
Φ
άκ

ελ
ος

 Κ
ύπ

ρο
υ:

 Π
ρα

κτ
ικ

ά 
Συ

νε
δρ

ιά
σε

ω
ν 

(Φ
άκ

ελ
οι

 2
2

23
)

ΤΟΜΟΣ

Η΄
ΑΘΗΝΑ  ΛΕΥΚΩΣΙΑ

2019

Φάκελος 
Κύπρου

ΤΟΜΟΣ Η΄

Πρακτικά 
Συνεδριάσεων

(Φάκελοι 2223)



[ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ]



«Φάκελος Κύπρου»

Τόμος Η΄

Πρακτικά Συνεδριάσεων
Φάκελοι 2223



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κώστας Αθανασίου, πρόεδρος

Αντώνης Βγόντζας
Έλλη Δρούλια
Παναγιώτης Ηλιόπουλος
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης
Ηλίας Νικολακόπουλος
Γιώργος Σαββαΐδης
Τάσος Σακελλαρόπουλος
Βάσω Τσακανίκα
Μάγδα Φυτιλή

Ομάδα Εργασίας: Όλια Ησαΐα
Άρης Σωτηρόπουλος

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Γενικός Συντονισμός: Βάσω Τσακανίκα

Γενική Επιμέλεια: Έλλη Δρούλια

Επιμέλεια: Όλια Ησαΐα 
Άρης Σωτηρόπουλος

Σχεδιαστική επιμέλεια  Σελιδοποίηση  
Σύνθεση εξωφύλλου: Δημήτρης Ζαζάς

Εκτύπωση: ΚΕΘΕΑ, ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ

© 2019 Βουλή των Ελλήνων 
     ISBN (set): 9789605601584
     ISBN (τόμ. Η΄): 9789605601775
     ISBN (τόμ. Η΄ σκληρόδετο): 

9789605601782

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Βασιλική Αναστασιάδου
(έως 28.2.2018)

Σωκράτης Σωκράτους 
(από 1.3.2018)
Ελένη Ηλιάδη

Ανδρέας Χειμωνίδης
Ανδρέας Νεοφύτου

Φλώρα Φλουρέντζου
Συλβάνα Βανέζου

Πέτρος Παπαπολυβίου
Δημήτρης Ταλιαδώρος

Μιχάλης Μιχαήλ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Γενικός Συντονισμός: Ελένη Ηλιάδη

Επιμέλεια: Φλώρα Φλουρέντζου 
Συλβάνα Βανέζου

Επιστημονικός Σύμβουλος:
Πέτρος Παπαπολυβίου

Ψηφιοποίηση υλικού:
Ανδρέας Χειμωνίδης

Στέλλα Διομήδους

© 2019 Βουλή των Αντιπροσώπων 
                           ISBN (set): 9789963390656
                    ISBN (τόμ. Η΄): 9789963390779
                                 ISBN (τόμ. Η΄ σκληρόδετο): 

9789963390786

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ



«Φάκελος Κύπρου»
Τόμος Η΄

Πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής
της Βουλής των Ελλήνων

Συνεδριάσεις: 
22 έως 23 Οκτωβρίου 1986

Φάκελοι 2223

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΘΗΝΑ  ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2019



[ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ]



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Πρόλογος ..........................................................................................................................9
Οι εξεταζόμενοι μάρτυρες ........................................................................................... 11

Συνεδρίαση 22ας Οκτωβρίου 1986 ............................................................................. 13
[Κατάθεση: Α. Σημαιοφορίδης (1η μέρα, σσ. 16154)

Γρ. Λαμπρινός (σσ. 155209)

Κ. Παπαγιάννης (σσ. 219288)]

Συνεδρίαση 23ης Οκτωβρίου 1986 .......................................................................... 293

[Κατάθεση: Κ. Κοκοράκης (σσ. 296426)

Χρ. Ξαρχάς (σσ. 427472)

Κ. Συρμόπουλος (σσ. 473500)]



[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

ΣΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Κατάθεση στην Επιτροπή: 22.10.86 και 31.3.87 κατ’ αντιπαράσταση με τους μάρτυρες Γ. Μπονάνο και

Λ. Σταθόπουλο

Γεννήθηκε το 1935 στο Πεντάβρυσο Καστοριάς. Απόφοιτος ΣΜΥ, Σχολής Πεζικού, Ανθυπο 
λοχαγός 1970, και Στρατιωτικής Σχολής Ξένων Γλωσσών. Με τον βαθμό του Υπολοχαγού
επικεφαλής του κλιμακίου της ΚΥΠ στην Κυρήνεια Φεβρουάριο 1968 – Ιούλιο 1974. Από τις
22.8.1974 έως τις 6.9.1974 κρατούμενος των Τούρκων. Αποστρατεύθηκε τον Ιούνιο του 1985
με τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.

ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Κατάθεση στην Επιτροπή: 22.10.86

Γεννήθηκε το 1925 στην Αγία Ειρήνη Σπάρτης. Απόφοιτος ΣΣΕ, Ανθυπολοχαγός 1950.
Υπηρέτησε στην Κύπρο από τον Αύγουστο 1972 μέχρι και τον Οκτώβριο 1974, ως Διοικητής
της 23ης ΕΜΑ (Μονάδα Τεθωρακισμένων), η οποία ανήκε στο ΓΕΕΦ. Μετείχε στο πραξι 
κόπημα εναντίον του Μακαρίου. Υπόδικος και προφυλακισμένος από τις 20.10.1974 έως και
12.2.1975. Αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατάθεση στην Επιτροπή: 22.10.86

Γεννήθηκε το 1927 στο Βιάνου Ηρακλείου Κρήτης. Απόφοιτος ΣΣΕ, Ανθυπολοχαγός 1949.
Απόφοιτος της σχολής συνεργασίας Αεροπορίας Στρατού Ναυτικού, της σχολής Πεζικού,
της σχολής πληροφοριών, σχολής τοπογραφίας της Ανώτερης Σχολής Πολέμου και της
στρατιωτικής σχολής ξένων γλωσσών. 

Με το βαθμό του Διμοιρίτη έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις του Εμφυλίου Πολέμου (2.7.49
– 30.10.49) και με τον ίδιο βαθμό συμμετείχε στο Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδας στην Κορέα
από 16.12.51 έως 5.9.52. 

Με το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη υπηρέτησε στην Κύπρο από τον Οκτώβριο 1972
μέχρι και τον Αύγουστο 1974. Τον Οκτώβριο του ’72 τοποθετήθηκε στην Εθνοφρουρά, στο
2ο γραφείο, και το Σεπτέμβριο του ’73 μετατέθηκε στην ΕΛΔΥΚ ως υποδιοικητής. Αποστρα 
τεύθηκε το Μάρτιο του 1975 με τον ίδιο βαθμό. 

ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατάθεση στην Επιτροπή: 23.10.86

Γεννήθηκε το 1924 στην Τρίπολη. Απόφοιτος της ΣΣΕ, ανθυπολοχαγός 1950. Ως έφεδρος
αξιωματικός έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις του Εμφυλίου Πολέμου στο 582 ΤΠ 19481949
(μάχη της Κόνιτσας). Από 28.9.72 έως και 14.8.1974 Διευθυντής του 1ου Επιτελικού Γραφείου
του ΓΕΕΦ. Από 26.8.1974 έως και 15.3.1975 Διοικητής της 4601 μονάδας πληροφοριών της
ΚΥΠ στις Σέρρες. Αποστρατεύθηκε στις 15.3.75 με τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.



ΞΑΡΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κατάθεση στην Επιτροπή: 23.10.86

Γεννήθηκε το 1928 στην Πελασγία Φθιώτιδας. Απόφοιτος ΣΣΕ, Ανθυπολοχαγός 1949.
Απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Αμύνης 1974. Από τις 20.7.74 έως 18.8.74 Διευθυντής του
3ου Επιτελικού Γραφείου του ΓΕΕΦ κατά τον ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ. Τον Οκτώβριο του 1974 παρέλαβε ένα
τακτικό συγκρότημα το οποίο συνέδεε την Πράσινη Γραμμή με την πόλη της Λάρνακας και
στη συνέχεια παρέλαβε την 3η Ανωτέρα η οποία εκάλυπτε την Πράσινη Γραμμή στη
Λευκωσία. Απο στρατεύθηκε το 1981 με το βαθμό του υποστράτηγου.

ΣΥΡΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατάθεση στην Επιτροπή: 23.10.86

Γεννήθηκε το 1926 στο Μαυρομάτι Μεσσηνίας. Απόφοιτος ΣΣΕ, Ανθυπολοχαγός 1948.
Απόφοιτος της Σχολής Πληροφοριών, της Ανωτέρας Σχολής Πολέμου και της Στρατιωτικής
Σχολής Ξένων Γλωσσών. Ως διμοιρίτης Λόχου του 565 ΤΠ και ως Διοικητής Λόχου ΚΕΝΚ

έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις του Εμφυλίου Πολέμου. Με το βαθμό του αντισυνταγματάρχη
υπηρέτησε στην Κύπρο από το Σεπτέμβριο του 1973, Διοικητής της 4ης Ανωτέρας Στρα 
τιωτικής Διοικήσεως. Αποστρατεύθηκε το 1975 με το βαθμό του ταξιάρχου. 

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 γίνεται λανθασμένα αναφορά στη Μονή Κύκκου, ενώ
πρόκειται για το Μετόχι της Μονής στη Λευκωσία (του Αγίου Προκοπίου), ή κυπριακά τοπω
νύμια γράφονται λανθασμένα: Κλεπτίνη (αντί Κλεπίνη), Τανάγρας (αντί Πανάγρων), Τσάτους
(αντί Τζιάους), Πλατάνι (αντί Πλατάνια) κ.ο.κ. Με λανθασμένη γραφή εμφανίζεται και ένα το
πωνύμιο στη Βόρεια Ελλάδα: η Νέα Σάντα είναι γραμμένη ως νέα Σάνδη. Τέλος, και το όνομα
του γνωστού Τούρκου δημοσιογράφου Αλί Μπιράντ γράφεται Αλμιράν ή το όνομα του τουρ
κοκυπριακού σταθμού Μπαϊράκ γράφεται Μπαϊράτ.

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

12 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»



ΒΟΥΛΉ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ'- ΣΥΝΟΔΟΣ Β' 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 

"ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΉΣ ΚΥΠΡΟΥ" 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Στην Α~ήνα, σήμερα 22 Οκτωβρίου 1986, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

10.30'n.μ. συνεδρίασε στην αίθουσα της Γερουσίας; του Μεγάρου της; 

Βουλής η Ε!;εταστική Εnιτροnή "για το φάκελο της Κύπρου", με Πρόε

δρο τον κ. Χρίστο Μnασαγιάννη και με θέμα ημερήσιας; διάτα!;ης 

την ε!;έταση των μαρτύρων κ.κ. Α.Σημαιοφορίδη,Γρ.Λαμnρινού και 

Κ.Παnαγιάννη. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες αnό τα μέλη της Εnιτροnής 

οι βουλευτές κ.κ. Γ.Δασκαλάκης, Π.Ζακολίκος,Κλ.Ζερβός;,Ι.Κουτσογιάν

νης;, Α.Λιαροκάnης;, Κ.Μnαντουβάς;, Ι.Παnαδονικολάκης;, Ε.Παnαστεφανά

κης, Α.Πεnονής, Γ.Περάκης,Σn.Ράλλης;,Κ.Τσιγαρίδας, Ι.Βαρβιτσιώτης, 

Ι.Βασιλειάδης, Α.Ζα!tμης, Γ.Παναγιωτόnουλος, Μ.Παnακωνστ~ντίνου, 

Χ.Φωτόnουλος,Κ.Κάnnος;, Κ.Γιατράκος και Δ.Λιβανός;. 

της Επιτροπής διαπιστώνει την ύnαρ!;η απαρτίας 

και λέγει: 

./. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Κύριοι συνάδελφοι , αρχίζει η συ-

νεδρίαση. 

Έχω την τιμ1Ί να αm , (Wακοινώσω ότι έλαβα μία επιστολή του 

κ. Αγγέλου Βλάχου, τον οποίο καλέσαμε ως μάρτυρα/ και ο οποίος 

μου λέει ότι στις 19 Νοεμβρίου φεύγει και θα λείψει μέχρι της 

10 Δεκεμβρίου.~αι παρακαλεί η εςέτασις του να λάβει χώραv ή προ 

της 19ης Νοεμβρίου 1 ή μετά την lΟη Δεκεμβρίου. Έδωσα ήδη εντολή 

να κληθεί προ της 19ης Νοεμβρίου, και να ~ίνει αυτή η αντικατά-

σταση με κάποιον άλλο. 

Έχω την τιμή επίσης ,να σας ανακοινώσω ότι ο κ. Βασίλειος 

Πριόβολος μου απέστειλε μία ~στολή με κάποιες κρίσεις για το 

Κυπριακό και δύο βιβλία.σχετικά με το Κυπριακό. 

Η 
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3 
Επίση ς έχω την τιμή να ανακοινώσω , ότι η Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς 

και Διεθνών Σχέσεων, 

Δικαίου /μοu απέστειλε την αnό 13 -10 - 1986 επιστολή της,την οποία 

και καταθέτω στα πρακτικά , . 1-ίαι η οποία καταλήγει 11με την ελπίfu έναρςης μιας 

ευρύτερης συνεργασίας ανάμεσα στοuς Πανεπιστημιακούς Διεθνολόγους 
1 

και τοuς ασχολούμενους με τα Εθνικά θέματα και τις Διεθνείs Σχέσεις 

της Χώρας αnό την nλεuρά τοu Ελληνικού Κοινοβοuλίοu. Διατελούμε 

με τιμή κλn. Καθηγητής Κοuλοuμnής, Καθηγητής Κώνστας 
,, 

Νομί~ω,ότι το πράγμα θέλει σu~ήτηση I γιατί δεν ςέρω τι είδους 

αuτ 1')ς 

βοήθεια μπορεί να μας nαράσχοuν και τι ανάγκη/της βοηθείας έχουμε. 

Πάντως ενημερωθείτε εnί της επιστολής και την σu~η τούμε άλλη 

φορά 

Επίσης ελήφθη επιστολή αnό ένα Ελληνοκύπριο nou μένει στη Γερμανία , 

και έχει ως τίτλο ο πραγματικός ρόλος των Άγγλων , " στο Κunριακο. 

κατατίθεται και αuτή στα πρακτικά και να λάβετε γνώση. 

Το Υnοuργείο Εςωτερικών μας στέλνει δύο φωτοαντίγραφα Κunριακών 

εφημερίδων ,σχετικά με το έργο της Εnιτροnής 

Να αρχίσουμε τώρα κύριοι συνάδελφοι 1την εςέταση των μαρτύρων 

Είναι τρείς Είναι ο κ. Σημαιοφορίδης, ο κ. Παn~γιάννης και 

ο κ. Λαμnρινός . 

Θα έλεγα να αρχίσουμε με τον κ. Σημαιωφόρίδη , να σuνεχίσοuμε με 

(1Uw;J 
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τον κ. Λαμπρι,νό και να τελειώσουμε με τον κ. Παπαγιάννη. 

Θα πρέπει όμως να τελειώσουμε σήμερα. Οι καιροί ου μενετοί: 
, Ι 

Συμφωνείτε λοιπόν να αρχίσουμε με τον κ. Σημαιοφοpίδη 

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) Παρακαλώ λοιπόν να προσέλθει ο 
1 

μάρτυς κ. Σημαιοφοpίδης. 

Στο σημε(ο αυτό εισέρχεται στην α(θουσα ο μάρτυς κ. Σημαιο-

φοpίδης ). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Κύριε Σημαιοφορίδη. θα παpακαλέσω 

να μου απαντήσετε σταεpωτήματά μου , σχετικά με την ταυτότητά σας. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: Σημαιοφοpίδης , 

ΟΝΟΜΑ: Αλέςανδpος .. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Αγάπιος . 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Σαββατιανή. 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ: Κυpιακίδου. 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : Πεντάβpυσο Καστοριάς. 

ΕΤΟΣ: Ι935 . 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 23 , Νέα Φιλαδέλφεια . 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Απόστρατος 
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ΘΡΉΣΚΕΥΜΑ: Χ.Ο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Είσθε έγγαμος 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) Παιδιά έχετε; 

t1APTM~ : Μάλιστα. Έχω ένα. 

Εα. nαιχmαλέ= τώρα να θέσετε την δεςιάν σας επί του Ιερού Ευαγγελίου _ 

και δώσετε τον νενομισμένο όρκο. Και παρακαλώ τους κ. συναδέλφους 

να εγερθούν . 

Στο σημείο αυτό ο κ. Μάρτυς δίνει τον ακόλουθο όρκο ) ;. 

'Όρκίζ;ομαι ενώπιον του Θεού να είnω ευσυνειδήτως όλην την 

αλήθειαν, μόνον την αλήθειαν, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω 

τι 

~ 
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(Η) 

1/1 Ω Ε.Τ. 22-10-1986 t 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Πέστε μου1 υπηρετουσατε στην Κόπρο 

τις μέρες της τραγωδίας; 

ΜΑΡΤΥΣ. Επειδή είδα στη δημοσιότητα ορισμένα άκρως αnόρρητα,_φευ-

γοντας από την υπηρεσία μου1 στην οποία έκανα 21 χρόνια ; . ·τοποθετή-

θηκα με την έναρςη του κυnριακου το 1964 και αnοστρατευτηκα nρόσφα-

τα και υπηρέτησα επί 21 συνεχή χρόνια στην ΚΥΠΊ όπως γίνεται συνή-

θως βάσει νόμων υπογράφουμε κάποιο χαρτί αν πρέπει ή δεν πρέπει να 

πουμε τίποτα-&ώ τώρα βρίσκομαι προ διλήμματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Ποιο είναι το δι'λημμα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Η δημοσιότητα που δίνεται στις καταθέσεις των nροηγουμενων 

μαρτυρων. Ξέρω πάρα πολλά και άκρως απόρρητα . Δεν έχω κανένα λόγο 

να κρυψω τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Τίνα κάνουμε κυριε Σημαιοφορίδη; 

Αν οι ίδιοι οι μάρτυρες τα λένε έΕω στους δημοσιογράφους, τί να 

σας πω; Εμείς 1 εnειδή θέλουμε να εφαρμό~ουμε πιστά τους κανόνες της 

Δημοκρατίας,καταλαβαίνετε ότι δ~ν μnορουμε να δεσμεύσουμε κανένα 

εκ των κυρίων μαρτυρων να μην πουν ~τι θέλουν να πουν. Και όχι μόνο 

εδώJ που εδώ βεβαίως δεν τους δεσμεύουμε 1 αλλά και έςω δεν μπορουμε 

Σκλαβενίτης n.x. και δίνει συνέν-
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τευςη ή αν γράφει ό κύριος τάδε ένα άρθρο, μnορούμε εμείς να τους 

nεριορίσουμε; Υnάρχει και το Σύνταγμα το οnοίο λέει ότι είναι 

ελεύθερος ο στοχασμός, ελεύθερη η διατύnωση των σκέψεων κλn. Οnωσδή-

nοτε αν κυκλοφόρησαν αnόρρητα δεν κυκλοφόρησαν αnό την Εnιτροnή. 

Η Εnιτροnή κρατεί τα μυστικά εν αnολύτω μυστικότητι. Θα ήθελα 

έτσι να διασκεδάσω τον φόβο σας. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ. Άλλο λέει ο μάρτυς, κύριε Πρόεδρε. Λέει 

ότι αυτά τα αnόρρητα τα οnοία ςέρει1 βρίσκεται σε δίλημμα αν nρέnει 

να τα nε ι ή όχι . 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι 1 δεν είnα αυτό. Είnα ότι μετά αnό αυτά nου έχω διάβασει 

στις εφημερίδες κατά καιρούς αναρωτιέμαι αnό nού γίνεται η διαρροή. 
1 

Γιατί1 ρώτησα ένα συνάδελφο, αυτά nου είnεςγια μένα ή σχετικά 

1 με τα γεγονότα στην Κύnρο τα οnοία αφορούν την εισβολή βέβαια, 
Ι 

cνω 

εμείς για να βγάλουμε μια nληροφορία, το ςέρεις καλά και εσύ nόσο 

κοnιά~ουμε και τί nληρώνουμε, βγαίνουν στην εφημερίδα 1 η οnοία είναι 

μια ανοικτή nηγή για τον εχθρό. Και έχουμε βρει εμείς nληροφορίες 

αnό εφημερίδες, ενώ nαιδευ6μαστε μήνες και καιρό για να την βρούμε. 

Βέβαια σnάνια γίνεται αυτό και μιλάω nάντοτε για την Τουρκία. Βέβαια 

σnάνια βρίσκουμε nληροφορίες έτσι, αλλά μας βοηθούσαν nάρα nολύ 

QJl1f) ~ 
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}Δ_. Ω _E~. _T_. __ 2_2_-_l~0_-~8~6 

οι εφημερCδες. Περιοδικά έντυπα και εφημερCδες εCναι μια ανοικτή 

πηγή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΧρCστος Μπασαγιάννης). Εκτιμώ την ευαισθησCα σας ιδιαι-

τέρως 1 αλλά πρέπει να καταλάβ , f.τε ότι υπάρχει μια υποχρέωση να μι-

λήσετε. 

ΜΑΡΤΥΣ. Ξέρω τόσα πολλά όσα δεν ςέρει κανένας άλλος για την εισβολή. 

ΕCμαι ένα ζωντανό κινητό αρχείο και τούτο γιατC έζησα όλη την κατά-

σταση. Έχανα και αιχμάλωτος 15 μέρες. Δηλαδή τα γεγονότα τα έζησα 

μόνος μου και όχι μέσω άλλου . 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ. Κύρι ε Πρόεδρε, αν μου επ ι τρέπετε να βοη -

θήσω κάπως την κατάσταση. 

l,,(c,,!I 

Θα πρέπει να ενημερώσουμε τον μάρ~υpα (να τον πληροφορήσουμε;ότι 

αν υπάρχουν κάπο ιες διαρροές αυτές οι διαρροές δεν εCναι μέσα από 

την Επιτροπή, εCναι από τους Cδιους τους μάρτυρες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΧρCστος Μπασαγιάννης). Το εCπα, κύριε Παπαστεφανάχη. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ. Το εCπατε κύριε Πρόεδρε αλλα δεν το κατά-
ί 1 

λαβe, , Ώστε λόιπόν κύριε μάρτυς τέτοιον ενδοιασμό να έχετε μόνο 
/ Ι 

για τον εαυτό σας,όχι για την Επιτροπή. Εδώ δεν υπάρχει φόβος διαρ-

ροής . 

http://f.te/
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ. Και έχει κύριε Πρόεδρε ο μάρτυρας την υπο-
1 Ι 

χρέωση να πει όλα όσα Εέρει . 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν έχω λόγο να μην τα πω. Πέρασε από τη σκέψη μου,όταν 

άρχισε αυτή η υπόθεση του φακέλου της Κύπρου αν δεν με καλούσατε 1 
Ι 

να ~ητήσω μόνος μου να έλθω . 
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10 
Τοποθετήθηκα όπως σας είπα στην υπηρεσία το 1 64 και υπηρέτησα 

Ι 

7 χρόνια στον Εβρο και άλλα 10 στη Κύπρο . Εν συνεχεία τοnοθετή-

θηκα στην Κωνσταντινούπολη ως ακόλουθος και αnοστρατεύθηκα ττ,έρυσL. 

Τέλειωσε η καpί,έpα μσυ . Μου είχαν nροτεCνει να μεCνω καL άλλο 1 

Κύitρο , στην 

αλλά δεν θέλησα. Στην/υnηρεσCα αυτή, πήγα ανθυnασττιστής καL αnοστρα-

υ<vτ.ι 

τεύθηκα~ταγματάρχης. ΕίκοσL ένα συνεχή χ~~ν~~ που το ανώτατο 
) 

όριο είναL 3 με 5 χρόνια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΧρCστος Μnασαγιάννης) Δηλαδή αυτά τα 21 χρόνια υnηρε -

τήσατε στην Κύπρο; 

ΜΑΡΤΥΣ : Στην ΚΥΠ. Αn ' αυτά 7 χρόνια στον Έβρο, 10 στην Κύπρο 

και 40 μήνες στην Κωνσταντινούπολη. 

Ήμουνα επικεφαλής του παραρτήματος της. nρεσβεCας; στην 

Κυρήνεια. Σκοπός και αποστολή αυτού του nαραρτήματος ;με τα μέσα, 

που είχε καL αυτό το λ[γο προσωπικό που εCχε ήταν να συλλέFουμε 
1 

πληροφορίες γLα την ΤουρκCα. ΧάρLς σ'ενα μηχανισμό της υπηρεσίας, 

όλα τα όμορα κράτη παρακολουθούνται αnο την υnηρεσCα και είναι 

ενήμερη αυτή ανά nάσα στιγμή τι γCνεται στο γειτονικό κράτος . 
) 

Για να καλjψοuμε το νότιο μέρος έnρεnε να γίνει κάποιο παράρτημα 

εκεC , i{αι το μόνο που μnο~ ήταν το παράρτημα. 
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Ji 
ΓLατί άλλο δεν δLκαLολογείταισε Fένη χώρα , τunLκά τοuλάχLστον. 

Το ΦεβρουάρLο του 1968 τοποθετήθηκα καL εμεινα στην ΚυρήνεLα 

μέχρL την εLσβολή . Μετά την αLχμαλωσία σuνέχLσα καL nαρέμεLνα 

άλλα 5 χρόνLα στην Λευκωσ ία. 

Ano δω καL πέρα ρωτήστε με όJL θέλετε σχετLκά με αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( , , ) , , , μ/~ 
Χρ Lστος Μnασαγ Lαννης : Λογω τη ς Lδ Lοτητας σας, ιυnηρε-

; 
τούντος στην ΚΥΠ, κατ ' αρχήν είχατε λαβεL πληροφορίες αnο κανέναν 

γLα το εnLκείμενο nραΕLκόnημα της15ης Iouλ(ou; ΒεβαLα αυτό δεν 
~ ι 

αναφέρετο ίσως στην καθ'εαuτό αρμοδLότητά σας . 

ΜΑΡΤΥΣ: Δύο σκέλη είναL οπωσδήποτε . Θα αναφεθρώ πρώτα στο nραFL-

κόnημα . 
.,,.,,.; 
~ ,---r,,o 

Κάθε nρωϊ το nαLδί (n~γαLνCi~λείο. ΕnεLδή έμενα στο ίδLο 

οίκημα nou μου είχε nαραχωρήσεL η unηρεσία ίΥ Lα λόγ,οuς σκοnLμό-

τητας 1 να μην αnομακρύνομαL , το nροσωnLκό ήταν λίγο καL · να εργα[ό-

μαστε nερLσσότερο καL ΥLα να είμαστε παρόντες πάντα, nήyαLνΘ. το 

nρωϊ στο σχολείο το nαLδί, κατέβαLνι.ι αnο την αγορά εάν είχε τίποτα 
1 

καL μετά ερχόμοuνα με το αυτοκίνητο . Αυτή η δLαδρομή ήταν 1- 2 

χLλLόμετρα . 'Αφησα(τΌ nαLδί στο σχολείο όπως γLνόταν κάθε μέρα , 
1 

να ήταν 8 με 9 καjακούσαμε 

_, f' 
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12 
αnο το ραδιόφωνο ότι κά:uι nαράF,ενο συμβαCνει. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Το κυ~ριακό ραδιόφωνο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι , το ΡΙΚ. Βέβαια η ατμόσφαιρα ήταν βαριά και σύννεφα 
1 

πολλά μαύρα. Πολλά συνεCητούντο ύστερα αnο την επιστολή του 
1 

ο/ Γκic Cι:κη ~( την απάντηση του Ηακαρίου και υπήρχε μια αν,σdχCα. Τόσο 

με συναδέλφους που συCητούσα κανένας δεν ηF,ερε την έκβαση που 
1 

δα uαταλήςει . ο κόσμος διχασμένος όσο και οι μονάδες. Αυτά ακού-

γοντας αnο το ραδιόφωνο έσπευσα και πήγα στο παράρτημα της :' · 

πρεσβείας ~.:αι επικοινωνήσω με την προϊσταμένη μου 

αρχή. 

\ 
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ΑΚ. 

1 / 1 Θ . ( Ε . Σ. ) /J, 22.10.1986 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρί.στος Μπασαγ ιάννης) : rτο1 ιά1 -ήταν η πρΌϊστανένη σας αρχ_ή , 

κόριε Σημαιοφοpί.δη; 

ΜΑΡΤΥΣ : Στη Λευκu-σί.α , στη Πρεσβεία , μέσα . 

Το κτ-Ιrιο της προϊσταμένης μου αρχ_ής ήταν ακριβι:-ς π ί.σu' από 

το Προεδρικό. Παλ·ιότερα οι Άγγλοι ε ίχ_αν εκεί, το Κυβερνε ί.ο και 

στο πίσu' μέρος υrτήρχ_αν καμμ ·ιά 5Οριά κτ-j\ρια γ ι α το προσu-πικό του 

Κυβερνείου. Του Κυβερνείου , όπu-ς θα λέγαμε του Προεδρείου . 

Σ 'ένοι. απ'αυτά τα κτf ρια στεγα(:όταν και η δική μας προϊσταμένη 

Υπηρεσί.α . Είχ_ε και άλλα δύο. 

Προσπάθησα να πληροφορη0ι:-, τι γίνεται και μ ου λέει ο J:,αγ-

ματάρχ_ης τότε και νόν απόστρατος 'fi:tF.ίαρχ_ος Ρουσσέτος Σιγάλας : 

" Δεν Fέρu' τίποτε και βάλλετα ι και το δ ικό μου κτiιριο εδι:- από 

σφαίρες Και όντu'ς το κτiιριο απ'έςu'. ήταν γεμάτο από σφαίρες , 

όπu-ς διεπίστ<.ι'σα μετά , · όταν πήγα και το είδα . Το τιροσu-τιικό εργα-

ζόταν μέσα . Ήταν τιερίπου 15 άτομα . Δεν ήF,ε ρε τίποτε να μου πει. 

· Ο , τι ακοόγαμε και μαθαίναμε από το ραδιόφu-νο . 

' Το απόγευμα πάλι προσπάθησα να μά,%-: Τι να κάνu-; Τι γραμμή 

να τηpήσ<.ι'; Να κάνu' καμμιά ενέργε ι α; Και μου είτιε: "Δεν έ χ_u' καμ -

μία διαταγή . Δεν Fέρu' τίποτε. Είμαι κλεισμένος μέσα . Μονάδες τιερ-

http://?.su/
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Γιατί,δίπλα στα· ιδια χτίι,ρια• ,ήταν χαι ένα στρατόπεδο, ήταν 

ένα τάγμα της Εθνοωρουράς. Έμπαινε κι 'έβγαινε κόσμος. Και μου είπε: 

"Δεν fέρ~ ~ιποτε 

Δηλαδή , η 1/πηρεσια δεν ει χε ενημ εpc,'δ'ε ί για το πραf, ι κόπημα. 

Και αυτό φαίνεται χαι από το χτ~ριο. ΜπορΌύσαν να σκοτ<.ι'θούν χαι 

' "" '~ 'δ 'ψ ' ' 'δ ανvρ<.ι'ποι. Για'Τ:ι/στσ ι ιο υ ος, ττ:ισ<.ι' απο μια χαρα ρα χαι είναι 

απέναντι τα χτ-~ρια. Αττ:ό το Προεδρικό εβάλ~ντο χαι οι σφαίρες κτυττού -

σαν τα παράθυρα χαι την πρόσοψη του χτ1ιρ ίου . 

Στην Κυρήνεια υπήρχαν χάτι αντιστάσεις μέχρι το απόγευμα. 

Ένας μάλιστα ανέβηκε σ"ένα τ[αν ί, ο 'ιε λt:,νη ς , μ'ένα πολυβόλο . 

Αυτές οι μιχροαντιστάσεις το απόγευμα γύριι' στι ς 4 . οο.:.s . οο'είχαν 

αρδ•εί . Έτσι τελείu'σε το πραf,ιχόπημα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ ιάννης) Με συγχι,'ρε ι τε. 'Είπατε αρχείά πράγμα-

τα για το παιδι σας , για το σχολείσ 1 για την αγορά, κ.λ . π ., αλλά σε 

εχείνο που σας εp&'τησα εγ&' δεν απανcτήσατε . Πληροφορίες για το πραf,ι -

κόπημα η Κ.Υ . Π. είχε πριν; 

ΜΑΡΤΥΣ : Όχι . Απ· ό,τι ςέρω εγώ. όχ ί, ~ 
/ . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Ούτε εσείς; 

ΜΑΡΤΥΣ : ·οχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Ούτε χαι το προϊστάμενό σας 

χλιμάχιο ; 
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ΜΑΡΤΥΣ: Δεν με ενημερd-σε κανένας. Θα μου το' έλεγε του:λάχιστον 

συγκεκαλυ~να, αν δεν μου τα' έλεγε με όλες τις λετιτομέρε ιες. 

Κάτι<.ι'ς θα με ενημέριι-νε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μτιασαγιάννης) Δεν 1είχατε, λοιτιόν. 

ΜΑΡΤΥΣ: · οχ ι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μτιασαγ ·ιάννης) Για την τουρκική απόβαση, τιότε 

αρχίσατε να έχετε τιληροφοpίες ,ιίηvΚ . Υ .Π και μάλιστα{'το κλιμάκιο 

Κυρηνείας 

ΜΑΡΤΥΣ: Η ατιοστοΥΙ.ή η δική μας; ήταν το 60 σd-μα με την 39 μεραρχία 1 

βασ ικά, αλλά και κάθε άλλος στόχος τιου ήταν εκεί . και η ·ατιοβατική 

τιου 

μονάδα/είχε σαν έδρα της την Μερσίνη με 2 τάγματα ττεζ;οναυτd-ν, 

τουτέστιν σύνταγμα. Αυτά· ήταν μονίμιι-ς εκεί , tf 1. 39 μεραρχία στην 

Αλεςανδρέτα και τ ο 60 σ~'μα στρατού στα Άδανα . Το 60 σd-μα είχε και 

την Sη τεθιι-ρακισμένη ταfιαρχία, η οποία· ήταν τιροσανατολισμένη στα 

1uριακά σύνορα . Η 39 μεραρχία· ήταν εκτός ΝΑΤΟ. · 'Ηταν εθνικός στρα-

τός αττοδεσμευμένος από το ΝΑΤΟ και είχε συγκροτηθεί μετά την έναρ-

ξη του Κυτιριακού το 1964 και ήταν προσανατολισμένη για την 

Κύπρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μττασαγ ιάννης ) Μετά την έναρfη; 

ΜΑ~ 1964 
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Ήταν εκτός; ΝΑΤΟ. Ξεχc.φιστές ασκήσεις, f,εχ<,.-ριστές διαταγές, 

ςεχc,.-ριστές εντο:λές ,Και · ήταν, · όττu'ς 'ε ίττα, αττοδεσμευμένη. Αυτή κάθε 

χρόνο· έκανε μία αττοβατική · άσκηση. Έίχε 3 συντάγματα,ι;το Ισλαχιγιέ, f,TO 

(,~ 
Οσμανιγ ' ιέ και/ Μαράς. ·Κάθε καλοκαίρι, Σετττέμβρη μήνα, κατέβαζε · ένα 

σύνταγμα, συγκροτούσε μία ταf,ιαρχία με τα όττλα υττοστηpίf;εu'ς και έκανε 

μία αττοβατική άσκηση αττό τη Μερσίνη ττρος; την ττλευpά της Αντιόχειας. 

Είχε σαν στόχο την 'Κύττρο. Ετιομένu'ς, κάθε 3 χρόνια σε · ένα σύνταγμα, 

ερχόταν η σε ιpά του να κάν.ε ι αττοβατ ική · άσκηση. 

Παpακαλουθούσαμε εττί .5 χρόνω όλες τις κινήσεις της μεραρχ_ίας 

και •ξέραμε ττολλ.ές λετττομέρε ιες;. 

'Είχαμε και το αεροδρόμιο της Αττάλειας. Αυτό, ήταν ένα ττολεμι-

κό αεροδρόμιο, το οττοίο σε ασκήσεις οττu'σδήττοτε εχρησιμοττοι>είτο και 

λειτουpγ-ούσε και θα ε •τίθετο σε ττλήρη λειτουργία, όταν θα χρεια{όταν 

για το k'υττpιακό. 

( Β ) 

http://tt???.??/
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/ 1 
' ·CΛ 

Και είπαμεWατωβατικές μονάδες οι οποίες εδρει'>αν στη Νίερσίνα 
/ 

ναυτικό αεροπορί ~ ,στρατόΕ;, 

~ν προσανατολισμέν6..S' για την Κύπρο. Πέντε χρόνια εγώ που '1Cι 

παρακολουθούσα αυτά ήf,ερα όλες τuς λεπτομέρειες των μονάδων. Από 
Ι • 

το 1964 αν θυμάμαι καλά τον Απριλιο κατεβά[ει ένα σύνταγμα ; 't'ο 141 
) 1 

κάνει μια βδομάδα ασκήσεις και το ανεβά[ ει, επάνω. π •ι::, \ . .. αρα: _ ενο, 

Μετά την άλλη βδομάδα το άλλο σύν't'αγμα 't'O 49 και τελεu-rαίο 'ND 50 : 

Αυτές τις ασκήσεις που έκανε κάθε χρόνο έχανc.i,ν όλα τ-α, σuντ,α:γματα 

της μεραρχίας. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΡΙ_ΆΝΝΗΣ ΤΟ '64 ή Ά7 4; 

ΜΑΡΤΥΣ Το 197 4, Επομένως, ~:ι,ά't' ι ά~λαf; ε . 
. / - . Ι ι 

Σr~;η_ σuνέχ·ε· ια ά,ρχ ισαν να, 

πετάνε αεροπλάνα με σμήycφχο;αντισμήναρχο, εττ: ισμη_ναγό ε-νώ οι εχ"" 

παιδευτιχές ασκήσεις συνήθως γίνονται με μικρούς αF, ι,ωματ· ικ·ο6ς για 

εκπdίδευση. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ποιό μήνα,i 

ΜΑΡΤΥΣ Λυτά Ύ ίνονται μεταΕύ Α,ττριλίου-συνήθως Μάϊο--και α,ρχw'v 

Ιουνίου. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ Πού το f, έρα,τε ότι, ή-~:αν σμήναρχοι, κο, ι, επισμη.,.-

ναγοί. Μαρτυρείτε κάτι το • οποίο είναι σο-
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βαρό. Πώς το f,έρετε; 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΠΣ Το ακούγατε από τους ασυρμάτους. 
) 

ΜΑΡΤΥΣ Διότι κάθε πιλότος λέει ποιος είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ ιάννης) Δηλαδή απδ τον αριθμό των αερο-

πλάνων που πετούσαν καταλαβαίνατε ότι ήταν σμ.ήναρχος επικεφαλής ή 

από πληροφορίεςj 
1 

1 

ΜΑΡΤΥΣ : Ο ίδιος ο πιλό1:ος λέει την ιδιο1:ητά του. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π:ΑΠΑΔΟΝΙΚ0ΜΚΗΣ 
\ 

Υπάρχει μιa μικρή: παρα1:ήpηση , Δεν λένε 

ονόμα't'α. Μπορει να ?-.ένε οι τούρκοι . Εμε-ίς τοuλάχιΨι'Ον δεν Ρ,έμε 

ποτέ ονόματα. Έχουμε κάποι.ο ~:ι.ωδικό "πράσινο -i:·•.r ή "κόΉ!κ,ινο 1.~•· , 

ΔΙΘΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. ; Συνήθως ~:ι.°Φριε Πρώεδρε, 1 αναφέρουν :τ,ον :τ,όπο :τ•ου 

στίγματος και τιποτε άλλο. ΙΤώς Ρ,έρει 1 λοιπόν1 η vπηρεσία 1:ι βαθμού~ 

είχαν αυτοί οι κυβερνήτες. 
1 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μ;πασαγ ι,άννης) 
) \, 

Τ')\ηροφορ[ε:ς είχ.ατε από πηγές 

σας. 

j 

ΜΑΡΤΥΣ Π~ηροφορίες αυθεντικές προερχόμενες από αυΤσιύς. 

ΠΡΟΕΔ'ΡΟΣ (Χριίστος Μnασαγιάννης} ; Μάλιστα, Συνεχίστε παρακαλώ } 

ΜΑΡΤΥΣ 

,r,l[V 
Ένα άλλο Τhολύ σημαν't' ικό.Το ραντάρ TOU Ανεμορίου/ήταν 
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{1 ,,. 

οωτρατείας. Ζητούσε κάτι υλικά εκστρατείας για τα οποία ο αρμό-

rΟ ' ΓU 
~ yofv\ διος των Αδάνων δεν ήF,ερε ,.itαι αφού πολλές/επέμενε) ο διοικηηΊς; 

/l, .J ιfαντισμήναρχος 1 του ραντάρ 1 του λέει 11 τ ~ τα θέλεις τα υλικά εκστρατείας 1 
lMV ,Ι) ) 

κάτι σκηνές και λοιπά.~αι είπε ·,fχω μια διαταγή από το αρχηγείο να 
ιΙ 

τα παραλάβω και να , ,. αναφέρω, Μια άλλη ένδειf,η. 

Ολοκληρώνοντας τις αποβατικές ασκήσεις η 39 μεραρχία1 αν θυμάμαι 

καλά πρέπει να ήταν 15 ΙΌυνCου/ βyαίνε· ι μια διαταγή~οποCα α1ιαyο.,. 1 . 

ρεύ\'51ιlο!Ι · cη 1.δειcς από το στρατιώΤη ,μέχρι τον σ•'t'ρz;;;:ryγό ,γ;~ιοι, απόμακρύν.,.

r.n«"; ;u 

σεις από φρουρά,4παγορεύεται, -~-~--·.fτους αΡ,ιωματι,κούς έστω από φρου .: 

. ( ./ _// " \. ρά, σε φρουρά, #,αι όταν κάποιος φα;γματάρχ_ης ,~;•ου 49 σvντ,άγμα,τ,ος βρέ,, 

-t({ν 

θηκε σcrην Αλεξανδρέcvα ζ;ητούσε ο •·μέρα,ρχ,ος την κεφα!!..½~ίl π, G. να,κ·~; του 

ο'α V, ' 

ταγματάρχη και τ'Ου διοικητή συντα:γμα;υάρχου~βρέ0ηπε, σ;υην ΑλεΡ,αν.,.-

ο(•f'ό ~ .!:v 
δρέτα σε μι,α ~· . /ΊΟ χι,λιομέτρων,. Απαγορευότ'αν έση:ω και 

βα,ση αν δεν ήf,ερε ο μέραρχος. ',Γί άλλη δι,αvα:γή 0ελσ;υε t :Απάγ ορευό.,. 

ντουσαν ,γενικώς οι. άδειες και οι ·μεη;·α,κινήσεις και οι απομακρύνσεις 

από crι ς φρουρές. Ο χρόνος κυλούσε , . ,. 

http://g.?a/
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:t t,1 --· 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ. Πότε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Κύριε Κουτσογιάννη, σας παρακαλώ1 

ας μη διακόπτετε. Το "πότε" ήθελα να το ρωτήσω και εγώ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ. Στις 15 : Ιουλίου; 

ΜΑΡΤΥΣ. Στις 15 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Ήταν Ιούνιος πάντως. 

Φθάσαμε στον Ιούλιο, στα γεγονότα του ττραςικοπήματος. Πολλές 

άλλες λεπτομέρειες. Δελτία φύγανε πολλά καθημερινώς για την κατά·: 

σταση της μεραρχίας, η οποία ήταν εν επιφυλακή. Δεν ήταν, όμως, 

μόνο η 39 μεραρχία. Αυτή η διαταγ ή αφορούσε όλον τον Τουρκικό 

στρατό. 

Τις πρώτες δύο μέρες, Δευτέρα και Τρίτη υπήρχε παράςενη σιγή 

τόσο στους Τουρκοκυπρίους, όσο και απέναντι. Καμιά κίνηση. Την 

Τετάρτη συγκροτήθηκε μια σύσκε~η στη Μερσίνη με τον επιτελάρχη 

του ΣΤ' Σώματος, το Διοικητή του Τάγματος Μηχανικού του Σώματος, 

το 3ο Γραφείο της 39 μεραρχίας, το Διοικητή του 50 Συντάγματος και 

το Διοικητή πυροβολικού αμέσου υποστηρίςεως, μία μοίρα που ήταν 

εκεί, γιατί κάθε σύνταγμα είχε τη μοίρα υττοστηρίςεως δίπλα, δεν 

είναι όπως σε μας. Αυτοί όλοι κάνα~ε μια σύσκεψη στη διοίκηση, απο-

βατικών μονάδων που 
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(ΧΜ) 

-------
ΓΕΩFΓΙΟΣ ΠΕΡFΑΚΗΣ. Κύριε Πρόεδρε αν μου επιτρέπετε πάνω στη δια-

; Ι 

δικασCα - ~α ή%ελα να πω τα εξής.Για· τό σημεCο πριν απο ττ~ 15 

του Ιούλη - απο κεC και πάτω ,&α μας πει βεβαCως ο κύριος μάρτυς 

πάρα πολύ σημαντικά πράγματα πιστεύω - έχει τη δυνατότητα να μας 

πει πιστεύω 6σcι κανεCς άλλος μάpτυρας όσοι, και αν εξεταστούν ... Rδη 
7 / 

άρχισε το ~έμα πάρα - -
1 

πολύ καλά και μας εCπε.τι γινόταν μέχρι, , 

τις 15 ΙουλCου. Θα ή%ελα να παρακαλέσω κύριε Πρόεδρε στη συνέχεια 
Ι / / 

χωρCς να παραμελήσουμε τα γεγονότα απ6 τις 15 Ιούλη και, ύστερα/ 

ο κύριος μάρτυς να μας αναφέρει 6,τι γνωρCζει, και νομCζει, ότι έχει, 

~έσν;. μ αυτή την υπό-&εση.Θα έλεγα να μας πει λεπτομερώς και, σχολα-

σ;ικώς ~τι γνωρCζει. 

ΠΡΟΕΔFΟΣ( ΥρCστος Μπασαγιάννης) Πριν απο τις 15 ΙουλCου έχετε τCποτε 

άλλο να προσ~έσετε κύριε μάρτυς; 
Ι 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΥΣ. Και χρονικά παλι6τερα1 κύριε Πρόεδρε. Και πριν 

ένα χρόνο και πριν δύο χρόνια αν νομCζει ότι κάποια πράγματα έχουν 
Ι 

κάποια σχέση. 

ΜΑΡΤΥΣ. Αν υπά ρχει κάποια ερώτηση και ξέρω να απαντήσω. 
/ 
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3/1 Ζ (ΧΜ) 22.10.1986 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρCστος Μπασαγιάννης) Υπάρχει μCα ερώτηση.Αυτά που λέτε 

που εCναι πράγματι σημαντικές ενδεCξεις έγιναν πριν απο ης 15 

ΙουλCου.Αυ τές τLς ενδεCξει,ς τι.ς αναφέρατε εσεCς; 

ΜΑΡΤΥΣ. Σας εCπα 6τι αυ-&ημερ6ν φεύγουν δελτCα και δρομΘλογούνται, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρLστος Μπασαγιάννης) Σε ποιόν; 

ΜΑΡΤΥΣ. Πώς γινόταν η δLανομή; Εγώ εCχα τηλετυπLκή επι.κ0ι.νωνCα 

με τη .ΛευκωσCα , 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρCστος Μπασαγιάννης) Δηλαδή με τον κύριο ΣLγάλα; 

ΜΑFΤΥΣ .ΝαL, 

j 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρCστος Μπασαγιάννης) Τι βα,&μ6 εCχε τότε; 

ΜΑΤΤΥΣ. Ταγματάρχης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρCστος Μπασαγι.άνης) ΣεCς τL β α-&μό εCχατε. 

ΜΑΡΤΥΣ. Υπολοχαγός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρCστος Μπασαγιάνη9 

εCπατε 1 τα αναφέρατε εσεCς. 

Μ.ΑΡΤΥΣ. ΕCχα υποχρέωση •••• 

Όλα αυτά,λοι.π6~ που μας 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χ ρCσι-ος Μπασα.γιάννης) Δηλαδή 6τι απαγορεύτηκαν οι άiειε~ 

6τι έγιναν αυτές Φι. αλλαγές τον τελευταCο καιρ6,αυτά 6λα τα αναφέ
ι 

ρατε , k. αι κάνατε χαρακτη~Lσ ότι αυτά εCναL ενδεCξεLς ετοLμασLών ';\ ιn (ψ Jι 1 •. " W 1 !' ( !:__ ,,./.:' ' \ . 
V'-''--" / '--- .;-"!-

! \ . 
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4/1 Ζ (ΧΜ 22.10.86 

j3 
εναντCον της Ελλάδος εναντCον της Κύπρου1" 

) 

ΜΑΡΤΥΣ. Σε 6ποLο απ' αυτά τα ι;:rτοιχεCα χρεLαζ6-vιιν εCχε μCα παβά-

γραφο γLα σχ6λLο. 

1 
ΠΡΟΕΔFΟΣ( ΧρCστος ΜπασαγLάννης) TL σχ6λt.ο κάνατε} 

ΜΑFΤΥΣ. · ΟΘ'άκι.ς π.χ. ήταν για τα υλικά ·=---- εκστρατείας 

του ραντάρ. έκανα ένα σχ6λι.ο,., 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρCστος Μπασαγιάννης) Αυτά τα σήματα με τα σχόλι.α τα 

έπαι.ρνε ο κύρι,ος Σι,γάλας. ~αL τ~ τα έκανε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Απ 6τL ξέρω ένα δt.δ6ταν στο ΓΕΕΦ ,ένα έμενε στην ΠρεσβεCα, 
) ,,, 

ένα στην ΕΛΔΥΚ καL ένα αντίγραφο στην Α~ήνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μπασαγι.άννης) Οταν λέμε 

ΜΑΡΤΥΣ. Την ΚΥΠ , 

i 
Α~ήνα τL εννοούμε· 

/ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρC στος Μπασαγι.άννης) Αρχηγ6ς της ΚΥΠ t6τε εδώ Θ"την 

Ελλάδα ήταν ο κύριος Στα~6πουλος; 

ΜΑΡ!GΥΣ. Ναι, , 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ΧρCστος Μπασαγιάνvης) Συνεπώς η ΚΥΠ τουλάχLστον 
) 

- καt. της Κύπρου καL της Ελλάδος- εγνώρι,ζε όλα αυτi που λέτε 

τώρα εσείς. 
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5/1 Ζ ΧΜ 222.10.86 

ι 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧpCστος Μπασαγιάννης) Πριν απο τις 15 ΙουλCου , 

ΜΑΡΤΥΣ. Πολύ πριν, 

ΠΈ'ΟΕΔΡΟΣ( Χριστος Μπασαγιάννης) Λέτε να μη~τα γνώριζε η ηγεσfα 

,ων Ενόπλων ΔυνάμεωνjΜετεβιβάζοντα; 

και αυ~ημερ6ν ορισμένα. 
Ι 
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(Ζ) 1/1 Δ (Θ.Σ.) 22-10-98 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Δηλαδή , η υπηρεσία των 

Ενόπλων Δυνάμεων ήςερε στις 15 Ιουλίου και πριν από τις 15 

Ιουλίου από σας 1 ότι κάτι γινόταν από την πλευρά της Τουρκίας, 

Έτσι δεν είναι 

ΜΑΡΤΥΣ . Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Ποιά κρίση κάνετε για το 

γεγονός ότι, ενώ όλα αυτά τα ήςερε , διέταςε , αν το δ ιέταςε, 

την εκτέλεση του nραςικοπήματος 

ΜΑΡΤΥΣ . Θα μου επιτρέψετε να το πω λίγο αργότερα 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης ). Ναι, να το πείτε λίγο αργό

τερα. 

, 
ΜΑΡΤΥΣ . Αν υπάρχει καμμιeι. εpώ~:ηση για το διάστημα μεταςύ Ιουνίου 

και Ιουλίου σχετικά με το εσωτερικό , να απαντήσω 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Συνεχίστε, κύριε μάρτυς 

ΜΑΡΤΥΣ . Τις πρώτες δύο μέρες, όπως είπαμε , είχαν σιγή οι 

εντός της Κύπρου δυνάμεις των Τουρκοκυπρίων και των Τούρκων , 

η ΤΟΥΡΔΥΚ και οι άλλες . Οι Τουρκοκύπριοι εργάτες που δούλευαν 

σε ελληνικές επιχειρήσεις και δουλειές δεν ήλθαν . Δευτέρα και 

Τρίτη ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στο θήλακα και ανέμεναν οδηγίες. 

σύσκεψη και αν θυμάμαι 
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Δ ___f~ . .L..) ___ __,2'""2,....-_,.l Ο -8 6 

2( 
καλά ήταν 12 η ώρα όταν ήλθε ένα σήμα, μια διαταγή του Σωματάρ-

χου 1 να εγκαταλείψουν οι αςιωματικοί τη σύσκεψτ1, ό,τι έκαναν 

έκαναν1 και να nάνε το γρηγορότερο στις μονάδες τους και θα λά-

βουν εντοΜ.S αnό τη Μεραρχία . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Την Τετάρτη 

ΜΑΡΤΥΣ . Την Τετάρτη . Σε λίγες ώρες έφθασαν στις μονάδες και 

εδόθη αnό τότε η διαταγή προετοιμασίας. Δηλαδή η 39 Μεραρχία 

συν το 60 Σώμα Στρατού . Το 60 Σώμα Στρατού είχε την 5η Ταςιαρ-

χία και τη Μεραρχία. Για εκείνη δεν ςέραμε γιατί ήταν nροσα-

νατολισμένη στα Συριακά σύνορα . Η 39 Μεραρχία όλη , συν τα 

δύο Τάγματα μηχανικού της 6ης Μεραρχίας1 άρχισαν να ετοιμά~ονται 

αnό τότε , αnό την Τετάρτη . Κάπου εδώ πέφτει ' Αρχισαν οι 

ετοιμασίες 

Πρώτο πήρε εντολή το SG Σύνταγμα . Του είπαν να πάρεις 

το Σύντα~~ά σου και να κατέβεις στην Μερσίνη . Και εν συνεχεία 

το 14 και το 49 . Η Εnιλαρχία Μέσω/Αρμάτων , η ΕΜΑ 1 ήταν στο 

49 Σύνταγμα και έnρεnε να κατεβάσει μία ίλη για νατΕθεί υnό 

διοίκηση 1 σαν όnλο υnοστηρίςεω~στο 50 Σύντα'!fα, το οποίο θα 

γινόταν τακτικό συγκρότημα το οποίο και έκανε την απόβαση . 

Εδόθη ένας λόχος μηχανικού, όnως ςέρου~ε , ένας υγειονομικού/ 

~ ~ 
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3/1 Δ (Θ.Σ.) 22-10-86 

2Ί 
διαβιβάσεων , κ . λτι. , τα όπλα υποστηρίςεως Έπρεπε να πά~ι αυτή 

η ίλη , αλλά δυσκολεύτηκαν στα βαγόν ια,Από το γεγονός αυτό; όπως είχα 

επισημάνει 1 δηλαδή το ότι δεν είχc έτοιμα βαγόνια το 49 Σύνταγμα 

και δυσκολεύτηκε για τα υπόλοιπα 40 άρματα επειδή καθυστέρησαν τα 

βαγόνια να έρθουν , συμπεραίνεται ότι έπρεπε να έχουν επιταχυν-

κάνει 
θεί τα γεγονότα. Αυτοί είχαν/ήδη ενέργειες. Αλλά το γεγονός ότι 

το 49 Σύνταγμα δεν είχε βαγόνια να φορτώσει τα 15 άρματα ,την 

πρώτη ΙΜΑ για να στείλει στο 50 Σύνταγμα, σημαίνει ότι κάπου 

έχουν επιταχυνθεί τα γεγονότα 

Συγκροτήθηκε το 50 Σύνταγμα και έφθασε στη Μερσίνη και 

τώρα σταδ ι ακώς κατεβαίνουν τα άλλα Συντάγματα . ·Ένα σήμα που 

ήλθε στη Μεραρχία 1 ~ητούσε δυο αςιωματικούς και μερικούς υπαςιωμα-

τικούς αλεςιπτωτιστές , οι οποίοι κατά το παρελθόν ήσαν αλεςιπτω-

τιστές, έφυγαν από την Μεραρχία αλεςιπτωτιστών και τώρα, όπως 

απεδείχθειJέπρεπε να επανδρωθεί 100% . Ζητούσαν από όλες τις μο-

νάδες και από το 39 να πάνε να παρουσιαστούν στο Καϊ~ερί , στην 

Κα;,σάρεια , που ήταν η Ταςιαρχία αλεςιπτωτιστών . Και ένας διοικη-

τής ~ υντάγματος αντέδρασε . Είπε 

αυτοί μας παίρνουν;" 

\ 
\ 

"Εμείς ~ητάμε προσωπικό και 
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(Δ) 

1/ 1 Κ . Μ, Μ,Α, 22. 10 . BC -------------------------------2 t 
Γ-αι απαντC:, : Και αυτοί την ίδια αποστολή θα έχουν με εσάς . Δεν θυμάμαι 

τώρα αν ήταν την ίδια μέρα ή την άλλη . Εδόθη διαταγή ότ ι θα έλθουν στο 

~,.,[/:,'"3, 
εκ~νωθέν στρατόπεδο του 50 συντάγματος γύρω στις 5 . οοοΡοrοποCοι έχουν 

....._,; ι 

συγκεντρωθεί. Δεν Εέρω αν είχαν σJγκεντρωθεί από τις άλλες μονάδες ή 

τους ειχαν επ ιστρ~τεύσει, Το πιθανότερο όμως είναι ότι είχαν έλθει από 

άλλες μονάδες για να συμπληρωθεί η μcραρχία γιατί ήταν κατά 75 %- 80% 

σύμnληρωμένη 
"-"''~ 
,-να είνα~ συμπ~ηρωμένη πλήρως και μ'ένα συνταγματάρχη 

διοικητ ι κής μερίμνης,ο οποίος καθόρις;:ε πόσο πρpσωnικό θα πάει σε κάθε 

σύνταγμα , μάλλον σε κάθε μονb.δα . 

Κατέβηκαν και τα υπόλοι :cα συντάγματα 1 δηλαδή το 14 πλησ'ιας:ε ΠΡΟs. 

την nαραλία , γιατί έφυγε από την ΑλεΕανuρέτα η μεpαμχίο li:,a,ί, ,;ήγε στην 

~u-, 
Μερσ1/)νη 1 γ,ατC¼αv ο αποβατικός χώρος και τα αποβατιJcά σκά.φη, ό,ότ , 

Δεν ήταν ως φαίνεται κατάλληλος ο χώρος της Αλες~νδρέτας. 

ιrι.: 

'Ενα δεύτερο γεγονός τώρα , όnωςντα βαγόνια·.tπειδ~ η ηαραλία δεν 

μπορούσε να χωρέσει αυτές τις μονάδες και τα αποβατικά,πήρε εντολή ο 

διοικητής του τάγματος μηχανικού του bώματος να κατασκευάσ~ι καταλλή-

λωι την nαραλία.k'αι αυτός είπε ότι είναι αδύνατον γιατί υπάρχουν nερί
J 

τιου 1.000 δένδρα, πώς {i}α τα 1,1.όψω ; Πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο χώρος ; 

)<αι του είπαν,filάρε εργαλεία , μηχανηματα 1,1.αι 'κόψτα όλα . Τώρα αυτό το 

γεγονός~ προ της Πα της Τετ~ρτης και της 

http://�??b.da/
http://s??.f?/
http://1.a?/
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/'J ,,,,-

2/ l Κ .Μ. Μ.Α. 22.1 0 . 86 

1 

ΠεμnτηςJ αυτό το 2ήμερο ~ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ~Ιnασd~γιάννης)" • Ημερομηνία παρακαλώ, Γιατί από την 

Τετάρτη ως την Παρασκευή είναι πολλές ημέρες. 

ΜΑΡΤΥΣ. Αφού είπαμε ότι την Τετάρτη είχαμε 17 του μηνός αυτό θc', σuνέβει 

μεταςύ Τετάρτης και Πέμπτη ς γιατί τη ν Παρασκευή τελείωσαν την 

' 
επιβ ίβαση . 

ΠΡΟLΔΡΟΣ (Χρίστο5 ~1nασαγιάννης). Δηλαδή, λέτε ότι έγινε στις 17 και 

στις 18 του μηνό~ . 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα . 

Τώρα από τις άλλες πλευρές : Κατέβασαν κάτω 90.0QO τόνοt,ί πυρομα

χ ικών, με τόσα δρομολόγια ,με τόσα αuτοκίνηταJγιατ(* του ς όρχους 
πυρομαχικών τούς κατέβασαν κάτω , Επίσης κατέβηκε το τακτι Ηό στρατηγείο 

της στρα--.;,:ιάς και ένα κλιμάκιο του ΓΕΣ J το πρώτο) δεύτερο 1 η:..ιίτο 
#"'Ό 

και τέταρ-

rE.11.J.~ 
το , ~~~ "( Ου ΓΕΣ, δεν ςέρω αν ήταν το πρώτο στα 'Αδανα, 'Ηλθε από ~-!> ;cJ tfe(

d, fT 121 14 "ί 
1~31 ,ua-1 
1(};,e,,,'ϊl•9cιί'2! ~; στραΖια 
cπ ,,._fff}4(-; 

το τα~τ ικό στρατηγείο στα Άδανα .kαι αυτά τα στρατηγεία 

G#(
~ft ή ταν εκεί.fι, α το συντονισμό των μονάδων που ήλθαν στην Μερσ~νη , σuγκpο-

~j }/ τήθηκε ένα στρατηγείο με ένα ταΕίαρχο,τον οποίο έφεραν από Ηάτιοv αλλού 

και ο οποίος σuντόνι~ε όλες τις μονάδες που θα εnιβιβα~όντοuσαν στα 

πλοία. Χαλασμός , χαμός, γινόταν με τις μετα~ι ινήσεις και τ ι ς nροετοιμασί~~ 

~ · 



42 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

3/1 Κ.Μ. Μ.Α. 22.10.86 30 ---- ,----------------- ----------------

Να πω και κάτι άλλο ακόμα-από λεπτομέρειες που θυμάμαι-και που 

έχει σημασία: Λέει ο επιτελάρχης της μεραρχίας 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Πο ιός, 
J 

ΜΑΡΤΥΣ . Ο επιτελάρχης της μεραρχίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) . Της τουρκικής; 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλ ιστα, tια την 39 μιλάμε πάντα. 

" Λi~~J :Θα σας έλθουν κάτι αμερικανοί , για να δουν, μη τους βάλε τ ε σε 

στρατόπεδα , nροσπαθε ίστει\,Ο. τους απομακρύνε τ ε '; Δεν ήθελαν να τους 

δουν ούτε οι αμερικανοί)αλλά ούτ ε μπορούσαν να τους απαγορεύσουν. 

Έδωσε ρητή εντολή στ ι ς μονάδες να μη τους αφήσουν να πλησιάσουν . TouJ 

ΙJ) ι t, 
είπε: eσο μτιορεί τε αψήστε τουg μακρυα. 

'~ π , ,, 
Ήλθε η Παρασκευ~ ιφορτώθηκε στο Ερκιν το αρματαγωγό ,, το 50 

σύνταγμα όπως είπαμε τα όπλα νποστηρίςεως.kαι ο διευθυντής του 3ου 
) 1 

επιτελικού γραςJ ε ίου της 39 μεραρχ ίας1 έστειλε το σήμα1 ποιοί εί ναι ετιάνω. 

Ηια τιαρένθεση ακόμα: Όταν εφόρτώνα:ν · τα νλικά οι μονάδες, 

\I , ,ι 

είτιε;Μ,ην τιαίρνετε ά~ρηστα αντι κείμενα, πάμε για εκστρατεια, ότιως θα 

/ 

' r' ι,.40.Vw 
λέγαμε 1 ςερω γω)για τις σόμτιες_fιατί είναι~κό της μονάδας_ι,ςαι ετιε ιδή 

φεύγ ειη ~Άμονάδα θα τιρέπει να φορτώσουμε κα ι ένα τραπέζ;ι ή μια σόμπα 

'' έ ,, , Ένα άλλο τιάλι ,ιρυτι ~;ογραφημένο σήμα δεν στιαyε και ζ;ητουσε 

κρυϊίτογράφος από τον~, για μια τιαράγραφο_Και 
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4/1 Κ.Μ. Μ . Α. 22.10.86 

Ji 
απαντώντας ο άλλος στα ανοιχτά ανέφερε την επιχείρηση στην Κύπρο 7δυο 

γραμμές βέβαια. Λέει να είναι γεμάτα τα αυτοχίνητα 1διότι 5α χρειαστεί 

μετά το χατεβασμα και κίνηση . Πήραν και εφεδρική βεν~ίνη σε βυτιοφόρα, 

Να έχετε όχι κοντομάνικα α'λ}J/μαχρυμάνικα 1 διότι 5α έχουμε και έρπη!'. 

Και αυτά τα λέω-για να ολοχληρώσω~τι πήγαιναν για εκστρατεί α .kαι όταν 

ολοχληρώ5ηκε η εn~βίβαση του 50 ταχτικού συγκροτήματος κάπου 2,500 
J 

~ρέτιει να είχε ανέφερε λεπτομερώς τι οπλισμό πυρομαχικά και υλικά 
) ) ) 

γενικά ειχε στο Σώμα. 
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( κ) 

1/1 ΒΑ (Γ.Π.) 22 .10.86 

(κυρίου μάρτυρος συνέχεια). 

Και στις 5 η ώρα - πρέπει να ήταν 5 - την Παρασκευή το αnό/ευμα)εδόθη ._, 

διαταγή κινήσεως από τον αρχηγό στρατού ο οποίος ήταν στα Άδανα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Μέχρι και της 5η ώρας 

της Παρασκευής, δηλαδή της 19ης του μηνός, εσείς είχατε συλλάβει όλα 

τα σήματα και ακόμα και εκείνο που έλεγε ότι πάμε για εκστι=τεί'α . και 

ο'Ι-' 1-'(, 
να έλθουν ~ντομάνικα κ.λ.n. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι. Βέβαια τα κοντομάνικα είναι λεπτομέρεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος'Μhασαγιάννης): Αυτά τα σήματα τα μεταβιβάσατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Είχα μετρήσει τη ν τελευταία ημέρα πόσα πληροφοριακά δελτία 

έστειλα και ήταν 18 ή 19. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Είπαμε στο ·✓nρο'ίστάμενο σας στην 

Πρεσβεία. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Τί σας είπε; Δεν σας έδωσε καμ11ία 

εςήγηση. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν δίδεται ποτέ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Ανώτερο κλιμάκιο ήταν. 

ΜΑΡΤΥΣ: Και σ'άλλες καταστάσεις μας tητούν διευκρινήσεις και δίδουμε 
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33 
διευκρινήσεις . Δεν απαντούν,διότι δεν χρειάCεται . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) : Τον κύριο προϊσταμενό σας τον είδατε 

μέχρι τώρα ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Πολλούς είδα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγ ι άννης) : Τί σας είπε ; Είχε λάβει αυτά τα 

σήματα , τα είχε αςιολογήσει ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Θα έλθει η σειρά . Να τα πω λίγο αργότερα ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης ): Δεν ςέρω . Μπορείτε να τα πείτε και 

αργότερα . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ : Μία συμπλήρωση θα ήθελα να χάνω κύρ ι ε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Ορίστε 1 χύριε Παπαδονιχολάχη . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: Τα υπόλοιπα συντάγματα επιβιβάσθηκαν επί 

1 

πλο ί ων πέραν του 50ου συντάγματος; Τα υπόλοιπα είχαν επιβιβασθεί ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Έκοψα επαφή )γιατί πιάστηκα μετά αιχμάλωτος . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ : Στη φάση της επιβ ί βασης . 

ΜΑΡΤΥΣ : · οχι. Το πρώτο χύμα ή ταν το ·,:pO ταχτ ι κό συγκρότημα . Αυτά ήταν 

ι 

την Τρίτη , οπότε εγώ ήμουν ήδη iUιΧfι,;ι),""&-11'> . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) : Εσείς πότε συνελήφθητε ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Ακριβώς στ ις 22 του μηνός . 
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J'f 
. JΓ'ΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε/ ας τον αφήσουμε να τα πει, με τη 

σειρά που θέλει,. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ας τον αφήσουμε κύρι,ε πιτrοεδρε/να τα πεί 
/ 

με τη σει,ρά που θέλει,. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγι,άννης): Κύρι,ε Δασκαλάκ;/εκνευρίζεσθε τόσο 

) 
πολύ εύκολα και, φέρνετε σε δύσκολη θέση και εμένα. Υποθέτω ότι, παιζω 

κάποι,ο ρόλο και, εγώ εδώ πέρα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Μα}δεν μι,λάω για σας, μι,λάω γι,α μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Σας παρακαλώ, δι,ότι, δεν υπάρχει 

κανένας ι,δι,αίτερος λόγος εκνευρι,σμού εδώ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Νομίζω ότι έχω δι,καίωμα να κάνω την κρίση μου 

πάνω στον τρόπο που εςετάζουμε τον μάρτυρπ. Και σας παρακαλώ εσάς σαν 

πρόεδρο ίνα μας συστήσετε να pη διακόπτουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Βέβαια/η παρατήρηση αυτή του κυρίου 

Δασκαλάκη είναι σωστή1 να μην υπάρχουν διακοπές. 

Λοιπόν 1 φθάσαμε στις 5 η ώρα την Παρασκευή. Μέχρι τότε ήσασταν 

σε πλήρη δράση από πλευράς λήψεως πληροφοριών. Έτσι,; 

ΜΑΡΤΥΣ: Παρακολούθησα τη νυπομπή αυτή καθ'όλη την διάρκει,α. Το 

6,i f1 ι1Χ. 

τελευταίο ~δωσε ήταν 12 η ώρα. 
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νύκτα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: 19 nρος 20. 

1 
ΜΑΡΤΥΣ : 19 nρος 20 . Και nροσnαθούσαμε να &ούμε nου θα κατευθυνθεί 

μετά το Ριζ;οκάρnασο/nρος τα δ~[i;ιά/ή nρος την nλευρά της Κυρήνειας. 

Κατευθύνθη nρος ημάς/nρος τα βόρεια της Κυρηνείας)και το nρωϊ 4.30-

4.45 - με το nρώτο φως το nαράρτημα ήταν 300 μέτρα αnό την nα-

ραλία-είδαμ~τον τουρκικό στόλο, τα καfάβια τα nολεμικά)ένα χιλιόμε -

τρο μnροστά , ,αnό εμάς και ταυτόχρονα τα αεροnλάνα 

άλλα 

να nετούν nάνω 

αnό εμάς ακριβώς καιrν;:- κατευθύνονται nρος το εσωτερικό του νησιού 

και άλλα να βομβαρδίζουν στόχους στην nαραλία. Δε!;ιά;όnως κοιτάμε 

την Κυρήνεια/ήταν μια μοίρα nεδινού nυροβολικού και αριστερά)κάτω 

αnό την Λάnη&ο)ήταν μια μοίρα αντιαρματική με 18 nυροβόλα. 

είχε αnοστολή να είναι στον αnοβατικό χώρο. Η άλλη μοίρα είχε συμnλη-

ρωθεί μετά, δηλαδή όταν ήμουν εγώ εκεί . Τότε ήταν μια nυροβολοpχία 

και έγινε μοίρα nρο ενός-δύο ετών . Εκείνη η μοίρα nου ήταν κάτω αnό 

την Λάnηθο)ή ταν με διοικητή κάnοιο ταγματάρχη Ντόκο . _ 
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Jζ 
Η αuοστολή της' ήταν να έρθεL στο 5-6 μίλL , στο βόρεLο 'μέρος. 

'Ξέχασα να σας Πu" ότL παλαLότερα, δεν F,έρι.ι' πότε ω1:ρLβC:-ς, πLάσανε 

τον υποδLΟLκητή της ΤΟΥΡΔΥΚ να χαρτογραφεί την παραλία της Κυρη-

νείας εΚ'εί στο 5ο μίλL. Το δημοσίευσαν καL OL εφημερίδες τότε. 

Το κακό' ·ή ταν ότL εvC:- όλοL oL ΤουρκοκύπρLοL καL oL ΤούρκοL μπο-

ρούσαν να κυκλοφορούν σε ' όλα τα ~.ιέρη της Κύπρου με πολLτLκά φυ -

σLκά, να ακούν , να σημε 'LC:'νουν, να συλλέγουν 'πληροφορίες καL να 

χαρτογραφούν, εμ'είς δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Αυτοίa έκαναν 

καL μπάνLο καL έβρLσκαν καL το βυ0ό καL μπορούσαν να βρουν ποLά 

παραλία ήταν πρόσφορη γ Lα την αrιόβαση. 'Ξέρανε λεπτομέf)εLες καL 

μπορούσε να έλθεL · ένας δLΟLκητής μως μοvάδος αττό την Τουρκία 

' ή ένας αςLιι'ματLκός 1που πρC:-τος θα· έκανε το προγεφύριι-μα 1 να δεL την 

παραλία απο κοντά. Δηλαδή , , όπι.ι-ς >μάθαμε αττό έναν ΠLλότο, αυτός 

' ήλGε στην Κύπρο, πέρασε έr;ι.ι' αττό ορLσ'μένους στόχους καL έκανε 

αναγνC:-ρLση . ' Ήταν πολύ 'Εύκολο. ' Όταν άρχ Lσε ο βομβαρδLσμός κό -

\ 
πηκε καL το ρευμα , οπότε εyC:, αχρηστεύθηκα . Το δLκό μας κλιμάκLο 

αχρηστεύθηκε κατά 80 %. Τότε άρχLσε να φλέγεταL όλη η περLοχή 

αττό τον ΆyLo ΑμβρόσLο που έβλεπα εyC:,, νέχρL κάτι.ι' αττό τη Λάπu.'Ίο 
Γι 

όλη η πλευρά του Πενταδακτύλου καL τα στρατόπεδα. 

) •Ξέχασα να σας Πu' z 
0/4ι\ιL--J 

δLεττίστι.ι-σα ότL 
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------------------------

έχουμε επικείμενες ε!:;ελί.!;εις και θα· έχουμε δυσάρεστα γεγονότα με 

την Τοuρ1:,,ία, την Πέμπτη πήγα στο διοικητή του τακτικού σuγκροτή-

ματος αντισυνταγματάρχη Μιχόποuλο και του λέu' "βάσει σχε6ίοu προ-

βλέπεται να δ<l-σε ις σε '))ένα ένα αυτοκίνητο,~ 0έλu'". Εν τu' μεταςύ, 

'όταν μπήκα μέσα στο στρατόπεδο είδα nαnάδες, μητροπολίτες, πολίτες1 

· όλους α•f,ύριστοuς, στρατι<l-τες κακ<l-ς ενδεδuμένοuςiποu μου 0ύμι[.αν 

Αφρική. • Ήταν Πέμπτη γιατί προηγήθηκαν οι πληροφορίες που σας είπα. 

Μου λέει τότε: "Πάμε μια χαρά ". Δεν θυμάμαι ακριβ<l-ς τα λόγ ι α του . 

Εννοούσε • ότι το nρας ικόnημα εδραι<l-θηκε και δεν unάρχοuν αντ ιστά-

Δεν ε(πα τίποτα, γιατ, 

σεις και όσες υπήρχαν• έχουν σταματήσϊί"':v'~αγορεύεται να δίνουμε 

πληροφορίες στις γειτονικές μονάδες• ή οπουδήποτε αλλού, δ ιότι 

υπάρχει μία δρομολόγηση. Δεν μπορ1::ί ο καδένας που !Ξέρει '))ία πλη-

ροφορία να τη ' δ ίνει δεςιά και αριστερά. Σκέφ_θηκα λοιnόν;τον ηλί-

θιο δεν τον ενημερ<l-νει κανένας; Αυτός με το ττραςικόττημα ασχολείται; 

11 
Και προσrτάθησα κεκαλuμ>μένα· όσο μπορούσα να του τtu'· ότι στο κάτu'-κάτu' 

της γραφής το αυτοκίνητο το 0έλu' εy(l, και βάσει σχεδίου προβλέπεται 

να μου το δ<l-σε ι ς ~1 'Υστερα από ττολ •λά, μου λέει ''καλά θα σου το δ<l-σω; 

' Ήταν 2, 5 τόνu'ν και μου λέει σuνεννοήσοu με το 3ο γραφείο. Σuνεν -

νοήθηκα και το αυτοκίνητο θα• ήταν εκεί επιφυλακή επί 2'4~-ροu βάσεu'ς 

και • ό/) }η1λε. ~φ;u'νούσα θα μου~· έστελναν. Γιατί 

~ -
1 ' 

εγ~ εττιχειρησιακ~ς 
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υτταγόμουν στο 3ο τακτικό συγκpότημα της Κυρηνείας. Δηλαδή σε 

εμπόλεμη ττε·ρ ίτττu'ση κάττοιος έττρεττε να με ττροστατεύσει. ΕγC:,· 1iμουν 

' άμαχος. · Είχα 5-6 όττλα. Το ττροσu'ττικό ττου ·είχα, · ήταν για υττοτυττ<l•δη 

ασφάλεια. :: 

Το Σάββατο το ττρt.ι-ί άρχισα και ακούγαμε και τις εντολές 

• • • "' • ιι • 
ακομη, σε ττοιο στοχο vα τταε ι. Εσυ, θα ττας στον τάδε στόχο '.1 

•J.r_,. ι ;r 
' 'Ηταν το στρατόττεδο του Ντόκου δ ' ε;:σύ στο φρουρ ιο. rτ•ιάνu' αμέσu'ς 

/! 
τον διοικητή του τακτικού συγκροτήματος και του λέu' ειδοττοίησε 

' , ' , , ' ιι , 
το ναυτικο να φυγει αττο τη βαση, γιατι θα βομβαρδιστουν. Έιττα 

και για τις άλλες μονάδες ττυροβολικού. Μου είττε αυτές τις ΥΙ.έf,εις : 

"EyC:,, τους έχu' τάςε ι. Με το ναυτικό δεν· έχu' ετταφή, >πάρε εσύ". 

Αν και δεν ήταν αποστολή μου, είχα άλλες δουλε •ιές, αλλά ττροκει-

μένου να σC:-σουμε κάτι εκ>ε ίνη τη στιγμή, φ>εύγε ις αττό την αττοστο-

h?~evυJ 
λή σου. Στο ναυτικό δεν· έβρισκα κανέναν. fn::u~ δίττλα ττου ' ή ταν 

αστυνομικό τμήμα της Κυρην€ ίας, βp ίσκu" έναν υτταστυνόμο ττου 

,, 
-&'ριζα, δεν θυ'J)άμαι τσ όνο').Jά του και του λέu~ τ\:>έfΞε κάτu' ~ήταν 

κάττου 150 'μέτρα- στο λι'μάνι και nέςτους να λάβουν 'J)έτρα γιατί 

,, 
θα βομβαρδιστούν. Η 'J)ία τορττιλλάκατος •ε ίχε αττοστολή \>'ανοιχθεί 

' έf,ιι' και~ βομβαρδίσανε,~αι η · άλλη, όταν βομβαρδίστηκε, δεν 

' ήταν τ ί ττοτα αnό το ττλήρ(.ι'μα. 

http://??.?f/
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της μοίρας 
Στο τέλος της επ ι χε ιρήσειι'ς, βρήκα το διοικητή /τον Αναγνιι-στόπουλο J 

"'(Ιον αντισυνταγματάρχη 1 που ήταν στον "'Βόσπορο" δεf, ·ιά της Κυρηνείας 

και μου λέει;" ,fίχεςτόσες πληροφορίες και δεν μας· έλεγες τουλάχιστον 

κάτ ι να κάνουμε;". 
, 11 , 

Του λειι-,εγιι- τις πληροφορίες δεν ~,πορούσα να 
Ι 

f // )) ' ,, ' ff }/ 
τις 6C:-σιι' στις ~,οναδες. "'ουλαχιστον :λεει να διC:-χνα~,ε τις οικογένειες. 

) 1 

' Όλες τυς οικογένειες -""--- -----'-'--- nου κοιμόντουσαν vέσα στο 

στρατόπεδο, ~ιε τον βο~,βαρδισμό τις έστελναν σε ~,ένα 1στο παpάρτη~,α1 

~ιε 'ενα αυτοκίνητο . · 'Η σαν 4 5· άτο~,α. Δεν είχα τα μέσα για να τους 

προσφέριι- τίποτα. Κάτιι' από το φρούριο της Κυρηνε ίας είχαν σκάψει 
J 

εκ'Εί τους είχα βάλει με κουβέρτες κ.λπ. Του είπα1 λοιπόν1 ότι εyC:, 

δεν · έδιιι-fα ούτε τη δική ~,ου οικογένεια. πC:-ς μπορούσα να τη δ' ιC:-ςιι'; 

Το παι6ί JJOU' ήταν ~,ε σαγιονάρες που του είχε δC:-σε ι μια Αγγ:λίδα στο 

Εενοδοχ·είο. Αν' έδιιι-χνα εγC:- την οικογένε' ιά μου, θα έλεγες ότι εγC:-

βολεύτηκα. , Άφησα και • έφυγαν f:;υπόλητοι. πC:-ς λο ιπόν να δC:-σιι' πληρο-

φοpίες σε άλλες ~,ονάδες για να tι:τοιμασθούν; Δεν- ήταν στην αποστολή 

μου και δεν μπορούσα να κάνιι' κάτι τέτοιο. Στη σU'ζ;ήτηση pου :λέει 

11 
ότι εyt:, από- όσα' άκουγα και από αυτά που εκτίμησα εγC:' , ' έβγαλα το 

' , 'F // ' ' ' ~ βραδυ τη ~,οναδα ε .. , ιι'r Πcφασκευη βpαδυ προς Σαββατο πptι'ι και ττήγα~,ε 

στο (j(C:-ρo διασποράς 800 'μέτρα π· ιό ττάνu' και όταν ττήγα, · έκανα 'JJ ία 

σχετ ική ενη'J.)έpιι-ση και xC:-po δ ιασποpάς. 

http://?.?p/
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Ανησύχησα λέει σ άνθρυ'ττος και τον τταρατήρησε ο ττροt:σrάμενος του 

ΓΕΕΦ ττου το ανέφερε και του 'είττε,"ττήρες εντο:λ.ή;" . 1\έε ι',όχι. Εν 

ττάση ττερ ι ττ'ίC:'σε ι , μου έδυ'σε να κατα:λ.άβ<.ι' ότι χυ'Ρ ί ς εντο:λ.ή βγήκε η 

μονάδα' έςυ' 1 στο χC:,ρο διασττοράς και το ττρu'ί η μονάδα του ισοττε6C:'θηκε . 

Δεν ήταν vέσα όττ<.ι' ς του Ν'ίόκου ·-έτσι έμαθα, δεν 'ε ίχ.α ετταφή μας ί του .. 

ο Ν'ίόκος άρχισε να φορ'ίC:'νει 4.30'η ' C:,ρα και τον βρήκε ενt:, φόpτυ'νε 

τα αυτοκίνητα . Ειχε 6 . 000 βλήματα να φορ'ί~σει και χρειαζόταν 2 - 3 

' C:,ρε;ς,;- Τον βρήκε να φορτt:,νει και τη μονάδα καθ ' ο6όν για να nάει στη 

'θέση της και την ττετσόκοψε. Τον χτύττησαν στο δpόμο 4-5 ττυροβόλα. 

ενC:- αυ'ίός nήρε τη μονάδα του και nήyε; στους ττρόττοδες του Πεντα-

δακ'ίύλου και · ό , τι ζημ ·ιά' έκανε , του:λ.άχιστον το 80 % στον αττοβατι;:ιό 

χt:,ρο , ' έκανε ' άμεση βο1/\ή . Αυτά τα' έμαθα,... δεν έχ<.ι" άμεση αντίληψη -

από διαφόρους. 

http://?.?�/
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(Π.Α.) 

1;1κ.π. ( Κ . Ο. ) 

~----------------
22.10.86 

ιιι ι 
' Αφηνα δύο στα πυροβόλα, τους άλλους τους είχα πέρα, 0nως κάνοu-

με με το όπλο θα ήταν έμμεση βολή, όπως f,έpουμε το πυροβολικό 

έκανε άμεση βολή κατευθείαν στον αποβατικό χώρο με δύο άτομα 

uειι 
ένα σκοπευτή ένα γεμιστή και τους άλλους τους εί ')('α πίσω γι;α να 

μη καταστραφούν, για να ,μη δώσω στόχο και τάχε , τήδε =ν:ει;σε τοrτοθετη-

μένα τα. nυpοβόλα.~αι; είχε μ ία μόν0 απώλεια με ένα πυροβόλο, ενώ 

ο άλλος εάν είχε νωρίτερα. Και επίσης όταν βρήκα τον διευθυντή 

του Β'Γpαφείου, τον Τσίτα, τον Ταγματάρχη, καλά ρε του λέω ,εδώ 

ήταν οι Μακα,:,ιακοί με 't'Ους Γpιβικ0ύς ε[χαν αψ ιμαχίες, κιtτι, φυ~-ά·,ιια 

κάτι σταθμοί, την Εθνοuφρουρά την είχατε 10 0 % σε εn· ιφυλακ•ή κ'α~ 

σταδιακά κατέβηκε στο 75 1 στο 50 1:< , ο,κ . Εδώ n_ερι.μέvα;μ,ε έν~ τ{τ,ο~ο 

, Ιι , s; 1 ι / \ 
πράγμα και δεν βyάλσ;~;ε, "ι'ις ,μ,ονά,δες: α,nέΡ;ω•jlι.α, ι_ μοv λέ>ε ι., ε,(;χα,-με εντ•ο,:-

) 

λή 
ιl 

να έχουμε ηυΕημένη ετοιμότητα. Δεν λέ ει τίποτα. ΗυFημένη ετοι-

μότητα; Και το τρίτο γιατί δεν έγινε επιστράτευση. Κάναμε κάτι 
1 

πυρήνες την Παρασκευή το βράδυ δηλαδή ομαδάpχας, τους σκοnευτάς 

τέτοιοι πυρήνες που ήταν ένα τάγμα και. στην ουσία η Κυρήνεια δεν 

είχε στρατό. Η μοίρα 33 ήταν στην Λευκωσία με το πpαΡ, ι~όnημα1 

~\\!- , 
σταθμ~οδpόμιο κλπ.Είχε ένα τάγμα , το 25 1 1 το οποίο ήταν rιι~ο -~. 

ατtρ@-

~~ι-ι(ιw 
-J>tάλοιιιυ φυλάκ ια και είχε κάτω τους στόχους υnοστηpί. Ρ,εως . Ένα λόχο 

το οnοίο εnι ιστpα-
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2/1 κ.π. (Κ. Ο .) 22.10.86 

μt 
τευόταν ,.:...-;,. δύο μοίρες πυροβολι,κού. Αν ειχαν ένα τάγμα το είχαν 

επί.στρaτεύσει, από την Πέμπτη , την Παρασκευή να ήταν ετοι,μο και. 

ε(χf ταχθεί στον αποβατι,κό χώρο και, είχε και, πέντε άρματα ; ται ·,οποία 

ηταν παμπάλαι,α , - · κάτ~ ρωσι,κά, τα Τ35, όπως τα λένε , δύο κι,νηθήκανε 

ο ένας πύργος έμει,νε στραβά και; δεν μπ:όρεσαν να πάνε στον αποβα.τ ι,κό 

χώρο. Όταν μεταΡ,ό πρώτου κύματος και; δευτέρου μεσολάβησαν δύο μέρες 

περίπου, οι, μονάδες σκ·όρπι;ες π•ερνούσαν ι::.;Jι,rc α τ(:'οQ.' . 
} Ι 

· ' Υ - tvo " 

παράρτημα -~--· ήταν πάνω απ·ό μένα ένα δ ιαυλο,!ρ ι,σ1:ερ6τερα 
.(ι.,~'fi . . 

ήταν το φροόρι;ο rεGχε· τα αντι,αεροποpLκά; δεΡ,ι,ά ήl:αν ΤΟ σ1:ραΤόmεδο 

και nε;::,νούσ:::.ν πάνω από μένα f ~έτ-ρησα ι'4 : 67 ελι;κ·όnτερα, 
; 

, 

·. , ·,. 

Το πρώτο κύμα π:ου ήρθε π,ε;τ,ούσε π:ολύ χαμηλά ; Δηλα,δή ένα πολυβόλο { αυτά 

έ ,.ι ,.ι ' ' , έ 1 \ ,' ' '1.'α Μπρ .νΊ;', '~'·α απ:\"" ττ·ολt.ψνλα, να, τη::ι:α;y ,μποροQQ'ε να ρι;Ρ.ει, καν να,ς ; ·Ριατι, 

περνούσε μέσα, απότ•ο δ(αυλο, Τα ανrvι,αεροmορι,κά δεν τα φθί'.ναvε . Τότε 

ο ~ 

Ρ\.1ι>ΡιΛv' ~~ 
άρχ ι,σα να πά ίρνω άλλες αποστολές στα ,γύρω απ,ό τη λ~υ~ Συνοχή 

δεν υπήρχε. Και όταν του είχα πήρα-λέει,-

τον ~ι,,tόnου λο , μου ε ί π:ε "'""-=-. ότι, δεν μας 

Τί συνοχή; Δεν υπήρχε συνοχή. ΤGπ:οτ,α. λέεc , εγώ όλο 
) 

~'!.'ου uεφαλι.ού 1-1,ου έκανα. Δεν υπήρχε όχι, συνοχή αλλά tνας συντονι;σμός 

ιι~ 
1e'%~ ~ο,11και, rτούτο διότι. οι μονάδες ήταν προσα νατολι,σμένες ·με .τ;ο nραf;ι,κόnημα. 

~ '\~~~~~~--~~ ~~ σκοpπcσμένcc =c δcύ~ πήραν cγχα(pωs ,ν,ολή. cήοαν άλλcς 

http://?.e?/
http://uefa??.??/
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3/1 κ . π. ( Κ . Ο .) 22.10 . 86 

-----------------------

αποστολές αnό το Γ.Ε.Ε.Φ. και το Γ.Ε.Ε.Φ. με βρήκε στο τηλέφωνο 

έβγαλn, με καλώδ ιο και το nήγα κάτω, βγ ήκα αnό το κτίριο γιατί 

σας είnα το nίσω μέρος του nαρα!))τήμα ι:ος ήταν 1 7. στρέμματα; 1:!:Ούφιο 

ήταν από κάτω , ειχαν nάρει nέτρα nαλ ιά /j,t;{f, ~/,ί 'fι]Ό-ι 

1 

0 1 l-rc tο ι' αnό τ0 φρούρ LO και αnό κά1;ω ήταν ένας χώρος σαν πολυβολείο, Καλό 

ήτανε, Και εκει ε(χα nάψει το τηλέφωνο και,έnαφνα εντολές, Τράβc:. 

εκεί , κάνε εκείνο και διάφορα σήματα, 'ΜLα φορά δεν μου τοκλεινε 

το 't'ηλέφωνο ,ro Β ; Ρραφείο του Γ,Ε., Ε: ,. Φ , μου λέ·ει εά,ν δεν μου n·εις 

αυτά nou θέλω . tμ ό ;υ ι εάν δεν σου- κ(\'ε (σω ;υο ;υη λέφωνο; δεν θα μτιο -

' ρείς; να cn- ιϊ,:οι•,,;ωνήσε ις; , Fια:rί_ δεν είχε κα1; μέρος άλλο ή όργανο 

να n!λ,ηpοφορηθε ί ,, Κ:αι,_ αναγκό,σrι;-ηκα να εκτελέσω αυτsή τ~ιν ε ,:: ιθJ'μί b. 

' 1 " ' / ,ι,Qυ γ Lα'ί,'• ί δεν υπαγόμουνο, εγώ σ<τ:-ο Ρ , Ε. , :JΞ:. 1 '!:' , Λέω έχεις τ,όσα, όργανα, 

τόσες -μονό.δες, nό,pε: από α!λ,!λ,οι6 τ, :l\ε:ν μπ_ορώ να βρω κανένα χαι όταν 

έκλεισc και με nήραν αττ:ό rι; ηy )Τρεσβεία •μου λένε γ ι, _α;υί, μιλάς και δεν 
. ' Ϊ 1 

ε ί σα,ι, σε- ετοιμότητα να, ατιοδι;;χθεί,ς τις εγυολές μας, Και ανέφερα 

το γεγονός και είπαν στ·ο r , Ε .. Ε'; Φ ό,λλη φορά να μην ενοχλfισε L. 

Σε ένα, αn'•αύτό ή_ταν :r,ηy Παρςι,σ,,ι,ε,υή_ 1 npωϊ, νές ώρες , 9 η ώρα, π,ήρα 

ένα σήμα, από αρχηγό Α , f, , Δ ,: ; Μnονάνο .. , • 

ΙΩΑΝΝΗ~ ΒΑΡ13Ι:Τ~ΙΩΤf!Σ: :βσε(ς το πήρα:rε f 

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, nρος κλιμάκιο Σημαιοωορίδη __ , 
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. - - ----------._._.,.... ---

Α , ι! , 11 
w,πό πάνω εγραφε εθνLκη επLταγή, δεν θuμάμαL τα λόγLο. τώρα, η 

σύγχ_uση που uπήρχ_ε τώρα εκεί αυτό που θuμάμα L είναL η εθνLu,ή επLταγ,Ί 

καc το σήμα έλεγε γενLκά να πάω να βρω το δLΟLκητή του τακτLκού 

συγκροτήματος που ήταν ο ΜL,tόποuλος καL να του πω , τα λόγLα Ρ,έ -

βαLα δεν ήταν έτσL, αλλοLώς ήταν αλλά το νόημα ήταν , να του πω ότL 

l1 η ΚuρήνεLα πάση θυσία 1 -μέχ_ρL τcς 4 η ώρα, έστω καc με μ ία σημαία 

να είναL στο 

(:ΕΖ,) 

ο/ 
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1 / 1 (ΓΡ) Ε.Ζ. Ζ .Β. 22-10-86 

Δηλαδή να φαίνεται ότι δεν έχει καταληφθεί να υπάρχει Ελληνική 
Ι 

σημαία. Έστω και με μία σημαία πάση θυσία. Όταν το πήρα γέλασα 

Ηαι του λέω: 1 

λ ι γάχ ι / Του λές αυτά αλλά τfι μέσα έχει ο άνθρωπος; ·Με τη σημαία δεν 

κρατιέται η Κυρήνεια 1 διότι είχε υπογραφεί η ανακωχή και ~τι έπαιρναν 

οι Τούρκοι μέχρι εκείνη τη ν ώρα καλώς. 

1 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Τι ημερομηνία ήταν ; 

ΜΑΡΤΥΣ. Παρασκευή σας είπα. Το σήμα το πήρα μετά τις 9. Όχ ι την 

Παρασκευή/λάθος . Την τρίτη μέρα στις 22 του μηνός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστο ς Μπασαγιάννης). Κυριακή. 

ΜΑΡΤΥΣ . Ναι . 

Να αναφέρω χαι χάτι άλλες λεπτομέρε ιες για να έχετε μια εικόνα. 

Αφού αποβιβάσθηκε γιατί στην ουσία αποβίβαση έγινεrόχι απόβαση 1διότι 

έγινε με ένα υποτιθέμενο εχθρό. Φανταστείτε μία άσχηση με πραγματικά 

πυρά και ο εχθρός υποτιθέμενος. Κάπως έτσι έγινε. Αντιστάσεις υποτυ-

πώδεις και ο χάθε ένας σχόρπιος . Είχα ένα Λόντο του οποίου αργότερα 

' ήταν ενωτικός 

έμαθα ότι του έκοψαν το κεφάλι · "Ι<.α ι στους ενωτ ι χούς τους έχοβαν τα 
Ι 

-~ 

κεφάλια οι Τούρκο ι, οι Τουρκοκύπριοι. Τον βρήχαν αυτόν.οικε ι οθελώς 

τη ς ΚΕΟ και ςεJω6μένος με τα άρματα μου λέει 
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Ιl 
Αλέκο θέλω να βρώ ένα αντιαρματικό . Πήγα nροχθές αnό το Πικρονέρι 

- κάnως το έλεγαν έτσι - έκαναν έναν θήλακα οι Τούρκοι και αnοβιβά-

σθηκαν. Βρήκα και ανθρώπους nου ήταν εκεί στην παραλία τουρισμό 
Ι 

έκαναν, εκεί ήταν ςενοδοχεία nλάζ. Και τον έπιασαν αυτόν αργότερα . 

1 

Πάω και θα προσεγγίσω nάλι αυτός με το όnλο οικειοθελώς όnως και 
! 

ηολλοΙαλλοι . Και είχε αγκιστρωθεί και δεν μπορούσε να διευρύνει τον 

dyλακα 1 το nρώτο κύμα το 50 Σύνταγμα. Δηλαδή έχε ι κάνει 800 μέτρα 

εnί 200 στην nαραλία ένα μέρος . Εκεί μία μονάδα ένα τάγμα με όnλα 

υnοστηρίςεως μία αεροπορ ία να είχε 6 - 7 
( 

αεροnλάνα1 (Χν ήταν το 

δυναμικό 50% αn'αυτά nου είχε η Κύnρος κάτω συν ορισμένα αεροσκάφη 

αnό την Ελλάδα, με 2 υnοβρύχια1 αnόβαση δεν γ ι νόταν . Και,ον Τούρκο 

-nαρακ ολουθώ τους Τούρκους και ασχολούμαι με τον Τούρκο 21 χρόν ια-._,, 

δεν nρέnει να τον υποτιμάμε . Η πολεμική του μηχανή είνα ι nολύ καλή 

και το έμψυχο υλικό του nολυ καθυστερημένο αλλά με την πειθαρχία 
/ 

nου έχει την αυστηρή και με τι ς συνεχείς ασκήσεις ο κόσμος πεινάε ι 
Ι 

έςω αλλά ο στρατός nλουσιοnαρόχως κάνει τις ασκήσε ι ς του, μόνο εκεί 

. κρατιέται . Αλλά με τις πληροφορίες nου ε ί χαμε και όnως ςέι=:ωμε μία 

απόβαση είναι λεnτή επιχείρηση και οι πιθανότητε ς επιτυχίας ε ί να ι 

κάnως έτσι ένα ποσοστό δ ί νω ελάχιστες - Εάν ήταν 
Ι 
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εγκαίρως τοποθετημένες οι μονάδες όχι όλες μία μοίρα ΛΟΚ με τις 
Ι 

2 μοίρες πυροβολικού nου είχαμε εκεί και τα 5 άρματα και κάτι άλλες 

μονάδες τμήματα nου είχαμε και μία βοήθεια αnό τον αέpα-γιατίιΠον 

αέρα κυριαρχούσαν-και να βομβάρδι~ε τα πλοία nου ςεφόρτωνα~ λέτε και 

είμαστε σε ένα λιμάνι nου ςεφόρτωναν κιβώτια και εμπορεύματα δεν θα 
/ 

πατούσαν ο ι Τούρκοι και τουλάχιστον για δύο γενεές - γνώμη δική μου 

θα μας θυμούνταν ότι πήγαμε σε ένα άοπλο νησί προσπαθήσαμε 
/ / 

- και θα είχαμε αnαλλαγti, τουλάχιστον για 50 χρόνια- ένα σώμα στρατού 

και δεν τα κατάφερε. Είχαμε τις πληροφορίες τα μέσα είχαμε. 
1 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ. Τί δεν είχαμε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Πού σκάλωσε και τι έγινε όnωςκατά καιρούς βρήκα συναδέλφους 

ερχόμαστε στις 22 και πήρα αυτό το σήμα: Εθνική επιταγή η παρούσα 

να δοθεί. Και λέω αύριο μεθαύριο μήπως μου nεί δεν το πήρα γιατί 

αυτός δεν έχει την δυνατότητα εγώ το έβλεπα τώρα. Δεν έχει τη δυνα
( 

τότητα 1 θα nεί εγώ τέτοιο σήμα δεν πήρα. 
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~'-/f 
Έβγαλα ένα αντίγραφο και τον έβαλα να υπογράψει από κάτω.Πήγα 

στο σταθμό διοικήσεως του τακτικού στpατιωτικού 1 που είχε επιτάΕει ένα 

βενζ;ινάδικο σωην είσοδο της Κηpύνειας 1 κοντά στο Γάσι ~ ΠpάΕανδpος 1 

Ι , ι 
στο γήπεδο και ήταν εκεί το Γ. Γpαφε Lο. Ρωτησα1 που είναι ο Διοικητή~ 

, ,ι , ιι 

μου ειπαν 1 ειναι στον Αι- Γιώpγ~ που ήταν δύο - τρία μίλια από εκεί 

και τρία - τέσσερα μίλια από την Κηpύνεια. Πρέπει να ήταν έντεκα η 

ώρα . Βλέπω έναν Μιχόπουλο και κουβαλούσε τα ρούχα κάποιου . Δηλαδή 

ήταν αλλού . Μιλούσα,ή δεν μιλούσα το ίδιο ήταν. Του λέω1 κύpε Συνταγμα

τάpχα,πάpτε ~ το σήμα, διάβάστε το και αν έχετε καμιά απορία, πέστε 

μου για να στείλω σήμα επάνω . Αυτό έλεγε 
11 ιι 

το σήμα από κάτω.Καλά1 μου 

λέει 1 υπέγραψε και πήpn το αντίγραφο. Αυτή ήταν η τελευταία μου επαφή 

με τον Μιχόπουλο. 

Ήταν μεσ~μέpι και μου έδωσαν εντολή - μιλάμε για τις 22 του μηνός-

και μου έδωσαν εντολή να ειδοποιήσω τα ΠΑΟ . Πήγα στο κλιμάκιο και μου 

έδωσαν αυτή την εντολή να ε ιδοπο ιήσω τα ΠΑΟ , που ήταν ένθεν και ένθεν 

της κυρίας αρτηρίας από τον Αι- Γιώργη , από την πλευρά της εισβολής, 

για να αλλάΕουν θέσεις . Πήγα και ειδοποίησα τα ΠΑΟ - ΠΑΟ είναι τα 

106 , πυροβόλα άνευ οπισθοδpομίσεω~ αντιαρματικά - και όταν πλησίασα 

μου είπαν να προωθηθώ στον αποβατικό χώρο και να δίνω απΈυθείας πληpο-

~ ~ ·· 
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ι.ιr 
φορίες 

Ξέχασα να σας nώ ότc το αρχε~ο μου το έκαψα όλο γcατί δεν θα ήμουν 
1 

(:ωντανός τώρα .Την Παρασκευή που άpχcσε η απόβαση άpχcσα να τα καίω 

όλα νωρίτερα από όλους καc να καταστρέφω τα μηχανήματα . Δ-fJf/ άφησα 

τίποτα . Αν καc είχαν στείλεc ένα σήμα καc μου εc'nαν " δεν θα κα-

ταστρέψεcς μηχανήματα καc το αρχείο καc δεν θα μετακcνηθείς _ οuδε-

μία σύμnτuξ;η;.. άνευ δcαταφής 11 • Πότε θα τα έκανα)' 6ταν θα έλεγα ότc 

ncάστηκα; 

Μου είπαν να μη μετακcν~θώ. Έγώ δεν είχα nολεμcκή αποστολή. 

Ήταν μέχpc να γίνεc η απόβαση. Από κεc καc πέρα δεν είχα αποστολή 

καc όμως μου έδωσαν εντολή να μη φύγω! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγcάννη ς ): Ποcός 

ΜΑΡΤΥΣ: Το αρχηγείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγcάννης): Το αρχηγείο ή η Δεuκωσίαj 
/ 

ΜΑΡΤΥΣ: Το σήμα τΊτι\:tν ατιό την Αθήνα . Δεν είχε τέτοια αρμοδ c ότητα 

ο Σcγάλας. Ήταν από την Αθήνα καc κατΈnέκταση από το Σταθόnοuλο✓ 

αρχηγό της ΚΥΠ 'Ελεγε το σήμα να μην μετακcνηθώ "ουδεμία σύμnτu~η " 

καc να προωθηθώ στον αnοβατcκό χώρο , όσο μπορώ γcα να πληροφορώ. 

Πράγματc άπλωσα 

Qψ;γ 
την~nομnίνα1 πήρα καc τέσσερα άτομα 

~ 

http://?.?r/
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3/1 Δ . Λ . Μ.Π. 22-10-1986 

όσο μπορούσα. Ανέβηκα σε ένα τριώροφο οίκημα, ~ταν ο αποβατικός 

9 
χώρος στα 700 μέτρα, σε απόσταση βολής . Με τα κιάλια όnως ήμου~ 

αλλά και με το γυμνό μάτι, δεν μπορείς να nεριγράψεις όσο και καλός 

να είσαι στην nένα I αυτό το θέατρο , αυτή την ατμόσφαιρα . Δεν 

υπήρχε σπιθαμή μέρους I nου να μην εφλέγετο,ή να μην εβο~βJrί6ετο 

ή να μην εβάλετο αnό παντού. Κόλαση ~ 

Και τώρα nου το σκέnτομαι,γιατί όταν 6 εί κανείς την ατμόσφαιρα 

δεν αναλογί6εται τον κίνδυνο να σκοτωθεί , είναι σαν να μεθάς. Ήταν 

η πρώτη φορά nου μου δόθηκε η ευκαιρία , να το 6ήσω όλα μου τα χρόνια 

- Καστοριανός είμαι - και επειδή δεν έφθανε άλλο το καλώδι~ τοnο-

θέτησα έναν - δύο και τον τρίτο κάτω αnό μένα στην πολυκατοικία 

και εγώ εnάνω και δίναμe πληροφορίες. 

( ο ) 
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(Λ) 

1/1 Ο Ε.Τ. 22-10-1986 

sι 
Και θέλανε) τί γίνεται στον αττοβατικό χώρο, αττό ΕΡΚΙΝ τί ςεφορτώνετq~ 

ττόσα άρματα, ττόσος στρατός κλττ. Και είχε γίνει ένας βρόγχος και το 

τηλέφωνό μου ήταν συνδεδεμένο με την αίθουσα εττιχειρήσεων στην Αθήνα. 

Δηλαδή την ώρα ττου έλεγα εγώ, αυτή τη στιγμή ένα αεροττλάνο βομβαρδί
) 

ζει εκεί ή κατεβαίνει αυτό το άρμα, το ήςερε η Αθήνα, το αρχηγείο. 

Το αρχηγείο ήταν συνeεδ6μένο με άλλο τηλέφωνο, ο αρχηγός της ΚΥΠ με 

τον ΑΕΔ και τον ττληροφορούσε για τα γεγονότα εκείνη την ώρα αν ερχο~ 
,,) 

ταν αεροττλάνο. Όλοι ττεριμέναμε έστω και την τελευταίο στιγμή, γιατί 

κάττοτε μου είττε ο Σιγάλας ότι θα έλθουν αεροττλάνα και θέλουμε 

συντεταγμένες του χώρου εκείνου, κάτι στοιχεία άλλα μου ζήτησε. Τώρα 

τί έγινε και δεν ήλθαν, δεν το ςέρω. Αυτά γινόντουσαν εττί ώρα. Και 

βλέττω τα άρματα, γιατί αττό τα αριστερά μου ήταν κάττοιος δρόμος, η 

ττολυκατοικία και μετά ένα οικόττεδο. Και το ττρώτο ττου είδα ήταν ένα 

τουρκι κό άρμα να ττατάει έναν στρατιώτη και να ττέφτει το κράνος του 

και να ττερνάει αττό ττάνω. Αυτή ήταν η εικόνα στα 50-100 μέτρα. Και 

το διττλανό άρμα το είδα να ττερνάει εττάνω αττό ένα αυτοκίνητο και να το 

ττατάει. Μετά εγκαταλείψαμε και φύγαμε. Εγκλωβιστήκαμε. Αυτά ήταν ' τα 

τελευταία αττό το θέατρο. Παραλιακώς έφυγα, είχε μία δίοδο, γιατί στην 

nαpαλί~ούσαν να πάν~, αυτοκίνητα, και ττήγα 
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2/1 Ο Ε.Τ. 22-10-1986 

στο ΟοΜ1 /loJe_{) • Αφού nήγα κάτω nou ήταν οι οικογένειες τους 
:,; 

cl / 

nήρα όλους και nΊfα στο Οο rη )/,;; Je,e . Εκεί ήταν~δες, ήλθαν 

μετά)τότε δεν ήταν. Τα τηλέφωνα είχαν σιγήσει. Ήςερα ότι είχε ένα 

τηλέφωνο ο Δήμαρχος και ιδιοκτήτης του Εενοδοχείου, Κατσtλής. Είχε 

ένα nροσωnικό τηλέφωνο, αλλά ήταν κλειστή η nόρτα. Έσnασα την nόρ-

τα και αφού 'ηλθα σε επικοινωνία, έμαθα όλες τις πληροφορίες εκεί 

γύρω και έδωσα τις τελευταίες πληροφορίες μέσα αnό το Εενοδοχείο. 

Αυτά ήταν τα τελευταία εκεί στην Κυρήνεια. Μας μετέφεραν στη Λευκω-

σία. Και μία άλλη παρένθεση. Όταν ολοκληρώθηκε σε μία ημέρα, με 

κάτι μικροαντιστάσεις κλn, ήλθε ένα πολεμικό αγγλικό ανοικτά λίγο 

και με ελικόπτερα έπαιρνε τους Εένους και τους πήγαινε στο πολεμικό. 

Εκεί ελληνοκυnρίους και έλληνες δεν nήρε κανέναν να nάει. Οnοιαδή-

nοτε άλλη φυλή ήταν σε ελικόπτερο γινόταν έλεγχος. Τότε έφυγαν δύο 

δικοί μας, κρυφά βέβαια;αnό το κλιμάκιο, με αυτό το nλοίο. Καθίσαμε 

όλες-όλες Κηρύνεια και Σαράι Λευκωσία 14 ημέρες. Ακολούθησαν ανακρί-

σεις, 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ; Αιχμάλωτος; 

ΜΑΡΤΥΣ . Ναι . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ. Πότε 

CMJMI 
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r~;γ1,1,iα'-{D-1 1 ιι~~ΜΑΡΤΥΣ. Είττα, όταν ολσκληρώθηχ$ιsΚηρύνεια~γιατί η Κηρύνεια 

δεςιά χαι αριστερά είχε εγχλωβιστε~άφησαν έναν δίαυλο?t:;;;;γε ο 

χόσμος χαι αυτό έσχεμμένως. Μόλις χατέλαβαν την Κηρύνεια ττρος Άγιο 

Αμβρώσιο ττρος ανατολάς δηλαδή άφησαν ένα χενό για να αδ~άσει όσο 
ι ) 

το δυνατόν ττερισσότερος άμαχος ττληθυσμός αττό την Κηρύνεια. Θα ήταν 

στο σχέδιό τους μέσα . Δεν τους ττείραςαν μετά. Σχέφθηχαν ότι όσο 

αδε~.άσει η ττόλη τόσο θα είναι χαλύτερα. Είχαν το σχέδιό τους. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Πώς σας έττιασαν; 

ΜΑΡΤΥΣ. Όλη την Κηρύνεια την ττιάσανε . 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Έχει σημασία η λετττομέρειq ττώς σας έττιασαν. 

ΜΑΡΤΥΣ. Στο Εενοδοχείο. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Ατιό την ττολυχατοιχία ττου ήταν στον τρίτο όροφο; 

ΜΑΡΤΥΣ. bίττα~ταν είδα τα άρματα ττου ήταν δίττλα-

μου χαι ττατούσαν τον χόσμο .j 'tφυγα αττό χει χαι έχασαν τα ίχνη μου, 

διότι δεν τιρόλαβα να ττω, ούτεflάρματα ττίσω μου:1 Γιατί τα άρματα τιλη-

σίασαν ήλθαν αττό την δεςιά ττλευρά χαι 3τι έβρισχαν μττροστά τους το 

ττατούσαν. 
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(Ο) 

1/2 ( σ) Δ.Γ. 22-16-86 

Εγώ εCχα προσανατολLσμ6 6τον αποβατLκό χώρο. Σας εCπα 6τL δεν 

f(diλαση 

υπήρχε μέτΦπο, όλη η πλευρά εφλ~ γετο{ ~εν ήξερες αυτή τη (Τ'fLγμή 

που βάζεL το πολυβόλο απο που εCναL καL ποL6ς κτυπάεL. ΚαL στο ξενο-

, . 1 
δοχεCο μας πή!!)αν τι,ς ταυτότητες τLς ελε~~α.νε καL μας μετtφερav-ι Θ'την 

ΑευκωσCα. 

