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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Η Βουλή των Ελλήνων και η Βουλή των Αντιπροσώπων συνεχίζουν, με την παράδοση

στον ελληνικό και κυπριακό λαό του παρόντος τόμου, την έκδοση του πολύτομου

έργου «Φάκελος Κύπρου», που περιλαμβάνει το μαρτυρικό υλικό που συνέλεξε η

Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, η οποία λειτούργησε κατά τα έτη

19861988, με στόχο την έρευνα, συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων αναφορικά

με το εγκληματικό πραξικόπημα στην Κύπρο και την τουρκική εισβολή που ακολού

θησε.  

Όπως είναι γνωστό, στις 11 Ιουλίου 2017 η Βουλή των Ελλήνων ενέκρινε ομόφωνα

την παράδοση του υλικού στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία πραγματοποιήθηκε

σε ειδική συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 14 Ιουλίου 2017 στη Λευκω

σία.  

Το ογκωδέστατο υλικό, αποτελούμενο από 139 φακέλους, περιέχει εμμάρτυρες

καταθέσεις των πρωταγωνιστών, των υπευθύνων και όλων όσοι συμμετείχαν άμεσα

ή ενεπλάκησαν έμμεσα στο χουντικό πραξικόπημα κατά του Προέδρου της Κυπρια

κής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, καθώς και όλων όσων η δράση συν

δέθηκε με τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής που ακολούθησε. Το εν λόγω υλικό

δεν τέθηκε ποτέ στη βάσανο του θεσμικού και τελικού καταλογισμού ευθυνών, πα

ραπέμπει ωστόσο, με όλες τις τυχόν αδυναμίες που μια προσωπική μαρτυρία ενδε

χομένως περιέχει, ιδίως εκείνων που προφανώς φέρουν το στίγμα του εθνικού άγους

του ολέθριου πραξικοπήματος και της συνεπεία αυτού τουρκικής εισβολής και στρα

τιωτικής, μέχρι σήμερα, κατοχής, στις βαρύτατες ιστορικές ευθύνες της επταετούς

στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα σε βάρος της Κύπρου.  Περαιτέρω, οι απαν

τήσεις και οι τοποθετήσεις που καταγράφονται στο πλαίσιο των μαρτυριών αυτών

αποτελούν αυστηρά προσωπικές απόψεις του κάθε εξεταζόμενου από την Επιτροπή

μάρτυρα, είτε αυτές αφορούν προσωπικές του ευθύνες είτε αφορούν ευθύνες που

αυθαίρετα, λανθασμένα ή και κακόβουλα καταλογίζονται σε άλλα πρόσωπα και τρίτες

χώρες ή, ακόμη, αποτελούν προσπάθεια απόσεισης ασήκωτων ιστορικών ευθυνών.

Η πρωτοβουλία των δύο κοινοβουλίων να προχωρήσουν από κοινού στην παρούσα

έκδοση έχει ως στόχο να προσφέρει τόσο στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στους απο

δήμους 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.  

Κωνσταντίνος Τασούλας                                                          Αννίτα Δημητρίου

Πρόεδρος                                                                                             Πρόεδρος

της Βουλής των Ελλήνων                                   της Βουλής των Αντιπροσώπων 
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Κατέθεσε στην Επιτροπή: 30/10/86

Γεννήθηκε το 1923 στο Ρέθυμνο. Απόφοιτος ΣΣΕ, ανθυπολοχαγός 21/8/1943. Υπηρέτησε στην
Κύπρο ως διοικητής στην ΕΛΔΥΚ κατά το χρονικό διάστημα 13/9/1971 έως 5/7/1972 και ως
επιτελάρχης ΓΕΕΦ κατά το χρονικό διάστημα 6/7/1972 έως 24/6/1974. Αποστρατεύτηκε στις
21/3/1975 με τον βαθμό του υποστράτηγου.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ 

Κατέθεσε στην Επιτροπή: 5/11/86

Γεννήθηκε το 1925 στα Κουμπουριανά Καρδίτσας. Απόφοιτος της Σχολής Εφέδρων Αξιω
ματικών Κέρκυρας, ανθυπολοχαγός 5/3/1948. Υπηρέτησε στην Κύπρο ως διοικητής ΥΑΤΔ

ΕΛΔΥΚ 3/1 με το βαθμό του συνταγματάρχη κατά το χρονικό διάστημα 3/7/1974 έως 1/10/1974.
Αποστρατεύτηκε στις 6/8/1977 με τον βαθμό του υποστράτηγου κατόπιν επανακρίσεως από
το ΣΑΓΕ το 1985.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ 

Κατέθεσε στην Επιτροπή: 5/11/86, 6/11/86

Γεννήθηκε το 1943 στην Αθήνα. Απόφοιτος ΣΝΔ κατά το έτος 1965 και τοποθετήθηκε ως μά
χιμος σημαιοφόρος στο Α/Τ ΒΕΛΟΣ. Υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, στο Α/Τ ΝΑΥΑΡΙΝΟΝ και Α/Τ

ΑΣΠΙΣ κατά τα έτη 1972 και 1973 φέροντας το βαθμό του ανθυποπλοιάρχου και υποπλοιάρχου
με καθήκοντα αξιωματικού Ν/Κ και Α/Υ αντίστοιχα. Αποστρατεύθηκε με το βαθμό του υπο
πλοιάρχου το 1975.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κατέθεσε στην Επιτροπή: 6/11/86

Γεννήθηκε το 1938 στο Βόλο. Απόφοιτος ΣΝΔ κατά το έτος 1960 και τοποθετήθηκε ως μάχι
μος σημαιοφόρος στο Α/Τ ΒΕΛΟΣ. Υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, στο Υ/Β ΠΟΣΕΙΔΩΝ κατά το έτος
1972, ως ύπαρχος, στο Υ/Β ΤΡΙΑΙΝΑ κατά τα έτη 19721973 ως ύπαρχος, στο Υ/Β ΝΗΡΕΥΣ κατά
το έτος 1973 ως κυβερνήτης, στο Ε/ΣΥΒ κατά το έτος 1974 ως επιτελής στο 7ο Ε.Γ. Αποστρα
τεύτηκε με το βαθμό του υποναύαρχου το 1993 και του αποδόθηκε ο βαθμός του αντιναύαρ
χου το 1998.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κατέθεσε στην Επιτροπή: 6/11/86 και 13/11/86

Γεννήθηκε το 1925 στο Αρτεμίσιο Αρκαδίας. Απόφοιτος ΣΣΕ, ανθυπολοχαγός 17/8/1950. Υπη
ρέτησε στην Κύπρο ως επιτελής του Β’ κλάδου της ΚΥΠ κατά το χρονικό διάστημα 11/8/1972
έως 30/6/1974 και ως διοικητής της ΚΥΠ κατά το χρονικό διάστημα 1/7/1974 έως 31/12/1974.
Αποστρατεύτηκε στις 19/12/1980 με τον βαθμό του ταξίαρχου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Κατέθεσε στην Επιτροπή: 6/11/86

Γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα. Απόφοιτος ΣΝΔ κατά το έτος 1960 και τοποθετήθηκε ως μά

ΟΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ



χιμος σημαιοφόρος στο Β.Π.ΕΛΛΗ. Υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, ως αξιωματικός και ύπαρχος
του υποβρυχίου ΝΗΡΕΥΣ κατά το έτος 1972 και ως κυβερνήτης του υποβρυχίου ΓΛΑΥΚΟΣ

κατά τα έτη 1973 και 1974. Αποστρατεύτηκε με τα βαθμό του αρχιπλοιάρχου κατά το έτος
1992, ενώ του αποδόθηκε ο βαθμός του υποναυάρχου το 1973.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗΣ

Κατέθεσε στην Επιτροπή: 12/11/86 και 13/11/86

Γεννήθηκε το 1923 στην Κέρκυρα. Απόφοιτος ΣΣΕ, ανθυπολοχαγός 28/3/1947. Στις 31/5/1977
έλαβε το βαθμό του αντιστράτηγου και την 1/6/1977 ανεκλήθη εις ενεργεία ως έφεδρος εκ
μονίμων. Απολύθηκε στις 8/5/1979. Δεν υπηρέτησε στην Κύπρο. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΛΑΪΝΗΣ

Κατέθεσε στην Επιτροπή: 13/11/86, 19/11/86 και 20/11/86

Γεννήθηκε το 1934 στον Αβαρίκο Τριχωνίδος. Απόφοιτος ΣΣΕ, ανθυπολοχαγός 4/8/1955. Υπη
ρέτησε στην Κύπρο ως διοικητής λόχου τυφεκιοφόρων στο 1ο Τάγμα στην ΕΛΔΥΚ κατά το
χρονικό διάστημα 11/11/1963 έως 17/6/1966. Αποστρατεύτηκε στις 30/3/1975 με τον βαθμό
του ταγματάρχη.

* Τα βιογραφικά σημειώματα των παραπάνω μαρτύρων αντλήθηκαν από τα αρχεία που τηρούνται στην
υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων του Γ.Ε.Σ. & στο Τμήμα Αρχείων της υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού
του Πολεμικού Ναυτικού. 

* * * 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Γεννήθηκε το 1915 στην Αίγυπτο. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
και το 1939 διορίστηκε στο διπλωματικό σώμα. Σταδιοδρόμησε ως διπλωμάτης – α΄ γραμ
ματέας της πρεσβείας της Άγκυρας και της Ρώμης, ως γενικός πρόξενος Ιεροσολύμων και
Λευκωσίας, ως αντιπρόσωπος της Ελλάδας στη Γενεύη. Υπηρέτησε ως Πρέσβης της Ελλάδας
στη Μόσχα. Επίσης διετέλεσε υφυπουργός Παιδείας στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Πιπινέλη
το 1963, και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών επί πρωθυπουργίας Ανδρου
τσόπουλου, θέση από την οποία παραιτήθηκε στις 4 Ιουλίου του 1974.  

* Το βιογραφικό σημείωμα του Α. Βλάχου αντλήθηκε από το αρχείο ελλήνων λογοτεχνών, Ε.ΚΕ.ΒΙ.
και από την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Κύπρου (http://www.polignosi.com/cgibin/hweb?A=2061&
V=limmata). 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Αρ -
χίζει η συνεδρίαση. Παρακαλώ τον Γραμ -
ματέα να συνοδεύσει στην Αίθουσα τον
μάρτυρα κύριο Βλάχο. (Στο σημείο αυ τό ει-
σέρχεται στην Αίθουσα ο μάρτυς κ. Άγγε-
λος Βλάχος).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ, κύριε Βλάχο, να μας δώσετε τα
στοιχεία της ταυτότητάς σας. (Ο μάρτυς
δίδει τα στοιχεία της ταυτότητός του τα
οποία έχουν ως εξής): Επώνυμο: Βλάχος –
Όνομα: Άγγελος – Όνομα Πατρός: Σταύ-
ρος - Έτος Γεννήσεως: 1915 – Τόπος Γεννή-
σεως: Μανσούρα Αιγύπτου – Τόπος
Κατοικίας: […] – Επάγγελμα: Συνταξιούχος
του Υπουργείου Εξωτερικών – Έγγαμος:
Ναι (με ένα τέκνο).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ, κύριε μάρτυς, να βάλετε το
χέρι σας στο Ευαγγέλιο και να δώσετε τον
νενομισμένο όρκο. Και παρακαλώ επίσης
τους κυρίους συναδέλφους να εγερθούν.
(Στο σημείο αυτό ο μάρτυς δίδει τον ακό -
λουθο όρκο): 

ΜΑΡΤΥΣ: «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού

να είπω ευσυνειδήτως όλη την αλήθεια και
μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε
να αποκρύψω τι».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Κύ -
ριε Βλάχο, επειδή συνέπεσε σήμερα μία
έκτακτη σύγκληση της Κοινοβουλευτικής
Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας και αυτή
την στιγμή οι κύριοι συνάδελφοι της Νέας
Δημοκρατίας, οι οποίοι μετέχουν στην Επι -
τροπή, βρίσκονται στην Συνέλευση της
Ομάδος τους, η οποία θα διαρκέσει, υπο -
θέτουμε, μέχρι τις 12.00΄. Υπολογίζω ότι τότε
θα ελευθερωθούν οι κύριοι συνάδελφοι να
έλθουν. Με την έννοια αυτή, είμαστε υπ -
οχρεωμένοι να διακόψουμε την κατάθεσή
σας μέχρι της 12ης ώρας. Από τώρα μέχρι
της 12ης ώρας είσθε απολύτως ελεύθερος
από μας. Στο μεταξύ, επειδή βλέπω κάποια
χαρτιά που έχετε εκεί, εάν θέλετε μας τα κα-
ταθέτετε, να ρίξουμε και εμείς μια ματιά
μέχρι τις 12.00΄, για να μπορούμε να σας ρω-
τήσουμε και βάσει αυτών, εάν βέβαια πρό-
κειται να τα καταθέσετε.

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Θέλω
να καταθέσω πέντε στοιχεία. Ένα άκρως
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Στην Αθήνα, σήμερα 30 Οκτωβρίου 1986, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., συνεδρίασε
στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής η Εξεταστική Επιτροπή «Για το
Φάκελο της Κύπρου» με Πρόεδρο τον κ. Χρίστο Μπασαγιάννη και με θέμα ημερήσιας
διάταξης την εξέταση των μαρτύρων κ. κ. Α. Βλάχου και Π. Παπαδάκη. Στη συνεδρίαση
ήταν παρόντες από τα μέλη της Επιτροπής οι Βουλευτές: κ. κ. Γ. Δασκαλάκης, Π.
Ζακολίκος, Κ. Ζερβός, Ι. Κουτσογιάννης, Α. Λιαροκάπης, Κ. Μπαντουβάς, Ι. Παπα -
δονικολάκης, Γ. Περάκης, Σ. Ράλλης, Κ. Τσιγαρίδας, Ι. Βαρβιτσιώτης, Ι. Βασιλειάδης, Κ.
Λάσκαρης, Α. Ξαρχάς, Α. Ζαΐμης, Γ. Παναγιωτόπουλος, Χ. Φωτόπουλος, Κ. Κάππος, Κ.
Γιατράκος, Δ. Λιβανός. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.



απόρρητο σημείωμα της 11ης Φεβρουα -
ρίου 1974, το οποίο είχα υπογράψει και το
οποίο παρέδωσα στον υπουργό κύριο Τε -
τενέ, με το οποίο εισηγούμην να γίνει μία
σύσκεψη υπό την προεδρία του Προέδρου
της Δημοκρατίας τότε, κυρίου Γκιζίκη, για
να καθορισθεί μία κοινή γραμμή έναντι του
Κυπριακού. Γνωρίζω ότι υπήρχε η τεράστια
διαφορά θέσεων μεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών και Α.Ε.Δ., θεώρησα υποχρέω -
σή μου να κάνω αυτή την εισήγηση. Η εισή -
γηση αυτή δεν είχε συνέχεια, δυστυχώς.
Διότι δεν έγινε αποδεκτή η εισήγηση να
συγκληθούν ο υπουργός των Εξωτερικών
και ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, υπό την
προεδρία του κυρίου Γκιζίκη, για να καθο-
ρισθεί μία ενιαία γραμμή. Το δεύτερο στοι-
χείο, είναι ένα άκρως απόρρητο ση μείωμα
του κυρίου Τενενέ, ο οποίος επίσης ειση-
γείτο ότι έπρεπε να καθορισθεί μία κοινή
πολιτική, ώστε να μην υπάρχει αυτή η δια-
φορά. Το σημείωμα αυτό έχει ημερο μηνία
13 Φεβρουαρίου 1974. Επίσης, το τρίτο
στοιχείο είναι μία αρνητική απάντηση του
πρωθυπουργού τότε, κυρίου Ανδρου τσο -
πούλου, στην εισήγηση του κυρίου Τε τενέ,
ο οποίος ήταν στην Οτάβα τότε για τη Διά-
σκεψη των Υπουργών Εξωτερικών του
ΝΑΤΟ, στην οποία ο κύριος Τετενές, μετά
από συνομιλία με τον τούρκο υπουργό Εξω-
τερικών, εισηγείτο σχέδιο ανακοινω θέντος,
το οποίο θα εξεδίδετο στις Βρυ ξέλλες μετά
την προβλεπόμενη συνάντηση του κυρίου
Ανδρουτσοπούλου με τον κύριο Ετσεβίτ. Ο
κύριος Ανδρουτσόπουλος κατό πιν φυσικά
οδηγιών, υποθέτω του κυρίου Ιωαννίδη,
απέρριψε αυτή την εισήγηση του κυρίου Τε-
τενέ και αυτό έδωσε την ευκαιρία στο Υ -
πουρ γείο Εξωτερικών να ανησυχήσει α κό μη
περισσότερο για τις προθέσεις της κυβερ-
νήσεως, ή μάλλον της παρακυβερ νήσεως.
Το τέταρτο στοιχείο είναι ένα σημείωμα, στο
οποίο ο κύριος Τετενές λίγο πριν από το εγ-
χείρημα εναντίον του Μα καρίου, εισηγείτο
να πάει ο ίδιος στην Κύ προ, ώστε να πείσει
τον Αρχιεπίσκοπο να έλθει εις Αθήνας, κα-
τόπιν ενός εγγρά φου, το οποίο μάλλον

δόλιο ήταν, του Αρ χη γού των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, και στο οποίο έλεγε ότι καλό θα
ήταν να έλθει ο Μακάριος εις Αθήνας προ-
εξοφλών, υπο θέτω, την άρνηση του Μακα-
ρίου να έλθει. Και για να αποφευχθεί αυτό,
ο κύριος Τετενές εισηγείται να πάει στη
Λευκωσία, για να διευκολύνει την έλευση
του Αρχιε πισκόπου εδώ. Η εισήγηση αυτή
απερ ρίφθη. Το πέμπτο στοιχείο είναι σημεί-
ωμα, το οποίο ο κύριος Λαγάκος συνέταξε
στις 23 Αυγούστου 1974, δηλαδή την ημέρα
της Μεταπολιτεύσεως, ας πούμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ιουλίου, όχι Αυγούστου.

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, Ιουλίου του 1974. Δια του
οποίου και πάλι είχε εισηγηθεί στο διάδοχο
του κυρίου Τετενέ, κύριο Κυπραίο, να πάει ο
κύριος Κυπραίος στη Λευκωσία, για να
εκτονωθεί η κατάσταση, η οποία είχε δημι-
ουργηθεί. Και αυτή η εισήγηση απερ ρίφθη.
Αυτά είναι τα στοιχεία, τα οποία καταθέτω
στην Επιτροπή και το πράττω για να μην
υποβληθεί η Επιτροπή στον κόπο να αναζη-
τήσει αυτά τα στοιχεία στους φακέ λους του
Υπουργείου. Απλώς και μόνο, κύριε Πρό-
εδρε, για να εικονίσω κάπως την αντίθεση, η
οποία υπήρχε μεταξύ της παρακυβερνήσεως
του Ιωαννίδη και του επισήμου Υπουργείου
Εξωτερικών. Και βε βαίως της κυβερνήσεως
Ανδρουτσο πού λου, η οποία κατ’ ουσίαν απε-
δείχθη ότι δεν ασκούσε εκείνη την εξουσία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ευ-
χαριστώ πάρα πολύ. Διακόπτουμε τώρα την
κατάθεση του κυρίου Βλάχου για τη 12η
ώρα. Αν πάλι χρειαστεί, κύριε Βλάχο, να
καθυστερήσουμε κανένα τέταρτο μετά τις
12.00΄, παρακαλώ να γίνει κατανοητό και
από σας. Δεν θέλουμε να νομίσετε ότι σας
καθυστερούμε αδικαιολογήτως, αλλά βλέ -
πετε είναι η κατάσταση.

ΜΑΡΤΥΣ: Το μόνο που θα παρακαλούσα,
κύριε Πρόεδρε, επειδή έχω μια υποχρέωση
στις 2.00΄ να παραβρεθώ σε γεύμα σε ξένη
πρεσβεία, αν ήταν δυνατόν περί τις 2.00΄ να
έχω τελειώσει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Νο μίζω ότι θα έχουμε τελειώσει.
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ΜΑΡΤΥΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρό -
εδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρα καλώ τον Γραμματέα να συνοδεύσει
στην Αίθουσα τον μάρτυρα κύριο Παπα -
δάκη. (Στο σημείο αυτό εισέρχεται στην Αί-
θουσα ο μάρτυς κ. Παύλος Παπαδάκης).
Παρακαλώ, κύριε μάρτυς, να μας δώσετε
τα στοιχεία της ταυτότητός σας. (Ο μάρτυς
δίδει τα στοιχεία της ταυτότητός του τα
οποία έχουν ως εξής): Επώνυμο: Παπα -
δάκης - Όνομα: Παύλος – Όνομα Πατρός:
Ευάγγελος – Όνομα Μητρός: Χρυσή –
Γένος: Κωνσταντίνου Ιατρουδάκη – Τόπος
Γεννήσεως: Άγιος Κωνσταντίνος Ρέθυμνο
Κρήτης – Έτος Γεννήσεως: 1923 - Τόπος
Κατοικίας: […] – Επάγγελμα: ε.α. υπο στρά -
τηγος - Θρήσκευμα: Χριστιανός Ορθό -
δοξος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κατοικείτε;

ΜΑΡΤΥΣ: […]
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, βάλτε το χέρι σας

στο Ευαγ γέλιο και να επαναλάβετε τον
όρκο, όπως θα τον λέγω εγώ. (Στο σημείο
αυτό ο μάρ τυς δίνει τον ακόλουθο όρκο): 

ΜΑΡΤΥΣ: «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού
να είπω ευσυνειδήτως όλη την αλήθεια και
μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ή να
αποκρύψω τι». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε Παπαδάκη, οι αξιω ματικοί που υπη-
ρετούσαν τότε στην Κύπρο, είχαν διαταχθεί
μετά να κάνουν κάποιες εκθέσεις επί των
λαβόντων χώρα γεγονό των στην Κύπρο.
Κάνατε τέτοια έκθεση;

ΜΑΡΤΥΣ: Δυστυχώς δεν με κάλεσαν και
για αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω που μου
δίνετε, με την ευκαιρία αυτή, το δικαίωμα
να μιλήσω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν κάνατε έκθεση ούτε από τον κύριο
Μπέλκα;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Είναι η πρώτη φορά δηλαδή που θα εκφρα -
στείτε. Έτσι;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Πρέπει να σας εξηγήσω ότι αυτή τη στιγμή,
λόγω έκτακτου κωλύματος, δεν βρίσκονται
στην Αίθουσα αυτή την ώρα οι βουλευτές
της Νέας Δημοκρατίας, γιατί συνεδριάζει η
Κοινοβουλευτική τους Ομάδα. Αυτό μας
υποχρεώνει να διακόψουμε την εξέτασή
σας μέχρι να τελειώσει η συνεδρίαση της
Κοινοβουλευτικής τους Ομάδας, που υπο -
λογίζεται γύρω στις 12.00΄. Θα προηγηθεί
η εξέταση του πρεσβευτού και γενικού
γραμματέα τότε του Υπουργείου Εξωτε -
ρικών, κυρίου Βλάχου. Παρακαλώ στις
13.00΄ να είστε εδώ.

ΜΑΡΤΥΣ: Μπορώ να αποχωρήσω από το
κτίριο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το
να σας κρατήσουμε μέσα στο κτίριο μέχρι
τη 1.00΄ η ώρα, πάει πολύ. Αλλά, παρακα -
λώ, στη 1.00΄ η ώρα να είστε εδώ, ώστε όταν
τελειώσουμε με τον κύριο Βλάχο, να εξετά-
σουμε εσάς. Σας ευχαριστώ. (Στο σημείο
αυτό ο μάρτυς αποχωρεί από την Αίθουσα).
Κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να σας πληρο-
φορήσω ότι ο τρίτος μάρτυς που επρόκειτο
να εξετασθεί, ο κύριος Τσουμής, απουσιάζει
στο Λονδίνο, και, κατά τη δή λωση του αδελ-
φού του, θα επιστρέψει μετά 15 μέρες. Άρα,
ο κύριος Τσουμής δεν θα εξετασθεί σήμερα.
Θα έχουμε τον κύριο Βλάχο και τον κύριο
Παπαδάκη, και έτσι θα πραγματοποιηθεί
και η παράκληση του κυρίου Λιαροκάπη, ο
οποίος μας είπε ότι πρέπει να τελειώσουμε
νωρίς, γιατί το απόγεμα έχουμε Επιτροπή
επί του Κανο νισμού της Βουλής.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Ο Παπα -
πο στόλου δεν θα εξετασθεί;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Στη θέση του εκλήθη ο κύριος Βλάχος,
γιατί δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Παπα -
ποστόλου είναι κρατούμενος ή ελεύθερος.
Και για να το διευκρινίσουμε, πέρασε η ημε -
ρομηνία της κλητεύσεως και δεν κλη -
τεύθηκε.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Πότε θα πάμε στον
κινηματογράφο;



ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Είναι και αυτό. Έχουμε αποφασίσει να
δούμε το ντοκυμανταίρ του κυρίου Κακο -
γιάννη. Ήλθα σε επαφή με τον κύριο Κακο -
γιάννη και θα συνεννοηθώ με το Υφυ πουργείο
Τύπου, ποια μέρα θα πάμε για να το δούμε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Να μας
δώσει την κασέτα να την δούμε εδώ, στην
Βουλή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Εδώ πώς θα την δούμε;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Εφόσον
υπάρχει βιντεοκασέτα μπορούμε να το
δούμε εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν έχω αντίρρηση. Μπορούμε όμως να
πάμε και στην Ολομέλεια μεθαύριο. Διακό-
πτεται η συνεδρίαση για τις 12.00΄ η ώρα.

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Κύ -
ριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η δια -
κοπείσα συνεδρίαση. Είχαμε διακόψει για
να έρθετε εσείς, αξιότιμοι συνάδελφοι της
Νέας Δημοκρατίας, από τη σύσκεψή σας.
Εν τω μεταξύ ο κύριος Βλάχος έδωσε τα
στοιχεία της ταυτότητός του και κατέθεσε
πέντε στοιχεία, τα οποία είχε ως έγγραφα.
Μερικά μάλιστα εξ αυτών τα είχαμε και
εμείς από το φάκελο του Υπουργείου Εξω -
τερικών. Παρακαλείται ο κύριος Βλάχος να
μας πει, τι γνωρίζει επί της υποθέσεως.
Ξέρε τε, κύριε Βλάχο, τα θέματα τα οποία
απαρτίζουν την έννοια της Κυπριακής Τρα -
γωδίας και συνεπώς παρακαλώ να μας
πείτε τι γνωρίζετε επ΄ αυτών. Κατ’ αρχήν,
πού υπηρετούσατε, από ποιο χρονικό διά -
στη μα υπηρετούσατε, τι σχέση είχε η υπη -
ρε σία σας με την Κύπρο και λοιπά.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπηρέτησα ως
Γενικός Πρόξενος εις την Κύπρο από το
1956 έως το 1959. Αλλά αυτό ανάγεται εις
μίαν παλαιοτέραν εποχήν φυσικά. Η περίο-
δος η οποία ενδιαφέρει την Επιτροπή, είναι
η περίοδος η προ του πραξικοπήματος ε -
ναντίον του Μακαρίου. Κατά την περίοδο

αυτή ήμουν Γενικός Γραμματεύς του
Υπουργείου Εξωτερικών, κατόπιν της αλ -
λαγής κυβερνήσεως, ή μάλλον της ενερ -
γείας του Ιωαννίδη, ο οποίος ανέτρεψε τον
Παπαδόπουλο και ανέθεσε την πρωθυ -
πουργία στον κύριο Ανδρουτσόπουλο. Την
εποχή εκείνη ο κύριος Τετενές διωρίσθη
υπουργός των Εξωτερικών και τη επιμονή
του, από διευθυντής των Πολιτικών Υπο -
θέσεων, διορίσθηκα Γενικός Γραμματεύς
του Υπουργείου Εξωτερικών. Είμαι, επο -
μένως, εις θέσιν να παρακολουθώ τις εξε -
λίξεις οι οποίες σημειώνοντο στην Κύπρο,
εις την οποία, πρέπει να τονίσω, είχε δη -
μιουργηθεί και μετά το θάνατο του Γρίβα
μία κατάσταση εμφυλίου πολέμου, αφ’
ενός διότι υπήρχε η ΕΟΚΑ Β΄ η οποία είχε
διαδεχθεί αμέσως μετά τον θάνατο του
Γρίβα την ΕΟΚΑ Α΄, ας την ονομάσουμε
έτσι, και επίσης επειδή υπήρχε αφ’ ενός η
παρουσία περίπου 700 ελλήνων αξιωματι -
κών στην Κύπρο, οι οποίοι ήσαν σφόδρα
αντιμακαριακοί, από της άλλης δε πλευράς
υπήρχε η Εθνοφρουρά του Μακαρίου, που
και αυτή ήτο οπλισμένη, και εγίνοντο συνε-
χώς συγκρούσεις μεταξύ αυτών. Αρκεί να
πω ότι την ημέρα κατά την οποία ανηγ-
γέλθη ο θάνατος του Γρίβα εχρειάσθη στο
Υπουργείο Εξωτερικών να κάνουμε αλλε-
πάλληλες συσκέψεις για να πείσουμε τον
Αρχιεπίσκοπο να μην παραστεί στην κηδεία
του Γρίβα, γιατί τον είχαν απειλήσει ότι, αν
παρίστατο στην κηδεία, το λιγότερο θα τον
είχαν λιθοβολήσει. Αυτό για να καταστήσω
κάπως γνωστή την κατάσταση, η οποία
υπήρχε στην Κύπρο. Οφείλω να προσθέσω
ότι όσο υπηρετούσα ως Γενικός Γραμμα-
τεύς στο Υπουργείο Εξωτερικών είχε δημι-
ουργηθεί γύρω μου, μπορώ να πω, ένα
είδος δικτύου πληροφοριών. Ο μεν κύριος
Βασίλειος Βασιλικός, ο οποίος ήτο τότε
σύμβουλος, ήτο αποσπασμένος παρά τω
κυρίω Γκιζίκη και ήτο σε θέση να με πλη-
ροφορεί για εκείνα, τα οποία εννοούσε ή
μπορούσε να συμπεράνει. Ο κύριος Τζού-
νης ήταν διευθυντής των Πολιτικών Υποθέ-
σεων, ο κύριος Μεταξάς, και αυτός πρέσβης,
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ήταν επικεφαλής της Διευθύν σεως Τουρ-
κίας και είχαν επαφές με στρατιωτικούς
του ΑΕΔ, όπως ονομαζόταν τότε. Εγώ δεν
είχα επαφές, γιατί δεν ήμουν δεκτός στη
χούντα λόγω ενός επεισοδίου, το οποίο
είχα, όταν ήμουν Πρέσβης στη Μόσχα, με
ένα στρατιωτικό ακόλουθο. Λόγω αυτού
του επεισοδίου για το οποίο άλλωστε υπέ-
στην και κάποια κύρωση, δεν είχα απ’ ευ-
θείας επαφές με τους στρατιω τικούς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ποιος ήταν αυτός ο στρατιωτικός ακό λου -
θος;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο κύριος Κουτήφαρης, ο οποίος
ανήκε στην Αεροπορία, σμήναρχος. Αυτό
είναι ένα θέμα, όμως, το οποίο νομίζω ότι
δεν μπορεί να ενδιαφέρει την Επιτροπή.
Πάντως δεν ήμουν από τους αρεστούς. Και
αν έγινα δεκτός ως Γενικός Γραμματεύς,
υποθέτω ότι έγινα τη επιμονή του κυρίου
Τετενέ, ο οποίος ήταν πολύ φίλος μου.
Ήμαστε στην ίδια σειρά όταν μπήκαμε στο
Υπουργείο, είχαμε συνεργαστεί σε διάφορες
περιπτώσεις και με είχε επιμόνως παρα -
καλέσει να προαχθώ εις Γενικό Γραμματέα.
Η κατάσταση η οποία είχε δημιουργηθεί
μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών και της
στρατιωτικής αρχής, ας την ονομάσουμε,
ήταν μία κατάσταση διελκυστίνδας. Γιατί,
το μεν Υπουργείο Εξωτερικών προ σπα -
θούσε να ακολουθήσει τη γραμμή, η οποία
συνίστατο στο να ευρεθεί η λύση του Κυ -
πριακού με τη συμφωνία στην οποία είχαν
καταλήξει ο κύριος Παλαμάς, ο οποίος
ήταν ο προκάτοχος του κυρίου Τετενέ, με
τον κύριο Γκιουνές, ο οποίος ήταν υπουρ -
γός Εξωτερικών της Τουρκίας∙ ότι η μόνη
λύση η οποία μπορούσε να ευρεθεί για το
Κυπριακό ήτο μέσω των διακοινοτικών συ-
νομιλιών μεταξύ Ντενκτάς και Κληρίδη για
να συζητήσουν τα περίφημα «Δεκατρία Ση-
μεία» τα οποία είχε δώσει ο Αρχιεπί σκοπος
Μακάριος αρχές του 1964. Οι διακοινοτι-
κές αυτές συνομιλίες ήσαν, κατά το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών, το μόνο μέσο δια του
οποίου θα μπορούσε να βρεθεί μία λύση
στο Κυπριακό και η αντίθεση μεταξύ Τούρ-

κων και Ελλήνων της Κύπρου να αμβλυνθεί
σε τέτοιο βαθμό, ώστε να επανέλθει μια
ομαλή κατάσταση στην Κύπρο. Σημειώνω
ότι υπάρχει έκθεση του έλληνα αντιπροσώ-
που, ο οποίος παρί στατο και ελάμβανε
ενεργότατο μέρος στις διαπραγματεύσεις
αυτές, του κύριου Δεκ λερή, ο οποίος είναι
Σύμβουλος Επι κρα τείας αυτή τη στιγμή και
τον οποίο είχε στείλει η ελληνική κυβέρ-
νηση στην Κύπρο για να βοηθήσει τους δύο
διαπραγμα τευτάς, τον κύριο Ντενκτάς αφ’
ενός και τον κύριο Κληρίδη αφ’ ετέρου.
Είχε έναν ομόλογό του, Τούρκο, και ο κύ-
ριος Δεκ λερής εις έγγραφό του, το οποίο
υπάρχει στο Υπουργείο Εξωτερικών, βεβαι-
ώνει ότι από τα «Δεκατρία Σημεία» που είχε
θέσει ο Μακάριος, τα ένδεκα είχαν ήδη βρει
τη λύση τους, τουλάχιστον τη θεωρητική.
Έμεναν μόνο δύο θέματα, τα οποία δεν
μπορούσαν να είχαν λυθεί, το ένα ήταν των
χωριστών δήμων και το δεύτερο ήταν το
βέτο του τουρκικού στοιχείου όσον αφορά
στα φορολογικά νομοσχέδια. Επομένως,
ήλπιζε το Υπουργείο Εξωτερικών ότι δι’
αυτής της οδού θα μπορούσε να φθάσει σε
κάποια λύση το Κυπριακό. Αντιθέτως αντι-
λαμβανόμεθα ότι οι στρατιωτικές αρ χές
της Ελλάδος είχαν άλλα κατά νουν. Επε-
δίωκαν μάλλον την Ένωση, μια ενέρ γεια η
οποία ασφαλώς θα προκαλούσε μια σφο-
δρότατη τουρκική αντίδραση, η οποία δεν
ξέραμε έως πού θα εξικνείτο. Και αυτές οι
δύο θέσεις ήσαν οι βασικές διαφορές με-
ταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών αφ’ ενός
και των στρατιωτικών αφ’ ετέρου, και στο
μέσον ήταν μια κυβέρνηση, η οποία ήταν
μάλλον σκιώδης. Και ενώ στην αρχή ελπί-
ζαμε ότι ο κύριος Ανδρουτσόπουλος θα είχε
κάποια επιρροή επί του Ιωαννίδη, σύντομα
αντιληφθήκαμε ότι δεν επρόκειτο περί
αυτού. Πώς το αντιληφθήκαμε; Το αντιλη-
φθήκαμε με τον εξής τρόπο: Με συγχωρεί -
τε, κύριε Πρόεδρε, που έχω ένα ση μείωμα,
αλλά τα γεγονότα είναι τόσο πυκνά, ώστε
αναγκάστηκα να τα σημειώσω για να μην
υπάρξει κανένα κενό στη μνήμη μου. Λίγο
πριν από το πραξικόπημα, ένα μήνα πριν,



έγινε μια διάσκεψη των Υ πουργών των Εξω-
τερικών του ΝΑΤΟ στην Οτάβα, στην οποία
έλαβε μέρος ο κύριος Τετενές. Ο κύριος Τε-
τενές τότε συνάντησε τον τούρκο συνά-
δελφό του και συμφώ νησαν ότι στην
επερχόμενη Συνάντηση Πρω θυπουργών
στις Βρυξέλλες, θα εξεδί δε το ένα ανακοι-
νωθέν, με το οποίο οι δύο κυβερνήσεις θα
ανελάμβαναν να διαπραγ ματευτούν με
καλή πίστη και με σκοπό να μειωθεί η έν-
ταση, που υπήρχε στις ελληνο τουρκικές
σχέσεις. Ο κύριος Τετενές έστει λε ένα μα-
κρύτατο τηλεγράφημα εξηγώντας πώς έγι-
ναν οι συνομιλίες αυτές και μέσα στο
τηλεγράφημα αυτό είχε ήδη διατυ πώσει το
σχέδιο ανακοινωθέντος, το οποίο επρό-
κειτο ο κύριος Ετσεβίτ και ο κύριος Αν-
δρουτσόπουλος να εκδώσουν μετά τη
συνάντησή τους στις Βρυξέλλες. Το ίδιο
πρωί που έλαβα το τηλεγράφημα αυτό,
έσπευσα να το στείλω στον κύριο Ανδρου -
τσόπουλο. Ο κύριος Ανδρουτσό πουλος, όχι
λιγώτερο από μισή ώρα μετά, μου έστειλε
τον αδελφό του –και θυμάμαι μία αστεία
λεπτομέρεια, διότι μπήκε με το καπέλο
μέσα στο γραφείο μου και δεν το έβγαλε–
που ήταν ένας γηραλαίος άνθρωπος και
πολύ άτολμα μου είπε ότι «Ο Πρωθυ -
πουργός δεν δέχεται την εισήγηση του κυ ρίου
Τετενέ». Αναγκάστηκα τότε, ιδιο γρά φως, να
γράψω ένα τηλεγράφημα και στο οποίο
έλεγα ακριβώς αυτά. Και τότε βέβαια σκέ -
φτηκα ότι ο κύριος Ανδρουτσόπουλος δεν
μπορούσε αυτοβούλως να είχε απορρίψει
αυτήν την πρόταση, αλλά ότι τον είχε αναγ-
κάσει ο Ιωαννίδης. Αυτό ήταν ένα πρώτο
σημείο ότι δεν είχε ούτε καν κάποια επιρ-
ροή ο κύριος Ανδρουτσόπουλος, ο οποίος
εκ χαρακτήρος μπορώ να πω ότι ήταν μάλ-
λον συμβιβαστικός αλλά ότι ήταν ένα απλό
όργανο εις χείρας του Ιωαννίδη. Το δεύτερο
και ανησυχητικότερο, κύριε Πρόεδρε, ήταν
ότι, όταν ο κύριος Τετενές συνόδευσε τον
κύριον Ανδρουτσόπουλο εις τας Βρυξέλλας
και ευρέθη προ του κυρίου Ετσεβίτ, ο
οποίος πάλι του επρότεινε να εκδοθεί ένα
ανακοινωθέν παρόμοιο με εκείνο το οποίο

είχε ήδη απορρίψει ο Ανδρουτσόπουλος, ο
κύριος Ανδρουτσό πουλος έσκυψε προς τον
Τετενέ και του είπε «Δεν έχω τέτοια εξου-
σιοδότηση». Αυτό απεκάλυπτε ότι ο πρω-
θυπουργός της Ελλάδος δεν ήταν ο κύριος
φορεύς της εξουσίας, αλλά ότι ήταν κά-
ποιος άλλος. Όταν επέστρεψε ο κύριος Τε-
τενές, το ίδιο βράδυ συνέφαγα μαζί του στο
σπίτι του και μου τα είπε όλα αυτά. Και τότε
του είπα – επειδή συνδεόμεθα πολύ – «Εγώ,
Σπύρο, θα παραιτηθώ, διότι βλέπω ότι ετοι-
μάζονται πολλά στην Κύπρο». Και ετοιμά-
ζονταν πολλά, διότι είχαμε πληροφορίες
από τον κύριο Λαγάκο ότι ένα μήνα πριν
γίνει το πραξικόπημα, οι μονάδες οι θωρα-
κισμένες της ΕΛΔΥΚ κάθε πρωί, αυγή περί-
που, έβγαιναν για να κάνουν δήθεν γυμ νάσια.
Αυτό υποθέτω ότι ήταν ένα τέχνασμα για να
παραπλανηθεί ο κόσμος και ο Μακάριος,
ώστε την στιγμή που θα έβγαιναν τα τανκς
για να κάνουν το πραξικόπημα, να μην θε-
ωρηθεί ότι ήταν μία εκδήλωση εναντίον του
Μακαρίου. Αυτή ήταν μία από τις πληρο-
φορίες, η οποία μας ανησύχησε πολύ. Μια
δεύτερη πληροφορία, η οποία με ανησύ-
χησε πάρα πολύ, ήταν ότι ενώ στο Υπουργείο
Εξωτερικών προσπαθούσαμε να δια δώσουμε
την ανησυχία μας και στις ξένες πρεσβείες,
δηλαδή στην αμερικάνικη πρεσβεία, στη
γαλλική πρεσβεία, στη γερμανική πρε-
σβεία, στην ιταλική πρεσ βεία, αντιλαμβα-
νόμεθα ότι η κυβέρνηση με άλλους τρό πους,
με άλλους υπουργούς, στις επαφές της με
αυτούς τους πρέσβεις, προσπαθούσε να
τους καθησυχάσει ότι δεν πρόκειται να γίνει
τίποτα στην Κύπρο. Εν δεικτικόν αυτού ότι
επεσκέφθην και επι σκεπτόμουν συχνά τον
Τάσκα, τον πρέσβη της Αμερικής, και με
επεσκέπτετο και εκεί νος, αλλά σπανιότερα,
διότι φοβούμεθα πάντοτε ότι υπήρχαν μι-
κρόφωνα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Για
να δώσω μία εικόνα της ατμόσφαιρας μέσα
στην οποία ηργάζετο τότε το Υπουργείο
Εξωτερικών, θα σας πω τούτο: Όταν ήρ-
χοντο στο γραφείο μου οι διάφοροι συνά-
δελφοι, είτε γράφαμε σημειώματα και τα
σκίζαμε μετά μέσα στο μηχάνημα της κα-

18 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»



19ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30ής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

ταστροφής, είτε πηγαίναμε κοντά σε ένα
παράθυρο και ψιθυρίζαμε αυτά τα οποία εί-
χαμε να πούμε. Επεσκέφθην τον Τάσκα,
επαναλαμβάνω, και του εξέθεσα τις ανησυ-
χίες μου, διότι οι επαφές τις οποίες είχαν ο
κύριος Τζούνης, ο κύριος Μεταξάς συγκε-
κριμένως με τον συνταγματάρχη, νομίζω,
τότε Χανιώτη –ο οποίος όπως κατάλαβα
δεν διεκρίνετο για την οξυδέρκειά του– κα-
ταλαβαίναμε ότι υπήρχε μία υπηρεσία στο
ΑΕΔ, η οποία ησχολείτο ειδικώς με το Κυ-
πριακό, χωρίς να έχουν γνώση οι άλλοι
στρατιωτικοί των ενεργειών και των σκο-
πών, τους οποίους επεδίωκε αυτό το γρα-
φείο. Και ο κύριος Χανιώτης συνοδεύοντας
τον κύριο Τζούνη και τον κύριο Τετενέ στην
Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της
Οτάβα, μέσα στο αεροπλάνο όταν επήγαι-
ναν, εκτύπησε το πόδι του κυρίου Τζούνη
και του λέει «Εσείς, οι διπλωμάτες, δεν κα-
ταλαβαίνετε τίποτα…».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πα ρα καλώ, δεν άκουσα. Αν θέλετε επανα -
λάβετε.

ΜΑΡΤΥΣ: Του είπε «Εσείς, οι διπλωμάτες,
δεν καταλαβαίνετε πολλά πράγματα, εμείς
θα λύσουμε το Κυπριακό». Φράση την
οποία άλλωστε και επανέλαβε αργότερα ο
κύριος Κυπραίος, όταν διεδέχθη τον κύριο
Τετενέ μετά την παραίτηση του κυρίου Τε-
τενέ. Αλλά το πιο ανησυχητικό για μένα
ήταν ότι μία μέρα, όταν επεσκέφθην τον
Τάσκα, βρήκα έναν άνθρωπο απελπισμένο,
και μου είχε πει ότι είχε λάβει δύο τηλεγρα -
φήματα του Κίσινγκερ…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Τίνος ήταν τα
τηλεγραφήματα;

ΜΑΡΤΥΣ. Του Κίσινγκερ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς, αν

μπορείτε να μας λέτε λίγο καλύτερα τις
ημερομηνίες. Αν δεν θυμάστε τις ημερο -
μηνίες, σε ποιο χρονικό σημείο.

ΜΑΡΤΥΣ: Θα πρέπει να ήταν ή 23 ή 24 Ιου-
νίου. Δεν θυμάμαι καλά. Για αυτό έχω βάλει
και ένα ερωτηματικό. Δύο, λοιπόν, τηλε-
γραφήματα του Κίσινγκερ, στα οποία του
έδινε οδηγίες να συναντήσει τον Ιωαν νίδη

και να του πει ότι είχαν περιέλθει πληροφο-
ρίες στην αμερικανική κυβέρνη ση, κατά τις
οποίες η χούντα της Ελλάδος ετοίμαζε τα-
ραχές στην Κύπρο με τον σκοπό –μεταχει-
ρίστηκε σε εμένα τουλάχιστον, γιατί δεν
μου έδειξε τα τηλεγραφήματα, την αγγλική
λέξη– «to eliminate Makarios». Το «elim-
inate» φυσικά μπορεί να σημαίνει πολλά.
Μπορεί να σημαίνει να τον θέσουν εκ
ποδών, μπορεί να σημαίνει να τον θέσουν
στο περιθώριο. Αλλά, πάντως, εκείνο το
οποίο επισήμαινε ο Κίσινγκερ στον Τάσκα,
ήταν ότι έπρεπε να δει τον Ιωαννίδη και να
του επιστήσει την προσοχή ότι κάθε ενέρ-
γεια θα είχε σοβαρότατες συνέπειες στη
Μέση Ανατολή και ιδίως μεταξύ Ελλά δος
και Τουρκίας. Ο Τάσκα ήταν απελπι σμένος,
διότι δύο φορές είχε ζητήσει να δει τον
Ιωαννίδη και δύο φορές ο Ιωαννίδης είχε
αποφύγει να τον δει. Και τότε ομολο -
γουμένως πρέπει να πω ότι αγανάκτησα
λίγο και του είπα: «Μα, τέλος πάντων, Πρέ-
σβης της Αμερικής είστε, να μπείτε στο αυ-
τοκίνητό σας, να πάρετε και ένα συνοδό εν
στολή και να πάτε στο γραφείο του Ιωαν-
νίδη». Η απάντηση ήταν απελπιστική. Μου
απήντησε «Ένας αμερικανός πρέσ βης δεν
μπορεί να κάνει τέτοιο πράγμα». Δεν ισχυ-
ρίζομαι βέβαια ότι αυτό θα είχε εμποδίσει
τον Ιωαννίδη. Αλλά το αναφέρω μόνο για
να καταλήξω ότι ίσως υπήρχαν δύο κέντρα
αποφάσεων στην Αμερική, το ένα το οποίο
αδιαφορούσε για το Κυπ ριακό, και το άλλο
το οποίο ανησυχούσε για το Κυπριακό. Ένα
άλλο στοιχείο, το οποίο με είχε ανησυχήσει
υπερβαλλόντως, ήταν ότι ο τότε υπουργός
Προεδρίας Κωνστα ντίνος Ράλλης, ο οποίος
δυστυχώς απέθανε νέος, με κάλεσε μια
μέρα στο γραφείο του και, μάλιστα, μου
είπε «Σας παρακαλώ να έρθετε επειγόν-
τως». Όταν πήγα στο γραφείο του Κων-
σταντίνου Ράλλη, βρέθη κα προ ενός
α νωτέρου αξιωματικού της Αεροπορίας,
του οποίου λησμονώ το όνο μα. Τότε ο Κων-
σταντίνος Ράλλης μου είπε ότι θα ήθελε να
γνωρίζει πώς θα αντι μετώπιζε η ελληνική
διπλωματία μία ενδε χόμενη σύρραξη με



την Τουρκία. Εγώ ομολογώ ότι εκείνη τη
στιγμή έμεινα κάπως ενεός και του είπα ότι,
αν και δεν είμαι στρατιωτικός, δύο πράγ-
ματα μπορούσα να του πω: Πρώτον, ότι δεν
είμεθα ετοιμο πόλεμοι. Και, δεύτερον, ότι τα
νησιά του Αιγαίου ήσαν ισάριθμοι όμηροι
εις χείρας της Τουρκίας. Και επομένως, αν
μπορούσε η Τουρκία να πάρει έστω και ένα
νησί, θα ήταν δυνατόν να μας εκβιάσει, καθ’
οιονδήποτε τρόπο θα της άρεσε, για το ζή-
τημα της Κύπρου. Ο σμήναρχος έφυγε και
τότε ο Κωνσταντίνος Ράλλης μου είπε «Σας
παρεκάλεσα να έρθετε εδώ για να τα ακού-
σει και ένας στρατιωτικός, ώστε να αντιλη-
φθούν οι στρατιωτικοί ότι ένα εγχεί ρημα
εναντίον της Τουρκίας, είτε εκδηλού μενο
στην Κύπρο, είτε εκδηλούμενο αλλού, θα
ήταν καταδικασμένο σε μία αποτυχία».
Μετά από αυτά επισκέφθηκα τον κύριο Τε-
τενέ, στον οποίο ανεκοίνωσα την από φασή
μου να παραιτηθώ. Με παρεκάλεσε να μην
παραιτηθώ και να μείνουμε και οι δύο αγω-
νιζόμενοι για το καλύτερο. Εγώ του είπα ότι
έβλεπα ότι τα πράγματα πάνε προς τα
χείρω και ότι ήμουνα αποφασισμένος να
παραιτηθώ. Με παρεκάλεσε να αναβάλω
την παραίτησή μου από τις 27 Ιουνίου στις
29 Ιουνίου. Τον ρώτησα «Γιατί;» και τότε
μου είπε ότι είχε λάβει ένα έγγραφο –το
οποίο δεν έχω καταθέσει γιατί δεν το είχα–
του Α/ΑΕΔ, το οποίο επρότεινε να έλθει ο
Μακάριος στην Αθήνα, ώστε με μία προ -
σω πική επαφή να εκτονωθεί η κατάσταση
η οποία υπήρχε στην Κύπρο. Η κατάσταση
η οποία υπήρχε στην Κύπρο, είχε ήδη χει -
ροτερεύσει, γιατί ο Μακάριος είχε εκδηλώ -
σει μεγάλη δυσφορία για τη διαγωγή και
της ΕΛΔΥΚ και των αξιωματικών της
ΕΛΔΥΚ. Ενθυμούμαι ειδικότερα ότι ονόμαζε
ονομαστικά, όταν τον είδα αργότερα, έναν
αξιωματικό, του οποίου το βαθμό δεν γνω-
ρίζω, Παπαδάκη ονόματι, ο οποίος ήταν
Αρχηγός της ΚΥΠ στην Κύπρο και ο οποίος,
λίγο πριν από το πραξικόπημα, ανεκλήθη
στην Αθήνα, ίσως για να είναι ο Αρχηγός
του γραφείου το οποίο επρόκειτο να επιχει-
ρήσει το πραξικόπημα εναντίον του Μακα-

ρίου. Είπα στον Τετενέ ότι το έγγραφο αυτό
του ΑΕΔ, το οποίο επρότεινε την επίσκεψη
του Μακαρίου στην Αθήνα προς εκτόνωση
της καταστάσεως, το θεωρούσα κάπως
δόλιο, γιατί ο Μακάριος οπωσδήποτε δεν
θα εδέχετο να έλθει στην Αθήνα και επομέ-
νως θα μπορούσε η χούντα να αποκτήσει
ένα δεύτερο επι χείρημα ότι «Ιδού, ο Μακά-
ριος είναι εχθρός μας, τον καλούμε και δεν
έρχεται». Και προς απάντηση σε αυτό τον
συνεβούλευσα –ο κύριος Τετενές είχε εμπι-
στοσύνη στην κρίση μου– να προτείνει εκεί-
νος να πάει στην Κύπρο, για να προλειάνει
το έδαφος στη Λευκωσία και να πείσει τον
Μακάριο να έλθει στην Αθήνα. Ο κύριος
Τετενές έκανε αυτήν την αντιπρόταση στο
ΑΕΔ και η πρόταση αυτή απερρίφθη. Την
ίδια πρό ταση έκανε αργότερα ο κύριος Λα-
γάκος –όταν ο κύριος Τετενές είχε παραι-
τηθεί και τον είχε διαδεχθεί ο κύριος
Κυπραίος– στον κύριο Κυπραίο. Και πάλι
αυτή η πρόταση απερρίφθη από τον κύριο
Κυπραίο. Α περρίφθη, δηλαδή, στις 12 ή 13
Ιουλίου, μάλλον 12 Ιουλίου, γιατί ο Τετενές
είχε παραιτηθεί στις 6 ή 7 Ιουλίου και στις
10 ήταν ήδη υπουργός Εξωτερικών ο κύριος
Κυπραίος. Ενώπιον αυτής της καταστά -
σεως απεφάσισα να παραιτηθώ και κα -
τόρθωσα να παρασύρω στην παραίτησή
μου τον κύριο Τζούνη, ο οποίος αμέσως
εδέχθη να παραιτηθεί και εκείνος, αλλά δεν
κατόρθωσα να παρασύρω άλλους συνα -
δέλφους. Και είχα την ελπίδα ότι αν παρέ -
συρα και τον κύριο Τετενέ, ο οποίος
πα ραιτήθηκε δύο ή τρεις μέρες αργότερα,
αυτή η ομαδική παραίτηση της ηγεσίας του
Υπουργείου Εξωτερικών, θα είχε μία αρκετά
έντονη επιρροή επί των στρατιωτικών και
ίσως θα τους εμπόδιζε να κάνουν αυτό το
οποίο επρόκειτο να κάνουν. Προσπάθησα,
επίσης, να ειδοποιήσω και τον Μακάριο ότι
τεκταίνονται πολλά εναντίον του. Τα ήξερε
άλλωστε. Και σε μία δεξίωση στο ξενοδο -
χείο «Κινγκ Τζωρτζ», όταν συνήντησα τον
κύριο Κρανιδιώτη, πρέσβη της Κύπρου, και
για να μη καταλάβουν οι άλλοι, τι του
έλεγα, του είπα «Πέστε στον Μακάριο ότι
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πρέπει να προφυλαχθεί, γιατί ετοιμάζονται
πράγματα εναντίον του. Πέστε του ότι εγώ
θα παραιτηθώ. Και ότι θα έπρεπε, ίσως, ο
Αρχιεπίσκοπος να κάνει δημόσιες δηλώ -
σεις, στις οποίες να επισημαίνει τον κίνδυνο
τον οποίο διατρέχει». Ίσως αυτή θα ήταν
κάποια ελπίδα ότι θα συνεκρατείτο η
χούντα, εφόσον προκαταβολικά θα την κα-
τήγγειλε ο Μακάριος για τα τεκται νόμενα.
Δυστυχώς, ο κύριος Κρανιδιώτης δεν μετε-
βίβασε στον Αρχιεπίσκοπο τη συνομιλία
μας και το εξακρίβωσα στις 9 Αυγούστου
1974, όταν ο τότε Πρόεδρος της κυβερνή-
σεως κύριος Καραμανλής με επεφόρτισε
να πάω στο Λονδίνο και να συναντήσω τον
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, για να συμφωνή-
σουν η ελληνική κυβέρ νηση και ο Αρχιεπί-
σκοπος επί ορισμένων σημείων της
περαιτέρω πορείας, δηλαδή απόλυτος συ-
νεννόηση μεταξύ Αρχιεπι σκόπου και ελλη-
νικής κυβερνήσεως. Και ιδίως να μη
βιασθεί ο Μακάριος να επι στρέψει στην
Κύπρο, γιατί στην Κύπρο ήταν ακόμη η κα-
τάσταση έκρυθμη, τα πνεύματα ήταν πάρα
πολύ οξυμένα ακόμη και υπήρχε κίνδυνος
να δημιουργηθούν ταραχές, παρό λο ότι είχε
γίνει η πρώτη τουρκική εισβολή. Αυτά πε-
ρίπου, κύριε Πρόεδρε, είναι τα όσα μπορώ
να εξιστορήσω για τα όσα προηγήθηκαν.
Εκείνο το οποίο νομίζω ότι μπορεί κανείς να
συμπεράνει, είναι ότι η χούντα ήταν απο-
φασισμένη να ξε φορτωθεί τον Μακάριο, να
τον θέσει εκ ποδών, είτε σκοτώνοντάς τον
είτε περιο ρίζοντάς τον κάπου και ότι εν τη
αφελεία της επίστευε ότι αυτή η ενέργειά
της δεν θα είχε καμιά γενικότερη σημασία,
ούτε καμιά γενικότερη συνέπεια. Γνώριζε,
όμως, το ΑΕΔ ότι η Τουρκία από το 1964
ήδη είχε αλλάξει τη διάταξη του στρατού
της, είχε ενισχύσει τα αεροδρόμιά της, της
νοτίου Τουρκίας και είχε συγκεντρώσει
αποβατικά σκάφη στον λιμένα της Μερσί-
νης και στον λιμένα της Αλεξανδρέτας.
Αυτά όλα τουλάχιστον οι διπλωματικές
υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών τα
θεωρούσαν ως προετοιμασία για το ενδε-
χόμενο ενός ελληνικού πραξικοπήματος,

προετοιμασία αποβάσεως στην Κύπρο.
Αυτά τα γνώριζαν, νομίζω, οι στρατιωτικοί
και παρόλα ταύτα επιχείρησαν αυτή την
πράξη, η οποία δεν μπορεί να χαρακτηρι-
στεί παρά ως εγκλη ματική, και νομίζω ότι
είχαν την πεποίθηση ότι θα εθεωρείτο αυτό
το κίνημα ως μία εσωτερική υπόθεση της
Κύπρου. «Βγάλαμε ένα Πρόεδρο, βάλαμε
τον άλλο, δεν σημαίνει τίποτε αυτό, θα εξα-
κολουθήσει η Κύπρος να είναι ανεξάρτητο
κράτος». Εν τούτοις εάν εξετάσει κανείς
την ιστορία της Κύπρου από το ’64 ώς το
’74, θα αντιληφθεί ότι ο Μακάριος ήταν
πράγματι η μόνη εγγύηση, ζώσα εγγύηση
αποτροπής μιας τουρκικής εισβολής, διότι
και κύρος είχε αρκετό ο Αρχιεπίσκοπος,
παρόλο ότι έκανε και εκείνος αλλοφροσύ-
νες. Και βεβαίως εκείνη την εποχή η Αμε-
ρική είχε μία άλλη στάση, εφόσον εμπόδισε
την απόβαση στην Κύπρο το 1964, πρωθυ-
πουργεύοντος του Γεωργίου Παπανδρέου,
και είχε καλέσει ο Πρόεδρος Τζόνσον και
τον Ινονού και τον Γεώργιο Παπανδρέου
στην Ουάσιγκτον για να τους συμβιβάσει,
αποτέλεσμα του οποίου ήταν τα δύο Σχέδια
Άτσεσον τα οποία απέτυχαν, αλλά τουλά-
χιστον από εκεί και ύστερα το Κυπριακό
είχε μπει σε ένα δρόμο μάλλον ηπιότητος,
λόγω της απο φάσεως των δύο κυβερνή-
σεων να εμπι στευτούν στις διακοινοτικές
αυτές συνο μιλίες, τις οποίες ανέφερα πριν,
την οδή γηση προς μία λύση συμβιώσεως
των δύο κοινοτήτων. Είμαι πεπεισμένος ότι
οι στρατιωτικοί νόμιζαν ότι δεν θα υπάρχει
τουρκική αντίδραση. Ήταν όμως μία ευχή,
δηλαδή έπαιρναν τα όνειρά τους για πραγ-
ματικότητα, και νομίζω ότι η τουρκική αν-
τίδραση δεν ανεμένετο όπως εξεδηλώθη.
Ανεμένετο ότι θα προσφύγει ίσως στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας, ότι θα κάνει παρα -
στάσεις, ότι θα κάνει ίσως μία επίδειξη
δυνάμεως με αεροπορία, όπως την είχε
κάνει το ’64, αλλά δεν ήταν προετοι -
μασμένοι για να αντιμετωπίσουν μία ει-
σβολή στην Κύπρο. Το καθήκον, νομίζω,
ενός στρατιωτικού είναι να προβλέπει όλα
τα ενδεχόμενα. Και αυτό το ενδεχόμενο φο-



βούμαι ότι η χούντα το είχε αποκλείσει.
Αυτά είναι γενικώς αυτά τα οποία θα μπο-
ρούσα να πω εν πάση ειλικρινεία, ελπίζω να
μην λησμόνησα τίποτα. Πρέπει να προ-
σθέσω όμως ότι ο δόλος της χούντας εξι-
κνήθη μέχρι του σημείου ώστε τρεις μέρες
πριν από την 15η Ιουλίου κάλεσαν στην
Αθήνα, δήθεν για σύσκεψη, και τον κύριο
Λαγάκο, πρέσβη της Ελλάδος στη Λευκω-
σία, εναντίον του οποίου είχαν πολλά οι
στρατιωτικοί και είχαν θελήσει να τον ανα-
καλέσουν τουλάχιστον ένα χρόνο πριν.
Επομένως δεν ήταν persona grata της
χούντας. Και τότε ο Τετενές και εγώ επι -
μείναμε στον κύριο Ανδρουτσόπουλο ότι η
απομάκρυνση του κυρίου Λαγάκου από τη
Λευκωσία θα σήμαινε μεγάλη δυσαρέσκεια
του Μακαρίου, ο οποίος άλλωστε είχε δη-
λώσει ότι «Αν φύγει και ο κύριος Λαγά κος,
εγώ δεν θα δώσω τη συγκατάθεσή μου στον
διορισμό νέου πρέσβη, αλλά θα περιμένει
πολύ η ελληνική κυβέρνηση για τον αντικα-
ταστάτη». Κάλεσε, λοιπόν, η χούντα τον
κύριο Λαγάκο και τον στρατηγό Ντενίση,
Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο,
νομίζω στις 12 Ιουλίου, για μία σύσκεψη.
Στη σύσκεψη αυτή δεν ελέχ θησαν –φαίνε-
ται– καθώς μου λέγει ο κύ ριος Λαγάκος,
πολλά πράγματα, και στις 13 του μηνός,
Σάββατο, ο κύριος Λαγάκος και ο κύριος
Ντενίσης ήταν έτοιμοι να επι στρέψουν
στην Κύπρο. Και τότε τους είπαν «Όχι, θα
μείνετε εδώ και τη Δευτέρα, διότι θα κά-
νουμε δεύτερη σύσκεψη τη Δευτέρα».
Ήθελαν δηλαδή να τους έχουν εδώ πέρα,
ενώ θα επιχειρούσαν το πραξικόπημα στην
Κύπρο. Τούτο και εγένετο, και ο Λαγάκος
απεκλείσθη, καθώς και ο Ντενίσης απε -
κλείσθη εις τας Αθήνας, και έμεινε η γυ -
ναίκα του μόνη της στην ελληνική πρεσβεία
στην Κύπρο, η οποία είναι πάνω στην Πρά-
σινη Γραμμή. Αυτό δείχνει το βαθμό δολιό-
τητος, τον οποίο είχαν οι στρα τιωτικοί, οι
οποίοι ήθελαν κατά κάποιον τρόπο να απο-
κρύψουν τις προθέσεις τους με την εύλογο
δικαιολογία ότι θα κάνουμε μία σύσκεψη
στις 15 Ιουλίου, ημερομηνία την οποία είχαν

εκ των προτέρων ορίσει για το πραξικό-
πημά τους. Και αυτό σημαίνει ότι είχαν
αποφασίσει από πολύ πριν εκείνη την ημε-
ρομηνία να δράσουν. Είμαι έτοιμος να
απαντήσω στις ερωτήσεις σας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τε-
λειώσατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω πως τελείωσα, κύριε
Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Όπως μας λέτε, υπήρχε δεδομένο ότι από
τον Απρίλιο, από το Μάη, και για τη χούντα
και για όλους –αντικειμενικό δεδομένο
πλέον– ότι ετοιμάζετο ένα πραξικόπημα,
ότι οι σχέσεις μεταξύ χούντας και Μα -
καρίου και κυβερνήσεως κυπριακής ενε -
τείνοντο και λοιπά. Δεδομένο επίσης είναι
ότι από πολύ καιρό, όπως είδατε, η διάταξη
των τουρκικών δυνάμεων είχε μεταβληθεί
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε κάθε παρατη -
ρητής να ανησυχεί για αυτή την διάταξη,
που έπαιρναν οι δυνάμεις του τουρκικού
στρατού. Αυτά τα δύο ήταν δεδομένα και
βέβαια δεν ήταν δυνατό να μη τα γνωρίζει
και η χούντα. Τι λέτε, αμυαλιά ήταν που
ενήργησε το πραξικόπημα, ή το ένα ήταν
συνδεδεμένο με το άλλο; Δηλαδή, η στάση
αυτή της χούντας συνδέετο μόνο με το δόλο
του πραξικοπήματος κατά του Μακαρίου ή
και με έναν ενδεχόμενο δόλο; Ή δόλο ή
πρόθεση. Και αν μπει και η Τουρκία, ας
μπεί; Δηλαδή, εχεφρονούντες τυχόν –όχι
πολύ, κατά την κρίση ενός μέσου αν -
θρώπου ας πούμε, με την επιμέλεια, με το
μυαλό που διαθέτει ένας μέσος άνθρωπος–
δεν έπρεπε να υπολογίσουν στον κίνδυνο
αυτό; Και επομένως δεν έπρεπε να κοι -
τάξουν να αξιολογήσουν και τις δικές τους
δυνατότητες; Μπορούν να αμυνθούν σε μία
τέτοια περίπτωση; Τί λέτε, τους απη -
σχόλησε αυτό το πράγμα;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχετε απολύτως
δίκιο να θέτετε το ερώτημα, διότι βεβαίως
μπορεί κανείς να σκεφθεί κατ’ αυτό τον
τρόπο. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι, οι
οποίοι αποτελούσαν την πραγματική εξου-
σία της Ελλάδος τότε –με συγχωρείτε γα
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την έκφραση την λαϊκή– είχαν «καβα λήσει
το καλάμι». Όταν ανέλαβα και πάλι Γενι-
κός Γραμματεύς στο Υπουργείο Εξωτε -
ρικών, όταν έγινε μεταπολίτευση, και ο
κύριος Μαύρος με κάλεσε να με επανα -
διορίσει, εγώ του απάντησα ότι δεν ήθελα
να επαναδιοριστώ, διότι δεν είχα παρά λίγο
καιρό ακόμα. Αλλά επέμεινε και επανα -
διορίστηκα. Έκανα μία γενική επιθεώρηση
στο Υπουργείο, την οποία δεν μπορούσα να
κάνω εκ του φανερού επί χούντας, και πήγα
στο κρυπτογραφικό, στο οποίο βρήκα ένα
χάρτη τον οποίο έχω κρατήσει ως ενθύμιο,
κύριε Πρόεδρε. Ένα χάρτη της Ελλάδος και
της Τουρκίας, ένα χάρτη εις τον οποίο οι νε-
αροί αυτοί ακόλουθοι εμπνεόμενοι από την
αλλοφροσύνη της χούντας είχαν ζωγραφί-
σει ένα βέλος ως τη Βασιλεύουσα και από
κάτω «24 ώρες», το οποίο σημαίνει ότι
υπήρχε τότε ένα πνεύμα εις ορισμένους κύ-
κλους ότι «Εμείς είμαστε ισχυροί, ότι μπο-
ρούμε να τα βάλουμε και με την Τουρκία,
θα κάνουμε ό,τι θέλουμε στην Κύπρο». Και
παρόλο ότι είχε επισημανθεί –όχι μόνο από
εμένα, αλλά και από άλλους– ότι τα νησιά
του Αιγαίου ήταν ανυπε ράσπιστα και ήσαν
ισάριθμοι όμηροι, όπως είπα, εις χείρας της
Τουρκίας. Υπήρχε αυτή η εξαλλοσύνη, θα
μπορούσα να πω, η οποία έκανε τους στρα-
τιωτικούς να μην υπολο γίζουν ψύχραιμα
και να υποθέσουν ότι δεν θα υπάρξει τουρ-
κική βούληση επιθέσεως εναντίον της Κύ-
πρου, ή ότι αν υπάρξει, τότε υπάρχει η
μεγάλη αδελφή, η Αμερική, η οποία θα
τους εμποδίσει για χάρη τους. Και επομέ-
νως βοήθαγε να καταλήξει κανείς στο συμ-
πέρασμα, ότι η χούντα θα είχε προσπαθήσει
να επιμηκύνει το βίο της με μία μεγάλη
εθνική επιτυχία, την Ένωση της Κύπρου.
Θα την έκανε ο Ιωαννίδης, ο ο ποίος γίνεται
έτσι εθνικός ήρωας. Αυτό είναι το σχήμα,
τουλάχιστον, το οποίο μπο ρεί κανείς να
κάνει. Τώρα, αν από της άλ λης πλευράς η
παραφροσύνη τους έφθα σε στο σημείο να
λέει ότι «Θα κάνουμε το εγχείρημα της Κύ-
πρου» εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσε να
απευθυνθεί κανείς σε ένα ψυχίατρο και σε

ένα φρενολόγο, για να εξετάσει αυτούς
τους ανθρώπους πώς διά βολε σκέφτηκαν
κατ’ αυτό τον τρόπο. Θα πρέπει, επίσης, να
πω ότι τον Ιωαννίδη δεν τον συνήντησα
ποτέ. Παρόλο ότι κατέβαλα δύο προσπά-
θειες να τον συναντήσω, δεν τον συνήντησα
ποτέ. Αλλά, από όλα όσα έχω ακούσει, φαι-
νόταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ ψύ-
χραιμος, πάρα πολύ ασκη τικός και ένα
είδος μονομανούς, με ιδέες εντελώς προ-
καθορισμένες και με παρω πίδες, οι οποίες
τον εμπόδιζαν να δει έστω τα πολύ φανερά
δεδομένα, τα οποία πα ρουσίαζε μία κατά-
σταση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Βέ-
βαια, είναι μια εξήγηση αυτό της αμυαλιάς
τους. Αλλά είναι μία εξήγηση προς ορι-
σμένα πράγματα. Αλλά έρχεται η 20ή Ιου-
λίου –επικαλούμαι τώρα την εμπει ρία σας,
τις γνώσεις σας, τη διπλωμα τική σας κα-
ριέρα και λοιπά– και κάνουν επι στράτευση.
Τι αποδεικνύεται από την επι στράτευση;

ΜΑΡΤΥΣ: Απεδείχθη απόλυτος διάλυση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Του Στρατού;
ΜΑΡΤΥΣ: Του Στρατού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Υ -

πήρχε Στρατός στις 20 Ιουλίου;
ΜΑΡΤΥΣ: Στις 20 Ιουλίου υπήρχαν μερικές

μονάδες προς φύλαξη των Αθηνών, κύριε
Πρόεδρε, και τίποτε άλλο. Υπήρχαν δηλαδή
ομάδες αρμάτων μάχης στην Αττική, οι
οποίες δεν είχαν κανέναν άλλο σκοπό,
παρά να προστατεύσουν την εξουσία του
Ιωαννίδη. Επομένως νομίζω ότι μπορεί κα-
νείς πολλά να συγχωρήσει στη χούντα,
αλλά ένα πράγμα δεν μπορεί να της συγχω-
ρήσει: Ότι οι στρατιωτικοί αυτοί κα -
τήντησαν τον Στρατό, εκεί που βρέθηκε.
Δηλαδή με την ειδικότητα την οποία είχαν,
κατόρθωσαν να διαλύσουν τον Στρατό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μας λένε εδώ, ότι αν έμενε η Μεραρχία που
είχε στείλει τότε η κυβέρνηση του Γεωργίου
Παπανδρέου στην Κύπρο, συν άρματα που
είχε στείλει, συν κάποια άλλα βαρέα όπλα,
δεν θα ήταν δυνατόν –το λένε οι ίδιοι που



έρχονται εδώ– για την Τουρκία να διανοηθεί
καν περίπτωση αποβατικής επιχειρήσεως
στην Κύπρο. Μήπως, σε σχέση με την απο-
χώρηση της Μεραρχίας αυτής, ξέρετε τί-
ποτε με την ιδιότητά σας; Βέβαια, δεν
αναφέρεται αυτή στην περίοδο του ’74 που
εσείς ήσασταν Γενικός Γραμματεύς.

ΜΑΡΤΥΣ: Όσον αφορά τη Μεραρχία, κύ -
ριε Πρόεδρε, έχω γράψει ένα βιβλίο, το
οποίο ονομάζω «Δέκα Χρόνια Κυπριακού»,
στο οποίο εκφράζω τη γνώμη και την πε -
ποίθηση ότι η αποστολή της ελληνικής Με-
ραρχίας στην Κύπρο, ήταν –νομίζω– μέγα
πολιτικό σφάλμα. Πρώτον, διότι έδειχνε
στην Τουρκία ότι εμείς πλέον πηγαί ναμε για
Ένωση και όχι για ανεξάρτητη Κύπρο. Δεύ-
τερον, διότι βεβαίως η Με ραρχία θα είχε
δυσκολέψει τους Τούρκους στην επιχεί-
ρησή τους. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμάμε
τον εχθρό και ιδίως δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι, δυστυχώς πλέον, το ρητό του Περικλή
«Μέγα το της θαλάττης κράτος» έχει αντι-
κατασταθεί με το «Μέγα το του αέρος κρά-
τος». Και με έχουν βεβαιώσει αξιωματικοί
της αεροπορίας ότι η μεν Ελληνική Αερο-
πορία θα πετούσε τέσσερις ώρες και θα
βομβάρδιζε πέντε λεπτά, η δε Τουρκική Αε -
ροπορία θα πε τούσε πέντε λεπτά και θα
βομβάρδιζε τέσ σερις ώρες. Επομένως, εάν
υπήρχε μία γραμμή της Μεραρχίας, της ενι-
σχυμένης μάλιστα, στα βόρεια της Κύπρου,
η Τουρ κική Αεροπορία θα ήταν σε θέση να
κάψει τη Λευκωσία, την Αμμόχωστο, τη
Λάρνακα και τη Λεμεσό. Και τι θα έμενε
τότε ως δύναμη αντιστάσεως, αν είχαν 40-
50 χι λιάδες νεκρούς;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Θα
μπορούσαν όμως να κάνουν απόβαση;

ΜΑΡΤΥΣ: Θα μπορούσαν, νομίζω, να κά-
νουν μία απόβαση, με πολύ μεγαλύτερες
απώλειες από όσες είχαν, διότι θα ήταν σε
θέση να κάνουν απόβαση και στις αμμου -
διές της Αμμοχώστου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μας λένε, επίσης, ότι με τις δυνάμεις που
είχαν τότε στην Κύπρο, με τις δυνάμεις του
ΓΕΕΦ, της Εθνικής Φρουράς και με τις δυ-

νάμεις της ΕΛΔΥΚ, θα μπορούσαν να απο-
τρέψουν, να αποκρούσουν μία από βαση, ή
τουλάχιστον να μην αφήσουν να μεταβλη-
θεί σε απλή αποβίβαση, αν αυτές οι δυνά-
μεις ήταν παρατεταγμένες, τοποθε τημένες
στις θέσεις που προβλέπονταν από τα σχέ-
δια άμυνας της Κύπρου. Και μας λένε
ακόμη ότι εάν έπαιρναν μία βοήθεια από
την Ελλάδα με κάποια υποβρύχια, θα μπο -
ρούσαν να αποτρέψουν την αποβατική
προ σπάθεια των Τούρκων. Βέβαια σεις δεν
είσθε στρατιωτικός, αλλά τι γνώμη έχετε
επ’αυτού;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, γνώμη δια -
τυπώνω. Νομίζω ότι, αν η Τουρκία ήταν
αποφασισμένη να κάνει το εγχείρημα, θα
της είχε κοστίσει πολύ περισσότερο και σε
άντρες και σε υλικό. Αλλά δυστυχώς η
Ελλάς βρίσκεται σε μόνιμη μειονεκτική
θέση, λόγω αποστάσεως, έναντι της Τουρ -
κίας. Εμείς δεν μπορούμε να στείλουμε
βοήθεια. Ο κύριος Καραμανλής προσπά -
θησε να στείλει μια νηοπομπή, εζήτησε αε-
ροπορική κάλυψη από την Αγγλία και την
Αμερική, την οποία δεν του έδωσαν. Σκέ-
φθηκε προς στιγμήν να μπεί ο ίδιος με τον
κύριο Αβέρωφ σε μία νηοπομπή, τους απέ-
τρεψαν διάφοροι, μεταξύ των οποίων κι
εγώ, διότι εγώ του είπα «Καλά θα πάτε,
αλλά πώς θα γυρίσετε;» Η πεποίθησή μου
είναι –και την εκφράζω σαν γνώμη– ότι η
τουρκική εισβολή θα είχε οπωσδήποτε πε-
τύχει, με πολύ μεγαλύτερες θυσίες. Θα τους
είχαμε βουλιάξει ίσως μερικά καράβια με
τα υποβρύχιά μας. Υπάρχει τώρα αυτό το
πολύ αμφισβητούμενο ζήτημα, εάν ο Αρα -
πάκης όντως έστειλε τα υποβρύχιά του και
τα ανεκάλεσε εν μέση οδώ. Αυτό ομολογώ
ότι δεν είμαι σε θέση να το βεβαιώσω ή όχι.
Αλλά η πεποίθησή μου είναι ότι τελικώς θα
είχαν επικρατήσει οι Τούρκοι και ίσως με
πολύ αιματηρές συνέπειες για τον άμαχο
πληθυσμό της Κύπρου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Επειδή είπατε ότι υπάρχει το αμφισβη -
τούμενο ζήτημα, εάν ο Αραπάκης έστειλε
και μετά ανακάλεσε τα υποβρύχιά του, θα
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ήθελα να σας πω ότι κατ’ αρχήν και από την
κατάθεση του Αραπάκη, την οποία έχει
δώσει στον αναθεωρητή Μπέλκα, βγαίνει
ότι τα υποβρύχια διετάχθησαν να πάνε και
ξεκίνησαν να πάνε, και διετάχθησαν να γυ-
ρίσουν και γύρισαν. Το αμφισβητούμενο
δεν είναι αν πήγαν και γύρισαν και απε -
πειράθηκαν να ξαναπάνε και ξαναγύρισαν.
Το αμφισβητούμενο είναι ποιος έδωσε την
εντολή να γυρίσουν. Ο Αραπάκης τα βάζει
με τον Μπονάνο και ο Μπονάνος με τον
Αραπάκη στο σημείο αυτό. Το σημείο αυτό,
στο οποίο αναφερθήκατε τώρα, τι σας λέει;

ΜΑΡΤΥΣ: Ομολογώ, κύριε Πρόεδρε, ότι
δεν είμαι σε θέση να κάνω καμία υπόθεση,
γιατί δεν έχω ούτε δεδομένα, ούτε μαρτυ-
ρίες, ούτε συνομίλησα με τον κύριο Αρα-
πάκη, ούτε με τον κύριο Μπονάνο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Όχι εσείς, ασφαλώς, δεν συζητήσατε. Πά -
ντως σας θέτω ως δεδομένο ότι τα υπο -
βρύχια διετάχθησαν να φύγουν, να πάνε
στην Κύπρο. Και διετάχθησαν να γυρίσουν
μία φορά τουλάχιστον.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, αυτό είναι γνωστό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και

θα δούμε για τη δεύτερη. Και την άλλη
φορά, νομίζω δηλαδή, πάλι ξανά διετάχθη -
σαν να πάνε και πάλι ξανά διετάχθησαν να
ξαναγυρίσουν. Και το ίδιο συνέβη και με τα
αεροπλάνα: Τα αεροπλάνα διετάχθησαν να
τεθούν σε ετοιμότητα για να πάνε στην
Κύπρο, και πάλι διετάχθησαν να σταματή -
σουν, να μην πάνε. Και ξανά διετάχθησαν
να είναι σε ετοιμότητα για να πάνε και, ενώ
ετοιμάζοντο και επέβαιναν οι πιλότοι, διε -
τάχθησαν πάλι να μην πάνε. Πώς τα βρί-
σκετε αυτά, δηλαδή τι εξήγηση μπορού με
να δώσουμε εμείς, όπως κι εσείς, που δεν
είμαστε στρατιωτικοί; Τι να πούμε τώρα;

ΜΑΡΤΥΣ: Ομολογώ ότι δεν είμαι σε θέση
να δώσω μία αληθοφανή εξήγηση. Εκείνο
το οποίο ξέρω από τον Τύπο και από μερικά
βιβλία, τα οποία έχω διαβάσει για την
εποχή εκείνη, είναι ότι όντως εστάλη μία
πολύ μικρή δύναμις αεροπλάνων εκεί, στη
Λευκωσία, νομίζω τρία έως πέντε μεταγω -

γικά, εκ των οποίων μάλιστα το ένα εβλήθη
από τους Κυπρίους και έπαθε βλάβη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
τα τρία, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν
σας λέγω για τα μεταγωγικά αεροπλάνα,
σας λέγω για βομβαρδιστικά αεροπλάνα,
τα οποία διετάχθησαν να είναι σε ετοιμό -
τητα και, ενώ ετοιμάστηκαν, διετάχθησαν
να μην απογειωθούν. Και για δεύτερη φορά
έγινε πάλι το ίδιο με τα αεροπλάνα. Όσον
αφορά για τα πλοία, αυτά ξεκίνησαν και
πάλι γύρισαν. Αυτές τις κινήσεις του ναυτι-
κού μας και της αεροπορίας μας, της Ελ-
ληνικής πλέον Αεροπορίας, πώς να τις
ερμηνεύσουμε εμείς πλέον που δεν είμαστε
στρατιωτικοί; Εάν πούμε ότι όλη η υπόθεση
ήταν απλή αμυαλιά και ότι δεν είχε κάποιο
δόλο η υπόθεση αυτή;

ΜΑΡΤΥΣ: Μόνο υποθέσεις, κύριε Πρό -
εδρε, μπορώ να διατυπώσω. Υπάρχει η πλη-
ροφορία, η οποία δεν ξέρω αν είναι
εξακριβωμένη, ότι όταν ο Ιωαννίδης κά -
λεσε τους τρεις Αρχηγούς και τον Μπονά -
νο, για να τους πει ότι πρέπει να γίνει
επι στράτευση, διότι η Τουρκία έκανε την
απόβαση, και οι τρεις απεποιήθησαν της
ευθύνης να αρχίσουν πόλεμο με την Τουρ-
κία και ότι ο Ιωαννίδης τους είπε ότι εγκα-
ταλείπουν τη θέση τους ή ότι τους είπε
προδότες. Αυτά όμως ξέρετε ότι ίσως είναι
και σπερμολογίες. Δεν ξέρει κανείς τι ακρι-
βώς έγινε, αν πραγματικά ο Μπονάνος διε-
φώνησε με τον Ιωαννίδη. Οπότε κανείς
μπορεί να φαντασθεί ότι εδίδοντο άλλες
διαταγές από τον Ιωαννίδη και άλλες δια-
ταγές από τον Μπονάνο. Είναι μία απλή
υπόθεση που κάνω, η επιεικεστέρα για τους
κυρίους αυτούς –το τονίζω αυτό– αλλά
άλλη εξήγηση, η οποία να φαίνεται πιθανή,
ομολογώ ότι δεν είμαι σε θέση να δώσω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, μπορείτε
να ρωτήσετε σύμφωνα με τη σειρά που
έχετε εγγραφεί. Ο κύριος Κάππος παρακα -
λείται να λάβει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Κύριε Βλάχο,
από ό,τι είπατε, μας δώσατε να καταλά -



βουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν
άμοιρες ευθυνών για το πραξικόπημα στην
Κύπρο, καθώς και για την εισβολή. Μά -
λιστα, είπατε ότι έστειλε ο Κίσινγκερ δύο
τηλεγραφήματα στον Τάσκα, που έκ φραζε
την ανησυχία του για την τύχη του Μακα -
ρίου. Έτσι δεν είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Εδώ υπάρχουν

καταθέσεις πέρα από τα άλλα, που σε σύ-
σκεψη που ήταν ο Τάσκα, ο Σίσκο ο υφυ-
πουργός και ο Ιωαννίδης, καθώς και άλλοι
αξιωματούχοι της χούντας, τότε που ο τα-
ξίαρχος Ιωαννίδης έκανε παρέμβαση στο
τέλος και με οργή είπε «Μας εξαπα -
τήσατε», προς τον Αμερικανό τον Σίσκο,
«Θα πάμε σε επιστράτευση και πόλεμο».

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό δεν το γνωρίζω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Δεν το γνω -

ρίζετε. Πάντως υπάρχει και άλλη κατάθεση
ότι ο Κίσινγκερ είπε στον Ετσεβίτ να βυθί -
σουν ένα ελληνικό πλοίο. Έχει κατα τεθεί
εδώ.

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό δεν το ξέρω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Μάλιστα. Τώρα

εσείς έχετε γράψει το περίφημο βιβλίο.
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Έχετε ασχολη -

θεί πολύ με το Κυπριακό.
ΜΑΡΤΥΣ: Πως είπατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Έχετε ασχολη -

θεί με το Κυπριακό.
ΜΑΡΤΥΣ: Και θα ασχοληθώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Και θα ασχο -

ληθείτε, αυτό είναι ευχάριστο. Είπατε ότι το
1964 η Τουρκία είχε αλλάξει την διάταξη
των στρατιωτικών δυνάμεων και τις είχε
διατάξει έτσι ώστε να είναι έτοιμες για επι-
χείρηση, για ενδεχόμενη εισβολή στην
Κύπρο. Έχω μία σελίδα από το βιβλίο σας,
που αναφέρετε ένα απόσπασμα από το
μνημόνιο του Γεωργίου Παπανδρέου με
ημερομηνία 15-6-64. Επιτρέψτε μου να
κάνω μία πρόχειρη μετάφραση. Λέει στην
ουσία ότι πρέπει να γίνει Ένωση. Αλλά θα
διαβάσω όλο το κείμενο για να περιληφθεί
στα πρακτικά «Καθώς τα γεγονότα εξε -

λίχθηκαν, το κυπριακό πρόβλημα έπαυσε
να είναι ένα ελληνοτουρκικό ζήτημα, έχει
γίνει ένα πρόβλημα μεταξύ των δύο κό-
σμων. Το δίλημμα είναι ΝΑΤΟποίηση ή
Κούβα. ΝΑΤΟποίηση μπορεί να επιτευχθεί
μόνο μέσα από την ένωση με την Ελλάδα.
Σαν ένα αποτέλεσμα της ένωσης του όλου
νησιού, όντας ένα μέρος της Ελλάδας, μπο-
ρεί να γίνει μία βάση του ΝΑΤΟ όπως η
Κρήτη. Ο εσωτερικός κομμουνισμός σημα -
ντικά θα μειωθεί όπως στην Ελλάδα, όπου
μειώθηκε στο 12%. Έτσι η ασφάλεια της
Τουρκίας και όλης της Μέσης Ανατολής
είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Εάν η ΝΑΤΟ-
ποίηση της Κύπρου δε συμβεί, το νησί ανα-
πόφευκτα θα μετατραπεί σε μια άλλη
Κούβα εξαιτίας του εσωτερικού κομμου -
νισμού, που θα γίνει ισχυρότερος, και της
ενεργού υποστήριξης από τη Σοβιετική
Ένωση, που θα είναι αναπόφευκτη». Αφού
υπήρχε αυτό, πώς μιλούσαμε εδώ στην Ελ-
λάδα να γίνει Ένωση; Οι Τούρκοι δεν περι-
μέναμε ότι θα αντιδράσουν; Και εν πάση
περιπτώσει εδώ που λέει ότι η ΝΑΤΟποίηση
μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την ένωση
με την Ελλάδα, δηλαδή υπήρχε και άλλος
τρόπος ΝΑΤΟποίησης της Κύπρου;

ΜΑΡΤΥΣ: Η διχοτόμηση. Θα γινόταν η Κύ-
προς δύο φορές ΝΑΤΟ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Και αφού υπήρ-
χαν αυτά τα δεδομένα, δεν υπήρχε κίνδυνος
να αντιδράσουν οι Τούρκοι και να κάνουν
εισβολή, αν γινόταν Ένωση; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως θα αντιδρούσαν, για
αυτό λέω παρακάτω ότι δεν υπήρχε προ -
σφορότερο επιχείρημα για να στηρίξει τη
διχοτομική της θέση η Τουρκία. Αμέσως η
Τουρκία πήρε αυτό το επιχείρημα και είπε
«Εφόσον πρόκειται να αποφύγουμε τον
κομμουνισμό κάνοντας την Κύπρο ΝΑ-
ΤΟϊκή, θα την κάνουμε δύο φορές ΝΑ-
ΤΟϊκή».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Θα ήθελα τώρα
να μου σχολιάσετε ένα άλλο σημείο, πα-
ρεμφερές. Στις 11/8/66 έγινε μία σύ σκεψη
στο Υπουργείο Εξωτερικών με τη συμμε-
τοχή και του κυρίου Μητσοτάκη. Ήταν δια-
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πραγματευτής ο Τρανός. Έχω αντιγράψει
από το πρακτικό δύο σημεία «…γ) Να τονι-
σθεί εκ νέου και κατά τρόπο κατηγορημα-
τικό στον κύριο Τουρκμέν ότι η ελληνική
κυβέρνηση μόνο τη λύση της Ενώσεως δύ-
ναται να συζητήσει μετά της Τουρκίας».
Γιατί τόση κατηγορημα τικό τητα; Πού στη-
ριζόταν η Ελλάδα και έλεγε «Θέλω μόνο
την Ένωση και αδιαφορώ για το αν υπάρχει
τουρκικός πληθυσμός εκεί» και λοιπά; Και
το τέταρτο σημείο λέει να εισηγηθεί εκ νέου
στον τούρκο διαπραγμα τευτή ότι η λύση
της ανεξαρτησίας είναι ασύμφορος και για
την Τουρκία. Πώς σχολιάζετε αυτή την
εξουσιοδότηση που δίνανε στον Τρανό;

ΜΑΡΤΥΣ: Ομολογώ ότι αυτή την εποχή,
1964 με 1967, ήμουν διευθυντής των Μορ-
φωτικών Σχέσεων στο Υπουργείο Εξω -
τερικών και εντελώς αποκλεισμένος από
τις σοβαρότερες διαπραγματεύσεις. Όταν
μετεκλήθην από τη Γενεύη, όπου υπηρε -
τούσα επί πενταετία, ο κύριος Παππάς,
υφυπουργός των Εξωτερικών τότε, μου είχε
πει ότι θα αναλάβω τη διεύθυνση του
ΝΑΤΟ. Διεύθυνση πολύ σημαντική, αλλά
και πάρα πολύ εμπιστευτική. Ο κύριος
Παππάς, ο οποίος ήταν πολύ οικογενειακός
φίλος του πατέρα μου, με κάλεσε δύο-τρεις
μέρες μετά και μου είπε «Λυπούμαι πάρα
πολύ, αλλά δεν θα σε προωθήσω για το
ΝΑΤΟ» και με άφησε να εννοήσω ότι δεν
έχαιρα της εμπιστοσύνης της κυβερνή -
σεως, λόγω ονόματος, προελεύσεως, και με
επεφόρτισε να διευθύνω τη Διεύθυνση
Μορφωτικών Σχέσεων, την οποία και διηύ-
θυνα επί τρεισήμισι χρόνια. Επομένως για
αυτήν την εποχή είμαι εντελώς αναρμόδιος
να εκφέρω γνώμη, διότι στε ρούμαι στοι-
χείων. Τα στοιχεία αυτά σιγά-σιγά τα μα-
ζεύω για ένα άλλο βιβλίο, το οποίο θα
καλύψει το Κυπριακό από τη χού ντα έως το
’74.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Εμείς βιαζό -
μαστε λίγο από ό,τι καταλαβαίνετε. Μου
κάνει εντύπωση, όμως, αυτή η κατηγορη -
ματικότητα, διότι δεν συζητιέται τίποτε
άλλο παρά η Ένωση και μόνο, και το’64 και

το ’66. Ας πάμε και στην ερώτηση, που
έθεσε ο κύριος Πρόεδρος. Την εκτίμησή
σας θέλω. Αφού λέγανε «Ένωση, Ένωση»
και υπήρχε η Μεραρχία εκεί, η χούντα μόνη
της λέτε ότι πήρε τη Μεραρχία; Δεν εξα-
ναγκάστηκε από παράγοντες άλλους και
λοιπά; Εννοώ από τους «συμμάχους», το
ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες;

ΜΑΡΤΥΣ: Εξαναγκάστηκε από το τελεσί -
γραφο της Τουρκίας. Υπάρχει η συνάντηση
της Κεσσάνης, η οποία έγινε τον Σε -
πτέμβριο ή τον Οκτώβριο του ’67.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Το Σεπτέμβριο
του ’67.

ΜΑΡΤΥΣ: Τον Σεπτέμβριο του ’67, εις την
οποία παρέστησαν οι συνάδελφοί μου Θεο -
δω ρόπουλος και Λαγάκος. Και παρέσυρε
τότε την κυβέρνηση Κόλλια, ο συνάδελφός
μου ο κύριος Χριστόπουλος, ο οποίος ήταν
υφυπουργός Εξωτερικών, τους παρέσυρε
στο να συναντήσουν τον τούρκο πρωθυ -
πουργό στην Κεσσάνη, τον κύριο Ντεμιρέλ,
ο οποίος στην αρχή αρνήθηκε αυτή τη συ-
νάντηση κορυφής. Στο τέλος ενέδωσε και
νομίζω ότι προσήλθε στη διάσκεψη αυτή
χωρίς να ξέρει και τι θα συζητηθεί. Ο κύ-
ριος Θεοδωρόπουλος και ο κύριος Λα γά -
κος θέλησαν να αποτρέψουν την ελ λη νική
κυβέρνηση από τη συνάντηση αυτή κορυ-
φής και έφθασαν, μάλιστα, μέχρι του ση-
μείου να σκηνοθετήσουν μπροστά στους
ενδιαφερόμενους έναν υποθετικό διάλογο
μεταξύ ενός Έλληνος και Τούρκου. Ο κύ -
ριος Λαγάκος υπεδύθη το ρόλο του τούρ-
κου διαπραγματευτού και ο κύριος
Θεο δω ρό πουλος το ρόλο του έλληνα δια -
πραγ ματευ τού. Και όταν τελείωσε αυτή η
μι σο πα ράσταση, τότε ο κύριος Κόλλιας και
ο Παπαδόπουλος, υπουργός Προεδρίας
Κυβερνήσεως τότε, είπε «Δεν θα φθάσουμε
και μέχρι αυτού του σημείου της δια -
φωνίας». Παρόλα ταύτα ο Παπαδό πουλος
επέμεινε να πάμε στην Κεσσάνη. Στην Κεσ-
σάνη έγιναν κωμικά πράγματα, διότι για μία
στιγμή ο Κόλλιας χτύπησε το χέρι του στο
τραπέζι και είπε στον Ντεμιρέλ «Είτε το θέ-
λετε είτε όχι, εμείς θα κάνουμε την Ένωση».



Και τότε ο Ντεμιρέλ του απήντησε με αυτή
την ανατολίτικη ηρεμία «Εάν το θέλουμε θα
γίνει, εάν δεν θέλουμε δεν βλέπω πώς θα
γίνει. Δηλαδή εάν το θέλουμε εμείς οι Τούρ-
κοι θα γίνει. Εάν δεν το θέλουμε, δεν βλέπω
πώς θα το κάνετε». Δηλαδή βλέπει κανείς
από το ΄64 και ύστερα ότι υπάρχει μία μό-
νιμη ιδέα περί Ενώσεως και όχι περί ανε-
ξαρτησίας. Και νομίζω ότι ο Αρχιεπίσκοπος
ορθώς διείδε ότι η Ένωση δεν ήταν δυνατή,
εφόσον υπήρχε αυτή η στάση της Τουρκίας
και ορθώς από ενωτικός, που ήταν, έγινε
ανεξαρτησιακός. Πράγμα για το οποίο τον
κατηγορούσε ο Γρίβας, ο οποίος όταν
έφτασε το ’69 στην Κύπρο –αν δεν απα -
τώμαι– έφθασε εκεί λέγοντας ότι «Έρχομαι
σαν απόστολος της Ενώσεως», πράγμα το
οποίο φυσικά εξηρέθισε και τους Τούρκους
της Κύπρου και τους Τούρκους της Αγκύ -
ρας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με
συγχωρείτε, κύριε Κάππο, μία διακοπή. Στο
σημείο αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι
πλην του τελεσιγράφου το οποίο εδέχθη
τότε η κυβέρνηση Κόλλια, ο κύριος Κόλ -
λιας στο βιβλίο του «Ο Βασιλεύς και η
Επανάσταση» γράφει ότι υπήρχε και ένας
άλλος λόγος σοβαρός κατά τον κύριο Κόλ-
λια: Τότε δεν ήταν νόμιμος η εγκατά σταση
της Μεραρχίας στην Κύπρο. Το έχετε υπ’
όψιν σας το βιβλίο του κυρίου Κόλλια;

ΜΑΡΤΥΣ: Ότι δεν ήταν νόμιμη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Ναι.
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν το έχω υπ’ όψιν μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Αυτός ήταν, λέει, ένας από τους βασικούς
λόγους που τον εξηνάγκασαν να πάρει τη
Μεραρχία. Προχωρήστε, κύριε Κάππο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Τελευταία ερώ -
τηση, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βλάχο, εγώ
έχω σχηματίσει την αντίληψη –βεβαίως ξέ-
ρετε πού ανήκω, είμαι στο Κ.Κ.Ε. και λοιπά,
εκφράζω απόψεις κομματικές– ότι οι σύμ-
μαχοι μέχρι ενός σημείο έλεγαν να έρθει η

Κύπρος στην Ελλάδα, να γίνει και αυτή ένα
τμήμα της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Και αυτό
ενδεχόμενα να το ευνοούσαν μέχρι το 1967.
Και μετά –κατά τη δική μας εκτίμηση– πρέ-
πει να άλλαξαν κατεύθυνση και να είπαν ότι
δεν μπορεί να γίνει αυτό, άρα μπορεί να
γίνει κάποια διχοτόμηση, αυτό που έγινε τε-
λικά. Πώς τη βλέπετε αυτή την άποψη;

ΜΑΡΤΥΣ: Δηλαδή ότι οι σύμμαχοι θα είχαν
αλλάξει…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Άλλαξαν θέση
και είπαν ότι δεν γίνεται μέσω της Ελλάδας
ΝΑΤΟποίηση και να γίνει όπως γίνεται σή-
μερα η κατάσταση, που υπάρχει σήμερα.

ΜΑΡΤΥΣ: Να σας πω. Εάν κρίνει κανείς
από την προηγουμένη τους πολιτεία, δη -
λαδή την πολιτεία της Αμερικής με τα Σχέ-
δια Άτσεσον, τα Σχέδια Άτσεσον τι ήσαν;
Ήταν μια ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα
με μία παραχώρηση, σοβαρά εδα φική πα-
ραχώρηση, για στρατιωτική χρήση στην
Κύπρο. Επομένως μπορούσαν να κατευ-
θυνθούν πάντοτε οι Αμερικανοί σε αυτή την
προσπάθεια. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε
να υπάρξει κανένας μείζων λόγος από το ’67
και ύστερα, για να αλλάξουν πολιτική. Αυτό
είναι προσωπική μου εκτί μηση, κύριε
Κάππο. Ούτε από στοιχεία τα αντλώ, ούτε
τίποτα. Αλλά η γενική κατά σταση, η ηρεμία
η οποία επικρατούσε μετα ξύ Τουρκίας και
Ελλάδος, παρά την πληγή της Κύπρου, η
ηρεμία η οποία οφείλεται, νομίζω, στο γε-
γονός ότι όταν ο Βασιλεύς έκανε το κίνημά
του στις 13 Δεκεμβρίου, το έκανε διότι ήταν
συγκεντρωμένος πολύς στρατός στη Δυ-
τική Θράκη, και ο Πα παδόπουλος τότε κα-
τάλαβε ότι έπρεπε να τα έχει καλά με την
Τουρκία, ώστε να μην αναγκαστεί ποτέ πια
να συγκεντρώσει στρατό, διότι αν συγκέν-
τρωνε στρατό υπήρχε φόβος να τον ανα-
τρέψουν. Αυτό τουλάχιστον είναι η δική μου
εκτίμηση και αυτό με ησύχαζε όσον αφορά
την Κύπρο και έλεγα «Όσο είναι ο Παπα-
δόπουλος στην εξουσία, στην Κύπρο δεν
πρόκειται να κάνουμε τίποτα». Δεν νομίζω,
επομένως, επειδή υπήρχε αυτή η ησυχία,
μάλλον ηρεμία αν θέλετε, και έλλειψη εν-
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τάσεως με τους Τούρκους, να υπήρχε κανέ-
νας λόγος εκείνη την εποχή η Αμερική να
αναστρέψει την πολιτική της. Αλλά αυτό,
όπως σας λέω, είναι μια απλή εκτίμηση
δική μου, η οποία δεν βασίζεται παρά μόνο
σε αυτή τη γενική εικόνα την οποία σας
είπα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Κύριε μάρτυς…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Θα

μπορούσα, κύριε Κάππο, να παρακαλέσω…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Δεν ρωτάω.

Απλώς, αν βεβαιώνει ότι είναι γνήσιο το
απόσπασμα αυτό που έχει από το μνημόνιο.
Θέλω να βεβαιώσει αν είναι γνήσιο από το
πρωτότυπο. Το απόσπασμα που έχετε στο
βιβλίο σας, είναι γνήσιο; Το βεβαιώνετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Υπάρχει στο Υπουρ -
γείο Εξωτερικών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Σε
ποια σελίδα του βιβλίου είναι, κύριε Κάππο;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Σελίδα 293. Το
βιβλίο είναι «Δέκα Χρόνια Κυπριακού», Άγ-
γελου Βλάχου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Κύ -
ριε μάρτυς, στο βιβλίο σας αυτό, στη σε -
λίδα 293 κάνετε μία αντιγραφή από ένα
μνημόνιο…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Του Γεωργίου
Παπανδρέου προς τον Τζόνσον στις 15/
6/64.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εν-
τάξει. Τα λέω αυτά για να γραφούν στα πρα-
κτικά.

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτά άλλωστε, κύριε Πρόεδρε,
έχουν δημοσιευθεί επανειλημμένως σε
πολ λά άρθρα στον Τύπο.

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

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρέσβη, γνω -
ρίζετε ασφαλώς τη φράση ενός γερμανού
διπλωμάτου, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά
το 1967, μετά τις συναντήσεις στην Κεσ -
σάνη και στην Αλεξανδρούπολη, ότι η
Ελλάς έπαθε μία νέα Μικρασιατική Κατα -
στροφή, χωρίς να ρίξει τουφεκιά. Δεν είναι
έτσι;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Θα ήθελα να σας

ρωτήσω: Γνωρίζετε ποιος διπλωμάτης το
είπε αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Ομολογώ όχι.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Πάντως έχετε ακού-

σει τη φράση.
ΜΑΡΤΥΣ: Το έχω ακούσει, βεβαίως.
ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: …
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Είπα μετά τις συνα -

ντήσεις του Σεπτεμβρίου της Κεσσάνης και
της Αλεξανδρουπόλεως. Με βάση αυτά τα
οποία είπατε και τα γράφετε και στο βιβλίο
σας «Δέκα Χρόνια Κυπριακού», ότι υπάρ -
χουν αμφιβολίες περί του εάν θα έπρεπε ή
όχι να πάει η Μεραρχία, ήθελα να ρωτήσω,
ποιοι –εάν γνωρίζετε– ήσαν σύμβουλοι του
τό τε πρωθυπουργού Γεωργίου Πα πανδρέου,
οι οποίοι συνέστησαν την απο στολή της
Μεραρχίας εκείνης.

ΜΑΡΤΥΣ: Από ό,τι ξέρω ο Πέτρος Γα ρου -
φαλιάς, ο οποίος ήταν και υπουργός Εθνι -
κής Αμύνης…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μιλάω για διπλω-
ματικούς υπαλλήλους.

ΜΑΡΤΥΣ: Για διπλωματικούς ομολογώ ότι
εκείνη την εποχή δεν είμαι σε θέση να σας
πω ποιοι ήσαν. Αλλά ο Πέτρος Γαρου -
φαλιάς καυχιέται και στο βιβλίο του ότι
είχε αρχίσει αυτό το εγχείρημα, χωρίς να ει-
δοποιήσει το Γεώργιο Παπανδρέου. Και τον
ειδοποίησε μόνο όταν είχε αρχίσει η απο-
στολή. Ο κύριος Ποταμιάνος…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μιλάτε για τον Χα -
ράλαμπο Ποταμιάνο;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, τον Ανδρέα, ο οποίος ήταν
ο εκτελεστής, ας πούμε, αυτής της απο -
στολής με τα αρματαγωγά του. Ομολόγησε
ότι ήταν τόσο πολύ κακά οργανωμένη αυτή
η αποστολή, ώστε ένα πυροβόλο, που
έμεινε μέσα στο αμπάρι του αρματαγωγού,
δεν ξεφορτώθηκε στην Κύπρο και το ανα-
κάλυψαν στη Βενετία σε ένα άλλο πλού του
πλοίου. Αυτό δείχνει την έλλειψη οργα -
νώσεως και σοβαρότητος σε αυτή την απο-
στολή. Από την άλλη πλευρά είχαμε την
αφέλεια να νομίζουμε ότι ενώ η Κύπρος



είναι γεμάτη κατασκόπους από όλη τη
Μέση Ανατολή, και έτσι θα μπορούσε να
περάσει απαρατήρητη η άφιξη –και όχι
μόνο– πολλών Ελλήνων…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Με συγχωρείτε,
επειδή δεν έχουμε χρόνο, θα ήθελα να
κατα λήξω στο ερώτημα: Εάν ήσασταν εσείς
υπεύθυνος σύμβουλος του τότε πρωθυ -
πουρ γού, θα ήσασταν αντίθετος προς αυ -
τήν την αποστολή;

ΜΑΡΤΥΣ: Απολύτως.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Επομένως βασίζε -

σθε στην αναστροφή της φράσης περί κρά-
τους θαλασσών σε κράτος αέρα, ή εξου σία
αέρος, και δεν δέχεσθε ότι αν η Μεραρχία
ήταν εκεί, καμουφλαρισμένα ό πως είναι τα
άρματα μάχης και λοιπά, οπωσδήποτε θα
εμπόδιζαν έστω και αν υπήρχε αεροπορία –
σφυροκόπημα επί η μέρες– να γίνει η από-
βαση;

ΜΑΡΤΥΣ: Απόβαση θα μπορούσε να γίνει,
γιατί εφόσον η Κύπρος είναι νησί, αντί να
αποβιβαστούν στη σειρά του Πενταδα -
κτύλου, δηλαδή στην Κερύνεια, θα έκαναν
απόβαση στην Αμμόχωστο, που είναι μία
πάρα πολύ εκτεταμένη έκταση.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Έστω. Μία Μεραρ χία
ευρισκόμενη στο νησί δεν θα καθυστε ρού σε
οπωσδήποτε τις τουρκικές απο βα τικές δυ-
νάμεις και για πόσο καιρό;

ΜΑΡΤΥΣ: Οπωσδήποτε, για δύο-τρεις
μέρες.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Για δύο-τρεις μέρες
δεν είναι βέβαιο ότι θα παρενέβαιναν κά-
ποιες άλλες δυνάμεις –δεν θέλω να πω
ποιες– και θα τους σταμάταγαν; Λογικό δεν
είναι το ερώτημά μου; Θα άφηναν επί τέσ-
σερις μέρες να πετσοκόβονται ένθεν και
ένθεν κόσμος;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό δεν έχει γίνει και αλλού;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Άλλο αλλού και

άλλο εδώ. Θα μου επιτρέψετε το συλλο -
γισμό ότι τέσσερις ημέρες ένα μακελειό
μεταξύ συμμάχων, φίλιων δυνάμεων του
ΝΑΤΟ, δεν θα ήτο επιτρεπτόν. Εν πάση πε-
ριπτώσει είναι κρίση σας και γνώμη σας.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θέλω να υπερασπίσω τη

θέση μου πάση θυσία, αλλά πρέπει να πω
ότι όταν ο Γαρουφαλιάς εξέδωσε το δικό
του βιβλίο, ουδαμού αντείπε στις δικές μου
αντιρρήσεις.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω,
οι επαχθείς όροι, τους οποίους επέβαλαν οι
Τούρκοι για την αποπομπή της Μεραρχίας,
οι οποίες προεκάλεσαν τον γερμανό διπλω-
μάτη να μιλήσει για μία δεύτερη Μι κρα -
σιατική Καταστροφή, πώς τους δέ χτηκαν
οι διπλωματικοί του Υπουργείου Εξω -
τερικών; Είπατε πριν στον κύριο Κάππο για
τον κύριο Χριστόπουλο. Νομίζω ότι παρών
ήταν ο κύριος Οικονόμου-Γκού ρας και όχι
ο κύριος Χριστόπουλος. Είναι έτσι;

ΜΑΡΤΥΣ: Ως υπουργός Εξωτερικών ήταν
ο κύριος Οικονόμου-Γκούρας. Ως υφυ -
πουργός ήταν ο κύριος Χριστόπουλος.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Επομένως διαπραγ -
ματεύετο ο κύριος Χριστόπουλος και όχι ο
Γκούρας;

ΜΑΡΤΥΣ: Διαπραγματεύετο ο Κόλλιας.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Και άλλη μία ερώ-

τηση: Αυτή τη στιχομυθία, αυτή την
«πρόβα τζενεράλε», μεταξύ των Πρεσ -
βευτών Λαγάκου και Θεοδωρόπουλου, δεν
την έχουμε δει πουθενά στα αρχεία που μας
παρέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Πού
βρίσκεται αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν βρίσκεται πουθενά. Αγγίζει
τα όρια του κωμικού!

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Έστω. Πάντως δεν
γίνεται μνεία πουθενά για αυτό.

ΜΑΡΤΥΣ: Καλέστε τον κύριο Λαγάκο ή τον
κύριο Θεοδωρόπουλο να σας το επι βε βαιώ -
σει.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Για το άλλο ερώ -
τημα που σας έθεσα: Πώς αντιμετώπισε η
ελληνική διπλωματία τους όρους που ετέ -
θησαν, που ήταν φοβεροί; Τους έχουμε εδώ
και τους ξέρετε και εσείς.

ΜΑΡΤΥΣ: Τους αντιμετώπισε με βαρύτατη
ψυχική οδύνη. Συνήντησα μία ημέρα τον
κύριο Θεοδωρόπουλο σε έναν διάδρομο…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Με συγχωρείτε που
σας διακόπτω, αλλά αυτά γινόντουσαν
στους διαδρόμους. Επισήμως δεν έχουμε
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έγγραφα ούτε του κυρίου Θεοδωρόπουλου,
ούτε του κυρίου Γκούρα, ούτε του κυρίου
Χριστόπουλου, ούτε του κυρίου Λαγάκου.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Γιατί;
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το ξέρω.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Είναι περίεργη επο-

μένως η θέση των διπλωματικών υπαλ -
λήλων όσον αφορά σε αυτή τη συνθήκη, η
οποία έγινε και η οποία είναι επαχθέστατη.

ΜΑΡΤΥΣ: Οι διπλωματικοί –μπορώ να σας
βεβαιώσω– ότι ως πειθήνια όργανα πολλές
φορές εκτελούν διαταγές, τις οποίες απο-
δοκιμάζουν. Πάντως εκείνο το οποίο μπο -
ρώ να πω, είναι ότι σε αυτή την πε ρίπτωση
ο κύριος Θεοδωρόπουλος μου είπε σαφέ-
στατα «Τρώμε χαστούκια από το πρωί
μέχρι το βράδυ». Από την άλλη πλευ ρά η
απόφαση της συναντήσεως κορυφής στην
Κεσσάνη ήταν τόσο μυστική, ώστε δεν την
ήξεραν παρά μόνο ο κύριος Χριστό πουλος
και ο κύριος Οικονόμου-Γκούρας. Και την
επληροφορήθησαν ο κύριος Θεο δω ρό -
πουλος και ο κύριος Λαγάκος από τον
πρώτο γραμματέα της τουρκικής πρεσ -
βείας.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Αυτό ακριβώς ήθε λα
να σας ρωτήσω τώρα. Πόσο μυ στικές μπο-
ρούσαν να είναι; Πώς και γιατί κρατή θηκε
μακριά από αυτού του είδους τις διαπραγ-
ματεύσεις ο Αρχιεπίσκοπος Μακά ριος; Δεν
ήταν τάχα ο άμεσα ενδιαφε ρόμενος; Ε -
ρωτώ και διερωτώμαι και φαντάζομαι –όλη
η Επιτροπή θα διερω τάται– είναι δυνατόν ο
άμεσα ενδιαφε ρόμενος, ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Δη μο κρατίας, να μην γνωρίζει
τι γίνεται πίσω από την πλάτη του; Πώς το
κρίνετε εσείς; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως, αυτό το κρίνω εντελώς
απαράδεκτο.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μία άλλη ερώτηση,
κύριε Πρέσβη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Η
τελευταία, κύριε Λιβανέ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω
δυ στυχώς άλλες δύο. Βλέπετε είναι γλαφυ ρό -
τατος στις απαντήσεις του ο κύριος Πρέσβης

και ο περισσότερος χρόνος κατα να λώνεται
από εκεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Θα
ήθελα πάντως να πω στην Επιτροπή ότι ο
κύριος μάρτυς είχε παρακαλέσει στην αρχή
της καταθέσεώς του στις 2.00΄ να έχει τε-
λειώσει, διότι έχει κάποια υποχρέωση.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Θα είμαι συντο -
μότατος, κύριε Πρόεδρε. Είπατε, κύριε
μάρτυς, και γράφετε στο βιβλίο σας ότι εί-
χατε στενό δεσμό με τον Τετενέ. Ο Τετενές
–ισχυρίζεται ο πρέσβης Παναγιω τάκος–
εγνώριζε από το μήνα Μάρτιο ενδεχόμενη
εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Αυτά δε,
τα είπε ο Τετενές ενώπιον του Μιχαήλ Σι-
δεράτου και του Βελισα ρόπουλου, του τα-
ξιάρχου. Αυτά τα ανα φέρει ο συγγραφεύς,
ο Παναγιωτάκος, στη σελίδα 371 του βι-
βλίου του. Σεις, με τη φιλία την οποία εί-
χατε, είχατε ακούσει κάτι τέτοιο από τον
Τετενέ;

ΜΑΡΤΥΣ: Από τον Τετενέ δεν είχα ακούσει
τίποτα.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Άρα, εάν ο Τετενές
το έλεγε στους Σιδεράτους και στους διά -
φορους άλλους, σε σας που ενδιαφερό -
σαστε τόσο για το Κυπριακό δεν θα σας το
είχε πει;

ΜΑΡΤΥΣ: Ασφαλώς θα μου το είχε πει.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Άρα πρέπει να κατα -

λήξουμε στο συμπέρασμα ότι ήσαν ψευδής
ο ισχυρισμός του Παναγιωτάκου;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν νομίζω. Γιατί είχε ένα
ελάττωμα ο Τετενές, ήταν αρκετά φλύαρος
και πολλές φορές άλλαζε και γνώμη και
απόψεις. Επομένως είναι πολύ πιθανό σε
μία κουβέντα μεταξύ φίλων ή γνωστών να
είπε ότι «Εγώ έχω πληροφορίες ότι θα μας
κτυπήσουν οι Τούρκοι».

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μπορεί να είναι
έτσι!

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, μπορεί να είναι έτσι. Ο κύ-
ριος Παναγιωτάκος πρέπει να σας πω ότι
είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος διακρίνεται
για την εργατικότητά του, αλλά είναι πολύ
μνησίκακος και αναφέρει και για μένα με-
ρικά πράγματα, τα οποία είναι εντελώς κω-



μικά, ότι δήθεν για 17 δολλάρια τα οποία
μου ζήτησαν πίσω από την ημερησία μου
αποζημίωση, εχολώθην εναντίον του. Και
λησμονεί ότι πήγε στα Ηνωμένα Έθνη,
υπήρξε ο κατήγορος του Αρχιεπισκόπου, ο
οποίος είχε ήδη πάει εκεί μετά το πρα -
ξικόπημα. Λησμονεί δε και ένα άλλο
πράγμα, ότι είχε μία συνομιλία με τον υ -
πουργό των Εξωτερικών της Αμερικής,
στην οποία κατερράκωσε την Αθηναϊκή
Δημοκρατία, λέγοντας ότι η Δημοκρατία
δεν είναι από τα καλύτερα καθεστώτα,
απόδειξη ότι η Αθηναϊκή Δημοκρατία του
Περικλή έχασε τον Πελοποννησιακό Πό -
λεμο και λοιπά. Σας δείχνει, δηλαδή, κάπως
την ποιότητα του ανθρώπου.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ασφαλώς. Επομέ -
νως μου απαντήσατε και στο ημιερώτημα,
που είχα, για τον χαρακτήρα του Παναγιω -
τάκου. Και η τελευταία μου ερώτηση: Την
ομιλία του Μακαρίου στον Ο.Η.Ε., την
οποία κρίνει ο ίδιος ο συγγραφεύς και
πρώην πρέσβης Παναγιωτάκος σαν προ -
δοσία, σεις πώς την κρίνετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Την κρίνω άστοχη και αδέξια.
Αλλά είπε την αλήθεια.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Έβλαψε την Ελλάδα
και την Κύπρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω ότι την έβλαψε. Αυτή ει-
δικώς η ομιλία του Αρχιεπισκόπου μπο -
ρούσε να το τοποθετήσει αλλέως το
πράγμα.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Εάν δεν τα έλεγε, θα
ωφελούσε σε τι και πώς;

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω ότι θα ωφελούσε διότι
έδωσε όπλα στην Τουρκία για την εισβολή.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρέσβη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ τον κύριο Κουτσογιάννη να
λάβει το λόγο, απευθύνοντας πάλι την ίδια
παράκληση.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα προσπα -
θήσω, κύριε Πρόεδρε. Κύριε μάρτυς, θα
παρακαλέσω το εξής: Θα κάνω εγώ κάπως
αναλυτικά τις ερωτήσεις μου, να μου
απαντάτε με λίγα λόγια, διότι οι εξηγήσεις

θα εξηγούν πλήρως το τι θέλετε να μας
πείτε. Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής: Οι
στρατιωτικοί, τους οποίους εσείς παρου -
σιάσατε ως μανιακούς και ότι ίσως αυτός
ήταν ο λόγος που κάνανε την επιχείρηση
στην Κύπρο για την Ένωση, και λοιπά, κά-
νανε μόνοι τους αυτή την επιχείρηση, το
πρα ξικόπημα κατά του Μακαρίου στην
Κύπρο; Και το ρωτάω αυτό γιατί, όπως σας
είπε ο κύριος Κάππος, ο Ιωαννίδης φώναξε
στους διαδρόμους εκεί, του Πενταγώνου,
στο Σίσκο και στους άλλους ότι «Μας
εξαπα τήσατε». Αυτό είναι το ένα. Το άλλο
είναι ότι κατετέθη εδώ από τον Γεωργίτση,
που ήταν Αρχηγός κάτω στην Κύπρο στο
πρα ξικόπημα, ότι ο Μπονάνος και ο Ιωαν-
νίδης του είπαν ότι «Έχουμε το πράσινο
φως», όταν τους ρώτησε τι γίνεται με
Αμερι κα νούς και λοιπά. Και επομένως
έχουμε εδώ στοιχεία, τα οποία λένε ότι οι
στρατιωτικοί δεν το απεφάσισαν αυτό
μόνοι τους. Εσείς εξετάζοντας όλα αυτά θέ-
λουμε να μας πείτε την τελική σας άποψη.
Οι στρατιωτικοί μόνοι τους το αποφάσι-
σαν ή διότι είχαν και πράσινο φως από
κάπου; Και από πού;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό είναι μία υπόθεσις την
οποία μπορώ να κάνω μόνον, διότι οι μαρ-
τυρίες οι οποίες υπάρχουν, προέρχονται
πραγματικώς από τον κύριο Ιωαννίδη. Ο
κύριος Ιωαννίδης κατέθεσε ότι είπε ότι
«Μας προδώσατε» στον Σίσκο;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλώς, αυτά
λέτε. Πείτε μας το εξής –και εδώ πρέπει να
έχετε άποψη– είναι δυνατόν μια στρατιω -
τική χούντα, η οποία είχε την πλήρη στή-
ριξη, αν όχι την κάλυψη και την υπο στήριξη
ή εν πάση περιπτώσει του ΝΑΤΟ, των Αμε-
ρικανών, της CIA και λοιπά –αυτά είναι
γνωστά και δεδομένα– είναι δυνατόν να
επιχειρήσουν μία τέτοια πράξη χωρίς να
ρωτήσουν, να πάρουν κάποια έγκριση, κά -
ποιο πράσινο φως; Είναι δυνατόν να το
απετόλμησαν μόνοι τους;

ΜΑΡΤΥΣ: Χωρίς να αποκλείσω ότι έτσι
είναι, μπορώ επίσης να μην αποκλείσω ότι
«Εφόσον έχουμε την εμπιστοσύνη αυτών
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των ανθρώπων, εμείς θα κάνουμε την κου-
τουράδα μας και θα τη δεχτούνε».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλώς. Αυτή
είναι η απάντησή σας.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είναι απάντηση. Είναι πώς
να σας το πω…;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πιθανολο -
γείτε ότι μπορεί να είναι και έτσι.

ΜΑΡΤΥΣ: Πιθανόν να είναι έτσι. Δεν υπο-
στηρίζω ούτε τη μία, ούτε την άλλη άποψη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεύτερον, ο
κύριος Καραμανλής, όπως μας είπατε, στις
9 Αυγούστου, δηλαδή πριν από τον «ΑΤ-
ΤΙΛΑ II» πέντε μέρες, είπε να πείτε στον
Μακάριο να μη γυρίσει νωρίς στην Κύπρο
λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης
και διότι μπορούσαν να γίνουν διάφορα
πράγματα εκεί. Η ερώτησή μου είναι η
εξής: Εάν ο Μακάριος στις 9 ή 10 Αυγού -
στου είχε γυρίσει στην Κύπρο και είχε ανα-
λάβει την εξουσία, η Κύπρος ως κράτος
συνολικά –να μη πω τα επί μέρους– θα ήταν
ισχυρότερη ή πιο αδύ ναμη; Την απάντησή
σας θέλω.

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω ότι θα είχε δημιουργήσει
μία έκρυθμο κατάσταση μέσα στην Κύπρο,
διότι στις 9 Αυγούστου ακόμα υπήρχαν κα-
τάλοιπα της ΕΟΚΑ Β΄ και κατάλοιπα της
Εθνοφρουράς, υπήρχαν ακόμα αξιωματικοί
οι οποίοι ήσαν κινηματίες.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πιστεύετε ότι
θα ήταν χειρότερα;

ΜΑΡΤΥΣ: Θα ήταν χειρότερα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ σας

ρωτώ το εξής: Ήταν καλύτερα, δηλαδή, ότι
εκεί αλώνιζε η ΕΟΚΑ Β΄, οι πραξικοπη -
ματίες και όλοι αυτοί ασύδοτοι; Ή θα ήταν
καλύτερα να πάει ο Μακάριος –κάνω τη δι-
ευκρινιστική αυτή ερώτηση– οπότε να μπει
κάτω από κάποιο έλεγχο η κατά σταση;

ΜΑΡΤΥΣ: Φοβούμαι ότι δεν θα μπορούσε
να ελέγξει την κατάσταση και ότι επίσης θα
υπήρχε ακόμα φόβος για τη ζωή του.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μία ακόμη
ερώτηση συναφής. Εάν η κυβέρνηση της
Αθήνας, η τότε κυβέρνηση –νομίζω– Καρα -
μανλή, κατά τη διάρκεια εκεχειρίας, είχε

αντικαταστήσει την στρατιωτική ηγεσία,
είχε πάρει τους πραξικοπηματίες μέσα σε
δυο μέρες, είχε βάλει νέα στρατιωτική ηγε-
σία και είχε φέρει και τον Μακάριο, μήπως
θα μπορούσε να είχε προλάβει τα δεινά του
«ΑΤΤΙΛΑ II»;

ΜΑΡΤΥΣ: Θα σας απαντήσω κάπως πλά -
για.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα μου επι -
τρέψετε με λίγα λόγια, όμως.

ΜΑΡΤΥΣ: Ο κύριος Καραμανλής είχε την
καλοσύνη, όταν με απέπεμψε ο κύριος
Μαύρος από Γενικό Γραμματέα για λόγους
προσωπικούς –αυτό δεν ενδιαφέρει την
Επιτροπή– με κάλεσε να γίνω διευθυντής
του Πολιτικού του Γραφείου. Δυο μέρες
μετά ο Σόλων Γκίκας, τότε υπουργός Εσω -
τερικών, μου έστειλε με έναν ενωμοτάρχη
της Χωροφυλακής ένα πιστόλι. Την επό -
μενη τον ερώτησα «Γιατί μου στείλατε το
πιστόλι;» Μου λέει «Άκουσε, παιδί μου, δεν
ξέρουμε ακόμα ποιος θα πιάσει ποιον».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλώς, κύριε
μάρτυς. Κατάλαβα. Δεν χρειάζεται τίποτα
άλλο. Θέλω να ολοκληρώσω τις ερωτήσεις
μου. Το σενάριο για την διχοτόμηση της Κύ-
πρου πότε το ακούσατε για πρώτη φορά
και ποίο σενάριο ήταν αυτό; Πότε πρωτο -
διατυπώθηκε το σενάριο της διχοτόμησης;
Ότι να πάμε για διχοτόμηση το έθεσαν οι
Τούρκοι, το έθεσε το ΝΑΤΟ, το έθεσαν οι
Αμερικανοί, το έθεσε η ελληνική κυβέρ -
νηση; Ποιος και πότε;

ΜΑΡΤΥΣ: Το 1955 ένα τούρκικο περιοδικό,
έγραψε, ότι η μόνη λύσις είναι η διχο τό -
μησις. Και επίσης το 1955 ένας βουλευτής
της συμπολιτεύσεως τότε, του Ήντεν,
έγραψε ένα γράμμα στους «Times», εις το
οποίο έλεγε ότι η μόνη λύσις είναι η διχοτό-
μησις. Και έκανε και δύο ερωτήσεις, όχι επε-
ρωτήσεις, στην κυβέρνηση –τα γράφω
άλλωστε, ο κύριος Κάππος θα τα έχει δια-
βάσει στο βιβλίο μου– , για να ακούσει ότι
δεν πρόκειται να γίνει διχοτό μησις της Κύ-
πρου, για τον απλούστατο λόγο ότι η Κύ-
προς θα παραμείνει Αποικία του Στέμματος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μάλιστα. Έκ -



τοτε, όμως, κύριε μάρτυς, όπως ξέρετε, το
σενάριο αυτό δουλεύτηκε πάρα πολύ. Και
δεν ακούστηκε για πρώτη, λοιπόν, φορά το
1964 ή το 1967 ή το 1970. Είναι υπόθεση που
ξεκίνησε, όπως λέτε, από το 1955.

ΜΑΡΤΥΣ: Πολύ παλιότερα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχει σημασία

αυτό με βάση αυτά που είπατε νωρίτερα.
Κύριε μάρτυς, σας λέγω ότι είμαι στρα -
τιωτικός και θα ήθελα εδώ να σας αναφέρω
κάτι περί της Τουρκικής Αεροπορίας και
της δυνατότητας που έχει στην Κύπρο, και
θα ήθελα μια ολιγόλογη απάντησή σας. Εί-
πατε ότι η Τουρκική Αεροπορία μπορούσε
να ισοπεδώσει τις πόλεις και εν πάση περι-
πτώσει ολόκληρη την Κύπρο. Να σας θυ-
μίσω, όμως, ότι κατά τη διάρκεια του
«ΑΤΤΙΛΑ Ι» και «ΙΙ» οι Τούρκοι είχαν κάπου
22 αεροπλάνα απώλειες. Και είχαν αυτές τις
απώλειες, ενώ σχεδόν από κάτω η αντι -
αεροπορική άμυνα δεν λειτούργησε. Δεν
ήταν καθόλου σοβαρή, θα έλεγα ότι ήταν
αστεία η αντιαεροπορική προστασία του
νησιού. Και με αυτή την αστεία αντιαε -
ροπορική προστασία, για λογαριασμό της
Κύπρου, οι Τούρκοι είχαν 22 αεροπλάνα
απώλειες. Εάν συνέβαινε να είναι λίγο πιο
σοβαροί και επιχειρούσαν αυτή την επίθεση
οι Τούρκοι και σωνόταν μάλιστα το νησί,
είναι πιθανόν, είναι σχεδόν βέβαιον ότι οι
απώλειές τους θα περνούσαν τα 50 αερο -
πλάνα και ίσως θα φθάνανε τα 80 και τα
100. Μπορείτε να μας πείτε το εξής: Εάν οι
Τούρκοι εκεί είχαν, ας πούμε, 70 αεροπλάνα
απώλειες, ελικόπτερα και λοιπά και είχαν
την κύρια προσπάθειά τους κατά εκεί και –
δεδομένου ότι η Ελληνική Αεροπορία σχε-
δόν πάντοτε ήταν σε ίση μοίρα, ή και
καλύτερη από την Τουρκική Αεροπορία– οι
Τούρκοι δεν θα έπρεπε να υπολογίζουν ότι
μία επί θεση της Ελληνικής Αεροπορίας
από εδώ κατευθείαν στην Τουρκία θα μπο-
ρούσε να τους ισοπεδώσει; Πώς, λοιπόν,
παρουσιά ζετε εδώ και γιατί –να μας πείτε
το γιατί– την Τουρκική Αεροπορία ως παν-
τοδύναμη, έχουσα το μονοπώλιο εκεί,
χωρίς να εκτι μάτε ότι αυτός ο προσανατο-

λισμός της προς την Κύπρο θα της αποδυ-
νάμωνε τόσο πολύ τα πλευρά της, ώστε να
καταστραφεί η ίδια η Τουρκία; Για πέστε
μας, πώς το βλέπετε αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Δηλαδή λέτε ότι θα βομβαρ -
δίζαμε την Σμύρνη;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όπου είχαν
αεροπλάνα, όπου είχαν αεροδρόμια.

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό εννοείτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι ένα

πιθα νό. Με μανιακούς τον Ιωαννίδη και
τους άλλους μπορούσε να γίνει.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω. Μπορεί να έχω το
ελάττωμα να μην υποτιμώ τον εχθρό. Αλλά
νομίζω ότι μία από τις αρχές του στρα -
τιωτικού είναι να μην υποτιμά τον εχθρό.
Και εμείς έχουμε δυστυχώς την τάση να
λέμε ότι…

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Με συγχω -
ρείτε, κύριε μάρτυς, αλλά δεν μου απα ντάτε.
Εγώ σας είπα: 70 αεροπλάνα απώ λειες των
Τούρκων κάτω, μείωση της δυνατότητας γε-
νικά της τουρκικής αερο πορίας, λάθος προ-
σανατολισμός και δυνα τότητα επομένως
δική μας να τους κτυ πήσουμε από πίσω.
Αυτό είναι ενδεχό μενο, στρατιωτικά από-
λυτα σωστό. Γιατί το αποκλείετε και γιατί να
μη το σκεφτούν οι Τούρκοι;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το αποκλείω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλώς, κύ -

ριε μάρτυς. Για πέστε μου: Αφού είπατε ότι
δεν έπρεπε να πάει η Μεραρχία κάτω και
αφού πιθανώς η Μεραρχία δεν θα εμπό-
διζε μια τουρκική απόβαση ούτως ή
άλλως, τότε γιατί οι Τούρκοι έθεσαν στην
Κεσσάνη, ντε και καλά, να φύγει η Μεραρ-
χία από την Κύπρο; Γιατί τόσο πολύ επέ-
μεναν να φύγει –που για μας είναι
ουσιαστικά αφοπλισμός της Κύπρου– για
να διευκολυνθεί κάποια στιγμή η από-
βαση, η κατάληψη και η διχοτόμηση; Πώς,
λοιπόν, συμβιβάζεται αυτό που λέμε εμείς,
μ’ αυτό που λέτε εσείς;

ΜΑΡΤΥΣ: Μα, συμβιβάζεται απολύτως,
κύριε βουλευτά. Διότι εδώ η Τουρκία ήθελε
να έχει τη δυνατότητα αποβάσεως με τις μι-
κρότερες δυνατές απώλειες. Όσο ήταν πιο
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αδύνατη η Κύπρος, τόσο καλύτερο για την
Τουρκία.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δηλαδή λέτε
ότι, παρόλο ότι θα ήταν η Μεραρχία εκεί,
πάλι θα κάνανε απόβαση.

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό το οποίο λέω είναι ότι θα
είχε υποστεί πολύ μεγαλύτερες απώλειες,
αλλά θα είχε καταστρέψει την Κύπρο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε μάρτυς,
πρέπει να σας πω ότι εδώ έχουν παρελάσει
πάρα πολλοί στρατιωτικοί όλων των χρω-
μάτων. Και όλοι, μηδενός εξαιρου μένου,
υποστηρίζουν ότι αν η Μεραρχία ήταν
κάτω, οι Τούρκοι όχι δεν θα έκαναν την
απόβαση, αλλά δεν θα τολμούσαν να το
σκεφθούν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κατ’ αρχήν αυτό το έθεσα εγώ, ότι παρή -
λασαν και μας τα είπαν. Σας παρακαλώ, αν
θέλετε τελειώστε.

ΜΑΡΤΥΣ: Είναι ζήτημα εκτιμήσεως αυτό,
κύριε Βουλευτά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μία ερώτηση
ακόμα και τελειώνω. Εδώ ένας άλλος μάρ-
τυρας κατέθεσε ότι συνελήφθη ένας τούρκος
ταγματάρχης και στην ανάκριση κα τέθεσε το
εξής περιστατικό: Τον ρώτησαν «Τι αντιαε-
ροπορικά έχει η μονάδα σου;» και είπε ότι
«Δεν έχει αντιαερο πορικά». Και του είπαν
«Πώς είναι δυνατόν μια επιλαρχία να μην
έχει αντιαεροπορικά; Δεν χρειάζεται αντι-
αεροπορική προστα σία;» Και αυτός απάν-
τησε «Γνωρίζαμε, μας είχε διαβεβαιώσει η
ηγεσία μας», δηλαδή η τουρκική ηγεσία,
«ότι δεν επρόκειτο να έρθουν στην Κύπρο
ελληνικά αεροπλάνα και για αυτό δεν χρει-
αζόμαστε τα αντια εροπορικά». Πώς το
εκτιμάτε αυτό εσείς;

ΜΑΡΤΥΣ: Το εκτιμώ ως μία τουρκική εκτί-
μηση ότι, εφόσον ήξεραν ότι απέχει η Κρήτη
από την Κύπρο περί τα 300 μίλια νομίζω, η
Ελληνική Αεροπορία δεν θα μπορούσε να
προβάλει σοβαρή αντίσταση στην Κύπρο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δηλαδή, μας
λέτε ότι αυτό ήταν εκτίμηση των Τούρκων
και όχι γνώση, πληροφορία ότι δεν θα πάνε
αεροπλάνα.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και κάτι για

το 1964 και τελειώνω. Εγώ υπηρέτησα αμέ-
σως μετά το 1964 δυο χρόνια στην Κύπρο
και έχω βεβαιωθεί για το εξής πράγμα: Ο
Τζόνσον έδωσε πράγματι εντο λή να παρεμ-
βληθεί ο 6ος Αμερικανικός Στόλος ανά-
μεσα σε Τουρκία και Ελλάδα, αλλά,
σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώ-
σαμε και την εκτίμηση που έχουμε κάνει,
ήταν όχι για να εμποδίσει τους Τούρκους να
κάνουν απόβαση, γιατί δεν ήταν καθόλου
έτοιμη η Τουρκία να κάνει κάτι τέτοιο
τότε…

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ήταν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επομένως,

πώς υποστηρίζετε ότι ο Τζόνσον πήγε να
σταματήσει τους Τούρκους; Θα σας πω
εγώ, κύριε μάρτυς, τι έκανε και στη συνέ-
χεια θα μου πείτε αν και εσείς συμ φωνείτε.
Με τις επιχειρήσεις στην περιοχή της Μαν-
σούρας, παρά την τέλεια ασυ ναρτησία θα
έλεγα, δηλαδή την μη καλή οργάνωση από
πλευράς ελληνικής, τις τελευταίες ώρες οι
Τούρκοι περιορίστηκαν στα Κόκκινα και
στο Λιμνίτη, δυο παρα λιακά χωριά, και
μετά από μια-δυο ώρες θα είχαν πέσει στη
θάλασσα και θα είχε καταληφθεί ολόκληρη
η Κύπρος και θα είχαν μόνο το μηδέν κόμμα
κάτι ή το ένα τοις εκατό του νησιού οι Τούρ-
κοι. Ο Τζόνσον λοιπόν, σύμφωνα με τα δικά
μας στοιχεία, ζήτησε να διακοπούν οι
επιχει ρήσεις για να διασώσει τα υπολείμ-
ματα των Τούρκων, αυτό το δύο τοις εκατό,
γιατί, αν και αυτά τα δυο σημεία έπεφταν,
τότε η Κύπρος θα ήταν ουσιαστικά σε πο-
σοστό ενενήντα εννέα κόμμα κάτι υπό τον
απόλυτο έλεγχο των Ελλήνων. Συμφωνείτε
με αυτά που σας λέω;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν γνωρίζω αν ο Τζόνσον
έδωσε την εντολή.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μα το έχουν
ανακοινώσει οι πάντες, ότι ο Τζόνσον έβαλε
τον 6ο Στόλο εκεί τάχα για να σταματήσουν
οι επιχειρήσεις και να μην επέμβουν οι
Τούρκοι, ενώ όπως είπατε, οι Τούρκοι δεν
είχαν καμιά δυνατότητα για απόβαση.



ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είχαν. Εκείνο όμως το οποίο
είναι βέβαιο, είναι ότι ένα τουρκικό αντι -
τορπιλικό πήγε και ανεφοδίασε τα Κόκκινα
και τον Πωμό. Φοβήθηκαν τότε και ο Γρί-
βας και ο στρατηγός, που δεν θυμάμαι πώς
τον λένε, ότι το τουρκικό αντιτορ πιλικό
επρόκειτο να αποβιβάσει οπλίτες, και ησύ-
χασαν μόνο όταν είδαν ότι επρό κειτο να
πάρει μόνο μερικούς τραυματίες και να εκ-
φορτώσει μερικά από τα πολεμο φόδια, που
είχε φέρει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ τον κύριο Περάκη να λάβει τον
λόγο, με την ίδια πάντοτε παράκληση.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε Βλάχο, θα προ-
σπαθήσω να αποφύγω τις ερωτήσεις, γιατί
έχω διαπιστώσει πόση άνεση έχετε στην
αφήγησή σας και πόσο αστείρευτη πηγή
γνώσεων σε αυτό το θέμα είσθε. Θα προ-
σπαθήσω να δώσω μερικές ταμπέλες περι-
μένοντας από σας να μας πείτε ό,τι έχετε
πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οι ταμπέλες
μου, που έχουν σχέση με το Κυπριακό Ζή-
τημα και την περίοδο αυτή που εξετάζουμε,
είναι: Υπουργείο Εξωτε ρικών ΗΠΑ, Υπουρ-
γείο Εξωτερικών Αγγλίας, μυστικές υπηρε-
σίες CIA και ΚΥΠ, Κίσινγκερ, Σίσκο, Τάσκα.
Αυτές, κύριε Πρέσβη, είναι οι ταμπέλες που
δίνω. Και επαναλαμβάνω με την άνεση που
έχετε στο λόγο και με τα πολλά στοιχεία,
λόγω της ιδιότητας αλλά και λόγω της
μεταγενέ στερης ενασχόλησής σας με το
πρόβλημα που πρέπει να έχετε, να μας δώ-
σετε, θα παρακαλούσα να μας δώσετε τις
γνώσεις σας πάνω σε αυτό το πράγμα.

ΜΑΡΤΥΣ: Σε ποιο συγκεκριμένα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Είπα: Υπουργείο Εξω -

τερικών. Και για να γίνω σαφέστερος λέγω
ότι η κατάθεσή σας έμεινε πολύ κοντά στο
γραφείο σας. Φύγαμε και κάπου πιο έξω.
Εδώ δεν μας ενδιαφέρει μόνο αυτό. Τα ζη-
τήματα που έχετε καταθέσει είναι πολύ σο-
βαρά, αλλά πρέπει να σας πω, λίγο – πολύ
γνωστά στην Επιτροπή μας. Θα επανα-
λάβω: Τι ρόλο μπορεί να έπαιξε το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών της Αμερικής, της
Αγγλίας, η CIA, η ΚΥΠ η δική μας, ο Κίσινγ-

κερ, ο Σίσκο, ο Τάσκα; Μάλιστα, σας θυ-
μίζω ότι κάπου σημείωσα ότι είπατε πως
στην Αμερική ήταν δύο κέντρα αποφά -
σεων. Δεν το επεξηγήσατε, μάλιστα, αυτό
το πράγμα. Κάπου το είπατε, προφανώς
υπονοώντας το Υπουργείο Εξωτερικών και
τυχόν στρατιωτικές ή μυστικές υπηρεσίες.
Πάνω, λοιπόν, σε αυτές τις ταμπέλες τι
έχετε να μας πείτε;

ΜΑΡΤΥΣ: Όσον αφορά στο Υπουργείο
Εξωτερικών της Αμερικής, θα σας αναφέ -
ρω δύο πράγματα: Πρώτον, μετά τον
«ΑΤΤΙ ΛΑ Ι» ήρθε εδώ ένας από τους Υ φυ -
πουργούς του Υπουργείου Εξωτερικών της
Αμερικής, ονόματι Χάρτμαν, για να επιφέ -
ρει κάποια χαλάρωση μεταξύ Ελλήνων και
Τούρκων και να επιτύχει ένα είδος παύσεως
πυρός. Συνάντησα τον κύριο Χάρτμαν με
τον κύριο Τάσκα και συζητήσαμε μακρό -
τατα ένα απόγευμα, και την επομένη το
πρωΐ μου είπε ότι θα ήθελε να προγευ -
ματίσει μαζί μου για να συζητήσουμε με-
ταξύ μας. Κατάλαβα ότι δεν ήθελε να είναι
και ο Τάσκα μπροστά. Και σε αυτή την συ-
νομιλία του είπα, ότι «Εκείνο που έχετε να
κάνετε είναι να μετακινήσετε την ναυαρ-
χίδα σας, το «Enterprize», που βρι σκό ταν
τότε στον κόλπο της Νεαπόλεως». Εκείνος
μου απάντησε ότι «Τίποτα δεν είναι πιο μα-
κριά από την σκέψη μας από αυτό που μου
λέτε». Δηλαδή, ότι το Υπουργείο των Εξω-
τερικών των ΗΠΑ ήταν αντίθετο προς την
επέμβαση της Αμερικής για να δημιουργή-
σει ένα παραπέτασμα μεταξύ Ελλάδος και
Τουρκίας. Όσο αφορά στην αγγλική κυβέρ-
νηση: Η αγγλική κυβέρνηση και σήμερα
κατηγορείται, γιατί ως εγγυ ήτρια δύναμη
δεν επενέβη. Όταν άρχισε ο «ΑΤΤΙΛΑΣ ΙΙ»,
δηλαδή στις 14 Αυγούστου, ο πρέσβης της
Γαλλίας, η οποία προήδρευε τότε στην
ΕΟΚ, με ξύπνησε και ήρθε σπίτι μου στις
5.00΄ το πρωΐ και με παρακάλεσε να διαβι-
βάσω στον κύριο Καραμανλή την θερμή
σύσταση της ΕΟΚ για «Αυτοσυγκράτηση».
Δηλαδή, να μην κάνουμε και εμείς καμία
επίθεση εναντίον της Τουρκίας. Εκείνη τη
στιγμή εγώ βεβαίως δεν τηλεφώνησα στον
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κύριο Καραμανλή αλλά πήγα στο γραφείο
μου. Από εκεί τηλε φώνησα στον κύριο Κα-
ραμανλή, ο οποίος φυσικά οργίσθηκε με
αυτή την σύσταση, διότι η σύσταση έπρεπε
να γίνει κυρίως προς την Τουρκία την επι-
τιθέμενη και όχι προς την Ελλάδα την αμυ-
νόμενη. Λίγο μετά ο πρέσβης της Αγγλίας,
ο κύριος Ρόμπενς νομίζω –λυπούμαι για την
μνήμη μου– ο οποίος επρόκειτο να φύγει,
αλλά τον κρά τησαν εδώ γιατί είχαν αρχίσει
τα γεγονότα της Κύπρου, είχε κάνει τις
αποχαιρετι στήριες επισκέψεις του, ήρθε να
με δει στο γραφείο μου, όπου μου είπε ότι
αυτό που κάνουν οι Τούρκοι είναι εξωφρε-
νικό, διότι ο κύριος Κάλλαχαν τους είχε
προειδο ποιήσει ότι θα έχει σοβαρότατες
συνέπειες η επέκταση της εισβολής. Και
τότε του είπα ότι «Εκείνο το οποίο μπορείτε
να κάνετε, τουλάχιστον, είναι να δημιουρ-
γήσετε μία ζώνη προστασίας με τα τεθωρα-
κισμένα σας, τα οποία έχετε στις βάσεις της
Δεκε λείας, για να σώσετε την Αμμόχωστο».
Και κτυπάει το χέρι του αυτός και μου λέει
«Είναι πολύ καλή ιδέα, θα την τηλεγρα -
φήσω στο Λονδίνο». Και μετά από 3 ώρες
μου τηλεφώνησε και μου είπε «Nothing
done», το οποίο σημαίνει «τίποτα δεν μπο-
ρεί να γίνει». Προφανώς και ο κύριος Κάλ-
λαχαν δεν ήθελε να εμπλέξει την Αγγλία
στην κυπριακή υπόθεση. Αυτά όσον αφορά
στα δύο Υπουργεία Εξωτερικών, για τα
οποία με ρωτήσατε. Όσον αφορά στην
C.I.A., ομολογώ ότι δεν έχω καμία απο -
λύτως ιδέα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κίσινγκερ, Σίσκο,
Τάσκα, που είναι τα ονόματα των ημερών
στο επίμαχο αυτό σημείο λίγο πριν την ει-
σβολή και μετά την εισβολή. Τι θα είχατε να
μας πείτε;

ΜΑΡΤΥΣ: Κατά την γνώμη μου, ο Τάσκα
ήταν ένας άνθρωπος μετρίου αναστή ματος,
όχι μόνο σωματικά, αλλά διανοητικά και
ηθικά, ο οποίος δεν είχε το θάρρος να μι-
λάει στους στρατιωτικούς, όπως ίσως
έπρεπε να μιλάει, και ο οποίος δεν είχε και
πάρα πολύ στενή σχέση με τους Δυτικούς
συναδέλφους του, οι οποίοι Δυτικοί συνά -

δελφοί του, τον θεωρούσαν σαν ένα άν-
θρωπο, όχι πολύ σοβαρό, ο οποίος έκανε
ερασιτεχνικά την εργασία του. Για τον
Σίσκο, ομολογώ, ότι δεν τον συνήντησα,
διότι είχα παραιτηθεί εν τω μεταξύ και
εκείνη την εποχή, για να μην εκθέσω και
τους άλλους συναδέλφους μου, δεν επή -
γαινα διόλου στο Υπουργείο Εξωτε ρικών,
ούτε ανεμείχθην. Από τις 29 Ιουνίου, που
υπέβαλα την παραίτησή μου, έως τις 23
Ιουλίου το βράδυ δεν ανεμείχθην ούτε πή -
γαινα καν στο Υπουργείο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Σε ό,τι αφορά την ει-
δοποίηση του Κίσινγκερ στον Τάσκα, ή
μάλλον –μέσω Τάσκα προφανώς– προς τον
Μακάριο ότι κάτι πρόκειται να γίνει, πριν
από ένα μήνα περίπου, όπως καταθέσατε.

ΜΑΡΤΥΣ: Σχεδόν, ίσως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Τι ερμηνεία δίνετε σε

αυτό;
ΜΑΡΤΥΣ: Φαίνεται ότι είχαν πληροφορίες

οι αμερικανικές υπηρεσίες ότι κάτι ετοιμά -
ζεται εναντίον του Μακαρίου. Άλλωστε και
στη συνάντηση του Κίσινγκερ με τον τότε
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κων-
σταντίνο Τσάτσο, στην Καζαμπλάνκα κατά
το διάστημα μιας συνδιασκέψεως, η οποία
γίνεται κάθε χρόνο εκεί, τον ρώτησε: «Γιατί
με μισούν τόσο πολύ στην Ελλάδα;». Και
τότε ο Τσάτσος του είπε: «Μα, απλού-
στατα, γιατί δεν εμποδίσατε τον «ΑΤΤΙΛΑ
ΙΙ». Τον «ΑΤΤΙΛΑ Ι» ίσως δεν μπορούσατε,
τον «ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ» γιατί δεν τον εμποδίσατε».
Και μάλλον κακόπιστος, νο μί ζω, η απάν-
τηση του Κίσινγκερ ήταν ότι «Εκείνη την
στιγμή δεν είχα Πρόεδρο». Θυμάσθε ότι ε -
κείνη την εποχή ήταν το «Γουώτερ-Γκαίητ»
του Νίξον, και λοιπά. Δεν είχε Πρόεδρο,
είχε Αντιπρόεδρο όμως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς, ύστε -
ρα απ’ όλα αυτά, ένα τελευταίο ερώτημα,
χωρίς να επιχειρήσω να ανατρέψω την
πρώτη σας θέση, αλλά να σας εκφράσω
εγώ τον προβληματισμό μου, μήπως και
εσείς τον έχετε. Χαρακτηρίσατε τους στρα -
τιωτικούς όπως τους χαρακτηρίσατε. Εγώ
δεν έχω ιδιαίτερη αγάπη προς αυτούς τους



ανθρώπους της εποχής εκείνης, αλλά θα
μου επιτρέψετε να πω ότι δεν παρα-υπο -
εκτιμώ εγώ τόσο την διανοητική τους κα-
τάσταση, ώστε από μόνοι τους να ανοί ξουν
τους «Ασκούς του Αιόλου» και να πουν ότι
όλα θα πάνε καλά. Θα μου επιτρέ ψετε να
έχω μία κάποια μικρή αμφιβολία. Και εδώ
θα ήθελα, σε συνάρτηση με όλα αυτά μάλ-
λον, να σταθούμε στον Κίσινγκερ, ο οποίος
για να θυμίσω πρωτοεγνώριζε ότι θα πέσει
η χούντα στην Ελλάδα. Και τώρα εσείς βε-
βαιώνετε –ίσως δεν είναι η πρώτη φορά
που λέγεται αυτό– ότι ήξερε ότι θα κυνηγή-
σουν, εν πάση περιπτώσει, τον Μα κά ριο.
Με όλα αυτά τα δεδομένα σεις εμμένετε
στην άποψή σας ότι οι εδώ κρα τούντες –
όποιοι ήταν– επίστευαν τόσο αφε λώς, δεν
είχαν κουβεντιάσει με αυτούς; Τι έχετε σε
αυτό να πείτε;

ΜΑΡΤΥΣ: Θα σας απαντήσω ότι πάντοτε
υπάρχει και ένα περιθώριο αμφιβολίας. Εφ’
όσον δεν είμαστε σε θέση και δεν έχουμε
πρόσβαση σε μυστικά αρχεία ξένων δυνά μεων,
πολλές φορές μόνον υποθέσεις μπο ρού με να
κάνουμε, πιθανολογώντας πε ρισ σότερο τη
μία από την άλλη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
μάρτυς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε Πρέσβη, σας παρακαλώ για το εξής:
Αν έχει τόση σημασία η απασχόληση, την
οποία, όπως μας είπατε στην αρχή, έχετε
στις 2.00΄ η ώρα και επειδή μέχρι τις 2.00΄
δεν μπορούμε να τελειώσουμε, θα πρέπει
να διακόψουμε τώρα και να σας επιβα -
ρύνουμε με το να έλθετε άλλη μέρα για να
συνεχίσετε την κατάθεσή σας. Γιατί είναι
εγγεγραμμένοι να σας ρωτήσουν άλλοι
επτά συνάδελφοι και ενδεχομένως να εγ-
γραφούν και άλλοι. Αν πάλι καταλα βαίνετε
ότι είναι κατά κάποιο τρόπο επου σιώδης η
απασχόληση, την οποία μας επι κα λε σθή -
κατε, τότε να συνεχίσουμε. Εξαρτάται δη-
λαδή από σας, αν θα συνε χίσουμε ή όχι.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλού -
σα όποια μέρα της εβδομάδος θέλετε, πλην
της Πέμπτης, όπου υπάρχει Ακαδημία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Της προσεχούς εβδομάδος;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Μετά έχετε πει ότι θα φύγετε για το εξω -
τερικό.

