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[ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ]



Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ηδημοσιοποίηση του υλικού του Φακέλου της Κύπρου, ικανοποιώντας το καθο
λικό διαχρονικά αίτημα των πολιτών της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και του

πολιτικού κόσμου των δύο χωρών για άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση στην ιστο
ρική αλήθεια, λύνει μια πολιτική και ηθική εκκρεμότητα που αφορά τα όσα, τραγικά,
διαδραματίστηκαν στην Κύπρο το 1974, το χουντικό πραξικόπημα και την τουρκική
εισβολή, που προκάλεσε μια νέα βαρύτατη εθνική καταστροφή, της οποίας τις ο 
δυνηρές συνέπειες η Κύπρος συνεχίζει μέχρι και σήμερα να υφίσταται. 

Το ογκωδέστατο υλικό, του οποίου η δημοσίευση θα υλοποιηθεί σταδιακά με την
ολοκλήρωση της έκδοσης πολύτομου έργου, διαλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριά
σεων της Εξεταστικής Επιτροπής για τον Φάκελο της Κύπρου της Βουλής των Ελλή
νων, η οποία λειτούργησε από τον Φεβρουάριο του 1986 έως τον Μάρτιο του 1988. Η
Επιτροπή εξέτασε, με κλητεύσεις και μαρτυρικές καταθέσεις, όλους όσοι ενεπλάκη
σαν έμμεσα ή συμμετείχαν άμεσα στο καταστροφικό πραξικόπημα κατά του Προ
έδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και όσων η δράση
συνδέθηκε με τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής που ακολούθησε. Η Επιτροπή,
ως γνωστόν, δεν κατέληξε σε κοινό πόρισμα και, ως εκ τούτου, τόσο το πόρισμα της
πλειοψηφίας όσο και οι επιμέρους απόψεις της μείζονος και ελάσσονος αντιπολί
τευσης, καθώς και ανεξάρτητων βουλευτών κατατέθηκαν στην ολομέλεια της Βουλής
των Ελλήνων την 31η Οκτωβρίου 1988 χωρίς να συζητηθούν και να ψηφιστούν.

Τριάντα περίπου χρόνια αργότερα και σαράντα τρία μετά την τραγωδία του 1974,
η Βουλή των Ελλήνων σε συνεδρίασή της, στις 11 Ιουλίου 2017, αποφάσισε ομόφωνα
όπως το υλικό του Φακέλου της Κύπρου παραδοθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων
της Κυπριακής Δημοκρατίας και από κοινού δημοσιοποιηθεί. Η παράδοσή του έγινε
σε ειδική συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων, στις 14 Ιουλίου 2017, στη Λευ
κωσία.

Οι εμμάρτυρες καταθέσεις που περιλαμβάνει ο Φάκελος της Κύπρου συγκροτή
θηκαν μετά από μακρά σειρά ερωτήσεων, τις οποίες υπέβαλαν ο πρόεδρος και τα
εκάστοτε μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής με βάση την κατά την περίοδο των γεγο
νότων ή και προγενέστερα ιδιότητα, τη θέση, τον ρόλο και τη δράση του κάθε εξετα
ζόμενου μάρτυρα. Οι απαντήσεις και οι τοποθετήσεις που καταγράφηκαν αποτελούν
προφανώς αυστηρά προσωπικές απόψεις του καθενός, είτε αυτές αφορούν προσω
πικές του ευθύνες είτε αφορούν ευθύνες που ενδεχομένως αυθαίρετα, λανθασμένα
ή ίσως και κακόβουλα καταλογίζονται σε άλλα πρόσωπα και τρίτες χώρες, ή και
ακόμη, προκειμένου για ανθρώπους που αποδεδειγμένα φέρουν το κύριο βάρος του
εθνικού άγους του 1974, αποτελούν εμφανέστατη προσπάθεια να αποσείσουν μέρος
από τις ασήκωτες ιστορικές τους ευθύνες. Οι μαρτυρίες εξάλλου καταγράφηκαν,
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αφού μεσολάβησαν δώδεκα και πλέον χρόνια από την τραγωδία του 1974 και πολλοί
από τους μάρτυρες είχαν έννομο συμφέρον στην όλη διαδικασία λόγω της προσω
πικής τους εμπλοκής. Πρόκειται για ένα υλικό που δεν τέθηκε ποτέ στη βάσανο της
τελικής απόδοσης ευθυνών. Ωστόσο, όσο και να ελέγχονται πολλές καταθέσεις ως
μη αξιόπιστες ή να χαρακτηρίζονται από την προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων ή
την κραυγαλέα απόπειρα δικαιολόγησης πράξεων και στάσεων, αποδίδουν με τρόπο
απολύτως ουσιαστικό τις ολέθριες συνέπειες που είχαν οι παρεμβάσεις και επεμ
βάσεις του καθεστώτος της επτάχρονης στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδας στα
εσωτερικά της Κυπριακής Δημοκρατίας, που υπονόμευσαν πολλαπλά τις σχέσεις των
δύο κρατών και αποσάθρωσαν εκ των έσω την αμυντική ικανότητα της Κύπρου. Κα
ταδεικνύουν επίσης την καταστροφή που επιφέρουν η κατάλυση του δημοκρατικού
πολιτεύματος και η αντιποίηση πολιτικής αρχής από φορείς όπως ο στρατός, που
έχει ως αποκλειστική αποστολή την εθνική άμυνα και όχι την άσκηση πολιτικού
ρόλου.  

Η πρωτοβουλία των δύο κοινοβουλίων να προχωρήσουν από κοινού στην παρούσα
έκδοση έχει στόχο να προσφέρει τόσο στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στους αποδή
μους μας όσο και στην επιστημονική κοινότητα πρόσβαση σε ιστορικό υλικό που
μέχρι τώρα θεωρούνταν επτασφράγιστο μυστικό και να φωτίσει γνωστές και άγνω
στες πτυχές της κυπριακής τραγωδίας. Αποτελεί ταυτόχρονα την απαρχή μιας κοινής
προσπάθειας των δύο κοινοβουλίων για συγκέντρωση του όποιου σχετικού με τον
Φάκελο της Κύπρου υλικού που υπάρχει διάσπαρτο σε διάφορα αρχεία, κρατικά και
μη, με την ελπίδα να διανοιχθούν νέοι δρόμοι στην έρευνα και να διευρυνθεί το πεδίο
της ιστορικής γνώσης, έτσι ώστε να χυθεί κάποτε άπλετο φως στην πλέον σκοτεινή
σελίδα της σύγχρονης ιστορίας μας και το «Δεν Ξεχνώ» της νεότητάς μας να μην πα
ραμείνει κενό γράμμα. 

Νικόλαος Βούτσης Δημήτρης Συλλούρης
Πρόεδρος                                                                                                                   Πρόεδρος
της Βουλής των Ελλήνων της Βουλής των Αντιπροσώπων



ΟΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατάθεση στην Επιτροπή: 18.9.86 και 30.9.86

Γεννήθηκε το 1922 στον Πειραιά. Απόφοιτος ΣΣΕ, ανθυπολοχαγός 28.3.1947. Έλαβε μέρος
σε επιχειρήσεις του εμφύλιου πολέμου το 1949. Υπηρέτησε στην Κύπρο από τις 7.9.1973 έως
τις 23.6.1974 ως Α’ βοηθός επιτελάρχου στο ΓΕΕΦ και από τις 24.6.1974 έως τις 6.8.1974 ως
επιτελάρχης στο ΓΕΕΦ. Αποστρατεύτηκε τον Αύγουστο του 1976 με τον βαθμό του υποστρά
τηγου. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Κατάθεση στην Επιτροπή: 16.9.86, 30.9.86 και 2.10.86

Γεννήθηκε το 1933 στη Θεσσαλονίκη. Απόφοιτος ΣΝΔ, σημαιοφόρος 17.6.1954. Υπηρέτησε
στην Κύπρο από τις 10.8.1972 έως τις 10.8.1974 ως Ναυτικός Διοικητής. Αποστρατεύτηκε το
1975 με τον βαθμό του αντιπλοίαρχου.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Κατάθεση στην Επιτροπή: 2.10.86

Γεννήθηκε το 1935 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1952. Υπη
ρέτησε στην Κύπρο από τις 13.7.1972 έως τις 29.8.1974 ως διοικητής της ναυτικής βάσης
Μπογαζίου «Χρυσούλης» (Διοικητής Παρακτίου Αμύνης). Αποστρατεύτηκε το 1982 με τον
βαθμό του αντιπλοίαρχου. Απεβίωσε στις 15.2.2018.



Η φωτοαναστατική δημοσίευση των μαρτυρικών καταθέσεων στην αυθεντική δακτυλό
γραφή τους μορφή συνεπάγεται και την αναπαραγωγή ανορθογραφιών, αλλά και ανακρι
βειών, όπως καταγράφηκαν είτε από λάθος του μάρτυρα είτε των δακτυλογράφων. 

Πέρα από ιστορικές ανακρίβειες οι οποίες είναι ξεκάθαρο ότι οφείλονται στον εκάστοτε
μάρτυρα (ο οποίος λάμβανε γνώση και ενέκρινε τη δακτυλόγραφη μορφή της κατάθεσής
του), σε σελίδες του παρόντος τόμου κυπριακά τοπωνύμια γράφονται λανθασμένα: Πενταμίλι
(αντί Πέντε Μίλι), Μπαγιάζι και Μπογάντσι (αντί Μπογάζι), Τσάτος (αντί Τζάος) κ.ά. Τέλος,
και άλλες λέξεις αποτυπώθηκαν λανθασμένα, όπως το τυφέκιο «Enfield», που αναφέρεται
ως «Emfil» κ.ά.

Όταν περατωθεί η συνολική έκδοση, στον τελευταίο τόμο θα δημοσιευθεί ευρετήριο ονο
μάτων και τόπων όπου θα καταγραφούν όλα με την ορθή τους ονομασία. 
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11 ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΉΣ ΚΥΠΡΟΥ 11 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ \C\ 

Στην Αθήνα, σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 1986, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10.30'π.μ. συνεδρίασε στην αίθουσα της Γ ερουσίας του Μεγάρου της 

Βουλής η Εςεταστική Επιτροπή "για το φάκελο της Κύπρου 11 , με Πρόε

δρο τον κ. Χρίστο Μπασαγιάννη και με θέμα ημερήσιας διάταςης την 

εςέταση των μαρτύρων κ.κ. Π. Γιαννακόδημου (2η μέρα) και Γ.-Μ. 

Παπαγιάννη (2η μέρα) 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες από τα μέλη της Επιτροπής οι βου·

λευτές κ.κ. Γ. Δασκαλάκης , Π. Ζακολίκος, Κ . Ζερβός , Α. Λιαροκάπης, 

Κ. Μπαντουβάς, Α. Πεπονής, Γ. Περάκης, Σ. Ράλλη ς, Κ . Τσιγαρίδας, 

Ι. Βασιλειάδης , Α. Ζαίμης, Κ. Λάσκαρης , Α . Ξαρχάς , Γ. Παναγιω

τόπουλος, Μ. Παπακωνσταντίνου , Α. Παπαληγούρας, Α. Παυλίδης , Χ. 

Φωτόπουλος , Κ. Κάππος , Κ. Γιατράκος και Δ . Λιβανός . 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπιστώνει την ύπαρςη απαρτίας και 

λέγει 
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1/1 σ Ε . Κ. 30.9 . 86 

( ' ·,) ,2 ' , , 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χριστος Μπασαγιαννη :Κυριοι συναδελφοιJαρχι~ει η συνεδριαση , 

Πρέπει να ανακοινώσω στην Επιτροπή ότι οι εκθέσεις , του τότε 

αρχηγού του ΓΕΕΦ , του μετέπειτα δηλαδή αρχηγού του ΓΕΕΦ κυρίου ΚαραγLάν-

νη ανευρέθησαν και είναι στη διάθεση των μελών της Επιτροττής. 
) 

Δεύτερον , η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριc-'Jν μας έστειλε ένα ογκο-

δέστατον φά,κελλο ο οποίος περιέχει 5 υποφακέλλους μέσα, οι οποίοι κατετέ -

θησαν στηνΓραμματεία. Είναι και αυτοί στη διάθεση των μ ελών της Επιτροπής 

Παρακαλώ να αρχίσουμε την εξέταση των μαρτύρων . Πρώτα να τελειώ-

νουμε με τον κύριο Γιαννακόδημο και εν συνεχεία να αρχισουμε με τον 

κύριο Παπαγιάννη . Είσθε σύμφωνοι; 

ΠΟΔΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ : Μάλιστα , μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) :Παρακαλώ τον κύριο Γραμματέα της Επι-

τροπής να συνοδεύσει τον _ μάΡτυρα κύριο Γιαννακόδημο στην Αίθουσα.. 

(Στο σημείο αυτό προσέρχεται στην Αίθουσα ο μάρτυς χύριος 

Γ ιαννακόδημος) . 

Κύριε μάρτυς , έχετε δώσει τον όρκο . 

ΜΑΡΤΥΣ:Μάλιστα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Συνεπώς, αναφερόμενος στον όρκο σας 

μπορείτε να συνεχίσετε 



15ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1986

2/1 σ Ε.Κ. 30.9.86 

Εςετα~όμενος πpοχ~ές μα;είπατε.- περίπου θα το αποδώσω, αλλά 
αν θέλετε να το βpω να το διαβάσω και επιλέF,ει_ότι εσείς δεν F,έpατε 

τίποτα για το πpαςικόπημα και ότι λάβατε γνώση κατάπληκτος το πpωί. 

Τι 

ι 

ελάβατε γνώση το πpωίj 

(Η) 
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(σ) 

1 / 1 Η (Ε.Μ) 30.9.86 

ΜΑΡΤΥΣ. 'Ηταν γύρω στις 7.30' με~ η ώρα. Σας είπα ότι με πήραν 
Ι 

τηλέφωνο από την ΕΔΔΥΚ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Σας πήραν λοιπόν στις 7.30' με 
Ι Ι 

8 η ώρα από την ΕΔΔΥΚ και από εκεί το μάθατε. Και τους είπατε 

μάλιστα χαρακτηριστικώς: "Τί πάθατε; Παλαβώσατε; Το χάσατε "; 

ΜΑΡΤΥΣ. Αυτό το είπα μετά στον Γε(,ι)ργίτση, όταν ήλθε επάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Εδώ ο πλοίαρχος Παπαγιάννης J εξε-

ταζ;όμενος ως μάρτυς 1 όχι σε μας 1 αλλά υποθέτω στον κ. Μπέλκα, λέγει 

ότι στις 7 η ώρα τον ειδοποιήσατε σεις προσωπικώς περί του πραξι-

κοπήματος. 

ΜΑΡΤΥΣ. 'οχι . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Έτσι λέγει ο κ. Παπαγιάννης και 

θα σας το διαβάσω ακριβώς , όπως το λέγει στην κατάθεσή του. Την κα-

τάθεση την έδωσε στον ταξίαρχο κ. Μπέλκα. "Περί την 7ην ώραν εκλή -

θην υπό του επιτελάρχου Εθνικής Φρουράς, ταξιάρχου κ. Γιαννακο-

δήμου 1 όστις εκ νέου μο~εγνώρισε για την κίνηση κατά του Μακαρίου, 

νομίζ;ων προφανώς ότι δεν εγνώριζ;α περί τούτου. Τοuανέφερα ότι εγνώ-

ριζ;α τούτο. Την 7.45' διέτα!;ε δέκα άνδρες κ.λπ.". Ισχυρίζ;εται λο ιπόν 
ι ; 

ο κ. Παπαγιάννης ότι το , ειδοποιήσατε σεις 

για το πρα!;ικόπημα. 

http://?.?p/
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2/1 Η (Ε.Μ) 30.9.86 

.r 
ΜΑΡΤΥΣ. Όχι. Ούτε ήλθε καθόλου, ούτε τον ε ι6οτιοίησα τιοτέ τον 

Πατιαγιάννη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μτιασαγιάννης). Ατιλώς εγώ κύριε μάρτυς ή,:}ελα να 
Ι 

ετιισημάνω αυτή την αν .t ί,:}εση των καταθέσεών σας. 

Εγώ δεν. έχω να σας υτιοβάλω καμμιά άλλη ερώτηση. Παρακαλώ 

όσοι εκ των κυρίων συναδέλφων ,:}έλουν να υποβάλουν ερωτήσεις να 

το δηλώσουν για να εγγραφούν, ώστε να τιροχωρήσουμε και να τελειώ-

σουμε και την κατά,:}εση του κ. Πατιαγιάννη η οτιοία ίσως ,:}α απαιτή,. 

σει χρόνο τιερισσότερο ατι'ό,τι απήτησε τιροχ,:}ές και σήμερα η κα-

τά,:}εση του κ. Γιαννακόδημου. 

Ο κύριος Κάππος έχει το λόγο. 
Ι 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Κύριε Γιαννακόδημε, πού υπηρετούσατε στις 

21 Απρ ιλίου 1967 και τί θέση πήρατε απέναντι στο πραςικόπημα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Υπηρετούσα στας Σέρρας. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Και τί :&έση πήρατε απέναντι στο πραςικότιημα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Εγώ επαναλαμβάνω υπηρετούσα στας Σέρρας. Ήμουν εκεί από 

το 19661 όταν τελείwσα τη Σχολή Πολέμου, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Δηλαδή, πότε μά,:}ατε για το πραςικόπημα της 

21ης Απριλίου; 
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ΜΑΡΤΥΣ. Όταν έγινε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Το πρωt; 

ΜΑΡΤΥΣ. Το πρωί, όταν πήγαμε στα γραφεία μας. Μάλιστα, δεν εγνω-

ρίζ;αμε και περί τίνος ακριβώς πρόκειται επάνω εκεί που έίμασταν 

εμείς. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Κύριε μάρτυς, εδώ ο συνταγματάρχης Πούλος 

λέγει ότι πήρατε στο ΓΕΕΦ ένα σήμα που έλεγε τα ε!;ής: "Κινήσεις 

τουρκικών ναυτικών δυνάμεων. Εγκεκριμένη _ υπό του ΝΑΤΟ άσκηση. 

Αυτοσυγκράτηση. Ουδεμία ενέργεια επίδει!;ης". 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν άκουσα τί είπατε; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Επαναλαμβάνω ότι ο Πούλος λέγει ότι πήρατε 
ι 

ένα σήμα στο ΓΕΕΦ που έλεγε: "Κινήσεις ναυτικών δυνάμεων. Εγκε-

κριμένη υπό του ΝΑΤΟ άσκηση". 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν το θυμάμαι αυτό το πράγμα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Για αυτοσυγκράτηση κ.λπ.; 

ΜΑΡΤΥΣ. Αυτό μάλιστα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Δηλαδή τί; Πήρατε σήμα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι. Το λέγανε τηλεφωνι 

http://?.?p/
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ, Ξέiε εσείc αν πιάστηκαν τούρκο ι ά;χμά-

λωτοι nράκτορες ) οι οποίοι ήταν από τις 15 Ιουλίου στην Κύπρο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι αυτό δεν το ςέρω. Ξέρω ότι πιαστήκανε δύο αι χ-

μάλωτοι, ένας συνταγματάρχης διαβιβάσεων και ένας ταγματάρχης 

τε&ωρακισμένων. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Μάλιστα. Υπηρετήσατε υπό τον σrτηγό 

Καραγιάννη κα&όλου; 

ΜΑΡΤΥΣ: 'οχι. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Είχατε φύγει; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Ξέρετε ένα o(v 1161,'_ν / fX"1 ·. · Τσουμή; 

ΜΑΡΤΥΣ: Τσουμή ήςερα δύο συνταγματάρχες. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Αυτός πού ήταν στην Κύπρο. 

ΜΑΡΤΥΣ: 'Ηταν ένας στην Kvnpo. Μου φαίνεται υπηρετούσε στην 

ΚΥΠ . Ήταν και άλλος ενας αλλά δεν ήταν κάτω. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Εσείς δηλαδή πότε φύγατε από την Κύπρο; 
1 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ έφυγα Jστις 6 Αυγούστου nαρέδωσα • ..• 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Α: 6 Αυγού ου. Να με συγχωρείτε ••• 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χοίστος 

λάβει τον λόγο• 

ΜπασαγcάννηΊ_:tκαλώ ~ον 

Ν ~~ 

κύριο Τσιγαρίδα να 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Κύριε ~ρτυς, πότε πήγατε στην Κύπρο 

~~ 
ΜΑΡΤΥΣ: Τις αpχές Σεπτεμβρίου του '73_ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Συνεργασία με την ΕΟΚΑ Β; είχατε 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ προσωπικώς; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Εσείς προσωπικώς . 

ΜΑΡΤΥΣ: 'οχι. Εγώ ήμουνα βοηθός επιτελάρχου, δεν είχα θέση .•• 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δη~αδή η θέση βοηθού επιτελάρχου είναι 

μικρή; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι αυτός ασχολείται με τα γραφέία. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ. : Ξέρετε γιατί σας ρωτάω: Διότι υπήρχαν 
Ι 

αςιωματικοί στην Κύπρο με ανάλογες θέσεις που και συνεργαστή-

κα\Lε ΕΟΚΑ jj είχαν ψευδώνυμα. Μη 
, , 

με την και και σας κανει εντυ-

πωση Δ, γ,ατί σας ρωτάω. 
και ρωτάω και σας-και έχω _, λόγο και το ρωτάω.,...μήπως και σείς 

είχατε κάποιο ψευδώνυμα 6την ΕΟΚΑ Β; 

/ · 
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Ούτε είχα καμία σχεση 1 ούτε τους ήςερα καθόλου αυ-

ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Μήπως μφ,α θυμηθείτε το βράδυ 
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της μεταπολίτευσης .•. 

ΜΑΡΤΥΣ: Πότε δηλαδή; Στις 23,24 •.. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΣΑΣ; Στις 23 Ιουλίου. 

πού ευρίσκεσθοεσείς; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Μάλιστα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Στο Αρχηγείο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Στο Αρχηγείο του ΓΕΕΦ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Το βράδυ μα~ί με τους κυρίους Γεωργίτση, 

Κομπόκη Σκλαβενίτη, με τι ασχοληθήκατε; Όταν πληροφορηθήκατε ότι 

έπεσε η χούντα και έρχεται ο Καραμανλής με τι ασχολήθηκε το 

Στρατηγείο σας; 

ΜΑΡΤΥΣ: Τίποτα. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί με τίποτα. Απ'αυτούς 

έμαθα ότι έπεσε η χούντα και ότι πρόκειται να ρθεί ο Καραμανλής. 

Αυτή -.ν είχαν επικοινωνία, εγώ δεν είχα καμία επικοινωνία με 

την Αθήνα, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Τηλεφωνικά το μάθανε αυτοί; 

φαίνεται. 'Ετσι μου ~\-~, τι τους τηλεφώνησαν 
~ ~ι 
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ατιό τιάνω. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Κύριε μάρτυς σας ρωτάω για τον εςης λό-
1 

γο: Καταθέτουν αλλοϊ · συνάδελφοί σας ότι το βράδυ εκείνο και εσείς 

και όλη η άλλη τιαρέα κάνατε μία ετιιχείρηση. Καταστρέψατε ότι 
) 

υnηρχε στο ΓΒΕΦ για ευνοήτους λόγους. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι 1 όχι τ ίτιοτα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δηλαδή αυτό το καταθέτει ο κύριος 

Παύλος και μνημονεύει και εσάς, fχει κανένα τιροσωτιικό λόγο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Παύλος τιρώτα- πρώτα δεν ήταν μέσα στο ΓΕΕΦ για να ςέρει. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Αυτό είναι το πρόβλημα; Αν ηταν μέσα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ςέρει αυτός, Δεν ηταν μέσα. ούτε κατέστρεψα τίτιοτ ε . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δηλαδή ας σας nώ ότ ι το καταθέτει ένας 

ο οτιοίος ηταν μέσα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αν ήταν τιαρών,να τον φέρετε μτιροστά μου να μου τιεί. Ήμου-

να εγώ μέσα και καταστρέψανε; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Καλά , θα γίνει και αυτό ο Εσείς δεν τιλη-

ροφορηθήκατε το βράδυ εκείνο με τι ασχολήθηκε ο κ. Γεωργίτσης; 

ΜΑΡΤΥΣ : 'ΟΧ ι • 

μάρτυς: 
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Περάσανε 12 χρόνια από αυτά τα τραγι κά γεγονότα. Πιστέυω ότι .___ 

και εσεις πολλά ερωτf.ματα &α ε ιχατε μετά από αυτη την τραγικη 

ιστορια. Και εισ&ε και ένας έλληνας αςιωματικός μεγάλου βα&-

μου. Μπορειτε σημερα να δώσετε μ ι α εςηγηση στην επιτροπη γιατι 

η ενέργεια αυτο το πραςι 
) 

(Ω) 
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/:l 
ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό το ερώτημα το έχω και εγώ μέχρι τώρα και δεν μπορώ να 

το λύσω. Για μένα ήταν ένα παράλογο πράγμα 1 όπως τους το είπα και 

το κατέθεσα και την άλλη φορά. Τους είπα γιατί το κάνατε αυτό; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ : Όταν γυρίσατε στην Άθηνα, κύριε μάρτυς, 

είδατε κανένα από τους μεγάλους πρωτεργάτες; 

ΜΑΡΤΥΣ : Όχι. Όταν γύρισα στην Αθήνα παρουσιάστήκα1 όπως έπρεπε, 

στον αρχηγό στρατού και στον αρχηγό του ΓΕΕ~-, στον Γαλατόανο και 

στον Μπονάνο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Γυρίσατε λο1.πόν από την Κύπρο στις 6 Αυγού-

στου. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι στις 9 Αυγούστου. 
1 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Ναί . . Έχουμε χάσει ΤΟ νησί, έγιναν αυτQ 

που έγιναν, τί είπατε εσείς σε αυτό τον αρχηγό; Δεν του είπατε τίπο-

τα; 

t 

ΜΑΡΤΥΣ: Πρώτα-πρώτα δεν με αφησε νατου πώ. Μου λέει $-1ρθ~από 
1 Ι 

την Κύπρο; Του λέω ήρθα. Μου λέει καλά φύγε και θα σε τοποθετήσω. 
Ι ι Ι 

Αυτός τα ~ίχε χαμένα · εντω μεταξύ . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Ο κύριος Γαλατσάνος) 
; 

!;ΙΙ'\\;Ι 

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Γαλατσάνος μου(έγ~ δεν ςέρω τCnοτα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Τίποτα Πρόεδρε ευχαριστώ,. 
) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστός Μnασαγιάννης): Παρακ!~ τον κ. Φωτόπουλο να λάβει 
το λόγο . 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩ.ΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε μάρτυς, θέλω να σας ρωτήσω το εξ;ής: 

Γνωρίζετε αν υπήρχε στο ΓΕΣ σχέδιο ανατροπής του Μακαρίου και npo 

του nραςικοnήματος του Ιωαννίδη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το ξ;έρω . 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ούτε και στη δεύτερη ~~τροπή; Ούτε,δηλαδή , επί 

..Δε\J ~e.p ε-τ-ε 
Ιωαννίδη, ούτε επί Παnαδόnουλου;(δ'ηλαδή αν ήθελαν και η μιά και η 

άλλη Κυβέρνηση να εςοντώσουν τον Μακάριο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το ξ;έρω . 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού υπηρετήσατε ως βοηθός εnιτελάρχου και οι 

στρατιωτικοί τουλάχιστον εδώ μέσα γνωρίζουν, ότι η θέση του βοηθού 

εnιτελάρχου είναι μιά καίρια θέση, μιά δυνατή θέση σ ' ένα Επιτελείο, 

ερωτώ , ε μnοδίζετο από τους μακαριακούς ή από τον ίδιο τον Μακάριο 

η οχύρωση της Κύπρου με ελληνικές δυνάμεις και η επάνδρωση από αςιω-

ματικούς; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όσον καιρό ήμουν εγώ δεν ήταν 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΔΟΣ: Ούτε το ένα, ούτε το άλλο δεν υπέπεσε στην αντί-

ληψή σας; Μήπως δεν υπέπεσε στην αντίληψή σας ότι υπήρχε μιά διαφορά 

http://e.pe/
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ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό ήταν συνέχεια,fο ότι εμπόδισε να οχυρωθεί η Κύnρος 

δεν υnέnεσε στην αντίληψή μου. Δηλαδή, και στις ασκήσεις nου κάναμε 

και στην κριτική μετά, δεν έγινε nοτέ μία τέτοια συζητήση. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οι αςιωματικοί, οι οποίοι υπηρετούσαν στην 

Κύπρο, μπορούσαν να μην εκτελέσουν διαταγές του Αρχηγού του Γενικού 

Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μπορούσαν. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή, εσείς αποδίδετε ότι υπεύθυνος για ό,τι 

έγινε, είναι εκείνος που εςέδli}Οε την εντολή. Ποιός, δηλαδή, κατά 

την γνώμη σας; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κατά την γνώμη μου, αλλά απ· ό1τ ι συζητεί το, τις εντο-

λές τις πήραν από την Αθήνα, από τον Μnονάνο, τον Ιωαννίδη και δεν 

ςέρω- nοιοί άλλοι ήταν εκεί. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτούς, δηλαδή,εσείς κατά την γνώμη σας θεωρείτε 

υπεύθυνους, γιατί οι αςιωματικοί ήταν υποχρεωμένοι να εκτελέσουν 

τις διαταγές; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, να εκτελέσουν τις διαταγές. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και μιά τελευταία ερώτηση. Όταν έγινε η από-

βαση,εσε(ς εκε(νη την εποχή, π,στεύατε Uό/α, 

.__ __ π..,,ερ( πραγματ.κής πρά&εως ~~ =ήσεων,~ 

πράγματι 
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ΜΑΡΤΥΣ, Πίστευα ότc ε(ναc πpαγμ,ατcκ(!. Ε(χαμε τcc πληpοφοpίεc καc 
τις είχαμε υποβαλει στο Αρχηγείο . Από ετιάνω ότσulτους λέγαμε ότι 

f 

ε χουν συγκεντρωθεί δυνάμεις στην ΜερσΌνη κ.λ.π., την μια μας έλεγαν 

ότι θα κάνουνε ασκήσεις, την άλλη/όταν εκινούντο 1 μας έλεγαν~τι κάνουνε 

επίδειςη δυνάμεως. Εμείς είχαμε πληροφορ(ες ότι πρ~γματι θα έρθουν. 

rιs'°' 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Για να διευκολύνω το Προεδρείο και (οικονόμία 

χρόνου θέλω να μου πείτε ποιός ήταν εκεινος ο οπόιος κινούσε απο 

πλευράς ΚΥΠ τα νήματα στην Κύπρο: Ο κύριος Ζωτόπουλος ώς διευθυντής 

της ΚΥΠ ή ο κύριος Τσουμής; Εκ των δύο 

να τα λέμε ωμά, 

n ~~~ 
r-l'\Jγ ΑΚ . , __ / 

ιός ήταν ο ισχυρότερος για 
Ι 
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({ 
ΜΑΡΤΥΣ: Ο Ζωτόπουλος τότε είχε παραλάβει την ΚΥΠ γιατί πρωτύτερα 

την είχε άλλο~. Και ο Ζωτόπουλος μου φαίνεται οτι ήταν Διοικητής. 
1 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥλUΣ: Αρα λοιπόν , ο κύριος Τσουμής 

ΜΑΡΤΥΣ:Δεν τον ςέρω ούτε καλά καλά αυτόν τον άνθρωπο . Δηλαδή τον 

έβλεπα εκει πέρα καμμιά φορά. Δεν ςέρω αν είχε σύνδεσμο με την 

Αθήνα. Πάντως μου φαίνεται οτι έλλειπε τότε και γύρισε μετά νομίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣίΧρίστος ΜπασαΎιάννηςl: Ο κύριος Ξαρχάς έχει το λόγο. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Σας λέγει κύριε μάρτυς τίποτα το όνομα Τσολάκης; 
1 Ι 

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν ~ταΎματάρχης 1 μου φαίνεται)στο δεύτερο γραφείο. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Μάλιστα, Ο οποίος είναι σήμερα στρατιωτικός διοι-

κητής μιας μεραρχίας. Αυτός λοιπόν έχει κάνει μια έκθεση, όπως 

οτι 

κάνατε όλοι και λέει αν θυμάμαι καλά το πρωί γύρω στις 7 η ώρα 
/ Ι 

πήρε εντολή να έρθει σε σας Ύιατί ζητήσατε να ενισχυθεί ο λόχος 
1 

στρατηγείου του ΓΕΕ~. Και ότι μέσα εκεί στο γραφείο σας ήταν ο κύριοε 

Κοντ1όσης και οταν εςέφρασε την απορία του τι σημαίνουν όλα αυτά, 

}ε.ίveλ.λ.. λέει επι λέ!;ει ο κύριος Κοντοbης "αυτό που θα γίνειfεντολή του 
ΊΟ.. 

ΑΕΔ "και οτι εσείς συγκανεύσατε σ ' αυτά που είπε ο ΚοντWσης. Αυτά 

είναι αλήθεια ή όχι; 

' ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι καθόλου αυτό το ΠΡάΎμα. F;έρω οτι 

ήτα,ν σύνδεσμος του ΓΕΕΦ .μ.ε. την ε ί, rι~νευτ ~}1.ή 

(J}iv 
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11 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Επειδή αυτά γράφει,αnλwς σας τα θέτω. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ: Προηγουμένως 1 nου υπηρετούσε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν F,έρω.Μάλιστα οταν έγινε επιτροπή για τον καθορισμό των 

ορίων ήταν μέσα στην επιτροπή. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ:Αν θυμάμαι καλά είπατε προχθές, σε ερωτήσεις του 
1 

1 

κυρίου Προέδρου για τον Σαμψών. Σας ρωτησε ο Πρόεδρος πως βρέθηκε, 
\ 

που τον βρήκαν, και είπατε οτι αυτός έμπαινε. Ετσι δεν είναι; 

ΜΑ:ΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Εσείς είσαστε αρχηγός του επιτελείου της φρουράς 

έτσι δεν είναι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ήμουν αρχηγός του επιτελείου, μετά έγινα από τις 24 

Ιουνίου. Τότε 1 όσο καιρό ήμουν επιτελάρχης δεν τον είχα δεί. Αλλά 

1 
nαλαιοτερα έμn~ινε καμμιά φορά, ερχόταν. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ; Εσείς λοιπόν που είχατε την ευθύνη των γραφείων 

του επιτελείου, και ~λέnατε έναν ανθρωnο άσχετο εκεί μέσα, δεν 

αισθανθήκατε την ανάγ1tη να ρωτήσετε τι θέλει αυτός εκει μέσα. 
1 

Ι 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν έκανε ~άλτες, αυτός ερχόταν και πήγαινε στον επιτελάρχη, 

ή σε κανένα γραφείο. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Να κ~ν ει τι; 

L-l 
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ςέρω. ~ ~ \ 

\. 
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ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ςέρω. Πρώτα αn'όλα εγώ κακώ~ είχα μείνει επιτελάρχη~, 

οnω~ είnα και nροχθέc, άλλοc ερ έμεινα εnειδή ήμουν νεώ-

τεροc του Γεωργίτση. 

(~) 
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l / l ζΙ;:. 7. . Ζ.Β. 30-9-86 

20 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ. Κύριε μάρτυς εγώ απλά nρό,γματα ρωτάω, απορίες 

αν&ρώπινες.Λέτε .ότι ήταν δύο χρόνια κανονικά που έμεναν οι αςιω:c 

ματικοί κάτω και ορισμένους από εσάς στις 6 Αυγούστου, στις 5 Αυ-

γούστου σας έφεραν πίσω , 'Αν μπορείτε να δώσετε κάποια εςήγηση. 

ΜΑΡΤΥΣ. Οι περισσότεροι, Έφυγαν πολλοί τότε , 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ. Τους έφεραν όλους πίσω; 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι. Εμένα όπως μου είπε ο Καραγιάvνης που είχε έλ&ει 

ο επιτελάρχης και παρέλαβε από μένα εγQ./κατά λά&ος ήλ&α να σε 

αντικαταστήσω, Τώρα από πού το βγάζει αυτό δεν ςέρω, 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ. Μάλιστα. 

''' 

ΜΑΡΤΥΣ, Το πρω'ί με πήραν στο τηλέφωνο fiX,nό την ΕΛΑΥΚ ή ο Γεωργ Cτση1 

ήταν ή ο Παnαγί,ά,yνης , Αεv &υμάμα,ι ποιός fiΧ,Πό ,;ους δύο ήταν , 'ro (1-α-s:-

τέ&εσα κα,ι προχτές , 

ανοησία όπως είπατε κλπ.δεν τους ρωτήσατε τ, &ιf;λετε, γι,ατ, το rιά "' 

ΜΑ,ΡΤΥΣ. Πρώτα τους ε ~ πα απλά το ςέpονν ο~ μονάδες ί· Μην f?p${;}oύy 

nρο αυτών , Μου λέe, eκeίνο,nουΟ,, % τ~;rrουν 
Ίj>(Qt~ 

το !Ξέρουν , 
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ. Και τί ήθελαν να τιετύχουν μ'αυτό; Γιατί το έκα.-..,. 

ναν; Το ρωτήσατε αυτό; Σας έδωσαν καμία εςήγηση ; 

ΜΑΡΤΥΣ. Μετά έλεγαν ότι ήθελαν. Να εςοντώσουν τον Μακάριο.Είχαν 
) 

τιάρει εντολή λέει να σκοτώσουν. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ. Κύριε μάρτυς άν μτιορείτε να ατιαντήσετε, άν δεν 

μτιορείτε τιείτε δεν μτιορώ και τελείωσε . 

ΜΑΡΤΥΣ. Αυτό σας λέω. 

ΑΘΑΝΑΣ ΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ. Εγώ ρωτώ ατιλά ; , Σας λέει ο Γεωργίτσης ή ότιοιος 

δήτιοτε άλλος ςέρει~κύριε Γιαννακόδημε cε λιγο ~άνουμε αυτό, Κα~ 

ρωτάτε εσείς γιατί, τι θέλετε να τιετύχετε; Τί σας λέει; Σας ατια-

Υ Ί;άε ι; 

ΜΑΡ'J:ΎΣ , Τ ~ 

Μ,ΑΡΤΥΣ . Είχαμειτά.ρει εντολf-ι . λέε ι νσ. φ~οτώcονμε 1;ον Μα~ά,ρι.ο, 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑ!;'ΧΑΣ , Αυτό σας ε ίτιε εκείνη την ημέρα ότι τιήραμε εντο-

λή να σκοτώσουμε τον Μακάριο. Μάλιστα. 

Δεν θέλω τίτιοτε άλλο κύριε Πρόεδρε . 

' 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙJ⇒.ΑΝΟΣ , Ποιός Ί;ό ε,τιε 

• . .i !:· 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Παραχαλώ τον χ. Περράχη να. λάβει 

το λόγο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Κύριε Γιανναχόδημε μία ερώτηση μόνο. 
7 

Ε.ιχόνα στην Κύπρο. Οι Τούρχοι έρχονται. Στην Κύπρο ειχόνα από 

σάςΑ}ι Τούρχοι έχουν ςεχινήσει, έρχονται, επιτίθενται, πόλεμος, 

Πάει χαλά; 

Αθήνα.: 'Άυτοσυγχράτηcη άσ1-tηcη εn,δε~eης" ~ χρησ~ΊJ,ΟΠQ\,ώ φράσει,ς 

ερμηνεία ή ερμην εCες α.nό ο-6.ς , 

λύνει . Ενώ χτ:ύπα.γαν α.nό πάνω tια~ μας ~λr;;γα.y μηy ~;qυς χ'"ί,"υnά~;ε , 

Ε~μ βάρδιζαν χαι έλεγαν μην τους πιάσετε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ , Κύριf_Γιανναχόδημε χοιτάςτε ., -Για όλους έίναι 
) 

αυτό το μέγα ερωτηματιχό. Τώρα άν εσείς ήου ζήσατε τα γεγονότα 

από πάρα πολύ χοντά χαι πριν χαι χατά χαι μετά.'....nου είδατε τον 

μnS)Ρείτε να μας πείτε, 

Μnονάνο που τα είχε χαμένα-μπάς χαι τα ει χ ε χα.μένα χα.~ τ:ότε; 

Έiετε τέτοια πληροφορία.; 

http://a.n?/
http://a.n?/
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Σεις όπωc τον είδατε, 
Ι ' .Ι; 

είπατε ότι τα είχε χαμένα. 

4ηλαδή δεν 
, , Ι 

μπορουσε να διοικησει. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όταν γύρισα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Όταν γύρίσατε. Μπας και τα είχε χαμένα και στην 

μάχη επάνω; Έχετε τέτοια πληροφορία; 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν ςέρω,Θχι. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Αν όμως γι'αυτά, κύριε μάρτυς, σεις ή ένας από 

όλους 1 δεν έχετε κάποιες ερμηνείες στο νου σας-πληροφορίες μπορεί να 

μην έχετείαλλά κάποιες ερμηνείες μπορεί να έχετε-'eτι συνέβη τούτο 

ή εκείνο. Παραδείγματος χάριν, μπορεί να τα έίχε χαμένα ο Μπανάνας. 

Και από την ώρα που τα χάνει ο Αρχηγός τα χάνουν όλοι και γίνεται 

όλη αυτή η ιστορία. Η άλλη ερμηνεία: Αν εσείς δεν έχετε κάποιες ερμη~ 

νείες1 σεις που σας έχει βασανίσει το ερώτημα, ποιος να τις έχει; 

εμείς; Πέστε μου 1 λοιπόν1 πως τα ερμηνεύετε} Τι θα μπορούσατε να πείτε; 

Τί έχετε πει στον εαυτό σας; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μπορώ να δώσω ερμηνεία/διότι δεν είναι μόνο αυτό. 

1 
Μετά μας κορο·ί:-δευαν από πάνω. Σας στέλνουμε υποβρύχια, σας στέλνουμε 

αεροπλάνα, δώστε μας στόχους.Και μετά από λίγο δεν μας έστελναν 

τίποτα : Δεν μπορώ να εςηγήσω αυτά τα έκαναν αυτά. 
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;l,ίj 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Δηλαδή δεν μάθατε τίnοτα. 

ΜΑΡΤΥΣ. Τίnοτα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Πλήρες σκότος. 

ΜΑΡΤΥΣ. Τίnοτα. Και όσους ρωτόύσαμε κανένας δεν ήςερε. 

άλλο 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Τίnοταfκύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγ ιάννης) . Παρακαλώ τον κ. Μnαντουβά --να 

λάβει το λόγο. Με την ιδία παράκληση nου έ-κανα -κα~ Οl~ους άλλους 

και στη συνέχεια και στον κ. Π0,nα,ληγ 'ρQ, 

Ορtστε κόpί,ε Μnαντουβά 
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.2Γ 
: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ . Κύριε μάρτυς εσείς c1\οftχ6ητε τον κ. Πα

] 

nαδάκη. 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ. Και επομένως υπεισήλθατε σε όλες τις 

αρμοδιότητες που είχε ο κ. Παπαδάκης μέχρι τότε , Όταν έφυγε δεν 

σαςενημέρωσε σχετικώς με ορισμένες διασυνδέσεις και επαφές που 

εtχε με τοπικούς nαρά.γοvτες; 

( e., 
f,~~,~ 

\ ' 
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ΜΑΡΤΥΣ 'οχ. ι. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Μέχβι τότε ήσαστε βοηθός του κ. Παπαδάκη. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας σας ως βοηθού είχατε επισημάνει ιnι~ί-

τερες επαφές του κ. Παπαδάκη με κυπριακούς παράγοντες; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτός είχ.ε κάνει πολλά χ_ρόνια και γνώpι~ε και πολλούς Κυπρίους. 

ΚΩΝΣΤΑΝΙΤΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Εννοώ επισκέψεις επωνύμων Κυπρίων, όπως του 

Σαμψών και άλλων παραγόντων της ΕΟΚΑ Β' οι · οποί.οι ~ρχ_οντο στον 

κύριο Παπαδάκη. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν τους είχ.α δεί. Και αν ερχόντοuσαν1 δεν θα τους έβλεπα. 

Άλλο γραφεί.ο είχα εγώ, άλλο ο Παπαδάκης. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Δεν υπέπεσε στην αντίληψή σας; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου, ούτε όταν μπήκα στο γραφείο 

του είδα κανέναν. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Ούτε σας έγινε ενημέρωση από τον χ.Παπαδάκη. 

ΜΑΡΤΥΣ; Όχι. Μα καλά-καλά δεν μου έκανε ενημέρωση για τα καθήκοντα, 
) 

γιατί έφυγε γρήγορα. Ήταν στην Αθήνα και κατέβηκε την 1 ·άλλη μέρα ... 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Μας ε~χατε πεί., απαντώντας σε σχετική ερώ-

τηση του κ.Προέδpοu της Επιτροπής, ότι ο στρατηγός Ντενίσης διετήρU 

φιλικές σχέσεις με τον Πρόεδρο Μακάριο. 

ΜΑΡΤΥΣ: Πήγαινε πολλές -Ζ~υnη~ τον επισκέπτετο. 

http://?p??.??/
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Και ότι είχε γίνει συ(ήτηση σχετικά μ ε 

τις πιθανές 6πιπτώσεις που θα ε ίχε η συffί,κνωση του αριθμού των 

αςιωματικών. 

} ,,.. ΜΑΡΤΥΣ: Είχε υποβάλει μια έκθεση , -Ο§._~, και του έλεγε τις 

επιπτώσει ς 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΝΤΟΥΒΑΣ: Πώς το nληροφορηθήκατε αυτ~ κύριε μάρτυς) 

Αυτό· &ας το είπΞ ο κ. Ντcνίσης; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μα, την είδα την έκθεση που είχε κάνει. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Και τί απήντησε ο Μακάριος ; 

ΜΑΡΤΥΣ Του είπε "θα σε καλέσω μετά". Τον κάλεσε μετά και του είπε 

ότι "εγώ αυτό που έχω αποφασίσει θα το κάνω, και f,έρω; τι κάνω". 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Αυτό του είπε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Τον ρώτησα τον κ.Ντενίση "τί έγινε 1/ ", και μου το είπε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Είχατε καμιά πληροφορία σχετικά με την 

προμήθεια Τσεχοσλοβάκικου οπλισμού από τον Μακάριο, την διαρροή 

του γεγονότος αυτού στη δύναμη την ειρηνευτική του ΟΗΕ, τη δέσμευση 

του οπλισμού κλπ . ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Το έμαθα όταν πήγα κάτω. Είχ ε γίνει πι::wτύτερα. 
ι 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Τί ακριβώς ε ί χατε μάθει; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ότι είχε έρθει ένα καράβι-τώρα 
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:;zg 
δεν !;έρω- και επενέβησαν οι ΟΗΕδες; και είπαν να μη βγεί. αλλά μου 

φαίνεται, δεν εtμαι βέβαιος ότι τελικά βγήκε . Δεν F,έρω, γιατί εγώ 

δεν ήμουν τότε κάτω. Αn'ό,τι άκουσα . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Δηλαδή τα όπλα αυτά ήταν Τσεχοσλοβάκικα 

με το ΓΕΕΦ 

τα οποία αγοράστηκαν σε crοv.εννόη:ση/61ηd τον •ΠρόεδρΌ_ }kι,κάριd. · ' ·tτ~ι 

δεν είναι; Αυτή είναι η πληροφορία που είχατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ : Ότι ήταν ενημερωμένο το ΓΕΕΦ για την προ-

μήθεια αυτού του υλικού. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν f,έρω, σας λέω αn'ό,τι άκουσα. Δεν μπορώ να έχω ... 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Θα ήθελα τη γνώμη σας πάνω σ'αυτό κύριε 
Ι 

μάρτυς. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν !;έρω. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Γιατί εδώ ειπώθηκε από πολλούς ότι ο Μακά-

ριος; απέβλεπε στην αποδυνάμωση των εθνικών δυνάμεων στην Κύπρο με 

τον περιορισμό του αριθμού των αf,ιωματικών. Ενώ nαρουσιά~εται από 

την άλλη πλευρά κατόπιν συνεννοήσεως; και με την Ελλάδα και με τους 
Ι 

Έλληνες αf,ιωματικούς; στην Κύπρο, να προμηθεύεται υλικό, πράγμα που 

δείχνει εντελώς το αντίθετο. 

Και μια άλλη ερώτηση: • Ηταν 

QW 
ο π~ο υποδωcκητής 
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:Zf 
της ΕΛΔΥΚ αυτός ο οπο(ος σας ανεκοίνωσε την απόφαση της Αθήνας για 

πραςικόπημα, ή ο Γεωργίτσης; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν !;έρω , δεν το θυμάμαι καλά. Ένας από τους δύο ήταν. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Καλώc. 

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 
f 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Παρακαλώ τον κ.Λιβανό να λάβει το 

λόγο, με την ίδια παράκληση. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα υποβάλω μόνο δύο ερωτήσεις. 

Και αυτές δεν έχουν σχέση με τα γεγονότα1 κύριε μάρτυς. Απλώς 

θέλω να μορφώσω γνώμη και εγώ και η Επιτροπή, για την προσωπικότητα 

ενός αςιωματι κού που έρχεται εδώ και για το πώς σκέπτεται. 

Θα κάνω ένα μικρό, πολύ μικρό πρόλογο. Συνήθως - έχουμε μάθει:--

σεις οι στρατLωτLκοί γράφετε απομνημονεύματα κρατάτε σημειώσεις, 
J 

διηγείσθε μεταςύ σας παλιές ιστορίες και εν πάση περιπτώσει όλη αυτή 
/ 

η περίοδος της ~ωής σας σας συνοδεύει και στη συνέχεια 

Αλλά εδώ στις πιο καίριες ερωτήσεις, στις }ιpίσιμες ερωτήσεις, 

σε ερωτηματικά τα οποία όχι ο ,~ στρατιωτικός, ο οιοσδήποτε πολίτης θα 

, απαντήσατε 
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(Θ) 

1 / 1 δ (Ε.Η) 30.9 . 86 

(Συνέχεια κ. Δ . Λιβανού) . 

'οταν έχουν τιεράσει τόσα χρόνια αττό αυτό το δράμα το οττοίο έγινε, 

το δράμα και εν ττάση ττεριτττώσει,η μαύρη σελίδα του στρατού μας, 

όχι μόνο τούτης της ττεριόδου αλλά όλων των ιστορικών ττερ.ιόδων της 
1 

ττατρίδος μας, αττό αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τους νεωτέρους -η μόνη 

μαύρη σελίδα στο στρατό μας είναι αυτή και δυστυχώς είστε τταρών 

να το μάθετε, 

κι εσείς- ττείτε μου και ττείτε και στην Ετιιτροττή 1 ττώς δεν θελήσατε'( 

σαν ιδιώτης ττια όταν αττοστρατευθήκατε όταν κουβεντιάζατε με τους 
1 \ 

συναδέλφους σας, Δεν σας γεννήθηκε η αττορία, δεν σας γεννήθηκαν 
.,) 

ερωτηματικά, δεν είχατε την αγωνία; Έχετε τταιδιά; 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Δεν σας ρώτησαν τα τταιδ.ιά σας,.. ττου ρωτούν 

συνήθως τα τταιδ. ιά των στρατιωτικών~ ττα.τέρα τι . έκανες εκεί, και 
' 

συνήθως ττεριμένουν ανδραγαθήματα . Σεις δεν ε ί χατε αυτή την αγωνία; 

καν.είς, Θύτε τα τταιδιά σας να μάθετε τουλάχιστον πώς γίνατε και 
) 

σεις, άθελά σας ή ηθελημένα, ττρόξενος αυτής της καταστροφής; 

πώς είναι δυνατόν; Για πέστε μου. 

ΜΑΡΤΥΣ. Σας είττα, ότι είχα το ερ(ι.)τηματικό και ακόμη το έχω. /:,.εν 

μπόρεσα να μάθω. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ . Μα, δεν είναι δυνατό-
·~ J ο Qlν'-f' 

ερωτηματικό . 

http://tta?d.??/
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ι 31 
ΜΑΡΤΥΣ. Δεν μπόρεσα να μάθω -~ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Μα , δεν μας το είπατε ότι 1 ρώτr,σα συναδέλφους 

και κανείς δεν. ήςερε. Δεν. ήςερε κανείς, .είναι άγνωστα όλα αυτά! 

ΜΑΡΤΥΣ. Κανένας δεν μου έλυσε την απορία. Το είπα αυτό. Αυτό το 

ερώτημα κανένας δεν μου το έλυσε. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ . Και μία ακόμα ερώτηση: 

Σε ις σαν αςιωματικός είχατε ορισμένες ευθύνες και μία ατιό 

αυτές τις ευθύνες είναι να προστατεύσετε αυτούς ο ι οπο ί οι υnηρε-

τούν υπό τας διαταγάς σας . Τί ευθύνη πήρατε εσε ί ς έναντι των 

ανθρώπων αυτών, αςιωματικών, υnαςιωματικών, οπλ ιτών , όταν βάλλο-

νται, και σεις ~-,...__,. έχετε την ευ&ύνη τους εφόσον είστε ο 
1 

ηγέτης τους, ν.α~σας λένε μη χτυπήσετε, Ψυχραιμία. Δεν αισθάνεσθε 
1 / 

κάποια ευθύνη έναντι αυτών των ανθρώπων να κάνετε κάτι; Πώς δεν 

κάνατε; 

για 

ΜΑΡΤΥΣ. Ό,τι ήταν να κάνουν , το κάνανε. Και /τις μονάδες που βγά-

λανε το βράδυ ατιό τους καταυλισμούς τους , πήρε την εύθύνη ο Αρχη-

γός, ο Γεωργ ί τσης που. ήταν κάτω. 
) 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ. Σ εις λέω, τί κάνατε. 

ΜΑΡΤΥΣ. Εγώ δεν είχα το δικαίωμα να διατά!;ω, ο επιτελάρχης μόνο 

το επιτελείο του 

την διατάςω . 

διοικεί. Δηλαδή 

Ί~ '-

εγώ να 
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52 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ . Εγώ δεν σας ερωτώ αν είχατε το διχα ίωμα , αυτό 

το ξέρουμε , μας το είπατε . Σεις νι.ώσατε την ευδύνη του στρατ ιώτη , 

άσχετα από τις δ ι αταγές των ανωτέρων ; Δεν ν ι ώσατε την ανάγχη να 

χάνετε χάtι , άσχετα από τις διαταγές ; 

ΜΑΡΤΥΣ. Την αισδάνδηχα την ανάγχη, αλλά τί να έχανα; Δεν μπορούσα 

να χάνω τίποτε, δεν είχα τη δύναμη να χάνω. 

ΔΙΟΝΥΣ ΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ. Καλώς , ευχαρ ι στώ . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης ). Παραχαλώ τον χύριο Παπαληγούρα 

να λάβει το λόγο . 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ . Θέλω να συμπληρώσω μόνο την τελευταία 

ερώτηση . 

Κύριε μάρτυς , θα ήδελα να εξηγήσετε~ είναι μία απορία της 

Επιτροπή~ όταν τα ανώτερα από σας , έστω, χλιμάχια από την Αθήνα , 

σας συνιστούν αυτοσυγράτηση , αλλά συγχρcpνως, όπως σεις ομολογήσα-

τε πριν από λίγο , ε ί στε πεπε ισμένος ότι οι Τούρχοι αποβ ι βάζοντα ι, 

δεν χάνουν άσχηση απλώς , η φυσιχή αντίδραση χα ι μάλιστα ενός 

στρατ ι ωτικού; ποίά είναι ; Είναι να πειθαρχήσει στις οποιεσδήποτε 

εντολές ή να αμυνθε ί; 

ΜΑΡΤΥΣ . Κανονιχώς πρέπε ι να πειθαρχήσει 

ήλθε εντολή από το Αρχηγε ί ο να μην χά ,, 

ωι! 

εντολές 
) 

εφόσον 

ο Αρχηγός βέβαια 
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του ΓΕΕΦ, όχι εγώ~ 

~3 \λQL 
Δεν μπορούσε να κάνει τίποτε f;;ό την 

πίεση όλων εμάς στο τέλος έκανε κάτι. Έβγαλε τις μονάδες έςω 

από το βράδυ κα ι δεν τις βρήκανε όταν πήγαν να χτυπήσουν . 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. Αυτό που λέτε . έρχεται σε αντίφαση με 

την πρώτη σας παρατήρηση . Εδώ δεν είναι ή λίγο ή πολύ. Θέλω να 

μου εςηγήσετε πώς το αισθάνεσθε εσε ίς. Εάν υπάρχει μία τέτο ια 

εντολή πειθαρχέίτε ούτως ή άλλως; 
) 

ΜΑΡΤΥΣ. Πρέπει. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. Η απάντησή σας δεν είναι !Ξεκάθαρη, όταν 

αμέσως πριν είπατε ότι κάποιες μονάδες έβγαλα. Δηλαδή τί κάνατε; 
1 

ΜΑΡΤΥΣ . Όχι εγώ, οι άλλοι βγάλανε. Δεν ε ίχα το δικαίωμα . 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. Κάποιοι άλλοι δεν πειθάρχησαν . 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ . Θέλω να μου εςηγήσετε , υπάρχουν ειδικές 

συνθήκες που συνέβη αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ . Υπήρχε μία διαταγή και δεν μτωρούσε να ενεργήσει ο Αρχη -

γός του ΓΕΕΦ. Αυτή . ήταν η δ ι αταγή . 

(ΒΑ) 
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(δ.) 

1/1ΒΑ Ε.Σ . 30.9.1986 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ: 'Αλλο ε1c,'f Ανθρc,'πινα να το πάρουμε. 
Νομίζ°;c.ι' ότι κάθε ένας. έχει αυτοματισμούς. Όταν βάλλετε 1 επιστρέφει 

τα πυρά. Αν μη τι άλλο1 να επιβιcl'σει. Ξεχνάc.ι- τις συγκεκριμένες 

ευθύνες που είχατε. Εσεις να επιβιC:-σετε, οι στρατιc,-τες σας. 

Δεν το κάνατε. κάποιοι ιδιάζοντες λόγοι, κάποιες ιδιαίτερες συνθή-

κες, που έχουν να κάνουν με την περίοδο εκείνη τη συγκεκριμένη, 

είναι ο λόγος για τον οποίο δεν αντιδράσατε, όπc.ι-ς θα περίμενε 

κανείς, Αυτόματα κάθ.ε άνθρc.ι'πος να αντιδράσει ; Θέλc.ι' να πc.ι' ότι δεν 

με ικανοποιεί η αφοριστική τοποθέτηση . ότι εγc,- είχα αυτές τις εντο
l 

λές και έμεινα με τα χέρια σταυpc.ι':μένα. Μήπc.ι-ς υπήρχαν κάποιες ιδιαί-

τερες συνθήκες, εκείνη την εποχή, που δεν σας επέτρεψαν να αντιδρά-

σετε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν υπήρχαν ιδιαίτερες συνθήκες. Απλc,-ς ο Αρχηγός του ΓΕΕΦ 

έπαιρνε εντολή από τον Αρχηγό του ΑΕΔ . 

ΑΝΑΣΤΑΣ ΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ: Δηλαδή τα Επιτελεία, τα Επιτελικά Γραφεία, 

λειτουργούσαν σε απόλυτη τάΕη. 

ΜΑΡΤΥΣ: Τα Επιτελεία ήταν σε απόλυτη τάf,η. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ : Δεν υπήρχε κανένας ... 

Ρ~ΥΣ : Υπήρχε . Είχαν αρχίσει να βγάζουν ορισμένες Μονάδες και αυτές 

ρα τις διαταγέςJ3tβ, ια. Έκαναν εισηγήσεις στον Αρχηγό να επιτε-
,1 Jj,\}--,( 
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g.r 
θούμε, να αντιδράσουμε , αλλά περίμενε διαταγή από πάν<.ι'. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ: Το πρα!;ικόπημα δεν είχε επιφέρει καμμία 

ανισορροπία ή αναστάτιι'ση; 

ΜΑΡΤΥΣ: Οπ<.ι'σδήποτε, είχε επιφέρει αναστάτ<.ι'ση. Δεν μττορε: ί να μην 

είχε επιφέρει αναστάτ<.ι'ση. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ: Η ιεραρχία λειτουργούσε; Εα;ιςείχατε το 

αίσθημα ότι όταν διατάF,ετε κάποιον ιεραρχικά υφιστάμενό σας, θα 

πειθαρχήσει ασυζητητί)ή είχατε το αίσθημα ότι παράλληλα με σας 

λειτουργεί και κάποια άλλη ιεραρχία; 

αυτσί 

ΜΑΡΤΥΣ: Η ιεραρχία που υπήρξε από το πραF, ικόπημα;~ οι.. ΠΡ<.ι'τεύθυ-

νφL . 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ: ΕυχαριστC.:, κύριε Πρόεδρε. 
1 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγιάννης) Παρακαλ~, τον κύριο Ζακολίκο να 

λάβει το λόγο. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Κύριε μάρτυς, ήσασταν βοηθός επιτελάρχου στο 

ΓΕΕΦ, με επιτελάρχη τον Παπαδάκη. Πείτε στην Εττιτροττή, τί κάνει 

ο βοηθός επιτελάρχη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ο βοηθός επιτελάρχη συντονίζει τα γραφεία, το 3ο, το 2ο 

και το 60. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ, Τρίτο γψ ~n,.χe ,ρήσε,c. Δεύτερε 
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γραφείο 1 ττληροφορίες;;. 'οταν έφυγε 
5 6 . 
ο Πατταδάκης;; εσεις;; γίνατε εττιτελάρχης 

Εφημερίδες;; διαβά~aτε όταν ήσασταν βοηθός;; εττιτελάρχη; 

ΜΑΡΤΥΣ : 'Οχ ι . 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΔΙΚΟΣ: Είχατε διαβάσει στις;; εφημερίδες;; ότι ο Πατταδά-

κης;; εθε<φείτο Αρχηγός;; της;; ΕΟΚΑ Β'; 

ΜΑΡΤΥΣ: Στις;; κυττριακές;; εφημερίδες;;. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΔΙΚΟΣ: Βεβαίu'ς;;. Ποιές;; εφημερίδες;; είχατε διαβάσει; 

ΜΑΡΤΥΣ: Τις;; κυττριακές;;. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΔΙΚΟΣ: Το είχατε διαβάσει αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΔΙΚΟΣ: Το διαβάσατε. 'οταν τταρέδιδε ο Πατταδάκης;; 

το Εττι τελε ίο, τ ί ενημέρc,.-ση σας;; έκανε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Καμμία. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΔΙΚΟΣ: Καμμία; Και σεις;; τL του είττατε; 

ΜΑΡΤΥΣ : 'Εφυγ ε . 

1 
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΔΙΚΟΣ: Τι έφυγε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Σας;; είττα. ότι έφυγε αμέσc,.-ς;;. Ήταν στην Αθήνα, κατέβηκε 

μου τταρέδu'σε κάτι χαρτιά εκεί ττέρα και tγv)'& . 

' ' Μοναδα~ 
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ΜΑΡΤΥΣ: ·οχι. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΔΙΚΟΣ: ·οσες:; μονάδες:; παραλάβετε, κατά τη διάρκεια 

της:; καρριέρας:; σας:; μέχρι τότε, τις:; παραλαμβάνατε . έτσι; 'Εφευγε ο 

διοικητής:; και σας:; άφηνε χαρτιά ; 

ΜΑΡΤΥΣ : ' Οχ ι . 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΔΙΚΟΣ: Δεν του είπατε Πίl'~ύγεις:; και δεν με ενημερC:'
/ 

νε ι ς:;; 

( ΠΑ 
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11 

ΜΑΡΤΥΣ: Του είnα δεν με 
$ r;z e, 

ενημερώσατε :. J<αι λέει 1 εσύ ήσουν εδώ μέσ3 τι να 

σε ενημερώσω τα ςέρεις ~1 
) 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Καλά σας είnε ο Παπαδάκης. Εδώ ήσαστανJόλα τα βλέ-

nατε, όλα τα ςέρατε. Αφού ήσασταν εκεί μέσα εςακολουθείτε και λέτε 
ι 

στην Εnιτροnή ότι δεν γνωρί~ετε τίποτα για τις δραστηριότητες του Παnα-

δάκη; Εδώ έχει βουήςει οl'ύnος. 

ΜΑΡΤΥΣ: Αnό τoν .. ·rjno1 ναι . 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Δεν του είnατε1 φεύγεις κύριε Παπαδάκη. Εδώ γράφουν 

ότι είσαι αρχηγός της ΕΟΚΑ Β'. Εδώ γράφουν ότι εσύ οργανώνεις nραςικό-

J! 
nημα κατά του Μακαρίου. Δεν τα είπατε αυτά ; 

ΜΑΡΤΥΣ: 'Οχι. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Κύριε μάρτυς, όταν ήλθατε να καταθέσετε σ·αυτήV 

την Εnιτροnή 1 ήλθατε με την πρόθεση να βοηθήσετε να βγεί η αλήθεια1 ή 

ήλθατε να λέτε όχι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι ήλθα με την πρόθεση να βγει η αλήθεια. 
1 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Σε τι μας βοηθήσατε; Τι μας είπατε ότι ςέρετε) 

ΜΑΡΤΥΣ: ·~τι ήςερα το ε~nα. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Μου δίνετε την εντύπωση ότι αν ρωτούσα ένα δεκα-

νέα 
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ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ςέρω, μπορεL. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Και η εντύπωση αυτή είναι δυστυχώς πάρα πολύ 

σημαντική για την επιτροπή. Έχετε κάτι να φοβάσθε και δεν λέτε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν έχω τίποτα να φοβάμαι. ·gτι ήςερα το είπα. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Τότε 1 γιατί δεν δίνετε στοιχεία; 

ΜΑΡΤΥΣ: Τι στοιχεία να δώσω; ·~τι ήςερα τα έδωσα. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Δεν μάθατε και δεν είδατε τίποτα δηλαδή, ούτε 

ακούσατε τίποτα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Τι να μάθω; 

1 oz 
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Μένω μ'αυτήJτην εντύnωση ( δεν μας είπατε τίποτα 

απολύτως. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Θα ήθελα και γω να παρέμβω. 

Προηγείται εμού ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Λάσκαρης 

και ο κύριος Βασιλειάδης, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τούτο: 

- j.ι/g,_ 'ϊffJoff~p ,JJfv; 
Θα σας δείςουμε τώρ~Ιουνίου του'74 της ΕΟΚΑ Β'. Η 

ΕΟΚΑ Β 'λο ι nόν I αναγγ έλμι ότι εςετέλεσε τον ειδεχθή - όπως λέει -

βασανιστή Ανδρέα Σεϊμένη καιπροειδοnοιtί ότι αυτό αποτελεί την έναρ-

/ 
ςη και ότι θα συνεχιστεί κλπ. Αυτή✓τηντροΉ111,p~ςη;η οποία προφανώς κυ-

κλοφόρησε στην Κύnρο,~nου ήταν προειδοποιητική - την κο c νοnοιεί η 

ΕΟΚΑ Β' " Εncτeαι:ιΕΦ Παπαδάκη". vτάμeνό σας δηλαδή. 



52 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

3/1 ΠΑ ΒΠ 30.9.86 

ι1ο 
Αυτή την nροκύρηςη nου ίσως την είδατε ή την διαβάσατε ως 

ιδιώτης 1 &α κυκλοφόρησε ασφαλώς στην Κύnροl tέν nήρατε χαμnάρι ότι 

είχε κοινοnοιη&εί στον κύριο Παnαδάκη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Θα την nήρε nροσωnικώς αυτός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Αφού κοινοnοιή&ηκε αυτή η nροκύρηςη 1 

ασφαλώς εκοινοnοιούντο και άλλα, εnίσημα έγγραφα της ΕΟΚΑΒ~το εnιτε-

λείο σας, στον εnιτελάρχη.Δεν πήρατε χαμnάρι τι γινόταν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Θα τα έπαιρνε nροσωnικώς αυτός. 

ΠΡΟΕΔ:?ΟΣ Χρίστος Μnασαγιάννης): Το nαρέλαβε ο Παnαδάκης. Δεν σας το 

διάβασε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μου το είχε διαβάσει. Πρώτα - nρώτα ο Παnαδάκης δεν με ενη-

μέρωνε nοτέ για τέτοια πράγματα. 

-vν {'Α ,,;(!-τ:ι~ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Ας του εnιδειχ&εί (η nρο-1?1p11ςη να 

δούμε αν την έχει δει nοτέ. 

,f ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Όταν την nαραλάβατε 1 δεν τη διαβάσατε; 

ΜΑΡΤΥΣ : Όχι . 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Τι nαραλάβατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ένα φάκελλο με σχέδια. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Ούτε χαρτιά, ούτε τ~τα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι ) τίnοτα τέτ;~/;° Θα τα nήρε μα,ζ-l_t ου. 

ΩvνJ 
'-
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΔΑΚΗΣ: Μα }κύριε 
L;Ι 

Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν να μας λέει 

τέτοιες αφέλειες. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάει στον εισαγγελέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Κύριοι συνάδελφοι, νομίζετε ότι μετά 

από αυτά που μας λέει ο μάρτυς είναι αναγκαίο να συνεχιστούν οι ερωτή-

σεις ή να σταματήσουν; 

Ι 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΔΑΚΗΣ : Τι σχέδια; ντροπή σας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ότι σχέδια είχε. 
ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρίστος Μπασαγιάννης): Είναι άλλοι τρεις εγγεγραμμένοι εδώ. 

Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Λάσκαρης και ο κύριος Βασιλειάδης. 

Παρακαλώ να ερωτήσει ο κύριος Παναγιωτόπουλος. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΔΟΣ: Επειδή φοβάμαι ότι στο τέλος η Επιτροπή θα 

συσκέπτεται επί ώρες για να αναλύσει τη λέςη «αυτοσυγκράτηση'" θέλω να 

σας ρωτήσω το εςής: Σας Το δέχομαι. Ερμηνεύστε μου 

εσείς τη λέΕη 4hυτοσυγκράτηση~ 

ΓΡ 
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Εάν n.x. σας συνελάμβαναν δύο Τούρκοι οι οποίοι άρχι6αν να σαQ 
) 

γδύνουν και εκείνη την ώρα είχατε τη1ευκαιρία να επικοινωνήσετε 

με τον αρχηγό του στρατού και του λέγατε,ότι αυτό και αυτό παθαίνω 

αυτή την στιγμή κύριε αρχηγέ και σας έλεγε αυτός : Αυτοσυγκράτηση . 

Εσείς πώς θα αντιδρούσατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: , Αυτό ήταν nροσωnικό . . Θα αντιδρούσα προσωπικά. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σας είnαγ αυτοσυγκράτηση. Τί θα πει 

αυτοσυγκρατηση ; Αυτοσυγκράτηση θα πει ότι μπορείτε να βλέπετε 

τους Τούρκους να βγαίνουν να σας τσακί6ουν να σας δέρνουν και σέις 

να μην κάνετε τίποτα; Αυτό θα πει αυτοσυγκράτηση; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό θέλανε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛCΣ: Δεν θα πει αυτό αυτοσυγκράτηση στρατηγέ. 

Αυτοσυγκράτηση θα πει ότι εάν δεν σας ενοχλήσουν ή δεν σας προ-

καλέσουν ,κρατηθείτε. Όμως εδώ επρόκειτο περί καταφι:':ρου προκλήσεως. 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό έγινε και μετά. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Υπάρχει όρος στρατιωτικός αυτοσυγκράτηση ; 

ΜΑΡΤΥΣ : ' Οχ ι . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης}: Παρακαλώ τον κύριο Λάσκαρη να 

λάβει το λόγο . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΡΗΣ, ,4~1ψα πολύ απλή = 0 σύντομη ερώ-
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τησ~ Είπατε προηγουμένως σε σ~~iσή σας με συνάδελφο ότι ο Γεωργί-

τσης σας είπε . όταν τους είπατε ποιός είναι ο σκόπός του πρqςικο
ι 

πήματος σας είπε ότι είναι η δολοφονία του Μακαρίου. ΑπΈκείνη την 
) 

, 
στιγμή λο ι πόν γνωρί~ατε πούλ;; είναι ο σκοπός του πραςικοπήματος αυ-

1 
τού; Δολοφονία. Κα ι θα ήθελα να σας ρωτήσω, στην έννοια της στρα-

τιωτικής πειθαρχίας περιλαμβάνονται και εγκλήματα κοινού ποινικού 

δικαίcυ; Περιλαμβάνονται οι δολοφονίες ; Εάν cχι θα ήθελα να μας 

πείτε πώς αντιδράσατε εσείς όταν ακούσατε αυτόν το~ Έλληνα ας ιωμα
) 

τικό να σας λέει κινητοποιούμεθα όλοι1 εμπρός να σκοτώσουμε τον 

αρχηγό του Κράτους , τον οποίο ήρθαμε να προφυλάςουμε. Πέστε μου 

σας παρακαλC.:, πως αντιδρά.σατε . ,ι.αι τι του είπατε/ 

ΜΑΡΤΥΣ : Δέν μπορούσα να αντ ι δράσω εκεί κάτω που ήμουνα . Δηλαδή να 

σηκωθώ να φύγω και να πάω, πού να πάω; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Δηλαδή δεχθήκατε ότι συμμετάσχετε •.. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι δε σuϊιετείχα •.. 

'οτι 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ : /συ~ετάσχετε στWϊκώς. Σας είπε ότι πρόκειται 

να δολοφονήσουν και σεις το απεcεχθειτε με την στάση σας. Πώς κρί-

νεται αυτό ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτά μου τα είπε μετά. 

http://?.a?/
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Ζιt; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Εάν εσείς ήσασταν στη θέση τη δική μου 

και ρωτούσατε και σας εδιναν αυτή την απάντηση/ τι θα λέγατε; Τίπο-

τε άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης);Μα, κύριε Λάσκαρη μας απάντησε 

σ'αυτό. Μας είπε ότι τον ενδιέφερε και γι'αυτό ρώτησε να μάθει 

εάν είναι ειδοποιημένες περί του πραςικοπήματος όλες οι μονάδες. 

Αυτό ήταν το πράγμα. Δεν είχε καμμία άλλη απορία ο κύριος μάρτυς. 

Ηγετικό στέλεχος του στρατού. 

Ο κύριος Βασιλειάδης έχει το λόγο . και είναι ο τελευταίος. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Πριν απc- λίγο απαντώντας σε ένα ερώτημα του 

κυρίου Παπαληγούρα νομί~ω, είπατε κάτι ή εγώ κατάλαβα λά.θος ίσως 
) ,, 

ότι υπήρχε κάποια ειδική διαταγή)ο κύριος Γεωργίτσης να μην παίρνει 

απόφάσεις κατά την διάρκεια τωv επιχειρήσεων των τουρκικών εάν προ-

ηγουμένως δεν ρωτάει τον ΑΕΔ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Δεν ήταν τότε η διαταγf,. Η διαταγή ήταν από πρωτύτερα. 

Δεν είχε το δικαίωμα ο αρχηγός του ΓΕΕΦ να ενεργήσε ι άνει: εγκρίσεως 

του αρχηγείοu 1 έστω και αν ακόμη προσγειών ετο ελικόπτερο. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΔΕΙΑΔΗΣ: Σας παρακαλιΖ: λίγο να το καταλάβω και εγώ αυτό. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δηλαδή δεν ήλθε τότε ποu Γεωργίτσης διοικητής αλλά 
) 
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ΓΡ (Γ.Π.) 30- 9 - 86 

η ταν παλαL 6τερη αυτή η δLαταγη. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ; ΠερLελαμβάνετο στο σχεδ L Ο εΠLΧεLρησεων η ηταν 

καπο Lα δLαταγf προς ••. 

ΜΑΡΤΥΣ : ΠροσωπLκή δLαταγη προς τον αρχ~γό του ΓΕΕΦ ήταν. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΔΕΙΑΔΗΣ Ώστε uπάρχεL έγγραφc που έχεL εκδοθεί από 

το Αρχηγείο Ενόπλων Δι.:νάμει.;ν πι:χ:Jς τον αρχηγό του ΓΕΕΦ το οποίο 
,) 

σας παρακα;r:, λc,γω της οττουδ LαLότη τός τοu7 να μας πεί τε τL θυμάστε 

να nερLλαμβάνεL αυτό το έγγραφο καL πότε περίπου ελήφθη. 

ΜΑΡΤΥΣ : Αυτό nρέπε L να ε ί χε έλθε L πολ{, J,(Q LΡό . ΜLα μέρα nou κάναμε 

κρLτLκή κάττο L ας ασκf,σε<,,;ς κα.L είπε κάποLος ότL αν έλθουν τα ττλοία 

σε απc,σταση τόσων μL λ ίων θα nρέπεL λέεL να κτυπήσουμε καL είπε τότε 
1 1 J 

ο αρχηγός ότL δεν έχουμε το δLκαίωμα δLcτL uπάρχεL μLα δLαταγf, 
/ 

που μας απαγορε{εL να ενεργήσουμε ανευ εγκρίσεως του Αρχηγείου 

Ενόnλιcν Δυνάμεων . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΔΕΙΑΔΗΣ . Έχετε δεL με τα μάτLα σας την δLαταγf, την προ-

ΜΑΡΤΥΣ : ΝαL ήτανε μLα μάλLστα cε ένα τσLγαρcχαρτο γραμμένη. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΔΕΙΑΔΗΣ : Με συγχωρείτε δεν άκcuσα . 

ΜΑΡΤΥΣ : 'Ηταν γραμμένη σε χαρτί Ψ~λό όχ L απ'αυ 

Την θuμάμαL nou την κράταγε καL μας την 

~IΛ) ;{) 

.J\Jr'i' 

του πολυγράφου . 
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5/1 ΓΡ (Γ.Π. )' 30- 9- 86 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: ΚαL τα έλεγε έτσL καθαρά ; Δεν έχετε καμμία 

αμφ L βcλ ί α 

ΜΑΡΤΥΣ : 'θτ L Cf;Lα κά3ε ενέργεLα πρέπεL να έχεL εντολή από το Αρχηγείο 

Ενόπλ~ν Δυνάμεων. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ ΙΛΕΙΑΔΗΣ : Ημερομηνία εκδόσεως f! περ ί που χρόνος εκδόσεως __ _; 

ΜΑΡΤΥΣ : Δεν θυμάμαL . Αυτό δεν το θυμάμα L γLατί δεν είχε περάσε L απc, 

τα χέρ L α μου αυτή η δLαταγή. Ήταν προ ωπι ,. ή τιρος τον αρχηγό . 

-/l\ \ v\ ~ 
( ΕΖ ) ,Jν~ ~-
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(i t') 

1 /2 ΕΖ Ε,Κ. 30.9.86 -- . ... ---------------------· y r 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ : 1974; 1 973 ή 1972; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι 1 972. Πρέπει να ήταν 1974 . Αρχές; 1974 μπορεί να ήταν ,, 

ή τέλος; 1973. Δεν Εέρω. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Αυτή θα μπορέσουμε να την βρούμε ; Θα πρέπει να 

1 
είναι τώρα που j Σ το npoσωn ι κό αρχείο ας; :nούμ ε, στα έγγραφα τα npoσωn L κά 

τουtΕΕΦ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Δεν Εέρω. Αυτό θα πρέπει να είναι στο γραωείο τουΓΕΕΦ κάτω 

στη Κύπρο. Θα πρέπει να ήταν εκεί πέρα στο φάκελλο του αρχηγού. Δεν 

ςέpω αν είναι εκεί ή αν είναι επάνω. Δεν f,έpω τι έχουν κάνει εκεί κάτω 
t 

με τα χαρτιά αυτά. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε που μπαίνω σε λεnτο -, 

μέρειες; αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι σοβαρό. 
1 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος; Μnασαγιάννης;) :Πάντως; . νομί[:ω ότι έχει εF;αντληθεί 

ο μάρτυς;. Δεν φρονώ ότι μπορεί να αποδώσει. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Το θέμα πάντως; είναι ενδιαφέρον/έχω την εντύπωση , 

Κύριε μάρτυς;,μια τελευταία ερώτηση:Δεν διευκρίνι~ε η διαταγή 

για τι θέματα έπρεπε να nαCρνε ι την έγκριση; 

ΜΑΡΤΥΣ : Για όλα τα θέματα. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Για όλα; 

ΜΑΡΤΥΣ : Για όλα τα θέματα που είχαν ενέργειες; των Τούρκων 
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2/2 ΕΖ Ε.Κ. 30.9.86 

κα L την άμυνα Τη 5 Κ ~γ,οu . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ:Κύριε Πρόεδρε παρακαλώ να μου δώσετε το λόγο . 
Ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστο; Μnασαγιάννης) : Δευτερολογείτε δηλαδή; 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΛΡΧΑΣ: Κύρ ιε Πρόεδρε1 δεν θα απασχολήσω nολύ την επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννη5): Με συγχωρείτε,αλλά nρέnει να τελειώ-

σουμε τον κι;ριο Παnαγιάννη 1 διότι αλλοιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. 

Θέλετε να ρωτήσετε. Πάντως να μη με ρωτάτε μετά γιατί καθυστερούμε . 
Ι Ι 

Εγώ, κύριε Ξαρχά,δεν θέλω να αρνηθώ nοτέ σε κανένα το λόγο για πρώτη ή 

για δεύτερη φορά. 

Ορίστε,κύριε Ξαρχά. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ:Κύριε Πρόεδρε,θεωρώ ουσιώδες να επισημανθεί από το 

Προεδρείο στο μάρτυρα ότι δικαιούται μεν να μην απαντάει εκεί που 
' 

νομί~ει ότι μπορεί να επιβαρυνθεί η θέση του, κατά το νόμο,αλλά δεν 

μπορεί να αρνείται να απαντήσει για γεγονότα nου γνωρίζει. Διότι αυτό_, 

η απόκρυψη της αλήθειας , ισοδυναμεί με ψευδή κατάθεση , nου σημαίνει ότι 

πρέπει να έχει υπόψη του ότι παίρνει τις αντίστοιχες ευθύνες. Αυτό 

ήθελα να nω. 
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3/2 ΕΖ Ε.Κ. 30 . 9.86 

Βεβαίως αυτό κύριε σεις και όλοι σας να 

το έχετε υπόψη σας. Άλλωστε πρέπει να το έχετε διότι ανεF,αρτήτως 
Ι 

της ιδι 6 τητάς σας ως αF,ιωματικών είσθε και 'Ελληνες πολίτες. ,. 

Θα ς~ρετε βέβαια ότι η υnοχμέωqη προς μαρτυρία/είναι υποχρέωση. 

Τελειώσαμε κύριε μάρτυς και είσθε ελεύ3'ερος να φύγετε. 
t / 

(Στο σημείο αυτό εςέρχεται αnό την Αίθουσα της Επιτροπής ο μάρτυς 
1 

κύριος Γιαννακόδημος) 

ΑΝΑΣΤΑΣ ΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρ ε1 μια πρόταση θα ήθελα να κάνω . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) :Ορίστε, κύριε Πεnονή. 

ΑΝΑΣΤΑΣ ΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ:Αυτό το έγγραφο για το οποίο επέμενε ο κύριος 

Βασιλειάδης νομί~ω ότι είναι σημαντικό. Αν δεν υπάρχει σε φάκελλο 
1 ., 

θα παρακαλούσα να το ζητήσετε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Βεβαίως. Όπως βλέπετε, κάθε μέρα 

που αρχί~ουμε αναγγέλω ότι μας έρχονται χαρτιά τα οποία ζητάμε. 
1 

Τις εκθέσεις του Στρατηγού Καραγιάννη n.x. τις είχαμε ζητήσει και 

τις έφεραν. Από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών μας έστειλαν αυτούς 

τους ογκώδεις φακέλλους και είπα ότι όλα αυτά είναι στη διάθεση των 

μελών της επιτροπής και βρίσκονται στη Γραμματεία. 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Κύριε Πρόεδρ~ μου εnιτρέnετεj 
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4/2 ΕΖ Ε.Κ, 30.9.86 

f Ό 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ[στος Μπασαγιάννης): Ορ[στε κύριε Μπαντουβά. 

/ 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ:Κύριε Πρόεδρε θα ήταν [σως χρήσιμο να εςετάζαμε 
ι 

ή να διαβά~αμε την έκθεση του Παπαδάκη προ της ε~ετάσεως του Παπαγιάννη. 
Ι 

Περιέχονται πάρα πολλά στοιχε[α 1 τα οnο[α θα διεφώτι~αν την Επιτροπή 

για την εΕέταση τσυ Παπαγιάννη ο οnο[ος πράγματι ε[ναι από τις πιο 
ι 

σπουδα[ες περιπτώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ[στος Μnασαγιάννης): Περ[ ποιου Παπαδάκη ομιλε[τε; 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Του ναυτικού. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Του Ανέστη. 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Του Ανέστη Παπαδάκη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ[στος Μπασαγιάννης): Νομί~ετε ότι πρέπει να προηγηθεί; 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Ναι κύριε Πρόερρε. 
ι 

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ: Δεν ε[ναιωτός που εf,ετάζουμε την Πέμπτη; 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ:Ναι. 

(Λ) 
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Ε.Ζ._lίΛ._Ε.Γ. __ 30-9-86 __ 

ΙΩΑΝΝΗΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ : Θα πρέπει να την διαβάσετε, για να συλλάβου-

με τις ερωτήσεις που θα πρέπει να γίνουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) : Είναι σύμφωνη η επιτροπή να δια-

βάσω την έκθεση του κ . Παnαδάκηj 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ : Μάλιστα, μάλιστα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Αναγιγνώσκεται λοιnόν1 η έκθεση 

του Ανέστη Παπαδάκη, η οnοία έχει ως εξής: 

(Να παρεμβληθεί το κείμενο της αναγνώσεως αnό τον κ . Πρόεδρο της 

Επιτροπής, έκθiσtι,ι.sτου Ανέστη Παπαδάκη). 

(Ο) 
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1/2_ΑΚ_Ε.Μ. __ 30-9-86 __ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ Παρακάτω δεν λέγει τίποτα το ενδιαφέρον 1 κύριε 

Πρόεδρε. Το ςέροuμε το κείμενο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω οτι θα ήταν σκόπιμο να 

διαβάσουμε το σημείο της κατάθεσης,ποu αναφέρεται στην σu~κεντρωση 

του Παπαγιάννη με τους αςιωματικούς πριν απο το πραςικόπημα. Ο 

Κανδαλέπας καταθέτει και διασταυρώνονται τα στοιχεία με τούτη 

την κατάθεση . Νομίζω οτι θα είναι χρήσιμο να διαβαστεί αυτό το 
\ 

κομμάτι που αναφέρεται στην συγκέντρωση των αςιωματικών και τι 

' είπε ο Παπαγιάννης, δεδομένου οτι ο Παπαγιαννης έχει αναφορά -

απολογία που ισχυρίζεται ότι όλα αυτά είναι ψέματα "εμείς δεν 

είμαστε εγκληματίες" εκεί μάλιστα που λέει για τον Μακάριο 

να τον ρίςουμε στη θάλασσα κλq. Εγώ απλ~ς το αναφέρω και αν θέλετε 

να το διαβάσοuμε 1 0 ιατί νομίζω οτι έχει σημασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης); Παρακαλώ,τον γραμματέα να σuνο-

δεύσει στην Αίθουσα τον μάρτυρα κύριο Παπαγιάννη , 

Εγώ όμως θα πρέπει να λείψω για μισή c!:,ρα περίπου, επειδή 

έχω ένα σημαντικό ραντεβού και θα παρακαλέσω τον κύριο Ζακολίκο 

\-α καταλάβει από τώρα την,,. Έδρα. 

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο κ.Π. Ζακολίκος) 

(Στο σημείο αυτό προσέρχεται στην Αίθουσα ο μάρτυς κύριος 

Παπαγιάννης). 
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(2ΑΚ) 

1 /2[:. (Ε.Σ.) 30.9.1986 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκ~? Κύριε μάρτυς, ορκιστήκατε και 
εnομένu'ς συνεχί[:ετε την κατάθεσή σας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα ~ύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) Πείτε μου το εςής: Τί ανάμειςη 

είχατε στο nραF,ικόnημα της 21ης Απριλίου; Είχατε μυηθεί 

Είχατε συ].Jμετάσχει ή ήσασταν αντίθετος; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αναφέρατε της 21ης Απριλίου; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) 

κύριε μάρτυς. Της 21ης Αnοι~ ίι; "J . 
1 

Ναί, ένα είναι το nραfικόnημα, 

ΜΑΡΤΥΣ: Καμμία σχέση δεν είχα. Τίnοτα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) Πού υπηρετούσατε τότε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος) Όταν μάθατε για το nραΕικόnημα, 

nοιές ήταν οι αντιδράσεις σας; 

ΜΑΡΤΥΣ: Τίnοτε. Προσπάθησα να nά~ στο Γενικό F.nιτελείο Ναυτικού 

και δεν με άφηναν. Με είχαν σταματήσει στην Ομόνοια και με εκράτη-

σαν εκεί 2-3 C:,ρες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) Αnό την 21η Απριλίου και μετά 

σε nοιές θέσεις υπηρετήσατε; 
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2/21:. ( Ε.Σ. ) 30.9.1986 

Γ(ι 
ΜΑΡΤΥΣ: Υπηρέτησα Κυβερνήτης Αρματαγιι-γού, Ναυτικός Ακόλουθος στην 

Άγκυρα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) Πότε ήσασταν στην Άγκυρα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Στην Αγκυρα ήμουνα αnό το 1968 έ~ς το 1970. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) Μετά; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εν συνεχΈία πήγα Διοικη,ι-ής της Σχολής ΥnαF,ιιι-ματικC:-ν στον 

Πόρο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος) Μάλιστα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Στην Σχολή Εθνικής Αμύνης και στην κύnρο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος): Στην κύnρο ήσαστε αnό τον Αύγουστο 

του 1972 μέχρι 

ΜΑΡΤΥΣ: Μέχρι τον Αύγουστο του 1974. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) : Στο nραf, ικόnημα Ιιι-ανν ίδη εί χατε 

καμμία ανάμει f;η; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν σας άκουσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσαν ίας Ζακολίκος) Στο nραF,ικόnημα Ιιι-αννίδη είχατε 

καμμία ανάμειf,η; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αν εννοείτε το 1973, όχι ήμουνα στην κύnρο. ούτε το ήf,ερα 

ότι έγινε. 

> ΡΡΕΥΩΝ(Παuσανίας , Ζακολίκος), Πείτε μας το εfής. Από την 1η Iou~ 

v , Jιw 
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ΓΙ" 
λίου 1974 μέχρι την τουρκική εισβολή,~ μέχρι το ττpαf,ικόττημα κατά 

του Μακαρίου και την τουρκική εισβολή~ τι κάνατε ημερολογιακά 

σεις; σαν Διοικητής; τeι-ν ΝαυτικC:-ν Δυνάμεeι-ν της; κύττρου. Αναφέρατε 

για να σχηματίσει γνC:-μη η Εττιτροττή χρονολογικά. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

την οττοία 

κατ'αpχήν, αναφέρομαι στην αναφοpά/έχeι- κάνει και την οττοία 

αττ'ότι μου είττατε την ττερασμένη φορά, την έχετε εδώ την οττοία εττι-
) / 

βεβαιC:-νeι- . ΔυστυχC:- ς; δεν έχeι- αντίγραφό της; και δεν μττορC:- να ετταναλάβeι-

ακριβC:-ς; τα ίδια, τα οττοία είχα γράψει τότε. 

Συνήδη υττηpεσία είχα αττό την 1η Ιουλίου και μετά. Δεν είχα 

συγκεκριμένες; ττροτάσεις; ή μυήσεις;. Βεβαίeι-ς;, συνεκλονίσδην και εγC:-

όττeι-ς; όλοι στην κύττρο, μετά την επιστολή Μακαρίου ττρος; Γκιζίκη 

και ττροετοίμασα το ττροσeι-ττικό μου να είναι έτοιμο για τυχόν αναχC:-pη-

ση ττου δα αττητείτο. Κατά διαστήματα, βέβαια, ττολλά ελέγοντο ττερί 

ττpας ικοττη:μάτeι-ν, περί ετταναστάσεeι-ν και όλα αυτά τα συζητούσα ττάντοτε 

με τους; αf,ι~ματικούς; μου, στους; οττοίους; είχα αττόλυτο εμττιστοσύνη 

όπeι-ς; και αυτοί ε ί χανσε μένα και περιμέναμε πάντοτε ,όπeι-ς; συμβαί.νε ι 

στο Ναυτικό, το οττοίο Ναυτικό δεν ασχολείτQJ. eι-ς; ττροανέφερα και με 

πραι: 1,κο;cήμα.τα να ΕjtιτΙΞ:λe~©4με οττοιαδήττοτε διαταγή μας; έδιναν. Όταν 

l 

http://s?��a?.?e/
http://c?�a.ta/
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4/2ζ. Ε . Σ • 30. 9-..1986 , 

.. έλαβα την διαταγή για το ττραf;ικόττημα . -ττρέττει να ήταν μία ημέρα 

. ' 
ή " δύο ημέρες ττρο του ττρα!;ικοπήματος -από τον εκτελούντα χρέη 

Αρχηγού ΓΕΕΦ 1 ,;-α!; ίαρχο Γεωργ ί τση..,. δεδομένου όΗ αυτό πλέον 

το οποίο εκάναμε ή,;-αν μία στρατιωτική επιχείρηση ο δε ρόλος 

ο δικός μου -εννοώ ως ναυτικό- ήτο τελε ίως περιορισμένος_δεν 

έκανα καμμία προετο~μασζα ~ 

~ ;7 

--! 
_ι 

ι 2Θ L 
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(2!:) Ι/2Θ 30-9-86 

Γf 
Αnλώς την ημέρα του nραςικοnήματος εnήγα στο γραφείο μου το nρ~t 

και αφού εςεδηλώθη το nραςικόnημα,εςέδωσα τα ανάλογα σήματα nρος τις 
1 

υnηρεσίες μου . Ο ,τι δήποτε εκάναμε ως ναυτικό, το εκάναμ<t χατc•nιν δ ι α-

ταγής. 

Ο ρόλος του ναυτικού στο nραςικόnημα ήταν : Πρώτο, να θέσουμε 

υπ.ό τον έλεγχό μας τσν τρίτο όροφο του ΓΕΕΦ , ο οnοίος ε ί χε μέσα όλες 

τις βοηθητικές, κατά κάnοιο τρόnο,υnηρεσίες-χαι τc ναυτιχό μας θεω-

ρούσαν βοηθητικό κατά. κάnοιο τρόπο εκεί πέρα- ι:10.,ιι ήταν η Διεύθυν\',:Ό 
Ι Ι 

Υγειονομιχού, η Διεύθυνση Εnιχοινωνιών, η Γραμματεία και ορισμένα 

γραφεία της Αστυνομίας . Αυτό εκάναμε. 

Εν συνεχεία1 μου εkητήθη και έστειλα 10 ναύτες στον ΟΤΕ της 

Κύnρου για φρούρηση. Το nρωϊ της ίδιας ημέρας έστειλα μία διμοιρία 

στην Αμμόχωστο ως φρουρά των θερέτρων των αςιωματικών στα οnοία είχαν 

μεταφερθεί οι οικογένειες των αςιωματικών , και το αnόγευμα της ιδίας 

ημέρας άλλη μία διμοιρία ως φρουρά στο νοσοκομείο για την φύλαςη της 

nεριοχή ς του νοσοκομείου . Αυτές ήταν οι ενέργειες της nρώτης ημέρας. 

Τη δεύτερη ημέρα υnέστημεν μία εnίθεση αnό κάnοιο κτίριο 

το οnοίο ήταν αnέναντι αnό το ΓΕΕΦ, την οnοία δεν αnοκρούσαμε εμείς, 

γιατί δεν ε(χαμε τη δυνατότητα. Την αnέχρουσαν μάλλον καταδρομείς 

nου ήταν γύρω-γύρω αnό το ΓΕΕΦ. 
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Εν συνεχεία ο ταςίαρχος Γε,~σης μου ε6ήτησε να αναλάβω 
Ι 

να χάνω μία έρευνα στην οLχία Α6ίνα-ήταν δLευθυντής συνεργατLχής 

τραπέ6ης- η οποία οLχία ευρίσκετο πλησίον του ΓΕΕΦ περί τα 200 μέ-

τρα. Ήταν από τp-σημείο0ιο οποίο είχαμε υποστεί την επί6εση χαL 

ήταν χαραχτηρLστLχή γLατί επάνω στην ταράτσα του σnLτLού υπήρχαν 
Ι 

πάρα πολλές κεραίες. Δυσανασχέτησα με τη δLαταγή αυτή χαL το είπα 

,, 
στο Γεωργίτση. ΜάλLστα του είπα ότL το ΝαυτLχό δεν είναL ο άνθρωπος 

'λ δ λ ' il ά ' γLα ο ες τLς ου εLες. Εν π ση nερLnτωσεL , μου είπε να πάω, γLατί 

δεν είχε άλλη οργανωμένη δύναμη εκείνη τη στLγμήστο ΓΕΕΦ. 

Όντως επήρα μία δύναμη 4-5 ανδρών χαL επήγαμε στην οLχία. 

Ακροβολίστηκαν OL άνδρες χανονLχά, μη τυχόν δεχθούμε επίθεση. Χτυπή-

σαμε την πόρτα~ Αεν ήταν ιιανείς. Κάνοντας το γύρο της οLχίας,είδαμε 

ανοLχτές τLς πίσω πόρτες. Η οLχία ήταν μία σαν βίλλα, σε τέτοLο 

στύλ. Μπήκαμε μέσα. Μπήκα χαL εγώ μέσα. Είδα ότL το σnίτL είχε 

εγχαταλi,ίφθεί εν σπουδή από τους ενοίκους του. Δηλαδή υπήρχαν ακόμη 

φαγητά επάνω στα τραπέ6Lα, ήταν άστρωτα τα χρεβάτLα, πράγμα που 

έδεLχνε μLα γρήγορη εγχατάλεLψη. ΈγLνε έρευνα στο σπίτL χαL σε 

ένα δωμάτLο στο LσόγεLο είδα πάρα πολλά/ 3 με 4 πρέπεL να ήτα/ τηλέ

τυπα τα λεγόμενα ΡΑΤ στο ΝαυτLχό, δηλαδή ραδLοτηλέτυπα τα οποία δεν 
! 

ςέρω με 

rί . ι,.,,,,, 
----+/ 

\\ 
ο 

noLό σταθμό εnLχοLνωνούσαν. 

2δ 
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2Θ 

1 /2 (Γ'.Π.) 30-9-86 

.rr 
Επίσης υπήρχαν και δύο πομποδέκτες μεγάλοι, από ό!ι εςετίμησα 

των 500 βατ. Σε μία ντουλάπα βρήκαμε γύρω στα 4 ή 5 καλασνίκοφ 

και συν τ~ς άλλοις .... 

Γ'ΕΩΡΓ'ΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Τ ~ βρήκατε στη ντουλάπα; 

ΜΑΡΤΥΣ; Καλασνίκοφ. Είναι αυτόματα τσεχο.σλαβικής κατασκευής τα 
; 

πιό μοντέρνα που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Και συν wις άλλοις 

μια βαλίτσα με χρήματα την οποία παρέλαβα αμέc1Vς προσωπικά και 

,την κράτησα στο χέρι μου. Και εν συνεχεία εςήλθον εκ της οικίας. 

Πήραμε τα όπλαJ ~~ήκα σε ένα λαντ-ρόβερ και εκείνη την στιγμή 

είδαμε εκεί στην αυλή στην είσοδομάλλον, ένα αυτοκίνητο μερσεντές 
) 

το οποίο-ίσως θα έχετε διαβάσει ότι το πήραμε- ήταν ανοικτό 
1 

οι πόρτε~ δηλαδή και τα παραθυρά του ανοικτά . Μπήκα στην λάντ-ρόβερ 

και είπα σε ένα Όδηγό να πάρει και το αυτοκίνητο το μερσεντές το 

οποίο πήγαμε εις το Γ'ΕΕΦ μαbί με την βαλίτσα τα χρήματα και τα 
1 

όπλα. 

Πήγα και α-nρέδωσα αμέσως την βαλίτσα στην Αρχηγό της 

eθνικής φρουράς. Δυστυχώς δεν έχω κρατήσει απόδειςη για την παρα
ι 

λαβή αλλά δε Jομίbω ότι θα υπάρςει άνθρωπος που θα πει ότι δεν 
) 

την παρέδωσα. Δεν γνωρίbω τ~ αnέγιναν τα χρήματα αυτά. Παρέδωσα 

-r 



72 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

2/2 (Γ.Π.) 30-9-86 

60 
τα όπλα στο τέταρτο επιτελικό γραφείο του ΓΕΕΦ.στο οποίο συγκεντρώ

' 
νοντQ όλα τα όπλα και εν συνεχεία τις άδειες και την πινακίδα 

του αυτοκινήτου του μερσεντές στην Τροχαία η οποία ήταν στο ίδιο 
i 

κτίριο με εμάς. Στο κτίριο του ΓΕΕΦ ήταν εκεί η Αστυνομία, ήταν 

και η Διεύθυνση Τροχαίας. 

Επειδή πολλά έχουν λεχθεί - θα επανέλθω εν συ~~ία γι'αυτό-

ανέφερα στον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς ότι στο σπίτι μέσα υπάρχουν 

ραδιοτυλέτυπα με πομπούς μεγάλης ε~ελείας. Και επειδή το σπίτι 1 

όπως συμβαίνει σ'όλα τα σπίτ(Χ1. των ανθρώπων μιας κάποιας τάςεως 1 

ήταν πολυτελές, του είπα ότι θα πρέπει να στείλει αστυνομικούς να 

το φυλάνε.'Εκτοτε δεν ςανα σχολήθηκα με το οίκημα αυτό. Πολλά 

έχουν γραφεί στον Τύπο για πλιάτσικα για κλοπές για τούτο κ.λ.π. 
' 1 

Εν πάση περιπτώσει δηλώνω κατηγορηματικά ότι είμαι αμέτοχος οιασδή-

ποτε τέτοιας ~ιαρής πράςεως και αν ήθελα να κ~έψω θα έπαιρνα τα 

χρήματα. Έμαθα εκ των υστέρων ότι ήταν κάπου 17-18 εκατομμύρια 

Θα είχα λύσει και το πρόβλημα της ι;::ωής μου δια παντός. Αλλά δεν 

είναι ίδιο του χαρ~κτήρος μου αυτό το πράγμα. 

Το αυτοκίνητο το οποίο μου είπαν ότι ·πήρα το άφησα στην Τροχαία 

και η Τροχαία το έδωσε στον κύριο Α!:ίνα πίσω. Απ'ό1τι έμαθα εκ 

δεν έπαθε τίποτε. Και τL να το κάνω; Αφού είχα και 

Ί 
'ti~~ 

~ 
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3/2 C 
61 

(Γ.Π.) 30-9-86 

εγώ το ίδιο αuτοχίντο χαι είχα χαι uπηρεσιαχό αuτοχίν~~ο,το οποίο 

είχε ραδιοτηλέφωνο, ένα σωρό πράγματα. Είναι μεριχά πράγματα τα 

οποία δεν μπορώ να διανοηδώ ποιός τα σχέφδηχε χαι γιατί τα είπαν. 

Εν πάση περιπτώσει, μετά απ' αυτό ,_ στην οι χ ία αυτή απεστάλη δύναμη 

μ 

της Διεuδύνσεως Δ ιαβ_ ιβάσεων η οποία ςμ,λωσε όλα τα τηλέτυπα χαι 

τουsπομποδέχτες χαι τους πήρε. Αυτό είναι η περίπτωση αυτής της 

οιχίας. 