ΙΩΑΝΝRΣ ΜFΒΙΤΣΙΩΤRΣ: ΕCσαστε με στολή όταν σας συνέλαβανj 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.;εγώ δεν φόρεσα ποτέ στολή. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΔΟΣ : Είσαστε ως αjιωματικός εκε'ί ϊ 

ΜΑΡΤΥΣ: Εμείς είμαστε ττροσωττικό της ηρεσβείας, ενσωματωμένοι με 

διαβατήρια και ταυτότητα. 

1 

ΜΙΧΑΗΔ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Πως άφηααν άλλους και δεν άφησαν εσάς; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ δεν έφυγα. Λέω ότι άλλοι ττου ήταν αττ'όλη την Κυρήνεια 

και ττρος τα εκεί , ο ένας έβλεττε τον άλλον, είχε μία φάλαγγα, έφευγε 

ο κόσμος και η μόνη διέςοδος ήταν εκεί. Θέλω να ττω ότι τα αεροττλάνα 

ή ο στρατός δεν βομβάρδιζαν τον δρόμο ή δεν τσν έφραςε 1 ώστε να μείνει 

όλος ο πληθυσμός μέσα στην Κυρήν ε ια. 

ΓΕΒΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΔΟΣ ; Ήρθαν να τους διώξουν για να μείνουν λίγοι; 

Σεις δεν μττορέσατε να φύγετε αττο κεί; 

ΜΑΡΤΥΣ: Πρώτον, δεν είχα μέσο διότι το αυτοκίνητό 
Ι 

~ 
μου1 μου το κλέψαμt. 

http://a.?e/
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Είχα ένα αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως . Δεν είχα μέσο. Εγώ σας είπα 

ότι μόλις πήγα στο ςενοδοχείο προσπάθησα να έχω μιά επαφή για να 

πληροφορήσu:- την Λευκωσία ότι συνέβη αυτό, να δώσω μία εικόνα τέλος 

πάντων τι έγινε, ύσcερα απο εκείνη τη διακοπή. Και ήμουνα απορροφημένος 

μ'αυτά τα γεγονότα. Σας είπα ότι δεν υπήρχε σκέψη, 1Cπως αν 

ήθελα έδιωχνα την οικογένεια πολύ νωρίτερα, δύο τρείς μέρες τουλάχιστον 

στην Λευκωσία. Θα είχε και κακό αντίκrυπο καιδεν συνάδει μ'αυτό. Διότι 

οι άλλοι τι δα γινότ~ν , τα 45 άτομαί 

Ως προς τις συνθήκες διαβιώσεως , φάγαμε ςύλο αρκετό οπωσδήποτε 

και μας ανταλλάςανε αφού μας βγάλανε τρείς ή τέσσερι ς Αυγούστου. 

Ίο βράδυ 1 2 η ώρα ακούω -υπόψη ότι τελείωσα την σχολή ςένων 

γλωσσών την Τουρκικ1i, αλλά δεν το δήλωσα για λόγους σκοπιμότητος -

, i( , ~} 

ακούω οτι αυτους δα τους ~εμπερδέψουμε στις 12 η ώρα. Και μας πήραν 

οι ΟΗΕδες ,.. ο νούς στο κακό πάει του καθενός,_ μας βγάλανε και μας παρα-

δώσανε. Μετά μόλις πέρασα στον ελληνοκυπριωιό τομέα μας περίμεναν στην 

nρεσβε ία. Μια. μέρα κάδησα δεν κά&ησα και μου δώσανε εντολτ'ι να πάρω 

κάτι φακέλλους για να πάω να ανακρίνω τους Τούρκους αιχμαλώτους στην 

λεμεσσό. Αλλά τταράλληλα να συγκροτήσουμε το τμ1'ιμα αυτό που ε ι'χαμε 

απωλέσει για να ασχοληθούμε πλέον ςανά. Και τότε ήμουν\τολύ αγανακτησμέ-

aJUI ~ 
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l.L~ . (σ) Δ .Γ. 22-10-86_ 

νος 1 διότι γνωρίζ;οντας. όλα αυτά ),(αι ν :χ έχουμε αυτή την εςέλ ιςη , λέω τι 

τις &έλοuμε τις πληροφορCες; Και που τις έχουμε τι τις ),(άναμε; Και μου 

λέει ο Σιγάνας δα),(ρόζ;οντας "Αλέκο σώσαμε την ΕΛΔΥΚ τουλάχιστον". 

Του λέω δηλαδή; Τα τελευταία σήματα που πήραμε , τα δελτία σου/πήγαν 

στον Νικολαϊδη . Διότι σας ειπα την δρομολςγηση ΓΕΕφ-ΕΛΔΥΚ- ~ρεσβεία και 

Α&ήνα. Τον έζ;ωσαν τα φίδια. Δεν είχε 

fl Ρ 
Ar~~ του με την ΕΛΔΥΚ . Κα ι υπόψη !>._~, \ φ 

/.J:, r~:l η ώρα το βράδυ. Δsν ήςsρα<, μs συγχωρsCτs.ούτs τα αποχωρητήρcα που 

ί(e~·ςyJέίναι. Ηρ&ε ο άλλος στις 11 η ώρα που ήταν στο κρεβάτι του. Καιτον 
ι,) J'ί..ι.; 
~~ έ ,ωσαν τα φίδια 1 όταν πήρε και τα τελευταία σήματα/ τον ί,ικολαϊδη. ~αι 
Ι . 

(α 

κάνει συγκέντρωση ας ιωματ ι κών1 uπα!; ιωμα~: ι κών. 
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(2δ) 1/2 ΗΓ ΧΜ 5'1 ------------ ------22.10.86 

ΤελεCωσε στις 2 η ώρα: τα μκσάνυχτα .ΚαL χωρCς την δLαταγή του 

ΓΕΣ η οποCα ήταν συγκεχυμένη και δεν του έδLδε καμμCα δια:ταγή,έβγαλε 
1 

στον χώρο διασποράς την ΕΛΔΥΚ< 

Στις 4 και τέταρτο το πρω! 6ταν βομβαρδιζ6τα:ν 
1 

ως πρώτος στ6χος 

na, 
η ΕΛΔΥΚ,μέσα eτην ΕΛΔΥΚ υπήρχαν μ6νο κάποLΟ1 σκόρπLΟL μάγειρο~ανέ• 

νας απο~ηκαρLος.Δεν υπήρχαν ~ύματα.Ετσι σώσαμε την ΕΛΔΥΚ.Εάν δεν 

έβγαινε η ΕΛΔΥΚ ,~α χανόταν και η ΛευκωσCα:,δι6τι τη ΛευκΦσCα την 

κράτησε η ΕΛΔΥΚ.ΔιαφορετLκά ~α καταστρεφόταν και ολόκληρη η ΕΛΔΥΚ. 

Έστω δηλαδή και αυτ6 έπιασε κάποιο τόπο. 
1 

Οταν κατέβηκα στην Λεμεσό μου έδωσαν κάτL φακέλλους.ΚαL όταν 
Ι 

&άβασα τις κατα~έσεLς των τούρκων α ιχμαλώτων εCδα πολλές ανακρCβεLες. 
/ 

Και. αυτά τιχ εCχε κάνει. η ΚΥΠ της Κύπρου όπου ήσαν αδαεCς απο ανακρC .. 
Ι 

• 11 

σεις και άπε _ι.~οι.Δεν εCχαν και πολλά στοLχεCα.Ελεγαν κατά τη γνώμη 
Ι 

" του ανακριτού συμφωνεC.Και έβλεπα τελεCως ανακρCβειες.Θ,τι ~έλαν 

,, 
λέγανε. Και επειδή εCχα ιδCα πεCρα απο τη δική μου πλευ?ά,εCπα;Οποιος 

αLχμάλωτος έρχεται εδώ 1 όJι πράγματα έχεL να μου τα αφήνεL επάνω στο 

τραπέζι.Θα συνοδεύεται με τα αντLκεCμενα που έχει~• ΚαL εκεC 

βρήκα τη δια:ταγη 

~1 1/i ·'1. r,ΙΡ 
~ ,·· .. ' ' 
~''·-ιv ' · 

στον ταγματάρχη ΤσετLνέλ Μουσταφά,τον 

ι1---() 

ΔιοLκητή 
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2/2 1i1Γ ΧΜ 22.10.86 __ , __ _ 
της ΕΜΑ της 28ης ΜεpαρχCι:ις ο οποCος με άλλους δύο υπαξLωματ L κούς 

/ Ι 

'l«XL τον οδηγ6 συνελήφ-&ησαν.Ενώ έκαναν αναγνω13 CσεLς με το τζCπ , τον$ 

πLάσανε οι δικοC μας.ΕCχε ένα ολ6κλη ρο σακCδιο με πράγματα μέσα 

και σε ένα β ι βλCο 6χι κανονισμ6 εCχε κατι:ιχωνLάσεL μέσα τη διαταγή, 
) 1 

την οποCα πρωτCστως φαLν6ταν ότL την εCχε στην τσέπη του . 
) 1 

Δια βάζον τας τη δLαταγή βλέπω 6τL αφορούσε δLαταγή της 28ης ~εραρ ~ 

χCας πρ0ς 6λες τις μονάδες που -&α συμμετέχουν στην εκστρατεCα κατι:ιλή.

φεως Καρα~ά ΛαπC-&ου~οποCα έγLνε στLς 6 τοJμην6ς ημέρα της Μεταμ6ρφω
/ 

' σης του Σωτήρος.Αμέσως παCρνοντας το έγγραφο του εCπα τι εCναL αυτ6. 
Ι 1 ) 

; 

Μου λέγει _ δεν ξέρω.ΤL δεν ξέρεLς του λέγω;Αυτή απο το πολύ δLάβασμι:ι 
Ι Ι 

- του λέγω-- έχεL φ-&αρεC.Την έχεLς ι:ινοCξεL καL κλεCσει πάρα πολλές φορές. 

ΚαμμLά φορά μπορεC να πάρεLς ένα εγγραφο καL να μη το δLαβά6εις. 

' Στη συνεχεια παCρνω τη διαταγή καL με μLά σημεCωση την στέλνω 

στη ΛευκωσCα. Και ι:ιπο τη ΛευκωσCα απ 6τι έμα,&α γLατC τ6τε δεν το ήξερα 
Ι / I / 

προω-&ή-&ηκε και εCχε φ-&άσει στη Γενεύη στον Υπουργό των Εξωτερικών . 

' ΕCχε σημασCα 6~ι δLότL εδLδε διαταγή άλλα δL6τL , ενώ εCχαν υπογpαφει 
/ Ι 

ανακωχή I οι Τούρκοι 6λο και διεύρυναν τον -&ήλακα Πfί)Ος 6λες τις 

πλευρές.Δεν συμμετεCχε οηwε6r~ηο-rε. "" αεροπορCα και το ναυτικό J δι6τι 

•~λλό το κάν•νε μ 

http://????.tl/
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Και, ήταν μι,α ΜεραρχCα μι,α Ταξι,αρχCα,ένα Σύνταγμα Πεζοναυτών κ.λ.π. 

1 

Και, ήταν κατάληφη Καρα<bά ΑαπC-&ω . Ήταν έγγραφ0 με υπογραφή του Μεpιίρ-

χου Οσμάν Πολάτ. 
Ι 

Ενώ δι,αρκούσε 

,, 
το δεύτερο και. τρCτο στάδι,ο με ει,δοποCησαν: 

/ 

. Τελε ,ωνέ τους γι,ατC ~α τους παραδ6σουμε.Η ανταλλαγή αυτή ήταν γι.α 
Ι 

σας~Και, έτσι, τελεCωσε η ανακρι,ση. 

Μεταξύ αυτών ~· ο μaγαλύτερ0ς σε βα-&μό ·ητ~ν CΙ"U\1'ταγματάρχης,και. 

οι, άλλοι, ήταν κατωτέρων βα-&μών. 

' Υστερα η 28η ΜεραρχCα άρχι.σε να ετοι,μάζεται, γι,α το δεύτερο γύρο. 

http://????.se/
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1 /;!Ω . ( Ε . Σ. ) to 2ι. 1 ο. 1986 

Και αττό την παραμονή, 13 Αυγούστου, nάλι ·[Ξέραμε την nροετοιμασία της. 

Πάντα αττό κει και ττέρα• ήταν nολεμική η ατμόσφαιρα και οι μονάδες ήταν 

σε κατάσταση εκστρα τ'Ε ί ας. Και τα ότι δ ι ηύpυναν τον κάθε ~ακα, αυτό 

ττάλι γι\Ιόταν συνεχC:-ς . · Άρχι[αν , λο ιnόν, nαραμονή να ετοινά[ονται για 

δεύτερη φάση 1 4ι'rιό τα μεσάνυχτα nου 'δόθηκε το σήμα και το συνθηματικό 
ι 

ήταν 'Ύιακα'Ι.Jό[ ", αυτός ο φι.-σφορισμός της θα•λάσσης -'Ύιακαμό[" σημαίνει 

τα κύματα nου φ<ι'σφοpί[ουν- αυτό· ·ήταν το συνθηματικό τη ς δευτέρας nου 

' ήταν nρος Αμ'Ι.Jόχι.-στο , να ενι.-θ'ε ί η πλευρά της ΑμμοχC:-στου . 

ΟλοκληpC:-θηκε η δ'εύτερη φάση κατά τα γνι.-στά . Συνέχισα να μένυ' 

'Ι.Jέχρι το 1978. Εnανήλθα , τοnοθετήθηκα διοικητής σε μια μο\Ιάδα στον 

'Έβρο nάλι , εν συνεχεία στην Αθήνα σε ' άλλη μονάδα και το 1981 με έστει-

λαν στην κι.-νσταντ ινούnολη . Εττέστρεψα και αnοστρατ•εύθηκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Xp ι σι:ος Μnασαγ 1ιάννη ς) Τ ελε •ιC:-σατε , κύριε 'Ι.Jάρτυς ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Νο'μί[u' ναί , κύριε Πpόεδρε. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ Κύριε Πpόεδρε , δεν ήθελα να διακόΨu' πριν τον 

μάρτυρα. Πριν, ' όμu'ς , αρχίσουμε τις ερι.-τήσεις, θα· ήθελα να Πu" ότι υττάρ -

χει' ένα κενό . Το κενό αυτό αφορά τις ημέρες nου ο κ. μάρτυς ήταν κρα-

τούμενος . Μας μίλησε για ανακρίσεις . ' Όλα αυτά δεν θα πρέπει; όχ ι υττό 

τύπον ερc,-τήσεu'ν , να μ~nει, να μας διηγ ηθεί , δηλαδή , τ ί συνέβη; 

\__ Α--
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'Ηταν 1 Ο 'J.Jέpες κρατούμενος τιι-ν iούpκιι-ν. Τ ί τον pC:-τησαν; πC:-ς; 

Δεν είναι κάτι τιου τιpέτιει να μτιει στη διήγησή του και · όχι να το 

κατα:λάβουμε αnό εpιι-τήσε ι ς; · Αν το νο'J.) ί~ετε και σεις, εγC:- τιαpατήpηση 

κάνιι-. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Xp ίστος Μτιασαγ •ιάννης) Δε νo'JJ ί ζu" ότι · έχει καμμ ία σημασία . 

Η κατάθεση •είναι ενιαία. Και τα· όσα :λέει ο μάρτυς μοναχός του και 

τα όσα ατιαντά στις εpιι-τήσε ι ς , ·είναι ενιαία . !Ίάντιι-ς , · όμu-ς , αν μτιοpού-

σε ο κ. Σημαιοφοpίδης , ας μας τιει 'μόνος του χιι-pίς εpC:-τηση τι έγινε 
J ) 

τις ')Jέpες τιου' ήταν κρατούμενος στους tούpκους. Κατ'αpχήν Έίτιατε ότι 

φάγατε αρκετό •ςύλο ;ι v.. ~-"'¼?·τv~. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κατ·αρχήν, •f,έχασα να τιιι' το ε •ςής: 'Ηταν τιο:λύ αργά, είχε βγει 

η νηοτιομnή και λέε ι ο σιι-ματάpχης στον στρατηγό - τον ταF ίαρχο τον 

λένε στρατηγό εκ'ε ί- να τιας να ενημεpC:-σε ις τον νομάρχη της Μερσίνης 

για την ετιιχ·είpηση m:ou κάνουμε . Δεν χρειάζονται λετιτομέpε ιες , ' έτσι 

ατι:λC:-ς ·χοντρικά και τιολ'λά ,είναι. ΤJΙ'αυ>τ:ό το γεγονός φαίνεται ότι 

η τιολιτι ·κή η-yεσία, αν · ήταν έτιρετιε να τον ενημερC:-σει η τιολιτική 

η-yεσία από το Υτιουpγ.Έίο Εσιι-τερικC:-ν , έχιι' την εντύτιιι-ση . Θα τιας, του 

'λέει να βρεις το νομάρχη και θα του τιεις πέντε τιpάγνατα χοντρικά . 
1 

.ότι θα κάνανε ε ισβο:λή .... 
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Τt:-ρα π~-ς πήρανε~\,\\ στροφή τα γεγονότα και · ήλθαν λίγο νu-pίτερα ... 

Αυτό •F.έχ.ασα και ' ένα· άλλο: • Όταν κατέλαβαν το Καραβά iΊ.άπιθο 

uπήρχ_αν βαpέu'ς τραυματίες, σκοτu·μένοι στην περιοχ_ή, κ.λ.π. Δίνε ι εν-

ταλή ο διοικητής της 28ης μεραρχίας με μποuλντό(:ες να ανοίfοuν τάφρους 

και να pίF,ουν • όλα τα πτt:-ματα• ότι βρουν στην περιοχή, -yιατί η περιοχή 1 , 

αυτή πpέπε L να μη μολυνθ'ε ί, ·ε ίνα L δική μας'~ Αυτά που σας λέu" ήταν 

6 -7 Αυγούστου. 

Και ' ένα' άλλο Όταν ο μορφu·τικός ακόλουθος, για πολιτιστικά 

0έματα ασφαλ<.:-ς , της Αμερικανικής Πρεσβ •είας , · όταν ολοκληpt:-θηκε και ο 

δ•εύτερος ,γύρος , θέλησε να nάε L να δε L τα μουσεία που υπήρχ_αν στην 

περιοχή Μόρφου, παίρνουν εντολή ο ·. 'iούρκοι και λένε "προσοχή, αυτά 
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Δηλαδή ενημέρωσαν ότι, θα πάει, να δει, αλλά είπαν 11να μην σας πάρουν 
Ι 

/1 

τίποτα ή δεν ςέρω πως ακρι,βώς το διατύπωσαν. Σημασία έχει, ότι 

h , h 
αυτα πλέον είναι, δι,κά μας και, ανήκουν σε μας. Δηλαδή θέλω να ττώ 

Ι 

1 

ότι, η περι,οχή που κατελήφθη από τότε αuτQιτην ε(χαν σαν δι,κό τους 
Ι 

κτfrμ,α. 

Επίσης σώσαμε και, μι,α άλλη μονάδα και, αυτό πα ί ~ει, ρόλο, Το 

Ι'ΈΕΦ ήθελε να συγκροτήσει, μι,α καt;νούργ ια μονάδα έF,ω από τη Λεuκω-

σ ία! προς τον Γερόλακκο ,νομι~ω, και, έδωσε εντολή σε όλες τις μονάδες 

να στε· ίλουν ορισμένα άτομα ,με ανάλογο οπλισμό και 1:1έσ~ .1 Και αυτή 

1 
η συγκρόΤηση θα ,y ι νόταν την άλΨα ημέρα, στο τ,άδε μέρος κλπ , Αυrι16 

το πήραν εϊδηση οι, Τούρκοι και, δώσαv ενvολή σΤα ,μέσα Τους 1 στο 

πυροβολικό κλπ , να βομβαρδιστει αυτή η περιαχ,ή και εηκαίρως ειδο.,-

ποt;ήσαμε να φύγει αττό κει η μονάδα κα,ι να μην συγκροτηθεί στο ίδιο 

μέρος. Η περιοχή βομβαρδίστηκε , 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ ιάvνης )_ Κύριε ,μάρτ,υς δεν απαντήσατε 

σ' αυτήν την απορία του κυρίου Λιβανού την οποία υιοθέτησα καt; εγώ 
. ί 

ε·ν συνεχεία και την διατύπωσα ως ερώuηση . Έχετε 1:ην καλωσύνη να 

συνεχίσετε ασχ_ολούμενος ,με το θέμα αυτό, τt σ'(:)νέ(?,η κατά τις ΊΟ 

αυτέςfι τις η1; ρες 1 που είσασταν κρατούμενος. :Και F,εκαθαρίστε ποια 

~ · } 
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μέρα σuλληφθήκατε, ποιά μέρα απολuθήκατε, δηλαδή αντηλλάγΙΗ,τε 

και τι έγινε εν τω μεταF,ύ . 

ΜΑΡΤΥΣ Δεν F,έρω αν οι συνθήκες αιχμαλωσιας παίΓ,οuν κανένα ρόλο 1 

δηλαδή το πόσο F,ύλο φάγαμε και τι τροφή μας έδωσαν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χριστος Μπασαγιάννης) Ασφαλώς όχ L αυτά; ·-το τ L σας ρω-

τούσαν . 

ΜΑΡΤΥΣ Πάσης φύσεως πληροφορίες αλλά τ·ο περισσότερο F,ύλο το έφαγα 
1 

για μια ασήμαντη πληροφορ ί.α τr;ou ήθελαν; ,για κάτ L •μέσα που βρήκανε 

' σπασμένα αν τα χε ιρ L ζ;όμοuνα ε•γώ ή κάn-οιος άλλος ,'(αι, τους ε•ίηα ώτι 
Ι 

αυτό δεν έχ ει σημασία στρατός ειναι έ Εω ,-ήταν ένα 1:{ά.ρι,ερ .· ΠΟ1J το 

/ 

έχει ο στρατ•ός-και ρώ 1Jη_σα τι ρόλο τιαG. t:ε. ι. αυτό, Και αν το χει'ριζόμοuν 
/ 

θα -τ- οuςέλεγα ότι το χειριζ;όμοuν ε,γώ, 

Δηλαδή με δυο λόγια οι τούρκοι δεν είχαν 

/ 
, ' nλτ~ροωορ1,ες για το δικό 

\ 

μας κλιμάκιο εκεί, 'Υ ιατί αλλ ιώς δεν βγαCναμε [:ωντανοί κα1, ρωτ-ούσαν 

κάτι πληροφορ(ες ασήμαντες, Αν είχαμε αφή_σει. κάτι που ενδεχομένως 

θα μας είχε διαφύγει θα μας ρωτούσαν και θα ήθελαν να τους δώσουμε 
Ι . . 

εΕήγηση_, Δεν έγινε όμως :τ;ίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστ,ος Μπασαγ ιάννης) Είπατε ότι αποστ-ρατευ&ήκατε τ•ον 

Ιούνιο του ' 85 . Τεθήκατε σε αυτεπάγγελτη αποστραη',α ή τη αιτήσει · 

http://?.??/
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ΜΑΡΤΥΣ Σε αυτεπάγγελτη, αλλά μοu είπαν αν &έλω να παραμείνω 

άλλο έναν χρόνο στην Κωνσταντινούπολη. 
1 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Θέλω να f,εκα&α~ίσω αυτό το &έμα 

τοu τούρκοu ταγματάρχη για τον οποίο μι λήσατε . ~υτή η ημερήσια 

διαταγή τί ήταν; Ήταν σχέδιο; 

ΜΑΡΤΥΣ Ναι δεν το έχω πει. 
1 

-Ηταν f. εχωριστά 

οι ά:λλοι και έπαιρνα από τον κα&ένα μια π-ληροφορ[α, βέβαια δεν 

ακοuμπίσαν κανένα αιχμάλωτο Ι διότι αν εμείς δέρναμε ,--έναν χτύπησαν 

τον π ιά,σανε Ύ ια ένα uποκτην ίατρο, τ,ον έκαναν ·μαύρ0 -με απο;υέλeσμ,α , 

να πάει αυτό;;; με{;αύριο πέρα και f/0,. c,ην π,:ληρώσουν οι άλ:λοι, CΗΊ<.1'1-ά.,. 

:λωτ,οι. που δεν έχου.ν καμιά ε.ν0ύyη_ , :Κ:C.ι με τοf;ό1,0 κατζ,\λσ.βαν όη 

από την τσέπη μοu έδωσα 9τι 

μά:λ ιστα/ σ't'ε·ρή&ηκα εγώ σαπούνια 
/ 

κ:λπ. ώστε 

με αυτόν τον τρόπο όσους συλληφ&ούν και &α πω τούτο όσοι τ,οupκο .,. 
J 

κύπριοι, λέν/1αuτ;όν τον βλέπεις, -σε άλ:λο χρόνο :λέω νωρίτ· ερ0, rco 

'68, '69 και 70..,.., αυτός έκανε π:λιάτσιπο σε ,μια δεδομένη στι,γμή 

από ένα τουρκοκuπρ ι.ακό 

r;;Wv1 
• 1/ 

χωρι,ο, 
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Σε μια ετιιδρομή τιοu έγινε σκότωσαν Τούρκου ταγματάρχη γιατρο~ ετιί-

άτροu τα 3 τιαιδιά και τη γυναίκα. Σε κάθε λοιτι6ν ετιέτειο οι Τούρ., 

J-ιΟι είχαν φωτογραφίες και έλεγαν,l" να/οι Έλληνες αυτά μας J-ιάνανε" 

και έτσι φανατί~ανε τογJ-ιόσμο. Και 6ταν βρέθηJ-ιε ένας ομαδικός τάφος 

στην Τόχνη - στο 2ο γύρο ατιό ~τι φαίνεται έγιναν τιερισσότερες αγριό-

τητες γι'αuτό βρήJ-ιανε και αυτόν τον ομαδιJ-ιό τάφο, τα άJ-ιοuσα αυτά 
l 

δεν έχω αντίληψη- είχαν τις φωτογραφίες και φανατί~ανε τον κόσμο 

Όταν λοιτι6ν ήρθε η σειρά τους αυτοί κάνανε τα διτιλάσια · και τα 

τριτιλάσια. Έτσι ?λοιτιόν σκέφτηκα και )ie/jτouς αιχμαλώτους να τους 

φερόμαστε J-ιαλύτερα/ώστε μελλοντιJ-ιά,αν τιιαστεί κανένας διJ-ιός μας~ να 

μην έχει την τύχη την δική μας ή κάτιοια άλλη . Διότι αυτοί λέγανε 

11 όταν εσείς τιιάνετε1 κάνετε αυτό I κάνετε εκείνο 11 

Έρχομαι τώρα στον ταγματάρχη Άρχισε η ανάJ-ιριση J-ιαι τοί, 

f f 
του είτια να μου τιεί τιως τιήρε τη διαταγή J-ιαι τιως έφθασε μέχρι τιοu 

τον ι9ιάσανε . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ . Πότε έγινε η ανάJ-ιριση του Τούρκου; Ποιά 

μέρα.J θυμόσαστε 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν ήταν μια φορά1 αJ-ιολούθησαν και άλλες . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ , Σε τιοιό διαστημα 

/ 
ΜΑΡΤΥΣ • Εγώ τιρέτιει ναεfχα. βγει - δεν θυμάμαι τώρα J-ιαλά- τιρο 

~ ~ ·· 
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της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δηλαδ~ 4 Αυγούστου . Έμεινα μέσα 

14 μέρες . Στις 22 τιιάστηκα, κάτιου εκεί γύρω ήταν 

Μετά 1~2 μέρες τιου έμεινα στη Λευκωσία τιροσανατολίστηκα 
/ 

- μτιορεί να είναι και 3 μέρες δεν θυμάμαι τις λετιτομέρειες - μου 

δώσανε κάτιοιους φακέλους και μου είτιαν να τους διαβάσω για να 

τιάω να ανακρίνω τους αιχμαλώτους . Μου έδωσαν έναν αντιτιρόσωτιο 

της II Κ 11 και ένα άλλο άτομο ατιό την Πρεσβεία και με ένα κλιμάκιο 

κατέβηκα στη Λεμεσό. Εκεί λοιτιόν του είτια θα μου τιεις την ιστο-

ρία ττι,jς ακριβώς Εεκίνησες ατιό την ώρα τιου τιήρες την διαταγή 11 

ΕΕιστορώντας λοιτιόν φθάνουμε στο σημείο να έχει 40 άρματα. Του 
/ Ι 

λέω/ τιοJ είναι η άλλη iMA, η ίλη σου; 11 Έλειτιαν ατιό την ΕΜΑ του 

15 άρματα. 11 Που τιήγανε 11 του λέω . Διότι λέγοντας όλα αυτά 

μου ανέφερε ότι έστειλε ορισμένα άρματα στην Ανατολική Θράκη , 

διότι διαλύθηκε η Α'Τεθωρακισμένη Μεραρχία και τα άρματα τα εστειλε 

ατιέναντι στην Καλλίτιολη . Και έφθασε στο σημείο να κατεβεί στην 

Κύτιρο τιαρακολουθώντας όλα τα μέτρα και την διαταγή τιου τιήρε . 

-i'ον ρωτώ: 11 --(α αντ ι αεροτιορ ι κά σου τιου είναι 11 • Μου λέει II δεν τα 
,,) 

είχα ταγμένα 11 ·.κα ιτα άλλα τα ετιί τιλέον εκτός ατιό αυτά τιου ήταν στα 

άρματα τα είχε τιίσω σε ένα αυτοκίνητο . "Και τιως τιας στην Κύτιρο; 

Πή~τουρισμ "του είτια . Και μου είτιε; 
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", J+ε διιαβεβαίωσαν ότι αεροπλάνα εχθρικά δεν θα συναντήσω " 

Αυτά είπα. Δεν είχε ο ταγματάρχης τι άλλο να πει . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ . Τη διαταγή πότε την πήρε ποιά μέρα 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν θυμάμαι . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ . Περίπου 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ . Συνελήφθη στις 4 του μηνός 

ΜΑΡΤΥΣ . Εσείς λέτε πότε βρήκα τη διαταγή πάνω του 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης ) ._ Ναι . 

ΜΑΡΤΥΣ . Μεταςύ 5 και 10 . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ . Κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε μια κα.-ιι, μόνο 

J 

ερώτηση και παραιτούμαι από κάθε άλλη συ6ήτηση : Η επιχείρηση 

των Τούρκων που έγραφε μέσα η διαταγή_,,πότε θα γινόταν; 

ΜΑΡΤΥΣ . Η επιχεLρηση θα γινόταν 6 του μηνός . Αν γινόταν ενδε-

λεχής 'έλεγχος σε όλα του τα πράγματα) όταν τον πιάσανε/ από την 

ΚΥΠ. Κ J δηλαδή από την -Jιfυπριακή ~πηρεσία ·1fληροφοριών/ αυτή τη 

διαταγή - ςέρω γω- θα την βρίσκανε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Θα μου επιτρέψετε κύριοι ,,, / 

να ρωτήσω και εγώ/ χωρίς να με διακόπτετε)γιατί πρέπει να ρωτήσω 

και εγώ 2-3 πράγματα μήπως έτσι διευκολυνθείτε και σεις στις 
/ 
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( 9 
Παρακαλώ nολύ κύριε Σ ημαι,οφορίδη 1 θέλω να !Ξεκαθαρίσω το 

/ ,r 

θέμα των ημερομηνι,ών Εσείς συλληφθήκατε στις 22 Ιουλίου . 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα. 
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( 2ζ) 
,..;,ο 

1 ~/_2 __ Θ ___ ~( Γ_._Π_.~► ___ 2_2_._1_0_._8_6 f 

•j 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρίστος Μnασαγιάννης ); Και αφέθητε ελεύθερος πότε; 

ΜΑΡΤΥΣ ; 3- 4 του μηνός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης ): 3- 4 του μηνός Αυγούστου. 

ΜΑΡΤΥΣ ; 4 το αργότερο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης ): Εnήγατ ε στην Λευκωσία. 

ΜΑΡΤΥΣ : Μάλ ι στα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης ): Και την ίδια μέρα σας ανέθεσαν 

να ανακρίνετε τους Τούρκους; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Πρέπει να πέρασαν μία ή δύο ημέρες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μnασαγιάννης ): Συνεπώς αν πήγατε στις 5 Αυγού
) 

στου , πρέπει να ήταν 5 ή 6 Αυγούστου, αν πήγατε στις 4 πρέπει να 

σας ανετέθη αυτή η εντολή στις 6 ή 7 . 

ΜΑΡΤΥΣ: Έχω κενά . Δεν μπορώ να θυμηθώ ακρ ιβώς ημερομηνίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης ) ; Ανεφέρθητε σε μία κατάληψη της 

Λαnήθου, η οποία έγινε πότε; 

ΜΑΡΤΥΣ : 6 του μηνός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης ): 6 του μηνός δηλαδή της·Μεταμορφώ
/ 

σεως του Σωτήρας . 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλ ι στα , χαρακτηριστικό αυτό. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ί στος Μnασαγ ι άννης ): Σ τ ις 6 του μηνός έγινε αυτό . 

Αυτό έγραφε η διαταγή ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Μάλιστα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγ ιάννης ): Δη λαδή όταν στε:ίλατε εσε ί ς το σήμα 
1 .J 

η εn ι χε ί ρηση) την οπο ία ανέφερε η δ ιαταγ ή αυτή) ε ί χε εκτελεστε ί. 

ΜΑΡΤΥΣ : Να μου επ ι τρέψε τ ε γα.πω ότ ι το νόημα αυτής της ταχε ί ας προ -

ωθήσεως ήταν ότι εμείς με τους Τούρκους καθόμαστε σε διαnραγματεύ-

σεις , ενώ αυτοί βγά~ουν δ ιαταγές προωθήσεως κα ι καταλήψεωςκ.λ. n. 

εγγράφως . Δ ι αφορετικά εμε ί ς δεν κάναμε τίποτε . 

ΠΡΌΕΔΡΟ~ ( Χρ ί στος Μnασαγ ι άννης ): Σύμφωνο ι. 

Πάντως όταν έφθασε στον Υπουργό των Εςωτερ ικών η διαταγή αυτ ή 
Ι 7 

έ τσ ι όπως το λέτε δηλαδή τώρα , πρέπει η επιχε ί ρηση καθ'εαυτή η οποία 
J 

ανεφέρετο εκε ί, να ε ί χε εκτελεστ ε ί. 

ΜΑΡΤΥΣ : Πρέnε ι, να ι. Με μ ί α εn ι φύλαςη κύρ ι ε Πρόεδρε στο σημε ί ο αυτό 
1 J / 

αν ήταν την ίδια ημέρα ή έγ ι νε τη ν παραμονή ή μετά . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ί στος Μnασαγιάννης ); Η διαταγ ή αυτή ανέφερε τίποτε 

πε ρί " ΑΤΤΙΛΑ 2 "; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχ ι. 1/i-αν συγκεκριμένη με στόχο Καραβά-Λάnηθο κα ι όλες 

τις μονάδεςχυ 

(\D ,,/ /Jί° Ι 
_ i λJ,, 

θα συμμετε ίχαν . 

~ · 

http://?a.p?/
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης ): Αυτή την διαταγή εσείς την nαρα-

δώσατε ... 

ΜΑΡΤΥΣ: Την nροώθησα στην Λευκωσία . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης ): Στον κύριο Σιγάλα; 

ΜΑΡΤΥΣ: ·οχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης ): Πού 

ΜΑΡΤΥΣ: Πρέnει να ήταν ο κύριος Τσουμής ή ο κύριος Ζιωτόnουλος, 

μάλλον ο κύριος Ζιωτόnουλος. Δεν έχει σημασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Έχει σημασία κύριε μάρτυς. 
J 

ΜΑΡΤΥΣ: Γιατί για τις ανακρίσεις τμήμα αρμόδιο ήταν αυτοί, ο κύριος 

Ζιωτόnουλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης ): Στη συνέχεια nήρατε σείς εντολή 

να nάτε με nλοιάριο στη Ρόδο και να nαραδώσετε αυτή τη διαταγή 

σε αεροnλάνο, για να την μεταφέρει στη Γενεύη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Αυτά τα έμαθα εκ των υστέρων.για το nως nροοοήθηκε 
J 

η διαταγή. Ήςερα όμως την άλλη ημέρα, όταν έφθα~~στην Λευκωσία 
Ι Ι ~ 

ότι την στε ί λανε στη Γενεύη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Την στείλανε στη Γενεύη nώς; 
/ 

ΜΑΡΤΥΣ: Τα μέσα τα έμαθα μετά. Δεν με ενδιέφερε. 
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' ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Μετά τι μάθατε δηλαδή; Ότι πήγαν 

με πλοιάριο στη Ρόδο; 

ΜΑΡΤΥΣ : Ναι1 κάτι τέτοιο . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης ): και με αεροπλάνο αn'εκεί; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι και εν συνεχεία με ειδικό αεροπλάνο . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης ) ;: Τον κύριο Κούρτη τον ςέρατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι 1 ήταν στο άλλο τμήμα της ιδίας υπηρεσίας . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης ): Ήταν δηλαδή όπου ο κύριος Ζιω-
1 ) 

τόnοuλος; 

ΜΑΡΤΥΣ : Ακριβώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης); Ομοιόβαθμος του κυρίου Ζιωτόnοu-

λοu ήταν ο κύριος Κούρτης; 

ΜΑΡΤΥΣ : Πρέπει να ήταν την ιδίας τάςεως. Προϊστάμενος ήταν ο κύ-

ριος Ζιωτόnοuλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγ ιάννης) : Εγώ ςεκαθάρισα αυτό που ήθελα να 

ςεκαθαρίσω . 

Πάντως γι'αuτό το πράγμα το οποίο ε ί να ι ένα ουσιώδες πράγμα 
/ ) / 

έχετε δώσει μια έκθεση γραπτή στο Επιτελείο . 

1 
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.Δεν 

c;Jf/ 
ςέρω, τι αναφέρω εκεί, αλλά οπωσδήποτε μας είχα' 

~ 
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11/ 

22.10.86 

nει αnό την unηρεσία1 λεnτομέρειες και αnόρρητα να αnοφεύγονται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Δεν βλέnω εδώ στην έκθεσή σας 

να αnοφεύγετε και nολλά αn'αuτά nou είnατε, αλλά βλέnω ότι αυτό 

το γεγον65 του Τούρκου ταγματάρχη δεν το γράφετε. 
J 
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(2 

1/2 Β.Ε. Μ.Α. 

ΜΑΡΤΥΣ. Πιθανόν. 

22.10.86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγ •ιάννης ) Έτσι νo'JJ ίζ;ιι' , πιθανόν να δ·ιέφυγε 

και της δικής μου ττροσοχής. Πάντιι'ς θα' ήθελα να μου πείτε αν βεβα•ιt:,νε 

τ<ί το nερ ιεχόμενο της εκθέσειι'ς αυτής και σήμερα. Εσ'ε ίς δηλαδή κάνατε 

μι~ έκθεση στις 6 Ιου:λίου. 

ΜΑΡΤΥΣ . Οττιι'σ6ήnοτε λιγότερα αvέφερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (χp ίσrος Μnασαγ •ιάννης) Πάντιι'ς αυτά nου γράφετε εκεί -tα βεβα• ιt:, 

νε τ ε και σήμερα και βεβα• ιJ,νετε · ότι είναι αληθή.Κοιτά!;τε στην • έκθεσή 

σας την υπογραφή κοι>τάςτε το γραφικό χαρακτήρα γιατί νο'J.)ίζ;ιι" ότι είναι 

χε ιpόγραφη . Βεβα•ιίl'νετε το περιεχόμενό τη ς ; 

(Στο σημ •είο αυ>τό εnιδεικν·ύεται στο μάρτυρα η · έκθεση) 

ΜΑΡΤΥΣ. Βεβαίιι'ς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγ ,ιάννης) . Θα την διαβάσετε εν συνεχεία χαι θα 

σας δοθεί η ευκαι:οία να εττανα:λάβετε αυ>τή την βεβαίιι'ση την οττοία 'ίίl'ρα 

κάνετε . Σ 'αυτή την• έκθεση nάντιι'ς δεν γράφετε τ ί ττοτε ττεp ί τούρ:.ωυ ταγμα 

>τάρχου. Π~ς το εί;ηγείτε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Μα, δεν ' ήταν τίποτε να το κρύψιι'. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Xp ίσrος Μnασαγ• ιάννης), . . Δ εν :λέιι' αυτό. >Λέιι' πίl'ς το εςηγε ί τε. 

Νο'!)ίζ;ιι' nιι'ς ' ήταν ' ένα ουσ•ιίl'δες γεγονός. 

~ (1---· 
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ΜΑΡΤΥΣ. Νο'μ ί,(:ιι'' ότι ·εί,χε πάρει το δρόpο του. Δεν · ήταν κάτι που τΟ' ήfερα 

νόνα εyt:,}όλες οι Ηατα'θέσεις τιι-ν αιχJJαλt:-τιι'ν που έχιι' κάνει ; υπάρχουν στα 

αρχ'ε ί.α. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (χpί,στος Μπασαγ•ιάννης). ΠαραΗαλt:- οι κύριοι συνάδελφοι να λά 

βουν το λόγο Ηα'τά σε ιρά εγγραφής τους στο Ηατάλογο Ηαι να ληφθεί. υηόψη 

Ι 

ότι · έ- χου]Jε να εςετάσου]Jε σή]Jεpα Ηαι ηpέηε ι να ε!Ξ;ετάσου]Jε ' άλλους δυο 

1-Jάpτυρες. 

κάτι · άλλο που ήθελα να ριι-τήσιι' εσε ί, ς ανταλλάςατε πληροφορίες με την 

ΚΥΠ της Κύπρου. 

/ 

ΜΑΡΤΥΣ . Προτού πάιι- εyt:, στην ΛευΗυ'σ ί,α δεν f, έpύΊ αλλά ]Jετά Έ ί.χαJJε στενή 

συν εργασ ί.α. Τι γινόταν νιι-ρίτερα δεν •f'έριι' • 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ •ιάννης) ' Όχι στις 20 Ιουλί.ου1 πριν από τις 

20 Ιουλί.ου. 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν fέρ~. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χριστος Μπασαγ •ιάννης ) Μήπιι-ς αντα:Λ.άσσατε πληροφορί,ες ]Jε 

JJUστ ικές υπηρεσιες' άλλu'ν Ηρατι:-ν . 
/ 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν fέρ~. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστο ς Μπασαγιάννης) Αμερική Η.λπ. , 
) 

http://?.?p/
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3/2 Β.Ε. Μ.Α. 22 .10.86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος; Μττασαγιάννης; ) Αυτό το ττολεμικό το αγγλικό ττου είττατε 

1 ήταν ελικοτττεροφόρο; 

Μf\ΡΤΥΣ. Το αγγλικό ττου ττροσέ:γγ()σε; Αυτό ττpέ:ττει να• ήταν αντιτορττιλικό. 

Ε!ΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος; Μττασαyιάννης;). Είττατε ' ότι ' έφευγαν ελικότττερα αττ 

αυτό. 

ΜΑΡΤΥΣ. Στο κατάστρ<,·μα μττορε ί Ένα ελ ιuότττερο να ττροσγε Lύ'θε ί κάττου 

δεν 'f,έρι:,' δεν ήταν σειρά ελικοτττέp<,'V, ένα ελικότττερΟ' ήταν ττου ' έ:τταιρνε 

τον κόσμο και τον κατέβαζε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος; Μττασαγ 1ιάννης;} .' 'Αλλη ανάμε ι~η είχε το αγγλικό 

αυτό αντιτορττιλικό 

) 
ΜΑΡΤΥΣ . ' Όχι . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος; Μττασαγ ' ιάννη ς; ) καιvένα αμερικανικό ττολεμικό 'μήττι:,-ς; είχε 

1 
καμ ια άλλη αναμ ε. ι f,η. 

/ 
ΜΑΡΤΥΣ· . 'Οχ ι. 

ΠΡΘΕΔΡΟΣ (ΧpLστο ς; Μττασαγ ιαννης;~,. Απ στην α-yγλική βάση vr'1 '"'ς; είχαν καμ ια 

α'Vάμε ι f,η ι· 
! 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν έχει υττσττέσει στην αντίληψή μου1 .ούτε ' άκουσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος; Μττασαγ 'ιάννης;). Παρακαλύ' τον κύριο κάττπο να ?cάβει το 

Sόγο.~ 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Κύριε Πρόεδρε , αν 'είναι δυ'Ι.'Ιατόν να προηγηθ'εί 

' ένας• άλλος συνάδελφος επει6ή πεpιΊJένιι' κάποιο ' έγγραφο απο την υπηρεσία. 

/ 

Π)?ΟΕΑΡΟΣ (Κpί,qτος t,mςι.σαγ.1 ιά.ν:vης}, Παραχαλ>εtται ο .κύριος Αασκα1/\.άκης να. 

λαβε ι. το 9'.όγο και. να εuοι..'μcίζ;εται ο κύριος π:::p:1.,ιης, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ. κύριε Ί-Jάpτυς για την εποχή εκ'είνη που είσαστε 

στην Κύπρο θειι'ρ'είτ6:ι· ότι η υπηρεσία σας ί η ΚΥΠ 1 ·είχε · όλη την επιστηΊJΟ-

ν ι.κή , τεχνική δυνατότητα· όχι να συλ9'.έςει αλ1/\.ά και να ανα1/\.ύσει. πληpο-
/ / 

φοpίες και να τεκΊJηp•ιιΙ,σει. πληροφορίες; 

ΜΑΡΤΥΣ. Μι1/\.άτε για το κλιμάκιο; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣR ΛΛΑΚΗΣ. Οχ ι 1 συνολικά. Η ΚΥΠ· έδ ινε πληροφορίες και. ερχό-

ντσυσαν και. στην Α0ήνα και γ ι.νόταν κάποια με9'.έτη ' έτσι. δεν είναι. 
) 

/ 

ΜΑΡΤΥΣ . Βεβαί~ς . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Νο>μζζ;ετε • ότι •είχε ττλήρη ικα>νότητα τiτοια; 

Εσ'είς 'είχατε ειδικευτεί στη συλλογή πληροφορ• ιιΙ-ν> ή και στην ανάλυση; 

ΜΑΡΤΥΣ. Στην υποτυπιΙ,δη ανάλυση. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ. Σαc Ρύ'τιΙΊ Υ ιατ ι uαc ·είπατε ότι 'IJ έχp ι 15 

Ιουνίου_εΎ&.' ε"'εί περιοpίζ;ομαι-υrιτipγαν οηuαντικέc ττληροωαρίε[; για μετα 

κι>νήσεις για αιrτοβάσεις ασκήσεις συνταγμάτ<.ι'ν γι.α διαταγές μανίκια κ.λπ. 
ι ) 

Αυτά• ήταν τεκμηρι<.ι'μένα ή · ήταν δυνατόν η κεντρική υττηρεσια να τα θεt,,pή 

σει' απορρ[ψε,~ 

http://?.??/
http://?.?p/
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ΜΑΡΤΥΣ. Τη διαστ αόρ~ση δεν μπορ~ να την ~έρ~ εγ~\η υπηρεσία δεν 

βασι{όταν μόνο σε >μένα η υπηρεσία 'ι::ίχι:: τα φτερά της. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ. Α'rιό μια πηγηττληροφορ'L~'ν.εσ'Είς; τις παίρνατε ' ή τις 

ΜΑΡΤΥΣ. Με πολλές . Αλi\.ά η ποικιi\.ία τι,'ν πληροφορ•ι~'ν το μανίκι ' όπι.ι'ς; 

αναφέραμε με την βεν~ ί νη και κά,υ 1,1οάλλο τα υλικά εκστρατείας;, 
Ι 

η ποικιλία ·είναι μια διασταόρι.ι'ση . Δεν είναι 'μόνο σ,.ένα το>μέα σ,.ένα 

αντικείμενο 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ. ' ΆραΊέστι,' και η ποικι:λία· όπι,'ς; i\.έτε,σας; επέτρεπε 

εσάς J{αι ' έπρεπε να οδηγήσει και τους παραπάνu' σας να συμπεράνουν' ότι 

θα υπήρχαν εςελ ίf,ε ις; σε κάποια φάση. · Έτσι δεν είναι . 
Ι 

ΜΑΡΤΥΣ . Μαλ -σστα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Θέλu' να μου πειτε τ~'ρα. Δεν είσGε >μόνο επαγyελμα-

τίας; στρατιι.'τικός; 21 χρόνια στη ΚΥΠ πpέπι::ι να είσθε και αναλυτής; καλός 
1 

·και να σκέnτεσθε καλά και να αποφασί[ετε · έγκαιρα σε πολλές περιπτι,'σεις;_ 

~εν είσθε καποιος; τυχαίος; 21 χΡόνια στη ΚΥΠ' . Έχι::τε πείρα τεράστια. 

Θέλι,' λοιnον να Εεφόγουμε απο τα γεγοvότα και να κάνουμε καnοιες; κρίσεις; 

Πέστε μου' όλα αυτά που συλ:λέf;ατε και μεταφέρατε προς τα πάνι,' νέχρι 

της 15 Ι ουv ίου μι:λάι.' .... 

ΜΑΡΤΥΣ.~,,;ϊ ι~-

http://?.es/
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1 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Γιατί 'είπατε προηγουμενα 15 Ιουνίου εΕεδόθη διατα. 

>γή στη Τουρκία για· άρση αδε • ιC.:-ν Ήταν σημαντικά στοιχ'εία είπατε 

αυτά I να σας οδηγήσουν σε κάποιο συμτιέρασμα ότι κάτι πρόκειται ·.-α 

συμβΈί , γ·ι 'αυ •rό περιοpίζ;ομαι εγC.:- εκεί. 



93ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

(2 Β) 

l/2BA Μ.Π. 
22.ΙΟ.86 

----------------------------- ~7------------------------

?1 
(Κυρίου Γ.Δασκαλ~κη συνέχεια) 

[κείνες οι πληροφορίες1 μέχρ ι εκείνη την ημέρα/ήταν τόσο 

σημαντικές1 ποu έπρεπε κάποιοι να ανησυχήσουν. Έτσι δεν είναι;Το 

ΜΑΡΤΥΣ.Το είπα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ.Αν δεχθούμε ότι όλα αυτά είναι τεκμηρ ιωμένα και 

1 

αναλ v θηκαν σωστά , μπορεί τ ε να μου πείτε αν πρέπει να οδηγηθούμε/ 

ή αν οδογ ηθ ~ κατε ί έστω κα~)εκ των υστέρων/ στο συμπέρασμα ότι στην 

Τοuρκ.ί'α ήταν γνωστές οι εςελίςεις που θα επήρχοντο μετά τις 

15 Ιουλίου; Γιατί ένα μήνα πριν γ ί νει καν το πραςικόπημα, πριν 

ιι , ιι , ι 
αποφασιστει καν1 ετοιμάϊ::εται η απόβαση,11.αι έχε ι λεχθεί-και το ςέ -

ροuμε όλο ι-ότι η αφορμή της απόβασης ήταν το πραςικόπημα και 

νομιμοποίησε βάσει των συνθηκών κ.λπ. κ.λπ. την παρέμβαση των 

Το~'>ρκων. Άρα/λέω ότι ένα μήνα πριν εΗδηλωθεί το πραςικόπημα1 

προετοιμάιεται η απόβαση,{ύμφωνα με όσα μας είπατε1 , οδηγούμαστε 

σήμερα στο συμπέρασμα-και εγώ και όλοι μας-ότι στις 15 Ιουνίου 

οι Τούρκοι ήςεραν1 ή προέβλεπαν 1 ή είχαν πληροφορίες-δεν ςέρω τί-

ότι θα εγίνοντο τα γεγονότα στις 15 Ιουλίου, 

είπα ... 

http://11.a?/
http://?.?p/
http://?.?p/
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rΕΡ:ΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚλλΑΚΗΣ. Θέλω να τα !;αναπείτε . 

.ΜΑ:ΡΤΥΣ, Αnαντώ σ'αυτό που λέτε . Το γεγονός ότι δεν είχαν τα απαι -

τοόμενα βαγόνια, να, μετακινήσουν την ΕΜΑ• , 1 σημα.ίν:::ι ότι έχουν επι-

τα,χυνθεί τα, γεγονότα, , Μπορεί να είχαν αυτοί υπόψη τους να κάνουν 

κ.ά,τ ~, 

ΡΕ,Ω:Ε'Τ;:ι:ΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, Το εί,χα.ν από παλιά υπόψη τους να κάνουν κάτι. 

~Ίά.ντςχ, το ε, χα,ν υη;όψη τους να πατή.σουν στην Κύπρο • 

.ΜΛΙ?ΤΥ):;, Όχk, Α.ν nαρα.δε.χθοi')με αυτό που λέτε εσείς ότι περιμένανε ... 

rΕ,Ω ');'ΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, Περ k μsνα,νε κάποια αφορμή . 

.ΜΑ;ι;>ΤΥΣ,, .,,θα, έπρεπε νο. εGχαν .έτοιμα και τα f)α,γόνια τότε. 

VΕ,Ω;ι;>Γ;:ι:ΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚR:Σ , Αυτό λέω. Περtμεναν κάποια αφορμή. 

, , 
.ΜΑ;Ι;'ΤΥΣ. , Το -γεγονός ότι δεν τα ε Cχc:χ,ν κcΗ δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ , 

σημ,α,,νει CJτk α,υτοt. τα περ cμεναν κάποτε για κάποια άλλη ώρα , άλλη 

μέρςχ,, κα.ι α,φού έγινεi έπρεπε να, επιταχυνθούν. 

http://s?�a.??/
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Δεν μιλάω για την ημέρα . Κάτι περιμέναVε 

όμως . Αν ήταν 15 Ιουλίου ή 30Ιοuλίοu δεν ενδιαφέρει . Κάτι περιμέ-

ναγε, Είναι σημαντικό. Πρέπει να μιλήσετ1 κύριε μάρτυς/ σαν επαγγελ μα-

τίας όχι μόνο στρατιωτικός και σας παρακαλώ να μας βοηθήσετε τοu~άtί -

στον εμένα στις ερωτήσεις ποu κάνω , με την κρίση σας . 

Ακριβώς αυτές οι διαταγές ποu αλλεπάλ~ηλα εςεδίδοντο μέχρι 

τις 15 Ιοuλιοu, το ότι για πρώτη φορά και τα τρία Συντάγματα μέσα 

σε ένα μήνα έκαναν αποβατικές ασκήσεις . ενώ έκαναν μία φορά το χρόνο 
Ι 

1 
το καθένα αυτά έδειχναν ότι επιπειται ο χρόνος - ένας μήνας 

δύο μτ'ινες δεν ήςερε κανέίς - μιάς επέμβασης στην Κύπρο η οποία 

για να γίνει προ~πέθετ~ κάποια αφορμή. 'Ετσι δεν είναι J 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΑΛΑΚΗΣ : Η αφορμή ποιά ήταν) 

ΜΑΡΤΥΣ: Το πραςικόπ~μα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Άρα μπορούμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα/έστω 

και κατά κάποιο μικρό ποσοστό ότι είχαν πληροφορίες από τότε ότι 
) 

κάποτε θα γίνει πραςικόπη1-+α στην Κύπρο_, 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν συμφωνώ μαζί σας. Μπορεί να μη γινόταν πραςικόπημα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: - . J\ 
~ Ι 

Μία αφορμή πάντως θα εδίδετο. Έτσι δεν είναι) 
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ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Πάλι εττικαλούμαι την ιδιότητά σας ότι δεν 

είσθε ετταγγελματίας σ~ρατιωτικός μόνο . Αν ττεριμένανε την οττοιαδήττο~ 

τε αφορμή σημαίνει κατά τη γνώμη σας ότι είχαν ττληροφορίες αττό άλλες 

μυστικές υπηρεσίες, ότι είχαν σε Κυβερνητικό επίπεδο ττληροφορίες 

Αττό ττού νομί~ετε ότι μττορεί να είχαν αυτές τις πληροφορίες περί 

αφορμής ττου θα δοθεί αττό τους Έλληνες Αττό την Ελληνική ΚΥΠ από 
) 

Ι 

τον Μττονάνο 1 αττό τον Πρωθυττουργό 1 αττό τη ΣΙΑ, αττό τσ Αμερικανd>ί<-0 

Υττουργ§0 Εςωτερικών , αττό τον κ. Κίσσιwκερ, αττό τον κ. Σίσκο, αττό 

τους Άγγλους αττό ττού; Τι νομί~ετε Την κρίση σας θέλω. Δεν ςέ~ε-

τε, ούτε εγώ ςέρω. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ότι και να nω σ·αυτό 

' 
το σημείο .... 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Αττοκλείετ~ το ενδεχόμενο να είχαν ττληροφορίε ς 

οι Τούρκοι ' ) 

ΜΑΡΤΥΣ : Όχι δεν το αττοκλείω. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Και μία τελευταία ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίσ~wg Μnασαγιάννης)Κάριε Δασκαλάκη , παρακαλώ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε , νομί~ω ότι δεν ήταν λίγο σημαντι-
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κά αυτά nου ρώτησα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Χρίστος Μnασαγιάννης) Πολύ σημαντικά 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Το Σάββατο έγινε η αnοβίβαση .Την Πέμnτη 

λέτε εσείς nερί την εννάτη ή δεκάτη δεν θυμάμαι καλά εσείς , ) 

1 
σχεδόν είχατε οδ1γηθεί στο συμnέρασμα ότι εnt,ιείται η αnόβαση 

Αnό την Πέμnτη μέχρι το Σάββατο το nρωϊ nιστεύετε ότι μnορούσαν 

να δημιουργηθούν έστω κάnοιες καλύτερες nροϋnοθέσεις άμυνας και 

αν έγιναν 
) 

ΜΑΡΤΥΣ: Πάρα nολλές. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Έγινε nρος αυτή την κατεύθυνση τίnοτα) 

ΜΑΡΤΥΣ: 'Οχι . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Ο κ. Κάnnος έχει το λόγο. 

1 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Κ'\tριε Σημαιοφορίδη , εσείς nώς αnοστρατευθήκωu.ε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Με τη συμnλήρωση τριακονταnενταετ ίας. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Έχω μί~ nεριέργέια. Πώς μnήκατε κατευ~αν 

ανθυnασnιστής. Έγώ ςέρω ότι ςεκινάει κανείς αnό δεκανέας κλπ. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ήμουν στο στράτευμα. Πέρασα τη σχολή ςένων γλωσσών στο 

τμήμα Τουρκικής το το Κυnριακό η υnηρε-

~~ 
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σία είχε ανάγκη από Τουρκομαθείς. Έστειλε σήμα το 1964 στις μονάδες 

και ~ητούσε με ορισμένες προϋποθέσεις να είναι ' iγαμος κλπ. 
ι ι 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Είπατε ότι από τον Απρίλιο 
) 

του 74 πετούσαν 

Τουρκικά αεροπλάνα πάνω από το Κυπριακό έδαφος. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είπα στο Κυπριακό έδαφος . Είπα στο δικό τους χώρο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Πώς βγάλατε το συμπέρασμα ότι προετοιμά~ονταιj 

ΜΑΡΤΥΣ: Κοντά σε όλα τα άλλα ήταν μία ένδειςη. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Είπατε ότι μετακίνησαν κάποιο ραντάρ από μιά 

υπηρεσία σε άλλη. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι . Το εκστρατείας έγινε μόνιμο σε μικρή απόσταση . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Είπατε κάτι για τα υλικά εκστρατείας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ότι δεν δικαιολογούνται για ένα ραντάρ μόνιμο 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Και είπατε ότι στις 15 Ιουλίου του)74 απαγόρευσαν 

τις άδειες και οποιαδήποτε μετακίνηση. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μαλιστα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: ΑΥτά όλα σας δημιούργησαν την πεποίθηση ότι 

επίκειται εισβολή στην Κύπρο; 

ΜΑΡΤΥΣ: ΜάRιστα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΥ: Αυτές ο, ~λάχ,στον ορισμένες από αυτές ) 
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&,,ι,1, 

δεν ήταν ενταγμένες στο ΝΑΤΟ και επομένως για να κινηθούν~ρεπε 

να αποδεσμευθούν από το ΝΑΤΟ) 

ΜΑΡΤΥΣ: Όπως ανέφερα στην αρχή η 39 Μεραρχία συγκροτήθηκε 
) 

και ήταν εκτός ΝΑΤΟ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Όλες οι μονάδες επομένως ήταν εκτός ΝΑΤΟ 

και τα πλοία κλπ. Επομένως δεν υπήρχε θέμα αποδέσμευσης από το 

ΝΑΤΟ των μονάδω αυτών. 
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-----· ·----. ,. ·--· ---· ----------;:> f --

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Την 39 Μεραρχία ανέφερα συγκεκριμένα εγώ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Τα πλοία ήταν ενταγμέναί Πώς μετακινήθηκαν; 

Επομένως το ΝΑΤΟ έπρεπε να το F,έρει. 
/ 

ΓΕΩΡ:-'ΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε μάρτυς, ποια είναι η απάντησή σας 

για τα πλοία; Ήταν εντεταγμένα ή όχι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Είπα συγκεκριμένα για την 39 Μεραρχία. Για τα π·λοία κ-αι τα 

αεροπλάνα δεν f,έρω . 

1 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ : Δεν F,έρετε γ Lα 1:α π,?,,οG,α καL η:,α αεροπ·λάνα, 

, ή ά , ~ . ' / , 
Ξερετε αν στην Κυρ νεια πι στ•η~.;.αν 'JΌνp,ωι κατασκοποι,, οι, οποιοι 

ήταν πριν απ·ό 1:ις 15.6.74 ε-γκατεστημένοι και, συγκέντρωναν π:ληροφο-,-

ρίες; 

ΜΑΡΤΥΣ: 'Ακουσα και_ αυ~;ό δεν εG yαι, ~:ι,:αβόλοv π_αράξε:νο. Το φυσϊκ·cl> είναι 

αυτό, ότι πρέπει να υπήρχαν όχι, μόνο σ;τ;ηy Κνρήνεια α.λλά και σ.', 6!\ε~ 

τις άλλες πόλεις. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠ!ΤΟΣ: Ξέρε,ι;ε τ6.ποτα y Lα ανακλήσειι;; Κ'?;Π: ϊ 

ΜΑΡΤΥΣ : 'Οχ ι . 

, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ; Έχω εδώ αυτή την περίφημη διαταγή ,y Lα :rι,ς 

επιχειφήσεις που δα γίνονταν ,για :rην Λάπι,θο, Πότε πι,ά,σrvηκε αυτ·ός ; 
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ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό, αν δεν απατώμαL, πρέπεL να έχει ημερομηνία 30 ή 31 

Ιουλίου. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Η σύλληψη έγLνε στLς 31. 

ΜΑΡΤΥΣ: Η δLαταγή TL ημερομηνία έχεL; 

ΚΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ : 'Εχ ε L 3 Ο • 

ΜΑΡ'ΓΥΣ: ΝαL, 30 ή 3 1, Αυτός πLάστηχε ,μετ·ά 1:Lς 31. Αφού πήρε την δLα'1:'α-

γή χαL πήγε για να γνωρίσει, τότε πLάστ·ηχε . 

\ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Σεις, απ'ό,;vι λέrσε, Jαπ,ελευθερωGή,ια;vε στLς 5 ή σrσις 

6. 

ΜΑΡΤΥΣ: Τον είχε η ΚΥΠ/Κ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠ0Σ: Α , rσον ε(χε η :\<Υ!Ί:/:\<\ Άρα 'ζ'ΟV ε{χε ωvαχpίνε ι 

χαι πήγατε εσείς σuμπληρωμα,rσι,χά, να τ•οv αναχρίνε·τε ~ 

ΜΑΡΤΥΣ: Γ Lα την πρώτη ανςiχp ιση n:ou έ,ιανε η Κ:ΥΠ/Κ ,μοu έδωσαν τους φα-,-

χέλλοuς να του ς δLαβάσω ,για να έχω μία ειχόνα του τι, είπαν χαι, , ποιοL 

είναι,για να, συνεχίσω εyώ , 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Με εyδι,α,φέpεL 'L'O σc1γ,ιε,χριμένο { ,για την δ ωτa'γή .' 

Αυτή η δι,ο,ταιγή πρόβλεπε -~;ις επιχει,ρήσεις που θα ,γ,_νονταν πριν αρχίσετε 

εσείς; να εςετάζ;\\ τους 

Q{~r 
εδώ uπήρfε μία χατάθεση, αν 



102 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

3/2 Δ.Δ. (Κ.Ο.) 22 .10. 86 

90 
δεν Jri\M λάθος του κ. κούρτη , ότι αυτή η διαταγή ττρόβλεττε τον Αττίλα 2. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Όχι τον Αττίλα 2. Δεν έχει καμμία σχέση. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ : Κύριε μάρτυς, σεις βγάλατε τη σχολή Ρ,ένων γλωσσών . 

Στο εΕωτερικό δεν έχετε σπουδάσει; 

ΜΑΡΤΥΣ : Όχι . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγ ιάννης): Ο κύριος Π'ερράκης έχει, το λόγο, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Κύριε -μάρτυρα, κατ'αρχήν πρέτι-ει να σας ττω .,.-τιρ:Θσω -

ττική -μου εκτίμ.ηση- ότι όλα αυ't'ά π:ου π:λαvώνται εδώ στην α,ίθουσα, σεις 

είστε ο ;ιατέί;οχήν άνθρωπος ττου '1:α έχ. ετ·ε ατι6 ττρώτο -χέpι, και ,γι °' αυτό 

ΤΟ λόγο σας θεωρώ εςαιfDετι.κό -μc.ρτυρα ~ Δεν θέλω να αΡ,ιολογήσω αν είσθε 

ο καλύτερος αη''ό.λοuς όσους π•έ;pα,σαv ,μέr-;(.ρι. τώρα. 

Θα σας κάνω Ύοργά μί,α.,-δύο ερwrι;ήqεις, ,για να πα,ω στ,ην τε:λ.ε·1,ηαί, (CΙ_ 

που με εvδ ιαφέρε ι πάρα ττολ6 ,, 

ΚαΤ' αρχ_ήν,με ό,τι ε6:χ.ατε με 1;ην ανάκριση; είnα'ζ'ε μόλις τώρa 

όcrι δεν είχε σχέση με τον Αττί:λ.α 2 1 ότι ήταν κάτι ειδικό. Αλλά. με ό,τι 

υπήρχε στην Κύττρο , για να αρχ ίσ(J) αττό rι;0 τέλος;, ττροβλεττό'l:αν δεύτερος 

Αττίλq,ς, uττήρχε μία η;• έ:~;;οια έστω uττόνου.α ότ· ι θα εττακολοuθήσει 1 ή άχ.ι) 

ο -μάρτυρας. 

http://??.et/
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ΜΑΡΤΥΣ: Η όλη ατμόσφαι,ρα ποu είχε δημι,οuργηθεί , οι, συνεχείς δι,ευρύνσει,ς 

του θήλακος και, ~ρος την πλευρά τουfλαπαϊς και, προς την Ρι,Γ,οκάρπασο 

και, προς την πλευρά της Μόρφου, δείχνουν ότι, δεν στέκονταν οι, '!'ούρκοι,, 

ΓΕΩΡΓΤΟΣ ΠΕ'ΡΡΑΚΗp : Έγ ονε προσπάθε οα κάποιας ενίσχυσης της φρουρά.ς 

-ας ττω αυτή τη λέί;η- των δυνάμεών '11.ας σ·α.υΤό ΤΟ δι,άστημα, 

ΜΑΡΤΥΣ; Μόνο μία μοίρα αλεί:;ι,τι;crωΤLσΤών ,με Τα 16 και, έμαθα εκ των υστέρων 

ό rυι, ,με rυο οχημαcταγωγό ΡΕΘΥΜΝ'Θ~ ήλθε ένα τάγμα μέχρι έF,ω από 't'ην Λεμεσσό 

'ΡΕΩ'ΡΓΙ'Οp Π'ΕΡ'ΡΑ:(ΖΗΣ; Και. έρχομαι πpι,y α,πό τον πpώ't'ο Ατrτ:ίλα 1 πρι,ν από τι,ς 

Ι 

20 Ι'ούλη , Με :rq σήμq,'1:'α ττ:ου δώσα,1;ε 1 f\'1:'αν πά,σ{γνωστο όη;ι προχωρούν, έφχον-

-οι, ενΤολές που έπρεπε vα δοθον'! ,yι,• α, 'lίην ςχ,ν 'lί ίκρουση:, Γ ι,α'l:'6, αυτό είνα ι, 

δεδομένο π-λέον, 

9 2Κϊ , 

/ 

http://11.a?/
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ΜΑΡΤΥΣ. Αυτό δεν είναι θέμα της υτιηρεσίας τιου μτιορω να Εέρ~. 

Εκείνο τιου Εέρω είναι ότι η υτιηρεσία ήταν τόσο ενημερωμένη ώστε να 

) ( C, 
μτιορεί να δώσει όλα τα ατιαράίτητα στοιχεία τιου . έφθασαν στο 4~ -· 
Ενότιλων Δυνάμεων. Θα έλεγα με δύο λέΕεις , η Ελλάδα ατιό τιλευράς τιλη-

r 
eVtY-"\(,IΞ. f. 

ροφοριών . ,και ατιό την άλλη τιλευρά άν ~Ειολογήθηκαν ή όχι και 

δεν αΕιολογήθηκαν κα ι δεν αΕιοτιοιήθηκαν 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Κύριε μάρτυς εσεtς μτιορείτε να δώσετε ατιάντί1J-η 

σε δεκάδες ερωτήματα, αλλά εγώ θα έλθω στην καρδιά του θέματος συ, 

νεχί~οντας ατιό τον κ . Δασκαλάκη . Γιατί για μένα η καρδιά του θέματοg-: 

αυτό τιου είναι το άγνωστο σημείο , τα άλλα λίγο τιολύ είναι γνωστά ,.... 

ε ί ναι τα τιριν της 15ης Ιουνίου. 

Πέστε μας για να οδηγηθούμε κάτιου, [ιατί μτιορείτε εσείς να 

έχετε κρίση καλή, ότιως είτιε ο Δασκαλάκης και τιληροφορίες τιου μτιορούν 

να οδηγήσουν σε κάm.ες κρίσεις. Το ότι τιερίμεναν ένα γεγονός ο ι 

Τούρκοι στη κύτιρο ήταν δεδομένο . Είναι έτσι ή όχι; 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Ατι'ότι έδειΕαν τα τιράγματα εκ των υστέρων το γε

' 
γονός αυτό τιροφανώς ήταν το τιρας ι κότιημα. 

http://??m.e?/
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93 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Τώpα nώς εκτιμάτε εσείς τη στεγανότητα του npα

~ί':~ 
ςικοnήματος στην Kύnpo, nώς την αςιολογείτε εσείς, ·- 1 -"-ΥΠ-άλλη αnο-

/ 

στολή βέβαια Τουρκικά στpατεύματα κλn. εν nάση nεpιnτώσει είnατε 

' 
και το δέχτηκε η εnιτpοnή, εγώ τουλάχιστον το δέχτηκα - δεν 

είχβ;L~ ιδέα. Και δεν σας κατηγοpώ γι αυτό, το λέω σαν nραγματικό 

nεριστατικό. Πώς αςιολογείτε, ήταν έτσι"χύμα 1'nου το λέγει όλος ο κό-

σμος στος διαδρόμους, άpα μnορούσαν να το nάρουν χαμnάρι και οι Τούp· 

κοιrτι ετοιμα6όταν αυτό το npαςικόnημα ή ήταν nροσεγμένο στεγανάj 

nέεil>~ ra,~ τις εμnειpίες nου έχετε και με τη δική σας npοσωn ική εμnειρ ία. 

ΜΑΡΤΥΣ. Να nώ κα ι κάτι άλλο. Είnα τόσο nαpάςενο δεν είναι . Όταν 

τα δύο γραφεία γνώρι6αν τίnοτα; 

~ 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ . Δ ε ν σας κατηγορώ γι ' αυτό . 

ΜΑΡΤΥΣ . Όχι,εμε ί ς ε ί μαστ οvnροσανατολισμένοι σε άλλη αποστολή. Κα ι 

να το ςέραμε aκόμα κακό δα μπορούσε να προκαλέσει , καλό όχ ι γ ι 

αυτού ς , bι ό τι δεν ε ί χαν ισχύ στο χέρ ι 1 ώστε να μετατρέψουν ... 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ . Εγώ εί μα ι σύμφωνος σ ' αυτό αλλά το πνεύμα μου 

είναι άλλο . 

Ας ι ολογε ί τε εσείς-με την δική σας ιδιότητα εμπειρία και κρίση; 

ότι το nραςικόnημα κατά του Μακάριου ήταν κάτ ι που ήταν επιπόλαιο, 

Δηλαδή το κουβέντ ια~ε ο λοχίας με τον ανθυπολοχαγό και ο ανδυnασn ι- . τ 

στής με τον ταγματάρχη το ήξερε ο κόσμος όλος ,_ άρα κα ι οι Τούρκοι 
) 

γ ιατ ί να μην το ςέρουν-ή ήταν κάτι που ήταν πολύ στ εγανό , πολύ 

λ ί γο ι το ήςεραν; 

ΜΑΡΤΥΣ . Να κάνω μ ία δική μου εκτίμηση. Εάν ήταν εnιnόλα ι ο;Ηταν. Το 

εάν έγ ι νεyσε χαμηλά επ ί πεδα ή όχ ι αυτό ε ί να ι άλλο . Το ότ ι δα γ ι νόταy 

αυτό μπορε ί να 
~6~ 

ήτα αnό καιρό . Αυτο ί που το οργάνωσαν κα ι το εκτ έ -

λεσαν φα ί ν εται ότι ήταν του "ποδαριού:· 

ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Δεν ρωτώ άν ήταν καλά οργανωμένο κύρ ι ε μάρτυς , 
) 

ερωτώ άν ήταν στεγανό, Δηλαδή να το nώ αλλιώς:Cίfα,ίνεται ότι 4 - 5 

άνθρωποι άντε 10 το ήξεραν, ~εν έχει φανεί πώς το ήςεραν παραπάνω . 
1 

ΜΑΡΤΥΣ. (i;Ιόσο , το ήςεrr 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Ώς προς την στεγανότητα αυτό θέλω να μου πείτε. 
) 

Ήταν στεγανό ή νομίζετε ότι το ήςερε ο καθέναςJ 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι στεγανό nρέnει να ήταν. 
) 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Αυτό με ενδιαφέρει. 

Οι Τούρκοι λοιπόν μ αυτή την στεγανότητα ήταν δυνατόν να έχουν 
Ι Ι 

πληροφορίες ότι αυτοί κάτι ετοιμάζουνjΔεν έχει σημασία άν έγινε 

στις 15 του μηνός, μπορεί να γινόταν στ ις 20. Μπορεί να το ήςεραν 
.J 

έτσι αnό πληροφορίες γι'αυτή την στεγανότητα. 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν ςέρω. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Δεν το ςέρετε αυτό , φυσ ικά δεν μπορείτε να το 

ςέρετε σαν πληροφορία. 

- MV 
Όλη αυτή η ειχόνα κύριε μάρτυς/εσείς δίδετε τις πληροφορίες 

ι 

σας και προσωπικά κιόλας , η υπηρεσία τέλος nάντων/nου συμβαίνει 

να είστε εσείς ο ίδιος nου δίδετε αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες 

αnό την Κύπρο προς την Ελλάδα-που μας οδηγ~yΙ/ Δηλαδ~ν δεν ήταν 

συν~~νοημένοι με τους Τούρκους αnό πριν οι εδώ, οι Τούρκοι το ήςεραν 

εν πάση περιπτώσει. Και άν δεν το ήςεραν οι Τούρκοι εμείς ςέραμε 
) 

nώς οι Τούρκοι ετοιμάζονται. Τί εςήγηση δίδετε γιατί είσJε κλειδί 

σ αυτό κύριε μάρτυς, αnό τις πληροφορίες 

~ ~ 
σας, και αn// ότι μπορείτε 

) 
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να κρίνετε, διότι εδώ είναι το κλειδί της όλης υπόθεσης. Το έάν 

το άρμα πήγε δεςιά ή αριστερ~ αυτά είναι στρατιωτικά θέματαJμπορεί 

να τα ςέρει ο στρατός. Εμάς μας ενδιαφέρει πώς ςεκίνησε αυτή η ιστσ-ι 

, , , , , , 11 , 11 ~f , , 
ρια ποιος ηταν στο nαιχνιδι, ποιοι ηταν τα nιονια ~ν μας ειnε κα-

J ) 

ποιος πρωταγωνιστής του nραςικοnήματος που θεώρησε τον εαυτό του 
) 

πιόνι του παιχνιδιού, Ι\ο ίοι ήταν λοιπόν τα πιόνια και ποίοι τα κι-
' ) 

νούσ~ 
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ΜΑΡΤΥΣ. Με τη θέση nou είχα και με το αντικείμενο nou ασχολήθηκα 

εnί 21 χρόνια δεν μnορώ να ςέρω nοιοι ήταν οι πρωταγωνιστές, αλλά 

έχοντας μία ηγεσία αυτές τ ι ς πληροφορίε ς , το στοιχειώδε ς μέτρο mυ 

&. 
έnρεnε να λάβ~ ήταν ότι οι μονάδες θα έnρεnε να ήταν στους χώρους 

ι,Ιίk) ; / 

διασnοράς (να ήταν εν ετοιμότητι , ~αι όχι να γίνεται επιστράτευση 

υnό βομβαρδισμό και μετακινήσεις μονάδων στις 20 το πρωί μετά τις 9. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Δεν το έκανε αυτό κύριε μάρτυς. Μήπως ήταν συνεν-
) 

νοημένο λοιπόνc<fου αυτά τα στοιχειώδη πράγματα που ο δεκανέας έφε-

δρος θα έκανε , δεν τα έκανε η ηγεσία, μπας και ήταή συνεννοημένο 

kύριε μάρτυς απ'όλα αυτά; 
) 

ΜΑΡΤΥΣ. Με βασάνισε και μένα πολύ αυτό ..... 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Πού καταλήγετε; 

ΜΑΡΤΥΣ ... αλλά , μπορώ να πιστέψω ότι ένας έλληνας ... 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ:Αστε τα. 

ΜΑΡΤΥΣ. Ότι μπορεί να στείλ~ι, να σκοτώνετaι συνάδελφός του συνά~-
1 

θρωnός του, πατριώτης του εν γνώσει του ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) . Γιατί δεν μπορείτε να το πιστέψετε; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Εδώ έχουμε ωμά πράγματα, κύριε μάρτυς. Ξέρετε 

εδώ στη~ ποιος είναι το nάθος 

~ 
μας ; Ότι Ψαχνόμαστε για νάμα-
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στε όλο/ήρωες χαι στα σχολιά μας χαι στις εθνιχές εορτές , όλοι μας. 

Και δεν ψαχνόμαστε να βρούμε χάποτε τα σαχατιλίχια μας. Γιατί το 

αποχλείετε; Γιατί; Με συγχωρείτε για το έντονο ύφος μου αλλά δεν 

απευθύνεται σε σας . Γιατί να το αποχλείσετε; Δηλαδή το πάτε στοV 

πατριωτισμό. Και εγώ έτσι θα το πήγαινα αλλά cδώ ταrράγματα τί μας 

δείχνουν; Για το δεχανέα τον τελευταίο εσείς τί λέτε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Η μία πλευρά είναι ότι όταν έχεις αυτά τα στοιχεία .. .. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. ο δεχανέας σας λέω, όχι εσείς . 

ΜΑΡΤΥΣ . Το μόνο που , μπορούσαν να χάνουν ε(ναι η επιστράτευση να 

ι,,ιώ"υ 
γίνει νωρίτερα χαι όχι ,;;-e βομβαρδισμό να χάνεις χινήσεις μονάδων. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Δεν χάναν τίποτα απ'αυτά . Άρα λοιπόν εσείς 

αποχλείετε να τάχαν στημένα χαι συνεννοημένα με τον εχθρό; Δεν 

ήταν δεχανέας , που ο δεχανέας θα το έχανε. Πόσο σας βασάνισε αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ. Δύσχολη απάντηση. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Δύσχολη απάντηση; 

ΜΑΡΤΥΣ . Πολύ δύσχολη . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ. Όταν εσείς χινδυνεύσατε σας σχέφθηχε 

χανένας απ'αυτούς τους τρανούς; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Λοιnόν, κύριε μάρτυς; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Κύριε Πρόεδρε μία τελευταία ερώτηση .... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). κtpιε Περράκη υnερέβητε το χρόνο 
) 

σας, kv nάση nεριnτώσει τελειώστε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ . 'Ενα θέμα το οnοίο δεν το έχουμε αγγίςει , fσείς 

μείνατε κρατούμενος. Υnήρχαν συγκρατούμενοί σας, κάnοιους είδατε 

Ηάnοιο αριθμό, κάnοια nρόσωnα. Αυτοί οι κρατούμενοι, διότι ςέρετε 

έχουμε αγνοούμενους κλn, τί γίνανε; Εσείς φύγατε, οι άλλοι σκοτωθή-

κανε εί ναι αιχμάλωτοι, τί βγά~ετε; Γιατί είναι ένα θέμα nολύ σημαν-
1 

τικό και μας φεύγει αnό εδώ μέσα. Εσείς κάnοια nληροφορία θα έχετε. 

ΜΑΡΤΥΣ. Ένα αnο τα ερωτήματα nου είχα τόσο με τους αιχμαλώτους 

( 
κάτω και στην Κωνσταντινούnολη ήταν αι αγνοούμενοι. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Τί καταθέτετε γι'αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ. Έψαςα nολύ .... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χριότος Μnασαγιάννης). ΠαρακαλείτaJο κ. Λιβανός να λάβει 

το λόγο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Κφιε Πρόεδρε, ρώτησα και καταθέτει ο κύριος 

μαρτυς ένα σημαντικό θέμα . 

αnαντήσει ο μάρτυς και εν συνε-
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χεία ο κ. Λιβανός να λάβει το λόγο. 

ΜΑΡΤΥΣ. Έψαςα πολύ για το θέμα αυτό των αγνοουμένων και προσωπικά 

γνώριζα αρκετούς . Πιστεύω ότι και ζωντανοί να ήταν 1 μετά το δεύτερο 

γύρο οι Τούρκοι φανατιστήκαν ύστερα από τον ομαδικό τάφο της 
1 

ro ό/;ωs 
κλπ,_, ~pήκαlτούpκο στρατιώτη-εάνγnάνε αυτά στη δημοσιά-

τητα θα κρεμαστεί δικός μας έςω . ,, , , 
} 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Ποιος δικός μας; 

ΜΑΡΤΥΣ. Θ έ λω να πω, δίνω έμφαση.-- - · 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ. Κύριε Πρόεδρε είναι το θέμα που είχαμε συζη-

τήσει την περασμένη φορά, ας μην απαντήσει . 

"" από 
ΜΑΡΤΥΣ . Όχ ι, όχ ι θα απαντήσω . Δηλαδή/αυτά που λέμε τώpα,βγει στη 

δημοσιότητα τίποτα και υπάρχει ήδη το έργο των άλλων δεν θα είναι ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) . J\1ε συγχωρείτε , υπεβλήθη μία εpώ -

τηση απαντάει ο μάρτυρας, οφείλομε να τον ακούσουμε 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Μήπως δεν θέλει να απαντήσει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Άμα δεν θέλει να απαντήσει 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Σ'αυτό κύριε μάρτυς εγώ ζητώ να απαντήσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) . Να μην απαντήσει λοιπόν για τους 

αγνοούμενους και να μην ρωτάτε αντιστοίχως. 

η διαταγή την οποία βp~κατε στα 
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χέρια του τούρκοu ταγματάρχη τούρκικα γραμμένη και εν συνεχεία 

ί 

υπάρχει και μετάφραση ; Ρίςτε μια ματιά σας παρακαλώ. αυτή ~ίναι Ε 

nou περιλαμβάνεται και στο φάκελο αυτό; 

(Στο σημείο αυτό ο κ. γραμματεύς επιδεικνύει την διαταγή στον 

μάρτυρα). 

ΜΑΡΤΥΣ . Αυτή είναι . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγ ι άννης) . Αυτή είναι λοιπόν, ευχαριστώ. 

Παρακαλώ τον κ . Λιβανό να λάβει το λόγο . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Παρακαλώ να απαντήσει για τους αγνοούμενους 

αιχμαλώτους . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) . Μα δεν είπαμε ότι . - -

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, είπα ότι δεν χρειά~εται ... 

ΜΑΡΤΥΣ . Να απαντήσω . .. . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) . Εάν πρόκειται να έχουμε ~ημ ι ά 

στο εθνικό συμφέρον κύριε Περράκη ας μην απαντήσει ο μάρτυς. 
) 1 

(2Λ) 

ιΥ 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΉΣ. ΚύρLε μάρτυς 1 δεν -&έλω να απαντήσετε σε αυτά που 

ξεκινήσατε.Αν έχετε μόνο κάποLες πληροφορCες γLα το ΓLώργη Περράκη , 

L~ΙCI 
που ήταν κρατούμενος καD τους άλλους 30 κματούμενους1 τι έγι,νανj 

ΜΑΡΤΥΣ. ΠροσήγγLσα εκεC που ήμουν τελευταw και, σκαλCζοντας βρήκα 

έναν lούρκο που υπηρετούσε λοχCας εκεC καL ήταν στο αεροδρόμιο 
Ι 

Ι 

ΤCμβρου κατά την εLσβολή. Και, προσπα-&ώντας να μά-&ω γι,α τους αγοού-

μενους 1 που ήταν ένας απο τους στόχους της αποστολήςμας, μου εCπε 

ότι, 11 εCμαστε συγκεντρωμένοL και, ο αξι,ωματLκός έλεγε:" ποι,ός δεν σκό-

τωσε ΕλληνοκυπρCους,να πάει, να σκοτώσεL 11 ! ΚαL μας έπαLρναν στη 

σειρά και σκοτώναμε~ 

Θέλω να πω ότL έπι,ασαν πολλούς ζωντανούς αι,χμάλωτους και, σε δεύ-

τερο στάδιο τους σκότωσαν.Στην πρώτη φάση δεν έγιναν τόσα π~α. 

Αγρι,ότητες έγι,ναν στη δεύτερη φάση. 

Επομένως η γνώμη μου εCναι, 6τι, όσοL ήταν ζωντανοC τους σκότωσαν. 

1 
Απο στοι,χεCα που έχω και, έχω αναφέρει, κατά και,ρούς1 νομCζω ότι, τους 

έχουν σκοτώΘ"εL. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρCστος Μπασαγι,άννης) Παρακαλώ τον κύρι,ο Λι,βανό να λάfει, 

το λόγο και, να με συγχωρεC γι,α τLς δLακοπές που έγLναν στην κατα-&ε-
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f0 3 
ΔΙΟΝΥΣΙΟ Σ ΛΙ~ΑΝΟΣ. Παρακαλώ κύρι.ε Πρ6εδρε. 

1 

Κύριε μάρτυς1 ποι.ά σχέση έχετε με τον σημερι.νό συνάδελφο βουλευτήj 

ΜΑΡΤΥΣ . Αδελφός μο υ εCναι.. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΓΒΑΝΟΣ.Ο οποCος εCχε αναλάβει. μ ι. α σημαντι.κή α·ποσιreλή 

κατά τη δι.άρκει.α της δικτατορCας,σαν Δήμαρχος Καστορι.άς. 

Δεν εC ναι. έτσι.; 

ΜΑΡΤΥΣ ,Μάλι.στα. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Γ ι, ατC το λέω αυτό,προς Θεού,να μη δημι.ουργη-&ούν 

εντυπώσει.ς.Τι.μώ απερι.6ρι.στα τον κύρι,ο συνάδελφο1 άσχετα αν δι.αφωνώ 

με τη σ'Ιi"ση του εκεCνης της εποχής.Αλλά ,&έλω να καταλήξω ότι. εCστε 

πρόσωπο,στο οποCο εCχε εμπL στοσύνη το κα-&εστώς εκεCνο 1 τ6σο ώς προς 

1 

τηνπρώτη ένδει.ξη που προανέφε"α και. δεύτερον σε σας ανέ-&εσαν μι.α τόσο 

σημαντική αποστολη 1 όπως εCναι. οι. πληροφορCες στην Κύπρο. 

ΕπCσης εCπατε ότι. τελει. ώσατε κάποι.α δχολή fένων Jλωσσών και. 

μάλιστα το τούρκικο τμήμα.Αυτό συμβαCνει με πολλούς συναδέλφους σας 

αξι.ωματι.κούς. Θα ή-&ελα να σας ρωτήσω,ει.λικρι.νά πιστεύετε ότι. η τουρχι. : 
( 

κή αντι.κατασκοπεCα δεν γνωρCζει. ποι.οC Ελληνες αξι. ωματι.κο• μετέχουν 

σ'αυτή τη Σχολή και διδάσκον ται. την τουρκι.κή γλώσσα;Αρα δεν γνώρι.ζε 

ιστα τουρκικα;Το πι,στεύετε αυτό; 

http://s?�e??.??/
http://s?�a?t?.??/
http://de?.??/
http://e?.?????.??/
http://?�at?.??/
http://t?????.??/
http://?????.?e/
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Ι 

ΜΑΡΤΥΣ. Το ·πιστεύω γιατC το 1960 που πέρασα απ το τμήμα ήταν σε 
1 

άλλο χρ6νο. 

t:Ψ])ΝΥΣΙΟΣ ΔΙ~ΑΝΟΣ. Τι σημασCα έχει αυτ6; 

Δηλαδή πιστεύετε 6τι οι tούρκοι δεν ξέρουν ποιοC μα~αCνουν 

τούρκικα εδώ; 

ΜΑΡΤΥΣ.Να σας απαντήσω. 

Πρώτον cιναφερ~ήκατε στον αδελφ6 μου ••• 

ί) 

ro~nJp')(l; ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΜΝΟΣ. ΕCπcι ότι τον τιμώ1 αλλαr~ κάπ0ια εμπιστοσύνη 

του κα~εστώτος και σε σας 1 εφ 6σον ••• 

ΜΑΡΤΥΣ. Μα εγώ ••• 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΙΒΑΝΟΣ. Μην απαντάτε σ 1 αυτό. Εγώ δεν σας ρώτησα γι 'αυτό. 

Σας ρώτησα αν πιστεύετε 6τι η τουρκική αντικατασκοπεCα δεν γνωpC-

(f;ι ·πeιοC Ελληνες α~ιωματικοC μcι~αCνουν τούρκικα, δεδομένου 6τι ο 

κα~ηγητής της τουρκικής και μ6νο μπορεC να δCνει τονκατάλ0γο των 

μα~ητών .Τουλάχιστον για το δικ6 μου το μυαλό,~α ήταν ανόητο να 

·πιστεύω 6τι οι tούρκοι δεν ξέρουν ποιοC μcι~αCνου ν γλώσσες και μάλLΘ'i 

στα cιξιωματικοC της ΚΥΠ. 

ΜΑΡΤΥΣ. Τώρα Cσwς.Αλλά την εποχή εκεCνη όχι. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΙΒΑΝΟΣ Καλώς. 

W~λλ0, 
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙ~ΑΝΟΣ. Δεν σας ρώτησα τCποτε άλλο. 

Ι'Λ"ΑΡΤΥΣ.Αναφέρατε κάτL γLα το κα,&εστώς. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΜΝΟΣ. Δεν εCσαστε της εμπLστοσύνης του κα%εστώτος; 

ΜΑΡΤΥΣ. Ποι.ού κα%εστώτος; 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙ~ΑΝΟΣ. Της επταετCας. 

ΜΑΡΤΥΣ. Πώς το συμπεραCνετε; 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙ~ΑΝΟΣ. Απο τ6 6τL εCχατε μLα νευραλγLκή %έση στην υπηρε-

σCα πληροφορι.ών. 

Δεύτερον σαν ιιξLωματLκ6ς της υ·πηρεσCας τοΓ'!Ιο%ετη-&ήκατε στο πLο 
1 

κρCσLμο καL νευραλγLκ6 σημεCο της Ελλάδος1 που ήταν η Κύπρος.Και._ι 

ΤρCτον I σαν επLβεβαLιιοτι.κό εCναL 6τL τον αδελφ6 σας τον χρησLμο

στώς σαν δήμαρχο ΚαστορLάς. 

http://p????f???.??/
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i 
Που είναι οι αττοpίες τις οττbίες' έχετε; 

, j, 

ΜΑΡΤΥΣ: Στην υττηρεσια τοττοθετήθηκα εττι κυβερ'Vήσεu'ς Γ εu'ΡΥ ίου Παττανδpέου. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ ; Μάλισ~α. 

, 1 
,11.Α. Ρ'J.'ΥΣ :: Και εττι 7ετίας συνεχισα να εί',.Ιαι 1 τταpόλο ττου συμττλήpυ'σα 

τα 5 χpόνια και στην μεταττο:\ίτευση συνέχισα να ·είμαι 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Στην υττηρεσία· ή στην Κύττρο; 

ΜΑΡΤΥ~ : Στην υττηρεοία. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Μια στιγμή . Άλλο στην υττηρεσία , · άλλο στην 

·κύ~τpο. 

ΜΑΡΤΥΣ: Στην' ίδια ακριβώς με τα ίδιο αντικείμενο 
Ι 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 

Γεώργιο Παττανδρέου. 

1 
Στην Κύπρο λο ι.ττόν 1:οnοθετηθήκα'!'ε αττο τ·ον 

~1ΑΡΤΥΣ : Όχι 1 στην υττηρεσία μιλάμε. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Α ( 

ΜΑΡΤΥΣ: Συνέχισα να είμαι εκεί 10 χρόνια ττου το ανώτατο όριο είναι 

2,και μετέττειτα με την τταρούσα κυβέρνηση με έστειλαν έf,ω. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μάλιστα. Ποιά είνα ι η τταρούσα κυβέρνηση; 

Πο ιάν υττονοε ί τ~ ''τταρούσα κυβέρνηση'' ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Του Ανδρέα Παπ~_ 
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/Ο ι 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ: Του Ανδρέα Παnανδρέου σας έστει λε στην Kύnpoj 

ΜΑΡΤΥΣ: Με έστειλε σε nιο νευραλγική δέση στην Κωνσταντινούnολη. 
Ι 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ: Ωραία. Το ερώτημά μου όμως δεν ; ήταν αυτό. Το 

ερώτημά μου ήταν αν nιστεύετε όuι οι Τούρκοι 
1 

γνώρ ι~αν 1 δεν 

εγνώρι~αν ότι εσείς μιλάτε την τουρκική. Αυτό ήταν το ερώτημά μου. 

ΜΑΡΤΥΣ: Τα άλλα γιατί τα αναφέρατεfδεν ζέρω. Αλλά να σας nω και ένα 

άλλο. 

ι , ιι 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν μnορεί να μου τρώει έτσι το 

χρόνο. Εγώ ρωτώ κάτι συγκεΗριμένο και σ·αυτό δέλω να μου αnαντήσει. 

ΜΑΡΤΥΣ: Στην υnόδεση ΑΣΠΙΔΑ ήμουν μάρτυς υnερασnίσεως ..... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Κύριε μάρτυς,nρώτον, μην εκνευρί ~ εσδε 

και δεύτερον, να τελειώσει η κατ'αυτόvτον τρόnο στιχομυθία. Σας nα-

ρακαλώ. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ: Η δεύτερη ερώτηση . Είnατε στην κατάθεσή σας ότι 

ο εnιτελάρχης της τουρκικής μεραρχίας έδινε συγκεκριμένες οδηγίες 

nρος τους διοcκητές να μην γίνουν αντιληnτοί οι Αμερικάνοι οι οnοίοι 

εnεσκέnτοντο τις κρίσιμες εκείνες ώρες τις μονάδες την Κύnρο δ εν το 
1 1 

ι 
αnοσαφηνίσατε. Σας ερωτώ λοιnόν: Τι εννοείτε; Ποιοί Αμερικάνοι ήσαν 

1 

αυτο(~τα είχαν ; Και γιατί 

~ -

ήσαν εκεί εκείνη την ε ϊ ιοχή και 
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γιατί θα έπρεπε να μην τους λένε οι αΕιωματικοί1 άρα δεν ήσαν τουρίστες 

Σ'αυτό επεκταθείτε λίγο με δύο λόγια όμως . 
Ι 

ΜΑΡΤΥΣ: Δ ιαρ1ωύσης της nροετο ιμασίας της φορτώσεως και εnιβ ιβάσεως 1 

τις μονάδες; για τηνεnοχή εκείνη αναφέρομαι ε!,nε Sα σας έλθουν ορισμέ-
/ 1 

νοι Αμερικάνοι . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ακριβώς αυτό, 

ΜΑΡΤΥΣ : Προσπαθήστε να μην τους βάλετε μέσα στα 0τρατ6nεδα και να μην 

τους αφήσετε να πλησιάσουν ... 

Ι 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Πάλι δεν μου απαντάτε . Τι θα nει1 θα σας έλθουν 

κάποιοι Αμερικάνοι; Τ[ Αμερικάνοι; Τουρίστες;; Οι . <Dουρ ίστες; θα μπουν 

στις μονάδες;; 1Αρα θα έλθουν επίσημοι Αμερικάνοι εννοείτε. Έτσι δεν 
Ι 

είναι; 

ΜΑΡΤΥΣ : Δεν το είπε αυτό . 

ι 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Δεν το είπε. Εσείς τι καταλάβατε ί σαν αρμόδιοςj 

ΜΑΡΤΥΣ: Γνώμη θέλετε; 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ναι 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μου είπατε γνώμη .Τ ι είπε εn~ λέΕει μου λέτε. Σας λέω 

1 

ο επιτελάρχης; είπε εnι λέΕει αυτά. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Μα 1 ασφαλώς; αφού θα πήγαιναν οι Αμερικάνοι οι οποί οι 

QdλΛΡ ~ -
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θα έλεγαν είμαι ο στρατηγός τάδε είμαι -.-της ΚΥΠ τάδε αυτοι F,έρc:.νε 
Ι Ι 

1 Ι 

τί, είναι δεν χρειαζόταν ι να πουν αnο τα μεγάφωνα χαι αnο τα τηλέτυπα 
1 

ι ι ι 

δεν !;έρω πως ,tα έλεγα'v' . Εσείς τι χαταλάβατε . Οτι θα είναι επίσημοι 

Λμεp ι χάνοι . 

ΜΑΡΤΥΣ: Φυσιχά . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μπράβο . Αυτό θέλω να F'έρω. Οι οποίοι πήγαν την 

χρίσιμη εχείνη nερι:οδο -θα πήγαιναν εν πάση περιπτώσει - στις μονάδ ες , 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Και ζητούσε ο στρατηγός να μην τους βάλουν στις 

μονάδες που λέει ο χύριος Παναγιωτόπουλος ή να μην τους δώσουν 
/ 

πληροφορίες; 

ΜΑΡΤΥΣ: Και τα δύο . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Και τα δύο . Ευχαριστώ. 

Τρίτη ερώτηση 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγ ιάννης) : Τελευται:α σας εριστηση χύριε Λιβανέ 
Ι Ι 

είναι αυτή που θαχάνετε τώρα . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: ΤρεLς ερωτήσεις έχω; 

ΠΡQΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Βέβαια . 

1 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Του δίνω εγώ μία αnο τις διχές μου. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟ'(j 

Q/1~ 
Ναι αλλά 

1 
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j,f/) 
του μάρτυρα . . . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜπασαγLάννης); Αυτό λαμβάνω υπόψη μου καL ΥL ' αυτό 

σας λέω ότL θα είναL η τρίτη αλλLώς θα έπρεπε να είναL η δεκάτη . 
/ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Τότε μLα στLγμή να επLλέfω . 

Το ελLκοπτεροφόρο το Εγγλέ[Lκο ... 

ΜΑΡΤΥΣ: Το ΕΡΜΗΣ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Το ΕΡΜΗΣ. Δεν υπήρχε άλλο. Είχε ώς γνωστόν ένα 

' μηχάνημα το οποίο μπαίνεL μέσα στην θάλασσα- δεν ~έρω πως το λένε-

καL βεβαίως ελέγχεL. OL ΤούρκοL δLέθεταν κανένα μέσο να ερευνήσουν 

την θάλασσα εάν υπάρχουν εχθρLκά υποβρύχLα; Ξέρετεί 

ΜΑΡΤΥΣ Δεν f;έρω. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν Εέρετε. Ούτε εμείς f;έρουμε. Αλλά υποοετ L J{ά 

τώρα σας ρωτώ: Εφόσον δLέθετε το ΕΡΜΗΣ αυτό το μηχάνημα θα μπορούσε 
/ 

εάν ανακαλύψεL , εάν εντοπίσεL υποβρύχLα 1 να δώσεL αυτές τLς πληρο-

φορίες στους Τούρκους; Επομένως θα ήσαν ήσυχοL καL καλυμμένοL απο της 
Ι 

πλευράς αυτής; 

ΜΑΡΤΥΣ : Δεν μπορώ να απαντήσω . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν μπορείτε να απαντήσετε. 

ΚύρLε Πρόεδρε, μπορώ να κάνω χρήση καL της ερωτήσεως που μου 

ο κ. Παπαj-nόπουλος ή 

~?( 
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ΜΑΡΤΥΣ: ΚύρLε ΛLβανέ σ'αυτό πάνω να πω κάτL άλλο ΥLα τους Άγγλους; 
! 

ΔΙΟΝΥΣ ΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Όχ L , όχ L. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΧρCστος ΜnασαγLάννης): ΠαCρνω υπόψη μου την nροθυμια με 

, 
την onoCα ο κ. ΠαναγLωτόnουλος παρεχώρησε το δLκαιωμα να κανετε 

ερώτηση. Το λαμβάνω αυτό LδLαLτέρως υπόψη μου. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Επομένως κύρLε Πρόεδρε, μπορεC ,να συνεχCdεL ο 
r 

- ι ; 
μάρτυς; ΔLότL εγω τελεCωσα, πήρα την απάντησή μου απο την προηγού-

μενη ερώτηση. 

ΚαL την τελευταια ερώτηση . 

.( 
ΚΩΣΤΑΣ Μπ1~OΥΒΑΣ: ECnε κάτL ΥLα τους Άγγλους. 

ΜΑΡΤΥΣ: Από κάτL εnεLσόδLα που συνέβησαν από την βάση ΔεκελεCας 

με τους Τούρκους εCχα βγάλεL ένα συμπέρασμα ότL OL ΤούρκοL χε LρCστη
/ 

καν τόσο υnοτLμ~τLκά το θέμα καL δεν τους έλαβαν καθόλου υπόψη τους 

τους Άγγλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΧρCστος ΜnασαγLάννης): Προχωρούμε . Παρακαλώ τον κ. rτα-

nαστεφανcίκη .... 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μα/δεν τελειωσα/κύρLε Πρόεδρε, Δψσατε την άδεLα 

νααπαν~~ 
που δεν ρώτησα. 
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Τελευταία μου εpιlτηση. Υnάρχε ι η εκδοχή, 

αναφέρεται στα αρχεία του Γρηγορ·ιάδη, ότι · ήταν προκατασκευασ>μένη 

η εισβαλή, ·ι.ιε σκοnό να διχοτομηθεί η Κύπρος. Και γι'αυτό το ί\.όγο 

βεβαίu'ς αδρανούσαν και οι επι τε11.άρχες ε6ιl) και αnό εκε ι θα· ήταν 

ένας περίπατος για τους μεν, ' ένας περίπατος για τους δε και • όπου 

βρισκόμασταν στον πριl,το Αττίλα θα διχοτομούσαν. Σεις προσχc,,ρείτε 

σ'αυτήν την άποψη · ή την αποκλείετε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν την αποκλεί~. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΧΡ ίστος Μπασαγ · ιάννης) : Παρακαί\.ιl' τον κ. Παπαστεφανάκη 

Ι 
να ί\.άβει το ί\.όγο με την ιδιαίτερα παράκληση να είναι · όσο το δυνσ..-

·,όν π·ιό σύντομος.' 'Εχουμε 3 μάρτυρες να εf.;ετάσουμε και δεν μπορο& 

με να κάνουμε εμβόλιμη συνεδρίαση. Και οι 3 θα εf,ετασθούν σήμερα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στις 2.3Ο'πpέπει να τελε • ιιl'σουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγ • ιάννης) Όχι, θα τελε ·ιιl'σουμε και με τους 

3 Ί,Jάρτυρες. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε εμβόλιμη συνεδρίαση. 

Θα εf:;ετάσουμε 3 'μάρτυρες κι ' αυτό το f, έρουμε απ'όταν τους καλούμε 

τους 'μάρτυρες. 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ κύριε Σημαιοφοpίδη, μετά απ• 'όλα αυτά τα 

γεγο\Ιότα1 είδατε καvέναν~· ους; αf,ι-~'ματικούς; 

_,.::-{\ 1 R Δ ~l( ,, , \,/V{ ' . 

εκείνους;, οι οποίοι 

http://?.?e/
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' έτταιf,αν ττpιι-ταγιι-νιστικό pόλο στο ττpαF.ικόττη]Jα; ΚουβενΤιάσατε JJαf:ί 

τους; Και τί σας είτταν σχετικά JJε το θέ]Jα της εισβολή~ 

ΜΑΡΤΥΣ: Έίδα. 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ πC.:-ς δικαιολόγησαν δηλαδή τη στάση εκεί 

κάτu' του δικού ]Jας στpατ •εύ]Jατος κατά την εισβολή; 

ΜΑΡΤΥΣ: Και ]Jε τον Γεu'ΡΎ ίτση, ακό]Jη, συναντήθηκα και το ττpC.:-το εpC.:--

τη1Jά JJOU' ήταν, · έχοντας αυτές τις ττληροφοpίες και σαν υπεύθυνος της 

Εθνοφρουpάς, γιατί δεν έβαλες τις ]Jονάδε ς απ'έF.u'; 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Και τί σας απάντησε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μου είττε , δεν είχα τέτοια εντολή. 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 

[ΟΙ_} 

'Ξέρετε, κι 'αν δεν 'f,έρε τε να~ττu', γιατί 

έχει κατατεθεί κατ'εττανάληψη στην Εττιτpοnή ]Jας, πέρα απ'αυτά τα 

στοιχεία τα ση]JαντικC.:-τατα που εσεις κατα'θέσατε σή]Jεpα, υπάρχουν 

και κάττοια· άλλα, που αν προστεθούν στα δικά σας, συνθέτουν ]Jια 

εικόνα. Και αυτά τα κάττοια' άλλα, είναι τα εf,ής: rίνεται η εισβολή 

και ζ;ητούν από κάτu' να τους 6C.:-σουν εντολές τι θα κάνουν. Και από 

ε6C.:- τους απαντούσαν , ]Jην ανησυχεί τε, Ύ ίνεται άσκηση. Έττεφταν οι 

αλεF.ιτττιπιστές, · έττεφταν οι βόJJβες, ζ;ητούσαν από κάτι,' , εντο9'.ές και 

αττο δu' τους έλεγαν, ]Jην ανησυχεί τε Ύ ίνεται · άσκηση ττpογρα]J]Jατ ισμένη 

•ή τους· έλεγαν ~υΛ ο_σDγκρατηθ•είτε, δεσ]Jευ1Jένα τα ττολυβόλα, κ.λ.ττ. rJ\w V 1 cv,r--· 

http://?.?.tt/
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22.10.1986 

' Όλα αυτά, κύριε Σημαιοφοpίδη, αν τα σου'μάρουμε, δεν σας οδηγούν 

εσάς σε κανένα λογικό συμπέοασυα; 

ΜΑΡΤΥΣ :' Όnu'ς ανέφερα και nροηγου1Jένι,'ς, συμπεράσματα μnορε ί να βγά-

λει ο καθένας. 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Να τα ακούσουμε, αυτά 'θέλουμε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Αλ·λά μτιοpι:, να nιστέΨu" ότι μnορε ί να σε οδηγεί · εν γνcl-σε ι του 

στη φι,-τ•ιά και στον' όλεθρο συνάδελφός σου; 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Έχετε ακούσει για κάποιον Εψιάλτη, κύριε 

Σημαιοφοpίδη ' ; Έλληνας δεν · ήταν κι ·αυτός, εάν αναλογικά αναφερθούμε 

και τούτη την εποχή και σε εκείνη. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δύσκολη απάντηση. Αλ·λά εμειςέχουμε συγκεκρι'Ι)ένα ερu'τήματα, 

γιατί δεν πήρανε τα 'μέτρα τους. 

ο?,,{ 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Θα μου εnι τρέψετε να σας nι,-{Μο τιpάγματα 

/J,oy ικά, κατ ·αναγκα•ιότητα npέnε ι να συνέβησαν τότε. ' Ή ετούτοι ε6ι:- flou 

' έδιναν τις εντολές• ήταν ηλίθιοι, ' ή nρο6ότες. Υπάρχει · άλλη f' 

εκδοχή να μ~υ τnν πείτε; 

ΜΑΡΤΥΣ ·οχι. 

"ΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Έίnατε nροηγου1,Jέν<ι'ς, διηγούμενος τα nερι-

στατικά, • ότι το εγγ'λέ~ικο εκείνο ελικόπτερο που · έφευγε από τον 

στ ι ς βάσε ι ς ή ~ · άλλού, έπαcρνε),;ε,, 
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οττοιασ'δήττοτε · άλλης εθνικότητας ανθ\)ti'τtους, ε:χ>rός αnό ελληνοκύττριους. 

Με εχ•είνο το "οττοιασδήττοτε • άλλης εθνικότητας ", τι εννοούσατε; 

Γιατί, το εί,ττατε · 
' .J ' ' ' • ' ' ΜΑΡΤΥΣ: Δ•ιοτι στην ττεριοχη υπηρχαν τουpιστες αττ' ολες τις φυ:λες -,ι,αι 

τα" έ5νη. 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Κατάλαβα, ευχαρ ιστti'. 
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1/t 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) Ο κύριος Λιαροκάnης έχει το λόγο . 

Θα επαναλάβω με ιδιαιτέρως θερμή nαράκληση 1 διότι πρέπει να εςε-

τάσουμε επαναλαμβάνω και άλλους δυο μάρτυρες στη σημερινή συνεδρίαση. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Παρ' ότι είμαι από την Άρτα πάντοτε είμαι 

λακωνικός. 

Κύριε μάρτυς, αn'όσα είnατε 1 nολύ πριν από τις 15 Ιούλη ; ήταν 

φως φανάρι ότι οι τούρκοι ετοιμά~ονται για εισβολή . Έτσι είναιj 

ΜΑΡΤΥΣ Μάλιστα. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΓΟΚΑΠΗΣ Μήπως και σεις καταλάβατε ότι ένα χρόνο 

γρηγορότερα προ του πραςικοnήματος υπήρχε ένας άγγλος Στό'ι~ερ ο 

οποίος είχε ένα σχέδιο και αποκαλύφθηκε εκεί το σχέδιο για εισβολή; 

ΜΑΡΤΥΣ 'Ακουσα. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ : Ακούσατε, 1τσι είναι; 

ΜΑΡΤΥΣ Συγνώμη, βρήκαμε και κάτι τουριστικούς χάρτες που είχαν 

την περιοχή Κυρηνείας σ'ένα θύλακα και είχαν εκτυπωθεί προ της εισ-

βολής. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Με το nραςικόnημα 1 αn'όσα είπατε είχαμε πλήρη 

ηαραλυσία και ανε~Θιμότητα στην Κύπρο και στην Αθήνα; 

ΜΑΡΤΥΣ 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Δεν έγιναν εκείνα που έπρεπε να γίνουν για 

να προστατεύσουμε το νησί. Έτσι είναι; 

ΜΑΡΤΥΣ Μάλιστα. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ : Είπατε , επίσης 1 και δεν το κατάλαβα καλά 1 ότι 

οι τούρκοι εκινούντο ελεύδερα στο νησί και συνέλεγαν πληροφορίες ενώ 

~μείς δεν μπορούσαμε να κινηδούμε. Τί δέλετε να πείτε και γιατί 

εγινε αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ Στους τουρκοκυπριακούς δυλάκους απαγορευόταν η είσοδος σε 

μας και στους ελληνοκυπρίους κατ'επέκταση. Οι τούρκοι σε όλο το νησί 

διακινούντο ελεύδερα με οχήματα και πε[οί. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Είχαμε τώρα ένα αποτέλεσμα. Πραςικόπημα 

: - ενάντια στο Μακάριο και κατάληψη του μεγαλύτερου τμήματος του νησιού 

από τις ορδές του Αττίλα1 από τους τούρκους. Γι 'αυτό πουέγινε1 εκ του 

ι:_~""'1:1"'~'°' 1 απ0,τελέσματος πρώτον δα το χαρακτηρίσουμε 1 ήτανrπροδοσία του κυπριακού; 

ΜΑΡΤΥΣ Φυσικά διότι δεν εςετίμησαν τις επιπτώσεις. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Και γι αυτό που έγινε ποιοί φταίνε; Και για 

να σας διευκολύνω ;Ία εκτελεστικά όργανα στην Κύπρο 1 ο αρχηγός Γεωργί-

τσης _ οι διοικητές των μονάδων που προσεχώρησαν στο πραςικόττημα φταίνε; 
Ι 

ΜΑΡΤΥΣ 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Ο επιμερισμός των ευθυνών θα γίνει από 

το δικαστήριο 1 εμείς εδώ συλλέγουμε πληροφορίες. 

