 Γ. Π. Σαββίδης (επιμ.), Αλληλογραφία: Γιώργος Θεοτοκάς και Γιώργος Σεφέρης.1930-1966, (Αθήνα: 

Ερμής, 1981), 156-57. 
9 Για τη γεωγραφία Ελλάδας και Τουρκίας και τη γεωστρατηγική των δύο χωρών, βλ. τη συζήτηση στο 

Παναγιώτης Γκαρτζονίκας, ‘Η Εθνική Ισχύς και το Πρώτο Πλήγμα από τον Μεταξά στον Κονδύλη’ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ, Τ. 1, (Φθινόπωρο 2017), 68-71. 
10 Yannis Stivachtis, “Greece and the Eastern Mediterranean Region: Security Considerations, the Cyprus 

Imperative, and the EU Option,” στο Thomas Diez (ed.), Modern Conflict for a Post-modern Union: EU and the 

Cyprus Conflict,   (Manchester: Manchester University Press, 2002), 34-53. 
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ο αργεντινοβρετανικός πόλεμος του 1982 για τα νησιά Falklands, επειδή παρέχει 

χρήσιμες αναλογίες. 

 

Οι Πολιτικοστρατιωτικές Σχέσεις και η Στρατηγική Αξιολόγηση 

 

Οι Πολιτικοστρατιωτικές Σχέσεις 

Η επικρατούσα άποψη σήμερα είναι ότι οι πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις 

διαθέτουν τρεις διαστάσεις. Αυτές είναι ο δημοκρατικός πολιτικός έλεγχος των 

ενόπλων δυνάμεων, η επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση της 

αποστολής τους και η αποδοτική χρησιμοποίηση των πόρων που τούς διατίθενται.11 

Από τις τρεις αυτές πτυχές, εκείνη που έχει εξετασθεί κατά κόρον στη διεθνή 

βιβλιογραφία είναι μόνο η πρώτη.12 Και για την Ελλάδα επίσης, υπάρχει πλήθος 

έργων για την απόκλιση του στρατού από καθαυτό το έργο του, τις επεμβάσεις του 

δηλαδή στην πολιτική, ενώ απουσιάζουν έργα για το κατά πόσον εκτέλεσε επαρκώς 

την αποστολή του.13 

Για την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων, 

υποστηρίζεται ότι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην απόδοσή τους 

είναι οι πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις.14 Ίσως τη μεγαλύτερη επιρροή στο θέμα αυτό 

έχει ασκήσει, ακόμη μέχρι και σήμερα ο Samuel Huntington, με το διάσημο βιβλίο του 

The Soldier and the State. Ο Huntington υποστήριξε ότι ο πλήρης διαχωρισμός της 

πολιτικής και της στρατιωτικής σφαίρας είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τον 

πολιτικό έλεγχο, όσο και για την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Η απομόνωση 

του στρατού από την πολιτική ισχυρίσθηκε πως είναι ο μόνος τρόπος για να 

ενδυναμωθεί ο επαγγελματισμός του στρατού. Ο επαγγελματισμός εξασφαλίζει και 

                                            
11 Florina Cristiana Matei, ‘A New Conceptualization of Civil–military Relations’, στο Thomas Bruneau και 

Florina Cristiana Matei, The Routledge Handbook of Civil–military Relations, (New York: Routledge, 2013), 26-

38. 
12  Για την έλλειψη επαρκούς ενδιαφέροντος για τη δεύτερη περίπτωση βλ. Andrew Bacevich, “The 

Paradox of Professionalism: Eisenhower, Ridgway, and the Challenge to Civilian Control, 1953–1955,” 

Journal of Military History, Vol 61, No 2, (April 1997), 303-05, Hew Strachan, ‘Making Strategy: Civil–Military 

Relations after Iraq’, Survival, Vol. 48 Νo. 3, (Autumn 2006), 59–82 και Francis Hoffman, ‘History and Future 

of Civil–Military Relations: Bridging the Gaps’, στο Williamson Murray και Richard Hart Sinnreich, The Past 

as Prologue: The Importance of History to the Military Profession (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 

249. 
13 Βλ. μεταξύ πολλών έργων Θάνος Βερέμης, Οι Επεμβάσεις του Στρατού στην Ελληνική Πολιτική 1916-

1936,  (Αθήνα: Εξάντας, 1977), Βίκτωρ Παπακοσμάς, Ο Στρατός στην Πολιτική Ζωή της Ελλάδος. Το 

Πραξικόπημα του 1909 και οι Επιπτώσεις του Μέχρι Σήμερα, (Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1981), 

Δημήτρης Χαραλάμπης, Στρατός και Πολιτική Εξουσία.  Η Δομή της Εξουσίας στην Μετεμφυλιακή 

Ελλάδα, (Αθήνα: Εξάντας, 1985) και Θάνος Βερέμης, Ο Στρατός στην Ελληνική Πολιτική. Από την 

Ανεξαρτησία έως τη Δημοκρατία, (Αθήνα: Κούριερ Εκδοτική, 2000). 
14 Για μια γενική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας βλ.  Suzanne C. Nielsen, ‘Civil-Military 

Relations Theory and Military Effectiveness’, στο Jeffrey Weber και Johan Eliasson, Handbook of Military 

Administration,   (London: Taylor & Francis, 2008), 237-53. 
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την υποταγή στην πολιτική εξουσία αλλά και την μαχητική υπεροχή στο πεδίο της 

μάχης.15 Στο ανώτατο επίπεδο, η στρατιωτική ηγεσία παρέχει στην πολιτική τις 

στρατιωτικές επιλογές και τις συμβουλές της ως προς τις επιπτώσεις και τους 

κινδύνους αποτυχίας διαφόρων σχεδίων και επιχειρήσεων. Η πολιτική ηγεσία, 

στηριζόμενη στις συμβουλές αυτές, τις αξιολογεί και παίρνει αποφάσεις για τη χρήση 

της στρατιωτικής ισχύος.16 

Η άποψη του Huntington έχει αμφισβητηθεί από πολλούς ερευνητές που έχουν 

υποδείξει ότι η υπερβολική στρατιωτική αυτονομία μπορεί να αποβεί επιζήμια για την 

επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Αρκετοί ερευνητές, εκκινώντας από 

διαφορετικές αφετηρίες και με διαφορετικούς τρόπους, έχουν επισημάνει ότι η 

απουσία πολιτικής εποπτείας είναι αντιπαραγωγική.17 Αυτό το επιχείρημα βεβαίως 

είναι πιο κοντά στην άποψη του Clausewitz ο οποίος πίστευε πως η πολιτική 

ενασχόληση με τα στρατιωτικά ζητήματα είναι όχι μόνο αναπόφευκτη αλλά και 

ζωτικής σημασίας για την επιτυχία στον πόλεμο.18 Από την άλλη πλευρά, εκτενής 

είναι η βιβλιογραφία κοντά στη γραμμή του Huntington ότι η πολιτική παρέμβαση, η 

‘πολιτικοποίηση’ του στρατού μειώνει την αποτελεσματικότητά του με διάφορους 

τρόπους. Ορισμένοι ερευνητές έχουν τονίσει ιδιαίτερα πόσο επιζήμια για την 

επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα μπορεί να αποβεί η πολιτική παρέμβαση, ειδικά 

όταν συμβαίνει για την αποτροπή εκδήλωσης πραξικοπήματος.19 

Η σχέση του τύπου του καθεστώτος με την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα 

έχει απασχολήσει τους μελετητές των διεθνών σχέσεων. Μία σχολή σκέψης 

υποστήριζε αρχικά ότι οι δημοκρατίες είναι στρατιωτικά πιο αποτελεσματικές σε 

                                            
15 Samuel Huntington, The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations (Cambridge: 

Belknap Press, 1957). 
16  Risa Brooks, ‘Civil-Military Relations’ στο Derek S. Reveron, Nikolas K. Gvosdev, and John A. Cloud, The 

Oxford Handbook of U.S. National Security, (New York: Oxford University Press, 2018), 77-87,  Janine 

Davidson, “The Contemporary Presidency: Civil-Military Friction and Presidential Decision Making: 

Explaining the Broken Dialogue,” Presidential Studies Quarterly, Vol. 43, No. 1 (March 2013), 129-45. 
17 Jack Snyder, The Ideology of the Offensive: Military Decision Making and the Disasters of 1914, (Ithaca: Cornell 

University Press, 1984). Barry Posen, The Sources of Military Doctrine, France, Britain, and Germany between the 

World Wars (Ιthaca: Cornell University Press, 1984), Deborah Avant, Political Institutions and Military Change: 

Lessons from Peripheral Wars (Ithaca: Cornell University Press, 1994), Eliot Cohen, Supreme Command: Soldiers, 

Statesmen, and Leadership in Wartime (New York: Free Press, 2002), Michael Desch, Civilian Control of the 

Military: The Changing Security Environment (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998) και Peter 

Feaver, Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations (Cambridge: Harvard University Press, 

2003). 
18 Carl von Clausewitz, On War, Michael Howard and Peter Paret (eds.& trans.), (Princeton: Princeton 

University Press, 1989), 605 και 608-09. 
19 Stephen Biddle and Robert Zirkle, “Technology, Civil-Military Relations, and Warfare in the Developing 

World,” Journal of Strategic Studies, Vol. 19, No. 2 (June1996), 171–212. James Quinlivan, “Coup-Proofing: Its 

Practice and Consequences in the Middle East,” International Security, Vol. 24, No. 2 (Fall 1999), 131–65; Risa 

Brooks, Political-Military Relations and the Stability of Arab Regimes (New York: Oxford University Press, 1998) 

και Aaron Belkin and Evan Schofer, “Toward a Structural Understanding of Coup Risk,” Journal of Conflict 

Resolution, Vol. 47, No. 5 (October 2003), 611. 
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σχέση με τις μη δημοκρατίες, καθόσον έχουν κερδίσει σε όλους τους πολέμους από το 

1815.20 Οι νεότερες έρευνες, όμως, με τις οποίες συντάσσεται και το παρόν άρθρο, 

έχουν μετακινηθεί πέρα από τη διάκριση μεταξύ δημοκρατικών και μη καθεστώτων.21 

Όπως το έθεσε η Barbara Geddes ‘τα διάφορα είδη αυταρχισμού χωρίζονται με 

διαφορετικούς τρόπους. Οι δικτατορίες μπορεί να διαφέρουν η μία από την άλλη τόσο 

πολύ όσο διαφέρουν και από τις δημοκρατίες.’22 Συνεπώς σε ό,τι αφορά το παρόν 

άρθρο, τα αυταρχικά καθεστώτα δεν θεωρείται ότι μειονεκτούν εξορισμού στη 

στρατιωτική αξιολόγηση. Οι θεσμοί μπορεί να είναι ισχυροί ή αδύναμοι και στις 

δημοκρατίες και στα αυταρχικά καθεστώτα.23 Το Βόρειο Βιετνάμ απέδειξε ότι το 

καθεστώς ήταν σε θέση να αξιολογήσει σωστά τη στρατηγική κατάσταση. Η 

στρατιωτική αξιολόγηση στην Αίγυπτο είχε μεγάλες διαφοροποιήσεις υπό το ίδιο 

καθεστώς από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 έως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.24 

 

Στρατηγική Αξιολόγηση 

Στην πιο απλή μορφή η στρατιωτική αξιολόγηση περιλαμβάνει αυτό που εννοεί 

το απόφθεγμα του Sun Tzu: ‘Γνώρισε τον εχθρό και τον εαυτό σου και δεν πρόκειται 

να χάσεις ούτε σε εκατό μάχες’.25  Ο Clausewitz είναι ο πρώτος στη νεότερη εποχή ο 

οποίος σκιαγράφησε τα βασικά χαρακτηριστικά της στρατιωτικής αξιολόγησης: 

‘Πρέπει να υπολογίσουμε την ισχύ και την κατάσταση της αντίπαλης χώρας. Πρέπει 

να εκτιμήσουμε τον χαρακτήρα και τις ικανότητες της κυβέρνησης και του λαού της 

και να κάνουμε το ίδιο και για τη δική μας χώρα. Τέλος, πρέπει να αξιολογήσουμε τις 

πολιτικές συμπάθειες των άλλων χωρών και την επίπτωση που ενδεχομένως θα έχει 

                                            
20 Dan Reiter and Allan Stam, Democracies at War (Princeton: Princeton University Press, 2002) καθώς και 

David Lake, “Powerful Pacifists: Democratic States and War,” American Political Science Review, Vol. 86, No. 1 

(March 1992), 24–37, Bruce Bueno de Mesquita and Randolph Siverson, “War and the Survival of Political 

Leaders: A Comparative Study of Regime Types and Political Accountability,” American Political Science 

Association, Vol. 89, No. 4 (December 1995), 841–55, Ulrich Pilster and Tobias Bohmelt, “Do Democracies 

Engage in Less Coup-Proofing? On the Relationship between Regime Type and Civil-Military Relations,” 

Foreign Policy Analysis Vol. 8, No. 4 (October 2012), 355-71. 
21 Risa Brooks, “Making Military Might: Why Do States Fail and Succeed?” International Security, Vol. 28, No. 

2 (Fall 2003), 149–191, Stephen Biddle and Stephen Long, ‘Democracy and Military Effectiveness: A Deeper 

Look’, Journal of Conflict Resolution, Vol. 48, Νo. 4 (August 2004), 525-46, Michael Desch, Power and Military 

Effectiveness: The Fallacy of Democratic Triumphalism (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008), 

Alexander Downes, “How Smart and Tough Are Democracies? Reassessing Theories of Democratic Victory 

in War,” International Security, Vol. 33, No. 4 (Spring 2009), 9–51 και Jessica Weeks, Dictators at War and 

Peace. (Ithaca: Cornell University Press, 2014). 
22 Barbara Geddes. Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in Comparative Politics. 

(Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003), 48. 
23 Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven: Yale University Press, 1973), 1. 
24 Biddle and Zirkle, “Technology, Civil-Military Relations’, Risa Brooks, Shaping Strategy: The Civil-Military 

Politics of Strategic Assessment, (Princeton: Princeton University Press, 2008) και Caitlin Talmadge, The 

Dictator’s Army: Battlefield Effectiveness in Authoritarian Regimes. (Ithaca: Cornell University Press, 2015). 
25 Sun Tzu, The Art of War, Samuel Griffith (trans.), (New York: Oxford University Press, 1963), 84. Βλ. και 

σελ. 71 για την αξία των αξιολογήσεων (calculations). 
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ο πόλεμος πάνω σ’ αυτές’. Βεβαίως ο ίδιος δεν έχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για 

ένα κολοσσιαίο έργο, με αλγεβρικά προβλήματα που θα έκαναν και τον Νεύτωνα 

ακόμη να τρέμει μπροστά στην πολυπλοκότητά του.26 

Σε στρατηγική αξιολόγηση προβαίνουν πάντα οι αντίπαλοι ο ένας για τον άλλον 

πριν από μία σύγκρουση. Μάλιστα ο Geoffrey Blainey ισχυρίζεται ότι η λανθασμένη 

στρατηγική αξιολόγηση όσον αφορά στις δυνατότητες του αντιπάλου είναι μία από 

τις αιτίες των πολέμων.27 Η επίσημη στρατηγική αξιολόγηση, κατά τρόπο συνεκτικό 

και πειθαρχημένο, είναι σχετικά πρόσφατο φαινόμενο, αφού έκανε την εμφάνισή της 

μόλις το 1972. Οι Αμερικανοί υιοθέτησαν τελικά μία μεθοδολογία διαθεματική υπό 

την ονομασία ‘συγκριτική αξιολόγηση’ (net assessment), η οποία σήμερα πλέον είναι 

συνώνυμη με τη ‘στρατηγική αξιολόγηση’ (strategic assessment).28 

Τι ορίζουμε όμως ως στρατιωτική αξιολόγηση; Ο Eliot Cohen ισχυρίζεται απλώς 

ότι είναι ‘η εκτίμηση των στρατιωτικών ισορροπιών’29. Ο Stephen Rosen διατυπώνει 

έναν επίσης περιεκτικό ορισμό, θεωρώντας τη στρατηγική αξιολόγηση ως ‘την 

ανάλυση της αλληλεπίδρασης των εθνικών κατεστημένων ασφαλείας στην περίοδο 

ειρήνης και πολέμου’.30  Ο πιο πλήρης όμως είναι μάλλον εκείνος του υπουργείου 

άμυνας των ΗΠΑ, που ορίζει τη στρατηγική αξιολόγηση ως ‘τη συγκριτική ανάλυση 

των στρατιωτικών, τεχνολογικών, πολιτικών, οικονομικών και άλλων παραγόντων 

που διέπουν τις σχετικές στρατιωτικές δυνατότητες των χωρών’.31 Ο σκοπός της είναι 

να παρέχει στην πολιτική ηγεσία αντικειμενικές αναλύσεις για το πώς η χώρα 

συγκρίνεται σε σχέση με πιθανούς αντιπάλους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 

διαθέσιμες πληροφορίες. 

Η στρατηγική αξιολόγηση διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά που την 

διαφοροποιούν σε σχέση με άλλες αξιολογήσεις. Πρώτον, παρέχει ένα διαθεματικό 

πλαίσιο το οποίο ενσωματώνει στοιχεία από την οικονομία, τη στατιστική, την 

ιστορία, την πολιτική επιστήμη, την οργανωσιακή συμπεριφορά, την ανθρωπολογία, 

την ψυχολογία και χρησιμοποιεί τόσο ποσοτικές, όσο και ποιοτικές μεθόδους.32 

Δεύτερον, καθοδηγείται από την έρευνα ενός συγκεκριμένου προβλήματος. 

                                            
26 Clausewitz, On War, 586. 
27 Geoffrey Blainey, Causes of War, (London: The MacMillan Press, 1988), 108-24. 
28 Για την εξέλιξη του net assessment, τον καθοριστικό ρόλο του Andrew Marshall και τη δημιουργία του 

Γραφείου Στρατηγικής Αξιολόγησης (Office of Net Assessment-ΟΝΑ) στο υπουργείο άμυνας, βλ. μεταξύ 

άλλων Institute for Defense Analyses, “Net Assessment: The Concept, Its Development, and Its Future,” 

May 1990, George Pickett, James Roche and Barry Watts, “Net Assessment: A Historical Review”, in Andrew 

Marshall, J.J. Martin, and Henry Rowan (eds.), On Not Confusing Ourselves (Boulder: Westview Press, 1991), 

158-85 και Andrew Krepinevich και Barry Watts, The Last Warrior: Andrew Marshall and the Shaping of Modern 

American Defense Strategy, (New York: Basic Books, 2014). 
29 Eliot Cohen, Net Assessment: An American Approach, Memorandum No. 29, (Tel-Aviv: Jaffee Center for 

Strategic Studies, April 1990), 4. 
30 Peter Rosen, “Net Assessment as an Analytical Concept” στο Marshall, On Not Confusing Ourselves, 296. 
31 US Department of Defence, Directive 5111.11, Dec. 23. 2009, Washington, DC. 
32 Thomas M. Skypek, ‘Evaluating Military Balances Through the Lens of Net Assessment: History and 

Application’, Journal of Military and Strategic Studies, Vol. 12, No. 2, (Winter 2010), 3. 



 

         ΚΥΠΡΟΣ 1974: ΣΤΡΓΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΣΤΡΤΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 

31 

 

Χρησιμοποιεί δηλαδή ιδέες και θεωρίες από  όλες τις επιστήμες για να οδηγηθεί στην 

κατανόηση ενός εμπειρικού προβλήματος του πραγματικού κόσμου.33 Τρίτον, εστιάζει 

στη διάγνωση και όχι απλώς την περιγραφική ανάλυση.34 Τέλος, η στρατηγική 

αξιολόγηση αναλύει τις δυνατότητες και των δύο αντιπάλων, με σκοπό να εντοπίσει 

στρατηγικές ασυμμετρίες και περιοχές συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Δηλαδή η 

στρατηγική αξιολόγηση δεν πρέπει να συγχέεται με την αξιολόγηση απειλής, η οποία 

περιγράφει τις δυνατότητες μόνο του αντιπάλου.35 

Παρότι ορισμένες φορές χρησιμοποιούνται με την ίδια σημασία δημιουργώντας 

σύγχυση, εντούτοις υπάρχει μία καίριας σημασίας διαφορά μεταξύ τους. Η 

αξιολόγηση απειλής είναι μία σαφής εκτίμηση του εχθρού που βασίζεται σε έναν 

απλό τύπο, στρατιωτικές δυνατότητες συν τις προθέσεις. Η στρατηγική αξιολόγηση 

πηγαίνει ένα βήμα πέρα από αυτό. Στην ουσία δημιουργήθηκε επειδή η αξιολόγηση 

της απειλής θεωρήθηκε ανεπαρκής, δεν ήταν δηλαδή αρκετό να δει κάποιος μόνο τον 

αντίπαλο, το σημαντικό ήταν να ληφθεί υπόψη και να προβλεφθεί η στρατηγική 

αλληλεπίδραση των δύο πλευρών σε μία ενδεχόμενη σύγκρουση.36 

Ωστόσο, μολονότι η στρατηγική αξιολόγηση γεννήθηκε στην περίοδο του 

Ψυχρού Πολέμου, δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν γίνονταν αξιολογήσεις, χωρίς 

βέβαια να είναι τόσο λεπτομερείς και συγκεντρωτικές. Το Γραφείο Στρατηγικής 

Αξιολόγησης του υπουργείου άμυνας των ΗΠΑ παρήγγειλε τη δεκαετία του 1980 δύο 

μελέτες, για να εξετάσουν τη στρατηγική αξιολόγηση σε επτά χώρες πριν από τους 

δύο παγκοσμίους πολέμους. Οι μελέτες αυτές, παρά τον χρόνο που παρήλθε, 

παρέχουν ακόμη και σήμερα εύστοχες παρατηρήσεις και διδάγματα για να 

κατανοήσουμε πώς πρέπει να πραγματοποιείται η στρατηγική αξιολόγηση και ποιά 

σφάλματα να αποφεύγονται.37 Πρώτον, είναι λάθος να εξετάζεται με στατικό τρόπο 

και να γίνονται συγκρίσεις των αριθμών των οπλικών συστημάτων και των 

στρατιωτικών μονάδων. Χρειάζεται να αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο 

αλληλεπιδρούν τα οπλικά συστήματα και οι μονάδες μεταξύ τους σε μία μελλοντική 

σύγκρουση. Η στατική απαρίθμηση όπλων και μονάδων, το ‘μέτρημα των κουκιών’, 

αποδείχθηκε εσφαλμένη από γαλλικής πλευράς το 1940, αποτελώντας κλασική 

περίπτωση της προσέγγισης αυτής έως σήμερα.38 Δεύτερον, η αποτυχία να 

                                            
33 Mie Augier, ‘Thinking about War and Peace: Andrew Marshall and the Early Development of the 

Intellectual Foundations for Net Assessment’, Comparative Strategy, Vol.32, Νο. 1, (Spring 2013), 11. 
34 Skypek, ‘Evaluating Military Balances, 3 και Augier, ‘Thinking about War and Peace, 12. 
35 Andrew Marshall, Problems of Estimating Military Power, (Santa Monica: RAND Corporation, 1966), 2. 
36 Aaron Friedberg, ‘The Assessment of Military Power: A Review Essay’, International Security, Vol. 12, No. 

3, (Winter 1987–88), 192-3, Yee-Kuang Heng, ‘Old Wine in New Bottles? Reconfiguring Net Assessment for 

21st Century Security Analysis,‛ Contemporary Security Policy, Vol. 28, No. 3 (December 2007), 425 και 

Skypek, ‘Evaluating Military Balances, 3. 
37 Ernest May, Knowing One's Enemies: Intelligence Assessment before Two World Wars, (Princeton: Princeton 

University Press, 1984) και Williamson Murray and Alan Millett (eds), Calculations: Net Assessment and the 

Coming of World War II (New York: The Free Press, 1992). 
38 Για την αποτίμηση αυτής της προσέγγισης είναι ακόμη διαφωτιστική η μελέτη Philip Karber, et al. 

Assessing the Balance of Forces: France 1940. (McLean, VA: BDM Corporation, June 18, 1979). 
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προσδιορίσει μία χώρα με ακρίβεια ποιοι θα είναι οι σύμμαχοι και ποιοι οι εχθροί της 

σε περίπτωση πολέμου, είναι κρίσιμης σημασίας για το αποτέλεσμα.39 Τρίτον, 

αποτελεί σφάλμα να συνάγει κάποιος συμπεράσματα από την ειρηνική 

δραστηριότητα, τις ασκήσεις και το δόγμα του αντιπάλου, σχετικά με το πώς θα 

ενεργήσουν οι εχθρικές δυνάμεις σε παρατεταμένο πόλεμο, πέρα από το αρχικό 

σχέδιο.40 Τέταρτον, είναι λάθος μία κυβέρνηση να βλέπει τον αντίπαλο και τις 

ενέργειές του ως πιστό είδωλο των δικών της ενεργειών. Το σφάλμα τούτο διέπραξαν 

οι Γάλλο το 1914 και το 1940.41 Τέλος, ένα άλλο σφάλμα είναι να αγνοεί κάποιος τις 

ανοιχτές πηγές. Όπως παρατήρησε ο Earl Ziemke, μολονότι η Σοβιετική Ένωση 

απέκρυβε συστηματικά τις δραστηριότητές της, ο Tukhachevsky και οι σύντροφοί του 

έκαναν σχεδόν ανοιχτές συζητήσεις στον τύπο.42 

Η στρατηγική αξιολόγηση δύναται να διαιρεθεί σε τέσσερα επιμέρους στοιχεία ή 

διαδικασίες: ανταλλαγή πληροφοριών, στρατηγικός συντονισμός, συγκριτική ανάλυση 

και λήψη αποφάσεων.43 Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να είναι ανεπίσημες ή και 

άγραφες, αν και είναι προτιμότερο να λειτουργούν μέσα από επίσημες δομές. Η 

ανταλλαγή πληροφοριών αναφέρεται στις διαδικασίες και στους τρόπους με τους 

οποίους η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία ανταλλάσσουν πληροφορίες τόσο για 

τις στρατιωτικές δυνατότητες και τα σχέδια του αντιπάλου όσο και για τις προθέσεις 

συμμάχων και άλλων δρώντων. Ο βαθμός ανταλλαγής ποικίλλει από του αν 

διεξάγεται ελεύθερα μέχρι του σημείου να απουσιάζει λόγω  στεγανοποίησης. Ο 

στρατηγικός συντονισμός σχετίζεται με τους διατμηματικούς οργανισμούς στους 

οποίους συγχωνεύονται οι διπλωματικές αξιολογήσεις, οι στρατιωτικές εκτιμήσεις και 

τα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα. Η συγκριτική ανάλυση αποτυπώνει την ικανότητα 

όχι μόνον στη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών περί εχθρού αλλά και την 

ικανότητα εκτίμησης των δυνατοτήτων των φιλίων δυνάμεων. Τέλος, το τελευταίο 

στοιχείο της στρατηγικής αξιολόγησης είναι η διαδικασία της λήψης αποφάσεων, που 

έχει σχέση με το πώς ένας πολιτικός ηγέτης επιλέγει ανάμεσα σε εναλλακτικές 

στρατηγικές και ενέργειες και το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στην κορυφή της 

πολιτικοστρατιωτικής ιεραρχίας.44 Προτού χρησιμοποιήσουμε τα παραπάνω στοιχεία 

για να αναλύσουμε τη στρατηγική αξιολόγηση πριν την τουρκική εισβολή, θα 

εξετάσουμε συνοπτικά τη χρήση της στρατιωτικής ισχύος στην Κύπρο πριν από το 

1974, το 1964 και το 1967. 

 

 

 

                                            
39Ernest May, ‘Conclusions: Capabilities and Proclivities’, στου ιδίου, Knowing One's Enemies, 538-39. 
40 Williamson Murray and Alan Millett, ‘Net Assessment on the Eve of World War II’, στο έργο των ιδίων, 

Calculations, 15-6. 
41 May, ‘Conclusions, 539. 
42 Earl Ziemke, ‘Soviet Net Assessment in the 1930s’ στο Murray και Millett, Calculations, 187. 
43 Brooks, Shaping Strategy, 4. 
44 Στο ίδιο, 35-42. 
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Η Χρήση της Στρατιωτικής Ισχύος σε Σχέση με την Κύπρο: 1964 και 

1967 

 
Η διεξαγωγή ένοπλου αγώνα στην Κύπρο το 1955, αποφασίσθηκε από ιδιώτες με 

μυστική προπαρασκευή, χωρίς τη συμμετοχή του επίσημου κράτους. Αν και ο 

Αλέξανδρος Παπάγος αποδέχθηκε την απόφαση για διεξαγωγή ένοπλου αγώνα, η 

Ελλάδα δεν εκπόνησε κάποια συναφή στρατιωτική στρατηγική. Ο ένοπλος αγώνας 

της ΕΟΚΑ αποσκοπούσε στο να αναγκάσει τη Βρετανία να διαπραγματευθεί με την 

Ελλάδα και όχι στη στρατιωτική νίκη.45 Το ζήτημα της Ένωσης της Κύπρου δεν 

θεωρήθηκε ως στρατιωτικό πρόβλημα για την Ελλάδα ή ότι θα είχε στρατιωτικές 

επιπτώσεις. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου απουσιάζει μία συνολική στρατηγική 

αντίληψη, η Τουρκία με τις περίφημες εκθέσεις του Nihat Erim, ήδη από το 1956 έχει 

στη διάθεσή της μια στρατηγική, την οποία έχουν ακολουθήσει έκτοτε όλες οι 

τουρκικές κυβερνήσεις. Οι εκθέσεις του Erim αποτελούν στην ουσία το βασικό 

στρατηγικό σχέδιο στο οποίο στηρίχθηκαν οι βραχυχρόνιες και οι μακροπρόθεσμες 

επιδιώξεις της Τουρκίας στην Κύπρο.46 

Το 1964 και το 1967 η Ελλάδα και η Τουρκία έφθασαν στα πρόθυρα πολέμου για 

την Κύπρο. Στα τέλη του 1963, ο Μακάριος κατέθεσε τα ‘Δεκατρία Σημεία’ για την 

αναθεώρηση του κυπριακού Συντάγματος. Ακολούθησαν αιματηρές συγκρούσεις 

μεταξύ των δύο κοινοτήτων και η Άγκυρα σε όλη τη διάρκεια απείλησε τρεις φορές ότι 

θα εισβάλει στο νησί.47 Από την κρίση του 1964 υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά 

που διατηρούνται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μέχρι την τουρκική εισβολή δέκα 

                                            
45 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Στρατηγικές του Κυπριακού Η Δεκαετία του 1950, (Αθήνα: Εκδόσεις 

Πατάκη, 2005), 79-93, και του ιδίου, “Ο Ανορθόδοξος Πόλεμος ως Μοχλός Πολιτικής στην Ελληνική 

Ιστορία, 1904-1959” στο Βασίλης Γούναρης, Στάθης Καλύβας, Ιωάννης Στεφανίδης, Ανορθόδοξοι 

Πόλεμοι Μακεδονία, Εμφύλιος, Κύπρος, (Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2010), 30-31, Γεώργιος Γρίβας-

Διγενής, Απομνημονεύματα Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-1959, (Αθήνα, 1961), 14-18. 
46 Χρήστος Ιακώβου, Οι Απόρρητες Εκθέσεις Νιχάτ Ερίμ Η Γένεση της Τουρκικής Υψηλής Στρατηγικής 

στο Κυπριακό, (Λευκωσία: Σημερινή, 2017). Οι εκθέσεις πρωτοδημοσιεύθηκαν στην ελληνική στο 

Νεοκλής Σαρρής, Η Άλλη Πλευρά - Πολιτική και Διπλωματική Χρονογραφία της Εισβολής στην Κύπρο 

και του Διαμελισμού της (Με Βάση Τουρκικές Πηγές) , (Αθήνα : Εκδόσεις Γραμμή, Τόμος Β΄ 1982), 274-

301. 
47 Για την κρίση του 1964, βλ. μεταξύ των άλλων Άγγελος Συρίγος,   Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, 

(Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2015), Νίκος Χριστοδουλίδης, Τα Σχέδια Λύσης του Κυπριακού: 1948-1978, 

(Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2009), Σωτήρης Ριζάς, Ένωση, Διχοτόμηση, Ανεξαρτησία : Οι Ηνωμένες 

Πολιτείες και η Βρετανία στην Αναζήτηση Λύσης για το Κυπριακό: 1963-1967, (Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2000), 

Νίκος Κρανιδιώτης, Ανοχύρωτη Πολιτεία Κύπρος 1960-1974, Τόμος Ι, (Αθήνα: Εστία, 2000), Παύλος 

Πετρίδης, Ο Γεώργιος Παπανδρέου και το Κυπριακό Ζήτημα (1954-1965), (Θεσσαλονίκη: University Studio 

Press, 1998),  Μπήτος, Από την Πράσινη Γραμμή στους Δύο Αττίλες, Σέργης,  Η Μάχη της Κύπρου, 

Γιάννος Κρανιδιώτης, Το Κυπριακό Πρόβλημα Η Ανάμειξη του ΟΗΕ και οι Ξένες Επεμβάσεις στην Κύπρο: 

1960-1974, (Αθήνα: Θεμέλιο, 1984), Alan James, Keeping the Peace in the Cyprus Crisis of 1963–64, (New York: 

Palgrave, 2002), Henry Brands, ‘America Enters the Cyprus Tangle, 1964’, Middle Eastern Studies, Vol. 23:No 

3, (Fall 1987), 348-62, Claude Nicolet, ‘The Development of US Plans for the Resolution of the Cyprus 

Conflict in 1964: 'The Limits of American Power', Cold War History, Vol. 3. No 1, (October 2002), 95-126. 
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χρόνια αργότερα. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η απόκλιση των στόχων από 

ελληνικής πλευράς. Παρά τη θεωρία του ‘εθνικού κέντρου’ στην Αθήνα, ο Μακάριος 

άρχισε να διαφοροποιείται επιδιώκοντας την ανεξαρτησία αντί για την Ένωση.48 

Εκτός όμως από τους δύο πόλους στη Λευκωσία, τον Μακάριο και τον στρατηγό 

Γεώργιο Γρίβα, στην Αθήνα υπήρχαν πολλά αυτόνομα και αντιμαχόμενα κέντρα 

λήψης αποφάσεων, όχι μόνο πολιτικά, αλλά και στρατιωτικά. Το αποτέλεσμα ήταν να 

σπαταληθεί η διαφαινόμενη ευκαιρία της Ένωσης στο διεθνές ευνοϊκό κλίμα που 

δημιουργήθηκε το 1964.49 

Το δεύτερο είναι ότι από το 1964 το ελληνικό πρόβλημα ασφάλειας έγινε οξύτερο 

εξαιτίας της επέκτασης της άμυνας, εκτός από το βορρά, στα ανατολικά στο Αιγαίο 

και βεβαίως στην ανατολική Μεσόγειο. Ασφαλώς εκείνο που μπορούσε να 

υποστηρίξει η Ελλάδα όχι μόνο πολιτικά αλλά και στρατιωτικά ήταν η Ένωση με 

ανταλλάγματα. Πλήρης Ένωση θα οδηγούσε σε σύρραξη με την Τουρκία.50 Η Τουρκία, 

παρά τις απειλές για απόβαση, δεν διέθετε τότε αποβατικές ή αεραποβατικές 

δυνατότητες. Στη δεκαετία που μεσολάβησε επένδυσε σε αυτές τις δυνατότητες και το 

1974 ήταν έτοιμη.51 Αντίθετα, η ελληνική πλευρά το 1974 εμφανίσθηκε να 

χρησιμοποιεί λιγότερες δυνατότητες σε σχέση με το 1964. Η δύναμη επιπέδου 

μεραρχίας που απεστάλη το 1964 αποσύρθηκε το 1967, ενώ και η αποστολή 

αεροσκαφών F-84F, Harvard (T-6G) και RF-84F που πραγματοποιήθηκε το 1964, 

απουσίαζε το 1974, όπως και οποιαδήποτε αεροπορική υποστήριξη.52 

Τρίτον, το επίμαχο ζήτημα της διοίκησης και ελέγχου της Εθνικής Φρουράς, 

μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας, δεν λύθηκε ποτέ με ικανοποιητικό τρόπο, όχι μόνο 

μέχρι το 1974, αλλά ούτε και μέχρι σήμερα. Τέλος, η αποτρεπτική φήμη της χώρας 

ακολούθησε κατιούσα πορεία από το 1964, οπότε η Ελλάδα δεν αντέδρασε στους 

τουρκικούς βομβαρδισμούς στην Τηλλυρία. Το στοιχείο πάντως που εξέλιπε την 

επόμενη δεκαετία ήταν η στήριξη του διεθνούς παράγοντα. Οι ΗΠΑ το 1964 

υποστήριξαν τις ελληνικές θέσεις και την Ένωση σε ένα πλαίσιο ‘νατοποίησης’ της 

                                            
48 Σωτήρης Ριζάς, ‘Από την "Ευκταία Ένωση" στην "Εφικτή Ανεξαρτησία" Η Μετάλλαξη του 

Ελληνοκυπριακού Εθνικισμού στη Δεκαετία του 1960’ ”  στο Γούναρης κ.α, Ανορθόδοξοι Πόλεμοι,438-46. 
49 Κωνσταντίνα Μπότσιου, ‘Το Κυπριακό και η Ελληνική Πολιτική Κρίση, 1961-1967’’στο Πέτρος 

Παπαπολυβίου, Άγγελος Συρίγος και Ευάνθης Χατζηβασιλείου (επιμ.), Το Κυπριακό και το Διεθνές 

Σύστημα, 1945-1974: Αναζητώντας Θέση στον Κόσμο, (Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2013), 247-65. 
50 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Στα Σύνορα των Κόσμων Η Ελλάδα και ο Ψυχρός Πόλεμος, 1952-1967, 

(Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2009), 348-77. 
51 Iχσάν Τσαγλαγιαγκίλ, Οι Αναμνήσεις μου, (Αθήνα: Ποταμός, 2001), 248 και Baskin Oran, Turkish Foreign 

Policy, 1919-2006, Facts and Analyses with Documents (Salt Lake City: The University of Utah Press, 2010), 440. 
52 Για την αποστολή της μεραρχίας, βλ. το πρώτο άρθρο του Άγγελου Συρίγου σε αυτό το τεύχος του 

περιοδικού. Για την αποστολή των αεροσκαφών Γεώργιος Μήτσαινας,  Ελληνικά Φτερά στην Κύπρο : 

Επιχειρήσεις 1964-1974 Όπως τις Έζησαν και τις Αφηγούνται οι Πρωταγωνιστές, (Αθήνα, 2004), 80-92, 

Νικόλαος Κουρής, Ελλάδα-Τουρκία, Ο Πεντηκονταετής Πόλεμος, (Αθήνα: Νέα Σύνορα, 1997), 88-90 και 

τη συζήτηση στα ‘Πρακτικά (13.8.1964) για την Σύσκεψη με θέμα την Κύπρο, υπό την Προεδρία του 

Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου’, στο Σπύρος Παπαγεωργίου, Τα Κρίσιμα Ντοκουμέντα του Κυπριακού 

1959-1967, Τόμος Β’, (Αθήνα: Λαδιάς, 1983), 206-216. 
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Κύπρου, ενώ στη συνέχεια η πολιτική τους μεταβλήθηκε και η Ελλάδα το 1967 

βρέθηκε χωρίς αμερικανική υποστήριξη και το 1974 διεθνώς απομονωμένη.53  

Το φθινόπωρο του 1967, με την Ελλάδα να κυβερνάται από δικτατορικό 

καθεστώς, ξέσπασε και νέα ελληνοτουρκική κρίση, με αφορμή ένα επεισόδιο τοπικής 

σημασίας στο χωριό Κοφίνου. Το επεισόδιο εξελίχθηκε παρά ταύτα σε μεγάλης 

κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση της Εθνικής Φρουράς με αιματηρά αποτελέσματα. 

Η Άγκυρα αντέδρασε έντονα και η τουρκική Εθνοσυνέλευση εξουσιοδότησε την 

κυβέρνηση να επέμβει στρατιωτικά.54 Η Τουρκία διακήρυξε ανοιχτά την πρόθεσή της 

να εισβάλει στην Κύπρο και οι Αμερικανοί επενέβησαν για να αποτρέψουν έναν 

ελληνοτουρκικό πόλεμο, υιοθετώντας πλήρως τις τουρκικές θέσεις. Η Ελλάδα αρχικά 

ως κίνηση κατευνασμού ανακάλεσε τον στρατηγό Γρίβα στην Αθήνα. Στη συνέχεια 

δε, αποδέχθηκε την τουρκική απαίτηση για εσπευσμένη αποχώρηση της επιπλέον 

των συνθηκών στρατιωτικής δύναμης στην Κύπρο, της λεγόμενης μεραρχίας. Η 

απαίτηση, πάντως, για διάλυση της Εθνικής Φρουράς προσέκρουσε στην άρνηση του 

Μακαρίου και δεν υλοποιήθηκε. Η Ελλάδα υπέκυψε εν τέλει στον εκβιασμό πείθοντας 

την τουρκική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία ότι δεν είχε την πρόθεση να πολεμήσει 

για την Κύπρο.55  

Όσον αφορά στις στρατιωτικές δυνατότητες, επισημαίνονται τρία ζητήματα.  

Το πρώτιστο ζήτημα εκτιμάται ότι είναι η αδυναμία της Ελλάδος να διαχειρισθεί - 

κυρίως πολιτικά αλλά και στρατιωτικά - τη στρατιωτική της ισχύ και όχι το ότι δεν 

διέθετε όντως τις αναγκαίες στρατιωτικές δυνατότητες για να αντιπαρατεθεί στην 

Τουρκία. Το ζήτημα αυτό υφίσταται ήδη από το 1967 και συνέχιζε να ενυπάρχει και 

μάλιστα με αυξανόμενη ένταση και το 1974. Το δικτατορικό καθεστώς ήταν 

απονομιμοποιημένο στο εσωτερικό ενώ στο εξωτερικό προσέβλεπε απεγνωσμένα 

στην υποστήριξη των Αμερικανών. Υπέκυψε στον εκβιασμό επειδή απέβλεψε στην 

επιβίωσή του και όχι επειδή στερούταν δυνατοτήτων.56  
                                            
53 Χατζηβασιλείου, Στα Σύνορα των Κόσμων, 448-52 και Συρίγος,   Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, 177. 
54 Σε αντίθεση με την Ελλάδα, στην οποία δεν υπήρξε ποτέ ανάλογη εξουσιοδότηση. 
55 Για την κρίση του 1967, βλ. μεταξύ των άλλων Συρίγος,   Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, Μακάριος 

Δρουσιώτης, Δυο Απόπειρες και μια Δολοφονία Η Χούντα και η Κύπρος 1967-1970, (Λευκωσία: Αλφάδι, 

2009),  Cihat Göktepe, ‘The Cyprus Crisis of 1967 and its Effects on Turkey's Foreign Relations’, Middle 

Eastern Studies, Vol.41, No 3, (Fall 2005),431-44, Πανουργιάς Πανουργιάς, Κύπρος Η Αποχώρηση της 

Ελληνικής Μεραρχίας την 29η Νοεμβρίου  1967 Εθνική Μειοδοσία,, (Αθήνα : Καρδαμίτσα, 2004),  Ριζάς, Οι 

Ηνωμένες Πολιτείες, η Δικτατορία των Συνταγματαρχών και το Κυπριακό, Αλέξης Παπαχελάς, Ο 

Βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας: Ο Αμερικανικός Παράγων, 1947-1967, (Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της 

Εστίας, 1998), Μπήτος, Από την Πράσινη Γραμμή στους Δύο Αττίλες, Σέργης,  Η Μάχη της Κύπρου,  

Αλεξανδράκης, Το Κυπριακό 1950-1974 και Σπύρος Παπαγεωργίου, Επιχείρηση Κοφίνου Πώς Διώχτηκε 

από την Κύπρο η Ελληνική Μεραρχία, (Λευκωσία: Επιφανίου,1987). 
56 Για τις ελληνικές στρατιωτικές δυνατότητες βλ. Πανουργιάς, Κύπρος Η Αποχώρηση της Ελληνικής 

Μεραρχίας, 83-100 και Μπήτος, Από την Πράσινη Γραμμή στους Δύο Αττίλες, 154-65. Για μια αντίθετη 

άποψη, στηριζόμενη σε αμερικανικές εκτιμήσεις, βλ. Διονύσης Χουρχούλης, ‘Το Ζήτημα των 

Στρατιωτικών Δυνατοτήτων της Ελλάδας, 1967-1974: Εσωτερικές και Διεθνείς Διαστάσεις’ στο Παύλος  

Σούρλας, Η Δικτατορία των Συνταγματαρχών και η Αποκατάσταση της Δημοκρατίας Πρακτικά 

Συνεδρίου, (Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2016), 285-312. 
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Το δεύτερο ζήτημα για την Ελλάδα είναι η δυσκολία  να έχει πλήρη αντίληψη για 

τις δικές της στρατιωτικές δυνατότητες και για τις συγκεκριμένες ενέργειες που θα 

πρέπει να αναληφθούν για τη βελτίωση της μαχητικής ισχύος και της ετοιμότητας της 

χώρας. Το παράδειγμα της Τουρκίας αντίθετα, είναι διδακτικό. Το 1967 διέθετε 

περιορισμένες δυνατότητες εκτέλεσης απόβασης στην Κύπρο. Κατά τον τότε υπουργό 

Εξωτερικών Ιχσάν Τσαγλαγιαγκίλ, ο στρατός χρειαζόταν μία εβδομάδα με δέκα 

ημέρες μέχρι να αρχίσει την επιχείρηση. Η Τουρκία τότε στερούταν αποβατικού 

στόλου αλλά και ελικοπτέρων. Για να αυξήσει τις δυνατότητες των ενόπλων 

δυνάμεων ο τότε πρωθυπουργός Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, διέταξε την ναυπήγηση 

αποβατικού στόλου και την προμήθεια ελικοπτέρων, ενέργειες που υλοποιήθηκαν και 

κατέστησαν εν τέλει εφικτή την αποβατική ενέργεια το 1974.57  

Το τρίτο ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να αναγνωρίζεται η εγγενής δυσκολία κάθε 

χώρας στην αξιολόγηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων μιας άλλης χώρας, συμμάχου 

ή εχθρικής. Οι αξιολογήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πρωτίστως των Αμερικανών 

και δευτερευόντως των Βρετανών, χρησιμοποιούνται από διάφορους ερευνητές ως 

αποδείξεις ισχύος ή αδυναμίας. Οπωσδήποτε είναι δύσκολο να αγνοήσει κάποιος 

αυτές τις εκτιμήσεις από την άλλη όμως είναι απαραίτητες οι επιφυλάξεις, για τρείς 

λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι αξιολογήσεις αυτές δεν είναι απαλλαγμένες 

σκοπιμοτήτων, ανάλογα με τις υπηρεσίες, τα πρόσωπα και τις εκάστοτε συγκυρίες. Ο 

δεύτερος λόγος προέρχεται από το γεγονός ότι ακόμη και για χώρες όπως οι ΗΠΑ, 

είναι εξ ορισμού δύσκολο να αξιολογήσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες μια ξένης 

χώρας.58 Οι Αμερικανοί, χωρίς να είναι οι μόνοι, έχουν επανειλημμένα καταλήξει σε 

εσφαλμένες εκτιμήσεις, ακόμη και για δικούς τους αντιπάλους, από την ναζιστική 

Γερμανία, το Βιετνάμ,  μέχρι το Ιράκ. Τέλος, ορισμένες εκτιμήσεις ή αναφορές 

γίνονται από χαμηλόβαθμους αξιωματούχους που πιθανόν έχουν περιορισμένη 

κατανόηση αυτών που περιγράφουν. 

 

Η Στρατηγική Αξιολόγηση μέχρι την Τουρκική Εισβολή 

 
Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974, αποτέλεσε στρατηγικό 

αιφνιδιασμό για την Ελλάδα. Ο όρος ‘στρατηγικός αιφνιδιασμός’ υπό την ευρεία 

έννοια αναφέρεται ‘στην ξαφνική συνειδητοποίηση ότι κάποιος ενεργεί βασιζόμενος 

                                            
57 Τσαγλαγιαγκίλ, Οι Αναμνήσεις μου, 263-72 και Oran, Turkish Foreign Policy, 445. 
58 Για παράδειγμα από σκοπιμότητα ή κακό υπολογισμό, ο Αμερικανός αρχηγός ΓΕΕΘΑ Earle Wheeler 

ενημερώνοντας τον Πρόεδρο του ανέφερε ότι η εκτίμησή του ήταν ότι η Τουρκία με έξι μεραρχίες στη 

Θράκη έναντι τεσσάρων ελληνικών, μπορούσε να προελάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Βλ. Foreign 

Relations of the United States (FRUS), 1965–8, Vol. XVI, Cyprus; Greece; Turkey, The Cyprus Crises of 1967 and 

Vance Mediation Sept.– Dec. 1967 (Washington DC: Government Printing Office, 2000), 332. Summary Notes 

of the 579th Meeting of the National Security Council, Washington, November 29, 1967 και Παπαχελάς, Ο 

Βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας, 400-01. 
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σε εσφαλμένη αντίληψη περί απειλής.’59 Όταν λέμε ότι μια χώρα υφίσταται 

στρατηγικό αιφνιδιασμό εννοούμε ‘ότι το θύμα δεν έχει υπολογίσει εάν, πότε, πού ή 

πώς θα ενεργήσει ο αντίπαλος.’60 Ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας αποτυχίας, το θύμα 

δεν προετοιμάζεται στρατιωτικά και εμφανίζεται εξαιρετικά ευάλωτο σε εχθρική 

επίθεση. Περιπτώσεις στρατηγικού αιφνιδιασμού έχουμε πολλές, ειδικά στον εικοστό 

αιώνα, όπως για παράδειγμα η γερμανική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση το 1941, η 

ιαπωνική επίθεση εναντίον των Αμερικανών στο Pearl Harbor το 1941 και η αραβική 

επίθεση εναντίον του Ισραήλ το 1973. Η πρωτοτυπία της ελληνικής περίπτωσης 

έγκειται στο γεγονός ότι η Ελλάδα προκάλεσε την τουρκική εισβολή με το 

πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου στις 15 Ιουλίου 1974, δεν προετοιμάσθηκε και 

τελικά αιφνιδιάσθηκε σε όλα τα επίπεδα με την τουρκική εισβολή στις 20 Ιουλίου 1974 

και αφότου εκδηλώθηκε η εισβολή, στην ουσία δεν αντέδρασε στρατιωτικά και τήρησε 

παθητική στάση. Θα προχωρήσουμε στη στρατηγική αξιολόγηση της περιόδου μέχρι 

την τουρκική εισβολή, αναλύοντας τα τέσσερα επιμέρους στοιχεία ή διαδικασίες της 

που προαναφέρθηκαν, δηλαδή την ανταλλαγή πληροφοριών, τον στρατηγικό 

συντονισμό, τη συγκριτική ανάλυση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 

Η ανταλλαγή πληροφοριών 

Για να εξετάσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών ως συστατικό στοιχείο της 

στρατηγικής αξιολόγησης, χρειάζεται να δούμε πώς λειτουργούσε το δικτατορικό 

καθεστώς της Ελλάδας το 1974. Στις 25 Νοεμβρίου 1973 ο ταξίαρχος Δημήτριος 

Ιωαννίδης ανέτρεψε το προηγούμενο καθεστώς του Γεωργίου Παπαδοπούλου, που 

είχε προκύψει από το πραξικόπημα στις 21 Απριλίου 1967 και του οποίου υπήρξε ένας 

εκ των πρωταγωνιστών. Στο νέο καθεστώς ο Ιωαννίδης ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος 

και όχι ‘πρώτος μεταξύ ίσων’, όπως ήταν αρχικά ο Παπαδόπουλος στην ομάδα που 

πραγματοποίησε το πραξικόπημα στις 21 Απριλίου. Ο Ιωαννίδης στηρίζονταν σε μια 

ομάδα πιστών χαμηλόβαθμων αξιωματικών, που υπηρετούσαν σε καίριες θέσεις και 

της οποίας ήταν ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός. 61 

Η κυβέρνηση που ανέλαβε αποτελούταν από πολλούς πολιτικούς - μη 

στρατιωτικούς μάλλον παρά πολιτικούς με την πλήρη έννοια του όρου - οι οποίοι, από 

τον πρωθυπουργό Αδαμάντιο Ανδρουτσόπουλο μέχρι τον τελευταίο υπουργό, δεν 

διέθεταν καμία πραγματική εξουσία. Εκτός από τον πρωθυπουργό και τους 

υπουργούς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων επίσης 

δεν διέθεταν πραγματική εξουσία, επειδή όλοι όφειλαν τη θέση τους στον Ιωαννίδη. 

Στα γραφεία του Προέδρου και των αρχηγών, όπως και εκείνα των διοικητών 

                                            
59 Ariel Levite, Intelligence and Strategic Surprises, (New York: Columbia University Press, 1987), 1 και Uri Bar-

Joseph, Intelligence Success and Failure: The Human Factor, (New York: Oxford University Press, 2017), 9. 
60 Richard Betts, Surprise Attack: Lessons for Defense Planning, (Washington DC: Brookings Institution, 1982), 4. 
61 Σταύρος Ψυχάρης, Τα Παρασκήνια της Αλλαγής, (Αθήνα : 1976), 27-52, Νίκος Κακαουνάκης. 2650 

Μερόνυχτα Συνωμοσίας, Τόμος Β, (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1976), 47-132 και Θάνος Βερέμης, Ο 

Στρατός στην Ελληνική Πολιτική. Από την Ανεξαρτησία έως τη Δημοκρατία, (Αθήνα: Κούρριερ, 2000), 

269. 
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σχηματισμών υπήρχαν αξιωματικοί της ομάδας Ιωαννίδη οι οποίοι ασκούσαν τον 

έλεγχο και διέθεταν άτυπη εξουσία πολύ ανώτερη του βαθμού τους.62 

Tο νέο καθεστώς παρουσίαζε την ιδιομορφία ότι ο πολιτικός του ηγήτορας, ο 

ταξίαρχος Ιωαννίδης, ήταν ‘αόρατος’, έχοντας διατηρήσει μόνο την ταπεινή θέση του 

διευθυντή της Ελληνικής Στρατιωτικής Αστυνομίας (ΕΣΑ). Ένας τέτοιος ρόλος τού 

παρείχε ένα σημαντικό πλεονέκτημα: μπορούσε να ελέγχει με το δίκτυό του τους 

πάντες και ο ίδιος να παραμένει στο παρασκήνιο, αόρατος, χωρίς να εκτίθεται με 

ενέργειες, πράξεις ή παραλείψεις. Βεβαίως αυτό το συνωμοτικό σύστημα ήταν ίσως 

ιδανικό για την εσωτερική ασφάλεια του καθεστώτος, εφόσον δεν ανέκυπταν σοβαρά 

ζητήματα, διότι όταν ενέσκηψε η κρίση τον Ιούλιο του 1974 φάνηκε ότι ήταν αδύνατο 

να λειτουργήσει. 

Εκτός των άλλων όμως, η επιλογή του Ιωαννίδη να παραμείνει απλώς 

διευθυντής της ΕΣΑ και όχι να αναλάβει φανερά τον ρόλο που του αναλογούσε, είχε 

και άλλες συνέπειες. Ένας πρόεδρος ή ένας πρωθυπουργός, εκτός του ότι είναι 

ορατός, έχει εκ της θέσεώς του τη δυνατότητα να συναντά και να συνομιλεί με 

διάφορους αξιωματούχους. Ακόμη και ένας δικτάτορας με απομονωμένο καθεστώς, 

μπορεί να συναντήσει ομολόγους του, ξένους υπουργούς, πρέσβεις και άλλους 

σημαίνοντες. Ο Ιωαννίδης όμως στέρησε από τον εαυτό του τις πληροφορίες που 

μπορεί να έχει ένας αρχηγός κράτους καθόσον δεν συνομιλούσε με κανέναν πέρα 

από την ομάδα του. Ακόμη και ο Αμερικανός πρέσβης Henry Tasca θεωρούσε 

υποτιμητικό να τον συναντήσει, με αποτέλεσμα ακόμη και η φυσιολογική ροή 

πληροφοριών αλλά και η απλή ανταλλαγή απόψεων, ευνόητες υπό άλλο καθεστώς, 

να είναι  δυσχερείς έως αδύνατες.63 Επιπλέον, ο Ιωαννίδης στέρησε από τον εαυτό του 

τη δυνατότητα να έχει πιο σφαιρική αντίληψη των γεγονότων και να συζητεί με 

ανθρώπους πέραν του επαγγέλματός του. 

Η επαφή του Ιωαννίδη με τον έξω κόσμο περιοριζόταν στις συναντήσεις με 

χαμηλόβαθμους αξιωματούχους της CIA στο γραφείο του Διευθυντή Καταδρομών του 

Αρχηγείου Στρατού. Μαζί τους ο Ιωαννίδης μάλλον αισθανόταν βολικά γιατί 

συμμερίζονταν την έντονη αντικομουνιστική ιδεολογία και οι Αμερικανοί θα του 

διοχέτευαν τις πληροφορίες που ήθελαν, παρά το αντίθετο.64 Ένας αρχηγός κράτους 

που λειτουργεί με τέτοιο τρόπο σημαίνει ότι έχει κλείσει εθελοντικά τους διαύλους 

πληροφοριών που έχει κάθε λειτουργικό κράτος. 

Ωστόσο και η ανταλλαγή πληροφοριών με τον Πρόεδρο, τον πρωθυπουργό ή 

τους αρχηγούς των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων δεν ήταν εκείνη ενός πολιτικού 

ηγήτορα με τους συμβούλους του, αλλά ενός αρχηγού με τους υφισταμένους του. 