Λ/ -4/ 

t 
(2ΒΑ) 
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( Κuρίοu 

Το απόγευμα της; δεuτέpας; ημέρας , στην Πάφο όπου εupίσκ ε το 

ήδη ο Μακάριος, πλησία~αν οι δυνάμεις οι οπο ίε ς; είχαν αποσταλεί 

από την Λευκωσία για την κατάληψη της πόλεως . Δεν σας κρύβω 

ότι φοβόμουν πως θα γινόταν μεγάλη αιματοχυσία στην Πάφο κατά 

την καταληψή της, πράγμα το οποίο είχε γίνει και την προτεραία 

και στη Λεμεσό, όταν δυνάμεις από την Πάφο προσπάθησαν να πάνε 

προς Λεμεσό. Και σε μάχες ποu έγιναν στην πόλη 1 uπήpχε μεγάλος 

αριθμός νεκρών 

Στην Πάφο, είναι ένα πράγμα το οποίο λησμόνησα να πω, 

την πpοηγοuμένη, δηλαδή την ημέρα τοu πpαςικοπήματος: 1 η αστυνομία 

τηc Πάφου - και όταν λέω αστυνομία εννοώ και το επικοupικό σώμα-

απα ίτησαν από τον διοικητ1i τοu εκεί ναυτικού σταθμού να τους 

παραδώσει τον ναυτικό σταθμό . Αυτός; βεβαίως; αμέσως μου το ανέφε-

pε με το ραδιοτηλέφωνο . Και αντιλαμβάνεσθε ότι είναι ένα πράγμα 

το οποίο είναι τελείως απα,ι!)άδεκτο για ένα στρατιωτικό να έρχονται 

και να του [ητούν να τους; παραδώσει την υπηρεσία τοu . Ο επικε-

φαλής; σημαιοφόρος που ήταν εκεί 1 μοu είπε ότι θα αμυνθεί τοu σταθ-

μού. Βεβαίως αμέσωc αντελήφθην ότι θα ήταν μάταιο ~διότι ο σταθμός 

ναύτες; , 1-2 uπαςιωματικοί και 1 αςιωματικός~με κάτι1 

~ί,γ 



75ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1986

'],/2 ΒΑ (Θ.Σ.) 30-9-86 

t J 
που είχαμε όλοι μας I εμφιλ 303 του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. 

Και θα αμυνόταν που Εναντίον αρίστως εςοπλισμένων ανδρών. 

Ο θάνατος των ανδρών του ναυτικού θα ήταν σίγουρος 

Συμπτωματικά ευρίσκετο στην Πάφο εκε ίνη την ημέρα εκτελΘν 

1 
περιπολία το περιπολικό ΔΕΒΕΝΤΗΣ . Διέταςα παραυτα τους άνδρες 

του ναυτικού σταθμού να εγκαταλείΨονν το σταθμό, όχι να αμυνθού~ 

να μπουν μέσα στο πλοίο-για να μη σψ.ηφθούν αιχμάλωτοι- Χαι το 

πλοίο να ανοιχθεί ένα μίλι έςω από λιμάνι της Πάωου . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ . Α ι χμάλωτοι από ποιούς 

ΜΑΡΤΥΣ . Από τους αστυνομικούς 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ . Από την Κυβέρνηση του Μακαρίου δηλαδή; 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα 

Ήδη είχαν σιf',ηφθεί οι αςιωματικοί του κλιμακίου ςηράς της 

Πάφου ~ ιιιιι c,e!!!δl!!! υπe τι;ι;;ρhορισι:m- και είχαν εγκΑι.ιστεί σε στρα-

τόπεδο 1 υπό περιορισμό • Αυτό βέβαια για το ναυτικό δεν το ανεχό-

μουν εγώ . Και έτσι οι άνδρες του ναυτικού μπήκαν στο περιπολικό 

και εγκατέλειψαν το σταθμό • Ο σταθμός κατελήφθη και δυστυχώς 

ο ε!;οπλισμός του κατεστράφη από τη μανία που επ ικρατούσε εκείνες 

τις μέρες και έστρεφε τον έναν εναντίον του άλλου • Κατεστράφη-

σαν ιιοι συσκευές επικοινων ι ών . πήραν τα κλίστρα από τα δύο αντιαε-

J/ 1 ,~\Δ ι) 
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61/ 
pοποpικά πολυβόλα που είχα των 20 μιλιμέτp και τα χάσαμε 

Κατεστpάφησαν 1 2 τοpπίλεc των τοpπιλακάτων που είχα εκεί ως 

απόθεμα και το pαντάp τηc Πάφου . Αυτή την καταστpοφή την πλή-

pωσε ακpιβά κατά την τουpκική εισβολή;διότι ο σταθμός δεν είχε 

όπλα να αμυνθεί . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Τουc παλιανθpώπουc 

(2ΠΑ) 
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1 

1/~ ΠΑ Ε.Κ. 30.9 . 86 

----- ------------------------------6r 
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι δεν ήταν τταλ ιάνθρωττο ι . εωόσον το θέτετε έτσι. Αττλώς γινόταν 

) / . 

ττόλεμος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Συνεχφίστε κύριε πατταγιάννη. 
J 

ΜΑΡΤΥΣ:Το ττεpιττολικό τταρέμεινε έΕω της Πάφου . ττεpί τσ ένα ~Ηλι. 

Όταν μετεβιβάσθη το μήνυμα Μακαρίου αττό τον pαδιοcpωνικό σταθμό 

της Πάφου) ο Γ εωργίτσης με διέταξε να ττω στο ττεpιττολικό 

1 

να γ κρεμ ίσε ι 

τον ιστό το1ραδιοφώνου δια βολών ττυpοβόλου . Προφανώς ο άνθpωττος νόμι[ε 

ότι έχει κανένα αντιτορττιλικό μττpοστά του ή κανένα καταδρομικό. Το ττεpι -

11 ν 

ττολικό Λε~έντης ήταν ένα ττλοιάpιο 70 μέτρων με αντιεροττορικά των 

20~. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ:70 μέτρων! 
Ι 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Και το λέτε ττλοιάριο, 

ΜΑΡΤΥΣ: Πλοιάριο είναι1 διότι όταν το αντιτορττιλικό είναι 100 τόσα 

μέτρα τότε τα 70 μέτρα είναι ττλοιάριο . 
) 

Είχε 2 αντιεροττορικά εν πάση περιπτώσει των 20 ·1'>??'>? πάν6:;,,τα 

οποία όχι στόχο δεν μττορούσαν να ρίΕ;ουν / αλλά θα έκαναν μία βολή 100, 

J-hι,~;r,/1 
l50~ r#7 και αν κατά τύχη κανένα αττ'αυτά έκοβε κανένα καλώδιο, θα μττο-

1 

ρούσε να διακοπfγ η εκττομπή. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: ΜττόφΘρς δεν είχε; 
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2/~ ΠΑ Ε . Κ. 30,9.86 

ΜΑΡΤΥΣ : Δεν θυμάμαL αν είχε μnόφ~ρς. Έχουν nεράσεL τόσα χρόνLα κύρLε 
1 

Ίι- 0 1Ίι,)όεδρε καL δεν είναL δυνατόν να θυμάμαL τL είχε 
ιΙ Ί01 

11' .cf' 

το καθένα . Αλλά 

C 1-.\, ~\ 
, '/f/ 
1 ιλ\/ -~f 
.~,\~ / \ 

ί ι / / 
καL μnόφφpς να είχε ΊΟ Λεβέντης δεν έχεL μεγάλη δLαωορά. 

Ο κυβερνήτης του 1~εβέντη~ nήγε δυηκώς της(~)~nου ήταν 
η κεραία του γLα να δεL τ L μnορεί να κάνεL. 

Μου ανέφερε με το ραδLοτηλέφωνο ότL nλησίον της κεραίας υnάpχου 

ΟLκίες καL αν κάνεL βολή θα κτυnήσεL οnωσδήnοτε καL τLς οLκCες. 

ΚατόnLν τοί>του τον δLέταF,α να μην κάνεL βολή καL του ειnα να 

εnανέλθεL έςω αnό το λLμάνL , νοτίως της Πάφου καL ανέωερα στο Γεωργίτση 

ότL δεν θα γίνεL βολή δLότL κάτω αnό την κεραια υnάρχουν ΟLΚLες . 
) 

Το αnόγευμα όταν nλησία~αν nλέον OL δυνάμεLς του στρατού 

ςηράς καL θα ΥLνόταν μάχη ΥLα την κατάληψη της Πάφου ο Γ εωργίτσης 
J 

δLέταξ;ε ΥLα αντLnερασnLσμό να βομβαρδίσουμε αnό θαλάσσης την Πάιοο. 

Παίρνοντας κανείς ένα χάρτη θα δεL ότL η Πάωος βρίσκεταL του-

λάχLστον 2 μίλLα στο εσωτερικό του νησιού αnό την ακτογραμμή.καL ένα 

μίλι nου ήταν το "Λεβέντης" nLo έΕω , τρία μίλια . 

Δύο χιλLάδες τετρακόσLες γυάρδες είναL το βελο/νεκές των nυροβό-

λων καL 3 . 600 νομ ι ~ω των 4Οm-ι-wι εάν είχε μnόφ,ωρ. Με όnοια θέληση καL 

αν είχαμε τα nυροβόλα του " Λεβέντη~' δεν έφθαναν μέχρι την nόλη τη ς 

, .v 
Παφου /r' 
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3/~ ΠΑ Ε.Κ. 30.9.86 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Για ποιους λόγους; 

ΜΑΡΤΥΣ: Λόγω βεληνεκούς. ΡίΕαμε βολή αλλά έφθασε ίσα -- ίσα στην ακτή που 
) 

ήταν άκατοίκητη, δεν έφθασε η βολή στηvπόλη. 

Βεβαίως μετά από 5, 6 βολές σταματήσαμε το πυ~ γιατί μας είπε 

, 1/ , , , , ά 7f 
ο Γεωργιτσης σταματεcστε,ηδη εχουν παραδοθει στην Π φο. 
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(2ΠΑ) 

1/2 Γ.Ρ. (Ε.Γ.) 30-9--86 

Την άλλη μέρα το nρωϊ το ΛΕΒΕΝΤΗΣ αποβίβασε το προσωπικό του ναυ-

/ 
σταθμού ήδη 

τικού πάλι στο σταθμό και απήλθε διότι είχε/βλάβες στις μηχανές 

και στον άςονα προς την Αμμόχωστο. Αυτά είναι όσον αφορά το nραςι-

κόττημα. 

Το ναυτικό ::ελείως δευτει::εύοντ~ρόλους παίζ;ει σε τέτοια πράyματα 

λόγο της φύσεως του όπλου και διότι η νοοτροπία των αςιωματικών του 

ναυτικού είναι τελείως διάφορη από την νοοτροπία των αςιωματικών , σv 

στρατού ςηράς. Δεν σας κρvβω ότι μας θεωρούσαν βοηθητικό σώμα. 

Δικαίωμα τους. Δεν σας κρΟβω ακόμη ότι οποιοδήποτε αςιωματικό$του 

ναυτικού θα δείτε ότι μέσα του έχει όχι μίσος αλλά εν πάσΜ, περιπτώ 
1 ? 

σει δεν δα τα βρεί πολύ εύκολα, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, 

' 
με έναν αςιωματικό του στρατού. Δεν υπήρχαν στο ναυτικό πραςικοπη-

ματίες τη) 21η Απριλίου 
) 

όπως δεν υπάρχουν οτιδήποτε πραςικοπη-

ματίες για οποιαδήποτε κίνηση. Εν πάαΝΙ, περιπτώσει~ 

Μετά από κεί φτάνουμε στην Τουρκική εισβολή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Όχι, πρίν φτάσετε στην Τουρκική 

εισβολή πείτε μας κύριε μάρτυ~, μετά την επικράτηση του πραςικοπήμα-
1 

1 
τος εσείς τt κάνατε μέχρι την Τουρκική εισβολή;Ποιές εντολές είχ~τε, 

μέχρι της 20 του μηνός. 
) 
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2/2 Γ.Ρ. (Ε.Γ.) 30-9-86 

. 5f 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και ποιές εντολές; δώσατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας; Ζακολίκος): Και π~ς υλοποιήσατε τις; εντο-

λές;; Ηε παρακολουθείτε κύριε μάρτυς; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας; Ζακολίκος;): Κάνατε ορισμένες ενέργειες. 

Αναμιχθήκατε σε κάποια θέματα, τι εντολές σας ήρθαν για την 

Ι 
αναμιςή σας,τι εντολές δώσατε, και τι αποστολές εκτελέσατε με 

δική σας πρωτοβουλία; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μc'ιλιστα. 

" 
Μετά το θέμα του ΛΕΒΕΝΤΗ που σας ανέπτυςα, ο ΛΕΒΕΝΤΗΣ επέστρε-

ψε στη ναυτική διοίκηση, στην ναυτική βάση της Αμμοχώστου και 

εγώ είχα θέσει από την πρώτη μέρα σε συναγερμό όλες τις ναυτικές 

μονάδες και βάσεις που είχα στην Κύπρο και ~ήτησα από τον Γεωp-

1 

γίτση την ταχυτάτη αποδεσμευση των ανδρών του ναυτικού που ήταν 

στο νοσοκομείο 1 εις τα ΚΑΟΑ της Αμμοχώστου και εις τον ΟΤΕ, στη 

ΣΙΤΑ, όπως τη λένε, για να επανέλθουν στις υπηρεσίες τους. Διότι 

τα προβλήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας του ναυτικού απαιτού-

πpοσωπ ι κού του ναυτικού στις θέσεις του, , . 



82 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

3/2 Γ.Ρ. Ε.Γ. 30-9-86 

/ο 
Το πραςικόπημα έγινε Δευτέρα, η αποδέσμευση των τμημάτων του 

ναυτικού πρέπει να έγινε ή Τετάρτη πρωί ή Πέμπτη πρωί, δεν 

ενθυμούμσLκαλώς;. Πάντως; έγινε η αποδέσμευση των τμημάτων του 
Ί 

ναυτικού. Τα τμήματα του ναυτικού πήγαν αμέσως; πίσω στις; υπηρε-

σίες; τους; και ησχολήθησαν με την επιχειρησιακή ετοιμότητα του 

όπλου και μόνο. Δηλαδή με την λειτουργια των ραντάpς, με την 

λειτουργία των τορπιλακάτων, τη συντήρηση των μηχανημάτων και 

γενικότερα την εύ(υθμο λειτουργία για την εκπλήρωση της αποστο-

λής; μας στην Κύπρο. 
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Α.Μ. 30-9-86 

1 /1 Ν Α.Μ. 30-9-86 71 
Εfnομένως δεν είχαμε άλλη ενέργεια σαν ναυτικό μέχρι το βράδυ 

της 19ης προς 2Οης Ιουλίου τcυ 1974. 

/ 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Εν συνεχεία τι κάνατε; Και κά-

τι άλλο. Για ποι6 λόγο έγινε η επιλογή να πάτε σείς να ερευνήσετε 

σπίτια στη Λευκωαία ; Γιατί το ΓΕΕΦ, ο Γεωργίτσης δεν έδωσε αυτή 

την εντολή σε κάποιους αλλους; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όπως προανέφερα δυσαναcχέτησα στc Γεωργ ίτση όταν μου 

ανέθεσε αυτή την · f...t1:ολή° και του ε ίπα ότι το Ναυτικό δεν είναι ο 

~ 
άνθρωπος για όλες τις δουλειές . Μου αντέτεινε fδεν είχε οργανωμένο 

τμήμα οιείνη την στιγμή για νά πάει να κάνει την έρευ,:α , και κατόπιν 

\ 
τούτου πηγα εγώ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε,όταν !;εκίνησε ο κι';ρως μάρτυς 

είπε ότι επειδή έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, δεν μπορεί να 

ανταπροκριθεί στο ερώτη~,:.ά σας και να εςιστορήσει τα γεγονότα με 

,ε)Ν:) 

κάποια χρονολογική σε ιρά. Μέσα σε λιγότερο~λεπτό εςιστcρη Cfε 

τι έγινε μέχρι τις 1 5 του μήνα. r-'!ετά ομως διαπίστωσα ότι θυμήθηκε 

και αρκετές λεπτομέρειες . Αν κρι,:ετε σε ίς σκόnιμο)παρακαλC::, να του 

δώσετε λ(γο~ ώστε να θυμηθεί )όσο μπορεί καλ{τερα και αν oυμ-

1teJ 
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2/1 Ν Α.Μ. 3C-9-86 

φωνεί να μας εςιστορήcει τις ενέργειές; του χαι χινήσεις; του λίγες 

μέρες πριν από το πραςιχόπημα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: (Παυσανίας; Ζαχολίχcς;);'Ιt>Ιρώτηcα χύριε συνάδελq;ε:, αλλά' 

ο μάρτι.;,ς; nεριcρίσ5ηy,ε c!ϊ'αυτcί:. 
στο στecδ~σ 

'Οταν φτά.<5ουμε /τυ:ν ερωτηοεων &q. δυ-· 

ί,\\;\:t,ε.ί ,ωι eιλλσ. 
1 

Κύριε μάρτυς;, είμαστεGτην παραμονή της τουρ,ιι,ιής; εισβολής; 

τις μέρες 18,19 χαι 20 του μήνα. Ποιά ήταν η χατάσταση που επι-

,ιρατούσε στην Κύπρο εχείνες; τις μέρες χαι σε τι οφειλόταν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αναμπουμπούλα,χύριε Πρόεδρε. Είχε επέλθει αλλάγή μιάς; 

χαταστάσεως; η οποία ήταν στο νησί 12 με 15 χρόνια. Τα πάντα 

ήταν άνω χάτω. Αν μιά χυβέρνηση πέσει βίαια, είν~ γνωστόν ότι 

χρειά~εται πάρα πολύς χρόνος για να συνέλθει η χώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ {Παυσανίας; Ζαχολίχος;); Να το διευχρινήσουμε αυτό. 

Αν μία χυβέρνηση πέσει>είπατε πως όλα γίνονται ανω κάτω. Όταν 

στην πτώση συντελεί εχέίνος που έχει την ασφάλεια του νησιού 

στα χέρια του 1 όπως είσασταν εσείς> Όταν η χυβέρνηση πέσει ες' 

άλλης αιτίας1 οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν ,ιαμία ανάμιςη. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κ~ριε-Πρόεδρε 1 δεν μιλάω περ ί αλλαγής χυβερνήσεως χατά 

~Jλλi? 
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il.Ί_N. __ A.M. ___ 30-9-86 

κοινοβουλευτικό τρόnο. Μίλησα για βίαια ανατροπή της κυβερν~-

σεως. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος); Είχ ε ανατραnεί η ιεραρχία, οι 

δομές του στρατού; 

ΜΑΡΤΥΣ : Η ιεραρχία και οι δομές του στρατού δεν είχαν ανατραπεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Οι διοικητές , διοικούσαν κανο-

νικά την εnοχή; Μήnως διοικούσαν αλλοι nου ήρθαν αnό την Ελλάδα; 

Μ~ΡΤΥΣ: Δεν yνωρί~ω τι γινόταν στο στρατό της ςηράς. Πάντως στο 

ναυτικό οι.aSείς ήρθε αnό την Ελλάδα κι ούτε οο επέτρεπα να ερχό-
/ 

ταν κανείς από την Ελλάδα για να διοικήσει την δική μου διοίκηση . 

Πολύ δε nερισσότερο αν αυτός ήταν του στρατού ςηράς και είχε χα-

κί στολ~. Στο στρατό ςηράς δεν ςέρω τι y ι νόταν,κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Να μου επιτρέψετε να κάνω το 

εςής σχόλιο κύριε μάρτυς~ Δεν θα επιτρέnατε σε κανένα να διοικούσε 

τη δική σας διοίκηση. ΠωJ δεχθήκατε την εντολή του Γεωρyίτση να 

κάνετε nράςε ις nου δεν ήταν στις υποχρεώσεις σας και στα σχέ-

διά σας. f,~ , το ναυτικό υποχρεώση να ερευνήσει σnίτια και να 
J 

πάρει αντικε ίμενα~ ~α φέρει στο ΓΕΕΦ λάφυρα; Ήταν στα σχέδια 

αυτό ; 

Λ 
οος 
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(r-l) 
l/2EZ 

30.9.86 

~------ ----------------------~---- ----~---------------------------
ti/ 

ΜΑΡΤΥΣ: 'Ηταν διαταγή την οττοία έλαβα .:~,ττό τον ττροϊστC::.μενό μου. 

Δεν ήταν αττό κάττοιον ο οττοίος ήλθε αττέςω να μου κάνει τον ττροϊστ~-

μενο. Είναι διαφορετικό αυτό. Εγώ εςετέλεσα διαταγές. Και όταν 

είμαι στρατιώτης θα εκτελέσω τη 
Ι 

., ι 

διαταγή ττου θα μου δώσει ο ηροιστα-

μενός μου οιοσδήττοτε να είναι αυτός , οnοιαδή•ιοτε διαταγή. Δεν θα 
Ι 

εςετάσω εγώ,αν αυτή η διαταγή 1 μου αρέσει ή όχι. Είμαι υτιοχρεωμένος 

να την εκτελέσω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος): Νόμιμη ή τταράνομη διαταγή; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. 

Κύριε Πρόεδρε 1 την ευθύνη την φέρει ο διατάσσ-ιύ11,Δεν την φέρω 

εγώ ττου είμαι το εκτελεστικό όργανο. Αλλοίμονο1 αν εγώ τιω στο στρα-

•• Ι , 
τηγό 1 ή στον ττροισταμενο μου1 ςέρεις δεν μττορώ να εκτελέσω τη διαταγή 

σου,να την κουβεντιάσω. Θα τιρέττει να με σκοτώσει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ( Παυσανίας Ζακολίκος): Αν αντί της διαταγής αυτής να 
r 

ερευνήσετε σας είχε δώσει τηνl5η του μηνός τη διαταγή να σκοτώσετt 
1 / 

τον Μακάριο 1 γιατί σας θεωρούσε ένα οργανu.Jμένο τμήμα1 όττως μας είττατεf 

θα το κάνατε; 

1 
ΜΑΡΤΥΣ;Δεν είμασταν εις θέση να κάνουμε τέτοιο ττραγμα. Αλλά, εάν 

λαμβάναμε τέτοια διαταγή 
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-ι-r 

ΠΡΟΕΔΡΕ\'ΩΝ( Παυσa.ν,ο,ς ΖακολCκος): Τ( θά, κάνατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μπορούσα να αρνηθώ κύριε Πρόεδρε~ Αεν το καταλαβαίνετε; 1 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ( Παυσανίας Ζακολίκος) 

Μέγαρο να σκοτώσετε τον Μακάριο. 
) 

Δηλαδή θα πηγαίνατε στο Προεδρικό 

ΜΑΡΤΥΣ: Θα πήγαινα αναγκαστικά. Εν γνώσει των ευθυνών ,ις οποίες 

ανελάμβανα και εν γνώσει των συνεπειών που πιθανόν να είχα, θα 

πήγαινα. Δεν μπορούσα να αρνηθώ. Αυτή είναι η στρατιωτική πειθαρχία. 

Δεν μπορείς να αρνηθείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕfg,Ι( Παυσανίας Ζακολίκος);Δηλαδή κατα την κρίση σας αυτοί 
/ 

που πήγαν να σκοτώσουν τον Μακάριο καλά έκαναν; ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι,δεν μπορώ να κάνω κρίση σε αυτό αν μου επιτρέπετε , 
Ι 

Δεν θα ήθελα να κάνω κρίσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ( Παυσανίας Ζaκολίκος): Μα 1 είναι ένα ερώτημα. Ή δεν θα 

υπάκουαν στη διαταγή ή καλά εκαναν. 
1 

ΜΑΡΤΥΣ: Μου ζητάτε να κάνω κρίση για πράςη την οποία έκανε κάποιος 

άλλος. Είναι δύσκολο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ( Παυσανίας Ζακολίκος): Καλώς. Συνεχίστε 1 κύριε μάρτυς. 

ΜΑΡΤΥΣ: Γύρω από την Κύπρο είχα τέσσερα ραντάρ στα τέσσερα άκρα της 
Ι 

Κύπρου, στον Απόστολο Ανδρέα, στον Κορμακίτη,στην Πάφο και στην Αγία 

συνεχώς επί 24ωρου βάσεως και είχα 
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3/2ΕΖ Ι. Β . 30.9.86 
---------------------------------------------

στην Λευκωσtα θάλαμο επL χε Lρήσεων καL τηρούσαμε υποτύπωση ο ιουδήποτε 

ι 

οtόχου πλησίαζ;ε ή δLηρχ::::το ,,λησί,:;ν του νησLού. Το ραντάρ t;LδLκότερα 

του Αποστόλου Ανδρέα είχε τη δυνατότη τα να εντοπίσει πλο ία από 
. Ι 

την Τουρκία τη 
( 

( 

στιγμή κατά την οποία εβγαLναν από τον κόλπο της 

Μερσήνης, Τα ραντάρ αυτά δούλευαν συνεχώς . Τη νύκτα της19η ς πpος 

20 Ιουλίου το ραντάρ του Αποστόλου Ανδρέα μου ανέφερε ότι ενετόπισε 
1 

στόχους OL οποίοι κατήρχοντο από την Μερσήνη προς Κύπρο. Τούτο 

ανέφερα αμέσως στον Γεωργίτση . Ο Γεωργίτσης το ανέφερε στο ΑΕΔ. 

Βεβαίως OL στόχοι ήταν ακόμη μακριά από την Κύπρο. Ήταν περίπου 
1 

55 με 60 μίλια μακριά. Δεν πήραμε καμία απάντηση από το ΑΕΔ από 
ι' 

το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων το ΕλληνLκό 1 ~σον αφορά αυτούς τους 

στόχους. ~υνέχLσα την και είδα ότL ε ί χαν πορεία 

προς Αμμόχωστο. 

1(;ΝΡ 
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(ΕΖ) 

1/2_Λ __ Α,Μ. __ 30-9-86 

11 
Μετά από μιά ώρα εντόπισα και άλλους στόχους Ήταν γύρω 

, 
στις 10 και 15 το βράδυ της 19 Ιουλίου. Ήταν η δεύτερη ομάδα. 

Ανέφερα πάλι το γεγονός και ο Γεωργίτσης ςανά πήρε τηλέφωνο το 

ΑΕΔ και τους είπε για την Β'ομάδα των πλοίων,που εντοπίσαμε. 

Δεν ςέρω ποιός ήταν στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου που μίλα-

γε ο Γεωργίτσης 1 πάντως μου είπε "μην ανησυχείς 1 μου είπαν από 

από πάνω οτι είνανασκήσεις" . Παράταύτα εγώ εF,ακολουθούσα να 

υποτυπώνω τους στόχους. 

Η πρώτη ομάδα κατέβηκε νοτίως προς τον κόλπο της ΑJ:bχώστο'-/ 

οπου υπήρχε μία περιοχή κατάλληλη για απόβαση. Οι κατάλληλες 

π~~ιοχές για απόβαση στην Κύπρο ήταν η περιοχή Αμμοχώστου και 

δυτικώς στην περιοχή Μόρφου. 

Το λέω αυτό 1 γιατί η περιοχή Κυρηνείας1 στην οποία αποβιβάστη-

καν οι Τούρκοι,δεν ήταν ακτή κατάλληλη για απόβαση. Παρακολου-

θούσα τους στοχους που κατέβαιναν προς την Αμμόχωστο. Σε κάποια 

δεδομένη στιγμή αυτοί οι στόχοι άλλαςαν πορεία 180 μοιρών1 δηλα-

δή πήραν την αντίθετη πορεία και άρχισαν να γυρί~ουν πίσω προς 

( 

την Τουρκία. Ήταν η ώρα περίπου 12 και 151 που έγινε η αναστροφή 

λ . ~ , 'δ , . . 
ποιων. Η Β ομα α ειχε μια πορεια νοτιο-
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2ί2_Λ_Α.Μ._30-9-86 

δυτLκή προ~ το ακρωτήρLο Κορμακίτη~ καL η πρώτη εκτίμηση που 

θα μπορούσα να κάνω ήταν ότL πήγαLνε προ~ την περιοχή αποβάσεως 

τη~ Μόρφου . Παρ'όλα αυτά εςακολουθούσαμε την υποτύπωση. 

Επειδή είδα ότι αυτά τα πλοία πλησιάζαν προς την Κύπροr 

παρά τα λεγόμενα του ΑΕΔ και παρά τον εφησυχασμό που μου διε-

βίβασε ο Γεωργίτσης, εγώ έθεσα όλο το ναυτικό στην κόπρο_,αυτο-

;{ 
βc\λω~, σε συναγερμό. Εν συνεχεία κατέβηκα στον Γεωργ ί τση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Γιατί κύριε μάρτυς, πήρατε 

τέτοια πρωτοβουλία και θέσατε σε συναγερμό το ναυτικό, ενώ άλλες 

ήταν οι εντολές; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν μια αντίδραση της στιγμής . Ετσι νόμισα οτι έπρε-

πε να αντιδράσω. Βλέπω τον εχθρό και πλησιάζει, παρ'όλο που μου 

λένε οτι είναι ασκήσεις, ας τους έχω σε συναγερμό, δεν χάνω 

τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ('ltαυσανίας Ζακολίκος): Αν όλοι αντι~ρούσαν αυτοβού-

λως(δεν θα ανετρέποντο τα σχέδια αμύνης της κύπρου; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μακάρι να αντιδρούσαν όλοι1 κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ανε-

' 'δ Θ ' Τ ' "''λ / τρεποντο τα σχε ια . •α επεφταν οι ουρκοι στη vα ασσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας zακολίκος): Αρα κακώς εφηρμόσθησαν τα 

ανιJ.ανότητος των διοικητών; 
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ΜΑΡΤΥΣ: Σχέδια αμύνης της; Κύπρου δεν εφηρμόσθησαν/ χύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζαχολίχος;): Γιατί δεν εφηρμόσθησαν; 

Αυτή η ενέργεια που χάνατε εσείς; προεβλέπετο από τα σχέδια αμύ-

νης; της; Κύπρου; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως; . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας; Ζαχολίχος;): Επομένως είχαμε μιά πρωτο-

βουλία για την εφαρμογή του σχεδίου. 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας; Ζαχολίχος;): Τα άλλα σχέδια, γιατί δεν 

εφαρμόστηχαν; Δεν ήταν ιχανοί οι διοιχητές1 ή υπήρχαν άλλες 

εντολές; για να εφαρμοστούν; 

V ~r 
V 

<Θ 
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2Λ 

_l_/_2 __ ·_._o_. __ z_._B_. __ 3~0_-9-b6 

rto 
ΜΑΡΤΥΣ. Δεν μπορώ να ςέρω άν υπήρχαν άλλες εντολές, ούτε αντε-

λήφθην να υπάρχει τίποτα τέτοιο. Το αποδίδω) δεν μπορώ να nώ 

\ου 
στην ακαταλληλότητα ~ότε Διοικητή της Εθνικής Φρουράς) αλλά 

στό ότι δεν είχε τις απαραίτητες γνώσεις για να εφαρμόσει τα 

σχέδια αμύνης της Κύπρου ο Ταςίαρχος Γεωργίτσης, 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ. (Παυσανίας Ζα1:tολίκος) Τί. εννοείτε μ'αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ. Ο Γεωργίτσης ήταν διοικητής μιας συγκεκριμένης περιοχής 

της Κύπρου, της Λευκωσίας , Και ςαφνικά βρέθηκε να είναι υπεύθυνος 

για την άμυνα όλου του νησιού, χωρίς να έχει υπόψη του τι θα κάνει 

στη Μόρφου, τι θα κάνει στην Αμμόχωστο, τι θα 1:tάνει στην Κυρήνεια, 

Είνα,ι σαν να πάρουμε εδώ ί;αφνι1:tά το δ~οι1:tητή της nεpο.,pχία,ς της 

Τpιnόλεως 1 να τον κάνουμε ,ιψ'ΕΣ την ώρα, που γdνεται πόλεμος, Τ~ ςιχέ-

δια να εφαρμόσει αυτός ο άνθρωπος που δεy ξ~ρει τ,nοτα; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ, (Παυσανcας ΖακολικοςJ, ΔιQικητής -~;ου ΓΕΕΦ ο Γεωpγ~τcης 

έγινε πριν το nραςι1:tόnημα, κατά τιςημέρες ε1:tε(νες, 

) 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα, δύο μέρες πριν . 

1 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (.Πα,υσαy(α,ς Ζα,1:tολtκος)_ 1 ,A.nQ τις 13 ,\Qι nόy μέχρι τις 20, 

ο διοικητή ς · δεν εί.χε ενημερωθεί. και δεν εtχεσυνολική εικόνα; 

http://e?.?e/
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gl 
αντιμετωπίστηκε η κατάσταση, δεν πρέπει να είχε, _ 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ . (Παυσανίας Ζακολίκος). Αυτό οφείλεται σε ανικανότητά 

του ή σε κακή ενημέρωση; 

ΜΑΡΤΥΣ. Αυτό bεν μπορώ να το ςέρω. Δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω 

την ικανότητα :.--------ή όχι του ταςιάρχου7 αλλά πιθανώς να 

οφείλεται σε κακή ενημέρωση, πιθανόν να μην ζήτησε να ενημερωθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) Ποίοι ήταν υποχρεωμένοι να τον 

ενημερώσουν. 

ΜΑΡΤΥΣ. Τα επιτελικά γραφεία. Είχε ολόκληρο επιτελείο το ΓΕΕΦ 

κάτω . Είχε αςιωματικούς 1 συνταγματάρχες, αντισυνταγματάρχες, ταγ-

ματάρχες, πλήθος , 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζα1;iολί1:iος}_ , Αυτοί οι συντα1-ματάρχι;:ς ~:ια~ οι 

πρωτοβουλ ία - έτσι δεν είπατε ;~ δεy πρέπεf1μοyά9ες να εζyα,4 

στις προβλεπόμενες θέσειςi 

~ρacλάκατοc δcκή σac,ε<χε 
~ ·wJ 

κατά τα σχέδια αποστολή να βρίσκεται 
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3/2 Ο. . • Ζ . Β. 30 -9 ...,_86 

έςω από το ακρωτήριο Α και εσείς κατά το πpαςικόπημα την είχατε 

Ι \ 
στείλει στην αντίθετη πλευρά τ,η~ νησοu) πώς θα εφ~pμόζG , τα 

σχέδια, θα μπορούσε-) 

ΜΑΡΤΥΣ. Η εφαρμογή των σχεδίων δεν σημαίνει και την μάχη, npoϋ-

ποθέτει και την μετακίνηση. Λοιπόν)εάν μέν η τορπιλάκατος ήταν 

κοντά και προλάβαινε να πάει 1 όταν θα δοθεί η εφαρμογή του σχε-

δίοu θα ςεκινήσει και &α πάει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Σύμφωνοί, 1 αλλά πώς θα εφαpμό-

σετε τα σχέδια, όταν θα σnαταλίσετε χρόνο για τη μετακίνηση, 

ενώ θα έπρεπε να είcα,ς;,τε ο-ε -ι,ιεtνη τη θέQη, 

τός ήταν cη:ην Πάφο, πώς θα πήγαινε ρτηy ~uρfινε~α yα qy,;~μετω~ 

πίσει τους άλλους; 

ΠΡΟΕΔJ?ΕΥΩΝ (Πα,υcαyζqς zα1ωλίκος) , Πολό Qu,κ:,τά, Ι?λ~ττω ό ·Η tχετε 

την οςύνοια -ι-ιαι τμάσατε το ερώτημά μου , Σας λέω το εςής: J]ώς 

σχέδια οι μονάδες που -ι,ιuyηγούcrαν τοy Μακ6,ρ~ο 1, 

χιλιόμετρα μακριά από τους χώρους διασποράς, 
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, 4/2 Ο .. Ζ.Β. 30-9-86 
•, 

όπως τους λέτε εσείς οι στρατιωτικοί. 

ΜΑΡΤΥΣ. Οι μονάδες)οι οποίες αντιμετώπισαν την αποβατική ενέργεια 1 

τουλάχιστον απ'ότι ςέρω στο~περιο:ρισμένο τομέα που είχα, γιατί 6εν 

είχα πλήρη γνώση του σχεοίου του στρατού ςηράς, ήταν το πυροβολικό_; 

το οποίο δεν είχε μετακινη{Ίεί από την Δευκωσι;α, 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(_Ωαυσαν~ας ΖακοΜκος)., Δεν πήΎε μονάδα πυροβολικού qτηy 

Πάφο; 

ΜΑrΤΥΣ. Δεy ςέρω, δεν vομ~~ω, 

' , 

λείας εκινή~η μέρα μεcημέρι να πάει g,ηy περιοχή αποβάσεως J1Q,~ 

r 
cφάλμα; Γιατί, αποδεκατ~flστηκε ς:χ;ι.>τή η μονς'ι,δα; 

~ΤΥΣ. Ποιός το διέταςε ί Και ο -μςψητ:ή_ς της Q'ΧΟλrις J:,υελπCδωy δεy 

-(Υί,- ' / / . ·_).1 / . 
....,.. · -=-:ι/ ..... 
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ειναι δυνατόν να διατάςε ι να μετακινηθεL τάγμα μηχανοχινητο;σε 

μια περιοχή που η αεροnορLα του εχθρού χάνει ότι θέλει από πάνω ; 

) 

μέρα μεσημέρι . /v 
1 2Η 
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(3C,)) 

1/3 Η (Ε.Μ) 30.9.86 

gr 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Οι δ ικές σας 

στις θέσεις διασποράς; 

μονάδες ήταν 

ΜΑΡΤΥΣ. Οι δικές μου μονάδες . ήταν στις θέσεις τους , oϊJwS 

nρσείnα, αn6 την Τέτάρτη ή την Πέμnτη. Δεν έλειnε τίnοτε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Ημερομηνίες να μας πείτε. 

ΜΑΡΤΥΣ. An6 τις 17 του μην6ς , nρέnει να ήταν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Ο κύρίος Ράλλης θέλει να κάνει 

μία ερώτηση. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Κύριε μάρτυς, εσείς είχατε ενημερώσει τον κ. 

Γεωργίτση για την κατάσταση των ναυτικών δυνάμεων στην Κύnρο 

κατά το δ ιάστημα αuτ6 , δηλαδή αn6 το nραςικ6nημα μέχρι λίγες μέ-

ρες nριν αn6 την εισβολή των Τούρκων; 

ΜΑΡΤΥΣ. An6 ττοιάς nλεuράς να τον ενημερώσω; 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Σε nο . ιά κατάσταση βρισκ6ταν το ναuτικ6, δηλαδή 

οι δικές σας ναuτ ικές δuv6 γς15. 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι. Οι ναυτικές δυνάμεις ήταν εντάςει. Θα τον ενημέρω-

να μόνο εάν είχα βλάβες. Βλάβες,6μως 1 δεν είχα. Ήταν τελείως εν-

τάςε ι. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ . Δηλαδή δεν τον ενημερώσατε. 

%ΤΥΣ, Όχι. Δεν του είnα τίnοτα. Κατά τεκμήριο,όμως , ενημερώ

/"") [i,7 

· y~(/1 
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2/3 Η (Ε.Μ) 30.9.86 

νε ι ς τον διοικητή σου, όταν έχεις όταν έχεις ανωμαλία . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσαν ίας Ζακολίκος). Κύριε μάρτυς , πείτε στην Επ ι-

τροπή το εςής . Από το πρας ι κόπημα μέχρι την εισβολή μεσολάβησε 

μια εβδομάδα. 

ΜΑΡΤΥΣ. Ακριβώς πέντε μέρες . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος ). Μάλιστα . Στο χρον ι κό αυτό 

δ ιάστημα κάνατε κάπο ι α σύσκεψη , ο Γεωργίτσης, εσείς σαν ναυτι-

κός διοικητής της Κύπρου και ο αεροπορικός διοικητής~ο κ. Καρα-

στατήρας ενόψη όλων αυτών των πληροφοριών, των μηνυμάτων που 

είχατε γ ι α την τουρκική εισβ9λή; Κάνατε κάποια σύσκεψη με τους 

επιτελείς σας να πάρετε αποφάσεις ή να καταστρώσετε σχέδια ; 

Κάνατε κάποια απογραφή , τί σας έμεινε από το πραςικόπημα και 

να πείτε : Έγινε ό , τι έγινε. Τώρα εμείς εδώΌαν Αρχηγοί τί κά-

νουμε ; Το κάνατε αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ . Κατ'αρχήν δεν είχαμε καμμιά πληροφορία , κύριε Πρόεδρε, 

ότι θα γίνει τουρκική εισβολή . Καμμία απολύτως . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Σ τι ς 18 του μηνός που βλέπατε 

να κατεβαίνει η αρμάδα ... 

ΜΑΡΤΥΣ . Στις 19 το βράδυ . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

~cτελcκή ; 
(Παυσαν ίας Ζακολίκος ). Μάλ ιστα . Κάνατε κάποια σύσκεψη 

1 /) · J 
, Οχ ι . '-. ''Ι} Lv V 
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t2r 
ΜΑΡΤΥΣ. πώς να κάνουμε; Στις 19 το βράδυ εγώ σας εττανέλαβα;ότι 

διέταςα αυ~οβοόλως συναγερμό του ναυτικοό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Σόμφωνοι κ6ριε μάρτυς. Αφοό 

διατάςατε εσείς αυτοβοόλως, λέγω, ο διοικητής του ΓΕΕΦ ;,ττου είχε 

την ευθόνη για την ασφάλεια της Κόττρου 1δεν σας μάζεψε να σας 

ττει ορισμένα ττράγματα και να ττάρετε ορισμένες αττοφάσεις; Να 

συντονισθείτε. Να σας ττει, τί βλέττετε εσείς, κόριε Πατταγιάννη; 

Τί βλέττετε εσείς κόριε Καραστατήρα; Τί ττληροφορίες έχουμε; Καδί-

στε κάτω. Αυτό θα κάνατε σεις, αυτό θα κάνουμε εμείς, εάν γίνει 

εισβολή. Δεν το έκανε οότε αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ • 'Οχ ι . 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Συνεχίστε. 

ΜΑΡΤΥΣ. Τα ττλοία ττου ττηγαίνανε ττρος το ακρωτήριο Κορμακίτης, και 

τα οττοία είχα διαχωρίσει ττλέον στο ραντάρ, και ήταν 12 τον αριθμό, 

στις 4 ττερίττου το ττρωί, βρισκόντουσαν 25 μίλια ττερίττου μακρυά 

αττό την Κερόνεια. 

Ξαναδίνω την αναφορά στον Γεωργίτση, ςαναττάίρνει το ΑΕΔ 

και πάλι καμμιά αντίδραση αττό ττάνω. Οότε λίγο οότε ττολό, ήταν 
Ι 

σαν να μας λέγανε ''μη μας ενοχλείτε:· 
; 

-f ,ι/✓,, 
~ , οτι 

Στις 5 το ττρωί, ττερίττου στις 4.45' ; αττό την υττοτόττωση είδα 

τα ττλ.οία είχαν μττει μέαχ στα χωρικά όδατα της Κόττρου. 

QW ') 
(3σ) 
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~f 
Μόλις είχε αρχίσει να χαρά~ει εκείνη την ώρα. Αμέσως διέταF,α τις 

δύο τορπιλακάτους που εί χα στην Κυρήνεια να αποπλεύσουν. Ήδη οι 

τροπιλάκατοι ήταν από τις12 η ώρα έτοιμες-με τι ς τορπίλες οπλισμ έν ε ς 

και το ένα δ ίδυμο αντιαεροπορικό μπράοuν . που είχαν επάνω με σφαίρε ς 

μέσα-να αποπλεύσουν προς τους στόχους, να κάνουν αναγνώρισ~ των 

στόχων και βεβαίως εφόσον βληδούν , να αμuνδούν και να επιτε~ούν 

δια των τολπιλών. 

Πράγματι οι δύο τορπιλάκατοι απέπλευσαν ... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Πότε έγινε αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 5 παρά τέταρτο το πρω'C της 20ής. Και μέχρι να κατεβώ 

κάτω στο γραφείο του κυρίου Γεωργίτση για να του το αναφέρω-'bι~τι 

του ΓΕΕΦ 

ο όροφος/ήταν κάτω και εγώ ήμουν πάνω ψηλά~ότι στέλνω δύο τορπι λα-

κάτοuς γι·αuτή την εν έ ργεια , ήταν 5 η ώρα περίπου. Η Λευκωσία άρχ ισε 

να βομβαρδί~εται. Υπέστημενδηλαδή πλέον την Τουρκική επίδεση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): ο πρώτος βομβαρδισμός τί ώρα έγ ινε 

στη Λευκωσία j 

ΜΑΡΤΥΣ: Γύρω στις 5 το πρω'C πρέπει να ήταν. 

Και όπως ανέφερα στον Γεωργίτση ότι φεύγουν οι τορπιλάκατοι τις 

οποίες διέταςα για έςω , είδα από το παράδuρο του γραφείου του αλε-

ςιπτωτιστές να πέφτουν προς τον Τοuρκtό ~ύλακα της Λευκωσίας , τους 

ο Γεωργ ίτσης. 

~ / 
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Αμέσως επήρε στο τηλέφωνο το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων και 

εγώ έφυγα τροχάδην για να ανεβώ πάνω στον θάλαμο επιχειρήσεων τον 

δικό μου για να έρθω σε επαφή με τις δύο τορπιλακάτους μου οι οποίες 

είχαν αποπλεύσει από την Κυρήνεια. Την ώρα που μπήκα στο θάλαμο επι-

χειρήσεων ήταν ήδη σε επαφή ο αρχαιότερος κυβερνήτης των δύο τορπι-

λακάτων, ο οποLος μου λέει "\{ύριε διοικητά βαλλόμεθα" και συγχρόνως 

μου λέει "πλέω να τορπιλίσω την νηοπομπή που την βλέπω". Ήταν ο 

υποπλοίαρχος Τσομάκης. Του λέω "Λευτέρη πήγαινε και ο Θεός μαζί σου". 

Μετά από 2-3 λεπτά μου λέει "είμαι δύο μίλια από τη νηοπομπή, 

εςακολουθώ και βάλλομαι". Αυτές ήταν οι τελευταίες κουβέντες που 

άκουσα από αυτήν την τορπιλάκατο. 

Όπως εκ των υστέρων μου είπανε, από τον ναυτικό σταθμό KηDv-

νείας, η τορπιλάκατος ανετινάχθη από το εχθρικό πύρ και από τους 

επιβαίνοντας; tίχα 9 νεκρούς και 1 τραυματία. Δέκα ήταν όλοικαι όλοί 

το πλήρωμα της τορπιλακάτου και σκοτώθηκαν. 

Η δεύτερη τορπιλάκατος εβλήθη και αυτή, τραυματίσθηκαν οι 

επιβαίνοντες. Κυβερνήτης της ήταν ένας έφεδρος σημαιοφόρος , Βερύκιος 

λεγόταν,και προσπάθησε να στρέψει την τορπιλάκατο προς την Εηρά για 

να τη ρίςει 

~ l 

έςω 1 αλλά στο ενδιάμεσο βυθίστηκε και αυτοί βγήκαlκολυμ-

c;;ιJ u 
•; 
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πώντας έf;ω. 

Αυτές ήταν οι ενέργειες;; των δύο τορπιλακάτων. 

Μη νομίCετε όταν λέω τορπιλακάτους ότι επρόκειτο περί τίποτε 

μοντέρνων τορπιλακάτων, ή τίποτε σκαφών με τα οποία μπορούσε κανείς 

να κάνει πόλεμο. Ήταν ένα σκάφος μήκους 33 μέτρων με δύο μηχανές 

μόνο και δύο τορπιλοβλητικούς σωλήνες και ένα αντιαεροπορικό. Δεν 

είχε ένα δωμάτιο μέσα, δεν είχε ένα κάθισμα, δεν είχε μια τουαλέτα. 

Δέκα άνθρωποι που μπαίναν επάνω, δενόντουσαν ο καθένας σε ένα κάθισμα, 

βάCαν κάτι λαρυγγόφωνα εδώ,...διότι από το θόρυβο δεν μπορούσε να 

ακούσειο ένας τον άλλο-και μιλάγανε. Έτσι ακάλυπτοι κάναν ε την επί-

θεση . Και αν μεν πετυχαίνανε οι τορπίλες είχαμε κάποιο αποτέλεσμα, 

αλλοιώς το αποτέλεσμα ήταν αυτό το οποίο υπέστησαν. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ: Επιτρέπεται μι,α τεχνική ερώτηση κύριε Πρόεδρεί 
i 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας 

\ , , __ , 

Μάλι,στα κύριε Πεπονή, ορίστε έχετε 
Ι 
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(2ΗΓ) 

112W: 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

( Ε.Σ. ) 

f l 
ΠΕΠΟΝΗΣ: Είχατε ποτέ εκθέσει στους 

30.9.1986 

ανιι-τέρους σας του 
' 

Ναυτικού 1 την τεχνική ανεπάρκεια αυτ~-ν τιι-ν σκαφ~'ν, για την υπεράσπι-

ση της Κύπρου; 

ΜΑΡΤΥΣ : Βεβαίιι-ς. Ήδη είχα καταφέρει να παραγγείλει η Κυπριακή 

Κυβέρνηση τον Απρίλιο του 1974 'δύο σκάφη με κατευθυνόμενα βλήματα 

από τη Γαλλία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ: Από την Κυβέρνηση του Σαμψ~-ν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, η Κυπριακή Κυβέρνηση, η κανονικ~, του Μακαρίου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ: Η νόμιμη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίιι-ς. 

Και αυτά τα σκάφη, βεβαίιι-ς, παρηγγέλθησαν κατόπιν αγ~'Vu'ν 

τους οποίους έκανα, αλλά δεν φτάσανε ποτέ στη Κύπρο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ: Εννοείτε ότι δεν πρόλ~βαν; 

ΜΑΡΤΥΣ: : Όχι. Ήλθαν, αλλά είναι εδι;, στην Ελλάδα. Τις πήρε τελικά 

το Ελλην ι κό Ναυτικό εδu' το 1975, 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ: ' Άρα δεν πρόλαβαν να πάνε στην Κύπρο. 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίu'ς, όχι. Θέλανε ένα χρόνο, για να ναυπηγηθούν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) 
Λ • 

Ο χρόνος παρα'δσσης τους ήταν 

το 19:v 
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2/'Ν, ( Ε .Σ. ) 30.9.1986 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος) Πc:ίτε μας τC:-ρα, όλη την εμπλοκή 

του Ναυτικού, την nρC:-τη μόνο μέρα της εισβολής1 εκτός αn·αυτές τις 

κινήσεις που έκαναν οι τορnιλλάκατοι. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Την nρC:-τη μέρα υπέστημεν εnιθέσε ις αεροπορικές 

στα ραντάρ και στη ναυτική βάση της ΑμμοχC:-στου , τις οποίες αnοκρού-

σαμε όλες με τα αντιεροnορικά F.ΡΔΙΚΟΝ, τιι'ν 20"Μ •\Α,\· που είχαμε. 

Ένα ή δύο αεροσκάφη πρέπει να είχαμε καταρρίψει στην περιοχή 

11 " 
της ΑμμοχC:-στου. Το ένα το κατέρριψε το nερ ι nολ ι κό ΔΕΒΕΝΤΗΣ και το 

άλλο το κατέρριψε η Ναυτική Βάση. 

Τις δύο άλλες τορnιλλακάτους, τις οποίες είχαν στην περιοχή 

της Αμμοχ~στου -διότι 4 είχα όλες κ~'όλες εν ενεργεία- τις δ ιέταΕα 

να πάνε την nρC:-τη μέρα σε μ .ιά nερ ιοχή που είχαμε στου Ξυλοφάγου, 

περιοχή αnοκρύψειι'ς , όnιι-ς τη λέγαμε. Μnαίνανε κάτιι' από τα βράχια 

και ρίχνανε · ένα δίχτυ από nάνu' τους, ούτιι-ς C:-στε να μην εντοπισθούν 

από τα αεροσκάφη , για να μπορέσουν το βράδυ, εφ'όσον απαιτηθεί να 

εκδηλC:-σουν εn ιθέσε ι ς. 

Ξεκίνησαν οι δύο τορnιλλάκατοι, αλλά ανεnιτυχC:-ς. Η nρC:-τη 

μόλις έφυγε ανέφερε βλάβη στη μηχανή και Εαναγύρισε στη ναυτική 

βάση και η δεύτερη εςC:-κε.ι λε βορε ίιι-ς της ΑμμοχC:-στου και εγκατελήφθη 

από 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) 

?~ 
, ~ ι • 

Απο σφαλ~α του κυβερνητη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Σ'όλες αυτές τις περιπτC:-σε ις το σφάλμα είναι του Κυβερνήτου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) ΑχρηστΈύθηκε, δηλαδή και. η δεύτερη. 

ΜΑΡΤΥΣ: · Οχ ι μόνο αχρηστ·εύθηκε, αλλά παρελήφθη από τους Τούρκους 

και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ναυτικό μουσείο της Κu'νσταντινου-

πόλεu'ς, u'ς λάφυρο. 

'Αλλη δράση δεν είχαμε εκείνη την πρC:-τη μέρα, εκτός από τ ις 

αεροπορικές επιθέσεις, οι. οποίες ήταν •.. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) Μας είπατε για τις 2 τορπιλλακάτους 

11 ,ι 

Για το ΛΕΒΕΝΤΗΣ δεν μας είπατε και για τις υπόλοιπες 2. 

y 11 11, 
ΜΑΡΤΥΣ: ι,,Ο ΛΕΒΕΝΤΗΣ ' ηταν στη Ναυτική Βάση Χρυσούλης ΑμμοχC:-στου ,όπu'ς 

σας προανέφερα και μάλιστα κατέρριψε και ένα αεροσκάφος. 

Για τις άλλες 2 τορπιλλακάτους, σας ανέφερα ότι η μία επέ-

στρεψε με βλάβη της μηχανής στη βάση και η άλλη ε!Ξ;C:-κει λε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) Οι άλλες 'δύο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Η μία ήταν έςu' στηνςηρά σε μακρά ακινησία για επισκευή, 

. ' 
'C.η δε 6η 1 ελλείψει ανταλλακτικC:-ν τnν είχαμε στηνf.;ηρά και .~ ,~~ •f6\J6o. \-t,E-

ct"11ι.\.),ΛCL'-\"-!Jii~ από αυτή, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε εν ενεργεία 

τις υπόλοιπες. 

( ~) 
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3ν 

1/3Ω ΒΠ 30.9.86 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκ~ς1/ Από κει και πέρα,μετά την απόβαση ... 
ΜΑΡΤΥΣ: Υπάρχει και άλλο ένα γεγονός το οποίο παρέλειψα να σας ανα, 

φέρω1 την προηγουμένη της εισβολής1 την Παρασκευή 19 Ιουλίου. Την Παρα-

σκευή 19 Ιουλίου έγινε αντικατάσταση της ΕΛΔΥΚ. Δεν μπορώ να το χαρα-

κτηρίσω αυτό το πράγμα, να περιμένουμε επίθεση των Τούρκων, όπως 

φαίνεται ότι το ήςεραν εδώ και να αντικαθιστούν την μοναδική μονάδα 
1 

η οποία ήταν ετοιμοπόλεμη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος): Προηγουμένως σε ερώτησή μου μου 

είπατε ότι δεν είχατε καμία πληροφορίcψ ι·α επικείμενη απόβαση. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι εμείς. Εμείς βεβαίως δεν είχαμε. Οι εδώ είχαν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος): Και δεν σας τις μεταβίβαhαν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Καμία, τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος): Από ποό βγάhετε το συμπέρασμα ότι 

~δ~ είχαν πληροφορίες και δεν σας τις μεταβίβαhαν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Το διάβασα εκ των υστέρων, κύριε Πρόεδρε, τόσα έχουν γραφτεί. 

Δεν έχω προσωπική αντίληψη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος): Μήπως σε κάποιες επικοινωνίες που 

είχατε με συναδέλφους στην Αθήνα σας είχαν μεταβιβάσει πληροφορίες; 
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ΒΠ 30,9,86 2/3Ω rs-
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος): Δηλαδή στις 18, στις 19 είχατε 

; 

επικοινωνία με το ΓΕΝ εδώ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως είχα. Δεν μου ανέφε:ραν κσ.~,ί('; πληροφορία. Το μόνο που 

μου είπαν, επειδή στις 22 Ιουλίου εγώ έπρεπε να μετατεθώ για να 

,, 
έρθω στην Ελλάδα, ήταν ότι δεν θα μετατεθείς στις 22 Ιουλίου αλλά 

J 

πολύ αργότερα". Τίποτε άλλο. Και έφθασαν στο σημείο την Παρασκευή, 

την nρΘτερί~α της εισβολής να κάνουν αντικατάσταση της ΕΛΔΥΚ, την 

οποία βέβαια επειδή γινόταν στο λ ιμάνι της Αμμοχώστου και ήταν στην 
1 

αρμοδιότητά μου πήγα και επέβλεψα. Ήρθε πραγματικά το αρματαγωγό 
ι 

"Λέσβος", πήρε τους άνδρες της ΕΛΔΥΚ οι οποίοι βρίσκονταν ενάμιση 
1 

χρόνο στην Κύπρο και ήςεραν και την παραμικρή πέτρα του νησιού και 

έβγαλε 600 καινούργιους στρατιώτες οι οποίοι δεν ήςεραν ούτε να 
ι 

περπατήσουν στην Κύπρο. Αυτά την nρΦτεριί:ια της εισβολής. 

Εν πάση nεριnτώσει 1 το αρματαγωγό την Παρασκευή το αnόγευμ~ 

γύρω στις 5 έφυγε από την Αμμόχωστο για να επιστρέψει στην Ελλάδα. 
1 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ Παυσανίας Ζακολίκος) : Στο αρματαγωγό αυτό κύριε μάρτυς, 
Ι 

εκτός από τους άνδρες της ΕΛΔΥΚ που αποχωρούσαν) φορτώθηκαν ~αι 

οικοσκευές και ταςίδεψαν και ο ικογένειες στρατιωτικών; 

ΜΑΡΤΥΣ: 'Οχι. 

ΠΡΟΕΔV( 

~r 
Παυσανίας Ζακολίκος): 

, J\ιφ 
Είστε βέβαιος ότι δεν φόρτωσαν 
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στρατιωτικοί οικοσκευές; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι 1 δεν φορτώθηκαν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος): Δηλαδή το αρματαγωγό φεύγοντας 
ι 

πήρε μόνο τους άνδρες της ΕΛΔΥΚ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Τους στρατιώτες και τα σακίδιά τους. Τίποτα άλλο. 
ιc. 

Το αρματαγωγό έφυγε περίπου στις 5 το απόγευμα από την Αμμό-

χωστο και nαραnλέόντας τα νότια παράλια της Κύπρου ως συνήθως γινόταν 
J Ι 

- ευτυχώς δηλαδή και δεν πήγαιναν από τα βόρεια- επέστρεφε για την 

Ελλάδα. Ανατολικά και μέχρι το μεσημβρινό των 39 μοιρών είχα την ευ-

θύνη του επιχειρησιακού ελέγχου των πλοίων που έnλεαν εκεί και nαρα-

κολουθούσα το αρματαγωγό. Την ώρα της εισβολής, στις 5 το πρωί, το 

αρματαγωγό βρισκόταν περίπου 20 με 25 μίλια νοτιοδυτ ι κά της Πάφου. 

Βεβαίως, με τον ασύρματο στην απροειδοποίητη εκπομπή όπως λέμε εμείς 
Ι 

στο Ναυτικό, του διαβίβασα σήμα ότι η Κύπρος υφίσταται επίθεση. 

r ..Α 
'~ 

' ~ 

3ΑΚ 
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11 
Δεν γνωρίζω αν το έλαβε, διότι η απροειδοποίητος εκπομπή 

ε ίναιμια εκπομπή η οποία γίνεται συνεχώς και την ακούνε οι 

χειριστές και παίf~ουν τα σήματα. Εν πάση περιπτώσει το αρμα-

ί/ ιι 

ταγωγό Λέσβος έλαβε διαταγή από την Ελλάδα να ~παναπλεύσει 

~ην Πάφο και να αποβιβάσει την δύναμη τη~ ΕΛΔΥΚ την οποία είχε 
1 

πάρει την προηγουμένη, πράγματα το οποίο έκανε. Προσγ~~λώθηκε 

δυτικά της Πάφου κοντά την κεραία του ραδιοφωνικού σταθμού που 
1 1 

είπα προ ολίγου και πλησίον του τουρκtού θήλακος που υπήρχε στην 

Πάφο. Στην Πάφο ύπήρχε ένας ισχυρότατος τουρκικός θ~λακας έςω 
1 

από την πόλη στα δυτικά αυτής . και αποβίβασε την ΕΛΔΥΚ . Αυ 1 ηό 
) 

έγινε στις 20 του μηνός το απόγευμα, μετά τις 2. δ6 'το μεσημέρι 

Απεβιβάσθη η ΕΛΔΥΚ που έφευγε.~ ίεν ςέρω με ποιό τράπο ήλθε στην 

Λευκωσία. Αυτό που ςέρω είναι ότι εκείνη την ώρα ευρίσκετο εν 
1 

εςελίςει μια επίθεση κατά του τουρκικού θ~λακος της Πάφου. από 

τις μονάδες της Εθνικής Φρουρας που ήταν στην Πάφο και ο επικεφαλής 
1 

ζήτησε από το αρματαγωγό να βοηθήσει δια βολών την κατάλειψη του 

θήλακος. 

Δεν ςέρω αν ο κυβερνήτης του ήλθε σε επαφή με το ΓΕΝ κα ι 

γι'αυτό το πράγμα ή το έκανε αυτοβούλως. Πάντως ~ε 
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εμένα δεν ήλθε σε επαφή. · Έριςε γύρω στα 1.000 βλήματα των 40 

μιλιμέτρ μέσα στο τουρκικό θf/λακα σχεδόν 6λο τον φόρτο των πυρο
/ 

μαχικών που είχε και οι Τουρκοκύπριοι του θόλακος Πάφου μετά την 

τρομερά αυτή βολή που έγινε παρεδωησαν. Πριν παραδωθούν είχa 

υποκλέψει σήμα τους 
προς την Τουρκοκυ rψ'tO.¼VΙ διοίκηση Λευκωσίας 

που έλεγε ότι παρεαδινQμεθα. 
/ 

· ~ί ότ ι βαλόμεθα υπό 
1 

ελληνικού 

Ι 

ΠQλ'c, \4ικού. Συνεχί!:ων τις υποκλοπές;rου έφεραν ένα σήμα) που έστει 

λε η τουρκtιtυπριακή διοίκηση Λευκωσίας προς την Άγκυρα-πρέπει να 

ήταν-εν πάση περιπτώσει προς το ττρο 1Lστάμενό της κλιμάκιο που 
) 

ήταν 

στην Τουρκία που έλεγε ότι η φρουρά της Πάφου παρεδώθη διότι εβλή -
J 

θη υπό ελληνικών nολεfλ,ικών. Αυτά ήταν τα γεγονότα της πρώτης 

ημέρα του πολέμου. 

Από πλευράς στρατού ςηράς δεν έχω πλήρη εικόνα ... 

ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος): Από πλευράς ναυτικού μόνον να 

μας πείτε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Από πλευράς ναυτικού την δεύτερη ημέρα, συνεχιζόντουσαν 

οι βομβα&ισμοί όλο το πρω'C το στρατηγείο ήδη της ναυτικής διοική -
1 
' 

σεως το είχαμε μεταφέρει από την προηγουμένη στο υπόγειο στρατη-

, Uαι μάλιστα κατά την διαδρομή ,που 
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πηγαίναμε μας είχαν χαλάσει τα~lοκίνητα, ο θάλαμος εnιχειρή-
σεων η ηλεκτρομηχανή και οι ασύρματοι που είχαμε επί των αυτοκι-

1 

νήτων και είχαμε σταθεί στο Στρόβωλο σε κάποια συστάδα δένδρων 
1 

ei 
από κάτω προσωρινά φαCνεται ότι μας είχαν φωτογραφίσει αναγνψτικά 

1 ) 

αεροσκάφη της τουρκικής αεροπορίας τα οnοαι.α έκαναvβόλτες πάνω από 
1 

την Κύπρο διότι την επομένη , Κυριακή , όλη αυτή η περιοχή είχε 
J 

βομβαριστεί με βόμβες ναnάλ και είχε καεί. 
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/οΙJ 
Βεβαίφς ήταν μ6νο δένδρα. Είχαμε φύγει εμείς; 

Την Κυριακή είχαμε αεροπορικές; επιθέσε ις; συνεχείς εναντίον 

των εγκαταστάσεών μας; και ήταν άνευ επιτυχίας; από πλευράς εχθρού 

διότι έp ιχναν τις βόμβες από πάρα πολύ ψηλά λόγω του πυρός; του 

αντιαεροπορικού που είχαμε . Γύρω στο μεσημέρι της Κυριακής 21 

με μία ομάδα προσπάθησα να παω προς την περιοχή της αποβάσεως; 

που είχαν βγει ήδη οι Τούρκοι δυτικώς; της Κυρηνείας για να εςετά-

σω δυνατότητα να στείλουμε βατραχανθρώπους για να τους τινάςουμε 

τα αποβατικά 

Δεν σας ομίλησα καθόλου...είναι παράί'eιψη αυτή διότι ακριβώς; 

δεν έχω την σειρά της αναφοράς; μου εδώ-για το προγεφύρωμα το 

οποίο έκαναν οι Τούρκοι την lη μέρα και το οποίο βεβάιως; παρακο-

λούθησα δια των πληροφοριών που είχα από το ναυτικό σταθμό της 

Κυρηνείας . 

Οι Τούρκοι ςεκίνησαν κατΆαρχήν με 2 αποβατικά να βγουν στην 

ακτή . Το καθένα από αυτά δεν ήταν καν ούτε τα μικρά τα ~g At:.-

τα λεγόμενα τα δικά μας; ήταν, τα L C U .Είχαν γύρω στους; 100 με 

120 στρατιώτες μέσα. Δύο από αυτά ήταν το πρώτο κύμα και προσε-

πάθησ~ν να προσγυαλωθούν σε μία ακτή δυτικά της; Κυρηνείας; η οποία 

ήταν γεμάτη βράχια. Όταν δηλαδή πλησίασαν τα πλοία και είδαν 

~ h nΛΙΪ/) _,, ί (Yl !\l,vr 
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fol 
ότι ήταν βράχ ια μπροστά έστρεψαν προς δυσμάς; και πήραν παράλληλα 

ί,ι 

την ακτή μέχρι να βρουν κατάλληλη αμουδιά για να προσγυαλωθούν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος) . Δηλαδή στόχος κύριε μάρτυς; 

και 

καταπληκτικός; για αεριοβόλα. Ε; 

ΜΑΡΤΥΣ . Ακρ ιβώς • 

Υπήρχαν 1ρισμένα τμήματα_ ατάκτοt1,ς; μπορώ να τους; χαρακτηρί -

σω- επί της; ακτής; δικά μας τμήματα, της ελληνικής; φρουράς τα 

οποία έβαλαν κατά των αποβατικών αυτών και επήλθαν τρομερές απώ-

λειες; διότι οι Τούρκοι μέσα ήταν ακάλυπτοι . Εν πάση περιπτώσει 

αυτοί έστρεψαν σιγά σιγά, βρήκαν μετά 2-3 μίλια στο Πενταμίλι το 

λεγόμενο την περιοχή που είχε μίαα~uουδιά, μία παραλία που έκαναν 
1 

μπάνιο και προσγυαλώθηκαν εκεί 

ΠΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας; Ζακολίκος;) . Τρία μίλια μετά την πρώτη από-

τε ιρα απόβασης; . 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας; Ζακολίκος;) . Τι ταχύτητα είχαν αυτά 

ΜΑΡΤΥΣ . Η ταχυτήτά τους; είναι περίπου 4-5 μίλια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας; Ζακολ ίκος). Δηλαδή έκαναν περίπου μία ώρα 

για να πάνε στην ακτή την άλλη . Έτσι 

ΜΑΡΤΥΣ . Τόσο 

+ 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (_Παυσανίας: Ζακολ ί κος: ) . , ,L0μ{ ώρα. Αυτά έnλεαν 
παράλληλα nρος: την ακτή και κοντά 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν ςέρω . Είναι θέμα του στρατού ςηράς: . Αλλά πάντοτε 

μου γεννάται το ερώτημα τι έγιναν οι μονάδες: Κυρηνείας: , τι έγινε 

ο διοικητής: τους ο οnοίος; εςηφανίσθη μου φαίνεται . Δεν βρέθηκε 

nοτέ • Δίnλα στην περιοχή του Πενταμιλίου υnήρχε μία μονάδα nυρο -

βολικού αnό ότι θυμάμαι . 
) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας; Ζακολίκος;). Υnήρχε σύμφωνα με τα σχέδια 

ΜΑΡΤΥΣ . Είχε το στρατοnεδό της εκεί 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος ) . Γνωρ ίi:ετε αν ήταν εκεί η μomfu,;. 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν ςέρω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας: Ζακολίκος;). Δεν ςέρετε . 

ΜΑΡΤΥΣ. AλJ.fJ. Εέρω ότι υm'pχε η μονάδα . Δηλαδή πηγαίνοντας; εγώ για το 

ναυτικό σταθμό Κυρηνείας; να τον επιθεωρήσω έβλεnα την μονάδα του 

πυροβολικού η οnοία ήταν εκεί στην nεριοχή του Πενταμιλίου • 

Τι έκαναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ; Γιατί δεν κτύπησαν τους 

Τούρκους Εν nάση nεριnτώσει αnεβιβάσθησαν αυτοί έςω. Είχαμε 

nάρα πολλούς; νεκρούς; αnό τους ατάκτους χαι ]:!1.'ciινο οι οnοίοι εχτύnα-

γαν αnό τη στεριά χαι έχαναν ένα προγεφύρωμα εχεί στο Πενταμίλι 

μία ακτίνα και εστάθηκαν εκεί nεριμέ-
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νοντας προφανώς να τους επιτεθούμε και να τους εςουδετεpώσουμε . 

Αλλά καμία επίθεση δεν εςεδηλώθη όλη μέρα του Σαββάτου 20 του 

μηνός . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζαχολίχος) . πόσο χρόνο έμειναν αυτοί 

σε αυτή την περιορισμένη ακτή 

ΜΑΡΤΥΣ . Μέχρ ι την Δευτέρα το πpωϊ . Σαράντα οχτώ ώρες 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζαχολίχος) . Εκεί 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζαχολίκος) . ΣυνεχiσΊ~~ 

(3θ) 
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Ι ο "! 
ΜΑΡΤΥΣ: Εnήγα την επομένη γιατί όταν μου είnαν 

J 
ότι ακόμη υπάρχει το 

/ 
προγεφύρωμα, το μόνο nου σκέφδηκα ήταv να nάpω τους βατραχανθρώπους 

-είχα 25-30 βατραχ:ανθ;.:,ώnους- και να nάω εγώ να τους εF,ουδετερώσουμε αnό 

τη θάλασσα. 

Βεβαίως κατά τη διαδρομή, συμπτωματικά, την Κυριακή πέσαμε σε 
J . 

μια ομάδα Τούρκων αλεςιnτωτιστών 1 οι οποίοι ειχαν εγκαταλείψει μόνοι τους 

ένα αεροσκάφος C-l 3 ο το οnοίο έπεφτε και μπλέχτηκα σε μια μάχη μα~ί 

τους, με αποτέλεσμα να χτυπήσω λίγο το nόδι και κατόπιν τούτου δεν πήγα 
/ 

,η 

στην περιοχή αποβάσεως. Ως εκ τούτο'jδεν εF,εδηλώθηfπίθεση των βατραχαν-

θρώnων 1 την οnοία είχα κατά νου να κάνω το βράδυ εκείνο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζα~ολίκος): Αυτήν την επίθεση θα την κάνατε βάmί, 

εντολής και σχεδίου του ΓΕΕΦ ή με δική σας πρωτοβουλία; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι κύριε Πρόεδρε,με δική μου πρωτοβουλία. 
1 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Δηλαδή υπήρχε κίνδυνος όταν εσείς 
Ι 

πηγαίνατε με τους βατραχανθρώnους,άλλες μονάδες του στρατο,]~ ξηράς να 

έβαλαν εναντίον του τμήματός σας, 

ΜΑΡΤΥΣ:Δεν θα υπήρχε τίποτε. Θα το ..... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολ ίκος): Θα μπορούσε να γίνει αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βράδυ δεν μπορούσαν να εκδηλώόουν επίθεση οι άλλοι. 

' ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος 

~ l/4iιJ 
) : Αν σαςιβι:- ι .σκαν ημέρα όμως; 

1 
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/Ο (' 
ΜΑΡΤΥΣ : Ημέρα δεν θα πηγαίναμε εμείς , γLατί δεν μπορούν να κLνηθούν 

OL βατραχάνθρωnοL. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ...... (δεν ακούστηκε) . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) : Αυτό νόμLΟε.(; ) 

Συνεχίστε κύρLε μάρτυς. 
Ι 

ΜΑΡΤΥΣ : Την τμίτη μέρα, όλη τη ν ΚuρLακή δεν ήταν μεγάλη η δραστηρLότητα 

των Τούρκων , εκτός από την καταστροφή του αντLτορnL}tκού τouj nou έγ L νε 
) 

στην Πάφο. Αυτό το εςέλαβαν ως ελληνLκό , ΥLατί , κατά την εκτίμησή 

μου, βασL~όμενοL στο σήμα της προτεραίας, nou τους είχαν nεL OL 

ToupκoκύnpLOL ότL ελληνLκά nολεμLκά εβομβάρδLσαν την Πάφο , νόμLσαν ότL 

ήταν το αντLτορnLλλLκό .αuτ,ό καL τοu εnε τέθησαν καL το βούλιαF,αν . 

Απορίας άςLΟ είναL βέβαLα ΥLατί δεν δούλευαν OL συσκευές ανα
/ 

γνωρίσεως των αεροσκαφών , των φLλίων αεροσκαφών oL IFP τL ς οποίες 

έχουν μέσα τα αντLτορnLλλLκά , ούτως ώστε να αναγνωρC~οuν αμφότερα τα 

αεροσκάφη καL τα πλοία το ένα το ά.λλ'-'J . Δεν δούλευαν, γ1.ατι OL ΤούρκοL 

φαCνεταL δεν τLς είχαν σε ενέργεLα. 

Το λunηρόν είναL ότL οι συσκευές IFF δεν δούλευαν καL στα 

δLκά μας αντLτορnLλλLκά καL θα μπορούσε να συμβεί καL σε μας κάτL τέτοLο 

εκεCνη την εποχή . 

nερLnτώσεL δεν θα πρέnεL , ΥL ' αuτόν το λόγο να ρCχνοuμ ε 
Ι / 

_ )1~.ι/ ,,,, w · 

http://?.??/
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όλα τα βάρη στους Τούρκους. 

Κατά τη βύθιση του αντιτορπιλλικού , επειδή γνωρίζαμε ότι οι 

Τούρκοι υποκλέπτανε τις δικέs μας συχνότητες , κάναμε - δεν f,έρω, 

αν έπιασε ή όχι- και μία παραπλάνηση από τα ραδιοτηλέφωνά μας. 

Δηλαδή ανέφερε ο ναυτικός σταθμός της Πάφου ότι υπάρχει ένα αντιτορπι~ 

λικό έςω από την Πάφο, όταν είδε το τούρκικο και του απαντήσαμε 

εμείς από το ραδ ωτηλέφωνό μας: "Μην ανησυχείς δικό μας είναι.' " 
) 

Γνωρίiαμε επαναλαμβάνω ότι τις συχνότητές μας τις υποκλέπτανε. Απλώς rJ' / / 

κάναμε ένα παιγνίδι. Ίσως έπιασε, ίσως δεν έπιασε. 

Τη δεύτερη μέρα αυτά τα γεγονότα συνέβησαν από το ναυτικό. 

Την τρίτη μέρα άρχισε τρομερός αεροπορικός βομβαρδισμός 

πλέον και διεφάνη ότι οι Τούρκοι θα έδιναν πλέον το τελικό κτύπημα. 

(3δ) ()ι μι\11 
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3Θ 

1/3 δ Ε.Γ. 30-9-86 

Πραγματικά γύρω στις 

την αποβατική δύναμη και κίνησαν προς την ακτή αποβάσεως. Δό&ηκαν 

ορισμένες μάχες με δικά μας τμήματα και γύρω στη μία η ώρα το με-

σημέρι κατελήφ&η η πόλη της Κηρύνειας , Ολόκληρη η πόλη της Κηρύ-

νειας εκτός αnο το φρούριο 1 το οποίο φρούριο ήταν ναυτικός στα&μός ' f 
το κατείχαν 1 δηλαδή iτμήματα του ναυτικού . Το ναυτικό σταθμό Κηρύ-

νε ιας, μετά τον ηρωt·κό &άνατο Τσομάκη στην τορπιλάκατο, τqγ είχε 

αναλάβει ως διοικητής ένας σημαιοφόρος Πετρόπουλος, ο οποίος 

ήταν-φα ίνεται -καρδ ιοnα&ής και την κρίσιμη εκείνη στιγμή ασ&ένη-

σε από την καρδιά του* 8nότε ανέ&εσα την διοίκηση του στα&μού 

στον αρχαιότερο υnαςιωματικό πλέον που υπήρχε εκεί, έναν αρχι-

κελευστή, τεχνίτη πυροβόλων, ούτε κάν μάχιμο. Και αυτός όταν 

μου ανέφερε ότι μπαίνουν οι Τούρκοι στην Κηρύνεια, μου είπε ότι 

εγώ δεν &α nαραδο&ώ στους Τούρκους μα~ί με το προσωπικό, αλλά 

&α πολεμήσω όσο μπορώ από το φρούριο. Πραγματικά η Κυρήνεια 

κατελήφ&η την 22α Ιουλίου στις 1 περίπου το μεσημέρι, πλην 

του φρουρίου που ήταν ναυτικός στα&μός, και στις 4 το απόγευμα 

διετάχ,:1η από το ΓΕΕΦ nάύσις των εχ&ροnραςιών, συμφώνcι.)ς με την 

Συμβουλίου Ασφαλείας. 
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2/3 δ (Ε.Μ) 30.9.86 

/ο? 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Εδώ θα σταματήσουμε 1 κύριε 

μάρτυς 1 την αφήγησή σας. Ήθελα να σας ρωτήσω το ε!;ής : Στην συνο-

μιλία ττου έκανε ο Γεωργίτσης με το ΑΕΔ, όταν άρχισε η εισβολή 

η τουρκική και η τττώσις των αλε!; ιnτωτιστών , έίσαστε παρών στο 

τηλεφώνημα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Στην αρχή, μάλιστα. Εν συνεχε ία 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσαν ίας Ζακολίκος). Ακούσατε τί ειπώθηκε ; 

ΜΑΡΤΥΣ. 'οχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσαν ίας Ζακολίκος). Σας .είττε ο Γεωργίτσης τί του 

είπαν, μετά; 

ΜΑΡΤΥΣ. Του είπαν ότι δεν υττάρχει τίποτα . Μην ανησυχείτε. Κάτι 

τέτοιο. 

11 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Τί "μην ανησυχείτε; Πέφτανε 
) 

αλε!;ιnτωτιστές. Αυτό σας ε(nε ότι του ε ίπαν ; 

ΜΑΡΤΥΣ. Αυτό μου είπε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Γνωρίhατε εάν του είχαν δεσμευ-

μένα τα αντιαεροττορικά ττυροβόλα του , με διαταγ ή αττό την Αθήνα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι, δεν το !;έρω αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσαν ίας Ζακολίκος). Δεν φώνα6ε ο Αρχηγός του ΓΕΕΦ, 

ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτε, γιατί μου δίνουν διαταγές να μην 

χτυn~~"tν ~ώναhε; 

f ' \~ 
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3/3 δ (Ε.Μ) 30 .9.86 

1ιJ f 
ΜΑΡΤΥΣ. Αυτό , μττορεί να το φώναζε, εγώ δεν ήμουν εκεί να το 

ακούσω. Εγώ, ήμουν ττάνω στο θάλαμο εττιχειρήσεων και ούτε δεσμευ -

μένα ττυροβόλα είχα, ούτε τίττοτε. Έκανα πόλεμο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσαν ίας; Ζαλίκας;). Για ττέστε μου το εςής;: Εσείς; 

κάνατε ττόλεμο από την ττρώτη στιγμή με δική σας ττρωτοβουλία1 

έτσι μας; είχατε ττει. 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσαν ί ας; Ζακολίκος;). Πείτε μου, τα σχέδια αμύνης; 

τη ς; κύττρου ττου τα γνωρίζατε αφού είσαστε δ ιοικητή ς; , γ ια να εφαρ
) 

μοσθούν χρειαζόταν διαταγή από το ΑΕΔ , όταν η Κύττρος; εδέχετο 

εχθρ ική ττροσβολή; 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας; Ζακολίκος;). Αυτό προεβλέπετο από τα σχέδια; 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. Ο,τιδήποτε κι αν κάναμε στην Κύττρο χρειαζόταν 

διαταγή του ΓΕΕΘΑ , του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσαν ί ας; Ζακολίκος;). Δηλαδή κι αν εβάλεσθο εσείς;, 

όττως; βαλόσασταν, έττρεπε το ΑΕΔ να διατάςει να αμυνθείτε γ ια να 

επιζήσετε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλ ιστα. 
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4/3 δ (Ε.Μ) 30.9.86 

εχQόνηση των στοιχείων ή ήταν μεταγενέστερη; Δηλαδή όταν έγιναν 

' 
τα σχέδια στην Κύττρο ττροεβλέττοντο ορισμένα σενάρια αντίδρασης, 

) 

εττίθεσηs~ άμυνας χ.λττ. Εκεί μέσα ττεριείχετο αυτή η ιδιομορφία 

να ττάρετε διαταγή ή εχ των υστέρων ήλθε χάττοια δ ιαταγή χαι έλεγε, 
} 

σχέδιο αμύνης της κύττρου θα εφαρμοσθεί μόνο αν δώσουμε εντολή 

εμείς; 

(3ΒΑ) 



123ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1986
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ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Πάντοτε 1 και για οποιαδήποτε ενέργειά μας κάτω 1 

έπρεπε να πάρουμε διαταγή από την Ελλάδα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Για οποιαδήποτε ενέργεια; 

ΜΑΡΤΥΣ · : Για οποιαδήποτε ενέργεια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Αυτό ήταν ενσωματό.μένο στο 

σχέδιο ΚΊή ήταν μεταγενέστερη τροποποίηση; 

, 1 , 
ΜΑΡΤΥΣ: Οχι υπηρχε απαρχης. 

ήταν. 

Όταν rτ.ήγα εvώ το 1972 το ίδιο 
Ι 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) : Διότι 1 εδώ μας κατέθεσε ο 

επιτελάρχης του ΓΕΕΦ1 ότι υπήρχε μεταγενέστερη ειδική διαταγή 

η οποία έλεγε ότι για οτιδήποτε κάνετε πρέπει να έχετε εντολές 

δικές μας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι 1 ήταν από το 1972. Από τότε που πήγα εγώ, έτσι 

ήταν . Και μάλιστα νομί~ω - χωρίς να είμαι βέβαιος - ότι αυτό 

είχε γίνει μετά τα γεγονότα της Κοφίνου το 1967. 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Μετά αφήρεσαν κάθε πρωτοβου-

λία του διοικητή της Κύπρου; 

ΜΑ.Ρ.ΤΥΣΡ. (ζω. Δεν ε C ~ , 

( {Α.Qι 

σίγουρος κύριε Πρόεδρε. 
) 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): πήτε μου το εςής)κύριε 

μάρτυς; Η δική σας πρωτοβουλία για να αρχίσετε τον αγώνα στην 

Κύπρο /ήταν καθαρά δική σας χωρίς καμία διαταγή απ6 ταfΕΕΦ ~ 'οταν 

ενημερώσατε τον Αf'ΕΕΦ 6τι εγώ βιά~ω τορπιλακάτους 

\ 

και εγώ αρχί-

~ω αγώνα, τ ι σας απάντησε; Ότι αυτός εμμένει στην ___ _ εντολή 

ιι , ιι 
αυτοσυγκρατηση; Δηλαδή εσείς) το ναυτικό/πολεμούσατε και ο στρα-

τ6ς περίμενε; Δώστε μας μία εςήγηση. 

1 
ΜΑΡΤΥΣ: Τι να απαντήσει 1 κύριε Πρόεδρε. Τα είχε χαμένα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος ): 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν απάντησε τίποτε. 

Δεν σας απά vτησε τίττοταi ...__,,, 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Πέίτε μου το εςής/κύριε μάρτυς, 

σε ένα σημαντικότατο κεφάλαιο. Μας είπατε για ηρωϊκές πράςεις 

του ναυτικού, θύματα κλπ. Για να δούμε αν και οι ηγέτες του 

ήταν αντάςιοι των θυσ ιών του. 

ΜΑΡΤΥΣ: 
\ 
Ενα άλλο ήθελα να συμπληρώσω 1 κύρ ιε ΠρόεδρεJεπειδή μιλή-

1 

σατε για τα σχεδια αμύνης της νήσου .Τα σχέδια αμύνης της νήσου 

προέβλεπαν διάθεση δύο τορπιλακάτων από την Ελλάδα, υποβρυχίου 

αεροπορική 

και βεβαίως μιά κάποια(κάλυψη. 

Απ6 ττοι6 χρον ικό σημείο και 



125ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1986

3/3ΒΑ Α.Μ. 30-9-86 

μετά θα δινόταν αυτή η βοήθεια; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αμέσως1 με την εφαρμογή του σχεδίου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (~αυσανίας Ζακολίκος): Δηλαδή όταν εδίδετο η διαταγ~ 

κύριε μάρτυς 1 ατιό τον 4rΕΕΦ / εφαρμόσατε το σχ_έδιο κ1 ~υτόματα 

θα ερχόταν η βοήθεια ατιό την Ελλάδα ή χρε ιάζόtαν αίτημα; 
Ι 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, θα ερχόταν ατιό την Ελλάδα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος ): Αυτόματα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Δηλαδή το είχαμε μέσα στα σχέδιά μας. Προβλε-

τιόταν να έχω εγώ ως διοικητής στον ετιιχειρησιακό έΝ..γχο δύο τορτιι-

λακάτοv5 ατιό την Ελλάδα/ να συνεργάζσμ.αι με τον αεροτιόρο) για να 

έχω δεσμευμένα τα τιυροβόλα μου όταν θα έρθουν τα ελληνικά αερο-

σκάφη. Το υτιοβρύχιο δεν το είχα εγώ. Διότι τα υτιοβρύχια κινού-

νται τιάντοτε με ετιιχειρησιακό έλεγχο του Γενικού Ετιιτελέίου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Αυτή ή δύναμη δεν ήρθε τιοτέ 

σε σάς κάτω; 

ΜΑΡΤΥΣ : 'Οχ ι . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Πεί τ ε μου τώρα το εςής: Τον 

αντιτιλόίαρχο Πατιαδάκη Ανέστη τον εί χατε υτιό τας διαταγάς σας; 

http://s??e????s�.a?/
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4/3ΒΑ Α.Μ . 30-9-86 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ήταν διοικητής της ναυτικής 

βάσεως ΧΡΥΣΟΥΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν διοικητής της ναυτικής βάσεως ΧΡΥΣΟΥΛΗ και διοι-

κητής των τορnικαλάτων , τακτικός διοικητής των τορnικαλάτων. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): ο κύριος Παπαδάκης έχει δώσει 

μία κατάθεση. Σας διαβάί:ω ορισμένα κqμάτια . "Την 9ην Ιουλίου 

1974 ημέρα Τρίτη αφίχθη εις ναυτική.ιβάσιν ΧΡΥΣΟΥΛΗ ο εν Λευκωσ ία 

εδρεύων ναυτικός διοικητής Κύπρου αντιπλοίαρχος Γεώργιος Παnα-

γιάννης". Συνέβη αυτό στις 9 Ιουλίου; 

ΜΑΡΤΥΣ: Πήγαινα τακτικά στη ναυτική βάση. Πήγαινα συχνά , πάρα 

nολ ύ συχνά . Μο},άδα μου ή ταν . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Μα , ή ταν σημαδιακή μέρα. Λέει 

λοιπόν : " Ούτος με διέταςε να καλέσω άnαντας τους υπό εμέ μονί-

μους αςιωματικούς της διοικήσεως του ναυστάθμου _ "· Και είπατε 

επί λέςει τα εςής: " Την Κυριακήv προς Δευτέρα) 14 προς 15 Ιουλίου1 

και ώρα 2 το npωt / θα γ ί νει nραςικόnημα για την ανατροπή του 

Μακαρίου ". Ειπώθηκε αυτό από σας κύριg μάρτυς; 

(3ΠΑj) 
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(ΒΑ) 

1/3 ΠΑ ( Ι.Β. ) 30.9.1986 

ΜΑΡΤΥΣ: Κατά καιρούς, μάλιστα και σας ανέφερα ότι πολλές φορές 

μιλούσαν για nραςικοnήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) :Εδώ μου λέτε για συγκεκριμένη 

ημερομηνία 14 προς 15 δύο το nρω'C. Uίίιiιθηκε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ναί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανί.:χ.ς Ζc,κολίκος): Ότι αυτό το γεγονός του nραςικο-

nήματος το γνωρίζουν ελάχιστοι. Ήτοι ο Αρχηγός ~νόnλων Δυνάμεων 

Μnονάνος, ο Ιωαννίδης και ο"Πρόεδρος της Δημοκρατίας" Γκιζίκης. 

1 
t,ψu)θηκαν αυτά αnό σας; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος): Αnό την Κύπρο το γνωρίζουν ο Διοι-

κητής Καταδρομών Κομnόκης, ο Διοικητής της ΕΛΔΥΚ και ένας ή δύο 

άλλοι -λέει ο Παπαδάκης. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος): Συνεχίζει: "Αυτός ο βλάς ο Α/ 

ΓΕΕΦ Ντενίσης κα·ι ο nλέϋ μnό"ύ πρεσβευτής Λαγάκος σα ανακληθούν στην 

Αθήνα την Παρασκευή 12 Ιουλίου'!.Και αυτό συνέβη. Πράγματι ήλθαν στις 

12 Ιουλίου. Τα ε ίπατε εσεις αυτά στις 9 του μηνός; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ναί, χωρίς τους χαρακτηρισμούς, βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος): Δεν μας ενδιαφέρουν οι χαρακτηρισμοL, 

αυτό e(να, δcκό σας θέμα.-f3,,(J,Vr 



128 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»
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------------------------------------------------

Καταθέτει, επίσης, ο Παπαδάκης ότι εσεις είπατε:" &σεις 

να μην ασχολείσθε με τις τορπιλλακάτους και να μην ενδιαφέρεσθε/ 

γιατί δεν κινδυνεύουμε από τους tούρκους, αλλά κινδυνεύουμε από τον 

εσωτερικό εχθρό. Επομένως όταν θα κινηθείτε για το πραΕικόπημα προς 

Λευκωσία, όποιους και αν συναντήσετε στην διαδρομή και φέρουν αντί-

σταση σε αστυνομικούς , να τους εκτελείτε επί τόπου. Διότι, έχουμε 

εντολή τον Μακάριο να τον σκοτώσουμε, να τον βάλουμε σ'ένα τσουβάλι 

και να τον φουντάρουμε στον Μπογιά(: ι, :.: ρίχνοντας;; 11,ά .L. ::, μί_α βόμβα 

βά.vους •~ . Ει nώθηκαν αυτά; 

ΜΑΡΤΥΣ: ·οχι, πpος Θ • ι 
εου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζαχολίκος) Ποιές ήταν οι σχέσεις σας με τον 

Παπαδάκη.Καλές; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛ')Σ: Εν:Ι:ιπιον πόσων ελέχθησαν αυτά; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ενώπιον όλων των αξιωματικών. 

Απαντήστε, κύριε μάρτυς, σ'αυτό που σας ρώτησα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Οι σχέσεις μου με τον Παπαδάκη, ο οποίος ήταν υφιστάμενός 

μου, ήταν άριστες ... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος): Γιατί τα λέει αυτά ο Παπαδάκης, 

σας μισεί; 

και σ·αυτό, κύριε Πρόεδρε. 

~ 
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3/3ΠΑ Ι.Β. 30.9.86 

πάντοτε συνεργαζόμουν μi Ι ι ' όπως με όλους; τοvς; α.ξ ί,W-
ματικούς; μοu. ,)ε όλα τα σημεία,γιιαι. τα ατοία tλάμβανe,:_ γνώση τους; ενημέ-

ρωνα, -(ι'αuτό, μόλις; έλαβα γνώση των γεγονότων nou αναφέρει ... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος;): Δεν είναι γεγονότα αυτά, κύριε 

μάρτυς, προετοιμασια ειναι. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Τους ενημέρωσα, λοιπόν, διότι έτσι έκανα πάντοτε. 

Παρ'όλο nou εν συνεχεία αυτό qκuρώθηκε και πάλι τους; ενημέρωσα. 

Τώρα, για.τι τα λέει αυτά ο Παπαδάκης: Διότι ο Παπαδάκης; 

βαρύνεται με μιά μεγάλη δειλία. 

Όταν τον διέταξα ως Διοικητή Τορπιλλακάτων να βγει στην 

περιοχή αποκρύψεως και εν συνεχεία να πάει να τορπιλλίσει την 

αποβατική δύναμη τοu τουρκικού στόλου, ο Παπαδάκης προτίμησε να 

πε τάξει την τορπιλλάκατο στην ξηρά, να το βάλει στα πόδια δια ξηράς 

κGι να πάει στη Ναυτική Βάση, μέσω ενός; ναρκοπεδίου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παuσανίας Ζακολίκος): Αuτήντην εξήγηση δίνετε εσεις; 

γι ' αυτά. 

ΜΑΡΤΥΣ: Υπάρχει κι'ό,λλη μία εξήγηση. Βεβαίως με το ποu ήλθε στην 

Ελλάδα, πρόλαβε κύριε Πρόεδρε, να φωνάξει κάτω η χούντα και έγινε 

αντιστασιακός. Από ¼'8;1, και ύστερα κάπου έπρεπε να στηρι, χθεί. Βρήκε 

Τι άλλο να έκανε; Και είναι 

http://??a.t?/
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//,,ι/f? 
απορίας; άςιον( διόη αν δεCτε ης α,να,φορές που έχει κάνε~ ο 

Παπαδάκη ς( θα, διαπιστώσετε ότι κοπάνησε όλους αυτούς, κοπάνησε 

αςιωμα,τικούς, που πολέμησαν κατά των Τούρκων . Δηλαδή κοπάνησε 

μόνο αυτούς που πολέμησαν κατά των ·fούρκων. 
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(3ΠΑ) 
ΙL3_ΓΡ __ Α.Μ. __ 30-9-86_ 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολικος): Θα έλθω πάλι κύριε μάρτuςστην 

9η Ιουλίου. Σ'αυτή λοιπόν την συγκεντρωση που εσείς αποκαλύψατε 

αυτά τα σχέδια, βγάλατε και έναν φάκελλο που ήταν οι αποστολές 

πολιτών 
συλλήψεω§ που θα ανατίθεντο εις ένα έκαστο ες υ1μών λέειπλαι-1 ,) 

σιούμενο από μικρή ομάδα ες υπαςιωματικών που θα μας καθόριζαν 

βραδύτερον. Αυτό το φάκελλο τον είχατε αποστείλει · προ 4 ή 5 ημερών 

στην ναυτική βάση και εκείνη την ώρα τον ζήτήσατε και τον ανοίςατε 

εσείς προσωπικώς. Υπήρχε αυτός ο φάκελλος; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίχος): Είμαστε πάλι ... 

ΜΑΡΤΥΣ: Τον είχα παραλάβει ..• 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζαχολίχος): Συνεχίστε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Το δεύτερο επιτελικό γραφείο του ΓΕΕΦ . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζαχολίχος) :,ibιός; 

ΜΑΡΤΥΣ: Διευθυντής, ο Μπούρλος, πως λεγόταν; 

ΠΡΕΟΔΡΕΥΩΝ (παυσανίας Ζαχολίχος): Ο Μπούρλος. Α, δηλαδή αυτός 

είχε μοιράσει τους φακέλλους σε · . όλες τις μονάδες; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν γνωρίζω. 

ΠΡΕΟΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Δεν γνωρίζετε. Πάντως-εσείς είσα-

σταν αποδ.Ρ έ τ.ης αυτού του ~ακέλλου; 

~ -/ n,\4Jλl 

http://t.??/
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2L3 __ ΓΡ_Α.Μ __ 30-9-86 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσανιας Ζακολικος): Το περιεχόμενο το γνωρι~ατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Του ειχα ριςει μια ματιά, υπήρχαν ορισμένα ονόματα μέσα 

1 
με την φωτογραφία τουc και την διευθυνσή τους. Αυτό το φάκελλο 

τον ειχαμε παραδώσει στον Παπαδάκη, ο οποιοc βεβαίως αν ειχε κα-

, 1 
νένα πρόβλημα μπορούσε να το πει πιό μπροστά. Τέλος παντων. 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): )..το φάκελλο λοιπόν αυτό υπήp-

χαν συγκεκριμένες aποστολές και σχεδιαγράμματα, καταθέτει ο Παπα-

δάκης, και σ'αυτόν είχατε αναθέσει να συλληφθεί ο Κληρίδης. Ειναι 

αληθές αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ρ 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσανίας Ζακολικος): Μετά απ'αυτή την συγκεντpωση J 

καταθέτει , εσείς φύγατε και είπατε οτι θα ςανά έρθετε μία μέρα 

προ τηc Κυριακής, προ της εκδηλώσεως του πpαςικοπήματος . 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσανίας Ζακολικος): Πείτε μου το εςής κύριε μάρτυς; 

~ραςικόπημα θα γινόταν Είπατε οτι στην Κύπρο το γνωρί~αν 3-4 

άτομα, και στην Αθήνα άλλα 3-4 άτομα. Εσείς αφού συμμετείχατε σ 

1 

αυτή την κίνηση, σ'αυτο το πpαςικόπημα πως κουβεντιάσατε λεπτομέ
ι 

πριν ,,με μία ομάδα αςιωματικών, που αποδεικνύεται,αν 

,JJ)P 
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είναι έτσι,οτι ορισμένοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά. Δεν φοβηθήκατε 

Ι 

οτι θα nάνε και θα καταγγείλουν αυτή την ενεργειά σας στην νόμιμη 

Κυβέρνηση του Μακαρίου; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, εγώ διαταγή έλαβα αnο την κυβερνησή μου) 

να το κάνω. Δεν έκανα κάτι το nαράνομο. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή 

με τα 10 χρόνια έλθουν και nουν οτι η Κυβέρνηση η σημερινή είναι 
'---../ 

nαράνομη μnορούν να nιάσουν όλο τον κόσμο να τον βάλουν φυλακή; 

ΧΡ1ΣΤΟΣ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ: Το ίδιο είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Δεν 

θέλω να κάνω nαραλληλισμ6, ------ ·- ·-··· ·" 1 ατυχές το nαρα-

δειγμά σας, ατυχέστατο, 

i 

ΜΑΡΤΥΣ: Μnορούσα να σκεφθώ εγώ εκείνη την εnοχή οτι θα ρχοντουσαν 

(/ 
μετά να μου λέγανε 1 nρόσεχε δεν εί~ιη κυβερνησή σου αυτή nου σου 

ιι 

δίνει εντολές_ ::)εν μnορούσα να το σκεφθώ αυτό κύριε Πρόεδρε. 
) / 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): κlριε μάρτυς, θέλω να ελέγςω δη-

λαδή τη σοβαρότητα και αυτου του nραςικοnήματος.Αυτό θέλω να ελέγςω 

αυτή τη στιγμή. θα γινόταν ένα nραςικόnημα και θα κτυnούσατε καμnά-

νες οτι σε 5 
) 

μέρες κάνουμε nραςικόnημα, για να σκοτώσουμε το 

Μακάριο; Εσείς 

~r 
σαν στρατιωτικός, σαν συνομώτης, διότι αφού συμμε-
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___ 4ί3_ΓΡ_Α.Μ._30-9-86 

τείχατε στο nραςικόnημα7 συνόiι,~ούαατε κατα της νομίμου κυβερνήσεως/ 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν συνομωτούσα. 

1 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Πως δεν συνομωτούσατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εκτελούσα εντολές. Υπάρχει μια διαφορά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Με συγχωρείτε, γιατί σας στεί-

λαμε στην Κύπρο κύριε μάρτυς; Να προστατεύσετε την Κύnρο>δεν σας 

στείλαμε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ωραία, την nροστατευσα. 

ΠΡDΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Οταν αnεργαbόσασταν την ανατρο-

nή της νομίμου Κυβερνήσεως δεν συνομωτούαατε; 

ΜΑΡΤΥΣ : Οχ ι , 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Τι κάνατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Με συγχωρείτε, δεν αnειργαbόμουν , την ανατροπή της νομίμου 

Κυβερνήσεως, 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Αλλά ί 

ΜΑΡΤΥΣ: Ήμουν εκεί, και οταν μου λεν θα ανατρέψεις τον Μακάριο; 

για να γίνει η Ένωση εγώ θα τους nω όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίάς Ζακολίκος): Αυτό σας έλεγαν; 

ΜΑΡΤ';/ωc ~όι :;;;λeγαν. 

~ · , ,i 
(; 
V 
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ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) :Ποιός σας το έλεγε αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ολοι, οι πάντες, και ο Γεωργίτσης που μας έδωσε την εντολή, 

jα QVQτρέψουμε τον Μακάριο~ια να γίνει η 'Ενωση.Και τι θα πω εγώ; NQ 

μη γίνει η Ένωση; 

ΓΕΩΡΓΙ~Σ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Οι "άλλοι", οι "πάντες" ποιοί ήταν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ J!eE το Γεωργίτση είχα, δεν είχα με άλλον να μιλήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Κύριε μάρτυς, πότε ανέλαβε αρχη-

γός ΓΕΕΦ ο Γεωργίτσης; Ποιά ημερομηνία; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεκα τρεις,δέκα τέσσεριc του μηνός , κάτι τέτοιο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Σας είπε ποτέ, ο αρχηγός ΓΕΕΦ, 

ο Ντενίσης οτι θα ανατρέψει τον Μακάριο για να γίνει η Ενωση; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ο στρατηγός Ντενίσης δεν ησχολείτο καθόλου μ'αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Επομένως εσείς στις 9 του μηνός 

αφού αρχηγός ΓΕΕΦ ήταν ο Ντενίσης πως κουβεντιά~ατε με έναν αρχηγό 
\ 

ενός τομέα διότι ο Γεωργίτσης μέχρι τότε ήταν της τρίτης ΑΤΑ, πως 
1 
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3ΓΡ 

1/3 Ν.Μ. Ζ.Β. 30-9-86 

/:2, ιι 
ΜΑΡΤΥΣ. Εγώ εκείνη την εποχή ήμουν μέλος του ΓΕΕΦ και το δεύτερο 

γραφείο ..... . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος). Δεν είχ« καμία σχέση με το 

ΓΕΕΦ, ο Γεωργίτσης κύριε μάρτυς; 
f 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν μιλάω για τον Γεωργίτση, μιλάω για την συγκεκριμένη 

ημέρα. Εγώ έλαβα ένα φάκελλο και μία ειδοποίηση από το 2? γραφείο 

του ΓΕΕΦ. Θα πήγαινα στο στρατηγό, να του κτυπήσω την πόρτα και 

να τον ρωτήσω τί να κάνω; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Ποιός ήταν πρό'ίστάμενό σας ιε-

ραρχικά; 

ΜΑΡΤΥΣ. Όλο το ΓΕΕΦ . Από παντού έπ.αιρνα εντολές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ. (Παυδανίας Ζακοίi.ίκος) , Τί βαθμό έφερε ο διευθυντής 

του Α2 του ΓΕΕΦ; 

ΜΑΡΤΥΣ. Συνταγμάτάρχης. 