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 20 Νοεμβρίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου μπορούμε, όποτε
νομίζουμε, να σας καλέσουμε;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και

μάλιστα να σας καλέσουμε τηλεφωνικώς,
χωρίς να σας στείλουμε κλήση, γιατί η κλή -
ση θέλει και προθεσμίες. Είμαστε σύμφω -
νοι;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως, απολύτως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ευ-

χαριστούμε. Προς το παρόν διακό πτου με
την εξέταση του μάρτυρος για άλλη μέρα,
που θα καθορίσουμε εν τω μεταξύ.

ΜΑΡΤΥΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Να

πάτε στο καλό.
(Στο σημείο αυτό εξέρχεται της Αιθούσης

ο μάρτυς κ. Βλάχος).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Πα ρακαλώ τον Γραμματέα της Επιτροπής
να συνοδεύσει μέσα τον επόμενο μάρτυρα,
κύριο Παπαδάκη. 

(Στο σημείο αυτό εισέρχεται στην Αίθου -
σα ο μάρτυς κ. Παπαδάκης).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Κύ-
ριοι συνάδελφοι, έχουμε πάρει προη -
γουμένως, όταν απουσίαζαν οι συνάδελφοι
της Νέας Δημοκρατίας, τα στοιχεία του
μάρτυρος και ήδη αρχίζει η εξέτασή του.
Παρακαλώ, κύριε μάρτυς, να μας πείτε ό,τι
έχετε να μας πείτε επί του θέματος της Κυ-
πριακής Τραγωδίας, όπως την έχετε αντι-
ληφθεί από προσωπική αντίληψη ή από
πληροφορίες.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Να μας πει πρώ -
τα που υπηρετούσε και λοιπά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Θα
αρχίσετε φυσικά από το πότε υπηρετού -
σατε στην Κύπρο και λοιπά.
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ΜΑΡΤΥΣ: Υπηρέτησα στην Κύπρο επί τριε-
τία, από το καλοκαίρι του 1971 μέχρι τον
Μάϊο του 1974. Τον πρώτο ενάμιση χρόνο
ήμουν διοικητής της Ελληνικής Δυ νά μεως
Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) και εν συνεχεία τοποθε-
τήθηκα ως επιτελάρχης της Εθνι κής Φρου-
ράς. Είναι αλήθεια ότι έχω υπη ρετήσει και
κατά το παρελθόν, το 1961 με 1963 επί διε-
τία, με τη συγκρότηση της Ελ ληνικής Δυ-
νάμεως Κύπρου. Έχω, δηλα δή, υπηρετήσει
στην Κύπρο επί πενταετία.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε, τι Γραφείο
είχατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Τότε ήμουν διοικητής τάγματος
στην ΕΛΔΥΚ, Ελληνική Δύναμη Κύπρου.
Εκείνο το οποίο αρχικά να σας πω είναι ότι
ευχαριστώ την Επιτροπή, η οποία με κά -
λεσε να καταθέσω, γιατί, κατά καιρούς,
έχουν γραφεί πολλά και όχι τόσο ευνοϊκά
για μένα, στα οποία δεν είχα την ευχέρεια
να αντιδράσω. Ίσως από συναισθημα -
τικούς λόγους πολλοί επεδίωξαν να συν -
δέσουν τη στάση μου με άλλες σχέσεις και
με άλλες πράξεις. Δηλώ, εν ονόματι του
όρκου τον οποίο πήρα και της ιστορίας
μου, η οποία δεν διακρίνεται, το λιγότερο,
για δειλία –έχω τιμηθεί πεντάκις με χρυσά
αρι στεία ανδρείας, έχω προαχθεί επ’ αν -
δρα γαθία, έχω πολεμήσει σε όλους τους πο-
λέμους από το 1940 και εντεύθεν– ότι
θεω ρώ τον εαυτό μου προσβεβλημένο,
όταν οιοσδήποτε θελήσει να πει το ελάχι -
στο για το θάρρος μου. Στα άλλα επιτρέπω
οιονδήποτε να με σχολιάσει. Θα ήθελα, λοι-
πόν, να πω ότι κατά τη διάρκεια που υπη-
ρέτησα στην Κύπρο, εξετέλεσα το καθή κον
μου πιστώς και πάντοτε σύμφωνα με τις
διαταγές των κυβερνήσεων και των προ-
ϊσταμένων μου. Ουδέποτε, από της θέσεως
την οποία είχα στην ΕΛΔΥΚ ή και στην
Εθνική Φρουρά, ανεμίχθην στα εσω τερικά
ζητήματα των Κυπρίων. Κατά καιρούς
εγράφησαν πολλά. Όταν πρωτο πήγα στην
Κύπρο για δεύτερη φορά, εγρά φετο στις
εφημερίδες ότι ο Γρίβας, ο οποίος τότε είχε
πάει εκεί, εκρύπτετο υπό την προ στασία
μου στην ΕΛΔΥΚ. Όσοι ησχολούντο από

σας με το Κυπριακό, ίσως να το είχαν προ-
σέξει. Ότι εγώ δηλαδή, ως διοικητής της
ΕΛΔΥΚ, εντεταλμένος μιας ελληνικής κυ -
βερ νήσεως, είχα κατέλθει στο σημείο να
συνομωτώ και να κρύβω χωρίς εντολές. Βέ-
βαια, εκ των υστέρων, απεδείχθη ότι αυτό
δεν ήταν σωστό. Αλλά σας το θέτω, για να
γίνει γνωστό, πως πολλές φορές δημιουρ-
γούνται εντυπώσεις από θέματα για τα
οποία δεν ευθύνομαι εγώ. Ίσως και από
άλλες τέτοιες πληροφορίες ανεύθυνες να
εδημιουργήθη η εντύπωση ότι ο Παπα -
δάκης εκυβερνούσε την Κύπρο. Ουδέν
ψευδέστερο. Κατά τη διάρκεια που υπηρέ -
τησα στην Κύπρο, ως διοικητής της ΕΛΔΥΚ,
εξετέλεσα τις διαταγές τις οποίες έπαιρνα
από το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων. Κατά
τη διάρκεια που ήμουν επιτελάρχης, ο κύ-
ριος προϊστάμενός μου ήταν ο κύριος Ντε-
νίσης με τον οποίο ουδέποτε, μα ουδέ ποτε
ήλθα σε καμία σύγκρουση. Βεβαίως, ως
επιτελάρχης είχα την υποχρέωση να ειση-
γούμαι σε θέματα υπηρεσιακά εκείνα τα
οποία ενόμιζα εγώ ότι ήσαν σωστά. Δεν
ξέρω, ασφαλώς θα σας έχουν πει και οι
άλλοι ότι η Εθνική Φρουρά ήταν μία δύ -
ναμη αρκετά ισχυρή. Μετά την αναχώ ρηση
της Μεραρχίας εξεπαίδευσε 40.000 περίπου
έλληνες Κυπρίους, οι οποίοι φο ρού σαν το
ελληνικό εθνόσημο, έδιναν όρκο στην Ελ-
λάδα, τον ελληνικό όρκο, φορού σαν την
ελληνική στολή…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ποιο ήταν το εθνό-
σημο;

ΜΑΡΤΥΣ: Tου Βασιλέως τότε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μετά;
ΜΑΡΤΥΣ: Και πρωτύτερα. Δεν ομιλώ για

το 1967. Ομιλώ και προηγουμένως. Ήτο
θέμα κυβερνήσεως. Και προ του 1967 εκυ-
μάτιζε η ελληνική σημαία και ανεκρού ετο
ο εθνικός ύμνος. Παρεμπιπτό ντως μπορεί
να πει κανείς ότι υπήγετο η Εθνική Φρουρά
εις το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνά μεων. Η κυ-
πριακή κυβέρνηση δεν είχε διεκδικήσει δι’
αυτήν κανένα δικαίωμα τοπο θετήσεων, δι-
οικήσεων ή εκπονήσεως σχεδίων. Όλα
αυτά υπήγοντο στο ΑΕΔ. Πράγματι η κυ-



πριακή κυβέρνηση διετήρη –κάνω μία ανά-
λυση πώς ήτο η Εθνική Φρουρά– μόνο τα
της διοικητικής μερίμνης. Και ήτο σωστό
αυτό, διότι έτσι οι έλληνες αξιωματικοί δεν
αναμείχθησαν σε οικονο μικά ζητήματα για
τα οποία μπορούσαν να σχολιασθούν. Με
βάση, λοιπόν, αυτές τις διαρθρώσεις της
Εθνικής Φρουράς οι εκάστοτε διοικηταί
του ΓΕΕΦ εξετέλουν ορισμένες διαταγές,
για τας οποίας και εγώ τους εβοηθούσα.
Αρνούμαι κατηγορη ματικώς εφ’ όσον εγώ
τουλάχιστον το ξέρω – ότι υπήρχε σχέση
Εθνικής Φρουράς ή αξιωματικών της Εθνι-
κής Φρουράς προς την ΕΟΚΑ Β΄. Ο Αρχιε-
πίσκοπος Μακάριος στην επιστολή του
προς το στρατηγό Γκι ζίκη λέει πως μόνο
επιχείρημα της απο φάσεώς του να φύγουν
οι έλληνες α ξιω ματικοί από την Κύπρο,
ήταν ότι οι αξιωματικοί συνεργάζονται με
την ΕΟΚΑ Β΄, ότι έχουν μία αποσταθεροποι-
ητική πρω τοβουλία και ενισχύουν την ορ-
γάνωση για να ανατρέψουν τον Μακάριο.
Εγώ ουδέπο τε αντελήφθην αυτό το πράγμα
και προ καλώ οιονδήποτε –στον όρκο μου
πάλι– ότι ουδεμία σχέση είχαμε με την
ΕΟΚΑ Β΄. Γιατί λοιπόν αυτή η μήνις κατά
της Εθνικής Φρουράς; Είναι αλήθεια ότι
τριών ταγμά των ο οπλισμός επιστρατευο-
μένων χάθηκε, τον λεηλάτησαν. Τα τάγμα -
τα αυτά διοικού ντο από κύπριους
α ξιω ματικούς και είναι πιθανόν πράγματι
ο οπλισμός αυτός να διέρρευσε προς την
κατεύθυνση της ΕΟΚΑ Β΄. Είναι, όμως, πι-
θανό να ήταν και προβο κάτσια. Γεγονός
είναι ότι και στην Πάφο, που χάθηκε ενός
τάγματος ο οπλισμός, και στην Αμμόχω-
στο, ουδεμία ανάμειξη έλλη νος αξιωματι-
κού απεδείχθη στην ενέργεια αυτή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μου επιτρέπετε, κύριε Παπαδάκη; Κατ΄
αρχήν κάνετε μία ανάλυση πολύ ενδιαφέ -
ρουσα, αλλά δεν είναι σκοπός της Επιτρο -
πής να μάθει την ιστορία της ζωής σας. Το
θέμα είναι να μάθουμε τι έγινε εκεί. Και
τώρα βέβαια είπατε δύο πράγματα, τώρα
τελευταία, ότι εκεί έγιναν ορισμένες κλοπές
και ότι ουδείς αξιωματικός ήταν ανακατε -

μένος. Αυτό βέβαια ενδιαφέρει την επιτρο -
πή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως για
αυτές τις κλοπές των όπλων: Δεν ήταν ανα-
κατεμένοι αξιωματικοί του ΓΕΕΦ; Ποιοί κα-
τόρθωσαν και μπήκαν στο ΓΕΕΦ και
έκλεψαν αυτόν τον οπλισμό; Επί των ημε -
ρών σας ως επιτελάρχου έγινε η κλοπή
αυτή του οπλισμού;

ΜΑΡΤΥΣ: Η Πάφος είναι τελευταία. Εκείνο
που έχω να πω είναι ότι οι αρμο διότητες του
επιτελάρχου δεν έχουν καμία σχέση με διοί-
κηση μονάδων. Επομένως αρμόδιος να
απαντήσει σε αυτό είναι ο κύριος Ντενίσης,
ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάνης): Μά-
λιστα. Είπατε εν συνεχεία ότι δεν βρέ θη κε
κα νένας ένοχος αξιωματικός έλληνας. Ποιος
έκανε την ανάκριση, κύριε Παπαδάκη;

ΜΑΡΤΥΣ: Μα, νομίζω ότι την έκανε η κυ-
πριακή αστυνομία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
δεν βρήκε κανέναν αξιωματικό του ΓΕΕΦ
υπεύθυνο;

ΜΑΡΤΥΣ: Ούτε έναν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Τότε η φύλαξη του ΓΕΕΦ ήταν τόσο αμελής
επί των ημερών σας ως επιτελάρχου και επί
των ημερών του κυρίου Ντενίση ως Αρχη -
γού; Στρατιωτικοί δεν είμαστε εμείς αλλά
περνάμε και, όταν βλέπουμε τον σκοπό
έξω, τρέμουμε που να πάρει ο κόρακας!
Είναι δυνατόν να πούμε ότι μπήκαν μέσα
και έκλεψαν άγνωστοι άνθρωποι;

ΜΑΡΤΥΣ: Να γίνει μία διευκρίνιση. Αν είπα
για τα όπλα αυτά, αφορούν επιστρατευό -
μενες μονάδες, οι οποίες είχαν αποθήκες
όπλων, και όχι μονάδες ενεργούς, οι οποίες
να εφυλάσσοντο. Ήταν αποθήκες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αποθήκες όπλων. Σε αυτές τις αποθήκες
δεν υπάρχουν σκοποί;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως υπήρχαν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):Και

δεν υπάρχουν διαχειριστές των όπλων;
ΜΑΡΤΥΣ: Ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάν νης):

Υπάρχουν και διαχειριστές στις αποθήκες
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και αποθηκάριοι και φύλακες. Πώς, λοιπόν,
μπήκαν άλλοι άνθρωποι άσχετοι και έκλε -
ψαν οπλισμό ανήκοντα στο ΓΕΕΦ;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως είναι ένα πρόβλημα το
οποίο τότε, όπως ενθυμούμαι –έχουν περά -
σει και πολλά χρόνια– ελύθη με την άποψη
ότι ήταν αυτοί οι αξιωματικοί οι κύπριοι, οι
οποίοι ήταν διασυνδεδεμένοι με την ΕΟΚΑ Β΄.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Α,
οι κύπριοι αξιωματικοί.

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ μίλησα για έλληνες αξιω -
ματικούς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Σεις μιλάτε βέβαια για τους έλληνες αξιω -
ματικούς.

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Ωραία. Οι κύπριοι, λοιπόν, αξιωματικοί ή -
ταν συνδεδεμένοι με την ΕΟΚΑ Β΄. Και ανή-
καν στη δύναμη του ΓΕΕΦ;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι του ΓΕΕΦ, των μονάδων του
ΓΕΕΦ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Βρέθηκε κανένας από αυτούς ένοχος; Τους
Ελληνοκύπριους εννοώ, αφήνω τους έλλη-
νες αξιωματικούς.

ΜΑΡΤΥΣ: Για να είμαι ακριβής δεν ενθυ -
μούμαι, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι
είχαν…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τι-
μωρήθηκε κανένας από αυτούς;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, αυτοί οι οποίοι ήταν υπεύ -
θυνοι, εξαφανίσθηκαν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Εξα φα νίσθηκαν;

ΜΑΡΤΥΣ: Βέβαια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Κυνη γήθηκαν για λιποταξία;
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Δεν εκινήθη η διαδικασία της λιποταξίας
εναντίον των αξιωματικών, των Ελλη νο -
κύπριων;

ΜΑΡΤΥΣ: Πρέπει να είχε κινηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Πέ ρασαν από κανένα στρατοδικείο; Δικά -
στηκαν; Τι έγινε;

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Άρα, υπήρχαν πάντως από το ΓΕΕΦ άνθρω -
ποι που δεν ανήκαν στους έλληνες αξιω μα -
τικούς, όπως λέτε σεις, αλλά α ξιω μα τικοί
που υπήγοντο υπό τας διαταγάς του ΓΕΕΦ
κι αυτοί μετείχον στις σκοπιές του οπλι -
σμού. Έτσι λέτε. Ήταν Κύπριοι, εγώ το πα-
ραδέχομαι.

ΜΑΡΤΥΣ: Λέω, πιθανόν να μετείχαν, διότι
είπα ότι πολύ πιθανόν να πρόκειται και περί
προβοκάτσιας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ένα άλλο ερώτημα για να μπούμε κατευ -
θείαν στο θέμα, κύριε Παπαδάκη. Στις 3
Ιουλίου 1974 μπορείτε να μου πείτε πού βρι-
σκόσασταν;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως, και χαίρω που μου κά-
νετε την ερώτηση. Ήμουν διοικητής της
12ης Μεραρχίας από τον Ιούνιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Η
οποία εδρεύει πού;

ΜΑΡΤΥΣ: Στον Έβρο. Τοποθετήθηκα μετά
την αποχώρησή μου από την Κύπρο, προ
του πραξικοπήματος, στον Έβρο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Σας παρακαλώ πολύ στις 3/7/74 πού ήσα -
σταν;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως θα σας απαντήσω. Διε -
τάχθην από τον στρατηγό Ντάβο να κατέ -
βω στην Αθήνα, διότι με θέλει ο Αρχηγός
του Επιτελείου Εθνικής Αμύνης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δη-
λαδή ο κύριος Μπονάνος;

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κύριος Ντά -

βος τι ήταν τότε;
ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως, ήταν σωματάρχης μου,

Διοικητής του Σώματος Στρατού.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ:Ο κύριος Ντάβος

ήταν τότε Αρχηγός του Γ΄ Σώματος;
ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Υπάγομαι στο Γ΄ Σώμα

Στρατού. Στη 12η Μεραρχία, στην Αλε -
ξανδρούπολη. Με πήρε τηλέφωνο ο σωμα -
τάρχης και μου λέει «Κύριε Παπαδάκη, θα
πάτε στην Αθήνα». Πράγματι ήρθα. Πήγα
και παρουσιάστηκα στον Αρχηγό των Ενό -



πλων Δυνάμεων, όπου ήταν και ο Γεωρ -
γίτσης και ο Κομπόκης και ο Ιωαννίδης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρουσιαστήκατε απ’ ευθείας στον Μπο -
νάνο ή στον υπασπιστή του;

ΜΑΡΤΥΣ: Στον υπασπιστή του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Στον κύριο;
ΜΑΡΤΥΣ: Στον κύριο Ματάτση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Πήγατε, λοιπόν, στον κύριο Ματάτση και
του είπατε ότι «Εγώ εκτελώ εντολή του σω-
ματάρχη μου. Ήλθα εδώ. Τι με θέλετε;»

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Είχε τηλεφωνήσει ο
Ματάτσης και στον Ντάβο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Εσείς ξέρατε τον σκοπό που σας ήθελε εδώ;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Μπήκαμε στη συνεδρίαση,
στο γραφείο του Αρχηγού. Μας ενημέρωσε
επί της επιστολής που είχε στείλει ο Αρχιε -
πίσκοπος στον Γκιζίκη, και στην προσπά -
θεια που καταβάλλεται για να φύγουν οι
έλληνες αξιωματικοί από εκεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εί-
πατε ότι μπήκατε σε μια σύσκεψη. Ποιοι
μετείχαν στη σύσκεψη;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτοί που είπα προηγουμένως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Δεν το είπατε.
ΜΑΡΤΥΣ: Ο κύριος Κομπόκης. Ο κύριος

Γεωργίτσης, ο Αρχηγός βέβαια, ο κύριος
Μπονάνος, και ο κύριος Ιωαννίδης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Άλλος;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι άλλον. Για
πέστε μου κανένα όνομα μήπως θυμηθώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ένας συνταγματάρχης, ένας αντισυ νταγ μα -
τάρχης.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν θυμάμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Για

τον κύριο Πηλιχό;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν θυμάμαι να ήταν μέσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Για

τον κύριο Παλαΐνη θυμάστε;
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το θυμάμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Πάν-

τως θυμάστε ότι ήταν ο κύριος Ιωαν νίδης.
ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο

κύριος Ιωαννίδης δεν ήταν διοικητής της
ΕΣΑ;

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):Τι

σχέση είχε ένας διοικητής της ΕΣΑ με τον
Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, με σας, με
τον κύριο Γεωργίτση και με τον κύριο Κομ-
πόκη; Τι ήταν δηλαδή η σύσκεψη αυτή;

ΜΑΡΤΥΣ: Για αυτό να ρωτήσετε τον κύριο
Αρχηγό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ποιον Αρχηγό;

ΜΑΡΤΥΣ: Τον κύριο Μπονάνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Ασφαλώς θα τον ρωτήσω, διότι θέλω να
μου λύσει και μία άλλη απορία ο κύριος
Μπονάνος.

ΜΑΡΤΥΣ: Τι να σας απαντήσω εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ξέ-

ρετε τι είχε πει στην ημερήσια του διατ αγή
ο κύριος Μπονάνος; «Η Πατρίς και το
Έθνος δεν εισφέρουν τίποτα εις ημάς. Εμείς
εισφέρουμε εις αυτούς δια την επιβίωσή
των». Αυτό μου έχει κάτσει και θα ρωτήσω
τον κύριο Μπονάνο τι εννοεί πως δεν έχει
εισφέρει η Πατρίς και το Έθνος τίποτα σε
αυτόν. Θα μου το εξηγήσει. Αν μπορείτε,
μάλιστα, να μου το εξηγήσετε εσείς.

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δέ-

χτηκαν αυτή την ημερήσια διαταγή όλοι οι
αξιωματικοί.

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ εκείνο το οποίο σας λέω,
είναι ότι δεν μπορώ να απαντήσω για λογα -
ριασμό του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Απευθύνεται στους αξιωματικούς όλων των
Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατού, Ναυτικού,
Αεροπορίας. Θα ρωτήσω τον κύριο Μπο -
νάνο. Αλλά πέστε μου τι ιδιότητα είχε ο κύ-
ριος Ιωαννίδης.

ΜΑΡΤΥΣ: Διοικητής της ΕΣΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με

αυτή την ιδιότητα μετείχε ή είχε και άλλη
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ιδιότητα, που δεν ήξερε η επίσημη ιεραρχία;
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω να είχε άλλη ιδιότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Ώστε δεν ξέρετε αν ήταν Αρχηγός του
καθε στώτος.

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ ξέρω ότι Αρχηγός ήταν ο
Γκιζίκης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Α,
ξέρετε ότι Αρχηγός ήταν ο Γκιζίκης.

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτός ήταν Πρόεδρος της Δη -
μο κρατίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
δεν ξέρετε ότι στις 25 Νοεμβρίου ο Ιωαν -
νίδης είχε ανατρέψει τον Παπαδόπουλο και
από τότε διοικούσε αυτός ουσιαστικώς, ότι
ήταν ο άρχων της εξουσίας!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το βαθμό
του ισχυρού ανδρός δεν τον γνωρίζει.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είπα ότι δεν τον γνωρίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Πι-

στεύετε, δηλαδή, ότι ο Μπονάνος ήταν Αρ-
χηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ότι ο
Ανδρουτσόπουλος ήταν πρωθυπουργός, ότι
ο Κυπραίος ήταν υπουργός Εξωτερικών;
Αυτό δηλαδή πιστεύετε εσείς; Ότι δεν διοι-
κούντο όλοι αυτοί από τον Ιωαννίδη;

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ δεν ήμουν σε θέση να το κρίνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Σας συνδέει τίποτε με τον Ιωαννίδη;
ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Μας συνδέει τεσσαρα -

κονταετής φιλία και αγάπη, η οποία τον το-
ποθετεί για μένα μέσα στην οικογένειά μου.
Είναι όπως θα ήτο αδελφός μου, όπως θα
ήτο οιοσδήποτε. Ούτε αισθάνομαι εν δοια -
σμό για να πω αυτό το πράγμα, διότι έχουμε
δεσμό πνευματικό, συγγενικό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):Τι
είδους πνευματικό δεσμό έχετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Με έχει στεφανώσει και μου έχει
βαφτίσει το παιδί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τον
αισθάνεστε, δηλαδή, σαν μέλος της οικο -
γένειάς σας;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Αυτό, όμως, δεν ση -
μαίνει ότι εγώ με τον Ιωαννίδη είχα καμιά
σχέση στις υπηρεσίες, στις οποίες αυτός
ησχολείτο. Πάρτε για παράδειγμα την 25

Νοεμβρίου. Λέτε ότι ο Ιωαννίδης έκανε το
πραξικόπημα εκείνο…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Εγώ το λέω;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Όλοι το λέμε. Είναι γε γο -
νός.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Α!
Μήπως τον συκοφάντησα, δηλαδή!

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ σε αυτήν την υπόθεση ου-
δεμία ανάμειξη είχα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πού ήσα -
σταν τότε;

ΜΑΡΤΥΣ: Στην Κύπρο. Ο Ιωαννίδης λένε
–και το παραδέχομαι– ότι ήταν πράγματι
ένας εκ των ισχυρών. Εγώ δεν είχα καμία
ανάμειξη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ούτε την 21η Απριλίου;

ΜΑΡΤΥΣ: Ούτε την 21η Απριλίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Πού ήσαστε τότε;
ΜΑΡΤΥΣ: Στην ΑΣΔΕΝ, στο Δ΄ Γραφείο

ήμουν. Θέλω, λοιπόν, να σας πω, ότι μπορεί
να έχω σχέσεις με τον Ιωαννίδη φιλικές και
λοιπά, αλλά εκ των πραγμάτων…

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ήσασταν συμ -
μα θητές με τον Ιωαννίδη;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Πότε βγάλατε τη

Σχολή Ευελπίδων;
ΜΑΡΤΥΣ: Το 1940 μπήκαμε, το 1943 τελει-

ώσαμε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ήσασταν

υποστράτηγος τότε;
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Ήμουν μέραρχος της

12ης Μεραρχίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε

Πρόεδρε, η 12η είναι η ισχυρότερη Μεραρ -
χία στον Έβρο.

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν τότε η ισχυρότερη Με -
ραρχία της Ελλάδος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρό -
εδρε, όπως καταλαβαίνετε οι Μεραρ χίες
του Έβρου ήταν όλες ισχυρότατες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το
καταλαβαίνω. Άλλωστε έτσι πρέπει να
είναι. Άρα η ισχυρότερη Μεραρχία ήταν η
12η και σεις υπηρετούσατε στην 12η. Και



γιατί σας έφεραν στην Αθήνα από τη 12η
Μεραρχία, η οποία ήταν η ισχυρότερη και
έπαιζε κάποιο ρόλο εκεί; Βέβαια, σας διέ-
ταξε ο κύριος Ντάβος –και καλά κάνατε
και υπακούσατε– και πήγατε στον κύριο
Ματάτση και εν συνεχεία μπήκατε και στη
σύσκεψη. Αλλά σε αυτήν τη σύσκεψη τι συ-
νέβη; Τι συζητήθηκε;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν έγινε σύσκεψη υπό μορφή
συζητήσεως. Ο κύριος Αρχηγός είπε ότι
αυτά συμβαίνουν στην Κύπρο, αυτή είναι η
κατά σταση. Η διάλυση της Εθνικής Φρου -
ράς θα είναι εθνική συμφορά και δεν είμα-
στε διατεθειμένοι να την ανεχθούμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Η
εθνική συμφορά, δηλαδή, πού βρισκόταν;
Στο ότι θα φεύγαν οι έλληνες αξιωματικοί
από κει;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, θα διελύετο. Και
πράγ ματι το πίστευα και εγώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Η
εθνική συμφορά δηλαδή βρισκόταν στο ότι
θα απεδυναμούτο η άμυνα της Κύπρου;
Αυτή ήταν η εθνική συμφορά;

ΜΑΡΤΥΣ: Θα εμηδενίζετο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Α,

θα εμηδενίζετο! Ωραία! Και με την αποχώ -
ρηση της Μεραρχίας δεν είχε αποδυνα -
μωθεί η άμυνα της Κύπρου;

ΜΑΡΤΥΣ: Το 1967, που έφυγε η Μεραρχία,
για λίγο καιρό είχε αποδυναμωθεί. Αλλά,
όπως ανέφερα προηγουμένως, επί δεκα -
ετία εκπαιδεύονταν 3.000 κύπριοι στρατιώ-
τες κατ’ έτος. Όπως ανέφερα πρω τύτερα,
τα στρατόπεδά τους έμοιαζαν με τα ελλη-
νικά, ο εξοπλισμός που υπήρχε ήταν λίγος
μεν, αλλά αρκετός, και συνετέλεσε στο να
οργανωθούν 41 τάγματα πεζικού. Υπήρχαν
35 άρματα Τ34, έξι μοίρες πυροβολικού των
25 λιβρών, δύο άλλες μοίρες των 100 χιλιο-
στών ρωσικές, που τις είχαμε αγοράσει από
την Αίγυπτο. Και εδόθη ο καιρός μέχρι το
1974 να εκπαι δευτεί ένας μεγάλος αριθμός
Κυπρίων, οι οποίοι, στελεχούμενοι από
τους 600 έλ ληνες αξιωματικούς που υπη-
ρετούσαν στην Κύπρο, είχαν δημιουργήσει
μία ισχυ ρότατη δύναμη, κατά τη γνώμη

μου, η οποία ηδύνατο να αποκρούσει οι-
αδήποτε απόβαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μάλιστα.

ΜΑΡΤΥΣ: Εάν δεν έγινε αυτό, δεν μπορώ
να σας πω γιατί. Εγώ σας αναφέρω τα γε-
γονότα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Όχι δεν μπορείτε να μας πείτε γιατί…

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ σας απαντώ στο ότι δεν
αποδυναμώθηκε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Θα
μπορέσετε να μας πείτε εάν ξέρετε.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν αποδυναμώθηκε. Είχε απο δυ -
ναμωθεί με την αποχώρηση της Μεραρ χίας,
αλλά είχε αναπληρωθεί η απο δυνά μωση δια
της οργανώσεως της Εθνικής Φρουράς,
στην οποία βέβαια οι έλληνες αξιωματικοί,
οι οποίοι υπηρέτησαν στην Κύπρο κατά τη
διάρκεια αυτή, είχαν δώσει το παν. Και αι-
σθάνομαι και εγώ υπερή φανος που είχα
βοηθήσει σε αυτό που έδωσαν, σε αυτήν την
προσπάθεια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κα λά. Θα πούμε τώρα για τα 41 τάγματα,
αργότερα δηλαδή. Αλλά πέστε μου, εσείς τι
εκάματε; Έγινε αυτή –μετε χειρίστηκα τον
όρο «σύσκεψη» και μου είπατε «όχι σύ-
σκεψη», συνάντηση τέλος πάντων– η συ-
νάντηση κατά την οποία ο κύριος Αρχηγός
Ενόπλων Δυνάμεων σας επέστησε την προ-
σοχή επί του κινδύνου που παρήγετο για
την Κύπρο, που εδη μιουργείτο για την
Κύπρο, από την από φαση του Μακαρίου να
διώξει τους έλ λη νες αξιωματικούς. Πάει
αυτό. Μετά τι έγινε; Τι είπε δηλαδή εκεί ο
κύριος Μπο νάνος;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Μπονάνος είπε στο Γεωρ -
γίτση «Θα πας στην Κύπρο, θα φτιάξεις ένα
σχέδιο, να μελετήσεις το θέμα κατά πόσο
είναι δυνατόν να αντιδράσουμε εναντίον
του Μακάριου». Κάπως έτσι πρέπει να το
είπε. Αλλά αυτό στην περίπτωση που δεν
τον καταφέρουμε να μετανιώσει, όσον
αφορά στην αποπομπή των ελλήνων αξιω-
ματικών. Το είχε θέσει ως όρο αυτό του Γε-
ωργίτση.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δη-
λαδή, δεν διέταξε ο Μπονάνος τον Γεωργί-
τση να οργανώσει το πραξικόπημα;

ΜΑΡΤΥΣ: Κοιτάξτε. Αυτό ήταν ένα θέμα,
το οποίο δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν
εκτελεστικό. Ήταν προπαρασκευαστική
διαταγή, διότι δεν του είχε δώσει όλα τα
στοιχεία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δη-
λαδή, είπε ο Μπονάνος «Αρχηγός του Πρα-
ξικοπήματος ορίζεται –της επιχειρή σεως,
εάν θέλετε– ο ταξίαρχος Γεωργίτσης και σε
περίπτωση φυσικού κωλύματός του ο συν-
ταγματάρχης Κομπόκης»;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το άκουσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Δεν το ακούσατε. Μα, κύριε Παπαδάκη,
πέντε άνθρωποι είσαστε μέσα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Κύριε Πρό -
εδρε, πολύ διαφήμισε το θάρρος του ο κύ-
ριος μάρτυς. Δεν μπορεί να μας πει;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το είπε, για μένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Κύριε Μπαντουβά, όχι, δεν το άκουσε.
Λέγει –έχει το θάρρος να πει– ότι δεν το ά -
κουσε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Τι ελέχθη στη σύ -
σκεψη αυτή;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε Περάκη, με συγχωρείτε, γιατί με δια -
κόπτετε; Όπως είδατε τον κύριο μάρτυρα
τον άφησα ελεύθερο κα άρχισε να μας λέγει
την ιστορία της ζωής του, ότι δεν του απέ-
λειπε το θάρρος ποτέ, ότι προήχθη επ’ αν-
δραγαθία και λοιπά. Αυτά δεν νομίζω ότι
ενδιαφέρουν την Επιτροπή, κύριε Περάκη.
Εγώ για αυτό ρωτάω, για να μπω στο θέμα.
Κύριε μάρτυς, τι ελέχθη στη σύσκεψη αυτή;

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ σας είπα, κατ’ αρχήν μόνο ο
Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων μας ενη μέρωσε
για την κατάσταση στην Κύπρο και έδωσε εν-
τολή πράγματι στον Γεωργίτση να μελετήσει
πιθανότητα ανατροπής του Μα κα ρίου. Νο-
μίζω ότι είμαι σαφής, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακάτω.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν νομίζω ότι ελέχθη τίποτε

άλλο, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ. Αυτά ειπώθηκαν και

φύγατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ό -

πως βλέπετε, κύριε Περάκη, δεν λέγει ο άν-
θρωπος τι διημείφθη, δηλαδή δεν θυμά ται τι
άλλο διημείφθη. Αφήστε, κύριε Πε ράκη, να
προχωρήσουμε. Νομίζω ότι διευθύνω τη δια-
δικασία κατά κάποιο τρόπο καλώς. Εγώ θα
τελειώσω τώρα, δεν έχω σπουδαία πράγματα
να εξετάσω τον μάρ τυρα. Κύριε μάρτυς, οι
κυπριακές εφημε ρίδες τι έγραφαν για σας
όταν ήσασταν στην Κύπρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα ό,τι ανέφεραν, πρώτον,
ότι φυλάω τον Γρίβα στο στρατόπεδο
ΕΛΔΥΚ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μάλιστα. Είχε πεθάνει, ο Γρίβας;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν είχε πεθάνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Καλά, όταν πέθανε ο Γρίβας τι έγινε; Τι
έγραφαν οι κυπριακές εφημερίδες; Μετά
τον Γενάρη του 1974 που πέθανε ο Γρίβας,
τι έγραφαν οι κυπριακές εφημερίδες για
σας;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν νομίζω ότι ησχολούντο πολύ
με εμένα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Όχι πολύ, λίγο. Αλλά τι έγραφαν και μη μου
πείτε ότι δεν θυμάστε ή δεν ξέρετε τι γρά-
φανε οι κυπριακές εφημερίδες για σας προ-
σωπικώς; Δεν έγραφαν ότι είστε Αρχη γός
της ΕΟΚΑ Β΄;

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ; Μα, θα ήταν τόσο γελοίο
αυτό να το πουν! Αν κάποια εφημερίδα το
έγραψε ότι εγώ είχα κάποια σχέση με την
ΕΟΚΑ Β΄, είτε κατά τη διάρκεια της ζωής
του Γρίβα, είτε μετά το θάνατό του, τότε θα
δεχτώ οιαδήποτε κατηγορία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ε -
γώ δεν διάβαζα τις κυπριακές εφημερίδες
τότε, αλλά συμπίπτει να εξετάζεται από το
συνάδελφο κύριο Ζακολίκο ο μετέπειτα
επιτελάρχης, ο κύριος Γιαννακόδημος, ο
οποίος είπε τα εξής «Ερώτηση: Είχατε δια-
βάσει στις εφημερίδες ότι ο Παπαδάκης
εθεωρείτο Αρχηγός της ΕΟΚΑ Β΄»; 



ΜΑΡΤΥΣ: Στις κυπριακές εφημερίδες; 
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Βεβαίως. Ποιες

εφημερίδες είχατε διαβάσει; 
ΜΑΡΤΥΣ: Τις κυπριακές. 
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Το είχατε διαβά -

σει αυτό; 
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Το διαβάσατε;

Όταν παρέδιδε ο Παπαδάκης το επιτελείο
τι ενημέρωση σας έκανε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Καμία. 
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Εγώ το παίρνω

αυτό από τον αντικαταστάτη σας, τον κύριο
Γιαννα κό δημο, που μετέσχε και αυτός στο
πραξι κόπημα και ας μας κρύφτηκε και
αυτός και μας είπε ότι δεν μετέσχε. Γιατί και
αυτός το ίδιο μας είπε, ότι δεν μετέσχε.

ΜΑΡΤΥΣ: Πάντως εγώ, αν είχα καμία σχέ -
ση με την ΕΟΚΑ, δεν θα δίσταζα να το πω,
και ας ειρωνεύεται το θάρρος μου ο κύριος
συνάδελφός σας. Υπάρχει τρόπος να το
εξακριβώσετε. Υπάρχουν τόσοι ζώντες συ-
νεργάτες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Μα
αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, κύριε Πα -
πα δάκη. Και σεις μεν το αρνείσθε. Ο Γιαν -
νακόδημος, όμως, λέει ότι εσείς ήσασταν
Αρχηγός.

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Γιαννακόδημος διάβασε μία
εφημερίδα, κύριε Πρόεδρε. Εσείς έχετε τό-
σους Κυπρίους της ΕΟΚΑ, που, αν βρεθεί
ένας και πει αυτό, να με φτύσει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Οι
Κύπριοι της ΕΟΚΑ Β΄ είναι κύπριοι υπήκοοι
και εμείς είμαστε εκπρόσωποι της Βουλής
των Ελλήνων και εξετάζουμε τους έλληνες
υπηκόους, επί του παρόντος τουλάχιστον.
Τις κυπριακές, βέβαια, εφημερίδες μπο -
ρού με να τις προμηθευτούμε. Αφού, λοι -
πόν, είχε οργανωθεί αυτός ο στρατός που
λέτε, τα 41 τάγματα, οι έξι πυροβολαρχίες
και λοιπά, όταν έγινε η τουρκική εισβολή,
κύριε Παπαδάκη, πού ήσαν αυτά τα τάγ-
ματα; Πώς ενήργησαν; Ξέρετε ότι ο κύριος
Γεωργίτσης εδώ –θα το έχετε ακούσει και
σεις από αλλού, και από εφη μερίδες και
από βιβλία– ομολόγησε, όπως και ο κύριος

Κομπόκης, ότι η απόβαση δεν ήταν από-
βαση αλλά αποβίβαση. Σας ερω τώ, λοιπόν,
αυτά τα 41 τάγματα που είχαν δημιουργηθεί,
και οι έξι πυροβολαρχίες –ό πως τα είπατε,
δεν κατάλαβα πολύ καλά– πού ήσαν, ώστε
να μην επιτρέψουν να μεταβληθεί η αποβί-
βαση σε απόβαση; Να νικηθούν, ίσως, αλλά
με κάποια μάχη. Μιλάω για το πρώτο στά-
διο, για την πρώτη μέρα, όταν έγινε κατορ-
θωτή η εγκατά σταση προγεφυρώματος.
Πέστε μου, λοι πόν, πού βρεθήκανε αυτά τα
τάγματα. Έκαναν τίποτα; Αυτά τα διοικού-
σατε, κύριε μάρτυς, ως επιτελάρχης μέχρι
προ ενός μηνός.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν τα διοικούσα, κύριε Πρό -
εδρε. Ο κύριος Ντενίσης τα διοικούσε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ναι, ο κύριος Ντενίσης. Και σεις ήσασταν
ο επιτελάρχης του. Ως επιτελάρχης δεν παί-
ζατε κανένα ρόλο στη διοίκηση αυτών των
ταγμάτων; Είπατε ότι είστε υπερή φανος για
κάτι άλλο, μου λέτε τώρα ότι είστε υπερή-
φανος και για τα 41 αυτά τάγ ματα και
λοιπά, που υπήγοντο στη διοίκηση του
ΓΕΕΦ. Τι έκαναν αυτά τα τάγματα; Μιλάω
για την πρώτη ώρα, για τις 20 του μηνός
Ιουλίου. Τι γίνονταν τα τάγματα;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, να με ρωτήσετε
τι έκανε ο Έβρος, στον οποίο είχα τοπο -
θετηθεί από διμήνου, και δεν μπορώ να
ξέρω την κατάσταση στην Κύπρο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν μπορείτε να ξέρετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είναι δυνατόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Δεν μάθατε και δεν είδατε και δεν ακού -
σατε ότι έγινε αποβίβαση απλή και όχι από -
βαση;

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα ότι ήμουν στον Έβρο
διοικητής Μεραρχίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να εξετάσω πε -
ρισσότερο τον μάρτυρα. Οι κύριοι συνά -
δελφοι εάν θέλουν να τον εξετάσουν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πότε είχε
πάει στην Κύπρο ο κύριος Παπαδάκης,
κύριε Πρόεδρε;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εί -
χε πάει επί τριετίαν και έφυγε ένα έως δύο
μήνες προ του πραξικοπήματος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή
στο πραξικόπημα δεν ήταν εκεί;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Όχι, δεν ήταν εκεί.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν ήμουν βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με-

τέσχε όμως στη σύσκεψη που απεφ ασίσθη
κατά κάποιο τρόπο –ο κύριος μάρτυς δεν λέει
ότι απεφασίσθη– και έγινε συζήτηση, τέλος
πάντων, για το πραξικό πημα.

ΜΑΡΤΥΣ: Εδόθη εντολή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Ήρθε από τον Έβρο για να μετάσχει στη
σύσκεψη.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Και τι έκανε εκεί;
Πώς δικαιολογείται η παρουσία του;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Εγώ θα σας πω πώς δικαιολογείται; Ρω -
τήστε, κύριε Ξαρχά, εσείς. Γιατί εγώ δεν
νομί ζω ότι πρέπει να απασχοληθώ πε ρισ -
σότερο με τον μάρτυρα.

ΜΑΡΤΥΣ: Θα σας απαντήσω. Η άποψή
μου είναι ότι εκλήθην, διότι υπήρχε η πιθα-
νότης –όπως και απεφασίσθη– να γίνει μία
ενέργεια εναντίον του Μακαρίου. Τα όρια
της Ελλάδας από πλευράς Τουρκίας ήτο ο
Έβρος. Εάν εγώ δεν ενημερωνόμουν επί
των εξελίξεων αυτών, θα ήμουν εν αγ νοία.
Για αυτό λοιπόν έπρεπε να έχω γνώση του
πράγματος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Γιατί; Δεν υπήρχε σωματάρχης; Δεν υπήρχε
επιτελάρχης; Δεν υπήρχε σωματάρχης επά -
νω, κύριε Παπαδάκη;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο σωματάρχης ενημερώθηκε κι
αυτός.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Α -
πό ποιόν;

ΜΑΡΤΥΣ: Έτσι νομίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και

θα τον ενημέρωνε ποιος; Στέλνανε εσάς να
ενημερώσετε και τον σωματάρχη; Τον ανώ -
τερό σας; Εκτός αν παίζατε τον ρόλο του
ανώτερου του σωματάρχη λόγω της γνωρι -

μίας με τον Ιωαννίδη, της πνευματικής συγ-
γενείας.

ΜΑΡΤΥΣ: Ε, όχι. Μη με θίγετε κατ’ αυτόν
τον τρόπο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Όταν φύγατε, τον
ενημερώσατε τον σωματάρχη;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως όταν επέστρεψα, θέλε -
τε να πείτε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Όταν γυρίσατε στη
μονάδα σας;

ΜΑΡΤΥΣ: Την Τετάρτη το πρωί ήμουν εκεί.
Και ήρθε ο σωματάρχης και μιλήσαμε μαζί
στις Φέρρες στο γραφείο του διοικητού του
Τάγματος, Καραγιεβγέκη.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Και τι του είπατε;
ΜΑΡΤΥΣ: Αυτά τα οποία ελέχθησαν στην

Αθήνα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Του τα είπατε;
ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Και στον κύριο Ντάβο

είπα εγώ ότι «Θα σας πάρει ο κύριος Αρ χηγός
Ενόπλων Δυνάμεων να σας ενημε ρώσει, αλλά
τα πράγματα δεν είναι κα θό λου καλά, η κα-
τάστασις στην Κύπρο έχει εκτραχυνθεί και
νομίζω ότι δεν θα πάμε καλά».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Συ-
νεπώς η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να
κληθεί και ο κύριος Ντάβος στην Επι -
τροπή, για να ξεκαθαριστούν ορισμένα
πράγματα.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Αυτό που μας είπατε
μάρτυς για το ότι ήτανε ενημερωμένος ο
κύριος Ντάβος…

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Όταν πήγατε…
ΜΑΡΤΥΣ: Ήρθε και με βρήκε στις Φέρρες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Δεν είπατε ότι πρέπει

να πάρετε εντολή και να τον ενημερώσετε;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι δεν το είπα. Του είπα ότι

«Θα ενημερωθείτε από τον Αρχηγό Ενόπ -
λων». Δεν είχα καμία εντολή εγώ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Έτσι γίνεται στον
Στρατό; Ο σωματάρχης σάς δίνει εντολή
και πρέπει να πάρετε εντολή για να τον ενη-
μερώσετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι εντολή να πάρω. Ο κύριος
Αρχηγός Ενόπλων είπε ότι εγώ θα ενημε -
ρώσω το σωματάρχη.



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Κύριε μάρτυς, είναι
μερικά πράγματα τα οποία δεν τα κατα -
λαβαίνω. Πάτε σε μία σύσκεψη σε μέρες
κρίσιμες. Υπάγεσθε διοικητικά στο σωμα -
τάρχη σας. Πρέπει να σας ρωτήσει για να
τον ενημερώσετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Ήλθε εκεί. Ήλθε στο Στρατη -
γείο. Όχι στο Στρατηγείο μάλιστα, στις
Φέρρες ήλθε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Δεν με ενδιαφέρει
πού ήρθε. Κάπου συναντηθήκατε. Εσείς
τον ενημερώσατε; Του είπατε ότι ο Μπο -
νάνος είπε στο Γεωργίτση να προετοιμάσει
εγχείρημα κατά Μακαρίου;

ΜΑΡΤΥΣ: Του είπα ότι ετοιμάζεται κάτι
εναντίον του Μακαρίου. «Δεν είμαι ακόμα
βέβαιος», του λέω, «αν θα γίνει ή όχι».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Γιατί του είπατε «κά -
τι» και δεν του είπατε «τι»;

ΜΑΡΤΥΣ: Διότι τις λεπτομέρειες θα τις
έλεγε ο Αρχηγός Ενόπλων.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Εσείς δεν είχατε υπο-
χρέωση να τον ενημερώσετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι ,όχι. Έτσι νόμιζα ότι τον ενη-
μέρωνα.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Το τι θα έκαναν οι
άλλοι είναι καθήκον, υποχρέωση, δικαίωμά
τους. Η δική σας υποχρέωση, ως υφι -
σταμένου του σωματάρχη, δεν ήταν να τον
ενημερώσετε με κάθε λεπτομέρεια;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό θεώρησα ότι ήταν η λεπτο-
μέρεια που χρειαζόταν.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Έτσι αντιλαμβά -
νεστε εσείς αυτό που λέμε ιεραρχική υπο -
ταγή και υπακοή, η οποία τιμωρείται
μά λιστα και αυστηρότατα με τον Στρατιω -
τικό Ποινικό Νόμο;

ΜΑΡΤΥΣ: Νόμιζα ότι δεν χρειαζόταν να
του πω περισσότερα για να τα καταλάβει.
Διότι δεν ήμουν βέβαιος αν θα γίνει πρώτα-
πρώτα.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Δεν έχει σημασία.
ΜΑΡΤΥΣ: Για αυτό του είπα και εγώ «Πι -

θανόν».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Είσαστε όμως βέ -

βαιος ότι ο Μπονάνος μπροστά σας είπε
στο Γεωργίτση να ετοιμάσει ένα σχέδιο. Για

αυτό είσαστε βέβαιος. Έτσι δεν είναι;
ΜΑΡΤΥΣ: Ένα σχέδιο να το εφαρμόσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Γιατί δεν νιώσατε την

ανάγκη να το πείτε στον σωματάρχη;
ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ του είπα, αυτά τα οποία αφο-

ρούσαν εμάς εδώ, για τον Έβρο και λοιπά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Αφήστε τι του εί -

πατε. Θέλετε να μου δώσετε μία απά ντηση;
ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα, δεν του είπα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Γιατί;
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν υπήρχε «γιατί». Νόμιζα ότι

αυτά έπρεπε να λεχθούν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν εμπιστευ -

τικού περιεχομένου φαίνεται αυτά τα οποία
είπατε…

ΜΑΡΤΥΣ: Στον κύριο σωματάρχη είπα όλα
όσα έγιναν.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Του είπατε δηλαδή
και αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Ποιο «αυτό» δηλαδή;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Ότι ο Γεωργίτσης

πήρε εντολή από τον Μπονάνο.
ΜΑΡΤΥΣ: Πρόσωπα δεν ανέφερα, γιατί

δεν εχρειάζοντο. Έτσι νόμιζα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Σας ρώτησε ο κύριος

Ντάβος ποιοι άλλοι ήταν εκεί;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Δεν ρώτησε. Ρωτήστε τον.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Ούτε τι ελέχθη;
ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα εγώ τι μου είπε. Σε αυτά

αρκέστηκε και χωρίσαμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Παρακαλώ τον κύριο Μπαντουβά να λάβει
το λόγο, με την παράκληση να είναι πολύ
λίγος ο χρόνος, διότι φρονώ ότι δεν πρέπει
να αναλωθεί άλλος χρόνος για την κατά -
θεση του μάρτυρος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Κύριε μάρ -
τυς, υπήρξατε φίλος και συνεργάτης του
Ιωαννίδη, όπως πολύ ευθαρσώς είπατε
στην Επιτροπή. Είχατε μυηθεί στην 21η
Απριλίου;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Δεν σας

είχε ενημερώσει καθόλου;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Στην

Κύπρο πώς βρεθήκατε; Δεν το επιδιώξατε;
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ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Δεν το επεδίωκα. Σημειώ -
στε ότι για μένα πιο τιμητική θέση ήταν που
έγινα διοικητής Μεραρχίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Από το
1967 μέχρι το 1971 σε ποιες μονάδες υπη -
ρετήσατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Στην ΑΣΔΕΝ, προ της 21ης Απρι-
λίου, στη Σχολή Εθνικής Αμύνης σαν μαθη -
τής ένα χρόνο, στο 6ο Σύνταγμα Κο ρίνθου
σαν συνταγματάρχης, και μετά την Κόρινθο
πήγα στην Κύπρο, το 1971.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Είπατε ότι
στην Κύπρο εξεπαιδεύθησαν από την Εθνι κή
Φρουρά, που ήταν με στελέχωση ελ λήνων
αξιωματικών, 40.000 Ελληνο κύ πριοι. Με
ποιο τρόπο γινόταν η επιλογή των εφέδρων
αξιωματικών από τους Ελληνο κύ πριους;

ΜΑΡΤΥΣ: Η επιλογή γινόταν όπως και
στην Ελλάδα. Περνούσαν ορισμένα τεστ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Από ποι-
ους; Από έλληνες αξιωματικούς;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Κύριε

Πρόεδρε, παρακαλώ να σημειωθεί με ιδιαί -
τερη προσοχή και να γραφεί στα Πρακτικά
ότι η επιλογή των υποψήφιων εφέδρων
αξιωματικών των Ελληνοκυπρίων, γινόταν
από επιτροπές ελλήνων αξιωματικών, που
υπηρετούσαν κάτω. Γιατί αυτό αποτέλεσε
ένα από τα βασικότερα επιχειρήματα του
Μακαρίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αφού το είπε ο κύριος μάρτυς, θα γραφεί.

ΜΑΡΤΥΣ: Θα μου επιτρέψετε να συμπλη -
ρώσω ότι αυτά τα θέματα εχειρίζετο προ -
σωπικώς ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Φρουράς και τα γράμματα, που
απαντούσε και έδινε στον Μακάριο αρνη -
τικές προτάσεις…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Κύριε
μάρ τυς, δεν σας ρώτησα. Γιατί θέλετε πά -
ντα να βγάζετε από τους ώμους σας τη ευ-
θύνη;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν πρόκειται για ευθύνη, αλλά
για την αλήθεια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Μας εί-
πατε πριν, ποιος ήταν ο ρόλος και λοιπά.

Μας είπατε ότι η ΕΟΚΑ Β΄ δεν είχε σχέση με
αξιωματικούς της Εθνοφρουράς και της
ΕΛΔΥΚ.

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, από ό,τι ξέρω, ουδεμία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Γνωρίζετε

κανένα από τα στελέχη της ΕΟΚΑ Β΄;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Ούτε Έλ -

ληνες αξιωματικούς, που ήταν κυπριακής
καταγωγής;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν τους ήξερα μέχρι τότε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Δεν ξέρατε

τον συνταγματάρχη Σταύρου, τον Καρού -
σο, τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Ποτέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Ούτε τον

Σαμψών;
ΜΑΡΤΥΣ: Με τον Σαμψών είχα σχέσεις,

γιατί ο Σαμψών δεν είχε καμιά σχέση με την
ΕΟΚΑ Β΄. Ήταν στο περιβάλλον του Μα -
καρίου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Τι σχέση
είχατε με τον Σαμψών;

ΜΑΡΤΥΣ: Με τον Σαμψών δεν είχα καμιά
σχέση, αλλά πολλές φορές κουβεντιάζαμε
το θέμα της ανάγκης εξοπλισμού της Κύ-
πρου. Μία φορά του είπα «Πήγαινε στον
Μακαριώτατο, σε παρακαλώ, και πες του
να διατεθεί ένα κονδύλι δύο εκατομμυρίων
λιρών, για να πάρουμε οπλισμό…»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Τι ήταν ο
Σαμψών και θα του το έλεγε;

ΜΑΡΤΥΣ: Βουλευτής και φίλος του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Εσείς ήσα -

σταν τότε διοικητής και εν συνεχεία επι -
τελάρχης. Γιατί δεν ακολουθήσατε την
υ πη ρεσιακή οδό;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν υπήρχε υπηρεσιακή οδός.
Το είπε και ο στρατηγός Ντενίσης στο Μα -
κάριο, αλλά, όπως και σεις γνωρίζετε, το
να υποστηρίξει ένας βουλευτής μία άποψη
στον Πρόεδρο είναι ένα επί πλέον μέτρο.
Το ίδιο είπα και στον βουλευτή Κόση, το
ίδιο είπα και στον τότε Πρόεδρο της Βου-
λής, κύριο Κληρίδη. Δεν είναι αυτά μυ-
στικά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Όταν απε -



χώρησε η Μεραρχία από την Κύπρο ήσα -
σταν εκεί;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Ποια η

γνώμη σας όσον αφορά τους λόγους απο -
μάκρυνσης της Μεραρχίας;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Δεν έχετε

γνώμη;
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν έχω γνώμη, γιατί δεν έζησα

την κατάσταση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Σεις αξιω -

ματικός, που ζήσατε τόσα χρόνια εκεί, δεν
ξέρετε ποιος ήταν ο ρόλος της Μεραρχίας;

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα προηγουμένως ότι
αποδυναμώθηκε η δύναμη της Κύπρου,
αλλά αναπληρώθηκε μετά από τη συγκρό -
τηση της Εθνικής Φρουράς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Μετά την
αποχώρησή σας από την Κύπρο, πήρατε
προαγωγή. Έτσι δεν είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, είχα προαχθεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Όταν φύ-

γατε από την Κύπρο, τι βαθμό είχατε;
ΜΑΡΤΥΣ: Υποστράτηγος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Υποστρά -

τηγος και ήσασταν επιτελάρχης;
ΜΑΡΤΥΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Προβλέ -

πε ται για τον βαθμό αυτόν;
ΜΑΡΤΥΣ: Υπήρχε μία μεταβατική κατά -

σταση, μέχρι να βγει η διαταγή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Όταν ήλ-

θατε από την Κύπρο, εν όψει της τοπο -
θέτησης σας στον Έβρο…

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι «εν όψει», είχα τοποθετηθεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Είχατε συ -

να ντήσεις με τον Ιωαννίδη;
ΜΑΡΤΥΣ: Φιλικές συναντήσεις είχα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Πολλές

συναντήσεις;
ΜΑΡΤΥΣ: Πολλές όχι, γιατί έμεινα μια-δύο

μέρες και έφυγα. Μόλις ήλθα από την Κύ -
προ, έφυγα κατ’ ευθείαν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Στην πρό-
οδο του Κυπριακού, μετά την τοπο θέτησή
σας στον Έβρο, και εν όψει των εξελίξεων,

όπως εκλιμακώθηκαν, δεν είχα τε τηλεφω-
νικές ή προσωπικές επαφές ή συναντήσεις
με τον Ιωαννίδη;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Η μόνη συζήτηση που κά-
ναμε ήταν με τον Γκιζίκη, όταν βομβαρ -
δίστηκε το Σουφλί από τους Τούρκους και
ήμουν έτοιμος, πράγματι, τότε να επιτε -
θούμε εναντίον των Τούρκων και με πήρε ο
Γκιζίκης και μου είπε «Προς Θεού, Παύλο,
να τηρήσεις την ψυχραιμία σου».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Κατά τη
συζήτηση της 3ης Ιουλίου που έγινε στην
Αθήνα, όπως κατετέθη από άλλους συνα -
δέλφους, ετέθη το θέμα του Μακαρίου.
Εσείς δεν επισημάνατε τίποτε όσον αφορά
στις τουρκικές αντιδράσεις;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Οφείλατε,

σαν στρατιωτικός, ηγετικός μάλιστα στρα -
τιωτικός παράγων και γνώστης της στρα -
τηγικής κατάστασης στην Κύπρο, να το
γνωρίζετε αυτό ή να το υποθέσετε και να το
θίξετε στη σύσκεψη;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν έγινε σύσκεψη, δεν έγινε συ -
ζήτηση. Και αν έλεγε κανείς ότι έγινε συζήτηση,
νομίζω ότι δεν λέει τα αληθινά πράγματα.
Απλώς μίλησε ο Αρχηγός Ενό πλων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Εσείς;
ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ δεν μίλησα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Μα εσείς

εκλήθητε να παίξετε το ρόλο του βωβού
ακροατή;

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα ότι δεν μίλησα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Και δεν

εκφράσατε τη γνώμη σας, να πείτε ότι εάν
αυτό το εγχείρημα γίνει, θα ανοίξουμε το
δρόμο στους Τούρκους ή ότι έχουμε αυτές
τις αδυναμίες στην αμυντική μας οργά -
νωση; Αυτά δεν τα είπατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το είπα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο

κύριος Μπαντουβάς μου επιτρέπει μία δια-
κοπή. Παρακαλώ, εάν μου επιτρέπετε και
σεις. Είπατε, κύριε μάρτυς, ότι κατε βήκατε
κάτω, γιατί τα σύνορα με την Τουρκία ήταν
μέχρι τον Έβρο. Επομένως, είχατε μία απο-
στολή να ενημερώσετε τι συνέπειες θα έχει
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το εγχείρημα στον Έβρο. Ούτε αυτά τα εί-
πατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Τι να πω δηλαδή; Σας είπα ότι
ενημερώθηκα για να έχω το νου μου στον
Έβρο και αισθανόμουν ότι ήμουν ισχυρός.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ τον κύριο Κάππο να λάβει τον
λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Μία λέξη
μόνο, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μα, κύριε Μπαντουβά, δώσατε την σειρά
σας στον κύριο Δασκαλάκη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Η πληρο -
φορία περί συγκεντρώσεως δυνάμεως στα
βόρεια στις Σποράδες, συνεζητήθη αυτή η
πληροφορία στην σύσκεψη;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Αλλά ως διοικητής Με -
ραρ χίας επιτρέψτε μου να σας απαντάω
στην ερώτησή σας. Κύριε Μπαντουβά, εί-
μαστε και πατριώτες. Κατά την διάρκεια,
μετά το πραξικόπημα, της κρίσεως λάβαμε
κάτι τηλεγραφήματα που έλεγαν ότι
συγκε ντρώ νονται οι Βούλγαροι στα σύνορα
μας. Ουδέν ψευδέστερον του γεγονότος
αυτού. Είχα και την περιοχή της Κομοτη-
νής προς την Βουλγαρία και ούτε κουνούπι
δεν εκι νείτο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Το αναφέ -
ρατε αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως το ανέφερα, μάλιστα
έλεγα «Τι είναι αυτά που λέτε»;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Η τοποθέ -
τησή σας στον Έβρο είχε καμιά σχέση με
την παρακολούθηση…;

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ δεν νομίζω ότι υπήρξε πα -
ρα κολούθηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτή η «λέξη», κύριε Μπαντουβά, ήταν
πολύ μεγάλης διάρκειας. Ο κύριος Κάππος
να λάβει τον λόγο, με την ιδιαίτερη παρά -
κληση της συντομίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Κύριε Παπα -
δάκη, πόσες Μεραρχίες ήδρευον στον Έβρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν δύο Μεραρχίες. Η μία Με -
ραρχία ήτο η δική μου, μία η 16η, ταξιαρχία
τύποις, διότι κατ’ ουσίαν ήτο Μεραρχία και

αυτή, η οποία είχε το Διδυμότειχο έδρα, ήτο
μία Μεραρχία στη Καβάλα, η 11η, η οποία
είχε προωθήσει δυνάμεις σε μας και είχαν
έλθει και αρκετά τμήματα, μία ταξιαρχία
αρμάτων, της 20ής, και ολόκληρος η 20ή
ηδύνατο να συμμετάσχει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Γιατί δεν καλέ -
σανε τους άλλους να πάρουν μέρος στην
σύσκεψη, να λάβουν γνώση;

ΜΑΡΤΥΣ: Μα, σας είπα ότι πιθανόν επειδή
είχα πάει πολύ καιρό εγώ στην Κύπρο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Σε πόσες συ -
σκέ ψεις πήρατε μέρος, μαζί με τον Γεωρ -
γίτση, τον Κομπόκη, τον Παλαΐνη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Σε καμία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Στις 2 Ιουλίου

1974 –έτσι λέει ο κύριος Γεωργίτσης, ο
οποίος είναι ο πρωτεργάτης– έφθασε στο
γραφείο του Ματάτση όπου μετ’ ολίγον
αφίχθησαν ο υποστράτηγος Παπαδάκης
Παύλος, ο ταξίαρχος Ιωαννίδης και ο συ -
νταγματάρχης Κομπόκης. «Μετ’ ολίγον ετη-
λεφώνησαν στον κύριον Αρχηγόν … και
μετέβημεν εις το γραφείο του ΑΕΔ. Εκεί αφού
ανέπτυξε ορισμένα θέματα, μας ανε κοίνωσε
ότι απεφασίσθη η ανατροπή του Μακαρίου
και ως Αρχηγός της ενέργειας ορίζεται ο τα-
ξίαρχος Γεωργίτσης Μιχαήλ και σε περί-
πτωση συλλήψεώς του ή θανά του του την
αρχηγία θα αναλάβει ο συ νταγματάρχης
Κομπόκης». Το ακούσατε αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Tώρα αυτές τις λεπτομέρειες, αν
πεθάνει ο ένας ή αν πεθάνει ο άλλος, δεν
μπορώ να σας τις βεβαιώσω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Λέει παρακάτω,
ο Γεωργίτσης: «Μετά το τέλος υπέβαλα την
κάτωθι ερώτηση: “Ποιες είναι οι διεθνείς
επιπτώσεις εκ της ενεργείας ανατροπής του
Μακαρίου και ιδία ποια η αντίδραση της
Τουρκίας;”». Και του απαντάει ο Μπονάνος
ότι το θέμα είναι δικό του και ότι έχει δια-
βεβαιώσεις, χωρίς να διευκρινίσει τι εννο-
ούσε. Και τώρα σας ρωτώ εσάς: πώς σας
εκάλεσαν από τον ΄Εβρο να είσαστε στη
σύσκεψη;

ΜΑΡΤΥΣ: Θα ήταν εύκολο να σας πω: Ναι,
ότι είπε αυτά τα πράγματα, όπως λέει ο Γε-



ωργίτσης. Αλλά αφού δεν τα είπε, δεν τα
άκουσα. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν
άκουσα το Γεωργίτση να ρωτάει αυτά τα
πράγματα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Δεν ακούσατε
καθόλου ποιοι άλλοι ήξεραν για το πραξι -
κόπημα; Εδώ λέγει ότι εν συνεχεία ηρω τήθη
από τον Γεωργίτση ποιοι άλλοι γνώ ριζαν την
ενέργεια εναντίον του Μακα ρίου, και απήν-
τησε ότι ήσαν γνώστες και ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας στρατηγός Φαίδων Γκιζίκης
και ο κύριος Ανδρουτσό πουλος και ο κύριος
Τετενές. Εσείς δεν ακούσατε τίποτα;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Την επομένη

πήγατε στο ΑΕΔ;
ΜΑΡΤΥΣ: Την επομένη εγώ έφυγα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Μα, εδώ ο Γε-

ωργίτσης λέγει ότι «Την επομένη στην
αίθου σα των επιχειρήσεων εισήλθον ο τα -
ξίαρχος Παπαδάκης, ο συνταγματάρχης
Κομπόκης» –αναφέρει εδώ και μερικά
άλλα ονόματα– «ίνα προβώμεν εις την σύν-
ταξιν σχεδίου».

ΜΑΡΤΥΣ: Έγινε κανένα σχέδιο; Εγώ πήγα
εκεί και έφυγα κατ’ ευθείαν. Δεν έγινε κανέ -
να σχέδιο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Πότε αποστρα -
τευθήκατε, κύριε μάρτυς;

ΜΑΡΤΥΣ: Αποστρατεύθηκα, νομίζω, τον
Οκτώβριο του 1974.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Με το βαθμό;
ΜΑΡΤΥΣ: Του υποστρατήγου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Δεν έχω άλλη

ερώτηση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το

λόγο παρακαλώ να λάβει ο κύριος Περά -
κης, με την ίδια παράκληση να είναι σύντο -
μος. Δεν νομίζω προσωπικώς εγώ ότι
πρέ πει να απασχοληθούμε περισσότερο με
την κατάθεση του μάρτυρα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς, πέστε
μας σχετικά με τη σύσκεψη αυτή η οποία
έγινε, και τι θέση πήρατε εσείς πάνω σε
αυτή την εισήγηση για το πραξικόπημα και
τι θέση πήραν οι άλλοι παρόντες.

ΜΑΡΤΥΣ: Πότε;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Στις τρεις του μηνός,
στο ΑΕΔ.

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, εθε-
ώρησα τον εαυτόν μου αναρμόδιο να πω
ο,τιδήποτε. Το μόνο που θυμάμαι ότι είχα
πει –αν θυμάμαι καλά– είναι ότι «Δεν θα
είναι αναίμακτο το πραξικόπημα εναντίον
του Μακάριου, διότι έχει οργανώσει μερικά
επικουρικά τμήματα και λοιπά. Και πρέπει
να το λάβετε υπ’ όψιν σας. Αλλά εγώ έχω
τώρα αρκετό καιρό που λείπω από την
Κύπρο και δεν ξέρω ποια θα είναι και η
αξιοπιστία της Εθνικής Φρουράς, όσον
αφορά τους έλλη νες αξιωματικούς. Ήδη
εγώ έχω φύγει από την Κύπρο, έχουν γίνει
πολλές αλλαγές, έχει μειωθεί η θητεία. Δεν
έχω επαφή με την Κύπρο αυτή τη στιγμή.
Και επομένως δεν μπορώ να σας πω καμιά
γνώμη». Αυτά κατά ένα τρόπο είπα και αν
τα είπα καλά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Πέστε μας τώρα,
κύριε μάρτυς, αποκλειστικά για τον Έβρο.
Σαν υπεύθυνος διοικητής της Μεραρχίας τι
εντολές πήρατε από τις τρεις του μήνα, που
έγινε η σύσκεψη μέχρι το πραξικό πημα, τον
«ΑΤΤΙΛΑ Ι» και τον «ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ»;

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ πίστευα ότι στον Έβρο εί-
μαστε ισχυροί και ηδυνάμεθα να επιτε -
θούμε. Οι Τούρκοι είχαν απογυμνώσει τα
σύνορά τους, είχαν τραβήξει τις δυνάμεις
τους σε βάθος 25 χιλιόμετρα. Πίστευα, λοι-
πόν, ότι μία ενέργεια στον Έβρο θα ηδύνατο
να αποτελέσει έναν αντιπερι σπασμό στην
Κύπρο και μία επιτυχή ενέρ γεια δική μας.
Οι δυνάμεις ήσαν αρκετές για αυτό. Και δεν
λέγω βέβαια, όπως έγραψε μία εφημερίδα,
ότι θα φθάναμε στην Κωνσταντινούπολη.
Αλλά στα υψώ ματα της Κεσσάνης μπορού-
σαμε κάλλιστα να φθάσουμε. Εγώ ο ίδιος
είχα προωθηθεί στο πέταλον, για όσους
γνωρίζουν την περιοχή του Έβρου, και πι-
στεύω προσω πικώς ότι απέναντί μας οι
Τούρκοι ήταν τελείως αδύνατοι. Το γιατί
δεν έγινε, δεν το ξέρω.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Το εισηγηθήκατε αυ -
τό σε ποιον και πότε;

ΜΑΡΤΥΣ: Τι να εισηγηθώ εγώ; Υπήρχε ένα
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«Σχέδιο Έψιλον». Τι να εισηγηθώ, να επι-
τεθώ; Ε, όχι, κύριε, δεν εισηγούνται μέραρ-
χοι επίθεση εναντίον άλλου κράτους.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Δηλαδή αυτά ήσαν
σκέψεις δικές σας, δεν τις είπατε κάπου;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Με ρωτάτε ποια ήταν η
κατά σταση.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Εγώ σας ερωτώ:
Υπάρχει Μπονάνος εδώ, υπάρχει ο κου -
μπάρος ο Ιωαννίδης, υπάρχουν όλοι αυτοί,
υπάρχει Έβρος. Τι εντολές από τα αρμόδια
όργανα του κράτους παίρνατε εσείς, από
την ημέρα που πήγατε, μέχρι την ημέρα που
φύγατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Η μόνη εντολή που εδόθη, ήταν
να καταλάβουμε τις θέσεις που προβλέ -
πονται από το συναγερμό.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Μιλήσατε και για κά-
ποιο βομβαρδισμό στο Σουφλί.

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι. Τότε –για να είμαι ειλι -
κρινής– είχα χάσει την ψυχραιμία μου και
είχα δώσει εντολές…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Ποια ημερομηνία έ -
γινε ο βομβαρδισμός;

ΜΑΡΤΥΣ: Έριξαν τρία βλήματα στο Σου -
φλί, δεν έγινε βομβαρδισμός.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Πότε ήταν αυτό;
ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό πρέπει να ήταν στις 22-23-

24, δεν θυμάμαι. Πάντως πιθανόν προ της
Μεταπολιτεύσεως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Στη σύσκεψη που
έγινε, δεν έγινε καθόλου κουβέντα αν πρέ -
πει να γίνει αυτό το εγχείρημα, δηλαδή
μήπως οι Τούρκοι επιτεθούν, μήπως γίνει
βαβούρα;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι να έγινε συζήτηση.
Πάντως πιστεύω ότι μπορεί να με κάλεσαν
για αυτό, γιατί υποτίθεται ότι, όταν εγώ
είμαι ενήμερος μιας άλλης ενέργειας στην
Κύπρο, θα λάβω τα μέτρα μου και εδώ. Και
πράγματι επιστρέφοντας εκεί έκανα ορι -
σμένες επιθεωρήσεις, είδα τα σχέδια ξανά,
ώστε να μην αιφνιδιαστούμε ή να αιφνι -
διάσουμε εμείς τους Τούρκους. Δεν είναι
κάτι που ξεφεύγει από τη ρουτίνα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Εσείς, λοιπόν, κάνατε
κάποια ετοιμότητα στον Έβρο. Στην Κύπρο

που ήταν το θερμό μέτωπο, έγινε αυτή η
προετοιμασία;

ΜΑΡΤΥΣ: Εμένα ρωτάτε; Δεν το ξέρω.
Πώς να ξέρω για την Κύπρο όταν ήμουν
στον Έβρο;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Δεν έχετε πληροφο -
ρίες; Δεν ακούσατε κανέναν, ποτέ;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Εάν σας πω, θα πω του
άλλου τη γνώμη. Μίλησα με πολλούς,
αλλά με προκαλείτε να πω τι μου είπαν οι
άλλοι; Όχι, δεν θα το πω, γιατί δεν τους πι-
στεύω, κατ’ αρχήν, ή δεν είμαι βέβαιος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Αν σας πω εδώ, όχι
μόνο τις πληροφορίες που είχαμε από ένα
μήνα, αλλά ότι τα καράβια είχαν ξεκινήσει
από την Αλεξανδρέτα, φθάνανε για να βομ-
βαρδίσουν –τα έχουν καταθέσει μάρ τυρες–
και από εδώ τα αρχηγεία λέγανε «Αυτοσυ -
γκράτηση». Αν σας το έλεγα εγώ, και είναι
πραγματικό γεγονός, τι θα λέγατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Κακή διαταγή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Ναι, αλλά πώς τη χα-

ρακτηρίζετε; Παιδική αφέλεια;
ΜΑΡΤΥΣ: Κακή διαταγή. Δεν θα με προκα -

λέστε να πω λέξη που είναι βαριά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Εδώ, κύριε Παπαδά -

κη, έχουνε παίξει την ιστορία του Έθνους
κορώνα-γράμματα.

ΜΑΡΤΥΣ: Μπορώ να πω εγώ ότι είσθε
προδότης;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Αν είμαι, να το πείτε.
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το ξέρω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Δεν ξέρετε τι αποτέ -

λε σμα έχει συμβεί;
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω ποιος είναι ο προδό -

της.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Το αποτέλεσμα

το ξέρετε ή δεν το ξέρετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Στο στρατό η εγκατάλειψη θέσεως πώς λέ-
γεται; Λέγεται προδοσία ή δεν λέγεται;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο

κύριος Λιβανός παρακαλείται να λάβει το
λόγο.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Αρχίσατε την κατά-
θεσή σας, κύριε μάρτυς, με δύο φράσεις. Η



πρώτη ήταν ότι υπήρξατε γενναίος αξιωμα-
τικός και η άλλη ότι υπήρξατε πιστός στον
όρκο σας. Ποιον όρκο σας, κύριε μάρτυς;
Πού τον δώσατε και πότε; Ορκιστήκατε
πού και σε ποιο σύμβολο;

ΜΑΡΤΥΣ: Στον Βασιλέα των Ελλήνων,
τότε.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ήταν δηλαδή συ -
νταγματική μοναρχία;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μετά μας είπατε ότι

υπηρετήσατε διάφορες κυβερνήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Κύριε Λιβανέ, θα ήθελα εδώ να διορθώσω
κάτι. Το 1943 δεν ήταν συνταγματική μο -
ναρχία. Ήταν η «Ελληνική Πολιτεία», την
οποία είχε καθιερώσει ο Τσολάκογλου. Η
συνταγματική μοναρχία βρισκόταν αλλού.
Στο Λονδίνο και λοιπά.

ΜΑΡΤΥΣ: Ορκίστηκα το 1940 ως Εύελπις.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Είπατε ότι δεχθή -

κατε τις διαταγές των κυβερνήσεων, που
είχαν επακολουθήσει. Εδώ, όμως, δεν ήταν
αλλαγές κυβερνήσεων, αλλά αλλαγές κα -
θε στώτων. Επομένως, σε κάποιο άλλο απ’
όλα τα καθεστώτα που υπηρετήσατε, είσθε
επίορκος. Σε ποιο είσθε επίορκος;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είμαι σε κανένα επίορκος.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δηλαδή ορκιστή -

κατε και στη δημοκρατία και στη δικτα -
τορία;

ΜΑΡΤΥΣ: Οιοσδήποτε κρατικός λειτουρ -
γός υπηρετεί την κυβέρνηση…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν μιλάω για την
κυβέρνηση, αλλά για το καθεστώς. Έχει
διαφορά.

ΜΑΡΤΥΣ: Είναι το ίδιο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Το ίδιο είναι βασι -

λεία, και το ίδιο δημοκρατία;
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν άλλαζε ο όρκος.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δηλαδή, εσείς είχατε

πει ότι θα είσθε πιστός...
ΜΑΡΤΥΣ: Στη νόμιμη εξουσία.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Όχι, λέγατε στο Βα-

σιλέα και στο Σύνταγμα. Είσαστε πιστός
στο Σύνταγμα από την 21η Απριλίου και
έπειτα;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως, όπως είμαι πιστός και
τώρα ως ιδιώτης στη σημερινή κυβέρνηση.
Δεν υπάρχει καμία διαφορά.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν υπάρχει καμία
διαφορά;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Δεν υπάρ-
χει καμία διαφορά μεταξύ της σημε ρινής
κυβέρνησης και του τότε καθεστώ τος;

ΜΑΡΤΥΣ: Για μένα…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ναι, για σας.
ΜΑΡΤΥΣ: Υπακούω στην κυβέρνηση της

Πολιτείας.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Πέστε ότι είχε εγκα -

θιδρυθεί αντί της δικτατορίας του Ιωαν -
νίδη, που ήταν και κουμπάρος σας, ή του
Παπαδόπουλου, λαϊκή δημοκρατία, θα
υπηρετούσατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως θα υπηρετούσα. Εφό -
σον το αποφασίζει ο λαός...

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Επομένως, επειδή
γελάτε, να γραφεί στα Πρακτικά ότι σας
αποκαλώ μισθοφόρο. Τίποτε άλλο.

ΜΑΡΤΥΣ: Σεις το λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο

κύριος Τσιγαρίδας έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Κύριε Παπα -

δάκη, τελείωσαν τα γεγονότα και αποστρα -
τευ θήκατε. Με τον κύριο Ιωαννίδη, μια και
σας συνδέει αυτή η φιλία, μετά απ’ αυτά τα
τραγικά γεγονότα που υπέστη ο Ελληνι -
σμός αυτά που υπέστη, δεν τον ρωτήσατε
ποτέ έτσι από περιέργεια «Πώς εσύ έφθα -
σες σε αυτό το σημείο, ποιος σε παρέσυρε
σε αυτήν την ενέργεια, μόνος σου;». Τέτοια
περιέργεια δεν την είχατε ποτέ;

ΜΑΡΤΥΣ: Κουβέντιασα αυτό το σημείο και
θα σας απαντήσω. Μου είπε ότι «Βρεθή -
καμε όλη η ηγεσία προ του στυγνού δι -
λήμματος ή να διαλύσουμε την Εθνική
Φρουρά, να πάρουμε όλους τους έλληνες
αξιωματικούς από την Κύπρο, γιατί αυτή
ήταν η συγκρότηση της Εθνικής Φρουράς,
χωρίς έλληνες αξιωματικούς δεν υπήρχε, ή
να κάνουμε ανατροπή του Μακαρίου. Και
στη μία περίπτωση, δηλαδή το να πάρουν
τους έλληνες αξιωματικούς από την Κύπρο,
οι Τούρκοι ήταν πλέον ή βέβαιον ότι θα δη-
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μιουργούσαν ένα φτιαχτό περιστα τικό και
θα έκαναν πάλι την απόβαση και θα κατε-
λάμβαναν την Κύπρο χωρίς να έχουν
άμυνα. Στην δεύτερη περίπτωση υπήρχε
μία πιθανότης να αποκρούσουμε τους
Τούρκους και αν ακόμη ενήργουν». Αυτή
ήταν η απάντηση που μου έδωσε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Και σεις, σαν
μεγαλύτερος με πείρα και λοιπά, δεν του εί-
πατε «Καλά, κουμπάρε, αν τα πράγματα
πήγαι ναν έτσι, αν πήγαιναν αλλιώς;» αυτός
ο στρατηλάτης δεν το σκέφτηκε αυτό το
πράγμα;

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα ότι η άποψη την οποία
υπεστήριζε ήταν ότι σε περίπτωση που θα
έφευγαν οι έλληνες αξιωματικοί από την
Κύπρο και θα διελύετο η Εθνική Φρουρά,
ήταν χίλια τα εκατό βέβαιον ότι οι Τούρκοι
θα καταλάμβαναν αμαχητί την Κύπρο και
θα ήταν προδοσία. Οι ίδιοι που λένε πι -
θανόν ότι είναι και το ότι έφυγε η Μεραρχία
επί Παπαδόπουλου από την Κύπρο. Δηλα -
δή αποδυνάμωση. Επιτρέψτε μου να πω και
εγώ μία άποψη. Επειδή η ιστορία γράφεται
με γεγονότα και όχι με θεωρίες –και ίσως σε
αυτό να σχολιάστηκα νοερώς από εσάς– θα
σας αναφέρω μία περίπτωση του 1963.
Ήμουνα στην Κύπρο. Επειδή οι Τούρκοι
είχαν την οργάνωση ΤΜΤ, δηλαδή μία οργά -
νωση η οποία ήταν έτοιμη να κατα λύσει την
Συνθήκη Ζυρίχης και λοιπά, και να επικρα-
τήσουν αυτοί, για αυτό απεφάσ ισε ο Μακά-
ριος να κάμει μία άλλη οργά νωση δια της
οποίας να εξοπλίζοντο και να εξεπαιδεύοντο
Κύπριοι ικανοί να αντιμετω πίσουν τους
Τούρκους. Έγινε, λοιπόν, αυτή η οργάνωση,
ήμουν και εγώ σε αυτήν την οργάνωση και
μάλιστα είχα στο Επιτελείο της οργάνωσης
αυτής τον νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Κυπριανού, τον Παπαδό πουλο τον Τάσο και
πολλούς άλλους. Ήταν μέσα ο κύριος Κλη-
ρίδης, ο ίδιος ο Μακάριος. Είχε φθάσει η
οργάνωση αυτή σε ζηλευτό σημείο αξιοποι-
ήσεως των Κυπρίων. Είχε γίνει μάλιστα και
μία άσκηση στο Τρόοδος, στην πολιτεία που
έμενε ο Μακάριος. Το σημείο αυτό ήταν στο
Τρόοδος. Εν τούτοις λίγο καιρό πριν, μάλ -

λον τον Ιούνιο, δίδεται διαταγή να διαλυθεί
αυτή η οργάνωση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Ποιανού έ -
τους;

ΜΑΡΤΥΣ: Το 1963. Και διαλύεται αυτή η
οργάνωση και δεν υπήρχε ελληνική δύναμη
αντιδράσεως εναντίον των Τούρκων. Δεν
ξέρω το πολιτικό μέρος των «Δεκατριών
Σημείων» του Μακαρίου. Ξέρω, όμως, ότι
τον Δεκέμβριο του 1963 έγινε μία πλαστή
δολοφονία ενός Τούρκου και οι Τούρκοι
εδημιούργησαν την διχοτόμηση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Ο Μακάριος
την έκανε την πλαστή;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, οι Τούρκοι την έκαναν.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι η αποδυνάμωση
που εγένετο τότε της Κύπρου, οδήγησε
στην πρώτη διχοτόμηση της Κύπρου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Κατάλαβα το
νόημά σας. Η αποδυνάμωση, λοιπόν, ότι θα
έφευγαν οι έλληνες αξιωματικοί ήταν ε -
κείνο το οποίο συνεκίνησε τον κύριο Ιωαν -
νίδη. Αυτό είναι το επιχείρημά σας. Δεν μου
λέτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ: Είχε το δι-
καίωμα η κυπριακή κυβέρνηση να επι λέξει
ποιοι θα γίνουν έφεδροι αξιωματικοί ή δεν
το είχε το δικαίωμα αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δεν το είχε;
ΜΑΡΤΥΣ: Όπως δεν το κάνει και τώρα η

ελληνική κυβέρνηση. Και τώρα ακόμη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Ποια ελληνι -

κή κυβέρνηση δεν το κάνει.
ΜΑΡΤΥΣ: Πάντα. Τουλάχιστον, όσο ήμουν

στον Στρατό εγώ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Κύριε Παπα -

δάκη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μιλάμε και
με στρατηγό. Δεν είχε το δικαίωμα η κυπριακή
κυβέρνηση να έχει λόγο ποιοι θα γίνουν έφε-
δροι αξιωματικοί στην Κύπρο; Εδώ στην Ελ-
λάδα δεν έχει λόγο η εκάστοτε κυβέρνηση;

ΜΑΡΤΥΣ: Μέχρι το 1973 που μιλάμε τώρα
για την εποχή εκείνη, στην Κύπρο ουδεμία
ανάμειξη είχε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Όχι, αν είχε
ανάμειξη. Αν είχε το δικαίωμα.

ΜΑΡΤΥΣ: Ουδεμία ανάμειξη.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Ποιος το είχε;
Το είχατε εσείς;

ΜΑΡΤΥΣ: Είχε τέλος πάντων η ίδια….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εί-

χατε μεταβληθεί σε στρατό κατοχής;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Κύριε Παπα -

δάκη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πέρασαν
και άλλοι στρατηγοί απ’ εδώ, αυτό δεν το
λέει κανένας. Δηλαδή δεν είχε το δικαίωμα
η κυπριακή κυβέρνηση να πει ότι τον
Παπα δάκη δεν το θέλω έφεδρο ανθυπο -
λοχαγό; Δεν το είχε το δικαίωμα αυτό και
το είχατε εσείς;

ΜΑΡΤΥΣ: Μέχρι τότε δεν το έλεγε ποτέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δεν είναι

γνωστή η διαμάχη με τους 67 εφέδρους που
έλεγε η κυπριακή κυβέρνηση ότι «Δεν θέλω
αυτούς του 67 να τους ορκίσω εφέδρους,
διότι είναι ΕΟΚΑ Βίτες, ή δεν ξέρω τι άλλο
είναι»; Δεν είχε το δικαίωμα;

ΜΑΡΤΥΣ: Το είχε. Δεν το ασκούσε μέχρι
τότε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Άλλο, αν δεν
το ασκούσε. Είχε το δικαίωμα να το αρνη -
θεί;

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ δεν είπα ότι δεν το είχε.
Ούτε ήμουν αρμόδιος να πω «ναι» ή «όχι.
Το «όχι» το έλεγε εκείνος, που ήταν αρμό -
διος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Και μια τε -
λευ ταία ερώτηση: Επειδή μας είπατε προ-
ηγουμένως ότι οι έλληνες αξιωματικοί στην
Κύπρο και σεις προσωπικά δεν είχατε ασχο-
ληθεί ποτέ με ΕΟΚΑ Β΄, ούτε με κανέ να…

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Εσείς, κύριε

Παπαδάκη, έχετε προσωπική ανάμειξη στα
θέματα του Καρούζου; Στον όρκο που δώ -
σατε.

ΜΑΡΤΥΣ: Τι ανάμειξη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Ξέρετε ποιος

ήταν ο Καρούζος;
ΜΑΡΤΥΣ: O Καρούζος ήταν με το Γρίβα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Ο διάδοχός

του.
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Κατά το

χρόνο που φυγαδεύεται ο Καρούζος από
την Κύπρο, ποια ήταν η θέση η δική σας; Εί-
χατε ανάμειξη εσείς προσωπικά;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είχα καμία ανάμειξη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Καμία ανά -

μει ξη;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δεν γνω ρί -

ζατε πότε έφυγε ο Καρούζος, και πού
πήγε;

ΜΑΡΤΥΣ: Άκουσα ότι έφυγε, αλλά δεν είχα
καμία ανάμειξη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Συμμετείχατε
στα σχέδια, που έφυγε ο Καρούζος;

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ; Όχι. Ούτε τον ήξερα τον
Καρούζο. Μετά τον γνώρισα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Φωτόπουλος.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Παραιτούμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Παρακαλώ τον κύριο Βασιλειάδη να λάβει
τον λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Κύριε Παπαδάκη,
πριν από λίγο μας εξηγήσατε πώς σκέφ -
θηκε ο δικτάτωρ και αποφάσισε το πρα -
ξικόπημα στην Κύπρο. Βεβαίως, δεν είναι
δυνατόν –μάλιστα το αναφέρατε κάποια
στιγμή– να μην έλαβε υπ’ όψιν του τον
τουρκικό παράγοντα και να μη σκέφθηκε
το ενδεχόμενο να αποβιβαστούν οι Τούρκοι
στη νήσο. Όλα τα στοιχεία υπήρχαν, οι δυ-
νάμεις υπήρχαν, η διάταξη υπήρχε, ήταν
κοινό μυστικό ότι οι Τούρκοι σκέφτονταν
κάποτε να βρουν την κατάλληλη ευκαιρία
για να ενεργήσουν προς την κατεύθυνση
αυτή. Επίσης, για έναν άνθρωπο της πείρας
του δικτάτορα και των επιτελών του –και
είχε όλο το μηχανισμό των γενικών επιτε -
λείων δίπλα του– θα ήταν γνωστό και θα
μπορούσαν να προβλέψουν ότι μετά από
κάποιο πραξικόπημα σε ένα τόπο δημιουρ -
γούνται κατάλληλες ευκαιρίες για να έλθει
κάποιος εχθρός. Αδυνατίζουν οι δυνάμεις,
αλλάζει ο προσανατολισμός των τοπικών
δυνάμεων της Εθνοφρουράς, το ηθικό πέ-
φτει, γιατί πολεμάνε μεταξύ τους οι Έλλη-
νες. Είχαν δηλαδή όλα τα στοιχεία για να το
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δουν σαν ένα πολύ σοβαρό ενδεχό μενο την
επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο. Αυτά
όλα που σας είπα, και επίσης το γεγονός
εκείνου του περίφημου, που είπε ο Ιωαννί-
δης στο Σίσκο «Μας κοροϊδέ ψατε», δεί-
χνουν ότι πρέπει να υπήρχε κάποια
συνεννόηση μεταξύ των Αμερικα νών και
κάποιων ανθρώπων του Ιωαννίδη, ή του
ιδίου του Ιωαννίδη. Επειδή εσείς είχατε
αυτή τη συγγενική σχέση με τον Ιωαν νίδη,
μήπως ξέρετε τίποτα; Μήπως σας έχει εμ-
πιστευθεί τίποτα ο κύριος Ιωαν νίδης;
Μήπως ακούσατε από το περιβάλ λον του
κάτι που στο κάτω-κάτω να δικαιολογεί,
όσο είναι δυνατόν να δικαιο λογηθεί, όλη
αυτή την ιστορία;

ΜΑΡΤΥΣ: Κατ’ αρχήν, η σωστή απάντηση
θα ήταν να σας πω «όχι». Το μόνο που
μπορώ να σας πω –και το είχα συζητήσει
αυτό– είναι η εξήγηση που δίδει ο κύριος
Ιωαννίδης για αυτό που είπε στο Σίσκο. Η
εξήγησή του είναι η εξής: Όταν πέρασε από
δώ ο Σίσκο στις 19, νομίζω, του μηνός μί-
λησε σε κάποια συγκέντρωση και υπε σχέθη
τα εξής: «Μη στείλετε στην Κύπρο στρατό,
μην κάνετε καμία ενέργεια γιατί εγώ θα
πάω στην Τουρκία και θα πω να μη γίνει
απόβαση». Και όταν γύρισε μετά είχε γίνει
η απόβαση – για αυτό ήταν 19, όπως λέω
και για αυτό του είπε «Μας προδώ σατε».

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Όχι κύριε. Δεν είναι
έτσι. Δεν είχε έλθει πριν εδώ.

ΜΑΡΤΥΣ: Έτσι λέει ο Ιωαννίδης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ, κύριε Λιβανέ. Ο μάρτυς κατα -
θέ τει με την ευθύνη του όρκου του.

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτά μου είπε ο κύριος Ιωαν -
νίδης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Την άκουσα εγώ
αυτή την άποψη. Δηλαδή ισχυρίζεται ο
Ιωαννίδης ότι δεν είχε τη διαβεβαίωση,
έστω κάποιων άλλων μικρότερων παρα -
γόντων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμε-
ρικής, της CIA εδώ, κάποιων άλλων που
ενδεχομένως παρίσταναν ότι ήσαν και πα-
ραπάνω από ό,τι ίσως… Τι ξέρετε γύρω από
αυτό το θέμα; Επιμένω. Με συγχω ρείτε,
αλλά είναι βασικό θέμα και το ψάχ νουμε.

ΜΑΡΤΥΣ: Και εγώ για αυτό σας είπα στην
αρχή ότι η απάντησή μου θα ήταν ότι δεν
ξέρω τίποτε επ’ αυτού. Δεν μου έχει πει ποτέ
τίποτα. Έχουμε κουβεντιάσει αυτό που σας
απήντησα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τε-
λείωσε η κατάθεσή σας, κύριε μάρτυς.

Εκείνο που θα ήθελα να σας πω ότι αύριο
το πρωί μετά τις 8.30΄ θα πρέπει να έλθετε
εδώ, στην Αίθουσα 140, για να διαβάσετε τα
Πρακτικά που εν τω μεταξύ θα έχουν απο-
στενογραφηθεί και δακτυλογραφηθεί, να
διορθώσετε κάθε γραμματικό τυχόν σφάλ -
μα που έχει διατυπωθεί, και στη συνέχεια
να τα υπογράψετε, για να τα υπογράψω και
εγώ και οι υπόλοιποι αρμόδιοι βουλευτές. 

(Στη συνέχεια λύθηκε η συνεδρίαση ώρα
15.25΄ μ.μ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(υπογραφή)                                                                                                                        (υπογραφή)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ                                                                                   Κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
(υπογραφή)

Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
(υπογραφή)
Α. ΒΛΑΧΟΣ



Την 3η Νοεμβρίου 1986 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄ π.μ., στη Γραμματεία της Εξε-
ταστικής Επιτροπής «Για το Φάκελο της Κύπρου» (Α΄ όροφος, Γραφείο 143 του Μεγάρου
της Βουλής) συνήλθε το Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής, αποτελούμενο από τους
βουλευτές, Χρίστο Μπασαγιάννη, Πρόεδρο, Παυσανία Ζακολίκο, Αντιπρόεδρο, Κων/νο
Τσιγαρίδα, Γραμματέα, και ενώπιόν του σε εκτέλεση της από 30/10/1986 αποφάσεως της
Εξεταστικής Επιτροπής, ο μάρτυρας Παπαδάκης Παύλος, υποστράτηγος ε.α. ανέγνωσε,
θεώρησε, βεβαίωσε και υπέγραψε τις καταθέσεις του, που έδωσε ενώπιον της Εξεταστι-
κής Επιτροπής στις 30/10/1986.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(υπογραφή)                                                                                                                        (υπογραφή)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ       ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ                              Κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ
(υπογραφή)

Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χ. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π. ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

1. Ακρίτα-Σύλβα Καίτη                                                                 16. Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος
2. Δασκαλάκης Γεώργιος                                                             17. Βαρβιτσιώτης Ιωάννης
3. Ζακολίκος Παυσανίας                                                              18. Βασιλειάδης Ιωάννης
4. Ζερβός Κλεάνθης                                                                     19. Ζαΐμης Ανδρέας
5. Κουτσογιάννης Ιωάννης                                                          20. Λάσκαρης Κων/νος
6. Λιαροκάπης Αλέξανδρος                                                         21. Μπλέτσας Στυλιανός
7. Μαρκόπουλος Χρήστος                                                           22. Ξαρχάς Αθανάσιος
8. Μπαντουβάς Κωνσταντίνος                                                    23. Παπαγιωτόπουλος Γεώργιος
9. Μπασαγιάννης Χρίστος                                                           24. Παπακωνσταντίνου Μιχάλης
10. Παγορόπουλος Δημήτριος                                                     25. Παπαληγούρας Αναστάσιος
11. Παπαδονικολάκης Ιωάννης                                                    26. Παυλίδης Αριστοτέλης
12. Παπαστεφανάκης Εμμανουήλ                                               27. Φωτόπουλος Χρήστος
13. Πεπονής Αναστάσιος                                                               28. Κάππος Κωνσταντίνος
14. Περάκης Γεώργιος                                                                   29. Γιατράκος Κωνσταντίνος
15. Ράλλης Σπυρίδων                                                                    30. Λιβανός Διονύσιος
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Κύ-
ριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιμή να ανακοινώσω ότι η υπουρ -
γοποίηση τριών εκ των κυρίων συνα δέλ -
φων, του κυρίου Πεπονή, της κυρίας
Α κρίτα και του κυρίου Μπαντουβά, εδη -
μιούργησε την ανάγκη αντικατα στάσεως
των τριών αυτών μελών της Επι τροπής και
δια αποφάσεως του Προέδρου της Βουλής
αντικατεστάθηκαν από τους κυρίους Δα -
μιανίδη, Ντεντιδάκη και Πετρα λιά. Εξ
αυτών οι δύο κύριοι συνάδελφοι είναι πα -
ρόντες. Ο κύριος Πετραλιάς δεν ήλθε ακό -
μη. Εξάλλου και χαρά μου για την υποδοχή
σας, κύριε Ντεντιδάκη και κύριε Δαμιανέ,
όπως και του κυρίου Πετραλιά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Εκφράζουμε και
μεις τη χαρά μας, κύριε Πρόεδρε, γιατί η
Επιτροπή μας είναι φυτώριο υπουργών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
τη χαρά μας γιατί έγινε φυτώριο υπουργών
και, αν θέλετε, και να ευχηθούμε και εις
εαυτούς και αλλήλους τα ίδια. Επίσης έχω
την τιμή να ανακοινώσω ότι ελήφθη ένα τη-
λεγράφημα του κυρίου Ιακώβου Διαμα ντο -
πούλου, τέως Αντιπροέδρου της Βου λής,

ζητούντος πεισμόνως να εξετασθεί ο κύριος
Αβέρωφ, ύστερα από την συνέ ντευξη που
φαίνεται πως έδωσε σε μια τούρκικη εφη-
μερίδα. Είχαμε ακόμη και μία άλλη επι-
στολή από κάποιον φυλακισμένο, ο οποίος
θέλει να καταθέσει ως μάρτυς. Όλα αυτά τα
έγγραφα έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία
και θα περιληφθούν στα Πρακτικά. Φυσικά
μπορείτε να λάβετε γνώση όλων αυτών.
Παρακαλώ τον κύριο Γραμματέα να συνο-
δεύσει στην Αίθουσα τον μάρτυρα κύριο
Βλάχο. (Στο σημείο αυτό εισέρχεται στην
Αίθουσα ο μάρτυς κύριος Βλάχος). Ο κύ-
ριος Παπαθανασίου παρακαλείται να μου
θέσει υπ’ όψιν τον κατάλογο των ομιλητών
που είχαν εγγραφεί και δεν είχαν προφτάσει
να ερωτήσουν τον κύριο Βλάχο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Κύριε Πρό -
εδρε, το λόγο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Κύριε Πρό -
εδρε, εγώ εκαλύφθην.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Λιαροκάπης έχει το λόγο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Κύριε μάρτυς,
είπατε ότι η χούντα απεφάσισε να εξοντώ -
σει τον Μακάριο για να επιτύχει την ανέ -

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Στην Αθήνα, σήμερα 5 Νοεμβρίου 1986, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30΄π.μ. συνεδρίασε
στην Αίθουσα της Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής η Εξεταστική Επιτροπή «Για το
Φάκελο της Κύπρου», με Πρόεδρο τον κ. Χρίστο Μπασαγιάννη και με θέμα ημερήσιας
διάταξης την εξέταση των μαρτύρων κ.κ. Αγγ. Βλάχου (2η μέρα), Ε. Γραββάνη (1η μέρα)
και Στ. Ταβλαρίδη (1η μέρα). Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες από τα μέλη της Επιτροπής
οι βουλευτές κ.κ. Αλ. Δαμιανίδης, Π. Ζακολίκος, Κ. Ζερβός, Ι. Κουτσογιάννης, Αλ. Λια-
ροκάπης, Α. Ντεντιδάκης, Δ. Παγορόπουλος, Ι. Παπαδονικολάκης, Εμμ. Παπα -
στεφανάκης, Γ. Περάκης, Αυγ. Πετραλιάς, Σπ. Ράλλης, Κ. Τσιγαρίδας, Ι. Βαρβιτσιώτης,
Ι. Βασιλειάδης, Α. Ζαΐμης, Κ. Λάσκαρης, Στ. Μπλέτσας, Α. Ξαρχάς, Γ. Παναγιωτόπουλος,
Μ. Παπακωνσταντίνου, Α. Παυλίδης, Χ. Φωτόπουλος, Κ. Κάππος, Κ. Γιατράκος και Δ.
Λιβανός. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και λέγει:



φικτη Ένωση. Την Ένωση ή την διχοτό μη ση;
Το πραξικόπημα εναντίον του Μα κα ρίου πα-
ρέλυσε την άμυνα της Κύπρου; Ο κίν δυνος
της εισβολής ήτο άμε σος και επα -
πειλούμενος; Όπως είπατε, από το 1964,
ενώ οι Τούρκοι περίμεναν να βρουν ευ -
καιρία και αφορμή; Δεν τα έβλεπε αυτά η
χούντα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Θα σας πω ότι από το 1964 άρ-
χισαν, δεν ήσαν έτοιμοι, και νομίζω πως
είχα αναφέρει ότι άρχισαν να παραγγέλνουν
αποβατικά σκάφη και ελικόπτερα. Αυτό
φυσικά έφθασε στην προπαρασκευή της ει-
σβολής στην Κύπρο, ευκαιρίας δοθείσης.
Έχω την προσωπική πεποίθηση ότι η
χούντα δεν νόμιζε πως η Τουρκία θα έκανε
μία απόβαση στην Κύπρο, αλλά ότι θα πε-
ριορίζετο ίσως σε διαμαρτυρίες, και δεν
υπολόγιζε τον τουρκικό παράγοντα. Και νο-
μίζω ότι δεν τον υπελόγιζε, ούτε υπολο -
γίζοντας ότι τα νησιά του Αιγαίου τότε ήταν
εντελώς ανοχύρωτα και επομένως ήταν
ισάριθμοι όμηροι στα χέρια της Τουρκίας.
Ούτε αυτό υπελόγιζαν. Νομίζω ότι η σκέψη
της χούντας ήταν ότι «Θα στερεωθούμε ως
καθεστώς στην Ελλάδα μόνιμο για πολλά
χρόνια, εάν επιτύχουμε αυτό τον εθνικό
πόθο». Αυτή νομίζω πως ήταν η κυρίαρχη
σκέψη στην χούντα και κυρίως στον Ιωαν -
νίδη, τον οποίο εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα
να συναντήσω ποτέ, ούτε τον γνωρίζω προ -
σωπικώς, αλλά σχημάτισα αυτή την πεποί -
θηση.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Δηλαδή το
μυαλό τους ήταν στην ανέφικτη Ένωση, ή
και στην διχοτόμηση, στη διπλή ένωση;

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω ότι δεν ήθελαν την διχο-
τόμηση. Το ότι οι άνθρωποι αυτοί νομί ζω
ότι ζούσαν σε ένα ίσως κάπως εξωκο σμικό
επίπεδο, αποδεικνύεται από το ότι, όπως
είχα αναφέρει πριν, υπήρχαν κύκλοι τότε,
οι οποίοι νόμιζαν ότι η Ελλάς μπο ρούσε να
πολεμήσει εναντίον της Τουρκίας και να
πάει και ώς την Κωνσταντινούπολη. Σας
είχα αναφέρει ότι όταν επιθεώρησα το
Υπουργείο Εξωτερικών, βρήκα ένα χάρτη
στον οποίο ήταν σημειωμένο με ένα βέλος

«Προς Πρωτεύουσα». Και δεν ήταν μόνο
αυτό. Λησμόνησα να προσθέσω ότι υπήρ -
χαν και κόκκινες μολυβιές, Ανατολική Ρω-
μυλία, Γιουγκοσλαβική Μακεδονία, Ελ λάς
και όλη η Βόρειος Ήπειρος ήταν επί σης κα-
λυμμένη με κόκκινη γραμμή, το οποίο ση-
μαίνει ότι υπήρχαν ορισμένοι κύκλοι, στα
παιδιά του κρυπτογραφικού φερ’ ειπείν, τα
οποία υποθέτω ότι είχαν δηλητηριαστεί
από αυτή την άποψη, και φυσικά στρατιω-
τικοί στο Αρχηγείο, οι οποίοι πραγματικά
πίστευαν ότι θα μπο ρούσαν με ένα ξαφνικό
πραξικόπημα στην Κύπρο, να επιτύχουν και
να δοξαστούν με την Ένωση. Αυτό νομίζω
πως μπορώ να καταθέσω ως πεποίθηση
δική μου, η οποία δεν βασίζεται φυσικά σε
τεκμήρια, αλλά σε ενδείξεις και κυρίως
στον πολύ μεγάλο δόλο τον οποίο επεδεί-
κνυε η δευτέρα κυ ρίως χούντα, του Ιωαν-
νίδη, έναντι παντός και προετοιμάζοντας
κυρίως την πτώση του Μαρκεζίνη, όταν κα-
τόρθωσε να στήσει την παγίδα του Πολυτε-
χνείου στα κακό μοιρα τα παιδιά, στα οποία
νομίζω ότι, έχω την πεποίθηση, ότι είχε και
υποκινητές ο Ιωαννίδης, ώστε δια του Πο-
λυτεχνείου να μπορέσει να ρίξει τον Μαρ-
κεζίνη, από τον φόβο ότι με τον Μαρκεζίνη
σιγά-σιγά η χούντα θα έχανε τον απόλυτο
έλεγχο της Ελλάδος.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Ναι, αλλά να
πάμε με το επιχείρημα της λογικής: Είχαμε
έναν παντοδύναμο δικτάτορα Παπαδό -
πουλο, που απέσυρε και την ελληνική Με-
ραρχία από την Κύπρο. Πρώτον, γιατί την
απέσυρε και απροσδοκήτως ο παντοδύνα-
μος Παπαδόπουλος σε μια νύχτα ρίχνεται
και ανεβάζουν τον Ιωαννίδη; Πώς και γιατί
έγινε αυτό; Δηλαδή απο κλείεται η εκδοχή,
οι Αμερικάνοι να ενε θάρ ρυναν το εγχείρημα
του πραξι κο πή ματος εναντίον του Μακα-
ρίου, να τους καθησύ χασαν έναντι της Τουρ-
κίας, για να έχουμε την επέμβαση των
Τούρκων, και την de facto διχοτόμηση; Κομ-
μάτι στην Τουρκία, κομ μάτι στην Ελλάδα
και οι Αμερικάνοι να ελέγχουν την κατά-
σταση. Αυτός είναι ο συλλογισμός μου.

ΜΑΡΤΥΣ: Πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε
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κανένα τεκμήριο για αυτά τα πράγματα.
Δυστυχώς, είμαστε υποχρεωμένοι να κρί -
νουμε μόνο επί τη βάσει ενδείξεων, τις
οποίες ο καθένας φυσικά ερμηνεύει κατά
την κρίση του. Δεν νομίζω ότι ο Ιωαννίδης
έριξε τον Παπαδόπουλο τόσο εύκολα. Διότι
όταν οργάνωσε το Πολυτεχνείο στο οποίο
έπεσαν στην παγίδα τα ηρωικά παιδιά τα
οποία έκαναν την αντίσταση, φοβήθηκε
μήπως, με την είσοδο στην πολιτική ζωή
μιας κατ’ επίφαση δημοκρατικής εμφανί -
σεως με τον Μαρκεζίνη, σιγά-σιγά η χούντα
θα έχανε από την δύναμή της. Και απο -
φάσισε τότε να ρίξει και τον Παπαδόπουλο
και τον Μαρκεζίνη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Ποιος; Πώς ο
παντοδύναμος έπαψε να είναι παντοδύ -
ναμος;

ΜΑΡΤΥΣ: Έχω την εντύπωση, κύριε βου-
λευτά, ότι η ΕΣΑ ήταν η κυρία δύναμη, επί
της οποίας εστηρίζετο ο Παπαδόπου λος. Ο
δε δόλος του Ιωαννίδη ήταν τόσος, ώστε κα-
τόρθωσε να ξεγελάσει και αυτόν τον πονηρό
Παπαδόπουλο. Γιατί όπως λέγεται –δεν το
ξέρω και δεν μπορώ να το βεβαιώσω– ο Πα-
παδόπουλος υποπτευόμε νος ότι κάτι συμ-
βαίνει, έδωσε έναν κατά λογο στον Ιωαννίδη
των αξιωματικών που ήταν στο λεκανοπέδιο
της Αττικής και του είπε «Θα περιφέρεις
αυτό τον κατάλογο και θα πάρεις υπογρα-
φές από όλους ότι μου είναι πιστοί». Ο
Ιωαννίδης –αυτά που σας λέω μου είχαν
λεχθεί από διάφορες πλευρές– φαίνεται ότι
περιέφερε αυτό τον κατάλογο, πήρε τις υπο-
γραφές και ταυτο χρόνως διέταξε τους δι-
κούς του ανθρώ πους να περικυκλώσουν τον
Παπαδό που λο, που ήταν στο Λαγονήσι, και
εντός 24 ωρών τον σάρωσε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Αυτός, που
κατάφερε να είναι παντοδύναμος και μόνο
Αρχιεπίσκοπος δεν κατάφερε να γίνει, φά-
νηκε τόσο αφελής;

ΜΑΡΤΥΣ: Έπεσε θύμα του δολιοτάτου
Ιωαννίδη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Μόνο; 
ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ, τουλάχιστον, νομίζω.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Η Ελλάδα

ήταν εγγυήτρια δύναμη και οι ελληνικές δυ-
νάμεις πήγαν στην Κύπρο για την προ στα -
σία της νόμιμης εξουσίας του Μα κα ρίου,
της εδαφικής ακεραιότητας και της ανε-
ξαρτησίας της Κύπρου από εξωτερική επι-
βουλή. Από αυτά που μας είπατε, το
πραξικόπημα ήταν μια ασυγχώρητη εγκλη -
ματική ενέργεια που βαφτίζεται τραγωδία,
προδοσία του Κυπριακού, και για τους
στρατιωτικούς αυτό τιμωρείται από τον
Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.

ΜΑΡΤΥΣ: Οπωσδήποτε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Δεν έχετε επ’

αυτού καμιά αμφιβολία;
ΜΑΡΤΥΣ: Απολύτως καμία αμφιβολία ότι

υπήρξε έγκλημα και τραγωδία, που κό -
ντεψε να στοιχίσει πολλά περισσότερα στην
Ελλάδα. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Παρακολού -
θησα το συλλογισμό σας για την μακρινή
Κύπρο. Πέρα από το συσχετισμό των δυνά-
μεων στη στεριά, τον αέρα και τη θά λασσα,
και την γεωγραφική θέση και από σταση
που βρίσκεται, χωρίς και οι δυο μας να εί-
μαστε στρατιωτικοί –εγώ είμαι δικη γό ρος,
εσείς διπλωμάτης– ένα νησί οπλι σμένο σαν
αστακός, με άριστη αντι α ε ρο πορική κά-
λυψη, με σχετική ναυτική και αερο πορική
ενίσχυση, με την ευψυχία και την ομοψυχία
του δυναμικού στην Κύπρο, δεν αποκρούει
με μεγαλύτερη επιτυχία την εισ βολή;

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω ότι τελικά δεν θα μπο -
ρούσε να αποκρούσει την εισβολή. Θα είχε
στοιχίσει στους Τούρκους πολύ περισσό -
τερο από ό,τι στοίχισε, αλλά δυστυχώς η
Κύπρος είναι πολύ ευάλωτη από τη νότια
πλευρά...

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Εσείς πιστεύ -
ε τε ότι εκ των προτέρων ήταν μάταιη η
άμυνα;

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω ότι θα ήταν ένα είδος
Θερμοπυλών και νομίζω δυστυχώς ότι, αν
οι Τούρκοι εύρισκαν μεγάλη δυσκολία, δεν
αποκλείεται να έστελναν δύο λόχους αλε -
ξιπτωτιστών στη Σάμο, φερ’ ειπείν, που
απέχει δύο μίλια από την ακτή τους και θα
μας έλεγαν «Κατέχουμε τη Σάμο και δεν



φεύγουμε, αν δεν κάνετε αυτό που θέλουμε
εμείς».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Θέλω να μου
λύσετε την απορία: Πέρα από το συσχε -
τισμό των δυνάμεων, πώς εξηγείται το
«ΟΧΙ» του 1940 στην Αλβανία, που τα βά-
λαμε με 45 εκατομμύρια φασίστες, και πώς
εξηγείται η απελευθέρωση του ελλη νικού
λαού το 1821, με τις δικές του δυ νά μεις,
ενάντια σε μία αυτοκρατορία; Δη λα δή δεν
μπαίνει το άλλο στοιχείο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε Λιαροκάπη, μήπως υπερβαίνουμε το
θέμα που θα ασχοληθούμε;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Δεν το υπερ -
βαίνουμε καθόλου το θέμα. Είναι μάρτυς-
πραγματογνώμων λόγω της θέσεώς του.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος βου -
λευτής ζητάει την εκτίμησή μου που είναι
ότι, πρώτον, το 1821 εάν δεν είχε επέλθει το
Ναυαρίνο, λόγω της παρουσίας του Ιμπρα -
ήμ ο οποίος είχε υπό το πέλμα του όλη την
Πελοπόννησο και είχαν μείνει μόνο ελεύ -
θερα το Άργος και το Ναύπλιο, καθώς και
τα ηρωικά νησιά, δυστυχώς η Eπανάσταση
θα είχε σβήσει.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Ναι, αλλά
απε λευθερώθηκε η Ελλάδα από μια χού -
φτα Έλληνες.

ΜΑΡΤΥΣ: Για να γίνει το θαύμα του Ναυα-
ρίνου, χρειάστηκε όλη αυτή η σειρά του
ηρωισμού του ελληνικού λαού, η οποία ευ-
τυχώς δεν απέβη επί ματαίω, λόγω αυτού
του μεγάλου γεγονότος. Το 1940 σηκώθηκε
ολόκληρο το έθνος εναντίον της επιθέ -
σεως...

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Με εξουσία
προσκείμενη στον Άξονα, με ανετοιμότητα,
και έγινε το θαύμα του 1940. Για αυτό λέω,
πάντοτε η λογική πρυτανεύει σε αυτά;

ΜΑΡΤΥΣ: Η εξουσία τότε δεν επρόσκειτο
προς τον Άξονα, επρόσκειτο προς την Αγ -
γλία.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Όχι, ο Βα -
σιλεύς Γεώργιος ήταν όργανο των Εγγλέ -
ζων. Ο Μεταξάς ήταν προσκείμενος στον
Άξονα. Είδαμε ότι ο Άξων θα επιτεθεί. Για

αυτό είχαμε και ανετοιμότητα. Λέω τον
συλλογισμό μου.

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω ότι η απόσταση η ιστο-
ρική θα έπρεπε να μας κάνει να είμαστε αν-
τίθετοι.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρό -
εδρε, παρακαλώ να με εγγράψετε και μένα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δεν
έχετε μιλήσει εσείς;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κύριε
Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Τότε να σας γράψω. Παρακαλώ τον κύριο
Βαρβιτσιώτη να λάβει το λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρέσβη,
εσείς παραιτηθήκατε από την θέση σας στο
Υπουργείο Εξωτερικών ένα μήνα περίπου…

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι ένα μήνα, 17 μέρες περίπου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: 17 μέρες προ

των γεγονότων.
ΜΑΡΤΥΣ: Είχα αναγγείλει την παραίτησή

μου στον κύριο Τετενέ, ο οποίος με παρε-
κάλεσε, πρώτον, να μην παραιτηθώ και,
δεύτερον, να την αναβάλω. Δεν την ανέ-
βαλα, διότι είχα πάει με την ασθενή κόρη
μου στο Λουτράκι το Σαββα το κύριακο και
την Κυριακή διάβασα στον «Ελεύθερο
Κόσμο» ότι επρόκειτο να γίνει κυβερνητι-
κός ανασχηματισμός. Και φοβή θηκα
μήπως σε αυτόν τον ανασχηματισμό αλλά-
ξουν τον Τετενέ και έσπευσα την Δευτέρα –
νομίζω πως ήταν 29 Ιουνίου– να υποβάλω
την παραίτησή μου, την οποία έκανε δεκτή
ο κύριος Ανδρουτσόπουλος μόνο πέντε-έξ
μέρες μετά, υπό την απειλή μου ότι εάν δεν
την κάνει δεκτή, θα την ανακοινώσω στον
Τύπο. Και νομίζω –με συγχωρείτε, κύριε
Πρόεδρε, που υποβάλ λω μία σκέψη στην
Επιτροπή– αλλά θα ήταν πολύ χρήσιμο να
κληθεί ο κύριος Ανδρουτσόπουλος να κα-
ταθέσει ενώπιον της Επιτροπής. Διότι o κύ-
ριος Ανδρουτσό πουλος θα ήξερε μερικά
πράγματα ασφα λώς, δεδομένου ότι ένας
συνάδελφός μου του Υπουργείου Εξωτερι-
κών, όταν ανέλαβε o κύριος Κυπραίος ως
διάδοχος του κυρίου Τετενέ, μπαίνοντας
μέσα στο γραφείο τού είπε «Λύνουμε το Κυ-
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πριακό». Και το είπε αυτό εις επήκοον δύο
έως τριών συνα δέλφων μου, μεταξύ των
οποίων ο κύριος Κερκινός, ο κύριος Σωσί-
δης, ο οποίος δυ στυχώς ασθενεί και υφί-
σταται εγχείρηση στην Αμερική, και άλλων.
Νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο η Επι-
τροπή να καλέσει τον κύριο Ανδρουτσό-
πουλο για να τον εξετάσει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Λίγες μέρες με -
τά επακολούθησε και η παραίτηση Τετενέ. 

ΜΑΡΤΥΣ: Η παραίτηση Τετενέ επα -
κολούθησε –δεν μπορώ να σας πω ακρι -
βώς– πέντε έως έξι ημέρες μετά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Δεν έχει σημα -
σία. Και ανέλαβε;

ΜΑΡΤΥΣ: Ανέλαβε ο κύριος Κυπραίος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ο κύριος Κυ -

πραίος, ο οποίος από ό,τι έχουμε διαβάσει
είχε εξαφανιστεί, ή τουλάχιστον δεν ανευ-
ρίσκετο καθόλη την κρίσιμο περίοδο.
Μήπως ξέρετε ποιος από τους υπηρε σια -
κούς παράγοντες του Υπουργείου Εξω τε -
ρικών την κρίσιμη αυτή περίοδο βοη θού σε
ή συμπαρίστατο ή υπέβαλε ιδέες ή κατηύ -
θυνε, αν θέλετε, τον κύριο Κυπραίο; Μήπως
τα έχετε ακούσει;

ΜΑΡΤΥΣ: Έχω βεβαιωθεί από τον κύριο
Κερκινό, ο οποίος ήτο ιδιαίτερος του κυρίου
Τετενέ και ο οποίος ήθελε και εκείνος να εγ-
καταλείψει την θέση του, αλλά και ο κύριος
Τζούνης και εγώ τον πιέσαμε να μείνει στη
θέση του ιδιαιτέρου του κυρίου Κυπ ραίου,
ώστε να μπορούμε κά ποτε να παρα -
κολουθούμε τι γίνεται. Ο κύριος Κερκινός με
εβεβαίωσε ότι ο κύριος Σωσίδης είχε εγκα -
τασταθεί στο γραφείο του κυρίου Κυπραίου
και ότι εδέχετο ο κύριος Κυπραίος όλους
τους επισκέπτες του παρουσία του κυρίου
Σωσίδη. Ο κύριος Σωσίδης φαίνεται ότι
συμπαθούσε την χούντα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ο κύριος Σωσί -
δης ποια θέση είχε τότε;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο κύριος Σωσίδης ήτο πρεσβευ -
τής στην Αργεντινή. Τον ανεκάλεσαν από
την Αργεντινή τον Μάιο του ’74 και ψιθυρί-
ζετο, με πολύ επίταση, ότι επρόκειτο να διο-
ριστεί Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου

Εξωτερικών, δηλαδή εις την θέση μου. Του
διεμηνύσαμε –διότι δεν ήλθε να μας επισκε-
φθεί, ούτε εμένα ούτε τον κύριο Τετενέ– δια
συναδέλφων ότι, αν γινόταν τέτοιο πράγμα,
και ο κύριος Τε τενές και εγώ θα είχαμε πα-
ραιτηθεί. Ο κύριος Σωσίδης έμεινε εδώ επί
αρκετό διάστημα, χωρίς να πατάει στο
Υπουργείο Εξωτερικών και χωρίς να επι-
σκεφθεί, όπως σας είπα, ούτε τον κύριο Τε-
τενέ, ούτε εμένα, και ενεφανίσθη μόνο μετά
την παραίτησή μας και μετά την ανάληψη
του Υπουργείου από τον κύριο Κυπραίο.
Μου έγραψε ένα γράμμα ο κύριος Σωσίδης,
για να μου εξηγήσει την στάση του και του
απήντησα ότι το γράμμα του, αντί να είναι
απολογητικό, αντιθέτως στρέφεται ενα -
ντίον του, διότι αισθάνθηκε την ανάγκη να
εξηγήσει γιατί δεν ήρθε να με επισκεφθεί
και να μου εξηγήσει ότι αυτός ηρνείτο,
επειδή είχε διαδοθεί ότι εμείς οι δύο θα πα-
ραιτούμεθα, και εκεί έμεινε το πράγμα. Νο-
μίζω ότι από τα ανώτερα στελέχη του
Υπουργείου Εξωτερικών, είναι ο μόνος ο
οποίος πραγματικώς υπήρξε ο σύμβουλος
εκείνη την στιγμή του κυρίου Κυπραίου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ο κύριος Σω -
σίδης τώρα είναι στη υπηρεσία, ή είναι
εκτός υπηρεσίας;

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω ότι ο κύριος Σωσίδης
αυτή τη στιγμή είναι εκτός υπηρεσίας. Είχε
πάθει μιά πολύ σοβαρή νόσο, καρκίνο στα
εντόσθια. Του κάνανε μια εγχείριση και
τώρα φαίνεται ότι έγινε μετάσταση στον
πνεύμονα και βρίσκεται στην Αμερική,
όπου και υπέστη εγχείριση.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Είπατε, κύριε
Πρέσβη –έχω σημειώσει τη φράση σας, και
νομίζω ότι την αποδίδω– ότι οι στρατιω -
τικοί είχαν πολλά κατά του Λαγάκου, Πρέ-
σβεως της Ελλάδος στην Κύπρο, και
ήθελαν ένα χρόνο προ του πραξικοπήματος
να τον μεταθέσουν. Και ότι δεν έγινε αυτή
η μετάθεση, διότι ο Μακάριος τους διεμή -
νυσε ότι δεν θα έδινε την συγκατάθεσή του
για τον διορισμό νέου πρεσβευτή. Εσείς,
πού το ξέρετε αυτό το γεγονός, κύριε Πρέ-
σβη;



ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, ήμουνα Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών
και επομένως εγνώριζα τα πάντα. Ο κύριος
Τετενές και εγώ κάναμε ένα σημείωμα προς
τον κύριο Ανδρουτσόπουλο, στον οποίο
αναπτύσσαμε τους λόγους για τους ο -
ποίους ο κύριος Λαγάκος δεν έπρεπε να αν-
τικατασταθεί. Το σημείωμα αυτό το
κατέθεσα στην Επιτροπή και μπορείτε να
λάβετε γνώση.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Όχι. Πού ξέρατε
–ένα σημείο θέλω να μου πείτε– ότι ο Μα-
κάριος δεν θα έδινε το «αγκρεμάν»…

ΜΑΡΤΥΣ: Το είπε στον κύριο Λαγάκο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Είναι δηλαδή

απολύτως εξακριβωμένο; 
ΜΑΡΤΥΣ: Είναι απολύτως εξακριβωμένο

ότι ο Λαγάκος ο οποίος είχε την εμπιστο -
σύνη, όταν έμαθε...

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Την εμπιστο -
σύνη του Μακαρίου;

ΜΑΡΤΥΣ: Του Μακαρίου. Θα πρέπει να
σας πω ότι ο Μακάριος είχε πάρα πολύ
καλές πληροφορίες και μέσα από το δικό
μας Υπουργείο. Απόδειξη είναι ότι μία φορά
μου είπε ότι «Ξέρω ότι εσείς φωνάζατε ότι
“Ο Μακάριος μου έψησε το ψάρι στα χεί-
λια”» –όταν ήμουν Γενικός Πρόξενος στην
Λευκωσία– «και ότι το λέγατε αυτό για να
πείσετε τη χούντα ότι ο Μακάριος παρόλο
ότι έχει αυτό τον χαρακτήρα και αυτή την
ιδιοσυγκρασία είναι η μόνη εγγύηση της
ακεραιότητας της Κύπρου αυτή την
στιγμή». Επομένως, ακόμη και αυτά τα
οποία ελέγοντο στο γραφείο μου, κατά κά-
ποιο τρόπο τα μάθαινε ο Μακάριος. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Τελείωσα, κύριε
Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Δασκαλάκης. Απών, διαγράφεται.
Ο κύριος Τσιγαρίδας. Απών, διαγράφεται.
Ο κύριος Μπαντουβάς, δεν μετέχει πλέον
της Επιτροπής, λόγω της υπουργο ποιήσεώς
του. Ο κύριος Λάσκαρης έχει τον λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Κύριε Πρέσ -
βη, από την προχθεσινή σας κατάθεση εση-
μείωσα ένα σημείο που μου έκανε ιδιαίτερη

εντύπωση, και θα ήθελα ορισμέ νες διευκρι-
νίσεις. Νομίζω, άλλωστε, ότι έχει καίρια
σημασία για την Επιτροπή μας η διευκρί-
νιση σε αυτό το σημείο, το οποίο θα σας
αναφέρω. Μας είπατε ότι σε μια συνάντησή
σας με τον Τάσκα σάς ανα κοίνωσε ότι είχε
λάβει τηλεγράφημα του Κίσινγκερ να επι-
στήσει την προσοχή της κυβερνήσεως για
τις συνέπειες, τις οποίες ενδεχομένως θα
είχε η άλφα ή βήτα ενέργειά της και ότι εξέ-
φρασε την λύπη του, γιατί δυο φορές ζή-
τησε να δει τον Ιωαννίδη και δεν έγινε
δεκτός. Μέχρις εδώ ορθώς αντελήφθην την
κατάθεσή σας; 

ΜΑΡΤΥΣ: Απολύτως. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Αυτό όμως

μου δημιούργησε ορισμένες απορίες. Συ -
γκεκριμένα γιατί, αντί να απευθυνθεί στην
κυβέρνηση, στον αρμόδιο υπουργό Εξωτε -
ρικών είτε στον πρωθυπουργό, κατόπιν της
αρνήσεως του Ιωαννίδη επέμενε στην ανά -
γκη να συναντηθεί με τον Ιωαννίδη και σας
εξέφρασε την λύπη διότι δεν έγινε δεκτός;
Αυτό είναι το πρώτο. Μία δεύτερη απορία:
Γιατί δεν έγινε δεκτός, δεδομένου ότι ο
Τάσκα είχε πάρα πολλές επαφές με τη
στρατιωτική κυβέρνηση της εποχής εκεί -
νης; Γιατί δεν έγινε δεκτός άραγε; Ήξερε
ενδεχομένως ο Ιωαννίδης το τηλεγράφημα
του Κίσινγκερ και κατά συνέπεια ήταν προ-
ϊδεασμένος για ό,τι θα του έλεγε ο Τάσκα
και δεν ήθελε να δεσμευθεί; Δεν το ήξερε;
Στη δεύτερη περίπτωση, που δεν το ήξερε,
και κατόπιν των αγαθών σχέσεων που είχε
ο Τάσκα με την δικτατορία, είναι φυσικό να
τον εδέχετο. Γιατί δεν τον εδέχθη; Εάν πάλι
το ήξερε το κείμενο του τηλεγραφήματος,
μου κάνει εντύπωση, θα ήταν δυνατόν να
πάρει τέτοιες αποφάσεις, τέτοιες πρωτο-
βουλίες όταν οι Αμερικάνοι θα του εφι-
στούσαν την προσοχή στις συνέπειες που
θα έχει αυτή ή εκείνη η ενέργειά του; Είναι
κάτι, κύριε Πρέσβη, που σε αυτό το σημείο
το θεωρώ κρίσιμο του λάχιστον εγώ, και
αυτές τις απορίες, αυτά τα ερωτηματικά
μου δημιούργησε. Και θα ήθελα αν είχατε
την καλοσύνη, να ρίξετε περισσότερο φως
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σε αυτή την υπόθεση, αν έχετε και άλλα
στοιχεία.

ΜΑΡΤΥΣ: Λυπούμαι, κύριε βουλευτά, αλ -
λά περισσότερο φως από τα γεγονότα και
τα πράγματα τα οποία άκουσα, δεν μπορώ
να ρίξω στην υπόθεση αυτή. Ο κύριος
Τάσκα μου είπε ότι έλαβε δύο τηλεγρα -
φήματα από τον κύριο Κίσινγκερ και ότι τον
βρήκα σαν ένα άνθρωπο απελπισμένο. Και
όταν του είπα ότι «Θα πάρετε ένα αυτο -
κίνητο και ένα σωματοφύλακα μαζί σας να
μπείτε μέσα στου Ιωαννίδη, ξέρετε που
είναι το γραφείο του», μου είπε, «Τέτοια
πράγματα ένας αμερικανός πρεσβευτής
δεν μπορεί να τα κάνει». Γιατί δεν πήγε στον
κύριο Ανδρουτσόπουλο, ο οποίος θα τον
είχε δεχθεί; Υποθέτω ότι εκινήθη βάσει των
οδηγιών που είχε από τον Κίσινγκερ, να δει
τον Ιωαννίδη. Διότι ήξερε πολύ καλά ο Κί-
σινγκερ από τις μυστικές του υπηρεσίες
εδώ πέρα, ότι ο Ανδρουτσόπουλος ήταν ένα
ανδρείκελο στα χέρια του Ιωαννίδη, εφό σον
μάλιστα ο Ανδρουτσόπουλος το παρε δέ -
χετο, όταν στην συνάντηση των Βρυ ξελ λών
έσκυψε και είπε στον Τετενέ ότι «Εγώ δεν
έχω τέτοια εξουσιοδότηση». Από ποιον;
Εφόσον ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος.
Σημαίνει ότι εξηρτάτο απολύτως από τον
Ιωαννίδη. Επομένως ο Τάσκα νομίζω ότι
ήθελε να ενεργήσει βάσει των οδηγιών του
Ιωαννίδη. Γιατί δεν εσκέφθη να πάει στον
Ανδρουτσόπουλο; Υποθέτω ότι ή δεν το
εσκέφθη ή εσκέφθη ότι αν πάει στον Αν-
δρουτσόπουλο, ο Ανδρουτσόπουλος θα το
μετεβίβαζε μεν στον Ιωαννίδη, αλλά κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να μαλακώσει κάπως
την εντύπωση, την οποία θα έπρεπε να είχε
κάνει αυτό το μήνυμα το οποίο του ήρχετο.
Άλλες υποθέσεις ομολογώ ότι δεν είμαι σε
θέση να κάνω.

(Στο σημείο αυτό την προεδρική έδρα κα-
ταλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος κύριος Παυ-
σανίας Ζακολίκος).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Και θα προ -
χωρήσω σε μία υπόθεση και εγώ, φυσικά
δεν μπορώ να την πω συμπέρασμα, υπό -
θεση είναι, ότι κατόπιν αυτών που μας εκ-

θέσατε, θα πρέπει να καταλήξουμε στην
υπόθεση, ότι οι Αμερικάνοι σε αυτή τουλά-
χιστον την φάση τη συγκεκριμένη, θετικό
ρόλο διεδραμάτισαν για την απο τροπή του
πραξικοπήματος. Και αν είναι αληθές –και
δεν αμφισβητείται– ότι εστά λησαν τα δυο
τηλεγραφήματα, να επιστη θεί η προσοχή
της ελληνικής κυβερνήσεως στην απο-
τροπή οιασδήποτε ενεργείας, διότι θα επρο-
καλείτο αυτό και εκείνο με τους Τούρκους,
είναι ένα θετικό σημείο. Δεν είναι έτσι;

ΜΑΡΤΥΣ: Είναι ένα θετικό βεβαίως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Ευχαριστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρό -

εδρε, επειδή πρόκειται να απουσιάσω, μπο -
ρώ να κάνω μία ερώτηση μόνο;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Να μην οδηγηθούμε πλέον σε άλλες διαδι -
κασίες.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ ρωτάω
και αν αυτό μπορείτε να το εγκρίνετε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Εάν είναι μία ερώτηση, να την κάνετε. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε μάρτυς,
μας είπατε νωρίτερα ότι το Πολυτεχνείο
κατά κάποιο τρόπο το δημιούργησε, το
έφτιαξε, το έστησε, όπως θέλετε πέστε το,
ο Ιωαννίδης. Πώς το ξέρετε αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Επεσκέφθην, μετά από τρεις
μέρες ίσως, το Πολυτεχνείο και αντε -
λήφθην, επισκεπτόμενος τις αίθουσες, ότι
τα παιδιά είχαν εισάγει μέσα στο Πολυ -
τεχνείο και τρόφιμα και ποτά και διάφορα
πράγματα. Και είχαν στήσει ένα ραδιο -
φωνικό σταθμό, όπως ξέρετε, τον οποίο
ακούγαμε με την γυναίκα μου από πολύ
κοντά, διότι καθόμασταν στο τέρμα Αλε -
ξάνδρας. Επεσκέφθην τις αίθουσες και είδα
όλες αυτές τις προμήθειες. Πώς είναι δυνα-
τόν ο Ιωαννίδης και η ΕΣΑ να μην ήξεραν
ότι τα παιδιά εισάγουν όλα αυτά τα πράγ-
ματα μέσα; Τους άφησαν. Και δεν απο-
κλείω εγώ καθόλου το ότι έστειλε και
υποκινητές για να βάλει αυτά τα παιδιά να
ξεσηκωθούν, ώστε να κατεβάσει στρατό
και στην Αθήνα και να επιδιώξει την κατάρ-
ρευση...



ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το στοιχείο,
που κατά τη γνώμη σας σάς κάνει να πι-
στεύετε αυτό, είναι ότι δεν τους εμπόδισε
να οργανωθούν; Γνωρίζετε ότι ένα μήνα
πριν από το Πολυτεχνείο έγινε μια σύσκεψη
στη Ρώμη σε κάποιο γνωστό ξενοδοχείο,
στην οποία μετείχε ο Σάϊρους Βανς, ο Κιου -
τσούκ, πρώην Αντιπρόεδρος της Κύπρου,
ο σταθμάρχης της CIA της περιο χής και ο
κύριος Αβέρωφ και λέγεται –έχει γραφεί
σε εφημερίδες– ότι εκεί αποφασίστηκε το
Πολυτεχνείο και ότι ο Ιωαννίδης εξετέλεσε
αυτό το σενάριο; Αυτό το ξέρετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Εσείς που το ξέρετε,

να το καταθέσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είπα ότι το

έγραψαν οι εφημερίδες. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Κάνετε τις ερωτή -

σεις παίρνοντας σαν δεδομένα μερικά
πράγματα. Μετά που θα γυρίσετε, θέλω να
θέσω μερικά πράγματα επί του τρόπου των
ερωτήσεων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο
κύριος Παγορόπουλος έχει το λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε μάρ-
τυς, θα θελα να μου διευκρινίσετε κάτι. Εί-
πατε προηγουμένως στις ερωτήσεις του κυ-
ρίου Λιαροκάπη –τουλάχιστον αυτή την
εντύπωση μου δώσατε– ότι οι αξιωματικοί
της χούντας οι οποίοι ήταν όπως τους πα-
ρουσιάσατε –και ο κύριος Παπαδό πουλος
και ο κύριος Ιωαννίδης– πανέξυ πνοι, ήταν
κουτοί μάλλον πιστεύοντας ότι οι Τούρκοι
δεν θα κάνουν καμία απόβαση και είχαν τα
νησιά ανοχύρωτα και, όπως είπατε, μπο-
ρούσε να καταληφθεί η Σάμος με ένα λόχο
αλεξι πτω τιστών. Βέβαια είπατε από ντο-
κουμέντα ότι δεν γνωρίζετε, δώσατε όμως
ορισμένες εξηγήσεις με βάση την κρίση σας.
Οι άνθρωποι αυτοί, Παπαδό πουλος,
Ιωαννί δης και Σία, κατέλυσαν τη Δημοκρα-
τία στην Ελλάδα το 1967, κρά τησαν την Ελ-
λάδα υποδουλωμένη –στο γύψο, όπως
έλεγε ο Παπαδόπουλος– για επτά χρόνια,
σχεδίαζαν το πραξικόπημα κατά του Μα-

καρίου, αδιαφορούσαν για τις προειδοποι-
ήσεις των διαφόρων και λοιπά. Πώς είναι
δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ήταν
όπως τους παρουσιάζετε έξυπνοι και ήταν
και στρατιωτικοί συνάμα, να μην ξέρουν ότι
οι Τούρκοι μπορεί να καταλά βουν τα νησιά
και να τους εκβιάσουν; Μήπως τυχόν –αυτό
είναι το ερώτημά μου– είχαν διαβεβαιώσεις
από κάποιον ξένο παράγοντα ότι δεν πρό-
κειται η Τουρκία να επιτεθεί εναντίον της
Ελλάδος;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, αυτό είναι ένα
στοιχείο το οποίο είναι υποθετικό και το
οποίο δεν μπορώ εγώ τουλάχιστον να βα-
σίσω πουθενά. Δηλαδή το υπονοούμενο θα
ήταν ότι η Αμερική θα τους είχε πει «Κάνετε
αυτή την επιχείρηση και εμείς εγγυόμεθα
ότι οι Τούρκοι δεν θα επέμ βουν». Αυτός
είναι ένας άγνωστος Χι στην εξίσωση την
οποία καλούμεθα να λύσουμε, και ομολογώ
ότι δεν έχουμε ακόμα στοιχεία που να μπο-
ρούν να βασίσουν αυτή τη θέση. Φοβούμαι
ότι θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να
ανοίξουν τα αρχεία και της Αγγλίας και του
Φόρεϊν Όφις και της Αμερικής, για να μπο-
ρέσουμε να διευκρινίσουμε…

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θέλω
τη δική σας άποψη ανεξάρτητα από στοι -
χεία. Προηγουμένως εξεφράσατε πάλι μία
άποψη και είπατε ότι «Αυτό που λέω, είναι
η πεποίθησή μου χωρίς να έχω στοιχεία».
Έχετε υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια και
ήσαστε σε κρίσιμη θέση μία συγκεκριμένη
εποχή. Πέστε μου λοιπόν εσείς ως διπλω -
μάτης, που δουλέψατε μέσα στο Υπουργείο
Εξωτερικών σε μία κρίσιμη εποχή, ποια
είναι η πεποίθησή σας. Με ποια έννοια το
λέω: Όπως παρουσιάσατε προηγουμένως
τον Ιωαννίδη, Παπαδόπουλο και λοιπά, πώς
είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί, στρα -
τιωτικοί όντες –να πω ότι ήμουνα εγώ που
είμαι δικηγόρος, τέλος πάντων, εντάξει δεν
καταλαβαίνω από επιχειρήσεις, αλλά στρα -
τιωτικοί όντες και συνωμότες και πανέ -
ξυπνοι– πώς είναι δυνατόν να πίστευαν ότι οι
Τούρκοι δεν μπορούσαν να τους εκ βιάσουν;

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω ότι η απάντηση στο
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ερώτημά σας εκ της πείρας μου είναι ότι
αυτοί οι άνθρωποι ενόμιζαν ότι ζούσαν σε
ένα κόσμο κάπως δικό τους, με μια κλειστή
νοοτροπία, είχαν δημιουργήσει λογικά σχή -
ματα ότι «Εμείς θα κάνουμε αυτό το πρα -
ξικόπημα...».

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το είπατε
προηγουμένως και συμφωνώ απόλυτα μαζί
σας.

ΜΑΡΤΥΣ: «...ότι αυτό το πράγμα είναι μία
εσωτερική υπόθεση της Κύπρου. Αλλά-
ζουμε κάποιον και βάζουμε τον Σαμψών –ο
οποίος εν παρενθέσει, είχε ψυχή εγκλημα-
τία– αυτό, επομένως, είναι μία εσωτερική
υπόθεση».

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δέχομαι
αυτό που λέτε, όσον αφορά την Κύπρο.
Εκείνη την στιγμή όταν είχε εκτεθειμένη την
Σάμο, την Μυτιλήνη και τα άλλα τα νησιά
τα δικά μας, δεν φοβάται ότι μπορεί να μπει
μέσα και να τον εκβιάσει; Όπως είπατε
εσείς χαρακτηριστικά με ένα λόχο αλε -
ξιπτωτιστών να του πάρει την Σάμο και να
του πει «Ή φεύγεις από εκεί ή δεν φεύγω
εγώ από την Σάμο». Αυτό είναι δυνατόν να
μην του πέρασε από το κεφάλι;

ΜΑΡΤΥΣ: Θα τους πέρασε από το κεφάλι.
Διότι, αν θυμάσθε, στην προηγουμένη μου
κατάθεση είπα ότι με είχε καλέσει ο τότε
υπουργός Προεδρίας κύριος Κωνσταντίνος
Ράλλης, ο οποίος με ρώτησε μερικά
πράγμα τα ενώπιον ενός ανωτέρου αξιω -
ματικού της Αεροπορίας –σμηνάρχου νο μί -
ζω– και του είπα ότι θα ήταν πα ρα φροσύνη
μία αναμέτρηση με την Τουρκία, εφόσον
έχουμε όλα τα παράλια προς την Τουρκία,
νησιά τα οποία ήσαν εντελώς απροστά -
τευτα. Δεν είναι δυνατόν να υποθέσω ότι
αυτοί ως στρατιωτικοί δεν είχαν αυτό υπ’
όψιν τους.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε γιατί
το έκαναν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Το παρέβλεψαν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μόνο το

παρέβλεψαν;
ΜΑΡΤΥΣ: Το παρέβλεψαν νομίζοντας –

αυτό είναι μία λογική κατασκευή, την οποία

κάνω εγώ, δεν είσθε αναγκασμένος να την
δεχθείτε– ότι θα πουν στους Τούρκους –
κυρίως απέφευγαν να πουν στους Τούρ -
κους– ότι αυτό είναι μία εσωτερική υπό -
θεση της Ελλάδος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα.
Πέστε μου και το εξής: Εν τοιαύτη περι -
πτώσει ο Κίσινγκερ γιατί στέλνει το τηλε -
γράφημα, που σας ρώτησε ο κύριος
Λά σκαρης, στον Τάσκα και του λέει «Πρό -
σεχε να μην κάνουμε τίποτα»;

ΜΑΡΤΥΣ: Γιατί φοβείται μία ελληνο -
τουρκική εμπλοκή. Και η ελληνοτουρκική
αυτή εμπλοκή δεν μπορούσε παρά να ζη-
μιώσει την Συμμαχία του ΝΑΤΟ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εκείνη την
στιγμή έχει λάβει γνώση ο Ιωαννίδης αυτού
του πράγματος, ότι τον ζητάει ο Τάσκα; Ότι
τον ζητάει, δηλαδή, να συζητήσουν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ότι;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ότι ζητάει

ραντεβού από τον Ιωαννίδη για να κου -
βεντιάσουν. Σεις, όταν σας το είπε αυτό ο
Τάσκα, δεν το διαβιβάσατε περαιτέρω;

ΜΑΡΤΥΣ: Τι να διαβιβάσω; Εγώ ήμουνα εν
δυσμενεία τότε και παραιτημένος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή ο
Ιωαννίδης δεν έλαβε γνώση...

ΜΑΡΤΥΣ: Πολύ πιθανώς να έλαβε γνώση,
διότι ασφαλώς ο κύριος Τάσκα θα το διε -
μήνυσε στον Ιωαννίδη.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε, γιατί
προχώρησαν; Την κρίση σας θέλω.

ΜΑΡΤΥΣ: Την κρίση μου, ναι, στο γιατί
ήθελε να τον αποφύγει.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πείτε μου
γιατί προχώρησε στα εγχειρήματα;

ΜΑΡΤΥΣ: Έλαβε γνώση ότι ήθελε να τον
δει ο Τάσκα, αλλά δεν έλαβε γνώση του τι
ήθελε να του πει ο Τάσκα. Αυτό νομίζω εγώ,
τουλάχιστον.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και γιατί να
μην θέλει; Μπορείτε να μου πείτε;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό πρέπει να σας πω είναι
«απορία ψάλτου βηξ», είναι ένα ερώτημα το
οποίο έθετα και εγώ εις εαυτόν πολύ συχνά,
όταν ησχολούμην με αυτό το πράγμα.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρετε
γιατί το λέω; Διότι ήλθαν εδώ μάρτυρες,
κύριε μάρτυς, οι οποίοι μας είπαν ότι μετά,
όταν έγινε η αποβίβαση των Τούρκων στην
Κύπρο και έγινε ο «ΑΤΤΙΛΑΣ Ι», ο Ιωαννίδης
ηκούσθη να περιφέρεται και να ουρλιάζει
ότι «Με πούλησαν». Κατά την κρίση σας
ποιοι είναι αυτοί που τον πούλησαν;

ΜΑΡΤΥΣ: Το έχω ακούσει και εγώ. Έχω
ακούσει μία εκδοχή ότι όχι «Μας πού -
λησαν», αλλά «Μας πρόδωσαν». Και λέ -
γεται ότι υπάρχουν διάφορες εκδοχές ότι
αυτό το είπε στο πολιτικό γραφείο του κυ-
ρίου Γκιζίκη. Άλλη εκδοχή είναι ότι το είπε
αυτό, όταν ήλθε ο κύριος Σίσκο εδώ πέρα.
Τρίτη εκδοχή ότι το είπε στο Πεντά γωνο. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Το ερώ -
τη μα είναι ποιοι τον πούλησαν.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ρωτάω
ποιοι, κατά την κρίση σας, είναι αυτοί που
τον πούλησαν.

ΜΑΡΤΥΣ: Κατά την κρίση μου, νομίζω ότι
εκείνοι που τον πούλησαν –τουλάχιστον από
όσα μπορώ εγώ να ερμηνεύσω– ήσαν οι τρεις
Αρχηγοί των τριών Όπλων, οι οποίοι πήγαν
και του είπαν ότι «Εμείς πόλεμο με την Τουρ-
κία δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε».

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πέστε μου,
αυτό το πράγμα δεν του το είχαν πει προ -
ηγουμένως, ότι δεν είναι έτοιμοι; Δηλαδή
εσείς αποκλείετε ο Ιωαννίδης να εννοούσε
ότι τον πούλησε το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι, οι
Εγγλέζοι, δεν ξέρω ποιοι;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το αποκλείω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μου κάνει

εντύπωση, κύριε μάρτυς, το εξής: Όντας
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξω -
τερικών με την πείρα την τεράστια την
οποία έχετε, πώς είναι δυνατόν να μη μπο-
ρείτε να δώσετε μία απάντηση σε αυτό το
θέμα, εάν ο Ιωαννίδης και η χούντα είχαν
διαβεβαίωση από ξένο παράγοντα ότι οι
Τούρκοι δεν θα κινηθούν;

ΜΑΡΤΥΣ: Μα αυτή η διαβεβαίωση θα είχε
δοθεί κατά εντελώς μυστικό τρόπο και όχι
βεβαίως από επίσημη πηγή, όπως ήταν ο
Τάσκα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μην ξε-
χνάμε ότι το διπλωματικό σώμα έχει τις
πηγές του, μπορεί να γνωρίζει, έχει επαφές.

ΜΑΡΤΥΣ: Δυστυχώς, όμως, του διαφεύ -
γουν και πάρα πολλά. Πολύ συχνά ένας
πρεσβευτής μαθαίνει μία πληροφορία ένα
μήνα ή μία βδομάδα μετά.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έστω. Ό -
μως, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Δεν μά-
θατε τίποτα;

ΜΑΡΤΥΣ: Τέτοια πληροφορία δεν είχαμε,
γιατί, όπως σας είπα, τέτοια διαβήματα και
διαβεβαιώσεις γίνονται κατά τον μυστι -
κότερο τρόπο και όχι κατά επίσημο τρόπο.
Δηλαδή δεν πάει να ανακοινώσει ο πρεσ -
βευτής μιας χώρας στην κυβέρνηση μιας
άλλης χώρας ότι «Θα κάνω αυτό ή θα κάνω
εκείνο».

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και έρχομαι
και ρωτάω το εξής: Πώς εξηγείτε το γεγο -
νός ότι ο πρεσβευτής των ΗΠΑ, που έρχεται
να σας επισκεφθεί, για να σας πει για το τη-
λεγράφημα του Κίσινγκερ, ζήτησε τη μεσο-
λάβησή σας να τον δεχθεί ο Ιωαννίδης;
Γιατί ήρθε σε σας;

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ πήγαινα και τον έβλεπα τα-
κτικότατα τον κύριο Τάσκα. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επισήμως
τον επισκεπτόσασταν;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι επισήμως. Ως Γενικός Γραμ-
ματέας, εν γνώσει της χούντας μάλι στα,
συνέ τρωγα και με τον πρεσβευτή της Γερ -
μανίας τακτικά στον Ψαρόπουλο ενώ πιον
του κοινού και των γκαρσονιών, οι οποίοι θα
ανέφεραν τα πράγματα, προσπα θώντας να
πείσω αυτούς τους δυο ανθρώ πους να επη-
ρεάσουν όσο δυνατόν τη χούντα και να
ελευθερώσει κάπως το κα θεστώς και πραγ-
ματικώς να αφήσει την εξουσία, για να την
παραχωρήσει στον πολι τικό κόσμο. Αυτή
ήταν μία μυστική εργασία.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σύμφωνοι
για αυτό. Εγώ εξακολουθώ να λέω ότι ο
Τάσκα έρχεται και σας λέει ότι «Έχω ένα
τηλεγράφημα από τον Κίσινγκερ να μην γί-
νουν αυτά τα πράγματα». Με ποια ιδιότη -
τα ήρθε σε σας; Του Γενικού Γραμματέα;

68 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»



69ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986

ΜΑΡΤΥΣ: Ενός φίλου έμπιστου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ήρθε στο

Υπουργείο και σας είπε αυτό το πράγμα;
ΜΑΡΤΥΣ: Μου το είπε στην πρεσβεία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ερωτώ λοι-

πόν: Εσείς δεν ρωτήσατε τον Τάσκα «Γιατί
ανακατεύεται ο Κίσινγκερ; Μήπως έχουμε
τίποτε εδώ;», αφού είχατε φιλικές σχέσεις
με τον κύριο Τάσκα;

ΜΑΡΤΥΣ: Ομολογώ ότι δεν είχα εκείνη τη
στιγμή εκείνη την ετοιμότητα να τον ρωτήσω
«Γιατί ο κύριος Κίσινγκερ τηλε γραφεί;».
Διότι ο κύριος Κίσινγκερ, κατά τους λόγους
του κυρίου Τάσκα, έλεγε στο τηλεγράφημά
του ότι η αμερικανική κυ βέρνηση έχει σα-
φείς πληροφορίες ότι κάτι ετοιμάζει το κα-
θεστώς Ιωαννίδη ενα ντίον της Κύπρου. Τι να
τον ρωτούσα λοιπόν; Από πού έχει αυτές τις
πληροφορίες; Όλοι το φοβόμαστε και όλοι
στο Υπουργείο Εξωτε ρικών είχαμε αρχίσει
έναν αγώνα, που στην προηγούμενή μου
κατάθεση ανέπτυξα, για να απαλύνουμε
κάπως την οξύτητα μεταξύ Μακαρίου και
Ιωαννίδη και Ανδρουτσο πούλου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε μάρ-
τυς, λυπάμαι αλλά νομίζω ότι αφήνετε ένα
κενό.

