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Νέο κύμα συλλήψεων 
Τον Φεβρουάριο του 1974 ανοίγει και πάλι το Στρατόπεδο της Γυάρου, απόδειξη 
της περαιτέρω σκλήρυνσης της στάσης του καθεστώτος έναντι των αντιπάλων του. 
Παράλληλα, η Αστυνομία ανακοινώνει τη σύλληψη δεκάδων πολιτών, μελών του ΚΚΕ 
και άλλων οργανώσεων, πολλοί από τους οποίους οδηγούνται τελικά στη Γυάρο.
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Έκθεση της Στρατιωτικής Διεύθυνσης Αθηνών σχετικά με την επανέκδοση της 
εφημερίδας Η Βραδυνή, 22 Ιουνίου 1974.
Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής», Αρχείο Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου

Το Προεδρικό Μέγαρο βομβαρδισμένο μετά το υποκινούμενο από την Αθήνα 
πραξικόπημα του Νίκου Σαμψών. Λευκωσία, 15 Ιουλίου 1974.
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρχιεπίσκοπος Μακάριος, μετά τη 
διαφυγή του από την Κύπρο, συναντά τον Βρετανό πρωθυπουργό Χάρολντ 
Γουίλσον (Harold Wilson) στο Λονδίνο, περιοδικό Economist, Ιούλιος 1974.
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Επιστράτευση Ελλήνων εφέδρων μετά την πρώτη τουρκική εισβολή στην Κύπρο 
(ΑΤΤΙΛΑΣ Ι), 20-22 Ιουλίου 1974.
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής καταφθάνει στο Αεροδρόμιο του Ελληνικού, 
24 Ιουλίου 1974
Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής», Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή

Αττίλας Ι 
Το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, δίνει στην Τουρκία το πρόσχημα να εισβάλει 
στην Κύπρο. Επικαλούμενος την ανάγκη αποκατάστασης της συνταγματικής 
νομιμότητας και τις υποχρεώσεις που απέρρεαν για την Τουρκία ως μία από 
τις Εγγυήτριες Δυνάμεις, ο Τούρκος πρωθυπουργός Μπουλέντ Ετσεβίτ διατάσσει 
επίθεση. Οι τουρκικές δυνάμεις επιτυγχάνουν να εγκαταστήσουν, στην περιοχή 
της Κερύνειας, προγεφύρωμα το οποίο είναι σε θέση να ενισχύουν απρόσκοπτα. 
Το δράμα της Μεγαλονήσου εντείνεται από την παντελή αδυναμία της Ελλάδας 
να παρέμβει. Η τουρκική επίθεση συνεχίζεται, ενώ στην Αθήνα κηρύσσεται 
γενική επιστράτευση. Η επιστράτευση καταλήγει σε αποτυχία, αποκαλύπτοντας 
την κατάσταση διάλυσης στην οποία είχαν περιέλθει οι Ένοπλες Δυνάμεις της 
χώρας κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας.

Η κατάρρευση του καθεστώτος
Υπό το βάρος της τραγωδίας της Κύπρου και του οξυνόμενου εσωτερικού 
πολιτικού αδιεξόδου, το στρατιωτικό καθεστώς αποφασίζει να παραδώσει την 
εξουσία σε πολιτική κυβέρνηση. Το μεσημέρι της 23ης Ιουλίου ο ‘πρόεδρος 
της Δημοκρατίας’Φαίδων Γκιζίκης, σε συνεργασία με τους αρχηγούς των Ενόπλων 
Δυνάμεων, συγκαλεί ευρεία σύσκεψη στρατιωτικών και εκπροσώπων του πολιτικού 
κόσμου. Αποφασίζεται ο σχηματισμός κυβέρνησης από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. 

Στις 2.05 το πρωί της 24ης Ιουλίου φτάνει στο Αεροδρόμιο του Ελληνικού ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής, με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος που του έχει 
διαθέσει ο πρόεδρος Βαλερί Ζισκάρ Ντ’Εσταίν (Valéry Giscard d’Estaing). Το 
BBC μεταδίδει ότι στην Αθήνα έχει συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο πλήθος κόσμου 
από την εποχή της Απελευθέρωσης.

Πραξικόπημα στην Κύπρο
Η χούντα οργανώνει πραξικόπημα στην Κύπρο με άμεσο στόχο την ανατροπή και 
τη δολοφονία του προέδρου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Δυνάμεις της κυπριακής 
εθνοφρουράς κινούνται στη Λευκωσία υπό τις οδηγίες αξιωματικών από την 
Ελλάδα, ανοίγοντας πυρ κατά του Προεδρικού Μεγάρου, όπου βρίσκεται ο Μακάριος. 
Ύστερα από σφοδρές μάχες με τους υποστηρικτές του Μακαρίου οι κινηματίες 
ενισχύουν τις θέσεις τους, ενώ έντονη είναι η φημολογία ότι ο πρόεδρος της 
Κύπρου είναι νεκρός. Από την Πάφο όπου είχε στο μεταξύ διαφύγει, ο Μακάριος 
απευθύνει διάγγελμα, καλώντας το λαό να αντισταθεί. Στη συνέχεια, θα μεταβεί 
μέσω Μάλτας στο Λονδίνο και από εκεί στη Νέα Υόρκη προκειμένου να μιλήσει 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο μεταξύ οι πραξικοπηματίες ορκίζουν ως 
‘πρόεδρο της Δημοκρατίας’ τον Νίκο Σαμψών.
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