ΜΑΡΤΥΣ. Αντιπλοίαρχος , 

ΠJ?ΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) , Δηλαδή ανησυνταγματάpχ,ης; 

ΜΑΡΤΥΣ, Μάλιστα. 

ΠΡQΕΔΡΕ1Ν~Παυσανίας Ζα.κολίκοςι ; 

~ ~\Jιυ . v{/ iY'-'} ' - ςί, ,, 

Πή_ρατε ξ:yα, τέτο~ο QοΙ?cψό φό;(',ε(Ι--



137ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1986

2/3 Ν.Μ. Ζ . Β . 30-9-86 

λο και δεν εμφανιστήχατε διοικητής; ναυτικών δυνάμεων στο στρα..,-

τηγό Ντενίση χαι να του πείτε τί ~, ινεται εδώ στρατηγέ μου; 
ι 

ΜΑΡΤΥΣ . Όχι} κύριε Πρόεδρε οι σχέσεις μου με τον στρατηγό δεν 

ήταν σε καλό σημείο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανις~.ς Ζακολίκος;) . Γιατί δεν ήταν; 

ΜΑΡΤΥΣ. Γιατί εCχε επέμβει στα του ναυτικού, είχε εχδόσει τις 

οδηγίες; μάχης για το ναυτι.κό1 οι οπο(ες; ήτς~.ν απαράδεχτες; για μένα. 

ΝόμιCε ότι εμείς; είμαστε στο στρατό §ηράς; και ειδικά γι'· αυτό το 

λο ιπόν ήταν άσχημες , 

τον στρατό ξηράς; γι,α μι,0, παράνομη ενέργε~φ,; 

ΜΑΡ'J'ΥΣ . Σας επαναλαμβάνω πώς; τότε δεν ήταν πι;:φάνομη, '~Ύ ~ yε, -ε"fι 

των υστέρων . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ . ιπανσσ,ν ία,ς Ζφιολ ί κος l, Μ ι,α, Ί;QQO ςιοβαρή_ διαταγή μπο,,-

ρουσα,;ε να την πάρε,;ε απ6 ,;ο Α2 χωριι:; να τnv cχ,ολιό.σε:'\"ε ι 

ΜΑΡΤΥΣ.μ_ 2 με πρ. οετοίμασε. Την δ ιαταγή ~α 
~ - ()(Α;Ψ 

την έπς~.ιρvα από το 

http://?a?t?.??/
http://????.se/
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ΓΕΕΦ, δια σήματος ή προφορικά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Εσείς αnόκαλύψατε τη διαταΎή 

στους άνδρες, 

ΜΑΡΤΥΣ, βεβαίως έnρεnε να τους nώ τι να κάνω, Δεν τα έκανα κρυφά 
} 

και αυτό nροσnαθώ να σας ε!;ηγήcω 1 ~,ύρ ι ε Πρόεδρε, 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (nαυcανίας Ζακολίκοςl, Αυτό nρέnει να δούμε και εμείς 

στην επιτροπή, Ύια να καταλάβουμε, 

Υπήρχε με σφραΎ~δα )-(α\, υπογραφή Q')ζέδιο ολό)-(ληρο από το Α2 

ονόματα , 

διεύθυνση τουσπιτιού ~;ους ~:ια~ το cχεδ~άΎραμμα. του 

~'2,ι).)J 
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σπιτιού τους. Τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Αυτός ο φάκελλος προερχόταν 

αnό επίσημη αρχή;Είχε σφραγίδα και υπογραφή διοικητή; 

ΜΑΡΤΥΣ. 'OXL. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) . Τί ε(χεi 

ΜΑΡΤΥΣ. Σας είπα τί είχε . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) . Ήταν χειρόγραφα; 

ΜΑΡΤΥΣ, Όχι στην γραφομηχανή, 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ . (Παυσανίας ΖακολίκοςΣ , Ανυnόγf:)αφα ήτανi 

ΜΑΡΤΥΣ. Μά.λι,στα. 

ήταν η βούληση του ΓJΞ;JΞ;Φ ή της :Κυβέρyη_ς:ιης r 

7 
ΜΑΡΤΥΣ. Σ;χέδια αyατροnή_ς υnή_ρ½9.V αn6 το 6.4 κα.~ εντεύθεy , t,ε y ςέ-,, 

ρω άν υπάρχουν ακόμη gτα αρχε,α. , 

πώς nεισθήκατε ότι, ήταν αvτή η βούληqη_ -τ;ης;; -τ;ότε":Κυβέρyης:~ης," 

-τ;ης Ελλάδος ; 

ι,J 
ΜΑΡΤΥΣ, Δεν είχα λόγους να αμφιβάλω, αφού όyτj/ς c:χ,υτή ήταν η βού.,, 

ληση, 

- / J Ld1vl 
/ / \ \ , . . 

,{/ . - . ' , 

~ -



140 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

5/3 Ν.Μ. Ζ.Β. 30-9-86 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας; Ζα.κολίκος;). Πού το ςέρατε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Όλος; ο κόσμος; ήςερε ότι θα γίνει πραςικόπημα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας; Ζακολίκος;). Μάλιστα. Μετά για κάποιο λόγο 

εσείς; δεχθήκατε μία άλλη διαταγή που έλεγε ότι θα ανασταλεί. 

Μια ειδοποίηση ήταν; 

ΜΑΡΤΥΣ. Με ειδοποίησε ο διευθυντής; του 2ου γραφείου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανί~ς; Ζακολίκος;l. Πότε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Μετά 2..,.3 ημέρες;, Δεν θυμάμαι ακριβώς από τότε που είχα. 

πάει στο Μπογάζ ι κα.~ τους είχα. πε ί α.υτςj, τα. πpά,γμcπα., 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζφιοί\,ίκοςΣ , 'rι CJO.!;; ε,πε r 
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/2f 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας ΖακολLκος): ΚαL εσείς εκφρασθήκατε ότL χάθηκε 

η ευκαLρία ΥLα να γίνεL το πραςLκόπημα ... 

ΜΑΡΤΥΣ: Σε ΠΟLόν; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Στους αf,LωματLκούς σας. 

ΜΑΡΤΥΣ: ΌχL 1 δεν τους είπα τίποτα1 ότL χάθηκε η ευκαLρία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):Πώς τους ανακοLνώσατε την ανάκληση; 

ΜΑΡΤΥΣ: Απλώς με εLδοποίησαν ότL δύο αςLωματLκοί έχουν αμφLβολίες 

εάν θα μπορέσουν να φέρουν εLς πέρας την αποστολή τους. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ : ΠοLοί είναL αυτοί; 

ΜΑΡΤΥΣ: ΕίναL υποπλοίαρχος Τσαkαλός καL υποπλοίαρχος Κανδαλέπας. 

Τους είπα εγώ "καλά μην ανησυχείτε, δεν πρόκεLταL να γίνεL τίποτε" 

καL έληςε η υπόθεση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Είπατε στους άνδρες σας εκεί , στους 

αςLωματLκούς σε συγκέντρωση πάλL ότL δυστυχώς θα εφαρμοσθεί η απόφαση 
Ι Ι 

της κυπρLακής κυβερνήσεως καL θα φύγουμε 6λοL σταδLακώς κατά τρόπο 

που θα καθορLσθεί; 

ΜΑΡΤΥΣ: ΜάλLστα. Αυτό μας είχαν πεί. Το είχε δ~αβLβάσεL ο στρατηγός 

Ντενίσης να το πούμε στLς μονάδες. 
1 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Αυτό ήταν '~δυστυχώς ", κύρLε μάρτυς, 

~ε,δή η κυπρcακή κυβέρνηση 
(~Jv 

αποφάσLσε ... 
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ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως ήταν "δυστυχώς" κύριε Πρόεδρε. Διότι εν πάση περιπτώ-

σει πήγαμε σε ένα νησί γ• ια να το ενώσουμε με την Ελλάδα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Ποιός σας το είπεί 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ποιός σας είπε να το ενώσετε; 

Αυτή ήταν η αποστολή σας; 

ΜΑΡΤΥΣ: Πάντοτε η αποστολή και ο π65ος των Ελλήνων ήταν να ενω5εί 

αυτό το νησί με τους Έλληνες. Γιατί να το κρύβουμε; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Τον εκφράζ;ετε αυ5Ε.ντικά τον π65ο 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Και βλέπατε ότι δεν ,~α επετυγχάνετο. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ακριβώς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) : Αυτή είναι η άποψη του μάρτυρος. 

Γι'αυτό κατέβηκε κάτω , γι'αυτό αγωνίστηκε. 

Πείτε μου το εςής: Όταν εκδηλώ5ηκε το πραF,ικόπημα το περι
ι 

πολικό "Λεβέντης" διατάχ5ηκε από σας να καταπλεύσει στην Πάφο1 χωρίς 

να ςέρει κάν ο υπεύ5υνος διοικητής, ο Παπαδάκης. Είναι έτσι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Πρώτον, ο Παπαδάκης δεν ήταν διοικητής του " Λεβέντης". 

1 
Το "Λεβέντης" υπ'ΥJ γετο απ· ευ5είας στη ναυτική διοίκηση και ελέγχετο 

e-il~Α~f'1σιακώς από τη ναυτική διοίκηση. Το "Λεβέντης" απλώς και μόνο 

ε~ιμενLζ;ετο στη ναυτική βάση της; Αμμοχώστου ,ιαι το πλοίο "Λεβέντης;" 

1 

έκr;yυνεχώς 

--χ/ 

περιπολίες γύρω από την Κύπρο. Τη μια μέρα ήταν στην 
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ι]Ι 
Πάφο , την άλλη στη Λεμεσό, την άλλη στην Κυρήνεια, την άλλη στον .__,,, 

Κορμαχίτη . Δεν σταματούσε πουθενά το " Λεβέντης" . Συμπτωματικά έτυχε 

να βρίσκεται την ημέρα εκείνη στην Πάφο . Τελείως συμπτωματικά1 μέσα 

σε πλαίσιο περιπολίας του . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) : Ήταν προγραμματισμένη πριν από 

μέρες η κίνηση του "Λεβέντης"; Υπάρχε ι καταχωρημένη στο ημερομολόγιό 

του; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως , προγραμματισμένη τουλάχιστον 20 μέρες πιο μπροστά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολί.κος): Γ ια να πλεύσει ... 

ΜΑΡΤΥΣ : Για να βρίσκετα ι ... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Τη συγκεκριμένη μέρα. 

ΜΑΡΤΥΣ : Στις 14 , νομί~ω , πόσο ήταν , να είναι στην Πάφο και εν συνε -

χεία να πάει στο Λημνίτη επάνω στο θ~λακα 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολί.κος): Αρνήθηκε κάποιος ο κυβερνήτης του 
t 

"Λεβέντης" , ή κάποιος άλλος αςιωματικός , να επιβιβασθεί. 1 επέιδή οι 

εντολές που δώσατε ήταν να βομβαρδισθεί η Πάφος; Δώσατε εντολή να 

βομβαρδισθεί η Πάφος; 

ΜΑΡΤΥΣ : 'οχ ι . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

Λ 

tΜΑΡΤΥΣ , Να 
(Παυσανίας Ζακολίκος): 

βομβαρδισθεί η Πάφος ; 

, '11 .1e,f 
~/lίf . 

Όχι 
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1Ί:2 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ναί. Να βάλει, το "Λεβέντης", κατά 

συγκεκρι.μένων στόχων στηvΠάφο. 

ΜΑΡΤΥΣ : Κατά συγκεκρι,μένων στόχων, όχι.. Στην παραλία έβαλε 1 δι,ότι. μέχρι, 

εκεί έφθαναν τα πυροβόλα του . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Εσείς δώσατε εντολή να βάλει, το 

"Λεβέντης" κατά της παραλίας των στόχων αυτών της κεραίας κλπ. 
Ι Ι 

ΜΑΡΤΥΣ: qτι.δήποτε έκανε το "Λεβέντης", κύρι,ε Πρόεδρε, και, 01τι,δήποτε 

έκανε , οποι.οσδήποτε από το ναυτι,κό στην Κύπρο, το έκανε κατόπι.ν εν-

τολής μου και, διαταγής μου. Δηλαδή δεν επέτρεπα πρωτοβουλίες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ναί , κύρι,ε μάρτυς. Δηλαδή η όποια 

δραστηρι,ότητα του "Λεβέντη~• στην περι.οχή της Πάωου - αυτό θέλουμε 

να ςεκαθαρίσουμε - ήταν κατόπLν δι.αταγής δι,κής σας και. δεν υπήρχε 

καμμία πρωτοβουλία από κανέναν άλλον. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλι,στα. 

(3Λ) 
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(3ΕΖ) 

1/3 Λ (Ε.Μ) 30.9.86 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας 
/ ?~ 

ZαJioXίJiO~ . Εδώ, σ ίδιος ο διοιJiητής ο 

ΠαnαδάJiης, αναφέρει ότι αnό το ραδιοτηλέφωνο,ενώ υnήρχαν αντιρρή-

σεις για τον βομβαρδισμό της Πάφου αnό το "Λεβέντης", γιατί 

βομβαρδ~ζΦ>ταν Jiαι άμαχος nλη5υσμός, αJiουγόσαστε εσε-ίς nου 

φωνάζατε "βάρα, βάρα". Δώσατε τέτοια εντολή; 

ΜΑΡΤΥΣ. Βεβα(ως, δεν γνωρίζετε τα του ναυτικού, αλλά το να nάει 

ένας διοιJiητής και να φωνάζει από το ραδιοτηλέφωνο "βάρα, βάρα", 

είναι μάλλον όχι nραγματικό. 

Αυτό δεν . έγ ινε 1 Jiύριε Πρόεδρε . Και ε ίναι και εκτός του χαρα-

Jiτήρος μου το να φωνάζω από το ραδιοτηλέφωνο. Υnάρχει τρόnος να 

nω "αρχίσατε βολή", "διακόψατε nυρ", αλλά το "βάρα, βάρα" είναι 

μάλλον μυ5ιστόρημα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Πείτε μου το εςής~ Είχατε 

άρνηση εnιβίβασης στο "Λεβέντης" του υnοnλοιάρχου Κανδαλέnα, 

nαρά τη διαταγή σας, γιατί δεν ή5ελε να εκτελέσει την εντολή 

σας να βομβαρδισ5εί η Πάφος; 

ΜΑΡΤΥΣ. ο Κανδαλέnας, ήταν κυβερνήτης τορnιλακάτου. Τί δουλειά 

είχε στο "Λεβέντης"; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Δεν ςέρω. Ο ΠαnαδάJiης τα λέει 

ότι ο υnοnλοίαρχος Κανδαλέnας είnε ότι εν γνώσει των 

.vrΊ 
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2/3 Δ (Ε.Μ) 30.9.86 

13'1 
συνεπειών δεν δέχεται να επιβιβασθεί του πλοίου. Διότι ο κυβερ-

νήτης του υποπλόίαρχος Σταυραρίδης 1 του είπε ότι είχε δ ιαταγή 

να χτυπήσει στο "ψητό" στην Πάφο. 

Διατάςατε τον Κανδαλέπα να επιβιβασθεί του "Λεβέντης"; 

ΜΑΡΤΥΣ. Ψάχνω να βρω1 γιατί να επιβιβασθεί ο Κανδαλέπας στο "Δε-

βέντης". Πσιός ο λόγος; 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Εγώ, ερωτώ εάν έγινε το περι-

στατικό. Το αν έγινε ή όχι,εσείς θα μας το πε ίτε. 

ΜΑΡΤΥΣ. Το πλοίο είχε κυβερνήτη. Άλλον αςιωματικό δεν προεβλέ-

πετο να έχει. Ο Κανδαλέπας . ήταν κυβερνήτης τορπιλακάτου 1 που την 

πέταςε έςω. Φαίνεται ότι μαζί με τον Παπαδάκη τα έκαναν και τα 

έγραψαν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσαν ίας Ζακολίκος). Δηλαδή αυτό που είπε στον Πα-

παδάκη, ήταν πράςη για να θεωρηθεί αντ ιστασιακός και αυτός; 

ΜΑΡΤΥΣ. Οπωσδήποτε. Κάτι τέτοιο θα είναι . 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσανίας Ζακολ ίκος ). Είχατε στείλει κάποια μονάδα, 

την Τετάρτη 17 Ιουλίου,υπό τον υποπλοίαρχο Ντάνο1 η οποία πε(ή 

πλέον βρισκόταν κοντά στην πύλη της Λευκωσ ίας; 

ΜΑΡΤΥΣ. 'Ηταν μία μονάς από 18 άτομα 1 τα οποία φρουρούσαν το νοσο-

f κομείο της Δευκωσίας.~J L \ ' ,, 
/- --'j 
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Ι '3Γ 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Εδώ καταθέτει ο Παnαδάκηfότι 

αυτοί άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα και να δημιουργούν nρόβλη-

μα. 1 ενώ κοντά ήταν ένα τουρκοκυπριακό χωριό -μιλάμε για τις 17 

Ιουλίου- nου θα μπορούσε να δώσει έναυσμα σε οnοιαδήnοτε αντί-

δραση. 

ΜΑΡΤΥΣ. Σε nο.ιό σημείο τοπικώς; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Ήταν απέναντι αnό τη ~ση. 

ΜΑΡΤΥΣ. Είναι στη ~άση της Αμμοχώστου. 

Δεν έχω γνώση του θέματος. Ούτε μου ανέφερε ο Παπαδάκης 

τίnοτα τέτοιο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Αυτόί οι 18-20 ναύτες σας ... 

ΜΑΡΤΥΣ. Δικοί του ναύτες ήταν. Δεν ήταν δικοί μου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Αυτοί οι ναύτες βρέθηκαν να 

έχουν μα6ί με τα υπηρεσιακά τους όnλα και άλλα. όnλα, αλλά και 

αντικείμενα 1 τα οnοία δεν . έχουν καμμιά σχέση με επιχειρήσεις, όnως 

ραδιοφωνάκια, μαγνητόφωνα, κασσετόφωνα. Και όταν τους ρώτησε 

του είnαν "Αυτά μας τα έδωσε ο Παnαγιάννης. Μας τα χάρ ισε". 

Πώς συνέβη αυτό; Πώς είναι δυνατόν μια μονάδα να κινείται και 

να έχει ραδιομαγνητόφωνα, ραδιόφωνα και διάφορα λάφυρα; 

Είναι θέμα και φαντασίας 1 κύριε Πρόεδρε. 

,JGW ,, 

http://n?.??/
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/3 6 
Εν nάση nεριnτώσει, αυτή η μονάς ήτα στο νοσσκομείο 

για την φρούρηση και ήταν η μονάς 1 nου εζήτησα1 όnως σας είnα1 

αnό τον ταξίαρχο Γεωργίτση να αnοδεσμευ&εί το ταχύτερο και να 

γυρίσει στη βάση της 1 nου ήταν η ναυτική βάση της Αμμοχώστου . 

(30) 
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(Δ.) 

1/ 30 Ε.Σ. 30.9.86 

' ' ' /]:/δ ' 'λ Ολοι αυτοι οι ανθρ<.ι'ποι, ανηκαν ιοικητικ<.ι'ς; στον καταγγε οντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολ ί κος) Να ί, αλλά όταν βρίσκονταν στη 

Δευκ<.ι'σία και ήταν φρουρά του νοσοκομειου ή ό,τι άλλα κάνατε στη 

Δευκ<.ι'σί.α, δεν τους διοικούσε ο καταγγέλ<.ι'ν, ο Παπαδάκης. Τους διοι-

κ'Οί1σατε εσε ι ς . 

ΜΑΡΤΥΣ : · Όχι. Υπήγοντο στον αρχίατρο, ο οποίος ήταν εnικεcrαλής 

του νοσοκομείου. Εν πάση περ ι πτd,σε ι δεν τους 'είχα εγ c;,. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος) Παιός τους διοικούσε αυτοί,ς; 

ΜΑΡΤΥΣ~ Ο αρχίατρος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζcι.κολίκος) Ο αρχίατρος έδινε εντολές γ ι,α 

στρατ ι<.ι'τ ικές εr. ι χε ιpήσε ι ς; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ποιές ετ:ιχεφήσεις; Δεν έκαναν επιχειρήσεις. 

ΠΡΟΕΛΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολί.Ίως) .Μα α~.>τοί φρουροί;σαν το νοσοκομείο, 

βγήκαν έ[<.ι' και άρχισαν να τ;;υροβολούν. Ποι ός τους έδ<.ι'σε εντολή; 

ΜΑΡΤΥΣ: · · οχ ι στο νοσοκομε ιο ,. Αναφέρω ότι πυροβολούσαν. όταν ήταν 

στη βά.ση, όταν γύρισαν πλέον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολ ί κος) Πσι ός τους δ ιο ι κοί1σε εκείνη τη 

στιγμή .: 

ΜΑΡΤΥΣ: Εκείνη τη στιγμή ,. ·είχαν τ()ν εnικεφαλή5· ,;ους . 

ΠΡΟjΡΕΥΩΝ(Παυσανί.ας Ζcι.κολί.κος) 

~-11Υ 
Και έφεραν όλα αυτά τα λάφυρα από 

http://�?.s?/


150 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

2/30 Ε.Σ. 30.9.86 

τη Λευκeι-σία ; 

ΜΑΡΤ~Σ: Δεν fέρeι', τα λάφυρα αυτά, τα οτcοία αναφέρει ο Παπαδά.κης> 

τι :είδους λάφυρα είναι. Ξέρeι- ,ότι σε αι:τή τnν ομάδα, εyC:, προσeι-πικά, 

παρέδeι'σα για να δοθούν στ ι. ς τορrc ιλλακάτους 8 κράνη, τα οποία έλ-

λειπαν και τα οποία βρήκα μέσα στις αποθήκες της Αστυνομίας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακο:λ ίκος) Αυτά τα κράνη . ήταν τeι-ν τορτ.:ιλλα-

κάτeι'ν; 

ΜΑΡΤΥΣ: · Οχι, αλλά δυστυχC:-ς δεν :ε ίχαfε κράνη . 

J,,είnαν 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακο:λί,J,Ιος) : · ~ · είπατε κράνη, να μην 

δημιουργούμε εντυπι.;-σεις. Γιατί εγι.;, θα έλεγα πλιάτσικο έκανε και 
) 

η Αστι.'νομίαj Μας είπ.ατε : ότι σας λείπ.αν κρό.νη και τα βρήκατε, λέτε, 

στις αποθήκες της Αστυνομίας. Τα /Jιcι: 

1 

ΜΑΡΤΥΣ' Βρήκα μfΟΙΙ'J -- - - - . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Α , βρ·ήκατε άλλα κράνη. 

ΜΑΡΤΥΣ: Στις αποθήκες r:ου άνοι!;αν της Αστι.·νομίας , βr,ήκαμε τα εf;ής 

πράγματα, μεταf,ύ τeι-ν όn:λeι-ν, τα οποία: ήταν ττλέον αναλι.;•σιμα και ο 

κάθε : ένας έμηαινε και έπαιρνε . Μου ανέφεραν ότι ι.·πήρχαν στρι.;-ματα 1 

συγικεκριμένα αυτά τα αφρολέξ, κράνη τα σn:οία δεν είχαμε και δέκτες: 

.Μ F) · , HF Χάλ ικραφτ μάρκας. Από αυτά, . έστειλα τον αξιeι-ματικό 

~ eΨοδ ,ασμού σημα cοφόρο - Παnακόκκc νο, νομ ί ζc• , τον έλεγαν , κύnρ, ος 
4"7~ ήτrιν- u.n. ι . παc,fλαΒε uε ατιόδειFn 12 στοc;-uατα . 6 uοάνn ... 

http://?e?p.a?/
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3/3(0) Ε . Σ . 30.9.86 
-------------------------------------------------

' ' )/ ~~ ,,,:· . ' ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανιας ΖcυωΆικος : κ'dc. , θε ι.cιι;τε να τ::ειτε οτι τα 

δC:,σατε για τις τορπιλλακάτους " 

ΜΑΡΤΥΣ, Και εν συνεχεία αnέστc.λησαν στη· ναυτική ,βάση Μπογαζίου 

με εντολή να εγγραφο{1ν στι.ς αrιογραφές. Λοιπόν , -εάν ο κύριος Πατιαδά.-

u.ης τα είδε τρανζ;ίστορς και τα έγραψε τραν .ζ;ίστορς, τι να κάνουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακοiλ ίκος) Μία άλλη ερC:,τηση, τελευταία από 

εμένα . Στο rφαf;ικόπημα κατά του Μακαρίου, όταν γίνονταν οι συσκέ-

ψεις για την r.:ορεία της ετιιτυχ ίας του πραί;ικο:r.:τ\ματος, εσεις λάβα.τε 

1 

']Jέρος σε αυτiJ για τnν οργάνc,'σn της επι.τι:χLας και για την εί;ουδετέ 
J 

pιι'ση τc,'ν μι κροομάδιι'ν αντί στασn ς; 

ΜΑΡΤΥΣ; ' Όχι , γιατί δεν είχrCΙ προσc,'τιικό να κάνc,' τ έτοιες ενέργειες . 

· Ήταν δευτεpεt:c,'ν ο ρόλος του ναυτ ικοι:,. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζσ.κολ ί, κος ) Εσε ι ς ατιλC:'ς χρnσι μοπο ι ηθτ\κατε 

για να ερευνήσετε στιίτια; 

ΜΑΡΤΥΣ~ Όχι.Μόνο στα ένα και συγκεκριμένο σπίτι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολ ίκος) Το,: Αζ; ίνα . 

ΜΑΡΤΥΣ: Μόνο. Τ ί, nοτε · άλλο ,, 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας ΖακοΆίκος) Άλλε~ αποστολές σας ανέθεσε ο 

Γε c,'pΥ ί τση ς; 

ΜΑΡΤΥΣ, , 'οχι, καμμία. 

http://u.??/
http://??�a.te/
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4/3(0 ) Ε . Σ . 30 . 9.86 
--------------------------------------------------------------------

. . Ιι;ο . . . 
ΠΡΟΕΛΡΕΥΩΝ (Παυσανιας Ζακο.λ.ικος ) : Ριστενετε οτι : επρεnε να :vινει 

το nραςικόnημα και να γίνει φυσική εfόντu'ση του Μακαpίου ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Πίστευα στην : ένι.-ση της Κύπρου με την Ελλάδα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζωωλίκος ) Με οnοιοδήnοτε αντάλλαγμα και 

αν την καίγαμε την Κύπρο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Νtχ.ί, ~,ιύριε Πρόεδρε, με οnοιοδήr:οτε αντάλλαγμα ., 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος) Ευχαριστ~ , κύριε μάρτυς. 

Ο κύριος Λιβανός, έχει το λόγο. 

~~ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒ.ΑΝΟΣ~ύριο ι βουλευτές, με αυτά τα οr.:οία είπε και 

στην κατάJaσή του, ο μάρτυς, αλ1/Ι.ά και με τις απαντήσεις, τις 

οποίες έδu'σε και μ ε βάση τα στοιχεία, τα οnοία έχουμε όλοι διαβά-

σε ι~και στοιχεία εννοcί-: όχι μαρτυρίες, αλ~.ά έγyραι~α και σήματα ,.-

ζnτcί- από την Ετ: ι τροπή να παpαπέμψε ι τον μάρτυρα στον Ε ισαγγ ε:λέα 

για ψευδορκία, ψευδομαρτυρία και κυριcί-τατα για απόπειρα αnοnροσα-

νατολισμού της Ειδικής Ανακριτικής Ετ:ιτροnής . 

Πρέπει να μά.θουν οι κύριοι, οι οτωίοι έρχονται εδcί-, όσοι 

ο~ 

έρχονται μ ε τον σκοπό να μας εμπαίζουν, r;;;:; μπορούν να το κάνουν .. 
Δεν μπορ-εί να εμτ..αίζουν τον ελληνικό λαό , ,κύρ ι ε Πρόεδρε. Επιφυλάσ·-

σομαι στη συζήτηση, η οποία θα γίνει, αφού ε(ετασθεί ο μάρτυς, 

vνα θ~σιι' υπόψη 
~ πομπη. Δεν θα 

σας τα στοιχ'ε ία με τα οποία θα ζητήσιι' αυτή την παpα 

pc,-τήσι,' τίποτα τον :μάρτυρα . 

Jσ.) 
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40 

..!.L_!σ_· _________ ~Β.:.ΌΠ ____ -.-~3~0_:_. ~9-'..:. 8~6 

jq/ 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος): Καταχωρήθηκε η δήλωσή σας στα 

nρακτικά 1 κύριε συνάδελφε, και να προσκομίσετε τα στοιχεία στα 

οnοία τεκμηριώνετε αυτή την nρότασή σας. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Βεβαίως,κύριε Πρόεδρε , και ευχαριστώ . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος): Ο κύριοςΖερβός έχει το λόγο. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ'αρχήν, ήθελα να σας nω ότι με 

καλύψατε στα ουσιώδη και βασικά σημεία, τα οnοία ήθελα να ρωτήσω 

και σας ευχαριστώ nολύ. 

Συμπληρωματικά θα ήθελα να ρωτήσω τον μάρτυρα 0γιατί ο τόσος 

φανατισμός σας κατά του Μακαρίου; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν έχω κανένα φανατισμό. Προς Θεού, ~ανέναν αnολύτως . 

Όσο καιρό ήμουν κάτω δεν είχα κανένα nρόβλημα. Ούτε φανατισμένος 

εναντίον του Μακαρίου ήμουν, ούτε σε καμιά οργάνωση ήμουν. Μάλιστα 

ο Μακάριος με βοήθησε στο θέμα των τορnιλακάτων nάρα nολύ . Αυτός 

nροσωnικά έδωσε εντολή να αγοράσουμε τις δύο τορnιλακάτους,Διότι 

nαρακάμnτοντας τον στρατηγό Ντενίση κατέφυγα· στον ίδιο τον Μακάριο. 

Όχι 1 δεν έχω καθόλοi/ μίσος εναντίον του. 

~ΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ, Όταν nληροφορηθήκατε αnό κάnοιον υnοnλοίαρχο του 
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2/4Ρ . . ΒΠ 30.9.86 

/'Ι~ 
επιτελείου σας ότι άλλοι δύο υποηλοιαρχοι_ και κατά σύμπτωση ήταν 

αυτοί που ήσαν οι κυβερνήτες των τορπιλακάτων~ εσκόπευαν να τηλεφω-

νήσουν στον ΑΓΕΝ και να τον πληροφορήσουν για όσα τους είχατε πει 

σχετικά με το επικείμενο πραςικόπημα, τους απειλήσατε ότι αν τολμού-

σε κανείς να τηλεφωνήσει θα τον σκοτώνατε. Εί ναι αληθές αυτό 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι δεν είναι αληθές. Αλλά και να τηλεφωνούσαν στον ΑΓΕΝ 

τι θα γινόταν; Θα τους έλεγε ο Αραπάκης τότε ότι έχετε δι'κιο εσείς 

1 
και έχει άδικο ο nα:ιt~'ψtdνvης;Ήταν και αυτός σε γνώση της κινήσεως. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Ήταν εν γνώση; Ιfκριβώς εκεί θέλω να οδηγηθώ, σ·αυ-

τή την ερώτηση, από ότι γνωρί~ετε εσείς. 

ΜΑΡΤΥΣ: Απ 'ότι γνωρί~ω πρέπει να ήταν εν γνώση. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: ΊΙταν εν γνώση, μάλιστα. 

Ποιά ήταν η κατάσταση των πλο ίων προ του πραςικοπήματος και 

μετά το πραςικόπημα; Δηλαδή πόσο επηρέασε την μαχητική τους ικανότητα 

το πραςικόπημα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Καθόλου, τίποτα. Ήταν εςίσου αςιΦμαχα και αςιοπόλεμα και 

πριν και μετά . 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Δηλαδή επειδή ήσαν απηρχαιομένα πλοία , οι μηχανές 
1 

τους, με ιις κινήσεις που αναγκάστηκαν να κάνουν κατά το πραςικόπημα, 

την ικανότητά τους, ούτως ώστε αυτή την 
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3/4 σ ΒΠ 30.9.86 

ιιι3 
ικανότητα που είχαν να τη διαθiσουν μετεπειτα στην εισβολή των Τούρ-

κων; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι;δεν έκαναν κινήσεις στο πραςικόπημα, τουλάχιστον οι 

1την 
τορπιλάκατοι. ο ΛΕΒΕΝΤΗΣ,ο οποίος έκανε περιπολία του παρουσία~ε 

ένα θόρυβο στον άςονα. Τίποτε άλλο. Άλλωστε επολέμησε το πλοίο, 

κατέρριψε και τουρκικό αεροσκάφος. Δεν είχε πρόβλημα στον οπλισμό 

του καθόλου. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Ήθελα επίσης να αναχθώ στο επιχείpημά σας ότι η 
ι ' 

απόσταση της πόλεως Πάφου ήταν τόση. Το πλοίο ΛΕΒΕΝΤΗΣ ήταν ένα μίλλ ~ 

μακριά από την ακτή και έτσι ακόμα και αν είχαν ι no<:p α-ων 40 μιλιμέ-

τρ δεν θα μπορούσαν να βομβαρδίσουν τη Μητρόπολη, όπως έχω ακούσει 

και τον ραδιοφωνικό σταθμό. Το πλοίο δεν μπορούσε τουλάχιστον να 

κερδίσει αυτές τις 2.000 γιάρδες, το ένα μίλλι δηλαδή και να πάει 

κοντά στην ακτή; Ήταν βραχώδης η ακτή; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι εβάλετο από την ακτ~ το πλοίο και δεν το άφησαν να πλη
J 

σιάσει. Εβάλετο από τους αστυνομικούς ~ου είχαν καταλάβει τον ναυτι-

κό σταθμό Πάφου, ο οποίος ήταν επί της ακτής. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Κύριε μάρτυς, υπάρχει η πληροφορία ότι ο υnοnλοίαρ-

χος Ντάνος κακοποιούσε τους αναπήρους ή τους τραυματίες εν πάση 

Μακαριακούς, οι οποίοι εβρίσΕοντο στο νοσοκομείο. Και 

Q4,χw 
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4/4σ ΒΠ 30.9.86 

/ 'fY 
διερωτώμαι. Πως εσείς δεν επενέβητε άμεσα για να σταματήσει αυτή 

η ειδεχθής πράςη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εάν όντως έχει γCνει αυτό είναι όντως ειδεχθής πράςη και 

εκτός των παραδόσεων του Ναυτικού. Δεν έλαβα γνώστν τέτοιου θέματος/ 

την εποχή που ήμουν ακόμα κάτω στην Κύπρο μέχρι τις 10 Αυγούστου. 

Ο Ντάνας εν πάση περιπτώσει υπήγετο, αφ'ης στιγμής επήγε στο νοσο-

κομείο,εις τον αρχίατρο ο οποίος ήτο επικεφαλής του νοσοκομείου. 

Δεν υπήγετο σε μένα. 

4Η 
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(4σ) 

1 /4 ΗΓ (Γ.Π.) 30-9-86 

/ ι,(;' 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Ανεςάρτητα αν υπήγετο ή όχι 

ΜΑΡΤΥΣ : Δεν έλαβα γνώση αυτών των θεμάτων. Πάντως αν όντως συνέ-

βη , nράγματι είναι ειδεχθήc nράςη. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Ήδη έχετε αnαντήσει σχετικά με την λεηλασία 

της οικίας Αζίνα . Τι γνωρίζετε για ταόnλα αςίας τα οnοία είχε 

ι 

ο κύριος Αζίνας;Και nιό συγκεκριμένα. Εσείς χαρ~σατε τέτοια όnλα 

σε υnαξ;ιωματικούς σαν επιβράβευση της συμμετοχής τους κατά την 

διάρρηξ;η της οικίας αυτής και της λεηλασίας της; 

r.',ΑΡΤΥΣ : 'Οχ ι. Εγώ I όπως σαs αν έφερ~ nήγα μόνο μια φορά στην αρχή. 

Μετά στην οικία αυτή -nράγμα το οnοίο κανείς δεν το λέγει και δεν 

ςέρω γιατί -επήγε η Διεύθυνση Διαβιβάσεων , nήγαν διαβιβαστα[, 

nήγαν στρατιώτες, nήγαν Κύnριοι, ξ;ηλώνανε μηχανήματα αnό μέσα, 

βγάζανε τηλέτυπα, βγάζανε πομποδέκτες, ξ;ηλώσανε τις κεραίες πάνω 

από την ταράτσα. Γιατί 1 λοιπόν 1 να κάνει την ζημιά το ναυτικό; Δεν 

το καταλαβαίνω . Δεν πήραμε απολuτως τίποτα . 

Και επί nλέον η οικία αυτή κατεστράφη ολοσχερώς κατά την 

Τουρκική εισβολή. Βομβαρδίστηκε nροφανώς αn6 τις κερα ίες που είχε 
1 

εnάνω και οι Τοι'φκοι την nεράσανε ότι κάτι ήτανε και ισοnεδώθηκε. 

Δεν έμεινε τίποτα. Δεν πήραμε τίποτα. 
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ι ιι 6 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Τί γνωρί:ί:ετε σχετικά με τα υποβρύχια τα οποία 

/ 

δεν έφθασαν ποτέ στον τόπο της αποβάσεως; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εκείνη την στιγμή δεν ήςερα τίποτα. Αυτά τα έμαθα εκ των 

υστέρων,όταν ήλθα εδώ και όταν υπέστην όλη αυτή την ταλαιπωρία 

την οποία έχω υποστεί μέχρι τώρα , ακριβώς, γιατί δεν πρόλαβα να 

φωνάςω και εγώ"κάτω η χούντα". Έμαθα τότε ότι εστάλησαν τα υπο-

βρύχια .fμαθα ότι είχαν φθάσει μέχρι την Πάφο. 

Όπως θα ςέρετε ίσως καλύτερα από μένα, ο επιχειρησιακός έλεγχος 

1 

των υποβρυχίων ασκειται αποκλειστικά από το ΓΕΝ: και όχι από τους 

τοπικούς διοικητάς. ~εν είχα γνώση. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Έστω και των υστέρων.είχατε ακούσει ποιός 

τα ανεκάλεσε; 

ΜΑΡΤΥΣ; Μάλιστα.Μου το είπαν συμμαθητές μου οι οποίοι υπηρετούσαν 
/ 

στο ΓΕΝ. Ότι ανεκλήθησαν από τον ίδιο τον αρχηγό του ΓΕΝ τον 
i 

κύριο Αραπάκη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος): Κύριε μάρτυς εσείς Ναυτικός 
1 

Διοικητής της Κύπρου , δεν γνωρίί:aτε ότι θα ερχόταν υποβρύχια; 

Δ ιερωτώμαι δηλαδη 1 τι επιχειρήσεις κάνετε. Εντάςε ι να μη τα διοι-

κείτε το καταλαβαίνω. Αλλά δεν γνωρίί:aτε ότι θα ερχόταν υποβρύχια; 
Ι 
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Ι4f αμύνης 

ΜΑΡΤΥΣ: Το ήςεpα. Αφού ήταν μέσα στο σχέδιο/της Κύπρου . ότι θα 
Ι 

ερχόταν ένα υποβρύχιο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος): Το περιμέν~τε αυτό το ένα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ανά πάσα στιγμή περιμέναμε και το υποβρύχιο και τα αερο-

πλάνα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος); Δεν θα έπρεπε να ειδοποιηθείτ~ 

πότε θα ερχόταν; 

ΜΑΡ.ΤΥΣ: Όχι. Ειδικώς για το υποβρύχιο όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος); Θα δρούσε μόνο του. 

ΜΑΡΤΥΣ: Το υποβρύχιο δpα με διαταγή του ΓΕΝ πάντοτε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παvσανίας Ζακολίκος); Τους στοχους ποιόg; θα τους 

έδιδεj 

ΜΑΡΤΥΣ: Τους στόχους τους έδωσα εγώ στο ΓΕΝ την Δευτέρα το πρωt 
1 

στις 5 η ώρα. Μου τους ζητήοο.νε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥ11Ν ( Ιlαυσανίας Ζακολίκος): Συνεχίστε, κύριε Ζερβέ. 

ΚΛΕΑΝ~ΗΣ ΖΕΡΒΟΣ; Κύριε μάρτυς 1η παρεμβολή τουπραςικοπήματος 1κατά 

την κρίση σας συνετέλεσε 
ί 

νότητος αμύνης της Κύπρου; 

αποτελεσματικά στην α-ιιοδυνάμωση 

ΜΑΡΤΥΣ: Βeβαίωc ,να~, JtJJP 

τηςικα-

http://??t???.?e/
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ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ : Δεν έχω άλλη 
14 (/ 

ερώτηση 1 κύριrc: Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος): Ο κύριος Κάππος έχει το λόγο. 
/ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Κύριε Παπαγιάννη ε ίπατε αρχικά ότι μια με 
/ Ι 

δύο μέρες πρ ιν το πραςικόπημα ,. πήρατε εντολή από τον Γεωργίτση, 

για να ετοιμάσετε τις μονάδες κ.λ.π. για το πραςικόπημα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Μετά παραδεχθήκατε ,όμως , στην κατάθεση Παπαδάκη, 

ότι στις 9 Ιούλη πήγατε στον σταθμό της Αμμοχώστου. Ποιό είναι 

αλήθεια ; Το πρώτο, μια με δύο μέρες ή πρι ν από έςι μέρες. 
ι 
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Ιι, ~ , 
ΜΑΡΤΥΣ . Και τον πρώτο και τον δέυτερο 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ . Πως είναι δυνατόνj , 

ΜΑΡΤΥΣ . Στο πρώτο πήγα και τους ανέφερα αυτά 

τα οποία μου είχαν πει από το δεύτερο γραφείο και εν συνε-

χεία fnως μου το είπαν από το δεύτερο 1 το ακύρωσα. Και μετά από 

δυό μέρες ... 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ . Είπατε ότι πήρατε εντολή για το nραΕικόnημα 

να ετοιμάσετε τις μονάδες • Και στη συνέχεια παραδεχόσαστε αυτό 

που λέει ο Παπαδάκης, στις 9 πήγατε και τους είπατε ότι στην 

τάδε μέρα θα γίνει το nραςικόnημα. 

ΜΑΡΤΥΣ . Ήταν άλλο αυτό Ήταν προηγούμενο nραςικόnημα που εnρό-

κειτο να γίνει και δεν έγινε . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ . Εν πάση nεριnτώσε;ι είναι αντιφατική η κατd-
1 

θεσή σας . 

Τώρα πώς εδώ που έχουν περάσει μια σειρά μάρτυρες , ελάχι-

στοι ήταν που μυήθήκανε στο nραςικόnημα για να μην διαρρεύσεικ.λnj 

Πώς εμπιστεύθηκε εσάς ο Γεωργίτσης 6 μέρες πριν ;Γνωρι~όσασταν 

Είχατε σχέσεις Είχατε σχέσεις με τον Ιωαννίδη , σας είχε συστήσει 

κανένας Πως ήρθαν σε σας και σας είπαν, ναι εσείς 1κύριε Παnα-

γιάννη1 καίτοι βεβαίως δεν έχετε όπλα, δεν μπορείτε να πολεμήσετε 

στις οδομαχίες κ.λn. ετοιμαστείτε να πάρετε μέρος στο nραςικόnημα; 

http://?.?n/
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/ΓΟ 
Πως σας εμπιστεύθηκαν και πως σας είπαν αυτό το πράγμα Πως το 

εςηγε ίτε 

ΜΑΡΤΥΣ . Ήμουνα διοικητής μιας μονάδος . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ . Και άλλοι ήταν και δεν τους είπαν . Ο Παύλος 

1',-
n.x. πήγαν το πρωί στις 8 η ώρα και του λένε ψηλά τα χέρια , μην 

κινηθείς γιατί γίνεται nραςικόnημα,,και εν συνεχεία τον πήραν στο 

ΓΕΕΦ. Ενώ εσάς πριν 6-7 ημέρες σας λένε ότι θα γίνει nρας ικόnημα 

να ετοιμαστείτε κ.λn. 

ΜΑΡΤΥΣ . Έχω την εντύπωση ότι όλους τους είχαν ειδοποιήσει . 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος ) • Ο Καραστ α τήρας δεν είχε 

ιδέα. 

ΜΑΡΤΥΣ . Εγώ του είπα πήγαινε στο αεροδρόμιο . Το πρωί της Δευτέρας 

μου είπε ο επιτελάρχης να πω στον Καραστατήρα να πάει στο αεροδρό

μιο 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ . Γιατί 1 λοιnόν 1 διαλέςανε εσάς 

Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι έχετε ευθύνες και ότι μπορείτε 

να κρύψετε,αλλά αν θέλετε μου απαντάτε 

ΜΑΡΤΥΣ . Σε όλους το είχαν πει . Δεν νομίζω ότι δεν το είχαν πει. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ . Σε όλους Μα εδώ έχουμε γνώση 

ΜΑΡΤΥΣ . Μα ήταν επιχείρηση nλέον1 δεν ήταν nραςικόnημα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος). Στον Καpαστατήρα δώσανε ίδιο 

~.1~ ,υ 

http://?.?n/
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φάκελο 1 κύριε μάρτυς 
ι rι 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν ςέpω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος). Αφού εσείς τον διατάςατε να 

nάει στο αεροδρόμιο . 

ΜΑΡΤΥΣ . Προς Θεού , δεν μπορούσα να διατάςω τον Καpαστατήρα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος). Τι του είπατε 

ΜΑΡΤΥΣ . Του είnα;~ επιτελάρχης μου είnε να nας στο αεροδρόμιο>~ 

Και nήγε . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος). Εάν είχε τέτοιο φάκελο δεν θα 

πήγαινε μόνος του Ήταν ανάγκη να του το πείτε εσείς 

ΜΑΡΤΥΣ • Δεν μnοpώ να ςέpω εάν είχε φάκελο . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος). Συνεχίστε 1 κύριε Kάnno . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ . Αφού λέτε ότι ήταν εnιχείpηση 1 γιατί δεν το 

αναφέρατε στο ΓΕΝ ότι πρόκειται να κάνουμε αυτές τφς επιχειρήσεις 

κ.λn. Βέβαια εσείς είχατε μια αλα[,ονt/f)ι., της εςουσίας αnό ότι φαί -

νtται • Διότι έτσι μnοpώ να εςηγήσω μόνο το γεγονός ότι πήγατε εκεί, 

καλέσατε όλους τους αςιωματικούς και τους είnατε.έδώ νομί[:ατε 

ότι όλοι ήταν πρόβατα και μπορείτε να τα μεταχειρί[,εστε σαν τον 

http://?.?n/
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ΜΑΡΤΥΣ . Δεν είναι θέμα αλα,ον\ας 
{!'2 
της ε!;οuσίας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ . Βεβαίω~ αυτό ήταν όταν πήγατε κάτω στη βάση 
Ι 

και λέγατε αυτά που λέγατε • 

Εν πάση περιπτώσει γιατί δεν το είπατε στο ΓΕΝ αφού ήταν 
Ι 

επιχείρηση 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν υπαγόμουν στο ΓΕΝ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ . Είχατε μια σχέση . Επικοινωνούσατε συνεχώς 
) 

λέτε κ.λπ. 

ΜΑΡΤΥΣ . Επικοινωνούσα όχι για θέματα τέτοια. Υπαγόμουν στο ΓΕΕΦ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ • Δεν είχατε καταλάβει τι έγινε στις 21 Απρι-

λίοu 1967 

ΜΑΡΤΥΣ . Εγώ είχα καταλάβει πολύ καλά. Διότι είχαμε τσαλακωθεί 

εμεί~ του ναυτικού από την 21η Απριλίου . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ . Αφού το είχατε καταλάβει καλά 1 λοιπόν 1 π~ς δεν 

κοιτάΕατε ας πούμε να προστατεuθείτε και να μην γίνει αυτό το πράγμα.. 

ΜΑΡΤΥΣ . Και αυτό το οποίο ονομά,ετε αλα,ο\ϊία της ε!;οuσίας είναι 
1 

η έκρηςη . Διότι δεν μπορούσα να ανεχθώ την καταπίεση ανθρώπων,οι 

cτro,01 

[δε:ν είχαν ιδέα από ναυτικό , να το διοικούν . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ • Εν πάση περιπτώσει είπατε ότι ήταν πρας ικό-

πημα. Τώρα το λέτε επιχείρηση . Τελικά ήταν παράνομη η ενέργεια 

,,j:'ΌJΛ)λ 
ι 

J 
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ιr3 
το να πάτε εκεί μεγάλη αποστολή να καταλύσετε τις; νόμιμες αρχές; 

J Ι 

της; Κύπρου Ήταν παράνομη ενεργεια ή όχι Τι γνώμη έχετε τώρα 

Δεν ~ητάω δήλωση . Απλώς; την γνώμη σας; • Εάν θέλετε απαντάτε 

ΜΑΡΤΥΣ . Απήντησα προ ολίγου ότι διαταγή έλαβα, διαταγή εςετέλεσα. 

Εάν τώρα είναι παράνομη , είναι παράνομη 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ • Τώρα όμως; 1 nήγατε να το καλύψετε με το ότι εσείς; 

θέλατε την ένωση και επομένως; η προσπάθεια αυτή είχε κατεύθυνση την 

εςασφάλιση της; ένωσης; κα ι κατά συνέπεια τους θεωρείτε τουλάχιστον 

δ ικαιολογημένους; . 

ΜΑΡΤΥΣ . Από το 1964 nou πηγαίναμε στην Κύnρο 1 nάντοτε για ένωση 

( Ω) 
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Ω Ε.Κ. 30 . 9.86 

------------ ...... -v .:-,--r-,--. ~ •"""\---- ----- -

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: 

/f'v/ 
~μερα 1 fέρετε ότL ΥLα να 

γίνεL το nραςLκόnημα είχε γίνεL συνεννόηση με τLς ΗΠΑ -θα έλθεL ο 

Ιωαννίδης εδώ καL θα nεL noLoς τον εfαnάτησε- fέρετε ότL oL Εγγλέ~οL 

ήςεραν αnό τLς 13 ότL ': θα γίνεL η εLσβολή των Τούρκων, δηλαδή ήταν 

οργανωμένα καL το nραςLκόnημα καL η εLσβολή αnό κάnοLο κέντρο. 

ΚαL ερχόσασ~ε εσείς καL λέτε ότL "εγώ αγωνL[όμουν γ Lα την "ένωση 

καL να ανατρέψω το ΜακάρLο κλn". ΕίναL λογυκή αυτή 1 όταν F,έρετε .... 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το ί;έρω. Τώρα το έμαθα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Έχουν γραφεί αnό το '74 καL μετά .καL σεLς λέτε, 

πηγαίναμε ΥLα την ένωση. Να nείτε 1 βεβαίως κάναμε λάθος, ναL μεν nηγαί-

ναμε γLα την ένωση αλλά δεν ςέραμε τL εnLnλοκές θα είχαμε με τους 
1 

Τούρκους κλn. 

ΜΑΡΤΥΣ: Αν το ί;έραμε θα το κάναμε; ΓLατί; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ:Αυτό είναL αnλό. Δεν σκεnτόσα~ε ότL υπάρχουν 

ΤούρκοL κατά 20%. Αυτοί τL θα γίνονταν; Μετά, η Τουρκία είναL κοντά, 

dεν θα αντLδράσεL; Εδώ τουλάχLστον ο Γεωργίτσης είnε ότL ρώτησε τL 

θα γίνεL αν τυχόν υnάρ~ουν αντLδράσεLς αnό την Τουρκία καL του είπαν 

1 
1::,11\Ε-, 

ότL έχουν κανονLσθεί κλn. ΚαL εγώ1 (f)Εερα • ότL OL αμερLκάνοL έχουν 

γνώση καL επομένως δεν υπήρχε θέμα. Εσείς το αμελείτε τελείωςτο 
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/[Γ 
ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ δεν ήμουν στην κορ1ρή του λόφο~ όπως ήταν ο Γεωργίτσης. 

Εγώ ήμουν πολύ χαμηλότερα, δεν μnορούσι.t-να κάτσω να σκεφθώ αυτά τα 

πράγματα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: ΚύρLε Πρόεδρε, εγώ τελείωσα τLς ερωτήσεLς αλλά 
Ι 

θα παρακαλούσα να γίνεL, αν είναL δυνατόν,αντLnαράσταση τουrάρτυρα 

αυτού με τον μάρτυρα Παπαδάκη γLα να δLακρLβ!ί)θούν OL δύο θέσεLς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ τπαυσανίας Ζακολίκος): Θα nάρεL 

αυτό κύρLε συνάδελφε. 
1 

Ο κύρLος Δασκαλάκης έχεL το λόγο. 

απόφαση η εnL τροπή γ L 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: ΚύρLε μάρτυς πέστε μου, όταν δίνετε όρκο -καL 
1 

δεν λέω ΥLα τον σημερLνό- τον θεωρείτt5, μLα τυnLκή δLαδLκασία ή 

δεσμευτLκή; 

ΜΑΡΤΎΣ: ΟυσLαστLκοτάτη. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Θυμάσ,!fε στη ζωή σας πόσες φορές έχετε δώσεL 

όρκο, ή τLς κυρLότερες φορές; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Όταν μπήκα στη Σχολή Δοκίμων καL όταν ορκίστηκα 

ΑςLωματLκός. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Θυμάσθε τον όρκο που δώσατε όταν βγήκατε από 

τη Σχολή Δοκίμωνj 

ΜΑΡΤΥΣ: Να εκτελώ 
τας δLαταγάς των 
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ττροϊσταμένων μου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ; Αυτό μόνο; Να σας τονδLαβάσω εγώ1 ττοu τον F,έρω 

καλύτερα, ττοu ήμουν μόνο Έφεδρος καL δεν φLλοδοςούσα να γίνω ναύαρχοςί 

ΜΑΡΤΥΣ : ΜάλLστα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: "Ορκί(:ομαL να φuλάττω ττί.στLν 1 . __;ε Lς την ττατρίδα , 

τον ΣuνταγματLκό ΒασLλLά "- μετά1 όττοLο καθεστώς - "uττακοήν εLς το 

Σύνταγμα, τους νόμους, τα Μελεύσματα του κράτους, ανωτέρους Μλττ". 

Αυτό "το Σύνταγμα" ΜαL στη σuνέχεLα "Μελεύσματα ανωτέρων" το θεωρείτ~ 

ότL είναL Lσοττέδωση ή uττάρχεL μLα LεράρχLση; Κάνατε αρχηγός Σώματος 

στην Κύττρο, είχατε φθάσεL σε βαθμίδες ανώτερες καL με φLλοδοF,ία 

ΥLα ανώτατες καL εν ττάση ττερLτττώσεL δεν μττορεί, ττοτέ να μην σας είχε 

αττασχολήσεL αυτό, ΥLατί αν ττραγματLΜά δεν σας είχε αττασχολήσεL, θα 

σας ττω ότL λuττάμαL τιάρα ττολύ. Πέστε μοu,uττάρχεL LεράρχLση ή όχL 

ΜΑΡΤΥΣ : Σε TtOLO ττράγμα) 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Πρώτα το Σύνταγμα, μετά το Μράτος, μετά ο ανώτερος 

TL ττLστεύετε ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Σ'όλα uττάρχεL LεράρχLση. Χωρίς LεράρχLση δεν μττορεί να (:ήσοuμε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Αφήστε τα 11 όλα' ', στο σuγκεΜρLμένο μLλάω . Δεν έχουμε 

ττολύ χρόνο . ΠLστεύετε ότL είναL ττρώτο το Σύνταγμα καL μετά όλα τα άλλα 

r _:;11u 
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rrr 
ή πρώτα ο Γεωργίτσης καL μετά το Σύνταγμα; 

ΜΑΡΤΥΣ: ΕντάςεL, να βάλουμε πρώτα το Σύνταγμα καL μετά τ'άλλα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Να σταματήσουμε να λέμε περί δLαταγών. Επομένως/ 

όταν έχετε δώσεL ένα όρκο που λέεL ότL είναL πρώτο το Σύνταγμα, μπο-

ρείτε να έρχεσθε εδώ να μας λέτε ότL1 ναL 1 θα πήγαLνα να σκοτώσω το 

ΜακάρLο αν μου το έλεγε ο · rεωργίτσης ; Σας το έλεγε το ελληνLκό Σύνταγμα 

αυτό 1 κύρLε μάρτυς; 

ΜΑΡΤΥΣ: ΠραγματLκά δεν το καταλαβαίνω. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Δεν θέλετε να το καταλάβετε ή δεν το καταλαβαί -

νετε; 

ΜΑΡΊ'ΥΣ: Δεν υπήρχε περίπτωση να πάω να σκοτώσω εν ψυχρώ ένα άνθρωπο 

ΥLα οτιδήποτε . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Με δLαταγή. Είπατε στον κύριο ~ρόεδρο ότι αν 

σας έλεγαν 1 πηγαίνετε, είπατε τL θα έκανα, δLαταγή ήταν, θα πήγαLνα. 

Σας λέω λο ιπόν1 προεβλέπετο υποχρέωση να εκτελέσετε μία τέτοLα δLαταγή 

από το τότε ελληνLκό ΣύνταγμαGίο οποίο είχατε ορκLσθεί 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν προεβλέπετο καL κάτL αντίθετο νομί~ω. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Επομένως παραβLάσατε τον όρκο σας . 
Ι 

~ΑΡΤΥΣ: 'οχL δεν νομί~ω ότL τον έχω παραβLάσεL , 
1 

/Είί2'ΡΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Άρα είναι, τυπLκή διαδικασία ο όρκος . 

Jιψ (4ΑΚ) V ~r 
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ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είναι τυπική η διαδικασία. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Μαίπέστε μου πως την αςιολογείτ&. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν βλέπω το Σύνταγμα να γράφει πουθενά αυτό που μου λέτε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Τί γράφει το Σύνταγμα δηλαδή; 

ΜΑΡΤΥΣ: Το Σύνταγμα κατεδαφίσθηκε στις 21 Απριλίου. Παραβίασff1, δεν 

είναι,; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Μιλώ γι,α τον όρκο που δώσατε γιατί αυτό τον όρ
) 

κο έπρεπε να τηρ~σετε όταν βγήκατε από την Σχολή Δοκίμων γιατί αυτό 
J 

δεσμευθήκατε να τηρήσετε με όποιες φυσιολογικές αλλαγές μέσα από το 

\ι\0-,\ τον 

Κοινοβούλιο, ελληνικό λαό θα επήρχοντο. 

ιι ι, 

Και προχωρώ εν πάσ~ περιπτώσει. Λέτε διατάγές εκτελούσα τι να χάνω; 

Όμως όταν εδώ ήρθατε να μας πείτε ότι γίνατε ήρωας της άμυνας ενά-

ντια στους Τούρκους δεν περιμένατε καμμιά διατάγη. Βγήκατε με τους 
) 

βατραχανθρώπους κλπ. Επιλε~τ~κά εκτελείτε διαταγές όποτε θέλετε πει
; 

θαρχείτv και όποτε θέλετε αυτονομ~στε. Ή δεσμεύεσθε για διαταγές 
) 

νόμιμες ή παράνομες - θα το παραβλέψω αυτό-ή δεν μπορείτε επι,λεκτικά. 

Δηλαδή τις διαταγές που σας εςέφρα~αν τις εκτελούσατε απόλυτα. Αυτό 

κατα την άποψή μου βεβαιώσατε με την καταθεσή σας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όλες 
~φ.. 

τις διαταγές τις εκτελούσα ό,τιδήποτε και αν συνέβαινε. 

~ 
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ιrϊ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΔΑΚΗΣ: Δεν πήρατε διατάγή να αάλ c:τε τους; βατραχανθρώπους; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό ήταν επιπλέον . Δεν μου έδωσαν διατάγή να μην πάω. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Όταν δεν παίρνεις; διαταγή σημαίνει nαραμC::vt1S' 
1 

εκεί που είσαι και περιμέν εις; διαταγή. Αυτό είναιμία πάγια τακτική 

που ισχύει πάντα. 

Ε ί nατε . ότι υπηρετήσατε ναυτικός; ακόλουθος; στην 'Αγκυρα. Αυτή η 

\ 

θέση)κύριε μάρτυς 1 κάnως; άπτεται ή έστω λόγω της; αποστολής; αλλά 
) 

και λόγω των συναναστροφών r~ την διπλωματία. Δεν στέλνουν τυχαίως; 

ναυτικούς; ακόλουθους; <1λλcι)είναι πληροφοριοδότες; άλλοι έχουν δυνατότηταt 
) ι / 

να ασκήσουν; μω, διπλωματία ή τουλάχιστον να βγάλουν κάποια συμnερά:-

σματα από τις; συζ;ήτήσεις; ;τi5nληροφορίες; που έχουν στο χώρο που υnηρε

/.λΟV 
τουν. Πέστε/όταν φύγατε nοιά αντίληψη είχατε, τι γνώμη είχαν οι Τούρ-

κοι για τον Μακάριο. Υnήρετήσατε δύο χρόνια. Τί γνώμη είχαν οι Τούρ-
1 

κοι για τον Μακάριο όταν φύγατε από την Άγκυρα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Οπωσδήποτε τον μισούσαν. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Για nοιό λόγο. 
/ 

ΜΑΡΤΥΣ: Μισούσαν κάθε τι Ελληνικό. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Για τον Μακάριο συγκεκριμένα ρωτώ. Ήταν αρχηγός 

Κράτους_) Γιατί τονb~~αν; 'Ηταν εμπόδιο σε κάποιο στόχο τους;; 

λ~ ~ --J
! 
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f 60 
Το κάθε τι ελληνικό το μισούνε γιατί π.χ. δεν μπορούν να πάρουν τη 

Μυτιλήνη ή τη Θράκη κλπ. Το άτομο γιατί να το μισούν 0 tιατ ί ήταν 
) 

εμπόδιο στην uλοποιήση κάποιων στόχων τους στρατηγικ~νή όχι. 
J 

ΜΑΡΤΥΣ: Ένα κράτος μισεί ή αγαπά αναλόγα με τις πολιτικές 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Για άτομα πάλ ι μιλάμε ... 

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Μακάριος ήταν Κράτος τότε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Το Μακάριο προσωπικά μπορείτε να μου πείτε . 
) 

ΜΑΡΤΥΣ :. Δηλαδή ποιός προσωπικά; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ : Η άρχουσα τάςη οι κuβερν~τες τότε στην Τουρκία. 
/ 

(< '77 
Ήσασταν σύμβουλος της ελληνικής κυβέρνησης. Σας ρωτώ λοιπόν τι εντύ-

τιωση σχηματ ίσατε, Rροσπαθήστε να με καταλάβετε. 
) 

ΜΑΡΤΥΣ : Γενικώς μας μισούσαν όλοuς,Wαι τον Μακάριο θα τον μισούσαν. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Επομένως δίοτι κάπου θα στεκόταν εμπόδιο σε κά
/ 

ποιες βλέψεις τους. 
(" 

\~ 
ΜΑΡΤΥΣ//Δεν μπορώ να πώ [Ξεκάθαρα συμπερασματικά το λέγω. 

l 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ : Αυτό λέγω και γώ συμπερασματικά. Εσείς λοιπόν ήσαστε 

έτοιμος να αvατρέψετε όχι τον αρχηγό της Κύπιχ,u αλλά αυτόν ττοu αποτελούσε εμπόδιο 
) 1 

στις Τούρκικες βλέψεις. και μιΛάτε "m .πίστεαι στην έ'wXJ!l". Δηλαδή ο Μ:χκάριος ήταν 

εμπόδιο στην έ'wΧJη. Έτσι δεν είv:χ.ι; 
) 

ΜΑΡΊΎΣ: Δεν θέλω να ατιαντήαu σ·αuτό το σημείο. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΔΑΚΗΣ: Δεν θέλετε να απαντήσετε. Να συνεχίσω όμως 

παρακάτω εγώ. 

Ας υποθέσουμε ότι θέλαμε όλοι την Ενωση. Όλοι και οι κύπριοι 

και οι ηγεσίες και οι λαοί και όλοι . Υπήρχαν εμπόδια να οδηγη-

θούμε προς την Ένωση, νομικά , διεθνείς αντιδράσεις, τούρκικες 

αντιδράσεις; Εγγυήτριες δυνάμεις υπήρχαν; 

ΜΑΡΤΥΣ : Δεν είμαι σε τόσο υψηλό επίπεδο να τα γνωρίζω αυτά . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΔΑΚΗΣ: Ναυτικός ακόλουθος και αρχηγός ναυτικού 

στην Κύπρο δεν εCσθε ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είμαι. πώς να το κάνουμε ; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΔΑΚΗΣ: Δηλαδή κάνατε καμία ομολογία ότι -1,σασταν 

ανCκανος να ·κάνετε αυτές τις εκτιμήσεις κύριε μάρτυς; Εκτίμηση 

αρχηγός στρατού ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Την εκτίμηση αυτή θα την κάνει συνταγματολόγος, δεν θα την 

κάνω εγώ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΔΑΚΗΣ : Μα με συγχωρείτε . Εγώ ήμουνα απλός πολίτης 

και ήςερα ότι υnήρχαικάποιες τρείς εγγυήτριες δυνάμεις για να 

εγγυηθούν το καθεσ~:.,;. ς όπως είχε συμφωνήσει η Ζυρίχη. Το ςέρατε 

αυτό, f Jί,~ 
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ΜΑΡΤΥΣ: Το ήςερα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Το ςέρατε. 

Επομένως οnοιαδήnοτε nράςη nάνω στην Κύnρο nou θα εnιθυμού-

σαμε εμέίς ή εσείς nροσωnικά nou θα οδηγούσε σε κάnοια ενδε -

χόμενη Ένωση θα εϊχε την αντίδραση αυτών των εγγυητριών δυνά-

μεων ή μέρους αυτών; Ήταν δύσκολο να το σκεφτείτε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Είναι nάρα nολλά τα δεδομένα είναι nάρα nολύ μεγάλο 
J 

το πολιτικό παιχνίδι σε διεθνή κλίμακα το οnοίο θα παιζόταν σε 

μία τέτοια nερίnτωση. Δεν έχω τις δυνάμεις 1ούτε τις γνωάεις;ου-

τε την δυνατότητα να σας απαντήσω. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Δεν έχετε . Πολύ ωραία. Και δεν μου λέτε 

nou 
εσείς/nιστευaτε στην Ένωση βλέπατε ότι ήταν εφικτό να γίνει 

η Ένωση όλου του νησιού με την Ελλάδα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μα αν μιλάγαμεΓ;ια όλο το νησί. Οnωσδήnοτε για όλο το 

νησι μιλάγαμε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ : Ναί. Δεν υnοψιάζεσθε έστω τώρα ότι ενδεχό-

μενα να υnήρχε κάnοιο σενάριο για διnλή Ένωση ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Πολλά σενάρια . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ τώρα αν το υnοψιάζεσθε. 
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ΜΑΡΤΥΣ : Όχι αυτή τη στιγμή δεν ασχολούμαι καθόλου. Είναι τόσα 

τα προβλήματα επιβιώσεως nου εχω ... 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Δέκα, δώδεκα χρονια δεν σας απασχολεί καθό-

λου μάλιστα όταν ςέρατε ότι θα έρθει η εποχή nου θα ανοίςει ο 

φάκελλος και δα καθήσετε εκέί nου κάδεσ&ε και ενδεχόμενα να καδή-

σετε και κάπου αλλού; Δεν σας απασχόλησε αυτό ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Κο ιτάςτε ήμουν προετοιμασμένος για όλα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Τελειώνοντας θέλω μία διευκρινιστική ερώ-

τηση να σας κάνω. 

Είπατε σε ποιόν παραδώσατε την βαλίτσα με τα χρήματα αnό το 

σπίτι του τραπεζίτη. Σε ποιόν την παραδώσατε την βαλίτσα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Στον Γεωργίτση. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Προσωπικά; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Προσωπικά. Και δεν πήρατε αnόδειςη. Θα το 

βεβαιώσει αυτό ο Γεωργίτσης νομίζετε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ελπ ίζω ναί. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Ελπίζετε ναι. 

επίσης στη συνέχεια σε μιά άλλη ερώτηση ότι βρήκατε 
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/G'/ 
κάnοια κράνη σε κάnοιες αnοθήκες. Δηλαδή nως τα βρήκατε; Αναλά-

βατε και άλλες αnοστολές; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, μου είnαν ότι στις αnοθήκες nou άνοιςαν unάρχοuν 

κράνη. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Υn ' αuτή την έννοια το είnατε όχι ότι nήγατε 

εσείς και ανοίςατε αnοθήκες. 

ΜΑΡΤΥΣ : Όχι . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Τελειώνετε κύριε Δασκαλάκη. 
) 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: ΤελεCωσα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): ο κύριος Τσιγαρίδας nαρακαλώ. 
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/ 5Γ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Κύριε Παπαγιάννη1στις 13 Ιουλίου έφυγε 

ένα κλιμάκιο αςιωματικών από την Αθήνα. Μεταςύ αυτών με ψευδώ-

νυμο ήλθε σε σας ένας Σημαιοφόρος Μιχαήλ Βρεττός , Σας θυμί!:ει 

τίποτα το όνομα αυτό ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 13 Ιουνίου ; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ : Στις 13 Ιουλίου. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. ούτε τον ςέρω, ούτε τον είδα ποτέ μου. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Από εδώ έφυγε με ψευδώνυμο . 

ΜΑΡΤΥΣ : Ναί, δεν μου έτυχε. Δεν τον ςερω. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δηλαδή λέτε από αυτό το κλιμάκιο που 

έφυγε στις 13 από εδώ ναυτικός δεν ενεφανίσθη σε σας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι κανείς. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Μάλιστα. 

Κύριε μάρτυς δώσατε μία εςήγηση για την προσωπικότητα του 
1 

Παπαδάκη και είπατε για ποι ό λόγο καταμαρτυρεί αυτά που καταμαρτυ-

ρεί και όσα έχουν σχέση με εσάς. Ειλικρινά πέστε μου ο Βασε ιάδης 

ο Σαλωίοης, ο Σαγιάς, ο Καβαδίας - αυτοί είναι υφιστάμενο ί σας -

όταν αυτοί καταθέτουν και λένε ότι για δώρο μας έδωσε ο διοικητής 

ναυτικών δυνάμεων για την επιτυχή επιχείρηση που κάναμε, ο ένας 
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ένα κυνηγ~τ ικό όπλο , ο Σαλωίδης ένα ραδιόφωνο πρίζας,, μετά ωρο-

λογίου επ ' αυτού , ο Σαγιάς ένα κυνηγετικό όπλο , ο Καβαδ ίας ένα 

ραδιόφωνο , όλο ι αυτο ί λένε ψέματα ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Κυνηγετικά όπλα δεν ςέρω που τα βρήκαν . Γι α τα ραδιόφωνα 

σας ανέφερα ότι ήταν τρείς δέκτες/J'Ι(Ί Η Ρ, οι οποίοι πήγαιναν για 

την απογραφή των τορπιλακάτων και της ναυτικής βάσεως Αμμοχώστου . 

( 4Θ ) 
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/ ( >/-
ΚΡΝΣΤΑΝΤΙΝ()Σ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ. Δηλαδi) αυτούς τους ανθυπασπιστές . , .• 

ΜΑΡΤΥΣ. Πρέπει να υπάρχει κα ι άλλο, ένα τρί.το pσ.διόψ(.ι'νο ακόμη, εφόσον 

αναφέρουν μόνο δύο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ. Δηλα'δή, όταν καταθέτουν οι υφισταμένοι σας, 

καταθέτουν το τονί.~(.ι' -δεν τα λέει ο Παπαδάκης αυτά, δεν τα λέει ο 

Ντάνας αυτά, έδιι'σαν κατάθεση στα υπηρ8σιακό. συμβούλια,που περάσατε--

και λένε ότι "Μας έδιι'σε γ ια δr}ρο μί.α κυνηγετική καραμr:ί.να 

~1ΑΡΤΥΣ. Δεν συνη&ί~ετ'α, j να δίνουμε δά'pα στο ναυτικό. Πραγματικά 

πιστέψτε με " Έί.ναι κάτι το οποίο ε ίναι έf,(.ι' από το χαρακτήρα μας. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ. Ειλικρινά. eέλc,.' να σας πιστέψr,', για1:ί., για 

μένα, ατιμc,.'τικότεpη πράf;:η απ ' αυτή δεν υπάρχει. 

ΜΑΡΤΥΣ. Βεβαίc,.'ς, δεν υπάρχει . 

ΚQΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, Και θέλc,.' να δι}σετε μία εf:ήγηση , Όλοι αυτοί. 

οι · άν&ρc,.'ποι συνομc,.'τούν; Δηλαδή σας συκοφαντούν, όταν λένε ότι τους 

δά'σατε δά-ρα γ , ι, · αυτό το μεγάλο κcιτόρ&c,.'μα που κάνανε; 

ΜΑΡΤΥΣ ,. 'Ισι.ι'ς προσπαθοι;ν να διασά'σουνε κάτι. Δεν τους ςέρc,.- καν . 

πpέτ::ει να ·είναι υπαςL(.ι'ματικοί αυτοί . 

ΚQΝΣ'J'ΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙ.ΔΑΣ . Υπαξιc,.'ματικοί. εί.νσ. 1,. 

Τά-ρα πέστε μοι; κάτι άλλο. Εσείς εί, χατε ανόμειf,η με αf,ιc,.'ματι-
1 

κούς, με λοχαγούς κύπριους , με αστυνόμο1 1 ς, με υπαστυνόμους; Διαπλη-

http://t??.t?/
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κτ ισθnκατε, αρnαχθήκατε, χτυπηθήκατε , βασανίσατε κανένα, κι'Jρ ιε 

Παnαyιάννη; 

ΜΑΡΤΥΣ. Ουδέποτε είχα ανάμει!;η σε τέτοια πράγματα . 

ΚΩΝΣΤ.ΛΝΤΙΝΟΣ ΤΣJΓΑΡΙΔΑΣ . Δηλαδή . όταν ο υnαστι.νόμος Νικολάου Στέλιος, 

καταθέτει φοβερό πράγματα ότι υωίστατα ι ατιό .σας, λέει ψ έμματα;. 

ΜΑΡΤΥΣ. Από μένα; 

ΚΩΝΣΤ.ΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ .Από σας, nροσeι-πικά από σας, ατιό τον κύριο 

ΠατιαΎιάννη το ναυτικό. 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν τον ςέρeι' τον αστυνόμο αυτόν. 

ΚΩΝΣΤΑ.ΝΤΙΝΟΣ ΤΣJΤΑΡΙΔΑΣ. ο λοχαγός Παnακι.;-στας κ&~στας, ο λοχαγός 

Παnαστέλλσr::ουλος Νίκος()?) .•• 

ΜΑΡΤΥΣ, Δεν τους !;έρc,' καδόλου . Πραγματικά σας λέιι-, Δεν τους ςέριι'. 

Κr>ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ . Δεν τους !;έρετε. 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. Και συγκεκριμένα για τους αστυνομικούς nοι; μου 

:είπατε, ήμουν ο μόνος από τη ναυτική διοίκηση ο οποί.ος είχα στενές 

σχέσεις και ο νόνος ο οποίος με την έJΙ.~pη(η του πολέμου, ετ:.ήρα νία 

ομό.δα εnικουρικc:-ν nοι> είχαν αnολυδε ί από τις φυλακές και τους ενέ-
1 

ταΕε στη δύναμη μου. Και μόλ ιστα nαpετηρ·ή&ην y ι ' αυτό το πράγμα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓ ΑΡΙΔΑΣ . Σε ερr;-τηση του κ . Προέδρου npοη'(ΟUΊJένιι'ς, 

το εξής: ;Ό Έλληνας α!;ιιι-ματικός ε ίναι υποχρει,'ΊJένος να 1;nα ·-

http://?p??.??/
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κούε ι στους αν<,'τέρους του . " 

J\JAPTYΣ. Μάλιστα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ . "Υ.αι αν δεν υπακοί,σε ι στους ανu·τέρους τοτ : 

υπάρχει και η εκτέλεση. Αυτό λέει η πειθαρχία στο στρά.τευμα." Συμ-

φc,•νο{·με μέχp ι εδ<.:· .. κύριε Παnαγ .ιάννη; 

ΜΑΡΤΥΣ. Σε ακραίες nεριπτ<.:·σεις, 1-1άλιστα υπάρχει. 

ΚΩΝΝΣΤΑΝΤΙΝΩΣ ΤΣΙΓ ΑΡΙΔΑΣ ,Αυϊούt τοι 1ςυφιστάμενούς :-σaς;/ που ε ιλ ικρ ινά 

αποτελούν ένα άνθος που κάrcου-κό.nου εμφαν ί[εται, ίοVΤσακαλC:,; και 

δεν ςέ. ρu' , nόσoi:.s άλλοvS που Έ ίπαν 6τ ι "Γ.μ :ε ί ς δεν συμφc,•νούμε μα.[ ί 

σας, κ~::ριε Δισικητά " , γιατί δεν τους εκτελέσατε, κύριε Παrι:αγιάννη ; 

ΜΑΡΤΥΣ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ.Και για να το ςεκαθαρίσουμε . Είχατε κρού-

σματα αr.:ό υφιστό.μενούς σας , που -εί.nαν ότι ''Εμείς δεν συμψu'νούμε JJ 

ttv 
αυτό το nραl;ικ6ττ.ημα"; Αν~είχατε λεκτικά, θα το είχατε τουλό.χι-

στον με nράl;η, με εκδήλc,·ση , JJ ε συμπεριφορά . 

ΜΑΡΤ'ΙΣ: Λεκτικά· nταν μόνο αυτοί οι δύο. Αλλά και πάλι, για να τοnο-

θετηθούν τα πράγματα στη 'θέση τους, τη Δευτέr,,α το nρι:.·'ί, με την εκ-· 

δήλc,•ση του nραl; ι κοnήματος, · όταν ε:λαβαν το σήμα, να πάνε με τις τορ-

ττι λλακάτους τους, ν'αnοκλείσουν το λιμάνι της ΑμμοχC:-στου, ετ:ήγαν . 

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, Μα, τί να κάνουν τη Δευτέρα, Αρχηγέ μου, 

. . wΨ 
τι να κανουν; 

http://?.a?/
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'οταν βρίσκονται δύο υτιαςιu'ματικοί. και λένε στο διοικη · 

τn τους ότι"ΓΎιi' δεν συμψu'Vιi' μα(ί. σου " , αυτό και μόνο δεί.χWt ότι 

βρέθηκαν και δύο άνί:}ρu'nοι, οι οτιοίοι τιραγματικά κάτι άλλα ήταν σ 

αυτό το σύνολο . 

Εσείς, λοιπόν, γιατί. δεν τους εκτελέσατε αυτούς και για 

τον εαυτούλη σας φοβόσαστε την εκτέλεση ατιό τον Γεc,.•ργ ίτση ή από 

τον Μτ:ονάνο; 

ΜΑΡΤΥΣ. · Όχι . Αυτοί δεν το -είπαν, γιατί. δεν ήθελαν να λάβουν μέρος 

στο πραςικότ::ημα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ. Αλλά; 

ΜΑΡΤΥΣ .. Αυτοί. αn:λιi'ς δεν ήθελαν συλλήψεις . Αt•,το ί. δεχθήκαν να κό.νουν 

οnοια6ήnοτε άλλη αποστολή, εκτός από συλλήψεις. 

ΚΩΝΣΤΛΝΤΙΝΟΣ ΤΣ ΙΓ ΑΡΙΔΑΣ. Μα και αυτό προς τι ')Jή τους Έ ίνα;;. 

ΜΑΡΤΥΣ. · Ηταν όλλοι :λόγοι, δεν ήταν λόγοι .• • 

. . Ι 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ , : Αλλοι λογοι. 

ΜΑΡΤΥΣ. Αντιστασιακ·οί · έγιναν μετά.Πάντu'ς, πιστέψτε με. 

ΚΩΝΣΤΑ.ΝΤΙΝΟΣ ΤΣJΓΑΡΙΔΑΣ • ΕΎιi' δεν τους κρίνu' τους κυρίοι 1 ς f αν έγιναν 

αντισταστιακοί. Τους κpίνu' και τους συγχα.ί.ρu', γιατί είχαν τη δύναμη 

να πουν στον ττ.λ'οί.αρχο , .: ότι "ΕΎ Cί' δεν συμψu'Vιi' 

είτε λέγεται ο , τιδήποτε". 

είτε )έγεται σύλληψn 
Ι 

·JJ ΜΑΡΤΥΣ. 'οχι "δεν συμψu'νιi•" [ΥL' ί.παν ότι "Δεν θέλουμε να 'λάβουμε ')Jέρος 

http://s???a.?.?u/
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111 
σε συγκεριμένη .•. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ; Να μας πείτε, no LO ι ήταν οι λόν .ο ι. 

ΜΑΡΤΥΣ. Σε συγκεκριμένη αποστολή δεν ήθελαννα ;,άβουν μέρος. 

ΚΡΝΣΤΑΝΤΙJ\'ΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ. Μα }tαι αυτό , κύριε Πατ::αγιάννη, ·είναι ττpος 

τιμή τους. Γιατ ί αν -είτταν ότι "r:yC:, δ·tιl r;ά(.ι' στο σπίτι του Α'ζίνα" 

Έ: ίνα ι τταλλ ηκαp.ιά. και αυτό. 

ΜΑΡΤΥΣ . Έ ίνα ι . 

ΚDΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τϊ.Π ΑΡΙΔΑΣ. ΤC:-ρα, κύριε Γiατταγ ιάννη, να ςεκαθαpίσουμε 

κάτι άλλο .. Σεις, λοιπ.όν, λέτε · ότι υπηρετούσατε και ό,τι κάνατε, το 

κάνατε για την έν(.ι'ση της Κύπρου με την Ελ11.άδα . 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ . Πο:ιές r:ολι.τι.κές: δυνάμεις στην Κύττρο, κατά 

το χρόνο ττου υττηpετούσατε . σείς;:, συμφι,-νούσαν μ ' αυτή την επιθυμία 

τη δική σας; 

http://tta????ap.??/
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ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μπορώ να ςέρω, νομLζω κανείς 

'\\ϊα.ν 
κΩί,jΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: ο κύριος Κληρίδης ~απραγματευτής με την 

άλλη πλευρά στο διάστημα που είσθε σεις κάτο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι να σας πω . Πρέπει να ήταν. Κατά καιρούς ήταν 

διαπραγματευτής, δεν ςέρω αν ήταν στο διάστημα που ήμουν εγώ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Προ του πραςικοπήματος; 

ΜΑΡΤΥΣ: ~Ισως. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ : Ποιές άλλες δυνάμεις στην Κύπρο είχαν τον 

δια καή πόθο της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα; 
'-..,___,, 

μη γελοιόμαστε τώρα. 
) 

ΜΑΡΤΥΣ: Και vαι και όχι. 

; 
Η ΕΟΚΑ Β. για να 

J 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Και να ι και οχι η ΕΟΚ Β'; Δηλαδή ΕΟΚΑ Β 

τι είχε σα✓ σημαία; Δεν είχε σαν σημαία τον αγώνα της να ενωθεί με την 

Ελλάδα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εςαρτάται. Άλλες φορές ήθελαν άλλες φορές δεν ήθελαν . Δεν 
) 

\ 
ήταν απόλυτο, δηλαδή αλλες φορές ήθελαν την Ελλάδα άλλες φορές μας 

1 

έβριζαν. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Σεις είχατε καμμία συμμετοχή συνεργασία και 
! 

αvάμειςη με την ΕΟΚΑ Β 

~ ΜΡΤΥΣ, 'οχι καμμία, δεν ασχολούμουν με τέτοια πράγματα. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Καθόλου; 

ΜΑΡΤΥΣ: Τίττοτα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Ψευf:(\Qνυμο δεν είχατε σαν συνεργάτης της ΕΟΚΑ Β' 
_,) 

1 
ΜΑΡΤΥΣ: Αφου δεν ήςερα ττοιά ήταν η EO!U , Β'. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Κύριε h·ατταγ ι.άννη, ίσως να σας φαίνονται λίγο 

αστεία •.:tυτά τα ττράγματα ... 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν ήμουν ττοτέ , δεν είχα ασχοληθεί ττοτέ με την ΕΟΚΑ Β: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Γιατί υττάρχουν κάτι άλλα κανάλια κάττοιες 
/ 

άλλες ττληροφορίες από κει ττου άκόμα έχετε και ψευδ~νυμο, συνεργάτης 
1 

της ΕΟΚΑ Βι 

ΜΑΡΤΥΣ: ιΙσως να με μττερδεύετε με άλλον. 

ι 
;ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ:'οχι, δεν σας μττερδεuοuμε , έχουμε ςεκαθαρίσει 

ττολλά ττράγματα. Ξ±ροuμε ποιός ήταν ο άλλος Παπαγιάννης, ςέροuμε ττοιός 

είσθε εσείς. 

ΜΑΡΤΥΣ : Δεν είχα ποτέ καμμία σχεση, ούτε ςέρω κανέναν. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ~ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Η τελευταία μου ερώτηση είναι η εςής: Σας είττε 

1 
ττροηγούμενα ο κύριος σuνάδελφος 1 οτι ο κύριος Γεωργίτσης 1 αuτός ο οττοίος 

διέταζε 1 σας 
\ 

λέγει οτι, 
ι 

κύριοι, ναι μου ττέρασε αττό το μυαλό οτι σ'αuτή 
1 

την ενέργεια uττάρχει το ενδεχόμενο της άλλης ττλεuράς, αλλά κάποοvι με 

~ /"\ δωβsβα<ωσω -και τους κ.:χ.τονόμασε- οτι μην ανuσηχείς uττάρχει το ττράσινο 

, ,λ4vΙ ' ' 
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φως και είναι τακτοποιημένα αυτά. Σεις κύριε Παπαγιαννη, πολύ πετυ-
1 

ι • r ' χ~μενος αςιωματικός του Ναυτικού, γνώστης οχι από τις 9 που λέτε αλλά 

τέσσερις ημέρες προ της 9 που σας παρέδωσε ο μακαρίτης ο Μπούρλος το 

φάκελλο , δεν σας πέρασε ποτέ από το μυαλό ... 

ΜΑΡΤΥΣ :Έχει πεθάνει ο Μπούρλος; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑFΙΔΑΣ: 'Εχει πεθάνει, ~εν το ςέρατε αυτό ; 

ΜΑΡΤΥΣ : 'οχ ι . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Σεις λο ι πόν που περίπου στις 2 με 3 του μηνός 
\ 

γνωρίζετε όλη αυτή την ιστορία δεν σας πέρασε ποτέ απ~ το μυαλό, καλά 
! 

θα κάνουμε αυτό το πραςικόπημα 1θα σκοτώσουμε τον Μακάριο, θα ενώσουμε τη, 

ι 
την Κύπρο με την Ελλάδα, ()ι άλλοι τι θα έ·,,ι,αναν; Δεν σας πέρασε ποτέ 

ι 
απο το μυαλό αυτό ; Χρειαζόταν να σας το πει κάποιος άλλος; tσάς δεν 

σας απασχόλησε ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Μας απασχ6λησε , οπωσδήποτε πέρασε από το μυαλό μας αυτό το 

πρα\μα. Δεν θα ήταν λογικό να μη πE. μ'',fQi/ i·f. από το μυαλό μας. Και από 

την άλλη πλευρά dταν υπάρχει οπως θα έλεγε ο Γεωργίτqιις η διαβεβαίωση 
Ι 1 

, r'ί, .. .., . 
από την Αθήνα οτι/&α κουνηθούν οι Τούρκοι , από κει και ύστερα μας 

περίσσευε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Σας το έλεγε αυτό ο Γεωργίτσης; 
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ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. 
/ 1-Γ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δηλαδή, τι σας είπε ο Γεωργίτσης γ ι'αυτές 

τις διαβεβα ιώσεις; 

i 
ΜΑΡΤΥΣ: Είπε οτι το θέμα της Τουρκίας έχει εΕασφαλιστεί. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Κύρ ιε Παπαγιάννη1αν το έλεγε και μένα που 

δεν έχω καμμία σχέση . μ'αυτη την ιστορία θα τον ρωτούσα, μα 1 στρα
ι 

τηγέ μου, ταςίαρχε -πως τον λέγατε- τι διαβεβαίωσεις έχουμε από την 

Τουρκία; Μην τυχόν μας κάψουν το νησί; 

ΜΑΡΤΥΣ: Οπωσδήποτε πολύ περισσότερες πληροφορίες είχε ο Γεωργί-

τσης που είχε τα κανάλια με την Αθήνα , παρά εμείς. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Σεις δεν τον ρωτήσατε να σας f .'~f.l (μκεύσε ι 

-. 
αυτή την κουβέντα, οτι μην ανησυχείς 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ προσωπικά, δεν τον ρώτησα. 
\ 

1.,. : 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Και είναι φυσ ιολογικό αυτό να μην τον 

1 
ρωτήσετε; Πως το βλέπετε; 

ι 
ΜΑΡΤΥΣ: Εφόσον το έλεγε οτι δεν fu έχουμε αντιδράσεις από την ΤουρκίΩ _, 

ι , 
σκέφθηκα οτι κάτι θα έχουν κανονίσει. Ξέρω και ί..,γω . 

.) 
Τι άλλο να πω; 

~ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Κύριε Παπαγιάννη , για όνομα του θεού,έχου-

με και μεις κοινό νου . ~αι λέμε εμείς~ εκτός και αν χάνουμε λάθος-r σ'συτή τη στερεότυπη ί$-ν βέντα που 

JJU 
σας λέει ο Γεωργίτqης, εσ . ύ ·.-:,..,· -
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\ i 
πλοίαρχε κάνε αυτό, και οταν τον ρωτάς εσύ, καλά αnο δω1 τ~ γίνεται 

με τον εχθρό και σου λέει μη φοβάσαι, πάνε καλά οι δουλειές, δεν εί-

χεc την περιέργεια να τον ρωτήσεις Μας έχουν εςασφαλίσει 

εγγυήθηκαν, τι έκαναν, &υτό δεν σαc απασχόλησε. 

\ 
ΜΑΡΤΥΣ: Οχι) 

~ ~ 

δεν ερώτησα. Αρκέστηκα σ'αυτά nου είπε μόνο. 

Τι 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Τώρα κύριε Παnαγιάννη\ αnό την ημέρα που 
1 ~ 

\ 
ανακοινώθηκε δια του Τύπου και το nληροφορηθήκατε και σεις οτι ανοί-

γει ο φάκελλος, τη~ Κύπρου, με nόσουc αnό τους συναδέλφουc nου υnηρε-

τούσατε στην Κύπρο συναντηθήκατε συσκε· φθήκατε συζ;ητήσατε, συμφάγατε· 
) 1 _) 

\ 
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ιtf 
ΜΑΡΤΥΣ: Την περασμένη βδομάδα που εCχα κλη5εC εδώ πέρα, συνάντησα 

εδώ τον ταγματάρχη Κοντώση. Δεν έχω δε( κανέναν άλλο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ : Κανέναν απολύτως . 

ΜΑΡΤΥΣ: Με κανέναν απολύτως . Ούτω διατηρώ επαφές με κανέναν. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ : Όταν γυρίσατε στην Ελλάδα, πήγατε στο 

ΕnLτελείο . 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβα[ως . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡ:ΙΔΑΣ: Σε ΠΟLόν παρουσιαστήκατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ε τον Αρχηγό του Ναυτικού. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Στον κ. Αραnάκη, 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ : Σας είπε τCnοτε ο κ . Αραnάκης, του εCnατε 

εσείς, του δLαμαρτυρη5ήκατε γLατC κύρLε Αρχηγέ με άφησες ... αυτά 

που προέβλεπαν τα σχέδLα, ή απλώς τον χαιρετήσατε , σας χαLρέ τησε 

και φύγατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: 'Οχ L. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ : Τ ί κουβεντιάσατε κ.Παnαγιάννη; ΔLότL μή 

μου πείτε και εδώ ότ ι πήγα στον Αρχηγό τον χαιρέτησα και του είπα 

πού 5α με στείλεLς τώρα να πάω να υπηρετήσω. Αν 5α το πείτε αυτό. 

κύριε Παnαγιάννη , εLλ L κρινά 5α Cητήσω να διαγραωούν όλα όσα σας 

ερώτησα . ~ ~\)'\.) 
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/1! 
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, όχι προς θεού! Πήγα στον Αρχηγό, παρουσιάστηκα και του 

εί.nα γιατί δεν στείλατε βοήθεια. Μου ·.απάντησε ότι θα τα πούμε άλλη 

φοοά. Πήγαινε τώρα να nάρει~το φύλλο πορείας για να nάς στην νέα 

σου υπηρεσία . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ : Δεν νοιώθατε nρ0601:1,ένος κ. Παnαγιάννη; 

ΜΑΡΤΥΣ : Προδομένος: Έβαλα τις φωνές στους διαδρόμους του Γενικού 

Επιτελείου και με πήραν και με κλείσαν σε ένα γραφείο και με στείλαν 

σπίτι μου με 10 μέρες άδεια γι'αυτό το πράγμα . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δεν αισθανθήκατε άσχημα όταν σας είnε ο 

κ.Αραnάκης " φύγε και θα τα πούμε αργότερα;" . 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως, αισθάνθηκα άσχημα. Και ήδη αnό εκείνη τη στιγμή 

κατάλαβα ότι είχαμε γίνει πιόνια όλοι μας ενός μεγαλυτέρου παιχνιδιού . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ : Στον κύριο ΑΕΔ πήγατε καθόλου; 

ΜΑΡΤΥΣ : ' Οχ ι . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δεν έχω να nω τίποτε κύριε Πρόεδρε. Ευχα-

ριστώ nολύ . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) : Κύριε μάρτυς, nότε σας διαβεβαίωνε 

ο κ. Γεωργίτσης ότι δεν διατρέχουμε κανέναν κίνδυνο: Ποιά ημερομηνία, 

ΜΑΡΤΥΣ: Την ημέρα nou μου έδωσε την εντολή ότι θα γίνει και το nραfι -

/) 

κόπημα ,f 

http://e?.na/
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσαν(ας Ζακολ(κος): Τον φάκελλο. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι,. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΠαυσανCας ΖακολCκος): Στι,ς 15 

ΜΑΡΤΥΣ: Στι,ς 12. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσαν Cας zακολ C κος) ~ 'Ο ταν εκδηλώθηκε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Στι,ς 12. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΠαυσανCας Ζακολ(κος): Θα δι,ακόψουμε αυτή τη στι,γμή 

και, θα έλθετε την Πέμπτη στι, ς 18~30' γι,α να συνεχ(qουμε. 

Μπορει:rtνα αποχωρήσετε κύρι,ε μάρτυς, 

(Στο σημε(ο αυτό εςέρχεται, της Αι,θ__9ύσης ο μάρτυς 

κύρι,ος Παπαγι,άννης). 

Κύρι,οι - συνάδελφοι, λύεται,, η συνεδρCαση γι,α την προσεχή Πέμπτη 
- ~ 

και, ώρα 18 . 3 Ο ' • 

Στη συνέχει,α λύθηκε η συνεδρCαση ώρα- 15.10'. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ 

ο 
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Ψην 
/ l . α .. . ~ . Υ. "! ~ Ι'-' •• (λ ;y_ •• 

n.μ., στη Γραl}.μο.τεία τnς Εf,εταστιχf1 c~ Εnι.τροπ/1ς γt.α το "φc'~].{ελο 

τηc; l'~ύτcρου O (Α ' όρο;·.pο ς; , γρc.f.ρε ίο 143 του Με: ·γ άρου της; Βουλf~~) συ-

α:rτό ·:-ουc βουλc υτ t ς.: 1 Χρ ~στσ !'-1τ:ο,σα'{ ιό'.ννη, Πρ,)zδρο, nαυσαν ίc. Ζα.κ σ· -

λ ( Η.ο ,. Αντιηρόε.5pο( Λu.)ν/νο Τσ L γαp[δα,l;ρο~μμσ,τέ:α xc~~- ενώn ι,ον του 

σε εκτέλιc:ση της από . 3σ:.~.rι,.~1 /J/.~-. ατωωάσ,;ως:: η,ς; Ε!';ε:ταστ ι.}:rις 

Εττι.τpο;τ 1i r,: , ο μάρτυρας; Π .... . (ι.Q .v.Y.~ !--.'-Q,Q ✓ .-"-:-::ι ..• . . .. . . . . 

. . • . . . • . . . • . . • . . . . • • . . . . • . . . , •• . ....• • ανέγνωσl: , ,'Jε r~pη σε: , βε[-:\αGωσε 

Η αι υπι:yραφε τ ι ~ Ηατο.θέσε ι ς; του που έδωσε r:;νώηι.ον τη c Εf'; ε·ιαστLγ,ής 

Ο Πl'03ΔΡΟΣ Ο ΛlΨ:ιΊΠΓΟΕΔΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ tmΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΥΣΛΝϊΑΣ ΖΑΧΟΛΙΚΟΣ 

\ 

http://??c.f.?e/
http://????.??/
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ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΓΙΑ !Ο_ΘΛΚΕΛΟ ΤΗΣ_ΚΥΠΡΟΥ 

1 

1. Ακρ~τα-Σuλβα και:τη 

+2. Δ'ασκαλάκής;;:. ΓεώργLος;; 
,t) . ΖακολCκο-ς: ΠαυσανCας; 
4-- 4. Ζερβός: Κλεάνθης; 

5. ΚουτσογLάννης: Ιωάννής: 
+- 6, 

Ι 

7~ 
. Ι t 8'. 

_.Α. 
- 10. 

, - 11. 

- 12. 

:-t13. 
-+-14. 
+ 1s. 
~-1ϊ: 

ΛLαροκάπης: ΑλέF.ανδρος: 

l-iαρκόττουλος; Χρ1\σ,.-ος 

Μπαντουβάς; Κωνσταντίνος; 

ΜπασαγLάννης Χρήστος; 

Παγορόπουλος; ΔημήτρLοι;; 

ΠατταδονLκολάκης; Ιωάννης; 

π'ατιαστεφανάκης; Εμμα;νουήλ 
Πεττονήc ΑναστάσLοι;; 

Περάκης; ΓεώρyLΟ!; 

Ρc.λλης; . Σr..υρίpω\. . ·.··•,· .· . · ... . ·-: ... • :· 
ΤσLγαρίδας:; Κωνc-:αντίνος 

17. ΒαρβLτσLώτης Ι~άννης; 

+-18. _ Β.ασLλε ι.άδης Ιc..-άννης 
-\--- 19 •• Ζαίμης: Ανδρέας 

---1- 20. Λάσκαρης; Κων/νος 

21 . Μττλέτσας Στυλιανός 

-:\--22 . Ξαρχάς Αθανάσιος 

-+ 23 . Παναγιωτόττουλος Γεώργ.ιο ς 
+-24. 
-t-2s. 
1--' 26. 

f-27 . 

Παττα.κ~vστc:.ν::ίν.όυ Ηι.χάλης ~. . . .• .... 
Παπαληγο•.;ρc.ς; Ανα.στάσι ος: 

. . 

Παυλίδης; Αριστρτέλης 

Φωτόπουλος Χρήστος: · 

·μs. Κάππος: Κωνσταντί:vος;. 

-\-; 29. Γι.ατράκος; Κωνσταντ~_νος: 

· +-30.· Διβανός Δι.ον•jσLος;; · 

.. ., 
ϊ·-~-1986. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χ. Μ!'!ΑΣΑΓΙΑΝΝΗ Σ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π. ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ 

ΓΡΑΗΜΑΤΕΑΣ Κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 

http://??.??/
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ΒΟΥΛΉ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ 

ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΚΟΠΉΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΉΣ 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 

"ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΉΣ ΚΥΠΡΟΥ" 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Στην Α&ήνα, σήμερα 2 Οκτωβρίου 1986, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 18.30' συνεδρίασε στην αί&ουσα της; Γερουσίας; του Ηεγάρου 

της; Βουλής; η Εςεταστιχή Επιτροπή "για το φάκελο της; Κύπρου", με 

Πρόεδρο τον χ. Χρίστο Μπασαγιάvνη και με &έμα ημερήσιας; διάτα~ης; 

την ε~έταση των μαρτύρων χ.κ . Αν . Παπαδάκη και Γ.-Η.Παπαγιάννη 
(3η μέρα). 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες; από τα μέλη της; Επιτροπής; οι βου

λευτές; χ.χ. Γ.Δασχαλάχης;, π.zαχολίχος;, Κ.Ζερβός;, Α.Λιαροχάπης;, 

Κ.Μπαντουβάς;, Ι,Παπαδονιχολάχης; , Ε.Παπαστε .(!)ανάχης;, Α.Πεπονής;, Γ. 

Περάχης;, Σπ.Ράλλης;, Ι.Βασιλειάδης;, Α,Ζαίμης;, Γ.Παναγιωτόπουλος;, 

Α.Παπαληγούρας;,Α.Παυλίδης;, Χ.Φωτόπουλος;, Κ.Κάππος; και Δ.Λιβανός;. 

Ο Πρόεδρος; της; Επιτροπής; διαπιστώνει την ύπαρF,η απαρτίας; και 

λέγει: 

. /. 
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2 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπ.ασαγLάννης) : Αρχί[εL η συνεδρίαση. 

Παρακαλώ όπ.ως είχαμε ιπ.εί 

Ανέστης Παπ.αδάκης του Παναγ Lωτου, 

π.ροχθές π.ρώτος θα εFετασθεί ο 
/ 

,,..4-e;rιJJ;J:rJ-Y,/< ~'S. Σ -<t'". 
0.:,,1~ ιο:υντg,yμg,τάp:χη~. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ : ΚύQLε Πρόεδρε, νομίί':ω ότL π.ρέπ.εL να κάνουμε 

κάπ.οLο χρονοδLάγραμμα της σηuερLνής συνεδρLάσεως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπ.ασαγLάνν~ς) Νομί[ω ότL θα π.ρέπ.εL να τελειώσει 

νωρίς αυτός την αφήγησή του ιμία ώρα δηλαδή μα[ί με τL ς ερωτήσεις 

τις δικές μο~ στη συνέχεια ν~ γίνει αντιπ.αράσταση με τον άλλον 

και στη συνέχεLα να ολοκληρω~εί η κατάθεση του άλλου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ : ΧρονLκά δεν μας είπ.ατε τίπ.οτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπ.ασαγιάννης): Σας είπ.α μία ώρα να π.άρεL η πρώτη 

αφήγηση. 

ΓΕΩΡΓΙCΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Για να είμαL Π.LΟ απ.λός τί ώρα θα τελειώ-

σουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπ.ασαγιάννης): Δεν μπ.ορώ να το π.ροσδLορίσω επ. 