ΜΑΡΤΥΣ: Ομολογώ ότι υπάρχουν ορι -
σμένα ερωτήματα και για μένα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μου κάνει
εντύπωση το εξής: Εσείς από τη θέση σας
ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Εξωτερικών με την πείρα σας, διπλωμάτης
καριέρας, να μην προσπαθήσετε να ρωτή -
σετε τον Τάσκα τι συμβαίνει; Να πείτε «Τι
γίνεται εδώ πέρα; Τρελάθηκαν; Έχετε καμιά
επαφή μαζί του, δεν τον μαζεύετε;»

ΜΑΡΤΥΣ: Τι να τον ρωτήσουμε, όταν ξέ -
ρουμε ότι κάτι ετοιμάζει η χούντα;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλο αν
ετοιμάζει κάτι η χούντα. Αλλά εάν είχε επα-
φές η χούντα με τους Αμερικάνους, αυτό
ρωτάω.

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως, θα είχαν επαφές. Διότι
και η CIA έχει επαφές με όλα τα κόμματα
και με όλες τις παρατάξεις.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Συμφωνώ

με αυτό που λέτε, αλλά με μία προϋπόθεση:
Η CIA ανεπισήμως ή κατόπιν εντολής και
εν γνώσει του Κίσινγκερ;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό είναι ένα ερώτημα, το
οποίο θα έπρεπε να ερωτηθεί στην αμε -
ρικάνικη κυβέρνηση. Διότι νομίζω ότι κάθε
μεγάλη δύναμη έχει δύο παράλληλες υπη -
ρεσίες, τη μυστική και τη φανερή, οι οποίες
πολλές φορές συγκρούονται, μπορώ να πω.
Διότι, ενώ στη Σοβιετική Ένωση, στη
Μόσχα, μας εβεβαίωναν επισήμως στο
Υπουργείο Εξωτερικών ότι δεν πρόκειται να
γίνει εισβολή στη Τσεχοσλοβακία και τηλε-
φωνούσαμε όλοι στις κυβερνήσεις μας ότι
μετά την Μπρατισλάβα η εισβολή απεκλεί-
ετο –έφυγε ο αμερικανός πρεσ βευτής για
να παίξει γκόλφ στο Σαν Ρέμο, έφυγε ο γάλ-
λος πρεσβευτής για να ακούσει Βάγκνερ
στο Μπαϊρόιτ της Γερμανίας και έμειναν
δύο-τρεις άνθρωποι εκεί πέρα, εγώ πήγα
στο Κίεβο με τις κόρες μου– την επομένη
έγινε η εισβολή. Τί σημαίνει αυτό; Σημαίνει
ότι εμάς μας έλεγαν άλλα και άλλα έκαναν.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στην προ -
κειμένη περίπτωση το τηλεγράφημα του
Κίσινγκερ μήπως ήταν η διάψευση, όπως
λέτε, που έγινε από τη Μόσχα για την Ουγ-
γαρία ή την Τσεχοσλοβακία ή οπου δήποτε
αλλού, και υπήρχε η εντολή κάτω;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό είναι πιθανόν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το απο -

κλείε  τε;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν το αποκλείω. Δεν μπο -

ρώ να αποκλείσω τίποτε, διότι γίνονται
τόσα πολλά μυστικά στον κόσμο αυτό, που
φανερώνονται μετά, ώστε μένει κανείς
ενεός.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο
κύριος Παυλίδης έχει το λόγο.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Θα ήθελα να
σας ερωτήσω, αν κατά τη διάρκεια της θη -
τείας σας υπηρετούσαν αξιωματικοί στο
Υπουργείο των Εξωτερικών.

ΜΑΡΤΥΣ: Το Υπουργείο των Εξωτερικών,
κύριε βουλευτά, κατελήφθη από την
χούντα, διότι δεν μας είχαν εμπιστοσύνη.
Διότι δυστυχώς το Διπλωματικό Σώμα έχει



–κακώς, κατά τη γνώμη μου– τη φήμη ότι
είμαστε ανθέλληνες, ότι είμαστε ηττοπα -
θείς, διότι προτιμούμε τη διαπραγμάτευση
από τη σύγκρουση. Και αυτός είναι ο προ-
ορισμός του διπλωμάτου, να αποφεύγει τη
σύγκρουση μέσω της διαπραγμα τεύσεως.
Και δεν μας είχαν εμπιστοσύνη, διότι ίσως
ήμασταν μιας άλλης κοινωνικής νοοτρο-
πίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών κα τελήφθη
από τη χούντα, διότι είχαμε Γενικό Γραμμα-
τέα στρατιωτικό, τρεις συμβούλους που
είχαν γραφεία πολυτε λέστατα μέσα στο
Υπουργείο, και επομένως οι στρα τιωτικοί
επί πολύ καιρό ήλεγχαν το Υπουρ γείο Εξω-
τερικών, με μία παρένθεση, την παρένθεση
Πιπινέλη. Όταν ανέλαβε ο Πιπινέλης, στην
κρίση του … –δεν θυμάμαι τώρα πότε ακρι-
βώς ανέλαβε, αλλά μετά επήλθε ο θάνατός
του– δεν παρενέβησαν οι στρατιωτικοί στο
Υπουργείο Εξωτερικών.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Παρέμειναν οι
στρατιωτικοί στο Υπουργείο ή μετακι -
νήθησαν μετά την παρουσία του Πιπινέλη;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Πιπινέλης, όταν έγινε μέλος
της κυβερνήσεως, απέκλεισε την ανάμειξη
των στρατιωτικών στο Υπουργείο και επο-
μένως δεν ήλθαν. Όταν πέθανε ο Πιπινέλης
και τον διαδέχθηκε ο κύριος Ξανθόπουλος-
Παλαμάς, τότε ήλθαν. Είχαν έλθει μερικοί,
αλλά τότε πλαισιώθηκαν πραγματικώς.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρέσβη,
κατά την κρίσιμο περίοδο του πραξικοπή -
ματος –το εξάμηνο προ του πραξικοπή ματος
και ενόσω ήσασταν Γενικός Γραμ ματέας στο
Υπουργείο– μήπως ενθυ μείσθε πόσοι αξιω-
ματικοί υπηρετούσαν παρά τω Υπουργώ;

ΜΑΡΤΥΣ: Παρά τω υπουργώ Εξωτερικών;
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ναι.
ΜΑΡΤΥΣ: Κανείς.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ήταν σε χαμη-

λότερα κλιμάκια;
ΜΑΡΤΥΣ: Ούτε κατώτεροι.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Δεν υπήρχαν,

λοιπόν…
ΜΑΡΤΥΣ: Παρά τω υπουργώ, όχι. Υπήρχαν

ο κύριος Γιάνναρης, που ήταν Γενικός
Γραμ ματεύς…

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Αξιωματικός;
ΜΑΡΤΥΣ: Αξιωματικός. Υπήρχε ένας προ -

σωπάρχης, του οποίου λησμονώ το όνομα,
δύο σύμβουλοι που ήρχοντο δύο-τρεις
φορές την εβδομάδα στο Υπουργείο Εξω -
τερικών για να κάνουν ένα νέο οργανισμό
και δήθεν ηργάζοντο, αλλά μάλλον αργό -
μισθοι νομίζω πως ήσαν αυτοί οι δύο. Νο -
μίζω ότι αυτοί ήσαν οι κυριότεροι. Αλλά
παρά τω Υπουργώ, δεν υπήρχε κανένας.
Υπήρχε πάντοτε ένας διπλωμάτης.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Δηλαδή, ο Τετε -
νές δεν είχε κοντά του ανώτατο αξιωματικό,
αυτή τη διάρκεια.

ΜΑΡΤΥΣ: Είχε τον κύριο Κερκινό, που
όταν έφυγε ο Τετενές και έγινε ο κύριος Κυ-
πραίος, σχεδόν τον ανάγκασα –μπορώ να
πω– να παραμείνει ιδιαίτερος του κυρίου
Κυπραίου για να μπορέσουμε να έχουμε
πληροφορίες. Δεν το είπα στην προη -
γουμένη μου κατάθεση, αλλά στο Υπουρ -
γείο Εξωτερικών είχε δημιουργηθεί ένα
είδος δικτύου πέριξ εμού, ως Γενικού Γραμ-
ματέως. Ο κύριος Βασιλικός, πρέσβης
τότε, ήταν απεσπασμένος στο γραφείο του
κυρίου Γκιζίκη και μπορούσε επομένως με-
ρικά πράγματα να τα γνωρίζει και να έρχε-
ται να μου τα λέει. Ο κύριος Μεταξάς και ο
κύριος Τζούνης είχαν επαφές με το Γενικό
Επιτελείο αυτοί οι τρεις. Και ο κύριος Μα-
κρής επίσης. Όσο μπορούσαν να έχουν κά-
ποια πληροφορία για το τι ετοι μάζουν, ποια
είναι η σκέψη τους και η νοοτροπία τους,
έρχονταν και μου τα λέ γανε και βεβαίως
προσπαθούσαμε να βγάλουμε συμπερά-
σματα, τα οποία και πολλές φορές ήταν
λανθασμένα. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Την αποστολή
Χωραφά την ενθυμείσθε στην Κύπρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Ομολογώ ότι δεν την θυμούμαι.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Επομένως και

δεν την γνωρίζετε. Εκτός και αν την μάθατε
εκ των υστέρων.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν την γνωρίζω και καλό θα
ήταν ίσως ο κύριος Χωραφάς να κληθεί.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Για τον κύριο
Δούντα θα ήθελα να σας ρωτήσω.

70 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»



71ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986

ΜΑΡΤΥΣ: Ο κύριος Δούντας πήγε μετά το
πραξικόπημα.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Είχε υπηρετήσει
προηγουμένως ξανά στην Κύπρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν νομίζω. Ο κύριος Δούντας
είχε πάει στην Κύπρο τέλη Αυγούστου του
1974.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Από τη μακρά
σας θητεία στο Υπουργείο και την ενα -
σχόλησή σας με το Κυπριακό, η γενική σας
άποψη για τον Μακάριο ποια είναι στην
κρίσιμη αυτή περίοδο προ του πραξικο -
πήματος; Θέλετε την κρίση μου; Ότι είχε
καταλήξει στην απόφαση, που θα ήταν
προς το συμφέρον της γενικής κυπριακής
υπο θέσεως, να μην υπάρχει ελληνικός
στρα τός στην Κύπρο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό είναι δύσκολο να απα -
ντηθεί, δεδομένου ότι ο Αρχιεπίσκοπος είχε
κάπως υδραργυρική τη σκέψη. Πολλές
φορές άλλαζε άποψη από μήνα σε μήνα,
όπως τουλάχιστον τον έζησα εγώ. Ίσως να
δέχθηκε με ευχαρίστηση σε μία πρώτη
φάση την αποστολή της ενισχυμένης Με-
ραρχίας, αλλά είναι πιθανόν, όταν αντε -
λήφθη ότι θα γινόταν κατά κάποιο τρόπο
εξαρτώμενος από την ελληνική κυβέρνηση
λόγω της παρουσίας του ελληνικού στρα -
τού στην Κύπρο, αυτό το στοιχείο να του
δημιούργησε κάποια ανησυχία και κάποια
δυσανασχέτηση. Είναι πολύ πιθανό αυτό,
δεδομένου ότι ο Αρχιεπίσκοπος –όπως είχε
και το θράσος να το πει σε μένα– δεν είχε
ποτέ εμπιστοσύνη στις ελληνικές κυβερ -
νήσεις, οποιαδήποτε και αν ήταν, είτε
Καρα μανλής, είτε Παπανδρέου, είτε Παρα -
σκευόπουλος. Και μάλιστα εκαυχήθη μία
μέρα ότι ήρθε σε αντίθεση με όλες τις ελ -
ληνικές κυβερνήσεις. Αντί δηλαδή να θεω -
ρεί εαυτόν ως τμήμα του ελληνισμού, που
έπρεπε να υπακούει στο εθνικό κέντρο,
ήθελε εκείνος να υπαγορεύει τους όρους
και την πολιτική του εθνικού κέντρου από
την Κύπρο. Αυτή ήταν τουλάχιστον η γενική
εντύπωση που απεκόμισα από τη συνερ -
γασία μου με τον Μακάριο, και για αυτό δεν
αποκλείω ότι σε μία πρώτη φάση ανε -

κουφίσθη, διότι με την παρουσία της Με -
ραρχίας πίστευε και αυτός ότι γινόταν
άτρωτος η Κύπρος, αλλά σε μια δεύτερη
φάση, ίσως, ων πονηρός και αυτός να εσκέ-
φθη ότι «Εδώ γίνομαι και λίγο δούλος της
ελληνικής κυβερνήσεως», πράγμα που
ασφαλώς δεν ήθελε. Διότι, ας μη ξεχνούμε,
ότι ο Μακάριος, ως Αρχηγός ανεξαρτήτου
κράτους, ακολουθούσε πολλές φορές και
μία πολιτική που δεν συμβιβαζόταν με τα
ελληνικά συμφέροντα.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Μπορώ, λοιπόν,
να συμπεράνω ότι κατά την τελευταία πε-
ρίοδο προ του πραξικοπήματος, που δημι-
ουργήθηκε το θέμα ανακλήσεως ελλή νων
αξιωματικών με διάφορες αιτίες, βάσει
αυτής της κατ’ αρχήν σκέψεως ο Μακάριος
συνέβαλε ουσιαστικά στο να δημιουργηθεί
η εντύπωση ότι η απομάκρυνση των ελ -
ληνικών στρατευμάτων ή μέρος αυτών από
την Κύπρο, θα βοηθούσε το όλο Κυπριακό
Θέμα. Μπορώ να το συμπεράνω αυτό.

ΜΑΡΤΥΣ: Η απομάκρυνση των Ελληνικών
Δυνάμεων;

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ναι.
ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό δεν νομίζω ότι το επεδίωξε

ο Μακάριος. Ο Μακάριος επεδίωξε την
ανά κληση των περισσότερων, των 750
αξιωματικών, οι οποίοι ήταν εκεί, και την
παύση της υποστηρίξεως της ΕΟΚΑ Β΄ από
την κυβέρνηση. Η πρόταση την οποία είχε
κομίσει ο κύριος Λαγάκος, όταν εκλήθη
εδώ για να δημιουργήσει ένα κλίμα συ -
νεννοήσεως μεταξύ της κυβερνήσεως και
του Μακαρίου, ήταν, τουλάχιστον, να ικα -
νοποιηθεί το δεύτερο αίτημα του Μα -
καρίου, να παύσει δηλαδή η κυβέρνηση να
ευνοεί και να ενισχύει την ΕΟΚΑ Β΄, που
ήταν σαφώς αντιμακαριακή. Και όσον
αφορά στο θέμα των 750 αξιωματικών, να
ρυθμιστεί το θέμα κλιμακηδόν και να ικα-
νοποιηθεί ο Μακάριος με την υπόσχεση της
κυβερνήσεως ότι αυτοί οι 750 αξιω ματικοί
θα αντικαθίσταντο σιγά-σιγά, διότι είχαν
εκδηλωθεί φανερά εναντίον του Μα καρίου.
Αλλά δεν νομίζω ότι ο Μακάριος ήθελε να
απαλλαγεί από την παρουσία ελλήνων
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αξιωματικών. Ήθελε έλληνες αξιωματι-
κούς, οι οποίοι να μην είναι εμπο τισμένοι
από το πνεύμα το οποίο είχε επι μελώς καλ-
λιεργηθεί εκείνη την εποχή μετα ξύ των ελ-
λήνων αξιωματικών της Κύπ ρου, αλλά
βεβαίως λόγος ανακλήσεως της ΕΛΔΥΚ δεν
μπορούσε να γίνει. Διότι η ΕΛΔΥΚ ευρίσκετο
εκεί νομίμως και βάσει των συμφωνιών, οι
οποίες είχαν υπογραφεί.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Μία τελευταία
ερώτηση, κύριε Πρέσβη. Οι συνάδελφοί
σας άλλων κρατών, εκτός ΗΠΑ, διεβίβασαν
ανησυχίες των κυβερνήσεών των περί των
όσων εγένοντο στην Κύπρο; Διότι και αυτές
είχαν, ίσως, την πληροφορία ότι κάτι προ-
παρασκευάζεται. Είπατε προηγου μέ νως
πως κάτι συζητείτο, πως κάτι προπα ρα -
σκευάζεται για την Κύπρο.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Πρέσβεις άλλων

χωρών, πέραν των ΗΠΑ, σας διεβίβασαν
ανησυχία των κυβερνήσεών τους;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο πρεσβευτής της Γαλλίας με
είχε ρωτήσει επανειλημμένως αν ανησυ -
χούσα, και του είχα πει ότι «Ανησυχώ πάρα
πολύ». Ο πρεσβευτής της Ολλανδίας, ο
οποίος ήταν άκρως αντιχουντικός εκείνη
την εποχή, με ρώτησε: «Γιατί παραμένετε
στη θέση σας;». Και του απάντησα ότι «Πα-
ραμένω στη θέση μου, διότι προσπαθώ να
σώσω εκείνα τα οποία μπορούν να σω-
θούν». Ο πρεσβευτής της Ιταλίας επί σης.
Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις ήταν αυτοί, οι
οποίοι μου ανακοίνωσαν τις ανησυχίες
τους. Μπορεί και άλλοι πρεσβευτές να
είχαν ανησυχίες, αλλά τις κρατούσαν για
τον εαυτό τους ή τις ανακοίνωναν στις κυ-
βερνήσεις τους.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Τίποτε άλλο,
κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο
κύριος Παπαστεφανάκης έχει το λόγο.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Κύριε
μάρτυς, δύο ερωτήσεις θα ήθελα να σας
υποβάλω. Η πρώτη είναι, αν έχετε άλλη
ιθαγένεια πλην της ελληνικής.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Και η
δεύτερη ερώτηση είναι σχετικά με εκείνο το
οποίο είπατε προ ολίγου, ότι η CIA έχει επα-
φές με όλα τα κόμματα και με όλες τις κυ-
βερνήσεις. Έχω μία απορία να μου πείτε,
έχει επαφές, δηλαδή, και με κομμουνιστικά
κόμματα;

ΜΑΡΤΥΣ: Ασφαλώς τις έχει, υπό κάποιο
πρόσχημα.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Ευχαρι -
στώ, τίποτε άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο
κύριος Περάκης έχει το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς, με όσα
μας είπατε την περασμένη ημέρα της εξε-
τάσεώς σας και με τα σημερινά, εγώ είχα
την εντύπωση πως πρέπει να κλείσουμε το
Φάκελο, τελείωσε η δουλειά μας. Πρώτον,
διότι με όσα είπατε, οι μεν χουντικοί ενήρ-
γησαν εξ ευηθείας – να χρησιμο ποιήσω
αυτό τον αρχαιοπρεπή όρο. Άρα, λοιπόν, τι
να ασχολούμαστε; Και δεύτερον, αφού
παύσουμε να ασχολούμαστε με αυτούς, να
στείλουμε και μία επιστολή σαν επιτροπή
στον κύριο Κίσινγκερ και στον κύριο
Τάσκα, γιατί, απ’ ό,τι φαίνεται από την κα-
τάθεσή σας και απ’ ό,τι επιβε βαιώνετε με
έμφαση σήμερα, είναι οι μόνοι άνθρωποι οι
οποίοι έδειξαν πατριωτισμό την εποχή
εκείνη υπέρ της Ελλάδας. Και επειδή
σπεύδω να πω ότι εγώ δεν υιοθετώ αυτά,
κύριε μάρτυς. Με όλο το σεβασμό και στο
αξίωμα που είχατε, θέλω να μου πείτε: την
αφέλεια της χούντας την στηρίζετε; Και
πλανάται εδώ μέσα –κατά κύριο λόγο– ότι
βρήκατε ένα χάρτη που, όπως είπατε την
περασμένη φορά, έγραφε «Προς Κωνστα -
ντινούπολη»; Σήμερα προσθέσατε ότι
έγραφε «Για Μακεδονία και Βόρειο Ή -
πειρο», αν κατάλαβα καλά. Και με βάση
αυτό το ντοκουμέντο που πλανάται ανά -
μεσά μας, πρέπει όλοι να οδηγηθούμε στο
συμπέρασμα ότι αυτοί ήταν αφελείς άν -
θρωποι. Αλλά, κύριε μάρτυς, τι ντο κουμέντο
είναι αυτό που έχει σχέση με την ηγεσία και
το επικαλείσθε εδώ μέσα; Για να ξέρουμε και
εμείς πώς να αξιολογούμε. Είδατε ένα χάρτη.
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Πού τον βρήκατε, επι τέλους, αυτόν τον
χάρτη; Ποιος τον είχε φτιάξει; Κανένας λο-
χίας; Ο Ιωαννίδης τον είχε φτιάξει; Τι είναι
αυτός ο περίφημος χάρτης, που μας λέτε
εδώ μέσα και με βάση αυτόν στηρίζετε ότι
ήταν αφελέστατοι άνθρωποι και πήγαν εκεί,
στην Κύπρο, να κάνουν την «Μεγάλη Ελ -
λάδα»; Πού το στηρίζετε; Για πέστε μας πε-
ρισσότερα πά νω σε αυτό.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, είναι πασίγνω -
στο ότι η χούντα απετελείτο από ανθρώ -
πους, οι οποίοι απεδείχθησαν ανίκανοι και
στον στρατιωτικό τομέα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς, αυτά
είναι διδάγματα της κοινής πείρας και όλοι
λίγο-πολύ κάτι ξέρουμε. Εγώ θέλω να μου
πείτε για τον συγκεκριμένο χάρτη, γιατί
αυτό είναι το κυρίαρχο ντοκουμέντο στο
οποίο στηρίξατε ότι ήταν αφελείς οι άνθρω-
ποι. Πάνω σ’ αυτό θέλω να μου πείτε. Έχετε
αυτόν τον χάρτη; Τον κρατήσατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Θέλετε να τον κατα -
θέσω στην επιτροπή; Σας είπα ότι τον πήρα
σπίτι μου και τον έχω ως ενθύμιο. Θέλετε
να σας τον φέρω;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Τι προέλευση έχει
αυτός; Ποιος τον έφτιαξε; Ξέρετε ποιος τον
έφτιαξε;

ΜΑΡΤΥΣ: Για να σας εικονίσω, κύριε βου -
λευτά, την ατμόσφαιρα, η οποία υπήρχε σε
ορισμένους κύκλους τότε στην Ελλάδα,
δεν έκανα τίποτα άλλο, παρά να σας πω ότι
όταν έκανα την επιθεώρησή μου ως Γενικός
Γραμματεύς του Υπουργείου Εξωτερικών,
μετά την πτώση της χούντας, πήγα στο
κρυπτογραφικό και βρήκα αυτόν τον
χάρτη, τον οποίο τα παιδιά του κρυπτο -
γραφικού είχαν κρεμασμένο στον τοίχο.
Διέταξα να τον κατεβάσουν και να μου τον
δώσουν. Αυτός ο χάρτης ανέφερε όλη τη
Βόρειο Ήπειρο δική τους, την Γιουγκο -
σλαβία δική τους…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Το είπατε αυτό, κύριε
μάρτυς, αλλά ποιος ήταν ο καλλιτέχνης,
που είχε φτιάξει τον χάρτη; Αυτό ρωτώ εγώ.
Ήταν από τα πρώτα κλιμάκια ή ήταν από
τα παιδιά εκεί μέσα;

ΜΑΡΤΥΣ: Από τα παιδιά ήταν, κύριε βου -
λευτά.

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κύ ριε Πρό -
εδρε, έτσι όπως γίνεται η συζήτηση, δεν
μπορούμε να καταλάβουμε τις απαντήσεις
του μάρτυρα. Εμείς δεν παρακολουθούμε
τη συζήτηση από την αρχή και εάν ο κύριος
συνάδελφος διακόπτει συνεχώς τον μάρ -
τυρα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις
απαντήσεις του.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Με
αυτόν τον τρόπο που γίνεται η συζήτηση,
δεν μπορούν να κρατηθούν ούτε πρακτικά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Είπατε, κύριε μάρτυς,
ότι τα παιδιά ήσαν που έφτιαξαν τον χάρτη.
Άρα, λοιπόν, δεν μπορούμε να συνάγουμε,
αφού τα παιδιά ήσαν που έφτιαξαν το
χάρτη, ότι ο Μπονάνος, ο Ιωαννίδης και ο
κόσμος όλος ήσαν αφελείς και πήγαιναν
στην Κωνσταντινούπολη.

ΜΑΡΤΥΣ: Μα, νομίζετε ότι τα παιδιά το
βγάλαν από το μυαλό τους; Από κάπου το
ακούσανε. Κάποια τηλεγραφήματα είδαν.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οι κρυπτο -
γράφοι του Υπουργείου Εξωτερικών είχαν
αντικατασταθεί με στρατιωτικούς;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Άρα, ήταν υπάλ λη -

λοι. Διευκολύνει ο κύριος συνάδελφος με
την ερώτηση. Δεν ήταν στρατιωτικοί. Πάει
αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κύριε μάρτυρα,
μπορεί να είναι χαρακτηριστικό αυτό για
ένα σύγγραμμα, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο
σας αν το αναφέρετε. Πράγματι είναι νό-
στιμο, αλλά δεν μπορούμε πάνω σ’ αυτό να
στηρίξουμε οξυδέρκεια…

ΜΑΡΤΥΣ: Με συγχωρείτε, αλλά διαμαρ -
τύρομαι, γιατί λέτε ότι θέλω να παρα -
πλανήσω την Επιτροπή. Και παρακαλώ,
κύριε Πρόεδρε, να γραφεί αυτό στα Πρα -
κτικά. Δεν θέλω να παραπλανήσω κανέ-
ναν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Όλα θα γραφτούν
στα Πρακτικά.

ΜΑΡΤΥΣ: Ισχυρίζομαι ότι, εφ’ όσον και στο
Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο εμάχετο
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εναντίον της χούντας και υπέρ του Μα -
καρίου, υπήρχαν μερικοί νέοι άνθρωποι οι
οποίοι είχαν την νοοτροπία αυτή της «Με -
γάλης Ελλάδος», αυτό δείχνει ότι υπήρχαν
άλλοι κύκλοι πολύ σοβαρότεροι και πολύ
περισσότερο έχοντες εξουσία, οι οποίοι
είχαν τα ίδια μυαλά. Δεν ήθελα να πω τί-
ποτα άλλο. Και σας παρακαλώ να ανα -
καλέσετε αυτά τα οποία λέτε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Όχι, δεν ανακαλώ τί-
ποτα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, κύριε
Πρόεδρε; Και εσείς να είσθε, κύριε μάρτυς,
προσεκτικότερος και στην κατάθεσή σας
και στο πώς μιλάτε προς εμένα.

ΜΑΡΤΥΣ: Ούτε προσεκτικότερος θα είμαι,
ούτε…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Να είσθε προσε κτι -
κότερος.

ΜΑΡΤΥΣ: Έχω δώσει όρκο επί του Ευαγ -
γελίου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Να είσθε προσεκτι -
κότερος, γιατί εγώ δεν είπα, κατ’ αρχήν, ότι
παραπλανήσατε την Επιτροπή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κύριοι συνάδελφοι, το Προεδρείο θα προ -
στατεύσει το κύρος της Επιτροπής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Θα έλθω στο δεύτερο
ερώτημα.

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κύριε
Πρόεδρε, θα υποβάλω και εγώ μία παρά -
κληση. Έχουμε μία ερώτηση δική μας και
μία απάντηση του μάρτυρα. Δεν έχουμε πα-
ρακολουθήσει από την αρχή τη συζή τηση
και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λέει
τώρα ο μάρτυρας, αν διακόπτεται συνε χώς.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Έχετε δίκιο, κύριε συ-
νάδελφε. Το κάνω γιατί θέλω…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κύριε Παπακωνσταντίνου, έκανα μία πα -
ρέμβαση, ότι δεν μπορεί με αυτόν τον
τρόπο να τηρηθούν Πρακτικά. Δεν θα βγει
τελικά τίποτα στα Πρακτικά από αυτή την
συνομιλία. Και θα έχουν δίκιο οι πρα -
κτικογράφοι.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρό -
εδρε, δεν είναι απαραίτητο εμείς, ως ανα-
κριταί, να συμφωνούμε με τον μάρτυρα και

να διαμαρτυρόμαστε αν δεν συμφω νούμε.
Ο μάρτυς καταθέτει ενόρκως.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι έχει λυθεί
αυτό το θέμα. Οι ερωτήσεις έχουν κάποιες
απαντήσεις. Είτε μας αρέσουν, είτε δεν μας
αρέσουν, αυτές είναι.

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κύριε Πρό -
εδρε, μας ενδιαφέρει τι θα πει ο μάρ τυς. Δεν
μπορεί να διακόπτεται συνεχώς.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Έκανα παρέμβαση, κύριε συνάδελφε, και
νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ξαναπαρέμβω.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Για την οικονομία του
χρόνου, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κύριε συνάδελφε, δεν μπορούν να κρα -
τηθούν Πρακτικά. Όταν τα διαβάσετε θα
δείτε ότι άλλα θα γράφουν οι άνθρωποι και
με το δίκιο τους. Κάνετε την ερώτηση και
περιμένετε την απάντηση. Μας αρέσει ή
δεν μας αρέσει, η απάντηση αυτή θα είναι.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Έρχομαι στο δεύτερο
ερώτημα, κύριε μάρτυρα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρό -
εδρε, παρακαλώ το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κύριε Παγορόπουλε, δεν μπορώ να παρα -
κολουθήσω έτσι την διαδικασία.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρό -
εδρε, ήθελα να πω το εξής: Πολύ σωστά κά-
νατε την παρατήρησή σας, αλλά και ο
κύριος μάρτυς ξεχνάει ότι είναι μάρτυς και
δεν μπορεί να απευθύνεται στην Επιτροπή
και να λέγει «Ανακαλέστε».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Αυτό θα το φροντίσει το Προεδρείο, κύριε
συνάδελφε. Μην υποκαθιστάτε το Προ -
εδρείο. Να τελειώσει το θέμα και θα γίνουν
οι σχετικές παρατηρήσεις στον κύριο μάρ -
τυρα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν νομί -
ζει ότι προσεβλήθη μπορεί να το πει.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Και έρχομαι στο δεύ-
τερο ερώτημα, κύριε μάρτυρα. Είπατε ότι ο
κύριος Τάσκα σας ενεπιστεύθη…

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν με επεσκέφθη.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Σας ενεπιστεύθη το
μέγα αυτό μυστικό. Και τεκμαίρω ότι θα εί-
σαστε ο μόνος Έλληνας που το ακούσατε.
Εγώ δεν θέλω να κάνω τον ήρωα εκ των
υστέρων –και να πω για τον εαυτό μου και
για τη σχέση μου με την ΕΣΑ και πώς την
είχα επισκεφθεί εγώ την εποχή εκείνη–
αλλά πιστεύω με αυτές εδώ τις συνθήκες
και οι 25 άνθρωποι που είμαστε εδώ μέσα,
μη εξαιρουμένων των γραμματέων, όλων
των υπαλλήλων, εάν άκουγαν ένα τέτοιο
μεγάλο μυστικό θα έκαναν αυτό που δεν
έκανε ο Τάσκα, να πάρουν ένα ταξί και να
πάνε στην ΕΣΑ και να πουν: «Τι κάνετε; Θα
μας κατασπαράξουν οι Τούρκοι». Εσείς τι
κάνατε; Και γιατί δεν κάνατε αυτό που
έπρεπε να κάνετε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, εγώ δεν είχα
καμία ιδιότητα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Δεν είσαστε έλληνας
πολίτης;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο κύριος Τάσκα δεν ενεπι -
στεύθη μόνο σε εμένα αυτό το πράγμα. Το
ενεπιστεύθη και σε πολιτικούς, οι οποίοι
είχαν πολύ μεγαλύτερο κύρος από εμένα.
Το ενεπιστεύθη μεταξύ άλλων –το ξέρω–
στον κύριο Αβέρωφ, ο οποίος κύριος Αβέ -
ρωφ του είπε τα ίδια, τα οποία του είπα και
εγώ: «Γιατί δεν πάτε μόνος σας με τον σω -
ματοφύλακά σας να μπείτε στον Ιωαννίδη
και να τα πείτε;». Εάν εμείς πηγαίναμε και
λέγαμε στον κύριο Ανδρουτσόπουλο ή στον
κύριο Ιωαννίδη –τον οποίο εζήτησα δύο
φορές να δω και δεν με εδέχθη– και του λέ-
γαμε «Ξέρετε ότι ο κύριος Τάσκα έλαβε τη-
λεγραφήματα από την Ουάσιγκτον για
αυτό και αυτό», θα μας έλεγαν: «Άκουσε
παιδί μου, πήγαινε να κόψεις ξύλα. Εμείς ξέ-
ρουμε καλύτερα από εσένα. Διότι αυτά
είναι παραπλανητικά που έρχεσαι να μας
πεις, και έρχεσαι να μας εκφοβίσεις».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Πώς ξέρετε εσείς ότι
ο κύριος Τάσκα το είπε στον κύριο Αβέ ρωφ;

ΜΑΡΤΥΣ: Μου το έχει πει ο ίδιος. Και εάν
θέλετε, καλέστε τον.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Άρα θα ερωτηθεί και
ο κύριος Αβέρωφ επί του θέματος αυτού, ο

οποίος το έμαθε και εκείνος.
ΜΑΡΤΥΣ: Ο κύριος Αβέρωφ με διαβε -

βαίωσε ότι το ήξερε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Τίποτε άλλο, κύριε

Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Κύριε μάρτυς, θα παρακαλέσω το εξής:
Είστε ένας άνθρωπος με τεράστια πείρα, δι-
πλωμάτης καριέρας. Ο κύριος συνά δελφος
έκανε εδώ γενικές τοποθετήσεις αρχικά,
πριν αρχίσει να υποβάλει τις ερω τήσεις, και
διετύπωσε τις απόψεις του σχετικά με το
κλίμα που έχετε δημιουρ γήσει με την κατά-
θεσή σας. Αυτό δεν πι στεύω ότι έπρεπε να
σας δώσει το δικαίωμα να κάνετε τις παρα-
τηρήσεις που κάνατε, και οξύνατε την κα-
τάσταση.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, λυπούμαι εάν
παρεσύρθην.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια άκρη
και έχουμε απαίτηση από ανθρώπους του
δικού σας επιπέδου να βοηθήσουν.

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Ήταν ορισμένες επισημάνσεις. Δεν είναι
δυνατόν να λέτε σε βουλευτή, μέλος της
Επιτροπής, να ανακαλέσει. Εάν πιστεύει το
Προεδρείο ότι έθιξε τον μάρτυρα, που είστε
μόνο μάρτυς, θα παρέμβει για να προτείνει
στον βουλευτή να ανακαλέσει. Θα παρα -
καλέσω στην πορεία της καταθέσεώς σας
να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν αυτό.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου
να εκφράσω την λύπη μου, διότι δεν α -
πευθύνθην προς εσάς. Και η λύπη μου είναι
τόσο βαθυτέρα, διότι από πείρα στους διε-
θνούς οργανισμούς ξέρω ότι πρέπει κανείς
να απευθύνεται στο Προεδρείο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Αυτό επισημαίνω.

ΜΑΡΤΥΣ: Επομένως, σας ζητώ συγγνώμη,
κύριε Πρόεδρε. Αλλά από της άλλης πλευ-
ράς όταν δημιουργείται δια μιας ερω τήσεως
μέλους της Επιτροπής η εντύπωση ότι ο μάρ-
τυς προσπαθεί να παραπλανήσει την Επι-
τροπή, αυτό νομίζω ότι είναι μία κατηγορία
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την οποία ο μάρτυς δεν μπορεί να δεχθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Κύριε μάρτυς, από την πείρα σας πρέπει να
γνωρίζετε ότι το Προεδρείο, εάν σας έθιξε
ο συνάδελφος, θα σας προστάτευε. Βια -
στήκατε να πάρετε μόνος σας το δίκιο σας.

ΜΑΡΤΥΣ: Για αυτό σας ζητώ συγνώμη,
διότι παρεφέρθην.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Παρακαλώ ο κύριος Παναγιωτόπουλος.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ: Πριν αρχίσει ο κύ-
ριος Παναγιωτόπουλος, δυο λέξεις κύριε
Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Ορίστε, κύριε Πετραλιά.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ: Δεν θέλουμε να
ακούσουμε τις απόψεις τις δικές μας. Θέ -
λουμε να ενημερωθούμε από τους μάρτυ -
ρες. Τα συμπεράσματα για το τι υποκρύπτει
ή υποθάλπτει ή ενδεχομένως εάν απήντησε
άσχημα ο μάρτυρας, είναι δικά μας και δική
μας η εκτίμηση. Εγώ δεν θέλω να ακούσω
τις απόψεις σας, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να
μάθω τι έγινε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Αυτό προσπαθούμε να βγάλουμε, κύριε συ-
νάδελφε.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ: Δεν είναι υπόθεση
να βγάλουμε τα σπασμένα. Και δικαιο -
λογημένα και εγώ αισθάνομαι πολύ περισ -
σότερα από ό,τι ο κύριος Περάκης. Αλλά
νομίζω, σαν νέος σήμερα εδώ, ότι δεν οδη-
γεί στην ουσία της συζητήσεως. Ο κύριος
μάρτυρας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και
εμείς μπορούμε να έχουμε τον ανάλογο σε-
βασμό ή όχι σεβασμό. Ή να τα δεχθούμε ή
να μην τα δεχθούμε αυτά που λέει. Είναι
δική μας πλέον εκτίμηση και όχι να καθό -
μαστε εδώ να δημιουργούμε εντυπώσεις.
Θέλω να προχωρούμε επί της ουσίας. Τις
εντυπώσεις του κυρίου Ντεντιδάκη ή άλ -
λων συναδέλφων τις ξέρουμε. Θέλω να
βγάλουμε συμπεράσματα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Αυτό προσπαθώ να κάνω. Έληξε το θέμα.
Παρακαλώ τον κύριο Παναγιωτόπουλο να
λάβει το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε
Πρέσ βη, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Εί-
πατε κάτι προχθές, απαντώντας σε μια
ερώτηση μακροσκελέστατη συναδέλφου.
Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, επί τη ευκαιρία,
που λύσαμε όλες αυτές τις διαφορές μας,
θα ήθελα να πω και το εξής: Δεν είναι δυ-
νατόν να λέει ο ερωτών προς μάρτυρα «Εγώ
θα σας πω το συλλογισμό μου και την ερώ-
τησή μου επί δύο ώρες και σεις θα μου
απαντήσετε με ένα «ναι» ή με ένα «όχι».
Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό δεν γίνεται
ούτε σε χούντες του χειροτέρου είδους.
Αυτό το «ναι» ή «όχι» αποκλείεται.O μάρ -
τυρας θα απαντάει με όσα λόγια θέλει και
όση ώρα θέλει. Περιορισμός εκ μέρους του
ερωτώντος είναι απαράδεκτος. Κύριε Πρέ-
σβη, ελέχθη προχθές –διότι τώρα, εκ των
υστέρων βεβαίως, έχουμε όλη την άνεση
όλοι μας να κρίνουμε τα πάντα– ότι εάν
μόλις έπεσε η χούντα αντικαθίστατο όλη η
ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και όλοι οι
ανώτατοι αξιωματικοί και όλοι οι χουντικοί,
τότε πιθανώς θα προλαβαίναμε ορισμένα
πράγματα στην Κύπρο. Η εξουσία η πολι-
τική που ανέλαβε τότε, είχε τις δυνά μεις
αυτές, ήταν δηλαδή η κρατούσα δύ ναμη τη
στιγμή εκείνη για να μπορέσει να κάνει με-
ταβολές, δίκην ιππότου του με σαίωνα;

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κύριε Πρό -
εδρε, με συγχωρείτε να κάνω μία δια κοπή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Ορίστε, κύριε Παπακωνσταντίνου.

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Θα πα -
ρακα λέσω και τον κύριο Παναγιωτόπουλο
και το Προεδρείο. Ατυχώς έχουμε μία σύ-
σκεψη από την οποία δεν μπορούμε να λεί-
ψουμε. Θα παρακαλέσω, επειδή δεν είχαμε
τη δυνατότητα να ρωτήσουμε τον κύριο
μάρτυρα να τον παρακαλέσουμε…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κύριε Παπακωνσταντίνου, είναι η δεύτερη
φορά που τον φέρνουμε.

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Το ξέρω,
κύριε Πρόεδρε. Τι να κάνουμε τώρα; Είναι
οι μέρες τέτοιες. Για αυτό θα παρακαλέσω,
και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και ο κύριος
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Μαρινίδης, διότι εμείς πρέπει να φύγουμε
τώρα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Μετά τον κύριο Παναγιωτόπουλο, νομίζω.

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Τέλος πά -
ντων είναι παράκληση, την οποία υπο -
βάλλουμε στο Προεδρείο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Θα παρακαλέσω τον κύριο Παναγιω τό -
πουλο να παραχωρήσει την θέση του και να
ρωτήσετε εσείς.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σας δίνω
τη σειρά μου, κύριε Παπακωνσταντίνου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Ρωτήστε τώρα, κύριε Παπακωνσταντίνου.

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Δεν μπο -
ρώ, κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή δεν
προλαβαίνω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να τον ξαναφέ-
ρουμε μόνο για σας. Λυπάμαι. Συνεχίστε,
κύριε Παναγιωτόπουλε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Επανα-
λαμβάνω την ερώτησή μου: η περίοδος
εκείνη Ιουλίου-Αυγούστου και Σεπτεμ-
βρίου και Οκτωβρίου και Νοεμβρίου και
μέχρι των Χριστουγέννων ήταν τέτοια,
ώστε να μπορεί κανείς να εκφέρει κρίσεις,
εάν βεβαίως είναι υπεύθυνος άνθρωπος,
περί του εάν μπορούσε να γίνει αυτό ή
εκείνο; Ήταν μία ρευστή κατάσταση; Τα
πάντα ήσαν υπό υποψία; Εσείς μας είπατε
προσωπικά ότι σας υπέδειξε ο κύριος Κα-
τσαδήμας να οπλοφορείτε, προκειμένου να
αντιμετωπίσετε ενδεχόμενο κίνδυνο;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι ο κύριος Κατσαδημας, ο
Σόλων Γκίκας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, με
συγχωρείτε, ο Σόλων Γκίκας. Θέλω να πω
με αυτό ότι εκείνο τον καιρό ήταν τα πάντα
εν διαλύσει; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ήσαν εν διαλύσει υπό την έν-
νοια ότι το Λεκανοπέδιο της Αττικής ε -
φρου  ρείτο από τα άρματα μάχης, όποια
ήσαν ακόμη πιστά εις την χούντα, ότι δεν
είχαν γίνει ακόμη μεταθέσεις αξιωματικών
της χούντας εις τις παραμεθόριες περιο-

χές, όπως έπρεπε να γίνει και έγινε αργότε-
ρα όταν αποχουντοποιήθηκε ο στρατός.
Και επίσης μπορώ να αναφέρω ότι ένας
αξιω ματικός του Ναυτικού, επειδή τυγχά-
νει να διδάσκω την ιστορία του Πελοπον -
νησιακού Πολέμου στη Σχολή Ναυτικού, με
εβε βαί ωσε ότι είχε αγκυροβολήσει το α ντι -
τορπιλικό του στο Μεγάλο Πεύκο, όπου
ήταν το στρατόπεδο των «Κοκκι νο σκού -
φηδων», των περίφημων αλε ξι πτω τιστών, κα-
τόπιν βέβαια εντολής του Καραμανλή, όταν
επέστρεψε, και έφυγε από εκεί μετά τις
εκλογές της 13ης Δε κεμβρίου. Αυτό εξηγεί
γιατί βιαζόταν ο Καραμανλής να κάνει τό-
σο πολύ τις εκλογές –παρόλο ότι μερικοί,
μεταξύ των οποίων και εγώ, του λέγαμε ότι
μπορούσε να τις αναβάλει για δύο-τρεις
εβδομάδες– γιατί ήξερε πως υπήρχε ακόμα
κίνδυνος να ανατραπεί ή τουλάχιστον να
δη μιουρ γηθούν τέτοιες συνθήκες στην Ελ -
λάδα, ώστε η χώρα μας να παρουσιάσει το
θέαμα ενός κράτους αναρχούμενου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μετεφέρθη
η πληροφορία εκείνες τις πρώτες ημέρες στο
Υπουργικό Συμβούλιο, αν το ξέρετε, ότι επί-
κειται η σύλληψη του Υπουργικού Συμβου-
λίου. Ο πρωθυπουργός εκοιμάτο πολλές
νύκτες εκτός της οικίας του, καθώς και πολ-
λοί Υπουργοί, εννοώ της πρώτης μεταχουν-
τικής κυβερνήσεως, γιατί αιωρείτο η φήμη
ότι οι χουντικοί μπορούσαν να κάνουν κά-
ποια ενέργεια. Θυμάστε τίποτε από αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Ομολογώ ότι δε θυμάμαι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η μόνη

συμπαγής τότε δύναμη, στον τόπο αυτό,
έστω και υπό την συμμοριακή της μορφή,
ήταν η χούντα. Υπήρχε τίποτε άλλο οργα-
νωμένο, εκτός από αυτούς τους αχρείους; 

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω όχι. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τίποτε

άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Ο

κύριος Δαμιανίδης έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρό -

εδρε, θα είμαι σύντομος. Πάντως δεν
α ντέχω στον πειρασμό, για αυτό θα κάνω
δύο-τρεις ερωτήσεις πολύ περιορισμένες
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στον κύριο μάρτυρα. Το λέω αυτό γιατί από
όσα άκουσα εδώ, αν και καινούργιος στην
Επιτροπή, μου δημιουργήθηκαν μερικά
ερωτήματα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο
μάρτυρα, η χούντα επεδίωκε την ένωση της
Κύπρου με την Ελλάδα με το γνωστό πρα -
ξικοπηματικό τρόπο. Όπως όλοι ξέρουμε η
Κύπρος από πλευράς αμυντικής κατάστα -
σης είχε φθάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο
κατά την περίοδο του Γεωργίου Πα παν δρέου.
Εν συνεχεία έχουμε την απο δυ νάμωση της
αμυντικής κατάστασης της Κύπρου. Πώς
εξηγείτε αυτό το φαι νόμενο, από την μία να
αποδυναμώνει την αμυντική ικανότητα της
Κύπρου η χούντα και από την άλλη να είναι
στις προθέσεις της και να επιδιώκει την
ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, που θα
γινόταν οπωσ δή ποτε με ένοπλο τρόπο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, αν δεν με α πα τά
η μνήμη μου, η ανάκληση της ε νι σχυ μένης
Μεραρχίας έγινε το 1967, δηλαδή μετά την
21η Απριλίου και μετά την συνά ντηση της
Κεσσάνης στην οποία κατεδείχθη σαφώς
στην χούντα ότι η Ένωση δεν πρό κειται να
γίνει, αν δε το θέλει η Τουρκία, όπως το είπε
κάποιος που δεν θυμάμαι το όνομά του,
στον κύριο Κόλλια. Εν συνεχεία η Τουρκία
τελεσιγραφικώς εζήτησε από τη χούντα να
αποσύρει την Μεραρχία και η χούντα
υπέκυψε. Νομίζω ότι εκείνο που έπαιξε
ρόλο, όχι στην ανάκληση, γιατί αυτή ήταν
καθαρά μία πράξη δειλίας ή έλλειψης
θάρρους, αλλά και από την άλλη πλευρά
υπάρχει άποψη ότι πάντοτε τα νησιά του
Αιγαίου ήσαν εύτρωτα. Έτσι λοιπόν όταν η
χούντα αποφάσισε να καθαρίσει τον Μα -
κάριο, εστηρίζετο επί αυτής της ακμής, της
εντελώς ασταθούς, ότι η Τουρκία θα εκ -
λάμβανε αυτό σαν μία εσωτερική υπόθεση
της Κύπρου. «Αλλάζουμε Πρόεδρο, τον
σκοτώνουμε, τον δολοφονούμε, αυτή είναι
δική μας δουλειά. Δεν ανακατευόμαστε στο
διεθνές καθεστώς της Κύπρου και δεν
ανακατευόμαστε και στα κρατούντα εν
Κύπρω, αλλάζουμε τον Πρόεδρο». Αυτή,
νομίζω, ήταν η νοοτροπία την οποία είχαν,
και η ελπίδα η οποία ήταν εντελώς α -

στήρικτη και φαύλη, διότι ξέραμε πολύ
καλά ότι οι Τούρκοι πρόφαση θα ανα -
ζητούσαν, εφόσον είχαν ετοιμάσει τα όσα
είχαν ετοιμάσει από το ’64, για να εισβάλουν
στην Κύπρο. Αυτό ήταν το μέγα σφάλμα
εκτιμήσεως που έκαναν, το οποίο εξελίχθη
σε έγκλημα και τραγωδία.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Δηλαδή, τελι -
κά η χούντα ήθελε την Ένωση της Κύπρου
με την Ελλάδα, ή να ξεπαστρέψει τον Μα -
κάριο; Γιατί από τα λεγόμενά σας βγαίνει
μάλλον ότι ήθελε να διώξει τον Μακάριο,
όχι να ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα.

ΜΑΡΤΥΣ: Και εν συνεχεία να την ενώσει,
διότι βγάζοντας τον Μακάριο από την μέση,
ο οποίος ήταν ανεξάρτητος, να το επι -
χειρήσει αυτό. Και ίσως θα θυμάστε ότι στη
Λευκωσία ο Σαμψών τις λίγες μέρες που
έμεινε Πρόεδρος, με διάγγελμά του είπε ότι
αυτά είναι εσωτερική υπόθεση της Κύπρου
και δεν έχει κανείς να κάνει καμία επέμ -
βαση.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Αρκετά. Ένα
δεύτερο που θέλω να ρωτήσω: η χούντα
ήταν δυνατόν να επιχειρήσει οποιαδήποτε
προσπάθεια, χωρίς να έχει την υλική στή -
ριξη κάποιας τρίτης δύναμης, κατά τη
γνώμη σας; Είναι δυνατόν, δηλαδή, αυτοί οι
άνθρωποι, όσο αφελείς και όσο επιπόλαιοι
και αν ήταν, να μην είχαν κάποια στήριξη
υλική;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν αποκλείω απολύτως καμία
πιθανότητα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Ένα δεύτερο
σημείο θα ήθελα να μου διευκρινίσετε και
τελειώνω, κύριε μάρτυς: Σε ανάλογη ερώ -
τηση συναδέλφου, «Γιατί μείνατε στο
Υπουργείο την περίοδο εκείνη ως Γενικός
Γραμματέας, αφού δεν συμφωνούσατε με
όλα αυτά που συνέβαιναν την εποχή
εκείνη», είχατε πει ότι πιστεύατε πως μπο -
ρεί να βοηθήσετε στο να περισωθεί κάτι. Τι
εννοείτε, δηλαδή, όταν λέτε «να περισω -
θεί»; Τι να περισωθεί; Οι δικές σας οι
δυ νάμεις μέχρι που μπορούσαν να φθά νουν,
ούτως ώστε να βοηθήσετε να περι σωθεί, να
γίνει τι;
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ΜΑΡΤΥΣ: Όταν είπα στον πρεσβευτή της
Ολλανδίας να περισωθεί κάτι, δεν μπο ρού -
σα να του πω ότι εγώ μένω στο Υπουργείο
για να εμποδίσω την χούντα να επιχειρήσει
κάτι εναντίον του Μακαρίου. Εγώ εκείνο, το
οποίο ήλπιζα τουλάχιστον, ήταν ότι θα
παρέσυρα κι άλλους τέσσερις συναδέλφους
και τον κύριο Τετενέ να πα ραι τηθούμε όλοι
μαζί, ώστε να δη μιουργηθεί ένα είδος, πώς
να σας πω, σοκ και στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Δυστυχώς, κα τόρθωσα να πα -
ρασύρω μόνο τον κύριο Τζούνη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Συγγνώμη.
Δεν συμφωνούσατε με την κατάσταση ε κεί -
νη, με την δικτατορία, με το πρα ξι κόπημα
που έγινε στην Ελλάδα; Με την Επταετία
δεν συμφωνούσατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ασφαλώς όχι. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Πώς εξηγείτε,

όμως, να σας διορίσουν Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου Εξωτερικών, αυτοί οι ίδιοι,
ενώ εσείς δεν συμφωνούσατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Το έθεσε ως όρο ο κύριος Τε -
τενές, όταν στη θέση …

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Εσείς πώς το
δεχθήκατε; Ο κύριος Τετενές καλά έκανε.
Εσείς πώς το δεχθήκατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ πώς το δέχθηκα; Διότι με
πίεσαν όλοι οι συνάδελφοί μου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ
πολύ. Είναι ικανοποιητικό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο
κύριος Φωτόπουλος έχει το λόγο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρέσβη,
διαδεχθήκατε στρατιωτικό στα καθήκοντα
του γενικού γραμματέα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Στα καθήκοντα του γενικού
γραμματέα διαδέχθηκα τον κύριο…, δεν
θυμάμαι το όνομα του. Θα ήθελα, κύριε
βουλευτά, να προσθέσω ότι ο θεσμός του
γενικού γραμματέως δεν υπήρχε στο Υ -
πουργείο Εξωτερικών. Τον δημιούργησε η
χούντα και τοποθέτησε τον κύριο Γιάνναρη.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η εντύπωσή σας
ποια ήταν, για το πώς επετέλεσε ο προη γού -
μενος γενικός γραμματεύς τα καθή κοντά του;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο προηγούμενος γενικός γραμ -

ματεύς ήταν βεβαίως, ας τον πούμε, ο
«δερβέναγας» στο Υπουργείο Εξωτερικών,
όσον αφορά κυρίως τις τοποθετήσεις και
την εν γένει λειτουργία του Υπουργείου
Εξωτερικών. Όσον αφορά την πολιτική,
νομίζω ότι δεν τον συνεβουλεύοντο πολύ η
κυβέρνηση, ας πούμε ο Παπαδόπουλος και
οι άλλοι. Και μάλιστα όταν έγινε το κίνημα
του Ιωαννίδη και αντικατεστάθη ο Παπα -
δόπουλος με τον Ανδρουτσόπουλο, ένα από
τα πρώτα αιτήματα του Ανδρουτσόπουλου
ήταν να φύγει ο κύριος Γιάνναρης για να
αντικατασταθεί με υπάλληλο γενικών θέ -
σεων. Όταν του ανεκοινώθη του κυρίου
Γιάνναρη –ομολογώ ότι ενώ νόμιζα ότι είναι
ένας άνθρωπος με σθένος και είχε ηγηθεί
και μονάδας αλεξιπτωτιστών– την ώρα που
του ανεκοινώθη, κατέρρευσε. Δεν ήμουν
παρών αλλά μου το είπε συνάδελφος. Γιατί
περίμενε ότι θα είχε και την εμπιστοσύνη
του Ιωαννίδη, αλλά ο Ιωαννίδης τον θεω -
ρούσε άνθρωπο του Παπαδοπούλου και
ήθελε να τον απομακρύνει.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Από τα γεγονότα
που επακολούθησαν και με τον τρόπο που
συγκροτήθηκε και εστάλη η Μεραρχία
στην Κύπρο, εμφανώς ή αφανώς, εν γνώσει
ή εν αγνοία των Τούρκων, έβλαψε ή ωφέ -
λησε, ή ερέθισε τα πνεύματα, ή ενόχλησε
τους Τούρκους;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είμαι σε θέση να σας απα -
ντήσω, κύριε βουλευτά, σαφώς. Αλλά έχω
την εντύπωση ότι η παρουσία ελλήνων
αξιωματικών εκεί εξήψε τα πνεύματα, τα
οποία υπέθαλπε και ο Γρίβας, ο οποίος
εστάλη στην Κύπρο για να σχηματίσει την
ΕΟΚΑ Β΄. Επομένως είχε πεδίο δράσεως ο
στρατηγός Γρίβας να εξάψει τα πνεύματα
εναντίον του Μακαρίου, ο οποίος εθεω -
ρείτο ανθενωτικός και ανεξαρτη σιακός.
Ίσως από αυτήν την πλευρά να έβλαψε η
παρουσία της Μεραρχίας. Αλλά αυτό δεν
είμαι σε θέση να σας το επιβεβαιώσω.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά την από βα -
ση πληροφορηθήκαμε ότι στο Ξε νο δοχείο
«Μεγάλη Βρετάννια» ήταν το παράρτημα
του Υπουργείου Εξωτερικών και ελαμ -



βάνοντο αποφάσεις από τους διάφορους
κρατούντες τότε, μεταξύ των οποίων συμ -
μετείχαν και στρατιωτικοί, όπως ο κύριος
Αραπάκης και άλλοι. Συμμετείχατε εσείς
σε αυτές τις συσκέψεις;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μετέβην ποτέ στο Ξενο -
δοχείο «Μεγάλη Βρετάννια» και δεν πήρα
μέρος σε συσκέψεις αυτού του είδους.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ: Κάπου αλλού τους
είδατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Πουθενά. Τον κύριο Αραπάκη,
τον κύριο Μπονάνο και τον Αρχηγό της
Αεροπορίας, το βράδυ της 20ής Ιουλίου,
όταν άρχισε να καταρρέει η χούντα, εγώ ο
οποίος είχα ήδη παραιτηθεί, πήγα στο
Υπουργείο Εξωτερικών όπου υπήρχε διά -
λυση πλήρης –γιατί η κυβέρνηση δεν είχε
παραιτηθεί, διελύθη απλώς και δεν ήξερε
κανείς πού θα τους βρει– εισέβαλα στο
γραφείο του κυρίου Γκιζίκη, όπου συνή -
ντησα για πρώτη φορά τον κύριο Αραπάκη,
τον κύριο Μπονάνο και τους άλλους. Εισέ -
βαλα δε για έναν λόγο, που το γνωρίζουν
πολλοί συνάδελφοι και ζήτησα από τον
Γκιζίκη εξουσιοδότηση να τηλεφωνήσω
στον Κίσινγκερ και να του ζητήσω την
παρέμβασή του, για την παρεμπόδιση της
εισβολής στην Κύπρο. Και μου την έδωσε.
Ευτυχώς εκείνο το βράδυ έτυχε να συ -
ναντήσω τον συνάδελφό μου Μπίτσιο, που
ήταν πάρα πολύ συνδεδεμένος με τον τότε
Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κύριο
Βαλντχάιμ, και πήγαμε εμείς οι δύο, που δεν
αντιπροσωπεύαμε τίποτα, με μία απλή
προφορική εξουσιοδότηση Γκιζίκη. Σχεδόν
κωμικά πράγματα, κύριε βουλευτά, αλλά
σε τέτοιες περιστάσεις κάνει κανείς ό,τι
μπορεί. Να τηλεφωνώ στον Κίσινγκερ και
να του λέω ότι, αν δεν παρέμβει η Αμερική,
η Ελλάς αποκτά ελευθερία δράσεως, δη -
λαδή φούμαρα κατ’ ουσία, ο δε Μπίτσιος
να τηλεφωνά στον κύριο Βαλντχάιμ επικα -
λούμενος την παλιά του φιλία για να
συ γκα λέσει αμέσως το Συμβούλιο Ασφα -
λείας αυτοβούλως, όπως είχε το δικαίωμα,
για να λάβει κάποια απόφαση. Αυτά ήσαν
βεβαίως σπασμωδικά εντελώς και της

τελευταίας στιγμής και είναι περιττό μά -
λιστα να γραφτούν και στα Πρακτικά, διότι
δεν έχουν καμία σημασία.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: Μήπως
θα χρειαζόταν να μας πείτε τι σας είπε ο
Κίσινγκερ, όταν τον πήρατε στο τηλέφωνο
και του είπατε αυτά που είπατε;

ΜΑΡΤΥΣ:Ο Κίσινγκερ με ρώτησε ποιος
είμαι. Του είπα ότι είμαι ο Γενικός Γραμ -
ματεύς του Υπουργείου Εξωτερικών –ψέμα
διότι είχα παραιτηθεί και δεν ήμουν τίποτα
εκείνη την ώρα– του είπα ότι «Η κατά -
σταση είναι τέτοια ώστε αν δεν παρέμβετε,
η Ελλάς αναλαμβάνει ελευθερία δρά -
σεως». Η απάντηση του κυρίου Κίσινγκερ
είναι ότι «Η Αμερική παρακολουθεί την
κατάσταση εκ του σύνεγγυς και ότι θα
κάνει ό,τι μπορεί για να κατευνάσει την
κατάσταση». Ξέρετε από αυτές τις απα -
ντήσεις, οι οποίες λένε πολλά και δε λένε
τίποτα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο
κύριος Τσιγαρίδας έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Κύριε μάρ τυς,
μήπως έχετε υπ’ όψιν σας, το κα λο καίρι του
’71 έγινε κάποια σύσκεψη – συ νάντηση στη
Λισσαβώνα, με τον υπουρ γό Εξωτερικών
της χούντας και με τον ομόλογό του της
Τουρκίας;

ΜΑΡΤΥΣ: «Η Συνωμοσία της Λισσα -
βώνος», όπως την ονόμασαν οι Κύπριοι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Σε αυτή,
λοιπόν, τη «Συνωμοσία της Λισσαβώνας»,
από αυτή τη θέση που κατείχατε σεις,
μήπως μπορείτε να μας πληροφορήσετε
ποιο ήταν το περιεχόμενο, τι ελέχθη σε
αυτή τη «Συνωμοσία», όπως λέτε κι σεις,
«της Λισσαβώνος»;

ΜΑΡΤΥΣ: Από το ’68 έως το ’72 ήμουν
Πρεσβευτής στη Μόσχα και επομένως δεν
έχω εκ πρώτης πηγής πληροφορίες. Αλλά
από ό,τι μου έχει πει ο κύριος Παλαμάς και
από τους φακέλους, τους οποίους μελέ τησα
μετά, προέκυπτε ότι είχαν συμφω νήσει τότε
με τον Τούρκο ομόλογό του, να δη -
μιουργήσουν τις λεγόμενες «ενισχυμένες
διακοινοτικές συνομιλίες». Και όταν λέμε
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«ενισχυμένες» εσήμαινε ότι θα εξακολου -
θούσαν να συζητούν ο κύριος Ντενκτάς από
τη μία πλευρά και ο κύριος Κληρίδης από
την άλλη, ενισχυμένοι από δύο νομομαθείς,
έναν Τούρκο και έναν Έλληνα, για να
μπορέσουν να φθάσουν στην ικανοποίηση
της ελληνικής πλευράς των περίφημων
«Δεκατριών Σημείων». Αυτές οι ενισχυ -
μένες διακοινοτικές διαπραγματεύσεις
άρχισαν αρκετά αργότερα, δύο-τρεις μήνες
αργότερα. Και αντιπρόσωπός μας ήταν ο
κύριος Δεκλερής, ήδη Σύμβουλος της
Επικρατείας, ο οποίος μετά την κατάρ -
ρευση της χούντας έκαμε μία έκθεση, η
οποία βρίσκεται στα αρχεία του Υπουργείου
Εξωτερικών και στην οποία βεβαιοί, όπως
με είχε διαβεβαιώσει και εμένα προφο -
ρικώς, ότι από τα «Δεκατρία Σημεία», τα
οποία είχε θέσει ο Μακάριος, τα ένδεκα
είχαν βρει τη λύση τους μέσω αυτών των
συνομιλιών. Και όλες οι ελπίδες του Υ -
πουργείου Εξωτερικών εστηρίζοντο σε
αυτές τις διακοινοτικές διαπραγματεύσεις,
τις οποίες ο Μακάριος –ομολογώ– τις πα -
ρακολουθούσε με κάποια απόσταση και
αδιαφορία. Και απορούσαμε, μάλιστα, και
δεν μπορούσαμε να βρούμε την εξήγηση
της στάσεως αυτής του Μακαρίου. Ελπί -
ζαμε δε ότι θα ευρίσκοντο οι λύσεις και για
τα άλλα δύο ζητήματα, τα οποία, αν ενθυ -
μούμαι καλώς, ήταν το θέμα των χωριστών
δήμων το ένα και το άλλο ήταν το βέτο, η
χωριστή πλειοψηφία των τούρκων βου -
λευτών για φορολογικά νομοσχέδια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Γιατί την απο -
κάλεσαν οι διπλωματικοί κύκλοι «Συνω μοσία
της Λισσαβώνας», κύριε Πρέσβη;

ΜΑΡΤΥΣ: Οι Κύπριοι την ονόμασαν. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Γιατί την ονό -

μασαν; 
ΜΑΡΤΥΣ: Την ονόμασαν, διότι οι Κύπριοι

είχαν πάντοτε μία βαθύτατη καχυποψία
έναντι του εθνικού κέντρου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Δικαιολο γη -
μένη, βέβαια, η καχυποψία τους.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μπορεί να πει κανείς δικαιο -
λογημένη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Όπως απο -
δείχθηκε, δηλαδή.

ΜΑΡΤΥΣ: Καχυποψία από το ’52-’53, εν -
νοώ. Λέτε δικαιολογημένα. Οι Κύπριοι
ενό μιζαν ότι μπορούσε η Ελλάς να επιτύχει
την Ένωση πάρα πολύ εύκολα, μόνο και
μόνο θέτοντας το ζήτημα αυτό. Όταν κα -
τάλαβαν ότι δεν μπορούσε να γίνει έτσι,
ξεκίνησαν τον ένοπλο αγώνα τους, παρά
την αντίθεση της τότε κυβερνήσεως, παρά
τις αμφιβολίες τις οποίες εξέφρασε αυτός
ο ίδιος ο Μακάριος, ο οποίος ήθελε έναν
αγώνα περιορισμένης διάρκειας και πε -
ριορισμένης εκτάσεως, όπως το γράφει
άλλωστε και ο Γρίβας στα απομνημο -
νεύματά του. Και πρέπει να πω ότι, εκτός
από την καχυποψία που είχαν πάντοτε οι
Κύπριοι – οι οποίοι εν παρενθέσει μας
αποκαλούν «καλαμαράδες» και όταν εγώ
απόρησα και λέγω «Γιατί μας ονομάζετε
“καλαμαράδες”;» με πολύ συστολή μου
απάντησαν «Ξέρετε, “καλαμαράδες”, λέει,
είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν πολεμήσει,
οι άκαπνοι». Και τους είπα «Μα, δεν
υπάρχει γωνιά της Ελλάδος που να μην έχει
ποτισθεί με αίμα για να απελευθερωθεί. Και
πώς τολμάτε εσείς και μας λέτε “καλα -
μαράδες”;». Υπήρχε, λοιπόν, αυτή η
νοο τροπία στην Κύπρο και η φαντασία η
οποία είναι πολύ μεγάλη στην Κύπρο, η
οποία ενόμισε ότι είχε γίνει κάποια συνω -
μοσία μεταξύ Παλαμά και … –δεν θυμάμαι
τώρα το όνομά του– το 1971 για να διχο -
τομηθεί η Κύπρος και ποιος ξέρει τι να γίνει.
Και την ονόμασαν, όπως θυμάσθε, «Συνω -
μοσία της Λισσαβώνας».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Πάντως επι -
μένουν, όμως, οι Κύπριοι ότι εκεί κάτι
αποφασίστηκε, που δυστυχώς εκδηλώθηκε
μετά από τρία ώς τέσσερα χρόνια. 

ΜΑΡΤΥΣ: Πάντως από τους φακέλους του
Υπουργείου Εξωτερικών προκύπτει ότι
αυτή η συμφωνία σε αυτό δεν προκύπτει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Και κάτι α -
κόμα, κύριε Πρέσβη. Στην απομάκρυνση,
στη φυγάδευση, όπως θέλετε πέστε την,
του Καρούζου, το Υπουργείο Εξωτερικών,



είχε καμία ανάμειξη; Γνωρίζετε τίποτα περί
αυτού;

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ τουλάχιστον, τίποτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Ούτε από την

μελέτη που έχετε κάνει;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Και το τε -

λευταίο. Επανέρχομαι πάλι και εγώ στο
θέμα της Μεραρχίας. Το είπατε και προχθές
–σχεδόν το επαναλάβατε και σήμερα– ότι
ούτε λίγο, ούτε πολύ η Μεραρχία, που
στάλ θηκε το 1964-1965, αποτέλεσε και αυ -
τή η ενέργεια κάποιο έναυσμα για τις
δια θέσεις της Τουρκίας. Και θα ήθελα να
ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή η
προσωπική σας άποψη ποια είναι; Δεν έπρεπε
να σταλεί τότε η Μεραρχία στην Κύπρο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω, κατά τη γνώμη μου –
και βεβαίως τίθεται υπό αμφισβήτηση η
γνώμη μου αλλά αυτή είναι η γνώμη, την
οποία έχω σχηματίσει μετά από την μελέτη
όλων των πραγμάτων– πρώτα ήταν παρά -
νομος η αποστολή και έπρεπε να γίνει
μυστικά. Δεν έγινε μυστικά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Γιατί; Και η
άλλη πλευρά ενεργούσε πάντα νόμιμα;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, βεβαίως. Διότι κι αυτή θα
είχε στείλει αξιωματικούς τούρκους. Από -
δειξη είναι ότι είχαν στείλει τον Ντενκτάς,
τον οποίο συνέλαβε ο Μακάριος και ανα -
γκάστηκε, μετά από πίεση της Τουρκίας, να
τον απελευθερώσει. Ήταν, όμως, μία πα ρα -
νομία πάρα πολύ εκτεταμένη και εμ φα νής
η παρουσία της ελληνικής Με ραρχίας, της
δυνάμεως αυτής, και επομένως έδινε
ευλόγως στους Τούρκους τη δημιουργία
της πεποιθήσεως ότι εμείς πάμε για Ένωση.
Πράγμα το οποίο η Τουρκία απέκλειε και
δεν ήθελε. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Το
δεύτερο στοιχείο, το οποίο εγώ τουλά χιστον
θεωρώ ότι ήταν επι βλαβές, ήταν ότι αυτή η
Μεραρχία, χωρίς αεροπορική κάλυψη,
ήταν μία μονάς θυ σίας, η οποία θα καθι -
στούσε πολύ πιο αιματηρή την εισβολή της
Τουρκίας στην Κύπρο, αλλά δεν θα κα -
τόρθωνε να απο κρούσει την εισβολή. Η
εισβολή αντί να διαρκούσε τέσσερις-πέντε

μέρες, που διήρκεσε ο «ΑΤΤΙΛΑΣ Ι», θα
διαρκούσε ίσως 15 μέρες. Θα επεφέρετο
μεγάλη καταστροφή στις πόλεις της Κύπ -
ρου και αυτά επί ματαίω. Αυτή είναι η
γενική μου θέση, την οποία φυσικά μπορεί
να αμφισβητήσουν οι στρατιωτικοί με άλλα
στοιχεία, αλλά εγώ, τουλάχιστον, αυτό
πιστεύω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Πάντως είναι
γεγονός ότι υπάρχει διάσταση μεταξύ
στρατιωτικών και πολιτικών στο θέμα αυτό.

ΜΑΡΤΥΣ: Ασφαλώς υπάρχει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δηλαδή κύριε

Πρέσβη, η ύπαρξη της Μεραρχίας εκεί, την
εποχή εκείνη, που απομακρύνθηκε εξάλ λου
το 1967, συνδέεται με την εισβολή ή με το
πραξικόπημα; Βλέπετε καμιά συνάφεια
εσείς;

ΜΑΡΤΥΣ: Δε νομίζω να υπάρχει συνάφεια.
Η μεν απόσυρση της Μεραρχίας έγινε τέλη
του 1967 και ίσως να παρετάθη μέχρι των
αρχών του 1968. Το πραξικόπημα έγινε το
1974. Πέρασαν έξι χρόνια. Δε νομίζω να
υπάρχει καμία συνάφεια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δεν έχω άλλη
ερώτηση, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο
κύριος Ντεντιδάκης έχει τον λόγο.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς,
πιστεύετε ότι την εποχή εκείνη από την τότε
αμερικανική κυβέρνηση ήταν πρόσωπο
ανεπιθύμητο ο Μακάριος;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν πρόσω πο
ανεπιθύμητο ανέκαθεν για τους Αμε ρι -
κανούς.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Δεχθήκατε λίγο
πριν στην κατάθεσή σας ότι οπωσδήποτε
ήταν πρόσωπο ανεπιθύμητο από την χου -
ντική κυβέρνηση. Για αυτό προσπάθησε να
τον ανατρέψει και να τον δολοφονήσει.
Θέλω να μου πείτε, αποκλείετε το γεγονός
ότι επειδή συνέπιπταν οι βουλήσεις των δύο
τότε κυβερνήσεων, της χουντικής και της
αμερικανικής, να έδρασαν από κοινού;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το αποκλείω, αλλά δεν απο -
κλείω και το αντίθετο. Διότι πάσα υπόθεση
είναι πιθανή.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο
κύριος Παπαδονικολάκης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: Κύριε
μάρτυς, είπατε ότι υπήρχε μία μόνιμος
διάσταση μεταξύ του εθνικού κέντρου των
Αθηνών και της κυπριακής κυβέρνησης, η
οποία εκφραζόταν για όλη την περίοδο την
οποία συζητάμε από τον Αρχιεπίσκοπο
Μακάριο. Όμως, σε όλη την εξιστόρηση
που κάνατε, νομίζω ότι είπατε ότι η
ελληνική κυβέρνηση γενικότερα σε όλη
αυτή την περίοδο ήταν προσανατολισμένη
προς την κατεύθυνση της ένωσης της
Κύπρου με την Ελλάδα. Ενώ είναι γνωστό
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ο Πρόεδρος
Μακάριος και η πλειοψηφία του κυ π -
ριακού λαού ίσως να μην θεωρούσαν ότι
ήταν σωστός τρόπος επίλυσης του Κυπ -
ριακού η Ένωση, που σε κάθε περίπτωση
είπατε ότι οι Τούρκοι δεν την επιθυμούσαν
και θα αντιδρούσαν βίαια. Ποια είναι η
άποψή σας; Είναι σωστή η θέση της κυπ -
ριακής κυβέρνησης, η οποία δεν έστεργε
στο να αποδεχθεί την πολιτική της Ένωσης,
αλλά την πολιτική της ενιαίας αδιαίρετης
ελεύθερης Κύπρου;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, αυτά τα ανα -
πτύσσω διά μακρών και διεξοδικότατα στο
βιβλίο μου «Δέκα Χρόνια Κυπριακού». Το
Κυπριακό ξεκίνησε το 1952 και 1953 με την
προσφυγή μας στα Ηνωμένα Έθνη και με
αίτημα την αυτοδιάθεση της Κύπρου.
Αυτοδιάθεση εσήμαινε Ένωση με την
Ελλάδα. Αυτός ο σκοπός επεδιώχθη επιμό -
νως και με τα όπλα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο,
στην οποία έτυχε να υπηρετήσω ως τε -
λευταίος Γενικός Πρόξενος από το 1956 ώς
το 1959. Το αίτημα των Κυπρίων ήταν
Ένωση και μόνο Ένωση σε τακτή και
εύλογο προθεσμία. Ήταν ένα «μότο», το
οποίο είχε τότε επικρατήσει και στην Κύπρο
και στην Ελλάδα και του οποίου δέσμιοι
ήσαν και οι πολιτικοί της Ελλάδας και η
ηγεσία της Κύπρου. Μετά από την τουρκική
αντίδραση, τις διακοινοτικές στην Κύπρο,
οι οποίες έλαβαν πολύ μεγάλη έκταση,
αναγκάστηκε ο τότε κυβερνήτης Φούτ να

επιβάλει γενικό κατ’ οίκον περιορισμό σε
όλο το νησί, μηδέ των χωριών εξαιρου -
μένων ώστε να αποφύγει την σύγκρουση,
και όταν μετά από όλα αυτά ο Μακάριος
ευρισκόμενος ενώπιον του σατανικού
σχεδίου του άγγλου πρωθυπουργού Μακ
Μίλλαν, το οποίο έχει και το όνομά του, –το
οποίο προέβλεπε μία επταετία αυ το κυ βερ -
νήσεως και μετά εγκαθίδρυση συ νεταιρισμού
ελληνοτουρκικού στη Κύπρο– για να
αποφύγει αυτό το σχέδιο του Μακ Μίλλαν,
υιοθέτησε την θέση της ανεξαρτησίας της
Κύπρου. Δημιουρ γή θηκαν στην Κύπρο
πολλές δυσαρέσκειες από τους ενωτικούς,
επικεφαλής των οποίων ήταν και ο τότε
Μητροπολίτης Κερύνειας, ο οποίος ήταν
από τους φα νατικότερους και ο οποίος
βεβαίως άμα του έλεγες ότι δεν μπορεί να
γίνει τίποτε, θα απαντούσε, «Μα, γιατί ο
βασιλεύς Παύλος δεν καβαλάει το άσπρο
του το άτι να μπει μέσα στην Πόλη;». Ήταν
δηλαδή μία κα τάσταση παράξενη, για να
μην πω κάτι άλλο. Και η ανεξαρτησία πλέον
έγινε η βάση της πολιτικής και του Μα -
καρίου και της κυβερνήσεως της ελληνικής.
Η ανε ξαρτησία δεν επετεύχθη δυστυχώς με
απόφαση των Ηνωμένων Εθνών, επε τεύχθη
όπως ξέρετε με τις συνθήκες Ζυ ρίχης και
Λονδίνου κατόπιν της υπο χωρήσεως του
Αρχιεπισκόπου, ο οποίος σε δηλώσεις του
σε μία Αγγλίδα δημο σιο γράφο είπε ότι «Εγώ
ζητώ ανε ξαρ τησία». Όταν ζητούσε βέβαια
ο Μακάριος ανε ξαρτησία, ζητούσε αδέ -
σμευτη ανεξαρτησία, πράγμα το οποίο
σήμαινε ότι το ανεξάρτητο κράτος μετά από
μία ορισμένη πάροδο ετών θα μπορούσε να
κηρύξει την ένωσή του με άλλο κράτος, με
την Συρία αν ήθελε, αλλά φυσικά με την
Ελλάδα. Με αυτή τη βάση προχώρησε η
ελληνική κυβέρνηση προς τις συμφωνίες
Ζυρίχης και Λονδίνου, οι οποίες κατέ -
στησαν την Κύπρο ανε ξάρτητο κράτος.
Επομένως, δεν υπήρχε σύγκρουση μεταξύ
ελληνικής κυβερ νή σεως και κυπριακής
ηγεσίας όσον αφορά τον τελικό σκοπό. Από
την Ένωση μετε τέθησαν και οι δύο προς την
κατεύθυνση της ανεξαρτησίας. Εκεί που



υπήρχε συ νεχής διαφωνία ήσαν όσον
αφορά τους χειρισμούς και τους τρόπους
προβολής του Κυπριακού στο διεθνές κοινό
και στις ΗΠΑ. Όταν ο Μακάριος θέλησε να
πάει να μετάσχει στην περίφημη πρώτη
Σύνοδο των Αδεσμεύτων στο Βελιγράδι, η
τότε κυβέρνηση είχε σαφώς λάβει θέση
αρνη τική, με τη δικαιολογία ότι αν μετε -
φέρετο το θέμα από αγγλοελληνικό σε
αποικιακό, υπήρχε φόβος να διευρυνθεί, να
διεθνο ποιηθεί και επομένως να έχουμε την
ανά μειξη της Τουρκίας. Ο Μακάριος διε -
φώνησε και πήγε, γιατί είχε τη δική του
γραμμή και τη δική του ιδιοσυστασία. Ο
Μακάριος, επαναλαμβάνω, εκαυχήθη ότι
διαφωνούσε με όλες τις κυβερνήσεις, και τις
υπηρεσιακές ακόμα, όσον αφορά τους
χειρισμούς του. Όταν του έγιναν οι προ τά -
σεις ΝΑΤΟποιήσεως μίας βάσεως αγ γλικής
απ’ αυτές που είχαν κρατήσει οι Άγγλοι, ο
Μακάριος διαφωνούσε σχεδόν πάντοτε με
την ελληνική κυβέρνηση και μάλιστα απά -
ντησε σε μία δημοσιογράφο της οποίας τη
συνέντευξη προέβαλε και η τηλεόραση εδώ,
ότι «Είναι πιθανόν να διέπραξα ένα σφάλμα
και το σφάλμα ήταν να επιτρέψω πολύ
μεγαλυτέρα ανάμειξη των ελληνικών κυ -
βερνήσεων, από ό,τι θα έπρεπε να είχα
επιτρέψει, στο Κυπριακό». Αυτή είναι η
γενική εικόνα που σας δίνω του Κυπριακού
από το 1953.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: Ο κύριος
Πρόεδρος επικαλείται τον χρόνο αλλά έχω
μία μικρή ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Ενδιαφέροντα αυτά, κύριε Παπαδονικο-
λάκη, αλλά είναι εξιστόρηση του βιβλίου
του κύριου Πρέσβη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: Δεν φταίω
εγώ για αυτό, όμως.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Ναι, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπο -
ρώ να διακόψω τον κύριο μάρτυρα. Ο κύ-
ριος μάρτυς σαν γνώστης του Κυπριακού
ανοίγει το θέμα και κάνει τις κρίσεις και
επομένως δεν θα τελειώσουμε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: Κύριε

μάρ τυς, εγώ μπορούσα να συντηρήσω το
θέμα σε όσα είπατε με ερωτήσεις, όμως το
περνάω γιατί ακριβώς υπάρχει πρόβλημα
χρόνου. Θα σας κάνω τώρα μία μικρή
ερώτηση. Από όλες τις πλευρές των μαρ -
τύρων στρατιωτικών που έχουν περάσει
από εδώ, διαβεβαιώνεται ότι ακόμη και με
αυτές τις ελάχιστες δυνάμεις που είχαμε
στην Κύπρο, αν δεν είχαν διαλυθεί λόγω του
προηγούμενου εγχειρήματος κατά του
Μακαρίου, θα ήταν δυνατόν να αποτραπεί
η απόβαση των τουρκικών δυνάμεων στην
Κύπρο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εμ -
μένετε στην άποψη ότι, αν είχαμε επι πλέον
αυτών των δυνάμεων και την Με ραρχία
στην Κύπρο, οι Τούρκοι θα μπο ρούσαν να
κάνουν μία επιτυχή απόβαση στην Κύπρο.
Αυτό, όταν σας λέω ότι οι στρα τιωτικοί μας
λένε ότι και με τις υπάρ χου σες τότε δυ -
νάμεις, αν δεν είχαν απο δυναμωθεί λόγω του
προηγουμένου εγχειρήματος, θα μπο ρού -
σαν να αποτρέψουν το τουρκικό εγχείρημα.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, μπορώ να σας
απαντήσω ότι έχω λογομαχήσει κυριο -
λεκτικώς με στρατιωτικούς επί του
θέ ματος. Εμμένω στην άποψή μου ότι η
χερσαία ή ναυτική δύναμη χωρίς αεροπο -
ρική κάλυψη δεν υφίσταται, είναι μία
δύναμη θυσίας. Και όχι μόνο η δύναμη αυτή
θα ήταν δύναμη θυσίας αλλά οι μεγάλες
πόλεις της Κύπρου θα είχαν βομβαρδιστεί
ανηλεώς. Θα είχε παραλύσει η ζωή της
Κύπρου. Αν είχατε 10.000 νεκρούς στη Λευ -
κωσία, άλλους 5.000 στην Λεμεσό, άλλους
10.000 στην Πάφο, τι θα είχατε κάνει; Θα
είχε παραλύσει η ζωή της Κύπρου. Αυτά τα
παραβλέπουν οι στρατιωτικοί.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: Εγώ είμαι
αξιωματικός απόστρατος της Αεροπορίας
και θα μπορούσαμε ίσως σε κάποιο άλλο
χώρο να συντηρήσουμε την συζήτηση, διότι
δεν έχετε δίκιο. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο

κύριος Ζερβός έχει το λόγο.
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Κύριε Πρέσβη, το

πρώτο ήμισυ της ερώτησής μου το κάλυψε
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ο κύριος Παπαδονικολάκης, ίσως από μετα -
βίβαση της σκέψεως. Οι Τούρκοι περί με ναν
να γίνει το πραξικόπημα, να δια λυθούν οι
δυνάμεις που υπήρχαν στην Κύπρο για να
κάνουν την απόβαση, η οποία ήταν τελικά
αποβίβαση. Αν υπήρχε η Μεραρχία, η οποία
ήταν τόσο ισχυρή από κάθε άποψη,
ασφαλώς θα αποτελούσε ένα πολύ πιο
σημαντικό αποτρεπτικό. Με αυτή την
έννοια η παρουσία της Μεραρχίας ήταν
πολύ σημαντική και η αποστολή της εδρά -
ζετο σε ρεαλιστική αντίληψη, ότι θα
συ νέβαλε στο να αποτρέψει ένα τέτοιο
εγχείρημα από τους Τούρκους. Απλώς θα
ήθελα τη συμφωνία σας ή τη διαφωνία σας
σε αυτό το σημείο. Βεβαίως, αν οι Τούρκοι
παρά ταύτα απεφάσιζαν να κάνουν από -
βαση πάση θυσία, ασφαλώς θα την
πε τύχαιναν αλλά βέβαια με πολύ περισ -
σότερες δυνάμεις. Αλλά εμείς, όμως, με την
παρουσία της Μεραρχίας θα πετυχαίναμε
ένα άλλο ποθούμενο που ήταν το αποτρε -
πτικό και νομίζω ότι από αυτής της άποψης
η παρουσία της ήταν αποτελεσματική.
Εσείς τι κρίνετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Η παρουσία της βεβαίως θα ήταν
αποτρεπτική για την Τουρκία μέχρι ενός
ορισμένου βαθμού, νομίζω. Αν δηλαδή η
Τουρκία υπελόγιζε ότι θα υποστεί μεγα λύ -
τερες θυσίες, αλλά στο τέλος θα ισο φάριζε
τις θυσίες αυτές, θα είχε κάνει την επιχείρηση.
Θα την είχε κάνει όχι με τόσο ελαφρά τη
καρδία, όπως την έκανε, ελλείψει της
Μεραρχίας. Με την παρουσία της Μεραρχίας
θα το είχαν σκεφτεί δύο φορές. Αλλά νομίζω
ότι πάλι θα το είχαν κάνει. Βεβαίως, κατά το
διάστημα των συγκρούσεων, οι Τούρκοι έκα -
ναν φοβερά λάθη. Βούλιαξαν, όπως ξέρετε,
δικό τους αντιτορπιλικό και είχαν φθάσει σε
τέτοιο βαθμό καχυποψίας, ώστε οι Τούρκοι
αε ροπόροι νόμιζαν ότι είχαμε βάλει δικό μας
αντιτορπιλικό με τούρκικη σημαία και με
τουρκομαθές πλήρωμα. Και έλεγαν μεταξύ
τους οι αεροπόροι «Κοίταξε ο κερα τάς, τι
ωραία τούρκικα μιλά». Αυτά τα έχει γράψει
ένας Τούρκος δημοσιογράφος. Επο μένως,
έκαναν σοβαρά λάθη οι Τούρκοι και δεν

υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Αλλά η πε -
ποίθησή μου είναι ότι λόγω της γεω γραφικής
θέσεως της Κύπρου, που απέχει μόλις 40μίλια
από τις ακτές της Παμ φυλίας, είναι κατα -
δικασμένη να έχει αυτή την απειλή από πάνω
της.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο
κύριος Βασιλειάδης έχει το λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Συνεχίζεται η
μεταβίβαση της σκέψεως, γιατί αυτό που
είπε ο κύριος Ζερβός ήθελα και εγώ να
τονίσω στον κύριο μάρτυρα. Διότι στο θέμα
της Μεραρχίας η εξήγηση που δίνει ο κύ -
ριος Πρέσβης, μοιάζει πολύ με τον ορισμό
της χρησιμοποίησης των Ενόπλων Δυνά -
μεων σαν αποτρεπτικό. Βεβαίως, το πόσο
αποτρέπει, πολύ ή λίγο, είναι θέμα εκτι μή -
σεως –και θα έλεγα σε αυτό– των ειδι κών.
Επομένως δεν έχω να κάνω άλλη ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Τελειώσαμε, κύριε μάρτυς. Θα παρακα -
λέσω αύριο μετά τις 9.00΄ να έλθετε στο
γραφείο 140 του Α΄ ορόφου, να ελέγξετε τα
Πρακτικά και να τα υπογράψετε.

ΜΑΡΤΥΣ: Πολύ καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Ευχαριστώ πολύ.
ΜΑΡΤΥΣ: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Πρό -

εδρε, και πάλι σας ζητώ συγνώμη για την
παραφορά μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Παρακαλείται ο κύριος Γραμματεύς να
συνοδεύσει τον κύριο μάρτυρα έξω από την
Αίθουσα. Να έλθει ο κύριος Γραββάνης.
Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να παρακα -
λέσω και να επισημάνω το εξής, πριν
εισέλθουν οι κύριοι Γραββάνης και Ταβλα -
ρίδης. Την όποια δυνατότητα έχουμε εμείς
εδώ σαν Προεδρείο να διευθύνουμε την
ιδιόμορφη αυτή συνεδρίαση με παρουσία
μάρτυρος είναι αποτέλεσμα της αποδοχής
και της βοήθειας που μας δίνετε σεις
(θόρυβος). Εγώ προσπαθώ να πω κάτι και
όλοι οι συνάδελφοι συζητούν. Επομένως
δεν χρειάζεται να πω τίποτα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τι να συζη τή -
σουμε; 



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Ήθελα να πω το εξής, κύριοι συνάδελφοι.
Την όποια δυνατότητα έχει το Προεδρείο
αυτή τη στιγμή να κάνει μία εμφάνιση, να
κάνει μία παρέμβαση και να διευθύνει τη
συζήτηση την αντλούμε από την αποδοχή
και την βοήθεια τη δική σας. Δεν έχουμε
κανόνες συμπεριφοράς  που μπορούμε να
επιβάλουμε, είτε ποινές, είτε να δημιουρ -
γήσουμε θέμα επειδή ακριβώς είναι
ιδιό μορφη η κατάσταση. Έχουμε έναν μάρ -
τυρα που είναι ένα στοιχείο εκτός Βουλής
και προσπαθούμε να διευθύνουμε μία
συζήτηση. Θα παρακαλέσω ιδιαίτερα να
διευκολύνετε αυτή την κατάσταση και
ιδιαίτερα αποφεύγοντας τα σημεία τριβής,
και αποδείχτηκε ότι σημείο τριβής είναι
όταν επανερχόμεθα στην όποια συμπε -
ριφορά του οποιουδήποτε μάρτυρος εκτός
Κυπριακού. Τι έκανε, πού ήταν, πώς υπηρέ -
τησε, αν απεδέχθη. Να επανέλθουμε εκεί
όταν αυτά συμφωνούν με την προσπάθεια
που καταβάλλουμε, διαφορετικά δεν έχει
καμία αξία. Το να ρωτάμε τώρα γιατί δεν
παραιτήθη… (Στο σημείο αυτό εισέρχεται
στην Αίθουσα ο έτερος μάρτυς κύριος
Γραββάνης). Δώστε μου τα στοιχεία της
ταυτότητός σας, κύριε μάρτυς.

ΜΑΡΤΥΣ: Επώνυμο: Γραββάνης – Όνομα:
Ευάγγελος – Όνομα Πατρός: Δημήτριος –
Όνομα Μητρός: Μαρία – Γένος: Ευαγγέλου
Πουζιού – Τόπος Γεννήσεως: Κουμπου -
ριανά των Αγράφων της Καρδίτσης – Έτος
Γεννήσεως: 1925 – ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: […]
– Επάγγελμα: Υποστράτηγος ε.α. – Οι -
κογενειακή Κατάσταση: Έγ γαμος μεθ’ ενός
τέκνου. Μηχανικός ο υιός μου. – Θρή -
σκευμα: Χριστιανός ορθόδοξος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Παρακαλώ βάλτε το χέρι σας στο Ευαγ -
γέλιο και δώσατε των κάτωθι όρκο.

ΜΑΡΤΥΣ: «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού
να είπω ευσυνειδήτως όλη την αλήθεια και
μόνο την αλήθεια χωρίς να προσθέσω ούτε
να αποκρύψω τι».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κύριε μάρτυς, αρχικά έχετε δώσει κάποια

κατάθεση, έχετε κάνει μία αναφορά κατό πιν
διαταγής του Γενικού Επιτελείου Στρα τού
για την δραστηριότητά σας και για τα
διαδραματισθέντα στην Κύπρο. Αυτή την
αναφορά την οποία επιβεβαιώνετε, θα σας
την επιδείξει ο κύριος Γραμματεύς να την
επιβεβαιώσετε και ενώπιον της Επιτροπής.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, την επιβεβαιώνω καθ’
όλη την γραμμή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Πείτε μου, κύριε μάρτυς, εσείς φθάσατε
στην Κύπρο στις 2/7/74 όπως λέτε στην
αναφορά, και στην Πάφο στις 4/7/74.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Εκτός από την περιοχή της Πάφου, με τακινη -
θήκατε καθόλου σε άλλο χώρο της Κύπρου,
τόσο κατά τις ημέρες του πρα ξικοπήματος,
όσο και κατά τις ημέρες της τουρκικής ει-
σβολής «ΑΤΤΙΛΑ I» και «ΑΤΤΙΛΑ II»; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ε -

κεί μείνατε; 
ΜΑΡΤΥΣ: Όταν μιλούμε για Πάφο, ο

στρατιωτικός τομέας της δυτικής Κύπρου
από τις βόρειες ακτές αποβάσεως μέχρι
τον νότο που ήταν η αποστολή που μετα -
κινήθηκα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Ποια περιοχή καλύψατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Κάλυψα όλη τη ζώνη ευθύνης
μου της δυτικής Κύπρου. Φαίνεται στο σχε-
διάγραμμα που επισυνάπτω στην ανα φορά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Στο θέατρο των επιχειρήσεων επί της ακτής
στην Κερύνεια, είχαν καμία επαφή οι δικές
σας μονάδες ή εσείς; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ δεν είχα καμία επαφή. Μετά
το πέρας του «ΑΤΤΙΛΑ I» διατάχθηκα από
το Αρχηγείο, που ήταν στην Λευκωσία και
μετεκινήθη ένα τάγμα, που ήταν δικό μου,
για να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις ε -
ναντίον του «ΑΤΤΙΛΑ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Το
τάγμα αυτό εξακολουθούσε να ήταν κάτω
από τις δικές σας διαταγές; 

ΜΑΡΤΥΣ:  Όταν ένα τάγμα φεύγει από μία
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διοίκηση, οπωσδήποτε πάει σε άλλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Επομένως δεν είχατε διοικητική ανάμειξη
και σεις στον «ΑΤΤΙΛΑ».

ΜΑΡΤΥΣ: Στον πόλεμο του «ΑΤΤΙΛΑ I» και
«ΑΤΤΙΛΑ II», εκτός της ζώνης ευθύνης μου,
δεν είχα καμία ανάμειξη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Πείτε μου επομένως, ό,τι θα μας κατα -
θέσετε, είναι γεγονότα που τα ζήσατε στην
περιοχή Πάφου;

ΜΑΡΤΥΣ: Απολύτως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Εξιστορήστε μας τα γεγονότα 15 με 20 Ιου-
λίου.

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 15 το πρωί στις 6.00΄ η ώρα
ξεκίνησα με τον διοικητή του τάγματος,
διότι η 5η Ανωτέρα Διοίκηση που ήμουν
διοικητής είχε ένα ενεργό  τάγμα, το οποίο
ήταν διασκορπισμένο σε όλη την δυτική
Κύπρο, με αποστολή την ασφάλεια ακτών
αποβάσεως. Ένας λόχος ήταν στη βόρειο
Κύπρο για την ασφάλεια του κόλπου της
Χρυσοχούς και ο άλλος ήταν στη νότιο
Κύπρο μεταξύ αγγλικής βάσεως και Επι -
σκοπής και Πάφου. Διότι κατά την
εκτί μηση που είχαν κάνει παλαιότερα οι
στρατιωτικοί, βρήκαν ότι υπήρχαν δύο
ασθενή σημεία στη δυτική Κύπρο που
μπορούσε να κάνει απόβαση ο εχθρός. Και
σε αυτά τα δύο σημεία προεβλέπετο –και τα
βρήκα και εγώ– η εγκατάσταση ανά ενός
λόχου με αποστολή, πρώτον, να απο -
κρούσει τον εχθρό και, δεύτερον, να
περι σφίξει τους όπισθεν εκάστου λόχου
ακριβώς ευρισκομένους δύο τουρκικούς
θύλακες. Δηλαδή ο λόχος που ήταν στην
βόρειο Κύπρο, στον κόλπο της Χρυσοχούς
είχε αποστολή να αμυνθεί επί του κόλπου
εναντίον εισβολής έξωθεν και συγχρόνως να
περισφίξει το όπισθεν αυτού ευρι σκό μενο
συγκροτημένο τάγμα τουρκο κυ πριακό. Ο
άλλος λόχος αντιστοίχως που ήταν στη
νότιο Κύπρο, είχε την αυτή αποστολή και
συγχρόνως να περισφίξει σε περίπτωση
πολέμου το τάγμα του εχθρού, το οποίο
ήταν όπισθέν του στο χωριό Μανδριά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Την ημέρα του πραξικοπήματος πού ή -
σαστε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Επειδή είχα αναλάβει την 5η
Ανωτέρα στις 8 του μηνός και μέχρις ότου
να επισκεφθώ όλες τις μονάδες ως νέος δι-
οικητής για να δω τις αποστολές, τις ο ποίες
είχα έναντι του εχθρού να ενημερωθώ επί
του εχθρού που ευρίσκετο όπισθέν τους και
σε όλη την περιοχή κατεσπαρμένος… Διότι,
όπως φαίνεται, από τα σχεδια γράμματα
που έχω, στην δυτική Κύπρο ήταν το 35 τοις
εκατό του τουρκοκυπριακού πλη θυ -
σμού. Ενώ η Κύπρος παρουσιάζει μία σύν-
θεση όπως την ξέρετε όλοι σας γύρω στο 16
τοις εκατό, το 35 τοις εκατό αυτού του ποσο-
στού ήταν συγκεντρωμένο στη δυτική
Κύπρο. Κατά συνέπεια στις άλλες πόλεις
ήταν ένα δέκα τοις εκατό, δώδεκα τοις
εκατό, 13 τοις εκατό – εκεί κυμαίνεται το πο-
σοστό. Συνε πώς, μέσα στο χώρο το δικό
μου η πρώτη εντύ πωσή μου ήταν ότι ήμουν
πε ρι ζωσμένος από Τουρκικούς θύλακες.
Εάν έπρεπε να κινηθώ από την Λεμεσό
προς την Πάφο, με σταματούσε το τάγμα
το Τουρκο κυπριακό που ήταν στα Μαντριά.
Εάν έπρεπε να κινηθώ για την βόρειο
Κύπρο,  με σταματούσε το τάγμα το τουρ-
κοκυπριακό που ήταν στη Χρυσοχού.
Έπρεπε εγώ, ως νέος διοικητής –αυτή ήταν
η δουλειά μου,  αυτή ήταν η αποστολή μου,
αυτό ήταν το πιστεύω μου, αυτή ήταν η
φύση μου ως αξιωματικού, η ψυχή μου– να
κινηθώ ενα ντίον του αντιπάλου μου, εκ της
αποστολής μου. Κατά συνέπεια, επειδή δεν
πρόφτασα από τις 8 μέχρι το Σάββατο να
επιθεωρήσω όλη τη ζώνη ευθύνης μου, μού
έμεινε να επιθεωρήσω το λόχο αυτό των
ακτών αποβάσεως, στη βόρεια Κύπρο στην
πόλη Χρυσοχού. Πήρα τον διοικητή του
τάγμα τος, όπως συνήθως γίνεται –όλοι σας
το γνωρίζετε– που είχε έδρα και αυτός στην
Πάφο, τον ταγματάρχη τον Παπαμιχαήλ
και πήρα τον διευθυντή του Δευτέρου- Τρί-
του Επιτελικού Γραφείου, τον ταγμα τάρχη
Χανιώτη, ο οποίος είχε και τα δύο Γραφεία.
Διότι ο διευθυντής του Δευτέρου προ ενός



μηνός περίπου είχε τιμωρηθεί από την διοί-
κηση, από τον νόμιμο Αρχηγό, τον αντι-
στράτηγο Ντενίση, ότι είχε επιπολαίως
αφήσει κενά ελέγχου στις ασφάλειες πυρο -
μαχικών και ένας έφεδρος ανθυπολοχαγός
είχε δώσει από το παράθυρο στους άλλους
που περίμεναν απ’ έξω, όπλα για την ΕΟΚΑ
Β΄. Κάνω αυτή την διάκριση…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κύριε μάρτυς, θα παρακαλέσω να μας βοη -
θήσετε συντομεύοντας. Αυτά που λέτε είναι
ιστορία, εμένα με ενδιαφέρει τούτο: πήγατε
την ημέρα εκείνη να κάνετε μία επι θεώρηση
σε κάποιο λόχο. Από κει ξεκινήστε…

ΜΑΡΤΥΣ: Έκανα επιθεώρηση του λόχου
και είχα μαζί μου τον διοικητή του τάγ -
ματος, τον διευθυντή του Δευτέρου –
Τρί του Γραφείου και επί τόπου βρήκα τον
διοικητή του λόχου, υπολοχαγό Πατα -
τούκο. Όταν ξεκίνησα εγώ από την Πάφο
το πρωί, ήξερα ό,τι μπορούσατε να ξέρετε
εσείς εδώ. Συνεπώς ήμουν άοπλος και εγώ
και οι αξιωματικοί μου, διότι πήγαιναν να
κάνουν επιθεώρηση, στις ακτές απο -
βάσεως. Και μετακινήσεις ενόπλως έπρεπε
να με προβληματίσουν, διότι ενδέχετο ένας
Τούρκος από κει που περνούσαν τα φυ -
λάκια, βρίσκοντας ευκαιρία ότι κινήσαμε
το πιστόλι ή ο,τιδήποτε, να μας σκοτώσει.
Πήγα στο σταθμό διοικήσεως του λόχου,
βρήκα τον υπολοχαγό, με ενημέρωσε πού
είναι τα φυλάκια και ρώτησα τι πρόγραμμα
είχε, πώς θα επισκεφθούμε τα φυλάκια.
Ήταν από την έδρα του λόχου 6 με 7 φυ -
λάκια στο δεξιοαριστερό σκέλος του
κόλ που Χρυσοχού και ένα ήταν αριστερά.
Δίπλα ακριβώς από την έδρα του λόχου
ήταν και η τοπική αστυνομική διεύθυνση.
Άρχισε επιθεωρώντας τα φυλάκια αυτά
προς το δεξιό. Τελείωσε γύρω στις 10.30΄
την επιθεώρηση του δεξιού σκέλους. Ενη -
μερώθηκα για τις ακτές αποβάσεως…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Στις 10.30΄ της 15ης του μηνός;

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, της 15ης το πρωί. Καθ’ ον
χρόνον εγώ ενημερωνόμουν για το σχέδιο
αποβάσεως των Τούρκων, οι άλλοι έκαναν

ακριβώς το αντίθετο, εστράφησαν εναντίον
του νομίμου κράτους. Και ενώ εγώ δεν είχα
ακόμα προφτάσει να κάνω την δουλειά μου
αυτή που έπρεπε, να ενημερωθώ εναντίον
των Τούρκων, το έφερε ο Θεός μετά, κύριε
Πρόεδρε, όπως θα δείτε στο τέλος, σε 8
μέρες ακριβώς σε αυτό το σημείο ενίκησα
και το τρίτο τουρκικό τάγμα. Μόλις τε -
λείωσα τα δεξιά φυλάκια, ήρθα πάλι στην
έδρα του λόχου. Πριν φύγω, είχα δώσει εν-
τολή στην έδρα του λόχου να δω τον αστυ-
νομικό σταθμάρχη και τον πρόεδρο της
κοινότητας, όπως κάνει ένας τοπικός διοι-
κητής. Αυτή είναι η δουλειά του, να δει τις
Αρχές για να μιλήσουν εάν υπάρχουν προ-
βλήματα και λοιπά. Βρήκα μπροστά μου,
μόλις επέστρεψα στην έδρα του λόχου, ένα
αστυνομικό κύπριο και ρώτησα –η δουλειά
μου αυτή ήταν– αν είναι εδώ ο Σταθμάρχης.
«Δεν είναι εδώ». Λέγω, «Έχετε κανένα πα-
ράπονο από το στρατό;». Διότι με το
πνεύμα των νομίμων κατευθύνσεων από
τον μόνιμο Αρχηγό του ΓΕΕΦ, από τον
οποίο είχα παραλάβει τη διοίκηση, τον
κύριο Ντενίση, μιλούσα με το αυτό πνεύμα
στους οπλίτες μου. Δηλαδή εναντίον του
εχθρού μας, ο οποίος ήταν ο αιώνιος εχ-
θρός, των Τούρκων. Ο αστυνομικός αυτός
–εγώ δεν γνώριζα καλά την κυπ ριακή προ-
φορά– όταν τον ρώτησα «Έχετε κανένα πα-
ράπονο», μου λέει: «Λαλώσιν»; Μου
ε πεξήγησαν οι άλλοι τι λέει το «λαλώσιν».
Δηλαδή θα πει «Θα τα λέμε». Δεν είχαν δη-
λαδή κανένα παράπονο από μένα, μου έλε-
γαν. Από εκεί πήγαμε στο αριστερό σκέλος,
επιθεωρήσαμε το τελευταίο φυ λάκιο. Ήταν
κανά-δυο χιλιόμετρα από κει. Και δίπλα
ήταν ένα κεντράκι. Και ο διοι κητής του
λόχου, όπως γίνεται μετά τις επιθεωρήσεις,
προσεφέρθη να μας φιλο ξενήσει για να
φάμε το μεσημέρι εκεί. Δίπλα ακριβώς από
αυτό το κεντράκι, ήταν η πηγή της Αφρο-
δίτης. Και πήγα εγώ εκεί. Ο ένας ο ταγμα-
τάρχης έμενε εκεί. Ετοι μάζανε να φάμε
εκεί, όπως συνήθως γίνεται. Ήξεραν αυτοί,
είχαν πάει σε αυτή την Πηγή. Εγώ που
ήμουν νέος, δεν είχα πάει. Πήγα να δω την

88 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»



89ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986

Πηγή και κάθισα περί τα πέντε λεπτά. Σε
αυτό το χρόνο, βγαί νοντας από την Πηγή,
εξερχόμενος, είδα αυτόν τον ίδιο αξιωμα-
τικό, που προ μισής ώρας περίπου είχαμε
συνομιλήσει έξω από τον αστυνομικό
σταθμό. Μου λέει, «Κύριε διοικητά, να έλ-
θετε αμέσως στην έδρα του σταθμού, διότι
στην Λευκωσία έγινε πρα ξικόπημα». Από
εκείνη την ώρα εγώ πλέον αρχίζω τη σκέψη
και λέω «Εν απουσία του νομίμου Αρχηγού,
αυτοί έκαναν πραξι κόπημα». Κατεδίκασα
το πραξικό πημα και πήγα στην έδρα του
σταθμού. Το ίδιο έκανα και εκεί. Ρώτησα
τον σταθμάρχη –διότι ένας συνταγματάρ-
χης πρέπει σε κάθε κουβέντα του, σε κάθε
βήμα του να είναι προσεκτικός, όπως
ήμουν σε όλη μου τη ζωή– το εξής: «Από
πού παίρνεις διατα γές»; Διότι ναι μεν μου
έλεγαν αυτά, αλλά εγώ ήθελα να επιβεβαι-
ώσω αν αυτό το έγκλημα πράγματι συνέβη.
«Παίρνω διαταγές από τον αστυνομικό
σταθμάρχη της Πάφου, τον ταγματάρχη
Γαλάζη». Εγώ με τον κύριο Γαλάζη είχα
πάρει επαφή ως τοπικός διοικητής και εί-
χαμε ήδη, όπως αναγράφω στην έκθεσή
μου, ξεκαθαρίσει τις θέσεις μας, ποιος είμαι
εγώ, τι πιστεύω, πώς ήλθα στην Κύπρο,
γιατί ήλθα, τι αξιωματικός είμαι και λοιπά
και βρήκαμε μία κατανόηση αδελφική τε-
λείως. Πήρα αμέσως στο τηλέφωνο τον
κύριο Γαλάζη και μου επιβε βαίωσε και
αυτός τα ίδια. Καταδίκασα τηλεφωνικώς
πάλι το πραξικόπημα ως καταστροφικό για
την Κύπρον και έδωσα εντολή στον κύριο
Γαλάζη –με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, και
ζητώ συγνώμη από τα μέλη της Επιτροπής,
αν μιλώ με αυτή την έκφραση, είναι και ο
χαρακτήρας μου έτσι– «Πρόσεχε μέχρι να
έλθω στην Πάφο να μην συμβεί τίποτα, να
μην πέσει ούτε ένας πυροβολισμός, να μην
κτυπήσει κανείς, να διατηρήσεις την εθνική
ενότητα και ομο ψυχία». Διότι οι Τούρκοι
μάς είχαν ζωσμέ νους. Δεν ήταν εμένα κα-
θήκον μου και υποχρέωσή μου τίποτε άλλο
πέρα από αυτό, που είχα ως αποστολή. Όλα
τα άλλα ήταν αντεθνικά, εγκληματικά, δεν
ήταν στρατιωτικές ενέργειες ορθόδοξες και

λοιπά και ήταν η συνέχεια αυτών των ανω-
μαλιών όπου άρχισε, όπως ξέρουν οι περισ-
σότεροι από εμάς, μέσα στο στράτευμα από
μία κλίκα το 1951. Θα επανέλθω μετά σε
αυτά. Πραγματικά ξεκίνησα και λέω: «Να
εξα σφαλίσεις το δρομολόγιο για να φθά-
σουμε στην Πάφο οι αξιωματικοί, για να
βρεθώ στην έδρα μου, να συνεννοηθώ τι γί-
νεται και να λάβω μέτρα, αυτά τα οποία
έπρεπε να λάβω ως νόμιμος διοικητής
εναντίον του πραξικοπήματος. Πήγα πράγ-
ματι στην Πάφο, βρήκα τους αξιωματικούς
της 5ης Ανωτέρας. Ήταν δέκα-δώδεκα.
Ήταν όλοι στο γραφείο του διευθυντού της
αστυνομίας. Μου έδωσε τη θέση του ο άν-
θρωπος, ο ταγματάρχης Γαλάζης, κάθισα
και έβλεπα από εδώ τους αξιωματικούς και
από εκεί ήταν όλη, τρόπο τινά, η πολιτική
ηγεσία της Πάφου. Ποιοι ήταν αυτοί; Ήταν
οι αντι πρόσωποι των κομμάτων εκεί, οι
οποίοι ήταν όλοι επί ποδός υπέρ του νομί-
μου Κρά τους. Μου είπαν τότε αμέσως
εμένα ότι οι αξιωματικοί βρίσκονται εδώ.
Τους κοίταξα. Έλειπαν τέσσερις αξιωματι-
κοί που υπηρε τούσαν στο ΚΕΝ Πάφου, το
οποίο λέγεται ΚΕΝ Γεροσκήπους, στους Ιε-
ρούς Κήπους. Αυτό ήταν ένα κέντρο εκπαι-
δεύσεως νεοσυλλέκτων εκεί, που το είχε το
Κράτος, και εξεπαίδευαν στρατιώτες Κυ-
πρίους. Αποτελείτο από τέσσερις αξιωμα-
τικούς Έλληνες και από μόνιμο προσωπικό
κυπ ριακό. Δεν είχε τότε το κέντρο στρατιώ-
τες εκπαιδευσίμους μέσα. Μου είπαν ότι
εκεί, στο κέντρο Πάφου, ο Κατερινάκης
είχε κλειστεί στο κέντρο και περίμενε δια-
ταγές. Τότε αμέσως σκέφθηκα ότι η πρώτη
δουλειά που πρέπει να κάνω, είναι να πάρω
τον Κατερινάκη και να του πω να μη ρίξει
ούτε ένα πυροβολισμό εναντίον των φιλο-
κυβερνητικών δυνάμεων, οι οποίες τον πο-
λιορκούσαν. Πήρα τον Κατερινάκη, μου
επιβε βαίωσε τις πληροφορίες ότι είναι πε-
ρικυκλωμένος και ότι περιμένει διατα γές.
Ρώτησα όλους τους αξιωμα τικούς κατά αρ-
χαιότητα –έτσι γίνεται στο Στρατό– αφού
τους ενημέρωσα για το τι μου είπε ο Κατε-
ρινάκης: «Τι λέτε; Να πάρουμε τον Κατερι-



νάκη και να τον φέρουμε εδώ;» Μου είπαν:
«Ναι». Κατόπιν αυτού έλαβα την εξής από-
φαση: να βρεθεί ένας αξιωματικός να πάει
να παραλάβει το κέντρο της νο μίμου
αρχής. Κύπριος αξιωματικός. Βρέ θηκε ένας
ανθυπολοχαγός. Επίσης να βρεθεί και ένας
άλλος αξιωματικός –διότι δεν ήξερα οι
άλλοι αξιωματικοί τι πρέ σ βευαν– ο οποίος
να έλθει εδώ για να του δώσω εντολές για
το πώς θα ενεργήσει εν ονόματι του νόμου
και της κυβερνήσεως και να κυκλοφορεί.
Πραγματικά ήρθε ο λοχαγός Παναγιώτου
Ευάγγελος, ο οποίος ήτο και ο διευθυντής
του 1ου Επιτελικού Γραφείου της Ανωτέρας
Τακτικής Διοι κήσεως, ο οποίος ήταν νομι-
μόφρων και πιστός στις αρχές, και του
έδωσα εντολή να εξασφαλίσει τον νόμο και
την τάξη και τις εγκαταστάσεις και να έχει
το νου του στραμμένο εναντίον των τουρκι-
κών θυλά κων. Επίσης πήρα στο τηλέφωνο
τον Κα τερινάκη και του λέω: «Κύριε Κατε-
ρινάκη, θα έλθει ένας αξιωματικός εκεί, θα
παραδώσεις τη διοίκηση και θα έρθεις εδώ,
στο κτίριο της Αστυνομίας που βρίσκομαι
εγώ». Έφυγαν οι αξιωματικοί, πήγε ο αν θυ -
πολοχαγός –το γράφω στην έκθεση– και
παρέλαβε το τμήμα, το κέντρο Πάφου.
Ήλθε ο Κατερινάκης στη διοίκηση…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο
ανθυπολοχαγός αυτός ήταν Κύπριος;

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, ήταν Κύπριος. Το αναφέρω
μέσα στην έκθεση. Εν συνεχεία, σε αυτό τον
χρόνο, μου είπανε εκ παραλλήλου εκεί οι
αρχές ότι ένα από τα μικρά πλοιάρια, μία
ακταιωρός, άρχισε να βομβαρδίζει. Αυτή
ήταν του Ναυτικού Σταθμού Πάφου, δεν
υπήγετο στην 5η Ανώτερα, όπως γνωρίζετε
μερικοί εξ υμών. Και αυτοί, μεμυημένοι στο
πραξικόπημα, μπήκαν στα πλοία και βγή-
καν στη θάλασσα και κτυπούσαν την πόλη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Για
ποιο πλοίο μιλάτε; Διευκρινίστε το. Για το
«Λεβέντης», ή για τα περιπολικά που ήταν
στην Πάφο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Για το «Λεβέντης».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Για

το «Λεβέντης». Σας παρακαλώ, κύριε μάρ-

τυς, μείνετε περισσότερο σε αυτό το σημείο
και πέστε μας τι γνωρίζετε εσείς, από δική
σας αντίληψη. Ποιους στόχους είχε και κα-
τέστρεψε το «Λεβέντης»;

ΜΑΡΤΥΣ: Εφόσον μου είπε ο Λοχαγός Πα-
ναγιώτου, ο οποίος ήταν εκεί και με ανα-
πληρούσε τρόπον τινά όταν απουσίαζα, ο
νομιμόφρων Λοχαγός, ότι το «Λεβέντης»
βάλλει μέσα από τη θάλασσα εναντίον της
πόλεως, ήταν δεδομένο το πράγμα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Σεις
είδατε τις περιοχές που βλήθηκαν από το
«Λεβέντης»;

ΜΑΡΤΥΣ: Στις περιοχές ακριβώς που βλή-
θηκαν, έστειλα μετά το Λοχαγό για να πάει
να δει και να πάρει επαφή, για να μην κτυ-
πάει αυτό. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει τί-
ποτα ο άνθρωπος. Κανένας δεν μπορούσε
να κάνει τίποτα. Διότι από εκείνη τη στιγμή,
μπορούσαμε να έχουμε επαφή με τη θά-
λασσα από δω, όταν βομβάρδιζαν το κτίριο
και την πόλη ολόκληρη; Αυτοί έπαιρναν εν-
τολές από τη Λευκωσία. Ήταν αδύνατη
κάθε επικοινωνία μαζί τους και κάθε στα-
μάτημα από πλευράς μας. Διότι εμείς σε
αυτό το χρόνο βρεθήκαμε μεταξύ δύο
πυρών. Τα δύο πυρά ήταν, τα μεν από τους
Τούρκους, διότι οι Τούρκοι ήταν έτοιμοι, τα
δε από τη θάλασσα, που άρχισαν να μας
κτυπάνε από την θάλασσα σε αυτό το
χρόνο, από την πρώτη μέρα, οι δυνάμεις του
Ναυτικού Σταθμού, οι οποίες υπήκουαν στη
Λευκωσία, στους πραξικοπηματίες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κύριε μάρτυς, πείτε στη Επιτροπή, για να
μορφώσει ακριβή γνώμη, ποιες περιοχές
της πόλης είχαν βληθεί από τα πυρά του
«Λεβέντης».

ΜΑΡΤΥΣ: Από αυτά τα πυρά, την πρώτη
μέρα, απ’ ό,τι μου είπαν, εβάλοντο περιοχές
που ήταν κοντά στο Ναύσταθμο, προς το
Ναυτικό Σταθμό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Επί της ακτής δηλαδή; 

ΜΑΡΤΥΣ: Επί της ακτής της κατωκημέ-
νης, της δικής μας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
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Επί της ακτής της κατωκημένης. Εβάλοντο
δηλαδή κατωκημένες περιοχές.

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτά μου ανέφερε ο λοχαγός
εκεί. Αυτές τις βολές της πρώτης ημέρας
δεν τις άκουσα εγώ, αξιότιμα μέλη. Εκείνη
την ώρα δεν τις άκουσα εγώ. Προφανώς
γιατί γύρισα από πάνω, από τη βόρεια
Κύπρο, στις 3.00΄ ώρα περίπου. Μπορεί –
για να μου ειπούν αυτοί– να έγιναν σε χρόνο
πιο μπροστά. Την άλλη όμως την ημέρα, τις
άκουσα με τα αφτιά μου, στον Όρκο που
πήρα, στην Ιστορία, στην Πατρίδα, άκουσα
τις βολές. Και μάλιστα ανησύχησα, φο -
βήθηκα μήπως με τις βολές αυτές άρχισαν
επίθεση οι Τούρκοι. Και μετά μου είπαν ότι
οι βολές αυτές ήταν του «Λεβέντη» και ότι
είχαν περισσότερο συγκεκριμένο στόχο
προς τη Μητρόπολη, που είχε καταφύγει ο
αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Αλ -
λά αυτό δεν σημαίνει όμως –όταν ένα πλοίο
βάλλει ή ένα άλλο όπλο, αυτό όλοι το
ξέρετε– ότι δεν στοχεύει μόνο εκεί που
έχουν το μυαλό τους εκείνη την στιγμή. Εάν
είχαν αυτό στο μυαλό τους, δεν έπρεπε να
κτυπάν μέσα στην πόλη, γιατί θα μας
σκότωναν όλους. 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ: Να τα λέει λίγο
πιο σιγά, κύριε Πρόεδρε, για να μπορούμε
να παρακολουθούμε.

ΜΑΡΤΥΣ: Ζω τις στιγμές, έκανα πόλεμο
από τότε μέχρι τώρα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κύριε μάρτυς, επειδή ζείτε τις στιγμές, θέ-
λουμε να μας δώσετε συγκεκριμένα στοι-
χεία. Ήσασταν διοικητής. Ακούγατε ότι
εβάλλετο η πόλη για την οποία ήσαστε
υπεύθυνος. Καταγράψατε ακριβώς τις πε-
ριοχές –επαναλαμβάνω και πάλι την ερώ-
τηση– που δέχθηκαν την επίθεση; Να μας
πείτε: η συνοικία άλφα, πέντε σπίτια εκεί,
δέκα σπίτια εδώ.

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτή την αποστολή την ανέθεσα
στο λοχαγό Παναγιώτου, για να σπεύσει να
δει πού ακριβώς δέχτηκαν επίθεση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Σάς τα ανέφεραν;

ΜΑΡΤΥΣ: Έχουν καταγραφεί αυτά. Μπο-

ρείτε να τα ζητήσετε από την αστυνομία
εκεί και από το λοχαγό αυτά. Πιστεύω ότι
ζει, δεν έμαθα τίποτα, γιατί εγώ από τότε
που έφυγα από κάτω, δεν ξαναπήγα στην
Κύπρο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Εσείς δεν τις αποτυπώσατε στον χάρτη σαν
διοικητής; Σας έφερε μία αναφορά ο Πανα-
γιώτου. Δεν βάλατε κάτω το χάρτη και να
πείτε: «Ένα εδώ, δύο εκεί, τρία τα σημεία».

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Εγώ ως ανώτερος δι-
οικητής μου είπαν –πληροφορήθηκα– ότι
την μία μέρα έπεφταν κοντά στην παραλία
και τη δεύτερη ημέρα έπεφταν γύρω από
την Αρχιεπισκοπή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Χρησιμοποιείτε χρόνους που δεν μας βο-
λεύουν «έπεφταν», «μου είπαν», εσείς έχε -
τε γνώση;

ΜΑΡΤΥΣ: Προσωπικά ως Ανώτερος Διοι-
κητής δεν πήγα επιτόπου, γιατί διέταξα τον
αναπληρωτή μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Ούτε μετά πήγατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Μετά που μεσολάβησαν τα
άλλα γεγονότα, πήγα στον κύριο έπαρχο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Με συγχωρείτε, κύριε μάρτυς. Όσο ήσαστε
στην Κύπρο –σας είχε πει ο λοχαγός Πανα-
γιώτου– δεν πήγατε να τα δείτε αυτά τα
πράγματα;

ΜΑΡΤΥΣ: Πήγα και τα είδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Πήγατε και τα είδατε;
ΜΑΡΤΥΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Αυτοί, λοιπόν, οι χώροι ήταν στο βάθος της
πόλης ή επί της ακτής;

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν και επί της ακτής και στο
βάθος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Για τους στόχους που ήταν στο βάθος, εκεί
που έβαλλαν, στο βάθος, υπήρχαν συγκε-
κριμένοι στόχοι;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο συγκεκριμένος στόχος που
έβαλλαν αυτοί, ήταν εναντίον της Αρχιεπι-
σκοπής. Αλλά οι βολές δεν πάνε εκεί που



θέλουμε, έχουνε ένα τετράγωνο διασποράς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Μισό λεπτό, κύριε μάρτυς, είπατε για την
Αρχιεπισκοπή και τον γύρω χώρο. Άλλος
κεντρικός στόχος; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν έβαλλαν πουθενά αυτοί,
εκεί γύρω έβαλλαν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Μόνο στην Αρχιεπισκοπή; Στο ραδιοφω-
νικό σταθμό έβαλλαν;

ΜΑΡΤΥΣ: Εκεί κοντά ήταν όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Όλη την περιοχή βομβάρδισαν.
ΜΑΡΤΥΣ: Εκεί κοντά ήμαστε και εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Δώστε τώρα στην Επιτροπή να καταλάβει.
Αυτή η περιοχή ήταν προς το κέντρο της
πόλης, προς το βάθος της πόλης, προς την
ακτή, πού ήταν;

ΜΑΡΤΥΣ: Προς το κέντρο της πόλης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Εάν έφευγαν βολές στη διαδρομή από την
ακτή μέχρι το κέντρο θα σκότωναν αμάχους;

ΜΑΡΤΥΣ: Και εμάς μαζί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε

Πρόεδρε, όταν λέγει ότι πήγε και είδε, τι εν-
νοεί; Τι είδε;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Τις κατεστραμμένες περιοχές.

ΜΑΡΤΥΣ: Τι είδα; Σε ορισμένα σημεία
εκρήξεις, καταστροφές. Τα βλήματα αυτού
του πυροβόλου δεν ήταν από εκείνα τα με-
γάλα βλήματα. Έκαναν κάτι ζημιές, αλλά
όχι σοβαρές. Μπορεί άλλοι να έχουν πάρει
φωτογραφίες. Μπορεί να έχουν πάρει φω-
τογραφίες οι αρχές και μπορεί να τις προ-
σκομίσουν να τις δείτε.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ποίου διαμετρή-
ματος βλήματα ήταν;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Με συγχωρείτε, κύριε Παυλίδη. Καταγρά-
ψατε μετά τον βομβαρδισμό, τις επόμενες
μέρες, θύματα ή ζημιές εκεί; Είχατε κάποια
έκθεση; Ανθρώπινα θύματα είχαμε;

ΜΑΡΤΥΣ: Θύμα ή ζημιά δεν υπήρχε. Γιατί
τα πυροβόλα ήταν μικρά και το ορθογώνιο
της διασποράς, όπως λέμε εμείς, ήταν με-

γάλο και τα βλήματα έπεσαν στις στέγες,
από εδώ και από εκεί.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Δεν είχατε νεκρούς από τους βομβαρδι-
σμούς εσείς;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είχαμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Κανένα;
ΜΑΡΤΥΣ: Κανένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Τραυματίες;
ΜΑΡΤΥΣ: Ούτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Πόσα βλήματα

ρίχτηκαν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Πόσα βλήματα, ξέρετε;
ΜΑΡΤΥΣ: Τη δεύτερη μέρα εγώ με τα

αφτιά μου άκουσα πέντε-έξι ομοβροντίες
και εκρήξεις.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Πέντε-έξι; 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Όταν λέτε ομοβροντίες –τα μέλη της Επι-
τροπής όλα δεν είναι στρατιωτικοί– πόσα
πυροβόλα έβαλλαν; Δύο, πέντε, δέκα; Πό -
σα πυροβόλα είχε το «Λεβέντης»; 

ΜΑΡΤΥΣ: Σχημάτισα τη γνώμη ότι ένα πυ-
ροβόλο βάλλει κατά διαστήματα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Ένα πυροβόλο είναι ομοβροντία; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ένα θα έβαλλε. Δεν είχα και
προσωπική γνώση τι ακριβώς είναι αυτό το
όπλο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Εντάξει, κύριε μάρτυς, σταματάμε το κομ-
μάτι αυτό. Πείτε κάτι άλλο τώρα. Εκινήθη,
είναι δεδομένο, μία φάλαγγα με εντολή από
τους πραξικοπηματίες, για να καταλάβει
την Πάφο, γιατί υπήρχε αντίσταση. Αυτή η
φάλαγγα, αυτή η μονάδα, αυτό το συγκρό-
τημα, έβαλε κατά της πόλης; Χρησιμοποί-
ησε πυρά; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτή η μονάδα όταν εισήλθε
μέσα στην πόλη, που πλέον είχε φύγει ο
Μακαριότατος, ο Αρχιεπίσκοπος, και είχε
δώσει εντολή στας νομίμους αρχάς να στα-
ματήσουν τον πόλεμο και την αιματοχυσία,
αυτοί δεν έβαλλαν εναντίον στόχων πλέον,
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όταν ήταν πιο μέσα, διότι είχαν κερδίσει τον
πόλεμο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Χρησιμοποίησαν πυρά;

ΜΑΡΤΥΣ: Ρίξαν πυρά στον αέρα, τα οποία
εγώ τα καταδίκασα βέβαια, τους παρατή-
ρησα τους διοικητάς όταν μπήκανε μέσα,
και η γνώμη μου είναι ότι τα ρίχνανε αυτά
από υπερβολικό ενθουσιασμό, ότι ήρθαν
και επεκράτησαν και στην Πάφο. Διότι,
όντως, έριχναν πυρά σφαίρες, «μπαμ
μπουμ», τα τμήματα που εισήλθαν μέσα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Νικητήριες βολές.

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, νικητήριες βολές. Αυτές τις
βολές τις άκουγαν και οι Τούρκοι, διότι
όταν λέμε θύλαξ Πάφου Τουρκικού Συν-
τάγματος Πεζικού, ήτο παρακείμενος με
μας. Μας χώριζαν δρόμοι και σπίτια, διότι
εκεί έγιναν και οι μάχες μετά, όπως θα ανα-
φερθώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω άλλη
ερώτηση. Ποιος επιθυμεί εκ των κυρίων συ-
ναδέλφων να ερωτήσει; Ο κύριος Δαμιανί-
δης.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Κύριε μάρ-
τυς…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
θα ολοκληρώσει ο μάρτυς για την απόβαση
και λοιπά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Νομίζω να προηγηθούν οι ερωτήσεις. Το
θέμα της απόβασης είναι δεδομένο από τις
εκθέσεις, ότι έχει εκκαθαρίσει όλους τους
θύλακες τους τουρκοκυπριακούς γύρω από
την Πάφο. Αυτή ήταν η αποστολή του και
την εξετέλεσε. Εάν πιστεύετε ότι πρέπει να
εμπλακούμε σε ερωτήσεις απόβασης, που
δεν έχει ιδέα…

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ γενικώς, εάν μου επιτρέ-
πετε, κύριε Πρόεδρε, ότι αντελήφθηκα…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Όταν τελειώσουμε τις ερωτήσεις των κυ-
ρίων συναδέλφων, τότε τελικά θα δούμε τι
άλλο έχετε να μας πείτε ουσιώδες. Ας τε-
λειώσουμε τις ερωτήσεις, κύριοι συνάδελ-

φοι, που έχουν σχέση με τα γεγονότα που
έζησε ο μάρτυς. Από κει και πέρα εάν μας
φωτίσει κάπου αλλού, ευχαρίστως. Ο κύ-
ριος Δαμιανίδης.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Κύριε μάρτυς,
ήθελα να σας παρακαλέσω να μου πείτε
πότε ακριβώς πήγατε στην Κύπρο εσείς και
με τι βαθμό είχατε πάει; Ποιος ήταν ο βαθ-
μός που φέρατε τότε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ υπηρετούσα στην Α΄ Στρα-
τιά στο Τρίτο Επιτελικό Γραφείο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Όχι, ερωτώ
εγώ στην Κύπρο πότε πήγατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Πήρα διαταγή μαζί με
δύο άλλους συνταγματάρχας, βγήκε υπη-
ρεσιακή διαταγή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κύριε συνάδελφε, είπε 2/7 Κύπρος, 4/7
Πάφος.

ΜΑΡΤΥΣ: Πήγα υπηρεσιακώς, διότι δεν
είχα πάει ποτέ μου και με τον κύκλο που
γίνεται, των συνταγματαρχών, ήμουν από
τη Στρατιά που δεν είχα πάει, αυτό μου
έδωκαν ως εξήγηση γιατί δεν ζήτησα, δεν
επιθυμούσα, αντέδρασα για την μετάθεσή
μου στην Κύπρο, άνευ αποτελέσματος,
δεδομένου ότι ο τρίτος που πηγαίναμε μαζί,
ο συνταγματάρχης Μητσάκης, πήγαινε για
δεύτερη φορά. Ο κύριος Λιανάς πήγαινε
για πρώτη φορά, όπως και εγώ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό το
«για δεύτερη φορά» τι σημασία έχει; 

ΜΑΡΤΥΣ: Έχει σημασία αυτό. Για μένα,
εφ’όσον υπάρχει συνταγματάρχης που πάει
για δεύτερη φορά, εγώ δεν μπορώ να εξαι -
ρεθώ και να μην πάω υπηρεσιακώς στην
Κύπρο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ως ταξίδι; 
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι σαν οργανική τοποθέτηση

στην δύναμη της Εθνικής Φρουράς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί δεν

θέλατε; 
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ήθελα καθόλου. Εν ονόματι

του Θεού, και μάρτυς μου ο Θεός…(Στο
σημείο αυτό εγείρεται ο μάρτυς και κάνει
το σταυρό του).

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):



Καθίστε κάτω, κύριε μάρτυς. Δεν ελέγχε -
στε, καταθέτετε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρό εδρε,
ήθελα να παρακαλέσω το εξής: Όπως θα
είμαι ολιγόλογος και σαφής στις ερω τήσεις
μου, έτσι να απαντάει και ο μάρτυς για να
τελειώσουμε γρήγορα για να μπο ρέσουν και
οι άλλοι συνάδελφοι να πάρουν τον λόγο.
Θέλω να ρωτήσω αν ήταν γνωστό σε σάς ότι
στις 15 του Ιούλη θα γίνει το πραξικόπημα
από τον Σαμψών σε συνερ γασία με την εδώ
κυβέρνηση εναντίον του Μακαρίου;

ΜΑΡΤΥΣ: Ήμουν παντελώς άμοιρος και
άσχετος με αυτό το ανοσιούργημα. Ήμουν
ένας απλός στρατιώτης και τίποτε άλλο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Όταν επιχεί-
ρησε η χούντα να κάνει αυτό το πραξικό-
πημα στην Κύπρο, ποιους είχε; Δεν είχε
κάποια προετοιμασία στην αποστολή αν-
θρώπων, που θα εξυπηρετούσαν καλύτερα
αυτές τις προθέσεις της;

ΜΑΡΤΥΣ: Όπως το τοποθετείτε εκατό τοις
εκατό σε αυτούς που στη Λευκωσία πήραν
τη διαταγή εκτελέσεως, αφού χρόνια ολό-
κληρα ήταν αυτοί εκεί, είχαν κάνει εργασίες
και προετοιμασίες.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Εσείς γιατί τύ-
χατε αυτής της τιμής από την κυβέρνηση
της χούντας, εδώ στην Αθήνα, να σας στεί-
λουν στην Κύπρο, σαν ανώτερο διοικητή
μιας ολόκληρης περιοχής; Επειδή βλέπω
ότι δεν ξέρατε τίποτα.

ΜΑΡΤΥΣ: Θα σας απαντήσω για ό,τι πι-
στεύω. Συνήθως αυτοί που ανοίγουν τον
τάφο των άλλων, πέφτουν μέσα. Εμένα με
έστειλαν στην Κύπρο για να μην ξαναγυ-
ρίσω, γιατί παλαιότερα είχα διωχθεί από
την χούντα: Την πρώτη γιατί στις 13 Δεκεμ-
βρίου τόλμησα να εκτελέσω διαταγές του
νομίμου Αρχηγού του Κράτους, εν ονόματι
του διοικητού της Στρατιάς, του κυρίου
Κόλλια, και πήγαμε να τυπώσουμε τις προ-
κηρύξεις μετά την απαγγελία του διαγγέλ-
ματος του Βασιλέως. Τα έχω όλα αυτά τα
στοιχεία. Κατά συνέπεια είχα διωχθεί από
τη χούντα και με έστειλαν εκεί μιας και 12
χρόνια πολεμάω εναντίον τους, με έστει-

λαν, λέω, εκεί για να μην ξαναγυρίσω.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Είπατε ότι το

«Λεβέντης» βομβάρδιζε την Πάφο. Την
ίδια στιγμή στο χώρο που γινόταν ο βομ-
βαρδισμός, υπήρχαν στρατεύματα των ελ-
ληνικών δυνάμεων και σεις ο ίδιος ήσασταν
εκεί. Εδώ δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς
είναι δυνατόν η κυβέρνηση των Αθηνών να
διατάσσει από θαλάσσης το «Λεβέντης» να
κανονιοβολεί την Πάφο, και από την άλλη
να μη διατάσσει τα στρατεύματά της, που
είναι μέσα στην Πάφο, να κάνουν και αυτά
το ίδιο πράγμα, παρά αυτά να θωπεύουν
την κρύπτη του Μακαρίου και από την
άλλη το «Λεβέντης» να βομβαρδίζει. Θέλω
μία σύντομη εξήγηση.

ΜΑΡΤΥΣ: Όταν γίνεται ένα πραξικόπημα,
στηρίζεται πάνω σε ορισμένους ανθρώ-
πους. Στην Αθήνα έγινε το πραξικόπημα και
οι μονάδες ολοκλήρου της Ελλάδος, πλην
2-3 στη Θεσσαλονίκη που ήσαν μυημένες,
ήταν άμοιρες. Κατά συνέπεια όταν αυτοί
έχασαν το στόχο τους, που ήταν ο Πρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και
επληροφορήθηκαν πού βρίσκεται, εμάς θα
υπολόγιζαν;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Νομίζω ότι το
παράδειγμα που μας λέτε δεν έχει καμία
ομοιότητα με αυτό που συζητάμε. Δεν μπο-
ρούσαν όλη την Ελλάδα να την μυήσουν
στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, αλλά
στην Κύπρο, στους πέντε ανωτέρους αξιω-
ματικούς μπορούσαν.

ΜΑΡΤΥΣ: Είπα εγώ ότι ήμουν άμοιρος και
άσχετος προς αυτό το έγκλημα και ανοσι-
ούργημα. Επ’ αυτού μάρτυς μου ο Θεός.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος). Ο
κύριος Ντεντιδάκης.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ:Ο Μακάριος
έφυγε από το Προεδρικό Μέγαρο και κα-
τευθύνθηκε στην Πάφο, στην μονή Κύκ-
κου, μου φαίνεται.

ΜΑΡΤΥΣ: Έχω το δρομολόγιο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Για πέστε το

δρομολόγιο.
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
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Κύριε μάρτυς, δώστε απλώς τη διαδρομή:
Προεδρικό Μέγαρο…

ΜΑΡΤΥΣ: Προεδρικό Μέγαρο, Μονή Κύκ-
κου, Παναγιά, η ιδιαιτέρα του πατρίδα, Πά -
φος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Από την κοιλάδα των Κέδρων.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Μόλις ειδοποι-
ήθηκαν, κύριε μάρτυς, στην Αθήνα, ότι ο
Μακάριος δραπέτευσε προς αυτή την κα-
τεύθυνση, δόθηκαν οι εντολές να τον κατα-
διώξουν μέχρις εσχάτων.

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Εσείς ήσαστε

στρατιωτικός διοικητής της περιοχής Πά -
φου.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Σε σας δεν

έπρε πε να έχουν δοθεί οι εντολές αυτές;
ΜΑΡΤΥΣ: Μα, εγώ δεν ήμουν μεμυημένος.

Πώς μετά θα μου δώσουν εμένα εντολή; Αν
μου έδιναν τέτοιο χαρτί εμένα, αυτή την
στιγμή, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, θα εί-
χατε ένα τηλεγράφημα δικό μου, ότι εγώ
μένω πιστός στη νομιμότητα. Μάρτυς μου
πάλι ο Θεός.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Κύριε στρα-
τηγέ, μπορείτε να μας πείτε τότε, ποιοι συ-
νάδελφοί σας πήραν τις εντολές αυτές;
Ονόματα. Ποιοι πήραν εντολή να καταδιώ-
ξουν μέχρις εσχάτων και να εξοντώσουν τον
Μακάριο στην Πάφο;

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ ξέρω ποιοι ήλθαν στην
Πάφο και από εκεί θα σας πω. Θυμάμαι,
συνταγματάρχης Πεζικού Ρώσης Νικό-
λαος.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Τι ήλθε να κάνει
αυτός;

ΜΑΡΤΥΣ: Ήλθε να επιβάλει το πραξικό-
πημα. Τι ήλθε να κάνει;

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Είχαν συγκε-
κριμένη εντολή «Του Μούσκου το κεφάλι
να το πάρουν». Έτσι έλεγε ο Ιωαννίδης.
Ποιος λοιπόν εκτελούσε αυτή την εντολή
τη στιγμή εκείνη;

ΜΑΡΤΥΣ: Εκείνη τη στιγμή, ποιος έφθασε
σε μένα;

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Ναι.
ΜΑΡΤΥΣ: Έφθασε ο συνταγματάρχης

Ρώσης, ο ταγματάρχης ο Δέκουλος, ένας
ταγματάρχης Παπαθανασίου και να επικα-
λεστώ για τον τέταρτο την έκθεσή μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κύριε Ντεντιδάκη, αυτά έχουν λυθεί στις
προηγούμενες συνεδριάσεις. Έχουμε πλή -
ρη εικόνα ποιοι ξεκίνησαν, τι έκαναν, τα
πάντα.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Ο Ρώσης από
πού ήλθε;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Ρώσης ήλθε από τη Λεμεσό
κατά μήκος του κυρίου δρομολογίου

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Και ήλθε και
σας βρήκε εκεί και σας είπε ότι «Κυνηγάμε
τον Μακάριο»;

ΜΑΡΤΥΣ: Όταν έφθασε ο Ρώσης το βράδυ
της δευτέρας ημέρας, ο μεν Μακαριώτατος
είχε ήδη φύγει προ πέντε-έξι ωρών από την
Πά φο, έδωσε εντολές στις νόμιμες αρχές
να σταματήσουν την αιματοχυσία, και ο
Ρώ σης όταν ήρθε πλέον μέσα στην Πάφο,
δεν υπήρχε αντίσταση εναντίον του.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο
κύριος Παναγιωτόπουλος έχει το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε μάρ-
τυς, με τι βαθμό αποστρατευτήκατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Αποστρατεύτηκα με το βαθμό
του συνταγματάρχου ευδοκίμως τερματί-
σας το ’77. Ο Αρχηγός του πραξικοπήματος
με χαρακτήρισε δυσμενώς, όπως λένε οι
αποφάσεις διαγραφής, τις οποίες επικα-
λούμαι στον ατομικό μου φάκελλο, δηλαδή
από 15 μέχρι 19 ανταπεκρίθην ανεπαρκώς
και πίεσα διοικητή μονάδος να παραδοθεί
άνευ αγώνος. Αυτό σημαίνει, κύριοι, στη
στρατιωτική ορολογία παραπομπή του
συνταγματάρχου στο έκτακτο στρατοδι-
κείο, εάν δεν έπεφτε η χούντα. Επαναλαμ-
βάνω, ανταπεκρίθην ανεπαρκώς και πίεσα
διοικητή μονάδος να παραδοθεί άνευ αγώ-
νος. Δεν ήταν πραξικόπημα, κατά τον στα-
σιαστή Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς από
15/7 μέχρι 19/7/74 ταξίαρχο Γεωργίτση Μι-
χάλη αλλά, αγών. Προς αντίκρουσή του
έκανα προσφυγάς στη Διοίκηση και στο



Σ.Τ.Ε και τελικά δικαιώθηκα το έτος 1984,
προαχθείς στο βαθμό του ταξιάρχου κατ’
εκλογήν από 21/6/77 και του υποστράτη-
γου κατ’ αρχαιότητα από 21/6/78 με κύριο
αιτιολογικό τα εις βάρος μου δυσμενή στοι-
χεία της χούντας - ένα (1968-70). 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πάντως
τερματίσατε ευδοκίμως.

ΜΑΡΤΥΣ: Τερμάτισα ευδοκίμως, διότι ή -
ταν χρυσωμένο το χάπι.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό έχει
σημασία. Κάτι άλλο τώρα: είπατε ότι σας
έστειλαν στην Κύπρο γιατί ήθελαν να σας
φάνε οι χουντικοί.

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς δη-

λαδή θα σας έτρωγαν στην Κύπρο; Τι είχαν
στο μυαλό τους;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτοί είχαν σχεδιάσει τι θα έκα-
ναν. Χρόνια ολόκληρα ήταν κάτω και πη-
γαινοέρχονταν. Ήθελαν να βρουν ένα θύμα,
έναν ακέραιο αξιωματικό, και συγχρόνως
έναν που είχε δώσει δείγματα στην χούντα
– ένα ότι δεν είναι δικός τους. Όταν με χα-
ρακτηρίζουν εμένα ότι δεν είμαι πειθαρχι-
κός –έχω την απόφαση αυτή– στην περίοδο
’68-70 μου γράφουν δυσμενή στοιχεία και
ότι έχω τάσεις να μην εκτελώ τις διαταγές
τους, κατά συνέπεια έπρεπε να βρουν έναν
για να τον κτυπάνε και με τα ίδια τα πυρο-
βόλα τους.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως
δη λαδή τα πυροβόλα του «Λεβέντης» ε -
στρέ φοντο εναντίον σας προσωπικώς; Αυ -
τό πέρασε από το μυαλό σας;

ΜΑΡΤΥΣ: Εστρέφοντο εναντίον όλων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο

κύριος Περάκης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς, εσείς

ήσασθε μακριά βέβαια από το θέατρο του
πολέμου στις 20 του μήνα, αλλά οπωσδή-
ποτε έχετε μια εικόνα και έχετε πληροφο-
ρίες. Τι μπορείτε να μας καταθέσετε σε
σχέση με τον πόλεμο με την Τουρκία, με την
απόβαση και λοιπά; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Έ -
χετε γνώση αυτών που θα καταθέσετε; Τα

ζήσατε; Ή είναι εκ πληροφοριών και συμ-
περασμάτων;

ΜΑΡΤΥΣ: Είναι εκ πληροφοριών και εκ
της εξελίξεως, λόγω θέσεως και βαθμού.
Εγώ κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το πρα-
ξικόπημα ήταν ο Δούρειος Ίππος, εναντίον
της Κύπρου και της Ελλάδος. Ήταν ένα
προσχεδιασμένο έγκλημα για την κατα-
στροφή της Κύπρου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Δώσατε μία γενική
απάντηση. Αλλά πέστε μου: Εσείς δεν ήσα-
στε μαζί τους, δεν σας μύησαν, δεν υπήρχε
κανένας αξιωματικός ή δεκανέας, που να
είναι μυημένος στο πραξικόπημα;

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ δεν αντελήφθην τέτοιο
πράγμα. Αν λάβετε υπόψη ότι ήμουν της
αυτής ιδιοσυγκρασίας, όπως τώρα που με
βλέπετε έτσι, θα αντιληφθείτε ότι δεν τολ-
μούσαν να κάνουν βήμα, πέρα από τη νο-
μιμότητα. Ξεκαθάρισα το θέμα αυτό δι’
ημερησίας διαταγής μου, το 1974.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς, έχω
διαβάσει την ημερησία διαταγή σας, για να
μην κουράζεσθε, όπως και την επιστολή
του Επάρχου προς εσάς.

ΜΑΡΤΥΣ: Υπάρχουν και τρεις-τέσσερεις
επιστολές του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
και του Προέδρου Κυπριανού «τας οποίας
επικαλούμαι, εις προσφυγήν 7/2/1980 προς
τον υ πουργό Εθνικής Αμύνης». 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Προκύπτει η προσω-
πικότητά σας από το φάκελο. Αλλά ξέρετε
ότι η ιεραρχία είχε πάει περίπατο. Πώς δεν
είχαν βρει έναν άνθρωπο, κάποιον που να
είναι με το πραξικόπημα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ σας είπα πριν, ποιες είναι οι
εκτιμήσεις μου και γιατί εστάλην στην
Κύπρο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Για σας, εντάξει. Για
τη μονάδα σας να μην υπάρχει ένας ανθυ-
πολοχαγός;

ΜΑΡΤΥΣ: Πιστεύω ότι όταν υπάρχει σω -
στή ηγεσία, δεν μπορεί να γίνει πραξικό-
πημα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Τι έχετε να μας κατα-
θέσετε για τη φυγή του Μακαρίου από την
Πάφο και ύστερα;
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ΜΑΡΤΥΣ: Ο Μακαριώτατος, τον οποίο δεν
τον είδα, είπε από το ραδιοφωνικό σταθμό
το διάγγελμα εναντίον της χούντας και είπε
να αρχίσουμε τον αγώνα. Πραγματικά η
Πάφος ήταν επί ποδός πολέμου. Αυτό έγινε
στις 15 το βράδυ. Και είχαν ξεκινήσει ορι-
σμένες μονάδες από τη Λεμεσό και ορι-
σμένα μικρά τμήματα από τη Πάφο για να
πάνε βορείως της Λεμεσού, να αντιμετωπί-
σουν τους πραξικοπηματίες. Όταν αυτά τα
τμήματα νικήθηκαν από τους στασιαστές,
οπισθοχώρησαν στην Πάφο. Είδε ο Μακα-
ριώτατος ότι ο αγώνας δια των όπλων δεν
ήταν συμφέρον να συνεχισθεί, γιατί οι
Τούρκοι αγάλλοντο. Και εγώ αυτό το
έβλεπα. Μόνο οι εθελοτυφλούντες δεν το
έβλεπαν αυτό. Μετά από συμβούλιο με τον
νυν Αρχιεπίσκοπο κύριο Χρυσόστομο, τον
κύριο Έπαρχο και λοιπά, ο Μακαριώτατος
αποφάσισε να φύγει.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Ο Χρυσόστομος ή -
ταν τότε στην Πάφο ;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Χρυσόστομος ήταν στην Πά -
φο. Και ο οποίος Χρυσόστομος όταν έφυγε
ο Αρχιεπίσκοπος, με πήρε και μου είπε «Να
σε βοηθήσω; Ώστε όσο μπορείς να προλά-
βεις, να μη συμβεί τίποτα στην Πάφο».
Γιατί αφού ήλθαν οι άλλοι, άρχισαν να βγαί-
νουν από μέσα οι αντιφρονούντες και
έπρεπε εγώ με ισχυρά πυγμή να βοηθήσω
την κατάσταση, για να μην συμβεί τίποτα,
γιατί είχαμε τους Τούρκους απέναντί μας.
Και πραγματικά πέτυχα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Όλα αυτά γίνονται
στις 15 του μήνα, το βράδυ. Ο Μακάριος
πώς αναχώρησε; Mε αυτοκίνητο, με ελικό-
πτερο;

ΜΑΡΤΥΣ: Έφυγε με ελικόπτερο από τη
Βάση Επισκοπής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Πώς ήταν το ελικό-
πτερο; Τι μάθατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν αγγλικό. Εγώ δεν το είδα.
Πληροφορήθηκα τη δεύτερη μέρα το από-
γευμα, από τον αστυνομικό σταθμάρχη, τον
κύριο Γαλάζη, ότι ο Αρχιεπίσκοπος έφυγε
και είπε, όλοι εδώ εμείς να τεθούμε, όλες οι
δυνάμεις, στις διαταγές μου, για να αντιμε-

τωπίσουμε την κατάσταση, γιατί οι άλλοι
έρχονται. Εννοώ τους πραξικοπηματίες. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Στις διαταγές τίνος; 
ΜΑΡΤΥΣ: Εμού εννοώ όλοι αυτοί, οι οποίοι

μέχρι τότε ετάχθησαν με το Μακάριο και
κατά των πραξικοπηματιών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Α, σε σας.
ΜΑΡΤΥΣ: Σε μένα. Να αντιμετωπίσουμε την

κατάσταση, διότι πλέον ανατρέπεται η κατά-
σταση και έρχονται οι άλλοι. Και θα ανα-
φύοντο από την Πάφο οι αντιφρονούντες,
είχαν τα προσωπικά τους αυτοί. Καταλαβαί-
νετε πού βρέθηκα, κύριε βουλευτά. Ενώπιον
αυτής της καταστάσεως πάντοτε ελάμβανα
τας πλέον σωστάς και ασφαλείς θέσεις.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Ναι, κύριε μάρτυς, δεν αμφισβητούμε τί-
ποτε. Ο κύριος Φωτόπουλος έχει το λόγο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε μάρτυς,
απεστρατεύθητε με τον βαθμό του συνταγ-
ματάρχη;

ΜΑΡΤΥΣ: Του συνταγματάρχη, ως ευδοκί-
μως τερματίσας ταξίαρχος.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσο καιρό εί-
χατε συνταγματάρχης ;

ΜΑΡΤΥΣ: Με έφεραν από την Κύπρο. Στις
23 Αυγούστου με φέρανε στην Ελλάδα, διότι
εθεωρήθην ως αποτυχών στην Πάφο και εις
το σκέλος του πραξικοπήματος και εις το
άλλο σκέλος. Με βάλανε όμως –εδώ είναι η
λεπτομέρεια– υπό τον έλεγχο, πάλι χουντι-
κών αξιωματικών. Δηλαδή ο διοικητής με την
έκθεση του οποίου αποστρατεύθηκα ήτο ο
συνταγματάρχης Νούσκας, που ισοπέδωσε
το Προεδρικό Μέγαρο. Ο Μιχάλης Νούσκας.
Με βάλανε στον Νούσκα και στον Σταθό-
πουλο. Με εκθέσεις αυτών αποστρατεύθηκα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στην ημερήσια
διαταγή που είχατε στις 15/8/74 ως συγ-
κροτηματάρχης, ως διοικητής της 5ης, τε-
λικά λέτε «Προσκαλείστε ενωμένοι μακριά
από τα μίση κάτω από την υπεύθυνη και
στιβαρά ηγεσία του εθνικού κέντρου του
ελληνισμού», ποιον εννοείτε; Τον Ιωαννίδη
ή τον Ανδρουτσόπουλο ;

ΜΑΡΤΥΣ: Την Ελλάδα εννοώ. Εθνικό Κέν-
τρο, όπως το λέγανε από παλιά, ήτο η Ελ-



λάδα. Έτσι το ονόμαζε και ο αείμνηστος Γ.
Παπανδρέου. Ούτε ο Ανδρουτσόπουλος,
ούτε ο Ιωαννίδης.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Λέτε «στιβαρά
ηγεσία», κουβέντες σοβαρές.

