
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ “PHASE LINE ATTILA” 

 

 Περιμένω ότι αυτή η μονογραφία (συγγραφικό έργο), θα αποδειχθεί 

ένα από τα πιο πολύτιμα έργα που γράφτηκαν ποτέ για την 

αποτελεσματικότητα του αμφίβιου πολέμου της σύγχρονης εποχής. Ενώ 

πολλοί φοιτητές που μελετούν στρατιωτικά θέματα θεωρούν ότι οι μεγάλης 

κλίμακας, δυναμικές αμφίβιες επιχειρήσεις είναι ένας (επιχειρησιακός) 

σχεδιασμός του παρελθόντος, οι συγγραφείς (του παρόντος έργου), έχουν 

κάνει εξαιρετική δουλειά, σε μόλις οκτώ συνοπτικά και καλογραμμένα 

κεφάλαια, προκειμένου να καταδείξουν πώς ο αμφίβιος πόλεμος, σε 

συνδυασμό με άλλες διακλαδικές επιχειρήσεις, μπορεί να αποδειχθεί 

αποφασιστικός στα σύγχρονα πεδία μάχης. 

 

  Αυτό το συγγραφικό έργο καλύπτει μια ελάχιστα γνωστή πολεμική 

επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν κατ’ απίστευτο τρόπο, δύο γείτονες, 

σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα και η Τουρκία. 

 

 Η μάχη του 1974 γνωστή στην Τουρκία ως Επιχείρηση «Star Drop-4» 

και εσφαλμένα γνωστή στη Δύση ως Επιχείρηση «Attila», έλαβε χώρα στo 

διαρκώς ταραγμένο νησιωτικό έθνος της Κύπρου. Επιπλέον, οι συγγραφείς 

έφεραν τελικά στο φως ποια είναι «αναμφισβήτητα, η μοναδική εκ των δύο 

τέτοιων [αμφίβιων] επιχειρήσεων» από το 1945, που αφορούσε μια 

ουσιαστικά δύσκολη απόβαση. Η επιχείρηση περιελάμβανε ογκώδες 

δυναμικό εναέριων και αερομεταφερόμενων δυνάμεων, όπως ναυτικές 

δυνάμεις και άλλες ακολουθούσες (την κυρία απόβαση - υποστηρικτικές) 

δυνάμεις, που αποδείχτηκαν καθοριστικές για την αναφερόμενη τουρκική 

επιτυχία στην Κύπρο το 1974. 

 

 Το νησί της Κύπρου υπήρξε εδώ και πολύ καιρό, τόπος εθνικών και 

εθνικιστικών αναταραχών. Διαχωρισμένο το νησί, μεταξύ ενός κυρίως 

Ελληνοκυπριακού πληθυσμού και μιας Τουρκοκυπριακής μειονότητας, είχε 

υποστεί περιόδους αλληλο- εξοντωτικής βίας που άλλοτε εντείνονταν και 

άλλοτε υποχωρούσε με τα χρόνια. 

 

  Στην πραγματικότητα, έχω κάποια προσωπική εμπειρία με το 

συγκεκριμένο ζήτημα όταν η οικογένειά μου, στις αρχές 1960, ως μέρος της 

μεγαλύτερης αμερικανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Κύπρο, 

έπρεπε να διαφύγει προσωρινά λόγω ενός ακόμη ξεσπάσματος βίας. 

 



  Όπως και οι συγγραφείς έχουν τονίσει ξεκάθαρα σε αυτό το 

εξαιρετικό βιβλίο, το πραγματικό ζήτημα για την Κύπρο είχε να κάνει με την 

έννοια της Enosis - την ιδέα δηλαδή της ενοποίησης της Κύπρου με την 

Ελλάδα. 

 

  Όπως ήταν αναμενόμενο, οι τουρκοκύπριοι ήταν από καιρό 

αντίθετοι σε αυτήν την ιδέα. Η τεταμένη κατάσταση μεταξύ των 

ελληνοκυπριακών και των τουρκοκυπριακών κοινοτήτων στο νησί ήρθε 

στο προσκήνιο το 1960 με την παραχώρηση ανεξαρτησίας στην Κύπρο. 