ακριβώς αλλά π.άντως νομίζ;ω ότι αν εFετασθεί μία ώρα ο κ.Παπ.αδάκης 
ι 

Ανέστης καc γίνει η αντιπ.αράσταση π.ερLσσότερο απ.ό μLσή ώρα δεν θα 
1 

καταλάβει. Όσο~α. είναι δύο-τρία είναι τα σημεία στα οπ.οία διαωω-

νούμε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΠΠΟΣ: Εμείς π.ρώτα και μετά η αντLπ.αράσταση; 

http://?p.??/
http://?p.e?/
http://p.l?/
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3 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Βεβα~ως, πρώτα θα εςετάσουμε τον 

Παπαδάκη επί μία ώρα τουλάχιστον, χαι όταν θα τελειώσω εγώ δηλαδή 

τις ερωτήσεις μου, μπορεί να αρχίσει η αντιπαράσταση. Και μετά να 

αρχίσετε εσείς τον Παπαδάκη και στη συνέχεια να ολοκληρωθεί και ο 

Παπαγιάννης;;. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πώ δύο λόγια σε σχέση με 

την αντιπαράσταση που είπατε, επειδή και από άλλους αςιωματικούς;; 

στην ίδ ια σύσκεψη ακούγονται περίπου τα ίδια, έχω την γνώμη ότι η 
J 

αντιπαράσταση θα έχει μία αςία να είναι όλοι μαζί.Δηλαδή και με 

τους άλλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης;;): Τους ςαναφέρνουμε,κύριε Περράκη, 

διότι πρέπει να γίνουν αρκετές;; αντιπαραστάσεις;;, αλλά επειδή τώρα 

τους έχουμε εδώ αυτούς τους δύο λέμε να γίνει μια αντιπαράσταση 
1 

και αργότερα βεβαίως θα γίνει άλλη μία γενικώτερη αντιπαράσταση 

με πολλούς μάρτυρες;;. 

Παρακαλείται ο κύριος γραμματεύς να συνοδεύσει τον χόριο 

Ανέστη Παπαδάκη στην Αίθουσα. 

(Στο σημε(ο αυτό προσέρχεται στην Αίθουσα ο μάρτυς 

κύριος Ανέστης Παπαδάκης). 

Ι~Λ ,Α λ ,Λ j . 'ί,,;η}Υ - ~ Ι 
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ΠαρακαλC:', κύριε Παπαδάκη, να απαντήσετε σε ορισμένα ερα'τήματα 

δικά μου σχετικά με την ταυτότητά σας. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: Παπαδάκης 

ΟΝΟΜΑ Ανέστης 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠαναγιC:'τη ς 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΑργuρC:, 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : Αθήνα 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1935 

ΕΓΓ ΑΜΟΣ - ΑΓ ΑΜΟΣ: Έγγαμος 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ : 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: 

ΘΡΉΣΚΕΥΜΑ: 

Ιu'άννα 

Σταθούλια 

Αρχιπλοίαρχος ε.α. 

Χολαργός, οδός _,αριθμός ■. 
Χριστιανός Ορθόδοf,ος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ {Χρίστος Μnασαγ ιάννης) ΠαρακαλC:' να βάλετε το χέρι σας στο 

Ευαγγέλιο και να δC:'σετε τον νενωμισμένο όρκο. 

ΠαρακαλC:, και τους κ. κ. συναδέλφους να εγερθούν. 

(Στο σημείο αυτό ο μάρτυς θέτει την δεf,ιά επί του Ευαγγελίου και 

δίδει τον ακόλουθο όρκο: 

" Ορκίζομαι ενC:,nιον του Θεού να ε ί nu' εuσuνε ι δήτc,'ς όλη την αλήθε ια 

και ΊJόνο την αλήθεια, χc,'pίς; να nροσθέσυ' ούτε να αnοκρύψυ' τι 
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t 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Υπηρετήσατε στην Κύπρο nότε; 

/ 

ΜΑΡΤΥΣ. Αnό τις 13 Ιουλίου 1972 έως τις 29 Αυγούστου 1974. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Υπηρετήσατε στην κρίσιμη περίοδο 
/ 

δηλαδή τον Ιούλιο του 1974 και με nοια ιδιότητα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Ήμουν διοικητής της ναυτικής βάσεως Μnογαζ:;ίου "Χρυσούλης" 

ονόματι και διοικητής παρακτίου αμύνης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnαeαγιάννης). Υnοβά~ατε καμία έκθεση μετά τα 
) 

γεγονότα αυτά στο Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων; 
ι 

ΜΑΡΤΥΣ. Μόλις έφθασα, 29 του μηνός αμέσως έφτιαςα την αναφορά μου 
i 

και την υπέβαλα κατ·αρχήν στο Αρχηγείο Ναυτικού στις 2 Σεπτεμβρίου. 

Υπέβαλα την αναφορά μου εnί όλων των γεγονότων γιατί μιλούσα μόνο 
J 

εnί γεγονότων. Και στη συνέχεια στο ΓΕΕΘΑ διετάχ&ην τον Δεκέμβριο 

του 1974 αν δεν απατώμαι και υπέβαλα και δεύτερη αναφορά. 
) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Δηλαδή υnοβάλατε μια αναφορά στο 

Αρχηγείο Ναυτικού και μία αναφορά στο Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων. 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Πότε αποστρατευτήκατε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Αnεστρατεύ&ην το 1982. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜπασαγLάννης): Με τον βαθμό; 

ΜΑΡΤΥΣ: Του αtρχLπλοLάρχου. 

ΠΡΟΕΔΡ0Σ (Χρίστος ΜπαααγLάννης): Τότε τί βαθμό είχατε; 

ΜΑΡΤ';{Σ. ΑντLπλ0ίαpχος. 

FΕΩΡΡΙ0Σ ΠΑΝΑFΙΩΤΟΠΟ';{ΛΟΣ. Στην Κύπρο τί βαθμό είχατε; 

ΜΛΙ?ΤΥΣ . ~ φηy ~<ότφο πήffα ως ψ\,ω'Ι:άpχης, αλλά εν τω μεταf,ύ προήχθην. 

Ι , 1.. , : , 
~<α~α ~ην περίοδο τ0ν πραςLκοπήματος ήμουν cιντLπλοίαρχος • 

. ' \ , 
ΠΡ®ΕΔ'Ρ0Σ (Χρί<,ΗΟ(; Μπ;aGά:γ Lά,ννης). Έχουμε εδώ μ(,α έκθεση δLκή σας προς 

το ΑΕΔ. ΔLκή σας τη λέγε, αλλά εσείς θα το βεβαLώσετε. ~έρεL την υπο-

γιuαφή "Παπαδάκης" καL έχεL αρLθμό πρωτοκόλλου του Αρχηγείου Ενόπλων 

Δυνα;μεων 1691 κ<!Η φέρεταL υποβληθείσα στις 21 Δεκεμβρίου 1974. 

/ ', \ 
Θα Gaς ;τ,ην θέσει υπόφη ο γραμματεύς καL θα σας παρακαλέσω Να την 

κeιri:ά!;ε;~;ε κ<ί:μ να, μας πεί'Ι:ε αν είναι δική σας η υπογραφή καL αν βεβαLώ
/ 

yε;~;ε καL παλL ενώπιόν -μας κα6 ενόρκως το περιεχόμενο αυτής της εκθέσεως. 

(Στe σημείο αυτό επLδεLκνύετα ι, στον μάρτυρα η προαναφερθείσα έκθεση) 

ΜΑΡΤΥΣ. ΜάλLστα την επLβεβαLώνω απολύτως, κύρLε Πρόεδρε. 
) 



201ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

3/1 Θ Ε.Τ. 2-10-1986 

g 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Θα σας nαρακαλέσω επίσης να μας 

)' 

πείτε, αν εξετασθήκατε και αnό τον κ. Μnέλκα τον αναθεωρητή. 

ΜΑΡΤΥΣ. Αυτό δεν το ενθυμούμαι. Θυμάμαι ότι είχα πάει στον κ. Μnέλ-

κα, αλλά δεν θυμάμαι αν τυχόν μου πήρε ανάκριση ή όχι ο κ. Μnέλκας. 
) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Γιατί εδώ έχω μία έκθεση. 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν ενθυμούμαι·, κύριε Πρόεδρε, αυτό ειδικώς. Θυμάμαι ότι 

με είχε φωνάξει ο κ. Μnέλκας. 

Αυτό nου θέλω να προσθέσω είναι το εξής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Θα σας nαρακαλέσω να κοιτάξετε 

και αυτή την έκθεση και να βεβαιώσετε αυτή την υπογραφή, αν ανα-

γνωρί~ετε το περιεχόμενο. 
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1 
(Στο σημείο αυτό επιδεικνύεται στον μάρτυρα η προαναφερθείσα κατά-

θεση). 

ΜΑΡΤΥΣ. Την επιβεβαιώνω και αυτή κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Θα σας δοθεί η ευκαιρία στο τέλος 

της καταθέσεώς σας όταν θα έλθετε να υπογράψετε τα πρ~τικά της 

συ~ητήσεως να σας την διαβάσουfε και την άλλη επίσης και να την 

βεβαιώσετε και τότε να διευκρινήσετε εάν θέλετε να διευκρινήσετε 

κάτι, για να είμαστε εν απολύτω τάΕει. 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα κύριε Πρόεδρε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρ ί στος Μπασαγιάννης). Πέστε μου λο ιπόν στην περίοδο του 

J74 λέτε ότι υπηρετούσατε εκεί και ε ί σαστε διο ικη τής τη ς ναυτικής 

1 
βάσεως"0χρυσούλης': Αυτή ήταν σε ποιά πλευρά, της Αμμοχώστου -yης Κυρή-

νειας; 

ΜΑΡΤΥΣ. Ήταν από την πλευρά της Αμμοχώστου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. (Χρίστος Μπασαγιάννης). Και η διοίκηση του παρακτίου αμύ-

νης που ήταν; 

ΗΑΡΤΥΣ. Εκεί . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Δηλαδή είσαστ ε και διοικητής πα-

ρακτίου αμύνης; 
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10 
ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. 

(~ ~? 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρί στος Μnασαγιάννης). Σε σας ανήχε χα ι1ο Λεβέντης; 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης ). Στην nαράχτιο άμυνα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Μαλιστα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Στις 15 Ιουλίου στο nρα-

ςιχόnημα μετείχατε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχ ι. Με συγχωρείτε γ ιατί ' μου αρέσει να αχριβολογώ, όnως 

γράφω χαι στις αναφορές μου χαι στις χαταθέσεις μουίδιεφώνησα αnο -

λύτως, φώναςα τον χ . Παnαγιάννη χαι ενώnιον των αςιωματιχών του 
_) 

είnα ότι η αnόφασή μας είναι ότι εγώ δεν συμμετέχω μετά των αςιω-

ματιχών, συμφωνούντων όλων των αςιωματιχών μου nλήν ενός Ντάνου . 
) 

Αυτός ο Ντάνας ενώ τελιχώς εnέίσθη ) όταν φωνάςαμε τον Παnαγιάννη 
J 

χαι του ε ί nαμε ότι δεν συμφωνούμε 1 ο Ντάνας εχε ί τα ε ί nε αλλ ιώς οη -

λαδή ότι συμφωνεί με τον Παnαγιάννη . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μnασαγιάννης) . Παραχαλώ nέστε μας τα ονόματα των 

χυρίων αςιωματιχών οι οnοίο ι δεν συνεφώνησαν 1 nλήν υμών. 

f,!ΑΡΤΥΣ . Ο 'i'υχllαλbς ήταν τότε unonλo ίαρχος, ο Κα~αλέ-ιτας , unonλo ί αρ -

χος ήταν τότε. Δεν συνεφώνησαν αnό την nρώτη στιγμή nou μας το είχε 
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11 
πεί . ΌχL τότε που τον φωνάςα~ε, το είπαν από την πρώτη στLγμή 

δLότL εκείνοL δεν είχαν την θέση του δ L οLκητού, ενώ εγώ ήθελα να 

κερδίσω χρόνο ~~α να δώ τL θα γίνεL 1 δLότL ο κ. Παπα γLάννης έλεγε 

~L > 
πάντοτε δLάφορα πράγματα δηλαδή ίπτατοΊχωρίς να θέλω να αποδώσω · .. . ι: 

καμία μομφή δ .ιότL μίσος δεν έχω έναντL ουδενός , εγώ μόνο γεγονότα 
1 

θα σας πώ .. 'Ο ταν λοιπόν του ε ί πα<ι> ., του κ. Παπαγ ιάννη ότι δεν σuμφω-

νούμε αμέσως μας είπε ότι ήλθε άλλη διαταγή η οποία αναιρεί και μα
ι 

ταLώνεL το πραςικόπημα και ότL είδε την πίστη που είχαμε στον διοι-

κητή μας δηλαδή στον Παπαγιάννη . Στη συνέχεια μάζ;εψε τους υπαςιω-

ματικούς και τους είπε ότι ελήφθη η απόφαση κατά το θέλημα του Μακα-

ρί ou να ετταναrτατpισccύμε σLγά.-σιγά και μου είπε να σuν.;ε~ίσε L η εν όρ-

μω υπηρεσ ία και ότι δεν πρόκεLται να γίνει τίποτα . 

.ι;ι// 
ίrr 

δ 
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(ΒΕ) 

1 / 1 δ. ( Ε.Σ. ) 2 <10.1986 

i2 
Εκεί έχu' να αναφέρu' ότι την Τr.,ίτn,ήλθε και μας βρήκε και μας έλεγε 

τις:: αποστολές μας . Έλεγε να πάμε να συλλάβουμε πολιτικούς και μη 

τ:ολιτικούς ά.νδρες, ανεfαρτnτe~'ς nαρατάf,εe~'ς και να φεύγαμε από την 
ι 

Κι:ριακή το ΠΡu'ί και να πηγαίναμε στη Λευκι,-σία και το βράδυ από τις 

2 η C:-ρα, που θα άρχιζε το πραfικ6nημα, να κάναμε συλλήψεις. 

Βεβαίe~-ς , αυτό δεν έy ι νε, διότι τον φe~-νάf,ανε την Τετά.ρτη το r::ρu' ί 

10 του μηνός, την επομένη μέρα και ήλθε το ατ,όνευμα στι, ς 5 . 

Δηλαδή, δεν ήλθε στις 5,. στις 5 nλθαμε εμεις, αφού είχαμε r,άει 

στο στ:ίτι μας πρC:-τα και μετά γυρίσαμε. Αι;τός είχε έλθει 5 παρά τέ-

ταρτο περίπου και είχε συζητήσει με τον αfιe~-ματικό φυλακής τον 

Ντά.νο .. Και ο Ντάνας τον είχε ειδοr,οιήσει και του είχε πει τι 

συζητούσαμε το πρe~-ί. Διότι ο ΚανΦαλέnας και. ο Τσαταλός είχαν πει 

ότι θα τηλεφ~νήσουν στον Αρχηγό Ναυτικού, κάτι τέτοιο . 

ΓΕDΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙDΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι εν ενεργεία αυτοί οι. .δύο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Τσαταλός και ο :Κανiαλέτ:ας ·είναι εν ενεργεία. 

ΓΕΡΡΓΙ()Σ ΠΑΝΑΓΙDΤΟΓΤΟΥΛΟΣ : TL βαθμό έχουν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αν δεν ατιατC:-μαι είναι ή Αντιnλοί.αρχοι ·ή Πλοίαρχοι . 
) 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦDΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι παραΎu'Υ ικής Σχολής; 

ΜΑΡΤΥ Σ : Μάλ ι. στα. 
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_2/1 δ, ( Ε.Σ. ) /3 2.10.198t, 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ο Ντ.άνος "'iι ήταν; 

ΜΑΡΤΥΣ : 
ιι . . . '1° . 
t1ηχανικος τεχνικος. Αυτος λι;;ιπι;;ι. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και αυτόs nαραγcπ ικής Σχολής; 

ΜΑΡΤΥΣ : Μάλιστα . 

Αφού έφυγε _ συνέχισε η υπηρεσία κανονικά.Τετάρτη, Πέμπτη , 
1 

Παρασκευή, δεν έγινε καμμ ία nροε1Jοπο;v1bι11 nou να μας έλεγε να 
) 

ετοιμασθούμε να οnλισθούμε , να διC:'f,ου,με σε · άδεια ττροσc.'πικό 

nou δεν του είχαμε εμπιστοσύνη , κ.λ.n. Δεν έγινε τίποτε τέτοιο 

και μείναμε ήσυχοι ότι δεν θα γίνει τίποτα . ~1άλιστα χαρακτηριστικά 

-μπορεί να είναι μία λεπτομέρεια- την Κυριακή το βράδυ εyC:, είχα 

πάει σ'ένα γάμο στη Γιαλούσα, σ'ένα κυπριακό σπίτι και γύρισα 
ι 

στο σπίτι γύρc.' στις 4 η C:,ρα 1 Στις 7.30' ήμουν στο gραφείο μου. 

Σ τι ς 8 . 30 'η C:'ρα, ο Υποδ ι οικητής μου , Υποπλοίαρχος Δούκας , έρχεται 

'iu. 
και μου φέρνει ένα σήμα, nou έλεγε συναγερμός ~μ~rλήψει στείλτε 

J ι ..,, \' ' 

δυό τορnιλ_~ ακάτους : , ενC:-, ήςερε ότι οι τορnιλλάκατοι ήταν μηδέν 
-..__;, 

και δεν έπρεπε να απασχολούντα ι με αλλότρια . Να σταλούν στο λιμά-

νι να μην εnι τρέψουν την έ!';οδο nλu'τC:'ν μέσu'ν, κ . λ . π . Εf,ήντα άνδρες 
1 

να φύγουν με τον Ντάνα κα ι τον Αρμενιάκο -ο Αρμενιάκος Ανθυnοnλοίαρ-

χος- και να πάνε στην Λευκc.·σ ία για προστασία από τους \)1.ακαριακούς 

τc.·ν ενδιαιτοuμένc.·ν σ'ένα στρατόπεδο εκεί ανδρC:·ν της ναυτικής 

r:) J,tt 
δ ιο ι κήσεc.·ς, δηλαδή του Αρχηγε ί ου Ναυτικού στην Κύπρο. /Υ? 
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_3~/_1_δ_. ___ ~( _Ε_" _• Σ_. ~) _____ { '1--------=2~-~1 Ο~. ~19~8_6~-----

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ: Μία δ ιευκρινιστική ερC:-τηση: Αυτό "το μηδέν ", τι 

θα πε ί; 

ΜΑΡΤΥΣ: Οι τορπιλ. άκατοι ήταν ρu'σpικής; κατασκευής; του 19~4 . 

Παρελήφθησαν αφού ε ί χαν δωθε ί στους; Α ιγυπτίους; από το κυπριακό 

ναυτικό το 1964 και έκτοτε επει0ή δεν έδιναν ανταλλακτικά , οι 

μηχανές; δεν ήταν σε καλή κατάσταση , με αποτέλεσμα οι τορπιλ~άκατοι 

, , J , , λ . Ι ..ιf Ι λ . , 
με εναν πλου μιας; u'ρας; κα ι π εον , ερχσ(cαν Ίι,\ ρυμου κουμενες; η 

με μιά μηχανή . 

ΡλλΔΗΣ ' Εuχαρ,στ,- . ~ 

~~ 
( ΒΑ ) 
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δ 

1/lBA ΒΠ 2.10.86 

{S' 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω κάτι σχετικά με τις 

τορπιλακάτους; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) Ρωτήστε. Αλλά είπαμε μέσα στα nλαί-

σια του χρόνου. Άλλωστε πήραμε και την απόφαση αργότερα να εςετά~ουμε 

τρεις μάρτυρ1;;ς και πρέπει να συνηθίσουμε στο ρυθμό αυτό. 

Ορίστε,κύριε Λιβανέ. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Γνωρί~ετε 1 κύριε μάρτυς1 αν έχουν καμία σχέση οι τορ-

nιλάκατοι αυτοί με το μετέπειτα αρχηγό του Ναυτικού Αραnάκη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Σχέση; 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Αν έχει αναμειχθεί στη μεταφορά τουi στην Αίγυπτο 

και από την Αίγυπτο στην Κύπρο. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι 1 δεν το ςέρω. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Κύριε μάρτυς, υπάρχει και μία άλλη 

αναφορά σας εδώ η οποία υnοβά~εται στο πρώτο επιτελικό γραφείο του 
1 

αρχηγείου Ναυτικού. 

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 2 Σεπτεμβρίου. 

( Χρίστος Μnασαγιάννης): Στις 3 Σεπτεμβρίου. 

Και υπάρχουν και ορισμένα σήματα εδώ, αλλά δεν είναι +--- ανάγκη 
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2/~~B:::A ________ _::B:::cll.:_ __ -,-,--=2c..:..-=lc..:.O....c. • ....c.8....c..6 

j 
να τα βεβαιώσετε εσεtς ; γιατ( εCναι εn(σημα αντ(γραφα. 

( Στο σημείο αυτό επιδεικνύεται στο μάρτυρα η από~.9 . 74 αναφορά 

του). 

ΜΑΡΤΥΣ : Μάλιστα 1 την επιβε βαιώνω και αυτή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης); Αναφέρεσθε και στο περιεχόμενο αυτής; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. 

Κύριε Πρόεδρε , θα ήθελα να προσθέσω ότι βάσει αυτής της αναφορά( 

μου 1 ο μετέπειτα 1 μετά αnό τον κύριο Αραπάκη 1 κύριος Εγκολφόπουλος1 του 

οnοίου είχα την τιμή να είμαι υnασnιστής κάποια χρονιά , με φώναςε ..... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) : Όταν δηλαδή ήταν αρχηγός του Ναυτι-

κού; 

ΜΑΡΤΥΣ; Όταν ήταν αρχηγός Κρητικού και Ιουνίου πελάγους στην Κρήτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Ι!Ιnασαγ ιάννης): Παλαιότερα δηλαδή. r . 
,.'!. , "-orψ•vίa., 
Lj )\Ιc~i:-Ι\("- ΜΑΡΤΥΣ: Λίγο παλαιότερα . Στη συνέχεια όταν ήλθε υπαρχηγός, πήγα και εγώ 

' \'"\:,1\ ')\_',!e,__\ 
11 . ,, 
Οz~ν c:γινc στο αρχηγείο Ναυηκού 

i "' 
σ~:ην Κλαυθμώνος,δ_:, 1 λα§ή ιιgι_ με φώ-νa~_& . _'!'Q.tJ_ ες ιστό-

\\-ι:':_οο; ~'-uι~\t;_iu -
,,~ "-'i'Xec\'1•;; Ι 'Η:, 

(}lτ~_:~"3ε~4:ησα το γεγονός και του είπα ότι έχω την αναφορά μου η οnοία δυστυχώς 

{tί,\_ιv1 

δεν έχε~ πειραχθεί και τελικώς διέταςε ΕΔΕ. Βάσει της ΕΔΕ αυτής1 νομίζω 

και εκτιμώ 1 ότι απεδόθησαν τα του ΚαCσαρος τw Καίσαρι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Δηλαδή; 
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3/lBA ΒΠ 2.10.86 

11 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγ,άννης); Το κατάλαβα αυτό. Ε~nατε ότ~ αnεδό-

δησαν τα του Καίσαρος τω Καίσαρι . Δηλαδή nοιός εδικαιώθη και nοιός δεν 

εδικαιώθη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όποιοι δεν εδικαιώδησαν έφυγαν από το Ναυτικό. Άλλοι τιμωρή-
1 

θηκαν . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Ποιοί είναι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι πολλούς . Θυμάμαι πάντως τον κύριο Παnαγιάννη, τον 

κύριο Ντάνο, τον κύριο Ταβλαρίδη .... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγ ιάννης): Ο Ταβλαρίδης ήταν Κυβερyήτης, του 

1 1ΔΕΒΕΝΤΗ~1 ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Μάλιστα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Και ο κύριος Ντάνος ήταν αυτός που 

είπατε προηγουμένως; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): ΑυτοC τιμωρήθηκαν και έφυγαν . Έτσι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Και ο κύριος Παnαργύρης, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΎΔΟΣ: Κα ι ο Παnαγιάννης. 

,ΜΑΡΤΥΣ: Και ο Παπαγιάννης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μnασαγιάννης): Ο Παnαγ ιάννης ήταν ο ναυτικός διοικη-

τής. Έτσι; 
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4/lBA ΒΠ 2.10.86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος ΜnασαγLάννης): Ο Παnαργύρης ήταν nλωτάρχης τότε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν πλωτάρχης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος ΜnασαγLάννης): Ο κύριος Τσαταλός εδικαιώθη. 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος ΜnασαγLάννης): Και ο άλλος nου είπατε. 

ΜΑΡΤΥΣ: ο Κανδαλέnας . Uαι ο Δούκας ο υnοδιοικητής μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Πέστε μου τώοα χρονολογLκά,στις 15 

του μηνός τι έγLνε στο ναυτικό σας σταθμό.Είχατε καταλάβεL τίποτα γLα 

το κίνημα πριν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): ΣτLς 10 του μηνός τον καλέσατε και 

του είπατε ότι εσείς και OL α~ιωματικοί σας Τσαiαλός κλn. δεν συμφωνεί -

τε, δεν λαμβάνετε μέρος, δεν μετέχετε. Ο Ντάνος 1 ενώ αρχικά ήταν διατε-

&ι,μένος έτσι, τελLκά δέχθηκε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) : Πέστε μου τL έγLνε στις 11, στLς 

12, στις 13 και στLς 14; 

ΜΑΡΤΥΣ: Τίποτα. 

Χρίστος ΜnασαγLάννης): Σιωπή. 
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5/lBA ΒΠ 2,10,86 

ΜΑΡΤΥΣ: Σιωπή. 
i 9 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Στις 14 μήπως καταλάβατε 
f 

rι πρόκει-

ται να γίνει την επομένη; 

ΜΑΡΤΥΣ: ·οχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Σας είχε πει πότε προορι~όταν να γί-

νε ι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Για τις 15 στις 2 η ώρα τη νύκτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Για τις 15 στις 2 η ώρα τη νύκτα σας 

το είπε στις 9 του μηνός. Και στις 10 του μηνός όταν του είπατε εσείς 

ότι δεν μετέχετε, σας είπε ότι ματαιώ3ηκε. 

του μηνός. 
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(ΒΑ) 1 / 1 1[Α (Θ.Σ.) 2-9 - 86 

JtJ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Στις 15 του μηνός από την 

/ 

ώpα που εςεδηλώθη I την νύκτα της 14η~ πpος 15η δεν καταλάβατε 

τίποτα j Δεν σας εδόθη καμία εντολή 

ΜΑΡΤΥΣ . Απ'όJι ςέpω δεν εςεδηλώθη στις 2 την νύκτα 1 αλλά στις 

8 . 30 'το πpωί ήpθε ένα σήμα το οποίο έλεγε συναγερμός και ο υπο-

διοικητ1~ς Δούκας να πάει στο ΚΑΟΑ με ορισμένους ναύτες - τα ΚΑΟΑ 

ήταν τα θέρετρα των στρατιωτικών στην Αμόχωστο - για προστασία 

των γυναικοπαίδων . Ο Κανδαλέπας και ο Τσαταλός να πάρουν τις 

~ΤΑ τορπιλακάτους και να πάνε έςω από το λιμάνι και να μην επιτρέ-

πουν την έςοδο από το λιμάνι . Ο Ντάνος και ανθυποπλοίαρχος Αρμε-

νιακος , μηχανικοί και οι δύο 1 να πάρουν 60 άνδρες και να πάνε στο 

ΒΜΗ - έτσι λεγόταν το στρατόπεδο που ενδιαιτώντο οι ναύτες της 

ναυτ ικής διοικήσεως της Κύπρου . 4'Ρ--αδή οι δικοί του οι ναύτες , 

του επιτελείου του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Και τι άλλο έλεγε το σήμα αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ . Έλεγε να αναφέρουμε εκτέλεση . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Έλεγε και για τυχόν αντίσταση 

που θα συναντούσατε 

ΜΑΡΤΥΣ . Αυτό αν δεν απατώμαι δεν το έλεγε στο σήμα Μας είχε 

πει ότι όnοιαδήποτε αντίσταση συναντήσουμε - το είχε πει όταν 

~ι&ιJ 4------
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2/1 (Θ.Σ.) 2-10-86 

2i 
ήλ~έ στLς 9 του μηνός - οποLοσδήποτε φέρεL αντίσταση να εκτελείταL 

επί τόπου . ΑυτήJτην φρασεολογία χρησLμοποίησε 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος ΜπασαγLάννης). ΝαL ένα ακρLβές αντίγραφο 
J 

από το σήμα έχω εδώ .Να δούμε αν αναφέρεσθε σε αυτό 

ΜΑΡΤΥΣ • Ένα ήταν το σήμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) .Αυτό είναL του ναυτικού διοικητού 

Κύπρου, του κ. Παπαγιάννη 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Αυτό φαίνεται ότι εστάλει στις 

8.18' το πρωί της 15ης Ιουλίου . 

ΜΑΡΤΥΣ . Στις 8.30' μου το έφερε ο υποδιοικητής μου . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Υποδιοικητής σας ποιός ήταν 

ΜΑΡΤΥΣ . Ο υποπλοίαρχος Δούκας . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ~ρίστος Μπασαγιάννης). Λέει το σήμα " Άμα λήψq 

έλθετε σε συναγερμόν και ενεργt-tσατε ως κάτωθι . Αποστείλατε 

ένοπλον διμοιρίαν υπό Δούκα εις ΚΑΟΑ δι'ασφάλειαν περιοχής . 

Αποστείλατε δύναμLν υπό 60 ενόπλων υπαςιωματικών και ναυτών υπό 

Ντάνον και Αρμενιάκον εις ΒΜΗ Λευκωσίας . Δύο ΤΑ απομονώσουν 

λιμένα ΑJ:>χώστου από πάσης κινήσεως και κυρίως πλοίων καL πλοια-

ρίων Όπου συναντήσετε αντίστασιν πατάςετε αυτήν δια των όπλων. 

Qιιιu ~ 
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22 
Δεύτερον αναφέρατε λήψιν και έναρ!;ιν εκτελέσεως;" . 

Αυτό ήταν το σήμα το οποίο λάβατε στις 8.30'το πρωί 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Τι κάματε από αυτά 

ΜΑΡΤΥΣ . Έκανα γενική κ.λη.ση και εςετελέσ5ησαν όλα αυτά. Δηλαδή 

οι κινήσεις;. 'fΌ να πάνε στο λιμάνι οι δύο τορπιλάκατοι J ~ Δούκας 

va..,P.1V 
(στην Αμόχωστο ---- και ο Ντάνος με τον Αρμενιάκο να πάνε στο 

ΒΜΗ . Από κει και ύστερα όμως έγιναν αλλιώς; . 

Από qτι μου είπαν στη συνέχεια αυτοί δεν κά5ησαν στο ΒΜ1;., 

οι 60 άνδρες αλλά πήγαν στο ναυτικό νοσο~ομείο . Δεν ςέρω τι κά-
1 

νανε εκεί . Θα πω μόνο αυτά που Εέρω . Πήγαν λοιπόν στο ναυτικό 
Ι / 

νοσοκομείο και άκουσα ότι πολλοί Κύπρ ιοι ήταν εναντίον τους; . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγ ιάννης ) ' Εσείς το ακούσατε αυτό 

( 
ΜΑΡΤΥΣ . Μ~λιστα. Στη συνέχεια ενώ γύρισε ο Αρμενιάκος με μερι -

κούς ναύτες ο Ντάνος πήγε και κάπου άλλού και εμάχετο,/ψ.ι αυτό 
J 

εκ πληροφορίας 

(ν) 

http://?.??.s?/
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23 
Όταν δε επέστρεψαν ο Ντάνας με τους ναύτες, ερχόντουσαν στη βάση 

και ενώ στα 2-3 χιλιόμετρα ήταν τουρκικό χωριό, απ'έςω από την βάση 
i 

άρχισαν τους πυροβολισμούς αλλαλά[οντες ως ήρωες. Εγώ οργισμένος 

γιατί αυτό ήταν''τιλιάτσικο~έβαλα τις φωνές να σταματήσουν αμέσως τους 

πυροβολισμούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγιάννης): Σε ποιό χωριό ήταν απ'έςω είπατε ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το ~uμάμαι. Πάντως μοu είπε ο Ντάνας ότι είχαν άδεια 

από τον ναυτικό διοικητή για να πυροβολούν. Βέ~αια έφεραν κάτι όπλα 

κυνηγετικά, κάτι τραν[ίστορς κ.λ.π. τα οποία τους τα ειχε δώσει ο 

κύριος πι,παγιάνηης για να τα δώσουν σε διάφορους αΕιωματικούς και 

uπαΕιωματικούς. 

ΠΡΘΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Ως δώρα τους τα είχε δώσει; 

Λάφυρα ήταν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι/λάφυρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) Πού τα βρήκαν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν Εέρω,κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Είπαν αυτοί ότι τους τα είχε δώσει 

ο κύριος Παπαγιάννης . 

ΜΑΡΤΥΣ: Κα ι τους είπε και ποu να τα δώσει. Έτσι είπε ο Ντάνας . 
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Πού τα έδωσε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αν δεν απατώμαι ένα κυνηγετικό όπλο στον ανθυπασπιστή 

Αγιασοφήτη, ένα άλλο όπλο είχε ο Ντάνας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Τί όπλο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι)κύριε Πρόεδρε αν ήταν κυνηγετικό. Είναι ακριβώς 

αυτά που γράφω μέσα στην αναφορά μου. Βέβαια ό,τι πήρα είδηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Το όπλο που είχε ο Νtάνος ασφαλώς 
/ 

το χαρακτηρίζετε στην έκθεσή σας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα ~τι γράφω εκεί. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν διαβάσατε την εκθεσή σας πριν έλθετε 

ΜΑΡΤΥΣ: Τη διάβασα 1 αλλά δεν θυμάμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) Αυτά τα τρανζίστορς μήπως χρεια-

ζόνταν στις τορπιλακάτους; 

ΜΑΡΤΥΣ: ·οχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Έτσι ελέχθη εδώ από τον κύριο 

Παnαγιάννη. 

λακάτους. 

Αυτά είπε πως τα έδωσε,γιατ ί ήταν χρήσιμα στις τορnι

' 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι 1 κύριε Πρόεδρε . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Αυτά τα είδατε με τα μάτια σας; 

~ LUU 41 --
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<.) 1 

Γ, ί{),,,v,v..Λ· -,_ a. 2S 
-, ι s '"' 

_.., , : i\Ο ό Ε 'i:(·~ ΜΑΡΤΥΣ: Τα είδα. 
ρ ,-!).--\ O,-.J ,;) <; V\...s,,..\ V \ 

1 
Δεν θυμάμαι αν ήταν 2-3 και τιως; ήταν. Στην αναφο-

rJ 
μου γράφω αυτά τιου είδα. 

\Ι<λ.~'2f-ς ~~ν ?.'J<AV 

ο 'f.- ',.1,t.\ r ϊ G ψοΊ\ΙJ , 
τ. ω.\ ~r\\':'~(,:)~i ✓ 
-~ "0 ι'1.-_\-:J:," ιο"' 
ίλί\ Cψ>\ "-'-1\ ~Ι ~ΙΥ, - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος; Μτιασαγ ιάννης;) Τα φύλλα ικανότητός; όλων των μονί~ 

λ~z.ω, ϊ:1<!\Ο"i'->.i,. \λ,~ 
"~'ι.μ,vα.~ι;:_::ό.., 
'X7""\POJ~, r()..J,):,!wν.., 1 
""~ ,ί, 1οψιf"'" ~ 
·τ:.ο ~ \ 12,-6 ~'1 bu..:J 
1,~~ cι1ι.-. N(t:1,,v-t- ι'ι . 

μων αςιωματικών τιώς; γινόντουσαν μέχρι τότε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Σύμφωνα με μία τιάγια διαταγή έτιpετιε να τα φτιάχνω εγώ. Πλήν 

-:Jf--
~ όμως; τις; τελευταίές; μέρες;, τιpιν ανακαλέσουν τον κύριο Πατιαγιάννη , 
~ 

τιpοεκάλεσε σήμα ατιό το ΓΕΕΦ, ατιό τον Γεωpγίτση, αυτός; είτιε ότι τα 

έγραψε και μου αφαιρούσε τη διοίκηση και κατά συνέτιεια τα φύλλα τιοιό-

τητος; θα τα έφτιαχνε κατ'ευθείαν αυτός;. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστο ς; Μτιασαγιάννης;) : Μήτιως; θυμάστε τιοιά μέρα εστάλη 

αυτό το σήμαί 

ΜΑΡΤΥΣ : Δε θυμάμαι . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος; Μτισαγιάννης;): Την ίδια μέρα ή την τιpοη γουμένη 

η διοίκηση του ΔΠΑ κατηpγήθη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εμένα με κατήpγησε τελείως; κα ι ατιό τη διοίκηση και ατιό 

την ναυτ ική βάση. Δεν θυμάμαι αν με άφησε διοικητή τιαpακτίου αμύνης;. 

Πάντως; 1 κύpιε Πpόεδpε 1 χωp ίς; να το θέλω υτιεισέpχεται μέσα μου και η 

τιpοσωτιική μου τιικp ία γιατί σε μένα εφέpετο βάναυσα. 

r.; Jy--
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(Ν) 

ΓΡ Ε.Κ. 2 .10.8 6 

------------------------- 2 (; -----
Δηλαδή άρχισε ςαφνικά από κείνη την ημέρα να μου φέρεταιλ;ίαν 

υποτιμητικά. Το μόνο καλό ήταν ότι οι αF.ιωματικοί πα~ά το ότι 

έβαλε τον Δούκα ως Διοικητή, τον Υποδιοικητή μου κλπ. 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ: Πότ ε; 

ΜΑΡΤΥΣ : Μετά από την πρώτη φάση του πολέμου . Παρά ταύτα μου έκανε 

εντύπωση ότι οι ας ιωματικοί μου ενώ έκανα κλήση και τους είπα ότι 

εσείς δεν χρειάi;:εσθε να έλθετε διότι δεν υπάγεσθε πλέον υπΈμέ,, 

ήρ~αν μου δώσαν αναφορά όλοι οι αςιωματικοί , είδα δηλαδή ότL οι 

Qςιωματικοί δεν είχαν ενστερνισθεί καθόλου αυτά του κυρίου ~απαγιάν-

νη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) : Μάλιστα . Τέλος πάντων . Παρακάτω 

( 

τώρα. Είπαμε 16, 17, 18, 19 ότι δεν ε ί χατε υπόψη σας , στις 20 του 

μηνός είχατε καμμία ένδειςη πριν ότι επίκειται τουρκική εισβολή; 

ΜΑΡΤΥΣ : Κύριε Πρόεδρε, όπφς γράφω στην αναφορά μου βέβαια είχε πει 

ί,( 

ο κύριος Παπαγιάννης ,ότι τις τορπ~λακάτους αφήστε τις διότι δεν 

·11 Γ\ 
κινδυνεύουy.ιαπό τους~ούρκους, \ύυδεμία πληροφορία είχαμε εμείς, το 

μόνο ότι επειδή έπαιρνα κάτ ι πληροφορίες από το ραντάρ που μιλούσε 

στον κύριο Παπαγιάννη είδαμε ότι υπήρχαν στόχοι , μερικοί στόχοι 
ι 

επάνω στο Ακρ~τήρι του Αποστόλου Ανδρέα στη Βορειοανατολική πλευρά 
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ιl ~ 1 

Και μου λέειί είναι έτοιμοι οι τορπιλλάκατοι να πάμε εnάνω; Του λέω, 

κοιτάχτε να δείτε οι τορπιλλάκατοι f,έρετε ότι για πολύωρους nλόες δεν 

~' (( 
είναι. Εάν όμως nρέπει να πάνε, θα πάνε. Και μου λέει , άσε δεν χρειά-

')' 

ζ;εται να nάνε 1 διότι ήδη ανέστρεψαν και nήγαιναν προς την Κυρήνεια. 

Εκείνο το βράδυ από ότι μου είπε αf,ιωματικός w.ου στρατού, ένας ταγματάρ-
1 

χης Ζέρβας τότε , στις 11.30 είπε στο ΓΕΕΦ; 
ιι 

~ύριοι εγώ πάω για 

")J 

ύnνο δεν συμβαίνει τίποτα. Και έnεσε για ύnνο. 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Ο Παnαγιάννης; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Τουλάχιστον έτσι μου είnε ο ταγματάρχης Ζέρβας τότε, 

1ο γράφω μάλιστα και μέσα στην αναφορά μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Μάλιστα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Εν τω μετα!;ϊ':, έςω αnό την Κυρήνεια ήτανε 3 ή 5 στόχοι, αντιτορ-

nιλλικά, όnως έμαθα εκ των υστέρων. Αυτά δεν τα είδα, μου τα είnαν. 

Και λίγο μακρύτερα δηλαδή στα 7 ή 8 μίλια ήταν και άλλοι στόχοι, καμιά 

1 s1,,o. 1nou ήταν τα μεταγωγ L κά τους. Εκείνη τη στ L γμή , ο Παnαγ ιάννης 

φαίνεται ότι ςύnνησε εν τω μεταΕύ τη νύκτα και ενώ τα είδε αυτά υnήρχαν 

δύο τορnιλλάκατοι στην Κυρήνεια 1 οι οnόίες κανονικά ανήκαν σε μένα. 

Αλλά βέβαια, σαν nρο[στάμενο κλιμάκιο τους έδωσε αnευθείας διαταγή 

και στις 5 .10' εnήραμε σήμα εμείς κοινοnοιημένο 1 ότι αnέnλευσαν δύο 

~+---=~nι λλάκατοι, χωρίς να έχω ενημερωθεί. Διότι , για να είμαι ειλικρινής 

http://w.??/
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.,...-..- \ ·, \'·\Ί -, \ \ ·, \ V- \,'\ ' • \ \. , \ \. --------- /4 f 
ποτέ δεν θα σuν°/νούσα με το φως της ημέρας, γνωστής της θέσεως των 

τορπLλλαχάτων μέσα εLς το λLμανάχL της ΚuρήνεLας, να βγουν με φως 

ημέρας τη στLyμή που ήσαν 5 αντLτορπLλλLχά στα 3 μίλLα χαL είχαν 

f 

αρχίόεL να ~πτανταL αεροσχάφ,η, να βγουν yLα να δουν τL χάνουν τα 
) 

αντLτορπLλλLχά. 

(ΕΖ) 
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Ως είναι γνωστό1 ο~ τορπ ικαλατοιστηρί ζ;οντω I έχουν όπλο τον αιφνι -

διασμό . Δηλαδή μέρα ή νύκτα 
1 
fχουν θέσεις αποκρύψεως δηλαδή 

1 

σε σημεία άγνωστα που να μη φαίνονται-που να μην γνωρ C ζ;ουν που 
1 1 

ε ί να ι-γι α να εςορμήσουν και με την ταχύτητά τους να αιφνιδιά-
1 

σουν τον t,Λθρό . Όταν όμως ε ί να ι γνωστή η θέση τους απ'έςω τα 

αντιτορπιλικά με μειωμένη ταχύτητα 
Ι 

οι τιpπι~άκατοι1 πολύ μειω-

μένη δεν πήγαιναν παρα~πάνω από 26-28 κόμβους .... 
Ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης); Μειωμένη πάντοτε ή μειωμένη εκεί
ι 

νες τ ις μέρες; 

ΜΑΡΤΥΣ : Πάντοτε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιαννης): Πάντοτε. Μάλιστα. 

ΜΑΡΤΥΣ : Μόλις βγα ί νουν λο ιπόν οι τορπ φ_άκατοι τα αντι τορπιλ ικά , 
Ι 

κύριε Πρόεδρε; έχουν σύστημα πυροβολικού το οποίο δεν είναι τώρα 

σύγχρονο,ε ί να ι αρκετών χρόνων, που μπορούν αμέσως να τ~εγκλωβCσουν 

1 
και δεν είναι δυνατόν να ςεφύγουν οι τορπιΑάkατοι. Βεβα ιως το _,, 

θεώρησαν αμελητέο και τα αντ ι~ορπι λικά να ασχοληθούν με τις τορπι-

λακάτους και ασχολήθηκαν τα αεροσκάφη/τα τουρκικά . Εκεί λοιπόν 

απ 'έςω στο τηλεφων ικό κέντρο -
ι 

nιt1 u 
11- .' Ι "f 
\Υ 

γιατ C εκείνη τη βραδυά από διαί -

~ 
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30 

σθηση δεν είχα κοιμηθεί καθόλου 19 προς 20 μιλώ -
Ι 

μπαίνω στο 

τηλεφωνικό κέντρο και ακούω δυστυχώς το σuγχωρεμένο τον uποπλοί-

αρχο Τσομάκη εςαιρετικό παιδί εςαιρετικός αςιωματικός να λέει 
Ι / ι 

Όταν λοιπόν 1 ακούω τον κύριο 

Παπαγιάννη και του έλεγε απ6 την κάτι να του αναφέρει , 

τον καλούσε, από κεί και ύστερα δεν ακουσθηκε τίποτε. Διότι η μία 

πήγε αύτανδρος / 1;Vα.':> αν δεν απατώμαι σώθηκε και ή άλλη που ήταν 
/ 

υπό ένα σημαιοφόρο ες Ελλάδος γύρισε προς την ςηρά και~αρά το ότι 
Ι 

είχε χτυπηθεί κατόρθωσαν να σωθούν όλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) : πώς ελέγετο αυτός ο ες Ελλάδος; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βερύκιος . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και ο μακαρ C της ο Τσομάκης που 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο Βερύκιος ζεC ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. 

ΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τώρα ζε[. Και είναι εν ενεργεία; 

ΜΑΡΤΥΣ : Τώρα δεν ςέρω αυτή την στιγμή αν ζεί. 
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---------------------------------31 
'VI~ 

Νέο παιδί(και εύχομαι να ζεί . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) : Εν ενεργεία πρέπει να είναι ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Ήταν επίκουρος δηλαδή υπηρετούσε την θητεία του 
1 

έφεδρος. Ήταν του Εμπορικού Ναυτικού, δηλαδή. 

ΠΡΟΕΔΡ ΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Μάλιστα . 

----
Παρακαλώ επίσης πολύ να μου πείτε έναν Πετρόπουλο επίκουρος 

/ ( 

και αυτός σημαιοφόρος τον ςέρ ~τε ; 
1 1 __, 

ΜΑΡΤΥΣ : Πετρόπουλος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ί στος Μπασαγ ιάννης)_;, Πετρόπουλος Βασίλειος . 

ΜΑΡΤΥΣ : Δεν τον θυμάμα ι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης ): Που ήταν υπg μονάδα ναυτικού ,..__,.,.., 

σταθμού Κυρηνείας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι δεν τον θυμάμαι. 
( 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης); Δεν το θυμάσθε, 

' ι' V:,.S 

ΜΑΡΤΥΣ : Όχι, γιατι εκεί ήταν,- ανθυπασπ ιστης Γαλατσάτος1 αρχικελευστής 

τότε . Αυτόν δεν τον θυμάμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Γr~α πέστε μου: Κανένα σήμα 
/ 

μήπως πριν ιστορια στις 3 περίπου η ώρα της 19η ς την 
1 / 

~ 
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32 
νύκτα δηλαδή της 19ης μήπως ο μακαρ[της ο Τσομάκης σ~sε[χε πε[ 

( 

τίποτε για κανένα σήμα τούρκων που είχε συλλάβει; 

ΜΑΡΤΥΣ: 'οχι. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Πόσοι πνίγηκαν κύριε Πρόεδρε; 
Ι 

ΜΑΡΤΥΣ: Εννέα εκε[ πέρα και ένας τραuματ[σθηκε. 

ι 11 ιι 

ΚUριε Πρόεδρε ςέχασα μόνο να πω το εςής: Για το Λεβέντης στις 
1 

13 του μηνός ε[χε κλrε[ ο Ταβλαρίδης από τον Παπαγιάννη στην ναuτι-

κή διο[κηση επάνω. 

(Λ) 
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33 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο Ταβλαρίδης, τι βαθμό είχε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Υποπλοίαρχος . 

Tou είχε πει να πάε ι στη Λεuκιι'σία , -Κα ι εκε~ του έδιι'σε εντολή 

να πάει στην Πάφο. Και στις 14 του μηνός, απέπλευσε από το λ ιμάνι 

της ΑμμοχC:,στοu, Xu'P ί ς να εκδC:,σε L τα σήματα που προεβλέποντο ,_. τη 

στιγμή που ήμουν εyC:, διοικητής του ,...γιατί του είπε να μην τα εκδC:'σει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Και χιι'p ί ς να σας αναφέρε L τίποτα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Τίποτα. Και του είπε ειδι:κC:'ς να μην μου αναφέρει τίποτα 

και να μην εκδC:,σει τα απαιτούμενα σήματα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ : Γιατί ή ςερε ότι θα αντ ι δράσιι'. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγιάννης ) Ο κύριος Παπαγιάννης ισχυρίσθηκε 

ότι η κυβέρνηση τοu"Λεβέντη" ανήκει στον ίδιο κατ·εuθείαν και όχι 

σε σας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Νομί~~ ότι κατ·αντιπαράσταση δεν μπορεί να το πει αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγιά,ννης) Θα δούμε. Μπορεί να γίνει κι·αuτό . 

11 • ,, • ' ' 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ : Επιχε ιρησιακιι'ς ,ειπε ο κuριος Παπαγιαννης. 

ΜΑΡΤΥΣ: Επιχε ιρησιακC:'ς είχε τη δυνατότητα ,_ και τις τορπιλλακάτοuς 

να τις κινήσει, όπιι' ς και το ' Λεβ έντη 1! Αλλά το να μην εκδοθούν τα σήματα 

και να μην ενημεριι'θε ί ο πρ~τος Διοικητής, ο άμεσος προ[στάμενός του, 

(λl~ ~ 
\ 
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νο)J ίζu' δεν είχε το δικαίu'μα, κύριε Ναύαρχε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγ .ιάννης) : Είχε διαταχθεί ο "Λεβέντης" να 

)Jετακινηθ.εί , χu'ρLς την δική σας άδε ια και χu'ρίς να εκδC:,σει τα σήματα. 

Πήγε στη Πάφο . Πότε πρέπει να έφθασε στη Πάφο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Την . ίδια ημέρα, το βράδυ . Στις 14 . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χpίστος Μπασαγ .ιάννης) Δηλα'δή , όταν Ευπνήσατε στις 15 

του ]Jηνός και άρχιζε το πραςικόrτημα, ο "Λεβέντη ς " . ήταν στην Πάφο_, 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ ·ιάννης): Πσιός. ήταν ο σκοπός της μετακινήσεu'ς 

του; 

ΜΑΡΤΥΣ : EyC:, για πο:ιό σκοπό τα έστειλε , δεν ή!;ερα . Επέστρεψε , όμu' ς, 

( 
ο " Λεβέντης " α:πό την Πάφο στις 15 · το βράδυ, αν δεν απατC:'μαι, στη 

, \ 

ναυτ ική βάση Χρυσούλης , εκεί που ήμουν εyC:, . πήρε τρόφιμα, υλικά , 

νερό και είπε ο κύριος Παναγιάννης να επιβ ι βάσουμε και έναν Υπο-

πλοίαρχο . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ :ιάννη ς) Όταν ήλθε το " Λεβέντης ", ο κ. 

Ταβλαρίδης, δεν σας ε ίδε εσάς; 

ΜΑΡΤΥΣ : Βεβαί~ς . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγιάννης ) Τι σας είπε ,που ήταν χαJJ ένο από 

τις 14: έu'ς τι ς 15; 
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την ημέρα, δεν κτύπησε. Τον είχε διατά~ε ι να nάει στην Πάφο. Και 

όταν εnανήλ&ε και πήρε τα υλικά , δεν εnεβιβάσ&η Υnοnλοίαρχος , γι~ 

Δεν δέχτηκαν ούτε ο Τσαταλός , ούτε ο Κανδαλέnας να εnιβούν, γιατί 

είnε ο Ταβλαρίδης ότι έχει εντολή να κτυπήσει την Πάφο . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγ · ιάννης) Ταύτα στ ις 15 του μηνός, nου ε;nανήλ-

&ε το "Λεβέντης". 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλ ιστα. Κι 'αν δεν αnατC:,μαι εnεβιβάσ&η ένας ελληνοκύnριος 

σημαιοφόρος και έφυγε. 

Έπειτα, αnόι.J' ΕΣ -RΣ -ΒΙ"-το ραδ ιοτηλέφu'νο - χcφίς να Εέρει ο 

κ. Παnαγιάννης ότι τον ακούμε , άκουσα με τ'αυτιά μου να λέε ι ο 

Ταβλαρίδης: ότι "η περιοχή είναι κατu'κημένη ". Και ενίι' το φC:,ναζ;ε , 

του φC:,ναζ;ε και ο κ. Παnαγιάννης : " Βάρα , βάρα "! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Xp ίστος Μnασαγ ιάννης ) Ας ήταν κατu'κημένη nερ ιοχή; 

ΜΑΡΤΥΣ : Το άκου= με; τ ' αυτ· ι ά μου! 

'Αλλο ι το άκουσαν ; · Η μnνο Fσε 1 . ς τn ακnύnατF; 

( ο. ) 

C 
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(Λ) 

1./ 1 ο (Ε.Μ) 2.10 . 86 
1 

3 ( 
ΜΑΡΤΥΣ. Εγώ λέω αυτό που άχουσα. Θα το άχουσε χαι ο υnοδιοιχητής 

ο Δούχας φαντά~ομαι , δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή nοιός άλλος το 

άχουσε. Αυτό ήταν εις εnήχοον των ραδιοτηλεγραφητών των Κυπρίων 

χαι εμού χαι όλων . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Πρέπει να το άχουσαν ; 

_Ι3~αίω(;; , , 
ΜΑΡΤΥΣ .ff'fpεnε ι να το αχουσαν . Αλλο ι μονο αν το άχουγα εγώ μόνο, 

ήταν εις εnήχοον όλων . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) . Ποιός άλλος ήταν; 

ΜΑΡΤΥΣ. Πρέπει να ήταν ο Δούχας, ο ραδιοτηλεγραφητής, χαι Ελλη-

νοχύnριοι ναύτες που ήταν εχεί, πιθανόν ένας υnαςιωματιχός Αθανα-

σούλης που ήταν επί της συνεννοήσεως , άλλους δεν θυμάμαι χύριε 

Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Ο Δούχας χαι ο υnαςιωματιχός 

Αθανασούλης υπηρετούν ήδη; 

ΜΑΡΤΥΣ. Ο Δούχας ήταν υnοδι οιχητής μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγ ιάννης) . Υnηρετε ί ήδη. ; 

ΜΑΡΤΥΣ. Βεβαίως υπηρετεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος t1nασαγιάννης). Ο υnαςιωματιχός Αθανασούλης 

υnηρετε ί; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγcάννης). Ο Δούκας με τί βαθμό υnηρετεί; 

ΜΑΡΤΥΣ. Πρέnεc να είναc nλοίαρχος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγcάννης). Καc άκουσε καc αυτός το "βάρα, 

βάρα" ; Βάρεσε ; 

ΜΑΡΤΥΣ. Με συγχωρείτε κύρcε Πρόεδρε, nρέnεc να το άκουσε. Γcατί 

είμασταν δίnλα στην 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγcάννης ). Τελcκώς βάρεσε στην κατοcκημένη 

nερcοχή ; 

ΜΑΡΤΥΣ. Αn'ό,τc μάθαμε βάρεσε. Το τί έγcνε δεν Ξέρω. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΔΟΣ. Στην κατοcκημένη nερcοχή βάρεσε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγcάννης). Σας nαρακαλώ αν θέλετε μη μου 

δcασnάτε την nροσοχή. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΔΑΚΗΣ. Με συγχωρείτε κύρcε Πρόεδρε, θέλω να εnανέλ-

θω σε μία δcκή σας ερώτηση. Είnατε γcατί nήγαν στcς 14 καc γύρcσαν 

στcς 15 καc δεν αnήντησε ο κ. μάρτυς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγcάννης). Σας είnε κύρcε μάρτυς γcατί έφυ-

γε στcς 14 καc γύρcσε nάλc στcς 15; Είnατε ότc σας ε ίnε ότc nήγε 

στην Πάφο . Κατόncν δcαταγής τίνος; 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν μου είnε. ,Δηλαδή 99,99%, γcατί σας λέω ότc δεν θυμά-

αλ~ς θα τ. ο έβα~α στην 

\ cv{_,~,,(l_)_J) 

αναφορά μου, δεν θυμάμα c εάν 

~Ίf--
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μου είπε τίποτε άλλο . Νομίζω ότ ι απλώς μου είπε είχα διαταγή 
1 

να πάω στην Πάφο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) . Είπε όμως ότι έχει νέα διαταγή 

να πάει στην Πάφο . 

fO , , δ λ, 
ΜΑΡΤΥΣ . '1!G-ε-b-Π€-..α\ΗQ---,;}~Θ-ν-Κει-ν ει- -e-nex:-. Και ήλθε ο Κανδαλέπας χαι 

μου λέει εγώ δεν επιβαίνω χατόπιν αυτού. 
1 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Ο Κανδαλέπας υπηρετεί τώρα ; 

(Χρίστος Μπασαγιάννης). Εδώ ένας Πετρόπουλος, ο οποίος 

ήταν επίχουρος σημαιοφόρος λέει ότι ο τότε υποπλοίαρχος, 

ο μαχαρίτης ο Τσομάχης , του είπε ότι τα τουρχιχά πολεμιχά πλοία 

δίνουν σήματα προς το τουρχοχρατούμενο χάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα. 

Παραχαλώ να με ενημερώσετlσχετιχώς με τα σήματά του , του είπε ο 

Τσομάχnς του Πετρόπουλου. Το σήμα ήταν το εςής λέει: "Θα χαλύπτε-

σθε από θαλάσση ς με χορβέτες . Απόβασις άρχεται από 6ην πρωϊνήν . 

Πιθανή απόβασις περιοχή Βόσπορος - Κηρυνείας" χαι αυτό το έχει 

μετά χαι εγγλέζιχα . Και λέει ότ ι το ανωτέρα σήμα το ανέφερε στο 

διοιχητή ο Πε τρόπουλος . Ούτος ειδοποίησε το ΓΕΕΦ, ναυτιχή διοίχη -

ση Κύπρου , τον δ ι οιχητή τον διχόν του δηλαδή χαι το τρίτο ταχτιχό 

συγχρότημα ότι η απόβαση χατά πάσα θα γίνει από το 

~Ψ 
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3~ 
Βόσπορο/συμφώνως προς το προαναφερθέν σήμα . Είχατε ιδέαν εσείς 

αυτού του σήματος; 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Ο κ. Τσομάκης δεν σας είχε πει 

τίποτε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι. Δηλαδή να σκεφθείτε ότι άρχισαν μετά από το ό,τι 

ακούσαμε ότι εσίγησαν οι τορπιλάκατοι, που έλεγε βαλλόμεθα, βαλλό-

μεθα, βαλλόμεθα και εσίγησαν αμέσως παρά τις κ~σεις του κ. Παπα-

γιάννη, επενέβην τότε και του είπα, κύριε Παπαγιάννη, γιατί είναι 

αλήθεια ότι εκείνη τη στιγμή σωσ:τά βέβαια ήταν πολύ συγχuσμένος 1 J Ι 

όταν άκουγε τέτοιο πράγμα και εσίγησαν οι τορπιλάκατοι , και επε -

νέβην και του λέω για να σώσουμε 
) 

τις δύο άλλες τορπιλακάτους 

να βγούμε έςω και να επιβιώσουμε ούτως ώστε την νύχτα.,...γιατί πε-

ρίμενα εγώ ότι την νύχτα, διότι επρόκειτο σύμφωνα με τα σχέδια 

αν ερχόντουσαν οι Τούρκοι να κάνουν απόβαση προς την πλευρά της 

Αμμοχώστου-

(σ) 
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1 / 1 σ Α Μ, 2vlQ-!i,6, , -- .. , Λ -+ . .. , VY , VY - -S:·', •, <- , · 

.• 
ς: τιί,θεση , μόλ~ς δq(J,με · 6--~;όχQυς; κα,~ ερχόvτοv<:1σ,v ,. Κςιι μου λέει ο 1-tμ ~10:> 

, ίl , ) ' 
Πςιnα,για,vνης συμφωyw,. 

' ~εβ0,~α. βyα(vovτfiJ,ς; α,nό το λιμανά~-tι 1 με κν[Ξ>εpyή-~;η -~;φν :ι<ςινδ0,λέnα 

[Ξ>αζως του Τσαταλού χάλασε και έμεινε τελικώς μέσα στο λιμανάκι 

και μεις nήγαμε νοτίως. του Μnογαζ;ίου, iκεί στο $ΑΛΑΜΙΣ ~Α~ 

ήταν ένα ςενοδοχείο στο οnοίο ακόμη έμεναν Άγγλοι τουρίστες 1 

βέβαιοι όντες οτι δεν θα κτυnήσουν εκεί. Και nεριμέναμε με τις 

μηχανές εν λειτουργεία μέχρις ότου έλθει το σκότος , i(αι αν δούμε 

στόχους να έρχονται nρος τα εκεί να κάνουμε μία τορnιλ1κή εnίθεση. 

Δυστυχώς 1 όμως 1 στόχοι δεν ήρχοντο nρος τα κεικαι ούτε εί χαμε και 

1 1 
τις nληροφορίες μας τι γινόταν αnό τη άλλη nλευρα. Δηλαδή εμείς 

ζ;ούσαμε εν αγνοία από την πλευρά εκείνη. Το μόνο που ςέραμε είναι 

οτι άρχισαν σιγά~ σιγά να εκδηλώνουν επιθέσεις εναντίον της βάσεως. 

Η βάση , έ&:;:ςε τουλάχ ιστον 4 αεροσκάφη) τα δύο τα εί δαμε που έπε-

σαν αnο τα δικά μας βόλια; τα άλλα 2 είχαν πάρει την κατtούσαD--πι-

1 

θανόν όμως να εβληθήσαν και από άλλα στρατόπεδα. Εnεσαν 4 αεροσκά-

φη των Τούρκων , ~αι δεν ετόλμησε 

;t, Jιu) 
κανένα άλλο αεροσκάωος να περάσει 

~ / 



234 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

1L2σ Α.Μ. 2-10-86 ----- ------- . ------------ '-! i 
πάνω από τη βάση 1 διότι το πυροβολικό της βάσεως ήταν πάρα 

1 
πολύ καλο, 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το σήμα αυτό το Τουρκικό μπορείτε να μας 

1 

πείτε τι ταυτότητα είχε; Είναι σημαντικό. Αν θέλετε έχω εγώ 

πληροφορίες οτι το σήμα αυτό έφτασε στογκύριο Μπονάνο στον Άγιο 

Ανδρέα με ένα λοχαγό επιτελή κάποιον Παπαϊωάννουrης ~πηρεσίας 
f[ληροφορ ίων . 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: Είναι οπτικό στο σήμα με σηματαγωγό. 

Q)_ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (_Χρίστος Μπασαγιάννης): Το π(Ρνω από μια κατάθεση 

ενός σημαιοφόρου πετροπούλου . Είναι σημαντικότατο αλλά ~Cίι' το 
Ι 

επαληθεύουμε. 

Δηλαδή αρχίhουμε να επαληθεύουμε αυτό το σήμα με την δήλωσή 

σας, ~λλά εν πάσ)')ι\ περιπτώσει αυτό θα εί;ετασθε ί όταν θα έλθει ο 

κ. Μπονάνος ή οταν θα έλθουν άλλοι. Εγώ το πήρα από την κατάθεση 

ενός Πετροπούλου σημαιοφόρου, ο οποίος λέγει και άλλα πράγματα. 

Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω σχετικώς μ'αυτά. 

Υπήρχαν στην Κυρήνεια) · ανοικτά της Κυρήνειας Αγγλικά 
) 

αντιτορπιλ\κά (α οποία κτύπησαν την Κυρήνειαj 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό τώρα το ακούω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Το αεροπλανοφόρο ΕΡΜΗΣ υπήρχε 

εκέ ί; 
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3/l __ σ_Α.Μ~_2-10-86_ 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το ςέρω. ·Ακουσα όμως οτ ι υπήρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΧρLστος Μπασαγιάννης) Το ακούσατε πότεj 

Ι 
ΜΑΡΤΥΣ: Το άκουσα μετά απο την πρώτη φάση του πολέμου1 οταν είχα 

ανέβει ως ναυτικός διοικητής μετά την αντικατάσταση απο τον κ. 
) 

1 
Παπαγιάννη. Ακουσα οτι ήταν ένα αεροπλανοφόρο ''ΕΡΜΗΣ" το οποLο 

πήρε τους τουρίστες. Αυτό είχα ακούσει μόνο. 

1 
ΠΡΏΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης).: Π-6ιτε μας τώρα, σύμφωνα κατ 

αρχήν με το σχέδιο που υπήρχε, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 3 το λέγαν το σχέδιο; 

Με τι όνομα είχε καταχωρηθεί; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι με τι όνομα. Αλλά θυμάμαι .... 

Χ:ΡΙΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΔΟΣ: " ΑΦΡΟΔΙΤΗ". 

; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (fiρίστος ΜπασαΎιάννηςί Κύριε Φωτοπουλε, ρωτάω αν το 

ςέρε ι ο μάρτυς;. Με συγχcφε ί τε πάρα πολύ , αλλά το μάρτυρα ρωτάω. 

ΜΑΡΤΥΣ: Συγνώμη 1 αλλά δεν το θυμάμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (.Χρίστος Μπqσαγιάννης).: Από αυτό το "δεν το θυμάμαι" 

κρίνονται πάρα πολλά πράγματα . "Δεν θυμάμαι" , "δεν ςέρω", 

ή "δεν ενδιαφερθηκα να, μάθω", από αυτά κρίνει η επιτροπή τι ση-

μαίνουν αυτά τα πραγματα. 

' 
ΜΑΡΤΥΣ~ Αυτό που ήςερα είναι οτι θα ήρχοντο δύο πυραυλακατοι και 

ένα ή δύο υπο~ρύχ ια. 
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4Ll_σ_A.M._2-l0-86_ l-/3 
ΠJ?ΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος: Μnασαγιάννης:)_: Ελληνικά; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Εν ή περιπτώσει δηλαδή υπήρχε σύγκρουση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος: Μnασαγιάννης:): ~αι μια και το προχωρήσατε αυτό 

το θέμα; ήρθαν αυτά τα υποβρύχια; 

ΜΑ ες όσων γνωρίζω. 

~ [Hl / 
~ . 

' 
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(σ) 

1/1 ΗΓ Φ.Κ. 2.10.86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγιάννης): Είχαν διαταχθεί να έ.λδοuν ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ςέρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγιάννης): Ούτε μάθατε; 

ΜΑΡΤΥΣ Έμαδα 1 όταν πλέον είχα ετταναττατρισδεί εδώ. 

. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγιάννης): Όταν ετταναττατριστήχατε τι μάδα-

' 
τε ακριβώς και αττό ττοιον τα μάθατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι αττό ττοιον. Όταν ήλθα εγώ εδώ με τοττοδέτη-

σαν στο ΓΕΕΘΑ. 1•1άλιστα στη Διεύδuνη του Κuττριακού. Και εκεί 

· . είχαν 

αττό σuCητήσεις των αςιωματικών άκουσα ότι/ττάει δύο uττοβρύχ_ιαJ 

τα οττοία στη συνέχεια εττέστρεψαν. Αυτό μόνο άκουσα. Πως και τι, 

δεν ςέρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγιάννης): Με συγχωρείτε. Δεν το κατάλαβα. 

Ε~χανε ττάε1 δύο uττοβρύχ_ια; 

ΜΑΡΤΥΣ: Πηγαίνανε δηλαδή ττρος τα κει αλλά ανεκλήθησαν. 
; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγιάννης): Πήγαιναν σύμφωνα με διαταγή,ή 

ττήγαιναν μοναχά τοuςj 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι βέβαια. Πήγαιναν σύμφωνα με κάττοια διαταγή. 

Πρέττει με κάττοια διαταγή. 
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2/ 1 Η ΦΚ 2.10.86 
- , ...... -\ -. -. 

τ-,..,.. ~ .... . ...,..-----

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜπασαγLάννης): ΚαL μετά λέτε γυρίσαν πίσω . 
ι Ι 

ΜΑΡΤΥΣ: ΜάλLστα. ΈτσL άκουσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜπασαγLάννης) Με τίνος δLαταγή; 

ΜΑΡΤΥΣ : Δεν ςέρω ,κύρLε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜπασαγLάννης): Τότε που πήγατε εσείς στο ΓΕΕΘΑ/ 

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ΠΟLός ήτανε; 

ΜΑΡΤΥΣ : ο κύρLος Αρμπού~ης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜπασαγLάννης): ΚαL Αρχηγός του ΓΕΝ; 

ΜΑΡΤΥΣ: ο ΚUΡLΟς Αραπάκης . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜπασαγLάννης): ΕF,ακολου3ούσε να είναL ο κ . Αραπάκης , 

όταν πήγατε εσείς εκεί . ·, 
ΜΑΡΤΥΣ : ΜάλLστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ ίατος Μπασαγ Lάννης) : Μήπως /110Lπόν , συνε ~ητε ί το εάν ο κτ;ρ Lος 

';j_½ 
Αραπάκης ε~χε δLατάςεL να φύγουν , να πάνε και στη συνέχεLα1 ανε-

κάλεσε; 

1 
ΜΑΡΤΥΣ : Δεν το γνωρί~ω , κύρLε Προεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜπασαγLάννης): Εάν ΥLνόταν η απόβαση στη Κυρ~νεLα/ 

σύμφωνα με τα σχέδLα τ ί δυνάμεLς είχαν ΥLα να την αποκρούσουν, 

1 

Είχατε επαρκείς δυνάμεLς; ΌχL εσείς , αλλά η Κύπρος . 

ΜΑΡΤΥΣ: Από απόψεως στρατού δεν F,έρω τί προέβλεπε . Αλλά δα πώ 

εκτίμηση η οποία δεν βασίί,εταL πουθενά. 

r ;χ ~u 
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3/1 Η ΦΚ 2.10.86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΧρGστος Μnασαγιάννης): Πώς δεν βασί!';εταιnουθενά: ΕGστε 

nλοGαρχος . Πώς λέτε ότι δεν βασGbεται πουθενά; Έχετε γνώσεις 

επιστημονικές, έχετε εμnειρGα 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ή ς ερα σύμφωνα με το σχέδιο ; τG θα nαρέ-

θεταν στην nαράκτ ιο άμυνα. Αλλά αυ10 ί, nou ήξερα ότι ήσαν εκεί, εάν 

τυχόν ημύνοντο κανονικά δηλαδή δεν εί.χε γGνει το nραF,ικόnημα, 
/ 

νομGbω ότι έτσι όnως ήταν αρκετά ερασιτέχνες οι Τούρκοι., θα 

αnεκρούοντο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΧρGστος Μnασαγιάννης): Δηλαδή με τις δυνάμεις nou υπήρχαν 

στην Κύnρο εάν δεν εGχε γGνει το nραf,ικόnημα-λέτε --θα αnεκρούοντο . 
1 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτή εGναι η nροσωnική μου αντGληψη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΧρGστος Μnασαγιάννης): Αυτή εGναι η nροσωnική σας αντί-

ληψη_ 

Και γιατG το nραξικόnημα συνετέλεσε ώστε να μην ... 

ΜΑΡΤΥΣ: Διότι άκουσα ότι είχαν μετακινηθεί μονάδες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΧρGστος Μnασαγιάννης) Αnό nού; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αnό την περιφέρεια εκεGνη ,~αι εGχαν nάει προς την ::Ίάφο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ Gστος Μnασαγιάννης) Αnό πλευράς ναυτικών δυνάμεων_, 

εGχε μετακινηθεί τίποτ ε αnό την Κυρήνεια; 

ΜΑΡΤΥΣ : 'Οχ ι . 

http://e?.?e/


240 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

4/1 Η ΦΚ 2.10.86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜnασαγLάννης): Είχαν όμως μετακLνηθεί nοLές, 
; 1 

ΔυνάμεLς στρατού; 

ΜΑΡΤΥΣ: Στρατού, είχα ακούσεL. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜnασαγLάννης): ΠυροβολLκό, 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ςέρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜnασαγLάννης): ΔυνάμεLς λοLnόν στρατού είχαν , , 

μετακLνηθεί. 

ΜΑΡΤΥΣ : Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Και συνεττώς δεν ήταν εκεί για να 

αμυνθούν. 

ΠοLά ώρα νομί~ετε , ακούσατε, μάθατε, ότι άρχισε η πτώση 

των αλεςιnτωτLστών; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι 1 κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): ΠοLά ώρα κτυπήσαν τα αεροπλάνα 

τις τορn~λακάτους; Γιατί είπατε ΥLα αεροσκάφη. 

ΜΑΡΤΥΣ: Πρέπει να ήταν γύρω στις 5,30 με 6.00 η ώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρί,στος Μnασ.αγLάννης): Τόσο nρω'C; 

ΜΑΡΤΥΣ : Πρωί>nρωϊ . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρί,στος ΜnασαγLάννης): Τί άμυνα κάνανε;nλην από τις τορ-

nLλλακάτους των οnοί,ων οι αF,Lωματικοί, κλπ. βρήκαν 

Ί(----
τραγικό θάνατο; 
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5/1 Η ΦΚ 2.10.86 

Πλήν από τLς τορπLλλακάτους, ποLός άλλος εκLνήθη σqην ΚυρήνεLα/ 

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν η βάση εκει: που ήταν ορLσμένοL άνδρες. kα L όταν έωυγε 

ο Τσα μάχης έμ ε L νε ένας αρχLκελευστής ο οποίος αυτός καL OL άνδρες - / } 

του επολέμησαν ηρωLκά 
) 

( Χρίστος ΜπασαγLάννης) : Πόσους άνδρες είχε; 

/') 

'~ 

1 

\ 

( ν) 
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(Η) 

1/1 ν Ε.Τ. 2-10-1986 

ΜΑΡΤΥΣ. Τώρα, περίπου 30-35 κάπου εκεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Αυτοί οι 30-35 1 όπως λέτ 1 αμύνθη-

καν ηρωικά και προεκάλεσαν καμιά ... 

ΜΑΡΤΥΣ. Ευμενέστατα σχόλια. Ευμενέστατα σχόλια σε όλη την Κύπρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Νεκροί απ'αυτούςi 

ΜΑΡΤΥΣ. Κανείς νομίζω. Κατόρθωσαν και διέφυγαν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Πλην από αυτούς που αμύνθηκαν ηρω-

ικά, άλλες δυνάμεις δεν υπήρχαν εκεί, στην Κηρύνεια; 

ΜΑΡΤΥΣ. 'Οχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννής). Δηλαδή όχι μέσα στην Κηρύνεια , 

αλλά στην περιοχή της Κηρύνειας να μπορούν να κτυπάνε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Ες όσων ήςερα υπήρχε κάποιο πυροβολικό εκεί κλπ. Δεν ςέρω 

τώρα τί κάνανε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Θα θέλατε να ρθει και ο κ. Παπα-

γιάννης για να γίνει η κατ'αντιπαράθεση εςέταση στα σημεια αυτά 

και στη συνέχεια να ρωτήσετε εσεις ότι θέλετε; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, έχω τη γνώμη ότι πρέπει να 

ρωτήσουμε κάτι και εμείς πρώτ~ 

~ 
\ 
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2/1 ν Ε.Τ. 2-10-1986 so 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Δεν έχω αντίρρηση. Γραμμένοι στον 

χατάλογο είναι οι χ.κ. Μnαντουβάς, Λιβανός, Δασχαλάχης ο χ . Κάnnος 

ο χ. Παnαστεφανάχης. 

Ορίστε, χύριε Μnαντουβά1 έχετε το λόγο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ. Κύριε μάρτυς 1 είnατε ότι εστάλη ο Ντάνας 

σε αποστολή χατά το nραςιχόnημα στο νοσοχομείο χαι ότι υnήρςαν 

έντονες διαμαρτυρίες από τους Κυπρίους. Μήπως μάθατε τίποτε το 

συγχεχριμένο για τη στάση του Ντάνου; 

ΜΑΡΤΥΣ . 'ΟΧ ι . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ. Δεν μάθατε το"Λεβέντης" αν έnληςε στόχους 

χαι ποιους στόχους έnληςε; 

M4PTιl.f • Ό,-,u . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ. ούτε το είδατε nροσωnιχά; 

ΜΑΡΤΥΣ. 'Οχ ι. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ. Γνωρίζετε μέσω ποίου αςιωματιχού εζητήθη 

η αnομάχρυνση η διχή σας αnό τον ~ρατίάχη όταν ενημερώθηχε αnό τον 
Ι 

Παnαγιάννη για τις αντιδράσεις σας; 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝ~ΟΥΒΑΣ. Ποιος ήτο ο αςιωματιχός; 

ΜΑΡΤΥΣ. Ο τότε Παnαγιάννη, χ . Νιχολό-
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3/1 ν Ε.Τ. 2-10-1986 

Si 
nουλος. Αυτό μου το ανέφερε ένας Ανθυnασnιστής Μητρόπουλος ότι άκου-

σε -δεν το έχω εnιβεβαιώσεt ' μόνο ο Μητρόπουλος το είπε ενώπιον 

του Τσσ5tιταλού και του Κανiαλέnα-ότι μιλούσε με τον κ. Παnαγιάννη 

, , 11 , , , ά , 
και του ειnε "στ ε ιλτους εnανω γρηγορα". Και καnως λλοιως μου το 

είπε χειρότερα 1 δεν θυμάμαι ακριβώς να σας nω. Και ο κ. Παnαγιάννης 

κατά τη μαρτυρία του Μητρόnουλου του είπε "θέλω σήμα". Το σήμα 

όμως δεν εστάλη και σιγά-σιγά έπεφτε το εγώ τα,);;; και στη συνέχε ια ... 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ. Κύριε μάρτυς,εκτός αnό τα όπλα και τα 

τραντζ; ίστορς nου πήραν αnό τ~ Αζ;ι\.να και ε ί nαν ότι τους τα εδώρησε ... 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν είπα εγώ .. . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ. Α, δεν είπατε, απλώς είπατε ότι σας είπαν 

ότι τους τα εδώρησε ο Παnαγιάννης. 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ. Τίποτ ε άλλο πληροφορηθήκατε σχετικά με 

την προέλευση αυτού του υλικού; Μήπως υnήρςαν και άλλα αντικείμενα 

ή χρήματα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι μετά τη δευτέρα φάση του no-

λέμου nου βρισκόμουνα σε ένα δάσος μαζ;ί με τον αρχηγό nου ΓΕΕΦ, τον 

αρχηγό ΓΕΣ κ. Καραγιάννη, ένας διευθυντής εκεί του στρα-

:Jιw 
/ 

~--
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4/1 ν Ε.Τ. 2-10-1986 

τού του δευτέρου επιτελικού γραφεCwζήτησε ορισμένους α~ιωματικούς 
1 ι 

και ναύτες να τους πάρει κατάθεση για κάποια βαλίτσα που είχε κάτι1 

'-
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(ν) 

=1~/~2~-~Ω~_Ζ_' ,Β. 2- 10-Sb 

1 
Αεν ςέρω τί ακριβώς είχε συμβεί, δηλαδή ποιός ήταν μτιλεγμένος 

ό,ν είχε χρήματα ή δεν είχε . Την βαλίτσα την ει χιi'/ τιάρε ι ατιό του κ . 

Αί:ίνα. 

ΚΩΝΣΤΙ!ΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝ'J'ΟΥ13ΑΣ 1 1:αι μια τελευταcQ. ερώτηση·: Κατά τη συγκέν-

τρwση της Τρίτης 9 rουλίου 1 η οποία ήταν ενημερωτική ατιό πλευράς 

Πατιαy ιά:yνη 1::tα~ 1::tαθορ ιc-τ ι κή 1όσον αφορά τους F5.9ιους του καθενός σας-

1 ~ 
τιο~οι θα συνελάμβαναν ποιούς κλπ, - ειπώθηκε η φράση ότι θα βάλουν 

. 'λ 
σε ένα, -~;σου13ό.λι ~;ον ;Μούσκο και θα τ-ον τιοντίσουν με μία τορτιιλη 

'Ί~ 
βυθού; 

ΜΑ;ΡΤΥΣ. Ακριβώς όη - θα σκοτώσουνε τον Μακάριο θα τον στε ίλουνε 
1 

στο . Μτιοyάζ~ 1:{.α~ θα, του ρίί;ουν και μία βόμβα [:Ιυθοό . 

\ 

Κ(;ΊΝΣΊ\Α)'{Ι'J::ΝΟΣ MΠj\.N'J'QYJ;\AΣ\ Το ακούσατε: αυτό εσείς ο ίδιος; 

KrJNΣ'rANTINOΣ ΜΠΑΝΤΟΥ13ΑΣ , Ευχαριστώ1 κύριε: μάρτυς, 

ΠΡΟΕ?,.J?QΣ (Χρίστο9 Μπαραγιάννηςϊ Παρακαλώ τον κ, Λιβανό να τιάρει το 

λόγο, 

ΔΙΟΝΥΣJΟΣ ΛJ'ΒΑΝΟΣ , Κύριε μάρτυς έχω 1;ρε:ίς ε:ρω-~;ή_ςrε:ις; Θα ήθελα τιρώτα 
1 

να, μου κάνετε: μία, διευκρίνηση , για τα λάφυρα που είπατε: προηγουμένως 

01ωίε:ς ακούσατε τις 

' 

http://s??13?.??/
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2/2 Ω 

οποίες και απαγορεύσατε , και τους πυροβολι σμούς στο Τουρκικό χωριό 

το οποιο ε~:πατε δεy ςέρaτε .; 

ΜΛΡΤΊΣ, Ή,αΥ μακρύτερα αυτό, 

Δ.ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛJΕΙΑΝQΣ, Τί ε;ννοούσα~ε "λάφυρα και πλιάτσικο~ Πήραν οι 

1 
ΜΑ);'ΤΥΣ,. Αυτc,1 ρώ,ηΟ"Q., ττου τα βρήκατε j Μου ε t ττε: ο Ντάνας ότι αυτά 

μα,ς; τα, έξ)ωσε ο κ, Ι!α,ττα,ΥΙ.>ά.Υνης, Λέω ττοt τ·α βρήκατε . .Μου λέει δεν 
Ι / 

ςέρw, ,α, β'ρή_):{Ο,\!ε , 

Δ;ΙΟΝΥΣΙ.QΣ Λ;Ι:ΒΑΝΟΣ , Ο~ ό,yθρωπο~ αυτ·οζ α,πό ττού ερχόyτουσταν; 

1 
ι,1'1 

J'¼):;'+ΥΣ, Μου φς~, ~ yετα~ (μετά, την αποστολή τους γύρισαν μέσω της ναυτι-

κή_ς; διοικήσεως, ηα,τί αλλιώς δεν δικα,ιοJωγείται ττοJ τα βρήκανε αυτά. 

κρίςπ ις, ~γώ σο,ς ρωτ-ώ Qυγκεκριμένα, Μήπωι:; αυτά τα λ,άφυρq, τα πλιά-

τσ~κα. 1 τα"(:\ούτηί;qy" αυτοί,; Πώς μπορούμε να ε;Gμα,στε βέβαιο~j Σας 

ε(πα,ν ότι τα έδωςιε ο δ~ο~κητής για να μη_ν τους χώσι;;τε μέσα σαν 

κ(Ι,έφ-τ;ες, Θα, μττορούqαν να σας το πούν 1 να.G ή όχι;. 

ι;\,οι• 

έδωσε ο Πατταγιά,yνης; Και δεύτερη ερώτησn Ύύρι;ν αττό αυτό(ότι επιμένετε 
.r') 

και στην αναφορά σας αλλά και σήμερα εδώ,και μου κάyει εντύπωση 

~Jiι1ιV ' r 

http://????s?.qs/
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3/2 Ω Ζ.Β. 2-10-86 

Εδώ κατεστράφ&1, η Κύπρος εδώ έγινε απόπειρα κατά του Μακαρίου, έγι
ι 

ναν όλα λίμπα, γιατί εσείς μένετε σ'αυτό το στοιχείο; Είναι τόσο 

σημαντικό τάχα δύο-τρία τραν$ίστορs και ένα κυνηγετικό όπλο να τα 

αναφέρετε σε πολεμικές αναφορές και να λέτι.ε στην εςεταστική 

επιτροπή; ;πέστε; μου πώς το αιτιολογείτε αυτό; 

MAPTYp, Με συγχωρε, τε , Πρώτον1 δεν το δημιούργησα I άν δεν απατώμαι 

κύριε βουλευτά με ερώτησαν. 
1 

ΑJQΝΥρΙΟρ ΛJΒΑΝQΣ. , 'JΌ έχετε στην αναφορά σας, 

ΜΑ.ΡΤΥΣ , Το έχω αυ~;ό στην ανaφορά •μου γιατί μόλις ήλθα εςιστορώ όλα 
f 

όπwς τςχ, ε(χι;χ, σ~;-ο μυc,λό μου, είτε ήτα.ν σημαν~;ικά, είτε ήταν ασήμαντα . 

_ ιο.. 
fαι δεν εί,πι;χ, όη l;O\Jς έδωQε ο κ. Παπαγιάννης , Είπα ότι μου είπε ο 

) 

~, Ντά,νος, 

'Οτι ~Qχυρί,στηκαν αυτο~ δηλαδή , 
) 

:r)Ξ:~jΡΓJ.ΌΣ ΠΑΝ;ΑΓ;['ΩΤΟΠΟΥΛΟΣ , Είπςχ,τε ότι ε ίδατ-ε τον Παπαγ ιά,ννη, 

όπwς ~ςΗ ς:9είς1 ότ,~ αυ-ι;-ο ί, πλιατσ~κολογήσανε και ·γ ι α να δικαιο?-ογηθούν 

σ·εσάς •• .. 

/') f:'ΡΤΥΣ. Μπορει Ι:Ιεβαίως. 

,6f;ιiv \ ΑΚ 
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(Ω) 

1 /1ΑΚ Ε .Σ. ) 2.10.1986 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεύτερη ερώτηση: πόσες τορπίλλες έφεραν εκείνες 

OL συγκεκρLμένες τορπLλλάκατοL; 

ΜΑΡΤΥΣ: ΤέσσερLς η κάθε μία. 
/ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Μας είπε ο προηγούμενος μάρτυς, ότL σε μία περί-

πτωση καL σε ακόμα μLά δεύτερη περίπτωση, μία τορπίλλη αντί να πάεL 

προς τον στόχο της ή προς την θάλασσα, κτύπησε την ςηρά. Συνέβηαν 

τέτοLα πράγματα ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Πότε, δηλαδή στην Κυρήνε Lα; 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Δεν ςέρω πού καL μάλLστα ότL είχε σαν συνέπεLα 

εσας καL κάποLον άλλον να ζητήσεL να πάτε ΣτρατοδLκείο καL απόσπασμα . 

ΕίναL αλήθεLα αυτά ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Τορ1ίίλλη; 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : ΜάλLστα, καL πήγε στην ςηρά. 

ΜΑΡΤΥΣ : Τορπ L λλά κατος J,(Q, L όχ L τορπ ί λλ η. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Ακόμα χεLρότερα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Η άποψή μου, εnεLδή αναφέρομαL όσο μπορώ σε γεγονότα, 

προσπαθώ πάση θυσία αντLκε LμενLκοςνα είμαL καL όχL να ρί χνω , δηλαδή 

σε ανθρώπους λάσπη. Δεν μ'αρέσεL αυτό το πράγμα. 
1 

Στη τορπLλλάκατο αυτή, 

,Qι ι~U 
ό~ήσαμe από το λ LμανάκL του 
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2/1ΑΚ ( Ε.Σ. 2 .1 0 . 1986 

sr 
Μnογαζί ου, η μία σας είπα ότι χάλασε και μπήκε μέσα και με την 

άλλη, με κυβεpνήτη τον Κανδαλέnα, εγώ επέβαινα ως Διοικητής. Βαδί-

σαμε , λοιπόν στο Σέλαμις-Μnέη, δηλαδή nεp ί nου 4 ~-νοτίως.Εκεί 

με τις μηχανές αναμένες nεpιμέναμε την έλευση του σκότους, μήπως 

τυχόν nαpουσ ιασθούν στόχοι να έλθουν για απόβαση αnό την nλευpά 

εκείνη . Δεν έγινε αυτό, και επειδή χάλασε η μία μηχαν ή, μου ειση-

γήθη ο Κυβεpνητης Κανδαλέnας να γυpίσουμε στη βάση . Αφού είδα ότι 

δεν υnήpχαν στόχοι αnό εκει, το έκανα αποδεκτό, διότ ι όπως σας είπα ..• 

Δ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Μας τα είπατε αυτά, κύpιε μάpτυς . Πέστε μας 

nως καβάλησε η τοpnι λλάκατος στην ςηpά . 

ΜΑΡΤΥΣ: Θα σας nω αμέσως. Όnως nλέαμε npoς την βάση , χαλάει και η 

cv ' 
r Δ.1"'οf<ψ,ytιι1 
Ι ◊λ~\"-1 \ "<¼ άλλη μηχανή. Λίγο npιν χαλάσει είδα εγώ ότι η nλώpη μας ήταν npoς 
f1~e.b,ι!,t ~\, 
i ( ΙΑ<λ; ιΨι"-' (.;'( <> ~ 

', / • ς ' " '~,, 
ν,"': 'V ~~""°' :'1"' την 
6f.f,._:, ,,.p,;, ~ω'- i 
\~(" ι)L~.:,_, f-,.,<><~ , , 
>c.;v,o.\ S'Ψ~· α~-λά:σσ~_~b-&s και μου λέει ο κυβεpνήτης Κανδαλέnας " μην 

Ί;."'""'r-'- • ~ιο.;5.., 
5 .__,V<::.vv .ov':.., b4v' 
~~τ.;,,, Ν 3/4G,! ανησυχείτε , κύpιε Δ ιοικητά , βλέnω ". Αμέσως μετά και ενώ ε ί χα το pα-
0 1a, \' ο. ΞΊ .;τ,,,λ<'("-'"' ..) 
λ "~ "''tv\1.. c, c, ''°" 
'°-r-"f _ ''f •''•\G-•ς ιi δ ιοτηλέφωνο στα χέpια μου χαλάει και η άλλη μηχανή . Μένουμε''Έυλάp-

μενοι: Είχε nυκνό σκοτοr 
~ ;.,.,λ ι 

κα ι αnό~αλασσ«~ npoς την ςηpά; ~ηλαδή, 

αυτό το βουβό κύμα , όnότε τους λέω κυττάΕτε να βάλουμε μnpοστά τη 

μία μηχανή τουλάχιστον, για να μnοpέσουμε να nάμε στη βάση . Μέχp ι nου 

να βάλουμ~τnν άλλη 
/ (2,~ 

\ ~ 

μηχανή αnό 1-2 λεnτά 

http://vv.ov/
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3/1ΑΚ ) ( Ε . Σ. 2.10.1986 

κάθησε σε μία ςέpα . Αυτό ακριβώς . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Αυτό το αναφέρετε στην έκθεσή σας; 

ΜΑΡΤΥΣ : Βεβαίως, ακριβώς κα ι στην πρώτη και στη δεύτερη. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Είναι γεγονός αυτό, nου μας κατέθεσε ο κ. Παnα-

γιάννης , ότι ζήτησε την δίωςή σας για τα γεγονότα αυτα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό nου έμαθα εκ των υστέρων είναι ότι έχει γράψει ... 

Δ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Άλλο το φύλλο ποιότητας. Εγώ ρώτησα αν ζήτησε 

να στραφε ί η Δικαιοσύνη εναντίον σας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το ςέρω εγώ . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Μα , δεν θα το ςέρατε , αν έιχατε κατηγορηθει ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Όχι . Το μόνο είναι το εςής : Όταν έκανα την αναφορά μου 

και με φώναςε ο κ . Εγκολφόnουλος και τότε έγινε ΕΔΕ, δηλαδή ένορκος 

διοικητή εςέταση , ο εκτελών την ΕΔΕ τότε Πλοίαρχος Μεταλλινός , ε ί nε 

ότι στην nερίnτωση τη ς τορnιλλακάτου , θα γίνει άλλη ένορκος διοικητή 

εςέταση . 

( ζ. ) 
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( ΑΚ ) 

1/2ζ; ΒΠ )/2.10.86 

Και εγένετο αnό τον νυν αρχηγό του Ναυτικού τον Παππά, ο οποίος 

στο πόρισμα βέβαια έβλεπε την ουσιαστική ευθύνη του κυβερνήτη 

αλλά και την τυπική την δική μου.Οπότε ο κύριος Εγκολφόnουλος έβαλε 

και σε εκείνον και σε εμένα μια επίπληςη. Αυτό είναι. 

ΔΙΟΝΥΣ ΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ: Αυτό ήταν όλο . 

ΜΑΡΤΥΣ : Μάλιστα. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ : Και η τελευταία μου ερώτηση . 

Σεις υπηρετήσατε ως υnασnιστής του Εγκολφοπούλου όταν ήταν 

ΜΑΡΤΥΣ: Το 1966, 1967. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ: Όταν έγινε αρχηγός του εnιτελείου Ναυτικού όχι 

υπαρχηγός, ο κύριος Εγκολφόnουλος σας εκάλεσε κοντά του; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ: Σας ερώτησε ενδεχομένως τίποτε γύρω απ ' αυτά τα 

γεγονότα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ: Και τον ενημερώσατε; 

~ir---
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2/2i: ΒΠ 2.10.86 to 
ΜΑΡΤΥΣ: Όταν επέστρεψα δηλαδή. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Όταν επιστρέψατε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όταν έγινε αρχηγός. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Όταν έγινε αρχηγός του επιτελείου και αντικατέ-

στησε τον Αραπάκη είχατε επαφή με τον αρχηγό του Ναυτικού κύριο 

Εγκολφόπουλο ναί ή όχι; 
1 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Σας ερώτησε και σεις του κάνατε μια ενημέρωση γύρω 

από τα γεγονότα στην Κύπρο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα και του είπα ότι έχω υποβά~ει μία αναφορά η οποία δεν 

είχε κινηθεί. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Άσχετα από την αναφορά 1 αν σας ερώτησε αν κρατούσε 

σημειώσεις, εάν, εάν, εάν. 

ΜΑΡΤΥΣ: ·οχι. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν έγινε αυτό; 

του 

ΜΑΡΤΥΣ: Σημειώσεις όχι, αλλά ότι με έβαλε να1 εΕιστορήσω τα γεγονότα~ 

ναι. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Και δεν εκρατούσε σημειώσεις; 

ΜΑΡΤΥΣ: ·οχι. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: tlια τελευταία ερώτηση. 

--~ιιw 



254 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

_3~/_2=ζ; ____ B_Π _____ ___;:2:....:•...;;l:....:0c..: • ....;:8...;;6_--t-::!-t i 

Όταν είχε συλληφθεί ο κύριος Εγκολφόnουλος για τα γνωστά 

γεγονότα του Ναυτικού του "Βέλους" και εκρατείτο στο Βοτανικό-αν 

δεν απατώμαι-και γινόντουσαν φρικτά πράγματα εις βάρος του- δεν ήταν 

στο ΕΑΤ όχι1 στο Βοτανικό ..... 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Πρώτα στο Βοτανικό. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Εκεί ςέρετε ότι τον εςευτέλισαν βεβαίως τον ναύαρ-

χο αυτόν, κλπ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Το έμαθα . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ποία ήταν η στάση του τότε αρχηγού του Ναυτικο~ 

για την γνωστή πια αυτή κατάσταση για το πως εςευτελίζ;ετο ένας ναύαρ-

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ δεν ήμουνα εδώ. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν είσαστε , αλλά τι εμάθατε; Διότι αυτό είχε 

γίνει γνωστό n~ά. 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό που έμαθα ήταν ότι του έκανε πάρα πολύ κακό και στην 

υγεία του. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Άλλο του Εγκολφόnουλου. Πως αντέδρασε λέω η 

η ηγεσία του Ναυτικού προ αυτού του φαινομένου_,να εςευτελίζ;εται ένας 

ναύαρχος από τους ναύτες. 

Δεν γνωρίζ;ω. 

~ [fv{& 
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Εντάςε ι. Καλώς , ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( χριστος Μπασαγιάννης): Παρακαλώ τον κύριο Δασκαλάκη να 

λάβε ι το λόγο 1 αφού προηγουμένως-επειδή δεν κατάλαβα καλά~μου πειτε 

κύριε μάρτυς . 
/ε τιμωρήθητε με επίττληςη εσείς αττό τον ναύαρχο Εγκολφόπουλο'και με 

εττίττληςη ο άλλος. Ποιός άλλος; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ο ΚανJαλέττας ο κυβερνήτης. 
1 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) : Ο κυβερνήτης; 

ΜΑΡΤΥΣ : Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) : Για την αττώλεια τηy τορττιλκάτου; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μττασαγιάννης): Όχι αττώλεια για την ττροσάραςη όττως 

) 

το λένε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μττασαγιάννης) : Παρακαλώ τον κύριο Δασκαλάκη να 

λάβε το λόγο . 
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rΕΩΡrΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Μπορείτε να μου πείτε γιατί ο Παπαγιάννη ς διέ-

/σας 
τα!;ε να επιβιβασθεί ένας από τους α!;ιωματικούς στο "ΛΕΒΕΝΤΗΣ"; 

, . ~ ψ , , 
Υnηpχε εΆει η α!;ιωματικων, υnηρχαν κενά, ποιός ο λόγος; Αρνήθηκε ο 

ΚανJαλέ nας;; 

ΜΑΡΤΥΣ: Για να κάνει βάρδιες είπε επειδή θα κουρα!;:όταν ένας συνέχεια 
Ι 

μέρα νύκτα 1 να είναι μόνος του ο κυβερνήτης. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Δηλαδή θα τον έκανε βοηθό του, συ,tκυβερνήτη , 

πώς; Δεν υπήρχε επάνω στο " ΛΕΒΕΝΤΗΣ " άλλος α!;ιωματικός; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αν δεν απατώμαι 1 αν υπήρχε ένας ελληνοκύπριος .... 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Ήταν μόνος του .... 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

rΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: / fEJ Ί; ι,ιcv Γ Ι 
επίσης ; Ι;·φυγαν δύο "ίσcγιι:]:Jο ua.τf/JI 1/ 

1 

μία σχεδόν αύτανδρη βυθίστηκε στον ΑΤΤΙΛΑ, ----------- και 

η άλλη βυθίστηκε αλλά με τραυματίες, τον Βερύκιο κλπ. πριν καν συμμε-
) 

τάσχουν σε επιχειρήσεις. Έτσι δεν είναι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Με συγχωρείτε; 

ΓΕΩΡrΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Δεν είχαν προφθάσει να βάλουν ,κατά του εχθρού 

τίποτα; Κατά την πορεία έγινε αυτό; 

2Θ 

http://ua.tf/JI
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t tf 
ΜΑΡΤΥΣ . Από όσα έμαθα, όχι δεν ειχαν προλάβει . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Κατά την πορεια 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα. Πιθανόν, από όσα έμαθα ... 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ . Νομί~ω ότι δεν επήλθε συνεννόηση . Προφα-

νώς δεν κατάλαβε ο κύριος μάρτυς 
; 1 

το ερωτημα Uας κύριε Δασκαλάκη. 
ι 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Νομί~ω ότι μου απάντησε 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χριστος Μπασαγιάννης). Κύριοι συνάδελφοι παρακαλώ 
Ι 

τον κύριο Δασκαλάκη να συνεχισει, χωρίς νά διακόπτεται . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Νομί~ω κύριε μάρτυς ότι μου απαντήσετε 
1 ! 

Κατά την πορεία για συνάντηση του εχθρού και πριν έλθουν 

~ 
σε σύγκρουση με τον εχθρό οι δύο τορπιλάκατοι εβυθ ί σθησαν , η μία 

αύτανδρη και η άλλη με όλους τραυματίες 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Πο~ οφείλεται αυτή η αποτυχία 'Ήσαστε 

ο διοικητής, 

ΜΑΡΤΥΣ . Με συχγωρείτε . Σε αυτό δεν μπορώ να πω μετά πλήρους 

βεβαιότητος ότι δεν έβαλαν 

ΓΕΩΡΓΙΟ~ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Έστω 

ΜΑΡΤΥΣ . Πρέπει να το πω, για να έχω ήσυχη την συνείδnσή μου . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Δεν είναι αυτό το κύριο ερώτημα . 'Αλλο 

() 
)i___---

-"t] 
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είναι το ερώτημά μου . Πο~ οφείλεται αυτή η αποτυχία 

Δύο τορπι~άκατοι έφυγαν και οι δύο βούλιαςαν . Οφείλεται σε 

αδυναμία του προσωπικού, σε μηχανήματα που δεν ήταν καλά, σε 

κακές; διαταγές; 

ΜΑΡΤΥΣ . Νομί6ω ότι έστω και καμικά6ι να τις χρησιμοποιήσει κανείς 

ι 

αυτές; θα πρέπει να είναι σαφn~ ότι μόλις; βγείτε , προετοιμαστείτε, 
/ 

ας; πούμε1 για τορπιλλική προσβολή , μόλις μπορέσετε . Αλλά συμβαί-

νει , δηλαδή ήταν οι συνθήκες τέτοιες που ού~ε αυτό μπορούσε να 

το πει , γιατί δεν είχε εκσπάσει τίποτε , δηλαδή δεν είχε εκσπάσει 

ο πόλεμος; 
1 

ε ισετι., 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Ομολογώ ότι δεν σα5κατάλαβα. Και νομίCω 

ότι ούτε οι κύριοι συνάδελφοι .Μπορείτε \.α. επαν:Jλάβετε την απάντησή ςα.ς; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ . Το" καμικά6ι "τι σημαίνει 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ . Έχετε πάρει στραβό δρόμο και δεν με αφήνε-

τε να σας; βοηθήσω . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Αν ο κύριος; Πρόεδρος; το επιτρέπει , εγώ 

δεν έχω καμία αντίρρηση κύριε ναύαρχε. 
Ι 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ . Κύριε Πρόεδρε θα μιλήσω σαν απλός; ακροατής. 
Ι 

Θα έλεγα να προηγηθεί ο κύριος; Βασιλειάδης του κυρίου Δασκαλάκη . 

nι 1 ; ι ,? /1 
/ tι /1>1'' ί,,,-1~/ ,' y;4( / 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Αυτό θα έλεγα τώρα. Θα nαρα-

καλέσω τον κύριο Βασιλειάδη , μολονότι προηγούνται άλλοι . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ . Δεν έχω καμία ερώτηση , κύριε Qρόεδρε, αλλά 

αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας και είναι φυσικό 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Καθόλου απίθανο. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ . Νόμισα ότι θα μπορούσα να διευκολύνω. 

Το ερώτημα ετέθη, αν η τορnιλλάκατος ούτε καν έλαβε μέρος 

στην επιχείρηση 

Πρώτον ερώτημα , για να καταλάβετε το σκηνικό : Η απόσταση 

αnό το στόμιο της Κυρήνειa,S , εκεί nου αnέnλευσε η τοnριλλάκατος 

και του εχθρού, πόσα μίλια ήταν 

ΜΑΡΤΥΣ . Περίπου 3 μίλια. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ . Δηλαδή η απόσταση των πυροβόλων του εχθρού 

ήταν 18.000 γυάρδες, 9 μίλια, οι τορnιλλάκατοι ςεκίνησαν αnό 

3 μίλια. Άρα αnό την αρχή άρχισε η επιχείρηση, με το ςεκίνημα, 

αμέσως 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Άρα ήταν καταδικασμένες , κύριε ναύαρχε 

Αυτό ερωτώ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ ΙΛΕΙΑΔΗΣ . Εγώ Jέρω, αλλά θα μας το nε ι ο κύριος ·μάρτυς . 