ΜΑΡΤΥΣ Μή μου λέτε τότε να nω τη γνώμη μου. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Φταίει το αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων; 

ΜΑΡΤΥΣ Φυσικά, αφού έδωσε την εντολή. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Τα αρχηγεία ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΕΘΑ nou συμμετεί χαν 

στο nρα!;ικόnημα έλαβαν τα μέτρα τους; Δηλαδή τα λίγα 

1 

τα αεροπλάνα, τα δυο υποβρύχια αν εστέλετο με το 50% της δυνάμεως 

είnατε 1 nοu ήταν εκεί ) η εισβολή , η αποβίβαση θα αnεφεύγετο, θα 

αποτύγχανε. Έτσι δεν είναι; Έλαβαν τα μέτρα τους; 

ΜΑΡΤΥΣ Όχι, διότι δεν ε!;ετ ίμησαν τις επιπτώσεις τους. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Η Κυβέρνηση έλαβε τα μέτρα της; 

ΜΑΡΤΥΣ Όχι. 

Τελείωσα κύριε Πρόεδρε, στα δυο λεπτά. 
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(3o")l /3 Η.Γ. (Θ,Σ .) 22-10-86 

11'1 
11ΡοΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης). Παρακαλώ τώρα το λόγο να λάβει, 

ο κ. Κουτσογιάννης I με: την ίδια θερμή nαράκληση να c ίναι σύντομος_ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ . Κύριε μάρτυς είnατε εδώ ότ ι κατά την ανά-

κριση του Τούρκου Ταγματάρχη 1 Τσεντινέλ , κατέθεσε ο Ταγματάρχης 

ότι δεν είχε αντιαεροnορικά διότι ήςερε ότι δεν θα έλθουν ελλην ικά 
i 

αεροnλάνα . 

ΜΑΡΤΥΣ . Όχι ελληνικά , αλλά cχθρικά . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ . Έστω εχθρικά , αλλά &<ν οούσε τα ελληνικά . 

Γι α nείτε μου Τι σημαίνε ι αυτό κατά τη δ ική μου γνώμη 

και θέλω να μου το εn ιβεβαιώσετε . Του Ταγματάρχη του το είnανε 

1 

οι nροϊσταμενοί του οι Στρατηγοί , το Εnιτε λε ί ο του . Αυτό το 

, το 

τουρκικό Εn ιτελείο 1 nως μnορεί να'<ήςερε αυτό Ή θα του το είnε 

ο Μnονάνος , ο Ιωανν ίδη ς κ.λn . αn ' εδώ 1 ή θα nρέnει να του το είnε 

κάnοιος άλλος,nου 1i ςερε ότι η ελλην ική ηγεσία δεν θα στείλει αερο-

nλάνα . Τι νομίζετε εσείς Για nέστε μου . 

ΜΑΡΤΥΣ . Υnαρχει όμως και το τρίτο 
1 

Ι ΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ . Ποιό 

ΜΑΡΤΥ~ . Ότι λόγω αnοστάσεως ~ και αυτό δεν το αnοκλείω .. , 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ , Mr. συγχωρείτε • Αυτό το ήςερε, Αεν μnο-

κάνει ο καθένας δηλαδή 
) 

http://?.?n/
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120 
έρχονται δεν έρχονται λόγω απόστασης κ.λπ. 

' 
ΜΑΡΤΥΣ . Όχι . Το θέμα είναι 1 αν φθάσουν, μπορούν να δρΜσοuν; : 

Αυτό ήταν λίγο δύσκολο , 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ • Μπορούlσαν επί 8 λεπτά, Αυτό το ςέρετε 

' και σεις . Άρα /οιπόν ,αυτός ή·ξερε ότι δεν θα πάνε .που το έμαθε 

αυτό πC:,ς μπορε( να το ήί;ερε αυτό η στρατιωτική ηΎεσία της Τουρ-

κίας Πείτε μου 

ΜΑΡΤΥΣ , Αυτό το ανέφε·ρα χ·αb ΕΎώ , Υτιάρχε ι ερώτημα, , 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΆΝΝΗ.~.- , Πως μπορε- ~ να το ήςερε αυτό η στρατιωτική 

ηγεσία της Τουρκίας., Τeυς; το είnε ο Μn0νάνος και ο Ιωαννίδης 

Μήπως τους το είπαν κάποbΟb από τ'ο NA'J'O \ που !Ξέραν ότι δεν {Ία 

ΜΑΡΊΎΣ , Α.εν 

• 1 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓJ;ΛΝΝΗ~ Δεν φαντ·άζ;εσθε , 'Αρα κάποιοι άλλοι από 

έςω , προϊστάμενοι . Εντάξει 

Δεύτερη ερώτηση Έγινε _ είπατε μια χαρτογράφηση;από 

ένα Συνταγματάρχη Τούρκο?ης περιοχής 1στο So μίλι 1 εκεί που έγινε 

η απόβαση πολύ προ της απόβασης Πότε περίπου 

~~ 

http://?.?p/
http://?.e?/
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j jf 
ΜΑΡΤΥΣ . Δεν θυμάμαι,αλλά νομί~ω μεταςύ 1970-1973 . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ . Δηλαδη ένα - δύο χρόνια nριν κ.λn. είχαν 
ι 

κάνει χαρτογράφηση της συγκεκριμένης τοnοθεσίας . 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ . Και αυτό το ςέρετε' 

ΜΑΡΤΥΣ . Αυτό όταν το ανέφερα μnορεί να ήταν και σε άλλες nεριο-
1 / 

χές . Πάντως μία αnό αυτές ήταν και αυτή 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Πάντως αυτό το συγκεκριμένο το ςέρετε . 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα. Σ τα Βόρεια της Κυρηνείαr, . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ . Ευχαριστώ . 

Τρίτη ερώτηση Κάνανε μια nαρατήρηση στον Διοικητή της 

Μοίρας , τον Αναyνωστόnουλο ο οnοίος έβγαλε την μονάδα του και 
ι 

την nήγε στο χώρο διασnοράς , nριν nάρει εντολή δηλαδή nριν της 
) 

εnίθεσης της τουρκικής . Αυτή την nαρατήρηση το ΓΕΕΦ του την έκανε 

nριν εκδηλωθεί η αnόβαση 1 ή αφού εκδηλώθηκε'Υαnόβαση ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Αnό την nαραμονή το βράδυ , την Παρασκευή . .. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ . Του είnανε γιατί βγήκες έςω; 
ι 

ΜΑΡΤΥΣ . Όταν βγήκε και ολοκλήρωσε την ... ... . 
1 
είnε ότι εγώ 

http://?.?n/
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i22 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Και του κάνανε παρατήρηση 

" 
ΜΑΡΤΥΣ Και του είπε : Ποιός σου είπε Πήρες καμιά διαταγή 

τέτοια Και αυτός ανέφερε στη συνέχεια τους φόβους του κ . λn. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ . ηέστε μου τώρα. Εάν ήταν μέσα στο στρα-

τόnεδο ο κ. Αναγνωστόπουλος Φωκάς αν δεν κάνω λάθος θα είχε κατα-
1 / / 

στραφεί 

ΜΑΡΤΥΣ . Θα είχε εκμηδενιστεί . Είχε τεθεί εκτός μάχης πριν από 

την απόβαση . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ . Όμως το ΓΕΕΦ τον ήθελε να είναι στο στρα-

τόnεδο 

ΜΑΡΤΥΣ . Ναι . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ . Επίσης είnατε,ότι και η ΕΛΔΥΚ ) με εκτίμη -

ση του Διοικητού και πληροφορίες δικές σας βγήκε εκτός και όχι 

με διαταγή του ΓΕΕΦ. 

ο 

ΜΑΡΤΥΣ . Ασφαλώς .fE:,fm δεν unαyόiί'dltν στο ΓΕΕΦ, αλλά απευθείας 

στο ΓΕΣ . Εν πάση όμως περιπτώσει αυτό εγινε ύστερα από τις δικές 
1 1 

μου πληροφορίες . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ . Εν πάση περιπτώσει δεν πήρε διαταγή να 
' 
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123 
Και μια ακόμα ερώτηση . Αφού είχατε συλληφθεί αιχμάλωτος 

και σας ςέρανε οι Τούρκοι ~ προφανώς το όνομά σας κάπου θα είχε 

μπει σε κάnοια κατάστιχα κ.λn.,_ το 1981 nou nήγατε στην Κωνσταντι-

νούnολη δεν εκτιμήθηκε αnό την ΚΥΠ ότι εκεί nou θα nάτε 1 αφού θα r 1 

ςέρανε ότι είχατε συλληφθεί , ή nήγατε με ςένο όνομα Πως nήγατε; 

ΜΑΡΤΥΣ . Με τα ίδια στοιχεία, με τα ίδια δεδομένα τοu Υnουργείοu 

Εςωτερικών , όπως ήμουν και στην Κύπρο . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ . Ωραία. Πήγατε,λοιnόν,στην Κωνσταντινούπολη. 

Δεν εκτιμήσατε ότι οι Τούρκοι θα ςέρανε ότι εσείς είστε αυτός nou _ 

σuνελλήφθη κ.λnj Uαι τελικώς τι απόδοση θα είχατε 

ΜΑΡΤΥΣ . Ακριβώς ήμουν αυτός nou συνελλήφθη . Σuνελλήφθην ως unάλ-

ληλος τοu Υπουργείου Εςωτερικών . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ . Με συγχωρείτε Τι απόδοση θα είχατε εκεί, 

ωςκλιμάκιο της ΚΥΠ 1ή ως άνθρωπος της ΚΥΠ στην Κωνσταντινούπολη ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Με σuγχωρείτε,κύριε συνάδελφε. 

Αυτό είναι θέμα της Κυβερνήσεως nou τον έστειλε . Δεν μπορεί ο 

μάρτυς να τοποθετηθεί εn'αuτού , 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ . Είναι ουσιαστική η ερώτηση 1 κύριε Πρόεδρ~ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ . Να με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε 1 αλλά ρώτησα 

(\ΛΙ\,.Α1 1 Ά ΛJ_ J αν είχε το ίδιο όνομα, ι - \ v WV ι 

http://?.?n/
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U9 
ΜΑΡΤΥΣ . Πήγα με τα ίδια στοιχε ί α . 

illANNHΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ . Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε . Δ εν έχω άλλη 
Ι 

ερώτηση 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) . Παρακαλώ το λόγο να λάβει 

ο κ. Μnαντουβάς, με την ίδια θερμοτάτη nαράκληση να ε ί ναι σύντο
i 

μος . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ . Κύριε μάρτυς ες όσων είnατε και λόγω 
Ι 

του ρόλου nου nαίςατε στα τότε γεγονότα 1 εnιτρέnεται / όnως είnε 

και ο συνάδελφος κ . Δασκαλάκης να αnομακρυνθούμε λίγο αnό τα γεγο
/ 

νότα και να hητήσουμε την κρίση σας nάνω σε αυτά 

1 
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(3t-Ι) 
1/3 Ω (Γ.Π.) 22.10.86 

i1f 
Οι πληροφορίες που εοcατε εσείς σαν υπηρεσία συνέτειναν υπέρ τηL 

c~nόψεως ότι τουλάχιστον ένα μήνα προ της εισβολής γίνονταν ασυνή-

θωςέντονες πpοετοιμασίε ςγια αrιόβαση. Είναι έτσι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Περισσότερο από μήνα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ : Τουλάχιστον όμως ένα μτ';να 

ΕΑΡΤΥΣ: Όχι ένα μήνα. Είπαμε ότι οι προετοιμασίες άρχισαν από 

τον Απρίλιο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: riσαν εντονότερες οι προε τοιμασίες 

σεpχέση ;.1,ε άλλες npοnαpα~ευαστιχές ενέργειες που έχαναν οι Τούp-

χοι στο παρελθόν. 

ΜΑΡΤΥΣ: ·.Η: μία διαδεχόταν την άλλη αλλ-i εΕ ίσου στ:μαντιχές ήταν 
1 

όλες. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: ~υτά τα στοιχεία σάς είχαν δημιουργήσε ι 

πρόσθετες έντονες ανησυχίες και είχατε ενημερώσει την υπηρεσία σας 

χαιηυnηpεσία σας εν συνεχεία την κυπριακή στρατιωτική ηγεσία 

και την Αθήνα. tίναι έτσι ή όχιj 

ΜΑΡΤΥΣ; Είπα πως δρομολογείται . ΓΕΕΦ, Πp~σβεία , Αθήνα. 

ΚΩιi!~;ΤΝΑΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝσ'DΥΒΑΣ : Επομένως όταν ελήφθη απόφαση για το npα
/ 

να συνεκτιμηθούν και οι 
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πληροφορίες που είχαν δοθεί από εσάς για τις χινητοnοιήσεις των 

Τουρχικών στρατευμάτων. Είναι έτσι ή δεν είναι3 

ΜΑΡΤΥΣ: Φυσικά. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Γνωpί~ετε αν η υπηρεσία η δική σας και 

ηΕλληνικf, στρατιωτιχή ηγεσία στην Κύπρο είχε κα~όλου ενστάσεις, 

αντιρρήσεις ενόΨn της εκδηλώσεως του nραζικοnήματος κατά του Μα-

καρίου, εnιστρατεύουσα και αυτό το επιχείρημα, ότι ενδέχεται να 

αποτελέσει το έναυσμα, την αιτία, τον εκλυτικό παράγοντα της 

Τουρκικής επέμβασης ένα τέτοιο nραζιχόnημα; Έχετε υπόψη σας αν 

έγιναν τέτοια διαβήματα και εζεφράσθηκαν τέτοι~ς Qντιρρήσεις; 

ΜΑΡΤΥΣ: Από την ηγεσία; 

ΚΩΝΣΤΑΝ 'ΓΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Ναι, τον Γεωργ ί τση, τον Κομnόχη χαι άλ-

λους. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι τον Γεωργίτση γιατί πριν από τον Γεωργίτση υπήρχε 
1 

άλληηγεσία τόσο στην ΕΛΔΥΚ όσο και στο ΓΕΕΦ. 

ΚΩΝΣΤΝΑΤΙΝGΣ ΜΙiΑΝΤΟΥΒΑΣ; Εννοώ από τους συγκεκριμένους, τους εnώ-

νυμους ~ου εκλήθησαν να συμμετάσχουν και να αναλάβουν την ηγεσία 

οι οποίοι ήσαν ενήμεροι. Κατετέθη n.χ. εδώ ότι εκφράστηκαν ορισμέ-

νες αντιρρήσεις, ότι εστάλη κάποιος στην Αθήνα για να πει αν ήταν 

το nραζικόnημα. Έχετε 
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υπόψη σας αν εn εστρατεύθη και, αυτό το εnι,χείρημα της nι,θανής 

Τοuρκι,κής εnάμβασης γι,α την αναβολή την αναστολή ή τη ματαίωση 

του εγχειρήματος J 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το κατάλαβα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Πέστε μου κάτι άλλο. Ο κύρι,ος Κούρτης 

σαν δι,οι,κητι,κό στέλεχος του κλι,μακίοu της ΚΥΠ στην Κύπρο ήταν 

κοι,νωνός όλων αυτών των στοι,χείων nou εσείς αναφέρατε στηνεnι,τροnή~ 

Γνώρι,ζε~λα αυτά τα στοι,χεία nou εσείς γνωρίζατε ή όχι,; 
/ 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Κύρι,ε Πρόεδρε nάνω σ'αuτό το σημείο θα 
J 

ήθελα να υπενθυμίσω στην εnι,τροnή ότι, ο κύρι,ος Κούρτης ηρνήθη 

ότι, γνώρι,ζε αυτά τα στοιχεία ,-δεν τα ανέφερε, επομένως ,;α αnέκρu-

Ψε-•και, ότι, θα nρέnει, να εnι,βληθούν κuρώσει,ς 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγι,άννης): Δεν έχουμε αρμοδι,ότητα να εnι,-

βάλλοuμε κuρώσει,ς 

ΚΩΝΣΤΝΑΤΙΝΟΖ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Να εnι,διώςοuμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγι,άννης): Το να εnι,δι,ώςοuμε είναι, άλλο 

θέμα . 

μιλάω γιακούρτη μιλάω για όλο το nροσωnικό γιατί 

~ ·· 
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i2f 
υnάρχουν τμήματα. Αν τα nληροφοριακά οnωσδήnοτε ήταν δέκτες ... 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Ο κύριος Κούρτης δεν ήταν ένας τυχαίος. 

Ήταν ο δεύτερος. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι δεν ήταν ο δεύτερος,ήταν ο τρίτος. 
1 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Θα έnρεnε εnομένως να γνωρί6ει αυτά/αφού 

εσείς τα γνωρί6ετε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Σε κάnοια έκταση βεβαίως γνώρι6ε είχε ένα αντικείμενο εκεί. 
Ι 

Αλλά την λεnτομερή αυτή ασχολία του καθενός μέσα σ'αuτό το τμήμα 

γιατί ήταν ο κύριος Κούλας, ήταν ο κύριος Κούρτης, ήταν ο κύριος 

Τσουμής και nροϊστάμενος ήταν ο κύριος Χιωτόnουλος ..• 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ; Μια άλλη ερώτηση και τελειώνω κύριε Πρόε
ι 

δρε. 

Ειnώθηκε αnό τον Τούρκο εnιτελόρχη ότι θα έλθουν εδώ Ρ,με-

ρικάνοι εnίσημοι και ότι θα nροσnαθήσετε να μην αντΦληφθούν τις 

nροετοιμασίες. Αυτό είnα~ε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι είnε να μην τQv5αφήσετε να μnουν στα στρατόnεδα μέσα, 
1 

να μην nλησιάσουν και εν nάση nεριnτώσει δεν χρειά6εται nολk\ί 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ; Αυτές οι 

στο παρελθόν ή κάτι το εςαιρετικό 

σΔΛ1 

εnιαιιέψεις των Αμερικάνων ήταν συνήθεις 

ειδικά σε εκείνη την~; 

~ - (31'\vi) 
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. /~ 1 
ΜΑΡΤΥΣ. Αλλά τc ό ·cι μπορούν ν::ι · μετακινούνται αυτοί καδ 'άnασα, την 

Χώρcι λόγω ι διότητος διπλωματικό διαβατήριο κ . λn. , αυτό το κάλυμμα 
' Ι 

μπορεί να μετακινηθεί και άλλοτε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ. Τις πληροφορίες TLOU είχατε εσείς δεν δα 

nρέnει να τις είχε κατά μείζονα λόγο ο αμερικανικός παράγων ο οnοίος 
/ 

εκινείτο τόσο άνετα μέσα; Δηλαδή , αν εσε ί ς φοβόσασταν nιδανή εnέμβα 

ση των τούρκων αnό τις πληροφορίες nου είχατε τότε , αυτά τα στοιχεία, 

τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις 

l 
τις είχε κατ~ μείζονα λόγο ο 

αμερικανικός παράγων,. 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλλον. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΝΤΟΥΒΑΣ. Κα. ·u. σας ε ί χε ρωτήσει προηγουμένως ο συνάδελ 

φος ότι στο συμπέρασμα nου οδηγούμεδα είναι ότι οι nροκαλέσι:ιντες το 

nραςικόnημα κάτω αnό τέτοιες συνθήκες δα nρέnει να ήσαν ή βλάκες ή 
) 1 

nροδότε~. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Το είnε κύιρε Μnαντουβά . Είnε ότι 

ένα αnό τα δυο ήταν. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ. Επομένως, οδηγ-::>ύμεδα σε συμπέρασμα ότι nρόκει 

ται nερί ,,προδοτών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnσ.σαγιάννης) . Ο κύριος Παναγιωτόπουλος έχει το λόγο 
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------------------------------- 13 D 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Είχατε τη διπλωματική ασυλία προπαντώς υπό 

την ιδιότητα του διπλωματικού. 
) 

ΜΑΡΤΥΣ. Στη Κύπρο όχι. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Στην Τουρκία; 

ΜΑΡΤΥΣ . Ναι • 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Εκεί εκαλύπτετο η υπόλοιπη δράση σας. 

ΜΑΓΤΥΣ. Όχι, σε όλη τη Χώρα . 

ΓΕΩΡcΊΟΣ Γ'.ΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Έχετε την εντύπωση ότι είχατε ακριβή πληρο 

φόρηση από τους τούρκους•Αηλαδή είσθε ικανοποιημένοι από το τρόπο 
/ 

που παρακολουθείτε τις τουp~tικές πρωτοβουλίες ή μέλλουσες πράςεις; 

ΜΑΡΤΥΣ. Τόσο το 19 67 όσο και το 1974 απe.δείχθει ότι είμαστε πλήρως ... 

ΓΕ~ΡΓΙΟΣ ΠΑΝbΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Δηλαδή ,ςέρατε πχ. ότι γινόταν μια προετοιμα 

σία για την ανακήρυςη του ψευδοκράτους του Ντεγκτάς. 
) 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν μπορώ να απαντήσω σ'αυτό. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Κωλύεσθε να απαντήσετε. 
J 

ΜΑ:?ΤΥΣ. Όχι/δεν ςέρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). ο κύριος Φωτόπουλος . δΧει το ~ογο, 

ΧΡΗΣ'ΣΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Νομίζω ότι όσα πολλά χρήσιμα είπ.ατε εδώ τα είχατε 
) Ι 

ως εκ της ιδιότητός σας και όχι ως εκ της θέσεώς σας. Δηλαδή , είσαστε 
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λουθήσεων. Και βλέποντας τα σήματα τα εισερχόμενα και τα εΕερχόμενα 

τα κρυτττογρσ.φουσε η υπηρει'J"ία του δικού σας κλιμακίου ή τα ατιοκ,'Jυπτο 

Ι,,{() .. ί 

yραφούσε όταν τα τταραλαμβάνατε/γινόσαστε γνώστης όλων αυτών των 

εςαιρετικά σημαντικών πr,1ηροφοριC:1ν ναι, ή όχι; 

ΜΑΡΤΥΣ. 'Οχ~. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΔΟΣ. Δεν είσαστε εττιτελικός α!;ιωματικός της φρουράς, ,, 

ΜΑΡΤΥΣ. ·Ήμουν ο συντάκτης των π.ληροφορ ιακών. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Είσαστε ένας κατώτερος α!;ι.ωμσ.τιΗός και μττορώ να 

πω ότι είχατε το πλεονέκτημα για την εποχή εκείνη από τους μικρούς 

αςιωματικούς να γνωρίζετε την τουρΗική γλώσσα και έτσι ενδεχομένως 

να τοποθετηθήκατε και στην ΚΥΠ . Ήταν ένα προνόμ7>ιο -yια τους αΕιωματι 

κούς που υπηρετούσαν στην ΚΥΠ αν είναι καλοί κατά τα άλλα να έχουν 
j Ι 

και το ττρονόμψιο της Εένης γλώσσας. Εσείς λοιπόν είχατε το προνόμφιο 

της τουρκικής γλώσσας και τοποθετηθήκατε στο Ρ'ή uτον Α'κλάδο ; 

ΜΑΡΤΥΣ. Τ' Ρ'κλάδο. οτε 1 στο 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Γιατι ~πό τις σημειώσεις που είδα υπέγραφαν οι 

α!;ιωματικοί του Ρ' κλάδου. 'Αρα λοιπόν είσαστε ο προϊστάμενος των 

παρακολουθήc·εων. 

ΜΑΡΤΥΣ. Ο προϊστάμε-,ος του κλιμακίου ήμουν εγώ . . _Δεν έκανα μόνο το 

προϊστάμενο αλλά και τον 

/~ 
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fJJ, 
ΧΡΗΣΤ0Σ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Ο n;ροϊστάμενό,; σας ήταν ο κύριος Σιγάλας. 

ΜΑΡΤΥΣ. Ναι, ο άμεσος nροϊστάμενος. 

' ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Εσεις λοιnόν είχατε ένα ταγματάρχη nρο"ίστάμενο 

και όλα τα άλλα τα βλέnετε ως εισερχόμενα και εςερχόμενα. Μη μου nείτε 

το αντίθετο 1 γιατί γνωρί~ουμε τη λειτουnγία αυτού του κλάδου. 

};ας ερωτώ λοιnόν, όλες οι nληροφορίες nου ήταν σημαντικές και nήραμε 

μια σφαιρική ενημέρωση όλα τα μέλη της εnιτροnής εδώ ήταν αnό το κλιμά 
ι 

κι ([) στο οnοίο nροϊστασ&ε και όχι αnό εnι τελ ι..κή θέση 1την οnοία κατεϊχατε 

ΜΑΡΤΥΣ . 'Οχ ι . 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Αnό τη θέση nου είχατε 'είδατε nοτέ τον κλαδάρχη 

1 

σας; ~ τον κλαδάρχη του Α'κλάδου της ΚΥΠ των Αθηνών, να εnισημάνετε 

τους κινδύνους ή τον κύριο Γεωργίτ~η εκεί ή τον κύριο Σταθόnουλο στην 
/ 

nληροφοριών των Αθηνών; 

. /\)j) -----
ι Ό1 
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i33 
ΜΑΡΤΥΣ . Δεν είχα αρμοδιότητα. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είχατε αρμοδιότητα, αλλά ούτε το καθήκον 

τciG> στρατιωτικ& σας επέβαλε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες να 

τις μεταφέρετε και κάπου αλλούj 

i ΜΑΡΤΥΣ. Μπορούσε να προκαλέσει συνομιλία. 

ΧΡΗΉΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Εν τά!;ει συμφωνώ. 

Πήρατε . ένα σήμα αττό τα κεντρικά γραφεία της ΚΥΠ την nρο-

παραμονή ή την παραμονή της αποφάσεως, το οποίο διορθώθηκε μετά 

αn'ό,τι θα !Ξέρετε. Ήταν ο επιτελής της ΚΥΠ το βράδυ της nροnα-

ραμονής της αποφάσεως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίσtος Μnασαγιάννης). Αυτό, δεν το είπε ο μάρτυς. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Το λέγω εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης). Αν διορδώθηκε ή δεν διορθώθηκε, 

αυτό είναι θέμα ... 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει 

αυτό το πράγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης). Ρωτήστε λοιnόν,'",Αυτό το σήμα 

διορθώθηκε;". Αν το !Ξέρει. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ λέγω, λάβατε ένα .σήμα -γιατί αυτό είναι 

ότι πρόκειται να γίνει η απόβαση. Και ακο-

~ -
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λούθησε άλλο σήμα ότι δεν πρόκειται να γίνει η απόβαση. Ήταν 

κρυπτογραφημένο και αποκρυπτογραφήθηκε. Το ςέρετε αυτό το γεγονός 
J 

ναι ή όχι; 

ΜΑΡΤΥΣ. 'Ακουσα. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ήταν υφιστάμενοί σας αυτοί που αποκρυπτο-

γραφούσαν, που σπάσανε το σήμα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Απευθύνεσθε σε μένα 7 αν πήρα εγώ σήμα ; 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Ναι, αν πήρατε εσείς. 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Να σας ρωτήσω :1ί συμπεράσματα έχετε βγάλει: 

Η χούντα των Αθηνών ήθελε πράγματι να σκοτώσει τον Μακάριο ή 

τον άφησε επίτηδες να φύγει από μία έςοδο; Εσείς τί πιστεύετε; 

Ήσασταν δέκτης όλων των λεπτομερειών. 

ΜΑΡΤΥΣ. Όπως απεδείχθη, ήθέλε να φύγει. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η χούντα δηλαδή , δεν ήθελε να σκοτώσει τον 

Μακάριο, αλλά ήθελαν ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγιάννης). Αλλά είχε αποπειραθεί 10 φορές 

να τον σκοτώσει. Δεν είναι έτσι; 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Θα μας πει ο κύριος μάρτυς, κυριε Πρόεδρε. 

Τί 
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ΜΑΡΤΥΣ. Μία μοίρα ΛΟΚ με 5 άρματα1 νομίζω, μπορούσε να τον σκοτώσει. 

Η αντίσταση nου υnήρχε εκ.εί, ήταν ελάχιστη. Τώρα, αν έγινε βεβι -

ασμένα ή αν ήθελε να φύγει, αυτό είναι . άλλο θέμα. Δηλαδή, υnάρχει 

και αυτή η τιερίτιτωση αν έγινε βεβιασμένα χαι δεν έχει λάβει ορι
/ 

σμένα άλλα μέτρα. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ.Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης). Κύριε μάρτυς, nόσες φορές είχε 

αnοnειραθεί η χούντα να τον σχοτώσει χωρίς nραςιχόnημα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Τρεις-τέσσερις φορές. Μία με το ελικόnτερο κ.λn. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης). Παρακαλώ τον κύριο Γιατράχο να 

λάβει το λόγο . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Γράψτε με και εμένα , κύριε Πρόεδρε, γιατί 

αυτό σηκώνει κάnοια συζήτηση . 

Έχετε στοιχεία. ότι η χούντα είχε σχεδιάσει τις δολοφονιχές 

αnότιειρες κατά του Μαχαρίου και τισιά .είναι τα στοιχεία αυτά ; 

Είμαι αναγχασμένος1 χύριε Πρόεδρε/ να χάνω αυτή την ερώτηση . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης). Στα διχαστήρια λένε ότι υnάρχουν 

και ορισμένα γεγονότα nου .είναι χοινώς γνωστά, κύριε Βασιλειάδη. 

Και μάλιστα nασίδηλα. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ. Γραψτε με, χύριε Προεδρε , σας παραχαλώ για 

μία ερώτηση. ~ (JJA 

http://e?.e?/
http://?.?n/
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.131 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγιάννης). Εν rτάση περιπτώσει, να σας γράψω 

να ρωτήσετε. Εκ.είνο ποu θέλω να Ι;έρετε είναι ότι θα συνεχίσουμε 

μέχρι να τελε .ιώσοuμε και τους τρεις. 

Ορίστε_,, κύριε Γιατράκο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ πράγματι θα είμαι πολύ 

σύντομος όπως rτάντα. 

Κύριε μάρτυς, μία διευκρινιστική ερώτηση θα ήθελα να κάνω 

γιατί εμένα -νομίζω ότι απηχώ και τις αrτόψεις πολλών συναδέλφων-

με ενημερώσατε πράγματι rτάρα πολύ. Το ερώτημά μοu από την ενημέ-

ρωση τη δική σας, .είναι το ακόλουθο: Ο κύριος Κούρτης ο οποίος ,, 

ήλθε εδώ, μας .είπε πράγματα τα οποία αν τα χαρακτηρίσω επιπόλαια 
/ 

είναι στο 1/100 αυτών ποu μας .είπατε εσείς. Ο κύριος Κόύρτης δεν 

ήταν ενήμερος όλων αυτών ποu μας .είπατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Η δική μοu άμεση προϊσταμένη αρχή,ήταν ο Σιγάλας. 'Αλλο 

τμήμα . ΟΑ' κλάδος με τον Β' ήταν άλλο τμήμα. Προϊστάμενος ο 

κ.Ζιωτόποuλος. Στο τμημα αυτό, υπηρετούσαν 4-5 αΙ;ιωματικοί. Ποιό 

αντικ.είμενο και τισιά δελτία και ποιές πληροφορίες πήγαιναν στον 

καθένα, αυτό δεν το .!;έροuμε. Αλλά μέσες .-άκρες, μια γενική εικόνα 

πρέπει να .είχε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚ~ το γεγονός ότι δεν μας είπε 
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τίποτα ο κύριος κούρτης; Συνάδελφός σας στην ΚΥΠ είναι και σε 

ανώτερο βαθμό και κατά την . άποψή μου, οπωσδήποτε πρέπει να ήταν 

ενήμερος αυτών που μας είπατε σεις εδώ. 

ΜΑΡΤΥΣ.' Πληροφορ ίες περί nρα!;ικοnήματος ή περί εισβολής; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ. Όλα, όλα. 

ΜΑΡΤΥΣ. Για το nραςικόnημα, εάν ςέραν αυτοί κάτι, έπρεπε να 

μας ρωτήσουν και εμάς. Και ανέφερα το γεγονός ότι το κτίριο το 

δικό μας ήταν γεμάτο τρύπες από τα βλήματα και το προσωπικό ερ-

γαζόταν σαν μία συνηθισμένη μέρα. Ήταν γύρω στους 15 με 18. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ : Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης). Παρακαλώ τον κύριο Βασιλειάδη 
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-----------------------------j31 ----

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Κύριε μάρτυς;, αν χατάλαβα χαλά, ττριν αττό λίγο, 

ατταντώντας; σε σχετι,ιή ερώτηση είττατε ότι η χούντα σχεδίασε χαι 
ι 

εςετέλεσε δολοφονιχές; αττόττειρες; χατά του Μαχαρίου. Παραχαλώ, αν 

έχετε χάτι συγχεκριμένο να μας; το ττείτε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Εχ της; θέσεώς; μου ούτε λήτττης; ήμουν διαταγών) 
} 

ούτε είχα καμ-

μία δύναμη ούτως; ώστε με το τμήμα να συμβάλω. Αλλά και η αττοστολή 
Ι 

μου ήταν ττροσανατολισμένη σε άλλο τομέα. Ήμουν άσχετος.Αττότα γεγο-

; 
νότα , 1:r:ροέχυψε - χαί, λ,εμε συγχεχρ ι μένα για το ττρας ι χόττημα το τελευ-

ταίο- ότι έγινε βάσει εντολών. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Τώρα αν 
/ 

ί 
έγινε χαι ττως; έγινε, για να φύγει έτσι ... 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Δεν σας; ερωτώ για το ττραςιχόττημα. Ερωτώ χατά 
/ 

το τταρελθόν. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δολοφονιχή αττόττειρα είναι χαι αυτή. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ερωτώ: Η ττληθώρα των ... 

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, τον Μάρτιο του '70 ήταν αν δεν αττατώμαι. Αττ'αυτά ττου 
Ι 
φάνηχε ότι 

διάβασα, αττ·αυτά ττου άχουσα, ττάλι/ήθελαν να τον σχοτώσουν, 

Τώρα όσον αφορά τις; άλλε~, χατά ττόσο ήταν η ΕΟΚΑ Β' χαι ττώς; γινό-
1 

ταν η σύνδεση του ενός; με τον άλλο/ δεν το ςέρω. Γιατί έγιναν αττό-

ττειρες; χατά του Μαχαρίου, αν εςαιρέσουμε κάτι ναρκες; και κάτι 

στι ς; διαδρομές; ττου 

ι.~--
ττήγαινε δύο-τρεις; φορές;. 

/ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Παρακαλώ τον κ: Ζερβό να λάβει 

το λόγ9, nου είναι και ο τελευταίος. 

ΚΔΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Κύριε μάρτυς, nαρ· όλο ότι 'έ'-μ.1.εσα έχετε αnαντήσε ι , 

θα ήθελα μία εnιβεβαίωση, εnειδή οι ευθύνες οι οnοίες αnορρέουν 

γιατην ηγεσία την τότε, η οnοία τελικά διέταςε το nραςικόnημα στην 

Κύnρο,είναι nάρα nολύ βαριές και γι'αυτό θα σας κάνω την ακόλουθη 

ερώτηση. 

Μας έχετε αραδιάσει αρκετές σημαντικές nληροφορίες τις οnοίες 

είχατε και μάλιστα μέχρι την 15η Ιουνίου, ούτε καν αργότερα, nολύ 

nιο nριν. Αυτές οι nληροφορίες άφηναν καμμία αμφιβολία ότι εnέκειτο 

τουρκι,ιή ενέργεια ,ιαι μάλιστα σ' ένα στρατηγό, αρχfιγό ενόnλων δυνά-

μεων nου έχει ,ιαθολική αντίληψη, στρατιωτι,ιή μόρφωση, στρατιωτι,ιή 

nαιδεία, όταν βεβαίως αυτές οι nληροφορίες αςιοnοιούνται όnως nρέnει 

και δεν nαρορώνται; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μετά την εισβολή την nρώτη βρή,ια τον ταγματάρχη Τσίτα, διευ-

θυντή τουJονΓραφείου του '3ου συγ,ιροτήματοg και του είnα χαρακτηριστι-

κά: Εδώ οι Μα,ιαριακοί με τους Γριβι,ιούς είχαν αψιμαχίες ,ιαι ,ιάτι 

εnεισόδια και είχατε την Εθνοφρουρά 100 % εnιφΥ/,λα,ιή. Σε μια τέτοια 

Εθνοφρουρά στα στρατόnεδα μέσα; Και η αnάντηση 
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1 
ήταν: "Τί διαταγές είχατε;" Δεν το ςέρω εγώ_ τι διαταγές είχε και 

ανέφερα ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως του Φωκά Αναγνωστόπουλου που 

βγήκε στο χώρο διασnοράς της ΕΔΔΥΚ, γιατί δεν είχε καμμία σαφή και 

συγκεκριμένη διαταγή . Αυτοβούλως εβγαλε την ΕΔΔΥΚ στο χώρο διασnοράς 

Και λέει: ''Εί χαμε εντολή να έχουμε κάποια ηυςημένη ετοιμότητα" 

Δεν .' λέει τίποτα αυτό. 

'Εχοντας όλα αυτά τα σ(bιχεία , δεν αναφέρομαι για το nαρελθόν 

~ 
που λέμε 15 Ιουνίου ή Απριλίου,ισυγκεκριμένα για τις παραμονές 

Τετάρτη, ρασκευή. 

(3Β). 

~ ·· 
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Δεν έπρεπε η εθνοφρουρά να ή ταν στην θέση της να είχε από καιρό 

ζ.w~ υ~ k'"TW,_ 
ειδοποι,ηθεί και, η επι,στράτευση έγι,νε μόνο πυp1iν~. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ . Στην πpοετοι,μασία αντιμετώπισης της απόβασης όσο 

γι,α τα προηγούμενα στάδι,α προ του πpαςικοπήματος που θάπpεπε η ηγε-

σία να αναλογιστεί ακρι,βώς το κρίσιμο των καιρών και επομένως ανε -

ς~pτητα από τους λόγους που την ώθησαν να κάνει πραςικόπημα να είχε 

μεταβάλει αντίληψη και να μην εκτελούσε το πραςι,κόπημα. Αναγνωρίhετε 

ότι η ηγεσία δεν έπρεπε να είχε αμφι,βολίες ως προς την επικείμενη 

Τουρκική ενέργει,α . Ναί ή όχι, ; 

ΜΑΡΤΥΣ. Ναί . 

ΚΔΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ . Και δεύτερον ότι, η Τουρκική αποβατική δύναμη η 

οποία στι,ς 19 Ιουλίου εδι,καιολογείτο να εκληψlί ότι, διεςήγαγε κάποια 

άσκηση όπως συνέβαινε κάθε χρόνο το φθι,νόπωρο ή δεν ςέρω ποι,ά εποχή 

κλπ . ; Εδ~και,ολογείτο αυτό το πράγμα; 

ΜΑΡΤΥΣ. ' Οχι,. 

ΚΔΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ. Ευχαριστώ πολύ . 

1 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγι,άννης). ΚDρι,ε μάρτυς τελειώσαμε. Θα είχατε 

! 

την καλωσύνη μετά τις 6.30 το βράδυ να έρθετε στο 143 γραφείο της 

Βουλής, θα έχουν αποστενογραφηθεί τα πρακτικά γι,α να τα ελέγςετε, να 
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-

2/3Β Ζ .Β. 22-10-86 

στο τέλοc. AJ. ) . .,,,\"C ,Ο 'f ψ·J:..ι ι 
(Στο σημε~ο αυτό ε~έρχεται :ης αι-θοτi_σηςΌ μάρτυρας κ.Γι:,...Δα~ό-ς) 

Ε(στε ελεύδερος. 

χ.ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ: (JΤρόε~ ιοι ~άδεΝΧ>L ~1JfΤ.άρχει ένrι ί,ήτημcι. ;Εvας εκ τωv κλη&ντω.{ 
---Αιzν 'V'VM 'ι\ 'G{ Q_.. 

κ. Παπαποστόλου 'γ------κcχL στην απόπειρα κατά τcυ Μακαρίου με το ελικόπτε-

ρο ~ ίναι ισοβίτης κατάδικος και τον καλέσαμε. Είχαμε παραβλέψει το 

γεγονός ότι είναι ισοβίτης. Θα επιμείνουμε να τον εξετάσουμε ; Και 

άν επιμείνουμε πώς θα τον εξετάσουμε; Θα τον φέρουμε εδώ ή εκεί,~ε-

φθείτετο και αύριο το αποφασίζουμε ;γιατί υπάρχει ένα δέμα είναι ισο-

βίτης, είναι αναξιόπιστο πρόσωπο συνεπώς είναι κατάδ ικος ισοβίτης 
J 

+ 
και δεν έχει την ικανότητα να ορκιστεί και ίσως να μην παρέχει καμία 

αξιοπιστία. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Στις 30 Οκτωβρίου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Στις 30 είναι. ο Παπαποστόλου και 

πρέπει να το αποφασίσουμε αύριο για να ξέρει και η γραμματεία άν 

θα πρέπει να βάλουμε κάποιον άλλον. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΙΜΗΣ. Στις 30 του μηνός έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα και 

δεν θα παρίσταται κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Πρέπει να το ανακοινώσω κι 'αυτό. 

Στις 30 του μηνός έχει κληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ. 

