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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Στρατιωτική Επιχείρηση ΝΙΚΗ
Επιχείρηση Νίκη είναι η 

κωδική ονομασία που 
δόθηκε σε μυστική στρα-
τιωτική αποστολή της 

Ελλάδος την 21η προς 22α 
Ιουλίου 1974 προς την Κύπρο 
με σκοπό την αερομεταφορά 
καταδρομέων στο αεροδρόμιο 
της Λευκωσίας. Η αποστολή 
ήταν μερικώς επιτυχής και χα-
ρακτηρίσθηκε από τον διεθνή 
τύπο ως «αποστολή αυτοκτονί-
ας».
Μετά την Τουρκική εισβολή 
στην Κύπρο το 1974, η άμυνα 
της Κύπρου ήταν σε δύσκολη 
θέση, όσες κινήσεις έγιναν για 
την απόκρουση των τουρκικών 
δυνάμεων εισβολής από ένο-
πλα τμήματα της ελληνοκυπρι-
ακής πλευράς, είχαν αρνητική 
εξέλιξη. Η πολιτική αστάθεια 
στην Ελλάδα παρουσίαζε ση-
μάδια διάλυσης στην στρατιω-
τική ηγεσία και ήδη είχε χαθεί 
πολύτιμος χρόνος. Παρόλα 
αυτά οι στρατιωτικές δυνάμεις 
της ΕΛΔΥΚ και της Εθνικής 
Φρουράς Κύπρου είχαν περι-
ορίσει τα αρχικά σχέδια του 
Τουρκικού στρατού. Την 21η 
Ιουλίου του 1974, αποφασί-
σθηκε στρατιωτική επιχείρηση 
ενίσχυσης της άμυνας του αε-
ροδρομίου της Λευκωσίας με 
την κωδική ονομασία «ΝΙΚΗ». 
Το σχέδιο της επιχείρησης 
προέβλεπε την αερομεταμετα-
φορά και απόβαση καταδρομέ-
ων με αεροσκάφη της Ελληνι-
κής Πολεμικής Αεροπορίας.
Η προετοιμασία έγινε στην 
αεροπορική βάση της Σούδας 
στην Κρήτη και περιλάμβανε: 
20 αεροσκάφη Nord 2501D 
Noratlas, 10 αεροσκάφη C-47 
Dakota.
Αυτά τα αεροσκάφη θα μετέ-
φεραν και θα αποβίβαζαν στο 
αεροδρόμιο της Λευκωσίας 
την Α’ Μοίρα Καταδρομών με 
τον πλήρη οπλισμό της απο-
τελούμενη από 318 άνδρες. 
Λόγω των μέτρων επιφυλακής 
και των μετασταθμεύσεων που 
πραγματοποιούνταν τις προη-
γούμενες ημέρες τα περισσότε-
ρα αεροσκάφη βρίσκονταν δι-
άσπαρτα σε διάφορες μονάδες 
της Αεροπορίας.
Ο σχεδιασμός της επιχείρησης 
προέβλεπε την αερομεταφορά 