~-
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Έλαβαν μέρος στην επιχείρηση , ςεκίνησαν, εν επιχειρήσει έγινε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Αυτό είναι το ερ~τημά μου λοιπόν 'Ηταν 

καταδικασμένεc , όταν διετάχθηκαν να ςεκινήσουν την επιχείρηση 
/ 

όπως λέει ο ναύαρχος και ποL οφείλεται αυτό Σε κακές δ ιαταγές, 

1 
σε κακούς κυβερνήτεc, σε κακά μηχανήματα ή δεν ςέρω τι άλλο μπο

/ 

ρείτε να μου πείτε 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ο Αυτό εννοούσατε f όταν είπατε ΙΙ καμικά-

ζι " 

ΜΑΡΤΥΣ • Περίπου. 

1 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Δηλαδή τι "περίπου"; Έχσuμ& θύματα εδώ, 

1 
πνιγή αν άνθρωποι . Θα πρέπει να το δούμε . 

(2Β) 

~ \ . 
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-----------------------------6--IJ-----------

ΜΑΡΤΥΣ : Νομίζω ότι ο Παnαγ ιάννης βρισκόταν σε nλήρη σύγχ_υση._ j,ηλα-

6ή να nει στις τορnιλλακάτους μόλις βγείτε κτυnήάτε τα .αντιτορnιλλι-

1 
κά; Πως να το nε ι εκείνη την ώρα/ όταν 6εν Ε έρω τι εντολές έnα ιρνε 

από nάνω: 
/ 

Εάν 6ηλα6ή 6εν είχ.ε κηρυχθεί ο nόλεμος 6εν είχαν αρχ_ίσει 
) 

να βάλουν ακόμα τα αεροσκάφη κλn αυτοί βρισκόντουσαν εκεί στα 3 μίλ ι α 
) 

οnότε νομίζω_γιατί όλες αυτές είναι εκτιμήσεις μου-ότι 6εν 

μnορούσε να τους nει βγtστε έf,ω και nροσβάλι:ιτε τους στοχους. Gnότε 

εκ των nραγμάτων εγώ αν ήμουν 6εν θα τις έβγα ζα. 
) 1 

ΠΡΟΕΔΡ•ΟΣ (Χρίστο ς Μnασαγιάννη ς ): Γιατί δεν μnορούσε να το nειj 

ΜΑΡΤΥΣ: Διότι σας είnα ότι εάν τυχόν δεν εnρόκειτο να γίνε ι nόλεμο ς 
1 ,,, 

εnει6ή αυτά βρισκόντουσαν στα 3 μίλια/είχαν nαραβιάσει βέβαια τα 

χωρικά ύ6ατα 1αλλά όταν nαραβιάζονται τα χωρικά ύδατα ο άλλος αρχ ί Γ. ει 
) 

καf κτυnάε ι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Όχι λέω τούτο. Αυτή η nαραβίαση 

με nόσα αντιτορnιλλικά; 

ΜΑΡΤΥΣ:Με 3 ή 5. Πέντε νομίζω , ότι γράφω. 
_) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Ο αnοβατικός στόλος δεν nροστατευό-

ταν αnό τα αντιτορnι λλ ικά αυτά; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν nιο μακριά τα αnοβατικά, αυτή ήταν η προστασία τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Φαινόταν o_Q_ n nοο~βααττιι,κός στόλος ή 

,JLΛW ~~ 
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δεν φαι.νόταν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Λένε ότι. φαι.νόταν . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγι.άννης): Λοι.πόν όταν έρχονται. τα αντι.τορπι.λ-

λι.κά σε χωρι.κά ύδατα και. έχουν από κοντά τους αποβατι.κό στόλο πλήρ~ 

λέτε ότι. έπρεπε να περι.μένΘνν, γι.ατί ΕLναι. νοοτροπία πολύ τυπι.κή 

και. ςέρετε οι πόλεμοι δεν γίνονται με τον τύπο αλλα γίνονται. με 
) 

την ουσία. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύpιε Πρόεδρε, εάν τυχόν αυτοί ανέστρεφαν και έφευγαν/είναι 

σύμφωνα με τι.ς πληροφορίες τι. εκτι.μούν 
) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγι.άννης): Από που έπρεπε να περι.μένει. εντολή 

ο κύρι.ος Παπαγιάννης για να κτυπήσει; 

ΜΑΡΤΥΣ: Κατ'αρχήν εάν τυχόν είχαν αρχίσει εκείνοι πρώτο~ οπωσδήπο-

τε δεν έπρεπε να περ"μένει από κανένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγι.άννης): Επιτέλους τουλάχιστον να το 

ακούσουμε από ένα αΕιωματι.κό αυτό το πράγμα)"ι.ατί μέχρι τώρα ακούμε 

ότι έπρεπε να περιμένει διαταγή από το ΑΕΔ. Λοι.πόν έπρεπε να κτuπή-

σει αν άρχιζαν εκείνοι. . , :Μα εκείνο_, νομίζω εγώ είχαν ήδη nαραβι.ά-

σει. με 5 αντι.τορπι.λλι.κά και. με αποβατι.κά σκάωη σωpεία. 

ΜΑΡΤΥΣ: Είχανπαρα4ι.άσει. αλλά σας είπα \ • επει.δή παραβι.άστηκε θα αρχί-
1 

σει. τον πόλεμο; 

http://??.??/
http://????.??/
http://ap?�at?.??/
http://t?p?.??/
http://????.??/
http://a?t?.t??p?.???.??/
http://ap?�at?.??/
http://epe?.d?/
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7D 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Γcα να τελεcώνω κύρcε Πρόεδρε,4ν κατάλαβα καλά 

ή έπρεπε η εντολή να είναL έF,οδος καc βολές αμέσως ή όχL έFοδος. 

Αυτό εννοείτε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτή είναc η εκτίμησή μου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ : Καc η τελευταία ερώτηση. Το " Λεβέντης" στην JΊάφο, 

ελέχθη εδώ ότc καc δcαταγή να έδωσε να κτυπήσεc ήταν τόσο μακρcά το 

" Λεβέντης " από την παραλία l μίλc καc 2 η · πόλΙ:J ς; μέσα J που το βεληνε-

κές των πυροβόλων δεν έφτανε . Tc λέτε ετι'αυτού; Άρα δηλαδή καc αν 

έβαλε κάπου στη παραλία, κάπου σε κάποLα αμμουδLά, κάπου στη θάλασσα 

πέσαν OL βολές . 

1 

ΜΑΡΤΥΣ: Όπως καταλαβαίνετε δεν έχω άμεση αντ~ληψη από πόσο μακρcά 

έβαλε αν τυχόν πραγματLκά έβαλε στην κατωκ~μένη περLοχή καL σκότωσαν 

' 
ανθρώπους, δεν τα ςέρω εγώ αυτά, αυτό μόνο που άκουσα είναL ότιως 

γράφω στην αναφορά μου 

σε σένα έλεγε στο "Λεβέντη" έπεσε η Πάφος. 
! Ι 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Εγώ άλλο ρώτησα. Υττήοχε αδυναμία αν ήθελε. να 

βάλεL καc στο ψητό; Δηλαδή OL αποστάσεLς ήταν τέτοcες ττουδεν μττορο6-

σz έστω καc αν ήθελε; Τον χώρο τον F,έρετε . 

ΜΑΡΤΥΣ : 'Οχ L . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ : ΕυχαρLστώ. 
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4/2 Β Ε.Κ. 2 .10. 86 

11 
ΑΝΑΣΤΑΣ ΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ: Κύρcε Πρόεδρε μία ερώτηση nαρα1~αλώ δcευκρc-

νcστcκή επί της αμέσου προηγουμένης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγcάννης): Ορίστε κύρcε Παnαληγούρα . 

(δ) 
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(2ΒΕ) 

1/2 δ (Γ.Π) 2.10.86 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. Σε σχ_έση, δηλαδή, με το σκόπιμο της εF,6-

,δqυ. iαπ;,.: αρχήν των τορπιλακάτων και της προσβολής των αντιτορπιλι-

κών αn'αυτά. Το κρισιμο για μένα είναι το εF,ής: Μιλάμε για nοιά 

ώρα,κύριε μάρτυς; Πότε βγήκαν οι δύο τορπιλάκατοι; 

ΜΑΡΤΥΣ. Στις 5.lΟ'nήρα το σήμα απόπλου τους. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. Και έστω -είναι αμφισβητούμενο- αν προσ-

βάλλεις ή δεν προσβάλλεις αυτ6ν τον στόλο των αντιτορπιλικc(1ν. 

Αλλά δεν είχε προηγη&εί αεροπορική επιδρομή; 

ΜΑΡΤΥΣ. Εκείνη τη στιγμή, όχι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. Τί &α πει, , εκείνη τη στιγμή; Μέχρι τότε 

υπήρςε καμμία επιδρομή; 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι, εγώ τουλάχιστον δεν F,έρω καμμία μέχρι εκείνη την 

στιγμή επιδρομή αεροπορική. Για να τελειώσω σ'αυτό, ή ταν το nρώ 2. 

το πράγμα που άκουσα και κατάλαβα, ότι έχουμε πόλεμο. Όταν είπε 

"βαλλόμε&α, βαλλ6μεiίτα", τότε κατάλαβα ότι πράγματι αρχί(:ει πόλε-

μος ε.κέ ί μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγ ιάννης) . Παρακαλώ τον κύριο Kάnno να λσ,-

βec το λό~UΥ 

http://e.??/
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2/2 δ (Γ.Π.) 2-10-86 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Κύριε Παπαδάκη)πριν από τις 9 του Ιούλη 1 ο 

~σ-τ~ 
Ιbτ.αγιάννης σας είχεfει για ανατροπή του Μακαρίου, για πραςι-

κόπημα. 
) 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Πότε περίπου; 

ΜΑΡΤΥΣ: Άρχισε κατ'αρχήν να λέγει περί του ότι δεν πάμε καλά 

και πρέπει να φύγει ο Μακάριος από τον Απρίλιο του 1974. Κατά 

καιρούς έλεγε διάφορα, δηλαδή θα τους πατάςουμε, ότι θα μας σκο-

τώσουν οι εφεδρικοί . Βέβαια για να είμαι σωστός και με την συνει
J 

δησή μου, όπως προσεφέροντο, όπως ελέγοντ~ είχε δημιουργηθεί μία 
) 

εντύπωση, ότι εμείς δεν ~ίμαστε αρεστοί εκεί, στην Κύπρο• ~αταλάβατε; 

Και έλεγε διάφορα. Αλλά έλεγε την μία το ένα 1 την άλλη το άλλο, δη-

λαδή)πότέ δεν παίρναμε στα σοβαρά αυτά τα οποία έλεγε ενίοτε. Δη-

λαδή 1 πραγματικά δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε στα σοβαρά 1 διότι ο 

άνθρωπος χωρίς να θέλω νcl~ατηγορήσω,είχε μια έπαρση πάντοτε και cc. 
) 

. μας εφέρΕ:το, λίγο έτσι .,σαν να απείχε 15 τάςεις από εμένα. 
ι 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Δεν μου λέτε, στις 9 που σας κάλεσε εκεί όλους 

τους αςιωματικούς ποιό ήταν το συγκεκριμένο που σας είπε; Σας είπε 
i 

Ότι έχουμε εντολή από το ΓΕΕΦ-,... από πού.,..και ότι θα γίνει την νύκτα 

~ ) LΊ?--ί)ψ -



267ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

3/2 δ (Γ.Π.) 1 ι; 2-10-86 

στις 2 η ώρα στις 15 το npαςικόnημα; Τί συγκεκριμένα σας είπε; 

ΜΑΡΤΥΣ: 'Οτι από την Κυριακή το nρω'ί να φορτωθούν ναύτες οπλισμένοι 

και υne.Ειωματικόί κ.λ,n, \λωκαθ'ομάδες να πηγαίνουν στην Λ!Ξ;υκωσία_ 

Να συγκεντρωθούν σε ένα στρατόnεδοτης μοίρας καταδρομών- 31 εάν 
) 

δεν απατώμαι- και από εκεί στις 2 ή ώρα την νύκτα που θα εκδηλωθεί 

το nραςικόnημα να πάμε να συλλάβουμε διαφόρους πολιτικούς και μή 

πολιτικούς σημα'ίνοντα πρόσωπα. 
) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Ποιούς, 
/ 

~ΑΡΤΥΣ: Εμένα 7θυμάμαι συγκεκριμένα ) με είχε βάλει να συλλάβω 

τον κύριο Κληρίδη. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Πώς το εςηγείτε αυτό ) nου μπροστά σε τόσους 

αΕιωματικούς σας κάλεσε; Αφού πρόκειται να κάνουν nρας. ικόnημα 

•~ -- ' nοιοί 
ν'r,,.' :'lft' •\ ._,v~ 

έπρεπε κάπως συνομωτικά!να ςέρουν rnερίnου θα είναι αυτοί που 
θα συμφωνήσουν, να τους ψαρέψουν ας πούμε 

1 

ΜΑΡΤΥΣ: Γι'αυτό σας είπα nροηγουμένως) ότι δεν τον λαμβ~ναμε σοβαρά ) 

dταν ήλθε και μας είnε 7 ότι αυτό το πράγμα το ςέρει ο κύριος Μnονά-

νος 1 ο Ιωαννίδης και νομίζ;ω _ ότι είχε πει και ο~'πρόεδρος της Δημο-

κρατίας"1και από την Κύπρο ότι το ςέρει ο διοικητής ή υnοδιοικη-

G,\IOVJ ' 

τής της ΕΛΔΥΚ 1 \κομnόκης και είπε και άλλα δύο λόγια. Λοιπόν ?ταν 

αυτό το πράγμα το ςέρουν τόσοιnολλοί J μα$είnε 6-7 άτομα και το 

έλεγε ανοικτά σε άλλους 8 αςιωματικούς 1 nώς μπορεί κανείς να πιστέ -

Ψει.~y nραγ~ατικά 

·-✓ trLι ~ 
αυτό ήταν μυστικό "αι ότι~ ' έ " vα γινει τ τοιο πράγμα; 

(2ΒΑ ) ~ 
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(2δ) 

1/2ΒΑ Α.Μ. 2-10-86 

--------------------------------1 j 

Δηλαδή δεν ςέρω. Εγώ τουλαχιστον δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό 

το πράγμα ~τι 3α γCνει. Αλλά δεν ήμουν όμως και εκατό 

τοις εκατό σίγουρος ότι δεν 3α γίνει. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Σας εCπε τCποτε γιατί 3α κανουν το πραςι-

κόπημα; Δηλαδή να ανατρέψουν τον Μακαριο κλπ. Αλλά γιατι πράγμα 

3α γινόταν το πραςικόπημα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Για την Ένωση. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Για την Ένωση. Το είπε κα3αρα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι 1 το είπε κα3αρά. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Πως χαρακτήρισε το ΝτενCση και κάποιον 

άλλον που αναφέρετε στην έκ3εση σας, τσ όνομα του οποίου δεν 

3υμάμαι j 

ΜΑΡΤΥΣ: Το Ντενίση τον είπε' 1 βλάκα0 και το Λαγάκο 11 πλέϊϊ-·μπόU'~ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Εσείς τι συμπέρασμα βγάλατε; Ότι αυτός 

ήταν μυημένος / οργανωμένος κλπ ; Βέβαια)προηγοuμενα δώσατε μία 

εςήγηση για τσ χαρακτηρα του}ότι δεν τον πα ίρνατε σοβαρά. 

' Ηταν μυημένος/ή πει3αρχικός αςιωματικός; 

ΓJlA, Uλ/ 
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2/2ΒΑ Α.Μ. 2-10-86 

i t 
ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ έχω την εντύπωση ότL τον εϊχαν nείσεL από πάνω. Αλλά 

αυτό που θα nώ είναL καg'υnοκεLμενLκή κρίση - όσο καL να μ'έχεL 

nείσεL κάnοLος αn6 nάνω 1 εγώ που ειμαL ακρLβώς στο σημείο που ςέρω 

την κατάσταση καλύτερα από αυτόν που είναL στο γραφείο, θα nρέnεL 

τουλάχLστον1 αν δεν αντLδράσω 1 να μην υπερθεματίσω. Δηλαδή νομίζω 

ότL δεν έφταLγαvμόνο oL επάνω, αλλά έφταLγαν καL OL κάτω. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Όταν λέτε " (} L επάνω 
) 
από έχετε n ε ί J 

φαίν εταL ότL ε ίναL ο Κομnόκης, ο Γεωργίτσης. Αυτοϊ θα έnρεnε να τον 

είχαν ενημερώσεL, με αυτούς να συνδεόταν. ΌχL 1 βέβαιαμε το ΓΕΝ. 

' Εχετε την εντύπωση ότL είχε από το ΓΕ ·Ν την εντολή; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ςέρω. Πάντως έλεγε ότL έχεL επάνω δLασυνδέσεLς, μίλαγε 

με τα μLκρά τους ονόματα γLα Ιωαννίδη καL γLα κάnοLους άλλους. 

Πάντως έδεLχνε ·~··· 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Οργανωμένος. 

ΜΑΡΤΥΣ: Αλλά εγώ nροσωnLκώς νομίζω ότι κάnoLOL τον διαβεβαίωναν, 

Δηλαδή κάnoLOL του έλεγαν ότL οι ΤούρκοL δεν θα κάνουν τίnοτε,ότL 

ι 

αυτό είναL γLα το καλό. Αυτά όμως εκ έ Lνος τα άκουσε καL δυστυχώς δεν 

κανέναν. Απλώς πήρε αnοφάσεLς αn6 μόνος του. 
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3/2ΒΑ Α.Μ. 2-10-86 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Να πάμε τώρα σ·~να τελευταίο ζήτημα. Εσείς 

γίνατε 

πότε(διοικητής των ναυτικών δυνάμεων της Κύπρου; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όταν παρέλαβα ..• 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: πότε παραλάβατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: πήγα στις 13 Ιουλίου του 1972. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Όχι διοικητής της βάσης. Πότε διαταχθήκατε 

από τον Παπαγιάννη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 10 Αυγούστου, λίγο προ της δευτέρας φάσεως. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Θα ήθελα να σας ερωτήσω κάτι, για το οποίο 

δεν νομίζω ότι μτιορείτε να μου δώσετε τη· γνώμη σας, αλλά εν ττάσι!\ 

ττερ ι τττώσε ι εγώ θα σας ρωτήσω. Μετά την ανακωχή των δυνάμεων επεκτάθηκε 

το ττρογεφύρωμα των Τuύρκων. Και αυτοί ετοιμαζόντουσαν φυσικά να κά-

νουν τον Αττίλα 2. Εμείς 7 τι γνώμη σχηματίσατε - μττορούσαμε να 

αντιδράσουμε σ'αυτή την εττέκταση του ττρογεφυρώματος και τελικά να 

αττοφευχθεί στον α'ή τον β'βαθμό η κατάσταση ττου δημιουργή&ηκε με 

τον Αττίλα 2; 

1 

ΜΑΡΤΥΣ: Η ττροσωττική μου εκτ ίμηση είναι, ότιοπως ήλθαν τα ττράγ-

Και μου δίδεται η ευκαιρία να ττω το εςής, ότι ευτυχώς 
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4/2ΒΑ Α.Μ. 2-10-86 

που ήλθε εγκαίρως/μεταξύ πρώτης και δευτέρα φάσεως, μετά από την 

μεταπολίτ ευση, ο χύριος Καραγιάννης)ένας στρατηγός του οποίου εγώ 

θαύμασα τις ικανότητές του1 διότι χρεια~όνταν διπλωματικότης, χρει-

α~όταν πολλή δύναμη χαι ως άνθρωπος χαι ως αςιωματιχός να καταφέρει 

ήταν 

να διοικήσει αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα.Οι περισσότεροι(χωρίς 

ηθιχό, . Ο ένας εμάχετο τον άλλσ. Οι εν Κύπρω1 χατά χανόνα1 ήταν 

χούντας, σχεδόν όλοι, tίχε να αντιμετωπίσει πάρα πολλά. 

(J41!1 
(2ΠΑ) 
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Είχε ν'αντιμετιι'τιίσει πάρα τιολλά. Είχε ν'αντιμετιι'τιίσει διχόνοιες 
./ 

αλληλο'ύτιοβλέψε(Ι;.ς, δηλαδή σ ένας υτιέβλετιε τον άλλον. Εφόδια δεν 

υτιήρχαν. Δεν ήλθε τ ί τιοτα και ατιό ττάνιι'. Εάν ήταν άλλος; δεν f,έριι' 

αν θα κατάφερνε τίτιοτα. Έγινε το λιyC:,τερο κακό, λόγιι' τιι'ν δυνατοτήτιι-ν 

αυτού του ανθρC:-τιου. Μου είχε κάνει Έντύτιιι-ση, τουλάχιστον εμένα, 

σαν μικρό αf,ιιι-ματικό, γιατί δεν είχα συνυτιηρετήσει με αFιιι-ματικούς 

του Στ:pο,υύ τιοτέ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤl!iΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Δηλαδή)εσεις; λέτε κάτι τιου δεν έχει ειτιιι-θεί 

τιοτέ.Ότι το τιραςικότιημα και όλη αυτή η κατάσταση 'είχε ετιίδραση 

σε όλη τη δ"Lάρκεια τιι-ν ετιιχειρήσειι-ν μέχρι και τον δεύτερο "Αττίλα". 

Δεν είναι έτσι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Έτσι τιιστεύ~. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Ευχαρ ιστC:-, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίσrος Μτιασαγ ιάννης) ΠαρακαλC:- τον κ. Πατιαστεφανάκη, 

( ' 1 !'\ 
να λάβει το λόγο. ,λαμβανόντας υτιόψη την (ΓVLVGί'>') 110.,pal<. ✓1'7 6Ύ) . 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Μάλιστα 1κύριε Πρόεδρε. 

Κύριε μάρτυς, είτιατε ότι, δεν δC:'σατε βέβαι,α βάση στα' όσα 

σας •είπε ο κ. Πατιαγ •ι,άννης, σχετικά με το τιραf;ι,κότιημα 4-5 μέρες τιρι,ν, 

αλλά και, ' ότι, δεν είσθε 100% σίγουρος ότι, δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο 

1~v1/ 112----
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2/2ΠΑ ( Ι. Β. ) 2 .10.1986 

ΜΑΡΤΥΣ: ΜάλLστα. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Η ερ~'τη.σή μου .ε ίνα L η ε ·ςή ς: Με δεδομένο 

ότι εσεις πήγατε να υπερασπισθείτε μία Δημοκρατία καL τη νόμLμη 

Κυβέρνησή της, αφού δεν ·είσαστε 100% σίγουρος ότL δεν θα μπορούσε 

να γίνεL κάτL τέτοιο, ΥLατί δεν πήρατε τηλέφu'νο τον ΑρχLεπίσκοπο 

να τον ενημεp~σετε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Θα σας απαντήσu'. Η κατάσταση εκεL, κύριε Βουλευτά, ήταν 

φοβερή. Ο ένας εκεί μέσα παρακολουθούσε τον , άλλον. Τα τηλέφu'να 

παρακολουθούντο. Θα μου επLτρέψετε να Πu" ότL το δίκιο με τη μία 

κατάσταση , .ε ίναL άδLκο με την άλλη. Ο' ένας το θεu'ρε ί προδοσία και ο 

άλλος. όχL. Αν δεν έχεL κανείς δLασυνδέσεις και δεν είναι άνθρu'πος 

τu'ν πραγμάτu'ν , δε μπορεί εύκολα να το κάνε L. Τουλάχιστον εγ~-, έτσι 

τυχόν 

σκέφθηκα. Να πάρu' τηλέφu'νο,κL ωi / δεν ε ίνα L αυτό, να δημ Lουργηθε ί 

αλόκληρο πρόβλημα, χu-ρ ί ς να υπάρχεL τ ίποτα, λόγιι' μLας επιπόλαιας 

σκέψης ενός αF,Lu'ματLκού; Θα το είχα βάρος στη συνείδησή μου στη 

συνέχεLα, • ότL εγ~- ,θέλησα να κάνu' τσvκαλό. • 'Ηταν πολύ δύσκολη η θέση 

μου εκεί ,μέσα. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Κύριε Παπαδάκη, αυτά τα αντLλαμβάνομαL. 

( 

απ:λή δική μου λογ L κή, αν θα ήμουν εγ~- στη θέση σας, θα ε~ρ Lmια 

http://t?.s?/
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κάποια ευκαιρία, κάποιο τηλέψu'νο απ'έf,u', θα έπαιρνα τον Αρχ ιεnί-

σκοπο και θα του έλεγα: " · 'Ακουσα· ότι θα γίνει αυτό. Δεν λέu' ότι 

θα γίνει , αλλά εν πάση περ ι πτcl-σε ι , το άκουσα. 'Εχε · το και συ υπόψη 

σου". 'Είναι τόσο απλό. 

ΜΑΡΤΥΣ: ' Έχετε απόλυτο 'δίκιο να το Υcέτε αυτή τη στιγμή. Είμαι 

βέβαιος ότι το ίδιο θα· έλεγα και εγcl- στη θέση σας τcl-ρα. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ : Κύριε Παπαδάκη, είπατε όταν σας κάλεσε 

να σας πει · όλα αυτά και το ότι θα έπρεπε να αναλάβετε και συγκεκρι-

μένες αποστολές, ότι εσεις είχατε συμψu'νήσει ήδη με κάmιουςαί:;ιu'μα-

τικούς και του είπατε σε συνέχεια· ότι: "Ξέρεις εμεις δεν συμμετέ-

χουμε". 

Παρ'όλα αυτά -και είναι προς τιμή σας- όταν εκδηλcl'νεται στη 

συνέχεια το πρα!;ικόπημα, ενcl' δεν συμφu-νούσατε, ενcl' είχατε δηλcl-σει 

ότι δεν θα συμμετάσχετε, παίρνετε ένα σήμα που σας διαττάσσει να 

V,, 
προβτrε σε κάποιες στρατιc,-τικές ενέργειες και προβαίνετε σ'αυτές. 

Αυτά τα 6ύο δεν .είναι αντιφατικά; 

( 2ΓΡ) 
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~~ 1 
ΜΑΡΤΥΣ. Όχι, να σας nω γιατί, Διότι όλα αυτά nου έγραφε στο 

) 

ι.( 

σήμα nλην της nεριnτώσεως nου έλεγε στην αντίσταση να εκτελείται 
) 

εnιτόnου κ.λn~1, nράγμα το οnοίο δεν εγένετο, είναι ότι έλεγ1;!'λ'λο. 
f 

nράγματα (εκε ί νη τη στιμή υnήρχε nερίnτωση, Διότι αυτός nάντοτε 

έτσι έλεγε ότι θα εnιτεθεί το εφεδρικό/ότι είναι υnερ της nα-
) 

τρίδος μας, δηλαδή ότι είναι εnί τω καλώ κ.λn. και εnειδή θα 

εnετίθετο το εφεδρικό εναντίον και θα χτύnαγε τους ναύτες μας 

και τους αςιωματικούς και τους υnαςιωματικούς, έnρεnε να υnάρχ ε ι 

μία άμυνα . Όλα αυτά τα μέτρα 1 τα οnο ί α ελάμβανε δεν ήταν εnιθε-

τικά. Δηλαδή έλεγε να nάει στα ΚΑΟΑ, δεν ήταν εnιθετική κίνηση. 

Έλεγε να nάει να nροφυλάςει τους ναύτες στο ΒΜΗ, ούτε αυτό. 

Έλεγε να αnαγορεύσε ι την έςοδο. Πσιά έςοδο; Αnό nοιούς; 

1 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΔ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ. Μάλιστα; Κύριε Παnαδάκη, κοιτάςετε, 

nάντα σας μιλώ έτσι με αnλοϊκή αν θέλετε λογική. 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΔ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ. Αρνείστε να συμμετέχετε και στη συνέ-

χεια εκτελείτε κάnοιες εντολές. Εντολές οι οnοίες δεν είναι μεν 
1 

εnιθετικές, αλλά εάν εγώ δεχθώ ότι εκε ί νη τη στιγμή ο Μακαριώτα-

τος είχε την ευχέρεια να εnιβιβασθεί κάnοιου nλοιαρίου και να 

σηκωθεί να φύγει αnό το λιμάνι, εσείς 

.,...'γί /J/ t Λ / 
Ι 'vf.:L- L,.,/ Ι 

θα τον εμnοδί~ατε. Ουσια-

~ 

http://?.?n/
http://?.?n/
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στ ικά δε, τον εγκλωβί~ατε να μείνει στην Kύnpo και να συλληφ5εί 

ή να φονευ5εί. Είναι . έτσι ή δεν είναι; 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι. Διότι κατ ' αpχήν οι κυβεpνήται και ο Τσαταλός και 

ο Κανδαλέnας δεν 5α το κάνανε αυτό . 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΔ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ . Δεν επ ιμένω πάνω σ ' αυτό . 

ΜΑΡΤΥΣ . Θα μου συγχωpήσετε να συνεχίσω μόνο ότι εάν τυχόν είχαμε 

αnοδεχ5εί αn'αpχής, δεν 5α γ ι νόταν αυτό . Θα γ ι νόταν σφαγή. Θα 

ύ11~ ext 
γινόντουσαν δηλαδή άλλα npάγματα . Δη λαδή μεγάλη αναστολή 

γι'αυτό η συμμετοχή στο npαςικόnημα του ναυτ ικού κατ εμέ, ήταν 

πολύ, πάpα πολύ ελάχιστη, εν σχέσt)L με τα σχέδια που έλεγε ε,.ιε ίνος. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΔ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ . Και κάτι ακόμα κύpιε Πpόεδpε και να τε-
1 

λειώσω εγώ. Ακούσαμε και από σας κ. Παπαδάκη σήμεpα εδώ όπως ακού-

σαμε και από τους npοηγούμενους του Στpατού Ξηpάς)να μας λέν συνέ -

,, ιΝ 

χεια nεnαλαι:;ιμένος ο οπλ ι σμός , τα άpματα δεν μnοpούσαν να κ ι νη5ούν 
Ι 

ι Ι 
δ ιότι ήταν αυτής της npοέλευση ς και αυτού του χpόνου , μας είπατ ε 

εσείς σήμεpα εδώ ότι είχαμε μεν τέσσεpις τοpnιfακάτους αλλά ουσ ι α
ι 

στι .κά δεν ήσαν κατάλληλες για nλόες διότ ι οι μηχανές τούτο, εκεί-

νο , 5α έβγαιναν κα ι μετά δεν 5α μnοpούσαν να γυpίσουν μέσα , όλα 

αυτά δεν ήσαν γνωστά npιν την αποβίβαση ή απόβαση; 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. ~ J1 {1 ,J 
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ. Μάλιστα. Εντύπωση λοιπόν μου κάνει 

εμένα που ~ω εδώ στην Ελλάδα, αφού τα ςέρετε όλα αυτά εσείς στον 

τομέα σας και ο ι . άλλο ι στον δ ικόν τους τον τομέα , πώς διανοούσα-

σθε ότι ήταν δυνατόν να αποκρούσετε με αυτά τα μέσα μια οποιαδή -

ποτε τουρ:κ ι :κή επίθεση :κα ι τί κάνατε εν πάση περιπτώσει~ ό,τι παι ρ-

νούσε απ 'το χέρι σας δηλαδή-ώστε αυτός ο οπλισμός αυτά τα μέσα 
) ) 

να μπορέσουν να βελτιωθούν για να .είσαστε ετοιμοπόλεμοι :και LJ,,(Q. -

vc;\ . για αντ ί σταση . 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. τα μέσα λοιπόν αυτά τα οποία είχαμε , εγώ θα 
. ) Ι 

αναφερθώ μόνο στο ναυτι:κό . Δεν μπορώ να ε:κφέρω γνώμη για το Στρα-

τό Ξηράς . Όσον αφορά λο ιπόν το ναυτικό, όπως σας τα είπα αυτά 

_γιατί δεν θέλω ποτέ να καλύψω κατάσταση , τουλάχιστον για τον 

εαυτό μου θα ε ί ναι αντι:κειμενι:κός , ό ,τι :και να πω-κατά τη γνώμη 

μου ήταν έτσι,\Ό διαβεβα ιώνω :κα ι πάλι. 'Οτι εγένε το ό ,τι ήτο 

το :καλύτερο για να βρίσ:κονται σε μία σχετι:κά :καλή :κατάσταση , είναι 

γεγονός , ότ ι ήτο γνωστή αυτή η :κατάσταση, αλλά ότι εάν τυχόν γ ι-

νόταν κάποια σύγ:κρουση με την Τουρ:κία , ότ ι θα ήρχοντο ελληνι:κές 

δυνάμε ι ς , πάλι . ήταν γνωστό :και οι οποίες δεν ήλθαν . 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ . Εντάςει, :κατάλαβα . Ευχαριστώ . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μnασαγ ιάννης) . Παρακαλώ τον κ. Παπαδονι:κολάκη 

~ 
'i 
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να λάβεL τον λόγο, με την Lδία πάντοτε nαράχληση χύρLε ΠαnαδονL
) 

χολάχη. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. ΚύρLε μάρτυς θα ήθελα να σας ρωτήσω το 

εf;ής: Πέστε μου, εσείς είσαστε δLοLχητής nαραχτίου αμύνης . 

ΜΑΡΤΥΣ . ΜάλLστα . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. Στο σχέδLΟ αμύνης ανάγχης της Κύπρου 

νομίζω ότL είχε εχτLμη&εί ότL μία από τLς ενδεχόμενες αχτές αnο-

, 1 
ήταν η nερLοχή της J<t!ρΊνεLας , μία από τLς ενδεχομενες . 

(2Ν) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης}: Το ςέρει αυτό κύριε Παπαδονι-

κολάκη; 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: Το ςέρει και το επιβεβαιώνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (~ρίστοc Μπασαγιάννης): Περιελdμβάνε την Κυρήνεια; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό το είχα ακούσει. Ομως σαν προβλεπόμενη που το 
1 

πίστευαν οι πάντεc,ήταν η περιοχή της Αμμοχώστου. Γι'αυτό είχε 

δημιουργηθεί εκεί η βάση των τορπιλακάτων στο Μπογάζι. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: Στην Κυρήνεια; 

ΜΑΡΤΥΣ: Στη Κυρήνεια ήταν οι δύο1 ενώ στο άλλο κανονικά ήταν 

πέντε. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΔΑΚΗΣ: Σαν διοικητής παρακτίου αμύνης μπορεί-

τε να μας πείτε τι ακριβώς δυνάμεις διαθ~τατε~εσείς στη περιοχή 

της Κυρήνειαc; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μόνο τιc δύο τορπι;('ακάτοΌς;.Η βάση δεν υπήγετο σε μένα/ 

της Κυρη ·- νε ίας , Λεν το αναφέρω, γιατί υπήγε το στο κύριο Παπα-

γιάννη. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ:Η παράκτιος άμυνα πως εςασφαλίζετο εκεί; 

ΜΑΡΤΥΣ: Η βάση με τον οπλισμό της υπήγετο στην ναυτική διοίκηση 

της Κυρήνειαc. 

είσασταν 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ:Σειc διοικητής της παράκτιας άμυνας 

tΛ. ιJ ~ 
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ο~οκλήρου της; Κύπρου; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ ήμουν διοικητής των τορπιtακάτων. Δωικητής παράκτιας; 

αμύνης; υπό την έννοια οτι ήμουνα διοικητής των τορπιiακάτων. 
\ / 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: Δεν επιμένω1 αν και δεν με ικανοποιεί η 

αnα,ντησή σα,ς;.-

έ ' ' J., ' e λω να μου πειτε εκεινη η τορπιΑακaτος που προσηραξ ε, απε-

κο.χ'ή5η ή παρέμεινε εχε ί και χατεστράφ~; 

ΜΑΡΤΥΣ: Παρέμεινε εκεί. Πήγαμε την άλλη μέρα βγάλαμε όλο το 

υλικό και τον οπλί,σμό/αλλά δυστυχώς χρειαζόταν πλωτός γερανός 

για να αποχοΧ'η5ε ί. Ζητήσαμε τον γερανό της ΑΡΧΙΡΟΔQΜ Ύ ια να χάνου-

με μία, ανορ5όδοξη επιχειρηση. Δηλαδή 5α έμπαιναν μέσα οι βατραχάν

()), 
5ρωπόι κα,ι 5α πf-ρναν το·/ πλωτό γερανό από το λιμάνι της Αμμοχώστου 

που ήταν ήδη υπό την επικυριαρχία των Τούρκων. Ομως;, η ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ 

δεν ή5ελε να μας; δώσει τον γερανό1γιατί φοβόταν οτι 5α βλη5εί 

από τους; Τούρκους;. Τελικά τον πήραν τον γερανό οι Τούρκοι και 

η_σύχα,σα,ν κα,ι αυτοί. 

, :οι , ~ ιι, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: Είπατε ότι ο χυβερνητης του Λεβεντη>, 

στην πρωτη φάση έφυγε , είχε εντολή χατ'ευ5είαν από τον διοικητή 

ναυτικών δυνάμεων, τον χ. Παπαγιάννη, και έφυγε χωρίς τα προβλε-

πομένα σήματα ή επιβεβαιώσεις αναχωρήσεως κλπ .. Ήρ5ε το βράδυ 

,2aLf 5i!---
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της 15ης για να ςαναφύγει. Εκείνη την περίοδο σεις σαν Διοικητής κα-

λέσατε τον κυβερνήτη να του πείτε , εσύ nώς έφυγες αnό εδώ χωρίς να 

μας nείς τίποτε; Ήταν μια nράςη, θα έλεγα, nέρα αnό κάθε στρατιωτική 

δεοντολογία. Σεις ασκώντας τα καθήκοντα του διοικητού έnρεnε να τον 

φωνάςετε και να του πείτε nού πήγες εσύ και δεν μας είπες τίποτα; 

Τον φωνάςατε; 

ΜΑΡΥΤΣ: Βεβαίως. Και μου είnε ότι, "μου είnε ο κ.Παnαγιάννης - με είχε 

φωνάςει αnό το Σάββατο - να μη σας nώ τίποτα και να μην εκδώσω τα 

,7 
απαραίτητα σήματα. 

Σ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: Όταν έφυγε τη δεύτερη φορά τα εF,έδωσε J 

(2Ε Ζ ) 
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ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως το εξέδωσε. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: Καλώς. ΕυχαρLστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜnασαγLάννης): Παρακαλώ τον κ.Περράκη να λάβεL τσ 

λόγο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: ΚύρLε Παπαδάκη εγώ θέλω να μάθω ΥLα τον οnλLσμό 
ι 

της Κύπρου. Έχουμε μάθεL εδώnέρα ότL είχαν τα ΛΟΚ ή Ε ΜfΊ L του 

Β' Παγκοσμίου nολέμου,nροφανώς, εσείς τέτοLα είχατε "στάσQ\ΙΤούρκο 

να γεμ .·ί,σω" τα ατομLκά όπλα . Έτσι, δεν είναLi ΕΜfιιί Οι, ναύτες τί 

όπλα ε Cχαν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εμείς εκεί αν δεν απατώμαι, εCχαμε Ml . 
1 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : Ε[ναL καλύτερα αυτά; 

ΜΑΡΤΥΣ: Λίγο καλύτερα, αλλά nαλLά καL αυτά . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Ml 

ΜΑΡΤΥΣ: ΜάλLστα(Μl. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Αυτό nου με ενδLαφέρει, είναι οιτορnLλλάκαταιL . 
Ι 

Αν ,1,ατάλαβα ,ωλά, και διορθώστε με, αnό πλευράς ναυτLκής δύναμης 

υπήρχαν 4 τορnιλλάκατοι, καL1Ο "Λεβέντης". 

ΜΑΡΤΥΣ: OL τορnLλλάκατοL ήταν 5. Ήταν οι 3 βεβλαμένες και υπήρχαν 

δύο nου δούλευαν και, όπως εF,ήγησα προηγουμένως nως έγLνε . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : Αυτές οι τορnιλλάκατοι,, αn'ό,τL σημείωσα, f;εκί-

J l(W ~ 
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1 ;L ,) 
νησαν το 54 είναL η Βίβλος Γέννεση , προφανώς τότε ναυπηγή3ηκαν 

) 

λίyο npLν 54 Α ίγυπτο άκουσα , Κύπρος . ΕίκοσL χρονών λοLnόν τότε 
Ι / 

ΜΑΡΤΥΣ: ΜάλLστα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : Γ Lα τα ελληνLκά δεδομένα καL γLα σας τους άλλους 

που είναL του ναυτLκού εδώ πέρα εLδ c κοί, nLστεύω ότL αυτά είναL 

καLνούργLα nράγματα1 δη λαδή ΥLα τα δLκά μας1 όταν ί,σως εκ του Α' Jlαy -

κοσμίου πολέμου --- -~---~:c- - έχουrεακόμη nλοί,α αnό πλευράς ναυ-

nήγησης. Είπατε όμως εσείς είπε καL ο κ. ΠαnαγLάννης μάλLστα χαρα
ι 

' 'λ ' ' ' ' ,<'· β λ ' 17 
κτηρLστLκα αν το κατα αβα nως σε μLα αn αυτες ΥLνοταν κανL α Lσμος 

Ι 

γLα να δLορ3ω3ούν OL άλλες . ΕίναL αλή3εLα; 

ΜΑΡΤΥΣ : ΜάλLστα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : ΓLατί αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ : Γ Lατ ί δεν μας έδLναν ανταλλακτLκά . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : ΠοLός δεν μας έδLνε ανταλλακτLκά; 

ΜΑΡΤΥΣ: Έπρεπε να έρ3ουν από τη Ρωσσί,α. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: ΚαL ΥLατί δεν μας έδLναν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν F,έρω. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Δεν δLερωτη3ήκατε nοτε; 
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ΜΑΡΤΥΣ: Δcότc η ναυτcχή δcοί.χηση εί.ναL γεγονός 1 δεν F,έρω τώρα αν 

εί.χε χάνεL χαL τ;;άνω στο Αρχηγεί.ο Ναυτcχού χαρτLά αλλά η.ναυτcχή 
/ 

δcοί.χηση εί.χε απευθυνθεί. αν δεν απατώμαL στην πρεσβεί.α μέσω δηλαδή 
Ι Ι ι 

τη ς ΚυπρLαχής χυβερνήσεως χαL εί.χε ~ητήσεL η Κυπριαχή χυβέρνηση 

επανεLλημμένως c:.νταλλωοrcχά τα οποία όμως δεν μας έστελναν. 
r 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Δεν ~ας τα έδcναν . 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχ L . 'Ελεγαν 01θα· ~ "θα'; "θ.α έλθουν'' αλλά δεν ερχόντουσαν. 
1 

ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : Δεν τα έδcναν . 

ΜΑΡΤΥΣ : ' Οχ L. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : Καc ουσcαστcχά ήταν άχρηστα τα σχάφη μας δηλαδή 
/ 

από την ώρα που η παραμLχρή βαλβί.δα δεν μπορούσε να αντcχατασταθεί.. 

ΜΑΡΤΥΣ : Μάλιστα . 

ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : Εί.ναL αυτονόητο. 

ΜΑΡΤΥΣ : Εμεί.ς τcς φτcάχναμε, χάλαγαν, τcς ωτcάχναμε , χάλαγαν. Αυτή 

η δουλεcά γLνόταν . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: ίο "Λεβέντης " τί. προέλεUΟ'!'ί εί.χε ; Τί χαράβL ήταν 

αυτό ; Εί.χε ανταλλαχτcχά; 

ΜΑΡΤΥΣ : Αυτό το εί.χε χαρί.σεL ένας εφοπλcστής Λεβέντης δεν F,έρω το 
Ι / 

εί.χε ναυπηγήσεL εχεί. , δεν θυμάμαL . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : Πάεc χαλά. Πάντως σημασί.α έχεc ότc τα πλοί.α μας 

~:Jtj}u{J ~ 

http://e?.?e/
http://e?.?e/
http://e?.?e/
http://�a?�?.da/
http://e?.?e/
http://e?.?e/
http://e?.?e/
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92 
δεν είχαν ανταλλακτικά. Δεν προμηθευόμασταν για να τα φτιάF.ουμε. 

Αυτό είναι γεγονός. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

<< -,) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Και στο ένα γινόταν κανιβαλισμός για να φτιαχ-

τούν τα υπόλοιπα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Πάει καλά. 

Τώρα σε ό,τι αφορά τη μύησή σας ας το πούμε στο πpαF,ικόπημα 
Ι Ι / 

εσείς αρνηθήκατε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Θα ήθελα να μου πείτε κ.Παnαδάκη γιατί η θέση 
i 

σας είναι και ιδιόff->θμη εδώ μέσα. Εσείς αpνηθήκατε1 άλλοι δεν αp-

νήθφιαν. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Εσείς που αρνηθήκατε πέραν του ότι σαν στpατιω
/ 

τικός καL καλά n:άνατε και συγχαρητήρια γι αυτό είπατε αρνούμαι 
Ι Ι 

δεν συμμε:τέχω γιατί δεν είναι η αποστολή μου αυτή δεν είναι ο όρκος 
1 j 

μου κλπ. 1 αυτά τα γνωστά για τον κάθε αF,ιωματικό. Πέστε μου πέραν 

δεν 
αυτού και προφανώς ότι 6"τα προηγούμενα πραF,ικοπήματα/ πpέπει να 

είχατε σχέση . 21 Απρίλη Ιωαννίδης κλπ .. , 
1 1 2-----

1 
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ΜΑΡΤΥΣ: 'Oxc
1 
δεν είχ/hε χανένα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΤΕΡΡΑΚΗΣ: Πέραν ατι·αυτά τα χαθαρώς στρατcωτcχά το χαθαρό 
/ 

ηθcχό μέρος βάρυνε6τη συνείδησή σας τιέραν αυτού γcα τους άλλους 
/ / 

έστω τιου μυήθηχαν τί τιρόχεcταc να γίνεc μ'αυτή την cστορία; Τί 
/ 

τιρόχε c ταc να ε::τιαχολουθήσε c τιέρα ατιό αυτό το συyχεχρ ψένο το ηθ c χό 

( 

μέρος; Δηeι.αδή αν γίνεc το τιραF,cχότιημα1 θα έχουμε χάτιοcες ετιcτττωσεcς 

εδώ τιέρα τιέραν του ότc εγώ δεν χάνω τιραF,cχότιημα Αλλά Oc άλλοc το 
1 Ι 

χάνουν. Εσείς μετρήσατε τcς εττcτττώσεcς τουί Αυτό θέλω να ττω. 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Η μεγαλύτερη εττίτττωση ήταν τιρώτον ότc ήταν ανήθcχο 
Ι J 

δcότc θα σχοτωνόντουσαν Έλληνες. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Μάλcστα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Το δεύτερο εF, ίσου σημαντcχό1 ήταν ότc θα ττροχαλούσαν την 

εcσβολή των Τούρχων. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Φαcνόταν δηλαδή αυτό. 

ΜΑΡΤΥΣ: Βέβα ω. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Καc oc άλλοc ττου είχαν τον χοcνόν νού_;δεν το 

χατciλαβαν 

ΜΑΡΤΥΣ: Σ 1 ~υ,~ τιου του είττα1 σε ένα αττ'αυτά1 γcατί εγώ του έλεγα 

χαc άλλα 1 ότc δεν μττορούμ~ δεν έχουμε τα χατάλληλα όττλα, δεν χάνουμε 

τούτο,δεν χάνουμε χείνο1 γcατί ήθελα να χ ερδίσω το χρόνο χαc να τον 

τιείσω γc'αυτό ττου σχετττόμουν; 

ς)(, t,uz_/ ( Λ) 
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1/2 Δ Ε.Τ. 2-10-1986 

"Του είnα ότι θα αnοτελέσει και εθνικό όλεθρο. Και το γράφω στην 

αναφορά μου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Και εσείς και οι άλλοι το καταλαβαίνετε. 

Όταν ο κ. Παnαγιάννης σας μίλησε για ένωση,τί καταλάβατε, ή 

nώς το εννούσε ; Ένωση ολόκληρης της Κύnροu,ή ενδεχομένως να nάρει 

ένα κομμάτι ο ένας και ένα κομμάτι ο άλλος 1 για να τελειώνουμε ; 

Πώς το καταλάβατε εσείς και οι άλλοι 1 nοu άκουσαν την κουβέντα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Βεβαίως δεν το διευκρίνισε . Ήθελε να δώσει έμφαση ότι θα 

γίνει ένωση ολόκληρης της Κύnροu 1 αλλά δεν είναι τί θέλεις ή τί 

εννοείς 1αλλά τί είναι εφικτό. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Εσείς εκτιμήσατε ότι δεν είναι εφικτό. 

ΜΑΡΤΥΣ . 'Οχι. 

Όταν δεν ήθεlε ο νόμιμος nρόεδρος σε εκείνη τη φάση1 nώς ήταν 

δuνατόν1 με το bόρι; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Εκδηλώνεται η εnίθεση των Τούρκων και είναι 

γνωστ~ να μην εnανερχόμαστε,ότι αnό την Αθήνα συνιστούσαν αuτοσuγ-

κράτηση . Αυτό είναι δεδομένο . 

ΜΑΡΤΥΣ. Τί συνιστούσαν και τί δεν συνιστούσαν δεν το ςέρω. Εγώ είχα 

μόνο με τον κ. Παnαγιάννη . 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Ίσως λόγω της θέσεώς σας. Αλλά θα το μάθατε 

αργότερα ότι στην πρώτη εκδήλωση τουλάχιστο~ ήταν ήρεμQι. Το αχού-

σατε μετά δέκα μέρες 1 ή ένα χρόνο μετά την εισβολή 1 ότι εδώ στην 

Αθήνα 1 στο ΑΕΔf 
, , , ιι , , 

τις πρωτες ωρες ελεγαν γινεται ασχηση και μη φο-

βάστε!1• Τα ακούσατε αυτά; 

ΜΑΡΤΥΣ. Είχα μάθει ότι αυτοί είχαν διαλυθεί. 

Αυτά τα άκουσα και τα άκουσα και στην Κύπρο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Είναι γεγονός και όλος ο κόσμος το ςέρει. Πώς 

το ερμηνεύετε αυτό1 χύριε Παπαδάκη; Μην τα λέμε πάλι έρχονται οι 

tούρχοι αλεςιπτωτιστές κλπ., εσείς τί ερμηνεία δίνετε; 'Η τί μά-

θατε από οπουδήποτε 1 γιατί η μαρτυρική κατάθεση η δική σας έχει 

κάποιο ειδικό βάρος1 χατά τη γνώμη μου. 

ΜΑΡΤΥΣ. Η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορώ να πω ότι έγινε έτσι ή 

έτσι 1 γιατί όλα είναι μέσα. Μπορεί να είχε γίνει συνεννόηση ότι δεν 

" 
Q. , , V\ , , 
vα γινει τιποτα και να ηταν φτιαγμενο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Στην ανθρώπινη λογιχή 1 όπως το ζήσατε εσείς, έστε-

χε να έρχονται οι άλλοι1 χωρίς να υπάρχουν το ένα ή το άλλο που 

λ , 11 , ,, 
λέτε σείς και να ενε σταματατε; Στέκει αυτό με τίποτα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν βλέπω να υπάρχει τρίτη εκδοχή. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Τελευταία ερώτηση: 

Ήλθε ο "Αττίλας-ΙΙ", εσείς σαν Ναυτικό έπρεπε να έχετε μηδέν 

δύναμη. Σ'αυτό το διάστημα από πλευράς Ναυτικού υπήρχε δυνατότητα 

να έλθει βοήθεια στο μεταςύ 1 αφού τα πράγματα ήταν σε εςέλιςη. 

Όπως είπατε δεν ήλθε. Υπηρχε όμως ή όχι αυτή η δυνατότητα να έλθει 

βοήθεια στο διάστημα μέχρι τον 'Άττίλλα-ΙΙ"; Έγινε gτι έγινε στον 

'Άττίλα-Ι", είπανε ότι δεν έφθασαν τα υποβρύχια κλπ. Έρχεται κάποια 

ώρα ο ''Αττίλας-ΙΙ'Ί μπορούσε να υπάρί;ει κάποια βοήθεια; 

ΜΑΡΤΥΣ. Προσωπική μου γνώμη και όσο μπορώ να είμαι αντικειμενικός 

στην κρίση μο~ νομίζω ότι δεν συνιστάτο. Δεν μπορούσαμε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Δηλαδή να είναι σε μια απόσταση σε αγκυροβόλιο 
/ 

κάπου; 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν είχαμε τέτοιες δυνατότητες τότε. Άπας και είχε γίνει 

ο 'Άττί λας-Ι" μεσολάβησαν τόσες ημέρες και είχαν εδρεωθεί αυτοί 
Ι 

~κει και ύστερα ήταν θέμα στρατηγικής1 εάν αποφάσιζαν να κάνουν 

μην κάνουν. Δηλαδή θα υπήρχε εμπλοκή. 

~·· 
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@U 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Για λόΎΟUς εμnλοκής δηλαδή, όχι~νικά 

δεν μnορούσαν κάnοια καράβια να έχουν nλησιάσει; 

ΜΑΡΤΥΣ, Αεροσκάφη ςέρω ότι δεν μnορούσαν. 

ΓΕΩ)='Γ:;Ι:'GΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ , Για nλοία; 

ΜΑΡΤΥΣ, Για nλοία και για υnοβρύχια δεν ςέρω να σας nώ, δεν ήμουν 

ο cφμόδιος , 

ΓΕΩΡΓJ:.QΣ. ΠΕ:Ι?ΡΑ,ΚΗΣ , Σ'Ι;ο διάστημα αnό την αnοβ ίβαση και μετά ήταν 

αγκυροβοJ\ημέyα ε~ς την Κύnρο ή φύγαν και nήγαν εις την Τουρκία; 

ΜΑΡΊΥΣ, Περιεφέpοvτο γύρω-γύρω και μέσα στα χωρικά ύδατα της Κύnpου , 

, JΊ 'c/J .::LfyC-"7 1' 1 !?f f ,,hf 
δ~όη μόλ ι,~ ε):{1:{εyώθn_ }Ε eοr4"'pδίσθη ~ύο φορές, 11.ατά μαρτυρία αςιωμα-

τ~J:{Ού του ς,τρατού nου το είδε αυτό 1 διότι ήσαν αn'έςω αντιτορnιλικά. 

Νοτζως ήσα;'j Α.yατολι):{ώ~ ήσαν1 Βορείως ήσα:ν 1 συνέχεια nεριεφέροντο. 

Γ~ΠΙ?ΓΙΟΣ Π~)?Ρ,Α.fΗΣ , t:,ηλαδή στόχοι εχθρικοί ήσ~ν συνέχεια στην Κύnρο 

ΓΕΡJ='ΠΟΣ Π~J='ι:'ΛΚtfΣ, Ί ί nοτα άλλο κύριε Πρόεδρε , Ευχαριστώ. 

' 
Π)?QΕΑ;ι:'ΟΣ ιχρ,gτος: ,Μnασαγιά,yyης) Παρακαλώ τον κ. Λιαροκάnη να λάβει 

λόγο , Με τηy ίδια nαpά,κληση_ να είyαι σύντομος , 

1LJYl γ 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΡΟΚΑΠΗΣ. Έχω καλυφθεί κύριε Πρόεδρε, αλλά για την 
1 

τιμή των όπλων ρωτάω τα εςής: Απ'όσα σας έλεγε ο Παπαγιάννης, τί 

Ι 
κατάλάβατε; Ήταν απλώς ένα εκτελεστικό όργανο που αναγκά~οτ~ν · 

να εκτελεί διαταγές ανωτέρων ή ήταν θερμός υποστηρικτής του πραςι-

κοπήματος ενάντια στον Μακάριο; 

Μt,.ΡΤΥΣ, Νομί~ω και τα δύο. 

ΑΛΕΞΑΝΔ;Ε'QΣ ΛΙΑΡΟJ<ΑΠf-!Σ. Δηλαδή πίστεψε στο πραςικόπημα; 

M,APrY~ , Μάλ~σ~α; 
1ΜΕΞΑΝΔ)?ΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑrJtJΣ. ,ί'Jομικώς; αυτό λέ·γεται φυσικός σuναι.ιtοuργός. Δεύτερο 

άφησαν J.:(α~ ήρθαν οι Τούρκοι σε ~ολή, είπ4τε}εκεί με τη ν τορπιfάκατq 

Q Παnσ.Υ~άyyη_ς;; ς,η;cι,y έρχονταν τσ. κq,ρά.βια τG. Τούρκικα, και οι αλεςιπτω· 

~ΛβΑ,ΝΘ):iρ ΖβΡ~Qρ, J<ύρμ Πq,πα,6ά):(η, με τους όρους; που χρη_σιμοποιήσατε, 

Qατε η;η_y εyτύπωςrη ότι ε ί, χατε την εu56vη της πcφ-:..κτ ~ου cψννης, 

~i(JΛJ ~ 
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Εν συνεχεία δε, σε διάφορε ς ερωτήσεις που απαντήσατε δείςατε κατ 

ακολουθία - βγαίνει σαν συμπέρασμα- ότι δεν κάνατε τον απαράίτητο 

συντονισμό για την παράκτιο άμυνα, εάν πράγματι είσασταν ο διοικητής 

της παρακτίου αμύνης. Συγκεκριμένα, όταν ρωτηθήκατε σχετικά, είχατε 

πεί ότι είσαστε ο διοικητής της ναυτικής βάσης Χρυσούλης. 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ. Δεύτερον δε, ότι είσαστε και διοικητής παρακτίου 

αμύνης. 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ. Μήπως λέγοντας διοικητής παρακτίου αμύνης εννοού-

σατε,των ναυτικών δυνάμεων και μόνον; 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ. Και της βάσεως Χρυσούλης μόνον; 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. 

Ι 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ. Εγώ, αυτό συνεπc&ρανα, αλλά' δεν το είπατε έτσι 

και μοιραίως εδημιουργήσατε την εντύπωση, ότι σαν διοικητής της 

παρακτίου αμύνης δεν κάνατε τον απαραίτητο συντονισμό, που θα έπρεπε 

να είχατε κάνει και με τις στρατιωτικές δυνάμεις. Διότ/όταν ρωτηθή-

κατε ποιά ήταν η παράκτιος άμυνα από πλευράς στρατιωτικής της περιο-
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4/2 Ο.Σ. Ζ.Β. 2-10-86 it)O 

χής της Κυρήνειας, βέβαια, και όnως τώρα εςηγείτε δεν εγνωρί~ατε ~ 
i 1 

διότ: ι δεy εί~α1; ε την ευ{7ύνη να κάνετε συντονι,σμό σχεδίων , 

ΜΑΡ'J:ΎΣ , Μάλ ιση;α, 

' · 
διοικrμής '11αpα1η,ι;,υ αμύvης, α,~;ό πλευράς σνyτοyι,Qμού των σχεδίων σε 

συνδυο.σμό με τις δυyάμι;:ι,ς τ-ου σsτρατού ~ηράς , 

ΜΑJ?ΤΥΣ, Σας ευχαρ ι σ,;ώ πάpα πι;,λύ, έτσι ε~:ναι όnως '170 είnατε, Εκ σφάλ-

ματος δηλαδή , δεν έδω<Τc.χ .. yr;:ι. ~,ιατσ,ί\.άβουν οι κύριοι, τί ακριβώς εν~ 

σ 
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(20) 

1/2σ. ( Ε.Σ. ) 2.10.1986 

i Ot 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ ΚαL μ Lα άλλη δLευκρίνηση σε ένα άλλο σημείο. 

Οταν η τορπL Χ'άκιο<:τος; 1 μετά που είχαν τεaεί εκτός; καL OL δύο 

μηχανές; της; καL εν συνεχεία γLα λίγα λεπτά,οπως; είπατε ,η ]JLα από 

τLς; μηχανές; fαναλε Lτούργησε καL προχ_~-ρησε η τορπLλάκατος; ,τότε 

προσέκρουσε στην ύφαλο καL προσήραtε. 

ΜΑΡΤΥΣ ΜάλLστα. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ Η τορπL:Χ'άκατος; aα πpέπεL να είχε ραντάρ· ή όχL; 

ΜΑΡΤΥΣ 
Ί' 

Η τορπL~άκατος; 6εν είχε. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ ;, Μου αpκε ί αυτή η απάντηση, (ωτ ί βεβαίως; άν 

·είχε τότε ασφα•~ς; δεν aα εδημLουργείτο η προ~αfη. Ενώ δεν ε ίχε 

ραντάρ υπό τLς; συνδήκες; αυτές; ορατότητος; καL ο πλέον άξLος; ναυτί-

λος καL αν ήταν μέσα aα την είχε πάθε L . ΕυχαρLστώ πολύ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ :ΚύρLε Πρόεδρε) μου επLτpέπετεJ 

1 , 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΧρLστος; ΜπασαγLάννης;) ΟχL . κύρLε Μπαντουβά. 
) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ:Δυο λέξε~ , μόνο . 1 κύρLε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ Lστος; ΜπασαγLάννης;) Σας; παρακα~ώ. Υπάρχε ι απόφαση 

της ΕπLτpοπής;, γLαrgvτLπαpci.σταση εf,έταση ., . 
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2/2σ. ( Ε.Σ. ) 2 .1 0.1986 

102 
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Μάλιστα, μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγιάννης) Παρακαλε ίτ~ ο κύριος Γραμματεύς 

να συνοδ·εύσε ι τον κ. Παπαγ ιάννη, εις την Αίθουσα , προκειμένου να 

γίνε ι κατ'αντιπαράσταση εf,έταση, επί Θρισμένων σημείιι'ν . Δεν πρό -

κε ιται να γίνει εφ ' όλης της ύλης. Εφ 'ο,ρισμένιι'ν σημείωv , για να 

τε λ ειC:'σουμε . Θα ρωτήσωεyC:, 3 -4 πράγματα, κι ' αν θέλει και κάποιος 

άλλος συνάδελφος να ριι-τήσε ι κάτ ι 1 μπορεί. 

Εν συνεχεία , μετά την κατ αντιπαράσταση εF,έταση, η οποία 

δεν πρέπει να διαρκέσε ι πάνω από 1or,> θα συνεχίσουμε με τον μάρτυρα 

κ . Παπαγιάννη , για να τελειC:'νουμε απόφε.rτρέπει να υπάρFει κάποια 

ταχύτης γενικώτερα, όχι σήμ ερα μόνο. 

( Σ το σημείο αυτό , προσέρχεται στην Αίθουσα ο μάρτυς 

κ . Παπαγιάννης). 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Κύρ ι ε Πρόεδρε,μπορώ να πω~ δυό λέξ'εις 

μόνο; 

ΠΡΟF.ΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) Όχι , κύριε Μπαντουβά . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Κύρ ιε Πρόεδρε , αυτό που ήθελα να ρωτήσω 

έχει σχέση με την κατ ' αντ ιπαράσταση εFέταση . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) Ρωτήστε κύριε Μπαντουβά. Ορίστε 

έχετε το λόγο . .·Γ"v· . ι1 , , ι \ t\ _,;,V,fλ/41 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Κύριε Πατταδάκη 1 οι τορττιλλάκατοι ττου 

είχατε, λόγω της:; προέλευσης:; και της:; ελλείφεc.ι'ς:; ανταλλακτικC.:'ν, δεν 

ήσαν αF. ιόμαχ~'>· Είχατε ζητηρει τόσο εσεις:;, όσο και ο κ. Πατταγιάννης:;, 

να αντικατασταθούν αττό άλλες:;, οι οττοίες:; να είναι αςιόμαχες:;; 

ΜΑΡΤΥΣ: ο κ. Πατταγιάννης:; ναι και εγώ. 
Ι 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Ζητήσατε, είττατε, ανταλλακτικά. Fκτός:; 

αττό τα ανταλλακτικά, (:ητήσατε αττό Αθήνα ή κι 'αττό Λευκu'σία, να 

αντικατασταθούν με άλλες:; αf.ιόμαχες:;, με σκάφηj 

ΜΑΡΤΥΣ: Είχε ζητήσει ο κ. Πατταγιάννης:;. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ 
Ι 

Εττ ίσης:;, ττu'ς:; δικαιολογείται να μην έχετε 

ραντάρ; Είχατε ζητήσει, γιατί είχε ττάθε ι βλάβ~y 'fίχατε ζητήσει να 

σας:; φέρουν; Τί ακριβώς:; συμβαίνει εδώ; 

! 
~1ΑΡΤΥΣ: Θα μου ττεί.τε τC:,ρα, ττως:; μετά τόσα χρόνια δεν το θυμάμαι, 

αλλά θυμάμαι το ε!;ής:;: Δεν είχαν ραντάρ οι τορττ ιλλάκατοι. Δηλαδή 

99% δεν είχαν. Διότι θυμάμαι, όταν βγαίναμε έ!;;ω, εγώ ως; Διοικητής:; 

μπορούσα και έ βλ εττα ... 

ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Δεν χρειάζονται αυτά, κύριε μάρτυς:;. 

Εσείς:; ήσαστε Διοικητής:; της:; Βάσεως:;, η οττοία είχε 5 τορττιλλακάτους:;. 

~εν 
είχαν ραντάρ; ~ ··· 

http://tte?.te/


297ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

4/2σ. ( F. Σ. ) 2.10.1986 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είχαν . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥRΑΣ Ζητήσατε να σας σταλούν ραντάρ από την 

Αθήνα , ή να αγορασθούν από τη Λευκc.ι'σία j Δεν είχατε [ητήσε ι_; 

ΜΑΡΤΥΣ: Fγώ δεν είχα ζητήσε ι. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Και τελειC:'νοντας , μία τελευταία ερώτηση: 

Εν όψει τουρκικC:'ν δραστηριοτήτc.ι'ν , μετά από το πραξικόπημα , ήταν 

έκδηλη η ανησυχία, καθόσασταν όλοι στα κάρβουνα εττάνc.ι' και είχατε 

πληροφορίες για συγκεντρ~σεις στη Μερσίνα,κ.λ.π. Fσεις έπρεπε να 

είσασθε μέσα στις βάσεις ή εν ττλωή διάσπαρτοι, για να αποφύγετε 
) ) 

την καταστροφή μέσα στο λιμάνι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Κατ·αρχήν, η μόνη πληροφορία, την οποία είχαμε εμ,είς, ήταν 

ότι υπήρχαν αυτοί οι 3 στόχοι επάνω στον Άγιο Ανδρέα. Από κει και 

ύστερα, που ανέστp$ψαν προς Κυρήνεια, εμε ι ς τα μάθαμε εκ των υστέρc.ι'ν 

ότι υπήρχαν πολλοί στόχοι. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑπλC:'ς είχατε διαταχθεί να είσθε σε ετοιμό-

τητα. Τίποτε άλλο . 

ΜΑΡΤΥΣ: Είχαμε διαταχθεί να ήμαστε σε ετοιμότητα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ : FυχαριστC:';κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης ): Κύριε Παπαγιάννη 1 στη π~οχθεσινή 

ϊ κaτάθeσή σας, σας ~ • σαμε υπόφη ' u \_ \\j . 

μια έκθεση, την οποία είχε κάνει 

2r· 
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ο κ . Ανέστης ΠαπαδάκηςΡ ,, 
• ,, • )':> 

Διοικητής της Ναυτικής Rασε~~Χρυσουλης 

και Διοικητής της Παρακτί.ου Αμύνης, i{αι εί.χατε πει ότι ορισμένα πράγματα 

από κει μέσα που σας θέσαμε υπόψη, δεν εί.ναι αληθή . 

Κατόπιν αυτού, pu-τήσαμε και πάλι σήμερα τον κ. Παπαδάκη , επ 

αυτών τu'ν σημεί.ων της εκθέσε~-ς του και μας τα επιβεβαί.u'σ~. Πιό συγκε-

κριμένα~ 

( 2Η 

http://s?�e?.??/
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l/2ΗΓ ΒΠ 2,10,86 

106 
Αρνηθήκατε ότι είχατε nει nοτέ την φράση "να ρίςουμε στη θάλασσα 

το Μακάριο και να τον' ρίςουμε μια βόμβα βυθού" .Αυτό ο κύριος Παnα-

δάκηJεnιμένει ότι ορθώς το έγραψε και το καταθέτει και ενόρκως; 

ότι nράγματι το είnατε. 

Θα είχατε την καλωσύνη να nείτε εδώ μnροστά στον κύριο 

Παnαδάκη 1 αν έγινε τέτοιο nράγμα, nως έγινε κλn.j Και να μας nει και 

1 

ο κύριος Παnαδάκης 1 ενώnιόν σας nλέ ον 1 τ ι συνέβη με αυτό το nράγμα; 

Γ . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κατ'αρχήν κύρ ιε Πρόεδρε, η αnοστολή η δική μας δεν 

ήταν να συλλάβουμε ή να εςοντώσουμε τον Μακάριο. Η αnοστολή του 

Ναυτικού όnως θα nρέnει να σας είnε και ο κύριος Παnαδάκης ήταν 
! , 

ορισμένες συλλήψεις. Εnομένως κάθε συ~ήτηση nερί Μακαρίου 1nερί εςο-

ντώσεώς του και οτιδήnοτε άλλο ήταν εκτός αnοστολής μας. 
/ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Το nραςικόnημα όμως . δεν εστρέφετο 
1 

μόνο κατά εκείνων των ασήμων ανθρώnων nου θα4συλλαμβάνοντο, αλλά 
Ι 

,, 
εστρέφετο nροεχόντως κατά του Μακαρίου. Και συνεnώς ο στόκος Μακά-

ριος11 ήταν ο γενικός στώχος όλων των πραςικοπηματιών. 

r . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν ήταν δικός μας στόχος 1 κύριε Πρόεδρε. Εμείς,ως Ναυ-

τικό είχαμε τελείως δευτερεύοντα ρόλο . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Κύριε Παnαδάκη 1 εnιμένετε ότι αυτό 

(ψ το είχε nει ο κύριος Παnαγιάννης; 
~ ι-CtιuJ 
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Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Βεβαίως. Αυτό το είχε πει. Το γράφω και στην αναφορά μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Σύμφωνοι. Πέστε μας αν το ακούσατε 

εσείς, αν το είπε σε άλλους ή από ποιόν το μάθατε αν το μάθατε από 
Ι / 

άλλους; 

Α , ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Όχι. Το άκουσα εγώ παρόντων βέβαια και των λοιπών αςιω-

ματικών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Πότε; 

Α . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Στις 9 του μηνός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Του Ιουλίου; 

Α,ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίσcr:;ος Μτιασαγιάννης): Παρόντων και των λοιπών αςιωματι-

κών; 

Α- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Μάλιστα. Στο γραφείο μου. 

· ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) Δηλαδή, της βάσεως της δικής σας; 

Α . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Επ'αυτού κύριοι συνάδελφοι,δεν 

μπορούμε να επανέλθουμε πλέον. Νομίζω ότι ςεκαθαρίστηκε το ζήτημα. 

Ξεκαθαρίζεται δηλαδή κατά την κρίση της Επιτροπής 1 όπως νομίζει. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Εδώ κύριε Πρόεδρε, πρέπει να γίνει μία διευκρί-

\ νωη. Ο κύριος Παπαγιάννης είπε ότι μοναδικός στόχος του Ναυτικού 
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ήταν να ρίςει τον Μακάριο στη θάλασσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος !ι!τιασαγιάννης): Με συγχωρείτε,κύριε συνάδελφε. 

Νομί6ω, ότι-και το είττα-- ο άμεσος στόχος όλων των ττραςικοτιηματιών 

ήταν ο Μακάριος. Είναι θέμα κρίσεως ττλέον των μελών της Ετιιτροττής, 

εάν λέγει αλήθεια ο κύριος Πατταδάκης στο σημείο αυτό ή ο κύριος 
/ 

Πατταγιάννης. 

Εττίσης κύριε Πατταγιάννη είχατε καταθέσει ότι δεν αττοκαλέσατε 
Ι 

,/1 βλ' 11 , • ,.. , ·· 
ττοτε ακα τον Ντενιση, τον στρατηγο σας και ττλευ-μττοu τον ττρεσβευ-

τή της Ελλάδας στην Κύτιρο τον κύριο Λαγάκο. Το είχατε αρνηθεί ενώ 
/ 

ο κύριος Πατταδάκης το κατέθετε. 

Τι λέτε εττ'αυτού; 

r. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δια μεν το στρατηγό ττιθανόν να έκανα αυτό το χαρακτη-

ρισμό , όχι εκείνη την ημέρα αλλά άλλη μέρα την οττοία ο κύριος Παττα-
ι Ι ι 

δάκης τιρέτιει να γνωρί6ει, όταν ήλθα σε σύγκρουση μα6ί του μέσα στη 

ναυτική βάση όταν είχε κάνει μια ετιιθεώρηση. Και δια να εςασφαλίσω 
Ι 

τα συμφέροντα του ναυτικού ίσως μετά σε συ6ήτηση ττου είχα με τον 
ι 

κύριο Πατιαδάκη τον - αττεκάλεσα έτσι. 
Ι 

Για τον κύριο Λαγάκο; Είναι τελείως άσχετος με όλη αυτή 

την υττόθεση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μτιασαγιάννης): Κύριε Πατταδάκη, αυτό το θέμα του 

ιtlJ,υ» 4,;fj--
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χαρακτηρισμού του στρατηγού Ντενίση του αρχηγού του ΓΕΕΦ του nροϊ-
/ / 

σταμένου σας, ως βλακός και του κυρίου πρεσβευτού της Ελλάδος ως ., 

πλέϋ μnόu πως το ςέρετε, που το ακούσατε; Το ακούσατε εσείς; Το 
) 

μάθατ ε; Εάν το μάθατε 1 αnό ποιόν το μάθατε; 

Α, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Την ημέρα της 9ης του μηνός ελέχθη. kαι μάλιστα το έχω 

γράψει και αυτό στην αναφορά μου- Δεν ςέρω αν ήταν συγχυσμένος ο 

κύριος Παnαγιάννης. Α λλά γι'αuτό το έχω γράψει στην αναφορά μου/διό-

τι γράφω και χαρακτηριστικά ότι είπε, ότι αυτοί θα ανακληθούν την 

Παρασκευή στις 12 του μηνός επάνω. 

r. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Μα, δεν το αρνούμαι αυτό. Τον χαρακτηρισμό αρνούμα~ 

ότι είπα εκείνη την ημέρα. Δεν ςέρω αν το θυμάστε πάρα πολύ καλά, 

Χαρακτηρισμό είχα κάνει για τον Ντενίση τ έτοιο και ςέρετε πότε. 

Ήσασταν και παρών.Εκείνη την ημέρα δεν νομί~ω ότι είχα κάνει τέτοιο 

χαρακτηρισμό κύριε Παπαδάκη. 
1 
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i { O 
Α, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ . Επειδή κύριε Παnαγιάννη γνωρίζετε και εσείς ας πούμε 

1 1 

το θέμα του ήθους μου, τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα ψέματος 

ότι δεν έχω πει στη ζωή μου εκτός των κατά συνθήκην, γι·αυτό 

έχουν αποβεί πάρα πολλά εις βάρος μου ας πούμε κατά την σταδιο-

δρομία μου, διότι ποτέ δεν λέω ψέματα, θα παρακαλούσα πάρα 

πολύ αυτό να μην το αρνηθείτε • Το ότι ήσασταν συγχυσμένος μπορεί 

Αλλά ότι ελέχθη , υπάρχει η μαρτυρία του ΤσC~ι , ταλού · και του Καντα-

λέπα. Διότι όταν έφτιαςα την αναφορά μου ήταν ΤσαΙ -ταλός , Καντα-

λέπας και Δούκας στο σπίτι μου που έφτιαχνα την αναφορά μου μήπως 

τυχόν έχω ςεχάσει κάτι 

( .. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ . Τη φτιάςατε από κοινού 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Παρακαλώ t 

~- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ . Όχι , την είχα φτιάςει και ρώτησα μήπως τυχόν έχω 

ςεχάσει κάτι 

r ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ . Υπήρχαν και άλλοι αςιωματικοί κύριε Παπαδάκη . 
• r ; 

στη σύσκεψη που είχαμε κάνει . Έχουν αναφέρει και αυτοί το ίδιο 

πράγμα που αναφέρετε εσε ί,ς , ο Τσαταλός και ο Κανδαλέπας ; : 

~- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ . Και ο Δούκας . 

r. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ . Και ο Δούκας . Ρωτώ οι άλλοι αςιωματικοί της ναυτι 
/ 

κής βάσεως που ήταν υπό τας διαταγάς σας έχουν αναφέρει τα ίδια 
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ifi 
nραγματα που λέτε και σεις ; Διότι και εκείνοι παρίσταντο στη 

σύσκεψη . 

~- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ . Δεν γνωρίζω διότι αυτοί / κύριε Παnαγιάννη 1 ήτανε 

μαζί σας . Αφού πίσω από την πλάτη μου εγίνοντο συσκέψεις του 

Ντάνου στο Τρίκομο δίπλα υπό τον Παnαργύρη και ο αν&υnασnιστής 
1 

Αγιασοφίτης γ ια να σας λένε ότι με έχουν υπό έλεγχο στη βάση ! 

κύριε Παnαγιάννη μου . 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ • Λυπάμαι πάρα πολύ που τα λέτε αυτά κύριε Παπαδάκη . 

Λυπάμαι πάρα nολύ : διότι τα γεγονότα 

~ - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ . Δεν &α αντιδικήσω ούτε μισώ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης )_. Παρακαλώ κύριοι 1 δεν πρόκειται 

να διαnληκτισ&είτε εδώ 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ . 'Οχι 1κόριε Πρόεδρε ) 'f!ρος Θεού } ίεν έχουμε να δ ιαnλη-

κτιστούμε 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ι Χρίστος Μnασα.Ύιάννης ). Θα ή&ελα να ρωτήσω τον κύριο 

Παπαδάκη και για τις δυό περιπτώσεις . Και για τη~ περίπτωση του 

να ρίςουμε στη &άλασσα το Μακάριο και να του ρίςουμε μια βόμβα 

12υ&ού κα,ι Ύ ια τη φράση "βλάκα!;; 
, ,ι tl 

ο Ντενισης , nλαίυ μnόϋ ο Λαγά-

, Ι 

κος, nοιοί άλλοι πλην υμών ήταν αςιωματικοί παρόντες και το άκου-

σαν κα,ι αυτοί 
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~- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ήταν ο Κανδαλέnας , ο Τσαταλός , ο Δούκας: , ο Αρμε-

νιάκος , ο Ντάνος , δεν ενθυμούμαι αν ήταν ο Γοuλέας διότι αυτός 

ήρθε στο τέλος , ένας υποπλοίαρχος βατραχάνθρωπος nou ήρθε στο 

τέλος . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Μάλιστα. 

Εσείςrκύριε Ίrαnαγιάννη 1 αρνηθήκατε ότι λέγατε στον nλοίαρ-

χο ... 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ • Κύριε Πρόεδρε , μια διευκρίνηση . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος; Μnαασγιάννης). Ορίστε ; κύριε Βασιλειάδη . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ . Στον κύριο Παπαδάκη Αυτή η φράση την 

οποία λέτε ότι είπε ο κύριος Παnαγιάννης , τι έννοια είχε 

Ήταν μέρος σχεδίου, ήταν σοβαρή κουβέντα ή κάτι τι άλλο 

Ξεκαθαρίστε το . Πως το εΕηγείτε αυτό nou ακούσατε Σας έδωσε 

εντολή για να κάνετε αυτό το πράγμα όπως το είnε 1 ή σας είπε ότι 

είναι κάτι nou ενδεχομένως θα γίνει την άλλη μέρα, σε 5 μέρες, 

ή ήταν αέρας κοπανιστός τύπου 

,\ 
Ντενίση ; 

α ;;,) <"-
nλαι-υ.,μnόu και τύπου βλακός 

~. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ . Το μέν σχέδιο ήταν να ανατραπεί ο Μακάριος . Αλλά 

για το συγκεκριμένο, κουβέντα. Κοuβέντα 1 λεχ&είσα όμως 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ . Σύμφωνοι για το λεχθείσα , αλλά πάντως 

~ l 
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δεν αντελήφθ,r< τε ότι δίδει οδηγίες σε κάποιο χρόνο να ρίςουμε 

βόμβα •.. 

Ι'\·ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Όχι . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Προχωρούμε . 

Κύριε Παπαγιάννη 1 είπατε και καταθέσατε ότι εσείς 

διαρκούντος του βομβαρδισμού της Πάφου, δεν λέγατε στον κυβερ-

,t'J. . .,:-, 
νήτη Ταβλαρίδη βάρα 1 ιΞ,άρα' κλπ ; -

\ . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ . Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης 1.0 κύριος Παπαδάκης αντιθέτως 

λέει ότι σας άκουσε στο ραδιοτηλέφωνο , σε μια ραδιοτηλεωωνική 

σας επικοινωνία με τον κύριο Ταβλαρίδη . Τι λέτε επ'αυτού κύριε 

Παπαγιάννη 

\. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ . Όχι κύριε Πρόεδρε , εγώ δεν 
1 

. μίλαγα συνήθως από 

το ραδιοτηλέφωνο . Δεν ςέρω εάν ο κύριος Παπαδάκης άκουσε δική 

μου επικοινωνία ή άλλου και αν τόσο πολύ ςεχώρι~ε την φωνή μου 

από δ ιοτηλέφωνο. 
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1 /2 Ω Ε . Κ . 2 .1 0 . 86 

------------------------------ ιιιι 

Υπήρχε δυσκολία στην επικοινωνία και δεν ςέρω αν η ναυτική βάση 

Χρυσούλης μπορούσε να πιάσει την ραδιοτηλεφωνία Ίlε την Πάφο που 

ήταν στην άλλη άκρη της Κύπρου . Δεν ε ίπα αυτή τη φράση , είναι γεγο-

~ός αναμφισβήτητο. Δεν ςέρω αν ήταν άλλος κα ι την ε ί πε , πάντως 

εγώ δεν την είπα . 

Α ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρ~ όπως καταλαβαίνετ~ από το ραδιοτηλέφωνο , 

γιατί δεν μου αρέσει κατ ' αρχήν να ρίχνω λάσπη 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγ ιάννης): Προχωρήστε κύριε Παπαδάκη. Τι 
1 

έγινε επ ' αυτού ; 

ρ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Έχω να πω επ'αυτού ότι εγώ ήμουν βέβαιος δ ι ότι τα άκουσα 

ι 
με τα αυτιά μου και οπως γράφω στην αναφορά μου και κάπο ιος άλλος 

ας ι ωματικός ήταν εκεί που το άκουγε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μnασαγιάννης ): Ποιος ; 

ι\- . ΠΑfΤΑΔΑΚΗΣ : ~-----=----,---- -:-:-:--- Δεν ενθυμούμαι, ήταν ή ο Δούκας 

ή κάποιος άλλος από τους ας ι ωματικούς. Ναι 1 όμως, ελέχθη αυτό . 

Μ ί α τοις χιλίοις να μην ήταν ο κύριος Παπαγιάννης και να φαινόταν 

ότι ήταν ο κύρι ος Παnαγ ιάννης . Στη συνέχε ια όμως κάποιος άλλος μίλη-

σε -αυτό μου το ανέφεραν χωρίς να το ακούσω εγώ με τα αυτιά μου

' 
που του έλεγε του Ταβλαρίδη μπράβο, λόγω εσού έπεσε η Πάφος. 

Ι 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΡΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, μια διευκρίνηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγιάνης ): Ορίστε κύρ ι ε 
1 

εσε ίς διευκρινιστικά. 

Λάσκαρη ρωτήστε και 
Ι 

']t-
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επειδή είναι ένα σοβαρό θέμα 

' 
ευθύνης του κυρίου Παnαγιάννη αυτή η εντολή"βάρα 0 βάρα", θα 

ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαδάκη nώς με τόση κατηγορηματικότητα 

μας διαβεβαιeί ότι ήταν ο κύριος Παnαγιάννης nου έδωσε την εντολή 

αυτή . Πρέπει να έχει κάποιο στοιχείο γιατί ήταν nολύ κατηγορηματι-

.,ιι(.λ 

κός, nολύ θετικός(σ'όλη την έκθεση την οποία έκανε. Γι'αυτό νομίkω 

ότι nρέnει να μας διευκρινήσει πόθεν αυτή η βεβαιότης του ότι 

ήταν ο κύριος Παnαγιάννης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Αnαντήστε,κύριε Παr.αδάκη. 

Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Προσωπική μου άnοψη 1 γιατί σας είnα ότι αυτή η αναφορά 

γράφτηκε , την έχω διαβάσει στους αςιωματικούς μου και οnωσδήnοτε 

κάποιος θα με διόρθωνε τότε. Εγώ άκουσα αυτή τη φωνή. Αν τυχό~ 

όnως είnα nροηγουμένως 1 δεν ήταν ο κύριος Παnαγιάννης 1 δεν μπορώ 

να αποκλείσω το 100%. Εγώ όμως είμαι nεnεισμένος ότι ήταν η φωνή 

του κυρίου Παnαγιάννη. Τι να κάνω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Η ραδιοτηλεφωνική επικοινωνία 

δεν έλεγε " αnό Λεβέντης nρος ναυτική διοίκηση'' ή "ναυτική διοίκη-

ση προς Λεβέντη"; Έτσι δεν λένε; Πώς είχε αρχίσει αυτή η εnικοινω-

νία; 
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;,· ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Δεν την 5υμάμαι κύριε Πρόεδρε, 1~nου λέω εn~~έςει , το 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

γράφω στην αναφορά μου . Το "βάρα, βάρα" το 5υμάμαι. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε μια ερώτηση. 
J 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΔΑΚΗΣ : Και εγώ κύριε Πρόεδρε μια ερώτηση. 
Ι 1 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Κύριε Περράκη και κύριε Δασκαλάκη, 

νομί6ω ότι είχαμε nει και προηγουμένως να μην εnεκτα5ούμε σε 

ερωτήσεις στην εςέταση κατ ~νϊmαράσταση. Νομί6ω ότι δεν είναι 

τόσο σπουδαίο το πράγμα. Πιστεύω ότι μπορεί να κηρυχ5εί λήςασα 

η κατ'αντιnαράσταση εςέταση. 

ΓΙΕ:ι?ΡΑΚΗΣ: Είναι ερώτηση nάνω σ'αυτό,κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Πάνω σ'αυτό 1 ας ρωτήσει πρώτα 

ο κύριος Περράκης και μετά ο κύριος Δασκαλάκης. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε 1 5α ή5ελα να ρωτήσω και τους δυο 

μάρτυρες και πρώτα τον κύριο Παnαγιάννη. 

Δεδομένου ότι η κουβέντα ειnώ5ηκ~ αν,κύριε Παnαγιάννη1 δεν 

'¼σασilΣε εσείς, γιατί εδώ πρόκειται περί διαταγής στον πόλεμο δεν 
Ι 

είναι διαταγή "παρουσιάστε 8,ρμ" 
) 

, είναι διαταγή nολύ σημαντική, 

αν λοιπόν δεν ½σασ~ε εσείς στο τηλέφωνο 1 nοιος ήταν nιο nάνω αn 

αυτόν nου έπαιρνε τη διαταγή nου δα μπορούσε να λέει αυτός "βάρα, 

·~ '. Ι ι) 
-ϊ .ι ι}~ -

, --\-~· V =- -- - : 
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βάρα" J,(αι να μην είσθε εσείς; Ποιος μτιορεί να το έλεγε αυτό γιατί 
/ 

βέβαια δεν μτιορεί να ήταν λοχίας }(αι να διατάζει. 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Τη διαταγή να }(τυτιήσε ι το "Λεβέντης'' την Πάφο ότιως τιροα
J 

νέφερα }(αι στην τιροηγούμενη }(ατά&εσή μου 1:ιον είχα δώσει ε[ώ, με 

την }(ανονι}(ή διαδι}(ασία. "Αρχίσατε τιυρ ετιί της αljf:r;ής" γιατί μας 

είχαν }(αταλάβει την ναυτι}(ή βάση }(αι }(τυτιούσαν το τιλοίο. 

(2ΑΚ) 
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1/2 ΑΚ (Γ.Π.) 2-10-86 

11? 
,, ,, 

Το βάρα-βάρα δεν το είπα εγώ. Το ότι έδωσα διαταγή να κάνει βολή 

το ΛΕΒΕΝΤΗΣ βεβαίωG την έδωσα. Δεν μπο~ύσε να πάει πιό μέσα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Εγώ δεχ_ομαι και αν δέλετε UΠΟ~ • ε · τικά δεχδείτε 
v 

,, ι, 

το και εσείG ότι ακούστηκε αυτή η κουβέντα βάρα- βάρα. Αυτή είναι 
1 

εντολή. 

\· ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Μπορεί να την είπε ο υπαςιωματικόG που ήταν στο 

ραδιοτηλέφωνο 1 ή μπορεί να το είπε έναG σημαι·οφόροG που ήταν στο 

τηλέφωνο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Δηλαδή έναG άσχετοG έδινε διαταγέG πολέμου 
1 

εκείνη την ώρα; Είναι δυνατόν κύp·ιε _!!απαγιάννη-διότι βά(:ετε ένα 

πολύ πιό σημαντικό δέμα ίσωG από το πρηγούμενο,-ήταν τέτοια η κα-
ι ι 

,, 
τάσταση που μπορούσε ένα υπαςιωματικόG να διατάςει το πλοίο βάρα, 

κατεδάφισε την πόλ~' και ό άλλοG να την ακούει ; 

r ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν διέταςε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ΧρίστοG ΜπασαγιάννηG): Παρακαλώ και τον κύριο Δασκαλάκη 

να διευκρινήσει ό1τι δέλει να διευκρινήσει. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Με κάλυψε η απάντηση του κυρίου Παπαγ ιάννη , , , ., 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ:Και δα ήδελα τον λόγο μετά κύριε Πρόεδρε. 
1 

ΚΩΝΣΤΝΑΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Και εγώ κύριε Πρόεδρε. 

~ ι ~ -

- ij_f-------
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2/2 ΑΚ (Γ.Π.) {{ 1 2-10-86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) Εάν πρόκειται να συνεχιστεί η 

;ι 

κατ .αντιπαράσταση εςέταση με αυτά τα κατά κάποιο τρόπdασήμαντα 
i ! 

πράγματα και να ρωτήσουμε 30 άνθρωποι δεν πρόκειται να τελειώσουμε 
1 

ποτέ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Θεωρώ θεμελειακό ένα ~ήτημα και θα ήθελα να 

το ρωτήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Ναλώς0ιυνεχίστε κύριε Δασκαλάκη . 
J 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΔΑΚΗΣ : Με εκάλυψε είπα η απάντηση του κυρίου Παπα-
1 / 

γ ιάννη πeυ ανέλαβε την ευθύνη 1 · : οτι εν πάση περιπτώσει έδωσε αυτός 

τη διαταγή για να βληθεί η Πάφος. Εκείνο που θέλω να διεκρινισθεί 

από τους δύο γιατί έκανα προηγουμένως την ερώτηση στον κύριο Πάπα
! 

δακη είναι σε σχέση του αν υπήρχαν οι τεχνικές δυνατότητες λόγω 
1 Ι 

αποοτασης ή λόγω πυροβόλων να κτυπηθεί η Πάφος. Ο κύριος Παπαγιάν
/ 

ι, 

νης είπε προχθές ότι και να ήθελα λόγω του ότι ήταν ένα μίλι έςω 

ι, 

το καράβι και δύο η Πάφος από την παραλία τρία, ενώ ο κύριος Πα-

παδάκης είπε ότι αυτό δεν ίσχυε αν ήθελε το καράβι μπορούσε να 
1 

βγει στα 200 μέτρα ή στα 500 και η Πάφος να μην ήταν δύο μίλια 1 

αλλά ενάμισυ και άρα έφθα~ε. Αυτό θέλω να διευκρινιστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγιάννης): Ορίστε κύριε Παπαγιάννη 

1 ~ . 
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( 

3/2 ΑΚ (Γ.Π.) 12 D 2-10-86 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, Έχω εδώ τον χάρτ~ της Κύnρου στον οnοίο μπορείτε να 
1 

δεί τε nου είναι η Πάφος~~μnορώ να σας σημειώσω τη θέση nου ήταν ο 

ΛΕΒΕΝΤΗΣ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Εγώ έχω nάει στην Πάφο 2-3 φορές και ςέρω nου 

είναι. Αν έχει εκεί αποστάσεις να μας τις διαβάσατε. 

r. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ : Έχει αποστάσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαδάκη 

ο οnοίος ήταν και αςιωματικός nοιό είναι το βελ~νεκές του πυροβόλου 

των 40 μι~ιμέτρ. 
) 

~-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: 4.800. 

(, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Επομένως 2,5 μίλια nερίnου. Δεν μπορούσε να φθάσει 

την Πάφο εφόσον ήταν και 1 μίλι αn'έςω το nλοίο. 
! 

Α- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Να φθάσει μπορούσε αλλά δεν θα έφθανε ας nούμε στην 
1 1 ' 

κάτω χώρα . Θα κτύnαγε ας nούμε την παραλία. 
( 1 

(_ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό είnα και εγώ τηνnαραλία. 
/ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Τον ραδιοφωνικό σταθμό τί.0λl έφθανε ή δεν τον έφθανε 

,, 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Κατ'αρχήν αυτό το βάρα- βάρα, ίσως 

φταίω εγώ nου δεν τον διατύnωσεFαφεώρα την αναφορά του ΛΕΒΕΝΤΗ ότι 
'ηταν κατωκημένη nεριοχή και γι αυτό δίστα~ε και ρωτούσε. Ο κύριος 

ι ι , 1 

Παπαδάκης λέει ότι άκουσε το βάρα-βάρα για κατωκημένη περιοχή. Και 

)( κύριος Παnαγιάννης λέει ότι αυτό δεν το είnε αλλά ότι εν 

4---
nάση nερι-
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4/2 ΑΚ 

121 
(Γ.Π .) 2-10-86 

πτώσει δεν μπορούσε και να το πει διότι το βεhιjνεκές δεν έφθανε 

~α , να κτυπηθεί η κατωκημένη περιοχή. 

(, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Με συγχωρείτε, έχω πει τελείως διαφορετικό πράγμα. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Η διαταγή ήταν να κτυπηθεί ο σταθμός και ο κυ-

βερνήτης αναφέρει ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) Η διαταγή που δώσατε ήταν να 

κτυπηθεί ο σταθμός; Υπάρχουν δύο διαταγές. Ποιές είναι αυτές; 

,, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Η πρώτη είναι ακριβώς όπως την λέει ο κύριος Λιβανός 

και απαντώ ότι είναι σπίτια και λέγω μη κτυπήσει. Και δεν κτύπησε 

τον σταθμό. Η δεύτερη φορά ήταν άλλη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Η δεύτερη φορά ποιά ήταν; 

( . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Η δεύτερη φορά ήταν την ώρα που μπαίναν τα στρατεύματα 

για να καταλάβουν την Πάφο και Cήτησε ο Γεωργίτσης, το είπα προ-

χθές στην καταθεσή μου να κάνουμε αντιπερισπαμό . ΚQι επί πλέον 1 
1 

επειδή μας είχαν κατα.Χ~~ι και τον ναυτικό σταθμό κάπω και είχαν 

συλλάβει και τους αςιωματικούς της εθνικής φρουράς 1 κάναμε αντι-

περισπασμό. Κτυπήσαμε την παραλία κάτω για να του~ τραβήςουμε 

την προσοχή και να μπορεόει ο στρατός να μπει από την βόρεια πλευρά 

της Πάφου. 

(2Ω 
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(2ΑΚ) 1 /3(; Α . Μ . 2-10- 86 

/22 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννη ς) :Η nαραλία κύριε Παnαγιάννη 

δεν ήταν κατωκ~μένη ; 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ : Όχ ι κύριε Πρόεδρε nλήν του αρχαίου φρουρίου και 
1 1 

του ναυτικού στα3μού . Υnήρχαν δύο ταβέρνες και τίnοτε άλλο . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜΠασαγιάννης ): Τα κέντρα αυτά της Πάφου δεν 

είναι στην nαραλία; 

( . ΠΑΠΑΓ ΙΑΝΝΗΣ : Πο ιά ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης ): Τά κέντρα αυτά της Πάφου , οι 

ταβέρνεςrτων οnοίων ομιλείτε . 

( , ΠΑΠΑΓ ΙΑΝΝΗΣ : Όχι στην περιοχή του λιμένος 

(, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης ) Πολυτελή κέντρα κατά κάnοιον 

τρόnο , δεν υπήρχαν ή έστω άν δεν ,·,ϊ/u~'- ,-γιατί έχω nεράσει και 

εγώ αnό την Πάφο κάnοτε και τα 3υμάμα~ 

ήταν λαϊκές ταβέρνες όnως λέτε . Δεν έχουν 
) 

ταβέρνsς; 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ : Εκείνες τις ημέρες δεν 

ταβέρνες αφού γινόταν μάχη εκεί κάτω, 
) 

είχαν 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ : Μήnως ε ί nατε τίnοτα ; 

εν nάσ η, nερ ι nτώσε ι 

κόσμο οι λαϊκές 

τίnοτα οι λαϊκές 

~~(,ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ : 

.?\" 
Όχι δεν έδωσα κα3όλου τη λέςη αυτή . 

~~ χ 

\ -
- ! 
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2/3!: Α.Μ. 2-10-86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) Δεν είnατε. 

Νομίζω ότι το θέμα ετελείωσε αλλά σας nαpακαλώ και για κάτι 

J 

άλλο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, όχι και σε άλλο. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Κύριε Πρόεδρε τελειώσαμε με το "ΛΕΒ~ΝΤΗΣ"; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Νομίζω ναί. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Είναι σημαντικό θέμα διότιlε,ιtστανται αnόψεις. 

ο μεν ένας λέει, ότι έκανε nεpιnολίες σuνεχεί.ς στο ΛΕΒΕΝ .ΤΗΣ, 

ο δε έτερος λέει, ότι είχε εντολή αnό το ΛΕΒΕΝΤΗΣ. Τι αnό τα δύο 

Ι "" • είναι ή αλήθεια; Βpε"ηκε τuχαια εκεί 'όnως uτταpχει στην έκθεση 

εδι~, ίο ΛΕΒΕΝΤΗΣ, ή nήpε δια ταγή να nάε ι το ΛΕΒΕΝΤΗΣ να αnοκόψε ι 

να σκοτώσει τον Μακάριο, ή να φpάςει την φωνή του να μιλήσει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μnασαγιάννης): Μα νομίζω ότι η άnοψη του κυρίου 

Παπαγιάννη είναι ότι πήγε ειδικώς να χτυπήσει την Πάφο. 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι,κύpιε Πρόεδρε. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ο κύριος Παπαγιάννης λέε ι ότι έκανε nεpιno-

λί.ες και έτυχε να βρίσκεται εκεί.. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Το πλοίο είχε προγραμματισμένη περιπολία και θα 

nρέnει το npόγpαμμα να ήταν ήδη και στην ναυτική βάση Χρuοούλr,ς 

, ,:;ιu13/ ~ -

http://??.e?/
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3/3!: Α.Μ. 2-10-86 

---------------------------- Ι J_ i/ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Προγραμματισμένη περιπολία 

από Πότε; 

ϊ. ΠΑΠΑΓΙΆΝΝΗΣ: Τουλάχιστον ένα εικοσαήμερο/Πft8οστά. 

ΔΙΟΝΥΣ ΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Τα ακούτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Να είναι στις ακτές της Πάφου; 

(ί"-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Σ Όλη την Κύπρο τριγύρναγε το πλοίο. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Και βρέθηκε τυχαία; 

\,ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Βρέθηκε τυχαία στην Πάφο εκείνη την ημέρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Καλά την προηγούμενη ημέρα 

δεν είχε πάει; Στις 14 του μηνός; 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι ήταν στην Λεμεσό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Άλλη αντιφαση εδώ. Εδώ λέτε 

ήταν στην Λεμεσό; 

( . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Από ότι θυμάμαι. 
) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Στις 14 το βράδυ εςηφανίσθη 

από την Αμμόχωστο{ο ΛΕΒΕΝΤΗΣ και ςαναγύρισε στ ις 15 το βράδυ. 

Πού ήταν εν τω μεταςύ; 

r. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ : Περιπολία έκανε το ΛΕΒΕΝΤΗΣ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπαδαγιάννης): 

eνλιtι,U 
Παρακαλώ_j 

/.Ί 
~ -
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JJ-r 
{. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ : Περιπολ ία, ήταν βάσ~προγράμματος . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) : Σήμα για αυτόVτοVαπόπλου~ από 

την Αμμόχωστο εςεδόθη ; 

(•ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ : Βεβαίως. Χωρίς σήμα δεν μπορούσε να φύγει το 

πλοίο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): ο κύριος Παπαδάκης λέε ι ότι 

δεν εςέδωσε κανένα σήμα . 

r. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ : Μα δεν θα το εςέδιδε ο κύριος Παπαδάκης το σή~α . 

Τη~ περιπJία την έκαν~ εγώ πάντοτε ,[γώ είχα τον υπηρεσιακό 

έλεγχο. Ή κάνω λάθος; 

Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Σ : Ο απόπλους δεν έπρεπε να κο ι νοποιήdε ι1 ; 

C. Ι.!ΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ : Δεν σας κοινοποιήθηκε ; 

t\. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Σ :. Όχι κανένα σήμα . 

( . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Το πpόγραμμα πεpίπολ ·ι~-ν δεν το είχατε του ί~FΒΕΝΤΙ-Τ_ϊ', 
l 

Α. ΠΑΠΑΔΑΚΙ-ΤΣ: 'Οχ. ι • Για τις 13 του μηνός που το φc,-νάfατε επάνu' 

και του δ~-σ.ατε "ατευ"' Α 'r,? · · ~ vυνσεις . ποι ειπε ο Ταβλαpι δης . Βέβαια 

μπορεί να το αναιρέσει. 