ΜΑΡΤΥΣ: Αλλά, όμως, πιο κάτω συμπλη-
ρώνω ότι πρέπει να εργασθούν με πάθος
και φλόγα υπέρ της ενότητος όλων των Ελ-
λήνων και ουχί του διχασμού των. Η ημε-
ρήσια διαταγή είναι ένα ενιαίο σύνολο κατά
πάσης πράξεως ή ενέργειας εις βάρος της
νομιμότητος. Εγώ είμαι ένας στρατιώτης,
κάνω μία εκτίμηση ότι με την Τουρκία βρι-
σκόμαστε σε πόλεμο. Είμαστε έτοιμοι. Από
την Στρατιά που έφυγα, ήξερα ότι μετακι-
νήθηκαν όλες οι μονάδες από την δυτική
Μακεδονία και πήγαν στα νησιά και στον
Έβρο. Κατά συνέπεια πρέπει να πω στον ελ-
ληνισμό να είναι ενωμένος. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αλλά η με-
τάθεσή σας από την 1η Στρατιά 3ο Επιτε-
λικό, στην Κύπρο εκείνη την εποχή που τα
οικονομικά ήταν, κατά κάποιο τρόπο, για
τους στρατιωτικούς δέλεαρ, ήταν προνο-
μιακή.

ΜΑΡΤΥΣ: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά στην
περίπτωσή μου δεν συντρέχουν αυτές οι
προϋποθέσεις, πρώτον, διότι δεν την επε-
δίωξα, δεύτερον, ευρισκόμουν σε μία καλή
οικονομική κατάσταση. Ένα παιδί είχα,
μπήκε στο Πολυτεχνείο, είχα μία ευχέρεια
από την γυναίκα μου, ήμουν και εγώ –και
πάλι μάρτυς μου ο Θεός δηλώνω ενώπιον
Θεού και ανθρώπων και της αξιοτίμου Επι-
τροπής σας–, ήμουν άμοιρος, άσχετος …

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιας τάξεως ή -
σαστε;

ΜΑΡΤΥΣ: Είμαι εξ εφέδρων της αντιστά-
σεως του Ζέρβα, του Ιερού Λόχου, με κα-
ταβολές από την Εθνική Αντίσταση του
αειμνήστου Πλαστήρα ως αρχηγού του
ΕΔΕΣ, σε ηλικία 19 χρονών.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σχολές επιτελών;
ΜΑΡΤΥΣ: Πέρασα μετά όλες τις σχολές

επιτελών και με έκοψε η χούντα από τη
Σχολή Εθνικής Αμύνης. Και δυστυχώς διότι
τα στοιχεία της Κύπρου ήταν εις βάρος μου

αντί να είναι υπέρ, από τον Γεωργίτση τον
ταξίαρχο, με έκοψε και η Μεταπολίτευση
το ’75.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύ -
ριε μάρτυς, αρκετά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Τελειώσαμε, κύριε μάρτυς. Επειδή θέλετε
να φύγετε μάλλον για τη Λάρισα, το από-
γευμα μετά τις 6.30΄ να έρθετε στο 140 γρα-
φείο αυτού του ορόφου εδώ στη Βουλή, να
διαβάσετε τα Πρακτικά και να τα υπογρά-
ψετε. Ευχαριστώ.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν φύγω, ως
στρατιώτης της Ελλάδος παρουσιάζω στην
αξιότιμη Επιτροπή σας τρεις σημαίες τουρ-
κικές των αντιστοίχων θυλάκων Πάφου,
Μαντριών και Πόλεως Χρυσοχούς, τας
οποίας εξ αποστολής ήμουν υπεύθυνος να
τις πάρω από τις τουρκικές χείρες. (Στο ση-
μείο αυτό ο κ. μάρτυς βγάζει από τον χαρ-
τοφύλακά του και επιδεικνύει προς τα μέλη
της Επιτροπής τρεις σημαίες τουρκικές).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτές για -
τί τις έχετε σεις, κύριε μάρτυς;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Θα
ρωτούσα και εγώ, αν αυτές οι σημαίες θα
έπρεπε να είναι σε κάποιο πολεμικό μουσείο.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω κάνει ανα-
φορά …

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Για να παραδώσετε τις σημαίες ;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Θέλετε να σας δια-
βάσω την αναφορά, κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: (Παυσανίας Ζακολίκος):
Όχι, κύριε μάρτυς. Σας έφαγε η γραφει-
οκρατία. Δεν σας έχουν απαντήσει ακόμα.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλέσω
να γραφτεί στα Πρακτικά, ότι η αναφορά
μου είναι από τις 7/2/1980. Δεν μου απαν-
τήσανε, κύριε Παναγιωτόπουλε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σε ποιον τη στεί-
λατε ;

ΜΑΡΤΥΣ: Στον τότε υπουργό Εθνικής
Αμύνης.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κύριε μάρτυς, μπορείτε να αποχωρήσετε
και παρακαλώ τον Γραμματέα να συνοδεύ-
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σει στην Αίθουσα τον μάρτυρα κύριο Τα-
βλαρίδη. (Στη συνέχεια εισέρχεται στην Αί-
θουσα ο μάρτυς κύριος Ταβλαρίδης). Κύριε
μάρτυς, θα παρακαλέσω να μου απα -
ντήσετε σε ορισμένα ερωτήματα, σχετικά
με τα στοιχεία της ταυτότητός σας: 

Επώνυμο: Ταβλαρίδης – Όνομα: Σταύρος
– Όνομα Πατρός: Βασίλειος – Όνομα Μη-
τρός: Μαρία – Το Γένος: Μπονέλου – Τόπος
Γεννήσεως: Αθήνα – Έτος Γεννήσεως: 1943
– Τόπος Κατοικίας: […] – Θρήσκευμα: Χρι-
στιανός Ορθόδοξος – Επάγγελμα: Ναυτι-
κός. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Είσαστε Απόστρατος Αξιωματικός;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Νόμιζα ότι ρωτούσατε
το σημερινό μου επάγγελμα, κύριε Πρό-
εδρε. Σήμερα είμαι ναυτικός. Δεν μπορούμε
να κάνουμε άλλη δουλειά εμείς.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Εργάζεστε σαν ιδιώτης ναυτικός; Αυτό θέ-
λουμε να διευκρινιστεί.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Δηλαδή εργάζεστε ως καπετάνιος;
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Με τι βαθμό αποστρατευτήκατε;
ΜΑΡΤΥΣ: Με τον βαθμό του υποπλοιάρ-

χου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Κύριε μάρτυς, θα παρακαλέσω τώρα να θέ-
σετε την δεξιάν σας επί του Ιερού Ευαγγε-
λίου και να δώσετε τον νενομισμένο όρκο.
Παρακαλώ δε τους κυρίους συναδέλφους
να εγερθούν.(Ακολούθως ο μάρτυς δίνει
τον νενομισμένο όρκο, που έχει ως εξής):

ΜΑΡΤΥΣ: «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού
να είπω όλην την αλήθειαν και μόνον την
αλήθειαν, χωρίς να προσθέσω, ούτε να
αποκρύψω τι».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Πείτε μου, κύριε μάρτυς, πότε πήγατε στην
Κύπρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Στην Κύπρο πήγα στις 3/12/
1973. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Προηγουμένως, στις 21/4/67, που υπηρε-
τούσατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Στο αντιτορπιλικό «Ασπίς». 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Είχατε καμία ανάμειξη στο πραξικόπημα;
ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ ήμουνα δύο χρονών σημαι-

οφόρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Δεν έχει καμία σημασία.
ΜΑΡΤΥΣ: Τελείωσα τη Σχολή το 1965. Εν

πάση περιπτώσει, όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Δεν είχατε. Είχατε καμία συμμετοχή στην
κίνηση Ιωαννίδη για την ανατροπή Παπα-
δοπούλου;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Η

μετάβασή σας στην Κύπρο ήταν φυσιολο-
γική ή είχατε κάποια ιδιαίτερη επιλογή και
σας έστειλαν;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν νομίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Δηλαδή φυσιολογικά.
ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, φυσιολογικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Από τότε που πήγατε στην Κύπρο, πού υπη-
ρετούσατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Στην Κύπρο υπηρέτησα στην
αρχή ως αξιωματικός Πυροβολικού στη
Ναυτική Βάση Χρυσούλης. Επειδή υπήρχαν
διάσπαρτα σε όλη την Κύπρο ορισμένα σαν
παρατηρητήρια του Ναυτικού, τα οποία
αυτά τα ήλεγχα εγώ ως αξιωματικός Πυρο-
βολικού. Εν συνεχεία, δεν θυμάμαι ακριβώς
την ημερομηνία, περί μήνα Φεβρουαρίου
1974 πήρα μετάθεση. Επειδή ο κυβερνήτης
του «Λεβέντη» έφυγε, πήγα εγώ κυβερνή-
της στο περιπολικό αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Ήταν φυσιολογική η ανάληψη;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Οι αξιωματικοί της
Βάσεως ήταν τοποθετημένοι σε τορπιλακά-
τους. Δεν υπήρχε άλλο πρόσωπο να τον
αντι καταστήσει. Όλοι οι άλλοι ήταν τοπο -
θετημένοι σε τορπιλακάτους ή σε θέσεις
άλλες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):



Φεβρουάριος του 1974. Και από εκεί μεί-
νατε στο «Λεβέντης» πλέον, σαν κυβερνή-
της.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Οι κυβερνή-

τες των τορπιλακάτων, τι βαθμό είχαν ;
ΜΑΡΤΥΣ: Υποπλοιάρχου και αυτοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Δεν είναι πιο φυσιολογικό ένας κυβερνήτης
τορπιλακάτου να αναλάβει σαν κυβερνή-
της του περιπολικού και σεις να πάτε στην
τορπιλάκατο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Πείτε μου κάτι άλλο τώρα. Το χρόνο που
εκδηλώθηκε το πραξικόπημα κατά του
Μακαρίου, εσείς ήσαστε κυβερνήτης του
«Λεβέντης». Είχατε μυηθεί και είχατε ανά-
μειξη στο πραξικόπημα;

ΜΑΡΤΥΣ: Ουδεμία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Πού το πληροφορηθήκατε; 
ΜΑΡΤΥΣ: Από το ραδιόφωνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Πού βρισκόσασταν τότε;
ΜΑΡΤΥΣ: Στην Πάφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Ποια ήταν η αποστολή σας;
ΜΑΡΤΥΣ: Συνήθης περιπολία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Την ημέρα του πραξικοπήματος, η δική σας
θέση στην Πάφο ήταν προγραμματισμένη;

ΜΑΡΤΥΣ: Εκ μέρους μου όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Άλλο ερωτώ. Φυσιολογικά με το πρόγραμ -
μα που είχε εκπονήσει ο Παπαγιάννης, ο
ανώτερος διοικητής του Ναυτικού στην
Κύπρο, η παραμονή σας στο σημείο που
βρισκόσασταν την ημέρα του πραξικοπή-
ματος, είχε προσχεδιασθεί σε άσκηση πολύ
προηγούμενα;

ΜΑΡΤΥΣ: Επειδή το περιπολικό δεν ελλι-
μενίζετο στη Βάση Χρυσούλης, που ελλιμε-
νίζονταν οι τορπιλάκατοι, διότι ήταν τα
νερά ρηχά και δεν προσεφέροντο για να ελ-
λιμενισθεί, εγώ ελλιμενιζόμουν στο λιμάνι
της Αμμοχώστου. Στο εμπορικό λιμάνι

υπήρχε μία θέση, η οποία ήταν η μόνιμη
θέση του περιπολικού. Η κυρίως αποστολή
του περιπολικού ήταν, εάν ελαμβάνοντο τί-
ποτε πληροφορίες ότι οι Τούρκοι έβγαζαν
όπλα σε οποιοδήποτε σημείο του Νησιού ή
υπήρχαν πληροφορίες για λαθρεμπόρια
διότι δεν υπήρχε και λιμενικό κάτω, έ -
παιρνα εγώ διαταγή. Εμένα βέβαια δεν μου
είχε τύχει αυτό, μία φορά μόνο έκανα μία
περιπολία. Επίσης μία φορά το μήνα εγέ-
νετο μία περιπολία γύρω απ’ την Κύπρο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Η
προηγούμενη επίσκεψή σας στην Πάφο
προ της 15ης πότε είχε γίνει;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι να σας πω ακρι-
βώς. Πρέπει να ήταν πριν 20 μέρες περίπου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Ήταν κατά τακτά διαστήματα;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, περίπου μία φορά το μήνα,
εκτός εάν συνέβαινε κανένα έκτακτο γεγονός.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Πάντως μία φορά το μήνα περνούσατε από
την Πάφο;

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, από την Πάφο, από την Κε-
ρύνεια, έκανα το γύρο της Κύπρου. Μία
φορά το έκανα εγώ αυτό μόνο, δεν πρό-
λαβα να το κάνω δεύτερη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Μία φορά το κάνατε από το Φεβρουάριο
του ’74 που ήσασταν κυβερνήτης;

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα ότι δεν θυμάμαι να σας
πω ακριβώς πότε πήγα στο «Λεβέντης».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Για πείτε μου κάτι τώρα, κύριε μάρτυς.
Εκτός από την εμπλοκή σας στις επιχειρή-
σεις της Πάφου κατά την ημέρα του πραξι-
κοπήματος, η υπόλοιπη δραστηριότητά
σας στην Κύπρο μετά το πραξικόπημα,
πρώτη και δεύτερη εισβολή των Τούρκων,
ποια ήταν; Θα αφήσουμε το κομμάτι εκείνο
για να το εξετάσουμε λεπτομερειακά. Πείτε
μου το υπόλοιπο, να τελειώνουμε από εκεί,
και μετά θα έρθουμε σε αυτό. Δηλαδή να
μου πείτε προπαρασκευαστικές ενέργειες
των Τούρκων, δική σας αποστολή, δικές
σας θέσεις, δική σας δραστηριότητα.

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 17 του μηνός εγώ ήμουν
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στην Πάφο με βλάβη στον έναν άξονα,
πράγμα το οποίο και γνωστοποίησα στο
ναυτικό διοικητή. Εγώ προσωπικά δεν είχα
πληροφορίες για την επικείμενη απόβαση
των Τούρκων, γιατί το σημείο που ήμουν
εγώ στην Πάφο ήταν απομονωμένο τε-
λείως. Και εν πάση περιπτώσει έλαβα δια-
ταγή στις 19 το πρωί να αποπλεύσω και να
πλεύσω στη Ναυτική Βάση Χρυσούλης,
όπου θα εγίνοντο οι επισκευές του άξονος
της μηχανής. Έφυγα από την Πάφο στις 19
το πρωί με μία μηχανή και μια προπέλα και
έφθασα στη Ναυτική Βάση Χρυσούλης τα
μεσάνυκτα ξημερώνοντας 20 Ιουλίου. Η
ώρα έπρεπε να ήταν γύρω στη 1.00΄ μετά τα
μεσάνυκτα. Επειδή δεν υπήρχαν άλλοι
αξιωματικοί καριέρας μέσα στο πλοίο και
ήμουν ταλαιπωρημένος, δεν βγήκα καθό-
λου έξω στη Βάση, αφού όπως σας είπα δεν
έπεσα δίπλα, γιατί δεν μπορούσε να πέσει
δίπλα το πλοίο, αλλά αγκυροβόλησα και
κατέβηκα να κοιμηθώ. Γύρω στις πέντε
παρά, δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα, ήρθε
ο σηματωρός. Από τη στιγμή που απέ-
πλευσα από την Αμμόχωστο, είχα ανοίξει
την απροειδοποίητη εκπομπή και μίλαγα
απ’ ευθείας με τη Διοίκηση. Αυτή λοιπόν η
απροειδοποίητη εκπομπή είχε μείνει ανοι-
κτή εκείνο το βράδυ. Κατέβηκε λοιπόν κά -
τω ο σηματωρός και μου λέει: «Kύριε
Kυβερνήτα, ξυπνήστε. Πόλεμος». Του λέω
«Tι πόλεμος;». Το δωμάτιό μου εν τω με-
ταξύ ήταν κοντά με τη γέφυρα και μπο-
ρούσα και άκουγα την απροειδοποίητη
εκπομπή, οπότε άκουσα τη φωνή του συγ-
χωρεμένου συμμαθητή μου Τσομάκη, που
έλεγε «Bαλλόμεθα». Σηκώθηκα επάνω.
Ευτυχώς ο ύπαρχος, ένας έφεδρος σημαι-
οφόρος είχε πάρει την άγκυρα επάνω και
αρχίσαμε να πλέουμε και να κάνουμε περι-
πολίες έξωθεν της Ναυτικής Βάσεως Χρυ-
σούλης, εν αναμονή διαταγών, οι οποίες δεν
ήρθαν ποτέ. Γύρω στις 6.00΄ η ώρα εδέχθην
την πρώτη επίθεση από τουρκικό αεροσκά-
φος, το οποίο και κατέρριψα, έπεσε δίπλα
στη ναυτική βάση. Το κτύπησα εγώ βέβαια
και το κτύπαγε και το Πυροβολικό της Βά-

σεως. Εν συνεχεία καθ’ όλη τη διάρκεια της
ημέρας δεχθήκαμε τρεις-τέσσερις επιθέ-
σεις αεροσκαφών. Επειδή τα πυρομαχικά
που χρησιμοποιούσαμε ήταν πεπαλαι-
ωμένα και κακώς διατηρημένα, οι κάνες
των πυροβόλων ανοίγανε, οπότε σε κάποια
στιγμή γύρω στις 4.00΄ η ώρα το απόγευμα
της 20ής Ιουλίου, το πλοίο βρέθηκε χωρίς
κάνες πυροβόλων, εκτός από το «Μπό-
φορς». Δεν υπήρχαν τρόφιμα, δεν υπήρχε
ιατρικό υλικό, οπότε πήρα τηλέφωνο τη
Βάση για να πάρω οδηγίες. Στη Βάση, δεν
ξέρω για ποιο λόγο, δεν υπήρχε διοικητής,
παρά μόνο ο υποπλοίαρχος Γουλέας με τον
οποίο και μίλησα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο
διοικητής που ήταν;

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν με την τορπιλάκατο του
υποπλοιάρχου Χαρδαλέπα στο «Σαλαμίς
Μπέη», ένα ξενοδοχείο δίπλα στη θά-
λασσα. Μίλησα λοιπόν με τον υποπλοίαρχο
Γουλέα, ο οποίος είναι μια τάξη αρχαιότε-
ρος από μένα, και του είπα ότι «Δεν υπάρ-
χει τροφή, δεν έχω πυροβόλα και αυτή την
στιγμή, εάν μου επιτεθούν, θα βουλιάξω».
Και τον ρώτησα εάν μπορώ να μιλήσω με
τον διοικητή, και αυτός μου είπε ότι είχε
φύγει με την τορπιλάκατο του Χαρδαλέπα.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ποιος ήταν ο διοικη-
τής;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο κύριος Παπαδάκης, διοικη-
τής της Ναυτικής Βάσεως Χρυσούλης. Ο -
πότε ο υποπλοίαρχος Γουλέας μου είπε
«Σταύρο, κάνε ό,τι νομίζεις». Οπότε απε-
φάσισα να ρίξω το βαπόρι δίπλα, με προ-
οπτική να καθίσω λιγάκι την πλώρη από
την έξω πλευρά του λιμενίσκου, για να μπο-
ρέσουμε τουλάχιστον να αποφύγουμε την
σίγουρη καταβύθισή του. Διότι εάν εκείνη
τη στιγμή δεχόμαστε επίθεση από αερο-
σκάφη, είχαμε μόνο τα «Μπόφορς». Οπότε
πράγματι έπεσα δίπλα, σκεπάσαμε το
πλοίο με τα αντιαεροπορικά δίκτυα, βγήκα
έξω και συνάντησα τον υποπλοίαρχο Γου-
λέα. Η συζήτηση ήταν «Πού είναι ο διοικη-
τής;». Μου είπε ότι ο διοικητής είναι εκεί,
του λέω εγώ ότι έχω το πυροβόλο «Μπό-



φορς» έτοιμο, οπότε εάν χρειαστεί θα υπο-
στηρίξουμε την βάση. Έτσι πέρασε σχεδόν
όλη η μέρα. Το βράδυ κατά την 1.00΄ η ώρα
της 20ής προς 21ης Ιουλίου, διότι όπως κα-
ταλαβαίνετε δεν κοιμήθηκε κανένας και εί-
μαστε όλοι άγρυπνοι, ήρθαν και μας είπαν
ότι η τορπιλάκατος που επέβαινε ο διοικη-
τής με τον υποπλοίαρχο Χαρδαλέπα, είχε
εξοκείλει και πήγε ένα όχημα και τους με-
τέφερε αυτούς και το πλήρωμα. Την άλλη
μέρα το πρωί, από τις 5.00΄ η ώρα περίπου,
μόλις ξημέρωσε, άρχισε πάλι η επίθεση από
αεροσκάφη, και το απόγευμα της ίδιας ημέ-
ρας εκηρύχθη η εκεχειρία. Εν συνεχεία
μετά την 21η Ιουλίου μέχρι την 14η Αυγού-
στου, που έγινε η δεύτερη εισβολή, εμείς εί-
μαστε μέσα στη βάση όλοι και στις 13
Αυγούστου το βράδυ, επειδή κοντά στη
βάση υπήρχε ένας τουρκικός θύλακας πολύ
ισχυρός, φυλάγαμε φυλακές και εμείς, και
οι αξιωματικοί και το πλήρωμα της βά-
σεως.

Εν τω μεταξύ ο κύριος Παπαδάκης είχε
πάρει μετάθεση και είχε γίνει ναυτικός διοι-
κητής της Κύπρου και ναυτικός διοικητής
της Βάσεως είχε αναλάβει ο πλω τάρχης
Δούκας. Στις 13 το βράδυ ακούγαμε ραδιό-
φωνο με τον υποπλοίαρχο Γουλέα. Ακού-
γαμε συγκεκριμένα Β.Β.C., από το οποίο
μάθαμε ότι είχε ναυαγήσει η σύσκεψη που
γινόταν στην Γενεύη, νομίζω με τον κύριο
Μαύρο και με τους άλλους. Και μου λέει ο
υποπλοίαρχος Γουλέας ότι μάλλον αύριο
θα δεχθούμε επίθεση. Ξυπνήσαμε τον διοι-
κητή, τον πλωτάρχη Δούκα, και του είπαμε
τι ακούσαμε και τι περιμέναμε. Πράγματι
στις 14 το πρωί άρχισε η δεύτερη εισβολή.
Εκ πληροφοριών υπήρχε το μέτωπο από
την Λευκωσία μέχρι την Αμμόχωστο. Σε
όλο αυτό το μέτωπο υπήρχε μόνο ένα ση-
μείο, που μπορούσε να κρατηθούν οι Τούρ-
κοι. Ήταν το μέτωπο της «Μιας Μηλιάς».
Αν αυτό το μέτωπο έσπαγε, από την Λευκω-
σία μέχρι την Αμμόχωστο δεν υπήρχε άλλο
σημείο που να μπορούν να συγκρατηθούν
οι Τούρκοι. Οπότε εμείς στη Ναυτική Βάση
Χρυσούλη, αν αυτό εγίνετο, θα είμαστε

αποκεκομμένοι, θα βρισκόμαστε δηλαδή
μέσα στον κλοιό που θα έκαναν οι Τούρκοι.
Για αυτό ενημερώσαμε τον διοικητή της
Βάσεως να ληφθούν ορισμένα μέτρα εγκα-
ταλείψεως της Βάσεως, πράγμα το οποίο
και δεν εδέχθη. Λέει: «Όχι, θα πάρουμε δια-
ταγή». Του το ξαναείπαμε. Μας έδωσε την
ίδια απάντηση. Και περί ώρα 11.00΄ ή 11.30΄
πρέπει να ήταν το πρωί, δεν ξέρω εάν ελή-
φθη η διαταγή, εμείς πάντως πήραμε δια-
ταγή να εγκαταλείψουμε τη Βάση. Βέβαια
η κατάσταση η οποία επικράτησε εκείνη τη
στιγμή δεν περιγράφεται τόσο εύκολα, διότι
ο καθένας κοίταγε πώς να φύγει και πώς να
σώσει όσα περισσότερα πράγματα μπο-
ρούσε.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Τι πράγματα;
ΜΑΡΤΥΣ: Ατομικά είδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Αυτό ήταν η κύρια αποστολή των ανθρώ-
πων της Βάσης; Να πάρουν τα ατομικά
τους είδη;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Εγώ δεν σας έκανα την ερώτηση, γιατί ενό-
μιζα ότι κοιτάζατε να σώσετε τον οπλισμό
για να πολεμήσετε, αλλά βλέπω ότι άλλο
κοιτάζατε.

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως όχι, δεν ήταν αυτή η
αποστολή. Ήλθε ο πρώτος Μηχανικός, Σι-
δέρης λέγεται, λίγο πριν δοθεί η εντολή της
εγκατάλειψης της Βάσεως, και μου είπε ότι
το πλήρωμα του «Λεβέντης» επιθυμεί –εν
τω μεταξύ κατά την διάρκεια της εκεχειρίας
είχε φτιαχθεί ο άξονας– να προσπαθήσουμε
να σώσουμε το πλοίο, να πάμε στη Λεμεσό,
πράγμα το οποίο και εδέχθην. Έκανα τηλέ-
φωνο στο διοικητή, τον κύριο Παπαδάκη,
ο οποίος ήταν επάνω στην ΔΚ και του είπα
ότι ζητώ άδεια να αποπλεύσω με το πλή-
ρωμα και όσους εκ της βάσεως επιθυμούν
να επιβιβαστούν στο «Λεβέντης» και να
προσπαθήσω να διαφύγω στην Λεμεσό.
Αρχικώς η άδεια μού εδόθη. Εκ πληροφο-
ριών όμως μάθαμε ότι τρία τούρκικα αντι-
τορπιλικά συνέκλιναν προς τον όρμο της
Αμμοχώστου. Αν μπορώ να σας το περι-
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γράψω, ο όρμος ήταν κάπως έτσι και η
Βάση ήταν εδώ. Οπότε η φυγή του «Λεβέν-
της» ήταν αυτοκτονία. Δεν υπήρχε περί-
πτωση να γλυτώσουμε από αντιτορπιλικά
τύπου «Fletcher». Και εδόθη διαταγή στον
υποπλοίαρχο Γουλέα ο οποίος ήταν στις
υποβρύχιες κατασκευές, να τοποθετήσει
εκρηκτικά στο «Λεβέντης», στις τορπιλα-
κάτους που ήδη υπήρχαν εκεί στο λιμενί-
σκο και σε όλα τα χρήσιμα υλικά της
βάσεως, και φεύγοντας εμείς να ανατιναχ-
θούν για να μην πέσουν στα χέρια των
Τούρκων.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Πότε εγκαταλείψατε τη Βάση, ποια ώρα,
ποιες ημέρες;

ΜΑΡΤΥΣ: Η Βάση εγκαταλείφθηκε στις 14
Αυγούστου, γύρω στις 1.00΄ το μεσημέρι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Τα
ανατινάξατε όλα μετά;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτά τα οποία διετάχθη να πα-
γιδεύσει ο κύριος Γουλέας, τα επαγίδευσε.
Εν συνεχεία εάν ανετινάχθησαν ή όχι δεν το
ξέρουμε, διότι εμείς είχαμε ήδη φύγει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Το
«Λεβέντης» ανατινάχθηκε;

ΜΑΡΤΥΣ: Το «Λεβέντης» εκ πληροφοριών
από ανθρώπους, που υπηρέτησαν σε ένα
παρατηρητήριο ναυτικό και πέρασαν
μπροστά από τη Βάση μετά την εγκατά-
λειψη υφ’ ημών της Βάσεως, ανέφεραν ότι
είδαν το «Λεβέντης» να καίγεται.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Οι τορπιλάκα-
τοι γιατί δεν έφυγαν;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Έδωσε την εξήγηση. Ήταν στο στόμιο του
κόλπου αντιτορπιλικά και ήταν αυτοκτονία
να βγουν έξω.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Και οι τορπιλά-
κατοι;

ΜΑΡΤΥΣ: Υπήρχε μία μόνο τορπιλάκατος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Αυτές γιατί δεν

έφυγαν;
ΜΑΡΤΥΣ: Είχε βλάβη στη μία μηχανή.

Ήταν δύο εκτός ενεργείας, οι οποίες ήταν
επάνω στο ναυπηγείο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Μετά την εγκατάλειψη της Βάσης η εμ-
πλοκή σας σε όλη τη διαδικασία της τούρ-
κικης εισβολής, ποια ήταν;

ΜΑΡΤΥΣ: Μιλάτε για μένα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Όχι για σας μόνο. Και για τους άνδρες σας.
ΜΑΡΤΥΣ: Μόλις πήρα τη διαταγή ότι ακυ-

ρώνεται ο απόπλους, εγώ έμενα έξω στην
Αμμόχωστο, αλλά είχα το αυτοκίνητό μου
στη Ναυτική Βάση. Έβαλα στο αυτοκίνητο
όσους μπορούσα γύρω στα επτά άτομα
μαζί με τον οπλισμό, γιατί φοβόμαστε
μήπως δεχθούμε καμία επίθεση, βέβαια δεν
μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε με τα όπλα,
αλλά ήταν μία παρηγοριά, και φύγαμε από
τη Βάση με προοπτική να πάμε στη Λε-
μεσό. Επειδή εγώ έφυγα από τους τελευταί-
ους, οι άλλοι είχαν ήδη φύγει, πήγαμε από
την κάτω μεριά μήπως περάσουμε από τις
Αγγλικές Βάσεις, αλλά εκεί μας σταμάτη-
σαν και μας είπαν ότι «Μπορείτε να περά-
σετε, αλλά χωρίς τον οπλισμό σας». Και δεν
το δεχθήκαμε. Και ξαναγυρίσαμε πίσω και
πήραμε πια το δημόσιο δρόμο και φθάσαμε
στη Λάρνακα. Εκεί πήγαμε σε ένα σχολείο
και καθίσαμε μέχρι το βράδυ της ίδιας
μέρας, αλλά επειδή κυκλοφόρησαν κάτι
πλη ροφορίες ότι οι Τούρκοι θα κάνουν επί-
θεση στη Λάρνακα, πήραμε διαταγή και
φύγαμε από τη Λάρνακα και πήγαμε στη
Λεμεσό, όπου είχαν καταφύγει και οι υπό-
λοιποι και ορισμένοι έφεδροι. Είχαν πιάσει
δηλαδή ένα σχολείο, το οποίο είχαν κάνει
σαν στρατιωτική βάση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Δηλαδή η μονάδα η δική σας δεν είχε καμία
εμπλοκή σε χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον
των Τούρκων;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Εσείς πήγατε στη Λεμεσό, μείνατε εκεί και
σας βρήκε η ανακωχή τελικά;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Δεν πολεμήσατε καθόλου;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι στην ξηρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):



Τώρα ας έλθουμε στις επίμαχες μέρες του
πραξικοπήματος. Σας ρώτησα και μου εί-
πατε ότι η επίσκεψη του «Λεβέντη» στην
Πάφο ήταν κάτι το συνηθισμένο. Δεν σας
γέμισε υποψίες. Από τα χαρτιά προκύπτει
ότι πήρατε εντολή στις 13 Ιουλίου από τον
κύριο Παπαγιάννη, όχι από τον διοικητή
της Χρυσούλης της Ναυτικής Βάσης, από
τον κύριο Παπαγιάννη τον ανώτερο διοι-
κητή. Η εντολή αυτή ήταν προφορική. Έτσι
δεν είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Και σας είπε να αποπλεύσετε με μυστικό-
τητα το βράδυ της Κυριακής, 14 Ιουλίου,
από την Αμμόχωστο και να βρίσκεστε το
πρωί, 15 Ιουλίου, στην Πάφο, με την εντολή
να μην ειδοποιήσετε τον διοικητή της Πα-
ρακτίου Αμύνης, τον κύριο Παπαδάκη. Αυ -
τό είναι αληθές;

ΜΑΡΤΥΣ: Αφού εγώ τα έχω γράψει στην
αναφορά μου αυτά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Είναι αληθές;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Σεις μία τέτοια διαταγή πώς την δεχθήκατε;
Δεν σας εγέννησε απορίες «Γιατί μου απα-
γορεύει ο Ανώτερος Διοικητής Κύπρου να
αναφέρω την μετακίνησή μου στον φυσικό
μου προϊστάμενο, τον κύριο Παπαδάκη;»

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, ο φυσικός μου προϊστάμε-
νος ήταν ο κύριος Παπαγιάννης. Ο «Λεβέν-
της» υπήγετο απ’ ευθείας στην Ναυτική
Διοίκηση.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ελέχθη
αυτό, κύριε Πρόεδρε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ούτε τον από-
πλου, ούτε τον κατάπλου;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Δεν σας γέννησε υποψίες η μυστικότητα
όλης αυτής της επιχείρησης;

ΜΑΡΤΥΣ: Μου εγέννησε υποψίες. Αλλά ο
μόνος άνθρωπος στον οποίο μπορούσα να
απευθυνθώ, ήταν ο κύριος Παπαγιάννης.
Κατ’ αρχήν δεν μου εγέννησε υποψίες πρα-
ξικοπήματος, προς Θεού! Εκείνο τον καιρό

οι σχέσεις του κυρίου Παπαγιάννη με τον
κύριο Παπαδάκη ήταν ολίγον τι ψυχραμέ-
νες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Για ποιο λόγο;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω τον λόγο. Ίσως να υ -
πήρχαν προσωπικοί λόγοι. Ο μόνος άν-
θρωπος στον οποίο μπορούσα εγώ να
μιλήσω για τις υποψίες, ήταν αυτός. Διότι
την ημέρα που με φώναξε πάνω ο κύριος
Παπαγιάννης με φώναξε και του παρέδωσα
13 αυτόματα, τα οποία είχε ο «Λεβέντης»,
κυπριακής κατασκευής. Μου είπε «Να τα
φέρεις επάνω, διότι πρέπει να τα επισκευά-
σουμε».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Είχατε κάνει αίτημα επισκευής εσείς;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Καλά, σας ζητάει κάποιος που δεν ξέρει την
κατάσταση του οπλισμού, να επισκευάσει
ένα οπλισμό που δεν ζητάτε εσείς την επι-
σκευή του; Πώς γίνονται αυτά τα πράγ-
ματα;

ΜΑΡΤΥΣ: Κοιτάξτε, τα αυτόματα αυτά
ήταν κυπριακής προελεύσεως και δεν ήταν
σε καλή κατάσταση. Εμείς στο βαπόρι δεν
τα χρησιμοποιούσαμε. Απλώς ήταν απο-
γραφή του πλοίου, αλλά δεν εχρησιμοποι-
ούντο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Εσείς, σύμφωνα με την στρατιωτική ιεραρ-
χία, οφείλατε να ειδοποιήσετε τον διοικητή
του Ναυστάθμου και της Παρακτίου Αμύ-
νης της Κύπρου ότι αποπλέετε; Όταν λέμε,
κύριε μάρτυς, ότι κάποιος είναι υπεύθυνος
για την παράκτιο άμυνα της Κύπρου,
άσχετα αν εσείς υπαγόσασταν απ’ ευθείας
στον κύριο Παπαγιάννη, σαν αξιωματικός,
δεν κρίνατε ότι εκείνος που έχει την ευθύνη
της Παρακτίου Αμύνης του νησιού, θα
έπρεπε τουλάχιστον να γνωρίζει που είναι
τα πλοία; Γιατί δεν ειδοποιήσατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ
έλαβα αυτή την διαταγή και αυτός που μου
την έδωσε, ήταν ανώτερος από τον άλλο
τον διοικητή που λέτε. Εάν το έλεγα στον
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άλλο διοικητή, θα παρήκουα την διαταγή
του ανωτέρου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Ναι, αλλά αυτό δεν επέφερε ρωγμή στο
αμυντικό σύστημα της Κύπρου; Αν συνέ-
βαινε κάτι, ο υπεύθυνος για την παράκτιο
άμυνα να νομίζει ότι ο «Λεβέντης» είναι στη
Χρυσούλη και σεις να είστε στην Πάφο;
Πώς γίνεται αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτά ας τα εύρισκαν μόνοι τους.
Εγώ κυβερνήτης ήμουν, εντολές εκτελού -
σα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Μάλιστα. Πείτε μου το εξής: φτάσατε στην
Πάφο στις 15 Ιουλίου το πρωί. Τι κάνατε
εκεί που φθάσατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Έφτασα στην Πάφο. Έδωσα κα-
τάπλου στο ναυτικό διοικητή, γιατί εγώ
καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού είχα
ανοικτή την απροειδοποίητη εκπομπή, από
το ραδιοτηλέφωνο. Του έδωσα τον κατά-
πλου. Η ώρα πρέπει να ήταν γύρω στις
7.30΄ το πρωί, όταν έφτασα. Βγήκα έξω,
διότι εκεί στην Πάφο υπήρχε ένας ναυτικός
σταθμός που φυλάσσοντο τορπίλες για τις
τορπιλακάτους, με επικεφαλής έναν έφε-
δρο σημαιοφόρο, με ορισμένους μόνιμους
αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού και
πλήρωμα ναύτες κυπριακής καταγωγής.
Αφού έδεσα το βαπόρι, βγήκα έξω και
έπινα καφέ με τον διοικητή της Βάσεως.
Ξαφνικά εκεί που καθόμασταν, κτύπη σε το
τηλέφωνο. Το σήκωσε ο σημα τωρός. Κάτι
του είπαν και μου φέρνει ένα σήμα «από
Ν.Δ.Κ. προς Π.Π ΛΕΒΕΝΤΗΣ», το οποίο
έλεγε: «Έλθετε εις άμεσον ετοιμότητα.
Υποστηρίξατε δια παντός μέσου 5η Ανω-
τέρα και Ναυτικό Σταθμό Πάφου» –η 5η
Ανωτέρα ήταν στρατιωτική διοίκηση της
Πάφου– χωρίς καμία άλλη εξήγηση. Και
εγώ γύρισα αμέσως στο βαπόρι και κτύ-
πησα συναγερμό και περίμενα διαταγές. Τι
ήταν αυτό που γινόταν για να υποστηρίξω
την 5η Ανωτέρα και το Ναυτικό Σταθμό;
Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν πόλεμος.
Συγχρόνως, φέραμε στη γέφυρα που
υπήρχε το ραδιοτηλέφωνο, ένα ραδιοφω-

νάκι που είχαμε, και το ανοίξαμε. Από το
ραδιόφωνο ακούγαμε θούρια. Και στη δια-
κοπή των θουρίων, ότι η Εθνική Φρουρά
ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Κύπρου, ο
Μακάριος είναι νεκρός.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις του πληρώματος
σε αυτό το άκουσμα της είδησης;

ΜΑΡΤΥΣ: Το πλήρωμα ήταν σε κατάσταση
συναγερμού. Ούτε «Ζήτω» είπαμε, αλλά
ούτε και το αντίθετο. Απλώς εμείς παραμέ-
ναμε σε κατάσταση συναγερμού, αναμέ-
νοντας διαταγές.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Από ποιον;

ΜΑΡΤΥΣ: Από τον διοικητή μου. Την κα-
τάσταση αυτή του συναγερμού την κρατή-
σαμε γύρω στις δύο ώρες. Σε αυτές τις δύο
ώρες ακούγαμε συνεχώς το ράδιο, αλλά
δεν είχε συμβεί τίποτα το παράξενο στο ση-
μείο που βρισκόμασταν εμείς. Καμία κί-
νηση ούτε από την Πάφο, ούτε από τους
κατοίκους, ούτε από κανέναν. Δεν κατέ-
βηκε κανένας να μας δει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ. Επαφή με την 5η
Ανωτέρα είχατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ. Καμιάς μορφής;

Ούτε συναγερμού;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, όχι. Σε κάποια στιγμή είχα

ακούσει από το ράδιο ότι απαγορεύεται η
κυκλοφορία και λοιπά. Και είχαμε βγει με
τον ύπαρχό μου. Μάλιστα εγώ είχα στη
μέση μου ένα περίστροφο, διότι όλο το
πλοίο βρισκόταν σε κατάσταση συναγερ-
μού. Και είχαμε βγει από το πλοίο μετά από
δύο ώρες, διότι δεν βλέπαμε καμία κίνηση,
δεν γινόταν τίποτα το περίεργο. Βγήκαμε
από το πλοίο. Και εκεί που ήταν πεσμένο το
πλοίο, δίπλα ήταν ένα κάστρο παλιό. Και
λέω «Πάμε, ύπαρχε, να δούμε επ’ ευκαιρία
το κάστρο;». Ανεβήκαμε επάνω στο κά-
στρο, κατεβήκαμε μετά και κατευθυνόμα-
στε προς το πλοίο να πάμε να φάμε. Εκείνη
την ώρα είχαν κατέβει δύο, τρεις πολίτες
και γυρίζω και λέω στον έναν: «Ρε παιδιά,
δεν ακούσατε από το ράδιο ότι απαγορεύε-



ται η κυκλοφορία;». Οπότε μου λέει: «Ε -
σένα θα σου πω μετά». Δηλαδή δεν σας με-
ταφέρω τώρα επ’ ακριβώς τις λέξεις που
μου είπε, αλλά το ύφος του ήτανε επιθε-
τικό. Λέω «Ύπαρχε, τι γίνεται εδώ πέρα;
Από το ράδιο ακούμε αυτά, αυτοί εδώ κυ-
κλοφορούν. Βλέπουν ότι κρατάμε οπλισμό
και μας απειλούν; Κάτι δεν πάει καλά».
Πάμε μέσα στο βαπόρι. Είχα πει στον Αξιω-
ματικό Φυλακής να κάνει χαλάρωση του
συναγερμού. Ξανακτυπάμε συναγερμό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Είναι λογικό όταν υπάρχει συναγερμός,
εσείς να επισκέπτεστε το κάστρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Το κάστρο ήταν σε μία από-
σταση πενήντα μέτρων από το πλοίο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Το
ξέρω. Έχω πάει στην Πάφο. Συναγερμός
ήταν, κύριε μάρτυς.

ΜΑΡΤΥΣ: Εν πάση περιπτώσει, ίσως να
έχετε δίκιο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Το Ναυ-
τικό έχει δικές του συνήθειες, κύριε Πρό-
εδρε.

ΜΑΡΤΥΣ: Τώρα δεν θυμούμαι πότε ακρι-
βώς, αφότου γυρίσαμε στο πλοίο, ήλθε ο
διοικητής της Ναυτικής Βάσεως και μου
είπε «Σε ζητάει στο τηλέφωνο ο συνταγμα-
τάρχης της 5ης Ανωτέρας και είπε να πας
επάνω...».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο
κύριος Γραββάνης;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν τον ήξερα. Μου είπε απλώς
το βαθμό του. Λέω «Με συγχωρείς, μίλησες
με τον ίδιο το συνταγματάρχη;». Μου λέει
«Ναι, και μου είπε να πάτε επάνω που έχει
σύσκεψη». Λέω «Καλά». Δεν πήγα. Μετά
από μισή ώρα περίπου έγινε δεύτερο τηλε-
φώνημα και έρχεται ο διοικητής της Βά-
σεως και μου είπε «Με πήρε τηλέφωνο
κάποιος λοχαγός της Εθνοφρουράς και
μου είπε ότι σε δέκα λεπτά θα έρθει να του
παραδώσεις το πλοίο και εγώ τον Σταθμό».
Του λέω «Είναι στο τηλέφωνο;». Μου λέει:
«Ναι». Πράγματι, φεύγω από το πλοίο,
πάω στη Βάση, παίρνω το τηλέφωνο –δεν
μου είπε όνομα, και αν μου είπε δεν το θυ-

μάμαι– και μου λέει «Σε δέκα λεπτά θα κα-
τέβουμε». Κύριε Πρόεδρε, αφού έχετε πάει
στην Πάφο, θα ξέρετε ότι ο δρόμος ο οποίος
κατέβαινε από την Πάφο προς το λιμάνι
που ήμουν εγώ ελλιμενισμένος, ελέγχετο
πλήρως από μας και από τη Βάση. Μου λέει
λοιπόν «Σε δέκα λεπτά θα κατέβουμε να
μας παραδώσετε το πλοίο και το σταθμό».
Του είπα «Με συγχωρείτε, αυτό το πράγμα
δεν γίνεται, όποιος και αν είσθε». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Δεν ρωτήσατε «Ποιος είσθε εσείς, που θα
κατέβετε;».

ΜΑΡΤΥΣ: Μου είπε «Λοχαγός της Εθνο-
φρουράς».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Εντάξει, αλλά δεν ρωτήσατε να σας πει
ποιος είναι; Δεν ρωτήσατε να σας πει τι εκ-
προσωπούσε, για να του παραδώσετε το
πλοίο;

ΜΑΡΤΥΣ: Μα, δεν με ενδιέφερε τι εκπρο-
σωπούσε. Ό,τι και να εκπροσωπούσε, δεν
υπήρχε περίπτωση να του παραδώσω το
πλοίο και το Σταθμό. Οπότε του έκλεισα το
τηλέφωνο και είπα στον διοικητή της
Βάσης «Από αυτή τη στιγμή τίθεσαι υπό
τας διαταγάς τας δικάς μου». Διότι εν συ-
νεχεία, όλο αυτό το διάστημα που σας λέω,
εγώ δεν είχα πάρει καμία διαταγή από που-
θενά. Δεν είχα καμία επαφή με κανένα.
Όλες οι κινήσεις μου ήταν…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Με πρωτοβουλία σας.

ΜΑΡΤΥΣ: Δηλαδή δεν έγινε και καμία κί-
νηση μέχρι τότε, αλλά για αυτή την κίνηση
που σας λέω, που του είπα «Τίθεσαι υπό τας
διαταγάς μου», δεν είχα λάβει διαταγή από
κανένα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Επαφή με Παπαγιάννη είχατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εν
συνεχεία ετέθη και ο Ναυτικός Σταθμός σε
κατάσταση συναγερμού, φέραμε ένα πυρο-
βόλο στην πόρτα και ήμασταν σε κατά-
σταση αναμονής.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ. Τι ώρα έγινε
αυτό;

106 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»



107ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986

ΜΑΡΤΥΣ: Γύρω στις 3.00΄ το μεσημέρι.
Επειδή, όμως, αν καθόμασταν εκεί και
έπιανε η νύχτα υπήρχε περίπτωση να μας
εξουδετερώσουν και εμάς και τη βάση,
αποφάσισα να αποπλεύσω και να βγώ έξω
από το λιμάνι. Εκεί στο λιμάνι, για «να πέ-
σεις δίπλα» έχει ένα δίαυλο, δηλαδή δεν
μπορείς να γυρίσεις επί τόπου το πλοίο,
οπότε γίνονται ορισμένες κινήσεις για τον
απόπλου. Ήμουν ακόμη μέσα στον δίαυλο,
δεν είχα βγει από το λιμάνι, οπότε τότε με
πήρε τηλέφωνο ο κύριος Παπαγιάννης, ο
οποίος μου είπε «Θα πάρεις το προσωπικό
του Σταθμού μαζί με τα γυναικόπαιδα που
υπάρχουν στον Σταθμό» –γιατί ήταν οι γυ-
ναίκες και τα παιδιά των υπαξιωματικών–
«και θα αποπλεύσεις από τη Πάφο». Του
λέω «Αυτή τη στιγμή που μου το λέτε, εγώ
είμαι εν πλώ. Είμαι μέσα στο δίαυλο, δεν
μπορώ να κάνω πια άλλες κινήσεις και να
“ξαναπέσω δίπλα”. Αλλά βλέπω τρεις βάρ-
κες που ήταν στο λιμάνι και θα πω…». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Τι
ώρα γίνονταν αυτά;

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν 3.00΄ με 3.30΄. Του λέω,
λοιπόν, ότι θα πω στο πλήρωμα του Σταθ-
μού να επιβιβασθεί στις βάρκες και να έλθει
να με βρει έξω από το λιμάνι. Μου είπε «Εν-
τάξει». Πήρα το μικρομεγάφωνο, ένα φο-
ρητό μικρομεγάφωνο που είχαμε και
φώναξα στο Ναυτικό Σταθμό «Επιβιβα-
σθείτε στις βάρκες και ελάτε να με βρείτε
έξω από το λιμάνι». Τώρα, όταν λέμε έξω
από το λιμάνι, μιλάμε για μία απόσταση 100
μέτρων. Πράγματι, αυτοί άρχισαν πλέον να
μπαίνουν στις βάρκες. Τώρα, κατά την
γνώμη τη δική μου, από πάνω από την
Πάφο όταν είδαν το «Λεβέντης» να απο-
πλέει, νόμισαν ότι ίσως είχε καταληφθεί και
η Βάση, ίσως έφευγε το βαπόρι, οπότε
όπως έβγαινα και εγώ από το λιμάνι, αυτοί
άρχισαν και κατεβαίναν με κάτι εξοπλι-
σμένα τζιπ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ. Ποιοι;
ΜΑΡΤΥΣ: Οι από την Πάφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Η

Εθνοφρουρά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ. Με στολές;
ΜΑΡΤΥΣ: Με στολές εκστρατείας. Δεν

μπορούσα βέβαια να τους δω, διότι αυτοί
ήσαν σε μια απόσταση 3-4 χιλιομέτρων.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Η Εθνοφρουρά
θα ήταν.

ΜΑΡΤΥΣ: Η Πάφος δεν είχε καταληφθεί.
Από ό,τι μάθαμε εκ των υστέρων, η 5η Ανω-
τέρα, ο διοικητής και όλο το προσωπικό,
είχαν συλληφθεί. Και αυτοί, οι οποίοι κυκλο-
φορούσαν στην Πάφο, ήταν οι Μακαριακοί.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Δηλαδή το εφε-
δρικό σώμα.

ΜΑΡΤΥΣ: Το επικουρικό σώμα, μάλιστα.
Οπότε την ώρα που έβγαινα εγώ από το λι-
μάνι, το πλήρωμα του Σταθμού δεν είχε
προλάβει να μπει καλά-καλά στις βάρκες
και εδέχθη την επίθεση από αυτούς. Εγώ
άκουσα τους πυροβολισμούς και μου λέγει
ο ύπαρχος ότι βαράνε τις βάρκες. Γιατί εγώ
πλέον είχα βγει έξω από τον κυματοθραύ-
στη και δεν μπορούσα να δω τις βάρκες.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Πού ήταν ο ύ -
παρχος;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο ύπαρχος ήταν πίσω στην πρύ-
μνη. Εγώ κοίταγα μπροστά να βγάλω το βα-
πόρι από το λιμάνι και ο ύπαρχος κοίταγε
πίσω. Ο δρόμος από εκεί που είμαστε εμείς
–όλος ο δρόμος που κατεβαίνει από την
Πάφο, από την κυρίως πόλη της Πάφου,
στο λιμάνι που ήμουνα εγώ ελλιμενισμέ-
νος– ελέγχεται οπτικώς, οπότε έδωσα δια-
ταγή να βαρέσουν βολές στον αέρα προς
εκφοβισμό. Βάρεσαν, δεν θυμάμαι να σας
πω, τρεις τέσσερεις βολές στον αέρα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Με τι όπλο;
ΜΑΡΤΥΣ: Με το «Μπόφορς».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Ένα «Μπόφορς» είχατε επάνω;
ΜΑΡΤΥΣ: Ένα «Μπόφορς» δίδυμο. Οπότε

σταμάτησαν –στο σημείο μεταξύ ναυτικού
σταθμού και πόλεως Πάφου– να πυροβο-
λούν και αυτοί. Ήλθαν οι βάρκες, επέβη το
προσωπικό στο «Λεβέντη» και εν συνεχεία,
όπως είχα πάρει την διαταγή απέπλευσα, με
προορισμό την Αμμόχωστο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):



Στην Αμμόχωστο ήσασταν το βράδυ της
15ης;

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, το βράδυ της 15ης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Αποβιβάσατε το προσωπικό και τα γυναι-
κόπαιδα εκεί, στην Ναυτική Βάση;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Απεβιβάσθησαν μόνο
τα γυναικόπαιδα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Τι
εντολή πήρατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Την ώρα που φθάσαμε στην
Ναυτική Βάση…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Μιλάμε για την Ναυτική Βάση Χρυσούλης;

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι. Λίγο πριν φτάσουμε στην
Ναυτική Βάση, δηλαδή, μισή ώρα πριν
φθάσουμε, με πήρε ο κύριος Παπαγιάννης
στο ραδιοτηλέφωνο και μου είπε ότι «Θα
αποβιβάσεις τα γυναικόπαιδα και εν συνε-
χεία θα επαναπλεύσεις στην Πάφο και θα
πάρεις εκεί διαταγές».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Αυτό σας το είπε από τηλεφώνου;

ΜΑΡΤΥΣ: Από το ραδιοτηλέφωνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Σε

αυτό το διάστημα ο διοικητής, ο Παπαδά-
κης, είναι ανύπαρκτος, άγνωστος για σας;

ΜΑΡΤΥΣ: Άγνωστος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Κα μία επαφή;
ΜΑΡΤΥΣ: Καμία επαφή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Λοι πόν αποβιβάσατε.
ΜΑΡΤΥΣ: Την ώρα όμως που μου είπε ότι

θα επαναπλεύσεις πάλι στην Πάφο, του
λέω «Καταλαβαίνετε ότι είμαι εγώ και ο
ύπαρχος». Είχα και έναν άλλο έφεδρο ση-
μαιοφόρο μέσα, στον οποίο σαν κυβερνή-
της δεν είχα εμπιστοσύνη να κάνει βάρδια
το βράδυ, διότι δεν υπήρχε ραντάρ, κατ’
αρχήν το ραντάρ που είχαμε ήταν χαλα-
σμένο. Οπότε είπα στο διοικητή ότι «Αυτό
δεν γίνεται, διότι και εγώ και ο ύπαρχος εί-
μαστε εξουθενωμένοι και αν είναι δυνατόν
να μας δώσετε ένα αξιωματικό από τη
Βάση, απλώς να κάνει την βάρδια γιατί δεν
μπορώ να αποπλεύσω αμέσως».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Τι
ώρα γίνονταν αυτά;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτά γινόντουσαν γύρω στη
1.00΄ η ώρα το βράδυ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Πόσα ναυτικά
μίλια είναι Πάφος-Αμμόχωστος;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Πόση ώρα κάνατε, αυτό μας ενδιαφέρει.

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ έκανα γύρω στις εννέα
ώρες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Από την Πάφο να πάτε στην Αμμόχωστο;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Ήταν γύρω στα δέκα-
δώδεκα μίλια η ταχύτης του πλοίου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Προχωρήστε, κύριε μάρτυς. Ζητήσατε ένα
αξιωματικό.

ΜΑΡΤΥΣ: Ζήτησα ένα αξιωματικό. Μου
λέει «Πήγαινε στην Βάση και θα το έχω τα-
κτοποιήσει». Λέω «Εντάξει». Έφθασα στη
Βάση. Αγκυροβόλησα. Μου έστειλαν μία
βάρκα να πάρουν τα γυναικόπαιδα και με
αυτή τη βάρκα με ειδοποίησαν ότι με ζητάει
ο διοικητής στο τηλέφωνο, στη Βάση πλέον
έξω. Μπήκα λοιπόν στη βάρκα και βγήκα
έξω. Πήγα επάνω κοντά στο γραφείο του
διοικητού που ήταν το τηλέφωνο. Λέω
«Μάλιστα» και μου είπε «Θα πάρεις μαζί
σου ένα έφεδρο σημαιοφόρο κύπριο μηχα-
νικό». Λέω «Να τον κάνω τι τον μηχανικό;
Εγώ θέλω άνθρωπο να κάνει βάρδια». Λέει
«Αυτόν θα πάρεις μαζί σου. Ξέρει –μου
λέει– από κουβέρτα», δηλαδή από βάρδια,
κατάστρωμα. Το μόνο άνθρωπο που είχα
εκείνη την στιγμή στο τηλέφωνο, ήταν ο
υποπλοίαρχος Γουλέας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο
Παπαδάκης πού ήταν;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν τον είδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Δεν τον είδατε.
ΜΑΡΤΥΣ: Μου λέει «Τι γίνεται;» Λέω:

«Μου έχει δώσει διαταγή να ξαναπάω πίσω.
Του είπα ότι δεν μπορώ να πάω και μου έχει
δώσει έναν έφεδρο σημαιοφόρο μηχα-
νικό». Δεν αντηλλάχθη καμία άλλη κου-
βέντα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Δεν ρωτήσατε το συνάδελφό σας «Τι γίνε-
ται επιτέλους; Μου είπε να υποστηρίξω την
5η Ανωτέρα και το Ναυτικό Σταθμό. Δέχ-
θηκα πυρά. Πήρα γυναικόπαιδα. Ταξιδεύω
εννέα ώρες, μου λέει να ξαναπάω». Δεν ρω-
τήσατε να μάθετε τι συμβαίνει στην Κύπρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Μα ούτε και οι ίδιοι ήξεραν το τι
γινόταν στην Κύπρο εκείνη τη στιγμή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Ναι.

ΜΑΡΤΥΣ: Έ, αλλοίμονο τότε ήξερα τι γινό-
ταν. Αφού το είχα ακούσει, ήξερα τι γινόταν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Καλά, το είχατε μάθει από το ραδιόφωνο.

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Από τους συναδέλφους σας. Από το διοι-
κητή σας, τον Παπαγιάννη δεν τον ρωτή-
σατε «Τι συμβαίνει κύριε διοικητά»;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν σας καταλαβαίνω. Να τον
ρωτήσω τι συμβαίνει επάνω σε ποιο
πράγμα;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
«Άκουσα από το ραδιόφωνο, ότι χαλάει ο
κόσμος. Τι συμβαίνει»;

ΜΑΡΤΥΣ: Μα ήξερα πλέον ότι είχε γίνει
πραξικόπημα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Ποιος σας είχε ενημερώσει;

ΜΑΡΤΥΣ: Το ραδιόφωνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Από το ραδιόφωνο εσείς στρατιωτικός δέ-
χεσθε σαν αληθή; Κι αν ήταν πειρατικός
σταθμός ή εάν το κατέλαβε κάποιος τρελός
και έλεγε ό,τι ήθελε;

ΜΑΡΤΥΣ: Αφού σας είπα όλες τις κινήσεις
που γίνανε στην Πάφο, και αυτές οι κινή-
σεις θα γινόντουσαν…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Δη λαδή επίσημη πληροφόρηση για την κα-
τάσταση στην Κύπρο δεν ζητήσατε και δεν
σας δόθηκε;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

«Όχι». Συνεχίστε.
ΜΑΡΤΥΣ: Επιβιβαστήκαμε πάλι στο πλοίο

και αποπλεύσαμε για Πάφο. Τώρα, στην
Πάφο φθάσαμε…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Ποιοι επιβιβαστήκατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ με τον σημαιοφόρο, που
σας είπα, τον μηχανικό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Αρνήθηκαν άλλοι συνάδελφοί σας να επι-
βιβασθούν;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το ξέρω αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Δεν το ξέρετε;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Εδώ, στην κατάθεσή σας λέτε ότι «Ο Χαν-
δαλέπας διαταχθείς όπως επιβεί του
πλοίου, ούτος ηρνήθη. Το αυτό έπραξε και
ο κληθείς αργότερα υποπλοίαρχος Τσάτα-
λος».

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Πώς δεν το ξέρετε;
ΜΑΡΤΥΣ: Κοιτάξτε, την αναφορά την έ -

γρα ψα τον Σεπτέμβριο. Εγώ αυτή την
στιγμή σας λέω, τι γινόταν εκείνη την
στιγμή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Α,
αυτά που γράφετε στην αναφορά σας, δεν
τα ξέρατε εκείνη την ώρα; Δεν ξέρατε ότι
αρνήθηκε ο Χανδαλέπας ή ο Τσάταλος;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Μα, δεν είχα δει κανένα εγώ.
Απλώς μου είχε πει ο διοικητής ότι «Θα πά-
ρεις τον τάδε σημαιοφόρο μαζί σου».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Αυτοί είχαν αρνηθεί στον Παπαγιάννη, πι-
θανόν.

ΜΑΡΤΥΣ: Πιθανόν. Δεν ξέρω πού είχαν αρ-
νηθεί. Αλλά εγώ εκείνη την στιγμή δεν είδα
κανένα. Η ώρα που σας λέω, ήταν 1.00΄ το
βράδυ και εγώ έπρεπε να φύγω αμέσως για
να είμαι το πρωί στην Πάφο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Φύγατε λοιπόν στη 1.00΄.

ΜΑΡΤΥΣ: Έφθασα την άλλη μέρα γύρω
στις 7.00΄ η ώρα.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δηλαδή στις 16 του
μηνός;



ΜΑΡΤΥΣ: Στις 16 μάλιστα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε μάρ-

τυς, πόσον χρονών ήσαστε τότε;
ΜΑΡΤΥΣ: Ήμουν 31 ετών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Κάποια ώρα έφυγε και το πρωί έφθασε. Δεν
έχει σημασία αν ήταν 7.00΄ ή 8.00΄ το πρωί.

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 7.00΄ το πρωί δεν έφτασα
στην Πάφο. Δεν μπήκα μέσα στο λιμάνι.
Στις 7.00΄ το πρωί βρισκόμουν δώδεκα-13
μίλια μακριά από το λιμάνι της Πάφου.
Έφτασα λοιπόν πλησίον της Πάφου, οπότε
με πήρε στο τηλέφωνο ο διοικητής. Μια
παρένθεση θέλω να κάνω εδώ. Την ώρα
που φθάναμε, μάλλον πριν από την διαταγή
του κυρίου Παπαγιάννη, είχαμε βάλει το
ράδιο στη γέφυρα και ακούω κάποια
στιγμή τη φωνή και το διάγγελμα του Μα-
καρίου. Αυτοί έλεγαν ότι είναι νεκρός και
εμείς ακούγαμε το διάγγελμα. Έρχεται ένας
ναύτης που είχα, Κύπριος στην καταγωγή,
ο οποίος ήταν από την Πάφο και μου είπε
ότι δεν ήταν ο Μακάριος αλλά κάποιος
αστυνομικός, ο ο ποίος κάνει ίδια τη φωνή
με εκείνη του Μακαρίου. Πιθανόν να είναι
αυτός. Η επίσημη πληροφόρηση που είχα
εγώ, από το ραδιόφωνο, ήταν πως ο Μακά-
ριος είναι νεκρός. Εκείνη τη στιγμή δεν είχα
κάποιον άλλο για να μπορέσω να ζητήσω
εξηγήσεις. Πήρα μετά διαταγή να πάω προς
το νότιο μέρος της Πάφου, όπου υπήρχε
ένας ραδιοφωνικός σταθμός τον οποίο δεν
είχα δει ποτέ. Η διαταγή έλεγε να πάω στη
νότια πλευρά της Πάφου και να βομβαρ-
δίσω τον ραδιοφωνικό σταθμό.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Πόσα μίλια από την
Πάφο;

ΜΑΡΤΥΣ: Έπρεπε να παρακάμψω ένα
ακρωτήριο για να βρεθώ στη νότια πλευρά.
Ήταν περίπου μια απόσταση 15-20 μιλίων.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Από ποιον ήταν η δια-
ταγή;

ΜΑΡΤΥΣ: Από τον κύριο Παπαγιάννη. Κατ’
αρχήν δεν ήταν δυνατόν να προσεγγίσουμε
στην ακτή, γιατί ήταν ρηχά. Οπότε παρα-
μείναμε δύο μίλια προς τα έξω. Μετά, αυτό
που εγώ έβλεπα μπροστά μου, όταν πήγα

εκεί, ήταν μόνο σπίτια και τίποτε άλλο. Δεν
έβλεπα κανένα ραδιοφωνικό σταθμό. Ρώ-
τησα για ποιο ραδιοφωνικό σταθμό μου μι-
λούσαν και μου απάντησαν ότι, αν κοιτάξω
με τα κιάλια, θα δω ένα σπίτι που χρησιμο-
ποιείται σαν ραδιοφωνικός σταθμός. Του
απήντησα πως εκτός του ότι εγώ δεν
μπορώ να πλησιάσω, είναι αδύνατον να
βομβαρδίσω γιατί δίπλα ακριβώς υπάρχουν
σπίτια. Επιπλέον δεν είχα κατευθυντήρα για
να κατευθύνω τη βολή. Η βολή του «Μπό-
φορς» κατευθυνόταν με το μάτι, οπότε αν
έκανα βολή, αναγκαστικά θα χτυπούσα και
δίπλα. Απήντησα λοιπόν ότι δεν μπορούσα
να βομβαρδίσω. Προς στιγμήν επέμενε και
εγώ απήντησα πως «Δεν βομβαρδίζω και
φεύγω».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Δεν βομβαρδίσατε γιατί κρίνατε ότι δεν
μπορούσατε να τον πετύχετε το σταθμό;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Δηλαδή εάν ο σταθμός ήταν μόνος του, χω -
ρίς σπίτια, θα βομβαρδίζατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Πιθανώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Δεν ρωτήσατε «Γιατί να βομβαρδίσω το
σταθμό, τη στιγμή κατά την οποία δεν
έχουμε κάποια τουρκική εισβολή;» Γιατί;
Πώς υπακούσατε σε αυτή τη διαταγή; Ο
σταθμός ανήκε στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, το θέμα είναι το
εξής: δεν κρίνω βέβαια τη σημερινή κατά-
σταση των Ενόπλων Δυνάμεων με την τότε.
Δεν μπορώ να την κρίνω και δεν θέλω να
την κρίνω. Αλλά μπορώ να σας πω ότι
εκείνη την εποχή υπήρχε μεγάλη πειθαρχία.
Δηλαδή, εγώ δεν είχα ποτέ διανοηθεί σαν
υποπλοίαρχος καινούργιος να αρνηθώ την
εκτέλεση μιας κάποιας διαταγής. Δεν
έκανα κάτι με πρωτοβουλία δική μου. Βέ-
βαια, ο ραδιοφωνικός σταθμός είναι ένα
κτίριο. Δεν θα έκανα πράξεις οι οποίες κατά
κάποιο τρόπο αντιβαίνουν προς εμέ να,
ασχέτως και αν τις έπαιρνα από οποιονδή-
ποτε. Για αυτό σας λέω ότι δεν ξέρω τι θα
έκανα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Δεν τον βομβαρδίσατε.

ΜΑΡΤΥΣ: Τίποτα δεν έγινε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Και μετά πήγατε πού;
ΜΑΡΤΥΣ: Εν συνεχεία όταν πια είχα φύγει

και το γνωστοποίησα στο διοικητή, του λέω
«Εγώ έχω αποπλεύσει από το σταθμό» και
έφευγα, πήγαινα πίσω προς την Πάφο, μου
λέει «Θα πας πίσω στην Πάφο και θα κτυ-
πήσεις το φορητό ραντάρ». Ο σταθμός είχε
καταληφθεί από τους Μακαριακούς, εφό-
σον φύγαμε εμείς. Δίπλα στο σταθμό γύρω
στα 50 μέτρα σε ένα ύψωμα, υπήρχε ένα
ραντάρ, όπως αυτά του στρατού το αυτο-
κινούμενο. Μου λέει «Θα καταστρέψεις το
αυτοκινούμενο ραντάρ». Του λέω «Μάλι-
στα». Πήγα πίσω… Όχι, με συγχωρείτε.
Αυτό έγινε πριν πάω στο ραδιοφωνικό
σταθμό. Μόλις έφτασα στην Πάφο, η
πρώτη διαταγή που έλαβα ήταν να κατα-
στρέψω το ραντάρ, που υπήρχε στη Βάση.
Εγένοντο ή πέντε ή δέκα βολές, αλλά
επειδή η απόσταση ήταν μακρινή, στην
αρχή όταν πήγα να καταστρέψω το ραντάρ
είχα πλησιάσει κοντά στο λιμάνι, οπότε την
ώρα που κτυπάγαμε για να καταστρέψουμε
το ραντάρ, όπως ήμουν στη γέφυρα, δίπλα
στο βαπόρι είδα πίδακες νερού. Και λέω
στον πυροβολητή «Σκόπευε πιο ψηλά».
Μου λέει «Εγώ σκοπεύω πιο ψηλά, αλλά
μας βαράνε από έξω με όλμους». Οπότε
απομακρύνθηκα πιο πολύ για να βγω εκτός
βεληνεκούς, και καταλαβαίνετε η στό-
χευση πλέον του ραντάρ ήταν αδύνατη. Βα-
ρέσαμε πέντε, δέκα βολές, δεν έγινε τίποτα,
σταματήσαμε. Και εν συνεχεία έγινε αυτό
που σας είπα, που πήγαν από πίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Μόνο το ραντάρ κτυπήσατε ή και το Ναυ-
τικό Σταθμό;

ΜΑΡΤΥΣ: Σας λέω ο Ναυτικός Σταθμός
ήταν…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Με τά, στην επιστροφή.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Το γεγονός που σας είπα
τώρα, έγινε πριν πάω στο ραδιοφωνικό

σταθμό. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Σωστά. Αυτό ρωτάω. Οι πρώτες βολές σας,
με τη διαταγή που σας έδωσε ο Παπαγιάν-
νης, ήταν μόνο κατά του ραντάρ;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Πήγατε στο ραδιοφωνικό σταθμό, αρνηθή-
κατε να κτυπήσετε και γυρίσατε στην Πά -
φο. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Τότε βομβαρδίσατε το Ναυτικό Σταθμό;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Δεν τον βομβαρδίσατε;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Στην πρώτη φορά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Όχι στην πρώτη. Στην επιστροφή.
ΜΑΡΤΥΣ: Στην επιστροφή, όταν πια γύ-

ρισα και έφυγα από το ραδιοφωνικό
σταθμό, οι διαταγές που έλαβα ήταν «Θα
πας απέξω από την Πάφο, θα καθίσεις σε
απόσταση ασφαλείας και ανά δέκα λεπτά
θα βαράς προειδοποιητικές βολές στον
αέρα». Δεν χρειάστηκε να βαρέσω καμία με
διαταγή δική μου. Δεν μου εδόθη ποτέ δια-
ταγή και δεν βάρεσα καμία βολή προειδο-
ποιητική.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Καμία.

ΜΑΡΤΥΣ: Καμία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Δεν ρίξατε βολές κατά της Πάφου καθό-
λου;

ΜΑΡΤΥΣ: Ποιας Πάφου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Της Ναυτικής Βάσης της Πάφου, της πό -
λης της Πάφου;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Καμία;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Ποτέ;
ΜΑΡΤΥΣ: Ποτέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Το ραντάρ εν σχέ-



σει με τη ναυτική βάση ή εν σχέσει με την
πόλη –βάλτε κάτω και πέστε μας– σε πόση
απόσταση ήταν;

ΜΑΡΤΥΣ: Το ραντάρ από τη Ναυτική Βάση
απείχε 20 μέτρα. Η πόλη της Πάφου από τη
Βάση –που δεν έπεσε στην Πάφο ούτε
σφαίρα, όχι βλήμα– απείχε τρία χιλιόμε-
τρα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Πόσο απείχε το Επισκοπικό Μέγαρο από το
Ναυτικό Σταθμό της Πάφου;

ΜΑΡΤΥΣ: Γύρω στα τέσσερα-πέντε χιλιό-
μετρα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Δεν έπεσαν οβίδες;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Ό,τι βολές κάνατε, τις κάνατε κατά του
ραντάρ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Αυτές είναι μόνο οι βολές;
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Μήπως υπήρχε

περίπτωση κακής σκόπευσης, ή αποστρα-
κισμού;

ΜΑΡΤΥΣ: Επειδή κατά καιρούς άκουσα
τέτοια σενάρια, περί βομβαρδισμού, και
γράφτηκαν και στις εφημερίδες, και εγώ
εξεπλάγην.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο
προηγούμενος μάρτυς, ο διοικητής ανωτέ-
ρας, είπε ότι εβλήθη το Επισκοπικό Μέ-
γαρο.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Έχω 40
άτομα πλήρωμα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Έτσι μας είπε και τον ρωτήσαμε επισταμέ-
νως «Έχετε ιδία γνώση των ζημιών;». Μας
είπε «Μάλιστα εβλήθη το Επισκοπικό Μέ-
γαρο». 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Όταν το Επισκοπικό Μέγαρο απέχει τρία
χιλιόμετρα, δεν μπορεί να είναι οι βολές του
ραντάρ. 

ΜΑΡΤΥΣ: Καμία! Σας το δηλώνω υπευθύ-

νως ότι δεν έγινε καμία βολή! Είχα 40
άτομα πλήρωμα. Μπορείτε να τα φωνάξετε
και τα 40!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Για να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε μάρτυς. Οι
μόνες βολές που κάνατε κατά της στεριάς.
ήταν εναντίον του ραντάρ, όταν πηγαίνατε
προς το ραδιοφωνικό σταθμό;

ΜΑΡΤΥΣ: Πριν πάω προς το σταθμό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Όταν γυρίσατε, εσίγησαν;
ΜΑΡΤΥΣ: Τα πυροβόλα εσίγησαν δια παν-

τός. Ξαναλειτούργησαν στην διάρκεια του
πολέμου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, για να μην πάμε
σε αδιέξοδο. Κύριε μάρτυς, παραβλέπω το
γεγονός ότι σε όλη τη διαδικασία για δύο
μέρες δεν ενημερώσατε και δεν αναζητή-
σατε τον υπεύθυνο της Παρακτίου Αμύνης,
αντιπλοίαρχο Παπαδάκη, που ήταν ανωτε-
ρός σας…

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Να σας εξηγήσει
τις σχέσεις υπηρεσιακού ελέγχου Παπα-
δάκη–Παπαγιάννη–«Λεβέντης».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Το περιπολικό
εκινείτο ανεξάρτητα από το τι θα έκανε η
παράκτιος άμυνα της Κύπρου;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Αυτή είναι η απάντηση. Επομένως δεν τον
χρειαζόσασταν καθόλου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Μόνο τον τίτλο
διοικητού Παρακτίου Αμύνης είχε ο Παπα-
δάκης. Καμία ουσία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι ορισμένα
πράγματα, που πρέπει να τα βρούμε. Μετά
από όλη αυτή την ιστορία, που επιστρέψατε
και αναμειχθήκατε στην εισβολή –που ήταν
στις 16/17– πήγατε στη βάση και δεχθή-
κατε τις επιθέσεις. Εδώ έχει κατατεθεί και
δεν αμφισβητείται ότι ο Παπαγιάννης, σαν
άλλος Ξέρξης, μοίραζε δώρα και έστειλε
και σε σας σαν δώρο ένα κυνηγετικό όπλο
και μία φωτογραφική μηχανή, τα οποία
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απεδέχθητε. Εξηγήστε μας, κύριε μάρτυς,
αυτά τα δώρα ήταν τρόπαια, γιατί καταφέ-
ρατε και ρίξατε δύο βολές στα ραντάρ;

ΜΑΡΤΥΣ: Κατ’ αρχήν τα είδη που λέτε, δεν
απευθύνονταν προσωπικά σε μένα. Στο
Πολεμικό Ναυτικό το δικό μας, τα «θηρία»
ο «Λέων», ο «Πάνθηρ», που κάνουν περι-
πολίες στο Αιγαίο και είναι πλοία περιπο-
λιών, έχουν συνήθως μια φωτογραφική
μηχανή. Για το κυνηγετικό όπλο δεν μπορώ
να σας πω μετά βεβαιότητος, αλλά εγώ
όταν υπηρετούσα στον «Πάνθηρα», είχαμε
μια καραμπίνα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Εδώ ήλθαν συγκεκριμένα δώρα.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν ήταν δώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Αυτή είναι μια άποψη, που μας την είπε και
ο Παπαγιάννης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Γραπτή διαταγή;
ΜΑΡΤΥΣ: Γραπτή διαταγή, όχι. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Έδωσε γραπτή διαταγή να περασθούν στην
απογραφή της Βάσης Χρυσούλης απίθανα
πράγματα, τραντζίστορ, μαγνητόφωνα. Εί -
ναι πολεμικά υλικά αυτά; Δηλαδή δεχόσα-
στε εσείς να καταγράψετε σαν υλικό του
«Λεβέντης» μία καραμπίνα;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Από πού τα
είχαν πάρει αυτά;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Από πού τα είχαν πάρει, το έχουμε ξεκαθα-
ρίσει.

ΜΑΡΤΥΣ: Με συγχωρείτε. Αυτά τα πράγ-
ματα εγώ τα πήρα το βράδυ στις 19 προς 20
του μηνός που γύρισα στη Βάση, λίγες ώρες
πριν αρχίσει ο πόλεμος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Έχει μία απορία η Επιτροπή, κύριε μάρτυς.
Έγινε κάποια ειδική τελετή, που παρέδωσε
σε σας αυτά; Τι γινόταν δηλαδή εκεί μέσα;
Παζάρι; Τι ήταν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν έγινε καμία ειδική τελετή,
κύριε Πρόεδρε. Όταν έφθασα στη Βάση το
βράδυ στις 23/7, βγήκα έξω στη Βάση και
ήρθε –δεν θυμάμαι συγκεκριμένα ποιος– ο
οποίος μου λέει «Πάρε αυτή τη μηχανή». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Στις 19;

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 19 προς 20 Ιουλίου, ώρες
πριν από τον πόλεμο, πριν από την εισβολή.
Την τελευταία φορά που έφθασα στην
Ναυτική Βάση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Δηλαδή το πρωί δεχθήκατε επίθεση; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεχθήκαμε επίθεση και ήρθε
κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, και μου λέει
«Αυτή την καραμπίνα και αυτή την φωτο-
γραφική μηχανή μου τα έδωσε ο διοικητής
να σου τα δώσω να τα περάσεις στην απο-
γραφή του πλοίου». Εμένα το γεγονός αυτό
δεν με εξένισε. Με εξένισε λίγο το θέμα της
καραμπίνας. Το θέμα της φωτογραφικής
μηχανής δεν με ξένισε, διότι εχρειάζετο μία
φωτογραφική μηχανή μέσα στο «Λεβέν-
της». Εκείνη βέβαια τη στιγμή δεν είχα τον
χρόνο, ούτε την όρεξη να κάτσω να κάνω
ερωτήσεις, γιατί μου τα στέλνει και πώς μου
τα στέλνει. Η διαταγή ήταν «Θα τα πάρεις
και να περάσεις στην απογραφή του
πλοίου», όπερ και δεν εγένετο διότι δεν
πρόλαβα να τα περάσουμε στην απογραφή.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ποιος τα έδωσε;
Τι βαθμό είχε;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Αυτός ήταν απεσταλμένος του Παπα-
γιάννη, που σας τα έφερε;

ΜΑΡΤΥΣ: Το πρόσωπο δεν το θυμάμαι, θυ-
μάμαι ότι μου τα έδωσε μέσα στη Βάση, την
ώρα που βγήκα έξω από το καράβι, για 10-
20 λεπτά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ο Ντάνος.
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι ποιος μου τα έ -

δωσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Γιατί πρέπει να ήταν συγκεκριμένο κανάλι.
Αυτός ήταν ο μεταφέρων δώρα.

ΜΑΡΤΥΣ: Το γεγονός αυτό, για μένα προ-
σωπικά, εκείνη τη στιγμή ήταν άνευ σημα-
σίας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κύριε μάρτυς, πρέπει να ντρεπόμαστε όλοι
μας, όταν είχαμε εν όψει την τουρκική ει-
σβολή και ο ανώτερος διοικητής, ο ναυτι-



κός, της Κύπρου ησχολείτο με την κα ρα -
μπίνα και τη μηχανή. Δηλαδή τι να ρωτή-
σουμε από εκεί και πέρα και με τι να
ασχοληθούμε από εκεί και πέρα; Το αντι-
λαμβάνεσθε και εσείς. Δεν είναι ευθύνη
δική σας, εάν είναι έτσι όπως περιγράφετε
το περιστατικό. Αλλά τα ραντάρς σας όλα
κατέγραφαν νηοπομπές τούρκικες. Όλα τα
ραντάρ της Αεροπορίας, δικά σας, στις 19
προς 20 το πρωΐ. Στις 20 το πρωί η τούρ-
κικη νηοπομπή ήταν έξω, που έγινε η από-
βαση. Και αφού γινόταν όλος αυτός ο
χαλασμός, υπήρχε χρόνος στον διοικητή
σας να ασχολείται με την καραμπίνα και με
την φωτογραφική μηχανή; Εσείς καλά, τα
πήρατε. Αντιλαμβάνεσθε δηλαδή το μέγε-
θος της ευθύνης, που υπήρχε εκεί κάτω; Εν
πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα δώρα που
λέμε ότι πήρατε.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Και τα κάνατε τι αυτά; Τα αφήσατε στο
«Λεβέντης»;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτά μείνανε στο «Λεβέντης».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν έχω να υπο-
βάλω άλλη ερώτηση στον κύριο μάρτυρα.
Βλέπω ότι η ώρα είναι ήδη περασμένη.
Μήπως θα θέλατε να διακόψουμε σε αυτό
το σημείο και να επανέλθουμε αύριο και να
συνεχίσουμε με την εξέταση του ιδίου μάρ-
τυρα, με ερωτήσεις εκ μέρους των κυρίων
βουλευτών;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
Στη συνέχεια λύθηκε η συνεδρίαση ώρα

15.00΄ μ.μ. για αύριο, ημέρα Πέμπτη, 6 Νο-
εμβρίου 1986 και ώρα 10.30΄ π.μ. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(υπογραφή)                                                                                                                        (υπογραφή)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ                Π. ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ                                       Κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Α. ΒΛΑΧΟΣ
(υπογραφή)

Ε. ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ
(υπογραφή)

Σ. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ
(υπογραφή)
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Την 5/11/1986 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30΄ μ.μ., στη Γραμματεία της Εξεταστικής
Επιτροπής «Για το Φάκελο της Κύπρου» (Α΄ όροφος, γραφείο 143 του Μεγάρου της Βου-
λής) συνήλθε το Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής, αποτελούμενο από τους βου-
λευτές Χρίστο Μπασαγιάννη, Πρόεδρο, Παυσανία Ζακολίκο, Αντιπρόεδρο, Κων/νο
Τσιγαρίδα, Γραμματέα και ενώπιόν του σε εκτέλεση της από 5/11/1986 αποφάσως της
Εξεταστικής Επιτροπής, ο μάρτυρας Γραββάνης Ευάγγελος ανέγνωσε, θεώρησε, βεβαί-
ωσε και υπέγραψε τις καταθέσεις του που έδωσε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής
στις 5 Νοεμβρίου 1986.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(υπογραφή)                                                                                                                        (υπογραφή)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ                Π. ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ                                       Κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ
(υπογραφή)

Ε. ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ

Την 11/11/1986 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄ π.μ., στη Γραμματεία της Εξεταστικής Επι-
τροπής «Για το Φάκελο της Κύπρου» (Α΄ όροφος, γραφείο 143 του Μεγάρου της Βουλής)
συνήλθε το Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής, αποτελούμενο από τους βουλευτές,
Χρίστο Μπασαγιάννη, Πρόεδρο, Παυσανία Ζακολίκο, Αντιπρόεδρο, Κων/νο Τσιγαρίδα,
Γραμματέα και ενώπιόν του σε εκτέλεση της από 5/11/1986 αποφάσως της Εξεταστικής
Επιτροπής, ο μάρτυρας Άγγ. Βλάχος ανέγνωσε, θεώρησε, βεβαίωσε και υπέγραψε τις κα-
ταθέσεις του που έδωσε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής στις 30/10/1986 και
5/11/1986.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(υπογραφή)                                                                                                                        (υπογραφή)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ                Π. ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ                                       Κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ
Α. ΒΛΑΧΟΣ
(υπογραφή)



[ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ]



ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αρχίζει η συνεδρίαση. Οφείλω να προβώ σε
ορισμένες ανακοινώσεις και εξηγήσεις, αν
θέλετε. Πληροφορήθηκα ότι δημιουρ -
γήθηκε ένα θέμα γύρω από την πρόσκληση
ή μη πρόσκληση του κυρίου Ντάβου. Το
πράγμα έχει ως εξής: Ο μάρτυς κύριος Πα-
παδάκης εξεταζόμενος είπε ότι είχε κληθεί
στην Αθήνα να μετάσχει σε σύ σκεψη για το
Κυπριακό, στην ύποπτη σύσκεψη με επικε-
φαλής τον Μπονάνο, και ότι η πρόσκλησή
του –επειδή ήταν διοικητής της ισχυροτέ-
ρας, όπως είπαμε, Μεραρχίας που υπήρχε
στον Ελληνικό Στρατό– εγένετο μέσω του
διοικητού του Γ΄ Σώματος Στρατού, στο
οποίο τότε υπήγετο η Μεραρχία, και ότι του
είχε προσωπικώς ο κύριος Ντάβος ανακοι-
νώσει αυτή την πρόσκληση. Ακόμα είπε,
όταν επέστρεψε, ότι κατετόπισε τον κύριο
Ντάβο επί των συμβάντων κατά τη σύ-
σκεψη, κατά την οποία είχε αποφασισθεί το
πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου. Για
αυτό το λόγο είπα στη Γραμματεία εδώ να
σημειώσει, ώστε να ζητήσω από την Επι-
τροπή, αν εγκρίνει, να εξετασθεί ο κύριος
Ντάβος. Αυτή την πρόταση θα την έκανα

χθες, εάν ήμουν εδώ, αυτή ήταν η πρόθεσή
μου. Αλλά, επειδή επρόκειτο να φύγω για
το Μεσολόγγι –που τελικά δεν έφυγα– δεν
προήδρευσα στη χθεσινή συνεδρίαση, την
κάνω σήμερα. Λέω, λοιπόν, στην Επιτροπή:
Θέλετε να κληθεί ο κύριος Ντάβος και εάν
θέλετε, πότε; Δεύτερον, εδημιουργήθη ένα
άλλο θέμα γύρω από τις αλλαγές ,που έγι-
ναν στις ημερομηνίες εξετάσεως των
μαρτύ ρων, και όπως είπε ο κύριος Βαρβι -
τσιώτης προ ολίγου, μου είπε για την προ-
σθήκη ορισμένων μαρτύρων, όπως ο
κύριος Γλεντζές και ο κύριος Γραββάνης.
Έχω να δώσω την εξής εξήγηση: Ο κύριος
Γλεντζές προετάθη από τον κύριο Παπαλη-
γούρα. Τότε είπα εγώ ότι θέλει η Επιτροπή
να κληθεί ο κύριος Γλεντζές και ομοφώνως
η Επιτροπή είπε ότι πρέπει να κληθεί. Ήταν
πρόταση του κυρίου Παπαληγούρα. Ως
προς τον κύριο Γραββάνη, περιείχετο η
πρόταση για τον Γραββάνη στην απόφαση
της Επιτροπής, διότι είχαμε πει να κληθούν
όλοι οι διοικητές των ανωτέρων τακτικών
διοικήσεων που υπηρετούσαν στην Κύπρο.
Αυτός δε, ήταν διοικητής του συγκροτήμα-
τος –πώς λέγεται δεν ξέρω– Πάφου, στην

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ  ́ – ΣΥΝΟΔΟΣ Β  ́
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
«ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26

Στην Αθήνα, σήμερα 6 Νοεμβρίου 1986, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30΄ π.μ., συνεδρίασε
στην Αίθουσα της Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής η Εξεταστική Επιτροπή «Για τον
Φάκελο της Κύπρου», με Πρόεδρο τον κ. Χρίστο Μπασαγιάννη και με θέμα ημερήσιας
διάταξης την εξέταση των μαρτύρων κ.κ. Στ. Ταβλαρίδη (2η μέρα), Ι. Παναγιωτόπουλου
(1η μέρα), Δημ. Ζιωτόπουλου (1η μέρα) και Βασ. Γαβριήλ (1η μέρα). Στη συνεδρίαση
ήταν παρόντες από τα μέλη της Επιτροπής οι βουλευτές κ.κ. Αλ. Δαμιανίδης, Γ.
Δασκαλάκης, Π. Ζακολίκος, Κ. Ζερβός, Ι. Κουτσογιάννης, Αλ. Λιαροκάπης, Αν.
Ντεντιδάκης, Ι. Παπαδονικολάκης, Εμμ. Παπαστεφανάκης, Αυγ. Πετραλιάς, Γ. Περάκης,
Σπ. Ράλλης, Κ. Τσιγαρίδας, Ι. Βαρβιτσιώτης, Ι. Βασιλειάδης, Α. Ζαΐμης, Κ. Λάσκαρης,
Στ. Μπλέτσας, Γ. Παναγιωτόπουλος, Α. Παυλίδης, Χ. Φωτόπουλος, Κ. Κάππος, Κ.
Γιατράκος και Δ. Λιβανός. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας
και λέγει:



περιοχή της οποίας, μάλιστα στην έδρα
της, έγινε ή δεν έγινε ο βομβαρδισμός περί
του οποίου ομιλεί ο Παπαγιάννης, ο Ταβλα-
ρίδης –ομιλούν διάφοροι– μάλιστα κατά
τρόπο διαφορετικό ο ένας από τον άλλον.
Ο Ταβλαρίδης –νομίζω– στην κατάθεσή
του που έχω εδώ, λέγει ότι παρά την επι-
μονή της Ανώτερης Ναυτικής Διοίκησης,
δηλαδή παρά την επιμονή του κυρίου Πα-
παγιάννη, αυτός απέφυγε να βομβαρδίσει
μέσα στην Πάφο. Κάτι τέτοια πράγματα
λέγει στην κατάθεσή του, δεν ενθυμούμαι
ακριβώς τι λέγει. Συνεπώς ο μεν Γλεντζές
εκλήθη για τον λόγο που σας είπα, διότι
υπήρχε η απόφαση της Επιτροπής, που
απεδέχθη πρόταση του κυρίου Παπαλη-
γούρα. Υπήρξε και απόφαση να κληθεί και
ο Γραββάνης. Έγιναν και ορισμένες αλλα-
γές. Ποιες αλλαγές; Οι πλοίαρχοι Γαβριήλ
και Παναγιωτόπουλος επρόκειτο να κλη-
θούν κάποτε, αλλά αλλάξαμε σειρά, διότι ο
κύριος Ζερβός και ο κύριος Βασιλειάδης
μου είπαν ότι θα απουσίαζαν. Επειδή επρό-
κειτο να απουσιάσουν οι δύο ειδικοί για
αυτά τα πράγματα, σκέφτηκα πως ορθό
είναι να μετακινηθούν. Και μετακινήθηκαν
οι μάρτυρες αυτοί και πήγαν παρά πίσω.
Δεν ξέρω και ποιος άλλος. Επίσης αιτία των
αλλαγών αυτών υπήρξε και η πρώτη παρά-
κληση του κυρίου Βλάχου, του χθεσινού
μάρτυρα, να μην εξετασθεί σε χρόνο που θα
έλειπε στο εξωτερικό. Μας είπε δε πότε θα
έλειπε. Επειδή θα έλειπε από τις 11 Νοεμ-
βρίου έως τον Δεκέμβριο –δεν ξέρω ακρι-
βώς μέχρι πότε– και επειδή έπρεπε να
εξετασθεί ο κύριος Βλάχος αναμφισβήτως
προ του κυρίου Μπονάνου που έχουμε πει
να εξετασθεί στις 10-11-12 Δεκεμβρίου, εί -
πα να εξετασθεί πριν φύγει. Και έγινε η εξέ-
ταση, η οποία διεκόπη. Μας είπε «Εντός
της προσεχούς εβδομάδος» –αν θυμάσθε–
«διότι μετά θα φύγω». Εντός λοιπόν της
προσεχούς εβδομάδος, δηλαδή αυτής που
διατρέχουμε τώρα, έπρεπε να συμπληρωθεί
η εξέταση του κυρίου Βλάχου. Άρα, έπρεπε
να γίνει κάποια αντικατάσταση, να μετακι-
νηθεί η εξέταση κάποιου άλλου μάρτυρα.

Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία δημιουρ-
γήθηκαν. Εγώ, όπως ξέρετε, με ευλάβεια
προσπαθώ να λαμβάνω υπ’ όψιν τις απο-
φάσεις της Επιτροπής, αλλά, βέβαια, δεν
είναι δυνατό να μην ικανοποιήσουμε, κατά
την τεκμηριωμένη άλλωστε θέληση της
Επιτροπής, την παράκληση ενός ανθρώ-
που, ο οποίος λέγει ότι: «Θέλω να εξετα-
σθώ, πληροφορούμαι ότι πρόκειται να
κληθώ τότε, αλλά σας παρακαλώ μη με κα-
λείτε τότε, καλέστε με άλλη φορά». Ούτε
επίσης μπορεί να μη γίνει δεκτή η παρά-
κληση του κυρίου Βασιλειάδη ή του κυρίου
Ζερβού, οι οποίοι επειδή θα απουσίαζαν
όταν επρόκειτο να κληθούν οι ναυτικοί, πα-
ρεκάλεσαν να γίνει κάποια μετακίνηση. Και
μπροστά τους, μάλιστα, έγινε αυτή η δια-
γραφή. Είπαμε να διαγραφούν αυτοί και να
κληθούν οι κύριοι Γαβριήλ και Παναγιωτό-
πουλος. Το ίδιο νομίζω έγινε και για τον Τα-
βλαρίδη, για τον οποίο μπορούσαν να έχουν
μία περισσότερη γνώμη και οι ίδιοι. Αυτά
είχα να σας πω εγώ. Ο κύριος Βαρβιτσιώ-
της θέλει κάτι να πει. Ορίστε, κύριε Βαρβι-
τσιώτη, έχετε τον λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
υπάρχουν δύο θέματα: Το πρώτο θέμα είναι
η αλλαγή της σειράς και το δεύτερο η πρό-
σκληση νέων μαρτύρων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Αν
μου επιτρέπετε, κύριε Βαρβιτσιώτη, θα
ήθελα να προτείνω τώρα, με την ευκαιρία
που σας είπα για τον κύριο Ντάβο, να κλη-
θεί και ο κύριος Καρούσος, ο οποίος είναι
αυτός που διεδέχθη για λίγες μέρες τον
Γρίβα και υπό περίεργες συνθήκες έφυγε
από την Κύπρο, αν θυμάσθε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ: Είναι απόστρα-
τος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Αν
σε αυτό συμφωνείτε, να ζητήσουμε να κλη-
θούν. Για τον κύριο Ντάβο εγώ είμαι απολύ -
τως σύμφωνος και για τον κύριο Κα ρούσο,
αν θέλετε να κληθούν μετά τους Αρχηγούς
των Επιτελείων. Δεν νομίζω ότι πρέπει να
εξετασθούν πριν. Μόνο νομίζω ότι θα πρέ-
πει να εξετασθεί ο κύριος Ντάβος, για να
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μαρτυρήσει –σε σχέση με αυτά που κατέ-
θεσε ο κύριος Παπαδάκης– πριν από τον
κύριο Μπονάνο, ώστε, όταν έλθει ο κύριος
Μπονάνος, να έχουμε υπ’ όψιν και την κα-
τάθεση του κυρίου Ντάβου. Αν θέλετε,
όμως, δεν έχω αντίρρηση να εξετασθεί και
μετά τους Αρχηγούς των Επιτελείων. Κύριε
Βαρβιτσιώτη, με συγχωρείτε που σας διέ-
κοψα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Υπάρχουν –κατά
την γνώμη μου και την εκτίμησή μου– κύριε
Πρόεδρε, δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι
η αλλαγή της σειράς των κλητευθέντων
μαρτύρων, και το δεύτερο θέμα είναι η προ-
σθήκη νέων ονομάτων. Όπως θα θυμάστε,
σε μία συνεδρίαση καθορίσαμε τους μάρ-
τυρες που θα εξετασθούν από 22 Οκτωβ -
ρίου μέχρι και 11 Δεκεμβρίου. Και μά λι στα
είχα την ευχέρεια και έφτιαξα εγώ τον πί-
νακα, τον οποίο φωτοτύπησα και διένειμα
σε όλους τους συναδέλφους. Αυτή η σειρά
έχει την εξής έννοια: ότι κάθε φορά που έρ-
χεται ένας μάρτυρας εδώ, να είμαστε προ-
ετοιμασμένοι και να μη μαθαίνουμε την
τελευταία στιγμή ότι η προετοιμασία μας
είναι άσκοπη, αφού θα εξεταστεί άλλος
μάρτυρας. Αντιλαμβάνομαι τους λόγους
που επικαλείσθε, ότι πρέπει να ικανοποι-
ηθούν και τα αιτήματα των μαρτύρων και
τα αιτήματα των συναδέλφων. Θα ήθελα να
παρακαλέσω εντός της σημερινής συνε-
δριάσεως να διανεμηθεί από τη Γραμματεία
ένας οριστικός πίνακας με τους μάρτυρες,
που θα εξετασθούν από σήμερα μέχρι 11
Δεκεμβρίου. Ημερομηνίες και ονόματα.
Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα
είναι ότι στον καινούργιο πίνακα που πήρα
από τη Γραμματεία, βλέπω ονόματα που
δεν έχουν αποφασιστεί. Βλέπω τον κύριο
Γλεντζέ. Ο κύριος Γλεντζές πράγματι είχε
προταθεί από τον κύριο Παπαληγούρα,
αλλά δεν είχε αποφασιστεί στον πίνακα τον
οποίον είχαμε καταρτίσει. Βλέπω, επίσης,
τον πρέσβη της Ελλάδος στην Άγκυρα το
1974. Και αυτός δεν είχε αποφασιστεί. Δεν
βλέπω τον στρατιωτικό ακόλουθο στην
πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι, για τον

οποίο είχε αποφασίσει η Επιτροπή να κλη-
θεί στις 27 Νοεμβρίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Η
Γραμματεία με πληροφορεί ότι τον έχουμε
τον στρατιωτικό ακόλουθο του Βουκουρε-
στίου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Πότε τον έχετε;
Ο πίνακας που πήρα χθες δεν τον έχει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Αν
δεν τον έχουνε καλέσει, είναι άλλο θέμα.
Τον έχουμε γραμμένο για να τον καλέ-
σουμε. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Με συγχωρείτε.
Ο αρχικός πίνακας ανέφερε τον στρατιω-
τικό ακόλουθο στην πρεσβεία μας στο Βου-
κουρέστι. Τώρα από τον πίνακα που μου
έδωσε η γραμματεία χθες, βλέπω ότι στις
27 Νοεμβρίου καλείται ο πρέσβης της Ελ-
λάδος στην Άγκυρα το 1974. Δεν έχω καμία
αντίρρηση να κληθεί και ο πρέσβης της Ελ-
λάδος στην Άγκυρα το 1974.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Εγώ δεν έχω τέτοια
αλλαγή.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Πήρα από την
Γραμματεία τον καινούργιο πίνακα και στις
27 Νοεμβρίου έχει τον πρέσβη της Ελλάδος
στην Άγκυρα.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Είναι λανθασμένο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Δεν ξέρω αν

είναι λάθος ή αν υπάρχουν αλλαγές. Αυτό
που θέλω να ξέρω, κύριε Πρόεδρε, είναι το
εξής: Ποιοι καινούργιοι μάρτυρες προσετέ-
θησαν; Ο κύριος Γλεντζές; Δεν έχω αντίρ-
ρηση να κληθεί. Αλλά πάντως να πάρει
απόφαση η Επιτροπή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Την
πήρε την απόφαση. Δεν την πήρε σε εκείνη
τη συνεδρίαση αλλά ενθυμούμαι πολύ
καλά ότι την πήρε σε άλλη συνεδρίαση –θα
το βρούμε στα Πρακτικά– και ήταν πρό-
ταση του κυρίου Παπαληγούρα, την οποία
η Επιτροπή έκανε δεκτή ομοφώνως. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Δεν ξέρω αν με
παρεμβολές άλλαξε ο πίνακας. Εγώ έχω τον
πίνακα που αποφασίσαμε από κοινού όλοι
για τους μάρτυρες, που θα εκαλούντο από
τις 22 Οκτωβρίου μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου.



Και εκεί δεν ήταν ούτε ο κύριος Γλεντζές,
ούτε ο κύριος Γραββάνης, ούτε ο πρέσβης
της Ελλάδος, που υπηρετούσε το 1974 στην
Άγκυρα. Αντίθετα, ήταν ο στρατιωτικός
ακόλουθος της πρεσβείας μας στο Βουκου-
ρέστι, ο οποίος δεν είναι στον καινούργιο
πίνακα. Δεν έχω καμία αντίρρηση να κλη-
θούν και αυτοί και οποιοσδήποτε άλλος.
Αλλά νομίζω ότι η τάξη επιβάλλει να σεβό-
μαστε τις αποφάσεις της Επιτροπής. Και
ένα άλλο θέμα, το οποίο – νομίζω - είναι το
σοβαρότερο όλων. Χθες πληροφορήθηκα
από τη Γραμματεία ότι για τις 3 Δεκεμβρίου
προτίθεστε να καλέσετε τον κύριο Ντάβο.
Έθεσα το θέμα στον κύριο Αντιπρόεδρο
που προήδρευσε κατά την απουσία σας, ο
οποίος μου είπε ότι δεν εγνώριζε τίποτε
περί αυτού. Και, ώ του θαύματος, το βράδυ
στο δελτίο ειδήσεων των εννέα άκουσα ότι
θα κληθεί ο κύριος Ντάβος. Φοβάμαι ότι
πλέον ο ρόλος των μελών της Επιτροπής
είναι υποβαθμισμένος. Δεν μπορεί η Επι-
τροπή να πληροφορείται από την τηλεό-
ραση ότι θα κληθεί κάποιος και μάλιστα
της βαρύτητος του κυρίου Ντάβου, χωρίς
να έχει γίνει κάποια συζήτηση. Δεν έχω αν-
τίρρηση να κληθεί ο κύριος Ντάβος. Να
κληθούν όλοι οι Αρχηγοί των Επιτελείων, οι
πάντες. Αλλά διαμαρτύρομαι, διότι δεν
είναι δυνατόν να το πληροφορούμεθα ανε-
πίσημα από την τηλεόραση. Και μία άλλη
παρατήρηση την οποία θέλω να κάνω στην
πρότασή σας, είναι ότι συμφωνώ να κληθεί
και ο κύριος Καρούσος και ο κύριος Ντά-
βος, αλλά διαφωνώ ως προς τον χρόνο
κλήσεως του κυρίου Ντάβου. Ναι, ο κύριος
Καρούσος να κληθεί προ της κλήσεως των
Αρχηγών των Επιτελείων. Πιστεύω, όμως,
ότι ο κύριος Ντάβος πρέπει να κληθεί μετά
τους Αρχηγούς των Επιτελείων, διότι τότε
θα μας δώσει ολοκληρωμένη εικόνα. Βάσει
των στοιχείων των Αρ χηγών των Επιτελείων
θα μπορέσει η κατάθεση του κυρίου Ντά-
βου να είναι πιο αποτελεσματική και πιο δι-
ευκρινιστική. Αυτά είχα να πω. Και επιμένω
στο αίτημα, κύριε Πρόεδρε, για να μην επα-
νερχόμαστε σε αυτό, εντός της ημέρας να

μας διανείμει η Γραμματεία πίνακα των
μαρτύρων, από σήμερα μέχρι τις 11 Δεκεμ-
βρίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Να
ξεκαθαρίσουμε και ένα άλλο πράγμα. Για
τις 3/12/1986 για την οποία μιλήσατε, είχε
αποφασισθεί να κληθεί κάποιος κύριος Ζα-
πάτας, ο οποίος είναι Ελληνοκύπριος –δεν
ξέρω τι βαθμό έχει– και υπηρετεί στον Ελ-
ληνικό Στρατό. Είχε προταθεί από τον
κύριο Κουτσογιάννη. Ο κύριος Κουτσο-
γιάννης μας είπε ότι τελικά ο κύριος Ζαπά-
τας του είπε ότι δεν μπορεί να εισφέρει σε
τίποτα, διότι δεν ήταν εκεί και λοιπά. Κατό-
πιν αυτού πρέπει να αντικατασταθεί ή να
μην κληθεί.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Να μην κληθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Να

τον διαγράψω;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Διαγράψτε τον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Μα, αν τον διαγράψω χωρίς απόφαση της
Επιτροπής, θα μου πουν ότι φοβάμαι την
Επιτροπή. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Αφού παίρνουμε
απόφαση, κύριε Πρόεδρε, να διαγραφεί.
(Η Επιτροπή εγκρίνει την διαγραφή.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τον
διαγράφω, λοιπόν. Εκ των μελλόντων να
κληθούν μαρτύρων διαγράφω και τον
κύριο Ζαπάτα. Στη θέση του, εάν θέλετε,
μπορούμε να καλέσουμε τον κύριο Κα-
ρούσο;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ναι, τον κύριο
Καρούσο. Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε,
κύριε Πρόεδρε, ο στρατιωτικός μας ακό-
λουθος στην πρεσβεία στο Βουκουρέστι θα
κληθεί ή δεν θα κληθεί;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Βε-
βαίως.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Το καινούργιο
πρόγραμμα δεν τον έχει, αυτό είναι το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Στις 27 Νοεμβρίου είναι να κληθούν, πρώ-
τον, ο στρατιωτικός ακόλουθος στο Βου-
κουρέστι, και, δεύτερον λέγαμε, Άγγελος
Βλάχος. Αλλά τώρα μια και ο κύριος Βλά-

120 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»



121ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986

χος εξετάσθηκε, λέμε επίσης –προτάσεις
είναι αυτά– να βάλουμε τον πρέσβη μας
στην Άγκυρα αντί για τον κύριο Βλάχο;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Να τον βάλου -
με.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν έκανα τίποτα αλλαγές, απλώς λέμε ότι
ο στρατιωτικός μας ακόλουθος στο Βου-
κουρέστι θα κληθεί για τις 27 του μηνός.
Και ο κύριος Βλάχος που επρόκετο να εξε-
ταστεί, τη αιτήσει του εξετάστηκε πρωτύτε -
ρα. Να βάλουμε στη θέση του τον πρέσ βη
μας στην Άγκυρα;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Να τον βά-
λουμε, δεν έχω αντίρρηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Φυσικά εννοώ τον τότε πρέσβη μας στην
Άγκυρα. Εγκρίνεται από την Επιτροπή να
κληθεί και ο πρέσβης μας στην Άγκυρα; (Η
Επιτροπή εγκρίνει).

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Για εκείνο που
επιμένω, είναι ότι μέχρι πέρατος της συνε-
δριάσεως να μας διανεμηθεί πίνακας, ο
οποίος πλέον δεν θα αλλάζει, διότι αλλιώς
δεν θα μπορούμε να κάνουμε και τη δου-
λειά μας.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Μπορεί
να αλλάζει με απόφαση της Επιτροπής.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ναι, με από-
φαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Τώρα για τις 19/11/86 έχουμε μόνο τον
κύριο Πηλιχό. Μήπως θέλετε να προσθέ-
σουμε και κανέναν άλλο;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Όχι, κύριε Πρό-
εδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εν-
τάξει.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε
Πρόεδρε, μπορώ να πω κι εγώ κάτι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ευ-
χαρίστως, κύριε Παναγιωτόπουλε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μας
δώσατε απάντηση για το θέμα του κυρίου
Ντάβου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Έδωσα, το ανακοίνωσα πριν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το είπατε;
Με συγχωρείτε, δεν το κατάλαβα. Και, δεύ-
τερον, για αυτόν τον μάρτυρα, ως απορία το
εκφράζω, όχι ως ιδιαίτερο παράπονο. Ενε-
φανίσθη ένας συνταγματάρχης, ως ευδοκί-
μως αποχωρήσας, ο οποίος ήταν κάτι
μεταξύ αστείου και γελοίου. Δηλαδή ο οποι-
οσδήποτε από μας πάει στον Πρόεδρο και
λέγει «Ξέρετε; Ξέρω τον τάδε αξιωματικό»;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε Παναγιωτόπουλε, είχαμε πει –και ο
κύριος Ζαΐμης θα το θυμάται καλύτερα
αυτό, διότι κάποια ιδιαίτερη συζήτηση εί-
χαμε στο σημείο αυτό– είχαμε πει να κλη-
θούν όλοι οι διοικητές των διαφόρων
Α νωτέρων Διοικήσεων της Κύπρου. Αυτός,
λοιπόν, ήταν διοικητής Ανωτέρας Διοική-
σεως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αλλά
περιέργως δεν ήταν στον πίνακα. Ήταν;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ήταν στον πίνακα ως ανώτερος διοικητής
Πάφου, δεν ήταν ως Γραββάνης. Γιατί μπο-
ρείτε να μου πείτε «Να έλθει ο υποκυβερ-
νήτης του τάδε πλοίου». Ε, δεν τον ξέρετε.
Τι να κάνω εγώ, δεν θα το σημειώσω;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κύριος
Γραββάνης, λοιπόν, είχε σημειωθεί με την
ιδιότητά του και όχι με το όνομά του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Υπό την ιδιότητά του. Μάλιστα. Δηλαδή, εί-
χαμε πει: ανώτεροι. Ο κύριος Ζαΐμης θα το
θυμάται αυτό το πράγμα, και με την ιδιό-
τητα αυτή εξακρίβωσα ποιοι ήταν οι ανώ-
τεροι διοικητές και μου είπαν, ο τάδε, ο
τάδε και ούτω καθεξής. Και έτσι καλέσαμε
και εκείνον της Λεμεσού. Και εκείνος δεν
μας είπε τίποτα. Το Συρμόπουλο. Αλλά
έπρεπε να τον καλέσουμε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σύμφωνοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εί -

χε κληθεί εκείνη την ημέρα ως διοικητής
5ης Ανωτέρας Τακτικής Διοικήσεως Πά -
φου. Έτσι είχαμε πει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Για να ολοκλη-
ρώσουμε, κύριε Πρόεδρε, και να κλείσουμε
την εξέταση του μάρτυρος: Το πρώτο αί-



τημα πιστεύω θα ικανοποιηθεί εντός της
ημέρας. Το δεύτερο είναι, ποια απόφαση
πήραμε για τον κύριο Καρούσο και για τον
κύριο Ντάβο. Αυτό ρωτώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Υπάρχει, λοιπόν, απόφαση για τον κύριο
Ντάβο και για τον κύριο Καρούσο να κλη-
θούν;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Δεν υπάρχει αν-
τίρρηση. Για το πότε να πούμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Είναι ομόφωνος η Επιτροπή για τον κύριο
Καρούσο να κληθεί στις 3 Δεκεμβρίου;

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Συμ-
φωνούμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Ντάβος πότε θέλετε να κληθεί πριν
ή μετά τον Μπονάνο;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Η άποψή μου
είναι να κληθεί μετά τον Μπονάνο, μετά
τους Αρχηγούς των Επιτελείων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Συμφωνείτε;

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Συμφω -
νούμε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Η

Επιτροπή, λοιπόν, συμφωνεί μετά τους Αρ-
χηγούς των Επιτελείων να κληθεί ο κύριος
Ντάβος.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Αν τελειώσαμε, κύ -
ριε Πρόεδρε, αυτό το θέμα, θα ήθελα να
απασχολήσω την Επιτροπή με κάποιο άλ -
λο, πριν έρθει ο μάρτυρας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Έχετε πάντως υπ’όψιν σας ότι σήμερα
έχουμε τέσσερις μάρτυρες. Να τελειώ -
σουμε τον κύριο Ταβλαρίδη και άλλους
τρεις. Ορίστε, κύριε Λιβανέ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το
έχω ξαναθέσει υπ’ όψιν της Επιτροπής, πριν
ακόμη εσείς αναλάβετε την προεδρία της,
ότι με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, ο
οποίος βέβαια δεν προβλέπει τίποτα σχε-
τικό για τις επιτροπές, κατά το άρθρο 114,
είναι υποχρεωτικό να παραλαμβάνουν οι
βουλευτές τα Πρακτικά των συνεδριάσεων.

Δεν ξέρω πώς και γιατί –ίσως να είχαμε
δίκιο τότε– πήραμε μία απόφαση, αυτά να
κρατηθούν μυστικά. Λόγοι, τους οποίους
δεν θέλω αυτή τη στιγμή να αναφέρω, και
ανησυχίες τις οποίες έχω, με κάνουν να
υπενθυμίσω στην Επιτροπή –και θέλω να
γραφτεί στα Πρακτικά– ότι δεν είναι δυνα-
τόν για όλα αυτά τα οποία σημειώνονται
εδώ μέσα, για όλη αυτή τη δουλειά την
οποία κάναμε –βεβαίως ανήκει στη Βουλή,
δεν γεννάται θέμα– να μην υπάρχει τρόπος
αύριο ή μεθαύριο –δεν ξέρω τι μπορεί να
συμβεί, εφόσον θεωρηθεί το θέμα ταφέν ή
απαγορευμένο– κανείς να συμβουλευθεί τα
Πρακτικά αυτά. Επομένως, εάν δεν είναι
δυνατόν να γίνει εφαρμογή του άρθρου 114
του Κανονισμού, τουλάχιστον να περιορι-
στούμε στο να μπορούν τα Κόμματα να
έχουν, αν όχι πλήρη Πρακτικά, ορισμένες
σημειώσεις. Εγώ το θεωρώ αδιανόητο ότι
μπορεί να φύγουμε από εδώ μέσα, ή αύριο
αν διαλυθεί η Βουλή και φύγουμε από εδώ,
να μη μπορούμε να δούμε τι είπαμε τότε.
Γιατί, αν ένας Πρόεδρος πει «Όχι», δεν θα
μπορούμε να τα δούμε. Έχω άδικο;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κύριος
Βαρβιτσιώτης έχει αμφιβολία εάν αυτά θα
μείνουν στα αρχεία μας ή θα διαρρεύσουν.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Αυτό είναι άλλο
θέμα. Εν πάση περιπτώσει, για αυτό κάνω
και την πρόταση να υπάρχει τρόπος τα
Κόμματα να έχουν αυτού του είδους τις ση-
μειώσεις. Όλα τα Κόμματα. Δεν ξέρω αν
υπάρχει αντίρρηση από τους κυρίους βου-
λευτές και από τους εκπροσώπους των
Κομμάτων, αλλά το θεωρώ αυτονόητο και
δεδομένο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Βλέπω το άρθρο 114, το οποίο επικαλείσθε,
θα το μελετήσω και εγώ, παρακαλώ να με-
λετηθεί και από τους άλλους συναδέλφους
και θα το συζητήσουμε μία άλλη φορά. Σε
νομικό θέμα εγώ, ως νομικός, δεν δίνω ποτέ
απάντηση αν δεν το μελετήσω προηγουμέ-
νως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
παρακαλώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ορίστε, κύριε Κάππο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
το θέμα που μπαίνει είναι σοβαρό. Δεν ξέ-
ρουμε τι εξελίξεις θα έχουμε σήμερα ή
αύριο, τι θα γίνει η Επιτροπή και τι θα λέγε-
ται για τον καθένα μας στο μέλλον. Νομίζω
ότι τουλάχιστον τα Κόμματα, τα αναγνωρι-
σμένα από τον Κανονισμό της Βουλής, πρέ-
πει να τα έχουν.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Όλοι μας. Τι πάει να
πει τα αναγνωρισμένα Κόμματα από τον
Κανονισμό της Βουλής;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Θα σας δώ-
σουμε και εσάς, κύριε Λιβανέ, αν τα χρει-
αστείτε. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να το
δείτε με αυτό το πνεύμα το ζήτημα που σας
θέσαμε, και με ευθύνη μας φυσικά να μην
διαρρεύσουν. Βέβαια γράφονται στις εφη-
μερίδες αλλά εμείς θέλουμε να έχουμε κάτι,
που να μας εξασφαλίζει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μάλιστα, κύριε Κάππο. Ορίστε, κύριε Πα-
παστεφανάκη.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Κύριε
Πρόεδρε, θέλω να κάνω την παρακάτω
πρόταση: Κατ΄αρχήν θεωρώ πως δεν είναι
σωστό τα Πρακτικά να δοθούν στον οποι-
οδήποτε, πριν τελειώσουμε την εξέταση
των μαρτύρων όλων. Όταν θα έρθει η ώρα
να συνταχθεί το πόρισμα και πάμε στην
Ολομέλεια για να εκθέσουμε τις απόψεις
μας, τότε νομίζω πως μπαίνει θέμα ώστε τα
μέλη της Επιτροπής να μπορέσουν απρό-
σκοπτα να διαβάσουν όλα τα Πρακτικά για
να συντάξουν το πόρισμα. Τότε, λοιπόν, πι-
στεύω πως θα χρειασθεί να πάρουμε στα
χέρια μας αντίγραφα των Πρακτικών, αφού
όμως θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Βαρβιτσιώτης έχει το λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
νομίζω ότι το θέμα που εθίγη είναι παρεμ-
πίπτον. Ήδη η σημερινή συνεδρίαση είναι
βεβαρυμμένη με την εξέταση τεσσάρων
μαρτύρων και δεν μπορούμε να συζητή-
σουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτό είπα και εγώ, αλλά υπό άλλη έννοια.
Ο κύριος Παναγιωτόπουλος έχει τον λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρό -
εδρε, θέλω να κάνω μία πρόταση. Νομίζω
πως πρέπει να προσδιορίσουμε τις ώρες
των συνεδριάσεων ώστε και εμείς, τα μέλη
της Επιτροπής, να έχουμε κάποιο πρό-
γραμμα. Σας βεβαιώνω πως έτσι θα έχετε
και μεγαλύτερη συμμετοχή των συναδέλ-
φων βουλευτών. Αυτό το «όπου πάει» δεν
λέει τίποτα. Για αυτό πρέπει να πούμε πως
θα συνεδριάζουμε από τις 10.30΄ μέχρι
2.30΄ ή 10.30΄ με 4.00΄. Πρέπει να υπάρχει
ένα συγκεκριμένο ωράριο συνεδριάσεων,
γιατί αυ τό το αόριστο δημιουργεί μια παρά-
λυση στην λειτουργία μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Θα
το δούμε και αυτό. Παρακαλώ τον κύριο
Γραμματέα να συνοδεύσει τον μάρτυρα
κύριο Ταβλαρίδη να συνεχίσει την κατά-
θεσή του. (Στο σημείο αυτό εισέρχεται στην
Αίθουσα ο μάρτυς κ. Ταβλαρίδης.) Παρα-
καλώ τον κύριο Λιβανό να απευθύνει ερω-
τήσεις προς τον κύριο μάρτυρα.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Είχατε κληθεί στις
13 Ιουλίου από τον κύριο Παπαγιάννη. Με
βάση την κατάθεσή σας σάς ερωτώ: Εκεί
δεν σας ενημέρωσε περί αποστολής, την
οποία θα αναλάβει το «Λεβέντης»; Τι σας
είπε ακριβώς;

ΜΑΡΤΥΣ: Πως θα κάνω συνήθη περιπο-
λία.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Αυτό σας είπε;
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεύτερη ερώτηση.

Στην αναφορά σας μιλάτε για 400 βολές εκ
μέρους του «Λεβέντης» και 500 σαν απάν-
τηση από την Ναυτική Διοίκηση.

ΜΑΡΤΥΣ: 400 βολές; Κάποιο λάθος θα έχει
γίνει.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Έτσι τουλάχιστον
φαίνεται στην αναφορά σας. Εδώ είναι η
αναφορά σας και θα σας διαβάσω από το
δικό μου σημείωμα για να μην ψάχνω. Σας
διαβάζω: «Περί ώρα 11.30΄ την 16η Ιουλίου
το πλοίο κατέπλευσε έξωθεν του λιμένος



της Πάφου, ότε και ελήφθη διαταγή να κα-
ταστραφεί διά βομβαρδισμού ήδη η κατε-
χόμενη ΝΣΠ. Το πλοίο ήνοιξε πυρ εναντίον
της ΝΣΠ, το οποίο και ανταπεδόθη διά
βολής όλμων και πυροβόλων «Έρλικον».
Ερρίφθησαν περί τα 400 βλήματα «Μπό-
φορς» και 500 «Έρλικον». Αυτά είναι δική
σας αναφορά. Για πέστε μας: Χθες μιλή-
σατε για δέκα βολές. Εδώ γράφετε 500. Τί
γίνεται εδώ, κύριε μάρτυς; Πέστε μου τι
συμβαίνει με σας; Από την πρώτη στιγμή
που ήρθατε, έως τώρα, λέτε ανακρίβειες.
Και θα συνεχίσω.

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Εσείς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,

δεν μπορεί να λέει ότι ο μάρτυς λέει ανα-
κρίβειες.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Παρακαλώ, κύριε
Βαρβιτσιώτη. Εδώ έχουμε την αναφορά του
μάρτυρος και έχουμε τα Πρακτικά τα χθε-
σινά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε Λιβανέ, μπορούσατε να πείτε «Λέτε
αντίθετα πράγματα από ό,τι λέτε στην ανα-
φορά σας».

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Επιμένω «ανακρί-
βειες», κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορεί να λέμε
«αντίθετα». Χθες έλεγε άλλα. Σήμερα απο-
καλύπτονται στην έκθεση, την οποία υπέ-
γραψε και ανεγνώρισε χθες ο μάρτυς,
άλλα. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης, λοιπόν, ας
μου κάνει τη χάρη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Στον Πρόεδρο
απευθύνθηκα. Δεν απευθύνομαι σε σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Είναι στην
αναφορά του ή στην κατάθεση ενώπιον του
κυρίου Μπέλκα, κύριε Λιβανέ;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Στην αναφορά
του.

ΜΑΡΤΥΣ: Η διάρκεια της βολής ήταν γύρω
στα δύο με τρία λεπτά. Η ταχυβολία του
«Μπόφορς» και του «Έρλικον» τώρα ακρι-
βώς δεν θυμάμαι να σας πω πόσο είναι.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε μάρτυς, δεν
σας ερωτώ τεχνικά αν γίνεται ή δεν γίνεται,

διότι αυτό θα μας πείτε, ότι δεν φθάνει η
ώρα. Εγώ ρωτώ: Αυτά τα οποία αναγνωρί-
σατε χθες, σας είπε ο Πρόεδρος και τα ανα-
γνωρίσατε, τα έχετε πει;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θυμά-
σθε την αναφορά σας;

ΜΑΡΤΥΣ: Έχουν περάσει δώδεκα χρόνια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σπανίως

στα δικαστικά χρονικά υπάρχει εξέταση
μαρτύρων για γεγονότα μετά δώδεκα χρό-
νια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Όταν όμως είναι συνταρακτικά τα γεγο-
νότα στην ιστορία του ανθρώπου;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ναι, κύριε Παναγιω-
τόπουλε, αλλά δέκα βολές και 500;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ασφαλώς,
συμφωνώ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Πέστε μας, κύριε
μάρτυς: Πώς συμβαίνει να λέτε χθες δέκα
και στην αναφορά σας να λέτε 400;

ΜΑΡΤΥΣ: Έγινε λάθος.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Λάθος; Πότε είναι το

λάθος; Τότε ή τώρα;
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλλον τώρα πρέπει να είναι το

λάθος.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Επομένως ρίξατε

400 βολές.
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι 400 βολές, 400 βλήματα.

Άλλο βολές και άλλο βλήματα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Τέλος πάντων. Άρα

έφυγαν από το πολεμικό σας 400 βλήματα.
ΜΑΡΤΥΣ: Εσείς καταπιάνεστε με τις λε-

πτομέρειες.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Λεπτομέρεια είναι

αυτό, κύριε μάρτυς, όταν χθες διαβεβαι-
ώσατε την Επιτροπή; Κύριε μάρτυς, χθες
μας είπατε ότι το «Λεβέντης» είχε αρκεστεί
σε περιπολίες. Αρνηθήκατε να βάλετε κατά
του σταθμού, διότι ήταν σπίτια, ενώ αντί-
θετα ο διοικητής σας –ο οποίος αρνείται ότι
επικοινώνησε μαζί σας με το ραδιοτηλέ-
φωνο, το αρνείται διαρρήδην αυτό, ενώ
εσείς λέτε ότι μόνο από το ραδιοτηλέφωνο
σάς έδινε οδηγίες– λέει εδώ ο κύριος Πα-
παγιάννης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
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κύριος Παπαδάκης αντιθέτως λέει ότι σας
άκουσε στο ραδιοτηλέφωνο σε μια επικοι-
νωνία και λοιπά. Τι λέτε, κύριε Παπα-
γιάννη;

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Εγώ
δεν μίλαγα από το ραδιοτηλέφωνο. Τι συμ-
βαίνει εδώ πάλι; Άλλη αντίφαση.

ΜΑΡΤΥΣ: Μισό λεπτό να σας απαντάω. Σε
ποια χρονική στιγμή γίνονται αυτά που
λέτε;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Τη στιγμή που άλλοι
λένε ότι άκουγαν «Βάρα, βάρα», αυτό δεν
το δέχεται ούτε ο Παπαγιάννης…

ΜΑΡΤΥΣ: Πού ήμουν αυτή τη στιγμή; Στο
ραδιοφωνικό σταθμό;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Βρισκόσαστε στο
πλοίο σας και πήρατε αυτά που λέγατε
χθες, ότι από το ραδιοτηλέφωνο σάς μί-
λησε ο διοικητής σας και σάς έδινε οδηγίες.
Ο διοικητής αρνείται ότι σάς μίλησε από το
ραδιοτηλέφωνο.

ΜΑΡΤΥΣ: Μέσα στο «Λεβέντης» υπήρχαν
40 άνθρωποι πλήρωμα. Ο κατάλογος υ -
πάρχει στο Αρχηγείο Ναυτικού. Από τον
καιρό που εγώ αποστρατεύθηκα, δεν είχα
καμία σχέση με τους ανθρώπους αυτούς.
Μπορείτε να βρείτε όποιον θέλετε από
τους σαράντα και να τον φέρετε εδώ και να
σας πει τι έγινε. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ
να κάνω κάτι χωρίς να έχω διαταγή. Μόνος
μου πήγα στο ραδιοφωνικό σταθμό;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Αυτά τα πράγματα
θα μας τα πείτε εσείς, για να καταλάβουμε
τι μας λέτε. Λοιπόν, συνεχίζει η κατάθεσή
σας: «Πλεύσαμε προ τούτο», προς τον ρα-
διοφωνικό σταθμό. «Πλην όμως, λόγω
υπάρξεως πλησίον του Σταθμού οικιών, ηρ-
νήθην» –λέτε εσείς– «παρά την επιμονή της
Ναυτικής Διοικήσεως της Κύπρου να εκτε-
λέσω τη διαταγή. Αποπλεύσας πάραυτα,
παρέμεινα δε εκτελών διαδρομές και λοι -
πά». Ο Παπαγιάννης: «Επ’ αυτού είμαι κα-
τηγορηματικός ότι, όταν μου ανέφερε ότι
υπάρχουν σπίτια στην παραλία, του είπα να
μην κάνει βολή». Σας είπε εκείνος να μην
κάνετε βολή. «Δεν ηρνήθη». Τι συμβαίνει,
κύριε μάρτυς; Για τρίτη φορά ερωτώ. Εδώ

πέρα άλλα λέτε εσείς, άλλα λέει ο διοικη-
τής σας.

ΜΑΡΤΥΣ: Θα σας επαναλάβω αυτά που
είπα χθες.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Άρα, εσείς διαψεύ-
δετε τον Παπαγιάννη.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν διαψεύδω κανέναν. Δεν με
αφήνετε να απαντήσω.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε το
μάρτυρα να απαντήσει. Καταπιέζετε τους
μάρτυρες μερικοί από τους συναδέλφους.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Παναγιωτό-
πουλε, στον Πρόεδρο αν θέλετε.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακα-
λέσω, επειδή δεν έχω ξανατύχει σε τέτοια
πράγματα, αν είναι δυνατόν, να μου δίνεται
λίγος χρόνος, διότι αυτή τη στιγμή…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ουδέποτε στην ιστορία της Ελλάδος έγιναν
τέτοια πράγματα –πρέπει να το ξέρετε
αυτό– ή έγιναν εξεταστικές επιτροπές τέ-
τοιας εθνικής σημασίας. Δεν έχει κανένας
εμπειρία από τέτοια πράγματα.

ΜΑΡΤΥΣ: Έχετε εμπειρία από θέμα συζη-
τήσεως και διεξαγωγής συζητήσεως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Συ-
ζητήσεων ναι. Εν πάση περιπτώσει, παρα-
καλώ και τον κύριο Λιβανό και όλους τους
κυρίους συναδέλφους να μην εντείνουν τον
τόνο της φωνής. Παρακαλώ, όμως, και σας
–και να το έχετε ιδιαιτέρως υπ’ όψιν σας–
με ιδιαίτερο σεβασμό να αποβλέπετε προς
τους κυρίους βουλευτάς.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ
το κάνω για να συντομεύσω το χρόνο. Αν
αρχίσουμε ιστορική ανασκόπηση, δεν θα
βγούμε πέρα. Αν θέλετε, κύριε μάρτυς, πιο
γρήγορα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Σας εξηγώ το εξής: Ότι εγώ αυτή
τη στιγμή έχω έλθει απροετοίμαστος. Δη-
λαδή απροετοίμαστος, διότι δεν είχα τίποτα
να προετοιμάσω. Για αυτό, σας παρακαλώ,
αν είναι δυνατόν, να μου δίνετε λίγο χρόνο
να σκεφτώ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Λοιπόν, μετά χρό-
νου, κόπου και σκέψεως πέστε μας.

ΜΑΡΤΥΣ: Επί του συγκεκριμένου θέματος;



ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ναι. Αν επιμένετε
στη χθεσινή σας κατάθεση, στην οποία εί-
πατε ότι «Εγώ έριξα δέκα βολές. Εγώ έριξα
μόνο στην Ναυτική Διοίκηση και απέφυγα
να κτυπήσω την Πάφο, το σπιτάκι που ήταν
μέσα ο ραδιοφωνικός σταθμός». Αυτά μας
είπατε χθες.

ΜΑΡΤΥΣ: Ο ραδιοφωνικός σταθμός, κατ’
αρχήν, δεν ήταν στην Πάφο. Ήταν στο νο-
τιοδυτικό τμήμα της Πάφου. Δεν είναι στο
τμήμα, στην κυρίως πόλη της Πάφου. Η
διαταγή ήταν να κτυπήσω το ραδιοφωνικό
σταθμό. Από εκτίμηση δικιά μου και επιτο-
πίως –πιθανόν ο κύριος Παπαγιάννης να
μην είχε δει ποτέ τον Σταθμό, να μην ήξερε
πού βρίσκεται ο Σταθμός– είδα ότι ήταν
αδύνατο να βομβαρδιστεί ο ραδιοφωνικός
σταθμός, χωρίς να πληγούν τα διπλανά σπί-
τια. Διότι όταν λέτε ραδιοφωνικό σταθμό,
σας λέω ότι αυτός ήταν ένα σπίτι με δύο κε-
ραίες επάνω.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Και εγώ σας ρωτώ:
Τον κτυπήσατε ή όχι;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν τον κτύπησα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Παρακαλώ περιμέ-

νετε. «…δωρεά στην Κύπρο για την άμυνα
από τον Κύπριο ζάμπλουτο Αναστάσιο Λε-
βέντη» και λοιπά. Και συνεχίζω: «Ο μικρός
ραδιοσταθμός, που δέχτηκε τις πρώτες
βολές, καταστράφηκε. Αργότερα τα πυρο-
βόλα στράφηκαν προς την ίδια την πόλη
της Πάφου και ειδικότερα προς το Μητρο-
πολιτικό Μέγαρο, όταν κατάλαβαν οι πρα-
ξικοματίες ότι βρίσκεται ο Μακάριος».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τι είναι
αυτό που διαβάζετε; Τι πρακτικό είναι;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Θα σας πω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πέστε μας

τώρα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Θα σας πω. Βιάζε-

στε όμως! «Η επιχείρηση Προεδρικό Μέ-
γαρο θα επαναλαμβανόταν με έναν άλλο
τρόπο στην Μητρόπολη Πάφου. Το «Λε-
βέντης» έβαλλε ήδη με στόχο την πόλη.
Μία οβίδα έσκασε μόλις πενήντα μέτρα
από την Μητρόπολη. Και ο κανονιοβολι-
σμός γινόταν πυκνότερος. Ο κόσμος σκόρ-

πισε. Άνδρες με τα όπλα έπαιρναν θέση
κάτω από την ακτή, ενώ οι γυναίκες έτρε-
χαν αλαφιασμένες». Και παρακάτω λέει:
«Καθ’ όλην την νύκτα συνεσκεπτόμην με
τους φίλους μου» –τώρα καταλαβαίνετε,
κύριε Παναγιωτόπουλε, ποιος τα λέει–
«αλλά εν τω μεταξύ τεθωρακισμένα από
την Λεμεσό εκινούντο κατά της πόλεως. Το
πρωί είχαν προσεγγίσει πολύ. Κατά τις
10.00΄ η ακταιωρός “Λεβέντης”, από τα ελά-
χιστα σκάφη του Κυπριακού Ναυτικού, ει-
σήλθε στο λιμένα και άρχισε να μας
βομβαρδίζει». Αυτά τα λέει ο Μακάριος,
κύριε Παναγιωτόπουλε. Τον διαψεύδετε,
κύριε μάρτυς;

ΜΑΡΤΥΣ: Τον διαψεύδω, βέβαια. Έχω εδώ
μια…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν χρειάζεται φθά-
νει το ότι λέτε «Τον διαψεύδω».

ΜΑΡΤΥΣ: Να σας πω γιατί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε

τον! Πρέπει να διαφωτιστούμε και εμείς και
να διαμορφώσουμε μία γνώμη.

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 19/7/86, φέτος δηλαδή, από
την ΕΡΤ2 μετεδόθη μία εκπομπή «Ο Μα-
κάριος ζει». Δεν ξέρω, αν την είδατε.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Όχι.
ΜΑΡΤΥΣ: Σε αυτή την εκπομπή εξιστο-

ρούνται όλα τα γεγονότα του πραξικοπήμα-
τος μέχρι και τι έγινε στην Πάφο. Αυτός ο
οποίος έδινε τις απαντήσεις στους δημο-
σιογράφους, πιθανόν ήταν κάποιο κυβερ-
νητικό πρόσωπο της εποχής εκείνης,
δηλαδή του 1975. Αυτό έγινε μετά την επι-
στροφή του Αρχιεπισκόπου. Όταν λοιπόν
ηρωτήθη τι έγινε στην Πάφο, είπε σχεδόν
αυτά που είπα εγώ, απολύτως τίποτα. Αυτή
η εκπομπή υπάρχει, μετεδόθη στις 19/7/86
από την ΕΡΤ2, «Ο Μακάριος ζει».

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Αυτό δεν είναι απά -
ντηση να διαφωτίσει την Επιτροπή, που
θέλει τόσο πολύ να σας ακούσει. Εγώ
ερωτώ αν διαψεύδετε τον Μακάριο. Και
μου λέτε «Ναι».

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως, τον διαψεύδω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και ο Μα-

κάριος καμιά φορά διαψεύδεται.
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Επομένως, προ-
χωρώ στις ερωτήσεις μου. Λέει ο
Παπαγιάν νης: «Επ’ αυτού είμαι κατη γορη -
ματικός, ότι υπάρχουν σπίτια στην παρα-
λία, του είπα να μην κάνει βολή» σας λέει
ο διοικητής σας «Δεν ηρνήθη», σεις δεν
ηρνήθητε. «Είμαι κατηγορηματικός σε
αυτό και θα παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε,
εφόσον το κρίνετε σωστό, σε αντιπαρά-
θεση να καλέσετε τον πλοίαρχο Ταβλα-
ρίδη. Όταν εξετασθεί, να κληθώ και εγώ
επ’ αυτού του θέματος».

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Επομένως, εδώ

έχουμε μία αντίθεση. Εσείς λέτε ότι αρνη-
θήκατε, εκείνος λέει ότι δεν αρνηθήκατε,
απλώς βομβαρδίσατε. Ο Μακάριος λέει ότι
βομβαρδίσατε. Για πέστε μου, ηρνήθη ο
Χαρδαλέπας και κάποιος άλλος να έλθουν
στο πλοίο σας ή δεν ηρνήθησαν, δεν έχει
σημασία. Τότε εσείς επιβιβάσατε στο πλοίο
ή επιβίβασαν με διαταγή κάποιον σημαι-
οφόρο ελληνοκύπριο. Ποιος ήταν αυτός,
κύριε μάρτυς;

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν κάποιος Ιωάννου, αν δεν
κάνω λάθος.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Το μικρό του;
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το θυμάμαι.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μάχιμος, μόνιμος,

τι ήταν;
ΜΑΡΤΥΣ: Μηχανικός, έφεδρος σημαιοφό-

ρος.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Επομένως δεν μπο-

ρούμε να τον βρούμε. Τελικά μπορείτε να
μας πείτε πόσες βολές έριξε το «Λεβέντης»,
από τις 400 μέχρι τις δέκα χθεσινές;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με
συγχωρείτε, κύριε Λιβανέ. Σας είπε ότι είναι
μάλλον αληθής ο αριθμός, τον οποίο ανα-
φέρει στην έκθεσή του.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
χθες όταν διαβεβαίωσε ο μάρτυς δεν ήσα-
στε παρών. Προήδρευε ο κύριος Ζακολί-
κος. Και χθες εντυπωσίασε την Επιτροπή.
Και βουλευτές έχουν εντυπωσιαστεί με την
δήλωση του κυρίου μάρτυρος, ότι έβαλε
μόνο δέκα φορές και δεν έπληξε τίποτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν νομίζετε ότι εντυπωσιάστηκαν περισ-
σότερο οι ακούσαντες σήμερα ότι είναι
μάλλον αληθής ο αριθμός της παλαιάς του
καταθέσεως; 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν ρωτάω άλλο τον
μάρτυρα, αφήστε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Προς
χάριν της αληθείας, θέλω να πω στον κύριο
συνάδελφο, άλλο βολές και άλλο βλήματα.
Μία βολή μπορεί να είναι 100 βλήματα και
δέκα βολές μπορεί να είναι 400.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Σκάγια είναι; Δεν το
καταλαβαίνω, ας μας πουν οι ναυτικοί εδώ.
Άλλο βλήμα και άλλο βολές;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Μία λέξη επί της δια-
δικασίας, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέ-
πετε. Επειδή υπάρχει αυτή η σύγχυση και
εγώ τουλάχιστον δεν είμαι ειδικός και δεν
ξέρω περί τίνος πρόκειται, θα παρακα-
λούσα ο κύριος μάρτυς ή ένας εκ των
Ναυάρχων να μας εξηγήσει τι είναι αυτά τα
βλήματα, για να ξέρουμε και να μπορέ-
σουμε να συνεννοηθούμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Να
κάνω λοιπόν εγώ την ερώτηση, κύριε Πε-
ράκη, και εξαντλείτε την δικαιοδοσία σας.
Παρακαλώ, κύριε μάρτυς. Τι βλήματα ήταν
αυτά που ρίξατε τα 400 έως 500;

ΜΑΡΤΥΣ: Το «Μπόφορς» έχει διάμετρο 40
μιλιμέτρ. Δηλαδή τόσο είναι περίπου. (Στο
σημείο αυτό ο κ. μάρτυς σχηματίζει με τα
χέρια του το μέγεθος του «Μπόφορς» βλή-
ματος).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτή είναι η διάμετρος;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, αυτό είναι το μήκος του
βλήματος. Η διάμετρος είναι 40 μιλιμέτρ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τέ-
τοια βλήματα χτυπήσανε σπίτια, στέγες;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δη-

λαδή όταν μας λένε ότι χτυπήθηκαν στέγες,
σπίτια και φανήκανε τρύπες από τα βλή-
ματα αυτά, μας λένε ψέματα;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δη-



λαδή πλην του ψεύδους, το οποίον αποδί-
δετε στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, υπάρχει
και ψεύδος στον κύριο Γραββάνη, τον
στρα τιωτικό διοικητή της Πάφου;

ΜΑΡΤΥΣ: Όλοι ψεύδονται, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Σκοπός τους είναι τι; Να χτυπήσουν εσάς;
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μή -

πως μπορεί ο κύριος μάρτυς να μας διευκρι-
νίσει, για να ικανοποιηθεί και ο κύριος
Παναγιωτόπουλος; Όταν λέει για αυτά τα
πράγματα, τέτοια 400έφυγαν από το σκάφος;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Επομένως αυτές

είναι 400 βολές.
ΜΑΡΤΥΣ: Είναι 400 βλήματα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: 400 βλήματα φύγαν

από το σκάφος;
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Και αυτά πού πέ-

σανε;
ΜΑΡΤΥΣ: Σε ακατοίκητη περιοχή και στον

αέρα. Το «Μπόφορς» έχει ένα ωφέλιμο βε-
ληνεκές 4.800 γυάρδες. Δηλαδή γύρω στα
2,5 μίλια. Μετά από αυτή την απόσταση
είναι ένα απλό κομμάτι σίδηρο, το οποίο
πέφτει κάτω.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Δεν σκάνε, δεν
εκρήγνυνται;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, υπάρχουν πολλών ειδών τέ-
τοια βλήματα. Είναι τα εκρηκτικά, είναι τα
κρουστικά, είναι τα τροχιοδεικτικά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτά τι ήταν;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι να σας πω.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Τα λέτε στην έκθεσή

σας, τα ονομάζετε και τα δύο.
ΜΑΡΤΥΣ: Στην έκθεσή μου λέω 400

«Μπόφορς» και δεν θυμάμαι πόσα «Έρλι-
κον». Αυτά όμως δεν θυμάμαι τι ήταν.
Εκρηκτικά, κρουστικά, τροχιοδεικτικά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Όλα εκρήγνυν-
ται. Τα ξέχασες, κύριε μάρτυς;

ΜΑΡΤΥΣ: Άλλα εκρήγνυνται δια της προ-
σκρούσεως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Κύ -

ριε Βασιλειάδη, παρακαλώ. Αν θέλετε να
ρωτήσετε επ’ αυτού τον κύριο μάρτυρα,
αφού είστε και αρμόδιος. Αυτή την ερώ-
τηση, παραδείγματος χάριν, που εγώ δεν
την ήξερα, εάν την ξεκαθαρίσετε, θα μας
προσφέρετε πολλή υπηρεσία. Τελειώσατε
εσείς, κύριε Λιβανέ; 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Εγώ δεν θα ρωτήσω
τίποτε άλλο. Θεωρώ άξιον αποστολής του
στον εισαγγελέα επί ψευδορκία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτό δεν θα έπρεπε να το πείτε. Γιατί έ -
χουμε πει ότι δεν είναι δυνατόν η Επιτροπή
να κάνει αυτή τη δουλειά. Παρακαλώ τον
κύριο Παναγιωτόπουλο να λάβει το λόγο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρό-
εδρε, με συγχωρείτε, αλλά να μας πει ο κύ-
ριος μάρτυς για μία βολή, πόσα βλήματα
φεύγουν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα θέλατε μήπως
να προηγηθεί ο κύριος Βασιλειάδης για να
μας διευκρινίσει επ’ αυτού; Μάλλον δεν θα
μας εξηγήσει, αλλά θα ερωτήσει και με τις
ερωτήσεις του θα φωτισθούμε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να προ-
ηγηθεί, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ορί στε, κύριε Βασιλειάδη. Έχετε το λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
προσπαθώ όλους αυτούς τους μήνες που
βρισκόμαστε εδώ, να απασχολώ την Επι-
τροπή όσο είναι δυνατόν λιγότερο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εί -
ναι γεγονός αυτό.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Καταβάλλω με-
γάλη προσπάθεια σε αυτό. Και όσες παρεμ-
βολές κάνω, τις κάνω για να φωτισθεί
κάπως περισσότερο η Επιτροπή σε αυστη-
ρώς ειδικά θέματα, που αντιλαμβάνομαι
ότι λόγω παλαιοτέρων γνώσεων και εμπει-
ριών εγώ τα καταλαβαίνω, και τα άλλα
αξιότιμα μέλη δεν μπορούν να τα καταλά-
βουν. Για αυτό παρεμβλήθηκα και προ-
ηγουμένως. Τι διαφέρει, κύριε μάρτυς, όταν
λέτε βλήμα και όταν λέτε βολή; Ξεκαθαρί-
στε το.
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ΜΑΡΤΥΣ: Με μία βολή μπορεί να φύγουν
δέκα βλήματα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Συνάρτηση
των καννών;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είναι συνάρτηση των καν-
νών.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Κάντε το λιανά,
σας παρακαλώ. Οι κύριοι δεν είναι ειδικοί.

ΜΑΡΤΥΣ: Κάθε πυροβόλο αναγνωρίζεται
από την ταχυβολία του. Το «Έρλικον», ας
πούμε, σε μία βολή ρίχνει 20 βλήματα. Το
«Μπόφορς» σε μία βολή ρίχνει δέκα βλή-
ματα. Το των τριών ιντσών σε μία βολή ρί-
χνει ένα βλήμα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Δηλαδή εννοείτε
ότι ανεξαρτήτως του αριθμού των καννών,
με μια κάννη όταν γίνεται βολή –και λέτε
σεις βολή– μπορούν να φύγουν πέντε ως
δώδεκα;

ΜΑΡΤΥΣ: Είναι όπως είναι τα αυτόματα
του Στρατού, όπως βολή κατά βολή, που
φεύγει ένα-ένα βλήμα, ή όταν πατήσεις τη
σκανδάλη στο αυτόματο και φεύγουν 30
σφαίρες μαζί.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Αυτό είναι το ένα
σημείο, για να διευκρινίσουμε το «βολή-
βλήμα». Αναφορικά με το «Μπόφορς» για
το οποίο αναφέρατε τα 400 βλήματα, και
λοιπά Για σκεφθείτε. Αναφέρατε τα πολλών
τύπων βλήματα και τι γίνεται το βλήμα του
«Μπόφορς» σε ορισμένες αποστάσεις, και
λοιπά Για σκεφθείτε και πέστε μας. Όταν
βάλλεται ένα βλήμα «Μπόφορς», τι γίνεται
αυτό το βλήμα; Είπατε ότι πέφτει ως σίδερο,
και κάτι τέτοια. Για σκεφθείτε τις αναμνή-
σεις σας. Και εξηγείστε στους κυρίους εδώ.

ΜΑΡΤΥΣ: Μετά από το βεληνεκές του
«Μπόφορς», που είναι 4.800 γυάρδες, το
βλήμα δεν έχει πια δραστική ισχύ. Δηλαδή,
δεν μπορεί να προκαλέσει κακό. Πέφτει
κάτω σαν ένα κομμάτι σίδερο.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν σκάει;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Τα βλήματα του

«Μπόφορς», εκτός από ειδικότατα, που
δεν έχουν τα καράβια, εκρήγνυνται στις
4.800 γυάρδες οπωσδήποτε.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν σκάει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Κύριε Λιβανέ, σας παρακαλώ. Δώσατε την
ωραία αφορμή να υπάρξουν στη συνέχεια
οι ερωτήσεις του κυρίου Βασιλειάδη, οι
οποίες θα μας διαφωτίσουν. Παρακαλώ,
μη διακόπτετε. Ο κύριος Βασιλειάδης ερω -
τά περίφημα. Συνεχίστε, κύριε Βασιλειάδη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Κύριε μάρτυς, σε
τι απόσταση από την ακτή βρισκόταν το
πλοίο σας, κατά τη διάρκεια του βομβαρ-
δισμού του ραντάρ;

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν γύρω στα τρία μίλια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Τόσο πολύ μα-

κριά;
ΜΑΡΤΥΣ: Από το ραντάρ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Μάλιστα.
ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν εκεί, γύρω στα δύο με τρία

μίλια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Και επομένως

από το κτήμα;
ΜΑΡΤΥΣ: Από το κτήμα ήταν γύρω στα

τέσσερα με πέντε μίλια. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Για ξανασκε-

φτείτε το αυτό. Γιατί οι αριθμοί αυτοί δεί-
χνουν ότι δεν είχατε βεληνεκές στο κτήμα
με αυτά τα νούμερα που λέτε. Επίσης, είναι
πολύ μεγάλη, λογικά, η απόσταση του
πλοίου σας από την ακατοίκητη περιοχή,
που ήταν το ραντάρ. Πολύ μεγάλη εμφανί-
ζεται. Για ξανασκεφθείτε το. Αν είναι, όπως
τα λέτε, δεν φθάνουν τα βλήματά σας στο
κτήμα, λόγω βεληνεκούς.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν έχετε καταλάβει. Δεν με εν-
διαφέρει εάν φθάνουν ή δεν φθάνουν.
Αφού δεν βομβάρδισα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Μας ενδιαφέρει
εμάς, κύριε μάρτυς.

ΜΑΡΤΥΣ: Εκείνη την στιγμή δεν μέτρησα
τις αποστάσεις. Το θέμα είναι ότι δεν βομ-
βάρδισα. Δεν έπεσε ούτε ένα βλήμα στη
πόλη της Πάφου. Ούτε στο ραδιοφωνικό
σταθμό, ούτε στην πόλη της Πάφου. Είχα
40 άτομα πλήρωμα. Μπορείτε να ερωτή-
σετε όποιον θέλετε από τους 40. Ο καθένας
μπορεί να λέγει ό,τι θέλει. Οποιοσδήποτε
και να είναι αυτός. Ο καθένας μπορεί να



λέει ό,τι θέλει. Υπάρχουν άνθρωποι. Δεν
είναι γεγονότα, κύριε Πρόεδρε, τα οποία
μπορούμε να τα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Έ -
χετε άλλη ερώτηση, κύριε Βασιλειάδη; 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Όχι, κύριε Πρό-
εδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Παναγιωτόπουλος έχει το λόγο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η ερώ-
τηση του κυρίου Ναυάρχου ήταν σημαντι-
κότατη. Από τους μάρτυρας αυτούς, τους
40 που λέτε, είναι κανείς σε θέση, λόγω της
ειδικότητος, ως μέλος του πληρώματος, να
μας βεβαιώσει για την απόσταση που βρι-
σκόταν το «Λεβέντης»;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Ο υπαξιωματικός, ο
οποίος ήταν επάνω στο πυροβόλο. Είναι ο
αρχικελευστής-πυροβολητής Γιαννάκης.
Βέβαια τώρα μπορεί να έχει μεγαλύτερο
βαθμό. Έχω να τον δω από τότε. Αυτός ή -
ταν ο χειριστής του πυροβόλου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μόνιμος
είναι αυτός;

ΜΑΡΤΥΣ: Μόνιμος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλος

αξιωματικός υπήρχε στο πλοίο, εκτός από
σας;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο σημαιοφόρος Μουσούρης
Παναγιώτης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και οι
άλλοι 40 τι είναι: Πλήρωμα, ναύτες απλοί;

ΜΑΡΤΥΣ: Είναι το πλήρωμα του «Λεβέν-
της», συν το πλήρωμα του Ναυτικού Σταθ-
μού της Πάφου, το οποίο είχε παραμείνει
επί του πλοίου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το οποίο
είχε επιβεί.

ΜΑΡΤΥΣ: Είχε επιβεί και είχε παραμείνει
επί του πλοίου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτοί
όλοι, εάν έλθουν εδώ, θα βεβαιώσουν ότι
δεν έγινε βολή; Ότι δεν βομβαρδίστηκε η
Πάφος;

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι. Δεν έχουν λόγους να μη το
βεβαιώσουν.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Και ο

Μητροπολίτης Πάφου μπορεί να επιβεβαι-
ώσει.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ανα-
φέρομαι στο πλήρωμα, διότι 40 άνθρωποι
είναι αδύνατον να συντονισθούν πάνω σε
κάτι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ, όχι διαλογική συζήτηση. Συνε-
χίστε, κύριε Παναγιωτόπουλε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Λέτε ότι
ανοίξανε με την πρώτη βολή, διότι ήταν πα-
λαιά και λοιπά.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι παλαιά. Τα βλήματα δεν
ήταν καλοσυντηρημένα. Είχα κάνει ανα-
φορά επ’ αυτού στον κύριο Παπαδάκη,
όταν ήμουνα στην Ναυτική Βάση σαν αξιω-
ματικός Πυροβολικού.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ερωτώ
λοιπόν: Σας στέλνει η Πατρίδα εκεί κάτω,
σας πληρώνει εκτός έδρας, αξιωματικούς,
βάσεις ναυτικές, και τα βλήματα δεν είναι
καλοσυντηρημένα για μία στιγμή που θα
χρειασθούν; Πώς εξηγείται αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ: Να σας πω. Όταν εγώ πήγα στην
Βάση, σας είπα ότι ετοποθετήθην αξιωμα-
τικός Πυροβολικού. Μετά από γενόμενο
έλεγχο οι πυριτιδαποθήκες ήταν πολύ πλη-
σίον της θάλασσας. Παρ’ όλο που δεν είχα
πείρα Πυροβολικού, αλλά από τα λίγα που
ήξερα, ήξερα ότι οι πυριτιδαποθήκες ήταν
κοντά στην θάλασσα, ανοιχτές από ορι-
σμένα σημεία από όπου μπορούσε να μπει
αρμύρα και αέρας, και ως εκ τούτου τα
βλήματα είχαν υποστεί κάποια αλλοίωση.
Για αυτό το πράγμα έκανα αναφορά στον
κύριο Παπαδάκη, ο οποίος ήταν διοικητής
της Βάσεως, και του εζήτησα…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν
μιλώ προσωπικώς για σας, κύριε μάρτυς.
Εμείς εδώ έχουμε την αίσθηση, απ’ ότι κα-
ταλάβαμε, ότι τζάμπα σας πλήρωνε ο ελ-
ληνικός λαός, να πούμε, τόσα χρόνια εκεί
κάτω. Διότι σας πληρώνανε για μια στιγμή
και εκείνη την στιγμή τα βλήματα δεν ήταν
καλοσυντηρημένα. Αυτά που μου λέτε, αν
η αρμύρα της θάλασσας, αν ήταν ανοικτές
οι αποθήκες και λοιπά, δεν με ενδιαφέρουν
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εμένα. Γιατί σας είχαν εκεί κάτω; Δεν σας
είχαν γιατί σε κάποια στιγμή θα εχρειάζετο
να ρίξετε κάποιο βλήμα κατά του εχθρού;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν,

εκείνη την στιγμή τα βλήματα δεν ήταν κα-
λοσυντηρημένα.