Όλοι όφειλαν τις θέσεις τους στον Ιωαννίδη και ο ίδιος δεν αντάλλασσε πληροφορίες 

                                            
62 Στο απολογητικό του έργο ο Γρηγόριος Μπονάνος, Η Αλήθεια: 21η Απριλίου – 25η Νοεμβρίου – 

Κυπριακόν (Αθήνα, 1986), 144-45, τους αποκαλεί ‘ηρακλείς’ του καθεστώτος. 
63 Μάλιστα τον αποκαλούσε ‘μπάτσο’, βλ. τη συνέντευξή του στον Arnaud de Brochgrave, ‘Tasca: The 

Inside Story’, Newsweek (September 2, 1974):34. 
64 Tim Weiner, Legacy of Ashes: The History of the CIA, (New York: Doubleday, 2007), 331-32 και Αλέξης 

Παπαχελάς, ‘Ποιος Εξαπάτησε Ποιον;’ Το ΒΗΜΑ, 18 Ιουλίου1999. 
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μαζί τους αλλά τους έλεγε αυτά που ήθελε και δεν είχε λόγο να ακούσει τις απόψεις 

τους. Απόψεις αντάλλασσε με τα μέλη της ομάδας, της ‘αυλής’ του, οι οποίοι όμως 

ήταν αξιωματικοί αρκετά νεότεροί του, από λοχαγοί έως αντισυνταγματάρχες, τον 

θεωρούσαν αρχηγό τους και πολύ δύσκολα θα διαφωνούσαν μαζί του. 

 

Ο στρατηγικός συντονισμός 

Η Ελλάδα δημιούργησε σχετικά ενωρίς πολιτικοστρατιωτικούς θεσμούς στο 

ανώτατο επίπεδο. Ήδη από το 1929 προβλέφθηκε η λειτουργία του Ανωτάτου 

Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης (ΑΣΕΑ) και στη συνέχεια το 1935 του Ανωτάτου 

Πολεμικού Συμβουλίου Το πρώτο ήταν ο πρόδρομος του σημερινού Κυβερνητικού 

Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) ενώ το δεύτερο αντιστοιχούσε περίπου 

στο σημερινό Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) όταν δεν υπήρχε 

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).65 Το ΑΣΕΑ λειτούργησε επί κυβερνήσεως 

Μεταξά, κυρίως ως βήμα συζητήσεων για την προμήθεια εξοπλισμών παρά ως 

όργανο χάραξης στρατηγικής.66 Μεταπολεμικά έχουμε την επανασύσταση των ίδιων 

θεσμών από το 1945 και από το 1950 τη δημιουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

και του ΓΕΕΘΑ. Πέραν όμως της μετονομασίας του ΑΣΕΑ σε ΚΥΣΕΑ, εντός των 

επομένων 65 ετών, δεν επήλθε κάποια ουσιώδης αλλαγή στο ανώτατο πολιτικο-

στρατιωτικό επίπεδο.67 Το ΑΣΕΑ τόσο στην περίοδο της δικτατορίας αλλά και πριν 

όπως και μετά μέχρι σήμερα, συνερχόταν για να επικυρώσει την επιλογή των 

αρχηγών των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και να λαμβάνει αποφάσεις για 

εξοπλιστικά προγράμματα. Στερούμενο γραμματείας ή οποιουδήποτε 

υποστηρικτικού μηχανισμού το ΑΣΕΑ δεν αποτελούσε στην ουσία όργανο 

στρατηγικού συντονισμού. Είναι ενδιαφέρον ότι το 1968 το ΓΕΕΘΑ μετονομάσθηκε σε 

Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΕΔ), με τον αρχηγό του να διοικεί από τον καιρό της 

ειρήνης και τους τρείς κλάδους των ενόπλων δυνάμεων.68 Παρότι έχουμε πλήρη 

διακλαδική διοίκηση σε ένα πρώιμο στάδιο, στην κρίση του 1974 αποδείχθηκε ότι οι 

αρχηγοί των κλάδων χρησιμοποίησαν αυτήν τη δομή για να αποσείσουν τις ευθύνες 

τους και να τις επιρρίψουν στον αρχηγό του ΑΕΔ.69 

                                            
65 Νίκος Αλιβιζάτος, Η Συνταγματική  Θέση των Ενόπλων Δυνάμεων, Α' Τόμος  (Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. 

Σάκκουλας), 1987, 113-14. 
66 Υπάρχει η πλήρης σειρά των πρακτικών και των αποφάσεων μεταξύ Ιανουαρίου 1936 και Οκτωβρίου 

1940 στο Κωνσταντίνος Βλάσσης, Οι Εξοπλισμοί της Ελλάδος 1936-1940, (Αθήνα: Δούρειος Ίππος, 2011). 
67  Αλιβιζάτος, Η Συνταγματική  Θέση των Ενόπλων Δυνάμεων, 115-36. 
68 Νομοθετικό Διάταγμα Αριθ. 58, Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των Οργάνων της Διοικήσεως 

και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων, (Αθήνα: Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 293, 14 Δεκεμβρίου 

1968). 
69 Όπως προκύπτει από τις απολογητικές αναφορές των αρχηγών αεροπορίας και ναυτικού, Ίδρυμα 

Κωνσταντίνος Καραμανλής (ΙΚΚ), Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή Φ. 39.439, Αναφορά του 

Αλεξάνδρου Παπανικολάου, Αρχηγού Αεροπορίας προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως και τον 

Υπουργό Εθνικής Αμύνης, με θέμα : Η Ελληνική Αεροπορία Κατά την Περίοδον 25 Νοεμβρίου 1973- 24 

Ιουλίου 1974, 20 Σεπτεμβρίου 1974 και Πέτρος Αραπάκης, Το Τέλος της Σιωπής, (Αθήνα: Νέα Σύνορα - 

Α. Λιβάνης, 2000). Βλ. επίσης για το θέμα της αποστολής των υποβρυχίων και των αεροσκαφών στην 
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Βεβαίως συντονισμός μπορούσε να επιτευχθεί και χωρίς την ύπαρξη ειδικού 

προς τούτο οργάνου. Ιδιαίτερα ο συντονισμός με την εξωτερική πολιτική υπήρξε 

τραγικός. Από την αρχή οι δικτάτορες έτρεφαν βαθιά δυσπιστία προς τους 

διπλωμάτες και δεν ήθελαν να τους χρησιμοποιήσουν ή να ακούσουν τις απόψεις 

τους.70 Την τραγική κατάσταση περιγράφουν οι πρέσβεις Λαγάκος, Θεοδωρόπουλος 

και Αλεξανδράκης ως εξής: ’ο αγώνας τους (των διπλωματών) ήταν χαμένος εκ των 

προτέρων γιατί δεν είχαν καμία επικοινωνία με τον αόρατο δικτάτορα και καμία 

δυνατότητα να τον επηρεάσουν. Το Κυπριακό τώρα χειριζόταν ειδικό γραφείο του 

Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων και κύκλος φανατικών αντιμακαριακών αξιωματικών 

στην Αθήνα και στη Λευκωσία, που είχαν την εμπιστοσύνη του Ιωαννίδη’.71 

Από τις αρχές του 1974 και μετά το θάνατο του στρατηγού Γεωργίου Γρίβα, η 

κατάσταση στην Κύπρο είχε αρχίσει να οξύνεται μεταξύ μακαριακών και 

αντιμακαριακών, ενώ η ελληνική κυβέρνηση υποστήριζε την ΕΟΚΑ Β’ και όλες τις 

αντιμακαριακές ενέργειες. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε σε κανένα επίπεδο συνεργασία 

περί της ακολουθητέας στρατηγικής, ούτε καν συνομιλία αρμοδίων φορέων. Το 

υπουργείο εξωτερικών αντάλλασσε επιστολές με το ΑΕΔ σαν να επρόκειτο για 

εκπροσώπους διαφορετικών κρατών. Ενώ οι προϊστάμενοί τους δεν μιλούσαν μεταξύ 

τους καθώς δεν υπήρχε κάποιο βήμα για να συναντηθούν, πραγματοποιήθηκαν δύο 

συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων του υπουργείου Εξωτερικών και του ΑΕΔ στις 1 

Ιουνίου και 2 Ιουλίου 1974 για τα θέματα της Κύπρου. Στις συναντήσεις αυτές, όπως 

και σε όλες τις συναντήσεις στις οποίες οι προϊστάμενοι δεν συμφωνούν ή δεν έχουν 

επαφές μεταξύ τους, δεν υπήρχε περίπτωση να συντεθούν απόψεις παρά μόνο οι 

εκπρόσωποι να ανταλλάξουν παράλληλους μονόλογους.72 

Πάντως από το υπουργείο εξωτερικών, που είναι και αρμόδιο για την εκτίμηση 

της διεθνούς κατάστασης, καταβλήθηκαν προσπάθειες από τον υπουργό μέχρι τους 

αρμόδιους διπλωμάτες ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση στην Κύπρο και να μην 

προχωρήσει το πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου για την ανατροπή του Μακαρίου. Οι 

ηχηρές διαδοχικές παραιτήσεις του υπουργού Σπύρου Τετενέ στις 8 Ιουνίου, του 

Γενικού Διευθυντή Άγγελου Βλάχου στις 29 Ιουνίου και του Διευθυντή Πολιτικών 

Υποθέσεων Ιωάννη Τζούνη στις 8 Ιουλίου, όλης δηλαδή της ηγεσίας δηλαδή του 

υπουργείου δεν έφεραν αποτέλεσμα. Επιπλέον, ο πρέσβης μας στην Άγκυρα 

Δημήτριος Κοσμαδόπουλος παραιτήθηκε στις 16 Ιουλίου, μην έχοντας άλλον τρόπο 

                                                                                                                                                 
Κύπρο, Βουλή των Ελλήνων-Βουλή των Αντιπροσώπων, Φάκελος Κύπρου, Τόμος Α,΄ Τα Πορίσματα  της 

Εξεταστικής Επιτροπής  της Βουλής των Ελλήνων και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, (Αθήνα-Λευκωσία, 2018), 93-97. 
70 Μενέλαος Αλεξανδράκης, Βύρων Θεοδωρόπουλος και Ευστάθιος Λαγάκος, Το Κυπριακό 1950-1974, 

Μια Ενδοσκόπηση, (Αθήνα: Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1987), 105. 
71 Στο ίδιο, 69. Βεβαίως ούτε οι διπλωμάτες είναι απαλλαγμένοι από στερεότυπα για τους 

στρατιωτικούς. 
72 Νικόλαος Κουνινιώτης, Επτά Μήνες για το Πραξικόπημα και την Εισβολή Υπουργείο Εξωτερικών: 

Αγώνες και Αγωνίες τις Τραγικές Εκείνες Ημέρες, (Αθήνα: Ποταμός, 2012), 93 και 120. 
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να εκφράσει την αντίθεσή του.73 Από την άλλη, δεν παραιτήθηκε οποιοσδήποτε 

άλλος, όχι μόνο από τους υπουργούς της κυβέρνησης αλλά ούτε και από την ηγεσία 

των ενόπλων δυνάμεων, πλην του αντιστρατήγου Γεωργίου Ντενίση, διοικητού του 

ΓΕΕΦ. 

 

Συγκριτική ανάλυση 

Στη συγκριτική ανάλυση εξετάζουμε τις πληροφορίες περί του εχθρού και   

αξιολογούμε παράλληλα και τις δικές μας δυνατότητες. Αρχίζοντας από τον εχθρό, η 

ποιότητα των αποτελεσμάτων στον κόσμο των πληροφοριών και ιδιαίτερα της 

στρατηγικής προειδοποίησης, εξαρτάται από την ανεύρεση λύσεων σε προβλήματα 

που έχουν σχέση περισσότερο με την ανθρώπινη φύση παρά με την τεχνολογία. 

Τέτοια προβλήματα είναι η ανθρώπινη ψυχολογία και η πολιτική, οι ευσεβείς πόθοι, 

οι εθνικές προκαταλήψεις, η αντίληψη και η παρανόηση  της πραγματικότητας, τα 

αντιτιθέμενα συμφέροντα και οι οργανωτικές αδυναμίες.74 Η Roberta Wohlstetter με το 

έργο αναφοράς της για το Pearl Harbor, επικεντρώθηκε για πρώτη φορά στο ζήτημα 

της ανθρώπινης αντίληψης σε οποιαδήποτε κρίση. Υποστήριξε δε ότι, ο αιφνιδιασμός 

επέρχεται όχι επειδή λείπουν οι πληροφορίες αλλά επειδή είναι δύσκολο να διακρίνει 

κανείς το «σήμα» από τα «παράσιτα», τις ορθές δηλαδή από τις λανθασμένες 

πληροφορίες.75 

Την όλη εργασία των πληροφοριών μπορούμε να τη διακρίνουμε σε τρία 

επίπεδα: τη συλλογή, την ανάλυση και την αποδοχή. Η αποδοχή περιλαμβάνει την 

ετοιμότητα των πολιτικών να κάνουν χρήση των πληροφοριών στη διαμόρφωση της 

πολιτικής τους. Εφόσον, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ο αιφνιδιασμός δεν προκύπτει 

από έλλειψη πληροφοριών, η οποιαδήποτε επιτυχία πρέπει ν’ αναζητηθεί στα 

επίπεδα της ανάλυσης και της αποδοχής.76 Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται για 

τον εχθρό αφορούν είτε στις προθέσεις είτε στις δυνατότητές του. Παρότι ο 

διαχωρισμός αυτός φαίνεται αρκετά εύκολος, στην πράξη η διαλογή, η εκτίμηση και η 

επιβεβαίωση είναι εξαιρετικά σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες καθώς και ένα 

από τα σοβαρότερα ζητήματα της ανάλυσης. Είναι ευνόητο ότι είναι πολύ πιο εύκολο 

να συλλέξει κάποιος πληροφορίες για τις δυνατότητες παρά για τις προθέσεις του 

αντιπάλου.77 

                                            
73 Στο ίδιο, 115-37 
74 Michael Handel, ‘Intelligence and the Problem of Strategic Surprise’ στο Richard Betts και Thomas 

Mahnken, Paradoxes of Strategic Intelligence: Essays in Honor of Michael I. Handel, (London: Frank Cass, 2003), 6. 
75  Roberta Wohlstetter, Pearl Harbor: Warning and Decision (Stanford: Stanford University Press, 1962) και 

Abraham Ben-Zvi, ‘Intention, Capability and Surprise: A Comparative Analysis’, The Journal of Strategic 

Studies, Vol. 13, Νο. 4, (December 1990), 19-20 καθώς και Eliot Cohen and John Gooch, Military Misfortunes: 

The Anatomy of Failure in War, (New York: The Free Press, 1990). Για την αντίληψη και την παρανόηση στις 

διεθνείς σχέσεις, βλ. επίσης Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics (Princeton: 

Princeton University Press, 2017). 
76 Handel, ‘Intelligence and the Problem of Strategic Surprise’, 7-8. 
77 Στο ίδιο, 11-12. 
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Και στην περίπτωση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974 δεν 

έλειψαν οι πληροφορίες για τις τουρκικές κινήσεις και δυνατότητες, ειδικά μετά το 

πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου. Οι προετοιμασίες των Τούρκων από τις 16 

μέχρι τις 19 Ιουλίου ήταν πολυσχιδείς, όπως είναι φυσικό για μία τέτοιας έκτασης 

αποβατική επιχείρηση και ήταν αδύνατο να παραμείνουν μυστικές. Αναφέρθηκαν δε 

στην ελληνική πλευρά από μία σωρεία πηγών.78 Όλες αυτές οι πληροφορίες όμως 

προσέκρουσαν στα επίπεδα της ανάλυσης και της αποδοχής: ο Ιωαννίδης είχε  

προεξοφλήσει ότι οι Τούρκοι δεν θα επενέβαιναν στην Κύπρο και επομένως δεν 

αποδέχονταν την ερμηνεία ότι οι δραστηριότητες των Τούρκων σήμαιναν 

προετοιμασία για αποβατική επιχείρηση.79 Η πεποίθηση του Ιωαννίδη περί μη 

επέμβασης της Τουρκίας είχε μεταφερθεί σε όλα τα επίπεδα, από την Κρατική 

Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ), το ΑΕΔ και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς 

(ΓΕΕΦ) στην Κύπρο.   

Χαρακτηριστικό της παραπάνω κατάστασης αποτελεί η εκτίμηση πληροφοριών 

της ΚΥΠ στις 19 Ιουλίου. Ο Ιωαννίδης, ισχυρίζεται ο Μπονάνος, είχε ζητήσει να 

αντικατασταθεί ο διοικητής της ΚΥΠ αντιστράτηγος Λάμπρος Σταθόπουλος, επειδή 

διόγκωνε και παρερμήνευε τις πληροφορίες. Οπότε, συμμορφούμενος ο Σταθόπουλος 

επισκέφθηκε δύο φορές τον Μπονάνο το πρωί στις 19 Ιουλίου καθησυχάζοντάς  τον, 

ότι η τουρκική δραστηριότητα ήταν συνήθης.80 Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο  

Σταθόπουλος υιοθέτησε την εκτίμηση που υπέβαλε το κλιμάκιο Κύπρου της ΚΥΠ ότι 

‘ο εχθρός δύναται να προβεί εις αποβατικήν ενέργειαν από νυκτός 19/20 Ιουλίου 1974 

διά... εις τας ακτάς της Κυρηνείας... ενισχυόμενος και... και υποστηριζόμενος...’. Στο 

τέλος όμως πρόσθεσε τη φράση, ‘εφόσον οι πολιτικοστρατηγικές συνθήκες το 

επιτρέψουν’. Με τον τρόπο αυτό ακύρωνε την ουσία της προηγούμενης εκτίμησης, 

αφήνοντας αμφιβολίες για την πρόθεση, έτσι ώστε να ευθυγραμμισθεί με την άποψη 

                                            
78 Γεώργιος, Σέργης,  Η Μάχη της Κύπρου, (Αθήνα: Αδελφοί Βλάσση,1996), 223-37, Ιωάννης Μπήτος, Από 

την Πράσινη Γραμμή στους Δύο Αττίλες, (Αθήνα: 1997), 227-28, Γεώργιος Τσουμής, Ενθυμήματα & 

Τεκμήρια Πληροφοριών της ΚΥΠ για Κύπρο και Εγγύς Ανατολή, (Αθήνα: Δούρειος Ίππος, 2011), 62-72 και 

Παύλος Αποστολίδης, Μυστική Δράση : Υπηρεσίες Πληροφοριών στην Ελλάδα, (Αθήνα : Εκδόσεις 

Παπαζήση, 2014), 214-17. Επίσης, Βουλή των Ελλήνων, Φάκελος Κύπρου, Τόμος Α΄ Τα Πορίσματα, 81-84. 

Επιπρόσθετα, την άνοιξη του 1973 οι στρατιωτικοί ακόλουθοι της Βρετανίας και των ΗΠΑ 

παρουσιάζονταν αυθόρμητα, για δικούς τους λόγους, στο ΓΕΕΦ και παρέδιδαν λεπτομερείς 

πληροφορίες για τα τουρκικά σχέδια, που αποδείχθηκαν ακριβείς ενάμιση χρόνο αργότερα με την 

τουρκική εισβολή. Λεπτομέρειες στο Χαραλαμπόπουλος, Περιμένοντας τον Αττίλα, 326-56. 
79 Για τις σχέσεις του Ιωαννίδη με τη CIA και τις διαβεβαιώσεις που πίστευε ότι είχε βλ. μεταξύ άλλων 

Σωτήρης Ριζάς, Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δικτατορία των Συνταγματαρχών και το Κυπριακό Ζήτημα, 

1967-1974, (Αθήνα: Πατάκης, 2002), 211-13, Αλέξης Παπαχελάς, ‘Ποιος Εξαπατά Ποιον’ ΤΟ ΒΗΜΑ, 18 

Ιουλίου 1999, του ιδίου, ‘’Ο Ιωαννίδης Βρίζει τον Κίσινγκερ: Η Άγνωστη Συνομιλία με τον Αγγελιοφόρο 

της CIA’, Το ΒΗΜΑ, 25 Ιουλίου 1999 καθώς και ‘’Οι Σχέσεις της CIA με τον Δ. Ιωαννίδη’, ΤΟ ΒΗΜΑ, 24 

Νοεμβρίου 2008, Στάθης Ευσταθιάδης, ‘‘Η Ώρα του Αττίλα’, Το ΒΗΜΑ, 20 Ιουλίου 2008, Θεόδωρος 

Κουλουμπής, ‘Η Σχέση Χένρι Κίσινγκερ και Δημήτρη Ιωαννίδη Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 22 Αυγούστου 2010 

και ‘Ο Αόρατος Δικτάτορας και η Εισβολή στην Κύπρο’, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 22 Αυγούστου 2010. 
80 Μπονάνος, Η Αλήθεια, 234, Αποστολίδης, Μυστική Δράση, 217. 
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του Ιωαννίδη, παρά με την πραγματικότητα.81 Πρόκειται για σαφέστατο παράδειγμα 

‘πολιτικοποίησης’ της πληροφορίας για να τύχει της αποδοχής του πολιτικού 

προϊσταμένου. 

Εκτός όμως από την εκτίμηση περί του εχθρού σημαντικό ρόλο παίζει και η 

γνώση των δικών μας δυνατοτήτων και η συγκριτική τους αντιπαραβολή με εκείνες 

του εχθρού. Η αποτίμηση των φιλίων δυνατοτήτων δεν είναι κάτι που προκύπτει 

αυτονόητα αλλά απαιτεί εξαιρετική επαγγελματική και οργανωτική ικανότητα για να 

προχωρήσει κάποιος πέρα από την απλή απαρίθμηση προσωπικού, οπλικών 

συστημάτων και υλικού. Απαραίτητες προϋποθέσεις επομένως είναι ο 

επαγγελματισμός και η αξιοκρατία στις προαγωγές και τις τοποθετήσεις. Εν τούτοις 

και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είχαν υπονομευθεί ιδιαίτερα στην περίοδο της 

δικτατορίας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η υπονόμευση άρχισε μετά την 21η Απριλίου 

1967. 

Ο επαγγελματισμός είναι κατά τον Huntington ένα από τα τρία βασικά 

χαρακτηριστικά ενός στρατού, μαζί με την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και τον 

ιδιαίτερο επαγγελματικό του χαρακτήρα.82 Η συμμετοχή των αξιωματικών στην 

πολιτική και η ανάληψη πολιτικών θέσεων διέβρωσαν τον επαγγελματισμό του 

στρατού. Εν ενεργεία ή αμέσως μετά την αποστρατεία αξιωματικοί ανέλαβαν θέσεις 

σε υπουργεία, δημόσιους οργανισμούς, περιφέρειες, νομούς και δήμους, νοσοκομεία 

και τηλεοπτικούς σταθμούς. Η ανάληψη τέτοιων θέσεων από τους αξιωματικούς, 

πέρα από την εξειδίκευσή τους, διέβρωσε τον επαγγελματισμό του στρατού.83 

Ως προς το ζήτημα της αξιοκρατίας κρίνουμε σημαντικό να επισημάνουμε δύο 

στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι εκείνο που θεωρούταν ως το πρώτιστο προσόν ιδιαίτερα 

για τους ανώτατους βαθμούς, ήταν η πολιτική συμμόρφωση με το καθεστώς και όχι 

τα επαγγελματικά προσόντα. Συνέπεια αυτής της αρχής είναι ότι από την 

εγκαθίδρυση της δικτατορίας ένας σημαντικός αριθμός αξιωματικών βρέθηκε εκτός 

στρατού, επειδή δεν συμφωνούσαν με το στρατιωτικό καθεστώς. Μία άλλη συνέπεια 

είναι ότι με τη λογική και τα προσόντα των πειθήνιων οργάνων έφτασε η Ελλάδα τον 

Ιούλιο του 1974 να έχει αρχηγό των ενόπλων της δυνάμεων τον Γρηγόριο Μπονάνο 

και διοικητή του ΓΕΕΦ στην Κύπρο τον ταξίαρχο Μιχαήλ Γεωργίτση. Δείγμα της 

ικανότητας του πρώτου, αποτελεί το γεγονός ότι ενώ αργά το βράδυ της 18ης Ιουλίου 

1974 ειδοποιήθηκε ότι οι Τούρκοι επιβιβάζουν δυνάμεις επί πλοίων, εκείνον 

απασχόλησε περισσότερο το γεγονός ότι δεν υπήρχε εκτίμηση της ΚΥΠ και στην 

ουσία δεν προέβη σε οποιαδήποτε σημαντική ενέργεια.84 Ο δεύτερος, αν και δέχθηκε 

                                            
81 Τσουμής Ενθυμήματα & Τεκμήρια Πληροφοριών της ΚΥΠ, 68 και 274. 
82 Huntington, The Soldier and the State, 11-18. 
83 Αριθμητικά στοιχεία όπως στο Μελέτης Μελετόπουλος,. Η Δικτατορία των Συνταγματαρχών: 

Κοινωνία, Ιδεολογία, Οικονομία,  (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1996), 439-42. Για παρόμοια φαινόμενα 

στην Αργεντινή βλ. Francisco Fernando de Santibañes. ‘The Effectiveness of Military Governments during 

War The Case of Argentina in the Malvinas’, Armed Forces and Society, Vol. 33, No. 4. (July 2007), 628. 
84 Την νοοτροπία αυτή ενός κατώτερου γραφειοκράτη επιτελούς την αποκαλύπτει ο ίδιος στο 

απολογητικό του έργο Μπονάνος, Η Αλήθεια, 233, που δεν κατάλαβε ότι περισσότερο τον εκθέτει παρά 
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να εκτελέσει το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου, κατά την τουρκική απόβαση 

επέδειξε πλήρη αδυναμία αντίδρασης, ζητούσε δε συνεχώς οδηγίες για το τι έπρεπε 

να πράξει, ακόμη και όταν οι Τούρκοι βομβάρδιζαν το νησί.85 Το δεύτερο στοιχείο είναι 

η έλλειψη σεβασμού στον κυριότερο θεσμό ενός στρατού, την ιεραρχία των βαθμών. 

Κατώτεροι αξιωματικοί, στυλοβάτες του καθεστώτος, ανέλαβαν ρόλους πέρα από το 

βαθμό τους, αντικαθιστώντας τη φυσική ιεραρχία, με συνέπειες καταστροφικές  για 

την πειθαρχία και το ηθικό.   

 

Λήψη αποφάσεων 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι κρίσιμης σημασίας για τη στρατηγική 

αξιολόγηση, αλλά με κάπως πιο διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τα προηγούμενα 

στοιχεία της στρατηγικής αξιολόγησης. Τα προηγούμενα τρία στοιχεία έχουν σχέση 

με τις πληροφορίες που διαμορφώνουν τις στρατηγικές επιλογές που έχει στη διάθεσή 

του ένας ηγέτης σε μία διεθνή κρίση. Αντιθέτως, η διαδικασία λήψης απόφασης 

επηρεάζει την ικανότητα να επιλέγει ο ηγέτης τη συγκεκριμένη στρατηγική και να τη 

μεταφράζει σε πρακτικές ενέργειες προς υλοποίηση. Όλες οι διαβουλεύσεις και οι 

αναλύσεις είναι άχρηστες, αν δεν υπάρχει ένας σαφής μηχανισμός λήψεως 

αποφάσεων.86 

Στο καθεστώς Ιωαννίδη, οι θεσμοί λήψεως αποφάσεων δεν λειτουργούσαν και οι 

αποφάσεις λαμβάνονταν από τον ίδιο τον δικτάτορα, που συγκέντρωνε όλη την 

εξουσία. Το υπουργικό συμβούλιο, το ΑΣΕΑ, το Ανώτατο Συμβούλιο Ενόπλων 

Δυνάμεων (ΑΣΕΔ) και άλλα όργανα λειτουργούσαν προσχηματικά για να 

υλοποιήσουν τις αποφάσεις του Ιωαννίδη, στον οποίο όλοι όφειλαν τις θέσεις τους. 

Από τον Ιανουάριο του 1974 ο Ιωαννίδης με τη σύμφωνη γνώμη του ‘πρωθυπουργού’ 

καθόρισε κάθε μήνα να συναντώνται στο σπίτι του Ανδρουτσόπουλου μαζί με τον 

Γκιζίκη και τον Μπονάνο, ώστε ν’ αντιμετωπίζουν από κοινού τα διάφορα 

προβλήματα και να αποφασίζουν για τον περαιτέρω χειρισμό τους. Όπως όμως 

αποδείχθηκε, κανένα πρόβλημα δεν αντιμετωπίσθηκε, ούτε ελήφθη κάποια 

σημαντική απόφαση στις συσκέψεις αυτές. Με τις συσκέψεις αυτές δινόταν η 

εντύπωση κάποιας συλλογικότητας στον τρόπο λήψεως των αποφάσεων Ήταν 

ωστόσο τυπικές συναντήσεις που χρησίμευαν στο να προσδώσει ο Ιωαννίδης 

νομιμοφάνεια στις αποφάσεις του. Πραγματοποιήθηκαν έξι τέτοιες συναντήσεις 

μέχρι τον Ιούνιο του 1974.87 Από τον Απρίλιο του 1974 καθιερώθηκαν και εβδομαδιαίες 

συσκέψεις μεταξύ Γκιζίκη, Μπονάνου και Ιωαννίδη στο σπίτι του Γκιζίκη, για να 

                                                                                                                                                 
τον δικαιολογεί. Βλ. επίσης κριτική για το ίδιο θέμα στο Χαραλαμπόπουλος, Περιμένοντας τον Αττίλα, 

263-64. 
85 Μπονάνος, Η Αλήθεια, 247, Σέργης,  Η Μάχη της Κύπρου, 654, Μπήτος, Από την Πράσινη Γραμμή στους 

Δύο Αττίλες, 274-75. Βεβαίως ο Μπονάνος τον κατηγορεί και για να αποσείσει τις δικές του ευθύνες. 
86 Brooks, Shaping Strategy, 40 
87 Τις περιγράφει ο Μπονάνος, Η Αλήθεια,163-74. 



 

         ΚΥΠΡΟΣ 1974: ΣΤΡΓΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΣΤΡΤΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 

45 

 

υπάρξει, υποτίθεται, συντονισμός απόψεων πριν τη συνάντηση με τον 

Ανδρουτσόπουλο. Και αυτές, όμως, ήταν τυπικές συναντήσεις άνευ περιεχομένου.88 

Η σοβαρότερη από τις αποφάσεις του καθεστώτος Ιωαννίδη για την Κύπρο ήταν 

εκείνη για τη βίαιη ανατροπή του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Η απόφαση είχε ληφθεί πολύ πριν την εκδήλωση του 

πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου 1974. Ο Ιωαννίδης ενημέρωσε τους Γκιζίκη, 

Ανδρουτσόπουλο και Μπονάνο στη μηνιαία συνάντησή τους του Απριλίου ότι ‘πρέπει 

να τελειώνουμε με τον Μακάριο’. Ο Ιωαννίδης είχε λάβει την απόφαση για ανατροπή 

του Μακαρίου ενωρίτερα με τον στενό κύκλο των υποστηρικτών του, προτού την 

ανακοινώσει στους άλλους τρεις. Στη συνέχεια ο Ιωαννίδης με τον Μπονάνο 

επέλεξαν ως υπεύθυνους για την υλοποίηση του πραξικοπήματος τον ταξίαρχο 

Γεωργίτση και τον συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Κομπόκη.89 

Η απόφαση του Ιωαννίδη για το πραξικόπημα στηρίχθηκε σε δύο προϋποθέσεις. 

Η πρώτη ήταν ότι η ενέργεια είχε τη συγκατάθεση ή τη σιωπηλή έγκριση των 

Αμερικανών. Στη σύσκεψη της 20ης Ιουλίου, μετά την έναρξη της τουρκικής εισβολής, 

με τον Αμερικανό υφυπουργό εξωτερικών Joseph Sisco, ο Ιωαννίδης φέρεται να είπε 

‘μας εξαπατήσατε’.90 Μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστό ποιες διαβεβαιώσεις είχε ο 

Ιωαννίδης και από ποιους Αμερικανούς. Πάντως δεν ήταν από τους επίσημους 

διπλωματικούς διαύλους, διότι οι επαφές του Ιωαννίδη ήταν με το κλιμάκιο της CIA.91 

Η δεύτερη προϋπόθεση ήταν ότι η Τουρκία δεν θα αντιδράσει στην ανατροπή του 

Μακαρίου, πολύ δε περισσότερο δεν θα εισβάλει στην Κύπρο. Υπήρχαν πολλοί λόγοι 

που καθιστούσαν την τουρκική στρατιωτική επέμβαση αναπόφευκτη και τούτο δεν 

αποτελεί μόνο εκ των υστέρων σοφία. Πρώτα απ’ όλα, η Τουρκία είχε διακηρύξει 

επανειλημμένα ότι θα αντιδρούσε σε οποιαδήποτε ενέργεια που απέβλεπε σε Ένωση 

της Κύπρου με την Ελλάδα. Ο Ιωαννίδης μάλλον πίστευε ότι οι Αμερικανοί θα 

απέτρεπαν τους Τούρκους από το να επέμβουν στρατιωτικά. Παρά το γεγονός ότι οι 

Αμερικανοί είχαν αποτρέψει στρατιωτική επέμβαση των Τούρκων στην Κύπρο το 1964 

και το 1967, η κατάσταση είχε διαφοροποιηθεί το 1974. Επιπλέον, οι σχέσεις της 

Αθήνας με την Άγκυρα είχαν χειροτερεύσει από το προηγούμενο έτος λόγω του 

ζητήματος του Αιγαίου. Εκτός αυτού, το ελληνικό καθεστώς ήταν ήδη 

απονομιμοποιημένο διεθνώς και το πραξικόπημα στην Κύπρο το απομόνωσε 

περαιτέρω, με συνέπεια η Ελλάδα να βρεθεί χωρίς κανένα σύμμαχο. Ακόμη και η 

Σοβιετική Ένωση, στην οποία υπολόγιζε ο Μακάριος, δεν αντέδρασε στην τουρκική 

εισβολή.92 Οι προϋποθέσεις επομένως στις οποίες βασίσθηκε η απόφαση του Ιωαννίδη 

                                            
88 Στο ίδιο, 174. 
89 Στο ίδιο, 169,  Μπήτος, Από την Πράσινη Γραμμή στους Δύο Αττίλες ,184, 192 και Βουλή των Ελλήνων, 

Φάκελος Κύπρου, Τόμος Α΄ Τα Πορίσματα, 68 και 191 
90 Στο ίδιο, 77 και 204, Σέργης, Η Μάχη της Κύπρου, 406 και Ριζάς, Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δικτατορία 

των Συνταγματαρχών και το Κυπριακό Ζήτημα, 211. 
91 Για τις σχέσεις του Ιωαννίδη με τους Αμερικανούς και τις διαβεβαιώσεις βλ. υποσημ. 79. 
92 Tozun Bahcheli, ‘Cyprus 1974: Turkey’s Military Success Followed by Political Stalemate,’ Mediterranean 

Quarterly, Vol. 25, No. 1, (Winter 2014), 10-11. 
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για το πραξικόπημα στην Κύπρο αποδείχθηκαν όχι απλώς λανθασμένες, αλλά 

καταστροφικές.  

Είναι χρήσιμο εδώ να κάνουμε μία σύγκριση με την Αργεντινή το 1982. Η 

απόφαση της δικτατορικής κυβέρνησης να καταλάβει τα νησιά Falklands στηρίχθηκε 

επίσης σε δύο εξίσου λανθασμένες προϋποθέσεις: ότι θα έχουν την υποστήριξη των 

Αμερικανών και ότι η Βρετανία δεν θα επέμβει. Όμως ο στρατηγός Leopoldo Galtieri, 

που ακριβώς όπως και ο Ιωαννίδης κατηγόρησε τους Αμερικανούς ότι τον 

εξαπάτησαν και τον πρόδωσαν, εξασφάλισε τουλάχιστον κάποια συναίνεση των 

πολιτικών δυνάμεων της χώρας.93 

Τους λόγους αυτής της μοιραίας και καταστροφικής απόφασης πρέπει να τους 

αναζητήσουμε στο προσωπικό υπόβαθρο του Ιωαννίδη και του περιβάλλοντός του. 

Πρώτον, το σώμα των Ελλήνων αξιωματικών που πολέμησαν στον Εμφύλιο Πόλεμο 

διακατέχονταν από ισχυρά αντικομμουνιστικά αισθήματα. Ο Ιωαννίδης ιδίως ήταν 

φανατικός αντικομμουνιστής και επιπλέον μισούσε τον Μακάριο. Ο 

αντικομμουνισμός, η βοήθεια των Αμερικανών και η είσοδος της χώρας στο ΝΑΤΟ, 

που εγγυώνταν την ασφάλειά της έναντι των βορείων κομμουνιστών γειτόνων της, 

ένωναν την Ελλάδα με τη δυτική συμμαχία. Ο Ιωαννίδης αισθάνονταν άνετα με τους 

συνομιλητές του, κατώτερους αξιωματούχους της CIA, με τους οποίους τον ένωνε ο 

αντικομμουνισμός. Σε ένα τέτοιο κλίμα, δεν ήταν δύσκολο για τον Ιωαννίδη να 

συγχέει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας του με εκείνα των Αμερικανών.94 Ο 

Μακάριος υποστηριζόταν από το κομμουνιστικό ΑΚΕΛ, είχε σχέσεις με τη Σοβιετική 

Ένωση και ήταν αντίθετος με την Ένωση, άρα μισητός με όλα τα ιωαννιδικά κριτήρια. 

Δεύτερον, ο Ιωαννίδης δεν είχε ταξιδέψει ποτέ έξω από τη χώρα και η ‘ανάγνωση’ του 

διεθνούς περιβάλλοντος που έκανε, ήταν δέσμια των προκαταλήψεων και του στενού 

του ορίζοντα. Έχοντας αναλωθεί σε όλη τη σταδιοδρομία του σε συνωμοσίες και 

κινήματα στο εσωτερικό της χώρας, θεωρούσε ότι μπορούσε να εξάγει τον τρόπο 

ενεργείας του και σε άλλη χώρα, δίχως να προκληθεί καμία αντίδραση.95 Ο Ιωαννίδης 

επέδειξε πλήρη στρατηγικό ‘αναλφαβητισμό’, χωρίς να είναι ο μόνος αφού και η 

στρατιωτική ηγεσία σκέφτονταν με παρόμοιο τρόπο. Την επιτομή της απουσίας 

οποιασδήποτε στρατηγικής αίσθησης, εξέφρασε με εντυπωσιακό τρόπο ο 

αντιστράτηγος Γρηγόριος Σπαντιδάκης στην ελληνοτουρκική συνάντηση της 

Κεσσάνης τον Σεπτέμβριο του 1967. Ο και αντιπρόεδρος της δικτατορικής κυβέρνησης, 

έκανε ‘έκκληση’ προς τους Τούρκους να δεχθούν την Ένωση, ‘αφού η Τουρκία είχε 

έκταση μεγαλύτερη από τη Γαλλία και η Κύπρος ήταν τόσο μικρή, που δεν άξιζε καν 

τον κόπο να ασχολούνται με αυτή’.96 

                                            
93  Carlos Moneta, “The Malvinas Conflict: Some Elements for an Analysis of the Argentine Military 

Regime’s Decision-Making Process, 1976–82.” Millennium, Vol. 13, No. 3, (Winter 1984), 319. 
94  Constantine Danopoulos, ‘The Greek Military Regime (1967-1974) and the Cyprus Question Origins and 

Goals’, Journal of Political and Military Sociology, Vol. 10, (Fall 1982),:257-273. 
95 Ο Ιωαννίδης και ο Παπαδόπουλος ‘ανταγωνίζονταν’ μεταξύ τους για το ποιος έπρεπε να θεωρηθεί 

μεγαλύτερος συνωμότης, Κακαουνάκης. 2650 Μερόνυχτα Συνωμοσίας, Τόμος Α, 7. 
96 Αλεξανδράκης κ.ά, Το Κυπριακό 1950-1974, 107. 
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Τέλος, ένα άλλο φαινόμενο που οδήγησε στη λήψη και αποδοχή της μοιραίας 

απόφασης, είναι η εκδήλωση ομαδικής σκέψης. Η ομαδική σκέψη αποτελεί έναν 

τρόπο σκέψης κατά τον οποίο τα μέλη μίας ομάδας υιοθετούν μια άποψη ή ένα 

συμπέρασμα που αντιπροσωπεύει τη συναίνεση της ομάδας, ανεξάρτητα του αν τα 

μέλη της πιστεύουν ότι η άποψη είναι βάσιμη, ορθή ή η βέλτιστη.97 Σε ένα στρατιωτικό 

καθεστώς, όπου όλοι ανήκουν στην ίδια επαγγελματική κατηγορία, είναι εύκολο να 

δημιουργηθεί ομαδική σκέψη.98 Ο Eliot Cohen στο Supreme Command υποστηρίζει ότι οι 

πιο επιτυχημένοι πολιτικοί σε πολεμική περίοδο, είναι εκείνοι οι οποίοι συνεχώς 

επεμβαίνουν στα επιχειρησιακά ζητήματα και προκαλούν τους στρατιωτικούς, 

αμφισβητώντας διαρκώς τις αποφάσεις τους. Οι πολιτικοί συνεισφέρουν μια 

διαφορετική οπτική των πραγμάτων, λαμβάνοντας υπόψη γεγονότα που 

παραβλέπουν οι στρατιωτικοί και ερμηνεύοντας με διαφορετικό τρόπο τα 

στρατιωτικά θέματα.99 Εν απουσία πολιτικού ελέγχου, καθίσταται ευκολότερο για 

τους στρατιωτικούς να εκδηλώσουν ομοιόμορφη ομαδική σκέψη. 

 

Η Ελληνική Στρατιωτική Στρατηγική: 20 Ιουλίου-16 Αυγούστου 

 
Δέκα χρόνια έστελλε τις μέλισσές του ο Ονήσιλος 

να μας κεντρίσουν 

να μας ξυπνήσουν 

να μας φέρουν ένα μήνυμα. 
  

Δέκα χιλιάδες μέλισσες έστειλε ο Ονήσιλος 

κι όλες ψοφήσανε απάνω στο παχύ μας δέρμα 

χωρίς τίποτα να νιώσουμε.100 

 

Η ελληνική στρατηγική, από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο στις 20 

Ιουλίου μέχρι την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της στις 16 Αυγούστου 1974, 

εξετάζεται ως ενιαία. Ωστόσο, συνήθως γίνεται διάκριση τριών φάσεων, ήτοι η 

εισβολή από 20 μέχρι 23 Ιουλίου, κατόπιν η καθεστωτική αλλαγή στην Ελλάδα στις 24 

Ιουλίου και η περίοδος των διαπραγματεύσεων μέχρι τις 13 Αυγούστου και, τέλος, η 

περίοδος από 14 έως 16 Αυγούστου με την επέκταση του προγεφυρώματος από τους 

Τούρκους και την κατάληψη του 36% του κυπριακού εδάφους. Εν τούτοις εδώ 

εξετάζεται ως ενιαίο σύνολο επειδή επί της ουσίας σε όλο αυτό το διάστημα η 

ελληνική στρατηγική δεν μεταβλήθηκε. Ακολουθώντας κατά βάση το μοντέλο του 

                                            
97 Irving Janis, Victims of Groupthink; A Psychological Study of Foreign-Policy Decisions and Fiascoes, (Boston: 

Houghton Mifflin, 1982), 2-12. 
98 Για παρόμοια φαινόμενα στην Αργεντινή, βλ. Santibañes. ‘The Effectiveness of Military Governments’, 

628. 
99 Cohen, Supreme Command, 129-32 για το παράδειγμα του Churchill. 
100 Παντελής Μηχανικός, ‘Ονήσιλος’, Κατάθεση, 1975. 



 

  ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ 

48 
 

Eliot Cohen, τα στοιχεία της στρατηγικής που αναλύονται είναι οι προϋποθέσεις, η 

σύζευξη σκοπών-μέσων-τρόπων, το ρίσκο, οι προτεραιότητες και η θεωρία νίκης.101 

  

Προϋποθέσεις 

Με τον όρο προϋπόθεση εννοείται κάτι το οποίο προς το παρόν δεν είναι γνωστό 

με βεβαιότητα ότι είναι αληθές, λαμβάνεται ωστόσο ως δεδομένο ότι είναι αληθές. Οι 

προϋποθέσεις αφορούν ζητήματα που δεν είναι γνωστά σήμερα και θα γίνουν 

γνωστά στο μέλλον. Πρέπει επομένως συνεχώς να επανεξετάζονται για να 

διαπιστωθεί αν πράγματι ισχύουν. Οι προϋποθέσεις αποτελούν βασικό στοιχείο κάθε 

συζήτησης περί στρατηγικής και πρέπει να εξάγονται πριν την έναρξη οποιασδήποτε 

σχεδίασης.102 Η Ελλάδα είχε ήδη εδράσει την εκτέλεση του πραξικοπήματος για 

ανατροπή του Μακαρίου σε δύο προϋποθέσεις που αποδείχθηκαν καταστροφικές: ότι 

οι Αμερικανοί έδωσαν το πράσινο φως για το πραξικόπημα και ότι οι Τούρκοι δεν θα 

επενέβαιναν στην Κύπρο. Όταν στις 20 Ιουλίου άρχισε η τουρκική απόβαση, η 

ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία αιφνιδιάσθηκε απόλυτα και υπερίσχυσαν 

σε όλα τα κλιμάκια η σύγχυση, ο αυτοσχεδιασμός, η έλλειψη συντονισμού και η 

απελπισία. Ορισμένες φορές βεβαίως οι προϋποθέσεις, αντί να χρησιμοποιούνται εκ 

των προτέρων για την εκπόνηση της στρατηγικής, η επίκληση τους γίνεται εκ των 

υστέρων, για να δικαιολογηθούν πράξεις ή παραλείψεις. Στην περίπτωση της 

τουρκικής εισβολής στο διάστημα από 20 Ιουλίου έως 16 Αυγούστου 1974, 

αναφέρθηκαν ή έγινε επίκληση από τους πρωταγωνιστές, σε τρεις προϋποθέσεις, 

περισσότερο για τη δικαιολόγηση της απραξίας.  

Η πρώτη είναι ο περιβόητος από βορρά κίνδυνος. Είναι γεγονός ότι ο κίνδυνος 

από την πλευρά της Βουλγαρίας ήταν εγγεγραμμένος στην ελληνική στρατηγική 

κουλτούρα από τις αρχές του εικοστού αιώνα. Ο κίνδυνος έγινε εντονότερος, 

λαμβάνοντας και ιδεολογική χροιά μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου και την 

ίδρυση των συνασπισμών.103 Όμως το να ισχυρίζεται κάποιος το 1974 ότι σε περίπτωση 

ελληνοτουρκικού πολέμου η Βουλγαρία θα επιτίθετο στην Ελλάδα αποτελεί μάλλον 

υπερβολή, διότι αυτό θα οδηγούσε σε ευρύτερη σύρραξη, ξεφεύγοντας εντελώς από το 

διμερές επίπεδο. Τον κίνδυνο από πλευράς Βουλγαρίας, μαζί με κινήσεις ρωσικών 

αεροσκαφών προς νότο, επικαλέσθηκε η στρατιωτική ηγεσία για την περίοδο 20 με 24 

Ιουλίου.104 Είναι ενδιαφέρον ότι τον ίδιο κίνδυνο βουλγαρικής επίθεσης με σοβιετική 

                                            
101 Για το μοντέλο του Eliot Cohen βλ. Του ιδίου, ‘Obama's COIN Toss’, The Washington Post, December 6, 

2009 Kevin Benson, ‘Do Something: A Model for the Development of 21st Century Strategy’, Infinity Journal, 

Vol. 4, No. 1, (Summer 2014), 14-16 και T.X. Hammes, ‘Offshore Control: A Proposed Strategy for an 

Unlikely Conflict’, Strategic Forum, Institute for National Strategic Studies, No. 278, (June 2015), 3. 
102 Για μια συζήτηση για το ρόλο των προϋποθέσεων, βλ. Colin Gray, Perspectives on Strategy, (Oxford: 

Oxford University Press, 2013), 28-31, Ben Lombardi, ‘Assumptions and Grand Strategy’, Parameters, Vol. 41, 

No 1, (Spring 2011), 29-40 και στο T. X. Hammes, ‘Assumptions: A Fatal Oversight’, Infinity Journal, Vol. 1, 

No. 1, (Winter 2010), 4-6.   
103 Χατζηβασιλείου, Στα Σύνορα Των Κόσμων Η Ελλάδα και ο Ψυχρός Πόλεμος. 
104  Αρχείο Ευάγγελου Αβέρωφ Φ. 82/1/1/6, Έκθεσις επί Ενισχύσεων προς Εθνικήν Φρουράν Κύπρου Κατά 

τας Επιχειρήσεις 20 Ιουλ-2 Αυγ. 1974, 02 Αυγ. 1974. Η έκθεση, που υπογράφεται και από τους τέσσερεις 
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συμμετοχή επικαλέσθηκε και ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας 

Ευάγγελος Αβέρωφ, σε συνάντησή του με τον Αμερικανό πρέσβη Tasca στις 26 Ιουλίου 

1974. Παρά ταύτα αυτό το σενάριο, ακόμη και στον Αμερικανό πρέσβη, με μία μάλλον 

διπλωματική διατύπωση, φάνηκε “υπερβολικό και μη ρεαλιστικό’.105 Είναι δύσκολο να 

εξηγήσει κάποιος την ελληνική στρατιωτική και πολιτική ηγεσία να ανησυχεί 

περισσότερο από τους Αμερικάνους για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ και τη γενίκευση της 

σύρραξης. Ακόμα και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόνισε στη σύσκεψη με τη 

στρατιωτική ηγεσία στις 3 Αυγούστου, ότι η θέση της Ελλάδος καθίστατο 

δυσμενέστερη διότι σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία, η Βουλγαρία μπορεί να 

εισέβαλε στη χώρα. Ο δε αρχηγός Στρατού Ανδρέας Γαλατσάνος, σε έγγραφη 

απάντησή του προς τον υπουργό Άμυνας στις 14 Αυγούστου, με την έναρξη δηλαδή 

της τουρκικής εισβολής, εκτιμούσε πως σε περίπτωση βουλγαρικής επιθέσεως οι 

ελληνικές δυνάμεις από την τοποθεσία του Έβρου, έπρεπε ενδεχομένως να 

συμπτυχθούν μέχρι της γραμμής του Στρυμώνα ποταμού.106   

Η δεύτερη προϋπόθεση αλλά και δικαιολογία απραξίας που επικαλέσθηκε τόσο 

η δικτατορική όσο και η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας είναι ότι η Ελλάδα δεν διέθετε 

τις στρατιωτικές δυνατότητες για να αντιπαρατεθεί στην Τουρκία. Αυτό όμως το 

επιχείρημα θα εξετασθεί στη συνέχεια, στη συζήτηση για τους σκοπούς και τα μέσα. 

Η τρίτη προϋπόθεση, αν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως τέτοια, είναι η αποχώρηση της 

Ελλάδος από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ στις 14 Αυγούστου, με σκοπό να 

ασκήσει πίεση στη Συμμαχία για να ενδιαφερθεί θετικά για την επίλυση του 

Κυπριακού. Η ενέργεια αυτή όμως το μόνο που κατόρθωσε ήταν η εκτόνωση της 

λαϊκής αγανάκτησης.107 Κατά τα άλλα είναι ενδιαφέρον ότι η Βρετανία ήδη από το 

1958, και σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, ισχυριζόταν πως μία αποχώρηση της Ελλάδας 

από το ΝΑΤΟ μπορούσε να είναι και πλεονεκτική.108 Οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοι 

γνώριζαν πως η Ελλάδα είχε μεγαλύτερη ανάγκη τη Συμμαχία από ότι το ΝΑΤΟ την 

Ελλάδα. Εκείνο που ήθελαν να αποφύγουν οι Αμερικανοί και το μόνο που ενείχε 

σημαντική διαπραγματευτική ισχύ, ήταν ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος. Η Ελλάδα 

όμως ήταν τόσο φοβισμένη η ίδια με μια τέτοια προοπτική που δεν τολμούσε να 

απειλήσει με πόλεμο και αυτό το γνώριζαν εχθροί και φίλοι. 

 
                                                                                                                                                 
αρχηγούς, αποτελεί την επίσημη θέση της στρατιωτικής ηγεσίας για το τι έπραξε η Ελλάδα το επίμαχο 

διάστημα. Ακόμη και ο ‘πρωθυπουργός’ του Ιωαννίδη χαρακτηρίζει ως μύθο τα της βουλγαρικής 

απειλής, βλ. Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος, Η Μαρτυρία Ενός Πρωθυπουργού, (Αθήνα : Tο 

Οικονομικόν, 1993), 367-74. 
105 From American Embassy Athens to Secretary of State Washington DC NIACT Immediate 4576, 262230Z 

JUL 74, Cyprus: Conversation with Defense Minister Averoff. 
106 Αρχείο Ευάγγελου Αβέρωφ, Φ. 24/1/6/1, Αναφορά Αρχηγού Στρατού προς Υπουργόν Εθνικής Άμυνας, 

14 Αυγ. 1974. 
107 Κωνσταντίνος Σβολόπουλος (Γεν. επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής Αρχείο: Γεγονότα και Κείμενα: 

Τόμος 8. Η Δύσκολη Μεταπολίτευση, (Αθήνα: Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής, 2005), 89. 
108 Evanthis Hatzivassiliou, Cold War Pressures, Regional Strategies and Relative Decline: British Military 

and Strategic Planning for Cyprus 1950-60, The Journal of Military History, Vol. 73, No 4, (October 2009), 1162. 
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Στόχοι  

Οι στόχοι μίας στρατηγικής μπορεί να έχουν δηλωθεί ή να μην είναι 

διατυπωμένοι. Ο δηλωμένος στόχος της δικτατορίας του Ιωαννίδη για την ανατροπή 

του Μακαρίου ήταν ότι θα οδηγούσε στην ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να φαντασθεί κάποιος πώς μια τέτοια ενέργεια, θα κατέληγε 

στην ένωση, με τόσους δρώντες στο προσκήνιο και με τόσα αντιτιθέμενα συμφέροντα. 

Αφότου όμως άρχισε η τουρκική εισβολή στις 20 Ιουλίου, ο πολιτικός σκοπός ενός 

πολέμου θα όφειλε να είναι η αποτροπή της διχοτόμησης της Κύπρου και ο 

στρατιωτικός σκοπός η απόκρουση της τουρκικής εισβολής.  

Αντί αυτών, ωστόσο, οι αρχηγοί των επιτελείων ισχυρίσθηκαν ότι ο (πολιτικός) 

σκοπός ήταν η αποφυγή του πολέμου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και επομένως 

δεν έπρεπε να αποσταλούν ενισχύσεις στην Κύπρο (στρατιωτικός σκοπός) για να μην 

εμπλακούν στον αγώνα.109 Ένα τέτοιο επιχείρημα όμως, πέραν του ότι είναι ανήθικο, 

επιπλέον στερείται λογικής: Η Ελλάδα με τις ενέργειές της προ(σ)καλεί την τουρκική 

εισβολή, δεν στέλνει ενισχύσεις για την απόκρουση της εισβολής για να μην 

προκληθεί ελληνοτουρκικός πόλεμος, μολονότι ελληνικές δυνάμεις προσβάλλονταν 

από τους Τούρκους. 

Η ίδια περίπου λογική επικράτησε και με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας αν 

και είναι γεγονός ότι η στρατιωτική κατάσταση ήταν δυσμενέστερη για την Ελλάδα. 

Το επιχείρημα συνοψίζεται ως εξής: Δεν υπερασπιζόμαστε την Κύπρο επειδή η 

Τουρκία έχει “γεωγραφικά πλεονεκτήματα” και η αντιμετώπιση των Τούρκων ήταν 

αδύνατη λόγω αποστάσεως και τετελεσμένων γεγονότων.110 Παρατηρούμε στην 

προκειμένη περίπτωση μία αντιστροφή των όρων για τους οποίους διεξάγεται ο 

πόλεμος.  Μία χώρα εμπλέκεται σε πόλεμο για να υπερασπισθεί συμφέροντα 

επιβιώσεως ή ζωτικής σημασίας. Αν η Κύπρος - μείζον τμήμα του Ελληνισμού - δεν 

υπάγεται στα συμφέροντα επιβιώσεως ή τα ζωτικά της Ελλάδας, τότε είναι να απορεί 

κανείς για ποιό λόγο η χώρα θα χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική της ισχύ. Κατά τον 

Clausewitz ο πόλεμος έχει τη δική του γραμματική όχι όμως και  αυτόνομη λογική. Η 

πολιτική παρέχει τη λογική στον πόλεμο και επομένως κατέχει μία πρωταρχική και 

καθοριστική θέση στη χάραξη της στρατηγικής.111  

Με άλλα λόγια η πολιτική μπορεί να επιλέξει την προσφυγή στον πόλεμο 

(λογική) ακόμα και αν έχει αμφιβολίες για τις στρατιωτικές δυνατότητες 

(γραμματική). Και τούτο είναι κάτι που έχει συμβεί πολλάκις στην ιστορία. Η Ελλάδα 

αποφάσισε να αμυνθεί και εναντίον της Γερμανίας το 1941, παρότι γνώριζε ότι δεν 

είχε τις στρατιωτικές δυνατότητες. Επιπλέον, αρνήθηκε να συμπτυχθεί στη γραμμή 

του Αλιάκμονα, που ήταν οικονομικότερη και ισχυρότερη και να εγκαταλείψει χωρίς 

αγώνα τη Μακεδονία και τη Θράκη στους Γερμανούς και τους Βουλγάρους. Η 

                                            
109 Αρχείο Ευάγγελου Αβέρωφ, Φ. 82/1/1/6, Έκθεσις επί Ενισχύσεων προς Εθνικήν Φρουράν. 
110 Ραδιοτηλεοπτικό μήνυμα Κωνσταντίνου Καραμανλή 15 Αυγ. 1974 στο Κωνσταντίνος Καραμανλής 

Αρχείο: Τόμος 8. Η Δύσκολη Μεταπολίτευση, 94-5. 
111 Clausewitz, On War, 605. 
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πρόταση των Βρετανών ήταν σύμφωνη με τη στρατιωτική γραμματική, η ελληνική 

όμως απόφαση ήταν πολιτικά ορθή.112 Η Βρετανία ανέλαβε την εκστρατεία για την 

απελευθέρωση των Falklands στα οποία ζούσαν 1813 Βρετανοί και μερικές χιλιάδες 

πρόβατα ενώ η Αργεντινή κατέλαβε τα Falklands και στη συνέχεια τα 

υπερασπίσθηκε, χωρίς να κατοικεί ούτε ένας Αργεντινός σε αυτά.113 Πέρα από 

συναισθηματικούς λόγους, η Ελλάδα έχει και στρατηγικό συμφέρον να υπερασπισθεί 

την Κύπρο. Η απόφασή της να μην το πράξει, τραυμάτισε έκτοτε πολύ σοβαρά την 

αυτοπεποίθηση και την αποτρεπτική της φήμη. 