Ef,1 'Εlί ναι ο Ταβλαρ ί δη ς και θα τον φc,'νάί;ουμ ε 

ϊ}Y.cvt./ι/ 3---
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5/3[: Α.Μ. 2-10-86 

Ρ\ · ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Ο' άν-θpu'τtος; · όμu'G όταν 
. (( ( 

τον pu-τησα ττου βρ ισκόσουνα 

γιατί, δεν μου κοινοττοί.ησες; και εμένα Πei'G' έφυγες; αττό την Αμμόχu'στο 
1 

,, 
την Κυριακή 

f:ι rH: ί( 
μου μέ ί,Οei'ναf,ε ο κύριος; Πατταγ · ιάννη ς; ετίάνu' 

και μού ε ίττε στις; 14 του μηνός; να αττοττλε~σu' να μην εκδfσu' 
) 

σήματα. EYei' δεν μττορούσe-.. έτσι να τα γ ράψu' στην αναφορά μου και μου 

ε ί, ττε να nάu' προς; στην ττερ ιοχή της; Πάφου. Αυτά μου ει ττε ο Ταβλαρ ί-

δης. 

r, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: ' Όταν θα έλθει ο Ταβλαρίδης θα ερu'τηθεί βέβαια και 

-θα δούμε τι θα ττ1:: ί,. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Έτσι λέτε ότι ήταν; 

( ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι το πλοίο ήταν σε προγραμματισμένη ττεριnολία 

και ακόμη αν υnάρχουν τα αρχεία της ναυτικής διοικήσεu'ς και δεν 

,-0 Ι"Ο f1i>O 
ι c'lq_ έχουν καταστραφεί,/ μττορ1:;ί, να βρεθ'εί και το σήμα και το πρόγραμμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος J\1ττασαγιάννης ) κύριε Πατταγιαννη επιμένετε ότι 

ήταν σε προγραμματισμένη περιπολία; 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. 
) 

ΠΡΟRΔΡΟΣ (ΧΙ:)ίστος Πατταγιάννης ) . Προχ&ές μας καταθέσατε ότι δεν 

σταματούσε: πουθενά το ΛΕΒΕΝΤΗΣ . Συμτττu'ματ ι κά έτυχε να βρ ί.σι-ιετα ι 

εκέ ί.νη την ημέρα στην Πάφο , τελε Lu'ς συμτττu'ματ ικα μέσα σε πλαίσιο 

'"'[Qu J ~ 

http://?.s?/
http://?.??/


320 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»
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περιπο•Άίας του. · Η ταν συμπτ<.ι'μα τ ι κό : 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ ιάννης) Και Π<.ι'ς χτύπησε χιι,ρίς εντολή 

δική σας; 

\. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Πού χτύπησε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ-ιάννης) Στην παραλία της Πάφου . 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: ToU' έδ<.ι'σα εντολή. 
', 

\ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (χqάτος Μπασαγ ιάννης) . Α , του 6C:,σατε εντολή. 'ΠC:'ς του 

την 6C:'σατε εντολή; 

~ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ; Με τα ραδιοτη~έφ~να. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ΧΡ ίστος Μπασαγ ·ιάννη ς) : Fκε ί δεν μίλησε αυτός καθόλου ; 

Δεν σας ·είπε, · ότι εδ<.ι" έχu' κατιι-κ-~,νένες περιοχές είναι ενδεχόμενο 

να κινδυνεύσει κατ<.ι'Κ"37JJένη περιοχή; Αυτέ ς οι ταβέρνες που λέτε; 

Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κϋριε Πρόεδρε βεβαί<.ι'ς τα έχ<.ι' πεί αυτά , τα έχιι' κατα-

rε,'ι,i)vJ 'θέσει δεν επέμεινα στο να χτυπήσει όταν ]JOU είπε ότι~ατ<.ι'Κ'7]Jένη 

περιοχή . Αλλο 'είναι όταν χτύπησε εκεί • 

. (λJ1, 
( 3Θ) 
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χ 
χ 

(Π.) 

1 /3Θ. ( Ι.Β. ) J2 f 2.10.1986 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ ι,άννης) ΠαpακαλC:- τον κ. Ζακολ ίκο να λάβει, 

το 'λόγο, που συνέπεσε να εςετάσε ι, τον κ. Πατιαγ ι,άννη . 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: κύριοι συνάδελφοι , επειδή υπάρχει τραγική 

αντίφαση με αυτά που καταθέτει ο κ. Παπαγιάννης και αποκαλύπτεται 

ότι δεν ΥΙ-έε ι την αλήθεια ..• 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγι,άννης) Αυτό -είναι συμπέρασμα , κύριε Ζακολίκο. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Συμφc.ι"vc:- ο Θα το τεκμηρ• ιC:-σc.ι'. 

Έχc.ι' μπροστά μου, κύριε Παπαγ 'ιάννη , τήν έγ-γραφη αναφορά του 

Ταβλαρίδη, ο οποίος λέει ετιί λέςει τα ε{Ξής και, διαψεύστε με;' 

" Την 13ην Ιουλίου και κατόπιν τηλεφc.ι-νικής προσκλήσεc.ι-ς του dιοικητού, 

μετέβην εις το εν Λευκc.ι-σία 5'ραφείαι του, : ότιου και · έλαβαν τιροφορικήν 

διαταγήν να αποπλεύσc.ι' την Κυριακήν το εσπέρας 14/7, ούτc.ι-ς C:-στε να 

ευρίσκc.ι-μαι εις τον λιμένα της Πάφου την 15/7, τας πριι-ίνάς C:-ρας 

Και συνεχίζει: "Ο πλbύς θα iJtτελείτο1 χc.ι-pίς να ενημερc.ι-θή ουδείς 

τιερί αυτού απολύτc.ι-ς. Αυτή ' ήτο η διαταγή του ναυτικbύ διοικητού 

Κύπρου, ~νευ ετέρc.ι'ν σχολ ίc.ι-ν." 

Τι είναι αυτά που μας λέτε ~~ρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγιάννης) : Ο Ταβλαpίδης, λέτε να λέει ψέματα, 

κύριε Πατιαγ · ιάννη; 
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2/3Θ. ( Ε.Σ. ) 2.10.1986 

129 
,. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, αλλά αυτό' ήταν κάτι το οποίο 

γινόταν συνέχεια. Δεν ήταν μόνο εκεί.νη την ημέρα που ττήγε στην 

Πάφο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Με συγχιφεί.τε. " Ο πλούς θα εfετε-

λείτο, Χu'ρίς να ενημερu'θή ουδεί.ς περί αυτού απο:λύτu'ς. Αυτή ήτο η 

διαταγή του •.. 

( . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: ' Όταν ένα πλοίο κάνει περιπολία, συμβαί.νει αυτό πολλές 

φορές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ ί.στος Μπασαγ 'ιάννης) Αφού ήλθε στο γραωε ίο σας και του 

'είπατε 1 στην Πάφο να πάει ειδικιl'ς, άρα δεν πεpιεπόλει και τυχαίu'ς 

βρέθηκε στην Πάφο . πήγε στην Πάφο, 13 με 14. Δηλαδή, αυτό που 

αρνηθήκατε προηγουμένu'ς και το οπΌίο είχε καταθέσει ο κ. Παπαδάκης. 

Δηλαδή, στις 14 εττήγε στην Πάφο κατΈντο:λή σας , κατ'ειδική εντο:λή, 

χu'pίς να πληροφορηθεί κανένας περί αυτοό. 

No'J) ί(:u' ότι το θέμα έληξε. 

Περαιτέρeι' είπατε χθες ότι είχατε δC:'σει ορισμένα τρα'V'(:ίστοp, 
Ι 

δέκτες, κράνη κ.λ.π., τα οποία προu'Ρίί':ονταν για τις τορπιλλακάτους 

και ότι απεγράφησαν και εδόθησαν στις τορπιλλακάτους ή στη 'Βάση του 

ΠολεμικΌύ Ναυτικού. 

χ Κί)ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ~ ~όεδpε, νομ [sο~άpχε, κάτι 

http://e?e?.??/
http://s????fe?.te/
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3/3Θ. ( Ι .Β. ) i JD 2.10.1986 

ακόμα, ττροτΌύ να φθάσουμε σ · αυ•ι:ό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ •ιάννης) Αν θεcφΈ ί τε, κύριε Μπαντουβά, ότι 

υπάρχει κενό, μετά απ'αυτό που λέει ο Ταβλαρί.δης, ορί.στε · έχετε 

το λόγο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, και η έκθεση του 

μάρτυρος και τταρακαλcΙ- να την ανοί.ξετε στη σελί.δα 5. Θα δεί.τε · ότι 

'λέει σ ί.διος στην έκθεσή του, ' ότι · όταν το "Λεβέντης " εγύρισε στη 

Ήάση-εί.χε μάλιστα και μί.α οικοΎένεια κάποιου Εφέδρου- διετάχθη από 

τον μάρτυρα να μεταβεί στη Πάφο και να αναμένει διαταγές. ' Ότι ο 

κυβερνήτης του "Λεβέντης", σας εί.ττε κύριε μάρτυς, ότι •εί.ναι · έτοιμος 

να κτυπήσει την κεραία του fαδιοσταθμού της Πάφου, αλλά υπάρχουν 

κατοικί.ες και κόσμος /1(,.αι εσεις του εί.πατε να μην κτυπ~σει, 4,υτό που 

ε ί, πατε προηγουμέν'Ζ,ς . Αυτό λέτε στην έκθεσή σας. 

Επομένu'ς το βεληνεγκές ήταν αρκετό, για να κτυπήσει τις κατοι
ι 

κημένΕς περιοχές. 

( . ΠΑΠΑΓ ΙΑΝΝΗΣ : 'Οχ ι , Κύριε Μπαντουβά. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Να ολοκληpcl-σu'. 

Δεύτερο , μετά αττό ετταφή με τον αρχηγό του ΓΕΕΦ, εδόθη εντολή 

να κτυττήσετε αντ ιττερισπαστ ικά, όττu'ς 'ε ί.πατε και εν τη εκδη:λcΙ-σε ι της 
Ι 

επί.θεσης τu'ν χερσ.αί.c.,-ν τμημάτu'ν κατά της Πάφου, ~παραλία, όπου 

http://se??.da/
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4/3Θ. ( Ι .Β.) i3f 2 .1 0 .1 986 

ευpίσιωντο κέντρα, σττί τ ια χαι η iάση η \(αυτ ική. 

,\έτ ε εντε:λC:-ς τα αντίθετα ττράγματα . 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ : · Όχι , δε λέιι- . Την αναφορά μου ε ίττα ότι την εττιβεβαιC:-νιι' . 

'Εχουν ττεράσει και τόσα χρόνια. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Σημε ίιι-ση έχu' ,ιρατήσε ι. 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Σας ευχαρ ιστC:- τιάρα πολύ για την τταpέ μβαση αυτή. 

ΔΙΟΝΥΣ ΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ Και κάτι ακόμη , χύριε Πρόεδρε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χpίσcος Μττασαγ · ιάννης) Ορίστε , κύριε Λιβανέ . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Αν δ•ιέταςε ο κύριος 'J.)άρτυς τον k'ανδαλ έττα να 

εττιβιβασθεί του " Λεβέντης " ή όχι. Είναι αλήθεια αυτό· ή όχι; 

Γιατί εδC:-· έχουμε τον μάρτυρα ττου λέει ότι δ ιετάχθη , ενC:- σ άλλος 

'λ έε ι · ότι δεν διετάχθη . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρi.στος Μττασαγ • ιάννης) ΔιετάΕατε τον Wrτοττλοίαρχο αυτόν 

να :ε;τιι β ~βασθε ι , . , 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ : Αν μττορεί να μου υττενθυμίσει ο κ. Παnαδάχης , γ ιατί δεν 

θυ'J.)άμαι , για nοιό λόγο θα nήγαινε Ό ••• 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Στην χατάθεση στον Μnέλχα είναι αυτό. 

( 3Β 
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(3 Θ ) 

1 /3 Β (Ε . Μ ) 2 .1 0.86 

!3Ζ 
~ - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ . Είπα ότ ι ο κ . Παπαγιάννης μας πήρε τηλέφωνο και μου 

είπε να επιβιβάσω έναν υποπλο ίαρχο όχι για τον Κανδαλέπα, αλλά 
J 

έβαλα τον Κανδαλέπα και ο Κανδαλέπας δεν δέχθηκε , είπα στον 

Τσαταλό , δεν δέχθηκε κα ι τελικά μου ε ίπε να μπει ένας Ελληνο-

κύπριος σημαιοφόρος, γ ι α εν ίσχυση βαρδιών. 

Γ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ . Επομένως δεν είχα κανένα συγκεκριμένο πρόβλημα , 

θυμόμουνα τον Κανδαλέπα γι ' αυτό .είπα κα ι δεν ί;έρω. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ . Μας είπατε χθες αφού ε ί χε κυβερνήτη γιατί 

να πάει άλλος αί; ιωματικός ; Αυτό μας είπατε . 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ . Μα , ε ίπατε για Κανδαλέπα . 

Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. Για ενίσχυση φυλακών είχατε πει . 

( . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Επομένως αυτό μπορούσα να το κάνω για έναν σημαιο-

φόρο . Πήγε ένας σημαιοφόρος τελικά . Ήταν εν ί σχυση φυλακών . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ . Λέτε ότι τελικά ο κ . Παπαδάκης δ ι έτα~ε τον 

Κανδαλέπα. Αρνήθηκε αυτός και σε ι ς δεν τ ο θυμάστε, ότι κάποιος 

αί;ιωματικός αρνήθηκε υπηρεσία; Κύριε Πρόεδρε , τελείωσα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ί στος Μπασαγιάννης ). Κύριοι με συγχωρεί τε, θα σας 

δ ιακόψω γ ι α να θέσω υπόψη του κ. Παπαγιάννη κα ι ένα έτερο σημε ί ο , 

το πιο κρίσιμο ίσως της εκθέσεως του υποπλοιάρχου τότε κ . Τα,&,λα-

χ ρ ίδη . "Περί ώρα 11.30 ' της 16 

'-~ω 
Ιουλίου το πλοίο κατέπλευσε 

~ ι 

έί;ω του 
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2/3 Β (Ε.Μ) 2.10.86 fJ3 
λιμένος της Πάφου ότε και ελήφθη διαταγή να καταστραφεί dια βομ

/ 

βαρδισμού ο ήδη κατεχόμενος ναυτικός σταθμός Πάφου. Το τιλοίο ήνοι-

ςε τιυρ εναντίον του ΝΣΠ, το οτιοίον και αντατιεδόθη δια βολής όλμων 

και τιυροβόλου έρλικον 1 ερρίφθησαν τιερί τα 400 βλήματα ότιως 

και 500 βλήματα έρλικον.Ακολούθως το τιλοίον έλαβ ε διαταγή ότιως 

μεταβ~r εις τιαρακείμενον όρμον και καταστρέψει δια βομβαρδισμού 

μικρόν ραδιοφωνικόν σταθμόν. Πλεύσαμε τιρος τούτο τιλην όμως λόγω 

υτιάρξ;εως τιλησίον του σταθμού οικιών ηρνήθην 1 τιαρά την ετιιμονή της 
) 

ναυτικής διοικήσεως Κύτιρου να εκτελέσω την διαταγήν,ατιοτιλεύσας 
) 

τιάραυτα τιαρέμεινα δε εκτελών διαδρομές τιλησίον του ΝΣΠ". 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ. Βεβαιώνετcεrrκαι το "βαράτε, βαράτε". 

Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Ετι'αυτού είμαι κατηγορηματικός ότι όταν μου ανέφερε 

ότι υτιάρχουν στιίτια στην τιαραλία του είτια να μην κάνει βολή. Δεν 

ηρνήθη. Είμαι κατηγορηματικός σ 'αυτό κα ι θα τιαρακαλέσω κύριε Πρόε-

δρε 1εφόσον το κρίνετε σωστό σε αντιτιαράθεση με τον τιλοίαρχο Τα~λα-

ρίδη, όταν εξ;ετασθεί να κληθώ και ετι'αυτού του θέματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μτιασαγιάννης). Θα γίνουν και άλλες αντιτιαραστά-

σεις. 

Τώρα, για την εικόνα της όλης υτιοθέσεως, είτιατε ότι εσείς 

κάτι τρανζίστορ, κάτι δέκτες και κράνη, τα στείλατε για να δοθούν 
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3/3 Β (Ε.Μ) 2.10.86 

1JY 
στις τορπ~~ακάτους και ότι απεγράφησαν και ότι δόθησαν στις τορπι-

λακάτους ή στη βάση όπως λέτε 1 του Πολεμικού Ναυτικού . Ο κ. Παπαδά-

;, 
κης μιλάει για τρανi:ίστορ που κρατούσαν αυτοί υπό τύπον πλιάτσι-

-,) J.<. \ 

κου . Ότι κάναν πλιάτσικο: Επίσης ομιλεί περί κυνηγετικών όπλων 

ένα εκ των οποίων είχε, ποιός ε ίπατε κύριε Παπαδάκη; 

Α ·ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. ο ανθυπασπιστήςΑrιασοφίτης αν δεν απατώμαι . Το γράφω 
Ι 

στην αναφορά μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) . Θα θέλαμε για λόγους ηθικής τά-

ςεως περισσότερο κύρ ι ε Παπαγιάννη, κι όχι γιατί είναι τόσο σημα-

ντικό , δ .ιότι εδώ έγινε παράδοση της Κύπρου και επήλθε τραγωδ ία 

μεγάληςr:ημασίας που θα μας βαρύνει ίσως ποιός ςέρει πόσα χρόνια 
Ι 

ακόμα . Δεν καθόμαστε συνεπώς να ασχοληθούμε στα σοβαρά με το αν 

έγινεΛ'πλιάτσικο''σ'ένα όπλο αλλά το θέλαμε κι αυτό το στοιχείο 
/ 

για να το ςέρουμε. Τί είναι το σωστό τώρα; . Έγινε απογραφή αυτών 

των πραγμάτων και παρεδόθησαν στις τορπιλακάτους ή είχαν δοθεί 

από σας σαν γέρας στους όποιους αυτούς ; 

( ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Κύριε Πρόεδρε , θα ήθελα πριν σας απαντήσω αν μου 

επιτρέπετε να ρωτήσω τον κ . Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη βάλτε το χέ -

ρι στην καρδιά και πέστε : Με θεωρείτε 

ι~Λ / Α() 
( ~(_/ / -

κλέφτη; 

~ 
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4/3 Β (Ε.Μ) 2.10.b6 j]_s 
Α· ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. Όχι . Δεν είδα εγώ να κλέψετε τίποτε . 

r. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Έχουμε υπηρετήσει nάρα πολλά χρόνια μαζί. Και nριν 

αnό την ναυτική διοίκηση, στο " Δόςα ". Με θεωρείτε άνθρωπο nou 

θα μπορούσα να πάρω πράγματα και να τα μοιράζω; 

(3δ) 

2~ιW 
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(3ΒΕ) 

1/3 __ Ξ __ Α.~._2-10-86_ 

~·ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ : Όχι. 'Αλλο όμως είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. 

Ι 
Εγώ λέγω 1 τι μου είπε ο Ντάνας,;. Μπορεί ο Ντάνας,; να τα πήρε από μό-

tοv -
νυς,; του από κάτω. Δεν το γνωρί6ω. Εγώ είδα με τα μάτια(lνα τραντ 6 ι-

στοράκ l,. και ένα όπλο κυνηγετικό. Αυτό το είδα με τα μάτια μου. 

Και λέω .. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Δύο 

, , \ \ώ , , 1 
Α . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Δυο ειναι;Ο~ι γρα_ω στην αναφορα μου, κυριε Προεδρε. 

/ 

1 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασα,γ ιάννης,;l: Άλλη ερώτηση: Απεγράφησαν πρα.:. 

γματι ως υλικά των τορπιλλακάτων; 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,εστάλησαν για να απογραφούν και αφού 

ενεγράφησαν εις την γενική απογραφή της ναυτικής διοικήσεως εστά-

λησαν για τ ,.cς τορπιλλακάτους . για το καρέ των υπα!;ιωματικών της 
) 

ναυτικής δύναμης,;. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος,; Μπασαγιάννης,;l: Μάλιστα. 

1 
Νομί6ω . οτι μπορεί να κηρυχθεί λήf;ασα η κατ' αντιπαράσταση ε!;έταση 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Γιατί κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα άλλο θέμα . 
} 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Παρακαλώ. 

. 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Είπε ο μάρτυς 1 ο κύριος Παπαδάκης~οτι1 εφόσον 

δεν υπηρχαν ραντάρ ήταν αδύνατο να προβλεφθεί η προσάραςη της 
) 

τορπιλλακάτου στην !,έρα_,; fεν είναι έτσι; 

v 'Ld ϊf 
'Εγινε ~θος επομένως,;, 

§--
\ 
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/}t 
δεν μπορούσε να προβλεφθεί η προσάραΕη. Μπορούσε; 

Α, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ :Όχι , δεν είπα ότι δεν μπορούσε. Ούτε ότι μπορούσε) 

, 1 , ~ .... 
ουτε οτ ι δεν μπορουσε) ντ ι έγινε λάθος. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Δηλαδή δεν μπορεί να έγινε σκόπιμα 
Ι 

~. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Σκόπιμα όχι. \Λ ) . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Παρακαλώ τον έτερο μάρτυfα να μας πει(σεις: 

\ 
νομί6ετε οτι έγινε σκόπιμα η προσάραςη , δηλαδή έγινε σαμποτά6 

απ6 τον κυβερνήτή τηg · ; 

( . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Διέταςα ανακρίσεις επι του θέματος και την ημέρα που 

διατάςαμε ανακρίσεις:)μετά διήμερο 1 ο ανακριτής ανακλήθηκε στην 

Μ1ήνα, Και μετά δύο μέρες ανακλήθηκα και εγώ στην Αθήνα. Δεν ςέρω 

τι απογιναν οι ανακρίσεις:. Ο κύριος Παπαδάκης παρέλαβε μετά από 

μένα, διοικητής:. ΣυνJχισε τις ανακρίσεις . Τι συμπέρασμα έβγαλαν; 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Σεις να μας πείτε τα συμπερασμάτά'σας. Εννοείτε 

1 

οτι καλύφθηκε; 

Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Το συμπέρασμα το δικό μου1 το οποίο θα είναι πολύ 

βαρύ αν το πω αβάσανιστα ... 
- 1 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Να μας το πείτε. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι αβασάνιστα, δεν στηρί6εται πουθενά. Είναι 

εκτίμηση προσωπική μου. Θα έβγαινε απο τις ανακρίσεις αν συνε-

,;J()φ ~ • 
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j3 f 
χίζοντο. Είναι οτι ο κύριος Κανδαλέnας ... 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε μάρτυς, στην σελίδα 117 των Πρακτικών 

λέτε 
\ 
οτι, ο Παπαδάκης προτίμησε να nετάςει την τορnιλλάκατο στην 

3έρα, να το βάλει στα πόδια δια ςηράς και να πάει στην ναυτική 

βάση μέσω ενός ναρκοπεδίου. Αuτή είναι φοβερή κατηγορία. Τον 

ι 

, v,'o.; ~ς:,Α,ΙvΧ .,,J 

έχετε απέναντί σας. ~αρακαλώ τα μέλη της επιτροπής -το κυριότερο-

να nροσέςοuν τι είναι αuτό. 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ο κύριος Παπαδάκης ~ταν ήλ&ε να παραλάβει αnό μένα ; 

; 1 
ως διοικητής)τον ερώτησα εnι τοu &έματος αυτού. Mou αn~ντησε οτι J 

κύριε διοικητά δεν με άκουγαν πάνω στην τορnιλλάκατο . Λέγανε 
) 7 

πάμε στην Αμμόχωστο να nάροuμε τσιγάρα, να την εγκαταλείψοuγ..ε 

και να φύγουμε. l-(α ι εν σuνεχε ίαJ αντί να πάνε nρος , :τοu Ξηλοφάγοu1 

άρχισαν να nηγαίνοuν προς το Μnογά,ζι, προς την ναυτική βάση. 

Και σε μια στιγμ~εκεί nou πέφτει το κύμα στην ακτή)βγ,ήκε η 

1 
τορnιλλάκος όλη έςω. Πως βγήκε η τορnιλλάκατος όλη έςω; 

Εν συνεχεία μοu λέγει οτι, nηδήσαμε στην ςηρά να φύγουμε και ήταν 

και ναρκοnιδιο. Σεις )τα έχετε nει fύριε Παπαδάκη. Και καλέσατε 

μετά και ήλ&ε μια βάρκα και σας ~ήρ~αnό το Μnογάζι. Δεν είσαστε 

σεις ο κυβερνήτης της τορnιλλακάτοu. 

χ ΓΕΩΡΓJΟΣ μηχανές δηλαδή; 

;jf---



332 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

4L3 ___ δ __ Α .Μ._ 2 -10-86_ 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Βεβαίως. 

Ήταν ο Κανδαλέnας-νομίζω-κυβερνήτης, σεις εnιβαίνατε στην τορn* 

.λάκατο. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ: Τότε nως λέτε οτι ο Παnαδάκης nροτίμησε να nε-

τάςει την τορnιλλάκατο 

(· ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι ο Παnαδάκης, ο Κανδαλέnας. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ: 'Ετσι λέτε. 

\. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: \Εκανα λάθος . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ : Τα Πρακτικά έκαναν λάθος; 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 'Οχι, εγώ~'οχι ο Παnαδάκης, ο Παnαδάκης ήταν διοικητής 

ι 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ : Εnιμένετε οτι ο κυβερνήτης είναι nροδότης. 

Αλλάζετε το ◊νομα. 

ι 
(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Σc;:1,ς λέγω οτι κρίση δεν βγήκε αnό τις ανακρίσεις. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ: Τ ~ σημαίνει dταν λέΎει ένας ναυτικός bτι nρο-

τίμη_σε νc;:1, ρίςει στην !έρα και να το βάλει στα n6δια; Δεν είναι 

nροδοσια. c;:1,υτό; 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Βεβαίως. Είνα.ι και ενώnιον αυτού. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ: Με συγχωρείτε κύριε ναύαρχε. Εnικαλούμa_ιτους 
} 

·-· · i 
ναυάρχους. ,, Τι · σ ,ημα.ίνει_ αυτό; 

./ 

χ ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιά'(νης), Κύριε 
./11 J ,cλj) 
L\ ιι 

Διβανέ, να μη 

~ 
ρωτάτε τους 
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ναυάρχους. Ο μάρτUς καταθέ~εL ως μάρτυς. 

ΔΙΟΝΥΣ ΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Ερωτώ τον μάρτυf ~1. , 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜπασαγLάννης}: Ο κύρLος Κάππος έχεL το λόγο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ; Καλύφθηκα κύρLε Πρόεδρε. 
1 

V 
~ 

(3ΒΑ) V 
1 
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i'ii 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: ΚύρLε Πρόεδρε)είναL μεί~ον το θέμα καL θα npέnεL 

να ΕεκαθαρLσθεί. ΕίναL ένα θ±μα nou αφορά τον Αρχηγό του Ναυτ ικού 

και δεν μnορεί να φύγει έτσι . αν δεν διευκρcνισθε(. ΔLότL τον αnε -

--<-ιJV k'<Y~f._·~~ 

κάλεσε npοδότηl Και Όφείλει ο μάρτυρας να δLευκρLνίσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) : J\1ε συγχωρείτε nάρα nολύ κ.Δασκαλάκη. 

' Δεν έχω καμμία διnθεση , ουτε μnορώ να υnερασnιστώ τον οιονδήnοτε 

αnόντα μάρτυρα. 

ΓΕΩFΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Κανένα δεν υnερασn~ζομαL. Αυτό το λέω διευκρινι -

στικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Ο μάρτυς καταθέτει καL αναλαμβάνεL 

την ευθύνη αυτών nου λέει. Είναι δικαίωμα του κυρίου nερί του οnοίου 

μ Lλήσατε , όταν κάnοτε θα δημοσιευ-τούν τα nρακτ ικά, να του κάνε L 

μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση ή για φευδορκία. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Να αντικρούσει ο κ.Παnαδάκης την κατηγορία. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε 1 μια λέF,η θα ήθελα να nώ nάνω σ·αυτό. 

ΚύρLε Πρόεδρε 1 θυμούμαι nάρα nολύ καλά -· και nLστεύω όλοι οι 

υνάδελφοL - ότι αναφέρθηκε ο κύριος μάρτυρας στον κύΡLΟ Παnαδάκη 

ατι τα λέει αυτά - αnό κεί f, εκινήσαμε - γιατί αυτός βαρύνεται για 

χ δccλία καc πpοτίμησs 

\ 

να nετάr,εL την τορnιλλάκατο. Δεν f;έρω τι έλεγαν 

4--
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11/2 
τα πρακτικά προτύτερα. Και δεν είναι δυνατόν χθές να έλεγε ο κύριος 

μάρτυρας 6τι ο χ.Παπαδάκης βαρύνεται για δειλια - δεν F,έρω τί γράφουν 

τα πρακτικά κ.Λιβανέ και παρακαλώ να διαβασθούν - και σήμερα να έρ-

' χεται και να μας λέει "α, με συγχωρείτε έκανα λάθος . Άλλο όνομα 

ήταν." Λάθος έκανα για τον Παπαδάκη". 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με συγχωρείτε)αλλά δεν είναι θέμα 

της κατά αντιπαράστασιi/ εf,ετάσεως. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Πώς δεν είναι κύριε Πρόεδρε; Ο κ.ηαπαδάκης είναι 

μπροστά. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Ε[ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Μαiθα βγάλουμε απαpαση ποιός έχει 

δίκιο και ποιός έχει άδικο; Θα το κρίνουμε στο πόρισμά μας,κύριοι. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Για να κρίνουμε , θα πρέπει να ακούσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): ο χ.Παπαδάκης τί λέει σχετικά με 

τον κ. Κανδαλέπα; 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Και αν πέταςε επιτηδες την τορπιλλάκατο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και αν έγινε - ~-- επίτηδες 

σφάλμα ------ στην προσάραςη της τορπ L λλακά του. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σαν διοικητής της τορπιλλακάτου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Θα ήθελ€ να σας ρωτήσει πριν ο 

κύριος Ζακολίκος. 
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ΠΑΥΣΑΝ ΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Επε~δή ο κ.Πρόεδρος έλειπε χθές , το κλCμα στο 

οποι:ο απαντήσατε κύριε μάρτυς χθές για το περιστατικό , ήταν το εf,ής;; 

Η ερώτησή μοu ήταν: "Γιατι: ο κ.Παπαδάκης καταθέτει αuτή την αναωορά 

ποu είναι λCβελος κατά κάποιο τρόπο εναντ ίον ώ~") Σας μισούσε : " 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ ιάννης) : Και απαντήσατε : "Μάλιστα ". 

(Στο σημει:ο αuτό ο λ . Πρόεδρος αναγιγνώσκει περικοπή της 

χθεσινής καταθέσεως τοu μάρτυρος Παπαγιάννη ενώπιον της 

Επ,τροπ~ 

/\ψLΡ 
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Αυτά είπατεiκύριε μάρτυς/εις βάρος του χ.Παπαδάκη. 

Κύριε Παπαδάκη , λέει για σας ότι βαρύνεσθε με μια μεγάλη 

δειλία και όταν σας διέταF,ε)όχι μόνο δεν κάνατε αυτό που σας είπε, 

ν~ βγείτε από την ~ερsοχή αnοκρίΨ,εως και εν συνεχεία να πάτε να τορ-

πιλλίσετε την αποβατική δύναμη του τουρκικού στόλου, αλλά προτιμήσατε 

να πετάςετε την τοριτιλλάκατο στην F,ηρά - αυτό προϋποθέτει και κάποιο 

δόλο κ.Πu.παyιάννη όταν λέτε να "πετάf,ει" - και να το βάλε:τι:-στα πόδια 

δια ςηράς και να nά~~ στη ναυτική βάση μέσω ενός ναρκοπεδίου. 

σε 

Επ ·' αυτών και/συνδυασμό με αυτό που είπε για τον κ.Κανδαλέπα, 

τί έχετε να πείτε; 

~-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, προφανώς ο κ.Παπαγιάννης δεν θα ήθελε να 

πεί αυτά. Διότι αν τυχόν τα λέει)να μου nεί ένα-ένα τα σημεία που 

·rx 
στηρί~ει αυτά τα πράγματα. Και σαςιλέω 1κύριε Πρόεδρε, τουλάχ ιστον 

φύγει η ευθύνη από το θέμα του Κανδαλέπα. 

4: 
(3ΠΑ) 
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(3ΒΑ) 

1/3 ΠΑ Ε.Τ. 2-10 -1 986 

• ~τι ήταν ο Κανιfαλέπας . ήταν . Ο ΚανJαλέπας αποκλείεται να έριςε 
ι 

την τορπιλάκατο επίτηδες. Μίλησε άσχημα _υπό την ψυχική ταλαι
ι 

πωρία ,την οποία είχε αυτή τη στιγμή 1 διότι εLχε μάθει ότι ήθελε 

να μας στείλει επάνω ο κ . Παπαγιάννη~~είμαστε σε αθλία κατάσταση 

οι τρει ς τουλάχιστσ.ι-γι·αυτό το λόγο βρισκόταν σε σύγχυση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Τί ήταν σε σύγχυση; 

Α· ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ . Είπα όταν ήταν σκοτάδι , είχε αποθαλασσία1 χαλάσανε και 

δύο μηχανές και έπεσε έςω η τορπιλάκατος όχι όμως εσκεμμένα. 

Όπως γράφω στην αναφορά μου 1 το είπα και προηγουμένως πριν . 7 

χαλάσουν και οι δύο μηχανές βλέπω ότι η πλώρη ήταν προς την ςηρά 

και του λέω: " Κανfαλέπα σε παρακαλώ έλα δες ιότερα". Διότι είχα 

έννοια του ορί,οντος . Εκείνος την ςηρά την πέρασε ορί,οντα. Του 

λέω λοιπόν " έλα δεςιότερα". Εν τω μεταςύ μι λούσα με το ραδιοτηλέ -

φωνο με τη ναυτική βάση έπαιρνα πληροφορίες διότι ήμουν και ναυτι -

κός διοικητής . Έλεγα να φτιάςουν την άλλη μηχανή. Μόλις έφτιαςαν 

τη μία μηχανή και ςεκίνησε1 σε ένα-δυο λεπτά η τορπιλάκατος κάθισε. 

Λέω στον Κανίαλέπα : "Βλέπει ς τί έγινε " . Μου λέει "έχετε δίκιο ". 

Είπα όμως εκ των προτέρων ότι αυτό είναι σφάλμα του Κανfαλέπα 

εγώ. Αλλά αυτά που 
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2/3 ΠΑ Ε.Τ. 2-10-1986 

λέει ο χ. Παπαγιάννης είναι πολύ βαριά 1 χύριε Πρόεδρε, και δεν νο-

μίζω ότι έπρεπε να τα πει 1 εχτός αν έχει επιχείρημα. 

Θα μου επιτρέψετε μία ερώτηση κύριε Πρόεδρε, στον χ. Παπα-

γιάννη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Ορίστε. 

~- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. Στο Ριζοχάρπασο δηλαδή πάνω στον Άγιο Ανδρέα όταν 
/ / 

εμφανίστηκαν οι τρεις στόχοι μου λέτε: ''Είναι έτοιμοι οι τορπ~λά-

χατοι"; Γιατί ςέρe.τε σε ποια κατάσταση βρίσκονται και σας λέω t 

"Οι δύο είναι έτοιμες, ~έρετε ότι για μεγάλο πλου δεν είναι ,για 

να δουν τί χάνουν οι στόχοι". Γιατί ποτέ δεν είχατε πει ότι θ-α 

έλθουν να χάνουν κάποια απόβαση ή τί πληροφορίες είχατε. Εμάς μας 

είχατε αφήσει άνευ πληροφοριών. Σας λέω εκείνη τη στιγμή: "Κύριε 

Παπαγιάννη εάν θ-έλετε να πάω να δω τί χάνουν εκεί". Και μου λέτε 

"Όχι ανέστρεψαν προς Κηρύνεια1 να μείνουν εκεί ενσοιμότητι". 

Μου το είπατε αυτό κύριε Παπαγιάννη επί λέςει ή όχι: 
/ 

\. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Δεν έχω καμία αντίρρηση ότι σας το είπα αυτό. Ήθ-ελα 

να σας ρωτήσω κάτι αν μου επιτρέπει ο χ. Πρόεδρος. 
ί 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Ορίστε κύριε μάρτυς/ρωτήστε. 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Τί ώρα προσ1iραςε η τορπ\\Ιλάχατος το βράδυ; 

11_ .ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. Περ( τις δuο~το βράδυ. 
~· /, 
~ / , 

http://???e.te/
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(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Ώρα δύο 1 τα ξημερώματα της 20ης προς 21η-αν δεν κάνω 

λά&ος. Πότε μου το αναφέρατε εσείς ότι nροσήραξε η τορπιλάκατος; 

Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. Σας το αναφέραμε το πρωί. Διότι εσείς είχατε κλείσει 

κά&ε επαφή. Ούτε πληροφορίες μας δίνατε1 ούτε κατευ&ύνσει~ ούτε 

καν μας ε ίπατε ότι άρχισε ο πόλεμος κύριε Παnαγιάννη. Σαν Διοικη-

τής δεν έπρεπε να μας πείτε κάτι; Και εμφανιστήκατ ε για πρώτη 

φορά την 21η. 

r . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Κύριε Παπαδάκη .σας ρώτησα να μου nείτε,nότε μου ανα
/ 

φέρατε ότι εξώκειλε η τορπιλάκατος. Δεν μου το αναφέρατε την Κυ-

ριακή το πρωί - ίσως να μην &υμάστε καλά. Την άλλη μέρα το μεση-

μέρι πήρα τηλέφωνο τη ναυτική βάση για να nω να λάβουν ορισμένα 

αντιαεροπορικά μέτρα αμύνης και έκπληκτος άκουσα εσάς στο τηλέφωνο. 

Και σας λέω "Τί &έλεις εσύ εκεί; Δεν είσαι με την τορπιλάκατο 

στου Ξυλοφάγου"; Και τότε μου λέτε: "Ξέρετ~η τορπιλάκατος έχει 

εξωκείλει". Είναι χαρακτηριστικό αυτό/ το &υμάμαι πάρα πολύ καλά. 

Δεν ανεφέρθη το πρωί. Αλλά και το πρω ί αν είχε αναφερ&εί1 είναι 

πολύς ο χρόνος. Εν καιρώ πολέμου να πέσει έξω η τορπιλάκατος που 

ήταν η μοναδική εν ενεργεία και να μην το αναφέρετε; Ήδη ε ίχατ ε 

το &άνατο του Τσομάκη και την ηρωική έξοδό του 
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να τορπιλήσει τον τουρκι κό στόλο και είχατε συγκλονιστεί όπω~ 
) 

μου λέγατε. Κα ι εδώ ακούγατε τα ραδιοτηλέφωνα με την Πάφο και 

δεν ακούγατε το ραδιοτηλέφωνο με τη Λευκωσία τώρα που γινόταν ο 

πόλεμο~; 
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Υπάρχει κάτι το οποίο πώς να το πώ κύριε Παπαδάκη είναι λεπτό. Και 

ένα άλλο θέμα θέλω να σας ρωτήσω. 

it-, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. 'Οχι ένα ένα τα θέματα. 'Α καλά εντάςει.1 

Γ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Γιατί δεν συνεχίαατε τις ανακρίσεις όταν παραλάβατε 

ναυτικός διοικητής; 

Ι>Ι-- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. 'Α~ : κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε. Εις το οικείον μέρος 

r 
της αναφοράς και της μίας και της άλλης, όχι της μίας και της άλλης 

) 

της πρώτης αναφοράς μόλις ήρθα στις 3 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ πολύ 

γράφω μέσα, εάν δεν απατώμαι ότι τον ρώτησα, του λέω: Κάνετε κύριε 

Παπαγιάννη κάποιες ανακρίσεις για την τορπιλάκατο διότι εκεί είχε , 

αποδώσει ο Παπαργύρης τον οποίο είχε βάλει για να κάνει τις ανακρί
\......,, 

σεις και ο ίδιος ο Κανδαλέπας ήρθε και μου είπε όταν τον φώναςε να 

του πάρει κατάθεση, δεν θέλουμε εσένα να σου κάνουμε τίποτα Κανδαλέ-

πα, τον Παπαδάκη. Και του λέει! χαίρεσαι που τον έχε~ διοικητή 

αυτόνί ο Παπαργύρης. Τον ~rαΦω εκεί επί λές~ κύριε, και τις ανακρί-

σεις την ΕΔΕ την επήρε, μου είπε ότι θα την πάρουν μα~ί τουςJδιότι 

θα την τελειώσει στην Αθήνα ο Παπαργύρης με τον κ. Παπαγιάννη. Ο δε' 

κ. Παπαργύρης με τον κ. Παπαγιάννη έφυγαν την ίδια ημέρα, τί μου 

χ λέec τρeίς μέρος ro; ανακρcτής πιο μπροστά . 
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f{O 
r. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ ο κ. Παnαργύρης εάν δεν το 

3υμάστε καλά έφυγε στις 8 Αυγούστου και εγώ έφυγα στις 11. Υπάρχει 
) 

μία διαφορά 3 ημερών. 

~- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. ο κ. Παnαργύρης'έφυγε όταν σας είπα ότι δεν μnορούσ,:>;, 

να υπηρετήσει ο Παnαftργύρης μαζ;;ί μου. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Υπουργός Εδνικής Αμύνης αυτής της χώρας εδώ nοιός 

ήταν όταν γινόντουσταν αυτά τα nράγματα_, ~ -ταv fc ι<α~ ~ ι-ι'fοι./iΌ o.,/faj· 

Α· ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. Τη ς Κύπρου; 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Όχι εδώ. 

C\ · ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. Ούτε τον 3υμάμαι . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Μήπως τον δυμάστε εσείς; 

Γ· ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Βεβάίως είχε γίνει μεταπολίτευση. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Ποιός ήταν Υπουργός εδώ; 

Γ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Ήταν ο κύριος Αβέρωφ . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ . Μάλιστα. 

fl. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. Ά, ε ίnατε για τη δεύτερη φάση. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ. Να ρωτήσω και εγώ κάτι κύριε Πρόεδρε. 
j 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). . ~ύριε Βασιλειάδη, ρωτήστε J α~1,_ 

!}ρώτα-πρώτα δεν ετελείωσε ο μάρτυς. Δεύτερον 

χ ar--
1 
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νομίζω ότι βγήκαμε από την κατ'αντιπαράσταση εςέταση . Λοιπόν,ορίστε 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ. Επειδή βλέπουμε ότι πράγματι βγήκαμε από το 

αντικείμενο και λέγονται ορισμένα πράγματα τα οποία είναι λιγάκι 
Ι 

περίεργα 1 θάθελα και εγώ να ρωτήσω εν συνεχιία με ποιό τρόπο 

διαπίστωσαν οι μάρτυρες ότι εκαλύφθησαν από τοντότε Υπουργό Εθνικής 

Αμύνης γεγονότα. Με ποιόν τρόπο; 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ . Πριν φθάσουμε στον Υπουργό. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ. Εδώ έχουνεγίνει ανακρίσεις , βγήκαν πορίσματα 

απεστρατεύθησαν άνθρωποι αμέσως, ποιά εκαλύφθησαν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Βεβαίως "το εκαλύφθησαν από τον 

Υπουργό Εθνικής Αμύνης" ήταν ατυχής έκφραση κύριε Λιβανέ και οφεί-
J ) 

λετε να το αναγνωρίσετε εκτός άν έχετε απόδειςη ότι πράγματι εκα-

λύφθησαν . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Μα ο κύρf μάρwuς το είπε δεν το είπα εγώ . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Δεν ςέρω. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Κύριε μάρτυς,παρακαλώ επαναλάβατε τί είπατε πρίν. 

Ο κ. μάρτυς είπε πρίν ότι άρχισε ανάκριση την οποία ανάκριση κάποιοι 
) 

/ 
δεν μας είπε ποιός, την εσταμάτησε, την εκάλυψε , δεν ςέρω τι εννο-

~ ούσe . Να μαc εςηγήσει τί εννοεί. 

~ •Jι ,~1ΛJ 
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(· ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Δεν συνεχίστηκε η ανάκριση. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Πώς είπατε; 

(·πΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Δεν συνεχίστηκε η ανάκριση. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Από ποιόν σταμάτησε λοιπόν; 

~ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Δεν γνωρί~ω. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Ποίος ήταν ο Υπουργός, την εποχή εκείνη ; 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Σας επαναλαμβάνω το ίδιο όνομα το οποίο είπα και πρίν. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Ευχαριστώ πολύ. Μ-fπ_αρατηρείτε λοιπόν κύριε Πρόεδρε 
) 1 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγιάννης). Εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να 

μιλάμε περί καλύψεως όταν το δεδομένο εκλίπει. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Ορίστε κύριε Βασιλειάδη. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ. Επειδή δημιουργούνται εντυπώσεις αισθάνομαι 

τον εαυτόμου υποχρεωμένο να κάνw; την ερώτηση, με μεγάλη μου λύπη. 

Κύριε Παπαγιάννη nοιός διέταςε την έναρςη 

' 
της ανακρίσεως εν Κύnρω; 

\lr-. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Εγώ. ~ 
Jί, 

1 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΔΕΙΑΔΗΣ. Είχε καμμία σχέση υπηρεσιακή, διέταςε καθόλου 

ο τότε Υπουργός Εθνικής Αμύνης 

' ) 

( . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Όχι Εεκίνησε από μένα. 
) 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΔΕΙΑΔΗΣ. Ποιός είχε την ευθύνη να ολοκληρώσει την υπόθεση 

αυτή και να την υποβάλει προς τα πάνω; 

Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Ο Α.ντικαταστάτης μοu. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΔΕΙΑΔΗΣ. Πού είναι η ευθύνη τοu Υπ~ργού Εθνικής Αμύνης; 

Είχε γνώση ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης της ανακρίσεως ποu κάνατε εσείς, 

' τ }'--; 
τοvείχατε διατάΕει; 

l 
lΕίχe 

σημο 1 uπηρεσιακή; Όχι. 

γνώση ο αρχηγός τοu Γενικού Επιτελείου.επί
/ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ. Να απαντήσει ο μάρτυς κύριε Π~όεδpε. 
1 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Παρακαλώ κύριε συνάδελφε. 

4/--
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ; Κύριε συνάδελφε αυτά τα γνωρίζουν και οι 

·' 
σμηναγοί ακόμα. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ; Κύριε Πρόεδρε, εδώ ερωτά και αnαντά ο ερωτών. 

Αυτά είναι πρωτοφανή ττ,ράγματα. 

Π)?ΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Ητι:ασαγιάννης); Πρωτοφανή πράγματα είναι nάρα 

nολλά, Νομίζω ότι nρέπει ν 'απαντήσει ο κ. Παπαδάκης .. 

~. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Τότε, λοιπόν, έγινε έτσι ακριβ<l- ς, κύριε Παnαγιάννη; 

Δεν μου 'είπατε ·-- ----.- να παραμείνu' εκεί πέρα; Με ρc,τηm.τε 

Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Γιαιί δεν συνεχίσατε τις ανακρίσεις; 

\'\. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Ανέφερα στον κ . Πρόεδρο ότι τα nήγατε εnάνu'. Είχατε 

βάλει τον κ. Παπαργύρη. Τα γράφu' μέσα στην αναφορά μου την ίδια 

μέρα που· ήλθα και αμέσu'ς το ΓΕΝ, βέβαια θα είχε ενημερ<l-σε ι τ ον 

Υπουργό Εθνικής Αμύνης, ' έχει εκτελέσει την ΕΔΕ. Ο νυν Αρχηγός του 

Ναυτ ι 1-ωύ, ο κ. Παnπάς, · όσον αφορά την τορn ιλλάκατο , έκανε και νούρ-

για ΕΔΕ, ει δ ι κ<l-ς επί της τορn ι λλακάτου . Δεν σας κάλεσε κύριε 

Παπαγιάννη; 

r. ΠΑΠΑΓΙΑ.ΝΝΗΣ : Πρ<l-τη φορά στη ζc,-ή μου ακούu' ότι έγινε ΕΔΕ της τορπιλ-

λακάτου και δεν εκλήθη ο κυριώτερος μάρτυς, που ήμουν εγ<l- . 

http://t?m.te/
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Α - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Δεν κληθήκατε εσείς; 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: · ' Οχι, δεν εκλήθη'{'. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε να έλ6ε ι ε6C.:- ο κ. Παππάς ..• 
1 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ •ιάννης) Νσι.J ίί':ετε · ότι η ακρόαση και η πpόσ-

κληση του κ. Παππά, -είναι θέμα της κατ'αντιπαράσταση εςετάσειι-ς; 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: κύριε ΠΙ:)όεδρε,σι ΕΔΕ περιορίr;:εται στις Μονάδες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ · ιάννης) Αυτό θα μας το πείτε εσείς, u'ς 

μέλος της Επιτροnής. · Όμιι-ς μη κατεβάί':ετε το κύρος του μέλους της 

Επι τροnής στο εnί πεδο της: αντ ιδ ικ ίαb τιι-ν μαρτύρc,'ν. 

' Έχετε 'τίποτε · άλλο, κύριε Παπα6άκη, να απαντήσετε σ'αυτά 

που είπε ο κ. Παπαγ • ιάννη ς: ; 

90--
ί\ . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ : , Όχι. Θέλιι' >μόνο να ξεκ1/ιστε ί αυτό που λέιι- στην αναφοl:)ά 

μου, δηλα6ή πο•ιός ττήρε τι ς: ανακl:)ίσεις επάνιι- . ΕΊ.Jένα δε μου την 

' άφησε, γιατί 1iθελε να με βγάλει κατηγορούμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγ · ιάννης) Πσιός συνέχισε την ανάκριση; 

Α.. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Μου 'είπε να μην ασχοληeC.:, μ 'αυτήν, γιατ ί θα την πάρει 

εΚ'ε ίνος: εnάνu'. Το γράφιι- ακρ ιβC.:-ς στην αναφορά μου. 

ανθp<.ι'Π ί νιι'ς 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χ'ρίστος ~1πασαγιάννης:) Αυτή την στιγμή ε'ιναι 

α'δύνατο, κύριε Παπαδάκη, να βριι- το εριστό σημείο στην αναφορά. 

''\!& . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ : 
1\ί, 

'Κύριε Πρόεδρε, μπσpC.:- να το βριι' γρ~ , 
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3/3Ν. ( Ε.Σ. ) 2.10.1986 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Πάντu'ς μπορ'εί και αύριο όταν 

"'°' μαs ~~π 
&αρ&•είτε/τι στην σελίδα 'τάδε: της αναφο\:)άς μου >είναι αυτό. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Η ΕΔΕ, πότε έγινε, κύριε Παπαδάκη; 

~ . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Τό 1975. Αφού · έγινε η ολική ΕΔΕ, που δ• ιέταςε ο κ. 

• 
Εγκολφόπουλος, αυτός που έκανε την ανάκριση είπε, ' όσον αφοpάD ϊΌ 

0έμα της τορπιλλακάτου, επειδή 'έίχαν κατα&έGει ••• 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χοίστοc Μπασαγ • ιάννης) Άnα η ΕΔΕ Αεν έγινε το 197~ 

Το nδρισμα, 0fλετε να πείτε, 

Ρ,-, ΠΑΠΑΔΑΚΗί: : μετά την παραλαβή τu'ν κα&ηκόντu'ν 

του κ. Εγκολφοπούλου. 

( 3ΕΖ) 
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1/3 ΕΖ ΒΠ Ι C12 .10. s6 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μnασαγιάννης): Κύριε Παπαδάκη, nροσέςτε με: 

Το πόρισμα θέλε τε να nείτε. Δ ε ν σας ρώτησε γ ια το πόρι σμα. Σας 

είnεinότε έγινε η ΕΔΕJnότε έγι νε η διοικητική εςέταση. Το πόρισμα 

είναι η τελευτα ία nράςη της EΔE1 nou έγινε να σας nληροφορήσωiαν 

θέλετε δη λαδή, και αν συμφωνε ίτε και εσείς να σας nω; τ ο πόρισμα 

το έχουμε εδώ της δ ι ενεργηθείση ς διοικητικής εςετdσεως : 

il 11 
Ο unογεγραμμένος πλοίαρχος Μεταλλ ι νός .. , . ο Μεταλλ ινός την έκανε 

Α . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ . Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μnασαγιάννης) .ο Μεταλλινός πλο ίαρχο ς ο οnοίος 
ι 1 

unηρετούσε στο Αρχηγείο Ναuτικού.Ιο πόρισμα το unέ βαλε στις 9 

Μαρτίου του 175 . Το nόρισμα1 1<~r ι1:. Παπαδάκη 

ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ . Πότε διετάχθη 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Δ ι ετάχθη ο κ . Με ταλλινός να τ~v 

κάνει στις 3 Φεβρουαρίου τοu 7 75 Άρα 1 δεν είναι η ί δια. 

Γ. ΠΑΠΑΓ ΙΑΝΝΗΣ . Όχι I η δική μου δεν έγινε nοτέ 

ι ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης )Α 1J r11~γ ινε συνέχεια εκείνη ς τη ν 

οnοία είχε διατάςει ο κ . Παnαγιάννης. 

Ο κύριος Παnαδον ικολάκης έχει το λόγο . 
Ι v Δεν 

/\μαρτύρων 

αυτά σήμερα παρουσ ία 

(~~ ~-4 

των 



351ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

2/3 Ε.Ζ. (Β.Π.) 2-10-86 

iJΊ' 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ . Θα ήθελα να πω το εςής Η ένορκος 

1 
δLοLκητLκή εςέταση που δLατάσσεταL από κάποιον διοικητ~ 1 δεν 

είναι αντικείμενο προσωπικό δικό του ή αντικείμενο του προσωπικού 
1 

του αρχείου 

'Ετσι κψιεΠαπαδάκη ο κ. ΠαπαγLάννης δεν είχε κανένα δLκαίωμα 
ί f Ι 

και κα/fα αν θέλετε αρμοδLότητα να πει την παίρνω να την συνεχίσω 

ί 
επάνω. ΔL6τι η ΕΔΕ ανεφέρετο γLα μέσα και nροσωnικό της δLοLκησεως 

Κύnρου και επομένως με την έννοια την αnρόσωnη ο εν συνεχεία δLOL-
1 Ι 

κητής έnρεπε να συνεχίσεL την εκτέλεση της ενόρκου δLοLκητLκής 

εςετάσεως που δLατάχθηκε γLα το εnίnεδο δLοLκήσεως ανωτέρας ναυτL -

κής δLοLκήσεως Κύnρου . Εnομένως εσείς κακώς δεν συνεχίσατε καL ο 
Ι 

κ. ΠαnαγLάννης κακώς είnε ότL την nαίρνεL εnάνω, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος ΜnαααγLάννης) . Αυτό είναL ένα συμπέρασμα δLκό 

σας. Δεν αφορά την κατ'αντLπαράσταση εςέταση . Με συγχωρείτε,αλλά 

δεν μπορώ άλλο να το πω αυτό το nράγμα. Ας περLοpLστούμε στην 

κατ'αντLπάρασταση εςέταση . 

ο κύρLος Ζερβός θέλεL το λόγο καL εν συνεχεία ο κύρLος 

Παπαστεφανάκης. 

Ορίστε, κύρLε Ζερβέ 1 έχετε το λόγο. 

~ KAt\Nθu, ΖΕΡΒΟΣ . Μ, αυτό 

' ~ μία 

που είπε ο κύρLος ΠαnαδονLκολάκης αφήνεταL 
) 

ΠοLά; Ο κύρLος ΠαnαγLάννης ήταν αρχαLό-

/ 
~:vιιw &---
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]j__3 ____ Ε_Ζ _____ ~(_Β_,,_Π_. ~) _____ 2_-_1_0_-_8_6_ 

1(9 
τερος του κυρίου Παπαδάκη . Ήταν διοικητής και είχε το δικαίωμα 

να κάνει ανάκριση του κυρίου Παπαδάκη . Ο κύριος Παπαδάκης που 

είχε παίςει ρόλο στο αντ ι κε ίμενο της ΕΔΕ ήταν δυνατόν ο ίδιος 
( 

ι 
να αναλάβε ι ανάκρ ιση για τον εαυτο του και να κρίνε ι 'Αρα ορθώς 

ο κ. Παπαδάκης .... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγιάννης). Κα ι αυτό ε ί ναι εκτός της κατ 

αντιπαράσταση εςετάσεως . Είναι η αντίστροφΘς όψη . Το ίδιο νό-

μισμα με αντίστροφη όψη . 

Παρακαλώ τον κύριο Παπαστεφανάκη να λάβει το λόγο . 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ . Θα ήθελα να δώσει απάντηση ο κ . Παπα-

δάκης σε ένα ερώτημα που τέθηκε από τον κ. Παπαγιάννη και που 

δεν απαντήθηκε . 

1 

Ρώτησε ο κ . Παπαγιάννης 1 κvριε Παπαδάκη 1 γιατί δεν του 

αναφέρατε την προσάραςη της τορπιλλακάτου αμέσως 1 ή έστω το πρωί 

παρά του την αναφέρατε το απόγευμα της επομένης ημέρας 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) . Όχι δεν είπε το απόγευμα 
ι 

Το μεσημέρι είπε ο κ . Παπαγιάννης το πρωί είπε ο κ. Παπαδάκης . 
Ι 

r , 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ . Αυτό το θεμα 1 κυρι ε Πρόεδρ~ δεν ςεκαθα-

1 
ριστηκε 

1 

ςεκαθαρ ισ-η ι. 
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4f3 ΕΖ (Β.Π.) 2-10-86 

JlO 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Παρακαλώ λοιπόν τον κ. Παπαδάκη 

στο σημείο αυτό να απαντήσει 
/ 

ι • • • 
Α . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ . Το συμβαν το ανεφερα οnωσδηnοτε το ταχυτερο 

Δεν ενθυμούμαι τώρα. Διότι τη δεύτερη μέρα ςέρετε αnό το πρωί 
/ Ι 

κατ'αρχήν εβαλόμεθα. Ερχόντουσαν δηλαδή τα αεροσκάφη γύρω-γύρω 

αnό την βάση και εμείς κτυnάγαμε με όλο το πυροβολικό της βάσεως, 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑ!ΜΗΣ 
Ι 

Τι ώρα κ. Παπαδάκη 

1 J 
Α . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ . Τι ώρα 1 δεν θυμάμαι . Το nrωι πάντως 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑ!ΜΗΣ . Πότε Πέντε η ώρα, έςι η ώρα, 7 η ώρα το 

πρωί Είναι nολύ σοβαρό. 

Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ . Είναι 12 χρόν ια και όταν δεν το έχω γράψει στην 

αναφορ~ μου 1 δεν μπορώ να το θυμάμαι ή να λέωtικασ ίες 1 δηλαδή 

1 
τι με συμφέρει ή τι συμφέρει τονοιονδήnοτε 

Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ . Εάν μου εnιτρέnετε 1 επειδή εγώ το θύμάμαι χαρα-

κτηριστικά 1 δεν είχα πάρει αναφορά καταστροφής της τορnιλλακάτου 

και έμεινα έκπληκτος nραγματικά 1 όταν παίρνοντας στη ναυτική 

βάση τηλέφων~ βγήκατε εσείς στο τηλέφωνc. Περίμενα ότι είσαστε 
Ι 

ήδη με την τορnιλλάκατο έςω και εγώ σας βρήκα στην ςηρά. Και 

εκείνη την ώρα το έμαθα. Αν θυμάσθε ακριβώς την ώρα πέστε την 

χ τώρα 1αλλά sγώ αυτό θυμάμαι . 
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5/J ΕΖ (Β. Π. ), ι ιι 

f6J, 
2-10-86 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ . Κύριε Πρόεδρε παρακαλώ το λόγο. Για τη 
( 

διαδικασία θέλω να μιλήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) . Ορίστε χύριε Περράκη . 
1 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ . Έχω την αίσθηση ότι ο χ . Παnαγιάννης εςαχολου -

θεί να είναι διοιχη τής-προ'ίστάμενος του χ. Παπαδάκη καικομψά βέβαια 

αλλά έμμεσα τον επιπλήττει 
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Cζ'"'----

1/3 Λ ΡΣ 2.10.86 

1t2 
Αυτό είναL το πνεύμα καL πρέπεL να γίνεL κατανοητό στους μάρτυρες, 

ότL εδώ είναL μάρτυρες καL δεν υπάρχεL προϊστάμενος καL υφLστάμενος . 

ΕλέγχεταL ο Παπαδάκης 1 λες καL είναL στο στρατόπεδο, δεν μου 

το είπες, δεν ενθυμούμαL κλπ. 

Νομ ί ζ;ω θα πρέπε L να συστήσετε I κύρ L ε Πρόεδρ~6Jλλους βαθμούς 

αντLπαράθεσης εf,έταση. 

r ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ζητώ συγγνώμη. ΔLότL ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ Lάννης): ΚύρLε Παπα.Υ, Lάννη, δεν έχετε το λόγο . 

Το λόγο θα τον πάρετε από μένα. Σας παρακαλώ. 

ΚύρLε Παπαδάκη , Ψάχνω ν~ βρώ στην έκθεσή σας πότε το αναφέ-

ρατε στον κ. ΠαπαγLάννη. Το να το βρούμε είναL δLκό μας θέμα καL 

δεν αποτελεί θέμα της κατ'αντLπαράθεση εf,έτασης. 

Νομίζ;ω ότL η κατ'αντLπαράθεση εfέταση τελείωσε, καL μαζί 

τελείωσε καL η κατάθεση του κ.Παπαδάκη 1 ο οποίος μπορεί να αποσυρθεί . 

, 
AύpLo κ .Παπαδάκη 1 όποLα ώρα θέλετε μετά τLς 8,30, να έρθετε 

στο 143 γραφείο της Βcυλής I να< . δLαβάσετε τα Πρακτ Lκά, που θα έχουν 

αποστενογραφηθεί καL τLς εκθέσεLς που είχατε στον κ.Μnέλκα καL εδώ 

καL εκεί 1να επαναλάβετε αν τLς βεβαLώνετε, αν αναφέρεσθε σ·αυτές κλπ. 

Ι<ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

rvf υποβάλλω 
J{/ 

" 

μLα 

ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ, ~ποχωρ;'Ά :,:;πα=δά;;;:: 

ερώτηση; ,c:,.,. <; '--- r:ylΛV ! c:tf 

να 
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2/3 Λ ΡΣ 2.10.86 

j(J 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΧρLστος Μnασαγιάννης): Έληf,ε η κατάθεση του κ.Πατιαδάκη. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Ερώτησα/εάν εLχε γίνει από τον κ.Παncι-

γιάννη ή τον κ. Παπαδάκη διάβημα στην Αθήνα στη Λευκωσία 1 για να αν-

τικατασταθούν οι προβληματικές ~οβιετικέ ς τορπιλλάκατοι με άλλες 

κατάλληλες 1 για να εκπληρώσουν την τόσο σοβαρή αποστολή τους; 

Απήντησε ότι δεν έγινε κανένα διάβημα. 

(. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ : Δεν εLnα τέτοιο πράγμα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Είπε ότι έγινε διάβημα για τα ανταλλακτικά. 

Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. 

Επίσης ότι δεν εLχε ραντάρ καμιά από τις 5 τορnιλλακάτου~, 

οι οnοLες ευρίσκοντο υπό τας δcαταγάς του1 στη ναυτική βάση Μnογαν-

τσLΟU. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΧρLστος Μnασαγιάννης): Ερωτήσατε τον κ.Παnαγιάννη, ή τον 

κύριο Παπαδάκη; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ : Το έθεσα υπόψη σας 1 για να διευκρινισθεL . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Και αυτό είναι ένα θέμα άσχετο. 

Εφόσον συνεχίLεται η κατ'αντιnαράθεση εf,έταση 1 το μόνο που μπορούμε 

να κάνουμε είναι να μας πείτε ποιόν ρωτήσατε: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Τον κ. Παπαγιάννη. 

t~ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος 

// 
Μnασαγιάννης): Αnαντήστε,κύριε 

·~UU 
Παπαγιάννη. 
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3/3 Λ ΡΣ 2.10.86 

r. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: ΚύρLε Πρόεδρε, μπαίνοντας μέσα άκουσα συμπτωματcκά τον 

κ.Παπαδάκη να λέεL ότL είχα παραγγείλεL πυραυλακάτους από τη , 1Γαλλ[α. 

Είπε ο κ. Παπαδάκης ότL εγώ προσωπLκά ε[χα παραγγείλεL πυραυ-

λακάτους από τη Γαλλία. 

Οσο y Lα τα ανταλλακτLκά1 δεν F,έρω αν σας το είπε ο κ.Παπαδάκης1 

αλλά η κατάσταση ήταν δραματLκή. ΕπανεLλημμένως είχα πάεL ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜπασαγLάννης): Θα συνεχίσετε6την κατάθεσή σας εσείς, 

κύρLε ΠαπαγLάννη. 

; 

Μπορεί ο κ.Παπαδάκης να αποσυρ5ε[. ΚαL το πρωϊ μετά τLς 8,30 

να υπογράψεL όλες τLς σελίδες στο τέλος 

καL να ~ητήσεL να του δLαβάσουν τLς εκ5έσεLς που έκανε ώστε να τLς 

βεβαLώσε L. 

(Στο σημείο αυτό εF,έρχετα.ι της ,fμ5ούσης ο μάρτυς 

κύρος Παπαδάκης). 

(JM)1 
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4/3 Λ ΡΣ 2.10.86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Πρέπει να θέσω υπόψη της Επιτροπής 

ότι η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 10.10' και αν μπορούμε να τελειώσουμε 

με τον κύριο μάρτυρα, αλλοιώς να διακόψουμε για την Τρίτηzσε μια 

εμβόλιμη ίαση 1 ειδικώς για τον κύριο Παπαγιάννη. 

(30) 



359ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

1 /3 

3Λ 

ο Ε .Κ . 2,10.86 

---------------------:1rt _______________ _ 
Νομί~ω ότι ο κύριος Παπαγιάννης έχει καταθέσε ι τα περισσότερα και 

συνεπώς πολύ λίγα θα έχει να συμπληρώσει . 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι κύριε Πρόεδρε έχω πάρα πολλά να καταθέσω και ακόμη 

δεν έχω τελειώσει. Προχθές διεκόπην, δεν fέpω για ποιο λόγο και 

άρχισαν οι ερωτήσεις . Βέβαια εάν μπορούσε να γινει η συνεδρίαση 

μία άλλη μέρα, επειδή όλοι έχουμε τα προβλήματά μας , θα ήμουν 

ευτυχής . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) : Εφόσον εσείς λέτε ότ ι έχετε και 

άλλα πράγματα να πείτε βεβαίως δεν μπορούμε να αρνηθούμε να τα 

ακούσουμε . Αλλά προχθές όταν διακόψαμε τη συνεδρίαση υπολ6ίποντο 
) 

μόνο 6 να ρωτήσουν. Εν τω μεταfύ ο Προεδρεύων τότε κύριος Ζακολί -

κος είχε τελειώσει , είχαν αρχίσει οι ερωτήσεις και υπολ5ίποντο 

Ι 
μονο 6. Εχω το σχετικό κατάλογο. Πως δεν είχε τελειώσειj 

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι , αλλά εγώ δεν είχα τελειώσει την κατάθεσή μου. Με 

διακόψατε χωρίς να τελειώσω την κατάθεση και αρχίσατε τις ερωτή -

σεις. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έστω και αν είχε τελειώσει κύριε Πρόεδρε 

δεν έχει δικαίωμα να συμπληρώσει ο μάρτυς; 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρ)θέλω να διευκρ ι νήσω το εfής, 

χ δcότc εγώ προήδρευα 

CJvΨ-4 
και απορρώ γιατί ο μάρτυς θέτει τέτοιο θέμα . 
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2/3 ο . Ε. Κ. 2.10.86 

---------------------------111 
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το κατάλαβα ότι με διακόψατε για να αρχίσετε ερωτήσεις 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΔΙΚΟΣ: Κύριε μάρτυς σας άφησα όλη την άνεση να 

διηγηθείτε ορισμένα γεγονότα και ττεριστατικά. Φθάσαμε στην ττρώτη 

μέρα. Περιγράψατε την ττρώτη μέρα, φθάσατε στην δεύτερη ,φθάσατε 
1 

ιf~ 
στην τpίτη(,ιαι αττό εκεί και ττέpα σας είqα δεν χρειαζόμαστε άλλα 

,,lfJ ο w'?.r 
ττεpιστατικά. Δεν σας εμττόδισε κανένας για. όλο το διάστη~ 

είσασταν στην Κύττρο μέχρι τη δεύτερη μέρα της εισβολής να καταθέ-

σετε ττεpιστατικά. Αττοpρώ γιατί θέλετε να εττανέλθετε σ ' αυτήν την 

χρονική ττεpίοδο. Σας εμττόδισε κανείς να ττεpιγpάψετε όλη τη δpα-

στηριότητά σας στη Κύττpο μέχρι τη δεύτερη μέρα; Σας είττα ότι δεν 

μας ενδιαφέρει τίττοτα άλλο; Μου λέτε σε μια στιγμή φθάνω στην 

ττpώτη μέρα ττου έγινε αυτό και αυτό, δεύτερη μέρα αυτό και αυτό, 

τρίτη ημέρα στόττ. Δεν χρειαζόμαστε τίττοτε άλλο . Θα εττανέλδt,t',~ 

σ'αυτό το χρον ικό διάστημα; 

ΜΑΡΤΥΣ : 'ΟΧ ι . 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΔΙΚΟΣ: Αττό εκεί και ττέpα fu μας ττείτε; 

\',1.ΑΡΤΥΣ : Τέταρτη, ττέμτττη, έκτη ημέρα δεν υττάpχει; 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΔΙΚΟΣ: Εάν ττάτε αττό την τρίτη μέρα και μετά είναι 

άλλο θέμα .Εάν ττάτε ττpοηγούμενα είναι άλλο θέμα . 
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3/3 ο Ε.Κ. 2.10.86 

---------------------------yJ -
Τελειώσαμε με τα προηγούμενα, αλλά ο πόλεμος συνεχ ίστηκε μέχρι τις 

14 Αυγούστου , δεν τελειώσαμε στις 23 Ιουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγ ιάννης): Τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ αλλά 

παρίσταται ανάγκη να δ ιακόψουμε . 

Ορίστε κύριε Παnαστεφανάκη. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ : Διαδικαστικά θα. ήθελα να nω δυο λέΕεις. 

Δέχομαι ότι αυτά n<DλJ ε ίπε ο κύριος Πρόεδρος ε ίνα ι πάρα πολύ σωστά} 

καίτοι δεν ήμουν παρών στην προηγούμενη συνεδρίαση αλλά μ ι α και 
} 

κατά κάποιο τρόπο τηρούμε δικονομικούς κανόνες εδώ μέσα σε κάπο ι ο 

βαθμό τουλάχ ι στο Vι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το δικα ίωμα στο 

μάρτυρα} έστω και αν. έχει αναφερθεί σε μια συγκεκριμένη χρονική 

nερίοδο1 αν κάτ ι παρέλει ψε ή αν κάτι θέλει να συμπληρώσει σαφώς θα 

πρέπει να το κάνε ι. Και από εκεί και πέρα αν θέλει να συνεχίσει 

για άλλη χρονική περίοδο θα του δώσουμε κάθε άνεση πραγματικά να 

αναφερθεί σε γεγονότα , να συμπληρώσει ή να διαψεύσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μnασαγιάννης): Δεν αρνήθηκε κανείς πολύ nερισσe
} 

τ ερο δεν αρνήθηκα εγώ} τη δυνατότητα να συμπληρώσει ο μάρτυς 9τι 

θέλει . Μέχρι κα ι τη τελευταία στιγμή που ο μάρτυς θα nει 1~υδέν 

, ,, , 
έχω να nροσθεσω, οnως λέfε και στα δικαστήρια, δ ι καιούται να 

~ι Jιwι 
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4/3 ο Ε. Κ. 2.10.86 

------------------------------1 t1 
λέει και να καταθέτει. Συνετιώς; όσο ο μάρτυς; θέλει να λέει εμείς; 

είμαστε υτιοχρεωμένοι να τον ακούμε. Και το είτια τιροηγουμένως; αυτό. 

Δεν υτιάρχει λοιτιόν λόγος; να χάνουμε το χρόνο μας; ετιαναλαμβάνοντας; 

τα ίδια τιράγματα τα οτιοία ήδη είτια. 

(Θόρυβος;) 

Παρακαλώ κύριε Διαροκάτιη δεν έχετε το λόγο και εσείς; το ίδιο κύριε 

Δασκαλάκη. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΔΑΚΗΣ:Πρέτιει να συνεννοηθούμε κύριε Πρόεδρε τι έκανε 

ο μάρτυς; τιροχθές; και γιατί ο κύριος; τιροεδρεύων εφέρθη ότιως; εφέρθη, 

γιατί εδώ είναι διαφορετικό το θέμα. Ο κύριος; μάρτυς; σ'ένα λετιτό 

τιέρασε όλη τη χρονική τιερίοδο μέχρι τις; 15 Ιουλ ίου σε 15 λετιτά 

μέχρι την τέταρτη μέρα και μετά άρχισε να μας; λέε ι τους; ηρωϊσμούς; 

του τους; τιιθανούς. Και βέβαια έχει δικαίωμα, εσείς; ςέρετε καλύτερα) 
) 

αλλά υτιήρςε ττρωτοβουλία του ΠροέδρουJτιροκειμένου να ετιανέλθουμε 

στις; ερωτήσεις; για τις; κρίσιμες; ημέρες; και αν θέλει να τιει ότιοιους; 

ηρωϊσμούς; νομί(:ει ότι μττορεί να τιει για τον τιόλεμο ή για τη ζ;ωή 

του, να τους; τιει. Αλλά αυτό. ήταν το τινεύμα τιροχθές; και δεν μτιορεί 

να λέει ο κύριος; μάρτυς; ότιτου αφήρεσε κανείς; το λόγο . 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μοι.• αφ(hρεσε κανένας; το λόγο. 

χ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΔΑΚΗΣ, 
~ 

Άρχισε να λέει ότι βρήκε κάτι βατραχανθρώτιους; 

QιQ,v 
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5/3 ο Ε. Κ. 2.10.86 

11/J 
και εβλήθη κλn. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Κϋριε Δασκαλάκη nρέnει να nροστα-

τεύσω το μάρτυρα υnό την έννοια ότι δεν είnε τέτοιο πράγμα ότι 
J 

του αφηρέθη ο λόγος. Ο άνθρωπος λέει ότι εγώ δεν είχα τελειώσει 

και συνεπώς θέλω να nω και άλλα πράγματα. Αφού θέλει να nει και 

άλλα πράγματα είμαστε υποχρεωμένοι να τα ακούσουμε. Και ρωτάω/ 

μπορούμε να τα ακούσουμε αnόψε; 

Το λόγο έχει ο κύριος 

(3σ ) 
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1/3 σ (Γ.Π.) 2-10-86 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ~: Με συγχωρείτε/αλλά δεν παίρνω αυτοβούλως 

ποτέ τον λόγο. Νομίζω ότι πρέπει να τηρηθεί η δικονομική τάςη. 

'Εχετε κατάλογο μαρτύρων. 'Εμειναν οι υπόλοιποι μάρτυρες,y'α 

συνεχίσουν οι υπόλοιποι βουλευτές;; τις ερωτήσεις καιστο τέλος;;-

δεν θέλω να είναι ανήκουστος~αν παραμένουν κενά και θελήσει ο 

κύριος;; μάρτυς;; να πει ορισμένες;; κουβέντες;; να τις πει μετά. 

1 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης;;): Ποτε 1 κύριε Λιαροκάπηj 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Νομίζω ότι π~έπει να τηρηθεί η δ ικονομική 

τά!;η. 

ΠΡΟΕΔΡΟ~ ( Χρίστος Μπασαγιάννης;;): Μα δεν είναι τάςις δικονομική ιο 

να διακόψουμε δηλαδή•Δεν το καταλαβαίνω κύριε Λιαροκάπη. 
/ 1 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Άλλο,ο.,<V~ διακόψουμε. Εγώ λέω να συνεχίσουν 

b--cJJU) 
τις ερωτήσεις;; οι υπάλοιποι ~άρτυpε[ ..• 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος;; Μπασαγιάννης;;): Ποιοί υπόλοιποι; Δεν έχουμε 

άλλο μάρτυρα εδώ. Μετά πάμε για τις;; 22 του μηνός;; 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Λέω κύριε Πρόεδρε για τα υπόλοιπα μέλη 
Ι ι 

της;; επιτροπής;; που είναι γραμμένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ συνεχίσετε σείς;; τις;; ερω-

χ τήσecς σας. 

~ 
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2/3 σ (Γ.Π.) iί~-ΙΟ-86 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Αν θέλετε απόψε. Αν όμως θέλετε να δια-

κόψοuμεJνα διακόψουμε. Στο τέλος αν νομί~ει ο κύριο~ μάρτυς 

ότι κάτι άλλο θα πει . να το πει ευχαρίστως. 
ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Να γίνει αυτό nou λέει ο κύριος 

Λιαροκάπης. Δεν έχω αντίρρηση. Δεν είναι θέματα δικονομικής τά-

ςεως. Αλλά γιατί αφού πρόκεται να συνεχίσει ο μάρτυς γιατί να μην 
) 

~%jιφuλαχθούν αυτοί οι έςι σαν εκπρόσωποι αν θέλε τε και των uno 
/ 

λοίπων 1 για να μην βάλουμε και άλλοuςj Jfσα σ'αuτούς τους έςι 

είμαι και εγώ 1κύριε Λιαροκάπη. Εάν ρωτήσουμε εμείς/ μtτά βάλουμε 

τον μάρτuρα1 μετά θ~dχίσει πάλι η 30μελής επιτροπή να θέλει πάλι 

vα, ςαναρωτήσει 1 γι'αuτό καλύτερα να μείνουμε εμείς οι έςι nou δεν 

και 

έχουμε ρωτήσει;{~α τελειώσει ο μάρτυρας την έκθεση των απόψεων 

τοu. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Δεν έχω αντίρρηση. Για οικονομία χρόνου 

είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγιάννης) : Διακόπτοuμε1 λοιπόν 1 για την προ-

σεχή Τρίτη 7 τοu μηνός και ώρα 10.30' το πρω'ί . 

Η Βουλή θα μας κρατήσει και την Δευτέρα λόγω αγιασμούJ 
Ι 

και την Τρίτη για την εκλογή μελών τοu Προεδρείου και Κοσμητόρων~ 

"'\-Ί . 

(κατ'ακολοuθίαν εδώ θα είμαστε . ~αι αφού θα είμαστε εδώ την Τρίτη 

. ~ ,#4,(,{ 
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3/3 σ (Ι'.Π. )_ 2-10. 86 

το αττόγευμα γιατί να μην έλθουμε το ττρωϊ για να τελειώσουμε με 
) 

τον κύριο Πατταγιάννη για να μττορέσουμε εν συνεχεία να ττροχωρήσουμε 
1 

στους άλλους μάρτυρεςj 

ΔΙΑΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μήττ~ς είναι ττρωϊνές οι συνεδριάσεις της Βουλής 
/ 

κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μττασαγιάννης) Την Δ(υτέρα η συνεδρίαση είναι 

'ζ,Ό ττρωϊ ) την Τρίτη είναι το αττόγ ευμα. 

Κατόττιν αυτού . κύριε Πατταγιάννη, την Τρίτη στις 10. 30'το 
1 

ττρωϊ 1 θα εττανέλθετε για να συνεχίσετε την έκθεση των αττόψεών σας 

και στην συνέχειαpα σας υττοβάλουμε τις ερωτήσεις. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 
ί 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μττασαγιάννης): Αλλά στο μετας~ κύριε Πατταγιάν-

νη θα τταρακαλούσ~ την Δευτέρα να έλθετε στη Βουλή στο 143 γραφείο1. 
Ι ι 

για να ελέγςετε τα στενογραφημένα ττρακτικά των μέχρι τώρα εςε-

~ασεώΊσας και να τα μονογράψετε. Άλλως αν έλθετε για το σύνολο 

της καταθέσεως σαςΓθα κάνετε δύο μέρες. 

Κύριοι συνάδελφοι , λύετα ι η συνεδρίαση για την ττροσεχή Τρίτη 

και ώρα 10. 3O'ττ .μ. 

. /. 
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3/4 ΒΑ _ 'J.( JOf~ 86 _ /7ί/ 

Στη συνέχεια λυθηκε η συνεδρGαση ώρα 22.25'.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ~ΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΟΙ 
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Ί'ην J.Αιι . .() ¼ '/.,f.ιf /ι!c;,_vημr':,pα f.1,,.1_ (i1-f. C<-:Ό,,./ . . . . )t(H (~ρα. ?.οο 
n.μ,; στη Γραμματεία. της; Εf,ε-cασϊι, κ-:1;;: Εnιτροηr1ς; για το "φά,ιΕλc 

·.-ηc Υ.()ττpου" ( Α '6ροφος;, yραφε:: Go 143 ·cου Μεγά.ρου της; Ι3e.ιυλής;) ~.sυ· · 

λGΗο, Αντιπρ6ε;δρο,Κων/νο ΤσιyαQίδα , ~'pα.11.μ~,.τι~σ, και ενϊ)πιον ·rου 

σε cκτέλcση της; από .:t. --;-/().--; . $.{; .. . c~iσεω,: της:: ΕΓ: ετσ.στι,ο'μ; 
!!χ ι ·ι r; ι ., , , [( 9 (./ Α / c{ [Ί- ,ι e>( f..( &( ( 

ι:.π.ιτροnης, ο μαρτυpας •.. . .ι,_ .,,. .... , ,... , . (, 'ο" , .... .. .. . ~ •••••• , 

ο.νέ γνωσε , 1'Ίειόρησε , βεβαίωσε 

χα~ υnι;;ypc.φc τις; 11:ατα.3έσcις:;; του ~του έ.:δωvε εν6)nιον ·ι:ηr; 

Ε1τ i, --..-ροπ~'1ς;; στις; • J2, . . ()_ i.~f/ry_ • • · j9, 9.{; · · · · • • · · ~ · · 
Ο ΙΠ?ΟΕΔΗ)Σ 

ΧΡΙΣΊΌΣ ΗΠΑΣΛΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ 

http://f.?f/
http://?.??/
http://ypc.fc/
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ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΠ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 

ΓΙΑ ' !Ο_ <ΜΚΕΛΟ _ ΊΉΣ _ ΚΥΠΡΟΥ 

1. Ακpίτα-Σuλβα ΚαCτη 

✓ 2. Δ'ασκαλάκής;; ΓεώpγLος; 

v_ 3• ΖακολCκοc ΠαυσανCας; 

\/ 4 • . Ζερβός Κλεάνθης; 

5 •. ΚουτσογLάννης Ιωάννης; 
V 6~ · Λι.αpοκάnης ΑλέF.ανδρος 

7~ 1-~αρκόπουλος; Χρ1iσϊ;ος 
ι 

J "· Μπαντουβάς Κωνσταντίνος; 
J Α• ΜπασαγLάννης Χρήστος;: 

10. Παγορόπουλος; Δημήτριος 

I.J- 11. Παπαδονικολά.κης Ιωάννης 
2 / ά . V 1 . Παnαστεφαν κης Εμμα;νουηλ 

v l3. Πεπονήc Αναστάσιος; 

•J 14. Περάκης Γεώρyιο!:; 

':J. _ 1:5._-__ Ρ~λ,.~Τ}ς . Σ_ fυι:>:~δ~ν 
.. 16. Τοι,γαρίδας; Κωνσ-:αντίνος 

17. Βαρβιτσιώτης Ιωάννης;: 

\) 18. _Βασι.λει.άδης; Ιωάννης 

J 19 .. Ζαίμης Ανδρέας 
V 20. Λάσκαρης Κων/νος 

21. Μnλέτσας Στυλιανός 

22. 

,,; 23. 

24. 

V 2s. 
✓ 26. 

V 27. 

V 2a. 

Ξαρχάς Αδανάσιος 

Παναγιωτόπουλος Γεώργιος 

Παπα.~:uνστc.ντCνου Ηιχά.λης 
, •• t • • • 

Παπο:ληγο,.::ρα.ς Α'yc.στάσι.ος 
nαυλίδης Αριστρτέλης 

Φωτόπουλος Χρήστος 

Κάππος Κωνσταντί~ος 

29. Γιατpάκο~ ΚωνσταντCνος 

· V 30.· Λιβανός ΔLον-jσLος 

t-·-$-1986 . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χ. Μ!'!'ΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΒΟΥΛΉ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ , 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ'- ΣΥΝΟΔΟΣ Β' 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 

"ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΉΣ ΚΥΠΡΟΥ" 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Στην Αθήνα, σήμερα 7 Οκτωβρίου 1986, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10.30' συνεδρίασε στην αίθουσα της Γερουσίας του Μεγάρου της Βου

λής η Εςεταστική Εnιτροnή ''για το φάκελο της Κύπρου", με Πρόεδρο 

τον κ. Χρίστο Μnασαγιάννη και μέ θέμα ημερήσιας διάταf,ης τη~ έfέ

ταση του μάρτυρα κ. Γ. - Μ. Παnαγιάννη ( 4η μέρα). 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες αnό τά μέλη της Εnιτροnής οι 

βουλευτές χ.χ. Ακρίτα-Σύλβα Καίτη, Γ.Δασκαλάκης, r.κοuτσογιάννης, 

Α.Λιαροκάnης, Χ.Μαρκόπουλος, Κ.Μnαντοuβάς, Ι.Παnαδονικολάκης, 

Ε.Παnαστεφανάκης, Γ.Περάκης, Σ.Ράλλης, Κ.Τσιγαρίδας, !.Βαρβιτσιώ

της, !.Βασιλειάδης, Α.Ζα°Cμης, Κ.Λάσκαρης, Γ.Παναγιωτόnουλος, 

Μ.Παnακωνσταντίνοu, Κ.Κάnnος, Κ.Γιατράκος και Δ.Λιβανός. 

Ο Πρόεδρος της Εnιτpοnής διαπιστώνει την ύnαρςη απαρτίας και 

λέγει: 

··---
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1/1 ν {ΕΣ) 7.10.86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜnασαγLάννης): Αρχί[εL η συνεδρίαση. 

Έχω την τLμή να ανακοLνώσω, κύρLΟL συνάδελφοL, ότL ο κύρLος 

ΛLβανός μου αnέστεLλε την αnό 6 Οκτωβρίου 1986 εnLστολή του με την 

οnοία ~ητάεL να εF,ετασθεί ως μάρτυς ο κ . Μητσοτάκης, δεδομένου ότL 

έχεL κάνεL μLα καταγγελία εLς βάρος nολLτLκών ανδρών γL·αυτή τη 

δουλεLά. Η εnLστολή θα κατατεθεί στη γραμματεία γLα να nρωτοκολ-

ληθεί καL στα ΠρακτLκά της ΕnLτροnής γLα να nερLληφθεί αυτούσLα 

σε αυτά. 

(Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος καταθέτεL στα ΠρακτLκά 

την nροαναφερθείσα εnLστολή του κ. ΛLβανού η οποία 
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""ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 

λΥΚλΒΗΤΤΟΥ 1• - ΑθΗΝΑ 

ΤΗΛ . 38 . 08 ,010 · 3δ . 2δ . 955 

Πpος 

τον Πpόεδpο της Εξεταστικής Επιτροπής 

νια το φάκελο της Κύπρου 

Κύpιε Πpόεδpε, 

] 

1986 

Μετά -τις αποφάσεις της Επιτpοπής σχετικά α) με τον περιορισμό - νια το λόγο έλλει-

. ψης χpόνου φυσικά - των μαpτύρων σε όσους με συγκεκριμένα στοιχεία ή μαρτυρίες θα προr- -

ωθήσουν το έργο της Επιτpοπής β) με την κατόπιν σύμφωνης γνώμης της πλειοψηφίας πρόσκλη

ση _ μάρτυpα, πpοτεινόμενου από Βουλευτή αφού μάλιστα αναφέρει τους συγκεκριμένους λόγους 

νια τους οποίους ζητεί από την Επιτροπή τη.ν κατάθεσή του. 

Προτείνω στην Εξεταστική Επιτροπή νια τ_ο φάκελο της Κύπpου την πρόσκληση του κ. Κώστα 

Μητσοτάκη, αpχ'ηγού της Νέας Δημοκρατίας. Την πρότασή μου αυτή, κύpιε Πpόεδp~, αιτιολογώ 

βασιζόμενος στην καταγγελία στην οποία έχει προβεί ο κ. Κ. Μητ.σοτάκης με τη συνκεκpιμένη 

_φpάση "οι δύο αυτοί συνεταίροι (Κ . Καpαμάνλής-Γ. Μαύpος) οι υπεύθυνοι νια τον Αττίλα 2" 
κ.λ.π., καταγγελία ' την οποία θεωpώ όπως και σεις αλλά και όλα τα μέλη της Επιτροπής φαν

τάζομαι, συγκλονιστική και με ανυπολόγιστο βάpος. 

' Π p ·ώ τον. Διότι τσ πpόσωπο από το οποίο προέρχεται η καταγγελία είναι ο πρώτος μετά 

τον Πρωθυπουpγό τ~ς χώρας παράγοντας της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας . 
. Δεύτε p ον. Από την ιδιόtrιτα την οποίαν κατέχει, του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπο

Ητε.υσης, ο καταγγέλων, απ6 το τεράστιο βάρος της καταγγελίας αλλά και την ογκώδη πpοσω-

. · πικότηi:α στην οποίαν αναφέρεται. 

· Τ Ρ ί τον. Διότι θα έχει γίνει ασφαλώς μετά από προσεκτική, σοβάpή και υπεύθυνη σκέψη. 

Μετά από εξονυχιστική ενηuέpωση και γνώση ασφαλώς επίσημων εγγράφων τα οποία η Επιτροπή 

μαι; αγνοεί. Κα ι τέλος διότι θα έχει γίνει με πλήρη οπωσδήποτε συνείδηση νια τις επιπτώσει::: 

τόσο στη χώρα- μας όσο διεθνείς ενδεχόμενα - τις οποίες θα έχει αναμφισβήtητα η βαριά 

κcrταγγελί.α αυτή. 

Τ έ τα p το v. Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται συγκεκριμένα δεν είναι ασφαλώς κύοcε 

Πρόεδρε ο υποπλοίαρχος ή ο στρατηγός, εάν θέλετε, τους οποίο υ ς καλούμc εδώ. Ο πρώτος, 

Κ. Καραμαν λ ή ς , είναι ο πολιτικός' ηγέτης ο οποίος εσφpάγισε με την παρουσία του αλλά κ~ι 

προσωπικότητά τσu το δεύτερο μισό του ε ικοcτού αιώνα της ιστορίας της χώρας μcς τόcσ c~;ν 

uπεύeυvος Κυβερνήτης σαν Πρωθύπουργός όσο και σαν σύμβολο τοι:ι .έθνους σc,ν Πρόεδοος της Ελ

λην ι.κήc: Δημοκρατίας. Ο δεύτερος, Γ . r4αύοος, είvα ι ο c-::c;::σισς nολιηκό;; r:'{cιr,ι_ 1,c uπεύθυνr1 

κcι r1ηόλοτη συνε~δr,011 του ελληνικού του ΧDέσιις:. 

[πι::;υλόσσοuαι, κύpι z Πρόεδρε, να π,:φαΜr;ω τα α:π:~,α(, , 1 1. ,·· π.χ,ιχε{α, 
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τασή μου αυτή, κατά τη συνεδρίαση την οποία θα καθορίσετε για να συζητηθεί τόσο η δική 

μοu όσο και οι άλλες προτάσεις οι οποίες εκκρεμούν. 

l\. Με τιμή , 

?"'-']\,~ 
Διονύσης Λιβανός 
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4/1 ν ΕΣ 7.10.86 

5 
Επίσης έχω την τιμή να ανακοινώσω μια επιστολή κάποιου 

κυρίου Ανδρέου Αυγουστή, από την Κύπρο, ο οποCος εκθέτει διάφορα 

πράγματα. Και η επιστολή αυτή θα κατατεθεί στη γραμματεία και 

από εκεL μπορούν να λάβουν γνώση τα μέλη της Επιτροπ~ς. 

~αρακαλώ τον κύριο γραμματέα να συνοδεύσει στην Αίθουσα 

τον μάρτυρα κύριον Παπαγιάννη, του οποCου θα συνεχισθεί η ε~έταση. 

Θα τον αφήσουμε όμως πρώτα να συμπληρώσει την κατάθεσή του, όπως 

μας εCπε προχθές, και μετά θα μπούμε στις ερωτήσεις. 

(Στο σημείο αυτό, εισέρχεται στην ΑLθουσα, ο μάρτυς 

κύριος Παπαγιάννης). 

(Ω) 
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<(ί\Ι) 

1/1 Ω Ε.Τ. 7-10-1986 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Κύριε Παπαγιάννη έχετε ορκιστεί 
Ι 

και συνεπώς αναφερόμενος στον όρκο σας μπορείτε να συνεχίσετε, όπως 

εκφράσατε την επιθυμία; να καταθέσετε μόνος. Θα παρακαλούσα βέβαια 

να ληφθεί υπόψη και η ανάγκη της κάποιας συντομίας χωρίς βέβαια·

' 
να βλάπτεται η ουσία των όσων θέλετε να πείτε. 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα, κ6ριε Πρόεδρε. 

Είχα σταματήσει την τελευταία φορά την κατάθεσή μου στη Δευτέρα 

22 Ιουλίου 1974 όταν κατελαμβάνετο η Κηρύνεια. Συνεχί6ω: 
,' 

Στις 2 το μεσημέρι της ημέρας αυτής διετάχθημεν από το ΓΕΕΦ διά 

σήματος να δεσμεύσουμε τα αντιαεροπορικά μας πυροβόλα διότι ήρχον-

το ελληνικά αεροσκάφη, για να μας ενισχύσουν να βομβαρδίσουν τον 

εχθρό. Με μεγάλο ενθουσιασμό και με μεγάλη αναπτέρωση του ηθικού 

εκτελέσαμε αυτή τη διαταγή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Θα παρακαλούσα, κύριε Παπαγιάννη, 

να μην αναγιγνώσκετε. Δύνασθε να ποιείσθε χρήση σημειώσεων για 

να στηρίςετε τη μνήμη σας, όχι όμως να αναγιγνώσκετε συνέχεια. 

Αυτό καταλαβαίνετε, μπορεί να παρεςηγηθεί-και γι·αυτό το απαγορεύει 
ι 

και η δικονομία-και να θεωρηθεί ότι είναι φτιαγμένη από πριν η 

κατάθεση είτε από σας είτε από κάποιον άλλο . 

. 53kι1 
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2/1 Ω Ε.Τ. 7-10-1986 

1 
ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, απλώς κοίταζα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγιάννης). Εντάςει 1 συνεχίστε. 
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χ 

Ω 

1/1 ΑΚ Ζ .Β. 7-10-86 

r1ΑΡΤΥΣ. Βεβαίως μετά μιάμυσι ώρα ττερίττου μας έδωσαν την εντολή 

να αττοδεσμεύσουμε τα ττυροβόλα μας διότι τα αεροσκάφη δεν θα 

ερχόταν. Αττογοητευθήκαμε τελείως και μετά αττό μισή'ώβα ττερίττου 

εςεδόθει σήμα αττό το ΓΕΕΦ ότι διεκότττονται οι εχθροττραςίες σύμφωνα 

με αττόφαση του συμβουλίου της ασφαλείας του ΟΗΕ. 

Τη στιγμή ττου διεκόψαμε τις εχθροττραςίες οι Τούρκοι κατείχαν στην 
1 

Κύττρο το 3% ττερίττου του νησιού. Δηλαδή είχαν καθαρισθεί όλοι.,οι 
1 

~,ii'λακες μέσα στο νησί ττλήν μιας ττεριοχής στα Κόκκινα, ο ~1:., \,ας 
1 

Τσάτους στο χωριό Τσάτους μόνο, το φρούριο της Αμμοχώστου, μόνο 

τ 

το φρούριο και αττό την ττεριοχή Κυρηνείας υττήρχε το ττρογεφύρωμα 

ττου είχαν κάνει, είχε καταληφθεί η ττόλη της Κυρηνείας μόνο και 

βεβαίως ο δίαυλος Αγίου Ιλαρ ίωνος - Αγ ίιρτας και έβγαιναν στον 

~νλακα Λευκωσίας. 

'Ολοι αυτοί Τουρκοκυττριακοί ~Uλακες είχαν ττλέον ττερισχεθεί 

αττό δικές μας δυνάμεις, του στρατού ςηράς οι οττοίες στο μεταςύ 
/ 

είχαν αυςηθεί και είχαν ττερισχέσει αυτούς 

τους ~ύλακες. 

Η θέση των Τούρκων ττρέττει να ήταν ττάρα ττολύ δύσκολη τουλάχιστον 
·' 

κατά την στιγμή ττου εκάναμε ανακωχή. Τυχόν βοήθεια αττό την Ελλάδα 
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2/1 ΑΚ Ζ .Β. 7-10-Sii 

r 
άν όντως; είχαμε την αεpοποpική επιδpομή την οποία αναμέναμε και 

εάν τα υποβpύχια χτύπαγαν τα αποβατικά τα Τουpκικά έΕω από την 

Κυpήνεια θα είχε δώσει τόσο θάρρος; στις; δυνάμεις; της; Ελληνική ς; 
1 

φρουράς; rου θα εί χαν pίςει του Τούρκους; στην θάλασσα. 

Ενα άλλο πράγμα που θέλω να αναφέpω είναι Φι κινήσεις; των 

ςένων '±'oupiιb1th.> πλοίων γύρω από την Κύπρο καθ' όλην την διάpκε ια 

των επιχειρήσεων 

Από τα pαντάρ μου και από την αττοτύττωση την οττοία τηρούσα 1 

είχα την εςή εικόνα : Καθ 'όλη την διάpκεια των επιχειρήσεων και 

όταν ομιλώ για την διάp}ι εια των επιχειρήσεων λέω από τις; 20 Ιου-

λίου μέχρι και τις; 2 με 3 Αυγούστου ~ Δεν μιλώ για τη δευτέpα 

Αυγούστου., 
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(ΑΚ) 

1/[: (Δ.Γ.) 7 -10-1986 

1'ο 
gLς το σύνηθες αγκυροβόλL των σοβιετLκών σκαφών nου ήταν ανατολL-

κότερα αnο τον Απόστολο Ανδρέα δεν υπήρχαν καθόλου σοβLετLκά 

nλοία. Κpτά την ημέρα της τουρκLκης εισβολής, 20 Ιουλίου 1 ενετο-

nίσθη το αγγλLκό ελικοnτεροφόρο "ΕΡΜΗΣ" βορείως του ακρωτηρίου 

Απόστολος Ανδρέας καL το οnοίο έκανε ορLσμένες nτήσεLς ελLκοnτέρων 

nρος το χωριό Γαληνοnόρνι· ' . Δεν γνωρίζω, ούτε μπορέσαμε να μάθουμε 

τL ήταν αυτές OL nτήσεLς. ΠLθανόν όnως ελέχθη να ήταν μετακLνήσε ις 

Άγγλων OL onoίoL έμεναν στην nερLοχή nρος το ελLκοnτ0ροφόρο . 

Την τρίτη ημέρα της εLσβcλής δηλαδή το nρωϊ της 22ας Ιουλίου 

το ελLκοnτεροφόρο 'ΈΡ!"!ΗΣ" ήταν στην nερLοχή Κυρηνε ίας καL έκανε 

nτήσεLς ελικοπτέρων nάλL nρος την nερLοχή Κυρηνείας. Νοτιοδυτικά 

της Πάφου nερι τα 45 με 50 μίλια υπήρχαν αρκετοί στόχοι κLνούμενοι 

nερLnολούντες με μικρά ταχύτητα καL εςετLμήθη ότL θα nρέnεL να ήταν 

κατά nάσα nLθανότητα αμερLκανLκά nλοία. 

Στην ΔεκέλεLα, στην αγγλLκή βάση της Δεκελείας , την κυρίαρχο 

βάση της Δεκελείας υπήρχαν αnο την nρώτη ημέρα της εLσβολής nερL 

τα 12 σκάφη όnως τα βλέnαμε στο ραντάρ. Δεν γνωρίζω τL τύnου 

ήταν και noLά ήταν η αποστολή τους . 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: ΕθνLκότητα; 

χ ΜΑΡΤΥΣ, Δeν γνωρί[:ω ούτε την εθνLκότητα.Ηταν μέσα στην κυρίαρχη 
,~ιwv· 
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2/ί: (Δ.Γ.) 7-10-1986 

1 
θαλάσσια περιοχή των βρεττανικών βάσεων. 

Οι Τούρκοι μετά την παύση του πυρός συνέχισαν να επεκτείνουν 

το προγεφύρωμα το οποίο είχαν. Απο δική μας πλευράς οι διαταγές 

τις οποίες είχαμε ήταν να τηρήσουμε την ανακωχή με θρησκευτική 

ευλάβεια Βεβαίως οι Τούρκοι άν έβpισκαν μία κάποια αντίσταση 

δεν προχωρούσαν . Σε όλο αυτό το διάστημα μέχρι τον δεύτ~ρο Αττ ίλα 

είχαν καταφέρει να καταλάβουν , να επεκτείνουν δηλαδήJ9 προγεφύρωμα 

της Κυρηνείας κατά τα χωριά Καραβάς και Λάπιθος ανατολικά της 

Κυρηνείας. 

Πλέον αυτού τίποτε άλλο. Δηλαδή το 3% που είχαν να είχε 

γίνει 3,1% ή 3 ,2 %. 

Σ'όλη αυτή την διάρκεια μέχρι τον δεύτερο Αττίλα μετέφεραν 

καθημερινώς στην περιοχή του προγεφυρώματος Κυρηνεί ας υλικά και 

προσωπικό . Τα μεταγωγικά τους πλοία πλέον ασυνόδευτα μετέφεραν 

και !;εφόρτωναvάρματα, αυτοκίνητα, συσκευές επ ι κοινωνιών και 

οπλίτες. 

Την 24η ή 25η Ιουλίου μου ανέφεραν ότι είχε συλληφθεί ένας 

Τούρκος αντισυνταγματάρχης -;: των τεθωρακισμένων αιχμάλωτος . Με τέ βην 

στο σημείο που τον είχαν συλλάβει και τον ανέκρινα για να βγάλω 

χ οpωμένα συμπεράσματα που ήθελα όσο αφορά την εισβολή τους . 
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3/ζ (Δ . r. ) 7-10-1986 

1}, 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Ποίοι τον συνέλαβαν; 

ΜΑΡΤΥΣ : Τον είχαμε συλλάβε L η Εθν L }( ή Φρουρά. " .. . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παραχαλώ χύριε Ράλλη. 

(Θ) 



383ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

χ 

(!:) 

Ι/Θ ____________ Α . Μ . __ _ 7-10-86 

13 
ΜΑΡΤΥΣ . .. ο στpατός, όχι εγώ. 

Ο αντισuνταγματάpχης αυτός ο οποίος ήταν διοικητής μιας 
Ι 

επιλαpχίας αpμάτων ανήκε στην 28η τεθωρακισμένη τοupκική μεpαp-

χία η οποία είχε έδpα την Άyκupα. Εί χε μεταφερθεί ολόκληρη η 

μεpαpχία από την Άγκυρα στην Αλεςανδpέττα . Επεβιβάσθη των πλοί-

ων και βγήκε στην Κύπρο . Η απόσταση Αγκύpας-Αλεςανδpέττας είναι 

900 χιλ ιόμ ετρα. Πpέπει να χρειασθεί παpα πολύς χpόνος , για να 

μεταφερθε ί μια ολόκληρη μεραρχία από την Άyκupα στην Αλεςανδρέτ-

τα. Επομένως 1 ο ι Τούpκοι ,ίχαν παpα πολύ προετοιμασθεί γι'αuτή 

την απόβαση. 

Τα πλοία με τα οποία μετεφέρθησαν και για τα οποία επέ-

μενα να μάθω , ποία ήταν -γιατί αυτός μετεφέρθη, απ'ό,τι μου είπε 

σιδηροδρομικώς κα ι όλη η μεραρχία από την Άγκυρα στην Αλεςαν-

δρέττα , από εκεί πήγαν στην Μυρσίνη και επεβ ιβάσθησαν πλοίων-

ήταν τοupκικής κατασκευής και αποτελούσαν εθν ικό ύλικό. Δηλαδή 
/ 

λέγοντας " εθνικό ύλικό " ήταν υλικό το οποίο δεν ήταν δηλωμένο 
) 

στο ΝΑΤΟ . 

Τα αντ ιτορπιλλικά συνοδείας τα οποία συνόδευσαν την απο-

βατική δύναμη ~ταν αντιτοpπιλλικά τα οποία ήταν δηλωμένα στην 

Ι~~ 
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2 / IB ________________ Z:!Q-~6 

δύναμ~ του "Κόμετ νορ ίστ"(Ι,}}δηλαδή του Τούρκου διοικητού Βορειο

ανατολικής Μεσογείου του ΝΑΤΟ. 