ΜΑΡΤΥΣ: Τα βλήματα της Βάσεως. Τα
βλήματα του «Λεβέντη» ήταν εντάξει. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Την Βάση
ποιος την πλήρωνε; Πάλι εμείς δεν πληρώ-
ναμε από εδώ τους αξιωματικούς και τους
οπλίτες;

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, αλλά απευθύνεσθε σε ε -
μένα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει.
Δεν θέλω να ρωτήσω τίποτε άλλο, κύριε
Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μήπως ο κύριος Ζερβός θέλει να ρωτήσει
τίποτα τεχνικό για να μας διευκολύνει;

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Κατ’ αρχήν, τόσα
βλήματα φεύγουν ανάλογα με την ταχύ-
τητα που έχει το κάθε πυροβόλο, και τον
χρόνο που έχετε πατήσει την σκανδάλη,
εφόσον είναι αυτόματο όπως είναι και τα
«Μπόφορς», που είχαμε στον περασμένο
πόλεμο και είχαν ευθεία βολή τις 2.000
γυάρδες…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ερώτηση, κύριε Ζερβέ, κάνετε.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Επωφελούμαι της ευ-
καιρίας να διαφωτίσω εσάς για την κρίση
που θα βγάλετε…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Άλλο αυτό. Να μας τα πείτε μετά, στη συ-
νέχεια. Επί του παρόντος, ερώτηση.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Μάλιστα. Κύριε μάρ-
τυς, αποδέχομαι ότι, εφόσον ανήκατε στον
ανώτερο διοικητή από πλευράς επιχειρή-
σεων και όχι στον διοικητή της Ναυτικής
Βάσεως, ασφαλώς δεν είχατε καμία υπο-
χρέωση να δώσετε λόγο για την αποστολή
την οποία είχατε λάβει από τον ανώτερο δι-
οικητή. Πλην όμως, και ένα πλοίο, το οποίο
έχει πάρει διαταγή από το ΓΕΝ ή από τον
Αρχηγό Στόλου να διεξαγάγει μία επιχεί-

ρηση, όταν σαλπάρει από τον Ναύσταθμο,
θα δώσει τα διακριτικά του, θα κάνει εν
πάση περιπτώσει ένα σήμα του απόπλου
προς τη διοίκηση, που το είχε διατάξει να
πάει στην συγκεκριμένη αποστολή, με κοι-
νοποίηση προς τους ενδιαφερομένους, ή
αντιστρόφως. Εσείς πήγατε από την Ναυ-
τική Βάση Χρυσούλης…

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι από την Ναυτική Βάση. Από
το λιμάνι της Αμμοχώστου. Εγώ δεν ελλι-
μενιζόμουν στην Ναυτική Βάση Χρυσού-
λης. Στην Αμμόχωστο ήταν το λιμάνι
ελλιμενισμού του «Λεβέντης».

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Η Βάση Χρυσούλης
πού ήταν;

ΜΑΡΤΥΣ: Απείχε γύρω στα δέκα-15 μίλια
από την Αμμόχωστο. Δεν χωρούσε να μπει
μέσα στη Βάση το «Λεβέντης». Ήταν μέσα
μόνο οι τορπιλάκατοι. Η μόνιμη βάση του
«Λεβέντης» ήταν στο λιμάνι της Αμμοχώ-
στου.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Εν πάση περιπτώσει
εσείς έπρεπε αποπλέοντας από τα λιμάνι
που ήσαστε ελλιμενισμένος, να δώσετε κά-
ποιο σήμα απόπλου. Αυτό το σήμα από-
πλου δεν θα έπρεπε να είχε, το λιγότερο,
κοινοποιηθεί προς τον ναυτικό διοικητή
που είχε ευθύνη για την παράκτιο άμυνα,
για να μην εκληφθείτε και εσείς σαν εχ-
θρικό πλοίο;

ΜΑΡΤΥΣ: Η διαταγή που μου είχε δώσει ο
κύριος Παπαγιάννης, μου εξηγούσε σαφώς
να μην κάνω τίποτα από αυτά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Αυτό είναι το δεύτερό
μου ερώτημα, γιατί είχατε πει ότι δεν είχατε
μυηθεί στο πραξικόπημα. Όταν ο κύριος
Παπαγιάννης σας είπε ότι δεν θα δώσετε
λογαριασμό στον κύριο Παπαδάκη, που
ήταν ναυτικός διοικητής της Παρακτίου
Αμύνης, τι σκέψεις δημιουργήθηκαν στο
μυαλό σας με αυτή την αποτροπή, που σας
είχε κάνει ο κύριος Παπαγιάννης;

ΜΑΡΤΥΣ: Μόλις έφυγα από το γραφείο
του κυρίου Παπαγιάννη –με το μόνο άν-
θρωπο που είχα κάποιες φιλικές σχέσεις
ήταν ο υποπλοίαρχος Γουλέας, γιατί όλοι οι
άλλοι ήταν κατ’ αρχήν αρχαιότεροι από



εμένα, εκτός του ανθυποπλοιάρχου Αρμε-
νιάκου, του τεχνικού, που ήταν νεότερος
κατά βαθμό– και κατέβηκα στην Αμμόχω-
στο και πήγα να βρω τον κύριο Γουλέα στο
σπίτι του, να του πω ορισμένες, όχι υπο-
ψίες, αλλά ορισμένες ερωτήσεις που είχα
προς τον εαυτό μου για όλο αυτό το σκη-
νικό, δεν τον βρήκα σπίτι του.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Μέσα σας δεν γεννή-
θηκε καμιά άλλη απορία, υποψία και λοι -
πά;

ΜΑΡΤΥΣ: Υποψία για πραξικόπημα όχι.
Μόνο που δεν ήξερα τι να υποθέσω. Ήξερα
ότι εκείνη την εποχή οι σχέσεις του κυρίου
Παπαγιάννη με τον κύριο Παπαδάκη ήταν
ψυχραμένες και έδωσα μια κάποια εξήγηση
σε αυτό το γεγονός.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Δεύτερή μου ερώ-
τηση είναι: Πήρατε προφορική δια του
ραδιο τηλεφώνου εντολή από τον κύριο Πα -
παγιάννη να υποστηρίξετε το ναυτικό κλι-
μάκιο αφενός και αφετέρου την 5η
Α νω τέρα Στρατιωτική Διοίκηση της Πά -
φου. Εσείς δεν μπορούσατε καν να δώσετε
ερμηνεία, όπως ισχυριστήκατε χθες στην
κατάθεσή σας, γιατί να σας δοθεί μια τέτοια
διαταγή υποστήριξης που σημαίνει πολε-
μική ενέργεια. Εσείς είχατε πάει για συνήθη
πλου ή περιπολία στην Πάφο, όμως παίρ-
νετε προφορική εντολή από τον ανώτερο
ναυτικό διοικητή να υποστηρίξετε. Επανα-
λαμβάνω ότι η λέξη «υποστήριξη» ενέχει
την έννοια πολεμικής ενέργειας. Τι κάνατε
εσείς στο να διευκρινίσετε αυτό και να έρ-
θετε σε επαφή αφενός με το ναυτικό κλι-
μάκιο – με αυτό όμως ήρθατε, γιατί τελικά
πήρατε και όλο το πλήρωμα του ναυτικού
κλιμακίου – και αφετέρου με τον Διοικητή
της 5ης Ανωτέρας Στρατιωτικής Διοική-
σεως;

ΜΑΡΤΥΣ: Κατ’ αρχήν, η ειδοποίηση δεν
ήταν προφορική, ήταν σήμα κανονικό από
την ΝΔΚ προς ΠΠ «Λεβέντης», το οποίο
διεβιβάσθη προς το Ναυτικό Σταθμό
Πάφου, με τηλέφωνο κανονικό. Υπήρχε σε
χαρτί σήματος, που το αναφέρω στην ανα-
φορά μου. Είναι από ΝΔΚ προς ΠΠ «Λεβέ -

ντης», ημερομηνία, ώρα προελεύσεως
15:08:15΄: «Έλθετε εις άμεσον ετοιμότητα,
υποστηρίξατε δια παντός μέσου ΝΣΠ την
5ην Ανωτέρα».

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Διευκρινίζω ότι λέ-
γοντας «προφορική» εννοούσα ραδιοτηλέ-
φωνο ή τηλέτυπο, σε αντιδιαστολή προς
αυτό.

ΜΑΡΤΥΣ: Κατ’ αρχήν, εγώ δεν ήξερα ε -
κείνη τη στιγμή από ποιο κίνδυνο απειλού-
μεθα. Δεν ήξερα τι είχε γίνει. Μέχρι εκείνη
τη στιγμή δεν είχα ακούσει τίποτα από το
ράδιο. Εγώ εκείνη τη στιγμή έπινα καφέ με
το διοικητή του Ναυτικού Σταθμού, στο
Ναυτικό Σταθμό.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Γιατί αμέσως δεν πή-
ρατε τηλέφωνο την 5η Ανωτέρα Στρατιω-
τική Διοίκηση για να πληροφορηθείτε τι
συμβαίνει –και παίρνετε διαταγή από τον
ναυτικό διοικητή να τον υποστηρίξετε– που
ήταν η στοιχειώδης ενέργεια που έ πρεπε να
είχατε κάνει, εφόσον είχατε απορία περί
του πρακτέου;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν πήρα τηλέφωνο. Το μόνο
που έκανα, ήταν ότι γύρισα και εκτύπησα
συναγερμό, και περίμενα διαταγές πλέον
από τη Ναυτική Διοίκηση, από το κλιμάκιο
στο οποίο υπαγόμουν. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Γιατί όταν είχατε την
απορία τι σήμαινε η λέξη «υποστήριξη»,
δεν κάνατε αμέσως σήμα προς τον κύριο
Παπαγιάννη για να ζητήσετε διευκρινίσεις
τι εννοεί;

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Γιατί
ήξερε.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Βέβαια. Αν δεν γνω-
ρίζατε το γιατί, ήταν στοιχειώδες να έχετε
την απορία και αμέσως να σπεύσετε ή να
έρθετε σε επαφή με τον ανώτερο στρατιω-
τικό διοικητή της 5ης Στρατιωτικής Διοι-
κήσεως ή να κάνετε σήμα προς τον
α νώτερο ναυτικό διοικητή που υπαγόσα-
στε, και να ρωτήσετε «Τι σημαίνει να υπο-
στηρίξω το ναυτικό κλιμάκιο και την 5η
Ανωτέρα Τακτική Διοίκηση;». 

ΜΑΡΤΥΣ: Προσπάθησα να επικοινωνήσω
με τον κύριο Παπαγιάννη στην απροειδο-
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ποίητο εκπομπή, αλλά ήταν αδύνατο. Δεν
απαντούσε κανένας.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Για αυτό λέγεται και
«απροειδοποίητος», διότι δεν είναι αμφί-
δρομη, παρά μόνο ακροώμεθα της εκπομ-
πής. Αλλά υπήρχαν όλα τα μέσα, που θα
μπορούσατε να επικοινωνήσετε.

ΜΑΡΤΥΣ: Στην απροειδοποίητο εκπομπή
μίλαγα εν συνεχεία με τον κύριο Παπα-
γιάννη, όταν πήγα στον ραδιοφωνικό
σταθμό. Και αργότερα από κει μίλαγα από
το ραδιοτηλέφωνο.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Στο ίδιο κανάλι με
την απροειδοποίητο εκπομπή; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ένα τηλέφωνο είχαμε.
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Εν πάση περιπτώσει.

Έρχομαι τώρα στην τρίτη ερώτηση. Μέχρι
που ακούσατε από το ραδιόφωνο ότι ο Μα-
κάριος είχε φονευθεί, δεν γνωρίζατε τίποτα,
αλλά από εκείνη τη στιγμή βέβαια αντιλη-
φθήκατε το τι συμβαίνει. Και μετά από
αυτό, νομίζω, είχατε επιστρέψει πίσω στην
Αμμόχωστο και είχατε την επαφή πάλι με
τον κύριο Παπαγιάννη, ο οποίος σας έδωσε
την δεύτερη εντολή το να πλεύσετε προς
την Πάφο. Σας ερωτώ: όταν σας έδωσε
αυτή την εντολή επανόδου σας στην Πάφο,
είχατε συνείδηση ότι πλέον συμμετείχατε
στο πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, ή
όχι;

ΜΑΡΤΥΣ; Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο

κύριος Λιαροκάπης έχει το λόγο. Θα ήθελα
να σας υπενθυμίσω, κύριοι συνάδελφοι, ότι
υπάρχουν άλλοι τρεις μάρτυρες ακόμη. Βέ-
βαια ο πρώτος μάρτυς είχε θεωρηθεί ουσια-
στικώς εξαντληθείς και είχαν απομείνει
εγγεγραμμένοι ομιλητές ο κύριος Λιβανός
και ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Η σημε-
ρινή εξέταση του μάρτυρος πήρε μία έ κτα -
ση πολύ μεγαλύτερη από την α ναμενόμενη.
Παρακαλώ να το έχετε υπ’ όψιν σας, για να
συντομευθεί το συντομότερο η κατάθεσή
του. Άλλωστε, αυτά έχει απαντήσει και
αυτά απαντά. Θα συνεκτιμηθούν οι απαν-
τήσεις του αυτές.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Δεν θα λεπτο-

λογήσω, κύριε Πρόεδρε. Άλλωστε, εμείς θα
κάνουμε την υπαγωγή των πραγματικών
περιστατικών με τον προσήκοντα κανόνα
του δικαίου. Για αυτό χονδρές ερωτήσεις θα
κάνω. Κύριε μάρτυς, από όσα είπατε, βγαί-
νει ότι δεν συναποφασίσατε το πραξικό-
πημα αλλά εκτελέσατε εντολή και λάβατε
μέρος εναντίον της νόμιμης εξουσίας της
Κύπρου. Δηλαδή ρίξατε βολές. Βομβαρδί-
σατε την Πάφο, την παραλία και λοιπά. Και
ερωτώ: Γιατί εστάλησαν οι έλληνες αξιω-
ματικοί στην Κύπρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Σε αυτό δεν μπορώ να σας απαν-
τήσω εγώ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Δεν ξέρατε ότι
πήγατε να προστατεύσετε την νόμιμη εξου-
σία και την ακεραιότητα της Κύπρου από
ξένη εισβολή;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό δεν είναι ανάγκη να το κά-
νουμε για την Κύπρο, παντού το κάνουμε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Και σας ερω -
τώ, ένας έλληνας αξιωματικός, όταν παίρ-
νει μια παράνομη διαταγή κατά της
νο μίμου εξουσίας φιλικής χώρας, που πήγε
να την προστατεύσει, τι πρέπει να κάνει; Να
συμμορφωθεί ή όχι προς την παράνομη
διαταγή;

ΜΑΡΤΥΣ: Κατ’ αρχήν καμία διαταγή δεν
είναι παράνομη. Η διαταγή του ανωτέρου
είναι διαταγή. Δεν υπάρχουν παράνομες
διαταγές. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Αν σας έλεγαν
να βομβαρδίσετε τον Μπονάνο ή τον Ιωαν-
νίδη, θα τον βομβαρδίζατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, θα τον βομβάρδιζα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Αυτή ήταν η

αποστολή σας;
ΜΑΡΤΥΣ: Η αποστολή η δική μου δεν κα-

θορίζεται από μένα, αλλά από τους ανωτέ-
ρους μου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Είστε έλληνας
αξιωματικός, δώσατε όρκο, και είχατε ειδική
αποστολή στην Κύπρο με τις συμφωνίες που
έγιναν. Δηλαδή εκεί πήγατε, όπως είπατε, για
να διασφαλίσετε και εξασφαλίσετε την νό-
μιμη εξουσία και να προστατεύσε τε τον
εθνικό χώρο, την εδαφική ακε ραιότητα και



την εθνική ανεξαρτησία της Κύπρου από
ξένη εισβολή. Αυτή ήταν η αποστολή σας.

ΜΑΡΤΥΣ: Τον όρκο που δώσαμε –εγώ τον
έδωσα τουλάχιστον το 1965– θα πρέπει να τον
ξέρετε, είναι «Τυφλή υπακοή στους ανωτέ-
ρούς μου». Έτσι λέει ο όρκος που έδωσα εγώ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Σε ποιους α -
νωτέρους;

ΜΑΡΤΥΣ: Έτσι λέει ο όρκος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Δηλαδή, αν οι

ανώτεροί σας, σάς έλεγαν «Αυτοκτονή-
στε», θα αυτοκτονούσατε; Αυτά είναι σο-
βαρά πράγματα;

ΜΑΡΤΥΣ: Κοιτάξτε. Να μην υπερβάλλου -
με τα πράγματα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Δεν τα υπερ-
βάλλουμε. Σας απαντώ επί του όρκου.

ΜΑΡΤΥΣ: Ο όρκος που έδωσα εγώ το 1965
λέει σαφώς: «Τυφλή υποταγή στους ανω-
τέρους μου».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Στην υπηρε-
σία της Πατρίδας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
πριν απ’ όλα λέει «Υπακοή στο Σύνταγμα».
Πριν απ’ όλα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δη-

λαδή και από τους ανωτέρους και από τους
πάντες προέχει το Σύνταγμα, η τήρηση του
Συντάγματος.

ΜΑΡΤΥΣ: Για τους ανωτέρους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Για

τους ανωτέρους, ποιους ανωτέρους; Για
σας δεν προέχει η υπακοή στο Σύνταγμα;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως προέχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ξέ-

ρετε γιατί σας το λέω; Επικαλείσθε και σεις
–και άλλοι συνάδελφοί σας επικαλούνται
αυτό– «Να εκτελώ τας διαταγάς των ανω-
τέρων» και παραλείπουν ότι «Οφείλω την
υπακοή στο Σύνταγμα». Καταλύσατε το
Σύνταγμα μία, δυο, τρεις φορές. Ε, τέλος
πάντων! Όχι εν ονόματι των διαταγών των
ανωτέρων δηλαδή να λέμε «Νομιμοποιείται
η 21η Απριλίου, γιατί ήταν διαταγή των
ανωτέρων. Νομιμοποιείται η 25η Νοεμ-
βρίου, γιατί ήταν διαταγή των ανωτέρων.

Νομιμοποιείται τώρα το πραξικόπημα της
Κύπρου, γιατί ήταν διαταγή των ανωτέ-
ρων». Ε, όχι. Οι διαταγές των ανωτέρων δεν
σημαίνουν κατάργηση του Συντάγματος,
του όρκου προς το Σύνταγμα. Αυτό σαν μια
γεροντική, αν θέλετε από μέρους μου, ας το
πούμε διδαχή. Αν θέλετε πάρτε το υπ’όψιν
σας ότι το Σύνταγμα υπερέχει από όλους.
Καταλάβατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν αμφιβάλλω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και

από μένα και από σας και από οιονδήποτε.
Συνεχίστε, κύριε Λιαροκάπη. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Είσθε της
Σχολής Δοκίμων;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Διδαχθήκατε

και στοιχεία του Στρατιωτικού Ποινικού Δι-
καίου;

ΜΑΡΤΥΣ: Πολύ λίγα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Αν θυμάστε

μέσα σε αυτά τα στοιχεία υπάρχει ειδικό
άρθρο, που λέει «Αν επιτεθείς εναντίον της
νομίμου εξουσίας φιλικής χώρας», που εδώ
επιπρόσθετα πήγες να την προστατεύσεις,
«διαπράττεις αδίκημα κακουργήματος».
Δηλαδή και μία απρόσφορη βολή να έρι-
χνες –που έριξες– εναντίον της νομίμου
εξουσίας, διέπραξες αδίκημα. Με συγχω-
ρείτε, αυτά είναι τα στοιχεία του Δικαίου.
Τα διδαχθήκατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, αλλά αυτή την στιγμή
εσείς μιλάτε για ποια βολή; Εναντίον της
Πάφου;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Εναντίον της
Πάφου.

ΜΑΡΤΥΣ: Μα δεν έγιναν τέτοιες βολές.
Δεν έγιναν. Πώς θέλετε να σας το πω;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Δεν ρίξατε
εναντίον;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν έριξα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Καμία βολή;
ΜΑΡΤΥΣ: Καμία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Μα, αφού εί-

πατε ότι ρίξατε πολλές βολές.
ΜΑΡΤΥΣ: Αυτές, σας εξήγησα, ήταν εναν-

τίον του ραντάρ.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Τι είναι το
ραντάρ;

ΜΑΡΤΥΣ: Το ραντάρ ευρίσκετο είκοσι
μέτρα πλησίον της Ναυτικής Βάσεως.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Και ποιος το
είχε το ραντάρ εκεί; Ποιος έκανε χρήση;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Ναυτικός Σταθμός είχε κατα-
ληφθεί. Εγώ πήρα διαταγή να καταστρέψω
το ραντάρ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Από ποιους
είχε καταληφθεί;

ΜΑΡΤΥΣ: Είχε καταληφθεί από τους «Μα-
καριακούς», ας τους πούμε έτσι. Εν πάση
περιπτώσει, εγώ έλαβα διαταγή να βομ-
βαρδίσω το ραντάρ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Γιατί;
ΜΑΡΤΥΣ: Να καταστρέψω το ραντάρ να

μην πέσει το στρατιωτικό υλικό στα χέρια
–αυτή ήταν τουλάχιστον η εξήγηση που
έδωσα εγώ– του υποτιθέμενου εχθρού για
αυτούς. Εγώ έλαβα διαταγή να κατα-
στρέψω έναν στρατιωτικό στόχο. Τα υπό-
λοιπα που αναφέρατε…

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Σας κατά-
λαβα, αλλά σεις δεν θέλετε να με καταλά-
βετε. Αυτό που κάνατε, το ίδιο είναι.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν το πα-
ραδέχομαι επ’ ουδενί. Όποιος και να το
λέει, όχι επειδή το λέω εγώ. Υπάρχουν μάρ-
τυρες. Αυτά δεν είναι γεγονότα, τα οποία
μπορεί ο καθένας να λέγει ό,τι θέλει. Αυτά
είναι γεγονότα, που αποδεικνύονται.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Με συγχω-
ρείτε, να το περιορίσω. Ρίξατε βολές εναν-
τίον του ραντάρ, ναι ή όχι;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Έληξε, δεν

θέλω άλλο. Μα, όλα αυτά που λέτε, ότι
άλλοι συνάδελφοί σας, αξιωματικοί στο
Ναυτικό –αν ξέρετε– δεν εκτέλεσαν τέτοιου
είδους εντολές;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν εκτέλεσαν τέτοιου είδους
εντολές και υπάρχει εξήγηση. Όλοι λαμ-
βάνουν μέρος, ο καθένας με τον τρόπο
του. Απλώς εγώ ήμουν άτυχος να πέσω
σε αυτή την περίπτωση και ο υποπλοίαρ-
χος, ο ο ποίος φύλαγε τη Ναυτική Βάση

Χρυσούλη, στην ουσία έλαβε μέρος στο
πραξικόπημα, αν και είχε λάβει μέρος
στη σύσκεψη. Οι υποπλοίαρχοι, οι οποίοι
ήσαν κυβερνήτες των τορπιλακάτων,
μετα ξύ των οποίων και ο κύριος Κανδαλέ-
πας και ο κύριος Τσαταλός, είχαν α πο -
κλεί σει το λιμάνι της Αμμοχώστου.
Α πλώς δεν έτυχε να έλθουν σε σύγκρουση
με κάποιους.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Σωστά. Αλλά
εμείς έχουμε καταθέσεις εδώ, που λένε ότι
ορισμένοι άλλοι συνάδελφοί σας αρνήθη-
καν τα πάντα. Αυτό θα εξετασθεί. Προχω-
ρούμε τώρα.

ΜΑΡΤΥΣ: Με συγχωρείτε. Δεν μπορούμε
να πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Δεν πηδάμε
διόλου. 

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτοί αρνήθηκαν, αλλά σε δεδο-
μένη στιγμή εξετέλεσαν την αποστολή
τους, η οποία τους ανετέθη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Θα τα βρούμε
αυτά, μην ανησυχείτε. Με αυτά που είπατε
ότι έγιναν στην Κύπρο, έγινε –αν καταλά-
βατε– τελεία παράλυση της άμυνας εναν-
τίον της ξενικής εισβολής;

ΜΑΡΤΥΣ: Τελεία, όχι. Εξασθένιση, ναι.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Ερωτώ: Αν

δεν γινόταν το πραξικόπημα εναντίον του
Μακαρίου, η τούρκικη αποβίβαση θα απο-
τύγχανε με ενωμένες όλες τις δυνάμεις; Τι
πιστεύετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Θα επετύγχανε. Απλώς θα εί-
χαμε περισσότερους νεκρούς.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Κατά τον ίδιο
τρόπο;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Αφού δεν υπήρχε αε-
ροπορική κάλυψη, ήταν αδύνατη η άμυνα
κατά τη γνώμη τη δικιά μου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Αν σας έστελ-
ναν από την Αθήνα αεροπορική και υπο-
βρυχιακή κάλυψη;

ΜΑΡΤΥΣ: Και με αυτές τις δυνάμεις που εί-
χαμε τότε, θα τους είχαμε πετάξει στη θά-
λασσα. Αν στέλνανε…

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Δηλαδή, με το
ότι η Αθήνα δεν έστειλε αεροπορική και



υποβρυχιακή κάλυψη, διέπραξε αδίκημα ή
πλημμέλημα;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μπορώ να το πω αυτό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Μα, βγαίνει

από αυτό που είπατε.
ΜΑΡΤΥΣ: Δηλαδή, να επιρρίψω βάρος

στην κυβέρνηση των Αθηνών, επειδή δεν
έστειλε…

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Να μην επιρ-
ρίψετε. Αλλά, σας ερωτώ και πάλι και τε-
λειώνω: Αν έστελναν από την Αθήνα
αε ροπλάνα και υποβρύχια, θα τους πετά-
γατε στη θάλασσα;

ΜΑΡΤΥΣ: Πιθανόν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Τώρα λέτε

«Πιθανόν». Προηγουμένως ήσαστε κατη-
γορηματικός.

ΜΑΡΤΥΣ: Εξαρτάται πόσα αεροπλάνα θα
στέλνανε, πόσα υποβρύχια θα στέλνανε. Σε
μία διεξαγωγή πολέμου δεν μπορεί να πει
κανείς με βεβαιότητα το αποτέλεσμα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Με τα αερο-
πλάνα, με τα υποβρύχια, με ενωμένους
όλους εσάς κάτω, θα ήταν καλύτερο το
αποτέλεσμα, έτσι;

ΜΑΡΤΥΣ: Καλύτερο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Εντάξει. Τί-

ποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Παρακαλώ τον κύριο Γιατράκο να λάβει το
λόγο, στον οποίο δεν αισθάνομαι την α -
νάγκη να επαναλάβω την παράκληση, διότι
είναι πάντα σύντομος. Είναι δεδομένο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρό-
εδρε, ευχαριστώ και πάλι. Πράγματι θα
είμαι λακωνικός, όπως πάντα άλλωστε. Θα
ζητήσω για μία ακόμα φορά κάποια διευ-
κρίνιση, κύριε μάρτυς, που απορρέει από το
γεγονός των αντιφάσεων, που ακούσαμε
εδώ, από την κατάθεση τη δική σας και την
κατάθεση του ναυτικού διοικητού Κύπρου,
του αντιπλοιάρχου –τότε– κύριου Παπα-
γιάννη. Χθες μας κατέθεσε ένας άλλος
μάρτυς, ο διοικητής των δυνάμεων της
Πάφου. Για να μη μακρηγορώ και για να
μας δώσετε την τελική απάντηση, αν είναι
δυνατόν: Πρώτον, πέστε μας, αν εβάλατε

κατά του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Πά -
φου και με πόσα βλήματα;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν εβάλαμε κανένα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ.

Δεύτερη ερώτηση: Εβάλατε κατά κανενός
άλλου στόχου στην Πάφο ή του ραντάρ ή
της Αρχιεπισκοπής, και με πόσα βλήματα;

ΜΑΡΤΥΣ: Η Αρχιεπισκοπή δεν εβλήθη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Επειδή μας ει-

πώθηκε αυτό το πράγμα, για αυτό σας
κάνω την ερώτηση. Εσείς μπορείτε να μου
απαντήσετε, όπως νομίζετε. Η ερώτησή
μου είναι συγκεκριμένη. Αναφέρομαι και
στην Αρχιεπισκοπή. Υπάρχει ειδικός λόγος.
Εσείς θα μου πείτε: «Ναι» ή «όχι» και με
πόσα βλήματα.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν εβλήθη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Δεν εβάλατε.

Τα 400 βλήματα, που λέτε ότι χρησιμοποι-
ήθηκαν από τα «Έρλικον» και λοιπά, κατά
ποίων στόχων κατευθύνθηκαν;

ΜΑΡΤΥΣ: Κατευθύνθηκαν εναντίον του
ραντάρ, ένα αυτοκινούμενο ραντάρ, δη-
λαδή ένα αυτοκίνητο μεγάλο με ένα ραντάρ
επάνω, το οποίο ήταν σε ένα ύψωμα δέκα
μέτρων, δηλαδή δίπλα στην Ναυτική Βάση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Ποιος σας
έδωσε εντολή να βάλετε αυτό το στόχο;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο ναυτικός διοικητής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Πριν από λίγο

ο συνάδελφος κύριος Λιβανός σάς διάβασε
ένα μέρος της καταθέσεως του ναυτικού δι-
οικητή, κύριου Παπαγιάννη. Πάλι λακω-
νικά: Δε συμφωνείτε; Λέει ψέματα ο κύριος
Παπαγιάννης με αυτά τα οποία σας διαβά-
στηκαν;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Λέει ψέματα.

Αντικρούετε συνεπώς την κατάθεση του
κυρίου Παπαγιάννη. Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ τον κύριο Δαμιανίδη να λάβει
το λόγο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Πάντως θα μι-
μηθώ το Συνάδελφο από την Λακωνία.
Παρ’ ότι είμαι Μακεδόνας, θα πρέπει να
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ακο λουθήσω το παράδειγμά του. Εγώ ή -
θελα να ρωτήσω, χρονικά μπορείτε να μας
πείτε πότε έγιναν αυτές οι βολές, ποια μέρα
και ποια ώρα;

ΜΑΡΤΥΣ: Έγιναν στις 16 του μηνός Ιου-
λίου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Ήταν πρωί,
μεσημέρι, βράδυ;

ΜΑΡΤΥΣ: Αδυνατώ να σας πω, γιατί βλέπω
ότι εδώ είναι και θέμα λεπτομερειών.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Δεν θέλω να
μου πείτε λεπτά και δευτερόλεπτα, πέστε
μου αν ήταν 11.00΄ ή ότι ήταν πρωί, εν πάση
περιπτώσει.

ΜΑΡΤΥΣ: Πιθανό γύρω στο μεσημέρι. Η
κατάσταση ήταν τόσο συγκεχυμένη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Μα ρίξατε 400
βλήματα. Δεν ξέρατε τι ώρα ήταν; Το πλοίο,
στο οποίο ήσαστε κυβερνήτης, δεν τα έριξε;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό τα έριξε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Λέτε ότι ήταν

μεσημέρι. Είχατε πει ότι από την διάβρωση
των βλημάτων οι κάννες είχαν σπάσει.

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτά έγιναν κατά την διάρκεια
του πολέμου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Εγώ ήθελα να
ρωτήσω, στα πλοία αυτά δεν υπάρχουν
εφεδρικές κάννες;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως υπάρχουν, αλλά υπάρ-
χουν δύο για κάθε «Έρλικον» και μία για
ένα «Μπόφορς». 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Είχατε πει ότι
δεν γνωρίζατε πού ρίχνατε τις βολές, δεν
γνωρίζατε ότι ο Μακάριος βρίσκεται στην
Πάφο και το ακούσατε από κάποιο ραδιό-
φωνο.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Αυτή την εκ-

πομπή ποια μέρα την ακούσατε;
ΜΑΡΤΥΣ: Δύο ώρες πριν φθάσω στην Πά -

φο, στις 16 Ιουλίου.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Δηλαδή το

πρωί;
ΜΑΡΤΥΣ: Το πρωί.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Άρα, όταν κά-

νατε τις 400 βολές, γνωρίζατε ότι ο Μακά-
ριος βρίσκεται στην Πάφο.

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα ότι, ενώ άκουγα από το
ραδιόφωνο ότι ο Μακάριος είναι νεκρός,
άκουσα αυτή την εκπομπή.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Το ακούσατε
το πρωί και βεβαιωθήκατε κατά κάποιο
τρόπο.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν βεβαιώθηκα. Αυτομάτως
μου γεννήθηκε η απορία και σκέφθηκα
«Αυτοί τι λένε; Ενώ λένε από το ράδιο ότι ο
Μακάριος είναι νεκρός, εδώ ακούμε τον
λόγο». Και ήρθε ένας ναύτης καταγόμενος
εκ Πάφου, διότι το κατώτερο πλήρωμα…

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Κύριε μάρτυς,
εμένα με ενδιαφέρει η συνέχεια των γεγο-
νότων. Ο Μακάριος για σας –από το άκου-
σμα της εκπομπής– υπήρχε στην Πάφο το
πρωί της 16 Ιουλίου. Και το μεσημέρι κά-
νατε τις βολές. Εμένα με ενδιαφέρουν τα
γεγονότα. Δηλαδή, πότε μάθατε για τον
Μακάριο, έστω από το ραδιόφωνο, και πό -
τε κάνατε τις βολές; Προηγήθηκε το ένα
του άλλου;

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Δηλαδή, πρώ -

τα ο Μακάριος και μετά οι βολές;
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Ένα τρίτο που

θα ήθελα να ρωτήσω. Ισχυρίζεσθε ότι σαν
στόχο είχατε το ραντάρ. Το ραντάρ είχε
πληγεί από τις βολές που κάνατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Ρίξατε 400

βλή ματα. Πού τα ρίξατε; Εκτελούσατε δια-
ταγή, 400 βλήματα μεγάλα δεν κτύπησαν
κανένα τον στόχο;

ΜΑΡΤΥΣ: Δηλαδή, όταν λέτε μεγάλα, πώς
τα εννοείτε;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Δηλαδή ένα
κιλό, δύο; Πόσο ήταν το καθένα;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είναι σε κιλά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Μα 400 βλή-

ματα δεν κτύπησαν ολόκληρο στόχο;
ΜΑΡΤΥΣ: Σας εξήγησα και εχθές ότι, όταν

λέμε ραντάρ, ήταν σαν ένα φορτηγό αυτο-
κίνητο. Εγώ δεν είχα κατευθυντήρα. Οι
βολές γινόντουσαν απλώς δια της ορά-
σεως.



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Πάντως, σε
άσκηση που έχω τύχει, εγώ έβλεπα ότι τα
βλήματα έπεφταν.

ΜΑΡΤΥΣ: Σε ποια άσκηση, σε ποιο βαπόρι;
Ξέρετε, το «Λεβέντης» ήταν πρώην κότερο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Εν πάση περι-
πτώσει…

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είναι «Εν πάση περιπτώσει».
Αν τύχατε σε ασκήσεις με τον κατευθυν-
τήρα που έχουν τα πυροβόλα, μετά από
τρεις βολές έχεις επιτυχία στο στόχο. Εδώ
μιλάμε τώρα ότι έβαλλα σε μία απόσταση
τριών μιλίων με το μάτι, με το σκαμπανέ-
βασμα του βαποριού, διότι αυτό ήταν
πρώην κότερο. Και με έναν υπαξιωματικό
και με μένα προσωπικά, με το άγχος που
μας διακατείχε εκείνη τη στιγμή, πιθανόν
να το είχαμε πετύχει και από την πρώτη
βολή. Πιθανόν να κάναμε και 2.000 βολές
και να μη το πετυχαίναμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ τον κύριο Ντεντιδάκη να πάρει
το λόγο.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Χθες είπατε ότι
πήρατε εντολή από τον Παπαγιάννη να
εκτελέσετε μία αποστολή και σε ερώτηση
συναδέλφων βουλευτών «Γιατί δεν ενημε-
ρώσατε τον διοικητή της Ναυτικής Βάσης,
είπατε ότι είχατε τέτοια εντολή να μην τον
ενημερώσετε. Και στην ερώτηση «Δεν πα-
ραξενευτήκατε;» απαντήσατε σεις «Ναι
μεν με παραξένεψε, αλλά δεν μπορούσα να
δώσω εκείνη τη στιγμή μία τέτοια εξή-
γηση».

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Μετά από δώ-

δεκα χρόνια που έχουν περάσει, έχετε
καμιά αμφιβολία ότι ο Παπαγιάννης ήταν
από πλευράς Ναυτικού μυημένος στο πρα-
ξικόπημα;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι μετά από δώδεκα χρόνια.
Μετά από τρεις μέρες το έμαθα ότι ήταν
μυημένος στο πραξικόπημα. Αφού είχε μα-
ζέψει τους αξιωματικούς της Ναυτικής Βά-
σεως και τους έβγαλε λόγο.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Δεν μου λέτε;
Μετά καταλάβατε ότι τον Παπαδάκη δεν

τον εμπιστεύτηκε, γιατί δεν θα ήταν αυτός
μυημένος στο πραξικόπημα; Γιατί δεν εμ-
πιστεύτηκε τον Παπαδάκη; Να πει στον
Παπαδάκη ότι «Πας να κάνεις αυτή την
αποστολή».

ΜΑΡΤΥΣ: Μετά από δώδεκα χρόνια αντε-
λήφθηκα ότι ούτε και εμένα εμπιστευόταν,
για αυτό δεν μου το είπε.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Άρα, ούτε τον
Παπαδάκη. Δεν μου λέτε; Αν εκείνη την
ώρα αρρωσταίνατε και δεν μπορούσατε να
κυβερνήσετε το πλοίο, υπήρχε άλλος να
σας αντικαταστήσει;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Δηλαδή θα

έμενε ακίνητο το πλοίο; Δεν θα έφερναν
άλλο αξιωματικό να παραλάβει το «Λεβέν-
της»;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό δεν το ξέρω, το ίδιο ίσχυε
και για τις τορπιλακάτους.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Εγώ μιλάω, αν
στην συγκεκριμένη στιγμή έδινε εντολή ο
Παπαγιάννης να πλεύσεις και εσύ ήσουν
στο νοσοκομείο με έμφραγμα, θα πήγαινε
άλλος;

ΜΑΡΤΥΣ: Θα πήγαινε άλλος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Γιατί δεν πήγε

άλλος, αλλά ο Παπαγιάννης εμπιστεύτηκε
μόνο εσένα;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ήμουν άρρωστος, δεν είχα
έμφραγμα.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Γιατί, εφόσον
επρόκειτο για δουλειά πραξικοπήματος -
απόρρητη δουλειά - εμπιστεύτηκε εσένα να
κυβερνήσεις την τορπιλάκατο και δεν εμ-
πιστευόταν κάποιον άλλον, ο οποίος θα
ήταν μυημένος στο πραξικόπημα;

ΜΑΡΤΥΣ: Η λογική εξήγηση την οποία
δίνω εγώ, είναι η εξής: Όταν ανακοίνωσε
στους αξιωματικούς της Ναυτικής Βάσεως
την εκτέλεση του πραξικοπήματος, απ’ ό,τι
έμαθα εκ των υστέρων, ο Κανδαλέπας και
ο Τσαταλός διετύπωσαν ορισμένες αντιρ-
ρήσεις. Ο μόνος μάχιμος ο οποίος απέμει -
νε, ήμουν εγώ. Εάν μου το έλεγε, πιθα νόν
να του έφερνα αντιρρήσεις. Αυτομάτως
έμενε χωρίς βαπόρι.
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Δηλαδή στους
άλλους αξιωματικούς, τον Κανδαλέπα που
είπατε, τους είπε το σχέδιο το διατεταγμένο
που θα εκτελούσε με το «Λεβέντης»;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, με το «Λεβέντης». Απλώς
τους ενημέρωσε –σας λέγω ότι αυτά τα
έμαθα εκ πληροφοριών– ότι τη Δευτέρα, ας
πούμε, θα έχουμε πραξικόπημα. Και ο Καν-
δαλέπας και ο Τσαταλός εξέφρασαν
ορισμέ νες αντιρρήσεις. Άλλος μάχιμος
αξιω ματικός δεν έμενε. Αν μου το έλεγε και
εμένα, πιθανόν να του έφερνα αντιρρήσεις.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Αυτοί ήταν επι-
τελικοί αξιωματικοί;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, ήταν κυβερνήτες της τορ-
πιλακάτου. Σε αυτούς το είπε.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Σεις, που θα
εκτελούσατε μια τόσο σοβαρή αποστολή
τελικά, πήγατε. Σας το είπε;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Πώς το εξη-

γείτε αυτό;
ΜΑΡΤΥΣ: Σας το εξηγώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε να

τελειώσει, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν είσθε

Πρόεδρος σεις.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Εσύ δεν ακούς.

Συζητάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η απάν-

τηση του κυρίου μάρτυρα αφορά όλους
μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας παρακαλώ,
μην παρεμβαίνετε. Το ίδιο ισχύει και για τον
κύριο Κουτσογιάννη.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Θέλω να ρω-
τήσω σας, κύριε Πρόεδρε, να με ενημερώ-
σετε, επειδή χθες ήλθα στην Επιτροπή:
Υπάρχουν βουλευτές εδώ, οι οποίοι εξετά-
ζουν τους μάρτυρες, και άλλοι βουλευτές,
που είναι πληρεξούσιοι δικηγόροι των μαρ-
τύρων; Γιατί αυτή την εντύπωση μου δίνει
ο κύριος Παναγιωτόπουλος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό δεν
το επιτρέπω σε σένα, ούτε σε άλλο συνά-
δελφο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Θα
σας παρακαλέσω, κύριε Ντεντιδάκη, μια
ένταση η οποία δημιουργήθηκε, να μην την
τραβάμε. Παρακαλώ, συνεχίστε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε
Πρό εδρε, θέλω να ακούω τις απαντήσεις
των μαρτύρων. Οι απαντήσεις δεν αφορούν
τον ερωτώντα βουλευτή, αφορούν όλους
μας.

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον
οποίο μού απευθύνεσθε, είναι σαν να είμαι
κατηγορούμενος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Όχι.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν με αφήνετε να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δη-

λαδή, κύριε Ταβλαρίδη, παραπονείσθε για
στέρηση ελευθερίας του λόγου;

ΜΑΡΤΥΣ: Πετάγονται από το ένα θέμα στο
άλλο, χωρίς να έχω ολοκληρώσει την απάν-
τησή μου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Λυ-
πούμαι πάρα πολύ, δεν επιθυμώ να σας
υπομνήσω ορισμένες σκοτεινές περιόδους
της ιστορίας μας. Αλλά λυπούμαι πάρα
πολύ, διότι πρέπει να σας εξηγήσω ότι αυτή
τη στιγμή έχετε την τιμή –βρίσκεστε σε μία
αίθουσα της Βουλής– να βρίσκεστε προ
μιας μεγάλης ομάδος βουλευτών Αντιπρο-
σώπων του Έθνους και να λέτε ό,τι νομί-
ζετε, να συλλαμβάνεσθε αντιφάσκων με
την κατάθεσή σας και εν τούτοις να μην σας
πειράζει κανένας. Λοιπόν, σας παρακαλώ,
μην μας λέτε ότι στερείσθε της ελευθερίας
του λόγου. Εμείς θα θέλαμε άλλο, όπως
άλλοι συνάδελφοί σας, ανώτεροί σας, από
αυτούς που πέρασαν, που μας συνεχάρη-
σαν στο τέλος των καταθέσεών τους, που
ήταν αρκετά οξύτερες καταθέσεις, και αρ-
κετά σημαντικότερες καταθέσεις από την
δική σας, και αρκετά λιγότερο διαψευδόμε-
νες καταθέσεις από τη δική σας. Σας παρα-
καλώ θερμώς, όχι δα και στέρηση της
ελευθερίας του λόγου. Εδώ δεν είναι ΕΣΑ,
κύριε Ταβλαρίδη.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε.
Γιατί το αναφέρετε αυτό;



ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Για τί ξέρω ότι μετείχατε ή δράσατε, κατά
κάποιο τρόπο, στην Κύπρο· και εξ αιτίας και
δικών σας πράξεων ή παραλείψεων, εν
δόλω ή εν αμελεία ή τυχαίως, επήλθε ένα
τραγικό αποτέλεσμα. Και θα ήθελα αυτό το
τραγικό αποτέλεσμα να αποτελεί ένα φάν-
τασμα, το οποίο να βλέπετε πάντοτε μπρο-
στά σας, γιατί δημιουργήθηκε από αυτές τις
πράξεις, παραλείψεις και λοιπά των ανθρώ-
πων, που είχε στείλει η Ελλάδα εκεί για να
προστατέψουν και τα δικά της συμφέροντα
και προπαντός τα συμφέροντα της Κύπρου.
Δημιουργήθηκε αυτή η τραγωδία που δεν
μπόρεσε η Ελλάδα να την ξεμπλέξει μέχρι
τώρα, που πέρασαν δώδεκα χρόνια. Κατα-
λάβατε τώρα, κύριε Ταβλαρίδη, γιατί ήθελα
να έχετε περισσότερη συναίσθηση –όχι ευ-
θυνών, διότι μπορεί να μην έχετε ευθύνη, να
είστε απολύτως αθώος, αλλά αθώος αδικη-
μάτων– οπωσδήποτε όμως η δράση σας
συνετέλεσε στην δημιουργία του αποτελέ-
σματος αυτού. Δεν λέω ότι είστε ένοχος.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω
κάτι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μπορείτε και παραμπορείτε. Έχετε την
απόλυτη ελευθερία και σας αφήσαμε με
απόλυτη ελευθερία. Αλλά όχι να δεχόμαστε
και παρατηρήσεις –όχι εγώ– οι βουλευτές.

ΜΑΡΤΥΣ: Αν έκανα, κύριε Πρόεδρε, τέτοιο
λάθος, με συγχωρείτε. Δεν το έκανα υπ’
αυτή την έννοια. Μπορώ να σας πω κάτι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο -
ρίστε.

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ από 19/9/74 και 21/9/74,
δηλαδή πολύ λίγο διάστημα μετά το πραξι-
κόπημα και τον πόλεμο στην Κύπρο, έκανα
δύο αναφορές στο Αρχηγείο Ναυτικού, και
στις 5/10/74 και 11/10/74 έκανα δύο επι-
στολές προς τον κύριο υπουργό της Εθνι-
κής Αμύνης τότε, τον κύριο Αβέρωφ, με τις
οποίες ζητούσα να δικαστώ αν έχω κάνει τί-
ποτα. Αποστρατεύτηκα από το Ναυτικό και
ακόμα δεν ξέρω τους λόγους για τους οποί-
ους αποστρατεύθηκα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Σε

αυτό θα σας διευκόλυνα εγώ –δεν θα το λέ-
γατε– γιατί έχω σκοπό να σας ρωτήσω.
Γιατί βλέπω εδώ ότι έχει γίνει και μία έ -
νορκη διοικητική εξέταση από τον κύριο
Μεταλληνό.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και

είχε καταλήξει σε κάποιο πόρισμα. Και με
την ευκαιρία, διακόπτοντας τον κύριο
Ντεντιδάκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το
εξής: Πότε τεθήκατε σε διαθεσιμότητα;

ΜΑΡΤΥΣ: Το Σεπτέμβριο του 1974.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Νομίζω στις 21/9/1974.
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Πότε αποστρατευθήκατε;
ΜΑΡΤΥΣ: Στην αρχή είχα τεθεί σε δωδεκά-

μηνο αργία. Κατόπιν σε εξάμηνο αργία. Και
πριν παρέλθει το εξάμηνο, το Μάρτιο απο-
στρατεύθηκα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ζη-
τήσατε –είπατε– με τις επιστολές σας να
εμφανιστείτε ενώπιον του υπουργού της
Εθνικής Αμύνης. Σας δέχθηκε ο υπουργός;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Ποιος ήταν υπουργός;
ΜΑΡΤΥΣ: Ο κύριος Αβέρωφ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ε -

δώ έχω ένα χαρτί, ένα ενημερωτικό σημεί-
ωμα, και βλέπουμε μία υπογραφή. Του
κυρίου Αβέρωφ πρέπει να είναι, διότι λέει
ΥΕΘΑ. Αυτός είναι. Δεν μπορεί να είναι
άλλος.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι του κυρίου
Αβέρωφ, κύριε Πρόεδρε. Είδα προηγουμέ-
νως τα γράμματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τα
γράμματά του τα γνωρίζετε και σεις;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Μάλιστα, κύριε
Πρόεδρε, είναι δικά του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Εδώ λέει ότι «Δεν δικαιούσθε της τιμής να
παρουσιαστείτε εις ΥΕΘΑ»;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κύριε Πρό-
εδρε. Ο κύριος Αβέρωφ λέει σε κάποιο ση-
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μείο «Να το δει κάποιος εκ του Α΄ Κλάδου
και να εισηγηθεί». Ο εισηγητής είναι αυτός
που λέει ότι δεν μπορεί να τύχει αυτής της
τιμής ο κύριος μάρτυς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
υπογράφει ο κύριος Αβέρωφ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Δεν είναι
αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ελάτε να δείτε το έγγραφο. (Στο σημείο
αυτό ο κύριος Φωτόπουλος ανεβαίνει στην
Έδρα του κυρίου Προέδρου όπου του επι-
δεικνύεται το σχετικό έγγραφο).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος
υπο γράφει; Δεν μπορεί να υπογράφει άλ -
λος. Ο κύριος Αβέρωφ θα υπογράφει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ορίστε, κύριε Φωτόπουλε. Εδώ λέει «Ο
ΥΕΘΑ», δηλαδή ο Υπουργός Εθνικής Αμύ-
νης.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κύριος Αβέ-
ρωφ δεν είναι ο συντάκτης. Άλλος είναι ο
συντάκτης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος
υπο γράφει;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Υπογράφει ο κύ-
ριος Αβέρωφ και εγκρίνει την εισήγηση τού
εισηγητού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Βε-
βαίως. Υπογράφει ο κύριος Αβέρωφ την ει-
σήγηση του εισηγητού. Λέει το έγγραφο ότι
δεν δικαιούται της τιμής να παρουσιασθεί
στον ΥΕΘΑ. Και εν συνεχεία λέει ότι οι διοι-
κητικές κυρώσεις πλέον –η αποστρατεία
του, εντός παρενθέσεως– ακολουθούν.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η υπογραφή που
είναι αριστερά, είναι του εισηγητού. Αυτός
εισηγείται στον υπουργό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Σο-
βαρά το λέτε, ότι όταν ένας υπουργός
υπογρά φει από κάτω, δεν καλύπτει την ει -
σή γηση;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το έγγραφο το
έχω διαβάσει. Και αναθέτει ο κύριος Αβέ-
ρωφ στο Α΄ Γραφείο να του πει αν πρέπει
να δεχθεί τον μάρτυρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Κύριε Φωτόπουλε, εγώ υπουργός δεν διετέ-
λεσα για να ξέρω. Υπάρχουν όμως εδώ: «Α΄
Επιτελικό Γραφείο» και μία μονογραφή.
Και πάλι «Α΄ Επιτελικό Γραφείο» με μία
μονογραφή. Μετά «ΔΚ» και μία μονο-
γραφή. Μετά «ΥΑΝ» και μία μονογραφή.
Στο τέλος επίσης μία μονογραφή με ημερο-
μηνία 27/5. Και στη συνέχεια «ΥΕΘΑ» από
πάνω και από κάτω μία υπογραφή.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι λο-
γικό. Έτσι διεκπεραιώνονται τα έγγραφα
μέσα στο Επιτελείο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ναι, κύριε Φωτόπουλε, αλλά όταν ο υπουρ-
γός υπογράφει τα έγγραφα, τα κυρώνει.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Λαμβάνει γνώση
και αποδέχεται την εισήγηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Αυ -
τό λέω και εγώ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η ουσία
ποια είναι, κύριοι συνάδελφοι; Από την
στιγμή που υπογράφει ο υπουργός, σημαί-
νει ότι αποδέχεται την εισήγηση.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Μεταλληνός
λέει ότι δεν δικαιούται της τιμής να παρου-
σιασθεί στον ΥΕΘΑ ο μάρτυρας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και συμ-
φωνεί ο κύριος Αβέρωφ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με
συγχωρείτε πάρα πολύ. Επειδή έχω δικηγο-
ρήσει κάμποσα χρόνια, κάτι καταλαβαίνω
και εγώ. Ο τελευταίος που υπογράφει, κυ-
ρώνει, επικυρώνει αυτά που λένε κατώτε-
ροί του.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αποδέχεται την
εισήγηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Άρα, αφού την αποδέχεται, σημαίνει ότι το
λέει και αυτός. Εν πάση περιπτώσει, εν συ-
νεχεία λέει: «Οι διοικητικές κυρώσεις
πλέον η αποστρατεία του» –δηλαδή ουσια-
στικά τότε, στις 27/5, απεφασίσθη η απο-
στρατεία σας, κύριε μάρτυς–, «ακολουθούν
την ενεργηθείσα υπό πλοιάρχου Μεταλλη-
νού άκρως απόρρητη ένορκη διοικητική
εξέταση. Όταν αποδεσμευθεί η δικαιοσύνη,
θα πρέπει να παραπεμφθεί και σε τακτική



ανάκριση». Και ακολουθεί «Α΄ Επιτελικό
Γραφείο», «ΥΕΘΑ, Αβέρωφ» και λοιπά. Ο
κύριος Αβέρωφ και εν πάση περιπτώσει η
επί κυρίου Αβέρωφ ιεραρχία, όχι η επί
Μπονάνου, δεν σας έκριναν ικανό της τιμής
να παρουσιασθείτε εις ΥΕΘΑ. Και γράφει
κάτι άλλο, το οποίο συμβαίνει να είναι λίγο
καταπληκτικό και πρέπει να σας πω ότι με
εκπλήσσει. Είπατε ποτέ σε κανέναν, έτσι
«ελαφρά», για να μη πω αστειευόμενος, ότι
με 1.000 λίρες θα βομβαρδίζατε το Φά-
ληρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν σας άκουσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Λέει το σημείωμα: «Φέρεται ειπών ότι με χί-
λιες λίρες θα εβομβάρδιζε το Φάληρο».

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Καλά λέγει και άλλα, ότι «Όλη του η πολι-
τεία χαρακτηρίζεται ως επιπόλαια, καιρο-
σκοπική μετ’ επιεικείας». Μετ’ επιεικείας
χαρακτηρίζεται ως επιπόλαια και καιρο-
σκοπική. Αυτό είναι ενημερωτικό σημείωμα
για τον κύριο υπουργό και το οποίο, όπως
είπαμε, όπως διευκρινίσαμε, έχει αποδεχτεί
ο κύριος υπουργός. Τώρα για πέστε μας και
κάτι άλλο, το οποίο θα ήθελα να διευκρινί-
σετε. Νομίζω πως είπατε χτες ότι σας είπαν
πως, στο μήνυμα του ραδιοφωνικού σταθ-
μού της Πάφου από το Μακάριο, δεν ακου-
γόταν η φωνή του Μακαρίου, αλλά σας
είπαν ότι ήταν ένας στρατιώτης, ο οποίος
τον εμιμείτο.

ΜΑΡΤΥΣ: Ένας αστυνομικός, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εί-

χατε πεισθεί για αυτό το πράγμα εσείς;
Ακούσατε με τα αυτιά σας στην εκπομπή;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και

είχατε πεισθεί ότι ο στρατιώτης εμιμείτο τη
φωνή του;

ΜΑΡΤΥΣ: Ένας αστυνομικός, σας είπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Μάλιστα, ένας αστυνομικός σας το είπε και
σας έκανε να το πιστέψετε αυτό το πράγμα;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι βέβαια, δεν το πίστεψα απο-
λύτως, αλλά εν πάση περιπτώσει με κλόνισε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Σας κλόνισε;

ΜΑΡΤΥΣ: Βέβαια, γιατί από το ράδιο ά -
κουγα ότι ο Μακάριος είναι νεκρός. Και από
την άλλη μεριά τον άκουγα να μιλάει στο
ράδιο. Από την άλλη μεριά ερχόταν ο ναύτης
και μου έλεγε «Κύριε κυβερνήτα, μην τον πι-
στεύετε, είναι ένας αστυνομικός ο οποίος
κάνει τη φωνή του». Οπωσδήποτε είχα κλο-
νισθεί, δεν ήξερα τι να πρωτοπιστέψω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Σε
πόση απόσταση βρισκόσασταν από την
Πάφο; Δεν βρισκόσαστε σε επικοινωνία με
την Πάφο, τηλεφωνική;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, βρισκόμουν εν πλω εκείνη
τη στιγμή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν είχατε κάποιο μέσον να επικοινωνήσετε
με την Πάφο;

ΜΑΡΤΥΣ: Αν είχα μέσον να επικοινωνήσω
με ποιον, με την Πάφο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ναι.

ΜΑΡΤΥΣ: Πώς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Ναι, γιατί;
ΜΑΡΤΥΣ: Πώς να επικοινωνήσω με την

Πάφο; Δεν υπήρχε κανένα μέσον επικοινω-
νίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με
τον Ναυτικό Σταθμό της Πάφου παραδείγ-
ματος χάριν.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είχε ραδιοτηλέφωνο ο Ναυ-
τικός Σταθμός της Πάφου, αλλά τηλεφω-
νική γραμμή κοινή, τηλέφωνο όπως αυτά
των σπιτιών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δη-
λαδή, όταν βομβαρδίζατε την Πάφο είχατε
υπ’όψιν σας ότι ο Μακάριος ήταν εκεί ή δεν
το είχατε υπ’ όψιν σας; Δηλαδή, αυτό που
σας ρώτησε και ο κύριος Δαμιανίδης προ-
ηγουμένως.

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα, δεν ήξερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Γιατί δεν ξέρατε; Αφού είχατε ακούσει την
φωνή του, αλλά αμφιβάλλατε αν ήταν η
δική του, αυτό είναι όλο.
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ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό σας λέγω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Αμφιβάλλατε αν ήταν δικιά του η φωνή;
Δηλαδή είχατε απορρίψει παντελώς τον
ισχυρισμό ότι ήταν ο ίδιος ο Μακάριος.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, το επίσημο ρά -
διο έλεγε ότι ο Μακάριος ήταν νεκρός. Εγώ
άκουσα τη φωνή του. Αν η φωνή του ήταν,
ξέρω εγώ, μαγνητοφωνημένη…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Τότε δεν θα μπορούσε να ήταν νεκρός.

ΜΑΡΤΥΣ: Προσέξτε με, κύριε Πρόεδρε. Το
ότι ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε από τον ραδιο-
φωνικό σταθμό, δεν εξυπονοεί ότι ήταν και
στην Πάφο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν μου λέτε κάτι άλλο; Εξεστράτευσε ο
κύριος Γεωργίτσης με στρατό για να έρθει
στην Πάφο, όταν ακούστηκε η φωνή του
Μακαρίου ή όχι;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό το έμαθα εκ των υστέρων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Ώστε εκ των υστέρων το μάθατε; Δεν ήλθε
στρατός στην Πάφο;

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ μπήκα στο λιμάνι της
Πάφου στις 17 του μηνός. Όταν πήγα να
πέσω στην προβλήτα, ήταν εκεί κάτι στρα-
τιώτες με έναν ανθυπολοχαγό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Οι
οποίοι τι σας είπαν, δηλαδή τι τους ερωτήσατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Τίποτα, βγήκα έξω και δεν μου
είπαν τίποτα. Τι να μου πουν δηλαδή;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τι
τους ρωτήσατε εσείς, δηλαδή;

ΜΑΡΤΥΣ: Κοιτάξτε. Στις 16 του μηνός, το
βράδυ, επήρα εντολή από τον κύριο Παπα-
γιάννη ότι «Η Πάφος κατελήφθη και ότι
μπορείς να μπεις μέσα άφοβα». Του είπα
όμως ότι «Τώρα επειδή είναι σκοτάδι και
δεν μπορώ να μπω , θα μπω αύριο το πρωί».
Δηλαδή μπαίνοντας την άλλη μέρα το πρωί
ήξερα ότι είχε καταληφθεί η Πάφος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Η
Πάφος είχε καταληφθεί από στρατό;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Από στρατό ξηράς;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο

οποίος είχε έλθει από πού;
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω από πού είχε έλθει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Μάθατε, τέλος πάντων, εκ των υστέρων ότι
είχε έλθει στρατός.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, εκ των υστέρων,
έμαθα ότι είχαν ξεκινήσει δυνάμεις για να
καταλάβουν την Πάφο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το
μάθατε εκ των υστέρων και αυτό.

ΜΑΡΤΥΣ: Λέγοντας, δηλαδή, εκ των υστέ-
ρων, μετά από δύο-τρεις ημέρες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πάντως τη φωνή του Μακαρίου την είχατε
ακούσει εν πλω.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Άλλο αν ήταν ο Μακάριος ή όχι. Σε αυτό εί-
χατε αμφιβολία, διότι πεισθήκατε από τον
ναύτη και το επίσημο, όπως λέτε, ραδιό-
φωνο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι επεί-
σθη, απλώς αμφέβαλε.

ΜΑΡΤΥΣ: Εκείνη τη στιγμή, κύριε Πρό-
εδρε, αυτό ήταν το επίσημο ραδιόφωνο, δεν
μπορούσα εγώ να κρίνω εάν είναι επίσημο
ή όχι επίσημο. Επειδή τονίζετε τη λέξη «επί-
σημο».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Επειδή μου λέτε για επίσημο ραδιόφωνο.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή ρα-
διόφωνο…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μου λέτε επίσημο ραδιόφωνο του Γεωργί-
τση το ραδιόφωνο και ότι δεν ήταν επίσημο
το ραδιόφωνο του Μακαρίου.

ΜΑΡΤΥΣ: Μα δεν υπήρχε άλλο ραδιόφωνο
εκείνη τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εν
πάση περιπτώσει. Παρακαλώ τον κύριο
Ντεντιδάκη να συνεχίσει με την παρά-
κληση να τελειώσει και να με συγχωρεί που
τον διέκοψα.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Όταν σας είπε
ο Παπαγιάννης να μπείτε μέσα στην Πάφο



και του είπατε «Το πρωί, να ξημερώσει», εί-
χατε συνειδητοποιήσει πλέον ότι επρόκειτο
για πραξικόπημα;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Άρα κι εσείς ή -

σαστε ένας πραξικοπηματίας. Γιατί δεν του
είπατε ότι δεν ξέρατε για πραξικόπημα;
«Δεν θέλω ούτε πρωί να πάω, ούτε βράδυ».

ΜΑΡΤΥΣ: Να μην πάω στην Πάφο;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Ναι. «Δεν μπαί -

νω ούτε πρωί ούτε βράδυ, γιατί τώρα πλέον
έμαθα ότι είναι πραξικόπημα». Σεις είπατε
ότι ξέρατε ότι ήταν πραξικόπημα και θα
μπαίνατε. Ήσαστε εκείνη την στιγμή κατά το
μερίδιο της ευθύνης σας ένας πραξικοπημα-
τίας, ναι ή όχι; Παρακαλώ απαντήστε μου.

ΜΑΡΤΥΣ: Τι να σας απαντήσω;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Αφού δεν μπο-

ρείτε, μην μου απαντάτε. Και μια τελευταία
ερώτηση. Πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας ότι
την ώρα που γινόντουσαν αυτά τα γεγο-
νότα, εδώ οι Έλληνες με σπαραγμό ψυχής
τα παρακολουθούσαμε και για την Ελλάδα,
βέβαια, και για την Κύπρο, αλλά ακόμα και
για τον Μακάριο. Όταν σεις ακούγατε στο
ραδιόφωνο ότι ο Μακάριος βγάζει λόγο,
δηλαδή μπορεί και να ζει, και οι άλλοι σας
έλεγαν ότι έχει πεθάνει, ποια ήταν τα ψυ-
χικά συναισθήματα που σας διακατείχαν
εκείνη την στιγμή; Χαρά που σώθηκε ο Μα-
κάριος; Θλίψη που πέθανε ο Μακάριος; Τι
αισθανθήκατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Οι στρατιωτικοί δεν έχουν συ-
ναισθήματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Περάκης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς, πέστε
μου το ραντάρ τι υλικό ήταν σαν μηχάνημα;
Ελληνικό ήταν ή τουρκικό; Σε ποιον ανήκε;

ΜΑΡΤΥΣ: Στο Κυπριακό Ναυτικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Τι άνθρωποι υπηρε-

τούσαν σε αυτό το μηχάνημα;
ΜΑΡΤΥΣ: Το μηχάνημα επανδρωνόταν α -

πό ανθρώπους, που υπηρετούσαν στο Ναυ-
τικό Σταθμό. Δηλαδή ραδιοτηλεγραφητές,
πιστεύω.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Αν το καράβι σας δεν

ήταν, όπως το περιγράψατε, δηλαδή ήταν
καλύτερο και εύστοχο και με την τρίτη βο -
λή το πετυχαίνατε, θα το καταστρέφατε ή
όχι;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως, θα το κατέστρεφα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Θα σκοτώνονταν και

άνθρωποι;
ΜΑΡΤΥΣ: Εκείνη την στιγμή δεν υπήρχαν

άνθρωποι μέσα στο ραντάρ. Ήταν έρημο.
Αυτοί που είχαν καταλάβει το σταθμό, δεν
είχαν την ειδικότητα του ραδιοτηλεγρα-
φητή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Πείτε μου αυτό το
συγκεκριμένο ραντάρ ποια αποστολή είχε
ή τι τέλος πάντων παρακολουθούσε.

ΜΑΡΤΥΣ: Παρακολουθούσε τον θαλάσσιο
χώρο, που εκτείνεται από το νότιο εκείνο
ση μείο της Κύπρου, και δεν ξέρω σε ποια
απόσταση.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Δηλαδή τα καράβια
και τα αεροπλάνα;

ΜΑΡΤΥΣ: Για αεροπλάνα δεν ξέρω, νομίζω
πως μόνο για τα καράβια ήταν. Επιφανείας
πρέπει να ήταν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Έχω μια απορία,
κύριε μάρτυς. Εκείνη την ώρα που πήρατε
την διαταγή να πυροβολήσετε κατά του
ραντάρ, είχαμε ένα πραξικόπημα κατά του
Μακαρίου. Μπορείτε να μου δώσετε μία
ερμηνεία; Μπορείτε να μου δώσετε μία εξή-
γηση, γιατί να καταστραφεί το ραντάρ;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω να σας πω. Εκείνος
που μου έδωσε την διαταγή, θα είχε τους
λόγους του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Δεν έχετε ούτε τώρα
διερωτηθεί, γιατί να το καταστρέψετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Πρέπει να ξέρετε ότι εγώ
ήμουν νέος υποπλοίαρχος και ο κύριος Πα-
παγιάννης ήταν αρχαίος αντιπλοίαρχος.
Δεν ξέρω αν πρόλαβε να γίνει πλοίαρχος.
Βέβαια μιλάμε μετά από δώδεκα χρόνια.
Εκείνες τις στιγμές πιθανόν να έκανα ορι-
σμένα ή πολλά λάθη, τα οποία να κατέλη-
ξαν σε βάρος μου. Εκείνες, λοιπόν, τις
στιγμές δεν έχεις την δυνατότητα να σκε-
φθείς ορθολογικά, ούτε να συζητήσεις τις
διαταγές των ανωτέρων σου. Αλλοίμονο αν
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εκείνη τη στιγμή τον ρωτούσα «Γιατί να
κατα στρέψω το ραντάρ;» Εκείνη την ώρα
αυτά ήταν παράλογα πράγματα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Δεν μπορούσατε να
το πείτε. Και κάτι άλλο. Σας έδωσε διαταγή
να πλεύσετε από το ένα λιμάνι στο άλλο,
και είπατε ότι ήσαστε κουρασμένος. Σεις το
καταθέσατε.

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι. Το ότι ήμουν κουρασμένος,
δεν το ανέφερα στην Επιτροπή, γιατί ήταν
άνευ σημασίας. Στην επιστροφή έπεσα λίγο
να κοιμηθώ σε μία καρέκλα, στη γέφυρα.
Ο ύπαρχός μου, στον οποίο είχα εμπιστο-
σύνη, έπεσε και εκείνος να κοιμηθεί, γιατί
ήταν κουρασμένος. Άφησα, λοιπόν, ένα
τρίτο σημαιοφόρο και όταν ξαφνικά ξύ-
πνησα, είδα ότι πηγαίναμε κατ’ ευθείαν
πάνω στη στεριά. Θα «καθόμαστε», δη-
λαδή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Σχετικά με το ραν-
τάρ, αν το καταστρέφατε, θα μπορούσε να
δουλέψει στην εισβολή των Τούρκων, που
έγινε μετά από λίγο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αν καταστρεφόταν, πώς θα δού-
λευε;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Για ποιο λόγο, λοιπόν,
καταστράφηκε; Αν είχαμε μία εισβολή με
πλοία κατά του Μακάριου, να το καταστρέ-
ψουν. Αλλά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Γιατί,
λοιπόν, να καταστραφεί;

ΜΑΡΤΥΣ: Δε ρωτήσατε τον κύριο Παπα-
γιάννη; Από αυτόν πήρα διαταγή. Εγώ δεν
μπορώ να σας δώσω απάντηση.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Και τυφλά ρίξατε
εσείς στο ραντάρ. Βέβαια, έχω και αμφιβο-
λίες για το στόχο. Τι δουλειά είχε να σας
δώσει στόχο ραντάρ; Για να σας το πω κα-
θαρά, έχω κάποιες αμφιβολίες, αν έδωσε
καν εντολή για ραντάρ ο Παπαγιάννης. Δεν
είχε λόγο. Αν έλθουν εδώ άνθρωποι ή έχουν
έλθει ήδη, ή αν έλθουν ντοκουμέντα αδιά-
σειστα που λένε, ότι την ίδια ώρα την κρί-
σιμη, που εσείς πήγατε για το ραντάρ, για
το ραδιοφωνικό σταθμό, ό,τι βλήματα έπε-
φταν στην Αρχιεπισκοπή, ή σε άλλα μέρη
της Πάφου, ποιος άλλος, εκτός από το
«Λεβέντης» μπορούσε να τα ρίχνει εκείνη

την ώρα; Ήταν άλλο πλοίο στη θάλασσα;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Δεν ήταν κανένα. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Μας είπατε ότι βρε-

θήκατε στην Αμμόχωστο. Ποια μέρα εγκα-
ταλείψατε το πλοίο;

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 14 Αυγούστου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Μέχρι τις 14 Αυγού-

στου το «Λεβέντης» έριξε κανονιές σε
τούρκικους στόχους;

ΜΑΡΤΥΣ: Το «Λεβέντης» είχε προταθεί
μαζί με μένα για Αριστείο Ανδρείας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Δηλαδή, τη μέρα ε -
κείνη συγκεκριμένα, πώς βρεθήκατε εγ-
κλωβισμένοι στο λιμάνι;

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα ότι σωθήκανε τα πυρο-
μαχικά, είχα έναν άξονα υπό βλάβη κατά τη
διάρκεια του πρώτου πολέμου…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Μας είπατε ότι αυτό
είχε διορθωθεί.

ΜΑΡΤΥΣ: Διορθώθηκε. Το πλοίο παρέμενε
παραβεβλημένο στην προβλήτα της Ναυ-
τικής Βάσεως. Όταν κηρύχθηκε ο δεύτερος
πόλεμος, το πρωί της 14ης Αυγούστου, εγώ
ανήκα στο βαπόρι, αλλά το βαπόρι στην
ουσία ανήκε στη Βάση. Ήταν στη Βάση. Οι
εντολές που έλαβα δεν ήταν να αποπλεύ -
σω, αλλά να υποστηρίξω τη Ναυτική Βάση,
επειδή το «Μπόφορς» θεωρείται πιο ισχυ -
ρό πυροβόλο, από τα πυροβόλα που είχε η
Βάση. Αργότερα θέλησα να φύγω μόνος
μου. Αλλά σας λέω και πάλι ότι το «Λεβέν-
της» έχει προταθεί για Αριστείο Ανδρείας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Πότε έγινε αυτή η
πρόταση;

ΜΑΡΤΥΣ: Αμέσως μετά τον πόλεμο. Εμείς
ρίξαμε τρία αεροσκάφη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Τίποτε άλλο, κύριε
Πρόεδρε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: Κύριε
Πρό εδρε, μία ερώτηση μπορώ να κάνω, ας
την πούμε, προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Θα
έπρεπε να είχατε εγγραφεί, αλλά τέλος
πάντων.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: Κύριε μάρ -
τυς, σε ερώτηση του κυρίου Ντεντιδάκη,
είπα τε ότι οι στρατιωτικοί δεν έχουν συ -



ναίσθημα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εδώ
είμαστε τέσσερις-πέντε στρατιωτικοί.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν το γνωρίζω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: Μάθετέ

το, λοιπόν. Ένας εξ αυτών είμαι και εγώ. Και
εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι,
έχω την εντύπωση ότι όλοι μας έχουμε συ-
ναίσθημα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω: Εσείς
πού το έχετε διδαχθεί αυτό; Εάν μεν είναι
υποκειμενικό στοιχείο δικό σας, είναι δικό
σας δικαίωμα. Αλλά το «Οι στρατιωτικοί
δεν έχουν συναίσθημα», πού διδάσκεται; 

ΜΑΡΤΥΣ: Να σας εξηγήσω. Πιθανόν να
έκανα λάθος εγώ στην έκφρασή μου. Συ-
ναίσθημα επί ορισμένων συγκεκριμένων
πραγμάτων. Δηλαδή, όταν ένας στρατιωτι-
κός αναλαμβάνει μία αποστολή, δεν νομίζω
ότι θα πρέπει να έχει συναίσθημα για αυτή
καθεαυτή την αποστολή του, όταν έχει δια-
ταγή να εκτελέσει μια αποστολή.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: Θα ήθελα
να σας πω το εξής: Άλλο η εκτέλεση διατα-
γής και άλλο το συναίσθημα. Μπορεί να
εκτελώ διαταγή με συναίσθημα αρνητικό,
με βαριά συναισθήματα ότι αυτό που κάνω,
ας μην έπρεπε να το κάνω. Άλλο θέμα αυτό.
Συναίσθημα υπάρχει. Και θα ήταν πολύ
άσχημο να περάσει σαν μήνυμα στον ελλη-
νικό λαό ότι οι στρατιωτικοί στερούνται συ-
ναισθήματος. Δεν είναι ρομπότ.

ΜΑΡΤΥΣ: Ίσως να έκανα λάθος στην έκ-
φραση. Τι να σας πω;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: Αυτή τη
στιγμή υπεραμύνομαι της ιδιότητας των
στρατιωτικών, υπεραμύνομαι του σώματος
των αξιωματικών και όλων των στρατιωτι-
κών και όλων αυτών που φόρεσαν στολή
κάποτε, κύριε μάρτυς. Για αυτό ζήτησα από
τον κύριο Πρόεδρο την άδεια να κάνω αυτή
την παρέμβαση. Ευχαριστώ, κύριε Πρό-
εδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ. Κύριε μάρτυς, αύριο από τις
8.30΄ και μετά το πρωί, παρακαλώ να έλ-
θετε στην Αίθουσα 140, στον πρώτο όροφο,
για να έχει εν τω μεταξύ αποστενογραφηθεί
και δακτυλογραφηθεί η κατάθεσή σας και

να προβείτε στις λεκτικές τυχόν διορθώσεις
που θέλετε να κάνετε –λεκτικές όμως μόνο,
αν είναι μία ατυχής γραμματικά έκφραση
και λοιπά– και να υπογράψετε και να σας
διαβάσουμε αν θέλετε την κατάθεση, την
έκθεση που δώσατε, γιατί την βεβαιώσατε
και αυτή, για να ξαναεπιβεβαιώσετε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εί -

στε ελεύθερος. Ευχαριστούμε παρά πολύ.
Να πάτε στο καλό. (Στο σημείο αυτό εξέρ-
χεται από την Αίθουσα ο μάρτυς κ. Ταβλα-
ρίδης.) Θέτω υπό την κρίση της Επιτροπής
ότι, εκ των υπολειπομένων τριών μαρτύρων
για σήμερα, ο ένας είναι εν ενεργεία και κατ’
ακολουθία νομίζω ότι πρέπει να έρθει
αυτός. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ποιος είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο

πλοίαρχος κύριος Παναγιωτόπουλος. Πα-
ρακαλώ τον κύριο Γραμματέα να συνοδεύ-
σει στην Αίθουσα τον μάρτυρα κύριο
Πα ναγιωτόπουλο. (Στο σημείο αυτό, εισέρ-
χεται στην Αίθουσα ο μάρτυς κ. Παναγιω-
τόπουλος). Παρακαλώ, κύριε μάρτυς, να
μου απαντήσετε σε ορισμένα ερωτήματα
σχετικά με τα στοιχεία της ταυτότητός σας.
Λέγεσθε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Παναγιωτόπουλος Ιωάννης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τον

πατέρα σας;
ΜΑΡΤΥΣ: Του Αναστασίου και της Ελένης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Η

οποία Ελένη είναι το γένος;
ΜΑΡΤΥΣ: Το γένος Παπαϊωάννου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το

όνομα το μικρό του πεθερού σας;
ΜΑΡΤΥΣ: Δημήτριος Παπαϊωάννου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Γεννηθήκατε;
ΜΑΡΤΥΣ: Γεννήθηκα στο Περίβλεπτον

Βόλου το έτος 1938.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Κατοικείτε;
ΜΑΡΤΥΣ: […]
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Επάγγελμα;
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ΜΑΡΤΥΣ: Αξιωματικός του Πολεμικού
Ναυτικού εν ενεργεία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Βαθμός πλοιάρχου;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, πλοίαρχος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Θρή σκευμα;
ΜΑΡΤΥΣ: Χριστιανός Ορθόδοξος 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Πού υπηρετείτε;
ΜΑΡΤΥΣ: Υπηρετώ στο Αρχηγείο Στόλου,

διευθυντής Επιχειρήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Παρακαλώ να βάλετε το χέρι σας επί του
Ιερού Ευαγγελίου και να δώσετε το νενομι-
σμένο όρκο και παρακαλώ, επίσης, τους
κυρίους συναδέλφους να εγερθούν. (Στο
σημείο αυτό ο κύριος μάρτυς δίνει τον ακό-
λουθο όρκο).

ΜΑΡΤΥΣ: «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού
να είπω ευσυνειδήτως την αλήθεια και μόνο
την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να
αποκρύψω τι».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ, καθίστε. Κύριε πλοίαρχε, στις
1/2/1975 έχετε δώσει μία κατάθεση ενώπιον
του Αναθεωρητού κυρίου Μπέλκα. Και
έχετε κάνει άλλη μια έκθεση προς το Αρ-
χηγείο Ενόπλων Δυνάμεων. Θα σας τα δεί-
ξει ο κύριος Γραμματεύς και θέλουμε να
μας πείτε, αν βεβαιώνετε την γνησιότητα
κατ’ αρχήν. Και δεύτερο, αν βεβαιώνετε και
το περιεχόμενο ως αληθές και της μιας εκ-
θέσεως και της άλλης καταθέσεως. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, αναγνωρίζω και
βεβαιώνω το περιεχόμενο και της εκθέ-
σεως και της καταθέσεως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το
1974 πού υπηρετούσατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Από 1/1/1974 ήδη ήμουν κυβερ-
νήτης στο υποβρύχιο «Νηρεύς». Είχα πα-
ραλάβει στο υποβρύχιο αυτό κυβερνήτης
στις 30-31 Αυγούστου 1973. Σε όλο το διά-
στημα αυτό, μέχρι το καλοκαίρι του 1974,
το υποβρύχιο ήταν σε κατάσταση ενέργειας
με έντονο πρόγραμμα εκπαιδεύσεως, δεδο-
μένου ότι το υποβρύχιο αυτό ήταν νέο, είχε

παραληφθεί πριν από δύο χρόνια, υπήρχαν
απαιτήσεις ενεργοποιήσεως, διότι ακόμα
διήνυε την παιδική του ηλικία, θα έλεγα και
τις παιδικές του ασθένειες, όσον αφορά
βλάβες συχνές του υλικού και επομένως
υπήρχε απαίτηση έντονης δραστηριοποι-
ήσεως και ενεργοποιήσεως. Μέχρι το κα-
λοκαίρι του 1974 είχε κλείσει ένα χρόνος
συμμετοχής σε ασκήσεις και μέχρι τις 15
Ιουλίου το υποβρύχιο μπορώ να πω ότι
ήταν σε κάποια κατάσταση, όπου υπήρχε
ένας έλεγχος και μια βεβαιότητα στο τι
μπορούσε να αποδώσει ως προς τις δυνα-
τότητες, τις όποιες είχε σχεδιαστεί να έχει.
Υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ, κύριε Πρό-
εδρε, όσον αφορά την ανάπτυξη των δυνα-
τοτήτων του υποβρυχίου, διότι ήταν μια
εξαιρετική σχεδίαση, πλην όμως στην υλο-
ποίηση της σχεδιάσεως αυτής είχαν δημι-
ουργηθεί προβλήματα. Παρά ταύτα, το
επίπεδο εκπαιδεύσεως ήταν ικανοποιητικό,
θα έλεγα. Στις 15 Ιουλίου έγινε το πραξικό-
πημα στην Κύπρο. Τα γεγονότα αυτά δημι-
ούργησαν εντύπωση στο Ναυτικό και στο
χώρο των υποβρυχίων, δεδομένου ότι ένα
χρόνο πιο πριν είχε λάβει χώρα και το Κί-
νημα του Ναυτικού με ιδιαίτερη ευαισθησία
στο χώρο των υποβρυχίων. Διότι όλοι οι κυ-
βερνήτες των υποβρυχίων πριν από ένα έτος
είχαν συλληφθεί. Υπήρξε εμφανής η α νάγκη
λήψεως μέτρων, διότι η κατάσταση με τις
ανακοινώσεις, οι οποίες γινόντουσαν και
κυρίως με την πληροφόρηση που είχαμε
εμείς από ξένους σταθμούς –διότι μέσω
υπηρεσίας και μέσω ελληνικών μέ σων ενη-
μερώσεως δεν υπήρχε εικόνα– πήρε μια έν-
ταση. Στις 16 του μηνός Ιουλίου, ημέρα
Τρί τη, τα πρώτα μέτρα τα οποία έλαβε η
υπηρεσία, ήταν να αυξήσει το φόρτο τορπι-
λών των υποβρυχίων. Μέχρι εκείνη την
ημέρα τα υποβρύχια είχαν ένα φόρτο 50%
του προβλεπόμενου φόρτου μάχης, μισές
τορπίλες από ό,τι μπορούμε να πάρουμε.
Στις 16 πήραμε ακόμα τέσσερις τορπίλες…

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Σύνολο τορπιλών;
ΜΑΡΤΥΣ: Σε αριθμό πλήρους φόρτου 15,

είχαμε παραλάβει δέκα.



ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Πήρατε και
άλλες τέσσερις.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Είχαμε έξι, πήραμε
τέσσερις και έγιναν δέκα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Δεν το καλύ-
ψατε δηλαδή όλο.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το καλύψαμε. Υπήρξε ένα
αίτημα προς το Γενικό Επιτελείο να παρα-
λάβουμε και τις υπόλοιπες τορπίλες, αλλά
μέχρι την ημέρα που τα υποβρύχια απέ-
πλευσαν, δεν είχε έρθει η έγκριση αυτή και
επομένως, όταν τα υποβρύχια απέπλευσαν,
είχαν μειωμένο φόρτο τα 2/3 περίπου του
προβλεπόμενου φόρτου μάχης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μιλάτε μόνο για το «Νηρεύς» ή και για τα
άλλα τρία; Από πλευράς αριθμού τορπιλών
δηλαδή.

ΜΑΡΤΥΣ: Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται
στον «Νηρέα», αλλά είχαν γενική εφαρ-
μογή και στα υπόλοιπα, διότι τα μέτρα συμ-
πληρώσεως του φόρτου ήταν για όλα τα
υποβρύχια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δη-
λαδή όλα τα υποβρύχια είχαν έξι, συνεπλή-
ρωσαν άλλες τέσσερις και αποπλεύσατε με
άλλες τέσσερις, όταν αποπλεύσατε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ίσως υπήρχαν μικρές διαφορο-
ποιήσεις, μία τορπίλη παραπάνω το ένα,
δεν είμαι σε θέση να σας πω. Στις επόμενες
μέρες που ακολούθησαν, ήταν διάχυτη η
εντύπωση ότι κάτι θα γινόταν ή κάτι έπρεπε
να γίνει σε επίπεδο Ναυτικού. Δεν έγιναν
ιδιαίτερα μέτρα ετοιμότητος και διετηρείτο
η συνήθης εν όρμω υπηρεσία. Το μόνο γε-
γονός, το οποίο στο διάστημα αυτό, την
εβδομάδα αυτή, για τον «Νηρέα» είχε γίνει,
ήταν η εκτέλεση μιας ασκήσεως διαρκείας
μιας μέρας, στις 18/7, ημέρα Πέμπτη, όπου
εξετέλεσε μία εκπαιδευτική βολή το υπο-
βρύχιο. Μνημονεύω αυτό το γεγονός, κύριε
Πρόεδρε, διότι ήταν η πρώτη επιτυχής
βολή που έγινε από τότε που παρελήφθη-
σαν τα υποβρύχια, και η βολή αυτή αφο-
ρούσε έναν νέο τύπο τορπιλών, γερμανικός
τύπος, μάρκας SST4. Αυτός ο τύπος τορπί-
λης έχει εξαιρετικές δυνατότητες και ήταν

το κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα και δυ-
νατότητα του υποβρυχίου για να αντιμετω-
πίσει οποιονδήποτε στόχο επιφανείας. Από
μεγάλες αποστάσεις με εξαιρετικό αποτέ-
λεσμα. Οι προηγούμενες απόπειρες βολών
τορπιλών ήταν όλες αποτυχημένες λόγω
των ατελειών, που είχε το σύστημα διευθύν-
σεως βολής και η ίδια η τορπίλη. Ήτο και
αυτή πρωτότυπος τορπίλη. Την ημέρα αυτή
έγινε βολή επιτυχώς και ήταν κάπως αρ-
κετά θεαματικό η εικόνα μιας τορπίλης, η
οποία, όταν έπλεε στο νερό, είχε ένα φως να
περνάει κάτω από το πλοίο και να απεικο-
νίζει την έκρηξη, σε κάποιο βάθος βέβαια.
Αυτό το μνημονεύω, γιατί δη μιούργησε κά-
ποια σημαντική εντύπωση στο προσωπικό
και είχε κάποια εμπιστοσύνη πλέον και στο
σύστημα αυτό. Κάποια εμπιστοσύνη. Στις
19 του μηνός, ημέρα Παρασκευή, είχε έρθει
το υποβρύχιο «Κατσώνης», αμερικανικού
τύπου, από την Αμερική. Είχε παραληφθεί,
μεταχειρισμένο υποβρύχιο, παλαιάς γενεάς
εκσυχρονισμένο κάπως, και αφίχθη εκείνη
την ημέρα. Το πρωί είχαμε την τελετή υπο-
δοχής του υποβρυχίου. Κατά τις 11.00΄ η
ώρα μας κάλεσε ο διοικητής πλοίαρχος Βα-
φειάδης όλους τους κυβερνήτες των υπο-
βρυχίων και μας ανακοίνωσε ότι έπρεπε να
αποπλεύσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Εδη-
μιούργησε απορία αυτή η εντολή, διότι δεν
είχε προηγηθεί κανείς προϊδεασμός για κά-
ποια ανάγκη πλου ή αναπτύξεως ναυτικών
δυνάμεων λόγω κρισιμότητας. Πράγμα τι
ενεργοποιήσαμε τα συστήματα ε τοι μότητας
των πλοίων και κατά πρώτον να εφοδια-
στούμε με τρόφιμα. Τρόφιμα διαρκείας 30
ημερών, γιατί μέχρι τότε η πολιτική, η οποία
ετηρείτο σε αυτό, ήτο να έχουμε τρόφιμα
ολίγων ημερών, όσο διαρκούσαν τα εκπαι-
δευτικά ταξίδια τα οποία κάναμε. Αναμφι-
σβήτητα έγινε κάποιο κομφούζιο, διότι η
συσσώρευση απαιτήσεων στο σύστημα
εφοδιασμού του ναυτικού, ποικίλων απαι-
τήσεων, δεν μπόρεσε το σύστημα να τις
εξυπηρετήσει. Τρέχαμε έξω στην Σαλαμίνα,
στην κωμόπολη Παλούκια, μπαίναμε μέσα
στο σούπερ μάρκετ, με απλές χειρόγραφες
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αποδείξεις παίρναμε ό,τι μπορούσαμε και
μέσα σε ένα τετράωρο περίπου τα υποβρύ-
χια μπόρεσαν να αποκτήσουν τρόφιμα,
νερό, να ανακαλέσουμε κόσμο, ο οποίος
ήταν είτε σε κανονικές άδειες είτε σε προ-
σωρινές άδειες απουσίας. Αρκετός κόσμος
δεν ήλθε. Παίρναμε από διπλανά υποβρύ -
χια, τα οποία δεν είχαν ακόμα ε τοιμασθεί
και φύγαμε κατά τις 3.00΄ με 3.15΄ περίπου,
αν θυμάμαι καλά, με το υποβρύχιο «Νη-
ρεύς». Πρώτα απέπλευσε το υποβρύχιο
«Γλαύκος» και εν συνεχεία το υποβρύχιο
«Νηρεύς».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Στις 18 του μη -
νός;

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 19 του μηνός, ημέρα Παρα-
σκευή, και ώρα 15.00΄ με 15.15΄, αν θυμά-
μαι καλά. Ο φόρτος τορπιλών παρέμεινε ο
ίδιος για το υποβρύχιο. Ζήτησα, θυμάμαι,
από τον διοικητή –και ο οποίος προσπά-
θησε να μεσολαβήσει στην Διεύθυνση
Ναυτι κών Οπλών του Ναυστάθμου Σαλα -
μίνος– για να γίνει εφοδιασμός του υποβρυ-
χίου με τον επιπρόσθερο αριθμό τορπιλών
που απαιτείτο. Δεν μπόρεσε να με εξυπηρε-
τήσει το σύστημα, διότι και αυτό έλαβε εν-
τολές αιφνίδιες μεσημέρι, που συνήθως ο
κόσμος εκείνη την ώρα αραιώνει και ίσως
βγαίνουν έξω. Προετοιμάσανε μερικές τορ-
πίλες, τις οποίες πρόλαβε και τις πήρε το
υποβρύχιο «Γλαύκος». Δεν ξέρω τον α -
ριθμό. Αλλά κάποιες πήρε παραπάνω. Και
το υποβρύχιο «Νηρεύς» απέπλευσε με τον
προηγούμενο φόρτο δέκα τορπιλών, εκ των
οποίων δέκα τορπιλών μόνο οι τρεις ήταν
του εξελιγμένου τύπου SST4. Οι υπόλοιπες
ήταν ένας τύπος τορπίλης αμερικανικός, ο
οποίος ήταν κυρίως τορπίλες εναντίον υπο-
βρυχίων. Μπορούσαν, όμως, να χρησιμο-
ποιηθούν και εναντίον αντιτορπιλικών.
Περίπου 3.15΄ φύγαμε με εντολή - σήμα
από το Αρχηγείο Ναυτικού να πλεύσουμε
προς την περιοχή Ρόδου εν επιφανεία, με
το σκοπό επιδείξεως παρουσίας στην πε-
ριοχή. Και μάλιστα προφορικά μας είπαν
«Αν βλέπετε και τίποτα αεροσκάφη τουρ-
κικά ναυτικής συνεργασίας, τα οποία πε-

τούσαν στην περιοχή, να είναι εμφανής η
παρουσίας σας». Προφανώς ήθελαν, με
την έννοια της παρουσίας, να δείξουν απο-
τροπή, να επιχειρήσουν την αποτροπή. Πι-
θανώς. Ο πλους, μέχρι Σάββατο πρωί 7.30΄
η ώρα, ήταν εν επιφανεία, με ταχύτητα πε-
ρίπου 11 κόμβων. Και κατά το χρόνο αυτό,
7.30΄ η ώρα, βρισκόμαστε περίπου νοτίως
της νήσου Θήρας. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Στις 19/6 ή
στις 19/7;

ΜΑΡΤΥΣ: Όλες οι ημερομηνίες αυτές, είναι
τον Ιούλιο, παραμονές της επιθέσεως των
Τούρκων. Στις 7.30΄ στις 20 του μηνός,
Σάββατο, νοτίως Θήρας, κάναμε συνεχή
ακρόαση στα δίκτυα επικοινωνιών, όπως
είχαμε ορισθεί, πήραμε ένα σήμα, το οποίο
έλεγε ότι κατά εξακριβωμένες πληροφο-
ρίες διενεργείται αεραπόβαση και απόβαση
στην Κύπρο. Μας εξέπληξε όλους, διότι δεν
είχαμε την πληροφόρηση μιας κρισιμότη-
τος τέτοιας. Αμέσως σημάναμε συναγερμό,
προετοιμασθήκαμε για άμεσον κατάδυσιν
και ήλθε μετά από λίγο ένα σήμα κατά τις
8.00΄ από το Αρχηγείο Ναυτικού, το οποίο
μας έλεγε «Άμεσος κατάδυσις, πλεύσατε
όπως πηγαίνατε. Ακολουθούν εντολές».

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Τι ώρα ήταν;
ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν 8.00΄ το πρωί το Σάββατο,

20 Ιουλίου.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μήπως ήταν 16.05΄;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε βουλευτά. Το πρωί

8.00΄ η ώρα. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Πόσα μίλια είναι

η απόσταση από το σημείο που βρισκόσα-
σταν, μέχρι του σημείου που είχατε διαταχ-
θεί;

ΜΑΡΤΥΣ: Συγκεκριμένα το υποβρύχιο
«Νηρεύς» πήγαινε να αναλάβει περιπολία
στο στενό μεταξύ Καρπάθου και Ρόδου. Η
απόσταση ήταν γύρω στις εννέα με δέκα
ώρες. Δηλαδή, ήταν 100 μίλια περίπου. Πιο
συγκεκριμένα, από το σημείο στο οποίο
έλαβα το σήμα για κατάδυση, που ήταν νο-
τίως Θήρας, μέχρι του σημείου που έπρεπε
να καταδυθώ, σύμφωνα με τις προηγούμε-
νες διαταγές, ήταν περί τα 100 μίλια, δη-



λαδή γύρω στις εννέα ώρες. Μόλις, όμως,
δόθηκε η εντολή κατάδυσης, κατευθύνθην
και συνέχισα να πηγαίνω προς αυτήν την
κατεύθυνση δώδεκα ώρες με πλού εν κα-
ταδύσει. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Δηλαδή εννέα
ώρες εν επιφανεία, δώδεκα εν καταδύσει. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Διότι η ταχύτης με την
οποία πήγαινα, ήταν γύρω στα επτά με
οκτώ μίλια εν καταδύσει, μία υψηλή ταχύ-
τητα εν καταδύσει, μόνο και μόνο διότι
έπρεπε να σπεύσω το ταχύτερο στον τομέα
μου. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Πόσο χρόνο
μπορείτε να κρατήσετε αυτή την ταχύτητα,
των επτά ως οκτώ κόμβων;

ΜΑΡΤΥΣ: Τεχνικά μπορούμε να την κρα-
τήσουμε για ένα διάστημα 40 ωρών. Πλην
όμως, τακτικώς δεν συνιστάται, διότι το
υποβρύχιο ξεφορτίζοντας την μπαταρία
του πρέπει να διατηρείται πάντα σε κάποιο
υψηλό βαθμό, για να αντιμετωπίσει έκτα-
κτες ανάγκες μεγάλης παραμονής. Τακτικά
επιβάλλεται μία ώρα περίπου ανά τέσσερις
ώρες να κάνει αναπνευστήρα. Αυτό είναι
μία διαδικασία, βάσει της οποίας το υπο-
βρύχιο είναι σε περισκοπικό βάθος και βγά-
ζει έξω από την επιφάνεια ένα σωλήνα
αρκετά μεγάλο και τραβάει αέρα να λει-
τουργήσουν οι μηχανές. Αυτό, όμως, ενέχει
τον κίνδυνο εντοπισμού του υποβρυχίου –
διότι είναι μια μεταλλική επιφάνεια έξω
από το νερό– από αεροσκάφη ναυτικής συ-
νεργασίας, από ελικόπτερα, από αντιτορπι-
λικά. Και αφ’ ης εντοπισθεί ένα υποβρύχιο,
αυτομάτως μπαίνει σε πολύ δύσκολή κατά-
σταση. Γύρω από το σημείο αυτό εγκαθι-
δρύεται μία ζώνη τέτοια, που ερευνάται για
να εντοπισθεί το υποβρύχιο με πολλές αν-
θυποβρυχιακές δυνάμεις. Κατόπιν αυτού το
υποβρύχιο το αποφεύγει και είναι ένα ρίσκο
μεγάλο και μία ανατριχίλα, θα έλεγα, που
αισθάνεται ο κόσμος όταν γίνεται αναπνευ-
στήρας. Για αυτό τακτικώς η ταχύτης με-
τακινήσεως εν καταδύσει για να πάμε σε
κάποια αποστολή, κυμαίνεται μεταξύ πέντε
και επτά κόμβων, όχι παραπάνω. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Άρα, δεν θέλετε
δώδεκα ώρες, θέλετε παραπάνω. 

ΜΑΡΤΥΣ: Επειδή, κύριε Βουλευτά, έφθα -
σα στο στενό της Ρόδου 8.00΄ το βράδυ –
20.00΄ θυμάμαι– από τις 8.00΄ το πρωί που
καταδύθηκα, ήταν ακριβώς ένα 12ωρο. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Και πόσες ώρες
αναπνευστήρα κάνατε στο διάστημα αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Έκανα τουλάχιστον τρεισήμισι
ώρες, δηλαδή κάπως παραπάνω. Ιδιαίτερα
για το στενό αυτό υπήρχε και η πληροφο-
ρία ότι ήταν δύο τουρκικά υποβρύχια σαν
ενδεχόμενη παρουσία στο στενό Ρόδου-
Καρπάθου, και είχαμε την σοβαρή επιφύ-
λαξη να το περάσουμε όσο το δυνατόν
ανεντόπιστα. Κατά το απόγευμα του Σαβ-
βάτου 20 του μηνός, κατά τις 15.00΄ περί-
που…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Με συγχωρείτε,
κύριε Πρόεδρε. Θέλω μια διευκρίνιση. Πό -
τε ξεκινήσατε, κύριε μάρτυς, από το Ναύ-
σταθμο;

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 19 Ιουλίου, 15.15΄, με το
υποβρύχιο «Νηρεύς».

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Εδώ έρχεται αυτό σε
αντίθεση με κάτι το οποίο εγώ έχω από το
φάκελο. Στις 15/7 πήρε εντολή το «Νη-
ρεύς» να αποπλεύσει. Πώς συμπίπτουν
αυτά;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΪΜΗΣ: Αφήστε τα τώρα, κύριε
συνάδελφε, χάνουμε τον ειρμό.

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 15/7 ήταν ημέρα Δευτέρα
και ήταν το πραξικόπημα κατά του Μακα-
ρίου και τα υποβρύχια ήταν εν όρμω Ναύ-
σταθμου Σαλαμίνος. Δεν ταξίδευε κανείς. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Εδώ έχουμε ένα
σήμα επίσημο δικό σας, το οποίο λέει:
«Άμα λήψει υποβρύχια ‘‘Γλαύκος’’, ‘‘Νη-
ρεύς’’ και ‘‘Τρίτων’’ πλεύσουν περιοχήν νο-
τιοανατολικώς της Ρόδου». Αυτό είναι το
σήμα υπ’ αριθ. 1913 της 15/7/74.

ΜΑΡΤΥΣ: Το 19 είναι η ημερομηνία, σημαί-
νει 19 του μηνός.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Α, μάλιστα, Άρα
συμφωνούμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το
λέει και στην κατάθεσή του ο μάρτυς, ότι
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στις 19 στις 11.00΄ η ώρα έλαβε το πρώτο
σήμα. Λοιπόν προχωρήστε, κύριε μάρτυς.

ΜΑΡΤΥΣ: Βρισκόμαστε στις 20 του μηνός,
ημέρα Σάββατο. Το απόγευμα περίπου ελή-
φθη σήμα από το Αρχηγείο Ναυτικού, όπου
τα υποβρύχια «Νηρεύς» και «Γλαύκος»
διετάσσοντο να πλεύσουν και να αναλά-
βουν περιπολία σε τομείς που ορίστηκαν
μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας, δύο τομείς
που ήταν ο ένας δίπλα στον άλλον, με
γραμμή διαχωρισμού τον μεσημβρινό που
περνάει πάνω από την Κερύνεια. Στις οδη-
γίες αυτού του πλου ήταν να πλεύσουμε
χωρίς να εντοπιστούμε και χωρίς να εμπλα-
κούμε: «Αποφύγατε εντοπισμόν και εμπλο-
κήν». Την δε έναρξη των εχθροπραξιών θα
διέτασσε το ΓΕΝ με νεώτερο σήμα. Αυτό το
σήμα ετέθη αμέσως προς υλοποίηση. Χα-
ράξαμε την πορεία, σχεδίασα ένα πρό-
γραμμα πώς θα κινηθεί το υποβρύχιο με τις
διάφορες ταχύτητες και με χρόνους ανα-
πνευστήρος, και προσπάθησα να κάνω μια
εκτίμηση με βάση τα όσα στοιχεία είχα. Δεν
είχα σχεδόν κανένα στοιχείο περί του τι γί-
νεται, μόνο ένα δελτίο πληροφοριών περί
των τουρκικών αντιτορπιλικών που ευρί-
σκοντο στην περιοχή Κύπρου. Ήταν πέντε
αντιτορπιλικά τύπου «ΦΡΑΜ 1», τα οποία
ήταν τα καλύτερα ανθυποβρυχιακά που
διέθετε το τουρκικό ναυτικό, αμερικανικού
τύπου. Ήταν μια σοβαρή απειλή. Έχουν
βλήματα «ASROC», τα οποία είναι βλήματα
με τορπίλες που βάλλονται από μεγάλη
απόσταση. Επίσης δημιούργησε ένα προ-
βληματισμό η οδηγία του να πλεύσουμε
χωρίς να εμπλακούμε και να παραμείνουμε
στον τομέα μας χωρίς να αναλάβουμε επι-
θετική δράση, αναμένοντας οδηγίες από το
Γενικό Επιτελείο που, πρώτον, ήταν αμφί-
βολο αν μπορούσαμε να τις πάρουμε εκεί
που θα ήμασταν, διότι η απόσταση είναι
εξαιρετικά μεγάλη. Ο ασύρματος δεν ακού-
γεται σε τέτοιες αποστάσεις καλά και θα
απαιτούσε να είχαμε την κεραία αρκετές
ώρες επάνω, προκειμένου να πάρουμε τέ-
τοια σήματα. Με άλλα λόγια θα ήμασταν
σε μία περιοχή, στην οποία ο Τούρκος

έκανε πόλεμο βυθίζοντας ό,τι ελληνικό εχ-
θρικό εύρισκε. Και πράγματι βύθισε ένα αν-
τιτορπιλικό δικό του, θεωρώντας ότι είναι
ελληνικό. Επομένως, αναμέναμε ότι οπωσ-
δήποτε θα εμπλεκόμασταν και οπωσδή-
ποτε θα αρχίζαμε εχθροπραξίες. Έχοντας
την ευθύνη του υποβρυχίου αυτού, το οποίο
είναι μία μονάδα κρούσεως της Ελλάδος
και έπρεπε να την διασώσω από κίνδυνο,
έπρεπε να αναλάβω την δράση που είναι
προορισμένο το υποβρύχιο αυτό, έκανα την
εκτίμηση ότι οι οδηγίες αυτές δεν ήταν δυ-
νατόν να εφαρμοστούν, και κατόπιν αυτού
έλαβα την απόφαση, την οποία ανακοί-
νωσα και στο πλήρωμα ότι «Θα πλεύσουμε
με τα προβλεπόμενα μέτρα εν καταδύσει
προς αποφυγήν εντοπισμού, προκειμένου
να φθάσουμε στην περιοχή που μας είπαν».
Αν τυχόν βρεθούν τουρκικά αντιτορπιλικά
σε απόσταση εντός βεληνεκούς των τορπι-
λών των υποβρυχίων, θα προσεβάλοντο,
πριν αυτά με εντοπίσουν και με φέρουν σε
δύσκολη θέση. Επομένως για το υποβρύχιο
όλο, πλέον, ήταν σαφές τι έπρεπε να κά-
νουμε: Έναρξη πολέμου, έναρξη συμπλοκών
μεταξύ υποβρυχίου και αντιπάλων δυνά-
μεων ανά πάσα στιγμή που θα ενεφανίζοντο.
Συνεχίσαμε τον πλου έως την Κύπρο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Τι ώρα ξεκινή-
σατε από τον τομέα;

ΜΑΡΤΥΣ: Διέπλευσα το στενό Καρπάθου-
Ρόδου μεταξύ 20.00΄ και 24.00΄ περίπου.
Από εκεί έλαβα την πορεία αυτή σημα-
δεύοντας τον Κορμακίτη, το φανάρι στην
Β.Δ. άκρη της Κύπρου, για να έχω κάποιο
σημείο που θα αναμένω να δω, για να πάρω
εν συνεχεία κάποιο στίγμα για να προχω-
ρήσω προς τον τομέα μου με ταχύτητα
επτά κόμβων και με εκτιμώμενη ώρα αφί-
ξεως στον τομέα στις 22 του μηνός και
4.00΄ το απόγευμα. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Δεν μας περιγρά-
φετε τον τομέα λίγο πιο καλά;

ΜΑΡΤΥΣ: Έχω ένα χάρτη στην τσάντα μου
και να μου επιτρέπετε να σας τον δείξω,
όπου θα έδινα μία καλύτερη εικόνα, κύριε
Πρόεδρε. 



ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Βε-
βαίως, να μας δείξετε. (Στο σημείο αυτό ο
κύριος μάρτυς επιδεικνύει το σχετικό χάρτη
και αναφέρεται πάνω σε αυτόν).

ΜΑΡΤΥΣ: Συνέχισα πλού εν καταδύσει και
περί την περιοχή αυτή, δηλαδή ανατολικά
νήσου Ανάφης, πήρα το σήμα το οποίο
έλεγε: «Πλεύσατε προς Κύπρον». Ο τομεύς
Κύπρου που μου είχε ανατεθεί, ήταν από τις
δύο περιοχές…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Δυτικά της Κερύ-
νειας;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Ο δικός μου ο τομέας
περιελάμβανε καθαρά την Κυρήνεια μέσα,
ο τομεύς του υποβρυχίου «Γλαύκος» ανα-
τολικά μέχρι περίπου το μεσημβρινό της
Μερσίνης, για να καλύψει κάθε κίνηση
αποβατικών ή εχθρικών πλοίων, τα οποία
θα εκινούντο από την περιοχή αυτή που
ήταν οι Τούρκοι, οι βάσεις τους. Αυτό ήταν
το δρομολόγιο που ακολούθησε το υποβρύ-
χιο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Είπατε ότι το
άλλο υποβρύχιο για να αντιμετωπίσει ενδε-
χόμενη κίνηση δυνάμεων από Μερσίνη…

ΜΑΡΤΥΣ: Το έργο το οποίο είχε ανατεθεί
στα δύο υποβρύχια, ήταν να εγκαταστή-
σουν περιπολία υπό πολεμικάς συνθήκας,
πολεμική περιπολία εις τους τομείς αυτούς.
Δεύτερον, να αποφύγουμε εμπλοκή και εν-
τοπισμό στους τομείς. Τρίτον, να μην κά-
νουμε έναρξη εχθροπραξιών στους τομείς.
Όλα αυτά δημιουργούν μία σύγχυση, πρώ-
τον, διότι η πολεμική περιπολία σε ένα
τομέα προϋποθέτει πόλεμο. Δεύτερον, απο-
φυγή εμπλοκής και εχθροπραξιών σε ένα
τομέα που βρίσκονται διώκτες υποβρυχίων,
δεν είναι δυνατόν να μη γίνει. Επομένως εκ
των πραγμάτων οι οδηγίες αυτές δεν μπο-
ρούσαν να υλοποιηθούν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Πότε πήρατε
την εντολή για να πάτε προς την Κύπρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Την πήρα 20 του μηνός το από-
γευμα. Έχω το σήμα στην τσάντα μου,
μπορώ να σας το δείξω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Τα γεγονότα
είχαν εξελιχθεί.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Στις 19 του μη -
νός αποπλεύσατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, και στις 20 του μηνός
έλαβα την εντολή μαζί με το υποβρύχιο
«Γλαύκος» να πλεύσουμε. Μπορώ να σας
πω και την ώρα ακριβώς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Αν
κατατοπίστηκαν αρκετά οι κύριοι συνάδελ-
φοι επί του χάρτου, να καθίσει ο κύριος
μάρτυς.

ΜΑΡΤΥΣ: Πέρασε η 20ή του μηνός, ημέρα
Σάββατο, χωρίς πληροφόρηση στο υπο-
βρύχιο, του τι εγένετο εκεί πέρα στην
Κύπρο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Συγγνώμη, ήσασταν
τα δύο υποβρύχια.

ΜΑΡΤΥΣ: Μόνο τα δύο. Τα υπόλοιπα υπο-
βρύχια –αν θέλετε να σας πω κύριε βου-
λευτά– ένα τρίτο υποβρύχιο, το υποβρύχιο
«Τρίτων», ακολουθούσε το δικό μου και
έλαβε εντολή να πάει να εγκαταστήσει πε-
ριπολία στο στενό μεταξύ Ρόδου-Καρπά-
θου. Το δε τέταρτο υποβρύχιο «Πρωτεύς»
είχε λάβει εντολή να πάει να εγκαταστήσει
περιπολία στην περιοχή μεταξύ Λέσβου-
Χίου στο Αιγαίο. Υπήρχε και το υποβρύχιο
«Κατσώνης», το οποίο αφίχθη εκείνη την
ημέρα, το οποίο λόγω του ότι έκανε ένα τα-
ξίδι μόνο επιστροφής από Αμερική με τα
πράγματα των ανθρώπων, με τα διάφορα
υλικά που είχε φορτώσει επάνω και έπρεπε
να τα ξεφορτώσει, απαιτείτο αρκετός και-
ρός και μάλιστα σε ένα 4ήμερο περίπου ξε-
φορτώθηκε, ετοιμάστηκε και έφυγε και
αυτό για επιχειρήσεις.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Ήταν πέντε τα υπο-
βρύχια αυτά;

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν πέντε σε ενέργεια εκείνη
την περίοδο. Ήταν και ένα άλλο υποβρύχιο,
το «Παπανικολής», το οποίο ήταν σε κά-
ποια επισκευή και δεν έλαβε μέρος καθό-
λου στην κινητοποίηση αυτών.

Επομένως η 20ή του μηνός, ημέρα Σάβ-
βατο, η 20ή Ιουλίου παρήλθε κάνοντας την
εν καταδύσει μετακίνηση με κάποια ταχύ-
τητα έξι έως επτά κόμβους με αναπνευστή-
ρες και προσπαθώντας να συλλέξουμε
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πληροφορίες για το τι συμβαίνει. Βγάζαμε
κεραία και πιάσαμε το Παρίσι και τον ρα-
διοφωνικό σταθμό Κύπρου, και έτσι πή-
ραμε μία εικόνα περί του τι συνέβαινε. Εν
συνεχεία το βράδυ, όμως, της 20ής του μηνός
εσίγησε ο ραδιοφωνικός σταθμός Κύπρου και
μόνο από τις εκπομπές από το Παρίσι μπο-
ρέσαμε και πήραμε μερικές πληροφορίες.
Επομένως η όλη εικόνα για μένα ήταν ότι
πάμε να συμπλακούμε με τους Τούρκους. Πέ-
ρασε όλο το Σάββατο, η 20ή του μηνός, και
έφθασε η Κυριακή, 21 του μηνός.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Εσείς συνεχί-
σατε την πορεία;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, συνεχίσαμε. Το μεση-
μέρι, την ώρα που κάναμε ακρόαση στα σή-
ματα που μας έστελνε το Αρχηγείο
Ναυτικού, στις 2.00΄ η ώρα πήραμε ένα
σήμα από το ΓΕΝ, το οποίο μας διέτασσε να
σταματήσουμε να πλέουμε προς τους το-
μείς και να επαναπλεύσουμε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Σε ποιο σημείο
ήσαστε τότε;

ΜΑΡΤΥΣ: Ήμαστε σε αυτό το σημείο. (Δεί-
χνει επί του χάρτου ένα σημείο). Και το ση-
μείο αυτό απέχει από την περιοχή περι πολίας
στην Κύπρο γύρω στα 180 μίλια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Τι ώρα πήρατε
την εντολή να γυρίσετε πίσω;

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 14.10΄.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Στις 21 του μη -

νός;
ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, στις 21 του μηνός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΒΤΗΣ: Δηλαδή,

θέλατε περίπου άλλες είκοσι τόσες ώρες
για να φθάσετε.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, περίπου 26 με 28 ώρες
για να φθάσουμε στην περιοχή αυτή. Πράγ-
ματι αναστρέψαμε και οφείλω να πω με κά-
ποια απογοήτευση όλου του κόσμου. Δεν το
τονίζω σαν υπερβολή, αλλά στη στενή κοι-
νωνία του υποβρυχίου των 35 ατόμων ο
καθέ νας είναι μια προσωπικότητα και ε -
πηρεάζεται από τη δουλειά του. Είχαμε
επηρεασθεί από την αποστολή μας και όταν
μας είπαν «Γυρίστε πίσω» υποστήκαμε ένα
σοκ ηθικού. Εν πάση περιπτώσει θεωρή-

σαμε ότι για να μας δίνουν εντολή για να γυ-
ρίσουμε πίσω, θα συμβαίνει κάτι για το
οποίο δεν απαιτείται να δράσουμε, άρα
σταμάτησε ο πόλεμος ή ίσως ήταν κάποια
μικρή τοπική συμπλοκή και δεν απαιτείτο
πλέον η δράση του υποβρυχίου. Ο τομέας
που εμένα διέταξαν να πάω, ήταν μεταξύ
Κρήτης και Κάσου. Πράγματι, έφθασα την
επόμενη μέρα Δευτέρα, 22 του μηνός, κατά
τις 3.00΄ το απόγευμα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Τόσο πολύ κά-
νατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: Δεν είναι μακριά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Πότε πήρατε το

σήμα;
ΜΑΡΤΥΣ: 14.10΄.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κάνατε, δηλαδή,

πόσες ώρες;
ΜΑΡΤΥΣ: 25 ώρες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Τότε, πως εξη-

γείτε ότι για αυτή την απόσταση (δείχνει επί
του χάρτου) θέλατε 25 ώρες και για αυτή
την απόσταση (δείχνει επί του χάρτου) θέ-
λατε 26 ώρες;

ΜΑΡΤΥΣ: Είναι 29 ώρες περίπου. Μου επι-
τρέπετε να βγάλω τα ακριβή στοιχεία και
μπορώ να σας πω τα νούμερα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Διότι η από-
σταση αυτή είναι πολύ μικρότερη της απο-
στάσεως αυτής (δείχνει επί του χάρτου).

ΜΑΡΤΥΣ: Θα διευκρινίσω κάτι, κύριε
βουλευτά. Κατά την επιστροφή δεν
υπήρχε α νάγκη αναλήψεως δράσεως και
να σπεύσω επειγόντως. Άρα, δεν με συνέ-
φερε να ξεφορτίζω τη μπαταρία μου και
γύρισα με μικρότερη ταχύτητα. Στις 22
του μηνός, στις 15.00΄, πήραμε το σήμα…
Θα πρέπει να διορθώσω το προηγούμενο.
Φθάσαμε νωρίτερα, διότι στις 22 του
μηνός και στις 15.00΄ πήραμε το δεύτερο
σήμα να ξεκινήσουμε πάλι και να πλεύ-
σουμε προς την Κύπρο. Στους ίδιους το-
μείς, όπως είχαμε πριν, και με τις ίδιες
οδηγίες πλου…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Στις 21 του μη -
νός, στις 22.00΄;
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ΜΑΡΤΥΣ: 22 του μήνα, ημέρα Δευτέρα,
στις 3.00΄ η ώρα το απόγευμα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Πήρατε το
δεύ τερο σήμα.

ΜΑΡΤΥΣ: Πήραμε το δεύτερο σήμα να
πλεύσουμε προς τον τομέα πάλι με τις ίδιες
οδηγίες πλου. Πράγματι, ξεκινήσαμε με εν-
θουσιασμό, με τις ίδιες συνθήκες και μετά
από ένα 24ωρο περίπου, δηλαδή στις 23 του
μηνός, ημέρα Τρίτη, στις 2.00΄ το μεσημέρι
πάλι, πήραμε το σήμα «Γυρίστε πίσω».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Πού ήσαστε τό τε;
ΜΑΡΤΥΣ: Ήμασταν περίπου στο ύψος νο-

τίως του Καστελόριζου, στο μεσημβρινό
που περνάει από το Καστελόριζο. Σε μια
απόσταση από τον τομέα γύρω στα 200
μίλια. Γυρίσαμε και αναλάβαμε περιπολία
στον τομέα μεταξύ Καρπάθου και Ρόδου
μέχρι τις 29 Ιουλίου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Δηλαδή, αλλάξατε
διαδρομή;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, μας αλλάξανε. Στις
29, λοιπόν, του μηνός με διέταξαν να επι-
στρέψω πίσω στο Ναύσταθμο. Εγένοντο
διαπραγματεύσεις τότε, αλλά εν πάση πε-
ριπτώσει δεν ήταν αναγκαία η δική μου πα-
ρουσία εκεί πέρα. Και σε ένα πρόγραμμα
εναλλαγής των υποβρυχίων άφησαν εμένα
να περιμένω, γύρισαν πίσω τα υποβρύχια,
ανεφοδιάστηκαν εκείνα, ξαναέστειλαν τα
υποβρύχια κάτω, έφυγα εγώ… Εφαρμό-
στηκε ένα πρόγραμμα εναλλαγής υποβρυ-
χίων στην περιοχή εκεί. Έτσι κατά τις 30
του μηνός κατέπλευσα στο Ναύσταθμο.
Αυτή ήταν η αφήγηση του πρώτου πλου
κατά το διάστημα, που έγινε αυτή η κρίση.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Τι ώρα θα φθά-
νατε στον τομέα περιπολίας την δεύτερη
φορά;

ΜΑΡΤΥΣ: 24 του μηνός κατά τις 12.00΄ τα
μεσάνυκτα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Προς 25 δηλαδή.
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Αυτή όλη, κύριε Πρό-

εδρε, ήταν η αφήγηση των κινήσεων του
υποβρυχίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πριν δώσω το λόγο στους αξιότιμους συνα-

δέλφους, ιδιαιτέρως στους δυο ναυάρχους
που θα παρακληθούν να διευκρινίσουν κα-
λύτερα τα ζητήματα, οι άλλοι συνάδελφοι
νομίζω ύστερα και από την διαλογική συ-
ζήτηση, με την οποία έγινε η κατάθεση δεν
χρειάζεται να ρωτήσουν πλέον. Ό,τι ήταν να
το ρωτήσουν, το ρωτήσανε. Οι δύο κύριοι
Ναύαρχοι μπορούν και νομίζω ότι πρέπει να
απασχολήσουν την Επιτροπή. Θα ήθελα να
σας ρωτήσω για το πρώτο σήμα που σας
εδόθη τότε, δηλαδή που επρόκειτο να απο-
πλεύσετε και αποπλεύσατε με δέκα εν συ-
νόλω τορπίλες, όπως είπατε, τέσσερις
τορπίλες «SST» και τρεις τορπίλες «ΜΚ37
3» και τέσσερις τορπίλες «ΜΚ37 2». Αυτοί
είναι όροι, που οι κύριοι Ναύαρχοι παρακα-
λούνται να σημειώσουν για να εξετάσουν.
Σας εδόθη, λοιπόν, το σήμα αυτό για να
αποπλεύσετε. Αυτό το σήμα εδόθη μόνο σε
σας ή διενεμήθη και πουθενά αλλού;

ΜΑΡΤΥΣ: Το σήμα απόπλου αυτό μας το
έδωσαν χέρι-χέρι στα υποβρύχια, χειρό-
γραφο μάλιστα με προφορικές οδηγίες στο
τι έπρεπε να κάνουμε όταν αποπλέαμε. Οι
προφορικές οδηγίες ήταν να πάμε και να
κάνουμε επίδειξη παρουσίας στην περιοχή
Ρόδου. Παράλληλα, όμως, πριν φύγουμε,
εμένα και τον κυβερνήτη του υποβρυχίου
«Γλαύκος», Γαβριήλ, μας κάλεσαν στο Αρ-
χηγείο Στόλου και θέλησαν να μας ενημε-
ρώσουν σε δύο πολεμικά σχέδια, τα οποία
ετηρούντο μόνο στο Αρχηγείο Στόλου και
αφορούσαν κίνηση υποβρυχίου προς την
Κύπρο. Μπορώ να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι
δεν υπήρχαν οδηγίες σαφείς, ήταν απλώς
μια ιδέα ενεργείας και εν συνεχεία διέκο-
ψαν την ενημέρωση και μας είπαν: «Πηγαί-
νετε κάτω στα πλοία σας να επιστατήσετε
στην ενεργοποίηση, και οδηγίες θα σας δο-
θούν εν πλω εφόσον απαιτηθούν». Και έτσι
ουσιαστικά δεν έγινε ενημέρωση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Εδόθη σήμα κινήσεως στα υποβρύχια;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Το σήμα αρχικού από-
πλου από το Ναύσταθμο εννοείτε, κύριε
Πρόεδρε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
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Ναι, αυτό το σήμα του να κινηθείτε εσείς
και να πάτε στην Κύπρο.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι στην Κύπρο, προς Ρόδο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Προς τον σκοπό εγκαταστάσεως κάποιας
περιπολίας ή ήταν άσκηση;

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν στα πλαίσια ασκήσεως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Για

αυτή την άσκηση είχαν ειδοποιηθεί και
ξένες δυνάμεις; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Στην ενημέρωση αυτή
που μας έκαναν, μας είπαν ότι «Επειδή θέ-
λουμε να δείξουμε την παρουσία, θα εκδώ-
σουμε και αγγελία κινήσεως υποβρυχίου»,
η οποία στην ΝΑΤΟϊκή φρασεολογία είναι
γνωστή σαν «subnote» και η οποία αγγελία
αυτή διανέμεται σε όλο το ΝΑΤΟ. Και ε -
πειδή οι τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις
ήταν ακόμα σε ενέργεια μεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας, μεταξύ «comedeast» Ελλά-
δας και «comednoreast» Τουρκίας, το
σήμα αυτό ελήφθη από όλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Από ποιόν;

ΜΑΡΤΥΣ: Μας είπαν ότι εστάλη το «sub-
note» αυτό σε όλο το ΝΑΤΟ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αποδέκτης ήταν και ο Τούρκος;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μπορώ να βεβαιώσω, κύριε
Πρόεδρε, αν το έλαβε, αλλά στον πίνακα
διανομής είναι και η Τουρκία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Στον πίνακα διανομής αποδέκτης εφέρετο
και η Τουρκία;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο

τούρκος διοικητής των υποβρυχίων είχε
λάβει γνώση ότι εσείς φύγατε από δω για να
πάτε νοτίως της Ρόδου, για άσκηση;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Εγώ δεν πρόκειται να ρωτήσω τίποτε άλλο,
διότι στερούμαι και των οικείων γνώσεων.
Παρακαλούνται οι κύριοι Ναύαρχοι, κατ΄
αρχήν, να ερωτήσουν και να διευκρινίσουν
όποια σημεία χρειάζονται. Οι υπόλοιποι δεν
βλέπω τον λόγο γιατί να ρωτήσουν. Αν θέλει

και ο κύριος Κάππος να ερωτήσει, ας ερω-
τήσει.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Μπορεί να έχουμε και
καμία απορία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μεμονωμένα πράγματα. Γιατί όπως κατα-
λαβαίνετε, έχουμε και άλλους δύο μάρτυ-
ρες. Βέβαια δεν με πειράζει ο χρόνος, γιατί
οι καταθέσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές.
Ένα συμπέρασμα, το οποίο θα μπορούσα
να ρωτήσω από σας, κύριε μάρτυς, ίσως το
ρωτήσω στο τέλος. Παρακαλώ τον κύριο
Βασιλειάδη να λάβει το λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Αναφερθήκατε,
κύριε μάρτυς, στην αρχή της καταθέσεώς
σας σε ορισμένα «παιδικά» προβλήματα
των υποβρυχίων.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Μπορείτε με

απλά λόγια να μας περιγράψετε τις δυνα-
τότητες του υποβρυχίου σας; Όχι μονάχα
στα χαρτιά τι προεβλέπετο, αλλά τι απε-
δείχθη στην πράξη, που πλέον το είχατε
δουλέψει, ποιος ήταν ο βαθμός της εκπαι-
δεύσεως του προσωπικού σας, τα όπλα, τα
συστήματα διευθύνσεως βολής τορπιλών,
τι τυχόν προβλήματα είχαν παρουσιασθεί.
Δώστε μας, τι πράγματι μπορούσε να κάνει
αυτή η νεότατη μονάδα του Ναυτικού μας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Η μονάδα αυτή σχεδιάσθηκε με
εξαιρετικές δυνατότητες. Παρελήφθησαν
τα τέσσερα αυτά υποβρύχια στο διάστημα
μεταξύ 1970 και 1972 από το Κίελο της Γερ-
μανίας. Ήταν πρωτότυπα στη σχεδίαση και
στην τοποθέτηση συστημάτων ηλεκτρονι-
κών και όπλων. Με άλλα λόγια εγένετο ένα
πείραμα των Γερμανών στην κατασκευή και
ενεργοποίηση ενός μοντέλου υποβρυχίου,
το οποίο ήθελαν να αποδείξουν ότι έχει δυ-
νατότητες, όπως το σχεδίασαν στα χαρτιά,
και εν συνεχεία να το πουλήσουν, διότι ήταν
πελάτες στη σειρά, η Χιλή, το Περού, η Αρ-
γεντινή και στη συνέχεια η Τουρκία. Όταν
παρελαμβάνοντο τα πλοία αυτά στο Κίελο
της Γερμανίας, είχα την τιμή να είμαι ύπαρ-
χος στο πρώτο υποβρύχιο, το «Γλαύκος»,
το οποίο ήταν και το πρώτο που υπέστη
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όλες τις συνέπειες των νέων κατασκευών.
Πα ρουσιάσθηκαν πολλά προβλήματα, προ -
βλήματα λειτουργίας του σκάφους σαν
υποβρυχιακό σκάφος και προβλήματα στις
συσκευές. Επίσης προβλήματα στις τορπί-
λες. Τα προβλήματα αυτά τα είχαμε εντο-
πίσει, τα αναφέραμε, πλην όμως τότε η
υπηρεσία είχε διαφορετική άποψη. Και
επειδή επιμέναμε στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων αυτών, εκεί στη Γερμανία,
από τους κατασκευαστές, ο κυβερνήτης, ο
ύπαρχος και ο Α΄ Μηχανικός του υποβρυ-
χίου «Γλαύκος» ανεκλήθησαν εις την Ελ-
λάδα το 1971, περάσαμε από πειθαρχικό
συμβούλιο. Και προσωπικά υπέστην την
ποινή 70 μέρες φυλάκισης στο «Έλλη». Ο
κυβερνήτης απετάχθη. Συμπληρωματικά
καταθέτω ότι επί της υποθέσεως αυτής ο
τότε κυβερνήτης του υποβρυχίου «Γλαύ-
κος», αντιπλοίαρχος ε.α. Ε. Πετρόπουλος,
κατέθεσε την 4/11/74 μήνυση κατά της ηγε-
σίας της δικτατορίας και των λοιπών υπευ-
θύνων. Αυτά ήσαν τα προβλήματα, τα
οποία είχαμε εντοπίσει. Και με βάση την
επιθυμία της τότε κυβερνήσεως, να παρα-
λάβει πάση θυσία τα υποβρύχια αυτά, πα-
ρελήφθησαν τα υποβρύχια, χωρίς την
απο κατάσταση των προβλημάτων. Τα προ-
βλήματα αυτά ουσιαστικά ήταν, πρώτον,
σοβαρότατα προβλήματα στις μπαταρίες
και στα καλώδια. Πήρε φωτιά το υποβρύ-
χιο από τα καλώδια. Σοβαρότατα προβλή-
ματα στο σύστημα διευθύνσεως βολής
τορπιλών και στις τορπίλες. Επανειλημμέ-
νες βολές στη Γερμανία, ήταν όλες ανεπι-
τυχείς. Βέβαια, συνέχισαν οι ανεπιτυχείς
βολές και στην Ελλάδα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Με τι αιτιολογικό
επεβλήθησαν αυτές οι ποινές;

ΜΑΡΤΥΣ: Διότι δεν εκτελέσαμε διαταγές
της Υπηρεσίας.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στο συγκεκρι-
μένο θέμα αναφέρθηκαν;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Μα, για αυτό δεν εί-

χατε πάει επίσημα;
ΜΑΡΤΥΣ: Είχαμε πάει να παραλάβουμε τα

υποβρύχια αυτά, αλλά είχε την ευθύνη ο
κυβερνήτης και το επιτελείο του να παρα-
λάβει. Ουσιαστικά παρελήφθη ένα σκά-
φος, το οποίο μπορούσε να αναδύεται και
να καταδύεται με περιορισμένες δυνατότη-
τες και τίποτε άλλο. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Συ-

νεχίστε, κύριε μάρτυς.
ΜΑΡΤΥΣ: Στη συνέχεια από το 1971, που

επέστρεψε το υποβρύχιο, μέχρι το 1973
ήταν μία περίοδος, όπου ήταν συνεχείς οι
προσπάθειες να αποκαταστήσουν τις ανω-
μαλίες και να το φέρουν σε κάποια
επιχειρη σιακή αποδοτικότητα. Πράγματι,
στα διακά το έφεραν και επετεύχθη η δυνα-
τότητα το υποβρύχιο αυτό να ρίχνει με
καλό ποσοστό επιτυχίας τις τορπίλες τύ -
που μάρκα 37, που αναφέρατε, κύριε Πρό-
εδρε, οι οποίες όμως είναι τορπίλες
ε ναντίον υποβρυχίων. Και δευτερευόντως,
και εναντίον αντιτορπιλικών από μικρές
αποστάσεις όμως. Ο τύπος της τορπίλης
«SST4» δεν δοκιμάστηκε. Ή όταν δοκιμά-
στηκε, ήταν αποτυχημένες οι εκπαιδευτι-
κές βολές. Η πρώτη επιτυχημένη βολή που
έγινε, ήταν στις 18 Ιουλίου από το υποβρύ-
χιο «Νηρεύς» που ήμουν εγώ. Και για αυτό
εντυπωσιασθήκαμε τόσο πολύ, διότι δεν το
περιμέναμε. Πέτυχε. Αύξησε σε μεγάλο
βαθμό την εμπιστοσύνη μας προς το όπλο
αυτό. Εφόσον το σύστημα λειτούργησε με
την δοκιμασμένη αυτή βολή, ήταν δυνατό
το υποβρύχιο αυτό, φθάνοντας στην πε-
ριοχή περιπολίας, από μεγάλες αποστά-
σεις, χωρίς να διακινδυνεύει, να προσβάλει
τα αντιτορπιλικά. Δύο υποβρύχια με τέτοια
όπλα στην περιοχή, με έναν αριθμό τορπι-
λών έξι έως οκτώ, με τορπίλες τέτοιες,
μπο ρού σαν να αντιμετωπίσουν τα τρία
α ντι τορπιλικά τα τουρκικά και να τα βυ-
θίσουν. Η εξουδετέρωση αυτών των
αντι τορπιλικών σήμαινε για τους Τούρκους
ότι έχαναν τον έλεγχο της θάλασσας και
δεν θα μπορούσαν πλέον να κάνουν ουδε-
μία μεταφορά, είτε στρατευμάτων, είτε πυ-
ρομαχικών, είτε καυσίμων, είτε αρμάτων,
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στο νησί και επομένως, ουσιαστικά, επεβά-
λετο ένας ναυτικός αποκλεισμός των βο-
ρείων ακτών της νήσου Κύπρου. Αυτή θα
ήταν η συμβολή των υποβρυχίων, αν επε-
τυγχάνετο η άφιξη και η δράση τους. Θα
ήθελα με την ευκαιρία αυτή, να μου επιτρέ-
ψετε, να κάνω δύο σχόλια στο θέμα της
ανακλήσεως του υποβρυχίου. Η ανάκληση
έγινε την Κυριακή το μεσημέρι στις 2.00΄ η
ώρα, στις 21 του μηνός, και μας δημιουρ-
γήθηκε το ερώτημα, γιατί, ποίος ο λόγος.
Έχοντας υπ’όψιν μου τώρα το αποτέλεσμα
της κρίσεως εκείνης, προσπάθησα να εκτι-
μήσω επιχειρησιακούς λόγους, για τους
οποίους έγινε αυτή η ανάκληση. Ένας
λόγος μπορώ να πω ότι ήταν: H ηγεσία τότε
αντιμετώπιζε απειλή στο Αιγαίο. Εφόσον
υπήρχε τέτοια απειλή, τα υποβρύχια εκτι-
μήθηκε ότι έ πρεπε να πραστατεύσουν τον
ελλαδικό χώρο, τα νησιά πρωτευόντως. Και
έτσι ανακλήθηκαν. Αν αυτός ο λόγος όμως
ίσχυε, κατά τη γνώμη μου, δεν ευσταθεί.
Διότι η ανάκληση και η εν συνεχεία τοπο-
θέτηση των υποβρυχίων στο στενό Κρήτης-
Κάσου, στο νότιο μέρος της Ελλάδος, δεν
εξυπηρετούσε καμία επιχειρησιακή απαί-
τηση σε θέση κάποιας διατάξεως μάχης, για
να αντιμετωπίσουμε κάποια εχθρική ενέρ-
γεια ενδεχόμενη των Τούρκων, είτε στη
Λέσβο, είτε στη Χίο, είτε στη Λήμνο, ή
ακόμα και Ρόδο. Ήμασταν μακριά. Άρα δεν
αποσύρθηκαν τα υποβρύχια διότι υπήρχε
απειλή στο Αιγαίο. Πλέον αυτού, μία εκδή-
λωση απειλής στο Αιγαίο, νομίζω, για τους
Τούρκους θα ήταν ένα δεύτερο μέτωπο,
όπου όμως στο δεύτερο μέτωπο θα υπήρχε
η αεροπορία ζωντανή, η δική μας, θα υπήρ-
χαν ναυτικές δυνάμεις εξ ίσου αριθμού και
επομένως δεν είχαν εξασφαλισμένο κανένα
θετικό αποτέλεσμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ποιοι δεν είχαν εξασφαλισμένο θετικό απο-
τέλεσμα;

ΜΑΡΤΥΣ: Οι Τούρκοι. Αυτό οι Τούρκοι το
είχαν εξασφαλισμένο στην Κύπρο, διότι
είχαν υπεροχή αέρος, είχαν υπεροχή στη
θάλασσα και στις αποστάσεις. Στο Αιγαίο

δεν το είχαν αυτό και θα ηναγκάζοντο να
αντιμετωπίσουν την αντίδραση τη δική μας.
Επομένως, εκτιμώ ότι η ανάκληση των
υποβρυχίων για να καλύψει ανάγκες αμύ-
νης στο Αιγαίο, δεν πρέπει να υπήρξε.
Άλλος λόγος που μπορεί να έκανε τους αρ-
μοδίους να ανακαλέσουν τα υποβρύχια,
είναι ότι δεν ήθελαν να εμπλέξουν ελληνι-
κές πολεμικές μονάδες και να γενικεύσουν
έναν πόλεμο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
Ίσως υπήρχε κάποιος δισταγμός. Στο ση-
μείο, όμως, αυτό μπορώ να αναφέρω ότι οι
Τούρκοι πέτυχαν να δημιουργήσουν μια
εστία πολέμου με τοπικό χαρακτήρα. Δη-
λαδή, γινόταν πόλεμος στην Κύπρο μεταξύ
Τούρκων και Ελλήνων, αλλά δεν γινόταν
πό λεμος στο Αιγαίο μεταξύ Τούρκων και
Ελλήνων. Ο πόλεμος ήταν τοπικός. Είχαν
εγκαθιδρύσει μια αποκλειστική ζώνη, «ex-
clusive zone», όπως λέγεται στην τακτική.
Νομίζω, δεν είμαι βέβαιος, η ζώνη αυτή
ήταν περίπου 100 μιλίων γύρω από την
Κύπρο, όπου είχαν προειδοποιήσει ότι κάθε
μονάδα που θα έμπαινε εκεί, θα προσεβά-
λετο. Επομένως, για μας ήταν ευκαιρία να
εκμεταλλευθούμε τον τοπικό χαρακτήρα
του πολέμου, να στείλουμε μονάδες μας
εκεί, «Φάντομς» ή υποβρύχια, να εμπλα-
κούν χωρίς να υπάρχει η ανάγκη γενικεύ-
σεως. Ένας τρίτος λόγος, ο οποίος θα
μπορούσα να πω ότι επέβαλε την ανά-
κληση των υποβρυχίων, είναι ότι ήταν ανε-
πιθύμητη η δράση των υποβρυχίων στην
Κύπρο, για λόγους τους οποίους πρέπει να
ξέρουν οι αποφασίσαντες. Μόνο για αυτούς
τους λόγους εκτιμώ ότι ήταν πιθανή η ανά-
κληση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε μάρτυς, με διευκολύνατε, γιατί αυτές
ήταν οι ερωτήσεις που ήθελα να υποβάλω.
Αλλά μας είπατε για τους αρμόδιους παρά-
γοντες, οι οποίοι αποφάσισαν την ανά-
κληση των υποβρυχίων. Θα ήθελα να μας
πείτε τι εννοείτε. Ποιοι ήταν οι αρμόδιοι
που σας έστειλαν τα σήματα;

ΜΑΡΤΥΣ: Το υποβρύχιο, κύριε Πρόεδρε,
είναι όπλο στρατηγικό στα μέτρα των Ναυ-
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τικών Ελλάδας και Τουρκίας. Είναι σε θέση
να εμφανισθεί αιφνίδια σε περιοχές, που
ελέγχονται και από τον εχθρό και να δράσει
καταστρεπτικά. Αν ένα υποβρύχιο βυθίσει
δύο, τρία, τέσσερα τουρκικά αντιτορπιλικά,
οι Τούρκοι δεν έχουν δυνατότητα ανανέω-
σης των αντιτορπιλικών. Επομένως, η πλά-
στιγγα συγκρίσεως των δυνάμεων είναι
υπέρ της Ελλάδος, ή υπέρ του κράτους,
που είχε το υποβρύχιο και έδρασε. Επομέ-
νως, η χρησιμοποίηση του υποβρυχίου και
η εντολή δράσεως πρέπει να είναι από
υψηλά κλιμάκια. Τα υψηλά κλιμάκια δεν
είναι μόνο ο Αρχηγός του Ναυτικού, δεν
ήταν τότε. Πρέπει να ήταν όλη η στρατιω-
τική ηγεσία, η οποία έπαιρνε τότε τις απο-
φάσεις, όποιοι και αν ήταν αυτοί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δη-
λαδή ποιοι;

ΜΑΡΤΥΣ: Υποθέτω ο στρατηγός Μπονά-
νος, που ήταν ο Α/ΓΕΕΘΑ, ο Αραπάκης και
ο Γκιζίκης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μά λιστα. Αυτοί οι τρεις πρέπει να ήταν που
αποφάσισαν τα σήματα ανακλήσεως, που
αποφάσιζαν δηλαδή.

ΜΑΡΤΥΣ: Από ό,τι γνωρίζω από εφημερίδες,
από δημοσιεύματα, η ανάκληση του υπο-
βρυχίου έγινε κατόπιν συζητήσεως μεταξύ
στρατηγού Μπονάνου και ναυάρχου Αρα-
πάκη σε κάποιο συμβούλιο, που είχε γίνει την
Κυριακή το μεσημέρι, στις 21 του μηνός.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μάλιστα. Συμβούλιο στο οποίο μετείχαν
και οι άλλοι, πλην των Μπονάνου και Αρα-
πάκη;

ΜΑΡΤΥΣ: Είχα διαβάσει ότι ήταν και
άλλοι. Ο στρατηγός Γαλατσάνος και ο πτέ-
ραρχος Παπανικολάου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Για
τον Ιωαννίδη;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Και ο ταξίαρχος Ιωαν-
νίδης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
οποίος ήταν ιθύνων νους τότε;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Ήταν ο «Σιδηρούς Καγκελάριος», όπως
τον λένε.

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν ο κινών τα νήματα της κα-
ταστάσεως εκείνης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μάλιστα. Τώρα, μήπως θα μπορούσατε να
μας πείτε, εάν θέλετε, η δύναμη του τουρ-
κικού στόλου σε υποβρύχια πόση ήταν
τότε; Πόσα και τι υποβρύχια ήταν;

ΜΑΡΤΥΣ: Τα τουρκικά υποβρύχια ήταν σε
αριθμό 14 έναντι επτά δικών μας. Από τα 14
αυτά πέντε ήταν παλαιού τύπου, όλα αμε-
ρικάνικα –όλα τα υποβρύχια των Τούρκων
ήταν αμερικάνικα– του Δευτέρου Παγκο-
σμίου Πολέμου κατασκευή. Τα πέντε από
αυτά ήταν παλαιού τύπου, τον οποίο τύπο
εμείς είχαμε παροπλίσει ήδη. Επομένως, οι
δυνατότητες ήταν περιορισμένες και δεν
αναμέναμε τα πέντε αυτά να έβγαιναν έξω
να πολεμήσουν. Άρα έμενε ένας αριθμός
εννέα υποβρυχίων. Από τα εννέα υποβρύ-
χια εκτιμώ ότι ένας αριθμός ένα έως δύο
έπρεπε να ήταν σε περιοδική επισκευή. Ε -
πομένως, παραμένει ένας αριθμός επτά
υποβρυχίων, που αποτελούσαν και τη ζων-
τανή απειλή για το ελληνικό Ναυτικό και
τις γραμμές επικοινωνιών, ανεφοδιασμού.
Από τα επτά αυτά υποβρύχια –από πληρο-
φορίες που είχαμε την περίοδο εκείνη– δύο
ήταν στην περιοχή Κύπρου, δύο ήταν στην
περιοχή Ρόδου και έμεναν άλλα τρία υπο-
βρύχια, που έπρεπε να κάλυπταν κάποια
εστιακά σημεία στο Αιγαίο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ, κύριε Βασιλειάδη, έχετε τίποτε
άλλο να ερωτήσετε;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Είπατε πριν ότι
έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει για τον τρόπο
που ελήφθη η απόφαση ανακλήσεως των
υποβρυχίων. Τώρα να κατέβουμε πιο κάτω.
Τι ακούσατε από το περιβάλλον του διοικη-
τού Υποβρυχίων –του Έλληνα τώρα– και του
Αρχηγείου Ναυτικού, θάλαμος επιχειρή-
σεων; Πώς εξεδόθησαν τα δύο σήματα ανα-
κλήσεως της πορείας σας προς Κύπρο, ποιος
τα υπέγραψε, ποιος έστω και προφορικά
έδωσε εντολή; Τι ξέρετε γύρω από αυ τά;
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ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, δεν μάθαμε τί-
ποτα. Ήταν η μεγάλη απορία μας, την
οποία εκφράσαμε στον Διοικητή Υποβρυ-
χίων μόλις γυρίσαμε πίσω. Και η απάντηση
ήταν «Ό,τι ξέρετε, ξέρω». Βεβαίως τα σή-
ματα αυτά πρέπει να συνετάχθησαν από
κάποιο υπηρεσιακό όργανο κατόπιν εντο-
λής, και εν συνεχεία έγινε η αποδέσμευση
των σημάτων κατόπιν αποφάσεως Μπονά-
νου-Αραπάκη. Λεπτομέρειες πάνω σε αυτό
δεν μπόρεσα να μάθω. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ένα συμπληρω-
ματικό στοιχείο που κατά τη γνώμη μου
έχει κάποια σημασία: Μπορείτε να μας
πείτε δύο λόγια, ποιος είναι ο κανονικός
φόρτος τορπιλών των υποβρυχίων; Συγκρί-
νετέ τον με τον πραγματικό, όπως απο-
πλεύσατε εσείς. Πέστε μας τι επήρεια είχε
αυτό στις δυνατότητες, στις πραγματικές
δυνατότητες του υποβρυχίου, και γιατί τε-
λικά δεν φύγατε, με τον σωστό, τον επίση μο,
τον προβλεπόμενο από τους κανο νισμούς
φόρτο των τορπιλών των υποβρυχίων.

ΜΑΡΤΥΣ: Πριν από τις 15 Ιουλίου, πριν
από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου,
ο φόρτος που υπήρχε στα υποβρύχια ήταν
50%. Εχαρακτηρίζετο σαν φόρτος ειρήνης
σε σύνολο του αριθμού τορπιλών, που μπο-
ρούσε να πάρει το υποβρύχιο, 15, 100%. Ο
φόρτος ειρήνης συνήθως είναι 80% και
απομένει ένα 20% φόρτος κινητοποιήσεως,
που άγεται το υποβρύχιο σε πλήρη κατά-
σταση ετοιμότητας. Τον φόρτο ειρήνης δεν
τον είχαμε επιτύχει προ της 15ης Ιουλίου.
Την απόφαση αυτή δεν ξέρω να την ερμη-
νεύσω, για ποιους λόγους είχε ληφθεί και
διατηρήθηκε και καθ’ όλο το διάστημα της
κρίσεως πριν από τις 20 του μηνός. Αν εί-
χαμε τις τορπίλες αυτές –όλο το φόρτο
μάχης που είναι ακόμα άλλες τέσσερις τορ-
πίλες «SST4», σύνολο επτά– ήταν ένας
ισχυρός φόρτος για να αντιμετωπίσει κάθε
απειλή κατά του υποβρυχίου. Δεν ξέρω αν
σας απάντησα, κύριε βουλευτά. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Δηλαδή, αν κατά-
λαβα καλά, ο σημερινός φόρτος των υπο-
βρυχίων σε τορπίλες είναι επτά «SST4».

ΜΑΡΤΥΣ: Αν πάρουμε τον τότε φόρτο σε
αριθμό, ήταν 15 θέσεις σύνολο, που μπο-
ρούσαν να μπουν οι τορπίλες, οκτώ σε τορ-
πιλοσωλήνες και έξι σε φορεία. Δηλαδή 14
θέσεις, αλλά μια θέση μπορούσε να πάρει
και δύο τορπίλες. Για αυτό ο φόρτος ήταν
15 σύνολο. Και από τις 15, επτά ή οκτώ πρέ-
πει να ήταν «SST4».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Αυτό είναι το βα-
σικό μου ερώτημα. Δηλαδή ήσαν έτοιμες οι
«SST4» στο Ναύσταθμο; Μπορούσατε να
τις πάρετε και ήταν αμέλεια που δεν τις πή-
ρατε; Ή υπήρχαν κάποιοι λόγοι, που δεν
σας έδωσαν αυτές τις τορπίλες; Επίσης,
πείτε μας δύο λόγια για τις δυνατότητες του
υποβρυχίου «SST4» σε στόχο τούρκικο και
δυνατότητες υποβρυχίου με μάρκα «37ΙΙ»,
για να καταλάβουν εδώ οι κύριοι, αν υπάρ-
χουν διαφορές και πόσες.

ΜΑΡΤΥΣ: Οι τορπίλες υπήρχαν στην Διεύ-
θυνση Ναυτικών Όπλων στο Ναύσταθμο
Σαλαμίνος σε απόθεση. Για να παραδοθούν
στο υποβρύχιο, έπρεπε να υποστούν σειρά
ρυθμίσεων και εργασιών και, αφού υπογρά-
φοντο ορισμένα χαρτιά, παρεδίδοντο. Αυ -
τός ο χρόνος είναι σημαντικός. Για να
μπορέσουν να παραδοθούν σε όλα τα υπο-
βρύχια αυτές οι τορπίλες, χρειαζόταν χρό-
νος πέραν της μιας ημέρας. Επομένως, δεν
υπήρξε καμία πρόβλεψη από την Υπηρεσία
παρόλο που η κρίση έβαινε συνεχώς αυξα-
νόμενη. Δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη, πριν
από τις 19 του μηνός, να πάρουμε το φόρτο.
Γνωρίζω ότι υπήρχε κάποιο σήμα από τη
Διοίκηση Υποβρυχίων να παραλάβουμε
πλήρη φόρτο μάχης από τις 16 Ιουλίου, από
την επομένη του πραξικοπήματος, αλλά το
ΓΕΝ δεν ενέκρινε. Επομένως, ενώ η διοί-
κηση υποβρυχίων ήθελε να παραλάβει τορ-
πίλες, το ΓΕΝ δεν επέτρεψε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Μεταξύ 15 και 19
του μηνός; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι. Η τορπίλη «SST4» είναι μία
τορπίλη, η οποία κατευθύνεται με σύρμα.
Μέσω του σύρματος διαβιβάζονται εντολές
να στρίψει δεξιά ή αριστερά, να αυξήσει τα-
χύτητα, να κόψει ταχύτητα, και κατευθύνε-
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ται από το υποβρύχιο μέσω του «Σόναρ»
που εντόπιζε τα υδροφωνικά των αντιτορ-
πιλικών, είτε μέρα είτε νύκτα. Κατευθύνεται
πάνω στην πηγή θορύβου επειδή η τορπίλη
έχει υδρόφωνα και, όταν εντοπίσει τον θό-
ρυβο των προπελών, πάει και κτυπάει ε -
πάνω τους. Έχουν εκρηκτική γόμωση γύρω
στα 250 κιλά. Ανατινάζει όλη την πρύμνη με
αποτέλεσμα να βουλιάζει ή να εξουδετερώ-
νει κατ’ ελάχιστον το αντιτορπιλικό –μία
τορπίλη, ένα αντιτορπιλικό– από από-
σταση επιχειρησιακή μέχρι 20.000 γυάρδες,
δηλαδή 20 χιλιόμετρα περίπου.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Tα τούρκικα
αντιτορπιλικά δεν είχαν παραπλανητικά
κρόταλα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Τα κρόταλα αυτά δεν είναι απο-
τελεσματικά. Τα έχουμε δοκιμάσει και τα
δοκιμάζουμε ακόμα. Δεν είναι αποτελεσμα-
τικά. Μπορεί η τορπίλη να περάσει κάτω
από τα κρόταλα και μόλις περάσει, εντοπί-
ζει την πηγή θορύβων των ελίκων και καρ-
φώνεται πάνω. Ενώ η μάρκα «37II» είναι
τορπίλη που έχει μικρή ταχύτητα και έχει
γόμωση γύρω στα 80 κιλά, δεν θυμάμαι
ακριβώς. Αυτή η τορπίλη έχει και μικρό
χρόνο που μπορεί να ταξιδεύσει. Με υψηλή
ταχύτητα έχει γύρω στα εννέα λεπτά. Σε
αυτά τα εννέα λεπτά μπορεί να πάει μια
απόσταση μέχρι οκτώ χιλιόμετρα. Και έχει
τέτοια ταχύτητα, που ένα αντιτορπιλικό
μπορεί να πάει με μεγαλύτερη ταχύτητα και
να την ξεπεράσει. Με άλλα λόγια, αντιτορ-
πιλικό που κινείται με ταχύτητα είκοσι
πέντε κόμβων, δεν κινδυνεύει από τορπίλες
υποβρυχίων τέτοιες, από τις τύπου «37», τις
οποίες είχαν οι Τούρκοι και τα δικά μας
αμερικάνικα υποβρύχια. Εμείς, λοιπόν, που
πήγαμε στην Κύπρο είχαμε μόνο τρεις
«SST4» και επτά αμερικάνικες. Μόνο με
αιφνιδιασμό μπορούσαμε να πετύχουμε το
αντιτορπιλικό με αυτές τις τορπίλες. Αιφ-
νιδιασμός σήμαινε πως δεν έπρεπε να βγά-
ζουμε κεραίες, αλλά να πηγαίνουμε με
χαμηλή ταχύτητα και έπρεπε ακόμα έγ-
καιρα, πριν μας πιάσει ο άλλος, να βάλουμε
τις τορπίλες.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Πρόκειται για μι-
κρές, μεγάλες τορπίλες ανάλογα με την
επιθυμία σας;

ΜΑΡΤΥΣ: Βέβαια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Μία τελευταία

ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Μάλιστα. Παρακαλώ όμως να μην παρεμ-
βαίνουν άλλοι συνάδελφοι, πλην του κυ-
ρίου Βασιλειάδη που έχει το λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Κύριε μάρτυς, δεν
μας είπατε την πρακτική επιχειρησιακή
απόσταση αυτής του τύπου «37». Μας εί-
πατε για την άλλη των 20.000 γυαρδών.