και πρέπει να συζητήσουμε το κατά πόσο μπορεί να γίνει ή να μετα-

βλη~. θα σuνsννοη8ούμs. 
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( Στο σημείο αυτό εισέρχεται ο μάρτυς κ. Λαμnρινόςl. 

~~~-
Έχετε την καλωσύνη\σε ορισμένα ερωτήματά μου σχετικά με τα 

στοιχεία της ταυτότητάς σας. 

Ονομάζεστε/ 

ΜΑΡΤΥΣ. Λαμnρινός Γρηγόριος του Δημοσ&έν 
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3Β 

1 / 1 3ΒΑ Μ.Π 22 - 10 - 1986 + 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρίστος Μπασαγ •ιάννης ) : Το γένος 

Μ~e>ΤΥΣ; Μπ ισμιιή . 

,ΙΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ί,στος Μπασαγιάννης); Γεννη◊ήκατε ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Γενvήδηκα στο Χu'ριό Αγ ία Ειpήνη Σπάρτη ς 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννη ς ) Και κατοικείτε 

ΜΑΡΤΥΣ: ΚατοικίJ στ~1ν Α9ήνα 28 , 

i 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) Έτtvν ί 

ΜΑΡΤΥΣ : 62, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγ ιάννης) Επάγγελμα; 

ΜΑΡΤΥΣ : ΣυνταΕιούχος . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγ ιάννης) Βαθμός 

ΜΑΡΤΥΣ: Αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Θρήσκευμα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Χριστιανός Οpδόδοfος . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) : Παιδιά έχετε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 'Εχω δύο s ' Ενα αγ όp) ένα κοp L 'ίι', L 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Θα παpακαλέσω τώρα να θέσετε τη 

χείρα 

δφ~JΓ 
Ιερού Ευαγγελιου και να δώσετε το νενομισμένο 
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όρκο. Παρακαλώ τους κυρίους συναδέλφους να εγερθούν. 

( Στο σημείο αυτό ο κύρLος μάρτυς δίνεL τον ακόλουθο 

όρκο 

11 ΟρκίζομαL ενώnLον του Θερύ να είnω εuσuνεLδήτως όλην 

την αλήθεLαν , μόνον την αλήθεLαν , χωρίς να nροσθέσω1 ούτε 

να αnοκρύψω τ L 11 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος ΜnασαγLάννης): Καθήστε nαρακαλώ. 

ΚύρLε μάρτuςlnότε uπηρ::;τήσατε στην Κύnρο; 

ΜΑΡΤΥΣ : Στην Κύnρο μετέβην το έτος 1972 τον Αύγουστο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος ΜnασαγLάννης): ΚαL nότε φύγατε 

ΜΑΡΤΥΣ : Έφυγα τον ΟκτώβρLο του 19 74 . Δηλαδή nεpίnou αυτές τLς 

ημέρες nou έχουμε τώρα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος ΜnασαγLάννης): ΠοLά LδLότητα είχατε; 

ΜΑΡΤΥΣ : Ήμουν δLοLκητής μLάς μονάδος τεθωρακLσμένων . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος ΜnασαγLάννης) Της 23ης ΕΜΑ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Όχι , τη ς 6ης ΕΜΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Σας είχε ζητηθεί καL είχατε 

κάνει μέσω του Διευθυντού των φυλακών Ηnογιατίοu στ ις 4 Δεκεμβρίου 

του 1974 μία αναφορά unηρεσια.:ή και γράφετε ορισμένα nράγματα , 

wιJV,Λ,f ~ 
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Θα τη δείτε και θα μας nείτε αν την αναγνωρί~ετε και αν αναφέ-

ρεσθε σ·αuτή 

( Στο σημείο αυτό εnιδεικνύουν στο μάρτυρα την αναφορά). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) :Είναι δικά σας τα γράμματα και 

η υnογραφή; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Συνεnώς)βεβαιώνετε και αναφέρεσθε 

στο κείμενο αυτό . 

ΜΑΡΤΥΣ : Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Βέβαια1 στο κείμενο αυτό , εnικα-

λείσθε ψυχική κατάσταση κάnοιας σύγχυσης και κάnοιες άλλες 

ελλείψεις nou δεν 1;σασταν κοντά στο αρχείο σας κλn κα ,, δεν 

λέτε τίnοτα απολύτως. Λέτε ότι ε ίχ ε υnο~ληθεί από την 23η ΕΜΑ . 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι/ 23η ΕΜΑ , 6η ΕΜΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Αναφέρετε ότι υnεβλήθη ιεραρχικώς 

υnό της μονάδος ( 23ΕΜΑ / Κ ). 

ΜΑΡΤΥΣ: Ίσως κάνω λάθος . Ήμουν διοικητής σε nολλές μονάδες . 

Δεν το αμφισβητώ . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ιστος Μnασαγιάννης): Ποιάς μονάδος ήσασταν διοικητής; 

Q(fiMf ~ 



159ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

4/3 ΒΑ ΜΑ 22-10-1986 

ΜΑΡΤΥΣ: Θα ήμουν της 23ης . Είχα υπηρετήσει πρόσφατα στην 6η και 

τα έχω μπερδέψει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Μετείχατε στο πρα!;;ικόπημα εναντ{Qq· 

του Μακαρίου ναί ή όχι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μετείχα. Εσείς το λέτε πρα!;; ικόπημα , εμείς το λέμε μία 

επιχείρηση . Πάντως δεν έχει σημασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Έχει πολλή σημασία . Εκεί κάτω1 

κύριε Λαμπρινέ 1 υπό ποία ιδιότητα είχατε πάει για να μου πείτε αν 

έχει σημασία ή όχι; 

ΜΑΡΤΥΣ: 'Εμένα με έστειλαν από εδώ με την ιδιότητ.α του διδασκάλου. 

Αυτό έγραφε το ένα διαβατήριο που είχα πάρει τότε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Μα/για το διαβατήριο μι λάτε ; 

'_ Εγώ σας λέω για το ποιά ήταν η στρατιωτική εντολή που είχατε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ως διοικητής της προαναφερομένης μονάδος . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης):Αυτή η μονάδα ήταν του, Κυπριακού 

Στρατού, της Εθνοφρουράς; 

ΜΑΡΤΥΣ: Του Κυπριακού. 

~ΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Υπήρχε Κυπριακή Κυβέρνηση ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

3Δ) 
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(3ΒΑ) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος; Μnασαγ •ιάννης;) 1 Αρα κάνατε ~.,ία επιχ>είρηση, όnu'ς; 

τη ·λέτε σεις; 1 εναντίον της; Κυπριακής; Κυβέρvηση ς; . Αυτό :λέγεται βέβα1α. 

πραξ ικόπημα, δεν :λέγεται τίποτα· άλλο. Δεν μπορ>εί να 'είναι τίποτα 

' άλλο. Δεν πήγατε σεις; για να ανατpέψετε την Κυβέρνηση, δεν 'είχατε 

αυτό το δικαίωμα;δεν ήταν vόμι-μη η αποστο:λή σας; αυτή. Η αποστο:λή 

σας;' ήταν να πλαισ•ι~'σετε τον Κυπριακό στρατό. Αυτή δεν ή-ιαν η απο-

στο:λή σα~; 

ΜΑΡΤΥΣ- Μόλιστα. 

Π)='ΟΕΔΡΩΣ(Χρίστος; Μπασαγιάννης;). Ο Κυπριακός; στρατός; είχε Υπουργό 

της; Εθνικής; Άμυνας;; Ναι ή όχι; Είχε Κυβέρνηση νόμιμη; 

ΜΑΡΤΥΣ. Βεβαίως;. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος; Μπασαγιάννης;). Συνεπώς; υπέκεισθο, ήσασταν τα 
) 

όργανα του στρατού μέσω των οποίων η Κυπριακή Κυβέρνηση διοχέτευε 
) 

την άσκηση της; εςουσίας;. Πήγατε να φρουρ1iσετε την Κύπρο, δεν πήγατε 

να ανατρέψετε τον Μακάριο. Αυτό σας; το λέω,διότι θελήσατε να με 

διοr::χ.&ώσετε και να μου πείτε αυτό που μετεχειρί~ετο ο Ιωαννίδης; και 

οι πάντες;,ότιtnρόκειτο περί στρατιωτικής; επιχείρησης;. Δεν επρόκει-

το περί στρατιωτικής; επιχείρησης; προφανώς;. Προδήλως; δεν επρόκειτο 

περί στρατιωτικής; 

YvW 
encχe(pησ~<lκecτo περί nραςικοπήματος;, καθα-
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ρού πραςικοπήματος, για να μην πω κανένα-·άλλο χαρακτηρισμό. 

ΜΑΡΤΥΣ. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που λέτε σεις πραςικόπημα, εγώ δεν 

γνώρι6α αν είναι πραςικόπημα ή επιχείρηση. Εγώ τις εντολές δεν τις 

έπαιρνα από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης της Κύπρου. Ασφαλώς είχα 

προϊσταμένους και από εκεί έπαιρνα τις εντολές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Από ποιους προϊσταμένους; 

ΜΑΡΤΥΣ. Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς της Κύπρου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Από το ΓΕΕΦ, το οποίο δεν υπέκειτο 

στην Κυβέρνηση της Κύπρου; 

ΜΑΡΤΥΣ. Αυτό δεν το ςέρω εγώ γιατί ήμουν μικρός. Δεν μπορώ να γνω
ι 

5εν μπορούσα να το ελέγςω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Για πέστε μοu, κύριε Λαμπρινέ, 

πότε είχατε μυηθεί ότι~πρόκειτο να γίνει η επιχείρηση αυτή; 

ΜΑΡΤΥΣ. Να κάνω μία παρένθεση γι'αuτό ποu λέτε "μυηθεί", επειδή 

αυτή η παρένθεση ίσως είναι ανοικτή και σας διαφωτίσει. Γιατί αυτή 

είναι η ουσία τοu πράγματος ότι πρέπει να διαφωτιστείτε. 
1 

1 

Μετά το Πaσχα, γύρω στα τέλη Μαίοu, αντελήφθην ότι ο κ. Αθανα-

σιάδης- Νόβας ήταν μα6ί με το Μακάριο παράπλευρος και ήταν σε όλες 

μετ'επιτάσεως εκuκλο-
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φόρησε ότι ο τέως βασιλεύς επρόκειτο να εγκαταστήσει Κυβέρνηση. 

Εν συνεχεία ο κ. Κομπόκης,ο οποίος είχε διατελέσει υπασπιστής του τέως 

ότι έκανε ορισμένεςr:::.νήσεις,~ ήμουν διο ικητή ς 
υπεύ

της μονάδος.~υτού, το όλο &έμα το 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Στον κ. Γαλατσάνο; 

ΜΑΡΤΥΣ. Στο γραφείο του κ. Γαλατσάνου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Δηλαδή στον ί διο το Γαλατσάνο1 ή 

σε άλλους; 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι στο Γαλατσάνο. Θα σας πω εν συνεχεία. Και η αναφορά 

που έγινε ήταν τηλεφωνική, διότι απλούστατα αν ήμουν υποψιασμένος 

για κάτι δεν θα την έκανα την αναφορά τηλεφωνικώς. Είπα ότι εδώ 

συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ρώτησα τί συμβαίνει, γιατί πρέπει να 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγιάννης). Ξεκα~αρίστε μου αν μιλήσατε με τον 

Γαλατσάνο στο τηλέφωνο. 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι με τον Γαλατσάνο, με το γραφείο του Αρχηγού. ΜίλησΘ. · · 

με κάττοιον αττ'όλους. Δεν ςέρω ττοιος ήταν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγιάννης). Ποιος ήταν στο τηλέφωνο; 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν ςέρω ττοιος ήταν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μττασαγιάννης). Μα, λέγατε τέτοιες εμττιστευτικές 

ττληροφορίε ς σε όττοιον βρίσκατε στο τηλέφωνο; 

ΜΑΡΤΥΣ •. Μα, εκεί ήταν συγκεκρ ιμένοι. Ήταν ένας Παλαι: ·νη ς , ή κάτι 

τέτοιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μττασαγ ιάννης) . Μαλιστα. Παλα'ί'νης. Στον κ. Γαλα-

τσάνο. 

ΜΑΡΤΥΣ. Μετέττειτα, αφου ττήραν το μήνυμα ίσως ανησύχησαν δ ι ότι φαί-

νεται ότι σ 'αυτή τη ν εττιχείρηση δεν ήμουν 

(3Κ) 
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Και δι'αnεσταλμένου του αργηγέίου στρατού με υnογραωή τουκυρίου 

Γαλοησάνου 1 έλαβο., σημε(ωμα7όχι βέβαια διαταγή , υnο τύnΘν διαταγής-

επειδή είχα διατελέσει υnο τις διαταγές του σε πολλές μονάδε~ και 

με εγνώρι(ε nροcωnικώς. Μου λέγει: "Γρηγόρη''-χωρίς να μου γράφει 

τίποτε άλλο -"να συνεργαστείς αρμονικά με τον κύριο Κομnόιι;η". Αυτό 

ήταν το μήνυμα nου έλαβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) : Αυτό το σημείωμα μήπως το κρατάτε: 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό το κρατώ, δεν το έχω τ~pα επάνω μου αλλά βεβαίως το 
) 

~"'1"~κρατώ . Μ.nοΏ .•:i]j~Q, . έχ" ~ - δεν f;έρω ακριβώς~ιάτωια θοptθα . - . η γυναίκα 
"t,~(",;p. ι,f <5 ,,.,.._ ~ 
;<>0•?8,/";- μου f- - . ' ρ -α-κ~βώg-ποu_εi_ν..αι . 
• f..tζl,t cΓ~"f1 J 

~ _ ίif ! ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Η επιτροπή θέλει να δεί αυτό το 
iSλl ,L,< ,;;;J,,ι;" 

°"", ,,,ι.1 t"'~ Μ σ rιμε ίωμα καJσας παρακαλούμε ιδιαιτέρως. 
: ..... ,:.(1> ::, Jι..,ι-ι ) , 
a,;L 'J!JL ΜΑΡΤΥΣ: Ναι , καλα . 

1V ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Ποιός του το πήγε κύριε Πρόεδρε; 
(4-' 

J1 '-f t' -'/(~ 

,c,J,~"_JπΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστσς Μπα=γcάννης), Ποcός σας τ ο έφeρe αυτό το σημeίωμα, 

~ \ ΜΑΡΤΥΣ: Δεν έχω λόγο να μη σας nω 1 ένας ταγματάρχης gανθάκος . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) : Πότε το λάβατ ε αυτό το σημείωμα_,μnο-

ρείτε να μας nε~τε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό το έλαβα λίγες ημέρες nρο του nρqF,ικοnήματος αφού ομιλείτε 
1 

nep( πραCcκοπήματος . ~ 

~f 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγ ι,άννης): Κατόττιν αυτού .ψήττως εLδατε τον κ. 

Κομττόκη ττροσωττι,κώςj 

ΜΑΡΤΥΣ: Τον κ. Κομπ;ό~η τον'.Όυνήντησα 2-3 ημέρες και εδωσε ορισμένες 

εντολές. Και αττ · ~τι κατάλαβα ο κ. Κομττό~ης είχε ττλέον-ας το ττούμε 

εττειδή αυτή εθεωρείτο κάττως ε~δι,κή εττιχεCρηση- : το ττρόσταγμα σαν 

λοκατ~ής ττου ήταν. Σας έκανα αυτή την τταρένθεση γι1να euς ττω ότι 

. 
δεν ήμουν μv ημένος ούτε είχα καμμία αττοστολή. Αττο εκεί και, ττέρα 

J 

εγώ εςετέλεσα τις αττοστολές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγ -~ άννης): Δηλαδή .αττοστολή σας έδωσε ο κ. 

Γαλατσάνος να συνεργαστειτε με τον κ. Κομττόκη. 

ΜΑΡΤΥΣ: ΝαιJείναι, ένα σημείωμα, ακριβώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγ ιάννης) : Αυτό το σημε Lωμα .- να ί. 

Κ~ι, εν συνεχεία ο κ. Κομττόκης καθόρι,σε τις αττοστολές σας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Με τον κ. Κομττόκη δεν ήμουν σε αγαθές σχέσ€ιc. Διότι ο κ. 

Κομττόκης τταντοτε τταρενέβαινε σε 
' ο,ι• 

- ,αρμοδ~ότητεςίδι:κές του . Δηλαδή 

να σCί,ς ττω ένα συγκεκριμένο γεγονός: Μία ωορά ενώ εγώ είχα 

το ττρόσταγμα στη μονάδα μου ,.. γινόταν μια ορκωμοσία ... επενέβη 

ο κ. Κομττόκης και ήθελε να τροττοττοιήσω και να κάνω αυτά ττου έλεγε 

αυτός. Κατόττι,ν τούτου ήρθαμε σε μ-Β.γάλη διάσταση 

~ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜπασαγLάννης): ΜGλLστα . 

ΠοLά αποστολή σας ανέθεσε < Ο κ . Κομπ6κης; ~1ε τον κύρLο Γεωργίτση 

ήρθατε σε επαφή; 

ΜΑΡΤΥΣ: Με τον κ. Γεωργ(,τση ήρθα σε επαφή κατά την δLάρκεLα αυτής 

της επLχεL~ήσεως . ΔLότL τLς εντολές τLς έπαLρνε ο κ . Νούσκας . Συνεπώς 

απο εκεί έπαLρνα καL έγώ τLς εντολές . ΒέβαLα πήρα εντολές καL απ 

+ ε υθείας απ~ τον κ. Γεωργίτση~ rηο),ή .,καL , ,μου εG·πε ότL πρέπεL να 

στεί,λω άιs>ματα ΥLα την ΑΡΧLεπLσκοπή. 

s::. 

t::°':fcl1t'": ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ Lάννη ς) : Γ Lα την ΑΡΧ L επ Lσκοπή; 

ρ,,./2,,:"' Γιι Ρ 
&7:::J'-1) ΜΑΡΤΥΣ: ΜάλLστα. ΓLα την ΑΡΧLεΠLσκοπή . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜπασαγLάννης): ΠοLός Νούσκας ήταν προϊστάμενός σας; 

Ο ΜLΧάλης ή ο άλλος; 

ΜΑΡΤΥΣ : Ο ΜLχαήλ Νούσκας ήταν ·προϊστάμενός μου ' αλλά όχL ακρLβώς 
) 

δLότL εγώ υπηρεσLακώς ανήκα στο ΓΕΕΙ!f). Ο Νούσκας είχε μία : εποπτεία 

εκκαLδεύσεως καL τηρούσε καL τα ατομLκά έγγραφα 5L ότL oL μονάδες εκεί 
) 

εθεωρούντο αυτοτελε i, ς κα L υπηρεσ Lακώς ανή1ων απ • ευθε ί,ας στο αρχηγείο 

της φρουράς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜπασαγLάννης): Δηλαδή στον κ . Γεωργίτση; 

ΜΑΡδi1 κ . r,ωpγίτ~ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος; Μπασαγιάννης;) : Μου φαίνεται ότι ήταν δύο συνταγμα-

τάρχες; με το όνομα Νούσκας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι ήταν δύο , ο ένας ήταν του πεζικού και ο άλλος των τε5ω -

ρακισμένων . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ ιάννης) : Ο ένας ήταν του • ··.πε r: ι κού; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Π~ς ελέγετο αυτός; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν 5υμάμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης;); Αυτός των τε5ωρακισμένων ήταν ο 

Μιχαήλ ΝούσκαςΊ 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Σε ποιές αποστολες ελάβατε μέρος 

εκείνη την ημέρα της 15ης Ιουλίου 

ΜΑΡΤΥΣ: Π~ς είπατε κύριε Πρόεδρε 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ ιάννης): Σε ποιές αποστολές - .διαταχ5ήκατε να 

λάβετε μέρος; την 15η Ιουλίου; Ο Γεωργίτσης σας διέτα.Fε ν~στείλετε 

τα άρματα στην Αρχιεπισκοπή; ~ 

(j)y 
( 3 ΠΑ) 
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3Κ 

1/3 ΧΜ 22.10.86 / ~/ 
---------- J(, 
ΠΑ 

ΜΑFΤΥΣ. ΥποτC-&ετιιι, 0πως εCπα ότι, εCχε πάρει, την εντολή ο κύρι,eς 
) / 

Κομπόκης που ήταν και, ο Δι,ευ-&ύνων της επι,χει,ρήσεως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧΡCστος Μπασαγι,άννης) Δεν ήταν Δι,ευ~ύνων ο κύρι,ος ΓεωργC 

τσης; 

WlAFTYΣ. Ο κύρι,σς ΓεωpγCτσης έδι,νε εντολές στον κύρι,ο Κομπόκη. 

ΠΡΟΕΔFΟΣ( ΧρCστος Μπ~σ~γι,άννης~ ~αι, ο κύρι,ος Κομπόκης έδι.νε σε 

6ας., 
,1 

Με πόσα άρματα πήγατε στην Αρχι,επι.mιοπήj 

ΜΑΡΤΥΣ. Με δύο, 

Π:ΡΟΕΔFΟΣ( ΧρCστος Μπασαγι,qννης} Κατ~λ~~~τ$ @μέσώ~ την Αρχι,επι,σκοπή 

ή χρει,άστηκε αγώνας) 

ΜΑΡΤΥΣ. ΕCναι, αλή-&ει,α ότι, πυροβολούσαν γι,ατC εCχαν πολλά μέσα αλλά 
J ) 

μετά παρεδό-&ησαν. 

ΠΡΟΕΔrοΣ( ΧρCστος Μπασαγι,άννης) Εν συνεχεCα τι, έγι,νε κύρι,ε Ααμπρι,νέ; 

ΜΑΡΤΥΣ. Απεytακρύν-&ησαν τα ~ρματα) παρεδ6-&ησαν αυτοC που ήσαν_, σαν 

αι,χμάλωτοι,~παΡfλ._δό-&ηκε η φρουρά της Αρχι,επι,σκοπής στο Τάγμα του 

Τttγματάρχου Χάντζου και, εγώ ήλ-&α στη μονάδα μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρCστος Μπασαγι,άννης) ΠαρCστασ-&ο και, στην ορκομωσCα του 

Σαμφών τό απόγευμα; 

(! cw~,J 

http://?d?.?e/
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2/3 ΠΑ ΧΜ 22.10,86 

ΜΑΡΤΥΣ. Ούτε καν τ0vεCδα,αλλά ούτε καL τον ξέρω. 

ί 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧΡLστος ΜπασαγLάννης) Απο τι,ς 15 μέχρι, της 19 του μηνός 

τC κάνατε; 

ΜΑΡΤΥΣ • Απο τι, ς 15 έως τι, ς 19 οι, μονάδες ε C χαν προCΙJ-&η-&ε C έξω απο τ L ς 

π6λει,ςJ γι,ατC υπήρχαν πληροφορCες. 

ΠΡΟΕΔFΟΣ( ΧρC στος ΜπασαγLάννηςJ Τι, πληροφορCες) 

ΜΑΡΤΥΣ . ΠληροφορCες περC τουρκι,κής ει,σβολής. Και, 

~ 

άν 6χL πληροφορίες 
} 

υπήρχε μCα υπόνοLα 6τL Cσως οι, !ούρκοι, κάνουν ει,σβολή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μπασαγι,άννης) Υπ6νοι,ες χωρίς πληροφορCες; 

ΜΑΡΤΥΣ . Αυτ6 ήταν δι,άχυτο. 

ΙΙrοΕΔΡΟΣ ( ΧρCστος Μπασαγι,άννης) Τι, μέτρα λάβατε,λοιπ6~ εν 6φει, αυτών 

των πληροφορι,ών: 
.) 

11Α.ΡΤΥΣ . Πpοω-&η-&ήκανε οι, μονάδες σε δ ι άφορες επCκαι~ες -&έσεις και, 

ήσαν έτοι,μες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ΧρCστος Μπασαγι,άννης) ΕπCκαLρες -&έσεLς ποι.ές ήτα~ η 

ΛευκωσCα; 

11ΑΡΤΥΣ. Στι.ς κατευ-&ύν σει,ς που οδεύουν στο Ήόρει.ο τμήμα. 

ΠΡΟΕΔFΟΣ ( ΧρCστοςΜπασαγι,άννης) EC;f: πάει. ο στρατ6ς που προεβλέπετο 

να εCναι. στην 

[ 
r---..'\ h - Lί 
\~"! 

http://p??.??/
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3/3 ΠΑ ΧΜ 22.10.86 
1ft' 

f 

ΜΑFΤΥΣ. Είχε μονίμως ορισμένα στρατεύματα.Ί,<{-; ' 

ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μπασαγιάννη~ Ta υπόλοιπα που ήταν;Στις 20 του 

μηνός που έγινε η εισβολή βρέ&ηκαν τα στpατεύματα 1όπως προέβλεπε 

το σχέδιο αμύνης της Κύπρου ή ήταν σε διαφόρους στόχους που εCχαν 

/ 
σωπ6 τη διασφάλιση της εννόμου τάξεως που πρeέκυφε αq πούμε απο το 

) / 

πραξικόπημα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Οπως σας είπα είχαν λαβει θέσεις επικαίρους έτοιμες με κατεύ -
/ 

&υνση προς βορρά δηλαδή προς Κυρήνεια. 
ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μπασαγιάμνη~, Είχαν τις θέσεις που προέβλεπε το 

σχέδιο;Το σχέδιο δεν το ξέρω εγώ το ξέρετε εσείς.Σύμφωνα λοιπόν με 
ι J 

το σχέδιο αμύνης τηςΚύπρου; εC~αν επανέλθει τα στppατεύματα στις 

θέσεις ή ήταν ακόμα γύρω απο τους στόχους που ενδιέφερε τ0 πpαξι ·-

ΜΑΡΤΥΣ~.οχι; δεν ήσαν καθόλου γύρω απο τους στόχους. 

ΠFΟΕΔΡΟΣ(" Χρίστος Μπασαγιάννης) Δηλαδή είχαν πάει στη θέση τους. 

Μ.ΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. 

ΜΑΝΩΑΗΣ Π.ΑΠΑΣΤΕΦ.ΑΝΑΚΗΣ. Με συγχωρ~Cτε κύριε Πρόεδρε αλλά με λύπη μου . 
) J 

θέλω να προτείνω να εφαρμοστούν οι διατάξεις της Ποινικής Δικονομίας 

για φευδορκCα μάρτυρος,1~ουμε τόσα στοιχεία απο τα οποία αποδεικνύεται 

το εντελώς αντCθετο 

<lrλ~ 
και νομίζω ότι εδώ 

~ 
δεν μπορεί να μας κοροϊδεύει , 
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4/3 ΠΑ ΧΜ: 22.10.86 

ο κα-&ένας. 

ΠΡΟΕΔΡCΣ( ΧρCστος Μπασαγι.άννης) Αυτό -θ-α το αποφασCσει. η επιτροπή 

μόνη της. 

Αέτε λοιπόν κύριε μάρτυς ότι εCχαν πάει στις δέσεις τους. 
) J 

Ο κύρι.ος ΓεωργCτσης εξεταζόμενος εδώ μας εC11:ε ότι. η αποβατι,
/ 

κή προσπά-&εια των Τούρκων δεν ήταν απόβαση ήταν αποβCβαση .Αφού ήταν 
! 

ολες οι δυνάμεις στη -&έση τους πώς έγινε αποβCβαση και όχι απόβαση; 
ι 

ΜΑΡΤΥΣ. Αυτό . κύριε Πρόεδρε δεν έCναι δικό μου -&έμα να απαντήσω. 
1 ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρCστος Μπασαγι.άννης) Κατά τη γνώμη σας. 

ΜΑΡΤΥΣ. Σας απαντώ κατά τη γνώμη μου ότι, για τοπρώτο σ-d.δι.ο μιάς 

τέτοιας επιχει,ρήσεως υπήρχαν οι απαραCτητες δυνάμεις. 

http://????.??/
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3ΠΑ 

1/3ΓΡ. ( Ε.Σ . ) ltD 22.10.1986 

ΠΡΟFΔΡΟΣ (Χρίστος; Μπασαγιάννης;) Κα:λι;-ς; . Νο'μ ί ζιι'' ότι δεν μπορούμε 

να ασχοληθούμε περισσότερο με τον >μάρτυρα. Θα- ήθελα , ' όμu'ς;, να σας; 

ριι-τήσιι' 'ΙJόνο, γιατί κατεδικάσθητε με την 12 του 53 απόφαση του 

Δ ιαρκούς; Στρατοδικ~ίοu Αθηνι;-ν , για παράβαση στρατιιι-τικής; εντο:λής; ; 

ΜΑΡΤΥΣ : πι;-ς; 'είπατε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος; Μπασαγιάννης;) Για παιά παράβαση στρατιιι-τικής; 

εντο:λής; , καταδικασ'θήκατε με την 12 του 53 απ-:',ιnα~η τ"υ ΣτρατοδιΚ'είον 

Αθηvι;,ν σε 2 μηνι;-ν φυ:λάκ ιση; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, να σας; Πί.ι'.' Όταν έφυγα από την Κύπρο , εις; αντιπαpά-

ταΕη , 'Ι)άλιστα ... . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος; Μπασαγ·ιάννης;) Σας; :λέιι' το 53 , κύριε Λαμπρινέ , 

όταν ακόμη ·είχατε την ιδ•ιότητα του υπολοχαγού. 

ΜΑΡΤΥΣ : Ά' ! για τροχαίο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος; Μπασαγ•ιάννης;) Για τροχαίο• ήτανε; 

ΜΑΡΤΥΣ Βεβαίιι-ς;. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Xp ίστος; Μπασαγ•ιάννη ς;) Και ττοιά σχέση είχε η παράβαση της; 

στρατι~τικής; εντο:λής; με το τροχαίο; 

ΜΑΡΤΥΣ Δ•ιότ ι οδηγούσα χιι-ρ ί ς; στρατ ιιι-τ ικό δ ί πλιι-μα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ;;ι Μπασαy•cάννη~ 
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_j_ ~Σ_,__) - ftj 

Δ•εύτερου, Κ"τeΑικάσθητs- JJ"" την 426 του 1975 απόφαση του Διαρκούς 

Στρατοδικείου Αθηvt.:·ν και ευpέθητε ' ένοχος uitεςαιpέσευ·ς εν τη υπηρεσία 

και ' ένοχος παρα'Vόμου ε ισαγυ·γής όπλυ·ν εκ του ε!;υ·τερικού και κατεδικάσθη-

τε εις φυ:λάκισιν κατά συγχt.:·νευση 4 μηvt.:·ν. Τι · ήταν οι κατηγορίες αυτές; 

ΜΑΡΤΥΣ Θα σας πυ• α-μέσυ· ς . ' Όπu•ς ήταν φυσικό , εγt.:· ·είχα 6ύο ατομικά 

περίστροφα και μετέπειτα με την αλλαγή μου εγένετο έλεγχος. Δηλαδή τι 

εγένετα έλεγχο ς; Κατέφδασε · όλο το Επι τελ•ε ίο Στρατού , ' όλη η κ . Υ . π, 

κ . λ . π . να π·ιάσουν τον κατάδικο . Ανοίγοντας τα μπαούλα, δεν -τα εύρισκε 

μάλιστα αυτός που είχε εντολή να κάνει την έρευνα, ο οποίος μετ,i λι:.,πης 

μου είναι και μακαρίτης, και λέει σ'αυτούς που ήταν εντεταλμένοι για 

το ψάξιμο" Ψάί;τε, πρέπει να βρείτε 3 πιστόλια" . Εγνώριζ;ε εκ των προ-

τέρων ο ερευνητή ς , ότι εγώ είχα πιστόλια . Επί πλέον δε σας αναφέρω 
Ι 

το εΕής: Όταν ακόμη την ημέρα nου έφευγα από την Κύπρο , μου εγένετο 

έλεγχος , εξωνυχιστικός έλεγχος , και μου πετάί;αν τα πράγματα, διότι η 

οικογένεια είχε φύγει και δεν μπορούnε νQ πάρει τίποτα, και αυτά τα 

πράγματα τα περισυμμάζ;εψα και κατά τη διάρ~εια της ερεύνης με απ,εμάκρυναν 

με έναν όμορφο τρόπο, ότι δήθεν με θέλει ο στρατηγός, ο διοικητής της 

Φρουράς και με πήραν αn ' το χώρο που εγένετο η έρευνα και όταν ήλθα ήταν 

μαζ;εμένα. περί ερεύνη ς ότι δεν ανευρέθη 
) 
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( Ε . Σ . ) 1t2 22.10.1986 

τίττοτα, δεν μου δώσ~ν ασφαλώς τίττοτα, αλλά ούτε και μου ε ίτταν 

τίττοτα. Μετέττειτα, στο ττλοίο ττου ερχόμουνα με περιμένανε , δεσμεύσαν 

τα μτταούλα κάττου εκεί και την εττομένη μπήκαν και κάναν έρευνα. Ηεταί;ύ 

των ευρημάτων υπήρχαν τα nιστόλια αυτά., υττήρχε δε; σε σημείο μέσα 

στα ·.μτταούλα, το οττοίο ήταν κάτω από τον πάτο, από τις εψημε.ρίδες , 

ένα μτταστούνι μαύρο και ελέχθη ότι είναι και η πατερίτσα του Μακα-

ρίου, κομμένο στα δύο και διπλωμένο με χαρτί . Αυτό το πράγμα, ούτε 

ςέρω, ούτε ακόμα μπόρεσα να καταλάβω πως ανευρέθη εκεί . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) Σύμφωνοι, ίσως μιλάτε για μια 

δεύτερη κατηγορία, για την οττοία ε~:χε αρχίσει ανάκριση που ανεστάλη 

λόγω της αναστολής -------. __ της ποινικής διώί;εως αδικημάτων 

της Κύπρου, για μιά δεύτερη κατηγορία, γία την οποία είχε διαταχθεί 

ο 3ος ανακριτής του Διαρκούς Στρατοδικείου Αθηνών , να κάνει ανάκριση 

τακτική ε ις βάρος σας, διότι βλέπω ότι μπλέκονται τέτοια είδη της 

Ιεράς ΑρχιεnιCJJ,ι,οττής, κ.λ.n. και εκεί νομί~ω ότι είναι η υττόθεση. 

Εν ττάση ττεριτττώσει. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγιάννης) Σταθείτε να ακcύσετε, δικαστήκατε 

ττρώτα ττρώτα σε φυλάκιση 4 μηνών. 

ΜΑΡΤΥΣ: (J.M είχα αnοδείΕει δια μαρτύρων. 
~ 
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4/3ΓΡ. ( Ε.Σ. ) 22.10.1986 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Λες και το έχανε επίτηδες το 

Διαp1{ές Στρατοδικείο και σο.ς δίχασε, αυτό θέλετε να πείτε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εν π~ση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι την 

εποχή εκείνη, ούτε και τις αποδείξεις τιου είχα δεν τit~ παρe.δέχοντο, 

τι.χ. το πιστόλι το ένα που ήταν κα~νουργιές ήταν αμερικανικό και 

έφερα και τον αμεριχάνο, ο οποίος μου το έφεpε δώρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Για nέστε μου, αναχατευθήχατε καθό-

λου στη λεηλασία του ~λούτου των διαφόρων αντικειμένων που υπήρχαν 

στην Αρχιεπισκοπή; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό , κύριε Πρόεδρε, το αντιnαρέpχομαι μετά μεγάλης πικρίας, 

διότι ουδεμία σχέ ση έχω. 

~ ~1 ( 3Λ ) 
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(ΓΡ) 1/3 Λ. (Θ.Σ.) 22-10-86 

Παρά τα αναγραφόμενα και λεγόμενα από όλοuς 1 δεν είχα καμιά σχέση. 

Μετά την παράδοση της φρουράς της Αρχιεπισκοπής ήλθε ένας λόχος του 
ι 

τάγματος του ταγματάρχοu Χάντ~οu - δεν θuμαμαι το μικρό του όνομα-

και ανέλαβε τη φρούρηση της Αρχιεπ ισκοπής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) Στη οικια Α~ίνα πήγατε 

ΜΑΡΤΥΣ 
Ούτε Εέρω ποιός ήταν , ούτε είχα καμιά ανάμειΕη . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) . Την έρευνα nοιός την έκανε 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν έχω ιδέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγιάννης). Κύριοι σuνάδελφοι 1 δεν έχω τίπο-

τε άλλο να ρωτήσω. Νομί~ω δεν πρέπει να ρωτήσετε και σεις . 

Προτείνω να προχωρήσουμε στον άλλο μάρτυρα 

ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ . Να κάνουμε μερικές ερωτήσεις . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος nnασαγιάνννης). Εν τοιαύτη nεριnτώσει,αρχί~ε ι 

ο κατάλογος . 

Ο κύριος Παγορόποuλος έχει το λόγο. 

r~f ~ 
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2/3 Λ (Θ.Σ.) 22-10-86 

itΓ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ . Κύριε μάρτυς 1 είnατε ότι συνεργαστήκατε 

με τον κ . Κομnόκη και σας έδωσε ορισμένες εντολές . 

Εσείς είσαστε ο επικεφαλής της επιχείρησης κατά του Μεγά-

. :ρου ~η ς Αρχ ι εn ι σκοnή ς 

ΜΑΡΤΥΣ . Εγώ διέταςα και αναλαμβάνω την ευθύνη 1 αφού πήρα την εντο-

λή 1 αλλά επικεφαλής ήταν κάποιος Παπαδόπουλος . Επειδή όμως η Αρχιε -

ηισκοnή πρόβαλε σκληρή αντίσταση και δεν ευωδόθη - ας το πούμε 

crρατιωτικά- αυτή η εnιχείρηση 1 το απόγευμα ο κ. Γεωργίτσης διέταςε 

τον κ. Νούσκα 1 nάση θυσία μέχρι της 8 η ώρα να έχει καταληφθεί και 

να έχουν σταματήσε ι τα πυρά . 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ . ο κ. Κομnόκης σας είπε να σκοτώσετε τον Μα 

Μακάριο 1 ή να τον αφήσετε να διαφύγει ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν υπήρχε σκέψη να δολοφονηθεί ο Μακάριος, γιατί για να 

σας πω την πραγματική αλήθεια 1 αν ήθελαν να δολοφονηθεί ο Μακάριος 

υπήρχε τρόπος 

Κατά συνέnεια 1 ούτε σκέψη υπήρχε περί αυτού που είπατε . 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ . Δεν βομβαρδίσατε με τα άρματα την Αρχιε -

nισκοnή 7 

ΜΑΡΤΥΣ . Ερρίφθησαν 2-3 βλήματα προς το προαύλιο και ύστερα έβγα-

Μ.ν ση~αδό{)ηκαν και τελείωσε το πανηγύρι 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ . Σας είπε ο κ. Κομπόκης 11 προσέςτε μην σκοτωθε 

θεί ο Μακάριος 11 , δηλαδή ήταν εντολ~ ή απλώς το συμπεραίνετε 

ΜΑΡΤΥΣ . Εντολή δεν ήταν. Το συμπεραίνω γιατί είπε ότι δεν έχουμε 
Ι 

σκοπό να κάνουμε εnίθεση 1 αλλά να πάμε για φρούρηση . Η επίθεση 

έγινε από ΛΟΚ. Εμείς πιάσαμε ορισμένες θέσεις έςω από το Προεδρικ~ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΔΟΣ . Δεν σας έδωσε εντολή να ρίςετε 

ΜΑΡΤΥΣ . 'Οχ ι . 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΕ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΔΟΣ . Ρίςατε αυτόβουλα 

Ι...:!..&, εζ"Ι"').Ι'Ι,d~ 
ΜΑΡΤΥΣ . Μετέπειτα είπε ο Γεωργίτσης ότι πρέπει οπωσδήποτε)~ αντί-

σταση για να τελειώνουμε . 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ . Συμπεραίνετε ότι δεν ήθελαν να σκοτώσουν 

τον Μακάριο) 

ΜΑΡΤΥΣ . Όχι 'ποτέ . 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΔΟΣ . Οι προηγούμενες απόπειρες κατά τοu Μακαρίου ,, 

από ποιούς είχαν γίνει 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν ςέρω. Είμαι άσχετος με αυτή την υπόθεση . 

Δεν είμαι από τους ανθρώπους ποu ανακατέβονται σε δολοπλο-

κίες . Είμαι στρατιώτης και εΕετέλεσα αυτά ποu μοu είπαν 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΔΟΣ . Ναι, αλλά στείλατε τηλεφωνικό μήνυμα στο 

Γαλατσάνο ότι κάτι συμβαίνει . 

(JM1 ~ -
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ΜΑΡΤΥΣ . Όταν έβλεnα ότι κάτ ι συμβαίνει; 

'1$•c::vt 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ . 'Αμα δεν ανακατεύεστε , κύριε μάρτυ~ατείλατε 

μήνυμα ί Τι ήταν αυτό το μήνυμα ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Είnα αυτά nου σας είnα τώρα . Είnα ανοιχτά ότι στην Κύnρο 

γίνονται αυτά . Έχετε υnόψη σας τίnοτα 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ . Νωρίτερα, όταν nήγαν να δολοφονήσουν τον 

Μακάρ ι ο 1 το είnατε στο Γαλατσάνο~ 

(ΕΖ) 
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ΜΑΡΤΥΣ Δεν μου είττε κανείς να δολοωονήσω τον ΜακάpLο . 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Και OL αττόττεLpες ττου έγιναν ; 

ΜΑΡΤΥΣ Οι αττόττειρες ττου έγιναν δεν είχαν καμιά σχέση . Οι αττόττει-

ρες έγιναν κατά το τταρελθόν. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Δεν το θεωρήσατε ότL ήταν σημαντικό σημείο 

να το ττείτε στο Γαλατσάνο; 

ΜΑΡΤΥΣ Μα,εγώ είδα αυτό το ττράγμα. ΓLα το ΜακάρLο ούτε είχα 

σκέψη για δολοφονία 1 ούτε τίττοτε αττό αυτά ττου μου λέτε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Σας ενδLέφεpε μην έλθει κανένας και ανα-

τpέψεL την χούντα, έτσL; 

ΜΑΡΤΥΣ :Πώς είττατε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. (Χρίστος Μττασαγιάννης) 

εττιμένεL να ρωτήσει. 
1 

Παρακαλώ τον κύρLο Μτταντουβά.αν 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΙΑΝΤΟΥΒΑΣ ΚύρLε μάρτυς, εσείς ττληpοφορηθήκατε ότι ο 

ΑθανασLάδης Νόβας ήταν στην Κύττpο καL είχε διαβουλεύσεις με τον 

Μακάριο •.. 

ΜΑΡΤΥΣ Όχι μόνο διαβουλεύσεLς. Οττωσδήττοτε θα είχε δLαβουλεύσε Lς 
/ 

αλλά εκείνο ττου έβλεττα ότι σε μια έςοδο του Μακαρίου ττου ττήγαLνε 

σε κάττοLα συγκέντρωση,σ~ 70Lα 

ήταν μα~ί.~();~/ 
τελετή 1 ο κύρLος ΑθανασLάδης Νόβας 

http://t??�?.a?/
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ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ 

22.10.86 

Το ςέρατε αυτό από πληροφορίες ή το είδατε 
1 

εσείς με τα μάτια σας; Δηλαδή τον παρακολουθούσατε τον Μακάριο. 

ΜΑΡΤΥΣ Με πληροφορίες. Ακόμη και η τηλεόραση το είχε δείςει. 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Είχατε δίκτυο που σας ενημέρωνε. 

ΜΑΡΤΥΣ 

φορά. 

Όχι δεν είχα δίκτυο. Και η τηλεόραση το έδειςε κάποια 
1 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Και αφού το έδειςε η τηλεόραση γιατί να 

ενημερώσετεί 

Κύριε μάρτυς, οι πληροφορίες σας έλεγαν ότι συ~ητούν για τη 

δημιουργία κυβέρνησης ελληνικής και την εγκατάστασή της στην Κύπρο 

με συμμετοχή και του βασιληά. 

ΜΑΡΤΥΣ Μαλιστα. 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ 
1 

Αυτό το ανακοινώσατε στην Αθήνα με τον τροnο 

που είπατε προηγουμένως όχι στους ανωτέρους σας. Είχατε διοικητή 
Ι 

και στα τεθωρακισμένα και στο επιτελείο. Τους nαρακάμψατε αυτούς. 

Ο πατέρας σας ήταν ιερέας; 

ΜΑΡΤΥΣ Μάλιστα. 

ΚΩΣ.ΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Και όταν σας ανέθεσε ο κύριος Κομnόκης την ορ-

γάνωση της κατάληψης της Αρχιεπισκοπής σας είπε να καταλάβετε την 
1 

Αρχcεncσκοnή ς;Jι:J;f'Ρχε φρουρά εκεί. Είπατε προηγουμένως σε άλλο 

6floCr 
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συνάδελφο ' ότι σας είπε να πάτε να φρουρήσετε την Αρχιεπισκοπή έτσι 
Ι 

σαν φρουρά. Όταν σας ε ίπε να καταλάβετ~ ήταν φυσικό να υπάρςει αντί-

δραση ή ήταν ενδεχόμενο να υπάρςει αντίδραση . Δεν είχατε διαταγή να 

χτυπήσετε όπως και έγινε μετά; 

ΜΑΡΤΥΣ Ασφαλώς1 όχι όμως να σκοτώσουμε ανθρώπους. 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Πώς μπορείτε να το ελέγςετε αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ Είναι και βολές εκφοβισμού . 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Αναφέρατε ε n ιu1'> για το 'l\ροεδρ ι κό προηγουμένως . 

Όταν εδίδετο η εντολή για τοlfροεδρικό είσαστε παρών; Όταν εδί-

δετο η εντολή σε άλλο συν~δελφό σας. Εσείς οργανώσατε και την 

κ_ατάληψη του1fροεδρικού; 

~.ΑΡΤΥΣ Όχι . Από τον Κομπόκη εδόδη η εντολή ότι δα πάνε εκεί 

κοντά περί τοlfροεδρικό μέγαρο 3-4 άρματα κλπ . Αυτή ήταν. 
/ 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Κύριε μάρτυς, προσέςτε γιατί προηγουμένως ειπώ-

δηκε από τον συνάδελφο I ότι προσπαθείτε να παραπλανήσετε την επιτρο

πή. 

ΜΑΡΤΥΣ Όχι κύριε . 
1 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ : Εδώ ισοπεδώθηκε τοlΓΡοεδρικό και λέτε ότι είχαν 

εντολή να πάνε κάπου να περιμένουν και να κοιτά~ουν από τις διόπτρες ,, 

να το 11Ροεδρικό; 

(Ο) 

Το ισοπέδ~ 
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( ;:χ) 
=- 1 /3 Ο (Γ.Π.) 22.10.86 

/11 ,., v ,--Ό 
ΓV /\, . ΜΑΡΤΥΣ : / '!!ο ι σο:ι:ι6-€,~"f"Θ-----Η-(;}G-&δρ_ι_κ.όy-αλ λά 1 , ε τ έπε._ι_τ_α__]]_ε:π.ι,...χ-ε.Lρ.η.ση 
υ cιι~v, ,,,,~ 

r/'ι,ι,u, 4v";,<q%~ Λληω,ήvε στο,L κ~',ριο--Κομ.~:t-0¼1'\'. 
,,_,,_,α,, . '-rf'~"~iί}r/4,, 

C,( t.,,:,, ~-Η ~'-γ'>€Vν 
,u-μ.~ {ώtψΟt<'Ρ'"'ΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Άλλο το ένα , άλλο το άλλο . 
μ 't.,;,r" τ,.,.; _;;,.,, . 
dvv-'J.d"• 4{ ,-w,-1,μι;,>=«. 
.. , /{, ,ΜΑΡΤΥΣ: Το ίδιο πράγμα είναι κύριε Μπαντουβά. 

-ν~-•~"/ΙΚΩΝΣΤΝΑΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ , ο Apχ,,n,=onos ή,αν σ,ο Πpο,δp ,κό. 
( ~~ Εσείς πήγατε στην Αρχιεπισκοπή . Τί εντολή σας εδόθη για το εάν 
\_ 

θα σκοτωνόταν ή όχι ο Μακάριος; Δεν είχατε αρμοδιότητα εσείς. 

Ειπώθηκε τίποτε από τον Κομπόκη για το εάν θα συλληφθεί ή θα 

σκοτωθεί ο Μακάριος ; ... .ε: ιπώθηκε τίποτε σε εσάς 

ΜΑΡ.ΤΥΣ : 'Οχ ι . 

_. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Επομένως εσείς την γνώμη σας λέτε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Η οικογενειά σας) πόσες ημέρες μετά το 

πρας ικόπημα έφυγε από την Κύπρο ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Έφυγε στο δ ιάστημα που υπήρχε αυτή η ανα~ή . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Αμέσως μετά δη λαδή . Πόσες μοτορόλες 1 

ασυρμάτους Αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν στις αποσκευές σας 

όταν φύγατε η οικογενειά σας και εσείς αργότερα από την Κύπρο ; 

ΜΑΡΤΕ 'ii1 πpοοcμ ί οc ότι στην Κύπρο διότιείχq κα ι ορι-

http://?.s?/
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11Ζ 

σμένες αντιπάθειες ,ήμουν στην έρευνα και βρήκα πράγματα τα οποία 

δεν μπορούσα να εςηγήσω. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Κύριε μάρτυς στην Αρχιεπισκοπή , υπήρχαν 

8 έως 10 μοτορόλες ... 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Τί είναι αυτά; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Ασύρματοι κύριε συνάδελφε οι οποίοι 
,ι 

θεωρούνται οι καλύτεροι στον κόσμο και χρησιμοποιούνται από κρα-

τικές υπηρεσίες για ασuρμαιο επικοινωνία 

Υπήρχαν λοιπόν 8 έως 10 μο,ορόλες σ~ην Αρχιεπισκοπή~ατά την 
1 

κατάληψή της και εβρέθησαν εν συνεχεία στην οικοσκευή η οποία 

μετεφέρετο από την Κύπρο στην Ελλάδα εν όψει της μετακινήσεως σας. 

Πώς εβρέθησαν ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Σας εςήγησα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝφWΥΒΑΣ: Δηλαδή uπήρςε κάποιο κλιμάκιο που ήθελε 

να συκοφαντήσει εσό.ς κατώτερο αςιωματικό και έβαλε τις μοτορόλες 

στι~ποσκεuές σας, μέσα σ'αuτό το κράτος της σύγχυσης; 

'Εχετεfην γνώμη ότι uπήρςε σuνομωσία εναντίον σα~ η οποία έστειλε 

ειδικό ~ιμάκιο που πήρε αυτά τα υλικά από την Λευκωσία και τα 

έβαλε σης ;;;;!"'' 
.Qt 

σας για να σας σuκοφαντήσειJ 

~ 
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f /3 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Αυτό είναι 3έμα της ανακρίσεως 

κύριε Μnαντουβά. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Και κάτι άλλο. Αnό την Αρχιεnισκοnή εκλά-

nησαν ορισμένα ιερά άμφια και τιμαλφή. Εβρέ5ησαν1 αυτό nου είπατε 

και άλλα στις δικές σας αποσκευές και βεβαίως δεν εβρέ5ησαν στις 

αποσκευές της οικογενειάς σας η οποία έφυγε nιό μπροστά. Ερωτάσ5ε, 
) 

έχουν καμμία σχέση τα κλαnέντα αnό την Αρχιεnισκο-,ττ'ι με εκείνα 

τα οποία επωλή5ησαν πρόσφατα σε δημοπρασία στο Λονδίνο αντί χιλιά-

δων λιρών; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μα τι λέτε κύριε Μnαντουβά; Σας ει:πα ότι ουδεμία σχέση 

έχω μ'αυτά τα πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Κύριε β , / ', ό λ ' Μnαντου qvομι~ω τι τε ειω-

/ 
σατε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε κατηγορίες υπήρχαν nάρα πολλές. Και όnω1έ-

ρετε την εποχή εκείνη ο κα5ένας, ;,εύpισκε κάτι. Να σας nω ότι την 

c{ ,ρα που εν απουσία μου έκαναν έρευνα στην οικοσκευή ένας κύπριος 
1 

αστυνομικός ο οποίος διατάχ5η να με συνοδεύσει μέχρι το πλοίο, 

μου είnε, δεν σου λέω τίποτε φυλάςου στην Α5ήνα. Αυτό και μόνο 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Παρακαλώ τον κύριο Λιβανό να 

λάβειτον λόγο αφού προηγουμένως ρωτήσω τον μάρτυρα το εΕής 

Η οικογενειά σας πότε έφυγε από την Κύπρο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αν 5uμάμαι καλά η οικογενειά μοu έφυγε στις αρχές Αυγού, 

στοu. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγιάννης) : Στις αρχές Αuγούστοu ή πριν από 

τις 15 Ιοuλίοu; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι αρχές Αuγούστοu . 
. / 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Καλώς . Ορίστε κύριε Λιβανέ . 

(3σ)~ 
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(30) 
1/4 σ. Μ.Α. 22 .10 .86 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Κύριε ~ρτυς 1 θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σας 

σέβομαι απόλυτα;οπως σας σέβονται χαι όλα τα μέλη της επιτροπής 

χαι σαν άνθρωπο αλλά χαι σαν έχοντα τ~ς πεποιθήσεις τις , ,οποίες 

ενδεχομένως έχετε. Το ερώτημά μου είναι; Μας αναγνωρίζετε όλους 

εμάς εδώ μέσα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν σας χαταλαβαίνω. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Αν μας αναγνωρίζετε εμάς εδώ, βουλευτάς . 

ΜΑΡΤΥΣ . 'Οχ ι , χαθόλου. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Δεν μας αναγνωρίζετε. Καταλαβαίνετε τι εννοώj 

Όχι τα ονόματά μας;αλλά σαν εςουσία. 

ΜΑΡΤΥΣ. Βεβαίως σας αναγνωρίζω, αφού είσαστε σε εςουσία . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Το δεύτερο ερώτημα: Γιατί έγινε το πραςιχόπημα 

στην ΚύπροjΥιήπως μπορείτε να μας πείτε; Γιατί εγινε αυτή η απόπειρα; 

ΜΑΡΤΥΣ . Γ .ι'αυτό θα πρέπει να χαλέσετε τηνπολιτιχοστρατιωτιχή ηγεσία 

την τότε να σας πουν γιατί. Να ρωτήσετε τον χύριο Μπονάνο 1 να ρωτή 

σετε τον χύριο Ιωαννίδη , να ρωτήσετε τους υπολοίπους αρχηγούς χαι 

γιατί έγινε χαι γιατί μετά ο πόλεμος πήγε στραβά . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Εσείς είχατε1 οι;π'ό,τι χαταλάβαμε 1 χάποια ιδιαίτερη 

επαφή με τον αρχηγό του επιτελείου στρατοu 

Ρ,μουν υπό τας διαταγάς του σε πολλές μονάδες. 

~ 
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{Ίt 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ · Είχατε ένα δεσμό 1 αφού σας έστελνε κα ι σημειώματα ~ 

~ιότ ι δεν ε ίνα ι κανονικό να στέλνει ραβασάκια ο αρχηγός του επιτελεί 

ου στο συνταγματάρχη. Θα είχατε κάτ ι παραπάνω. 

ΜΑΡΤΥΣ : Βεβαίως . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ . Δεν τον είδατε μετά τα γ εγονότα; Δεν κουβεντ ιά -

σατε μαζί του; 

ΜΑΡΤΥΣ . Ουδεμία σχέση αυτή τη στιγμή έχω 

ΔΙΟΝΥΣ ΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ . , Αλλο τώρα " 

ΜΑΡΤΥΣ . Από τη πρώτη μέρα ο κύριος Γαλατσάνος παρ'όλοr'του τηλεφώνη 
Ι 

σα όταν βρ ι σκόμουν στις φυλακές, όχι τίποτε . άλλο αλλά γ ι α να τηλεφωνή 

σε ι κάπου στην ΑΣΔΕΝ να δει που ήμουνα μέσα με ανοικτούς τους 

(__ j- καμπι νέδες κ . λπ. 1 και ούτ ε άκουσα ,.τη φωνή. Φυσ ι κά τηλεφώνησε σηι 

γυναίΗα μου. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ . Δεν τον είδατε,λοιπόν,καδόλου . 

ΜΑΡΤΥΣ. Καθόλου . Καλέστε τον εδώ και αν με είδε να το πει. 

ΔΙΟΝΥΣ ΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ . Άλλες δυο ερωτήσεις σύντομες έχω . 

Είχατε καμια σχέση με τον Δερτιλή 

ΜΑΡΤΥΣ. Καμια ούτε τον γνωρίζω καθόλου. 
\ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ . Και η τελευταία ερώτηση . Ποιά είναι η αnοψή σας 

για την δράση , ~Κομπόκη; 

,Q{ιί/J ! 
Κα ι συγκεκριμένα όσον αφορά τη θέση του 
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που είχε δίπλα στο βασιλιά και τη δράση του τη μετέπειτα . Αnλώς 

τη γνώμη σας θέλω. 

ΜΑΡΤΥΣ . Ο Κομnόκης ήταν το πρώτο παλικάρι κατά τον πόλεμο. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ . Εγώ δεν σας ρώτησα αυτό . Σας ρώτησα nοιά είναι 

η γνώμη σας για την δράση του 1 εφ'όσον nροΟnήρςε υnασnιστής 

του βασιλέως μετά. 

ΜΑΡΤΥΣ. Ήταν αντίθετη . 

ΔΙΟΝΥΣ ΙΟΣ ΔΙΒΑΝΟΣ: Θεωρείτε 1λοιnόν,κανονικό αυτό το οποίο έκανε) 

υnασnιστής του βασιλέως .τότε μετά να τον nροδώσε~j 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν το ςέρωiαυτό ε ίναι δικό του θέμα. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Δικό σας είναι . Σας cρω.τώ αν το θεωρείτε nροδο-

σία ή όχι. 

ΜΑΡΤΥΣ . Οι υποψίες οι δικές μου έτσι ήταν. Ano κει και ύστερα αν ο 

Κομnόκης είχε διασυνδέσεις το αρχηγειο , είχε πάρει εντολές κ.λn. 

αυτό δεν το γνώρι~α. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Μα , είμαι συγκεκριμένοςίκύριε μάρτυς. 

Λέω-είχε δεν είχε διαταγές, ήταν νόμιμος ο βασιλιάς 1 nώς να το κάνουμε 

ήταν ο αρχηγός του κράτους _πώς κρίνετε εσείς τις nράςεις του Κομnο 

κη 1 ο οποίος ήταν συνεργάτης του βασιλιά 1 όταν nήρε τις εντολές από 

κ~ηματίεςj 

( ~ 
1 

http://c??.t?/
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-------------------------------1 1 t 
ΜΑΡΤΥΣ Βεβαιως εγώ αν ήμουν δεν θα το έ),(,ανα αυτό . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ . Δεν θα το ),(,άνατε. Ευχαρ ι στώ . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ί στος Μnασαγ ιάννη ς ) Ο ),(,ύριοςΠερρά),(,ης nαρα),(,αλε ίτα ι να 

λάβε ι το λόγο με την nαρά),(,ληση της nολύ συντομίας. 
1 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ . Κύριε μάρτυρα; εγώ δεγείμα ι στρατ ι ωτ ικός 4 ejα 

εντοπίσω όμως ένα θέμα ),(,αδαρά στρατ ιωτ ι ),(,ής φύσεως . Κα ι σας λέω 

αnό τη\,Ο,ρχή ότ ι η ερώτησή μου δεν κατατείνει στο να σας παγ ιδεύσω 

),(,άnου εσάς nροσωnι),(,ά αλλά ),(,άnου αλλού ,)~ην ανησυχήσετε δηλαδή nού 

τ ο nάω. Σας το λέω ),(,αδαρά ες'αρχής. 

Κατ' αρχήν εσε ί ς τι βαθμό ε ί χατε τότεj 

ΜΑΡΤΥΣ. Αντισυνταγματάρχης . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ . Στη διο ί κησή αας nόσα άρματα , πόση δύναμη ε ί χατε,; 

περίπου: 
/ 

ΜΑΡΤΥΣ. Είχαμε 55 άρματα;ρωσ ι ),(,ής ),(,ατασ),(,ευής. 

ΓΕΩΡΓΙ ΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Κατ ' αρχήν συμφωνούμε 1 τ ο εί πατ ε, ε ί να ι πασ ίγνωστο J 

ότι αnό τ ι ς 15 μέχρι τ ις 20 ήταν κο ι νό μυστικό ότι κάτ ι γίνεται 

με την Τουρ),(, ί α , να μη το ξαναλt~ε αυτό , το είπατε και εσείς είναι 
} 

γνωστό . Πείτε μου τώρα nού σας ε ί χαν δ ιατάξε ι - ~ο τον ί~ω αυτό γ ια 

να μη σας μπερδέψω , σας τον ί~ω ότι δεν ε ί να ι δ ι),(,ή σας ευθύνη - ),(,α ι 

ι J( 
πού βρισκό(_ταν τα 

Q;νι;I 
άρματά σας , η δύναμή 

~ 
σας το nρω ί στ ι ς 3 , 4 , 5 , 5.30 
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της 20ης του Ιούληj Σε ποιό σημείο 1 γιατί έχω μπροστά μου το 

χάρτη . 

ΜΑΡΤΥΣ. Ήμουν στα υψώματα στη Λευκωσία) σε μια περιοχή που λέy.ετα.ι 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Πέστε μου για να μη Ψάχνουμε το χάρτη και κωλuσι 
; 

εργούμε 1 πού ακριβώς. Κοντά στη Λευκωσία; 

ΜΑΡΤΥΣ. Κοντά στη Λευκωσία. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π~ΡΡΑΚΗΣ. Σε πόση απόσταση ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν μπορώ να σας πω ,αυτή τη στιγμή~~uγκεκριμένα πλησίον 

ε~εί υπήρχε και ένα ιταλικό σχολείο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Η απόσταση Λευκωσία-παραλία πόση απόσταση είναι 
Ι 

σε χιλιόμετρα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Για να πάω εκεί με τα άρματα ήταν περίπου ώρα. 
, , 1 

Με αuτοκινητο θα ηταν διαφορετι~α 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Πόσα χιλιόμετρα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν θυμάμαι ακριβώς,απο κει που ήμουν γύρω στα 30-35 χιλιό 
! 

μετρα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ . Πείτε μου το ε!;ής: Σε μια απόσταση είναι r, 

θάλασσα. Υποθέστε ότι εσε ί ς είσαστε ο διοικητής , ότι δεν έχετε κανέ 

ναν στο κεφάλι σας και έχετε αυτή τη δύναμη υπό τις διαταγές 

σας . Έχετε τι{\;; 

ςιw,/v 
όχι μόνο πληροφορίες αλλά έρχε 
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τι!Llο τούρκος 1 πού θα είχατε τοποθετήσει το πρωi στις 6 η ώρα τις 

δυνάμεις σας στην Κύπρο; Θα ήταν στη Λευκωσία ή θα ήταν κοντα στο 

μέτωπο; Πού θα ήταν. 
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i fi 
ΜΑΡΤΥΣ. Σας είπα προηγουμένως 1 ότι για την πρώτη φάση ενός τέτοιου 

εγχειρήματος από τους Τούρκους, υπήρχαν οι δυνάμεις, υπήρχαν και 

άρματα στην Κυρήνεια από τα δικά μου. Υπήρχε ένας ουλαμός αρμάτων, 

υπήρχε ένα τάγμα πεbικού, υπήρχαν μπαbούκας και αντιαρματικά. Η 

πρώτη φάση 1 λοιπόν,ήταν έτσι. 

Η δεύτερη φάση, είναι ανάλογα με το πού ο Τούρκος θα έκανε 

την απόβαση. Δεν μπορούν να πάνε τα άρματα εκ των προτέρων και να 

περιμένουν τον Τούρκο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Νομί(:ετε, αφού φάνηκε εκ των πραγμάτων ες 

άλλου ότι, Ύ ιατ ί αυτά ε 6ναι σ' έναν ορθόδοςο πόλεμο ,που έχουμε δυ-

νάμεις, συντάγματa, μεραρχ(ες, σώματα στρaτού κ.λπ., εκεί η δύναμη 

ήταν μαζεμένη, να μη ψά.ςουμε eώpa ,ιαι κάνουμε αυτή την ανάλυση, τα 

ςέρετε πολύ 1:tαλά εσΈ' 6. ς, οι. δ1'!νά;μεις εGναι γνωστό ότι στηνπαραλία 

·•και, φάνηκε· εκ των πραγμάτων, δεν ,μπορεG να διαψευοοεί,. δεν είχαν 

τη δύναμη να κρ0,τήσουν, Ε. ίναυ. έτσι; 

·ΜΑΡΤΥΣ, Αυτό, δεν το ςέρω , 

FΕΩΡFΙ'ΟΣ ίΙΕΡ'ΡΑΚΗΣ, Πώς δεν το ςέρεrrε; 

ΜΑΡ':Ι'ΥΣ, Εγώ ςέρω 0,κριβώς rιτ{ δυνάμεις είχ0, aτro τη 'J.:1.ονάδα ·μου, η οποία 

είχε ,ας πούμε ,5 ουλα1:φύς, Ενα, ουλαμό τόν : ε ~χα cκ ει, ένα στη~ 

οιΛΛf ~ 

http://?.?p/
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ,Εσείς εκε6 ττέρα ήσασταν σε θέση άμυνας, εττίθεσης: 

Σ ε ττοι,ά θέrJη ήταν το τμήμα σaς; Και, αυτό την συγκεκρι,μένη ώρα, 

δηλc.δή μια ώρα ττρι,ν την αττόβαση. Πώς ήσασταν τταpατεταγμένοι,; Τί 

ετο1,μότητα είχατε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Τα άρματq. 1 δεν ηταν τταρqτεταγμένα σε . . , •••. δεF, ι,ά ίiαι, 

~ j 
qρι,στερά,πταν κατά ,μι,1{:ρά rτ,μήματ-cι.,, κcι.'t'ά ουλαμούς κ.λττ. σε μι,α αττό-

• Ι 

ση;α,ση κqι αν0.λο-yα -με τι,ς εντολές ττου θcι. τταίρναμε,.. ήθελε έναν ου-

λαμό , δύο ουλαμοίις, ,r"" θα f,ε):{· uνάyαμε ; Αλλά αυτό σας ε ίττα, δεν μπο-

ρsί, να καθόρ ιιχ}ε; ~. ε):{: των' ττροτέρων I εάν δεν δώσει φως ο εχθρός . 

, 
,Α.ττό ε-κ·εί, θα γίνευ, η εrοιι-Λογή, των δυνάμεων και, ττόσων δυνάμεων θα 

πάνε, 
·, 

FE:Ω·PPfQΣ· ΠΕ:ΡΡΑ!<RΣ ; ;Δηλαδή. λέτε εσεϊς 6Η οι, ττροϊστάμενοί σας δι,ά-, 

λεί;αν ,,αλή_ ·θέση ε):{:εί, · π:ου crα,ς;, ε6.χα~-ι', Εκ των υστέ:ρων τώρcι., τί λέτε; 

, , '/ 

ΡΕ:ΡΡΡΙΟΣ Π'β'Ρ:ΡΑ!<:Η~ , Ε:σεί,~, qφι σ<Qρα;τu,ωτικός 1 rrί λέτ-εί, Στεκόσασταν 

,μφφυά, 30 μίλια; ·μι.ο, ώρα, δρόμο ; :Και. αν σας ,χάiλ,αιy ε κανένα άρμα 

, 
ττΟ:ρσ,ττΦvω;, Σ-6,ν στρα-:rι_ωτι.κός εσεί, ς ττώς θα ενεργοόσα'l'ε; 

; , / 

πρ~γμ~ 

http://d??c.d?/
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ΜΑΡΤΥΣ. Ίσως να ενεργούσα διαφορετικά. 

' 'ΜΑΊ;' ΊΤΣ· , Μω1\J. λέτ· ε τ-ώρα 1 νa σά:ςπ:ω ε,γώ, Ε,γώ σας ~έω 1 ό'!:ι δεν έχω 

' τ~ς ττ•ληροφορ ίε:ς n0υ ε+χ ε το εττ• ι '!:Ε'λε 60 εθνικής φρουράς; της Κύττρου, 

Ύ b,α, να σα,ς ττω , 1-~ττορε( να έτφαf;αν και καλά. Δεν το f,έpω. Δεν ξέρω 

, 
·τί ττ•ληρ0φ0ρίεςε(χαν . rkx.ι,_ ,μΤΙ)Θρε,G η αττ·όβαση να γινόταν στην Αμμόχω-

,, 
•Ρ)Ξ:Ω').Ψ r ·0i )Π':β:Ρ'.ΡΑ:ί<F~· , Θα,· ει,qφέιp-ξ: ι,, κ·όρι,ε fl'pόεδρε; δ ι,όη ε,γώ θέλω 

Άς,, J J. ' ~-t , , , , ά' , 
vα. !;;εκαvαρ~,σω Τt..λος, 1 ιυ,yτωv> ττ-ου· 'ε ~χα,με την · μυνα στην κυττρο, σε 

' nοιό χώρο . Με· - ε\iδι_αφέρ'ει'ι vα σα,ς το· ττω ωμά,κύριε 'f:tάpτ'υpα. Ποιός 

μέρη ττου μττορο\(Jσε ')α κάνε• ι, αττόβα,ση 1 υmήρ:χ,α,ν οι 6υνάJ;Ι,εις εκεινες 

ττου -μnορούσα,ν νο, αγτr, ιμετωτι:, ί,crουν σ'"ι'ην ττpώ't'η φάση τον Ε')ζ-θρό. Με'!:έ

θα 
Ι ί / • / 

mε· ι--ιτο,; η ε~έ'Ι\~ςη των • ττρα,yμά-rων,J έδειχνε ττού θα ττή,γαι,νε το βάρος , 

Ξ:Ξϊ:::::~~ η 
απόβαση μια ώρα ,μετά, 

' / 
ττού 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Προς τα πού; 

ΜΑΡΤΥΣ, 'Οχι, δεν ε,ηνήθην εγώ. 'Ηταν να χινηθώ εγώ , 1.ιαι επειδή 

ο δρόμος ήταν χάπως στενός, απ'αυτή την χατεύθυνση που πηγαίνει 

από Λευχωσία προς Κuρήνεια,ε0τe:iλη 'J1.cα μονάδα τεθωραχισμέ:νων; όχι 

α,ρμά.'ι'ων, χαι επειδή επaναλαμβάνω ήταν στενός ο δρ6μος χαι δεν 

μπορούσαν να ετιεχτ·αθ0ύν προς τα, -χωρe:iφ ια; 

ΓΕΩ·ΡΓJ::QΣ ΠΕ'Ρ•ΡΛ!<ΗΣ , Εσείς εν πάση περι,πτώσε ι πήρατε εντολή να σπεύ~ 

ΜΑΡΤΥΣ. Εγώ πήρα εντο9',ή J:1,Ό,1.;μόλις F,εκίvησα, δόθηχε άλλη εντολή χαι 

; 

ΓΕΩ'ΡΡ;Ι::0Σ ΠΕ'ΡΡΛ!<:Π~. Εσ:1οις πΛyα,ccε, ή δεν' π,fίyατε;, 

'οχι δεν πήγα ε:γώ , . ! 

ΓΕΩΡ'F:):ΟΣ ίΙ:JΞ:'Ρ'ΡΑΚ:ΠΣ , 'Ρ t>;άτ G. δενπήyαccε; Δεν ήταν φωτιά εχεG; 

ΜΑΡΊ:ΥΣ ϊ· Αφού δεν πήρα, εντ,οΜ: , πώς θα πάω; 

ΓΕ.ΩΡΡΙ'ΟΣ Π:Ε1Ρ·ΡΑΚΗΣ .r ιατ~ δεν πήρατε την εντολή ; 

ΜΑ:Ρ'J:'ΥΣ , )Ίού να Εέρω εyώ 1 

1 Ι 

·J'ΈΩ'ΡΡ;Ι:ΟΣ ίΙΕΡ·ΡΑΚΗΣ ~ Αφού η φωτι,ά ή'\'αν στ•ην παρα:Ηαj 

ΗΑΡ':L'ΥΣ; Αφού δενlrι,ήρα εντολή ; tI εντολή εδ ίδεΊ10 αττ:6 πάνω. πού να το 

'\ ι ι ι 

ΡΕ.ΩΡΓΙΟΣ ΠΕ'Ρ.ΡΑΚ:!'ΙΣ,Κ:ύριε μάρτuς ;ε ίστ, ε στρσ,ηωτιχός και αυτά ττρέ:ττει 

νq, τα, Εέ:ρε;τε. ' _Ησα,στq,y ~_5_13:lψ:\1ά.ρχης; Αuύyε;σθε: Κό,yε ι, 

~ 675rv 

http://j1.ca/
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ο εχθρός στην παραλία. Εσείς ήσαστε καθηλωμένος 30 χιλιόμετρα 

μακρυά από το μέτωπα; 

ΜΑΡΤΥΣ.Μπορούσα να !Ξεκινήσω εγώ; Μου λέτε να κάνω πράγματα που 

δcν μ;-r10ροόσα.. 

ΓΕΩΡFΤΟΣ Π'Ε:Ρ:ΡΑΚΗΣ. t.εν :>,..έω αν μποροόσατε. Δεν ρωτώ αυτό, κύριε 

-μά,ρ't'υς. Δεν σας αποδ ιδω ε-υ0ύνες. Σ-c,χς διατάί:;ανε . Εγώ θέλω να μου 

π:είτε ; ~ε τις στρατ~ωτικές σας ,γνώσε~ς και την κοLνή λογική. 

,ι 

Εγώ δηλαδή αν ήμουν δεκ:α,νέας θα έλε-γαι Τούρκο εCδες, -μπάλα θέλει.'' 

Έτσι λέ,γαvε - 0,:,0 -χωρ ι,ό -μου. ΕσεGς ττώς θα ενεργούσαττεJ ή πώς 

έπρεπε ναJενε;ρyήσετ~στηv πpοκε ι,:μέvη 

/ ί, L/ \jJ ) 

http://t.e?/
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ΜΑΡΤΥΣ: Διότι ο τουρκικός στόλος έκανε κλυδωνισμους. Είχε σχεδιασ3ει 

ότι μnορουσε ν~ γ[νε ι απόβαση και στην Αμμόχωστο. Συνεπώς αν εκ των 

' 
nροτέpων -πηγαίναμε στην Κυpήνεια 3α έμενε η Αμμόχωστος :{αι ίσως και 

ο εχ3ρός με τις πληροφορίες nου ε ίχ~ αυτό έnραςε. Αλλά δεν μπορούσα 

εγώ να κινήσω την μονάδα μου και να nω nάε;,111 εκεί . Σαν στρατιωτικός 

ούτε Jiαι αυτό μπορούσα να σας nω αν δεν είχα τις πληροφορίες και τι~ 

διαταγές των από πάνω μου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Λυnού1-ια ι, κυριε μάρτυς, γιατί δεν μου φέρατε τίποτα . 

Νόμιζα ότι κάτι 3α π.ει:τε αλλά εσείς δεν ςέρε τε τίποτα. Χάσαμε την c/.,ρα 
1 

άδικα. 

ΜΑΡΤΥΣ : Σας είπα για·- την άμεση αντιμετώnιση . Θα σας nω και ένα άλλο, 

ο Τούρκος δεν μnορουσε να κάνει nροyεφυρωμα . 

j 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Ο κύριος Κουτσογιάννης . εχει το 

λόγο. 

ΜΑΡΤΥΣ: Και το n~ογεφύρωμα ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Μην εκνευρίζεσθε,Η.ύριε μάρτυς . 

Εδώ έχουμε μια ε3νική τραγωδία6τηv οποία βάλατε και εσείς ένα λι3αpάκι 

Προς το καλό της Ελλάδος , nρος το κακό τη~ Ελλάδος,nρος την καταστροφή 

της Ελλάδος,βάλατε πάντως το λι3αράκι σας. Λοιπόν φυσικό είναι αυτό 

το πράγμα ~γεί κάποια ερωτηματικά~ 

http://p.e?/
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----------------------- f f 1 
ο κ~'φιος κουτσογιάννης παρακαλείται να λάβει το λόγο με την 

παράκληση να ε ίναι αύντομος. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣnΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε μάρτυς hρέπει να σας πω ότι είμαι 
1 

πρωην στρατιωτικός. Γνωρίζετε ότι σε όλο το στράτευμα για σας 

προσωπικά κυκλοφορεί η άnοψη ότι κάνατε πλιάτσικο στην Κύπρο) 

Το γνωρίζετε ότι συ~ητε ί ται αυτό ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Συζητούνται πολλά. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ρωτάω αν γνωρίζετε εσεLς αυτό το συγχε-

κριμένο . 

ΜΑΡΤΥΣ: Το γνωρ ίζω βεβαίως . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ : Γνωρίζετε ότι σας λένε πλιατσικολόγο . 

ΜΑΡΤΥΣ : Μάλιστα . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ : Δεύτερον, πήρατΞ: τηλέφωνο τον Γαλατσάνο1 

πιο συγ1-!εκριμένα τον Παλαϊνη στο γραφείο του Γαλατσάνου και 
Ι 

του είπατε ότι κάτι γ ί νε ται εδώ κάτω, δώστε πληροφορ ίες κλπ. 

Όπως ςέρετε στο στρατό υπάρχει κάποια ι εραρχία την οποία την παρ~-

κάμ~a.τ ε ολόκληρη Ηαι είχατε επαφή κατευθείαν με τον Γαλατσάνο 
1 

με τον οποίο είπατε ότι συνυπηρετήσατε αρΗετές φορές . Προκύπτει 

λο ιπόν το συμπέρασμα για μας και θέλω να το επιβεβαιώσετε : Εσε~ς 

είσαστ ε οπ~2 1ης Απριλίου της ~ατσάνου; 
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ΜΛΡΤΥΣ: Δεν ήμουν σε καμμία ομάδα.Αnλούστατα από το βίο μου &α έχετε 

μά&ει ή μπορείτε να μάθετε ότι ήμουν στρατιωtης με την αρβ,jλα την 

οποία φορούσα. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ : Σας παρακαλώ αφe1,σcε τις κριτικές. Το αν είσαστε 

στρατιώτης ή όχι το δείχνει το έργο σας τα πραΕικσπήματα κλπ. 
1 

Τρίτο και τελείώνω μ αuτόGτο οnοίο &έλω να μου απαντήσετε 
/ 

μονολεκτικά. Ο στρατός μας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μερικά π.ρα-

ΕιΥ.οnήματα ~αι tα έκανε με απόλυτη επιτυχία , ενώ δεν είχε εκnαιδεu~εί 

για πραξικοπήματα αλλά είχε εκnαιδευ&εί για να αντιμετωπίζει τον εχθρό. 

Πώς εΕηγείται η εnιτ~χ ία στα πραξικοπήματα και η αποτυχία στη μάχη με 

δύο λέί;εις ; 

~,ΑΡΤΥΣ: Δεν τα Εέρω. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν τα Εέρετε; Η,;/\11ο-τ α, 

Τίποτα άλλο, κύριε Πρόεδρε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Παρακαλώ τον κύριο Παnαστεφανάκη 

να λάβει το λόγο με την ιδία πάντοτε παράκληση για συντομία. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΔ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Σ: ~εν μου λέτε , κύριε μάρτυς, είσαστε οπαδός 

τηc 2lηc Απρcλίου , ~ (;JJJJ}/ 

http://p.?a/
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ΜΑΡΤΥΣ: Τί εννοείτε οπαδός; 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Στηρίξατε αυτό το καθεστώς; 

ΜΑΡΤΥΣ: Και nοιός δεν το στήρι{ε; 

ΕΜJ'1ΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Εγώ Ηαι πολλοί άλλοι. ο Ελληνικός λαός 

δεν το στήριξε. Εσείς το στηρίξατ ε; 

ΜΑΡΤΥΣ_ : Εγώ ήμουν στρατιώτης και επομένως υnήκουσα σε ό,τι μου λέ-

γανε. Γιατί είδατε κανέναν που δεν το στήριζ;ε }<.αιέφυγε αnό το στρατό; 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Πολλούς. Ευτυχώς υπήρξαν κάμποσοι. 

--
;χ ΜΑΡΤΥΣ: Ποιούί 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ '(Χρίστος t1nασαγ ιάννης): Τον Μουστακλή, κύριε συνταγματάρχα. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εμένα,nου φυλακίστηκα κιόλας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μη φωνάζετε1 κύριε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Σας παρακαλώ, κύριε Κουτσογιάννη. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, σε όποιον δεν αρέσει κάνει την παραίτησή του. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ έφυγα αnό το στρατό και ήμουν στο ΕΑΤ 

ΕΣΑ κρατούμενος ... 

(Φωνές, θόρυβος) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) Π αρακαλώ,κύριε μάρτυς , Δενμnορείτε 

να ασεβείτε nρος τους μάρτυρες της αντιστάσεως, δεν μπορείτε να 

~ ouM 
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ασεβείτε προς τους φυλαRισθέντες. 

ΜΑΡΤΥΣ: Γιατί με θίγει; Εγώ είπα ότι 'ήμουνα στρατιώτης και κατά 

συνέπεια και να μη συμφωνούσα η έπρεπε να παραιτηθώ και να φύγω, 

αλλά εφόσονήθελα να υπηρετήσω την πατρίδα ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Να αγωνsσθείτε, κύριε μάρτυς. 

Να σας διώ!;ουν, κύριι:: Λαμπρινέ και να μη γίνετε επίορκος γιατί 
) Ι 

είχατε dωι5ιι κάποιον όρκο, αν το θέλετε έτσι. 

(4ΑΚ). 
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~Ω} 
1/3 Α .Κ. Ζ.Β. 22 - 10 - 86 111 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ. Όσα έγιναν δηλαδή πάνω στο σώμα του 

( 

Μοuστακλή και του Onpόnouλou τα. εγκρίνετε; 

ΜΑΡΤΥΣ . Όχι δεν εγκρίνω. 
) 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ. Τί εγκρίνετε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν εγκρίνω τίποτε τέτοια. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ . Ποιός τα έκανε αυτά; 

ΜΑΡΤΥΣ , Δεν ςέρω, 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ,ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ , Καιρός να 'μάθ.ετε: Η χούντα και αυτοί 

nou στήpί,ςαν την χούντα και ένας απ~αuτούς λέτε ότι είσαστε και 

εσείς. 

Μ/1..J?'JΎΣ. , · ~τι θέλε τε μnορε.~ι:ε να τ:ο nεtτε. 

ΕΜΜΑΝΟΥ!ΙΛ ΠΑΠΑΣ Τ:ιο:ΦΑΝΑΚΗΣ. , Ε ζ nατε 1 .ότ ~ δεν υπήρχε η εντολή να σκοτωθε ί 

να ί ή όχ ι η Πάφος από nλo,or 

ΜΑΡΤΥΣ. , Νο~Φ:ω ναί , 

ΜΑ:ΡΤΥΣ , 4.εν ςέρω, 

ΜΑ:ΡΤΥΣ , 'Οχ ι, κόρ ~ ε , 

ΕΜΜΑΝΟΥΗ,\ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚ!ΙΣ , 

Qlvlif 
r, ήθελαν τα άρματα στην~ 

http://4.e?/
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ΜΑΡΤΥΣ. Δεν πήγαν τίποτα άρματα στην Πάφο. Κακές πληροφοριες είχατε. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΔ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ. Τα λέτε εσείς δεν τα λέγω εγώ αυτά. Εσείς 

1 

που μετείχατε του πραςικοπήματος , 

ΜΑΡΤΥΣ. Εγώ τουλάχιστον δεν έστειλα άρματα , 

ΕΜΜΑΝΟΥΕΔ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙ;ΙΣ:ι;rήγατε -ι,ιύριε cτι;-ην Κύπρο ναί ή όχι για να 

στηρίςετε την νόμιμη Κυβέρνηση της Κόπρου και να ττεριφρουρήσετε 

τα, σύνορα., 

ΜΑΡΤΥΣ , Μάλ μ;πα,, 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ' 'ro -ι-ιάνα.τε: ί 

ΜΑΡΤΥΣ. Για,τί δεν το έκανα,; Πολέμηcα, 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠ:λΝΝΕΣ, Ε(νσ,ι σ,ναςιόπιcτος ο μάρτυρας και να φύγει. 

ΕΜΜf\.ΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ , Αυτό πον συνέ""η στην Κύτφο τελικά ήταν t' ) . 

προς όφελος της Κύττρουί' 

ΜΑ:ι:?ΤΥΣ. Γ ιατ ~ pωτάπ ε:μένe,~ 

ΕΜΜΑΝΟΥΕΔ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ , Γ ~α.τ~ εσε:Gς ήcαcταν ε:κε:( ι;;σε:,ς τ~;ήpc,τε τα 
ι 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ, Εκτ1;:λεc;,τι-ι,ιό όργe,νο ή σκέτο όργανο, 
J 

ΜΑJ?ΤΥΣ , Εκ τελεση-ι,ιό όργανο, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννηςί Ο κ, Βασιλειάδης έχει το λόγο, 

~~ . 

http://?-???a.te/
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ί 
/ 

3/3 Α.Κ. Ζ.Β. 

;Ι:ΡΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕJ:ΑΑΗ~, Κόρ~ε μάρτυς ηρεμήστε τταρακαλώ. Έχω μία ερώτη-

ση συγκεκριμένη σε στρατιωτικό θέμα. 

Σε(ς λάβατε μέρος στο ττραςικόττημα, στην εττιχειΖρηση με το ττρα~ 

ςικότιημα της 1 5ης Ιουλ ίου στη Λευκωσια, Κινηθήκατε με άλλες 

μονάδες για την αρχ ιεττισκοττή, Πιο κάτω ήταν ο ι 'άλλες μονάδες 1 ττου 

συμμετείχαν και τ0θωρακισμένα γιατο nροεδρικό μέγαρο . Εκεί ένα αττό 
. ) 

τα. σοβαρότερα θέματα nου έλαβε χώρα ήταν το ότι κατόρθωσε ο Μακάριος 

η ιcτορία ) οnωσδήnοη: και, εσείς θα μιλήσειτε με τους συναδέφοvς ρας 1 

ιι λ η , 
με τοvς άλλους καταδρομεί,ς~που θα έλαβαν μέρος 

Εσφαλμένα εσχεδιάι;κ}ει η εnιχεt:ρηση στο ττροεδρικό μέγαρο ή εcφαλμένα 

εςετέλέcθειί Θάλασcα δήλαδή τα έκαναν όσοι έφτιαί;αν αυτά τα πράγματα; 

Είναι σπουδαίο θέμα να μπορέσει να φύγει ο Μακάριος ττο\J λογικά 
. ) 

έττρεττε να ε(ναι ο κόριος στόχος της εττ~~ειρήσεως t 
, 
οτι 

ΜΑJ?'JΎΣ , Γ ια να cας διευκριν(ς,ωαυτά που λέτ· ε βεβαίως δεν ήταν 
Ι Ι . 
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κατά κάποιο τρόπο.Από κεί και πέρα δεν ςέρω άν διυκολύνθει την 

τελευταία σ~;ιγμή ή από ποιούς 
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4ΑΚ 

1 /4 , _Ζ ΜΠ 22-10-1986 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μπασαγιάννης) : Ο κ . Ράλλης παρακαλείται να κάνει 

την ερώτησή του. 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΔΔΗΣ : Οι προηγούμενοι μάρτυρες μας είπαν 6τ ι υπήρχε , , 

κάποιο σχέδιο ''ΑΦΡΟΔΙΤΗ" για τ71ν r';,μυνα της Κύπρου. Ήταν διπλό 

σχέδιο . Το ένα ήταν σε περίπτωση / που αναλάμβαναν οι Τούρκοι πρωτο-

βουλία και το άλλο αν αναλαμβάναμε εμ~ίς πρωτοβουλία για την άμυνα 

της Κύπρου. Συνέβη 1 λοιπόν το πρώτο, δηλαδή , πρωτοβουλία των Τούρκων. 

Είχαν διαταχθεί tλληνικέ ς δυνάμεις/δηλαδή η ΕΔΔΥΚ, οι δυνάμεις 

που διοικούσε το ΓΕΕΦ,, να είναι στις δέσεις που προέβλεπε το σχέδιο; 

ΜΑΡΤΥΣ : Επακριβώς δεν μπορώ να γνωρίζω~ fιότι εγώ από την ΕΔΔΥΚ 

απείχα χιλιόμετρα. 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΔΔΗΣ : Δεν γνωρίζατε που &ιjσαστε εκείνη την ημέρα; 

ΜΑΡΤΥΣ : Εγώ γνωρίζω, αλλά μου είπατε για την ΕΔΔΥΚ 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΔΔΗΣ: Το σχέδιο " ΑΦΡΟΔΙΤΗ" το γνωρίζατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ναί , βεβαίως . 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΔΔΗΣ: :~Ησαστε - επαναλαμβάνω - σ·αυτές τις δέσεις; 

ΜΑΡΤΥΣ : Δεν ήμουν επακριβώς σ'αυτές τις δέσεις αλλά προσέςτε , 

το γνωρίζατε; 
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ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα . 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ: Ήσαστε στο προβλεπόμενο σημείο , αφού αναλάμβαναν 

οι Τούρκοι πρωτοβουλία J 

ΜΑΡΤΥΣ : Εγώ ως μονάδα ήμουν στο σχέδιο, γιατί τα άρματα δεν 

πηγαίνανε μπροστά. Δεν ήμουν ακριβώς απ'ένα"t'τι στο Κιόνελι . 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ: Ποιός 

ΜΑΡΤΥΣ: Το αρχηγείο 

είχε την ευθύνη για την εφαρμογή του σχεδίου· ,, 

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ: Και ;τ·ο αρχηγείο δεν σας είχε 6ιατά!;ει να πάτε; 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγ;,άννης): Τελειώσατε., κύριε μάρτυς. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Παρακαλώ/κύριε Πρόεδρ~ μου επιτρέπετε 

μία ερώτηση/αν και η Επιτροπή συμφωνεί; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Όχι)κύριε Μπαντουβά , γιατί θα 

θέλουν και οι άλλοι . Όχι δευτερολογίες;; 1 γιατί έχουμε και τρίτο 

μάρτυρα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Μιά λέςη μόνο αν και οι συνάδελφοι θέλουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟ~( Χρίστος Μπασαγιάννης;;): Όχι γιατί θα ακολουθήσουν και 

άλλοι. 

Επειδή πρέπει να αποστενογραφηθούν τα 
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ττρακτικά θα ττρέττει να έλθετε να τα ελέγΕετε , να τα υnογράψετε 
/ 

σ;:; κiθε σελίδα και στο τέλος και να διαβάσετε την κατάθεσή 

σας7 στην οττοία αναφερθήκατε) τταρακαλείστε να είστε εδώ στις 

6.3Ο'στην αίθουσα 14Ο'ή 143 του αΌρόφου 
(Στο σημείο αυτό εF,έρχεται της αιθούσης ο μάρτυρας κ. [\ο. :Ι<J-[__,.)ρ1 v(:,ι 
*-ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ: (Πρόεδρος) ί 

, , Παρακαλείται ο κύριος γραμματέας να συνοδεύσει τον άλλο 

μάρτυρα. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόr::δρ~/ττριν έλθει ο μάρτυρας να 

ττούμε δύο κουβέντες . 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΙΜΗΣ: Ναί κύριε Πρόεδρε, να μιλήσουμε λίγο ττριν 
Ι 

έλθει ο μc.ρτυρα& 

Έχω το λόγο/κύριε Πρόεδρε; 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Είχα ~ητήσει ττρώτος το λόγο,αλλά αv 

θέλει ο κύριος Ζαιμης ... -

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρίστος Μττασαγιάννης): Εττειδή ο κύριος Ζαιμης δεν μας 

έχει αττασχολήσει ττολύ σήμερα/ ας μιλήσει ττρώτος. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΙΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ττώ τα εςής: 

Σημερα η ανάκριση - γιατί ττερί ανακρίσεως ττρόκ~ιται- δεν έγινε 

όττως έnρεττε . Νομί~ω ότι ίσως για ττρώτη φορά ορισμένοι συνάδελφοι 

έχασαν τον έλεγχό τους , ίσως και σεις κύριε Πρόεδρε κάττοια 
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στιγμή χάσατε τον έλεγχό σας. Κατόρθωσε/δηλαδή/ ο μάρτυς να μας 

κάνει να χάσουμε την ψυχραιμία και τον έλεγχό μας. Αυτό δεν 

πρέπει να επαναληφθεί . Ειναι εις βάρος μας. Αυτός θα γελάει τώρα, 

Θα λέει "σηκώθηκε ο κύριος Κουτσογιάννης έςαλλος και έλεγε και 

έκανε" . Βεβαίως7 εμείς έχουμε δίκιο και αυτός άδικο. Αλλά 

αυτός έπαιςε το ρόλο του. Εμείς χάσαμε , δεν έχασε αυτός 

Νομί~ω1 λοιπόν/ότι αυτό δε-: πρέπει να επαναληφθεί. Θα χάσουμε 

τη σοβαρότητά μας ως Επιτροπή. Και δεν ήταν ένας ,έχασαν την 

ψυχραιμία τους δύο - τρείς από τους συναδέλφους σήμερα 

Φανταστείτε/όταν θα έχουμε εδώ τον Ιωαννίδ11_; τι θα γίνει. 

Ο μάρτυς αυτός δεν ήταν τίποτα. Ένα εκτελεστικό όργανο είναι. 

Είτε ήταν χουντικός1 είτε δεν ήταν) δεν έχει καμία σημασία. 

Εάν δεν μποροιJμε να συγ,-,ρατηθού~·.ε με τους μικρούς αλλοίμονό μας, 
"/ 

όταν θα έλθουν οι μεγάλοι. Νομί~ω λοιπόν. ότι πρέπει και οι κύριοι 
/ J 

συνάδελφοι να συγκρατήσουν τα νεύρα τους 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Προσωπικ1ρίσκω ορθές τις παρατη

ρήσεις του κ. Ζαιμη . Ζητώ συγνώμη αν τυχόν καιέγώ έχασα την ψυχραι-

μία μου. 

~ακολώ τον κύριο Παπαστεφανάκη να λάβει το λόγο. 
( 4 Θ ) 
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε, να επανέλθω στο 

θέμα που έθιςα στην αρχή σχετικά με το να κινηθεί η διαδικασία της 
1 

ψευδορκίας του μάρτυρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο. 

Εντάςει, μεγαλόψυχη η δημοκρατία, μπορεί να μην είναι και σοβαρό 

το αδίκημα7 αν θέλετε1 σε σχέση με τόσα άλλα που τον βαρύνουν, αλλά 

έχω την εντύπωση και επ ιμένω πάνω σ'αυτό -η επιτροπή ας πάρει από-

φαση- ότι πρέπει να κινηθεί η διαδικασία ψευδορκίας του συγκεκριμέ-

νου μάρτυρα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Η κίνηση της διαδικασίας αυτής 

προϋποθέτει αποστολή των πρακτικών στον εισαγγελέα και συνεπώς δη 
/ 

μοσιότητα των συνεδριάσεων της επιτροπής. Και χρειά!;:εται αποστολή 
,;Ι 

όχι μόνο του πρακτικού του σημερινού, αλλά όλων των πρακτικών για 
,Ι 

να φανεί η ψευδορκία, γιατί αλλ~ώς δεν φαίνεται. Αυτός λέει αυτό. 

Για να αποδείςειsστην ψευδορκία, πρέπει να πάρειsτις καταθέσεις 

του Γεωργίτση του Κομπόκη, του γ', του δ' από όπου φαίνονται τα 

αντίθετα. 

Συνεπώς 1 νομίζω1 από την πλευρά αυτή1 ότι δεν είναι σωστό να ζητή-

σουμε να ασκηθεί δίωςη επί ψευδορκία. Αυτό μπορούμε να το ζητήσουμε 

στο τέλος. Νομίζω ότι είναι σωστή η παρατήρησή μου. Έτσι δεν είνα~ 

κύριε ΠαFΕαστειοανάκη; 

Qjvvf 
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ. Σύμφωνοι, χύριε Πρόεδρε, το αποσύρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) . Ο χ . Λιαροχάnης έχει το λόγο . 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ. Θέλω με δύο λέςεις να υnερθεματίσω~α όσα 
J J 

είnε ο χ. Ζαίμης χαι συμπληρώσατε χαι σεις . Είμαστε εnιτροnή . 

Πρέπει να χρατηθούμε στο ύψος της αποστολής μας χαι να αυτοχυριαρχι_ -

θούμε . Άλλωστε χινούμαστε μέσα σε διχονομιχούς χανόνες. 

Πέραν τούτου) είναι δεδομένο χαι βέβαιο ότι περισσότερα θα βγά-

λουμε αnό τον μάρτυρα;αν αυτοχυριαρχ~θού-jλ,Ε.Αν χάσουμε την Ψυχραι-

μία μας δεν χερδί~ουμε τίnοτ6. 
ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) . Αn'αυτόν τον μάρτυρα δεν εnρόχειτο 

να βγάλουμε τίποτα . 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ. Αnό οnοιονδήnοτε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Το διέγνωσα χαι γι'αυτό σας nαρε--

χάλεσα να μην τον ρωτήσει χανεις. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ. Γι'αυτό χαι δεν ρωτήσαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Δυστυχώς, χύριε Ζαίμη δεν με άχου
/ 

σατε, όχι εσείς, δεν με άχουσαν ο ι χύριοι συνάδελφοι. Δεν άςι~ε, 

νομί~ω, ο μάρτυρας των ερωτήσεών σας. Φάνηχε αnό την αρχή ότι ο 

άνθρωπος δεν λέει την αλήθεια . 

QW 
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Jof 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΡΟΚΑΠΗΣ. Δεν θέλω να κάνω σε κανένα μάθημα. Όμως 

/ 

εδώ κινούμεθα βάσει ορισμένων κανόνων. Πώς να το κάνουμε; 

Ι 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ. Κ~ριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί προσωπι-

κού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Ο κ. Ι<"'ουτσόγ ιάννηςέχει το λόγο 

επί προσωπι κού . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ. Θέλω κύριε Πρόεδρε, κατ'αρχήν να πω και εγώ 
/ 

με τη σειρά μου1 ότι ο κ. Ζαί·μης πράγματι σ'αυτά που είπε έχει δίκιο, 

δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θέλω επίσης να πω ότ~ όταν έκανα εγώ 

την εςέταση, το ύφος μου νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σωστό και ήταν 

σε δεκάδες μάρτυρες που έχουμε εςετάσει μέχρι σήμερα. 

Ι όμως έφθασε κάπο ια στιγμή όπου ό,ρχ ισε να μας λέει πράγματα τα 
Ι 

οποία ήταν όχι απλώς προκλητικά, αλλά .... Ήταν αδιανόητο να τον 
Ι 

αφήσουμε να συνεχίσει μ'αυτό το ύφος να λέει αυτά που έλεγε~Ότι . Ι 

δηλαδή όλος ο ελληνικός λαός ήταν υπέρ της 2lης Απριλίου, ότι τούτο, 
Ι 

ότι εκείνο και τα σχετικά. 

Εδώ, κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να παρακαλέσω, για να μην αναγκα
/ 

ζόμαστε να φθάσουμε στο σημείο να εςοργιστοGμε εμείς, όταν 

βλέπουμε ότι υπάρχει ένας μάρτυρας προκλητικός,να παίρνετε την ευθύ-

i 
νη εσείς και να του λέτε, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά του, 

~<lk 
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Αυτό που σας ~ήτησα 1 δηλαδή 1 προηγούμενα. Αυτός ο μάρτυρας ήταν ο 

προκλητικότερος και από τον Κομπόκη και από όλους τους άλλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Κατ'αρχ_ήν κύριε Κουτσογιάννη, σή
/ 

μερα παρενέβην 70 φορές για να τον επαναφέρω στην τάςη. 
l 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ. Έχετε δίκιο κύριε Πρόεδρε, αλλά να σας εςη
/ 

γήσω .... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Σας παρακαλώ. Όταν διατυπώνετε 

μία άποψη, θα πρέπει να ακούσετε και την απάντηση. 

Γιατί από την αρχή ακόμη, όταν μου μίλησε περί επιχειρήσεως 

και πραςικοπήματος, είδατε ότι υπήρΕε μια αρκετά έντονη, αλλά ευπρε-

πήςπαρατήρηση που του έγινε από εδώ. Και προεκάλεσε μία συ~ήτηση 

αυτή η υπόθεση. Και άλλοτε πάλι παρενέβην. Όμως πρέπει να μου δί
/ 

νεται, κύριε Κουτσογιάννη και ο χρόνος για να παρεμβαίνω, γιατί 

μπορεί και να μην άκουσα κάτι. Υποτίθεται ότι έχ_ω μία γενικότερη 

ευθύνη εδώ. • ,οταν αρτταχ_θεί ένας από τους κυρίους συναδέλφους αμέσως 
i 

μόλις εκτοςευθεί η φράση, μόλις βγει από το έρκος των οδόντων του 

μάρτυρα, εγώ πότε να παρέμβω; 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ. Ζητώ συγνώμη κύριε Πρόεδρε. Δεν θα επαναληφθεί_. 
/ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Νομί~ω ότι δεν υπάρχει θέμα συ~η-

τήσ,ωs. ~ 
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203 
Παρακαλείται ο κ. Μπαντουβάς να λάβει το λόγο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ. Κατ'αρχήν εγώ αποδεχόμενος αυτά που είπατε 
) ) 

σε απάντηση του κ. Παπαστεφανάκη, θα ή_θελα να παρακαλέσω όπως :βρε
/ 

θεί τρόπc:,sθωρακίσεως της επιτροπής έναντι αυτής της παραπλανητικής 

και απαράδεκτης στάσης ορισμένων μαρτύρων. Βέβαια καταλαβαίνω ότι 
i 

δικονομικά είναι δύσκολο, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να κατα!;\άλουμε 

μία προσπάθεια να καταλάβουν οι κύριοι αυτοί ότι δεν μπορεί "αβρό-

χοις ποσί" να υποτιμούν τη νοημοσύνη της επιτροπής και να προσπα--

θούν να φαλκιδεύσουν .... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Η. προσπάθεια αυτή1 κύριε Μπαντουβά 
/ 

ανήκει σε όλους μας και οι υπομνήσεις περί άρθρων ψευδορκιών απα-

γορεύονται. Δεν μπορείς να λες του μάρτυρα, όταν εςετάζ;εται ότι . 
,/ / 

ςέρεις, έχω τη Δαμόκλειο Σπάθ~ της ψευδορκίας από πάνω σου# Αυτό 

απαγορεύεται από τη δικονομία και νομίζ;ω ότι δεν είναι σωστό να 

γίνεται. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ. Όσον αφορά την παρατήρηση συναδέλφου για 

το κλίμα οςύτητας που δημιουργείται καμιά φορά εδώ και επειδή και 

σε άλλες περιπτώσεις ο κ._ Ζαίμης έχει αναφερθεί όσον αφορά την 

μεταχείριση των μαρτύρων -είναι δικαίωμά του του το αναγνωρι;ζ;ω αuτ~ 

αναγνωρίζ;ω επίσης ότι σαν γενικές αρχές οι θέσεις αυτές είναι 

GJAιvfJ 
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σωστές, ότι σε τελευταία ανάλυση αποβαίνει σε βάρος της επιτροπής, 

γιατί δημιουργείται κάποια ένταση και σύγχυσ11_;η οποια δεν ευνοεί 

το έργο της επιτροπής- θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε 

i/8α.;cι,,, 
ότι εδώ-υπάρχειJ/ευαισθησία όλων των μελών της επιτροπής- υπάρχει 

κάποια διαβάθμιση. Γιατί οι εμπειρίες από την εποχή εκείνη υπήρ!;αν 

/ 
τουλάχιστον από ορισμένους, εςαιρετικά τραυματικές. Δεν είναι δυνα-

τόν εσείς να μην αντιδράσετε έντονα, όταν ακούσατε αυτά τα οποία 

ακουσατε ·από τον μάρτυρα-καίτοι είναι γνωστή η Ψυχραιμία σας και 

βεβαίως ο θώκος του προέδρου δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις-

@Υ9 

(4Β) 
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('fθJ 

1/4 (Δ.Γ.) 22-1 ο-86 io f 
η' \\ .αι ο J-ι. Κουτσογ •ιάννης J-ιαι ' άλλοι οι οποίοι εσ'τάλησαν στις φυλακές 

"αι ε-!Ξσρίες και οι ' ίδιοι και οι διJ-ιοί τους και ττολ:λές φοl:)ές διαJ-ιιν'δύ -

1 
νευσε και η (:ι,-ή τους. Γ · ι 'αυτο νΟ'μί[u'' ότι θα ττρέττει να εί].Jαστε ττερισσό -

;εερο εττιεικ·είς σε τέτοιες εκpήςεις και δεν νο>μί(:ύ" ότι αυτή η - - ~ ---

υπερτροφική ευαισθησία του κ. Ζαϊ].Jη η οποία ε!:Ξεφpάσdη και στο παρελ<&ό.; 

l(_<>U σε δικές JJOU τταρε ίlclβάσε ις 1 δ ιJ-ιαιολογείτα,/ οταν εκφpά(:εται τόσσ έντονα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγ • ιάννης ): Ζητήσατε το ΥΙ.όγο J-ι. Περpάκη , ορίστε . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ; ·Κύριε Πpόεδf)ε , εττειδή · έχu' ')Jία αντίθετη αντίληψη 1 

θα την κατα'&έσu'. •ε:ίvαι ε \.-· - :ε•;\,, ι+ς α ·,τ.{θ :Ωο5· ].Jε τ α /: πσ t ο5 έρχεται έ δtl·· 

ττέρα1 ει ναι · n δ,ν 'ε ί ν,~ ι χουντ ικός-Ήα ι rινε ·fάρτητα ·εάν εytl" έJ-ιανα αντίσταση 

' ή διc:ν' έκανα--αε όλους αυτούς να κάνουμε αυτή την επίθεση. Και δεν το 

θεωρώ σωστό να κάνουμε επίθεση και να λέμε ότι τταραι τήθηκες ,, ή δεν 

παραιτήθηκες. Μα σωστά το είττε ο άνθρωπος μπορεC να έφυγε ΟJ-ι. Κουτσο-

γιάννης μττορc:ί να έφυγαν άλλοι 10 - :20/ οι άλλοι έμει,ιν0~ν. Δεν μπορούμε 

λο ι ττόν κάθε φορά εδώ με τρόττο ηρωϊκό να λέμε γιατί δεν τταρα ιτήθr:"ες'/ 

στον άλλον γιατί δεν έφυγες J-ι.λ.ττ. Δεν πο θεωρώ σωστό και δεν βοηθά 

στην ε ς ,εf. ταση των μαρτύρων . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ : Τώρα θα μας nεί ο κ. συναιhλφος πως θα κάνουμε 

τις ερωτή0ε 1; ς μας. 

http://-?.?.tt/


218 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

2/4 Β (Δ.Γ.) 22-10- 86 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ Δεν μίλησα κυpLε Πρόεδρε ΥLα εpωτήσεLς. Μίλησα 

ΥLα κλίμα. ΚαL δεν αναφέρθηκα σε σας κύρLε ΚουτσογLάννη αντLθέτως 
) J 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χpίστος ΜπασαγLάννης): Παpακαλείτ~ ο κ. ΛLβανός να ' .λάβεL 

το λόγο. 

λ.ΙΟιιΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Έχε L απόλυτα δ ίκLο στ Lς παρατηρήσε Lς που έκανε 

C' 
ο κ . Ζαϊμης 8 ΗράγματL δεν ε ίναL συν.ατόν OL ανακρ1.ταί να ταράσσονταL 

καL να επLτίθενταL . Αλλά, έχεL εF,ίσου απόλt,τα .δ ίκLο καL ο κ. Μπαιf0υβάς 

καL ο συνάδελφος ο οποίος εF,εμάνη . Βεβαίως δεν c:ίναL πεpίεpγό αυτό 

το οποίο λέγω καL θα ήθελα να παpακαλέσω εσάς ο οποίος είστε νομLκός 

καL Εέpετε καλύτερα απο όλους μας τLς δLαδLκασίες των απλών δLκαστη-

p ίων/ του Ε Lpηνοδ L κε ίου J σταν ένας μάρτυρας, εναχλε ί πpοκαλε ί επ L τόπου 

''/).,0).. 
σταματάεL η μεγάλη δίκrιγ-π~άνεL η μLκpή , δέκα μέρες φυλακή , 40 ,sn 

5 μήνες φυλακή . Δεν θα μnοροϊ>σαμε κά.τL τέτοLους αμέσως να τους στέλνου -

με στον ΕLσαγγελέα επL 
ι (\ fι o'zl 

εf,υβρίσtl • δ')(L επL ψευδορκία πράγματL 
} ! 

δίκLο ο Πρόεδρος πpέπεL να πάν ε τα -:τραrιτLκά ~δώ συγ:~εκp Lμένα ι7ffV 

J ) ) 

που 

ήταν προκλητLκός στην επιτρcπη τη ς Βουλής\(μ ί λαγ ε για χούντα, αμέσως 
) 

να πάεL να δLκαστεί . Νομίζ;ω/ ότL καL OL δύο συνάδελωοL έχουν δίΕLΟ , 
-✓ 

αλλά θα πpέπεL καL αυτή η πρόκληση κάπως να τLμωρηθεί. Εάν θέλετε 

c:ςετάστε το . Υπάρχουν =c i σκοπcμότητος. Εαν στεtλουμ, 1 - 2 στο 
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201 
και, γίνεται, σοβαρό. Αυτοί μας έχουν ττ,j_ρει στο 

1 

σορ~Ο()· Λuττούμαι ττοu το λέω αλλά νομίζω ότι, το έχουν τταρακάνει μερικοί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγι,άννης): Το γόητρο της Βουλής κατ'αpχήν νομίζω 

ότι δεν εττι,τρέττει, να στείλουμε άνθρωττο στο δικαστήριο γι,ατί μας είττε 

λλΑλ 

μι,α κουβέντα έστωvυβρι,στι,κή. Πρέτ;:ει, να το κρατήσουμε ψηλά. 

Θέλει, και, ο κ. Φωτόπουλος να μ~λήσει,. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οι, αρχηγοί,. σήμερα των Ενόττλων Δυνάμεων uττηρέτησαν 

την εττοχή εκείνη και ο κ. Λαμττρι,νός θα το έχει, σαν εττιχείρημα αυτό. 

1 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΙΜΗΣ: Ως τilJ ώρα θα εf;ετάgοuμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος :1ττασαγ ι,άννης): Θα επανέλθω κύρι,ε Ζαϊμη εττι, του θέματος 

της ανάγκης νrι τελε ι,ώσοuμε. Οττοu δεν χρει,άζονται cρωτήσει,ς να μη 

γίνονται. 

Παρακαλείται, ο κ. Πατταγι,άννης να ει,σ~θει,. 

(Στο σημείο αυτό ε ι,σέρχεται, ο μάρτυς κ. Πατταγ ι,άννης) , 

Κύρι,ε Πατίαγι,άννη θα ήθελα να απαντήσετε σε ορι,σμένα ερωτήματα) 
' ) 

cχ_ετι,κά με τα στοι,χεία της ταυτότητάς σας. Ονομάζεσθε: 

ΜΑΡΤΥΣ: Κωνσταντίνος Πατταγ ι, '·ννης του Ιωάννου. 

(ΒΑ) 
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4:13 1/4 :Β.Α :χ:ινr 22.10.86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρCφ'τος Μ-πασι:ιγι.άννης) • Κι:ιι. της; 

ΜΑΡΤΥΣ. ΜαρCι:ις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρCστος Μπασι:ιγι.άννης),Πού γεννη~ήκατε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Βι.άνου ΗρακλεCου Κρήτης. 

' ΠΡΟΕΔΡΟt (ΧρCστος Μπασαγι.αννης), Ετος γεννήσεως; 

Μ.ΑΡΤΥΣ. 1927. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρCστος Μπασαγι.άννης), Πού κατοι.κεCτε; 

Μ.ΑΡΤΥΣ. Στην Α~ήνα- 34/ Παλι:ιι.6 Φάληρο. 

\ 1 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧpCστος Μπασι:ιγι.άν ης) . Εγγcφος ή αγαμος; 

1 
Μ.ΑΡΤΥΣ. Εγγcιμος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χ ρίστος Μπασαγι.άννης}.'Εχετε πcιιδι.ά; 

ΜΑΡΤΥΣ. Έχω δύο αγ6ρι.α. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧΡCστος Μπcισαγι.άννης) , Επάγγελμα; 

ΜΑΡΤΥΣ • .Αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεCα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μπασαγι.άννης),Θρήσκευμα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Χρι.στιαν6ς Ορ~όδοξος. 

ι 

Παρακαλώ να ~έσετε τη δεξιά σας χεCρα επι. του Ιερού ΕυαγγελCου 

και να δώσετε το νενομι.σμέvο όρκο.Παρακαλώ τους συναδέλφους να εγερ-

~ούν. 

ιl 

41) 1 

7 

http://???.??/
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2/4~Α ΧΜ 22.10.86 

( 

11 Ορκι ζομαι εvώπι.ον του Θεού να εCπω ευσυνε:1. δητως 6λην την αλή-&ει.α, 

και μόνον την αλη-&ει.αν;χωρCς να προσ-&εσω1 ούτε να αποκρύφω τι". 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρCστος Μπασαγι.άννης),Κα-&ήστε παρακαλώ. 

Κύρι.ε Παπαγι.άννη1 π6τε υπηρετούσατε στην Κύπρο; 

ΜΑJ?ΤΥΣ. Τοπ~-&ετή-&ηκα τον Οκτώβριο του 1972 μέχρι. τον Αύγουστο του 1974. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρCστος Μπασαγι.άννης). Ποι.6ς ήταν ο βα-&μ6ς σας; 

ΜΑΡΤΥΣ. Αντι.συνταγματάρχης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧΡCστος Μπασαγι.άννης) Και. τότε δηλαδή; 

ΜΑΡΤΥΣ. ΜαλLσrrιιχ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρCστος Μπασαγι.άνvης). Πού υπηρετούσατε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Τον Οκτώβρι.ο του 1972 τοπο-&ετη-&ηκα: στην f~νοφρουρά στο 2ο 
ι 

γρα:φεCο 1 κα:ι το Σεπτέμβριο του 1973 μετατε-&ηκα στην ΕΛΔΥΚ ως υποδι.οι.κη

τής. 

' ΠFΟΕΔΡΟΣ( ΧρCστος ΙVΙπασα:γι.άvνης). Εχετε υπο βάλει, μετά τα γεγον6τα;κο:ι. 

με ημερομηνCα 16.12.1974) μία αναφορά προς το ΑΕΔ,ως •. μ«-&η,;ής της 

Σχολης Ε-&νι.κής Αμύ~ης 

http://ev?p?.??/
http://e?.a?/
http://?p?d?.??.??/
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----:~ιο 

ΜΑΡΤΥΣ. ΜάλLστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧοCστος ΜπασαγLαννης), Θα σας παρακαλέσω να τη δεCτε καL 

να βεβαLώσετε αν αναγνωρCζετε αυτή την έκ-&εση,αν εCναL δLκή σας, 

tt,1 έχεL υπογραφή δLκή 6o.S και, αν αναφέρεσ.&ε σ αυτήν καL επιμένετε 

ι:ε όσα λέτε εκεC. 

( Στο σημεCο αυτό επLδεικνύουν στο κύριο μάρτυρα την αναφορά.), 

·.-ζ '~-- .- ,- ...... Ί 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρCστος Μπασαγιαννης) . Αναφέρεσ,&ε σ αυτή καL επLβεβαιώνετε 

το πεpLεχόμενο της ως αλη-&ές; 

ΜΑΡΤΥΣ. ΒεβαCως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρCστος Μπασαγιάννης). Θα σας παpακαλέσω να μου πεCτε αν 

1 

μετεCχατε στο πραξικόπημα της 15ης ΙουλCου κατα της νομCμου Κυβερνή-

σεως της Κύπρου. 

; 
ΜΑΡΤΥΣ. Θα μου επιτρέφετε να αφηγη%ώ τι έγLνε. 

ΠΡΟΕΔ!'ΟΣ( ΧρCστοςΜπασαγLάννης),' οπως νομCζετε.Να αφηγη-&εCτε. 

ΜΑΡΤΥΣ. Σας ανάφερα 1 λοι,πόν) ότι, τοπο-&ετή,&ηκα στην Κύπρο) στην Ε%νοφρου

ρά I τον Οκτώβριο του 1972 και, ανέλαβα τη δι,εύ-&υνση του γραφεCου πληρο-

, ι 
qορLων,του 2ου γραφει ου 

, 
επι,τελικού,οπως λέγεται,,στο ΓΕΕΦ,Το επόμενο 

έτος 1 
ι 

Σεπτέμβριο του 1973; μετιιτέ-&ηκα απο το ΓΕΕΦ στην ΕΛΔΥΚ ., ΜCα 

μ~uπου δεν ήταν φυσιολογLκή και δεν συνη-&Cζετο να μετατC-&εται 
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ο Δι,ευ%υντής του γραφείου πληροφοριων:Ηταν μειwτική κατ εμέ και σχο-

λι.άστηκε δυσμενώς?δι6τι ο αξιωματικός πληροφοριών στην Κύπρο εξαντλού-

1 

Θ'i. τη δι,ετCα σ' αυτ6 το γραφεCο.Εν πάση περι.πτw·:rει1 εγώ αντέδρασα. 

Τελι.κώς ιχπεδέχ-&~ν και, πήγα στη -&έση του υποδι,οι,κητού της ΕΑΔΥΚ) η οποCeι 

&ν εCναι προνομι,ούχος -&έση για έναν fπαγγελματCα αξι,ωμτι.κ6. 

1 
Τοπρώτο 10ημερο του ΙουλCου 1974 ήλ-&α στην Α-&ήνα για να παραλά-

βω τα παιδιά μου)γι.ατC ήταν ανηλικα1 10 και 11 έτών.Τα παρέλαβα και, 

, 
πήγα στην Κύπρο γι,α να φιλοξενη,&ούν απο μCα φι.λική οικογένεια εκεC. 

'Rμουν στην Α-&ήνα και δεν πληροφορή-&ηκα,δεν ενημερώ-&ηκα,ουδεCς μου 

/ 1 

ομCλησε και, κανένα στοι,χεCο δεν εCχα γι, αυτά τα οποισ:ι: επρ6κει.το να 

επακολου-&ή\Q'ουν. 

Στις 10 ή 11 ΙουλCου 1974 εκλή-&ην απο τονταξCα:ρχο κύρι,ο 

ΓεωργCτση / δεδομένου ότι, ο Διοικητής της Ε.ΛΔΥΚ εCχ ε κλη-&εC τότε στην 

Α-&ήνα γι,α τη γνωnτή σύσκεφη και εκεί σε κάποιο ιεCδος προειδοποιητικής 

, 
δι.αταγής/οπως εμεCς τη λέμε στο στρατ6)μας ανακοCνωσε 6τι, έλαβε μCα 

1 
εντολή απ0 τον αρχηγ6 του ΑΕΔ τον κύρι,ο Μπονάνο τ6τε; να ενεργήσει, 

στην Κύπρο 1 προκει.μένου να α ατρέφει. την Κυβέρνηση και. να αναλάβει την 

ιξουσCα. 

http://ep?6?e?.t?/
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(4ΒΑ) 

1 / 4Δ. ( Ε . Σ, ) 22.10.1986 

Παρόντες ήσαν και άλλοι αςιωματικοί , οι οnοίοι ήααν οι διοικηταί 

."-<-
'δ , -# , , --, , 

των μονα ων της Λευκωσιας και ηταν nαρων και ενας ~ταγματαρχης, 

ονόματι Κοντώσης, ο οnοίος , όnως είnε ο κ . ταςίαρχος τότε, εnρόκειτο 

να έλθει στην Αθήνα δι'υnηρεσιακούς λόγους και δεν ςέρω γιατί nαρευρι -

σκόταν εκεί nέρα. Αυτό το συμnέρασμα, βέβαια, βγήκ ε εκ των υστέρων . 

Διότ ι εγώ βεβαίως- γ ια τον εαυτό μου ομιλώ- ευθαρσώς αnήντησα ότι 

διαφωνώ nλήρως με την ενέργεια αυτή . Και καθώς αnουσίαbε και ο διοικη -

τής μου , αλλά και διότι εnρόκειτο για την ΕΛΔΥΚ , το οnοίο ήταν ένα 

τμήμα ελλην ικό εκε ί rιέρα , υnέβαλα την nαράκληση να το ςαναδούν το 

θέμα, να μην εnιμε ί νουν και,εν rιάση nεριπτώσει , οnωσδήnοτε η ΕΛΔΥΚ 

να μη χρησιμοnοιηθεί . 

1 
Αυτά τα. άκουγε εκει ο κ. Κοντώσης, τον οnοίο nαρεκάλεσα ιδιαι-

τέρως , όταν θα. έλθει στην Αθήνα να αναφέρει αυτά τα nράγματα στον 

~ κ . Μnονάνο, Αρχηγό .τότε του i;4:~J, να του διαβιβάσε ι αυτή την nαρά-

κληση , ότι αν δεν ε ίνα ι δυνατόν να ανασταλεί, τον nαρακαλώ τουλάχιστον 

η ΕΛΔΥΚ να μη συμμετάσχει. 

Έγινε η συϊ:;ήτηση εκει και το συμnέρασμα και εμού και των 

υnολο ίnων συναδέλφων , ήταν ότ ι ~αrόη\\ι τιι.,,ι θέσεων nου είχαμε διατυnώσει 

eκ, ~, το ~,;; ανeστeλej Βeβα Cως, 

( JN~ Ί7 
μας εnεστήθη η nροσοχή ότι θα 
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έnpεnε να είμεοο εχέμυθοι , κ.λ.n . 

Εγώ δεν εnεχείpησα ούτε κάν τα nαιδιά μου να διώξω από την 

Kύnpo , τα οnοία, όnως; σας; είnα, εφιλο!;ενοϋντο σ ' ένα 3έpετpο της; 

Αμμοχώστου, ενώ εγώ ήμουν στη Λευκωσϊα. Οnότε την 1 3η του μηνός;, 

Σάββατο , npω"ίνές; ώpες;, ήλθε στο στpατοnεδο της; ΕΛΔΥΚ -ο δ ι οι -

nλέον αnουσίαζ;. ε στην Αθήνα- ο Γεωpγ ίτσης; με μία ομάδα ας ι ωμα-

Ήτο nαpών και ο Ταςίαp-

χος; Γι αννακόδημος; , ο οnοίος; ήταν τότε Εnιτελάpχης; στο ΓΕΕΦ και ήταν 

nαpών και ο Ταγματάρχης; nου εϊχε έλθε πάνω αγγελιαφόρος; , ο κ.Κοντώ-

σης; , όnου εκεί nλέον εξεδόθη η τελική διαταγή . 

Παpεκάλεσα πάλι τον κ . Γ εωpγί τση , αν ήταν δυνατόν να εςα ι pεθεί 

η ΕΛΔΥΚ αn'όλη αυτή την ιστορία κα ι δεν ςέpω αν το κατώpθωσα ή 

αν ήταν έτσι η διαταγή του Μnονάνου , αλλά στην ΕΛΔΥΚ ανετέθη η 

αnοστολή να διαθέσει 2 λόχους; , ένα λόχο npoς; ασφάλε ια του αεpοδpο-

μίου της; Λευκωσίας; και . ένα λόχο υnο διοίκηση της; 23ης; ΕΜΑ και εnί 

nλέον ένα μικpό τμήμα, το οnοίο είχε αναλάβει εκεί να αnοκόψε ι 

κάτι δρομολόγια κα ι να αnοτελεί τη φpουpα ενός; τακτ ι κού συγκpοτήμα-

τος;, νομί ζ;ω ότι ήταν το 11 0 , το οnοίο ήταν εnιστpατευτική μονάς; 

και δεν ε ί χε ασφάλε ι α. 

στιγμή npάγμα ηκολούθησε τη pοή 
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3/4Δ. ( Ε.Σ. ) 22.10.1986 

μιας διαταγής επιχειρήσεων. Εγώ σuνεκάλεσα την ομάδα διαταγών της 

ΕΔΔΥΚ- n ομάς διαταγών ε[ναι μ[α ομάς αςιωματικών, η onoCα είναι 

),- τunοnοιημένη αnό βασικές οδηγCες διαταγών επιχειρήσεων, ΒΟ•Ε 

όnως λέγεται, και nou αnοτελεCται αnό διοικητάς μον:iΕωv ,αnό διεuauντάς 

επιτελικών γραφεCων, αnό αρμοδ[οuς εν nάση nεριnτώσει αςιωματικούς, 

οι onoCoι πρόκει τα ι να λάβουν μέρος στην εnιχε Cρηση-και τους εςέδωσα 

μCα διαταγή κανονική εnιχειρησεως. Τα δεδομένα όλα unήρχαν τότε, δηλαδή 

αnό το Σάββατο το nρωί, δηλαδη δύναμη , συγκρότηση, αποστολή και ώρα 

nou aα λάβει χώρα αυτ ή η εnιχεCρηση. 

Μ-~ ( 4Κ ) 
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i 

(4Δ) 1/4 Κ Φ.Τ. 22 . 10.86 

Jι r 

Δηλαδή ένα τάγμα ανέλαβε να στείλει ένα λόχο στο αεροδρόμιο 
) 

ένα τάyμα ~νέλαβε να στείλει ένα λόχο ο οποίος θα ετίθετο υnό 
1 

ς;,c,,,;,p 
διοίκηση της 25ης EHJ<\ _kαι (Τlια διμοιρία η οποία θα ανελάμβανε 

την αποστολή της αποκοnτiς και εςασφαλίσεως ενός στρατοπέδου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χp!στος Μnασαγιάννης) Μια διμοιρία ή δυο διμοιρίες; 

Αυτό το λέγω για να μην επανέρχομαι . 

ΜΑΡΤΥΣ :Κύριε ΙΙρόεδρε , σ'αυτές τις περιπνί1σεις μπορεί να είναι 

30 άτομα και να αποτελούν μια διμοιρία και μπορεί να είναι και 40 

άτομα και να αποτελούν 1, 5 διμοιρία ή 2. Κύριε Πρόεδρε, δεν θυμά-

μαι ακριβώς/γιατί το αντίγραφο αυτής της διαταγήςfο καταστρέψαμε 

βάση μιας ά.λλης δ ιαταγής και δεν το έχω υπόψη μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) : ''Τμήμα δυνάμεως 2 διμοιριών11 λέτε . 

ΜΑΡΤΥΣ Δυο διμοιριών; Δεν έχω καμιά αντίρρηση . 

Έτσι λοιπόν φθάνουμε στις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 

π.ου έχε ι nλέον ο μήνας 13 με ώρα ενάρΕεως επιχειρήσεως 08 . 15 το 

nρω"ί της Δευτέρας 15 του μηνός. Βεβαίως έλαβαν χ.ώρα ορισμένες 

nροετο ιμασίες στις μονάδες 1 διότι , ε πρόκειτο περ ι: μιας ετ::ιχειρήσεως 

ιδιομόρφου . Εγώ θέλω να δηλώσω ότι ήμουν ,:,ν,ίθετος παντάτ::ασι 

στηαι;r°" αλλά. έπp*α κάνω αυτd που μου υπαγόρευαν οι 
1 ' 

" 

http://p.??/
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2/4 κ Φ.Τ' 22.10.86 

χανονισμοί οι διαταγές; J,Ι.αι οι υποχρεώσεις; μου. Και τη Δευτέρα 
1 

το nρωί μια ώρα ή μιάμιση ή μισή δεν θυμάμαι αχριβώς; ήλ~ε ο 
) 

διοιχητής; της; εnιχειρήσεως; ο χύριος; Γεωργίτσης μαζί με μια ομάδα 

που αnοτελουσαν το επιτελείο του προχειμένου όnως; μου είπε να 
1 J 1 

διευθύνει από κει την επιχείρηση, από το στρατόττεδc της; ΕΛΔΥΚ 

ο διοιχητής; όπως; είναι γνωστό διχαιούται να επ ιλέγει 

όπου θα εγχαταστήσ~ι το στρατηγείο, το σταθμό δ ιοιχή-

σεως; nροχειμένου να διευθύνει την εnιχείρηση. Δεν μπορούσα να 
ί 

αρνηθώ. Διάφορες; σχέψεις; επεκράτησαν και κυρίως; σχέψεις; μη εμπι-

στοσύνης; nρος; την μονάδα, tν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος; χάθισε 

εΉ.εί nέρG, δί,εύθυνε την επιχείρηση, τα τμήματα έφυγαν στις; 08.15 

όπως; χq,θόριζε 411 διαταγή ;,ι.αι εγώ παρέμεινα στο στρατόπεδο μη ανα-

μιχθε ίς; εις; ουδεμία απολύτως; ενέργεια, μέχρι της; ώρας; που αφίχθη 

ο δι.οιχητής; ο κύριος; Νικολαίδης; ο οποίος; αι_οίχθη περί την 22.00 
J 

ώρα της; αυτής; ημέι::,ας; χαι ανέλαβε την 61.οίΗ,ησ~ της F.ΛΔΥΚ . 

Την επομένη επανήλθαν τα τμήματα στο στρατόπεδο και άρχισε 

η ζωή της; μονάδος;. Αυτά για την 1 5"'nου έλαβε χώρα η επ ι χείρηση . 

Εάν θtλετε κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσω. 

llΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος; ~1'r.:ασαγ ιάνν;ς) : 

1~ t Ιι J{:) 
~nείτε όλα 1 oi•" .,' Υ\)Ψ ' 

Όπως; θέλετε. Εάν θέλετε να τα 

http://?.a?/
http://?.a?/
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3/4 κ Φ. T~• __ 2_2~._l_0_._8_6 zt t 

ΜΑΡΤΥΣ Θα προτιμούσα να τα πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος r1nασαγ ιάννης) Αφού το προτιμάτ~να τα πείτε. 

ΜΑΡΤΥΣ Εκεi στη ν Ε.ΛΔΥΚ υπήρχε ένα τμήμα 950 στρατιωτών από τοuς 

ono[ouς κάθε εΙ;ά_μηνο αντ ικαθ~:σταντο οι μισοί. Έφερνε ένα αpματα-

γωγό από την ,Αθήνα οπλίτες, nuρομαχ1.κά και εtόΦι.α.l<αι αuτή ήταν 

μια επιχείρηση βεβαίως γιατί ηλέγχοντ ο από τον ΟΗΕ και από τοuς 
! 

Τουρκωιύnριους, Άf/ταν μια επιχε ίρηση nou οπωσδήποτε ταλάνιζε την 

μονάδα 2-3 ημέρες, διετάρασt την ισop;Joniα, έφευγαν 500 άνθρωποι 

και ήρχ_οντ-ο sno κα1, διεσnώντο 01 διοικητικοί θεσμοι:. Και όλη αuτή 

την ε-:-::ιχεfρηση την ανελάμβανεοC#Qa5ιοικητής της μονάδας. 

Έτσι 1 λοιnόν1 την 16η ή την 17η Iouλ{ou 1δηλαδη1 μια ή δuο ημέpcς 

μετά το nρα'ί;ικόnημα ή την επιχείρηση-ας την πούμε όπως νομίζουμε-

ελήφθη μια διαταγή στην ΕΛΔΥΚ να προετοιμαστεί για να γίνει αυτή 

η αντικατάσταση. Επειδή ο διοικητής της F.ΛΔΥΚ ήταν νέος και κατά 

κάποιο τρόπο δεν είχε τις εμπειρίες μιας αντικαταστάσεως τέτοιας 
. ) 

τοu εισηγήθηκα να αποφευχθεί αuτή η αντικατάστc.ση εν όψει μn.λιcττα 

των διαφόρων nληpοφοριών, φημών , διαδόσεων που υπήρχαν προκειμένου 
) 

περί εχθρικής εnεμβάσεως. Η διαταγή μιλούσε περί αντικαταστάσεως 

Τp(τη δεν θυμάμαι καλά 
1 J 

http://nu??�a?1.??/
http://a?t??at?stc.s?/
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4/4 κ Φ.Τ. 22.10.86 

και θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια άσχημη ατμόσφαιρα στο στρατό-

πε δο και στην ΕΛΔΥΚ. Και. nολύ περισσότερο οι νέοι οπλίτες ο ι 

οnοίοι θα ερχόντουσαν1 δεν θα ήσαν σε ~έση να ανταποκριθούν όπως 
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(4Κ) 1/4 ΠΑ (Θ.Σ . ) 22-10 - 86 

Κα ί τοc ο δcοcκητής εcσηγήθηκε στο Αρχηγείο να μη λάβεc χώρα αυτή 

η αντcκατάσταση)δεν ςέρω γcα ποcό λόγο απεστάλεc ένα κλcμάκcο αςcω-

ματcκών1 όπως κάθε φορά καc εν συνεχεία αφίχθη το αρματαγωγό το οποίο 

έφερε τους οπλίτες . Αναγκαστί,καμε να κάνουμε αυτήντην επcχείρηση 

η:ν Παρασκευή 19 Ιουλίου . Ήδη από της 18 Ιουλίου η μονάς είχε 

αρχίσεc να ετοcμάCεc τους απερχομένους oc οποίοc βεβαίως απελύοντο 
1 J 

'$πρεπε να τακτοποcηθούν τα μεταφοpcκά μέσα κ . λπ . Τελcκά όλη η Παρα-

σκευή πέρασε με αυτή την εργασία να μεταβούν oc στρατcώτες στην 

k ~ Αμόχωστο7να παραληφθούν oc νέοc στρατcώτες 

Όταν επέστρεψαν το βράδυ της 19ης στο στρατόπεδο - δεν ςέρω 

ποcοί εκ των κυρίων εδώ έχουν γνώσεc αυτών των πραγμάτων- το στρατό-

πεδο καc oc μονάδες ετέλουν υπό μία cδcόμορφη κατάσταση γcατί εί χαν 

i 

έρθεc 500 οπλίτες που έπρεπε να πάρουν ατομcκά είδη καc πολεμοφόδfcα 

1 καc έπρεπε να κάν~Vμcα στοcχεcώδη αναγνώpcση στους χώρους που πεpcέ

_.\--- βαλαν το στρατόπεδο να γνωρίσ?hVτο δεκανέα , τον ανθυπολοχαγό κ.λπ . 

εν πάση πεpcπτώσεc δcανυκτέρευσα στο στρατόπεδο δcότc δεν ήταν δυνα-

τόν να γίνεc αλλ cώς καc δcανυκτέρευσε καc ο δcοcκητής . Στcς 4 . 30 ' 

του Σαββάτου 20 Ιουλίου ήλθε κάποcα πληροφορία στο δcοcκητήpcο ότc 

εχθpcκή νηοπομπή πλέεc προς τα Βόpεcα παράλcα της Κύπρου . Κάναμε 

~ 

http://?.?p/
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2/4 ΠΑ (Θ.Σ.) 22-10-86 

μία μικροσύσκεψη με το διοικητή και αποφασίσαμε να βγάλουμε τους 

οπλίτες από τους θαλάμους και να καταλάβουν τους χώρους της διασπο-

ράς 1 όπως λέγονται\γύρω από το στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ. Βγήκε λοιπόν 

ο κόσμος από το στρατοπέδο και άρχισαν να καταλαμβάνουν τους χώρους 

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι το 50% των οπλιτών δεν έχουν δει ούτε 

το στρατόπεδο. Ενώ κατεβάλετο αυτή η προσπάθεια στ ις 5 η ώρα έχουν 

φανεί τα πρώτα αεροσκάφη στη Λευκωσία σε μεγάλο ύψος . Στις 5 . 3 0'ή 

6 . 00' δεν θυμάμαι ακριβώς βομβαρδίστηκε το πρώτο η ΕΛΔΥΚ . Εάν βε -
1 1 

α ί~ δεν ε ί χαν κενωθεί ο ι θάλαμοι θα ε ίχαμε παρα πολλες απώλε ιε ς . 

Είχαμε μόνο μικροαπώλειες . Ο ομιλών τραυματίστηκε σοβαρά και δεν 

υπήκουσε τις οδηγίες της υγειονομικής υπηρεσίας να μεταβε ί σε κά-

ποιο νοσοκομε ίο και να απαλλαγεί των περαιτέρω αλλά κάθησ~. εκεί με 
/ 

τραύματα στο στήθος και με επιπτώσεις στην σπονδυλική στήλη και στα 

κάτω άκρα γιατί με είχε τινάςει μια βόμβα σε 10 μέτρα ύψος . 

Παρέμεινα λο ιπόν στο στρατόπεδο εννοώ στον περιβάλοντα το στρατό-
) 

πεδο χώρο και άρχ ισε μια προσπάθεια εγκαταστάσεως της μονάδος. 

Δηλαδή προωθούσαμε φυλάκια στείλαμε περι πόλους μεταςύ του στρατοπέΘΟι 

δου τη ς ΕΛΔΥΚ κα ι ενός θήλακος που λέ γ ετα ι Κ ι όνελ ι και ήταν απεναντί 

o·ίfΊrJ 
μας(Cιήρχε το στρατόπεδο της ΤΟΥΡΔΥΚ το οποίο έπρεπε να αναγνωριeΑ:i::ί 

~σ:ε~ύμε σε ποcά ~τ=η βρίσκ,τα, . 
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3/4 ΠΑ (Θ.Σ.) 22-10-86 

Στις 11.00' ή 12.ΟΟ'η ώρα nάντως τις μεσημβρινές ώρες 
J 

/ 
ελήφθη διαταγή αnό ΓΕΕΦ να ενεργήσει επιθετικώς η ΕΛΔΥΚ κατά του 

θήλακος Κιόνελι . Μετά το βομβαρδισμό του χώρου της ΕΛΔΥΚ είχαν 

αρχίσει να πέφτουν αλε~ιπτωτιστές στο θήλακα του Κιόνελι . Εμείς 

υπερκέίμεθα κάnως αnό το απέναντι στρατόπεδο. Ενδιαμέσ~ υπήρχε 

~ια κοιλάδα. /) 

d4t ,ςJivr( 
\,__ _ 

(4ΓΡ) 

http://12.??/
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(4ΠΑ) 

1/4 ΓΡ (r.π.) 22.10.86 

J22 
Άρχισαν λοιπόν να πέφτουν οι αλr.Ειnτωτισταί ,με τον βομβαρδισμό 

τηςΕΛΔΥΚ εμείς απαντήσαμε στα αεροσχάφη αλλά βέβαια μ'αυτά τα 
) 

υποτυπώδη μέσα που είχαμε,Και έτσι αυτό το θρυλούμενο "άρΕαρτε 

πυρ" που υπάρχει για τις ένοπλες δυνάμεις δεν υπήρχε δια την ΕΛΔΥΚ 

διότι η ΕΛΔΥΚ σας αναφέρω ότι αφ'ης ~βομβαρδίσθη στις 6 παρά 10 

ή 6 παρά 5 απήντησε στα αεροσκάφη αυτά 1 δεν είχε δε εν~παφή τμήμα 

εχθρικό ώστε να εΕαναγκαστεί να wχνει πυρά ή να ~ητήσειτην αδεια 
) 

για να αρχίσει πυρά. Η ΕΛΔΥ.ί< άοχισε πυρά από τις 6 η ώρα κατά των 

αεροσκαφών τα οπο ί α την εβομβάρδισαν. 

Στις μεσημβρινέ ς ώρες ,λοιπόν/ μετά από μία υποτυπώδη προετοιμαe-ί 

σία και με μία ενίσχυση από κάποιο ουλαμό αρμάτων η ΕΛΔΥΚ ενήργησε, 

μέρος της ΕΛΔΥΚ όχι όλη,κατά του θήλακος του Κιόνελt στο οποίο 

πλέον είχαν πέσει αλεΕιπτωτιστές και στο οποίο εί:.(ε συμπτυχθεί η 

δύναμη της ΤΟΥΡΔΥΚ. Βεβάίως η ενfργεια ήτο ανεπιτυχής, δεν ήταν 

δυνατόν να ήτο και επιτυχής όταν η τοποθεσία αυτή ήταν ισχυρό,ς 

οργανωμένη δηλαδή είχ<- τάφρο είχε συρματοπλέγματα ,είχε ναρκοπέδια 
1 

είχε τεχνικά μέσα, θέσεις μόνιμες δηλαδή μάχης οπλιτών και υπήρχε 

1 

και αυτή η λεγ μένη στο στράτευμα αεροπορικt υριαρχία , δηλαδ'ή 



235ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

2/4 ΓΡ 

ελήφθη αυτή η διαταγή , ότι δεν ήταν δυνα-::όν να γίνει αυτή η ενέρ-

γεια 7διότι ήτο καταδικασμένη να αποτύχει. Παρά ταύτα 1 διότι διετάχθη-

μεν ο διοικητής πλέον, εγώ δεν ήμουναδι . οικητής αλλά ήμουνα άμεσος 

σuμβοuλός του διότι κατά κάποιο τρόπο ήταν άπειρος ο κύριος Σuντα-

γματάρχης, με απώλειες τις οποίες δεν θυμάμαι τώρα σ'αuτή την πρώ
ι 

τη επίθεση συνεnτύχθη nάλι το τμήμα και πλέον είμεθα εν αμυντική 

εγκαταστάσει όnως το λέμε εμείς μέχρι τις(πρωϊνές ώρες οπότε ήλθε 
1 ' ,,_ 

nάλι μια νέα διαταγή αnό το ΓΕΕΦ να ενεργήσει η ΕΛΔΥΚ νυκτερινή 

επίθεση. Η νυκτερινή επίθεση είναι ένας ειδικός αγών)ο οποίος nροϋ-

nοθέτει ορισμένες npοεiJοιμασίες κάποια unοστήριςη στηρίζεται στον 
1 

αιφν ι δ ιασμό ~1/Q(..w:\ και αν δεν υπάρχει και κάποιος συντονισμός 
ϊ 

με τις nαραλλ1iλως ενεργούσες μονάδες ε ::να .·,καταδικασμένος; σε αnο-

τuχία. Παρά ταύτα έγινε και αυτή η εnιχειρηση, η ΕΛΔΥΚ ενήργησε 
1 

εμείς στο στρατό κατά μέτωπο δεςιά καιαριστερά ήταν 
Ι 

πλαισιωμένη από δύο τάγματα, οι διοικηταί των μονάδων αυτών ή τα 

προϊστάμενα φυλάκια θα σας αναφέρ&.;νότι έγώ ες όσων γνωρίζω δεν , 

εκινήθησαν αυτά τα δύο τάγματα της Ελληνικής φροuράς,η ΕΛΔΥΚ 

έφθασε μέχρι των θέσεων 1 ορισμένα άρματα μάχης,αuτά τα άρματα 

που διέθετε εκεί 

11 δι~στ~~α/Flαδή \v ~~ι 

ροuρά έμειναν στον ενδιάμεσο τοπικό 

ν και του Κιόνελ~ 
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Εκεί διήλθε όλη την νύκτα το τμήμα~χρι των nρωϊνών ωρών όπου 

επενέβη η εχθρική αεροπορία και αναγκάστηκε πάλι το τμήμα να 

συμπτυχθεί και να έλθει στις θέσεις του . με νεκρούς αυτή τη φορά 

και α[ιωματικούς δυστυχώς και οπλίτες. Αυτή ήτο η 20η. 
1 ) 

Την 2 1η επανήλθαν οι οπλίτες ο ι οπο ίοι είχαν αναχωρήσει 
1 

την 19η με το αρματαγωγό από την Αμμόχωστο,το αρματαγωγό διετάχθη 

~~\ ι 
όπως μαθαμε εκ των υστέρων και ~οβίβασε ειt~την Πάφοrαι οδικώς 

πλέον ήλθαν στην ΕΛΔΥΚ αυτοί οι οnλίται οι οποίοι είχαν αναχωρήσει 

και οι ono ίο ι , είχαν το απολυτήριο στην τσέπη τους. 

Και έπρεπε αυτοί nα.λι να ενταχθούν σε μονάδες και πάρουν οπλισμό 

J 

ο οποίος οπλισμός δεν υπήρχε βεβαίως διότι η μονάς έχει ορισμένα 

όnλα 1 τα οποία είχαν παραλάβει αυτοί nουrους αντικατέστησαν)αντίςοοες 
συνθήκες. Εν πάση περιπτώσει τους εντάςαμε τους οπλίτες εκεί στις 

διάφορες μονάδες 

Την 2 ~η δεν έλαβε κάποιο άλλο γεγονός χώρα αυτή την μέρα. 

Την 2lη ττρος την 22α αφίχθησαν αυτά τα αεροσκάφη τα οτωία nροσε

' 
nάθησαν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο και με τα γνωστά αnοτελέσμα-

τα, δεν έχω άμεσο γνώμη διότι δεν ήμουνα πλησίον αλλά από πληροφορίες 
1 

μετά 1 έι:.fJα;;;(τερρήφθη 

.JJ'd (4ΕΖ) 

αι εβλήθη~άλλο ένα έως δύο . 

\.. 

http://na.??/
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(4ΓΡ) 

~~~-~~~---~~~~----~~~~~~~~Ji~ 
Και φθάνουμε βi;βαια στην 22α του μηνός όπου πλέον εμε ίς 

; ,J 

εν πάση αληθεία1 αναμέναμε με πολύ λαχτάρα την κατάπαυση του 

πυρός διότι ο αγών ήταν άνισος ,ια ι τα πεpιθώρια ήταν π.άρα πολύ 
ι 

π.εριοpισ).ι.ένα. Και η κατάπαυση βέβαtα διετάχθη ,,1 νομίζω την 4'η αττο-

γεuματινή από μέρους μας αλλά η Ηατάτταuση δεν ετηρήθη αττ6 τους 
Ι 

αντιπά.λ ους με ατ.:οτέλεσμσ. το στρατόπεδο και οι χώροι γενιχώς τη ς 
-' Ι 

ΕΛΔΥΚ 1 να υφίστανται βομβαρδ ισμούς από αεροπλάνα ΚcXL πλέον απ6 

άλλα όπλα που είχαν αποβιβαστεί όπ.ως και τις προηγο 1/1μενες ημέρες_ 
Ι 

Δεν uπήρ!;ε καμια διαφορά δηλαδή με τηνκατάπαuση του πυρός. 

Η χατάπ.αuση του πυρός εφηρμόοθη απ.6 -μας, Το βράδυ δε της 22ας 

προς 23η 1 τ·σ. τμήματα, 'ι'ης ΕΛΑ'\'::Κ σε· αμυ,νΤική δυάτα,F,η πλέο\ ει')έ-χθησαν 

μια νυκτερινή επ.6θε.ση πολύ 4σχuράς ·μορφή ς που πρέπει να ομολογήσω 
1 

τώρα εδώ ό'l:ι -χάρις σ'ι'Qν ηρωϊσμό ΤΟ ση;ρα,τόπεδο αυτό και όλος ο 
Ι . f 

περιβάλλιιιν -χώρος σuνεκρα,Τήθη δι. όΤυ, παρά τι· ς παρακλήσεις μας δεν 
. 1 

εδόθησαν πυρά uττοστηp4,ί;εως από μέρους ·μας , Δεν έβαλε το πuροβο-

λι,κό -δεν ςέρω ,γιατι-εν α,ντι,θέσει βέ.βα.ια μ'αuτούς π•ουειχαν όλα 

τα μέσα στη διάθεσή rrou ς 1 π.ληy αρμάτων που α,υτό το βράδυ δεν χρησι-

-μοττο ι ησαιγ, ,, 'ΕΤσι πέρασε κα ~ η 23η 1 η 24η, Διαaέσαμε ττλι!:ον κάτι 

ιf ' ·μικροτμήματα εκεί 

cift- GJv~ 
Της εθνικής φρουράς 

/ 

http://?p.??/
http://ep.6?e.s?/
http://�?.�a.?a/
http://p.??/


238 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»
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--------------------------22 6 V Jτ~,ιΟ-.,, G' -.~1 / 
λόχαt αρχικώς και εν συνεχεια διλοχε!ιες και νομ(~ω 13 ή 14 του 

' r 

~ μηνός~~ μετετ~θην διότι με το κλιμάκι,ο της αντικαταστάσεως 

1" τότε ,εί.χε αφι,χθεί. επι)tεφαλής κάποι,ος α.ντισυνταγματιπpχης~t:αυρουλό-

ττουλος ~ οποίος ε[χε εντολή να με αντι,καταστήσει, διότι ειχα σuμ~ 
( 

πληρώσει, κcι.ι, τη 2zτί,α. Ανέλαβε τ-ην υποδιοί,κηση της; ΕΛΔΥΥ. και. 

εγώ ανεχώρησα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης}. Τελειώσατε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Γ ι,α τα ει,ς Κύπρον δι.αδραμα:τι,σθέντα ναι,. 
. Ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χp(στος Μπασαγιάννης), Θα σας παρακαλούσα να μου λέγατε 
/ 

στις 13/7 ε ί.πατε ότι ο κύρ ι,ος ΓεωΡΎ [τσης σαςε ί,πε πως πρόκειπαι, 

να γί,·vει, το πραf,ικόπημα, 

ΜΑΡΤΥΣ. ΣΗς 1 3/7 εδόθη πλέον η δια'ι'αιγή η τελι,κή . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ{στος Μπασαγιάννης), Πότε το πρώτον, σας ειχε πει ότι 

πρόκε1.,τ0.ι να -γίνει, πραf,ικόπημα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Νομί,ζ;ω ότι ήτ-αν 10, 11, 9,δεν θυμάμαt; ακριβώ~. Πρέπει, 

ΤΊΡΟΕΔΡΘΣ (Χρίστος Μπασαιγιάνyηςί , Εσεί,ς καλέσατε σύσκεψη των 6uοι -

κητών των τα;γμάτων που ή")αν υπό τας διαταγάς σας και, των ετιι τελώΨ 
.,) 

,ΜΑ'ΡΤΥΣ. Τότε; 

iΡΟ~ος Μπσ,σα;J:... πότε καλέσατε; 

) 

http://e?.?e/
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3/4 Ε7,. Μ.Α. 22.10.86 

ΜΑΡΤΥΣ. Εγώ αυτή τη δουλε:Lά η οτωία εCν.αL καL υποχρέc:Jση του 
1 

δLΟLκητού να την κάνε:L 1 τηνέκανα αφού έλαβα ~ην τε:λLκή δcαταγ:Ί: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜπασαγLάννης) Δηλαδή στcς 13 του μηνός. 

ΜΑΡΤΥΣ. Στcς 13 του μηνός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγcάννης) , Καc όλοL συνε:φώνησαν; 

ΜΑΡΤΥΣ. Ουδείς δcεφώνησε: , Και όχc μόνο αυτ61 αλλά πρLν εmι,νήσουν 

1 
τα τμήματα τη Δευτέρα κατά τις 7,30 η ώρα συγκc::'\!Ιτρωσα όλους ψους 

1 

ας ιωματ L κούς .. ~ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ ιστος Μπα,σα;γ cά,ννης) , Πότε:; 

' ΜΑΡΤΥΣ, Το π:ρω ι της Δευτέρας πε:p L '1."ην 7ην τη 7 , 3 Ο 1 • Δεν Ρ,έ,ρω 

αν το αναφέρω εκε ι ε (να,ι ,μcα λεπτομέρε ι;α καL τηναναφέρι,) εδώ 
Ι 

δ1οότL ό,τL εyένε·cι;ο με:Η\ την 13η του ,μηνός ήΊ1αν διαφανή και, είχαν 

πάρε: c ΊJη μορφή ,μιας ε:·π, ι,,χε: ι,,ρήσεως , Και. εγώ έκανα αυτά. τα οποία 

λένε: οι καν ον cσμο ι., Ουδ ε: ι:, ς δLε:φώνησε: κύρLε Πρόεδρε:. , , 1 

ΠΡΟΕ.ΔΡΟ~ (Χριστος Μnα,σαγ Lάννης) , Συνε:ψώνησtι..vμε: το π:rα>"ι,κόπημα δηλα 

δή . . . r 

1 ', 
ΜΑΡΤΥΣ. ,. .Δεν ςέρω αν συνε:φώνη_σQ.Υ, Δε;ν δι,_ ε;φώνησε: κανε:· 1,;ς. Στη συγχέ-

nου 

'Jτ•rωση που ε:~χε: κάνει, ο κύριος Γε:ωργίτ;U-ης,/ήταν π:αρών,αν θυμάμαL 

καλά 1κά.πο ιος α.ντLπρόσω11;ος των τεpωρακισμένων1 ή_ταν ο κύριος 

Κομπόκης 1 νομCζω πως ή_;vαν ο κύρ c ος Παπαγcάννη1δ ε: ν 

άλλο~εκeC δceτυπώ8ησαν δcsφων(cς.4 

http://??.p?/
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--------------------------- ;22f 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ ιάννης). Ο πλοίαρχος ο Παπαγ ιάννηςί 

ΜΑΡΤΥΣ. ο πλοίαρχος ο Παπαγ 1..άννης. Μάλι.στα. Νομ ί[ω δεν θυμάμαι. 
/ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγι.άννης). Αυτό ήταν με σας προσωπι.κώς , 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι προσωπικώς. Δεν με φώναf,ε εμένα προσωπι.κώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Ήλθε εκεί καL σας πήρε ιδ ιαι.τέ-

ρως ... 

MAPTYr. Όχι. . Εκλήθημεν σε κάποια έδρα μονάδος που δεν θυμάμαι. 

αυτή τη στιγμή no6 ήταν, Νομί[ω ό L. ήταν σε μι.α μοίρα καταδρομών 

περι.οχή της Λευκωσ(ας . 

http://?a?.t?/
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Εκεί πλέον έδωσαν προειδοποιητική διαταγή. Η προειδοποιητική δια-

ταγή, προηγείται της τελικής και της προπαρασκευαστικής. Δηλαδή 

λέμε στους διοικητές να έχετε υπόψη σας ότι μετά 2 ημέρες &α γίνει 

μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύ&υνση 1 με αυτές τις δυνάμεις. Δί-

νουν ορισμένα στοιχεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγιάννης). Στο γραφείο του διοικητή της ΕΛΔΥΚ 
/ 

του κ.Νικολαίδη1 τον οποίο εσείς αναπληρούσατε, έγινε σύσκεψη με 

τους επιτελείς σας; 

ΜΑΡΤΥΣ. Βεβαίως. Έχω και τα ονόματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγιάννης). Ήλ&ε μία φορά ο κ.Γεωργίτσης με 

τους επιτελείς του, σας είπε αυτά τα πράγματα και κάνατε και εσείς 

ειδική σύσκεψη 1 στις 13 του μηνός με τους επιτελείς. 

ΜΑΡΤΥΣ :· . Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγιάννης). Είπατε για το πραtικόπημα που 

επρόκειτο να γίνει. Τον καθορισμό της ώρας στις 8.15' ποιός τον 

έκανε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Στην Κύπρο δεν . έλαβε χώρα καμιά απολύτως προπαρασκευαστική 

εργασία. 'Ολα αυτα ήλ&αν από την Α&ήνα. Εγώ αυτά τα έμα&α στις t 

έφερε ο ταγματάρχης Κοντώσης προ-

τότε,ότι είχε απομνημονεύσει και 
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J30 
κάτιοιο διάγγελμα και για κάτι τιρόεδρους. Εγώ δεν συμμετείχα 1 γιατί 

ήμουν στην ΕΛΔΥΚ. Αυτά έλαβαν χώρα στο αρχηγείο ΓΕΕΦ, αλλά από 

ακριτο.μ11§ιες τα .μάθαμε αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μτιασαγιάννης). Το 8.15' το έφερε ο Κοντώσης από 

την Αθήνα, ή έφερε προγενέστερη ώρα και την άλλαςαν; 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν ςέρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μτιασαγιάννης). Στις 13 του μηνός σας ελέχθη το 

8.15' από τον κ.Γεωργίτση; 

ΜΑΡΊΎΣ. Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μτιασαγιάννης). Το σχέδιο άμυνας της Κύπρου τί 

1τιρόβλετιε για το ρόλο τιου . έτιρετιε να τιαί!;ε ι η ΕΛΔΥΚ στην Αθήνα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Τα σχέδια ετιιχειρήσεως, κύριε Πρόεδρε, ότιως λέγονται 1 ανε-

!;άρτητα αν είναι α.μυνης. ή ετι ιθέσεως, συντάσσονται, τιροτιαρασκευά-

ζονται στη διάρκεια της ειρήνης. Και τώρα όλες οι μονάδες έχουν 

σχέδια. Βέβαια, εγώ δεν είμαι εκείνος τιου θα σας τιω τιοιά είναι 

τα σχέδια, γιατί δεν τα ςέρω, γιατί δεν είμαι αρμόδιος, ήμουν 

υποδιοικητής της ΕΛΔΥΚ, αλλά θα σας πω για το ρόλο της ΕΛΔΥΚ 

θα σας τι~ ότι στα σχέδια η ΕΛΔΥΚ ήταν γενική εφεδρεία στο ΓΕΕΦ, 

μα.ζί με άλλες μονάδες. i χαν~, μ(α μο(cα κα 

'μαι καλά, ήταν και ένα τάγμα μη-

γιατί έχουμε διαβάσει 50 

http://�a.??/
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J.,3i 
σχέδια στη ζωή μας. 

Πάντως η ΕΔΔΥΚ ήταν γενική εφεδρία . :,; και η γενική εφεδρία 

έχει αποστολή να εςαπολύσει αντεπιθέσεις όπου η εκάστοτε απειλή 
Ι 

το απαιτεί. 

Αυτά είναι προκαθορισμένα προς Πάρνηθα, προς Πεντέλη ή 

προς Υμηττό, αλλά προπαρασκευάζουμε και μελετάμε τα μεταφορικά, 

τα πολεμοφόδια κ.λπ. Και όταν ετιιστεί η στιγμή, ανάλογα με την 

απειλή που θα δημιουργηθεί, ο. έχων το γενικό πρόσταγμα, ο διοι-

κητής του ΓΕΕΦ εν προκειμένω, διατάζει τί θα γίνει. 

Η ΕΔΔΥΚ ήταν γενική εφεδρία του ΓΕΕΦ στα σχέδια ετιιχει-

ρήσεως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ~πασαγιάννης). Σας δ . ιέταςε το ΓΕΕΦ συνεπ&:ς να 

βγείτε σε χώροτ.:ς διαστιοράς; 

ΜΑΡΤΥΣ. Η έςοδος οπλιτών στους χώρους διασποράς είναι καθήκον 

του διοικητού. Γιατ( εμείς αφ'ης στιγμής πήραμε πληροφορία. ότι , Ι 

πλέει εχθρική νηοπομπή προς τα βόρεια τιαράλια, δεν ήταν αναγκαίο 

να ζητήσουμε έγκριση.\ιαι η . έςοδος στους χώρους διασποράς είναι 

μια ενέργεια 1-2 ωρών 

δ 
, , 

f'Ί υσμενεις επιτ;ωσεις. 

t ~ 
αδικαιολόγητος δεν θα είχε 

Ι 
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.2 32 

Δεν ςέpω εάν ο κ. Νικολαϊδης συνεννοήθηκε νωρίτερα με τον 

κ. Γεωργίτση,()ταν με ςύτινησε εuένα ο διαf\ιβαστής και μου είτιε ότι 

π.ρέnει να ττάρουμε ένα σήuα τιου έλεγε αυτά τα ττpάγματα t;ύr.:νησα τον 
l 

διοικητή. TL θα κάνουμε; Να βγάλουμε τους οπλίτες από τους θαλάμους. 

Δεν ε(ναι δυνατόν να μείνουν οι οτιλίτες στονθάλαμο όταν έχουμε αυτές 

τις nληpοφοοίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος 1'1τιασαγ ιάννης) : Εάν δεν είχατε την έμττνευση εσe ί ς 

και ο κ. Νικολαϊδης που ήταν ο διοικητής να διατάςsι τελικώς ... 

ΜΑΡΤΥΣ: Θα είχαμε ατιώλειες. Πάντως εγώ δεν διεκδικώ έμτινευση. Με 

τον δί,οι1:ητή μου τα είπαμε αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης) Εάν ο κ. Νικολαίδης δεν είχc αυτή 

την πρωτοβουλία, η ΕΔΔΥΚ θα θρηνούσε πολλά θ(,ματα 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως θα θρηνούσε. 'Εχουμε παραδείγματα άλλων μονάδων που 

και ο διοικητής της μονάδος αντισυνταγματάρχης . ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μτιασαγιάννης): Την πληροφορία τιως έίχσ.ν αρχίσει 

να κινούνται προς Κύττρο τα μεταγωγικά σκαφη της Τουρκίας, την είχατε 

μόν~ εσ~ίς ή την είχε και το Γ.Ε. Ε . Φ. και όλος ο κυττpιακός λαός_;· 

ΜΑΡ~ί'ΥΣ : 

Δεν το ςέρω τον κ. Νικολαίδη έκτοτε. Δεν ςέpω 

εάν η~διαuτ, :γ~i~ήταν Jι,.,, ι v, 
'--1""! . ' ,· 

ι, 

ατιό την δεν με ατιατά η μνήμη μου, εκ των 
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υστέρωΎπληροφορήθηκα ότι~ διQταγή αυτή είχε προέλθει απο το κλιμάκιο 

της ΚΥΠ της Κύπρου, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Την πληροφορία, όχι τη διαταγή. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, τη ν πληροφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγιάνυης) Αλεξιπτωτιστές πέσανε στην περιοχή σαι 

ΜΑΡΤΥΣ: Στην περιοχή μας όχι . Όταν ομιλώ περί ~ιόνελι, αναφέρομαι 

σε μια απόσ,rαση δύο ίσως και παραπάνω χιλιομέτρων. Τους Βλf.πα',lε όμως . 

Δηλαδή ε ί ναι ένας &!i/λακας ποu λέγεται 1{.ίόνελ ι ατtο την περιοχή .Αγύρτας, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαyιάννης): ΆΗταν μέσα στα πλα{σια του βεληνε-

κούς του δικού σας οπλισμού; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Όπλα ε υ θυτενούς τροχιάς, πολυβόλα, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ !Χρίστος Μπασαγιάννης): Ό,τι είχατε 

ΜΑΓΤΥΣ: Δεν~ίχαμε εμείς όπλα. Εμεις είχαμε κάτι αντιαρματικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Άλλες μονάδες είχαν όπλα αυτού του 

βεληνεκούς; 

ΜΑΡΤΥΣ: Άλλες 1.ιονάδες,απ' ό,τι βλέπαμε,το πυροβολικό έβαλε στις 

περsοχές ρίψεως των αλεςιπτωτιστών. εν ξέρω ποιες μοίρε ς αλλά πάντως 
ι 

http://?f.pa/
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23~/ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης) Αnό την αρχή έβαλαν; 

Ή τους έβλεπαν τους αλεΕιnτωτιστές να πέφτουν και ζητουσαν 

έγκριση αnό το Α.Ε.Δ. για να κτυπήσουν; 

J,:lAPTYΣ; ΝQμίζω ότι δεν έβαλαν αnό την nρώτη στιγμή nου 

άρχισαν να nέφτουν οι αλεΙ;ιnτωτιστές. Δηλαδή αnό τις 6 η ώρα 

Βεν έβQλ.q:ν. 

JΙΡΟΕΔΡΟΣ (,ΧρίστοςΜnασαγ ιάννης) : Και ζητουσαν έγκριση αnό το 

,ΑΕΔ γι,α να βάλουνε,τουc αλεΙ;ιnτωτιστές; ! , 

J1ΑΡΤη;.: Ε_μείς ό.χι. Ες όσων ήκουσα μετά ζητούσαν αnό το 

ΓΕΕΦ. 

ΊΙΡΟΕΔΡΟΣ (.Χρίστος Μnασαγ ιάννης); Ε.ίnατε ι:'~τ ι υπήρχαν φήμες, 

διαδόσεις ότι · επίκειται τουρκική ει,σβολή. Ήταν ηυκνές οι 
1 

πληροφορίες αυτές; Ερχόντουσαν η μία μετά την άλλη; 

ΜΑΡΤΥΣ; Οι ττληροφορίες δεν ήρ:χοντο στην ΕΛΔΥΚ, ήpχοντο 

Gτο ΓΕΕΦ και αnό το ΓΕΕΦ μας διαβιβάζοντο. 

ΠΡΟΕΔ:ΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγ ιάννης) Όχι αττό μέρους της ΚΥΠ 

ΜΑΡΤΥΣ: Γενικώς, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαyιά.ννης): Ο κόσμος εκεί δεν ανησtιχούσε 

nως εττίκε~ται τουρκική 

~ MAnl,~ε Πρόεδρε, περί εnικειμένης ει,σβο : 

http://?.??/
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------------------------- J3.s" 
λής, άλλοι μιλούσαν περί ασκήσεως,αλλόι μιλούσαν περί εκφο-

βισμού. Οι Κύπριοι ε(χαν και κάποιες εμτιειρίες ατιό το τιαρελθόν 

κα,ι, το συνδύαζαν. Και άλλοτε είχε γίνει αυτό και δεν έγινε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ {στος Μπασαγ ιάννης) : Ξέρετε εαν το ΑΕΔ ατιό εδώ 

έλεγε στο ΓΕΕΦ να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, ότι τιρόκειται 

'11ερί, α,ο-κήσεως εγκεκριμένης μάλιστα από το ΝΑΤΟ; Ακούσατε 

τ έ τοια τφάΎματα τότε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Διεθόθη τότε και αυτό, αλλά δεν έχω ιδία αντίληψη. Δεν 

το ειττε δηλαδή κάποιος εμένα. 

Π,ΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Ηπασαγιάννης): Εσείς στην έκθεσή σας λέτε~ 

εκ της θαλάσσης και του αέρος 
εγκαίρως και καταλλήλως η έκβα

/ 

f:'J της εχθρικής εισβολής δεν θα ήτο επιτυχής ή τουλάχιστον θα 

εξανάγκαζε τον εχθρό✓ εις αλλεπαλλήλους τιροσπαθείας και αγώνας 

nολλώtμερών με ηολυnλη3 στέραc απωλε(αc . Αυτό ε(να, το 

c(n;;;f 
(4σ). 
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ΜΑΡΤΥΣ : Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) Να σας ρωτήσω και εγώ για ένα 

άλλο πιθανόν συμπέρασμα. Το πραΕικόπημα συνετέλεσε στην κατάληψη 

της Κύπρου , στην επιτυχή έκβαση της ενεργείας αυτής της Τουρκία~ 

ΜΑΡΤΥΣ: ΥπήρΕε μία επίπτωσις οπωσδήποτε , Οι μονάδες είχαν κάποια 

μεταφορά , είχαν κάποια καταπόν t4ση, αλλά εγώ πιστεύω ότιfέγινε 

η απόβασις οι μονάδες είχαν αποκατασταθεί τουλάχιστον εΕ'όΟΊ.ιν γνω-

ρίζω εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαfιάννης): Και ημύνθησαν . 

ΜΑΡΤΥΣ : Ημύνθησαν . Τώρα στον τομέα της Κυρήνειας εγώ δεν έχω 

ιδίαν αντίληψη . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγιάννης) : Δεν έχετε ιδίαν αντίληψη , αλλά 

δεν ενδιαφερθήκατε να μάθετε από τους συναδέλφους σαςj 

ΜΑΡΤΥΣ : Να σας πώ τι άκουσα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγιάννης) Βεβαίως . Τι ακούσατε από τον 

~ ,t- κύριο ΝικολgU~'1τι ακούσατε από τους κυρίους συναδέλφους σας , από 

τον ίδιο τον κ . Γεωργίτση ) ιJ\πό όλους τέλος πάντων. Δεν είναι δυνατόν 

για όλα τα πράγματα. ΕΕετάζουμε αυτή 
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Τη στιγμή έναν αντισυνταγματάρχη του Ελληνικού στρατού , έναν 

nλην των όσων ε ί δε 

ανώτερο αςιωματικό . Οφείλει νομίbω να ςέρειl(""σρισμένα πράγματα. 

Έτσι νομίbω εγώ. Γιαυτό σας το λέω. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε; εγώ είμαι θιασώτης τη ς εnιτροnής σας . 

'Εχω αnευθύνn.και επιστολή nρος τονΊύnο και bητώ να ανοίςa αυτός 

ο φάκελος 1 διότι ήμουν κατά όλης αυτής της ιστορίας .και θέλω εν 

nάσ(;1, τιμή να βοηθήσω την εnιτροnή σας, Αλλά θέλω αυτά τα οnοία 

θα καταθέσω να είναι εΕ'ιδίας αντιλήψεως . Άλλοι μου είnαν ότι 

οι Κύπριοι nροσεnάθουν να βρούν ένα τρόnο να αποχωρήσουν και να 

φύγουν , άλλοι μου είnαν ότι nολέμησαv1 υnήρχε μία κλιμάκωση στην 

προσφορά κατά τον nόλεμο ΕΛΔΥΚ μοίρες καταδρομών , υnόλοιnες μονά·:.,. 

δες. Αυτή ήτο η φημολογία. Ες'ιδίας αντιλήψεως δεν μnορώ να σας 

καταθέσω. Η ΕΛΔΥΚ εnολέμησε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μnασαγιάννης) : Δεν σας αμφισβητώ τίnοτε αnό αυτά' 

τα 

που λέτε , ούτε και μπορώ να σας(αμφισβητήτω διότι εγώ δεν είμαι 

δικαστήριο για να βγάλω απόφαση . Σας λέω 1 κύριε Παπαγιάννη , εσείς 

ως ΕΛΔΥΚ μένετε ικανοποιημένος αnό την δράση της ΕΛΔΥΚ στο διάστη-

μα αυτό · ~αι στο πραςικόπημαj 

ικανοποιημένος και ήμουν αηδιασμέ-
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νος αν εnιτpέnετε η έκφpαση . Δεν ήθελα εγώ , αλλά δεν μnοpούσα. 
ι 

Δεν υλοnοιείτ~, 1 κύpιε Πpόεδpε 1 η άpνηση του αΕι~ματικού. Η nαpαίτη-

ση του αςιωματικού δεν υλοnοιείτε στην npάςη ενόψη μιάς οιασδήnοτε 

~ εnιχειpήσεω~.ι.-~όψjι της f:ιpι'ισΤΙ\;. Πώς nαpαιτείται ο αςιωματικός; 

-------ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χpίστος Μnασαγιάννης): tμείς nou δεν είμαστε αςιωμα-

τικοί 1 κύpιε Παnαγιάνηιεντυnωσια~όμαστε αnό ένα npάγμα. Λέμε ότι 

ο αςιωματικός υnοχpεούται να εκτελεί τις εντολές των ανωτέpων του 

απpοφασίστως κλn. Αυτό είναι σωστό. Αλλά εδώ nέpα βλέnουμε ότι 

γίνεται το κίνημα της 21ης Αnpιλίου και δεν σnάει μύτη, fnιοpκία 

εκεί. YnήpJε ένας όpκος των αςιωματικών , δεν είναι έτσι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χpίστος Μnασαγιάννης): Ο οnοίος όpκος δεν έγινε σεβαστός. 

Μάλιστα φθάσαμε εδώ σ · αυτή την αίθουσα και σ·αυτή τη θέση nou κά-

θεστε εσε ίς 1 να μας nεί κάnοιος ότι μετείχε στο κίνημα και ότι ήταν 

υnασnιστής του Υnουpγού της Εθνικής Αμύνης, npoς γενικήν κατάnληςην. 

Ήταν υnασnιστής του Υnουpγού Εθνικής Αμύνης και τον άφησε και ,κόι-

μόταν Λοιnόν1 μιά εnιοpκία εκεί 1 χωpίς αντίpηση. 

Δεύτεpη εnιοpκία μετά στις 25 Νοεμβρίου . 

:'~ΜΑΡΤΥΣ: 
(, 

Ι 
V 

W ' στην ~;ν υπήρCe εnιοpκία. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ' (Χρίστος ΜπασαγLάννης): Υπήρςε κάτL χεLρότερο ίσως. 

+- Στην Κύπρο πάτε r'το ΓΕΕf ,κυp'ίι~· ς--~αλλά καL σεLς I γLα να στηρίςε-

τε μLά Κυβέρνηση ενός τμήματος του ΈθνουςJ ανεςαρτήτου κράτους; 

το οποίο είναL τμήμα του ελληνLκού έθνους . Πάτε να στηρίςετε εκεί 

κάτω αυτή την κατάσταση καL να αμυνθείτε της Κύπρου.k'αL εσείς 

εκεί τL κάνετε; Ασχολείσθε με το πώς θα δLώςετε τον ΜακάρLο, fτσL 

δεν είναL; 

ΜΑΡΤΥΣ: ΌχL κύρLε Πρόεδρε. 
Ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος ΜπασαγLάννης): Πώς όχL; ΓLατί εδώ στην έκθεσή 

σας μία μακρά έκθεση την οποία βεβαLώσατε προηγουμένως, αναφέρε-
J / 

τε ως αίτLα αυτής της καταστάσεως - να δείτε πώς 7α χαρακτηρί6ετε 

μάλLστα ·+t-- ότL είχε δημLουργηθεί το αί τ~]Θ. στους Έλληνες αςLωματL -

κούς που υπηρετούσαν εκεί , ανησυχία πLκρία1 απαγοήτευσης, 

αβεβαLότης, προβληματLσμός καL γενLκώς πολλές υποψίες περί της 

εςελίςεως των εν λόγω 
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ΜΑΡΤΥΣ. Έτσι ήταν, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ ίστος Μnασαγιάννης). Είχαν δημιουργηθεί 1λοιnόν 1 όλα αυτά 

τα πράγματα. 

Και λέτε,ότι μία αnό τι ς αιτίες ήταν η απαίτηση του Αρχιεnισκό-

nου να επ ι λέγει τους εφέδρους αςιωματικούς. 

Ποιος ήταν αρμόδιος να κάνει αυτή την επιλογή; 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν κατάλαβα καλά τί είπατε κύριε Πρόεδρε. 
Ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Λέτε ότι μία αnό τις αιτίες 

της ρίςεως μεταςύ Ελληνοκυπρίων και Κυπριακής Κυβερνήσεως, ήταν η 

απαίτηση του Αρχιεπισκόπου να επιλέγει τους εφέδρους αςιωματικούcJ 

δηλαδή τους υποψηφίους Ελληνοκυπρίους αςιωματικούς και όχι το ΓΕΕΦ. 

Ποιος ήταν ο αρμόδιος; 

ΜΑΡΤΥΣ. Αυτό καθορί~εται αnό διαταγές κύριε Πρόεδρε . Εμένα ρωτάτε; 

Είναι αρμόδιο το ΑΕΔ . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Παρακαλώ. Δεν ςέρετε εσείς αν ήταν 

αρμοδία η Κυπριακή Κυβέρνηση να ορ ί~ ε ι τους εθελοντάς; 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι . Εγώ ήςερα ότι ήταν αρμόδιο το ΓΕΕΦ και το ΓΕΣ εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ ίστος t1nασαγ ιάννης). Το ΓΕΕΦ δεν είχε nάε ι ως κατακτητής 

είχε πάε ι εκεί το ΓΕΕΦ; Δηλαδή η 
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' ανεςαρτησία της Κύnροu nou βρισχόταν τότε; Η ανεςαρτησία του Κunρια-

χού Κράτους nou βρισχόταν, όταν τους εφέδρους αςιωματιχούς τους εnέ-

λεγε 1 όnως λέτε εσείς,το ΓΕ~~χαι όχι η Κunριακή Κυβέρνηση; 

ΜΑΡΤΥΣ . Αυτό το καθόρι~αν οι διαταγές , κύριε Πρόεδρε, Καλούμαι τώρα 

εγώ να nω γιατί ο Αρχηγός του ΓΕΣ είχε κάνει αυτή τη διαταγή κύριε 
/ 

Πρόεδρε; Εγώ ήμουν Αντισυνταγματάρχης. Αν θέλετε , το λέγω, καχώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννη ς ). Καλείστε και εσείς να μαs nείτε, 

γιατί και εσείς και εγώ και ο χάθε έλληνας ; αν θέλετε,ςέρει-και nρέnει 

να ςέρει-· ότι αυτό ήταν θέμα της Κunριαχής Κυβερνήσεως κατ'αρχήν. 

Σuνεnώς εάν ο Μακάριος διεςεδίκει τα δικαιώματα της Κunρια-

κής Κυβερνήσεως έναντι του ΓΕΕΦ δεν ήταν%ιτία το ότι ο Μακάριος τα 
/ Ι 

διεςεδίκει . Ήταν η αιτία - nρέnει να ήταν- ότι το ΓΕΕΦ ηρνείτο 

αuτ(ά. τα δικαιώματα της Κunριαχής Κυβερνήσεως. Λυτό ήταν δικαίωμα. 

ΜΑΡΤΥΣ. Αυτό είναι nαραnάνω μλλά δεν μnορώ να το βγάλω εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Δεύτερον 1 λέτε ότι συνετέλεσε ο κιτρι-

νισμός του Εθνικού Τύnοu-και μάλιστα ~ κιτρινισμός του Ελληνικού 

Tύnou και των κunριακών χuβερνητικών εφημερίδων-ο οnοίος Τύnος nοικι-

λοτρότwς nροσέβαλε 1κατηγοροuσε και συκοφαντούσε τους Έλληνες αςιωμα-

}f'τικούς και αnα/)τούσ4τη ταχεία 

--~ (λλfi7 
1 

αnομάκρuνσή τους αnό την Κύnρο. 
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ΜΑΡΤΥΣ . Έτσι ήταν δυστυχώς , κύριε Πρόεδρε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννη ς) . Τί συκοφαντία ή τανε ; Ότι nάτε να 

ανατρέψετε το Μακάριο; Αυτή ήταν η Ηατηγορία ; Ήταν συκοφαντία αυτό 

κύριε μάρτυ ς ; 

ΜΑΡΤΥΣ. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα δ ι αχωρισμό , κύριε Πρόεδρε,ότι ο ι 

υnηρετούντες στην Κύnρο αςιωματικοί δεν εσχεδίασαν .... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Δεν εσχεδίασαν ; 

ΜΑΡΤΥΣ. Έτσ ι nιστεύω εγώ. Εγώ nιστεύω--και γι·αυτό άλλωστε αnέτυχε-

ότι δεν εσχεδιάστηκε τίnοτα στην Κύnρο , ούτε εμελετήθη τίnοτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Δηλαδή εσυκοφαντούντο οι Έλληνες 

αςιωματικο ί αnό τον ΚυnριαΗό Τύnο ή φερνόντουσαν έτσι ο ι Έλληνες 
/ 

αςιωματικοίj 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν νομί~ω ότι φερνόταν έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγ ι άννης) . Και οι κλοnές nου γ ι νόντανε αnό τον 

οnλισμό τη ς Εθνικής Φρουράς αnό nοιον γινότανε κύριε μάρτυς; 
1 

ΜΑΡΤΥΣ. Αυτό νομί~ω ότι το αναφέρω στην αναφορά μου , κύριε Πρόεδρ ε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) . Το αναφέρε τ ε αλλά αnό nοιον γ ι νόταν ; 
1 

~ια να δούμε τί έnρεnε να κάνει ο Τύnος και ο ΜαΗάριος . 

α1cνόταν από ελλαδ < τη α[cωματ cκό. Από Ηά-
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nοιο μικρό όργανο προφανώς Ελληνοκύnριων αςιωματικών . 
Ι , 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Γνωρίζ;ετε τί έγινε με τις αnόnειρες 

κατά του Μακαρίου; 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν ήμουν εκεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) . Ο κ. Παnαnοστόλου n.x. , το ελικόnτε-

ρο . .. 

ΜΑΡΤΥΣ. Είχαν ερεθίσματα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Είχαν ερεθίσματα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Είχαν ερεθίσματα. Δηλαδή οιr-::aύρκοι nου δεν συμnεριεφέροντο ----
σωστά όnως εγώ ενόμιζ;α τότε και ο Tvi'Tos nου μας κατηγορούσε. :!H-ro.l) , 

βεβαίως ερεθίσματα. αnό το παρελθόν, λόγω αυτής της αnοnείρας nου Ί 

είnατε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννη ς ). Μια αnόnειρα έγινε εναντίον του 

Μακαρίου κύριε μάρτυς; Μα nρος &εού: 
Ι 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν τις έκαναν αςιωματικοί αυτές, κύριε Πρόεδρε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγ ιάννης) Η EORA'B' κυκλοφορούσε στα. γραφεία και 

στους διαδρόμους του ΓΕΕΦ; 

ΜΑΡΤΥΣ . 'Οχ ι. 

nρωί της 15ης Ιουλίου 
) 
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είχε εγκατασταθεί μέσα στο γραφείο του Διοικητού του ΓΕΕΦj 

ΜΑΡΤΥΣ . Αυτό το άκουσα και εγώ 1 αλλά έγινε 1 όμω~ αυτό στις 15 Ιουλίου. 

Νομί~ω ότι προηγουμένως δεν κυκλοφορούσαν ΕΟΚίτες στο ΓΕΕΦ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Ύστερα λέτε ότι εσείς εςετελέσατε 

1 

δ ιαταγάς. Ποιος ήταν ο φυσιολογικός Αρχηγός του ΓΕΕΦ; 

ΜΑΡΤΥΣ. ο Ντενίσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης), Αυτουνού τας διατα~άς εςεταλέσατε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Εγώ εςετέλεσα εντολές του ΑΕΔ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Οι οnοίες 1 όμως σας διεβιβάσθησαν 

~ εγγράφως; ή προφορικώς; 

1~ 
(5Ω) 
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2- t,,,/ ~ 
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν υπάρχει δ , 1 

ιαχωριστικη γραμμη μεταςύ προφορικής και 

εγγράφου διαταγής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δ ιακήρυςη πολέμου εναντίον 

ενόςκράτους, εναντίον της νομίμου κυβερνήσεως μιας Γ;ένης χώρας; 

Αύρ ιο θα έρθει εδώ πέρα ενδεχομένως ο κ. Μπονάνος ή ο κ. Γαλατσάνος 

και θα πείσε μένα το λέτε; Εγώ δεν διέταςα τίποτα.Ο Γεωργίτσης 

το έκανε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Εάν 1 °,ύριε Πρόεδρε, ετέθη t-v αμφιβάλω η πρώτη ενημέρωση του 

κυρίου Γεωργίτση όταν επανήλθε ο χ. Κοντ(bbης ο οποίος πάλι ενώπιόν 
, 1 

μας εςιστόρησε τι έγινε cπάνω, ότι ήρθε και παρουσιάστηκε στον 

αρχηγό του ΓΕΕΘΑ , ανέφερε α1Dτά τα οποία του θέσαμε ε~:.είς και 

όι.ετάχθη , αυτή ήτο μία διασταύρωση. Πώς θα υποθέσει κανείς και πως 

θα μπορέσει να εςακριβώσει εάν είναι σωστή ή όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Ποιός ελέγετο ότι ήτο αρχηγός της 

ΕΟΚΑ Β'; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Γρίβας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Είχε πεθάνει ο Γρίβας. Ποιός ελέγετc 

ότι είναι αρχηγός; Μήπως είχατε ακούσει τίποτα για τον επιτελάρχη 

του ΓΕΕΦ τον Παπαδάκη; 

φύγει απο την Κύπρο λίγο μετά το θάνατο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): 

χαι έφυγε γιατί ήταν χαι συγγενής 

έτσι; 

Ναι εχείνες τις μέρες 
1 

~Ε();ι:\οu 
χάnοιουϊμου φαίνεται. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Κουμπάρος ήταν του Ιωαννίδη. 