 

Τα Μέσα  

Τα μέσα είναι οι πόροι που καθορίζουν τις στρατιωτικές δυνατότητες. Στην 

προκειμένη περίπτωση κρίνεται σκόπιμο να εξετασθούν οι επιχειρησιακοί 

παράγοντες του χώρου, του χρόνου και των δυνάμεων στο σύνολό τους και στην 

αλληλοσυσχέτισή τους και όχι απλώς και μόνο οι δυνάμεις. Όσο υψηλότερο είναι το 

επίπεδο του πολέμου, τόσο μεγαλύτερη είναι η σημασία των παραγόντων του χρόνου, 

του χώρου και των δυνάμεων. Η διατήρηση της ελευθερίας ενεργείας για την επίτευξη 

ενός στόχου και ο περιορισμός, αντίστοιχα, της ελευθερίας ενεργείας του εχθρού, 

απαιτεί την αξιολόγηση των φιλίων και εχθρικών δυνάμεων, του χώρου στον οποίο 

ενεργούν, καθώς και του χρόνου που είναι απαραίτητος για την επίτευξη του σκοπού. 

Ο χώρος: Ο παράγοντας του χώρου είναι σύνθετος και περιλαμβάνει πολλά 

στοιχεία, το έδαφος, τη θάλασσα, τον εναέριο χώρο που επηρεάζουν τη 

χρησιμοποίηση και την αποτελεσματικότητα των χερσαίων, ναυτικών και 

αεροπορικών δυνάμεων.114 Η γεωγραφία φαίνεται εκ πρώτης όψεως να ευνοεί την 

Τουρκία, δεδομένου ότι ο ελληνικός χώρος συνιστά μία γεωγραφική ‘ανορθογραφία’. 

Πέραν όμως του ότι δεν υφίσταται γεωγραφικός ντετερμινισμός, η γεωγραφία δεν 

προσφέρει μόνο πλεονεκτήματα στη μία πλευρά και μειονεκτήματα στην άλλη.115 Σε 

σχέση με την Τουρκία, το θέατρο επιχειρήσεων διαιρείται σε τρεις περιοχές 

επιχειρήσεων: της Κύπρου, του Αιγαίου και του Έβρου.116 

Η Κύπρος, το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, βρίσκεται πολύ εγγύτερα 

της Τουρκίας σε σχέση με την Ελλάδα, απέχοντας 70 χλμ από τις πλησιέστερες 

τουρκικές ακτές και 400 χλμ από τη Ρόδο. Επομένως η τουρκική αεροπορία είχε το 
                                            
112 Για μια σχετικά πρόσφατη διαπραγμάτευση Steven Morewood, ‘Failure of a Mission: Anthony Eden's 

Balkans Odyssey to save Greece, 12 February ‒ 7 April 1941’, Global War Studies, Vol. 10, Nο 1, (June 2013), 6-

75. 
113 Lawrence Freedman, The Official History of the Falklands Campaign, Vol. 1: The Origins of the Falklands War, 

(London: Routledge, 2005), 2. 
114 Milan Vego, Operational Warfare, (Newport: Naval Warfare College, 2000), 33. 
115 Για τη γεωγραφία Ελλάδας και Τουρκίας, βλ. τη συζήτηση στο Γκαρτζονίκας, ‘Η Εθνική Ισχύς και το 

Πρώτο Πλήγμα από τον Μεταξά στον Κονδύλη’, 68-71. 
116 Οι περιοχές αυτές επιχειρήσεων αναφέρονται λανθασμένα σε διάφορα κείμενα ως θέατρα 

επιχειρήσεων. Θέατρο επιχειρήσεων ορίζεται μόνον όταν υπάρχει ένας διακλαδικός διοικητής και 

διοικεί δυνάμεις και των τριών κλάδων. Η σημερινή δομή διοικήσεως και ελέγχου των ελληνικών 

ενόπλων δυνάμεων δεν ανταποκρίνεται στη γεωμετρία του θεάτρου επιχειρήσεων. 
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πλεονέκτημα της μικρότερης απόστασης, διότι από την Κυρήνεια το Incirlik απέχει 

270 χλμ, η Αττάλεια 280 χλμ και το Ικόνιο 300 χλμ. Από την Κυρήνεια το αεροδρόμιο 

της Ρόδου απέχει 470 χλμ,, του Καστελλίου 740 χλμ και της Σούδας 870 χλμ. Το λιμάνι 

της Κυρήνειας απέχει από τη Μερσίνα 200 χλμ, την Αλεξανδρέττα 290 χλμ και τη 

Ρόδο 450 χλμ.117 Όταν αναφερόμαστε σε αποστάσεις για την αεροπορία, και για να 

θέσουμε το ζήτημα σε μία συγκριτική προοπτική, να έχουμε υπόψη μας ότι η 

αεροπορία της Αργεντινής διεξήγαγε το 1982 τον πόλεμο για τα Falklands, 

επιχειρώντας από τέσσερα αεροδρόμια τα οποία απείχαν πάνω από 700 χλμ από τα 

νησιά.118 Δηλαδή οι Αργεντινοί υπερασπίσθηκαν τα Falklands, παρά το γεγονός ότι 

ήταν πιο μακριά για εκείνους απ’ ότι η Κύπρος από την Ελλάδα. Βεβαίως, για να 

αντισταθμίσει το μειονέκτημα, η Ελλάδα μπορούσε να προβεί σε τρεις ενέργειες. 

Πρώτον, να προμηθευθεί αεροσκάφη εναερίου ανεφοδιασμού, εφόσον το πρόβλημα 

είχε επισημανθεί από το 1964. Δεύτερον, να κατασκευάσει αεροδρόμια στην Κύπρο με 

την αναγκαία υποδομή, ώστε να επιχειρούν μαχητικά αεροσκάφη. Η αεροπορία της 

Αργεντινής, παρά την εκπληκτική της επίδοση, επικρίθηκε έντονα από όλους τους 

στρατηγικούς αναλυτές, επειδή κατά τον ένα μήνα που μεσολάβησε από την εισβολή 

στα Falklands μέχρι την έναρξη των επιχειρήσεων, δεν επεξέτεινε τον υπάρχοντα 

αεροδιάδρομο στο Port Stanley ώστε να μπορεί να δέχεται και υπερηχητικά 

μαχητικά.119 Τρίτον, εφόσον τα προηγούμενα δύο δεν πραγματοποιήθηκαν μέχρι το 

θέρος του 1974, η ελληνική αεροπορία μπορούσε να χρησιμοποιήσει το αεροδρόμιο της 

Ρόδου. Δεν το έπραξε, παρότι η θέση του βρίσκεται κατά σχεδόν 300 χλμ περίπου 

εγγύτερα προς την Κύπρο από το αεροδρόμιο του Καστελλίου, διότι η ελληνική 

πλευρά δεν είχε τη θέληση να επινοήσει τρόπους για να αντιμετωπίσει την 

κατάσταση.120 

Εκτός όμως από την εγγύτητα προς την Τουρκία, η Κύπρος ως χώρος διέθετε και 

το περαιτέρω μειονέκτημα για την ελληνική πλευρά, ότι και πριν την απόβαση 

υπήρχαν στο έδαφός της μικρότεροι ή μεγαλύτεροι θύλακες, που ελέγχονταν ήδη από 

το 1964 από την Τουρκία. Οι θύλακες επηρέασαν τις χερσαίες επιχειρήσεις με τρεις 

τρόπους: Πρώτον, εξέτρεψαν δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς για την εξάλειψή τους. 

Δεύτερον, η ύπαρξή τους κατέστησε ευχερέστερη και ασφαλέστερη τη δημιουργία 

αεροπρογεφυρωμάτων από τους Τούρκους. Τρίτον, ο θύλακας της Αγύρτας, που 

εκτεινόταν από τη Λευκωσία μέχρι το ζωτικό έδαφος των διαβάσεων του 

Πενταδακτύλου, ήταν τόσο κοντά στην θάλασσα ώστε η συνένωσή του με το 

                                            
117 Όλες οι αποστάσεις είναι υπολογισμένες από το Google Maps. 
118 Pedraja ‘The Argentine Air Force versus Britain’, 242 και James Corum, ‘Argentine Airpower in the 

Falklands War: An Operational View’, Air & Space Power Journal, Vol. 16, No. 3, (Fall 2002), 63. 
119 Lawrence Freedman, ‘Air Power and the Falklands, 1982’ στο John Andreas Olsen (ed.), A History of Air 

Warfare, (Dulles: Potomac Press, 2010), 160, Corum, ‘Argentine Airpower’, 73, Anthony Cordesman and 

Abraham Wagner, The Lessons of Modern War, Volume III: The Afghan and Falklands Conflicts. (Boulder: 

Westview Press, 1990), 313 και Jeffrey Ethell and Alfred Price, Air War South Atlantic (London: Book Club 

Associates, 1983), 28. 
120 Μήτσαινας,  Ελληνικά Φτερά στην Κύπρο, 272. 
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προγεφύρωμα αποδείχθηκε εύκολη και κρίσιμης σημασίας. Το ότι οι εφεδρείες της 

Εθνικής Φρουράς δεν στράφηκαν εναντίον του προγεφυρώματος αλλά εναντίον 

αυτού του θύλακα, αποδείχθηκε μοιραίο σφάλμα.121 

Το Αιγαίο ως θαλάσσιος χώρος είναι αρχιπέλαγος που για έναν επιτιθέμενο 

προσφέρει πολλές επιλογές για κατάληψη νησιών. Από την άλλη όμως, για έναν 

αμυνόμενο ο χώρος διαθέτει πολυάριθμους διαύλους, στενά και χώρους αποκρύψεως 

για να προβάλει αποτελεσματική άμυνα.  Στην περιοχή της Θράκης δε, η ύπαρξη του 

ποταμού Έβρου παρέχει στην ελληνική πλευρά ένα σοβαρό κώλυμα όπου μπορεί να 

αντιτάξει σθεναρή άμυνα. Για την Τουρκία η ανατολική Θράκη αποτελεί μόλις το 3% 

της συνολικής της έκτασης κι επομένως ο χώρος αυτός δεν της επιτρέπει να 

αναπτύξει μεγάλο αριθμό δυνάμεων και να εκμεταλλευθεί την αριθμητική της 

υπεροχή. Επιπρόσθετα, η ανατολική Θράκη διαχωρίζεται με τα Στενά του 

Ελλησπόντου από τον τουρκικό κορμό και επομένως είναι ευάλωτη σε επίθεση από 

δυσμάς προς ανατολάς και με μικρό βάθος. 

Οι Δυνάμεις: Η Τουρκία, λόγω του μεγέθους της διέθετε από τον δέκατο ένατο 

αιώνα μέχρι σήμερα αριθμητικά υπέρτερες ένοπλες δυνάμεις. Ίσως το 1974 να ήταν ο 

ευνοϊκότερος για την Ελλάδα συσχετισμός, αν εξαιρέσουμε την περίοδο 1919-21. Τα 

επίσημα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί για τη σύγκριση των δυνάμεων το 1974, είναι 

εκείνα που παρουσίασαν οι αρχηγοί των κλάδων στη σύσκεψη που 

πραγματοποιήθηκε στις 12 Αυγούστου 1974 στο γραφείο του Προέδρου της 

Δημοκρατίας για την εκτίμηση της στρατιωτικής κατάστασης.122 

Όσα παρουσίασαν οι αρχηγοί την ημέρα εκείνη συνιστούν το ναδίρ όχι μόνο της 

στρατηγικής αξιολόγησης, αλλά και του στρατιωτικού επαγγελματισμού και της 

υπευθυνότητας. Για να το θέσουμε απλά, χρησιμοποιώντας μία αγγλοσαξονική 

έκφραση, οι αρχηγοί ισχυρίσθηκαν ότι ο στρατός δεν μπορούσε να ‘πυροβολήσει στην 

ευθεία’ (shoot straight). Με τέτοιες εισηγήσεις η θέση οποιασδήποτε κυβέρνησης θα 

ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Η αντικατάσταση της στρατιωτικής ηγεσίας, όχι ίσως όλης, 

ήταν ένα από τα μέτρα που όφειλε να λάβει η κυβέρνηση ήδη από τις 2 Αυγούστου, 

μετά την απάντηση που έδωσε για τις ενέργειες στις οποίες προέβη με την έναρξη της 

τουρκικής εισβολής. Σαφώς δεν ήταν κάτι εύκολο, η συνέχιση όμως της ίδιας 

κατάστασης ήταν ακόμη χειρότερη και φυσικά δεν θα αποτελούσε κάτι μοναδικό 

στην ιστορία των πολιτικοστρατιωτικών σχέσεων των νεότερων χρόνων.123 Για 

παράδειγμα, οι Clemenceau, Lloyd George και Truman αντικατέστησαν εν καιρώ 

                                            
121 Σέργης,  Η Μάχη της Κύπρου, 245, 254 και Μπήτος, Από την Πράσινη Γραμμή στους Δύο Αττίλες, 242. 
122 Πρακτικό Συσκέψεως με Θέμα την Εξέταση της Καταστάσεως των Ενόπλων Δυνάμεων, 12 

Αυγούστου 1974, στο Κωνσταντίνος Καραμανλής Αρχείο: Τόμος 8., 69-75. 
123 Βλ. και την ανάλυση του στρατηγού Σιαπκαρά στο Ανδρέας Σιαπκαράς, ‘Η Ελευθερία της Κύπρου: 

Στρατηγική και Πολιτική από το 1950 μέχρι Σήμερα’, Περιοδικό Αντί, Τεύχος 50, (24 Ιουλίου 1976),14-20. 

Ο Αβέρωφ έστειλε επιστολή φιλοφρονήσεως στον Μπονάνο, με την οποία τον συνέχαιρε για την 

‘ωραία και αρίστη αποχαιρετιστήριο ημερήσια διαταγή του’, στον κύριο στρατιωτικό υπεύθυνο της 

απώλειας 36% του εδάφους της Κύπρου. Οι αρχηγοί της αεροπορίας και του ναυτικού 

αποστρατεύθηκαν στις αρχές του 1975. 
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πολέμου τις αντίστοιχες στρατιωτικές ηγεσίες. Οι αρχηγοί παρέθεσαν αριθμητικά 

στοιχεία για τα κύρια οπλικά συστήματα και στο τέλος, ανεξάρτητα αν αυτό 

προέκυπτε από τα στοιχεία καθαυτά, κατέληγαν ότι η συνολική αναλογία δυνάμεων 

ήταν 3 προς 1 υπέρ της Τουρκίας. Ίσως πίστευαν ότι η αναλογία 3 προς 1 είναι κατά 

κάποιο τρόπο ‘μαγική’, διότι αφενός θα την είχαν κάπου ακούσει και όσοι δεν ήταν 

ειδήμονες περί τα στρατιωτικά, αφετέρου δε τους επέτρεπε να προτείνουν να μη γίνει 

οποιαδήποτε ενέργεια. Όπως έχει ήδη αναλυθεί και όπως το έθεσε ο Clausewitz, ‘η 

αριθμητική υπεροχή είναι μόνο ένας από τους παράγοντες της νίκης’ και ‘το να 

θεωρούμε την αριθμητική υπεροχή ως απαραίτητη προϋπόθεση της νίκης, αποτελεί 

πλήρη παρανόηση των επιχειρημάτων μας’.124 

Ως προς τις αεροπορικές δυνάμεις υπήρχε σχετική ισοδυναμία, με την Τουρκία να 

υπερτερεί ίσως σε απόλυτο αριθμό αεροσκαφών. Ο αντιπτέραρχος Παπανικολάου 

έδωσε τον αριθμό των 290 μαχητικών για την Ελλάδα, ενώ για την Τουρκία 520 

μαχητικά, αριθμός που είναι εκτός πραγματικότητας. Ο αριθμός των τουρκικών 

αεροσκαφών δεν είναι εύκολο να προσδιορισθεί επακριβώς, σε καμία όμως 

περίπτωση δεν έφθανε τα 520.125 Η Τουρκία πράγματι υπερείχε μόνο σε μεταφορικά 

αεροσκάφη, ενώ η Ελλάδα διέθετε προβάδισμα σε κρίσιμους τομείς όπως η αεράμυνα, 

χάρη στο αντιαεροπορικό σύστημα Hawk, η επιβιωσιμότητα, χάρη στην ύπαρξη 

καταφυγίων αεροσκαφών (shelters) και, βεβαίως, τα μαχητικά-βομβαρδιστικά 

αεροσκάφη F-4E Phantom. Τα 22 F-4E προσέδιδαν στην Ελλάδα ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα το οποίο, όμως, η ελληνική ηγεσία δεν θέλησε να αξιοποιήσει. Οι όποιες 

δικαιολογίες περί μη ετοιμοπολέμου, ελλιπούς εκπαίδευσης ή μη αξιολόγησης, 

κρίνονται ως ανυπόστατες και δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική, αφότου οι χειριστές 

είχαν συμπληρώσει 80 ώρες πτήσης στον συγκεκριμένο τύπο και στους δύο ρόλους 

στις ΗΠΑ.126 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως είναι ο πόλεμος, δεν ισχύουν οι 

διαδικασίες ειρήνης. Ο αντισμήναρχος Giora Romm ανέλαβε διοικητής μοίρας 

αεροσκαφών A-4 Skyhawk στις 5 Οκτωβρίου 1973. Την επόμενη ημέρα ξέσπασε ο 

Πόλεμος του Yom Kippur, κατά τον οποίο ο Romm πέταξε σε πολεμική αποστολή, 

όπως και σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, χωρίς να γνωρίζει καν το συγκεκριμένο 

τύπο αεροσκάφους.127 

                                            
124 Clausewitz, On War, 194 και 197. 
125 Το Ινστιτούτο Διεθνών Στρατηγικών Μελετών του Λονδίνου αναφέρει 290 μαχητικά αεροσκάφη για 

την Τουρκία, The Military Balance 1974-75, Chapter Two, The Alliances and Europe, Vol 74, Νο. 1, (London: 

The International Institute for Strategic Studies, 1974), 26. Ο Σέργης, ο οποίος έχει μια ισορροπημένη 

ανάλυση του αεροπορικού δυναμικού, αναφέρει 246 μαχητικά για την Τουρκία, στο Σέργης,  Η Μάχη 

της Κύπρου, 249-53, χωρίς να αναφέρει πηγή. Ο αριθμός 520 είναι άγνωστο από πού προέκυψε, αν 

ληφθεί υπόψη ότι η ισραηλινή αεροπορία, η ισχυρότερη της περιοχής, διέθετε στον πόλεμο του 1973 

μόνο 360 μαχητικά, όπως αναφέρεται στο Trevor Dupuy, Elusive Victory: The Arab-Israeli Wars, 1947-1974, 

(New York: Harper and Row, 1978), 606. 
126 Για την αεροπορία και τα F-4E, βλ. Κουρής, Ελλάδα-Τουρκία, Ο Πεντηκονταετής Πόλεμος, 116-38, 

Μήτσαινας,  Ελληνικά Φτερά στην Κύπρο, 395-424 και Παναγιώτης Μπαλές, Παρακαταθήκες Αετών, 

(Αθήνα: Ινφογνώμων, 2012), 244-82. 
127 Shlomo Aloni, Israeli A-4 Skyhawk Units in Combat, (Oxford: Osprey, 2009), 37-8. 
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Ως προς τις ναυτικές δυνάμεις, η Ελλάδα μάλλον υπερείχε, με τα τέσσερα νέα 

υποβρύχια S-110 και τις τέσσερις νέες γαλλικές πυραυλακάτους τύπου Combattante, 

ενώ οι δύο χώρες διέθεταν ίσο αριθμό αντιτορπιλικών. Η Τουρκία υπερείχε σε 

αποβατικά πλοία, μολονότι η Ελλάδα διέθετε περισσότερα αρματαγωγά και 

οχηματαγωγά. Τα υποβρύχια των Τούρκων ήταν περισσότερα, αλλά όλα παλαιού 

τύπου. Παρά ταύτα, ο αντιναύαρχος Αραπάκης κατέληγε ότι ‘η συνολική αναλογία 

διαμορφώνεται εις 3 προς 1 υπέρ της Τουρκίας κατά μέσον όρον’.128 Αν και ο Παύλος 

Κουντουριώτης το 1912 έκανε τους υπολογισμούς του Αραπάκη, τότε να νησιά του 

Αιγαίου θα ήταν ακόνη τουρκικά. 

Όσον αφορά στο στρατό ξηράς, η Τουρκία διέθετε όντως τριπλάσιες δυνάμεις, 

εκείνες, όμως, που μπορούσε να αναπτύξει στην ανατολική Θράκη ήταν 

συγκεκριμένες και της προσέδιδαν ελαφρά υπεροχή μόνο. Ακόμη και ο αρχηγός 

Στρατού θεωρούσε ότι ο αμυντικός αγώνας θα ήταν επιτυχής, ενώ υφίσταντο 

επιπλέον και δυνατότητες επιθετικών ενεργειών.129 

Ο Χρόνος: Είναι, ίσως, ο πλέον αποφασιστικός των επιχειρησιακών παραγόντων. 

Την αξία του περιέγραψε ο Μέγας Ναπολέων, λέγοντας στους στρατηγούς του 

‘ζητείστε μου οτιδήποτε, εκτός από χρόνο’. Η αδιάλειπτη ροή του χρόνου επιδρά σε 

όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές σε μία σύγκρουση· χρόνος δε που χάνεται, δεν μπορεί 

να ανακτηθεί. Η Ελλάδα, με την εσφαλμένη στρατηγική αξιολόγηση ότι η Τουρκία 

δεν θα επενέβαινε στην Κύπρο, παρά τις πολυάριθμες σχετικές προειδοποιήσεις, 

υπέστη αιφνιδιασμό σε όλα τα επίπεδα, με αποτέλεσμα να εισέλθει στη σύγκρουση 

στερημένη από το χρόνο προπαρασκευής. Η στρατιωτική ηγεσία, ακόμη και μετά την 

έναρξη της εισβολής αδυνατούσε να κατανοήσει τι συνέβαινε και να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες. Και χωρίς το χρόνο προπαρασκευής, μία ελληνική αεροπορική 

και ναυτική επέμβαση στην Κύπρο μέσα στο τριήμερο από 20 μέχρι 22 Ιουλίου, θα 

μπορούσε να επιφέρει αποφασιστικό αποτέλεσμα, καθώς οι Τούρκοι προσπαθούσαν 

να σταθεροποιήσουν το προγεφύρωμά τους. Είχε ορθώς εκτιμηθεί ότι η πλέον 

κατάλληλη στιγμή για προσβολή του τουρκικού στόλου, ήταν όταν εκτελούσε την 

αποβατική ενέργεια. 

Τον χρόνο που διέρρευσε μεταξύ της εκεχειρίας στις 23 Ιουλίου και της έναρξης 

της επιχείρησης του Αττίλα ΙΙ στις 14 Αυγούστου, η Τουρκία τον εκμεταλλεύθηκε 

ενισχύοντας τις δυνάμεις της με δεύτερη μεραρχία και διευρύνοντας παράλληλα το 

προγεφύρωμα. Δηλαδή με το πρόσχημα των συνομιλιών της Γενεύης, χρησιμοποίησε 

τη διπλωματία ώστε να συνεχίσει τον πόλεμο. Τουναντίον, η Ελλάδα επιδίωξε την 

περίοδο εκείνη να διεξαγάγει τον πόλεμο μόνο με διπλωματικά μέσα. Όφειλε αφενός 

μεν να αντιταχθεί σε κάθε ενέργεια διεύρυνσης του προγεφυρώματος, αφετέρου δε, 

να ενισχύσει τις δυνάμεις στην Κύπρο με την αποστολή μίας μεραρχίας, καθότι ο 

χρόνος των είκοσι δύο ημερών επαρκούσε προς τούτο. Ο χρόνος πλέον διέρρεε εις 

βάρος της ελληνικής πλευράς. Η αποστολή μεραρχίας εμφανίζεται, προσχηματικά 

                                            
128 Πρακτικό Συσκέψεως, 12 Αυγ. 1974, στο Κωνσταντίνος Καραμανλής Αρχείο: Τόμος 8., 72-3. 
129 Στο ίδιο, 71. 
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μάλλον, σε διάφορα σημεία των συσκέψεων μεταξύ 2 και 12 Αυγούστου και 

διατάσσεται εκ νέου στις 14 Αυγούστου η συγκρότησή της, οπότε ήταν πλέον αργά 

για ενισχύσεις.130 Μπορεί η ενίσχυση κατά το διάστημα μεταξύ 14 και 16 Αυγούστου 

να ήταν ανέφικτη πλέον, η επέμβαση όμως της αεροπορίας και του ναυτικού, θα 

μπορούσε να εξαναγκάσει τους Τούρκους να πληρώσουν υψηλό τίμημα. Ο αρχηγός 

του ναυτικού και πάλι, ανέφερε πως τα ελληνικά υποβρύχια μπορεί να συναντούσαν 

τουρκικά υποβρύχια και επομένως δεν έπρεπε να αποσταλούν. Προφανώς εννοούσε 

πως τα οπλικά συστήματα τα χρησιμοποιούμε μόνο αν δεν υπάρχει αντίπαλος. Ο δε 

αρχηγός της αεροπορίας θεώρησε τη χρονική διάρκεια των 5 έως 10 λεπτών των 

αεροσκαφών επάνω από τους στόχους ως πολύ μικρή, τη στιγμή που οι Αργεντινοί 

διεξήγαγαν πόλεμο στα Falklands επί 45 ημέρες με χρόνο υπεράνω στόχων μικρότερο 

των 10 λεπτών.131 Τελικά, σε διάστημα 28 ημερών οι Τούρκοι ενεργούσαν στην Κύπρο 

και η Ελλάδα δεν προέβη σε οποιαδήποτε ουσιαστική ενέργεια για να τους εμποδίσει. 

 

Οι Τρόποι 

Οι τρόποι αναφέρονται στις μεθόδους με τις οποίες εφαρμόζεται η στρατιωτική 

ισχύς, πώς δηλαδή οι στρατιωτικές δυνάμεις διεξάγουν την εκστρατεία και τις 

επιχειρήσεις. Ένα σχέδιο εκστρατείας για την επίτευξη των σκοπών πολέμου στην 

Κύπρο, όφειλε να περιλάβει τέσσερεις γραμμές επιχειρήσεων: θαλάσσια απαγόρευση, 

αεροπορική υπεροχή, χερσαίες επιχειρήσεις και πληροφοριακές επιχειρήσεις ενώ το 

επιχειρησιακό κέντρο βάρους θα ήταν η τουρκική αποβατική δύναμη. Οι δύο 

τελευταίες γραμμές επιχειρήσεων δεν κρίνεται σκόπιμο να αναλυθούν εδώ. 

Υπάρχουν διάφοροι βαθμοί ελέγχου της θάλασσας. Η θαλάσσια απαγόρευση 

(sea denial) μπορεί να περιγραφεί ως μερική ή πλήρης παρεμπόδιση του εχθρού να 

χρησιμοποιήσει μία θαλάσσια περιοχή για στρατιωτικούς ή εμπορικούς σκοπούς. 

Διαφέρει από τον θαλάσσιο έλεγχο (sea control), ο οποίος αναφέρεται στην 

κατάσταση κατά την οποία κάποια πλευρά διαθέτει ελευθερία ενεργείας να 

χρησιμοποιήσει μία θαλάσσια περιοχή για δικούς της σκοπούς, επί συγκεκριμένο 

χρόνο. Συνεπώς. η θαλάσσια απαγόρευση δεν είναι ταυτόσημη με τον θαλάσσιο 

έλεγχο, αλλά μία υποδεέστερη κατηγορία ελέγχου. Κλασικά μέσα επίτευξης 

θαλάσσιας απαγόρευσης είναι η ναρκοθέτηση ή η χρησιμοποίηση υποβρυχίων. Σε 

επιχειρήσεις σε παράκτιες περιοχές, συστήματα πυροβολικού μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν εναντίον ναυτικών μονάδων επιφανείας.132 Τα ελληνικά υποβρύχια, 

επομένως, ήταν ιδανικά για την εκτέλεση μίας τέτοιας αποστολής στην περιοχή των 

βορείων ακτών της Κύπρου. Και για όσους διερωτώνται για το τι μπορούν να 

καταφέρουν δύο υποβρύχια, ένα παράδειγμα από τον πόλεμο των Falklands είναι 

                                            
130 Για τις συζητήσεις περί συγκρότησης και αποστολής μεραρχίας και τα κενά που παρουσιάζονται στα 

πρακτικά των συσκέψεων, βλ.  Σάββας Βλάσσης, Η Έκθεση του ΓΕΕΦ για το 1974. Τα Γεγονότα Κάτω 

Από Νέο Πρίσμα, (Αθήνα: Δούρειος Ίππος, 2010), 154-59. 
131 Corum, ‘Argentine Airpower in the Falklands War’, 66, Pedraja ‘The Argentine Air Force versus Britain’, 

253 και Freedman, ‘Air Power and the Falklands’, 161. 
132 Milan Vego, Maritime Strategy and Sea Denial: Theory and Practice, (London: Routledge, 2018), 18-9. 
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ίσως διδακτικό. Στις 2 Μαΐου 1982, ένα βρετανικό υποβρύχιο τορπίλισε και βύθισε το 

καταδρομικό General Belgrano, προκαλώντας το θάνατο 323 Αργεντινών. Το 

περιστατικό αυτό οδήγησε την ηγεσία του ναυτικού να ανακαλέσει όλα τα πλοία του 

εντός των χωρικών υδάτων της Αργεντινής και ουσιαστικά να μη συμμετάσχει στην 

περαιτέρω εξέλιξη του πολέμου.133 

Ο έλεγχος του αέρα είναι το θεμέλιο όλων των αεροπορικών επιχειρήσεων, 

καθώς εξασφαλίζει ελευθερία ενεργείας στον αέρα και την ελευθερία ελιγμού στο 

θαλάσσιο και το χερσαίο περιβάλλον. Υπάρχει διαβάθμιση ελέγχου και του αέρα, 

εκτός από τη θάλασσα, όπως η αεροπορική κυριαρχία, η αεροπορική υπεροχή και η 

ευνοϊκή αεροπορική κατάσταση (favorable air situation), προσωρινές καταστάσεις οι 

οποίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένη περιοχή. Η ελληνική αεροπορία, σχεδόν 

ισοδύναμη της τουρκικής τότε, ήταν σε θέση να εξασφαλίσει κατ’ ελάχιστον, ευνοϊκή 

αεροπορική κατάσταση, πρωτίστως για το χρόνο προσβολής της αποβατικής δύναμης. 

Πάντως, χερσαίες και θαλάσσιες επιχειρήσεις μπορούν να διεξαχθούν χωρίς τον εκ 

των προτέρων έλεγχο του αέρα. Οι Βρετανοί νίκησαν στον πόλεμο των Falklands, 

χωρίς να έχουν εξασφαλίσει τον έλεγχο του αέρα καθόλη τη διάρκειά του.134 

Το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων προέβλεπε ήδη από το 1968 την αποστολή 

αεροπορικών και ναυτικών ενισχύσεων στην Κύπρο. Εκείνο που απουσίαζε, όμως, 

ήταν ένα σχέδιο εκστρατείας που να ενοποιεί τις ενέργειες των κλάδων, καθώς οι 

ενισχύσεις προβλέπονταν ως ξεχωριστές μονάδες με εφάπαξ αποστολή. Η 

διακλαδικότητα ήταν μεν σε πολύ πρώιμο στάδιο, εν τούτοις απαιτούνταν οι 

ενισχύσεις να είναι ενταγμένες σε ένα σχέδιο για εκτέλεση επιχειρήσεων με 

συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς.  

Δεν υπάρχει βεβαίως ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών ότι η Ελλάδα είχε τις 

στρατιωτικές δυνατότητες επέμβασης στην Κύπρο.135 Όσοι πιστεύουν ότι η Ελλάδα 

δεν είχε στρατιωτικές δυνατότητες, στηρίζονται κατά κύριο λόγο στις αναφορές των 

αρχηγών των κλάδων στη σύσκεψη της 12ης Αυγούστου μεταξύ του πρωθυπουργού 

και της στρατιωτικής ηγεσίας, στις οποίες έχουμε ήδη αναφερθεί. Το να 

                                            
133 Ian Speller, Delayed Reaction: UK Maritime Expeditionary Capabilities and the Lessons of the Falklands 

Conflict, Defense & Security Analysis, Vol. 18, No. 4, (2002), 367 και Pedraja ‘The Argentine Air Force versus 

Britain’, 245-46. 
134 Freedman, ‘Air Power and the Falklands, 161. 
135 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, ‘Η Ελλάδα και η Τουρκική Εισβολή, Ιούλιος-Αύγουστος 1974: Στρατιωτικές 

και Στρατηγικές Όψεις’, στο Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), 1960-2010 Ιστορία της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, Τόμ.2 1970-1979. Η Δεκαετία της Κυπριακής Τραγωδίας, (Λευκωσία:  Φιλελεύθερος, 2012), 

117-25 και του ιδίου, ‘Αδυναμίες της Ελληνικής Ανάλυσης’: στο Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Το 

Κυπριακό και το Διεθνές Σύστημα, 1945-1974, 337-51. Βλ. επίσης  ‘Η Αλήθεια και ο Πλαστός Φάκελος: 20 

Στρατηγοί Καταθέτουν Ότι Ήταν Αδύνατη η Αποστολή Στρατευμάτων στην Κύπρο’, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 

6 Οκτωβρίου 1988, που είναι η επιστολή 20 πρώην αρχηγών κλάδων και ανωτάτων αξιωματικών για 

την ενίσχυση της Κύπρου στον δεύτερο Αττίλα καθώς και Περικλής Οικονόμου, ‘Η …Ντροπή και η 

Αλήθεια: Η Δυνατότητα Ενισχύσεως της Κύπρου Κατά τα Τραγικά Γεγονότα του 1974’, Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 16 Οκτωβρίου 1988. Αυτές οι επιστολές όμως εντάχθηκαν στις σκοπιμότητες της 

κομματικής αντιπαράθεσης της εποχής, στη συζήτηση για τον Φάκελο της Κύπρου στη Βουλή. 
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χαρακτηρίζουμε τις ενέργειες των αεροσκαφών και των υποβρυχίων εναντίον της 

αποβατικής δύναμης ως ‘καταδρομικές’ ενέργειες, ισοδυναμεί με το να φανταζόμαστε 

τον πόλεμο ως μια σύγκρουση δύο φαλάγγων. Οι ενέργειες των αεροσκαφών ή των 

υποβρυχίων μπορεί να επιφέρουν στρατηγικά αποτελέσματα, όπως η βύθιση του 

πλοίου General Belgrano από το βρετανικό υποβρύχιο που προαναφέρθηκε. Ένα άλλο 

ενδεικτικό παράδειγμα ‘καταδρομικής’ ενέργειας από τον ίδιο πόλεμο, αποτελεί η 

βρετανική επιχείρηση Black Buck. Ένα βομβαρδιστικό Vulcan απογειώθηκε από το 

νησί της Αναλήψεως, διάνυσε τα 6.400 χλμ (και άλλα τόσα στην επιστροφή) μέχρι τα 

Falklands με 18 ανεφοδιασμούς στον αέρα από 11 αεροσκάφη Victor, για να 

βομβαρδίσει τον αεροδιάδρομο στο Port Stanley. Το στρατηγικό αποτέλεσμα που 

επέφερε ήταν δυσανάλογο της φυσικής καταστροφής που κατάφερε στον 

αεροδιάδρομο. Ο βομβαρδισμός κατέδειξε στην  αεροπορία της Αργεντινής ότι οι 

Βρετανοί είχαν τη δυνατότητα να προσβάλουν στόχους στην ηπειρωτική χώρα. Την 

επόμενη ημέρα η μοίρα με τα αναχαιτιστικά Mirage III, μεταστάθμευσε από τον νότο 

πολύ βορειότερα για να αντιμετωπίσει την απειλή και δεν έλαβε μέρος στις 

επιχειρήσεις που ακολούθησαν. Επίσης, ο χερσαίος διοικητής των νησιών πείσθηκε 

από τον βομβαρδισμό ότι η απόβαση θα πραγματοποιούνταν στο Port Stanley και 

αναδιάταξε αναλόγως τις δυνάμεις του.136 

Άλλες δύο αιτιάσεις που διατυπώνονται είναι ότι, πρώτον, υπέβοσκε κίνδυνος 

πραξικοπήματος και, δεύτερον, η επιστράτευση ήταν μία μεγάλη αποτυχία. Χωρίς να 

υποτιμούμε τα ζητήματα αυτά, όσον αφορά στον κίνδυνο πραξικοπήματος μπορούμε 

να αναφέρουμε ότι οι ‘ηρακλείς’ του καθεστώτος Ιωαννίδη δεν ήταν περισσότεροι από 

είκοσι, αριθμός που μπορεί να έφτανε τους εκατό, σε ένα ευρύτερο δίκτυο ανά την 

Ελλάδα. Η σύλληψή τους δεν θα άφηνε κανένα περιθώριο εκδήλωσης 

πραξικοπήματος. Επιπρόσθετα, ποιος στρατιωτικός μπορούσε να αναλάβει να 

κυβερνήσει τη χώρα μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και εν μέσω γενικής 

επιστράτευσης; Όσον αφορά δε στην επιστράτευση, έχει λοιδορηθεί περισσότερο από 

όσο θα έπρεπε. Ασφαλώς δεν ήταν η πιο επιτυχημένη από όσες έχει διεξαγάγει το 

ελληνικό κράτος, με την αποκατάσταση όμως της νομιμότητας, ο στρατός μπορούσε 

να λειτουργήσει παρά τα προβλήματα. 

 

Σύζευξη Σκοπών-Μέσων-Τρόπων 
‘Εφόσον ο πόλεμος δεν είναι πράξη τυφλού πάθους αλλά κυριαρχείται από τον πολιτικό 

σκοπό, η αξία του σκοπού καθορίζει το μέτρο των θυσιών που πρέπει να γίνουν, τόσο ως 

προς το μέγεθος, όσο και ως προς τη διάρκειά τους. Από τη στιγμή που η κατανάλωση 

των δυνάμεων γίνεται τόσο μεγάλη, που δεν ανταποκρίνεται πλέον στην αξία του 

πολιτικού σκοπού, θα πρέπει να εγκαταλειφθεί αυτός ο σκοπός και να ακολουθήσει η 

ειρήνη’.137 

                                            
136 Alfred Price, Sky Warriors Classic Air Battles, (London: Cassell, 1998), 138-48 και Pedraja ‘The Argentine 

Air Force versus Britain’, 249. 
137 Clausewitz, On War, 92. 
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Στην ελληνική στρατηγική του 1974 έχουμε πλήρη αντιστροφή του σχήματος του 

Clausewitz, ότι δηλαδή η αξία του πολιτικού σκοπού καθορίζει το μέγεθος των μέσων 

που απαιτούνται· η ελληνική ηγεσία αποφάσισε να μην προβεί σε πόλεμο, 

ξεκινώντας από τα μέσα που διέθετε, τα οποία θεώρησε ανεπαρκή, ανεξάρτητα του 

πολιτικού σκοπού. 

 

Ρίσκο 
‘Η τόλμη στον πόλεμο έχει ιδιαίτερα προνόμια. Ανατρέπει και υπερβάλλει τους 

υπολογισμούς του χώρου, του χρόνου και του αριθμού των δυνάμεων, οποτεδήποτε δε 

αποδεικνύεται ανώτερη, προσπορίζεται κέρδη από την αδυναμία του αντιπάλου. Με 

άλλα λόγια, αποτελεί ουσιαστική δημιουργική δύναμη’.138 

Κάθε πόλεμος έχει ρίσκο και διέπεται από την ‘ομίχλη’, την αβεβαιότητα 

δηλαδή, το χάος και την ‘τριβή’, που σχετίζεται με την απρόβλεπτη εξέλιξη. Ο 

παράγοντας του ρίσκου διέπεται από μία παράδοξη λογική: όσο μεγαλύτερο είναι το 

ρίσκο, τόσο λιγότερο πιθανό φαίνεται να είναι και τόσο λιγότερο επικίνδυνο 

καθίσταται στην πραγματικότητα. Δηλαδή όσο μεγαλύτερο είναι το ρίσκο, τόσο 

μικραίνει ο κίνδυνος.139 Και τούτο έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις στην ιστορία, 

όπως στην απόβαση της Νορμανδίας, στο στοίχημα 5.000 προς 1 του MacArthur με την 

απόβαση στην Inchon, ή στην ισραηλινή επίθεση εναντίον της Αιγύπτου το 1967. 

Είναι το ρίσκο που ήθελε να αποφύγει η ελληνική πλευρά, όπως προκύπτει από 

όλες τις αποφάσεις της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας, χωρίς να δηλώνεται 

ρητά. Όλη η επιχειρηματολογία περί αναλογίας 3 προς 1 και της μεγάλης απόστασης,  

εκφράζει την επιθυμία αποφυγής οποιουδήποτε κινδύνου και την επιδίωξη μιας 

βεβαιότητας ως προς το αποτέλεσμα, που πολύ σπάνια διαθέτουν οι εμπόλεμοι. Η 

Βρετανία διακινδύνευσε ολόκληρο το στόλο της ώστε να ανακαταλάβει τα Falklands, 

διανύοντας απόσταση 13.000 χλμ έως τον Νότιο Ατλαντικό. Το ότι νίκησε είναι εκ των 

υστέρων σοφία, διότι η σύγκρουση κρίθηκε τελικά από μία κλωστή.140 Απώλεσε δε 

στην προσπάθειά της αυτή 253 άνδρες, 2 αντιτορπιλικά, 2 φρεγάτες, 2 αποβατικά, 2 

εμπορικά, 10 αεροσκάφη Harrier και 24 ελικόπτερα. Οι Αργεντινοί, χωρίς να έχουν 

ούτε καν πρόβατα στα νησιά, απώλεσαν 650 άνδρες, 1 υποβρύχιο, 1 καταδρομικό, 75 

αεροσκάφη και 25 ελικόπτερα.141 Η Ελλάδα αντίθετα, απέφυγε να διακινδυνεύσει 

οτιδήποτε για ένα σημαντικό κομμάτι του Ελληνισμού.  

 
                                            
138 Στο ίδιο, 190. 
139 Handel, ‘Intelligence and the Problem of Strategic Surprise’ στο Betts, Paradoxes of Strategic Intelligence, 16. 

Για το παράδοξο του πολέμου και τη στρατηγική ανάλυση βλ. την εκπληκτική ανάλυση στο Edward 

Luttwak, Strategy: The Logic of War and Peace, (Cambridge: Belknap Press, 2003), 3-87. 
140 G.M. Dillon, The Falklands, Politics and War. (London: Macmillan, 1989), 233 και Admiral Sandy 

Woodward and Patrick Robinson, One Hundred Days: The Memoirs of the Falklands Battle Group Commander, 

(London: Harper Collins, 2012), xvii. 
141 Lawrence Freedman, The Official History of the Falklands Campaign, Vol.II: War and Diplomacy, (London: 

Routledge, 2005), 674-76 και Martin Middlebrook, The Argentine Fight for the Falklands, (Barnsley: Pen & 

Sword Books, 2009), 381. 
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Προτεραιότητες 

Μια στρατηγική πρέπει να θέτει προτεραιότητες. Η προτεραιότητα για την 

Ελλάδα με την έναρξη της τουρκικής εισβολής, όφειλε να είναι η άμυνα της Κύπρου. 

Το επιχείρημα ότι δεν αμυνόμαστε στην Κύπρο επειδή θα αδυνατίσει η κυρία μας 

προσπάθεια που είναι το Αιγαίο και ο Έβρος, στερείται βάσεως. Η υπεράσπιση της 

Κύπρου ανήκει στα συμφέροντα επιβιώσεως της χώρας, επειδή πρόκειται για την 

επιβίωση ενός μεγάλου τμήματος του ελληνισμού και με τεράστια στρατηγική αξία. 

Η στάση της Τουρκίας θα ήταν διαφορετική σήμερα στο Αιγαίο και την ανατολική 

Μεσόγειο, αν η Ελλάδα είχε υπερασπισθεί την Κύπρο. Το ότι η Κύπρος ήταν άλλο 

κράτος, είναι επιχείρημα εκ του πονηρού. Αν είναι διαφορετικό κράτος τότε γιατί η 

Ελλάδα έκανε πραξικόπημα σε άλλο κράτος, απλώς επειδή διέθετε την εξειδίκευση 

και σκέφθηκε να την εξάγει; Οι στρατιωτικές δυνατότητες των δύο χωρών ήταν τότε 

σχεδόν ισοδύναμες. Αν για την Ελλάδα ο χώρος από τον Έβρο μέχρι την Κύπρο ήταν 

εκτεταμένος, το ίδιο ίσχυε και για την Τουρκία, παρότι πολύ μεγαλύτερη χώρα. Το ότι 

διέθετε 3 Στρατιές, άρα 3 προς 1 όπως έλεγε ο Μπονάνος,142 δεν σημαίνει ότι 

μπορούσε να τις μεταφέρει όλες στη Θράκη, που δεν χωρούσαν, και να αφήσει 

αφύλακτα τα σύνορα με τη Σοβιετική Ένωση και τους άλλους γείτονές της. Στο 

Αιγαίο δεν διέθετε ναυτική και αεροπορική υπεροχή τέτοια, που να της επιτρέψει να 

επιχειρήσει αποβατικές ενέργειες εναντίον των νησιών. Εξάλλου, ο αντιστράτηγος 

Γαλατσάνος ανέφερε ‘οι βασικές νήσοι δύνανται να αποκρούσουν αποτελεσματικώς 

αποβατικήν τουρκικήν ενέργειαν’.143 

 

Θεωρία νίκης 

Στη σύσκεψη της 13ης Αυγούστου οι αρχηγοί πρότειναν, για την περίπτωση 

επίθεσης, ‘υποχωρητική κίνηση με διατήρηση επαφής’.144 Ο δε υπουργός Εθνικής 

Άμυνας, Ευάγγελος Αβέρωφ, ανέφερε στον πρωθυπουργό την επόμενη ημέρα, με την 

εκδήλωση της τουρκικής επίθεσης, ότι οποιοδήποτε εγχείρημα ‘δεν θα έσωζε ούτε την 

τιμή των όπλων και δεν εδικαιούμεθα υπό αυτάς τας συνθήκας να θυσιάσωμεν 

μαχητάς’.145 Άρα η ελληνική πλευρά όχι μόνο στερούνταν μιας θεωρίας νίκης αλλά 

δεν παρουσίασε ούτε μια αξιοπρεπή θεωρία ήττας παρά μια ταπεινωτική θεωρία 

ήττας. Για λόγους σύγκρισης, να επισημάνουμε τη γνωστή ιστορία από την εκκένωση 

των βρετανικών στρατευμάτων από την Κρήτη το 1941. Το βρετανικό ναυτικό είχε 

1.828 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες ενώ βυθίσθηκαν 3 καταδρομικά, 6 

αντιτορπιλικά, και 15 εμπορικά. Όταν οι επιτελείς του ζήτησαν από τον ναύαρχο 

Andrew Cunningham να διακόψει την εκκένωση, εκείνος έδωσε την ιστορική 

                                            
142 Πρακτικό Συσκέψεως, 12 Αυγ. 1974, στο ίδιο., 71. 
143 Αρχείο Ευάγγελου Αβέρωφ, Φ. 24/1/6/1, Αναφορά Αρχηγού Στρατού προς Υπουργόν Εθνικής Άμυνας, 

14 Αυγ. 1974. 
144 Πρακτικό Συσκέψεως, 13 Αυγ. 1974, στο Κωνσταντίνος Καραμανλής Αρχείο: Τόμος 8., 85. 
145 Πρακτικό Συσκέψεως, 14 Αυγ. 1974, στο ίδιο, 86. 
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απάντηση: ‘ένα πλοίο χρειάζεται τρία χρόνια για να ναυπηγηθεί, η παράδοση όμως 

ενός ναυτικού θέλει τρείς αιώνες για να εδραιωθεί. Η εκκένωση θα συνεχισθεί’.146 

 

Συμπεράσματα 

 
  ‘Δεν υπάρχουν άλυτα στρατιωτικά προβλήματα, εφόσον κάποιος είναι διατεθειμένος 

να πληρώσει το κόστος’147 

 

Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στη ρήση του στρατηγού Erfurth, πως αν 

κάποιος είναι διατεθειμένος να πληρώσει υψηλό τίμημα, τότε το κόστος στην 

πραγματικότητα μειώνεται. Κάτι τέτοιο όμως δεν έκανε η Ελλάδα το 1974 και η μισή 

σχεδόν Κύπρος περιήλθε στην τουρκική κατοχή. Η Ελλάδα δεν εκπόνησε κάποια 

στρατηγική για την προσάρτηση της Κύπρου, ούτε όμως και στη συνέχεια είχε κάποια 

στρατηγική για το χειρισμό του ζητήματος. Αρχικά έστρεψε όλες τις προσπάθειές της 

στο διπλωματικό τομέα, με το επιχείρημα ότι η Κύπρος της ανήκε δικαιωματικά 

επειδή κατοικούνταν από Έλληνες. Παρά τη δημόσια ρητορική, εκείνο που μπορούσε 

να υποστηρίξει και στρατιωτικά ήταν ένωση με ανταλλάγματα, ενώ από κάποιο 

σημείο και μετά ούτε κάτι τέτοιο ήταν εφικτό. Αν και το σύνθημα της Ένωσης 

κυριάρχησε για περίπου είκοσι χρόνια, η Ελλάδα δίσταζε ή ήταν απρόθυμη να 

επέμβει στρατιωτικά στην Κύπρο, παρότι ήταν μία από τις τρεις Εγγυήτριες Δυνάμεις. 

Ο δισταγμός και η απροθυμία διαφαίνονται το 1964, το 1967 και το 1974, μολονότι σε 

διαφορετικό βαθμό, με ανόμοιες κάθε φορά συνθήκες και με κυβερνήσεις όλων των 

πολιτικών αποχρώσεων. Ιδιαίτερα το 1974, εκείνο που πρωτίστως έλλειψε ήταν η  

αποφασιστική θέληση για να υπερασπισθεί η Ελλάδα την Κύπρο. Ο πόλεμος είναι 

σύγκρουση δύο θελήσεων και η ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία δεν είχε τη 

θέληση να πολεμήσει για την Κύπρο. Η υπεράσπιση όμως της Κύπρου δεν είναι 

κάποια φιλανθρωπική πράξη με την χριστιανική έννοια αλλά υποχρέωση της χώρας.  

Η στρατηγική αξιολόγηση παραμένει και σήμερα ζητούμενο διότι δεν 

βελτιώθηκε αυτόματα επειδή άλλαξε το καθεστώς σε δημοκρατικό. Από τα τέσσερα 

στοιχεία της στρατηγικής αξιολόγησης να τονίσουμε εδώ εκείνο του στρατηγικού 

συντονισμού. Η Ελλάδα το 1974 δεν διέθετε κάποιο θεσμικό όργανο χάραξης 

στρατηγικής και το δυσάρεστο είναι ότι δεν απέκτησε τέτοιο όργανο μέχρι σήμερα. 

Όπως έχει επισημανθεί, το ΚΥΣΕΑ εκτός του ότι είναι δύσκαμπτο επί πλέον στερείται 

υποστηρικτικών μηχανισμών ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά. 

Συνέρχεται δε σχεδόν αποκλειστικά για να επιλέγει τους αρχηγούς των επιτελείων 

και να λαμβάνει αποφάσεις για εξοπλιστικά προγράμματα. Τις τελευταίες δεκαετίες 

έχει προταθεί από ακαδημαϊκούς, διπλωμάτες και στρατιωτικούς η σύσταση και στην 

                                            
146 Michael Simpson, A Life of Admiral of the Fleet Andrew Cunningham: A Twentieth-century Naval Leader, 

(London: Frank Cass, 2004), 75 και Winston Churchill, The Second World War Vol. III, The Grand Alliance, 

(New York: Houghton Mifflin, 1950), 265. 
147 Waldemar Erfurth, Surprise (Harrisburg: Military Service Publishing Company, 1943), 6-7. 
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χώρα μας υπό τον πρωθυπουργό Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο θα 

διαθέτει ένα πλέγμα υφισταμένων επιτροπών και ομάδων εργασίας και θα συντονίζει 

τη χάραξη και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής148. Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας 

έχουν συστήσει οι περισσότερες χώρες του κόσμου από τις  ΗΠΑ μέχρι τη Σιέρρα 

Λεόνε149. Και είναι πράγματι παράδοξο να αφιερώνεται τόσος χρόνος στη δημόσια 

συζήτηση για τα τακτικού επιπέδου θέματα ενώ για το ανώτατο επίπεδο δυσανάλογα 

μικρότερος χρόνος και χώρος. Βεβαίως ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας δεν είναι 

πανάκεια. Τα κατάλληλα όμως θεσμικά όργανα παραμένουν απαραίτητα ώστε να 

παρέχουν το βήμα, το σημείο επαφής και διαλόγου.  Όπως το έθεσε ο Βρετανός 

ιστορικός Brian Bond, ‘’οι τριβές μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών ενώ 

εμφανίζονται ως αποτέλεσμα σύγκρουσης ισχυρών και αδιάλλακτων 

προσωπικοτήτων, στην πραγματικότητα οφείλονται στην έλλειψη των κατάλληλων 

θεσμικών μηχανισμών για τη συζήτηση και διαμόρφωση της στρατηγικής150’’ 

Είναι τραγωδία ότι την Ελλάδα κυβερνούσε το 1974 ο Ιωαννίδης, ένας άνθρωπος 

χωρίς καμία επίγνωση του περιβάλλοντος, που ζούσε με τις ιδεοληψίες του. Οι 

αρχηγοί των κλάδων αποδείχθηκε ότι δεν ήταν οι στρατιωτικοί σύμβουλοι της 

κυβέρνησης αλλά οι υπηρέτες του καθεστώτος που είχαν ονομαστική μόνο εξουσία. 

Όταν κλήθηκαν να παίξουν τον πραγματικό ρόλο που αντιστοιχούσε στη θέση τους, 

τρόμαξαν από το βάρος των ευθυνών και οι συμβουλές που έδωσαν στην κυβέρνηση 

Εθνικής Ενότητας, αποτελούν μνημείο ανευθυνότητας, ανικανότητας και 

παραπλάνησης, που είναι μάλλον χωρίς προηγούμενο στην ελληνική στρατιωτική 

ιστορία, ίσως και πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Κάθε κυβέρνηση με τέτοιες 

στρατιωτικές συμβουλές θα βρίσκονταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Η πολιτική 

όμως κυβέρνηση όφειλε να αντικαταστήσει τη στρατιωτική ηγεσία που είχε ανεχθεί ή 

συνεργήσει στο πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου, παρά τις έκτακτες περιστάσεις. 

Οι πολιτικοί έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να επεμβαίνουν στα 

στρατιωτικά ζητήματα. Με μία τέτοια αντίληψη θα συμφωνούσαν ασμένως πολιτικοί 

όπως ο Bismarck, ο Clemenceau, ο Lloyd George και ο Βενιζέλος151. Επιπρόσθετα, η 

                                            
148 Μεταξύ των άλλων Θάνος Ντόκος, ‘’Η Εξισορρόπηση της Τουρκικής Απειλής: Η Στρατιωτική 

Διάσταση’’ στο Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης και Παναγιώτης Τσάκωνας, Ελλάδα και Τουρκία: Μετά το 

Τέλος του Ψυχρού Πολέμου, (Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης), 1999, 219, Θάνος Ντόκος και Παναγιώτης 

Τσάκωνας, Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας: Οικοδομώντας το Ελληνικό Μοντέλο στον Εικοστό Πρώτο 

Αιώνα, (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση), 2005, αναλυτικά 332-80, Αλέξανδρος Μαλλιάς,  ‘’Επείγουσα 

Ανάγκη το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας’’, Άμυνα και Διπλωματία, Φεβρουάριος 2015 και Άγγελος 

Αθανασόπουλος, ‘Εθνικό Συμβούλιο και Στρατηγική’, ΤΟ ΒΗΜΑ, 24 Μαρ. 2018. 
149 Susanna Bearne, National Security Decision-Making Structures and Security Sector Reform, (Santa Monica: 

RAND Corporation), 2005 και Andrew Dorman and Joyce Kaufman, Providing for National Security: A 

Comparative Analysis, (Stanford: Stanford University Press), 2014. 
150 Όπως αναφέρεται στο Brian Bond, ‘’Soldiers and Statesmen: British Civil-Military Relations in 1917’’, 

Military Affairs, Vol. 32, No. 2 (October 1968), 62. 
151 Stig Forster, ‘The Prussian Triangle of Leadership in the Face o f a People's  War: A Reassessment of the 

Conflict between Bismarck and Moltke’’ στο Stig Forster and Jorg Nagler, On the Road to Total War The 

American Civil War and the German Wars of Unification, 1861-1871, (Cambridge: Cambridge University Press), 
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πολιτική ηγεσία δεν είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί τις συμβουλές της 

στρατιωτικής ηγεσίας. Ο πρόεδρος Franklin Roosevelt για παράδειγμα, σε 22 

περιπτώσεις έλαβε κρίσιμες αποφάσεις που ήταν αντίθετες με τις εισηγήσεις της 

στρατιωτικής ηγεσίας.152 Ωστόσο η επέμβαση των πολιτικών δημιουργεί δύο 

επιφυλάξεις. Πρώτον η επέμβαση δεν σημαίνει ότι οι πολιτικοί αναλαμβάνουν τη 

διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Δεύτερον, ἠ πολιτική επέμβαση δεν μπορεί να 

χρησιμοποιείται ως δικαιολογία, όπως πολλάκις συνέβη στη χώρα μας και στη 

διάρκεια της μεταπολίτευσης. Ειδικά μετά το 2011, διάφορες κυβερνήσεις προέβησαν 

σε κομματικές επιλογές στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και με τις συχνές 

εναλλαγές προσώπων, επέδειξαν πλήρη περιφρόνηση σε αρχές και κανόνες.  Τέτοιες 

επεμβάσεις, βάλλοντας ευθέως εναντίον του επαγγελματισμού, υπονομεύουν εν 

τέλει τον ίδιο τον πολιτικό έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων τον οποίον υποτίθεται ότι 

επιδιώκουν να επιβάλουν. 