ΜΑΡΤΥΣ: Η πρακτική απόσταση ήταν με-
ταξύ 3.000-5.000 γυαρδών. Το μάξιμουμ
8.000 γυάρδες η απόσταση από την οποία
συνήθως βάλλουμε, γιατί η τορπίλη αυτή
ακολουθεί την «τροχιά του σκύλου» που
λένε, πηγαίνει και κυνηγάει πάντα την πρύ-
μνη, καθώς κινείται ο στόχος. Δεν πηγαίνει
σε μέλλουσα θέση, ώστε συγκλίνοντας
στόχος και τορπίλη να προσβληθεί. Επομέ-
νως, αναλίσκει μπαταρία πηγαίνοντας προς
το στόχο και τελικά η όλη διαδρομή πρέπει
να είναι τέτοια, ώστε να προλάβει η τορ-
πίλη να βαρέσει τον στόχο. Άρα θα πρέπει
να τη ρίξουμε από μια απόσταση 4.000
γυαρδών, ώστε να πετύχει το στόχο μέχρι
τις 8.000 γυάρδες. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Είπατε ότι, όταν
πήρατε εκείνο το περίεργο σήμα του
«Πλεύσατε προς Κύπρο, εγκαταστήσατε
πολεμική περιπολία και λοιπά, αλλά όμως
να μην σας εντοπίσουν και θα σας πούμε αν
θα κάνετε πόλεμο ή όχι», αυτό είναι που
σας δημιούργησε τα προβλήματα και την
ανάγκη να πάρετε σεις αποφάσεις, οι ο -
ποίες δεν ήσαν σύμφωνες με το περιεχό-
μενο των εντολών; Σας έλεγαν στην
διαταγή αυτή ότι θα επακολουθήσει εντολή
από το ΓΕΝ για την έναρξη των επιχειρή-
σεων. Έτσι δεν είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Ακριβώς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Αναφέρατε πριν

για τα προβλήματα συνεννοήσεως των
υποβρυχίων ότι ήταν μακράν του επιχειρη-
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σιακού τους κέντρου. Για πέστε να καταλά-
βουν εδώ οι κύριοι, τι ακριβώς σημαίνει
αυτό, γιατί έχω τη γνώμη ότι έχει μεγάλη
επιχειρησιακή σημασία στην υπόθεση.

ΜΑΡΤΥΣ: Για να πάρουμε ένα σήμα από
ξηράς, από το ΓΕΝ, πρέπει να βγάλουμε
έναν ιστό έξω από το νερό. Πάνω από τον
ιστό υπάρχει μία κεραία-μαστίγιο, η οποία
παίρνει το σήμα. Το σήμα αυτό οι ιονοσφαι-
ρικές συνθήκες πολλές φορές το κάνουν
από δύσκολο ως αδύνατο να το πάρουμε,
ακόμα και μέσα στο Αιγαίο. Προβλήματα
υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Όσο απομα-
κρύνεται κανείς από το κέντρο, εξασθενίζει
το σήμα δεδομένου ότι η ισχύς των πομπών
ήταν μικρή τότε. Το σήμα αυτό μόλις και
μετά δυσκολίας το παίρναμε στην περιοχή
της Ρόδου. Το σήμα που μας είπαν εμάς
«Γυρίστε πίσω», το πήραμε με τόσους πα-
ρεφθαρμένους χαρακτήρες που –επειδή
ήταν ειδική εκπομπή υποβρυχίων, μιας και
όλα τα σήματα επαναλαμβάνονται τέσσε-
ρις φορές όταν απευθύνονται προς τα υπο-
βρύχια– κατορθώσαμε με συσχετισμό
ση μάτων να βγάλουμε το ακριβές κείμενο,
για εκείνη τη μέρα, σε εκείνη την απόσταση.
Είμαι βέβαιος ότι στην περιοχή της Κύπρου
αν βρισκόμασταν, για να πάρουμε αυτό το
σήμα, έπρεπε για πολλή ώρα να αφήσουμε
την κεραία πάνω από το νερό, που σημαίνει
αυτό με αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας
τούρκικα να υπερίπτανται για να ελέγχουν
την περιοχή, και με αντιτορπιλικά τούρκικα
που κυκλοφορούσαν στην περιοχή, θα μας
είχαν εντοπίσει οπωσδήποτε και η θέση μας
θα ήταν δυσχερής. Επομένως, το να ακο-
λουθήσουμε την εντολή «Θα αρχίσετε
εχθρο πραξίες, μόνο κατόπιν λήψεως νεω -
τέρας διαταγής» ήταν αδύνατον, και έθετε
σε υψηλό κίνδυνο το υποβρύχιο να βουλιά-
ξει αμαχητί χωρίς να βάλλει ούτε μία τορ-
πίλη. Για αυτό η απόφασή μου εκείνη τη
στιγμή ήταν τέτοια, που εδικαιολογείτο από
τις συνθήκες. Και σε ένα υποβρύχιο, όπως
και σε κάθε πλοίο, η άποψη ενός κυβερνή-
του είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί μπορεί
να επιδράσει σοβαρά και να ρυμουλ κήσει

καταστάσεις στη συνέχεια. 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Στο Νότιο Ατ-

λαντικό, τα γερμανικά υποβρύχια πώς
έπαιρναν εντολές από το Βερολίνο;

ΜΑΡΤΥΣ: Είχαν ισχυρούς πομπούς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο

κύριος Ζερβός έχει το λόγο.
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πράγ -

ματι η κατάθεση του μάρτυρος υπήρξε
πολύ πλήρης. Εγώ μόνο μία ερώτηση θα
κάνω σχετικά με την προέλευση του σήμα-
τος. Δηλαδή το «Από» στα σήματα αυτά
ήταν «Γενικό Επιτελείο Ναυτικού»;

ΜΑΡΤΥΣ: «Από Αρχηγείο Ναυτικού.»
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Αν δεν απατώμαι, ο

επιχειρησιακός έλεγχος των υποβρυχίων
αφήνεται στον διοικητή υποβρυχίων, ο ο -
ποίος παραμένει στο θάλαμο επιχειρήσεων
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Είναι
έτσι ή όχι;

ΜΑΡΤΥΣ: Τότε δεν ήταν, κύριε βουλευτά.
Τότε ίσχυε ο επιχειρησιακός έλεγχος μόνο
από το Αρχηγείο Ναυτικού. Δεν αφήνετο σε
κατώτερη σκάλα. Τώρα είναι από τη διοί-
κηση υποβρυχίων. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Επομένως, το «Διοι-
κητής» ήταν απλώς προς κοινοποίηση;

ΜΑΡΤΥΣ: Προς κοινοποίηση.
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Ήδη κάλυψε το σο-

βαρότερο θέμα της προελεύσεως, του εκ-
δότου των σημάτων, που βέβαια δεν έχει
διευκρινιστεί ποιος πράγματι έδωσε. Βε-
βαίως, εξεφράσθησαν απόψεις από τον
κύριο μάρτυρα αλλά δεν υπάρχει βεβαι-
ότητα. Αυτά θα μας τα βεβαιώσει μόνο ο
κύριος Αραπάκης. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν ξέρω αν θα μας τα βεβαιώσει ή αν θα
μας τα διαψεύσει. Δικαίωμά του είναι να τα
διαψεύσει ή να τα βεβαιώσει. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Θα είναι σε θέση εν
πάση περιπτώσει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Νομίζω έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Λιβα-
νός, ο κύριος Ράλλης, ο κύριος Δασκαλά-
κης, ο κύριος Κάππος, ο κύριος Δαμιανίδης
και ο κύριος Περάκης.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
θα ήθελα να πω κάτι επί του διαδικαστικού
θέματος. Αναφέρατε πέντε έως έξι συνα-
δέλφους, οι οποίοι θέλουν το λόγο. Η ώρα
είναι 2.00΄. Φοβάμαι ότι δεν θα προλά-
βουμε να εξετάσουμε άλλο μάρτυρα, εκτός
από τον κύριο πλοίαρχο. Θα πρέπει λοιπόν
να ληφθεί πρόνοια και για τους άλλους δύο
μάρτυρες, οι οποίοι αναμένουν τη σειρά
τους.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
περιμένουν ώρα. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Θα πρέπει λοι-
πόν να διακόψουμε για δύο λεπτά με τον
κύριο Πλοίαρχο, να ορκιστούν και να φύ-
γουν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
να πάνε πότε; Ξέρετε; Επί τη ευκαιρία να
κάνω και μία ανακοίνωση για να μη δημι-
ουργηθεί παρεξήγηση. Στις 13 Νοεμβρίου
είχαμε καλέσει τον κύριο Παλαΐνη και τον
κύριο Χανιώτη. Η εισαγγελία μάς πληρο-
φορεί ότι ο κύριος Παλαΐνης –όπως πλη-
ροφορείται το όργανο– βρίσκεται από ενός
έτους στην Ελβετία και είναι αγνώστου δια-
μονής αυτή τη στιγμή, λέει το όργανο της
εισαγγελίας. Συνεπώς εγκρίνετε να τον αν-
τικαταστήσουμε;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Τους δύο μάρτυ-
ρες που δεν θα εξετάσουμε σήμερα, να τους
βάλουμε στις 13.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το
δέχεται η Επιτροπή;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ό -

χι και τους δύο. Να δούμε. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,

υπάρχει η Επιτροπή Κανονισμού της Βου-
λής στις 18.30΄. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν,
να συνεχίσει επ’ άπειρον η συνεδρίαση της
παρούσης Επιτροπής.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
ήδη έχουν ταλαιπωρηθεί οι αναμένοντες
μάρτυρες περιμένοντας πολύ ώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε μάρτυς, θα αναγκαστούμε να διακό-
ψουμε για λίγο την εξέτασή σας, για να

φέρου με τους άλλους κυρίους, οι οποίοι
ανα μένουν να ορκιστούν. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νο-
μίζω ότι οι άλλοι μάρτυρες είναι επίσης κυ -
βερ νήτες υποβρυχίων. Ίσως δεν θα χρεια στεί
πολύ ώρα. Ο ένας τουλάχιστον μπορεί να
εξεταστεί.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Διαφωνώ, κύριε
Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Διαφωνώ και εγώ, διότι ο άνθρωπος μπορεί
να πει άλλα πράγματα. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Με τη λογική
αυτή, από την ώρα που εξετάζεται ένας
μάρτυς για αντικείμενο άλφα, δεν μπο-
ρούμε να πούμε ότι δεν χρειάζεται να εξε-
ταστεί ένας άλλος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Η
εξέταση του μάρτυρος του σημερινού
υπήρξε πλήρης και φώτισε πάρα πολλές
πλευρές της υποθέσεως. Ο άλλος συνάδελ-
φός του μπορεί να μας πει τα αντίθετα, δι-
καίωμά του είναι. Κύριε πλοίαρχε, θα έχετε
την καλοσύνη να αποσυρθείτε για λίγο και
θα επανέλθετε να συνεχίσετε. Ευχαριστώ
πάρα πολύ. (Στο σημείο αυτό εξέρχεται της
Αιθούσης ο κ. Παναγιωτόπουλος). Παρα-
καλείται ο κύριος Γραμματέας να συνοδεύ-
σει στην Αίθουσα τον μάρτυρα κύριο
Ζιωτόπουλο. (Στο σημείο αυτό εισέρχεται
στην Αίθουσα ο μάρτυς κ. Ζιωτόπουλος).
Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε μάρτυς, να
μου απαντήσετε σε ορισμένα ερωτήματα
σχετικά με τα στοιχεία της ταυτότητός σας.
(Στο σημείο αυτό ο μάρτυς δίνει τα στοιχεία
της ταυτότητός του, τα οποία έχουν ως
εξής): Επώνυμο: Ζιωτόπουλος – Όνομα:
Δημήτριος – Όνομα Πατρός: Παναγιώτης
– Όνομα Μητρός: Κλεοπάτρα – Τόπος Γεν-
νήσεως: Αρτεμίσιο Αρκαδίας – Έτος Γεννή-
σεως: 1925 – Τόπος Κατοικίας: […] -
Ε πάγγελμα: Ταξίαρχος ε.α. – Θρήσκευμα:
Χριστιανός Ορθόδοξος – Όνομα Συζύγου:
Αγγελική – Το Γένος: Λεβέντη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε μάρτυς, παρακαλώ να βάλετε το χέρι
σας επί του Ιερού Ευαγγελίου και να δώ-
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σετε το νενομισμένο όρκο. Παρακαλώ,
επίσης, τους κυρίους συναδέλφους να ε -
γερ θούν. (Στο σημείο αυτό ο κύριος μάρ-
τυς δίνει τον ακόλουθο όρκο):

ΜΑΡΤΥΣ: «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού
να είπω ευσυνειδήτως την αλήθεια και μόνο
την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να
αποκρύψω τι».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Κύ -
ριε μάρτυς, έχετε υποβάλει καμία αναφορά
στο ΑΕΔ ή κάνατε καμία κατάθεση;

ΜΑΡΤΥΣ: Μία έκθεση έχω υποβάλει τον
Ιούνιο του 1975, που υπηρετούσα στην Κα-
βάλα, κατόπιν διαταγής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κατάθεση δώσατε στον κύριο Μπέλκα, τον
αναθεωρητή;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Τώρα, κύριε μάρτυς, θα σας δώσει ο κύριος
Γραμματεύς το πρωτότυπο της εκθέσεώς
σας και θα παρακαλέσω να βεβαιώσετε εάν
αναγνωρίζετε την έκθεση αυτή ως δική
σας, το περιεχόμενό της αν είναι αληθές,
και αν οι υπογραφές σας είναι γνήσιες.
(Επιδεικνύεται στη συνέχεια στον μάρτυρα
η σχετική έκθεση). Την αναγνωρίζετε και
την επιβεβαιώνετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Δικιά μου είναι αλλά είναι ανυ-
πόγραφη. Δεν ξέρω γιατί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δικιά σας είναι και ανυπόγραφη. Συνεπώς
δεν μπορώ να σας ερωτήσω περαιτέρω εάν
αναφέρεσθε στο περιεχόμενό της, γιατί δεν
το ξέρετε αφού είναι ανυπόγραφη.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, είναι δικιά μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Αναγνωρίζετε το περιεχόμενό της ως αλη-
θές, δηλαδή;

ΜΑΡΤΥΣ: Ασφαλώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Κύριε Ζιωτόπουλε, δεν θα μπορέσουμε να
συνεχίσουμε την εξέτασή σας σήμερα, διότι
πέρασε η ώρα. Υπάρχει και ένας ακόμη
μάρτυρας να εξεταστεί σήμερα. Μας απα-
σχόλησε πολλή ώρα ο προηγούμενος μάρ-
τυρας, ο οποίος και δεν τελείωσε. Κατ’

ακολουθίαν θα σας παρακαλέσω, αφού
σας ζητήσουμε και συγγνώμη διότι σας κα-
θυστερήσαμε τόση ώρα, να επανέλθετε
στις 13 του μηνός, ημέρα Πέμπτη, στις
10.30΄, χωρίς νέα κλήση για να εξεταστείτε.
Μπορείτε να πηγαίνετε. (Αποχωρεί ο μάρ-
τυρας κ. Ζιωτόπουλος).

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
την ερχόμενη Πέμπτη εγώ δεν θα είμαι
παρών, διότι θα αναχωρήσουμε για την
Κωνσταντινούπολη. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Το ίδιο και εγώ, κύριε
Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτό είναι πολύ σοβαρό.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Τότε θα πρέπει να
συνεχίσουμε σήμερα και με την εξέταση
του Γαβριήλ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτή τη γνώμη έχω και εγώ. Επομένως, θα
εξετάσουμε σήμερα και τον κύριο Γαβριήλ.
Παρακαλώ τώρα τον κύριο Γραμματέα να
συνοδεύσει στην Αίθουσα τον μάρτυρα
κύριο Γαβριήλ. (Στη συνέχεια προσέρχεται
ο μάρτυρας κ. Γαβριήλ). Κύριε μάρτυς θα
παρακαλέσω να μου απαντήσετε σε ορι-
σμένα ερωτήματα σχετικά με τα στοιχεία
της ταυτότητός σας. Επώνυμο: Γαβριήλ –
Όνομα: Βασίλειος – Όνομα Πατρός: Πα-
ναγιώτης – Όνομα Μητρός: Ευαγγελία –
Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα – Έτος Γεννή-
σεως: 1939 – Τόπος Κατοικίας: […] Επάγ-
γελμα: Απόστρατος αξιωματικός του
Πολεμικού Ναυτικού. – Θρήσκευμα: Χρι-
στιανός Ορθόδοξος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με
τι βαθμό αποστρατευτήκατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Του αρχιπλοιάρχου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εί -

στε έγγαμος;
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το

όνομα της συζύγου σας ποιο είναι;
ΜΑΡΤΥΣ: Ηλιάννα, το γένος Κτώνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Θα

παρακαλέσω τώρα, κύριε μάρτυς, να θέ-
σετε την δεξιάν σας επί του Ιερού Ευαγγελί -



164 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

ου και να δώσετε τον νενομισμένον όρ κον.
Και παρακαλώ επίσης τους κυρίους συνα-
δέλφους να εγερθούν. (Στη συνέχεια ο κύ-
ριος μάρτυς δίνει τον νενομισμένον όρκον
ως εξής):

ΜΑΡΤΥΣ: «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού
να είπω ευσυνειδήτως την αλήθεια και μόνο
την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να
αποκρύψω τι».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Κύ-
ριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό να λά-
βουμε μία απόφαση. Είπαμε, επειδή οι
κύριοι Ναύαρχοι θα λείπουν, να εξετάσουμε
τον κύριο Γαβριήλ. Άρα, θα πρέπει να δια-
κόψουμε στο σημείο αυτό και να συνεχιστεί
η κατάθεση του κυρίου Παναγιωτόπουλου.
Μετά να συνεχίσουμε με τον κύριο Γαβριήλ.
Κύριε Γαβριήλ, πήραμε τα στοιχεία σας και
θα σας παρακαλέσω να περιμένετε έως
ότου τελειώσουμε με τον κύριο Παναγιω-
τόπουλο και μετά θα σας καλέσουμε να συ-
νεχίσετε.

(Στο σημείο αυτό εξέρχεται της Αιθούσης
ο μάρτυς κ. Γαβριήλ).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρό -
εδρε, να ξεκαθαρίσουμε τι ώρα να τελει-
ώσουμε γιατί έχουμε και άλλες δουλειές.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Θα
διακόψουμε γύρω στις 3.30΄. Παρακαλώ
τον κύριο Λιβανό να λάβει το λόγο, ο
οποίος και προτείνει να εξεταστεί σήμερα ο
κύριος Γαβριήλ. Παρακαλώ μία ερώτηση
μόνο.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Όχι μόνο μία ερώ-
τηση, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ω -
ραία, δύο ερωτήσεις. Ορίστε έχετε το λόγο.
Τα ξέρω, όμως, εγώ αυτά. Στις 3.30΄ που θα
τελειώσει ο κύριος Παναγιωτόπουλος, θα
μου πείτε να μην εξετάσουμε τον κύριο Γα-
βριήλ. (Στο σημείο αυτό εισέρχεται στην Αί-
θουσα ο μάρτυς κ. Παναγιωτόπουλος).
Παρακαλώ, κύριε Λιβανέ, να είσθε σύντομος.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Πρέπει να είμαι σύν-
τομος, κύριε μάρτυς, γιατί θα υπάρξει και
άλλη εξέταση. Για αυτό γρήγορα θα σας
ρωτήσω τις πρώτες δύο ερωτήσεις. Μετά,

αν θέλετε, απαντάτε στις άλλες πιο σαφώς.
Τα σήματα, τα οποία έλαβε το υποβρύχιο,
είναι κατατεθειμένα στην Επιτροπή, διότι
βεβαίως μας τα παρέδωσε το Υπουργείο
Εθνικής Αμύνης. Λείπουν, όμως, κατά σύμ-
πτωση μόνο τα δύο σήματα διαταγών επι-
στροφής των υποβρυχίων. Μήπως ξέρετε
γιατί;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν γνωρίζω. Έχω αντίγραφο
των σημάτων, κύριε βουλευτά. Τα είχα κα-
ταθέσει.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε, ο κύριος μάρτυς να μας τα κατα-
θέσει, γιατί αυτά λείπουν όπως ξέρετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Να
τα καταθέσετε, κύριε μάρτυς, και ευχαρι-
στούμε ασφαλώς γιατί μας έλειπαν αυτά.
Τώρα βέβαια μένει στην Επιτροπή να μάθει
γιατί αυτά δεν υπάρχουν.

ΜΑΡΤΥΣ: Το σήμα το πρώτο που δίδω,
αναφέρεται στην αρχική διαταγή, η οποία
μας δόθηκε από το Ναύσταθμο Σαλαμίνος,
να πλεύσουμε για να πάμε στην περιοχή
Ρόδου…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Την έχουμε αυτή.
Εκείνο που δεν έχουμε, είναι τις ανακλή-
σεις, τη μία από την άλλη, ανακλητικές.
Όλα τα σήματα αυτά τα έχουμε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Είναι ένα σήμα, το οποίο έχει
ημερομηνία 21 και ώρα προελεύσεως
13.00΄ και αναφέρει –καθ’ ον χρόνον πλέ-
αμε προς Κύπρον– «Άμα λήψει πλεύσατε
εν καταδύσει εις τομείς περιπολίας ως ακο-
λούθως: Υποβρύχιο ‘‘Νηρεύς’’ στον τομέα
‘‘Χρυσάνθεμο 1’’, υποβρύχιο ‘‘Γλαύκος’’
στον τομέα ‘‘Χρυσάνθεμο 4 και 5’’». Οι το-
μείς αυτοί ήταν ο ένας μεταξύ Κρήτης…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Τα ξέρουμε αυτά.
ΜΑΡΤΥΣ: Αυτή ήταν η πρώτη ανάκληση

υποβρυχίου. Πλέαμε προς Κύπρο και μας
έδωσαν εντολή «Πάρτε άλλους τομείς». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
τη δεύτερη, παρακαλώ.

ΜΑΡΤΥΣ: Και η άλλη είναι ημερομηνία 23,
ώρα 14.00΄.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τι
λέει; Διαβάστε μας, παρακαλώ.
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ΜΑΡΤΥΣ: Είναι από Αρχηγείο Ναυτικού
προς τα υποβρύχια «Γλαύκος» και «Νη-
ρεύς» με κοινοποίηση: το Αρχηγείο Στόλου,
353 Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικής Συνερ-
γασίας και το υποβρύχιο «Τρίτων» που
ήταν εκεί κοντά. Λέει: «Άμα λήψει πλεύσα -
τε εν καταδύσει υπό πολεμικάς συνθήκας
και αναλάβατε περιπολίας ως ακο λούθως:
Υποβρύχιο “Γλαύκος”, τομεύς “Χρυσάν-
θεμο 3”, νοτίως Ρόδου, υποβρύχιο “Νηρεύς”
τομεύς “Χρυσάνθεμο 2”, μεταξύ Ρόδου-
Καρπάθου».

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Ώρα λήψεως;
ΜΑΡΤΥΣ: Στις 23 Ιουλίου και ώρα 14.00΄.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Η δεύτερη ερώτησή

μου, κύριε μάρτυς, είναι σχετικά με το επει-
σόδιο της Γερμανίας, το οποίο ακολούθη-
σαν και ορισμένες ποινές, όσον αφορά την
παραλαβή των υποβρυχίων, τα οποία από
ό,τι καταλάβαμε –και οι ειδικότεροι τα κα-
τάλαβαν περισσότερο από εμάς– ήταν
ελαττωματικά. Αυτή η παραλαβή, αυτή η
παραγγελία, όλα, έγιναν από ποια κυβέρ-
νηση;

ΜΑΡΤΥΣ: Η παραγγελία των υποβρυχίων
έγινε από την κυβέρνηση της δικτατορίας.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Υπαινίσσεσθε, λοι-
πόν, ότι αυτά έπρεπε να τα πάρετε, καλά
και σώνει, και για αυτό τιμωρηθήκατε, διότι
ήθελε η δικτατορία να εξοπλίσει τη χώρα ή
υπήρχαν συμφέροντα ύποπτα οικονομικά;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω
αυτό το σημείο.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Θα μπορούσε να
είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Να μου επιτρέψετε να κάνω μια
απάντηση ως εξής: Ήταν ισχυρή απαίτηση
στο Πολεμικό Ναυτικό η ανανέωση. Εξετά-
σθηκαν πολλοί τύποι υποβρυχίων. Επελέγη
αυτός, ο οποίος είχε τα καλύτερα επιχειρη-
σιακά χαρακτηριστικά. Αλλά είχε ένα
αδύνα το σημείο: το ότι για πρώτη φορά κα -
τασκευάζετο και όλα τα συστήματα μπαί-
ναν για πρώτη φορά, σαν μέγεθος, σαν
μπαταρίες, σαν τορπίλες, σαν σύστημα.
Πλην όμως, ήταν θέμα μιας παραλαβής συ-
νεπούς. Ο ρόλος μας που πήγαμε στη

Γερμα νία ήταν εντολή του Αρχηγείου Ναυ -
τι κού προς τον κυβερνήτη του υποβρυχίου,
τον τότε Πλωτάρχη Πετρόπουλο –ύπαρχος
ήμουν εγώ– να παραλάβουμε το υποβρύχιο
υπό τις προδιαγραφές συμβολαίου μεταξύ
ελληνικού κράτους και γερμανικής εται-
ρείας. Εκεί κάναμε παραλαβή λεπτομερή,
απαιτώντας από τους Γερμανούς να μας
παραδώσουν αυτά και να τηρούνται οι προ-
διαγραφές…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Εκάνατε, όμως, βο -
λές και είδατε ότι υπήρχαν αστοχίες συνεχείς.
Άρα, δεν ήταν σύμφωνα με τις προ δια -
γραφές.

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Γιατί τα παραλά-

βατε, λοιπόν; Ποιος σας επίεσε να τα πα-
ραλάβετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Εμείς υποβάλαμε αναφορές,
αναφέροντας όλες τις παρατηρήσεις και
όλα όσα έπρεπε να γίνουν. Σε απάντηση
αυτής της αναφοράς, μας εδόθη διαταγή
«Παραλάβετέ τα».

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Από ποιον;
ΜΑΡΤΥΣ: Από το Αρχηγείο Ναυτικού τότε,

μέσω του διοικητού του Ναυτικού Κλιμα-
κίου στο Κίελο που ήμασταν. Η εντολή
αυτή δεν ήταν της μορφής «Παραλάβατε
τα υποβρύχια» αλλά «Υποβάλετε πρό-
γραμμα ενεργοποίησης μικρής διάρκειας».
Είπαμε εμείς ότι δεν μπορούμε να παραλά-
βουμε ένα υποβρύχιο ενεργοποιημένο σε
τόσο μικρό χρόνο, θέλουμε μεγάλο. Και δε-
δομένου ότι υπάρχουν αυτές οι παρατηρή-
σεις, που καθιστούν το υποβρύχιο άχρη στο…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Παρά ταύτα επα-
νήλθαν και σας είπαν να τα παραλάβετε
έτσι.

ΜΑΡΤΥΣ: «Να μας φτιάξετε πρόγραμμα».
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Πού το αποδίδετε

αυτό;
ΜΑΡΤΥΣ: Υπάρχουν πολλές ερμηνείες,

κύριε βουλευτά. Μία ερμηνεία που αθώα
θα μπορούσε να εκτιμήσει ο κόσμος και
διεδίδετο, ήταν ότι η δικτατορία τότε επεί-
γετο να παραλάβει τα υποβρύχια μη τυχόν
και δεν τα παραδώσει η Γερμανία. Η άλλη
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ήταν ότι η απαίτηση να γίνουν όλα αυτά,
δημιούργησε προβλήματα και στη γερμα-
νική εταιρεία. Επομένως, αυτά τα προβλή-
ματα ενδεχομένως αντανακλούσαν...

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν υπήρχε, λοιπόν,
κίνδυνος άλλου είδους; Είπατε το ένα ήταν
αθώο. Ένοχο τίποτε υπήρχε;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μπορώ να ξέρω.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μπαίνω σε θέμα ου-

σίας τώρα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Μου επιτρέπετε, κύριε Λιβανέ; Ποιος ήταν
Αρχηγός του ΓΕΝ τότε;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Ναύαρχος Μαργαρίτης.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Είπατε, κύριε μάρ-

τυς –από ό,τι τουλάχιστον καταλάβαμε από
τις ερωτήσεις και τις πράγματι ενδιαφέ-
ρουσες περιγραφές των τορπιλών– ότι
αυτά πρέπει να ήσαν φοβερά όπλα, δηλαδή
δεν ξέφευγαν από τον στόχο. Εφόσον είχε
αποφασίσει το Ναυτικό μας να κτυπήσει
τους αντιπάλους, δεν μπορούσε να γίνει
κατ’ ουσίαν απόβαση, διότι αυτό μας ενδια-
φέρει εμάς, έτσι; Αν δεν είχαν γίνει οι
ανακλή σεις αυτές. Γιατί φαντάζομαι ότι
βρισκόσαστε εκεί πριν από την απόβαση, ή
πήγατε εκεί αφού έγινε η απόβαση…

ΜΑΡΤΥΣ: Η απόβαση έγινε το Σάββατο το
πρωί 20 του μηνός και εμείς διαταχθήκαμε
το μεσημέρι να πλεύσουμε στην περιοχή
αποβάσεως.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Άρα αν πηγαίνατε,
δεν θα κάνατε τίποτα.

ΜΑΡΤΥΣ: Στο σημείο αυτό έχω την εξής
άποψη, κύριε βουλευτά. Αν συνεχίζαμε τον
πλου και πηγαίναμε στην Κύπρο, θα φθά-
ναμε περίπου τη Δευτέρα το απόγευμα, που
είχε ήδη λάβει χώρα το δεύτερο κύμα της
αποβάσεως. Και το απόγευμα έγινε και η
κατάπαυση του πυρός. Έστω και αν φθά-
ναμε καθυστερημένα, οι Τούρκοι το μόνο
που είχαν πετύχει ήταν να κερδίσουν μία
μάχη. Το στράτευμα αυτό που είχαν αποβι-
βάσει σαν δεύτερο κύμα, ήταν περιορισμέ-
νου μεγέθους και δεν ήταν ικανό να κάνει
παρατεταμένο πόλεμο. Θα του έλειπαν ενι-
σχύσεις, θα του έλειπε ανεφοδιασμός σε

υλικά, σε πολεμοφόδια, σε καύσιμα, η μάζα
των οποίων, για να καλύψει τον όγκο αυτό,
έπρεπε να μεταφερθεί μέσω θαλάσσης. Αν
τα υποβρύχια κατέφθαναν έστω και το
απόγευμα, θα βύθιζαν τα τρία τούρκικα αν-
τιτορπιλικά που ήταν εκεί, θα εγκαθιστού-
σαν κυριαρχία στη θάλασσα εκεί και θα
έκαναν τους Τούρκους να σκέπτονται ότι
δεν μπορούν να στείλουν ενισχύσεις, είτε σε
στρατιώτες, είτε σε βαρύ υλικό. Γιατί η κα-
τάληψη της Κύπρου δεν έγινε με το δεύτερο
κύμα στις 22 του μηνός, αλλά έγινε με την
αθρόα μεταφορά στρατευμάτων, παρά την
κατάπαυση του πυρός, ώστε με τον ΑΤΤΙΛΑ
ΙΙ είχαν μεταφερθεί…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μια στιγμή. Επομέ-
νως, μιλάτε για περίοδο μετά την πτώση
της δικτατορίας;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, μιλάω ακόμη για την πε-
ρίοδο μεταξύ 22 και 23 του μηνός, γιατί και
στις 23 του μηνός συνέχιζαν να φέρνουν
εφόδια. Και θέλω να πω, κύριε βουλευτά,
ότι κατά την γνώμη μου θα εξεφυλίζετο η
ένταση του αγώνα των Τούρκων. Και αν
διατηρείτο και δεν γινόταν η συμφωνία για
κατάπαυση, χωρίς να θέλω να παρουσιάσω
φιλοπολεμική διάθεση, κάναμε κάποιο πό-
λεμο στον οποίο τις δύο πρώτες μάχες τις
χάσαμε. Μπορούσαμε, όμως, τις επόμενες
δύο κρίσιμες ημέρες να καταφέρουμε
πλήγμα στους Τούρκους. Έστω την πρώτη
μέρα που έφθαναν εκεί τα υποβρύχια, αν
τους βυθίζαμε τα αντιτορπιλικά, τότε οι
Τούρκοι θα δέχονταν κατάπαυση του
πυρός με δυσμενείς όρους, γιατί θα έπρεπε
να σκεφθούν την επιβίωση των στρατευμά-
των τους. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Είπατε, όμως επί-
σης, ότι το «subnote», το οποίο είχε σταλεί,
είχε γίνει γνωστό σε ολόκληρο το ΝΑΤΟ,
άρα και στους Τούρκους, άρα και σε άλ-
λους συμμάχους, τους οποίους δεν χρειάζε-
ται να κατονομάσουμε αυτή τη στιγμή.
Επομένως μία τέτοια ενέργεια ήταν ήδη
γνωστή και επομένως οι Τούρκοι είχαν ήδη,
όπως γνωρίζουμε από τις εφημερίδες και
από ορισμένες καταθέσεις, αρχίσει τις πιέ-
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σεις προς την Αμερική και συγκεκριμένα
τον Σίσκο, τον οποίο δεν δέχονταν και
λοιπά. (Στο σημείο αυτό τελειώνει ο χρόνος
ο καθορισμένος για την υποβολή ερωτή-
σεων εκ μέρους του κύριου βουλευτή).
Κύριε Πρόεδρε, με τις απαντήσεις που είναι
εκτεταμένες, και με τα σήματα δεν μπορεί
να ληφθεί υπ’ όψιν ο χρόνος. Πρέπει να λη-
φθούν υπ’ όψιν οι ερωτήσεις, και έχω άλλες
δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δη-
λαδή, κύριε Λιβανέ, οι απαντήσεις δεν
μπαίνουν στο χρόνο; Τι είναι αυτό που μου
λέτε τώρα;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Να μην ρωτάμε
τότε, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Να
ρωτάμε, αλλά να έχουμε υπ’ όψιν μας ότι
υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Έχω δύο πολύ ση-
μαντικές ερωτήσεις, που δεν έχω κάνει και
που δεν έχει κάνει κανένας συνάδελφος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν λέμε για τη σημασία των ερωτήσεων.
Αφήστε να το κρίνουν οι άλλοι συνάδελφοι
αυτό.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Τότε να κόψω ερω-
τήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν κόβω ερωτήσεις. Δεν μπορώ να κόψω
ερωτήσεις. Τι θα γίνω εγώ;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Λοιπόν, θέλω να σας
ρωτήσω, κύριε μάρτυς: Από την ώρα που
ήταν ενήμερες πλέον οι δυνάμεις οι τουρ-
κικές, από την ώρα που ήταν ενήμερες οι
δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ήταν πολύ φυσικό να
θεωρήσουμε ότι ήταν φυσικό να ασκηθούν
πιέσεις προς την Ελλάδα. Γιατί αυτό το
φαινό μενο σε άλλους συλλογισμούς τους
οποίους κάνατε –δηλαδή, πρώτον, ότι
εκινδύ νευε η χώρα και ήρθαν εδώ να υπε-
ρασπιστούν, αλλά δεν είχαν τοποθετηθεί
σωστά, δεύτερον, τρίτον, και άλλους συλ-
λογισμούς τους οποίους κάνατε– δεν τον
βάζετε κι αυτόν μέσα; Δεν υπάρχει αυτός ο
συλλογισμός;

ΜΑΡΤΥΣ: Έδωσα την ερμηνεία με στρα-

τιωτικά και επιχειρησιακά κριτήρια. Αν
ασκήθηκαν πιέσεις, αυτά τα ξέρουμε εκ των
υστέρων, από αφηγήσεις.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Εφόσον παίρνει δια-
ταγή ένα πολεμικό μας, ένα αεροπλάνο, να
πάει μέχρι και τα χωρικά ύδατα ή τον εναέ-
ριο χώρο το δικό μας, βεβαίως μπορεί να
διατάξει, τουλάχιστον αυτά γνωρίζω εγώ,
το Επιτελείο του Ναυτικού. Από κει και
έπειτα δεν είναι δουλειά ενδεχομένως του
ΓΕΕΘΑ, δηλαδή του Μπονάνου ή του Γκι-
ζίκη; Γιατί, ως γνωστόν, υπήρχε προέκταση
των δικαιοδοσιών του. Μπορούσε δηλαδή
ο Αρχηγός του Ναυτικού να διατάξει πό-
λεμο;

ΜΑΡΤΥΣ: Τα υποβρύχια και γενικά όλα τα
πλοία του Πολεμικού Ναυτικού παίρνουν
εντολές μόνο από τον Αρχηγό του Ναυτι-
κού. Αυτά προβλέπει και η νομοθεσία και
οι κανονισμοί.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Και έξω από τα χω-
ρικά ύδατα;

ΜΑΡΤΥΣ: Παντού, σε όλο τον κόσμο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Και για πόλεμο; 
ΜΑΡΤΥΣ: Αν η εντολή φύγει από έναν

Αρχη γό του Ναυτικού, ο οποίος θέλει να
δράσει κατά παράβαση άλλων εντολών,
μπο ρούν να μεταδοθούν αυτές οι εντολές.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Τότε πώς εξηγείτε
την εντύπωση που έχει δημιουργηθεί, του-
λάχιστον σε εμένα, αλλά φαντάζομαι και
στον ελληνικό λαό, ότι ο μεν Ιωαννίδης και
ο Μπονάνος λένε ότι «Εμείς διατάξαμε να
πάνε υποβρύχια, αλλά κάποιοι άλλοι» –
και υπονοούν βεβαίως τον Αραπάκη και
τον Παπανικολάου– «πρόδωσαν και διέτα-
ξαν ο μεν, να γυρίσουν πίσω τα υποβρύχια,
ο δε να μην απογειωθούν τα αε ροσκάφη»;
Εσείς είπατε στον κύριο Πρόεδρο, όταν
σας ρώτησε ότι είναι συλλήβδην υπεύθυ-
νοι οι πέντε αυτοί ηγέτες. Ερωτώ, λοιπόν,
γιατί είναι συνυπεύθυνοι Μπονάνος, Γκι-
ζίκης, Ιωαννίδης, Αραπάκης, Παπανικο-
λάου, και δεν λέμε, αφού οι άνθρωποι
έκαναν καλά τη δουλειά τους οι τρεις πρώ-
τοι, προδότες είναι οι δεύτεροι; Γιατί δεν
το ξεχωρίσατε;
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ΜΑΡΤΥΣ: Ουδέποτε ο Ιωαννίδης διέταξε
υποβρύχια να πάνε κάτω.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Διέταξε ο Μπονά-
νος.

ΜΑΡΤΥΣ: Διέταξε μόνο ο κύριος Αραπά-
κης, σαν Αρχηγός του Ναυτικού. Το σήμα
έφερε τίτλο «Από Αρχηγείο Ναυτικού» με
κείμενο «Να πάνε και να γυρίσουν».

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Εδώ όμως λέμε ότι
οι δύο αυτές ομάδες έχουν διαχωρίσει τις
ευθύνες τους. Δεν το ξέρετε αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Επομένως, ποιοι

από τους δύο θέλανε να πάνε και να πολε-
μήσουν τα υποβρύχια και ποιοι είναι αυτοί
που, παρά τη θέληση των πρώτων, εξέδω-
σαν νέες διαταγές;

ΜΑΡΤΥΣ: Προφανώς είναι ο Ναύαρχος
Αραπάκης μαζί με τον Μπονάνο –όπως
γνωρίζω από εφημερίδες– οι οποίοι, ενώ
αρχικά διέταξαν να πάνε τα υποβρύχια, εν
συνεχεία συνεφώνησαν να επιστρέψουν
αυτά.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Άρα, δεν συνεφώ-
νησε ο Μπονάνος, όπως είπατε πριν. Είπατε
ότι συνεφώνησε Αραπάκης – Μπονάνος.
Εδώ φθάνουμε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε
διαφωνία Αραπάκη – Μπονάνου. Ο μεν
ένας διέτασσε, ο δε δεύτερος ακύρωνε τη
διαταγή.

ΜΑΡΤΥΣ: Αναφέρομαι σε γνώσεις που
απεκόμισα από τις εφημερίδες ή δημοσιεύ-
ματα ή βιβλία. Η πρώτη απόφαση να πάνε
τα υποβρύχια ήταν απόφαση, που ελήφθη
σχεδόν από όλους. Δεν γνωρίζω από ποι-
ους. Όταν όμως ανεκλήθησαν, αυτή η από-
φαση έγινε μετά από σύμφωνο γνώμη
Μπονάνου – Αραπάκη.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Αποκλείεται να ήταν
διαταγή του Μπονάνου μόνο;

ΜΑΡΤΥΣ: Το αποκλείω. Διότι δεν είχε πρό-
σβαση στα υπηρεσιακά κυκλώματα, για να
εκδώσουν τέτοιο σήμα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Μπορεί να ήταν
εντολή προς τον Αραπάκη;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Εντολή Μπονάνου
προς Αραπάκη και αποδεκτή από τον Αρα-

πάκη. Τότε έφυγε σήμα προς τα υποβρύχια.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Υπάρχει περίπτωση

τέτοια θέματα, που είναι σοβαρά, δηλαδή
μπαίναμε σε πόλεμο με την Τουρκία, να
γίνο νται στο Ναυτικό χωρίς έγγραφες δια-
ταγές αλλά προφορικά; «Τράβα να πολεμ -
ήσουμε με τα πολεμικά μας και πηγαίνετε
με τα υποβρύχια να τορπιλίσετε τον τουρ-
κικό στόλο»; Πώς το εξηγείτε αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Σε όλες τις περιπτώσεις, που κι-
νήθηκαν τα υποβρύχια, είχαν σήματα, έγ-
γραφα.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Αφήστε τα σήματα,
ήλθαν σε σας. Ποιος υπέγραφε τις αποφά-
σεις και τις διαταγές; Εδώ δεν υπάρχουν
από ό,τι τουλάχιστον ομολογεί ο Αραπά-
κης, δεν υπάρχει έγγραφος διαταγή. Ο
Μπονάνος λέει: «Δεν υπάρχει έγγραφος
διαταγή ανακλήσεως». Γίνονται αυτά, κατά
τη γνώμη σας; Πάνε υποβρύχια, έρχονται
υποβρύχια, τορπιλίζουμε, δεν τορπιλί-
ζουμε, καταστρέφεται ή όχι η Ελλάς χωρίς
έγγραφες διαταγές; Πώς σας φαίνεται
αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Κατανοώ ότι ο Αρχηγός του
Ναυτικού μπορεί με συζητήσεις ή με προ-
φορικές εντολές ανωτέρων του –κυβερνή-
σεως ή υπουργού ή και Αρχηγού ΓΕΕΘΑ– να
φτιάξει μια επιχειρησιακή διαταγή και να
την δώσει έγγραφη. Αυτός μπορεί να πάρει
τα στοιχεία έστω και προφορικά. Παρα-
δείγματος χάριν, μπορεί να πει ο Μπονάνος
σε συζήτηση «Δεν νομίζετε, κύριε Αρα-
πάκη, ότι καλά θα είναι να στείλουμε τα
υποβρύχια, να είναι προς τα εκεί»; Συμ-
φωνώ αυτή είναι μια προφορική εντελώς
συζήτηση σε υπηρεσιακό επίπεδο. Αυτή με-
ταμορφώνεται σε επίσημο σήμα με υπο-
γραφή Αραπάκη πλέον.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Σε πόλεμο; Να κη-
ρύξει πόλεμο η Ελλάς; Μόνο ο Αρχηγός
ενός επιτελείου, κύριε πλοίαρχε; Μου κά -
νει κατάπληξη αυτό το πράγμα.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, εάν αυτή η εν-
τολή εδόθη από Μπονάνο προς Αραπάκη,
ο οποίος Μπονάνος μπορεί να πήρε την εν-
τολή από τα υψηλότερα κλιμάκια της κυ-
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βερνήσεως, είναι υπεύθυνοι αυτοί για την
κήρυξη του πολέμου.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ο Αρχηγός του
Ναυτικού, λοιπόν, ή ο Αρχηγός του Στρα-
τού ή ο Αρχηγός της Αεροπορίας σκέτος,
χωρίς την κυβέρνηση;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι οι Αρχηγοί μόνοι τους.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Αυτό μου λέτε τώρα.

Σας ερώτησα και νομίζω ότι είμαι σαφής.
ΜΑΡΤΥΣ: Ο Μπονάνος.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Είμαι σαφής. Μπο-

ρεί ο Αρχηγός του Ναυτικού να εκκίνησε
τον Στόλο να τορπιλίσει τον τουρκικό
στόλο χωρίς έγγραφο διαταγή της κυβερ-
νήσεως, του Μπονάνου ή του Γκιζίκη; Αυτό
σας ερωτώ.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, μπορεί να κινήσει τα
πλοία, να αναπτύξει τις δυνάμεις, όχι όμως
να κάνει πόλεμο.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δηλαδή μπορεί να
διατάξει;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Χωρίς εντολή κυβερνή-
σεως δεν υπάρχει περίπτωση.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Να ανακαλέσει χω -
ρίς εντολή; Μπορεί;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Άρα, λοιπόν, απο-

κλείουμε την περίπτωση, που ο Αρχηγός
του Ναυτικού ανεκάλεσε εξ ιδίας πρωτο-
βουλίας;

ΜΑΡΤΥΣ: Θα σας απαντήσω. Εξ ιδίας
πρωτοβουλίας η ανάκληση μιας πορείας
υποβρυχίου που πάει να εμπλακεί, νομίζω
ότι δεν είναι δυνατή. Πρέπει ο Αρχηγός του
Ναυτικού να είχε συμφωνήσει και να είχε
δεχθεί εντολή προϊσταμένου του.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Απα σχολήσατε, κύριε Λιβανέ, 17 λεπτά.
Σας πληροφορώ δε το εξής: Εγώ εκτιμώ
ιδιαιτέρως την επιμέλεια με την οποία
ασκείτε τα καθήκοντα σας, και προ παντός
τον ρυθμό με τον οποίο ψάχνετε τα έγ-
γραφα και λοιπά. Πρέπει, όμως, να σας πω
ότι αδίκως μας απασχολήσατε, και εμάς
και τον μάρτυρα, με τα σήματα ανακλή-
σεως, διότι αυτά τα σήματα ανακλήσεως τα

είχαμε. Τα έχει ο φάκελος, το 4775. Αυτά
που κατέθεσε ο μάρτυς, 4651 και 4675, βρί-
σκονται στον Φάκελο της Επιτροπής και
έχουν παραδοθεί από το ΓΕΕΘΑ, από το
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης δηλαδή.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ
για τη διόρθωση που μου κάνατε. Θα έλθω
να τα δω, αλλά για τα άλλα νομίζω ότι απο-
ζημίωσα την Επιτροπή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Βε-
βαίως. Παρακαλείται ο κύριος Ράλλης να
υποβάλει την μόνη ερώτηση, που υπεσχέθη
ότι θα κάνει.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρό-
εδρε. Ασφαλώς ήθελα και εγώ να κάνω τις
ερωτήσεις όλες που έκανε ο κύριος Λιβα-
νός, και εμένα μου μένει μία ερώτηση να
κάνω στον κύριο μάρτυρα, στον κύριο
πλοίαρχο: Πήρατε διαταγή αποπλεύσεως
στις 13.00΄ ή 13.30΄ της Παρασκευής, στις
19 του μηνός; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αποπλεύσαμε εκείνη την ώρα.
Η διαταγή είχε έλθει πιο πριν.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Ναι, εκείνη την ώρα
αποπλεύσατε. Συγγνώμη, το διορθώνω. Και
την άλλη μέρα το πρωί άρχισε η απόβαση
των Τούρκων στην Κύπρο, στην Κερύνεια.
Μήπως, κατά τη γνώμη σας δηλαδή, ο
τουρκικός στόλος ήταν κοντά στην Κερύ-
νεια, ο αποβατικός;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο τουρκικός αποβατικός στό-
λος απέπλευσε Παρασκευή το πρωί, κατά
τις 10.00 η ώρα Ελλάδος, από Μερσήνη.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Άρα βρισκόταν;
ΜΑΡΤΥΣ: Πρέπει να ήταν γνωστό στα Επι-

τελεία εδώ στην Αθήνα και ίσως λόγω
αυτής της πληροφορίας διετάχθη προφο-
ρικά να αποπλεύσουν τα υποβρύχια.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Άλλοι μάρτυρες εδώ
μας είπαν ότι είχαν την εντύπωση εδώ τα
Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας,
το ΓΕΕΘΑ και το ΓΕΕΦ στην Κύπρο, ότι
επρόκειτο περί ασκήσεως. Η ερώτησή μου
συνίσταται στο εξής: Μήπως η διαταγή
αποπλεύσεως από το Ναύσταθμο, η οποία
είναι γνωστή και στο ΝΑΤΟ και κατά ακο-
λουθία και στους Τούρκους, ήταν αφορμή
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να γίνει η αποβίβαση –και όχι απόβαση–
τόσο γρήγορα; Την εκτίμησή σας θέλω.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε βουλευτά. Διότι η εν-
τολή απόπλου του τουρκικού στόλου είχε
προηγηθεί από το σήμα, που εστάλη στις
ΝΑΤΟικές αρχές, και επομένως η εντολή
απόπλου πρέπει να είχε σαν αφορμή τον
σκοπό, τον οποίο επεδίωκαν: Να πάνε στην
Κύπρο να κάνουν απόβαση. Εν συνεχεία
πληροφορήθηκαν ότι διετάχθησαν τα υπο-
βρύχια τα δικά μας να φύγουν.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ : Δεν ρώτησα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με

συγχωρείτε, κύριε Ράλλη, αλλά…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρό-

εδρε, μία ερώτηση είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με

συγχωρείτε, μία διευκρίνιση ήθελα από τον
κύριο Παναγιωτόπουλο, αλλά ορίστε συνε-
χίστε, αφού και αυτό σας προσβάλλει.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Εγώ σας ρώτησα,
μήπως η διαταγή του απόπλου από το Ναύ-
σταθμο ήταν αφορμή να επισπεύσουν οι
Τούρκοι την αποβίβαση. Αυτό σας ρωτώ.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μπορώ να το βεβαιώσω,
αλλά έχοντας διαβάσει ένα βιβλίο ενός
Τούρκου, ο οποίος αναφέρεται σε στοιχεία
πολύ λεπτομερή για την απόβαση και τιτ-
λοφορείται «Απόβαση...»

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Αποβίβαση έγινε.
ΜΑΡΤΥΣ: Αποβίβαση… Η εντολή είχε δο -

θεί πριν αποπλεύσουν τα υποβρύχια. Επο-
μένως ο σκοπός, για τον οποίο αυτοί
ξε κίνησαν, ήταν εξ αρχής δοσμένος.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Πάλι δεν μου απαν-
τάτε. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε μάρτυς, σας παρακαλώ, αυτά τα σή-
ματα δεν παραδώσατε; (Επιδεικνύονται
στο μάρτυρα κάποια σήματα). Και αυτά
είναι τα ανακλητικά.

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτά είναι τα ανακλητικά σή-
ματα, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
αυτά παραδώσατε εσείς;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Παρακαλώ τον κύριο Δασκαλάκη να λάβει
το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς,
θέλω κατ’ αρχήν να μονολογήσω, διότι κάτι
ερωτήσεις που είχα ετοιμάσει, απαντήσατε
ήδη στον κύριο Λιβανό. Εγώ θα βγάλω τις
απαντήσεις και κάπου στο τέλος, αν δια-
φωνήσετε με αυτό, που θα πω, ότι έχετε
δώσει αυτές τις απαντήσεις, να με διορθώ-
σετε. Κατ’ αρχήν, σας είπε ο κύριος Λιβα-
νός αν σε αυτούς τους τρεις λόγους, που
νομίσατε ότι υποχρέωσαν την ηγεσία για να
γίνει ανάκληση των υποβρυχίων, μπορούσε
να συμπληρωθεί και ένας τέταρτος λόγος;
«Πιέσεις από κάπου ή από κάποιες δυνά-
μεις». Απαντήσατε. Το άλλο είναι ότι θα
φθάνατε στην Κύπρο, αν δεν γινόταν η ανά-
κληση γύρω στις 26/7. Χονδρικά μιλάω.
Μετά την πρώτη ανάκληση 26/7.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Πότε ήταν η

πρώτη ανάκληση;
ΜΑΡΤΥΣ: Η πρώτη ανάκληση έγινε στις 21

του μηνός, στις 2.00΄ η ώρα το μεσημέρι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Και η δεύτερη

ανάκληση;
ΜΑΡΤΥΣ: Η δεύτερη ανάκληση έγινε στις

23, το μεσημέρι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Στις 23 του μηνός

και 26 ώρες, κάπου στις 25 του μήνα θα
φθάνατε, αν δεν γινόταν η δεύτερη ανά-
κληση. Είχα σχηματίσει την εντύπωση ότι
θα φθάνατε κατόπιν εορτής, αν δεν γινόταν.
Αλλά δώσατε μία απάντηση ότι εν πάση πε-
ριπτώσει θα κάνατε κάποιες ζημιές στον
αντίπαλο και θα γινόταν η διαπραγμάτευση
από καλύτερες θέσεις για την παύση του
πυρός. Δώσατε μια απάντηση και επομέ-
νως δεν υποβάλλω ερώτηση για αυτό. Και
κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι καλά και ρωτάω
και σας και τον Πρόεδρο: Τις ήμερες που
ήσασταν εν πλω, ήταν ήμερες που πηγαινο-
ερχόταν ο Σίσκο στην Αθήνα;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Επομένως, κύριε

μάρτυς, αντιστρέφω την ερώτηση του κυ-
ρίου Λιβανού. Είμαστε μάρτυρες όλοι ότι
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δεν ετηρείτο η ιεραρχία, ή τουλάχιστον
αυτές τις μέρες τις κρίσιμες είχε καταστρα-
τηγηθεί οπωσδήποτε. Αποκλείετε, λοιπόν,
να ήταν στα επάνω του ο κύριος Αραπάκης
και να έπαιρνε αποφάσεις μέσα και από τις
επαφές που είχε με τον κύριο Σίσκο;

ΜΑΡΤΥΣ: Τίποτα δεν αποκλείω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ. Και

ακόμα: Αυτά τα υποβρύχια που ξεκίνησαν
για την Κύπρο, ήταν ενταγμένα στις δυνά-
μεις του ΝΑΤΟ;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Ήταν αποδε-

σμευμένα;
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είχαν ενταχθεί επισήμως

στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Επισήμως τι ση-

μαίνει; Δηλαδή είχαμε κάποια υποχρέωση
να αναφερόμαστε ή να αναφέρουμε τις κι-
νήσεις τους;

ΜΑΡΤΥΣ: Πάντοτε οι κινήσεις των υπο-
βρυχίων αναφέρονται, ανεξάρτητα αν είναι
ενταγμένα στο ΝΑΤΟ, για λόγους ασφα-
λείας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Στο ΝΑΤΟ λέω.
ΜΑΡΤΥΣ: Στο ΝΑΤΟ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Επομένως και

στις 19 του μήνα πρέπει το ΝΑΤΟ να έλαβε
γνώση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το
είπε, κύριε Δασκαλάκη, ότι και ο τούρκος
μάλιστα αντιπρόσωπος ήταν αποδέκτης
στον πίνακα διανομής, είπε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Το είπε, κύριε
Πρόεδρε, αλλά θέλω να καταλήξω ότι αυτά
τα μέτρα εν καταδύσει και μη εν καταδύσει
κάπου είχαν πάει περίπατο. Με τόσες υπη-
ρεσίες μυστικές, που κυκλοφορούν μέσα
στο ΝΑΤΟ και στα επιτελεία, είχαν πάει πε-
ρίπατο. Μια τυπική διευκρινιστική ερώ-
τηση, γιατί θα έρθει και ο κύριος Αραπάκης
και άλλοι και θα την βρούμε μπροστά μας.
Πότε έγινε το Κίνημα του Ναυτικού το ’73,
ποιο μήνα έγινε;

ΜΑΡΤΥΣ: 23 Μαΐου του 1973.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Εσείς είχατε συμ-

μετοχή;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είχα άμεση συμμετοχή, ενη-
μερώθηκα για το Κίνημα μερικές μέρες πιο
πριν από τον κυβερνήτη μου τότε του υπο-
βρυχίου «Τρίαινα», τον τότε πλωτάρχη
Δρίκο, ο οποίος συνελήφθη. Με είχε ενημε-
ρώσει και για τις κινήσεις που θα κάναμε με
το υποβρύχιο εν συνεχεία, αλλά συνελή-
φθη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Δεν απεκαλύφθη
ότι το ξέρατε για να τιμωρηθείτε.

ΜΑΡΤΥΣ: Έχει γραφεί στην κατάθεση του
πλοιάρχου –τώρα– Δρίκου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Εκ των υστέρων,
όμως.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Στην ανάκριση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Και δεν διωχθή-

κατε;
ΜΑΡΤΥΣ: Στην ανάκριση που είχε κάνει ο

Σκεμπέας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Και δεν διωχθή-

κατε που ξέρατε κάτι μέρες πριν, και δεν το
είπατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Ήταν πολλοί αξιωματικοί.
Και αν τους έπιαναν όλους… 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Σύμφωνοι. Το δι-
ευκρινίζω, διότι κάποτε μπορεί να το
βρούμε μπροστά μας στους επόμενους
μάρτυρες, να ξέρουμε τι να πούμε. Τίποτε
άλλο, ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ τον κύριο Κάππο να λάβει το
λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Δύο ερωτήσεις
έχω να σας κάνω, άλλα απαντήσατε. Θέλω,
όμως, να ρωτήσω κάτι συμπληρωματικό.
Δηλαδή λέτε εσείς ότι στις 10.00΄ η ώρα,
στις 19 του μήνα, ξεκινάνε από την Μερσίνα
τα τουρκικά καράβια.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Στις 3.30΄ η

ώρα ξεκινάτε εσείς με σήμα του Αρχηγού
ΓΕΝ, που σημαίνει ότι ο Αραπάκης είχε
γνώση. Έτσι δεν είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Ξεκινάτε, και

αυτό κοινοποιείται στο ΝΑΤΟ και λοιπά για
αποτρεπτικούς λόγους.
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ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Μου κάνει εν-

τύπωση το εξής: Είδα την κατάθεση του κυ-
ρίου Αραπάκη, ο οποίος λέει για την
ενέργεια των Τούρκων πληροφορήθηκε
στις 20 του μήνα, στις 4.00΄ το πρωί. Εφό-
σον ήταν όλα αυτά, γιατί στην κατάθεσή
του δεν αναφέρει τίποτα και εμφανίζεται
ότι δεν είχε ιδέα, και μόνο στις 4.00΄ το
πρωί ειδοποιήθηκε ότι γίνεται αποβατική
ενέργεια των Τούρκων και πήγε στο Επιτε-
λείο και λοιπά;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Να
ρωτήσουμε τον κύριο Αραπάκη για αυτό.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω με ποιο επίσημο κα-
νάλι ενημερώθηκε ο κύριος Αραπάκης.
Εκείνο που μπορώ να ξέρω, είναι ότι στις
παραμονές απόπλου των Τούρκων από την
Μερσίνα φίλος μου, που ήταν στην Ελβε-
τία, έβλεπε στην τηλεόραση την φόρτωση
των στρατευμάτων. Και ήταν ανακοίνωση
ότι εντός των ημερών αποπλέουν. Επομέ-
νως όλοι έπρεπε να ξέρουν ότι ήταν σε εξέ-
λιξη κάποιος πιθανός απόπλους της
ναυτικής δυνάμεως φορτωμένος με στρα-
τεύματα. Το πιο επιτελικά συνηθισμένο
πράγμα που θα μπορούσε να γίνει, ήταν να
αραιώσουμε, να διατάξουμε τα πλοία μας,
και ιδιαίτερα τα υποβρύχια, σε κάποιες
προωθημένες θέσεις προληπτικά. Δεν έ -
γινε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Παρακαλώ τον κύριο Περάκη να λάβει το
λόγο με την παράκληση να τελειώνουμε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Ξεκινώντας είπατε
ότι έχουν γνώση οι εχθροί ότι ξεκινάει ο
Στόλος, τα δύο υποβρύχια. Είπατε πόσο δύ-
σκολη, και ίσως αδύνατη, ήταν η επικοινω-
νία με το κέντρο αποφάσεως –εγώ έτσι θα
το λέω για να μην το μπερδέψουμε– όταν
θα είσαστε εκεί για να σας πουν «Πυρ». Στη
συνέχεια αυτό που επακολούθησε «Επι-
στρέψτε, ξαναξεκινήστε, πηγαίνετε, ελάτε
σε μέρη», που δεν τα κρίνατε εξάλλου και
με σημασία, όπως είπατε. Όλη η εικόνα σάς
δίνει την πεποίθηση, κύριε πλοίαρχε, ότι

υπήρχε απόφαση εμπλοκής των υποβρυ-
χίων στον πόλεμο εξ αρχής; Ή ήταν όλο και
όλο η φάση για να γίνει ο ντόρος, ότι κάτι
κάνουμε; Ή ότι περίμεναν κάποιους άλ-
λους για να αποφασίσουν, αν θα κάνουν εμ-
πλοκή ή όχι; Πού καταλήγετε έτσι; Αν
μπορούσατε να πείτε την γνώμη σας, έτσι
μαζεμένα, πάνω σε αυτό το πράγμα και
μόνο.

ΜΑΡΤΥΣ: Σαφώς φαίνεται ότι η χρησιμο-
ποίηση των υποβρυχίων έγινε κατά έναν τέ-
τοιο τρόπο, που δεν ήθελαν να τα ε μπλέξουν
σε πόλεμο. Μάλιστα, ενώ είχαν από πολλές
κατευθύνσεις και ποικίλες πληροφορίες για
ενδεχόμενη απόβαση των Τούρκων, παρά
ταύτα αγνόησαν την βασική απαίτηση,
προληπτικά να κινητοποιήσουμε τις δυνά-
μεις μας, προληπτικά να τις αραιώσουμε,
μήπως και χρειασθούν να κάνουν κάτι, για
να αποσοβήσουν τον κίνδυνο. Παρά ταύτα
χρησιμοποιήθηκαν κατά τρόπο που απέ-
κλειε τη δράση τους. Ασάφεια στις διατα-
γές μας, ανάκληση σε κρίσιμες ώρες,
πλήρης έλλειψη προετοιμασίας προληπτι-
κών μέτρων για κινητοποίηση των πλοίων.
Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα στρατηγικά
αυτά όπλα δεν προετοιμάσθηκαν για να πο-
λεμήσουν, αν και είχαν πληροφορίες ότι θα
γινόταν πόλεμος. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Μία τελευταία ερώ-
τηση, γιατί εξαντλήσαμε, κύριε πλοίαρχε,
το αντικείμενό σας πέρα για πέρα. Αλλά
εσείς, σαν έλληνας πολίτης, σαν αξιωματι-
κός του Ναυτικού ακόμα εν ενεργεία και
από τότε που ζείτε τα γεγονότα, και σαν άν-
θρωπος που καταθέσατε εδώ πέρα, χωρίς
στοιχεία ενοχής –όχι ενοχής με την έννοια
του ποινικού νόμου, αλλά ενοχής στη συ-
νείδησή σας– ζήσατε το όπλο το δικό σας
πώς λειτούργησε, μάθατε σίγουρα τι έγινε
με την Αεροπορία, τι έγινε με το Στρατό, τι
έγινε στην Κύπρο, πώς εξελίχθηκαν όλα τα
γεγονότα, αν έχετε αποκρυσταλλώσει μία
γνώμη. Γιατί ενδιαφέρει η γνώμη σας σαν
πραγματογνώμονα –να χρησιμοποιήσω την
έκφραση– στρατιωτικό που ξέρει από πό-
λεμο, αντιλαμβάνεται τι ήταν εκεί κάτω και
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πώς έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Τι βλέ-
πετε εσείς; Φεύγουμε από το πραξικόπημα,
να μην το κουβεντιάσουμε αυτό. Από κεί
και κάτω με την εισβολή της Τουρκίας, τού-
τοι εδώ που διέταζαν, είχαν στο νου τους να
σώσουν την Κύπρο; Θέλανε να δώσουν ένα
κομμάτι; Πού έχετε καταλήξει –επαναλαμ-
βάνω σαν πραγματογνώμονας– σεις, αν
έχετε κάπου κατασταλάξει; Δεν έχω άλλη
ερώτηση. 

ΜΑΡΤΥΣ: Η δημιουργία της κρίσεως και
η αντιμετώπιση της κρίσεως έγινε με ένα
τέτοιο τρόπο, που σαφώς –κατά τη γνώμη
μου– βγαίνει το συμπέρασμα ότι ήταν προ-
δοτικός ο τρόπος. Λέγω «προδοτικός»,
κύριε βουλευτά, διότι δεν ετηρήθησαν τα
προβλεπόμενα για αντιμετώπιση μιας τέ-
τοιας κρίσεως. Και εφόσον δεν ετηρήθη-
σαν, ο λόγος είναι ότι είχαν τη θέληση να
μη τα τηρήσουν. Επομένως, κατά την
γνώμη μου, όλη η αντιμετώπιση ήταν προ-
δοτική.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μετά από αυτή την απάντηση του μάρτυ-
ρος, νομίζω ότι έχει εξαντληθεί η εξέτασή
του, εκτός αν θέλουν οι άλλοι κύριοι συνά-
δελφοι να λάβουν το λόγο.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
παρακαλώ το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Ντεντιδάκης έχει το λόγο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Εγώ, κύριε
Πρόεδρε, παραιτούμαι, γιατί καλύφθηκα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Κύριε Πρό-
εδρε, στις 6.00΄ ώρα θα έρθουμε για τη συ-
νεδρίαση της Βουλής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το
ξέρω. Δεν μπορεί να εκτεθεί η Επιτροπή
στα μάτια του κυρίου Γαβριήλ, τον οποίο
καλέσαμε εδώ για να διακόψουμε και με
ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής τον
κρατήσαμε. Κατ’ ακολουθία, είναι χρέος
τιμής για όλους μας να μείνουμε. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
είναι χρέος τιμής, αλλά και η πρακτική τι
επιβάλλει. Θέλουμε να εκτελέσουμε την
αποστολή μας, όσο γίνεται καλύτερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν λέω τουναντίον.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Θα παρακαλού-
σαμε το μάρτυρα κύριο Γαβριήλ, που υπο-
θέτω ότι και αυτός θέλει το ίδιο πράγμα, να
μπει στον κόπο να έρθει την προσεχή βδο-
μάδα, ώστε να έχουν και οι βουλευτές την
άνεση. Ο κύριος Βασιλειάδης θα είναι εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν θα είναι εδώ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Θα είσθε εδώ,
κύριε Βασιλειάδη;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Στις 13 φεύγω.
Στις 12 θα είμαι εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Στις
12 δεν μπορούμε –στις 13 λείπει ο κύριος
Παλαΐνης– διότι έχουμε άλλους μάρτυρες.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Και ο Γαβριήλ,
πότε προβλέπεται;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε Παυλίδη, ακούγεται η άποψη ότι με
θρησκευτική ευλάβεια να τηρείται ο πίνα-
κας. Στις 12 του μηνός είναι ο Πολίτης Σπυ-
ρίδων και ο Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος.
Ο Τριανταφύλλου ήταν ένας εκ των υπα-
σπιστών, νομίζω, αυτός που είπε…

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Τα γνωστά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τα

γνωστά. Είναι δύο οι μάρτυρες και δεν νο-
μίζω να επαρκέσει η μέρα για τον κύριο Γα-
βριήλ. Στις 13 είχαμε την κύριο Παλαΐνη
και τον κύριο Χανιώτη. Αντί του κυρίου Πα-
λαΐνη είπαμε να έρθει ο κύριος Ζιωτόπου-
λος. Και λέγαμε να έρθει και ο κύριος
Γαβριήλ, αλλά μας λένε οι κύριοι ναύαρχοι,
των οποίων η παρουσία είναι απαραίτητη
στην περίοδο που θα εξετασθεί ο κύριος Γα-
βριήλ, ότι δεν θα είναι εδώ. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
μισή δουλειά θα γίνει. Λυπάμαι που θα στε-
νοχωρήσω τον πατριώτη μου κύριο Ζερβό.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Η κατάθεση και οι
ερωτήσεις του μάρτυρος θα γίνουν σε άλλο
στάδιο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Μπορούμε να
διακόψουμε και να τον βάλουμε μία άλλη
μέρα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Αν
θέλετε μπορούμε να διακόψουμε…

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: …και να τον βά-
λουμε κάποια άλλη ημέρα, εφόσον ενδια-
φέρει τους εμπειρογνώμονες να εξετάσουν
τον μάρτυρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τί
θέλετε, κύριε Παυλίδη;

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Λέω ότι, αν το
κύριο πρόβλημα είναι οι δύο εν αποστρα-
τεία ναύαρχοι να ερωτήσουν το μάρτυρα
κύριο Γαβριήλ, να μεταθέσουμε την ημερο-
μηνία εξετάσεώς του τότε που θα έχουν επι-
στρέψει και οι δύο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Έ -
χει καλυφθεί ο πίνακας μέχρι και στις 17.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Μα αυτά δεν
είναι, κύριε Πρόεδρε…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ό -
χι, θέλω απόφαση της Επιτροπής επ’ αυ -
τού.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Να πάρουμε α -
πόφαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Διότι έκανα μία αντικατάσταση που εδι-
καιολογείτο πλήρως, και έγινε θέμα.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Να πάρουμε α -
πόφαση.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: O κύριος Ζιωτό-
πουλος δεν θα μας πάρει χρόνο, γιατί ήταν
ή παραλαμβάνων ή παραδίδων. Δεν πρό-
κειται να μας πάρει χρόνο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Θέλετε να βάλουμε για τις 12 του μηνός,
κύριε Βασιλειάδη;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Εγώ δεν έχω αν-
τίρρηση. Ο κύριος Ζερβός τι λέει;

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Εφόσον δεν μπορεί
να εξετασθεί σήμερα, τουλάχιστον να μετα-
τεθεί από τις 26 και μετά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Στις 26 έχουμε βάλει τον κύριο Λαγάκο, τον
Παπαστόλου, ένα Γλεντζέ. Θέλετε να τον
σβήσουμε τον κύριο Γλέντζε; Αποφασίζει η
Επιτροπή να σβήσουμε τον Γλεντζέ;

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να τον σβή-

σουμε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Να

είναι ομόφωνη η απόφαση. Είναι πρόταση
του κυρίου Παπαληγούρα.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ο προτείνων
απουσιάζει. Τον κύριο Γλεντζέ τον πρότεινε
ο κύριος Παπαληγούρας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Είναι πιασμένες οι μέρες. Αν θέλετε να τον
βάλουμε στις 12 του μηνός, τον βάζουμε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
να τελειώσουμε με τον μάρτυρα και μετά να
αποφασίσουμε. Αυτά είναι δικά μας θέ-
ματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εν-
τάξει, τελειώνουμε. Ορίστε, κύριε Ντεντι-
δάκη.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς,
παίρνω αφορμή από τις τελευταίες ερωτή-
σεις, που σας έκανε ο κύριος Λιβανός, για
να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Οι Αρχηγοί
Όπλων, κάτω από στρατιωτικό καθεστώς,
αναμφισβήτητα έχουν αυξημένη δύναμη
από ό,τι κάτω από ένα κοινοβουλευτικό, με
κυβέρνηση εκλεγμένη από το Λαό. Την
εποχή εκείνη ήταν ο Ιωαννίδης, ο Μπονά-
νος, ο Αραπάκης , αυτοί οι στρατιωτικοί.
Δεν υπήρχε θέμα κυβερνήσεως. Αν ληφθεί
υπόψη ότι στο Όπλο σας προσέβλεπε όλη
η Ελλάδα για την περιφρούρηση της εθνι-
κής τιμής –ήταν το πρώτο Όπλο, άρα ήταν
και η πρώτη θέση την οποία έπρεπε να
πάρει ο Αραπάκης– δέχεσθε ότι ο Αραπά-
κης πήρε την ενδεδειγμένη στάση τη στιγμή
εκείνη;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν πήρε την ενδεδειγμένη
στάση. Ο Αραπάκης, όπως και όλοι οι Αρ-
χηγοί του Ναυτικού, επειδή δεν είχαν
συμμε τοχή στην εγκαθίδρυση του διδακτο-
ρικού καθεστώτος, ήταν εξηρτημένοι.
Οποιαδήποτε στιγμή ήθελαν, τους ανέβα-
ζαν και οποιαδήποτε στιγμή ήθελαν, τους
κατέβαζαν. Κατόπιν αυτού, η διατήρησή
τους στην εξουσία σημαίνει συναίνεση σε
όλες τις αποφάσεις που τους έδιναν οι από
πάνω, όποιοι και αν ήταν οι από πάνω.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Εάν ήθελε να
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ενεργήσει σωστά την εποχή εκείνη, δεν του
έμενε το μοναδικό όπλο της παραιτήσεως;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Το έκανε;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Δεν ήθελα τί-

ποτε άλλο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Παρακαλώ τον κύριο Παυλίδη να λάβει το
λόγο.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κύριε μάρτυς,
δύο ερωτήσεις μόνο. Είπατε ότι η Διεύ-
θυνση Υποβρυχίων ζήτησε έγκαιρα να πα-
ραλάβει το φορτίο τορπιλών, αλλά το ΓΕΝ
δεν απάντησε. Δηλαδή, το λέτε μόνος σας,
δεν ενέκρινε. Παρακαλώ, περιγράψτε μου
τη διαδικασία αυτής της αιτήσεως. Στη δι-
εύθυνση υποβρυχίων ποιος ήταν επικεφα-
λής;

ΜΑΡΤΥΣ: Διοικητής στις 15, 16, 17 Ιουλίου
ήταν ο τότε πλοίαρχος Παπαδάκης. Στις 17
Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, παρέδωσε στον
Πλοίαρχο Βαφειάδη. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Αυτή η αίτηση
πότε υπεβλήθη;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτή ή αίτηση, αν θυμάμαι
καλά, πρέπει να υπεβλήθη περί την Τρίτη,
16 του μηνός Ιουλίου. Εκείνη την ήμερα πα-
ραλάβαμε τις τέσσερις τορπίλες και, αν
θυμά μαι καλά, είχε γίνει σήμα από τη διοί-
κηση υποβρυχίων εκείνες τις ημέρες να πα-
ραλάβουμε και τις υπόλοιπες. Στο σήμα
αυτό δεν απήντησε το Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού, μέχρι την ημέρα απόπλου. Ε -
κτιμώ ότι δεν ήθελε.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Περιγράψτε μας
την πορεία του σήματος. Ποια ήταν;

ΜΑΡΤΥΣ: Η πορεία του σήματος θα πρέ-
πει να ήταν από την Διοίκηση Υποβρυχίων
προς το Αρχηγείο Στόλου. Και το Αρχηγείο
Στόλου…

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ποιος ήταν εκεί;
ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν ο αντιναύαρχος κύριος

Πολυζώης Καλογερόπουλος.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Αυτός ήταν ο

αποδέκτης;
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, και προώθησε το θέμα

προς το ΓΕΝ.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ποιο είναι το αρ-

μόδιο τμήμα του ΓΕΝ, το οποίο παρέλαβε
το θέμα;

ΜΑΡΤΥΣ: Είναι η Διεύθυνση Γ3 στο ΓΕΝ, η
οποία ασχολείται με τα ναυτικά όπλα, η
οποία συμβουλεύεται και τον Α΄ Κλάδο
Επιχειρήσεων στην απόφαση αυτή. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Το σήμα από κει
πού προωθείται;

ΜΑΡΤΥΣ: Κατόπιν συντονισμού μεταξύ
των Κλαδαρχών του Γ΄ Κλάδου, που είναι
όπλα και εφοδιασμός, διοικητική μέριμνα,
και του Α΄ Κλάδου, που είναι οι επιχειρή-
σεις, πάει στον υπαρχηγό υποναύαρχο και
εν συνεχεία στον αρχηγό. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Υποψιάζεσθε,
δηλαδή, ότι τελικά ο Αρχηγός δεν ενέκρινε;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μπορώ να ξέρω, κύριε βου-
λευτά.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Πάμε στη δεύ-
τερη ερώτηση τώρα. Είπατε πως για την
πρώτη μετακίνησή σας το σήμα ήταν «sub-
note», δηλαδή έγιναν αποδέκτες αυτοί που
προβλέπονται για τέτοιου είδους σήματα.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Και αναφέρετο

στις μετακινήσεις μέχρι Ρόδου. Τα λέω
καλά;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Πήρατε όμως

και δεύτερο σήμα, το οποίο καθόριζε ότι
από Ρόδο θα κινηθείτε προς Κύπρο.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Αυτό ήταν του

ιδίου τύπου, δηλαδή «subnote»;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Ήταν σήμα με εθνικές κλεί-

δες και σε εθνικά δίκτυα σταλμένο στην ελ-
ληνική γλώσσα. Και μάλιστα αυτό το σήμα
εξεδόθη με δύο μορφές. Ένα σήμα πήγε με
την ίδια ώρα προελεύσεως προς τα υπο-
βρύχια, όπου έλεγε «Πλεύσατε και εγκατα-
στήσατε περιπολία εκεί και πηγαίνετε εις
τους τομείς μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας»
και με τις οδηγίες από κάτω «Αποφύγατε
εμπλοκή και εντοπισμούς και μην αρχίζετε
εχθροπραξίες». Αυτό έφυγε προς τα υπο-
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βρύχια. Το ίδιο σήμα με την ίδια ώρα προ-
ελεύσεως, μισό όμως, πήγε και προς όλο το
υπόλοιπο ναυτικό, και έλεγε μόνο τους το-
μείς που θα ελάμβαναν και όχι τις οδηγίες
προς τα εκεί. Δηλαδή με άλλα λόγια, κά-
ποια σκοπιμότητα υπήρξε όλο το Ναυτικό
να μην πληροφορηθεί πώς θα μετακινού-
μαστε. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Συμπέρασμα,
απλώς για επανάληψη το λέγω, δηλαδή
γνώστες της κινήσεως αυτής ήταν μόνο οι
κυβερνήτες των υποβρυχίων. Λογικό συμ-
πέρασμα είναι ότι γνώστες αυτής της
διατα γής –διότι περί διαταγής επρόκειτο
δο θείσης δια του σήματος αυτού– είναι
μόνο οι κυβερνήτες των υποβρυχίων. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι ακριβώς. Στην κοινοποίηση
του σήματος ήταν και άλλες υπηρεσίες. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Του πλήρους
σήματος;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Εάν μου επιτρέπετε,
ήταν από Αρχηγείο Ναυτικού προς τα υπο-
βρύχια διαταγή, με κοινοποίηση για πληρο-
φορία στο Αρχηγείο Στόλου και στην
διοίκηση των υποβρυχίων στο Ναύσταθμο. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Δηλαδή ο στό-
λαρχος και ο διοικητής υποβρυχίων.

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν γνώστες.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Δηλαδή ήταν

γνώστες σαν κυβερνήτες υποβρυχίων;
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κατά την γνώμη

σας, για ποιο λόγο το σήμα αυτό, μισό
εδόθη προς τους αποδέκτες;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ήθελαν να αποκαλύψουν
τον τρόπο, τις οδηγίες που έδιναν προς τα
υποβρύχια, για να μην επιδράσει ίσως και
στο ηθικό. Άποψη. Γιατί όταν λες στα υπο-
βρύχια «Πηγαίνετε εκεί, μην εμπλέκεσθε,
μην προσβάλετε» και κοινοποιείται σε όλο
το Ναυτικό, δημιουργείται η απορία: Γιατί
να μην πολεμήσουν, όταν τους στέλνουν
εκεί; Άρα θα υπήρχε κάποια ίσως αντί-
δραση στο πνεύμα. Θα εδημιουργείτο ένα
πνεύμα στο Ναυτικό ότι η ηγεσία είναι ητ-
τοπαθής, ότι δεν θέλει να πολεμήσει και
ίσως δεν ήθελαν να το κοινοποιήσουν αυτό. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Άλλες ναυτικές
μονάδες κατευθύνοντο προς Κύπρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Με αυτό το

σήμα, δηλαδή των υποβρυχίων;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Μεταφέρω ερώ-

τηση συναδέλφου. Για ποιο λόγο να κοινο-
ποιηθεί αυτό και σε λοιπές μονάδες του
Ναυτικού πέραν εκείνων που αναλάμβαναν
να εκτελέσουν την συγκεκριμένη απο-
στολή; Τι δείχνει;

ΜΑΡΤΥΣ: Η κοινοποίηση του σήματος
προς το υπόλοιπο Ναυτικό ήθελε να δείξει
προφανώς ότι το Ναυτικό κάνει μια ενέρ-
γεια και στέλνει υποβρύχια μεταξύ Κύπρου
και Τουρκίας.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Δηλαδή, άρα,
ήταν κίνηση σκοπιμότητας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Υπήρχε σκοπιμότης. 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Και όχι επιβαλ-

λομένη από υπηρεσιακούς κανονισμούς.
ΜΑΡΤΥΣ: Συνήθως κοινοποιείται και σε

σοβαρές διοικήσεις, που εμπλέκονται σε
επιχειρήσεις, η κίνηση των υποβρυχίων.
Διότι παραδείγματος χάριν τα αντιτορπι-
λικά πρέπει να ξέρουν πού κινούνται τα
φίλια υποβρύχια, για να μην πάνε στους το-
μείς τους και τα προσβάλλουν. Βέβαια για
τομείς, στην Κύπρο, δεν επρόκειτο.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Καλά, αυτό είναι
ειδική περίπτωση. Ευχαριστώ, κύριε Πρό-
εδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ και τον κύριο Δαμιανίδη να
ερωτήσει ό,τι έχει να ερωτήσει, και να τε-
λειώνουμε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρό-
εδρε, ύστερα από την απάντηση του κυρίου
μάρτυρα στη δεύτερη ερώτηση του κυρίου
Περάκη, εμένα με κάλυψε. Επομένως το
μόνο που πρέπει να δηλώσω –νιώθω την
ανάγκη να δηλώσω– είναι ότι επιτέλους
μας ήρθε ένας μάρτυρας, με τον οποίο μπο-
ρέσαμε να συνεννοηθούμε, και προς τιμήν
του.

ΜΑΡΤΥΣ: Σας ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε μάρτυς, σας ευχαριστούμε. Σας κου-
ράσαμε φυσικά. Αύριο το πρωί μετά τις
8.30΄ όποτε θέλετε, συνεννοηθείτε και με
την Γραμματεία να έλθετε εδώ, στο γραφείο
140, να δείτε την κατάθεσή σας, η οποία εν
τω μεταξύ θα έχει αποστενογραφηθεί, να
την διαβάσετε –να σας την διαβάσει ο Γραμ-
ματεύς, αν θέλετε– να δείτε τι λεκτικά
σφάλ ματα τυχόν υπάρχουν, συντακτικά και
λοιπά διορθώνοντας τέτοιου είδους σφάλ-
ματα, υπογράφετε, και θα υπογράψω και
εγώ, ο Γραμματεύς και λοιπά

ΜΑΡΤΥΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και
επιτρέψτε μου να δηλώσω ότι ήταν τιμή
μου, που ήρθα να καταθέσω στην Επι-
τροπή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Καθήκον και εσάς, καθήκον και ημών να
πάρουμε την κατάθεσή σας. (Στο σημείο
αυτό εξέρχεται από την Αίθουσα ο κ. μάρ-
τυς). Τώρα για το θέμα του κυρίου Γαβριήλ.
Μήπως μπορεί να υπάρξει μία μέση πρό-
ταση, μια και του είπαμε να καθίσει; Να
ερωτήσουν οι κύριοι ναύαρχοι και να δια-
κόψουμε για τους υπόλοιπους; Να μας εκ-
θέσει ο ίδιος όσα έχει να μας πει, και εν
συνεχεία να ρωτήσουν οι κύριοι ναύαρχοι
και εμείς οι υπόλοιποι. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Να συμφωνή-
σουμε ότι αν δεν έχει αποκλίσεις μεγάλες,
να μη ρωτήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ναι. Παρακαλείται ο κύριος Γραμματεύς να
συνοδεύσει το μάρτυρα κύριο Γαβριήλ.
(Στο σημείο εισέρχεται ο μάρτυρας κ. Γα-
βριήλ). Κύριε μάρτυς, έχετε δώσει μια κα-
τάθεση στον κύριο Μπέλκα και έχετε κάνει
μία έκθεση προς το ΑΕΔ. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Θα

σας δείξουμε αυτή την κατάθεση και έκ-
θεση και, αν πράγματι αυτή είναι η υπο-
γραφή σας, να μας πείτε ότι βεβαιώνετε την
αλήθεια του περιεχομένου τους. (Στο ση-
μείο αυτό επιδεικνύονται στον μάρτυρα τα
έγγραφα της καταθέσεως και της εκθέ-

σεως). Κύριε μάρτυς, βεβαιώνετε το περιε-
χόμενό τους ως αληθές; Είναι σίγουρα
δικές σας αυτές οι καταθέσεις;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Εγώ δεν θα ερωτήσω τίποτα. Παρακαλώ να
πείτε ό,τι έχετε εσείς, κύριε μάρτυς. Το θέμα
της Κυπριακής Τραγωδίας το ξέρετε, κυ-
βερνήτης υποβρυχίου ήσασταν. Πείτε μας,
λοιπόν, τι έγινε και θα ερωτηθείτε εν συνε-
χεία από τους συναδέλφους που συνέπεσε
να είναι του Ναυτικού.

ΜΑΡΤΥΣ: Ανέλαβα κυβερνήτης του υπο-
βρυχίου «Γλαύκος» το Μάϊο του 1973. Τα
υποβρύχια του τύπου αυτού παρουσίαζαν
πολλές ανωμαλίες από την παραλαβή τους
εκ Γερμανίας. Μόλις ανέλαβα ως κυβερνήτης
βασικό μου καθήκον ήταν να προσπαθήσω
να αποκαταστήσω αυτές τις α νωμαλίες, και
στις περιπτώσεις που δεν γινόταν αυτό, το
προσωπικό του υποβρυχίου να είναι σε
θέση να αντιμετωπίσει επιτυχώς ό,τι συνέ-
βαινε. Διότι ήτανε θέματα ασφαλείας του
υποβρυχίου αυτού καθεαυτό. Το υποβρύχιο
«Γλαύκος» από τον κατάπλου του εκ Γερ-
μανίας παρέμεινε περίπου δύο χρόνια χωρίς
να είναι επιχειρησιακώς έτοιμο να φέρει σε
πέρας τις αποστολές, οι οποίες τυχόν θα
του ανετίθεντο. Ίσως υπήρχε μια τέτοια νο-
οτροπία, που βλέπαμε στο υποβρύχιο μόνο
τις ανωμαλίες του και όχι τα τυχόν καλά
του για να μπορέσει να κινηθεί επιτυχώς. Σε
μικρό διάστημα, αφ’ ότου παρέλαβα, κατα-
φέραμε το πλήρωμα και εγώ, ως κυβερνή-
της, να κινήσουμε το υποβρύχιο και να
τελειώσουμε την σύντομο εκπαίδευση,
όπως λέγεται, σε μικρό χρονικό διάστημα.
Σημειωτέον η σύντομος εκπαίδευση του
υποβρυχίου είχε αρχίσει τον Δεκέμβριον
1971, η οποία, αντί να κρατήσει δύο μήνες
ως συνήθως, χρειάσθηκε 21 μήνες για να
περατωθεί. Περατώθη η σύντομος εκπαί-
δευση τον Σεπτέμβριο του 1973. Στη συνέ-
χεια το υποβρύχιο παρέμεινε σε ακινησία,
για να αντικαταστήσει τη μπαταρία του, επί
τέσσερις μήνες και αρχές του 1974 άρχισε
να λαμβάνει σταδιακά μέρος σε εθνικές και
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ΝΑΤΟικές ασκήσεις. Προ του Ιουλίου του
1974 το υποβρύχιο ευρίσκετο σε υψηλό επί-
πεδο εκπαιδεύσεως και ήταν έτοιμο σε
υψηλό ποσοστό να λάβει μέρος σε οιαδή-
ποτε επιχείρηση, και αυτό ανεξαρτήτως των
μειονεκτημάτων ή ανωμαλιών, οι οποίες
παρουσιάζοντο στο υλικό. Είχαμε αποκτή-
σει πλέον μια εμπειρία και μπορούσαμε να
τις αντιμετωπίσουμε. Αυτή είναι μια γενική
κατάσταση του υποβρυχίου μέχρι τον Ιού-
λιο του 1974. Μπορώ να χρησιμοποιήσω
σημειώσεις;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Βε-
βαίως. Όχι, όμως, να διαβάσετε από κεί-
μενο, αλλά για να στηρίξετε τη μνήμη σας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Τις ημερομηνίες απλώς θέλω.
Αυτός εδώ, κύριοι βουλευτές, είναι ένας
χάρτης με τις κινήσεις, τις οποίες εξετέλεσε
το υποβρύχιο από τις 15.00΄, 19 Ιουλίου, μέ-
χρις ότου επανέκαμψε από τις επιχειρήσεις
προς Κύπρο στις 27 του μηνός. Ως προς την
ετοιμότητα υποβρυχίου σε πολεμικές επι-
χειρήσεις δεν είχαν καλυφθεί προ απόπλου
του από το Ναύσταθμο ορισμένα αντικεί-
μενα. Τα αντικείμενα αυτά ήταν ο προβλε-
πόμενος φόρτος μάχης τορπιλών. Προ
απόπλου του υποβρυχίου είχαν παραλη-
φθεί οι εξής τορπίλες: Συνολικώς 13 τορπί-
λες έναντι 15 που προεβλέποντο εντός του
υποβρυχίου. Συγκεκριμένα είχαν παραλη-
φθεί τορπίλες γερμανικού τύπου «SST4»,
τεμάχια έξι. Αυτές είναι εναντίον πλοίων
επιφανείας και τορπίλες μάρκας «37II» και
«37III» αμερικανικής κατασκευής, που
ήταν συνολικά επτά, οι οποίες κυρίως είναι
εναντίον υποβρυχίων και δευτερευόντως
εναντίον πλοίων επιφανείας. Το υποβρύχιο
απέπλευσε από το Ναύσταθμο, βάσει ση-
μάτων από το ΓΕΝ, από το τότε Αρχηγείο
Ναυτικού, και έπλεε κατ΄ αρχάς στις 19 του
μηνός προς την περιοχή νήσου Ρόδου, για
να εκτελέσει μια ελληνική άσκηση «Καται-
γίς». Και αυτό επ΄ ευκαιρία της εξόδου για
σεισμογραφικές παρατηρήσεις του τουρκι-
κού υδρογραφικού «Τσανταρλί». Την 20ή
του μηνός για πρώτη φορά, 6.50΄,ελήφθη
στο υποβρύχιο σήμα, δια του οποίου διε-

τάσσετο όπως αναλάβει άμεσο ετοιμότητα
και θα ακολουθούσαν διαταγές. Μετ’ ολίγα
λεπτά διετάχθη η άμεσος κατάδυση του
υποβρυχίου και ο πλους εν καταδύσει προς
ένα τομέα περιπολίας, ονόματι «Χρυσάν-
θεμο», ο οποίος ευρίσκετο περί την Ρόδο.
Το υποβρύχιο κατεδύθη στις 20 του μηνός,
07.35΄, αφού προηγουμένως σβήστηκαν οι
διακριτικοί αριθμοί του υποβρυχίου. Μέχρι
της στιγμής αυτής ουδεμία ετέρα πληρο-
φορία είχε ληφθεί στο υποβρύχιο περί της
κρισιμότητας της καταστάσεως, και εικά-
ζετο μόνο ότι κάτι συμβαίνει στην Κύπρο
από τα προηγουμένως ληφθέντα σήματα.
Στις 07.32΄ της 20ής του μηνός ελήφθη
σήμα από το Αρχηγείο Ναυτικού, δια του
οποίου μας εγνω στο ποιείτο ότι κατά εξακρι-
βωμένες πληροφορίες εκτελείται αεραπό-
βαση και απόβαση στην Κύπρο. Ώρα 16.05΄
της 20ής …

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Πού είσαστε στις
07.30΄, στις 20 του μηνός;

ΜΑΡΤΥΣ: Βρισκόμασταν στις Κυκλάδες
και υπάρχει συγκεκριμένο στίγμα, το
στίγμα όπου κατεδύθη το υποβρύχιο, και
ομιλώ για 20 του μηνός και ώρα 07.35΄.
Είναι πλάτος 36 μοίρες 36 πρώτα βόρεια…

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Σχετικά με κά-
ποιο νησί να μπορούμε να καταλάβουμε;

ΜΑΡΤΥΣ: Βορείως της Ανάφης και νοτίως
της Αμοργού. Ώρα 16.05΄ της 20ής του
μηνός ελήφθη σήμα από το ΓΕΝ –και την
ώρα αυτή το υποβρύχιο ευρίσκετο δυτικώς
της νήσου Ρόδου– όπως πλεύσουν τα δύο
υποβρύχια το «Γλαύκος» και το «Νηρεύς»
και εγκαταστήσουν πολεμική περιπολία.
Και μας έδιναν τομείς από ακτάς Τουρκίας
μέχρι ακτάς Κύπρου. Την 21η του μηνός με-
σάνυχτα, 20ή προς 21η του μηνός, το υπο-
βρύχιο παρέπλευσε τη νήσο Ρόδο, και είχα
να διανύσω μέχρι να φθάσω στην Κύπρο –
και ομιλώ για το δυτικό της άκρο– περίπου
220 ναυτικά μίλια. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Δυτικό άκρο;
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Μέχρι να φθάσω στην

άκρα Αρναούτης. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Στο τομέα σας
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πόσα μίλια; Στην Κερύνεια, δηλαδή, και
εκεί που ήσαστε εσείς.

ΜΑΡΤΥΣ: Περίπου 250 με 260 μίλια χον-
δρικώς. Το υποβρύχιο για να εκτελέσει την
μετακίνηση αυτή εν καταδύσει, χρησιμο-
ποιεί ταχύτητες της τάξεως έξι περίπου
κόμβων. Κόμβοι είναι μίλια ανά ώρα. Αυτό
σημαίνει ότι μπορεί σε μια μέρα να διανύσει
περίπου 120-130 ναυτικά μίλια. Η εκτίμηση
καταστάσεων την οποία έκανα ως προς τις
κινήσεις του υποβρυχίου, είχαν ως εξής, και
αυτό προτού καν προσεγγίσω προς την
Κύπρο: Υπελόγισα ότι οι τουρκικές δυνά-
μεις, οι οποίες θα με απασχολούσαν κατά
μεν τη μετακίνηση του υποβρυχίου προς
την περιοχή περιπολίας που μου είχε ανα-
τεθεί, θα ήταν περίπου τέσσερα υποβρύχια,
τα οποία πιθανώς να ευρίσκοντο σε περιπο-
λία, και προτού φθάσω εγώ στον τομέα μου
και εγγύς της Κύπρου περίπου δέκα αντι-
τορπιλικά. Και δεν υπολογίζω, βεβαίως, τα
τουρκικά μεταγωγικά ως και τα λοιπά
πλοία επιφάνειας. Κατόπιν τούτου, για να
αποφύγω αυτά, επέπλευσα νοτιότερον από
τη Ρόδο, και η προσπάθειά μου είναι να
πλεύσω εγγύς των ακτών της Κύπρου, διότι
την ώρα αυτή δεν γνώριζα καν ούτε που εγί-
νετο η απόβαση. Σύμφωνα με αυτά, τα
οποία είχα κατά καιρούς διαβάσει στον
τύπο και εγνώριζα, περίμενα ότι η απόβαση
θα γίνεται στην περιοχή Κόκκινα, όπου
είχαν γίνει επιχειρήσεις και παλαιοτέρα. Για
αυτόν τον λόγο απεφάσισα να αρχίσω από
την άκρα Αρναούτη στο δυτικό μέρος της
Κύπρου, και στη συνέχεια να πλεύσω εγγύς
των ακτών μέχρι να συναντήσω το μέρος,
που γινόταν η απόβαση. Όσον αφορά τα
τουρκικά αντιτορπιλικά, τα οποία τυχόν θα
συναντούσα κατά την μετακίνησή μου
προς τον τομέα περιπολίας, είχα αποφασί-
σει να τους επιτεθώ, εφόσον διήρχοντο σε
μικρή απόσταση περίπου 10.000 γυάρδες
από το υποβρύχιο. Και αυτό γιατί επίστευα
ότι αυτοί ήταν αποφασισμένοι, εφόσον εν-
τόπιζαν το υποβρύχιο να του επιτεθούν.
Επίσης στον τομέα περιπολίας μου και ανε-
ξαρτήτως της λήψεως διαταγής από ΓΕΝ

ενάρξεως πυρ, είχα αποφασίσει να κτυ-
πήσω πρώτος και ανεξαρτήτως εθνικότη-
τος οποιοδήποτε καράβι πλησίαζε το
υπο βρύχιο σε μία τέτοια απόσταση, που
μπορούσε να μου επιτεθεί. Αυτό το είχα
αποφασίσει μόνο για την ασφάλεια του
υποβρυχίου και τίποτε άλλο. Ιδίως κατά τη
διάρκεια την νύκτας είναι πάρα πολύ δύ-
σκολο για ένα υποβρύχιο να αναγνωρίσει
κάποιον στόχο «Αναγνωρίζω ότι είναι αντι-
τορπιλικό άρα είναι επικίνδυνο για το υπο-
βρύχιο», αλλά είναι σχεδόν αδύνατο να
αναγνωρίσει την εθνικότητα του στόχου.
Αναγνωρίζει το είδος του πλοίου και όχι την
εθνικότητα. Κατά τον πλου του υποβρυχίου
προς την Κύπρο και όταν το υποβρύχιο ετε-
λούσε αναπνευστήρα, συχνά ακούγαμε
από τις εντοπιστικές συσκευές του υποβρυ-
χίου εκπομπές ΑΥ, ανθυποβρυχιακές εκ-
πομπές. Η εκτίμησή μου ήταν ότι επρόκειτο
περί ατομικού υποβρυχίου, διότι αυτό συ-
νέβαινε μόνο όταν εκτελούσα αναπνευστή -
ρα, που είναι μια θορυβώδης κατάσταση
για το υποβρύχιο. Αλλά απεφάσισα προς το
παρόν να αδιαφορήσω και, όταν πια θα ευ-
ρισκόμουν εγγύς της Κύπρου, θα προσπα-
θούσα να διαφύγω από τυχόν ατομικό
υποβρύχιο, που θα με παρακολουθούσε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μέ νω με την εντύπωση ότι διαβάζετε το
κείμενο αυτό. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, απλώς είναι οι χρόνοι,
κύριε Πρόεδρε. Εάν θέλετε το αφήνω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Όχι. Σας είπα ότι για να στηρίξετε τη μνήμη
σας, αν θέλετε μπορείτε να κοιτάτε, αλλά
να μη το διαβάζετε από μέσα, γιατί τότε δεν
είναι μαρτυρική κατάθεση.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
είναι τέτοια η φύση του πράγματος που
ίσως κάποιες σημειώσεις θα διευκόλυναν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εί-
σαστε σύμφωνοι, λοιπόν, ότι αυτό γίνεται
για τη διευκόλυνση του μάρτυρος; 

ΜΑΡΤΥΣ: Κοιτάζω μόνο τους χρόνους,
γιατί δεν μπορώ να τους ενθυμούμαι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
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Εγώ ήμουν υποχρεωμένος να σας το υπεν-
θυμίσω. Η Επιτροπή δέχεται ότι εσείς τη-
ρείτε τη διάταξη, επομένως συνεχίστε όπως
μέχρι τώρα.

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 21 του μηνός, 21.30΄, το
υποβρύχιο έλαβε σήμα από το Αρχηγείο
Ναυτικού όπως επαναπλεύσει και εγκατα-
στήσει περιπολία στον τομέα εγγύς της
νήσου Ρόδου. Τη στιγμή κατά την οποία το
υποβρύχιο έλαβε το σήμα και αντέστρεψε
την πορεία του προκειμένου να επιστρέψει
στη Ρόδο, απείχε από την δυτική άκρα της
νήσου Κύπρου 85 ναυτικά μίλια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με
συγχωρείτε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω
την κατάθεσή σας, που δώσατε ενώπιον
του κυρίου Μπέλκα. Μιλάμε για τη δεύ-
τερη φορά. Έτσι δεν είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Μιλάω για την πρώτη φορά,
γιατί πηγαίνω χρονολογικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Για
την πρώτη φορά, ναι, είναι 85 μίλια.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Από την Πάφο; 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Δηλαδή από τον

τομέα;
ΜΑΡΤΥΣ: Από τον τομέα θα πρέπει να υπο-

λογίσετε ακόμη περίπου 80 ναυτικά μίλια
επιπλέον.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Δηλαδή σύνολο; 
ΜΑΡΤΥΣ: Σύνολο είναι 150 έως 160 ναυ-

τικά μίλια. Την 21.30΄ ελήφθη το σήμα του
Αρχηγείου Ναυτικού, το οποίο είχε εκδοθεί
στις 21, ώρα 13.00΄, δηλαδή υπήρχε μια δια-
φορά ως προς το χρόνο, διότι είχα αργήσει
να λάβω το σήμα και με απασχόλησε κατά
πόσο θα γυρίσω ή όχι και θα υπακούσω
στην εντολή. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Τι εννοείτε ότι θα
υπακούγατε ή όχι; Υπήρχε αμφιβολία;

ΜΑΡΤΥΣ: Πάντα γεννάται στον κυβερνήτη
αμφιβολία, όταν λαμβάνει μία εντολή.
Κάνει μία εκτίμηση της καταστάσεως, πώς
και γιατί ακριβώς βγήκε αυτή η εντολή.
Επειδή εστερείτο το υποβρύχιο πληροφο-
ριών, με απησχόλησε κατά πόσο και από
ποιον εδόθη αυτή η εντολή. Διότι ένα σήμα
το οποίο ελήφθη στο υποβρύχιο έχοντας

υπ’ όψιν μου την κατάσταση τότε, δεν
ήξερα ακριβώς τι συνέβαινε. Δεν γνώριζα
αν είχαν καταλάβει την Κύπρο και κινδύ-
νευε κάποιο ελληνικό νησί, έτερον πλην της
Κύπρου εννοώ. Επομένως με απασχόλησε,
προσπάθησα να κάνω μια εκτίμηση κατα-
στάσεως με τις πληροφορίες τις οποίες
είχα, για να δω τι ήταν συμφερότερο. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καλώς ή κακώς
επράξατε περαιτέρω που γυρίσατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Έχω ακόμα αμφιβολίες και δεν
έχω ακόμη απαντήσει στο ερώτημα αυτό
στον εαυτό μου. Ήταν ένα δίλημμα το οποίο
με απασχόλησε. Τις εντολές τις οποίες
έλαβα, όλες τις εξετέλεσα ώς μου εδόθησαν.
Απλώς σας λέω ορισμένες σκέψεις μου. Στις
22 του μηνός στις 11.00΄ το υποβρύχιο επέ-
στρεψε στο τομέα «Χρυσάνθεμο», το οποίο
ήταν νοτίως της νήσου Ρόδου και άρχισε να
εκτελεί περιπολία. Περί ώρα 19.30΄ της 22ας
ελήφθη σήμα από το Αρχηγείο Ναυτικού.
δια του οποίου διετάσετο εκ νέου ο πλους
του υποβρυχίου προς τον τομέα περιπολίας,
καθώς και η εγκατάσταση πολεμικής περι-
πολίας. Επίσης στο σήμα ανεφέρετο, και κα-
θορίζονταν, όπως αποφύγουμε εντοπισμό
από πλοία επιφανείας και να λάβουμε μέτρα
αμύνης ως εν πολέμω. Την έκφραση αυτή
την οποία μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε,
όταν είναι πόλεμος τι σημαίνει, για την πε-
ρίοδο αυτή απεφάσισα ότι εσήμαινε ότι,
εφόσον πλησιάζει εγγύς εμού αντιτορπιλικό,
θα το κτύπαγα άνευ προειδοποιήσεως. Επί-
σης, είχα αποφασίσει ότι αφ’ ης στιγμής θα
εισερχόμην στα χωρικά ύδατα της Κύπρου,
θα κτύπαγα οιοδήποτε αντιτορπιλικό ανε-
ξαρτήτως εθνικότητος. Και όλα αυτά βασι-
ζόμενος όχι στην προσωπική μου κρίση ή
στα σήματα τα οποία είχα λάβει, αλλά
υπήρχε ένα σχέδιο «Κ» το οποίο είχε εκδοθεί
από το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων, το
οποίο ήταν υπεύθυνο για την Κύπρο και
μέσα εκεί ανεφέρετο ότι οιοσδήποτε εχθρι-
κός στόχος εντός των χωρικών υδάτων της
Κύπρου βάλλεται. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Αυτό το σχέδιο ήταν
παλιό, ή εκείνης της μέρας;
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ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό το σχέδιο ήταν παλιό, δεν
υπήρχε επί του υποβρυχίου. Απλώς προ
απόπλου από το Ναύσταθμο μας είχαν
φωνάξει στο Αρχηγείο Στόλου να το διαβά-
σουμε. Και εγώ διάβασα μόνο αυτό που με
ενδιέφερε, πότε μπορούμε να κτυπήσουμε
κάποιο στόχο. Ενώ εσυνέχιζα την μετακί-
νησή μου προς τον τομέα περιπολίας στην
Κύπρο και το υποβρύχιο ευρίσκετο σε θέση
πλάτος 35 μοίρες επτά πρώτα βόρεια και
μήκος 31 μοίρες και 20 ανατολικά, απείχε
δε από την άκρα Αρναούτης στο δυτικό
μέρος της Κύπρου 45 ναυτικά μίλια κα από
τον τομέα μου περίπου 110 ναυτικά μίλια,
ελήφθη σήμα στις 19.00΄ από το Αρχηγείο
Ναυτικού, όπως το υποβρύχιο επιστρέψει
εκ νέου στον τομέα νοτίως της Ρόδου.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Ημερομηνία να μας
πείτε.

ΜΑΡΤΥΣ: Η ημερομηνία του σήματος
είναι: «Αρχηγείο Ναυτικού 23/14.00».

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Να γυρίσετε στο
Ναύσταθμο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Να αναλάβω περιπολία εις
τομέα «Χρυσάνθεμο». Το υποβρύχιο επέ-
στρεψε την ώρα που σας είπα, ανέστρεψε
πορεία, κατέπλευσε και ανέλαβε περιπολία
εις τον τομέα «Χρυσάνθεμο», 24 του μηνός
και ώρα 21.00΄. Στις 27 του μηνός, στις
14.45΄, το υποβρύχιο κατέπλευσε στο Ναύ-
σταθμο κατόπιν διαταγής του Αρχηγείου
Ναυτικού.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Πότε εδόθη η διαταγή
για να γυρίσετε στο Ναύσταθμο;

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 25 του μηνός, 16.00΄ περί-
που, διότι εδώ δεν έχω τις ώρες. Από τον
χάρτη βλέπω μόνο. Και κατέπλευσε στο
Ναύσταθμο στις 27 του μηνός, 14.45΄.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τε-
λειώσατε, κύριε μάρτυς; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Πότε αποστρατευθήκατε, κύριε μάρτυς;
ΜΑΡΤΥΣ: Τον Μάϊο του 1985.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Αποστρατευθήκατε αιτήσει σας ή προήχ-
θησαν νεώτεροί σας; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν υπέβαλα παραίτηση, αλλά
απεστρατεύθην. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αρχιπλοίαρχος εν ενεργεία; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ήμουν πλοίαρχος εν ενεργεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με

το βαθμό του αρχιπλοίαρχου. Μάλιστα.
Παρακαλώ το λόγο να λάβει ο κύριος Βα-
σιλειάδης. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Κύριε μάρτυς,
γύρω από τα δύο αυτά σήματα της ανακλή-
σεώς σας, τι ακούσατε όταν γυρίσατε πίσω
στην Αθήνα και συναντήσατε το διοικητή
υποβρυχίων, τους επιτελείς, οι οποίοι είχαν
επανδρώσει το χώρο ελέγχου των υποβρυ-
χίων στο Αρχηγείο Ναυτικού; Ποιος τα εξέ-
δωσε; Ποιος έδωσε εντολή; Πώς φύγαν; Τι
έγινε γύρω από αυτές τις αποφάσεις; 

ΜΑΡΤΥΣ: Στην ερώτησή σας, αν μου επι-
τρέπετε, θα απαντήσω ότι με απησχόλησε
και προσπάθησα να βρω την αιτία που με
γυρίσανε. Στην αρχή είχα υποθέσει ότι κάτι
συνέβαινε στη Ρόδο και υπήρξε μεγαλύ-
τερη ανάγκη να γυρίσω πίσω. Δεν μπο-
ρούσα να αντιληφθώ ποιος ήταν ο βασικός
λόγος που επέστρεψα. Ενώ θα μπορούσα
κάλλιστα να παραμείνω εγγύς της Κύπρου,
μέχρι να αποφασίσουν πού θέλουν να χρη-
σιμοποιήσουν το υποβρύχιο. Και με απα-
σχόλησε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα. Και όταν συνήντησα κάποτε τον
Αρχηγό Ναυτικού, τον ερώτησα ευθαρσώς.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος ήταν; 
ΜΑΡΤΥΣ: Ο κύριος Αραπάκης. Ήταν μετά

την Μεταπολίτευση. Τον ρώτησα ευθαρσώς
«Εάν μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε
το λόγο που με γυρίσατε, και πώς με στεί-
λατε κάτω εφόσον με γυρίσατε κατ’ αυτό τον
τρόπο;». Η απάντηση που έλαβα ήταν η
εξής: Ιδία πρωτοβουλία είχε στείλει τα δύο
υποβρύχια στην Κύπρο. Και όταν ενημέρωσε
τον τότε Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων κύριο
Μπονάνο, του είπε να τα επιστρέψει πίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Την
πρώτη φορά που σας επέστρεψε. Γιατί μου
φαίνεται πως κάνετε και δεύτερο επανά-
πλου στην Κύπρο. 



182 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

ΜΑΡΤΥΣ: Στο δεύτερο επανάπλου ήταν
διότι εσυζητείτο κατάπαυση των εχθροπρα-
ξιών, η οποία επετεύχθη μετ΄ ολίγες ώρες
αφότου επέστρεψα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το
δεύτερο, αυτό σας το είπε ο κύριος Αραπά-
κης ή το συνάγετε εσείς ως συμπέρασμα;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό, διότι άκουσα ότι μετά ολί-
γες ώρες…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εί -
ναι συμπερασματικό σας αυτό; Ο κύριος
Αραπάκης περιορίσθη να σας πει για την
πρώτη ανάκλησή σας;

ΜΑΡΤΥΣ: Διαβάζοντας και βλέποντας τα
γεγονότα εξετίμησα ότι ο λόγος που με ανέ-
στρεψαν, ήταν το ότι…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το
ότι συνεζητείτο κατάπαυση των εχθροπρα-
ξιών. Τώρα τη δεύτερη φορά μπορούσατε
να φθάσετε τόσο εγκαίρως, ώστε να προ-
καλέσετε κάποια ζημιά, κάποιο όφελος
στην Ελλάδα έστω και από πλευράς δια-
πραγματεύσεων για την κατάπαυση του
πυρός;

ΜΑΡΤΥΣ: Πίστευα τότε ως κυβερνήτης
του υποβρυχίου και πιστεύω ακόμη ότι,
εφόσον αφήνανε τα δυο υποβρύχια να
πλεύσουν στην Κύπρο, η ζημία την οποία
θα επιφέρανε στους Τούρκους θα ήταν
τόσο μεγάλη και ίσως και το ψυχολογικό
κομμάτι, που νομίζω ότι η αποβίβαση –
διότι δεν ήταν απόβαση– θα σταμάταγε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Πι-
στεύετε για την πρώτη φορά, δηλαδή αν
σας αφήνανε να συνεχίσετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό το πιστεύω. Δεν γνωρίζω τι
δυνάμεις θα είχαν αποβιβάσει αν έφθανα
την δεύτερη φορά, αλλά πιστεύω ότι θα
είχε μεγάλο αντίκτυπο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
τη δεύτερη φορά;

ΜΑΡΤΥΣ: Και τη δεύτερη φορά. 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Έχετε πεισθεί για

αυτά, που σας είπε ο κύριος Αραπάκης; 
ΜΑΡΤΥΣ: Μπορώ να σας απαντήσω, διότι

το όλο θέμα με έχει απασχολήσει παρά
πολλά χρόνια. Και μελετώντας τα διάφορα

σήματα που είχα τότε, είχα δει το εξής: Στα
πρώτα σήματα, που στέλνανε από τις 19
του μηνός για να κάνω περιπολία νοτίως
της Ρόδου ενόψει της ασκήσεως «Καται-
γίς», μέσα ανεφέρετο και το ΑΕΔ, το τότε
Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων. Ενώ στην
διαταγή, που έλαβαν τα δύο υποβρύχια να
πλεύσουν και καταστήσουν πολεμική περι-
πολία στην Κύπρο, δεν αναφέρετο, παρά
μόνο ήταν από Αρχηγείο Ναυτικού προς τα
υποβρύχια της Διοίκησης Υποβρυχίων και
τον Στόλο.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Η επιστροφή; 
ΜΑΡΤΥΣ: Η επιστροφή δεν ενθυμούμαι,

αλλά δεν πρέπει να ήταν μέσα. Δεν έχω τα
αντίγραφα αυτά για να σας απαντήσω. Το
πρώτο το είχα μελετήσει, το δεύτερο δεν με
απασχόλησε, ομολογώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Αν
θέλετε, κοιτάξτε αυτά τα ανακλητικά σή-
ματα, κύριε μάρτυς. Είναι αυτά πράγματι;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Έχουν ΑΕΔ αυτά;
ΜΑΡΤΥΣ: Το ένα το οποίο είναι 21 του

μηνός, 13.00΄, υπάρχει εδώ μια ομάδα η
οποία λέγεται AIG 31-31, στην οποία δεν
ξέρω ποιοι περιέχονται μέσα. Είναι ένας
ορισμένος αριθμός αποδεκτών. Αυτή την
στιγμή τουλάχιστον δεν γνωρίζω ποιοι είναι
μέσα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Καλώς. Ο κύριος Βασιλειάδης παρακαλεί-
ται να συνεχίσει τις ερωτήσεις.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Κύριε μάρτυς,
μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γύρω από
τα προβλήματα που υπάρχουν για τον επι-
χειρησιακό έλεγχο, για τη διαβίβαση σημά-
των στα ελληνικά υποβρύχια, στο χώρο των
επιχειρήσεων, όταν ευρίσκονται εν καταδύ-
σει και σε αποστάσεις από την Ελλάδα σαν
αυτές που θα είχατε εσείς, όταν είχατε φθά-
σει στον τομέα των επιχειρήσεών σας; Αυτό
να μας το εξηγήσετε λιγάκι, σε συνδυασμό
με ενδεχόμενες επιχειρήσεις στην περιοχή
και επίσης με ενδεχόμενη ανάγκη διακοπής
των επιχειρήσεων. Πόσο γρήγορα, δηλαδή,
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μία εντολή «πόλεμος» ή «εκεχειρία» ή ο,τι-
δήποτε άλλο μπορεί ασφαλώς να διαβιβα-
σθεί υπό τις συνθήκες αυτές από την Αθήνα
στο υποβρύχιο, που ήσαστε εσείς. Εξηγεί-
στε τό μας, γιατί δεν είμαστε ειδικοί όλοι.

ΜΑΡΤΥΣ: Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει
ένα υποβρύχιο, ως προς την συνεννόηση με
τη Διοίκηση από όπου εξασκείτο ο επιχει-
ρησιακός του έλεγχος, είναι πάρα πολύ με-
γάλες. Το υποβρύχιο, λόγω της φύσεώς
του, είναι υποχρεωμένο να βρίσκεται εν κα-
ταδύσει και δύναται μόνο να έχει συνεννό ηση
με την αρχή που ασκεί τον επι χειρησιακό
έλεγχο του υποβρυχίου, όταν βρίσκεται σε
περισκοπικό βάθος. Είναι πολύ λίγες οι στιγ-
μές μέσα σε μια μέρα που ανεβαίνει στο πε-
ρισκοπικό βάθος, και ανεβαίνει για δύο
λόγους: για να ελέγξει την επιφάνεια και να
εκτελέσει αναπνευστήρα. Εγώ είχα αποφα-
σίσει ότι, εφόσον πλησίαζα στα τριάντα
ναυτικά μίλια από τις ακτές της Κύπρου, θα
ξέχναγα κάθε συνεννόηση με την προϊστα-
μένη αρχή, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και
από κει και πέρα, βάσει των μέχρι τότε εν-
τολών, θα χείριζα το υποβρύχιο έτσι, ούτως
ώστε να μην το εκθέτω σε κίνδυνο ως προς
τη συνεννόηση. Η συνεννόηση με το υπο-
βρύχιο δεν είναι άμεση με την αρχή, που
ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο. Θυμάμαι
ότι για να στείλω ένα σήμα δηλαδή, έλαβα
την απάντηση που μου είχαν πει να ανα-
φέρω την παρούσα θέση μου και λοιπά,
έκανα περίπου έξι ώρες. Και πρώτα ήλθα σε
συνεννόηση με την Κρήτη, όπου υπήρχε
κάποιος δικός μας σταθμός, και στη συνέ-
χεια διεβίβασαν αυτοί το σήμα μου στο
Αρχη γείο Ναυτικού. Δεν είναι όπως ένα αν-
τιτορπιλικό, που μπορείτε ανά πάσα στιγμή
να το ενημερώσετε τι πρόκειται να κάνει
και να του δώσετε σαφείς εντολές και οδη-
γίες. Οι ακροάσεις του υποβρυχίου γίνονται
ορισμένες ώρες. Στις 12.00΄ το βράδυ, ας
πούμε, μετά στις 4.00΄ ανά τετράωρο. Το
υποβρύχιο είναι υποχρεωμένο κάθε τρεις
τέτοιες εκπομπές –που σημαίνει ή 9 ώρες
αν είναι ανά τρίωρο ή 12 ώρες– να παίρνει
μία τέτοια εκπομπή, μέσα στην οποία δια-

βιβάζονται όλες οι εκπομπές του υποβρυ-
χίου. Επομένως η συνεννόηση δεν είναι
άμεση. Πολλές φορές τα παράσιτα και οι
ανωμαλίες είναι τέτοιες, που δεν μπορείτε
να πάρετε το σήμα, που δίδεται με τέλεξ ή
με τον ασύρματο. Και στις αποστάσεις
αυτές –μιλάμε εγγύς της Κύπρου– έστω και
με Κρήτη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να λά-
βετε μία εντολή που δίδεται για το υποβρύ-
χιο. Αν θυμάμαι καλά, είχα και κάποια
ανωμαλία στο τέλεξ, το οποίο λάμβανε αυ-
τομάτως, και χρησιμοποιούσα το παλιό σύ-
στημα των μορς. Έτσι ήταν πάρα πολύ
δύσκολο για τους τηλεγραφητές, τους υπα-
ξιωματικούς τους πλοίου να λάβουν το
σήμα και να το στείλουν. Και επειδή, για να
στείλεις ένα σήμα με αυτό τον τρόπο, χρει-
άζεται να παραμένεις πολύ χρόνο στο περι-
σκοπικό βάθος, το θεωρούσα επικίνδυνο
και προσπαθούσα να αποφύγω οποιαδή-
ποτε παραμονή επί μακρόν του υποβρυχίου
στο περισκοπικό βάθος. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Ειπώθηκε εδώ ότι τα
υποβρύχια πηγαίνοντας στην Κύπρο μπαί-
νουν υπό την Ναυτική Διοίκηση της Κύ-
πρου. Έτσι είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Τα υποβρύχια είναι το μόνο από
τα πλοία που διαθέτει το Πολεμικό Ναυ-
τικό, του οποίου επιχειρησιακός έλεγχος
ασκείται από την Διοίκηση Υποβρυχίων.
Όταν έχουμε ασκήσεις, η Διοίκηση Υπο-
βρυχίων έχει την έδρα της στο Ναύσταθμο.
Εν καιρώ πολέμου εγκαθίσταται μέσα στον
Α΄ Κλάδο, που είναι ο Κλάδος Επιχειρή-
σεων του Αρχηγείου Ναυτικού και έχει
άμεσο επαφή με τον Αρχηγό Ναυτικού και
τους επιτελείς. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Για να ξεκαθαρί-
σουμε πιο πολύ τα πράγματα στην προηγού-
μενη ερώτηση, θα ήθελα να πω το εξής:
Δώστε μας ένα χρονικό νούμερο. Θα ήταν
δικαιολογημένη ή φυσικά αναμενομένη –και
επομένως θα έπρεπε να την προβλέψουν οι
επιχειρησιακές αρχές– μια καθυστέρηση σε
λήψη σημάτων από το Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού προς εσάς, εν Κύπρω, της τάξεως
των έξι, εννέα και δώδεκα ωρών;
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ΜΑΡΤΥΣ: Κανονικά έχουν υπ’ όψιν τους
αυτοί, που ασκούν τον επιχειρησιακό έ -
λεγχο του υποβρυχίου, ότι το υποβρύχιο
είναι υποχρεωμένο, ανάλογα με τις εντολές
που έχει λάβει, ή ανά εννέα ώρες ή ανά δώ-
δεκα να κάνει μία ακρόαση από το Αρχη-
γείο Ναυτικού.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Επομένως η α -
πάντησή σας είναι «Ναι». Το λέω αυτό,
γιατί έχετε έξι ώρες και επτά ώρες διαφορές
λήψεως των διαφόρων σημάτων, αυτών
που μας είπατε σεις, από τον «Νηρέα». Ο
«Νηρέας» τα έπαιρνε άλλα πέντε ώρες
πριν, άλλα επτά ώρες πριν και λοιπά. Είναι
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του ερω-
τήματος που σας έκανα: όταν βρίσκεστε
στην Κύπρο πόσο κλειστό έλεγχο μπορεί να
σας έχει το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ή
όχι. Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Ζερβός έχει το λόγο.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Νομίζω ότι κάλυψε
όλα τα σημεία ο μάρτυρας λαμβανομένων

υπ’ όψιν και των όσων ακούσαμε από τον
προηγούμενο μάρτυρα. Εξάλλου το κρί-
σιμο σημείο, το ποιος έδωσε την εντολή να
πάνε στην Κύπρο και ποιος να επιστρέψουν
πίσω και τις δύο φορές, το εξέφρασε πολύ
καθαρά ο μάρτυρας. Συνεπώς, δεν υπάρχει
καμία άλλη απορία. Όταν πάλι έρθει η ηγε-
σία του Ναυτικού και των Ενόπλων Δυνά-
μεων εδώ, θα μας εκθέσουν και αυτοί τις
απόψεις τους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε Γαβριήλ, αύριο μετά τις 8.30΄ το
πρωί, να έρθετε στο 140 γραφείο για να
ελέγξετε τα Πρακτικά, τα οποία εν τω με-
ταξύ θα έχουν αποστενογραφηθεί, να κά-
νετε τυχόν διορθώσεις λεκτικές και να τα
υπογράψετε.

ΜΑΡΤΥΣ: Μήπως θα μπορούσα να έρθω
την Δευτέρα το πρωί;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ναι, μπορείτε να έρθετε τη Δευτέρα.

(Στη συνέχεια και περί ώρα 16.00΄μ.μ.
λύεται η συνεδρίαση). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(Υπογραφή)                                                                                                                       (Υπογραφή)
Χ. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ                                                                                               Κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 
(Υπογραφή)

ΣΤ. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ
(Υπογραφή)

Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Υπογραφή)

Δ. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Υπογραφή)

ΒΑΣ. ΓΑΒΡΙΗΛ
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Την 10/11/1986 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00΄ μ.μ., στη Γραμματεία της Εξεταστικής
Επιτροπής «Για το Φάκελο της Κύπρου» (Α΄ όροφος, Γραφείο 143 του Μεγάρου της Βου-
λής) συνήλθε το Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής, αποτελούμενο από τους βου-
λευτές, Χρίστο Μπασαγιάννη, Πρόεδρο, Παυσανία Ζακολίκο, Αντιπρόεδρο, Κων/νο
Τσιγαρίδα, Γραμματέα, και ενώπιόν του σε εκτέλεση της από 6/11/1986 αποφάσεως της
Εξεταστικής Επιτροπής, ο μάρτυρας Β. Γαβριήλ ανέγνωσε, θεώρησε, βεβαίωσε και υπέ-
γραψε τις καταθέσεις του, που έδωσε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής στις 6/11/1986.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Υπογραφή)                                                                                                                       (Υπογραφή)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ      ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ             ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ
(Υπογραφή)

ΒΑΣ. ΓΑΒΡΙΗΛ

Την 11/11/1986 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00΄ π.μ., στη Γραμματεία της Εξεταστικής Επι-
τροπής «Για το Φάκελο της Κύπρου» (Α’ όροφος, Γραφείο 143 του Μεγάρου της Βουλής)
συνήλθε το Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής, αποτελούμενο από τους βουλευτές
Χρίστο Μπασαγιάννη, Πρόεδρο, Παυσανία Ζακολίκο, Αντιπρόεδρο, Κων/νο Τσιγαρίδα,
Γραμματέα, και ενώπιόν του σε εκτέλεση της από 6/11/1986 αποφάσεως της Εξεταστικής
Επιτροπής, ο μάρτυρας Ι. Παναγιωτόπουλος ανέγνωσε, θεώρησε, βεβαίωσε και υπέγραψε
τις καταθέσεις του, που έδωσε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής στις 6 Νοεμβρίου
1986.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Υπογραφή)                                                                                                                       (Υπογραφή)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ       ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ               ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

                                             
Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ

(Υπογραφή)
Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Την 7/11/1986 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00΄ μ.μ., στη Γραμματεία της Εξεταστικής
Επιτροπής «Για το Φάκελο της Κύπρου» (Α΄ όροφος, Γραφείο 143 του Μεγάρου της Βου-
λής) συνήλθε το Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής, αποτελούμενο από τους βου-
λευτές, Χρίστο Μπασαγιάννη, Πρόεδρο, Παυσανία Ζακολίκο, Αντιπρόεδρο, Κων/νο
Τσιγαρίδα, Γραμματέα, και ενώπιόν του σε εκτέλεση της από 6/11/1986 αποφάσεως της
Εξεταστικής Επιτροπής, ο μάρτυρας Στ. Ταβλαρίδης ανέγνωσε, θεώρησε, βεβαίωσε και
υπέγραψε τις καταθέσεις του, που έδωσε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής στις 5-
6/11/1986.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Υπογραφή)                                                                                                                       (Υπογραφή)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ       ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ               ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

                                             
Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ

(Υπογραφή)
ΣΤ. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ



ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αρχίζει η συνεδρίαση. Κύριοι συνάδελφοι,
έχω την τιμή να σας ανακοινώσω ότι σχε-
τικά με τους μάρτυρες που έχουμε πει να
εξετασθούν, δημιουργούνται ορισμένα ζη-
τήματα. Σήμερα παραδείγματος χάριν εί-
χαμε πει να έλθει ο κύριος Τριανταφύλλου,
άλλοτε υπασπιστής του ΑΕΔ, και ο κύριος
Πολίτης. Ο κύριος Πολίτης ήλθε. Ο κύριος
Τριανταφύλλου, όμως, δεν ήλθε, διότι δεν
του επεδόθη η κλήση. Δημιουργήθηκε πρό-
βλημα, διότι υπάρχουν δύο Τριανταφύλλου
Κωνσταντίνοι, αξιωματικοί προερχόμενοι
εκ του Στρατού. Μέχρι να εξακριβωθεί
ποιος από τους δύο ενδιέφερε την Επι-
τροπή και ποια είναι η διεύθυνσή του, πα-
ρήλθε χρόνος και όταν εστάλη η κλήση, ο
χρόνος δεν ήταν αρκετός για να του επιδο-
θεί και να λάβει άδεια από την προϊσταμένη
του αρχή και το φύλλο πορείας, δεδομένου
ότι, όπως με πληροφόρησε ο Γραμματέας,
ο εν λόγω Τριανταφύλλου υπηρετεί σε μο-
νάδα της Ξάνθης. Όταν προσδιορίσουμε
την ημέρα εξέτασής του, θα δώσουμε στην
αρμόδια στρατιωτική αρχή τηλεφωνικώς
την ημερομηνία χωρίς να στείλουμε νέα
κλήση. Συνεπώς σήμερα δεν μπορούμε να
εξετάσουμε τον Τριανταφύλλου. Θα ορί-
σουμε μία ημέρα, που θα πρέπει να εξετα-

στεί και να έρθει. Ο κύριος Πολίτης ήρθε.
Δημιουργείται επίσης ένα άλλο ζήτημα:
Αύριο έχουμε καλέσει τον κύριο Παλαΐνη
και τον κύριο Χανιώτη. Αλλά ο κύριος Πα-
λαΐνης δεν είχε ανευρεθεί, όπως σας είχα
αναφέρει, και μας είχαν πει ότι είναι στην
Ελβετία. Αυτός, όμως, εν τω μεταξύ τηλε-
γράφησε ότι η διεύθυνσίς του είναι η τάδε
και δίδει μία διεύθυνση άλφα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Από την Ελλάδα
τηλεγράφησε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Από την Ελλάδα. Η κλήσις, όμως, δεν μπό-
ρεσε να επιδοθεί, διότι το τηλεγράφημα
ελήφθη προχθές. Έτσι η κλήση δια του Ει-
σαγγελέως δεν μπόρεσε να επιδοθεί. Εξάλ-
λου ο κύριος Χανιώτης δεν πρόκειται να
έρθει. Ήρθε ο αδερφός του και μας είπε ότι
θα είναι εδώ μετά τις 30 του μηνός. Ανεξάρ-
τητα από το ζήτημα που δημιουργεί η υπό-
θεση της απουσίας του Χανιώτη –και είναι
ευρύτερο το ζήτημα διότι πρέπει να εξετα-
στεί πάντως πριν εξεταστούν οι Αρχηγοί
των Επιτελείων, ήταν Αρχηγός Κλάδου
αυτός και πρέπει να προηγηθεί του Μπονά-
νου τουλάχιστον και του Γαλατσάνου νο-
μίζω, γατί Αρχηγείο Στρατού είναι και
εκείνος– εν όψει δε αυτού που πρέπει να
βρούμε κενό να εξετάσουμε τον κύριο Χα-

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
«ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27

Στην Αθήνα, σήμερα 12 Νοεμβρίου 1986, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30΄ π.μ. συνεδρίασε
στην Aίθουσα της Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής η Εξεταστική Επιτροπή «Για το
Φάκελο της Κύπρου», με Πρόεδρο τον κ. Χρίστο Μπασαγιάννη και με θέμα ημερήσιας
διάταξης την εξέταση του μάρτυρα κ. Σπ. Πολίτη (1η μέρα). Στη συνεδρίαση ήταν πα-
ρόντες από τα μέλη της Επιτροπής οι Βουλευτές κ. κ. Αλ. Δαμιανίδης, Π. Ζακολίκος, Ι.
Κουτσογιάννης, Αλ. Λιαροκάπης, Α. Ντεντιδάκης, Δ. Παγορόπουλος, Ε. Παπα -
στεφανάκης, Α.Πετραλιάς, Γ. Περάκης, Σ. Ράλλης, Κ. Τσιγαρίδας, Ι. Βαρβιτσιώτης, Ι.
Βασιλειάδης, Α. Ζαΐμης, Κ. Λάσκαρης, Σ. Μπλέτσας, Γ. Παναγιωτόπουλος, Μ. Παπα-
κωνσταντινου, Α. Παυλίδης, Χ. Φωτόπουλος, Κ. Κάππος, Κ. Γιατράκος και Δ. Λιβανός.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και λέγει:
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νιώτη, γεννάται το ζήτημα ότι αύριο δεν θα
είναι ούτε ο κύριος Παλαΐνης κανονικά,
ούτε ο κύριος Χανιώτης. Βέβαια στον κύριο
Παλαΐνη που είχε την πρωτοβουλία να τη-
λεγραφήσει για τη νέα του διεύθυνση, μπο-
ρούμε νομίζω να τηλεφωνήσουμε δια της
Γραμματείας, εάν θέλει να έλθει αύριο. Δεν
ξέρω τι άλλο να κάνω. Τηλεγράφημα να του
κάνω; Πρέπει να πάει δια του Εισαγγελέως
και ο Εισαγγελεύς δεν μπορεί να επιδώσει
κλήση προ έξι ωρών.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ας έλθει αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Συμφωνείτε κατ’ αρχήν να του τηλεφωνή-
σει ο Γραμματεύς;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εί-

χαμε στείλει την κλήση, αλλά μας είχε επι-
στραφεί ανεπίδοτη, με το αιτιολογικό ότι
είναι στην Ελβετία, ότι δεν βρέθηκε. Τώρα
αυτός μας τηλεγράφησε τη νέα διεύθυνση
και για αυτό νομίζω ότι μπορούμε να τον
καλέσουμε, για να έχουμε και άλλον να εξε-
τάσουμε δηλαδή, διότι άλλως δεν έχουμε
κανέναν. Ο κύριος Χανιώτης δεν θα έλθει.
Πρέπει, επίσης, να σας ανακοινώσω ότι κά-
ποιος κύριος Σταύρου, ο οποίος και παλαι-
ότερα με προφορική ακρόαση που είχε
ζητήσει από μένα, ζητάει να εξεταστεί εδώ
στην Επιτροπή, διότι λέει ότι ξέρει πάρα
πολλά πράγματα. Αυτός λέει ότι είναι αντι-
συνταγματάρχης εν αποστρατεία και ότι
είχε δουλέψει πολύ στην Κύπρο και λοιπά.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύπριος είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Μά λιστα. Είναι κάτοικος Καβάλας, αντι-
συνταγματάρχης του Ελληνικού Στρατού.
Με μία αίτησή του που μας έδωσε χθες, λέει
τα εξής: «Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω πολλά
από τα γεγονότα που αφορούν την Τραγω-
δία της Κύπρου, που ερευνά η υπό την προ-
εδρία σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
Κατόπιν τούτου θεωρώ χρέος μου να θέσω
την μαρτυρία μου στη διάθεση της Επιτρο-
πής σας». Θέλετε να έλθει και να εξεταστεί;

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Στην ΚΥΠ υπηρε-
τούσε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν ξέρω, δεν λέει εδώ τέτοιο πράγμα.
Αυτός νομίζω πως ήταν ανακατεμένος με
την ΕΟΚΑ και λοιπά. Έτσι νομίζω.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Συμφωνείτε να τον φέρουμε;
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ: Δεν έγινε καμία

αναφορά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο

ίδιος το έχει ζητήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μου

επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Νομίζω ότι θα είναι

λάθος της Επιτροπής, πας Έλλην ή μη, πο-
λίτης που θέλει να έρθει εδώ πέρα για να
εξετασθεί, να του πούμε: «Έλα κι εσύ να
μας πεις». Θα είναι λάθος. Όμως, κατά την
περίπτωση, εάν εσείς είχατε μία προσωπική
επαφή και προφορική κουβέντα μαζί του,
κρίνετε ότι κάποιος μάρτυρας πράγματι
είναι ουσιαστικός μάρτυρας, τεκμαίρεται
δηλαδή ότι κάποια ουσιαστικά πράγματα
γνωρίζει, και δεν έρχεται γιατί έτσι θέλει,
κάτι να πει, νομίζω ότι θα είναι επίσης
λάθος να αποκλείσουμε έναν, δύο, τρεις
ανθρώπους τέτοιους, με το ενδεχόμενο ότι
θα εμφανιστούν ή έχουν εμφανιστεί, που
πιθανόν θα μας φωτίσουν. Δηλαδή θα
έλεγα ότι αν είχατε εσείς μία προσωπική
προφορική επαφή μαζί του και κατά την
κρίση σας βλέπατε ότι πράγματι αυτός
ξέρει κάποια πράγματα, δεν θα είναι λάθος.
Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δημιουργούμε
προηγούμενο και να φέρνουμε όποιον μας
στέλνει μια επιστολή, γιατί αυτό δεν ξέ-
ρουμε πού θα μας οδηγήσει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το
μόνο που μπόρεσα να καταλάβω ήταν ότι
αυτός ήταν ανακατεμένος με την κίνηση
ασφαλώς της ΕΟΚΑ Β΄, γατί είχα και παρά-
κλησή του να εξεταστεί, ει δυνατόν, πριν
από τον κύριο Καρούσο. Για αυτό το συν-
δυάζω. Και λέγω ότι κάτι γύρω από την
ΕΟΚΑ Β΄ πρέπει να είναι αυτά, γατί όπως ξέ-
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ρετε, ο κύριος Καρούσος είχε παίξει τον
ρόλο του υπαρχηγού του Γρίβα και έφυγε
από την Κύπρο κατά τρόπο κάπως, αν θυ-
μάστε, ανώμαλο. Πρέπει, λοιπόν, αυτός να
έχει σχέση με την δράση του κυρίου Καρού-
σου και της ΕΟΚΑ Β΄. Θέλετε να τον καλέ-
σουμε; Τον καλούμε. Δεν θέλετε, δεν τον
καλούμε. Εγώ δεν έχω προσωπική αντί-
ληψη, ούτε μπορώ να πω ότι μπορεί να
έλθει. Πέστε μου τι να κάνω.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Αν το κρίνετε, να μην
έλθει, κύριε Πρόεδρε, και να επιφυλαχ-
θούμε μετά τον Καρούσο, αν προκύψει κάτι
το σημαντικό, να μη τον χάσουμε. Αν δεν
προκύψει, γατί να τον καλέσουμε έτσι στα
καλά καθούμενα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μά λιστα, αυτός εκδηλώνει τέτοια διάθεση,
που, εάν του πούμε και αύριο να έλθει, έρ-
χεται.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να έλθει αύριο,
κύριε Πρόεδρε, μια και δεν έχουμε άλλο
αντικείμενο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αν αύριο
έλθει ο Παλαΐνης, κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
Παλαΐνης εάν θέλει έρχεται, εάν δεν θέλει
δεν έρχεται. Όμως, αύριο έχουμε να συμ-
πληρώσουμε με τον κύριο Ζιωτόπουλο,
κύριε Φωτόπουλε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Ζιωτόπουλος
δεν πρόκειται να προσφέρει πολλά, κύριε
Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτό μου το είπατε και άλλη φορά, κύριε
Φωτόπουλε. Για αυτό λέγω. Αύριο έχουμε
να εξετάσουμε τον Ζιωτόπουλο. Αν θελήσει
να έλθει ο Παλαΐνης, θα εξετάσουμε και τον
Παλαΐνη. Και εάν θελήσει και αυτός εδώ,
ας έρθει και αυτός. Θέλετε, λοιπόν, να έλθει
και αυτός αύριο;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Να έλθει, κύριε Πρό-
εδρε.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Για τον Χανιώτη
πότε κανονίζουμε, κύριε Πρόεδρε, να έλθει;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
Χανιώτης πρέπει, κατά την άποψή μου, να

εξεταστεί πάντως πριν από τον Μπονάνο.
Εγώ εδώ πέρα δεν έχω καμία μέρα κενή από
αυτές τις συνεδριάσεις που έχουμε, για τον
Χανιώτη. Μόνο σε μία από αυτές είχαμε πει
να είναι ο κύριος Πηλιχός και να μην είναι
άλλος μάρτυρας. Εάν εκεί θέλετε να προ-
σθέσουμε και τον κύριο Χανιώτη, τον προ-
σθέτουμε. Αλλά νομίζω ότι και ο κύριος
Χανιώτης και ο κύριος Πηλιχός, είναι σο-
βαροί μάρτυρες.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Τότε θα ανατραπεί
το πρόγραμμα του Μπονάνου, κύριε Πρό-
εδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τι
να κάνουμε όμως;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Να βάλουμε εμβό-
λιμη συνεδρίαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κοιτάξτε, κύριοι συνάδελφοι. Ειδικότερα
για τον κύριο Μπονάνο εγώ θα έλεγα να
τροποποιήσουμε την απόφασή μας. Είπαμε
να εξεταστεί στις 10 και 11 του μηνός. Νο-
μίζω ότι θα πρέπει να εξεταστούν στις 10
και 11 του μηνός, ο Γαλατσάνος και ο Πα-
πανικολάου. Και 17 και 18, εάν μπορούμε,
να εξετάσουμε τον Αραπάκη και τον Μπο-
νάνο. Ή εάν θέλετε και μία ακόμη εμβόλιμη
συνεδρίαση, για να εξεταστούν όλοι αυτοί.
Γιατί μου φαίνεται αφύσικο πράγμα να εξε-
ταστεί ο Μπονάνος και να μην έχει εξετα-
στεί ο Γαλατσάνος.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού ακολουθή-
σαμε αυτή την τακτική, κύριε Πρόεδρε,
έτσι πρέπει να είναι. Ο Μπονάνος να είναι
μετά από τους Αρχηγούς των Τριών Κλά-
δων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μάλιστα. Ορίστε, κύριε Λιβανέ. Έχετε το
λόγο.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Επ’ αυτού, κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να υπενθυμίσω και τη
δική σας την σκέψη, ότι υπάρχει αντιδικία
μεταξύ των Αρχηγών. Οι μεν Μπονάνος και
Γαλατσάνος είναι μία παράταξη, οι δε Αρα-
πάκης και Παπανικολάου είναι άλλη. Εάν
δεν προηγηθεί ο Μπονάνος, ο οποίος θα πει
αυτά που έχει να πει –και ξέρουμε ότι υπάρ-
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χουν πράγματα, τα οποία έχει και πλαστά
κατασκευάσει– δεν θα είναι εύκολο μετά να
ανακρίνουμε τους Αραπάκη και Παπανικο-
λάου. Διότι δεν θα πρέπει να ενημερωθεί ο
Μπονάνος για τα στοιχεία, τα οποία φέ-
ρουν οι δύο επόμενοι Αρχηγοί, διότι το επί-
μαχο θέμα βεβαίως είναι ποιος και γιατί
ανεκάλεσε τα αεροπλάνα και τα υποβρύ-
χια. Επομένως δεν είναι σωστή η τακτική ,
αν μου επιτρέπετε. Νομίζω, δηλαδή, ότι χα-
λάμε όλη την υπόθεση εάν δεν προηγηθεί ο
Μπονάνος, ο οποίος κατά τις πληροφορίες
που έχω, θα φέρει και Πρακτικά συνεδριά-
σεων, ενώ κανένας άλλος δεν έχει Πρα-
κτικά. Επομένως θα πρέπει να δούμε
πρώτα αυτόν. Είναι δηλαδή λάθος τακτική,
αν μου το επιτρέπετε. Να εξετασθεί πρώτος
ο Μπονάνος και μετά σε αντιπαράσταση,
διότι οπωσδήποτε θα προκύψουν αντιδι-
κίες μεταξύ αυτών των κυρίων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
θα χρειαστούμε, υποθέτετε, δύο μέρες για
τον καθένα από αυτούς;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Βεβαίως, διότι θα
υπάρξει οπωσδήποτε ανάγκη παρουσίας
και των δύο μετά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Άλλο αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει σε μία
τρίτη μέρα. Δεν είναι ανάγκη, νομίζω, να
εξετάζεται ο Μπονάνος επί δύο ημέρες…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Άλλωστε είχαμε πει
ότι στον Μπονάνο θα άρουμε τους χρονι-
κούς περιορισμούς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Χρίστος Μπασαγιάννης): Βε-
βαίως, αλλά θα έχουμε ένα μάρτυρα, όχι
δύο. Τέλος πάντων, εσείς λέτε να εξετασθεί
πρώτα ο κύριος Μπονάνος και μετά ο κύ-
ριος Αραπάκης και ο κύριος Παπανικολάου;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ναι, αυτή την πρό-
ταση κάνω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τι
λέτε επ’ αυτού, κύριε Φωτόπουλε;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή ξεκινή-
σαμε από κάτω προς τα πάνω και αφού και
ο κύριος Λιβανός πιστεύει ότι θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί και άλλη συνάντηση εις
αντιπαράστασιν όλων αυτών, δεν βλέπω

τον λόγο που πρέπει να προηγηθεί ο κύριος
Μπονάνος, ο οποίος εν πάση περιπτώσει
φαίνεται ότι είναι ο υπεύθυνος.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Θα ξανακληθεί
ο Μπονάνος. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μα αφού θα
έρθει ο κύριος Μπονάνος πάλι, γιατί να μην
ακολουθήσουμε αυτό που κάνουμε μέχρι
σήμερα; Άλλωστε εμείς γιατί επιλέγουμε
τώρα να προτάξουμε τον κύριο Αραπάκη;
Τι μας το υπαγορεύει αυτό; Η διαδικασία η
μέχρι τούδε; Ακολουθήσαμε μία τακτική.
Ξεκινάμε από τους λιγότερο υπεύθυνους
και φθάνουμε στους περισσότερο. Ο Αρχη-
γός των Ενόπλων Δυνάμεων εκείνη την
εποχή ήταν ο Μπονάνος. Αφού δε, θα
υπάρξει και διαδικασία άλλη που θα εξετα-
σθούν κατ’ αντιπαράστασιν, δεν βλέπω να
ευσταθεί απόλυτα ο ισχυρισμός του κυρίου
Λιβανού. Ευχαριστώ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μου
επιτρέπετε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Προηγείται ο κύριος Παγορόπουλος.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπα
ότι ο κύριος Μπονάνος είναι ο κατ’ εξοχήν
υπεύθυνος –μπορεί να εμφανισθούν και
άλλοι– για την απώλεια των πρακτικών.
Διότι, όπως γνωρίζω από Αρχηγό Επιτε-
λείου, τα πρακτικά ήταν σε θέση ο κύριος
Μπονάνος να τα αλλάξει όλα. Αυτός υπέ-
γραφε, αυτός σφράγιζε, αυτός έκανε τα
πάντα. Μπορεί να εμφανισθεί εδώ με αλ-
λοιωμένα πρακτικά. Θα ήταν σωστό να
έρθει με αλλοιωμένα πρακτικά και να
έχουν προηγηθεί άλλοι, ούτως ώστε να
μπορεί να κάνει διορθώσεις επί των αλλοι-
ωμένων πρακτικών σε αυτά που θα πει ο
Παπανικολάου και ο Αραπάκης. Αυτά είπα
και πρέπει να καταλάβει ο κύριος Φωτό-
πουλος. Ναι, έχει δίκιο για την ιεραρχία και
για το ό,τι τηρήσαμε μέχρι σήμερα. Εδώ
επισημαίνω στην Επιτροπή ότι υπάρχει ει-
δική περίπτωση αλλοιωμένων πρακτικών.
Πώς δεν το καταλαβαίνει;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Παγορόπουλος.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρό-
εδρε, πέραν των επιχειρημάτων του κυρίου
Λιβανού, ήθελα να πω και το εξής σε απάν-
τηση του συναδέλφου κύριου Φωτοπού-
λου: στην αρχή ξεκινήσαμε με τον Ντενίση,
τον Γεωργίτση και λοιπά, δηλαδή ξεκινή-
σαμε με επικεφαλής. Δεν έχουμε δηλαδή
ξεκινήσει το να πηγαίνουμε από κάτω προς
τα επάνω. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση
ο Μπονάνος έτσι και αλλιώς, αν και εφό-
σον διαφωνήσει σε ορισμένα πράγματα με
τους Αρχηγούς των Επιτελείων, θα αναγκα-
σθούμε να κάνουμε αντιπαράσταση. Αν,
λοιπόν, είναι πραγματικότης –και το δέχο-
μαι– αυτό που λέει ο κύριος Λιβανός, ότι
έχει στα χέρια του πρακτικά ο Μπονάνος,
ας έλθει εδώ να μας πει τι έχει και ας πάνε
οι άλλοι, εν συνεχεία, να τον αντικρούσουν.
Έτσι και αλλιώς, δηλαδή, θα φθάσουμε εκ
των πραγμάτων σε αντιπαράσταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Εγώ νομίζω ότι δεν είναι τόσο σοβαρή ή
μάλλον τόσο ακαταμάχητη η επιχειρημα-
τολογία αυτή, που στηρίζεται στο γεγονός
ότι ο Μπονάνος πρέπει να προηγηθεί, για
τα πλαστά πρακτικά, τις δυνατότητες τις
οποίες έχει και λοιπά. Όλα αυτά θα τα
ερευνήσουμε. Άλλο, όμως, είναι το θέμα,
ότι έχουμε εξηγηθεί ήδη και έχουμε πάρει
απόφαση και δεν πρέπει να ανακαλέσουμε
την απόφαση. Αυτό είναι το θέμα, γιατί δεν
είναι ωραίο πράγμα να ανακαλούμε τις
αποφάσεις. Μόνο με αυτή την έννοια, πρέ-
πει να εξετασθεί ο κύριος Μπονάνος πρώτα
και στη συνέχεια ο κύριος Αραπάκης. Μετά
σταματάμε, δεν παίρνουμε τον Παπανικο-
λάου και τον Γαλατσάνο και γράψαμε
προχθές τον κύριο Ντάβο. Αφού εξετα-
σθούν αυτοί, μετά τα Χριστούγεννα πλέον,
θα εξετασθούν οι Παπανικολάου και Γαλα-
τσάνος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για τις επό-
μενες μέρες σε ποιους έχουμε δώσει κλή-
σεις;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Έχει διανεμηθεί κατάσταση. Σήμερα ανα-
τρέπεται η σειρά. Στην επόμενη συνεδρίαση

έχουμε τον κύριο Ζιωτόπουλο, τον κύριο
Χανιώτη, που δεν θα εξετασθεί, και είπαμε
να έλθει και ο κύριος Σταύρου και ο Παλαΐ-
νης ενδεχομένως. Στις 19 του μηνός έχουμε
μόνο τον κύριο Πηλιχό. Στις 20 έχουμε τους
κυρίους Ματάτση και Περδίκη. Στις 26 του
μηνός έχουμε τον κύριο Λαγάκο, τον κύριο
Παπαποστόλου και έναν κύριο Γλεντζέ.
Στις 27 του μηνός έχουμε τον στρατιωτικό
μας ακόλουθο στο Βουκουρέστι, τον Πρέ-
σβη στην Άγκυρα και τον κύριο Βλάχο, που
έχει ήδη εξετασθεί. Στις 3 Δεκεμβρίου
έχουμε τον κύριο Καρούσο και τον κύριο
Αλεξάνδρου. Στις 4 Δεκεμβρίου έχουμε τον
κύριο Σταθόπουλο, Αρχηγό της ΚΥΠ, και
τον κύριο Καραγιάννη, Αρχηγό του ΓΕΦ
μετά τη Μεταπολίτευση. Στις 10 και 11 Δε-
κεμβρίου έχουμε τον κύριο Μπονάνο. Αν
συνεχίσουμε στις 17 και 18, αν δηλαδή δεν
αρχίσει ο Προϋπολογισμός…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Να μην υπολο-
γίζουμε τις 17 και 18 Δεκέμβρη, διότι θα
έχουμε τον Προϋπολογισμό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
Προϋπολογισμός μπορεί να αρχίσει στις 19
ή στις 18. Να μην «φάμε» και τις 17 του
μηνός. Εν πάση περιπτώσει η κατάσταση
έγραφε 17 και 18 Αραπάκης. Συμπληρώ-
νουμε δίπλα «Με επιφύλαξη λόγω της συ-
ζήτησης του Προϋπολογισμού». Τον Ντάβο
είπαμε ότι θα τον καλέσουμε μετά την εξέ-
ταση των Αρχηγών των Επιτελείων, δηλαδή
πρέπει να εξετασθεί πρώτα και ο Γαλατσά-
νος και ο Παπανικολάου. Στις 17 όμως,
κύριε Κάππο, δεν θα έχει αρχίσει ο Προϋπο-
λογισμός, μάλλον στις 18 θα αρχίσει, λέω
εγώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Τι μέρα είναι η
17;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Η
17 είναι Τετάρτη. Θα εξετασθεί ο Αραπάκης
κα μπορεί να τελειώσει στις 17. Και μετά τα
Χριστούγεννα βλέπουμε, θα εξετασθούν οι
υπόλοιποι Αρχηγοί των Επιτελείων. Αν σή-
μερα έχουμε ώρα και θέλετε, να συζητή-
σουμε για τους μάρτυρες που θα κληθούν
μετά το Γενάρη, για να ετοιμάσουμε τις
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κλήσεις. Παρακαλείται ο Γραμματεύς να
συνοδεύσει στην αίθουσα τον μάρτυρα
κύριο Πολίτη. (Στο σημείο αυτό εισέρχεται
στην αίθουσα ο μάρτυς κ. Πολίτης.) Παρα-
καλώ, κύριε μάρτυς, αν έχετε την καλοσύ -
νη, μου δίδετε τα στοιχεία της ταυ τό τητός
σας.