είχε φροντίσει 

Δεν είναι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Εφυγε λοι πόν ο χοι.:μnάρος του 

Ιωαννίδη αnο εχεί. Μfχρι την ώρα nου ήταν εκεί εθεωρείτο αρχηγός 

της ΕΟΚΑ Β'; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι εγώ δεν το έχω αχούσει αυτό χύριε Πρόεδρε. Υπαρχηγός 
1 

ήταν ο νυν στρατηγός Καpούσος ο οποίος μάλιστα έχει αντιμετωπιστεί 
) 

ωραία αnο την μεταnολιτευτιχή χατάσταση. Να χλ~θεί να nεί. Εγώ 

ούτε είχα σχέσεις , ούτε ςέpω 1 ούτε το άχουσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Για τους τομεάpχες της ΕΟΚ~αχού-

σατε τίποτε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Κάποιος Παπαδόπουλος . Συγχεχριμένc. δεν ςέρω . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Για Έλληνες αςιωματιχούς άν ήταν 

τομεάρχες; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι δεν ςέpω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Είδατε τους οπλίτες τ~ς ΕΟΚΑ χα-

1 
τερχομένους όπως λέει χ±nοιος άλλος εχ των ορ~ ων με διάφορες στολές 

1 ,. J ) 

t.λ.Q~f•(ζou~oύs της Δευκωσίαs καcτηs Κυρήνεcαs; 
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ΜΑΡΤΥΣ: Για(nερίοδο μιλάτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Στις 15 με 19. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν εζήλ~α του στρατοπέδου κύριε Πr:;όεδρε, σας το ανέφερα. 
Ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Και εγ.ώ σας είnα κύριε Παnαγιάννη 
/ / 

q>--
ότι 5εν έχετε χρέος να μας nείτε μόνο όσα.(nροσωnικής αντιλήψεως 

ζέρετε . 

ΜΑΡΤΥΣ: Με ρωτάτε εάν είδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Συλλήψεις έγιναν στην Λευκωσία και 

• .ι 
στην Κυnρο; 

' ΜΑΡΤΥ);: Βεβαιως έγιναν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΧρGστος Ηnασαγιάννης): Ποιός τις έκανε; 

ΜΑΡΤΥΣ Τμήματα της εθνικής φρουράς εν συνεργασί,α, εςόσων ήκουσα 

με αυτούς ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Λεηλασίες στην Αρχιεncσκοnή έγιναν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Άκουσα ότι έγιναν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) Ποιός τις έκανε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν άκουσα 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Λεηλασίες στο σπίτι ενός Α~ίνα 
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ΜΑΡΤΥΣ: Έχω ακούσε 1, ότι, κάτιοι,α τσάντα με χρήματα τιαρεοόθη στον 

ΓΕΕ~ νομίζω ατιο τον αντι,τιλοίαρχο κ. Πατιαγι,άννη1 η οτιοία ανήκε στον 

1 Ι 
κ. Αζίνα. Δεν ςέρω λετιτομέρε1,ες.Ο1τ1, ςέρω θα σας το τιω1 κυρι,ε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μτιασαγι,άννης): Εάν θέλουν 01, κ.~συνάδελφοι, να 

ρωτήσουν τίτιοτε . 

Ορίστε κ. Μτιαντουβά. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Κύρι,ε μάρτυς τοτιοθε ~:ηθήκa.τε τον Οκτώβρη 
Ι 

του 172 στο Β'ετιι,τελι,κό γραφείο του ΓΕΕΦ. Μέχρι, τότε τιct υτιηρετού-

σατε ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Υτιηρετούσα στην Κρήτη. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: i3έβαι,α η θέcη του 61,ευσυντού του Β Έτιι,-

τελι,κού γραφείου στην Κύτιρο ήταν σοβαρή και, ά,ιρως εμτιι,στευτική. 

Υτιήρςατε θι,ασώτης της 21ης Ατιρι,λίου; 

ΜΑΡΤΥΣ: Υτιήρςα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Εδώ θέλω να σας υτιοβάλω ένα τιροσωτιι,κό ερώ-

τηϊJ,α: Η 01,κογένειά σας και σείς i-iσαστε αντάρτες της εθνι,κής 

αντίστασης στην Κρήτη. Και, σείς 16 χρονών στην μάχη τηςΒι,άνου 
ί Ι 

ατιομακρυνθήκατε ατιο την μάχη τότc αν δεν κάνω λάθος ατιο τον τιατέρα 

μου γcα να μην σκοτ~ 

c(:"" εκsί, ,1w 

ΕΎε δημοκpαηκ,ς 

~ ( S'ΑιΛ) 

παραδόσεις. Π~ς βρε-

http://????a.te/
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Μ.ΑΡΤΥΣ. Ο πατέρας μου 

22.10.86 

1 

έχεL συλληφ-&εC απο τους Ιταλούς το '42 έαε 
) 

εξορLσ-θ-εC στην ΙταλCα καL απελευ-θ-ερώ-&ηκε απο τους συμμάχους. 

ΚΩΝΣΤ.ΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑ.ΝΤΟΥΜΣ. ΣεCς πώς βρε-θ-ηκατε σ αυτή τη μονάδα των 

πραξLκοπηματLών με τέτοLες δημοκρατLκές παραδόσεLς; 

ΜΑΡΤΥΣ, Αυτό που ξέρω εCναL ότι έχω λάβει μέρος και στην Ε-θ-νLκη 

ΑντCσταση έχω καL πLστοποLητLκά καL έγώ καL η μάνα μου καL ο αδελφός 

μου, ... 

ΕΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑ.ΝΤΟΥJΜΣ. Αυτή τη στιnιμη νομCζετε 6τL ενεργήσατε ορ-θ-ά, 
J 

[χετε μετανοήσεL για τη συμμετοχή σας καL το ρόλο σας στο 

κόπημα της 21ης ΑπρLλCου. 
l 

ΜΑΡΤΥΣ. Κατ αρχήν δεν aπαLξα κανένα ρόλο.Με καΛεσαν 3 η ώρα στο 

στρατηγε(ο όπου υπηρετούσα. 
1 

πραξL 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ. Έχετε μετανοήσεL για αυτή σας τη στάση τότε~ 
.) 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥ.ΙΑΣ. 1 0ταν ο ΓεωργCτσης σας κάλεσε στLς 9 η 10 

ΙουλCου καL σας εCπε ότL εCχε δLαταχ-&εC η ανατροπή του ΜακαρCου 

κλπ. σεCς είπατε ότL αντιταχ-&ηκαJε.Αποτέλεσμα ποLάς συλλογLστικης 

υπήρξε αυτή η στάση; Σαν αξιωματικός βέβαια της Α2 εCσαστε δέκτης 

π.ηροφορLών και στοιχεCων,ΓνωρCζατε ποιά ήταν η αμυντLκη ·ο· ργάνωση 

~ ")5 ν~οτe ,πCσης · τLς προ-θ-έσεLς των Τούρκων και 
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-----2{~ 
ασφαλώς ,ηστεύατε ότι, εάν πραγματοποι.εCτο το πραξι.κ6πημα εδι;;δετο 

μι.α αφορμη στους Τούρκους να εκμεταλλευτούν αυτή τη κατάσταση.Ανησυ 

χούσατε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Εε βαCως .Αλλά και. αγαπούσα το νησC. 

Ι 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΙΑΝΤΟΥΒΑΣ . Αυτη την ανησυχCα δεν νομCζετε 6τι. -θ-α ιmρεπε 

ιλ()..! 
να την έχουν οι, αρχηγοC σας στην Α-&ήνα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Ασφαλώς εξυπακούεται.. 

} 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ. Και, πώς κρCνετε την έλει.φη αυτής της ανη-

συχCας) η οποCα οδηγησε στο Βατερλώ και. στον ε-&νι,κ6 ακρWτ-ηρLασμ6) 

ί 

Αναφέρομαι, στο αποτέλεσμα του πραξι,κοπήμ:ι τος.Δηλαδή απο τοπραξι.κόπημα 

φ&άσαμε στην ει.σβολη.Έ}~ του αποτελέσματος αυτής της ενεργεCας ,πώς 

κρC νετε λοι.πόν αυτή την πράξη των υπευ-&ύνων του πι:,αξι.κοπήμ:ιτος; 

Υπήρξε αποτέλεσμα βλακώδους η προδοτι.κής βούλησης; 

ΜΑΡΤΥΣ. Βέβαι.α εγώ δεν μπορώ να πώ ό τι. οι. αξιωματι.κοC εCναι. · προδ6 

,ες διότι. παρεGύρ-θ-ησαν αν -&έλετε κακώς πληp0φορημένοι απερ~σκεπτοι χω 
/ 1 ) ) ) 

ι:ίς πολι.τική κρCση.Αλλά προδ6~G~ δ~ν μπορώ να τους ονομάσω. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΕΑΣ.Πώς κρC νετε το Π μι:tξι. κ6πημα; 

Ι 
ΜΑΡΤΥΣ. ΤελεCως αδικαι.ολόγητο,απερCσκεπτο,εγκληματι.κό ~α./ με τρομερες 

,_ επι.1tτώσει.ς;;1)ρο τους 

,Ή ~ n 4 '--\, tr✓ '- -~ 'ι(j~ 
1 

'foV~ 
συμμάχους,προς Τουρκοκυπρίους~Gλα αυτά τα είπα 

) 

http://??e?.f?/
http://e????�at?.??/
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-~ εγώ τότε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΜΣ. Υπηρετήσατε στο Α2 στην ΚύπρΘ εitL μακρό 
ι 

~ονLκό διώτημα.Δεν εCχατε εντοπCσεL επαφές της δLοCκησης του ΓΕΕΦ 

με την ΕΟΚΑ J3'; 

ΜΑΡΤΥΣ. Οταν λέτε στην δLοCκηση του ΓΕΕΦ 1 αναφέρεσ-&ε στον στρατηγό 

καL σον επLτελάρχη δηλαδή Ντενίση καL Παπαδάκη. 
) ) 

Κω.ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΜΣ. Δεν αναφέρομαL σε συγκεκρLμένα πρόσω,πα. 

1 
Η ΕΟΚΑ Β'προκύπτεL απο πολΧά στοLχεCα καL απο πληροφορCες 6τL κυκλο ~ 

) 

φορούσαν στελέχη της ελεύ-&ερα σχεδόν στα γραφείο του ΓΕΕΦ καL ότι 

υπήρξαν επαφές.Εσειr. δεν είχατε ανηληφ-&εί τCποτε;ΓLατC η -&έση σας 

( 
ήταν τέτοLα που -&α επρεπε να εCχατε αντLχηφ-&εί. 

) 

ΜΑΡΤΥΣ.Εφ6σον ημουν δLευ-&υντής του 2ου γραφεCΘυ όλες OL εντολές που 
) 

r 
ερχόταν απο το κέντρο μLλούσαν περC απαγορεύσεως.Ηταν τδτε που είχαν 

εξω-&ήσεL τ0υς Μητροπολίτες να εκ-&ρονCσουν τον ΜακάpLο.Σε όλα αυτά τότε 

η υπηρεσία ήταν αντC-&ετος.Εγώ προσωπLκως δεν είχα επαφή με κανεναν) 

αλλά δεν αντελήφ-&ηκα να έχουν επαφές.Αυτά τα πράγματα αν γ~νόταν / 

γLνόταν με αΧλες υπηρεσίες, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΙΑΝΤΟΥΒΑΣ .Ως δLευ-&υντής του Β'επLτελLκού γ~αφείου/ 

κατά τη -&ητεCα σας του ενός χρόνου ποτέ δεν εCχατε ασχολη-&εC ή σε 
1 ) 

σε δLα βουλεύeεLς με τους προϊσταμένους σας κλπ γLα 
) 
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ΑΚ 4/5 ΧΜ 22.10.86 

-&έματα της ΕΟΚΑ Β ', 
) 

ΜΑΡ'fΥΣ. 1 0χι. αυτές ηταν δουλει.ές της ΚΥΠ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠ.Αt(ΤΟΠΑΣ. ΕCναι. περCεργο πάντως. 

ΕCπατε ότι. η ΕΔΔΥΚ εC χε σαν αποστολή να εCναι. γενι.κή εφεδρεCα ή 

μήπως αδέσμευτη δύναμή άμεσης επέμβασης; Δηλαδή δημιουργή-&ηκε 6 
} 

πρώτος -&(fJιακας σε ρυ-&μό μάλιστα αποβιβάσεως των τουρκικών δυνάμεων. 

10ν -&νλακα προτου νcι εδρcιι.ω&εC και. διευβυν-&εC και ενισχυ-&εC απο άλλες 

http://d???e?.??/
http://?e??.??/
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(5Α~; ) 

<? 'rf -'-1 ~/ 5_Z_. _ _____ ~ F_:. _. Σ_. __ ι;.,_.J:_j' __ ----·· 22.10.1986 

ΒΡ.ΡΤΥΣ: Αυτό τον ορισμό,τιου 6<l'σατε,.δεν τον έχu' ωωύσει · άλλη φορά . 

" Αδέσμευτο τνήμα α'J.)έσου ετιεμβάσεu'ς " δεν υτιάρχε ι. Υπάρχει η εφεδp•~<& 

η οτιΌία για να επέμβει τι'ρέτιει να διαταχθεί , F-•ιότι 'είναι θέμα μετα-

φοράς , 'είναι θέμα υτιοστηpίςε~ς , 'Είναι θέμα συνδυασμού και συντονι -

σμΌύ. 

ήταν 1\ όχ ι, να ι::!;ο υδ ε τερώσε ι τον τιι σ ετ~ .. εί γ ον-;;α., επ ι κ ί νδυνο στόχο 

τουρκuκή 

που θα δημ ι. ουργούσε τυχόν Ιε ισβολτ', στην Κύπρο; 

ΜΑΡΤΥΣ Δεν καθορί(:εται · έτσι η διαταγή . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Όχι διαταγή. Ομιλ<l' για αποστολή , •κύριε 

'J.)άpτυς . 

ΜΑΡΤΥΣ: Μα/ δεν καθοpί(:εται ' έτσι η αποστολή. Δεν f,έpu' αν σας έχει 

καταθέσει κανείς κάτι τέτοιο και δεν το F.έPu' εγ<l' . Η επέμβαση 

εφεδρ·είας γίνεται κατόπιν εντολής και ανάλογα . • . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ :Δεν μου απαντάτε , κύριε μάρτυς . Προκει'J.)ένου 

τι . χ . να σας δοθ'εί η εντολή να κτυπήσετε τον τουρκικό θύλακα της 

~ον~ βpίσκετα, πλησίον τηc ΤΟΥΡΔΥΚ γιατί να μη δοθ'εί εντο-
) 
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2/5Ζ. ( Ε. Γ . ) ?.2. 10.19 86 

ΥΙ.ή να αντιμετc,-πίσετε τον 5ύλακα,Jπου δημιούργησαν τα αποβατικά 

τμήματα τc,'ν --'(Όύρ·,ιc,'ν 

ΜΑΡΤΥΣ: Δ'ιότι 'είναι τόσο μακρυά η απόσταση που επεχ.είpησε το 
/ 

ΓΕΕΦ να μεταφέρει μιά μονάδα μηχανοκίνητη ... 

ΚQΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Πότε, παιά μέρα; 

ΜΑΡΤΥΣ: ΤηV ίδια μέρα, στις 20 του μηνός • 

• • • η οποία βομβαp6ίστηκε και εF,ουθενι;-θηκε τελείc,'ς, διελύθη. 

Δεν' ήταν εύκολος η μεταφορά της ΕΛΔΥΚ. 

ΚQΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Τίποτα άλλο , κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγ ' ιάννης) ΠαpακαΥΙ.ι;, τον κ. Παπαστεφανάκη 

να 'λάβει το 'λόγο με την παράκληση τη ς απολύτου συντον ίας. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 'Κύpιε Παπαγ ·ιάννη στη δ·ιάρκεια της 
/ 

δικτατορ ίας άκουγα για κάποιον Παπαγ 'ιάννη και κάποιον Σκαρμαλιc,'-

ράκη, πρc,-τοπαλ?cήκαρα τότε τu'V πρc,-ταιτίc,-ν του πραFικοπήματος. 

Αυτός ο Παπαy • ιάννης Έίσασθε εσεις; 

ΜΑΡΤΥΣ: Eyc;- δεν υπήρfα πρc,-τοπαλλήκαρο. Eyc;, υπηρέτησα σε μονάδες 

και σχ_ηματ ισμ'Ούς εκτός Αθηνι;-ν. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΚΗΣ : · Έχ_ετε αδελφό α[:;ιc,'ματικό; 
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3 /5Ζ . ( Ε . Σ .) ___ 2_2_.~ 8§__ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Είναι σε αποστρατεία J σε ενέργεια; 

ΜΑΡΤΥΣ: Σε αποστρατι,;ίαείναι και εκείνος; . 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Αττό ττότε; 

ΜΑΡΤΥΣ : 1 9 7 7 - 1 9 7 8 • 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ : Μήπu'ς; γι . αυτόν άκουγα ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν fέρ~ . Πρ~τοnαλλήκαρο δεν υττήρfα εγ~. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΚΗΣ : Δεκτό . 

Μας; Έίπατε , κύριε Παπαγιάννη , ότι αρνηθήκατε την συμμετοχή 

σας; κατά t1ακαpίου . Και μάλιστα είχατε την αγu-νία του πότε θα ανοιχθ·ε ί 

αυτός; ο φάκελλος; . 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: κατ'αρχήν πέστε μουjγιατί την ονονά~ετε 

επιχ•ε ί ρηση και · όχι πρα[Ξικόπημα. 

ΜΑΡΤΥΣ : Μα το ·είπα και πρα[Ξικόπημα εδι:- κατά τη συ~ήτηση . 
J 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Το 'δέχεσθε; 

ΜΑΡΤΥΣ : Στην στρατιu·τική ορολογία , κύριε βουλευτά , δεν υπάρχε ι ο 

όρος; αυτός; . Εγι:- θα αναφέρομαι στο τι · έγινε εκε ί στη διαδικασία . 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ : Δηλαδή και στις; 2 1 του Απρίλη δεν είχαμ ε 

πρα[Ξικόπημα~δικτατσρία, αλλά •εί χαμε μιά ειδι'Κή εττιχ'ε: ί ρηση . 

~ ΜΑΡ~φeρΘήκαμε σ'αυτό . Δεν ήταν εcδcχή επcχείρηση, 
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!/5Ζ._ 
j,_s( 

_J_ ~)_ - 22.10.19 ,6 ----

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ : TL ήταν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εσεις το Θέλετε πραf,Lκόπημα; 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 
Ι 

ΕσεLς θα απαντήσετε. 

ΜΑΡΤΥΣ : ' ΆλλοL το λένε επανάσταση, άλλοι το λένε πραfLκόπημα, τι 

σχέση · έχει να βάλουμε μ Lα ταμπέλα; Την βά(u', αν θέλετε. Εfυπηρετ'Ε ι ; 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Δειχνει, κύριε Παπαγ •ιάννη, την νοοτροnια 

του' F.λληνα α!:;Lιι'ματLκού . ΓL 'αυτό σας ριι-τι:- . 

ΜΑΡΤΥΣ: Α' του. F.λληνα ας Lίι']Jατ L κού. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Εν πάση περ L πτι:-σε L από την ι:-ρα που μας 

Lσχυpι(εσθε• ότι αρνη0ήκατε τη συμμετοχή σας και · ότL αυτό που πήγε να 

γ ινε ι το βλέπατε από τότε εσε ις καταστροφικό ••• ' έτσL δεν ε ιναι; 

ΜΑΡΤΥΣ : Να L • 

γ εννι έτα L εμένα η αποp ια του απλού 

( 5Θ ) 

http://f.??/
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sz 1/5 Θ Φ . Τ . 22.10.86 

1 

Ε)'ώ,κύριε Παπαγιάννη,άν ήμουν στη θέση σαςiξέρετε 1 τι θα έκανα; 

1!!όλις στιG 10 ή στις 11 του μήνα μου έλεγε ο Γεωργίτσης ότι 

"Ξ-έρεις nρο.ετοιμά!:ουμε" -προεντολή την έίnατε .... 

ΜΑΡΤΥΣ Προειδοποιητική διαταγή . 

Ε~.ΜΑΝΟΥΗΛΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ :.,~• Ξέρεις προετ0ιμά!:;ουμε να κάνουμε 

αυτό το πράγμα ενάντια στον Μακάριο", θα έκανα αμέσως την εςής 

κίνηση Με κάποιο τρόπο ή με τηλέφωνο ή δεν ςέρω πώς αλ~ιώς 
Ι Ι ι / 

θα ειδοποιούσα εκείνον για τον οποίο πήγα εκεί τον Μακάριο και 
) 

την νόμιμη κυβέρνηση , που πήγα να στηρίςω εγώ ο έλληνας -

αςιωματικός, ότι "Πρόσεςε γιατί ετοιμά!:;εται αυτό". Γιατί δε ν το 

Ι 

κάνατε; 

ΜΑΡΤΥΣ : Αυτό βέβαια το λέτε τώρα. · ι ι 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Όχι, δεν το λέω τώρα, θα το έλεγα 

οποτεδήποτε. 

ΜΑΡΤΥΣ : Τώρα το λέτε. Και εγώ πιθανώς να το έλεγα τώρα. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ' ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Τότε γιατί δεν το είπατε; 
Ι 

ΜΑΡΤΥΣ : Τότε1 δεν μπορούσα να το πω. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Γιατί; 

ήμουν ένας αςιωματικός εντεταγμένος σε μια μονάδα, 
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2/5 Θ Φ.Τ . 22.10.86 

Αυτό θα ελέγετο προδοσία, θα ελέγετο ό,τιδi)nοτε άλλο. Δεν μnορο'ύσα 

νc.. το κάνω. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Θα ελέγετο nροδοσϊα αυτό : 

ΜΑΡΤΥΣ Αν μου λέγατε ένα άλλο τρόπο υλοποιήσεως της αρνήσεώς 

_μου/ θα το συζητούσα. Αυτό, το να καταδώσω, δεν f;έρω . . . 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Ειλικρινά μου nροf;ενείτε κατάnληf;η. 

Πείτε μου κάτι άλλο :"Διαταγές εΕετέλεσα " . αναφέρατε 2- 3 φορές. 

Δηλαδή είσθε υποχρεωμένος εσείς σαν αΕιωματικός να εκ τελcσετε 
J j 

όποια διαταγή σας δώσει ανώτερός σας; 

ΜΑΡΤΥΣ Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω μια απάντηση που έδωσε 

ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης .. . 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΙΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Όχι δεν ενδιαφέρει ο Υπουργός Ε-~νικής 
·- / 

Αμύνης. Εγώ αυτή την ώρα σαςtρωτώ και ζητώ μια απάντηση: Θα εκτε-

λο'ύσατε την όποια εντολή ή διαταγή σας έδινε ο προϊστάμενός σας ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Μα/ είναι nολυ γενικευμένος ο ·όρος όπως τον θέτετε κ6ριε 
/ J 

Παnαστεφανάκη. Θα μου nε ί τε μετά "Αν σας έλεγε να γκρεμιqτε ί τε/ 

θα γκρεμιζόσαστε;" Δεν μπορώ· να απαντήσω σ'αυτήν την ερώτηση. 

ΕωiΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΑΦΑΝΑΚΗΣ : Αν σας έλεγα)δηλαδ~ πως έλεγε η δ ιατα-

Jf του κυρ(ου εωργίτση ενώ βrισκόσαστ~ στην Κρήτη πια και όχι 
Ι 
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3/5 Θ 22.10.86 

στην Κύπρο "Σταθείτε κάτω από τον πλάτανο της πλατείας Διάνου/;} 

και βαράτε απέναντι, στον κόσμο" δα το κάνατε; 
) 

ΜΑΡΤΥΣ Όχι, δεν δα το έκανα. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΔ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Γιατί 

ΜΑΡΤΥΣ Δεν δα εγένετο ποτέ. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ :Μα γι,ατίj Και,γι,ατί έγι,νε τούτο; 

Και, εδώ κόσμος υπήρχε, κόσμος κινδύνεψε να σκοτωθεί, κόσμος πι,-

, r 
θανόν σκοτώθηκε. Γιατί) ~ε τι, διαφέρει το ένα από το άλλο; 

Δι,αταγή η μια, δια.ταγή και, η άλλη. 

ΜΑΡΤΥΣ Αυτή η διαταγή δεν ανεφέρετο σε δολοφονίες και, σκοτωμούς. 

Ανεφέρετο περί καταλήψεως της εξουσίας. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΔΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α, μάλι,στα. 

ΜΑΡΤΥΣ : Βεβαίως είχε εnι,πτώσει,ς και γι, ·αυτό ... 
Ι 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΔ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Γι . α σταθείτε κύρι,ε Παnαγι,άννη γι,ατί 
Ι Ι 

εδώ συστηματικά υποτι,μάτε την νοημοσύνη μας και σs.ι,ς και, οι, άλλοι,. 

ΜΑΡΤΥΣ 'Οχι,, εγώ κα:Ίόλου. Με συγχωρείτε. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΔ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Όταν πηγαίνουν τα τμήμα.τα, τα άρματα 

μάχης1 τα τεθωρακισμένα, ο στρατός και, βάλλουν ενάντι,α στο πpοε-

δpι,κό μέγαρο και ενάντι,α στο αρχι,εnι,σκοπικό μέγαρο που έχουν αν

! θρ~f;ο_~f y~α, που έχουν παι,δι,ά μέσα, εκεί δεν υπάρχ ει, κίνδυνος 

http://t�?�a.ta/
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4/5 Θ Φ.Τ. 22.10.86 

J_(I) 

να σκοτωθούν κάποιοι άνθρωποι; 

ΜΑΡΤΥΣ Όταν ελήφθη η διαταγή και όταν ςεκίνησαν τ~ τμήματα 

δεν υπήρχαν αυτά τα αποτελέσματα τα οποία σεις επικαλείστε τώρα. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Δεν υπήρχε το ενδεχόμΞνο να συμβούν 

όλα αυτά; 

ΜΑΡΤΥΣ Έχετε δίκιο. Δεν είπα εγώ οτι δεν έχετε δίκιο. Αλλά 

είναι κατόπιν των γf':γουότων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ ιάννης) : Προχωρήστε/ κύριε Παπαστεφανάχ11,ι 

γιατί περιέρχεται σε αδιέΕοδο η συ~ήτηση επ'αυτού. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Θα ήθελα να σας χάνω μια τελευταία 

ι 
ερώτηση χύριε Παπαγιάννη. Αυτή η χίνηση , η ειδιχη επιχείρηση ( . 

ενάντια στον Μαχάρι1 στη συνέχεια η απόβαση, η αποβίβαση 

των Ίούρχων χαι όλα τα όσα επαχολούθησαν αυτή την αποβίβαση, 

τελιχά τα βρίσχετε σεις ότι ήταν υπέρ του συμφέροντος του ελλη-

νιχού έθνους; 

ΜΑΡΤΥΣ 'Οχ_ ι . 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Και όμως χύριε Παπαγιάννη συμμετείχατε 
J ) 

σ'αυτή την ειδιχή επιχείρηση που είχε αυτά τα αποτελέσματα. 

μπορούσα δυστυχώς να χάνω αλ~ιώς. 
Ι ! 
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΔ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Μττορούσατε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Παρακαλώ τον κύριο Λt;βανό ,:να 

αττευδύνει την μια ερ~τησή του. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Πώς τc ςέρετε κύριε Πρόεδρε ότι δα ~ίνα ι μία; 
Ι Ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγιάννης) Γιατί δείςατε με το χέρι σας. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ Πράγματι είναι μια ερώτηση η οττοία δεν έχει 

και σχέση αττόλυτη με το συγκεκριμένο δέμα ττου εςετάζουμε. Αττλώς 

δα ήδελα γ ια τη δική μου συνείδηση και σκέψη ναtρωτήσω 

Κύριε μάpτυς, σ'όλες τ ις ερωτήσεις 1 τις οττο ίες αnαντήσατε1 

καταλήςατε και σεLς και άλλοι συνάδελφοί σας ότι ττήpατε δ ιαταγές. 

Η ερώτησή μου είναι : πώς νομίζετε, εφόσον καταλήςαμε αττό τις 

ερωτήσεις ότι ττράγματι ήταν λάδος το ένα εγ χε ί ρημα , το άλλο 

εγχείρημα, _η Κ~ττρος κατεστράφη, ε ίττατε ττριν ότι ενώ ήσαστε 

διασώτης της 21ης Αττοιλίου τώρα αν όχι την καταδικάζετε, οττωσδή
ι ι 

ττοτε φαντάζομαι δεν δα δέλατε να εττ ι χειρήσετε και ττάλι κάτι τέ-

r ✓.,,:,,,, . ' s J, ;f, ό , 1 , , _fc::: 
Ύα J<Οιr.,,τ., τοιο;-- · ,1ι._ι vorιq,;,τt, τι μττορει ττλεον ο ελληνικος λαος/ησυχσ:,ι να 

κλείσει μάτι ήσυχος ο ελληνικός λαός και να μη φοβάται ότι κάττοιο 

ςημέρωμα, κάττοιο βpάδυ1 κάττοια μέρα δα έχι::ι αυτού του είδους τι ς 

]ρί~~,:;ιδράσεις του στρατού; 

~ ( WJ'i,Ό j ( 5Β )' 
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;z_ t~ 
Νομί~ετε ότι υπάρχει τρόπος κάποτε ότι οι συνάδελφοί σας,σεις οι 

ίδιοι να καταλάβετε Μjα είναι η αποστολή σας και αν νομί~ετε ότι 

υπάρχει, πέστε μας, Βουλή είναι μήπως θα μπορέσει κάποτε τούτος ο 
/ 

τόπος να ησυχάσει από σας και δεν το λέω με κακία το λέω ειλικρινά 

με ανησυχία Έχετε κάποιο τρόπο να μας υποδείςετε 

ΜΑΡΤΥΣ . Μα , σας είπα και προηγουμένως ότι δεν έχω ασχοληθεί με 

αυτά τα θέματα, είμαστε στρατιώτες 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ . Μα, όλοι αυτό λένε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Κύριε συνταγματάρχα ςέρετε τι 

λέει ο κύριος Λιβανός Στρατιώτης ο ένας στρατιώτης ο άλλος 

καταλαβαίνετε βρίσκετε δεμένος ο Ελληνικός λαός . 

ΜΑΡΤΥΣ . Να καθορίσω εγώ τον τρόπο ;Είμαι εις θέσιν 

ΔΙΟΝΥΣΙΟ!: ΛΙΒΑΝΟΣ . Καταλαβαίνετε τι εννοώ και ο Πρόεδρος προσπα-

θεί να με διευκολύνει και να διευκολύνει και σας . Ξέρετε τι φοβού- ι 

μαι ότι εάν υπήρχε μια νομοθεσία η οποία θα προέβλεπε χωρίς διαδι -

κασίες απόσπασμα όπως οι Αρχαίοι Αθηναίοι, το !Ξέρετε το ψη 

dJ+ ΨΙ 
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\°οLν ~~,l(( φισμα των Αρχαίων 
Jt3 

Αθηναίων περί τυράνω~Γ::ο νου σας όλω~ τ~t αςιω-

ματικψ, ότι χωρίς καμία διαδικασία θα είχατε αnόσπαpμα) θα τα κάνατε 

nοτέ αυτά 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγίαννης) . Παρακαλώ κύριε Λιβανέ αυτά τα 

λέγανε nολΛοί δικηγόροι ευθαρσείς στα στρατοδικεία, τα έκτακτα 

\m;; χούντας . Εδώ δεν πρέπει να τα λέμε . 

Ο κύριος Περράκης έχει το λόγο να κάνει και αυτός την 

Ι 

μία ερώτησή του . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ . Δεν δήλωσα μια κύριε Πρόεδρε1 αλλά θα προσπαθήσω 

να είμαι σύντομος 

Κύριε μάρτυρα τώρα έμαθα ότι είσαστε σε ηλικία 1 6 ετών στην 

κατοχή, ότι πήρατε μέρος στην αντίσταση , ςέρετε το ολοκαύτωμα της 

ςέρετε τον αγώνα του Ελληνικού λαού κατά των Γερμανών και 

&1:λλ ν 

εnίσης ςέρετε ή όχι ότι υπήρςαν και Έλληνες προδότεςγτϊροσφατ\ff}' 

στην ιστορία μας στη γ ερμανική κατοχή ναι ή όχι 

J 

ΜΑΡΤΥΣ . Υnήρςαν . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ . Θα σας πω μερικές ημερομηνίες με τα περιστατικά 

τους γιατί καnου nρέnει να τα μα~έψουμε αυτά τα πράγματα και αν δεν 

βγάλουμε με σας άκρη κύριε Παnαγιάννη να μας δώσετε ένα φως αnό τον 

πρόκειται να βγάλουμε τίποτε . Σας λέω μερικές 
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μερικές ημερομηνίες και περιστατικά~. 20 Ιουλίου αποβίβαση των 

Τούρκων , 19 Ιουλίου αντικατάσταση ΕΛΔΥΚ με όλα αυτά nου nεριγρά-

Ψατε nολύ καλά . , άλλοι μας είnαν όύτε nου είναι το αποχωρητήριο 

των φαντάρων , 15 με 19 του μήνα κινήσεις Τούρκων απέναντι nληρο-

φορίες διασταυρωμένες . Πριν της 15 Ιουνίου αυτό δεν ςέρω αν το 

ςέρετε , το ςέρουμε εμείς, πληροφορίες ότι στην Τουρκία κινούνται 

οι Τούρκοι . Το ςέρατε αυτό 

ΜΑΡΤΥΣ . Το μάθαμε μετά 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ . Αυτά τα πράγματα δεν ςέρω nοιοί συνολικά τα 

1 
γνωρι~αν, εγώ δεν τα εγνώρι~α μεχρι εχθές . Αλλά σίγουρα ένας ο 

Αρχηγός του ΑΕΔ ο Μnονάνος και όποιοι άλλοι τα γνώρι~ε όλα. 

ΜΑΡΤΥΣ . Βεβαίως . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ . Τι κρίση δίνετε με αυτά τα δοσμένα για τον 

άνθρωπο ή τους ανθρώπους nριν μετά όλη αυτή την εικόνα την έχουμε. 

Το ότι θα αντικατασταθεί ϊτο τμήμα, θα αντικατασταθεί στις 19 την 

ςέρουν την ημερομηνία, την έχουν διατάξει . Το ότι ετοιμά~ονται 

τα στρατεύματα το ςέρουν . Ξέρουν ώρα nρος ώρα. Τι ερμηνεία δίνετε 

στη στάση του ανθρώπου ή των ανθρώπων των 3 , 4, 5 αnό σας κ. Παnα-

γιάννη περιμένει ο λαός να κρίνετε 

ερώτηση κρίσεως . Βεβαίως αυτοί οι οποίοι είχαν 
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την ευθύνη , δεν ςέρω αν ήταν ένας ή δuο πολιτικοί ή στρατιωτικοί 

εγώ επειδή δεν δέχομαι ότι πρόδωσαν , δέχομαι ότι παρέλειψαν, παρε-

σύρθησαν δεν απεφάσισαν ορθώς , δεν είχαν σωστή πληροφόρηση , αλλά 

~ ψ(επρ6&,σαν 
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Εγώ δεν δέχομαι ότι πρόδωσαν. Δεν ςέρω G, v ήθελαν να απαλλαγεC 

η Ελλάδα από την χούντα. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Ποιοί ήθελαν να απαλλαγούν; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Μα , αυτοί ήταν ,~ χούντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Συνεχίστε κύριε Περράκη. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Κύριε Παπαγιάννη 1 πέστε μου γιατί δεν θiλετε να 

δεχθείτε ότι πρόδωσαν. Προτύτερα δεχθήκατε ότι στη jάν~Jκαι στην 

Αθήνα και στη Καλαμάτα υπήρχαν Έλληνες προδότες. Εδώ γαιτί δεν 

θέλετε να το δεχθείτε; 

ΜΑΡΤΥΣ, Έχω την εντύπωση ότι ο Ελληνας αςιωματικός δεν προδίδει. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : Αυτό που λέτε κύριε Παπαγιάννη - και θα μου 

επιτρέψετ~ να πω ότι είμαι υπέρ του ηπίου κλίματοςεδώ μέσα- προσ-

βάλλει βάναυσα ολόκληρο τον Ελληνικό λα~ πο1δεfυνέβη να είναι αςιω

ματικός. 

ΜΑΡΤΥΣ: ·οχι. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Δηλαδή μπορούν οι πολίτες να προδίδουν και δεν 

μπορούν οι στρατιωτικοί να προδίδουνj Και κατά σύμπτωση 1 κύριε Πα

παγ ιάννη 1 στη ν τελευτr .. ί .:ι lΟετία δυστυχώς) λCγο yάνθρωnοι) όχι πολλοί/ 

~υ w δυνάμccς 1 απ'αυτοός υπήρςαν oc προδότ,ς. Από ,κ,c 
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υπήρςε ο προδότης που πρόδωσε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Από 

εκεί υπήρςε ο προδότης που πρόδωσε το Βασιλιά που ήταν υπασπιστή 

του, 4πό εκεί υπήρςαν αυτοί που πρόδωσαν τη Δημοκρατία . Αυτό είναι 

βάναυσtροσβολή. Και αν έτσι το αιτιολογείτε/προσβάλλετε . και υβρί

ζ;ετε ολόκληρο τον Ελληνι-.-ιό λαό. Δεν υπάρχει διαχωρισμός αςιωματι-

κών. Είναι όλοι Έλληνες πολίτες. Γιατί δεντο δέχεσθε αυτό; Γιατί 

δηλαδή ο Μπονάνος να μην είναι προδότης και θα μπορούσε να είναι 

ένα Βιανίτης αγρότης; Γιατί Πω':, το αιτιολογείτε 

ΜΑΡΤΥΣ: ·οχ., ~ιανίτης αγρότης. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Να μην είναι βιανίτnς αφού σας προσβάλει. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κάποιας ιδιορρύθμου Ψυχοσυνθέσεως 1 ή με ιωμένης αντιλήψεως/ 

τ~}sεν ςέpω τι . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Κύριε μάρτυς/ το " Έλληνας αςιω-

ματικός '';όπως το λέτε) έχει μια αντιδιαστολή. Δηλαδή δεν μπορεί 

να είναι προδότης ο 'Ελληνας αςιωματικός. Εγfα το συζ;ητήσω και να 

το παραδεχθώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε σείς να προσθέ-

τετε τη λέςη " αςιωματικός " Αν λέγατε ότι δενμποpεί ο Έλληνας 

να είναι προδότης/βεβαίως θα περιλαμβάνατε και τους αςιωματικούς/ 

τον άλλο κόσμο. Γιατί μόλις προ ολίγου σας 
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σημείωσα κάποιες περιπτώσεις επιορκίας. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Έχω να κάνω μια τελευταία ερώτησj'κύριε Πρό-

εδρε και τελειώνω. 

Στη διάταςη των στρατευμάτων )κύρ:,ε μάρτυς-ήθελα να ςέρω -

1 
την 20η του μηνός υπήρςαν κάποια σχέδια. [γώ δεν εςετάhω αν τα 

σχέδια ήταν1 ή δεν ήταν καλάv Η άμυνα που έγινε εκεί/ήταν να πετάςει 

τον Τούρκο στη θάλασσα; 'flταν τα σχέδια τέτοια να το προσπαθήσουν 
/ 

αν μπορέσουν/να πετάςουν τους Τούρκους σ-:;η θάλαασαίή ήταν τέτο ια 

που,ια τουςαφήσουν να μπουν σε ένα κομμάτι χωράφι της 'Κύπρου; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μιλάμε για μια απόσταση . Εγώ είμαι,,στη Λευκωσία εκείνοι 

είναι στην Κυρήνεια . Δεν έχω αντίληψη. Αλλά δεν άκουσα από που-

θενά ότι δεν έγιναν αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν για να απαλε :~➔ ; ' 

φθε ί το προγεφύρωμcι το ~ποίο είχε δημιοηρyηθε ί στην Κυρήνεια. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Είχαν πάει όλα τα στρατεύματα που προβλέπονταν 

από τα σχέδια; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μπορούσε να πάει η ΕΛΔΥΚ. Με αεροπορική κυριαρχία 

δεν μπορούσε να πάει η ΕΛΔΥΚ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Τα άλλα ήταν στη θέση τους; 

ςέρω εγώ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ΧρίστοG ΜπασαγιάννηG): Ο κύριοG ΦωτόπουλοG έχει το 

λόγο . 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σαν δεύτερο γραφείο είχατε μια σημαντική 

θέση. Έτσι δεν είναι 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ : ΔιευθυντήG δευτέροfραφείου ίσον ο αρχηγόG 

όλων των δυνάμεων , τουλάχιστον ο στενότερόG του συνεργάτηG, 

βεβαίωGκοντά στον αρχηγό σ'όλα τα θέματα και τα υπηρεσιακά και 

τα πληροφοριακά και τα πάντα. 

είναι αρμοδιότηG του τρίτου γραφείου. 
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J 1Ίο 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Ναι, αλλά ι,:ν πάση πεpι πτώσε ι πληροφορίες δεν μποpε ί 

να μην ~ ίχατε. 

ΜΑΡΤΥΣ. Είσ5ε ο συνάδελφος Φωτόπουλος; 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μάλιστα, 

ΜΑΡΤΥΣ. Πώς 5α ςέpει επιχειpησια),f,ά σχέδια το β'Γραφειο; 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Το Β'Γpα,φε{ο ε(να.ι μέqα σε όλα , Εγώ ρωτ:.άω το 

εςής ~ 'Ηταν παραμερισμ~νος ο J,f,ύριος Ντενισης στο διάσι;ημ.ά, που εσείς 

είσαστε στο Β'Γραφείο; 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν τον πρόλαβα εγώ τον κόρι,ο Ντεvίση , Εγώ ειχα 1;ον προr-ηου-

μενο στρατηγό 1 τον κύριο Χαραλαμπόπουλο1 ο οποίος δεν ήταν κα5όλου πα.ρο-

πλισμένος. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Και μι,q ακόμα ερώη;ηση , :Πού αποδιδ.εη;ε τη μεζωση 

1 

των ελληνικών δυναμεων μέσα στην Κύπρο συνεχώς; Είχαμε μεραρχία 1 

έγινε μείωση , είχαμε αλλαγή φρουράς 1;-ην επσχή που απελύσντο οι ΕΣΟ, 

Πού τα αποδίδετε όλα αυτά; Υποψιl\!:εσ5ε όη μπορε( να εCvαι η{}ελημένες 

αυτές οι συνεχείς καταστάσεις; 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν υπήρχαν άλλα τμήμα.τα στην ι<όπρο)ΊJ,ετό, τηψπσχώρηqη τη~ 

μεραρχίας J πλην της ΕΛΔΥΚ, Δεν ςέρω σε ποι,ό, 1;-μτ\ματα αναφέρεσ5ε, 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤQΠΟΥΛΟΣ, Αναφέρομαι J,f,O,ί, στην αλλά,yή των ΕΣΟ που απελόσντο 

ν και στη 

~ 
μeραpχ0ία~ 

http://pa.??/
http://ap?d?d.e?/
http://t�?�a.ta/
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2ί5 __ Δ._Μ.Α. ___ 22.10.86_ 

ΜΑΡΤΥΣ.Οι αλλαγές της ΕΣΟ , όπως σας ανέφερα προηγουμένως, γίνονταν 

κάθε 6 μήνες και ήρχοντο ... 

, ό -1 , il , 1 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Αφού είχαμε αποδειςεις τι οι ουρκοι μας μπαινουν, 

ΜΑΡΤΥΣ. Ναι, αλλά εσείς αναφέρεσθε σε αντικαταστάσεις των Ελλήνων , 

Δεν υπήρχαν άλλες μον~δες πλην της ΕΛΔΥΚ, 
1 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Και της μεραρχίας. 

ΜΑΡΤΥΣ. Η μεραρχ ία δεν ήταν τότε , Μιλάτε γ~α την περιοδο προ. του 

1965. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ , Δεν έχετε, KQPkε σν\'άδελφε εν όπλοις;γνώμηr 

ΜΑΡΤΥΣ . Μα, πώς θα απαντήσω στην ερώτησή σας που δεν Ί-tαταλαβ:αίνω; 

Δεν υπήρχαν άλλες δυνάμεις στη Κύπρο , 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (_Χρίστος Μπασαγ ιάννης)_ Δηλαδή σας ρωτά/με άλλα λόγια, ο κύριος 

Φωτόπουλος: Η αποχώρηση της μεραρχίας , • . 

ΜΑΡΤΥΣ. Λάθος . Κάθε τμήμα που αποχ(ψεί αποδυναμώνει , 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ ιάννης)_ , , • ,απετέλεσε τη βασι}tή αφετηρέα 

της αποδυνάμωσης της άμυνας της Κύπρουi Ναι I ή όχι i' 

ΜΑΡΤΥΣ. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο που πρέπει να. τ:ο συ(:ητήσουμε1 t τσι όπως 

τίθεται η ερώτηση. 

1 
ΠJ?ΟΕΔΡΟΣ (_Χpιστος Μπασαγιάννης)_; Δ.εν ε(να.~ \iλλο Ί-tεφάλαιο , Ένας άλ{ως 

~νθρ ηος θα μπορούσε να ισχυριστεί 

Qιιιλ 
1 

-εγώ δεγ το ~σχυρί,!:ομα~ Ύ ι,ατ:ι εγώ 
1 

http://?.e?/
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3/5 Δ. Μ . Α. 22.10 . 86 

δεν δικαιούμαι να ισχυρίζομαι τίποτε απ6 την έδρα αυτή- και θα ήταν 

λογικό να σκεφθεί ότι με την αποχώρηση της μεραρχίας άρχισε εφαρμοζό-

μενο το σχέδιο της αποδυνάμωσης της άμυνας της 1\ύπρου~. Είνα ι απίθανος 

αυτός ο συλλογισμόςj 

ΜΑΡΤΥΣ . Κύριε Πρόεδρε, σας απήντησα ότι ε ί ναι αυτονόητο πως κάθε τμήμα 

που αποχωρεί από μια τοποθεσία 1 την αποδυναμώνει . Πλέον αυτούJ αν θέλετε 

να συζητήσουμε ,. ε ί ναι άλλης σφα ί ρας το θέμα , Πώς να σας το πω ε,γ(b J 

ο αντ ισυνταγματάρχης,,, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπαcαγ ιάννηςΣ ~ Νο.ι , βέf?α~α , όταν δ~ατάσσει την 

αποχώρηση Κόλλιας , ο οποίος μάλιστα ,γράφει στο βιβλίο του ότι δεν 

ι 

ήταν νόμιμη η παρουσια της μεραρ~ί,ας . 

γιο ι στρατιώτες που ήλθαν ήσαν άσχετοι 1 δεν ,γνώριζαν ούτε τις μονάδες 

τους 1 ούτε το διοικη τή 1 ούτ ε τον εττι λαχ ία τους , 

ΜΑΡΤΥΣ, Βεβαίως. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Αυτά πώς τα δικαιολσγειτε1 αφοό περιμεναμε τουρy.ική 

επίθεση; 

ΜΑΡΤΥΣ. Μα .; κύριε βουλευτά σας ε (τια ότι αυτή η . ενέρ,γ. ε ια αντ ι'!{ατας,τά.-
. / . 

σεως ήταν εγκληματική , ΧαρακτηρGστε την εσε~ς. Αλλά τι να κάνει ο 
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4/5 Δ . Μ. Α. 22.10.86 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Σας ρώτήσα σαν Β"Γραφείο περισσότερο. 

Ευχαριστώ, χύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγίάννης). Ο χύριος Ζα'ίμης έχει το λόγο. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑ1111ΗΣ. Κύριε μάρτυς1 μια ερώτηση που βγαινει απ'όλη τη συζ;ή-

τηση. Εσείς είσασταν ενσυνε 1ιδητος υποστηριχτής της διχτατορίας , 

ΜΑΡΤΥΣ. Μετά την 21η δεν ασχολήθηχα. Τώρα αν θέλετε να μου βάλετε,, , 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΙΜΗΣ. Έτσι είπατε. Και άχουσα ότι ε (χατε προθύμως βοηθήσει 

στην έναρςη της διχτατορίας, 

ΜΑΡΤΥΣ . 'Οχ ι , όχι . 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑ!ΜΗΣ , Και ότι υπαχούσατε δια~;α;γή στο να ){α~;α.λύσετε τ:·ο 

νόμιμο χαθεστώς της Κύπρου, Υπάρχει μια γνώμη πουέ-χω αχόύσει από 

αςιωματιχούς χαι ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε χαι εσείς την ίδια γνώμη 

Λένε το εςής: Εμείς χαταλύσαμε το χαθεστώ.ς της διχής μας πατρίδος 1 

για το χαλό της Ελλάδος βέβαια. Δεν θα χαταλύσουμε ένα ςένο χαθεστώς 
/ 

όπως είναι της ΚύπρουJγια το χαλό της Κύπρου χαι της Ελλάδος; 

Είσθε χαι εσείς αυτής της γνώμης; 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν είμαι οπαδός αυτών των α.πόψεων I Ίiύριε Βουλευτά , 'Ο-Χι, tην 

Κύπρο την αγάπησα πάρα πολύ 1 έχω χύσει αίμα εχε~ 1 την αγάπησα χαι την 

αγαπώ. , .. 

]ΑΝΔΡΕΑΣ 

~} 
ΖΑ!ΜΗΣ. Αλλά χα,ταλύσατε το καθεcηώς , 

Q\!4V 
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5/5 Δ. Μ. Α . 22 .1 0 . 86 

ΜΑΡΤΥΣ . Και θέλω να σας πω το εςής: Ο Μακαρ ι ότατος κατ 'επαν~ληψη είχε 

υποβάλει χαρτιά για ανάκληση ή αντικατάσταση ας ι ωματικών. Ουδεμία 

λέςη έχει γραφεί για μένα . Με εγω'ί σμό το λέωJαλλά έτσι ει;ναι, 

ι α~ ~~:βην αvάπη=, Δεν 

~~}JWΊ (5κ) 

μπορούσα να κάνω αλλιώς, κύριε ·.:βουλευτά ,. 
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1/5 Κ. Λ.Β. 22.10.86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Xp ίστος Μπασαγ ι,ά.ννης) Παρακαλώ τον κύρ ι,ο Ζερβό να λάβει, 

το λόγο. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ. Κύρι,ε Πρόεδρε, ο μάρτυς απαριθμησε ορι,σμένες εκ-

δοχ€ς, αποδεχόμενος την προδοσία. Είπε μετα[;1'J αυτών ότι. πι,θανόν 

' 
να παρεσύρθησαν. Δηλαδή, ποι.οG παρεσύρθησαν, ο Μπονάνοςκαι, ο Ιωαν-

νίδης; Από nc ι.ούς ήταν δυνατόν να παρασυρθούν εφ'όσοfυτοι αnοτε

λοόσαν την χεφαλή της;β ι,ουtήσεως; 
1 

ΜΑΡΤΥΣ. Έχω δ ι.αβάσε ι, χαι, έχω ακούσει, πολλά γ ι,α το ρόλο που έπαι, f,ε 

ο Σίσκο •. Μάλι,στα έ-χω δι,αβάσει και, ένα βιβλίο Τοόρχου συγγραφέα 

που ονσμάζετe,ι "Η άλλη πλευρά" , kαι εχε 6 λέει ότι το μεν υnoupy ι¼ό • 

συμβούλ ι ο των Τοόρκων δεν ττον εδέχ ε rτ:ο και; δεν τον ά:ωυγ ε και οι 

διχο( ,μας; εδώ τον n•ερίμεναν να, έλθει . Εχεί εγώ αναφέρομα ι . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Xp [στος Μ.πασαγ ι.άννης) . Πώς; τ·ο ε ίnατε αυτό κόρ ι, ε μάρτυς; 

Το τουρκ ι χ·ό υπ:ουp•γ ι ; ~ό συμβούλιο δεν εδέχθη σε αχρόαση τον Σ ισχο; 

1111.Α:ΡΤΥΣ . Σας ανέφερα ότι έχω διαβάσει ένα τουρχιχό βιβλιο ~ ·-·-·--

--- ··-~ ·~- . - 'Ή άλλη πλευρά" έχει τον τί.τλο κω, ότι δεν ομοίαζε η 

συμπερ ιφcρά των Ελ?•;ήνων εn ισήμων εδώ με την συμττερ ιφορά των Τούρ-

χων ε1, ~ ό. ;'τι αφορά τηναντιμε·τώτιι;ση των προσπαθειών nουχατέβαλε 

τότε ο Σισ~ω. Δεν τον ε:δέχοντο, π:αρ[σsταναν ότ~ δεν ήταν εκει ο 
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2/SK Λ.Β. 22.10.86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρ~στος Μπασαγιάννης). Τελεsώσαμε, κύριε μάρτυς. Το βράδυ 

στις 20.30' η ώρα τ,αρc,),(,αλώ να έλθετε στο 140 γραφείο όπου θα έχουν 

εν τω μετα!;ύ δακτυλογραφηθεί τα Πρακτικά να τα διαβάσετε, να δια-

βάσετε και την έκθεση που έχετε δώσεt-1iαι την οποία σας δεUΞαμε-

λεπτομερώς, "JΑ.α :, να υπογράφετε σε κάθε φύλλο και στο τέλος. 

( Στο σημείο αυτό, ο μάρτυς κ.Παπαyιάννης, αποχωρεί από την αίθουσα ) 

Κύριοι συνάδελωοι, λύεται η συνεδρίαση για αύριο Πέμπτη 23/10/86 

και ώρα 10.30'πρωϊν~. 

Στη συνέχ ε ι α ,ιαι nερί ώρα 16. 35 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ r1ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ 
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1 
C) 'ί / J /~ :; '< ( {-;,.,i i•r . .Jι ••• -. ••• ημ{ρα 

/ 1 

Την 

ί ' ' ' , 
η.μ., στη Γραμμα.τε~α τηG; Ε~εταστ~;π~,; Εnι.τρο-:ιης; για το "~~,.ι,,ελο 

ί 
τηc Κόπρου" /Α ' όpοφοc, γραφε(ο 14 3 τοu Mεyάpou της Βοuλ~ς) σu-

ι 
ν1)λ&ε: τc :-Σ;:, .. : .. ϊ;:;5ρείο ~,ης: 1:.;f;~7~CT t..rϊi\;; Ετ~ι,~"'-μο·1~1l~ r (.ιιϊ.(.,--ϊϊ;.λί,..ι-:) !-:.t. νu 

ΩΡ- ι::~ιτ{λΡ-Ωη ι:ηc σπn , ,'Ί;,r~./.{ς/.ι . ~,, ,α,,:c:-,~άσεσ; : τ'f:ς.: Ε ~ι:τu.στ !..;~/~ :·: 
Εηιτpο~τής:;, ο μ:iρτ;_\ ί):J,b .C.ι.!--~-/.ι. <5;1 . . .'rι .Ζ r.-ι:;>t?fJ.9.V.V:';';-, .. .. .. , . ,. , 

....... , •...•... ανώyνι-;σε , {.:ε ώρησε , βε:βυ. C υσε 

. 9-!Υ Ι { 9 ./.1!.,. : ...... -.... ... .. ... ... . . 

ΠΑΥ~ΛΝΙΑΣ Ζ~~ΟΛΙΚΟΣ 

http://tu.st/
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Την . ?~~.()c,(/'f.,f/J:t.b ημέρ~ .. r {:::/p,¾-. .... , ) '. αt c~ρcι. . • ·i-.C? 0 J) 
/ ! 
1 ' 

n.μ., οτη Γραμμα·::ε ~ α τηc; Εtε ιαστt. ; ~-f! ς; Εη ι. ·,ρο-:11Ί r, y ι.0, ·,ο " <.>•i,~<;λο 

v ' ., ι(· , , ό · , 1'" ", /. .. , 
τ η;;; .-.υnpου 1,., •ΡΟ<(:Ος; , γραφc,, Ο -'< .) ι οU ;νl(;; y upoυ , ης; 1;3e> U λΓ;ζ , συ --· 

ν";1 λ'3ε i;c T"~;.Jcc:Cμε, Co τη b ;:;ςϊ.: 7 .:.i.Ω' Τ ιrιf1 ~ Εηι. ·,.,·μ οϊ~11 ~, (ί,ι ϊ. ι:.,{ c~ /,, u ι'> υ. t, ν (> 
1 • 

αηU τους; βου;,.c;υτ{: ς: , Χρ ι στο 1 /;ησ.σαy ι.6,ννη I ΠρCϊδ;)C , n,:. ι :;-~:ιν ~ ο., Ζα;< σ -

~~ ~γ,τf) ~~1·, ,-τ,~ (\ 'ι 1 (0) ι21 - 110/" CY c; N•τ~,,.,,,.~f(' C'(' ' τ __ .. _•,,r __ : ·_,_.-_r--_- ,. ~··r_-~ ·!_r_ ~: Ί_.,_ ,_ ,_ ".',r, ·. <. C, C• ,. ,., -C, U, 1, , 0, ·. , ο, ,/41,., ο .Ο, ο .. ο> >'- '.O .'- '<•"- • ~ 'C,.:_ •,, . • ___ 

. //, 3. · ... 1\ ). ι:<.ι,q f . ? .r'. // ~ .. . • . .. ... . .. 

• • • 1 •• Ί 6 • • •• t t t • t ,t ,t 4 .. C • 1' ι, • C. ι < C ._. • 4" • il • ΟλJCyνC:)ΟC ι ?'::·c C:)ρησε , βεβu. ί (:)Ο ε 

<::) .") 0 ° 1 ι1 ' J. 1 -?8'~ . .. L . a..,- • .. .. ~ ~r. ~ Υ4 ):::f.ι:? . .ι / 1...- ••• ~ • .. •• .. ,, , •• •• ~., ... 

ΠΛΥtΑΝΙΑΣ Ζ~CΟΛ Ι RΟΣ 
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'l' ην ημέρα )~α t 
/ 1 
i ' ' • , 

π.μ., στη Γραμμο.-,- ε Lσ. τη c ΕΞ"; ε ταστt; ,·,-:,; · Εn ι.τρσ:της, για 

! 
ϊΌ 

κ , " '( t . / τηc υn:ρου 1 -~ ,.:-- ;) οφQς: , 

! 
ν~λ5ε ~ο ~~a ~Cps Cc της, 

σr-: r-:κτ{λr-:ση ,: ηc ηπι:', , 2 7 .. ,/~, ~ / /r, .~, , . αnοφc\.σ:-: u;: 
((? , . .. (). q./. <Ωr? ! Υ. ~ ? • · . . En ι τροπϊ'1c , ο μ6.r)-ι, . .1 pα~ . 

• f • f • • ς • . ( f , , ~ : • ~ • 6 

· I · ..... · .... ~ ....... : . . . . . . • . . . ·-· ..... · . ανέyνι.,;,σε,{1c::ιJρησ ~ 1Ρε.:βο, ί (;Jσε 

(,;;:• Γ I Γ· ,, .. v::..-. ' • rς. .~ / ~ 9 ./ ! . ~ 6-.. ( .. ..... . .. .. ..... ' . , 

Ο ΛΝΙ'Ι ΠΊ?ΟΕΔΓΟΣ 

Χi)ΙΣΊ'ΟΣ Ι•JΠΛ Σ Αj_ ':;:Λι~l'-~ΗΣ ΠΛΥΣΛΝΙΛΣ Ζ~ΚΟΛΙΚΟΣ 



[ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ]



ΒΟΥΛΉ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ'- ΣΥΝΟΔΟΣ Β' 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 

"ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΉΣ ΚΥΠΡΟΥ" 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Στην Αθήνα, σήμερα 23 Οκτωβρίου 1986, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10. 30' 

π .μ. συνεδρGασε στην αίθουσα της Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής 

η Εί;εταστική Επιτροπή "για το φάκελο της Κύπρου" , με Πρόεδρο τον κ. 

Χρίστο Μπασαγ ιάννη και με θέμα ημερήσ Lας διάτα;ης την ε~έταση των 

μαρτύρων κ.κ. Κ.Κοκοράκη,Χρ.Ξαρχά και Κ.ΣυρμόπουλοU. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες από τα μέλη της Επιτροπής οι βουλευ

τέ ς κ .κ. Γ.Δασκαλάκης,Π. Ζακολίκος,Κλ.Ζερβός , Αλ . Λιαροκάπης, Δ .Παγορό

πουλος, Ι.Παπαδονικολάκης, Εμμ. Παπαστεφανάκης , Γ.Περάκης, Σπ.Ράλλης, 

Κ .Τσι γαρίδας ,Ι.Βαρβιτσιώτης,Ι.Βασι λειάδης,Αν .Ζ αιμης,Κων.Λάσκαρης, 

Αθ .Ξαρχάς , Γ.Παναγιωτόπουλος,Αρ.Παυkίδης,Χ.Φωτόπουλος,Κ.Κάππος, Κ. 

Γιατράκος και Δ.Λιβανός. 

Ο Πρόεδρος; της Επιτροπής διαπιστώνει την ύπαρί;η απαρτίας και 

λέγει, : 
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l/l σ (Κ . Ο . ) 23 .1 0 . 86 
. • . --- ·•---------=·------ --

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) : Κύριοι συνάδελιοοι , αρχίζει 

η συνεδρίαση . 

Θα ήθελα να σας nω ότι όnως μου διεμηνύθη αnό αFιοτί -

μους συναδέλφους , μέλη της Εnιτροnής nου ανήκουν στο κόμμα τη ς 

Νέας Δημοκρατίας, την ερχομένη Πέμnτη , 30 του μηνός1 έχουν Κοινο-

βουλευτική Ομάδα, στις 1 0 η ώρα το nρωΊ!. Κατ·ακολουθ ί αν δεν εί-

ναι δυνατόν να βρίσκονται στην Αt:θουσα αυτή εκείνη την μέρα και 

αυτή την ώρα. 

Για να μην υnάρF,ει ματαLωσι ς τη ς εςετάσεως των τριών μαpτ6-

ρων nου έχουν κληθεL nρο ς εf,έταση , νομί[ω nως nρέnε ι να ακολου-

Εμεις οι υnόλοιnοι να καλέσουμε έναν- έναν τους μάρτυρ ες 

α,_, τούς να ορκιστούν , να γίνει δηλαδή η δ ιαδικασία της ορκ(;.)μο -

σίας τους , νc:. εnc.κο'λουθήσει η γνωστή ερώτήσή μου εά.ν βεβαιώνουν 

και, αν αναφέρονται στην έκθεση nου έχουν κάνει εδώ nέρα και να 

διακόψουμ::: την nρώτη εF,έταση, τη f>εt>τερη εFέταση, την τρt:τη 

εΕέταση για τις 12 . 30 ' το μεσημcρι, οn·ότε ελn6 Γω ότι θα έχει 

τελειώσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και, εν nάση περιπτώσει, θα σας 

http://enc.??/
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3 . 
Στη 1cερίτττωση ττου δLαττLστώσουμε i όταν<'οet εττέλθεL η ώρσ,;μισή ή μία, 

α;f;, 
ώρα;ττό6ο θα ττούμε ότL δLακότττουμ~/uLαττLστώσουμε ότL δεν έχετε τελεLώ-

σεL, δεν έχουμε τταρά να ςανακαλέσουμε τους μάρτυρες και νσ, τους πούμε 

ότL δLακότττουμε γLα μLα άλλη μέρα,, 

Είμαστε σύμφωνοι σ'σ,υτόϊ Αυτό αφορά κυρίως τους ~οvλευτά~ τη~ 

Ν~ας Δημοκρατίας. 

Ε:ΩΝΣ'1'ΌΑJ7Ι'ΙΝΟΣ .. . ΔΑΣΚΑΡ-Ρ.Σ" Θα είναL ταλαLττωρία γLα τους συναδέλφους 1 κύρLε 

Πρόεδρε με το να αρχίσουμε ενδεχομένως στις l η ώρα. 
1 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜττασαγLάννης)_, Θα είναι 1 όμως ,ταλαLττωρία μεγαλύτερη 

γLα τους μάρτυρες ,να τους καλέσουμε-καL τους έχουμε "αλέσει ήδη-και 

στην συνέχεLα να ανα,tαλέσουμε τLς κλήοΈις, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ Εν τοLαύτη ττεριτττώσει "ύριε ~ρόεδρε ,να γίνει, 

\.lr. 
όττως είττατε εσείς να τελεLώσουμε'Γτο στάδιο της διαττιστώσεως ή της εττι--

βεβαLώσεως των κλήσεων των μαρτύρων• 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜττασαγLάννης). Σύμφωνοι . ~αL μετά θα δLα,tοττεί η συ-

νεδρίαση γLα την ώρα ττου θα έλθετε εσείς, Εάν έλθετε σε μLα λογLκή 

ώρα 1 ττου μττορούμε να συνεχίσουμε 1 έχεL καλώς, :ιΞ:άν,όμως 1 καθυστεp,ι6ετε 

ττερLσσότερο, στη Βουλή θα είμαστε,θσ, συνέλθουμε ττάλι και θα ττούμε 

ότL διακότττουμε για μLα άλλη μέρα, Νομίζ;ω ότι είναι η καλύτερη λύση , 

Τώρα , όσον 

c;ί,t'vJ 
μcιs 

αφορά τον Πατταττοστόλου ; ττοιός--Υτταρέσχε την ττληροφορία 
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ότι είναι κατάδικος ; 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ Ο κ . Ξαρχάς κάτι είnε. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ : Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κατάδικος. 

Π ι στεύω ότι κυκλοφορεί ελεύθερος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης) : Εν nάση περιπτώσει παρακαλείται 

ο κ . Παπαθανασίου να τηλεφωνήσει στο ΓΕΕΘΑ ; nρος διαπίστωση εάν 

ο κ . Παnαnοστόλοu είναι φυλακή , ή είναι ελεύθερος . Ακόμη μπορεί 

• 
να γίνει ένα τηλεφώνημα και στις φυλακές . 

Λοιπόν, αρχί~οuμε. Παρακαλώ τον κ . Γραμματέα να συνοδεύσει 

τον μάρτυρα κ. Κοκκοράκη στην Αίθουσα . 

( Στο σημείο αυτό, εισέρχεται στην Α ίθουσα ο μάρτυρας 

κ. Κοκκοράκης ). 

J~ 
· ( ΑΚ) 
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Lrό 
l.Ll Α .. Κ, Ε •. Τ. 23-10-1986 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Παρακαλώ, κύριε Κοκοράκη να απαν-

τήσετε σχετικά με τα στοιχεία της ταυτότητάς σας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Επώνυμο: Κοκοράκης. 

Όνομα: Κωνσταντίνος. 

Όνομα πατέρα: Γεώργιος 

Όνομα μητέρας: Αικατερίνη. 

Έτος γεννήσεως: 1924 

Τόπος γέννησης: Τρίπολη Αρκαδίας. 

Κατ_οικία: - 7 Αμπελόκηποι Αθήνα. 

Επάγγελμα: Συνταςιούχος στρατιωτικός. Αντισυνταγματάρχης ε.α. 

Θρήσκευμα: Χ. Ορθόδοςος και · Έλληνας αςιωματικός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Αυτό το i1 'Ελληνας αςιωματικός"νο-

μί~ω ότι θα περίττευε. Εγώ σας ρώτησα για το θρήσκευμα. 

Παρακαλώ να έχετε υπόψη σας -το λέω από τώρα με την ευκαιρία-

ότι είστε ενώπιον αντιπροσωπείας 1 μιας επιτροπής της Βουλής των 

Ελλήνων. Δηλαδή εσείς λέτε στο στρατό, σε ένα σύνταγμα ολόκληρο 

1 ,, 
' προσοχή, ημερησία διαταγή, ανάπαυση και στη συνέχεια λέτε προκει-

ι , 

μένου για το όνομά του του διοικητού: Προσοχή, Μπονάνος Γρηγόριος 
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Εσείς λοιπόν μπήκατε μέσα στην αίθουσα της Βουλής των Ελλήνων και 

1/ 
δεν μπορείτε όταν σας ρωτώ εγώ για το θρήσκευμα να λέτε και Έλλην 

/ / 
αf,ιωματικός. Τί είναι ο Έλληνας αf,ιωματικός δεν είναι έλληνας 

/ 

πολίτης; 

MAPTY;.J. Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Γιατί τότε λοιπόν 1 το τονί~ετε 

ιδιαιτέρως; Είστε έγγαμος; 

'Τ r. \ '-<.)γ' -Αν6 
ΜΑΡΤΥΣ. Ναι είμαι έγγαμος και πατέρας ,fu±e τέκνων~ αγοριιJχ και 

r 

ενός κοριτσιού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Βάλτε το χέρι σας στο Ευαγγέλιο 

και παρακαλώ τους συναδέλφους να εγερθούν. Και παρακαλώ να επανα-

λάβετε το νενομισμένο όρχο όπως θα τον πω εγώ. 
ι 

(Στο σημείο αυτό ο μάρτυς δίνει τον ακόλουθο όρχο) 

"Ορχί~ομαι ενώπιον τοu Θεού να είπω ευσυνειδήτως όλη την αλήθεια 

και μόνο την αλήθεια χωρίς να προσθέτω ούτε να αποκρύψω τι". 
1 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Παρακαλώ καθίστε. 

Κατ'αρχήν είσαστε στην Κύπρο κύριε μάρτυς; 
1 

ΜΑΡΤΥΣ. Στην Κύπρο υπηρέτησα από το έτος 1972 μέχρι το '74 ως διεu-

θuντής τοu πρώτου γραφείου τοu Γενικού Επιτελείου της 
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Εθνικής Φρουράς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μτιασαγιάννης). Μτιορείτε να μας τιείτε τιοια είναι 

η ατιοστολή του τιρώτου ετιιτελικού γραφείου; 

ΜΑΡΤΥΣ. Τοτιοθετήσε ις μεταθέσεις του στρατιωτικού τιροσωτιικού γενικώς. 
1 

Πειθαρχία, τάςις του στρατεύματος ~ [λέγχει δηλαδή την στρατιωτική 

αστυνομία. Είναι υτιεύθυνοι για την ταφή των νεκρών και γενικώς κατά 

τις ετιιχειρήσεις -για τους αιχμαλώτους για την διακομιδή των τραυ-

ματιών. 'Αλλοι βέβαια τους διακομίhουν αλλά το τιρώτο γραφείο τηρεί 

τις καταστάσεις και αναφέρει στα τιροϊστάμενα κλιμάκια .kαι γενικώς 

θέματα τιροσωτιικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μτιασαγιάννης). Εσείς κάνατε νομίζω κάτιοια έκθεση 

προς το ΑΕΔ; 

ΜΑΡΤΥΣ, Όταν ετιέστρεψα ατιό την Κύτιρο διά εγγράφου τιου τιήρα ως διοι-

κητής μονάδος τιου ήμουν εδώ στις Σέρρες είχα τοτιοθετηθεί διοικητής 
ι 

της 460.l μονάδος πληροφοριών, στην ΚΥΠ Σερρών. Άλλη είναι η ατιο-

στολή της ΚΥΙΙ Σερρών και άλλη η ατιοστολή της ΚΥΠ Αθηνών. 

Δηλαδή_ η ΚΥΠ Σερρών ασχολείται με τιληροφορίες βουλγαρικής τιροελεύ-

σεως και ετιί μεθσριακής καταστάσεως. Δεν έχει δηλαδή ατιοστολές τιολι-

φύσεως 1 τιαρακαλουθήσεις κλτι, ότιως συνηθίζεται να λέγεται. 

γώ τιήγα στην ΚΥΠ Σερρών. γύρισα ατιό τϊ Κ- ύτιρο 

( Θ )~~ 
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ΑΚ 

1/1 Θ (E:JJ:.) 23.10.86 

Η μετάθεσή μου από τη Κύπρο -αυτό έχει σημασία να το fέρετε 

στην όλη διαδικασία της εF.ετάσει,•ς- είχε βγει· ένα μήνα ενι,·pίη:ρα 

αττό τα γεγονότα της ·κύπρου. Fίχα συμπληρ&·σει εγ&· τη διετία στην 

Κύπρο και είχε βγει η μετάθεσή μου για τις Σέρρες ένα μήνα νu·JDί-i;ε-

ρια και έλεγε · ότι εγ&· τοποθετούμαι στη ~ονάδα τu·ν Σερρ&·ν και θα έπρε -

πε να ττάρι,• ιpύλλο ττορ·ε ίας στο - τέλος Ιου:λ ίου. Για μένα έχει σημασία 
/ 

επειδή μπορεί να με κατακρίνουν ορισμένοι ότι εγ&, ήμουν συνιώμότης 

·ο,τι θέλουν να "λc-νε nε:ν με ενδιαφέρει . Το λέγω αυτό , για να 
) 

αποδεί!:;ω ότι εγώ οcανδήποτε ανώ,.ιεLF,η και αν με Η.ατηγορούν ότι έχω) 

δεν την είχα για προσωπικά οφέλη . Fι,ατL ε•γώ είχα συμπλήρώσει τα 

δuο μου χρόνια στη Κύπρο και έφευγα μετά από IS μέρες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Ηπασαγιάννης) .Σύμωωνοι,. Αν μου επιτρέπετε, πότε 

i 
είχατε συμπληρ.ωσει τcι. δύο χρόνι,α; 

ΜΑΡΤΥΣ. Στις 3Ι Ιουλίου, σας λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγιάννης) . Τότε τα συμπληρώνατε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Τότε τα συμ~λήρωνα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Ηπασαγ ιάννης) . Συνεπώς , γ ι,αfότε ήr,.θε η δι,ατα-yή . 
! 

ΜΑΓΤΥΣ. Η διαταγή είχε: έλθε · για να couyω σης 3Ι Ιουλίου Υ ια τις 
~ 

έppeς . Q\i:Jι~ 
~ 
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------·----~------
::: ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγ ιάννης) Αχν την έκθεση την υποβάλατε, 
πότε; ~υμάσδε; 

ΜΑΡΤΥΣ: 'οταν ήμουν διοικητής στη ~ονάδα Σερρών. 'Εχω το διαβιβα

στικό εδώ. ' .1:\υτή ε ί να ι προσωπική :~ση και γι 'αυτό έχω το 

διαβιβαστικό. Δεν ε ίναι απόρρητο έγγραφο στρατιωτ ική ς φύσεως . 

Είναι ένα έγγραφο που το συνέταςα εγώ . Γι'αυτό έχω κρατήσε ι και 

το χαρτί αυτό . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρί στος Μnασαγιάννης): Θα ήθελα να σας nαρακαλέσω να 

κυττάΕΙ:rε αυτό τσ έγγραφο που δα σας δείςει ο κ. Γραμματέας, αν 

αυτή είναι η έκθεσή σας και αν βεβαιώνετε την ακρ ίβεια του nεριεχο-

μένου της εκθέσεως; αυτής. 

( Επιδεικνύεται στο μάρτυρα η σχετική έκθεση). 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαιώνω την ακρίβεια κα ι μπορεί να συμπληρώσω ορισμένες 

λεπτομέρ ε ι ες; . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης): Αναφέρεσθε βασικά στο έγγραφο αυτό 

και βεβαιώνετε το περιεχόμενό του ως αληθές . 

ΜΑΡΤΥΣ : Βεβαίως, απόλυτα αληθές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος; 1'1πασαγιάννης): Από εκεί και πέρα , πέστε μας τι 
) 

ι 

έχετε να μας πitτε . 

ΜΑΡΤΥΣ: Ποέρ:~Jναγραφομένων 

λ Αν ι n _ f 

αυτό , έχω να πω δυό 
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/Ο 
Εδιάβασα στον ημερήσιο τύπο την 1 Αυγούστου του έτους 1986 

-και έχω αντCγραφο εδώ- στη " ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΉ" τα εςής πράγματα: 

1 
Λέει εδώ. ότι ο κ. Παύλος κατέθεσε στην Επιτροπή . .Τώρα , πως τα πήρε 

) 

ο τύπος και τα έγραψε , αυτό είναι . άλλο θέμα που δεν μπορώ να ςέρω . 

Ο κ. Παύλος, λοιπόν, είπε 
1 

c;:1/ 

Ι 

στις 8.05' μnήκt στο γραφείο 

του, ο εn'αδελφή γαμπρός του Μnονάνου , συνταγματάρχης Κοκκοράκης , 

έβγαλε ένα πιστόλι από τηVτσάντα του και του ζ;ήτησε να παραδοθεί 

ο ίδιος και η μονάδα του. Έτσι λέει εδώ ο κ. Παύλος . Κα ι φυσικά -:;cjtι 

0' Jz,,ι - παραδόθηκε, ενώ μάθαινε από τον Κοκκοράκη ότι ήδη δύο Cλες ε Cχαν 

προσχωρήσει στους τφαςικοnηματCες. Αυτό εCναι το θέμα που έχω να 

θ ί ςω . Και λέει και κάτι άλλο , επειδή το ςέρω. Ότι ακόμη καμμιά 

μονάδα δεν ήταν στη θέση της κατά την εισβολή των .4ούρκων στην Κύ-

προ , γιατί ει:χαν διαλυθεί λόγω του nραςικοnήματος. 
Ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Κυττάςτε, αυτά που διαβάζετε δεν 

είναι η κατάθεση του κ . Παύλου. Αυτά που διαβάζετε είναι δημοσίευμα 

μιας εφημερίδας . Αν αποδίδεται η κατάθεση ή όχι , ούτε εσεις το ςέρε -

τε, ούτε εγώ είμαι σε θέση να σας το βεβαιώσω και τούτο, γιατί δεν 

έχω μπροστά μου την κατάθεση του κ . Παύλου. 

Πέστε μας, τέλος πάντων, η ουσι:α nοιά είναι ; Ότι γράψανε 

1 , 

εσεις1:rt~/ 
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Θα nαρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή ο κ.μάρ-

τυρας είπε ότι θα αναφερθεί σε γεγονότα , πέρα αn'αυτά nou έχει γρά-

ψει στην έκθεσή του , να εκθέσει όλα τα πραγματικά περιστατικά nou 

θέλει να μας nει για τα γεγονότα της Κύπρου και αυτά nou ενδεχόμενα 

αναφέρει στην έκθεσή του και ό,τι άλλο θέλει να συμπληρώσει, όχι 

όμως μεμονωμένα περιστατικά . Να μας πει όλη την ιστορία εν συντομία 
J 

και από εκεί και πέρα εμεις ρωτάμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης): Αυτό του είπα να κάνει, αλλά όπως 

βλέπετε ο μάρτυρας αρχί6ει αn'αυτό το περιστατικό . Τίνα κάνουμε ; 

Πάντως , κύριε μάρτυς , r:α nαρέμβω και να σας nω ότι αυτά που 

γράφουνοι εφημερίδες δεν είναι πρακτικά. Είναι δημοσιογραφικές 

πληροφορίες που μπορεί 
) 

ΜΑΡΤΥΣ : Είναι προσβολή κατά της τιμής μου , κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης): Ωραία, να πάτε στο δικαστήριο να 

αποκαταστήσετε την τιμή σας. 

ΜΑΡΤΥΣ : Γι ' αυτόν ακριβώς το λόγο , θα σας καταθέσω ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) : Κύριε Κοκκοράκη να καταθέσετε ό,τι 
Ι 

θέλετε να καταθέσετε και θα τα δεχθούμε . 

ΜΑΡΤΥΣ: Θα καταθέσω την απάντηση nou έχω δώσει στον τύπο. 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να μας τα nει απ'την αρχή, όπως και οι άλλοι 

που εΕιστόρησαν τα γεγονότα. Νομί~ει ίσως ο κ . μάρτυς 
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οτι εμείς είμαστε γνώστες αυτής τ/Ιεκaέσεως , την οnοία έχει κάνει . 
1 

Ας nει, τι γράφει στην έκδεσή του και για τα nεραιτέρω , ό , τι έχει 

να nροσδέσει nέραν της εκδέσεως. 
i 

' 
Δηλαδή , κύριε Κοκκοράκη, να μας n4τε όλο το ιστορικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης ): Με συγχωρείτε για τις nαρεμβάσεις 

αλλά νομίζω ότι δεν είναι αμαρτία αυτό nου κάνει ο μάρτυς. 

1 
Του έδωσα τον λόγο και του είnα, nέστε μας, τι δέλε τ ε να μας n~τε 

' και αυτός αρχ ί ζει αft'αυτό το nεριστατικό . Τ ι να κάνουμε δηλαδή ; 
/ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ : Νομίζω ότι έγινε ένα λάδος. ο κ . μάρτυς είnε 

"nέραν των όσων έχω καταδέσει1 συμnληρώνω αυτά 

1 
να ακούσουμε και τι έχει γράψε ι στην έκδεσή του. 

1 

Εμε ι ς , όμως , nρέnει 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης ) : Θα τα nει, κύρ ι ε Φωτόnουλε . Λέτε 

1 
να θυμάτα ι εnακριβώς τι έχε ι καταθέσει ; 

Ι 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Για να δ ι ευκολυνδεί ο ίδι ος , το λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ ί στος Μnασαγ ι άννης) : Πέστε μας , λοιnόν , 

•~S 
t'ι,( 

κύριε ό , τι θέλετε 
/ 

να ntτε εnί του δέματος του nραςικοnήματος στο σύνολό του και εn ί 

του θέματος της τουρκικής εισβολής στο σύνολό της . Αυτά είναι τα 

δύο nράγματα τα οnοία συνθέτουν την κυnριακή τραγωδία. Σ'αυτά τα 
) 

ι 

δύο θέματα , nαρακαλώ τι έχετε να μας nftι;ε ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όnως έχω αναφέρει και στην έκδεσή μου , για να το ακούσουν 

κα ι οι QΛ~ύριοι , 
',_c::,.cι 

nεριγράφω τα γεγονότα αnό αρχάς μέχρι 15 
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13 
ΙουλCου,15 με 20 Ιουλlου και 20 ΙουλCου μέχρι την ημέρα που 

έφυγα απ0 τηνΚύπρο. 

1 

Ας πάρουμε τα γεγονότα που έLναL μέ,<ρι Η ς 15 ΙουλCου,τα 

προηγη-&έντα γεγονότα. 

Ι 
ΠΡΟΕΔFΟΣ( Χ ρCστος Μπασαγ~άννης) Πέβτε μας λοιπόν τι έγινε με 

/ / 

λCγα λ6για. 

ΜΑΡΤΥΣ. Τα προηγη-&έντα γεγονότα ήταν μCα ανώμαλη κατάσταση στην 

Κύπρο.Βόμβες πέφτανε στους δρ6μους,μεταξύ ΓρLβικών καL Μακαρι.ακών 
/ 

υπήρχε μCα πλήρης αναρχCα.ΕCχε εκδο-&εC μCα διαταγή απο την Κυπρι,α-

, C ι κη δημοκρατ α,απ0 το ΥπουργεCο Ε&νι,κής Αμύνης 6τι, -&α απολυ-&ούν 

στι,ς 20 ΙουλCου 6λοι, οι, στρατεύσψοL OL oπoCoL συμπληρώνουν 14 μη
/ 

νες ενώ μέχρL τότε η -&ητεCα ήταν 24 μήνες,πράγμα που εσήμαLνε 6τι 
! 

-&α εμειώνετο η δύναμη της Ε-&νικής Φρουράς κατά 5O~ και εCχε δημι,ουρ-

γη-&εC καL μCα ανωμαλCα,ας πούμε,επειδή εCχαν δημοσι.εύσει, οι, εφημε-

ρCδες στην ΔευκωσCα 6τL -&α φύγουν OL Ελληνες αξι.ωματι.κοC,γι,ατC 

το εζήτησε ο Πρ6εδρeς της Κυπρι.ακής δημ0κρατCας.Πα~κολου-8-ούντο 

6λοι, οι, αξι,ωματι,κοC μηδενός εξαι,ρουμένου.Υπήρχε δηλαδή μCα ανώμαλη, 
Ι ι ι 

, ας πούμε κατάσταση.ΕCχε πάψει, να λειτουργεC η πει-&αρχCα στην Ε-&νι,-

Λ κή Φρου:ά,γιατ( άλλοι απολόουτο,άλλοι έφευγαυ,ΕCχαμε αυ.,,Cρετες 
~lJ;LΨ 
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7/1 Θ ΧΜ 23.10.86 

------------
ιιι 

απουGCες,εCχαμε λLποταξCες,εCχαμε αJυπακοές,γLατC άλλοL εκαλύπτοντο 

από το ένα κα-&εστώς καL άλλοL απ6 το άλλο.Μεταξύ τους αλληtο ~j:Ι ρC

ζοντο.Δεν άκουγαν κανένα!Ηταν μCα ανώμαλη κατάσταση. 

ΕέβαLα) αυτά λεπτομερώς I γLα μένα1 -&α μπορέσετε να τα μά-&ετε 

καλύτf'pα απ0 τ0ν στpατηγ6 δLοι,κητή της Ε-&νe9ρουράς κ.ΝτενCση ο 

οποCος ήταν εκεC,ζούσε την κατάσταση,ερχ6ταν σε επαφή με τον 

Πρόεδρο της ΚυπρLακής ΔημοκρατCας,με τον Υπουργ6 Ε-θ-νLκήςΑμύνης, 

με τον Υπουργ6 Εξωτερι,κών,με τον Υπουργ6 OLκονομLκών,με τους 

Πρεσβευτές,με 6λη γενLκά την ηγεσCα,εγνώρLζε την κατάσταGη της 

~νLκής Φρουράς,εγνώρLζε την κατάσταση στην Κύπρο.Θα μπορέGεL 
/ 

λοLπ6ν1 να σας ενημερώσεL με περLσσ6τερες λεπτομέρεLες. 

1 
Εγώ απλώς σας λέω ως 1ο γραφεCο,τL ήξερα.ΕπεLδή λοLπ6ν ήμουν 

/ Υ / 

ί 
επL της τάξεως και, πει,-&αρχCας εCχα πολλές αναφορές ανυπακοής,απεL ·-

/ 

-&αρχCας,λLποταξCας,τέτοLα συμβάντα,τέτοLα γεγονότα καL αυτά σας 

Χεω.Αυτά έγLναν μέχρι, ττ4,ς 15 ΙουλCο~. 

Μέχρι, εκεCνη την ημέρα εγώ δεν εyνώρLζα 6τL -&α γCνει, πραξι-

κόπημα. 

Τώρα -&α σας πώ τC έγι,νε 
} ( 

στι,ς 15 ΙουλCου.Το πρωτ στι,ς 15 

/ ΙουλCου ~πήγαμε στο γραφεCο μας,~πως πηγαCνουν όλοι, οι, αξι,ωματι,κοC. 

~ -Q~ 
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---------------
Το πρωt στLς 6,30' εCχαμε πρ(ffέλευση(λ( -&ερLνης σαLζ6ν.ΣτLς 7.30' 

-σας τα λέω λεπτομεpώς, γ Lα. C δεν ξέρω,αν έχω γράφεL στηνέκ~εσή 

μου τLς ώρες- ή~ε στο γραφείο μου ο σwνταγματάρχης Κομπ6κης, 

δLΘLΚητης 
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(Θ) 

1 / 1 Β. (Δ.Γ . ) 23-20 - 86 
Ι( 

¼ύρι ε Κοκοράκη η εθνικ~ φρουρά εnειδή έχει nάρει εντολή 
/ 

αnο το εθν ι κό κέντρο να ενεργήσει εναντίον του καθεστώτο ς του Μακαρίου 

nρος ανατροπή τουj εσύ θα εκτελέσεις την εΕή ς αnοστολή. Θα nας 

στην διοίκηση n <Jροβολικού εις την Α~λάσα Λευκωσ ί ας και θα ενημερώσεις 

το nεριβολικό ότι δεν θα κι,νη&εί κανένας αnο τη θέση του. Εγώ ως 

δι.ευθυντής του nρώτου εnkτελ ικού yραφεί,ου δεν υnάγομαι στον κ . Κομnόκη 

έχω κάnοι, ο nρο'ίστάμενο . Μόλις έφυγε αnο το γpαφείο μου ο κ. Κομnόκης 

σηκώθηκα και nήyα στο προϊστάμενό μου στον κ. Γιανακόδημο Παναγιώτη 

nου ήταν εnι.τελάρχ1ης στο γεν ικό ετιιτελείο φρουράς. Εκεί υnάγονται 

οι διευθυνταί εnιτελι,κών yραφεtωνίαυτός γράφει τ ι ς δ ιαδοχικές μας 

σημει,ώσεις yι,α την εn~δοσή μας και γενικά '{ ια την nροόδό μας κα ι 

yι,α την δουλει,ά nου nροοψέρουμε. Πήγα στον χ . Γι αναχόδημο στο γραφείο 

ι ι v 
του του 1 κτύnησα την nόρτα χαι του είnα{ ~ύρ ι ε εnιτελάρχα ήρθε στο 

γραφείο μου ο κ. Κομnόκης και μου έδωσε αυτή την εντολή. Ι σχύε ι; 

ι ι 
Θα την εκτελέσω; Δι,ότι ήταν μία εντολή εχτός του γραφείου μου δεν 

( ( 

ήταν εντολή του nρώτου εnιτελικού γραφείου . Μου είnε;θα την εκτελέσεις/ 

με τηνδι,αφορά 1 nροσθέτω 1 ότι δ εν θα ανακοινώσειςπο διοικητή nυροβολικού 

~' 
το γ ε γονός τφίν αnο τι ς 8 η ώρα.Διοι,.:.ητής r.:υροβολικού ήταν ο συνταγμα-

;\""'?,ι~'ος.Πράγμαη eγώ πάρα την τσάνη μω , μέσα στην τόάντα μου 
__} 
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2/1 Β . jΔ . Γ.) 

εττειδή έβλεττα ότι 

23 - 10 - 86 1 Ί 
δα δημιουργηθούν ττολεμικά γεγονότα εττό",1ενc ήτο 

ν,α λάβω και εγώ τα ττροσωττικά μου μέτρα ασφαλείας, ~έσα στην τσάντα μου 

έβαλα)τη · 1ωστήρα μου ττάνω στην οττοία ήτο τοττοδετημένο το ττερίστροφό 

. μου , ..... -- μττήκα στην κούρσα την Μά~ντα 
/ 

ττουtιαδέτει 

το γραφείο και ττήγα στην διοίκηση ττυροβολικού η οττοία είναι 3 χιλιόμε -

ο: 
τρα έςω αττο την Λευκωσ,α,στην Α~αλάσα. Πήγα εκεί στο γραφείο του κυρίου 

Πούλου. Οταν ττήγα εκεί εττειδή ήθελα να ήταν και!άλλοι τταρόντες μάρτυρες 
) / I 

όταν δα μεταβίβα~α την διαταγή-και αυτό μου βγήκε σε καλό , δα σας ττω 

, ,, , 
γιατί4€ίττα,; Uύριε συνταγματάρχα εττειδή έχει διαταχδει· στις 20 του μηνός 

) 

να αττολυδεt μία σοβαρά δύναμm · ττερίττου το 50 % της εδνικής Jφρουράς 1 

ήρ&α μq)_!Cα μελέτη ττου έχω κάνει να δούμε ττοιά δα είναι η αναδιάταςη 

των μονάδων ) δηλαδή τι δα αφαιρέσουμε αττο κάδε μονάδα σε ττροσωττικό/ 

ούτως ώστε να μττορέσοuμε να διατηρήσουμε ένα ικανοττοιητικό εττίττεδο~ 

.Διότι κατ'ουσ(α δι~λύετο η εθνική φρουρά με αυτή την διαταγή. Εττειδή 

όμως το δέμα εσείς μόνος σας δεν μττορείτε να το χειριστείτε τταρακαλω 
Ι 

καλέστε εδώ τον εττιτελάρχη 

της διοικήσεως ττυροβολικού 

σας τον διευθυντή του ττρώτ~υ γραφείου 

i 

και εάν θέλετε και το διοικητή της μοίρας 
/ 

γι,ατί εκείεί•,;αι και. η έδρα μιας μοίρας ττυροβολικού . Πράγματι ο κ. 

~~ Πούλοςφώναςε τον εττιτελάpχη του τον αντι.συνταγματάρχη Μανουσ~~, , 
~ Γcώργ ω , Q>ώ=<:1,41χαγό Μαραγκόπουλο που ήcαν του ποώτοf ρω,c ( ου της 
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3/1 Β. (Δ.Γ.) 23-10 - 86 

μοίpας τον αντισυ-

νταγματάpχη Γούρα Φαίδωνα -και ήpθαν στο γpαφείο. Αρχίσαμε να σι.,!;:ητάμε 

το θέμα της αναδιατά~εως των μονάδων πυpοβολι-κού βάσ1;. t-της μελέτης 

που είχα -κάνε ι εγώ ως πpώτο γpαφείο. Οταν η ώρα όμως έφθaσε 8 παpά j-· 

ι l Ιι 
τους λέω : ~-;;pιοι θα διακόψω την μελέτη :ιυτή που κάνουμε -και θα 

Ι 

σας ανακοινώσω ότι η εθνι-κή φρουρά κατόπιν αποφάσεως του εθνι-κού 

ι l 

κέντpου απεφάσισε να κινηθει πpος ανατροπή του -καθεστώτος του Μακαοίου. 

Κύpιε συνταyματάpχα 1 έχω εντολή να σας μεταβιβάσω ότι ουδεμία μονάς 

πυροβολkκο~'> θα ,ηνηθε( και θα λάβει μέpος στο εγχείρημα. Η μόνη 

αποστολή που έχετε εCναι να λάβετε σοβαpά μέτpα ασφαλείας των μονάδων 

πυροβολικού προς αποφυγή επει,σοδίων 1 είτε τυχόν επιθέσων•. εκ μέpους 

11 ? 7 

του επι-κουpι-κού σώματος που διατηρούσε ο 4Ρχιεπίσ-κοπος. Αυτή ήταν 

η εντολή μου. Οταν τελείωσα την εντολή αυτή που είπα στον κ. Πούλο 

/ ;'ιt;_ 7- ( t 

ση-κώθηκαν όλοι όpθιο.Cγμόνο που δεν με φίλnσαν~~ητω-κpαυγές , !;:ήτω 

' η Ελλάς , χειραψίες κ,λ.π. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.Σ ΓΙΑΤJ?ΑΚΟΣ Και ο Πσ-'Jλος; 

.ΜΑJ?ΤΥΣ: Βεβαί,ως};δώ θα σας αποδείςω 

Jfiρ~ 
) 

Lψ tiy 
τα σ-κο~λήuια(πpέπει να~ατήσετε, 

(ΒΑ) 
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(Β) 1/1 ΒΑ Φ . Τ . 23 .1 0.86 

ι r 
(κυρίου μάρτυρος συνέχεια) 

Αφού σηκώθηκαν πάνω ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜπασαγLάννης) Παρακαλώ . Αν θέλετε αυτές τις 

πρcσωττι,κές σας :5ιενέf,εις με τον κύριο Πούλο να τις λύσετε επί προ-

σωπικο(, επιπcδου. Τέτοιες φράσεις και λέF:εις -δεν 3έλω να υπερασπίσω 

ούτε τον κϊφιο Πούλο , ούτε κανέναν- είναι απαράδεκτες σε μια αίθουσα 

Βουλής. Ευχαριστώ. 

ΜΑΡΤΥΣ Μάλιστα 1 κύριε Πρόεδρε . 

Τ έλος πάντων 1 3α τα. πούμε: . 

Σε λίγο άρχισαν να ακούγονται πυροβολισμ,οί, ριπές πολυβόλων, 

εκρήςεις κλπ . από την περιοχή Λευκωσίας που άρχισε το εγχε(ρημα . 

Εκεί ο κύ~ιος Πούλος 1 χωρίς να εκβιαστεG από κανέναν1 βγήκε από το 

γραφείο του 1 κάλεσε τον ταγματάρχη Εμμανουηλίδη των διαβιβάσεων; του 

έδωσε εντολή να τηλεφωνήσει σε όλ ες τις μονάδες. Ο κύrιος ίούδας πήρε 

εντολή να πάει αμέσως στη μοίρα του να λάβει μέτρα ασφαλείας . Ελεύ3ε-

ροι όλοι. εκινούντο. Κανείς δεν τους απει,λούσε, Και συνεχίστηκε αυτή 

η χατάσταση. 

1 
ι!,"(~ι 

Επί πλέον λησμόνησα να σας πω ότι, ε 6χα εντολή να παραμείνω(μ€χρ ι 

από το ΓΕΕΦ για το πότε θα γυρίσω πίσω, Κά,3ησα ι;;κεί 

1 
13 . 00 το μεσημέρL . Έγινε1 ό,τι fγινε . Εγώ μα[ί με τον κύρ ι ο 
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2/1 Φ,Τ ~ 23,10 .86 

Τ,Ις,όλο σ:τ-ο γραφείο του π:ίναμε καφέ και γ ινό,rαν ό , τ., γ ινό,rαν . 

1 
Σ,τ-ι ς 1 3 .0 0 η ώρα/σας πληροφορώ κύριοι1 έ,γινε το εFή ς . Λ έω " Κύριε 

συνταγματάρχα, ).λας ττήpαν τηλέφωνο να nάμε και να nάτε και, σεις στο 

γενικό εnιτελείο nου σας θέλει; ο διοικητής ο κύρι,ος Γεωργίτσης". 
i 

Λέει "Να nάμε". Μου λέ ει "Δεν κάθεσαι; :Κώστα να σε nάρω με το 

διχό μου αυτοκί,νητο και να nάμε μαζ;ί 1 " . Λέω "Να nάμε". Λέω στον 

οδηγό μου "Πάρε το αυτον. ινητ6 μου και τράβα στο εττι τελεί ο " Μπ:ήκα 

στο αυτοκίνη το του κυρίου Παύλου.,.... J<αθήσαμε οι δυο μας στο π:ίσω κά-

{;ισμα-και π:ήγα?ωτο ΓΕΕΦ, Γυρίσαμε/ εγώ στο γραφείο μου, αυτός 

σ;:ον .. ύpι,ο Γεωργ ίτση. Τελείωσαν το. πάντα. ' ο ,τ ι · έ-γινε έγι,νε. Από 
) 

κει και -:-ιέpα ) είναι ι:.'ιλλα τα γε;,γονότα. Εγώ πλέον δεν είχα καμι,ά άλλη 

αποστολή , καμι,ά άλλη θέση στο όλο π:~α Ρ, ικόπ:ημα. rήγα στο γραφε ίο μου 

και~σχολήθηχα μ ε νεκρούς , με τραυματί,ε ς κλπ:. Τ ελειώνω με την υπόθεση 

την π:ρωϊνή και, πηγαίνω στην απογευματινή . 

Καθ'ήν στι,γμήν ανέλαβα τα καθήκοντα του πρώτου γραωείου1nληρο-

φορή&ηκα από τους υπ:όλοι,π:ους επ:ιτελεGς που ήταν στο επ:ι,τε λείο?ότι, 

οι, φρουρές Λεμεσσού , Πάφου, Αμμοχώστου , Μόρφου, δεν είχαν ενημερω-

&εί ότι δα γίνc:ι αυτό το εγχείρημα ,' Αποτeλεσμα ήταν;ότι πήγαν οι 

sπ "[:V:!'.:I π ccίσ~cωοα.c κσύό / τοσc αcχμi,,.,,τ(σπν,) κα c μeταFύ 
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3/l ΒΑ Φ . Τ . 23 . l0.36 

αυτών μάλιστα στην Λεμεσσό1 δολοφόνησαν εν ψυχρώ και τον ταγματάρχη 

Ζερβό . Δεν ςέρω αν σας έχει αναφερθcί. 

Μεσολάβησαν τότε τηλεφωνήματα/ γιατί τότε φέρανε και συο επιτελεί~ 

το απόγευμαίτον ταγματάρχη Πανταζή 1 που ήταν διοικητής του επLκουρικού, 

,ον 

1ον είχαν συλλάβει και~ανε και τηλεφωνούσε στην Λεμεσσ6 κα~ 

tD. 
στην Πάφο να επέμβει για να μ,ην γίνει αι,μd1lι~Όι:α και το ένα και το 

άλλο. \Ιαι τελικώς αφήσανε τους αξιωμαηκούς την άλλη μέρα το πρω'ί 

ελεύθερο;:;ς. Αυτά είν-:ι.ι τα γεγονότα που έχω να σας πω για την 15η 

Ιουλίου . 

Από κει και πέρα/'}α σας πω κα s ένα άλλο γεγονός πουkχεL ενδια-

φέρον} ποt: συνέβη την ίδι,α μέρα. Ως διευθυντής του ττρώτου γραφείοιl 

πήρα εντολή από τον διοικητή της εθνοφρουράς να συγκεντρώσω όλες 

τις οικογένειες τ(:)ν αf;ιωματι,κών που διέμεναν στ·ην Λευκωσία σ ' ένα 

ςενοδοχείο/ με τα γυναικόπαιδα όλn/γ ια νa μη διωχθούν , να μην αιχμα

λωτιστούν από Κυπριους αντLφρονούντας / ή προσκειμένους προς τον Μακά

ριο, όπως θέλετε πάρτε το. Και, εγώ ως πρώτο γραφείο/ ενήργησα. Συγκέ~ 

ντρωσα όλες τις οικογένεις στο ςενοδοχείο 11 Κλεοπάτρa11 και το τρίτο 

γραφείο διέτα!;;ε και έστειλε φρουρά προς φρούρηση των οικογενειών 

των αςιωματικών . Οι, οι,κογένει,ες των αf,ι,ωματικών έμειναν εκεί μέχρι 

τη:1}ς~ου μηνός . Αυτά είναι που έχω να σας πω από πλευράς πούλου . 
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4/1 ΒΑ Φ .Τ. 23.10.86 

Ότα.ν ο κύριος Παύλος γύρισε στην Ελλάδσ/μαζί με την έκθεση 

που έκανε/ αυτή εδώ που έκανα και εγώ/ έκανε και μια αναφορά που 

έλεγε ότι εγώ πήγα στο γραφείο του. Αυτά που λένε οι εφημερίδες; 

δεν είνα.ι Ψευδή. Αυτά έγραφε στην αναφορά -rου. Και εγώ ακόμη ήμουν 

εν υπηρεσία και εκλήθην ως κατηγορούμενος από το !ιαρκέ ς &.τρατοδι-

κείο Αθηνών . ·Έχω όλη τη δικογραφία και θα σας παρακαλέσω να ζ;ητή -

σετε τη δικογραφία α.πό το bιαpκές iτρατοδικειο Αθηνών. Θα σας δώσω 

και το απαλλακτικό βούλευμα . Αν θέλετε να σας διαβάσω/ γ ~α να το 

ακούσετε κύριοι/το βούλευμα του στρα~οδικείου, Έγραωε ο Παύλος αυτά 

που έγραφε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγι:, άννης)_ Το αντ~γρα,φο αυτοv του βουλεύματος 

μπορείτε να το καταθέσετ ε. 

ΜΑΡΤΥΣ Θα σας το καταθέσω. 

Με παρέπεμψαν στο στρατοδικείe';έγινe π,ροαν<'tκρ~ση) εκλήθησαν όλοι 

\ 

οι παρόντες της 15ης Ιουλ[ου στο γραφείο το1ύ κυριου Παύλου και χατέ-

θεσαν όλοι αρνητικά; 11 'OXL, όχι , ώ~. Ί 11
, 

~ 
(Δ)' 

~\\,~ 

http://a.p?/
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(2ΒΑ) 1/1 Δ. (Θ.Σ.) 23-10-&6 

-ΞJ 
ΚαL όλοι έλεγαν όχι, όχι,{ δεν εςεβίασα κανένα· , ότι δεν τpάβηςα 

rιιστόλι, ότι δεν πήγα στον Πούλο και δεν είπα αυτά τα πpάγματα 

που γpάφει . Και βγήκε αυτό το απαλλακτικό βούλευμα, το οποίο 

θα σας καταθέσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χpίστος Μπασαγιάννης). Παpακαλώ να το καταθέσετε στον 

γpαμματέα της Επιτpοπής και να γpαφτεί στα Πpακτικά ότι κατετέθη . 

ΜΑΡΤΥΣ . Είναι το υπ'αpιθμ. 156 / 76 βούλευμα. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ . Δεν είναι επικυpωμένο . 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν θέλω να καταθέσω το πpωτότυπο. Θα φέpω αύpιο ένα 

επ ικυpωμένο αντίγpαφο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χpίστος Μπασαγιάννης). Να καταθέσετε το πpωτότυπο 

ΜΑΡΤΥΣ . Θέλω όμως να το πάpω αύpιο πίσω 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χpίστος Μπασαγιάννης). Δεν θα πάpετε το πpωτότ.υπο 

Αυτό θα μείνει στην Επιτpοπή . Θα πάpετε όμως ένα αντίγpαφο το 

οποίο θα λέει "ακpιβές αντίγpαφο . .. ". Θα το επικυpώσει η επιτpοπή. 

Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε αυτό πpάγμα . 

ΜΑΡΤΥΣ. Θα ήθελα να έχω αυτό το έγγpαφο, επειδή πpόκειται να μηνύ-

σω τον χ. Πούλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χpίστος Μπασαγιάννης). Εντάςει, χύpιε μάpτυς. Συνεχίστε . 

, , \ , έ έ 
ΜΑΡΤΥΣ. Ευχαpιστω πολυ. 1ντως 1 αν θ λετε και τις καταθ σεις 

J\~I ~~ 
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2/1 Δ Ρ,Σ. 23-10-1986 

Jtι 
των μαρτύρων,μπορείτε να τις Cητήσε τε από το Διαρκές Στρατοδι-

κείο Αθηνών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Όχι,δεν νομί~ω ότι μας χρειά~ε-

ται ακόμη. 

ΜΑΡΤΥΣ. Επειδή το θέμα το θεωρώ σοβαρό 1 μπορείτε να ~ητήσετε από 

το Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών ολόκληρη τη δικογραφία. Διότι έχετε 

1 

και σεις μια υποχρέωση. Δεν ςέρω τι σας έχει καταθέσει ο κ. Πούλος. 

Εάν σας έχει καταθέσει ο κ. Πούλος ότι εγώ έκανα αυτό το πράγμαJ 

ότι τράβηςα πιστόλι τότε, είσαστε υποχρεωμένος να του κάνετε μήνυ-

ση επί ψευδορκία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπάσαγιάννης). Παρακαλώ1 κύριε μάρτυς, δεν θα 

r 
μου υποδείςετε εσείς τι θα κάνω και δεν θα μου πείτε μάλιστα ότι 

είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Η Επιτροπή θα κάνει την δουλειά 

της . 

ΜΑΡΤΥΣ . Μα καλά, οι ψευδομάρτυρες δεν διώκονται κύριε Πρόεδρε 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) . Δεν είναι δική σας δΟVλειά, 

1 
το τι θα κάνει η Επιτροπή . Η Επιτροπή έχει τα δικαιώματά της και 

τα καθήκοντά της . Αυτό θα το κρίνει η ίδια. Μηνύσεις για ψευδορ-

κία και υπεισέλευση της Επιτροπής στις προσωπικές σας σχέσεις , 

δεν είναι δυνατόν 

Qlt\O 
να γίνει~Εμείς 
~ < 

πάμε να αποδείςουμε άλλο πράγμα. 



317ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

Δ (Θ.Σ.) 23-10-86 

Ζ) 
Δεν πάμε να αποδείςουμε ότι ο Παύλος είναι ψεύδορκος ή ότι εσείς 

είστε αθώος . Πάμε να αποδείςουμε τι έγινε με την Κυπριακή τραγω-

δία, που κατέληςε να είναι και για σήμερα και για το μέλλον ίσως, 

η μεγαλύτερη εθνική τραγωδία. Αυτό πάμε να αποδείςουμε . 

ΜΑΡΤΥΣ . ΠάντωςJκύριε Πρόεδρε, είναι φοβερό,εκείνος που πρέπει να 

κρίνει , να σχηματί~ει ψευδείς εντυπώσεις και αντιλήψεις από πληpο-

φορίες σκοπιμότητος . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Να κάνετε μήνυση εσείς στα 

δικαστήρια εναντίον του κ. Παύλου γι'αυτά τα οποία έγραψε στην 

αναφορά, ή γι'αυτά τα οποία τυχόν θα μάθετε όταν θα δημοσιευθεί 

το πόρισμα της Επιτροπής , ή γι'αυτά που κατέθεσε εδώ. Εσείς θα 

το κάνετε αυτό Όχι εμείς 

ΜΑΡΤΥΣ . Εγώ δεν είπα να του κάν~ήνυση γι'αυτό το πράγμα. Για 

ψευδορκία είπα 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγ ιάννης ) . Παρακαλώ να μην ίJ(/~1eι_·1;;~νzΙίΓ-f)c;, 

σε θέματα που δεν σας αφορούν . Παρακαλώ πpοχωρείστε στα υπόλοιπα) 

που θέλετε να πείτε 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα. 

Από αυτή την υπόθεση που έγινε εκείJείχαμε ορισμένους 

νεκρούς και τpαυμ~ς, Οι μεν τραυματίες πήγαν 
~\)J)--- ~ 

στο νοσοκομείο 
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26 
της Λευκωσίας , οι δε νεκροί ετάφησαν 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ . Πόσοι ήσαν οι νεκρο ί 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν θυμάμαι , δεν μπορώ να θυμάμαι αριθμό, Υπάρχει στο 

γραφείο, στο Αρχηγείο. Νομί~ω 5 ή 6 . Δεν θυμάμαι . Μάλιστα· 

τους δύο ή τρεις ήλθαν οι οικείοι τους και τους παpέλαβαν , {αι για τους 

υnόλοιnους εστάλησαν τα χαρτιά τους στις οικογένειες τους .Πάντως 
Ι 

έγιναν και ονομαστικές καταστάσεις για τους νεκρούς, οι οποίες κατα-

στάσεις και στο ΓΕΕΦ υπάρχουν και στο ΑΕΔ υπεβλήθησαν. Εγώ δεν 

μπορώ να έχω τέτοια χαρτιά επάνω μου μετά από 13 χρόνια, ούτε μπο

ρώ να θυμάμαι πόσοι ήταν οι νεκ~ ί , 

~~ 
JWf 

5 ή 6 . 

( Η) 
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(Δ) 

1/lK (Γ.Π.) 23.10.86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
.ir 

( Χρίστος; Μττασαγιαννη ς;) : Τους; νεκρούς; θα μττορούσατε ίσως; 

[L Υ 
να τους; θυμάσθε. ΛέγωJίσως;. 

Προχωρείστε . λοιττόν. 

ΜΑΡΤΥΣ: Τώρα 1 έχω να σας; ττω ττλέον 1για τα γεγονότα αττό την ημέρα ττου 

άρχισε η ενέργεια ·των Τούρκων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος; Μττασαγιάννης;): Όχι 1 να μας; ττείτε ττρώτα για τις; 

ΜΑΡΤΥΣ: Στις; 15-19 έγινε η αντικατάσταση της; ΕΛΔΥΚ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος; Μττασαγιάννης;) Αυτά τα γεγονότα είνα ι έτσι. 