Με αυτές τις nροUnοθέσεις η Εθνική Φρουρά συνεχώς έκλειε 

τον κλοιό γύρω από τους Τούρκους και nαρ ' όλο που δεν μας εnέτρε-

παν να αντισταθούμε σε επεκτατικές τάσεις των Τούρκων, δεν είχαν 

κατορθώσει οι Τούρκοι να προελάσουν, γιατί πολλές φορές η διαταγή 

αυτή εκ μέρους της Εθνικής Φρουράς nαρεβλέnετο και προεβάλλετο 

αντίσταση στην τάση των Τούρκων να προχωρήσουν. 

Περιμέναμε όλοι, βέβαια , ότι θα είχαμtάλλ ε ς διαταγές . 

Περιμέναμε ότι θα μας έλεγαν να μη παραδώσουμε ούτε σπιθαμή εδά-

φους. 

Αναφέραμε συνεχώς πάνω στην Αθήνα ότι οι Τούρκοι nροήλαυ-

νον και ότι συνεχώς υφιστάμεθα πιέσεις. Ζητάγαμε να μας αnοδεσμεύ -

σουν από τη διαταγή της μη αμύνης και επιπλέον να μας επιτρέψουν, 

εφόσον βαλλόμεθα, εφόσον οι Τούρκοι εκδηλώσουν μία επίθεση, για 

να καταλάβουν και άλλα εδάφη , να χρησιμοποιήσουμε το πυροβολικό , 

το οποίο δεν μας επέτρεπαν να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί το 

είχαν θέσει ως όρο οι Τούρκοι. 

Στις 6 Αυγούστου ήλθε νέος διοικητ7ί5 της Εθνικής Φρουράς 
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3/IΘ ______ z_:!Q_:~~§~----

ο στρατηγός ΚαραγLάννης. Παρέλαβε μέσα σε 4 μέρες χαL στ L ς ΙΟ 

Αυγούστου αnέχώρησε ο ταςίαρχος Γεωργίτσης. 

Αντεχατεστά5ησαν χαL άλλοL δLοLχητ ές χατά τη δLάρχεLα των 

ημερών αυτών, μεταςύ των οπο ίων αντεχατεστά5ην χαL εγώ. Σε όλους 

μας ήταν σαφής η εντύπωση ότL OL ΤούρχοL δεν θα σταμάταγαν στο 

3% που προχωρούσαν παραπάνω. 

(Β) 
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(Θ) 

Μn 'αυτό το nνεύμα στις 10 Αυγούστου φεύγοντας αnό την Ναυτική Διοί-

κηση εςέδωσα και την ημερήσια διαταγή μου και έλεγα στο nροσωnικό 

ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και δεν θα nρέnει υnΌυδενί λόγω να παύσουν 

να έχουν τα μέτρα ετοιμότητος τα οnοία έχουν και να μην nροδώσουν το 

ναυτικό και τις σημαίες του. Αυτό έγινε στις 10Αυγούστου, 11 Αυγού

στου ανεχώρησα με nλοίο για την Ελλάδα και ως εnληροφορήθην ο αντι -

καταστάτηg μου κατά την διάρκεια της τελετής ·V~οστολής του σήματος 
~ 

nου γίνεται συνήθως στο ναυτ ικό του παλαιού διοικητού και επάρσεως 

του νέου σήματος nου έγινε στη ναυτική βάση -όχι βέβαια παρουσία μο~ 

γιατί εγώ είχα φύγει-είπε στους συγκεντρωμένους εκεί αςιωματικούς 

και υnαςιωματικούς ότι εν nάση nεριnτώσει ας λέει ο κύριος Παnαγιάν-

νης ότι ο πόλεμος συνεχίζεται τίnοτε δεν πρόκειται να γίνει όλα έχουν 

μnει nλέον στο αυλάκι τουςκαι έχουνε λυθεί τα πράγματα. 

Δυστυχώς φαίνεται ότι αυτή η γραμμή την οnοία δεν ςέρω αnό 
) 

nου την είχε ο αντικαταστάτης μου υπήρχε και αλλού. Υπήρχε και στους 

άλλους διοικητάς )nήρχε και στις άλλες μονάδες; ι,ι.ε αποτέλεσμα την 

14η Αυγούστου ότε εςηδηλώθη η δευτέρα τουρκική επίθεση να καταληφθεί 
1 

το 37% με 38% της Κύnρου άνευ ουδεμιάς αντιστάσεως . Οι μονάδες φεύ-
) 

γανε δεν ρίχνανε ούτε ένα nυροβολισμ~ οι Τούρκοι όπου εύρισκαν αντί -

σταματούσαν δεν nροχωρούσαν1 αν δεν/4νρίσκαν αντίσταση nροχωρού-

~ t/-J 
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_2/Ί _ Β _ ___ ___ (Γ . Π . ) ________ __ 7 - 10 - 86 _ 

1'-J-, 
σαν . Ειδικότερα για το ναuτικό)το παρέδωσα στις 10 Αυγούστου με 2 

τοpnιλλακάτους εν ενεργεία το nεpιnολικό δυνάμενο να κινηθεί την ναυ-
' / 

τική βάση εις άψογον ετοιμότητα και μετά τpιήμεpον nou εςεδηλώθη η 

1 

επίθεση των Τούρκων η ναυτική βάση εγκατεΜιφθη εν σπουδή npιν ακόμη 

πλησ ι άσουν οι Τούρκοι στην περιοχή. Εγκατελ(ι 1φθησαν τα πάντα εκεί μέ-

σα χωρίς να καταστραφούν? Οι βάσεις στην Αμμόχωστο τουτέστιν 33 τοpnίλ-

λες όλος ο φόρτος των πυρομαχικών όλα τα υλικά εnιστpατεύσεως 1 συσκευές 
Ι ι 

εnικοινωνιών1 τα nupοβόλα 1 τα nάντα1 μέχρι και η σημαία της βάσεως δεν 

( 

υπεστάλη αλλά είχε μείνει στον ιστό επάνω και εοοτρεψε ένας unαςιω-

ματικός ο οποίος την nήρε και αn'ότι ςέρω την έχει ακόμη σπίτι του , 
Ι 

δεν θυμάμαι το ονομά του το έχω κάπου γραμμένο. Οι 2 τορnιλλάκατοι 

οι οποίες ήσαν σε ενέργεια και μπορούσαν να κινηθού~ να αμυνθούν να 

τορnιλλίσουν να κάνουν πόλεμο εγκατελ; ιφθησαν χωρίς να ανατιναχθούν 

στη ναυτική βάση Χpυσούλης κα ι αυτές οι 2 τοpnιλλάκατοι αυτή τη στι -

γμή ευρίσκονται στο uουσείο της Κωνσταντινουπόλεως ως λάφυρα αnό τους 

~ ~ ~ 
Γκιαούρηδες όnως λένε οι Τούρκοι. Το nερ ι nολικό Λεβέντης'στο μόνο στο 

) 

οποίο έγινε αnόnειρα όχι να κινηθεί βέβαια να ανα τιχαχθεί ημιεβυ-
1 \.../ / 

θίσθη μέσα στο λιμένίσκο του Μnογαζίου . 

( Ζ ) 
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(Β.) 

1 /1 z. ( Μ. Μ. ) 7.10.1986 

1g 
Και κατά την δεύτερη εισβολή δεν υπήpςαν αντιδράσεις εξ Ελλάδος . 

Βε:βαί.ιι-ς, ελέχθη από τον υπεύθυνο Κυβερνήτη της χ~-pας τότε , · ότι · όπιι-ς 

του ·είπαν οι Αρχηγοί τιι-ν Επιτελείιι-ν, η Κύπρος ήταν μακρυά. 

Μα~ οι Αρχηγοί τu'ν Επιτελεί.ιι-ν είχαν τα σχέδια πεpί ·Κύπρου χρό-

νια ολόκληρα , από το 1964. Τότε ανακάλυψαν ότι η Κύπρος ήταν μα-

κpυά; 

Αν στην Κύπρο εί.χαν πάει και στο" ΒΆττί.λα" υποβρύχια· ή αεpο -

σκάφη, θα· ήταν τελείιι-ς διαφορετική η κατάσταση. Οι'fούpκοι δε θα 

μπορούσαν να πατήσουν στην Κύπρο . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρί.στος Μπασαγιάννης) :Να πατήσουν όχι, να επεκταθούν, 

γ ιατί. τους είχαμε αφήσει να πατήσουν. 

ΜΑΡΤΥΣ : Ήταν πατημένοι από καιρό εκεί.. Αλλά θα εί.χαν πέσει στη 

θάλασσα . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Από τις ενέργειες τι ς δικές σας ήταν πατη -

μένοι . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χpίστος Μπασαγ ιάννης) Πpοχιι-ρήστε, κύριε μάρτυς . 

ΜΑΡΤΥΣ : Επανερχόμενος στην Ελλάδα προσπάθησα, πλέον και εγ~- , 

εκτός από το στενό υπηρεσιακό πλαίσιο , το οποί.ο υπήρχε εκεί κάτιι' , 

χ να κάν,· μ ί.α έρευνα να διι' τι συνέβη, τι έγ ι ν ~· 

\)[μ~ι 
κάτ ιι' , γιατί. έγιναν 

http://�a?.??/
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2/1 -z_ ΜΜ 7.10.86 

1r 
όλα αυτά, βεβαίC1'ς μέσα σ'ένα κλίμα υστερίας, το οποίο υπήρχε 

εκείνη την εποχή -διότι πάντοτε σιγά σιγά καλμάρουν τα πράγματα-

βαλλόμενος από παντού ΧC1'ρίς να ΕέΡC1' ακριβC:'ς το γιατί. Ι<ατέληF,α , 

λοιπόν, σε ορισμένους αν&ρC:,πους, οι οποίοι είχαν πάρα πολλά στοιχεία 

για το κυπριακό. 

Μου μίλησαν για συναντήσεις σε διάφορες εUΡC1'τtα[κές πόλεις . 

Μου υπέδειΕαν κάποια ομιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στον Ο.Η.Ε. 

Μου έδC1'σαν ένα σC1'ρό στοιχεία, στα οποία εyC:, C1'ς στρατ ιC1'τ ι κός δεν 

επι&υμC:' να επεκταθC:,. Αλλά δεν θέλC1' να σας κρύψC1' ότι εντυτtC1'σιάστηκα_, 

όταν πήγα μετά τις 15-20 Νοεμβρίου περίπου, σε κάποιο δικηγόρο 

Αλφαντάκη, του οποίου τα στοιχεία ήταν τρομερά. Δ εν έΧC1' εf,ουσιοδό-

τηση από τον ίδιο, να αναφέρC1' εδC:' αυτά τα πράγματα και ούτε επιθυμC:, 

να τα αναφέρC1'. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙ<ΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι στοιχεία και δεν &α τα αναφέρετε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είναι δικά μου στοιχεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χpίσ~;ος Μπασαγ ιάννη ς ) Ο κ. Αλφαντάκης, τέλος πάντC1'V , ' έχει 

τα στοιχεία του, κύριε Μαρκόπουλε. 

ΜΑΡΤΥΣ: ΝομίζC1' ότι απ'αυτόν προήλθε και η εF,έταση την οποία έκανε 

ο κ. Μττέλκας , τον Δεκέμβριο του 1975. 
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3/1 %_ ΜΜ 7.10.86 

Επίσης;, πάρα πολλά στοιχεία αναφράφοuν σε πάρα πολλά βιβλία, 

ο Πρέσβης; κ. Παναγ ιι.ι'τάκος;, ο δημοσιογράφος; κ. Νεοκλής; Σαρρής;, 

ο δημοσιογράφος; κ. Στέφανος; ΑναγνC:,στοu . Αυτά , όσον αφορά τα υπόλοιπα 

τα οποία ή3ελα να Πί.ι'. 

Όμ~ς;, προχθές; κόριε Πρόεδρε προέκυψε και · ένα άλλο δέμα , 

κατά την fαντιπαρά3εση εΕέτασή μοu με τον κ. Παπαδάκη. Απ'ό;cι είπε 

ο κ. Παπαδάκης;, υπέβαλε μια αναφορά εναντίον μοu στις; 3 Σεπτεμβρίου 

1974. Βεβαίι.ι'ς;, οι α!;ιι.ι'ματικοί που uπηρετοόσαν στην Κόπρο , υποβάλαμε 

αναφορές;, κατόπιν εντολής; του Γενικοό Επιτελείου Ε3νικής; Αμόνης;, 

το Δεκέμβριο τοu 1974 και μάλιστα τσ έγγραφο το οποίο ελάβαμε, έλεγε 

να uποβάλοuμε αναφορές για την Διεόδuνση Ιστορικής Υπηρεσίας, C:'στε 

να γραφεί εν κα ιρC:, η ιστορία της; κόπρου. 

( δ. ) 
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~Υ 1/1 δ ΦΤ 7.10.86 

Το να υποβάλει ένας αςιωματικός αναφορά απευθείας προς το Γενικό 

Επιτελείο fωρίς να διαταχθεί, χωρίς να του πει κανείς, στείλε μια 

αναφορά, είναι πράγμα το οποίο τουλάχιστον απ'ότι βλέπω τώρα είναι 

nαράςενο. Δεν ήξερα καν ότι ο κό~ιος Παπαδάκης είχε υποβάλει τότε 

αναφορά εναντίον μου. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω αν μnορε ί τ ~;; 
1 

και αν προβλέπεται από τη διαδικασία της Επιτροπής εδώ να μου 
1 

πείτε, εκλήθη ο κύριος Παπαδάκης να υποβάλει αναφορά ή αυτοβούλως 

την υπέβαλε; Εάν προβλέπεται. Αν δεν προβλέπεται παρακαλώ να μην 
1 

μου απαντήσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Τελειώσατε; 

ΜΑΡΤΥΣ Μάλιστα ετελείωσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Επιτρέψτε μου και εμένα τώρα να 

σας απασχολήσω λίγο. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( 'Χρίστος Μnασαγιάννης) Εςεaόσατε μια ημερήσια διαταγή 

όταν φεύγατε πάλι στην Κύπρο στην οποία εςαίρετε την δράση του 

ναυτικού καθόλο το διάστημα της δικής σας διοικήσεως, χωρίς να κάνε

στη 

fε:/e:e;ιctίρεcαη / δράση του ναυτικού για το μοιραίο Sνθήμερο 15 έως 20 

Ιουλίου. Και μέσα στην έξαρση αυτή υποτίθεται ότι περιλαμβάνεται 

και ο βομβαρδισμός τJς Πάφου από το "Λεβέντης". 
[)\.;ΜΥ✓' 
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χ 

2/1 δ Φ.Τ. 7.10.86 

Είναι έτσι 

ΜΑΡΤΥΣ Όχι δεν αναφέρω τίποτα περί αυτού. 

Π)?ΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Αυτό λέγω,,ι!q.έσα στην έςαρση αυτή , 

έπρεπε να περιλαμβάνετε και αυτό. Πώς να σας το πω; Λέτε, εςαίρω 

την δράση του ναυτικού σταθμού Κυρηνείας, fςαίρω τη δράση του ναυ-

τικού σ'όλο το διάστημα που είχα την τιμή να σας διοικώ κλπ., Υπήρ-

ςατε γενναίοι, υπήρςατε έτσι, υπήρςατε έτσι. Συνεπώς λέ τε ότι και 
ι 

{ο " Λεβέντη~" την ώρα που βομβάρδιιε την Πάφο1 έκανε μια γενναία 

πράςη. 

ΜΑΡΤΥΣ Δεν λέω τέτοιο στη διαταγή μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Μα 1 όταν λέτε ότι όλο τον καιρό 

που είσαστε σεις ναυτικός διοικητής ό,τι έκανε το ναυτικό το έκανε 
Ι 

καλά και ότι ήταν εςαίρετες και ανδρείες οι πράςεις, δεν εννοείτε 

και αυτό; Δεν το περιλαμβάνετε; 

ΜΑΡΤΥΣ Νομίιω ότι η διαταγή μου -δεν ςέρω αν την έχετε, αν δεν 

την έχετε να σας δώσω αντίγραφο- είναι σαφής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγιάννης) Έχω αντίγραφο. 

ΜΑΡΤΥΣ Ομιλεί για τον πόλεμο εναντίον των Τούρκων. Δεν θα καθό-

μουνα τη στιγμή που πολεμούσαμε τους Τούρκους να σκεφθώ τι είχαμε 

κάνει πιο μπροστά. ι:)ι\,μ 
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3/1 Φ.Τ. 7.10.86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαyιάννης) Εnί τη ευκαιρία μια nαρένθεση. 

> 
Μου tδωσα,: τώρα την αναφορά αnό 3 Σ εnτεμβρ ίου του κυρίου Παnαδάκη. 

Να σας λύσω λοιnόν την αnορία. Θέμα ; 'Vnοβολή αναφοράς. Σχετικά 

Σήμα ναυτικής διοικήσεως Κύnρου 15.7.1974. Σήμα ν~υτικής διοική-

σεως Κύnρου 4.8.1974. Σήμα Αρχηγού ΓΕΕΦ 5.8.1974. Σήμα ναυτικής 

διοικήσεως Κύnρου 5.8.1974. Σήμα ναυτικής διοικήσεως Κύnρου 8.8. 

1974. Διαταγή διοικητού ναυτικής βάσεως~σούλης 9.8.1974, ;iΪήμα 

ΓΕΕΦ 7.8.1974. Αναφορά υnολοχαγού Τσαταλού μετά του διαβιβαστικού 

ναυτικής βάσεως Χρυσούλης.SΑυτά είναι τα σχετικά στα οnοία nαρα-
αυτά 

nέμnει. Αν/ σας βοηθούν να καταλή[;ετε στο συμnέρασμα nou θέλετε 

να καταλή[;ετε, έχει καλώς . Άλλη nληροφορία δεν μnορώ να σας δώσω . 

ΜΑΡΤΥΣ Είναι nάρα nολύ διαφωτιστικά αυτά τα οnοία μου είnατε . 

Ακριβώς βλέnω ότι ο κύριος Παnαδάκης αντί να ασχολείται με τον 
) 1 

nόλεμο εναντίον των Τούρκων μά~ευε στοιχεία όλο αυτό το διάστημα 
1 

για να εnιτεθεί κατά του nρώην διοικητού του. Τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) Μάλιστα. 

Μας είnατε κύριε Παnαγιάννη ότι σεις με συλλήψεις δεν ανα-
/ 1 

κατευτήκατε, ότι με την ΕΟΚΑ Β' δεν είχατε καμιά σχέση, ότι δεν 

ςέpατε κανέναν της ΕΟΚΑ Β' κλπ. 

ΜΑΡΤΥΣ Μάλιστα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Ένας λοιπόgΊ επίκουρος σημαιο-

φόρος ο οποίος ανήκε στην ναυτική βάση της Κυρηνείας της οποίας 
) / 

την δράση εςαίρετε όλως ιδιαιτέρως~ του ναυτικού ' στα&μού μάλλον 
ι ι 

Κυρηνείας-στην ημερησία σας διαταγή, ο οποίος ήταν τότε υποδιοι-

κητής ή εν πάση περιπτώσει αςιωματικός ένας επίκουρος σημαιοφό-
1 ) 

ρος Βασί 

1 

V 
/\) 

Πετρόπουλος λέγει τα εςής 
) 
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- " fτις 1 0 το βράδυ της 15ης Ιουλίου έλαβαν στην Ναυτική Βάση 

Κυρηνείας σήμα της Ναυτικής Διοικήσεως Κύπρου 1 με το οποίο διετάσσο-

ντο να επιτρέψουν στα όργανα της παρανόμου οργανώσεως ΕΟΚΑ Β ' να 

ε ισαγάγ ουν εντός του στρατοπέδου προς φpούpησ ιν πολίτες της πόλεως 

, 
Κυpηνείας. Ο αριθμός των ατόμων αυτών ανήλθε εις 500." , Τι έχετε 

να πείτε επ'αυτή ς της καταγγελίας του σημαιοφόρου Πετpοπούλου; 

ΜΑΡΤΥΣ : Ουδέποτε εΕέδωσα τέτοιο σήμα. Πρώτη φορά ακούω αυτό το πράγμα. 

Και ούτε γνώση έχω ότι στο φρούριο της Κυpηνείας υπήρχαν αυτά τα πpάγ-

ματα. Ουδέποτε - επαναλαμβάνω - εΕέδωσα τέτοιο σήμα. Αν υπήρχε κάτι 1 

θα έπρεπε να μου το είχαν αναφέρει . Καμμία τέτοια αναφορά δεν έχω 

πάρει από το Ναυτικό Σταθμό Κυpηνείας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγι άννης): Αυτή είναι η απάντησή σας . 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, αυτή είναι η απάντησή μου . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) : Επίσης 1 στις 10 το βράδυ στις 18 

του μηνός 1 στείλατε απόρρητο σήμα ότι υπάρχει το ενδεχόμενο εισβολής 

των Τούρκων στη νήσο από τη βόρεια πλευρά της; 

ΜΑΡΤΥΣ: Σε ποιόν να το στείλω κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) : Στο Ναυτικό Σταθμό Κυpηνείας . 

Όχι. Σήμα δεν έχ~είλec . j ' 
' ,~){j/vJι 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Ούτε ειδοnοιήσατε δια αnορρήτου 

σήματος; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι . Μακάρι να είχα τέτοια nληροφορία . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) : Λάβατε από το Διοικητή του Ναυτικού 

Σταθμού Κυρηνείας ειδοnοίηση ότι είχε συλληφθεί ένα τουρκικό σήμα 

nου έλεγε "δα καλύnτεσθε αnό θαλάσσης με κορδέτες . ΣΤΟΠ . Αnόβαση άρχε -

ται αnό 6ης nρωϊνής . Πιθανή αnόβαση περιοχή Βόσπορος " j Λάβατε τέτοια 

ειδοnοίηση , τέτοιο σήμα , ότι υnάρχει αυτό το τουρκικό σήμα δηλαδή; 

ΜΑΡΤΥΣ : Αnό την Κυρήνεια; Αnό το Ναυτικό Σταθμό Κυρηνείας ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μnασαγιάννης): Αν το λάβατε αnό έναν υnοnλοίαρχο 

Τσομάκη. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Τσομάκης είναι ο ήρωας nου σκοτώθηκε. Δεν ει'χε τη δυνατότητα 

ο Ναυτικός Σταθμός Κυρηνείας να υnοκλέψει τέτοια σήματα. Αν υnήρχε 

κάnοιο τέτοιο σήμα nου δεν ελήφθη , nρέnει να ήταν μόνο αnό την ΚΥΠ , 

αnό το κλιμάκιο της ΚΥΠ . Εγώ τουλάχ ιστον δεν είχα λάβει γνώσιν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) : Εδώ λένε ότι το σήμα ανεφέρθη - το 

είχε nει ο Τσομάκης κατ αρχήν, το ε ί χε συλλάβει ο Τσομάκης- στο 

διοικητή του Ναυτικού Σταθμού Κυρηνείας .... 

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Τσομάκης ήταν διοικητής του Ναυτικού Σταθμού Κυρηνείας . t ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χp(στοc Μnασαγ ιάννη ς) : ... και ειδοnοιήθηκε η Ναυτική Διοί -
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2<}-
κ η σ η ς στο rΕΕΦ κα~ - - - - ~ο •• • 

ΜΑΡΤΥΣ: Τακτικό συγκρότημα ΚυρηνεCας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ~στος;; Μnασαyιάννης): Να~ , τακτικό συγκρότημα Κυρηνείας. 

Αυτό το σήμα ελήφθη κα~ έγιναν αμέσως οι ειδοnοιήσεις1 όnως 

λένε, στις 3 η ώρα το nρωϊ της 19ης του μηνός . Λάβατε γνώση αυτού του 

σήματος; 

ΜΑΡΤΥΣ: 'Οχ~. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ(στος Μnασαγιάννης) : Πότε λάβατε γνώση εσείς κάποιων 

σημάτων , ενεργειών/ότι η Τουρκία θα εnέμβη ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ το nρωτοανέφερα τουλάχιστον αυτό , όταν αντιμετώπισα τα 

' Τουρκικά πλοία το βράδυ 21.30' - 21 . 40' της 19ης προς 20ης του μηνός. 

Πιο μπροστά δεν είχα καμμ(α πληροφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ~στος Μnασαγιάννης): Καλώς;;. Δικαίωμά σας είναι;.: εσείς 

-~ να λέ1.ε 
εδώ είστε ελεύθερος(ό,τι νομί~ετε, ό , τι ςέρετε, 

χ 
Δ 
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ΜΑΡΤΥΣ . Κύριε Πρόεδρε , αν μου επιτρέπετε .... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστοc Μπασαγιάννης) Όχι, θα σας ρωτήσω εγώ 

Όταν λέτε ότι από το ελικοπτεροωόρο ΕΡΜΗΣ απενηούντο 

ελικόπτερα, θα ήθελα να μου πείτε 1 για να καταλάβω καλά, αν απε-

νηούντο προς την Κυρήνεια. 

ΜΑΡΤΥΣ . Η Κυρήνεια είχε δύο τομείς Έναν ελληνοκυπριακό και 

έναν τουρκοκυπριακό . Πήγαιναν προς τον τουρκοκυπριακό τομέα της 

Κυρήνειας, κάτω από το φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνος . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Αυτά τα ελικόπτερα,είχαν μέσα 

κόσμο 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν μπορώ να ςέρω, κύριε Πρόεδρε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστο, Μπασαγιάννηc). Τι νόημα είχαν οι πτήσειc που 

λέτε ότι γίνονταν από το ελικοπτεροφ~ρο ΕΡΜΗΣ 

ΜΑΡΤΥΣ . Κατά την εςήγηση των Άγγλων , στους οποίους έγιναν 

κάποιες παραστάσεις, όχι από μένα ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστοc Μπασαγιάννης). Ποιοί έκαναν παραστάσεις 

ΜΑΡΤΥΣ • Η τότε Κυβέρνηση που ήταν στην Κύπρο . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστοc Μπασαγιάννης). Δηλαδή η Κυβέρνηση Σαμψών 

ΜΑΡΤΥΣ . Ή Σαμψών, ή Κληρίδη . Μία από τις δύο είχε κάνει τις 

ίγ1 , 
/Χ παραστασε cc 
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21 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) . Μα, ο Κληρίδης δεν ήταν όταν 

συνέβησαν αυτά με το ελικοπτεροφόρο ΕΡΜΗΣ. 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν έγιναν την ίδια μέρα οι παραστάσεις . Μπορεί να έγι-

ναν μετά από 2-3 ημέρες .Εν πάση περιπτώσει , εγώ μετά από 2-3 

ημέρες έμαθα ότι οι Άγγλοι δικαιολογήθηκαν ότι έστειλαν τα ελι-

κόnτερα για να πάρουν τους Άγγλους υπηκόους από την περιοχή . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Στην Κυρήνεια υπήρχαν πολλοί 

'Αγγλοι υπήκοοι 

ΜΑΡΤΥΣ . Πάρα πολλοί . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Δηλαδή,ο ισχυρισμός των Άγγλων 

ότι χρησιμοποίησαν τα ελικόπτερα για να παραλάβουν το δικό τους 

πληθυσμό, είναι ευλογοφανής, είναι πιθανός 

ΜΑΡΤΥΣ . Είναι πιθανός . Αλλά εςίσου πιθανό ήταν να πάρουν και 

ί 
τίποτα τραυματίες των Τούρκων Δεν ςέρω τι αρκιβώς έκαναν 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Είπατε ότι είδατε με τα ραντάρ 

σας, εκτός από τα ελικόπτερα που αnενηούντο από το ΕΡΜΗΣ καθώς 

και το ίδιο το ΕΡΜΗΣ , 50 μίλια ανατολικά της Πάφου ... ανατολι-

κά δεν είπατε 

ΜΑΡΤΥΣ . Νοτιοδυτικά. 

χ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Με συγχωρείτε 'Εκανα λάθος. 
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Είπατε ότι είδατε νοτιοδυτικά της Πάφου σειρά πλοίων , τα οποία 

περιπολούσαν , πέρναγαν κ.λπ. Έτσι 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Τι εθνικότητας ήταν αυτά τα 

πλοία 

ΜΑΡΤΥΣ . Σ'Εκείνη την περιοχή ειδικώς, δηλαδή μεταςύ Κύπρου και 

Αιγύπτου , υπήρχε οΈκτος Αμερικανικός Στόλος . Εκτιμώ ότι πρέπει 

να ήταν πλοία του Έκτου Αμερικανικού Στόλου . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Εκτιμάτε ότι πρέπει να ήταν 

του Έκτου Αμερικανικού Στόλου. Τα ραντάρ σας τα έπιασαν αυτά 

ΜΑΡΤΥΣ • Βεβαίως . Πιάνουν με τους στόχους, τις κουκίδες . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Από τα ραντάρ δεν φαινόταν η 

εθνικότητα. 

ΜΑΡΤΥΣ . Όχι , δεν φαινόταν Το μέγεθός τους ίσως να φανεί, 

αλλά τίποτε άλλο . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Είπατε επίσης;ότι στην Αγγλική 

βάση της Δεκελείας βρίσκονταν 10 σκάφη ' Ετσι ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Η εθνικότης των σκαφών αυτών 

κ ΜΡΤΥΣ . Πρέπει να ήταν Αγγλική . 

http://?.?p/
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31 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Στη ναυτική αυτή βάση της 

Δεκελείας, nριν αnό το nραςικόnημα και nριν αnό την εισβολή , 

δεν unήρχαν άλλοτε σκάφη 

ΜΑΡΤΥΣ . Ίσως ένα σκάφος ή δύο . Όχι nαραnάνω 
Ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Αυτή τη φορά ήταν αuςημένα. 

ΜΑΡΤΥΣ . Ήταν nολλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Δηλαδή , πιστεύετε σεις ότι 

η Αγγλία μετέσχε της επιθέσεως 

' ΜΑΡΤΥΣ . Όχι , δεν μnορώ να nω τέτοιο nράγμα Πως μnορώ να nω 

τέτοιο nράγμα Αnλώς έλαβαν ορ ισμένα μέτρα, τα οnοία δεν ξέρω 

' nou θα κατέληγαν . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Στη θάλασσα γενικώς , δίnλα 

στον ΕΡΜΗ, ή και nαραnέρα αnό τον ΕΡΜΗ, ή οnοuδήnοτε , είχατε 

δει με τα ραντάρ σας Αγγλικά αντιτορπιλικά 

χ 
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ΜΑΡΤΥΣ : Οχ ι . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρήστος Μnασαγιάννης) ΣΤις 19 του μηνός , σας ειδοποίησε το 

ΓΕΕΘ για καμμία κουβέντα του Αμερικανού πρέσβη στη Λευκωσία; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι κύριε Πρόεδρε. Στις 19 του μηνός είχαμε ένα γεγονός ομως 
ι 

το οnοιο το γράφω στις αναφορές μου,....δεν σας το είχα αναφέρει εδώ._την 

εκnομnή του ραδιοφωνικού σταθμού των αγγλικών βάσεων στην Κύnρο η οnοια 
) 

αναμετέδιδε ειδήσεις του BBt και είnε ότι η Κυρήνεια καταλαμβάνεται αnό 

τους Τούρκους-,αυτό την nροηγουμενη μέρα το μεσημέρι - και ότι οι Τούρκοι 

επιτίθενται στο νησί,~ι αλλόφρων ο πληθυσμός της Λευκωσίας μnήκε στα 

αυτοκίνητα και έφευγε nρος Νότον .ΤΟ ΓΕΕ<fψ> διέταςε αστυνομικές δυνάμεις 

και πήγαν στις εςόδους της πόλεως και σταματούσαν τον κόσμο και του έλε-

γαν γυρίστε nίσω 1 δεν υπάρχει τίποτα. Και πραγματικά εκείνη τη στιγμή 

δεν υπήρχε τίποτα 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρηστος Μnασαγιάννης): Μάλιστα. Με συγχωρείτε,εnειδή κάτι με 

1 
απασχόλησε ο κ. Γραμματεύς και δεν μnορεσα να παρακολουθήσω αυτό nου εί-

nατε ; μήnως μπορείτε να το επαναλάβετε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Την προηγουμένη της εισβολής, 

δηλαδή το μεσημέρι της 19 Ιουλίου,ο ραδιοφωνικός σταθμός των 

Αγγλικών βάσεων στην Κύnρο, στην εκnομnή των ειδήσεων nου είχε, είnε 

ότι ο ι Τούρκοι αnοβιβά~ονται στο Βόρειο μέρος της Κύπρου και καταλά • 

\\17 β~την Κυρήνεια.Wαι ο πληθυσμός της Λευκωσίας ο οnοιος άκουγε τις ειδή, 

Α Ι~Λ/ 
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σεις; από τις αγγλιχές βάσεις, αλλόψDων μnήχε στα αυτοχίνητά του χαι 

έφευγε προς Νότον. Φοβήθηχε, δηλαδή1 ο'τ ι μnήχαν οι Τούρχο ι πλέον . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρήστος Μπασαγιάννης): Οι αγγλιχές βάσεις το έλεγαν αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρήστος Μnασαγιάννης) Ο ραδιοφωνιχός σταθμός; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρήστος Μnασαγιάννης ): 1Ωστε ο ραδιοφωνιχός σταθμός των αγγλιχώ 

δυνάμεων στη Δεκέλεια , έλεγε ότι οι Τούρχο ι άρχισαν την απόβαση χαι μπή 

χαν προς την Κυρήνεια , "ΤΌ έλεγε αυτό στις 19 το μεσημέρ ι,; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

' ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρήστος Μnασαγιάννης): Επίσης είπατε οτι περιμένατε άλλα nρά -

r.;,J 
γματαναnό την Κυβέρνηση την πρώτη χαι 

1 
από την χυβέρνηση τη δευτερll, 

την ελληνιχή . Δηλαδή περιμένατε να σταλούν τα υποβρύχια την πρώτη χαι 

τα αεροπλάνα χαι δεν εστάλησαν .kαι είπατε ότι σας είχαν δεσμευμένο 

χαι το nυροβολιχό 
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3 Lf 
ΜΑΡΤΥΣ: Για μ~α ~ρα την τελευταία ημέρα του πολέμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρήστος Μπασαγιάννης): Στις 22 του μηνόςj 

ΜΑΡΤΥΣ : Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρήστος Μπασαγιάννης): Στις 22 σας είχαν δεσμευμένο το πυρο-

βολικό. Ποιός σας το είχε δεσμεύσει; 

r;1ΑΡΤΥΣ: Το ΓΕΕΦ κατόπιν εντολής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης 

του Ελληνικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρήστος Μπασαγιάννης ): Δηλαδή του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων; 
ι 

ΜΑΡΤΥΣ: Του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρήστος Μπασαγιάννης): Διότι έτσι λεγόταν τότε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Εκεί καταλήγει, μάλιστα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρήστος r-Ίπασαγιάννης): Πότε σας το είχε αποδεσμευμένο στις μέ 

ρες αυτές€tις20 . , , 21 και 22 το ττυροβολικό; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αποδεσμευμένο ήταν από την πρώτη μέρα του πολέμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρήστος Μπασαγιάννης): Δηλαδή . αττό ποιά ώρα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Από την ώρα που έγινε η επίθεση . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρήστος Μπασαγιάννης): Από τις 6 η ώρα το πρωί; 

ΜΑΡΤΥΣ: Από τις 6 η ώρα το ττρωί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρήστος Μττασαγιάννης): Διεταχθη αποδ~σμευσις του πυροβολικού; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ήταν δεσμευμένο 

κανείς-

το πυροβολικό δεν μας το είχε δεσμεύσει 
) 

~Jιv'-P 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρήστος ΜπασαγLάννης): Τα όπλα σας γενLκώς δεν σας τα είχαν 

δεσμεύσεL; 

ΜΑΡΤΥΣ : ΌχL. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρηστος ΜπασαγLάννης): Δεν σας έλεγαν αυτοσυγκρατηθείτε; 

ΜΑΡΤΥΣ : Δεν μας έλεγαν να αυτοσυγκρατηθούμε 1 τουλάχLστον σε μένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρηστος ΜπασαγLάννης): Σε σας δεν το είπαν αλλά λέτε ότ L το 
J 

ακούσατε από τον Γεωργί τση.Δεν το είπαν; 

ΜΑΡΤΥΣ : Στο Γεωργίτση έλεγαν μην ανησυχείς γίνονταL ασκήσεLς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρήστος ΜπασαγLάννης): Γί νονταL ασκήσεLς , αυτοσυγκρατηθε ίτ ε , 

μην κάνετε τίποτα. ΕτσL; 

ΜΑΡΤΥΣ : Βεβαίως. Αλλά αυτό δεν είναL δ~σμευση πυροβ~λων. Αυτή τη στLγμή 

κατά την οποία δηλαδή υψLστάμεθα αεροπορLκή επίθεση δεν θα πουμε ότL 
) 

μας εχε L δεσμευμένα τα πυροβ1ολα, θα βαρεσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρήστος ΜπασαγLάννης): Δεν σας είχαν δεσμευσεL τα πυροβολαj 

ΜΑΡΤΥΣ : 1 0XL . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρήστος ΜπασαγLάννης): Δηλαδή αν κανένας προβάλλεL τη δLκαLολο 

γία bτL το πυροβολLκό δεν χτυπο~σε δLότ L ήταν δεσμευμένο από το ΑΕΔ 

δεν έχεL δLκLο , δεν λέγεL την αλήθεLα; 

χ ΜΡΤΥΣ , Τη στLγμή κατα την οποLα μπαίνε L ο εχθρός μέσα καL δεσμευμένο 
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να είναι το πυροβολικό δεν θα χτυπήσετε .κύριε Πρόεδρε; 
) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρήστος Μπασαγιάννης) : Σωστά αλλ6 ,. - - --.____--..,____ η άμυνα στην 

Κυρήνεια πότε άρχισε; Η άμυνα του ΓΕΕΘ στην Κυρήνεια πότε άρχισε; 1iτις 

9 η ώρα 

\ 

(ΠΑ) 
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31 
ΜΑΡΤΥΣ: Η άμυνα του 1 ΓΕΕΦ στην Κυρήνεω. άρχι(!)"ε εκείνη την ώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος tιlπασαγ ιάννης): Και από ης 6 έως τις 9 τί είχε 

γίνει ο χώρος της Κυρήνειας, δεν είχε γίνει γής Μαδtιάμ από τα 

Τουρκικά αεροσκάφη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως είχε γίνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τί έκανε το ΓΕΕΦ από τις 6 έως τις 9, 

και εσείς; 

ΜΑΡΤΥΣ: Είναι θέμα του τοπικού διοικητ~ύ.ο οποωςνομίζω ότι δεν ανευ

' 
ρέθη ποτέ για να πεί γιGτί κράτησε αυτή τη στάση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) : Δηλαδή ποιός ήταν; 

ΜΑΡΤΥΣ:Qtοπικός διοcκητής της Κυρήνειας. Δεν τον f,έρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΧρCστος Μπασα.γιάννης): Δηλαδή λέτε του Γ' Τακτικού Συγκρο-

τήματος. Και από πλευράς ναυτικής , ποιός ήταν διοικητής; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ ήμουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Τί κάνατε από τις 6 έως τι9 9: 

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 5 παρά τέταρτο έστειλα τις τορπιλακάτους να τορπιλήσουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τορπίλησαν; 

Α:::::~, 
Δεν πρόλαβαν, τις τίναf,αν στον αέρα Οί. Το(φκοι. 

(Χρίστος ~1πασαγ ιάννης) : Τώρα κύριε μάρτυς θα ήθελα 1:0 δικό 

σας συμπέρασμα, ανεπηρέαστα φυσικά αν θέλετε , και αν μπορείτε, ~αι 

από τις ανακοινώσεις ljυ κ. Αλφανtάκ~ , 

~11vO!vf 
τις οποίες έχουμε εδώ και 
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από τcς οctσδήποτε άλλες απόψεις, άλλων συναδέλ<nων σας. Το προσωΊϊ:ιχό 

σας συμπέρασμα ως Έλληνος αFιωματιχού. ΕCστε ιχανοποιημένος από 

τη δράση τη διχή σας τηJπροσωπιχή χαι των ναυτιχών δυνάμεων χαι του 

ΓΕΕΦ χαι των στρατιωτιχών δυνάμεων χατά την εισβολή από 20 του μηνός 

έως 22; Αφήνω τα υπόλοιπα)θα σας ρωτήσω μετά. 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Ό,τι μπορούσα να χάνω με τις πενιχρές δυνάμεις 

που είχα χάτω, το έχανα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δηλαδή έχετε τηνΈντύπωση ότι αν 

οι δ~νάμεις δεν είχαν εF,ωθηθεC χαι από σας χαι από το ΓΕΕ~ στο 

πραf,ιχόπημα της 15ης έως 2Οής θα μπορούσαν να προ~άλουν αντίσταση 

αποτελεσματιχότερη στην Κυρήνεια, ναC , ή όχι)χύριε πλοCαρχεj 

ΜΑΡΤΥΣ: Το αποτέλεσμα θα ήτο το ίδιο, εωόσον δεν είχαμε βοήθεια από 

την Ελλάδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Άλλο το αποτέλεσμα, χαι άλλο το 

αν θα μπορούσαμε να προβάλουμε αντίσταση αποτελεσματιχή. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ίσως. Τουλάχιστον από τη διχή μου πλευρά δεν υπήρχε χαμμCα 

διάλυση του ναuτιχού. Ό,τι μπορούσε να χάνει το ναυτιχό το έχανε. 

Από πλευράς στρατού F,ηράς ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπσαγιαννης): Πού ήταν ο στρατός fηράς, στη θέση 

του; 
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31 
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ςέρω πού ήταν ο στρατός ςηράς , πώς να απαντήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Δεν λέω ότι πρέπει να το ςέρετε . Και μην 

εκνευρί~εσθε παρακαλώ, διότι εδώ είναι η Βουλή των Ελλήνων. Καταλάβατε; 

Δεν είναι οι στρατιώτες σας ή οι ναύτες σας! 

Σας λέω λοιπόν: ο στρατός ήταν σκορπισμένος στα διάφορα κέντρα 

και φύλαγε τη νέα έννομη τάςη, που επέβαλε το πραfικόπημα. Ναι ή όχι; 

Μ~ΡΤΥΣ. Δεν το ςέρω , κύριε Πρόεδρε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Γενικότερα φα ίν εται ότι ε ίσθε ικανοποιημέ

νος από τη δράση σας και κατά το πραςικόπημα και κατά την 20η Ιουλίου. 

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος χ.Χρίστος Μnασαγιάννης απευθυνόμενος προς 

τον εωερχόμε\ΧJ ' τη στιγμή αυτή στην Αίθουσα , βουλευτή κύριο Ιωάννη Βαρβι τσιώ

τη λέγει) : 

Κύριε Βαρβιτσιώτη σας παρακαλώ θερμώς, την επιστολή, την οπο ία 

πήρατ ε ... 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ . Εδώ την έχω . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Δεν υπήρχε ανάγκη να την βγάλετε έςω από 

την Αίθουσα όμως . Έτσι δεν είναι; 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ. Κατά λάθος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Κατά λάθος . Εντάςει. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ. Δεν υπάρχει θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Έχετε α~όλυτα δίκιο. 

Είπατε, κύριε μάρτυς, ότι η ίδια τακτική επανελήφθη και κατά τη 

δεύτερη φάση των επιθέσεων των Τούρκων. Μάλιστα είπατε , ύτι ο διάδοχός σας 

είπε στους υπ ' αυτόν, ότι "ςέρετε, μην ακούτε τι έλεγε ο προηγούμενος 

διοικητής σας , ότι θα γίνει πόλεμος. Δεν θα γίνει τίποτε , γιατί το νερό 

μπήκε στο αυλάκι", κλπ . Έτσι δεν είπατε ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Ναι . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης ). Στις 20 Ιουλίου ςέρατε ότι ε ίχ ε γίνει 

Ελλάδα; 
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ΜΑΡΤΥΣ: Δεν F,έρω πού ήταν ο στρατός F,ηράς, πώς να σας απαντήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜnασαγLάννης): Δεν λέω ότL nρέnεL να το Fέρετε. 

ΚαL μην εκνευρί!;:εσδε παρακαλώ, δLότL εδώ cίναL η Βουλή των Ελλήνων. 

Καταλάβατε; Δεν είναι OL στρατLώτες σας, ή οι νάuτες σας. 

Σας λέω λοLnόν, ο στρατός ήταν σκορπισμένος στα διάφορα κέντρα 

καL φύλαγε τη νέα έννομη τάF,η που επέβαλε το nραF,ικ6nημα, ναί, 

ΜΑΡΤΥΣ : Δεν το ςέρω 1 κύρLε Πρόεδρε. 

ή όχι: 
} 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) : ΓενLκότερα φαίνεται ότL είστε Lκα-

νοnοLημένος αn6 τη δράση σας και κατά το nραFLκόnημα και κατά την 

20ή Ιουλίου. 

Ε~nα~ε ότL η ίδLα τακτLκή εnανελήφδη καL κατά τη δεύτερη 

φάση των εnLδέσεων τr ,1ν Τούρκων. ΜάλLστα είπατε ότL ο δLάδοχός; σας; 

είπε στους υn'αυτφν ότL "F,έρετε 1 μήν ακούτε τL έλεγc ο προηγούμενος 

δLοικητής σας ότι δα γίνει πόλεμος .Δεν δα γίνει τίποτα ΥLατί το 
J 

νερό μπήκε στο αυλάκι κλπ." . Έτσι δεν ε ίnατε; 

ΜΑΡΤΥΣ : Να ί . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ ί στος ΜnασαγLάννης): Στις 20 Ιουλίου F,έρατε ότL είχε 

γίνεL εnLστpάτευση γενLκή εδώ στην Ελλάδα; 