ΜΑΡΤΥΣ: Επώνυμο: Πολίτης – Όνομα:
Σπυρίδων – Όνομα Πατρός: Κωνσταντίνος
– Όνομα Μητρός: Ουρανία – Το Γένος: Ρω-
μανού Αριστείδης – Γεννηθείς την: 22/11/
1923 - Εις: Κέρκυρα – Κατοικία: […] –
Επάγγελμα: Απόστρατος αντιστράτηγος –
Θρήσκευμα: Χριστιανός Ορθόδοξος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πα ρακαλώ, βάλτε το χέρι σας στο Ευαγγέ-
λιο για να δώσετε τον όρκο και παρακαλώ
τους κυρίους συναδέλφους να εγερθούν.
(Στο σημείο αυτό ο κύριος μάρτυς δίδει τον
κάτωθι όρκο):

ΜΑΡΤΥΣ: «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού
να είπω ευσυνειδήτως όλη την αλήθεια και
μόνο την αλήθεια χωρίς να προσθέσω, ούτε
να αποκρύψω τι».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Έχετε, κύριε Πολίτη, δώσει μία ένορκη κα-
τάθεση στον κύριο…

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την κα-
λοσύνη, επαναλάβατε, γιατί δεν σας ακούω
καλά. Σας ζητώ συγγνώμη διότι είμαι αδιά-
θετος, έχω γρίπη και σηκώθηκα ειδικώς για
να έλθω εδώ πέρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ακούτε τώρα μήπως καλύτερα;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, σας
ακούω καλύτερα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πείτε μου, σας παρακαλώ, το εξής: Έχετε
δώσει κάποια ένορκη κατάθεση στον Ανα-
θεωρητή κύριο Μπέλκα;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, όταν υπηρετούσα στο
ΓΕΕΘΑ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Σας τίθεται υπ’ όψιν το κείμενο της κατα-
θέσεως αυτής και παρακαλώ να ερευνή-
σετε και να δείτε, εάν είναι αυτή η κατάθεση
και αν είναι αυτή η υπογραφή σας.

ΜΑΡΤΥΣ: Μπορώ να τη διαβάσω την κα-
τάθεση, ή απλώς να διαπιστώσω ότι είναι
αυτή;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μπορείτε, αν θέλετε, να την διαβάσετε,
αλλά θα σας την διαβάσουμε ολόκληρη
στο τέλος.

ΜΑΡΤΥΣ: Γιατί βλέπω ότι είναι μακροσκε-
λεστάτη. Αν μου δώσετε χρόνο, να την δια-
βάσω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Να
την διαβάσετε, βεβαίως. Αλλά δεν έχετε
υπογραφή στο τέλος εκάστης σελίδος;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Αναφέρεσθε, λοιπόν, σε αυτή την κατάθεση
και βεβαιώνετε το περιεχόμενό της ως αλη-
θές;

ΜΑΡΤΥΣ: Αναφέρομαι σε αυτή την κατά-
θεση και βεβαιώνω ότι το περιεχόμενό της
είναι αληθές, πλην όμως δεν ενθυμούμαι
την κατάθεση αυτή, γιατί έχουν περάσει
έκτοτε πολλά χρόνια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτό δεν έχει σημασία, εφόσον θυμάσθε ότι
δώσατε κατάθεση. Τώρα, βέβαια, δεν θα
θυμάσθε ασφαλώς, τι είχατε πει. Έχετε
κάνει και μια έκθεση περί των γεγονότων
της Κύπρου και στον ΑΕΔ.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Όταν έφυγα από το
ΓΕΕΘΑ, κύριε Πρόεδρε, τον Φεβρουάριο
του 1975 με τον βαθμό του υποστρατήγου,
τοποθετήθηκα διοικητής του Πεδίου Βολής
Κρήτης στη Σούδα Χανίων, όπου υπηρέ-
τησα 4 χρόνια, 2 χρόνια ως υποστράτηγος
και 2 χρόνια ως αντιστράτηγος. Στο διά-
στημα αυτό, αν ενθυμούμαι καλώς, το
θέρος του 1975, κατόπιν διαταγής ΓΕΕΘΑ –
όπως και άλλοι, έμαθα, συνάδελφοι–
υπέβα λα μία έκθεση, όπως έζησα και α -
ντελήφθην τα γεγονότα της Κύπρου. Η έκ-
θεση αυτή εστηρίχθη απλώς και μόνο σε
αυτά τα οποία θυμόμουν, γιατί όταν ήμουν
στο Πεδίο Βολής Κρήτης δεν είχα κανένα
στοιχείο στο οποίο μπορούσα να ανατρέξω.
Είχε περάσει έκτοτε ένας χρόνος και με
βάση αυτά τα οποία θυμόμουν, υπέβαλα
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μια έκθεση, η οποία είναι αυτή που έχω στα
χέρια μου, της οποίας έχω κρατήσει και ένα
αντίγραφο, στο οποίο ανέτρεξα, ούτως
ώστε να θυμηθώ ορισμένα γεγονότα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αναφέρεσθε και στην έκθεση αυτή και βε-
βαιώνετε το περιεχόμενό της ως αληθές,
αφού μάλιστα λέτε ότι έχετε αντίγραφο και
το διαβάσατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Και αναφέρομαι και βεβαιώνω
ότι το περιεχόμενο είναι απολύτως αληθές.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτή την έκθεση την είχατε υπογράψει;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, έχει την υπογραφή
μου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
την παραδώσατε πού; 

ΜΑΡΤΥΣ: Την υπέβαλα στο ΓΕΕΘΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Στον Αρχηγό ΑΕΔ;
ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, εδώ αναφέρον-

ται δύο σχετικές διαταγές. Επιτρέψτε μου
να δω και να σας ενημερώσω πλήρως.
Είχαν βγει τον Ιούνιο του 1975 και τον Ιού-
λιο του 1975. Με βάση μία απ’ αυτές τις δια-
ταγές –νομίζω ότι ήταν η δεύτερη, η υπ’
αριθμόν βήτα δηλαδή– μου κοινοποιήθηκε
αυτή η διαταγή να υποβάλω μία έκθεση.
Την υπέβαλα στο γραφείο, το οποίο την εξέ-
δωσε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Η
υπογραφή που βλέπετε είναι δική σας;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ξέ-

ρετε, μου κάνει εντύπωση –την έχω κι εγώ
και βλέπω την υπογραφή σας– ότι λέει το
εξής: «Η παρούσα έκθεση» –έτσι γράφει
στο εξώφυλλο– «παρεδόθη στον κύριο Αρ-
χηγό Ενόπλων Δυνάμεων απευθείας υπό
του υποστρατήγου κυρίου Πολίτη. Εν συ-
νεχεία παρεδόθη στον κύριο υφυπουργό
Εθνικής Αμύνης, παρ’ ού ελήφθη στην ΔΙΚ
την 25η Σεπτεμβρίου 1975». Και λέει: «Δεν
έχει πρωτοκολληθεί». Αυτή είναι η σημεί-
ωση.

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτή την λεπτομέρεια, κύριε
Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, δεν την ενθυ-

μούμαι. Πάντως το γεγονός είναι ένα, ότι
εγώ διετάχθην να φτιάξω μία έκθεση και η
οποία έκθεση υπεβλήθη. Τώρα, αν την υπέ-
βαλα χέρι με χέρι ή με το ταχυδρομείο το
στρατιωτικό, δεν ενθυμούμαι. Το γεγονός
είναι ένα, ότι έκανα μία κατάθεση κατά τη
διάρκεια που υπηρετούσα στο ΓΕΕΘΑ στον
ταξίαρχο κύριο Μπέλκα, και δεύτερον την
έκθεση αυτή...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πέστε μου, κύριε μάρτυς, πού υπηρετού-
σατε τον κρίσιμο χρόνο;

ΜΑΡΤΥΣ: Έχω, κύριε Πρόεδρε, ένα μικρό
μνημόνιο, το οποίο θα ήθελα να θέσω
υπ’όψιν σας, γατί μπορεί να βοηθήσει το
έργο σας. Θα σας το παραδώσω. ( Στο ση-
μείο αυτό ο κύριος μάρτυς καταθέτει το
σχετικό έγγραφο).

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Είναι
υπογεγραμμένο αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, είναι υπογεγραμμένο
και ακριβώς απαντά…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Καταθέτει, λοιπόν, ο κύριος μάρτυς υπό-
μνημα αχρονολόγητο…

ΜΑΡΤΥΣ: Θέλετε να βάλω ημερομηνία
σημερινή, κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παίρνει τη σημερινή ημερομηνία που κατα-
τίθεται. Πάντως, επί του παρόντος είναι
αχρονολόγητο. Καταθέτει, λοιπόν, ο κύριος
μάρτυς υπόμνημα αχρονολόγητο εκ τριών
σελίδων. Έτσι δεν είναι, κύριε μάρτυς;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, να
λάβει την σημερινή ημερομηνία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πέστε μου λοιπόν, κύριε μάρτυς, πού υπη-
ρετούσατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Τοποθετήθηκα στο ΓΕΕΘΑ, κύ -
ριε Πρόεδρε, αν ενθυμούμαι καλώς, το
Μάιο του 1972, αποφοιτήσας από τη Σχολή
Εθνικής Αμύνης. Τότε είχα το βαθμό του
συνταγματάρχου. Τοποθετήθηκα στο Γρα-
φείο Πολιτικής Εθνικής Αμύνης ή Πολιτι-
κής Αμύνης της 3ης ΜΕΟ υπό τον τότε
ταξίαρχο κύριο Χανιώτη. Τα καθήκοντά
μου από τον Μάιο του 1972, ως συνταγμα-
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τάρχου, μέχρι τον Ιούνιο του 1974, που προ-
ήχθην στο βαθμό του ταξιάρχου, ήταν στις
σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και ΝΑΤΟ. Είχα το
Ειδικό Γραφείο ΝΑΤΟ, τις σχέσεις μεταξύ
Ανατολής-Δύσεως και των αμοιβαίων μει-
ώσεων δυνάμεων Ανατολής-Δύσεως και τα
θέματα της σχεδιάσεως πυρηνικού πολέ-
μου. Αυτά ήταν τα τρία καθήκοντα που είχε
το Γραφείο αυτό Πολιτικής Αμύνης. Αυτό
μέχρι τον Ιούνιο του 1974, οπότε έγινα τα-
ξίαρχος. Στο διάστημα αυτό που ήμουν στο
Γραφείο αυτό, δεν είχα καμία σχέση με το
Κυπριακό Θέμα, γιατί το Γραφείο αυτό,
όπως σας ανέφερα, ήταν ειδικό γραφείο.
Ετοποθετήθην εκεί λόγω ακριβώς των γνώ-
σεων και της πείρας που είχα σε θέματα πυ-
ρηνικού πολέμου, σε θέματα ΝΑΤΟ, λόγω
εκπαιδεύσεως στο εσωτερικό και το εξωτε-
ρικό της χώρας, σε θέματα ΝΑΤΟ, λόγω
υπηρεσίας δύο χρόνων στο κλιμάκιο του
ΝΑΤΟ της Νεαπόλεως και λόγω γνώσεων
της αγγλικής, της γαλλικής και της ιταλι-
κής γλώσσης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Θα
είχατε την καλοσύνη, επειδή είπατε «Λόγω
εκπαιδεύσεως στο εσωτερικό και στο εξω-
τερικό» να μας πείτε σε ποιες σχολές του
εξωτερικού εξεπαιδεύθητε;

ΜΑΡΤΥΣ: Στο εσωτερικό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Όχι, στο εξωτερικό.
ΜΑΡΤΥΣ: Στο εξωτερικό, κύριε Πρόεδρε,

έχω εκπαιδευθεί αρχικώς στην Αγγλία,
στην ερμηνεία αεροφωτογραφιών, εν συνε-
χεία στην Αμερική στη Σχολή Πυροβολικού
Μάχης του Στρατού ΗΠΑ και στη Σχολή
Αεραμύνης του Στρατού των ΗΠΑ, Αντιαε-
ροπορικού Πυροβολικού, να το πούμε έτσι,
και κατευθυνομένων βλημάτων, και εν συ-
νεχεία, αργότερα το 1963 και 1964, έχω φοι-
τήσει και απεφοίτησα επιτυχώς στη Σχολή
Πολέμου του Στρατού των ΗΠΑ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΪΜΗΣ: Στο Πεδίο Βολής Κρή-
της έχετε υπηρετήσει, στρατηγέ;

ΜΑΡΤΥΣ: Θα σας αναφέρω για το Πεδίο
Βολής Κρήτης. Και εν συνεχεία κατά την
υπηρεσία μου, κύριε Πρόεδρε, στο ΝΑΤΟ,

φοίτησα στη Σχολή Πυρηνικού Πολέμου
του ΝΑΤΟ, η οποία είναι στη Βαυαρία, στη
σχεδίαση πυρηνικού πολέμου. Αυτές είναι
οι εκπαιδεύσεις μου του εξωτερικού. Εκ-
παιδεύσεις μου του εσωτερικού, αρχίζοντας
από τη Σχολή Ευελπίδων, στη Σχολή Πυρο-
βολικού, στη Σχολή Πεζικού, στη Σχολή
Πυρηνικού Πολέμου και Αναλυτού Πυρη-
νικών Στόχων στην Ελλάδα, στη Σχολή Αγ-
γλικής Γλώσσης, στη Σχολή Πολέμου του
Ελληνικού Στρατού στη Θεσσαλονίκη, όπου
και εν συνεχεία υπηρέτησα τρία χρόνια ως
καθηγητής. Υπηρέτησα προηγουμένως ως
εκπαιδευτής στη Σχολή Πυρο βολικού στο
Μεγάλο Πεύκο και φοίτησα στη Σχολή
Εθνικής Αμύνης, από την οποία απεφοί-
τησα, και εν συνεχεία τοποθετήθηκα με το
βαθμό του συνταγματάρχου στο ΓΕΕΘΑ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κατ’ αρχήν υπηρετήσατε ποτέ στην Κύπρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Όπως αναφέρω και στο υπό-
μνημα που σας κατέθεσα, ουδέποτε υπηρέ-
τησα και ουδέποτε επισκέφθηκα την
Κύπ ρο, ούτε είχα περάσει ποτέ στη ζωή
μου, ούτε με το αεροπλάνο, πάνω από την
Κύπρο. Απλώς και μόνο από ενδιαφέρον,
τον περασμένο Ιανουάριο 1986 ως τουρί-
στας με τους αποφοίτους της Σχολής Εθνι-
κής Αμύνης που οργανώθηκε ένα «τουρ»
εκεί πέρα, και επισκέφθηκα τέσσερεις-
πέντε μέρες την Κύπρο. Ό,τι γνώσεις είχα
περί Κύπρου, ήταν μόνο από τους χάρτες οι
οποίοι υπήρχαν στο ΓΕΕΘΑ, και από την αλ-
ληλογραφία και τα σήματα τα οποία ερχόν-
τουσαν στο ΓΕΕΘΑ. Θα απαντήσω τώρα
στο δεύτερο σκέλος της ερωτήσεώς σας,
επί πόσο διάστημα ασχολήθηκα με το Κυ-
πριακό. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις τις
οποίες θα σας εξηγήσω εν συνεχεία, έχω
σχέση με το Κυπριακό από τον Ιούνιο του
1974, όταν προήχθην σε ταξίαρχο και ανέ-
λαβα διευθυντής της 3ης ΜΕΟ, μέχρι το
πέρας της κυπριακής κρίσεως. Αλλά, όπως
σας ανέφερα προηγουμένως, συνέχισα να
υπηρετώ και μετά από την κυπριακή κρίση
ως διευθυντής της 3ης ΜΕΟ μέχρι το Φε-
βρουάριο του 1975, οπότε τοποθετήθηκα
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προαχθείς εις υποστράτηγος διοικητής του
Πεδίου Βο λής της Κρήτης, όπου υπηρέ-
τησα τέσσερα χρόνια. Για να απαντήσω
στον κύριο βουλευτή, έχω προϋπηρετήσει
στο Πεδίο Βολής της Κρήτης άλλα τρία
χρόνια, λόγω της εξειδικεύσεως την οποία
έχω στα κατευθυνόμενα βλήματα και στα
οπλικά συστήματα τα αντιαεροπορικά. Από
την 1η Μάρτιου 1969 μέχρι τον Οκτώβριο
του 1971 υπηρέτησα ως αντισυνταγμα -
τάρχης διευθυντής επιχειρήσεων, υ πεύ -
θυνος για όλες τις βολές των κα τευθυνομένων
βλημάτων και την εκπαίδευση των μονάδων
στο Πεδίο Βολής Κρήτης, στο Ακρωτήρι της
Σούδας. Μετά από εκεί πήγα, τον Οκτώ-
βριο του 1971, στη Σχολή Εθνικής Αμύνης
στην Αθήνα, όπου φοίτησα μέχρι το Μάιο
του 1972. Εάν ενδιαφέρεσθε να σας πω πού
υπηρέτησα πριν, για να αρχίσουμε λίγο πιο
νωρίς, το 1963-64 πήγα στη Σχολή Πολέμου
των ΗΠΑ. Όταν επέστρεψα, τοποθετήθηκα
καθηγητής στη Σχολή Πολέμου στη Θεσ-
σαλονίκη, όπου εκεί υπηρέτησα μέχρι το
1966 και στη συνέχεια τοποθετήθηκα στο
ΝΑΤΟ Νεαπόλεως, όπου υπηρέτησα συνε-
χώς μέχρι το 1968. Το 1968 επιστρέψας από
την Ιταλία, τοποθετήθηκα διοικητής Μοί-
ρας Πυροβολικού στο Σουφλί του Έβρου,
όπου υπηρέτησα μέχρι το 1969.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν χρειάζεται να μας πείτε όλη σας την
υπηρεσιακή σταδιοδρομία. Σχετικά με την
Κύπρο είπατε ότι ασχοληθήκατε από τον
Ιούνιο του 1974 έως και τον Φεβρουάριο
του 1975. Σε αυτό το διάστημα που ασχο-
ληθήκατε κατά κάποιο τρόπο με το Κυ-
πριακό, είχατε –τον Ιούνιο– αντιληφθεί ότι
επρόκειτο να γίνει κάποιο πραξικόπημα με
στρατιωτική ενέργεια, όπως τη λένε πολλοί
από τους συναδέλφους σας αξιωματικούς
και λοιπά; Αντιληφθήκατε τίποτε από αυτά;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν αντε-
λήφθηκα τίποτα. Τούτο το κατέθεσα και
στην κατάθεσή μου στον κύριο ταξίαρχο
τότε της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και
στην έκθεση, την οποία υπέβαλα, και το κα-
ταθέτω και σε αυτό το υπόμνημα, το οποίο

σας έχω δώσει. Εις το Αρχηγείο Στρατού
υπήρχε την εποχή, κατά την οποία υπηρε-
τούσα εγώ, ένα ειδικό επιτελείο κατά βάση
από μικρούς αξιωματικούς.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Στο Αρχηγείο
Στρατού; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, στο Αρχηγείο Στρα-
τού. Είστε ο κύριος Βαρβιτσιώτης;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

«Κατά βάση», είπατε, «από…»;
ΜΑΡΤΥΣ: Στο Αρχηγείο Στρατού υπήρχε

ένα ειδικό επιτελείο από μικρούς αξιωμα-
τικούς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μικρούς;

ΜΑΡΤΥΣ: Μικρούς εις το βαθμό. Το επιτε-
λείο αυτό είχε οργανωθεί από τον Ιωαννίδη
και αυτό το επιτελείο σχεδίασε και εξετέ-
λεσε το πραξικόπημα της Κύπρου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
«Παραεπιτελείο», δηλαδή. Υπήρχε «παρα-
επιτελείο»;

ΜΑΡΤΥΣ: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε
τη φράση «παραεπιτελείο», να τη χρησιμο-
ποιήσουμε, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασογιάννης):
Μπορείτε να μας πείτε ποιοι αξιωματικοί
αποτελούσαν αυτό το «παραεπιτελείο» το
ανεπίσημο –ας πούμε– επιτελείο;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένας τον οποίο
ενθυμούμαι διότι, όπως θα δούμε εν συνε-
χεία στις ερωτήσεις τις οποίες θα μου κάνε -
τε, όταν έγινε το πραξικόπημα, υπεύθυνος
σε κάποια αίθουσα που έφτιαξαν κάτω στο
Αρχηγείο Στρατού ήταν ο ταξίαρχος Κονδύ-
λης, ο οποίος μου φαίνεται ότι έχει πεθάνει
και ο οποίος προηγουμένως –αν ενθυμού-
μαι καλώς– ήταν διοικητής ΕΛΔΥΚ στην
Κύπρο. Αυτός είχε επιστρέψει στην Ελ-
λάδα, είχε τελειώσει τη θητεία του. Το πρωί
της 15ης Ιουλίου που πήγα στο γραφείο μου
στις 7.00΄ η ώρα ως συνήθως και καθόμουν
στο γραφείο και κοίταζα τα τρέχοντα χαρ-
τιά και την αλληλογραφία, ήλθε κάποιος
αξιωματικός των διαβιβάσεων του ΓΕΕΘΑ
–δεν θυμούμαι το όνομα του– και μου είπε:



196 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

«Κύριε ταξίαρχε, έγινε κάτω στην Κύπρο
πραξικόπημα». Στο ΓΕΕΘΑ είχε οργανωθεί
προηγουμένως –τώρα το λέμε ΓΕΕΘΑ– τότε
λεγόταν ΑΕΔ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: ΑΕΔ το
ξέρουμε εμείς τώρα.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Στο ΑΕΔ, λοιπόν, της
εποχής εκείνης, παρά τις δικές μας αντιρ-
ρήσεις είχε οργανωθεί από τον τότε Αρχηγό
των Ενόπλων Δυνάμεων τον Στρατηγό
Μπο νάνο ένα γραφείο για να ασχολείται ει-
δικώς με όλα τα θέματα της Κύπρου. Λεγό-
ταν ΔΙΚ, Διεύθυνση Κύπρου, το οποίο
άρχισε να οργανώνεται από τον Μάιο του
1974 και σιγά-σιγά επανδρώθηκε και έ -
φτασε να έχει πέντε αξιωματικούς με επικε -
φαλής και διευθυντή τον τότε συ νταγματάρχη,
τον κύριο Γαρδίκα. Σε αυτό το επιτελείο ήταν
και ο τότε αντισυνταγματάρχης κύριος Μπί-
τος, ο οποίος έχει κληθεί εδώ πέρα και έχει
δώσει κατάθεση. Ήταν συγχρόνως ένας
τότε ταγματάρχης Παπαδόπουλος Γεώρ-
γιος. Και αν ενθυμούμαι καλώς, ήταν και
κάποιος ταγματάρχης τότε Σκλαβενίτης.
Αυτοί ήταν διαδοχικώς οι τοποθετηθέντες
από τον κύριο Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων
ως αξιωματικοί της ΔΙΚ, για να χειρίζονται
ειδικώς τα θέματα της Κύπρου. Είχαν φτιά-
ξει δε, παρά τις δικές μας αντιρρήσεις, και
μια αίθουσα επιχειρήσεων, στην οποία
είχαν όλους τους χάρτες της Κύπρου. Όταν
ενημερώθηκα από κάποιο ταγματάρχη των
διαβιβάσεων ότι έγινε κάποιο πραξικόπημα
στην Κύπρο, χωρίς να έχω ιδέα του πράγ-
ματος, πήγα στη ΔΙΚ να δω τι γίνεται, γιατί
ήταν το αρμόδιο γραφείο χειρισμού των θε-
μάτων Κύπρου στο ΑΕΔ. Ήταν ένας αξιω-
ματικός –ο μόνος που ήταν μέσα, δεν
θυμάμαι ποιος ήταν– και μου είπε «Κύριε
ταξίαρχε, δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα».
Λέω «Τι γίνεται βρε παιδιά; Έμαθα ότι έγινε
κάποιο πραξικόπημα στην Κύπρο. Τι γίνε-
ται;». Λέει: «Κάτω, από κάποια αίθουσα
του Αρχηγείου Στρατού διευθύνονται τα
πάντα. Ούτε επικοινωνίες υπάρχουν, ούτε
μπορείς να επικοινωνήσεις με την Κύπρο».
Κατέβηκα κάτω και ρωτώντας βρήκα την

αίθουσα όπου ήταν αρκετοί αξιωματικοί.
Δεν θυμάμαι, κύριε Πρόεδρε, ποιοι ήταν.
Αλλά επειδή ο κύριος Κονδύλης τυγχάνει
να ήταν συμμαθητής μου από την Σχολή
Ευελπίδων, θυμάμαι ότι ήταν επικεφαλής
εκεί. Κατάλαβα ότι δεν είχα καμία δουλειά,
ούτε με τη συνεδρίαση, ούτε με την οργά-
νωση, ούτε με την πραγματοποίηση του
πραξικοπήματος. Ανέβηκα πάνω στο γρα-
φείο μου και κάθισα και κοίταξα τα χαρτιά
μου. Και ενημερωνόμουνα κάπου-κάπου,
ρωτώντας κανένα περαστικό αξιωματικό
για την εξέλιξη του πραξικοπήματος στην
Κύπρο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Στην αίθουσα επιχειρήσεων του ΓΕΣ πλέον;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν είπα τέ-
τοιο πράγμα. Είπα ότι όταν μου είπε ο επι-
τελής της ΔΙΚ ότι «Κύριε ταξίαρχε εδώ δεν
υπάρχει τίποτα, όλα διευθύνονται κάτω,
από το Αρχηγείο Στρατού», κατέβηκα κάτω
να δω τι γίνεται. Και πήγα στην πόρτα και
είδα ότι υπήρχαν αρκετοί αξιωματικοί με
τηλέφωνα που επικοινωνούσαν με την
Κύπρο, και ενθυμούμαι ότι επικεφαλής
όλου αυτού του κλιμακίου ήταν ο ταξίαρ-
χος Κονδύλης. Με ρωτήσατε αν ενθυμού-
μαι άλλους. Δεν ενθυμούμαι. Διότι μόλις
άνοιξα την πόρτα και είδα αυτό το πράγμα,
απεσύρθην, διότι δεν είχα καμία ανάμειξη
και πήγα στο γραφείο μου, πάνω στο ΑΕΔ
και κοίταζα τα χαρτιά μου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Αυ -
τό άκουσα. Δεν άκουσα τίποτα διαφορε-
τικό. Αυτή η αίθουσα επιχειρήσεων, ή
κάποια αίθουσα του Αρχηγείου Στρατού
που εχρησιμοποείτο από αυτούς τους κυ-
ρίους αξιωματικούς, ήταν αίθουσα που
εχρησιμοποείτο από το νόμιμο, το σωστό
επιτελείο του αρχηγείου Στρατού ή από το
«παραεπιτελείο» περί του οποίου ομιλή-
σατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε. Μου
φαίνεται ότι κάποια αίθουσα στο ΑΕΔ. Το
ΑΕΔ ήταν στον πέμπτο όροφο. Αυτή ήταν
στο τρίτο όροφο. Εγώ δεν είχα σχέσεις ερ-
γασίας με το ΓΕΣ. Εγώ δεν κατέβαινα κάτω.
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Αλλά εγώ όταν άνοιξα την πόρτα, ήταν μία
αίθουσα, η οποία τώρα μου φαίνεται ότι
χρησιμοποιείται ως αίθουσα ενημερώσεως
στο ΓΕΣ. Σας γελάω; Δεν μπορώ να σας πω
μετά βεβαιότητος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Στο διάστημα από του πραξικοπήματος και
δώθε, μέχρι και τις 19 του μηνός, είχατε
λάβει γνώση, είχατε καμία πληροφορία
εσείς ή η υπηρεσία σας, για τις ετοιμασίες
των Τούρκων, για απόβαση στην Κύπρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Ερχόντουσαν πληρο-
φορίες για την προετοιμασία των Τούρκων.
Όπως ίσως θα γνωρίζετε, η 3η ΜΕΟ είναι η
τρίτη μεικτή επιτελική ομάς, αντίστοιχη
του 3ου Επιτελικού Γραφείου του Αρχη-
γείου Στρατού ή της Αεροπορίας. Δεν
ασχολείται με τη συλλογή πληροφοριών
του εχθρού. Αυτή είναι αρμοδιότητα της
2ας ΜΕΟ, η οποία ασχολείται με τον εχθρό.
Η 3η ΜΕΟ ασχολείται με την εκπαίδευση
των μονάδων των ελληνικών Ενόπλων Δυ-
νάμεων και με την αναπροσαρμογή των πο-
λεμικών σχεδίων. Να συντονίζει δηλαδή
του τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
Οι πληροφορίες αυτές ερχόντουσαν πα-
ρεμπιπτόντως σε μένα, διότι συνεργάζονται
τα δύο Γραφεία. Είναι δυο επιχειρησιακά
Γραφεία. Το ένα ασχολείται με τον εχθρό
και το άλλο με τις φίλιες δυνάμεις. Έτσι πα-
ρεμπιπτόντως μάθαινα ότι γίνονται διάφο-
ρες κινήσεις και συγκεντρώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτές οι πληροφορίες για κινήσεις και συγ-
κεντρώσεις των Τούρκων, ερχόντουσαν
από τις 15 μέχρι τις 19, ή και πριν τις 15 Ιου-
λίου;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι ακριβώς, κύριε
Πρόεδρε. Πάντως έρχονταν πληροφορίες
περί μετακινήσεων των Τούρκων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Σή-
ματα των Τούρκων, μηνύματα των Τούρκων
ας πούμε, είχαν συλληφθεί από τις υπηρε-
σίες πληροφοριών;

ΜΑΡΤΥΣ: Για αυτό νομίζω, κύριε Πρόεδρε,
ότι πλέον αρμόδιος θα είναι ο κύριος Τζα-
μαλούκας, ο οποίος ήταν διευθυντής της

2ας ΜΕΟ. Αυτός ησχολείτο με τον «παρά-
γοντα» –που λέμε εμείς– εχθρό και αυτός
θα σας πει με λεπτομέρειες για τα πράγ-
ματα αυτά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Σας ερωτώ αν είχατε ακούσει τίποτα τότε.

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα ότι, συνεργαζόμενος με
την 2α ΜΕΟ, είχα αντιληφθεί ότι γίνονται
μετακινήσεις των τούρκικων δυνάμεων,
κάτι μετακινήσεις και λοιπά. Όμως, σας
παρακάλεσα για λεπτομέρειες να ρωτήσετε
τον κύριο Τζαμαλούκα, γιατί δεν είχα αρ-
μοδιότητες εγώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μάλιστα. Από τις 15 Ιουλίου ως τις 19, αν-
τιληφθήκατε καμία κίνηση, ή στο ΑΕΔ ή
στο Αρχηγείο Στρατού, προετοιμασίας για
την απόκρουση ενδεχόμενης τούρκικης ει-
σβολής, αφού υπήρχαν πληροφορίες;

ΜΑΡΤΥΣ: Σε ποια ημερομηνία λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Από τις 15 Ιουλίου, την ημέρα του πραξικο-
πήματος, έως τις 19. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι. Μπορώ να κοι-
τάξω τις σημειώσεις μου;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Βε-
βαίως, μπορείτε να κοιτάξετε τις σημει-
ώσεις σας, να στηρίξετε την μνήμη σας. Όχι
βέβαια να μας το διαβάσετε, αλλά να στη-
ρίξετε τη μνήμη σας. (Στο σημείο αυτό ο
μάρτυς συμβουλεύεται τις σημειώσεις του).

ΜΑΡΤΥΣ: Είχε γίνει μία σύσκεψη στο ΑΕΔ
για την Κύπρο στις 13 Ιουλίου. Αυτή, όμως,
ήταν προ του πραξικοπήματος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Στη σύσκεψη της 13ης Ιουλίου εσείς μετεί-
χατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως, είχα κληθεί και εγώ
από τον υποστράτηγο κύριο Χανιώτη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
ποιοι μετείχαν, ποιοι παρίσταντο στη σύ-
σκεψη αυτή;

ΜΑΡΤΥΣ: Για τις 13 Ιουλίου λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Μάλιστα.
ΜΑΡΤΥΣ: Τα γράφω όλα εδώ στην έκθεσή

μου προς το ΑΕΔ. Ήταν υπό την προεδρία
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του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων κυρίου
Μπονάνου και μνημονεύω ποιοι ήταν, γιατί
τότε τα θυμόμουν. Θα σας διαβάσω, για να
ενημερωθείτε πλήρως. Τη σύσκεψη αυτή
διέταξε ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων και
έγινε στις 13 Ιουλίου στη μεγάλη αίθουσα
ενημερώσεων του ΑΕΔ, υπό την προεδρία
του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, για
να εξετασθούν οι τελευταίες εξελίξεις του
Κυπριακού. Κατόπιν διαταγής του Αρχηγού
των Ενόπλων Δυνάμεων στη σύσκεψη προ-
σεκλήθησαν και συμμετέσχον από πλευράς
Κύπρου, ο Διοικητής της Εθνοφρουράς αν-
τιστράτηγος Ντενίσης, ο τέως διοικητής
της ΕΛΔΥΚ ταξίαρχος Κονδύλης –είναι
αυτός που σας ανέφερα– ο τότε διοικητής
της ΕΛΔΥΚ συνταγματάρχης Νικολαΐδης
και ο οποίος ήταν διοικητής της ΕΛΔΥΚ κατά
τα Κυπριακά γεγονότα, ο διευθυντής του
Δεύτερου Επιτελικού Γραφείου της Εθνο -
φρουράς αντισυνταγματάρχης Μπούρλος,
ο οποίος είχε έλθει μαζί με τον στρατηγό
Ντενίση από την Κύπρο, ο Διευθυντής της
ΚΥΠ Κύπρου, ο οποίος είχε έλθει και αυτός
μαζί, και ο εις Κύπρο ευρισκόμενος επιτε-
λής 4ης Μικτής Επιτελικής Ομάδος του
ΑΕΔ, αντισυνταγματάρχης Φαρμάκης. Από
ελληνικής πλευράς οι Αρχηγοί Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων, δηλαδή ο ναύαρχος
Αραπάκης, ο κύριος Γαλατσάνος και ο κύ-
ριος Παπανικολάου, ο διευθυντής Α΄ κλά-
δου, ο οποίος ήταν στρατηγός, ο κύριος
Χανιώτης, οι διευθυντές της 2ης ΜΕΟ, ο τα-
ξίαρχος τότε κύριος Τζαμαλούκας, και της
3ης ΜΕΟ που ήμουν εγώ και οι επιτελείς
της ΔΙΚ την οποία αναφέραμε. Κατά τη σύ-
σκεψη αναπτύχθηκαν οι προτάσεις του Δι-
οικητή της Εθνοφρουράς και οι προτάσεις
του διευθυντού του Α΄ Κλάδου ΑΕΔ, του
κυρίου Χανιώτη, για την αντιμετώπιση των
τελευταίων εξελίξεων στη Κύπρο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
ταξίαρχος Ιωαννίδης μετείχε σε αυτή τη σύ-
σκεψη;

ΜΑΡΤΥΣ: Μου φαίνεται ότι δεν ήταν, γιατί
θα το ανέφερα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Σε

αυτή τη σύσκεψη τελικά αποφάσισαν τί-
ποτα ή ανεβλήθη απλώς;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, για την
πληρότητα των εξελίξεων επιτρέψτε μου να
διαβάσω την έκθεσή μου και εν συνεχεία αν
έχετε την καλοσύνη…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Όχι, να μην διαβάσετε. Ό,τι θυμάστε. Δεν
είναι ανάγκη να τη διαβάστε. Δεν κατέληξε
σε τίποτα η σύσκεψη αυτή;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν κατέληξε σε τίποτα η
σύσκεψη αυτή, κύριε Πρόεδρε. Και ακρι-
βώς όταν τελείωσε η σύσκεψη αυτή αναρω -
τηθήκαμε, μία σύσκεψη υπό τόσο κρί σιμους
περιστάσεις πρέπει να καταλήξει σε κάποιες
αποφάσεις. Και άρχισα τότε να σκέπτομαι
και να λέω «Πώς έγινε μία τέτοια σύσκεψη,
πώς καλέσαμε ανθρώπους από κάτω από
την Κύπρο και τον Διοικητή της Εθνοφρου-
ράς, και δεν ελήφθησαν αποφάσεις;».

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Γιατί ήταν κρί-
σιμες οι περιστάσεις τότε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ένα λεπτό. Τι έγινε, ανεβλήθη αυτή η σύ-
σκεψη και για πότε;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτή η σύσκεψη δεν κατέληξε
σε αποφάσεις και έλυσε τη σύσκεψη ο κύ-
ριος Μπονάνος λέγοντας ότι «Όλοι οι επι-
τελείς οι οποίοι είναι εδώ και της Κύπρου
και του ΑΕΔ, να συνεχίσουν να μελετούν τα
πράγματα και την κατάσταση, και θα ξανα-
γίνει αυτή στις 15 Ιουλίου».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τι
ώρα, θυμάστε; Το βράδυ;

ΜΑΡΤΥΣ: Να το δω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Να

το δείτε.
ΜΑΡΤΥΣ: Το εσπέρας της 15ης Ιουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Μάλιστα, το εσπέρας.
ΜΑΡΤΥΣ: Τότε ο στρατηγός κύριος Ντενί-

σης, εάν ενθυμούμαι, είπε «Εμείς να γυρί-
σουμε στην Κύπρο». Και ο Αρχηγός του
είπε: «Όχι, να παραμείνετε εδώ πέρα για τη
σύσκεψη στις 15 του μηνός. Θα ξανασυγ-
κεντρωθούμε εδώ πέρα για τις 15 του
μηνός, για να συνεχίσουμε την μελέτη και



199ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986

την εκτίμηση της καταστάσεως».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Τώρα με το πρίσμα της εκ των υστέρων σο-
φίας, στις 15 το πρωί εξεδηλώθη το πραξι-
κόπημα. Τι λέτε, έχει σχέση η αναβολή
αυτή και ο καθορισμός της ώρας το βράδυ,
με το πραξικόπημα; Είχε ληφθεί, δηλαδή, η
απόφαση του πραξικοπήματος;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, διότι
όπως σας είπα δεν ασχολήθηκα ποτέ, ούτε
με τη σχεδίαση, ούτε με την οργάνωση,
ούτε με την εκτέλεση του πραξικοπήματος.
Εγώ σας απαντάω επί των γεγονότων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πώς βλέπετε όμως το γεγονός, ότι είχε δια-
ταχθεί ο Αρχηγός της Εθνοφρουράς στην
Κύπρο να έρθει εδώ ο κύριος Μπούρλος,
όπως είπατε, και πολλοί άλλοι από εκεί από
την Κύπρο, και αφού ήρθαν εδώ και έκαναν
τη σύσκεψη αυτή μαζί με τον κύριο Μπο-
νάνο, τελικώς ο κύριος Μπονάνος ανέβαλε
τη σύσκεψη, διέκοψε εάν θέλετε για τις 15
το απόγευμα και το πρωί εκρήγνυται το κί-
νημα, το πραξικόπημα; Μήπως σας λέγει
τίποτα αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ όταν είδα ότι έγινε το πρα-
ξικόπημα σκέφτηκα –όπως θα σκεφτόταν
ο κάθε άνθρωπος– μήπως η απόφαση του
αρχηγού να κρατήσει τον Αρχηγό της Εθνο-
φρουράς και τους άλλους επιτελείς εδώ
πέρα, είχε σχέση με την εκδήλωση του πρα-
ξικοπήματος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τε-
λικώς ξεκαθαρίσατε ποιος οργάνωσε και
ποιος διέταξε το πραξικόπημα; Εάν το ξε-
καθαρίσατε τελικώς, όχι εκείνες τις ημέρες,
μετά, τώρα από όσα ακούτε, από όσα μα-
θαίνετε, από όσα οι συνάδελφοί σας σάς
έχουν εμπιστευτεί;

ΜΑΡΤΥΣ: Το πραξικόπημα το οργάνωσε, το
σχεδίασε ο Ιωαννίδης με το επιτελείο του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μέσα σε αυτό το επιτελείο του Ιωαννίδη
περιλαμβάνεται και το «παραεπιτελείο»,
περί του οποίου μιλήσατε στο Αρχηγείο
Στρατού;

ΜΑΡΤΥΣ: Αφού διηύθυναν, κύριε Πρό-

εδρε, τις επιχειρήσεις, ήταν μέσα στο ειδικό
επιτελείο του Ιωαννίδη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μάλιστα. Πέστε μου τώρα, σας παρακαλώ,
στις 20 του μηνός, πότε μάθατε για τούρ-
κικη εισβολή;

ΜΑΡΤΥΣ: Αναφέρομαι εδώ στη σελίδα 5
της εκθέσεώς μου και λέω ότι την πρωΐα,
εδώ 15 Ιουλίου είναι. Εσείς θέλετε για τις 20
του μηνός κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
για τις 19 και για τις 20 του μηνός.

ΜΑΡΤΥΣ: Μήπως σας ενδιαφέρει για να
πάμε χρονολογικώς; Ότι όπως λέω εδώ
στην έκθεσή μου στις 19 του μηνός έγινε
μία σύσκεψη στο ΑΕΔ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με
ενδιαφέρει, ναι βεβαίως. Πέστε για αυτή τη
σύσκεψη στις 19 του μηνός. Ποιος μετείχε,
γιατί έγινε η σύσκεψη;

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 19 του μηνός το βράδυ
έλειπε ο στρατηγός, ο κύριος Χανιώτης, ο
οποίος συμμετείχε σε αυτού του είδους τις
συσκέψεις, εγώ ήμουνα στο γραφείο μου
στο ΑΕΔ και κάποιος αξιωματικός –δεν θυ-
μάμαι ποιος– μου είπε ότι «Σας θέλει ο κύ-
ριος Αρχηγός».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Αρχηγός ήταν ο κύριος Μπονάνος;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, όταν λέω «Αρχηγός»,
εννοώ τον κύριο Μπονάνο. Επήγα στο γρα-
φείο του και τότε μέσα είδα ότι ήταν ο
Σίσκο, ο Τάσκα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Για τις 19 του μηνός
μιλάτε;

ΜΑΡΤΥΣ: Για τις 19, κύριε βουλευτά. Με
βάση τα όσα θυμάμαι και την έκθεση που
έγραψα, ήταν στις 19 του μηνός. Όπως σας
είπα και προηγουμένως όταν την συνέταξα,
δεν είχα χαρτιά στα χέρια μου, απλώς και
μόνο ό,τι θυμόμουνα. Στις 19 λοιπόν του
μηνός εκλήθην στο γραφείο του κυρίου Αρ-
χηγού…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Τι ώρα;
ΜΑΡΤΥΣ: Τη νύκτα στις 19 Ιουλίου, κύριε

βουλευτά, δεν ενθυμούμαι ακριβώς την
ώρα.



200 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με
συγχωρείτε, κύριε μάρτυς, νύκτα προς 19
Ιουλίου ή προς 20 Ιουλίου;

ΜΑΡΤΥΣ: Νύκτα, 19 προς 20, κύριε Πρό-
εδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Νύκτα, πριν από τα μεσάνυκτα;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμούμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Για

να λέτε 19, βέβαια, πριν από τα μεσάνυκτα.
ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, πάντως ήταν νύκτα, και

πήγα στο γραφείο και ήταν μέσα ο Σίσκο, ο
Τάσκα, κάτι άλλοι Αμερικάνοι, τους οποί-
ους δεν γνώριζα, ο Ιωαννίδης και οι τρεις
Αρχηγοί, δεν το αναφέρω, αλλά νομίζω ότι
ήταν και οι τρεις Αρχηγοί των Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ:Ο Γκιζίκης ήταν;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν ήταν.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Ο Μπο-

νάνος ήταν;
ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως, μα ο στρατηγός Μπο-

νάνος με κάλεσε εμένα και μου είπε «Κύριε
Πολίτη, επειδή λείπει ο στρατηγός ο κύριος
Χανιώτης –δεν ξέρω πού είχε πάει ο κύριος
Χανιώτης– σας παρακαλώ πολύ καθίστε
εδώ να κάνετε τον διερμηνέα», διότι ο
στρατηγός κύριος Μπονάνος δεν γνώριζε
καθόλου αγγλικά και όταν είχε ξένους φώ-
ναζε κάποιον επιτελή για να κάνει τον διερ-
μηνέα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μάλιστα, γινόταν λοιπόν η σύσκεψη, η συ-
ζήτηση τέλος πάντων αυτή, και πήγατε σεις
και διερμηνεύσατε. Τι ελέχθη;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Σίσκο, κύριε Πρόεδρε, είχε
επιστρέψει από την Άγκυρα –σας διαβάζω
εδώ για να τα θυμάμαι κιόλας– και είπε ότι
κατέβαλε προσπάθειες για να αποτραπεί η
τουρκική παρέμβαση στην Κύπρο. Ήλπιζε
ότι ενδεχομένως οι Τούρκοι δεν θα αποφά-
σιζαν απόβαση και μάλλον ενδέχετο να πε-
ριοριστούν εις επίδειξη ισχύος δι’ επίλυσιν
του Κυπριακού βάσει των απόψεών των.
Συνέστησε στον Αρχηγό Ενόπλων Δυνά-
μεων να ακολουθήσει συντηρητική πολι-
τική αυτοσυγκρατήσεως και αναμονής των

τούρκικων ενεργειών, άνευ αναλήψεως
πρωτοβουλίας πολεμικών επιχειρήσεων,
ίνα μην προκαλέσει τους Τούρκους. Υπε-
σχέθη ότι τόσο η κυβέρνηση των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών όσο και αυτός προσωπικώς,
θα κατέβαλε πάσα προσπάθεια ίνα απο-
φευχθεί ο πόλεμος και διευθετηθεί η κυ-
πριακή κρίσις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτή ήταν η υπόσχεση, την οποία έδωσε ο
κύριος Σίσκο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, από
αυτά τα οποία θυμάμαι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Τότε ο κύριος Αρχηγός του ΑΕΔ ή κανένας
άλλος, του εζήτησε καμία έγγραφη επιβε-
βαίωση αυτού του πράγματος;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Λοιπόν, στη συνέχεια;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Είπατε πως ο

Σίσκο είπε πως κατέβαλε προσπάθειες και
λοιπά για να μη γίνει η τουρκική εισβολή
στην Κύπρο.

ΜΑΡΤΥΣ: Και να αποφευχθεί και ένας εν-
δεχόμενος πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και
Τουρκίας. Λέω στην σελίδα 15 ότι την
πρωΐα της 20ής Ιουλίου, όταν άρχισε η
τουρκική ενέργεια μετά την έναρξη της
τουρκικής επιθέσεως κατά της Κύπρου …

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Σας παρακαλώ να στηρίξετε την μνήμη
σας, αλλά μην διαβάζετε μέσα από την ανα-
φορά σας. Αυτή την έχουμε, είναι πλέον δε-
δομένη.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, με ρωτάτε μερι-
κές λεπτομέρειες για τις οποίες θέλω να
είμαι σαφής. Το πρωί λοιπόν της 20ής Ιου-
λίου έγινε μία σύσκεψη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τι
χαρακτήρα συσκέψεως είχε; Ήταν υπουρ-
γικού συμβουλίου ή άλλου συμβουλίου;

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν όλη η πολιτική ηγεσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Πολιτική ηγεσία ποια εννοείτε;
ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό που λεγόταν τότε ΑΣΕΑ,

κύριε Πρόεδρε. Το Ανώτατο Συμβούλιο
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Εθνική Άμυνας. Σε αυτό παρευρέθησαν ο
τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος
Γκιζίκης, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί
Εθνικής Αμύνης, Εξωτερικών, Συντονι-
σμού, Προεδρίας Κυβερνήσεως, ο Αρχηγός
των Ενόπλων Δυνάμεων, οι Αρχηγοί Στρα-
τού, Ναυτικού και Αεροπορίας, ο ταξίαρχος
Ιωαννίδης, και οι επιτελείς του ΑΕΔ. Αυτή
η σύσκεψη, όπως σας ανέφερα παρά πάνω,
έγινε το πρωί της 20ής Ιουλίου μετά την εκ-
δήλωση της επιθετικής ενέργειας των
Τούρκων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κρατήσατε σημειώσεις; Τηρήθηκαν πρα-
κτικά κατά την σύσκεψη αυτή;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι, κύριε Πρόεδρε.
Ίσως να έχουν κρατηθεί πρακτικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Σεις κρατήσατε σημειώσεις;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι. Μπορεί να κρά-
τησα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Θα
σας υπενθυμίσω γιατί λέτε στην κατάθεσή
σας πως κρατήσατε σημειώσεις κατά την
σύσκεψη αυτή και από αυτές εξάγεται ότι
ελήφθησαν αποφάσεις. Τι αποφάσεις ελή-
φθησαν;

ΜΑΡΤΥΣ: Πρώτον, άμεση κήρυξη γενικής
επιστράτευσης. Δεύτερον, συνάντηση του
υπουργού Εξωτερικών μετά του αμερικα-
νού Πρεσβευτού, και αυτό για να αναγκα-
στεί η Τουρκία να σταματήσει την επίθεση
κατά της Κύπρου. Τρίτον, άμεσος ανάκλη-
σις των ελλήνων αξιωματικών εκ του Στρα-
τηγείου του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη και του
έλληνος Πρεσβευτή στην Άγκυρα. Ακόμα
ταχεία προπαρασκευή της χώρας για αντι-
μετώπιση ενδεχομένου πολέμου με την
Τουρκία και ανάληψη πρωτοβουλιών στο
διπλωματικό τομέα για να σταματήσει η
τουρκική επίθεση στην Κύπρο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μίλησε κανένας για μερική επιστράτευση
και όχι γενική;

ΜΑΡΤΥΣ: Μου φαίνεται τότε πως υποβλή-
θηκαν οι προτάσεις και εμείς σαν επιτελείς
είπαμε πως «Δεν βλέπουμε να είναι εφικτή

η γενική επιστράτευση», γιατί ξέραμε πως
μία επιστράτευση δεν μπορεί να κηρυχθεί
από την μία στιγμή στην άλλη. Το να κηρύ-
ξουμε γενική επιστράτευση, είναι κάτι κατά
κάποιο τρόπο ανεφάρμοστο. Μάλλον όχι
ανεφάρμοστο, αλλά δημιουργεί αυτό που
δημιούργησε τότε η γενική επιστράτευση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ποιος υποστήριξε αυτή την άποψη;

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω και εγώ, κύριε Πρόεδρε,
και ο κύριος Χανιώτης. Πάντως ό,τι γράφε-
ται στην κατάθεση που έχω δώσει στον τα-
ξίαρχο της στρατιωτικής δικαιοσύνης, είναι
ακριβώς αυτά που έγιναν. Σας ζητώ συγ-
γνώμη, γιατί δεν τα ενθυμούμαι. Αν τα είχα
διαβάσει τότε, θα μπορούσα να σας απαν-
τήσω σε λεπτομέρειες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εν-
τολή στην Κύπρο από το ΑΕΔ για να εφαρ-
μόσουν τα σχέδια αμύνης, πότε εδόθη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μου φαίνεται πως είχε δοθεί για
να αρχίσει η αντιμετώπιση της καταστά-
σεως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πότε εδόθη;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τις

εντολές που έλεγε ο Σίσκο για «Αυτοσυγ-
κράτηση», το ΑΕΔ, τις έδωσε στην Κύπρο;
«Αυτοσυγκρατηθείτε», παραδείγματος χά -
ριν, «γιατί οι Τούρκοι μπλοφάρουν».
Αντηλ λάγησαν μηνύματα; Ο κύριος Γεωρ -
γίτσης σας μίλησε ποτέ στο τηλέφωνο; Συ-
νέπεσε ποτέ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Συγκεκριμένως για αυτό το
πράγμα, δεν μου μίλησε εμένα ο κύριος Γε-
ωργίτσης. Κατά τη διεξαγωγή των επιχειρή-
σεων μού φαίνεται ότι κάποια φορά μίλησα
με τον κύριο Γεωργίτση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μιλήσατε κατά τη διεξαγωγή των επιχειρή-
σεων;

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, μέσα στις επικοινωνίες
αυτές της εποχής εκείνης που οι περισσό-
τερες ήταν διακεκομμένες λόγω του πραξι-
κοπήματος. Γιατί είχαν μεταφέρει γραμμές
από το ΑΕΔ κάτω στην αίθουσα αυτή, όπου
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διευθύνετο το πραξικόπημα – και λόγω της
αποστάσεως αλλά και των μέσων που ήταν
διαθέσιμα τότε. Η επικοινωνία με την
Κύπρο ήταν πάρα πολύ δύσκολη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, αντηλλάγη-
σαν μεταξύ Γεωργίτση και ΑΕΔ από κει
ερωτήματα και από δω απαντήσεις σε
σχέση με τα μέτρα τα οποία έπρεπε να λη-
φθούν στην Κύπρο, και με τη διαγωγή, με
τη συμπεριφορά που έπρεπε να τηρήσει το
Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων του ΓΕΕΦ της
Κύπρου; Έγιναν τέτοιες κουβέντες; Ξέρω
εγώ «Σας αναφέρουμε ότι εδώ πέφτουν
αλεξιπτωτιστές» –να σας θυμήσω κάποια
κείμενα– «Εδώ δεχόμαστε προσβολή, εδώ
βάλλεται η Κερύνεια και λοιπά. Τι να κά-
νουμε;» Τι απαντούσε το ΑΕΔ σε αυτά;

ΜΑΡΤΥΣ: Θα πρέπει να αναφέρω, κύριε
Πρόεδρε, ότι αυτό το ειδικό επιτελείο
υπήρχε ακόμη και κατά την απόβαση στην
Κύπρο. Πολλά πράγματα τα έπαιρναν αυτοί
με τις επικοινωνίες τις οποίες είχαν. Δη-
λαδή, γινόταν μια παράλληλη ανορθόδοξη
ενημέρωση του κύριου Αρχηγού Ενόπλων
Δυνάμεων. Ό,τι δηλαδή μας ανέφεραν
εμάς, πηγαίναμε και τα αναφέραμε στον
κύριο Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων. Άλλα
πήγαινε και του ανέφερε το ειδικό επιτε-
λείο. Συγχρόνως, έχοντας το Αρχηγείο
Στρα τού, Αεροπορίας και Ναυτικού, τα
δικά τους τα κυκλώματα επικοινωνιών,
είχαν και αυτοί πληροφορίες τις οποίες και
αυτές τις ανέφεραν στον κύριο Αρχηγό
Ενόπλων Δυνάμεων. Δηλαδή οι πληροφο-
ρίες δεν ερχόντουσαν μόνο μέσω ημών των
επιτελών του ΑΕΔ. Ερχόντουσαν και μέσω
του ειδικού επιτελείου και μέσω των Επιτε-
λείων των Τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυ-
νάμεων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτό τώρα το αποκαλείτε «ειδικό επιτε-
λείο». Νομίζω ότι είναι ατυχής ο όρος.
Αφού λέτε ότι ήταν παράνομο επιτελείο, με
τον όρο «ειδικό» δεν γίνεται αντιληπτό ότι
πρόκειται για παράνομο επιτελείο, για «πα-
ραεπιτελείο» δηλαδή. Ειδικό επιτελείο θα

μπορούσε να συστήσει ο κύριος Μπονάνος
για μια συγκεκριμένη υπόθεση «Θέλω να
με ενημερώσουν οι τάδε και τάδε». Έτσι
είχε γίνει; Ετέλη εν γνώσει ο κύριος Μπο-
νάνος, όταν του έδιναν πληροφορίες αυτοί
και όταν έδινε εντολές σε αυτούς τους κυ-
ρίους; Ετέλη εν γνώσει ότι αποτελούν ειδικό
επιτελείο με την έννοια του παρανόμου επι-
τελείου;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μπορούμε να το ονομά-
σουμε παράνομο, κύριε Πρόεδρε, αλλά ο
Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων ήταν εν γνώ-
σει της υπάρξεως αυτού του επιτελείου.
Αφού από έξω από το γραφείο του υπήρχε
ένας ταγματάρχης Ματάτσης –το αναφέρω
και στην έκθεσή μου– ο οποίος βρισκόταν
απέξω από το γραφείο του κυρίου Μπονά-
νου και αυτός ο ταγματάρχης Ματάτσης
ήταν ένα μέλος αυτού του επιτελείου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτού του ειδικού επιτελείου;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Εγώ το λέω ειδικό,
εσείς το λέτε «παραεπιτελείο». Δεν ξέρω.
Την ίδια δουλειά έκανε πάντως, είτε ονομα-
ζόταν έτσι, είτε ονομαζόταν αλλιώς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν θέλω να ασχοληθώ με τη γραμματολο-
γική σημασία των λέξεων, αλλά με το
νόημα το οποίο αποδίδετε. Διότι όταν α -
κούει κανείς ειδικό επιτελείο, ας πούμε η
ΔΙΚ, η Διεύθυνση Κυπριακών Υποθέσεων,
αν συνεστήθη νομίμως, έστω μέσα στα
πλαίσια της δικτατορίας τότε, είναι επιτε-
λείο. Αλλά τέτοιας μορφής ήταν αυτό το
επιτελείο; Το είχαν συστήσει νόμιμα, έστω
μέσα στα πλαίσια της δικτατορίας; Ή ήταν
όργανο κάποιου ισχυρού ανδρός, ή κά-
ποιων ισχυρών ανδρών, οι οποίοι αποτε-
λούσαν την παρακυβέρνηση της χώρας;

ΜΑΡΤΥΣ: Σας ανέφερα προηγουμένως,
κύριε Πρόεδρε, ότι η γνώμη μου είναι πως
αυτό το επιτελείο είχε οργανωθεί από τον
Ιωαννίδη. Αποτελείτο από μικρούς αξιωμα-
τικούς, του βαθμού δηλαδή λοχαγού, ταγ-
ματάρχου, το πολύ αντισυνταγματάρχου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πότε εξεδηλώθη η τουρκική επίθεση;
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ΜΑΡΤΥΣ: Η τουρκική επίθεση εξεδηλώθη
το πρωί της 20ής Ιουλίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το
πρωί της 20ής Ιουλίου. «Πρωί» όταν λέμε,
τι εννοούμε, 4.00΄, 4.30΄, 5.00΄;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι, κύριε Πρόεδρε. Αν
το γράφω στη κατάθεσή μου, ισχύει. Μου
φαίνεται ότι οι Τούρκοι επετέθησαν τα χα-
ράματα. Ήταν 4.30΄, ήταν 5.00΄; Αν ενθυ-
μούμαι καλά, ήταν 5η πρωινή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πό τε άρχισε η άμυνα στην Κύπρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Άρχισε ευθύς ως εξεδηλώθη η
τούρκικη επίθεση. Η επίθεση των Τούρκων
εξεδηλώθη κατά δύο τρόπους: Με τις απο-
βατικές ενέργειες που έγιναν στην περιοχή
της Κερύνειας, με τα αποβατικά των Τούρ-
κων, και με την αεραπόβαση, που έγινε
στην περιοχή του θύλακος της Αγύρτας
Λευκωσίας και προηγήθηκε της αποβά-
σεως. Οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν ελικό-
πτερα. Στην αρχή έριξαν αλεξιπτωτιστές
στην περιοχή και τους αλεξιπτωτιστές τους
διεδέχθη ένα αεροπρογεφύρωμα. Μάλιστα
οι αλεξιπτωτιστές έπεσαν στο προγεφύ-
ρωμα Αγύρτας Λευκωσίας, που κατείχετο
από Τουρκοκυπρίους. Ήταν οργανωμένο
και έπεσαν μέσα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Έπεσαν μέσα και συνεπώς βρήκαν υποστή-
ριξη. Όταν έπεφταν οι αλεξιπτωτιστές, κτυ-
πήθηκαν από τις δυνάμεις του ΓΕΕΦ;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Και όχι μόνο κτυπήθη-
καν, αλλά όπως γράφω και στην έκθεσή
μου, καταρρίφθηκαν και ορισμένα τουρ-
κικά αεροπλάνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ποια ώρα;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμούμαι την ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα παίζουν ρόλο.
Δεν θέλω να σας κάνω υπόδειξη, βέβαια,
αλλά όταν έρχεσθε με τον τίτλο που έρχε-
σθε να εξετασθείτε, θα έπρεπε να ξέρετε,
εάν αμέσως μόλις εξεδηλώθη η τουρκική
επίθεση, ακολούθησε κάποια εκδήλωση
της αμύνης της Κύπρου, ή αν μεσολάβησαν

ορισμένες ώρες. Γιατί αν μεσολαβήσουν
τρεις ώρες –λέω εγώ ο δικηγόρος, που δεν
έχω στρατιωτικές γνώσεις– τότε εγκαθί-
σταται το προγεφύρωμα και από κει και
πέρα πλέον οι δυνατότητες άμυνας, όπως
καταλαβαίνετε, περιορίζονται. Σας ρωτώ,
οι πρώτες ενέργειες αμύνης του ΓΕΕΦ ποια
ώρα εξεδηλώθηκαν; Εμείς την αλήθεια ψά-
χνουμε να βρούμε και δεν έχουμε καμία
προκατάληψη εναντίον κανενός. Γιατί και
ο κύριος Γεωργίτσης και άλλοι μας είπαν,
ότι εξεδηλώθη η επίθεση στις 4.45΄ ή στις
5.00΄ και ότι η πρώτη άμυνα που εξεδη-
λώθη από μέρους του ΓΕΕΦ ήταν στις 9.00΄!
Εάν, πράγματι, πέρασαν τέσσερεις ώρες,
αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της Πατρί-
δος! 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το ΑΣΕΑ, είπατε,
ότι συνήλθε στις 20 του μηνός. Τι ώρα;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, αναφέρω στην
εισήγησή μου ότι ήταν το πρωί της 20ής
Ιουλίου. Λεπτομερέστατα χρονικώς, ανα-
φέρω στην έκθεση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Στην έκθεσή σας αναφέρετε ότι το ΑΣΕΑ
συνεκλήθη στις 8.00΄ η ώρα, της 20ής Ιου-
λίου. Μέχρι εκείνη την ώρα είχε αμυνθεί το
ΓΕΕΦ;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, περίμεναν
την εισήγηση του ΑΣΕΑ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτό είναι συμπέρασμα, κύριε Φωτόπουλε.
Κύριε μάρτυς, μέχρι τις 8.00΄ η ώρα, που
συνεκλήθη το ΑΣΕΑ, είχε αρχίσει η άμυνα;
Την εντολή της «Αυτοσυγκρατήσεως» την
έδωσε πράγματι τη νύκτα της 19ης προς
20ή Ιουλίου, μέχρι προχωρημένων πρωϊνών
ωρών, ο ΑΕΔ στο ΓΕΕΦ, ναι ή όχι;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν έχω
δώσει εντολή. Διαβίβασα μία φορά οδηγία
του κυρίου αρχηγού περί «Αυτοσυγκρατή-
σεως» προ της ενάρξεως των εχθρικών
ενεργειών. Αν διαβίβασε κάποιος άλλος,
δεν το ξέρω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μά λιστα.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ: Δεν έχει τόσο
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νόημα η ώρα. Εάν ήταν 6.00΄ η ώρα, θα
ήταν νύκτα, ή αν ήταν 5.00΄ το πρωί, αυτό
παρακαλώ να θυμηθεί ο κύριος μάρτυς. Αν
ήταν 11.00΄ η ώρα το βράδυ, ή 3.00΄ το πρωί.

ΜΑΡΤΥΣ: Σε ποιο πράγμα αναφέρεσθε;
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ: Για τη σύσκεψη

που έγινε στις 19 προς 20 του μηνός, όπου
ο Σίσκο και οι άλλοι συνιστούσαν «Aυτο -
συγκράτηση».

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ ενθυμούμαι ότι ήταν στις 19
το βράδυ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγιάννης): Της
νυκτός δηλαδή της 19ης, όχι 18 προς 19.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, αν μου επιτρέ-
πετε, είπα το εσπέρας της 19ης εκλήθην
στο γραφείο του Αρχηγού ΑΕΔ για σύσκεψη
με το Σίσκο. Στις 20 του μηνός, μετά την εκ-
δήλωση της αποβατικής ενέργειας, συνε-
κλήθη σύσκεψις του ΑΣΕΑ, στη μεγάλη
αίθουσα του ΑΕΔ.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ: Εγώ σας ρώτησα
για την πρώτη σύσκεψη. Λέτε ότι δεν θυμά-
στε ποια ώρα ήταν. Βράδυ, όταν ήταν και ο
Σίσκο, δηλαδή 19-20 Ιουλίου; Ποιο βράδυ;
Της 19ης ή το πρωί της 20ής;

ΜΑΡΤΥΣ: Είπα και προηγουμένως ότι ήταν
τη νύχτα της 19ης του μηνός προς 20ή.
Αυτό θυμάμαι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Κύ -
ριε μάρτυς, η σύσκεψη με το Σίσκο ήταν
πριν τα μεσάνυχτα της 19ης;

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω ότι ήταν πριν από τα με-
σάνυχτα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ωραία. Άρα την 19ην να πούμε, το βράδυ,
και στις 20 έγινε το Πολεμικό Συμβούλιο.

ΜΑΡΤΥΣ: Το πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Μέχρι, λοιπόν, να βγάλει τις αποφάσεις του
το Πολεμικό Συμβούλιο, αυτές τις περι-
σπούδαστες, όπως βλέπω εδώ πέρα, απο-
φάσεις και λοιπά, αυτό το ΑΣΕΑ, ας πούμε,
μέχρι τότε είχε αμυνθεί το ΓΕΕΦ κάτω ή δεν
είχε; Ή περίμενε τις αποφάσεις του ΑΣΕΑ
για να αρχίσει την άμυνα;

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω ότι αμύνετο, διότι οι
Τούρκοι είχαν κάνει απόβαση. Αν οι Τούρ-

κοι είχαν κάνει απόβαση και πέφταν αλεξι-
πτωτισταί και χτυπούσαν τα τουρκικά αε-
ροπλάνα για να υποστηρίξουν την απόβαση
και η Εθνοφρουρά δεν χτυπούσε, τότε
υπεύθυνος είναι ο Διοικητής της Εθνο-
φρουράς και όλοι οι αξιωματικοί. Δηλαδή
τους χτυπούσαν οι Τούρκοι και αυτοί δεν
χτυπούσαν;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγιάννης): Μα,
εδώ –σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι ,
μη με διακόπτετε, θα τελειώσω και μετά
ρωτάτε– μας μίλησε ο κύριος Γεωργίτσης
και μας είπε ότι στην ουσία δεν έγινε από-
βαση των Τούρκων, έγινε αποβίβαση. Είναι
χαρακτηρισμός που δόθηκε και από τον
κύριο Γεωργίτση, αλλά σχεδόν και από
όλους τους αξιωματικούς εκεί της Κύπρου.
Όταν τον ρωτήσαμε «Γιατί καταντήσαμε να
επιτρέψουμε να κάνουν αποβίβαση οι Τούρ-
κοι, και πώς το καταντήσαμε αυτό το
πράγμα» – γιατί βέβαια πρόκειται για κατάν-
τημα το να επιτρέψουμε μία αποβατική προ-
σπάθεια να γίνει αποβιβαστική εκδρομή.
Λοιπόν αυτό το πράγμα τον ρωτήσαμε και
μας έλεγε ότι περίμενε εντολές του ΑΕΔ και
ότι το ΑΕΔ του έλεγε «Αυτοσυγκράτηση».
Αυτό είπε ο κύριος Γεωργίτσης και αυτό
είπαν όλοι όσοι εξετάστηκαν από τους Κυ-
πρίους εκεί. Κανένας, νομίζω, από εκείνους
που βρισκόταν στην Κύπρο, δεν είπε το αν-
τίθετο. Μιλούσαν για «Αυτοσυγκράτηση»
και ορισμένοι του Επιτελείου εδώ πάνω μι-
λάνε και αυτοί στις καταθέσεις τους για
«Αυτοσυγκράτηση». Τέλος πάντων, εσείς
λέτε ότι δεν διαβιβάσατε τέτοια εντολή. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Πρώτη
φορά ειλικρινώς ακούω ότι αποβιβαζόν-
τουσαν οι Τούρκοι στην παραλία και η
Εθνοφρουρά δεν τους αντιμετώπισε. Αυτό
για μένα είναι ακατανόητο. Δηλαδή απεβι-
βάζετο εχθρός και εμείς δεν τους χτυπάμε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Εάν είναι αληθές, πάντως; Γιατί ακατα-
νόητο μπορεί να είναι. Πράγματι και είναι
ακατανόητο.

ΜΑΡΤΥΣ: Μου επιτρέπετε; Στρατιωτικώς
για μένα είναι ακατανόητο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Στρατιωτικώς ναι, ακριβώς αυτό λέω.

ΜΑΡΤΥΣ: Διότι υπήρχαν δυνάμεις να α -
μυνθούν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Να
μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι μόνον
στρατιωτικώς ακατανόητο, είναι και εθνι-
κώς ακατανόητο.

ΜΑΡΤΥΣ: Εθνικώς όχι μόνο ακατανόητο,
είναι και εγκληματικό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτό λοιπόν το ακατανόητο, αν είναι αλη-
θές, αποτελεί προδοσία, ναι ή όχι;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μπορώ να πω, κύριε Πρό-
εδρε, ότι είναι προδοσία. Εγώ λέω ότι όταν
ένας αποβιβάζεται και εμείς δεν τον χτυ-
πάμε, διαπράττουμε ένα σφάλμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Σφάλμα το αποκαλείτε, στρατηγέ, αυτό το
πράγμα;

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα ότι είναι εγκληματικό.
Μου είπατε αν είναι προδοσία. Είναι τι έν-
νοια θα δώσει κανείς στην προδοσία, κύριε
Πρόεδρε. Προδοσία είναι όταν διαβιβάζω
πληροφορίες στον εχθρό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Προδοσία, στρατηγέ μου, υπήρξε και ένα
φιλί που έδωσε ο Ιούδας στο Χριστό. Και
αυτό ακόμα ήταν προδοσία. Έτσι λέει η
ιστορία, έτσι λέει η χριστιανική θρησκεία.
Το φιλί. Προδοσία ήταν αυτό που έκανε ο
Εφιάλτης που οδήγησε τους εχθρούς από
τη στενωπό και λοιπά, και πολλά άλλα
πράγματα είναι προδοσία. Ρωτάω λοιπόν:
αυτό το πράγμα, όταν λοιπόν αποβιβάζεται
ένας και δεν κτυπιέται, αποτελεί προδοσία,
ναι ή όχι; Αυτό ρωτάω εγώ. Λέτε εσείς ότι
είναι εγκληματικό. Αυτό το έγκλημα πώς
λέγεται; Πώς το χαρακτηρίζετε; Ο γενικός
όρος «έγκλημα» μπορεί να περιλαμβάνει –
ξέρω εγώ;– και το τροχαίο ατύχημα ακόμη.
Δεν αρκεί, λοιπόν, το έγκλημα. Το τροχαίο
ατύχημα είναι έγκλημα κι αυτό. Έγκλημα
είναι πάσα πράξη –να σας πω και αυτό–
κατά της οποίας ο νόμος απειλεί ποινή.
Αυτό πάει να πει έγκλημα. Μπορεί συνεπώς
και το πταίσμα να είναι έγκλημα. Ρωτάμε

λοιπόν –δεν μας αρκεί,  δεν αρκεί ούτε σε
σας ασφαλώς, ο όρος «έγκλημα»– τι εί-
δους έγκλημα είναι; Αποτελεί προδοσία,
ναι ή όχι;

ΜΑΡΤΥΣ: Σας επαναλαμβάνω, κύριε Πρό-
εδρε. Ποια έννοια θα δώσετε στη λέξη προ-
δοσία; Εάν επεκτείνετε νομικώς την έννοια
της προδοσίας σε αυτή την πράξη, πέστε το
προδοσία.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Δηλαδή, θέ-
λησαν να δώσουν ένα κομμάτι στους Τούρ-
κους, ναι ή όχι; Αυτό σας ερωτά ο κύριος
Πρόεδρος. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν νομίζω ότι η Εθνοφρουρά
ήθελε να δώσει στους Τούρκους ένα κομ-
μάτι της Κύπρου. Δεν νομίζω, κύριε βου-
λευτά. Εγώ ακούω αυτή τη στιγμή, που το
είπε ο κύριος Πρόεδρος, ότι αποβιβαζόν-
τουσαν οι τουρκικές δυνάμεις και η Εθνο-
φρουρά δεν τους αντιμετώπισε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με
συγχωρείτε. Δεν το είπα εγώ. Εγώ θα χαι-
ρόμουνα ιδιαιτέρως εάν γινόταν απόβαση,
αν εξακολουθούσε η απόβαση αυτή της
Τουρκίας να έχει χαρακτήρα αποβάσεως,
διότι τότε θα είχα την εθνική ικανοποίηση
ότι μας ενίκησαν, αλλά κάνανε απόβαση ό -
μως, κάνανε εχθρική ενέργεια. Δεν μπορώ,
όμως, να έχω την ικανοποίηση αυτή, γιατί
εδώ σου απαντάνε –και σου λέει ο ίδιος ο
Γεωργίτσης, και όλοι οι άλλοι– ότι δεν έγινε
απόβαση, αλλά αποβίβαση. Από την στιγμή
που μου το λένε αυτό, με κεντρίζουν. Πώς
το λένε δηλαδή; Λέγω, τι είναι αυτό το
πράγμα; Πού βρισκόμαστε; Είναι φυσικό
να αναρωτιέμαι και εγώ, αλλά και κάθε Έλ-
ληνας πολίτης είναι δυνατόν να μην αναρω-
τιέται; Αυτό που λέτε εσείς ακατανόητο, το
λέγω και εγώ ακατανόητο. Και μου είπατε
«στρατιωτικώς». Σας είπα «όχι στρατιωτι-
κώς». Και εθνικώς ακατανόητο είναι. Αλλά
αυτό το ακατανόητο εθνικώς γεγονός, εσείς
πώς το χαρακτηρίζετε; Είναι προδοσία, ναι
ή όχι; Και αν θέλετε, αποφεύγετε να το
πείτε. Και μου λέτε «Εάν το νόημα της προ-
δοσίας» και λοιπά. Η προδοσία, στρατηγέ
μου, νομίζω ότι είναι ένας όρος που έχει πα-
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ραδοθεί από στόματος εις στόμα και από
ιστορικών γεγονότων σε ιστορικά γεγονότα
στους αιώνες, και είναι απολύτως γνωστός
στα μικρά παιδιά. Προδίδω πάει να πει
προδίδω, και όταν πρόκειται για εθνική
προδοσία πρόκειται για εθνική προδοσία,
στην οποία πρέπει κάποια εξανάσταση να
παρατηρείται ιδιαιτέρως από τους στρα-
τιωτικούς. Αλλά ίσως εσείς να έχετε διαφο-
ρετική αντίληψη για αυτά τα πράγματα.
Όμως, ο κύριος Μπονάνος στην ημερησία
του διαταγή, όταν ανέλαβε την αρχηγία των
Ενόπλων Δυνάμεων, είπε –και θα το θυμό-
μαστε ίσως αυτό και πρέπει να το θυμάστε,
διότι την ημερήσια διαταγή του Αρχηγού
των Ενόπλων Δυνάμεων την θεωρείτε και
πρέπει να την θεωρείτε ένα γεγονός σημαν-
τικό– είπε ότι «Η Πατρίς και το Έθνος δεν
εισφέρουν τίποτε εις ημάς» –τους αξιωμα-
τικούς δηλαδή– «ημείς αντιθέτως εισφέ-
ρουμε διά την επιβίωσή των». Δεν εισέφερε
η Πατρίς και το Έθνος τίποτε για τον κύριο
Μπονάνο και για σας τους υπόλοιπους
αξιωματικούς. Αυτό έγραψε ο κύριος
Μπονά νος στην ημερήσια του διαταγή και
βεβαίως σταθήκατε προσοχή και δεν δια -
μαρτυρήθηκε κανείς. Σας τα λέγω αυτά,
διότι μου λέτε ότι δεν ξέρετε τι νόημα έχει ο
όρος προδοσία. Πώς δεν ξέρετε; Είναι δυ-
νατόν να μην ξέρετε; Αναλόγως με την πε-
ρίσταση. Σας είπα ότι η θρησκεία ονομάζει
προδοσία ένα φιλί.

ΜΑΡΤΥΣ: Μπορώ, κύριε Πρόεδρε, να σας
βοηθήσω σε κάτι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μάλιστα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Θα πρέπει να αναφέρω ότι η 3η
ΜΕΟ είχε βγάλει από το παρελθόν, από το
1968, Οδηγίες Επιχειρήσεως Κύπρου. Τις
λεπτομέρειες αυτές, βέβαια, δεν τις θυμά-
μαι. Αλλά μπορείτε, όμως, να ανατρέξετε
και να τις ζητήσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Οι
ΟΔΕΠΙΚ, δηλαδή, είναι αυτές;

ΜΑΡΤΥΣ: ΟΔΕΠΙΚ, μάλιστα. Οδηγίες
Eπιχειρήσεων. Διότι το Αρχηγείο Ενόπλων
Δυνάμεων είναι ένα πολύ υψηλό κλιμάκιο

και δεν συντάσσει, κύριε Πρόεδρε, σχέδια
επιχειρήσεων, όπως λέμε εμείς. Τα σχέδια
επιχειρήσεων τα συντάσσουν τα μικρότερα
κλιμάκια, όπως είναι τα Σώματα Στρατού,
οι Μεραρχίες, τα Συντάγματα και ούτω κα-
θεξής. Αυτές οι οδηγίες επιχειρήσεων, όπως
μνημονεύω στην έκθεσή μου, ήταν ασαφείς
και λίγο πριν από τις αρχές του 1974 είχαν
υποβληθεί προτάσεις, είχαν συνταχθεί και-
νούργιες οδηγίες επιχειρήσεων, λαμβάνον-
τας υπ’ όψιν και τη διαφοροποίηση των
τουρκικών δυνάμεων και τη διαφοροποί-
ηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και
τη δυνατότητα ενισχύσεως, που υπήρχε,
της Εθνοφρουράς. Αυτές οι οδηγίες επιχει-
ρήσεων χαράσσουν το πλαίσιο, κύριε Πρό-
εδρε, γύρω από το οποίο ένα κλιμάκιο,
όπως είναι ένα Σώμα Στρατού, θα πρέπει να
κινηθεί και να αναλάβει τις δικές του πρω-
τοβουλίες για να αντιμετωπίσει μία εχθρική
κατάσταση. Η Εθνοφρουρά ήταν περίπου
ένα κλιμάκιο ισότιμο, να πούμε, ή μεγαλύ-
τερο Σώματος Στρατού. Παρουσίαζε την
ιδιομορφία ότι δεν ήταν ένα Σώμα Στρατού,
ήταν ένα σώμα ενόπλων δυνάμεων, διότι
είχε μέσα και Ναυτικό και Αεροπορία. Επο-
μένως ο τότε Αρχηγός της Εθνοφρουράς,
κύριος Ντενίσης, και μετά ο κύριος Γεωρ-
γίτσης που ανέλαβε ως ταξίαρχος, διοι-
κούσε μονάδες των Τριών Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων. Και είχε πάρει οδηγίες
επιχειρήσεων, οι οποίες ίσχυον οι παλιές. Τι
καθόριζαν λεπτομερώς αυτές, σας ανέφερα
ότι δεν ενθυμούμαι. Μπορείτε, όμως, να τις
πάρετε να τις μελετήσετε και να τις δείτε.
Οι οδηγίες επιχειρήσεων, όμως, μέσα πρέ-
πει να γράφουν υπό ποιες προϋποθέσεις το
κλιμάκιο που έχει πάρει τις οδηγίες επιχει-
ρήσεων και με βάση τις οποίες καταστρώ-
νει τα σχέδια του, πρέπει να αρχίσει τις
επιχειρήσεις εναντίον του εχθρού. Αν θυ-
μούμαι καλώς, ένα είναι όταν δεχθεί εχ-
θρική επίθεση. Όταν δεχθείς εχθρική
επίθεση, το πρώτο που έχεις να κάνεις, είναι
να απαντήσεις. Το δεύτερο είναι ότι, όταν
μπει η τουρκική αρμάδα στα έξι μίλια που
ήταν τα ελληνικά χωρικά ύδατα, έπρεπε να
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ρίξει προειδοποιητικές βολές και, αν αυτή
συνεχίζει να κινείται, τότε θα πρέπει αμέ-
σως να ανοίξει πυρ. Επομένως, με βάση
αυτά ο κύριος Γεωργίτσης, εφόσον ήτο ο
υπεύθυνος διοικητής της αμύνης της Κύ-
πρου, εφόσον εδέχθη εχθρική επίθεση, πέ-
φταν οι αλεξιπτωτιστές, γινόταν η απόβαση
–αυτός δεν την λέει απόβαση, την λέει απο-
βίβαση– έπρεπε να ανοίξει πυρ και να αμυν-
θεί της Κύπρου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν μπορείτε να ξεκαθαρίσετε πότε άρχισε
η άμυνα του ΓΕΕΦ; Εμείς από εδώ κάναμε
τίποτε, στείλαμε τίποτε, επρόκειτο να στεί-
λουμε, διετάχθη να πάει δύναμη ελληνική
κάτω και πότε διετάχθη;

ΜΑΡΤΥΣ: Λέω εδώ στην έκθεσή μου ότι,
ενώ προεβλέπετο από τις οδηγίες επιχειρή-
σεων να αποσταλούν ενισχύσεις στην
Κύπρο, οι ενισχύσεις αυτές δεν εστάλησαν.
Συγκεκριμένως προεβλέπετο από τις πα-
λιές οδηγίες επιχειρήσεων του 1968, να δια-
τεθεί στην Κύπρο ένα υποβρύχιο, δύο
τορπιλάκατοι και μία μοίρα αεροσκαφών
F84. Αυτές οι ενισχύσεις στην Κύπρο δεν
εστάλησαν, κύριε Πρόεδρε, κατόπιν απο-
φάσεως του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων.
Δεν γνωρίζω πόθεν ορμώμενος και με βάση
ποια στοιχεία έκανε εκτίμηση ο στρατηγός
κύριος Μπονάνος, και γιατί αποφάσισε να
μη στείλει αυτές τις ενισχύσεις. Γνωρίζω,
όμως, από τις πληροφορίες, που εισήρ-
χοντο στο ΑΕΔ, ότι δύο υποβρύχια από τα
καινούργια τα γερμανικά, που είχαμε τότε,
είχαν φθάσει κοντά στην Κύπρο, μου φαί-
νεται μεταξύ Ρόδου και Κύπρου, και ενώ θα
μπορούσαν να πάνε εκεί και να χτυπήσουν
τα τουρκικά πλοία, δεν πήγαν καθόλου.
Συγχρόνως τότε είχαμε και τα «Φάντομ»,
τα οποία μόλις είχαν έρθει και τα οποία
είχαν μετασταθεύσει στην Κρήτη. Και τα
«Φάντομ», είχαν μετασταθμεύσει στην
Κρήτη και δυο μοίρες αεροσκαφών F84 για
να ενισχύσουν την Κύπρο. Αυτές οι αερο-
πορικές και ναυτικές δυνάμεις δεν εστάλη-
σαν στην Κύπρο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Στις 20/7 διέταξε ο κύριος Μπονάνος καμία
αποστολή;

ΜΑΡΤΥΣ: Κατ’ αρχήν διετέχθη η ΕΛΔΥΚ
βάσει των Oδηγιών Eπιχειρήσεων. Η
ΕΛΔΥΚ δεν ήταν δύναμη της Εθνοφρουράς
Κύπρου, ήταν δύναμη του Αρχηγείου Στρα-
τού. Συγχρόνως ευρίσκετο στην Κύπρο το
αρματαγωγό «Ρόδος», το οποίο είχε μετα-
φέρει στις 19 Ιουλίου τους νέους έλληνες
οπλίτες, οι οποίοι θα αντικαθιστούσαν το
ένα τάγμα της ΕΛΔΥΚ. Συγχρόνως είχαν και
τους οπλίτες, οι οποίοι θα αντικαθιστούσαν
οπλίτες της Εθνοφρουράς. Λέω εδώ, στην
έκθεσή μου, ότι την τελευταία στιγμή υπό
του Αρχηγού διετάχθη να αποβιβασθούν
μόνο οι οπλίτες και τα πυρομαχικά της
ΕΛΔΥΚ. Οι υπόλοιποι οπλίτες και τα πυρο-
μαχικά διετάχθη όπως επιστρέψουν στην
Ελλάδα. Αργότερα, όμως, ο ΑΕΔ άλλαξε
την απόφασή του και ενώ το πλοίο βρισκό-
ταν κάπου εκεί στην Πάφο, διέταξε και ξα-
ναπλησίασε στην Πάφο και αποβίβασε τις
δυνάμεις της Εθνοφρουράς με τα πυρομα-
χικά και συγχρόνως το τάγμα των οπλιτών,
που θα επέστρεφε στην Ελλάδα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δη-
λαδή η μόνη βοήθεια την οποία στείλαμε
ήταν συμπτωματική, κατά κάποιο τρόπο,
με τους οπλίτες που πήγαιναν να αλλάξουν
την ΕΛΔΥΚ και που, επειδή μεσολάβησε ο
πόλεμος, έμειναν εκεί; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, εστάλησαν
και άλλες δυνάμεις. Τη νύχτα 21 προς 22
απεστάλη…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιαννης):
Στις 20 σας ρώτησα αν διέταξε ο κύριος
Μπονάνος αποστολή κάποιας δύναμης.

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 20 δεν ενθυμούμαι. Στις 19.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιαννης):

Στις 19 ο κύριος Μπονάνος δεν είχε κάνει
τίποτα, ήταν στο θέρετρο αξιωματικών
«Άγιος Ανδρέας». Στις 20, λοιπόν, ρωτάμε
τι έγινε.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι να εστάλησαν
στις 20 ενισχύσεις. Ισχύουν αυτά που έχω
καταθέσει, κύριε Πρόεδρε. Δεν ενθυμού-
μαι, έχουν περάσει 12 χρόνια.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χριστος Μπασαγιάννης): Για
μία Μοίρα Καταδρομών μήπως ξέρετε τί-
ποτε; Να σας ρωτήσω έτσι δηλαδή, για να
δω τι θυμάστε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Για τη Μοίρα Καταδρομών εν-
θυμούμαι, κύριε Πρόεδρε, και θα σας ανα-
φέρω. Υπήρχαν στο Λεκανοπέδιο Αττικής,
μου φαίνεται, δύο Μοίρες Καταδρομών και
υπήρχε και μια Μοίρα Καταδρομών που
ήταν στη Ρεντίνα της Θεσσαλονίκης. Η
πρόταση η δική μας τότε, λόγω του επείγον-
τος, ήταν να σταλεί μία Μοίρα Κατα δρο μών
από αυτές που ήταν στο Λε κα νοπέδιο Αττι-
κής. Ο στρατηγός κύριος Μπονάνος, παρά
τις εισηγήσεις τις δικές μας, αποφάσισε να
σταλεί η Μοίρα που βρισκόταν στη Ρε -
ντίνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Γιατί το έκανε αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Ού τε καταλαβαίνετε, ούτε σκέπτεσθε γιατί;
Στο Λεκανοπέδιο Αττικής ήταν δύο Μοίρες
Καταδρομών. Οι Τούρκοι επιτίθεντο, έκα-
ναν εισβολή στην πατρίδα, εχθρική ενέρ-
γεια, πόλεμο αν θέλετε, εναντίον της
Ελλάδος ουσιαστικά. Έχει μοίρες καταδρο-
μών εδώ στην Αττική, που θα μπορούσε να
τις στείλει, και αντί να στείλει αυτές του λε-
κανοπεδίου Αττικής, παίρνει από τη Ρεν-
τίνα. Γιατί παίρνει από τη Ρεντίνα και πού
την πάει;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί
σκέφθηκε ο κύριος Μπονάνος. Εγώ αν
ήμουν Αρχηγός του ΑΕΔ, θα έπαιρνα Μοίρα
από το Λεκανοπέδιο Αττικής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Να
σας διευκολύνω. Μήπως στο Λεκανοπέδιο
της Αττικής οι δυνάμεις καταδρομών προ-
ορίζοντο για να στηρίξουν το καθεστώς του
Ιωαννίδη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ίσως ο Ιωαννίδης και ο κύριος
Μπονάνος να σκέφθηκαν έτσι. Πάντως
εγώ μιλώντας επί των γεγονότων αναφέρω
ότι η πρότασή μας ήταν μία από τις Μοίρες
που ήταν εδώ πέρα, στο Λεκανοπέδιο Αττι-
κής να μετακινηθεί και η απόφαση του κυ-

ρίου Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων ήταν να
πάει μια από την Ρεντίνα. Αλλά δεν είναι
μόνο αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Η
Ρεντίνα πού ακριβώς είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Η Ρεντίνα, κύριε Πρόεδρε, είναι
προς την Χαλκιδική, ανατολικώς της Θεσ-
σαλονίκης. Είναι κοντά στον Σταυρό. Εκεί
οι καταδρομείς είχαν τότε και έχουν και
τώρα μια περιοχή εκπαιδεύσεως και δια-
βιώσεως, όπου στέλνουν περιοδικώς τις
Μοίρες Καταδρομών και κάνουν εκπαί-
δευση είτε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι.
Είναι ένα Κέντρο Εκπαιδεύσεως Καταδρο-
μών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτή η υπό μετακίνηση δύναμη καταδρο-
μών καθυστέρησε να φτάσει στο αεροδρό-
μιο της Μίκρας, ναι ή όχι; Και αν ναι, γιατί
καθυστέρησε;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως καθυστέρησε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Για τί καθυστέρησε;
ΜΑΡΤΥΣ: Ακριβώς αυτό θέλω να σας πω:

Ποιες ήταν οι αρνητικές συνέπειες, οι κα-
ταστρεπτικές συνέπειες –αν μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φράση– της
ενισχύσεως της Κύπρου με τη Μοίρα αυτή.
Διότι εστάλησαν αυτοκίνητα να πάρουν την
Μοίρα στη Ρεντίνα. Θυμούμαι τότε, διότι
εμείς αγωνιούσαμε να στείλουμε ενισχύσεις
στην Κύπρο, η Μοίρα αυτή ενεπλάκη στην
συμφόρηση των αυτοκινήτων, καθυστέ-
ρησε να πάει στο αεροδρόμιο της Μίκρας.
Στο αεροδρόμιο της Μίκρας είχαν σταλεί
τρία ή τέσσερα αεροσκάφη της «Ολυμπια-
κής Αεροπορίας» και τα οποία αυτά αερο-
σκάφη, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση,
εφόρτωσαν την Μοίρα αυτή, και αντί η
Μοίρα αυτή να έχει πάρει διαταγή από τον
κύριο Μπονάνο να πάει απ’ ευθείας στην
Κύπρο, η Μοίρα αυτή διετάχθη να μετακι-
νηθεί και να έλθει στο αεροδρόμιο της Σού-
δας. Εκεί συνέβη ένα ατύχημα σε κάποιο
αεροσκάφος –μου φαίνεται ότι είχε πυρο-
μαχικά αυτό– κάποιος τροχός έσκασε και
κατόπιν αυτού απεφασίσθη από τον κύριο
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Μπονάνο να μη χρησιμοποιηθούν τα αερο-
σκάφη. Τώρα λεπτομερώς τι συνέβη με
αυτά τα αεροσκάφη, δεν ξέρω να σας πω.
Πάντως δεν χρησιμοποιήθηκαν τελικώς τα
αεροσκάφη. Λόγω αυτής της βλάβης και
της αποφάσεως εκαθυστερήθη η απο-
στολή της Μοίρας κατά μια νύκτα. Και
μετά εν συνεχεία διέταξε ο κύριος Μπονά-
νος τον Αρχηγό Αεροπορίας και έστειλε αε-
ροσκάφη «Νοράτλας» –δεν θυμάμαι ποιον
αριθμό– αυτά τα παλιά αεροσκάφη τα
οποία είχε τότε η Ελληνική Αεροπορία, ελι-
κοφόρα, και με αυτά τα αεροσκάφη απε-
στάλη την νύκτα την επόμενη η Μοίρα. Και
η οποία μάλιστα Μοίρα, επειδή δεν υπήρχε
συντονισμός της αναγνωρίσεως των αερο-
σκαφών της αντιαεροπορικής αμύνης στην
Κύπρο, ένα αεροσκάφος «Νοράτλας» κα-
τερρίφθη από τα δικά μας τα αντιαεροπο-
ρικά και σκοτώθηκαν όλοι οι άνθρωποι, και
συγχρόνως μου φαίνεται ή δύο ή τρία αε-
ροσκάφη «Νοράτλας» υπέστησαν ζημιές,
και μετά την αποβίβαση της Μοίρας δεν
επέστρεψαν στην Ελλάδα. Αυτή είναι η
ιστορία της Μοίρας την οποία θυμάμαι.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Ήσα-
σταν διευθυντής της 3ης ΜΕΟ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δη-

λαδή για να καταλάβω και εγώ καλά. Εδώ
εισηγείσθε εσείς να πάει ομάς καταδρομών
από την Αττική.

ΜΑΡΤΥΣ: H Μοίρα Καταδρομών, κύριε
Πρό εδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μάλιστα, η Μοίρα Καταδρομών. Αντί να
πάει η Μοίρα Καταδρομών από εδώ, ο κύ-
ριος Μπονάνος επιλέγει την Ρεντίνα, όπως
την είπατε αυτή την Μοίρα Καταδρομών
της Ρεντίνας. Η Μοίρα αυτή Καταδρομών
ξεκινάει από την Ρεντίνα και φθάνει πολύ
αργά, όπως είπατε, για τους άλφα ή βήτα
λόγους στην Μίκρα. Από την Μίκρα αντί,
λέτε, να διαταχθεί να πάει κατ΄ ευθείαν
στην Κύπρο, διετάχθη να πάει στα Χανιά.
Στα Χανιά, που πάει το ένα από το αερο-
πλάνα…

ΜΑΡΤΥΣ: Το ΑΕΔ διέταξε, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγιάννης): Tο

ένα από τα αεροπλάνα αυτά έπαθε κάτι και
δεν μπορούσε ξανά να πετάξει; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, αυτά ανεφέροντο μέσω του
Αρχηγείου Αεροπορίας, διότι το Αρχηγείο
Αεροπορίας –επειδή επρόκειτο για αεροπο-
ρική μεταφορά– το ήλεγχε αυτό. Ανεφέρθη
από το Αρχηγείο Αεροπορίας –δεν θυμάμαι
από ποιον– ότι το ένα από τα αεροπλάνα
υπέστη βλάβη. Ενθυμούμαι ότι είχαν ανα-
φέρει ότι κάποιος τροχός του έσκασε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μετεφορτώθη το υλικό που είχε αυτό το
αεροπλάνο, στα άλλα τα δύο;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι. Ανεβλήθη η
αποστολή για την επόμενη νύκτα και αντι-
κατέσταθησαν τα αεροσκάφη της «Ολυ -
μπια κής Αεροπορίας» με αεροσκάφη
«Νο ράτλας». Τώρα έγινε συνεννόηση με
τον Αρχηγό της Αεροπορίας και με τον Αρ-
χηγό των Ενόπλων Δυνάμεων και ελήφθη
αυτή η απόφαση, διεβιβάσθη αυτή;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
μετά από αυτό, αυτά τα «Νοράτλας» –
όπως τα λέτε– φθάνουν κάποτε στην Κύπ -
ρο. Έχει ειδοποιηθεί εγκαίρως η Κύπρος ότι
πρόκειται να πάνε φίλια αεροπλάνα εκεί;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτοί θα έπρεπε να έχουν ειδο-
ποιηθεί, μερίμνη του Αρχηγείου Αεροπο-
ρίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγιάννης): Ει-
δοποιήθηκαν;

ΜΑΡΤΥΣ: Το αεροδρόμιο της Λευκωσίας
το ήλεγχε κλιμάκιο της Αεροπορίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγιάννης): Οι
αρμόδιοι στην Λευκωσία ειδοποιήθηκαν
εγκαίρως;

ΜΑΡΤΥΣ: Πρέπει να είχαν ειδοποιηθεί,
διότι εφόσον έφευγαν αεροπλάνα από εδώ
και πηγαίνανε στην Κύπρο για να αποβιβά-
σουνε δυνάμεις...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Καλά, νομίζετε ότι θα έπρεπε να είχαν ειδο-
ποιηθεί. Αλλά, θα ήθελα να μου πείτε, πώς
συμπίπτει να πέσει αεροπλάνο… Πώς έπεσε
το αεροπλάνο; Από τίνος βλήμα;
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ΜΑΡΤΥΣ: Από βλήματα δικά μας, κύριε
Πρόεδρε, λόγω κακού συντονισμού των αν-
τιαεροπορικών όπλων. Υπεύθυνη για το
συντονισμό των φιλίων αντιαεροπορικών
όπλων ήταν η μονάς της Ελληνικής Αερο-
πορίας που ήλεγχε το αεροδρόμιο. Όπως
ξέρετε την ευθύνη της ασφάλειας των αε-
ροδρομίων την έχει η Πολεμική Αεροπορία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κτυπήθηκε, λοιπόν και ένα αεροπλάνο.
Πόσοι ήταν οι νεκροί από την πτώση του
αεροπλάνου; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι. Όσοι ήταν στο
αεροπλάνο, μου φαίνεται, σκοτώθηκαν
όλοι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τα
άλλα δύο αεροπλάνα τι έγιναν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω ότι δύο ή τρία αεροπλάνα
υπέστησαν ζημιές κατά την προσγείω ση και
τα υπόλοιπα αεροπλάνα επέσ τρεψαν εν συ-
νεχεία στην Ελλάδα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Επέστρεψαν;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Μα, τρία ήταν τα αεροπλάνα όλα-όλα. Τα
δύο επέστεψαν;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ήταν τρία τα αεροπλάνα, νο-
μίζω ότι ήταν περισσότερα. Δεν ξέρω. Σας
λέω ότι την μετακίνηση της Μοίρας την
κάνει η Αεροπορία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Καλά, δεν το ξέρετε. Αλλά νομίζω ότι, ε -
πειδή δεν μπορούσαν να πετάξουν, κατε-
στράφησαν –υποθέτω– για να μην πέσουν
στα χέρια των Τούρκων. Αυτή ήταν η τύχη
της δυνάμεως υποστηρίξεως που στείλαμε
κάτω. Παρακάτω τώρα: άλλη αεροπορική
δύναμη από βομβαρδιστικά εστάλη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δη-

λαδή, αεροπορικά εμείς πήγαμε να στηρί-
ξουμε την άμυνα της Κύπρου με αυτή τη
Μοίρα Καταδρομών που στείλαμε κάτω;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δη-

λαδή, μεταγωγικό χαρακτήρα είχαν αυτά τα

αεροπλάνα. Έτσι; Αερομεταφορά κάνανε;
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Θα

πρέπει να αναφέρω ότι εστάλησαν πυρομα-
χικά κατά την διάρκεια των ενεργειών. Αυτά
ήταν αρμοδιότης της 4ης ΜΕΟ, η οποία
ασχολείται με τα πυρομαχικά και το υλικό.
Αλλά ενθυμούμαι ότι είχαν σταλεί τότε με
κάτι μικρά πλοία…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγιάννης):
Φεύγουμε εν πάση περιπτώσει από αυτό και
πάμε στο Ναυτικό. Είπατε ότι ορισμένα
υποβρύχια… Ποιος τα διέταξε αυτά τα υπο-
βρύχια να πάνε προς την Κύπρο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Τη διαταγή προς τα υποβρύχια
για να πάνε, την εκδίδει το Αρχηγείο Ναυ-
τικού, το οποίο έχει απευθείας κυκλώματα
με τα πλοία του, μέσω του Αρχηγείου του
Στόλου. Ή απευθείας ή μέσω του Αρχη-
γείου του Στόλου. Δεν ξέρω ακριβώς πώς
είναι τα κυκλώματα των τηλεπικοινωνιών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Αυ -
τά είχαν φθάσει μεταξύ Ρόδου και Κύπρου;
Πού είχαν πάει;

ΜΑΡΤΥΣ: Αν ενθυμούμαι καλώς, ήταν
κάπου μεταξύ Ρόδου και Κύπρου. Μέχρι
εκεί είχαν φθάσει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
διατάχθησαν να μην συνεχίσουν τον πλούν
τους προς Κύπρο και να γυρίσουν;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Κανονικά θα έπρεπε
αυτά, εφόσον…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασοδιάννης):
Από ποιον διετάχθησαν;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν γνωρίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασοδιάννης):

Μετά ξαναδιετάχθησαν να συνεχίσουν
προς την Κύπρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω ότι ξαναδιετάχθησαν να
ξαναπάνε και μετά διετάχθησαν από το Αρ-
χηγείο Ναυτικού να ξαναεπιστρέψουν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ώστε, έχουμε δύο διαταγές «Προς Κύπρο»;
Δύο διαταγές «Να επιστρέψουν»; Έτσι;
Αυτή ήταν και η ενίσχυση του Ναυτικού την
οποία δώσαμε;

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω, δεν είμαι βέβαιος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Για
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να δούμε τώρα: αν τα υποβρύχιά μας δεν
εκινούντο, όταν εκινήθησαν, αλλά εκι-
νούντο εν όψει των διαφαινομένων απει-
λών, τις οποίες ξέρετε όλοι σας στο
Ε πιτελείο, από την προηγούμενη μέρα και
έφθαναν γύρω από την Κύπρο, θα προκα-
λούσαν ζημιά, θα ματαίωναν την απόβαση
των Τούρκων, θα προκαλούσαν ζημιά στις
αποβατικές δυνάμεις, ναι ή όχι;

ΜΑΡΤΥΣ: Τα υποβρύχια αυτά, τα οποία
ήταν νεότευκτα –δεν θυμάμαι πόσες τορπί-
λες είχε το καθένα– εφόσον βρισκόντουσαν
εγκαίρως στις θέσεις τους θα προξενούσαν
ζημιές στους Τούρκους. Δεν μπορώ να πω
ότι θα αποφεύγετο η αποβατική ενέργεια.
Διότι, κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε σε ένα
πόλεμο νικάει εκείνος, ο οποίος επιμένει
στις προσπάθειές του, υφίσταται απώλειες
και πάλι επιμένει μέχρι να κερδίσει. Αλλά
το ότι τα υποβρύχια αυτά ευρισκόμενα εγ-
καίρως στη θέση τους θα κτυπούσαν τα
αποβατικά των Τούρκων, τα πολεμικά –και
κυρίως εμάς μας ενδιέφεραν τα τουρκικά
αποβατικά– είναι αναντίρρητο.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Εάν ε -
πέμεναν να νικήσουν, θα νικούσαν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μπορώ, κύριε Βουλευτά , να
χρησιμοποιήσω τη λέξη «Θα νικούσαν».

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Έτσι εί-
πατε. Ότι όποιος επιμένει, νικά.

ΜΑΡΤΥΣ: Όποιος επιμένει και έχει δυνά-
μεις και συνεχώς τις χρησιμοποιεί και τις
ρίχνει στον αγώνα, νικά. Εξαρτάται, κύριε
βουλευτά. Η νίκη δεν είναι μόνο από τι θα
κάνουν οι φίλιες δυνάμεις, είναι τι θα σας
κάνει και ο εχθρός. Αλλά σαφέστατα τα
υποβρύχια αυτά θα προκαλούσαν ζημιές
στην αποβατική δύναμη των Τούρκων. Δυ-
στυχώς κατόπιν αποφάσεως του κυρίου
Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων, του κυρίου
Αρχηγού Ναυτικού –δεν γνωρίζω ποιου– τα
υποβρύχια αυτά δεν έφτασαν ποτέ στον αν-
τικειμενικό τους σκοπό, ούτε τα αερο-
σκάφη, τα οποία είχαν προβλεφθεί από τις
οδηγίες επιχειρήσεων να πάνε, έστω για
πέντε λεπτά, δέκα λεπτά. Διότι τότε είχαμε
το πρόβλημα ότι τα αεροσκάφη αυτά δεν

είχαν μεγάλη ακτίνα ενέργειας, δηλαδή δεν
τους επέτρεπαν τα καύσιμά τους να φτά-
σουν στην Κύπρο. Θα πηγαίναν πάνω από
την Κύπρο, θα ρίχνανε και εν συνεχεία
υπήρχε η λύση να πάνε να προσγειωθούν
στο Λίβανο, διότι δεν τους επέτρεπαν τα
καύσιμά τους να ξαναγυρίσουν πάλι στη
Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε η Κύπρος, λόγω
αποστάσεως από την Ελλάδα –ιδιαιτέρως
τότε με τα μέσα τα οποία διέθεταν οι ελλη-
νικές Ένοπλες Δυνάμεις– βρίσκονταν σε
μειονεκτική θέση αμύνης και ενισχύσεώς
της. Τώρα οι συνθήκες είναι διαφορετικές,
γιατί οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν
εφοδιαστεί με μέσα, τα οποία έχουν μεγα-
λύτερη ακτίνα ενέργειας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Χρίστος Μπασαγιάννης): Εί-
χαμε πάρει –είπατε– και «Φάντομ» εμείς
τότε. Έτσι δεν είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Υπήρ-
χαν τα «Φάντομ», τα οποία σε συσχετισμό
με τα «F84» ήταν μεγαλύτερης ακτίνας
ενέργειας αεροσκάφη. Τα αεροσκάφη αυτά
μόλις είχαν νεοαποκτηθεί και μπορούσαν
να επέμβουν στην Κύπρο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
«F84» είχαν διαταχθεί να πάνε στην Κύπρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Υπήρχαν στην Οδηγία Επιχειρή-
σεων. Δεν διετάχθησαν να πάνε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μήπως ήταν στην Κρήτη και ετέθησαν εν
ετοιμότητι να πάνε;

ΜΑΡΤΥΣ: Ανέφερα προηγουμένως, κύριε
Πρόεδρε, ότι τα αεροσκάφη αυτά είχαν
μαζί με τα «Φάντομ» μετασταθμεύσει στην
Κρήτη με προοπτική ετοιμότητος, να επέμ-
βουν στην Κύπρο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Διετάχθη η επέμβασή τους και διετάχθη
μετά η ματαίωση της επεμβάσεώς τους;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε.
Κάποια διαταγή –ετοιμότητος, αποστολής
και λοιπά– διαβιβάζεται, όπως σας είπα προ-
ηγουμένως, από το Αρχηγείο Αεροπορίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Xρίστος Μπασαγιάννης):
Μάλιστα. Τώρα στις 11.00΄ η ώρα της 19ης
Ιουλίου 1974, τηλεφωνήσατε εσείς στον
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κύριο Γεωργίτση ότι επεβιβάσθη το 50ο
Σύνταγμα Πεζικού το τουρκικό άνευ οχη-
μάτων και ότι δεν πρέπει…

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το θυμάμαι, κύριε Πρόεδρε.
Κανονικά…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Σταθείτε να ακούσετε την ερώτηση: Και ότι
δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, διότι πρό-
κειται περί προγραμματισμένης ασκήσεως
του ΝΑΤΟ;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι να έχω πει τέ-
τοιο πράγμα. Η διαβίβαση των πληροφο-
ριών περί εχθρού δεν είναι αρμοδιότης της
3ης ΜΕΟ. Είναι αρμοδιότης της 2ης ΜΕΟ.
Επομένως, εάν κάποια τέτοια πληροφορία
διαβιβάστηκε στον κύριο Γεωργίτση, δεν
διαβιβάστηκε από μένα. Μπορεί από την
2α ΜΕΟ, μπορεί από κάποιον άλλον επι-
τελή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Διαβιβάσατε κάποιες εντολές του κύριου
Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, του κυ-
ρίου Μπονάνου, στον κύριο Γεωργίτση; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι, κύριε Πρόεδρε.
Ό,τι μου έλεγε ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνά-
μεων να διαβιβάσω, ως επιτελής –αυτά
είναι τα καθήκοντα του επιτελούς– τα διε-
βίβαζα. Για αυτό το συγκεκριμένο που με
ρωτάτε, δεν θυμάμαι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Σεις είπατε στον ταξίαρχο Γεωργίτση, όταν
ανέφερε στο ΑΕΔ την πορεία της τουρκικής
αποβατικής δυνάμεως, ως επίσης και την
είσοδό της στα χωρικά ύδατα της Κύπρου,
του είπατε λοιπόν –όταν σας ανέφερε ο κύ-
ριος Γεωργίτσης αυτά– «Να μην ανησυχούν
διότι οι Τούρκοι μπλοφάρουν, όπως μπλό-
φαραν και το ’67» και συστήσατε στον
κύριο Γεωργίτση «Αυτοσυγκράτηση»;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Ο,τιδήποτε
ο κύριος Γεωργίτσης ή οποιοσδήποτε επι-
τελής της Εθνοφρουράς διεβίβαζε με τα
μέσα επικοινωνιών στο ΑΕΔ, αναφέροντο
στον Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων. Και ο
Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων έπαιρνε απο-
φάσεις τις οποίες εμείς, ως επιτελείς, διαβι -
βάζαμε στο Γενικό Επιτελείο Εθνο φρουράς.

Αυτό όμως το πράγμα δεν διεβιβάσθη από
εμένα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Στις 6.00΄ ή 6.30΄ της 20ής Ιουλίου, όταν ο
κύριος Γεωργίτσης ανέφερε στο ΑΕΔ ότι
ενεφανίσθησαν τα πρώτα τουρκικά μεταγω-
γικά αεροπλάνα, που έριχναν αλεξιπτωτι -
στάς στην περιοχή Λευκωσίας, συστή σατε
πάλι «Αυτοσυγκράτηση», ναι ή όχι;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Πά ντως θυμάστε, σας είχε διατάξει ο κύ-
ριος Μπονάνος να μεταβιβάσετε ορισμένες
οδηγίες στις 20 του μηνός –αυτή την ιστο-
ρική πλέον ημέρα, για την εθνική της ση-
μασία ιστορική– σας είχε δώσει εντολές ο
κύριος Μπονάνος; Διαβιβάσατε καμία εν-
τολή;

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα, κύριε Πρόεδρε, ο κύ-
ριος Μπονάνος μας έδιδε κατά καιρούς –
συγκεκριμένως δεν θυμάμαι αυτή τη
στιγμή– να διαβιβάσουμε ορισμένα πράγ-
ματα και εμείς ως επιτελείς, ο εκάστοτε
επιτε λής, όχι εγώ συγκεκριμένως, τα διαβι-
βάζαμε με τα τηλέφωνα στην Εθνοφρουρά.
Αλλά περί «Αυτοσυγκρατήσεως», το οποίο
μνημονεύσατε προηγουμένως, δεν διεβί-
βασα εγώ στον κύριο Γεωργίτση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Μπονάνος είχε αποφασίσει και δια-
τάξει την Εθνοφρουρά να μην εκδηλώσει
πρώτη πυρά κατά των Τούρκων για να μην
προκαλέσει τούτους, αλλά να άρξεται
πυρών ευθύς ως εκδηλωθεί η τουρκική επί-
θεση; Έτσι είχε αποφασίσει ο κύριος Μπο-
νάνος; Είχε διατάξει τέτοιο πράγμα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι εάν είχε διατά-
ξει ο κύριος Μπονάνος τέτοιο πράγμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Να
σας θυμίσω λοιπόν και λιγάκι την κατάθεσή
σας στον κύριο Μπέλκα: «Πάντως κατόπιν
διαταγής του κ. ΑΕΔ διεβίβασα εις τινά
περι πτώσιν στον ταξίαρχον Γεωργίτσην
οδηγίες του κυρίου αρχηγού δι’ αυτο -
συγκράτησιν μέχρις εκδηλώσεως τουρκι-
κής επιθέσεως». Απλώς σας υπενθυμίζω
ότι το λέτε.
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ΜΑΡΤΥΣ: Εφ’ όσον είναι γραμμένο εκεί
πέρα … Σας είπα και προηγουμένως στην
αρχή, μετά από δώδεκα χρόνια έχουμε ξε-
χάσει λεπτομέρειες.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Τέτοια
πράγματα ξεχνιούνται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Νομίζω, κύριε μάρτυς, ότι δεν είναι τόσο
λεπτομέρειες. Αυτά τα οποία ξεχάσατε είναι
παρά πολύ σημαντικά και κυρίως πρέπει να
σας πω, μου κάνει εντύπωση πως, αφού
ήσαστε στο ΑΕΔ, σιωπάτε και δεν λέτε τί-
ποτε για το κρίσιμο χρονικό σημείο της 5ης
πρωινής ώρας έως 9ης της 20ής του μηνός.
Δεν λέτε τίποτε. Τι διέταξε ο κύριος Μπο-
νάνος, δεν θυμάστε. Τι μεταβιβάσατε εσείς
προσωπικώς, δεν θυμάστε. Ποιοι τα μετα-
βίβασαν, μου λέτε ότι ήταν αρμοδιότης
άλλων. Μα αφού γινόταν απόβαση, κύριε
στρατηγέ –είστε στρατηγός– αφού γινόταν
απόβαση σε φίλιο έδαφος –να μην το
πούμε σε εθνικό έδαφος– απόβαση των εχ-
θρικών δυνάμεων της Τουρκίας, περιμέ-
νατε με το φάκελο της αρμοδιότητος για να
ρωτήσετε, για να πληροφορηθείτε; Δε σας
προεκάλεσε κάποια εντύπωση το γεγονός,
δεν σας συνεκλόνισε, δεν υπέστητε ένα
σοκ, μία διέγερση, και να πείτε «Για στά-
σου, εδώ κινδυνεύει η Πατρίδα, κινδυνεύει
η Κύπρος, τι γίνεται;»

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Αφού λοιπόν συνεκλονίσθητε, θα έπρεπε να
μας πείτε από 5.00΄ έως 9.00΄ το πρωί, 4.45΄
μάλιστα έως 9.00΄ το πρωί τι έγινε. Και μου
λέτε ότι στις 8.00΄ η ώρα συνήλθε το ΑΣΕΑ,
το Πολεμικό Συμβούλιο, για να κάνει τι; Και
να κάνω και άλλη μία ερώτηση.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να δη-
λώσω ότι μετά από δώδεκα χρόνια που
πέρα σαν δεν μπορεί ένας άνθρωπος να θυ -
μάται τις λεπτομέρειες. Εσείς έχετε μελε-
τήσει μία κατάθεσή μου, την οποία έκανα
το 1974. Σας παρακάλεσα στην αρχή της
εξετάσεώς μου να μου δώσετε να τη δια-
βάσω και σας δήλωσα ότι ό,τι έχω καταθέ-
σει τότε ενυπογράφως, ισχύουν αλλά δεν

θυμάμαι τις λεπτομέρειες. Τώρα σεις μου
κάνετε ερωτήσεις με βάση αυτή την κατά-
θεση και μου ζητάτε πληροφορίες. Λυπού-
μαι, σας αναφέρω ότι δεν ενθυμούμαι. Αν
αυτό δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην
κατάθεσή μου, δώστε μού την να την δια-
βάσω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ευ-
χαρίστως, δεν έχουμε αντίρρηση να σας την
διαβάσουμε.

ΜΑΡΤΥΣ: Με συγχωρείτε. Για να μην δημι-
ουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις ότι
εγώ αποφεύγω να καταθέσω τίποτε, λόγω
χαρακτήρος, κύριε Πρόεδρε, και λόγω
στρατιωτικής ζωής ουδέποτε εψεύσθην.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Τώρα το ότι δεν εψεύσθητε, είμαι διατεθει-
μένος να το πιστέψω απολύτως, ότι δεν
ψεύδεσθε και ότι δεν έχετε ψευσθεί ποτέ.
Αλλά αυτό το «Λόγω της ιδιότητός σας ως
στρατιωτικού δεν εψεύσθητε», ομολογώ ότι
δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, υπάρχει κα-
νένα αξίωμα ότι οι στρατιωτικοί δεν ψεύ-
δονται; Να το ξέρουμε και εμείς οι άλλοι,
δηλαδή.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε.
Μου κάνετε ερωτήσεις περί μίας καταθέ-
σεως που έδωσα το 1974 και δεν θυμάμαι
τις λεπτομέρειες, τις οποίες μου ζητάτε, και
λυπούμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν σας εζήτησα λεπτομέρειες.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν αναιρώ αυτά τα πράγματα
που κατέθεσα. Ό,τι κατέθεσα, ισχύει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε στρατηγέ, τα δώδεκα χρόνια πέρα-
σαν, ένας όμως έλληνας πολίτης που έζησε
το δράμα της Κύπρου εκεί κοντά, δεν μπο-
ρεί να το ξεχάσει. Και ένας στρατηγός του
Ελληνικού Στρατού δεν νομίζω ότι δικαιού-
ται να λέγει ότι είναι λεπτομέρειες το τι
έγινε από τις 5.00΄ η ώρα το πρωί μέχρι τις
9.00΄. Δεν αποτελούν λεπτομέρειες. Το αν
έκανε έκθεση ο Γεωργίτσης ή αν ζητούσε
οδηγίες από το ΑΕΔ να πολεμήσει ή να μην
πολεμήσει, δεν μπορείτε να λέτε ότι αποτε-
λούν λεπτομέρειες. Αποτελούν ουσία. Απο-
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τελούν όλο το βάρος της υποθέσεως. Στις
5.00΄ με 9.00΄ η ώρα τι έκανε ο Γεωργίτσης
εκεί; Υπήρχαν οδηγίες, μας το είπατε. Και
από αυτής της πλευράς είναι βαρύ και ακα-
τανόητο, όπως είπατε. Το ότι δεν έγινε τί-
ποτε μέχρι τις 9.00΄ η ώρα. Είμαστε
σύμφωνοι. Εγώ είπα και κάτι άλλο, παρα-
κάλεσα δηλαδή να διερωτηθείτε και σεις,
αν αυτό αποτελεί προδοσία. Σεις περιορι-
στήκατε να μου πείτε ότι αυτό είναι ακατα-
νόητο και εγκληματικό στρατιωτικώς. Και
εθνικώς, όχι μόνο στρατιωτικώς. Σας πα-
ρακάλεσα να πείτε αν είναι προδοσία και
επιφυλαχθήκατε. Τέλος πάντων, δεν έχει
σημασία. Αυτή είναι η άποψή σας και τη σέ-
βομαι απολύτως ως άποψη. Αλλά μη μου
λέτε ότι είναι λεπτομέρεια να θέλω να θυ-
μάστε τώρα, ύστερα από δώδεκα χρόνια,
αυτά τα πράγματα. Πενήντα χρόνια να πε-
ράσουν, στρατηγέ μου, δεν μπορεί να ξε-
χνάει κανείς αυτού του είδους τα γεγονότα.
Διότι εσείς δεν ήσασταν απλός πολίτης,
ήσασταν ο στρατηγός που διευθύνατε ένα
γραφείο επιχειρήσεων του Επιτελείου του
Αρχηγού του ΑΕΔ. Τέλος πάντων. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Πώς δεν επιτρέπεται;
ΜΑΡΤΥΣ: Θα έχετε την καλοσύνη, για να

μην δημιουργούνται αυτές οι παρεξηγήσεις,
να μου δώσετε να διαβάσω την κατάθεσή
μου την οποία έδωσα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πο λύ ευχαρίστως. Αν θέλετε μάλιστα...

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Όχι τώ -
ρα, κύριε Πρόεδρε.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, εδώ μου υπο-
βάλλονται ερωτήσεις επί μίας καταθέσεως
την οποία έχω καταθέσει πριν δώδεκα χρό-
νια. Παρακαλώ να μου δοθεί να τη δια-
βάσω. Ό,τι έχω καταθέσει ισχύει, να
θυ μηθώ όμως τα γεγονότα.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί της διαδι-
κασίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ορίστε, κύριε Παπαστεφανάκη.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Κύριε
Πρόεδρε, δεν έχουμε σαν Επιτροπή την
υποχρέωση να δώσουμε τούτη την ώρα την
κατάθεση, που έχει δώσει το 1974 ο κύριος
Πολίτης, για να την αναγνώσει. Τον καλέ-
σαμε και ήλθε σήμερα για να μας καταθέσει
ό,τι θυμάται. Για ό,τι δεν θυμάται, μπορεί
να λέγει κάλλιστα –δικαίωμά του είναι–
«Δεν ενθυμούμαι». Ούτε αυτό ισχύει δικο-
νομικά. Δεν μπορεί, δηλαδή, κάθε φορά
που καλείται ο μάρτυρας σε μία κατάθεση
στον ανακριτή να του λέγει «Δώσε μου να
διαβάσω τώρα τι είπα προχθές και να σου
απαντήσω σήμερα πάλι στις ερωτήσεις
σου». Να την διαβάσει, αν θέλει, ευχαρί-
στως, αλλά μετά το πέρας της εξετάσεώς
του. Σήμερα θα μας καταθέσει ό,τι θυμάται.
Για ό,τι δεν θυμάται, μπορεί να λέγει κάλ-
λιστα «Δεν ενθυμούμαι».

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ: Άλλωστε, μετά
την δήλωση που έκανε ότι δεν αφίσταται
των θέσεων που έχει καταθέσει στον ανα-
κριτή και αναφέρει στην έκθεσή του, δεν
υπάρχει θέμα.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, ό,τι κατέθεσα
στον ταξίαρχο της Στρατιωτικής Δικαιοσύ-
νης το 1974 και ό,τι ανέφερα στην έκθεσή
μου το 1975 και ό,τι αναγράφω εδώ στην
δήλωσή μου αυτή, είναι γεγονότα, τα ανα-
γνωρίζω ενυπογράφως. Ζητώ συγγνώμη –
δεν συμφωνείτε, είναι δικαίωμά σας και
σέβομαι την άποψή σας– που δεν θυμάμαι
λεπτομέρειες. Αλλά παρακαλώ να με κατα-
λάβετε. Μου ζητάτε λεπτομέρειες να σας
απαντήσω, κύριε Πρόεδρε και αξιότιμοι
κύριοι βουλευτές, οι οποίες έχουν βαρύ-
νουσα γνώμη –η απόφασή μου– επί άλλων
ανθρώπων. Ενδεχομένως και επ’ εμού. Τις
λεπτομέρειες αυτές –σεβαστείτε τη θέση
μου– δεν τις ενθυμούμαι.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εν-

τάξει. Το σεβόμαστε. Δεν αξιώνουμε από
κανένα να πει κάτι περισσότερο. Απλώς
έκανα μία παρατήρηση για να σας πω ότι
δεν θεωρώ λεπτομέρειες το να μου πείτε τι
έγινε από τις…
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ΜΑΡΤΥΣ: Εδώ μνημονεύσατε τον κύριο Γε-
ωργίτση, ο οποίος έχει δώσει μία κατάθεση.
Ο κύριος Γεωργίτσης ήταν Αρχηγός της
Εθνοφρουράς, έχει τεράστιες ευθύνες και
έπρεπε να αμυνθεί της Κύπρου. Και ο άν-
θρωπος μπορεί να αμύνεται, διότι δεν εξε-
τέλεσε το καθήκον του. Δεν κατηγορώ
κανέναν. Δεν είναι στον χαρακτήρα μου.
Αλλά ο κύριος Γεωργίτσης αναφέρεται σε
λεπτομέρειες «Μου είπε ο Πολίτης αυτό,
μου είπε ο Χανιώτης εκείνο, δεν μου είπε το
ένα, δεν μου είπε το άλλο, για αυτό δεν
ενήργησα». Έχετε την κατάθεση του κυ-
ρίου Γεωργίτση, έχετε τις δύο καταθέσεις
τις δικές μου και παρακαλώ κρίνετε. Τις λε-
πτομέρειες –λυπούμαι– δεν τις θυμάμαι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εν-
τάξει. Παρακαλώ οι συνάδελφοι να ρωτή-
σουν ό,τι θέλουν. Και έχουν γραφεί για να
ρωτήσουν: ο κύριος Λιβανός, ο κύριος
Κάππος, ο κύριος Περάκης, ο κύριος Τσι-
γαρίδας, ο κύριος Κουτσογιάννης, ο κύριος
Λάσκαρης, ο κύριος Λιαροκάπης, ο κύριος
Ράλλης, ο κύριος Βασιλειάδης, ο κύριος
Παπαστεφανάκης, ο κύριος Πετραλιάς και
ο κύριος Γιατράκος.

ΜΑΡΤΥΣ: Επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Βε-

βαίως.
ΜΑΡΤΥΣ: Θα ήθελα να προσθέσω ότι εν-

θυμούμαι ότι η Εθνοφρουρά, κατά τη διάρ-
κεια της διεξαγωγής των επιχειρήσεων,
ζητούσε να σταλούν ενισχύσεις. Και οι αι-
τήσεις αυτές ενισχύσεων διεβιβάζοντο στον
κύριο Αρχηγό. Θυμάμαι συγκεκριμένα ότι
ο κύριος Γεωργίτσης ή κάποιος της Εθνο-
φρουράς –εγώ ήμουν στην αίθουσα ε -
πιχειρή σεων, δεν ήμασταν μονίμως στην
αίθουσα επιχειρήσεων, κύριε Πρόεδρε,
διότι η αίθουσα επιχειρήσεων δούλευε επί
24ωρου βάσεως και εναλλασόμεθα– μου
είπε κάποια φορά στο τηλέφωνο «Γιατί δεν
στέλνετε ενισχύσεις;». Πήγα στον κύριο
Αρχηγό και τον ενημέρωσα. Λέω «Ζητούν
από την Εθνοφρουρά να σταλούν ενισχύ-
σεις». Ο κύριος Αρχηγός μου απήντησε αο-
ρίστως «Καλά, θα δούμε τι θα κάνουμε».

Αυτό το πράγμα το διεβίβασα, την από-
φαση του κυρίου αρχηγού, στην Εθνο-
φρουρά. Και μάλιστα δηλώ εδώ πέρα ότι
έμεινα κατάπληκτος πως, ενώ γινόντουσαν
επιχειρήσεις στην Κύπρο, είχαν αποβιβα-
στεί οι Τούρκοι, και έπρεπε να πάνε ενισχύ-
σεις βάσει των οδηγιών επιχειρήσεων, τις
ενισχύσεις αυτές δεν αποφάσιζε ο Αρχη-
γός, η κυβέρνηση να τις στείλει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Θα
ήθελα να ρωτήσω κάτι και εν συνεχεία θα
δώσω το λόγο στον κύριο Λιβανό. Ο μόνι-
μος υπασπιστής του κυρίου Μπονάνου,
ποιος ήταν;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Έναν κύριο Τριανταφύλλου τον γνωρίζετε;
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι. Αλλά αυτό νομίζω

ότι μπορείτε να το βρείτε στα χαρτιά του
ΑΕΔ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Καλά, δεν είναι θέμα. Ρωτάω εσάς.

ΜΑΡΤΥΣ: Εκείνο που θυμάμαι εγώ - και το
έχω γράψει στην έκθεσή μου - ήταν ότι απ’
έξω από το γραφείο του κυρίου Μπονάνου
ήταν ένας ταγματάρχης αυτού του ειδικού
επιτελείου, δηλαδή του Ιωαννίδη, Ματά-
τσης, στον οποίο προηγουμένως έπρεπε να
δώσουμε τους φακέλους μας όλοι για να
τους πάει στον κύριο Αρχηγό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Πα-
ρακαλώ τον κύριο Λιβανό να πάρει το λόγο.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε μάρτυς, εγώ
θα περιοριστώ σε αυτά τα οποία εσείς εί-
πατε σήμερα. Επομένως, δεν θα σας φέρω
στη δύσκολη θέση να μη θυμάστε. Πρώτα
από όλα θα ήθελα να μου πείτε –διότι με
έχει εντυπωσιάσει– για ποιο λόγο κρατού-
σατε σημειώσεις κατά την συνεδρίαση
εκείνη, η οποία έγινε με τους Αρχηγούς των
Κλάδων, με την κυβέρνηση. 

(Στο σημείο αυτό την προεδρική έδρα κα-
ταλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
κ. Παυσανίας Ζακολίκος).

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό έχει κατατεθεί στην κατά-
θεσή μου. Πρέπει να κρατούσαμε σημει-
ώσεις για τα πρακτικά.
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Εσείς, λοιπόν, γιατί
κρατούσατε τις σημειώσεις αυτές; 

ΜΑΡΤΥΣ: Για ποια σύσκεψη λέτε, κύριε
βουλευτά;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μιλάω για την σύ-
σκεψη της 20ής Ιουλίου. Γιατί κρατούσατε
σημειώσεις;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, σε κάθε σύ-
σκεψη η οποία γίνεται, όπως ξέρετε, κρα-
τούνται πρακτικά ή σημειώσεις.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Θα πάμε και στα
πρακτικά. Αλλά εσείς δεν ήσασταν ο αρμό-
διος για να κρατήσετε πρακτικά. Δεν είναι
έτσι;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Είστε Αρχηγός - δι-

ευθυντής της ΜΕΟ. Γιατί εσείς προσωπικά
τις κρατήσατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Έχω ένα μπλοκ μπροστά μου, γί-
νονται οι συζητήσεις και κρατούμε ορισμέ-
νες σημειώσεις.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Με ποιο σκοπό; Για
δική σας χρήση; Για να θυμάστε;

ΜΑΡΤΥΣ: Για δική μου χρήση, για να θυ-
μάμαι. Κράτησα τα συζητηθέντα για να θυ-
μάμαι τις συζητήσεις.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ακριβώς. Τότε πώς
εξηγείτε, κύριε μάρτυς, εφόσον μπήκατε
στον κόπο αυτό –και σωστά, διότι είστε αν-
τιστράτηγος, έχετε περάσει όλες αυτές τις
σχολές πολέμου, γνωρίζετε τρεις γλώσσες
όπως είπατε, έχετε μία συγκρότηση, δεν
θέλω να κάνω σύγκριση με άλλους συνα-
δέλφους σας, αλλά οπωσδήποτε πολύ με-
γαλύτερη και πολύ πιο προχωρημένη από
άλλους συναδέλφους σας, για αυτό και τα
κρατάγατε, και εγώ συμφωνώ μαζί σας
διότι ήταν μια κρίσιμη σύσκεψη– πώς λοι-
πόν αυτά τα πρακτικά, αυτές τις σημει-
ώσεις, τις οποίες κρατήσατε εκείνη την
ημέρα, αφού δεν είχατε σκοπό να τις δώ-
σετε και δεν είχατε λόγο να τις δώσετε, διότι
δεν είχατε αρμοδιότητα, δεν τις κρατήσατε
και μας λέτε τώρα ότι δεν τις έχετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν τις έχω κρατήσει, κύριε βου-
λευτά.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Πώς είναι δυνατόν,

σας ερωτώ. Δεν είναι περίεργο αυτό; Διότι
αυτές τις σημειώσεις θα τις κρατήσατε για
«κάποτε», δεν τις κρατήσατε για εκείνο το
πρωί. Τα κρατάμε συνήθως για να τα
έχουμε να θυμόμαστε. Σεις τα χάσατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν τα έχασα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Αλλά;
ΜΑΡΤΥΣ: Αυτές όλες τις σημειώσεις κανο-

νικά δεν πρέπει οι αξιωματικοί να τις κρα-
τάνε, όταν φεύγουν από την δουλειά. Τις
καταστρέφουν για λόγους ασφαλείας.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν μας είπατε πριν
ότι τις καταστρέψατε. Αυτό θα ήταν μία
απάντηση. Μας είπατε ότι δεν τις έχετε. Εν
πάση περιπτώσει προχωρώ. Θέλω να ρω-
τήσω πάλι για τα πρακτικά. Ποιοι κράτη-
σαν τα πρακτικά, κύριε μάρτυς;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι, κύριε βουλευτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ποιοι ήταν διατε-

ταγμένοι; Το αν ενθυμείστε ή όχι, δεν
αφορά την Επιτροπή. Ποιος είναι εντεταλ-
μένος σε ένα πολεμικό συμβούλιο να κρα-
τάει πρακτικά; Εδώ δεν μπαίνουμε μέσα και
λέμε να κρατήσει κάποιος πρακτικά και
μάλιστα ο νεότερος, όπως είπε συνάδελ-
φος. Σε μία τέτοια πολεμική σύσκεψη υ -
πάρχει ειδικός άνθρωπος. Και μάλιστα, αν
θέλετε να προχωρήσω περισσότερο, για να
σας φρεσκάρω τη μνήμη, γνωρίζει η Επι-
τροπή ότι όχι μόνο πρακτικά, αλλά και μα-
γνητόφωνο υπήρχε. Ποια λοιπόν υπηρεσία
ήταν εντεταλμένη για αυτό το σκοπό;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν ξέρετε εσείς,

που ήσασταν ο διευθυντής των επιχειρή-
σεων;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι ονόματα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Όχι ονόματα, κύριε

μάρτυς. Ποια υπηρεσία έχει την υποχρέ-
ωση, έχει αυτή την αποστολή; Δεν ρωτώ
ονόματα, αν παραδείγματος χάριν ήταν ο
Παπαδόπουλος ή ο Λιβανός και λοιπά.
Ποια υπηρεσία καλείται σε μία τέτοια σύ-
σκεψη; Διότι σε μία τέτοια σύσκεψη που
μετέχει το έθνος ολόκληρο, από τον Αρ-
χηγό του έθνους μέχρι και τους κλαδάρχες,
πολεμικό συμβούλιο μάλιστα, όπως ήταν
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το αντικείμενο εκείνο, θα υπήρχε ειδική
υπηρεσία, εμπιστευτική και λοιπά. Λοιπόν,
δεν γνωρίζετε ποια υπηρεσία ήταν εντεταλ-
μένη γι’ αυτό το πράγμα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν θυμάστε. Μή -

πως θυμάστε, ή μήπως ξέρετε σαν στρατιω-
τικός, τι γίνονται αυτά τα πρακτικά μετά
από αυτές τις συνεδριάσεις; Τι τα κάνει το
Επιτελείο;

ΜΑΡΤΥΣ: Παραμένουν στο Επιτελείο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μάλιστα. Πού;
ΜΑΡΤΥΣ: Σε κάποια υπηρεσία, η οποία

κρατάει αυτά τα πρακτικά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν ξέρετε όμως σε

ποια υπηρεσία;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Να ρωτήσω κάτι

ακόμη γύρω από αυτό, γιατί θα επιμείνω επ’
αυτού. Σεις, ως διευθυντής ή αρχηγός της
1ης ΜΕΟ...

ΜΑΡΤΥΣ: Της 3ης ΜΕΟ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Της 3ης ΜΕΟ. Άρα,

ήσασταν υπεύθυνος των επιχειρήσεων.
Έτσι δεν είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Για τον επιτελικό συντονισμό
των επιχειρήσεων, όχι για τις επιχειρήσεις.
Για τον συντονισμό. Για την επιτελική πα-
ρακολούθηση.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Βεβαίως, για το συν-
τονισμό των επιχειρήσεων, διότι σεις ήσα-
σταν στο Επιτελείο. Λοιπόν, θα γνωρίζετε
ότι έπρεπε να κρατάτε ημερολόγιο. Κρα-
τούσε το Επιτελείο, κρατούσαν οι επιχειρή-
σεις ημερολόγιο, διαταγές που εξεδίδοντο,
αριθμούς, ώρα, κινήσεις και λοιπά;

ΜΑΡΤΥΣ: Όλα αυτά παραμένουν στους
φακέλους, κύριε βουλευτά.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Υπήρχαν αυτά;
ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Έγιναν αυτά; Κατ’

αρχήν, έγιναν αυτά; Γιατί και για ποιο λόγο;
ΜΑΡΤΥΣ: Με συγχωρείτε, αναφέρεσθε σε

διαταγές οι οποίες βγήκαν;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Αναφέρομαι σε ημε-

ρολόγιο, κύριε μάρτυς. Συγκεκριμένα η
θέση μου είναι εάν κρατήθηκε ημερολόγιο.

ΜΑΡΤΥΣ: Εννοείτε ημερολόγιο στην αί-
θουσα επιχειρήσεων;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Όχι. Στο Γενικό Επι-
τελείο. Ημερολόγιο κρατάει το βαπόρι και
λοιπά. Στο Γενικό Επιτελείο κρατούσαν τέ-
τοιο ημερολόγιο; Εάν ήταν στην αίθουσα
επιχειρήσεων, ναι ημερολόγιο στην αίθουσα
επιχειρήσεων. Εκρατείτο ημερολόγιο;

ΜΑΡΤΥΣ: Εκρατούντο οι διαδοχικές ενέρ-
γειες, δηλαδή το τι σήματα είχαν μπει, τι
διαταγές είχαν βγει…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μήπως γνωρίζετε
τουλάχιστον την τύχη αυτού του ημερολο-
γίου σήμερα;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ούτε αυτό δεν ξέ-

ρετε, ποια υπηρεσία πρέπει να το κρατεί.
ΜΑΡΤΥΣ: Κάποια υπηρεσία στο ΑΕΔ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μήπως μπορείτε

τουλάχιστον να μας πείτε τώρα που εμείς
ζητήσαμε από το Υπουργείο της Αμύνης και
μας έστειλε ένα δωμάτιο με φακέλους,
γιατί λείπουν αυτά, δηλαδή το ημερολόγιο
και τα πρακτικά;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μήπως μπορείτε να

μου πείτε, εάν και ποιος υπέγραφε τελικά
τα πρακτικά αυτά; Μήπως ήταν ο κύριος
Μπονάνος;

ΜΑΡΤΥΣ: Τέτοια πρακτικά εγώ δεν έβλεπα
και δεν ξέρω να σας πω ποιος τα υπέγραφε.
Πάντως, όταν θα εξετάσετε τον Στρατηγό…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Όχι, εγώ άλλο ζητώ
–το όταν θα τον εξετάσουμε είναι θέμα της
Επιτροπής– εγώ σας ερωτώ σαν αντιστρά-
τηγο. Να κάνω μία υπόθεση: Εάν εγώ
ήμουν ο Μπονάνος και ζητούσα να έλθουν
στο γραφείο μου τα πρακτικά αυτά και
έκανα ορισμένες αλλαγές, αφού εγώ ή -
λεγχα, αφού εγώ υπέγραφα, αφού εγώ
εσφράγιζα, θα μπορούσα, κατά τη γνώμη
σας, να κάνω αλλοιώσεις στα πρακτικά;
Ναι ή όχι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων
ήταν, εάν ήθελε να κάνει…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Όχι, εγώ άλλο
ερωτώ. Τεχνικά εάν αυτό μπορεί να συμβεί,
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ή μήπως ναι μεν, εγώ κρατώ τα πρακτικά,
μπορώ να τα αλλοιώσω, αλλά υπάρχει αν-
τίγραφο, υπάρχει ημερολόγιο που δεν
μπορώ να τα συντονίσω όλα αυτά. Εκτός
εάν είναι μόνο ένα κείμενο πρακτικών, τα
αλλάζω και τελειώνει η ιστορία. Κατά την
κρίση σας, λοιπόν, και κατά την γνώμη σας
και κατά τις γνώσεις τις οποίες οφείλετε να
έχετε σαν στρατιωτικός, μπορούσε να το
κάνει αυτό ο Αρχηγός Μπονάνος;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Προσυπέγραφαν
τα μέλη;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω, κύριε βουλευτά, πώς
γινόντουσαν αυτά τα πρακτικά, δηλαδή εάν
υπέγραφε ο κύριος Αρχηγός και προσυπέ-
γραφαν άλλοι. Εάν ο κύριος Μπονάνος είχε
ζητήσει αυτά τα χαρτιά, εάν τα είχε αλλοι-
ώσει και λοιπά. Δεν γνωρίζω τέτοιο πράγμα
και δεν μπορώ να σας απαντήσω.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Θα επιμείνω και
πάλι –λυπούμαι σας κουράζω, κουράζω και
την Επιτροπή– να σας ρωτήσω και άλλη
μία ερώτηση γύρω απ’ αυτό το θέμα. Έγινε
η αλλαγή…

ΜΑΡΤΥΣ: Λέτε για την πολιτική αλλαγή;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ναι. Και πάμε τώρα

στην κυβέρνηση της Μεταπολιτεύσεως.
Τότε ζήτησε ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης.
Ο κύριος Αβέρωφ δεν ήταν τότε;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Με έγγραφό του μά-

λιστα, το οποίο έχω εδώ, από τον κύριο
Μπονάνο να συντάξει, να γίνει η σύνταξη
μιας αναφοράς. Και ο κύριος Μπονάνος, ο
οποίος έλαβε και αυτή τη διαταγή του κυ-
ρίου Αβέρωφ την οποία είδατε εσείς…

ΜΑΡΤΥΣ: Τι έκανα;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Την οποία σας ανέ-

φερε ο κύριος Μπονάνος, σας ανέθεσε να
κάνετε εσείς την σύνταξη του κειμένου,
ενός κειμένου αναφοράς.

ΜΑΡΤΥΣ: Ποιου κειμένου;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ενός κειμένου που

έπρεπε να δώσει, μιας αναφοράς για τα γε-
γονότα.

ΜΑΡΤΥΣ: Ο κύριος Μπονάνος;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ναι, ο κύριος Μπο-

νάνος προς τον κύριο Αβέρωφ. 
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι. Εάν με είχε διατά-

ξει, θα την είχα κάνει. Αλλά δεν θυμάμαι
συγκεκριμένα για αυτό που λέτε.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Εάν σας την δείξω,
μήπως την θυμηθείτε;

ΜΑΡΤΥΣ: Θα πρέπει να αναφέρω ότι εγώ
δεν ήμουν συνεχώς στο ΑΕΔ, κύριε βου-
λευτά.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Το γνωρίζω, κύριε
μάρτυς.

ΜΑΡΤΥΣ: Διότι, εγώ στις 25 του μηνός, εάν
μου επιτρέπετε, στις 25 του μηνός Ιουλίου,
έφυγα με τον κύριο Αντιπρόεδρο της κυ-
βερνήσεως, τον κύριο Μαύρο, και πήγα
στην Γενεύη.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Τα γνωρίζω όλα
αυτά.

ΜΑΡΤΥΣ: Κατά την διάρκεια της απουσίας
μου με αντικαθιστούσε ο κύριος Κατσαδή-
μας.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Όχι. Η επίσημη
πληροφορία είναι ότι την συντάξατε εσείς.
Εάν θέλετε να την δείτε και να μας πείτε
«Ναι την συνέταξα ή όχι δεν την συνέ-
ταξα;».

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. (Στο σημείο αυτό, επι-
δεικνύεται στον μάρτυρα η σχετική ανα-
φορά και ερωτάται εάν είναι ο συντάκτης
αυτού του κειμένου).

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν την έχετε συν-

τάξει εσείς;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Εξάλλου το ιδιόμορφο

αυτής της αναφοράς είναι ότι δεν φέρει κα-
νένα Επιτελικό Γραφείο. Βάσει των διαδι-
κασιών που ισχύουν στα Επιτελεία, όταν
ένα Επιτελικό Γραφείο εκδώσει οποιοδή-
ποτε χαρτί, βάζει τον τίτλο της επιτελικής
ομάδος του.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Εγώ δεν είπα ότι
είναι Επιτελικού Γραφείου. Αυτή την υπο-
γράφει ο κύριος Μπονάνος. Ποιος την συ-
νέταξε ρωτώ. Όχι εσείς;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μας είπατε στην

αρχή της καταθέσεώς σας ότι το «παραε-
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πιτελείο», όπως το λέει ο Πρόεδρος, εσείς
το λέτε «ειδικό επιτελείο».

ΜΑΡΤΥΣ: Το ίδιο πράγμα είναι.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Εν πάση περιπτώσει

καθ’ υμάς είναι το ίδιο πράγμα. Από πότε
συνεδρίαζε; Ημερομηνία. Από πότε τουλά-
χιστον εσείς αντελήφθητε ότι συνεδριάζει;

ΜΑΡΤΥΣ: Ποια ημερομηνία συνεδρίαζε;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Από ποια εποχή άρ-

χισε να συνεδριάζει αυτό το «παραεπιτε-
λείο», αυτό το «ειδικό επιτελείο»;

ΜΑΡΤΥΣ: Μου φαίνεται ότι αυτό το «πα-
ραεπιτελείο» είχε αρχίσει να δημιουργείται
κατά την Άνοιξη, κάπου εκεί πέρα, του ’74.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Περίπου το Μάρτιο
δηλαδή.

ΜΑΡΤΥΣ: Κάπου εκεί πέρα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Εσείς πότε το μά-

θατε;
ΜΑΡΤΥΣ: Ότι υπάρχει αυτό το επιτελείο;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ναι.
ΜΑΡΤΥΣ: Αφού βλέπω όλους αυτούς τους

ανθρώπους και μπαίνουν μέσα στον κύριο
Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Πολύ ωραία, ευχαρι-
στώ. Θα μπορούσε επομένως –εφόσον ήταν
τόσο κοινό μυστικό– γιατί εσείς δεν ήσαστε
ούτε μέσα ούτε είχατε αρμοδιότητα, ούτε εί-
χατε μπει σε αυτή την συνωμοσία…

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: …Θα μπορούσε

αυτό σιγά-σιγά να διαρρεύσει προς την αμε-
ρικάνικη πρεσβεία;

ΜΑΡΤΥΣ: Ότι υπήρχε αυτό το επιτελείο;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ναι.
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Κατά την γνώμη

σας, θα μπορούσε ή δεν θα μπορούσε; Ό -
πως το μάθατε εσείς να το μάθει και κά-
ποιος άλλος. Θα μπορούσε;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, το να βλέπω
εγώ μικρούς αξιωματικούς να μπαινοβγαί-
νουνε μέσα στον κύριο Αρχηγό και να ανα-
ρωτιέμαι σαν ταξίαρχος οι συνταγματάρχες
αυτοί τι μπαινοβγαίνουν μέσα; Αυτοί έ -
πρεπε να είναι βοηθοί του βοηθού. Δεν
ξέρω αν με καταλαβαίνετε;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ναι, ναι.
ΜΑΡΤΥΣ: Ποιος του έδωσε τότε αρμοδιό-

τητα να χτυπάνε την πόρτα; Ποιος έδωσε
το δικαίωμα σε έναν ταγματάρχη που λεγό-
ταν Ματάτσης να βρίσκεται έξω από το
γραφείο του αρχηγού…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Αλλού θέλω να κα-
ταλήξω εγώ…

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ είχα προσωπική αντίληψη
του πράγματος.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Στρατιώτες δεν
υπήρχαν, που θα μπορούσαν να το ξέρουν;

ΜΑΡΤΥΣ: Στρατιώτες υπήρχαν. Με ρωτάτε
εάν η αμερικανική πρεσβεία μπορούσε να
το ξέρει.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Όχι παρακαλώ. Το
να το ήξερε η αμερικανική πρεσβεία δεν με
απασχολεί. Άλλο με απασχολεί. Εάν θα
μπορούσε, αφού αυτή η επιτροπή συνε-
δρίαζε από τον Μάρτιο –όπως λέτε και
εσείς, και όπως και είναι– και σκοπό και αν-
τικείμενο είχε το πραξικόπημα, θα μπο-
ρούσε αυτό να το έχουν μάθει και οι
Τούρκοι τελικά; Να το ξέρουν ότι προετοι-
μάζεται πραξικόπημα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το ξέρω.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν το ξέρετε. Θα

μπορούσε; Αυτό ρωτώ.
ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, εάν οι Τούρκοι

ή Αμερικανοί είχαν ανθρώπους δικούς τους
μέσα στο Επιτελείο και συνέλεγαν πληρο-
φορίες, θα μπορούσαν να το μάθουν.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Αυτό ρωτώ.
ΜΑΡΤΥΣ: Εσείς με ρωτάτε «Θα μπορού-

σαν;» Δεν ξέρω.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ναι, αυτό ρωτώ. Εάν

θα μπορούσε. Δεν ήταν δηλαδή τόσο στε-
γανά όλα, ώστε να πούμε ότι αδύνατον, δεν
μπορούσαν να το έχουν μάθει. Θα μπορού-
σαν λοιπόν και να το ξέρουν και να προετοι-
μάζονται;

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα ότι αν είχαν βάλει δι-
κούς τους ανθρώπους, θα μπορούσαν να το
μάθουν. Μήπως εμείς αν έχουμε ανθρώ-
πους δικούς μας στο τουρκικό Επιτελείο
δεν μπορούμε να μάθουμε τι κάνουν και τι
λένε;
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Είπατε πριν σε ερώ-
τηση του κυρίου Προέδρου ότι… Ή μάλλον
πριν απ’ αυτό να σας ρωτήσω: εφόσον με-
τείχατε στο πολεμικό συμβούλιο, το οποίο
για το πότε έγινε δεν έχει σημασία η ημερο-
μηνία δεν αφορά εις ημάς αυτή τη στιγμή,
σας ερωτώ ποιες διαταγές ή μάλλον ποιες
αποφάσεις είχαν εκδοθεί εκείνη την μέρα
παρόντων των κυρίων όλων αυτών που
αναφέρατε πριν;

ΜΑΡΤΥΣ: Προηγουμένως τις ανέφερα,
κύριε βουλευτά.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Η γενική επιστρά-
τευση.