της Α’ Μοίρας καταδρομέων 
κατά την διάρκεια της νύχτας 
- σε απόλυτη σιγή ασυρμάτου 
- πτήση σε χαμηλό ύψος - χω-
ρίς συνοδεία μαχητικών - προ-
σγείωση - αποβίβαση καταδρο-
μέων - επιστροφή στην Σούδα.
Την 21η Ιουλίου και ώρα 22:35 
η αποστολή ξεκίνησε με χρο-
νικό περιορισμό τα μεσάνυκτα 
της ίδιας μέρας. Μόνο όμως τα 
15 αεροσκάφη Noratlas από 
τα 20 κατάφεραν να απογειω-
θούν στο χρονικό περιθώριο 
το οποίο προέβλεπε το σχέδιο, 
με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα 
αεροσκάφη (5 Noratlas και 10 
C-47) να παραμείνουν στο αε-
ροδρόμιο της Σούδας. Αμέσως 
μετά την απογείωση δόθηκε 
σήμα από το Κέντρο επιχειρή-
σεων πρός το Γ.Ε.Ε.Φ. Λευκω-
σίας με την φράση «Έρχονται 
τα 15 πορτοκάλια».
Οι προσγειώσεις στο αεροδρό-
μιο της Λευκωσίας ξεκίνησαν 
στις 01:52 της 22ας Ιουλί-
ου. Πρώτο προσγειώθηκε το 
«ΝΙΚΗ 2» στις 01:52, επόμε-
νο το «ΝΙΚΗ 1» ακούμπησε 
το διάδρομο της Λευκωσίας 
στις 01:55. Όμως από εδώ και 
πέρα ξεκινάει η τραγωδία της 
αποστολής, λόγω καθυστέρη-
σης του ΑΕΔ να ενημερώσει 
τo ΓΕΕΦ και τα αντιαεροπο-
ρικά στοιχεία αποτελούμενα 
από τις 185η και 184η Μοίρες 
αντιαεροπορικών πολυβόλων 
και τα οποία φύλαγαν την πε-
ριοχή, δεν ενημερώθηκαν με 
αποτέλεσμα να θεωρήσουν ότι 
τα αεροσκάφη τα οποία πέτα-
γαν ήταν εχθρικά. Αμέσως άρ-
χισαν έντονα αντιαεροπορικά 
πυρά τα οποία είχαν ως απο-
τέλεσμα, το «ΝΙΚΗ 4» το οποίο 
βρισκόταν στο στάδιο προσγεί-
ωσης, να αρπάξει φωτιά και να 
συντριβεί λίγα χιλιόμετρα από 
τον διάδρομο προσγείωσης. 
Τρίτο προσγειώθηκε το «ΝΙΚΗ 
7» στις 02:18. Μετά το «ΝΙΚΗ 
7» προσγειώθηκε το «ΝΙΚΗ 3» 
το οποίο λόγω βλάβης στον 
έναν κινητήρα έφυγε από το 
ίχνος πτήσης του «ΝΙΚΗ 4» 
που καταρρίφθηκε και έφτασε 
στην τελική μετά και το «ΝΙΚΗ 
7». Το «ΝΙΚΗ 6» εβλήθη σε 
πολλαπλά σημεία της ατρά-
κτου και σχεδόν χωρίς μηχα-

νές και χάρη στις προσπάθειες 
των πιλότων να καταφέρει να 
προσγειωθεί. Τα υπόλοιπα αε-
ροσκάφη κατάφεραν και αυτά 
να προσγειωθούν με λιγότερες 
ζημιές. Τελευταίο προσγειώθη-
κε το «ΝΙΚΗ 15» το οποίο και 
είχε απογειωθεί από την Σού-
δα με καθυστέρηση και παρά 
τις εντολές να μην εκτελέσει 
την αποστολή. Το «ΝΙΚΗ 13» 
ήταν αεροσκάφος κατηγορί-
ας «Ζ» μακράς απόθεσης και 
το οποίο ενεργοποίησαν με 
τα γεγονότα είχε προβλήματα 
πλεύσης (ολίσθαινε) με αποτέ-
λεσμα στην πτήση από Ελευσί-
να προς Σούδα να παρεκλίνει 
προς Ρέθυμνο. Έτσι στη δια-
δρομή από Σούδα προς Λευ-
κωσία παρέκλινε της πορείας 
του και έφτασε μεταξύ Κύπρου 
και Τουρκίας και μετά από την 
περιπλάνησή του στις 04:15 
ξεκίνησε την επιστροφή του 
όπου προσγειώθηκε στη Ρόδο 
στις 07:40. Το «ΝΙΚΗ 14» 
έφτασε αφoύ είχε πλέον ξημε-
ρώσει και δεν προσγειώθηκε 
καθόλου, το τελευταίο «ΝΙΚΗ-
15» απογειώθηκε από τη Λευ-
κωσία στις 04:02 και επέστρε-
ψε στη Σούδα στις 07:40.
Όσα αεροσκάφη ήταν σε πτη-
τική ικανότητα απογειώθηκαν 
για τη επιστροφή στην Ελλάδα 
ενώ τα υπόλοιπα καταστράφη-
καν από τις φίλιες δυνάμεις 
στο αεροδρόμιο της Λευκωσί-
ας.
Το λάθος αυτό της αεράμυνας 
βλήθηκε από αντιαεροπορι-
κό εκτός του αεροδρομίου και 
κόστισε τη ζωή σε 4 αεροπό-
ρους και 29 καταδρομείς από 
το «ΝΙΚΗ-4» όπου διεσώθη 
ένας καταδρομέας καθώς και 
τον θάνατο 2 και τον τραυματι-
σμό 9 ακόμα καταδρομέων στο 
«ΝΙΚΗ 6». Από την δύναμη 
των 318 ανδρών της Α’Μοίρας 
καταδρομών 278 παρέμειναν 
στην Κύπρο και πολέμησαν.
Η επιχείρηση αυτή ήταν και η 
μοναδική αποστολή στρατευ-
μάτων από την Ελλάδα με σκο-
πό την στρατιωτική ενίσχυση 
της Κύπρου, κατά τη διάρκεια 
της τουρκικής εισβολής.