Θα ήθελα να μάθω εγώ τώρα αττό τις; 15-19 δεν ανησυχήσατε σείς; ως; 

Έλλην αςιωματικός; για την εττίτττωση ττου μττορούσε να έχει το ττρα-

ς ικόττημα; 

ΜΑΡΤΥΣ: ττρώτο γραφείο δεν είναι θέμα 

Ι 
- Vtί ανησύχησlύ , 

δικό μ~~α 

του τρίτου γραφείου ττου χειρί~εται τις; εττιχειρήσεις;. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος; Μττασαγιάννης;): Δεν ανησυχήσατε και δεν ~ητήσατε 

ττληροφορίες; και δεν μάθατε ότι εττίκειται τουρκική εισβολή> 

ΜΑΡΤΥΣ: Ότι εττίκειται τουρκική εισβολή,εγώ τουλάχιστον μέχρι τtς; 

8 του μηνός; δεν έμαθα τέτοιο ττράγμα. Α ττό τις; 18 όρχισε ττλέον ._,., 

φαίνεται ότι \~τι 

Ql~ιυ 
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fί1! __ (Γ,f!.) 23.10,86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Αnό τις 18 πλέον του μηνό ς 

άρχισε να φαίνεται 

ΜΑΡΤΥΣ: Ότι θα γίνει κάποια επέμβαση της Τουρκίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Ωραία . Πώς άρχισε να φαίνεται 

αυτό ; Το έμαθε η γειτονιά, φήμη; 

ΜΑΡΤΥΣ : Αnό φήμη7 όχι αnό εnίσημ~ nηγή . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Όχι 1λοιnόν αnό επίσημη πηγή. 
) 

ΜΑΡΤΥΣ : Εγώ δεν είχα στο γραφείο μου κανένα επίσημο έγγραφο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Εσείς)ως Έλληνας αςιωματικός, 

δεν είχατε ανησυχήσει για την πιθανή αυτή εnίnτωση; Δεν 1iταν nι-

θανόν η Τουρκία να nαρέμβ:i; Αυτό δηλαδή δεν το θεωρούσατε πιθανό; 
) ) 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. 

ΠΡfΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Αφού ήταν πιθανό αυτό το nράγμα7 

δεν σας ανησυχούσε 

ΜΑΡΤΥΣ: Ωραία, με ανησυχούσε. Τί θέλατε να κάνω , ως διευθυντής του 

πρώτου γραφείου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης), Όχι , nαρακαλώ,'lΌ θέμα είναι αν 

ανησυχούσατε. 

t'!ΑΡΤΥΣ : Ανησυχούσα 

1ι~}D 
βεβαίως γ\τί είχα 
-~ι~ 

την οικογενε ιά μου εγώ 
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3/ 1!_ _____ _.(._Γ. • Π ) 23.1 0.§.§_ 

εκεί και τα πα ι διά μοu. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χpίστος Μπασαγιάννης) : Γι α την οικογενειά σας ασφαλώς 

ανησuχούσατε1 αλλά μιλάμε για άλλο θέμα 1τώpα 1αν ανησυχούσατε . Δηλαδή 

αν ανησυχούσατε για τη ν επιι<,Ε: ί\ΑΕ:;V"'\ Κuπpιακή τpαγωδία. Και αν ανη-

σuχούσατε πράγματι 1 τί κάνατε; Όχι "τι κάνατε "με την έννοια π~ς 

α ντιδpάσατε J να βάλετε μπροστά πuρά κ . λ.π . ή να διατάςετε πράγματα 

ιι 
ποu ήταν εκτος της αpμοδ ιό τητός σας 1 αλλά να εpωτήσετε: Κύpιε αρχηγέ 1 

κύριε επιτελάρχα , κύρια δ ι ο ικητά - πώς τον λέγατε τον κύριο Γεωpγίτση-

κύρι ε Κομπόκη , κύριε τάδε,ςέρω εγώ , κύριε πρεσβεuτά 1αν θέλετε) τί γί-

νεται με την Κύπρο , θα μας την πάρουν οι Τούρκοι, θα επ ιτ εθούν; Τί 

γίνεται, τ ί μαθα ί νετε κα ι εσείς ; Αuτό δεν το ερωτήσατε για να 

πάρετε και από επ ίσημη πηγή την πληροφόρηση αuτή ποu μαθαίνατ ε από 

τις φήμες . 

Avu ι,vv"'-"'-1·~ ο. w e ,,_.,,. 
Τι ς είχε μάθε~η γειτονιά τις φήμε ς κύριε κα ι 

δεν τις είχατε μάθει εσε ί ς οι αΕ ιωματικοί τοu ΓΕΕΦj 
) 

ΜΑΡΤΥΣ : Ωραία,σας είπα φήμες . Φήμες μπορούν να ό\tuκλοφορούν στις γειτο-

νιές τιολλές . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρ ίστος Μπασαγιάννης): Και δεν αισθανθήκατε την υποχρέωση 

αν αυτές ο ι\φήμες ~ \t να εςακρ ι βώσετε 

t ') 

~ι~ 
είναι αληθινές ; 
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_4/1 κ _______ (r __ ._π..a.~----2 __ 3 ___ ._1_0_. 86 

]Ο 
ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ δεν είχα καμμία υποχρέωση να εςακριβώσω τις φήμες nου 

κυκλοφορούσαν στις γειτονιές . Δεν ήταν στα καθήκοντά μου αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) : Δεν ήταν στα καθηκοντά σας αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ : fι/α εςακριβώσω τις φήμες της γειτονιάς; Είναι στα καθήκοντα 

του πρώτου επιτελικού γραφείου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μnασαγιάννης): Είναι στα ~αθήκοντα του Έλληνος 

πολίτη. 

ΜΑΡΤΥΣ : Είναι στα καθήκοντα του τρίτου επιτελικού γραφείου καιfων 

δ ιο ι κητων 'Τωv μονάδων . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μnασαγιάννης): Είναι και στα καθήκοντα του Έλλη-

νος πολίτου.γιατί εγώ μια φορά - δεν ςέρω αν έχω άγχος - εάν μου 
ι 

έλεγαν ότι στην πατρίδα μου ή στην Κύnρο , ή σε κάποιο άλλο μέρος 

πρόκειται να γίνει μια επίθεση ςένωνστρατευμάτων θα ερωτούσα . Θα 

έλεγα : " βρε παιδιά μάθατε εσείς τίποτα, τι γίνεται;" Σε nοιόν θα 

το έλεγα ; Θα το έλεγα στους συναδέλφους μου . 

Αλλά μου εnιτρέnετε μια σ~γμή γιατί nερέλε ιψ::ι. να σας ερωτήσω , 

-όταν σας έπαιρναν τα στοιχε ία της ταυτότητός σας-ένα στοιχείο : 

Είπατε ότι είσθε έγγαμος . Ποιά έχετε πάρει; 

ΡΤΥΣ : Μnονάνου . 
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5/1 Κ (Γ.Π.) 23 .1 0.86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): 
']/ 

Δηλ<!!δή είναι το γένος Μnονάνου 

η σύζυγός σας ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) Καλά. 

ΜΑΡΤΥΣ: Παίζει αυτό κανένα ρόλο , έχει καμμία θέση αυτό με τον Κοκtράκη 

Κωνσταντίνο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) Δεν !;έρω . Θα μου υnοδείF,ετε; 

Μα τι ύφος είναι αυτό κύριε μάρτυςj 

ΜΑΡΤΥΣ : ( Σηκώνοντας το ποτήρι για να nιεί νερό). Εις υγείαν: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Μου φαίνεται ότι το παίζουμε πολύ 

άσχημα και δεν F,έρω μήπως 

ΜΑΡΤΥΣ : Είναι οικογενειακό θέμα αυτό κύριε Πρόεδρε . 
) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Είναι οικογενειακό αυτό το θέμα ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Ε:τότε να σας ερωτήσω και εγώ αφού 

είωαι οικογενειακό το θέμα Όταν ο κύριος Μnονάνος στην ημερησία του 

διαταγή που ανελάμβανε 
, , Ιι 

έγραφε μεσα 1 οτι η Πατρίς και το Έθνος 

δεν εισφέρουν τ ί nοτε ε ί ς ημάς; ,, ημείς αντιθέτως ε ισφέρουμε εις το 

Έθνος για την επιβίωση του>τί εκάματε εσείς που είσθε γυναικάδελφος 

του κq,τιΜJινάνοu~ ~λeτε να σαs το uπομνήσω αυτό. 
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6 / 1Κ. ( Γ.Π • ) 23.10.1986 

ΜΑΡΤΥΣ : Δηλαδή , κύριε ΠρόεJt. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τα πατριωτιχά σας αισθήματα εχείνη 

την ώρα που ο κουνιάδος σας εςεμηδένι~ε την εισφορά του Έθνους και 

της Πατρίδος προς , \ γε , 
το~~νcκω, 

προς την Ελλάδα , δεν εςηγέρ-

(ΠΑ ) 



325ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

(κ) 

1/1 ΠΑ Μ.Α . 23.10 . 86 

Εν πάση περιπτώσει δεν είναι καθόλου δικαίωμά σας να ελέγχετε την 

επιτροπή. 

ΜΑΡΤΥΣ . Μα, δεν σας ελέγχω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χριστος Μπασαγιάννης). 
(( ' 

Όταν μου λέτε όμως τι σημασία έχει 
1 1 

')~ 

αυτό . Έχει ,------- . τη σημασία που νομίζει η επιτροπή ότι έχει . 

7 

Και εσείς είσθε υποχρεωμένος να απαντάτε. Πρέπει ακόμα να σας πω ότι 

δικαιούσθε να αρνηθείτε μια απάντηση σε μια ερώτηση αν απ · αυτήν πιστεύ 

ετε ότι είναι δυνατόν να στηριχθεί κάποια κατηγορία εναντίον σας, 

Αυτό το δικαίωμα το έχετε και σας το εςηγεί η ανακριτική επιτροπή 

της Βουλής διότι δρα μέσα στον ελεύθερο αέρα της δημοκρατίας. Γι'αυτό 

' 
σας το-:εςηγεί πράγμα το οποίο πόσοι επί της εποχής του κυρίου Μπονά_ 

νου θα το εςηγούσαν στους εςεταζομένους μάρτυρες; 

Σας παρακαλώ λοιπόν . να αφήσετε το αν έχει ή δεν έχει σχέση, 
) / 

\~χει και παραέχει σχέση . Και ςέρετε γιατί; Βα σας πω. Λέτε στην 

έκθεσή σας : " Διαπιστώσεις,-συμπεράσματα. Η ρ~f;η μεταςύ Ελληνικής και 

Ήυnριακής Κυβερνήσεως δημιούργησε πνεύμα πλήρους ανασφαλείας του 

1 'δ ' ' ' " ' ~} ' β ' εδ Rλλα ος προσωπικουiοπερ συνεχως ΕμαΛΕτο εκ μερους του κυ ερνητικου 

'fύπου και είχε προκαλέσει το αίσθημα της επεμβάσεως παράτας προσπα 

-λέτε- 7,nc ηγsσ ίας \ των l,νόπλων 
ι:1Ψ, ~~ 

)) 
Δυνάμεων και του ΓΕΕ~. 
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2/1 ΠΑι Η.Α. 23.10.86 

Ποιές ήταν οι προσπάθε:ιε:ς ηο?κ~έβα~ η ηγεσία των Ενόπλων 
Δυνάμεων για να μην ε:πέλθε:ι η ρ~ςη με:ταΕύ Κυπριακής και Ελληνικής 

Κυβ ε:ρνή σε:ως; 

ΜΑΡΤΥΣ. Αυτή την απάντηση θα σας την δώσει ο στρατηγός Ντε:νίσης 1όχι 

εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Ηπασαγιάννης) Ο στρατηγός Ντε:νίσης είναι του 

ι 

ΓΕΕΦ δεν είναι η ηγεσία των Ενόπλων Δυναμεων . Η ηγεσία των Ενόπλων 

1 
Δυναμεων ήταν ο κουνιάδος σας. 

ΜΑΡΤΥΣ . Ωραία θα πάρετε τότε την απάντηση από την ηγεσία των Ενόπλων 

Δυνάμεων . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος t1πασαγ ιάννης), Θέλω και σεις να μου πείτε: διότι 

αποδέχεσθε τιςπροσπάθειες της. Να μου πείτε λοιπόν ποιές προσπάθειες 
/ Ι 

ί 

κατέβαλε I όπως γράrpετε εδώ. Ποιές προσπάθειες λοιπον έγιναν για να 
1 ) 

μην επέλθει η ρ~ςη που κατέληςε στο πραςικόπημα. Γιατί βλέπω ότι 

κάνετε ηροσπάθε:ια να δικαιολογήσετε: τον κουνιάδο σας.Αφήστε λοιπόν 
Ι J 

το " ποιά σχέση έχει" γιατί όλα είναι αλληλένδετα. 

ΜΑΡΤΥΣ. Εγώ δεν θέλω να δικαιολογήσω τον κουνιάδο μου. ο καθένας ε:ί--

ναι υπεύθυνος για τις πράςεις του κύριε Πρόεδρε. 
! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Θα ήθελα να μάθω τώρα τιοιός διέτα~ε 

το πραςικόπημα . \ '\ z} 
Ίw 
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J/1 ΠΑ Μ. Α . 23.10.86 

3.Γ 
ΜΑΡΤΥΣ. Δενςέpω εγώ σας είnα ότι ο κύpιο Κομnόκης ήλθε το npω ί 

1 

και μοu είnε αυτό το npάγμα. 

είχε κληθεί και 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χpίστος Μnασαγιάννης) Μάθατε αν ο κύpLος Κομnόκης/είχε έλθει 

εδώ 
1 

στ~ν Αθήνα και ο κupιος Γεωpγίτ;ης; 

ΜΑΡΤΥΣ. Ήςεpα ότι είχε έλθει ο κύpιος Κομnόκης στην ΑθήναJQλλά για 

nοιά αποστολή δεν ήςεpα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χpιστος Μnαααγιάννης ) Ο κύpιος ΓεωpγίτGης όταν ήλθε και 

έnανήλθε εκεί δεν σας εκάλεσε να σας nει τίnοτε; 

ΗΑΡΤΥΣ. ' οχι και το λέω αυτό κατηγοpηματικώς εν ονόματι τοu όpκοu 

nou έδωσα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χpίστος Μnασαγιάννης) Πείτε μοu τι μάθατε τώpα για το nοιός 

έδωσε την εντολή στον κύpιο Γεωpγίτ,η για το npαςικόnημα. 

ΜΑΡΤΥΣ. Μετά έμαθα όχι τότε . Έμαθα ότι είχαν έλθει στην Αθήνα και 
ί 

πήpαν εντολή αnό το Αpχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων να κάνουν το npαF,ικόnη-

μα . 

ι 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χpίστος Μnασαγιάννης) Αnό το Αpχηγείο Ενόπλων Δuναμεων 

ανωνύμως ή σuγκεκpιμένα αnό το στpατηγό Μnονάνο ή αnό το στpατηγό 

Γαλατσάνο ή αnό nο ι όν άλλον) 

ΜΑΡΤΥΣ. Το ΓΕΕΦ unάγεται στο Αpχηγείο Ενόnλων Δυνάμεων . Tou Αpχηγείοu 

1 
Ενόnλων Δυνάμεων npοϊστατο ο στpατηγός 

σετε τις εuθύνες~τον Αpχηγό Ενόnλων 

Μπονάνοs , συν\πώs 

Δuνάμεω~ 
να ανα[ητή-
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4/1 ΠΑ Μ.Α. 23.10.86 

J6 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ. Δεν είναc αnάντηση αυτή)κύpcε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγcάννης) πόσες ιοορές 5α τ:~ρέμβω/ κύρcε 

Γcατράκο nόσες φορές θα του εncστήσω την nροσοχή; Ο άνθρωnος είναc 
) 

εμnοτcσμένος αnό κάnοcο nνεύμα . Δcκαίωμά του είναc. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ. Να μη μας υnοδεcκνύεc όμως. 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν είναc Βουλευτά, ίσως η δcατύnωσή μου 

να μην είναc καλή. 
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1/ 1 fβ Λ.Β. 23.10.86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος ΜπασαγLάννης). Τώρα εσείς από 15 έως 19 του 

μηνός, μό.&ατε τίποτε πλην από τLς φήμες ότL επίκεLταL τουρκLκrι 

εLσβολn; 

ΜΑΡΤΥΣ . 'Οχ L . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος ΜπασαγLάννης). Ακούσατε κανένα ςένο στα&μό; 

ΜΑΡΤΥΣ . 'Οχ L . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος ΜπασαγLάννης). Είχατε μά.&εL ι ότL κατά. μτiκος 

της Αλεςανδρέτας , της ~ερσίνας, είχε παραταχ&εί ένα τμrιμα σο-

βαρό της στρατLός του ΑLγαίου rι άλλης στρατLάς; 

ΜΑΡΤΥΣ. Ηόνο την παραμονή)στLς 19 του μηνός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος ΗπασαγLάννης). ΚαL μά&ατε τί; 

ΜΑΡΤΥΣ. Την παραμοντi στLς 19 του μηνός μας συνεκέντρωσαν @το 

fενLκό bLτελείο της ~&νLκής tρουράς καL μας είπαν ότL κατά 

πληροφορίες που έχουν από την ΚΥΠ, από την Α&rινα , καL από την 

~υπρL ακή ΚΥΠ -γLατί υπrιρχε καL ~υπρLακή ΚΥΠ-

έχουν συγκεντρω&εί oL ΤόύρκοL στην Αλεςανδρέτα 

καL ότL ενδέχεταL να γίνεL τουpκLκτi απόβαση. Με τη δι.αφοpά. 

όμως ότL ο κ.Γεωργίτσης το απόγευμα, στLς 5.30' της 19ης του 

μηνός, που εχάλεσε τους δLοLχητά.ς των μεγάλων μονάδων χαL τους 

δ L ο L χητά.ς των όπλων, γίνεL προεπLστράτευση 

~00 
'--
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2/1 fR Λ.Β- 23.10.86 

μάλλον μία εnιστpάτευση "nυpτ\νων " , όnως τη λέμε εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χpίστος :,ιnασαγιάννης). Πώς τη λέτε εσεί ς ; 

ΜΑΡΤΥΣ. Επιστpάτευση "nυρήνων". 

Αυττ\ την εντολή έδωσε ο κ.Γεωργίτσης το αnόγευμα της 19ης 

του μηνός στις 5 . 30'η ιl,pα . Τώpα αν είχε nό.pει εντολή αnό το ΑΕΔ , 

δεν το ςέpω . Εγώ ςέpω τί εντολή έδωσε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χpίστος Μnασαγ ιάννης). Να εnιστpατευθο(,ν οι "nυpτ\νες" . 

ΜΑΡΤΥΣ. Εγώ ςέρω και το όλλο: Ότι την npωία της 19ης του μηνός, 

αφίχθη το αpματαγωγό με τη δύναμη των 500 ανδpών nou γινόταν η αντι -

κατάσταση της δυνάμεως της ΕΛΔΥΚ, nou γίνεται κ6.θε 6 μήνες., fnει--

J~ μέσα στο ίδιο το αpματαγωγό τ\pχοντο και οι κpίσιμες ειδικότητες , 

δηλαδτ\ υnαςιωματικοί και στpατιώτες των διαβιβάσεων του nυpοβολικού, :: 

των τεθωpακισμένων και του μη~ανικού , nou υπηρετούσαν στις μονάδες, 

δηλαδή nλαισίωναν τις μονάδες της εθνικτ\ς c9pουράς , δηλαδή καμιά εκα-

τοστή _fίχα nάρει και εγώ αυτό το στ\μα, διότι ήμουν υnοχρεωμένος να 

nάρω αυτο(1ς nou εnρόκε ι το. να αντ ι κατασταθο(>ν, να τους npοωθτ\σω στο 

λιμάνι της Αμμοχώστου, να nάρω τους καινο(φγιους για να nάνε στις 

μονό.δες nου αντικαθιστούσαν. rι•αυτό τ\ςερα ότι θα γινόταν και η 

αντ ι κατάσταση των ειδικοτήτων της εθνικής φρουράς. Έγινε αυτή η 

nτ\γαν στο αρματαγωγό , ήλθαν οι 

http://?6.?e/
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3/ 11Jl Λ . Β . 23.10 . 86 

' λλ ' 'δ '] ~ ' ' 1 9 ' α οι , τιnγαν στις μονα ες τους Εω!ον ικα, εντος της ης εγινε 

αυτό , και το βράδι, το αρματαγωγό αναχώρησε , ασχέτως εάν την άλλη 

r ι ....-ιv1 " ή ά~ σ μέρα το τιρωt ετιήρε στ'~μα και ατιοβίβασε ςανά αυτοί~ς τιου είχε τιάρει r 

με βάρκες και γυρ ίσανε ςανό. στη Λευκωσία . Κατ · αυτό τον τρότιο ευ-

ρέ5η κάτιως ενισχυμένη η ΕΛΔΥΚ με 500 στρατιώτες και η ε5νική φρου-

ρά με τις ειδικότητες τιου σας είτια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μτιασαγιάννης). Τί ώρα ο κ.Γεωργίτσης σας κάλεσε 

και σας είτιε ότι είναι συγκεντρωμένα τα στρατεί1ματα ατιέναντι; 

1 

(1 6 -ιιS~~Θ 'ΜΑΡΤΥΣ ,r {'i~ ώρα τιου διέταςε και την τιρόσκληση των "τtυρr,νων". 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μτιασαγιάννης) . Στις 5.30'το ατιόγευμα δηλαδή . 

ΜΑΡΤΥΣ; Μό.λιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μτιασαγιάννης). Και σας είτιε ότι ατιό σήματα τιου 

είχαν της ΚΥΠ κ.λτι., τιροέκυτιτε ότι ενδέχεται να γίνει εισβολn . 

ΜΑΡΤΥΣ. Ναι, ότι ενδέχεται να γίνει τουρ~-ιικτ'~ ενέργεια. Μετά, ςε -

κίνησαν αυτοί και άρχ ι σε να μας λέει ο διοικητής του ναυτικοί, 

και ο διοικητής τη ς αεροτιορίας με τα ραντάρ τις κινήσεις τις οτιοίες 

σας τις έχουν αναφέρει , τί να σας λέω τιαρατιόνω, ότι γίνονται ασκn-

σεις . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μτιασαγιάννης) . Στα5είτε , αυτό το ότι γ ίνοντα ι 

ασκnσεις , τιοιός το έλεγε . 
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4/lΓΡ Λ.Β. 23.10,86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Δηλαδή nοιός; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Παnαγιάννης . Το έλεγε και ο Καραστατήρας της αεροπορίας 

και ο Γεωργίτσης και το Γ' γραφείο nou ςέρανε γιατί την είχανε 

ςαναζ";ήσε ι ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάνννης) Άρα και ο Γεωργίτσης και ο Καρα-

στατήρας και ο Παnαγιάννης, ο αντιπλοίαρχος, έλεγαν ότι γίνονται 

ασκήσεις μέχρι nοιά ώρα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό λεγόταν μέχρι τις 2- 2.30'το nρωϊ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) Δηλαδή μέχρι τις 2.30'το nρωϊ 

της Δευτέρας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, την ημέρα της αποβάσεως. Διότι έγινε το εςής ·οταν 

αuτόί φθάσαν σε μίααnόσταση, γύρισαν ςανά nίσω, κάνανε έναν ελιγμό. 

Και μας είnε τότε ο Παnαγιάννης - διότι όλη τη νύχτα εμείς είμαστε 

εnιφuλακή , δεν είχαμε φύγει καθόλου, αnό τι ς 5.ΟΟ'το αnόγεuμα είμα-

στε εν εnιφuλακή, όλο το εnιτε και ·, όλες οι μονάδες - · ότι ... 

~~ (ΕΖ) 

http://5.??/
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(ΓΡ) Ε.Ζ. (Κ.Ο.) 23 .1 0 . 86 

(_( !.;~ 
αυτή τη στLγμή γύρ Lσαν καL έχουν πάεL προς το 

ακpωτήpLο ,ου Αγ[ου Ανδρέα. 'Ηταν δηλαδή κάτL κLνήσεLς που ε(χαν 

γ(νεL καL κατά το παpελθόν καL γL'αυτό το δLκαLολογούσαν Αλλά 
" 

μετά τLς 3 η ώρα άρχLσε να μας λέεL ο κ. 

στα 12 μίλLα, έφθασαν στα 10 καL με το πρώτο φως άρχLσαν να απο--

11 

βLβά~ονταL στην ΚυρήνεLα . Αλλά εν τω μεταf,~ θα συμπληρώσω κLόλας 1 

-επεLδή το θυμάμαL - μα[ί με την πpοεπLστpάτεuση των πupήνων 
/ 

δLέταςαν να γ ίνεL καL στρώση ναρκοπεδ(ων1 Αμμόχωστο - Μόpφοu , κατά 

πpοτεpαLότητα. ΔLότL βάσεL των σχεδ(ων, απ'· ό, τι θuμάμαL, η προτε -

Ι'] 

ραLότης, όπως θα έχετε ακούσει , από στρατLωτLκή ορολογίαfiιuρ(α 

πpοσπάθεLα-εθεωpεCτο · ότL ι:tvι:ιι η Αμμόχωστος λόγω καλών ακτών πpοσβά 
' 

σεως. ΚαL επεLδή ήταν και, το φρούpLο της Αμμοχώστου, το οποίο 

κατείχαν OL ΤούpκοL και ήταν δυνατόν να έρθουν σε κάποι,α επικοι -

νων(α να μπ0uν αμέσως στο φρούpLο να οχυρωθούν. 
Ι Ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜτtασαγLάννη~) 

στLς 5.30'. Έγινε αυτή η στρώση; 

Σ'cpώση λοιπόν ναp,ι·οπεδίων ήταν 
Ι 

ΜΑΡΤΥΣ: ΠpέπεL να έγLνε, Δεν μποpώ να ξέpω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασα\άννης): 

,,χ, δcαταχο,,~~ 
v1ιtJ 

Δεν f,έρετε . Για την Κυρήνεια ,ί 
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ΜΑΡΤΥΣ: Τίποτα. Μόνο η επιφυλακή που σας είπα και η επιστράτευση 

πυρήνων . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαyιάννης): Τώρα το σχέδιο αμύνης πλέον 

της Κύπρου το οποίο υπήρχε έτσι δεν είναι; 
Ι I 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαyιάννης): Τι προέβλεπε για την Κυρήνεια j 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό θα σας το πει το Ρ' Γραφε (ο. ΕγίΔ δεν μπορώ να 

!;έρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ [στος Μπασαy ιά.ννης) : Δεν το F,έρετε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Είναι θέμα R' Γραφείου . 

ΠΡΟΕΔΡCJΣ (Xp ίστος Μπασe:χ:γ ιάννης) : Δεν μάθατε τι πpοέβλc:πε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Α1 ; τά. ε(ναι απόρρητa έγγpaφα, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ ιci.ννης)': Απόρρητα . Αυτό το καταλαβαίνω. '' 

ΗΑΡΤΥΣ : Και, δεν μπορούσα ε,γώ να -ήF=ερα I το Ρ 1 ΓραφεGο τ~ σχέδια 

έχει. Εγώ ήςερα σε κάθε σχ.έS~ την αποστολή μου, Δηλαδή προώθηση 

προσωπι,ωύ μεταφορά τραυματιών, μεταφορά αι,χμαλώτων τέτοι,α 
I Ι 

πράγματα. Δεν ήΕερα δηλαδή εγώ 1 αν η κύρια προσπάθεια προβλέπει, 

δέκα Αυτό είναι, θέμα Γ' Γραφείου, 
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'f3 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χ:ρίστος ΜnασαγLάννης): Να L,κύρLε Κοκοράκη. 

Τώραίαυτή η αnόβαση nολεμήθηκε; Αμύνθηκε η ΚυpήνεLα; 

ΜΑΡΤΥΣ: ΓLα μένα, κύpLε Πρόεδρε καL κύρLοL βουλευτές, υnήρ§ε 

ένας τεράστLος ηρωϊσμός εκ μέρους όλων των αF,LωματLκών καL των 

στρcπLωτ,1,ν καL των Ελληνοκυnρίων καL nολέμησαν όλοL. Όλα τα 

άλλα που διαδt:δοντω, καL γράφονται στον Τύπο, ε[ναL συκοφαντίες 

κατά του στρaτεύματος . 'ΟχL μόνο οι Έλληνες αF,LωματLκοί εF, 

Ελλάδος καL η · ΕΛΔΥΚ καL OL ΕλληνοκύπριοL, όλοL πολέμησαν . ΚαL 
Ι 

μάλLστα. καL αυτοt aκόμη OL οποίοι ει,χαν συλληφθεί και είχαν πάεL 

κρατούμενοL μετά το πραf;Lκόπημα1 ο Πανταζής καL OL υπόλοLΠΟL α .FLω-

ματLκοί OL ΕλληνοκύπρLΟL αξιωματLκοί nου ήταν ας πούμε στο ετtL-

κουρLκό . ΚαL όλeι αυτοί aνέΆαβαν μe>vάδες και πολέμησαν. Δηλαδή 

θέλω να πω ότL από τις 20 ΙουΆDΟU δεν υπήρχαν Μακαρuακοί καL 

ΓρLβLκοί • 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστο~ Μπασαγι,άννης):: Αυ~ό ήταν φυσLκό να ,γG νεL καL 

μnράβο καL στον Πανταζή καL στους λο1,πούς, οι onoιou ξ έχασαν 

1 
τLς ταλαLπωpGες των πpοηγουμενων ημερών καL πολέμησαν. 

ΜΑΡΤΥΣ: Το ξέρω I ΥLατι, ε6χαν αναλάβει μονάδες , 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χpίστος Μnασαγιάννης): ΣύμφωνοL, αλλά εγώ σας λέω: 

ΤLς nρώτ&~~-' ες που έγ Lνε ~- α.ί nόnειpα / Ι 
) . -~ν 

' 

, · ,ά.υτή η προσπάθε cα) nρLν 
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εγκατασταθεί το προγεφύρωμά τους-γιατί άμα εγκαταστάθηκε το 

προγεφύρωμά τους, από εκεί και πέρα πλέον είναι άλλο π;:::,άγμα..,-

ι 
ημύνθη η Κυρηνεια; 

1 
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μπορώ να ςέρω τι έγινε στην Κηρύνεια. Το μόνο 

που μπορώ να πω είνrιι ότι στις ττέντε παρά τέταρτο το πρω ϊ ,, 
Ι 

Κυρήνεια εδέχθη ένα καταιγισμό πυρός, πυροβολικού και ναυτικού. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεt να κουνηθεί μύτη. Δεν F,έρω αν έχετε 

υπόψη σας μια παρόμοι;α κατάσ'ι'αΘη. ΜπορεC να είχατε υτιηρετrΊσει 

ως αΕιωματικ6ς. Και οι κύρι;οι, βουλευτές μπορεί να Fέρουν ως a.Jιω-

ματικοί. Εγώ σας λέω Όταν μία έχταση πέντε τετραγωνιχών 

χιλιομέτρων1 βάλλεται; από αν'ι'ιcι>ορπι).λι,χά βάλλεται από πυροβόλα 
1 / 

βάλλεται, από ναυτιχό χαι, από αεροπορία, ττώς είναι δυνατόν 
/ 

αν δεν σταματήσcι αυτ6ς 0 συνεχή ς βομβαρδισμός1 να -ιι,ινηθείί 

k'αι πάλι εχινήθησα.ν χc.ι πολέμησαν. Τα θεωρώ κακόβουλα αυτά που 

γράφονται, ότι δεν κινήθηκαν 1-tαι, δεν πολέμησαν . Πώς συνελήφθη;; 

σαν αιχμάλωτοι,, πώς σκοτώθηκαν τώσοι αΕιωματικοίί Αν δεν ττολε-

μούσαν θα εσκοτώνοντο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγι,άννης): Ε'αυτό θα σας ρωτήσουν περισσό-

τεροt οι, κύριοι, συνάδε?cωοι,, οι, οποCοι εGχαν την τύχη να έχουν 
' το ι,τ1 qτο1 

περάσει,, ~ο ναυτικό 
3L 

J 

και την αεροπορία, Εγώ δεν είμαι, σε θέση 
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να το ελέγςω αυτό. Εκείνο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι 

ο κ . Γεωργίτσηj εδώ μιλώντας στην Επιτροπή αλλά και όλοι όσοι , ι 

πέρασαν μέχρι στιγμής εκ των κυρίων που ήταν ηγήτορες εκεί μο-
1 

νάδων κλπ.1 μας είπαν ότι στην Κύπρο δεν έγινε απόβαση/ αλλά χα-

ρακτήρισαν το εγχείρημα αυτό 1 αποβLβαση 1 τα F, ιδιωτική τρόπον τινά/ 

τουριστικού χαρακτήρα δηλαδή. Σας παρακαλώ λοιπόν,, πέστε μου ~ 

'Εχει δίκιο ο κ. Γεωpγίτσης που το λέει αυτό ή συκοφαντει τους 
/ 

αςιωματικούς και τον εαυτό του; 

ΜΑΡΤΥΣ . Λυπούμαι πολύ,κύριε Πρόεδρε και κύριοι Βουλευτές,,που 

έρχονται εδώ συνάδελφοι και κατηγορούν άλλους συναδέλφους για 

να βγάλουν τις ευθύνες απ6 πάνω τους, Ο καθένας να έχει το θάρ-

ρος, του . Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλλην αςιωματικός 1 0 οποίος 

εν γνώσει του πρόδωσε την Κύπρο. Όλοι πίστευαν σε ένα όραμα 
Ι 

αυτό που είχε πει και ο Γεώργιος Παπανδρέου κατά την απελευθέρωση 
/ 

στο όραμα της μεγάλης Ελλάδος. Τώρα από κει και πέρα αν δεν 

πέτυχε το όραμα υπάρχει και κάποια πολιτική κυβέρνηση . Πού εί ναι 
Ι 

ο κ . Γκιζίν.ης; Πο~ είναι ο ΑνδρCΙΙrσόπουλος; Πο~ είναι ο Κυπραίος; 

Ποv είναι, ο Λατσούρης1 
1 

'Cλοι αυτcί που ήταν Υπcυργοί, ·vα μας πουν 

τt έκαναν αυτοtj Γιατί προσπαθούν από εμάς τους μικρούς αςιωμα

Αcκούs .~Jt,~ήσοuμ, ο ,να, τον άλλον,vcα να δημιουργήσουμε 
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~ακή εντύnωση στον ελληνικό λαό ότι σι αςιωματικοί είναι nροδότες 

( 

Πού είναι η Κυβέρνηση η Ελληνική να εnέμβει να μαςnει και αυτή τι 

έκανε τέλος nάντων; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μnασαγιάννης) : Σταθείτε . Εδώ nρέnει 

κάnοιος να είναι προδότης . Οι ;fλληνες α!; ιωματικοί λέτε 
) 

βέβαια 

εσείς ότι 
) 

δεν ήταν . Εγώ θα συμφωνήσω. Και μάλιστα η nαράδοση του σώματος 

των Ελλήνων α!;ιωματικών με βοηθάει να δεχθώ κατ αρχήν ότι δεν θέλη-
1 

σαν να nροδώσουν.Η Κυβέρνηση αυτή η πολιτική nερί της οnοίας ομιλείτε 
/ 

πρόδωσε ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Εφόσον ε!;ηφανίσθη/ πρόδωσε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρίστ ος Μnασαγιάννης): Μάλιστα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όταν ψάχνουμε να βρούμε τον Πρωθυnουργό και τον υnουργό ε!;ωτε -

ρικών και δεν τον βρίσκουμε/ είναι προδοσία αυτή . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρί στος Μnασαγιάννης): Αυτό λέω. Πρόδωσε αυτή 

ΜΑΡΤΥΣ : Αυτή είναι η γνώμη μου . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαyιάννης) Τη γνώμη σας ~ητάμε . 

, , • Υnη'ρχαν εδώ "άnοια αντιτορnι)ιλικά τα οnοία 
Τωρα κατι αλλο : ~ 

ύnρο. 

με κάnοι,διαταγή I δεν !Ξέρω 

'Ηλθα~d, Ω~ t(/ 
αν μάθατε τίνος 1 να έλθουν στην 
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ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα χαι γί~υτό θα σας αναφέρω . Εγώ πήρα ένα σήμα από το 

ΑΕΔ 1 ως γραφείο πpοσ'4χού I το οποίο έλεγε ότι έρχονται στην Κύπρο 

δ ι.α τιλο ~ων όχι. τιολεμι κών-με το 11 Ρέθυμν0' και με το 11 Κάντ ιd1- δυνάμεις. 
Ι 

Και έλεγε συγχεχpιμένα ότι έρχονται 650 ~λληνοχύπpιοι εθελοντές 

1 
με επιχεφαλ1 s το συνταγματάρχη Παπαποστόλου χαι έρχεται χαι ένα 

τάγμα πεζιχού με επιχεφαλ1S διοιχητή τον αντισυνταγματάρχη Αpβανιτόποι,-

λο . Κατά σύμπτωση ο χ . Αpβανιτόπουλος, είναι χαι συμμαθητής μου 

χαι τον είδα χαι το επιβεβαίωσα αυτό μετέπειτα, Αυτοί όλοι επιβιβάστηχαν 

στο 11 ΡέθυμνΟ1 και μLα (λη αρμάτων 1 7 άρματα ο-το 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρίστος Μπασαγιάννης): Το.,Ρέθυμνο'' είναι το πλοίο δηλαδή . 

ΜΑΡΤΥΣ: Το πλοίο ναι. Όταν ο στρατός επιβιβάζεται των πλοίων για να 
1 

χινηθεί σε οιαδήποτε στpατιωτιχή αποστολή 1 χατά την διάpχεια του πλου 1 

μέχρι να φθάσει στον αντιχειμενιχό του σχοπό 1 την ευθύνη της μεταφοράς 

χαι όλη την ευθύνη I την έχει ο ναυτιχός. Δηλαδή το ναυτιχό είχε οpί-

σει ένα αντιπλοίαρχο στο ένα πλοίο ένα αντιπλοίαρχο στο άλλο πλοίο 
Ι , 

που ήταν υπε.ύθυνοι για τη μεταφορά αυτού του πpοσωπιχού Εγώ είχα 

πάρει το σήμα χαι περίμενα αυτές τις δυνάμεις να τις παραλάβω . 

Όσο τις είδατε εσείς τις είδα χαι εγώ βέβαια. Δεν ήλθαν αυτές οι 
Ι 

όμως μου είπε εμένα ο χ. Αpβανιτόπου-
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λος μετά όταν εnιβιβάστηχαν στο nλοί ο του είnε ο υnεύ-θυνος του 
/ Ι 

ναυτιχού1 νομί~ω ο Ζούνης 1 6εν -θυμάμαι το όνομά του .. . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) : Πώς τον είnατε 

ΜΑΡΤΥΣ : Νομί~ω ο Ζούνης . Δεν -θυμάμαι το όνομά του .Μnοpείτε να το 

βρείτε είναι 

( Ο) 
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Του είπε ότι, γι,α να φέρουμε ει,ς πέρΎς(υτή την αποστολή υπάρχουν 
πι,θανότητες μόνο 5% . Και τοu απάντησε ο χ. Αρβανιτόποuλος ότι, εμείς 

στο στρατό, όταν μι,α αποστολή έχει, πι,θανότητες 5% δεν την εχτελούμε. 

Τέλος πάντων, Εεκι,νήσαμε, λέει,, σβήσαμε την λέςη "ΡΕΘΥΜΝΟ" βάλαμε 

, , 1, 
σημαι,α Παναμαϊχη, γδuθ~χαμε χαι φορέσαμε μπλοuτζήν χόχχι,να χαι, άσπρα 

χαι χάναμε τouj τουρίστες χαι, ςεχι,νήσαμε. Την νύχτα όμως στις 12 η ώρα 
) 

ήρθε ο ναuτι,χός χαι, μας είπε ότι θα γυρίσουμε πίσω. Τώρα, από ποι,όν 

πήρε την εντολή γι,α να γυρίσει, πίσω δεν το ςέρω ούτε το ήςερε χαι, ο 

Αρβαν ι,τόπουλος. Αυτό μπορείτε άν θέλετε να το εΕαχρι,βώσετε από αλλόύ . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγι,άννης ). Ταύτα ως προς τι,ς ενισχύσεις σε έμψυ-

χο uλιχό, σε στρατι,ώτες χλπ. Τα πλοία τα πολεμι,χά Εεχίνησα~· 

ΜΑΡΤΥΣ. Για πολεμι,χά πλοία εγώ δεν πήρfαμία πληροφορία ότι, έρχονται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Πληροφρfία επίσημη δεν πήρατε/αλλά 

δεν μάθατε εάν ςεχίνησαν πλοία πολεμιχ~' 

ΜΑΡΤΥΣ . . Όχι. Εχείνο που ήςερα εγώ ήταν ότι, περι,μέναμε να έρ&ει, η 

αεροπορία. Περιμέναμε ότι θα. έρθουν αεροπλάνα. Μας το είχε πεί χαι, ο 

χ . kαραστατήρας ότι θα. έρθουν αεροπλάνα. Τα περι,μέναμε χαι θα σας 

πώ. ένα σuγχεχρι,μένο γεγονός. Στις 1 η <{Jρα το μεσημέρι φύγαμε από το 

επιτελείο της ε&νι,χής φρουράς χαι, πήγαμε στο ει,δι,χό χαταφύγιο ποu 
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]'Ο 

από τους προσωρινώς ορκισθέντας υπουργούς και μας ρώτησαν και τους 

είπαμε ότι έχουμε πληροφορίες ότι . έρχονται αεροπλάνα. Βέβαια τα αερο-

πλάνα αυτά δεν φάνηκαν ποτέ ούτε . έφθασαν ποτέ. 
/ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Μα νόμίζ;ω ότι ήρθαν κάποια αεροπλά-

να, μεταγωγικά εννοώ. 

ΜΑΡΤΥΣ. Τα μεταγωγικά είναι . άλλο θέμα. Εγώ σας μιλάω για πολεμικά 

αεροπλάνα ενισχύσεως του αγώνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Μάθατε εάν ί;εκίνησαν τα αεροπλάνα, 

εάν έγινε καμία προεργασία εδώ στην Αθήνα; 

ΜΑΡΤΥΣ . . Τότε . όχι. Εδώ πέρα το έμαθα μετά. Όταν. ήρθα εδώ έμαθα ότι 

τα αεροπλάνα είχαν πάρει εντολή να έρθουν και ποτέ'δεν ί;εκίνησαν. 

Τώρα γιατί δεν ςεκίνησαν, εύρισκαν διάφορα προσκόfατα, ότι δεν είναι 

έτοιμα, ότι δεν είναι εκπαιδευμένο καλά το προσωπίκό και διάφορα 

11 δεν 11 Τώρα όμως δεν μπορώ να ςέρω/γιατί δεν υπηρετούσα στην Αθήνα. 

Τώρα θα σας πώ και για τα 30 αεροπλάνα που ήρθαν, για την μοίρα 

καταδρομών, τα μεταγωγικά. Αυτό δεν ςέρω πότε είχε βγεί από την Αθήνα, 

είχε έρθει όμως μια πληροφορία μέσω του αρχηγού της αεροπορίας, του 

κ. Καρcψατήρα ότι . έρχεται μία μοίρα καταδρομών με αεροπλάνα. Το τρίτο 

γραφείο έβγαλε ένα σήμα άκρως απόρρητο και το πήραν ορισμένοι)αυτοί 

δηλαδή οι οποίοι έπρεπε να ενεργήσουν. Εγώ πήρα λοιπόν εντολή να στεί

λω ένα αί;ιωμ\τικό και έστειλα ένα~ταγματάρχη στο αεροδρόμιο για να 
~~ Γjιfφ_}vv 
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ΓΙ 
nαραλάβει τη μοίρα να την μεταφέρει στο στρατόnεδο nου έλεγε το τρίτο 

εnιτελικό γραφείο nου καθορίζει τις θέσεις. Το τρίτο γραφείο έβγαλε 

σήμα για να διατεθούν τα αυτοκίνητα είτε αnό το nυροβολικό είτε αnό 

άλλες μονάδες για να nαραλάβουμε το nροσωnικό. Και έβγαλε και σήμα 

nρος τις μονάδες ότι θα έρθει η μοίρα. Φαίνεται ότι το σήμα αυτό δεν 

θα ελήφθη υnόψη αnό το nυροβολικό για να κτυnήσει το δικό μας nυρο-

βολικό το αντιεροnορικό1 nου . ήταν εγκατεστημένο nάνω αnό το αεροδρόμιο 

της Λευκωσίας στο ύψος Μακεδον.τισσα και να κατfίψει το αεροnλάνο/ 

διότι,εάν είχε ειδοnοιηθεί το nυροβολικό1 δεν θα κτύnαγε. Τώρα, εάν 

φταίει και nοιός φτα ίει δεν μnορώ να ςέρω. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή 

να nείτε ότι εnειδή με κατηγόρησε εμένα ο Διοικητής nυροβολικού εγώ 

ήρθα ~ώ να κατηγορ1σω το Διοικητή του nυροβολικού. Αυτά να τα βρείτε 

nαρακαλώ εσείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Παρακαλώ τους κυρίους συναδέλφους 

να κάνουν ερωτήσεις με τη σειρά και με τη θερμοτάτη nαράκληση για 

nολύ γρήγορα γιατί έχουμε άλλους δυό μάρτυρες να εςετάσουμε με τους 
) 

Το λόγο έχει 

οnοίους και nρέnει να τελειώσουμε σήμεραft, κ. Κάnnος ο οnοίος nάντοτε 
, Ι ) 

~QA nfM'..,,J!.ιi,c,, tΓzι-r« 

ε(ναc πολύ σόντομοςrνα εC?~-

1)\~l\D 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Κϋριε Κοκκοράκη ςέρετε nώς συμnεριεφέροντa:;ν 
) 

οι αςιωματικοί αν:::ικριτές του ΕΑΤ - ΕΣΑ στο Διόνυσο, S-το Μnογιά,1 , 

κατά τη διάρκεια της δικτατορίας J ~ν γινόντουσαν βασανιστήρια J 
Μάθατε_ αν δεν το ςέρατε τότε _ μετά τι γινόταν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν έχω σχέση I κύριε Κάnn°ιμε αυτά τα γεγονότα 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Δεν εί nα ότ~ έχετε σχέση 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ςέρω τίnοτε . Θα σας nώ nου ήμουνα1 για να καταλάβετε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΠΠΟΣ: Θα σας ρωτήσω εγώ nου είσαστε 

Τι έγινε στις 21 Αnριλίου '67 Πού εLσαστε και τι ακριβώς κάνατε) 

Πού είσαστε και τι θέση nήρατε με το nραςικόnημα της 21ης Αnριλίου; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ήμουν διοικητής λόχου σε τάγμα nε~ικού των Αθηνών. 

' ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ : Και τι κάνατε εκεί; 

ΜΑΡΤΥΣ: Και η αnοστολή nου είχε το τάγμα ήταν να nάμε στο Γενικό 

ΕΠιτελείο Στρατού και να αναλάβουμε τη φρούρηση του Γενικού Εnιτε-

λείου Στρατού . Εγώ ως διοικητής λόχου ήμουνα στη Νοτιοδυτική Πύλη 

και είχα την φρουρά εκεί υnεύθυν'"ι του λόχου μουiνα μην εισέρχεται 

στο fnι τελείο κανένας. Αυτή ήταν η συμμετοχή μου και η αnοστολή μου 

την 21η Αnριλίου. 

ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ : 

~\l·W7 
Γ~~ου 
'/ ~ 

τώρα ,, Θεωρ ε ί τ~ σωστό όταν ο λαός 
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_r3 
πληρώνε ι και η Κυβέρνηση nou εκλέγεται αnό το λαό διοικεί το στρατό 

για να αποκρούσε ι τ ους ςένους τυχόν nou θα εn ιβουλεuτούν την ανεςαρτη -

σ ί α 1 να κάνει κατάρχηση ο στρατός και να διώχνει τους εκλεγμένους αnό 

τον λαό και να αναλαμβάνει αυτόςi με το έτσι θέλω?ωρίς καμμιά λαϊκή 

έγκριση 
J 

ΜΑΡΤΥΣ: Να σας nώ . ΓιΊJ.υτό το γεγονός έχουν γίνει δικαστήρ ια και οι 

nρω~αί τι οι είναι στη φυλαΑ°ή . Τι ~ητάτε αnό εμένα να σας nώ; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ : ιθεωρείτι - nραςικόnημα ή όχι την 2 1 η Απρ ιλίου_,,; 

ΜΑΡΤΥΣ : Την αnεδέχθ'v\ ο Ελληνικός λαός , δεν είnε κανένας όχι. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ : Έτσι πιστεύετε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Γ ιατί να nούμε ότι ή ταν nρας ικόnημα Τότε και η Οκτωβριανή 

επανάσταση nραςικόnημα ήταν . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Η Οκτωβριανή εnανάστ~ση ε~ναι άλλο θέμα . Τώρα δεν 

θα μnούμε στη θεωρεία τ ι ε ί να ι επανάσταση. 

ΜΑΡΤΥΣ : Πραςικόnημα ήταν και αυτή . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρίστος Μnασαγιάννης) : Κύριε μάρτυς1 δεν αφήνετε την αντιδι -

κία μΓ. τους κυρίους βουλευτάς J Επιμένετε ότι ήταν επιχείρηση και δεν 

ήταν nραςικόnηuα • 
/ 

ΜΑΡΤΥΣ : Αυτό είναι 

()}υΡ 
είμαι νομ ικός, 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Άμα δεν είσ3ε νομικός τότε 

να μην επιμένετε τόσο nολύ και φ3άνουμε μέχρι την Οκτωβριανή εnανά-

σταση , γιατί τέλος πάντων υπάρχουν και οι εf;;ωτερικές σχέσεις της χώρας 1 

κύριε μάρτυς, στις οποίες nρέnει να αnοβλέnουμε με σεβασμό. Δεν είναι 

ανάγκη να θυμόμαστε στις καταθέσεις μας την Οκτωβριανή εnανάσταση 1 

γιατί τότε δα nρέnε ι να 3υμη3ούμ,g και τη Γαλλική επανάσταση 

Λοιπόν σας παρακαλώ 3ερμώς κατΊ:ι.ρχήν μία ηnιοτέρα εμφάνιση ενώ, 

nιον της Βουλής. 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ δεν υποτιμώ τη Βουλή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) : Σας παρακαλώ. Κατ'αρχήν μία ηnιοτέρα 

εμφάνιση δεν βλάπτει ενώπιον της Βουλής . Απεναντίας νομί ~ω , ότι κα3W-

στά ευnρεnέστερον αυτόν ο οποίος χρησιμοποιεί την ηnιοτέρα εμφάνιση. 

Προχωρε ίστε 1 κύριε Kάnno. 

Κι:;!Ν ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Εν nάση nεριnτώσει για την 2lη Ατιριλίου αποφεύγετε 

να απαντήσετε αν ήταν nραf;;ικόnημα ή όχι. Για την ενέργεια nου έγινε 

κατά του Μακαρίου , για την ανατροπή το στρατό που είχε πάει εκεί 

να προστατεύσει την Κύπρο από τους Τούρκους και αντί να προστατεύσει 

την να την,tπ.ροστατεύσειtα,nό την νόμιμη 



347ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

4/2 σ . ΜΠ 23 - 10- 1986 

Κυβέρνηση ; σ\υτή την ενέργεια τιώς την χαρακτηρίζετg' 

ΜΑΡΤΥΣ: Τι χαρακτηρισμό θέλετε να σας τιώj 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ : Ήταν τιραςικότιημα ή δεν ήτανj 

ΜΑΡΤΥΣ : Αυτό τιου έγινε στην Κύτιρο; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ : Ναί . 

ΜΑΡΤΥΣ : Ήταν τιραςικότιημα . Σας ε(τια ότι δεν ήταν ; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Είτιατε ότι μας ενδιέφερε η ένωσηlη μεγάλη fλλάδα 

και φλεγόμαστε κλτι . Καλα εσείς 
f · ~ 

δεν l:Ρκεφ&ε ί τε ότι εκεί υτιάpχε ι 

, ι ' , 
και Τουρκικό στοιχειο vη~~~~εγγυητpια δύναμη η Τουρκία και ότι άν 

Ι , ):J" 

γίνει οτιοιαδήτιοτε ενέργεια μτιορεί να έχει ετιιτιτώσεις και να γίνει 

ετιέμβαση των Τούρκωνj 

ΜΑΡΤΥΣ; Γι αυτό τιpοηyουμένως 1 κύpιε Κάτιτιο 1 σας τιαρέτιεμψα στον διοικητή 

της Ε&νικής φρουράς και στην τιολιτική ηγεσία της τότε ετιοχήςJ να 

1 , 
τιείτε τι μέτρα έλαβε ουτ~ι.οστε να μη τιpοτιηλακιστούν οι έλληνες αςιωμα-

1 

τικοί , να μη θιγεί το γόητρο των ελλήνων αςιωματικών και να ατιοη[ep &ού, 

ατιό την Κύτιρο 1 να μη διαλυθεί η tθνική ψρουpά με την ατιόλυση του 50 % ~ 

Διότι ) τιώς ατιό τη μία μεριά λέμε ότι ττήγαμε στην Κύτιρο να την εν-ι·σχύ-

σουμε και ατιό την άλλη μεριά λέμε να φύγουμε και να τη διαλύσουμε 

την f&νική ψρουpά ; Δεν ήταν ετιόμενο οι Τούρκοι 

όταν διελύετο η tθνική ψρουpά και φεύ~ν οι 650 

1 ~ , J~ι~J ?-~ 

να ετιέμβουν και τιάλι 

έλληνες αςιωματικοί; 
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Πως το νομίζ;ε τε εσείς; Δηλαδή απε"λε ίετο _ όταν έφεύγαν οι 650 έλλη-

νες αςιωματικοί από την Κύπρο και η Εθνική Φρουρά διελύετο, έμε-

νε το 50%, τότε απεκλείετο η Τουρκία να επενέRαvνε; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Εσείς θα Jποκαταστήσετε το Μακάριο και την 

νόμιμη Κυβέρνηση της Κύπρου; 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν υποκατέστησα κανέναν εγώ. Σας ε ίπα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Έτσι λέτε . Εγώ ή&ελα την ένωση κλτι,και από 

κει και πέρα όλα ήταν νόμιμα . 

ΜΑΡΤΥΣ. Να καλέσετε εδώ την πολιτική ηγεσία της χώρας να σας απαν-

τήσει. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Είπατε ότι ο Παύλος λέει ψέματα. 

ΜΑΡΤΥΣ. Έχω αποδεικτικά στοιχεία.-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ . Εσείς λέτε ότι είχατε μέσα στην τσάντα σας 

το πιστόλι κλπ. 

ΜΑΡΤΥΣ. Βεβαίως. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Από πού το έμαθε ο Παύλος, ότι ... 

ΜΑΡΤΥΣ. Αφού τa βγάλαν όλοι. Και αυτοί φορέσαν τα πιστόλια τους 

με την εκδήλωση. Όλοι τα βγάλαμε και τα βάλαμε στις ζ;ώνες μας. 

Τί; Θα τα είχαμε στον Και αυτοί φορέσαν 
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τα πιστόλια τους μπροστά σε μένα. Όλοι τους. Δηλαδή είναι χάτι το 

φuσιολογιχό, χύριε Kάnno. Όταν πας σε μια nολεμιχή αποστολή, θα 

πας άοπλος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Κύριε μάρτυς nαραχαλώ να είναι , 

λίγο χαμηλότερος ο τόνος σας. 

ΜΑΡΤΥΣ. Είναι το .... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Είναι το ύφος σας αλλά εν πάση 
/ 

περιπτώσει δεν βρίσχεσθε προ στρατιωτών σας αυτή τη στιγμή. Εuρί-

σχεσθε προ Ελλήνων βουλευτών. Θα σας nαραχαλέσω θερμά να μη με 

αναγχάσετε να λάβω μέτρα, γιατί ςέρετε ότι η Δ ικονομία προβλέπει 

χαι ορισμένα μέτρα. Μη με αναγχάσετε να τα λάβω . 

ΜΑΡΤΥΣ. Με συγχωρείτε χύριε Πρόεδρε, δεν το χάνω για χανένα άλλο 

σχοnό παρά επειδή νομίCω ότι δεν αχούγομαι . 
1 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Θα σας nαραχαλέσω να μη με αναγχά-

σετε να λάβω μέτρα. ΕςετάCεσθε ως μάρτυς. Δεν εςετάCεσθε ως χατηγο-

ρούμενος . Σας έχω πει, σας είπα χαι προηγουμένως ότι μπορείτε να 
Ι 

αρνηθείτε την απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση χαταλαβαίνετε ότι 

σχοnεί εις το να σας οδηγήσει στο εδώλιο του χατηγοροuμένοu . Mno-

,,, 
ρείτε να πείτε όχι 1 ~εν απαντώ στην ερώτηση. Και να εςηγήσετε γιατί 

δεν απαντάτε 

()jYJf) 
στην ερώτηση. ' Η\εμα όμως γιατί ~dl Ι 

σας επαναλαμβάνω δεν 
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είμεθα εδώ λόχος για να δεχόμεθα διαταγάς από το Λοχαγό. 

Συνεχίστε, κύριε Κάππο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Για πέστε μου, κύριε μάρτυς.Γιατί επέλεςαν 

ι 

εσάς να πάτε στον κ. Πούλο κύριε Κοκοράκηj Ποιος σας διέταςε; ο 
1 

Κομπόκης; 

ΜΑΡΤΥΣ . Ο Κομπόκης αλλά εγώ δεν εςετέλεσα τη διαταγή του Κομπόκη. 
1 

Απετάνθην στον προϊστάμενό μου. Πήγα στον επιτελάρχη. Εκεί υπάγομαι 

εγώ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ . Δυστυχώς, κύριε μάρτυς ήλθε και ο Επιτελάρχης 

εδώ και λυπάμαι. Και δεν θέλω να εκφραστώ για το επίπεδο αςιωμα-

τικών που είχε τότε τουλάχιστον η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει ας 

πούμε κινδύνους εςωτερικούς. , 

Ι Ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Γιατί ο κ. Γιαννακόδημος-θέλει να 

πει ο κ. Κάππος-μας είπε ότι δεν είχε γνώσει του πραςικοπήματος 

και ότι εκείνη τη στιγμή έλαβε και αυτός γνώση, όπως μας λέτε και 

σεις. 

ΜΑΡΤΥΣ. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, σ'αυτό το σημείο παρεμβαίνω και σας 

επιβεβαιώνω ότι είναι η πρώτη φορά που τηρώ τον όρκο μου και δεν 

λέγω ψέματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος πρώτη φορά 

~ 
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ΜΑΡΤΥΣ . Είναι η nρώτη φορά nου ορκίζομαι . Δεν έχω nάει σε δικαστή-

ριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Σε δικαστήριο ναι, αλλά είχατε δώσει 

κάnοιους άλλους όρκους. 

ΜΑΡΤΥΣ. Σας είnα ότι δεν υnάρχει κανένας λόγος να αnοκρύψω κάτι. 

Γιατί να το αnοκρύψω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Εnειδή αναφέρεσθε στους όρκους σε 
Ι 

μας στο μυαλό μας έρχεται η 21η Αnριλίου. Και σκεnτόμαστε ότι όσοι 
1 

μετέσχον στο κίνημα της 21ης Αnριλίου----

ΜΑΡΤΥΣ. Μα δεν το αnέκρυψα ότι ήμουν με την 21η Αnριλίου . 
Ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) . Δεν το αnοκρύψατε εδώ . Αυτό δεν 

ήταν εnιορκία; Τί ήταν; Δεν είχατε δώσει όρκο nίστεως σε ένα καθεστώς; 

ΜΑΡΤΥΣ. Να εκτελώ nροθύμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάς των ανω-

τέρων μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) . Όχι . Στο Σύνταγμα προεχόντως. Μην 

το ~εχνάτε . Ο όρκος μιλάει για το Σύνταγμα . Και μίλαγε και για κάτι 

άλλο τότε. Θυμόμαστε και την 25η Νοεμβρίου του 1973. 

Και εnε ιδή μιλήσατε nερί πολιτικής ηγεσίας και εννοούσατε 1 όπως εςη-

γήσατε 1 τον κ. 

σας παρακαλέσω 

α~ 

Γκιζίκη τον κ. Ανδρουτσόπουλο και τους λοιπούς, θα 
1 

να μο~~ν αυτοί , 'Ηταν sκλsγμένο, απο το 
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Co 
λαό; Πώς βρεθήκαν να είναι πολιτική ηγεσία; 

ΜΑΡΤΥΣ. Ήταν επιλεγμένοι απο τον κ. Ιωαννίδη. Από κει και πέρα pμως, 

εγώ δεν έχω καμία ευθύνη γι'αuτά τα πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης). Μα δεν λέγω για σας. Γιατί απολο-

γείσθεj Σας είπα εγώ ότι έχετε ευθύνη; 

Μου λέτε ότι αυτή η Κuβέρνηση 1 την οποία χαρακτηρί~ετε πολιτική/ 

ήταν διορισμένη από τον κ. Ιωαννίδη. Σύμφωνοι. 

Συνεχίστε κύ~ιε Κάππο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε μάρτυς. Πολεμήσατε 

τελικά στην Κύπρο, κύριε Κοκοράκη; Ρίξατε καμιά τουφεκιά ή απλώς 
Ι 

ήσασταν στα μετόπισθεν και στα καταφύγια; 

ΜΑΡΤΥΣ. Πολεμήσαμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ, Για σας προσωπικά ρωτάω. 

ΜΑΡΤΥΣ. Εγώ; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Μάλιστα. 

ΜΑΡΤΥΣ. Η θέση μου δεν ήταν στην πρώτη γραμμή. Δεν είχα μάχιμο 

τμήμα στα χέρια μου. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Λόγωσ~\ 

(2Ω) 
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6/ 
ΜΑΡΤΥΣ: Κό.νετε λό.θος Κt'Ριε.ΕΥω σ·αuτό το σημείο, κ{,ριε Πρόεδρε και , 

κύριοι βουλευτές θα απαντήσω. Έχω προαχθεί εn'ανδραγαθία στο πεδίο 
Ι 

των επιχειρήσεων. Έχω δύο χρυσά αριστεία ανδρείας , έχω δt10 nολεμικοι\ς 

σταuρο{,ς τρίτης τάςεως , έχω μετάλλιο εςαί ρε των nράςεων και όλα τα μετό.λ-

λια nou προβλέπονται για το βαθμό μου. Και όλα φέρουν την υπογραφή 

του Qε ι μνήστοu Ynoupyo{, των Στρατ ιωτ ι κu'Ν Παναγ ιάηη Κανελλόnοuλοu. Αυτός 

είμαι εγω, δεν είμαι κανένας 11κοuραμnιές" και δε μπορείτε να μου nfι,τε 

ότι δεν πολέμησα. Μπορεί να μηvnολέμησα στην Κύπρο, γιατί δεν είχα 

μάχιμο τμήμα , αλλά εγώ έχω 3 τρα{,ματα στη πλάτη μου αuττi τη στιγμή 

nou με βλέπετε. Δε μπορείτε να μου ττ,nτε ότι δεν πολέμησα. 

Επειδή, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι λοιδωρούμαι, παρακαλώ βάσει 

του Κώδικας Ποινικής Δικονομίας να με προστατεύσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Δεν αντελήφθην καμμία προσβολή, πάντως 

nαρακαλC:) τους κυρ ίοuς σuναδέλ<!Jοuς ... 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ Κύριε Πρόεδρε, αυτό nou είπε ο κ. Κάππος πριν, εγώ 

δεν το δέχομαι. Τον μάρτυρα nρέnε ι να τον σεβασθο{1με . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Μα δεν ς~ρετε εq&~ τι γινόταν στο ΕΑΤ-ΕΣΑ και στο 

Μπογιάτι και στο Διόνυσο') 

~OEGΊi~moς Μn=αγcάνν~άππ~ μs συγχωρείτε , με αnασχο-
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(1: 
λούσε ο κ. Ζα.κολίκος καL δεν αντελr\φθην τίποτε το επLλήψLμο εLς βάρος 

του μάρτυρος. Εν πάση, όμως, περLπτώσεL δράττομαL της ευκαLρίας να 

πω ότL βεβαCως ο μάρτυς προστατεύεταL από το ΠροεδρεCο απολ{,τως. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ Τε~ίωσα, κύρLε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρ[στος ΜπασαγLάννης): Παρακαλώ τον κύρLο ΛLβανό να πάρεL 

το λόγο . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ Κύρ L ε μό.ρτυς, ε L λ L κρ L νά σας δηλώνω ότ L ενώ μας 

χωρίCεL ,οπωσδnποτε, άβυσσος με την κοσμοθεωρία, την οποία εσεLς αυτή 

την στLγμn αποδέχεσθε, εννοώ της 21ης .Απ.ρLλίου, σας δηλώι;τω ότL σας τLμcΔ 

γLατί γνωρίCω τη δράση σας στο στρατό καL δέχομαL οπωσδήποτε, χωρCς 

αμψLσβnτηση , την πρόθεσή σας καL την πρόθεση εκείνων oL oπoLoL απεφό.-

σLσαν όλο αυτό το πολεμLκό σχέδLο στην Κύπρο, ότL πράγματL ςεκίναγε 

από το όραμα της μεγάλης Ελλάδος. Αυτό σας το δηλc,\νω κατηγορηματLκά, 

άσχετα αν ήταν λάθος . Αυτό όμως δεν το κρ ίν:υ εγC:, . 

-----------------------Έχετε οπωσδήποτε δCκLο, 

γL'αυτό. που είπατε γLα την πoλfcLκn ηγεσία, η οποία εςαφανίστηκε , η οποία 

ή θα έπρεπε να εCναL παρούσα ή θα έπρεπε να έχε L παραLτηθεί. Ασωαλώς 

κα L εδώ συμφωνο{,με . ~πό την 

ώρα που απεφασ ίσθη αυτό το εγχείρημα -δεν θα το κρCνω αν ήταν σωστό ή 

~θος, γcα,~~οχωρήσω~~υλλογcσμό- αν ,ι,, eπcτύxec κα, 



355ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

3/2Ω. ( Ε.Σ. ) 23.10.1986 

Τ3 
είχαμε ενC.:,σει τότε την Κt1προ με τ ην μη τέρα πατρίδα r\ έστω αν είχαμε 

προχωρήσει, γιατί υπr\ρχε κι'αυτr\ η σκέψη 1 στη διχοτόμηση_. θα ήταν ένα 

γεγονός το μεν πρώτο ιστορικά παραδεκτό απ'όλους μας και θ'άςι~αν 

συγχαρητήρια σ·εκεCνους που το πραγματοποCησαν στο δε δε{1τερο θα 
Ι 

είχε βεβαίως διχασμένη άποψη ο καθένας από μας και θα έλεγε ο ένας 

ότι ήταν ό.ττοψη σωστή, ο άλλος όχι. Επομένως καταλαβαίνετε το πνε{1μα 
1 

υπό το οποίον σας ρωτώ. Δεν έγιναν, όμως, όλα αυτά και απέτυχε αυτή 

η ιστορία. Και απέτυχε , όχι γιατί δεν πολέμησαν στην Κύπρο και οι 

Έλληνες αςιωματικοί και οι Κt1πριοι, αλλά. απέτυχε διότι η μητέρα 

Ελλάς δεν τους εvίαχι,σε -το είπατε και σεις άλλωστε-σχετικά με την 

αποστολή r\ όχ ι των αεροπλάνων. Το ερC.:,τημά. μου, λοιπόν, εί ναι πο6 νομί-

~ετε ότι βασCσθηκε η Αθήνα και άφησε ακάλυπτη την Κύπρο από πλευράς 

ναυτικοt' και αεροπορίας, αν ςέρετε. Γιατί 1 είναι βέβαιο ότι)αν έρχονταν, 

θα εCχαμε κερδCσει. ΕCναι έτσι κατ'αρχr\ν r\ όχι; Ειλικρινά πέστε μου, 

αν θέλετε, την γνώμη σας. 

ΜΑΡΤΥΣ Εγώ αυτή τη στιγμή θα σας δώσω προσωπικr\ κρCση και όχι επί-

σημη κρίση . 

προσωπική μου κρCσn εCναι 

( 2ΑΚ ) 
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ΧΜ 23.10.86 

{ L; 
ΕπεLδη έτυχε6ταν επέστJ')εφα απο την Κύπρο να πάω δLοLκητης στην 

1 
4601 μονάδα πληροφορLών στLς Σέρες έτυχε να βρCσκομαL εκεC μετά 

) 

τα γεγονότα σε μLα μονάδα που εχεLρCζετο ~έματα 1 που αφορούσαν 

την Ελλάαcι έκεCνη την εποχή. . •Όποτε ανατρέξετε στα αρχεCα 

της μονάδος~α δεCτε σήματα που ~α σηκω~ούν 0L τρCχες σας,ότL 

, ' 1 jJ. 
δεν ΚLνεCταL κανένας Εουλ~αρος απο πάνω απο κεL προς τα δώ, ~αL 

) 

βρCσκεταL εδώ Φ διοLκητης της ΚΠl που τον κάναμε καL αρχηγό της 
) 

στρατιάς μετά να μας πεC ότL κLνδυνεύουμε με την ~ουλγαρCα.Εγώ , 
) 

6χL πως %έλω να καλύφω τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμε~~, ----------------.---

~έστε ότι εCσαστε εσεCς και σας λέω απο τη ΒουλγαρCα κινδυνεύ-

ουμε,'θα δLακLνδυνεύατε το κύρος της Ελλάδος και τις δυνάμεις σας 

ι ι 
να τις στεCλετε στην Κύπρο εφόσον δLακινδύνευε το Ε%νος απο τη 

) 

:ΒουλγαρCα; 

' οτι 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙ~ΑΝΟΣ.Αρα ήταν πλαστά.Ποι6ς νομCζετε ήταν ο δάκτυλος 

πCσω απο τ~ν αρχηγ6, της ΚΥΠ γL αυτά τα πλαστά; 

\ 

Δηλαδή που απέβλεπε 6λη αυτή η LστορCα.Εδώ αν %έλετε να μας βοη%ή-
) ) 

1 

α:τε δL6τL δεν παύετε καL εσεCς να πονάτε γι αυτή την ιστορCα.ΤL 
1 

μπορεC να ήταν απο πCσω. 
) 

ΜΑFΤΥΣ. Δεν μπορώ \& σ " να ••~~ζητούνται.Τα πεζοδρ6μLα %α 



357ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

2/2 ΑΚ ΧΜ 23.10.86 

κα%ήσω να συζητήσουμε; 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΙJλλΝΟΣ. Αρα 

F 
φτLάξε1 τα πράγματα. 

1 
εCχε καποι.α εντολή ο αρχηγός της ΚΥΠ να 

1 

Ν.ΑFΤΥΣ. Απο κάπου %α εCχε πάρεL κάποια γραμμή γι,α να τ~ φτιάξει, 

αvτά.,\(αL ο άλλος ο αντιπλοCαρχος μέσα στο καράβι 6τ6/τους λέει, 
1 

._ , 

6τL . φ%άνουμε κατά 5% άρα %α πνιγούμε κατά 95% και, αυτ6ς εCχε πάρει, 
! 

κάποια γραμμή απο κάποι,ονάλλον.Και, όταν πηγαCνει, και, ο αρχηγός του 

, έ ιr , , r .. , 
ναυτι.κου και λ εL να φερουμε πισω τα υποβp~λια 

) 

Ιr 

διότι %α μας τα 

βουλι.άξουν,και, αυτός απο κάπeυ %α εCχε πάρει, γραμμή. 

Εγώ δεν %έλω να καλύψω τον κουνιάδο μο~ που εCπατε ••••• 

ΔΙΟΙΝΥΣΙΟΣ ΑΙDΑΝΟΣ. Δεν λέω τέτοιο πράγμα.Πιστεύω απόλυτα 6τL ο 
ι J 

αρχηγός Μπονάνος πCστευε σ 1αυτή την αποστολή.Το δηλιiνω αυτό άσχετα 

αν έκανα λά%ος •. 

Το ερώτημά μου εCναL πού βασLζ6ταν ο στρατηγός Μπονάνος όταν έλεγε 
J 

Ι ι 

στο διοικητή της Κύπρου "συγκρατη%έCτε,ηρεμηστε 11 /!ξερε σαν αρχ1) -

επι.%έσεως- καL κάπου 

βασLζ6ταν -6τL %α έπρεπε να εCναι, ήρεμοL οι, άλλοι να μην ανησυχούν, 

Πού βασιζόταν; Αυτό ανμ~•< πεCτε.Δηλαδή που βασιζόταν 



358 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

3/2 ΑΚ ΧΜ 23.10.86 

CC 
και. τους έλεγε αυτά που τους έλεγε.Πού και γιατC το έλεγε;Ασφαλώς 

δεν ήταν προδότης καπου όμως εCχε κάποι.α ~σφαλιστική δι.κλεCδα,απο 
) 

κάπου εCχε διαβεβαιώσεις.Μήπως μπορεCτε να μας πεCτα απο πού; 

ΜΑΡΤΥΣ. Αυτό δεν το ξέρw.Δι.6τι και με το στρατηγό που ήρ-&eχ,σε επα-

φή 2 - 3 φορές μετά τα γεγονότα και συζητήσαμε δεν μου απεκάλυψε 
Ι 

<}&, ότι πάντα μου ιΞ-λέf εCναι ορισμένα πράγματα τα οποCα κρατώ για τον 

εαυτό μου και ,&α τα κατα,&έσw όταν ,&α χρειασ-θ-εC όπου με καλέσουν. 

Εγώ μου λέει -&α βγάλω και ένα βιβλCο και -θ-α τα γράφω όλα.Περιμένω 
) ) 

και εγώ να πάρω το βιβλC0 να το διαβάΘ'ω. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΜΝΟΣ. ~α ή-θ-ελα την κρCση σας 
ι 

τους εξής επι συγκεκρι.-

μένου ερωτήματ0ς. 

Εδώ ήταν πόλεμος και ασφαλώς εCναι γνωρτό και εCναι λά-θ-ος αυτό που 

λέγεται. ότι -θ-α μπορούσε ο αρχηγός του Επι.τ ελεCου Ναυτικού ή της 

ΑεροπορCας να αποφασCσουν ή μη επC-&εση.Αυτ6 ήταν δουλει.ά του στρα 
) 

τηγού Μπονάνου και. τους Προέδρου της Δημ0κρατCας ο οποCος εCχε 
J 

τότε αυξημένε~r.ιδι6τητες. 

Το ερώτημα λοιuόν εCναι πώς απεφασCσ-&η και εάν απεφασCσ-&η και 

εφόσον απεφασCσ-θ-η πώς δεν υπάρχουν πρακτικά των αποφάσεων εκεCνων / 
) 

δηλαδή της αποστολής α) των υποβρι.ΙχCwν και β) των αεροπλάνων. 

Αυτά τα απεφάσισε μόνος τους ο 

g,\;W 
μποpεC -θ-α έγινε 

) 



359ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

4/2 ΑΚ ΧΜ 23.10,86 

rr--
κάποια σύσκεφη. Στην σύσκεφη αυτή ε~ πολεμικώ συμβΘυλCω,αποφασί 

ζεται πόλεμος ενδεχομένως με την ΤουρκCα,διότι αν πάμε πολεμικά 

τελειώνει η ιστορCα,αυτά 6λα δεν έχουν πρακτικογραφη%εC; Δεν εC%ισ%ε 

σ;Θ στρατ6 να είναι κάπου καταγεγραμμένα ή να έχει εκδ6σει έγγραφ@ 

ά.αταγή να πάνε πχ τόσα πολεμικά της αε~~ορCας 1 

~·~ 
~ (z) 

Για πέστε μας; 
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(2ΑΚ) 1/Ζ Φ.Τ . 23 .1 0 . 86 

ΗΑΡΤΥΣ 

(9 
Σ 'αυτό το σημείο i. :~ω να σας ττω τα εΞής, ~ττ·~τι Εέρω 

και προσωπικώς και ττληροφοριακώς Πρώτον , εγώ είχα έλθει στην 

Ε}'/4δα τέλος Απριλίου αρχές Ηαίου.Jγια να πάρω την πεθερά μου , τη 
μάνα του στρατηγού~στην Κύπρο και επειδή ήΕερα ότι θάφευγα τον 

Ιούλιο να κάτσει 2- 3 μήνες και να γυρίσουμε όλοι μα~ί. Πράγματι 

ήλθα εδώ και είδα το στρατηγό ένα βράδυ στο σττίτι του. Ήταν πάρα 

πολύ στεναχωρημένος και μου είπε "Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημέ-

νος". Κατάλαβα από την όλη συ~ήτηση ότι δεν τα πήγαινε καλά με 

τον Ιωαννίδη . "Και σκέφτομαι" - μου λέει -- " έτσι που πάει το 

ττράγμα1 ή να δημιουργήσω μια κατάσταση μόνος μου και να παραδώσω 

στην ττολιτική ηγεσία1 ή να παραιτηθώ" . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : πότε αυτά αν επιτρέπεται; 
) 

ΜΑΡΤΥΣ Σας είπα, 3 μήνες ττριν 7 τον Αττρίλιο4-που ήρθα να πάρω 

την μάνα του αττό δω. Συνήθως οι ττεθερές πάνε με τις κόρες και 
} 

γι 'αυτό ήθελε να έρθει στην Κύπρο . 

Του είπα λοιττόν "θ καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Πρό-

σεΕε να μην σου βάλουνε καμιά ι?λούδα . Εγώ είμαι της γνώμης να μην 

τα τταρατήσεις και κοίταΕε να κάνεις ~τι μπορείς να κάνεις να Εε -
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Cf 
μου λέει_' "ξέρεις;'~α ττας ΚC'. ι στις iέρρες,,, γιατC δεν θέλω να λένε 

ότι σ ' έφερα εδώ στην Αθήνα από την Κύπρο κοντά μου και να δημ ι ουρ-

γούνται σχόλια. Και παρ'όλο που ήρθε ο ΙωαννCδης και μου εCπ~αν 

θέλω να σε κρατήσω εδώ πέρα,εγώ είπα ότ ι θα γίνει ~τι προβλέπουν 

οι διαταγές. Θα πας στις Σέρρες" . " SντάΕε ι δεν με πειράζ;ει " -του 

είπα- "όλα μου τα χρόνια στην Βόρειο Ελλάδα υπηρετούσα ". Δεν με 

ένοιαζ;ε αν θα πήγαινα στις Σέρρες . Εγώ υττηρετούσα στις Σέρρες και 

στην Ήπειρο όταν ήμουν μικρός αςιωματικός , τώρα ττου θα μου ήμουν 
Ι 

και διοικητής δεν ήταν τόσο σοβαρό το πρόβλημα . 
l 

Σηκώθηκα 1 λοιπόν και έφυγα . Αττ'~τι όμως κατάλαβα ήταν στα μα-

χαίρια αυτοί οι άνθρωπο ι. Και όταν μέσα σ ' ένα εττιτελείο αυτός ττου 

όπως λέμε "λύνει και δένει 'Ί ε ίναι αρχηγός του καθεστώτος,, βρίσκεται 

στα μαχαίρια με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων καταλαβαίνετε ότι 
Ι 

κάτι πάει στραβά. Κα ι ίσως πράγματι να πήγαι νε στραβά. Αυτό_, όμως/ 

που εγώ ττιστεύω ότι γύρισε τον στρατηγό -όχι πως μου το είττε 

ο ίδιος, μπορεί να σας το πε ι εδώ όταν θα έλθει - και ακολούθησε 

τη γραμμή Ιωαννίδη είναι το γ,,άμμα του ΜακαρCου?που έλεγε να ίQύγουν 

Έλληνες αςιωματικοί. Από υπ,οπατ:~ 



362 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

3/ Ζ Φ.Τ. 23.10.86 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ Εγώ σας ρώτησα άλλο. Σας ρώτησα αν υπάρχουν 

έγγραφα ή πρακτικά. 

ΗΑΡΤΥΣ Γι'αuτό το πράγμα1 ποJ να ςέρω από την Κύπρο που ήμουν; 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Αν ςέρετε σας ρώτησα. 
ι 

ΜΑΡΤΥΣ Όχι , δεν Εέρω . Κανονικά πρέπει να υπάρχουν γιατί ςέρω 

ότι 1 όταν γίνεται ένα στρατιωτικό σuμβούλιο7 πάντοτε τηρούνται πρα-

κτικά . Τώρα1 αν υπάρχουν και έχουν εςαφανιστεί αυτό δεν μπορώ να 

το ςέρω. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ Και μια τελεuταίQ ερώτηση η οποία είναι uπηρε
ι 

σιακή. Μιλήσατε για τον Γεώργιο Μανοuσακάκη 1ή Μανοuσάκη; 

ΜΑΡΤΥΣ Γεώργιος Μανουσάκης. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ Όχι,Μανοuσακάκης. 

ΜΑΡΤΥΣ Ένας είναι αυτός. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ Άλλοr Μανοuσακάκης και άλλο Μανουσάκης. 

ΜΑΡΤΥΣ Όχι ο Μανοuσακάκης, είναι άλλος αυτός. 
7 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ Καλώς , ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Παρακαλώ τον κύριο Δασκαλάκη 

λάβ ειτον λόγο έχοντας 
Ι 

σχετική παράκλησή μου. 
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tι 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Κύριε μάρτυς, είναι αναπόφεuκτο? όπως κατα-

λαβα[νετε χωρίς να σημαίνει ούτε κατηγορία 
ι 

ούτε 

uπονοούμενο7να ασχοληθούμε μα~ί σας και με τον κύριο Μπονάνο . 

Και εγώ αν ήμουν στη δέση σας το ίδιο δα κάνατε εσείς . 

Οι σχέσεις σας είναι οικογενειακά καλές ; Είσθε σαν αδέλφια/ 

δηλαδή ακόμηlή έχετε οικογενειακά προβλήματα ; 

.ΜΑΡΤΥΣ : Να σας πω Με τον κύριο Μπονάνο οι σχέσε ι ς μου δεν είνα ι 

καλές τώρα που ε ί~αι γαμπρός "!OU ••• 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανέκαθεν . 

.ΜΑΡΤΥΣ ... αλλά είμαστε από το συμμοριτοπόλεμο . 

ΓΕΩΡΓ Ι ΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Όχι τον συμμοριτοπόλεμο , τον εμφύλιο πόλεμο . 

t1ΑΡΤΥΣ Να σας πω : Στο χαρτί1 ποu μου έχει δώσει ο αείμνηστος 

Παναγ ι ώτη ς Κανελλόπουλος λέει ... 

ΓΕΩΡΓΙ ΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Τώρα αυτά ςεπεράστηκαν. 

.ΜΑΡΤΥΣ ... . για τι ς άτακτες συμμορίες . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Υπάρχουν αποφάσεις Βοuλής , πολ ιτ είας κλπ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαyιάννης) Κύρ ιε μάρτυς , παρακαλώ μην κάνετε 

εκμετάλλευση του ονόματος 

ανδρός της Ελλά~ 
και της ιστορίας ενός μεγάλου πολιτικού 
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ΜΑΡΤΥΣ Να σας φέρω τα παράσημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Θα σας παρακαλέσω να μην 

κάνετε εκμετάλλευση, δεν είναι σωστό. Οφείλετε στη μνήμη του με-

γαλύτερο σεβασμό . 

ΜΑΡΤΥΣ Ίσα-ίσα σέβομαι γι'αuτό το λέω. 
J 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Διότι ςέρετε ασφαλώς ότι ο 

αείμνηστος Κανελλόπουλος ανακάλεσε αυτή την άποψη που είχε .... 

ΜΑΡΤΥΣ Το ςέρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Συνεπώς δεν μπορείτε να επικα-
/ 

λείσθε την παλαιοτέρα άποψη ενός μεγάλοuJεπαναλαμβάνω/ δημοσίου 

πολιτικού ανδρός/ο οτιοίος τιpοσέφερε τιάρα τιολλά στην Ελλάδα . 

ΜΑΡΤΥΣ Μα δεν είτια τίτιοτα κακό. 

Ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μτιασαγιάννης) Μια τιαράκληση έκανα/αν θέλετ~ 

γιατί μέχρι τώρα μεταχειριστήκατε μια, δυο, τρεις φορές το όνομα 

του Κανελλόπουλ~\ 

~1 
1 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Αnό το 197 4 
13 
μέχρι σήμερα θα ήθελα πραγματικά 

- γιατί πολλά γράφτηκαν για τον κ. Μnονάνο , αρκετά ακούστηκαν και 

εδώ μέσα- να ΨάΕουμε να βρούμε την αλήθεια , όχι να σπιλώσουμε , 

να κατηγορήσουμε ούτε να καταγγείλουμε κάποιον άδικα . 

Έχετε τύχει σε κάποια έκρηΕη οργής ή θυμού για όσα συνέ-

βησαν>ή για όσα του καταλογί~ουν εφημερίδεςJή συναδελφοί του και 

αν έχετε τύχει , μπορείτε να μας nεριγράψετε n~ς εΕεφράσθ!j : . για 

κάnοιες καταστάσεις,ή ανθρώnους ή συναδέλφους l,cv~ 

ΜΑΡΤΥΣ . Να σας nω Ο κ. Μnονάνος έχει τη γνώμη , αnό συ~ητήσεις 

nου έχω κάνει μα~ί του , ότι τον nρόδωσαν τα εnιτελεί α του και το 

nαραεnι τελείο του Ιωαννίδη - γιατί εί χε και ο Ιωαννί δης το nαραεnι-

τελε ίο του . Πηλιχο ί , Παλαϊνιδες.,. αυτοί nου γράφονται, δεν τους 

Εέρω nοιοί είναι 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Σε σχέση με το Κυπριακό, nάντα, μι λάω,tτσ ι 

ΜΑΡΤΥΣ . Για το Κυnριακό μ ιλάω και εγώ . Είχε την εντύπωση ότι τον 

πρόδωσαν και οι Αρχηγοί του Ναυτικού και της Αεροπορίας και η Κυβέρ· 

νηση ακόμα, οι οnοίοι εςαφανίστηκαν κιόλας την κρίσιμη στιγμή 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Αυτά τα είnατε . Μπορείτε τώρα να μου πείτε 

Εέχωρα .,,. δεν έχετε καμία σχέση με τον κύριο Μnονάνο , είστε ένας 
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και με nοιόν τρόnο τον nρόδωσαν j Εσείς πως μnορείτε να το σκεφτεί-

τε αυτό) Μου είnατε αυτή την κουβέντα και εγώ σκέnτομαι μερικά 

nράγματα. Θέλω και τη δική σας σκέψη . 

ΜΑΡΤΥΣ . Να σας nω . Εγώ το κρίνω το θέμα στρατιωτικώς, όχι nολιτικώς . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Όnως θέλετε1 κύριε μάρτυς . Τι εννοείτε λοι-

nόν ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Κρίνω αnό τον εαυτό μου , Αν εγώ ήμουν Αρχηγός Ενόnλων 

Δυνάμεων και ερχόταν ο Αρχηγός της ΚΥΠ, ερχόταν ο Αρχηγός του 

Ναυτικού , ερχόταν ο Αρχηγός της Αεροnορίας και μου λέγανε ότι 

"δεν μnορούμε να nάμε στην Κύnρο τα αεροnλάνα, δεν μnορούμε να 

nάμε τα nλοία μας στην Κύnρο ~ 
/ 1 

κινδυνεύουμε αnό τη Βουλγαρία 

εγώ είμαι unοχρεωμένος να τους συμβουλευτώ αυτούς . Τι, θαϊnρέnε 

να γuρίtω εγώ να nάίρνω nληροφορίες μέσα στις 

αυτοί είναι nou nροτείνοuν για να αnοφασίσω 
l 

μονάδες Για μένα,, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Κόιτάςτε κύριε μάρτυς . Η nροδοσία όμως δεν 
r / 

είναι στοιχείο λάθους . Όταν ο Αραnάκης έκανε λάθος στην εισηγησή 

του μnορεί να μην nούμε ότι είναι nrρδοσία. Για να λέει ο Μnονάνος 

ότι τον nρόδωσαν , σημαίνει ότι τον αnοnροσανατόλισαν και κάnοιοuς 

nou τον nρόδιδαν . Αυτό θέλω να μου 
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ΜΑΡΤΥΣ . Αυτό δεν το ςέρω . 

ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . . Το ςέρω ότι δεν το ςέρετε . 

Αν το ςέρατε θα τελειώναμε την Εττιτροττή και εσείς και εγώ 

όμως σκέψεις μττορείτε να κάνετε ττάνω σ·αυτό 
ι 

Ποιές 
/ 

ΜΑΡΤΥΣ . Η σκέψη η δική μου - για να σας μιλήσω ανοικτά-ήταν ότι 

και αυτοί , ττιθανό , να ήταν στο κόλττο να ρίςουν τη χούντα yι·αυτό 
) 

και το έκαναν αυτό . Δεν τους ενδιέφερε η Κύττρος . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Δεν τους ενδιέφερε/λοιττόν)η Κύττρος . Μάλιστα. 

Παρακάτω τώρα 

Δεν με ενδιαφέρει το γεγονός1 αν βγάλατε ττερίστροφο ή όχ~ 

ττροσωττικά εμένα . Θέλω όμως να σας κάνω δύο ερωτήματα ττάνω σε αυτό 

το γεγονός και να μου ατταντήσετε μονολεκτικά,αν μττορείτε. 

Εκτελέσατε μία διαταγή του Κομττόκη ή του Γιαννακόδημου 0 

('>εν μας ενδιαφέρει. tσείς _ δέχομαι ότι ττήρατε τη διαταγή μέσα αττό 
/ 

την ιεραρχία Όμως εκτελέσατε τη διαταγή τιάρα ττολύ συνειδητά, 
) 

Αττόττροσανατολίσατε εττί μία ώρα ττερίττου το εττιτελείο και τον Πούλο 

μέχρι της 7.55 ' ,...αυτό είναι γεγονός , το τταραδέχεσθε - και στις 

7.55 ' όττως λέει ο Γ ι αννακόδημος 

ΜΑΡΤΥΣ . Του ανακοίνωσα ότι θα γίνει cιuω: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ . Ανακοινώ~ Q~ 'UL.C~ • t~ 
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'f( 
Δεύτερο Μείνατε μέχρι τη l,UO' εκεί με διαταγή . 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΔΑΚΗΣ . Είχατε κάποια αποστολή /Jι.ρήσατε τη 

μονάδα σας και μείνατε στη μονάδα του Πούλου . 

ΜΑΡΤΥΣ . Τίποτα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΔΑΚΗΣ . Μου δίνετε όμως εμένα το δικαίωμα να σκέnτο -

μαι ότ~ , τον είχατε υπό nαρακολού5ηση , για να μένετε εκεί 

ΜΑΡΤΥΣ . Όχι , όχι 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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11 
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μττορούσε να ,ιι,νηθεί ,ιανείς; ττλέον εφόσον εF,εδηλώfΗt: 

η εττίθεση ,ιατά του ραδι.οφωνι.,ιού στQ&μού της; Κύττρου ο οττο[ος; ήταν 

δίττλα στο ,ιτίρι.ο. Πως; θσ. , ,μττοραιuσα να ,ιι,νηθu') εγώ ,ιαθ'ην στι,γμή 

εγίνοντο μάχες;. 

Q;, --u s 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Εγώ ,ιινήθη,ι~ Αττριλίου γύρω στα στενά ,ιαι, 

έτρεχα ,ιαι εσείς; μου λέτε δεν μττορούσατε να ,ι~νηθείτε με τα γαλόνι.α 

σας; ττου εν ττάση ττεριτττώσει δεν εβά~ετο όλη η Λευ,ιωσ ία. Οϊ συγ,ιε,ιρι,-

μένοι στόχοι εβά~Αtτο. Το ΡΙΚ δεν εβλήθη , ,ιατελήφ&η. 

ΜΑΡΤΥΣ Εγώ ,ιατηγορηματι.,ιώς; σας; απαντώ και. εάν θέλετε το λαμβάνετε , , 

και. υττόψη σας; 
-ιJL1ί'"~ 

ότι. δεν εt:χα ,ιαμμίcι\(ατωστολή. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Μττορεί να μην είχατε, μττορεί όμως; να σας; 

,ιρατούσαν ε,ιεί σε ενδεχόμενη αντίδραση του Πούλου ή ,ιάττοιου Πούλου 

να λάβετε μέτρα. Δεν το σ,ιέτττεσθε αυτό ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Να σας; ατταντήσω. Οταν εγώ καθόμουiμέσα στο γραφείο ,ιαι ήταν 

όλοι οι α!;ιωματι,ιοί έςω αττο το γραφείο ,ιαι, ε,ιινούντο ελεύθεροι 

,ιαι έ,ιαναν ότι ήθελαν δεν μττορούν ένα άνθρωπο να τον nιάσουν δύο 

,ιαι να τον δέσουν; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Ε,ιεί θέλω να καταλήF,ω. 

Και εγώ θέλω ότι. το αττεδέχθησαν ,ιαι, αυτοί οι. 

j ~ j Ό η 
Qv1ιιιl ' 
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κύριοι,. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Εκ των υστέρων θα συμφωνήσω εάν θέλετε μαζ ί 

σας, όμως όταν ςεκι, νήσατε να πάτε δεν σκεφθf:~~,,ατε μήπως σα,ς κρεμάσουν 

ί 

κάnο ι,οι, εκεί στον Πούλο που ήταν αμυ ,ητοι, και, σεις πηγαίνατε να τουS 

βάλετε σε κά~οι,σ καλούπι,; Δεν φοβόσαστε μήπως σας πιάσουν και, σας 

'i:,ςεφτbλίσουν με τόσα παράσημα ,,που έχετε πάρει,; Δεν το σκεφθήκατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: 'Οχι,. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Γιατί; 

ΜΑΡΤΥΣ Δ •ι,ότι, πήρα μία αποστολή και,έnρεnε να την εκτελέσω. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Μα όταν παίρνεις μία αποστολή παίρνεις; και, 

κάπο ι,α μέτρα ασφάλε 1, ας. · ----c 

ΜΑΡΤΥΣ:Πήρα και, το πιστόλι, μου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Ακρι,βώς αυτό λέει, ο κ. Παύλος J ότι, πήρατε 

το πιστόλι,. 

ΜΑΡΤΥΣ: Το πιστόλι, μου δεν το nήρα όμως γι,α τον Πούλο, το πήρα 

γι,α προσωπική μου ασφάλεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγι,άννης): Το ότι, πήρε το πιστόλι, το είπε αnο 

την αρχή. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Το πήρε όμως γι,α ασφάλεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγι,άννης): Το είπε αnο την αρχή συνεnωt ο 

κ. Παύλος εάν εLναι, αληθ,tιf αυi που λέει, 

~~ 
ο κ . μάρτυς ' , ότι, τc\Ι κα τα-
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λογί~εL δεν είnε αυτό αχρLβώς, ο 
1r 
χ . rrούλος εCnε χα" άλλα πράγματα . 

ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ : Εγώ λέω ΟτL ο χ. μάρτυς τώρα. ε Utε ότ L nήρε 

το nLστόλL του γ~α ασφάλεLα. Δεν μ ε ενδLαφέρεL τL εCnε ο χ. rrούλος 

Εχείνο nου με ενδLαφέρεL είναL ότL ο χ . μάρτυς δέχεταL ότL σε 

οnοLαδήnοτε nερίnτωση αντίδρασης αnο τον Παύλο ή αnο χάnοLον 

Πούλο θα έβγα~ε τοnLστόλL . 

ΜΑΡΤΥΣ: Κάνετε λάθος δεν είnε αυτό το πράγμα.Εσείς το λέτε , δεν 

είnα γLα αντίδραση στον χ . Πούλο 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ : ΒγαίνεL συμnερασματLχά χ . μάρτυς 

ΜΑΡΤΥΣ : Αφήστε τα συμπεράσματα , τL είnα εγώ. TL εί,ια εϊώ ;ι . 

Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγ L άννη ς) : ΌχL δεν το είπατε . 5κύρLε 

Δασχαλάχη δεν είnε ότL θα. το χρησLμοnοLούσε είnε ότLnήρε το 

nLστόλL γLα ασφάλεLα, γLα ασφάλεLα δLχή του. Αν θελήσουμε να το 

ερμηνεύσουμε)τότε μnαίνεL χαL το στοLχεtο χαL της αμύνης μέσα . Εάν 

Ι 

υποτεθεί ότL του -: εττLτίθεtτο ίσως το χρησLμοnοLούσε . Σαν συμnερασμα 

δεν !Ξέρουμε Θ'ΌL θα το χρησLμοnοLούσε .- Δεν είnε ο μάρτυς ότL θα ,:'Όο 

χρησLμΟnΟLΟύσε . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ : Δεν είnα ότ L το είnε. Ano τη στLγμή όμως nου 

ο μάρτυς λέεL ότL έχω το nLστόλL μου , όταν τον ρωτώ εάν 
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fO 
Β (Δ.Γ.) 23 - 10 - 86 

φοβή{}ηχε μήnως τον δέσουν ή τον χρεμc'ωουν χαL ε ίnε πήρα μία 

αποστολή χαL την εf,ετέλεσα χαL ερώτησα noLά μέτρ,α ασωάλεLας πήρε 
J 

μου είπε πήρα το nLστόλL μοu , δεν λέω ότ~ είπε ότι το χρησ Lμο-

ποίησε αλλά μπορώ να συμπεράνω σαν μέλος αναχριτLχής εnL τροnή ς:; 
) 

ότL Gα μπορούσε να τ~ είχε χρησLμοnο LήσεL. 

ΜΑΡΤΥΣ: Είπα χ. Πρόεδρ ε .... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜnασαγLάννης) : Άχουσα τL είπατε. Δεν υnάρχεL 

χανένας λόγο~ να επαναλάβετε . ΕχεL γραωεί στα ΠραχτLχά ό1τι 

ε ί nα τε, Κα L αυτά τα Πρc. -►,ιτ L χά ε ίνα L εχε ίνα που βαραίνουν (;την 

χρίση της εnLτροnής. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Και ένα άλλο,χύριε μάρτυς.ΠLστεύετε ότL 

όnοι~ς μ~ταγενέστερες nράςεις ενός ανδρός ,ενός πολίτη ,ενός 

δημόσιου ανθρώπου θετιχές σβήνουν τις αρνητιχές του παρελθόντος 

rΊ αντίθετα αρνητLχές χαλύnτονταL αnο GετLχές του παρελθόντος: 

f,1 Lλήσατε για παράσημα χ. λ . n. ΚαL δεν λέω γ Lα σας . . 

Ας πούμε γLα τον Παnαδόnουλο 1 nου είναι χατάδLχος αυτή την στιγμή? 

χαι αυτός χάnοια παράσημα θα είχε πάρει στην σταδιοδρομ,C.α του . 

~ημαίνεL ότL εχείνα τα παράσημα μπορούσαν να τον αnαλλάF,ουν για 

εγχλήματα έχεL χάνεL χατά 

χόρον τα παράσημα του ενός 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (χ , ' )i {, λ' ' ό έ ριστος Μττασαγιαννη ς : 1,υριε Δασκα ακη 1 ειναι αυτ θ μα 

μαρτυρικής καταθέσεως Μας ενδιαφέρει η άττοψη του Αντισυνταγματqρχ.ομ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Δεν μας ενδιέφερε όμως να μας ττει για τα χρυσά 

του τταράσημα. Μας ενδιαφέρει να μας ττει τι έκανε εκείνες τις μέρες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγιάννης): Αυτό. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Εττομένως 1και εγώ τυυ ·λέω ότι1 εάν εκείνες τις 

μέρες αττοδεχθεί ότι κακώς λειτούργησε 1 δεν είναι τα τταράσημα ττου 

θα σβήσουν αυτή την κακή λειτουργία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μττασαγιάννης): Αναμφισβητήτως. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Αυτό του λέω και ττρέττει να συμφωνήσει μαζί μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μττασαγιάννης): Αυτό είναι αςίωμα. 

Ο κύριος Φωτόττουλος τταρακαλείται-~α\αυτός με την ίδια τταρά-

κληση-να λάβει το λόγο. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΔΟΣ: Κύριε μάρτυς 1 αττό την θέση ττου είχατε στην Κύττρ/ 

φαίνεται ότι ήσασταν εττιτελικός αΕιωματικός, διευθυντής του ττρώτου 

εττιτελικού γραφείου και εττομένως δεν είχατε μάχιμη μονάδα και ες 

αυτού του λόγου δεν μττορούσατε να ττάρετε μέρος στον ττόλεμο, για 

τα οττοία είχαν ττροηγηθεί στην μάχη. 

Θέλω 1 όμως 1 σαν ττρώτο είχατε την αρμοδιότητα όλων 

9ldt \1) 
-~ -, 
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των δεμάτων που αφορούν το προσωπ~ο μας πείτε τι γνωρίζετε για 

την ανταλλαγή των αιχμαλώτων - ~ταν καδΌλοκληρία δικό σας δέμα_ 

1 

, ι διαταγές εκτελέσατε, πώς επιστρέψατε αιχμαλώτους χωρίς να πάρετε 

ανταλλάγματα; 

( Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο 

Αντ ιπρόεδρος της Επιτροήής κύριος ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ ) . 

ΜΑΡΤΥΣ: Κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων/όταν δηλαδή άρχισαν οι 

επιχειρήσεις, εκτός από το μέτωπο που έγινε μεταςύ των Τούρκων στην 

ότι 
Κηρύνεια, ταυτόχρονα στο σχέδιο προβλεπόταν/ορισμένες μονάδες της 

εθνικής φρουράς δα εκινούντο να εςολοδρεύσουν , να εςοντώσουν τους 

υφισταμένους τουρκοκυπριακούς δήλακες. Δηλαδή σε ορισμένα τούρκικα 

χωριά υπήρχαν δήλακες,Δηλαδή υπήρχαν στρατιωτικά τμήματα τουρκοκυ-

πρίων επανδρωμένα από Τούρκους αςιωματικούς του οποίους . εςεπαί-

δευον, τους είχαν οπλίσει με οπλισμό βαρύ και ελαφρύ, μέχρι και όλ~ 

μους είχανε, μέχρι και πολυβόλα είχανε. Και αυτά τα χωριά)όπως ήταν 

η Λεύκα , ~α κόκκινα, το Τσάτους, το Κιόνελi, το Φρούριο της Αμμο -

χώστου, ~α ι άλλα στην Πάφο, στη Λεμεσό και το Μαρί στη Λάρνακα)ήταν 

οχυρωμένα και δεν επέτρεπαν την είσοδο των Ελληνοκυπρίων και των 

αςιωματικών κατά μείζονα στον τομέα τους. 
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ig 
Όταν λοιπόν άρχισαν οι επιχειρήσεις προέβλεπε το σχέδ ιο 

να επιτεθούν ορ ι σμένες μονάδες των μετόnισθεν)να εςολοθρεύσουν αυτούς 

τους θήλακες. Έγιναν αυτές οι επιχειρήσεις, εςοντώ&ηκαν σχεδόν ο ι 

ζ~τ~·· 
nερισσότ ε-;;;· ιγαnό το φρούρ ι ο της Αμμοχώστου , από το κιόνελ1 που δεν 

μπόρεσε να προχωρήσει η ΕΛΔΥΚ και έπεσαν οι αλεςιnτωτιστές και το 

μισό Τσά'Όυς. Τα Κόκκινα και αυτά δεν εςοντώθηκαν. Οι υπόλοιποι 

Τουρκοκυπριακοί θήλακες εςοντώθηκαν και συνε~ήφθησαν αιχμάλωτοι 

αςιωματικοί Τούρκοι και στρατιώτες ακόμα ειδικοτήτων. Εnίσης)και κατά 

τι ς επιχειρήσεις που δεν τήρησαν την εκεχειρία ο ι Τούρκοι και nροχω-

ρούσαν 1 έγιναν μάχες μεταςύ των δικών μας τμημάτων και από εκεί συ-

νψ,ήφθησαν ορισμένοι Τούρκοι αιχμάλωτοι. Συνολικώς, αφού αυτοί εςε-

τάζονται από το πρώτο γραφείο ... 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αριθμητικώς. 

ΜΑΡΤΥΣ: Θα σας nω αριθμητικώς. Ένας Αντισυνταγματάρχης, ένας Ταγμα-

τάρχης, δύο Λοχαγοί , τρεις Υπολοχαγοί, κανα δύό Ανθυπολοχαγοί 

- δεν θυμάμαι αν ήταν παραπάνω- και οι υπόλοιποι στρατιώτες., i ύνολο 

17. Αφού τους ανέκρινε το δεύτερο γραφείο και η ΚΥΠ . μου είπαν εν 
Ι 

συνεχεία εμένα να τους παραλάβω για να τους φρουρήσουν. Τους έστειλα 

διοίκηση Λεμεσού/που ήταν στ Λεμεσό/με εντολή να φυλακισθούν 

Jν~ιί,U1 
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χαι να ληφ3ούν μέτρα ώστε να μην χαχοποιη3ούν διότι τους εχρειάhοντο 
' 

να τους ςανααναχρίνουν χ.λ.n. 

Οπότε μετά τα αρχιχά γεγονότα/δηλαδή μεταςύ 25 Ιουλ ίου χαι μετέπειτα) 

έρχεται ένα βράδυ στο γραφείο μου ο Γεωργίτσης χαι μου λέει: 11 Κύριε 

Κοχοράχη να διατάςεις να nαραδο3ούν οι αιχμάλωτοι Τούρχοι στο Διε3νή 

Ερυ3ρό Σταυρό II Του λέω: 11 Καλά 3α δώσουμε τους Τούρχους έτσι χωρίς 

αντάλλαγμα; Εδώ έχουμε οιχογένειες αςιωματιχών στην Κυρήνεια που τις 

χρατάνε οι Τούρχοι χαι δεν τις αποδίδουν χαι έχουμε χάνει τόσο αγώνα 

με τους ΟΗΕεδες χαι με το Διε3νή Ερυ3ρό Σταυρό να αφήσουν ελεύ3ερες 

τις οιχογένειες των αςιωματιχών. \ 

~(Δ 

(2Δ) 

,_ 
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Τέλος 
fj 

nάντων,να διαπραγματευθούμε Vα πάρουμε τ ι ς οικογένειες των 

αf,ιωματικώνJποu τις είχαν στο f,ενοδοχε ί ο ΝΤΑΝ της Κuρηνείας . 

Μου λέει να τους δώσουμε , γιατί έχω εντολή προσωπική απευθείας από 

τη Γενεύη 1 από τον κύριο Υπουργό που διαπραγματευόταν, τον κύριο 

Γεώργιο Μαύρο , να τους παραδώσουμε . Του ε ί πα ότι εγώ είμαι της 

γνώμης να πούμε στον Ερυθρό Σταυρό να κερδίσουμε τουλάχιστον τις 

οικογένειες των αςιωματ ικών,να μη τους δώσουμε τσαμπα. Πήγαν και 

τους πήραν , παρά τη διαταγή μου , διέταf,ε ο Γεωργίτσης, κα ι πήγαν 

και του παρέδωσαν. Ευτυχώς, όμως,ετήρησε το λόγο του ο Διεθνής Ερυθρός 

Σταυρός και την άλλη μέρα μας παρέδωσαν τις οικογένειες των αf,ιωμα-

τι κών ., 

Αυτό νομίζ;ω ότι ήταν μι,α προσnά~εια την οπο(α έκανα ως γραφε~ο , 

και έτσι γλυτώσαμε τις .1 7 οικογένειες των α!;;ιωματικών , με την απόδοση 

τ ων τούρκων αυτών., Αυτό έχω να n(IJ από πλευράς αιχμαλώτων. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ .. Σεί,ς δηλαδή 1 αυτή την ανταλλαγή την οποίαν κάνατε 

με την παρέμΒαση του κuρCou Γεωργίτση 1 την θεωρείτε ότι ήταν ικανοποιη-

ΜΑΡΤΥΣ. Νομίζ;ω ότι μ'αu τή την ενέργεια γλύτωσα τις οικογένειες των 

Με εντολή του κυρίου Μα~ρο~ 
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g( 
ΜΑΡΤΥΣ. Έτσι μου είπε: ο Γε:ωργίτσης, ότι ε:ίχ_ε: έρδε:ι εντολή από τη 

Γενεύη. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Σαν Α'Γραφε:ίο' πώς δικαιολογείτε: εσείς τη 

μείωση των Ενόπλων Δυνάμεων που ε:ίχ_αμε: στη Κύπρο και πώς μπορείτε: να 

πάρετε: δέση για τη με:ραρχ_ία, αν ςέρατε: ή αν διαβάσατε; Γιατι; οπωσδή-

ποτε: το Α'Γραφε:ίο κρατούσε: αυτά τα αρχ_ε:ία , 

ΜΑΡΤΥΣ. Να σας πω: Η με:ραρχ_ία ε:ίχ_ε: με:τα~ε ;Jόπως ςέρε:τε:;ανε:πίσημα, 

με: Ψεύτικα ονόματα και δεν ήταν γραμμένοι στα χ_αρτιά για λόγους 

σκοπιμότητας. Υπήρχ_ε: το δικό της επιτελείο και τηρούσε: καταστάσεις 

για το ποιοί υπηρετούσαν ε:κε:ί. Δεν ήταν γραμμένοι επίσημα στη δύναμη 

της Εδνικής Φρουράς. Για την με:ραρχ_ία μιλώ. Τώρα, ποιοί λόγοι ανάγκα-

σαν την τότε: κυβέρνηση να πάρει τη με:ραρχ_ία δεν το ςέρωίδιότι ήταν 

γεγονότα παρε:λδόντων ετών, Εγώ τότε: υπηρετούσα στη Βόρειο Ελλάδα και 

δεν ςέρω τι ε:ίχ_ε: γίνει, 

1 
Για το δέμα το τωρινόJςέρω ότι ε:ίχ_ε: διαταχ_δε:ι στις 20 Ιουλίου 

να απολυδε:ί το 50% . Όταν λέμε: να μειωθεί η δητε:ία από 24 μήνες σε: 

14,σημαίνε:ι ότι δα διε:λύε:το κατΌυσίαν η Εθνική Φρουρά, Ήταν 9.000 

και δα ε:με:ναν 5.000. Θα έφευγαν και οι Έλληνες αςιωματικοί, οπότε: 

ήταν ανοιχ_τή η πόρτα. Πάλι δα ςαναπήγαιναν οι Τούρκοι. Αρκε ί να τους 

όη ;~•αc ο~ F,αναπήγαcναν. Ποιός δα τους ε:μπό-

\ 



379ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

3/2 Δ. Μ. Α. 23.10.86 

δι~ε; Οι 500 επικουρικοί nου εί,χαμε ; 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Μπορείτε λοιπόν να Μ.αταλογίσετε ευθύνη στην τότε 

στρατιωτική ηγεσία 1 ή στους διορισμένους; Υnουργοός; 1 ότί, έγινε ηθελημέ-

να αυτή η μείωση των στρατευμάτων; 

ΜΑΡΤΥΣ. Για την κυπριακή ηγεσία μιλάτε; 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Μάλιστα . 

ΜΑΡΤΥΣ. Βεβαίως 1 για μένα ήταν και αυτο( nρqδότες .. Για μένα είναι 

προδοσία όταν λέμε να διαλύσουμε την Εθνική Φρουρά Μ.αι να φύγουν οι 

1 

Έλληνες αςιωματικοί .. Και στο κάτω κατω 1 αν έφταιγαν 10. αςιωματικοί1 

να φύγουν,Αλλάγιατί να φύγουν όλο ι οι 'Ελληνες α[;ιωματικοί; Τι έκαναν; 

Όλοι ήταν φασίστες; Να φύγουν 10-,20. Να φύγουν 600; Δεν αnογυμνώνουμε 

ϊην Κύπρο; Τότε γιατί είχαμε πάει στην Κόπρο; Για να κάνουμε λεφτά; 

1 

Όχι. Ψεύδεται όποιος τα λέει αυτά. Με 80 λιρες το μήνα nου παίρναμε 

1 
θα κάναμε λεφτά; Τα πληρώναμε στο ενοίΜ.ιο. Πενηντα πέντε λίρες πλήρωνα 

εγώ και έπαιρνα 80 . 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Μια ερώτηση ακόμα. 

Εσείς πιστεύετε ότι ο κύριος ΠούλοςJως διευθυντής πυροβολι-

κού 1 είχε ειδοποιηθεί ότι έρχεται η μοιρα καταδρομών με μεταγωγικά 

αεροπλάνα 

το θάνατο 

και παρ' όλ. α τ\ύτα 

30 ατ6~~(b 

δεν έλαβε τα μέτρα του για να μην έχουμε 

http://?.a?/
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ΜΑΡΤΥΣ. Για την πτώση του αεροπλάνου λέτε. Θα σας απαντήσω. 