 

 Ενώ υπήρχαν συνταγματικές προβλέψεις για την προστασία των 

δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας, στην πραγματικότητα, το ζήτημα 

της εκπροσώπησης και της επίσημης διακυβέρνησης σε ολόκληρο το νησί 

δεν είχε ποτέ επιλυθεί πλήρως. Αυτή η κατάσταση, με τη σειρά της, 

δημιούργησε το έδαφος για συνεχή (εντεινόμενα) επίπεδα εθνικής και 

εθνικιστικής βίας που διήρκεσε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970 με το 

ξέσπασμα εκτεταμένου πολέμου στην Κύπρο που περιγράφεται 

λεπτομερώς από τους συγγραφείς του βιβλίου «Phase Line Attila». 

 

 Τα κεντρικά κεφάλαια του βιβλίου Phase Line Attila, καλύπτουν τις 

λεπτομέρειες ολόκληρης της συνδυασμένης (διακλαδικά) τουρκικής 

επιχείρησης, συμπεριλαμβάνοντας και την άποψη ότι η στρατιωτική 

διοίκηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελείτο ως επί το πλείστον από 

Ελληνοκύπριους. 

 

  Όταν μια (οργανωθείσα) ελληνοκυπριακή στρατιωτική χούντα 

κατέλαβε τον έλεγχο της κυπριακής κυβέρνησης στις 15 Ιουλίου 1974, το 

γεγονός αυτό πρόσφερε το πρόσχημα για τουρκική στρατιωτική επέμβαση 

στην Κύπρο. Ενώ η τουρκική κυβέρνηση διατηρούσε πάντα ένα μικρό 

τακτικό μαχητικό σύνταγμα στο νησί, το σχέδιό της για να διασφαλίσει το 

τμήμα του νησιού, βόρεια της «Phase Line Attila» την (οδήγησε) σε 

συμμετοχή και στενή συνεργασία με την ντόπια τουρκοκυπριακή 

πολιτοφυλακή και άλλες δυνάμεις που απεστάλησαν δια θαλάσσης και 

αέρα από την τουρκική ηπειρωτική χώρα. Επιπλέον, οι περισσότερες από 

αυτές τις δυνάμεις έκαναν απόβαση στα προγεφυρώματα των ακτών ή 

κοντά σε αυτά, σε αποστάσεις εύκολα προσβάσιμες  από το 

ελληνοκυπριακό παράκτιο πυροβολικό, τις αεροπορικές δυνάμεις και 

ορισμένες ναυτικές δυνάμεις επιφανείας. 

 



  Ενώ οι Τούρκοι ήταν τυχεροί που δεν αντιμετώπισαν ισχυρές 

αμυντικές δυνάμεις στις παραλίες απόβασης, όπως εκείνες που 

αντιμετώπισαν  οι πεζοναύτες των ΗΠΑ στο Tarawa το 1943, ανησυχούσαν 

(ωστόσο έντονα), για την πιθανότητα βίαιων ελληνικών αντεπιθέσεων από 

αέρος, στις θέσεις του παραλιακού προγεφυρώματος. 

 

 Είναι ενδιαφέρουσα η σημείωση (επισήμανση) των συγγραφέων, ότι η 

πιθανότητα σύγκρουσης των δύο δυνάμεων στην Κύπρο, η οποία ήταν 

πάντα ένα θέμα (προσοχής) για τους αμερικανούς στρατιωτικούς και τους 

αναλυτές (στρατιωτικών) πληροφοριών στην περιοχή, δεν προκάλεσε 

αδικαιολόγητη ανησυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της υποτίμησης 

του τουρκικού στρατιωτικού επαγγελματισμού και της υπερεκτίμησης της 

ελληνοκυπριακής στρατιωτικής δύναμης και προετοιμασίας στο νησί. 

 

  Στην πραγματικότητα, οι υπεύθυνοι του πολεμικού σχεδιασμού των 

ΗΠΑ, γνώριζαν πολύ καλά πόσο δύσκολη και περίπλοκη ήταν η διεξαγωγή 

μιας μεγάλης κλίμακος αμφίβιας επιχείρησης. Απλώς δεν πίστευαν ότι είχαν 

οι Τούρκοι τα (επιχειρησιακά) Μέσα με τα οποία θα πραγματοποιούσαν μια 

τόσο περίπλοκη επιχείρηση και σκέφτηκαν ότι οι Ελληνοκύπριοι είχαν πολύ 

περισσότερη από την απαιτούμενη δύναμη για να αντιμετωπίσουν κάθε 

δυναμική Τουρκική επιδρομή.  