Αργίες και εορτές 
Ορθόδοξη Εκκλησία
Μαρτύρων Aκακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, 
Θεοδώρου, Θεοφίλου, Iούστου, Ματθαίου, 
Τροφίμου, Oσίων Συμεών του δια Χριστόν 
σαλού (†590), Μανουήλ βασιλέως του δια 
του αγγελικού σχήματος μετονομασθέντος 
Ματθαίου, Ιωάννου του αρχιμανδρίτου 
και Στυλίτου, Ονουφρίου του Ρώσου και 
Παρθενίου επισκόπου Ραδοβιζίου Άρτης 
(†1777), Σύναξις υπεραγίας Θεοτόκου εν 
τοις Αρματίου, Βίκτωρος Στρατιώτου, Με-
λετίου

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
356 π.Χ. - Καταστρέφεται από εμπρησμό ο 
Ναός της Αρτέμιδος της Εφέσου, ένα από τα 
Επτά Θαύματα του κόσμου.
365 - Σεισμός στην Κρήτη, που εκτιμάται ότι 
ήταν πάνω από 8 βαθμούς της κλίμακας Ρί-
χτερ, προκαλεί τσουνάμι που καταστρέφει 
την πόλη της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο. 
Δεκάδες χιλιάδες οι νεκροί.
1425 - Πεθαίνει ο αυτοκράτορας Μανουήλ 
Β΄ Παλαιολόγος. Τον διαδέχεται ο γιος του, 
Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος.
1944 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Κλάους 
φον Στάουφενμπεργκ και οι συνάδελφοί 
του συνωμότες εκτελούνται στο Βερολίνο 
για τη συμμετοχή τους στην απόπειρα δολο-
φονίας του Αδόλφου Χίτλερ.
1965 - Σε πεδίο μάχης μετατρέπεται η Αθή-
να, καθώς στους δρόμους ρίχνονται οι πιο 
μαχητικές ομάδες των «Λαμπράκηδων». Ο 
Σωτ. Πέτρουλας σκοτώνεται στη γωνία Στα-
δίου και Χρήστου Λαδά, ενώ ο αριθμός των 
τραυματιών ανέρχεται σε εκατόν πενήντα.
1969 - Ο αστροναύτης Νηλ Άρμστρονγκ 
γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά στη 
Σελήνη.
1972 - Ματωμένη Παρασκευή: 9 άνθρωποι 
χάνουν την ζωή τους στο Μπέλφαστ (Βόρεια 
Ιρλανδία) ύστερα από βομβιστική επίθεση 
του Προσωρινού IRA.
1974 - Πραγματοποιείται η στρατιωτική 
Επιχείρηση ΝΙΚΗ, με σκοπό την αερομετα-
φορά καταδρομέων από τη Σούδα Χανίων 
προς το αεροδρόμιο της Λευκωσίας.
1974 - Διενεργείται προπαρασκευασμένη 
επιχείρηση διείσδυσης-επίθεσης των Ελ-
ληνοκυπρίων Καταδρομών στο στρατόπεδο 
των Τούρκων Αλεξιπτωτιστών στο βουνό 
Κοτζά Καγιά στα μετόπισθεν του εχθρού 
(Μάχη του Κοτζά Καγιά).

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
1899 - Έρνεστ Χέμινγουεϊ, συγγραφέας
1948 - Μπέπε Γκρίλο, ηθοποιός & πολιτικός
1951 - Ρόμπιν Ουίλιαμς, ηθοποιός

ΘΑΝΑΤΟΙ 
1425 - Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος, Βυζαντι-
νός αυτοκράτορας
1862 - Μισαήλ Αποστολίδης, Αρχιεπίσκο-
πος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
1916 - Χατζημιχάλης Γιάνναρης, οπλαρχη-
γός
1928 - Παναγής Καββαδίας, αρχαιολόγος
1928 - Κώστας Καρυωτάκης, συγγραφέας

1965 - Σωτήρης Πέτρουλας, αγωνιστής