Η πολιτική ηγεσία έδωσε στη δημοσιότητα σχετικά ενωρίς τα πρακτικά των 

συσκέψεων του θέρους του 1974, για να ξεγυμνώσει τη στρατιωτική ηγεσία αλλά και 

το δικτατορικό καθεστώς για την έλλειψη στρατιωτικής προπαρασκευής. Παρά ταύτα, 

η τότε κυβέρνηση αλλά και οι επόμενες που ακολούθησαν, δεν προχώρησαν στη 

δίωξη των υπευθύνων της κυπριακής τραγωδίας μολονότι όλη η μεταπολίτευση 

στηρίχθηκε στην καταδίκη της δικτατορίας. Αυτό πολλαπλασίασε τις θεωρίες 

συνωμοσίας που κυκλοφορούν μέχρι σήμερα και εξασφάλισε την ατιμωρησία των 

ενόχων. Κάθε χώρα όμως για να προχωρήσει οφείλει να λύνει τους λογαριασμούς της 

με το παρελθόν. Η Αργεντινή, έξι μήνες μετά τον πόλεμο, προέβη στη σύσταση της 

επιτροπής Rattenbach, η οποία σε ένα χρόνο υπέβαλε ένα πόρισμα 17 τόμων και 

επέρριψε ευθύνες σε όλη την ηγεσία του δικτατορικού καθεστώτος και τους 

ανώτατους αξιωματικούς που συμμετείχαν, για την ήττα στον πόλεμο των Falklands. 

Οι υπαίτιοι δικάστηκαν, καταδικάσθηκαν και εξέτισαν τις ποινές τους στη φυλακή.153 

Εδώ ορισμένοι από τους υπευθύνους, εξέδωσαν τα απομνημονεύματά τους για να 

δικαιολογήσουν τις πράξεις τους και να επιρρίψουν τις ευθύνες σε άλλους. 

Ο ελληνικός στρατός από το 1821 και μετά, ποτέ δεν αντιμετώπισε κάποιον 

αριθμητικά κατώτερο αντίπαλο. Όποτε νίκησε, η νίκη δεν οφείλονταν στην 

αριθμητική του υπεροχή και όσες φορές ηττήθηκε, η ήττα του δεν οφείλονταν στην 

αριθμητική του κατωτερότητα. Εν πολλοίς το 1974 η αναλογία δυνάμεων ήταν 

μάλλον ευνοϊκή, η ελληνική όμως στρατηγική αξιολόγηση κατέληγε σε αριθμητική 

                                                                                                                                                 
1997, 115-40, David Newhall, Clemenceau: A Life at War, (New York: Edwin Mellen Press), 1991, Cohen, 

Supreme Command, 52-94, David Woodward, Lloyd George and the Generals, (London: Frank Cass), 2004, 

Andrew Suttie, Rewriting the First World War. Lloyd George, Politics and Strategy. (Basingstoke: Palgrave 

Macmillan), 2005 και Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ελευθέριος Βενιζέλος: 12 Μελετήματα, (Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα), 1999, 79-92. 
152 Kent Greenfield, American Strategy in World War II: A Reconsideration, (Malbar: Krieger,1982), 80-3. 
153 José Manuel Ugarte, ’Commissions of Inquiry into National Security and Defense Affairs in the Southern 

Cone: The Cases of Argentina and Chile’, στο Stuart Farson και Mark Phythian, Commissions of Inquiry and 

National Security: Comparative Approaches, (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2011), 250-66. 



 

  ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ 

64 
 

υπεροχή των Τούρκων, Το περίφημο δε γεωγραφικό πλεονέκτημα είναι μόνο ένας 

παράγοντας στην αντιπαράθεση. Η Ελλάδα από το 1964 μέχρι το 1974 δεν έλαβε 

κάποιο ιδιαίτερο μέτρο για να αντισταθμίσει αυτό το μειονέκτημα. Ούτε όμως και από 

το 1974 και μετά έχει κάνει σημαντική πρόοδο να αυξήσει την επιχειρησιακή της 

εμβέλεια, αν και έχουμε συμφέροντα στην ανατολική Μεσόγειο και η δημόσια 

ρητορική είναι αρκετά φιλόδοξη. Γεωγραφικό μειονέκτημα υπάρχει και με το 

Καστελλόριζο ή και με τη Ρόδο αλλά μέχρι σήμερα διακηρύσσουμε ότι θα τα 

υπερασπισθούμε. Όσον αφορά δε στην ετοιμότητα του στρατού, ισχύει η κυνική ρήση 

του Donald Rumsfeld, ‘στον πόλεμο πηγαίνεις με τον στρατό που έχεις και όχι με τον 

στρατό που θα ήθελες σε έναν μελλοντικό χρόνο’.154 Η επιχειρησιακή ετοιμότητα 

κάθε στρατού είναι εκ των ουκ άνευ, συνήθως όμως δεν επιλέγει κάποιος να αρχίσει ο 

πόλεμος τη στιγμή που βρίσκεται στον ύψιστο βαθμό ετοιμότητας. 

Κλείνοντας, να αναφερθούμε σε μια τάση που υπάρχει στη δημόσια συζήτηση 

και εμφανίζεται όχι μόνο σε μαρτυρίες συμμετασχόντων στις επιχειρήσεις στην 

Κύπρο, αλλά και σε διάφορα άλλα κείμενα, μερικές φορές μάλιστα και επίσημα.155 

Πρόκειται για την τάση που συνοψίζεται στην έκφραση ‘η επίδοση των Τούρκων στις 

επιχειρήσεις ήταν πολύ κακή, εμείς είμαστε πολύ καλύτεροι, χάσαμε όμως επειδή δεν 

μας άφησαν, μας πρόδωσαν και ούτω καθεξής’. Μια τέτοια θεώρηση είναι μάλλον 

επικίνδυνη. Ο πόλεμος, μας είπε ο Clausewitz, είναι μια μονομαχία. Και η επιτυχία 

στον πόλεμο μετράται σε σχέση με τον αντίπαλο, επομένως δεν υπάρχουν 

χαρακτηριστικά ποιότητος, ιδιότητες όπως καλός ή κακός παρά μόνον ανώτερος ή 

κατώτερος.156 Και το 1974 στην Κύπρο χάσαμε επειδή αποδειχθήκαμε κατώτεροι των 

Τούρκων. 
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     ΣΥΝΟΨΗ  

      Η σκοπιμότητα υποστήριξης των επιχειρήσεων στην Κύπρο το 1974, από πλευράς 

αεροπορικής ισχύος και προσβολής από αέρος επιλεγμένων στόχων, αποτελεί μέχρι και 

σήμερα σημείο τριβής. Η Ελληνική επέμβαση για «επίλυση» του Κυπριακού ήταν σχεδόν 

βέβαιο ότι θα οδηγούσε σε Ελληνοτουρκικό (Ε-Τ) πόλεμο, συνεπώς κάθε άποψη θα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη της αυτή την εξαιρετικά σοβαρή παράμετρο.  Ο πόλεμος είναι μια 

πολύ σοβαρή υπόθεση για να εξετάζεται με συναισθηματισμούς και κάθε αντικειμενική 

προσέγγιση απαιτείται να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα.  Η Πολεμική Αεροπορία 

το 1974 ήταν εξαιρετικά ανέτοιμη για πόλεμο, όπως ήταν και οι άλλοι Κλάδοι των ΕΔ, και 

οι ευθύνες βαρύνουν όλους όσοι προκάλεσαν την εν λόγω κατάσταση και κυρίως όλους 

εκείνους που με στρατιωτικό ή πολιτικό μανδύα αποφάσιζαν για τις τύχες του έθνους.  Η 

Κύπρος είναι όντως μακριά για μια χώρα όπως η Ελλάδα.  Οι αεροπορικές και εν γένει 

στρατιωτικές δυνατότητες υποστήριξης επιχειρήσεων στην Κύπρο και ταυτόχρονα στο 

Αιγαίο και Θράκη ήταν ελάχιστες το 1974 και εξακολουθούν και σήμερα να είναι μη 

επαρκείς.  Η αμυντική θωράκιση της Κύπρου δεν μπορεί να αποτελεί σήμερα στόχο 

υψηλής στρατηγικής μόνο της Ελλάδος. Αν υπάρχει, πραγματικά, πολιτική βούληση 

αμφοτέρων των κρατών, απαιτείται η ειλικρινής σύμπραξη των δυο χωρών. 

 

 
Λέξεις κλειδιά: Στρατηγική, Αεροπορική Ισχύς, Κύπρος, 1974 

 

 
Η ένοπλος αντιμετώπιση των Τούρκων στη Κύπρο καθίστατο αδύνατος και λόγω 

αποστάσεως και λόγω των γνωστών τετελεσμένων γεγονότων.  Και δεν ήταν δυνατόν να 

επιχειρηθεί χωρίς το κίνδυνο εξασθενίσεως της άμυνας αυτής τοιαύτης της Ελλάδος.1 

 

Εισαγωγή 

 
Σκοπός του εν λόγω άρθρου είναι να εξετάσει, υπό μορφή λογικών ερωτημάτων 

και απαντήσεων, τη δυνατότητα και σκοπιμότητα υποστήριξης των επιχειρήσεων 

                                                 
1 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, Απόσπασμα ομιλίας του Πρωθυπουργού της Ελλάδος 

Κων/νου Καραμανλή προς τον Ελληνικό λαό, 15ης Αυγούστου 1974, ώρα 22:00.  
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στην Κύπρο το 1974 από πλευράς αεροπορικής ισχύος και προσβολής από αέρος 

επιλεγμένων στόχων και να απαντήσει σε αυτά βάσει της αεροπορικής θεωρίας 

πολέμου και των εθνικών επιταγών και δεδομένης της συγκεκριμένης περιόδου, 

χωρίς την αποδέσμευση ευαίσθητων εθνικά πληροφοριών.  Παράλληλα να εξετάσει 

τη δυνατότητα–σκοπιμότητα εμπλοκής των αεροπορικών δυνάμεων της Ελλάδος σ’ 

έναν ενδεχόμενο πόλεμο στην περιοχή της Κύπρου.  Αν και δεν θα προσπαθήσει να 

αναλύσει σε βάθος τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν, θα αναφερθεί επιδερμικά σε 

σημαντικά ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στη διατάραξη των σχέσεων Ελλάδος-

Κύπρου κατά την προ της Τουρκικής εισβολής περίοδο (Αττίλας 1). Εν κατακλείδι να 

απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα:  

 

 Ήταν όντως «μακριά» η Κύπρος το 1974 για αεροπορικές επιχειρήσεις;  

 Πόσο «μακριά» είναι σήμερα; 

 

Ανάλυση 

 
Η αντικειμενική ανάλυση των δεδομένων σε στρατηγικό επίπεδο, σαράντα 

τέσσερα (44) χρόνια μετά την Τουρκική εισβολή, απαιτεί αφενός την αφαίρεση κάθε 

συναισθηματικής φόρτισης που ενδεχομένως να δημιουργείται από την  εισβολή και 

κατοχή, ακόμα και σήμερα, μέρους της Κύπρου από Τουρκικά στρατεύματα και, 

αφετέρου, την ανάλυση των γεγονότων, όπως αυτά συνέβησαν και των δεδομένων 

που υπήρχαν την περίοδο εκείνη, χωρίς πολιτικές ή κομματικές παρωπίδες.  Η 

επιχειρούμενη ανάλυση, αν και όπως προαναφέρθηκε έχει σκοπό να εστιάσει στον 

αεροπορικό τομέα και στη δυνατότητα-σκοπιμότητα χρήσης της αεροπορικής ισχύος 

στα γεγονότα (εισβολή) της Κύπρου το 1974, θα ήταν ελλιπής αν δεν απαντούσε 

αρχικά σε δυο καίρια ερωτήματα υψηλής στρατηγικής, που ενδεχομένως οδήγησαν ή 

κατ’ ελάχιστον συνέβαλαν στην ανάκληση της εκτέλεσης της αποστολής των 

μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο:  Αποτελούσε το Κυπριακό ένα γεγονός που αιφνιδίασε στρατηγικά την 

Ελλάδα;  Τι προηγήθηκε της εισβολής; Πώς από την ένωση φτάσαμε στην 

ανεξαρτησία και την εισβολή και κατοχή; 

 

Σύμφωνα με την εισαγωγική ομιλία του Πρωθυπουργού της Ελλάδος στη 

σύσκεψη της 11ης πρωινής της 12ης Αυγούστου, 1974, στο γραφείο του Προέδρου της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, παρουσία του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας, του 

Πρωθυπουργού της Ελλάδος, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, του 

Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας,  

με θέμα την εξέταση της στρατιωτικής κατάστασης κατά την κρίση του 1974:  
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το Κυπριακό, ως προσπάθεια ένωσης Ελλάδος Κύπρου, είχε άκαιρα και άνευ 

διπλωματικής και ψυχολογικής προπαρασκευής εγερθεί το 1954,2 ενώ ήταν 

γνωστό στην Ελλάδα ότι, αφενός θα προκαλούσε την αντίδραση τόσο της Μ. 

Βρετανίας όσο και της Τουρκίας και θα οδηγούσε σε διάλυση του Βαλκανικού 

Συμφώνου και αφετέρου, θα έφερνε την Ελλάδα σε προβληματική θέση στο 

ΝΑΤΟ.  Εντούτοις, η προσφυγή διατυπώθηκε, με αίτημα την ένωση και 

αργότερα την αυτοδιάθεση, προκαλώντας αφενός οξύτητα στις 

Ελληνοτουρκικές σχέσεις και αφετέρου την αναμενόμενη διάλυση του 

Βαλκανικού Συμφώνου, αντί της επιδιωκόμενης, από Ελληνικής πλευράς 

θέσεως, ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα.3 

 

Ήταν γνωστό στην Ελλάδα ότι η Τουρκία θεωρούσε ότι η προσάρτηση της 

Κύπρου αποτελούσε «μέρος των δραστηριοτήτων της Εθνικής Εταιρείας4 που 

αποσκοπούσαν στην ανασύσταση της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την 

ύψωση στην Αγία Σοφία του σταυρού»,5  αλλά και «το 8ο άρθρο της ΄΄Μεγάλης Ιδέας΄΄ 

μετά τη δημιουργία ελληνικού κράτους στον Πόντο.»6  Ήταν επίσης γνωστό ότι η 

Τουρκία δεν επιθυμούσε την ένωση για τρεις βασικούς λόγους, ήτοι:  

 

α/ λόγοι ασφάλειας, δεδομένου ότι με την Κύπρο Ελληνική, η Τουρκία θα στερείτο, 

ουσιαστικά, εξόδου στη Μεσόγειο και θα βρισκόταν σε δεινή θέση, αν πότε η Ελλάδα 

στρεφόταν προς Ανατολικό Συνασπισμό,   

β/ λόγοι προστασίας της τουρκικής μειονότητας, έχοντας το επιχείρημα ότι τα 

προηγηθέντα γεγονότα έδειχναν τάσεις εκμηδενισμού των Τουρκοκυπρίων, γεγονός 

απαράδεκτο για την Τουρκία,  

                                                 
2 Σύμφωνα με Statement Of Hon. George Ball, Former Under Secretary Of State, House Of Representatives, 

Committee On Europe, Washington DC, Subject: Cyprus-1974, August 20, 1974, «η πρώτη αναφορά για 

ένωση έγινε περί το1830, υπήρξε ανακίνηση του θέματος το 1931, ενώ η επιθυμία των Ελλήνων για ένωση 

ήταν σε ποσοστό 96% το 1946».   
3 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, Συνοπτικόν Πρακτικόν Συσκέψεως, Αθήνα 25 

Αυγούστου 1974, ΥΕΘΑ, Γραφείο Υπουργού. 
4 ΓΕΑ, Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και η Μεγάλη Ιδέα, όπως τις Παρουσιάζει το Τουρκικό Γενικό 

Επιτελείο, (Αθήνα, ΥΜΔΑΕ,1985), 37:  Σύμφωνα με το Τουρκικό Γενικό Επιτελείο υπό τον τίτλο «Εθνική 

Εταιρεία» περιλαμβάνονται δυο οργανώσεις με τα ονόματα Εθνική Εταιρεία και Φιλική Εταιρεία που 

αποσκοπούσαν στην ελληνική ανεξαρτησία και αναστήλωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.  Από 

αυτές η Φιλική Εταιρεία που η ίδρυσή της ανάγεται στο έτος 1814,εμφανιζόταν με τον τύπο μιας 

φιλολογικής και επιστημονικής οργάνωσης, ενώ η Εθνική Εταιρεία που ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα από το 

γνωστό ποιητή Ρήγα και διαλύθηκε το 1798 εξαιτίας του απαγχονισμού του ποιητή, δρούσε ως μια 

μυστική οργάνωση. 
5 Στο ίδιο, 41. 
6 Νίκος Κουρής, Ελλάδα –Τουρκία Ο Πεντηκονταετής «Πόλεμος», (Αθήνα: «Νέα Σύνορα» – Α.Α. Λιβάνη, 

1997),  36. 
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γ/ λόγοι εθνικής φιλοτιμίας, φυσιολογικώς θιγείσας κατόπιν της προηγηθείσας 

οξύτητας.7   

 

Εξάλλου, όλες οι Ελληνικές Κυβερνήσεις της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου 

θεωρούσαν την ανακίνηση του Κυπριακού σαν άκαιρη και επιζήμια υπόθεση.8 Από το 

1945 έως το 1954 αρνήθηκαν να θέσουν διεθνώς το Κυπριακό, παρά τις πιέσεις των 

Κυπρίων, προφανώς διότι θεώρησαν επικίνδυνη για την Ελλάδα τη διατάραξη των 

σχέσεών της με την Αγγλία και γενικότερα με τη Δύση.  Το Κυπριακό δεν ετέθη ούτε 

στη Διάσκεψη στο Παρίσι το 1946-47, ενώ το 1950 ο Πλαστήρας αρνήθηκε να δεχτεί το 

δημοψήφισμα που έγινε στη Κύπρο για την ένωση. Την ίδια χρονιά ο Γεώργιος 

Παπανδρέου έλεγε στο Δήμαρχο της Λευκωσίας Θ. Δρέβη ότι «Η Ελλάς αναπνέει με 

δυο πνεύμονες, τον μεν αγγλικόν, τον δε αμερικανικόν και δι’ αυτό δεν μπορεί, λόγω 

Κυπριακού, να κινδυνεύσει να πάθει ασφυξίαν»,9 περιγράφοντας έτσι με τον πλέον 

γλαφυρό τρόπο το δόγμα που επικρατούσε στην Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο.10  Το 1951 και 1952, ο Πρωθυπουργός Σ. Βενιζέλος αρνήθηκε να προσφύγει 

στον ΟΗΕ, παρά τις πιέσεις του Μακαρίου, προσφυγή που τελικά αποφασίστηκε και 

υποβλήθηκε με προχειρότητα και αυτοσχεδιασμό από τον Παπάγο11 την 16η 

Αυγούστου 1954,  

 

κρίνοντας ότι το κλίμα που επικρατούσε την εποχή εκείνη ενάντια στην 

αποικιοκρατία θα βοηθούσε, χωρίς όμως να υπάρξει συστηματική μελέτη όλων 

των παραμέτρων του προβλήματος, κυρίως της στρατιωτικής σημασίας που 

απέδιδαν οι Δυτικοί στην Κύπρο, καθώς και ο τουρκικός παράγοντας….Δεν 

ήταν, λοιπόν, απλώς η αποικιοκρατική παράδοση του Foreign Office που 

αντιμετώπιζε η ελληνική πολιτική στην πρώτη περίοδο του κυπριακού αγώνα.  

Ήταν και η υστερία της λεγόμενης σοβιετικής «απειλής» σε μια περίοδο που ο 

ψυχρός πόλεμος βρισκόταν σε έξαρση.  Ήταν φανερό πως οι Βρεττανοί 

θεωρούσαν την Κύπρο «κλειδί» για τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου, της 

ζωτικής περιοχής της Μέσης Ανατολής και των προσβάσεων στις 

πετρελαιοπηγές του Περσικού Κόλπου.  Οι ΗΠΑ, ενώ αρχικά δεν έβλεπαν 

εχθρικά το αίτημα της αυτοδιάθεσης, δεν άργησαν να συνταχθούν με την 

                                                 
7 Αρχείο ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, Απόσπασμα ομιλίας του Πρωθυπουργού της Ελλάδος 

Κων/νου Καραμανλή προς τον Ελληνικό λαό, 15ης Αυγούστου 1974, ώρα 22:00. 
8 Κουρής, Ελλάδα –Τουρκία Ο Πεντηκονταετής «Πόλεμος», 36. 
9 Στο ίδιο, 31.  και Νίκος Χρ. Χαραλάμπους, ΄΄Αποτίμηση του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα΄΄ 

Φιλελεύθερος, 1/4/2014. http://nicoscharalambous.org/component/content/article/36 τελευταία επίσκεψη 

14.6.2018. 
10 Σήφης  Μανουσογιαννάκης, Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α, Τα συμφέροντα της Αγγλίας στο Κυπριακό ζήτημα, 

(Ηλέκτρα, 9-12-2009),  https://helectra.wordpress.com/2009/12/09. 
11 Νίκος Χρ. Χαραλάμπους΄΄Αποτίμηση του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα΄΄, Φιλελεύθερος, 1/4/2014. 

http://nicoscharalambous.org/component/content/article/36
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κυβέρνηση της Βρετανίας…Η πολιτική της Άγκυρας βρισκόταν σε παράλληλη 

τροχιά με τα συμφέροντα των Αγγλοαμερικανών και του ΝΑΤΟ.12 

 

Μετά τη συζήτηση της ελληνικής προσφυγής στον ΟΗΕ, το Λονδίνο άλλαξε 

τακτική με τον νέο Υπουργό Εξωτερικών Harold Macmillan να προτείνει τη σύγκληση 

Τριμερούς Διάσκεψης13 με γενικότερο θέμα την αντιμετώπιση στρατηγικών 

ζητημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά με πραγματικό στόχο:  

 

την επιβολή λύσης τριπλής κυριαρχίας στην Κύπρο, με τη Βρετανία να διατηρεί 

την επικυριαρχία, ενώ Ελλάδα και Τουρκία θα διαδραμάτιζαν ένα ρόλο στη 

διοίκηση του νησιού – όχι όμως προς όφελος των Ελλήνων.  Παράλληλα, άμεσος 

στόχος της Βρετανίας ήταν και η αποτροπή νέας προσφυγής της Ελλάδας στον 

ΟΗΕ για την Κύπρο, την οποία η Αθήνα ετοίμαζε.14 

 

Στη σύσκεψη του Λονδίνου, τον Αύγουστο του 1955, απούσας της άμεσα 

ενδιαφερόμενης Κύπρου, μετατράπηκε μια διμερής διαφορά αυτοδιάθεσης ενός 

τμήματος του Ελληνισμού σε ελληνοτουρκική διένεξη με την επιδιαιτησία του 

Λονδίνου, με την Ελλάδα να αποδέχεται να καταστεί η Τουρκία ενδιαφερόμενο μέρος 

στο Κυπριακό, υπονομεύοντας τη Συνθήκη της Λωζάνης, βάσει της οποίας,15 η 

Τουρκία είχε παραιτηθεί παντός δικαιώματος πάνω στο νησί.  Η Ελλάδα, 

ακολουθώντας μια πολιτική, τις επιπτώσεις της οποίας υφιστάμεθα μέχρι σήμερα, 

διέπραξε λοιπόν ένα ακόμα στρατηγικό λάθος.16  

Ακολούθησε το Φεβρουάριο του 1956 η απόρριψη – τορπιλισμός από το Μακάριο 

των προτάσεων Harding17, παρά τις συστάσεις της ελληνικής και αμερικανικής 

Κυβέρνησης, και η — χωρίς προσυννενόηση με την Ελλάδα — θεμελιώδης αλλαγή 

της Κυπριακής πολιτικής, ήτοι η εγκατάλειψη του σκοπού της αυτοδιάθεσης-ένωσης 

και η υιοθέτηση της ανεξαρτησίας, που δεν άφηνε στην Ελληνική Κυβέρνηση 

περιθώρια επιδίωξης του αρχικού αντικειμενικού σκοπού, της ένωσης.   

                                                 
12 Κουρής, Ελλάδα –Τουρκία Ο Πεντηκονταετής «Πόλεμος», 32. 
13 Με τη συμμετοχή δηλαδή Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας. 
14 Αναστασία Γιάγκου, ΄΄Η Τριμερής Διάσκεψη του Λονδίνου΄΄, Καθημερινή, (έντυπη έκδοση) 23-2-2014 . 

www.kathimerini.gr/755282/article/epikairothta/kosmos/h-trimerhs-diaskeyh-toy-londinoy, τελευταία 

επίσκεψη 13.6.2018 
15 Νομοθετικό Διάταγμα Υπ’ Aριθμ. 238/ΦΔΚ Α΄/25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1923 

΄΄Περί Κυρώσεως Της Εν Λωζάνη  Συνομολογηθείσης Συνθήκης Περί Ειρήνης΄΄, Άρθρα 16 και 20. 

http://www.geetha.mil.gr/media/Thesmika_Keimena/GEETHA τελευταία επίσκεψη 4.7.2018. 
16 Κουρής, Ελλάδα –Τουρκία Ο Πεντηκονταετής «Πόλεμος», 38. 
17 Ανδρέας Δρυμιώτης , ΄΄Άποψη: Κυπριακό και Σκοπιανό – Τραγωδίες παράλληλες΄΄, Καθημερινή (έντυπη 

έκδοση), Διεθνής Οικονομία, 17-4-2016. 

http://www.kathimerini.gr/857019/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/apoyh-kypriako-kai-skopiano--

tragwdies-parallhles, τελευταία επίσκεψη 4.7.2018. 

http://www.kathimerini.gr/755282/article/epikairothta/kosmos/h-trimerhs-diaskeyh-toy-londinoy
http://www.geetha.mil.gr/media/Thesmika_Keimena/GEETHA
http://www.kathimerini.gr/857019/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/apoyh-kypriako-kai-skopiano--tragwdies-parallhles
http://www.kathimerini.gr/857019/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/apoyh-kypriako-kai-skopiano--tragwdies-parallhles
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Οι συμφωνίες της Ζυρίχης18 το 1959 ήταν η αναπόφευκτη συνέπεια της ενέργειας 

του Μακαρίου που  ουσιαστικά απέβλεπε στην ματαίωση του σχεδίου Μacmillan.19  

Πέραν αυτών, τον Ιανουάριο του 1963, ο Μακάριος όχι μόνο αρχίζει την προσπάθεια 

μονομερούς αναθεώρησης του Κυπριακού Συντάγματος και καταγγελίας της 

Συνθήκης Εγγυήσεων, αντιτασσόμενος τόσο με την κυβέρνηση Κ. Καραμανλή,20 όσο 

και με την Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου,21 που δήλωνε δημόσια τον Αύγουστο του 1964 

«άλλα συμφωνούμε και άλλα πράττετε» αλλά, αγνοώντας τις ελληνικές κυβερνήσεις, 

δηλώνει ότι θα ζητήσει βοήθεια από τη Μόσχα. Αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής 

πολιτικής ήταν η δημιουργία αιματηρών συγκρούσεων που οδήγησαν αφενός στη 

δημιουργία τουρκοκυπριακών θυλάκων και ουσιαστικά έθεσαν για πρώτη φορά τις 

προϋποθέσεις διχοτόμησης και αφετέρου σ’ έναν παραλίγο ελληνοτουρκικό πόλεμο, 

με την επιχειρούμενη αλλά ματαιωθείσα απόβαση Τουρκικών στρατευμάτων στην 

Κύπρο μετά την επιστολή του Προέδρου των ΗΠΑ Lyndon Baines Johnson στον Ινονού 

στις 5 Ιουνίου 1964.22 

Η πλήρης διαφοροποίηση του Μακάριου με την Ελλάδα και την «ένωση» φάνηκε 

και με την – εν αγνοία της ελληνικής Κυβέρνησης – επίθεση κατόπιν διαταγών του 

Αρχηγού της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αμύνης Κύπρου Στρατηγού Γρίβα 

εναντίον των τουρκικών θυλάκων Μανσούρας και Κοκκίνου (περιοχή Τηλλυρίας) την 

7-8-196423 και με την άρνηση αντικατάστασης της ΤΟΥΡΔΥΚ, αλλά και με την 

απόρριψη του σχεδίου Acheson (1964).  Σημειώνεται ότι η  Ελλάδα αρχικά είχε 

                                                 
18 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, Σημείωμα Υπουργείου Εξωτερικών, Γραφείο Ά Γεν. 

Δντού, για ΓΕΝΕΥΗ Α΄ (25-30 Ιουλίου 1974) και ΓΕΝΕΥΗ Β’ (8-14 Αυγούστου 1974). 18 Οκτωβρίου 1974. 
19 Ανδρέας Καρυός, ΄΄Το Σχέδιο Μακμίλαν΄΄, Καθημερινή, 28-12-2014, «Πυρήνα του Σχεδίου αποτελούσε η 

ιδέα για την εγκαθίδρυση στην Κύπρο ενός καθεστώτος τριπλού «συνεταιρισμού» μεταξύ Βρετανίας, 

Ελλάδας και Τουρκίας. Προβλεπόταν η διατήρηση της βρετανικής κυριαρχίας για επτά χρόνια, η 

συμμετοχή αντιπροσώπων της Ελλάδας και της Τουρκίας (ως βοηθών του κυβερνήτη) στη διοίκηση της 

αποικίας και η εκπόνηση Συντάγματος στη βάση της μέγιστης δυνατής κοινοτικής αυτονομίας. Θα 

ιδρύονταν δύο κοινοτικές Βουλές (μια ελληνοκυπριακή και μια τουρκοκυπριακή), αλλά όχι ένα κοινό 

κυπριακό νομοθετικό σώμα. Τα μέλη της κάθε κοινότητας θα είχαν το δικαίωμα να αποκτήσουν διπλή 

ιθαγένεια, δηλαδή τη βρετανική καθώς επίσης και αυτή των μητέρων-πατρίδων τους (ελληνική ή 

τουρκική). Στο Υπουργικό Συμβούλιο θα συμμετείχαν τέσσερις Ελληνοκύπριοι, δύο Τουρκοκύπριοι καθώς 

και οι αντιπρόσωποι της Ελλάδας και της Τουρκίας. Η πιθανότητα εγκαθίδρυσης της τριπλής 

συγκυριαρχίας θα εξεταζόταν μετά την πάροδο του διαστήματος των επτά ετών. Σημαντικό στοιχείο ήταν 

ότι για την εφαρμογή του Σχεδίου δεν κρινόταν απαραίτητη η συγκατάθεση της Ελλάδας ή της Τουρκίας, 

επομένως υπήρχε η δυνατότητα μονομερούς εφαρμογής του από τη Βρετανία.» 

http://www.kathimerini.gr/797416/article/epikairothta/ellada/to-sxedio-makmilan.  
20 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, Επιστολή Ευάγγελου Αβέρωφ Τοσίτσα στον Μακάριο 

της 19ης Απριλίου 1963. 
21 Κώστας Βενιζέλου,  ΄΄Όταν ο Μακάριος μου αποκάλυψε…», 22 Αυγούστου  2014  

https://hellasjournal.com/2014/08/otan-o-makarios-mou-apokalipse/ Δημόσιες δηλώσεις Γ. Παπανδρέου.  

Τελευταία επίσκεψη 6.5.2018. 
22 Αντώνης Κλάψης, ΄΄Η επιστολή Τζόνσον προς Ινονού΄΄ Καθημερινή, Κόσμος, 24.07.2016. 
23 Άγγελου Χρυσοστόμου, ΄΄Μάχες Τηλλυρίας (7-11 Αυγούστου 1964). Το Υπουργικό Συμβούλιο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας Συνεδριάζει΄΄, Εθνική Φρουρά & Ιστορία, Τεύχος 35ο. (Ιανουάριος - Ιούνιος 

2015). 

http://www.kathimerini.gr/797416/article/epikairothta/ellada/to-sxedio-makmilan
https://hellasjournal.com/2014/08/otan-o-makarios-mou-apokalipse/
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αποδεχτεί το εν λόγω σχέδιο και τελικώς – υπό την πίεση του Μακαρίου – το απέρριψε 

(22-8-1964), «χάνοντας μια ευκαιρία επίλυσης του ζητήματος σύμφωνα με τα 

συμφέροντα της Ελλάδας και του Κυπριακού Ελληνισμού».24  Εξάλλου,  

 

η ελληνοκυπριακή ηγεσία αν και δεν το ομολογούσε δημόσια παραδεχόταν ήδη 

από την άνοιξη του 1963 κατά τις διπλωματικές επαφές της και με τον 

αμερικανικό και με τον βρετανικό παράγοντα ότι δεν απέβλεπε πλέον στην 

ένωση αλλά σε αδέσμευτη ανεξαρτησία, δηλαδή σε καθεστώς απαλλαγμένο 

από τους περιορισμούς, εσωτερικούς και διεθνείς, των συμφωνιών Ζυρίχης και 

Λονδίνου του 1959 που είχαν αποτελέσει το θεμέλιο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας.25  

 

Ενώ είχαν ξεκινήσει διακοινοτικές συνομιλίες επίλυσης του Κυπριακού υπό τον 

ΟΗΕ, υπήρξε η δημόσια επιστολή του Μακάριου στο Στρατηγό Γκιζίκη της 2 Ιουλίου 

1974,26 που άνοιξε νέο μέτωπο με την Ελληνική Χούντα κατηγορώντας την για την 

απόφασή της να διώξει από την Κύπρο 600 Ελλαδίτες Αξιωματικούς της Εθνικής 

Φρουράς και να μειώσει τη στρατιωτική θητεία από δύο χρόνια σε 14 μήνες. Επίσης, 

παρέθετε σωρεία κατηγοριών σε βάρος του στρατιωτικού καθεστώτος των Αθηνών 

για οικονομική και άλλη βοήθεια στην Οργάνωση ΕΟΚΑ Β΄.27 Στη συνέχεια, «οι 

ανένδοτοι προσπάθησαν και πάλι να επιβάλουν τις μαξιμαλιστικές και ανεδαφικές 

πλέον διεκδικήσεις, με αποτέλεσμα την Πράσινη Γραμμή, το πραξικόπημα, την εισβολή 

και την απώλεια του 30% του κυπριακού εδάφους».28 

Σύμφωνα με Σημείωμα του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού της Ελλάδος 

Κωνσταντίνου Καραμανλή τον Αύγουστο του 1974,29 μέχρι του δευτέρου 

πραξικοπήματος στην Ελλάδα της 25ης Νοέμβριου 1973 «αποτελούσε κοινό μυστικό ότι 

η στελεχωμένη με Έλληνες Αξιωματικούς Κυπριακή  Εθνοφρουρά ασκούσε πολιτική 

επιρροή στην Κύπρο» βασικός σκοπός της οποίας ήταν αφενός «η καλλιέργεια 

ενωτικού πνεύματος και αντικομουνιστικής διαφώτισης  και αφετέρου η υπονόμευση 

του κύρους του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου». Την ίδια στιγμή η Ελληνική Κυβέρνηση 

                                                 
24 Σωτήρης Ρίζας, ΄΄Το Σχέδιο Άτσεσον για το Κυπριακό΄΄, Καθημερινή (έντυπη έκδοση), 07.08.2016. 
25 Σωτήρης Ρίζας: ΄΄Το Σχέδιο Άτσεσον για το Κυπριακό΄΄, Καθημερινή, 22-8-2016,  

https://clioturbata.com. Τελευταία επίσκεψη 4.7.2018. 
26 Νίκος Παπαναστασίου, ΄΄Η επιστολή Μακάριου προς Γκιζίκη-αποκαλυπτική ανάλυση’’ 

nikospa.wordpress.com, 3.7.2016,  

https://nikospa.wordpress.com/2016/07/03/Η-επιστολή-μακάριου-προς-Γκιζίκη-απο/comment-page-1/, 

τελευταία επίσκεψη 15.06.2018. 
27 Οργάνωση που δημιουργήθηκε στην Κύπρο το 1971. Ιδρύθηκε από τον Γεώργιο Γρίβα (Διγενή), με 

σκοπό την ένοπλη δράση για τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα οδηγούσαν στην ένωση της 

Κύπρου με την Ελλάδα.  
28 Δρυμιώτης , ΄΄Άποψη: Κυπριακό και Σκοπιανό – Τραγωδίες παράλληλες. 
29 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Σημείωμα του Γενικού 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κυβέρνησης Μιχάλη 

Δούντα (υπογράφων ως Μ.Κ.Δ), Αύγουστος 1974. 

https://clioturbata.com/
https://nikospa.wordpress.com/2016/07/03/Η-επιστολή-μακάριου-προς-Γκιζίκη-απο/comment-page-1/
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δήλωνε επισήμως ότι «επιδίωκε ανεξάρτητο Κυπριακό Κράτος δια των διακοινοτικών 

συνομιλιών» ασκώντας ουσιαστικά «διπλή πολιτική» με το Ελληνικό Υπουργείο 

Εξωτερικών να βρίσκεται στο προσκήνιο, να παραμένει όμως «άγνωστος ο φορέας της 

πραγματικής εξουσίας και άγνωστος η πραγματική επιδιωκόμενη πολιτική.»  

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι πολλές κρίσεις που κατά καιρούς είχαν ανακύψει στις 

σχέσεις Αρχιεπισκόπου και Εθνοφρουράς διευθετούντο διασώζοντας τα προσχήματα.   

Η σοβαρή κρίση του 1972, που η Ελληνική Κυβέρνηση αξίωσε τηλεγραφικώς 

υποταγή του Αρχιεπισκόπου, αν και διευθετήθηκε όπως όλες οι προηγούμενες, 

ρίζωσε τους σπόρους της διχόνοιας και δημιούργησε ψυχολογία εμφυλίου πολέμου 

μεταξύ των Ελληνοκυπρίων. Μετά το πραξικόπημα της 25ης Νοεμβρίου, ήταν έκδηλη 

η υποστήριξη των αξιωματικών της Εθνοφρουράς προς τη γνωστή οργάνωση ΕΟΚΑ 

Β΄ ενώ, μετά το θάνατο του Γρίβα τον Ιανουάριο του 1974, «οι εξελίξεις προσέλαβαν 

εντονότερο και γοργότερο ρυθμό» με την Εθνοφρουρά να αναλαμβάνει «εν τοις 

πράγμασι, απ’ ευθείας την κατεύθυνση της ΕΟΚΑ Β΄», με τη στρατιωτική ηγεσία στην 

Ελλάδα να κρατά απληροφόρητο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τον 

Αρχιεπίσκοπο Μακάριο να καταγγέλλει αφενός την Εθνοφρουρά για τρομοκρατική 

δράση διατυπώνοντας την κατηγορία ότι «στελέχη του στρατιωτικού καθεστώτος της 

Ελλάδος υποστηρίζουν και κατευθύνουν την δραστηριότητα της ΕΟΚΑ Β΄» και 

αφετέρου την Αθήνα για συμμετοχή της στις δολοφονικές απόπειρες εναντίον του.30   

Στη συνέχεια, η Ελλάδα, αντί της επιδιωκόμενης ενώσεως, αποδέχτηκε την 

ανεξαρτησία της Κύπρου, αφενός λόγω των δυσμενών συνθηκών που 

δημιουργήθηκαν δια της υποβολής του σχεδίου MacMillan,31 που μεταξύ άλλων 

προέβλεπε την εγκαθίδρυση στην Κύπρο ενός καθεστώτος τριπλού «συνεταιρισμού» 

μεταξύ Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας με διατήρηση της βρετανικής κυριαρχίας 

για επτά χρόνια,  με δυνατότητα μονομερούς εφαρμογής από τη Βρετανία, και 

αφετέρου δια της υποβολής του αιτήματος της ανεξαρτησίας υπό του Μακαρίου χωρίς 

την πρότερη συνεννόηση με την Αθήνα. Η Ελλάδα αποδέχτηκε την ανεξαρτησία, με 

ορισμένες όμως δεσμεύσεις, δεδομένου ότι:  

 

αν και η ένωση προβλεπόταν ότι θα ήταν η ιστορική εξέλιξη της ανεξαρτησίας 

της Κύπρου, εν τούτοις η Τουρκία δεν ηδύνατο να μην επιμείνει στη παροχή 

εγγυήσεων, διότι άνευ τούτων η κήρυξη υπό της Ελλάδος μονομερώς της 

ενώσεως , εάν κάποτε ελάμβανε χώρα, θα συνεπαγόταν αυτομάτως κήρυξη 

πολέμου μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας.32    

 

Με σκοπό την κατάρριψη των επιχειρημάτων της Τουρκίας περί ενώσεως, και 

την ομαλή μετάβαση από την ανεξαρτησία στην ένωση μελλοντικά, αμέσως μετά την 

                                                 
30 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, Δούντας, ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Σημείωμα, Αύγουστος 

1974. 
31 Ανδρέας Καρυός, ΄΄Το Σχέδιο Μακμίλαν΄΄, 28-12-2014. 
32 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, Απόσπασμα ομιλίας του Πρωθυπουργού της Ελλάδος 

Κων/νου Καραμανλή προς τον Ελληνικό λαό, 15ης Αυγούστου 1974, ώρα 22:00. 
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υπογραφή της ανεξαρτησίας, δόθηκαν στον Μακάριο συστάσεις, αφενός δημιουργίας 

κλίματος ύφεσης, με σκοπό την αποβολή του Τουρκικού αισθήματος φοβίας και της 

επίτευξης συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ, δεδομένου ότι λόγω της 

αριθμητικής πνευματικής και οικονομικής υπεροχής των Ελληνοκυπρίων (Ε/Κ)  οι 

Τουρκοκύπριοι Τ/Κ) ουδέποτε θα καθίσταντο επικίνδυνοι για τους Ε/Κ και, αφετέρου, 

συστάσεις ένταξης της νέας πολιτείας σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς με σκοπό 

την ευθυγράμμισή της με την Ελλάδα. Ο Μακάριος όμως ακολούθησε – ατυχώς κατά 

τον Κ. Καραμανλή – την πολιτική των Aδέσμευτων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

διαστάσεως απόψεων μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Έκτοτε, έλαβαν χώρα τέσσερις 

έως πέντε αλλεπάλληλες κρίσεις οι οποίες οδήγησαν σχεδόν σε πόλεμο με την 

Τουρκία.33 

Επομένως, τα αλλεπάλληλα σφάλματα χειρισμού του Κυπριακού και η 

τηρηθείσα κακή πολιτική τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα οδήγησαν στην 

κατάσταση του 1974, με αποκορύφωμα το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου, που 

παρέσχε στην Τουρκία την αφορμή την οποία αναζητούσε, για να προβεί στις 

ενέργειες που προέβη.  Σύμφωνα με τον Κων. Καραμανλή,34 η εν λόγω επέμβαση της 

Τουρκίας της 20ης Ιουλίου «θα μπορούσε να δικαιολογηθεί διότι υπήρξε η 15η Ιουλίου, 

αλλά όχι η Δευτέρα».(υπονοώντας τον Αττίλα 2).  

Ενώ την 11η Ιουλίου 1974 η Κυπριακή Κυβέρνηση αποπειράθηκε συμβιβασμό με 

την Ελλάδα, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση την ανάληψη πρωτοβουλίας διάλυσης 

της ΕΟΚΑ Β΄, την 15η Ιουλίου 1974 εκδηλώνεται το πραξικόπημα της Εθνοφρουράς στη 

Λευκωσία,  προκαλώντας την αποβίβαση Τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο την 

20η Ιουλίου 1974 και την αποδοχή κατάπαυσης του πυρός, από την Ελλάδα, την 22η 

Ιουλίου 1974, αναγκάζοντας παράλληλα τον Μακάριο να καταφύγει στο Λονδίνο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω απόφαση κατάπαυσης του πυρός φαίνεται να 

ελήφθη κατόπιν τηλεφωνικών συνεννοήσεων μεταξύ του Ναυάρχου Αραπάκη, 

ενεργούντος ως εκπροσώπου του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, και του Joseph. J. 

Sisco, διότι παρά τις, επί ώρες, προσπάθειες της Αμερικανικής Πρεσβείας δεν 

ανευρέθηκε ούτε ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός Ανδρουτσόπουλος, ούτε ο ΥΠΕΞ 

Κυπραίος. Την εν λόγω κατάπαυση του πυρός ακολούθησε την 23η Ιουλίου, 1974, η 

δήλωση Γκιζίκη ότι «η κυβέρνησή του εξαφανίστηκε» και το αίτημα για ανάληψη της 

διακυβέρνησης της Χώρας από πολιτικούς, το οποίο έφερε τον Κωνσταντίνο 

Καραμανλή να αποδέχεται τελικά τον σχηματισμό Κυβέρνησης που ορκίστηκε την 24η 

Ιουλίου, 1974.  Η απόβαση όμως των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο και η 

αποδοχή της ανακωχής από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας ήταν ήδη τετελεσμένα 

γεγονότα. 

                                                 
33 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, Πρακτικά Συσκέψεως 12ης Αυγούστου 1974, 1-3. 
34 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, Πρακτικά Συσκέψεως 23ης Αυγούστου 1974, 

ΔΓ110/2/29,18. 
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Σύμφωνα με τον Αρχηγό ΓΕΕΦ Υποστράτηγο Ευθ. Καραγιάννη,35 που ανέλαβε 

καθήκοντα την 6η Αυγούστου, 1974, δηλαδή αμέσως μετά την πρώτη Τουρκική 

εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου, 1974 : 

 

..αν δεν γινόταν το πραξικόπημα το οποίο αποπροσανατόλισε την Εθνοφρουρά 

από την κύρια και μοναδική της αποστολή της που ήταν η άμυνα της Κύπρου, 

θα ηδύνατο αύτη, ανεξαρτήτως των οιωνδήποτε αδυναμιών και ελλείψεών της 

να καταστήσει προβληματική και πολύ δαπανηρά σε αίμα την επιτυχία της 

Τουρκικής  απόβασης της 20ης Ιουλίου 1974, καθόσον η Εθνοφρουρά θα 

μπορούσε να εφαρμόσει απερίσπαστη τα προβλεπόμενα από το Σχέδιο Άμυνας 

και οι Μονάδες της θα είχαν καταλάβει εγκαίρως τις οργανωμένες αμυντικές 

θέσεις...36 

 

Το πραξικόπημα οδήγησε στον «ΑΤΤΙΛΑ ΕΝΑ» και στη δημιουργία και στη 

συνεχή επέκταση κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας ισχυρού και σταθερού 

προγεφυρώματος στη Βόρεια Κύπρο. Η αδυναμία ενίσχυσης των δυνάμεων στην 

Κύπρο πριν την έναρξη του ΑΤΤΙΛΑ ΔΥΟ με αναγκαίο βαρύ οπλισμό και λοιπό 

πολεμικό υλικό, όπως  άρματα, πυροβόλα, οχήματα μάχης, πυρομαχικά κλπ. τα οποία 

και δεν υπήρχαν συγκεντρωμένα στην Ελλάδα, και η αποστολή τους στη Κύπρο με 

οχηματαγωγά, ήταν εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατος, λόγω αεροπορικής και 

ναυτικής υπεροχής της Τουρκίας, επέφερε την εν συνεχεία δυσμενή εξέλιξη των 

επιχειρήσεων στην Κύπρο, με τον «ΑΤΤΙΛΑ ΔΥΟ» και την ισχυρή επίθεση των 

Τούρκων την 14η Αυγούστου, 1974, που «..είχαν σαν αποτέλεσμα την πλήρη 

αποδιοργάνωση των Μονάδων της Εθνοφρουράς, το χαμηλό ηθικό και το μεγάλο 

ποσοστό ανυποταξιών και λιποταξιών.»37 Ακόμα όμως και στην περίπτωση ενίσχυσης 

της στην Κύπρο ευρισκόμενης Εθνοφρουράς, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη η επιτυχής 

εκτέλεση επιχειρήσεων  λόγω έλλειψης αεροπορικής υποστήριξης και αδυναμίας 

συνεχούς ανεφοδιασμού της από θαλάσσης ή από αέρος.38 

Αμέσως μετά εκτιμήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση ότι απαιτείτο 

«..ψύχραιμη εξέταση των δεδομένων, ώστε να εξέλθει η Ελλάδα της κρίσης και να 

αποφύγει τα ίδια σφάλματα  στο μέλλον, δεδομένου ότι δεν  ήταν δυνατόν, λόγω 

Κύπρου, να βρίσκεται ανά εξάμηνο επί ποδός πολέμου.»39  

Η Ελληνική πλευρά δεν μπορεί λοιπόν να ισχυρισθεί στρατηγικό αιφνιδιασμό 

από τις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας. Είχε ουσιαστικά – έστω και χρονικά 

                                                 
35 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, Υποστράτηγος Ευθ. Καραγιάννης  ΑΓΕΕΦ, 

Χειρόγραφη Έκθεση Προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, 30-8-1974, 1. 
36 Αττίλας 1. 
37 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, Υποστράτηγος Ευθ. Καραγιάννης  ΑΓΕΕΦ, 

Χειρόγραφη Έκθεση Προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, 30-8-1974, 2. 
38 Στο ίδιο, 7. 
39 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής , Απόσπασμα ομιλίας του Πρωθυπουργού της Ελλάδος 

Κων/νου Καραμανλή προς τον Ελληνικό λαό, 15ης Αυγούστου 1974. 
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αργότερα – αποδεχτεί ότι η επέμβαση της Τουρκίας με τον ΑΤΤΙΛΑ 1 ήταν 

αναμενόμενη. Εξάλλου, «το κατεστημένο της Άγκυρας μετά τα μέσα της δεκαετίας 

του 60 αποκτώντας αυτοπεποίθηση, άρχισε να ασκεί συνεχώς αυξανόμενη πίεση στην 

Ελλάδα και την Κύπρο με την απειλή ή τη χρήση βίας.»40  Ούτε, όμως, ο εφησυχασμός 

που επιδείκνυε ο Στρατηγός Μπονάνος την 19η Ιουλίου, 1974, παρά την επιδείνωση 

της κατάστασης και παρά την επιβίβαση Τούρκων στρατιωτών σε αποβατικά σκάφη 

υπό την αιτιολογία ότι οι εν λόγω Τουρκικές ενέργειες οφείλονταν στην άρνηση από 

τις Ελληνικές αρχές παραχώρησης λιμένος ελευθέρας εισόδου στους Τούρκους στην 

Κύπρο, ούτε η θεατρική κραυγή περί «εξαπάτηση» από τους Αμερικάνους, του 

Ταξίαρχου Ιωαννίδη,41 όταν άρχισε η απ’ αέρος επίθεση των Τουρκικών αεροσκαφών 

της 20ης Ιουλίου, 1974, μπορούν να εκληφθούν ως στρατηγικός αιφνιδιασμός.   

Εξάλλου, η ένταση στις Ε-Τ σχέσεις και η κρισιμότητα της κατάστασης είχε 

επισημανθεί και από τον Ευάγγελο Αβέρωφ Τοσίτσα στον τότε Πρόεδρο της 

Ελληνικής Δημοκρατίας Στρατηγό κ. Φαίδωνα Γκιζίκη, καθιστώντάς του σαφές ότι το 

πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι θέμα ούτε νομικό «..αφού ο νομικός κανών δεν 

επιβάλλεται υπό εκτελεστικής εξουσίας», ούτε διπλωματικό διότι η διπλωματία «..δεν 

είναι ποτέ αποτελεσματική όταν ο άλλος επιμένει», αλλά θέμα «..συσχετισμού 

δυνάμεων» τονίζοντας παράλληλα ότι σε έναν Ε-Τ πόλεμο «..προστίθεται ένα άλλο 

έκτακτο και πολύ δυσμενές δεδομένο: To καθεστώς δε δύναται …. Να  κάνει 

επιστράτευση.»42 

Η στρατιωτική κυβέρνηση της Χώρας, δείχνοντας πλήρη ανικανότητα χειρισμού 

της κατάστασης, την οδήγησε σε μια ακόμα τραγική κατάσταση. 

Με δεδομένο όμως ότι η Ελληνική επέμβαση το 1974 για «επίλυση» του 

Κυπριακού ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγούσε σε Ε-Τ πόλεμο, όπως αναφέρει και ο 

Υποστράτηγος Καραγιάννης: 

 

Προσέτι, εκτιμάται ότι μια απροκάλυπτος Ελληνική εμπλοκή εις την Κύπρον θα 

επέτρεπε εις τους Τούρκους να δικαιολογήσουν διεθνώς μια ενέργειαν προς 

ολοκλήρωσιν της καταλήψεως της Νήσου, εκτός του ότι η εμπλοκή αυτή θα 

καθιστούσε λίαν πιθανήν μια ευρυτέραν Ελληνο-Τουρκικήν σύρραξιν. 

 

προκύπτει το δεύτερο βασικό ερώτημα: 

                                                 
40 Κουρής, Ελλάδα –Τουρκία Ο Πεντηκονταετής «Πόλεμος», 41. 
41 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής , ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ αναφορά του στον Π/Θ 

Κων/νο Καραμανλή και στον ΥΕΘΑ Ευαγ. Αβέρωφ Αντιπτεράρχου Αλέξανδρου Παπανικολάου, 

Αρχηγού Αεροπορίας, με θέμα : Η Ελληνική Αεροπορία Κατά Την Περίοδον 25 Νοεμβρίου 1973- 24 Ιουλίου 

1974, υποβληθείσα αρχικά την 20η-9-1974 και αργότερα το 1982 στον Π/Θ Ανδρέα Παπανδρέου, 2-3 και 

11. 
42 Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας, Πολιτικές θέσεις όπως προκύπτουν από δυο συνεντεύξεις και ένα 

μνημόνιο΄΄, (Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της ΕΣΤΙΑΣ, 1976).  Αποτελεί ΑΠΟΡΡΗΤΗ επιστολή του Αβέρωφ 

(γνωστό ως μνημόνιο) που απέστειλε την 19η-4-1974 με την ιδιότητα του απλού Έλληνα πολίτη αλλά 

και πολιτικού που επί οκταετία είχε χειριστεί τα εν λόγω θέματα). 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Ήταν έτοιμες οι ΕΔ της χώρας για να ανταπεξέλθουν σε πολεμικές 

επιχειρήσεις στην Κύπρο και παράλληλα σ’ έναν ενδεχόμενο Ελληνοτουρκικό πόλεμο; 

 

Στην προαναφερόμενη σύσκεψη της 12ης Αυγούστου, 1974, βάσει των όσων 

κατέθεσαν οι Αρχηγοί ΕΔ, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, προέκυψαν τα 

ακόλουθα συμπεράσματα αναφορικά με την κατάσταση των ΕΔ της χώρας για την 

οποία, βεβαίως, έφεραν και οι ίδιοι οι ομιλούντες σημαντικές ευθύνες:   

 

 α/  ανεπιτυχής επιστράτευση λόγω έλλειψης προπαρασκευής, σχεδίασης και 

μέσων,  

 β/ πρακτικές αδυναμίες ενίσχυσης της Εθνοφρουράς λόγω της απόστασης από την 

Ελλάδα, σε συνδυασμό με την κυριαρχία της Τουρκικής Αεροπορίας στον αέρα 

άνωθεν Κύπρου. Η Εθνοφρουρά, η οποία μετά την επιστράτευση αριθμούσε 25.000 

μάχιμους καλώς εξοπλισμένους και με βαρέα όπλα, δυστυχώς δεν είχε αεροπορική 

κάλυψη και η αντιαεροπορική άμυνα της Κύπρου στηριζόταν καταρχήν σε παλαιά 

αντιαεροπορικά (Α/Α) πυροβόλα και σε μικρό αριθμό A/A πυροβόλων BOFORS”,43 

 γ/ αποδιοργάνωση της Εθνοφρουράς λόγω πραξικοπήματος,44   

 δ/ αναλογία στρατιωτικών χερσαίων δυνάμεων στον Έβρο υπέρ της Τουρκίας (1:2 

έως 1:3) με αδυναμία περαιτέρω ενίσχυσης λόγω αμυντικής διάταξης, με συνολική 

σύγκριση χερσαίων δυνάμεων υπέρ της Τουρκίας (3:1), ενώ στα νησιά Σαμοθράκη, 

Χίο, Μυτιλήνη, Σάμο, Κω, Ρόδο και Λήμνο η άμυνα ήταν λίαν αυτάρκης και η 

αναλογία ήταν υπέρ της Ελλάδος με εξοπλισμένους και τους κατοίκους των εν λόγω 

νήσων,   

 ε/ υστέρηση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού έναντι του Τουρκικού, αριθμητικά 

και γεωγραφικά, λόγω της φύσεως του χώρου του οποίου καλείτο να καλύψει και 

υπερασπιστεί,   

 στ/ υπεροχή της Τουρκίας σε επιθετικά και μεταφορικά αεροσκάφη, σε μάζα πυρός, 

σε αεράμυνα, σε μόνιμο προσωπικό, σε αποθέματα πυρομαχικών και καύσιμα, στη 

διάταξη δυνάμεων και στόχων σε βάθος αλλά και την πρωτοβουλία επίθεσης, με τον 

Ελληνικό στόλο αεροσκαφών να είναι πεπαλαιωμένος, με μειωμένες επιχειρησιακές 

δυνατότητες λόγω ορίου αντοχής και ηλικίας, ενώ υπήρχε υπεροχή της Ελλάδος σε 

καταφύγια αεροσκαφών, προμήθεια νέων αεροσκαφών F-4E45 (Phantom), στην 

ύπαρξη βλημάτων Ε/Α Hawk και σε ιστορία, παράδοση και ικανότητα προσωπικού.   