 

 Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε μεγαλύτερη ανησυχία για την Αμερική 

ήταν η δήλωση της Σοβιετικής Ένωσης στο αποκορύφωμα της σύγκρουσης 

(των αντιμαχομένων), ότι ίσως χρειαστεί, κάποια στιγμή, να σπεύσει προς 

άμεση παροχή βοήθειας στην Ελλάδα. Το τελευταίο πράγμα που οι 

Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ ήθελαν να δουν, ήταν σοβιετικά 

στρατεύματα στην Κύπρο. Έτσι, ήταν προς το συμφέρον των Ηνωμένων 

Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Εθνών να μεσιτεύουν την 

κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο εμπολέμων πλευρών, όσο το 

δυνατόν συντομότερα. 

 

 Οι έντονες πολεμικές συγκρούσεις στην Κύπρο τον Ιούλιο και τον 

Αύγουστο του 1974 απεικονίζουν ζωηρά, πόσο καλά οι Τούρκοι 

πραγματοποίησαν τις (τακτικές) αερομεταφορές και τις αμφίβιες και 

επιχειρήσεις τους. 

 



 Αν και δεν ήταν τέλεια, οι Τούρκοι εργάστηκαν σκληρά για την 

επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων παρά τις κάποιες καταστάσεις 

όπου η ελληνοκυπριακή άμυνα αποδείχθηκε αρκετά ανθεκτική. 

 

  Ενώ οι συγγραφείς σημειώνουν ότι οι Ελληνοκύπριοι και οι Έλληνες 

στην Κύπρο αντεπιτέθηκαν γενναία,  ωστόσο οι αμείλικτες  τουρκικές 

αλληλοδιάδοχες επιθέσεις  που εντάσσονται στο σχέδιο «Επιχείρηση Νίκη» 

επέτρεψαν (στους Τούρκους) να επιτύχουν τους περισσότερους από τους 

ΑΝΣΚ τους, έτσι ώστε την 16η  Αυγούστου 1974, να ανακηρύξουν 

μονομερώς κατάπαυση του πυρός. 

 

 Η οριογραμμή «Phase Line Attila» είναι πλέον γνωστή ως «Green Line» 

στο νησί και χρησιμεύει ως ένα σαφές και αναγνωρίσιμο σημείο 

οριοθέτησης μεταξύ της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής 

κοινότητας στην Κύπρο. Ωστόσο, η Κύπρος παραμένει σε μεγάλο βαθμό 

στρατιωτικοποιημένη μέχρι σήμερα. 

 

 Η πράσινη γραμμή διατηρείται ακόμα από τις ειρηνευτικές δυνάμεις 

του ΟΗΕ, (αλλά παράλληλα) οι κίνδυνοι αναζωπύρωσης βίας (μεταξύ των 

κοινοτήτων) έχουν αισθητά μειωθεί. 

 

  Όπως σημείωσαν οι συγγραφείς, αυτή η ελάχιστα γνωστή ή 

μελετημένη (από το κοινό) επιχείρηση, θα έχει μεγάλη αξία για 

στρατιωτικούς φοιτητές, ειδικά για εκείνους που σπουδάζουν σύγχρονο 

αμφίβιο πόλεμο, στο Quantico της Βιρτζίνια.  

 

 Συμφωνώ επίσης με τους συγγραφείς ότι αυτή η (πολεμική) 

Επιχείρηση πρέπει να θεωρηθεί συγκρίσιμη με τα περισσότερα διάσημα 

στρατιωτικά γεγονότα, όπως η Operation Chromite (αμερικανική απόβαση 

στο Ίντσεον της Κορέας, 1950), η Operation Corporate (βρετανική 

εκστρατεία στα Νησιά Φώκλαντ, 1982), και η Operation Urgent Fury (η 

εισβολή των ΗΠΑ στη Γρενάδα, 1983).  

 

 Συνοψίζοντας (επισημαίνω), ότι αυτή το (πάντα) επίκαιρο συγγραφικό 

έργο, θα διευρύνει τις γνώσεις μας για τις προκλήσεις και τις δυσκολίες της 

διεξαγωγής αμφιβίων επιχειρήσεων τώρα και στο μέλλον. 
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