(ΓΡ) -~Λ. 
~~~ 
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ΜΑΡΤΥΣ: Το διάβασα εκ τu'ν uστέpu'ν. 

7.10.1986 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μπασαγιάννης ) Ξέρετ ε που κατέληfε αυτή η επιστρά-

τεuση στην Ελλάδα ; 

ΜΑΡΤΥΣ : ' . Οχ ι ' δεν · ήμ ουν εδC:,. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ ·ιάννη ς ) : Κα ι δεν μάθατε ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δ•ιάβασα πάρα πολλά που εγράφησαν στον Τύπο, τα οποία βεβαίu'ς 

και λυπηρά ήταν, εάν ήταν πραγματικά, αλλά αηό πουθενά δεν απεδείχθη -

σαν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγ •ιά.ννης ) Εάν, δηλαδή , 

να σας δC:,σοuμε φc,τογραφίες στρατι<ΠC:'ν που εγύρι(:αν ςuπόλητοι ή Χu'pίς 

χ ιτC:,νιο, Χu'ρίς όπλα οι πάντες, ·εάν ε ίχαμε τέτοιες φ<πογραφίες , τί 

θα μας λέγατε γ ια την επιστράτευση αυτή; 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε , εyC:, δεν ήλθα ε'δC:', -yια να κρίνu' την επ ιστράτεu -

ση, με σuγχc,'ρε ί τε πάρα ποΥΙ.ύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγ · ιάννης ) Δεν μπορ•είτε να κρίνετε την επιστpά-

τεuση και κρίνετε όλα τα πολ ιτι κά γεγονότα της Κύπρου και δεν κρίνε-

τε την επιστράτευση, κύριε Πλοίαρχε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε .. . 

ΠΡΟΡΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης ) ΕδC:, υπήρχε στρατός, δηλαδή , αυτό θέλu' 

να Πu'; 
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Στις 20 του μηνός, υπήρχε στην Fλλάδα στρατός, με την έννοια του 

Στρατου, με την- έννο ια του πειθαρχημένου συνόλου; 

ΜΑΡΤΥΣ : Δεν επιθυμ~- να απαντήσιι· , σ'αυτό το πράγμα, το οποίο με 

ρ~τάτε, κόριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγ •ιάννης) Στην κόπρο , υπήρχε στρατός; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είναι κρίσεις ... 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ : Κόριε Πρόεδρε, όχι δεν επιθυμεί να απαντή -

σε ι . Αυτό δεν ·είναι απάντηση. Μπορεί να πει δεν !Ξέριι.· . -

ΜΑΡΤΥΣ : Μα είναι χρίσεις , μπορ~- να χάνιι.· κρίσεις . Εδ~-· ήλθα για να 

αναφέ ριι· γεγονότα, δεν μπορ~- να κάνιι· χρίσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χpίστος Μπασαγιάννης) Ξέρουμε τη μέθοδο . Ξέρετε χαι οι 

άλλοι, ας ποόμε δεν έκαναν τίποτα. Θα τους ελέγί;ουμε και τους άλλους 

δεν- έχιι.· αντίρρηση. Αλλά 'Ι)έσα στα πλαίσια τιι·ν δυνατοτήτιι·ν, τιι.·ν εθνικ~-ν 

δυνατοτήτιι·ν που είχαν . Και ριι•τάιι· τι δυνατότητες είχε ο Στρατός μετά 

την α'Πόδειςη αυτοό του φ-ιάσκου της επιστρατεόσειι·ς, της 2Οης, το οποίο 

εσείς μεν δεν το χαρακτηρίζετε φιάσκο, αλλά είναι χοινή αντίληψη 

Γ 
για την Ελλάδα, : ότι ήταν φιάσκοί Όσοι ζήσαμε και είδαμε, · όττοιος 

ήταν κοντά σε στρατόπεδο ήξερ~ ότι είναι φιάσκο. Εσείς, βέβαια, δεν 

χ 
ήσασταν εδ~- γ ι.α να το ξέρετε . Αλλά μου κάνε t. εντόττιι·ση ' Ελλην αf, ι.ιι·μα-

τ ι.κός , · ήλθατε α'Πό την κόπρο, συζητήσατε με συναδέλφους σας και ακόμη 

http://?.??/
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νέχρι τι:•ρα αγνοείτε τι ήταν η επισ,;ράτευση ,;ης 2Οης Ιουλίου ; Τι απε -

τέλεσε, δηλαδή, η επιστράτευση, τι απόδειF,η τραγική απετέλεσε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το fέρ~, κόριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ :ιάννης ) ' 1 Δεν το F,έρετε, ενταί;ει, 

Για πέστε νου και κάτι άλλο. Το πολενικό υλικό που είχατε 

εσείς εκεί κάτιι· και το ναυτικό και οι τορπιλλάκατεJ και το " ΛΕΒΕΝΤΗΣ" 

ήταν συγχρονισνένα; 

ΜΑΡΤΥΣ : · Όχι, ήταν ττάρα πολύ παλιό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χpίστος Μπασαγιάννης) 

τα της Μεραρχίας, της γνιι·στής ... 
1 

πάρα πο?,.,ό παλιό, μήπιι·ς ήταν υπολε ί μα-

ΜΑΡΤΥΣ: Το πολεμικό υλικό, όσον αφορά το Ναυτικό, αφορά τορπιλλακά-

τους και ένα περιπολικό. Δεν είχε καμνία σχέση με τη Μεραρχία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χpίστος Μπασαγιάννης) Δεν πpόκειται για το Ναυτικό, λέ~ 

για τονυττόλοιπο οπλισμό. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν •F,έριι· εάν ήταν υπολε ί ματα της Μεραρχίας .Αυτό που ςέριι·, 

είναι ότι τα όπλα, τα οποία ·είχε η Εθνική Φρουρά ήταν του 19 4 2, 

αυτά που είχαμε στο ΕΛ-ΑΛΑΜΕΙΝ, τα ΕΜΡΙ~ 303. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ-ιάννης) Απ 'αυτά που ·ε ίχανΈ και στο ΕΛ-ΑΛΑΜΕΙΝ. 

ΜΑΡΤΥΣ: r-1άλ ιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΧΡL@τος Μπασαγ • ιάννης) Γιατί' άραγε δεν είχε ανεφοδιασθ·εί, 
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11 j 
τι συvέβαινε; Το ΓΕΕΦ δεν είχε ζητήσει τον ανεφοδιασ'μό, την αντικατά-

σταση τu'ν ναυτ<l-ν ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν !;έρu' επί του προκειμένου, κύριε Πρόεδρε, αυτό που 'f;έριι·· 

'είναι για την δική μου περίπτι,-ση, 'είχα ζητήσει εκσυγχρονισμό 

τ~ν πλοί~ν μου και μου είχε εγκριθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίσως; Μπασαγ · ιάννης;) 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χpίσrος; Μπασαγ ιάννης;) 

Σας; είχε εγκριθείί 

Είχε έλθει, λοιπόν: 
; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν •είχα προλάβει να τα παραλάβu'. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χpίσως; Μπασαγ • ιάνvης;) Α, δεν είχατε προλάβει. Και πότε 

τον ζητήσατε αυτό τον εκσυγχρονισ'JJό; 

ΜΑΡΤΥΣ: · Άρχισα από τον Αύγουστο του 1973, υπήρχε μεγάλη αντίδραση ·: 

εκ μέρους; 

γι' αυτό / "ο'ου στρατηγού Ν·rεν ίση, ο οποίος; δεν · ήθελε να προι,-δήσε ι 

την πρόταση εκσυγχρονισμού τu'ν τορπιλλακάτu'ν και τελικά με προσu'πικές; 

παραστάσεις; στον τότε Υπουργό Εσu'τερ ικ<l-ν της; Κύπρου, τον κ. Ιu'ανν ίδη, 

μου ενεκρίθη η αντικατάσταση τu'ν τορπιλλακάτu'ν τον Απρίλιο του 1974. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χ'ρίστος; Μπασαγ •ιάννης;) Και κάτι άλλο, που • ίσu'ς; είναι το 

τελευταίο από 'μένα. Εάν εςηκολΌύθη η Rλληνική Μεραρχία να β ·ρίσκεται 

- που ευpίσκετο το 1965 εκεί- •c:άν εΕηκολούθη και το 1974, θα γινόταν 

η απόβαση τu'ν τούρ·κu'ν; Θα απεφάσι ζαν οι τούρ·κο ι απόβαση και 'εάν , 

ί, JvJ /v/ 
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4ιι 
πούμε • ότι αnεφάσιζ;αν, θα εnετύγχ_αναν; Η δύναμη nυpός,με άλλα λόγια, 

της Μεραρχίας αυ>τής, ήταν ικανή να συγκρατήσει την ορμητικότητα τu'ν 

αnοφάσειι'ν, της τουρκικής Κυβέρνήσειι'ς, για να κάνουν την απόβαση 

και -εάν δεν την συγκρατούσαν την ορμητικότητα και αnεφάσιζ;ε παρά 

ταύτα η τουρκική Κυβέρνηση να κάνει, θ~ ήταν δυνατeη η αποτελεσματική 

αντιμετ~'nιση της αnοβάσειι'ς; 

( Ν.) 
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ΜΑΡΤΥΣ. Οπωσδήποτε μια δύναμη της τάςεως μεραρχίας nου ήταν κάτω1 

είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη και είναι αποτρεπτική πάσης τάσεως 

για αποβίβαση στο νησί. Βέβαια αν ήδελαν να κάνουν την απόβαση 

οι Τούρκοι μπορούσαν να διαδέσουν μεγαλύτερες δυνάμεις και να 

την κάνουν, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις περισσότερες 

δυνάμεις των αμυνομένων. Οπωσδήποτε η παραπάνω δύναμη είναι αnο-

τρεnτική μιας αποβάσεως. Είναι αυτονόητο. 

Ι 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Μπορείτε να μας πείτε, nως χαρα-

κτηρίζετε σεις την αποχώρηση της μεραρχίας αnό κει; Γιατί n.x. 

ένας nου έπαιζε ένα ρόλο την περίοδο εκείνη λέει σε ένα βιβλίο 

nου έβγαλε ότι μαζί με τα άλλα, η αποχώρηση της μεραρχίας οφεί-

λεται και στο γεγονός ότι ήταν παράνομη, γιατί δεν nροεβλέnετο 

αnό τη Συνδήκη της Ζυρίχης. Αυτά λέει ένας εκ των μεγάλων της 

εποχής εκείνης. Μπορείτε λοιπόν να μου χαρακτηρίσετε, αν μπορείτε; 

πόσο και τί στοίχισε στην Ελλάδα αυτή η αποχώρηση της μεραρχίας 

και nώς χαρακτηρίζετε την διαταγή της αποχωρήσεως της μεραρχίας; 

ΜΑΡΤΥΣ. Κύριε Πρόεδρε, με την αποχώρηση της μεραρχίας οπωσδήποτε 

αnοδυναμώδηκε η άμυνα του νησιού. Ως στρατιωτικός αυτό μπορώ να 

~ -- Τώρα γcα τις πολιτικές επιπτώσεις δεν μπορώ να εκτιμήσω και 
Ί 
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να σας πω. Δεν ςέρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Δεν &εωρείτε ότι αυτή η αποχώρηση 

και αποδυνάμωση των δυνατοτήτων άμυνας του κυπριακού λαού και της 

Κυπριακής Κυβέρνησης ήταν μια πράςη προδοσίας; 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι,&α μου επιτρέψετε να μην χαρακτηρίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Καλώς. 

Δηλαδή πού αποδίδετε όλη αυτή την κακοδαιμονία που υπήρχε, αυτή 

την τραγωδία της Κύπρου, κύριε Πλοίάρχε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Στην κακοδαιμονία των Ελλήνων, κύριε Πρόεδρε. Από τότε που 

έχουμε γίνει Κράτος αυτά τα πράγματα κάνουμε. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ. Όλων των Ελλήνων, κύριε μάρτυς; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Παρακαλώ, κύριε Κουτσογιάννη. 

ΜΑΡΤΥΣ. Στην κακοδαιμονία της χώρας μας, του τόπου μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Στην κακοδαιμονία των Ελλήνων ; 

Το ότι ήταν άοπλος ο ελληνικός στρατός και οι ελληνικές ένοπλες δυνά-

μεις, οφείλεται στην κακοδαιμονία των Ελλήνων; Το ότι προβάλλετε 

ως δικαιολογία της αποχωρήσεως της μεραρχίας μα!:ί με τα άλλα και 

το γεγονός ότι δεν ήταν νόμιμος η εγκατάσταση της μεραρχίας αυτής 

~στην Κύπρο, δεν προεβλέπετο από τη Σύμβαση της Ζυρίχης, όλα αυτά 
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είναι κακοδαιμονία των Ελλήνων; Τί έφταιγαν οι μαύροι ο ~ Έλληνες; 

Είχαν ερωτηθεί για όλα αυτά τα πράγματα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Mou Cητήσατε για όλα και όχι για το συγκεκριμένο πράγμα. 

Εν πάση nεριnτώσει1 κύριε Πρόεδρε1 δεν είμαι σε τόσο υψηλό επίπεδο 

για να μπορέσω να κάνω κρίσεις ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Είσαστε όμως σε πολύ υψηλό βαθμό 

στρατιωτικό. 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι δεν ήμοuνα 1 κύριε Πρόεδρε 1 σε υψηλό βαθμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Και είχατε και πάρα πολύ υψηλές 

ευθύνες. Είσαστε ναυτικός διοικητής Κύπρου, ήσασταν διευθυντής 

μιας διοικήσεως τοu ΓΕΕΦ, ήσαστε κοτCάμ αντιπλοίαρχος σε ηλικία 

μικρή και θα γινόσασταν ή θα μnορούσαστε ενδεχομένως σήμερα να 

είσαστε αρχιναύαρχος. Τί μοu λέτε τώρα; Και ο ανθυπολοχαγός και ο 

υπολοχαγός όταν είναι μικρός, μικρός είναι στην ηλικία και γι'αuτό 

έχει μικρό βαθμό. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι ελάχιστος. Από ανθunο-

~ λοχαγοί ςεκινάνε. 

/l 1 Παρακαλώ τους κυρίους συναδέλφους nou έχουν εγγραφεί να πάρουν 

το λόγο. Πρώτος είναι ο κ. Βασιλειάδης. 

κύριε Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Πρώτος τότε είναι ο κ. Περράκης. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Κύριε μάρτυς σε μία απάντησή σας στην περασμένη 
1 

σας κατάθεση που πιστεύω ήταν και αυθόρμητη και ειλικρινής είπατε 

όταν είχατε ανεβεί στον κ. Αραπάκη και είχατε εκμανεί , 'ζότε σας 

πήγαν σε ένα γραφείο και περ-ιγράψατε αυτά τα περιστατικi. Είπατε 

λοιπόν: 

(ΕΖ) 
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11 
Ήδη από εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι είχαμε γίνει πιόνια όλοι 

11 
μας ενός μεγαλύτερου παιχνιδιού • 

Ήθελα να σας ρωτήσω,κύριε μάρτυς, για να το επεςηγήσετε πε-

ρισσότερο:Ποιοί. \q.lίζ;ετε ότι ήταν αυτοί που κινούαχν αυτά τα πιόνια, που μέα:χ. 

σ αυτά/εσείς ο ίδιος περιλαμβάνετε τον εαυτό σας; 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν ςέρω. Το συμπέρασμα το οποίο έβγαλα τότε με τον κύριο 

Αραπάκη ήταν αυτό διότι ήρθε ένας άνθρωπος από ένα νησί στο οποίο 
Ι 

έκανε πόλεμο και έκανε πόλεμο μόνος του εγκαταλελεf~ένος/χωρίς 

να τον σκέπτεται κανείς χωρίς να του δίνουν μία βοήθεια χωρίς 
Ι / 

τίποτα. Και μπήκα στο γραφείο του την πρώτη μέρα που παρουσιάστη-

κα. Ήταν 14 Αυγούστου. Γινόταν η εισβολή εκείνη την ώρα στην 

Κύπρο. Και ο κύριος Αραπά¼ης μου λέει/ μ~συγχωρείς δεν μπορώ να 

σε δω πρέπει να πάω να δω τον Υπουργό. Θα ςυριστώ για να πάω να 
Ι 

δω τον Υπουργό. Βγήκα έςω στο διάδρομο του ΓΕΝ και εκεί επληρο-

φορήθηγότι γινόταν επίθεση στην Κύπρο. Και μάλιστα μου είπαν ότι 

κατέλαβαν τη ναυτική βάση ότι έnιασαν τις τορπψ.ακάτους ακέραιες 
/ 

κ.λ.π. Εκεί εςεμάνην. Δεν είχε συναγερμό το ΓΕΝ εκείνη την ημέρα. 

Δεν υπήρχε συναγερμός στο ΓΕΝ εκείνη την ημέρα. Ύστερα απ'όλα 

αυτά λέω μα τί γίνε~ι; Κάτι πρέπει να γίνεται πολύ πιο σοβαρό 
Ι ! ~ ,Ιλ_ι{);J /. 
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50 
έςω από τιc δυνατότητε~ τιc δικέ~ μα~ οι οποίοι χρησιμοποιηθ~καμε 

J 

για την α ή β ' ή γ' αποστολή. Αυτή ήταν η έννοια. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Κατάλαβα την έννοια. Αλλά ας πούμε τον Αραπάκη 
( 

που αναφέρατε τον Μπονάνο τον Ιωαννίδη όλους αυτούς που ήταν επικε-
r ι ι 

φαλής εοώ πάνω θεωρείτε ότι ήταν παίκτες αυτού του παιχνιδιού; 
Ι 

Εγώ να συμφωνήσω αν θέλετε μαζί σας - για να συνομιλήσουμε- απολύ-

τως ότι πράγματι κάποια πιόνια κλπ . 
Ι 

ΜΑΡΤΥΣ. Εκ των υστέρων όταν έμαθα τις συναντήσεις Αραπάκη με Σίσκο 

Ο Σίσκος πήγαινε εδώ 1 ο Αραπάκης του έλεγε αυτό 1 δεν f,έρω και αν 

είναι αλήθεια βέβαια 1 τα διάβασα αυτά και τα έμαθα;μου τα είπαν __ _ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ. Εκ των υστέρων. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Εκ των υστέρων. 

ΜΑΡΤΥΣ. Εκ των υστέβων τα έμαθα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Δεν έχει σημασία αυτό. Το μάθατε. 

ΜΑΡΤΥΣ. Άρχισε πλέον στο μυαλό μου να δημιουργούνται ορισμένα 

ερωτηματικά για το τί συνέβη 1 τί έγινε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Ότι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή προφανώς 
Ι 

ΜΑΡΤΥΣ. Από κάπου έπαιρναν εντολές κάπου ακουμπούσαν κάπου είχαν 
Ι ι 

τις πλάτες τους. 

αυ;όβουλα 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Αυτό να~a;εκαθαρίσουμε. Νομίζετε ότι;αυτοί 

_, 
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51 
ήταν οι nαίκτεc ή ήταν και αυτοί πιόνια άλλων παικτών; 

ι 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν μπορώ να το ςέρω. Μπορεί να ήταν και α~ί πιόνια άλ-

λων. Δεν μπορώ να το ς έρω αυτό. Ούτε έχω τη δυνατότητα να το μάθω. 

Δεν κινούμαι σε τόσο 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Σίγουρα πάντως νομί[ετε ότι από το επίπεδό τους 

και κάτω ήταν οι παίκτες. Έτσι το βλέπετε εσείς. 

ΜΑΡΤΥΣ. Έτσι έβγαλα το συμπέρασμα. Και πάλι είναι συμπέρασμα/δεν 

είναι γεγονός. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Φυσικά γιατί αυτό έτσι κι"αλλιώς δεν είναι 
Ι 

κάποια nληροφορία 1 είναι συμπέρασμα λογικό από την όλη αυτή εικόνα. 

Έρχομαι σε μία άλλη ερώτηση: Είπατε και έχει κατατεθεί από 

nολλούς 1 είναι πασίγνωστο ες άλλου nράγμ~-ραδιοφωνικός σταθμός 

μιλάειfακούνε χιλιάδες άνθρωnοι 1 δεν είναι είδηση δική σας δηλαδή 

και κατάθεση είναι κάτι πασίγνωστο-ότι στις 19 Ιουλίου το μεσημέρ~ 
. Ι , 

η βάση της Δεκέλειας από το ΒΒ( στην Αγγλ ία μεταδίδει αυτά και 

αυτά, ακριβώς δηλαδή αυτά που έγιναν 

ΜΑΡΤΥΣ. που θα γίνονταν την άλλη μέρα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. που θα γίνονταν. και σε ότι αωορά το δημοσιο-, 

γραφικό μέρος βέβαια παίρνουν άριστα και δεν το συ[ητάμε αυτό. 
Ι -
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4/ 1 Ε.Ζ. Ζ.Β. 7-10-86 

Γιατί ήταν πληροωορημένο δημοσιογραφικά έτσι υποτίθεται το BBC. 
. 1 / 

ηοu τα έβγαλε αυτά στον αέρα. Τώρα αυτή είναι η μια εικόνα. Μένω 

μόνο σ'αυτό το μοναδικό γεγονός. Πείτε ότι δεν είχαμε καμμία άλλη 

πληροφόρηση τίποτα άλλο. Βγαίνει ολόκληρος σταθμός και λέει αυτά 
f 

τα πράγματα. Κάτι είχε πεί μάλιστα για αντικατάσταση και ο 

Κίσσιγκερ λίγο αργότερα. 

Πώς εςηγείτε εσείς το ΓΕΕΦ κάτω-να iεκινήσουμε από κει-ενώ 

τα ακούει 

ΜΑΡΤΥΣ. Το ΓΕΕΦ της Κύπρου . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡ~ΑΚΗΣ. Το ΓΕΕΦ κάτω να f,εκινήσουμε από την Κύπρο , 

πώς ενώ ακούει αυτά τα πράγματα από το σταθμό - λέω εγώ ότι δεν 

είχε και καμμία άλλη πληροφορία πρέπει να είχε και δα είχε -
Ι 

πώς εφησυχάζει; 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν είμαι σίγουρος επί του δέματος. Νομίζω ότι ο κ. 

Γεωργίτσης ανέφερε στο ΑΕΔ τότε το γεγονός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ.Στο ΑΕΔ. Ωραία/άς πούμε ότι ανέφερε ο κ. Γε-

ωργίτσης.Το ΑΕΔ λοιπόν 1 πώς εφησυχάζει με την μοναδική αυτ~ πλη-, 

ροφορία,; 
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(ΕΖ) 1 /1 Λ ΔΓ 6.10.86 

S:3 
ΜΑΡΤΥΣ: Εδώ το ΑΕΔ εφησύχαLε το βράδu,nοu του έλεγα ώτι έρχονται 

OL Τούρκοι και μας έλεγε ότι είναι άσκηση! 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : Πώς το εf.ηγε(τε αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν έχει εf.ήγηση. Το γράφω και στην αναφορά μου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Εδώ υπάρχει ο Μnονάνος, ο οποCος fέρει τα πάντα✓ 

από την αρχή μέχρι το τέλος και εφησuχάLει. ΕCναι Fεκαθαρισμένα. 

Πώς εφησuχάLει; Μπορούσε να εφησuχά~ει; 

ΜΑΡΤΥΣ: Με Ηανέναν τρόπο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: ΕCναι ηγνlτορας, δCνει διαταγές, και αυτός και 

οι άλλοι που ήταν από την Αθήνα~ 'επρεπε να εφησυχάσει: 

ΜΑΡΤΥΣ: Εκτός 1 εάν κάποιος τους εCχε υποσχεθεί ότι δεν θα κινηθούν 

οι Τούρκcι. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Ποιός να ήταν αυτός ο κάποιος; Πάει ο νούς σας; 

ΜΑΡΤΥΣ; Όχι. Δεν θέλω να το πώ. 

ΔΙΟΝΥΣ ΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν θέλετε να το πεCτε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Δεν ςέρω να το πω. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Μας αναφέρετ~ κύριε μάρτυς-λόγω της Lδιότητός 

σας, σαν επικελής του .ναυτικού κάτω, έχετε πλήρη εικόνα των ναυ-

τικών δυνάμεων, όχι μόνο των ημετέρων ; αλλά χαL των άλλων στόλων -

χ αναφέρατε περιοχή όπως 
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2/l Λ ΔΓ 7.10.86 

χαταθέσατε χαι όnως έχει nροχύψει , διάωορες μονάδες στόλου1 αγγλLχcς 1 

αμεριχάνιχες χλn. Σε όλη αυτή την υπόθεση αυτές οι δυνάμεις σας 

βοήθησαν; ' Οχ_ L . Σπεύδω να το nώ. 

ΜΑΡΤΥΣ : 'ΟχL. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : Αν ήταν να σας βοηθήσουν1 δεν θα το ~έρατε; 

Θα το Εέρατε. Σπεύδω εγώ να το nώ. Τώρα υπήρχε χάnοLος αντίπαλος 

αnό την άλλη μεDLά. ΚαL ένα άλλο nου είναι f,εχαθαρLσμένο είναL ότL 

δεν βομβάρδισαν, δεν έr:fιΕαν τορπίλες, δεν έχαναν χαμιά ενέργεια. 

Το ναυτ~χό μπορεί να βοηθήσει σε ένα πόλεμο, με ενεργό ανάμειFη 

με τορπίλες, βλήματα χαι βομβαρδισμό; - 'Η έχει χαι άλλα μέσα nου 

μπορεί να βοηθήσει, ή να δυσχολέψει χάnοιον αnό τους αντιπάλους; 

Όn~ς n.x_. με ασυρμάτους, με μέσα εnιχοινωνίας χλn. 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως υnάρχ_ουν όλα αυτά nου λέτε , αλλά χαι ένα nάρα nολύ 

αnλό, nου αυτή τη στιγμή μου ήρθε στο μυαλό, το ΕΡΜΗΣ το ελιχοnτε-

ροφόρο , ή ,αν αν~μεσα στα τουρχιχά nλοία, την δεύτερη μέρα της εισ-

βολής και αnονήωvε ελιχόnτερα nρος την Κυρήνεια και τα έφερνε nάλι. 

Εάν εχείνη τη στιγμή ερχόντουσαν τα ελληνιχά αεροπλάνα να βομβαρ-

δίσουν την τουριχή αρμάδα, τί θα γινόταν με το αγγλLκό nλοίο, δεν 

θα. το κτυnο{Jσαν και αυτό; 

r~ 
~ , 

/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Θα ηταν 

/ 
στη μέση. 
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3/1 Λ Γ Δ 7 .10.86 

55 
Το αγγλLκό πλοίο ή τα αμερLκάνLκα, δε ν επεσε στην αντίληψή , 

σας καL ε ίνu.L διοδομένο, δεν κτύπησαν τον τουρκLκό στόλο. Σ 'αυτό 

που είπατε τί καταλαβάτε, ΥLατί προφανώς είχατε πολύ πλατεLά εLκόνα 

και πληροφορίεG καL εκτLμήσεLς , ήταν αντίθετοL ΥLα να μπούν στη 

(ανέχθηκαν 
μέση καL να κτυπήσουν, ήταν ουδέτεροL,Υ ή βοήθησαν του ς Τούρκους 

αυτές OL μονάδες; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι . Τήρησαν,ή έδεLΕαν ότL τήρησαν μLα ουδετερότητα, η οποί~ 

ήταν ευμενής προς τους Τούρκους. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: ΜLλήσατε γLα τον τούρκικο στόλο1 που κινήθηκε 

και χαρακτηρίσατε και τα σκάφη. Και είπατε ότι τα τούρκικα σκάωη 

ήταν αποβατικά του εθνικού στόλου και εννοε ίτ ε ότι τα κάνε ι ό ,τL 

θέλει. Είπατε όμως-και δευκριν/:,ίστε τc μου , γιατί δεν το κατάλαβα 

καλά - ότι τα σκάφη συνοδείας ήταν στLς διαταγές του ΝΑΤΟ . Εσείς 

που γνωρί~ετε καL τον εθνικό μας στρατό και τον τούρκ ικο και τις 

σχέσεις με το ΝΑΤΟ , πώς χαρακτηρί[ετε την ενέργεια1 σκάφη που είναι 

υπό τας διαταγάς του ΝΑΤΟ - τα εθνικά σκάφη εντάFει 1 δικά μας είναι 

ότι θέλουμε τα κάνουμε - πώς συνοδεύουν αυτά τα αποβατικά σκάωη 

και τί ρόλο παί~ουν σ'αυτή την περίπτωση; 

ΜΑΡΤΥΣ Αυτά τα σκάφη nLθανόν, χωρίς να είμαι σίγουρος -γιατί δεν 
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4/ 1 Λ ΔΓ 7 . 10 . 86 

56 
εCμαL Τούρχος γLα να το f,έρω 1 οL ΤούρχοL θα το ήF,εραν αυτό - απο-

δεσμ.εύτηχαν απο το ΝΑΤΟ την προτεραία , ή την ημέρα της αποβάσεως. 

(Ο) 
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(Λ) ________ l~/~l ~ __ ο ____ (~Θ~·~;~· J _______ 7_.,,_1 ο_..-8_6 

'57-
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕpβ,;ΚΗΣ . Πάντως υπήρί;ε μία ενέργεια. Δεν λέω ποιός το 

.,) 

διέταςε)γιατί δεν είναι αυτό το ζητούμενο . Πάντως αποδεσμεύτηκα':,, 

ειτε τα διέταςε ευδέως το ΝΑΤΟ είτε τα αποδέόμευσαν ςέροντας . 
) 

ΜΑΡΤΥΣ .Τα αf)οδέσμευσαν οι Τούρκοι . Εφόσον υπάρχει μία αποδέσμευση 

γίνεται για κάποιο σκοπό 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙ:jΆΚΗΣ • Μας ει τιατε για τον Τούρκο αντ ισυνταγματαρχη , .Υ ιc 

για την ανάκριση την κατάδεση κ.λπ, Κα ι . είπ.ατε , ότι από την 
') 

Άγκυρα προερχόταν αυτός . Για να μετακ ινηδεί η δύναμη δrλει 

Ι 
πολυ καιρό . Ποιά μffα υπολογίζετε ότι βρέδηκε στσ νησί ο ΤουρΗοι 

αντισυνταγματαρχης J 

ΜΑΡΤΥΣ . Πρέπει να ήταν 23 Ιουλίου που συψ,ήφδη 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕJ:~°ΑΚΗΣ . Μπορεί να ήταν και 2 ή 3 μέρες πριν στην Κύπρο ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Μπορεί να ήταν από την πρώτη μέρα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ:ifΑΚΗΣ . Δηλαδή μπορεί να ήταν και από τις 20 , που 

είναι και το πιδανότερο . 

Για να φδάσει στις 20 του μηνός η Αύναμη αυτή στην Κύπρο 

Jεκινluvτας από την Άηι.υρα , πόσες περίπου μέρε~ υπολογίζετε πως 

χρειαζόταν) 

ΜΑΡΤΥΣ . Τουλάχιστον 10 ημέρες . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ~ΑΚΗΣ . Αυτό σημαίνει 5 μερες τουλάχιστον πριν από το 

~(JJJ/ 

http://?.?p/
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2/1 ο (Θ.Σ.) 

nρα~ικόnημα της 1 5η ς Ιουλίου Έτσι δεν είναι λογικά 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ . ~ς σχολιάCετε , κύριε μάρτυς αυτό το γεγονός 

1 
Γιατί είναι πολυσήμαντο . Πρώτον , πως κινούνται 5 ημέρες πριν από 

το nραςικόπημα οι Τούρκοι και πάνε στην nαρqλία για να είναι 

έτοιμοι Πώς το σκέφτηκαν 
\ 

Τι πληροφορίες εί~αν Και δεύτερο 

όταν αποφασίστηκε το nραςικόπημα κατά του Μακαρίου κανείς 

1 
δεν μπορεί να μην το πει ότι ήταν μια αναμπουμnουλα, για να χρη -

σιμοnοιήσω μια πολύ επιεική έκφραση • Πάντως δεν ήταν εποχτ'~ για 

\ΊΟ1 4-0. Jj'l, 
να κάνεις nραςικόπημα εσωτερικά, δεν είναι οι προϋποθέσεις για 

r 
να κάνεις nολeμο 

flf_t V 

. Πώς λο ι nόν οι Τούρκοι ετο ι μάστηκc.ν~ερες ; 

Και δεύτερο 1 η Ελλάδα γενιt.ι.ά 1 όπως το είπατε εσείς; δηλαδή ΓΕΕΦ 

από κάτω, ΑΕΔ από πάνω, από την Ελλάδα, πως αποφασίCουν nραςικό-

r' 

nημα-,, ~εν ρωτώ για τα άλλα 1 αν θα έπρεπε να τα κάνουν ή όχι , στον 

πόλεμο το εντοnίCω _ ενώ οι, άλλοι κινούνται Τι εςήγηση δίνετε 

σε όλα αυτά) 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν υnάρχε ι. εςήγηση σε όλα αυτά 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ . Θα έπρεπε να ςέρει το ΑΕΔ η Ελλάδα, την 

κίνηση 

ΜΑΡΤΥΣ . Την κίνηση της της μεραρχίας 
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3/10 ( Μ.Μ. ) 7.10.1986 

5q 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ναί, δεν ήταν ένα τζίn, κινήθηκε nροφανώς δύναμη. 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως nρέnει να το ήςερε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Πηγαίνει, λοιnόν, κατά εκεί, κάνει nραςικόnημα. 

Τί εςήγηση δ ίνετε; 

ΜΑΡΤΥΣ; Εάν δεν nρόκειται nερί ανοησίας, θα nρέnει να είχαν αnό 

κάnοu διαβεβαιώσεις, ότι δεν θα συμβεί τίnοτε με την Τουρκία . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ Μα, nάνε αυτοί στην nαραλία και έχουν διαβεβαιώσε~ 

ότι δεν γίνεται τίnοτα; Τότε, γιατί nάνε στην nαραλία; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ςέρω να σας αnαντήσω, 

Ι 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς, με όλα αυτά τιοu έχετε ζήσει, τι 

ι::· δ' ί, 1 ι:: • ε,,ηγηση να ωσοuμε) έγω nως να τα ε,,ηγησω; --

ΜΑΡΤΥΣ : ' Ελλειψη μυαλού, ή ότι το είχαν κουβεντιάσει, τα είχαν nει, 

δεν ςέρω. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Είχαν συμφωνήσει, δηλαδή; 

ΜΑΡΤΥΣ: Είχαν συμφωνήσει, δεν μnορώ να ςέρω, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Εσεις ςέρετε τους nιό nάνω αnό εσάς 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δυστυχώς. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Δεν ςέρω nόσο τους γνωρίζετε nροσωnικά, αλλά 

μnορείτε να εκτιμήσετε αυτούς τους ανθρώnους, nου έφτασαν εκεί nου 

έφτασαν ... 



431ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

4/10 (Μ,Μ.) 7.10,1986 

to 
ΜΑΡΤΥΣ: Πλην του κ, Αραπάκη, δεν ςέρω κανέναν άλλον.-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : 'Ηταν τόσο βραδύνοες, δηλαδτij {) Αρχηγός του 

Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, μπορεί να μην ήταν ιδιαί τερα ευφυής , 

αλλά ήταν τόσο βραδύνους , που να μην καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα; 

ΜΑΡΤΥΣ : Δεν τους ςέρω καθόλου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Κύριε συνάδελφε, έ χετε φθάσει στα 

14; παρακαλώ τελειώστε, για να συνεχίσουν και άλλο ι συνάδελφοι. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Επιτρέψτε μου παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε 

μάρτυς, αναφέρετε κάποιες φράσεις, που ομολογώ είναι πάρα πολύ ςένες. 

Εδω έχουν περάσει nραςικοπήματα και nραςικοπήματα. Αλλά ορολογία 

"αιχμάλωτοι", "πόλεμος" , που χρησιμοποιήσατ ε, ομολογώ ότι δεν 

έχ~- ςαναχρησιμοποιηθεί. Δηλαδή , στα πρακτικά , στη σελ . 63 αναφέ -

, (/ 
ρε ται για αιχμαλώτους , και συγκεκριμενα να μην πιάσουν αιχμαλώτους 

,ι 

τους ναύτες. Στη σελ. 65, επίσης στα πρακτικά, αναφέρεσθε για πόλεμο. 

Δηλαδή , nώς το νιώ&ετε; Είχατε κηρύςει εσεις πόλεμο εναντίον του 

κυπριακού κράτους και είχαuε αιχμαλώτους ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Εάν νομί~ετε ότι είναι ατυχής η έκφραση, να τη διορθώσω. 

Πάντως, ήταν υnό περιορισμό. Δεν είχα καμμία nρό&εση να δημιουργήσω 

με αυτό που είnα . 

( σ . 
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( ο) 

1/ σ Α.Η. 7-10-86 

Gt 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Δεν λέω να δημLουργήσετεjα~ς γLα να καταλά-

1 
βουμε nως σκέnτεσθε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ίσως εν τη ρήμη του λόγου το είnα κατ'αυτόν τον τρόnο. 

Δεν είχα καμLά nρόθεση τέτοLα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Μία τελευταία ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜnασαγLάννης) Παρακαλώ _τ ελεLώνετε, nέρασε ένα 
Ι 

τέταρτο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΤΕΡΡΑΚΗΣ: Τον ΑnρίλLΟ του~ 74 κατίθεταL., ότL εσείς σε 

δLάφορες κουβέντες nου κάνατε~ αναφέρετε συγκεκρLμένα,.. λέγατε 

ότ L ο Μακάρ LΟς nρέnε L να φύγε L αnό την μέση. κάnου αλλόό σε μLά 

κουνέντα-είναL κατεπεθεLμένα αυτά_. μLλούσατε ότL nρέnεL να γρά-

ιι 
ψουμε_αστεLευόμενος κατά κάnοLο τρόnο/ ΜακάρLε θα σε 

,Ι 
κρεμάσουμε. Κάnου αλλού είχατε κουβεντLάσεL γLα την ανατρο~ή του 

Μακαρίου όταν θά έλεLnε στην Κίνα , δLάψορες κουβέντες δηλαδή nολύ 

' nρίν ._ι αnό τον ΙούλLο του 74. Πώς το λέγατε αυτό; 

Είχατε nληροφορίες αnό δώ nάνtι) Αυτόβουλα το λέγατε ; Σας είχανε 

nεί αnό nάνω ότL θα ανατραnεί ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Κατ'αρχήν θέλω να σας nώ - το είχα nεί καL στον κύρLο 

χ Ζeρβό που μe ,Cx, ρωτήσec - ότL δεν ήμουν 

~1l~uJJ 
αντLμακαρLακός υnό την 
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έννοια την οποίαν δίνουν όλοι αυτοί. Δεν είχα τίποτα εναντίον 

του Μαχαρίου1 σε χαμία περίπτωση. Ίσα - ί σα με βοήθησε πάρα 

πολύ στο θέμα των πυραυλαχάτων1 λαμβάνοντας την θέση μου χαι 

. , εναντίον του στρατηγού Ντενίση. Τώρα υπό τύπον αστείουJ°σε 
('\)..0..'\'3. "'°"''(:\\)~ 

συζητήσεις στο χαρέ μέσα των αΕιωματιχών, σε ένα τας ίδι που 

πηγαίναμε με ένα πλοίο αν ελέχθησαν αυτά, δεν είχαν έννοια σοβαρή 
Ι 

χαι αν ελέχθησαν. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ; Δηλαδή τα θεωρούσατε αστείQαυτάj 

ΜΑΡΤΥΣ: Σας λέω πραγματιχά ότι με βοήθησε τόσο πολύ ο Μαχάριος 

στο θέμα των τορπυλαχάτων .• " • 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Είναι δηλαδή θέμα χιούμορ, 

εχλαμβάνει ο χαθένας. 

/ tΕαρτάται πως το 

ΜΑΡΤΥΣ: Με βοήθησε τόσο πολύ 1 που από αυτό χαι μόνο έλαβε την 

θέση μου χαι εναντίον του στρατηγού. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Μάλιστα. 

Σταματώ 1 χύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Παραχαλώ τον χύριο Παπαληγούρα 

να λάβει τον λόγο . 

.χ:πών, δcαγράφeτα,. 
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(3 
Παραχαλώτον χύριο Λιίαροχάπη να λάβει τον λόγο, με την γνωστή 

παράχληση. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Με προλάβατε/χύριε Πρόε5ρε . 

μάρτυς τέσσερις γενιχές σύνθετες ερωτήσεις 
ί 

χαι θέλω στερεότυπες απαντήσεις γιατί δεν με παίρνει ο χρόνος χαι 

ο χύριος Πρόεδρος διαμαρτύρεται. 

Ξέρατε ότι η Ελλάδα ήταν εγγυήτρια δύναμη,. it:J.ς έστειλαν 

στην Κύπρο για να προστατεύσετε την νόμιμη εςουσία χαι την 

l{CJ.Jv 

εδαφιχή αχεραιότητ;γανεςαρτησία από την τούρχιχη απειλή. 

Πρώτον , έχετε ήρεμη την συνείδηση ότι εχπληρώσατε την αποστολή 

5"ας1 ή όπως είπατε έγινε πραςιχόπημαj ftnό ποιούς αποφασίσθηχε; 

Μήπως υποδαυλίστηχε από ςένους για άλλους λόγους/πέρα από την 

ανέφιχτη έννοια που αναφέρατε; Δηλαδή είπατε για τις δυνάμεις. 

Ο Ιωαννίδης απεφάσισε; Η Κυβερνηση 

Ο αρχηγός του ΓΕΕΦ αποφάσισε; 

αποφάσισε•ο ΑΕΔ αποφάσισε; 
_.,,) 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα . Όπως χαι στις αναφορές μου έχω γράψει ~πανειληr -

μένως 1 το πραςιχόπημα απεφασίσθη χαι διετάχθη από την Ελλάδα. 

χ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Από αυτούς τιου σας ανέφερα αν αμφ ιβάλλετε 
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για κανέναν πέστε γιατί δεν έχω χρόνο. 
/ 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι δεν αμφιβάλλω. 
) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Θέλω να μου πείτε δεν βλέπατε και σείς 
ι 

ξέρετε,. 
κάτω και αυτοί εδώ την τούρκικη απειλή; Και αν τυχόν/ενα χρόνο 

γρηγορότερα κάποιος Άγγλος συνταγματάρχης Στάϊγκερ που είχε έρθει 

από την Πρεσβεία στην Άγκυρα είχε αποκαλύψει ένα σχέδιο για την 
) 

τούρκικη απειλή. Το ξέρατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Το έχω ακούσει αυτό που μου είπατε και νομίζω ότι είναι 

αλήθεια, 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Συνεnως η αnειΧή ήταν δεδομένη . 

ΜΑΡΤΥΕι Μάλιστα. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Εκ του αποτελέσματος τώρα, με αυτήν την 

συμφορά που είχαμε;αυτό που έγινε 1 ήταν μιά τραγωδία-προδοσία 

του Κυnρ ιακού j 

\1? 
~ / 

\ 

(Η) 
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ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως ήταν τραγωδία. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Δεύτερη ερώτηση. Γνωρί~ετε,και κατά τον Στρα-

τιωτικό Ποινικό Κώδικα,ο στρατιωτικός nou εκτελεί nαράνομη εντολή 

ή διαταγή για την κατάλυση της νόμιμης εςουσίας φιλικής χώρας, διαnράτ-

τει βαρύτατο αδίκημα, και τι nρέnει να κάνει σ'αυτή την nερίnτωση; 

ΜΑΡΤΥΣ: Φιλικής χώρας. Μα εδώ είναι ένα nολύ λεnτό σημείο. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Ακόμη nερισσότερο 1 Ελληνισμός. 

ΜΑΡΤΥΣ: Εδώ είναι ένα nολύ λεnτό σημείο .το οnοίο εςακολοuθεί να υnάρ-, 

χει και τώρα. Δεν έχει λυθεί . 

Υnάρχουν Έλληνες αςιωματικοί οι οnοίοι διοικούν την Κυnριακή Εθνική 
1 

Φρουρά και nαίρνουν εντολές αnό nov; 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Αnό την Κύnρο και αnό το ΑΕΔ. Έτσι; Βάση της 

ειδικής διαταγής. - . 

ΜΑΡΤΥΣ: Ποιάς εγκυκλίου; 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: . - εσείς έnρεnε να nειθαρχείτε στην κυβέρνηση της 

Κύnροu και στο ΑΕΔ.Το κάνατε αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εάν όμως μας nουν αnό την Ελλάδα, έστω και τώρα να nουν-κτυnώ 
Ι 1 

ςύλο να μη γίνει κάτι τέτοιο- εnιτεθείτε και καταλάβετε την Κύnρο, 
....; 

τι θα κ~~ι Έλληνες αf;ι(9Jl~ικοί; / 

j¾_ ~Λ,Μ 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Μα γιατί πήγατε στην Κύπρο; Δεν πήγατε για Vc,c 

ασφαλίσετε την νόμιμη έννομη τάςη και το νησί από εςωτερική απειλή; 

Γι 'αυτό δεν πήγατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Στην Κύπρο πήγαμε για να εςασφαλίσουμε το νησί από εςωτερική 

απειλή. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Μόνον αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ: Να μην ανακατευδούμε με την εσωτερική πολιτική και βεβαίως 

απώτερος σκοπός πάντοτε , από το 1964 1 ήταν η ένωση 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Βεβαίως. Ποιά ένωση; Η διχοτόμηση; Η διπλή 

ένωση 1 ή όλη η ένωση; 

ΜΑΡΤΥΣ: Καμμιά διχοτόμηση. Ένωση - όλου του νησιού . 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Εσείς είσδε ευφυέστατος. Οι μεγάλες δυνάμεις, 

άφηναν, επέτρεπαν την ένωση; Τί καταλάβατε εκ του αποτελέσματος; 

ΜΑΡΤΥΣ: Κοιτάςτε,Οι μεγάλες δυνάμεις κάποτε μπορεί να αλλάςουν . 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ : Συνεπώς εμείς κάναμε ένα ντου και από το ντου 

αυτό το 38% του Κυπριακού εδάφους 1 το πιό c61ορο έφυγε από εμάς, έφυγε 

~ από την Κυπριακή Δημοκρατία. 'Ετσι δεν είναι; 
ι ~ ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα . 
VΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Συνεπώς ;ε κεί που πήγατε 

~εςουσία , μιας φιλικής χώρας. ~ ι/11 

υττήρχε μια νόμιμη 
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Gϊ-
Αν γνωρί~ετε,ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας π~ς χαρακτηρί~ει 

Ι 

την ενέργεια του στρατιωτικού,είτε στρατιώτη είτε συνταγματάρχη/ 

που πάει εναντίον της φιλικής χώρας; Είναι βαρύτατο αδίκημα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εάν ο στρατιώτης ή ο συνταγματάρχης πάει μόνος του, βεβαίως 

είναι βαρύτατο αδίκημα. Εάν η κυβέρνηση της χώρας τον διατάςει ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Εάν ο δικτάτορας τον διατάςει πρέ-

πει να πάει) Αυτό είναι το θέμα. 

ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Εάν η κυβέρνηση της χώρας δίδει μια διαταγή 

μη νόμιμη πάνω σ'αυτό, ο στρατιώτης που είναι εκεί, τι γνώμη έχετε; 

Είναι υποχρεωμένος να υπακούσει στη διαταγή, ή να συμπεριφερθεί δια-

φορετικάj 

ΜΑΡΤΥΣ: Βάσει των κανονισμών είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει την δια-

ταγή. 

ΑΔΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Εγώ είμαι δικηγόρος. Διαφωνούμε σφόδρα πάνω 

σ'αυτό. 

Και όταν 1 εκεί που είμαστε 1 ί;ένη δύναμη μας επιτίθεται,. ο στρα

τ~ωτικός1έστω και ι11ν δεν 

ρωσει τα χέρια, ή αμέσως 

παίρνει διαταγή από την Αθήνα 1πρέπει να σταυ-

αμυνόμενος να αντεπιτεθεί; 

ΜΑΡΤΥΣ: Να 

' 
χ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

επιτεθεί. 

ΔΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Τρίτη ερώτηση. Δεν σας έστειλαν από την Αθήνα 

Ίι~ 
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την προβλεπόμενη βοήθεια, υποβρύχια, τορnιλλακάτους και αεροπλάνα. 

Γιατί; Τί διαπιστώσατε; Είχαν πλήρη ανετοιμότητα εδώ; Ή τους nεριέ-

nαιζαν άλλοι και ειδικότερα οι ςένοι; Διότι εδώ είναι το επιχείρημα 

της λογικής.Δεν βγαίνει τίποτε άλλο. Τους nεριέnαιζαν οι ςένοι. και 

nοιοί; Αν δηλαδή τους υποσχέθηκαν, εφησυχάστε, δεν θα μας επιτεθούν 

οι Τούρκοι . 2ε συνδυασμό ~• αυτά που αναφέρατε για τα πλοία που 

έφερναν βόλτα γύρω από το νησί και αυτά που είπατε στην αρχή - κ.αι έτσι 

το κατάλαβα εγώ- ότι δεν σας είχαν αποδεσμεύσει - αν σας κατάλαβα καλά-

τί λέτε πάνω σ'αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αn'ό1ι γνωρίζω τα υποβρύχια είχανε φθάσει κοντά στο νησί και 

ανεκλήθησαν. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ:Πόσο κοντά είχαν φθάσει; 

ΜΑΡΤΥΣ: Πλησί ον της Πάφου nρέnει να ήταν τα υποβρύχια. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Το γνωρίζετε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα μου το έχουν πει. Εγώ όπως ανέφερα δεν είχα τον εnι-
ι ι l 

χειρησιακό έλεγχο των υnοβρυχίων,ο οποίος παραμένει στο ΓΕΝ. 

(ν) 

http://?.a?/
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Άρα 1 nώς το γνωρί~ετε ; 

ΜΑΡΤΥΣ Το γνωρί~ω αnό τους συναδέλφους του ναuτLκού 1 τοuς οnοίοuς 

ερώτησα όταν εnέστρεψα στην Ελλάδα. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Αnό τους κυβερνήτες των unοβρuχίων δηλαδή; 

ΜΑΡΤΥΣ Αnό τους κυβερνήτες καL αnό αςLωματLκούς nou unηρετούσαν 

στο γραφείο εnLΧεLρήσεων. 

ΑΔΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Γιατί τώρα έγιναν αυτά; Ανεντιμότητα nλήρης1 

βοήθεια δεν εστάλη . 

ΜΑΡΤΥΣ Ανέφερα nρο ολίγου συναντήσεις του κυρίου ... 

ΑΔΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Εnιμένω σ ' αuτό 1 εnειδή ε ί στε έςunνος άνθρω-

nος. 

ΜΑΡΤΥΣ Ανέφερα nρο ολίγοu 1 κύρLε ΔLαροκάnη 1 ότL unήρχαν και ορLσμέ-

νες συναντήσεις Αραnάκη-Σίσκο . 

ΑΔΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Σuνεnώς, εμμέσως πλην σαφώς,κάτι nρέnεL να 

έγινε. 

ΜΑΡΤΥΣ Μάλιστα. 

ΑΔΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Και μια τελευταία ερώτηση: Εάν δεν κάνατε 

το nραςLκόnημα καL εάν αnετολμάτο η εισβολή 1 όnως σας ρώτησε ο κύριος 

χ 
Πηρόεδρος και αν σας έστελναν τη βοήθεια από την Αθήνα1 θα πετύχαινε 

" αποβίβαση των Τούρκων fiν~ . ~ouς ρίχναμε στη θάλασσα; 
1 ί•v~ 
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Ί- ο 
ΜΑΡΤΥΣ Εάν είχαμε τη βοήθεια από την Αθήνα που έπρεπε να έχουμε/ 

δηλαδή την αεροπορική και των υποβρυχίων , και στις δυο περ ιπτώσεις 

ο ι Τούρκοι θα ήταν στη θάλασσα . 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Και θέλω να μου πε ίτ ε - ε ί μαι δικηγόρος δεν 

'11ιο...J 
είμαι στρατιωτι κός- εκε ί κάτω ε ίσασταν εσε~και ο ι Κύπρ ι οι με τα 

παλιά όπλα . Εν πάση περιπτώσει ήταν ένας ολόκληρος λαός . Το nραςικό-

nημα που έγινε αποδυνάμωσε αυτούς τους ανθρώπους . Συνεπώς αν δεν 

γίνονταν, εσείς μαζί με τους Έλληνες της Κύnρου 1 δεν θα είχατε με-

γαλύτερη δυναμ ι κότητα να αμυνθείτε ενάντια στην εισβολή; 

ΜΑΡΤΥΣ Οπωσδήποτε θα είχαμε μεγαλύτερη δύναμη . Αλλά χωρ ί ς την 

βοήθεια από την Ελλάδα δεν θα μπορούσαμε να τους κρατήσουμε. Δ ιότι 

η αεροπορία ι δ ίως 1 ήταν κάτι το τρομερό στην Κύπρο . Δεν μπορούσαμε 

να περπατήσουμε . 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Συνεπώς αυτό που έκαναν στην Αθήνα μ'αυτή 

την ανεντιμότητα ήταν τουλάχιστον παραλογισμός ; 

ΜΑΡΤΥΣ Δεν μπορώ να το χαρακ~ηρ ίσω έτσι. Ήταν κάτι που δεν 

μπορώ να το σκεφθώ δεν μπορώ να .... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ί στος Μnασαγιάννης ) Αρκεί να ικανοποιούνταν το μίσος 

Χ•ατά του Μακαρίου και της δημοκρατίας . Αυτό είναι το θέμα . 

( νΑλ,uy 



442 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

3/2 ν Φ.Τ. 7.10.86 

11 
Ο κύριος Ζερβός. Αnών διαγράφεται. 

Ο κύριος Μnαντουβάς έχει το λόγο. 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Κύριε μάρτυς, όnως είnατε nροηγούμενως δεν 

είχατε εχθρικές διαθέσεις για το Μακάριο. Αντιθέτως είχατε και 

συνεργασία όσον αφορά την αγορά των τορnιλακάτων κα ι την αντικα-

τάσταση των nροβληματικών ρωσικής nροελεύσεως. Και αn 'ό~ι γνωρί-

ζουμε εnίσης ο Μακάριος είχε φροντίσει να βελτιώσει, να αναβαθμί
/ 

σει και τον φορητό οnλισμό των δυνάμεων του nεζικού με την αγορά 

τσεχοσλαβακικών όnλων κατόnιν συνεννοήσεως με τους Έλληνες αςιω-

ματικούς οι οnοίοι του έδωσαν και συμβουλές για το υλικό nου θα 
1 

ζητούσε. Δηλαδή οι διαφορές σας ,ο ι οnοίες σας έκαναν να nροσχωρή-

σετε στην άnοψη της Αθήνας για την ανατροnή του 1 είχαν εnικεντρωθεί 

στις αντιρρήσεις ή στη δυσχέρεια nou δημιουργούσε η nολιτική του 

Μακαρίου για την ένωση της Κύnρου με την Ελλάδα, και όnως είnατε 

nρος 

σας συνεκλόνισε η εnιστολή/Γκιζίκη. 

Αυτοί ήταν οι δυο λόγοι nου σας έκαναν να nροσχωρήσετε στο 

nραςικόnημα ανατροnής του Μακαρίου; 

ΜΑΡΤΥΣ Όχι . ο λόγος nου nροσεχώρησα ήταν η διαταγή nου έλαβα) 

Τίnοτε άλλο. 
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4/2 ν Φ.Τ. 7.10.86 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Τίποτε άλλο; Δηλαδή αν σαc έλεγαν π.χ. να προσ-

χωρήσετε σ'ένα φιλοτουρκικό εγχείρημα1 θα το κάνατε; 

ΜΑΡΤΥΣ Δ εν υπήρχε περίπτωση να ήταν φιλοτουpκcκό . 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Χωρίc να πιστεύετε ότι ο αρχηγόc του κράτουc 

στο οποίο είσασταν διαπεπιστευμένοc του οποίου τα συμφέροντα είχατε 

' 
τοποθετηθεί για να εςυπηρετήσετε, προσχωρήσατε στην απόπειρα ανα-

τροπήc η οποία ίσωc να οδηγούσε στην βιολογική του εςόντωση; 

ΜΑΡΤΥΣ Κύριε Μπαντουβά, στην προκειμένη περίπτωση ήμουν έναc 

αντιπλοίαρχοc ναυτικόc διοικητήc τηc Κύπρου .• • 
1 

ΚΩΝ /ΝΟΣ !>1ΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Η εικόνα που έχει η επιτροπή, εγώ τουλάχι-

στον1 για σαc , είναι ότι είσθε μια έντονη προσωπιχότητα1 δυναμικόc 

και έςυπνοc γι 'αυτό και πιστεύουμε ότι εκεί που ενεργήσατε αρνητι--

κά,κάνατ ε ζημιά . Θα παρακαλέσω να μου απαντήσετε σαν έςυπνοc άνθρω-

ποc, σαν έναc αςιωματικόc με προσωπικότητα Είναι δυνατόν να προσ-

χωρείτε σ'ένα πραςικόπημα ανατροπήc του αρχηγού ενόc κράτουc το 

οποίο υπηρετείτε1 χωρίc να έχετε παράγοντεc οι οποίοι να άπτοντα~ 

αc πούμε;των ευαισθησιών που έχετε σαν στρατιώτηc, σαν Έλληναc; 

Και γιατί προσχωρήσατε; 

(Ω) 
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ν 

1/2 Ω ΒΠ 7,10,86 

ΜΑΡΤΥΣ : Έλαβα διαταγή, μόνο γι ' αuτό . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Οποιαδήποτε διαταγή και αν πέρνατε1 &α την 

εκτελούσατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Έτσι ήταν ο χαρακτήρας; μου πάντα. •qτι διαταγή ελάμβαναJ την 

εκτελούσα . Για να σας δ~ω να καταλάβετε κύριε Μπαντοuβά1 την 131Δεκεμ
ι 

βρίοu έλαβα εντολή να πάω με τον Βασιλέα. Πήγα, πήρα το πλοίο μου και 

ςεκίνησα. Έλαβα εντολή από τον αρχηγό μου. Μετά από πέντε ώρες έλαβα 

εντολή από τον αρχηγό μου να γυρίσω , γύρισα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ : Είναι τελείως; διαφορετική η μία περίπτωση 

από την άλλη. 

Προσχωρήσατε στην ενέργεια αυτή όταν ο Κομπόκης; σας είπε 

μια εβδομάδα προ του πραςικοπήματος; ότι αυτό προτίθεται να κάνει η 
) 

Α&ήνα και να είστε έτοιμοι. Τι απαντήσατε στον κύριο Κομπόκη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Δεν είχατε δηλαδή καμία αντίρρηση; Είπατε 

ότι είναι εντολή από πάνω και προσχωρώ; Διότι 1 απ'ό,τι γνωρί~ω,ο ίδιος; 

ο κύριος; Κομπόκης; είπε στην Επιτροπή ότι είχε ορισμένες; αντιρρήσεις; 

και εκείνος; κα ι ο Γ εωργίτσης; τις; οποίες; αντιρρήσεις; μετέφεραν στην 
1 

Χ'&ήνα δ c'αγγελ cοφόρου. Ο μόνος που δεν είχε αντίρρηση από τους έγκαιρα 
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2/2Ω __________ ~Β~Π'-----:;,-----__.:._7~.;1~0~.~8~6 

J,ι,ι 
ενημερωθέντες ί\Υtσαστε εσείς, ο οποίος εν τούτοις αnό την εντύπωση 

Ι 

nou έχω - γιατί παρήλασαν εδώ και οι συνάδελφοί σας - είσαστε πολύ 

εντονότερη προσωπικότητα από εκείνους. Και σεις δεν είχατε καμία 

αντίρρηση. Επομένως ενσuνειδ= τα προσχωρήσατε, αυτή την εντύπωση δίνε-
1 

τε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Βάσει της διαταγής προσεχώρησα . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Αφού έγινε η ενημέρωση των στελεχών σας και 

uπήρςαν οι γνωστές αντιρρήσεις των τριών - c.S~υ>\;<>~,ι:..i.ι.,1είχατε μια τηλεφωνι-

κή επικοινωνία την ημέρα του πραςικοπήματος με την Αθήνα, με το γρα-

φείο του αρχηγού Ναυτικού. Σας ρώτησαν πώς πάει το εγχείρημα . Είπατε , 

καλά. Και την επαύριο σας πήρε ο αντιπλοίαρχος Νικολόποuλος ο οποίος 
1 

σας συνεχάρη για τη δράση σας , για την επιτυχή συμβολή σας στο nραςι-

κόπημα και σας ρώτησε αν είσαστε ευχαριστημένο ς αnό τους -_,, :αςιωματι-

κούς. Εκεί του αναφέρατε για τις αντιρρήσεις των τριών αςιωματικών. 

Σας είnε να τους συλλάβετε και να τους στείλετε στην Αθήνα . Είναι 

αλήθεια αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα1 είναι αλήθεια. Και του είπα1 όχι , αυτό το πράγμα 

μπορεί να γίνει μόνο δια σήματος και εφ'όσον έλθουν αντικαταστάτες 

τους. Εισηγήθηκα δηλαδή αυτό το πράγμα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Όταν αναθέτατε τις αποστολές στους uφιστα-

)t ,~ψvJ 
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1,~ 
μένcυς σας, ποιος θα πάει σ1ο νοσοκομείο, ποιος θα πάει κάπου αλλού, 

στείλατε τον υφιστάμενό σας κύριο Ντάνα να πάει στο νοσοκομείο της 

Λευκωσίας. Είχατε υπόψη σας τι έκανε ο κύριος Ντάνας εκείj Εγώ, π.χ.1 

έχω υπόψη μου από καταθέσεις Κυπρίων)ότι ο κύριος Ντάνας δεν επέτρεπε 

τη νοσηλεία ξλλήνων αςιωματικών και Ελληνοκυπρίων αγωνιστών ανεςάρτη
ι 

τα βαθμού1 φίλα προσκείμενων προς τον Μακάριο, αντιπάλων του πραςικοπή-

ματος. Πολλοί απ'αυτούς πέθαναν , γιατί δεν επέτρεψε να τους προσφερ-

θούν οι πρώτες βοήθειες. Σ'άλλες περιπτώσεις απέβαλε βιαίως τονοpρό, 

την βελόνη μετάγγισης αίματος ή πλάσματος ή άλλων φαρμάκων ενδοφλεβίως 

Επίσης άγημα του Ναυτικού το οποίο ήταν στο νεκροταφείο σε αντιρρή-
1 / 

σεις του ιερέως για την ταφή ορισμένων οι ~ οποίοι εθεωρούντο από τον 

ιερέα ότι ήσαν 6ωντανοί ακόμα;γιατί εκινούντο - όπως ήταν στα αυτοκί -

νητα τά. πτώματα σωρηδόν, ορισμένοι εκινούντο και είπε "κάποιος είναι 

6ωντανός- έστρεψε το αυτόματο και του είπε: "Τραγόπαππα,αν ςαναμιλή-

σεις θα σε θάψω και εσένα ". 
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~ ~ίο.. V 

(Ω) 1 /2 ΑΚ (Θ.Σ .) 7-10-86 

1-c 
Υπάρχει αυτή η εντύτιu'ση ότι ετάφησαν ορισμένοι τραυματίες μαζί 

με τους νεκρούς σε αυτούς τους ομαδικούς τάφους . Έίχατε εσείς 

χαμ~ά τέτοια πληροφορία 

ΜΑΡΤΥΣ Όχ ι κα']J ία Μου είπε οιΖερβός νομ ίζ~ για κάτ ι τέτοιες 
• Ι Ι 

πληροφορίες και του απήντησα ότι αν αυτά τα πράγματα' έχουν γίνει, 

·είναι καταδικαστέα . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ . Γcατί εσεί ς επιλέςατε σαν τόπο ειδικής 

αποστολής Ηαι ανάγχη προσc,-πικής σας παρουσίας; την έρευνα στο σπίτι 

του Αζίνα',~ταν μείζονος σημασίας, 
) 

fτο νοσοκομεί.οfη αποστολή τιου 
είχατε αναλαβει ' ή κάπου αλλού . Γιατί. δεν πήγατε στο νοσοκομείο 

και πήγατε σε μια περιορισμένης σημασίας έρευνα στο σπίτι του 
/ 

ΜΑΡΤΥΣ . Το σπίτι του Αζίνα' ήταν απέναντι από το ΓΈΕΦ και · ήμουν 

συνεχ.~-ς στο γραφείο μου στο ΓΕΕΦ . 

ΚΩΝΣΤΝΑΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ . Και πήγατ ε με τον rε~-ργιο Πατιαργύρη στο 

σπίτι του Α{ίνα 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν θυμάμαι . Ε ί. χα μια ο'μάδα μα•ζ ί. μου 

ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ . ·Ξέρετε ' ότι εJ6ενεί μια πλήρης δικογρα-

φία γι'αυτό το θέμα 

. Και Λ ε,σ~. ίς εΕερχόμενος του σπιτιού αφού 
~1ιwc..----" ) 
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2/2 ΑΚ (θ.Σ.) 7-10-86 

11-
βρήκατε τα χρήματα, τα όnλα, τους δέκτες και τους nομnούς 

nου αναφέρατε 1 και άλλα αντικείμενα, είδατε την Uερσεντές του 

Α~ίνα, στην αυλή . Γιατί επιβιβαστήκατε τηςΜ,ερσεντές και δεν 

συνεχίσατε την nορεία σας με το τ~ίn αυτό 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν εnιβιβάστηκα εγώ της Μ,ερσεντές , οδηγό έβαλα στην 

\~ερσεντές και εγώ μnήκα στο /ι.άντ- ρόβερ με τη βαλίτσα 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ . Ποιός άλλον ήταν στο Ααντ- ρόβερ 

ΜΑΡΤΥΣ . Υnήρχανε και ναύτες μα~ί , υnαΕιωματικοί . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ . Μετά nήγατε στο ΓΕΕΦ' δώσατε την βαλί-

τσα , βέβαιο..εσείς είχατε ανοίί;ει την βαλίτσα , είχατε δει τα χρή-

ματα και έγιναν αυτές οι μεταβολές . Στεί λατε ορισμένο κόσμο αnό 

τό λαντ-ρόβερ 7 στο οnοίο μείνατε εσείς μόνος ή και ο οδηγός 

ΜΑΡΤΥΣ • Εγώ, ο οδηγός και υnήρχαν και άλλοι ναJτες . Πρέnει 

να ήταν ο Παnαργύρης κ.λn .•.. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ . ο Παnαργύρης έφυγε . ·ffγατε μα~ί στο 

σnίτι αλλά μετά μnήκε αυτός σε άλλο όχημα. Εκεί ο κ. Γεωργίτσης 
1 

είnε να κρατήσει τα μάρκα για το ταμείο της Εθνοφρουράς 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν το ςέρω αυτό . Εγώ nαρέδωσα την βαλίτσα 

ΚΩΝΣΤΝΑΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ . Δεν ειnώθηκε τίnοτα εις ~n~κοόν σας 
,) 

χ ΜΑΡΤΥΣ . Τίποτα αnολύτως . 

http://?.?n/
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3/2 ΑΚ (Θ;Σ.) 7-1-0-86 

1-Ξ 
ΚΩΝΣΤ~tΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ . Αυτά που αναωέpονται στη δικογ~αφία και 

λέγονται από μάρτυρες ότι εσείς πήρατε ένα μέρος των χρημάτων και 

ότι σκόπιμα διώΕατε τους συνοδούς σας με το ένα από τα δύο σχήμα-

τα για να έχετε μόνος σας τη βαλίτσα και ότι ένα μέρος από τα 
1 

χρήματα της βαλίτσας έφθασαν στην Εθνοφρουρά αυτά δεν τα αποδέ-
/ 

χεσθε ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Επ'οuδενί λόγο . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ . Ερχόμαστε τώρα στην ημέρα της εισβολής_, 

Εσείς είπατε-και αυτό είναι τιμητικό-ότι το πρωί με την έναpςη 

της εισβολής ..-.κατ'αρχήν είστε ο πρωtος , ίσως λόγω μέσων και απο-

στολής 1 ποu εντοπίσατε την επιβίβαση και την έναρξη της εκκινήσεως 

του στόλου προς την Κύπρο και ειδοποιήσατε και τους υπολοίπους_ 

είπατε ότι το πρωί 5 παρά δώσατε εντολή να εΕέλθοuν οι τοpπιλ 
Ι 

λάκατοι και να πλήξουν τον τουρκικό στόλο . 

Εφόσον από το πpώί είχατε εντοπίσει αυτές τις κινήσεις θα έπρεπε 
; 

οι τοpπιλλάκατοι να είναι στις βάσεις ή θαέπρεπε να έχουν εξέλθει 

και για λόγους ασφαλείας, Διότι αυτή η επιχείρηση με το πρώτο 

φως της ημέρας θα συνοδευόταν και από βομβαρδισμό . Θα έπρεπε οι 

τοpπιλλάκατοι να είναι στο στόμιο του σταθμού της βάσεως ή θα 

έπρεπε να τ;, είχατε απομακρύνει , να είχε γίνει μια διασπορά 

σε κατάλληλα σημεία για να αποφύγετε τον τορπιλισμό 

(ι) (~~ 
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l L 2 _ r;, ____ ( ΛΚ) _ 7 • l Ο • 8 6 __ _ 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό το τιράγμα έγινε για τις τορτιιλλακάτους της ναυτικής 

βάσης Αμμοχώστου 1 αλλά βεβαίως δεν τιρόλαβε να γίνει για τις τορτιιλ)-ακά 

τους τουναυτικού σταθμού Κυρηνε ί ας οι οτιο ιε ς ότιως ςέρετε την ώρα του 
1 

τορτιιλ.λισμού κατεστράφησαν ατιό τον τουρκ ικό στόλο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Η μια κατεστράφη ατιό τα αεροτιλάνα, τιόση ώρα 

τιου δεν ετορτιιλ}.ίσθη δεν ειχε ετιαφf.~ ... 

ΜΑΡΤΥΣ :Είχε βγεί ατιό το φρούρ ιο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Είχε βγει. Την ώρα τιου έβγαινε . Εδώ ακρι 

βώς είναι τοlερώτημα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Γιατί δεν τις έ~τειλαν νωρίτερα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Νωρίτερα . Τιςτιρώτες τιρωινές ώρες. 

ΗΑΡΤΥΣ: Θα σας αναφέρω ακριβώς γιατί. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Δ ι ότι λέ τ ε σε~ ια κατάθεση τιου έχετε κάνει 
Ι 

ότι, οι τιρώτες σας τιληροφορίες και ο εντοτιισμός ατιό τα ραντάρ της κινή 

σεως του στόλου 1 έγ ινε ατιό τις 9 το βράδ ι. 

ΜΑΡΤΥΣι: Μάλιστα, αυτό/είναι το σωστό. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Την τιαραμονή δηλαδή. Αυtές όλες οι ώρες για..,. 

ί δεν αςιοτιοιη&ηκαν για τη διαστιορά; Την ατιομάκβυνση ατιό τις ευαίσθητες 

τιεριοχές των τορτιιλλ~κάτων• 
Ι 

Χ ΜΑΡΤΥΣ, Να τ,ς απομακρύνω καc να τcςστe(λωπού, Πού ήςeρα eγώ ποcά ή 
\! ταν η ευα, ({_θητη 
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g o 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Μακριά οπωσδήποτε από τις βάσεις. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μακριά από τις βάσεις; Μα αν έστελνα τις τορnιλ)ι.ακάτοuς της 

Κυρηνείας n.x. μακριά από τη βάση Κυρηνείας τότε δεν θα ηταν μπροστά~-. 
' 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Νομίζετε επομένως ότι δεν μπορούσε να έχει 

γίνει. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ηταν τεχνικές οι λεπτομέρε ιες. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ; Εγω ερώτηση κάνω. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ηταν τεχνικώς δύσκολο να γίνει αυτό και επιπλέον υπάρχει και 

άλλη μια ερώτηση . 

ΚΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΟΥΒΑΣ: Τακτικώς ήταν εnιβεβλημενο να γίνει; 

ΜΑΡΤΥΣ: Οχι απόλυτα. 

~ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Οχι . 

1Αλλη ερώτηση. Σειςδώσατε εντολή να εΕέλθοuν οι τορnιλλάκατοι κα ι 

vα τορnιλ} ίσουν τον τουρκικό στόλο χωρίς να συνεννοηθε ίτε με το Γεωργ ί --

τση. Είναι έτσι; Μόνος σας με δική σας πρωτοβουλία. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Αυτή την πρωτοβουλία, ανάλογη πρωτοβουλία 

δεν θα μπορούσε να ανα·πτύfει και ο αρχηγός του πυροβολ ικού στην Kύnpo ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Βεβαίως. 

χ~ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜJ!ΑΝΤΟΥΒΑΣ, Και ο αρχηγός εκεί των καταδρομέων και των 
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~ 1 
άλλων δυνάμεων δεν θα μnρούσαν να αναnτύςουν ανάλογη πρωτοβουλία; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ολοι μnορουσαν. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Ο χ. Γεωργ ίτσης δεν σας είπε εσάς στις 5 το 

πρωί δι όλων των μέσων nαραχολουθήσατε χαι αnοτρέψατε χ.λ.n δεν σας 
) 

είπε ότι η Αθήνα ομιλεί περί αυτοσυγχρατήσεως χαι επομένως μην χάνετε 

τίποτε; Σας το είπε ναι ή όχι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μπορεί να μου το είnε 1 αλλά εγώ δεν άχουσα τίποτα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Αυτό είναι όταν λέμε n. Χ. · · μnορε ί; ένα χορυφαιί, 

να είναι 
γεγονός/ο μεγαλύτερος σταθμός της ~ωής . Δεν θα το θυμόσαστε. 

ΜΑΡΤΥΣ : Επειδή αχριβώς δεν τοdυμάμαι δεν θα μου το είπε. Δηλαδή δεν 

θα ήμουν~χάτω για να μου το πει την ώρα που το έλεγε στους άλλουg. 

Δεν το~υμάμαι χαθόλου αυτό το πράγμα 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΟΥΒΑΣ: Αν σας το έλεγε εχείνη την ημέρα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ηταν αργά πλέον. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΟΥΒΑΣ: Οχι, αν σας το έλεγε. Σας έλεγε είπαμε αυτο-

συγχράτηση μη χτυπήσετε. Αυτοί έρχονται εδώ για να μας χάνουν φιλιχή 

εnίσχεψη} θα χτυπούσατε; 

1 

ΜΑΡ'l'ΥΣ: Πιθανόν να χτυnουσα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΆΝΤΟΥΒΑΣ: Μα εσείς λέτε ότι με το Μαχάριο προσχωρήσατε 

Χ, σω πρα, cκόπημα, δ cόη είχατε εντολή της διοιχήσεως. Εδώ Γi,δ~ι.ω· ι;),{ηση θα 

:)~,{t~ 
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σας9.έγε αυτοσυγκράτηση . 

' f 

ΜΑΡΤΥΣ : Αυτοσυγκράτηση θα μου έkΎε,όχι να 1 χτυnήσεις , 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ : Θα αγνοούσατε . .. 

ΜΑΡΤΥΣ : Υπήρχαν τρόποι να το κάνω αυτό . Δηλαδή nώς ; Οταν βάλλομα~ 

θα αμυνθώ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: ~sστε μου κάτ ι άλλο . 

Η θέση του ~ΈΡΜΗΣ ')μέσα στο σχηματισμό του τουρκικού στόλου τ ί 
/ 

Ι 

επιτρέπει να σκεφθούμε; Οτι οι Αγγλοι οι οnοιοι βέβαια είχαν πλήρη 
1 

ενημέρωση;mυλάχιστον ,αυτή την ενημέρωση nου θα είχαν οι Αμερικάνοι 
J 

1 

και το ΝΑΤΟ κ . λ . n και βεβαίως και οι Αγγλοι ήσαν βέβαιοι ότι δεν εnρc 
Ι 

κειτο να έχουμε αεροπορική επίθεση αnό την Ελλάδα. Αυτό δεν τεκμαίρε 

ται αnό GΙ.υτή τη στάση ; Δ ι αφορετικά δενμnορούσε να είναι μέσα στο κέν._ 

τρο , στο πεδίο της μάχης . 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιαηα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΆΝΤΟΥΒΑΣ: Αυτο ~θ συμπέρασμα δεν βγαίνει ότιήσαν βέ-

βαιοι οτι δεν επρόκειτο να έχουν παρέμβαση της ελληνικής αεροπορ ίας 
) 

ΜΑΡΤΥΣ : Τουλάχιστον αυτό βγαίνει . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Την ώρα δηλαδή nου η Αθήνα έλεγε αnό τηλεφώ 

νου ότ ι στέλνουμε αεροπλάνα κάτω .. ;αnαντώσα στα απονενοημένα διαβήματc 

' έκανε η Λευκωσία προς την Αθήνα "βοήθεια" ελεγε στε~~ουμε αερο_ 

-~ιι~ 
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83 
nλάνα 7 ~αι μάλιστα έστελναν τάχα τα αεροnλάνα με σταθμό την Κρήτη ή τη 

1 

Ροδο 1 'Την ίδια ώρα οι Αγγλοι και βεβαίως οι Τούρκοι ήσαν βέβαιοι ότι 

δεν εnρόκειτο να γινει αυτό το nράγμα. Αυτό τί σημαίνει; Δεν σημαίνει 

κάnοια συνεννοηση δεν σημαίνει κάnοια ενημέρωση δεν σημαίνει οτι npo 
ι J 

ηγήθη κάτι; 

(2Ζ) 
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g ι; 

ΜΑΡΤΥΣ : Οπωσδήποτε σ · αuτή τη λογι,κή . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χp ίστος Μnασαγι.άννη ς) : Έχετε τίποτε άλλο_, κύpι,ε Μnαντοuβά: 

Δι.ότι. έχετε ήδη unεpβεί τα 16 λεπτά . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ : Ζητά/ συγγνώμη κύpι,ε Πpόεδpε και, τελει,ώνω 
.) 

αμέσως . 

Είπατε κύpι.ε μάpτuς, ότι, εnανεpχόμενος στην Αδήνα ήpδατε σε 
J 

επαφή με οpι.σμένοuς nαpάγοντε ς μετα!;ύ των οnο[ων και. γνωστό δι,κη 
ι 

γόpο των Αδηνών και. με άλλους . , οι, οποίοι, έδεσαν υπά!ιη α:χ.ς cρωμέΊΧΧ στοι,

χεία . 
ΜΑΡΤΥΣ : Μάλι.στα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ : Είχατε και, τώpα, ασφαλώς, ενόψη · της κατα-

δέσεώς σας επαφή μα~ ί τους . 
Ι 

ΜΑΡΤΥΣ: Με το δι.κηγόpο μου, οπωσδήποτε , πάντοτε . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ : Επομένως , και, η δεύτεpη ωάση της καταδέσεώς 

σας που έγ ι.νε τη αι,τήσει, σας και. ενώ ει:χε δημι,οupγηδεί η εντύπωση 
J 

στην Εnι.τpοnή ότι. είχε nεpατωδεί η κατάδεσή σας , έγι.νε κατόnι.ν της 

επαφή ς και, της συνεννοήσεως με τον κ. Αλφαντάκη . 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλι.στα , εκ των uστέpων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χpίστος Μnασαγι.άννης); Παpακαλώ τον κ.Ράλλη να λάβει, το 

λόγο . 

ΡΑ~ΛΗΣ : Κύpι.ε Πρόεδpε, έχω καλuψ3ει: nάpα πολύ από τους κupίοuς 

http://?.?e/
http://???.?e/
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συναδέλφους . Μου δημιουργείταιJόμως.,.ένα ερώτημα 1 το οττοίο και υττο-

βάλλω στον κύριο μάρτυρα. 

Είττατε ότι στις 14 του Αυγούστου στο Γενικό Εττιτελείο Ναυτι-

κού είχατε εκείνη τn στιγμή τnν εντύττωσn ότι είσαστε "ττιόνι ". Έτσι 

δεν είττατε λίγο ττρίν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα . 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ: Μόνον εκείνη τη στ~γμή το καταλάβατε: 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ: Τόσο έξυττνος άνθρωττος δεν μττορούσατε να καταλάβετε , 
l 

ούτε την 21η Αττριλίου, ούτε όταν αττοχώρησε τον Νοέμβρη ή Δεκέμβρη 

η Μεραρχία αττό την Κύττρο, ούτε με την κίνηση του βασιλιά στις 13 

του Δεκέμβρη, ούτε το 1973 με το ττραf,ικόττημα τcυ Ιωαννίδη 1 κατά 

του Πατταδόττουλου, ούτε στις 9 Ιουλίουίττου ττήγατε στη ναυτική βάση 

και είττατε στον κ. Πατταδάκn και στους αξιωματικούς του νu συμμετέ-

χουν στο ττρα~ικόττημα εναντίον του Μακαρίου, ούτε όταν ακόμα έγινε 

η ττρώτη εισβολή και διαψεύστηκαν όλα εκείνα τα όνειρα ττου είχατε 

του 1974 
για την ένωση, μόνο στις 14 του Αυγούστου/καταλάβατε ότι είσατε 

11 πι.όνι ΙΙ; 

Και σας είττα •. οτι 

κάνω αναλύσεις 
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για όλα τα nροηγούμενα χρόνια να σας αnαντήσω. 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ: Η ερώτησή μου είναι αnλή: Μόνο τότε , είnατε, κατα-

λάβατ:: 

ΜΑΡΤΥΣ: Μιλάω για τη συγκεκριμένη nερίnτωση. Το κατάλαβα τότε. 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ: Μήnως μnορείτε να μου nείτε αν άλλοι α~ιωματικοί 

είχανε καταλάβει ότι όταν συμμετείχαν σ·αυτές τις nράfεις nου αnαρ -

ρίθμησα λίγο πριν, ήσαν nιόνια; 

ΜΑΡΤΥΣ : Όχι, δεν μπορώ να σας nώ . Αυτό δεν το F,έρω . 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ : Μnορεί να μη το καταλάβατε. Αλλά ενδόμυχα οι άλλοι 

αΕιωματικοί - nολλοί , δεν ςέρω nόσοι είναι αυτοί - είχαν αυτήν την 

εντύnωση και ότι αυτό θα είχε εnιnτώσεις εnί του ηθικού του ςj 

ΜΑΡΤΥΣ : Πιθανόν . Αλλά και nάλι δεν το F,έρω με βεβαιότητα . 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ: Όταν αnοστρατεύοντο, ή αnοτάσσοντο όσοι αFιωματικοί 

δεν ήθελαν να υnακούσο.υν στις εντολές της δι,κτατορί σ.. ς,) τί εντυnώσεις 

nou 
εδημιουργόύντο στους άλλους αςιωματικούς /nαρέμεναν nιστοί ~τι ς δι α-

ταγές όλων αυτών των φάσεων; 

ΜΑΡΤΥΣ : Κάθε αnοστρατεία ή αnόταςη αF,ιωματικού 1 αnό όnου δήnοτε να 

γίνεται/είναι λυnηρή για όλους τους συναδέλφους τους, και ιδίως 

για το ναυτικό το οnοίο c:ίναι ηάρα nολύ δεμένο όπλο . Πάντοτε όλους 

k αuτοόs τους συναδέλφους_,που ατυχούσαν, τους nεριβάλαμε με την αγάnη 
(()t~A47 

http://?na???s?.??/
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μας και προσπαθούσαμε όσον το δυνατόν i\Ι.α τους απαλύνουμ ε την πικρία . 

Δεν σας ότι το ίδιο γινόταν και γίνεται και τώρα. 

(2Θ) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χpίσ-rος; Μnασαγ 'ιάννης;) . Δηλα'δή , ' όταν είχαν κρατούμενο τον 

ι 

Εγκολφόnουλο και τον προπηλάκιζαν οι ναύτες; , δεν εςεδηλu'θεί αυτή η 

αλληλεγΎύη τu'ν α!Ξ;ιu'ματικC:'ν του ναυτικού; 

ΜΑΡΤΥΣ. Η npά!;η του εγκλεισμού του ναυάρχου Εγκολφοnούλου και τu'ν 

· άλλu'ν στο ΕΑΤ-ΕΣΑ είναι καταδικαστέα αττό όλο το ναυτικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος; Μnασαγ ·ιάννης;) . Τότε λέu' . 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν ' ήταν' άνδρες; του ναυτικού αυτοί οι οποίοι .•. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος; Μnασαγ ' ιάννης;) . Και τ ί αντίδραση εσημε ίu'σε το ναυ-

τικό τότε στα βασανιστήρια του Εγκολφόnουλου; 

ΜΑΡΤΥΣ . Τρομερή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος; Μnασαγ • ιάννης;) . Γι ' αυτό, έτρεμε ο Ιu'αννίδης; , νόλις; 

αντιδράσατε εσείς; γ • ι 'αυτό το Ευλοκόnημα. 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ: 'Κύριε μάρτυς, είχα την τιμή και την τύχη να υnο-

δεχeι:, τον τότε Αντιπλοίαρχο και σημερινό (ΑρχηΎό του Μχ.υτικού, 

κύριο Παnττά στη Ρι:'μη και να Ύ ίνu' γιατρός του nληρt:,ματος; . 

Και εκει ' έμαθα, nαιά η δ'ράση τu'ν α!Ξ;ιu']Jατικι:,ν , αυτι:,ν nου· έμε-

ναν ε'δι:, πιστοί στο τότε καθεστι:-ς; και τη νοοτροπία που είχαν αυτοί 

οι αί;ιu'ματικοί . 

Αυτή k ιfcρατό δεν η νοοτροπία που· ήταν η ίδια και στην ιztεροnοpία και στο 

εμ •ε ίu-νε τ~wικότητα τu'ν c;νόnλu'ν dυνάμεu'ν γενικά; 
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~r 
ΜΑΡΤΥΣ: Ειδικά για το Ί-/αυτικό, ' όχι. Το iν'αυτικό, σας ετιαναλαμβάνeι', 

1 

είναe ένα, 'Οπλο, το οτιοίο• έχει τις τιαρα6όσεις του, ' έχει την αγάτιη μετα-

'ςύ τeι'ν στελε'Χ~'ν του και πάντοτε αφήνει τις πολιτικές του πεποιθήσεις 

, έςeι' από την πόρτα του πλοίου ή του στρατοπέδου. 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ: Θα σας κάνιι' μ ·ιά ' άλλη εΡ~'τηση , κύριε μάρτυς.Είπατε 

ότι είχατε 5 τορπ ιλλακάτους, που ' όταν τιαραδ~'σατε εσε ι ς στον κ. Παπα-

6άκη, στις 10 Αυγούσrου, είχαν μ •είνει 2. Όμιι'ς και πρίν, με τις 5, 

ήσαστε ικανοί να αντ ιμετeι'πίσετε τουρκική απόβαση. και μάλιστα στην 

κατάσταση που ευρίσκοντο; Είναι αυτές τιου βρίσκονται u'ς λάφυρα 

στο Ναυτικό Μουσ•είο της Κ<.ι'νσταντινουπόλεu'ς. Αυτό το υλικό, το οποίο 

•είχατε εσεις στη δ· ιάθεσή σας, ' ήταν σε τέτοιο βαθ']Jό αΕιόμαχο που να 

μπορούσε να αντ ιμετιι'nίσε ι την ε ισβοΥΙ.ή τιι'ν fούρκιι'ν ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Να αντ ι μ ετιι'Π ίσε ι την ει σβοΥΙ. ή, όχι . Να τους κάνουμε ~ημιά, 

Ι 

κάνοντας; αnοστοΥΙ.ές; αυτοκτο'Vίας;, · όneι'ς; και • έγινε,ναι . 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ: Μα, είπατε στην αρχή της κατάθεσή5σας -οι ΠΡ~'τες σας 

?cέΕε ις-1 ότι η ατιοστοΥΙ.ή σας' ήταν να διαφυΥΙ.άf';ετε την ακερα•ιότητα του 

νησιού και να συμβάλετε πάρα nο:λύ στην άμυνα του νησιού, 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτά τα σκάφη είχαμε, ']J'αυτά θα κάναμε ό,τι μπορούσαμε. 

Έίχα ~ητήσει να μας στείλουν ... 

~ ' 
/,, , , ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ: ΜηΠ<.ι'ς, · 

/ ~ ,.'JtvΛ 
όnιι'ς λέτε από την- ~'ρα που αρχίσαμε να 
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ro 
ανακρίνουμε εσάς, τους αςιu'ματ ικbύς που ήσασθε εκ'ε ί στην Κύττρο, 

στην ίδια κατάσταση ' ήταν και ο στρατός; · Ήταν με ' όπλα του 1942, λέτε. 

Μήπι,'ς; αυτό είχε εττηρρεάσει πάρα ττολύ τον Ψυχισμό, το ηθικό και τu'ν 

ανδpd-νκαι τu'ν αςιu'μα.τικd'ν, J,στε να πέφτει η ττολεμική τους αf,ία; 

ΜΑΡΤΥΣ: Οττu'σ6ήττοτε το Θέμα του μοντέρνου οπλισμού είναι ένας τταpά-

γοντας, για να αυςηθε ί το ηθικό ε'Vός στρατεύματος. Οπu'σδήττοτε, εφ' όσον 

'είχαμε τταλα'ιά όπλα και το ηθικό μας' ήταν μ ικpότερο. 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ: Από το 1967, ττοU' έγινε το ττραf,ικόττημα στην Ελλάδα, 

στις 21 Αττριλίου, νέχρι τον Ιούλιο του 1974, πέρασαν 7 χρόνια. 

Δεν είχε υττοχpέu'ση το τότε καθεστd'ς;, να οργανJ,σε ι κάττu'ς την' άμυνα, 

για τον σκοπό ττου είχατε πάει εκεί κάτu'; 

ΜΑΡΤΥΣ: Πάντοτε •είναι υποχρ'εd'ση οιασδήποτε Κυβερνήσεu'ς . 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ: Γ ια!τ ί δεν το' έκαναν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το fέρ~ αυτό. Είναι Θέμα ττροΟττολογισμού, είναι Θέματα 

χpη'ΙJάτu'ν . F.Ύd' ττροσu'ττικά δεν μττοpJ, να σας απαντήσu' . 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ: Μήττι,'ς '\/Οftίζετε ότ ι ' ήταν σκόπιμο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δε νο'μίζu" ότι ' ήταν σκόπιμο. 

(2Β ) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) . Παρακαλώ τον κ. Παπαδονικολάκη να 

λάβει το λόγο με την παράκληση να είναι ι διαιτέρως σύντομος. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΜΚΗΣ. Κύριε μάρτυς είπατε ότι στην θαλασσία 
) 

περιοχή αποβάσεως με την ευρύτερη έννοια του όρου ·-ξέρετε τί εννοώ ) 

μιλάω τελείως τεχνικά-· υπήρχε και ένα Βρεττανικό ελικοπτεροφόρο, το 

ελικοπτεροφόρο Ερμής το οποίο εκτελούσε αποστολές απονήωσης ελ ι
.> 

κοπτέρων για τη μεταφορά Βρεττανών υπηκόων στην περιοχή του τουρκι-

κού.· τομέα του Αγίου Ιλαρίωνα , αν δεν απατώμαι. Πέστε μου το εςής : 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) . Με συγχωρείτε, κύριε Παπαδον ικο-

λάκη δεν λέει ότι εκτελούσε αυ τή την αποστολή , πι 5ανόν να εκτελούσε 
) 

αυτή την αποστολή , πιθανώς να εκτελούσε και άλλη αποστολή . 

Ι ΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. Ευχαριστώ πολύ , κύριε Πρόεδρε. Εγώ αυτή 

την εντύπωση είχα αποκομίσει, ευχαριστώ πολύ. Η ερώτηση όμως παραμέ-

νει ίδια, με την προσθήκη του κ . Προέδρου . Πέστε μου ένα ελικοπτερο-

φόρο ε ίναι μια πολύ μεγάλη ναυτική μονάδα ή δεν είναι ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Βεβαίως είναι . Είναι κάτι μικρότερο από αεροπλανοφόρο . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΜΚΗΣ. Πέστε μου>\)!\ία ναυτική μονάδα η οποία βρί-

σκεται σε μια θαλασσ ία περιοχή :την οποία μπορούμε να την χαρακτη-

Χ°(σουμε ζώνη επιχειρήσεων, ε ί ναι δυνατόν να βρίσκεται χωρίς προστα-
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σία εκεί; 

ΜΑΡΤΥΣ. Αεροπορική; 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. Όχι προστασία. Ποια είναι η προστασία 
) 

την ςέρετε μιας τέτοιας μεγάλης ναυτικής μονάδας. 

' , , ( , 
ΜΑΡΤΥΣ. Βασει της τακτικης ~-

) 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. Άρα έnρεnε να είχε προστασία. ο Βρεττανός 

κυβερνήτης ή ο Βρεττανός ναυτικός διοικητής θα διέnραςε αν θέλετε 
) 

χωρίς προστασία ένα τεράστιο τακτικό και στρατηγικό λάθος το οnοίο 

δεν δικαιολογείται εκ του βαθμού του. Θα σας έλεγα το εςή ς : Μήnως 

η ναυτική προστασία nου θα έnρεnε να παρέχεται εκεί ήταν η δύναμη 

του τουρκικού στόλου nου ευρίσκετο εκεί nέρα και ας nούμε εκαλύnτετο 

η προστασία του ελικοnτεροφόρου αnό τα τουρκικά nλοία nου ήταν εκεί. 

Είναι ενδεχόμενο; 

ΜΑΡΤΥΣ. Είναι ενδεχόμενο. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. Θα διακινδύνευε αν θέλετε ο Βρεττανός 

ναύαρχος την ύnαρςη μιας τέτοιας μεγάλης ναυτικής μονάδας η onoίci-

συγκροτεί την βρεττανική παρουσία αν θέλετε στην ανατολική λεκάνη 

της Μεσογείου μέσα στη ~ώνη επιχειρήσεων με κίνδυνο να βυθιστεί διότι 

αν κτυπούσε η ελληνική αεροπορία θα ήταν ένας στόχος και το ελικο-
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πτεροφόρο εκεί πέρα) Θα το διακινδύνευαν αυτό το πράγμα επί τω 

τέλει,·- αναφερόμαστε λίγο και στην παλαιά· ·αρχα'ί (:οuσα το να μεταφέρει 

τοuSΒρεττανούς υπηκόους από τον Άγιο Ιλαρίωνα που μπορούσε να το 

κάνει και από τις βρεττανικές βάσεις της Κύπρου, να στείλει τα 

ελικόπτερα από εκεί-να μεταφέρει- γιατί aα έπρεπε να είναι το αερο-

πλανοφόρο εκει, εκτός εάν και εδώ στοχεύει και aα ήθελα να ρωτήσω 

υπήρχε πλήρης διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να προσβάλει ελληνική 

αεροπορία, τότε βεβαίως είναι πολύ δικαιολογημένο αυτό που λέτε. 

Πέστε μου. 

ΜΑΡΤΥΣ. Σuμπερασματικώς καταλήςατε σ·αuτό που είναι σωστό. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. Λέτε λοιπόν ότι είχαν τη διαβεβαίωση δεν 
) 

πρόκειται να προσβάλει η ελληνική αεροπορία. 

ΜΑΡΤΥΣ. Πρέπει να είχαν διαβεβαίωση, δεν γίνεται αλλ . ιώς. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. Δεύτερον είπατε όΤ/ κατά τη 

διάρκεια του Αττίλα-2 aα μπορούσε ίσως -σχεδόν είπατε ότι είστε 

βέβαιος,,, αν υπήρχαν τα υποβρύχια και κατά τη διάρκεια του 

Αττίλα-2 και η αεροπορία aα μπορούσε να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλε-
) 

σμα και κατά την περίοδο του Αττίλα-1. Δηλαδή να αποτραπεί 

η τουρκική επίθεση κατά τον Αττίλα-2 και να έχουμε στρατιωτική επι-



465ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

4/2 Β Ε.Τ. 7-10-1986 

τuχία εκεί, να nετάςοuμε τους Τούρκους στη θάλασσα. Θα ήθελα να 

σας ρωτήσω με τα ίδια τακτικά δεδομένα μεταςύ του Αττίλα-1 και του 

Αττίλα-2j 

δέν είναι 
ΜΑΡΤΥΣ. Όχι, βεβαίως όχι/ τα ίδια δεδομένα τακτικά αλλά ως 

προς το αποτέλεσμα ίσως να είναι το ίδιο. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εςής: Κατά τη 

διάρκεια του Αττίλα-1 νομί~ω ότι έχει υποστηριχθεί η άποψη βάσει 

της λογικής και της γνώσης των στρατηγικών και τακτικών δεδομένων 

ότι αρκούσε και μία προσβολή της ελληνικής αεροπορίας στη θαλασσία 

περιοχή για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα. Μία προσβολή και μόνο. 

Έτσι τουλάχιστον έχει λεχθεί και νομί~ω ότι και εσείς δεν έχετε 

διάφορη άποψη γι'αuτό. 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν έχω όχι. 

i 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. Νομί~ω ότι ήταν αρκετή μία προσβολή κατά 

τη διάρκεια του Αττίλα-2 όταν οι Τούρκού είχαν αποβιβάσει τόσα 

άρματα μάχης έςω ώστε να nεταχθούν οι Τούρκοι στη θάλασσα. 

Χι 
/ 

(δ) ]ιιiUf 
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ΜΑΡΤΥΣ. Στον Αττίλα ΙΙ δεν θα κτυπούσαν αποβατική δύναμη διότι δεν 
ι 

υπήρχε αποβατική δύναμη., 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. Ακριβώς. 

ΜΑΡΤΥΣ.ω.Q.λλά θα υπήρχαν στόχοι επί της ςηράς οι οποίοι ήταν ορισμένοιι 
) 

tους ςέραμε, τους είχαν αναφέρει εδώ στο ΑΕΔ και υπήρχαν οι στόχοι 

πλέον -τη~ςηράς τους οποίους θα έπρεπε να προσβάλει η αεροπορ~α. _ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. Οι στόχοι επί της ςηράς όμως έχουν κινητικό-, 

τητα, διότι είναι άρματα μάχης και αυτό που είχατε αναφέρει χv~ς μπο-

ρεί να μη ίσχυε για αύριο. Εν πάσtί'fι . περιπτώσtΑ κατά τη διάρκεια του 

Αττίλα ΙΙ θα διεςήγετο ένας αγώνας επί της ςηράς και αυt10ί οι αγώνες 

επί της ςηράς αnοφασ(6ονται σε κάποιες στρατηγικές και τακτικές προϋ

ότι 
ποθέσεις μία εκ των οποίων είναι/η παροχή της αεροπορικής υποστηρίςεως 

είναι στοιχε(ο της αεροπορικής υπεροχής, την οποία έτσι και αλλιώς δεν 

την εGχαμε στην Κύπρο, ως ες αντικειμένου. Άρα, θα ήθελα να σας πώ 

κάτι που θα πρέπει να ξέρετε~ αντιπλοίαρχος είστε, πρέπει ναέχετε πε-

ράσει και σχολείο συνδεδυασμένων επιχειρήσεων ή τακτικών επ~χειρήσεων 
Ι 

θα πρέπει να τα ςέρετε αυτά-ότι δεν ήταν απλώς πρόβλημα μιας αεpοπο -

ρικής nαρουσ~ας κάποιου λεπτού πάνω από την Κύπρο , ήταν πρόβλημα αε-

ροπορικής υπεροχής πλέον στην Κύπρο για τον Αττίλα ΙΙ. 

0ιJJJΙ 
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ΜΑΡΤΥΣ. Για τον ΑττίλαΊr ίσως να μην ήταν μίαπροσβολή. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. Επομένως δεν είναι τα ίδια τα τακτικά δεδο
~ 

μένα. 

ΜΑΡΤΥΣ. Αλλά όχι και απόλυτα:. υπεροχή• .bιότι d.ν αμφισβητούσαμε την 

υπεροχή των Τούρκων 1 έστω και με δύο , τρείς, με τέσσερους εςόδους δεν 
1 

θα είχαμε ένα αποτέλεσμα; 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. Πού; Κατά την διάρκεια του Αττίλα ΙΙ; Αν 

σεις κάν~:rε 4- εςόδους οι Τούρκοι θα κάνουν 44. 

ΜΑΡΤΥΣ . Μα δεν έκαναν 44 όταν ήταν μόνοι τους . 
1 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ . Προσέςετε να δείτε. Επαναλαμβάνω-τρώμε και 

το χρόνο και εγώ τουλάχιστον θέλω να είμαι συνεπής με την παράκλ~ση 

θα εκρlνετο 

του κυρίου Προέδρου,-.ότι στον μεν Αττίλα Ι το τελικό αποτέλεσμα:f~ε 

μία αεροπορική παρουσία και προσβολή σε έναν στατικό στόχο που ήταν 
1 

η θαλάσσια υπεροχή και η ανάπτυςη των στρατευμάτων επί της αρχής . 

Στον Αττίλα ΙΙ θα έπρεπε να έχουμε μία 5~εχn· . παρουσία )so..spe!., ~~Ι\j] 

έτσι λέγοντα ι αυτά την ςέρετε την έκφραση- δηλαδή συνεχείς αεροπορι-
J 1 

κές επιχειρήσεις πάνω από την Κύπρο για να υποστηρίςουμε τον κατά 

ςηρά αγώνα. Αvτό ήταν στην δεύτερη φάση ες αντικειμι; · ,ου μη δυνατόν . 

V ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος 
J\ δυνατόν; 

Μπασαγιάννης) Όχι, ρωτήστε, ήταν ες αντικειμένου 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΔΑΚΗΣ. Ήταν δυνατόν; 

ΜΑΡΤΥΣ. Τώρα άν ήταν δυνατόν ή όχι ρωτήστε την αεροπορία. Εγώ πώς να 
Ι 

το ςέρω αυτό; 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΔΑΚΗΣ. Καλώς. Κάτι άλλο ήθελα να σας nώ: Είπατε 

ότι η αποβατική δύναμη των 'Γούρκων θα ήταν μεγαλύτερη εάν διατηρείτο 

η μεραχία στην Κύπρο και επομένως θα υπήρχε η ίδια αναλογία . Άν είχαμε 

την μεραρχ ία οι Τούρκοι θα έφιifιρναν περισσότερες δυνάμεις, άν ήθελαν 
1 

να κάνουν την απόβαση . 

ΜΑΡΤΥΣ. Άν ήθελαν να κάνουν την απόβαση. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΔΑΚΗΣ. Όμως πρέπει να ςέρετε εςίσου καλά όσο ςέρω 

και εγώ ότι η αποβατικές και αμφίβιες επιχειρήσεις είναι συνάρτΙt:ρη 
ι 

των διατεθειμένων μέσων, Είναι απόλυτη συνάρτ'\ση των διατεθειμένων 

μέσων. Ερωτώ: Ποιά ήταν η Τουρκιχή δυνατότητα για την εκτέλεση αμφι-

βίων επιχειρήσεων σε μέσα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Μία αποβατική μεραρχία. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΔΑΚΗΣ. Μήπως ήταν συγκρότημα αποβατικού συντάγματος; 

Διότι αποβατική μεραρχία ποτέ δεν είχαν οι Τούρκοι ούτε τώρα 
1 

ΜΑΡΤΥΣ. 

;('ΙΩΑΝΝΗΣ 
Είχαν την δυνατότητcη•να βγάλουν. 

ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΔΑΚΗ~. Σε δεύτερη φάσηι 

έχουν. 
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ΜΑΡΤΥΣ. Εννοείτε το πρώτο κύμα; 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. Μά αυτή είναι η απόβαση, η απόβαση είναι 

το πρώτο κύμα. Από κει και πέρα πλέον μεταβάλ)ται η μορφή του αγώνα. 

ΜΑΡΤΥΣ. Στο πρώτο κύμα έβγαλαν ένα tάγμα. Αντιστάσεωc μη ούσηc~έραν 
) 

δεύτερο , αντιστάσεωc μη ούσηc έφεραν τρίτο, μία μεραρχία. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚ~ Επομένωc συμφωνείτε ή όχι ότι η Τουρκική δυνα-
) ) 

τότητα για εκείνη την περίο5ο οριακά ήταν συγκρότημα αποβατικού συντάγ-

ματοc; 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. Άν λοιπόν εγώ έχω μία μεραρχία στην πρώτη 

φάση έχω υπεροχή ναι ή όχι; 

ΜΑΡΤΥΣ. Την έχεrε ναι. 
1 

' 1 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. Επομένωc ερωτώ ότι ~ν ήταν η μεραρχία κάτω_ 
1 

λογικά βγαίνει το συμπέρασμα δεν ςέρω αν συμφωνείτε μα[ί μου-δεν θα 
) 

μπορούσαν οι Τούρκοι να αυςήσουν από την δική τουc πλευρά τιc δικέc 

τουc τιc δυνάμειc ώστε να διατηρήσουμε το λόχο σταθερό . Θα ήταν σε 
) 

μειονεκτικότητα αριθμιτική έτσι και αλλιώc . 
J 

ΜΑΡΤΥΣ. Το εςήγησα ότι θα ήταν οπωσδήποτε μειονεκτικά. 

V;ΩΑΝΝΗΣ 

;~ . 

\ 1 

ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 
1 

( 2ΒΑ ) {)Jf iJ 
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' ΨΙ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜττασαΎιάννης;l: Παρακαλώ τον κύριο Παπαστεφανάκη 

να λάβει το λόγο. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ. : Κύριε μαpτυς, ως να~τικός διοικητής 

της Κύπρου σ'αυτό τον αγώνα, τι μττορούσατε να ττροσφέρετε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Να κτυττήσω τα τουρκικα πλοία με τις τορττιλλακάτους 

ΕΜΜ,ΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Με ττόσους; τορπιλλακάτους;; 

ΜΑΡΤΥΣ: Με 4. Ειχα 4 τορττιλλακάτους εν ενεργεία. Η μία ήταν 

σε μακρά εττισκευή απο έτους και η 6η ήταν σε τταροττλισμό και 

παίρναμε τα ανταλλακτικά της για να διατηρούμε τις υπόλοιπες 

4 εν ενεργεία. Αυτή ήταν η οργανική μου δύναμη την οποία είχα 

1 

απο την Ελλάδα .Είχα 4 κυ~ερνήτες για τις; 4 τορττιλλακάτους. 

ΕΜΜ,ΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Τί,ποτε άλλο. 

ΜΑΡΤΥΣ: Τίττοτε άλλο. Είχα ραντάρ .Για εττιθετικές ενέργειες είχα 

4 τορττιλλακάτους. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Αν έλειπαν οι 4 τορπιλλάκατοι , εσείς 

ουσιαστικα εκεί κάτω 1\σασταν άχρηστος . 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είχα κανένα λόΎο υτταρςεως. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Είπατ ε ττρο ολίγου ότι η κίνησή σας 

σαν διο ικητο·t ήταν να στείλετε τις δύο τορττιλλακάτους -αν 

V θυμάμαι καλά την έκφραση - σε μία αποστολή αυτοκτονίας. 
/\( .Q~W 
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\ 

\ 
1 (){) 

Ετσι το είπατε/ή κάνω λάθος 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

' ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Οταν λέτε αποστολή αυτοκτονίας, τι 

εννοείτε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εννοώ ότι θα πάνε οι τοpπιλλάκατοι να τοpπιλλίσουν με 

πολύ μεγάλες πιθανότητες ότι δεν θα γυρίσουν πίσω. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Εδώ τώρα μπ~ίνει το δικό μου ερώτημα. 

Γιατί δεν πήγατε εσείς ο ίδιος προσωπικά σ'αυτή την αποστολή 

αυτοκτονίας; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αν ήμουν στην Κυρήνεια, θα είχα πάει. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Είπατε ότι στη βάση της Δεκέλειας, 

είχατε πιάσει κάποια στίγματα στα pαντάp σας και υποθέτετε 

οτι μποpε~ να ήσαν τα αγγλικά πλοία τον αριθμόν 8 ή 10-δεν έχει 

σημασία-και ότι αυτά βρέθηκαν εκεί κατά ένα τρόπο παράδοςο , με 

την έννοια του πα,ρα,δόςου ότι μέχρι τότε συνήθως η βάση της Δε-

,ιέλε ιφ;; φιλοςενούσε 1 ή το πολύ 2 αΎΎλικα σκάφη. Είναι έτσι; ή όχι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, έτσι είναι ακριβώς;. 

ΕΜ.ΜΑ.ΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Θα ήθελα, να μου πείτε , πότε ακριβώς 

- α.ν μποpείτε χρονολογικά να μου το τοποθετήσετε- για πρώτη 

1 
φορά εσείς αντιληφθήκα,τε α,πο τα ρα,ντάρ σα,ς την ύπαpςη αυτ~ν των 

, ?ι 1LΛ-Ι 
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101 
8 ή 10 ή 12 εγγλέζικων πλοCων στη Δεκέλεια; 

Μ.ΑΡΤΥΣ: Έχω την εντύπωση ότι το γράφω στην αναφορά μου. Δεν 

την-. έχω εδώ για να δω ακριi;)ώς την ημερομηνCα 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Δεν θυμάσθε δηλαδή; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι .Δεν θυμάμαι ακρι~ώς την ημερομηνCα. 

\ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Ηταν πριν/ή μετά τον Αττίλα 1; 

' ~ ΜΑΡΤΥΣ: Οχι. Ιlρέπει να ήταν λήγοντος; του Αττίλα 1) ή μια)ή δύο 

μέρες; μετά. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Μετά! 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Υπάρχει μία αντίφαση. 

ΜΑΡΤΥΣ: Αν έχετε κάτι συγκεκριμένο, πείτε τόμου ~α το επιβεβαιώ-

σω. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Αν η μνήμη μου δεν με απατά ,είπατε 

ότι στις 19 του μηνός είχατε πιάσει ήδη σήματα στα 

ραντάρ σας και τοποθετήσατε τους στόλους των ςένων δυνάμεων 
Ι 

1 
εδω αυτός , εδώ εκείνος , εκεί ο άλλος . 

1 
ΜΑΡΤΥΣ: Εχετε δίκιο. 

1 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Αρα/δεν ήταν ούτε η 21 ούτε η 22. 

ΜΑΡΤΥΣ:Έχετε δCκιο . Τους είχα πιάσει νωρίτερα. 

lιι&tl 
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102-
ΕΜΜΑΝΟΥΗΔ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Μήπως θυμάσθε αν τους είχατε 

1 
εντοπίσει νωρίτερα απο το πραςικόπημα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Καθόλου. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Το "καθόλου" τι εννοεί; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν τους είχα εντοπίσει. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Αυτό μπορεί να οδηγήσει με μία μέση 

κοινή λογική στο συμπέρασμα ότι εγνώρι~αν πως επίκειται η 

τουρκική απόβαση;Ποια είναιη άποψή σας; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μπορεί ναί, μπορεί όχι.Είναι με μία λογική σει . ρά των 
'--' 

γεγονότων ΚαταλήΎει κανείς στο συμπέρασμα ότι κάτι ήςεραν1 

ότι κάτι περίμεναν, 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ : ΚύρLε Πρόεδρε, δεν ενθυμόύμαι -απου-

σία~α - τι χρόνο έχετε βάλεL, 

Ι 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (.Χρίστος Μπασαγιάννης)_:Δεν έχει καθοριστει χρόνος. 

Είναι ο καθορισμένος .Θα σας πα,ρακαλέσω να είστε σ6ντομος. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ : Μία ερώτηση έχω να κάνω μόνο. 

1 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (){ρίστος ΜπασαΎιάννης)_ : ll!πορείτε να την κά,νετε . Εχετε 

δύο , τρία λεπτά στη διάθεσή σας. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Κύρ ιε μάρτυς, αληθεύει ή όχι το γεγονός 

ότι καλέσατε κάποια ώrα τον υφίστάμενό σας Παπαδάκη 

(JLdω 
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1°3 
και του είπατε ότι επίκειται να γίνει πραςικόπημα και μάλιστα 

κα&ορίσατε ημέρα και ώρα~ fκείνος μα~ί με τους αςιωματικούc 
.) 

σας; 

(2ΠΑ) 
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/ 

7 - 10-86 

ΜΑΡΤΥΣ; ' 'Οχ ι ακρ ι βcl-ς. Αρνήθηκαν όπιι-ς είπα και προχθές στην κατ 'αντ ι -
. , 

παράθεση εfέτασή JJOU τις αποστολές ηου τους ανετέθησαν. 
1 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Εσείς ττάντιι-ς σU)J)Jε~έςατε στο πραf, ι κόπη]Jα . 

ΜΑΡΤΥΣ : Μάλιστα. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: ΕυχαριστclΊκύριε Πρόεδρε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Xp ίστος Μπασαγ ·ιάννης) ; Παρακα~cl- τον κύριο Κάππο να λάβει 

το λόγο για να κάνει την JJ ία εριι-τησή του. 

ΚDΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Κύριε πρόεδρε ασφυκτικά 
! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγ · ιάννης) Ας ·είναι δύο . 

ΚDΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: ·Κύριε Πρόεδρε) ))ε ' έκi'ι:ληί;η θέλu' να σας Πu'' ότι 

' άκουσα τον ]Jάρτυρα πιι-ς- ήθελα να κάνει συ]Jττληρu']Jατ ική κατάθεση. 

Κf\_ι απ · ότι Ε: ί δα' έκανε την κα'τάθεση για να υnοστηρ ί fε ι αυτό που υno
i 

στηρί[:ουν κυpίιι-ς οι χουντικοί · ότι η κυβέρνηση η πολιτική τιι-ν 70 η'μέ -

ρcl-ν Είχε ευθύνες για τον Αττίλα 2 . 

' Ήθελα να ση]Jε ·ιcl-σιι' - τσ έχουν υποστηρίξει και άλλοι - και θέλιι-

ο 'μάρτυς να JJOU απαντήσει σχετικά ]Jε το εnιχΕ:ίρη]Jα" ότι οι · έφεδροι 

του ΓΕΕΦ 

-λένε- ]Jετά την ανακιιλ_ή λ ι nοκτακτούσαν • Εnο]Jένιι-ς τα τ'\Jή]Jα~-

λ . • _ ,, . ο. • ' 
' υονταν . · , ·Έιναι UΛηvεια αυ'το) 

ΜΑΡΤΥΣ : ' Όχι δεν το •ςέρu' . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: ο κύριος Κληρίδης' έχει πει το εfής σε ερJτηση 

nου του έκαναν στην Κύπρο αν ]Jnορούσαν να κάνουν κάτι για τον Ατ'τίλα 2 
J 
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ότι οι δη'μόσιοι υπάλληλοι •είχαν εηιαταλείψει την Λευκιι'σία και τους 

απειλούσαν ότι δα τους απολύσουν για να γυρίσουν στη! θέση τους. 

'Ξέρετε τίποτα; 

ΜΑβΤΥΣ : ' Όχι . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Λέτε ' ότι μπορούσε να Ύ ίνε ι κάτι αν ερχόταν βοή-

δεια από την Ελλάδα αεροnο):)ία ναυτικό· ή nεζ;ικό και να αναμειχθεί στο 
) 1 

πόλεμο αντ ιδρC.:,ντας στο δυνάμιι'μα του nρογεφυ):)C.:'ματος. Αυτό δε- νΟ'μ ί(:ετε 

ότι ενδεχόμενα θα οδηγούσε σε πόλεμο Ελλάδος Τουρκίας; 

ΜΑΡΤΥΣ Πιθανόν. 

ή 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: ΠΟ'ιός ·είναι υπεύθυνος να μας n~ έχετε υτιόψη 

σας πόσοι · ήσαν οι νεκροί, και από την μερ•ιά του 6-ιικουρικού και αnό 

τη μεριά της Εθνικής Φρουράς ·κατά το nραςικόnημα; 'Ξέρετε ; 

ΜΑΡΤΥΣ : ' ·οχι. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Πο•ιός ~τpέnε ι να '!Ξ;έρε ι Υ ι 'αυτό 

ΜΑΡΤΥΣ: ΤΟ nρC.:'τΟ Επιτελικό Γραφείο του ΓΕΕΦ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ : Δηλα'δή το ΓΕΕΦ· έπρεπε να •ί;έρε ι και Υ ια τους 

νεκρούς του f:πικουρικού) 

ΜΑΡΤΥΣ: Βέβαια . 

Χ, ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ, Ευχαρισ'τC.:' κύριε Πρόεδρε. 
1 

():/\1 ,/V) 
V (/~ Γ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χpίστος Μπασαγ ,ιάννης): ΠαρακαΥΙ.<l' τον κύριο Γιατpάκο να 

πάρει τσ i\,όγο και να κάνει την μόνη του εp<l'τηση ' όπι.ι'ς 'είπε. 
! 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: 'Κύριε μάρτυς την πρ<l'τη ημέρα της κατα0έσεu'ς 
1 

σα; 'είπατε · ότι ττήγατε στην Κύπρο για να την εvι:,σετε με την Ελλάδα. -

·-,kυτό >ε ίναι γραμμένο στα πρακτικά°"' '&ταν' όλοι εγνt:,ριζqν ασφαλ<l'ς ·και Ο' 

ίδιος και η ηγεσία εκ'είνης της εποχής τt.ι'ν Αθην<lν ότι η κυβέρνηση της 

Κύπρου' ήταν αντίθετη τουΥΙ.άχ ιστον για εκ>ε ί νη την πει:, ίοδο με αυτή σας 

επιβεβα'ι<l'σετε αυτό· ·ή να μου το διαψ>εύσετε - συνάγεται αβίαστα· ότι 

αφού η κυβέρνηση η νόμιμη της Κύρπου >είναι αντίθετη 1 εσ>είς δεν είχατε 

· άλλη ' ό6ό παpά να την ανατpέψετε. Το εp<l'τημα 'είναι: 'Είναι αληθές ότι 

αυτός' ήταν ο στόχος σας' άρα εκ τι.ι'ν προτέpu'ν 'ε ίχατε αυτό τον σκοπό· ή 
f 

' ότι' όπι.ι' ς >ε ίπατε εκ τt.ι'ν υστέpι.ι'ν συμμετ>είχατε στο πραςικόπημα;δ·ιότι 

σας εδόθη η εντολή; Ε'δι:" έχουμε μια αντίφαση. Αν 0έλετε να μου το 

Εsκαfupίσετε .;( ~?J wJ. 

{<ιy 



478 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

( 211 Α.) 1/2 Δ ΜΜ 7.10.86 

1r1f 
ΜΑΡΤΥΣ: Κατ'αρχήν, δεν ήταν η ένωση ο μόνος σκοπός που πήγαμε στην 

Κύπρο. Η ένωση ήταν κάτι το οποιο όλοι το σκεπτόμασταν από το 19 6 4 

μέχρι και σήμερα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Με συγχωρε(τε, κύριε μάρτυς . Και εμε(ς σαν 

φοιτηται και σαν μαθηταί 1 ε(χαμε φάει εδώ στην Ελλάδα πολύ F,ύλο πριν. 

Αλλά είναι άλλο το τι κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, και άλλο το τι κάνετε 

σεις, σαν αΕιωματικός, όταν πηγα(νετε να υπηρετήσετε μια φ ( λη χώρα 

και να τη βοηθήσετε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Εάν καμιά φορά , για λόγους προφανώς πολιτικής σκοπιμότητος, 

τους οπο(ους εγώ ήμουν σε πολύ χαμηλό σημει,ο για να τους καταλάβω , 

η κυπριακή κυβέρνηση έλεγε τότε δεν θέλουμε την ένωση, θ~λουμε αυτό, 

θέλουμc εκείνο, απώτερος σκοπός 

κυβέρνηση ήταν η ένωση. 
1 

πάντοτε και για την κυπριακή 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Αντελήωθητε το ερώτημά μουϊ Εγώ δεν σας ειπα 

τι ε(χε σαν απώτερο σκοπό η κυπριακή κυβέρνηση. Όταν σεις λέτε , 

γνωστού όντως ότι η κυπριακή κυβέρνηση ήταν αντίθετη , ότL πάτε για 

την έ νωση με την Ελλάδα καL ακολουθούν τα γεγονότα ττου ακολούθησαν, 

δηλαδ11 η ανατροπή του Μακαρ [ου, η ανατροπή της νομ (μου κυf',ερνήσεως 

και εΕ αιτίας της πράςεώς σας προεκλήθη η επέμβαση, η απόβαση και 

~ κατdληψη τηc Κύπρου, ουσιαστικά δεν πάτε να ανατρέφετε τη 
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νόμιμη κυβέρνηση; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μα, δεν ήταν αντίθετη. ΓLατC να ήταν αντίθετη η κυπρLακή 

κυβέρνηση; 

ΚQΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Ήταν αντίθετη. Σας ευχαρLστώ κύρLε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜπασαγLάννης): Παρακαλώ τον κύριο ΒασLλειάδη να 

κάνεL τη μόνη ερώτηση, την οποία με νεύμα ~ήτησε. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Μία δLευκρCνLση, Θέλω να καταλάβω μία απάντηση 

την οποία δώσατε σε ένα ερώτημα του κυρίου Μπαντουβά, όσον αφορά 

,ιt ·,·7 

το ελLκ~πτεροφόρο ΕΡΜΗΣ. 

Ανεφέρθη 1 μεταF,ύ των άλλων 1 ότL ήταν μέσα στο σχηματLσμό 

των τουρκLκών πλοίων αποβάσεως καL εν συνεχεία έγLνε ολόκληρη 

συ~ήτηση , ότι τα αεροπλάνα που θα έρχονταν από την Ελλάδα υπήρχε 

κίνδυνος να κτυπήσσυντο ελικοπτεροφόρο και άλλα δLάφορα τέτοLα. 

Θα ήθελα να ρωτήσω, από τις πληροφορίες που είχατε Η μέση απόσταση 

μεταςύ του ελικοπτεροφόρου και της περιοχής αποβάσεως, των αγ~υρο-

βολCων αποβάσεως δηλαδή, πόση ήταν 1 

ΜΑΡΤΥΣ: Των εΕωτερLκών αγ~υροβολίων αποβάσεως εννοείτε; 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ναί. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μα, ήταν 3-4 μCλLα. 

χ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Δηλαδή το ελLκοπτεροφόρο 
1 

βρ Lσκ6τι:ιν κατά 
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τας εττιχειρήσει ς αττονηι.:Οεως και μεταφοράς των τουριστών) ή κάττοιων 

άλλων, σε αττόσταση μόνον 3-4 μιλίων αττό την ττεριοχή των τουρn:ικών 

uττοβατικών σκαφών; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Είστε βέβαιος ;Διότι οι ττληροφορίες ττοu έχω εγώ 

ομιλόύν ττερί 20 και ττλέον μιλίων . 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό ίσως ήταν την ττρώτη μέρα, ττοu είχε εντοττισθεί στον 

Αττόστολο Ανδρέα . Ομιλώ για την τελευταία μέρα, την τρίτη ημέρα 1την 

22α Ιουλίου και ήταν στον ευρύτερο - όττως ττολύ σωστά μου το εττεσή-

μανε ο κ.Πατταδονικολάκης - χώρο της αττοβάσεως . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Δηλαδή ττριν να γίνει η διακοττή των εττιχειρήσεων, 

η ανακωχή ... 

ΜΑΡΤΥΣ: Τότε ήρθε το ελικοτττεροφόρο . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: .•. τότε το ελικοτττεροφόρο βρέθηκε σε αττόσταση 

3-4 μιλίων αττό τα τουρκικά ττλοίQ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Μάλιστα. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγ ιάννης): Να ρωτήσω και εγώ κάτι, κύριε Πλοίαρ-
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110 
Κατ·αρχήν , να σας κάνω την εΕής ερώτηση: Mou ωαίνεται ότι 

δεν θέτετε ορθό δεδομένο, όταν λέτε γ ι;α τον Εγκολφόnοuλο ότι εκρα-

τείτο στην ΕΣΑ, όταν βασανίσθηκε. Εκρατείτο στο Βοτανικό και εβα-

σανί~ετο αnό άνδρες τοu Ναυτικού και όχι αnό την ΕΣΑ. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν nρέnει να ήταν μόνιμοι αf,ιωματικοί αuτοί οι άνθρωnοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Η nληροφορία σας ήταν εσφαλμένη. 

Έτσι νομί~ω εγώ, Μnορεί όμως να είναι η δική σας σωστή. 

ο Γεωργίτσης ήταν αρχηγός τοu nραF,ικοnήματος. Rέρετε nως 

χαρακτήρισε στην κατάθεσή τοu εδώ μέσα, αn'αuτή τη θέση nou κάθεστε, 

την αnόβαση των Τούρκων; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Την χαρακτήρισε αnοβίβαση. 

ΜΑΡΤΥΣ: Το ίδιο την χαρακτήρισα και εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης ): Τότε, δεν μnορώ να καταλάβω nώς 

το Ναυτικό, unό τη διοίκησή σας, έδρασε ηρωϊκώς την nρώτη μέρα . 
) 

όταν οι Τούρκοι δεν έκαναν αnόβαση , αλλά αττλώς τουριστικής; μορωής; 

αττοβίβαση. Πώς είναι νοητό αuτό το ττράγμα; Πώς σuμβιβάr,ονται αuτά 

τα nράγματα; Vι 

/'( 
(3 Κ ) 



482 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

(2Δ) 1/3 Κ . 11 . ( ΑΜ) 7- 10- 86 

111 
Αnό τη μία μερ ιά να μιλάμε για αnοβίβαση δηλαδή για έλλειψη 

) J 

άμυνας .αυτό δεν nάε ι να nει αnοβίβασηί- ΙΙSαι αnό την άλλη μεριά 

να μας λέτε ότι την nρώτη μέρα το Ναυτικό _γ ια την nρώτη ημέρα 

μιλάμε γιατί όταν έγινε το nρογεφύρωμα αφr,,j,στε τα τα υnόλοιnα ,
) 

την nρώτη μέρα το ναυτ ικό έδρασε ηρωϊκά Τι ηρωϊκή δράση είχε το 

ναυτικό την nρώτη ημέρα , τ ι ς nρώτες ώρες μάλλον , nριν γίνει η 

εγκατάσταση στο nρογεφύρωμα 

ΜΑΡΤΥΣ . ~Οταν κύριε Πρόεδρε , στέλνον ται δύο τορnιλλάκατοι να 

κτυnήσουν τον τουρκικό στόλο τι άλλο να κάνει τοΝαυτικό Αυτό 

μnορουσε να κάνει αυτό έκανε 
) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρίστος Μnασαγιάννης ) . Με συγχωρείτε , δεν λέω για σας , 

για την συγκεκριμένη ευθύνη την δική σας ή μη ευθύνη , εγώ λέγω 

γενικώς . Το χαρακτηριζέτε εσείς και οκ . Γ εωργίτσης και 6fΙ'fttf -ο μεν 

ο κ. Γεωργί τση ς το εnισημότερο nρόσωnο του nραΞικοnήματος , νομίζω 

ότι και ο κ . Κομnόκης το είnε nου ή ταν ο ουσιαστικά εnισημότερος του 
) 

nραΕικοnήματος κα ι εσείς εn ί σης το λέτε ~κα ι εσείς ένας αnό τους εnιση -

μοτέρους εκnροσώnους του nραΕικοnήματος ε ί σθε και εσείς και λέτε ότι 
J 

στις 20 του μηνός δεν έλαβε χώρα αnόβαση υnό την έννοια της στρατιωτ ι-

εnιχειρήσεως αλλά έλαβε χώρα αnοβίβαση . Αυτό σημαίνει ότι δεν 
! 
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112 
εση~ώθη άμυνα Δεν είναι έτσι 

μου 

~ v">s:>- ο~- ,ι,ι, ός 
Είναι παράλογος ο 

ΜΑΡΤΥΣ . Όχι ίσως επειδή τα έχω καταθέσει αυτά. Κατέθεσα την πρώτη 
! 

μέρα ότι πήγαν τα αποβατικά να αποβιβάσουν βρήκαν βράχια μπροστά 
} 

τους έστρεψαν παράλληλα προς την ακτή , έπλεαν δίπλα στην ακτή μέχρι 

1 
να βρουν την ακτή αποβασεως και όλο αυτό το διάστημα της μιας ώρας 

κανένας δεν τους κτύπαγε από έςω παρά μόνο κάτί άτακτοι που υπήρχαν 

1 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Που 

ΜΑΡΤΥΣ . Τα έχω καταθέσει αυτά1 κύριε Πρόεδρε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Αυτοί οι άτακτοι που τους κτύπαγαν 
Ι 

τι ήταν 

ΜΑΡΤΥΣ . Ελληνοκύπριοι . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Ελληνοκύπριοι μάλιστα . 

Έναν Ανδρέα Αυγουστή τον ςέρατε στην Κύπρο 

ΜΑΡΤΥΣ . Ήταν νομίζω λοχαγός αν δεν κάνω λάθος . 

' 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Λοχαγός μόνιμος 

ΜΑΡΤΥΣ . Του S.τρατού _ιηράς . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Ήταν στην Εθνοφρουρά 

ΜΑΡΤΥΣ . Ήταν στην e,θνική ψρουρά , μάλιστα . 
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113 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Εγώ ετελείωσα. lJ κ . Βαρβ ι Τ-<, ' 

τσιώτης θέλει να κάνει καμία ερώτηση 1 Μία ερώτηση μόνο 1κύριε Βαρβι-

τσιώτη για να τελειώσουμε . 
1 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ . Κύρ ιε μάρτυς είπατε ότι τα υποβρύχια κατά 

των Τούρκων 
την ημέρα της αποβάσεως ή αποβιβάσεως/ευρίσκοντο στην Πάφο 

ΜΑΡΤΥΣ . Πλησίον της Πάφου . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ . Μπορείτε να μου πείτε πόσα ναυτικά μίλια είναι 

από την Πάφο μέχρι τον στόχο 

ΜΑΡΤΥΣ . Μπορώ να ανοίςω τον χάρτη 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ . Χονδρικά , δεν έχει σημασία 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν μnορώ διαφορετικά να σας πω. 

( Στο σημείο αυτό ο μάρτυς ανοίγει τον χάρτη και υπολογί~ει την αnό-

σταση ) . 

Πρέπει να ήταν γύρω στα 45-50 μίλια . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ . Και nοιά είναι εν καταδύσει η ταχύτης ενός 

υποβρυχίου 

ΜΑΡΤΥΣ . Των συγκεκριμένων υποβρυχίων η ανωτάτη ταχύτης είναι 21 

μίλια την ώρα 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ . Εν καταδύσε ι 

. Εν καταδύσει 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ . Αυτή την ταχύτητα μπορούσε να την κρατήσει 

συνέχεια 

1 
ΜΑΡΤΥΣ . Όχι κύριε Βαρβιτσιώτη μιλησα nερί ανωτάτης ταχύτητος 

) Ι 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

ταχύτητος 

Όχι δεν θέλουμε να μας μιλήσετε nερί ανωτάτη[ 
) 

ΜΑΡΤΥΣ . Μου είπατε με nοιά ταχύτητα nάει 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ . Ποιά ταχύτητα μπορεί να αναnτύςει κύριε μάρτυ~ 
) 

Μπορεί να αναnτύςει συνέχε ια 21 μίλια 

l-''ΊΑΡΤΥΣ . Όχι κύριε Βαρβιτσιώτη . 
/ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ . Για τη δουλειά nου συ[ητάμε . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ . Ποιά είναι η μέση ταχύτητα εν καταδύσει nου 

μπορεί να αναnτύςει 

ΜΑΡΤΥΣ . Θέλετε συγκεκριμένα να σας nω σε nόση ώρα θα μπορούσε το } 

υποβρύχιο 'f/α ήταν εκεί . Δεν ςέρω τι ώρα ήταν ανατολικώς της Πάφο~ 

το υποβρύχιο . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ . Πόσο ανατολ ικώς της Πάφου 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν το ςέρω . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ . Ανατολικώς της Πάφου μnορεί να ήταν άλλα 50 

αnό το σημείο nου λέτε . 
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11J 
ΜΑΡΤΥΣ . Έστω και αν ήταν 50 μίλια, έστω και αν ερχόταν μετά από 

6-7 ώρες , και μετά από 10 ώρες γιατί να μην ερχόταν 
Ι 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣ Ι ΩΤΗΣ . 
,, , , ,, , , 

Αλλο το γιατι να μην ερχοταν . Εγω θελω να 

μου πείτε 

ΜΑΡΤΥΣ . Το τακτικό μέρος δεν το ςέρω και εάν θα πω κάτι1 ίσως είναι 

ανακριβές . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ . Τίποτε άλλο κύριε Πρόεδρε . 
) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ . Κύριε Πρόεδρε μου επιτρέπετε μία λέςη 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) . Είναι η δεκάτη ~ορά που μιλάμε 

τώρα, οπωσδήποτε μία λέςη να την πείτε κύριε Μnαντουβά 

(Γ Ρ) 
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ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Κύριε μάρτυς όταν δώσατε την εντολή στις τορ
ι' 

nιλακάτους να τορπιλίσουν τα τουρκικά σκάφη την δώσατε προφορικώς , 

δια σήματος , nώς τη δώσατε ; 

ΜΑΡΤΥΣ Δια σήματος ραδιοτηλεφώνου . 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ 

Ζει ένας μόνο;, 

Ήσαν άλλοι μπροστά , διότι οι αποδέκτες δεν ζουν. 

~σαν άλλοι μπροστά ; 

ΜΑΡΤΥΣ Άλλοι μπροστά , nοιοί να ήταν δηλαδή ; 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Αnό το ραδιοτηλέφωνο όταν δώσατε την εντολή . 

ΜΑΡΤΥΣ ΒGβαίως όλα τα ραδιοτηλέφωνα nου είχα στην Κύnρο nρέnε ι 

να την άκουσαν την εντολή αυτή . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγ ιάννης ) Κύριε Παnαγιάννη, τελειώσαμε 

μπορείτε να αποσυρθε ίτε. Θα σας nαρακαλέσω όμως αύριο μετά τις 8 . 30 

να nάτε στην α ί θουσα 143 για να διαβάσετε την κατάθεσή σας , να εnι 
) 

φέρετε ορθογραφικές ή άλλες λεκτ ι κές διορθώσεις και να υπογράψετε 

σε κάθε φύλλο και στο ,έλος, jέβαια σε κάθε φύλλο μονογραφή. 

ΜΑΡΤΥΣ 'Ξέpc:.ι' κύριε Πpόεδρε, έχu" ήδη κάνει τα nροηγΌύμενα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης ) Σας ευχαριστι:, . 

( Στο σημείο αυτό αποχu'ρ'Εί ο μάρτυς από την αίθουσα.) 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 'Κύρ ι ε Πpό εδρε , το :λόγο σας nαρακα:λι:-. 



488 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»
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11?-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χ'ρίστος Μττασαγιάννης) Ορίστε ,κύριε ΒαρβιτσιC:'τη. 

ΙQΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 'Κύριε Πρόεδρε, θα· ήθελα σε σχέση με την 

κατατεθ'Ε: ίσα εττ ιστο:λή του συναδέλφου κup ίου Δ ιβανού ε!; ονόματος τc.ι'ν 
) 

βουλευτC:'ν της Νέας Δημοκρατίας να δη:λ C:'σu' τα α'Κόλοuθα·: Είναι τιροφανής 

ο σκαrιός τον οττοίο εττιδ•ιd-κει με την εττιστο:λή του αυτή ο κύριος Δι-
1 1 

βανός. Γίνεται τις τταραμονές δημοτικd-ν εκλογC:'ν και ο καθένας αντι-

λαμβάνεται ττο •ιά :είναι η ττροθε.σή του. Εντάσσεται, κατά την δική μας 

εκτίμηση κύριε Πρόεδρε, στην' άκαρη·η ττολεμική την οττοία 1ψόσφατα· έχει 
1 

ε!;αττο:λύσε ι κατά της τταρατάςΈ6'ς μας και ειδικότερα κατά του Προέδρου 

κu'ρίοu Μητσοτάκη. 'Κάτc.ι' απ'αuτό το ττpίσμα της δημιουργίας δηλαδή 
' 

ψεuδd-ν εντuπd-σεc.ι'ν θα ττpέττε ι να κρ ιθ·ε ί η ενέργ ε ·ιά του αυτή. Τ ί ττοτε 
) 

' άλλο κύριε πρόεδρε. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ Το λόγο κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγ •ιάννης) Ο κύριος Διβανός θα ήθελε να 

ατταντήσε ι. Να ατταντήσε ι. Και θα ττc.ι' και γυ:; δυο λόγια· ύστερα επ 'αυτού. 
) 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μτιασαγ 1ιάννης) 

Ορίστε 'Κύριε Διβανέ. 
1 

Θα ατταντήσc.ι' στο σύνολο μετά εγC:,. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ Κύριε Πρόεδρε, με εκττλήfι η αντίδραση του 

)U]ιwP 

http://tt???e.s?/
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11r 
κupίσυ συναδέλφου και με εκπλήσ6ει ακόμη περισσότερο/ όταν ομι-

\ λ'Ε:ί ες ονόματος;' όλu'ν. Θα διεριπη>&~- vόνο , ε6~- μέσα 'είμαστε για να 

κάνουμε πολιτική ή για να εf;ετάσοuμε την α•λήθεια γύpu' από το φάκελο; 

Κατέθεσα μια επιστο•λή κύριε Πpόεδρε, το πρ(.ι'ί την οποία 'Εάν πάρει ο 
1 ) 

Τύπος; τούτο θα οφείλεται και vόνο δ·ιότι ο κύριος; Βαρβιται~'της; την 
l Ι 

εnήρε και την έβγαλε ' έςu' από την αίθουσα . Ε'Υ~' .... 

ΙQΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙQΤΗΣ Κύριε Πρόεδρε , διαμαρτύρομα ι εντόν~ς;. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χpίστος; Μπασαηάννης;) Σας; παρακαλ~-, σας; παρακα·λ~-. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ Κύριε Πρόεδρε μου 6~'σατε το λόγο και δεν μπορεί 
) 

να μου τον αφαιρεί κανείς;. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ {Xp ίσ-rος; Μπασαγ • ιάννης;) Παρακαλ~', ορίστε κύριε Διβανέ. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ 

Ι 

Βεβαίιι- ς; αυτά τα οποία λέγονται και γpάφονται 
1 

ε6~' vέσα •είναι ' όπιι'ς; ' έχουμε πει. μυστικά. Εάν έχει δια/ε'ύσει εf;αιτίας; 
Ι 

του κupίου Βαρβιτσι~-τη, δεν φταίιι- εΎ~'. Ι<αι να μπιι' στην ουσία. 

Παρακα\\.~- ) κύριε Βαρβ ι τσι~-τη I μην ταράζ;;εσθε δεν μπορεί να γpά-

φετε διαρκ~ς; κείμ ενα. Δεύτερον νομίζ;;~ ότι οποu6ήποτε και αν κατεu-

0ύνονται, κατηγορίες '8'Cltilt..EΦ2 • L, πpέπει να αντέχουμε κύριε Βαρβιτσ·ι~' -

τη να τις; δεχόμαστε και να τις; σuζ;;ητούμε. Από κει και ' έπειτα θα πpέ-

πει να αποδεικνύονται βεβαίιι'ς; με στοιχεία 'εάν είναι αληθείς;· ή · όχι. 
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\ 

4/2 ΓΡ Φ .Τ. 7 .1 0.86 

Έάν• όμι,'ς; είναι αληθ•είς; με τα στοιχ•εία τα οπbία βεβαίυ'ς; είμαι υπο 

χρει,'μένος;, εv~-π•ιόν σας κύριοι συνάδελφοι, να φέρ~α αποδ·ε ί ςv' το 
μοu 

βέβαιο τu'ν :λόγ(.ι'~τε δεν νο~.ιί(:υ" ότι ' έχετε το δικαίι,-μα να προτpέ-

χετε. 

Τρίτον .κύριε Πρόεδρε, εγ~- •είμαι αποφασισ~.ιένος; εφόσον βρίσκομαι 
) 

στην αίθουσα αυτή να μην κα:λύΨυ' κανέναν ' έστυ' και εάν αυτός; ο' ένας; 
1 ) 

ι ~ ίδιος μου ο υιός;. 

(2ν) 
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2ΓΡ 

l/2N ΒΠ 7.10.86 

11,0 
Εάν άλλοι συνάδελφοι δεν αντέχουν σε αποκαλύψεις, τούτο βέβαια 

είναι δικαίωμά τους. Αλλά, τότε θα πρέπει να αποχωρήσουν. Εγώ 

συμβιβασμούς δεν θα δεχθώ για να καλύψω ούτε αρχηγούς, ούτε πολι-

τικές σκοπιμότητες, ούτε την ενδεχόμενη λίστα τη μελλοντική, 

οιουδήποτε κόμματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος ΜπασαΎιάννης) Κύριοι συνάδελφοι, νομίζ:;ω ότι 

προσεδόθη ιδιαp;έρα οςύτης η οποία θα έπρεπε να αποφευχθεί. 
) 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν φταίω εΎώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ι Χρίστος ΜπασαΎιάννηςl: Παρακαλώ. 

Η Επιτροπή μέχρι τώρα προχωρεί 1 νομίζ:;ω πάρα πολύ καλά, 

με πάρα πολύ μεΎάλη κατανόηση της μιας πλευράς από την άλλη και 

γενικώς του ενός από τον άλλον και νομίζ:;ω πως πρέπει έτσι να συνε-

χίσουμε για να καταλήςουμε σε ένα συμπέρασμα, που θέλω να πιστεύω, 

όπως βλέπω τα πράγματα, ότι θα είναι δυνατό να είναι και απολύτως 

ομόφωνη. Και το ομόφωνο αυτό θα είναι μια εθνική, ας την πούμε, 

υπηρεσ~α της Επιτροπής. Αυτός πρέπει να είναι και ο σκοπός μας 

κατ'αρχήν. Δεν θα ήθελα να υπάρχει αυτή η οςύτης nου υπάρχει και 

παρακαλώ να μην παίρνουμε έτσι τα πράγματα. 

Γεγονός είναι ότι η συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής 
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12.1 
καL στο σημείο αυτό είναι μυστLκή καL συνεπώς δεν nρέnεL ο Τύπος 

να μάθεL τίnοτε 1 ούτε από την εnLστολή του κυρίου ΛLβανού, ούτε 

από τη δήλωση του αςLοτίμου κυρίου ΒαρβLτσLώτη, ούτε γενLκώς 

τLς συζητήσεις που έγLναν εδώ μέσα. Επιτέλους δεν συζητήθηκε η 

επιστολή. Εγώ μάλLστα την κατέθεσα απλώς γLα να καταχωρηθεί στα 

nρακτLκά χωρίς και να την αναγνώσω, ακρLβώς υπηρετώντας αυτή την 

ιδέα I τ9υ να μη δη_μLΟυpγε ί ται οςύτης. 

Νομίζω, ότι θα συζητηθεί και αυτή η εnLστολή, όπως θα 

συζητηθούν στην Επιτροπή καL άλλες εnLστολές OL οποίες εστάλησαν 

από άλλους παράγοντες της nολLτLκής καL του δημόσLου βίου της 

χώρας, Αυτά θα τα δούμε 1 όταν θα συζητηθούν καL θα δούμε1 αν πρέπει 

να κληθεί ο αλφα ή ο Ι;,ήτα, αν δεν nρέnεL να κληθεί ο γάμα κλπ. 

Απόψεις ουσια,στLκές επί της εnLστολής δεν θα εκφράσω. 

Είναι ένα θέμα που θα το δούμε όταν θα γίνεL συζήτηση. ΜέχρL τότε 

που παρακαλώ είναι να, σLωnήσουμε. 

Ο κύριος Βαρβιτσιώτης έχεL το λόγο. 
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3/2Ν ΒΠ 7.10.86 

1 !} j 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει δημιουργηθεί ένα προσω-

πικό θέμα τεράστιο, από τον κύριο Λιβανό. 

Κύριε Πρόεδρε, αντιπαρέρχομαι τα όσα είπε περί λίστας και 

άλλα τινά τα οποία θεωρώ ανά!Ξια έστω και να απαντήσω. Δέχομαι 

αναμφισβήτητα ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ μέσα, είμαστε για να υπη-

ρετήσουμε την αλήθεια έςω από πολιτικές σκοπιμότητες. Αλλά μου 

προςενεί κατάπληςη το γεγονός το οποίο είπε ο κύριος Λιβανός. 

Δεν θέλω να μετα,χειριστώ άλλη έκφραση, αρκεί η κατάπληςη, ότι 

δηλαδή αν διαρρεύσει η επιστολή, θα διαρρεύσει από μένα. Εγώ σας 

δίνω το λόγο της α,νδρικής μου τιμής ότι δεν την έχω δόσει την επι-

στολή. Σήμερα όμως την ώρα που μιλάμε έχει δημοσιευθεί στην 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ένα σχολιάκι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( -Χρίστος Μπασαγιάννης)_ : Τι έχει δημοσιευθεί; 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ που κυκλοφόρησε υπάρχει 

ένα σχόλιο· με τίτλο "Kou'Ci:" ποιός είνα.ι ο βουλευτής ο οποίος 

κυκλοφορεί στη Βουλή πάντοτε καλοντυμένος, φαίνεται νεώτερος απ 

ότι είναι και έχει στην τσέπη του σήμερα μια βόμβα κατά του κυρίου 

Μητσοτάκη; " Σήμερα στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ που κυκλοφορεί κύριε Πρό-

εδρε. Δεν είμαι εγώ που έχω αυτές τις γνώμες. Και στην αίθουσα 

των δημοσιογράφων κάτω, υπάρχει δημοσιογράφος ο οποίος λέει: 

Q):lιLΛN 
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j/2N ΒΠ 7.10.86 

1i3 
" Τη βόμβα την έχω στα χέρια μου". 'Εδωσα εγώ στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 

από χθεG ένα γεγονός που δεν εγνώρι6α~ Ας αφήσουμε λοιπόν τα 

περί διαρροών εκ μέρους μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ι Χρίστος Μπασαγιάννης) Εγώ χάνω πάλι στην έκκληση να 

αποφευχθεί η Οζύτης. Δεν πρέπει ούτε η επιστολή του κυρίου Μητσο-

τάχη, ούτε η έγγραφοG δήλωση των κυρίων βουλευτών της Νέας Δημο-

χρατίας, την οποία ανέγνωσε ο κύριος Βαρβιτσιώτης για λογαριασμό 

όλων, ούτε οι συ6ητήσειG που γίνονται αυτή τη στιγμή ανάμεσά μαG, 

ούτε η άποψη την οποία εf,;έφρασε ο χύριοG Λιβανός προφορικώς, 

ούτε η άποψη που εκφράσατε εσείς κύριε Βαρβιτσιώτη, ούτε η άποψη 

που επιφυλάσσετε, όπωG Ι;\λέπω να εχφράσει ο κύριος Παναγιωτόπουλος, 

θα πρέπει να εμφανισθούν στο Τύπο. Εγώ έτσι πιστεύω. 

ΔΙΟΝΥΣ. ΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Θέλω να απαντήσω χύριε Πρόεδρε, χαι παραχαλώ 

το λόγο . 

ο χύριοc Βαρl;\ιτσιώτης επεφυλάχθη χαι προφανώς;: λόγω της 

χαλής του ανατροφής;: να μη πει,όπως το ανέφερε, βαρυτέρα φράση. 

ΕπομένωG, εάν δεν είχε ανατροφή,nου έχει, θα έλεγε βαρύτερα πράγμα-

τα. Άρα εγώ θα πρέπει να δεχθώ ότι είμαι άΕιος κάποιας βαρυτέρας 

εκφράσεως. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Η οποία όμως δεν ελέχθη. 

\~~ 
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5/2Ν ΒΠ 7,iQ,86 

nq 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Γι'αυτό πρώτο θα έπρεπε, για να μη δημιουργεί 

εντυπώσεις, ιiεν ςέρω τι γράφει η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ1 αλλά ςέρω όμως 

χύριε Βαρβιτσιώτη τι γράφει ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Πότε; 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, της 6ης του μηνός,χύριε 

Βαρβιτσιώτη. Αχούστε, χύριε Πρόεδρε, χαι nαραχαλώ να χρίνετε αν 

υπό αυτάc τας συνθήχας, δημοσιογραφιχάc χαι nολιτιχάς, μπορεί 

να συνεχιστεί η nολιτιχή tωή στο τόπο αυτό: 

2ΕΖ 
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(Ν) 
1/2 ΕΖ (Γ.Π.) 7-10-86 

Ενώ αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τις δημοτικές εκλογές - δεν 

το διαβάζω όλο1 nεριορίζομαι στη φράση- θα κλιμακώσουν με νέα nυρο-

τεχνήματα την/εκστρατεία λάσnης εναντίον της Νέας Δημοκρατίας κ.λ . n. 

κ.λ.n. 11 • 

Πα::>άγραφος: " Πρόκειτα ι συγχεκ;:)ιμένα για εnανάληψη της τυμβο-

ρυχίας του γνωστού Δ ιvνυσάκη Λιβανού εις βάρος της μνήμης του Πανα-

γιώτη Κανελλόnουλου 1 με τη μορφή αυτή την φορά1 κάnοιων εγγράφων nου 

θα εμφανιστούν ως έγγραφα του Παναγιώτη Κανελλόnουλου" 

Γι'αυτό λέω 1 ότ ι έρχεται .... 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Τί σχέση έχει αυτό; 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Δεν έχει σχέση 1 κύριε Βαρβιτσιώτη; Γράφεται αυτό 

ι " καιγνωpίζετε καλά - εφόσον με nροκαλείτε - τι εκnροσωnεί ο Ελεύθερος 

TύnoJ για το κόμμα της Ν έας Δημοκρατίας. Το αντιnαρέρχομαι αυτό 
Ι 

αλλά nαρακαλώ στα nρακτικά να υnάρςει.~ 

Δεύτερον1 θα ήθελα να κάνω μια δήλωση 1 κύριε Πρόcδρε1 τη ν οnο ί α 

θα έnρεnε να έχω κάνει ήδη αnό την nρώτη μου ομιλία 1 την ελάχιστη 

ομι λ ία,την οnο ί α,αφού ~ε nροεκάλεσ~νζήτησα το λόγο. Αφού βεβαίως 
/ 

θέσω και σε nαρένθεση το γεγονός .- nερ ι στατικό ατυχές αν θέλετε 
Ι / 

~ 

ϊ~ 
κύριε Βαρβιτσιώτη_Ότι 

1 
καcά λάθος βγήκατε αnό την αίθουσα και nήρατε 

- ~jiμ/ 
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μαζί σας το φάκt»-,ο. Δεν φταίω εγώ που ε:Jείς κάνετε λάθη. Τον πήρατε 
,Ι 

, λείψατε 15 λεπτά από την αίθουσα. Από κει και πέρα1 μπορεί να συμπε-

ι 

ράνει η επ ιτροπή και οι πάντες τι κάνατε μ'αυτή την επιστολή που 

Εεχάσατε στην τσέπη σα~ βγαίνοντας καιrπαί._;1οντας. 

Και μπαίνω στο σημείο, το οποίο λησμόνησα πριν 1 κύριε Πρόεδρε. 

Βεβαίωςrη καταγγελία την οποία κάνω1 αφορά απευθείας στις θέσεις τις 

οποίες έχει λάβει ο Αρχηγός της Αςιωματικής Αντιπολίτευσης για το 

συγκεκριμένο αυτό θέμα και δηλώνω ότι παρ__9λογότι μια ολόκληρη ζωή 

υπήρςα αρνητικός για το πρόσωπο του Προέδρου Κωνσταντίνου Καραμανλή 

και υπήρςε αρνητικός και εκείνος δηλώνω ότι όχι δεν συμμερίζομαι 
Ι / 

αλλά αποκηρύσσω με βδελυγμία κάθε πρόσωπο το οποίο θα ήθελc να αν α-

μείΕει το πρόσωπο του κυρίου Καραμανλή σε τέτοιου είδους έστω και 
/ 

υπόνοιες όχι καν καταγγελίες. Αυτά είχα να πω. 
1 

ΙΙΡΟΕΔΡΟΣ ( ΧρίστοςΜπασαγιάννης): Ο κύριος Παναγιωτόπουλος παρακαλείται 

νfάβε ι το λόγο1 με την πρόσθετη παράκληση να ρίςει νερό στη φωτιά. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε κατ'αρχήν συμμερίζομαι απολύτωj 
Ι 

αυτά που είπατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Ευχαρ ιστώ πολύ. 

1 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και εκφράζω προσωπ ικά την ικανοποιησή μου 
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12J 
για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθείτε να διευθύνετε αυτό το δύσκολο 

έργο. 

Θέλω να προσθέσω το εςής Ότι εάν δεν αντιληφθούμε όλοι μας 

εδώ μέσ~ότι έχουμε έναν ιδιαίτερο ειδικό ρόλο1 0 οποίοςτουλάχιστον 

από πλευράς ηθικής αν θέλετε μας απαγορεύει να υποκύπτουμε 
Ι 

στοvπc ι ρασμό πολιτικής εκμεταλλεύσεως της ιδιότητος αυτής/ 8άν αυτό 

δεν το επιτύχουμε δεν εκπληρώνουμε το καθήκον μας. Διότι είναι πάρα 
Ι Ι 

πολύ μεγάλος πειρασμός για ένανπολιτικό - διότι κανείς μας δεν ςεχνάει 

ότ ι όλοι μας είμαστε rωλι τ ικοί εδώ μέσα- το να μπορεί από κάπου να 

αντλήσει είτε δημοσιότητα 1 είτε επιχειρήματα για να υπηρετήσει μια 

ορισμένη θέση. Σ'αυτό τον πειρασμό λοιπόν ο φίλοςμου ο αγαπητός ο 
Ι 

Διονύσης ο Διβανός 1 δεν άντεςε. Και θα του εςηγήσω γιατί: Ακόμη και 

αfίστευε ότι έπρεπε αυτή την επιστολή να την καταθέσε 1 προκε ιμένου 

να ερευνηθε ί η αλήθεια κα ι από την πλευρά αυτή ήταν σήμερα η κατάλληλη 
Ι 

μέρα στην εμβόλιμη αυτή συνεδρίαση που κανονικά δεν θα υπήρχε; Ή θα 
1 

έπρεπε να την έχει καταθέσει με τα αρχικά του επιχειρήματα ή θα έπρε
/ 

πε να αναμένει 1 από στοιχειώδη ευαισθησία1 να πfρdσουν οιδημοτικές εκλο-

γές. Γνωρί~ει δε ιδιαίτερα ότι έχει αποδυθεί σε ένα προσωπικό αγώνα 

εναντίον του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις μέρ ε ς που είναι 
Ι Ι 
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12; 
ένα επί πλέον εnLχείρημα. ΒέβαLα είναL άνLσος ο αγών δLότL δεν 

Ι 

νομί~ω ότL μπορεί να υnάρςεL καμμία σύγκρLσηαnό πλευράς noλL-

τLκού βάρους. Αλλά1 αυτή η στLγμή δεν ήταν η κατάλληλη. Δηλαδή/ 

η στοLΧεLώδης ευαLσθησία επέβαλε να μην κατατεθε (αυτή η εn~στολή 

σήμερα. ΓLατί μη μου λέτε ότL αυτό που λέεL κατά του κυρίου Βαρ-

βLτσLώτη που nρόσεςε το τέταρτο της αναχωρήσεως του,δεν θα είναL 
1 

ένα άλλοθL όπως nLστεύεL καL γLα τον ίδLο εάν όλα αυτά βγουν στLς 
Ι 

εφημερίδες. Ο μόνος ο οποίος έχεL συμφέρον γLανα βγουν αυτά στLς 

σήμερα είναι ο αγαπητός μου συνάδελφος. 
Ι 

/Jl wltιv~ιj 
(2Λ) \ 
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1 j q 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Και οι εντός των τειχών αντίπαλσt-! 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οι οποιοι κάνουν πολεμο πολύ σωστότερο από ό,τι 

φαντάζεσθε και σε πολύ καλύτερο επίπεδο. 

Εάν γινόταν αυτό 1 δεν θα έπαιρνε την πρωτοβουλία ο κ. Βαρβιτσιώτης ,γι c 

να γίνει η δήλωση που γίνεται. 

Κύρ ιε Πρόεδρε 1 tελειώνοντας κρίνω ατυχή την ενέργεια σήμερα του φ ί λου 

μου 1 του Διονύση του Λιβανού. Νομίζω ότι στη σημερινή συνεδρίαση1 την εμβό 

λ ι μη 1 την ύποπτη ημέρα 1 5 μέρες πριν από τις εκλογέ~ αυτή η εnισ~ολή μπορεί 

ο καθένας να σκεφθεί ότι δεν υπηρετεί την ανεύρεση της αλήθειας εδώ μέσα, 

αλλά υπηρετεί άλλους στόχους. 

} ' 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρtστος Μnασαγιάννης): Εν πάση nεριnτωσει υποβάλλεται έκκληση από 

το Προεδρείο να μη δημοσιευθεί τίποτα στις εφημερίδες1 ούτε από όσα ελέχθη9 

σαν1 ούτε από όσα εγράφησαν. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Υπάρχει θέμα προσωπικό και πάλι για μένα 1 γιατι μέσα 

στα χαριτωμένα -μόνο έτσι μπορώ να τα χαρακτηρίσω~τα οnοια είπε ο κ . Πανα 

9 
γιωτόπουλος και δήθεν φιλ ικά πέταξε και τον υπαινιγμό περ ι βάρους. Πραγμc 

Ι 

, 
τι οπωσδήποτε δεν διεκδικώ1 κύριε Παναγιωτοnουλε 1 το βάρος του κ . Μητσοτάκ1 

αφού με nροκαλέίτε . Το β~ρος όμωςnου έχει ο καθένας,,nου είμαστε εδώ μέσα1 

ι ι ι , Ι 
δεν ζυγίζεται 1 κύριε Παναγιωτοnουλε1 ουwε με τη δυν~μη το~ ούτε με την ισχυ 

του. Ζυγίζετα ι με τις ηθικές θέσεις τουκαι τις πράξει~ τις οnοιες έχει 

Q\ΑιΑΛ-1 
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κάνει. 
1 'JO 

Εγώ δηλώνω ενώnιον της εnιτροnής 1 ότι είμαι στη διάθεση του οιοuδήnοτι 

εάν θελήσει να nάμε στηΑικαιοσύνη1 να αnοβάλλω την ιδι~τητα μ~u 1 τη βοuλεu-

τική και να το nράςει και εκείνος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ ~σιυος Μnασ(\1,γ ιάννης) :Αuτό1 όnως ςέρετε1 δεν ε ~.:ναι δυνατόν. 

1 Οnως ςέρετε με την ευκαιρία αυτό το είnε και ο κ. Βαρβιτσιώτης nρο 
Ι 

ημερών και μου έκανε εντύnωση nou το είn~ γιατί αnεμnόλισε δια του τρόnοu 

αuτού 1 ή nροσnάθησε να αnεμnολίσει1 την nροστασία του βουλευτικού αςιώματο~ 

bταν λέε ι οτι θα nαραιτηθεί αnό την ασυλία κ . λ . n . Για να nαραιτηθεί αnό τη, 

ασυλ ία δεν είναι έγκυρος η nαραίτηση και σuνεnώς η δήλωσή σας 1 κύριε Λιβα-

νέ 1 είναι άνευ σημασίας. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: 'Ολα είναι άνευ σημασίας! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Σας nαρακαλώ, και κάνω έκκληση να μην 

γραφεί τίnοτε στις εφημερίδες αnό όλα αυτά. 

Οι συνεδριάσεις της Εnιτροπής θα εnαναληφθούν, όnως ςέρετε, 

στις 22 και 23 του μηνός Οκτωβρίου. 

Στη συνέχεια λύθηκε η συνεδρίαση, ώρα 13.34'. \ 
\ 
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Την 

τι .μ., σττi Γραμματε~α. τη 6 ΕΕεταστικτ\~ Εηιτp,.)τιής για το "cpc,i-\ελo 

της; κι'ητρου" (Α'όροφος;;, γραφc(ο lιJ3 τΌυ ;,,1εyc.ρου της Bovλftς) σ;.,1-

λ(. Ηο, Αντι1τρόεδpο,Κct)ν,/\>Ο 1Ι'σιγσ.ρ~δα. 1 Ι;ρ,:-η. ιμσ·. τέ.:α ";,!.C(ι Ε\)<;Jπ,ι,ον του 

σε εκτέλεση της;; αη.ό f.-.-/.0.: . ίi?.~ . .. . αττc:::ιnΔσεως: τn<: Εr:ε ταστ~1<.τ'1ς 

F~οπή6 , ο ~ιάρτυρα~ ίu:ιι/7• 9 J . . -. . l.✓!j;J ί. ✓-~---:>. , · • ·, • • · · · · 
. //.CJ..lj.a:"-j1-.J. .V. t( 1-1.5 . ... .... , .. , . . . . . . ο.νϊγνωσε, βεr~ρηc;ε, βεΒc:. (. ωοr; 

]{Ο.ι υπέγραφε τ ις καταθ{:σεLc; του που έδωσε r:νι:)πιον τη[ Ef,ε ·ro.σ-r 1"Hi'1ς 

Ο ΙΙΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΝΤΙΠΡΟΕ ,~ΡΟΣ ο 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΣΑrΙΑΝΝΗΣ ΠΛΥtΑΝΙΑΣ ΖΛϊ<ΟΛΠ<Ο ' -
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