 

                                                 
43 Υποστράτηγος Ευθ. Καραγιάννης, ΑΓΕΕΦ, Έκθεση Προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, σελ. 3. 
44 Στο ίδιο, 2. 
45 Είχε παραληφθεί μία Μοίρα 19 αεροσκαφών που ήταν σε θέση να λάβει μέρος σε επιχειρήσεις, πλην 

όμως δεν είχε φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα εκπαίδευσης για ανάληψη επιχειρησιακών (πολεμικών) 

αποστολών, ενώ για την εκπαίδευση της άλλης Μοίρας απαιτούνταν ακόμα 2 μήνες εκπαίδευσης για 

μειωμένη επιχειρησιακή απόδοση και 4-5 μήνες ακόμα για ικανοποιητική εκπαίδευση.  
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 Το γενικό συμπέρασμα της εν λόγω προαναφερόμενης συσκέψεως ήταν ότι οι 

Ελληνικές στρατιωτικές δυνατότητες ήταν κατ’ ανάγκη αμυντικές, με δυσκολία 

ανάληψης ακόμα και εξαιρετικά περιορισμένων επιθετικών πρωτοβουλιών και, 

δεδομένης της απόστασης της Κύπρου από την Ελλάδα, υπήρχε πρακτική αδυναμία 

αναλήψεως πρωτοβουλίας σε άλλα, πλην Κύπρου, μέτωπα. Σε περίπτωση δε ανάγκης 

αναμετρήσεως με την Τουρκία, τονίστηκε ότι «θα έπρεπε να είμασταν σε θέση να 

καταφέρουμε ταχέως καίρια πλήγματα με το Ναυτικό και την Αεροπορία, με τον 

Στρατό Ξηράς (ΣΞ) να εξασφαλίζει το μέτωπο στον Έβρο», αντικειμενικοί σκοποί που 

ήταν μάλλον ευσεβείς πόθοι παρά υλοποιήσιμες στρατιωτικές αποστολές, δεδομένου 

ότι ήταν πρακτικά αδύνατο να επιτευχθούν λόγω της αδυναμίας των στρατιωτικών 

δυνάμεων, που διαφάνηκε στην ανάλυση που προηγήθηκε. Παράλληλα, 

διαπιστώθηκε ότι για ανάληψη Ελληνικής πρωτοβουλίας, πέραν των πρακτικών 

αδυναμιών που προαναφέρθηκαν, υπήρχαν και «...ηθικοί, νομικοί και ψυχολογικοί 

λόγοι που δεν συνιστούσαν τέτοια ενέργεια, λαμβανομένης υπόψη της αρχής του ότι ο 

επιτιθέμενος κατά κανόνα επισύρει τη διεθνή κατακραυγή,» ενώ «...κήρυξη πολέμου 

στην Τουρκία, εκτός του ότι διπλωματικά θα  καταδίκαζε την Ελλάδα, ουδέν ουσιαστικό 

θα απέφερε αλλά αντιθέτως θα προκαλούσε περαιτέρω απώλειες, λόγω των ημετέρων 

αδυναμιών στον καθαρά στρατιωτικό τομέα.»46   

 Βέβαια, ήταν γνωστό ότι η Τουρκία δεν ενδιαφερόταν και πολύ για την ηθική, 

νομική και λογική πλευρά του όλου θέματος και δική μας επέμβαση, ουδόλως 

απέκλειε την κλιμάκωση στο επόμενο στάδιο, ήτοι σε Ε-Τ πόλεμο.47   

 Η συζήτηση περατώθηκε με το συμπέρασμα του Π/Θ Κωνσταντίνου Καραμανλή 

ότι εφόσον «μειονεκτούσαμε ως προς τη στρατιωτική ισχύ και εφόσον διαπράξαμε 

σφάλματα, οπωσδήποτε έπρεπε να καταβάλουμε το τίμημα» αλλά εάν η (πολιτική –

διπλωματική) λύση «δεν ήταν  Εθνικά παραδεκτή, πιθανόν να αναγκαζόμασταν να 

αναλάβουμε πρωτοβουλία προς εξασφάλιση λύσεως ανεκτής». Τέτοια πρωτοβουλία, 

όπως διαφάνηκε μετά από λεπτομερή ανάλυση των δυνατοτήτων μας, ήταν μόνο η 

αποστολή χερσαίας δύναμης επεμβάσεως στην Κύπρο, με πρότερη όμως 

προειδοποίηση των μεγάλων δυνάμεων, δεδομένου ότι ήταν και η μόνη λύση που 

παρείχε την επιθυμητή εκ μέρους της Ελλάδος πιθανότητα επέμβασης των Μεγάλων 

Δυνάμεων, αφενός για την απόσβεση της κρίσης και την επίλυση του Κυπριακού 

προβλήματος και αφετέρου τη «μη κήρυξη πολέμου, δια τον οποίο είμασταν 

απροετοίμαστοι». 

Παράλληλα, στις 14 Αυγούστου, 1974 καταδείχθηκε από την ηγεσία των ΕΔ με 

σαφήνεια, η πλήρης ετοιμότητα του στρατεύματος σε Θράκη και νήσους Λήμνο, 

Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο, Ρόδο με ενισχυμένες δυνάμεις των προβλεπόμενων από τα 

σχέδια Μονάδων ΣΞ, η απαίτηση ενίσχυσης τοπικών εφεδρειών, η δυνατότητα 

επιτυχούς άμυνας στη περιοχή Θράκης και Νήσων μόνο με την υποστήριξη του 

                                                 
46 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, Συνοπτικό Πρακτικό συσκέψεως 12-8-1974, ΥΕΘΑ, 

Γραφείο Υπουργού, 16. 
47 Στο ίδιο, 17 
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Ναυτικού και της Αεροπορίας, υποστήριξη για την οποία είχαν δώσει διαβεβαιώσεις οι 

Αρχηγοί των οικείων Κλάδων αλλά όχι άμεσα, ενώ η εκτίμηση για την άμυνα στην 

Ελληνο-Βουλγαρική (Ε/Β) Μεθόριο χαρακτηριζόταν ως ικανοποιητική για 

περιορισμένο όμως χρόνο, αλλά μη επαρκής, λόγω ενίσχυσης των δυνάμεων για την 

άμυνα του Έβρου.48  

 Σύμφωνα με τις Οδηγίες Επιχειρήσεων του ΑΕΔ (ΟΔΕΠΙΧ), οι οποίες είχαν 

επικυρωθεί από τη Κυβέρνηση (ΑΣΕΑ) του 1968,49 η  χρησιμοποίηση της αεροπορικής 

ισχύος σε επιχειρήσεις στην Κύπρο εξαντλείτο στην εφ’ άπαξ προσβολή από την 

Πολεμική Αεροπορία της εχθρικής τουρκικής αποβατικής δύναμης. Για τον λόγο 

αυτόν, είκοσι αεροσκάφη F-84F μεταστάθμευσαν την 18η και 19η Ιουλίου, 1974, στο 

αεροδρόμιο Καστελλίου της Κρήτης, ενώ παράλληλα την 18η Ιουλίου, 1974, 

μεταστάθμευσαν στο Ηράκλειο δέκα αεροσκάφη F-5 με ρόλο Αεράμυνας 

(αναχαίτιση), προς ενδεχόμενη υποστήριξη των αεροσκαφών F-84F και την 22η 

Ιουλίου, 1974, εννέα F-4E.50 Αλλά «...αι ανωτέρω αεροπορικές δυνάμεις δεν 

ενεπλάκησαν στον αγώνα Κύπρου διότι εκρίθη ότι η εμπλοκή των θα απετέλει αιτίαν 

ενάρξεως πολέμου μεταξύ Ελλάδος Τουρκίας.»51   

 

Σημειώνεται ότι, από Ελληνικής πλευράς επιδείχτηκε «ύποπτη»52 

αυτοσυγκράτηση, 

 

...κατόπιν των παροτρύνσεων της, υπό τον Σίσκο, Αμερικανικής 

Αντιπροσωπείας ήτις κατά την παραμονή της επιθέσεως  19 Ιουλίου εις μακρά 

                                                 
48 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, Έγγραφη υποβολή εκθέσεως με αριθμ.πρωτ 

980252/14-8-1974 (1130) του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΕΔ) Στρατηγού Γρηγ. Μπονάνου  και του 

Αρχηγού Στρατού (ΑΣ) Αντιστράτηγου Ανδρέα Γαλατσάνου με αριθμ. πρωτ ΥΠΕΘΑ 40302/9/14-8-1974, 

μετά από ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ αίτημα του Έλληνος ΥΕΘΑ με αριθμ. πρωτ 40293/7/14 -8-1974 κατ’ 

εντολή του Π/Θ της Χώρας,, με  ερωτήματα : «α. Αν οι στη Θράκη παρατεταγμένες δυνάμεις μας είναι 

ικανές να σταματήσουν ισχυρά Τουρκική επίθεση,  β. Ποιες εκ των νήσων του ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 

θεωρούνται επαρκώς επανδρωμέναι και εξοπλισμέναι δια να προβάλουν, σε περίπτωση Τουρκικής κατ’ 

αυτών επίθεσης, αποτελεσματική, τονίζω, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ άμυνα,  γ. Εάν σε περίπτωση 

ανεπαρκούς αμύνης εν Θράκη ή εις τις  κυριότερες των νήσων μας (οι οποίες σημειωτέον δύνανται προ 

πάσης επίθεσης να υποστούν και αεροπορικές επιδρομές) ενδείκνυται να ληφθούν και άλλα μέτρα και 

ποια.  Επιπρόσθετα, ζητείτο μια «λίαν συνοπτική ανάλυση δυνατοτήτων στην Ελληνο-Βουλγαρική 

μεθόριο σε περίπτωση σύγχρονης εμπλοκής μας, επί του Έβρου». 
49 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, Άκρως Απόρρητη Έκθεση, «Επί Ενισχύσεων Προς 

Εθνική Φρουρά Κύπρου κατά τις επιχειρήσεις 20 Ιουλίου -2 Αυγ 1974» της 14ης-8-1974 την οποία 

υπογράφουν όλοι οι Αρχηγοί των ΕΔ, Οδηγίες Επιχειρήσεων του ΑΕΔ (ΟΔΕΠΙΧ). 
50 Βάσει της υπάρχουσας τότε επιχειρησιακής σχεδίασης τέσσερα (4)  α/φ F-4E θα χρησιμοποιούνταν 

για προσβολή των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων  ευρισκόμενων έξωθεν του λιμένος Κυρήνειας από 

μεγάλο ύψος και τρία (3) για κάλυψη αυτών από εχθρική αντίδραση, σε ρόλο αναχαίτισης.  Η 

επιστροφή των α/φ θα γινόταν σε μεγάλο ύψος για εξοικονόμηση καυσίμων.  Το κρίσιμο χρονικό  

περιθώριο προσβολής από τα α/φ είχε προσδιοριστεί μεταξύ τη 1100 και 1300 ώρας. 
51Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, Άκρως Απόρρητη Έκθεση, «Επί Ενισχύσεων Προς 

Εθνική Φρουρά Κύπρου κατά τις επιχειρήσεις 20 Ιουλίου -2 Αυγ 1974» της 14ης-8-1974. 
52 Κουρής, Ελλάδα –Τουρκία Ο Πεντηκονταετής «Πόλεμος», 127. 
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σύσκεψη με συμμετοχή Πρωθυπουργού, Υπουργού Εξωτερικών και Αρχηγού 

ΕΔ, τόνισαν την ανάγκη αποφυγής οιασδήποτε ενέργειας δυναμένη να επιφέρει 

τραγωδία και συμφορά στην περιοχή.  Τόνισαν, ότι η εμπλοκή σε πόλεμο 

Ελλάδος Τουρκίας θα διασπούσε την Νοτιοανατολική πτέρυγα ΝΑΤΟ, θα 

ζημίωνε τα εθνικά συμφέροντα  Ελλάδας Αμερικής και θα διάνοιγε την οδό των 

Ρώσσων προς  Ανατολική Μεσόγειο.» 53  

 

Παράλληλα ελήφθησαν σοβαρά υπόψη, αφενός, η σύστασης του Αμερικανού 

πρέσβη στην Ελλάδα Tasca το πρωί της εισβολής περί «αυτοσυγκράτησης και 

αποσόβησης Ελληνοτουρκικής συρράξεως» και, αφετέρου των πληροφοριών ΝΑΤΟ 

και άλλων πηγών περί –υπαρκτών αλλά μη σχετιζόμενων με το Κυπριακό όπως 

αποδείχτηκε – κινήσεων Ρωσικών αεροσκαφών και άλλων ειδικών δυνάμεων προς 

Ουγγαρία και Βουλγαρία που αποτελούσε παραπλάνηση ή καλύτερα εφεύρημα 

ύπαρξης «από Βορρά απειλής» διοχετευθείσας από τον Στρατιωτικό Ακόλουθο των 

ΗΠΑ στη Σόφια στον Έλληνα ομόλογό του την 16η Ιουλίου 1974, που ανάγκασε τις 

ελληνικές ΕΔ να ασχοληθούν με την ναρκοθέτηση της Ελληνοβουλγαρικής μεθορίου 

την στιγμή που ο αποβατικός τουρκικός στόλος ετοιμαζόταν να αποπλεύσει από τη 

Μερσίνα με κατεύθυνση τα βόρεια παράλια της Κύπρου.54 Οι αιτιολογίες της μη 

επέμβασης, από την πολιτική ηγεσία του Αυγούστου του 1974, θεωρούνται από τον Ν 

Κουρή – που επί Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ διετέλεσε Α/ΓΕΑ, Α/ΓΕΕΘΑ και ΥΦΕΘΑ και 

υποστηρικτής των μετέπειτα πολιτικών επιλογών του Ανδρέα Παπανδρέου – ως 

«προσπάθεια να αιτιολογήσουν την αδράνειά τους»55 χωρίς όμως να παρατίθενται 

συγκεκριμένα στοιχεία για αυτό. 

 Βάσει της προαναφερόμενης έκθεσης αλλά και του τότε Αρχηγού Αεροπορίας,56 

υπήρξαν «...τεχνικές και επιχειρησιακές δυσχέρειες...» που συνέβαλαν στη μη 

χρησιμοποίηση των πολεμικών αεροσκαφών, που όπως προαναφέρθηκε είχαν ήδη 

μετασταθμεύσει στη Κρήτη, όπως:   

 

α/ ο μικρός χρόνος παραμονής (5 λεπτά) άνωθεν στόχου/ων στη Κύπρο που μείωνε 

μερικώς τη δυνατότητα επιτυχούς εκτέλεσης της αποστολής των αεροσκαφών F-84F, 

λόγω μικράς εμβέλειας (διάρκεια πτήσεως),  

β/ η αδυναμία των εν λόγω αεροσκαφών  να επιστρέψουν στην Ελλάδα που 

σήμαινε ότι όσα επιβίωναν της αποστολής προσβολής στόχων στη Κύπρο είτε θα 

έπρεπε να προσγειωθούν σε αεροδρόμια του Λιβάνου ή των Βρετανικών βάσεων, είτε 

να επιχειρήσουν ελεγχόμενη εγκατάλειψη (με αλεξίπτωτο) άνωθεν Κύπρου.   

 

                                                 
53 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, Άκρως Απόρρητη Έκθεση, «Επί Ενισχύσεων Προς 

Εθνική Φρουρά Κύπρου κατά τις επιχειρήσεις 20 Ιουλίου -2 Αυγ 1974» της 14ης-8-1974. 
54 Κουρής, Ελλάδα –Τουρκία Ο Πεντηκονταετής «Πόλεμος», 120. 
55 Στο ίδιο, 122. 
56 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ αναφορά του Αρχηγού 

Αεροπορίας Αντιπτεράρχου Αλέξανδρου Παπανικολάου. 
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Παράλληλα, βάσει της εν λόγω έκθεσης, τα αεροσκάφη F-4E δεν 

χρησιμοποιήθηκαν, αφενός λόγω του μικρού αριθμού τους (εννέα που έγιναν οκτώ, 

λόγω καταστροφής του ενός στην προσγείωση στο Ηράκλειο) και της εκτίμησης περί 

μικρής αποτελεσματικότητάς τους και συνεπώς, μη δυνατότητας ματαίωσης της 

Τουρκικής εισβολής, παράλληλα με το πολύ υψηλό ποσοστό απωλειών που 

αναμενόταν ότι θα προκαλείτο σε ένα  πολύτιμο υλικό απολύτως απαραίτητο για μια 

ενδεχόμενη Ελληνοτουρκική σύρραξη, λόγω της δράσης της Τουρκικής Αεροπορίας 

και της δυνατότητας επίτευξης αεροπορικής υπεροχής άνωθεν Κύπρου, και αφετέρου, 

της αδυναμίας – λόγω απειρίας και μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης 

(επανεξυπηρέρτησης και επανεξοπλισμού) – του τεχνικού προσωπικού να ετοιμάσουν 

(εξυπηρετήσουν) τα αεροσκάφη F-4E έγκαιρα (υπήρξε καθυστέρηση πλέον των τριών 

ωρών)57 από την απόφαση58 από τον Έλληνα ΑΕΔ χρησιμοποίησής της και της, στο 

χρόνο αυτό, κατάληψης της Κυρήνειας.59   

Λόγω της σημαντικής καθυστέρησης προετοιμασίας των αεροσκαφών F-4E, που 

σύμφωνα και με τον Διοικητή της Μοίρας των αεροσκαφών F-4E, Πτέραρχο (Ι) ε.α. 

Σωτήρη Κοντογιάννη «για να φορτωθεί κάθε αεροσκάφος χρειάστηκαν 3 ώρες και 40 

λεπτά όταν πέντε μήνες αργότερα τα Φάντομ φορτώνονταν σε 23 λεπτά!»60, δόθηκε 

εντολή απογείωσης των δώδεκα αεροσκαφών F-84F, η οποία, όμως, ματαιώθηκε από 

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η εν λόγω διαταγή απογείωσης, η οποία αποτέλεσε 

εισήγηση του τότε Αρχηγού Αεροπορίας και είχε την πλήρη-ενθουσιώδη αποδοχή των 

πληρωμάτων των αεροσκαφών, αποτελούσε μάλλον επίδειξη ηρωισμού παρά 

απόφαση βασισμένη στις αρχές του αεροπορικού πολέμου όπως αυτές αναλύονται 

παρακάτω.   

Υπήρχε όμως και η εντύπωση ότι: 

 

η ανάλυση της συμπεριφοράς των συμμαχικών αεροσκαφών στις κρίσιμες 

περιόδους των επιχειρήσεων εισβολής φανερώνει ότι στόχευε στην αποτροπή 

αποστολής ελληνικών μαχητικών για να υπερασπιστούν τις κυπριακές 

δυνάμεις... και δημιουργίας «φράγματο»΄ μεταξύ Κρήτης και Κύπρου από τον 6ο 

Αμερικανικό Στόλο, που τις μέρες της απόβασης βρισκόταν στην περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου και είχε τη δυνατότητα να ενεργήσει αποτρεπτικά εάν 

υπήρχε η πολιτική βούληση των ΗΠΑ.61   

                                                 
57 Το αεροδρόμιο Ηρακλείου δεν διέθετε εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό για την υποστήριξη -

εξυπηρέτηση α/φ F-4E. Κατάλληλο τεχνικό προσωπικό διέθεταν μόνο οι μητρικές Μονάδες των α/φ 

αυτών ήτοι Τανάγρα και Ανδραβίδα. 
58 Ώρα 1100 της 22ας-7-1974 
59 Ούτε μεταξύ 1300 και 1400 μπορούσαν να απογειωθούν δεδομένου ότι η κατάσταση του διαδρόμου 

απογείωσης δεν ήταν κατάλληλη λόγω του προηγηθέντος ατυχήματος α/φ F-4E. 
60 Δημήτρη Καπράνος,΄΄Αν εμείς είχαμε απογειωθεί, ο “Αττίλας” δεν θα υπήρχε΄΄!, Δημοκρατία News, 16-

7-2017, δηλώσεις Διοικητή της Μοίρας των αεροσκαφών F-4E, Πτεράρχου (Ι) ε.α. Σωτήρη Κοντογιάννη.  

πηγή: http://www.dimokratianews.gr/content/76674/emeis-eihame-apogeiothei-o-attilas-den-tha-ypirhe.  
61 Κουρής, Ελλάδα –Τουρκία Ο Πεντηκονταετής «Πόλεμος», 124. 
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Τα προσωπικά πιστεύω των συμμετεχόντων στο τακτικό επίπεδο (επίπεδο 

Μοίρας αεροσκαφών), όπως του Διοικητή της Μοίρας των F-4E Πτεράρχου Σωτήρη 

Κοντογιάννη, ότι : 

 

...εάν γινόταν εγκαίρως η προγραμματισμένη και συντονισμένη αποδέσμευση 

των 12 F-84F και μίας δικής μας τετράδας F-4F για κάλυψη, κατά τις κρίσιμες 

ημέρες της απόβασης στην Κυρήνεια, που στην πραγματικότητα επρόκειτο για 

‟αποβίβαση, τότε το αποτέλεσμα και οι εξελίξεις, πάντα κατά τη γνώμη μου, 

θα ήταν διαφορετικά»,62  

 

αν και απολύτως σεβαστά, όπως σεβαστή είναι και η άποψη του Επισμηναγού (Ι) ε.α. 

Γεωρ. Β. Κασσαβέτη, τέως Κυβερνήτη Ολυμπιακής Αεροπορίας ότι: 

 

...κοινή πεποίθηση όλων των καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλεκομένων στα 

γεγονότα του Ιουλίου του 1974 είναι η εξής. Αν η διαταγή του Πτεράρχου 

Παπανικολάου, η οποία είχε δοθεί από τον τότε πρωθυπουργό, είχε 

εκτελεσθεί, η Κύπρος θα είχε μείνει αλώβητη και η Τουρκία θα είχε υποστεί τη 

μεγαλύτερη ταπεινωτική ήττα στη νεώτερη ιστορία της…», 63   

 

μάλλον δεν βασιζόταν σε δεδομένα, αλλά στο συναίσθημα, στο υψηλό ηθικό του 

προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και στην πειθαρχία όλων των ανδρών 

που ήταν προσηλωμένοι στην αποστολή και στα καθήκοντά τους.   

Τα F-84F ήταν παλαιά, περιορισμένων δυνατοτήτων και ευελιξίας, χαμηλών 

επιδόσεων και, όπως προαναφέρθηκε, ελλείψει καυσίμου θα εκτίθεντο στη δράση της 

εχθρικής αεροπορίας και, όσα αεροσκάφη επιβίωναν, θα ήταν υποχρεωμένα να 

προσγειωθούν σε Βρετανικά αεροδρόμια της νήσου ή να εγκαταλείψουν τα 

αεροσκάφη με αλεξίπτωτο αφού η προσγείωση σε αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής 

ήταν μεν σχεδιασμένη αλλά μάλλον πρακτικά αδύνατη.  Παράλληλα τα F-4E ήταν 

ανεπαρκώς προετοιμασμένα για πόλεμο, η σχεδόν βεβαία απώλεια των οποίων, 

πέραν του ψυχολογικού παράγοντα, θα σήμαινε ουσιαστικά την πλήρη αδυναμία 

υπεράσπισης της Ελλάδος από αέρος, σε μία περίοδο που η τουρκική προκλητικότητα 

στο Αιγαίο ήταν συνεχώς αυξανόμενη και μια Ε-Τ σύρραξη ήταν εξαιρετικά πιθανή 

και αναμενόμενη.  Σε μια δε περίπτωση αντηλλάγησαν πυρά μεταξύ ενός 

σχηματισμού τουρκικών F-102 και ελληνικών F-5 χωρίς απώλειες παρά τα όσα ψευδή 

έχουν γραφτεί,64 ενώ υπήρχαν συμπλοκές και με συμμαχικά αεροσκάφη, ήτοι δυο 

αμερικανικών F-4 και δυο ελληνικών F-5, με τα πρώτα να βάλουν  ανεπιτυχώς κατά 

                                                 
62 Καπράνος, ,΄΄Αν εμείς είχαμε απογειωθεί, ο “Αττίλας” δεν θα υπήρχε΄΄. 
63 Γεωρ. Β. Κασσαβέτη, Facebook ΄΄Η Κύπρος Είναι Μακράν΄΄, 6-9-17. 
64 Κουρής Ελλάδα –Τουρκία Ο Πεντηκονταετής «Πόλεμος», 128.  
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των ελληνικών – χωρίς, όμως, να επιτραπεί η ανταπόδοση πυρών-κατάρριψή τους 

από τις ελληνικές αεροπορικές Αρχές.65  

 Η Πολεμική Αεροπορία εκτέλεσε επιτυχώς και με απόλυτη μυστικότητα την 

αποστολή με την ονομασία «ΝΙΚΗ,» ήτοι της μεταφοράς μιας Μοίρας Καταδρομών 

στη Κύπρο με 15 αεροσκάφη NORATLAS. Η αποστολή ήταν εξαιρετικά δύσκολη για 

τα δεδομένα της εποχής και είχε ως αποτέλεσμα  την  επιστροφή 11 αεροσκαφών, την 

κατάρριψη ενός αεροσκάφους από φίλια Α/Α πυρά με απώλεια του πληρώματος και 

29 ανδρών και την πρόκληση βλαβών σε άλλα τρία αεροσκάφη, λόγω κακού 

συντονισμού και ανυπαρξίας μέσων επικοινωνίας.  Τα αεροσκάφη που υπέστησαν 

βλάβη  υποχρεώθηκαν να μείνουν στη Κύπρο και να καταστραφούν από τις 

Ελληνικές δυνάμεις.66 Οι απώλειες της επιχείρησης ήταν μεγάλες σε ανθρώπινες ζωές 

και υλικό.67 Είχε προηγηθεί, βέβαια, η ματαίωση αποστολής στην Κύπρο μιας Μοίρας 

Καταδρομών με τέσσερα επιταγμένα  αεροσκάφη της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, λόγω βλάβης 

ενός αεροσκάφους που περιείχε τα πυρομαχικά της Μοίρας στο αεροδρόμιο της 

Σούδας (όπου είχαν προσγειωθεί για ανεφοδιασμό) και μη δυνατότητας εκτέλεσης 

της αποστολής εγκαίρως, αφού ήταν προγραμματισμένα να φτάσουν, να 

ανεφοδιαστούν και να απογειωθούν από Σούδα, κατά τη διάρκεια της νύχτας.68   

 

Η Χρήση της αεροπορικής ισχύος 
 

Οι βασικοί κανόνες και αρχές που αναφέρονται στην ανάπτυξη, στις λειτουργίες 

και στη χρησιμοποίηση της αεροπορικής ισχύος διαμορφώθηκαν εξελικτικά στην 

πορεία του χρόνου από διδάγματα και εμπειρίες πολεμικών επιχειρήσεων του 

παρελθόντος καθώς και από τη ραγδαία ανάπτυξη και απορρόφηση νέων 

τεχνολογιών.69 

Τη χρήση της αεροπορικής ισχύος καθορίζουν τρία βασικά χαρακτηριστικά της, 

που αποτελούν και τα πλεονεκτήματα της χρήσης της, ήτοι: το ύψος, η ταχύτητα (υπό 

την έννοια του χρόνου) και το βάθος.70 Υπάρχουν, όμως, και μειονεκτήματα, όπως η 

εξάρτηση από τις βάσεις (δηλαδή από τα αεροδρόμια για επανεξοπλισμό και 

επανεξυπηρέτηση των αεροσκαφών με όπλα και καύσιμο κλπ.), η επίδραση του 

                                                 
65 Στο ίδιο , 125. 
66 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πολυσέλιδη 

Απόρρητη Προσωπική αναφορά του Αρχηγού Αεροπορίας Πτεράρχου Παπανικολάου προς τον 

Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κωνσταντίνο Καραμανλή, της 20-9-1974: «..την επομένη της αποστολής 

αυτής ελήφθη σήμα από το διοικητή των Βρετανικών Δυνάμεων στη Κύπρο με το όποιο δηλώνονταν 

ότι σε περίπτωση επανάληψης αυτής της αποστολής τα ελληνικά α/φ θα αναχαιτίζονταν από τους 

Βρετανούς», 14. 
67 Κουρής, Ελλάδα –Τουρκία Ο Πεντηκονταετής «Πόλεμος», 135. 
68 Στο ίδιο, 134. 
69  ΓΕΑ, Επιχειρησιακό Δόγμα Πολεμικής Αεροπορίας, Αθήνα, 2009, 9. και Βασίλειος Α. Βρεττός, 

«Επιχειρησιακό Δόγμα Πολεμικής Αεροπορίας-Υπάρχει Ανάγκη Προσαρμογής του στις Σύγχρονες 

Επιχειρησιακές Απαιτήσεις;», Σχολή Πολέμου Αεροπορίας (ΣΠΑ) 18-1-2001, 15-21. 
70 ΓΕΑ, Επιχειρησιακό Δόγμα Πολεμικής Αεροπορίας, 22. 
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καιρού, η ευαισθησία των συστημάτων των αεροσκαφών, και βέβαια το υψηλό κόστος 

(οικονομικό και ψυχολογικό) απώλειας ενός αεροσκάφους. Διαχρονικά, βασικό 

χαρακτηριστικό των αεροπορικών δυνάμεων και της χρήσης της αεροπορικής ισχύος 

είναι ότι η «εφεδρεία δυνάμεων» δεν αποτελεί ίσης σημασίας παράγοντα επιτυχίας 

όπως στις χερσαίες επιχειρήσεις, αλλά αποτελεί κύριο μέλημα της σχεδίασης η 

δυνατότητα επίτευξης ενός ρυθμού εξόδων αεροσκαφών μεγαλύτερης από τον 

αντίπαλο σε χρόνο και τόπο και η μεταφορά μάζας πυρός στον κατάλληλα 

επιλεγμένο στόχο.  Η σχέση μάζας ή αριθμού αεροσκαφών μεταξύ επιτιθέμενου και 

αμυνόμενου κάνει τον παράγοντα γεωγραφία ή καλύτερα την διασπορά και 

απόσταση των αεροδρομίων επανεξυπηρέτησης-επανεξοπλισμού αεροσκαφών, 

πρωταρχικής σημασίας για τον αμυνόμενο, ενώ για τον επιτιθέμενο παράγοντας 

καθοριστικής σημασίας είναι η μεταφορά μάζας πυρός στο θέατρο επιχειρήσεων.71 

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες κάνουν τη χρήση της 

αεροπορικής ισχύος να είναι θεμελιωδώς διαφορετική από τις άλλες μορφές 

στρατιωτικής ισχύος και επιτρέπουν στο αεροπορικό όπλο να ενεργεί γρήγορα, 

αμυντικά και επιθετικά, σε μεγάλο βάθος, σε όλο το θέατρο επιχειρήσεων.72 Οι 

αεροπορικές δυνάμεις, επιχειρώντας από την τρίτη διάσταση (αέρα)73 του πολέμου, 

μπορούν να προσβάλλουν στόχους μακρά της γραμμής μάχης (επαφής των 

δυνάμεων στο έδαφος) και να επιτυγχάνουν στρατηγικά αποτελέσματα.74 Αυτή η 

ικανότητα είναι μοναδική, παρέχοντας στην εκάστοτε στρατιωτική και πολιτική 

ηγεσία ένα πλήρες εύρος στρατιωτικών επιλογών για την επίτευξη των εθνικών 

αντικειμενικών σκοπών (ΑΝΣΚ) και την προστασία των εθνικών συμφερόντων, ενώ 

επιτρέπει στην αεροπορία να επιτύχει αποτελέσματα πολύ πιο σημαντικά από τα 

τακτικά αποτελέσματα μεμονωμένων πράξεων και σε ρυθμό, που διαταράσσει τον 

Κύκλο Αποφάσεων του εχθρού.75 

Η συνεχής αύξηση των δυνατοτήτων των αεροσκαφών και η χρησιμοποίηση των 

εν λόγω δυνατοτήτων σε ένοπλες συγκρούσεις (πολέμους) αποτελεί ακόμα και 

σήμερα αντικείμενο μελέτης, ενώ η χρήση της αεροπορικής ισχύος παραμένει η 

λιγότερο κατανοητή ισχύς στο πεδίο της στρατιωτικής ισχύος,76 με πολλά διλήμματα 

στρατηγικής χρησιμοποίησης και ανάπτυξης της. Δεδομένου ότι η αεροπορική δύναμη 

είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό όπλο για να επιδράσει στα κέντρα βάρους (ΚΒ)77 του 

αντιπάλου και δεδομένου ότι «κάθε επίπεδο πολέμου έχει και ένα ή πολλά ΚΒ»,78 

                                                 
71 John A. Warden III, The Air Campaign, (USAF, New York, 1998), 58. 
72 ΓΕΑ, Επιχειρησιακό Δόγμα Π.Α. 
73 Andrew G.B. Vallance, The Air Weapon: Doctrines of air Power Strategy and Operational Art, (London: 

Macmillan, 1996), 25. 
74 USA, Air Force Basic Doctrine, Sept 1997. 
75 . ΓΕΑ., Επιχειρησιακό Δόγμα Πολεμικής Αεροπορίας, 24. 
76 Vallance, The Air Weapon: Doctrines of air Power Strategy and Operational Art, vii. 
77 Κέντρα Βάρους ορίζονται ως το/α χαρακτηριστικό/α, η/οι ικανότητα/ες, η/οι τοποθεσία/ες, από τα 

οποία ένα έθνος, μια συμμαχία ή μια στρατιωτική δύναμη αντλεί την ελευθερία ενέργειας, την φυσική 

ισχύ και την θέληση να πολεμήσει. 
78 Warden III, The Air Campaign, 7. 
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οποιαδήποτε επιλογή χρήσης της αεροπορικής ισχύος έχει πολλούς λόγους να είναι 

καλή ή/και κατάλληλη, αλλά μπορεί όμως να αποδειχτεί και καταστροφική. «Το 

κλειδί για να μην χάσεις είναι να προκαλέσεις σημαντικές ζημιές στον αντίπαλο ώστε 

αυτός να καταστεί αδύναμος ή απρόθυμος να πληρώσει το τίμημα.»79 

Η αεροπορική στρατηγική είναι μάλλον μια σύνθετη τέχνη παρά επιστήμη. 

Απόρροια της στρατηγικής αποτελεί η αεροπορική επιχειρησιακή σχεδίαση. Έχει σαν 

αφετηρία τη στρατηγική κατεύθυνση και καθοδήγηση, η οποία πάντα δίνεται μέσω 

των Εθνικών (Πολιτικών) Αντικειμενικών Σκοπών (ΑΝΣΚ) και της αντίστοιχης 

κατάστασης στην οποία οδηγούν οι ΑΝΣΚ όταν αυτοί επιτευχθούν, ήτοι της 

Επιθυμητής Τελικής Κατάστασης (ΕΤΚ).80 

Οι σχεδιαστές των αεροπορικών επιχειρήσεων και η επιλογή των στόχων που θα 

προσβληθούν, θα πρέπει πάντα να δίνουν απάντηση στην ερώτηση «Πόσο πολύ αξίζει 

η επίτευξη του παραπάνω στόχου;»81 ενώ παράλληλα πρέπει να εξετάζουν την 

«επιβίωση» των αεροπορικών δυνάμεων κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων, έτσι 

ώστε και ο σκοπός της αποστολής τους να επιτυγχάνεται και οι απώλειές τους να 

είναι οι ελάχιστες δυνατές, ώστε να διατηρείται ένας επιθυμητός ρυθμός εξόδων των 

φίλιων αεροσκαφών στη διάρκεια των επιχειρήσεων.   

Εμπειρίες από πρόσφατους πολέμους αλλά και από ασκήσεις της ΠΑ δείχνουν 

ότι η αποτελεσματικότητα και επιβιωσιμότητα των πληρωμάτων των αεροσκαφών 

αυξάνει δραστικά με την απόκτηση εμπειριών σε ρεαλιστικές ασκήσεις ή 

πραγματικές καταστάσεις.  Η ρεαλιστική εκπαίδευση βάσει της αρχής «εκπαιδεύσου 

όπως θα πολεμήσεις,»82 είναι εξαιρετικά σημαντική και, πολλάκις, δύναται να ειπωθεί 

ότι είναι σχετικά ισοδύναμης ποσοτικής και ποιοτικής σημασίας με τις εμπειρίες που 

αποκτούνται σε πολεμικές επιχειρήσεις, κυρίως σε χώρες όπου η συμμετοχή σε 

πραγματικές επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένη ή ακόμα και μηδενική.83 

Η χρήση της αεροπορικής ισχύος είναι μία ορθολογική διαδικασία, βασισμένη σε 

δογματικά αξεπέραστες αρχές,84 όπως :  

 

α/ η αεροπορική υπεροχή είναι αναγκαία85 και κρίσιμη για την επίτευξη των 

πολιτικών ΑΝΣΚ και τον επιτυχή τερματισμό του πολέμου, ενώ αποτελεί βασικό 

παράγοντα επιτυχίας των επιχειρήσεων στο έδαφος (ΣΞ και ΠΝ), αφού χωρίς 

αεροπορική υπεροχή καμία δύναμη στο έδαφος δεν μπορεί να πετύχει τους 

καθορισμένους ΑΝΣΚ.  Ο πόλεμος δεν κερδίζεται όταν ο αντίπαλος έχει αεροπορική 

υπεροχή.   

                                                 
79 Warden III, The Air Campaign, 59. 
80 Βρεττός, «Επιχειρησιακό Δόγμα Πολεμικής Αεροπορίας-Υπάρχει Ανάγκη Προσαρμογής του στις 

Σύγχρονες Επιχειρησιακές Απαιτήσεις;» 15-21. 
81 Στο ίδιο, 20 
82 ΓΕΑ., Επιχειρησιακό Δόγμα Πολεμικής Αεροπορίας, 133. 
83 Στο ίδιο, 138. 
84 Στο ίδιο, 11. 
85 Warden III, The Air Campaign, 10. 
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β/ ο τρόπος ενέργειας που θα επιλεγεί πρέπει να είναι αποτελεσματικός και 

στρατιωτικά πραγματοποιήσιμος, ενώ ο χρόνος εκδήλωσης εφαρμογής της 

αεροπορικής ισχύος αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας,86 

γ/  η σχεδίαση και η εκτέλεση των επιχειρήσεων απαιτείται να γίνεται με τρόπο, 

ώστε να ελαχιστοποιεί τις φίλιες απώλειες, μεγιστοποιώντας παράλληλα το 

καταστροφικό της αποτέλεσμα για τον εχθρό,   

δ/ η διαθεσιμότητα των αεροσκαφών συμβάλλει στην επίτευξη μεγαλύτερου 

αριθμού εξόδων φίλιων αεροσκαφών και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα συνέχισης 

των επιχειρήσεων,   

ε/ ο αριθμός των αεροσκαφών που θα καταρριφθούν είναι σημαντικός, αλλά 

ακόμα σημαντικότερη είναι η χρονική τοποθέτηση της καταστροφής των,   

στ/ οι ρυθμοί απωλειών είναι συνάρτηση του συσχετισμού δυνάμεων. Αυτό που μας 

διδάσκει η αεροπορική ιστορία είναι ότι το κλειδί για τη νίκη είναι να διαθέτεις 

υπέρτερες δυνάμεις, ήτοι αεροπορική υπεροχή σε επιλεγμένο τόπο και χρόνο με 

συγκέντρωση υπέρτερων αεροπορικών δυνάμεων,  

ζ/ τακτικού επιπέδου αποφάσεις μπορεί να έχουν καθοριστική επίδραση σε 

στρατηγικό επίπεδο και   

η/ η στατιστική ευνοεί την πλευρά που θα κινηθεί πρώτη.   

 

Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι:  

 

Ερώτημα: Ποια ήταν η κατάσταση της Αεροπορίας το καλοκαίρι του 1974; Ορθά  δεν 

απογειώθηκαν τα αεροσκάφη της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας ή η μη 

απογείωση των αεροσκαφών F-4E και η ανάκληση απογείωσης των αεροσκαφών F-

84F αποτέλεσε προδοσία ή/και στρατηγικού μεγέθους λανθασμένη απόφαση; 

 

Από το 1950 η Αεροπορία άρχισε μια επική μάχη εκσυγχρονισμού της. Από τη 

χρήση ελικοπτέρων αεροσκαφών περνούσε στη χρησιμοποίηση νέας γενιάς (1ης 

γενιάς) αεριωθουμένων μαχητικών αεροσκαφών. Το 1955, περίπου 200 μαχητικά 

είχαν παραδοθεί ή επρόκειτο να παραδοθούν στην Ελλάδα και σε μικρό χρονικό 

διάστημα  να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα για ένταξη των δυνάμεων 

στο ΝΑΤΟ.87  

Το 1974 η Πολεμική Αεροπορία υστερούσε σε μαχητικά αεροσκάφη (290 ελληνικά 

έναντι 520 τουρκικών), σε μεταφορικά (60 έναντι 95), σε Ε/Π (6 έναντι 16), σε βλήματα 

ΝΙΚΗ (92 έναντι 104), σε σταθμούς RADAR (9 έναντι 16), σε αεροδρόμια (18 έναντι 22), 

ενώ η Α/Α της Ελλάδος χαρακτηριζόταν ως μέτρια έναντι ισχυρής της Τουρκίας.  

Υστερούσε και σε μάζα πυρός μαχητικών αεροσκαφών (310 χιλ. lbs βομβών έναντι 830 

της Τουρκίας), σε μάζα πυρός ανά αεροδρόμιο αντιπάλου (14 χιλ. lbs βομβών προς 46 

της Τουρκίας) και σε φορτίο μεταφορικών αεροσκαφών (362 χιλ. lbs έναντι 1305). 

                                                 
86 Στο ίδιο, 34. 
87 Κουρής, Ελλάδα –Τουρκία Ο Πεντηκονταετής «Πόλεμος»,48.  
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Πέραν τούτου, υπολειπόταν σε προσωπικό ανά αεροσκάφος με αναλογία 27 προς 46.  

Υπερτερούσε, όπως προαναφέρθηκε, σε βλήματα Hawk (170 έναντι κανενός). Τα 

παραπάνω καταδεικνύουν ότι η Πολεμική Αεροπορία είχε, στην προ κρίσεως του 1974 

περίοδο, αδυναμία προσβολής στόχων λόγω βάθους των στόχων στην Τουρκία, 

μειωμένη μεταφορική ικανότητα, μειωμένη ικανότητα  διασποράς δυνάμεων, 

ανεπάρκεια αποθεμάτων και υλικών αποκατάστασης ζημιών διαδρόμων 

προσγείωσης ενώ η δυνατότητα χρησιμοποίησης των αεροσκαφών F-4E ήταν 

εξαιρετικά περιορισμένη και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας λόγω ελλιπούς 

εκπαίδευσης.88   

Η Αεροπορία είχε τη δυνατότητα σε ένα Ε-Τ πόλεμο να προσβάλει 12 εχθρικά 

αεροδρόμια με 170 αεροσκάφη, 9 σταθμούς RADAR με 25 αεροσκάφη, και να 

υποστηρίξει τις επιχειρήσεις στον Έβρο με αεροσκάφη F-4Ε, ενώ αν απαιτείτο να 

προσβληθεί ο Τουρκικός στόλος η απαιτούμενη δύναμης προσβολής του θα 

αφαιρούνταν από τη δύναμη των 170 αεροσκαφών. Η υποστήριξη των επιχειρήσεων 

του ΣΞ με αεροπορικές επιχειρήσεις Εγγύς Αεροπορικής Υποστήριξης (ΕΑΥ) θα 

μπορούσε να γίνει μετά από 1-2 ώρες από ενάρξεως των επιχειρήσεων μόνο εφόσον 

το επέτρεπαν οι απώλειες του αεροπορικού δυναμικού.89   Χαρακτηριστική της 

κατάστασης είναι και η δήλωση του διοικητή της Μοίρας των F-4E: 

 

Ήταν δύσκολες εποχές για την Αεροπορία. Μπορεί να είχαμε τα καλύτερα 

αεροσκάφη, αλλά οι επικοινωνίες μας βρίσκονταν σε πολύ χαμηλό βαθμό. 

Σκεφτείτε ότι κάποιες εκ των οδηγιών μεταφέρονταν από το ένα σημείο στο 

άλλο με... τζιπ, ενώ το ΑΤΑΔ είχε μόνο ένα τηλέφωνο! Υπήρχαν, όμως, ψυχή, 

πίστη, δύναμη και ανδρεία! 90  

 

Σημειώνεται, ότι η «ηρωική» εποχή της αεροπορίας είχε παρέλθει οριστικά και 

απαιτείτο πλέον ακραίος επαγγελματισμός και σκληρή μεθοδευμένη εκπαίδευση για 

να ανταποκριθεί το ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό στις απαιτήσεις των νέων 

δεύτερης γενιάς αεροσκαφών όπως τα F-4E. Τα ατυχήματα της Πολεμικής 

Αεροπορίας στη μετάβαση από την μία εποχή στην άλλη αποτελούν απλή 

επιβεβαίωση της πραγματικότητας και του ότι η ψυχή, η πίστη, η δύναμη και η 

ανδρεία, αν και απαραίτητα, δεν ήσαν πλέον αρκετά για την επιτυχή εκτέλεση μιας 

επιχειρησιακής αποστολής σε συνθήκες πολέμου.   

                                                 
88 ΥΕΘΑ, Γραφείο Υπουργού, Χειρόγραφο, Πρακτικό σύσκεψης της 11ης πρωινής της 12-8-1974 στο 

γραφείο του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, παρουσία του ιδίου του Προέδρου της 

Δημοκρατίας, του Π/Θ της Ελλάδος, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, των Αρχηγών 

ΕΔ, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας,  με θέμα την εξέταση της στρατιωτικής κατάστασης κατά την 

κρίση του 1974, 13. 
89 Στο ίδιο, 13-15. 
90 Καπράνος, ,΄΄Αν εμείς είχαμε απογειωθεί, ο “Αττίλας” δεν θα υπήρχε΄΄! 
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Η Αεροπορία λοιπόν, βάσει αριθμητικών δεδομένων, μπορούσε μετά δυσκολίας 

να ανταποκριθεί επιτυχώς σε έναν Ε-Τ πόλεμο. Το ερώτημα, όμως, είναι αν θα 

μπορούσε να ανταποκριθεί και σε μία παράλληλη σύγκρουση στη Κύπρο. 

Η Κύπρος που απέχει περίπου 450 ναυτικά μίλια (ΝΜ) από το πλησιέστερο 

στρατιωτικό αεροδρόμιο της Κρήτης, ουσιαστικά βρισκόταν για τα ελληνικά  

αεροσκάφη στα όρια εμβέλειας τους.  Τα μαχητικά της εποχής εκείνης έπρεπε να 

πετάξουν σε μεγάλο ύψος, με εξωτερικές δεξαμενές καυσίμων και συνεπώς μικρό 

φορτίο όπλων, άρα μικρή αποτελεσματικότητα προσβολής (για καταστροφή ή 

εξουδετέρωση) στόχων, με διαμόρφωση δηλαδή που μόλις επέτρεπε την προσβολή 

ενός σταθερού στόχου. Οι συνθήκες, λοιπόν, ήταν εξαιρετικά οριακές και θα 

απέβαιναν απαγορευτικές αν αναγκαζόταν τα ελληνικά μαχητικά να εμπλακούν με 

εχθρικά μαχητικά, πράγμα εξαιρετικά πιθανό λόγω της εγγύτητας της Κύπρου με την 

Τουρκία.91 Η αποστολή αεροσκαφών F-84F για επιχειρήσεις στην Κύπρο 

χαρακτηριζόταν ως αποστολή «μιας διαδρομής» ή «καμικάζι».92 Παράλληλα η πλήρης 

και αντικειμενική αδυναμία επίτευξης στοιχειώδους αεροπορικής υπεροχής στην 

περιοχή καθιστούσε την παρουσία Ελληνικών ναυτικών δυνάμεων επιφανείας στην 

περιοχή της Κύπρου ως καθαρή αυτοκτονία.93  Η επιτυχία της αποστολής 

καταδρομικών δυνάμεων με μεταφορικά αεροσκάφη δεν θα μπορούσε να αποτελέσει 

παράδειγμα αποστολής μαχητικών αεροσκαφών για προσβολή στόχων στην περιοχή 

της Κύπρου, τόσο λόγω διαφορετικότητας της φύσης της αποστολής όσο και των 

δυνατοτήτων των ίδιων αεροσκαφών. 

 

Ήταν λοιπόν γνωστό ότι ίσως κανένα αεροσκάφος δεν θα επέστρεφε στη βάση 

του. Αν όμως οι πιλότοι μας κατάφερναν να πλήξουν έστω και ένα ή δυο 

εχθρικά αρματαγωγά στον κρίσιμο χρόνο, αυτό θα απέβαινε καθοριστικό για 

την εξέλιξη μιας αποβατικής ενέργειας στην Κύπρο και παράλληλα, το 

σπουδαιότερο θα σηματοδοτούσε τη βούληση της Ελλάδας να προστατεύσουν 

τους Κύπριους αδελφούς μας με όλα τα διαθέσιμα μέσα, έστω και με μεγάλες 

θυσίες.94 

 

Από την ανάλυση των ανωτέρω, σε καθαρά στρατιωτικό επίπεδο, διαφαίνεται 

ότι η απόφαση αποστολής αεροπορικής δύναμης στις επιχειρήσεις στη Κύπρο το 1974, 

χωρίς τη δυνατότητα επίτευξης αεροπορικής υπεροχής ή τουλάχιστον αεροπορικής 

ισοδυναμίας (σε τόπο και χρόνο), υπερέβαινε κάθε αρχή χρήσης της αεροπορικής 

ισχύος και συνεπώς η εντολή απογείωσης θα είχε μόνο σημασία επίδειξης βούλησης 

συνδρομής στις δυνάμεις που μάχονταν στη Κύπρο, χωρίς όμως την επιθυμητή 

αποτελεσματικότητα.  Θα χανόταν λοιπόν ένα μεγάλο μέρος της Πολεμικής 

                                                 
91 Κουρής, Ελλάδα –Τουρκία Ο Πεντηκονταετής «Πόλεμος»,88. 
92 Στο ίδιο ,89  
93 Στο ίδιο, 88. 
94 Στο ίδιο, 90 
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Αεροπορίας χωρίς αυτή η εξαιρετικά μεγάλη απώλεια να αποφέρει κάποιο 

αποτέλεσμα.  Αν και η βούληση για την εν λόγω θυσία ήταν εμφανής και υπαρκτή 

από τα ελληνικά πληρώματα αεροσκαφών, η λογική και ψύχραιμη αντιμετώπιση των 

πραγμάτων οδηγούσε στην μη πραγματοποίησή της.   

Η ελλιπής εκπαίδευση των ιπταμένων των αεροσκαφών F-4E, σε συνδυασμό με 

την μεγάλη πιθανότητα υπερβολικών απωλειών σε ένα σύγχρονο, απαραίτητο για 

την άμυνα της Χώρας υλικό, σ’ έναν πιθανό/επερχόμενο Ε-Τ πόλεμο και η 

καταστροφή μεγάλης δύναμης αεροσκαφών F-84F λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων, 

εξαιρετικά μειωμένης  ευελιξίας και  χαμηλών επιδόσεων, θα καθιστούσε την 

«επιχείρηση Κύπρος» καταστροφική για την άμυνα της Ελλάδος και για την επιτυχή 

αντιμετώπιση μιας πολύ πιθανής τουρκικής επίθεσης.   

Στην Κύπρο ούτε συγκέντρωση της απαραίτητης αεροπορικής δύναμης και, 

συνεπώς, της απαραίτητης  μάζας πυρός, μπορούσε να επιτευχθεί, ούτε υπήρξε 

δυνατότητα συνέχισης των επιχειρήσεων.  Θα ήταν λάθος να μη σημειωθεί η έλλειψη 

τόσο ναυτιλιακών συστημάτων αλλά και συστημάτων επικοινωνιών και RADAR 

εδάφους, αναγκαίων για τέτοιες επιχειρήσεις, αλλά και η μη δυνατότητα υποστήριξης 

των αεροπορικών επιχειρήσεων, από τις ευρισκόμενες στη Κύπρο ελληνικές δυνάμεις, 

λόγω κυρίως ανυπαρξίας κοινών (διαλειτουργικών) οπλικών και επικοινωνιακών 

συστημάτων.   

Η Πολεμική Αεροπορία είχε τη βούληση, αλλά αντικειμενικά δεν είχε τις 

δυνατότητες και τον αναγκαίο χρόνο εκπαίδευσης95 για να ανταποκριθεί επιτυχώς, 

ούτε στην  επιχείρηση στην Κύπρο, ούτε σε μία μείζονα σύγκρουση με την Τουρκία.  

Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτε, αλλά μια ανάλυση, βάσει 

πραγματικών δεδομένων, δεν μπορεί να αναφέρεται και να λαμβάνει υπόψη της τον 

παράγοντα τύχη.  Η άποψη ότι αφού δόθηκε εντολή απογείωσης των αεροσκαφών 

δυο φορές και ακυρώθηκε από τον τότε Πρόεδρο Δημοκρατίας αποδεικνύει το 

ετοιμοπόλεμο της Αεροπορίας και, συνεπώς, τη βεβαιότητα επιτυχούς εκτέλεσης 

επιχειρήσεων στην Κύπρο είναι μάλλον αβάσιμη, πλην όμως δεν δύναται να 

αποκλειστεί η αποτελεσματικότητα της αεροπορικής ισχύος και συνεπώς η 

διαφοροποίηση των τετελεσμένων στην Κύπρο αν οι αεροπορικές δυνάμεις δρούσαν 

εγκαίρως και προσέβαλαν τις αποβατικές δυνάμεις των Τούρκων στους χώρους 

συγκέντρωσης. Αυτό όμως, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν έγινε. 

Αυτοσυγκράτηση ή ατολμία; Προδοσία ή ορθολογική αντιμετώπιση της 

κατάστασης; Κανένας δεν μπορεί ακόμα και σήμερα να υποστηρίξει με στοιχεία ούτε 

το ένα ούτε το άλλο.  Η άποψη ότι πολεμάμε με ότι έχουμε, είναι σωστή όταν 

αναφέρεσαι για την πατρίδα σου και είναι βέβαιο ότι έτσι θα γινόταν σε μια Ε-Τ 

σύρραξη, αλλά η Κύπρος το 1974 βρισκόταν μακράν της Ελλάδος τόσο με όρους 

γεωγραφικούς όσο – και χειρότερα – πολιτικούς και είχε, με ευθύνες όλων όσων 

                                                 
95 Απαιτείται χρόνος κατ’ ελάχιστον 2 1/2 έως 3 χρόνια για επιχειρησιακή αξιοποίηση ενός νέου υλικού 

(α/φ) από την παραλαβή του. 
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προαναφέραμε, απομακρυνθεί από την Ελλάδα και της ιδέας της ένωσης.  

Ακολουθούσε τη δική της ανεξάρτητη πολιτική. 

Ο πολιτικός ερασιτεχνισμός που προηγήθηκε της τραγωδίας της Κύπρου 

αναφορικά με την άμυνα της χώρας, η απομόνωση της ΠΑ από το στρατιωτικό 

κατεστημένο αλλά και η έλλειψη εμπιστοσύνης96 που αντιμετώπισε στην μετά την 21η 

Απριλίου 1967 εποχή, την έφεραν σε παθητική θέση (με υστέρηση πέντε έως δέκα 

ετών)97 χωρίς ουσιαστική οντότητα, εστιασμένη στη προσπάθεια επιβίωσης της.  Η 

εκτίμηση του τότε Αρχηγού Αεροπορίας98 – χωρίς βέβαια να απαλλάσσεται των 

ευθυνών του αφού η ηγεσία δεν μπορεί να αρκείται σε «αργοπορημένες» 

διαπιστώσεις – ήταν ότι το 1974, η μαχητική ικανότητα της Π.Α ήταν το 40% της 

δυνάμενης να επιτευχθεί.   

Η ανανέωση του στόλου της,99 με ευθύνες της στρατιωτικής και πολιτικής 

ηγεσίας δεν είχε ολοκληρωθεί και τα νέα αεροσκάφη F-4E που είχαν παραληφθεί δεν 

ήταν επιχειρησιακά έτοιμα. Οποιαδήποτε προσπάθεια χρησιμοποίησης του 

αεροπορικού όπλου στις επιχειρήσεις στην Κύπρο, δεν θα μπορούσε, βάσει λογικής 

και δεδομένων, να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, ενώ οι απώλειες των αεροσκαφών 

που θα συμμετείχαν θα προκαλούσε ενδεχομένως μη αναστρέψιμα στρατηγικού 

επιπέδου, για την άμυνα της χώρας, αποτελέσματα. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ: «Είναι ακόμα και σήμερα μακριά η Κύπρος;» 
 

Η ιστορία της ΠΑ στα χρόνια από το 1974 μέχρι σήμερα και ο ακήρυχτος 

αεροναυτικός Ε-Τ πόλεμος χαμηλής έντασης στο Αιγαίο, καταδεικνύει ότι, αφενός, 

αποτελεί ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα στην Τουρκική επεκτατικότητα και 

αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και, αφετέρου, παραμένει βασικός 

εκφραστής της εθνικής στρατιωτικής ισχύος. 

Οι επιχειρησιακές δυνατότητες της ΠΑ, που επιτεύχθηκαν με την προμήθεια 

νέων μέσων,100 σκληρή εκπαίδευση ιπτάμενου και τεχνικού προσωπικού και 

διατήρησή της σε υψηλό επιχειρησιακό επίπεδο, με υψηλό επαγγελματισμό και 

αυταπάρνηση όλου του προσωπικού της και με συνεχή ρεαλιστική αξιολόγηση των 

δυνατοτήτων του σε Εθνικό αλλά και Συμμαχικό επίπεδο, δεν μπορούν να 

αμφισβητηθούν.   

                                                 
96 Που κορυφώθηκε συνεπεία της ενεργού συμμετοχής της στην  αντεπανάσταση της 13ης Δεκεμβρίου 

1967. 
97 Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ αναφορά Αρχηγού 

Αεροπορίας, 24. 
98 Στο ίδιο, 24 
99 Πέραν των α/φ  F-4E, 40 α/φ F-1 πολλαπλού ρόλου ιδιαιτέρως αναχαίτισης, 60 α/φ Α-7Ε διώξεως 

/βομβαρδισμού, 40 α/φ Τ-2Ε προχωρημένης εκπαίδευσης, 12 α/φ C-130 μεταφορικών  κλπ. 
100 Αεροσκάφη F-16 όλων των τύπων, αεροσκάφη Μirage 2000 και Μirage-2000-5, Αερομεταφερόμενου 

RADAR, Βλημάτων Ε/Α Patriot, Ε/Π για SAR και CSAR κλπ. 
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Η προμήθεια τρίτης γενιάς αεροσκαφών και η αύξηση δυνατοτήτων των 

επικοινωνιών μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, βελτίωσε σημαντικά τις δυνατότητες 

διεξαγωγής επιχειρήσεων στην Κύπρο.   