Δεν θέλω να ληφθεί ότι λέω αυτό, επειδή με κατηγόρησε ο κύριος Πού-

λος και έρχομαι εδώ εγώ τώρα να τον κατηγορήσω. Να εΕακριβώσετε παρα-

καλώ κύριοι/αν ο κύριος Πούλος έλαβε γνώση ότι έρχονται τα αεροπλάνα 

ή όχι ως διοικητ~iς · - πυροβολικού και δεJδιέταςε τα αντιαεροπορικά 

του να μη τα κτυπήσουν. Αυτό πρέπει να σας το πει το Γ'Γραφείο, 

k'αι έχω και μια πληροφορία, 'Ενας συνταγματάρχης που κατέβηκε στη 

Κύπρο κατ ' εντολή του κυρίου Αβέρωφ μετά την μεταπολίτευση και έκανε 

1 

προανακριση , είπε ότι είχε λάβει γνώση ο κύριος Πούλος , και μάλιστα 

διέθεσε και αυτοκίνητα από το πυροβολικό γ ~α να μεταφέρουν τη μοίρα 

από το αepοδpόμ,ο στη Λeυκωσία~\ 

~2κ) 
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ff 
Σι>νεττώς ττρέττει να το ήςερε. Εγώ όμως ως ττρC:1το γραφείο, δεν ςέρω 

αν ειδοττοιτiθηκε ο κ.Ποί>λος ούτε μττορώ να τον κατηγορτiσω . Εττειδή 
; 

με κατηγόρησε εκείνος, δεν θα φθάσω και εγώ στο ίδιο εττίττεδο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Ο κί,ριος Περράκης έχει το λόγο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Κύριε μάρτυρα, εάν η ηγεσία στην Ελλάδα, ο κ. 

Ανδρουτσόττουλος, είχε ττληροφορίες αττό τις 15 του Ιοί>νη και ττριν 

του '74 οτι αττέναντι στα Μικρασιατικό. τταράλια γίνονται ετοιμασίες, 

δίδονται συγκεκριμένα στοιχεία, κινούνται έτσι, μετακινούν τα ραντάρ, 

τα φορητά ττ.χ., ατταγορε(,εται, κάθε άδει,α\<αι εάν εν ττάση ττεριτττώσει 

είχε αυτό το ττληροφοριακό υλ ικό αττό ττηγή δι,κή μας 1 ότι αυτά και αυτά 

συμβαίνουν-και σας λέγω ττριν αττό τις 15 του Ιο(,νη-τί νομί(:ετε εσείς , 

ότι θα έττρεττε να κάνετε σαν στρατιωτικός εάν τ\σαστε; Εάν είχατε 

τέτοιου είδους ττληροφορίες; 

ΜΑΡΤΥΣ. Εάν είχC(. τέτοιου είδους ττληροφορίες ττρώτα-ττρώτα, θα έττρεττε 

να ενημερC:,σuJ την κυττριακτ\ ηγεσίαJ ότι έχουμε αυτές τις ττληροφορίες 

και ότι αυτό ττου (:nτά.τε-να φύγουν οι, Έλληνες αςιωματικοί και, να 

μειωθεί και η δί1ναμη της ελληνικτ\ς φρουρά.ς":'αυττi τη στιγμή λόγω του 

κι νδ(,νου ττου διατρέχουμε, δεν μττορούμε να το φτ ιάςουμε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Μάλιστα. 

ΑΡΤΥΣ. Και αν είχε και τ:~b γνώμης της .- αυτό θα ττε ι 
) 

http://nt?.te/
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r e1 
δ ικτατορικό καθεστ<{)ς , για να μην κρυ~Ιόμαστε πίσω από τα δάκτυλά μας-

να βγε ι και στον ελληνικό λαό και να πει ότι οΓlρόεδρος της Κύπρου 

[ητάε ι να φ{,γουν από εκεί οι Έλληνες ας ιωματ ικο ί και [nτάε ι να 

μειωθεί και η ελλην ική φρουρά . Ελληνικέ λαέ εμείς θα τους πάρουμε . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Ωραία, θα φθάσουμε και στους αςιωματικο{,ς, αλλά 

πριν από αυτό , από το να φ{,yουν οι αςιωματικοίJ ·αυτό το ε ί πε ο 

Μακάριος εγώ μιλ<{) για την εδώ ηγεσία, την ελληνικτ\ ηγεσ ία-που ε ί χε 
) 

την ευθύνη μέχρι ένα βαθμό, όσο την είχε , να κρατήσει τα πάτρια 

εδάφη ' ·ετσ ι τα θεωρο{,σαμε κα ι τα κυπριακά , έτσι δεν είναι ;~2ηρεπε 

να πάρει κάποια μέτρα αμυντ ι κά ας τα πο{,με , έπρεπε κάτι να γίνει 
1 

ή δεν έπρεπε ; Εσείς σαν στρατ ιωτ ικός , πώς το βλέπετε ; 

ΗΑΡΤΥΣ . Μάλιστα, εφ ' όσον το τiςερε, έπρεπε . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ . Μάλιστα , έπρεπε. 

ΜΑΡΤΥΣ . Αλλά εγώ τουλάχ ιστον,εκεί που ήμουν ως πρώτο γραφε ί ο , δεν 

είχα τέτο ι ες πληροφορίες 1 ότι οι Το{,ρκοι απέναντι 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ . Λέγω εάν το ήςερε η ηγεσία , δεν ρωτώ εσάς. 

ΜΑΡΤΥΣ. Η ηγεσ ία έπρεπε να λάβει μέτρα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ . Εσείς είδατε κάποιο μέτρο , δείγμα κάποιου μέτρου; 

Εά.ν σας ήλθε μ ί α δ ιαταγή που να πείτε: "Μωρέ κό.τι γίνεται εδώ," 

ΜΑΡΤΥΣ . Εκτός από τα είχαμε εκεί, τις επιφυλακές μας , 

http://??.t?/
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f ) 
την εκπαίδευση, το ένα και το άλλο , μέχρ ι τις 15 Ιουλ ί ου δεν είδα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Δεν είδατε λο ιπόν. 
) 

ΜΑΡΤΥΣ. ούτε και πληροφορίες δεν ε ίχα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ . Καθόλου . .. 

ΜΑΡΤΥΣ. οι',τε και πληροφορίες είχα .,ότι απέναντι οι Τοt>pκοι ετοιμά-

ζονται . · 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ . Δεν λέγω για σας , λέγω για την ηγεσ ία. Και το 

δέ)i_ομΩ1 ι ότι δεν είχατε , δεν σας λέγω ότι είχατε πληροφορίες ✓ brcl.1 

λέγω η ηγεσία εδώ πάνω , ο Ανδροuτσόπουλος 1 εάν είχε . 

πέστε μου λο ιπόν , για να φθάσουμε εκεί. ~θάσαμε στην 20η 

Ιοι',λη . Ποιά ώρα δόθηκε το παράγγελμα "πυρ" ή " αμυνθείτε " -f> 'Έπιτε-

θείτε",. δεν με νο ιάζει ποιό ήταν. Ποιά ώρα-και εσείς αντιληφθ-f>κατε 

ότι κάποιος , ο επικεφαλής όποιος ήταν, κατά τεκμήριο ο Γεωργίτσης_ 

τιο ιά ώρα συγκεκριμένα εσείς αντ ιληφθ-f>κατε ότι εδώ πολεμά.με . 

ΜΑΡΤΥΣ . Εγώ~εκείνο που αντί:λήφθην προσωπικώς , γιατί δεν είμαι Γ' 

γραφείο, σ ' αυτό πρέπει να σας απαντ-f>σει το Γ'γραφείο. , . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Εγώ λέγω ποιά ώρα . 

ΜΑΡΤΥΣ. Επειδή την ιf.,ρα θα σας την πε ι το Γ'γραφείο, εγώ εκε ί νο που 

έρω είναι το ες-f>ς: Αφ ' nς στιγμής άρχισαν να πέφτουν οι αλες ιπτωτιστές, 

τους πρωτοβουλία ov 

http://p??e�?.�e/
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f;-μ,ί 

μονάδες που ήτανrπlρις, ν'αρχίCουν να βαράνε. 

ΓΕΩΡΓΊΟΣ ΠΕΡΡΡΑΚΗΣ. Τί ώρα ήταν αυτ6; .', 

ΜΑΡΤΥΣ. Στις 05.30' n ώρα το πρωί . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Δεν σας ρώτησα αυτ6. 

ΜΑΡΤΥΣ . Απ6 εκεί και πέρα τώρα, γιατί εσείς ρωτάτε για την επίσημο 

διαταγή, .• 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Ναι , π6τε αντιληφθτiκατε ; 1ιατί έτσι και αλλοιώς 
. ) J 

διορθώστε με εάν στρατιωτικά κάνω λάθος , ανεςάρτητα εάν εσείς παίρ

. ς'~" 
νατε το πολυβόλο -πώςΌι.:ϊt~,,\J,1Γα" το παίρνατε σε ί ς, αντισυνταγματάρχης 

Ι 
ων να πολεμάτε-

σας 

αλλά τουλάχιστον θα μαθαίνατε)~ά- /εκοινοποιε ίτο η 

διαταγή , έτσι δεν είναι; Ποιά ώρα πτ'φατε εσείς είδnση της διαταγής 

αυτής ότι πολεμάμε εν πάση περιπτU:1σε LJ "Πυρ" τi "Α,μυνόμαστε" , ποιά. 

ώρα της 20ης του μήνα; 

ΜΑΡΤΥΣ . Πάντως αυτ6 έγινε μία ώρα τουλάχιστον αργότερα , απ'ό , τι 

θυμάμαι. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΡΑΚΗΣ. Μία ώρα τουλάχ ιστον αργότερα δόθηκε η διαταγή. 

C:φα δεν δόθηκε καμίά διαταγτi . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. (f~ πρ~γματικά περιστατικά τα γνωρίCουμε . 

ΜΑΡΤΥΣ . Εκείνη τη στιγμή άρχισαν μόνοι τους όσοι του 

:2\J~ 
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ντουφεκάγανε και μετά βγήκε η διαταγή. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Αυτn από ποιόν nταν Από τον · rεωργίτση nροφαν~. 

ΜΑΡΤΥΣ. Βεβαίως, από τον Γεωργίτση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας ΖακολCκοc). iΕχετε καμcά άλλη ερώτηση; 

~vt:b 
( 2ΠΑ ) ~~ 



386 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

Cκ) 
1 /2 ΠΑ (Δ.Γ.) 23-10-86 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Εχετε γράψε r~ηναναφορά σας ότι την 19η ώρα 

στις 15 -7-7 4 παρουσιάστηκαν αυθορμήτως στο ΓΕΕΦ περCποu 450 

1 
εφεδροι αςιωματικοC και οπλCτες Ελληνοκύπριοι οιτινες ε(ήτησαν 

. .) 

να προσφέρουν uπηρεσCα εις ΓΕΕΦ , παρέλαβαν ιματισμον, οπλισμόν 

και συγκρότησαν ανεςάρτητα τμήματα. Εδώ κατηγορειτε τον Μακάριο.,c 

ΜΑΡΤΥΣ: Με συγχωρείτε, εγώ προσωπικώς δεν 1-ιατηγόρησα κανέν.<"t . 

ΓF.ΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Ας αφήσουμε τους Ελληνοέλληνες1 ας το πούμεJ 

και ας πάμε στους ΕλληνQκύπριοuς. Η υπόθεση F.εκCνησε απο πριν όπ,ως 
) 

1 
ςέρετε,απο την περίπτωση που ο Μακάριος εCπε ότι δεν θέλω να μο1: 

βγάλετε αuτοqς τους εφέδρους αΕ ιωματικούς. Την F,έρετε την ιστο;:;Cσ . 

Αυτό που λέτε εσεCς μήπως aποδε ι κνύει πως εCχε κάποιο δίκιο ο 

Μακάριος. 

ΜΑΡΤΥΣ Σας ειπα απο την αρχή ότι μεταF,~ των ΕλληνωωπρCων 

πέφταν ε βόμβες κτuπιόντοuσαν κ.λ.π. 
Ι 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: o:t 450 λέτε πήγαν αυθόρμητα. 

ΜΑΡΤΥ.'Σ: Ναι , δεν μπορώ να το αποκρύψω αφού έτσι έγ ι,νε. . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Εκείνη την ώρα εCχαμε πόλεμο με. την Τουρκία ; 

ΑΡΤΥΣ : 'Οχ ι . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: ΕCμαστε με τον Μακάριο αντιμέτωποι στις 

Ιουλί~ 'Jvψf 
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ΜΑΡΤΥΣ: Εκείνη την ώρα είχε δι,αφύγει, ο Μακάρι,ος . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Η ι,στορία αυτή δεν ήταν κατά της κυβερνήσεως 

του Μακαρίου; Οι, εθελοντές τι, ήρθ,αν να κάνουν Να πολεμήσουν 

τους Τούρκους ή το καθεστώς; 

ΜΑΡΤΥΣ: Το καθεστώς. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : Αρα κάποι,ο δίκι,ο είχε ο Μακάρι,ος γι,ατί αυτός 

κυβερνούσε και, άλλοι, τ~τοποι,ούσαν- ,, , ,τους αΕ ι,ωματι,κούς . ΕΗJι, λέτε 

~98w 
(450 αυθορμήτως. 

ΜΑΡΤΥΣ : Είναι, ένα πραγματι,κό γεγονός . Να το κρύιJ,ω) 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Καταθέσατε ότι, υπήρχε μία πλήρης αναρχία; 

μ ία ανώμαλη κατάσταση λι,ποταΕία ανυπακοή απει,θαρχία . Δηλαδή 
J ! ) 

όπως είπαν τα δι,αγγέλματα της δι,κτατορίας την 21η Αn:ρι,λίου γι,α 

την Ελλάδα τα ίδι,α λέτε ότι, υπήρχαν και, στην Κύπρο . 

ΜΑΡΤΥΣ: Και, χει,ρότερα. Εδώ δεν είχαμc. βόμβες . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : Είπατε λοι,πόν αναρχία υπάρχε ι, εδω'είμαστε 
1 J 

εμείς να βάλουμε τάςη. Ετσι, δεν είναι, κύρι,ε Κοκοράκη; 

ΜΑΡΤΥΣ : Όχι, δεν είπαμε έτσι,. Εμείς είπαμε γι,α το γόητρο των 

Ελλήνων αςι,ωματι,κών. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ Μα είπατε ό τι, ήταν μία κατάσταση αφόρητη. 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτή η κατάσταση επ 

Q,Jwf ' 
Αυτό δεν σημαίνει, ότι, 
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f ? 
tμείς πήγαμε να βάλουμε τά~ η 

23-10-8-6 

Δεν σας είnα ,ιάτι 

τέτοιο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Μαg είπατε στην συνέχειώτι ο Πούλος ,ιαι 

οι άλλοι [ητw,ιραύγασαν. Αυτό σημαίνει ότ, ι όλοι συμφώνησαν. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι)διότι)εάν δεν συμφωνούσαν)θα έmιαεnε να έχουν πάει 

φυλα,ιή . ~γή,ιε ένας να σας πεt ότι ,ιάποιος φυλα,ιίστη,ιε την άλλη 

μέρα διότι δεν συμμετείχε στο nραf,ι;,όπημα; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ~ ,ιύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος tΙnασαγ ιάννης) , Παρα,ιαλώ τον ,ι. Ράλλη να 

λάβει τον λόγο με την παρά,ιληση να είναι σύντομος όπως συνήθως. 
Ι 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: f!ράγματ L υπήρ f,αν Έλληνες στην Κύπι::ο ,που δεν 

υπή,ιουσαν στην εντολή να συμμετέχουν στο τιραf,ι,ιόπημα ,ιατά του 

Μα,ιαρ ίου. Είναι όλη η δύναμη του ναυστάθμου της Αμμοχc~στου με 

πήγε ο άλλος 
επι,ιεφαλής τοΝ • -αντιπλοίαρχο Παπαδάκη. Όvαν/ J Παπαγ ιάννης ,ιαι 

τους είπε να συμμετάσχουν\ i.εν υπή,ιουσε μόνο ένας Αρμενιάκος 

1 

,ια ι ,ιάπο ι ος άλλος . Ένα άλλο όνομα μαg είπε Πως το βλέπετε 
1 

.:λ,(,• --Ζ:Ο) 

ι,,{ι-:ιfίV/Εγώ σας μιλάω για τον στρ.σι.τό ςηράς. Δεν έ;Qω καμμία σχέση 

με τοf ναυτι,ιό ,ιαι την αεροπορία. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Γιατί δεν πήγαν φυλα,ιή την άλλη μέρα οι αf,ιω-

ματcκο~αυτcκ~~ 

http://i.e?/
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f t'! 
ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό να το ρωτήσετε στον "αττcιγ ι άννη ττου τον εF,e.τάσατε. 

' a. ' ' Ε ' δ ' ' δέλ Εγω vα σας ατταντησω) γω εν μττορω να ".,tρ L νω τους συνα φους . 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΔΔΗΣ: Εττειδή 

r 
λέτε ότι όλοι υττήχουσαν στην διχτατορία 

0 161 
στις 21 Αττριλί,ου~ι εδώ Δεν υττήχουσαν εττεβλή&η. Προσέfτε 

/ 

η διαφορά του ενός; αττο το άλλο ε ί, να ,, μ εγ άλ η . 

ΜΑΡΤΥΣ: Και ττοιός αξ ι ωμcιτ ι χός; σήμερfττορεί, να ττεί, όχι στην 

Κυβέρνηση; 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΔΔΗΣ: Σας τταραχαλώ εγώ ερωτώ 
1 

ττου σας; ερωτώ. Γιατί, αυτό t~νεται χατά 

(2ΓΡ) 

σ'αυτό 
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Λέτε ότι θ,λ~ εκτός από την ερώτηση που 
γίνεται. 

ΜΑΡΤΥΣ, t'1α δεν μπορώ να απαντήσω σε εκείνο ττοu θέλετε εσείς. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Εντάςει. Εσείς είχατε σαν αποστολή εκεί κάτω 

σαν επικεφαλής του πρώτου επιτελικού γραφείου την πειθαρχία και 

την τάςη. 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Εκτός των άλλων αιχμαλώτων κλττ. 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Υπήρχε αυτή η τάςη. 

ΜΑΡΤΥΣ. Σας ~νέφερα ότι είχαμε συρροή αναφορών γ ια ανυπακοή για 

λιποταςίες και για διάφορα γεγονότα τα οποία ετιμωρούντο από τον 
Ι 

Διο ικητή της Εθνικής ~ροuράς1 στpατηγό Ντενίση. Και σας είπα ότι 

αυτές τις λεπτόμερειες να σας πεί ποιός τις ετιμώρησε και πόσοι 

δεν πηγαίναν στις μονάδες καθόλου . 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Όταν τους σuλλαμβάνατε αυτούς τους λιποτάκτες;_; 

1 

τι δικαιολογία είχαν για την λιποταςία τους; Πώς εδικαιολογούντο; , 

Γιατί έκαναν αυτή την λιποταςία. 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν Εέρω τις προανακρίσεις δεν τις έκανα εγώ. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. 

CJvwJ 
Δ~Εσε,, μήπως μπορείτε να μας πείτε 
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γιατί λιποταΗτούσαν αυτοί οι διΗοί μας; 

1 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν μπορώ να το Εέρω αυτό. που να ξέρω εγώ γιατί δεν 

πήγε ο άλλος στην μονάδα του. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Μήπως μπορείτε να μου πείτε 

ΜΑΡΤΥΣ. Ξέρω μόνο ότι ορισμένοι απ'αυτούς που πήγαν στο τέλος 

εΗεί 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ . Μα είσαστε αρμόδιος, υπεύθυνος για την πειθαρχία 

ΜΑΡΤΥΣ. Υπεύθυνος είμαι, εγώ που παίρνω τις αναφορές των μονάδων, 

δεν Ηάνω εγώ προανάΗριση Ηύριε. Ποιός σας είπε ότι εγώ είμαι υπεύ-

θυνος 
ι 

εάν ένας στρατιώτης μιας μονάδος λιποταΗτήση1θα μου στεί-

λη την προανάΗριση η μονάδα μου θα την πάω στον στρατι.ωτιΗό διοι.Ηη-

τή να επιβάλλει. την ποι.νή Ηαι. να την Ηοι.νοποιήσω. Αυτή είναι η 

αποστολή μου. Δεν Ηάνω εγώ προανάΗρι.ση. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Αυτό λέω Ηαι εγώ Ηύριε μάρτυς. Εσε ίς δεν γνωρί

r;; v1 ~ δ' ιw n~ ," t 
(ετε γιατί λιποταΗτούσαν αυτοί οι :.Eλ+.·fr"\1-&!i. . 5-(,4)Ί,1.θ."'l:"ι'Π'Ό"t . 

ΜΑΡΤΥΣ. Σας είπα γιατί θέΧανε να πάνε να Ηαταταγούν στο εθελοντιΗό 

σώμα που είχε προΗηρύΕει ότι θα Ηάνει ο Πρόεδρος της ;Κυπρι.αΗής 

ΔημοΗρατίας. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι Ηαλή \πάντηση 

ΜΑΡΤΥΣ. Και η οποία άρχισε στι.ς 13 Ιουλί~ 

(JψLJ 

αυτή. 

http://p??.??/
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f&& 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Ναί. Μ~α άλλη ερώττρη1κύριε μάρτυς: Είπατε ότι 

αυτή η αναρχία και η αταςία και η απειθαρχία που υπήρχεiπροκJiθηκε 

από τη διαταγή από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Κύπρου για τη 

μείωση της θητείας των εφέδρων οπλιτών της Κύπρου και επί πλέον 

για την απομάκρυνση των ΕλλήνωVαΕιωματικών από την Κύπρο . Έτσι 

δεν είπατε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν αναιρώ αυτά που είπα. 

Σ ΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ . Σας ρωτώ 1 έτσι δεν είττατε; Η αναρχία αυτή προκά, ·ιr-

θηκε από τη μείωση της θητειας στην Εθνική Φρουρά των Ελληνοκυπρίων 

ΜΑΡΤΥΣ . Η αναρχία των μονάδων ; 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ . Η αναρχία η οποία υπήρχε στην Κύπρο, για αυτή 

μιλάω εγώ. 

ΜΑΡΤΥΣ. Η αναρχία τί δουλειά έχει με τη μείωση της Εθνικής Φρουράς 
) 

ΣΠΥΡΙ ΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ . Είπατε ότι υπήρχε αναρχία μέχρι τις 15 Ιουλίου. 

ΜΑΡΤΥΣ. Μάλιστα . Όχι όμως διότι διετάχθει η μείωση της Εθνικής 

Φρουράς .... 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Όχι . !':.εν σας ερωτώ εγώ αυτό . Αφήστε με να ολο-

κληρώνω την ερώτηση και μετά απαντάτε . 

Είπατε εδώ ότι μέχρ ι 15 Ιουλίου του 1974 υπήρχε αναρχία 

στην κόπρο . Δsν "';"~ 11" τοστ~ 
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i&/ 
ΜΑΡΤΥΣ . Υnήpχε ναί . Σκοτωνόντουσταν στον δpόμο μετας,ύ τους .... 

Σ ΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ . Qpαία , γc'αυτό μcλάω . 

ΜΑΡΤΥΣ . Ωpαία , σας είnα εγώ το αν τίθετο ; 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ . Γcα όνομα του Θεού ; Συνεννοούμεθα ; 

Ι1ΑΡΤΥΣ. Ναί , nαpακάτω οp ί στε να σας απαντήσω . 

Σ ΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ . Εγώ μcλάω γ c , αυτή την αναpχ ία η ono ί α υτιή pχε 

στην Κύτιpο. Έτσc ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλcστα . 

ΣΠΥΡ ΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ . Στον λαό μέσα . Αυτό δεν είτιατ ε ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Βεβαίως . 

Σ ΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ . Αυτό pωτώ εγώ . Γ cατί ύτιήpχε αυτή η αναpχ ί α ; Το 

είπατε . Λόγω της μεcώσεως 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν είnα ότc η αναpχία υτιήpχε λόγω της με c ώσεως της δυνά-

μεως της Εθνcκής Φpουpάς . Κάνετε λάθος . Η αναρχία υnήpχε ε τι ε c δή 

ήταν δύο δcαφοpετcκά καθεστώτα . Οc Μακαp c ακοί ..... 

Σ ΠΥΡ Ι ΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ . Μnοpε ί τε να μου ατιαντήσετε στην εςή ς εpώτηση; 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν είnα εγώ ότc η αναpχ ία τιου ή τανε στην τιόλη , ότ c σκο -

τωνόντουσταν ο c Ελληνοκύτιp ω c με τα::;ύ τους ετιε c δή δ c ε τάχθε c η με ίω-

κάτιοcος δάκτυλος nου δημc-
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οuργούσε εκτός Κυπριακής πλευράς αυτή την αναρχία στην Κύπρο; 

ΜΑΡΤΥΣ . Αυτά δεν τα ςέρω εγώ. Ε ίναι άλλων θέματα , δεν είνα ι δικά 

μου . 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Ανησύχησαν οι Έλληνες αςιωματικοί με την απόφαση 

που πήρε ο Μακάριος για την απομάκρυνσή τους από την Κύπρο. 

ΜΑΡΤΥΣ : Μάλ ι στα . 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ . Μπορεί τε να μου πείτε γιατί δεν ανησυχήσατε και 

εσείς , για τον ί διο λόγο όταν απομακρύνθηκε ολόκληρη η μεραρχ ία 

3 χρόνια πριν : 
) 

ΗΑΡΤΥΣ . Κα ι πο ιός σας ε ί πε ότι εγώ συμφώνησα με την απόμακρuνσή 

της μεραρχίας ; Σας εί~α εγώ τέτοιο πράγμα. Είμαι κατήγορος και 

εγώ για την απομάκρυνση της μεραρχίας. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Ωραία, και έρχομαι εγώ να απαντήσω στο εςής 

ερώτημα τώρα που το βάλατε και σεις., το αποδεχτήκατε όμως . 

ΗΑΡΤΥΣ. Ποιο ; 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Την απομάκρυνση της μεραρχίας από την Κύπρο . 

Μ..ι\ΡΤΥΣ . Εγώ είπα τέτο ι ο πράγμα ότι αποδέχομαι την απομάκρuνση r·· 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ . Ηας ε ίπατε στην αρχή κύριε μάρτυς , προσέF,τε .... 

ΗΑΡΤΥΣ. Σας ε ίπα εγώ ότι δέχομαι\ ... 
ζ~a 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Παραχαλώ μη μιλάτε συγχρόνως χαι 

οι δύο διότι έτσι δεν γίνεται δουλειά. 
1 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Μας είπατε ότι αnοδέχτηχε ο Ελληνιχός λαός το 

nραςιχόnημα της 21ης Απριλίου. 

ΜΑΡΤΥΣ. Τί δουλειά έχει τώρα η αnομάχρuνση της μεραρχίας με το nρα-

ςιχόnημα; 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Έχει χαι παραέχει. Μιλάω για σας γιατί αποδεχτή·- .-

χατε ... 

ΜΑΡΤΥΣ. !'1η σuνδuάζ;ετε τα γεγονότα ... 

Σ ΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Έπρεπε χαι σε ι ς να παραιτηθείτε από το στρατό~ 

nεδο. 

ΜΑΡΤΥΣ. Έδώ δεν με χαλέσατε για την 21η Απριλίου. Με χαλέσατε για 

τα γεγονότα της Κύπρου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Ηnασαγιάννης). Όχι, όχι χύριε δεν έχετε δίχιο. 

Η 21η Απριλίου μπορεί να έχει χαι αυτή τις ευθύνες τις για το nρα-

Ειχόnημα χαι για την Κύπρο. Παραδείγματος χάριν η αποχώρηση της 

μεραρχίας την οnοια χαι σεις δεν εγχρίνετε έτσι δεν είπατε; 

r-1ΑΡΤΥΣ . Βεβαίως, το δηλώνω χατηγορηματ ιχώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασ.αγιάνν' ). Είναι ίσως 
~φ 

μία από τις αιτίες nou 
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επέτρεψε την τουρκική εισβολή ή μCα από τις αιτίεG για τιG οποίεG 

υπέστημεν αυτή τη δε ινή ήττα που υπέστημεν , την τραγωδCα . ΣυνεnώG 

έχει σχέση η 21η Απριλ ί ου γιατί επιτέλουG αυτή δ ι ε μόριοωσε αυτό το 

καθεστώG το οποίο επέτρεψε στον εαυτό του να κάνει όλη αυτή την 
1 

ιστορία τηG Κύπρου . 

Έχε ι σχέση λο ι πόν η 21η ΑnριλCου, σαG παρακαλώ να μην εκνευ -

ρ ίζ; εσθε . ΒεβαίωG αυτό που αρνηθήκατε ότι είπατε τώρα στον κ . Ράλλη 

έχετε δCκιο δεν το είπατε , παρεΕήγηση έγινε , δεν το έχετε πει . 

Παρακαλώ λοιπόν να συνεχίσει ο κ . ΡάλληG ερωτών και παρακαλώ κ . 

Κοκοράκη σε ήπιο τόνο . 

fi/ 
ΜΑΡΤΥΣ . Κύριε Πρόεδρε, προσπαθούν διά τηG (άτοπο\(αnαγωγήG . 

vt J 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ΧρίστοG ΜπασαγιάννηG ). Διά τηG άτοπο\\!"' απαγωγήG για σκεφθεί -

τε τC κάνουμε και εμείG τώρα . ΕμείG δεν είμασ,ε κυρCαρχοι και να 

λέμε αποφασί(;ουμε και διατάσσουμε . Καταλάβατε: ; ΕμείG έχουμε χ ί λ ιε G 

δυο μορφέG ελέγχου επάνω από το κεφάλι μαG . Κα ι τέλοG πάντωG έχουμε 

συναCσθηση απέναντι των δημοκρατικών διαδικασιών . 

ΜΑΡΤΥΣ . Να μου επι τρέψετε να πω και εγώ δύο nράγματα )κύριε Πρόεδρε ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ΧρCστοG Ηnασαγ ιάννηG ). Να ι. 

ΜΑΡΤΥΣ . Ε'iώ για τον εαυτό μ~ προσωπικώG 

--~(L 
θεωρώ ότι είμαι θύμα όλων 
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αυτών των καταστάσεων 1 δLότL θα σας πω δύο λέςεLς: ΕίμαL αςLωματLκός 

της τάςεως του 1950. Έχω αnοφοLτήσεL ως υπαρχηγός τη ς τάςεως δεύ 
/ 

τερος μεταςύ 464 μαθηtών . Έχω αnοφοLτήσε L σε όλα μου τα σχολεία 

με άρLστα καL τη σχολή πολέμου ακόμα με άρLστα . ΕίμαL μέσα στους 

5 πρώτους σε όλα τα στρατLωτLκά σχολεία . Δεν έχω δεχθεί ποτέ στ L ς 

εκθέσεLς μου κάτω από Α'. Αnεστρατεύθην μόνο καL μόνο γLα το συμφέ -

ρον της υnηρεσCας καL δLά τη στήρLςη της Δημοκρατίας. ΚαL σήμερα 

θέλετε να μου πείτε ότL εγώ δεν στήρLΕα τη Δημοκρατία ; ΠLστεύω από -

λυτα στη Δημοκρατία καL δ L ά της απομακρύνσεώς μου εστηρίχθη η Δημο-" 

κρατία. ΚαL εφόσον σήμερα μLλάμε περί εθν L κής ομοψυχίας npέnεL να 

με αποκαταστήσουν καL μένα . Τώρα στηρ ί χθηκε η Δημοκρατία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος ΜnασαγLάννης) . Εδώ νομίζω ότL το μπερδεύετε το 

πράγμα . ΕίναL ένα αίτημα το οποίο εάν θέλετε , δηλαδή εάν τολμάτε ,,ι 

να το προβάλετε αρμοδίως. Δηλαδή στο Υπουργείο ΕθνLκής Αμύνης στους 

προϊσταμένους κλπ . Εδώ δεν είμαστε εμε ί ς γLα να αnοκαθLστούμε τραυ -

ματLσμένους τυχόν αςLωματLκούς. Εάν έχετε δ ίκLο, σήμερα είναL oL 

δLαδLκασίες τέτοLες , που μnορεLτε να το βρείτε . Εμε ί ς όμως είμαστε 

αναρμόδLΟL να ακούσουμε τέτο L ας μοp(οής παράπονα . 

ΗΑΡΤΥΣ. ΕίμαL υποχρεωμένος να σας πω no Loς είμαL . Έπρεπε να F,έρετε 

nocoς,(q ~~ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Ηττασαγιάννης) . Σύμφωνοι, καλά κάνατε και τα εί.ττατ ε 

Δεν σας λέμε για το ττοιος ε ί στ ε . Καλά κάνατε και τα ε ί ττατε . Θέλετε 

να ττούμε ότι συμφωνούμε με το ττο ι ος ε ί στε ; Συμφωνούμε ότι είστε 

δεύτερος αςιωματικός , ότι ε ί στε ττέμτττος αττό τη σχολή ττολέμοu ότ ι, ... 

ότι , ότ ι, σ · αuτά τα ττράγματα ε ίμαστε σύμφωνοι. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ . Τα εττιβεβαιώνω και εγώ διότ ι είναι συμμαθητής 

μου . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μττασαγιάννης ). Σύμφωνοι και τα εττιβεβαιώνετε κα ι 

εσείς , ττοu δεν χρεια(ότανε , με συγχωρε ί τε , κύριε Φωτόττοuλε , διότι 

εσείς δεν είστε μάρτυς , είστε δικαστής , κύριε Φωτόττοuλε . 

Εγώ τα ττιστεύω ττάντως αυτά ττοu λέει ο κ1>ριος μάρτυς και τελε ιώ-

νε ι η uττόθεση . 

Παρακαλώ 1κύριε Ράλλη ) έχε τ ε άλλη ερώτηση; 

Σ ΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Μάλ ι στα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστο ς Ηττασαγιάννης) . Κάντε τη αλλά να σκεφθε ίτε ότι 
1 

έχει ήδη ττεράσει ο χρόνος σας και εσείς ως σύντομος έχετε ττεράσει 

8 λετττά . 

ΣΠΥΡΙ ΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Εγώ δεν ταλαιπωρώ και δεν απασχολώ ποτέ τη Βουλή 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος γι'αuτό σας το λέω . 
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;ο/ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Δεν μου δίνεL όμως την απάντηση που θέλω καL 

θέλω να τονCσω στον κύρLο μάρτuραίότL εδώ δεν εCστε κατηγορούμενος 

ούτε απαλλαγές θα σας δώσουμε εμεCς. ΕμεCς προσπαθούμε να βρούμε 

,, Sφ,αcEc σc αυ,η ~ • σε αυτή την τραγωδLα. 

~ 
(20) 
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Δεν είσαστε κατηγορούμενος εδώ, κύριε μάρτυς να το βγάλετε αnό το 
,Ι 

μυαλό σας αυτό. Είσαστε μάρτυρας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Προχωρείστε παρακαλώ σε ερώτηση. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Μπορείτε να μου nείτε nοια η τιμωρία του στρατηγού 

Ντενίση όταν δεν αποδέχτηκε να κάνει το nραςικόnημα εναντίον του 

Μακαρίου, στις 12 Ιουλίου nou ήλθε στην Αθήνα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Αnό nοιον να τιμωρηθεί; 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Αnό τον Αρχηγό των Ε.νόnλων Δυνάμεων. 

ΜΑΡΤΥΣ. Αφού έnεσε μετά η Κυβέρνηση, δεν unήρχε Κυβέρνηση. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Στις 12 Ιουλίου; Εννοώ όταν ήλθε στην Αθήνα και 

ενημέρωσε το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων . 

ΜΑΡΤΥΣ. Όταν ήλθε στην Αθήνα ο στρατηγός Ντενίσης, ήλθε εδώ με 

τον πρεσβευτή κ. Λαγάκο και με το δεύτερο επιτελικό γραφείο για να 

συσκεφθούν στον κ .. Γκι!;;ίκη pυ, να αποφασίσουν τί αnά,ντηση θα δώσουν 

στο Μακάριο. Αυτή ήταν η αποστολή του. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιά,ννης). Αυτή ήταν κύριε Ράλλη η επίσημη 
) 1 

αιτιολο~\ και 

γ ε uμ~~ 

άρχισε η σύσκεψη και ανεβλήθη για τη Δευτέρα το αnό-
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ΜΑΡΤΥΣ . Έτσι έγινε. Εγώ αυτό Εέρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Μια και μιλάμε γι 'αυτό, γιατί λέτε 

να ανεΒλή3η η σύσκεψη από τις 13 του μηνός για τις 15 το απόγευμα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Γιατί αυτοί που έκαναν το nραΕικόnημα το ςέρανε. Επόμενο 

είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) . Δηλαδή ο κ. Μnονάνος που κάλεσε 

και είχε τη σύσκεψη εκεί ανέΒαλε ... 

ΜΑΡΤΥΣ . Όχι ο κ. Μnονάνος, ο στρατηγός Γκιζ;ίκης, με συγχωρείτε. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ. Έγινε στο Αρχηγείο Ενόπλων Δυνά--

μεων η σύσκεψη αυτή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Να το δούμε και αυτό. Σε αυτή τη 

σύσκεψη τ~~ς 13ης του μηνός Ιουλίου μετείχε ο στρατηγός Γκιζ;ίκης; 

Μας ενδιαφέρει το στοιχείο αυτό) tά,ν μετείχε ο κ. Γκιζ;ίκης στη σύσκε-

ψη που ήταν ο Ντενίσης, ο Νικολαϊδης, ο Μnούρλος, διοικητής της 

ΕΛΔtΚ ... 

ΜΑΡΤΥΣ. Και ο πρεσβευτής Λαγάκος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Και ο πρεσβευτής Λαγάκος. Αυτοί 

λοιπόν πήγαν 

ΜΑΡΤΥΣ. Στο Γκιζ;ίκη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστ~~~~οχ, στο Γκιζ;ίκη, αλλά αν εσείς 
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το λέτε ... Πήγαν στο ΓκLζίκη; 

ΜΑΡΤΥΣ. Πού να ςέρω εγώ , εγώ ήμουν στη Λευκωσία, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜnασαγLάννης) . Πάντως στη σύσκεψη της 13ης nQV 

ανεβλήθη γLα τη 15η το απόγευμα παρακαλώ θuμηθείτε ή αν θέλετε μnο
/ 

ρείτε καL να το ρωτήσετε καL στη συνέχεια. όταν θέλετε 1να μας κάνετε 

μία αίτηση καL να μας πείτε καL να δLευκριν{σετε εάν μετείχε ο ΓκL-

ζίκης. 

ΜΑΡΤΥΣ . Να μLλήσω ανοLκτά πάνω σ'αυτό. Τώρα μου λέτε να ρωτήσω καL 

να σας πω. Δηλαδή να ρωτήσω τον Μnονάνο και να σας απαντήσω αν nή -

γαν στο ΓκLζίκη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜnασαγLάννης), Δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα , Είπα 

αν έχετε κρατήσεL σημεLώσεLς εάν έχετε πληροφορηθεί, Μην κοJάτε σε ) --;r· 

αυτό που σας είπα. Δεν θέλω να εnLΚΟLνωνήσετε με τον κ. Μnονάνο) 

θέλω να μάθω το εςής : Πεταχτήκατε καL είπατε , όχL ο Μnονάνος ο ΓκL
/ 

( 
ζίκης . ΚαL σας ερωτώ. Σε αυτή τη σύσκεψη της 13η ς του μηνός που έγL -

νε στην Αθήνα με τον κ. ΝLκολα"ίδη, τον Μnούρλο καL δεν !;έρω ποιους 

άλλους με τε ίχε ο ΓκLζίκης; 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν το !;έρω, 

ΓLατί το είπατε τότε; ΓLατί είπατε . ;,ι 
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111 
ΜΑΡΤΥΣ. Γιατί αυτό έμα&α. Μου είnαν μας έχει καλέσει ο Γκι~ίκης nου 

/ 

έχει την εnιστολή του Μακαρίου για να συσκεφ&ούμε τί &α αποφασίσουμε 

για να δώσουμε απάντηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Έχετε άλλη ερώτηση, κύριε Ράλλη; 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΔΗΣ. Με καλύψατε εσείς, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης} . · Παρακαλώ τον κ. Παγορόnουλο να 

λάβει το λόγο)με την ιδία πάντοτε nαράκληση. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΔΟΣ. Κύριε μάρτυς εγώ &α εnανέλ&ω στο θέμα του 
) 

nεριστρόφου. 'Ηλ&ατε εδώ και διαμαρτυρη&ήκατ& ότι οι εφημερίδες έγρα-

ψαν ότι ο κ. Πούλος είπε σε μας ότι βγάλατε το nιστόλι και τον αnει-

1 

λήσατε) '0nως αnειλήσατε και τους άλλους αςιωματικούς. Και είnατε 

ότι αυτό έχει ςαναγίνει..,... '€χετε ένα απαλλακτ ικό βούλευμα το οποίο 

έχω μπροστά μου-και ότι &α κάνετε μήνυση στον κ. Πούλο αυτή τη 

στιγμή. Το Βούλευμα έχει εκδο&εί το Φλεβάρη του 1976. Καi- αnηλλάγητε 

κα,τά nλειοψηφία όχί, ομοφώνως., Ρωτώ λοιπόν το εςής. Αφού έλεγε ψέ
/ 

ματα ο κ. Πούλος γιατί δεν του κάνατε μήνυση τότε για ψευδή κατα-

μήνυση, Και &υμώσατε τ μετά 10 χρόνια και θα του κάνετε 

τώραμ~ 
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ΜΑΡΤΥΣ: Το ίδιο nου ισχύει για 

23.10.1986 

1f~ 
τbν φάκελλο της Κύnρου, ισχύει και 

σ·αυτή την nερίnτωση. Γιατί δεν άνοιξε ο φάκελλος της Κύnρου όταν 

εγώ το 1975 δημοσίευ~ στον τύnο, nαρακαλώ να ανοιχθεί ο φάκελλος 

της Κύnρου; 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ρωτάω κάτι συγκεκριμένο, για να μη τρώμε 

το χρόνο. Κύριε Κοκκοράκη, αυτό δεν εκαλύnτετο. 

ΜΑΡΤΥΣ: Το κλίμα της εnοχής τότε δενμου το εnέτρεnε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Κύριε μάρτυς,κάνετε συγκρίσεις. 

GQτo άνοιγμα του φακέλλου της Κύnρου, - είnε η ηγεσία η 

nολιτική της χώρας, οι ελευθέρως εκλεγμένοι, ότι υnήρχαν εθνικοί 

λόγοι, οι οnοίοι δεν εnέτρεnαν το άνοιγμα του φακέλλου της Κύnρου. 

Μην εnικαλείσθε 1 λοιnόν 1 το ένα γεγονός, το οnοίο απεφάσισε η υnεύθυνη 

και ελευθέρως εκλεγμένη πολιτική ηγεσία της χώρας το 1975. Μην το 

συγκρίνετε με το ότι εσεις δεν κάνατε την μ~νvση εnειδή δεν άνοιξε 

ο φάκελλος, διότι είναι, nως να το nω, ανε;Jfλαβές, ,πώ~ nω; 

ΜΑΡΤΥΣ: Το 197?••· 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το βούλευμα τον Φεβρουάρ ιο του 1976 με το 

οnοίο αnαλ~χθήκατε)κατά nλειοψηφία μάλιστα, όχι ομόφωνα. 

του υφισταμένου πολιτικού κλίματος 
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τον δικηγόρο μου και μου είπε 
/13 . 1 
να μη προβω σε ουδεμία {·-.ι '<-"( ~\::Ι q_ 

Σήμερα, όμως , επειδή υπάρχει αυτό το βούλευμα, διότι τότε δεν υπήρχε 

αυτό για να του κάνω μήνυση •.. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, υπήρχε από το 1976. 

ΜΑΡΤΥΣ : Σας είπα ότι δεν μπορούσα να του κάνω μήνυση. Τώρα επειδή 

επανήλθε του κάνω τη μήνυση. Έχω και δικαστική απόφαση και εξακολου -

θει να με κατηγορεί. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ : Σύμφωνοι κύριε Κοκκοράκη. 
1 

Πέστε μου το εξής : Πήγατε , όπως είπατε, και πήρατε μαζί σας 

το πιστόλι. Ήταν 45άρι; 

ΜΑΡΤΥΣ : Εκείνα που είχε η στρατιωτική υπηρεσία. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ : Ποιά ήταν; 

ΜΑΡΤΥΣ : Σαρανταπεντάρια ή 38άρια. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πέστε μου σας παρακαλώ. Το πήρατε μαζί σας. 

Όταν , λοιπόν, όπως λέε ι και στο βούλευμα εδώ , σηκωθήκατ ε και με 

ταραγμένη φωνή τους είπατε ότ ι στις 8 . 3Ο'κτυπάμε , διότι το γόητρο 

των αξιωματικών είχε διασυρθεί υπό του Μακαρίου και θα έπρεπε να 

αποκατασταθεί, •~τσι λέει το βούλευμα 1 ~γώ διαβάζω ότι λέει το βού -

λευμα . '" 

ΜΑΡΤΥΣ : Μάλιστα . Δεν αποκρύ εγώ τίποτε ,το αποδέχομαι . 
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,1/t; 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα , τι κάνατε; Γιατί βγάλατε το πιστόλι; 

Ήσαστε μέσα σε μια μονάδα στρατιωτική. 'Ρσαστε μέσα στο γραφείο 

ι;JΥ, του κ.~'φ\οv και ήταν κι 'άλλοι 4 συνάδελφοί σας μαζί. Σε μια 
!1 t~~~~I )-\ --------------

rU; '\ ~ στρατιωτική μονάδα ήσαστε. Ποιός ο λόγος να βγάλετε το πιστόλι; 
,\ μ flCV~Jι) 

\ r,ρ6Q 1 

vL~ιλ ( -'11:,JιJ Μ,t,ΡΤΥΣ: Μα, δεν το έβγαλα μόνο εγώ, όλοι τα βγάλανε τα πιστόλια 
d J h .., ιί 

ιι (J\ή ~~ τους και ο ι υnόλοιnοι α!;ιωματικοί . 'Οταν αρχίσανε να πέφτουν τα 
~ - ~~ 

nυρά ... 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε τα nυρά. Επειδή επικαλείσθε το 

i.l. 
βούλευμα , κύριε Κοκκοράκη , σας το διαβάζω . Λέει : Εις την ανωτέρω 

ανακοίνωση ούδε ίς εκ των παρευρισκομένων αντέδρασε. ούτΘς μετά ταύτα 

ε!;ήγαγεν εκ του χαρτοφυλακ ί ου του το υnηρεσιακόν nιστόλιον και το 

ανήρτησε κατ· άλλους μεν εις την ζωστήραν , κατ· άλλους δε εις τα ~"'~""''υ.-ιω 

>> rO 
χωρίς να απειλήσει κανέναν.Δε λέε ι ότι 1 οι άλλοι ενθουσιάσθηκαν και 
βγάλανε τα πιστόλια και nάμε να πιάσουμε τον κλέφτη . 

Ρωτώ, λοιπόν, το ε!;ής: Είπατε προηγουμένως στον κ . Δασκαλάκη 

ότι το είχατε πάρει για ασφάλεια , πηγα ίνατε σε μια ~μpvJμ7 κατάστα-

ση nου μπορούσε να συμβεί να βρείτε κάτι στο δρόμο. Έτσι δεν ε ίναι; 

Για nροσωnική σας ασφάλεια. 

ΜΑΡΤΥΣ : Το έθεσα αυτό, ότι ήταν για προσωπικό λόγο . 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: ~~μφωνοι, κύρ ι ε μάρτυς . 
~ 

, J6/lfJI 

Ποιά ήταν η ανάγκη 
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JI I 
να ζωσθεί τε την κουμπούρα μέσα στο γραφείο του συνταγματάρχη και 

μάλιστα μέσα σε μια στρατιωτική μονάδαj 

ΜΑΡΤΥΣ: Και οι άλλοι τα φορέσανε. Μέσα στις μονάδες όταν ε ί να ι εnι-

φυλακή . •• • 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΔΟΣ : Δεν ςέρω τι κάνουν οι άλλοι. Εγω ρωτώ εσάς . 

ΜΑΡΤΥΣ: Μέσα στις μονάδες , όταν ένας -~!Ξιωμ<:Ζτικός' υπηρεσίας 

είναι στο γραφε ί ο του εν ειρήνη και φοράει το πιστόλι του, τότε 

κ ι νδυνεύει αnό κανέναν ; ~ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ : ' οχ ι, κύριε μάρτυ ς , δεν ήσασ1αν αςιωματικός 

υπηρεσίας εκε ί νη τη στιγμή . 

ΜΑΡΤΥΣ Αφού ήτο μία εκiρυθμη κατάσταση, γίνεται επανάσταση . 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΔΟΣ: Σας ρωτώ το εςής: Γιατ ί δεν ζωσθήκατε το nι -

στόλι όταν φύγατε αnό το ~ραφείο σας κα ι αισθανθήκατε την ανάγκη να 

το ζωσθείτε εκε ί νη τη στιγμή ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Δεν είχε εκδηλωθεί η επανάσταση , ή το nραςικόnημα , όπως θέλετε 

πέστε το . Μετά εςεδηλώθη. Σας λέω το εςής: Μέσα στο γραφείο nou ήμα

εάν 

και με τους δύο άλλους αντισυνταγματάρχε~ιτί -

να ανο ί ςω την τσάντα 

( 4Η ) 
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----·----------- -----
ιΙC 

ΔΗΜ1ΙΤFΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύρι,ε μάρτυς σας παρακαλώ.Δεν εCσασταν 

μέσα σε μLα στρατLωτLκή μονάδα; 

I<iAFTYΣ: Μάλιστα,Ολοι, τους φeρ~νε τα _πιστόλια στη στρατLωτική μο-

ναδσ.- σε μια έκρυ~μο κατάσταση. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟ!'ΟΠΟΥΛΟΣ, Λέτε ότι, το φορtσ~v όλοι,,ΚαL σας ερωτώ 

το εξής.Ο μεν κύρLος Πούλος 1 εCναL πι~ανόν να το φορέσει, ; δLότL εC

ναι, στο γραφεCο του.Οι άλλοL τρεCς κύpLOL τους οποCους φώναξε απο 
Ι 

τα r,αφεCα πο~ το βρήκαν το πιστ6λL και το φορέσανε; 
1 

ΜΑΡΤΥΣ: Επήγαν και τα πήρανε.Δε σας εCπα 6τι, τα φοράγαvε.Πήγαv και, 

τα πήραν απο τα γραφεCα τους.Δεν τους βάσταγε κανεCς.Ηταν ελεύ~εροι , 

κύριε. Μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να με πιάσουν όλοι και να με δέσουν. 

Εγώ δεν εCχα τCποτα.Ημουν ένας ανάμεσα σε δέκα. 

ΔΒΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, Πέστε μου παρακαλώ κύριε μάρτυς.ΕCπατε 
' 

ότι ήταν πρόβλημα ότι ο Μακάριος εCπε να φύγουν οι αξιωματικοC-και 
1 

το τονCσατε επανειλημμένως αυτό το πράγμα-να φύγουν δηλαδή 600 τό -

σοι αξLωματικοC.Και το φέρατε - και, με τη μεCωση της Ε~νοφρουράς -- ότι, 

πλέον ~α μπορούσαν να κάνουν στρατιωτικό περCπατο οι Τούρκοι και 

να μπούνε μέσα. 

Ι'UΡΤΥΣ: Οπωσδήποτε. 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑ.ΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΩραCα.1.ς1 };ώ λο,π6ν το εξ~ς.Μfjπως ο 
Μακάριος εCχε πληροφορη-&εC 6τι, -&α γινόταν πραξι.-ιι6πημα εναντCον του 

και, ή-&ελε να διώξει, αξι,ωματι.κούς1 ώστε να γλυτώσει, την Κύπρο; 

1\1!.ΑΡΤΥΣ: Αυτό δεν το ξέρω. 

ΔΗΜ!ίΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ.ΕσεCς το αποκλεCετε αυτ6 το πράγμα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το αποκλεCω. Ίσως γι, αυτό να έCχε φύγει, και, γι, αυτό 

δεν πιάστηκε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω άλλη ερώτηση;κύρι,ε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( ΧρCστος Μπασαγι,άννης) Παρακαλώ τον λ6γο να λάβει, ο κύριος 

Λι,αροκάπης με την Lδία παράκληση να είναι, σύντομος. 
) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ. Κύριε μάρτυς το κα-&εστώς του ΜακαρCου στην 
; 

Κύπρο ήταν το νόμι,μο, κι.n ήταν η υπεύ-&υνη Κυβέρνηση γι.α την Κύπρο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ. Η Ελλάδα ηταν εγγυήτρια δύναμη τηςΚύπρου; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλι. στα-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑFΟΚΑΠΗΣ. Και, γι.ατC σας στεCλανε εσάς εκεC τους Έλληνας 

αξιωματι.κούς; 

ΜΑΡΤΥΣ: Γ ι,α να εκπαιδεύσουμε την Ε-&νική Φρουρά,να την οργανώσουμε 

fισε τμήματα 1 ώστε να εCναι, αξιόμαχος γι,α να πολεμήσει. εναντίον των 

. Τοό.~ .~~ 
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(/ ~. 
ΑΔΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ. Και πέραν τ0ύ τ0ϋΥγια να προστατεύσετε το 

ν6μιμο κα~εστώς του ΜακαpCΘUj 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτ6,α:υτοC που το διέταξαν.Οχι εγώ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΙΠΙΣ.Ναι αυτοC που το διέταξαν και με την συν~ήκη 
1 

της ΖυρCχης.Αν το ξέρετε 1 λέγω. 

Συνεπώς το κα~ήκον τουΈλληνα αξιωματικού και με τον Στρατιω-

τικ6 Ποινικ6 Κώδικα που βρCσκεται σε φιλική χώρα,εCναι να προστα
/ 

τεύσει την Κυβέρνηση της φιλικής χώρας~kαι αν τυχ6ν παCρνει μια 

παράνομη διαταγή ενάντια στην νόμιμη Κυ βέρνηση,ξέρετε ότι δ~απράτ-

τει στρατιωτικό αδCκημα σε βα~μό κακουργήματος; 

. 
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω τι λέγει η Ποινική Νομο~εσCα για να σας απαντήσω. 

1 

ΕCναι νομικό το ~έμα. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ. Οχι διδαχτήκατε στοιχεCα του Ποινικού ΔικαCου 
Ι 

στη Σχολή που φοιτήσατε.Αλλά αυτό εCναι κα~αρ6.Δηλαδή ο Ελληνας 

αξιωματικός όταν παCρνει μια παράνομη &ιαταγή,υποχρεούται να την 
Ι 

εκτελέσει ή υποχρεούται να μην την εκτελέσει; 
Ι 

ΜΑΡΤΥΣ: Η Κύπρος εCναι π~ώτη γραμμή οπως ξέρετε. 
' 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ. Με υπεύ~υνη Κυβέρνηση,λαοπρ6βλητη. 

ε C ναι "~ ~;-< ξέρετε λοιπόν ο Ελληνας 1 / 
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αξι,ωμι:ιτι,κός1 ευρι,σκ6μενος εν 

.1~r 
πρώτη γραμμή εάν αρνη%εC να εκτελέσε~ 

Ι 

δι.αταγή οδηγεCται αμέσως στο εκτελεστι.κό απeσπασμα.Συνεπως εγώ δεν 

μπορώ να κρCνω εάν η δι.αταγή εCναι, ν6μιμος ή 6χι,,Αν αpχCσουμε να 

συζητάμε .να το κάνουμε ή να μη το κάνουμε,τ6τε •••• . ι 

ΑΛΕΞΑΝΔFΟΣ ΑΙΑFΟΚΑΠΗΣ, ΕCναι, τόσο δύσκολο να το κρCνετε,~φού μου 

εCπατε 6τι, εκεC πήγατε να προστατεύσετε την ν6μιμη εξουσCα,να εκααι,-

δεύσετε τους Ελληνες απο την !'ουρκι,κή εισβολή; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτ6 αφορά τους αξι,ωματι.κούς οι, οποCοι, ηγούν;;:αι μαχCμων 

στρατι,ωτικών μονάδων.Οχι, εμένα που ήμουν δι.ευ%υντής επι,τελι.κού 

γραφεCου. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΙΑFΟΚΑΠΗΣ. Ο δποι,οσδήποτε και, ο διευ%υντής επι,τελι.κού 

γραφεCου αν καταλάβει, 6τι. η διαταγή εCναι. παράνομος πρέπει. να την 
ι ι 

εκτελέσει.; 

l\ιιΑΡΤΥΣ: Με συγχωρεCτε,Η δι.αταγή πο~μεταβCβασα εγώ δεν ήταν"πάρ~ 
, ι 

ιι ιt 

τα πυροβόλα σου κύριε Πούλο και, ξεκCν«.Ηταν λάβε μέτρα ασφα~είας 
1 ' 

των μονάδων σου και. δεν %α κι,νήσει.ς καμμι.ά μονάδα που.&ενά." 

ΕΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΙΑΡΟΚΑΠΗΣ, Δεν λέγω γι,α σας.Πάλι. εCμαι, υποχρεωμένος 

να επαναλάβω την εξήγηση του Προέδρου.Κλη%ηκατε εδώ σαν μάρτυρας 

και. %έλουμε να μας πείτε τί γνωρίζετε πραγματι,κά περιστατικά. 

MAFTY~ που γυώριζα σας ~ 

http://e?te?est?.??/
http://d?.e?/
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120 
.Α.ΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ. Και την γνώμη σας αν ~έλετε για να βρούμε 

1 Ι 

τους πραγματικούς μεγάλους υπεύ~υνους ~ης μεγάλης Κυπριακής τραγω-
' 

δCας.Δεν λέγω για σας.Μη με παρ~ξηγεCτε. 

ΜΑΡΤΥΣ, Δεν σας παρεξηγώ.Αλλά νομCζω ότι αυτά τα γεγονότα που ~tλετε 

να πληροφορη~εCτε εγώ εCμαι πολύ μικρ6ς.Σ«ς εCπα,υπάρχουν στρατηγοC, 
1 

υπάρχουν αρχηγοC,υπάρχουν οι διοικηταC Ε~νοφροu~άς και ο ένας και 

οποCοι μπορ. ούν να ~ς τα 

__,.<>7L -~~ 

~(3Ω) 

πούν . 
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/:2/ 
Εγώ μττοpεί να F,έpω τώρα τα μυστιχά ττου ήfερε ο χ . Ν11tενίσης 

χαι τι γινόταν δεf,ιά χαι αριστερά; 

ΑΛΕΞΑΝι\ΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Δεν σας ρωτάω για μυστιχ6., αλλά ειχα 

την εν τύττωση ότι δεν είσθε ττολύ μιχρό~ χαι ότι έχετε νουν . 

Σας βλέτιω χαι χα ίρομαι γι'αυτό. Είσθ ε ευωυέστατος . Αλλά χαι 

στοιχεια στρατιωτιχού nοινιχού χώδιχα πιστεύω ότι τα γνωρ[-

Cετε . 

Εν nάση nεριnτώσει, πήγατε γι ' αυτό χάτω στην Κύπρο . ~pcν 

1 

αΊcό τις 15 του Ιe>ύλη, πριν αnότο nραF,ιχόnημα, ' Μ)ίαν ή δεν 

ήταν άμεση χαι παρούσα η τουρχιχή απειλή; Δεν υπήρχε ο τουρχι -

χός χCνδυνος ενάντια στηνΚύnρο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ο τουρχιχός χίνδυνος δεν υπήρχε μόνο πριν αnό τις 

15 ΙουλCου , υπήρχε αnό το 19 63 . 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ : Συμφωνούμε, αυτό θέλω να σας τιω . 

Συνεπώς , όταν εχδηλώθηχε ο τουρχιχός χίνδυνος, με την εισβολή, 

με την αποβίβαση , με τον nεριnατο, η Αθήνα , με το σχέδιο αμύνης 

της Κύπρου , ήταν υποχρεωμένη να βοηθήσει την Κύπρο με αεpοnλά-

να, με υnοβρύχια1 με ό ,τι άλλο μπορούσε ; 

βοηθείας, είναι θέμα 
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Γ' Γραφείου. Όταν θα εςετά~ετε τον κ. Ξαρχά nου ήταν Γ'Γραφείο 

καL ήςερε τα σχ_έδLα, να σας nεL το θέμα της ενLσχ.ύσεως της Ελλάδας 

εν nερLnτώσεL πολέμου. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Δηλαδή εσείς δεν ξέρετε -νομί~ω ότL εμμέσως 

nλην σαφώς σε άλλες ερωτήσεLς το είπατε- ότL η Αθήνα έnρεττε να 

ενLσχ_ύσεL την Kύnpoj ΚαL σας ερωτώ : Το έκανε αυτό, έδωσε καμμLα 

ενίσχυση; 

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είnα ότL αυτή ήταν η nροσωnLκή μου γνώμη, όΧL ότL το 

έλεγαν τα χαρτLά . Η γνώμη η δLκή μου nροσωncκώς, ως Κοκοράκης, 

είναL ότL αν η Ελλάδα εnενέβαLνε στην Κύπρο, σήμερα δεν θα είχαμε 

χάσεL το nαLχνίδL. Αυτή είναL η γνώμη η δLκή μου. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Συμφωνοtμε αnόλυτ.α. ΚαL θέλω ακόμη να μου nεί -

τε το εςής: ΚαL το nραξLκόnημα nου έγLνε στην Κύπρο nαρέλιu,σε καL 

αυτό την κυn::, Lαχή άμυνα. ΈτσL δεν ε ίναL; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό δεν μπορώ να το αποδεχθώ 
Ι 

~~, 
εnεLδή f,έρωΥ5εν ενε-

nλάκησαν εκτός c.nό μία μοίρα καταδρομών OL υnόλοLnες μονάδες. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΥ-ΑΠΗΣ : Αn 'αυτό όμως nου έγLνε δεν nαροnλίστηκαν καL 

αχρηστεύτηκαν ΚύπρLοL; 

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είnα ότL όταν κ~ύχθηκε 
_ _______,~ 

ο nόλεμοg, δεν υπήρχε κανένας 

http://c.n?/
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nαροnλLσμένος ή αχρηστευμένος. ΌλοL συμμετείχαν. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Δηλαδή, αυτό το οnοίο έγLνε δεν συνέβαλε στο 

να αnοδυναμωθεί το νησί; Με τη λογLκή το λέω αυτ~ γLατί εγώ είμαL 

δLκηγόρος δεν είμαL στρατηγός . Δεν είχαμε μία αnοδυνάμωση της άμυνας 

της Κύnρου; 

ΜΑΡΤΥΣ : Εγώ δεν την κατάλαβα αυτή την αnοδυνάμωση . 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ : ΔLκαίωμά σας. Εν nάση nερLπτώσεL, καταλήFαμε 

σ·αυτό nου λέγ~ταL τραγωδία του κυnρLακού. Το 37% του νησLού κατέχεταL 

αnό τLς ορδές του Αττίλα. Τώρα καθαρά nράγματα: ΓL'αυτό φταίεL 

nρωτίστως η τότε nολLτLκή καL στρατLωτLκή ηγεσία της Ελλάδοςj 

ΜΑΡΤΥΣ: Φταί ε L. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Αυτή η nολLτLκή καL στρατLωτLκή ηγεσία αnοτε: 

λούνταν αnό την κυβέρνηση των Αθηνών; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως . 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Αρχηγός -δεν έχεL καμμ(α σημασία η συγyένεLα-

του ΑΕΔ ήταν ο στρατηγός Μnονάνος; 

ΜΑΡΤΥΣ: ΜάλLστα . 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: ΈχεL καL αυτός τLς ευθύνες του; 

ΜΑΡΤΥΣ: τLς ευθύνες 
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-- - - - /J_ ιι 
Ο Πρόεδρος Γκι (ίκης με τ liς α.υf;ημένες ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: 

·· αρμοδιότητες ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτός έχει για μένα τις μεγαλύτερες ευθύνες. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Οι αρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ έχουν ευθύνες; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως, γιατί εισηγήθηκαν κακώς. Όχι όμως να πηγαίνουμε 

κατευθέίαν εκεί. Και οι Υπουργοί έχουν ευθύνες. Και ο Λατσούδης 

και ο Κυπραίος και ο Ανδρουτσόπουλος. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Βεβαίως αυτά 
Ι 

τα πραγματικά 

θέλουμε για να εντΦnίσουμε τις ευθύνες του καθενός . 

ΜΑΡΤΥΣ: Δηλαδή να μη το ;:άνουμε όπως έγινε με το Πολυτεχν ε ίο που 
1 

αφήσαμε αττέ!;ω τον Μαρκεζίνη και τιμωρήσαμε τον · λοχαγό. 

ΑΛΕΞΑΝΔΓΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ : Εμεις πάμε για όλους τους συναυτουργούς. 

Δεν θα αφήσουμε .ους ηθοκούς αυτουργούς απ έ ξω . 

ΜΑΡΤΥΣ: Δίπλα στο άρμα εί ναι ο Ντερτιλής και πάνω στο άρμα είναι 

' 1 
ο λοχαγός " Από κάτω του λέει ο Ντερτι λής nροχώρα~Και πάμε και 

βάζουμε φυλακή τον λοχαγό και χαρίζουμε στον Ντεοτιλή. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΛΡΟΚΑΠΗΣ : Επειδή μπαίνετε στσ. νομικά, σuς πληροφορώ 

ότι η συναυτουργία έχει 

http://a.?f/
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Και, μι,α τελευταία ερώτηση τιου δεν έ:χ_ει, ;,;,αμμία σχέση με την 

συγγέ:νει,ά σας με τον Μτιονάνο . Ο στρατηγός Μτιονάνος , ,[ ήταν εδώ; 

8αδμ6 στρατηγού. 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ 

ΜΑΡΤΥΣ Ταί;;ίαρχος. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ 

ΜΑΡΤΥΣ Όχι . 

22 .1 0 . 86 

ι:ι~ 
ο Ιωαννίδης τι nταν; 

Δεν ήταν προϊστάμενος τοu Μπονάνοu. 
) 

~lt 
ΑΛΕΞΑΔΝΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ : ~uτά ποu έπαθε ο Μπονάνος τί έπρεπε να 

κάνει τότε για να μην πω τι έπρεπε να κάνετε σεις αν είσαστε ο 
Ι 

Μπονάνος . Δεν έχει καμιά σχέση η συγγένεια , παpακαλu'~ απανττ\στε . 
Ι 

ΜΑΡΤΥΣ : Θα σας απαντήσω γιατί ε ί μαι ευθύς χαρακττ'φας και δεν είμαι 

από εκείνους .ποu φοβούνται τις ευθύνες . Τι είχα τι έχασα. Εγώ ε ίμα ι 

6 5 χρονών, Αεν με ενδ ιαφέpε ι . Με ενδιαφέρει μόνο γ ια τα πα ιδ ιό. μοu 

και για την Ελλάδα περισσότερο γ ι ατί. είμαι απ'αuτο{,ς ποu πιστεύουν 
1 

στην Ελλάδα. 

Ο Μπονάνος κατ'εμέ όπως ενnpγησε δεν μπορούσε καλύτερα να ενερ-
) 

γnσει μετά από αυτό που έγινε από τον Ιωαννίδη . Δηλαδn ο Μπονάνος 

έβγαλε ένα σήμα ποu το πnρα εγώ στην κύπpο και έγραφε μέσα " προσπα-

θείστε να είστε ενωμένοι εναντίον τοu εχθρού και να μην αιματοκυλιστεί-

τε " . ο Μπονό.νος διαφ(,λαί;;ε τq εσωτερικό αιματοκύλισμα μεταί;;ύ των 

Ιωανν ι δ ικών και των μη Ιωαννιδικώνlμε τα μέτρα ποu έλαβε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννη% : 

~ . , ι) <-~~ 
μάρτυς; ~ψ 

πότε λάβατε αυτό το σήμα κύρ ι ε 
) 
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ΜΑΡΤΥΣ 'Ο ταν nμουν στην Κύτιρο,,.. Ι,ι'Ι~ τιρώτο γραφεί ο,- ττήρα σι',μα ατιό 

το αρχηγείο ενότιλων δυνάμεων το οτιοίο έλεγε: "Αά.βετε ειδικά. μέτρα 1 
J 

ο(,τως ώστε μετας(, των αςιωματικών να μην υτιάρ_ςει διαχωρισμός και αλλη-

λοσύγκρουση και να είσαστε ενωμένοι ενώτι ι .. ον του κο ι νο(, εχθρού. 11 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μτιασαγιάννης ) 

το λάβατε; 

Πο ιός nταν ο κοινός εχθρός; Και τιότε 

ΜΑΡΤΥΣ : Ο Τούρκος. Το έλαβα δε με την έναρςη των εττιχειρήσεων 1ην 
Ι 

ημέρα ττου έτιεφτε ο Ιωαννίδης.'Θταν ο Ιωαννίδnς ττήγε και φόρεσε τις 

τιυτζάμες του και κρ(,φτηκε τότε τιnρα εγώ το σήμα. Ήταν στις 22 με 23 
1 

το βpάδυ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Ο στρατηγός Μτιονάνος είναι αυτός τιου έδωσε 

την τιροφορικn διαταγή για το τιραςικότιημα της Κύτιρου~ο ςέρετε αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ Βεβαίως. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ο στρατηγός Μτιονάνος έδινε συνέχεια σnματα 

/1 

κά.τω και τους έλεγε τιαρ'ότι οι το(1ρκοι έβγαιναν στην στεριά. εφησυχά.
/ 

στε μττλόφα κάνουν, είναι τακτοτιο ι η μένα τα ττρά.γματα. Δεν θα εττέμβουν οι 
Ι 

, Ι f , , 
τουρκο ι. Αυτα τα ςερατε ; 

ΜΑΡΤΥΣ ΕΎώ ήμουν στην Κύτιρο και σε ις nσασταν στην Αθήνα. Εσείς 

είδατε αυτά τα σnματα. 
) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ : Μας τα είτιαν οι ηγέτες τιου τιραςικοττnματος 

cναντίον του M~ u, όλο, cδώ 1ποu .~\ 

http://??.t?/
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}1ΑΡΤΥΣ Είδατε τέτοLο σήμα εσείς; 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Μας τα είπαν. 

ΜΑΡΤΥΣ ΠροφορLκώς ή δLα σήματος ; 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Στα χαρτLά του κυρίου Προέδρου υπάρχουν καL 

σήματα . Δηλαδήlθέλω να μου πείτ/αuτή έπρεπε να ε ί ναL η στάση του 

Ιι 
Μπονάνοu ή έπρεπε να τα πετάςεL στα μούτρα καL να πεL μασκαράδες 

, tι 
φεuγω . 

ί 

ΜΑΡΤΥΣ Αυτό είναL θέμα του Μπονάνοu καL όχL δLκό μου . 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Εσείς τL θα κάνατε αν ε ί σαστε Μπονάνος; 

ΜΑΡΤΥΣ Θα τους έδενα όλους καL θα προχωρούσα καL θα έστελνα δu-

νάμε Lς στην κ(,πpο καL θα έκανα καL πόλεμο . Αυτά θα έκανα αν ήμουν 

Μπονάνος . Από κεL καL πέρα είναL άλλο θέμα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος ΜπασαγLάννης) ΠαρακαλείταL ο κύρLος Ζακολίκος 

να λάβεL το λόγο με την θερμή παράκληση της συντομίας. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ Καταθέσατε εδώ στα πρακτLκά τα εςής 'ΗλθF. ο 

11 
Κομπόκης στο γραφείο σας καL σας είπε κύpLε Κοκοράκη η εθνLκή φροupά 1 

επεLδή έχεL πάpεL εντολή από το 

του καθεστώτος του t-1ακαp ίοukσύ 
σας εί~θα πάτε 

εθν L κό κέντρο να f.~'ίΙf(&Ί!ι εναντίον 

Ι ι 
θα εκτελέσε L ς την εςnς αποστολή . ΚαL 

L θα του πείτε αυτά καL αυτά .. 
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Και συνεχ ί ~ετε επε ιδn δεν πnρατε 

J:Zf 
ι εραρχικά αυτή την εντολή/ πήγατε 

στον κύριο Γιαννακόδημο στο γραφείο του για να μον ιμοποιηθε ίτ ε. 

" Χτύπησα την πόρτα και του είπα Κ(,ριε επιτελάρχα nρ3ε στο γραφείο 

F ιι 
μου ο κύρ ,ι·ο ς Κομπόκης και μου έδωσε αυτn την εντολή/δα την εκτελέσω; 

Και σας είπε ότι ι σχύει . Είμαστε σύμφωνο ι ως εδώ ; 

1'1ΑΡΤΥΣ Ναι . 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Στην αναφορά σας που κάνατε την επ ίσημη 1 καταθέτε -
) 

/( 
τε: Την 7 . 30 ώρα .στις 1 5 . 7. εκλή3ηVυπό του αμέσως προϊσταμένου μου 

Ι 

επιτελάρχου ΓΕΕΦ ταςιάρχου Γιαννακόδnμου και διετάχθnν όπως μεταβώ 

~δΊο ι ι:, ι,η~~ f 
ε ι ς έδραν δ ι ο ι κήσεως πυροβολικο(, ΓΕΕΦ και γνωρίσω εις ~ 

πυροβολ ι κοι', Πούλον Γεώργιον ότι την 8 .1 5 η εθνικn φρουρά θα ενεργ ήσε ι 

Ι 
, , , , , , , Ιι 

κατ εντολn✓ προ "ίσταμενου κλιμακ ι ου προς ανατροπn του προεδρου Ηακαριου. 

Ένα απ 'τα δυο είναι ψέμματα . Πο ιό είναι αλήθε ια και ποιό εί.ναι Ψέμα ; 

Τον Γιαννακόδημο εδώ τον εμφαν ί~ετε ότι σας έδωσε ευ3εία εντολn . 

Ήταν γνώστης του πραςικοπ nματος και σας δ ι έ τασσε . Αν ισχύει αυτό 

που καταθέσατε εδώ ο Γιαννόδημος δεν σας έδωσε ευ3εία εντολή . Επικύρω -
i 

σε την εντολή του Κομπόκη. Πο ιό από τα δυο ε ίνα ι αλnθεια; 

ΜΑΡΤΥΣ. Αυτό που κατέ3εσα σήμερα. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ . Το άλλο το απ~ρίπτετε ; ¼ 

~~ 
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ΜΑΡΤΥΣ. Βεβαίως. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ . Είναι Ψέμα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Δεν είναι ψέμα/αλλάδεν ήθε λα εγώ να αναωέρω ονόματα στην 

ττροσωττική μοu αναφορά ττρος το Αρχηγείο τοu Στρατού. Ήθελα απλώς 

να ττώ το γεγονός . Δεν τiθελα να αναφέρω ονόματα. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ Ζ.ΑΚΟ/\ΙΚΟΣ: Κ(1ριε μσ,ρτuς , είναι το ίδιο πράγμα το έ να με 

το άλλο; Τον ένα το βό. (:F.τε μuημένοστο πρακτικό/ να σας δίνε ι εντολή 

και τη δε(Jτερη φορά βό.(:ετε κό.ττοιον άλλο να σας δίνει εντολή . 

ΜΑΡΤΥΣ: Μα η εντολri εττικuρc,\θηκε αττό τον προϊστάμενό μοu. Δεν είναι 

εντολτi αυτή; 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Το ίδι ο ττρό.γμα είναι να σας καλC.:, και να σας 
1 

λέγω/Ιττηγαίνετε να σκοτ<.:,σετε κάττοιο:1 και το ίδιο ττρό.γμα είναι να σας λέω 

// Ι, 

εγC.:, ότι ναι ε ίττε ο Κομττόκης να το κσ,νετε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Η εττικ(•ρωση δεν έγινε τταροuσία τοu κ.Κομττόκη ούτως ώστε να 
) 

uττάρχει εκβιασμός . 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟ/\ΙΚΟΣ : Πιστεύετε ότι μας κοροϊδε:(1ετε; Πιστεύετε ότι 

μας ττε ίθετε ότι είναι το ί.διο ττρό.γμα αυτά τα 6(10 ττοu δ ιαβό.ζω; 

ΜΑΡΤΥΣ : Νομίζω ότι αν ήταν τταρC.:,ν ο κ. Κομττόκη ς θα υπήρχε εκβιασμός . 

Ι 
ό έ , , t , . 

ΠΑΥΣΑΝΙ.ΑΣ Ζ.ΑΚΟΛΙ ΚΟΣ : Στον στρατ χουμε μια ιεραρχια. Και ει.τι ο.uτου 

παίρνετε τις εντολές τις οποίες εκτελείτε λέτε εσείς , ~ι στός στον 

όρκο σας εκτελ~ίτε εντολές ττροι:\ταμένοu κλιμακ ί ου . Υπάρχει στην ιεραρ-
~~-.,& ~¼ 

http://f.te/
http://?a�?.??/
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J:;/t 
χ ία τιουθενό, ),(άτι ο L ο εθν L ),(ό ),(έντρο; Ο Κn1 ',Γ.:ό),(ης σας είτιε ότL είναL 

εντολή του εθνL),(06 ),(έντρου . ΠοLός εφεόpε αυτn την ωpολογ ί α ),(αL σας 

/Ι Ιι 

την έβαλε σαν ιε pαpχι),(ΙόS τιροϊστάμενο ),(λLμC',),(LO; Τ ί θα τιεί εθνι),(ό ),(έντρο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτn είναι μια φρασεολογ ία η οτιοία συνηθί!:;ετο στην Κίηιρο ότL 
,) / 

διαταγές ερχόντουσαν ατιό την Ελλtδα να λένε ότι τιροέρχονταL ατιό το 
/ 

Εθνι),(ό Κέντρο . 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Ατιό οτιοιονδήτιοτ ε ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ότι εντολές ερχόντουσαν ατιό το Αρχηγείο Ενότιλων Δυνό.μεων J 
1 

διότι το ετιιτελείο της εθνι}(ής φρουράς υτιάγεται στο Αρχηγείο Ενότιλων 

Δυνό,μεων . 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ : Εθν ι ),(ό κέντρο n_ταν ),(α L ο Ιωαννίδης ),(α L ο Μτιονό.νος 

),(αι ο Ανδρουτσότιουλος Ποιό ήταν το Εθνικό Κέντρο ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εθνικό κέντρο για μένα , ·ήταν το Αρχηγείο των Ενότιλων Δυνάμεων . 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Δηλαδή ατιό ),(ε ί ήταν η εντολή ; 

ΜΑΡΊ'ΥΣ: Με βό,ση αυτό. τιου ε ί τιε ο Κομτιό}(ης , ατιό χε ί τιρέτιε ι να Ί'!ταν . 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Δηλαδή ο Μτιονό.νος δ ιέτα!;ε. 
J 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το !;έpω αυτό . Αυτό θα σας το τιε ί ο Κομτιόχης . Evιl1 δf'.ν το 

!;έpω . 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ : !1ιλήσατε ),(όρ ι ε μάρτυς για μια τιε ιθαpχ ί α τιου ε),( -
) / 

τελο(,σατε εντολές Το αντίγραφο της αναφορό.ς σας το 
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έχετε εκεί; 
/ J!R, 

ΜΑΡΤΥΣ: · Μάλι,στα . 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ : πήρατε εντολτ\ από τους ανωτέρους σας να το 

καταστρέψετε ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Όyι, . Να σας δείςω τα χαρτι,ά που έχω. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Δεν βγήκε εντολή από το Γενι,κό Επι,τελείο να 

καταστραφούν όλα τα αντίγραφα των αναφορών που ήταν στα χέρι,α στρατ ι, ω-

τι,κών; 

ΜΑΡΤΥΣ : Να σας δι,αβό.σω τί λέε ι, η δι,αταγή που έχω πό.ρει,. Δεν λέγει, 

γι,α καμι,ό. καταστροφή. Να σας δι,αβό,σω τί λέει, . "Γνωρί(: ετε πως προς δ ι, ευ -

κόλυνση της συγγραφής της ι,στορίας γι,α τα γεγονότα τα λαβόντα χώρα 

εν κ(,πρω, κατά. τους μήνες Ιούλι,ο και, Αύγουστο κα-3ορίσθn η υποβολτ\ 
i 

εκθέσεως υπό ενός εκό.στου οίτι,νες υπηρέτησαν στην Κ(1προ κατά. το ανω-

1 
τέρω χρον ι, κό δ ι,ό.στημα. Κατόπι, ν των ανωτέρων να υποβληθεί U(f υμC:,ν 

εντός 1 - Οημέρου ... ". 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ; Αυττ\ είναι, η δι,αταγή γι,α να κάνετε .• • 

ΜΑΡΤΥΣ : Πάρα κό.τω λέει,; W έκθεση '~ -α υποβληθε ί από τ ι,ς μονό.δες σας απ 

ευθείας στο Αρχηγείο Ενόπλων Δυνό,μεων • Το Αρχηγείο των Ενόπλων Δυνό.-

μεων θα ταί;ι,νομτ\σει, 
F 

~'-ί,;ι, ωακέλλους κατά μονό.δε ς με ίδι.ον αρι,θμό ταςι, 
) 

νομήσεως • Δι,α νεωτέρας εν λόγω φάκελλοι, θα παραδοθούν 

cJL~ 

http://a�?.s?/
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στη διεύθυνση ι στορίας στρατο{,. Υφυτιουργός Κατσαδτ\μας". 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Δεν τιτ\ρατε δ ι. αταγτ\ να χαταστρέψουν όλοι οι αΕιω-

ματι χοί τα υτιό.ρχοντα o..νz:. ισpacpo.. . 

ΜΑΡΤΥΣ : Εγώ δεν έχω τιό.ρε ι τέτοια δ ιαταγτ\, εχτός αν αυττ\ τ\ρθε: μετό. 

την ατιοστρα~ία μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μτιασαγιό.ννης) ~ κ{,ριε μό.ρτυς, είτιατε σε χάτιοια στιγμτ\ 

ότι φύγατε μα[ί με τον χ . Πούλο με το αυτοχίνητό του ατιό το τιυροβολιχό . 

ΜΑΡΤΥΣ: Μά.λι<Ττα με το αυτοχίνητό του . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μτιασαγ ιάννης) : Ο χ . Πούλος λέει ότι ο Κοχορό.χης έφυγε 

11 

ατιό εχεί...,. ρωτό.ω εγώ-;.ιαι λέει ο μάρτυς χ .πο{1 λος: έφυγε μια C:,ρα νωρί -

τερα.1· 

ΜΑΡΤΥΣ : Ψεύδεται χύριε Πρόεδρε. Θα σας τιαραχαλέσω , δεν ςέρω αν έχω 

το διχαίωμα, να ετιιχαλεσθώ την μαρτυρία σας για την ψευδομαρτυρία του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μτιασαγιάννης) : Αυτό θα το χρίνει ο εισαγγελέl}., . Εσείς 

θα χάνετε τη μήνυστ\ σας, να με βάλετε χαι μό.ρτυρα , αλλό. ο εισαγγελέας 

θα δεί αν τιρέτιει να με χαλέσει. Και αν με χαλέσει ο εισαγγελέας θα 

έρθω. 

Λέτε ότι η ετιίδοστ\ σας ότιου χαι αν ττήγατε ήταν Α' . Το Α ' 

τ ί πό,ε ι να τιε ί ; 

http://t??.?e/
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9/3 ΑΚ ΑΤ 23,10.86 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος 

( 3~ 
Μτιασαγ ιάννης) : Β). έτι{;; εγώ εδώ σε κάτιοιο δελτίο 

1 

μεταβολC:,ν α!;Ξιωματικού, όλο " λ ίαν καλτi ". Είναι το ί διο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μτιασαγιά.ννης): κ{,ριε μά.ρτυς , τελειC:,σαμε. Θα σας 

τιαρακαλέσω το ατιόγευμαf τις{S,30' να έλθετε στο γραφείο 140 για να 1 . 

δ ιαβά.σετε τα τιρακτ ι κά τιου θα έχουν εν τω μετα!;{1 ατιοστενογραψη5ε ί / 
1 

για να κάνετε κά.τιοια λεκτική τi γραμματικτi διόρθωση και να υτιογρά-

ψετε σε κάθε φύλο και να διαβά,σετε ετιίσης και τις εκθέσεις σας στις 

οτιοίες αναψερθr,κατF:γιατί μτιορεί να μην θυμά.στε ορισμένα τιρά.γματα . 
) 

!•ΊΑΡΤΥΣ : Να μου δώσετε και το τιρωτότυτιο τιου σας έδωσα του βουλε1)ματος . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μτιασαγ ιά.ννης): Το ατιόγευμα θα τιά,ρετε αντίγραωο 

κεκυρωμένο ατιό εμένα, τi ατιό τον γραμματέα . 
) 

ΜΑΡΤΥΣ : Ατιό τιλευρά,ς εΕετά.σεως τέλειωσα ; Δεν με χρε ιά.~εσθε ά.λλο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μτιασαγιάννης): Επί. του τιαρόντος όχι. Rν 

θα χρειαστε ί καμιά αντιτιαράσταση τi οτιδτlτιοτε ά.λλο, θα σας καλέσουμε . 

Αν λάβετε κλήση θα !;αναρθείτε. 

Παρακαλείτε ο κ{,ριος γραμματεύς να συνοδε{,σει τον κ{,ριο 

Κοκοράκη εκτός Αιθο{,σης .και να συνοδεύσει στην Αίθουσα τον μάρτυρα 

~'Ιι,:ύριο Ξαρχά. l'(j:! Σ,ο σημs(ο αυ,ό ε~~ην Α ίθουσα ο 

~ (Ζ) 

μάρτυς κ . Ξαρχάς) 
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( 3ΑΚ) _1,_/_2 __ Ζ ______ _,_( Θ"-" -'--'" Σ=--.'-') _____ cc..2 3~--'1~0~--'8~6 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασα/Ινν!i:). Παρακαλώ.,κί,pιε Ξαρχά.,, να αnαντή-
σετε επ ί ορισμέ ν..ύν ερωτήσεων σχr.τικά με την ταυτότητά σας . 

Λέγ εσθε J 

ΜΑΡΤΥΣ . Ξαι::χάς Χρήστος του Κωνσταντίνου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Γεννηθήκατε 

ΜΑΡΤΥΣ . Στην Πελασγία Φθιώτιδος 1-7-28 
/ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). πού μένετε 

ΜΑΡΤΥΣ . Ζωγράφου, 48 . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Τι επάγγελμα έχετε 

ΜΑΡΤΥΣ . Συνταςιούχος . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Βαθμός 

ΜΑΡΤΥΣ . Υποστράτηγος ε.α. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μnασαγιάννη ς ). Θρήσκευμα 

ΜΑΡΤΥΣ . Χρ ιστιανός Ορθόδοςος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγιάννης). Εγγάμος ή άγαμος 

ΜΑΡΤΥΣ . Έγγαμος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Έχετε παιδιά 

ΜΑΡΤΥΣ . Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ίστος Μπασαγιάννης). Αγόρια 

ΜΑΡΤΥΣ . Αγόρ ι και κορίτσι 
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2/2 Ζ (Θ.Σ.) 23-10-86 

/Ί// 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος ΜπασαγLάννης ). Παρακαλώ να σηκωθείτε να 

βάλετε το χέρL σας στο ΕυαγγέλLο καL να επαναλάβετε τον όρκο/τον 

οποίο θα αναγLγνώσκω εγώ 

( Στο σημείο αυτό ο μάρτυς δίδεL τον όρκο1 ο οποίος έχεL ως εςής: 

Ορκί~ομαL ενώπLον του Θεού να είπω ευσυνείδητως όλη την αλήθεLα 

καL μόνον την αλήθεLα χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τι ) ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος ΜπασαγLάννης). Πότε υπηρετούσατε στην Κύπρο/ 

κ. Ξαρχά/ με ΠΟLό βαθμό καL ΠΟLά LδLότητα 

ΜΑΡΤΥΣ . Στην Κύπρο1 εγώ ετοποθετήθην μετά την αποφοtτησή μου από 

την Σχολή ΕθνLκής Αμύνης τον ΙούλLο του 1974 με το βαθμό του αντL-

συνταγματάρχου 

Στην Κύπρο έφθασα στLς 8 Ιουλίου το απόγευμα καL εν συνε -

χεία στLς 9.00' το πρωϊ παρουσLάστηκα στο ΓΕΕΦ . ΕπεLδή oL τοπο-

θετήσεLς εγίνοντο κατευθείαν στο ΓΕΕΦ;τότ~ καL το ΓΕΕΦ τοποθετού-

σε τους αςLωματLκούς παρέμεLνα εκεί επί δύο ημέρες καL εν συνε-

χεία στLς 11 Ιουλίου μου ανετέθη το 3ο επLτελLκό γραφείο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρίστος ΜπασαγLάννης f. Αυτό είναL το γραφείο επLχεL-

ρήσεων 

ΜΑΡΤΥΣ . Το γραφείο επLχεLρήσεων 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος ΜπασαγLάννης). Δηλαδή αναλάβατε το γραφείο 
/ 
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3/2 Ζ (Θ.Σ.) 

επιχειρήσεων αnό τις 11 του 

23 -10-86 

/3Τ 
μηνός ·; 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Στις 11 του μηνός αρχηγός του 

ΓΕΕΦ nοιός ήταν 

ΜΑΡΤΥΣ . Τότε ήταν ο κ. Ντενίσης . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Ήταν εκεί και αρχήγευε πράγμα-

τι ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Ναι 1 ήταν εκεί 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ί στος Μnασαγιάννης). Πότε έφυγε ο κ . Ντενίσης αnό 

εκεί 

ΜΑΡΤΥΣ . Θα nρέnει να έφυγε μετά αnό μια ημέρσ/νομίhω 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Ήρθε στην Αθήνα 

ΜΑΡΤΥΣ . Είχε έρ6ει στην Αθήνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) . Ποιός τον κάλεσε 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν ςέρω. Νομίhω ότι είχε έρθει σήμα κάτω και τον καλού-

σαν να έρθει στην Αθήνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Ποιός; 

ΜΑΡΤΥΣ . Το ΓΕΕΦ ανήκε στο ΓΕΕΘΑ και ασφαλώς αnό κει θα nρέnει να 

είχε έρθει το σήμα 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Στο ΓΕΕΘΑ δηλαδή στον Α/ΑΕΔ. 

( 
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4/2 Ζ (Θ.Σ . ) ?3-10 -8 6 

/3 ~ 
Αnό κει nρέnει να είχε έρθε ι το σημα ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Αnό κει έπαιρνε διαταγή 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Πλην του κ. Ντενίση είχαν 

κληδεί και άλλοι 

ΜΑΡΤΥΣ . Εί χαν έρθει και άλλοι 2-3 αξιωματικοί . Νομίζω ότ ι ήταν 

και ο διοικητής της ΕΛΔΥΚ. Αλλά δεν τα θυμάμαι?γ ιατ ί όλα ήταν 

εκείνες τ ις ημέρες~.-+-~ 
!.ι Υ {(\ ι-',"Ι;, 'Χ-~,'/·" ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρί στος Μnασαγ ιάννης ) . Για πέστε μου Εδώ nου ήρδαν 

τι αντικείμενο ε ί χε η σύσκεψη 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν έχω υπόψη μου . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγ ιάννης) . Ούτε μετά μd&ατε τι έγινε εδώ 

nου ήρδαν 

ΜΑΡΤΥΣ . Μετά ελέχδη ότι απλώς τους απέσυραν για να μην βρίσκο-

ντα ι κατά τη ν ημέρα του nραξικοnήματος εκεί . Αυτά ελέχδησαν . 

Εγώ επισήμως δεν ξέρω τίποτα 

../-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) . Εσείς βέβαια_;αφού είχατε/στις 

8 Ιουλ ί ου δ εν ξέρετε , δεν nρέnει να ξέρετε ... εκτός~αν ξέρετε 

τίποτα για το npιν διάστημα εκεί 

ΜΑΡΤΥΣ . Όχι1 δεν έχω υπόψη μου . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Υπήρχε όταν πήγατε κάποια 
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5/2 Ζ (Θ . Σ.) 23 -1 0- 86 

ανησυχία στην Κύπρο 

ΜΑΡΤΥΣ . Γενικώς επικρατούσε ανησυχία 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Ανησυχία ες αιτίας εσωτερικών 

λόγων/ή πάντα εnεκρέματο -είχε γίνει συνείδηση στους αςιωματικούς 

στον κόσμο - τουρκική απειλή 

(2Θ) 
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(3Ζ) 

1/;l, Θ (Γ. Π.) 

ΜΑΡΤΥΣ: Αnό τον κόσμο δεν 

23.10 . 86 

' J'{(Ί . 
ςερω, γιατι δεν είδα κανένα,αnό τους; 

συναδέλφους;. Εκείνc nou ςέρω είναι ότι λόγω της; επιστολής; την οnοία 

είχε στείλει τότε ο Μακάριος;, την οnοία εγώ ανέγνωσα κατεβαίνοντας; 
/ 

~~ , .. ...., 
στην κύnρο στους; Ταιμς; του Λονδίνου, unήρχε μια ανησυχία και αβεβαιό-

/ 

τητα αν θα μείνουμε ή θα φύγουμε. 
Ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος; Μnασαγιάννης;): Δεν αντελήφθητε τίnοτε εκεί στην 

Κύnρο εσείς;; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν τόσες; λίγες; οι μέρες; nou ώσnοu να προσανατολιστώ , 
) 

να βρω σn ί τ 1. ••• 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος; Μnασαγιάννης;) : Εnιτελέρχη nοιόν βρήκατε εσείς;) 

τον Παπαδάκη ή τον Γιαννακόδημο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Τον Γιαννακόδημο . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος; Μnασαγιάννης;) Είχε cούγε ι ο Παπαδάκης;; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως; δεν τον npόλαβα καθόλου . 
) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος; Μnασαγιάννης;): Ακούσατε , μάθατε τίnοτε για τη 

δράση του Παπαδάκη στην Κύnρο; 

ΜΑΡΤΥΣ: 'Οχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος; Μnασαγιάννης;) : Αντελήφθητε συνεργασία αςιωματικών 

την ΕΟΚΑ Β'; 
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2/~Θ (Γ.Π1) 23 .1 0.86 

ΜΑΡΤΥΣ , 'Οχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την ημέρα του πραΕικοπήματος, στις 15 Ιουλίου ποιά ήταν η 

αποστολή σας; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ είχα αρχίσει να παραλαμβάνω το 3ο και είχα ασχοληθεί με 

το σχέδιο . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ί0τος Μπασαγιάννης): Ποιό σχέδιο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Το σχέδιο " ΑΦΡΟΔΙΤΗ 'Ί βασικώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) : Δηλαδή; 

ΜΑΡΤΥΣ : Το σχέδιο αποτροπής εισβολών . 

Και επειδή ήταν ορισμένα πράγματα που ήθελα να Εεκαδαρίσω, 

είχα προγραμματίσει μια επίσκεψη στους διοικητές συγκροτημάτων τα 

οποία υπήγοντο 0co ΓΕΕΦ . Την Δευτέρα το πρωι επρόκειτο να πάω 

στη Διοίκηση Μάχης, όπου υπηρετούσε ο κύριος Νούσκας ως διοικητής 
ι 

της Δ ιοικήσεως Μάχης και ο~Αντωνογιαννάκης ως υποδιοικητής με τους 
J Ι 

οποίους είχα ςαναuπηρετήσει άλλοτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ί στος Μπασαγιάννης): Με συγχωρείτε . ο κύριος Νούσκας 

ο Μιχαήλ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Να ί . 

Το πρω'ί, όπως έφευγα από το ΓΕΕΦ περί τις 7.30'στο διάδρομο 
Ι I 

ΓΕΕΦ I συναντ1~θηκα με τον 

ΊvV 
κύριο Κομπόκη τον οποίο 

1 
εγνώριζ;α α-πό 

f 
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3/j.Θ 

/ G/~ 
(Γ. Π) 23.10.86 

τη Σχολή Πε[ικού, όπου είχαμε συνυπηρετήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Πού είχατε συνυπηρετήσει; 

ΜΑΡΤΥΣ: Στη Σχολή Πε[ικού Χαλκίδος. 

Και μου λέει:"Πού πηγαίνεις 11 Δέω Πηγαίνω στη Διο ίκηση 

Μάχης για να ενημερωθώ από τον Νούσκα για τις 
i 

/ 

αττο:πολες 
και τις δυ-

νατότητες των τεθωρακισμένων. Και μου λέει: " Όταν πας κάτω, πες 

του Νούσκα να κινήσει το τάγμα." Καλά , λέω εγώ. Μπαίνω στο αυτοκί-

νητο - ήταν 7.30'η ώρα όπως σας είπα- και φθάνω κάτω. Ήταν και οι 
Ι 

δύο εκεί και ο Νούσκας και ο Αντωνογιαννάκης έΕω από το κτίριο της 
/ 

Διοικήσεως Μάχης. Μετά το" καλημέρα, τ~ κάνετε" κ.λ.π. λέω: Ξέρετε 

ο Κομπόκης μου είπε να κινήσετε ένα τάγμα. Και ώσπου να συ[ητήσουν 

αυτοί τ~ θα κάνουν, λέει ο Αντωνογιαννάκης 
) 

- αν θυμάμαι καλά μάλλον 
/ 

ο Αντωνογιαννάκης πρέπει να το είπε- " Να, το τάγμα ςεκίνησε, φεύγει'; 

Εν συνεχεία μετά από 10 λεπτά ακούσαμε πυροβολισμούς. Εγώ 
Ι 

παρέμεινα εκεί μέχρι το βράδυ της 15ης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) ;,Θα σας παρακαλέσω να μου πείτε 

το εςής Όταν συναντήσατε τον Κομπόκη στο διάδρομο και σας είπε 

να πείτε στον Νούσκα να κινηθεί ένα τάγμα -και εκινήθη ένα τάγμα-

δεν σας είπε γιατί. 

ΜΑΡΤΥΣ: 'Οχ ι . ~Δ,λ.fΥ 
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4/~Θ (Γ. Πι, ) 23.10.86 

Ι ιι3 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγι,άννης): Δηλαδή εσείς πήγατε και, είπατε 

σ-αον Νούσκα "Είπε ο Κομπόκης να κι,νήσετε το τάγμα." 

ΜΑΡΤΥΣ: Του είπα : Μου είπε ο Κομπόκης να κι,νήσετε το τάγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγι,άννης); Ο Κομπόκης ήταν προϊστάμενος του 

Νούσκα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι,. Ο Κομπόκης ήταν δι,οι,κητής καταδρομών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης) :Εί χε καμμία σχέση με το τάγμα του 

Νούσκα ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Ασφαλώς δεν nρέnε ι, να είχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Τότε nώς εσείς πεισθήκατε ..• 

ΜΑΡΤΥΣ; Μα εγώ δεν nείσθηκα. Αnλώς πήγα και του είπα: Μου είπε ο 
/ 

Κομπόκης να κι,νήσετε το τάγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Σύμφωνοι.Του είπατε~ " Μου είnε ο 

Κομnόκης να κι,νήσετε το τάγμα Όμως γιατί δεν ρωτήσατε τον Κομπό
/ 

κη;" Τί γίνεται, και nρέττ,ει, να κινηθεί το τάγμα; " Αθώα εντελώς δηλα-

δή; Πώς να σας το nω ; Είναι λίγο αφελές να πω εγώ σε ένα άνθρωπο 

γι,α κάτι που δεν είμαι, αρμόδιος. Φανερά δεν είμαι, αρμόδιος γιατί 
/ 

ο Κομnόκης δεν ήταν αρμόδιος. Ήταν δι,οι,κητής καταδρομών . Δεν είχε 

σχέση με το τάγμα του Νούσκα,Δεν ήταν δι,ευθυντής εnι,τελι,κού 
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γραφείου ο Κομnόκης . 

ΜΑΡΤΥΣ: Κοιτάςτε, εγώ έχω μια αρχή. Να μη ρωτάω. Και επειδή πολλά 

γινόντουσαν εκείνες τις ημέρες στην Kύnpo, πολύ κόσμο έβλεπε κανέ-

νας και μιλούσε και συ~ητούσε, γι'αυτό δεν ρώτησα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Γιατί ο Νούσκας αυτό το λέει κά-

πως αλ)wιώς. Νομί~ω ότι λέει ότι πήγατε εσείς και του αναγγείλατε 

ότι έγινε ~ραςικόnημα, ότι γίνεται nραςικόnημα, ότι θα γίνει nραςι-

κόnημα. Δεν το λέει έτσι, ότι σας είπε ο Κομnόκης κ.λ.n. 

ΜΑΡΤΥΣ : Μα εγώ δεν ήςερα ότι θα γίνει nρας ικόnημα. 
7 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) ;Πότε το μάθατε ότι έγινε nραςικόnημα; 

ΜΑΡΤΥΣ : Όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς, τότε πληροφορήθηκα και εγώ 

ότι έγινε nραςικόnημα, μα~ί μ'αυτούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννη' ς): Και στη συνέχεια τί κάνατε; 

ΜΑΡΤΥΣ Παρέμεινα εκεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης): Δηλαδήαρχίσατε να σχεδιά~ετε το 

σχ.εδιο" ΑΦΡΟΔΙΤΗ" και σας έπιασε το nραΕικόnημα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ακριβώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης): Τί κάνατε αn'εκεί και πέρα στη διάρ-

κεια των ημερών 15,16 ,17,18 και 19 του μηνός; 
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ι~r 
ΜΑΡΤΥΣ . Θα μου επιτρέψετε να πω ότι μηροστά ήταν και ο κύριος 

Αντωνογιαννάκης ο υποδιοικητής της διοικήσεως μάχη ς . Αν ανέφερε 

και αυτό;ότι εγώ τους ε ίπα περί πρα~ικοπήματος ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης). Δέν · τον είδα δεν Εέρω νομί~ω ότι 

ο κύριος Νούσκας το είπε . 

~.ΑΡΤΥΣ . Δεν ςέρω τι λέει ο κύριος Νούσκας αλλά αν είναι κάτι τέ~ ι 

τοιο θα πρέπει να το αναφέρε ι και ο κύριος Αντωνογιαννάκης γιατί 
) 

ήταν μπροστά . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ί στος Μπασαγιάννης ) Θα το ελέγΕω. 

ΜΑΡΤΥΣ. Γι 'αυτό το αναφέρω . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :(Χρίστος Μπασαγ ιάννης ) Εδώ η συζήτηση γίνεται με πλήρη 

ί 
ελευθερία και με πλήρη καλή πίστη να έχετε υπόψη σας κα ι με απολυτη , 

ελευθερία ,Gι μάρτυρες, άλλωστε δεν εινα ι κατηγορούμενοι είνα ι μάρτυ 

ρες και ~ητάμε να βρούμε την αλήθεια μέσα από τις καταθέσεις τους . 

ΜΑΡΤΥΣ . Γι ' αυτό μου κανουν εντύπωση αυτά που λέε ι ο κύριος Νούσκας 

τα περ ί πρας ικοπήματος . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης ) Στις 15 την επόμενη μέρα τι κάνατε ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Στις 15 του μηνός έμεινα μέσα στη διοίκηση μάχης . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χριστος Μπασαγιάννης) . πόσο απέχε ι η δ ι ο ίκηση μάχης από το 

ΓΕΕ<D. 
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Ι1ΑΡΤΥΣ . Με αυτοκίνητο nρέnει να ήταν ένα τέταρτο ή 20 λεnτά κάnου 

εκεί 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) Πού είναι η διοίκηση μάχης . 

ΜΑΡΤΥΣ. Προς την Κοκκινοτριμιθιά. Έτσι το λένε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγ ιάννης) · Εεω αnό τη Λευκωσία. 
) 

Ι1ΑΡΤΥΣ . Έςω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρ ί στος Μnασαγιάννης) Και καθήσατε εκεί. Το βράδυ πήγατε 

στο ΓΕΕΦ . 

) 

ΜΑΡΤΥΣ . Το βράδυ γύρισα στο ΓΕΕΦ . 

ΠΟΕΔΡΟΣ (Χρ ίστος Μnασαγιάννης) Την ώρα nou ορκί,εταιο Σαμψων είσαστε 

εκεί. 
) 

~1ΑΡΤΥΣ . Εκεί θα nρέnει να ήμουν . Δεν έχω υnόψη μου τι ώρα έγινε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) Δεν αντιληφθήκατε την ορκωμοσία 

του Σαμψών. 
) 

ΜΑΡΤΥΣ . ' Οχ ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) . Τον βρήκατε τον Σαμψών μεσα στο 

ΓΕΕΦ 

ΜΑΡΤΥΣ. Τον Σαμψών δεν ςέρω αν τον .είδα την ίδια μέρα ή την επομένη 

αλλά τον είδα πολλές φορές nou έφερνε βόλτ~ μέσα στο ΓΕΕΦ . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Ήταν Πρόεδρος εν τω 
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Είχε ορκιστεί έτσι δεν είναι; 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν Εέρω nότε ορκίστηκε . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Τα μέλη της Κυβερνήσεως του Σαμψών 

ορκίστηκαν στο ΓΕΕ0; 

ΗΑΡΤΥΣ. Δεν έχω υnόψη μου, 

r.ΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Πάντως και στις 15 και στις 16 

είσαστε στο ΓΕΕΦ , 

ΜΑΡΤΥΣ . Στις 15 το βράδυ γύρισα στο ΓΕΕ~ και στις 16,17,18 μέχρι 

τις 20 -ωι••~ nου έγινε η εnί~εση !ί~ φύγαμε το μεσημέρι . An~~ 

nήγαμε στη Ηαλούντα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χριστος Μnασαγιάννης) . Πληροφορίες , το Γ' εnιτελι,κό 

Γραφείο είχε αnό nουθενά ή αnό το Β'Γραφε ί ο ή αnό την ΚΥΠ 

ή αnό οnουδήnοτε αλλού είχε nληροφορίες ότι εnίκειτα ι τουρκική εισβο 

λή . Υnήρχε μια ας το nούμε στρατειά nαρατετ~ενη στην αnέναν~ι 1 ακτή 

7 

ότι διαρκώς nληθυνόταν αυτή η στρατειά ότι ήταν αnοβατικά σκάφη 

έτοιμα nρος αnόnλουν κ . λn. 

ΜΑΡΤΥΣ. Θα σας αναφέρω ότι βασικά το Β ' ' Γραφείο ασχολείται με τις 

nληροφορίες 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος !1nασαγιάννης) Ηε συγχωρείτε nολλοί ·, ,σύνάδελφοί σας 

ίσως αnό nαρεΕήγησ4 

~wt 
μας λένε τυnικώς εγώ τ\μουν αρμόδιος/ 

~ 
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γι ·αυτό άρα δεν λάβατε γνώση 

Ι 
δεν λέί tν )(άβατε ε πίσημη γνώση αν 

λαβατε υπό τον τύπο της διαταγης ή υπό τον τύπο της ενημερώσεως 

Είχατε πληροφορίες ή εσείς ή το Β ' ·_,__Γραφείο ή ο οποίοαδήποτε , μάθατε 

ότι απέναντι στη Τουρκία ... 

ΜΑΡΤΥΣ. Αυτό ήθελα να σας πω ότι ο κύριος Παπαγιάννης ο οποίος 

ήταν διοικητής __ του ναυτικού p αντιπλοίαρχος και ο κύριος Καραστ~-

τήρας αρχηγός της αεροπορίας ανέφεραν ότι τα ραντάρ πιάνουν στόχους 

τις νηοπομπές , 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ ί στος Μπασαγιάννης) Ο ι νηοπομπέ ς όμως Ξεκίνησαν τη νύχτα. 

ΜΑΡΤΥΣ . t'1άλ ι στα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστ ος Μπασαγιάννης) Τη νύχτα της 19ης. Μέχρι της 19ης 

δεν ςέρατε τίποτε . 
) 

ΜΑΡΤΥΣ . · οχι Μόνο έμαθα το βραδυ της 19 προς 20 για τις νηοπομπές 

τι ς οποίες επιασαν τα ραντάρ . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) Αυτό είναι για τη 1 9η . Εγώ εςακολου 

θώ να επιμένω για τις 16,17 , 18 , 15 τ~ αντιδράσεις είχατε μέσα στο 

μυαλό σας 

ΜΑΡΤΥΣ . Ασχολούμην με τα σχέδια. 

i 1 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) . Σχεδια κανατε ,_ οι φοβοι σας δεν εγεν 

νήθησαν μετά από το πραςικόπημα ~πeδυναμούτο από το λόγο του 

πραςικοπήματος η δυ~1τ?fη g αμύνης της Κύπρου. 

n\JV-lt\ 
/ 
1f 
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ΗΑΡΤΥΣ . Αναντ 4Ρητα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) Εσε; ίς nou κάνατε; τα σχέδια Α<9ροδί 

τη δεν ανησυχήσατε; να nε;ίτε; τι γίνεται τι φ~άfαμε; , τι έφτιαςαν 

οι άλλοι δηλαδή με; το nραΕικόnημα αυτό μας αποδυνάμωσαν . αφού μαλιστα 

φτιάχνατε; το σχέδιο αμύνης της Κύπρου Ίnpος τα δεδομένα των ημερών 

αυτών . του χρόνου αυτού που · :ε:ι·χατε;. Δεν ανησυχή σατε; . 
) 

ΗΑΡΤΥΣ. Ασφαλώς , όλο ο κόσμος ανησυχούσε; γιατί δε;ν υπήρχαν τε;δωρακι 

σμένα . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης). πριν αnό τ ι ς 15 Ιουλίου ήταν 

-και nριν τις 8 nου πήγατε εσείς ή μετά τις 8-

ΜΑΡΤΥΣ. Μετά τις 8. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης). Μετά τις 8. . .. ήταν συγκεντρω-

μένος αυτός ο στρατός και τα μεταγωγικά στην Αλεςανδρέτα, στη 

Με ρά ίνα κ . λ n. ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Δεν έχω υπόψη μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης). Στο ΓΕΕΦ τί σας ε ί παν ; Στις 19 

του μηνός 1 λοιnόν, ο αρχηγός του ναυτικού και ο αρχηγός της αερο-

nορίας σας ε ί παν ότ ι τα ραντάρ λαμβάνουν κάτ ι νηοnομnές nου !;εκ ί-

νησαν και nάνε κ.λn. 

ΜΑΡΤΥΣ . Αυτά αναφέρθηκαν στο ΓΕΕΘΑ. Και δεν εδόθη καμιά διαταγή 

ούτε για επιστράτευση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ ίστος Μnασαγιάννης). Ήταν αναγκαίο να δοθ.εί η διαταγή; 

ΜΑΡΤΥΣ . Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης). Α, ήταν αναγκαίο . Η αναγκαιότης 

αυτή, μέχρι nότε μπορούσε να συζ;:ητείται; Δηλαδή , μέχρι πότε μnορού-

σατε να συζ;:ητε ί τε εσε ίς ο ι ας ι ωματ ι κο ί, οι επ ιτ ελε ί ς , την ανάγκη 

να λάβετε δ ι αταγή αnό το ΓΕΕΘΑ για να ενεργήσετε ; Μέχρ ι nο ιά. ώρα; 

Ποιό. ήταν εκείνο το γεγ ονός nου θα σας αnεδέσμευε χωρ ίς την ανάγκη 

να λάβετε διαταγή; 

http://?.?n/
http://d??.e?/
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ι rι 
ΜΑΡΤΥΣ. Θα nρέnει να κάνω κρίσεις εnί του προκειμένου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης). Θα σας το nω αλλσιώς. Θα nρέnε ι 

να περιμένετε εντολή γ ια να αμυνθείτε, όταν εγώ βγάλω ένα πιστόλι 

τώρα και το στρέψω εναντίον σας ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Μα , γ ι 'αυτό λέω. ότι θα κάνω κρίσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Σας το λέω , δ .ιότι τα πάντα δεν 

είναι θέμα τυπικών κανονισμών, είναι και θέμα νομ ι κής . Η άμυνα 

είναι φυσικό δικαίωμα . 