Ακόμα, όμως, και σήμερα αποτελεί στρατηγικού επιπέδου δίλλημα η αποστολή 

αεροσκαφών για προσβολή στόχων ή για υποστήριξη χερσαίων ή ναυτικών 

επιχειρήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Κύπρο, λόγω των περιορισμένων 

δυνατοτήτων τους και της μεγάλης αύξησης ισχύος αριθμητικά και ποιοτικά της 

Τουρκικής Αεροπορίας.   

Η όποια βελτίωση επιτεύχθηκε στη συνεργασία των ΕΔ Ελλάδος και Κύπρου τα 

περασμένα χρόνια δεν δύναται να θεωρηθεί επιχειρησιακά ικανοποιητική, ώστε να 

θεωρηθεί επαρκής για τη διεξαγωγή παρατεταμένων επιχειρήσεων στην περιοχή της 

Κύπρου.  Η επιχειρηθείσα απόκτηση αεροσκαφών F-15E τη δεκαετία του 1990, που θα 

έδινε μεγάλες ικανότητες επιχειρήσεων μακράν των βάσεων στην ΠΑ, δεν ευοδώθηκε 

για πολιτικούς κυρίως λόγους.   

Η μη ώριμη και μη μελετημένη, κατά την άποψή μου,101 εξαγγελία του Ενιαίου 

Αμυντικού Χώρου Ελλάδος-Κύπρου από τον ΥΕΘΑ Γ. Αρσένη, μάλλον αιφνιδίασε την 

τότε στρατιωτική ηγεσία και δημιούργησε άλυτους προβληματισμούς, παρά οδήγησε 

στην επίλυση των επιχειρησιακών προβλημάτων που υπήρχαν.  Αν και ο Ν. Κουρής 

θεωρεί ότι «η αποστολή της Μεραρχίας στην Κύπρο συνιστά μια πρώτη προσπάθεια 

εφαρμογής στην πράξη του Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου,»102 όπως 

αναφέρει ο ίδιος «υπήρχε η άποψη ότι ο Γ. Παπανδρέου επεδίωκε  να αποκτήσει έναν 

βαθμό ελέγχου στην κυπριακή ηγεσία...» παραδεχόμενος, ουσιαστικά, ότι οι 

ελληνικές προσπάθειες προς αυτή τη κατεύθυνση, ενδεχομένως, να εκληφθούν ως 

χειραγώγηση της πολιτικής της Κύπρου. Η «μετάλλαξη»  αργότερα του «Ενιαίου 

Χώρου» σε «Δόγμα» και κατόπιν σε «Διευρυμένη Συνεργασία» και σε «συμβολή στην 

υπεράσπιση της Κύπρου στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας των δυο χωρών στον 

ενιαίο γεωγραφικό χώρο» οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές ηγεσίες της 

χώρας μας είναι όχι μόνο ανακόλουθες των εξαγγελιών τους, ακόμα και στον 

ευαίσθητο χώρο της άμυνας, αλλά και εξαιρετικά ανίκανες στη δημιουργία και 

υλοποίηση μιας Υψηλής Εθνικής Στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο, αν και ο 

χώρος αυτός αποτελεί χώρο ζωτικών εθνικών συμφερόντων. 

 

Συμπέρασμα 
 

Οι συνέπειες της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974 μπορούν να 

συγκριθούν μόνο με εκείνες της Μικρασιατικής Καταστροφής.  Το 1922 

συνετρίβη η «Μεγάλη Ιδέα», το όραμα ενός έθνους. Το 1974 συνετρίβη το ίδιο το 

Ελληνικό Έθνος μέσα στα παγιωμένα σύνορά του. Το 1922 ο Κεμάλ έλεγε ότι 

αμυνόταν για να οικοδομήσει το τουρκικό έθνος.  Το 1974 οι Τούρκοι περνούν 

                                                 
101 Ήμουν παρών στη εξαγγελία του και γνωρίζω την αντίδραση της στρατιωτικής Ηγεσίας. 
102 Κουρής, Ελλάδα –Τουρκία Ο Πεντηκονταετής «Πόλεμος, ,85. 
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για πρώτη φορά στην επίθεση, διαλέγουν στόχο ελληνικά εδάφη και κατακτούν 

για πρώτη φορά ξένο έδαφος. Το 1922 η Ελλάδα συνετρίβη προσπαθώντας να 

εκπληρώσει αυτό που θεωρούσε ΄΄αποστολή της΄΄.  Το 1974 η Ελλάδα 

συντρίβεται μη μπορώντας να εκπληρώσει αυτό που ήταν  καθήκον της.103 

 

Διαχρονικά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, στην ιστορία της οι πολιτικές των 

Ηγεσιών που φέρουν την ευθύνη της άμυνας της χώρας, στρουθοκαμηλίζοντας και 

αποφεύγοντας να εκτιμήσουν ορθολογικά τις κραυγαλέες ενδείξεις των εχθρικών 

προθέσεων και των προσπαθειών της Τουρκίας να ισχυροποιήσει τις Ένοπλες 

Δυνάμεις της και δη την Πολεμική της Αεροπορία, αγνοούν επιδεικτικά τη σημασία 

της αξιόπιστης στρατιωτικής ισχύος ως σημαντικό παράγοντα εθνικής ισχύος και τον 

κανόνα ότι οι Διεθνείς Οργανισμοί και το Διεθνές Δίκαιο έχει ισχύ μόνο αν η Χώρα 

μπορεί να υποστηρίξει το δίκαιό της με επαρκή στρατιωτική ισχύ.  Βρίσκονται  έτσι, 

συνήθως, στην τραγική θέση της αδράνειας και της συνέχισης της πολιτικής του 

κατευνασμού, της διαρκούς επίκλησης του διεθνούς δικαίου, που είναι σωστή αλλά 

όχι αρκετή, της διατήρησης εδαφών με κάθε κόστος και της υποχωρητικής 

συμπόρευσης με την Τουρκία, χωρίς να γνωρίζουν τα όρια της πολιτικής αυτής,  

προσπαθώντας πολλάκις να αιτιολογήσουν της εθνικές ήττες ή/και τραγωδίες δια της 

προσφιλούς μεθόδου επίρριψης ευθυνών σε τρίτους. Ξεχνούν,  δυστυχώς, ότι η 

τελειότερη στρατηγική νίκης για την Τουρκία είναι να νικάς χωρίς μάχη. 

Τελικά, δεν γνωρίζουμε πότε θα απαντηθεί το ερώτημα: γιατί δεν 

εφαρμόσθηκαν τα τότε υφιστάμενα σχέδια και δεν απογειώθηκαν τα μαχητικά 

αεροσκάφη όπως πρότεινε ο Αρχηγός Αεροπορίας. Ούτε, αναφερόμενοι στον 

παράγοντα τύχη, καταστρατηγώντας ταυτόχρονα όλες τις αρχές αεροπορικού 

πολέμου, μπορούμε να καταδικάσουμε την απόφαση αυτή. Ένα είναι βέβαιο: η 

Πολεμική Αεροπορία δεν ήταν έτοιμη, όπως και οι άλλοι κλάδοι των ΕΔ της χώρας, να 

αντιμετωπίσουν την Τουρκία ταυτόχρονα σε δυο μέτωπα. Η Πολεμική  Αεροπορία 

όμως, αν και βάσει των διατιθέμενων στοιχείων υστερούσε σε όλους σχεδόν τους 

παράγοντες ισχύος έναντι της Τουρκικής Αεροπορίας, ήταν, αποφασισμένη να 

πολεμήσει ηρωικά και  γι’ αυτό βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα.  Αν αυτό ήταν 

αρκετό, δεν μπορεί να απαντηθεί, αλλά, βάσει της κοινής λογικής, δεν ήταν.  Η 

ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ, είναι ιστορία μιας άλλης εποχής που δεν έχει 

εφαρμογή σήμερα. 

Η Κύπρος είναι όντως μακριά για μια χώρα όπως η Ελλάδα.  Η αμυντική 

θωράκιση της Κύπρου δεν μπορεί να αποτελεί στόχο υψηλής στρατηγικής μόνο της 

Ελλάδος.  Οι πραγματικές δυνατότητες είναι εξαιρετικά περιορισμένες και μια ενιαία 

αξιόπιστη αμυντική πολιτική Ελλάδος-Κύπρου απαιτεί επανασχεδιασμό εξαιρετικά 

υψηλού κόστους. Σήμερα, λόγω οικονομικών δεδομένων και επικρατούσας αντίληψης 

περί (άχρηστων) εξοπλισμών, δεν διαφαίνεται καλυτέρευση της αμυντικής 

                                                 
103 Υπουργείο Εξωτερικών, Κύπρος και Κυπριακό Πρόβλημα 20 χρόνια μετά την Τουρκική Εισβολή, 

(Αεροπορική Επιθεώρηση Τ.48, Δεκ 1994), .8. 
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κατάστασης της Χώρας, η οποία μετά το 2009 οδηγήθηκε σε μη αναστρέψιμες 

καταστάσεις.  Απαιτείται η ειλικρινής σύμπραξη των δυο χωρών, με την Κύπρο  να 

μην αναμένει μόνο να πάρει και με κάθε ελληνική προσπάθεια να θεωρείται 

«χειραγώγηση.» Η Κύπρος πρέπει και μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη 

μιας ενιαίας αμυντικής συμμαχίας.  Είναι προς όφελός της, αφού δεν μπορεί να 

αντιμετωπίσει την Τουρκία χωρίς στρατηγικές συμμαχίες στην περιοχή της 

Ανατολικής  Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος. Η Ελλάδα πρέπει και 

μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις επίτευξης ενός πραγματικού ενιαίου 

αμυντικού χώρου, αν βέβαια ακόμα θεωρεί ότι το εν λόγω εγχείρημα αποτελεί 

πρωτεύοντα και διαχρονικό στόχο της εξωτερικής και αμυντικής της πολιτικής.  Η 

επίτευξη αυτού απαιτεί διαρκή προσπάθεια με σοβαρότητα, μεθοδικότητα και βέβαια 

μεγάλο οικονομικό κόστος. Η Αεροπορική Ισχύς μπορεί να προσφέρει λύσεις 

επίτευξης μιας τέτοιας πολιτικής.  

 

 

 
Ο αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Βασίλειος Βρεττός αποφοίτησε από τη Σχολής Ικάρων το 1981.  

Υπηρέτησε σε πολλές θέσεις επιτελικές και διοίκησης σε Ελλάδα και ΝΑΤΟ. Αποστρατεύτηκε 

το 2014 ως επίτιμος Διοικητής ΔΑΥ.  Είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, επιστημονικός συνεργάτης του ΙΔΙΣ, 

ομιλητής και συντονιστής συζήτησης στη ΣΕΘΑ, μέλος του ΕΛΙΣΜΕ κλπ.  Είναι απόφοιτος 

πολλών σχολείων της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και ΝΑΤΟ. Ομιλεί την Αγγλική. Είναι 

παντρεμένος με τη Δήμητρα Κορδέλλα και έχουν δυο παιδιά τον Ανδρέα και τον Νικόλαο. 

 



 

Για παραπομπή στο άρθρο : Βασίλειος Μαρτζούκος, ‘Είναι η Κύπρος μακριά; Ελληνική 

Ναυτική Στρατηγική για την Ανατολική Μεσόγειο’, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ, Τ. 2, (Χειμώνας 2018), 93- 

118. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ, 2018 

ΤΕΥΧΟΣ 2, σελ. 93 - 118  
 
  

Είναι η Κύπρος Μακριά;  

Ελληνική Ναυτική Στρατηγική για την Ανατολική  

Μεσόγειο 

 
Βασίλειος Μαρτζούκος 

 

 
ΣΥΝΟΨΗ 

Είναι τελικά η Κύπρος μακριά; Μία πρώτη απάντηση είναι ότι η Κύπρος είναι 

τόσο μακριά όσο εμείς επιλέγουμε να είναι. Εάν γίνει ενσυνείδητα αντιληπτό ότι η 

Κύπρος και η ασφάλεια του κυπριακού ελληνισμού αποτελεί Εθνικό Ζωτικό 

Συμφέρον και όχι υπερβατική παραχώρηση προς τους Ελληνοκυπρίους, τότε η 

Κύπρος θα παύσει να είναι τόσο μακριά. Η παρούσα εργασία προτείνει σειρά 

απαιτουμένων μέτρων άμυνας και ασφάλειας σε επίπεδο Εθνικής Στρατηγικής 

(ΕΘΣΤ) και Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής (ΕΘΣΣΤ), προκειμένου να 

επικεντρωθεί στην ενδεδειγμένη Ναυτική Στρατηγική της χώρας μας. Η βασική 

πρόταση Ναυτικής Στρατηγικής για το αναμενόμενο Θαλάσσιο Θέατρο 

Επιχειρήσεων (ΘΘΕ), περιλαμβάνει μεταβολές τόσο στην Δομή Δυνάμεων, όσο και 

στην Δομή Διοικήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Οι εν λόγω μεταβολές 

βασίζονται στην ενίσχυση της διακλαδικότητος και την αξιοποίηση τόσο της 

γεωγραφίας όσο και της τεχνολογίας προκειμένου με εφικτό τρόπο οι ΕΔ (Ελλάδος 

και Κύπρου) να αποκτήσουν την δυνατότητα ταυτόχρονης διεξαγωγής διακλαδικών 

συμβατικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασυμμέτρου αποτελέσματος, σε 

ολόκληρο το ΘΘΕ. Η εργασία παρέχει, επιπλέον, γενική εκτίμηση προτεραιοτήτων 

υλοποιήσεως των προτάσεων, καθώς και βασική ιδέα χρηματοδοτήσεως αυτών. 

. 

Λέξεις κλειδιά: Ναυτική στρατηγική, Κύπρος, Εθνική Στρατηγική, Εθνική 

Στρατιωτική Στρατηγική, Θαλάσσιο Θέατρο Επιχειρήσεων 

 

 

Εισαγωγή 
 

Η ιστορική εμπειρία αποδεικνύει ότι η Ελλάς υστερεί στον τομέα καθορισμού 

των Εθνικών της Συμφερόντων (ΕΘΣΜ), των Εθνικών της Σκοπών (ΕΘΣΚ) και της 

Εθνικής της Στρατηγικής (ΕΘΣΤ), λόγω κυρίως της ανεπάρκειας του πολιτικού της 
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συστήματος.1 Οι εκάστοτε συγκυριακές ορθές εθνικές στρατηγικές επιλογές υπήρξαν 

αποτέλεσμα περισσότερο προσωπικής επιλογής ικανών πολιτικών ηγετών παρά 

αποτέλεσμα συγκροτημένης και οργανωμένης υποδομής παραγωγής στρατηγικής 

σκέψεως και λήψεως αποφάσεων. 

Το Κυπριακό ζήτημα αποτελεί ένα από τα μείζονα ανοικτά εθνικά μας θέματα, 

του οποίου η επιδιωκόμενη ευνοϊκή επίλυση παρεμποδίζεται από δεδομένα τα οποία 

έχουν προκαλέσει σωρευτικά πολιτικά σφάλματα του παρελθόντος τόσο των 

ελλαδικών όσο και των κυπριακών κυβερνήσεων, ελλείψει Εθνικής Στρατηγικής.  

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει επιγραμματική ιστορική αναδρομή, σύντομη 

αναφορά στην σημασία της Κύπρου και της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής της για 

την Ελλάδα, καθώς και επιγραμματική περιγραφή της τρέχουσας γεωπολιτικής 

πραγματικότητος και του συσχετισμού ισχύος με την Τουρκία. Ο συντάκτης της 

εργασίας εν συνεχεία προτείνει σειρά απαιτουμένων μέτρων άμυνας και ασφάλειας 

σε επίπεδο Εθνικής Στρατηγικής (ΕΘΣΤ) και Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής 

(ΕΘΣΣΤ), προκειμένου να επικεντρωθεί αναλυτικότερα στην ενδεδειγμένη Ναυτική 

Στρατηγική της χώρας μας (ως απορρέουσα από τις προηγούμενες). 

Η βασική πρόταση Ναυτικής Στρατηγικής για το αναμενόμενο Θαλάσσιο 

Θέατρο Επιχειρήσεων (ΘΘΕ) περιλαμβάνει μεταβολές τόσο στην Δομή Δυνάμεων, 

όσο και στην Δομή Διοικήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Οι εν λόγω μεταβολές 

βασίζονται στην ενίσχυση της διακλαδικότητος και την αξιοποίηση τόσο της 

γεωγραφίας όσο και της τεχνολογίας προκειμένου με εφικτό τρόπο οι ΕΔ (Ελλάδος 

και Κύπρου) να αποκτήσουν την δυνατότητα ταυτόχρονης διεξαγωγής διακλαδικών 

συμβατικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασυμμέτρου αποτελέσματος, σε 

ολόκληρο το ΘΘΕ. Η εργασία παρέχει, επιπλέον, γενική εκτίμηση προτεραιοτήτων 

υλοποιήσεως των προτάσεων, καθώς και βασική ιδέα χρηματοδοτήσεως αυτών.  

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα εργασία βασίζεται σε αδιαβάθμητες πληροφορίες, 

ενώ οι διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και οι σχετικές προτάσεις απηχούν τις 

προσωπικές απόψεις του συγγραφέως. 

 

Σύνδεση με το παρελθόν 

 
Η Κύπρος υπήρξε ελληνική από την αρχαιότητα (Μυκηναίοι μετά το 1400 π.Χ., 

Αχαιοί από το 1200 π.Χ.) και ακολούθησε όλη την πορεία της ελληνικής κλασσικής 

αρχαιότητος και του Αλεξανδρινού κόσμου (κράτος Πτολεμαίων), έως την Ρωμαϊκή 

περίοδο (30 π.Χ. – 330 π.Χ.). Μετά την μακρά Βυζαντινή περίοδο (330 – 1191) και το 

σύντομο πέρασμα του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου και των Ναϊτών Ιπποτών (1191 – 

1192) ακολουθεί η εποχή της Φραγκοκρατίας (1192 – 1489) και της Ενετοκρατίας (1489 

– 1571) για να φθάσουμε στην Οθωμανική περίοδο (1571 – 1878) και την Βρετανική 

διακυβέρνηση (1878 – 1960). Η Βρετανία, που ανέλαβε την διοίκηση της Κύπρου από το 

                                                 
1 Σχετικοί ορισμοί παρέχονται στο συνημμένο Παράρτημα «Α». 
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1878, προσάρτησε την νήσο το 1914 και με την Συνθήκη της Λωζάννης το 1923 η 

Τουρκία παραιτήθηκε όλων των δικαιωμάτων της στην Κύπρο, η οποία το 1925 

ανακηρύχθηκε αποικία του Στέμματος.2 

Καθ’ ολόκληρη την μακρά αυτή ιστορική περίοδο, η ελληνικότητα της Κύπρου 

διατηρείται μέσω της διαρκούς παρουσίας των γηγενών Ελλήνων της Κύπρου (οι 

οποίοι ανέκαθεν αποτελούσαν την συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού), της 

διατηρήσεως του ελληνικού πολιτισμού και την αδιάλειπτης ομιλίας της ελληνικής 

γλώσσας. 

Επιδίωξη του ελληνισμού υπήρξε διαχρονικά η ένωση της Κύπρου με την 

Ελλάδα. Οι Ελληνοκύπριοι, παρά την γεωγραφική τους απόσταση από το εθνικό 

κέντρο, εκτός από τον ελληνικό πολιτισμό τους, έχουν ιστορικά να επιδείξουν μακρά 

σειρά εξεγέρσεων (με αντίστοιχες οθωμανικές σφαγές και αργότερα βρετανικές  

εκτελέσεις και βιαιότητες), συμμετοχή τους σε όλους τους εθνικούς αγώνες, καθώς 

και δημοψηφίσματα, όπως αυτό του 1950 με το 96% του πληθυσμού να τάσσεται υπέρ 

της Ενώσεως με την Ελλάδα. 

Η περίοδος από τις αρχές του 20ου αιώνος και ιδιαίτερα από το 1950 έως το 1974 

χαρακτηρίζεται από την σταδιακή απόσυρση της Ελλάδος από την Αν. Μεσόγειο, από 

σειρά χαμένων ευκαιριών προς την Ένωση, από τον ηρωικό απελευθερωτικό αγώνα 

της ΕΟΚΑ (1955 – 1959), τις συχνές τριβές μεταξύ ελληνικών και κυπριακών 

κυβερνήσεων ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1960 – 1974, την κυπριακή στροφή από την 

«αυτοδιάθεση» (η οποία οδηγούσε στην Ένωση), στην «ανεξαρτησία» και σειρά 

εσφαλμένων πολιτικών πρωτοβουλιών ένεκα των οποίων επετράπη στην Τουρκία να 

εμπλακεί στο Κυπριακό, με επιστέγασμα την Συμφωνία Ζυρίχης – Λονδίνου το 1959 η 

οποία παραχωρούσε συγκυριαρχία στο 18% των Τουρκοκυπρίων, απέκλειε την Ένωση 

και καθόριζε εγγυήτριες Δυνάμεις την Ελλάδα, την Μ. Βρετανία και την Τουρκία. 

Τόσο η δήλωση «η Κύπρος κείται μακράν» η οποία αποδίδεται στον Κωνσταντίνο 

Καραμανλή το 1974, όσο και η δήλωση του Γεωργίου Παπανδρέου, ως Υπουργού 

Εξωτερικών το 1950 «Η Ελλάς αναπνέει σήμερον με δύο πνεύμονας, τον μεν αγγλικόν, 

τον δε αμερικανικόν. Δεν μπορεί, λόγω του Κυπριακού, να διακινδυνεύσει από 

ασφυξίαν», παρέχουν ενδείξεις αντιλήψεως του Κυπριακού από το ελλαδικό κέντρο.3 

Η πολιτική θέση «η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάς συμπαρίσταται» το οποίο 

υιοθετήθηκε περί το τέλος της δεκαετίας του 1950, υπήρξε «αγκάθι» στις σχέσεις 

                                                 
2 Dr William Mallinson «Κύπρος Ιστορική Επισκόπηση», επιμέλεια εκδ. Μ. Μιλτιάδου – Α. Νικολαϊδου, 

2011, σελ. 8-30 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Warsaw.nsf/All/C29A8A25E7BB031EC1257AE700423707/$

file/Cyprus,%20A%20Historical%20Overview%20gr%20(2011).pdf 
3 Μάνος Ν. Χατζηδάκης, Πως Χάθηκε η Ένωσις με την Ελλάδα 1950 – 1967,  (Αθήναι: Πελασγός, 2017), 67 

– 72 (για Συνθήκη Ζυρίχης – Λονδίνου). Ολόκληρο το βιβλίο καλύπτει με ενδιαφέροντα τρόπο, επίμαχα 

σημεία της περιόδου 1950 – 1967. Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και το βιβλίο του Ντίνου Ηλιάδη, 50 

Ιστορικές Στιγμές που Σημάδεψαν την Κύπρο, (Αθήναι:. Κάκτος, 2011), δεδομένου ότι παρουσιάζει 

ομιλίες, δηλώσεις, διαγγέλματα, υπομνήματα, εγκυκλίους, επιστολές, διαλόγους  κ.λπ. που καλύπτουν 

και την εν λόγω περίοδο.  
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κυβερνήσεων Ελλάδος και Κύπρου και εμπόδιο στη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής. 

Κατά τη δεκαετία του 1960 υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες το εθνικό κέντρο, 

ενώπιον διαφαινομένων ευνοϊκών (ενωτικών) λύσεων του Κυπριακού, υποχώρησε 

λόγω Κυπριακών αντιρρήσεων. Σήμερα, η ίδια πολιτική θέση και στάση  καθιστά την 

Ελλάδα παρατηρητή των εξελίξεων και προσφέρει άλλοθι στην εκάστοτε πολιτική 

αδράνεια αλλά και στην αποδοχή «τετελεσμένων» στα πλαίσια διαπραγματεύσεων 

προς επίλυση του Κυπριακού ζητήματος.4 

 

Ιστορικές διαπιστώσεις στρατιωτικού επιπέδου  
 

Η ελληνική προσπάθεια προασπίσεως  της ασφάλειας του Κυπριακού 

ελληνισμού ουδέποτε υπήρξε αρκούντως αξιόπιστη, έχοντας ως «αχίλλειο πτέρνα 

της» (σε στρατιωτικό επίπεδο) κυρίως το ζήτημα της επάρκειας αεροναυτικής 

καλύψεως. 

Η πρόθεση δημιουργίας αυτόνομου τακτικού κυπριακού στρατού (Εθνική 

Φρουρά δυνάμεως Σώματος Στρατού, των 50.000-60.000 ανδρών) τον Φεβρουάριο του 

1964 ουδέποτε ολοκληρώθηκε και πρακτικά υποκαταστάθηκε (πρωτοβουλία του τότε 

ΥΕΘΑ Π. Γαρουφαλιά) με αποστολή ελλαδικών δυνάμεων 7.500 ανδρών (ΕΛΔΥΚ/Μ – 

Αύγουστος 1964). Σε κάθε περίπτωση, η ΕΛΔΥΚ/Μ ενίσχυε επιχειρησιακά την Κύπρο 

αλλά δεν εξασφάλιζε στρατηγικό πλεονέκτημα αφού στερείτο αεροναυτικής 

καλύψεως, σε αντίθεση με την Τουρκία η οποία διέθετε ναυτικές και αεροπορικές 

βάσεις απέναντι από την Κύπρο. Η ανάκληση της ΕΛΔΥΚ/Μ από την Κύπρο, τον 

Δεκέμβριο του 1967, αποδυνάμωσε περαιτέρω την αμυντική ικανότητα της Νήσου και 

διευκόλυνε αργότερα (1974) την προσχεδιασμένη τουρκική απόβαση στην Κύπρο και 

την κατάληψη του 37% του εδάφους της.5 

 

Πρέπει η Ελλάς να προασπίζει την ασφάλεια του Κυπριακού 

Ελληνισμού; 
 

Η Κύπρος αποτελεί τμήμα του ελληνισμού και η αυτονόητη υποχρέωση 

προασπίσεώς της ενέχει διαστάσεις τόσο πατριωτικές και ηθικές, όσο και διαστάσεις 

βασιζόμενες σε ρεαλιστική εκτίμηση των Ελληνικών ΕΘΣΜ.  

Αν και σειρά ιστορικών συγκυριών, καθώς και εσφαλμένων πολιτικών επιλογών, 

απέτρεψαν την Ένωση, οι Κύπριοι απέδειξαν έμπρακτα ότι ήσαν τόσο Έλληνες όσο 

και οι ομοεθνείς τους της ελληνικής επικράτειας. Όλα αυτά μάλιστα σε πείσμα 

                                                 
4 Χατζηδάκης, Πως Χάθηκε η Ένωσις, 48 – 50. 
5 Στο ίδιο,, 86 – 108 (περί του συσχετισμού ισχύος της δεκαετίας 1960). Με την επιφύλαξη που επιβάλλει 

ο ουδέποτε ανοιχθείς «Φάκελλος Κύπρου», ενδιαφέρον σχετικά με τα γεγονότα παρουσιάζουν τα 

βιβλία Κωνσταντίνος Α. Δημητριάδης, Κύπρος 1974 Η Μεγάλη Προδοσία,  (Αθήναι: Πελασγός, 2016),  

καθώς και Κωνσταντίνος Π. Παναγιωτάκος, Στην Πρώτη Γραμμή Αμύνης, (Αθήναι, εκδοθέν υπό Κ. 

Παναγιωτάκου, 1979). 
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συστηματικών αλλά ουσιαστικά ανεπιτυχών προσπαθειών από ξένα κέντρα (αλλά 

δυστυχώς και από ορισμένα εγχώρια κυπριακά κέντρα) έως και σήμερα, όπως 

ενσταλάξουν διακριτή «Κυπριακή εθνική συνείδηση» στους Ελληνοκυπρίους.6 

Η Κύπρος προσφέρει μείζονα γεωπολιτικά ερείσματα στην Ελλάδα, λόγω της 

γεωγραφικής της θέσεως (πλησίον της Μ. Ανατολής, της Β. Αφρικής και της διώρυγος 

του Σουέζ, κομβική θέση θαλασσίων επικοινωνιών, δυνατότητα στρατιωτικού 

πλήγματος της Τουρκίας από διαφορετική κατεύθυνση και σε βάθος στα πλαίσια της 

αποτροπής κ.λπ.). Η Κύπρος με την Ελλάδα σχηματίζουν συμπαγή γεωστρατηγικό 

χώρο υψηλής αξίας (θαλάσσιο, εναέριο και υποθαλάσσιο) ο οποίος επιτρέπει στον 

ελληνισμό να δεσπόζει γεωγραφικά σε ολόκληρη την Αν. Μεσόγειο και να διαθέτει 

ιδιαίτερο διεθνές γεωπολιτικό βάρος και ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Επιπλέον η 

Κύπρος παρέχει πρόσβαση και συνδέει την Ελλάδα με διπλωματικά της ερείσματα 

στην Μ. Ανατολή και την Β. Αφρική (σημαντικά κράτη της περιοχής εθνικού 

ενδιαφέροντος, ο ελληνισμός των περιοχών αυτών, τα Πατριαρχεία κ.λπ.). Τυχόν 

απώλεια της Κύπρου κρίνεται ότι θα ισοδυναμούσε με εθνική συρρίκνωση ανάλογη 

της Μικρασιατικής καταστροφής του 1922. 

Εάν οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις είχαν αντιληφθεί τις πραγματικές 

διαστάσεις της γεωπολιτικής σημασίας του ενιαίου γεωστρατηγικού χώρου Ελλάδος – 

Κύπρου, δεν θα διαπραγματεύοντο λύσεις τύπου «Ανάν» (την ώρα που η Τουρκία 

θεωρεί το Βόρειο τμήμα της Κύπρου προέκταση της Τουρκίας). Αντίθετα, οι πολιτικές 

μας δυνάμεις  θα προσπαθούσαν (ειδικότερα υπό τις παρούσες ευνοϊκές συγκυρίες) 

να πείσουν τη Δύση (ΗΠΑ – ΕΕ) για την σύγκλιση των συμφερόντων μας, δεδομένου 

ότι ο χώρος από τους Οθωνούς της Κέρκυρας έως την Κύπρο (προεκτεινόμενος 

μάλιστα έως το Ισραήλ) προσφέρει διαρκή ασφαλή Δυτική πρόσβαση στις περιοχές 

ενδιαφέροντός της, παρακάμπτοντας την Νεοθωμανική, πολιτικά χειραφετημένη και 

ασταθή Τουρκία. 

 

Σύγχρονες γεωπολιτικές επισημάνσεις ενδιαφέροντος 
 

Το θαλάσσιο εμπόριο και η θαλάσσια διακίνηση ενέργειας και πρώτων υλών σε 

ποσοστό άνω του 90% αυξάνει τη στρατηγική σημασία των θαλασσίων οδών 

επικοινωνίας και ιδιαίτερα των υποχρεωτικών περιοχών διελεύσεως (π.χ. στενά 

Μάλακκα, Ορμούζ, Ταϊβάν, Σουέζ, Αιγαίο, Βόσπορος, Γιβραλτάρ κ.λπ.), ενώ 

συγχρόνως ενισχύει την τάση των ναυτικών εξοπλισμών. Η ανισομερώς ραγδαία 

αύξηση του παγκοσμίου πληθυσμού, σε συνδυασμό με την ανισοκατανομή του 

παγκοσμίου πλούτου και τις οικολογικές πλανητικές μεταβολές, αναμένεται ότι θα 

                                                 
6 Ανδρέας Παναγιώτου, Κυπριακή Συνείδηση και Κυπριακή Δημοκρατία, 26 Ιανουαρίου 2015, 

http://koinonioloyika.blogspot.com/2015/01/blog-post_26.html, καθώς και Δανάη Γεωργιάδη, Κύπρος 2014: 

Κατασκευή Συνειδήσεων, 23 Νοεμβρίου 2014, 

http://www.sigmalive.com/simerini/news/182463/kypros-2014-kataskevi-syneidiseon 

http://koinonioloyika.blogspot.com/2015/01/blog-post_26.html
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προκαλέσει σημαντικές και διαρκείς μεταναστευτικές ροές προς τη Δύση και 

ειδικότερα την Ευρώπη, οι οποίες θα επιτείνουν την αστάθεια.7 

Η ΕΕ εξακολουθεί να στερείται ουσιαστικά κοινής εξωτερικής πολιτικής και 

άμυνας, ενώ η ευρωπαϊκή διακρατική αλληλεγγύη είναι υποτυπώδης. Η σύγκρουση 

για την άσκηση επιρροής μεταξύ Δύσεως και Ρωσίας, οι περιφερειακές φιλοδοξίες, η 

αναβίωση του ακραίου Ισλάμ, ο πόλεμος στην Συρία, τα ενεργειακά συμφέροντα, 

διακρατικές αναθεωρητικές βλέψεις και αλυτρωτισμοί, εθνοτικές, φυλετικές και 

θρησκευτικές έριδες δημιουργούν εντάσεις και αστάθεια στα Βαλκάνια, τον Καύκασο, 

την Ουκρανία, την Μ. Ανατολή και την Β. Αφρική. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν την 

χώρα μας και καθιστούν την Αν. Μεσόγειο ακόμη περισσότερο σημαντική, εάν 

μάλιστα ληφθούν υπ’ όψιν τα υφιστάμενα υποθαλάσσια κοιτάσματα 

υδρογονανθράκων καθώς και το οικονομικό ενδιαφέρον της Κίνας για την ευρύτερη 

περιοχή. 

Οι ανωτέρω εξελίξεις επιδρούν στην επίλυση του Κυπριακού ζητήματος το οποίο 

επιβαρύνεται επιπλέον με τα τετελεσμένα του 1974 και την σημερινή τους εξέλιξη 

(π.χ. τουρκικός εποικισμός, κατοχικά στρατεύματα, δεδομένα προηγουμένων 

προσπαθειών επιλύσεως Κυπριακού από το 1974), τον τουρκικό αναθεωρητισμό, τον 

στρατιωτικό συσχετισμό ισχύος Ελλάδος/Κύπρου – Τουρκίας καθώς και τις τάσεις 

αυτού, τα δημογραφικά δεδομένα Ελλάδος και Τουρκίας, την μαζική παράνομη 

μετανάστευση προερχόμενη κυρίως από την Τουρκία, τις προοπτικές ολοκληρώσεως 

της ΕΕ, τις Διατλαντικές σχέσεις κ.λπ.. 

Ο ελλαδικός χώρος εξακολουθεί να έχει υψηλή γεωστρατηγική αξία, αφού η 

χερσόνησος του Αίμου και οι νήσοι εκατέρωθεν αυτής ελέγχουν την πρόσβαση στην 

Αδριατική και την Μ. Θάλασσα. Ο ελλαδικός χώρος κατέχει κεντρική θέση ελέγχου 

της Αν. Μεσογείου (και από εκεί παρέχεται πρόσβαση προς τρεις Ηπείρους), αποτελεί 

ανασχετικό προγεφύρωμα καθόδου χερσαίων δυνάμεων προς Νότο και ελέγχει την 

επικοινωνία της Τουρκίας με τη Δύση. Η ναυτική βάση της Σούδας παρέχει μοναδικές 

υπηρεσίες σε κάθε ναυτική δύναμη που εκάστοτε κυριαρχεί στην Αν. Μεσόγειο. Η 

αξία της Κρήτης μεγιστοποιείται εάν συνδυασθεί με τον κυπριακό χώρο, 

επαυξάνοντας έτσι την συνολική αξία του ελληνισμού στην περιοχή. Τέλος, τα 

νησιωτικά μας συμπλέγματα αποτελούν αβύθιστες βάσεις ελέγχου μερικών από τις 

πλέον ζωτικές παγκοσμίως θαλάσσιες γραμμές επικοινωνιών (SLOC).8 

 

 

 

                                                 
7 M. Bommes, H. Fassmann, W. Sievers, Migration from the Middle East and North Africa to Europe, (Amsterdam, 

University Press, IMISCOE Research, 2014), 231 – 285 

http://www.aup.nl/wosmedia/2049/migration_from_the_me_and_na_to_eur_sample.pdf 
8 STRATFOR, The Geopolics of Greece: A Sea at its Heart, (STRATFOR, 21 Νοεμβρίου 2011), 

https://worldview.stratfor.com/article/geopolitics-greece-sea-its-heart Ως αμερικανική προσέγγιση 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

https://worldview.stratfor.com/article/geopolitics-greece-sea-its-heart
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Τουρκική απειλή 
 

Η χειραφετημένη στρατηγικά από τη Δύση Τουρκία του Ερντογάν φιλοδοξεί να 

καταστεί νεοθωμανική αναθεωρητική δύναμη με περιφερειακές φιλοδοξίες. Η 

αναθεωρητική τουρκική πολιτική δεν είναι συγκυριακή αλλά βασίζεται σε διαχρονικά 

γεωπολιτικά κριτήρια. Η πολιτική αυτή ενθαρρύνεται και από το γεγονός της 

υφισταμένης διαφοράς γεωπολιτικού δυναμικού Τουρκίας και Ελλάδος, η οποία 

μάλιστα αυξάνεται σημαντικά σε βάρος της δεύτερης (π.χ. δημογραφία, υλικό και 

αριθμοί ΕΔ, οικονομία, τεχνολογία κ.λπ.) με συνέπεια να προκαλείται υψηλό ρίσκο, 

πέραν του ανεκτού, στην εθνική μας αποτρεπτική στρατηγική και να προσδίδει 

σταδιακά στην Τουρκία αξιόπιστο ρόλο πειθαναγκάζοντος και στην Ελλάδα ρόλο 

κατευνάζοντος. Ένδειξη της θέσεως αυτής αποτελεί η αμφισβήτηση της εθνικής 

κυριαρχίας (π.χ. Ίμια και δεκάδες άλλες νησίδες του Αιγαίου), η απαγόρευση 

ενασκήσεως κυριαρχικών δικαιωμάτων με απειλή πολέμου (π.χ. επέκταση χωρικών 

υδάτων), πρωτοφανείς για τα παγκόσμια δεδομένα προκλήσεις (π.χ. πτήση τουρκικών 

μαχητικών αεροσκαφών υπεράνω ακόμη και κατοικημένων νήσων, παρεμπόδιση 

αλιευτικών σκαφών, εμβολισμοί σκαφών του ΛΣ, παρεμπόδιση ερευνητικών πλοίων 

στην περιοχή Κύπρου, δέσμευση τεραστίων θαλασσίων εκτάσεων του Αιγαίου επί 

μακρόν για διεξαγωγή «ασκήσεων» ) κ.λπ.. Τα φαινόμενα αυτά εκτιμάται ότι θα 

οξυνθούν στο εγγύς μέλλον, εφόσον σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις η διαφορά 

εθνικής ισχύος (ιδιαιτέρως της στρατιωτικής),  θα διευρυνθεί περαιτέρω κατά τα 

επόμενα έτη. 

Ως προς την Ελλάδα, η Τουρκία πληροί επακριβώς τον ορισμό της πολιτικής και 

στρατιωτικής απειλής, καθ’ όσον διαθέτει τα μέσα, καθώς και την πολιτική βούληση 

να πραγματοποιήσει τις επισήμως εκπεφρασμένες αναθεωρητικές διεκδικήσεις της 

στο Αιγαίο, την Θράκη, την Κύπρο και την Αν. Μεσόγειο.9 Η Τουρκία επιδιώκει την 

πραγματοποίηση των φιλοδοξιών της με συνδυασμό στρατηγικών επιλογών, όπως η 

στρατηγική περικύκλωση (διείσδυση στα Βαλκάνια και την Β. Αφρική), ο 

πειθαναγκασμός, η ελεγχόμενη πίεση, τα τετελεσμένα κ.λπ.. 

Η δραματική μείωση των ελληνικών αμυντικών δαπανών και η υποτονική 

στρατιωτική παρουσία της Ελλάδος στη ΝΑ Μεσόγειο συνδυάζεται μ’ ένα 

πρωτόγνωρο πρόγραμμα τουρκικών εξοπλισμών (με έμφαση στους αεροναυτικούς 

εξοπλισμούς, το διάστημα, τους βαλλιστικούς πυραύλους, τη ρομποτική, την 

τεχνολογία  laser, τις επικοινωνίες, τον ηλεκτρονικό πόλεμο, τον κυβερνοπόλεμο 

κ.λπ., πλαισιωμένα με το πρόγραμμα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, για 

                                                 
9 Π. Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, (Αθήναι: Θεμέλιο, 2004), ΙΧ. Γεωπολιτικές και Στρατηγικές 

Παράμετροι ενός Ελληνοτουρκικού Πολέμου. Το κείμενο του Π. Κονδύλη παραμένει επίκαιρο και 

αναδεικνύει κατάλληλα την τουρκική απειλή. Επίσης Π. Ήφαιστος, Α. Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική 

Στρατηγική, (Αθήναι: Παπαζήσης, 1992), 59 - 68 
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εμπορικούς σκοπούς προς το παρόν) βασιζόμενο σε ποσοστό άνω του 65% στην 

εγχώρια τουρκική αμυντική βιομηχανία.10 

Επισημαίνεται ενδεικτικά ότι οι ελληνικές αμυντικές δαπάνες από το 2009 έως το 

2016 μειώθηκαν κατά 52.02% (κατά 3.39 δις €). Ο προϋπολογισμός του ΥΠΕΘΑ του 

2017 ανήλθε μόλις στα 3.12 δις € (1.7 του ΑΕΠ). Το ποσό αυτό επιμερίζεται στην 

μισθοδοσία (67%), τα λειτουργικά έξοδα (18%) και στα εξοπλιστικά προγράμματα 

(15%), αν και πρακτικά το ποσοστό των εξοπλισμών είναι πολύ μικρότερο (λόγω 

δαπανών για προηγούμενες οφειλές). Αντίστοιχα οι επίσημες τουρκικές αμυντικές 

δαπάνες του 2016 ανήλθαν στα $13.68 δις, αν και οι πραγματικές δαπάνες εκτιμάται 

ότι υπερβαίνουν τα $18 δις.11 

 

Γεωπολιτικές επιλογές Ελλάδος 
 

Η χώρα μας θα πρέπει να επιλέξει είτε να υπηρετήσει υπαρξιακά και ζωτικά της 

Εθνικά Συμφέροντα, με όρους ουσιαστικής αποτροπής (επιλογή δυσχερής, 

προϋποθέτουσα θυσίες), με συνδυασμό εξωτερικής και κυρίως εσωτερικής 

εξισορροπήσεως, αντιστεκόμενη έτσι στην γεωπολιτική της συρρίκνωση, είτε να 

αφεθεί στη φθίνουσα πορεία της εθνικής της ισχύος και να αποδεχθεί έναν 

ενδεχόμενο ρόλο δορυφόρου της Τουρκίας με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Πίσω από δήθεν ρεαλιστικές προσεγγίσεις (π.χ. τί άλλο μπορούμε να κάνουμε 

αφού μας δεσμεύουν τα μνημόνια;) και θέσεις τύπου «στρατηγική ψυχραιμία» (δίχως 

ποτέ να διευκρινίζονται τα όριά της), υποκρύπτεται η εγκατάλειψη της στρατηγικής 

της αποτροπής και η υιοθέτηση του κατευνασμού παρά το γεγονός ότι οι δραματικές 

του επιπτώσεις έχουν διαπιστωθεί από την αρχαιότητα με προειδοποίηση του 

Θουκυδίδου (δια στόματος Περικλέους), ολίγον προ ενάρξεως του Πελοποννησιακού 

Πολέμου. Ο κατευνασμός δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από έναν αδύναμο προσωρινά 

προς εξοικονόμηση χρόνου προκειμένου να καταστεί ισχυρότερος αλλά επ’ ουδενί 

είναι δυνατόν να αποτελέσει σταθερή στρατηγική επιλογή.12 

Σε στρατηγικό επίπεδο, η έκβαση κάθε κλιμακούμενης εντάσεως ή κρίσεως 

μεταξύ Ελλάδος – Τουρκίας σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο στο Αιγαίο, τη 

Θράκη και την Αν. Μεσόγειο εν γένει, συνδέεται με την Κύπρο. Τυχόν αδυναμία 

αποτελεσματικής προασπίσεως της ασφάλειας του κυπριακού ελληνισμού κρίνεται 

ότι προκαλεί δίλημμα στον ελληνικό στρατηγικό σχεδιασμό, αφού κάθε λήψη 

αποφάσεως κλιμακώσεως μιας κρίσεως με την Τουρκία, στα πλαίσια της αποτροπής 

(ακόμη και με ευνοϊκές εκτιμήσεις αποτελέσματος για τις ελληνικές ΕΔ) θα 

εξουδετερώνεται από την πιθανότητα και προοπτική τουρκικής νίκης και 

                                                 
10 Χρήστος Μηνάγιας, Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και Εξοπλισμοί, (Θεσσαλονίκη: Κάδμος, 2015). 
11 Ισοζύγιο Στρατιωτικής Ισχύος, Αμυντικές Δπάνες και Προσωπικό, (Ισοζύγιο Στρατιωτικής Ισχύος, 23 

Ιουνίου 2018). 

https://isozygio.wordpress.com/2018/01/17/amyntikes-dapanes-stratiotiko-prosvpiko/ 
12 Π. Ήφαιστος – Α. Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική, 33 – 41. 
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επικρατήσεως στην Κύπρο. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα ουσιαστικής προασπίσεως 

της Κύπρου επηρεάζει συνολικά την άμυνα και ασφάλεια της Ελλάδος.  

 

Εθνικοί Αντικειμενικοί Σκοποί (ΕΘΣΚ) 
 

Οι βασικοί εθνικοί αντικειμενικοί σκοποί (ΕΘΣΚ) τους οποίους θα έπρεπε να 

θέσει η χώρα μας, προκειμένου να διασφαλίσει κατ’ ελάχιστον τα Υπαρξιακά και 

Ζωτικά της Εθνικά Συμφέροντα, συνδέονται με την επιβίωση, την διατήρηση εθνικής 

ταυτότητος, το δημογραφικό, την ακεραιότητα ελληνικής επικράτειας, την εθνική 

κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα, το μεταναστευτικό, την ασφάλεια του 

κυπριακού ελληνισμού, την οικονομική ευημερία των Ελλήνων πολιτών, την 

ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την ασφάλεια και  κοινωνική συνοχή των Ελλήνων. 

Για την παρούσα εργασία το ενδιαφέρον εστιάζεται στους ΕΘΣΚ οι οποίοι 

σχετίζονται με την άμυνα και την ασφάλεια της Ελλάδος στο ΘΘΕ. Στο πλαίσιο αυτό 

θα πρέπει να καθορισθούν οι βασικοί άξονες άμυνας και ασφάλειας της ΕΘΣΤ και της 

ΕΘΣΣΤ οι οποίοι αφορούν το ΘΘΕ, καθ’ όσον από τους εν λόγω άξονες απορρέουν οι 

βασικές κατευθύνσεις της Ναυτικής Στρατηγικής. 

 

Α. Άξονες Εθνικής Στρατηγικής για την Άμυνα και Ασφάλεια στο ΘΘΕ 

 

1.  Η Ελλάς να είναι στρατηγικά προσηλωμένη στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ βάσει της 

θέσεως ότι «η Ελλάς δεν ανήκει στην Δύση αλλά είναι η Δύση». Να επιδιωχθεί 

πολυεπίπεδη συνεργασία της Ελλάδος με δυνάμεις όπως η Ρωσία και η Κίνα, 

καθώς και με άλλα κράτη εθνικού  ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο πάντοτε του 

στρατηγικού της άξονα με την Δύση.13 

2.  Να επιδιώκει η Ελλάς την ενίσχυση της αμυντικής ολοκληρώσεως και 

αλληλεγγύης της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό να επιδιωχθεί η ενίσχυση της 

ευρωπαϊκής παρουσίας στα θαλάσσια σύνορα της χώρας (επιθυμητή η 

επιδίωξη επεκτάσεως ελλιμενισμού και περιπολιών της FRONTEX στα 

Δωδεκάνησα, για προφανείς λόγους). 

3.  Να ενισχυθούν περαιτέρω οι τριμερείς άξονες συνεργασίας Ελλάδος – Κύπρου 

με Ισραήλ και Αίγυπτο σε κάθε επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου και του 

αμυντικού. 

4.  Να ενταθεί η προσπάθεια καθορισμού των θαλασσίων ζωνών με τα γειτονικά 

κράτη στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου Θαλάσσης.  

5.  Να υιοθετηθεί ενσυνείδητα και έμπρακτα η αποτροπή ως τρόπος και βασική 

αντίληψη αντιμετωπίσεως της τουρκικής απειλής. Η διεθνής αποτροπή 

(συμμαχίες, στρατηγικοί άξονες, Διεθνείς Οργανισμοί κ.λπ.), αν και πρέπει 

προφανώς να επιδιώκεται, δεν διασφαλίζει αξιόπιστα τα Ζωτικά ΕΘΣΜ. Κατά 

                                                 
13 Μάρκος Ρενιέρης, Τι είναι η Ελλάς, (Αθήναι: Ροές, 1998). Περίληψη αυτού 24 – Απρ. – 2016 

https://texnitoubiou.wordpress.com/2016/04/24/dysf-renieris/ 
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συνέπεια, η έννοια της Αποτροπής θα πρέπει να βασισθεί στην αυτοβοήθεια 

(εθνική αποτροπή).14 

6.  Να βελτιωθεί το Εθνικό Σύστημα Χειρισμού Κρίσεων (ΕΘΣΧΚ), ώστε να παρέχει 

διαρκώς επεξεργασμένες εισηγήσεις στα θεσμικά όργανα προς έγκαιρη και 

ορθή λήψη αποφάσεων (προϋπόθεση αποτελεί η αποτελεσματική και συνεπής 

λειτουργία των θεσμικών οργάνων).15   

7.  Να συνδεθεί η αναβίωση του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Ελλάδος - Κύπρου 

(ΕΑΔΕΚ) με συγκεκριμένες αμυντικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις, καθώς και 

με την κατάργηση του Δόγματος «Η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάς 

συμπαρίσταται», υπέρ ενός νέου Δόγματος στα πλαίσια του οποίου το Εθνικό 

Κέντρο θα συμμετέχει ουσιαστικά στην λήψη σχετικών αποφάσεων.16 

8.  Να αιτηθεί η Κύπρος την ένταξή της στην PFP του ΝΑΤΟ.17 Να επιδιωχθεί η 

δημιουργία αεροναυτικής βάσεως (ή αναλόγων ευκολιών) της ΕΕ στην Κύπρο 

σύμφωνα με το υπόδειγμα της Σούδας (το BREXIT παρέχει σχετικά 

επιχειρήματα). 

9.  Να ενταθεί η προσπάθεια συνεργασίας με μεγάλες εταιρείες (π.χ. συμφερόντων 

των ΗΠΑ, Γαλλίας, Ρωσίας κ.λπ.) για εκμετάλλευση των εθνικών 

υποθαλασσίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Στο αυτό πλαίσιο τυχόν 

υλοποίηση του αγωγού EASTMED κρίνεται ως θετική εξέλιξη. 

10. Να ενεργήσει κατάλληλα και μεθοδικά η Ελλάς (διπλωματικά, στρατιωτικά, 

επικοινωνιακά κ.λπ.), ώστε, σε περίπτωση δυνητικής στρατηγικής ευκαιρίας, να 

ενασκήσει πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα (π.χ. επέκταση χωρικών 

υδάτων), διασφαλίζοντας διεθνή νομιμοποίηση και στήριξη. 

11. Να αναβαθμισθεί η αμυντική βιομηχανία. Να ενισχυθεί η έρευνα και 

καινοτομία. Να συνδεθεί η έρευνα των ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ερευνητικών κέντρων και 

εταιρειών με τις τρέχουσες απαιτήσεις άμυνας και ασφάλειας. 

12. Να ληφθούν μέτρα ενισχύσεως παραμεθορίων περιοχών (π.χ. ξενόγλωσσα 

Πανεπιστήμια σε Αιγαίο και Θράκη, αφορολόγητα σκάφη ορισμένου μήκους, 

επιχειρηματικά και στεγαστικά κίνητρα, υγεία, παιδεία, μεταφορές κ.λπ.). 

13. Να επιδιώξει η Ελλάς την ευνοϊκή μεταβολή της Συνθήκης «Δουβλίνο ΙΙ και ΙΙΙ) 

και να μετέχει σε κάθε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία περιορισμού της παρανόμου 

μεταναστεύσεως (π.χ. επιστροφή τους σε κέντρα εκτός ΕΕ). Να θεσπισθούν 

κέντρα φιλοξενίας (άρτια από πλευράς υποδομών και υπηρεσιών) των 

παρανόμως εισερχομένων μεταναστών σε απομονωμένα μέρη (π.χ. κυρίως 

ακατοίκητοι νήσοι) με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, παρουσία, επιτήρηση και 

                                                 
14 Π. Ήφαιστος – Α. Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική, 69 – 105. 
15 Βασίλειος Μαρτζούκος, Χειρισμός Διακρατικών Κρίσεων Άμυνας και Ασφάλειας. Ελληνοτουρκικές 

Σχέσεις, http://dia-kosmos.blogspot.com/2015/04/blog-post_56.html 
16 Π. Ήφαιστος, Στρατηγικές Πτυχές του Κυπριακού, 29 Ιανουαρίου 2018, https://bit.ly/2FDjtEK  
17 Δρ. Γιάννος Χαραλαμπίδης, Γιατί η Κύπρος δεν Συμμετείχε στον Συνεταιρισμό για την Ειρήνη, 26 

Νοεμβρίου 2017, http://www.onisilos.gr/?p=13274. 
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φύλαξη. Στα κέντρα αυτά θα παραμένουν οι μετανάστες, έως την ολοκλήρωση 

διαδικασιών εξετάσεως αιτημάτων ασύλου ή επαναπατρισμού των. Τελικός 

σκοπός είναι η Ελλάς να καταστεί μη ελκυστικός προορισμός για το ιδιαίτερα 

προσοδοφόρο διεθνές κύκλωμα διακινητών ανθρώπων.  

14. Να αυστηροποιηθεί ο νόμος χορηγήσεως ιθαγένειας σε αλλοδαπούς σύμφωνα 

με πρότυπα επιλεγμένων ευρωπαϊκών κρατών. Οι αλλοδαποί της χώρας να 

χαίρουν ατομικών αλλά όχι διακριτών συλλογικών δικαιωμάτων.  

15. Να αντιμετωπισθεί συνολικά το δημογραφικό ζήτημα της χώρας. 18 

 

Β. Στρατιωτικοί Αντικειμενικοί Σκοποί για το ΘΘΕ 

 

Βάσει των ανωτέρω, οι Στρατιωτικοί Αντικειμενικοί Σκοποί των Ενόπλων μας 

Δυνάμεων (ΕΔ), ως προς το ΘΘΕ, δυνατόν να διατυπωθούν ως εξής:  

 

1.  Να αποκτηθούν αποτρεπτικές ΕΔ, έναντι της Τουρκίας, με δυνατότητα 

αποτελεσματικής εμπλοκής σε γενικευμένες εχθροπραξίες με την Τουρκία και 

με αντεπιθετική ικανότητα σε ολόκληρη την επικράτεια του αντιπάλου (π.χ. 

βαλλιστικοί πύραυλοι από ξηρά και πλοία, αεροσκάφη μακράς ακτίνος 

δράσεως, σύγχρονα UCAV κ.λπ.). Μόνο με αυτή την δυνατότητα η στρατιωτική 

αποτροπή καθίσταται ουσιαστική και αξιόπιστη. 

2.  Να υπάρχει δυνατότητα αποκτήσεως ναυτικού και αεροπορικού ελέγχου στην 

περιοχή του Αιγαίου, του Ιονίου, του Κρητικού και Λιβυκού Πελάγους (η 

δυνατότητα ναυτικού ή και αεροπορικού ελέγχου ενασκείται εξ’ ορισμού εν 

τόπω και χρόνω). 

3.  Να υπάρχει δυνατότητα αρνήσεως (απαγορεύσεως) αποκτήσεως θαλασσίου και 

αεροπορικού ελέγχου από την Τουρκία, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της 

Κύπρου.  

4.  Να υφίσταται δυνατότητα προβολής ισχύος στην ξηρά. 

5.  Να αποκτηθεί η δυνατότητα πρώτου και αποτελεσματικού πλήγματος κατά της 

Τουρκίας, στα πλαίσια της αποτροπής (κυρίως για παρεμποδιστικό πόλεμο και 

με παράλληλη εστίαση στην διεθνή νομιμοποίηση). 

6. Να διαφυλαχθεί η ασφάλεια του κυπριακού ελληνισμού. 

 

 

 

 

Γ. Επίπεδο Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής (ΕΘΣΣΤ) για το ΘΘΕ 

                                                 
18 Μανώλης Χρυσόγελος, Το Δημογραφικό Ζήτημα S.O.S./Μετανάστες και Δημογραφικό Διαλύουν την 

Συνοχή της Ευρώπης, 14 Αυγ. 2011, https://bit.ly/2DZcqEY. Επίσης Βασίλειος Μαρτζούκος, Δημογραφικό 

και Μετανάστευση: Το Εκρηκτικό Μείγμα που Απειλεί το Μέλλον της Ευρώπης και την Επιβίωση της 

Ελλάδος, 29 Ιουλ 2011. http://www.antibaro.gr/article/3578 
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Σύμφωνα με τις προηγηθείσες κατευθύνσεις της ΕΘΣΤ και των Στρατιωτικών 

Αντικειμενικών Σκοπών, οι άξονες της ΕΘΣΣΤ για το ΘΘΕ και ο ενδεικτικός χρονικός 

ορίζοντας (ΧΟ) υλοποιήσεως αυτών (σε έτη), συνοψίζονται ως εξής: 

 

1.  Να αναθεωρηθεί η Δομή Δυνάμεων και Δομή Διοικήσεως των ΕΔ, αποκλειστικά 

βάσει του έργου αυτών, της απειλής και της γεωγραφίας.  (ΧΟ – 1)19 

2.  Να αποκτηθεί κατάλληλα αποκεντρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα 

διοικήσεως και ελέγχου (C4ISTAR), με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. 

δορυφορική, ρομποτική, ποικιλία αισθητήρων κ.λπ.), στους τομείς 

επικοινωνιών, πληροφοριών, αναγνωρίσεως, παρακολουθήσεως και 

στοχοποιήσεως. (ΧΟ – 15)20 

3.  Να αναπτύξει η Κύπρος στρατιωτική αυτονομία επί του χερσαίου εδάφους, σε 

βαθμό αποτρεπτικό για τις τουρκικές και τουρκοκυπριακές στρατιωτικές 

δυνάμεις επί της Νήσου, καθώς και κατάλληλα μέσα ασυμμέτρου 

καταστρεπτικού αποτελέσματος. (ΧΟ – 8)  

4.  Να αποκτηθούν βαλλιστικοί πύραυλοι και σχετική τεχνογνωσία (η μόνη 

ουσιαστική αποτρεπτική απάντηση στο υφιστάμενο και εν εξελίξει τουρκικό 

πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων). (ΧΟ – 6) 

5.  Να αποκτηθούν κατάλληλα μη επανδρωμένα συστήματα αέρος, θαλάσσης, 

υποθαλάσσια, ξηράς, καθώς και η σχετική τεχνογνωσία. (ΧΟ – 5) 

6.  Να αναδιαρθρωθεί και ενισχυθεί η αμυντική βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό να 

ενθαρρυνθεί και μεθοδευθεί η περαιτέρω εμπλοκή της σε προγράμματα και 

συμπαραγωγές στα πλαίσια ΝΑΤΟ και ΕΕ. (ΧΟ – 15) 

7.  Να συγκροτηθεί Υφυπουργείο αμυντικής βιομηχανίας. (ΧΟ – 1) 

8.  Να βελτιωθεί η αντιαεροπορική (Α/Α) άμυνα και να προσαρμοσθεί στην απειλή, 

με εκμετάλλευση της τεχνολογίας και γεωγραφίας. (ΧΟ – 15)21 

9.  Να αυξηθεί η θητεία με επιχειρησιακά κριτήρια (συμπλήρωση αριθμητικών 

αναγκών, ουσιαστική εκπαίδευση, αξιόπιστη εφεδρεία). Να στρατεύονται 

αμφότερα τα φύλα στα 18 έτη (δυνατότητα κοινωνικής εργασίας γυναικών 

μετά από την βασική εκπαίδευση). Να θεσπισθούν αντικίνητρα σε αντιρρησίες 

συνειδήσεως (π.χ. δυσανάλογη αύξηση χρόνου κοινωνικής εργασίας). (ΧΟ – 2). 

 

 

 

                                                 
19 ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., Βελτιστοποίηση της Δομής Διοίκησης και του Οργανωτικού Σχήματος του Γενικού 

Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων 

(ΓΕ), Φεβρ. 2015. Τα πνευματικά δικαιώματα της εν λόγω μελέτης ανήκουν στο ΓΕΕΘΑ. 
20 Κ. Γρίβας – Ζ. Μίχας, 2021 Ελληνική Αμυντική Στρατηγική για τον 21ο Αιώνα, (Αθήναι: Κασταλία, 2006), 

133 – 142. 
21 Στο ίδιο, 68 – 72. 
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Δ. Επίπεδο Ναυτικής Στρατηγικής 

 

i. Γενικά 

 

Η Εθνική Ναυτική Στρατηγική δεν αφορά μόνο το Πολεμικό Ναυτικό αλλά κάθε 

στρατιωτική δύναμη (χερσαίες δυνάμεις, αεροπορικές δυνάμεις, Κ/Β από ξηρά, αέρα 

κ.λπ.) η οποία εμπλέκεται στο ΘΘΕ (το ΘΘΕ συμπεριλαμβάνει και τις περιοχές ξηράς 

που επηρεάζουν τις θαλάσσιες επιχειρήσεις). 

Το θαλάσσιο θέατρο επιχειρήσεων  από το Ιόνιο έως την Κύπρο είναι ενιαίο και 

αποτελεί το συντριπτικό μέρος του συνολικού αναμενομένου Θεάτρου Επιχειρήσεων. 

Κατά συνέπεια, καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση αναμένεται να διαδραματίσουν 

οι αεροναυτικές δυνάμεις. Το ενιαίο ΘΘΕ έχει την έννοια ότι οι επί μέρους 

οργανωτικές δομές διοικήσεως των ενόπλων δυνάμεων (ΕΔ) εντός αυτού, η ανάπτυξη 

και κατανομή στρατιωτικών δυνάμεων, καθώς και κάθε επιχείρηση η οποία 

αναλαμβάνεται σε επί μέρους περιοχές του, επηρεάζει άμεσα την κατάσταση στο 

σύνολο του ΘΘΕ.  

Ένα ισχυρό και αποτρεπτικό Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) δύναται να συμβάλει 

καθοριστικά στην άμυνα και ασφάλεια της χώρας, στην πρόληψη και διαχείριση 

εθνικών διακρατικών κρίσεων, στην εκπλήρωση σκοπών της υψηλής στρατηγικής (ως 

εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής), στην ευημερία των πολιτών (ανοικτοί δίαυλοι 

θαλασσίων μεταφορών, προστασία εμπορικού στόλου), καθώς  και στην εκπλήρωση 

συμμαχικών υποχρεώσεων. 

Το ΠΝ προσφέρει ευελιξία και εναλλακτικές πολιτικές επιλογές (από παρουσία 

και επίδειξη ισχύος έως εξαναγκασμό και καταστροφή). Σε επιχειρησιακό επίπεδο, 

είναι δυνατή η ευνοϊκή διαμόρφωση ενός Θεάτρου Επιχειρήσεων, όταν διακλαδικές 

δυνάμεις εντός ΘΘΕ δύνανται να ελιχθούν από την θάλασσα με σκοπό να 

αποτρέψουν τον αντίπαλο ή να προασπίσουν την θαλάσσια, νησιωτική και παράκτια 

επικράτεια του ελληνισμού και να αντεπιτεθούν σε μη αναμενόμενο χρόνο και τόπο. 

Τα έργα του ΠΝ είναι δυνατόν να ενταχθούν σε τρεις βασικούς ρόλους: (α) 

πολεμικές επιχειρήσεις, (β) θαλάσσια ασφάλεια και (γ) διεθνή εμπλοκή. Σημεία 

ισχύος του ΠΝ αποτελούν η Πρόσβαση (μέσω διεθνών υδάτων), η Κινητικότητα 

(έλλειψη φυσικών ή μη εμποδίων), η Μεταφορική Ικανότητα, η Παραμονή στο Θέατρο 

Επιχειρήσεων, η Πολυχρηστικότητα (ετοιμότητα αναλήψεως πολλών ειδών 

αποστολών) και η Αντοχή – Ανθεκτικότητα. 

 

ii. Απαιτείται στρατιωτική παρουσία στην Αν. Μεσόγειο; 

 

Η διαχρονική ιστορική εμπειρία αποδεικνύει ότι, ανεξαρτήτως των πολιτικών και 

διπλωματικών χειρισμών μιας χώρας, η έλλειψη αξιόπιστης στρατιωτικής παρουσίας 

σε περιοχές εθνικού ενδιαφέροντος εκπέμπει εσφαλμένα πολιτικά μηνύματα και 

προκαλεί την πλήρωση του κενού αυτού από στρατιωτικές δυνάμεις άλλων 
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ενδιαφερομένων χωρών, με αποτέλεσμα την σταδιακή ανατροπή του κρατούντος 

status quo και δημιουργία de facto νέων πολιτικών δεδομένων. 

Η κατοχή και ο έλεγχος μίας νήσου διασφαλίζεται κυρίως με αεροναυτικά μέσα 

και δευτερευόντως με χερσαίες δυνάμεις. Στην περίπτωση της Κύπρου, ο δυνητικός 

τουρκικός αεροναυτικός αποκλεισμός (κυρίως λόγω γειτνιάσεως) είναι σε θέση να 

απομονώσει τις ελληνικές χερσαίες δυνάμεις, με απαγόρευση ημετέρας ενισχύσεως 

της Νήσου και, παράλληλα, να διατηρήσει την δυνατότητα διαρκούς ενισχύσεως της 

Κύπρου με τουρκικές χερσαίες δυνάμεις, μεταβάλλοντας έτσι κατά το δοκούν την 

ισορροπία χερσαίων δυνάμεων επί της Νήσου. 

Την απαίτηση ισχυρής και συστηματικής στρατιωτικής παρουσίας στην Αν. 

Μεσόγειο καθιστούν προφανή και αυτονόητη οι ακόλουθοι επιγραμματικώς 

παράγοντες: 

 

1. Η προάσπιση ακεραιότητος ελληνικής επικράτειας, των κυριαρχικών μας 

δικαιωμάτων, της ασφάλειας του κυπριακού ελληνισμού και των 

ενεργειακών υποθαλασσίων κοιτασμάτων. 

2. Η απόκτηση πολιτικού και διπλωματικού ειδικού βάρους και η στήριξη του 

άξονα Ελλάδος - Κύπρου - Ισραήλ και Ελλάδος – Κύπρου – Αιγύπτου. 

3. Η διασφάλιση ανοικτών θαλασσίων γραμμών επικοινωνίας και η 

προστασία των συμφερόντων του μεγάλου μας εμπορικού στόλου. 

4. Οι ανειλημμένες συμμαχικές υποχρεώσεις της χώρας. 

5. Η προστασία των ελληνικών κοινοτήτων εκτός επικρατείας και η διατήρηση 

των διπλωματικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών ερεισμάτων στις 

περιοχές αυτές. 

6. Η απαίτηση αξιόπιστης επιτηρήσεως της περιοχής του εθνικού FIR, καθώς 

και η υποχρέωση δυνατότητος αποτελεσματικής ερεύνης και διασώσεως 

στις περιοχές της εθνικής μας δικαιοδοσίας. 

7. Η αντιμετώπιση ασυμμέτρων απειλών στην εν λόγω περιοχή (π.χ. διεθνής 

τρομοκρατία, πειρατεία, παράνομη διακίνηση ανθρώπων, διάδοση όπλων 

μαζικής καταστροφής, οργανωμένο έγκλημα στην θάλασσα, οικολογικές 

καταστροφές κ.λ.π.). 

 

Οι βασικοί τρόποι διασφαλίσεως της παρουσίας αυτής των Ε.Δ. στην Αν. 

Μεσόγειο είναι οι αεροναυτικές ασκήσεις σε εθνικό, διασυμμαχικό και διακρατικό 

επίπεδο, οι περιπολίες, οι επισκέψεις πολεμικών ναυτικών μονάδων καθώς και της 

στρατιωτικής ηγεσίας σε επιλεγμένα κράτη της Αν. Μεσογείου, οι πολυεπίπεδες 

στρατιωτικές συνεργασίες (π.χ. ανταλλαγή στρατιωτικού προσωπικού, 

συνεκπαιδεύσεις, συμπαραγωγές, επιτελική συνεργασία, ανταλλαγές τεχνολογίας, 

τεχνογνωσίας και πληροφοριών κ.λπ.) και οι προκεχωρημένες βάσεις (μονιμότητα 

παρουσίας). 
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iii. Φύση του ΘΘΕ 

 

Γεωγραφικά χαρακτηριστικά του επιχειρησιακού περιβάλλοντος του Αιγαίου και 

Ιονίου πελάγους αποτελούν η άμεση γειτνίαση με την ξηρά (σε αντίθεση με τις 

ανοικτές ωκεάνιες θαλάσσιες περιοχές), το μικρό στρατηγικό βάθος, το πλήθος των 

νήσων και οι περιοδικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Το περιβάλλον αυτό ευνοεί τον 

αιφνιδιασμό και τις καταδρομικές/ανορθόδοξες επιχειρήσεις, επιβάλλει την 

διακλαδική νοοτροπία, την διακλαδική Δομή Δυνάμεων και τις διακλαδικές 

επιχειρήσεις υπό ενιαία διοίκηση, ευνοεί τις αεροπορικές επιθέσεις, ευνοεί την 

επιθετική και αμυντική ναρκοθέτηση, περιορίζει την πλήρη εκμετάλλευση της 

εμβέλειας των όπλων και ευνοεί την δράση Υποβρυχίων (λόγω βαθυθερμογραφικών 

συνθηκών και γειτνιάσεως με ακτογραμμές). Επιπλέον, στο περιορισμένο αυτό 

περιβάλλον θα πρέπει να συνυπολογίζεται η παρουσία αυξημένου αριθμού πλοίων 

(ημέτερα, φίλια, εχθρικά, ουδέτερα εμπορικά και πολεμικά κ.λπ.). Στο θαλάσσιο 

περιβάλλον της ΝΑ Μεσογείου (ευρύτερη περιοχή Κύπρου), ισχύουν στον μεγαλύτερο 

βαθμό τα ανωτέρω αλλά απαιτείται η δράση μεγαλυτέρων συγχρόνων μονάδων 

επιφανείας με δυνατότητα αντιαεροπορικής άμυνας περιοχής, αεροσκάφη (Α/Φ) 

μακράς ακτίνας δράσεως, Α/Φ ανεφοδιασμού εν πτήσει και ευνοείται επιπλέον η 

εκμετάλλευση της μέγιστης εμβέλειας των όπλων. 

Η σύγχρονη τεχνολογία μεταβάλλει τις δυνατότητες επιτηρήσεως, εντοπισμού, 

παρακολουθήσεως και στοχοποιήσεως, βελτιώνει τις δυνατότητες και ικανότητες των 

φορέων όπλων και οπλικών συστημάτων, καθιστά τον ηλεκτρονικό πόλεμο σύνθετο 

και επιδρά στην εμβέλεια, την ακρίβεια, την καταστρεπτικότητα, την ταχύτητα και 

την μαζικότητα αντιδράσεως των όπλων και οπλικών συστημάτων. Ο εν λόγω 

συνδυασμός καθιστά το επιχειρησιακό περιβάλλον κορεσμένο, την κοινή 

επιχειρησιακή και τακτική εικόνα της καταστάσεως δυσχερή, τις μονάδες επιφανείας 

ευάλωτες, πιθανές τις αμοιβαίες παρεμβολές μεταξύ φιλίων δυνάμεων και θέτει 

προϋποθέσεις για καταστρεπτικές στρατιωτικές αναμετρήσεις μικρής διάρκειας.  

Κατά συνέπεια, η σύγχρονη τεχνολογία επιδρά τα μέγιστα στο ΘΘΕ της Α. 

Μεσογείου (δηλαδή στο διάστημα, τον εναέριο χώρο, την επιφάνεια και τον 

υποθαλάσσιο χώρο αυτού), εφαρμόζεται ταυτόχρονα, με ποικιλία τρόπων από την 

επιφάνεια, υποθαλάσσια, ξηρά και αέρα επιβάλλοντας έτσι την απαίτηση 

προσαρμογής της Δομής Δυνάμεων και Δομής Διοικήσεως των στρατιωτικών 

δυνάμεων του ΘΘΕ σε απολύτως διακλαδική προσέγγιση και φιλοσοφία. 

 

iv. Δόγμα για το ΘΘΕ 

 

Αποτελεί διαχρονικό ζητούμενο η κατάλληλη ποσοτική και ποιοτική επιλογή 

εξοπλιστικών προγραμμάτων έναντι των εκάστοτε απειλών και με δεδομένους τους 

οικονομικούς περιορισμούς. Στα κριτήρια των εξοπλισμών θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται η διασφάλιση συγκριτικού πλεονεκτήματος, η βελτίωση της 
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αποτροπής, η αριθμητική επάρκεια, η ανταπόκριση σε ολόκληρο το φάσμα των 

στρατιωτικών εμπλοκών του παρόντος και του μέλλοντος, η διαλειτουργικότητα με 

τα υφιστάμενα συστήματα, η διακλαδικότητα, η συμβατότητα με την γεωγραφία, η 

σύμφωνη κοινή γνώμη, η συμβολή του σε αποφασιστικό κτύπημα κατά του 

αντιπάλου, η απορρέουσα τεχνογνωσία και συμβολή στην οικονομία, η αντίδραση του 

αντιπάλου, η επίπτωση στις συμμαχίες και το διεθνές περιβάλλον κ.λπ..22 

Το Π.Ν. θα πρέπει να κατέχει κατάλληλες και επαρκείς μονάδες κρούσεως, 

μεταφορών, επιτηρήσεως και υποστηρίξεως, ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά 

ολόκληρο το φάσμα των έργων του. Η απόκτηση κυρίων μονάδων κρούσεως, θα 

πρέπει κατ’ αρχήν να βασίζεται σε νέες παραγγελίες. Τυχόν σκέψεις προσκτήσεως 

μεταχειρισμένων κυρίων μονάδων θα πρέπει προηγουμένως να συνυπολογίζουν τόσο 

το συνολικό κόστος, όσο και την ανταπόκριση στις τεχνολογικές, επιχειρησιακές και 

υποστηρικτικές απαιτήσεις, καθ’ ολόκληρη την διάρκεια του βίου της μονάδος. 

Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα και τις διαφαινόμενες τάσεις, η υλική τουρκική 

υπεροπλία (αριθμητική και τεχνολογική) θα αυξάνεται περαιτέρω κατά τα επόμενα 

έτη και πέραν του αποδεκτού ρίσκου για τον στρατιωτικό μας σχεδιασμό. Επιπλέον, η 

αναθεωρητική Τουρκία θα επιλέγει εκάστοτε τον χρόνο, τον τόπο και την έκταση μίας 

στρατιωτικής προκλήσεως ή εμπλοκής (πλεονέκτημα αιφνιδιασμού).  

Η Ελλάς θα πρέπει να διατηρήσει την εθνική στρατιωτική αποτροπή με κάθε 

τρόπο, για προφανείς λόγους αλλά οι οικονομικοί περιορισμοί θέτουν σημαντικά 

εμπόδια στην αναλογική παρακολούθηση των τουρκικών συμβατικών εξοπλισμών. 

Στη διαφαινόμενη (στο εγγύς μέλλον) δημιουργία σημαντικής υλικής ανισορροπίας 

στρατιωτικής ισχύος, υψηλού ρίσκου, μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, η χώρα μας θα 

πρέπει να απαντήσει μ’ έναν άμεσο, ρεαλιστικό και αξιόπιστο τρόπο. Στο πλαίσιο 

αυτό προτείνεται όπως υιοθετηθεί η εξής γενική στρατηγική προσέγγιση, για το ΘΘΕ: 

1. Μακροπρόθεσμη (ορίζοντας 15ετίας) απόκτηση αξιόλογων και 

αποτρεπτικών συμβατικών ναυτικών και αεροπορικών δυνατοτήτων. 

2. Μεσοπρόθεσμη (με ορίζοντα 7ετίας) απόκτηση εφικτών δυνατοτήτων 

ασυμμέτρου καταστρεπτικού αποτελέσματος σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Χαρακτηριστικό των εν λόγω δυνατοτήτων σε μονάδες, μέσα και εξοπλισμό, 

θα πρέπει να είναι ο συνδυασμός ικανών ποσοτήτων, χαμηλού σχετικά 

κόστους και κατάλληλης τεχνολογίας ώστε να επιφέρει δυσανάλογα 

καταστρεπτικά αποτελέσματα. 

3. Άμεση (ορίζοντας 2ετίας) εκπόνηση επιχειρησιακού και τακτικού Δόγματος 

(και καθιέρωση συστηματικών σχετικών ασκήσεων, καθώς  και 

εκπαιδευτικών και οργανωτικών διαδικασιών), το οποίο θα εναρμονίζει, 

συντονίζει και συνθέτει την ταυτόχρονη διεξαγωγή συμβατικών (ευέλικτες 

και διακλαδικές συμβατικές δυνάμεις) και ασυμμέτρων επιχειρήσεων 

(ειδικές επιχειρήσεις και αντισυμβατικές τακτικές), σε ολόκληρο το ΘΘΕ, με 

αποτελεσματικό τρόπο. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να εκτελούνται 
                                                 
22 Στο ίδιο, 37 – 44. 
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με αποκεντρωμένο τρόπο, προκειμένου να μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα 

(άμεση αντίδραση, εκμετάλλευση ευκαιριών, αποτελεσματικότητα ακόμη 

και μετά από απώλεια μέρους του συστήματος C4ISTAR).23 

 

v. Συμβατικές Δυνάμεις ΘΘΕ 

 

Ως γενικές κατευθύνσεις αποκτήσεως συμβατικών δυνάμεων για το ΘΘΕ, με 

ενδεικτικό χρονικό ορίζοντα περατώσεως (ΧΟ) σε έτη, προτείνονται οι εξής: 

 

1.  Να επανεξετασθεί η Δομή Διοικήσεως του ΘΘΕ, με βασικούς σκοπούς την 

ενότητα της Διοικήσεως, την ενίσχυση της διακλαδικότητος, την απόκτηση 

κοινής επιχειρησιακής και τακτικής εικόνος, την ευελιξία καθώς και την ταχεία 

και αποτελεσματική αντίδραση. (ΧΟ – 1)24 

2.  Να αναβαθμισθεί η αμυντική βιομηχανία, η ναυπηγοεπισκευαστική 

δυνατότητα και η σχετική τεχνολογία και τεχνογνωσία της χώρας, με σκοπό 

την αξιόπιστη υποστήριξη των ΕΔ και την συμβολή στην εθνική οικονομική 

ανάπτυξη. (ΧΟ – 15) 

3.  Στη Δομή Ναυτικών Δυνάμεων να συμπεριληφθούν μεταξύ άλλων 4 Φρεγάτες 

(Φ/Γ) με δυνατότητα Α/Α άμυνα περιοχής και 5 Φ/Γ πολλαπλού ρόλου, σε 

αντικατάσταση των υφισταμένων Φ/Γ τύπου «S». Οι εν λόγω Φ/Γ δέον όπως 

φέρουν και βαλλιστικούς πυραύλους κατά στόχων ξηράς (ΧΟ -15) 

4.  Να εκσυγχρονισθούν οι Φ/Γ τύπου ΜΕΚΟ. (ΧΟ – 1) 

5.  Να αποκτηθούν σύγχρονες τορπίλες (Τ/Λ) για τα υποβρύχια (Υ/Β) τύπου 214 και 

επαρκής αριθμός κατευθυνομένων βλημάτων (Κ/Β) για τις πυραυλακάτους 

(ΤΠΚ). (ΧΟ – 2) 

6.  Να αποκτηθεί αριθμός φθηνών (μεταχειρισμένων) επιθετικών και μεταφορικών 

ελικοπτέρων (Ε/Π). Τα 35 Ε/Π OH-58D Kiowa (άλλα τόσα περίπου θα 

παραληφθούν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ανταλλακτικά) και τα 10 

Σινούκ από τις ΗΠΑ, καλύπτουν ικανοποιητικά τις εν λόγω ανάγκες για το 

ΘΘΕ (ΧΟ – 2) 

7.  Να μεταφερθεί το 1/3 περίπου των μονάδων του ΠΝ (κυρίως Φ/Γ, ΤΠΚ, Υ/Β, Κ/Φ) 

και να αποκτήσουν ως μόνιμη έδρα τον Ναύσταθμο της Σούδας. Βασικοί λόγοι 

της εν λόγω μεταφοράς είναι το πολιτικό και επιχειρησιακό μήνυμα της 

έμπρακτης μονίμου παρουσίας στην ΝΑ Μεσόγειο, η ασφάλεια των μονάδων 

                                                 
23 Jahangir Arasli,Obsolete, Weapons, Unconventional Tactics and Martyrdom Zeal: How Iran Would Apply its 

Asymmetric Naval Warfare Doctrine in a Future Conflict, (George C. Marshall, European Center for Security 

Studies), No. 10, April 2007, 11 – 14 

http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/mcdocs/files/College/F_Publications/occPapers/occ-paper_10-

en.pdf 
24 ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., «Βελτιστοποίηση της Δομής Διοίκησης και του Οργανωτικού Σχήματος του ΓΕΕΘΑ», Φεβ. 

2015. Τα πνευματικά δικαιώματα της Μελέτης ανήκουν στο ΓΕΕΘΑ. 
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μέσω αποκεντρώσεως αυτών και η αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε 

έκτακτες καταστάσεις. (ΧΟ – 3) 

8.  Ενίσχυση των υφισταμένων προκεχωρημένων ναυτικών και αεροπορικών 

βάσεων στους τομείς επιτηρήσεως, άμυνας, ανεφοδιασμού, υποστηρίξεως, 

υποδοχής πολεμικών μονάδων και προσωπικού, καθώς και εξέταση επιλογής 

νέων γεωγραφικών θέσεων ανεφοδιασμού (κυρίως στο Αιγαίο), με 

επιχειρησιακά και οικονομικά κριτήρια. (ΧΟ – 10) 

9.  Να αναβαθμισθεί η Πολεμική μας Αεροπορία (ΠΑ) με προτεραιότητα στην 

αξιόπιστη αριθμητική αναλογία και ποιότητα μαχητικών αεροσκαφών με 

αυτήν του αντιπάλου. Στην εν λόγω αναλογία είναι σκόπιμο να 

συνυπολογισθεί και σημαντικός αριθμός UCAV, ως εφικτή και αποτελεσματική 

αγορά. Τα Α/Φ θα πρέπει να βελτιωθούν στην άμεση και ασφαλή ανταλλαγή 

εικόνος και στοχοποιήσεως, την αύξηση της ακτίνος δράσεως (π.χ. Α/Φ με 

αυτονομία πτήσεως, Α/Φ ανεφοδιασμού εν πτήσει) και εμβέλειας των όπλων, 

την αύξηση της ακρίβειας των όπλων, την ικανότητα φορτώσεως ποικιλίας 

όπλων, την επιβιωσιμότητα και την έγκαιρη προειδοποίηση (Α/Φ ΑΣΕΠΕ). (ΧΟ 

– 15) 

10.  Το Λ.Σ. θα πρέπει να ενισχυθεί ιδιαίτερα ποσοτικά και ποιοτικά ώστε να 

αποτελέσει ισχυρό βραχίονα του Π.Ν., εν καιρώ κρίσεως και πολέμου. Το 

πανευρωπαϊκό πρόβλημα των μεταναστών, καθώς και άλλες κοινές 

προκλήσεις ασφαλείας, είναι δυνατόν να γίνει αντικείμενο εκμεταλλεύσεως, 

προκειμένου το Λ.Σ. να ισχυροποιηθεί με ευρωπαϊκές πιστώσεις. Τα μέσα και οι 

μονάδες επιτηρήσεως, ερεύνης και διασώσεως, καθώς και διώξεως του 

οργανωμένου εγκλήματος (π.χ. πλοία και Ε/Π) του Λ.Σ., είναι δυνατόν με 

κατάλληλες προσθήκες, σχετική εκπαίδευση και οργάνωση, να μετατρέπονται 

σε ισχυρά επιχειρησιακά πολεμικά μέσα, όταν αυτό απαιτείται. Το Λ.Σ. θα 

πρέπει να ενισχύσει τους επιχειρησιακούς του δεσμούς με τις ΕΔ (συχνή 

συνεκπαίδευση και διαλειτουργικότητα). (ΧΟ – 10) 

 

vi. Δυνάμεις Ασύμμετρου Αποτελέσματος για το ΘΘΕ 

 

Η γεωγραφία του ΘΘΕ προσφέρεται για διεξαγωγή ασυμμέτρων επιχειρήσεων, 

με τελικό σκοπό την αποτροπή ή τη στρατηγική ήττα του αντιπάλου (κάμψη 

θελήσεως προς συνέχιση των εχθροπραξιών). Ειδικότερα στο Αιγαίο, οι πυκνές 

συστάδες νήσων ευνοούν τη ναρκοθέτηση και τη δράση Υ/Β, παρέχουν πολλαπλές 

θέσεις αποκρύψεως μικρών ταχέων σκαφών, αποτελούν δυνητικές βάσεις 

απογειώσεως Ε/Π (και UAV’S), εκτοξεύσεως Κ/Β και εγκαταστάσεως αισθητήρων 

επιτηρήσεως. Κατάλληλη εκμετάλλευση της εν λόγω γεωγραφίας δυνατόν να 

καταστήσει ευάλωτες οιεσδήποτε σύγχρονες μεγάλες πολεμικές μονάδες του 

αντιπάλου. Ο συνδυασμός της δυνατότητος ταυτόχρονης διεξαγωγής διακλαδικών 

συμβατικών επιχειρήσεων και ασυμμέτρου πολέμου είναι δυνατόν να αποτρέψει τον 
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αντίπαλο ή και να του επιφέρει πλήγματα καθοριστικά για την τελική έκβαση μίας 

αναμετρήσεως στο ΘΘΕ. Η δυνατότητα διεξαγωγής εκτεταμένου ασυμμέτρου 

πολέμου στο Αιγαίο είναι πολύ πιθανόν να επιτρέψει την αποδέσμευση και διάθεση 

μεγαλυτέρου αριθμού μεγάλων ναυτικών μονάδων για την περιοχή Κύπρου.25 

Στα μέσα ασυμμέτρου πολέμου θα πρέπει να συμπεριληφθούν συστοιχίες Κ/Β 

ξηράς - επιφανείας (Ξ – Ε), μεγάλος αριθμός μικρών φθηνών ταχέων σκαφών με 

κατάλληλο εξοπλισμό, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV’S – UCAV’S) με 

δυνατότητες επιτηρήσεως και επιθέσεως (τύπου «καμικάζι» ή με δυνατότητα 

εκτοξεύσεως όπλων), μη επανδρωμένα σκάφη με αισθητήρες και οπλισμό, μη 

επανδρωμένα φθηνά σκάφη με εκρηκτικά (σύγχρονα μπουρλότα), Υ/Β «τσέπης» 

(προς το παρόν μόνο για την Κύπρο), σύγχρονες νάρκες και αξιόπιστες δυνατότητες 

επιθετικής ναρκοθετήσεως, καθώς και αύξηση του εμψύχου δυναμικού των ειδικών 

και ανορθοδόξων δυνάμεων. 26 

 

vii. Συστοιχίες Κ/Β Ξηράς – Επιφάνειας (Ξ – Ε)  

 

Η ήδη υπαρκτή αυτή δυνατότητα (σε ελάχιστες νήσους) θα πρέπει να επεκταθεί 

και σε άλλες νήσους του Αιγαίου (περί τον 25ο μεσημβρινό για βέλτιστη κάλυψη 

μεγάλων θαλασσίων περιοχών, καθώς και για καλύτερη αυτοπροστασία), του Ιονίου 

(π.χ. Κέρκυρα, Ζάκυνθος ή ΝΔ Πελοπόννησος) και της Κρήτης (π.χ. βορειοανατολικά, 

βορειοδυτικά και νότια). Εκτιμάται ότι ο απαιτούμενος προς τούτο επιπλέον αριθμός 

συστοιχιών (κατά προτίμηση κινητών) θα πρέπει να φθάνει τις οκτώ με εννέα. Με τον 

τρόπο αυτό εκπέμπεται κατάλληλο πολιτικό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η 

Ελλάς ενδιαφέρεται έμπρακτα για το υψηλής γεωπολιτικής αξίας Ιόνιο και τα 

Επτάνησα (τώρα τα Επτάνησα είναι περίπου ανοχύρωτα), ότι το Αιγαίο δεν αποτελεί 

μία διεθνή και ουδέτερη θάλασσα προς διαπραγμάτευση αλλά ελέγχεται de facto από 

την Ελλάδα και τέλος αξιοποιείται κατά βέλτιστο τρόπο η κομβική θέση της Κρήτης. 

Επιχειρησιακά, η τοποθέτηση των εν λόγω συστοιχιών Κ/Β (με κατάλληλες υποδομές 

αποκρύψεως, παραπλανήσεως, προστασίας, αισθητήρων, επικοινωνίας κ.λπ.) θέτει 

δυνητικά κάθε εισερχόμενο πλοίο στο Αιγαίο, το Ιόνιο, το Κρητικό και το Λιβυκό υπό 

παρακολούθηση και στοχοποίηση, με ότι αυτό θετικό συνεπάγεται για την εθνική 

αποτροπή. 

 

 

 

 

                                                 
25 US Office of Naval Intelligence, Iranian Naval Forces. A Tale of Two Navies, Feb. 2017,  21 - 36 

http://www.oni.navy.mil/Portals/12/Intel%20agencies/iran/Iran%20022217SP.pdf . Επίσης Scott Peterson, 

How Iran Could Beat Up on America’s Superior Military, Jan. 26, 2012 

https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2012/0126/How-Iran-could-beat-up-on-America-s-superior-

military 
26 Jahangir Arasli, Obsolete Weapons, Unconventional Tactics and Martyrdom Zeal, 21 - 25 

http://www.oni.navy.mil/Portals/12/Intel%20agencies/iran/Iran%20022217SP.pdf
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viii. Μεγάλος αριθμός μικρών ταχέων σκαφών χαμηλού κόστους  

 

Η γεωγραφία της χώρας με περισσότερες από 6000 νήσους και βράχους, με το 

δέκατο μήκος ακτογραμμής παγκοσμίως με ιδανική φυσική διαμόρφωση αυτής, 

προσδίδει μοναδικό πλεονέκτημα ελλιμενισμού, αποκρύψεως και αιφνιδιαστικής 

επιθέσεως, σε μικρά και ταχύπλοα σκάφη (π.χ. με ταχύτητες άνω των 40 κόμβων), 

κατά πολεμικών πλοίων επιφανείας (ακόμη και υψηλής αξίας) ή και κατά 

στρατιωτικών δυνάμεων και εγκαταστάσεων πλησίον ακτών. Η συνήθης τακτική 

επιθέσεως είναι κατά «αγέλες» με μεθόδους «hit and run», ημέρα και νύκτα. Το 

καταστρεπτικό τους αποτέλεσμα μεγιστοποιείται σε συστάδες νήσων (π.χ. 

Δωδεκάνησα, Σποράδες, Κυκλάδες, νήσοι Α. Αιγαίου κ.λπ.). Τα σκάφη αυτά δυνατόν 

να φέρουν ποικιλία όπλων (π.χ. πολυβόλα, αντιαρματικά, Κ/Β τύπου «Hellfire», A/A 

MANPADS, οπλοβομβίδες κ.λπ.) και εξοπλισμού (συσκευές επικοινωνιών, νυκτερινή 

όραση, ραντάρ κ.λπ.). Ορισμένα εξ αυτών είναι δυνατόν να τηλεκατευθύνουν έτερα 

ταχύπλοα σκάφη φέροντα εκρηκτικά κατά στόχων επιφανείας (σύγχρονα 

πυρπολικά). Ανάλογα με την επί μέρους διαμόρφωσή τους τα σκάφη αυτά πέραν των 

επιθετικών τους ικανοτήτων, είναι δυνατόν να φέρουν σε πέρας ποικιλία αποστολών 

όπως έρευνα και διάσωση, μεταφορά ειδικών δυνάμεων, απόβαση δυνάμεων σε ακτή, 

άφεση δυνάμεων εν κινήσει (επί ελαστικής λέμβου ή επί υποβρυχίου οχήματος), 

προστασία λιμένων, προστασία ενεργειακών εγκαταστάσεων, επιθετική 

ναρκοθέτηση, έλεγχο παρανόμου μεταναστεύσεως και οργανωμένου εγκλήματος, 

προστασία της αλιείας, κοινωνικό έργο κ.λπ. Σε περιόδους κρίσεων, η σταδιακή 

παρουσία (ή αποχώρηση) αυξημένου αριθμού εξ αυτών σε επίμαχες περιοχές είναι 

δυνατόν να κλιμακώνει ή να αποκλιμακώνει την κρίση κατά τρόπο ομαλό και 

ελεγχόμενο. 

Βάσει των ανωτέρω προτείνεται όπως ναυπηγηθούν δύο τύποι εθνικού ταχέως 

περιπολικού σκάφους (ενδεικτικά 10 – 16 μέτρα και 20 – 50 μέτρα αντίστοιχα), 

χαμηλού κόστους και πολλαπλών ρόλων άμυνας και ασφάλειας, για το ΠΝ και το 

Λιμενικό Σώμα (ΛΣ) της Ελλάδος (πιθανώς και της Κύπρου καθώς και τρίτων 

κρατών). Εάν η προοπτική του εθνικού σκάφους συναντά προβλήματα, να 

αποκτηθούν τα σκάφη αυτά από το εξωτερικό με δυνατότητα ναυπηγήσεώς τους 

στην Ελλάδα. Ενδεικτικός συνολικός αριθμός για το ελληνικό ΠΝ και ΛΣ περί τα 250 

σκάφη 10 – 16 μέτρων και περί τα 50 σκάφη 20 -50 μέτρων. 

 

ix. Μη Επανδρωμένα Συστήματα 

 

Τα μη επανδρωμένα συστήματα αποτελούν στρατιωτική καινοτομία εν εξελίξει 

(π.χ. δυνατότητες, νομικό πλαίσιο κ.λπ.), η οποία προκαλεί σημαντικές μεταβολές 

κυρίως σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο. Το UAV (Unmanned Air Vehicle), έχει 

την δυνατότητα να απογειώνεται από ξηρά ή πλοία, να διασφαλίζει την επιτήρηση 

εκτεταμένων περιοχών επί μεγάλα χρονικά διαστήματα (π.χ. 24 ώρες), δίχως τους 
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περιορισμούς φυσικής ανθρώπινης παρουσίας (π.χ. κόπωση πιλότων) και με ελάχιστο 

κόστος. Τα UAV είναι δυνατόν να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν στόχους, καθώς 

και να μεταδίδουν στοιχεία στοχοποιήσεως αυτών. Ορισμένοι τύποι UAV έχουν την 

δυνατότητα αφέσεως όπλων κατά αντιπάλων στόχων (UCAV) ή και επιθέσεως 

«αυτοκτονίας» (στην περίπτωση αυτή φέρουν εκρηκτικό φορτίο και μηχανισμό). Σε 

έτερα Ναυτικά, τα μη επανδρωμένα πλοία επιφανείας αναλαμβάνουν ήδη πλήθος 

αποστολών όπως η προστασία δυνάμεως εν πλω, η προστασία λιμένων, η μεταφορά 

εφοδίων στην ακτή αποβάσεως, η υποστήριξη στρατευμάτων στην ακτή, η 

ναρκοθηρία κ.λπ., ελαχιστοποιώντας τις ανθρώπινες απώλειες. Αντίστοιχα μη 

επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα δύνανται να προσβάλουν στόχους επιφανείας και 

Υ/Β, ενώ μη επανδρωμένα οχήματα ξηράς χρησιμοποιούνται σε ποικιλία αποστολών, 

δίχως να εκθέτουν σε άμεσο κίνδυνο το προσωπικό. Οι εν λόγω δυνατότητες έχουν 

ήδη επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα δόγματα και την σχεδίαση επιχειρήσεων σε 

ΘΘΕ. 

Η γεωγραφική διαμόρφωση του αναμενομένου ΘΘΕ κρίνεται ως ιδανική για 

χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων. Ο αριθμός και ο τύπος αυτών θα πρέπει να 

διασφαλίζει διαρκή επιτήρηση, παρακολούθηση, στοχοποίηση και προσβολή 

εχθρικών μονάδων επιφανείας, Υ/Β, καθώς και στόχων ξηράς. Υπό προϋποθέσεις, η 

τεχνογνωσία και συμπαραγωγή (μέσω διμερών ή συμμαχικών συμφωνιών) μη 

επανδρωμένων συστημάτων τόσο για τις ανάγκες των ΕΔ όσο και για τρίτες χώρες θα 

ήταν δυνατόν να αποτελέσει μοχλό οικονομικής αναπτύξεως. 

 

x. Νάρκες – Ναρκοθέτηση 

 

Οι νάρκες αποκαλούνται ως γνωστόν «το όπλο του πτωχού» με δυσανάλογα 

αποτελέσματα ακόμη και στρατηγικού επιπέδου, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων 

(ακόμη και διεθνών) ενδεχόμενης διακοπής της ναυσιπλοϊας σε ζωτικές θαλάσσιες 

περιοχές (π.χ. στενά, κύριοι λιμένες κ.λπ.). Η δυνατότητα και απειλή ναρκοθετήσεως 

δυνατόν να αποτελέσει πολιτικό και διπλωματικό όπλο όχι μόνο κατά του αντιπάλου 

αλλά και προς τρίτα μέρη προκειμένου αυτά να επηρεάσουν ευνοϊκά την έκβαση μίας 

κλιμακούμενης κρίσεως.  

Το αναμενόμενο ΘΘΕ ευνοεί την ναρκοθέτηση, υπό την προϋπόθεση ότι 

διατίθενται οι απαιτούμενες ποσότητες και ποιότητες ναρκών, καθώς και σειρά 

εναλλακτικών δυνατοτήτων αξιόπιστης ναρκοθετήσεως (από ταχέως κινούμενα 

σκάφη, από διαφόρους τύπους εμπορικών πλοίων, από Α/Φ, από Υ/Β κ.λπ.). 

 

xi. Έμψυχο δυαμικό – Διακλαδικότητα 

 

Κάθε επιχείρηση εντός του ΘΘΕ (πλην της στατικής χερσαίας άμυνας επί 

νήσων) είναι προφανώς ναυτικής φύσεως (επιτήρηση, θαλάσσιος έλεγχος, άρνηση 

θαλασσίου ελέγχου, εξουδετέρωση εχθρικών αεροναυτικών δυνάμεων, ενίσχυση 

νήσου, συνδρομή στην άμυνα της Κύπρου, προστασία θαλασσίων μεταφορών, 
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εμπορικών πλοίων και αλιευτικών σκαφών, προστασία λιμένων, αμφίβιες 

επιχειρήσεις, προβολή ισχύος στην ξηρά, προστασία θαλασσίων ενεργειακών 

εγκαταστάσεων, έρευνα - διάσωση κ.λπ.).27 Παρά την ναυτική τους φύση, οι 

επιχειρήσεις στο αναμενόμενο ΘΘΕ θα είναι παράκτιες και συνεπώς διακλαδικού 

χαρακτήρος αφού στις εν λόγω θαλάσσιες επιχειρήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό 

ρόλο Α/Φ από βάσεις ξηράς, Κ/Β από ξηρά, χερσαία στρατεύματα επί νήσων ή 

μετακινούμενα χερσαία στρατεύματα εντός του ΘΘΕ προκειμένου να ενισχύσουν ή 

να επιτεθούν σε ακτή ή και νήσους. Η διαπίστωση αυτή επιβάλλει στο ΘΘΕ την 

ύπαρξη Ναυτικού Διοικητού αλλά ταυτόχρονα και ουσιαστικής διακλαδικής Δομής 

Διοικήσεως, δόγματος, εκπαιδεύσεως και νοοτροπίας. Επί παραδείγματι, η ad hoc 

ανάθεση καθηκόντων τακτικού Διοικητού και η διάθεση σε αυτόν δυνάμεων από τους 

τρεις κλάδους των ΕΔ εκτιμάται ότι δεν καθιστά τις δυνάμεις αυτές διακλαδικές αλλά 

απλώς ένα άθροισμα δυνάμεων. Χαρακτηριστικό των διακλαδικών δυνάμεων 

αποτελεί η ενότητα διοικήσεως, η συστηματική συνεκπαίδευση, κοινή αντίληψη, 

διαλειτουργικότητα, τυποποίηση, κοινή εικόνα της καταστάσεως κ.λπ. 

Η αύξηση των ασυμμέτρων αποτελεσμάτων στο ΘΘΕ κρίνεται ότι απαιτεί την 

αύξηση των δυνάμεων Πεζοναυτών, την αύξηση των Ομάδων Υποβρυχίων 

Καταστροφών αλλά και την ειδική εκπαίδευση νέας ομάδος που χρειάζεται να 

συγκροτηθεί ως πληρώματα των προαναφερθέντων μικρών φθηνών ταχυπλόων 

σκαφών (στα πλαίσια της διακλαδικότητος θα ήταν δυνατή η μικτή στελέχωση των 

σκαφών αυτών με στελέχη του ΠΝ και Πεζοναύτες). Το ποσοστό αυξήσεως του εν 

λόγω προσωπικού θα πρέπει να καθορισθεί με αποκλειστικά κριτήρια το έργο τους, 

την γεωγραφία και την απειλή. 

 

Η Κύπρος και οι δυνατότητες αποκτήσεως πολλαπλασιαστών ισχύος  
 

Όπως προαναφέρθηκε, η Κύπρος θα πρέπει να αναπτύξει αποτρεπτική 

αυτονομία χερσαίων δυνάμεων έναντι των αντιστοίχων τουρκικών και 

τουρκοκυπριακών δυνάμεων επί της νήσου, δεδομένων των δυσχερειών ενισχύσεως 

της Νήσου σε περιόδους κρίσεως και συγκρούσεως με την Τουρκία. Παράλληλα, θα 

πρέπει η Ελλάς και η Κύπρος να έχουν δυνατότητες απαγορεύσεως περαιτέρω 

ενισχύσεως της Νήσου από την Τουρκία. Πέραν των συμβατικών μέσων και τρόπων 

των ΕΔ Ελλάδος και Κύπρου, η τελευταία θα πρέπει να αποκτήσει πολλαπλασιαστές 

ισχύος, δεδομένου ότι δεν δύναται να παρακολουθήσει την Τουρκία με συμβατικές 

μεθόδους. 

Η Κύπρος θα πρέπει να βελτιώσει την ποιότητα των ήδη υφισταμένων και να 

αυξήσει την ποσότητα των συστοιχιών Κ/Β κατά στόχων επιφανείας και αέρος (με τις 

απαιτούμενες υποδομές μετακινήσεως, αποκρύψεως, παραπλανήσεως κ.λπ.). 

Επιπλέον, θα ήταν σκόπιμο η Κύπρος να αποκτήσει μη επανδρωμένα συστήματα 
                                                 
27 Milan N. Vego, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, (New York: Frank Cass, 2003), 111 – 120 και 

292 – 300. 
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κυρίως αέρος, θαλάσσης και υποθαλάσσια, κατάλληλα τόσο για επιτήρηση όσο και 

για επίθεση. Η απόκτηση μεγαλυτέρου αριθμού επιθετικών Ε/Π με κατάλληλο 

εξοπλισμό αυτοπροστασίας, καθώς και μεγάλου αριθμού φθηνών ταχέων 

περιπολικών σκαφών (σύμφωνα προαναφερθείσα περιγραφή) θα ήταν δυνατόν να 

αυξήσουν περαιτέρω το επίπεδο επικινδυνότητος για την τουρκική επιχειρησιακή 

σχεδίαση. Η απόκτηση 4 έως 5 Υ/Β «τσέπης» από την Κύπρο με ελλαδική συνδρομή 

στην ανάπτυξη υποδομών ξηράς και την εκπαίδευση των πληρωμάτων, καθώς και η 

δυνατότητα επιθετικής ναρκοθετήσεως, θα συμπλήρωνε κατά βέλτιστο τρόπο τις 

προηγούμενες εισηγήσεις. Τέλος, επιβάλλεται όπως και η Κύπρος αυξήσει το 

προσωπικό των ειδικών δυνάμεων καθώς και των δυνάμεων ανορθοδόξου πολέμου. Η 

επιχειρησιακή σχεδίαση θα πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσματική συνεργασία 

των ελλαδικών και κυπριακών δυνάμεων οι οποίες θα δράσουν στην ευρύτερη 

περιοχή της Κύπρου, καθώς και την εξάλειψη περιπτώσεων αμοιβαίων παρεμβολών.  

 

Υλοποίηση – Χρηματοδότηση 
 

Η υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων θα πρέπει να κατανεμηθεί χρονικά σε 

βάθος δεκαπενταετίας, με καθορισμό συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Οι 

προτεραιότητες υλοποιήσεως των προγραμμάτων αυτών θα πρέπει να καθορισθούν 

βάσει του βαθμού συμβολής εκάστου στην αποτροπή, τον εκτιμώμενο χρόνο 

υλοποιήσεως και τις οικονομικές δυνατότητες.  

Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων είναι εφικτή εφόσον η πολιτική ηγεσία 

και η ελληνική κοινωνία συνειδητοποιήσουν ότι απειλούνται άμεσα Ζωτικά Εθνικά 

Συμφέροντα και κατά συνέπεια αναπτυχθεί η απαραίτητη πολιτική βούληση και η 

κοινωνική συναίνεση. Η χώρα θα πρέπει να αναπτύξει δράση η οποία να προηγείται 

και όχι να έπεται των γεγονότων, βάσει του διαχρονικής αξίας ρητού «Κυβερνάν εστί 

προβλέπειν». Στη σημερινή συγκυρία, η απαιτούμενη χρηματοδότηση των 

προταθέντων προγραμμάτων θα ήταν δυνατόν να βασισθεί στις ακόλουθες 

κατευθύνσεις: 

1.  Μικρή αύξηση του ποσοστού των ελληνικών δαπανών για την άμυνα, την 

ασφάλεια, την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Μεγαλύτερη 

αύξηση των αμυντικών δαπανών της Κύπρου για την αυτοπροστασία της. 

2.  Προσπάθεια αντλήσεως ευρωπαϊκών κονδυλίων για προγράμματα τα οποία 

αφορούν στην ασφάλεια της Αν. Μεσογείου (υπέρ του ΛΣ). 

3.  Συνδρομή Ελλήνων βιομηχάνων, επιχειρηματιών και εφοπλιστών με ηθικά και 

υλικά κίνητρα. 

4.  Συνδρομή των Ελλήνων πολιτών μέσω τυχερών παιγνίων (π.χ. κρατικό λαχείο 

ΕΔ, διάφορες μορφές στοιχημάτων κ.λπ.) και μέσω φορολογήσεως ειδών 

πολυτελείας. 

5.  Έκδοση πολυετούς ομολόγου «Εθνικής Άμυνας» για «παγιδευμένες» καταθέσεις 

εξωτερικού (άνευ ελέγχου πόθεν έσχες). 
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6.  Συνδρομή ελληνισμού όπου γης με ηθικά και υλικά κριτήρια. 

7.  Βοήθεια από ΗΠΑ βάσει της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών και της 

εκμεταλλεύσεως της στρατηγικής ευκαιρίας την οποίαν παρέχουν υπέρ της 

χώρας μας οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις. 

 

Επίλογος 
 

Θα πρέπει να καταστεί αντιληπτό σε όσους άκριτα  συρρικνώνουν τις ΕΔ, ότι η 

στρατιωτική αποτροπή και η αυτοβοήθεια αποτελούν τις μόνες εγγυήσεις της 

ειρήνης, σταθερότητος, επιχειρηματικότητος και κοινωνικής ευημερίας, ενώ 

ταυτόχρονα διασφαλίζουν τα Εθνικά Υπαρξιακά και Ζωτικά Συμφέροντα. 

Κάθε χώρα κτίζει σταδιακά την διεθνή αποτρεπτική της φήμη βάσει των 

πεπραγμένων της. Πολιτική βούληση κλιμακώσεως μίας κρίσεως, χωρίς ισχυρές Ε.Δ. 

αποτελεί αφελή και επικίνδυνη επιλογή, αφού υπηρετεί τα σχέδια του αντιπάλου, ενώ 

ταυτόχρονα, η πάγια έλλειψη πολιτικής βουλήσεως για κλιμάκωση, ακυρώνει κάθε 

κοπιώδη και δαπανηρή προσπάθεια αποκτήσεως ισχυρών Ε.Δ.. Η αποκλιμάκωση των 

κρίσεων δεν είναι δυνατόν να αποτελεί ύψιστο πολιτικό στόχο, διότι αυτό διαγράφει 

την όλη έννοια της αποτροπής και επιταχύνει μία σύγκρουση και μάλιστα υπό 

δυσμενείς όρους. 

Τελικό σκοπό και εθνικό στοίχημα για το ΘΘΕ θα αποτελέσει η δημιουργία 

διακλαδικών δυνάμεων αναπτυγμένων, εξοπλισμένων και εκπαιδευμένων κατά 

τρόπο ο οποίος θα τις καθιστά παρούσες σε ολόκληρο το ΘΘΕ, απρόβλεπτες, 

αποφασισμένες και καταστρεπτικές, διασφαλίζοντας έτσι την επιδιωκόμενη 

αξιόπιστη αποτροπή σε Ελλάδα και Κύπρο.  

Προϋπόθεση για την επιτυχία του παραπάνω εγχειρήματος αποτελεί η αντίληψη 

ότι η Ελλάς απειλείται, η έμπρακτη υιοθέτηση αποτρεπτικής στρατηγικής, η ύπαρξη 

πολιτικού διακομματικού εθνικού οράματος (ο διαχειριστικός μικρόκοσμος και το «δεν 

διεκδικούμε τίποτε» δεν αποτελούν ασφαλώς εθνικό όραμα), η λαϊκή μύηση και 

αποδοχή του, καθώς και η συνεπής εφαρμογή του. Στο εξής η Κύπρος δεν θα πρέπει 

«να κείται μακράν» διότι απλώς η Ελλάς δεν αντέχει άλλες χαμένες Πατρίδες. 
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Παράρτημα Α 
 

Ορισμοί 
 

Κρίνεται ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με βασικούς ορισμούς 

εννοιών οι οποίες αναφέρονται στο κείμενο και οι οποίοι παρατίθενται (δίχως 

περαιτέρω ανάλυση) κατωτέρω: 

Άρνηση Θαλασσίου Ελέγχου: Άρνηση θαλασσίου Ελέγχου ασκείται όταν η μία 

πλευρά εμποδίζει τον αντίπαλο να ελέγξει μία θαλάσσια περιοχή, δίχως και η πλευρά 

αυτή να δύναται να αποκτήσει τον έλεγχο της εν λόγω περιοχής.  

Ασύμμετρος Πόλεμος: Εφαρμόζεται συνήθως κατά την σύγκρουση αντιπάλων 

ανισοβαρούς ισχύος. Κατά την υλοποίησή του ο αδύναμος εφαρμόζει τα ισχυρά του 

σημεία επί των αδυναμιών του αντιπάλου με χρήση αντισυμβατικών – ειδικών – 

ανορθοδόξων μεθόδων (π.χ. διαρκείς απρόβλεπτες και ασύγχρονες αλλαγές και 

καινοτομίες σε μεθόδους και μέσα) με σκοπό να κάμψει την θέληση του αντιπάλου 

προς συνέχιση της συγκρούσεως. 

Εθνικά Συμφέροντα (ΕΘΣΜ): Οι πλέον σημαντικές ανάγκες και επιδιώξεις της 

συντεταγμένης Πολιτείας. Τα ΕΘΣΜ διαχωρίζονται σε Επιβιώσεως, Ζωτικά, Μείζονα, 

Περιφερειακά. 

Εθνική Στρατηγική ή Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας ή Υψηλή Στρατηγική 

(ΕΘΣΤ): Η τέχνη και επιστήμη εφαρμογής και συντονισμού όλων των παραμέτρων 

εθνικής ισχύος (στρατιωτικών, οικονομικών, διπλωματικών, ψυχολογικών, 

τεχνολογικών, πολιτισμικών κ.λπ.) προς επίτευξη των Εθνικών Σκοπών. 

Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική: Η τέχνη και επιστήμη της χρησιμοποιήσεως των 

Ε.Δ., προς επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών (ΑΝΣΚ) της Εθνικής Στρατηγικής, με 

χρήση βίας ή με απειλή χρήσεως βίας, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής. 

Εθνικοί Σκοποί (ΕΘΣΚ): Είναι συγκεκριμένοι Σκοποί (οικονομικοί, ασφάλειας και 

άμυνας, πολιτικοί, διπλωματικοί, κοινωνικοί, ιδεολογικοί, τεχνολογικοί κ.λπ.), τους 

οποίους ένα κράτος επιδιώκει να επιτύχει προκειμένου να προωθήσει, να υποστηρίξει 

και να διασφαλίσει τα Εθνικά του Συμφέροντα. 

Θαλάσσια Ασφάλεια: Η θαλάσσια ασφάλεια αφορά την προστασία πολιτικών, 

οικονομικών και νομικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και διασφαλίζεται μέσω ευρέως 

φάσματος επιχειρήσεων κυμαινομένων από μη πολεμικές έως και πολεμικές 

επιχειρήσεις.  

Θαλάσσιος Έλεγχος: Είναι η κατάσταση κατά την οποία διασφαλίζεται ελευθερία 

δράσεως εντός μίας θαλάσσιας περιοχής (επιφάνεια, βυθός και αέρας) και για 

συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, για ημέτερους σκοπούς και απαγορεύεται η χρήση 

της εν λόγω περιοχής στον αντίπαλο. 

Ναυτική Στρατηγική, που αποτελεί υποσύνολο της Εθνικής Στρατηγικής και της 

Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής, αποτελεί την τέχνη και επιστήμη 

χρησιμοποιήσεως της στρατιωτικής ισχύος σε θαλάσσιο θέατρο επιχειρήσεων, με 
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σκοπό την υλοποίηση  των κατευθύνσεων ναυτικής φύσεως της Εθνικής Στρατιωτικής 

Στρατηγικής.  

Παράμετροι Εθνικής Ισχύος: Δημογραφία, Οικονομία/Εμπόριο/Ενέργεια, Ένοπλες 

Δυνάμεις, Τεχνολογία/Επιστήμη, Βιομηχανία, Γεωγραφία, Φυσικοί Πόροι, Θεσμοί, 

Πολιτισμός, Ηγεσία, Συμμαχίες/Διπλωματία, Ψυχολογία, Ομογένεια. 

Προβολή ναυτικής ισχύος: Είναι η απειλή ή η χρήση ναυτικής ισχύος (με τις 

απαραίτητες δυνάμεις ΣΞ και ΠΑ) προκειμένου να επιδράσει στην ροή των εξελίξεων 

από την θάλασσα.  

 

 

 

Ο αντιναύαρχος ε.α. Βασίλειος Μαρτζούκος υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό από το 1971 έως 

το 2006, επί Αντιτορπιλικών, Πυραυλακάτων και Φρεγατών. Μεταξύ άλλων διετέλεσε 

Κυβερνήτης της Πυραυλακάτου «ΜΠΛΕΣΣΑΣ» και της Φρεγάτας «ΕΛΛΗ», Διοικητής 1ης 

Μοίρας Φρεγατών, Αρχιεπιστολεύς Στόλου και Διοικητής Φρεγατών, Διοικητής του 

Ναυστάθμου Κρήτης και Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Έχει λάβει Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα στην Μηχανολογία Όπλων από το Naval Postgraduate School του Monterey των Η.Π.Α. 

και είναι απόφοιτος του Naval War College των Η.Π.Α.. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις 

«Διεθνεις Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές» του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι 

Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.) από το 2012 και 

εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στην ΣΕΘΑ καθώς και στο ΙΔΙΣ του Παντείου 

Πανεπιστημίου. 