ΜΑΡΤΥΣ. Το έχει nροβλέψε ι ο κανονισμός αυτό το πράγμα. Λέει : "Όταν 

δεν υφίστανται διαταγές, ο ηγήτωρ αναπτύσσει πρωτοβουλία". 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγιάννης). Συνεπώς, δεν ήταν αναγκαίο μέχρι 

την ώρα nου θα καθίστατο φανερό . 

ΜΑΡΤΥΣ . Μέχρι την ώρα nου άρχισαν να πέφτουν οι αλεξιπτωτιστές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μnασαγ ιάννης ). Λένε με ρ ικοί αξιωματ ι κοί -δεν ξέρω 

αν εσείς λάβατε γνώση - ότι υπήρχαν κάποια σήματα αnό το ΓΕΕΦ , 

κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες αnό το ΑΕΔ κ.λn. ότι ετο ι μάζονται 

να ε ι σβάλουν , έρχονται κ . λn; Κα ι αnό το ΑΕΔ , ελάμβαναν την καθησυ-

χαοτική διαβεβαίωση "μην ανησυχείτε, πρόκειται nερί ασκήσεως ". 

ΜΑΡΤΥΣ. Το έχω ακούσει αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης). Από ποιόν το έχετε ακούσει ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Εκε ί, στο ΓΕΕΦ συνεζητήθη . ~ 

http://?.?n/
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος ΜnασαγLάννης). ΠροσωnLκώς αnό τον κ .Γεωρyίτση το 

ακούσατε; 

ΜΑΡΤΥΣ . Δεν θυμάμαL. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος ΜnασαγLάννης). ΠροσωnLχώς αnό τον δLευθυντή του 

Β'γραφείου το αχούσατε; 

ΗΑΡΤΥΣ. Δεν θυμάμα L. Το έχω α,ιούσεL 1 αλλά δεν θυμάμα L αnό nοLόν 

συγχεχρLμένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜnασαγLάννης). ΠοLός ήταν δLευθυντής του Β'γραφείου ; 

ΜΑΡΤΥΣ. 'Ηταν ένας συμμαθητής μου ονόματL Μnούρλος, ο οnοίος σχο-

τώθηκε σ'ένα αεροnορLχό δυστύχημα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος ΜnασαγLάννης). Ο μαχαρίτης Μnούρλος σας είnε τίnοτα 

τότε; 

ΜΑΡΤΥΣ . 'ΟχL. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος ΜnασαγLάννης). Μέσα στο ΓΕΕΦ ήσαστε . Το βράδυ της 

19ης -yLα να nερLορίσουμε το nράγμα/γLατί φαίνεταL ότL μέχρL τότε 

δεν υnήρςε εχδήλωση μεγάλης ανησυχίας , έτσL φα ί νεταL αnό μέρους σας-

το τοnLχό ραδLόφωνο βούL~ε. Ο στρατLωτLχός μας αχόλουθος εκεί έστελνε 

σήματα ανά τέταρτο χLνδύνου αnό το Λονδίνο nρος τον ΑΕΔ δεν ςέρω , 

nρος το αρχηγε ί ο στρατού, δεν ςέρω , σε χάnοιο τέλος nάντων αρχηγείο. 

Εσείς λέτε -ο χ.Γεωργίτσης καL εσείς- ό~ι χάνατε εχχλήσεις το 

βράδυ της 1 9ης. Θέλω να μου nε ί~4~/άρχισε η εnίθεση χαL nότε ιf, 
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άρχισε η άμυνα της Κύπρου. Χάθηκαν δηλαδή πολύτιμες ώρες 1 ή δεν 

χάθηκαν; 

ΜΑΡΤΥΣ. Η πτώση των αλεξιπτωτιστών πρέπει να άρχισε μετά το πρώτο φως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρ[στος Μπασαγιάννης). Δηλαδή περ[που. 

ΜΑΡΤΥΣ. Κατά τις 6.30'. Και η εκδήλωση πλέον της αντιδράσεως, πρέπει 

να ήταν στις 9 • Αυτά. ήταν στα σήματα. Δεν τα θυμάμαι συγκεκριμένα/ 

Jιατ[ καταλαβα[νετε ότι εκ ε[ νες τις μέρες ε[χα πάει κάτω. Αυτά 

πρέπει να υπάρχουν στα σήματα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ[στος Μπασαγιάννης). Λέτε . ότι η πτώση των αλεξιπτωτιστών 

έγινε στις 6.30'. 

ΜΑΡΤΥΣ. Νομ[ζ;ω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρ[στος Μπασαγιάννης) . Η Κυρήνεια ττότε πολυβολήθηκε, κανο-

νιοβολήθηκε από ναυτικό , από αέρος ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Κύριε Πρόεδρε, σας εtπα ότι ήταν οι πρώτες μέρες που εtχα 

πάει κάτω και ήταν όλα αυτά συγκεχυμένα και δεν έχω σαφή αντtληψη . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρ[στος Μπασαγιάννης ). Δεν έχετε σαφή αντ[ληψη. 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι. Και θα σας αναφέρω γιατ[ . Όταν κανα δυό φορές προσπά-

θησα να πω κάτι , μου εtπαν κάθησε στην άκρη, διότι εσύ ε[σαι καινούρ-

γιος και δεν ξέρεις τα σχέδια . 

( 3Δ) 
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{J-(f 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ(στος ΜnασαγLάννης) : ΠοLός σας το εCnε αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ : ΚαL ο Κομ:!:ό,ίης καL ο Γ εωργίτσης . Μου εί παν " κάτσε κάτω , 

ε C σαL καLνούργ Lος καL δεν τα F,έρεLς " . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜnασαγLάννης) : ΜάλLστα . Για nέστε μου καL κάτL 

άλλο . Το Γ ' Γραφείο , ως εκ της αρμοδLότητός του , έnρεnε να λάβ::::L 

γνώση καL να nαραλάβ::::L κάnοLο σήμα nου ανεφέρετο σε κίνηση αερο-

~ , πλάνων; 
{ ,. ϊ,,ψ~"'f.""',,__,. 

1k.-...{ ~ ·'? &v-
~ · ~ΜΑΡΤΥΣ: ΌχL , αυτά~ εδόθησαν στην αεροnορLκή 0 .,ΑLοίκηση, ~ττοία 

,7r"c"'.J~rι-. ι. . \Τeο~όk!.ν 
,~,-cJ~~ ) \,~\ eίνα, υπeύ~~α τη δέσμeυση των αντcαepοr.~:~' πολυ - 0 

..,,. 1 βόλων . Εγώ)~ ~ αnό τον κ . Καραστατήρα f,~ τ~ ,w,.... 

,.,-{) 

~ ι... ✓ \ ΚΟLνοnοCησα αμέσως στLς μονάδες~ c:ι__,,_ /() 
η(:'• 1' VWlJ f-'\_ , rΞ!~ 

!L \."ιΙΛ\,(:"'')~,~,~~ VΙΙΙΛ \-,,e,w.9-.,'\λ 
,.~ "•1~••Α' ~ ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ(στος Μnασαγ Lάννης): Πότε ~; 

~~~Ψ . 
1 ~ ~ ΜΑΡΤΥΣ : Πολύ αργά . Μάλcστα , εnεLδή ήταν αργά , όλοL OL εn Lτελείς 
η~,,v1rΛΊ.-- ' _ 

,Αι~·~;u, 
{\) '"']' των γραιpeίων , όλο, ο, encτsλeίς του Γ . Ε.Ε . Φ . , βγήκαν όσο, ήταν 

~_,{) κοντά 

ι f/1:'c ί ΙΛ~ vl----

αnό τα αντLαεροnορLκά 1 γLα να μπορέσουν να τα δεσμεύσουν . 

Εn'αυτού εCχε γίνεLκαL ανάκρLση στην Κύπρο , την οποία ε ί χε κάνεL 

κάnοLος Ταγματάρχης τότε Αβραμίδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγ Lάννης): ΜάλLστα . Γ -~α nέστε μου, σε Lς 
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-----_:)------------------

[ v;νν1.ί,νi>-Υ λ~11...~ / [J 
πότε~ 

r1ΑΡΤΥΣ: Πεpι: τLς 12. Κάπου εκει:. Αυτά σας τα ανέφερα καL nροηγου-

μένως καL είναL όλα μέσα στον φάκελλο, τα είχα εγώ 1 και τα έχω κατα-

χωρήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜnασαγLάννης): Περί τις 12 πήρατε το σήμα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Νομί~ω, δεν θυμάμαι καλά. Έχουν nεράσεL και 12 χρόνLα. 

ΕίναL καταχωρημένο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγ ιάννης) : ΝαL, αλλά ε ύ.ναL κρ Cσιμο το θέμα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα δεν θυμάμαL. ΕCναL καL 12 χρόνLα από τότε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χριστος Μnασαγιάννης): Έχουν nεράσεL 12 χρόνια από τότ~ 

αλλά ο αρLθμός των θυμάτων εCναι πολλαπλάσιος του αρLθμού των 12 

ετών. Έτσι δεν ει:ναL; 

ΜΑΡΤΥΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χριστος Μnασαγω,άννης): Στο σημείο αυτό θα εnLμείνω πολύ. 

Λέτε ότL πήρατε το σήμα nερC τLς 12. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαL συγκεκρLμένα, έχω αντίγραφο όμως του σ~ματος 

αυτού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος ΜnασαγLάννης\ : Εγώ, δεν λέω ότι δεν έχετε αντί-

'Ιραφο, αλλά το πότε το πήρατε εCναι το θέμα. 
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ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι, πάντως ήταν αργά το βράδυ, 11 - 1 2, κάπου 

εκεί μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) : Εσεις πού μεταβιβάσατε αυτό 

το σήμα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όπως ανέφερα και προηγουμένως , υπεύθυνη για τη δέσμεu -

ση των αντιαεροπομικών πυροβόλων και πολυβόλων ήταν η διοίκηση 

της αεροπορ[ας. Εμείς 

~i,('"""ell-'~ , το σήμα βασικά το εκδίδει η διο[κηση της αεροπορ[ας για να δε-

~C°'f :3.. ~~ Ί,+ ~ 
~~,,G•v\'J 4-V""'~'(' σμεύει τα πυροβόλα και πολυβόλα . Μετά το κοινοποιήσαμε και εμείς 

(l ct στις μονάδες . 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ ίστος Μπασαγιάννης) : Είσασταν στο υπόγειο καταφύγιο 

των επιχειρήσεων; 

ΜΑΡΤΥΣ : Ναι, στη , · Μαλούντα . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ[στος Μπασαγιάννης): Η δέσμευση των αντιαεροπορικών 

όπλων πότε έγινε; Με τί σήμα έγινε; 

ΚΙ 

ΜΑΡΤΥΣ: Με αυτό που πληροφορήθηκα \εγώ ότι έρχονται τα αεροπλάνα 

κάτω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΧρLστος Μπασαγιάννης); Με αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ : Με αυτό, J.(αι από αwτό πληροφορηθήκαμε · ·.και εμείς ότι 

η~ ( 
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έρχονται τα αεροπλάνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εr;εδώσατε ως Γ .Ε.Ε'.">. Ηανένα 

σήμα εσείς; 

ΜΑΡΤ:, , Η δcοίκοση ,ηc α,ροπορίαc~'i.λορο
φορ~~ ~ ~ ότι έρχονται τα αεροπλάνα.~ ~ 0 (c,1f,-ι 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρ (στος Μπασαγ ιάννης) : Και με τά τ ( Ηάνα τε ., J"Τληροφορηθή -

Ηατε ότι έρχονται τα αεροπλάνα. Τ( χάνατε; 

ΜΑΡΤΥΣ : Στε(λαμε τους επιτελείς όλου του Γ . Ε . Ε . Φ. που ήταν εΗ ε( 1 

να ειδοποιήσουν τα πυροβόλα Ηαι πολυβόλα που ήταν Ηοντά Ηαι από 

τηλεφώνου ειδοποιήθηχαν ο ι υπόλοιποι αr;ιωματιΗο( για να μη βάλουν 

εναντίον των αεροπλιάνων τα οποία θα πέταγαν πάνω από την ΛευΗωσί.α. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης) : Με συγχωρείτε , εδώ σας ρωτάνε Ηαι 

απαντάτε: "&εν γνωρίζω εάν ποτέ παρελήφθη το εν λόγω σήμα υπό 

του ΓΈnι τελιχού Γραφείου". Παρελήφθη λοιπόν το σήμα αυτό από το 

r• ΕnιτελιΗό ΓραφεCο,ή δεν παρελήφθη; 

ΜΑΡΤΥΣ : Πρέπει να είχε εΗδοθε( σήμα. Δεν θυμάμα". 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγ ιάννης): Δεν ρωτώ αν εF,εδοοη jαλλc\ αν ττα -

ρελήφδη. 

ΜΑΡΤΥΣ: ΚοιτάF,τε , Ηύριε Πρόεδρε, έχουν περάσει χαι 12 με 14 χρόV~ . 

( 
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Σας ανέφερα και προηγουμένως . Θυμάμαι ένα σήμα, αλλά .... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δεν γνωρίζετε επίσης, εάν 

1 

παρελήφθη και ποcος παρέλαβε τούτο . ιΛέτε : " ... καθόσο\J ουδε -

ποτε έλαβα γνώση τοιούτου σήματοg, πλην έχω τη γνώμη ότι 

το ποίος παρέλαβε το σήμα είναι δυνατόν να ανευρεθεί δι' 

ελέγχου του βιβλίου παραδόσεων σημάτων χ.ου Κ . Ε . Τ./Κ . Ε.Π.Ι.Κ/ 

Γ.Ε.Ε. Φ . ως και άλλοτε κατέθεσα τόσον εγώ . .. 1{λπ . ... ". 

Κύριε μάpτυς , κατ'αρχήν είναι σφάλμα μου που σας έκανα 

, 
ε1σ1 την ερώτηση, ενώ έπρεπε να σας ρωτήσω αλλοιώς. Έχετε 

δώσει στις 31 του μηνός Ιουλίου του ·74 στον κύριο 

Αβραμίδη Άγγελο , συνεπεία μιας διαταγής , μία κατάθεση . 

t-1ΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡDζ (Χρίστος Μnασαγ ιάννης): Επ.ίσης 1 στις 1 8 Φ εβρουαρίου 

του '8 6 έχετε δώσει και στον Αντισυνταγματάρχη Χοντρό Ισίδωρο 

μία άλλη κατάθεση . Θα σας τις δείςει τώρα τις καταθέσεις αυτές 

ο κ . Γραμματεύς και παρακαλώ να μας πείτε αν τις βεβαιώνετε . 

(3Κ . ) . 

http://?.??/
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ΜΑΡΤΥΣ. Βεβαίως γιατί τότε ήταl r~φατα. 
(Στο σημείο αυτό εnιδειχνύονται στο μάρτυρα οι σχετιχές χαταθέσεις 

του). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Βεβαιώνετε τις χαταθέσεις αυτές; 

ΜΑΡΤΥΣ. Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Αναγνωρίζετε ότι είναι διχές σας; 

ΜΑΡΤΥΣ. Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Και nαραχαλώ στα nραχτιχά να ση-

μειωθέί ότι ο μάρτυς αναφέρεται στις χαταθέσεις αυτές. 

Αναφέρεστε στις χαταθέσεις αυτές; 

ΜΑΡΤΥΣ. Βεβαίως αναφέρομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Και βεβαιώνετε το nεριέχομενό του9 
.) 

ΜΑΡΤΥΣ. Ασφαλώς . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Ώς αληθές; 

ΜΑΡΤΥΣ. Βεβαίως ως αληθές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης). Θα σας nαραχαλέσω λοιπόν να αχού-
/ 1 

σετε τί γράφετε εδώ πέρα : " Δεν γνωρίζω εάν πότε παρελήφθη το εν 

λόγω σήμα", ή μάλλον εδώ έχουμatνα σήμα από το ΑΕΔ. 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) Το οποίο εςεδόθη 

~ 
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{ 6 ο 

· λέγει εδώ, στην ερώτηση nου σας χάνει ο χ. Αβραμίδης και ο χ. 

'_ jl ,ο 
Χονδρός Ισίδωρος; Στις 12.05' εςεδόθη το όήμα αυτο και σας θέτουν 

,, 
ως εςής το θέμα: 'Ό ΑΕΔ εςέδωσε το υn'αριθμό 212/21 σήμα στις 12.05. 

Δηλαδή στα nρώτα 5 λεnτά της 20ης μέρας, i'Δiια του σήματος τούτου 

χαθορίζ;ετο .ότι αnό της 2ας 
ι 

ώρας ήτοι μετα 2ωρον nερίnου θα αφιχ-

νούντο φίλια αεροσχάφη. Κατ'ενδείςεις το σήμα αφίχθη εις ΓΕΕΦ 

και παρεδόθη εις αίθουσα επιχειρήσεων μετά αnό 25'nερίnου. Αι σχε-

τιχαί αντιδράσεις του ΓΕΕΦ εσημειώθησαν μετά nάροδογμιας ώρας nε-

ρίnου \'-'-✓~ • ~ια της εκδόσεως αστραπιαίου σήματος nρος 

τας μονάδας δια του οnοίου εδεσμεύε,kο τα αντιαεροnοριχά όπλα': Σας 

ρωτάνε: "Ποίος παρέλαβε αnό το όργανο των διαβιβάσεων το σήμα , 

πότε έλαβε γνώση ο τότε αρχηγός ΓΕΕΦ τί διέταςε σχετικώς και διατί 
) 

παρατηρήθηκε τοιαύτη .καθυστέρηση; Ποίος είναι υπεύθυνος της τοιαύτης 

καθυστερήσεως; 1' 

' 1Αnόχριση: Δεν γνωρί!;;ω εάν nοτε 'παρελήφθη το εν λόγω σήμα υnό 

του τρίτου επιτελικού γραφείου" nου είσαστε εσείςΧJς και άν nαρε-
1 ) 

λήφθη και nοίος έλαβε τούτο, καθόσον και ουδέποτε έλαβαν γνώση εnί 

τοιούτου σήματος. Πλήν έχω την γνώμη ότι το n οίο~ παρέλαβε το σήμα1' 

_ ,οο ΑΕΔ δηλαδήl~ίναι δυνατόν να ανευρεθεί δι'ελέγχου του δελτίου nα-

ραδόσεως σημάτων 

eJ <)6, σ , ! 

'(,,:;-rj 
του,ΙΤΕΕΦ, Ωs καc άλλοτs κατέδsσα τόσον sγτ καc 
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ο παρακαθήμενός μου εν τη αιθούση επιχειρήσεων ΓΕΕΦ ταγματάρχης 

Ε~~<:)!μ)\J 
nεζ; ικού 1τμηματάρχης -rου ?,υ;){ΓΕΕΦ επί των σχεδίων ι::ω αντιa-~ιόκας 

εροπορικής αμύνης δια πρώτην φοράν ενημερώθημεν περί της .ςrι,ι - -
1 

κειμένης αφίΕεως των φιλίων αεροσκαφών , nροφορικώς,και όχι δια σήμα-< 

τος 

ΜΑΡΤΥΣ. Ναι προφορικώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μnασαγιάννης) .''προφορικώς στις 1.30 στις 22-7-74 

υπό του διοικητού αεροπορικής 
, ;ι 

δυνάμεως Κυnρου - από τον Καραστατή-

Ιι 

ρα δηλαδή-οπότε και ευθύς υπό του γραφείου, τ:ου 3c,υ Επι,τελικΘύ, 

εξεδ6&η το υπ'ι:ιρι,,&μόν 88,στις 1.36 1 αστραπιαCο σημα για την δέ.-

σμευση 

ΜΑΡΤΥΣ. Ακρι,βώς. 

{ J!Γ1 
ιUD 

' 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασαγιάννης) : Ώστε έχουμε λοιnόν - nώς 

λειτουργήσαμε όλοι μας , nώς λειτούργησε το ΑΕΔ - ένα σήμα του 

~ΕΔ1~εύγει στα 5 nρώτα λεnτά της 22ας τοι~ μηνός αnό το ΑΕΔ , 

φθάνει μετά 25 λεnτά 1 δεν εέρω γιατί και nώς στο ΓΕΕψ, εσείς 

τρίτο επιτελικό γραφείο λαμβάνετ~ γνώση στ~ 1.3Ο'το nρωί της ίδιας 

ημέρας 

ΜΑΡΊΎΣ : Αnό το διοικητή της Αεροπορίας . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μnασmιάννης): Ναί1 προφορικά . Και τότε εκδι'δεται 

στις 1. 30'αστραnιαίο σήμα για τη δέσμευση των αντιεροnορικών . Δεδομέ -

νου δε ότι τα φίλια αεροπλάνα σας έλεγαν ότι θα έλθουν στις 2 η 

ώρα nερίnο~ καταλαβαίνετ~ ΤΙ(,ιό ήταν το περιθώριο το οnοίο άφηνε το 

επιτελείο εδώJ το ΑΕΔ 1 δύο ώρες nαρά nέντε λεnτά και τfιό ήταν 

το περιθώριο nou αφήνασε εσείς μετά αnό τις l.30'nou nήρατε το σήμα 

όσο και αστραπιαίο νάναι για να δεσμευθούν τα αντιεροnορικά . Αυτή 

η καθυστέρηση ασφαλώς συνετέλεσε στο να έχουμε αυτή την , ... 

Ι 
ΜΑΡΤΥΣ: Την nφώeiη του αεροπλάνου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μnασαγιάννης) : Την πολύνεκρη τραγωδία της nτώσης 

του αεροπλάνου ακόμα και τη βλάβη των άλλων δύο αεροπλάνων .Εν συ-

νεχεία τι έγιναν αυτά ; 

-~ιJ 
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ΜΑΡΤΥΣ: Αχρηστεύτηκαν . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Και την άλλη ημέpα στο αεpοδpό-

μιο τι έγινε 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρίστος Μπασαγιάννης): Δεν εκάησαν κύpιε Ξαpχά; 
} 

1 
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το θυμαμαι . κυpιε Πρόεδρε:. 

1 

Πf'ΟΕLΊΡΟΣ:( Χρίστος Μπασαγιάννης): Δεν θυμάστε αν εκάησαν δύο αεpο-

πλάνα του ελληνικού λαού; 

ΜΑΡΤΥΣ: Θυμάμαι ότι έπεσε το ένα αεροπλάνο και ότι είχαμε τpαυμα-

τίες 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Τέλος πάντων. 

Εγώ δεν έχω να pωτήσω τίποτε άλλο. Ο κ. Πεppάκης έχει το λόγο. 

Άλλά νομί[ω ότι ο μάpτυς δεν έχει να πpοφέpει τίποτα στην υπόθεση. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Κύpιε Ξαpχά για τόση λίγη ώpα που πήγατε στην 
1 

Κύπpο σωστά το είπατε ότι σας παραμελούσαν και έλεγαν ότι εσείς δεν 

ςέpετε. Λογικό όμως είναι ότι ύστεpα από ότι επακολούθησε;το σχέδιο 

"ΑΦΡΟΔΙΤΗ" σίγουρα θα το φάγατε με το κουτάλι- για να χρησιμοποιήσω 

την έκφραση - και σίγουρα θα προβληματιστήκατε αν αυτό το σχέδιο 

εφαρμόστηκε ή όχι . Είναι λογικό αυτό; 
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3/3 ΠΑ ΜΠ 23-10-1986 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν εφαρμόστηκε 

(6 c,; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Κατ'αρχήν σωστά το λέω. Το μελετήσατε μετά; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Την επιτροπή δεν την ενδιαφέρουν ιδιαίτερες 

λεπτομέρειες για την ομάδα του τάδε δεκανέα κλπ. Αλλά ούτε και 

η γενικότητα αν ήταν καλά εφαρμοσμένο το σχέδιο ή όχι. Θέλω να μας πεί 

τε μέχρι ποιού βα&μού εφαρμόσ&ηκε αναφέροντας και συγκεκριμένα περι~ 

στατικά που βοη&ούν προς τη μία κατεύ&υνση ~ι την άλλη. 

~ΑΡΤΥΣ: Εγώ πιστεύω ότι δεν εφαρμόστηκε το σχέδιο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Πείτε μας περιστατικά συγκεκριμένα. Όπως π.χ. 

το πρώτο τάγμα τάδε ήταν να ταχ&εί 1000 μέτρα από τη &άλασσα και 

βρέ&ηκε την κρίσιμη ώρα 5000 μέτρα από την &άλασσα. Τέτοιας μορφής 

περιστατικά να μας πείτε 

ΜΑΡΤΥΣ: Οι μοίρες πυροβολικού ήταν στα στρατόπεδα .. Θα έπρεπε 

τα τάγματα να έχουν πάει στους χώρους αpαίώσεως. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ[,ΡΑΚΗΣ: Ένα - ένα κύριε; μάρτυς . Οι μοίρες πυροβολικού 

που &α έπρεπε να είναι σε μία επί&εση; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όλα έπρεπε να είναι στους χώρους τάςεως. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Συγκεκριμένα επί του εδάφους . Πού έπρεπε να εί-

' ναι ) 
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ΜΑΡΤΥΣ: 

Τι1Θ,σας ττώ ττοu έττρεττε να ε ίναιj Αυτά φαίνονται μέσα στα σχέδια . 

Και δεν μττορώ να τα θυμάμαι. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Δεν εττιμένω σ'αuτό. Θα ήθελα όμως να εττιμείνω 

στοf να σuννενοηθοόμε τι εννοώ. Αν δε μου ττείτε στην τάδε τοττοθεσίαj 

,..,, 
οότε εγώ την ςέρω και δεν εχει σημασία. Αλλά ενδιαφέρει, ~ίχαν μιά 

σχέση με τον ττόλεμο ή δεν είχαν; Ποό ττερίττοu έττρεττε να ήταν και 
) 

ττοu ήταν) 

ΜΑΡΤΥΣ: Ετταναλαμβάνω ότι ήταν στους χώρους στρατθ)'νισμοό όλες οι 

μονάδες. Καμία μονάδα δεν είχε ττάει στους χώρους αραιώσεως. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Πείτε μας γρήγορα ττοιές ήταν αυτές οι μονάδες) 

Είττατε το ττuροβολικό. 

ΜΑΡΤΥΣ: Και το ττuροβολικό και το ττε~ικό. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Ήταν στα στρατόττεδα μέσα. 

( ΕΖ) 
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(3ΠΑ) 

1/3ΕΖ ( Ε.Σ.) 2 3 . 1 Ο. 1986 

Τα στρατόπ'ει ~fΌχέση με το σχέδιο-κι 'αυτό 
σας λέω αν μπορούσατε κάτι να θυμηθεCτε για το καθένα χωριστά1 

Στρατόπεδο,τοποθέτηση, βάσει σχεδCου_ 'af,Χαν αποστάσεις των χιλCων 

μέτρωνj Ήταν αποστάσε ις των 20 χιλ ιομέτρων, των 100 χιλιομέτρων, 

των πόσων ; Ήταν κοντάιft"ο θέατρο των επιχειρήσεων να χρησιμοποιήσω 
Ι 

έτσι μια στρατιωτική ορολογ Cα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Η Κυρήνεια εCχε ένα τακτικό συγκρότημα με 3 τάγματα. 

Οι άλλες οι μονάδες ήταν πCσω, κάτω προς τη Λευκωσ Cα, οι μονάδες 

πε[ικού. Αν εCχε και μCα μοCρα πυροβολικού επάνω, δεν θυμάμαι. 

Οι άλλες οι μοLρες ήταν πCσω. Τα τεθωρακισμένα εCχαν τελεCως διαλυ-

θε L από το πραςικόπημα. Δεν υπήρχαν τεθωρακισμένα . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : Μάλ ι στα . Καλά εγώ δεν το εςετά[ω αιJ·,6, εCναι δεδομέ ·-

νο, Αλλά ό ,τι υπήρχε, εν πάση περιπτώσει_ άλλο θέμα εκεCνο
ι 

αν ήταν ταγμένο. 

ΜΑΡΤΥΣ: Οι εφεδρεCες ήταν όλες πCσω, δεν εCχαν προωθηθεC. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ Τώρα,πεCτε μου κάτι γενικώτερο από το σχέδιο: 

Προφανώς 1 το σχέδ ι ο θα προέβλεπε ότι ο εχθρός θα επιτεθεL από θάλασ-

σα και από αέρα. Δεν υπήρχε άλλη προοπτική. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ασφαλώς. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ~Pr:~~;: Σε 
~ 

ό,τι αφορά το από θάλασσα εCχαν την ευχέρεια 

' tψf 
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2/3ΕΖ . (Ε.Σ. ) 23.10 . 1986 

ί 6 :;-
βρέθηκαν τα τμήματα εκε ί κοντά nου έnρεnε να είναι , nου nρόβλεnε 

ΜΑΡΤΥΣ : Εγώ θα αναφερθώ στις μονάδες του στρατού ςηράς . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : Προφανώς . 

ΜΑΡΤΥΣ : Ανέφερα μόνο ότ ι υπήρχε ένα τακτικό συγκρότημα στην Κυρήνεια. 

Άλλες δυνάμεις δεν είχαν προωθηθεί. 

tαι 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : Ήταν αυτέ ς 1.ιόνο. Ήταν/ το στρατόnεδό τους στη ν 

Κυρήνε ι α ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Στο στρατόπεδο, στην Κυρήνεια . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : Στο στρατόnεδό τους ήταν κι ' αυτές . Αnλώς ήταν 

στην Κυρήνε ι α το στρατόπεδο . 

Της Λευκωσίας οι μονάδες nροβλεnόταν να κάνουν άμυνα στη 

Λευκωσία , μέσα σε μια αnόβαση 1 ή στην παραλία/ Πού θα πήγαιναν αυτές ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Η κυρία nροσnάθεια του εχθρού αnό το σχέδ ι ο, είχε τοποθετηθεί , 

δεν ςέρω για nοιό λόγο , στην Αμμόχωστο και όχι στην Κυρήνεια. Και εκεί 

δα έnρεnε να ήταν και ο προσανατολισμός βασικά των δυνάμε ων. 

ΓΕΩΡΓΙ ΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Αφού το είπατε , για nε ί τε μου : Το σχέδ ι ο φάνηκε 

nως ήταν καλό στην πρόβλεψή του1 ή ήταν αnοnροσανατολισμένο , άλλα nρό -

βλεnαν κι'άλλα βγήκαν ύστεραJ 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ εnί ~μέρες το μeλeτούσα , δeν μnόpeσα = βγά~η • 
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3 / 3ΕΖ. ( Ε.Σ. 23.10.1986 

./ G ~ 
Αν και είχα κατέβει αnό το ΓΕΣ αnό το 3ο nou ήμουν χειριστής σχεδίων, 

δεν μnόρεσα να βγάλω άκρη και γι·αuτό είχα nρογραμματίσει αnό Δευτέρα 

εnισκέψεις στους διοικητές, μήnως μου το ςεκαδαρίσοuν. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Κύριε Ξαρχά, εννοώ για μετά. Δεν εννοώ εκείνη 

την ώρα . Για μετά ένα μήνα, μια βδομάδα, όσο το μελετήσατε εκ των 

υστέρων. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μετά τελείωσε. Το σχέδιο ήταν για τις nρώτες μέρες, για την 

nρώτη κρούση . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Συμφωνήσατε μα~ί μου ότι το είδατε μετά έτσι αnό ,. 

nεριέργεια. Είχε τουλάχιστον καλή nρόβλεψη ή ανάnοδα 

ΜΑΡΤΥΣ: Τοnοθετούσε την κύρια nροσnάθεια στην Αμμόχωστο, ενώ η κυρία 

nροσnάθεια των τούρκων τοnοθετήθηκε στην Κυρήνεια. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : Τώρα ας αφήσουμε τις ευθύνες. Έχει γίνει nολύ 
Ι 

κουβέντα εδ~ μέσα για τους διοικητές των μονάδων των εnί τόnοu nότε 
/ 

αμύνονται , άν nρέnει, nεριμένοuν διαταγή , κ.λ . n. Έχει nολuσu~ητηθεί. 

Εγώ αυτό nou ήθελα να μου nείτε nou είναι μια γενικώτερη κουβέντα, 
/ 

αλλά nολύ σημαντική: Πόσο εnηρέασε η διαταγή αnό πάνω1 αnό το ΑΕΔ 

δηλαδή, ότι δεν συμβαίνει τίnοτα και ότι μην ανησυχείτε , αuτοσuγκρα-

τηθείτε και όλες αυτές οι κουβέντες nou έχουν ακουσθεί εδώ μέσαj 

Πόσο είχε εnηρεάσει κάτω , ώστε να μη ληφθούν αυτά τα μέτ~; f[ 
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_4~/_3_Ε_Ζ_. _ ___ ~(~Ε_._Σ_.~) ______ _ ~ 2_3~._1_0_._1~9_8_6 ____ _ 

' 76δϊό:' ' ' ΜΑΡΤΥΣ : Νομίζω ότι βασικώς επηρεασε, ι τι ουτε επιστρατευση 

ούτε μονάδες προωθήθηκαν , ούτε μονάδες βγήκαν στους χώρους αραιώσεως . 

5;, J-τ.ι 
Αλλά ήταν και ένας άλλος λόγος , ο οποίος συνέτεινε,/είχε προηγηθεί 

το πραςικόπημα. Οι κύπρ ι ο ι ήσαν φοβισμένοι , διότι δεν ήςεραν από ποJ 

να φυλάχθούν από πίσω ή από μπρος, λόγω των δ ι αφορών που υπήρχαν 
r 

μεταςύ τους . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ Τώρα , έχουμε αυτά τα δοσμένα, γ ια να μη τα λέμε 

με λεπτομέρειες ,, τα εντελώς δοσμένα 1 εκ των προτέρων γνωστά και εκ των 

υστέρων επιβεβα ιωμένα : Οι Τούρκο ι έρχονται και σεις είπατε ότι τα ραν-

τάρ ήδη έπιαναν, αλλά και πρ ι ν απ'αυτό, υπήρχαν πληροφορ ί ες στα αρμό -

δ ια κλιμάκια, στα υψηλά κλ ιμάκ ι α , , ότι γ ί νετα ι όλη αυτή η ιστορία , ότι 

πρόκειται να γίνει επίθεση . Πέστε μου, κύριε Ξαρχά , τόσα χρόνια που 

έχουν περάσει -γιατί αν θέλετε αυτή ε ί να ι η καρδιά του προβλήματος, 

ι , 
αυτ ό ζητάμε- τι συμπέρασμα βγάζετε εσε ι ς απ'όλη αυτή την ιστορία ; 

Έχουμε τις πληροφορίες, ετοιμάζοντα ι απέναντι , ςεκινούν - μάλιστα και 

κάποια ώρα φθάνουμε στη στιγμή που ςεκ ι νούν- και εδώ τιάνω λένε σταμα-

τάτ ε , μην πολεμάτε δηλαδή τελικά. Πού έχετε οδηγηθεί τόσα χρόνια 
/ 

από τότε μέχρι τώρα; 

(Ο ) 
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ΕΖ 1/J Ο ΧΜ 23.10.86 

---------------
) Ι'Q 

Μ.ΑΡΤΥΣ: Θtt μου επι.τρέφετε να αναφaρω όη εCναι. ένα ερωτημttτι.κό 

που και εγώ έχω γιατC δεν μας αποδέσμευσαν απο το βράδυ.Εφόσον 
) 

εCχαV τι.ς πληροφορίες ότι οι Τούρκοι ετο~μάζονται γι.α απόβαση,εφόσον 

εμεCς δCναμε τα σήματα ό τι. οι. νηοπομπές εκινή~ησα1 γι.ατC δεν μας 

/ 
απf,'δεuμευσανj 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡ.ΑΚΗΣ.Το άσχημο κύριε Ξαρχά εCναι, ότι. όλοι. έχουμε ερώ 

τημα και. όλοι. οι. μάρτυρες έχουν ερώτημα.Αν κάποι.ος μάρτυρας δεν 

σtάσει, αυτό το ερώτημα απο ποιόrα . το μά~ουμε; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΕμεCς ~α κάνουμε την κρCση μας. 

(Στο σημ~Cο αυτό την Προεδρι.κή Εδ../?α καταλαμβάνει, ο Αντι.πρ6εδρος της 
• επ ι τ ρο·πης κ.ΠαυσανCας ΖακολCκος.j , 
ΓΕΩFΓΙΟΣ ΠΕΡΡΡ.ΑΚΗΣ • Εντάξει, εμεCς.Αλλϊε ·, εσεC ς κύρι.ε μάρτυς,σαν 

άν~ρωπος που τα ζήσατε τα περιστατι.κά δεν ακούσατε κάποι.α πληροφο 

ρCα,κάποι.α κουβέντα που να σας οδήγησε να πεCτε,αυτοC ήταν οι. λ0γοι.; 

Μ.ΑΡΤΥΣ: Εχω και. εγώ ερώτημα γι.ατC δεν μας επέτρεφαν τα στοι.χειώδη 
) 

μέσα αμύνης. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΊΕΡΡΑΚΗΣ. Το λογι.κό και. το στρατι.ωτι.κά σωστό ποι.6 ~α ήταν; 

Να σας έχουν δεσμευμένους; 

Μ.ΑΡΤΥΣ: Οχι.Θα ήταν να μας ενημpρώσουν νωρCτερα να κάνουμε μι.α προε 

/ 
πι.στράτευση,να προω&ήσουμε τι.ς μονάδες σε χώρους αp~/4,11εως,να προσα 

νατο~Cσουμε εφεδρεCες κλ.π 

(2~ 

http://e??t?�ttt?.??/
http://??p??.??/
http://pe??stat?.??/
http://????.??/
http://st?at?.?t?.??/
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2/30 ΧΙ\/! 23.10.86 

------·----------
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(ΠαυσαvCας ΖακολCκος) ο (tίς ΒασLλεLάδης έχεL το λ6γο. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ. ΕCπατε 6τι, δεν ευρέ~ησαv οι, μονάδες την ώρα 

της επL~έσεως στου ς χώρους αρ~)ώσεως.ΠοL6ς ευ~ύvεταL γι, αυτό και, 

γLατC δεν ευρέ~ησαv; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ανέφερα προηγουμένως δύο πράγματα. ΕCπα π ρώτον ότL έπρεπε 

να εκδόσεL ο ΑΕΔ σχετLκές δLαταγές.Εφόσοv δεν εξεδό~ησαv δLαταγές 

~α έπρεπε κάποLος ο οπΘCος ήταν δLοLκητής να αvαλάβεL πρωτοβουλCες. 
! 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ. Τα σχέδLα προέ βλεπαν 6τL έπρεπε το ΑΕΔ να δώσεL 

εντολές; Ησασταv δεσμευμένοL,η δLοCκηση του ΓΕΕΦ κάτω εvvοώ,vα υπάρ 

χεL δLαταγή ΑΕΔ γLα να βγουν OL μο νάδες στους χώρου ς α~ώσεως; 

ΜΑΡΤΥΣ : Προϊστάμενο κλLμάΚLΘ του ΓΕΕΦ εCναι, το ΑΕΔ.ΓLα να βγούv σε 

χώρους αt(ώσεως μπορούσε να δLατάξεL καL ο δLοLκητής.Τηv έναρξη του 

1 ~ S1't¼6'6U QA , , 

lι 'll'N1;L 1 .., πυ ρό τ0 ΑΕΔ. Η έξοδος των μονάδων στους χώρους αρ 'ωσεως ασφαλως 

~Ι) γC v εταL κα%ημ~pLνώς. ΚαL σήμερα μπορεC να γCνεL έξοδος σε χώρους 

rM, 
αρ ~σεως η προω%ησ1 μονάδων . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΣΙΛΕΙΑΔΗΣ.Δεύ τερη καL τελευταCα ερώτηση:Είπατε ότL δεν 

εφηρμόσ%ησαv τα σχέδLα επLχεLρήσεως στην Κύπρο.ΜπορεCτε να μας 

πείτε απο που προκύπτεL 6τL δεν εφαρμόστηκα':) 

ΜΑΡΤΥΣ: Η διοCκήση μάχη ς ήταν τελείως εκτός μάχης.Με το πραξικόπημα 

είχε τε~εC εκτός μαχης. i 
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----------
lr.2-

Τα λCγα τε-&ωρακισμένα τα οποCα υπήρχαν εCχαν καταστραφεC γιατC ήταν 

Τ -34 τ0υ Β'ΠαγκοσμCου Πολέμου ήταν απηρχηωμένα και με το χρ6νο που 
1 

μεσολα βησε στο Προεδρικό κλπ βγήκαν εκτός μάχης.Οι άλλες μονάδες 

aχαν υποστεC κάποιο τραύμα στους εσωτεpLκούς δεσμούς λόγω του πραξι~ 
ι 

κοπήματος.Έέβαια μετά μέ την εισβοΧή βγήκαν ΘL αξLωματLκοC που ήταν 
Ι 

')(f.tpακτηρLσμένοι ΜακαpιακοC και πήγαν σηfονάδες 1 αλλά δεν έπαυε να 

υπάρχεL η αμφLβολCα μεταξύ του εν6ς λοχαγού και τω ν άλλων λοχαγών. 

ΙΩΑΝΗΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΉΣ. Αντιλαμ βάνομαι, δηλαδή ότι δεν ε ~ηpμόσ-&ησαν τα 

1 
σχέδι.α επει.δή δεν υπιfιpχαν επαρκεCς μονάδες, {)χ L απο πλευ ράς αλλαγής 

) 

κατευ-&ύνσεως επLχει.ρήσεων δLαφορετι.κής μορφής απο τι. ~πpο βλεπ6μενες 

ΜΑΡΤΥΣ: Και η αλλαγή της κυρCας προσπά-&εLας παίζει ρ6λο 1 γLατC οι 

εφεδρείες ήταν προσανατολLσμένες προς την Αμμόχωστο. Με την αλλαγή 

της κυρCας προσπα-&εCας προς Κυρήνεια ήδη έπρεπε να εCχε προlδεαστεC 

το στρατηγεCο και. να τοπο-&ετήσει ης εφεδρεCες προς την περLοχή 

ΚυρηνεCας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ ( Παυσανίας ΖακολCκος) Ο κύpLος ΛLβαvός έχεL το λόγο. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΌΣ. Μόνο μCα διευκρCνLση κύρι.ε μάρτυς.Άκουσα στην 

έpωτηση την οποCα έκανε ο προηγούμ;vος συνάδελφος την απο ρCα σας 

καL την δι.κή του απορCα στη δι.κή σας απορCα ότL 
Ι 

δι.εpωτάσ-&ε καL σεCς 

< 

http://epe?.d?/
http://d?.??/
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lf :) 
, -..) 

ακΘμη γLατC δεν σας απΘδέσμευσαν.Εδώ υπαρχουν δύο ενδεχ6μενα η 

μάλλον εCναι, δεδομένα.Οι, μεν Μπονάνοι, ,Γαλατσάνοι, ,ΙωαννCδ,rδες και, 

Σί,α λένε ανεπCσημα,-&α μας πουν επCσημα 6τι, εμεCς δι,ατάξαμε και, οι, 

άλλοι, δεν εξετέλεσαν.Θα τους ακούσω. 

3σ 
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Εδω υπάρχει ένα δεύτερο 
t'f'I 

ερωτηματι κο . Οτι οι ίδιοι δεν διέταΕαν 

εσάt στην Κύnρο . Επομένως nου θα μπορούσαμε να καταλήςουμ~ σε 

nοιό συμπέρασμα; Οτι εnροδόθησαν οι διαταγές στον ~nονάνο, ή οι 

ίδιοι δεν έδωσαν διαταγές στην Kύnpo ; Ποιό αnο τα δύο συμβαί νει ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ ςέρω ότι δεν εςεδόθησαν διαταγές . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Αρα λοιnόν έχει την ευθύνη η ηγεσία των Αθηνών 
1 1 

. όι ότι δεν εnέτρεψ~ την αποδέσμευση. Επομένως μη μας λένε ότ ι 

εμείς διατάζ;αμε και οι άλλοι δεν έnραττανj' 

ΜΑΡΤΥΣ : Μα υπάρχουν χαρτιά εάν διέταςαν ή όχι . 

ΔΙΟΝΥΣ ΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Υnάρχουν χαρτιά; 

ΜΑΡΤΥΣ : Εάν διέταςαν θα υπήρχαν τα χαρτι ά. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒ~ΝΟΣ : Μα ο κ . Αραnάκης .. ~ι ο κ. Παπανικολάου ισχυρίζ;ονται 
) 

ότι προφορικά εδίδοντο οι εντολές. Εσε ίς λέ τε ότι υπάρχουν χαρτ ιά . 

ι 

Πως το λέτε ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Λέω οτι εάν είχαν διατάςει θα υπήρχαν τα σήματα. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Εάν δεν υπάρχουν τα σήματα δεν . (.;j "I.I"' ✓ ~"'-~S>':J~ . • 

για 

ΜΑΡΤΥΣ : Ασφαλώς . Διότι /ένα τέτοιο σοβαρό nράγμα δεν είναι δυνατόν 

να γίνει nόλεuος χωρίς να υπάρχουν έγγραφ1cs: , διαταγές. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ : Ευχαριστώ . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο κ. Φωτόπουλος έχει 
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ι :rr 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Ξαρχά 1 είσαστε ο διευθυντής του Τρίτου 

fnιτελικοό fρcιφεί.οu . 

ΜΑΡΤΥΣ: Για να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους διευθυντής 7Ρίτοu 
ι 

fnιτελικού fραφε!'.οu ήμουν κατά τον ΑΤΤ:τ:ΛΑ. 2 . 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οταν ςεκινήσατε και σuναν~ήσατε τον κ. Κομnό~η 

είχατε αναλάβει • 
j 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είχε φύγει ο προηγούμενος αnο τον οποίο nαραλά-

βατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν τον βρήκα εκεί τον προηγούμενο 
/ 

ο οnοί.ος είχε αναλάβει την ΕΛΔΥΚ. 

ήταν ο κ. Νικολα[δης 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είχατε διαβάσει , τα σχέδια j 

ΜΑΡΤΥΣ: Ακριβώς. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στην ουσία ήσαστε ο 0nιχειρησιακός διευθυντής 

ΜΑΡΤΥΣ: Τύποις , όχι στην ουσία. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ; Αρα λοιπόν κατάτην προσωπική μου άnοwη έχετε 
/ Ι 

μία ευθύνη ες'αuτών των καθηκόντων σας , kιότι ούτε το πρώτο ούτε 
\ 

ο(."''-! 
το δεύτερο γραφείο θα ήταν αρμόδιο για τον tfι''f-~'~"'ε,ϊ,(αγώνα , για 

τον πόλεμο. ( 

http://f?c?fe?.?u/
http://?n??.??/


468 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

3/4 (σ) Δ.Γ. 23-10-136 

Ι!t 
ΜΑΡΤΥΣ: Το τρίτο γραφεCο παίpνει ορισμένα ερωτήματα τα οποία 

' απορρέουν ατιο τ ι ς εκτιμήσεις πληροφοριών τις οποίες ~QνεL το 

δεύτερο γ ραφείο,- ~L λέει το ερώτημα; Θα επιτεθεC ο εχθρός; Αν ναι 

που και δια ποίας δυνάμεως; _Αυτό απαντάεL το δεύτερο γραφε ίο και λέει 

θα επL τεθε L οιε ί απο τότε δLα αυτής της δυνάμεως. Το ερώτημα 

γραφείο τα αναλύω και πηγαίνω την εισήγηση. 
1 

τρίτο 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ; ΕdεCς δεν είχατε καμμία πληροωορία δηλαδή. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ασφαλώς. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και , επομένως νομίζ;ετε ότι δεν έχετε καμμία 

ευθύνη. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μα ούτε και το δεύτερο γραφείο είχε πληροωορία . ότL θα επ:,τε-

θείο εχθρός εκεί 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Που αποδίδετε την καθυστέρηση του σήματος ότL 
/ 

δηλαδή υ γr:; qaφείο σας δεν έλαβε γνώση ύστερα απο μ~άμLση ϊ)ρα I αφού 

στLς 00.05 το πρωϊ έφυγε το σήμα απο το ΑΕΔ. Ήρθε σε σας . Εσείς το 

μάθατε απο τον δLευθυντή αεροποοίας στις μία και μισή. 

ΜΑΡΤΥΣ: Απο τον ~ - Καραστατήρα. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το πόρισμα το οποίο έγLνε απο τον κ. l" 
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ή αnο τον κ. Χονδρό ,nου 
Ι 

/71' 
αποδίδετε τις ευ&ύνες ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δ εν έχω υnόψη μου no~ κατέληF,ε το nόρισμα. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν σας απασχόλησε μετά να μάθετε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ έφυγα αnο ,ην Κύnρο. Οι ανακρίσεις είναι απόρρητες .Που 

νσ το μάθω εγώ nου και nοιός nήρε το σήμα τότε και τι το έκανεj θα 

ι,~ 
έπρεnε ο Αβραμίδης ο οnοίος έκανε την(ανάκριση να το βρεί και να 

Εεκαθαρίσει το θέμα. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ)κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) _ , Ο «·, Παναγ ~ωτόnοu).σς έχει το λόγο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τι βα&μό είχατε τότεj 

ΜΑΡΤΥΣ: Αντισυνταγματάρχης. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μnορείτε να μας nicίτε την εν συνεχεία nορεία 

σας στο στράτευμα; Μέχρι nότε μείνατε στην Κύnρο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 10 Οκτωβρίου έφυγα αnο τον τρίτο επιτελικό γραφείο / 

παρέλαβα ένα τω-ιτ ι κό συγκρότημα το ono ίο \Suν ·'i. 'i; ~ ~ την πράσινη 

γραμμή με την nόλη της Λάρνακας.και εν συνεχεία αnο το δεύτερο 10ημερο 

,ου Απριλίου nαρέλ~βα την τρίτη ανωτέρα1 η οnοία εκάλυnτε την πράσινη 

' ί"':d--,-γραμμή στη Λευκωσία. Ημοuν μέχΡΙ:.,.ΛΟ nρώτο lΟημερο του Σεπτεμβρίου 

τουJ75 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ : Το 1975_ιδηλαδή 

Μακάριο είσαστε εκεί; J \ 1\ Λ rU ,. ν --..,,.) \./ Ι 

όταν είχε επανέλθ ε ι ο 
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ΜΑΡΤΥΣ: Τότε παρέλαβα, c-ΠL Μακαρίου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΔΟΣ Εν συνεχεία που υπηρετήσατε)' 

ΜΑΡΤΥΣ: Στη XCo και εν συνεχεία στη σχολή nε[ικού Χαλκίδος. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΔΟΣ: Και φθάσατε στο βαθμό; 

ΜΑΡΤΥΣ: Του υποστρατήγου. 

ΛΟΣ: 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΙΑΝΑΓΙΩΤΟΙiΙΟΥ Και αnοστρατευθήκα τι; · 

ΜΑΡΤΥΣ :Τ0 1981. Απ6 εκεC δι,αφαCνεται,/ 

(c_ό_τ_ι_ε_γ_ω_' δεν είχα σχέση με το nρ.αf,ικόnημα1 διότι δεν θα μου ανέθετε. 

ο f-Ίακάριος την τρίτσ:r .ανωτέρα. Θα μου ανέθετε την τρίτη ανωτέρα έχοντας 

σχέση με το ~ραΕικόnημα; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΔΟΣ: Το αντελήφθην . Ευχαριστώ. 

http://n?.af/
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ, Kt'P ι ε Πρόεδρε, ( Ε f n ι τρέnετΕ; να κά.νω μια ερC:1τηση 
στον κύρ ι ο μάρτυρα; 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσανίας Ζα.κολίκος): Όχι ,κύρι ε Πε ρράκη. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Μία κύριε Πρόεδρε. Την θεωρώ σnμαντ ική. 
1 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Δεν nε ιρά.tε ι κύριε Πρόεδρε. Ας κά.νε ι μια ερώτηση. 

ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) : Ορίστε,κύριε Περρά.κη.Αλλά μόνο μία. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ, κ~:,ριε μάρτυς , είπατε ότι το 2ο ΕΓ δεν είχε καμιά. 

nληροωορία. Ομως εμείς εδC:, έχουμε αντίθετες καταθέσεις,ότι τουλά.χιστον 

υnτ\ρχαν nληροφορίες,όχι μόνο για την προηγούμενη ημέρα, αλλά. ένα μήνα 

nριν υπήρχαν πληροφορίε ς ακριβείς , nou πηγαίναν αρμοδίως . Και nολύ 

ακριβείς μάλιστα για το κρίσιμο 12ωρο τi 24ωρο 1 αν θέλετε, στiματα κλn. 

Μnορε ί τε να μας δC:,σετε μια εί;τiγηση I τ ί γινόταν αυτά τα στiματα; Πο ιός 

τα έπνιγε δnλαδή;Πού πηγαίναν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είnα ότι το 2ο E.r. δεν είχε nληροφορ ίε ς . Ε ίnα ότι σε μας 
i 

δεν τ\ρθαν αnό το 2ο 1: .r. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: πού nνιγrηιανε αυτά; 

ΜΑΡΤΥΣ; Οπ.ωσδτinοτε η δραστηριότητα και η παρουσία των Τοt>pκων αί;ιωμα-

τικών στην κύnρο ήτο εμφανέστατη κάδε μέρα . Προς Θεού: Και ο ι Τουρκο -

κt>nριοι τiσαν οργανωμένοι σε μονάδες τακτικοt' στρατού με Τούρκους αί;ιω-

ματικούς. Αυτά 

http://??.??/
http://???.te/
http://??.?e/
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(8 r; 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Τώρα το κρίσιμο 6ωρο , το εντοπίζω ακόμα πιο κοντά . 

Ήρθαν συγκεκριμένες πληροφορίες σε σήματα. Σε σας έφθασε κάτι από 

αυτά ; 

ΜΑΡΤΥΣ : Εγώ δεν έπαι ρνα απ 'αυτά τα στiματα . ΕγC.:1 ήμουν 3ο E .r. Τα σήματα 

αυτά πήγαιναν στο 2ο Ε .Γ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: ' Αρα τα1σr\ματα αυτό. πr\γαν στο 2οΕΓ ; 

ΗΑΡΤΥΣ: Δεν το ςέρω . Θα πρέπει να σας ενημερώσουν οι επιτελε ί ς του 

2ου Ε .~. Ο Μπούρλος έχει σκοτωθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος ): Κύριε μάρτυς τελειώσαμε με την κατά
ι 

θεσή σας . Θα παρακαλέσω αύρ ι ο το πρωt 1 μετά τ ι ς 9 1 να έλθετε εδώ και 

συγκεκριμένα στο 14 0 γραφείο να διαβάσετε την κατάθεσn σας και να την 
1 

υπογράψετ ε . 

ΗΑΡΤΥΣ : Μάλιστα 1 κύριε Πρόεδρε . 

(Στη συνέχεια αποχωρεί ο μάρτυς κ . Ξαρχάς ) . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσαν ί ας_ Ζακολ ίκος ): Θα προχωρτiσουμε με την εί;έταση 

του μάρτυρος,κυρ ί ου Συρμόπουλου . 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε , πριν έρθει ο κ . Συρμόπουλος τ ί 
ί 

./ 

έγινε με το θέμα του Παf1αt1O6,ο';J σu; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσαν ί ας Ζακολίκος ): Μάλιστα κύριε συνό.δελφε . Η πρόταση 

είναι η εί;τiς : Στις 30 / 10 ποψ~ έχετε κοινοβουλευτική 
1 L.J ]\]~ 
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t81 
Ι 

στις 10,30 οι μάρτυρες να οpχισθούν , να πάρουμε τα στοιχεία, να 

αποχωρήσουν , να τους έχουμε χάτω χαι όταν τελειώσετε να τους χαλέσουμε 

να συνεχίσουμε την εςέταση. Συμφωνείτε 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Μά.λιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζαχολίχος): Παpαχαλώ να προσέλθει ο μάρτυς 

χ~.',pιος Συpμόπουλος. 

(Στο σημείο αυτό ε ισέρχεται στην Αίθουσα ο μάρτυς χ.Συpμόπουλος) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυαανίας Ζαχολίχος ): Κύριε μάpτυς,θα παpαχαλέσω να μου 

απαντnσετε στα ερωτήματά. μου σχετιχά με τα στοιχεία τηςrαυτότητός σας . 

ΕΠΩΝΥΜΟ: Συρμόπουλος . 

ΟΝΟΗΑ: Κωνσταντ ί νος . 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Βασίλειο~. 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Κωνσταντίνα . 

ΤΟ ΓΕΝΝΟΣ : Μπαλοπο~.',λου. 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Μαυpομάτ ι Ιθώμης ~1εσσην ίας. 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1923. 

+ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 29. Αθτ\να. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Απόστρατος ταςίαpχος. 

ΘΡΉΣΚΕΥΜΑ: Χρ ιστιανός Ορδόοοςος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσαν ίας Ζα.χολίχος): Είσθε έγγαμος χ~.',ριε μά,pτυς; 

ν\~ )ϊ 1 
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ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσαν ίας Ζn.κολ ίκος ): Παιδιά έχετε ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μό.λιστα. Έχω ένα . 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Θα παρακαλέσω τώρα κύριε μάρτυς 
1 

να aέσετε την δ ε-ςιάν σας επί του Ιεροί1 Ευαγγελίου και να δώσετε τον 

νενομισμένο όρκο 1 που προβλέπει η Ποινική Δ ικονομία. Κn.ι παρακαλώ τους 

κυρίους συναδέλφους να εγερ"7οί,ν . 

(Στο σημείο αυτό ο μ&ρτυς δίδει τον ακόλουaο όρκο) : 

"Ορκ ί(:ομαι ενώπιον του Θεού να είπω ενσυνειδήτως όλην την αλή"7ειαv 

κα ι μόνον την αλήaε ι αν χωρ ίς να προσaέσω 1 ούτε να αποκρύψω τι". 
Ι 

ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ (Πnυσαν ί ας Ζακολ ίκος ) : Πείτε μου 1κί1ριε μc\.ρτυς, πότε πήγατε 

στην Κύπρο. 

ΜΑΡΤΥΣ : Τον ΣF.πτέμβριο του 1973. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας ΖακοΗκος;;): Τί. βα"7μό είχατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ήμουνα αντισυνταγματά.ρχης. Και εκεί 1 μετά από λ ί γους μήνες, 

προήχaη ΊJ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσαν ί ας Ζακολίκος;;): Από την αρχή που πήγατε στην Κύπρο , 

σε ποιά μονό.δα τοποaετηaήκατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ως Διοικη ττ\ς τη ς 4ΤΙς Ανωτέρας Τακτικής Διοικήσεως. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Μιλc\.με για την Διο ίκηση που είχε 

http://�???.da/
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ευθ~νη στην Λεμεσσό ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δύο επαρχίες την Λεμεσσό και την Λάρνακα, Αυτές nταν υπό 

τη δικαιοδοσία της 4~ς Ανωτέρας Διοικήσεως. 

/~ 
Ι 
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(4Η) 1/4 Ω (Θ.Σ.) 23-10-86 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας 
l ~ ι; 

Ζαχολίχος ) . Δεν μεταχινηθήχατε χαθόλοu 

από την περιοχή εχείνη 

ΜΑΡΤΥΣ . Όχι δεν είχα μετατεθεί . Ήμουνα uπό μετάθεση . 
ι 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζαχολίχος). Δηλαδή1 χ. Σuρμόποuλε,σε αυτή 

την περιοχή σας βρήχε χαι το πραςιχόπημα χατά τοu Μαχαρίοu χαι η 

τοuρχιχή εισβολή 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα στην ίδια. 
1 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζαχολίχος). Μετά το πραςιχόπημα χάνατε 

χάποια αναφορά για τα γεγονότα της Κύπροu 1 όπως έχαναν χαι άλλοι 

'·σuν6.δελφοί σας όταν επίστρJψατε στην Ελλάδα η οποία - πι::;\Wτφφανές-
/ / 

δεν φέρει χαμία ημερομηνία 

ΜΑΡΤΥΣ . Μπορεί να το !;έχασα, πάντως έγινε στη Λάρισσα . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζαχολίχος). Είναι 13 φύλλα χαι uπογράφετεu 

από σας . Θα σας επ ιδ:"t~91:θε ί για να μας ~είτε - απλώς χαι μόνο ΟΝ 

είναι αυτή χαι αν την αναγνωρίζετε . 

( Ο γραμματέας επιδειχνύει την παραπάνω αναφορά στον μάρτυρα). 

ΜΑΡΤΥΣ . Αυτή είναι 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζαχολίχος). Επομένως γνωρίζετε χαι επιβε- ' 
ι 

βαιώνετε το περιεχόμενό ται,ς 

ΜΑΡΤΥΣ . Μπορεί ίσως να έχω χάνει χανένα λαθάχι σε μέρες, ώρες χ.λπ. 

http://?.?p/
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος 
/ ,t2 Jr 

) . Πότε φύγατε αττό την Κύτιρο1 

κύριε μάρτυς 

ΜΑΡΤΥΣ . Λ ί γες μέρες μετά την τουρκική εισβολή . Δεν θυμάμαι ακρι-

βώς τώρα την ημέρα 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος). Μετά την αποχώρησή σας αττό την 

Κύττρο σε ττοιές μονάδες τοποθετηθήκατε εδώ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Όταν ήλθα εδώ στην Αθήνα,κατά ένα περίεργο τρόττο ήμουν 

υττό δυσμένεια και τοποθετήθηκα στην ιστορία στρατού 'Οταν το 

είδα αυτό εςεμάν~v και εφώναζα, γιατί εκεί βάζουν αυτούς ττου είναι 

τρόττο τινά για διώςιμο . Αντέδρασα τιάρα ττολύ γιατί το θέωρησα ττολύ 
) 

δύσκολο για μένα 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος). Πότε αττοστρατευθήκατε 

ΜΑΡΤΥΣ . Το 1975 , το καλοκαίρι νομίζω . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος). Με βαθμό ταςιάρχου σαν αττοστρα-

τ ευτικό βαθμό 

ΜΑΡΤΥΣ . Εμείς τότε τιροαγwμεθα και μετά αττοστρατευόμεθα . Τους 

λέγαμε μίνι ταςίαρχους . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζακολίκος). Κύριε μάρτυς στο ττρpςικόττημα 
Ι 

κατά του Μακαρ ίου είχατε καμία αναμειςη; 

ΜΑΡΤΥΣ . Καμιά ούτε γνώση , ούτε πληροφορία , ούτε διαταγή . Καμιά, 

),':J;,J) ✓ 1 
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3/4 Ω 

Αντιθέτως 
Ι 

όπως θα 

(Θ . Σ.) 23 -1 0-86 

<=' 'δ/,J~ , , , 
bερετε την ι ι περιπου ωρα που εκει γινοταν 

1 

το πρα!;ικόπημα , εμάς στην Ανωτέρα1 που συνεχίhαμε τα κανονικά 

μας καθήκοντα μας κτύπησαν στρατεύματα επικουρικά και η αστυνομία 
1 

n<IIU ήταν απεναντί μας στα 100 μέτρα, μας συνέτριψαν , μας σκότωσαν. 

Σκότωσαν τον ταγματάρχη Ζερβό , τον ε!;ετέλεσαν τσάμπα και βερεσέ1 

και τον ταγματάρχη Γιαννάτο τον τραυμάτισαν όταν βγήκε στο παράθυρο 

να δει τι τρέχει Δεν είχαμε ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας1 γιατί δεν 

το θεωρούσα σκόπιμο να ασχοληθώ με μέτρα ασφαλείας ένιa.W"~της αστυ-

νομίας~ήταν απέναντι . Και μας κτύπησαν αιφνιδια-

τικώς , αναιτίως αλλά και ασκόπως . Γιατί ο λόχος διοικήσεως που 
1 1 

υποστήριhε την 4η Ανωτέρα που αποτελείτο από 30 άνδρες με διάφορες 
ι 

ειδικότητες , έμενε μέσα στην αστυνομία . Εκεί ήταν τα καταλύμ-

ματά τιW;, η αποθήκη με τα πυρομαχικά~ , τα όπλα τiΡΙ,ς, τα πάντα 

και έρχονταν με τα μολύβια τους το πρωί ' και γράφανε . Ακόμα δεν 

μπορώ να ε!;ηγήσω γιατί μας κτύπησαν,Wαι τόσα χρόνια ψάχνω στις 

αγρύπνιές μου την νύκτα να βρω γιατί μας κτύπησαν . Δεν είχαμε κα-

λόγο να ασχοληθούμε με πραΕικοπήματα και τέτοιες αηδίες . 
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~/sz ·---~~~~--- ~~ ~~ ~ ~ ~~-
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) Τα γνωρ ί ζουμε αυτά τα έχετε καταθέ 

σει . 

πείτε μου κάτι άλλο : Είχατε εμπλακεί καθόλου στις εnιχειρήσεις 

1 
κατά των 1ούρκων στο θερετρο της απόβασης , σε εκείνο το μέτωπο ; 

Ε ί χε καμια εμπλοκή η μονάδα σας ; 

ΗΑΡΤΥΣ. Εννοείτε στην περιοχή Κuρηνείας; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παuσανιας Ζακολικος) Κuρήνειας και μετέπε ιτα . 

f1ΑΡΤΥΣ. Όχι αλλά αποστείλαμε 4 τάγματα πεζικού επιστρατεύσεως . 

r,J;, /-= 
Pvρfttr ~ Ενισχύσαμε ~ .,,u1ωτέι;,α, 
Υ,ιι~ )ι.{~ "" 
\U-\\"fρ ί,'1-1 i, ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παuσανίας Ζακολίκος) Εσείς δεν πήγατε)· 

ιι_-'(01 (C.( '?J 
~ ΜΑΡΤΥΣ . Δεν πήγαμε καθόλου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παuσανιας Ζακολικος ) Δηλαδή , τις όποιες επιχειρήσεις 

κάνατε εσείς μετά την τοuρκική εισβολή ήτανεκκα&άριση των θυλάκων 

γύρω από τη Λεμεσό . ' 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλιστα. Όλη τη Λεμεσό . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παu σανίας Ζακολίκος ) 

έγι νε στο μέτωπο της απόβασης . 

ΒΑ.ΡΤΥΣ . Εκ πληροφοριών . 

Άρα δεν έχετε αντίληψη του τι 
Ι 

Πληροφορ ί ες δεν μας χρειάζοντα ι 
J 
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έχουμε άλλους να μας τις πουν. 

πείτε μου κάτι άλλο τώρα: Στην έκθεσή σας εκείνο που μου κάνει 

εντύπωση είναι το εςής. Λέτε: "Μεγίστη δυσχέρεια εγγί(:ουσα τα όρια 

της δολιοφθοράς προεκλήθη εκ της ανωνύμου και πιθανώς δοθqίσης ανευ-

θύνως από του ραδιοφώνου εντολής γενικής επιστρατεύσεως και διαταγής 
/ 

όπως άπαντες οι έφεδροι προσέρχονται αμέσως εις τας μονάδας επιστρα 

τεύσεώς των". Και εςηγείτε τι έγινε απο κει και κάτω. Κομωού[:ιο. 

Αυτή την ανακοίνωση στο ραδιόφωνο για επιστράτευση δεν την 

έβγαλε κάποιος διοικητής; Δεν την έβγαλε ο Γεωργίτσης; Δεν την έβγαλε 

κάποιο όργανο . 

ΜΑΡΤΥΣ. Βεβαίως θα εδόθη κάποια εντολή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) Ποιός την έβγαλε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Ποιός , δεν ί';έρω. Άκουσαν το ραδιόφωνο-δεν το ά,ιουσα προσω 

που έλεγε: 

~ r όπλα να 

"Όλοι οι ε;,ιπαιδεu{}έντες και δ~fμ~να φέρουν 

Οπ.ότε εμεί~ι' ~ 1 .600 π6.νε στις π.λησιέστερες αρχ_ές". 

'δ1~~ .. c\~ t 0',01κ~ι ήλθαν 16.000 με τα αυτοκίνητά τους -όπως είχαν οι Κύπ.ριοι\ r--"'\ ,,.._ \J. 
~4i t,1,ι:~' 
~ Ν: κατέκλυσαν τα π.άντα δεν μπορούσε να περάσει μύγα . Χρε ιά.στηκε τότε 

.ιr)jJΙ-ψ,11 
ι.L- i να αποφασίσουμε τι να κάνουμε. Να δημιουργήσουμε εμπειρι,ιώς σημεία ... 

~ί,~ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολ ί κος) . Κύριε μάρτυς) για να μη φάμε το 

χρόνο 

β 

μας . Ξέρουμε 

Ίl&Ψ 
τι έγινε Εγώ ρωτάω 

./ ~ 

το~ς: 

Υ~ 

Δεν (:ητήσατε επιβε 

http://p6.?e/
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3/J Ζ. Μ . Α: 23 .1 0.86 
---------------------------

βα ί ωση αυτής της τόσο σοβαρής εντ!λ~;tκεστήκατε δη λαδή σε 
,) ~ 

μ ια 

προβοκάτσια πιθανόν από ραδ ι οφώνου εσε ί ς ο δ ι ο ι κητή ς ; 

Δεν κάνατ ε ένα σήμα " έχουμε επιστράτευση, δεν έχουμε "; Ανοίί;α 

τε κάπο ι ο ραδιόφωνο αnλώς ; 

ΜΑΡΤΥΣ . Κα ι να 6ητούσαμεJκύριε Πρόεδρε , επ ιβ εβαίωση δεν είχε καμια 

αΕ ία;,t,ιυτο ί ε ί χαν έρθε L . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος ) . Είχε γίνει το κακό δηλαδή. 

ΜΑΡΤΥΣ . Ναι , είχε γίνει . Δεν μπορούσαμε να το λύσουμε . 

Αν θέλετε να πληροφορηθείτε nώς έγινε αυτή η αποκέν τρωση σας 

λέω ότι κατόπιν σκέψεως έβαλα γραφε ία εδώ εκεί κ ι εκεί και έδινα 

Ι 

---\r r ~.JM 
{ S\~ J~,... Τους έδ ι ωχνα αμέσως κα ι δε φεύγανε . "Όχι δεν φεύγουμε θα μας nάνε 

~'\~.~ \>-ι~ <Ι.,Ι\λ στρατοδ ι κε ί ο ". "Βρε φευγάτε" τίποτε. Τους έδινα nρόχε· ι ρα απολυτήρια 
'ί-1'~ λιι:1S'?7 J 

ιι μ, γcα να φύγουν ο, ns p, σσότspοι σιγά -σιγά μέ= στι ς πολ ύτι μeς ώp, ς γ ια 

απολυτήρια εως ότου να κρατήσουμε τι ς δυο τ ελευταίες τάεεις . 

{). ~ να μnορέσου~(- να κυκλοφορήσουγ.,ι-[ _. 

~IJ/ ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσαν ί ας Ζακολίκος ) Πείτε μου κάτ ι άλλοJκύρ ι ε μάρτυς, 

Αnό το ΣΑΚ , από το Σχέδ ι ο Αμύνης ~ύnρου , η αποστολή τη ς 

/_ 

μονάδας σας ήταν ο ι θύλακες; 

t1ΑΡΤΥΣ . Ο ι θύλακες ήταν αnό τον καιρό της ειρηνης. Ήταν πολεμική 

\ 
αποστολή . Περίσ~fGη των τουρ1ι L κών θυλάκων στ L ς: 

~~v 
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1? ο 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Λέω κάτι άλλο: 

Υnήρχε,~να σχέδιο αμύνης Κύπρου ... 

ΜΑΡΤΥΣ. Υπήρχε ένα σχέδ ιο nου αν γινόταν κάτι1 έnρεnε να σπεύσουμε 

ι 
για να αnαλειψουμε τους δύλακες τους τουρκικούς και τις εστίες . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) Ηάλιστα. Πείτε μου το ε[;ής τώρα: 

Πήρατε εντολή " εφαρμόσατε σχέδιο ΑΦΡΟΔΙΤΗ'Ί ή οnως το ονομάζ,ατε και 

εnιτεδήκατε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Βεβαίως. 

ΠΡΟ~ΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Πήρατε έγγρα<90 εντολή τέτοια; 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι, τότε δεν λειτουργούσαν τα έγγραφα. Δεν υπήρχε εnικοινω 

νία με τη Λευκωσία . Οι 1ούρκο ι είχαν την Κοφίνου και είχαν κόψει 

το δρόμο. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Ούτε τηλεφωνική; 

ΜΑΡΤΥΣ . Τηλεφωνική δεν υπήρχε την ημέρα του nραςικοnήματος και την 

επομένη. Ούτε τηλεφων ική 1ούτε δ ι'ασυρμάτου/ούτε τίποτε άλλο . 

Βάλαμε εμείς εκεί να δούμε τι γίνεται και τους εφεδρικούς και τους 

πολεμικούς κώδικες για να πιάσουμε . Δεν nιάναμε καδόλου. 

Δεν ςέραμε δηλαδή τι γίνεται.Ο,jτε εντολή πήραμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Άρα}να συμπεράνω ότι εσείς κινη_ 

δήκατε βάσει των σχεδίων για τους Τούρκους. 

Q lJΨ / ~ 
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JV 
ΜΑΡΤΥΣ. Βεβαίως για τους Τούpχους. Αλλά επενέβησαν οι Εγγλέί,οι ... 

) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζαχολίχος). Αυτό ήθελα να σας nω. 

Λέτε στην έχθεσή σας ότι αχpιβώς αnό τις ενέργειες εχχαθάpισης των 

θυλάχων δημι ουργ ήσατε ορισμένα προβλήματα με τους Εγγλέζους. 

σχέδιά σας δ εν npοβλεnόταν ότι θα ιδημιουργούντο αυτά 

Ι 
(38) 
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ΜΑΡΤΥΣ . 
ι9λ 

Όχι, δεν προεβλέπετο κhθόλου . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος) . Γιατί; 

ΜΑΡΤΥΣ. Γιατί αυτοί που κατήpτισαν τα σχέδια, δεν έβαλαν αυτόν 

τον φοβερό παράγοντα, ότι θα μας κάνουν τελεσίγραφο οι Εγγλέζοι ... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος )' . Ηα , αφού είχατε 3 . 000 Εγγλέζους 

στους θύλακες μέσα. 

ΜΑΡΤΥΣ. Είχαμε πολίτες Εγγλέζους . 

ΗΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Μα γι'αυτό ακρ ι βώς~ 

ΜΑΡΤΥΣ . Αυτοί ήθελαν τώρα να τους πάρουν , φαίνεται για να μη σκο-

τωθούν ... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος) . Δεν ήταν λογικό αυτό που ήθελαν 

ο~ Εγγλέζοι, να πάρουν τους πολίτες τους; 

ΜΑJ?ΤΥΣ. Όχι, δεν ήταν . Γιατί τους αφήναν εκεί , αν νομίζαν 

Αυτοί άλλωστε είχαν πληροφορίες, ήςεραν, κατά τη γνώμη μου χωρ ί ς 

να ε,μαk βέβαιος, περίπου τί γίνεται. Γιατί με σταμάτησαν την ώρα 

που επετιθέμην κατά τοv Τοvpκικού θύλακος με τελεσίγραφο του 

στρατηγού Μπάτλερ ότι " Ή σταματάς αμέσως , ή σοv επιτίθεμαι με 

αεροπορCα , τανκς, πυροβολι,:ό κα.ι · · όλο. τ ' άλλα"j 

Κα~ ενώ ήμουν ακ~λυπτος κατά εκεί, δενείχαμε καιδυνάμεις 

στην Κύπρο( τ ί ποτε. 

Q{ι/ 
Σκεφθείτε ότι το τάγμα Λεμεσού που λέμε είχε ' ) 

ιύ; 
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/?J 
130 άνδρες. Αn'αυτούς, βγάλτε 20 απώλειες σε άδειες,, νοσοκομεία 

κ.λn. 'Γο μέγιστο μέρος είχε την nερίσχεση των δυλd.κων και εστιών 

των Τούρκων. Και έμεναν οι μάγειροι, οι αγγελιοφόροι. Δεν είχαμε 

δυνάμεις. Να nείτεότι είχαμε τάγμα ελληνικό! Ούτε αςιωματικούς 

Έλληνες είχαμε. Και τα όπλα που έπαιρναν, που έγινε η αφορμή όλης 

+ αυτής της ταραχής/ που κλέψανεnροηγουμένως, nουγράφω εκεί ... 
Αφού ο αΕιωματικός μόνο διοικητής ήταν. Διοικητής, αν είχε και 

κανέναν. Όλοι οι αnοδηκάριοι , λοχίες επιλοχίες, ανδυnολοχαγοί, 

όλοι ήταν Κύπριοι, οι οποίοι , πού ςέραμε εμείς, πού και σε nοιό 

κόμμα ανήκοyν, 

Ο nληδυςrμός εκεί tβρίςrκετο σε εμφύλιο πόλεμο . Ano την πρώτη 

μέρα που κατέλυσα στο !Ξενοδοχείο στην παραλία της Λεμcσού, τη νύχτα 

έντρομος σηκώδηκα r. γιατί ακουγόντουqαν εκρήςεις. Όχι όπως εμείς 

εδώ καμ~ά εκpηςο6λα στη χάςrη και qτη φέςη. Εκpήςει ς, 25 τη νύχτα ! 

~ηκώνομαι και ρωτάω τον ςενοδόχο: Τί γίνεται, πόλεμος γίνεται; 

Και μουλέει 'Ά 1 κοι,μήQΌυ ήσvχος, εδώ αυτά τα έχουμε καδημεpινά." 

Κάδε βράδυ , εκτός εί;α,ιρέςrεων, Τότε ανησυχούσαμε nιά όταν δεν 
/ 

' 
γ ινόταν καμ(α έκpηςη και λέγαμε "Τ~ ςrυμβαίνει;". Κάδε βράδυ σκά-

Εμε(ς δε, η εδνική φρουρά 1 nροQΠαδούσαμε να καδήσουμε επί 

http://?.?n/
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lf {f 
σχοινίου ακροβάτου. Ούτε από εδώ,ούτε από εκεί. Τί θέλουν τούτοι 

οι άνθρωποι; Τί διάολο μας φωνάζ;:ουν εδώ πέρα; Ειλικρινά σαςλέω . 
/ 

κύριε Πρόεδρε, όλοι οι αξιωματικοί ήθελαν να φύγουν το συντομό-

τερο. Ήταν οικογενειάρχες, επαγγελματίες. Τί ήθελαν και έμπλεξαν 

μέσα σ 'αυτόν τον fζυκεc~να; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζα~ολίκος). Μισό λεπτό . Οι περισσότεροι συν~-

δελφοί σας, σαν ένα λόγο για το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, 

ανέφεραν ότι ήταν η απόφαση του Μακαρίου να φύγουν οι Έλληνες 

αξιωματικοt, Σεις μας λέτε εδώ ότι όλοι θέλατε να φύγετε.Ποιό 

απ 1 τα δύο ε(ναΗ 

JVJAPTYΣ. Και αυτό, το γράφω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ {Παυσανίας Ζακολίκος) . Σύμφωνοι . ' Ομως, εσείς λέτε: 

"#α,κάρι να, φεύγα.με" . Οι, άλλοι, μσ,ς λέγανε ότι επειδή τους διώξανε 
) / 

κό.να,νε το πραξικόπημα, 

ΜΑΡΤΎ-Σ, Ορκ,στηκα, να πω την α,λήθεια και να, είστε βέβαιος ότι θα 

πω 6,τ~ξέρω, οότε λιγότερα ούτεπερισσότερα . 
/ 

Μέχρι 2 μηνες νωρίτερα, ττηγαίναμε μια χαρά . Όλοι μας 

C.'(σ.τtοόσαν. Και εδώ που τα λέμε, όλος ο κυπριακός στρατός φόραγε 

το πουλ ί της επαναστάσεως, Παντού ήταν τα πουλιά κρεμασμένα 
' / 

δεξιά κα ι αριστερα. Σε πανηγύρι.α σε γιορτές ερχόταν όλο το επίσημο 
Ι 

κράτος. Δεν είχαμε αντίδραση πουθενά. Η μόνq αντίδραση, ξέρετε 
α .J1 .ι,ι f' _;,,( 

http://fe??a.�e/
http://??.?a/
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ττοιά ήταν ; Και δεν θα την ττιστέψετε, κύριε Πρόεδρε. Ότι στους 

τοίχους όλη τη νύχτα ήταν γραμμένα 11 1i'άτω η χούντα , Γρίβας Διγενής" . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσαν ίας Ζακολίκος). Μττλέςαν τα ττουλιά. 

ΜΑΡΤΥΣ. Και . όταν ττρωτοττήγα, είττα : ·· Τί γίνεται εδώ μέσα; Ποιός 

. ε ίνα ι με ττο ιόν ; · Δεν ςέραμε τί γινότανε . 
/ 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος }Ό Πείτε μου τώρα κάτι άλλο ουσιαστικό. 

Αττό την ώρα ττου σας έστε ι λε το τελεσ ίγραφο ο Άγγλος στρατηγός , 

τί ενέργειες κάνατε εσείς ; 

ΜΑΡΤΥΣ. Αμέσως δ .ιέταςα στάση. Έστε ι λα δηλαδή αγγελ ιοφόρους, με 

αυτοκ ί νητα να τους ττουν:"Σταματ~στε, μην κουνιέται κανείς. Εκεί 

Τίού είστε . ούτε βολή, ούτε τίττοτε ". Και δεν ττέρασε μισή ώρα , τα 

είχαν έτοιμα, με χιλιάδες ταςί , αυτοκίνητα κα ι τρακτέρ, κατόρθωσαν 

ττήραν και τον τελευτα ί ο Άγγλο και τους ττήγαν μέσα στις βάσεις 

καθυστέρησαν μέχρι τις 8.oo·f 
ττροϊστάμενό σας ; 

Γι 'αυτή την ενέργε ι α , ττήρα τηλέφωνο το ΓΕΕΦ και είττα ότι; 

Εγγλέ~οι μου κάνουν αυτό .Τί να κάνω~ Μου έταςαν προθεσμία μία 

ώρα.k'αι μου λένε: ."'Αστους ,τί να κάνουμε ;". ; ..,,μασταν σε αδυναμία 

να αντιδράσουμε . 

( 4ΒΑ) 

http://8.oo/
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκοςf. ~Τ€.οτα άλλ°ικύριοι συνάδελφοι. 
Θέλει να κάνει κανείς ερώτηση; 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΔΗΣ ΠΑΥΔΙΔΗΣ. Κύριε Πρόεδρε 1 nαρακαλώ το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Ορίστε 1 κύριε Παυλίδη. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΔΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ. Κύριε μάρτυς)nόσο μείνατε τη Λεμεσσό ως 

Διοικητής της 4ης ανωτέρας τακτικής διοικήσεως; 

ΜΑΡΤΥΣ. Έμεινα από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούλιο. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ . Πότε επρόκειτο να μετακινηθείτε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Τότε. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ. Πότε ακριβώς; Πέστε μου ημερομηνία. 

ΜΑΡΤΥΣ. Την ώρα εκείν vι που έγινε το nραςικόπημα)nήρα τηλέφωνο 

είχα μαkέΨει τα πράγματά μου-στο επιτελείο και είπα ότι θέλω 

αύριο άδεια να βρώ ένα σπιτάκι. Και σκεφτόμουν την άλλη μέρα το 

απόγευμα να υπογράψω το πρωτόκολλο. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΔΗΣ ΠΑΥΔΙΔΗΣ. Στις 15 έγινε το nραςικόπημα. Εσείς στις 15 

επρόκειτο να μετακινηθείτε; 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι. Θα πήγαινα στην Λευκωσία. Ζήτησα για την επομένη. 

Εν τω μεταςύ ενημερωνόταν ο Ρόσης. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΔΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ . ο αντικαταστάτης σας. 

ΜΑΡΤΥΣ. ο κύριος Ρόσης ενημερωνόταν επί των πολεμικών σχεδίων κλπ. 

(ΜΝ 
/~ 

! 
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Και σκόπευα εγώ να πάω αύριο υπογράψω τα πρωτό-

κολλα και μεθαύριο να φύγω. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ. Τί ώρα εςεδηλώθη το πραςικόπημα; 

ΜΑΡΤΥΣ. Στη Λευκωσία δεν ςέρω ακριβώς γιατί δεν μπορώ να είμαι 
) 

βέβαιος. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ. Εμείς ςέροuμε ότι ήταν στις 8 η ώρα το πρω'ί 

άς πούμε. 

ΜΑΡΤΥΣ . 'Ας πούμε 8 .10' . 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ. Ήσασταν στο στρατηγείο εκείνη την ώρα το 

πρωί. 

ΜΑΡΤΥΣ. Είχα πάει στις 7.55Ίέπινα τον καφέ μοu . \-1;,.,t'•"έφερε ο uπα-

σπιστής να δώ τα εισερχόμενα χαρτιά.Την ώρα εκείνη λοιπόν που έπινα 

1\ 
τα καφεδάκι μοu 1 κτuπούσαν οι σειρήνες. Λέω;Τί τρέχει; Πρω'ί-πρω'ί 

1 ι ι 
κ~οuν δοκιμές; Και πήρα την αστυνομία απένταντι και λέω δώσε μου 

τον διοικητή μου. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ. Τί ήταν απέναντι; 

ΜΑΡΤΥΣ. Ήταν η αστυνομία. Ήταν ένα τεράστιο κτίριο αποικιακού 

ρυθμού 3όροφο με y-nεζ;εστενvι' στη μέση ανοικτό. Αυτοί είχαν βάλει 

παντού τσιμέντα και τα είχαν οχυρώσει. Και εγώ έλεγα1 αφού οι Τουρ-

κοι είναι κατά κεί 1 τί κάνουν 

::;ιιμ/ 
προς τα δώ. 

/ 
fu; 

Δεν πειράζ;ει όμως η uπη-
1 
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ρεσία μας έταςε εδώ . ' Ενα φανταρl~f είχαμε στην Πύλη τον . Κακογιάννη 
.,1 

τον εγγονό του Σέρ Κακογιάννη 1 άν έχετε ακούσει 1 ο οποίος σώθηκε) 

διότι έπεσε κάτω στη γή και δεν τον γά~ωσαν οι σφαίρες. 

, ι 

Αοιnόν nήρα και μου είnε μάλιστα να μιλήσεις με τον διοικητή 

μου ί με τον οποίο είχα σχέσεις 1 ενημερωνόμασταν . Την προηγούμενη μου 

έλεγε ότι οι Τούρκοι είναι σε πλήρη εnιστράτεσυη)έχουν βγάλει τα 

όnλα τους τα έχουν στον κήnο της Μαρίας κλn. 'fην ώρα εκείνη στάθη-
1 

καν 6 αυτοκίνητα με εnικουρικούς 1 αυτούς nου φορούσαν τους μαύρους 

μnερέδεςiμnροστά 1 με ανοιχτά αυτοκίνητα 1 και βγήκαν ταυτοχρόνως στα 

παράθυρά τους τα οχυρωμένα και στις ταράτσες και παντού και μας 

άρχισαν ένα φοβερό μnαρά~ nου κατέστρεψαν τελείως το κτίριο. Μέσα 

στο γραφειο μου δεν έμεινε τίποτα. Οι σφαίρες πέρασαν αnό κάτω και 

κατά nερίεργον τρόπον δεν με κτύπησε καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) . Οι επικουρικοί είχαν πουλιά στους 

μπερέδες; 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι. Αυτοί είχαν της Κύπρου. Δεν θυμάμαι ακριβώς τί είχαν. 

Και όλα αυτά άρχισαν αnοτόμως μετά nου έκλεψαν τα όnλα στην Παφο. 

Κα ι στην Sη ανωτέρα της Πάφου στις 8 η ώρα το nρωί;nιάσανε τον διοι -

κητή Γραβάνη)nου έπινε τον καφέ του στο καφενείο) πολίτες ένοπλοι 

και τον έσυραν και τον πήγαν υnό την απειλή των όπλων και του • 
n ~ jl ειnαν 

ι/ιΨ~ Ρ1 
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Ιf? 
παρέδωσε. Και παρέδωσε τη μονάδα και ανέλαβαν εκείνοι. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΔΗΣ ΠΑΥΔΙΔΗΣ. Εκεί έγιναν κάποια επεισόδια. Σας συνέλαβαν/ 

τους συλάβατε τί έγινε ακριβώς; Σας συνέλαβαν; 
λ ι 

ΜΑΡΤΥΣ. Και εμένα. Όλους. Όnως μας nήγα ι ναν οι Τούρκοι στη 

~~\~-
ΣμύρνηC(τσι έγινε. Μας πήγαν επάνω και φώναtαν -ευτυχώς μας nή-

1 
γαιναν δύο λοχίες- 1ιρύγετε αnό μπροστά να τους καθαρίσουμε τους άτι-

, , /! 
μους τους ελλαδιτες καλαμαραδες. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΔΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ . Εσεις πάντως ςεφύγατε, δραnετεύσατε. 

ΜΑΡΤΥΣ. Όχι δεν ςέφυγα. Ορμούσαν επάνω μας να μας κατασnαράςουν. 

Εκει nου μας nερνούσαν1 βλέnω μία ταμπέλα διοικητής. Ανοίγω την 

nόρτα και μπαίνω μέσα . και λέω: "Γιατί κύριε Κυριακίδη μας κτυπάς; 

Η Ελλάδα θα σε τιμωρήσει nου ' .nάνεις ένα τέτοιο έγκλημα". Στην 

αρχή νομίσαμε ότι ήταν οι Τούρκοι. Μετά λέγαμε ότι nάνε να μας 

πιάσουν για τις 20 Ιουλίου. 

Ί 
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2,&() 

-~-Ίότε μάθαμε μέσα στο γραφεί.ο του διοιΗητού της; Αστυνομικής 
+-

Διεύθυνσης Λεμεσσού που εί.ναιμί.α μεγάλη δύναμη μάθαμε ότι θα Ητυπά-
/ 

με γιατί. λέει γ ι,ατί. κτυπάνε και, οι, άλλοι, στην Λευχωσί.α . Κα ι,, του 

λέω βρε αδελφέ μου ·, Ητυπάνε οι, άλλοι, στην Λευκωσί.α , αφού βλεπει,ς; 

ότι, εμεί.ς; εί.μαστε γυμνοί. , δενέχουμε κανένα μέτρο ασωαλεί.ας;, Τα όπλα 

των στρατι,ωτcδν μας είναι, μέσα στην Αστυνομί,α για ποι,ο λόγο μας; 

Ητυπάς; Μετά όμως το τάγμα που ήταν σε 5 χι,λι,όμετρα μαΗρυά όταν 

εί.δε Ηαι του τηλεφωνούσαν και, οι πολί.τες; κrι;υπάνε την ανωτέρα έστει, 
/ 

ένα αυτοΗί.νητο , πήyαι, νε Ηάτω 

-1-

k. fι)~ " \:J στην ανωτέρα 

~q\1") σή τηs. 
γ ί.νεται,, να τεθεί στη διάθε -

. .r~ i 
Ήλθε λοι,πόν το αυτοΗί.νητο, οι, φαντάροι, b-- Ε ιιοόοαν, μόλι,ς 

ο 'l(1. jp. 
~ςvJ φθάνουν μπροστά στην ανωτέρα έτσι, αφύλαΗτα τους; αρχίζουν με τα πολυ 

fvt:ι,i~!-Jβ,9λα, τους; δι,έλυσαν τους; Κύπρι,ους;. Και, έναν ανθυπολοχαγό τον 
\ ·1 . .C-· \ ~ ~~J 

~> (>ί,(\,'.-\:~ 
\ fV( 1 \ ΗαΗομοί,ρη τον Αγι,ομαμίτη, έτσι αγραμματούλης ήτανε αλλά εν πάση 

·k ,...... ; 

~ περcπ,ώοsc ήταν ανΟυπολοχαsόc , ,ον κτόπησαν =nν κοcλcά κοc uετά 
ow-1 έμαθα στο νοσοκομείο cτ ι είχε παρα φύσει, έδρα, δεν ι=έρω αν !:ει. 

Αυτό ήταν το γεγονός . Μετά όταν άρχισε το τουφεκίδι, από εδώ Ηαι, 

από εΗεί λέει. 1 τι. θα γί.νουμε τώρα. Λέω δεν F,έρει,ς που πάμε; 

Βγάλε με έςω .f(αι, να δείτε πως βγήΗα. Λέει 

;;iW .J2Yl 
+ όχι εσεί,ς , θα στεί, -

http://as?a?e?.a?/
http://e?.de/
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~ο/ 
λουμε τον Ανδρουλάκη, τον ταγματάρχη Ανδρουλάκη. Του δίνουν 

έναν τηλεβόα , βγαίνει έf,ω και είπε : προσοχή-προσοχή , έρχομαι 

κατ'εντολή του συνταγματάρχου Συρμόπουλου, να σταματήσει το πυρ . 

Πού να ακούσουν οι φαντάροι, οι φαντάροι οι Κύπριοι εννοώ . ~ίσω 

άτιμε · , θέλουμε τον συνταγματάρχη . Γ ιc.τί εμένα μ1αγαπούσαν, ήμου, 

επιεική ς , τους εδεχόμουν, γιατί δεν _μπορούσε να υπάρχει πειθαρ -

χία εκεί , ότιως στην Ελλάδα,. τιου για ψύ:,q.ου ττήδημα έχουμε ε 4ήμε -

ρη κράτηση, δεν είχαν υτιοδομή πειθαρχίας .,: ότιως εμείς, που το 

τιαιδί προτού τιάει στρατιωtης έχει τη μισή τιειθαρχία ~ου λέει 

ο τιατέρας του , ο θείος του, i:, εν λέμε στο στατό όχι. 'Ηρθs μέσα 
>) 

κάτωχρος ο Ανδρο;;λάκη ς και λέει θα με σκοτώσουν , δεν με δέχον-

, , , , , ά v β , 
ται . Θελουν τον συνταγματαρχη . Με-τα ατιο ωρα αναγκ στηκα και. γη-

κα. Και μόλις βγήκα και sίττα εδώ συνταγμά~χης Συρμότιουλος, κόκ, 
C:l<>ύ-Jvv, 

καλο να μη πυροβολ~~ιδιά , κόκκαλο όλοι . Πήγα λοιπόν εκεί πέ-

ρα και είχαμε συμφωνήσει , μόλις θα αποσυρθώ στη γ ραμμή της λεω-

φόρου Μακαρίου στα βόρεια προάστια της τιόλεως , να αφήσουν και 

τους άλλους αςιωματ ικούς. Αμέσως λοιτιόντους αποσύρω, εκτός βολής 

και τους έταςα εκεί στα φυλάκια ώστε να έχουν και τιλευρικώς 

τον τουρκικό θηλακα, διότι ήταν αποστολή ττερίσχεσης 

http://?c.t?/
http://q.??/
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του τουpκικού, δηλαδή ούτε ο Θεός 

να την αλλάςε ι. rvr.όνo όταν ερχόταν ,5 ιαταγή. Και πήγα επάνω και δα-

νείστηκα ένα γραφείο καιένα τηλέφωνο και πήρα τον Μητροnολί.τη 

Λεμεσσού~ Αέω: Σεβασμιώτατε, σας παρακαλώ έτσι έχει το θέμα, πάρτε 

χαι σεις και τα ιερά. σας άμφια και όλο τον κλήρο και να μεσολα-

βήσετε να πάτε στην Αστυνομ[α , διότι δεν έχουμε διάθεση όnG:!!t;~θέλει 

να κάνει nραςικοnήματ~ και πολέμους, ας πάει στα πλατιά αλώνια 

να nολεμήσε ι, εμείς δενθέλουμε. Θέλουμε να αποσυρθούμε. Ο Μητρο-

πολίτη ς, μετά λύπης μου το λέω, αρνήθηκε κα ι ε ί nε δεν μπορώ να 

αναμιχθώ σε τέτοια. Δεν θα με υπακούσουν. Πήρα τηλέφωνο τον Έπαρχc 

τονΦοίβο Ζαχαριάδη και του είπα κ. Έπαρχε, μου είπε τα f,έρω όλα, 

αν θέλε τε δε να πάρετε πληροφορίες, ρωτήστε του Πρέσβ εως του Χατ~η 

μιλτή τον αδελφό που τα έβλεπε όλα. Λέει αμέσως θα ττάω χαι σε τρία 

τέταρτα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε "· Συρμόnουλε, τα διαβήματά. 

μου απέβησαν άκαpnα, δυστυχώς δεν με υnακού01_1ν πλέον. Δεν μπορούσα 

να ησυχάσω γιατί ένσ. πράγμα που δεντc θέλεις δεν μπορεί c άλλος να 

.<c>'ί' 

σε εΞανQγκάσ~ραf,ικοnήματακαι τέτοια πράγματα. Καιτί ΊΧ.έση εί-

χαμε εμείς μ'αυτά τα πράγματα, ας πάει, ο Μακάριος ό,τι θέλει, να 
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.2,0:3 
λέω ςέρεις καλά, ει:δες ότι εμέ[ς δεν ' ~ουμε καμμία ανάμ\_~F;η. 

Άφησε να έρθω κάτω να ,,άτσουμε μα~ί να βρούμε ένα τρ6τιο να μην 

εμπλακούμε σε περιπέτειες τέτοιες, 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, κύριε Πρόεδρε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ακούστε θέλω να τα πω για να τα δε(τε 

( Δ) 
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~~1/ 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζαχολίχος), Τα έχετε γράψει αυ τά χύριf μάρτυς . 

) 

ΜΑΡΤΥΣ : Μιά στιγμή αχόμη 1για να τελftώσω χύριε Πρόεδρε . Μου είπε 1 ναί . 

Στέλν~ δύο αυτοχίνητα με σάρw~ρα ; με δύο στρατιώτες χαι δύο διαβιβαστές 

χαι ένα ανθυπολοχαγό χαι λέει ότι εςεχενώθη τ ο χτίριο I ελάτε . Πήγαν 

λοιπόν οι στρατιώτες εχεί χαι είχαν ενέδρα . 

Ι / 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζαχολίχος) : Κυριε μάρτυς,τα χαταφέρατε ειρηνιχά 

χαι έ ληςε το θέμα της Λεμεσού. Τέρμα. Τελειώσαμε . 

Ποιός εχ των χυρ ί ων συναδέλφων θα λάβει το λόγο . 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ : Παραιτούμαι 'χύρι ε Πρόεδρε . 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Και εγώ παραιτούμαι} χύριε Πρόεδρε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Το λόγο παραχαλώ , χύριε Πρόεδρε . 

Ι 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παυσανίας Ζαχολίχος) : Επιμένετε , χύριε Περράχη 1 Τι θελετε 

να μας πεί ; Για την επιχείρηση προς την πλά~ ; 

Ορ ί στε έχετε το λόγο . 
Ι 

1 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ : Κϋμιε Ταςίαρχε , σε ~τ ι αφορά ταγεγονότα του πραςιχοπήμα -

τος)μας τα αναφέρατ ε πάρα πολύ λεπτομερώς, γπάρχουν χαι στην χατάθεσή 

σας άλλωστε . Σε ~τ ι αφορά επίσης την άμεση σχέση σας με τον πόλεμο1 

περίπου μας τα είπατε . Από τη θέση σαςJόμως , έστω χαι αν δεν είσασταν 

στην Κηρύνεια αν χαι δεν τα ~ήσατε αυτά τα πράγματα_, 
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ασφαλώς θα έχετε κάτι να μας πείτε. Εμείς, αν και έίναι μεσημέρι,δεν 

βιαζόμαστε. Τι έχετε να μας πείτε για τον πόλεμο με την Τουρκίαj Από τις 

20 του μήνα και μετά. Για τον πόλεμο να μας πείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Κύριε συνάδελφε, δεν συμμετείχε σ' 

αυτόν τον πόλεμο, Πήγε στους θήλακες,Από κει και πέρα έμεινε εκεί/στη 

Λεμεσσό. 

ΜΑΡΤΥΣ: Με τους Τούρκους που ήταν στη δικαιοδοσία μου, έχω να σας nώ 

πολλά. Ξεκαθάρισα όλη την περιοχή μου και όταν μας ήλθε από το Υπουργείο 

Εςωτερικών η διαταγή " στις 4 n ώρα -. έχουμε ανακwχή ; φροντίστε να μην 

υπάρχουν εκεί'Ί ςεκαθάρισα όλο το θήλακα . ,τα πάντα, ·;αnό τις . 3 η 

ώρα στη Λαδέα J στη Λεμεσσό . Και εκεί !:ε ί το Κυπριακό ... 
Ί 

1 1 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς,όχι αυτό το πράγμα. Θελω να σας ρωτήσω 

κάτι συγκεκριμένα. Το πραςικόπημα 1 κατ'αρχήν, σε σχέση με την Τουρκική 

εισβολή , είχε κάποια επίnτωση στο ηθικό του στρατεύματος)στην υπόστασή 

του ή όχι; 
Ι 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν κατάλαβα την ερώτηση. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Να σας το πω nιό συγκεκριμtνα. Το nραςικόnημα κατά 

του Μακαρίου είχε κάποια επίπτωση στην πολεμική ετοιμότητα τη δική μας , 

είχε; 
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ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως είχε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Πληροφορίες υπήρχαν, ή δεν υπήρχαν για επικείμενη 

Τουρκική εισβολή και τότε I και πρι ν i και πολύ παλιά; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μπορώ να σας πώ λεπτομερώς γι'αυτό το θέμα, αν θέλετε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Αυτό να μας πείτε κύριε μάρτυς. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Αυτό θέλουμε l κύριε μάρτυς. 

; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δ6ο μήνες προ του πραςικοπήματος είχαμε κάνει μια μεγάλη άσκηση 

στην Κύπρο,όπου κάθε ανωτέρα τακτική διοίκηση έπαι~ε το ρόλο του 

ΓΕΕΦ. Ήταν το σενάριο> μας έδιναν τα γεγονότα και μετά έγινε η κριτική 

της ασκήσεως 1 στην οποία παρευρίσκοντο,εκτός των επιτελών και των διοικη-

τών και του στρατηγού Ντενίση I ο Πρόεδρος Μακάριος, ο Υπουργός Αμύνης 

Βενιαμίν , ο κύριος Κυπριανού - νομί~ω ότι ήταν ·Υπουργός των Uωτερικών 

τότε- ο Υπουργός των Οικονομικών και άλλοι πολλοί jπουργοί I όπου το 

δεύτερο γραφείο ανέλυσε τις πληροφορίες . 

Μας ανέλυσε ενώπιον όλων1 ότι στην Μερ~ίνα είναι έτοιμα τα Τουρκι-

κά αποβατικά, έχουν φορτώσει , έχουν κάνει τα πάντα και στο τέλος ανέβη-

κε επάνω ο στρατηγός Ντενίσης για να κλείσει την κριτική, Uαι ενώπιόν 

μου εκεί - και είναι μία ιστορική αλήθεια αυτό- είπε : Ποιούμε έκκληση 

πρόεδρε Μακάριε . Δεν θα αντέςουμε καθόλου, lt εισβολή επίκειται . Είναι 

πλέον βέβαιο ότι οι Τούρκοι έρχονται Κδνω έκκληση να μας δώσετε κονδύλια 

~ /. 
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- έβαλαν και τα σλάιzs ιrτους πίνακες-τόσα πυρομαχικά χρεια~όμαστε, 

τόσα αντιαρματικά, τόσα για τούτο lόσα για κείνο κλπ . 

Εγκρ~νετέ ZQ τάχιστα 1 για να μnορέσουμε να αμυνθούμε και να έχουμε και 

την τιμή των όπλων εν ανάγκη. 
) 

Οπότε ο Αρχιεπίσκοπος ΜακάριοςJόταν σηκώθηκε για να πεί και αυτός 

τα τελευταία του λόγια , είπε Όσα ακούστηκαν περί Τουρκικής εισβολής 

είναι απίθανο να συμβούν, ;4λλωστε όταν προβάλαμε τα σχετικά σλάιτσ, ήταν 

' σκοτάδι και δεν είδα τι χρώμα η~ο~σε το πρόσωπο του παρακαθ~μένου μου 

Υ~ουργού των Οικονομικών . Και ευλογών απήλθε. 

Αυτό έχω να σας αναφέρω ως επίσημο στοιχείο • Α,λλά και οι πληροφο--

ρίες ερχόντουσαν συνέχεια 1 ότι οι Τούρκοι είναι εκεί , έρχονται , μπαCνουν , 

βγαίνουν , φόρτωσαν πυρομαχικά , φόρτωσαν εJ,S:νο κλπ . Όχι μόνο από την 

Ελλάδα αλλά από ςένες πρεσβείες και από αλλού. 
) 

,41<. ,/ 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ. Επομένως κύριε μάρτυς όταν αυτά ήταν πασίγνωστα 
) } 

-όταν μου μιλάτε για άσκηση , δεν μιλάτε για πληροφορίες και κόσμος 

πολύς το ακούει αυτό, γίνεται κριτική της άσκησης και λέγονται αυτά 

τα πράγματα-στην Ελλάδα εδώ οι υnεύθυνοι,μας είπατε πο ι οι είνα ι, 

το καταλάβαιναν λοιπόν πως γίνεται επίθεση ή δεν το καταλάβαιναν; 

Πώς αιτιολογείτέ πως μέχρι την τελευταία ώρα έχουν κρατημένα τα 

n~pυβόλα να μη ρίχνουν στα αεροπλάνα; Μπορείτε να μου πείτε τί 

ήθελαν με αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ . Κύριε βουλευτά εδώ είναι οι υπεύθυνοι να τους ρωτήσετε να 
) 

σας πουν. Εγώ δεν ήμουν εδώ ήμουν κάτω, δεν ήςερα τίποτα . 
) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολ ί κος) . Κύριε μάρτυς τελειώσαμε . Αύριο 

στις 09.00' το πρωί να έλθετε στο 140 γραφείο στον πρώτο όροφο, 

να διαβάσετε την κατάθεσή σας που θα είναι δακτυλογραφημένη και να 

την υπογράψετε . 

ΜΑΡΤΥΣ . Μάλ ί,στα •· 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) . Είστε ελεύθερος . 

ΜΑΡΤΥΣ. Ευχαριστώ πολύ . 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος) . συνάδελ(f)οι , λυεται η 
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σuνεδρ~αση γ ια την Πέμπτη 30-10-1986 και ώρα 10.30'nρωϊνή. 

Στη συνέχεια και περί ώρα 15.02'λύθηκε: η συνεδρίαση.-

Ο - ~ΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ~ fir:v'l'i 11\f~a,) fsc', Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 
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Ί'ην ~ο/'. tι.lw~,:V.l'I.ΛK ημέρα Jkiaι::z..C::«.~,,,,,· .... )'.Cil (~)ρα.. 9.tXJ · 
! ' . , , 

τι.μ., στη Γρq.μματ-εια. της:; ΕΕ;εταστt.:~ης; Ετιι.τpσ,ιης: γLα το ";~:1.,~t: ;'.o 
ί 

τηG Κόπρου" /Α 'όpοφ□ς; , γραφ~(ο 143 τοu Mεyάpou της Βοuλ~ς) συ-

v1)λ&c ~-c Σ;·:;6c:Δpcίο της; i;~c.:-ιe·Q.0' 1'l,ί-ίι~1k- LΕι,~;μοϊ~. 1 1 ~ , U.Λ(ι'"C~λ• . ..Jϊ> )f'.:..Y(J 

λί, χο,. Ανϊιττρ6cδρο 1 Κc,.:~ν/νc.1 'Γσι·'{σ.ρGδcι 1 Ι7pα.Ί!.:-J,r:.λτC,.-1, 1:t).L ι;\.,:ϊ)1 ι ι.π\ ·· του 

Εηιτpοπής;, ο μaρτ υpα(: 

Ι . 
' • < • - (.> , · f · · · · · · · · · · · · · · · · · •: • • • • · · • • • • •. • •. • •. σ.νcyνωσc, , ,c:ωρησε., pε:ι:.,αι ι~c.iε 

και υϊτέγpαψε τις Η~.τα-~έσειc -c()υ που έδωσf; εν-::πϊLον ·r. η:"~ Ζ f:ε ταοτ1 .. 1~~ -/Ίc 

Εnι·cρυτιΛς; στLς; 

Ο ΠΡΟΕΔ!?ΟΣ Ο ΑΝΤΙΠJ~ΟΕΔl?ΟΣ 

ΠfiΥΣΑΝΙΑΣ Ζi~ΟΛΙΚΟΣ 

ο 

http://t?.lw/
http://i.?k/
http://c.ie/
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Την :/.t/.~~f.ι'cιι/f{t ημέρα ~?tH-f~,/ ... . , 1~ω c:)ρα/.O.120 · 
i ' 

ιι.μ., στη Γραμμο.-,ε ία τη(;; Ε[;εταστ~:~ής; Εnι.τpο;ι:ής: yLc. -.:ο ",γ.i½ελο 

τηc Κόπρου" /Α ' ό~οφο (;;, γpαφε(ο 1 43 τοu M~yάpou της Βουλft) συ 

ν ·:)λδε --.· ~ τ:i-JG;.:.5pcίo της; L~c:·ιa.στιrίϊ1 ~: Εηι.-~·ρο·1~i\~, L~ϊί.(,, "ϊι:-:λvύ !-,i.Ει vύ 

n F: ~:κτ{: λr.uη ι:ηc rϊ.,τ.Ω R]·;-/P-.fl;,G.,. ;;, _cι_Τ[,:~ψά.σ!;;(.~';: τ14:~ Ε::ετc.~τιχ1lς: 

Εn~τpοτ,;·ήr;: , ο μσ.ρτυοαG .Ζ::3/1.~:1.. , Χr-ι--ι'.~.~ρ,5, .............. . 
• • • • • • • • • • • • • • • .. • • • •• t •• t ••• ' • , ι_ . ... . . . ανCyν(~)Οει {}C:ώr.:ιησε: , βεβαί(:)Οε 

Ο ΛΝΤ' ΙΠJ?ΩΕΔ?ΟΣ 

ΧΡΙΣ'ΓΟΣ !·1ΠΛΣΑiΤ\ l•v ;ΗΣ ΠΛΥtΛΝ ΙΑΣ Z k~OΛJKOE 

http://?r.u?/
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~'ην :33 _Q1-yw _ι,ι! '~ ι-! Jg f t. 
Ι rι 

~ 

ημέρα)/{~ ...... , 1~α t 

~.μ. 1 στη Γpiμμα-::ει.α τηc; ΕΕ;c:ταστ~1{1':ς; Εnι.τροnής; για το " ,,:,:'ι.½ελο 

τπc Κάπρου" /Α"όροφος;, γραφε[ο 143 τοu Μεγάοοu της~οuλfς) συ
νή.! .. δc i:c τ:ι:;~c;Gμ ε ίο τηf; 1::ςc.:~Ci..Gϊ:" Lϊ,ί/1 :,;: Εηι.,w~~μοϊ~/ι ~; (.\.ι1.c.·fc:λr...ιϊ)~i.t-vύ 

σ.ηό τους; βου:,cυτές , Χριστο !•:nσ.σαyι6.ννη , Πρcε.δ;:;c , Π,::.ι::cι.-.;~ο, ΖαΗΟ-

λ ί, >~0 1 Αντt,Π:')6ε:δr,α,Κ(,.'Ι\ί/νο 'ΓσιγαρGδο. 1 Γ;μ•α.11ματC,~ι -;<σ.t. c,;\)ϊ,π.~. c;;ν ϊου 

σε εΗτέλεση της; από J.3, ~/{!,-/f fG . . αnοφiσ~;ω;; τ·,;ς: 1-":'>c··,,«,.,.' ,,,;~ 

Εηι τρο1η1ς, ο μά.ρτυρας; ~ • f:ρ,Ι.,!..,ό/?.υι~ U -~ J. . ·. ,,k: '4,,γ / t-;ZJ;·J, 
ανcγνωσc, )";ε.ώρησε. , βεβαίωσc 

Εnι τροη"fl~: στ ~ ς; "./2 s. •. /(). ';-. l.f fς_. · .......................... .. . 

Ο ΑΝΤΙΠΙ>ΟΕΔΡΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΣΑΓΙΛΝΝΗΣ 1!!\:Ω.:ΛΝΙΛΣ ι:ic:\ΟΛΙΚΟΣ 

J! _ kOkoP ιtΚ Η L 

http://s.??/


[ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ]



[ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ]



Ο ΟΓΔΟΟΣ ΤΟΜΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΖΑΖΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ & 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ «ΚΕΘΕΑ, 

ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ» ΣΕ ΧΑΡΤΙ FABRIANO

PALATINA 100 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 

ΣΕ 2.500 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 

ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2019
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