 

 



 

Για παραπομπή στο άρθρο: Ανδρέας Θεοφίλης,’ Οι Κυβερνοεπιθέσεις ως Μέσο 

Στρατηγικής’, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ, Τ. 2, (Χειμώνας 2018), 119-132. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ, 2018 

ΤΕΥΧΟΣ 2, σελ. 119 - 132 
 
  

Οι Κυβερνοεπιθέσεις ως Μέσο Στρατηγικής  

 
Ανδρέας Θεοφίλης 

 

 
ΣΥΝΟΨΗ 

       Η χρήση νέων τεχνολογιών και νέων μεθόδων έχει ανέκαθεν αποτελέσει κρίσιμο 

στοιχείο για την ιστορική εξέλιξη του πολέμου και επομένως και της στρατηγικής 

σκέψης. Δύναται ο κυβερνοχώρος και οι δυνατότητες που αυτός προσφέρει να 

ενταχθούν σε κάποια από τις ήδη υπάρχουσες στρατηγικές αντιλήψεις; Ή μήπως ο 

ψηφιακός χαρακτήρας των κυβερνοεπιχειρήσεων μειώνει τη χρησιμότητα των 

δράσεων στον κυβερνοχώρο ως εργαλεία στρατηγικής; Σε κάθε περίπτωση, ο 

κυβερνοχώρος είναι μια πραγματικότητα, και συνεπώς οφείλουμε να λαμβάνουμε 

υπόψη στο σύγχρονο περιβάλλον τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του. Οι 

σύγχρονοι σχεδιαστές και λήπτες αποφάσεων μπορούν να ιχνηλατήσουν τη 

στρατηγική σκέψη και να ανακαλύψουν τρόπους υπαγωγής της στις 

κυβερνοεπιχειρήσεις, επεκτείνοντας τη δράση τους σε μία νέα διάσταση του χώρου.   

 

 
Λέξεις κλειδιά: Κυβερνοχώρος, κυβερνοεπιχειρήσεις, στρατηγική, στόχοι, απόδοση 

ευθυνών, ηθικό, επικοινωνία. 

 

 

 

Εισαγωγή 

 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρέαζαν ανέκαθεν τον τρόπο διεξαγωγής του 

πολέμου και κατά συνέπεια τα μέσα επίτευξης των τεθέντων στρατηγικών στόχων. 

Αν και σύμφωνα με τον Clausewitz, όπως παρατίθεται στο Sheehan,1 η θεμελιώδης 

φύση του πολέμου που συνίσταται στη χρήση βίας για την επιδίωξη πολιτικών 

στόχων παραμένει αναλοίωτη, οι μορφές του πολέμου διαφοροποιούνται στο χρόνο. 

Τις τελευταίες δεκαετίες η Επανάσταση στις Στρατιωτικές Υποθέσεις (Revolution 

in Military Affairs—RMA) και οι εξελίξεις στο χώρο των επικοινωνιών έχουν 

επηρεάσει τον τρόπο που οι διάφοροι δρώντες σχεδιάζουν και υλοποιούν τη 

στρατηγική τους. Στη σημερινή εποχή, πλήθος καθημερινών δραστηριοτήτων, από τις 

                                                 
1 Sheehan, M., Ο Μεταβαλλόμενος Χαρακτήρας του Πολέμου. στο: J. Baylis, S. Smith και P. Owens, (επιμ), 

Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής. (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2013), 300-318. 

 



 

  ΘΕΟΦΙΛΗΣ 

120 
 

οικονομικές συναλλαγές έως τη διανομή ηλεκτρικής ισχύος, διεξάγονται μέσα από 

δίκτυα υπολογιστών. Επομένως, τυχόν ενέργειες που στρέφονται κατά αυτών των 

δικτύων, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις, είναι πιθανό να αποστερήσουν σημαντικούς 

πόρους από τους πληγέντες. Αυτού του είδους οι ενέργειες, οι επιθέσεις στον 

κυβερνοχώρο, αποτελούν, λοιπόν, μία νέα μορφή απειλής, θέτοντας νέα ζητήματα 

ασφαλείας και καταδεικνύοντας την ιστορική εξέλιξη του πολέμου.  

Αρκετές χώρες αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο. Χώρες 

όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα και η Μ. Βρετανία έχουν ενσωματώσει τον 

κυβερνοπόλεμο στα στρατιωτικά τους δόγματα.2 Η ενσωμάτωση αυτή επηρεάζει τις 

έως τώρα θεωρήσεις περί στρατηγικής, επαληθεύοντας ότι «η σύγχρονη στρατηγική 

δεν είναι προϊόν κάποιας γενεαλογικής αλυσίδας της στρατιωτικής θεωρίας.»3 Στο 

παρόν άρθρο εξετάζεται ο ρόλος του κυβερνοπολέμου στη διαμόρφωση της 

σύγχρονης στρατηγικής, μελετώντας τη δραστηριότητα της Ρωσίας στον τομέα αυτό. 

Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι στον κυβερνοπόλεμο μπορεί να υπάρξουν σημεία 

σύγκλισης με ορισμένες προσεγγίσεις της στρατηγικής σκέψης που αφορούν τον 

συμβατικό πόλεμο, αν και υπάρχει η ανάγκη θεωριών που να αφορούν αμιγώς αυτό 

το είδος πολέμου. 

 Το αντικείμενο της ανάλυσης είναι οι κυβερνοεπιθέσεις κατά της Εσθονίας, το 

2007, και κατά της Γεωργίας, το 2008. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στον ρόλο των 

κυβερνοεπιθέσεων στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ώστε να εξαχθούν ευρύτερα 

συμπεράσματα για τη χρήση των κυβερνοεπιχειρήσεων ως εργαλείου προώθησης  

πολιτικών στόχων και τελικά ως μέσου στρατηγικής. 

 

Το θεωρητικό πλαίσιο 

 
Αν και αρκετοί υποστηρίζουν ότι συχνά σε νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες και 

ερευνητικά πεδία δεν υπάρχουν κοινά αποδεκτοί ορισμοί, για την κατανόηση του 

θέματος είναι απαραίτητη η οροθέτηση των εννοιών.4 Ο κυβερνοχώρος μπορεί να 

οριστεί  ως «[το] παγκόσμιο πεδίο εντός του περιβάλλοντος πληροφοριών που 

αποτελείται από αλληλένδετα δίκτυα υποδομών τεχνολογίας της πληροφορίας και 

αποθηκευμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων, συστημάτων υπολογιστών και ενσωματωμένων επεξεργαστών και ελεγκτώ)»5. 

                                                 
2 Sheehan, Ο Μεταβαλλόμενος Χαρακτήρας Του Πολέμου, 303. 
3 John Shy, “Ζομινί”, στο Peter Paret (επιμ), Οι Δημιουργοί της Σύγχρονης Στρατηγικής. Από το 

Μακκιαβέλλι στην Πυρηνική Εποχή, (Αθήνα: Τουρίκης, 2004), 177-228. 
4 Craig Greathouse, "Cyber War and Strategic Thought: Do the Classic Theorists Still Matter?” στο Jan-

Frederik Kremer and Benedict Müller (επιμ), Cyberspace and International Relations, (Berlin: Springer, 2013), 

21-40. 
5  ([…]including the Internet, Telecommunications networks, Computer systems, and embedded processors and 

controllers), Office of General Counsel, “Department of Defence. Law of War Manual”, U.S.Department of 

Defence, 12 June 2015, http://archive.defense.gov/pubs/law-of-war-manual-june-2015.pdf, τελευταία 

επίσκεψη στις 26.7.018, 1022. 

http://archive.defense.gov/pubs/law-of-war-manual-june-2015.pdf
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Το λεξικό της Οξφόρδης ορίζει  τον κυβερνοπόλεμο ως «[τη] χρήση της τεχνολογίας 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διακοπή των δραστηριοτήτων ενός κράτους ή 

ενός οργανισμού, ιδίως [τη] σκόπιμη επίθεση των συστημάτων πληροφοριών για 

στρατηγικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς.»6 Παράλληλα προς τη χρήση του όρου του 

κυβερνοπολέμου στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάμε και τους όρους κυβερνοεπίθεση 

(cyber-attack) και κυβερνοεπιχειρήσεις (cyber operations). Οι κυβερνοεπιχειρήσεις  

 

χρησιμοποιούν τα χαρακτηριστικά του κυβερνοχώρου, όπως τους υπολογιστές, 

τα εργαλεία λογισμικού ή τα δίκτυα και έχουν πρωταρχικό σκοπό την επίτευξη 

στόχων ή επιδράσεων μέσα από τον κυβερνοχώρο. Μπορεί να περιλαμβάνουν 

ενέργειες που χρησιμοποιούν υπολογιστές με σκοπό να διακόψουν, να 

αρνηθούν, να υποβαθμίσουν ή να καταστρέψουν [to disrupt, deny, degrade, or 

destroy] πληροφορίες αποθηκευμένες σε υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών 

ή τους ίδιους τους υπολογιστές και τα δίκτυα. Μπορεί επίσης να είναι μια 

μορφή προωθητικών πράξεων βίας, ως προπαρασκευαστική διαδικασία της 

κύριας επίθεσης7. 

 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του κυβερνοχώρου και των 

πληροφοριακών συστημάτων είναι η παντελής έλλειψη συνόρων. Ο διεθνικός και 

χωρίς σύνορα χαρακτήρας των σύγχρονων συστημάτων πληροφοριών σημαίνει ότι οι 

επιθέσεις κατά των συστημάτων αυτών έχουν διασυνοριακή διάσταση. Ο εικονικός 

κόσμος του κυβερνοχώρου δεν γνωρίζει οριοθετήσεις, αντίστοιχες  με  αυτές  του  

φυσικού  κόσμου. Συνεπώς, οποιαδήποτε προσπάθεια προβολής και προάσπισης των  

πραγματικών συνόρων  των  κρατών  στον  εικονικό  κόσμο  του κυβερνοχώρου και 

των πληροφοριακών συστημάτων είναι προβληματική. Επίσης, προβληματική είναι 

και η προσπάθεια απόδοσης ευθυνών σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης. Με τον όρο 

απόδοση ευθυνών εννοείται η δυνατότητα απόδειξης και καταλογισμού ευθυνών 

βάση του διεθνούς δικαίου του ποιος οργανώνει, διευθύνει και εκτελεί μια επίθεση 

στον κυβερνοχώρο. 

Η σημασία του κυβερνοχώρου στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον έχει αναδειχθεί 

μέσα από πλήθος διαδικασιών, μελετών και ερευνών. Το «Εγχειρίδιο του Ταλλίν» 

(Tallinn’s Manual) συνιστά μια προσπάθεια του ΝΑΤΟ για την υπαγωγή του 

κυβερνοπολέμου στο Διεθνές Δίκαιο.8 Όπως εύστοχα σημειώνεται όμως στο 

Εγχειρίδιο,  δεν υπάρχουν διεθνείς συνθήκες που να ασχολούνται άμεσα με τον 

κυβερνοπόλεμο. Ομοίως, επειδή η κρατική κυβερνητική πρακτική και οι δημοσίως 

                                                 
6 English Oxford Living Company, “Definition of Cyberwarfare in English”, Oxford University Press, 2018, 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/cyberwarfare τελευταία επίσκεψη στις 26.7.018. 
7 Office of General Counsel, Department of Defence, 2015. Department of Defence, Law of War Manual, 1022,  

http://archive.defense.gov/pubs/law-of-war-manual-june-2015.pdf, τελευταία επίσκεψη στις 27.7.018. 
8 Το εγχειρίδιο του Ταλλίν (“Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations”) 

είναι η πιο ολοκληρωμένη ανάλυση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται το ισχύον διεθνές δίκαιο 

στον κυβερνοχώρο. Βλ.  https://ccdcoe.org/tallinn-manual.html τελευταία επίσκεψη στις 28.7.018. 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/cyberwarfare
http://archive.defense.gov/pubs/law-of-war-manual-june-2015.pdf
https://ccdcoe.org/tallinn-manual.html
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διαθέσιμες εκφράσεις της opinio juris των κρατών είναι αραιές, είναι δύσκολο να 

καταλήξουμε οριστικά στο συμπέρασμα ότι υπάρχει οποιοσδήποτε συγκεκριμένος 

εθιμικός κανόνας για τον κυβερνοχώρο. Οι κανόνες του Εγχειριδίου αντικατοπτρίζουν 

τη συναίνεση των εμπειρογνωμόνων ως προς το εφαρμοστέο lex lata, αλλά δεν 

αναφέρονται στο lex ferenda. Η απουσία ακριβώς του lex ferenda καθιστά 

προβληματική την πλήρη και πανθομολογούμενη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου 

στην περίπτωση των  κυβερνοεπιχειρήσεων. Το Εγχειρίδιο, ενώ καλύπτει 

αποτελεσματικά το jus in bello, δεν κάνει το ίδιο με το jus ad bellum για την περίπτωση 

του κυβερνοπολέμου. Ουσιαστικά, είναι δυσχερής η νομική αξιολόγηση των 

κυβερνοεπιχειρήσεων ως βίαιες  εφόσον δεν προκαλούν άμεσα  θάνατο, σωματικές ή 

φυσικές υλικές καταστροφές. 

Ο Geers  εύστοχα σημειώνει ότι σοβαρές επιθέσεις μέσω του κυβερνοχώρου σε 

κρίσιμες υποδομές είναι μόνο θέμα χρόνου.9 Επιπλέον, ο Πρόεδρος Barack Obama 

αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο που θέτει ο κυβερνοπόλεμος, σημείωσε σε ομιλία του το 

2009 ότι «η ψηφιακή μας υποδομή [...] αποτελεί στρατηγικό εθνικό κεφάλαιο.»10 Οι 

Farwell και Rohozinski καταγράφουν τις  μεγάλες δυνατότητες επιθέσεως με 

μικρότερο κίνδυνο, οι οποίες παρέχονται από τις κυβερνοεπιχειρήσεις σε σχέση με τα 

παραδοσιακά στρατιωτικά μέσα και φανερώνουν την ασυμμετρία αυτών των 

επιθέσεων.11 Οι  Kremer και Müller αναδεικνύουν το ρόλο του κυβερνοχώρου στις 

Διεθνείς Σχέσεις.12 Συνεπώς, οι δυνατότητες που παρέχει ο κυβερνοχώρος αποτελούν 

ένα σημαντικό συντελεστή ισχύος διαδραματίζοντας καίριο ρόλο στη διαμόρφωση της 

διεθνούς πραγματικότητας. 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι κυριότερες μορφές 

κυβερνοεπιθέσεων.13 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
9 Kenneth Geers, “The Cyber Threat To National Critical Infrastructures: Beyond Theory”, Information 

Security Journal: A Global Perspective, Vol. 18 (2009), 1-7. 
10 The White House. Remarks by the President on Securing Our Nation's Cyber Infrastructure., 

2009,https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-securing-our-nations-cyber-

infrastructure , τελευταία επίσκεψη στις 28.7.018. 
11 James Farwell and Rafal Rohozinski, “Stuxnet and the Future of Cyber War”, Global Politics and Strategy, 

Vol. 53 (2011), 23-40. 
12 Jan-Frederik Kremer and Benedict Müller (επιμ), Cyberspace and International Relations: Theory, Prospects and 

Challenges, (New York: Springer, 2013). 
13 Adam Liff, "Cyberwar: A New ‘Absolute Weapon’? The Proliferation of Cyberwarfare Capabilities and 

Interstate War." Journal of Strategic Studies, Vol. 35.3 (2012), 401-428. 

 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-securing-our-nations-cyber-infrastructure
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-securing-our-nations-cyber-infrastructure
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Τύπος Επίθεσης Περιγραφή Βασικά 

Χαρακτηριστικά 

Πιθανοί 

Στόχοι 

Παράδειγμα 

επιθέσεων 

Δίκτυα Botnets 

/Κατανεμημένες 

Επιθέσεις Άρνησης 

Υπηρεσιών (DDoS) 

Το bot είναι ένα 

αυτοματοποιημένο 

κακόβουλο πρόγραμμα 

που μολύνει ένα εύρος 

διευθύνσεων δικτύου 

(IP address - Internet 

Protocol address) και 

επηρεάζει ευάλωτους 

υπολογιστές. Αυτό 

επιτρέπει στους 

εισβολείς να παίρνουν 

τον έλεγχο πολλών 

υπολογιστών 

ταυτόχρονα, να τους 

μετατρέπουν σε 

«ζόμπι» και να 

συνθέτουν ένα  δίκτυο 

botnet. Οι μολυσμένοι 

υπολογιστές μπορεί 

τότε να 

χρησιμοποιηθούν σε 

κατανεμημένες 

επιθέσεις άρνησης 

υπηρεσιών (Distributed 

Denial of Service -

DDoS). 

Σχετικά χαμηλό 

κόστος και όχι 

περίπλοκη 

υλοποίηση. Τα 

άμεσα 

αποτελέσματα της 

επίθεσης  

περιορίζονται στη 

διακοπή της 

πρόσβασης σε 

δικτυακές 

υπηρεσίες.  

Οποιοδήποτε 

δίκτυο 

(συνηθέστερα 

δίκτυα 

συνδεδεμένα 

στο Διαδίκτυο). 

Κατά τη διάρκεια 

του πολέμου του 

2008 μεταξύ της 

Ρωσίας και της 

Γεωργίας, οπότε οι 

Γεωργιανοί δεν 

είχαν πρόσβαση σε 

εξωτερικούς 

ιστοτόπους. 

Βασικό Κακόβουλο 

Λογισμικό  

Κακόβουλοι 

κώδικες/προγράμματα 

υπολογιστών που 

χρησιμοποιούν 

συγκεκαλυμμένα μέσα 

για να δημιουργήσουν 

σημεία πρόσβασης, να 

μεταδώσουν δεδομένα 

Χαμηλό κόστος. 

Χρήσιμος τρόπος 

εναντίον αδαών 

χρηστών και 

συστημάτων που 

δεν είναι καλά 

ασφαλισμένα. 

Οποιοσδήποτε 

υπολογιστής  ή 

δίκτυο. 

Ιοί,worm, spyware. 
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χωρίς αντίστοιχη 

εξουσιοδότηση ή / και 

να διαταράξουν τον 

τρόπο συμπεριφοράς 

των συστημάτων-

στόχων. 

Προηγμένο 

Κακόβουλο 

Λογισμικό 

Όπως παραπάνω. Το προηγμένο 

κακόβουλο 

λογισμικό μπορεί 

να επιτεθεί 

επιτυχώς σε καλά 

ασφαλισμένα 

δίκτυα. Απαιτεί 

υψηλό επίπεδο 

γνώσης για το 

σχεδιασμό και την 

υλοποίηση. Έχει 

κόστος, τόσο ως 

προς το χρόνο 

σχεδιασμού όσο 

και ως προς τους 

οικονομικούς 

πόρους που 

απαιτούνται για 

την ανάπτυξή του. 

Μπορεί δυνητικά 

να στραφεί 

εναντίον φυσικών 

υποδομών. 

Κρίσιμες 

υποδομές. 

Ο ιός Stuxnet, που 

θεωρείται ότι 

στράφηκε εναντίον 

των πυρηνικών 

εγκαταστάσεων 

του Ιράν. 

 

 Ο Λιαρόπουλος14 κατηγοριοποιεί τις κυβερνοεπιχειρήσεις σε 

κυβερνοκατασκοπεία (cyberespionage), παραμόρφωση/αλλαγή ιστοσελίδων (website 

defacement) ή βανδαλισμό (web vandalism), άρνηση παροχής υπηρεσιών και επιθέσεις 

κατά των κρίσιμων υποδομών, σημειώνοντας ότι τα σενάρια συγκρούσεων στον 

κυβερνοχώρο περιλαμβάνουν επιθέσεις τόσο στο λογισμικό (λογικές βόμβες, ιούς 

υπολογιστών κ.λπ.) όσο και στο υλικό (ηλεκτρομαγνητικά όπλα). 

 

Κυβερνοεπιθέσεις στην Εσθονία και στη Γεωργία  

 
Η Ρωσία, μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, υιοθέτησε την προσέγγιση του «Εγγύς 

Εξωτερικού». Αυτός είναι ένας όρος που υπονοεί ότι η «Ρωσία έχει αυξημένο 

ενδιαφέρον στις περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, λόγω ιστορικών καταβολών, 

                                                 
14 Andrew Liaropoulos, "Cyber-security and the Law of War: The Legal and Ethical Aspects of Cyber-

conflict." 2011, Greek Politics Specialist Group Working Paper 7, 

http://www.gpsg.org.uk/docs/GPSG_Working_Paper_07.pdf τελευταία επίσκεψη στις 28.7.018. 

http://www.gpsg.org.uk/docs/GPSG_Working_Paper_07.pdf
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γεωγραφικής εγγύτητας αλλά και ισχυρής εκεί παρουσίας ρωσικής διασποράς.»15 

Ειδικότερα, κορυφαίας σημασίας για τη Ρωσία έχουν αναδειχτεί η Γεωργία, η Εσθονία 

και η Ουκρανία, για διαφορετικούς λόγους η καθεμία. Κατά συνέπεια, η Ρωσία μέσα 

από το δόγμα του «Εγγύς Εξωτερικού», το οποίο αποτελεί την «κορυφαία 

προτεραιότητα της ρωσικής μετασοβιετικής στρατηγικής,»16 καταδεικνύοντας τη 

στρατηγική της, υπό  την  έννοια «του ορθολογικού προσδιορισμού των ζωτικών 

συμφερόντων του έθνους, σχετικά με τα ουσιώδη ζητήματα ασφαλείας του, τους 

θεμελιώδεις σκοπούς του, τις σχέσεις του με τα άλλα έθνη και με την προτεραιότητα 

ανάμεσα στους διάφορους στόχους του.»17 Η άνοδος του Vladimir Putin στη ρωσική 

προεδρία το 2000 κατέστησε τις ισορροπίες της περιοχής πιο περίπλοκες, λόγω της 

έντονης ρωσικής επιθυμίας προώθησης των συμφερόντων της, κάνοντας πολλούς 

μελετητές να θεωρούν πλέον τη ρωσική εξωτερική πολιτική ως προϊόν του 

καθεστώτος Putin 18.   

Για την προάσπιση και την προώθηση των συμφερόντων της στο χώρο του Εγγύς 

Εξωτερικού, η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει  ποικίλα μέσα, από την οικονομική 

διπλωματία έως τη στρατιωτική επέμβαση και τις κυβερνοεπιχειρήσεις. Η χρήση των 

κυβερνοεπιχειρήσεων ως μέσου επίτευξης στρατηγικών στόχων από την πλευρά της 

Ρωσίας εξετάζεται στο πλαίσιο των διενέξεών της με την Εσθονία και  τη Γεωργία, οι 

οποίες εντάσσονται και οι δύο στο δόγμα του «Εγγύς Εξωτερικού». Το 2007, οι 

εσθονικές  αρχές αποφάσισαν την μετακίνηση στα περίχωρα ενός Σοβιετικού 

μνημείου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από το κέντρο του Ταλίν, με τη ρωσική 

διασπορά να προβάλει σθεναρές αντιρρήσεις σε αυτή την ενέργεια. Η καθαίρεση του 

μνημείου προκάλεσε αγανάκτηση στο ρωσόφωνο πληθυσμό της Εσθονίας,19 ενώ η 

χώρα δέχτηκε κυβερνοεπίθεση τύπου κατανεμημένης άρνησης υπηρεσιών, η οποία 

ξεκίνησε την 27 Απριλίου 2007 και διήρκεσε 22 ημέρες.20 Με δεδομένο ότι υποδομές 

ζωτικής σημασίας για την Εσθονία, όπως το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ισχύος, η 

λειτουργία των κυβερνητικών επιχειρήσεων, οι τραπεζικές υπηρεσίες, ακόμη και η 

υδροδότηση του Ταλίν, βασίζονται σε πληροφοριακά συστήματα, το πλήγμα στην 

                                                 
15 Rajan Menon, “After Empire: Russia and the Southern "Near Abroad"”. Στο: Michael Mandelbaum (επιμ) The 

New Russian Foreign Policy (New York: Council on Foreign Relations, 1998), 100-166. 
16 Θεόδωρος Τσακίρης, “Το Δόγμα του "Εγγύς Εξωτερικού": Η Ρωσική Εξωτερική Πολιτική Έναντι της 

Ουκρανίας”, στο: Μ. Καραγιάννης (επιμ) Η Ρωσία Σήμερα. Πολιτική, Οικονομία και Εξωτερικές 

Σχέσεις,(Αθήνα: Παπαζήσης, 2010), 181-197. 
17 Gordon Craig and Felix Gilbert, ”Σκέψεις για τη Στρατηγική Σήμερα και στο Μέλλον» στο Peter Paret 

(επιμ), Οι Δημιουργοί της Σύγχρονης Στρατηγικής. Από το Μακιαβέλλι στην Πυρηνική Εποχή, (Αθήνα: 

Τουρίκης, 2004), 1021-1030. 
18 Brandon Valeriano and Ryan Maness, “Russia And The Near Abroad: Applying a Risk Barometer For 

War”, The Journal of Slavic Military Studies,Vol.25, (2012),125-148. 
19 Damien McGuinness, “How a Cyber-Attack Transformed Estonia”. BBC News, 27 April 2017, 

http://www.bbc.com/news/39655415 , τελευταία επίσκεψη στις 28.7.018. 
20 Will Goodman, “Cyber Deterrence. Tougher in Theory Than in Practice?” Strategic Studies Quarterly, Vol. 4, 

(2010), 102-135. 

http://www.bbc.com/news/39655415
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εσθονική κοινωνία ήταν ισχυρό.21 Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

υπολογιστών «ζόμπι».22 Η χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής δυσχεραίνει την 

ανίχνευση της προέλευσής της. Η Εσθονία κατήγγειλε την επίθεση στην ΕΕ και στο 

ΝΑΤΟ, ζητώντας τη συνδρομή τους. Παρόλο που οι οργανισμοί αυτοί διαθέτουν 

προσωπικό με κατάλληλη τεχνογνωσία,  δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν τη 

ρωσική συμμετοχή στην επίθεση.23 Ωστόσο, υπήρχαν έντονες ενδείξεις ρωσικής 

εμπλοκής, αν όχι ενορχήστρωσης της κυβερνοεπίθεσης. Ρωσόφωνοι ιστότοποι 

δημοσίευαν οδηγίες σχετικά με το πότε και πώς να εκτελούνται οι επιθέσεις 

κατανεμημένης άρνησης υπηρεσιών. Επιπλέον, Εσθονοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν 

ότι διευθύνσεις του πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), οι οποίες ανήκαν σε μέλη του 

γραφείου του Putin, χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις. Τέλος, αρκετοί υποστήριξαν 

ότι ένδειξη ρωσικής εμπλοκής αποτέλεσε το γεγονός πως παρόλο που η Ρωσία και η 

Εσθονία είχαν υπογράψει συνθήκη αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, την οποία 

επικαλέστηκε η Εσθονία μετά τις επιθέσεις, η Ρωσία δεν διευκόλυνε τη διεξαγωγή 

εμπεριστατωμένης έρευνας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν υπάρχουν απτές 

αποδείξεις ότι η ρωσική κυβέρνηση διεύθυνε τις κυβερνοεπιχειρήσεις,24 

αναδεικνύοντας την δυσκολία απόδοσης ευθυνών σε αυτού του είδους τις ενέργειες25. 

Την 8 Αυγούστου 2008 ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στη Γεωργία, ενώ πολλές 

συντονισμένες κυβερνοεπιχειρήσεις έλαβαν χώρα παράλληλα με τις αμιγώς 

στρατιωτικές ενέργειες. Αν και οι κυβερνοεπιθέσεις δεν αποδείχτηκε ότι 

καθοδηγούνταν από τη ρωσική κυβέρνηση, είχαν σημαντικό  ψυχολογικό αντίκτυπο 

στη Γεωργία,  απομονώνοντάς την  από τον έξω κόσμο26. Οι  κυβερνοεπιθέσεις, οι 

οποίες ξεκίνησαν στα τέλη Ιουλίου και κορυφώθηκαν την 8η Αυγούστου, δηλαδή την 

ημέρα της ρωσικής στρατιωτικής επέμβασης, ήταν τριών τύπων. Κατά πρώτον, 

αφορούσαν σε προπαγανδιστικές ενέργειες, στρεφόμενες κυρίως κατά του τότε 

προέδρου της Γεωργίας, Mikheil Saakashvili, μέσω παραμόρφωσης (website 

defacement) ή διαδικτυακού βανδαλισμού γεωργιανών κυβερνητικών ιστοσελίδων. Το 

δεύτερο είδος επιθέσεων ήταν άρνησης υπηρεσιών εναντίον γεωργιανών δικτυακών 

τόπων, δημόσιων και ιδιωτικών. Το τρίτο είδος εστίασε στην προσπάθεια διανομής 

κακόβουλου λογισμικού, κυρίως μέσω ρωσόφωνων δικτυακών τόπων, που παρείχαν 

                                                 
21 Goodman, “Cyber Defence”. 
22 «Yπολογιστής-ζόμπι» είναι ο υπολογιστής που τον έλεγχο του έχει κάποιος τρίτος, χωρίς να το 

γνωρίζει ο νόμιμος κάτοχος ή εξουσιοδοτημένος χειριστής του. Σε μία τέτοια περίπτωση ο 

υπολογιστής-«ζόμπι» γίνεται μέρος ενός botnet, ενός δικτύου υπολογιστών-ζόμπι. Οι υπολογιστές 

αυτοί, μολυσμένοι με κακόβουλο λογισμικό, εξυπηρετούν τους σκοπούς των παράνομων χειριστών 

τους. Βλ. Craig Schiller and James Binkley, Botnets: The Killer Web Applications, (New York: Elsevier,2011). 
23 Herzog, S., “Revisiting the Estonian Cyber Attacks: Digital Threats and Multinational Responses”, Journal 

of Strategic Security, Vol. 4, (2016), 49-60. 
24 Goodman, “Cyber Defence”, 111. 
25 Περισσότερα για τις διαδικασίες ανίχνευσης κυβερνοεπίθεσης ( cyber forensics) αναφέρει ο Wei Ren, 

“Modeling Network Forensics Behavior”, Journal of Digital Forensic Practice, Vol. 1, ()2006,  57-65. 
26 Paulo Shakarian, “The 2008 Russian Cyber Campaign against Georgia”. Military Review, Vol. T9:1, (2011), 

63. 
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τεχνικές οδηγίες.27 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση της Γεωργίας από τις 

τεχνολογίες διαδικτύου ήταν, και παραμένει,  πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη της 

Εσθονίας, ο αντίκτυπος των επιθέσεων στους γεωργιανούς στόχους είχε κυρίως 

ψυχολογικά αποτελέσματα, συμβάλλοντας καθοριστικά στον περιορισμό της 

δυνατότητας της  γεωργιανής κυβέρνησης να επικοινωνεί διεθνώς προβάλλοντας τις 

θέσεις της. Όπως και στην περίπτωση της Εσθονίας, το 2007, έτσι και στην περίπτωση 

των κυβερνοεπιθέσεων στη Γεωργία, ένα χρόνο αργότερα υπήρξε, αδυναμία 

απόδοσης των ευθυνών.28 

 

Κυβερνοεπιχειρήσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις 
 

Η χρήση του κυβερνοχώρου ως μέσου προώθησης πολιτικών σκοπών γίνεται 

εμφανής μέσα από περιπτώσεις όπως αυτές των κυβερνοεπιθέσεων εναντίον της 

Εσθονίας και της Γεωργίας. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη 

δυνατότητα των κυβερνοεπιθέσεων να αντικαταστήσουν τα συμβατικά μέσα. Ο Rid, 

στηριζόμενος στον Clausewitz, αναφέρεται στα τρία θεμελιώδη στοιχεία του 

πολέμου.29 Το πρώτο είναι ο βίαιος χαρακτήρας του. Το δεύτερο αφορά στην 

καθοριστική σημασία του, η οποία συνίσταται στην χρήση βίας ή στην απειλή χρήσης 

βίας ως μέσου ώστε ο αντίπαλος να αποδεχθεί τη βούληση του επιτιθέμενου. Το τρίτο 

στοιχείο, συνίσταται στην πολιτική  φύση του πολέμου, αφού τελική επιδίωξη των 

αντιπάλων είναι η επίτευξη πολιτικών σκοπών. Ο Rid, μέσα από τη συλλογιστική του, 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι κυβερνοεπιθέσεις δεν αποτελούν μορφή πολέμου 

επειδή δεν πληρούν αυτά τα τρία κριτήρια. Οι κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με τον 

ισχυρισμό του, είναι απλώς εκλεπτυσμένες εκδόσεις τριών δραστηριοτήτων που είναι 

τόσο παλιές  όσο και οι ίδιοι οι πόλεμοι: της δολιοφθοράς, της  κατασκοπείας και της 

ανατροπής της νόμιμης εξουσίας.  

Ο Stone από τη μεριά του, αντιπαραβάλει την δική του οπτική στην άποψη του 

Rid.30 Σύμφωνα με αυτή, οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να νοηθούν ως βίαιες πράξεις, 

των οποίων οι συνέπειες πολλαπλασιάζονται από τη χρήση της τεχνολογίας, 

παραπέμποντας σε ασύμμετρες απειλές. Οι πολεμικές δράσεις συνεπάγονται την 

άσκηση εξαναγκασμού (force) προκειμένου να παράγουν βίαια (violent) 

αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι απαραίτητο να είναι θανατηφόρα, 

αλλά εξακολουθούν να εμπίπτουν στην κατηγορία των πολεμικών πράξεων. Η 

τεχνολογία, επομένως, αποτελεί μέσο δράσης, μέσω του οποίου μικρή ποσότητα 

δύναμης μεταφράζεται σε μεγάλη ποσότητα βίας. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς του 

                                                 
27 Thomas Rid, “Cyber War Will Not Take Place”, Journal of Strategic Studies, Vol. 35, (2012), 5-32. 
28 Σύμφωνα με το Jeffrey Carr, εμπειρογνώμονα ασφαλείας στον κυβερνοχώρο, οι ρωσικές υπηρεσίες  

Foreign Military Intelligence Agency (GRU)  και Federal Security Service (FSB) πιθανότατα βοήθησαν στο 

συντονισμό των επιθέσεων, χωρίς πάντως μέχρι σήμερα να έχουν υπάρξει αποδείξεις επί αυτού (Βλ. 

Rid, “Cyber War Will Not Take Place”, 14.). 
29 Rid, “Cyber War Will Not Take Place”. 
30 John Stone. “Cyber War Will Take Place! , Journal of Strategic Studies, Vol. 36, (2013), 101-108. 
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Rid, ο Stone αντιπαραθέτει ότι διάφοροι δρώντες, ενεργώντας στρατηγικά, ενδέχεται 

να προωθήσουν συγκεκαλυμμένους πολιτικούς στόχους μέσω συγκεκαλυμμένων 

πράξεων βίας. Μέσα από αυτό το συλλογισμό, ο Stone καταλήγει ότι οι επιθέσεις στον 

κυβερνοχώρο θα μπορούσαν να αποτελούν πράξεις πολέμου. 

Σε κάθε περίπτωση, είτε οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν εκδοχές 

δραστηριοτήτων όπως η δολιοφθορά και η κατασκοπεία, σύμφωνα με τον Rid, είτε 

αποτελούν πολεμικές πράξεις, σύμφωνα με τον Stone, ο κυβερνοχώρος έχει αναχθεί 

σε μέσο προώθησης στρατηγικών στόχων. Οι στρατηγικοί αυτοί στόχοι άλλοτε 

επιτυγχάνονται και άλλοτε όχι. Στην περίπτωση της Εσθονίας, η επίδραση αυτών των 

συντονισμένων διαδικτυακών επιθέσεων, οι οποίες διέκοψαν προσωρινά τη ροή 

πληροφοριών μεταξύ της εσθονικής κυβέρνησης και των πολιτών της, είχε αντίκτυπο 

στην κοινωνία, αλλά τελικά παρέμεινε ήσσονος σημασίας.31 Παρόλα αυτά, ο 

κοινωνικός αντίκτυπος δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέος, καθώς επέφερε πλήγμα 

στο ηθικό του αντιπάλου. Ο Γάλλος συνταγματάρχης Charles Ardant du Picq είχε, με 

σαφήνεια, περιγράψει τη σημασία του ηθικού κατά τη διεξαγωγή πολεμικών 

επιχειρήσεων,32 ενώ και ο Paret σημειώνει πως «ήδη από την Αρχαιότητα, οι 

συγγραφείς τόνιζαν τη σημασία που έχουν τα συναισθήματα κατά τον πόλεμο.» 33 

Η υπόθεση της Εσθονίας του 2007 αποτελεί παράδειγμα επιχειρήσεων που 

έλαβαν χώρα αμιγώς στον κυβερνοχώρο, ενώ στην περίπτωση της Γεωργίας οι 

κυβερνοεπιχειρήσεις αποτέλεσαν ενισχυτικό παράγοντα των κύριων στρατιωτικών 

δράσεων.34 Μολονότι η «εικονική φύση των κυβερνοεπιχειρήσεων μπορεί να 

περιορίσει τον αντίκτυπο της βίας,»35 ο Clausewitz είχε διατυπώσει τη θέση ότι σκοπός 

του πολέμου μπορεί να είναι η καταστροφή του εχθρού και, όπως παραθέτει ο Paret, 

αυτό μπορεί να γίνει «[..]αν τον καταστήσουμε (σ.σ. τον αντίπαλο) πολιτικά 

ανήμπορο ή στρατιωτικά ανίκανο αναγκάζοντάς τον να υπογράψει οποιαδήποτε 

συνθήκη ειρήνης θέλουμε.»36 Επομένως, εκλαμβανόμενες οι κυβερνοεπιχειρήσεις ως 

μέσο άσκησης πιέσεως στον αντίπαλο, μπορούν να θεωρηθούν ως μια, επί το 

πλείστον αναίμακτη, μετεξέλιξη των θεωρήσεων του Clausewitz. Επιπλέον, μία από 

τις θέσεις του Clausewitz ήταν ότι «η έλλειψη πληροφοριών μειώνει την ικανότητα 

των διοικητών και των πολιτικών να ενεργούν αποτελεσματικά.»37 Υπό αυτή την 

έννοια, μία κυβερνοεπίθεση που στρέφεται και κατά της δυνατότητας επικοινωνίας 

του αντιπάλου, όπως με τις κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών κατά της 

Εσθονίας ή με την ουσιαστική αδυναμία προβολής των γεωργιανών θέσεων στο 

                                                 
31 Rid, “Cyber War Will Not Take Place”. 
32 Charles Ardant du Picq, Etudes sur le Combat, (Paris: 1880), Διαθέσιμο στο 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k864841/f4.image τελευταία επίσκεψη στις 28.7.018. 
33 Peter Paret,”Κλαούζεβιτς” στο Peter Paret (επιμ), Οι Δημιουργοί της Σύγχρονης Στρατηγικής. Από το 

Μακιαβέλλι στην Πυρηνική Εποχή, (Αθήνα: Τουρίκης, 2004), 229-264. 
34 Goodman, “Cyber Defence”, 104. 
35 Kremer and Müller, Cyberspace and International Relations, 29-30. 
36 Paret,”Κλαούζεβιτς”, 241. 
37 Kremer and Müller, Cyberspace and International Relations, 30. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k864841/f4.image
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εξωτερικό, φανερώνει την εφαρμογή των απόψεων του Clausewitz στον κυβερνοχώρο. 

Μια ακόμη σημαντική έννοια που χρησιμοποιεί ο Clausewitz είναι αυτή του κέντρου 

βάρους, το οποίο μπορεί να νοηθεί σαν ένας σύνδεσμος, η απώλεια του οποίου είναι 

καταστρεπτική για την  ικανότητα των δρώντων να διεξάγουν πόλεμο.38 Το κέντρο 

βάρους απαιτεί ενότητα διοικήσεως, η οποία μπορεί κάλλιστα να πληγεί από 

κυβερνοεπιθέσεις που στρέφονται κατά της ικανότητας της διοίκησης να επικοινωνεί 

τους στόχους της.39 

Στην προσέγγιση του  Sun Tzu κυρίαρχο ρόλο είχε η «παραπλάνηση 

(deception)»,40 η οποία αποτελεί εγγενές στοιχείο των κυβερνοεπιχειρήσεων. 

Επιπλέον, η δυσκολία απόδοσης ευθυνών σε περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων ενισχύει 

το αίσθημα της παραπλάνησης για τον πληγέντα και δίνει πλεονέκτημα στον 

επιτιθέμενο.41 Η ιδανική νίκη, σύμφωνα με το Tzu, είναι αυτή που επιτυγχάνεται αν 

είναι δυνατόν «χωρίς να δώσεις μάχη.»42 Οι επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο παρέχουν 

τη δυνατότητα προώθησης πολιτικών σκοπών κατά κανόνα αναίμακτα, με ελάχιστο 

σχετικό κόστος για τον επιτιθέμενο. Περαιτέρω, ο Greathouse υποστηρίζει ότι οι 

κυβερνοεπιχειρήσεις δίνουν τη δυνατότητα βαθύτερης γνώσης του αντιπάλου, μέσω 

πρόσβασης στα πληροφοριακά του συστήματα, που είναι σημαντική σύμφωνα με τον 

Sun Tzu.43 Ο τελευταίος υποστήριξε πως «όταν γνωρίζεις καλά τον εχθρό και 

γνωρίζεις και τον εαυτό σου καλά, μπορεί να δώσεις εκατό μάχες και να κερδίσεις και 

τις εκατό.»44 

Ο θεωρητικός της αεροπορικής στρατηγικής Douhet διατύπωσε τη θέση περί μη 

διάκρισης μαχίμων και αμάχων.45 Εξετάζοντας τη φύση των κυβερνοεπιχειρήσεων,  

διαπιστώνουμε ότι αποτελούν ένα είδος επιθέσεων που στρέφονται τόσο κατά 

στρατιωτικών όσο και κατά μη-στρατιωτικών στόχων, όπως σημειώνει και ο 

Greathouse.46 Αυτή η κατάργηση της διάκρισης μεταξύ των στόχων, ασκεί σημαντική 

επίδραση στο ηθικό του αντιπάλου, επιφέροντας κοινωνική διαταραχή και πλήτωντας 

την ικανότητα διεξαγωγής πολέμου, αφού «μειώνεται η επιθυμία του λαού για 

αντίσταση.»47 Ένα ακόμη στοιχείο που τονίζει ο Douhet, όσον αφορά τις αεροπορικές 

επιχειρήσεις, είναι αυτό της ταχύτητας, το οποίο είναι εγγενές δομικό χαρακτηριστικό 

και των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Η ταχύτητα είναι αυτή που 

καθιστά το «αεροπλάνο ένα επιθετικό όπλο par excelance,»48 κάτι το οποίο ισχύει και 

                                                 
38 Antulio Echevarria II, Clausewitz and Contemporary War. (Oxford: Oxford University Press, 2007), όπως 

παρατίθεται στους Kremer and Müller. 
39 Greathouse, "Cyber War and Strategic Thought”, 30. 
40 Sun Tzu, Η Τέχνη του Πολέμου, (Αθήνα: Περίπλους, 2003), 22. 
41 Greathouse, "Cyber War and Strategic Thought”,31. 
42 Sun Tzu, Η Τέχνη του Πολέμου, 29. 
43 Greathouse, "Cyber War and Strategic Thought”,31. 
44 Sun Tzu, Η Τέχνη του Πολέμου,29 
45 Giulio Douhet, The Command of the Air,(Washington: Office of Air Force History,1983). 
46 Greathouse, "Cyber War and Strategic Thought”,31. 
47 Douhet, The Command of the Air, viii. 
48 Στο ίδιο, 15. 
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στην περίπτωση των κυβερνοεπιχειρήσεων όπως φαίνεται και από τις περιπτώσεις 

κυβερνοεπιθέσεων εναντίον της Εσθονίας και της Γεωργίας. 

Οι ιδέες του John Warden αποτέλεσαν τη βάση των αεροπορικών επιδρομών 

κατά τον Πρώτο Πόλεμο του Κόλπου(1991). Ο Warden συνδύασε στοιχεία από τις 

προσεγγίσεις που διατυπώθηκαν από τους κλασσικούς θεωρητικούς της στρατηγικής 

με την κατανόηση της σύγχρονης τεχνολογικής καινοτομίας.49 Επιπλέον, υπήρξε από 

τους πρώτους που αναφέρθηκαν ευθέως στη χρήση κακόβουλων λογισμικών ως 

μέσου στρατηγικής.50 Υποστήριξε ότι ο αντίπαλος πρέπει να θεωρείται ως ένα 

σύστημα αποτελούμενο από πέντε υποσυστήματα που δημιουργούν ομόκεντρους 

δακτυλίους.51 Οι δακτύλιοι αυτοί είναι η ηγεσία, που βρίσκεται στον πυρήνα, τα είδη 

ζωτικής σημασίας,52 οι υποδομές,53 ο πληθυσμός και ο αμιγώς στρατιωτικός 

μηχανισμός. Οι επιθέσεις πρέπει να κατευθύνονται από το κέντρο του δακτυλίου, την 

ηγεσία, προς την περιφέρεια, τους στρατιωτικούς στόχους.54 Οι κυβερνοεπιθέσεις 

κατά της Εσθονίας και της Γεωργίας ακολούθησαν τη λογική των ομόκεντρων 

κύκλων, χωρίς πάντως τελικά να πλήξουν όλους τους δακτύλιους. Στη μεν Εσθονία 

εστίασαν κυρίως στο δεύτερο δακτύλιο των ειδών ζωτικής σημασίας. Λαμβάνοντας 

υπόψη τη διασύνδεση της Εσθονίας στον κυβερνοχώρο, τα πληροφοριακά συστήματα 

αποτελούν είδη ανάλογης σημασίας με τις πετρελαιοπηγές για το Ιράκ. Στη δε 

Γεωργία, οι κυβερνοεπιθέσεις εστίασαν στην ηγεσία, προσπαθώντας να πλήξουν και 

να αποκόψουν τον πρόεδρο Saakashvili. 

 

Συμπεράσματα 
 

Αν και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο δεν συνάδουν, τουλάχιστον έως σήμερα, 

με τις συμβατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις από την άποψη της άσκησης φυσικής 

βίας, εντούτοις μπορούν να αποτελέσουν εξίσου χρήσιμα εργαλεία επίτευξης 

στρατηγικών στόχων. Στις περιπτώσεις της Εσθονίας και της Γεωργίας οι 

κυβερνοεπιθέσεις αποτέλεσαν μέσο προώθησης των ρωσικών συμφερόντων, έστω και 

αν δεν αποδείχτηκε επίσημη ανάμιξη της ρωσικής κυβέρνησης. Η αδυναμία απόδοσης 

ευθυνών αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο των κυβερνοεπιθέσεων, αφού ο 

επιτιθέμενος μπορεί να πλήξει τον στόχο του, εστιάζοντας κυρίως στο ηθικό και στη 

συνοχή της κοινωνίας, χωρίς να υφίσταται στον ίδιο βαθμό τον έλεγχο, τις νομικές 

κυρώσεις και τις τυχόν πιέσεις του διεθνούς περιβάλλοντος για τη δράση του. 

Συνεπώς, ο κυβερνοχώρος αποτελεί πεδίο όπου οι δρώντες μπορούν συγκεκαλυμμένα 

να προωθήσουν τις επιδιώξεις τους, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν απαραιτήτως 

                                                 
49 Greathouse, "Cyber War and Strategic Thought”, 35. 
50 John Warden, “The Enemy as a System”, Airpower Journal, Vol. IX, No. I, 1995, 40-55. 
51 Warden, “The Enemy as a System”, 44. 
52 Αυτά αφορούν στα στοιχεία που είναι κρίσιμα για την ύπαρξη του κράτους. Στην περίπτωση του Ιράκ 

αυτά συνίσταντο στις πετρελαιοπηγές.  
53 Λιμάνια, δρόμοι, τηλεπικοινωνίες. 
54 Warden, “The Enemy as a System”, 44-54. 
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σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι περισσότερο 

κοστοβόρες, τόσο οικονομικά όσο και από άποψη ανθρώπινων απωλειών. Ακόμη, 

όμως, και σε περιπτώσεις που επιλεγούν τα στρατιωτικά μέσα, οι 

κυβερνοεπιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προπαρασκευαστικά μέσα των 

κυρίως επιθέσεων, όπως στην περίπτωση της Γεωργίας, ώστε να μειωθεί το κόστος 

τους και να πολλαπλασιαστούν οι πιθανότητες επιτυχίας. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των κυβερνοεπιθέσεων, 

παρουσιάζονται δυσχέρειες λόγω της αδυναμίας απόδοσης ευθυνών. Μη γνωρίζοντας 

αποδεδειγμένα τους δρώντες, αδυνατούμε να αποσαφηνίσουμε πλήρως και τους 

τεθέντες στόχους τους. Δεχόμενοι πάντως τους ισχυρισμούς της Εσθονίας και της 

Γεωργίας περί ρωσικής εμπλοκής, μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα. 

Στην περίπτωση της πρώτης, αν και ο φανερός στόχος της παραμονής του σοβιετικού 

μνημείου δεν επετεύχθη, υπήρξαν δύο άλλες σημαντικές προεκτάσεις. Αφενός 

υπήρξε έντονη υπενθύμιση της  ισχύος της ρωσικής διασποράς εντός της εσθονικής 

επικράτειας, αφετέρου δε αποδείχτηκε στην πράξη ότι όσο περισσότερο εξαρτάται 

ένας δρώντας από τον κυβερνοχώρο, τόσο περισσότερο ευάλωτος σε 

κυβερνοεπιθέσεις καθίσταται. Στην περίπτωση της Γεωργίας, αναδείχθηκε η 

σημαντική συνεισφορά των κυβερνοεπιχειρήσεων ως προπαρασκευαστικού μέσου 

των κυρίως επιχειρήσεων. Τελικά, και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε προώθηση των 

ενταγμένων στο δόγμα του «Εγγύς Εξωτερικού» ρωσικών στρατηγικών συμφερόντων. 

Συνδέοντας τις στρατηγικές προσεγγίσεις με τον κυβερνοχώρο, διαπιστώνουμε 

ότι τα σημαντικότερα σημεία σύγκλισης αφορούν την μη διάκριση μεταξύ 

στρατιωτικών και μη στρατιωτικών στόχων, τη δυνατότητα προσβολής του ηθικού του 

αντιπάλου και την πιθανή μείωση των μέσων επικοινωνίας του. Αν και υπάρχουν 

κοινά σημεία με τις σκέψεις κλασσικών θεωρητικών της στρατηγικής, όπως ο 

Clausewitz, η αεροπορική στρατηγική προσφέρει την πλειονότητα των προσεγγίσεων 

που μπορούν να βρουν πεδίο εφαρμογής και στον κυβερνοχώρο. Η αντιστοιχία της 

ταχύτητας και των επιθετικών δυνατοτήτων των αεροπλάνων, που υποστήριξε ο 

Douhet, προσομοιάζει με τις χρήσεις του κυβερνοπολέμου. Από τη μεριά του Warden, 

ο ισχυρισμός του ότι η  πραγματική ουσία του πολέμου είναι να κάνουμε στον εχθρό 

«οτιδήποτε είναι απαραίτητο ώστε αυτός να αποδεχτεί τους στόχους μας» δίνει ώθηση 

στη χρήση των κυβερνοεπιχειρήσεων, ως μέσου στρατηγικής, είτε κύριου είτε 

συμπληρωματικού, στο σύγχρονο περιβάλλον.55 Πέραν των αεροπορικών 

προσεγγίσεων, η συλλογιστική του  Sun Tzu, με την έμφαση  στην  παραπλάνηση και 

την επίτευξη των σκοπών με το μικρότερο δυνατό κόστος, φέρνει στο προσκήνιο τα 

πλεονεκτήματα που παρέχει ο κυβερνοχώρος σε όσους μπορούν τεχνολογικά να τον 

εκμεταλλευτούν. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όσο περισσότερο τεχνολογικά 

εξελιγμένος, από την άποψη των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών, είναι 

ένας δρώντας τόσο περισσότερο ευάλωτος καθίσταται σε ενδεχόμενες 

κυβερνοεπιθέσεις εναντίον του. 

                                                 
55 Warden, “The Enemy as a System”, 55. 
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Οι κυβερνοεπιχειρήσεις παρέχουν πλήθος  δυνατοτήτων, που εκτείνονται  από 

τη συλλογή πληροφοριών και την επίτευξη στρατιωτικών στόχων έως την 

καταστροφή κρίσιμων υποδομών, εφόσον τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν 

τους νευρώνες αυτών των υποδομών σήμερα. Για την πλήρη αξιοποίηση των 

κυβερνοεπιχειρήσεων οι κλασσικές και οι αεροπορικές στρατηγικές προσεγγίσεις 

προσφέρουν χρήσιμα στοιχεία. Ωστόσο η ραγδαία αυξανόμενη σημασία του 

κυβερνοχώρου καθιστά αναγκαία τη  διατύπωση στρατηγικών προσεγγίσεων αμιγώς 

προσαρμοσμένων σε αυτόν. Παράλληλα, η σημασία των κυβερνοεπιθέσεων ως μέσου 

επίτευξης στρατηγικών στόχων, γίνεται συνεχώς αντιληπτή από ολοένα και 

περισσότερους διεθνείς δρώντες. Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Προέδρου 

της Κομισιόν Jean-Claude Juncker, τον Σεπτέμβριο του 2017 στην ετήσια ομιλία του για 

την Κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,56 όπου ιεράρχησε 

ως τέταρτη προτεραιότητα της Ένωσης την προστασία των πολιτών της στην εποχή 

της ψηφιακής εποχής. Ο Juncker τόνισε ότι  

 

οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μπορούν να είναι πιο επικίνδυνες από τα όπλα 

για τη σταθερότητα των δημοκρατιών και των οικονομιών[…] Οι επιθέσεις 

στον κυβερνοχώρο δεν γνωρίζουν σύνορα και κανείς δεν είναι απρόσβλητος από 

αυτές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα η Επιτροπή προτείνει νέα 

μέσα, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια 

στον κυβερνοχώρο, που θα μας βοηθήσει αμυνθούμε σε τέτοιες επιθέσεις, 

 

δείχνοντας ότι ο οι κυβερνοεπιχειρήσεις αποτελούν ήδη ένα σημαντικό πεδίο διεθνούς 

ενδιαφέροντος, ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας. 

 

 

 
Ο Ανδρέας Θεοφίλης είναι Σημαιοφόρος Ειδικοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού. Αποφοίτησε το 

1997 από τη ΣΜΥΝ. Ακολούθως υπηρέτησε επί σειρά ετών σε πολεμικά πλοία.  Από το 2010 

υπηρετεί στο ΓΕΝ/Α4. Το 2009 αποφοίτησε με άριστα (96%) από τη ΣΠΗΥ, το 2011 

παρακολούθησε επιτυχώς την ακαδημία Cisco (CCNA)  και το 2018 αποφοίτησε με άριστα (9,5) 

από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Την παρούσα περίοδο τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις δυνατότητες και τους 

περιορισμούς του κυβερνοχώρου στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. 

 

                                                 
56 Jean-Claude Juncker, “President Jean-Claude Juncker’s State of the Union Address 2017." European 

Commission Press Release Database, 13 September 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-

3165_en.htm  τελευταία επίσκεψη στις 28.7.018. 

. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm


133 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

Πρόσκληση Υποβολής Άρθρων 

 
 

Κάθε τεύχος του περιοδικού θα περιέχει ένα αφιέρωμα και επιπλέον 

κάποια άλλα άρθρα. Για τα επόμενα δύο τεύχη του περιοδικού τα 

αφιερώματα και οι ημερομηνίες υποβολής έχουν ως εξής: 
 

1. ΤΕΥΧΟΣ 3, Καλοκαίρι 2019 

 

Η ανώτατη διεύθυνση του πολέμου και οι πολιτικοστρατιωτικές 

σχέσεις στην Ελλάδα στους πολέμους και τις κρίσεις του 20ου 

αιώνα. 

 
Η ανώτατη διεύθυνση του πολέμου αναφέρεται στις ενέργειες και τις 

διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων στον χώρο όπου τέμνονται το στρατιωτικό 

και πολιτικό πεδίο, που είναι και ο χώρος που διαμορφώνεται η στρατηγική. 

Αυτό είναι πρωτίστως το πεδίο στο οποίο κερδίζονται ή χάνονται πόλεμοι. 

Επομένως το αφιέρωμα αποσκοπεί στο να εξετάσει τις πολιτικοστρατιωτικές 

σχέσεις στο ανώτατο επίπεδο στις περιπτώσεις των Βαλκανικών Πολέμων, του 

Α’ ΠΠ, της Μικρασιατικής εκστρατείας, του Β’ ΠΠ, του Εμφυλίου, της Κύπρου 

το 1974, των Ιμίων το 1996 αλλά και την ειρηνική περίοδο μετά το 1996. 

 

Ημερομηνία υποβολής: Μέχρι 30 Μαΐου 2019 

 

 

2. ΤΕΥΧΟΣ 3, Χειμώνας 2019 

 

Η ελληνική στρατιωτική στρατηγική έναντι της Τουρκίας από 

το 1974 και μετά. 

 
Η κυριότερη απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα μετά το 1974 είναι η 

αναθεωρητική στάση της Τουρκίας. Οι επί μέρους περιπτώσεις όπως η τουρκική 

εισβολή στην Κύπρο το 1974, οι κρίσεις του 1976 και του 1987 η κρίση των Ιμίων 

του 1996 αλλά και η σημερινή κατάσταση μπορούν να αποτελέσουν 

αντικείμενα αρθρογραφίας. Πέρα όμως από την χρονολογική εξέταση θα είχε 

επίσης μεγάλο ενδιαφέρον η θεματική προσέγγιση συγκεκριμένων 

δυνατοτήτων όπως για παράδειγμα η αεροπορική στρατηγική. Επίσης μεγάλο 
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ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κριτική αξιολόγηση των ‘’δογμάτων’’ μετά το 

1990 όπως της αποτροπής, της αμυντικής επάρκειας, του ισοδύναμου 

τετελεσμένου, της ‘’σημειακής κρίσης’’ κλπ 
 

Ημερομηνία υποβολής: Μέχρι 30 Οκτωβρίου 2019 
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