ΜΑΡΤΥΣ: Να ξαναδώ τα χαρτιά μου, δεν τα
θυμάμαι.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μα σας παρακαλώ,
εγώ δεν θέλω επ’ αυτών που είπατε εγώ
θέλω να σας ρωτήσω παραπέρα. Άλλες πο-
λεμικές επιχειρήσεις αποφασίστηκαν;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό το οποίο εμνημόνευσα εδώ
πέρα.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μόνον αυτά.
ΜΑΡΤΥΣ: Αυτά ενθυμούμαι και τα έ γραψα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Να πάνε τα αερο-

πλάνα αποφασίστηκε εκεί μέσα; Δηλαδή
να πάνε να κάνουν επίθεση τα αεροπλάνα,
τα μαχητικά όχι τα μεταγωγικά.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Τα υποβρύχια.
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Σεις ως Αρχηγός της

ΜΕΟ…
ΜΑΡΤΥΣ: Διευθυντής.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Διευθυντής. Είχατε

υπό τον έλεγχό σας τουλάχιστον επί χαρτών
και επί μηχανημάτων, τα οποία έχετε εσείς
οι στρατιωτικοί…

ΜΑΡΤΥΣ: Χαρτών, όχι μηχανημάτων…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Χαρτών. Δηλαδή

εσείς δεν παρακολουθούσατε τις κινήσεις
των υποβρυχίων εάν θέλατε μέσα από την
αίθουσα;

ΜΑΡΤΥΣ: Των φιλίων υποβρυχίων ή των
εχθρικών;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Των δικών μας.
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Εφόσον βέβαια μας

ενημέρωνε το Αρχηγείο Ναυτικού.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Στο Αρχηγείο δεν εί-

χατε τέτοιου είδους θάλαμο, που παρακο-
λουθούσατε τις κινήσεις ή τα στίγματα των
υποβρυχίων;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι τα στίγματα των υποβρυ-
χίων. Μας έδινε το Αρχηγείο Ναυτικού από
καιρού σε καιρό πληροφορίες της κινή-
σεως των υποβρυχίων και επί του χάρτου
εμείς βάζαμε ένα σημάδι. Τώρα αν το υπο-
βρύχιο είχε μετακινηθεί και δεν μας έδινε
εγκαίρως πληροφορίες το Αρχηγείο Ναυ-
τικού, που είχε απευθείας δια ασυρμάτου
επαφή με το υποβρύχιο, εμείς δεν ήμαστε
ενήμεροι πού βρίσκεται το υποβρύχιο.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ακριβώς αυτό θέλω
να μας πείτε. Έγινε αυτό, δηλαδή να μη σας
ενημερώσει το Αρχηγείο Ναυτικού πού βρί-
σκονται τα υποβρύχια και να το αποκαλύ-
ψει μετά ή να το ανακαλύψετε σεις μετά;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι. Εδόθησαν τόσες
πληροφορίες…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Άλλο πληροφορίες.
Το ερώτημα που σας θέτω είναι: Υπάρχει
κάτι γραμμένο ότι, ενώ η ηγεσία αποφάσισε
να στείλει αεροπλάνα και υποβρύχια, κά-
ποιος άλλος παράγοντας, δεν θα ψάξω
τώρα να τον βρω, τα ανακαλούσε; Αυτό
είναι γεγονός; Το ακούσατε σεις ότι κά-
ποιος τα γύριζε πίσω;

ΜΑΡΤΥΣ: Το γεγονός είναι ότι ενώ οι Οδη-
γίες Επιχειρήσεων προέβλεπαν να αποστα-
λούν ενισχύσεις…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ποιες οδηγίες;
ΜΑΡΤΥΣ: Οδηγίες Επιχειρήσεων.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ποιος τις έδωσε;
ΜΑΡΤΥΣ: Είπα προ ολίγου ότι υπήρχαν στο

ΑΕΔ Οδηγίες Επιχειρήσεων Κύπρου, οι ο -
ποίες προέβλεπαν την αποστολή ενισχύ-
σεων στην Κύπρο.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ποιος τις εφήρμοζε
αυτές;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτές τις οδηγίες πρέπει να τις
εφαρμόσει το ΑΕΔ. Σας είπα πως όταν η
Εθνοφρουρά ζητούσε ενισχύσεις στον κύ -
ριο Αρχηγό, είτε εγώ, είτε ο κύριος Χανιώ-
της, λέγαμε ότι η Εθνοφρουρά ζητάει
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ε νισχύσεις. Ο κύριος Αρχηγός δεν έπαιρνε
απόφαση.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Άρα πώς πήγαν τα
υποβρύχια, αφού δεν έπαιρνε απόφαση;

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα ότι τα υποβρύχια είχαν
μετακινηθεί και είχαν φθάσει σε ένα χώρο
μεταξύ Ρόδου και Κύπρου. Εκεί ήταν ένα
σημείο αναμονής. Από εκεί τα υποβρύχια
έπρεπε να πάρουν εντολή, από το Αρχηγείο
Ναυτικού, για να προχωρήσουν και να πάνε
στην Κύπρο.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Για να πάρει αυτή
την πρωτοβουλία το Αρχηγείο Ναυτικού
και να πει «Πηγαίνετε και χτυπήσατε τους
Τούρκους ή γυρίστε πίσω», δεν έπρεπε
αυτή την οδηγία να τη δώσει το ΑΕΔ;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Άρα γιατί είπατε

πριν στον Πρόεδρο ότι αυτός που διέταξε
ήταν ο Αρχηγός Ναυτικού, και δεν είπατε ο
Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είπα
ίσως ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων, ίσως
ο Αρχηγός Ναυτικού.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Κάνετε λάθος. Δεν
είπατε ίσως, είπατε ο Αρχηγός Ναυτικού.
Ας το θεωρήσουμε λάθος. Επανέρχομαι
πάλι στην αίθουσα επιχειρήσεων. Είδατε
κάποια στιγμή σεις ή σάς ανέφεραν ότι τα
υποβρύχια επιστρέφουν; Το είδατε στους
χάρτες;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Εμείς είχαμε την εντύπωση
ότι τα υποβρύχια βρίσκονται στο χώρο ανα-
μονής. Νομίζαμε, λοιπόν, ότι αυτά τα υπο-
βρύχια θα πάρουν εντολή για να πάνε στην
Κύπρο.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Από την ώρα που είσα-
στε υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις, επιστρέ-
φουν τα υποβρύχια και εσείς δεν το ξέρετε;
Άρα δεν ενημερώνεται η υπηρεσία εκεί;

ΜΑΡΤΥΣ: Ακριβώς.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Τότε εσείς γιατί κα-

θόσασταν και δεν παραιτείσθο;
ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα ότι δεν ήμουν υπεύθυ-

νος.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Σεις μπορούσατε να

μπείτε στην αίθουσα επιχειρήσεων και να

ελέγξετε που κινούντο τα υποβρύχια; Δεν
είχατε αρμοδιότητα;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είχα αρμοδιότητα για τα
υποβρύχια.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν είχατε αρμοδιό-
τητα για όλη την κίνηση των επιχειρήσεων;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Τότε να γραφεί στα

Πρακτικά ότι δεν είχατε. Για τι είχατε αρμο-
διότητα;

ΜΑΡΤΥΣ: Το επιτελείο του ΑΕΔ δεν μετα-
κινεί τα υποβρύχια. Τα υποβρύχια τα μετα-
κινεί το Αρχηγείο Ναυτικού.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Γνωρίζω ότι δεν τα
μετακινεί. Εκείνο που σας ρωτάω, είναι αν
μετά τις διαταγές μετακινήσεων είχατε σεις
την ευθύνη για να ξέρετε αν καλώς μετακι-
νούνταν ή όχι.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν την είχα. Το Αρχηγείο Ναυ-
τικού ήταν υπεύθυνο να εκτελέσει τις δια-
ταγές του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων και
να στείλει τα υποβρύχια ή να τα ανακαλέ-
σει. Δεν είναι υπεύθυνη η 3η ΜΕΟ. Η 3η
ΜΕΟ δεν διευθύνει τις επιχειρήσεις. Είναι
επιτελικός φορέας.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ: Κύριε Λιβανέ, να
μας εξηγήσει ο μάρτυς ποιος είναι ο ρόλος
της 3ης ΜΕΟ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Εγώ ξέρω ότι είναι
αυτός, που λέω εγώ. Ο κύριος λέει ότι δεν
είναι. Τι να κάνω;

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, με
συγχωρείτε, αλλά είμαι μέσα στην ερώτηση
του κυρίου Λιβανού. Κύριε μάρτυς, τι αντι-
κείμενο έχει, τι αρμοδιότητα έχει η 3η ΜΕΟ;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ο κύριος Βασιλει-
άδης παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να με δι-
ευκολύνει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Μάλιστα, να βοη-
θήσουμε. Στρατηγέ, εάν η επιθυμία του
Αρχη γού Ενόπλων Δυνάμεων και της κυ -
βερνήσεως, ας πούμε, ότι ήταν τα υποβρύ-
χια να κινηθούν και να πολεμήσουν στην
Κύπρο. Είχε ή δεν είχε ευθύνη η υπηρεσία η
δική σας, ο Α΄ Κλάδος του ΑΕΔ, για τον
έλεγχο του εάν το Γενικό Επιτελείο Ναυτι-
κού εκτελεί ή όχι τις εντολές; Και ήταν το
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γραφείο το δικό σας, το υπεύθυνο γραφείο
το οποίο θα έπρεπε να ελέγξει την καλή ή
την κακή εκτέλεση των διαταγών; Ναι ή όχι;

ΜΑΡΤΥΣ: Όπως ανέφερα, κύριε βουλευ -
τά, και στην αρχή, ορισμένες ενημερώσεις
του κυρίου Αρχηγού Ενόπλων Δυ νάμεων γι-
νόντουσαν απευθείας από τους Αρχηγούς
των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Και
πολλές αποφάσεις του κυρίου Αρχηγού
Ενόπλων Δυνάμεων διεβιβάζοντο απευ-
θείας στους Αρχηγούς. Ο κύριος Αραπά-
κης, ο οποίος ήταν τότε Αρχηγός Ναυτικού,
πήγαινε συνεχώς –εκαλείτο, πήγαινε με
δική του πρωτοβουλία– στο γραφείο του
κυρίου Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων. Σε
ό,τι συζητούσαν, εμείς οι επιτελείς δεν εί-
μαστε παρόντες. Εμείς ενημερώναμε ένα
χάρτη με βάση τις πληροφορίες, τις οποίες
μας έδιδαν. Και τις πληροφορίες αυτές σχε-
τικώς με την κίνηση των υποβρυχίων μάς
τις έδιδε το Αρχηγείο Ναυτικού. Εάν ο Αρ-
χηγός Ενόπλων Δυνάμεων έδωσε εντολή
στον κύριο Αρχηγό Ναυτικού, τον κύριο
Αραπάκη, να κινηθούν τα υποβρύχια και να
πάνε στην Κύπρο για να κτυπήσουν, εάν η
διαταγή δόθηκε απευθείας, ο Αρχηγός
Ναυτικού τη διεβίβασε στα υποβρύχια. Εάν
εμείς είχαμε ενημερωθεί επ’ αυτής της δια-
ταγής, η ενημέρωση ήταν επί του χάρτη.
Δεν ξέρω αν σας απάντησα. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Δηλαδή αντιλαμ-
βάνομαι –για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγ-
ματα– ότι παρ’ όλον ότι η ευθύνη ήταν δική
σας, δεν σας είχαν ενημερώσει ακριβώς τι
γινόταν, ποια ήταν η αποστολή των υπο-
βρυχίων –να πάνε ή να μην πάνε– και ως εκ
τούτου, επειδή δεν ξέρατε τι γινόταν, επο-
μένως δεν μπορούσατε να είχατε και ευθύ-
νες για τον έλεγχο.

ΜΑΡΤΥΣ: Ακριβώς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Κύριε μάρτυς, διευκολύνετε την Επιτροπή,
διότι μας μπλέκετε περισσότερο. Είπατε ότι
αποστολή της δικής σας Διεύθυνσης, ήταν
ο συντονισμός. Δεν είπατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Ερωτώ: Είχε καταλυθεί η ιεραρχία; Διότι
εσείς εμφανίζεσθε εδώ να μην έχετε συνο-
λική εικόνα του θεάτρου μάχης και επομέ-
νως τι συντονισμό να κάνετε, όταν δεν
ξέρετε πού βρισκόταν η φρεγάτα, πού το
υποβρύχιο, πού το πυροβολικό.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Αυτό, το ότι δεν είχατε συνολική εικόνα,
ήταν της κακής, της διαλυμένης λειτουρ-
γίας του ΑΕΔ; Αυτό να καταθέσετε.

ΜΑΡΤΥΣ: Ορθόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Ορθόν. Επομένως, εσείς είχατε μεταβληθεί
σε έναν πρακτικογράφο, που μετακινού-
σατε κουκίδες στους χάρτες;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι πρακτικογράφο. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Αφού δεν παρεμβαίνατε πουθενά.
ΜΑΡΤΥΣ: Επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Βεβαίως. Δώστε μια διευκρίνιση στην Επι-
τροπή.

ΜΑΡΤΥΣ: Ο κύριος βουλευτής –δεν ξέρω
το όνομά του– ρώτησε προηγουμένως τι
έκανε η 3η ΜΕΟ. Θέλω να σας αναφέρω
ακριβώς τι κάνουν τα επιτελικά γραφεία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Αυτό το ξέρουμε, κύριε μάρτυς. Αυτή την
αποστολή σας σάς επέτρεψαν να την εκτε-
λέσετε; Αυτό είναι το ερώτημά μας. Δηλαδή
παίξατε τον ρόλο σας, για τον οποίο είχε συ-
σταθεί η 3η ΜΕΟ, που έχει τόσους επιτε-
λείς, τόσα γραφεία, τόσο κόσμο, που στην
κρίσιμη στιγμή θα παίζατε τον ρόλο σας;
Μία φορά σας καλεί η Πατρίδα να παίξετε
τον ρόλο σας. Το κάνατε αυτό; Και αν δεν
το κάνατε, γιατί;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: … (δεν ακού-
στηκε).

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Μα, η Μικτή Επιτελική Ομάδα, αυτή την
έννοια έχει. Έχει ναυτικό, έχει αεροπορία,
έχει στρατό και συντονίζει. Να μας πει: Τα
είχαν διαλύσει και αυτά όλα;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ
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έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά παραιτού-
μαι και παρακαλώ να καταγραφεί στα
Πρακτικά ότι παραιτούμαι, διότι ο μάρτυς
αρνείται να συνεργαστεί και να διευκολύνει
την Επιτροπή. Παραιτούμαι του λόγου.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, με συγχωρείτε.
Να γραφτεί στα Πρακτικά ότι εγώ δεν είπα
ότι αρνούμαι να συνεργασθώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κύ ριε μάρτυς, δεν θα αντιδικήσετε με τον
κύριο βουλευτή. Δώστε την απάντηση για
διευκρίνιση σε αυτό που σας ρώτησα εγώ.

ΜΑΡΤΥΣ: Ανέφερα και προηγουμένως ότι
η ενημέρωση του κυρίου ΑΕΔ, η οποία εδί-
νετο –διότι πάνω από τον διευθυντή της 3ης
ΜΕΟ υπήρχε ο διευθυντής του Α΄ Κλάδου
κύριος Χανιώτης και πάνω από τον κύριο
Χανιώτη υπήρχε ο Υπαρχηγός ΑΕΔ, ο κύ-
ριος Κυριακόπουλος, και πάνω από αυ τόν
υπήρχε ο Αρχηγός ΑΕΔ, αυτή ήταν η ιεραρ-
χία– για τις κινήσεις των Τούρκων και για
τις επιχειρήσεις στην Κύπρο, δεν εδίδετο
από την 3η ΜΕΟ μόνο, αλλά και απ’ ευθείας
από τους Αρχηγούς Στρατού, Ναυτι κού και
Αεροπορίας. Οι οποίοι συλλέγοντες πλη-
ροφορίες από τα δικά τους Ε πιτελεία πή-
γαιναν στον ΑΕΔ ή τον έπαιρναν τηλέφωνο
–εν αγνοία δική μας– και του έδιναν πλη-
ροφορίες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Αυτό έπρεπε να γίνεται, ή οι πληροφορίες
έπρεπε να δίνονται από εσάς;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα επιτελείο
που δουλεύει κανονικά, βάσει των επιτελι-
κών διαδικασιών, πρέπει βάσει των ΜΕΟ.
Αλλά εκτός αυτού του Επιτελείου, ανέφερα
πριν ότι υπήρχε και το «παραεπιτελείο», το
οποίο μνημόνευσε ο κύριος Πρόεδρος προ-
ηγουμένως, που μάζευε πληροφορίες, τις
διεβίβαζε στον κύριο Μπονάνο, ο κύριος
Μπονάνος έπαιρνε αποφάσεις και τις διε-
βίβαζαν οι ίδιοι στην Εθνοφρουρά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Έτσι γινόταν ένα κομφούζιο.

ΜΑΡΤΥΣ: Ένα κομφούζιο, μάλιστα.
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ: Εγώ δεν είμαι

στρατιωτικός, αλλά ερωτώ: Εσείς τι θα

σχεδιάζατε, αν δεν είχατε τις πληροφορίες
όλων των Σωμάτων και όλων των ομάδων,
που κάνουν αντικατασκοπεία και λοιπά;
Εάν θα το άκουγαν αυτοί ή όχι, είναι άλλη
ιστορία. Εσείς μπορούσατε να κάνετε σχε-
διασμό, αν δεν είχατε όλες τις πληροφο-
ρίες;

ΜΑΡΤΥΣ: Ποιο σχεδιασμό εννοείτε, κύριε
βουλευτά;

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ: Μιας πολεμικής
επιχειρήσεως.

ΜΑΡΤΥΣ: Εμείς δεν κάναμε σχεδιασμό.
Κάναμε συντονισμό.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ: Εντάξει συντονι-
σμό. Μπορούσατε να κάνετε συντονισμό,
αν δεν είχατε πληροφορίες; Δεν μπορώ να
καταλάβω, πώς είναι δυνατόν να συντονί-
σετε χωρίς πληροφορίες; Το ένα αίρει το
άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Δεν λειτουργούσε τίποτε, κύριε συνάδελφε.

ΜΑΡΤΥΣ: Ανέφερα πριν ότι το ΓΕΕΦ ενερ-
γούσε σαν διοίκηση με το Επιτελείο του,
βάσει Οδηγιών Επιχειρήσεων. Το ΑΕΔ ήταν
υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διεύ-
θυνση αυτών των επιχειρήσεων. Ο συντονι -
σμός γινόταν και λαμβάνοντο οι αποφάσεις
από τον ΑΕΔ βάσει των πληροφοριών, που
μας έδινε η Εθνοφρουρά. Ό,τι πληροφορία
μάς έδινε η Εθνοφρουρά, το αναφέραμε
στους προϊσταμένους μας, οι οποίοι άλλοτε
πήγαιναν οι ίδιοι στον κύριο Αρχηγό και του
έλεγαν «Κύριε αρχηγέ, μάς έδωσαν από την
Εθνοφρουρά αυτή την πληροφορία. Τι λέτε
ότι πρέπει να γίνει;». Ο κύριος Αρχηγός
έπαιρνε κάποια απόφαση, η οποία από τον
επιτελή που είχε πάει εκεί, είτε ήμουν εγώ
είτε κάποιος προϊστάμενός μου, διεβιβά-
ζετο εν συνεχεία στην Εθνοφρουρά. Ο επι-
τελής έπαιρνε τις πληροφορίες, που του
έδιναν, και με βάση αυτές έκανε μία εκτί-
μηση και έκανε μια εισήγηση στον ΑΕΔ. Ο
ΑΕΔ έπαιρνε μία απόφαση, η οποία διεβι-
βάζετο στα υφιστάμενα κλιμάκια, όπως
ακριβώς την έδωσε ο κύριος Αρχηγός. Αυτό
μπορεί να έχει ή την μορφή της προφορι-
κής διαβιβάσεως της αποφάσεως του ΑΕΔ,
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που επιβεβαιώνεται με κάποιο σήμα, ή με
την έκδοση διαταγής. 

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ: Τι εισήγηση έγινε
τότε;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κύριε μάρτυς, λύστε μας και κάτι άλλο, το
οποίο πλανάται στην Επιτροπή. Όταν η Ελ-
λάδα δεν είχε εμπλακεί με αποστολή δυνά-
μεων στην Κύπρο, την διοίκηση και την
ευθύνη για την άμυνα της Κύπρου την είχε
ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς; Μπορούσε
να πάρει αποφάσεις σαν αρχιστράτηγος
του νησιού, ναι ή όχι; Τα σχέδια τι λέγανε;
Πότε ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς ήταν
υποχρεωμένος να αναμένει εντολές από
ΑΕΔ; Σε κάθε περίπτωση; Αν είχε ένα επει-
σόδιο στην Κύπρο, έπρεπε να πάρει εντολές
από το ΑΕΔ; Ή τα σχέδια προέβλεπαν «Εν-
τολές από το ΑΕΔ παίρνετε μόνον, κύριε Γε-
ωργίτση, όταν η Ελλάδα εμπλακεί, όταν
στείλουμε ενισχύσεις. Εάν δεν στείλουμε
και πολεμάτε με τις δικές σας δυνάμεις,
είσθε υπεύθυνος εσείς»; Τι από τα δύο συμ-
βαίνει;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, όπως ανέφερα
και προηγουμένως, οι Οδηγίες Επιχειρή-
σεων Κύπρου τις οποίες δεν ενθυμούμαι –
μπορείτε να τις κοιτάξετε– πρέπει να
αναγράφουν μέσα υπό ποίας προϋποθέσεις
άρχονται οι επιχειρήσεις στην Κύπρο. Με
βάση αυτές τις Οδηγίες Επιχειρήσεων Κύ-
πρου, που εκδίδει το ΑΕΔ ως συντονιστικό
κλιμάκιο, η Εθνοφρουρά έχει καταστρώσει
τα σχέδιά της, τα οποία σχέδια έχουν μέσα
τις προϋποθέσεις, στην πρώτη, στη δεύτερη
πα ράγραφο, υπο ποίες προϋποθέσεις εφαρ -
μόζονται τα σχέδια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Δεν μου απαντάτε, κύριε μάρτυς. Σας λέω
το εξής: Οι επιχειρήσεις στην Κύπρο οποι-
ασδήποτε μορφής, χωρίς καμία ανάμειξη
στρατιωτική της Ελλάδος, τις αποφάσεις,
τα σχέδια, τις ενέργειες, ποιος είχε την ευ-
θύνη να τις πάρει;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Διοικητής της Εθνοφρουράς. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Επομένως χρειάζονταν ο Γεωργίτσης εντο-

λές από τον ΑΕΔ, όταν γίνονταν επιχειρή-
σεις στην Κύπρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, η εντύπωση η
οποία μου δημιουργήθηκε εμένα, είναι ότι
ο κύριος Γεωργίτσης δεν εγνώριζε ίσως την
αποστολή, την οποία είχε ως Διοικητής της
Εθνοφρουράς. Διότι ο κύριος Γεωργίτσιης
για την παραμικρότερη λεπτομέρεια έ -
παιρνε αυτός ή επιτελείς του στο τηλέφωνο
–δεν τις έπαιρνα εγώ όλες τις αναφορές του
κυρίου Γεωργίτση– και ερωτούσε «Και
τώρα τι να κάνω;»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Αρκετά, αρκεί η απάντηση.

ΜΑΡΤΥΣ: … Ενώ, αν μου επιτρέπετε να
συμπληρώσω, ο κύριος Γεωργίτσης ήτο
διοι κητής μιας δυνάμεως μεγαλυτέρας
σώμα τος στρατού. Μπορούμε να την προ-
σομοιάσουμε με μια μικρή στρατιά, διότι
έχει μέσα τα στοιχεία στρατού, ναυτικού
και αεροπορίας. Είχε οδηγίες επιχειρήσεων,
είχε σχέδια, με βάση τα οποία έπρεπε να
ενεργήσει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Αρκεί, κύριε μάρτυς. Ο κύριος Κάππος έχει
το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Κύριε Πολίτη,
είπαμε ότι υπήρχε ένα επιτελείο στο Αρχη-
γείο Στρατού που ασχολιόταν με την
Κύπρο, και κατά κάποιο τρόπο κατηύθυνε
τις επιχειρήσεις για το πραξικόπημα στο
Αρχηγείο Στρατού. Έτσι δεν είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, στο Αρχηγείο Στρα-
τού. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Κατ’ αρχήν
αυτό έπρεπε να το ήξερε ο κύριος Γαλατσά-
νος και να ήταν επικεφαλής κατά κάποιο
τρόπο. Ναι ή όχι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μπορώ να πω ότι το κατηύ-
θυνε ο κύριος Γαλατσάνος. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Ότι το ήξερε
πάντως οπωσδήποτε.

ΜΑΡΤΥΣ: Ότι ο κύριος Γαλατσάνος έ -
πρεπε να ξέρει ότι υπάρχει ένα ειδικό επιτε-
λείο, είναι αναντίρρητο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Καλά, πώς μπο-
ρεί στο Αρχηγείο Στρατού να υπάρχει τέ-
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τοιο επιτελείο, όταν στην Κύπρο υπάρχουν
και ναυτικές δυνάμεις και ορισμένοι αξιω-
ματικοί της Αεροπορίας, οι οποίοι υποτίθε-
ται ότι σε μία περίπτωση κινδύνου και
λοιπά θα κατευθύνουν τυχόν ενισχύσεις αε-
ροπορικές από την Ελλάδα; Πώς αυτό ήταν
στο Αρχηγείο Στρατού;

ΜΑΡΤΥΣ: Για αυτό, κύριε βουλευτά, δεν
είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Εγώ εκείνο
το οποίο γνωρίζω, είναι ότι στο Αρχηγείο
Στρατού υπήρχε ένα επιτελείο από μικρούς
αξιωματικούς. Τώρα πώς αυτό ίσχυε; Αυτός
ο οποίος απεφάσισε να γίνει το επιτελείο,
έδωσε εντολές και είναι υπεύθυνος. Ήταν
αυτός ο Ιωαννίδης, ήταν ο κύριος Γαλατσά-
νος; Δεν γνωρίζω να σας απαντήσω. Μιλάω
επί ενός γεγονότος, ότι υπήρχε ένα επιτε-
λείο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Εσείς πήγατε
σαν στρατιωτικός σύμβουλος στην Γενεύη,
έτσι δεν είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Δύο φορές, κύριε βουλευτά. Την
πρώτη φορά 25 με 30 του μηνός και τη δεύ-
τερη 8 με 14 Αυγούστου. Πήγα ως εκπρό-
σωπος του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και
στρατιωτικός εμπειρογνώμων. Με έστειλε
ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, κύριος Αβέ-
ρωφ, και είχα ως βοηθό μου τον τότε αντι-
συνταγματάρχη κύριο Μπίτο, ο οποίος
τώρα είναι στρατηγός εν αποστρατεία.
Ήρθε εδώ και σας κατέθεσε. Και τον κύριο
Μπίτο τον έδωσαν ειδικώς ως βοηθό μου,
διότι ο κύριος Μπίτος έχοντας υπηρετήσει
στην Κύπρο επί ορισμένα χρόνια και ων επι-
τελής της Διευθύνσεως Κύπρου, ΔΙΚ/ΑΕΔ,
εγνώριζε όλες τις λεπτομέρειες που αφο-
ρούν την Κύπρο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Τον Αρχιεπί-
σκοπο Μακάριο τον γνωρίσατε καθόλου;

ΜΑΡΤΥΣ: Ποτέ. Από τις φωτογραφίες και
από τον κινηματογράφο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Είχατε μαζί σας
και τον κύριο Μπίτο, γνώριζε τα Κυπριακά,
πήρατε μέρος και στη σύσκεψη της 13ης
Ιούλη, έτσι δεν είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Η εκτίμησή σας

ποια είναι; Πώς εκτιμάτε εσείς το γεγονός
ότι ο Μακάριος έλεγε να μειωθεί η θητεία
στο μισό και να φύγουν οι μισοί Έλληνες
αξιωματικοί; Πώς μπορούσε να αντιμετω-
πιστεί το θέμα της εξασφάλισης της άμυ-
νας της Κύπρου;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτά, όπως σας είπα προηγου-
μένως, κύριε βουλευτά, τα γεγονότα είναι
προ της αναλήψεως των καθηκόντων μου
ως διευθυντού της 3ης ΜΕΟ. Αλλά επειδή
εργαζόμουνα μέσα στην 3η ΜΕΟ, είναι φυ-
σικό να μάθαινα ορισμένα πράγματα που
γινόντουσαν. Αλλά μετά, όταν ανέλαβα δι-
ευθυντής της 3ης ΜΕΟ, όφειλα να ενημε-
ρωθώ επί των προγενεστέρων γεγονότων.
Όπως λέγω και στην έκθεσή μου εδώ πέρα,
τρία ήταν τα βασικά γεγονότα, τα οποία
κατά τη γνώμη μου οδήγησαν στο πραξικό-
πημα. Τρία ήταν τα γεγονότα, που ήλθε σε
βασική διάσταση ο Αρχιεπίσκοπος με τον
Διοικητή της Εθνοφρουράς και με τον ΑΕΔ.
Και δια του ΑΕΔ με τον Ιωαννίδη. Το πρώτο
ήταν των Εφέδρων αξιωματικών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Το ξέρουμε.
ΜΑΡΤΥΣ: Το δεύτερο ήταν της μείωσης

των ελλήνων αξιωματικών, οι οποίοι ήταν
στην Εθνοφρουρά, στον αριθμό 100. Και το
τρίτο γεγονός ήταν η μείωση, η μεγάλη μεί-
ωση, που είχε αποφασίσει ο Αρχιεπίσκοπος
στην Εθνοφρουρά. Αν ενθυμούμαι καλώς,
η Εθνοφρουρά είχε περίπου 10 χιλιάδες αν-
θρώπους. Και από μία εκτίμηση που είχε
κάνει η 1η ΜΕΟ του ΑΕΔ, εάν υλοποιείτο η
απόφαση του Αρχιεπισκόπου, θα εμειούτο
η δύναμή της περίπου κατά το ήμισυ, δη-
λαδή στις 4.500 με 5.000.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Γνωστό.
ΜΑΡΤΥΣ: Είχε ορίσει και ημερομηνία ο

Μακάριος, που έπρεπε να υλοποιηθούν
αυτές οι αποφάσεις του. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Είναι γνωστά
αυτά. Το ζήτημα που θέτω είναι, εάν εσείς
έχετε σχηματίσει τη γνώμη πώς θα αντιμε-
τωπιζόταν στην περίπτωση αυτή το ζήτημα
της άμυνας της Κύπρου. Και πώς εσείς μετά
μείνατε ακόμη υπεύθυνος για το Κυπριακό;
Δεν είσαστε στην ΔΙΚ, αν δεν κάνω λάθος,
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αλλά εν πάση περιπτώσει ασχοληθήκατε με
το Κυπριακό μέχρι και το 1975. Έτσι δεν
είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Μετά πλέον δεν υπήρχε Κυ-
πριακό. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Εν πάση περι-
πτώσει, δεν έχετε διαμορφώσει γνώμη γύ -
ρω από το θέμα της άμυνας της Κύπρου,
εάν γινόντουσαν αυτές οι αλλαγές;

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ, όταν αυτά τα πράγματα τα
επληροφορήθην και ενημερώθην ως στρα-
τιωτικός, πιστεύω ότι η μείωση αυτή θα
ήταν, κατά τη γνώμη μου, μοιραία για την
άμυνα της Κύπρου. Δηλαδή αν γινόταν η
μείωση των ελλήνων αξιωματικών σε 100
και γινόταν και η μείωση της Εθνοφρουράς
από 10.000 σε 5.000, θα ήτο μοιραία για την
άμυνα της Κύπρου. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Μάλιστα. Τώρα
πείτε μου τα εξής: Είπατε ότι παραβρεθή-
κατε σε μία σύσκεψη που έγινε το βράδυ
της 19ης –πρέπει να έγινε πριν από τις
11.00΄ η ώρα– και ήταν ο Σίσκο και ο
Τάσκα. Έτσι δεν είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Και ήσασταν

διερμηνέας.
ΜΑΡΤΥΣ: Εκλήθην από τον κύριο Αρχηγό

ως διερμηνεύς απλός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Πώς βρέθηκε

εκεί ο Σίσκο; Τυχαία; Είχε πάει στην Άγκυρα
και ήλθε και εδώ; Δηλαδή έγινε το πραξικό-
πημα. Μετά βλέπουμε στις 19 να έρχεται ο
Σίσκο εδώ. Μάλλον θα είχε έλθει από τις 18
του μηνός. Δηλαδή πήγε στην Τουρκία, γύ-
ρισε και λοιπά. Ήταν τυχαίο αυτό; Πώς βρι-
σκόταν εδώ ο Σίσκο;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν νομίζω ότι ο Σίσκο θα είχε
έλθει στην Ελλάδα τυχαία. Ένας υπουργός
Εξωτερικών δεν βρίσκεται σε μία ξένη χώρα
τυχαία. Η λογική λέγει, κύριε βουλευτά, ότι
κάποιος τον έστειλε. Και ο Σίσκο, όπως
γνωρίζετε και σεις, και εγνώριζα και εγώ,
πηγαινοερχότανε στην Άγκυρα. Πόσες φο -
ρές πήγε στην Άγκυρα και πόσες στην
Αθήνα δεν ξέρω, διότι δεν παρακολουθούσα
τις κινήσεις του Σίσκο. Εγώ ξέρω μόνο το

βράδυ αυτό, που εκλήθην ως διερμηνεύς,
και σας ανέφερα προηγουμένως τι συνεζη-
τήθησαν και τι εντυπώσεις εσχημάτισα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Μήπως ξέρετε
τυχόν –βέβαια μπορεί να το βρούμε και από
τις εφημερίδες αυτό– αλλά μήπως τυχόν
ξέρετε, ο Σίσκο μέχρι πότε έμεινε στην
Αθήνα;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω, κύριε βουλευτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Τώρα, το πρωί

λέτε ότι έγινε Ανώτατο Στρατιωτικό Συμ-
βούλιο και ήσασταν και σεις παρών, στις
8.00΄ η ώρα.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Εδώ υπάρχουν

καταθέσεις και του Αραπάκη και του Πα-
πανικολάου, ότι αυτοί ήταν σε σύσκεψη …

ΜΑΡΤΥΣ: Καταθέσεις ποίων είπατε, κύριε
βουλευτά; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Αραπάκη και
του Παπανικολάου. Λένε, λοιπόν, «Ενωρίς
τις πρωϊνές ώρες της 20/7/74, ότε επληρο-
φορήθημεν την έναρξη της εισβολής των
Τούρκων εις την Κύπρον, συνεκεντρώθημεν
εις γραφείον κυρίου ΑΕΔ οι Αρχηγοί Κλά-
δων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο
πρωθυ πουργός, αρμόδιοι υπουργοί και επι -
τελείς, ο υποστράτηγος Χανιώτης, ο τα-
ξίαρχος Ιωαννίδης και λοιπά. Εν ώ χρόνω
εγένετο η έκθεσις της καταστάσεως, περί
την 7.30΄ πρωϊνή, προσήλθε ο υφυπουργός
Εξωτερικών Η.Π.Α. κύριος Σίσκο μετά του
Πρέσβεως κυρίου Τάσκα». Εσείς μάθατε
δηλαδή στις 8.00΄ η ώρα που πήγατε στην
σύσκεψη, αν προηγούμενα πήγε ο Σίσκο με
τον Τάσκα;

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 7.30΄ ποιας ημερομηνίας; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Στις 20.
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Στις 20 του μηνός άρχισε η

απόβαση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Σύμφωνοι, μετά

την απόβαση, στις 7.30΄ πήγαν ο Σίσκο, ο
Τάσκα μαζί με Γκιζίκη, Ανδρουτσόπουλο,
Μπονάνο, που είχαν μαζευτεί. Ο Σίσκο και
ο Τάσκα πήγαν εκεί στις 7.30΄.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε βουλευτά, δεν το
γνωρίζω.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τον διερμη-
νέα ποιος τον έκανε τότε;

ΜΑΡΤΥΣ: Κατ’ αρχήν, όπως ανέφερα προ-
ηγουμένως, τον διερμηνέα τον έκανε ο
στρατηγός κύριος Χανιώτης, ο οποίος όταν
κληθεί εδώ θα σας πει λεπτομέρειες. Εγώ
εκλήθην μόνον μία φορά, το βράδυ στις 19
του μηνός, γιατί απουσίαζε ο κύριος Χανιώ-
της. Δεν εκαλούμην εγώ ως διερμηνέας στις
συσκέψεις αυτές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Εσείς δεν μά-
θατε –εδώ το βεβαιώνει και ο Αραπάκης
και ο Παπανικολάου– ότι ο Ιωαννίδης, πα-
ρουσία του Τάσκα, είπε ότι «Μας εξαπατή-
σατε, θα πάμε σε γενική επιστράτευση και
πόλεμο»;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό πότε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Περί τις 7.30΄

με 8.00΄.
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ήμουν εγώ εκεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Εάν μάθατε εκ

των υστέρων, διότι το βεβαιώνουν δύο, και
ο Αραπάκης και ο Παπανικολάου.

ΜΑΡΤΥΣ: Εάν το βεβαιώνουν αυτοί που
ήταν παρόντες … 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Μετά έγινε το
συμβούλιο που λέτε και λοιπά. Έχετε υπ’
όψιν σας ότι στις 19 το πρωί φύγανε δύο
υποβρύχια;

ΜΑΡΤΥΣ: Συγκεκριμένα, κύριε βουλευτά,
δεν θυμάμαι ποια ημερομηνία ήταν τα υπο-
βρύχια. Γενικό είναι ότι δύο υποβρύχια βρι-
σκόντουσαν μεταξύ Ρόδου και Κύπρου εν
αναμονή εντολών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Το ερώτημά
μου είναι το εξής: Στις 21/7 –δεν θυμάμαι
την ώρα– ενώ γίνονταν οι επιχειρήσεις στην
Κύπρο, πήραν σήμα τα υποβρύχια να γυρί-
σουν πίσω, ενώ έπλεαν προς Κύπρο. Ποια
είναι η εκτίμησή σας, πώς πάρθηκε αυτή η
απόφαση; Εσείς ήσασταν 3η ΜΕΟ, πρέπει
να είχατε κάποιες πληροφορίες. Τι ανάγ-
κασε τον Αραπάκη και τον Μπονάνο να
διατάξουν επιστροφή των υποβρυχίων;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, δεν ήταν εν
γνώσει μου ότι διετάχθησαν τα υποβρύχια
να επιστρέψουν. Ποιοι ήταν οι παράγοντες,

που ανάγκασαν τον κύριο Αραπάκη και τον
κύριο Μπονάνο να διατάξουν επιστροφή
των υποβρυχίων, δεν το γνωρίζω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Εκ των υστέρων
δεν έχετε καμία γνώμη; Γιατί κατά την δική
μου εκτίμηση προφανώς εδώ υπήρχαν πιέ-
σεις απ’ τους Αμερικανούς και λοιπά να μην
πάνε οι ελληνικές δυνάμεις. Και παρουσία
σας πρέπει να λέχθηκε αυτό, ότι οι Τούρκοι
–αν τυχόν γίνει παρέμβαση της Ελλάδας,
θα κηρύξουν πόλεμο– είπαν στον Σίσκο, και
επομένως θα γίνει γενικότερος πόλεμος με-
ταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ειπώθηκε και
μπροστά σας αυτό το βράδυ στις 19, έτσι
δεν είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, το είπα προηγουμένως.
Υπήρχε η γενική εντύπωση στο ΑΕΔ ότι εάν
η Ελλάς στείλει τις ενισχύσεις στην Κύπρο
–και αυτό ίσως να οδήγησε και τον Αρχηγό
Ενόπλων Δυνάμεων και την κυβέρνηση, τον
Ιωαννίδη, να μην στείλει τις ενισχύσεις– θα
κατέληγαν σε ένα πόλεμο μεταξύ Ελλάδος-
Τουρκίας. Και οι δυνάμεις αυτές που θα πή-
γαιναν στην Κύπρο, δεν θα μπορούσαν εν
συνεχεία να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο
με την Τουρκία. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Εσείς στην Γε-
νεύη, πότε πήγατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 25 του μηνός και έμεινα
μέχρι τις 30.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Εκεί, όπως έχει
κατατεθεί εδώ και είναι γνωστό, οι Τούρκοι
παραβίαζαν συνεχώς την εκεχειρία και
διαρκώς δυνάμωναν το προγεφύρωμα.
Ποια ήταν η αντίδραση της ελληνικής αν-
τιπροσωπείας;

ΜΑΡΤΥΣ: Όλη η ελληνική αντιπροσωπεία,
το πολιτικό μέρος, γιατί εμείς ήμαστε εμ-
πειρογνώμονες και απλώς και μόνο παίρ-
ναμε στο τηλέφωνο από τη Γενεύη το ΑΕΔ
για να πάρουμε ορισμένες πληροφορίες και
να τις δώσουμε στον κύριο Μαύρο, στον
Τζούνη και στον κύριο Μπίτσιο …

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Ωραία και ποιες
ήταν οι αντιδράσεις; Έκαναν διαμαρτυρίες,
διαβήματα;

ΜΑΡΤΥΣ: Συνεχώς. Όλες τις ημέρες αυτές
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δεν κοιμηθήκαμε ούτε μία ώρα. Επί 24ώρου
βάσεως βρισκόμαστε στις αίθουσες ή έξω
από τις αίθουσες και εργαζόμαστε. Γίνον-
ταν διαδοχικές συσκέψεις για να πιέσουμε
ούτως ώστε να σταματήσουν οι επιχειρή-
σεις στην Κύπρο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Εκεί που ήσα-
στε εσείς, είχατε πληροφορίες για τον «ΑΤ-
ΤΙΛΑ ΙΙ», ότι θα γίνει κύμα επιχειρήσεων για
την κατάληψη ενός ορισμένου τμήματος
της Κύπρου; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μεταξύ 25 και 30 λέτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Όχι, μετά. Ή -

σαστε ξανά στις 8 Αυγούστου.
ΜΑΡΤΥΣ: Στις 30 του μηνός γυρίσαμε στην

Αθήνα. Εν τω μεταξύ εξελίσσοντο οι παρα-
βιάσεις των Τούρκων και η διεύρυνση των
προγεφυρωμάτων και των αερογεφυρωμά-
των θέλοντας οι Τούρκοι να φέρουν τετελε-
σμένα γεγονότα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Σύμφωνοι. Για
δεύτερη φορά πότε πήγατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Πήγαμε από τις 8 έως στις 14
Αυγούστου. Τότε έγινε ο «ΑΤΤΙΛΑΣ ΙΙ». 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Πριν γίνει ο
«ΑΤΤΙΛΑΣ ΙΙ» είχατε πληροφορίες; Περιμέ-
νατε να γίνει επιχείρηση για κατάληψη ενός
συγκεκριμένου χώρου της Κύπρου; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι, αλλά πληροφο-
ρίες θα έρχονταν συνέχεια. Αφού οι δυνά-
μεις της Εθνοφρουράς ήταν σε επαφή και
παρακολουθούσαν τους Τούρκους, οι πλη-
ροφορίες θα έρχονταν στο ΑΕΔ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Η τελευταία και
πολύ σοβαρή ερώτηση. Εδώ υπάρχει ο αν-
τισυνταγματάρχης Τσουμής, οποίος βέ-
βαια δεν έχει καταθέσει ακόμα, αλλά λέει
στην έκθεσή του ότι ο Γλαύκος Κληρίδης
πήγε στο τακτικό συγκρότημα του ΓΕΕΦ,
στο Σταυροβούνι, και είπε ότι «Οι Τούρκοι
εις Γενεύην προέβαλον δύο λύσεις, μίαν πο-
λυπεριφερειακήν και ετέραν διζωνικήν, με
όριον την Γραμμήν “Γκιουνές”, ήτοι εκάστη
χειροτέρα της άλλης, και απεφασίσθη
όπως μη υπογραφεί συμφωνία, αλλά οι
Τούρκοι να καταλάβουν μόνοι των την
Γραμμήν “Γκιουνές”». Εν συνεχεία –λέγεται

στην έκθεση– ηρώτησε ποίον έδαφος κα-
τέλαβον. Πληροφορηθείς ότι κατελήφθη
πολύ περισσότερος χώρος της Γραμμής
“Γκιουνές”, για την οποία λέει ότι είχε απο-
φασισθεί όπως μη υπογραφεί συμφωνία,
αλλά οι Τούρκοι να το καταλάβουν μόνοι
τους και θα το κάναμε κατά κάποιον τρό-
πον δεκτόν, είπε ότι «Εγώ θα υπογράψω για
την Γραμμήν “Γκιουνές” και ας χαρακτηρι-
σθώ προδότης». Τι ξέρετε εσείς γύρω από
αυτό το ζήτημα;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτά έγιναν στην Κύπρο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Όταν ο Κληρί-

δης γύρισε στην Κύπρο, πήγε στο τακτικό
συγκρότημα του ΓΕΕΦ και είπε αυτά τα
πράγματα, ότι λέγανε για τη γραμμή
«Γκιουνές». Δεν δεχτήκαμε, λέει, αλλά
αποφασίσαμε –δεν λέει μόνος του– να κα-
ταλάβουν την Γραμμή «Γκιουνές» μόνοι
τους και από μας θα γινόταν αποδεκτό.
Αυτοί όμως προχώρησαν περισσότερο.
Επομένως, θα ήταν καλύτερο να είχαμε
υπογράψει στην Γραμμή «Γκιουνές».

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν έχω ιδέα από αυτά τα πράγ-
ματα, κύριε βουλευτά. Εγώ τον κύριο Κλη-
ρίδη τον γνώρισα μόνο την δευτέρα φορά
που πήγαμε, που είχε έρθει μαζί με τον
Ντενκτάς στη Γενεύη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Εσάς, εκεί
στους χάρτες, δεν σας ρώτησαν καθόλου
ποια ήταν η Γραμμή «Γκιουνές»;

ΜΑΡΤΥΣ: Όταν ήμαστε στη Γενεύη με
βάση τις πληροφορίες τις οποίες παίρναμε,
συνέχεια τραβούσαμε γραμμές στον χάρτη.
Δηλαδή όπως οι Τούρκοι προσπαθούσαν
συνέχεια να διευρύνουν τα προγεφυρώ-
ματα, με τις πληροφορίες που μας έδιναν
από την Αθήνα, ενημερώναμε τον χάρτη για
να ενημερώσουμε στη συνέχεια τον κύριο
Μαύρο, τον κύριο Μπίτσιο και τον κύριο
Τζούνη. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Επομένως την
Γραμμή «Γκιουνές» την ξέρατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν την θυμάμαι την Γραμμή
«Γκιουνές». Αναφέρεστε συγκεκριμένα σε
μια ορισμένη Γραμμή «Γκιουνές». Δεν θυ-
μάμαι να υπήρχε τέτοια Γραμμή «Γκιουνές».
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Εν πάση περι-
πτώσει, θα έρθει και ο κύριος Τσουμής και
θα τα εξετάσουμε.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Μία τελευταία

επιμέρους ερώτηση θα σας κάνω, αν έχετε
γνώμη. Έχει κατατεθεί εδώ από τον Γεωρ-
γίτση ότι «Ήταν σφάλμα το ότι αποφασί-
σθηκε η εκεχειρία σήμερα», δηλαδή πρέπει
να αποφασίσθηκε στις 21 του μήνα, αν δεν
κάνω λάθος. Και είπε ότι μετά από 12 ώρες
–κάτι τέτοιο– θα γίνει η κατάπαυση του
πυρός. Δεν ξέρω, αν σας έδωσα να το κα-
ταλάβετε.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, επαναλάβατέ το για να το
καταλάβω. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Ο Γεωργίτσης
λέει ότι έπρεπε τη στιγμή, που απεφάσισαν
εκεχειρία, αμέσως να στείλουν σήματα και
να πουν «Καταπαύεται το πυρ» και λοιπά.
Αυτό, λέει, έπρεπε να γίνει στις 4.00΄ η ώρα.

ΜΑΡΤΥΣ: Σε ποια ημερομηνία αναφέρεται
ο κύριος Γεωργίτσης;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Αναφέρεται
στην εκεχειρία που έγινε, την πρώτη, στις
4.00΄ η ώρα στις 22 του μήνα. Και λέει ότι
δεν έπρεπε να γίνει έτσι, δηλαδή να αφήσει
ένα περιθώριο 12 ή 24 ωρών –αν δεν κάνω
λάθος– για την εκεχειρία, αλλά έπρεπε
αμέσως να πουν ότι «Από αυτή τη στιγμή
καταπαύει το πυρ» και να δώσουν σήματα
να υπογραφούν οι σχετικές συμφωνίες και
λοιπά. Και λέει ότι το διάστημα αυτό που
δώσαμε στους Τούρκους, στις 24 ώρες πα-
ραδείγματος χάριν, μέχρι να καταπαύσει το
πυρ τους, δόθηκε η δυνατότητα να βγάλουν
άρματα και λοιπά, στρατό και τέτοια. Σεις
τι γνώμη έχετε; Φθάσατε αντιστράτηγος
και φαντάζομαι ότι έχετε πείρα. Όταν γίνε-
ται κατάπαυση του πυρός, δίνεται κάποια
παράταση και λέτε μετά από δώδεκα ή 24
ώρες ή άμεση;

ΜΑΡΤΥΣ: Όπως έχει συμφωνηθεί, κύριε
βουλευτά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Ναι, αλλά η
γνώμη σας ποια είναι τώρα;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω. Τι να σας πω;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Αυτό ήταν αί-
τημα προφανώς των Τούρκων.

ΜΑΡΤΥΣ: Μπορεί. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Οι Τούρκοι πο-

νηρά έλεγαν «Θα τους πούμε “Ναι” αλλά
θα γίνει μετά από 24 ώρες. Να έχουμε έτοι-
μες τις δυνάμεις».

ΜΑΡΤΥΣ: Μπορεί, κύριε βουλευτά, αλλά
δεν μπορώ να σας απαντήσω, διότι δεν εν-
θυμούμαι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Δεν ενθυμείστε.
Με συγχωρείτε αλλά ξέχασα μία ερώτηση.
Σεις πληροφορηθήκατε καθόλου –επανέρ-
χομαι λίγο πιο πριν– τίποτα ότι αυτή η κί-
νηση της τουρκικής αρμάδας ήταν άσκηση
του ΝΑΤΟ και λοιπά, η οποία έχει εγκριθεί;
Ακούσατε τίποτε, μάθατε τίποτα; Πριν δη-
λαδή στις 19, όταν ξεκίνησαν, λέγεται ότι
όταν το ΓΕΕΦ ρωτούσε στην Αθήνα, πάρ-
θηκε κάποιο σήμα από εκεί ότι ήταν ά -
σκηση εγκεκριμένη από το ΝΑΤΟ και
επομένως δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για
την Κύπρο.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω αν στον κύριο Γεωργί-
τση έδωσε κανείς καμία τέτοια πληροφο-
ρία. Πάντως εγώ δεν είπα στον κύριο
Γεωργίτση ποτέ …

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Τελείωσα, κύριε
Πρόεδρε. Καθυστέρησα πολύ λίγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο
κύριος Βασιλειάδης παρεκάλεσε, επειδή
έχει μία ειλημμένη υποχρέωση, να προηγη-
θεί. Ο κύριος Βασιλειάδης έχει τον λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Στρατηγέ, τα ε -
ρωτήματά μου θα έχουν σχέση με την απο-
στολή των υποβρυχίων και των μαχητικών
αεροσκαφών στην Κύπρο. Το πρώτο μου
ερώτημα: οι Οδηγίες Επιχειρήσεων για την
Κύπρο προέβλεπαν μήπως υποχρέωση αυ-
τόματο αποστολής των υποβρυχίων και
των αεροσκαφών από τα Γενικά Επιτελεία
Ναυτικού και Αεροπορίας ή απαιτείτο για
την εφαρμογή των σχεδίων αμύνης της Κύ-
πρου έκδοση κάποιας αποφάσεως, κά-
ποιας εντολής του ΑΕΔ;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, επειδή συμπί-
πτει να είσαστε και Ναύαρχος και συνάδελ-
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φος, οι Οδηγίες Επιχειρήσεων, τις οποίες
δεν ενθυμούμαι, αλλά μπορείτε να τις ζη-
τήσετε και να τις δείτε και να ενημερωθείτε,
θα πρέπει να καθορίζουν. Αλλά δεν μπορώ
αυτή τη στιγμή να πω αν αυτομάτως τα
υποβρύχια θα επήγαιναν ή κατόπιν διατα-
γής. Όταν, όμως, πάρετε τις Οδηγίες Επι-
χειρήσεων, θα υπάρχει κάποια παράγραφος
που να λέει, υπό ποίας προϋποθέσεις εμ-
πλέκονται οι ενισχύσεις. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Μάλιστα. Εξε-
δόθη ποτέ από το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνά-
μεων καμία εντολή οποιασδήποτε μορφής
προς τα Γενικά Επιτελεία για την υλοποίηση
αυτών των δύο αποφάσεων: «Αποπλεύσατε
υποβρύχια, πηγαίνετε αεροπλάνα για επι-
χειρήσεις στην Κύπρο»; Εξεδόθησαν ποτέ;

ΜΑΡΤΥΣ: Από ό,τι ενθυμούμαι εγώ, δεν
εξεδόθησαν από το ΑΕΔ. Τώρα, εάν δόθηκε
διαταγή προσωπικώς, όπως σας είπα προη -
γουμένως, από τον κύριο Αρχηγό Ενόπλων
Δυνάμεων στον κύριο Αρχηγό Ναυτικού
και αυτός με τη σειρά του τις υλοποίησε τις
διαταγές, αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνω-
ρίζω. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Τώρα, ανεξαρτή-
τως του τι έγινε και του τι θα έπρεπε να γίνει
από το Επιτελείο του ΑΕΔ εν όψει, λοιπόν,
των πληροφοριών, οι οποίες ερχόντουσαν
από όλο τον κόσμο στο ΑΕΔ, υπήρχε μήπως
κάποια εισήγηση, κάποια εξέταση, κάποια
εκτίμηση καταστάσεως των αρμοδίων
υπηρε σιών ΜΕΟ ή κλάδων του ΑΕΔ, προ-
κειμένου να εισηγηθούν στον Αρχηγό την ε -
φαρμογή αυτών των προβλέψεων των
πολεμικών σχεδίων; Δηλαδή «Τα πράγματα
πάνε άσχημα στην Κύπρο, μήπως είναι η
ώρα να αρχίσουμε να κάνουμε deployment
δυνάμεων προς την περιοχή, ώστε όταν
αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε αε-
ροπλάνα ή υποβρύχια, να είμαστε σε κα-
τάλληλο εγκαίρως θέση;» Έγιναν τέτοια
πράγματα στο ΑΕΔ;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό –λέτε– κατά τη διάρκεια
των επιχειρήσεων, ή προ;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Προ. Μια μέρα
πριν, στις 19 του μηνός το πρωί. 

ΜΑΡΤΥΣ: Αφού τα υποβρύχια είχαν πάει
μεταξύ Ρόδου και Κύπρου, θα πρέπει να
είχε ληφθεί απόφαση για να πάνε εκεί. Ό -
πως ξέρετε, τα υποβρύχια δεν κινούνται
χωρίς διαταγή. Επομένως έγιναν εισηγή-
σεις. Τώρα: Έγιναν εισηγήσεις από μας;
Ναι, έγιναν εισηγήσεις. Διότι, εφόσον οι
Οδηγίες Επιχειρήσεων προέβλεπαν την
επέμβαση των ενισχύσεων, οι εισηγήσεις
ήταν να κινηθούν οι ενισχύσεις, να βρεθούν
σε κάποια θέση αναμονής, για να μπορέ-
σουν να εμπλακούν. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Επομένως, απ’
ό,τι θυμάστε, υπάρχουν εισηγήσεις και α -
ποφάσεις μέσα στο ΑΕΔ προς τα Επιτελεία
για να εφαρμόσουν αυτές τις κινήσεις.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Και κινήθηκαν τα
υποβρύχια, και τα αεροπλάνα πήγαν στην
Κρήτη. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Υπάρχουν γρα-
πτές εντολές ή προφορικές;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Θα έπρεπε να

είναι γραπτές;
ΜΑΡΤΥΣ: Κανονικά οι κινήσεις, όπως ξέ-

ρετε, των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να
γίνουν προφορικώς, αλλά πάντοτε επιβε-
βαιώνονται, ή με ένα σήμα, όπως λέμε, ή με
μία γραπτή διαταγή. Επομένως πρέπει να
υπάρχουν γραπτές τέτοιες διαταγές. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Υπάρχουν γρα-
πτές ή δεν υπάρχουν; Παραδείγματος χά -
ριν, αν ψάξουμε στο Αρχηγείο Ενόπλων
Δυνάμεων, θα βρούμε σήμα προς το Γενικό
Επιτελείο Ναυτικού «Αποπλεύσατε με υπο-
βρύχια στην τάδε περιοχή εις εφαρμογήν
Οδηγιών Επιχειρήσεων Κύπρου υπ’ αριθ-
μόν τάδε»; Θα βρούμε κάτι ανάλογο τέτοιο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αν οι διαταγές εδόθησαν από τον
κύριο Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων στους
επιτελείς της ΜΕΟ να φτιάξουν μία διαταγή
και να την στείλουν, πρέπει να υπάρχουν
στα αρχεία του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνά-
μεων, κύριε βουλευτά. Αν η διαταγή εδόθη
προφορικώς στον κύριο Αραπάκη από τον
κύριο Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων, τότε στο
Αρχηγείο Ναυτικού θα πρέπει να υπάρχει
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στους φακέλους επιχειρήσεων η έκδοση
διαταγής προς τα υποβρύχια. Πάντως, ό -
πως γνωρίζετε, για να κινηθούν τα υποβρύ-
χια πρέπει να έχουν πάρει ένα σήμα. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Δεν σας ρωτώ για
το σήμα, που θα πάρουν τα υποβρύχια.
Αυτό εκδίδεται από το Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού, υπάρχει και το έχουμε δει.
Εκείνο που σας ρωτώ είναι: Η εντολή του
Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων προς το Γε-
νικό Επιτελείο Ναυτικού για την κίνηση των
υποβρυχίων. Επειδή δε η αρμόδια ΜΕΟ, η
οποία θα εξέδιδε αυτό το σήμα, ήταν η δικιά
σας, σας ρωτώ αν εξεδόθη ή δεν εξεδόθη
τέτοιο σήμα. Διότι μπορεί να ήταν μια προ-
φορική εντολή. Εγώ σας ερωτώ: εξεδόθη
τέτοιο σήμα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι, κύριε βουλευτά. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Δεν θα έπρεπε να

θυμάσθε, Στρατηγέ, για ένα τόσο σοβαρό
θέμα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, δεν μπορώ να
θυμάμαι όλες τις λεπτομέρειες. Σέβομαι
την άποψή σας ότι όλα τα θέματα είναι σο-
βαρά, αλλά δεν το ενθυμούμαι. Σας ανα-
φέρω ότι, εφόσον εξεδόθη είτε σήμα είτε
διαταγή, πρέπει να υπάρχουν στους αντί-
στοιχους φακέλους στο ΑΕΔ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Η απορία μου
είναι ότι, αν είχε εκδοθεί μια εντολή, η ο -
ποία δεν ετηρείτο, εν συνεχεία θα έπρεπε
κάποιος να έχει την ευθύνη της παρακο-
λουθήσεως αυτής της εντολής. Και εδώ
βρισκόμαστε στο κενό: Εξεδόθη ή δεν εξε-
δόθη εντολή γραπτή; Ποιες υπηρεσίες στο
ΑΕΔ όφειλαν να παρακολουθούν την εκτέ-
λεση της εντολής; Ποιος έπρεπε στο ΑΕΔ
εξ ιδίας πρωτοβουλίας να εισηγηθεί την
εφαρμογή των άρθρων αυτών των επιχειρή-
σεων, που προέβλεπαν αυτές τις κινήσεις;
Και αν δεν έγιναν αυτά τα πράγματα, ποιες
σκέψεις επικράτησαν, ώστε να μη γίνουν
αυτές οι κινήσεις προς τα κάτω; Και τελι-
κώς, σαν αρμοδία Επιτελική Διεύθυνση η
άποψή σας ποια ήταν; Έπρεπε να γίνουν
εκείνη τη στιγμή; Έπρεπε να κινηθούν τα
υποβρύχια και τα αεροπλάνα προς την

Κύπρο, ή δεν έπρεπε; Ή είχατε άλλες εκτι-
μήσεις, φόβους, ανησυχίες; Όλα αυτά τα
πράγματα, δεν μας τα τοποθετείτε λιγάκι;
Πραγματικά, όμως, γεγονότα. Όχι, αν γινό-
ταν αυτό, θα γινόταν εκείνο και λοιπά. Είναι
θεωρητική αυτή η εξέταση. Προσπαθήστε,
αν βεβαίως θυμόσαστε, να μας πείτε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, όπως είπα προ-
ηγουμένως η εφαρμογή των Οδηγιών Επι-
χειρήσεων ήταν να πάνε ενισχύσεις στην
Κύπρο. Εμείς, ως επιτελείς, εισηγούμεθα
την αποστολή των ενισχύσεων στον Αρ-
χηγό των Ενόπλων Δυνάμεων. Επομένως,
οι ενισχύσεις αυτές έπρεπε να είχαν πάει.
Γιατί, όταν λέμε σε μία δύναμη, η οποία μά-
χεται, ότι θα της στείλουμε ενισχύσεις, πρέ-
πει να πάνε οι ενισχύσεις, γιατί βασίζει και
αυτή τις επιχειρήσεις της στις ενισχύσεις
αυτές τις οποίες θα δεχθεί. Επομένως, οι ει-
σηγήσεις μας, να πάνε τα υποβρύχια, έγι-
ναν. Με ερωτήσατε προηγουμένως, αν
βγήκε γραπτή διαταγή. Σας είπα ότι δεν εν-
θυμούμαι. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Πάντως κανο-
νικά, εφόσον είχατε την αρμοδιότητα, σεις
έπρεπε να ξεκινήσετε με ένα σήμα στο χέρι
και να προχωρείτε προς την ιεραρχία, να
μαζέψετε υπογραφές, σήμα που να λέει
«Εφαρμόσατε το σχέδιο τάδε». Έγινε ή δεν
έγινε αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα, κύριε βουλευτά. Δεν
ενθυμούμαι, αν βγήκε τέτοιο σήμα. Στους
αρμοδίους φακέλους του ΑΕΔ πρέπει να
υπάρχει αυτό το σήμα. Αν σας πω «Ναι»,
μπορεί να μην έχει βγει, αν σας πω «Όχι»,
μπορεί να έχει βγει. Σας είπα και προηγου-
μένως ότι και προφορική διαταγή, κατά τη
στρατιωτική δεοντολογία και μάλιστα για
επιχειρήσεις σοβαρές μονάδων οι οποίες θα
εμπλακούν, υλοποιείται εν συνεχεία με κά-
ποιο σήμα. Τώρα, αν το έφτιαξα εγώ, ή το
έφτιαξε κάποιος επιτελής, κατά τη δική μου
απουσία και το πήγε στον κύριο Αρχηγό και
το υπέγραψε και το έστειλε εν συνεχεία κά-
ποιος επιτελής, ενώ εγώ μπορεί να μην
είμαι εκεί και να είχα πάει σε κάποια άλλη
αποστολή του ΑΕΔ, δεν ενθυμούμαι να
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πήγα εγώ τέτοιο σήμα στον κύριο Αρχηγό,
για να το υπογράψει. Γιατί, όπως ξέρετε –
είστε ναύαρχος– δεν είναι υποχρεωτικό να
πάει ο διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου
στον Αρχηγό να υπογράψει ένα τέτοιο
χαρτί. Μπορεί να πάει και ο βοηθός. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Στρατηγέ, τι με-
γαλύτερη απόφαση είχε το Αρχηγείο Ενό-
πλων Δυνάμεων την ημέρα εκείνη από το να
αποφασίσει την επέμβαση εθνικών δυνά-
μεων στην Κύπρο; Πέστε μου μία μεγαλύ-
τερη από αυτή την οποία συζητούμε αυτή
τη στιγμή. 

ΜΑΡΤΥΣ: Συμφωνώ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Αυτό θα το άκου-

γαν από τους κλητήρες μέχρι τους θεούς
της Ελλάδος. Δεν είναι δυνατόν αυτό να
περνάει έτσι! 

ΜΑΡΤΥΣ: Συμφωνώ. Σας λέω ότι η έκδοση
διαταγής πρέπει να επιβεβαιωθεί με κάποιο
σήμα. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Δηλαδή, μπορεί
να έλθει αύριο ο κύριος Αραπάκης εδώ και
να μας πει «Δεν έστειλα τα υποβρύχια, γιατί
δεν πήρα σήμα από το ΑΕΔ»; Αυτό σας
ρωτώ τόση ώρα.  

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε βουλευτά. Δεν μπορεί
ο κύριος Αραπάκης να πει ότι δεν πήρε
σήμα. Ο κύριος Αραπάκης είχε και αυτός
τις Οδηγίες Επιχειρήσεων, οι οποίες προ-
έβλεπαν την αποστολή ενισχύσεων. Τώρα
ο μόνος ο οποίος ήταν αρμόδιος να αποφα-
σίσει την μη αποστολή υποβρυχίων, ήταν η
τότε κυβέρνηση –το γνωρίζετε, γιατί είστε
και Ναύαρχος– ή ο Αρχηγός Ενόπλων Δυ-
νάμεων. Δεν μπορώ να πω ότι ο κύριος
Αραπάκης ανέλαβε δική του πρωτοβουλία,
ενώ πήρε διαταγή από το ΑΕΔ, να μη στείλει
τα υποβρύχια. Δεν μπορώ να το πω ποτέ,
γιατί δεν το γνωρίζω. Εγώ απλώς και μόνο
αναφέρομαι στις διαδικασίες. Εφόσον
υπάρχουν Οδηγίες Επιχειρήσεων και λένε
να σταλούν τα υποβρύχια, η λογική λέει ότι
ο κύριος Αραπάκης θα πήγαινε στον κύριο
Αρχηγό προσωπικώς και θα έλεγε «Κύριε
αρχηγέ, πρέπει να στείλουμε τα υποβρύχια.
Να τα στείλω ή να μη τα στείλω»; Ο κύριος

Αρχηγός μπορεί να του είπε «Να μη τα στεί-
λεις». Αυτό, όμως, δεν το γνωρίζω εγώ.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Δηλαδή, δεν γνω-
ρίζετε να μας πείτε θετικά, ποιος τελικώς
απεφάσισε ο ΑΕΔ ή ο ΑΓΕΝ για το να πάνε
ή να μην πάνε τα υποβρύχια; Δεν το ξέρετε
αυτό. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ
να το καταθέσω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο
κύριος Περάκης έχει το λόγο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς, να πά -
με στη σύσκεψη στις 19 του μήνα.              

ΜΑΡΤΥΣ: Με τον Σίσκο εννοείτε; 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Ναι, με τον Σίσκο,

τον Τάσκα και λοιπά. Σεις κληθήκατε διερ-
μηνέας. Τώρα θεωρητικά θα μπορούσε κά-
ποιος που ξέρει πολύ καλά την αγγλική
γλώσσα, τα αμερικάνικα, ένας στρατιώτης
του γραφείου του κυρίου Μπονάνου να
κάνει αυτή τη δουλειά. 

ΜΑΡΤΥΣ: Με συγχωρείτε, να σας δια-
κόψω. Δεν εκαλούντο στρατιώτες. Επειδή
τα θέματα τα οποία συνεζητούντο ήταν
άκρως απόρρητα, εκαλούντο αξιωματικοί
οι οποίοι ήταν διαβαθμισμένοι. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Σας λέω ότι μιλώ θε-
ωρητικά. Ο διερμηνέας είναι να ξέρει τη
γλώσσα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Για αυτό πάντα επήγαινε… 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς, αφή-

στε με να ολοκληρώσω την ερώτησή μου.
Πέστε ότι ο κύριος Μπονάνος είχε του
αδελφού του το παιδί στρατιώτη στο γρα-
φείο του, που ήταν άνθρωπος απολύτου εμ-
πιστοσύνης –καταλαβαίνω αυτό το θέμα
της ασφαλείας- που ξέρει άριστα αγγλικά,
είχε σπουδάσει στην Αμερική. Μπορούσε
θεωρητικά να τον καλέσει. Έτσι δεν είναι;
Μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, να είναι
κάποιος άλλος. Ή για να μην μπλέξουμε, να
σας το πω αλλιώς: Σεις γνωρίζατε εγγλέ-
ζικα και κάλεσε έναν αντιστράτηγο για
διερμηνέα. Σεις με την ιδιότητά σας, σαν δι-
ευθυντής της 3ης ΜΕΟ, είχατε λόγο να πα-
ρίστασθε σε αυτή τη σύσκεψη ή όχι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Δεν θα σας καλού-
σαν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Η σύσκεψη αυτή δεν ήτο στρα-
τιωτικού χαρακτήρος, ήτο πολιτικού. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Εσείς, εν πάση περι-
πτώσει, παρέστητε ως διερμηνέας αποκλει-
στικά ή όχι, με την ιδιότητά σας; 

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα προηγουμένως ότι πή-
γαινε επί μονίμου βάσεως ο κύριος Χανιώ-
της. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Πείτε μου για αυτή τη
σύσκεψη, θέλω να επιμείνω για λίγο. Ποιος
κάλεσε τον κύριο Σίσκο να έλθει σε αυτή τη
σύσκεψη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το γνωρίζω, κύριε βουλευτά.
Εγώ όταν πήγα μέσα, ο κύριος Σίσκο ήταν
στο γραφείο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Ποια είναι η εκτίμησή
σας; Τον κάλεσε κάποιος ή ήλθε με δική του
πρωτοβουλία στο ΑΕΔ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το γνωρίζω. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Τι εκτιμάτε; 
ΜΑΡΤΥΣ: Σας λέω: Ο Σίσκο ήταν υφυ-

πουργός, ήταν στο γραφείο του κυρίου
ΑΕΔ. Ποιος τον κάλεσε, δεν ξέρω. Ούτε
μπορώ να εκτιμήσω. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Τώρα εκεί έδωσε κά-
ποιες εγγυήσεις, που καταθέσατε σήμερα.
Είπε ότι θα γίνει τούτο ή το άλλο, και λοιπά.
Αυτό που θα ήθελα από εσάς, στρατηγέ,
είναι με την ιδιότητά σας σαν ταξιάρχου
τότε, αφού βρεθήκατε σε αυτή την κου-
βέντα –με όποια ιδιότητα βρεθήκατε εσείς–
όταν φύγατε από τη σύσκεψη, πεισθήκατε
στις κουβέντες του κυρίου Σίσκο ή όχι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δε νομίζω ότι υπήρχε περιθώριο
να έχω επιφυλάξεις. Από αυτά που άκουσα,
σχημάτισα την εντύπωση ότι ο Σίσκο προ-
σπαθούσε να αποτρέψει μία απόβαση στην
Κύπρο και έναν πόλεμο με την Τουρκία. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Πείτε μου τι καταλά-
βατε απ’ αυτή την κουβέντα. Ήταν η απο-
τροπή της απόβασης στην Κύπρο ή η
α ποτροπή πολέμου Τουρκίας-Ελλάδας
στον ελλαδικό χώρο, στον Έβρο, δεν ξέρω
πού αλλού;  

ΜΑΡΤΥΣ: Από τα λεχθέντα στη σύσκεψη,

τα οποία είναι και γραμμένα εδώ –προηγου-
μένως τα διάβασα, θα τα ξαναδιαβάσω–
διεπίστωσα ότι ήταν και για αμφότερα:
«Ήλπιζαν ότι, ενδεχομένως, οι Τούρκοι δεν
θα αποφάσιζαν απόβαση και μάλλον ενδέ-
χεται να περιοριστούν σε επίδειξη ισχύος».  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Άρα αναφέρεσθε
στην Κύπρο, όχι στον πόλεμο με την Ελ-
λάδα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Και Κύπρο και Ελλάδα. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Έχει σημασία. Και

Κύπρο και Ελλάδα; Πού ήταν η κουβέντα;
Να προστατεύσουμε την Κύπρο ή την Ελ-
λάδα από πόλεμο; Στην κατάθεσή σας λέτε
για την Κύπρο. Εννοούσε μόνο την Κύπρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Και την Ελλάδα. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Λέτε για τη σύσκεψη

ότι ήταν το βράδυ, δε θυμάσθε ώρα, θα
ήταν πριν τις 7.00΄ ή 8.00΄ η ώρα το βράδυ,
πρέπει να ήταν κάπου μετά τις 7.00΄. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν αργά τη νύχτα. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Τελείωσε, δηλαδή,

κάπου τα μεσάνυχτα. Εσείς παραμείνατε,
βέβαια, στη συνέχεια στη θέση σας. Δεν
πήγατε σπίτι σας. Μείνατε στο Επιτελείο. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Ας πάμε σε μία άλλη

ερώτηση. Παιδί άκουγα από γέροντες στην
Κρήτη, από τους παππούδες, –που έχει και
μία στρατιωτική σημασία και έχει μείνει
από τις επαναστάσεις από τον καιρό εκεί -
νο– που λέγαν: «Τούρκο είδες; Μπάλα θέ -
λει. Και άλλον είδες; Και άλλη θέλει». Από
παιδί μού έχει μείνει αυτή η παροιμία. Ερ-
χόμαστε, λοιπόν, στην Κύπρο. Πιστεύω ότι
σημαίνει ότι δεν περιμένεις να σε διατάξουν
και να ρωτήσεις «Είδες τον Τούρκο, σε
έφαγε αυτός; Βάρα τον». Ερχόμαστε στην
Κύπρο με την απόβαση των Τούρκων. Αυτή
είναι μια αρχή, που λέγανε οι παππούδες.
Τώρα εδώ υπάρχει ο ισχυρισμός και άλλη
αρχή, ότι πρέπει να με διατάξουν τα ιεραρ-
χικά προϊστάμενα κλιμάκια, για να αρχίσω
να ρίχνω «μπάλα» στον Τούρκο. Εσείς με
ποια θεωρία είσθε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ είμαι υπέρ της θεωρίας ότι
ένας διοικητής, που ζει την κατάσταση,
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όταν δει ότι ο εχθρός επιτίθεται, αυτός πρέ-
πει να απαντήσει. Πάω με την κρητική δε-
οντολογία. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Εδώ πρέπει να ξεκα-
θαρισθούν ορισμένα πράγματα. Αν μου
επιτρέ ψετε να σας διαβάσω ένα-δύο απο-
σπάσματα, ένα από τη δική σας αναφορά –
είναι τα ίδια που είπατε σήμερα– θα σας το
διαβάσω όπως το λέτε. Αναφέρετε τι έγινε
για τη σύσκεψη και λοιπά και μεταξύ
άλλων λέτε «Ο Σίσκο είχε επιστρέψει εξ
Άγκυρας. Α) Κατέβαλε προσπαθείας ίνα
αποτρέψη τουρκικήν επέμβασιν εις Κύ-
προν, Β) ήλπιζε ότι ενδεχομένως οι Τούρκοι
δεν θα απεφάσιζαν απόβασιν και μάλλον
ενδέχετο να περιορισθούν εις επίδειξιν
ισχύος δι’επιλύσιν του Κυπριακού βάσει
των απόψεών τους. Συνέστησε στον Αρ-
χηγό Ενόπλων Δυνάμεων να ακολουθεί συν-
τηρητική πολιτική αυτοσυγκρατήσεως»
–τονίζω τη λέξη αυτή– «και αναμονής των
τουρκικών ενεργειών άνευ ανα λήψεως
πρωτοβουλίας πολεμικών επιχειρήσεων,
ίνα μη προκαλέση τους Τούρκους. Υπε-
σχέθη ότι τόσο η κυβέρνησις των ΗΠΑ όσο
και αυτός προσωπικώς θα κατέβαλαν πάσα
προσπάθεια ίνα αποφευχθή ο πόλεμος και
διευθετηθεί η Κυπριακή Κρίσις». Αυτό λέτε
εδώ, αυτό είπατε και σήμερα. Σας ανέ-
γνωσα και έμεινα σε κάποιες λέξεις που
είναι γραμμένες από σας. Και έρχομαι να
σας διαβάσω αποσπάσματα δύο άλλων κα-
ταθέσεων: ένα απόσπασμα από την κατά-
θεση του κυρίου Γεωργίτση. Σε σχετική
ερώτηση: «Στα γεγονότα αυτά σεις ο ίδιος
μιλήσατε με τον Μπονάνο; Τι ώρα;» Η
απάντηση ήταν η εξής: «Συγκεκριμένα, ό -
ταν ήταν τα μεταγωγικά αεροπλάνα πάνω
από την Αγύρτα και έκαναν στροφή, μί-
λησα με τον ταξίαρχο Σπυρίδωνα Πολίτη
και του λέω «Τα αεροπλάνα παίρνουν
στροφές, δώστε πολυβόλα ελεύθερα», και
είπε «Αυτοσυγκράτηση». Πήραμε τον κύ -
ριο Χανιώτη, τον ίδιο. Αυτοί πίστευαν μέχρι
την τελευταία στιγμή ότι οι Τούρκοι δεν θα
κάνουν απόβαση». Αυτά λέγει ο κύριος Γε-
ωργίτσης. Θα σας διαβάσω ακόμα ένα

άλλο απόσπασμα από την κατάθεση του
κυ ρίου Πούλου. Σε σχετική ερώτηση, α -
παντά «Εγώ την εποχή εκείνη με τις γνώ-
σεις που είχα και με τις εντυπώσεις, το
χαρακτήρισα ως δειλία πανικού». Αναφέ-
ρεται γιατί δεν έγινε επίθεση, άμυνα και
λοιπά. Δεν μας ενδιαφέρουν.

ΜΑΡΤΥΣ: Δειλία πανικού; 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Τέλος πάντων. Δείγ -

μα πανικού, προφανώς, είναι ίσως κακά τα
πρακτικά. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Το πα-
ρακάτω: «Εμένα δύο φορές προσωπικά με
πήραν στο τηλέφωνο, τη μία ο Πολίτης ή ο
Χανιώτης –δεν είμαι σίγουρος– και την
άλλη ο ίδιος ο Μπονάνος –μού φαίνεται ότι
κάπου το έχω γραμμένο αυτό εις την πρώτη
έκθεση ή στην δεύτερη– και μου λέει «Ποι -
νή θανάτου, αν ρίξεις μια κανονιά». Και
όταν χτυπιόταν εκείνη η Μοίρα Αλεξιπτω-
τιστών που είπα προηγουμένως –αναφερό-
ταν και στις μάχες– ζήτησα να κάνω πυρά
για να σακατέψω τους Τούρκους και μου το
απαγόρευσε. Μου είπε «Ποινή θανάτου, αν
ρίξω βολή και λοιπά».

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτά τα είπε το ΑΕΔ στον κύριο
Πούλο; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Αυτό καταθέτει ο κύ-
ριος Πούλος, ο οποίος δεν ενθυμείται αν μί-
λησε με σας ή με τον κύριο Χανιώτη-
πά ντως με έναν από τους δύο. Ο δε κύριος
Γεωργίτσης είναι κατηγορηματικός. Μάλι-
στα σε ερώτηση αν μίλησε με τον Μπονάνο,
είπε αντί άλλης απαντήσεως ότι «Εγώ μί-
λησα –όπως σας είπα– με τον Σπυρίδωνα
Πολίτη». Αυτά τώρα γίνονται στις 12.00΄ τα
μεσάνυχτα περίπου. Τελειώνει η σύσκεψη
όπου μας έχει πει αυτά τα μιλημένα-τιμη-
μένα –δική μου έκφραση αυτή– ο κύριος
Σίσκο. Άρα, αφού το είπε ο Σίσκο, κοτζάμ
υφυπουργός Εξωτερικών της μεγάλης συμ-
μάχου χώρας, έτσι είναι. Και κάπου τα ξη-
μερώματα –δεν μας ενδιαφέρει ακριβώς η
ώρα– στις 5.30΄ ή στις 6.30΄ λένε εδώ οι
μάρτυρες ότι σας ρωτάνε και λέτε: «Αυτο-
συγκράτηση» και λοιπά. Τι έχετε να σχο-
λιάσετε σε αυτά, κύριε μάρτυς; 

ΜΑΡΤΥΣ: Έχουν αποβιβαστεί οι δυνάμεις; 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Ε, βέβαια, αυτό προ-
κύπτει. Είναι η ώρα η πρωϊνή. Δεν ξέρω αν
προκύπτει απ’ αυτό που σας είπα, αλλά να
σας επεξηγήσω αναφέροντας την πρωϊνή
ώρα, μάλιστα το γράφει και εδώ αυτό που
σας διάβασα. Λέγει ότι πέφτουν αλεξιπτω-
τιστές, γίνεται το «Σώσε» κατά το κοινώς
λεγόμενο εκεί κάτω, παίρνουν αυτοί τηλέ-
φωνο –συμφωνώ μαζί σας, «Τούρκον είδες;
Μπάλα θέλει», αλλά παίρνουν τηλέφωνο–
και πέφτουν σε σας. Και στον κύριο Χα-
νιώτη. Λένε «Αυτοσυγκράτηση», ό,τι είχε
πει δηλαδή ο κύριος υφυπουργός Εξωτερι-
κών της Αμερικής, «Αυτοσυγκράτηση» και
λοιπά. Πώς τα εξηγείτε όλα αυτά; 

ΜΑΡΤΥΣ: Προηγουμένως ο κύριος Πρό-
εδρος αναφέρθηκε σε κάποιο σημείο της
καταθέσεώς μου, που έκανα, την πρώτη
στον κύριο ταξίαρχο. Δεν ενθυμούμαι ακρι-
βώς επί ποιας χρονικής περιπτώσεως. Μου
φαίνεται ότι διάβασε ότι κατέθεσα εγώ ότι
είπα στο Γεωργίτση «Αυτοσυγκράτηση». 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Όχι, εγώ δεν αναφέρ-
θηκα σε δική σας κατάθεση. Εγώ σας διά-
βασα μόνο τι γράφετε σε σχέση με τη
σύσκεψη. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, υπάρχει η πρώ -
τη κατάθεση. Αν στην πρώτη κατάθεση … 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Εγώ θεωρώ αληθή
αυτά που λέτε. Εγώ δεν διαμφισβητώ αυτά
που λέτε. Εγώ σας λέω σε σχέση με αυτά
που καταθέτει ο κύριος Γεωργίτσης και ο
κύριος Πούλος, σε συνάρτηση με όλα αυτά
τα πράγματα. Ξημερώματα λένε αυτοί ότι
σας πήραν τηλέφωνο. Πώς σχολιάζετε
αυτές τις καταθέσεις; Τι λέτε για αυτά; 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ λέω ότι δεν διεβίβασα σε
κανέναν από αυτούς «Αυτοσυγκράτηση»,
όταν υπήρχε ο εχθρός πάνω από την Κύπρο
και αποβιβαζόντουσαν δυνάμεις. Αλλά ο
κύριος Πούλος νομίζω ότι δεν είχε καμία
αρμοδιότητα να πάρει τον ΑΕΔ και να ζη-
τάει τι να γίνει. Διότι ο κύριος Πούλος δεν
ήταν Αρχηγός της Εθνοφρουράς. Ο κύριος
Πούλος ήταν διοικητής Πυροβολικού. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Πείτε μου –γιατί νο-
μίζω ότι δεν το ξεκαθαρίσαμε πρωτύτερα -

ο κύριος Γεωργίτσης– εγώ είμαι με τη δική
σας άποψη, αλλά εκείνοι ισχυρίζονται άλλα
πράγματα μετά επιμονής μάλιστα … 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, για αυτούς τους
δύο ανθρώπους, ιδιαίτερα για τον κύριο Γε-
ωργίτση –διότι ο κύριος Γεωργίτσης ήταν ο
υπεύθυνος, ο Διοικητής Εθνοφρουράς–
αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ λεπτό, για
την κατοχύρωσή του τέλος πάντων, για την
κατοχύρωση των απόψεών του. Και είναι
φυσικό ο άνθρωπος να επιμένει. Δεν θέλω
να τον κατηγορήσω. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Τον κατηγο-
ρείτε, όμως. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν τον
κατηγορεί. Υπερασπίζεται εαυτόν. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν τον κατηγορώ, κύριε βου-
λευτά. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς, επειδή
δεν το ξεκαθαρίσαμε καλά, αν εκείνοι ήθε-
λαν «Σώνει και καλά» να είναι νομοταγείς
στρατιώτες, η αμέσως προϊσταμένη αρχή,
που έπρεπε να αναφερθούν στην Ελλάδα,
ποια ήταν; Ήταν πράγματι το 3ο Επιτελικό
Γραφείο, η 3η ΜΕΟ που ήσασταν εσείς; 

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα και προηγουμένως,
κύριε βουλευτά, ότι οι Οδηγίες Επιχειρήσεων
καθόριζαν ορισμένες προϋποθέσεις –τις
οποίες δεν ενθυμούμαι– βάσει των ο ποίων
αυτεπαγγέλτως ο Αρχηγός της Εθνοφρου-
ράς έπρεπε να αρχίσει τις επιχειρήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κύριε μάρτυς, με συγχωρείτε. Επί του συγ-
κεκριμένου γεγονότος να αναφερθείτε. Συ-
νέβησαν αυτά ή δεν συνέβησαν; Τα είπατε
ή δεν τα είπατε; Αυτό είναι το πιο κρίσιμο
σημείο. Μη μας λέτε για τις Οδηγίες των
Επιχειρήσεων. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ενθυμούμαι
να είπα αυτά τα πράγματα. Δεν τα είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Δεν ενθυμείσθε αν επικοινωνήσατε με τον
Γεωργίτση; 

ΜΑΡΤΥΣ: Με τον κύριο Γεωργίτση επικοι-
νωνούσαμε συνέχεια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Εσείς; 
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ΜΑΡΤΥΣ: Όχι μόνο εγώ, όλη η αίθουσα επι-
χειρήσεων. Όταν κτυπούσε το τηλέφωνο
στην αίθουσα επιχειρήσεων και ήταν κά-
ποιος κάτω από το ΓΕΕΦ, δεν σήκωνα εγώ το
τηλέφωνο, κύριε Πρόεδρε. Το σήκωνε ο
εκάστοτε αξιωματικός, που ήταν εκεί πέρα.
Εγώ δεν ήμουν επί μονίμου βάσεως στην αί-
θουσα επιχειρήσεων. Ο κύριος Γεωργίτσης
λέει ότι πήρε εμένα και ότι του είπα εγώ «Αυ-
τοσυγκράτηση». Εγώ λέω ότι δεν του είπα
του κυρίου Γεωργίτση «Αυτοσυγκράτηση». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή.
Η «Αυτοσυγκράτηση» είναι μια θέ ση για την
οποία, αν πήρατε, έχετε τε ράστιες ευθύνες. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν την πήρα εγώ. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Μα, αν του είπατε «Αυτοσυγκράτηση»,
πώς δεν την πήρατε; Ή θα το διαψεύσετε ή
θα το επιβεβαιώσετε. Άσχετα αν ήσασταν
αρμόδιος ή όχι. Συνέβη αυτό ή δεν συνέβη;
Μπορείτε να πείτε «Δεν συνέβη, δεν επικοι-
νώνησα», ή «Επικοινώνησα και δεν του εί -
πα “Αυτοσυγκράτηση”». Πείτε το αυτό στην
Επιτροπή. Σας παρακαλώ! 

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα ότι δεν του έδωσα τέ-
τοια εντολή. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς, σας
είχα ρωτήσει κάτι άλλο πρωτύτερα. Ρώ-
τησα: Όταν απευθυνόταν σε σας, αρμοδίως
απευθυνόταν ή αναρμοδίως; Ήταν η κα-
τάλληλη αίθουσα –να το πω έτσι– αυτή που
θα έπρεπε να πάρει από την Κύπρο ή όχι; 

ΜΑΡΤΥΣ: Η αρμοδία αίθουσα ήταν. Αλλά
αν αρμοδίως ή αναρμοδίως ανεφέρετο, σας
είπα προηγουμένως, κύριε βουλευτά, ότι οι
Οδηγίες Επιχειρήσεων καθόριζαν προϋπο-
θέσεις που έπρεπε να ενεργήσει ο κύριος
Γεωργίτσης. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Αυτά τα είπαμε. Εί-
μαστε της ίδιας θεωρίας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Η αίθουσα του συντονισμού για
την Κύπρο ήταν η αίθουσα του ΑΕΔ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Εν πάση περιπτώσει,
εκείνοι αυτά καταθέτουν. Σταματώ, κύριε
Πρόεδρε. Δεν έχω να κάνω άλλες ερωτήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Ο

κύριος Τσιγαρίδας έχει το λόγο. Παρα-
καλώ, κύριοι συνάδελφοι, αν συμφωνείτε,
να διακόψουμε στις 2.30΄. Διότι, από ό,τι
βλέπω, ο κατάλογος των ερωτώντων συνα-
δέλφων είναι μακρύς και θα φέρουμε τον
κύριο μάρτυρα αύριο πάλι. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Εγώ παραι-
τούμαι, κύριε Πρόεδρε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε
Πρόεδρε, αυτή η πρόταση ήταν η ωραιό -
τερη που έχετε κάνει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Ορίστε, κύ -
ριε Τσιγαρίδα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Και στην
αναφορά που υποβάλατε στην ιεραρχία,
και στην κατάθεση που δώσατε στον κύριο
Μπέλκα, και στο σημείωμα που καταθέ-
σατε σήμερα στην Επιτροπή, δεν αναφέρε-
ται πουθενά η μυστική σύσκεψη της 3ης
Ιούλη του 1974. 

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 3 Ιουλίου; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Στις 3 Ιούλη

1974. Σας ερωτώ και σας υπενθυμίζω: Λά-
βατε μέρος σε μία μυστική συνάντηση στο
ΑΕΔ ή σε κάποια άλλη αίθουσα επιχειρή-
σεων μαζί με τον κύριο Γεωργίτση, τον
κύριο Κομπόκη; Σεις δηλαδή, ο κύριος Πο-
λίτης, ο κύριος Ιωαννίδης και ο κύριος
Μπονάνος;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε βουλευτά. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Στρατηγέ

μου, επιμένω. Θυμηθείτε εάν στις 3 Ιουλίου
συμμετείχατε σεις ή αν γνωρίζετε ότι έγινε
τέτοια σύσκεψη στο ΑΕΔ. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν συμμετείχα, κύριε βου-
λευτά, σε καμία τέτοια σύσκεψη, την οποία
μνημονεύσατε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Μάλιστα, δεν
συμμετείχατε. Ο κύριος Γεωργίτσης στην
κατάθεσή του, ο κύριος Κομπόκης, ο κύ-
ριος Σκλαβενίτης, ο κύριος Γιαννακόδημος
και σειρά άλλων συναδέλφων σας καταθέ-
τουν ότι σε αυτή τη σύσκεψη συμμετείχατε
και σεις. Γιατί τα λένε όλα αυτά τα πράγ-
ματα για σας; Γιατί αναφέρουν εσάς και τον
κύριο Χανιώτη;
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ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε βουλευτά. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Αν σας πω,

όμως, ότι και ο κύριος Χανιώτης λέει ότι
στη σύσκεψη αυτή συμμετείχατε; Λέει ψέ-
ματα και ο κύριος Χανιώτης; 

ΜΑΡΤΥΣ: Κατηγορηματικώς λέγω, κύριε
βουλευτά, ότι σε καμία σύσκεψη επί πα-
ρουσία του κυρίου Γεωργίτση δεν συμμε-
τείχα.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δηλαδή, μή -
πως συμμετείχατε σε καμία άλλη σύσκεψη
που δίνονταν οι προπαρασκευαστικές εν-
τολές για το πραξικόπημα στην Κύπρο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε βουλευτά. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Είχατε λάβει

γνώση αυτής της σύσκεψης της 3ης του
Ιούλη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε βουλευτά. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δώστε, όμως,

μία εξήγηση, γιατί τόσοι αξιωματικοί ανα-
φέρουν το όνομά σας; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω, κύριε βουλευτά. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Είναι η αξιοπιστία που έχουν ορισμένοι συ-
νάδελφοι. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Μήπως, κύ -
ριε Πολίτη, δεν το αναφέρατε επειδή δεν το
έχετε γράψει σε καμία κατάθεσή σας; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε βουλευτά. Να είστε
θετικός ότι σας λέω μόνο την αλήθεια. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Κύριε μάρ-
τυς, είχατε προηγούμενα με τον κύριο Κομ-
πόκη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κανένα προηγούμενο. Τον
κύριο Κομπόκη τον γνωρίζω από πλευράς
μόνο … 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Είχε κανένα
λόγο να μπλέξει το δικό σας όνομα σε αυτή
τη σύσκεψη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω, κύριε βουλευτά. Εγώ
δεν ήμουν σε καμία σύσκεψη, στην οποία
ήταν ο Γεωργίτσης, ο Ιωαννίδης και απεφα-
σίσθη το πραξικόπημα της Κύπρου. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Όταν ήλθε ο
κύριος Γεωργίτσης στην Αθήνα, προ της
άφιξης του κυρίου Ντενίση, δεν τον είδατε
εσείς; 

ΜΑΡΤΥΣ: Τον κύριο Γεωργίτση τον είδα
εγώ –χωρίς να θυμάμαι ποια ημερομηνία–
να κυκλοφορεί στους διαδρόμους του Αρ-
χηγείου Ενόπλων Δυνάμεων. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δεν κατεβή-
κατε μαζί με τον κύριο Γεωργίτση μετά από
τη σύσκεψη στο γραφείο του ΑΕΔ σε μία αί-
θουσα επιχειρήσεων –δεν ξέρω τι αίθουσα
ήταν αυτή– και εκεί γίνανε και άλλες συζη-
τήσεις με λεπτομέρειες; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε βουλευτά. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Όχι; 
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Είπε «Όχι» ο μάρτυς, κύριε συνάδελφε. 
ΜΑΡΤΥΣ: Κατηγορηματικώς όχι. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Με τον κύριο Ιωαννίδη συναντηθήκατε σε
άλλη σύσκεψη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μόνο στη σύσκεψη η οποία είχε
γίνει στις 20 του μηνός. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Με το Σίσκο; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ενθυμούμαι ότι δεν ήταν ο Ιωαν-
νίδης στο Σίσκο. Ήταν, δεν ήταν; Δεν
ενθυμού μαι. Μου φαίνεται ότι στον κύριο
Αρ χηγό ήταν και ο Ιωαννίδης. Δεν ενθυμού-
μαι καλώς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 19. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Και στις 20

του μηνός ήταν και ο Ιωαννίδης; 
ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως ναι. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στο ΑΣΕΑ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Στις 3 του

μηνός, λοιπόν, δεν συμμετείχατε σε καμία
σύσκεψη. 

ΜΑΡΤΥΣ: Καθόλου, κύριε βουλευτά. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Μάλιστα. Στις

19 λοιπόν προς 20 του μηνός –είπατε προ-
ηγουμένως στις ερωτήσεις άλλων κυρίων
συναδέλφων– ότι πράγματι με τον κύριο Γε-
ωργίτση μιλήσατε στο τηλέφωνο.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Στις 19 προς

20. 
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ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είπα τέτοιο πράγμα. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Πώς δεν εί -

πα τε; Είπατε προηγουμένως ότι σας έ -
παιρνε τηλέφωνο ο κύριος Γεωργίτσης… 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, με συγχωρείτε.
Μου επιτρέπετε να σας απαντήσω; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Μάλιστα, να
μου απαντήσετε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Είπα ότι ο κύριος Γεωργίτσης
είτε ο κύριος Πούλος ή οι επιτελείς από το
Επιτελείο του ΓΕΕΦ, εφόσον διεξήγοντο
επιχειρήσεις, παίρνανε στο τηλέφωνο εκά-
στοτε και κάποιος επιτελής από την αί-
θουσα επιχειρήσεων του ΑΕΔ σήκωνε το
τηλέφωνο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Κύριε Πο-
λίτη, εγώ μιλάω ελληνικά. Στις 20 του
μηνός –θέλετε να ξεκινήσουμε από τις 5.00΄
ώρα, τις 6.00΄, τις 7.00΄, τις 9.00΄– μίλησε
ποτέ ο κύριος Γεωργίτσης ή ο κύριος Κομ-
πόκης, μίλησαν με σας; Στις 20 του μηνός,
έχουν αρχίσει επιχειρήσεις, ο εχθρός χτυ-
πάει, ο κύριος Γεωργίτσης ή ο κύριος Κομ-
πόκης μίλησαν με σας, ανεξάρτητα από το
τι είπαν; 

ΜΑΡΤΥΣ: Θα μίλησαν, ναι, δεν μπορώ να
σας πω συγκεκριμένα τι ελέχθη. Το ότι οι
άνθρωποι μάς έπαιρναν στο τηλέφωνο και
μάς ενημέρωναν… 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Γιατί σας έ -
παιρναν τηλέφωνο, κύριε Πολίτη; Τι ζήταγε
ο κύριος Γεωργίτσης από εσάς; 

ΜΑΡΤΥΣ: Ο κύριος Γεωργίτσης; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Ναι. 
ΜΑΡΤΥΣ: Αφ’ ενός μεν μας ενημέρωνε για

τις εξελίξεις των επιχειρήσεων κάτω –είτε
πληροφορίες για τον εχθρό είτε για τις φί-
λιες δυνάμεις– ή ο άνθρωπος ζητούσε ενι-
σχύσεις. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Και από όλα
αυτά τι ζητούσε; Ζήτησε από εσάς ενισχύ-
σεις; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Πότε; 
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι συγκεκριμένα

πότε. Το ότι εζήτησε ο κύριος Γεωργίτσης
ενισχύσεις, είναι γεγονός. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Εσάς σας τη-
λεφώνησε ο κύριος Γεωργίτσης και σας
είπε ότι «Αυτήν την στιγμή βάλλομαι»; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι, κύριε βουλευ -
τά, εάν ο κύριος Γεωργίτσης στις 20 του
μηνός με πήρε τηλέφωνο και μου είπε
«Βάλλομαι». 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Άλλος επιτε-
λής του ΓΕΕΦ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Μπορεί να πήρε. Μπορεί να πή -
ραν εμένα, μπορεί να πήραν κάποιον άλλο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Για όνομα
του Θεού, για σας λέω, δεν λέω για κανέναν
άλλο. Εσάς αν πήρανε. Ξέρετε γιατί επι-
μένω; Τους διαψεύδετε όλους για την σύ-
σκεψη της 3ης του Ιούλη. Τώρα τους
διαψεύδετε όλους ότι πράγματι από τις
05.30΄ η ώρα της 20ής επικοινωνούν συνέ-
χεια με την 3η ΜΕΟ, με τον κύριο Χανιώτη
και με τον κύριο Πολίτη, και εσείς ή δεν τα
θυμάστε ή τα αρνείσθε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το αρνούμαι. Σας είπα, κύριε
βουλευτά, ότι οι άνθρωποι έπαιρναν στο τη-
λέφωνο εκάστοτε, είτε λεγόταν κύριος Γε-
ωργίτσης, είτε ο κύριος Πούλος, είτε ο ένας,
είτε ο άλλος, και μας ενημέρωναν επί των
εξελίξεων.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δηλαδή, στρα -
τηγέ, σας έλεγε ο κύριος Πούλος ότι «Τα-
ξίαρχε, αυτήν την στιγμή μας κτυπάν τα
αεροπλάνα»; Αυτό σας έλεγε;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Και δεν σας

έλεγε τίποτε άλλο, δεν ζήταγε οδηγίες; 
ΜΑΡΤΥΣ: Να ζητήσει οδηγίες ο κύριος

Πούλος για να κάνει τι; Να κτυπήσει τα αε-
ροπλάνα; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δεν είχε μυαλό
για να ανοίξει τα σχέδια για να κάνει αυτό,
που λέτε εσείς ότι έπρεπε να κάνει, να μην
ενεργήσει εκείνος, αλλά ήταν τόσο αφελής
που έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε ότι «Αυτό
μου συμβαίνει» και ζητούσε από σας…

ΜΑΡΤΥΣ: Συμβουλές; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Για να εφαρ-

μόσει τα σχέδια; Του δώσατε εσείς καμία
συμβουλή; 
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ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε. Αυτά τα πράγματα
δεν γίνονται, να ζητήσουμε από το προϊστά-
μενό μας κλιμάκιο να μας πει πώς θα εφαρ-
μοσθούν τα σχέδια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δεν γίνονται
αυτά; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Μα μόνο

αυτά εγένοντο την εποχή εκείνη, τίποτε
άλλο δεν γινόταν. Τώρα είπατε κάτι άλλο,
να πάμε σε αυτά που θυμάστε; Μας είπατε
ποιοι ήσαν οι λόγοι που οδήγησαν στο πρα-
ξικόπημα της Κύπρου. Και αναφέρατε το
θέμα των Εφέδρων, το θέμα της μείωσης
της θητείας της Φρουράς και το θέμα της
μείωσης του αριθμού των ελλήνων αξιωμα-
τικών που υπηρετούσαν στην Κύπρο. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Αυτά τα τρία

αναφέρατε ότι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν
στο πραξικόπημα.  

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Είχε δικαίω -

μα η Κυπριακή κυβέρνηση να έχει λόγο για
αυτά τα θέματα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Νόμιμα, δη-

λαδή, ηρνείτο η Κυπριακή κυβέρνηση και
για το θέμα των Εφέδρων και στο θέμα της
μείωσης ή εάν θα τους μείωνε ή θα τους
ηύξα νε τους έλληνες αξιωματικούς στη
Φρου ρά. 

ΜΑΡΤΥΣ: Τη λεπτομέρεια αυτή, κύριε βου-
λευτά, τα δικαιώματα της Κυπριακής κυ-
βερνήσεως μπορείτε να την βρείτε, για να
απαντηθεί η ερώτησή σας… 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Εάν ήταν να
τα βρούμε από χαρτιά, δεν θα σας ερω-
τούσα αυτά τα πράγματα.

ΜΑΡΤΥΣ: Με συγχωρείτε, να καταλήξω,
να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Η Κυ-
πριακή κυβέρνηση ήταν κυβέρνηση ενός
ανεξάρτητου κράτους που λεγόταν Κύ-
προς. Και αυτή η Κύπρος είχε μία Εθνο-
φρουρά, η οποία ανήκε στην Κύπρο. Και
υπήρχε και ένας Αρχηγός της Εθνοφρουράς,
οι έλληνες αξιωματικοί που είχαν σταλεί εκεί

για να στελεχώσουν την Εθνο φρουρά και να
διοικήσουν την Εθνοφρουρά. Η λογική λέει,
διότι δεν είμαι νομικός, ότι η Εθνοφρουρά
ανήκει στην Κύπρο. Και το τι γί νεται στην
Εθνοφρουρά και τις αποφάσεις επί της
Εθνοφρουράς τις παίρνει ο Αρχη γός του
Κράτους, ο οποίος ήτο ο Αρ χιεπίσκοπος
Μακάριος. Δεν ξέρω εάν σας απήντησα,
αλλιώς αν θέλετε να συμπληρώσω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Μάλιστα.
ΜΑΡΤΥΣ: Επί των θεμάτων, λοιπόν, της

Εθνοφρουράς, κατά τη γνώμη μου, είχε βα-
ρύνουσα γνώμη να πάρει αποφάσεις ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Εδώ όμως βρισκόταν ένα θέμα, ένα πρό-
βλημα: Υπήρχε η εντύπωση στην Ελλάδα
ότι η Εθνοφρουρά θεωρητικώς έπρεπε να
υπάγεται –θεωρητικώς– υπό τον Μακάριο
και ουσιαστικώς υπό την Ελλάδα και υπό
τον ΑΕΔ. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι
ο Στρατός της Ελλάδας ανήκει στην Ελ-
λάδα δεν ανήκει στην Ιταλία. Εάν εμείς
τώρα είχαμε ζητήσει ιταλούς αξιωματικούς
να στελεχώσουν τον Ελληνικό Στρατό, δεν
σημαίνει ότι θα πρέπει να έπαιρναν διατα-
γές από την Ιταλία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Μήπως ξέ-
ρετε να μας πείτε, ποιοι ήταν οι λόγοι που ο
ΑΕΔ, το καθεστώς εδώ, ο Ιωαννίδης είχαν
αντιρρήσεις σε αυτά τα νόμιμα δικαιώματα
της κυπριακής κυβέρνησης;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το γνωρίζω, κύριε βουλευτά.
Αυτά τα πράγματα ήταν προγενέστερα από
μένα, η άποψή μου ήταν και το λέω και
στην κατάθεσή μου την οποία υπέβαλα, ότι
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου
ήτο αρμόδιος για να πάρει αποφάσεις.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δεν γνωρί-
ζετε λοιπόν γιατί;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Μήπως γνω-

ρίζετε γιατί ο Μακάριος ήθελε να απαλλα-
γεί από μία μερίδα ελλήνων αξιωματικών,
να μειώσει την Εθνοφρουρά, να επιλέξει
εκείνους τους Εφέδρους που ήθελε; Γιατί
το έκανε ο Μακάριος αυτό; Ήθελε να απο-
μονώσει την Κύπρο;
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ΜΑΡΤΥΣ: Δεν γνωρίζω, αλλά εκτιμώ ότι ο
Μακάριος διεπνέετο από ένα αίσθημα κα-
χυποψίας απέναντι της Ελληνικής κυβερ-
νήσεως και απέναντι ορισμένων Ελλήνων
αξιωματικών που ήταν εκεί.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Δικαιολογη-
μένα ή αδικαιολόγητα.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω αυτό και για τους οποί-
ους ενόμιζε ότι θέλουν να τον ανατρέψουν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Ενόμιζε;
Εσείς, κύριε Πολίτη, από αυτή τη θέση που
κατείχατε, από την 3η ΜΕΟ, δεν γνωρίζατε
τι ρόλο παίζαν Έλληνες αξιωματικοί –δεν
λέω για το σύνολο– στην Κύπρο σε σχέση
με το Μακάριο;

ΜΑΡΤΥΣ: Τι να γνωρίζω δηλαδή, κύριε
βουλευτά; Εάν θέλουν να τον ανατρέψουν
ή όχι; Δεν το γνωρίζω, όχι. Όταν τον ανά-
τρεψαν…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Προτού να
τον ανατρέψουν, κύριε Πολίτη, πόσες
φορές επιχείρησαν και συμμετείχαν και Έλ-
ληνες αξιωματικοί για να τον ανατρέψουν;
Αυτό δεν το ξέρατε και εσείς;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως, για το ελικόπτερο και
λοιπά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Αφού τα
γνωρίζατε λοιπόν αυτά, πώς λέτε τώρα ότι
είχε κάποια καχυποψία ο Μακάριος; Καχυ-
ποψία ήταν ή πραγματικό γεγονός;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η λέξη κα-
χυποψία είναι ατυχής. Υποψία πάει καλύ-
τερα.

ΜΑΡΤΥΣ: Λαμβανομένου υπ’ όψιν, κύριε
βουλευτά, ότι είχε γίνει η απόπειρα εναντίον
του, είναι φυσικό ο άνθρωπος να ενόμιζε ότι
ορισμένοι έλληνες αξιωματικοί…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σας είπα
καχυποψία είναι κάτι αρρωστημένο, ενώ
υποψία είναι δικαιολογημένη.

ΜΑΡΤΥΣ: Έχετε δίκιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Κύριε Πρό-

εδρε, εγώ δεν θα συνεχίσω. Υποβάλλω ένα
αίτημα στον Προεδρείο για αυτή την απάν-
τηση του κυρίου Πολίτη ότι στη σύσκεψη
της 3ης Ιουλίου δεν συμμετείχε, και θα πα-
ρακαλέσω να κληθούν και να εξετασθούν

κατ’ αντιπαράσταση με άλλους συναδέλ-
φους του, οι οποίοι καταθέτουν –άλλωστε
ενόρκως καταθέτουν άπαντες– ότι συμμε-
τείχε και ο κύριος Πολίτης στη σύσκεψη
αυτή. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαν-
τικό, διότι έχει και σχέση με την εισαγωγή
της κατάθεσής του ότι δεν γνώριζε ο κύριος
Πολίτης τίποτα για το πραξικόπημα και ότι
το πρωί της 15ης σχεδιάστηκε, ενώ στις 3
Ιουλίου συμμετέχει, κατά τους μάρτυρες,
στην προπαρασκευαστική επιτροπή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Θα ληφθεί υπ’ όψιν, κύριε συνάδελφε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Και εγώ συναινώ με
την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση και συμ-
πληρώνω με τον κύριο Γεωργίτση. Ποιος
είπε τέλος πάντων αυτά…;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Κύριε συνάδελφε, θα αποφασίσει η επι-
τροπή επ’ αυτών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα απο-
φασίσει αν είναι και σημαντικό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Αυτό ακριβώς. Ένα όμως δεν διευκρίνισε ο
κύριος μάρτυς. Πείτε μας, κύριε μάρτυς,
εσείς καταθέσατε εδώ ότι είχατε αλλεπάλ-
ληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες με Γεωρ-
γίτση, ίσως και με Πούλο, με ανθρώπους
της Κύπρου που βρισκόντουσαν κάτω.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι μόνο εγώ. Αλλά και…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):

Δεν μας ενδιαφέρουν οι άλλοι. Όταν λοι-
πόν σας μιλούσαν στο τηλέφωνο από την
Κύπρο, σεις είχατε δύο ή τρεις επιλογές για
να απαντήσετε. Η μία ήταν να τους λέγατε
«Τι μου τα λέτε εμένα αυτά, κύριε Γεωργί-
τση, δεν είμαι αρμόδιος». Έπρεπε να τους
παραπέμψετε σε κάποιον άλλον. Να πείτε
ότι «Κακώς απευθύνεστε σε μένα. Πρέπει
να απευθυνθείτε στο Μπονάνο. Δεν έχω
άποψη να σας δώσω». Η δεύτερη επιλογή
σας ήταν να τους πείτε, τι να κάνουν. Σας
λέγαν «Βαλλόμεθα, πείτε μας τι να κά-
νουμε». Και κατά συνέπεια αυτή η «Αυτο-
συγκράτηση», που λέγατε. Πείτε μας, αφού
δεχθήκατε ότι επικοινώνησατε, τι από τα
δύο κάνατε; Τους παραπέμπατε στον Μπο-
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νάνο, τους λέγατε «Δεν ξέρω», ή τους δί-
νατε εντολές; Διότι αν τους δίνατε εντολές,
κάποιος άλλος σας είχε εξουσιοδοτήσει να
τους δώσετε εντολές. Δεν παίζανε εκεί κά -
τω. Επιχειρήσεις γινόντουσαν. «Αυτοσυ γκρά -
τηση» σημαίνει παράδοση. «Επι τεθείτε»
ση μαίνει άλλο πράγμα. Τι από τα δύο έγινε,
αφού δεχόμαστε ότι επικοινωνήσατε πολ-
λές φορές; Πείτε μας, λοιπόν, εδώ να μάθει
και η Επιτροπή. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, ουδείς μου είχε
δώσει οδηγίες να παίρνω αποφάσεις και
ουδέποτε επήρα αποφάσεις, τις οποίες να
τις διαβιβάσω στην Εθνοφρουρά. Ως επι-
τελής το καθήκον μου ήταν οποιαδήποτε
πληροφορία ή οποιαδήποτε αναφορά μού
έδινε ο κύριος Γεωργίτσης ή οποιοσδήποτε
άλλος επιτελής κάτω από την Κύπρο, ιε-
ραρχικώς να την διαβιβάζω μέχρι τον κύριο
Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων. Εάν εγώ
πήγαινα να πω αυτή την πληροφορία στον
κύριο Χανιώτη, ο οποίος ήταν υποστράτη-
γος και προϊστάμενός μου και μου έλεγε
«Εντάξει, κύριε Πολίτη, άφησέ το, θα πάω
εγώ στον κύριο Αρχηγό για να τον ενημε-
ρώσω» και αφού ο κύριος Χανιώτης ενη-
μέρωνε τον κύριο Αρχηγό και του έδινε
οδηγίες ο Αρχηγός, έπαιρνε μετά στο τηλέ-
φωνο και διαβίβαζε στον κύριο Γεωργίτση,
αυτό είναι μέσα στις διαδικασίες του πώς
δουλεύει ένα επιτελείο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Αυτό κάνατε; Δηλαδή τους λέγατε: «Περι-
μένετε, γιατί θα σας τηλεφωνήσουν»;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Τους λέγαμε: «Περιμέ-
νετε να το διαβιβάσουμε». Πάντοτε γινόταν
αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Μας είπατε την διαδικασία. Μετά παίρνατε
εντολές από τον ΑΕΔ σεις να διαβιβάσετε
στον Γεωργίτση «Αυτοσυγκράτηση»; Αυτό
να μου απαντήσετε.

ΜΑΡΤΥΣ: Ό,τι έλεγε ο κύριος Αρχηγός, το
διαβιβάζαμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Είναι σημαντική η απόφαση, αυτή κύριε
μάρτυς. Σας έδωσε διαταγή ο ΑΕΔ, διαβι-

βάστε στον Γεωργίτση «Αυτοσυγκράτηση»;
Η λέξη αυτή έχει καρφωθεί στο μυαλό της
Επιτροπής. Το «Αυτοσυγκράτηση» σημαί-
νει σημαντική απόφαση. Ποιος σας είπε να
το διαβιβάσετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Είπα προηγούμενα, κύριε Πρό-
εδρε, πώς δεν είπα στον Γεωργίτση…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος):
Διαψεύδετε τον Γεωργίτση και τον Πούλο.
Τελειώσαμε για σήμερα. Αύριο το πρωί θα
συνεδριάσουμε πάλι στις 10.30΄ και, κύριε
μάρτυς, μπορείτε να αποχωρήσετε. (Στο
σημείο αυτό την προεδρική έδρα καταλαμ-
βάνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χρί-
στος Μπασαγιάννης. Στο σημείο αυτό
εξέρχεται της αιθούσης ο μάρτυς κ. Πολί-
της).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Κύ-
ριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ανα -
κοινώ σω ότι η ΕΡΤ -1 μου εζήτησε με
τη λεφωνική επικοινωνία κάποιου συνερ-
γάτη της, να δώσω μία συνέντευξη γύρω
από το έργο της Επιτροπής. Τους είπα ότι
είμαι απολύτως αρνητικός στην περίπτωση
που τα ερωτήματα θα απέβλεπαν και θα
αξιούσαν απάντηση επί του ουσιαστικού
έργου της Επιτροπής, δεδομένου ότι αυτό
καλύπτεται σύμφωνα με το νόμο από τη
μυστικότητα, την οποία και μεις προσθέ-
τως ως Επιτροπή έχουμε αποφασίσει. Μου
είπαν πως δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα και ότι
ε κείνοι επί διαδικαστικών θεμάτων θα θελή-
σουν να με απασχολήσουν, όπως παρα δείγ -
ματος χάριν πόσες συνεδριάσεις κά ναμε,
πόσους μάρτυρες εξετάσαμε, ή πόσους
ακόμα θα εξετάσουμε και ποιοι είναι οι
μάρτυρες που έχουμε αποφασίσει να εξε-
τασθούν και λοιπά. Πράγματα τα οποία ου-
σιαστικώς είναι ήδη γνωστά στον κόσμο,
γιατί δημοσιεύονται στις εφημερίδες και
γιατί δεν αντίκεινται και στην αρχή της δη-
μοσιότητας. Αυτά λένε ότι θα ρωτήσουν.
Φυσικά αν ρωτήσουν άλλα δεν πρόκειται
να πάρουν απάντηση, εφόσον γίνει η συνέν-
τευξη, επί οιουδήποτε ουσιαστικού θέμα-
τος. Κατόπιν αυτού νομίζετε πως πρέπει να
πραγματοποιήσω την συνέντευξη αυτή, ή
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να μην την πραγματοποιήσω; Πέστε μου τι
θέλει η Επιτροπή. Ο κύριος Περάκης έχει
το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Εγώ είμαι εντελώς
σύμφωνος και έτοιμος να απαντήσω. Σας
λέω να δώσετε τη συνέντευξη, να βρείτε
επιμελώς πόσες μέρες έχουμε δουλέψει και
πόσες ώρες δουλεύουμε κάθε μέρα. Αυτό
δεν είναι για να μας δώσει κανένας «γαλό-
νια», αλλά τέλος πάντων δεν είναι και
μυστι κά πράγματα. Κύριοι συνάδελφοι,
δράτ τομαι της ευκαιρίας για να πω ότι
προχθές έγινε μία συζήτηση μέχρι τα μεσά-
νυκτα σε σχέση με τη Βουλή και τους βου-
λευτές και από όλη αυτή την κουβέντα δεν
βγήκε τίποτα άλλο στον Τύπο παρά μόνο
πως πρόκειται να πάρουμε 40.000. Περι-
μένω τώρα να δω ποια είναι αυτά τα σα-
ράντα χιλιάρικα που πρόκειται να πάρω,
για να κανονίσω την πορεία μου. Εν αγανα-
κτήσει, να μου επιτρέψετε, το λέω και
επιτεί νω στο να πάτε και να πείτε ό,τι χρει-
άζεται να πείτε. Δεν μπορούμε εδώ πέρα να
είμαστε, τέλος πάντων, καταγέλαστοι του
ελληνικού λαού και τι κάνουμε και τι φτιά-
χνουμε και παίρνουμε και 40 χιλιάρικα πα-
ραπάνω. Και δεν καταλαβαίνω πού τα
βρήκε η εφημερίδα αυτά τα 40 χιλιάρικα
και πότε θα τα πάρουμε. Είμαι απολύτως
σύμφωνος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Λάσκαρης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Κύριε Πρό-
εδρε, και εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον
κύριο Περάκη. Αλλά πέραν αυτού, νομίζω
ότι έχουμε και μια υποχρέωση για την κοινή
γνώμη, η οποία παραπληροφορείται για το
τι γίνεται εδώ μέσα. Πολλοί λένε ότι έχει νε-
κρωθεί η Επιτροπή, ότι δεν κάνουμε τίποτα
απολύτως και λοιπά Κατά συνέπεια, νομίζω
ότι επιβάλλεται να δώσετε αυτή την συνέν-
τευξη, με βάση τα στοιχεία τα οποία μας εί-
πατε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Κάππος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
και εμείς συμφωνούμε να δώσετε αυτή τη

συνέντευξη. Αν υπάρξει κανένα θέμα, βε-
βαίως επιφυλασσόμαστε να το διευκρινί-
σουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Αν
θα υπάρξει θέμα κριτικής, εγώ δεν μπορώ
να έχω αντίρρηση να ασκηθεί κριτική.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να μην εμ-
πλακείτε στην ουσία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Παυλίδης.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Πήρα το λόγο,
ακριβώς για αυτήν την αιτία. Παρακολου-
θήσαμε την συνέντευξη που δώσατε στην
Αίθουσα Τροπαίων. Ενώ απ’ αρχής είχε
συμφωνηθεί εδώ στην Επιτροπή ότι θα πε-
ριοριζόταν όλη αυτή η συζήτηση σε ένα
πλαίσιο πολύ στενό, είδατε ότι εκεί οι δη-
μοσιογράφοι –και αυτή είναι η δουλειά
τους– έκαναν ερωτήσεις λέτε και ήσαν
μέλη αυτοί της ανακριτικής Επιτροπής. Η
πρότασή μου ποια είναι: Να σας στείλουν
το ερωτηματολόγιο και επί του ερωτηματο-
λογίου, αφού αφαιρέσετε ίσως άλλες ερω-
τήσεις που θα δημιουργήσουν εντυπώσεις
εκτός του έργου της Επιτροπής, επ’ αυτού
να απαντήσετε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Εδώ δεν πρόκειται να είναι συνέντευξη
προς τους εκπροσώπους του Τύπου. Θα
είναι μόνο προς την ΕΡΤ -1.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Με έναν
άνθρωπο δηλαδή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Υποτίθεται. Αυτό ζητάει η ΕΡΤ -1. Δεν ζη-
τάει ελεύθερη συζήτηση.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό που
λέει ο κύριος Παυλίδης, σας προστατεύει,
κύριε Πρόεδρε.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
για να μεταφέρω και την υπόδειξη του κυ-
ρίου Λάσκαρη. Μήπως θα πρέπει και εσείς
να τοποθετήσετε ερώτηση προς εαυτόν,
ώστε να πείτε κάτι το οποίο ίσως ο δημο-
σιογράφος δεν έχει την έμπνευση να το ρω-
τήσει και να μάθει ο κόσμος εκείνο που
πρέπει να μάθει; Πάντως, είμαι υπέρ της
προπαρασκευασμένης εργασίας.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Γιατράκος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Τίποτα το και-
νούργιο. Συμφωνώ απολύτως, κύριε Πρό-
εδρε, και απλώς θέλω να υπομνήσω ότι η
παλιά σας συνέντευξη δεν πέρασε καν, αν
θυμάσθε, από τα τηλεοπτικά δίκτυα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Πέ -
ρασε, αλλά πέρασε βέβαια με λίγα λεπτά. Ο
κύριος Ζακολίκος.

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
εγώ θα επιμείνω σε δύο σημεία: Γραπτό κεί-
μενο ερωτήσεων, να είσθε προπαρασκευα-
σμένος, και δεύτερον, συμφωνία με την ΕΡΤ
- 1 ότι ό,τι πείτε, θα το δώσει σε ολόκληρο
κομμάτι. Ούτε ψαλίδισμα, ούτε μοντάζ.
Επομένως, γραπτό κείμενο για να είσθε
προπαρασκευασμένος, και να αφαιρέσετε
ερωτήσεις. Και συμφωνία ότι ό,τι θα πείτε,
όλη η λήψη, θα μεταδοθεί. Να ξέρουμε δη-
λαδή πού παίζουμε και οι μεν και οι δε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτοί ομιλούν περί συνεντεύξεως διάρ-
κειας επτά - οκτώ λεπτών.

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ: Όσο είναι.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Εάν σας ρωτή-
σουν για τους μάρτυρες, είναι ουσία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Για
τα πρόσωπα;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσους
θα καλέσουμε. Αυτό είναι ουσία, δεν είναι
διαδικασία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Όχι δα, αφού τους έχουμε κοινοποιήσει
τους μάρτυρες.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μόνο για
τους ήδη γνωστοποιηθέντες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Βε-
βαίως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας
πουν «Θα καλέσετε τον κύριο τάδε, πέραν
αυτών;»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Θα
αποφασίσει η Επιτροπή. Μπορεί να καλέ-
σει και αυτόν και οποιονδήποτε άλλον. Δεν
καλώ κανένα μάρτυρα μοναχός μου. Εντά-
ξει, είμαστε σύμφωνοι. Κύριοι συνάδελφοι,
λύεται η συνεδρίαση ώρα 14.41΄ μ.μ. για
αύριο Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 1986 και ώρα
10.30΄ π.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                                
(υπογραφή)                                                                                                                      (υπογραφή)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ                                                                                   Κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ
(υπογραφή)

ΣΠ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χ. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π. ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

1. Δαμιανίδης Αλέξανδρος                                               16. Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος
2. Δασκαλάκης Γεώργιος                                                 17. Βαρβιτσιώτης Ιωάννης
3. Ζακολίκος Παυσανίας                                                  18. Βασιλειάδης Ιωάννης
4. Ζερβός Κλεάνθης                                                         19. Ζαϊμης Ανδρέας
5. Κουτσογιάννης Ιωάννης                                              20. Λάσκαρης Κωνσταντίνος
6. Λιαροκάπης Αλέξανδρος                                             21. Μπλέτσας Στυλιανός
7. Μαρκόπουλος Χρήστος                                               22. Ξαρχάς Αθανάσιος
8. Μπασαγιάννης Χρήστος                                              23. Παναγιωτόπουλος Γεώργιος
9. Ντεντιδάκης Αντώνιος                                                 24. Παπακωνσταντίνου Μιχάλης
10. Παγορόπουλος Δημήτριος                                         25. Παπαληγούρας Αναστάσιος
11. Παπαδονικολάκης Ιωάννης                                        26. Παυλίδης Αριστοτέλης
12. Παπαστεφανάκης Εμμανουήλ                                   27. Φωτόπουλος Χρήστος
13. Πετραλιάς Αυγερινός                                                  28. Κάππος Κωνσταντίνος
14. Περάκης Γεώργιος                                                      29. Γιατράκος Κωνσταντίνος
15. Ράλλης Σπυρίδων                                                        30. Λιβανός Διονύσιος

6-11-1986
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[ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ]



ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αρ χίζουμε τη συνεδρίαση. Δεν υπάρχουν
ανακοινώσεις. Κύριοι συνάδελφοι, σήμερα
θα εξετασθούν κατά σειρά οι μάρτυρες κύ-
ριοι Πολίτης, Ζιωτόπουλος και Παλαΐνης.
Όλους αυτούς θα πρέπει να τους τελει-
ώσουμε σήμερα. Γιατί εάν δεν τους τελει-
ώσουμε, ανατρέπεται όλη η σειρά. Και μετά
θα λέμε γιατί ανατράπηκε η σειρά. Παρα-
καλείται ο Γραμματεύς της Επιτροπής να
συνοδεύσει στην Αίθουσα τον μάρτυρα
κύριο Πολίτη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Κύριε Πρό-
εδρε, θα πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε και την
Επιτροπή Κανονισμού και τον ΚΤΕ Γεωρ-
γίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Κύ-
ριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι η εξέταση του
μάρτυρα κυρίου Πολίτη δεν θα πρέπει να
καθυστερήσει πολύ. Η εξέτασή του εξαντ-
λήθηκε χθες και τώρα έχει αρχίσει τα «Δεν
ξέρω, δεν θυμάμαι». Νομίζω ότι αν ο κάθε
συνάδελφος κάνει μία-δύο ερωτήσεις, θα
είναι αρκετές. (Στο σημείο αυτό εισέρχεται
στην Αίθουσα ο μάρτυρας κ. Πολίτης). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλείται ο κύριος Κουτσογιάννης να

λάβει το λόγο, για να υποβάλει τις ερωτή-
σεις του προς το μάρτυρα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε
να κάνω προηγουμένως μία δήλωση;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Βε-
βαίως. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ήθελα να δηλώσω, πριν αρχί-
σουν, κύριε Πρόεδρε, να γίνονται οι ερωτή-
σεις, ότι όταν βγήκα από εδώ χθες για να
πάω σπίτι μου, υπήρχαν ορισμένοι δημο-
σιογράφοι, οι οποίοι μου ζήτησαν μετ΄ επι-
μονής να τους δώσω πληροφορίες και να
δώσω κάποια συνέντευξη. Παρουσία δύο
αστυνομικών που ήταν εκεί, δεν έδωσα
καμία, ούτε απάντηση, ούτε συνέντευξη.
Παρά ταύτα διεπίστωσα ότι στις εφημερί-
δες σήμερα ήταν γραμμένα πολλά από
αυτά, τα οποία κατετέθησαν εδώ στην Επι-
τροπή. Αυτό, παρακαλώ πάρα πολύ, αν κρί-
νετε σκόπιμο να το γράψετε στα Πρακτικά,
διότι δεν θέλω να δοθεί η εντύπωση ότι
φεύγοντας από εδώ έδωσα συνέντευξη
τύπου ή οποιεσδήποτε πληροφορίες στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε μάρτυς, ασφαλώς θα γραφούν στα
Πρακτικά. Ό,τι λέτε τηρείται με στενογρα-

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
« ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28

Στην Αθήνα, σήμερα 13 Νοεμβρίου 1986, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30΄ π.μ. συνεδρίασε
στην Αίθουσα της Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής η Εξεταστική Επιτροπή «Για το
Φάκελο της Κύπρου», με Πρόεδρο τον κ. Χρίστο Μπασαγιάννη και με θέμα ημερήσιας
διάταξης την εξέταση του μάρτυρα κ. Σπ. Πολίτη (2η μέρα), Δ. Ζιωτόπουλου (2η μέρα)
και Χ. Παλαΐνη (1η μέρα). 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες από τα μέλη της Επιτροπής οι Βουλευτές κ. κ. Αλ. Δα-
μιανίδης, Γ. Δασκαλάκης, Ι. Κουτσογιάννης, Αλ. Λιαροκάπης, Α. Ντεντιδάκης, Ε. Παπα-
στεφανάκης, Γ. Περάκης, Σ. Ράλλης, Κ. Τσιγαρίδας, Ι. Βαρβιτσιώτης, Α. Ζαΐμης, Κ.
Λάσκαρης, Σ. Μπλέτσας, Α. Ξάρχας, Ι. Παναγιωτόπουλος, Μ. Παπακωνσταντίνου, Α.
Παπαληγούρας, Α. Παυλίδης, Χ. Φωτόπουλος, Κ. Κάππος, Κ. Γιατράκος και Δ. Λιβανός.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και λέγει:
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φημένα Πρακτικά, και θα δείτε ότι όλα όσα
λέτε, γράφονται στα Πρακτικά. Θα δείτε
ότι και αυτό που δηλώσατε τώρα θα είναι
γραμμένο. Τώρα, το πώς τυχόν διέρρευσαν,
δεν μπορώ να το κρίνω. Εγώ δεν πρόφθασα
να διαβάσω εφημερίδες σήμερα.

ΜΑΡΤΥΣ: Επιτρέπετε να συνεχίσω, κύριε
Πρόεδρε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μάλιστα, κύριε μάρτυς.

ΜΑΡΤΥΣ: Επειδή χθες είδα ότι έγιναν ορι-
σμένες ερωτήσεις γύρω από λεπτομέρειες,
θα παρακαλούσα θερμά, αν μου επιτραπεί,
να διαβάσω την κατάθεση την οποία είχα
δώσει στον κύριο ταξίαρχο της στρατιωτι-
κής δικαιοσύνης. Στην αρχή της συνεδριά-
σεως μού είχατε πει να το διαβάσω, αλλά
κάποιος κύριος είπε ότι θα περάσει η ώρα,
αλλά επειδή, επαναλαμβάνω, πρόθεσή μου
είναι να βοηθήσω με όλα μου τα μέσα το
εθνικό έργο το οποίο έχετε αναλάβει –και
θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας για αυτό,
και σήμερα και οποιαδήποτε άλλη ήμερα–
θα ήθελα και σεις να με βοηθήσετε λίγο να
θυμηθώ αυτά τα πράγματα, τα οποία είπα
πριν από δώδεκα χρόνια και τα οποία σε λε-
πτομέρειες είναι φυσικό να μην τα θυμάμαι.
Τρίτον, έχω σημειώσει ορισμένα στοιχεία,
τα οποία αναζήτησα χθες πληροφοριακά,
γύρω από το τι έγινε κάτω στην Κύπρο με
την έναρξη των επιχειρήσεων και θα ήθελα
αυτά να τα θέσω υπ’ όψιν σας και να περα-
σθούν στα Πρακτικά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ακούστε λοιπόν –θα με συγχωρήσετε στο
σημείο αυτό– κατ’ αρχήν ζητάτε την κατά-
θεσή σας και θα δούμε αν θα σας δοθεί
τώρα, ή θα σας δοθεί αργότερα. Αργότερα,
όμως, θα σας δοθεί οπωσδήποτε. Αλλά
πρέπει να σας πω ότι αυτά τα δώδεκα χρό-
νια που επικαλείσθε, κύριε μάρτυς, δεν κα-
λύπτουν την υποχρέωση την οποία είχατε,
να κρατήσετε στη μνήμη σας αυτά τα περι-
στατικά. Παραδείγματος χάριν από τις
04.45΄ η ώρα, το πρωί στις 20 του μηνός,
μέχρι τις 09.00΄ το πρωί, εάν το ΓΕΕΦ διέ-
ταξε άμυνα ή αν περίμενε την εντολή του

Επιτελείου, αυτό είναι συνταρακτικό, δεν
είναι λεπτομέρεια. Διότι όπως ξέρετε εσείς
καλύτερα από εμάς –είσθε αντιστράτηγος–
η απόβαση αυτό είναι, δηλαδή η εγκατά-
σταση ενός προγεφυρώματος. Εάν εγκατα-
σταθεί ένα προγεφύρωμα, από εκεί και
πέρα είναι ρέοντα τα πράγματα. Συνεπώς,
από τις 04.45΄ μέχρι τις 09.00΄ είναι κρίσιμη
ώρα και για την ιστορική κρίση, αλλά και
για την καθαρώς νομική κρίση, κύριε μάρ-
τυς. Αυτό δεν ήταν δυνατόν να ξεφύγει από
την προσοχή σας. Άρα αυτό το πράγμα δεν
μπορείτε να το λέτε λεπτομέρεια. Οπωσδή-
ποτε εγώ προσωπικώς, θα σας έλεγα να
διαβάσετε την κατάθεσή σας, αφού μάλι-
στα σας παρακαλέσουμε να μας πείτε εάν
την βεβαιώνετε και την βεβαιώσατε, να την
πάρετε να την διαβάσετε και εν τω μεταξύ
να έλθει άλλος μάρτυς να εξετασθεί.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να την διαβάσει,
κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ τον κύριε Παπαστεφανάκη να
λάβει το λόγο. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να πω την άποψή μου,
για να φαίνεται και στα Πρακτικά γραμ-
μένη. Όταν έγινε πραξικόπημα στην Κύπρο,
κύριε Πρόεδρε, έγινε και μία γενική επι-
στράτευση, στην οποία όλοι κληθήκαμε να
λάθουμε μέρος. Εγώ πήγα στην επιστρά-
τευση εκείνη και μετά από δώδεκα χρόνια,
εάν ερωτηθώ, θυμάμαι να καταθέσω, όλα
όσα συνέβησαν αφ’ ής παρουσιάσθηκα
στην μονάδα, που έπρεπε να παρουσιασθώ,
μέχρι και τη 18η ημέρα, που σηκώθηκα και
έφυγα. Όλα αυτά εγώ τα θυμούμαι, και που
δεν έπαιζα κανέναν ουσιαστικό ρόλο και σε
τίποτα. Και δεν θυμάται ο μάρτυρας, που
είχε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστο-
ρία αυτή, αφού ήταν διευθυντής του 3ου
Επιτελικού Γραφείου στην Αθήνα, τι έγινε
και πώς έγινε; Να δεχθώ ότι δεν έχει μνήμη,
σε καμία, όμως, περίπτωση δεν δέχομαι να
κάτσει τώρα να διαβάσει την κατάθεσή του
και στη συνέχεια να μας ξαναπεί αυτά που
είναι γραμμένα στην κατάθεση. Εδώ πέρα
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ήλθε να μας πει ό,τι θυμάται. Δεν θυμάται;
Εντάξει, το δέχομαι αυτό. Δεν θυμάται; Δεν
θυμάται. Αλλά όχι να διαβάζει κατάθεση
και μετά να απαντά σε ερωτήσεις. Προσω-
πικά, δηλαδή, διαφωνώ με αυτή την διαδι-
κασία και δεν θα ήθελα να προχωρήσουμε
έτσι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Όταν, όμως εκλήθη να βεβαιώσει το περιε-
χόμενο μιας καταθέσεως, υποτίθεται ότι
του ανεγνώσθη. Για αυτό το λόγο, λοιπόν,
απολύτως κανονικά, κατά αυστηρή τήρηση
της δικονομικής αρχής, πρέπει να του την
διαβάσω εγώ. Για να μην χάνουμε χρόνο, ας
την διαβάσει ο ίδιος. Θέλετε να την διαβά -
σω εγώ; Να την διαβάσω εγώ. Ο κύριος Λά-
σκαρης, παρακαλείται να λάβει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Κύριε Πρό-
εδρε, για λόγους τάξεως, είμαι υποχρεωμέ-
νος να συμφωνήσω με τον συνάδελφο
κύριο Παπαστεφανάκη. Θα ήταν άηθες –
φαντάζομαι και εσείς το πιστεύετε αυτό,
είναι και η δική σας άποψη– την ώρα της
εξετάσεως του μάρτυρος, να επικαλεσθεί
στοιχεία της εκθέσεώς του. Ας μας απαν-
τήσει σε όσες ερωτήσεις του έχουν τεθεί και
εκ των υστέρων μπορεί να λάβει γνώση της
καταθέσεώς του. Διαφορετικά, όπως ορ -
θώς είπε ο κύριος Παπαστεφανάκης, τότε
προς τι οι ερωτήσεις, εάν πρόκειται να ανα-
φερθεί στην έκθεσή του;

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, νο-
μίζω ότι λιγάκι έχουμε ξεφύγει. Το θέμα έχει
δύο όψεις, την καθαρά νομική πλευρά, η
οποία είναι αυτή που είπατε εσείς. Βεβαι-
ώνει την έκθεση αφού του ανεγνώσθη.
Αυτό το ξέρουμε όσοι είμαστε δικηγόροι.
Αυτή είναι η πάγια τακτική για καθένα, που
εξετάζεται δεύτερη φορά. Αλλά, πέρα από
αυτό, είναι και ένα θέμα ουσίας. Εγώ να
είμαι όσο επιεικής θέλετε, να δεχθώ ότι ο
μάρτυς έχει αδύνατη μνήμη, τα ξέχασε. Θα
τα διαβάσει αυτά. Και θα κληθεί από εμάς
που τα ξέρουμε καλύτερα από αυτόν να τα
επιβεβαιώσει ή να τα αρνηθεί, να δούμε τι
θα κάνει. Διότι εμάς μας ενδιαφέρει και η
ουσία σε δεύτερη φάση. Νομίζω, λοιπόν,

ότι είναι σωστό να διαβάσει την κατάθεσή
του, αντί να την διαβάσετε σεις και να χά-
νουμε χρόνο, και μετά να γυρίσει και να
προχωρήσουμε στην εξέταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ε -
φόσον εκλήθη να βεβαιώσει, εάν βεβαιοί
δηλαδή το περιεχόμενο, απαραίτητη συ-
νάρτηση αυτής της ερωτήσεως είναι και το
διάβασμα της καταθέσεως. Με την έννοια
αυτή θα υπεχρεούτο ο Γραμματεύς να τη
διαβάσει. Επειδή όμως δεν πρέπει να χά-
νουμε χρόνο, εγώ λέω να αποσυρθεί με τον
Γραμματέα να διαβάσει την κατάθεσή του
και να μας πει ό,τι θέλει. Άλλωστε, και αυτό
το στοιχείο ότι ζητάει την έκθεσή του, είναι
και αυτό συνεκτιμητέο στην αξιολόγηση
της σημασίας της καταθέσεως του μάρτυ-
ρος.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
εφαρμόζετε εδώ τους κανόνες της Ποινι-
κής Δικονομίας; Γιατί, δεν το ξέρω αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ναι.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Τότε εάν τις
εφαρμόζετε, δεν μπορεί να τη διαβάσει.
Μόνο να την συμβουλευτεί σε ορισμένα ση-
μεία και αυτό να το ζητήσει από τον Πρό-
εδρο. Σε ορισμένα μόνο σημεία τμηματικά
μπορεί να ενημερωθεί ζητώντας από τον
Πρόεδρο να του τα διαβάσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Εγώ νομίζω ότι όταν πάμε στον ανακριτή
και λέμε «Αναφέρομαι εις την κατάθεσή
μου, ήν αναγνωσθείσαν μοι βεβαιώ» όπως
έγραφαν οι γραμματείς. Να μην υπεισερχό-
μεθα λοιπόν σε λεπτομέρειες. Εν πάση
όμως περιπτώσει να μην γενικευθεί η συζή-
τηση με αυτό το θέμα και χάνουμε την ώρα
μας. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν
μου επιτρέπετε. Επειδή είναι και πάγιο το
θέμα, δεν ξέρω βέβαια αν είναι της στιγμής,
αλλά δεν νομίζω πως είναι κάτι απόρρητο
για κανένα και για το μάρτυρα. Βέβαια δεν
ισχυρίζομαι ότι έχω γνώμη αυθεντίας, έχω
πολλά χρόνια που έχω παρατήσει την δικη-
γορία, αλλά –προσέξτε το αυτό– η κατά-
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θεση την οποία δίνει σήμερα ο μάρτυρας,
όποιος μάρτυρας, είναι υποχρεωτικό να την
αναγνώσει και να επιβεβαιωθεί. Όχι όπως
γίνεται σε ανώμαλες περιπτώσεις, διότι να
ξέρουμε, γράφουν ό,τι θέλουν και το βράδυ
είσαι εντάξει. Αυτά όμως τα έγγραφα στα
οποία αναφέρονται οι μάρτυρες, είτε αυτό
είναι ένα υπόμνημα που έχει κατατεθεί,
γιατί συνήθως έχουμε δύο λογιών χαρτιά –
αυτό το υπόμνημα βάσει της διαταγής ή κα-
τάθεση που έχει προηγηθεί. Αυτά τα δύο
έγγραφα δεν θα λέτε στην προκειμένη πε-
ρίπτωση ο μάρτυς να τα ξαναδιαβάσει και
να βεβαιώσει αυτά που είναι γραμμένα, εάν
είναι όπως τα είπε, διότι υποτίθεται –και
έτσι πρέπει να είναι– ότι τα διάβασε τότε
πριν τα υπογράψει. Η επίδειξη τώρα του εγ-
γράφου αυτού ή του ενός ή του άλλου, νο-
μίζω ότι έχει το νόημα εάν είναι αυτό το
έγγραφο που έχει γράψει ο ίδιος ή δεν είναι
αυτό. Δεν νομίζω ότι αναφέρεται στο περιε-
χόμενο που, όταν το υπέγραψε τότε το διά-
βασε. Άρα λοιπόν δεν είναι υποχρεωτικό να
διαβάζει ο μάρτυρας εκτός, εάν κατ’ οικο-
νομίαν, θέλουμε να του δώσουμε να βοηθή-
σει τη μνήμη του και λοιπά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Λιαροκάπης και παρακαλώ να είναι
ο τελευταίος.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Κύριε Πρό-
εδρε, η Δικονομία τηρείται και πρέπει να
τηρείται από την Επιτροπή. Η εξέταση του
κυρίου μάρτυρος βρίσκεται στο τέλος. Εί-
μαστε απλώς στο στάδιο των ερωτήσεων.
Εγώ προσωπικά σχημάτισα πεποίθηση. Δεν
μπορούν να διαβαστούν τώρα οι καταθέ-
σεις. Να ρωτήσουμε λίγες ερωτήσεις, εάν
θυμάται να μας πει ο,τιδήποτε άλλο, και να
φύγει ο άνθρωπος για να έρθει ο άλλος
μάρτυρας να τελειώνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Λοι -
πόν, τι αποφασίζει η Επιτροπή;

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Πα -

ρακαλώ, κύριε Ξαρχά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Δεν μπορεί να επιβε-

βαιώσει έγγραφο που δεν έχει διαβάσει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ, ανέπτυξα μία άποψη. Γίνεται
δεκτή η άποψη αυτή ή απορρίπτεται; Για να
τελειώσουμε. 

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Απορρίπτεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Απορρίπτεται λοιπόν υπό της Επιτροπής το
αίτημα του μάρτυρος. Παρακαλώ τον κύ -
ριο Κουτσογιάννη να υποβάλει τις ερωτή-
σεις του.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε μάρτυς,
χθες είχατε μία δυσκολία να χαρακτηρίσετε
ορισμένες πράξεις ή παραλείψεις ως προ-
δοσία. Δώσατε άλλους χαρακτηρισμούς.
Θα σας δώσω εγώ ένα ορισμό τώρα και θα
παρακαλέσω να με βοηθήσετε αν είναι σω-
στός. Όταν έλληνες στρατιωτικοί διαπρά-
ξουν ή παραλείψουν, διευκολύνουν τον
εχθρό να καταλάβει εχθρικό έδαφος, αυτό
είναι προδοσία. Συμφωνείτε με αυτό τον
ορισμό;

ΜΑΡΤΥΣ: Εάν αυτό είναι επίσημος ορι-
σμός, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Πι-
στεύω σε αυτό που λέτε ότι είναι σωστό.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεύτερη ερώ-
τηση. Κύριε μάρτυς, εσείς υπηρετήσατε,
όπως λένε τα χαρτιά σας, στο ΝΑΤΟ. Τοπο-
θετηθήκατε στο Αρχηγείο Ενόπλων Δυνά-
μεων, διευθυντής 3ης ΜΕΟ σε μία κρίσιμη
περίοδο. Επίσης υπηρετήσατε ως διοικητής
στο Πεδίο Βολής Κρήτης και το κυριότερο
από όλα, υπήρξατε διερμηνέας στην κρί-
σιμη συνάντηση της 19ης Ιουλίου του 1974,
μια συνάντηση που ήταν ανωτάτου επιπέ-
δου και θα έλεγα ιστορική. Κατά τη γνώμη
σας, μπορεί ένα πρόσωπο που δεν είναι της
εμπιστοσύνης της τότε πολιτικής και στρα-
τιωτικής ηγεσίας να έχει αυτές τις θέσεις, ή
να χρησιμοποιηθεί κατ’ αυτό τον τρόπο;

ΜΑΡΤΥΣ: Δηλαδή σεις λέτε, κύριε βου-
λευτά, ότι κάθε έλληνας αξιωματικός ο
οποίος υπηρετούσε…

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι τι λέω
εγώ. Εγώ σας κάνω μία ερώτηση και θα πα-
ρακαλέσω να μου απαντήσετε. Μπορεί ένα
πρόσωπο που δεν ήταν της απολύτου εμπι-
στοσύνης της τότε στρατιωτικής και πολι-
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τικής ηγεσίας, να χρησιμοποιείται κατ’ αυτό
τον τρόπο;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως, κύριε βουλευτά. Δεν
είχα καμία σχέση με το πραξικόπημα και με
το καθεστώς του Ιωαννίδη. Τοποθετήθηκα
εκεί λόγω των προσόντων μου και υπηρέ-
τησα μόνο και μόνο την πατρίδα μου. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα σας ανα-
φέρω πως όταν έγινε το πραξικόπημα της
21ης Απριλίου 1967, είχαν προηγηθεί –
όπως όλοι ξέρουμε– μεταθέσεις πολλών
στρατιωτικών, οι οποίοι βρέθηκαν στο Λε-
κανοπέδιο Αττικής και προετοίμασαν το
πραξικόπημα. Είχε προηγηθεί μία μετα-
φορά αξιωματικών έτσι ώστε το πραξικό-
πημα να είναι σίγουρο ότι θα πετύχει.
Επίσης η συγκρότηση του Επιτελείου εδώ
στην Αθήνα και ορισμένων μονάδων, όπως
των Καταδρομών και λοιπά, πριν από το
πραξικόπημα κατά του Μακαρίου είχε προ-
ηγηθεί πάλι μία τέτοια επιλογή. Πώς βλέ-
πετε την ανάθεση σε σας, δεδομένου ότι
επρόκειτο να γίνει το πραξικόπημα, που
ήταν επιχειρήσεις, πώς βλέπετε λέω την το-
ποθέτησή σας εκείνη την ώρα στην Διεύ-
θυνση του 3ου Επιτελικού Γραφείου του
ΑΕΔ;

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα χθες ότι εγώ τοποθετή-
θηκα στο ΓΕΕΘΑ το 1972, στο Γραφείο
Θεμά των ΝΑΤΟ Αμοιβαίας Μειώσεως
Δυνά μεων…

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θέλω να μου
πείτε πότε αναλάβατε τη Διεύθυνση του
3ου Επιτελικού.

ΜΑΡΤΥΣ: Ήμουν εκεί από το 1972 μέχρι
τον Ιούνιο του 1974 με το βαθμό του συν-
ταγματάρχη. Τότε έγιναν κρίσεις αξιωματι-
κών, οι ετήσιες που γίνονται κάθε άνοιξη,
και λόγω της αρχαιότητας που είχα, προήχ-
θην στο βαθμό ταξιάρχου. Ο τότε διευθυντής
της 3ης ΜΕΟ, ταξίαρχος κύριος Χα νιώτης,
έγινε υποστράτηγος διευθυντής του Α΄ κλά-
δου και σε μένα ανετέθη η Διεύθυνση της
3ης ΜΕΟ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πότε υπηρε-
τήσατε στο ΝΑΤΟ;

ΜΑΡΤΥΣ: Στο ΝΑΤΟ τοποθετήθηκα τον

Ιούλιο του 1966 και παρέμεινα εκεί μέχρι
τον Ιούλιο του 1968, συνεχώς υπηρετών.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα σας κάνω
μία ερώτηση και επιτρέψτε μου το είδος
της: Κατά τη διάρκεια που υπηρετήσατε
στο ΝΑΤΟ, έγινε ποτέ προσπάθεια από κά-
ποια υπηρεσία ξένη, οποιαδήποτε, να σας
μυήσουν για να υπηρετήσετε ξένα συμφέ-
ροντα, έξω από τα καθαρώς στρατιωτικά;

ΜΑΡΤΥΣ: Ποτέ, κύριε βουλευτά. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είπατε χθες

ότι υπήρχε δίπλα στον Αρχηγό ένα παραε-
πιτελείο, των Ενόπλων Δυνάμεων εννοώ, το
οποίο λειτούργησε και για το πραξικόπημα
και για τις επιχειρήσεις της ΔΕΚΕ και κατά
κάποιο τρόπο την ιεραρχία αυτοί την είχαν
παραμερίσει. Είναι σωστό αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εσείς αφού

δεχθήκατε αυτή τη μείωση, γιατί δεν παραι-
τηθήκατε; Γιατί δεν κάνατε αναφορά ή
γιατί δεν το καταγγείλατε αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, ένας αξιωματι-
κός που ζει από το μισθό του και έχει οικο-
γένεια να συντηρήσει, είναι η δουλειά του.
Ο αξιωματικός αυτός δεν έχει δώσει όρκο
να υπηρετεί ούτε τον Ιωαννίδη τον εγκλη-
ματία, ούτε τον Παπαδόπουλο τον εγκλη-
ματία. Δίνει όρκο όταν βγαίνει από τη
Σχολή Ευελπίδων, να υπηρετεί την πατρίδα
του και υπηρετεί την πατρίδα εντίμως,
όπως έκανα εγώ όλα τα χρόνια της ζωής
μου. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπηρετώντας
όμως αυτό το καθεστώς εγκληματιών, που
λέτε εσείς ο ίδιος. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλώς, κα -

λώς.
ΜΑΡΤΥΣ: Με συγχωρείτε, διότι αυτή τη

στιγμή με κατηγορείτε. Είκοσι χιλιάδες
αξιωματικοί μόνιμοι υπηρέτησαν από το
1967 μέχρι το 1974 την πατρίδα τους. Δεν
υπέβαλαν σε οποιαδήποτε θέση και εάν
βρισκόντουσαν, από στρατάρχη μέχρι αν-
θυπολοχαγό, την παραίτησή τους για να
φύγουν, διότι υπηρετούσαν την πατρίδα
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τους. Τώρα, εάν υπήρχε μια κλίκα αξιωμα-
τικών οι οποίοι έκαναν έγκλημα, με πραξι-
κοπήματα, με ανατροπές και κινήματα,
αυτοί είναι άξιοι να κριθούν από την Πολι-
τεία. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα παρακα-
λέσω, κύριε μάρτυς, στις ερωτήσεις που σας
κάνω, να μην κάνετε κρίσεις και λοιπά. Να
απαντάτε επί των γεγονότων αυτών που σας
ρωτάω. Το γιατί δεν παραιτήθηκαν είκοσι χι-
λιάδες αξιωματικοί, το γιατί 150 αξιωματικοί
πήγαν στο ΕΑΤ – ΕΣΑ και τους έκαναν βασα-
νιστήρια, αυτό είναι άλλο θέμα. Τα ξέρει η
ιστορία αυτά, τα ξέρουμε και εμείς. Θα
απαντάτε σε αυτό που σας ρωτάω. Όταν
έπεσε η χούντα στις 23 Ιουλίου, πείτε μου:
Κάνατε καμία αναφορά, καταγγείλατε όσα
ξέρατε σε βάρος αυτών των εγκληματιών,
όπως λέτε, στη νέα κυβέρνηση της Εθνικής
Ενότητας; Καταγγείλατε κάπου όλα όσα έγι-
ναν και όλα όσα ξέρατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν κατήγγειλα, διότι γνώριζε η
πολιτική και στρατιωτική ιεραρχία την
ύπαρξη. Για αυτό και έγιναν αμέσως κρίσεις
και όλοι αυτοί αποστρατεύθηκαν. Εγώ δεν
απεστρατεύθην. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εσείς δεν κά-
νετε καταγγελία πάντως πουθενά. Προ-
χωρώ σε μία αλλά ερώτηση: Στην αναφορά
σας που υποβάλατε στις 20/8/1975, στη σε-
λίδα έξι λέτε κα θα διαβάσω αυτολεξεί, το
έχω αντιγράψει: «Γενικώς εκτιμάται υπό
της 3ης ΜΕΟ ότι λόγω της εγγύτητος της
Τουρκίας και της βασανιστικής υπεροχής
των Τούρκων σε μέσα και λοιπά, ένας πό-
λεμος Τουρκίας-Κύπρου, δηλαδή εννοείτε
την απόβαση, θα κατέληγε υπέρ της Τουρ-
κίας, έστω και εάν εστέλοντο ενισχύσεις
από την Ελλάδα». Παρακάτω λέτε «Περαι-
τέρω η ενίσχυση εξ Ελλάδος θα ήταν μια
φοβερά επικίνδυνη κατάσταση, διότι θα
είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια ελληνι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων, δηλαδή μονάδων
και λοιπά, και θα απέβαινε μοιραία εις
βάρος της Ελλάδος, επειδή θα γινόταν ελ-
ληνοτουρκικός πόλεμος». Δηλαδή, με απ -
λά λόγια, μας λέτε ότι δεν μπορούσαμε να

κάνουμε τίποτα απέναντι στην Τουρκία,
ούτε η Κύπρος ούτε εμείς, έστω και εάν
στέλναμε ενισχύσεις κάτω και λοιπά. Αυτό
το λέτε αυτολεξεί, σας το διάβασα και μπο-
ρείτε να το δείτε και στην έκθεσή σας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε βουλευτά, δεν είναι
ακριβώς αυτά τα οποία λέτε. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ξαναδιαβάζω
και θα βρείτε και στην σελίδα έξι αυτό που
σας διάβασα. Το αντέγραψα χθες το βράδυ:
«Γενικώς εκτιμάται υπό της 3ης ΜΕΟ ότι
λόγω της εγγύτητος της Τουρκίας και της
βασανιστικής υπεροχής των Τούρκων εις
μέσα και λοιπά, ένας πόλεμος Τουρκίας
Κύπρου θα κατέληγε υπέρ της Τουρκίας,
έστω και ένα εστέλοντο ενισχύσεις από την
Ελλάδα».

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό λέω και

εγώ. Και λέτε παρακάτω ότι θα ήταν επικίν-
δυνο να στείλουμε και άλλες ενισχύσεις,
επειδή θα αποδυναμώναμε το μέτωπο Ελ-
λάδος-Τουρκίας. Αυτό λέτε. Κύριε μάρτυς,
εδώ ήλθε ο κύριος Γεωργίτσης, ο κύριος
Κομπόκης ο κύριος Σκλαβενίτης, ο κύριος
Κοντώσης, οι πάντες που υπηρέτησαν στην
Κύπρο, και είπαν όλοι χωρίς εξαίρεση, ότι
με τις δυνάμεις που είχαμε εκεί και παρά το
πραξικόπημα, εάν είχαμε κάνει τις στοιχει-
ώδεις ενέργειες, οι Τούρκοι θα συνετρί-
βοντο. Αυτό είπαν οι πάντες. Και βέβαια
αυτό βγαίνει με την μία λέξη που λέμε
«αποβίβαση» και όχι «απόβαση». Επίσης,
θα πρέπει ίσως να γνωρίζετε ότι μετά τις
επιχειρήσεις εκεί του «ΑΤΤΙΛΑ», και λοιπά
στην Κύπρο, το ΝΑΤΟ συνέταξε μια έκθεση
– πρέπει να το έχετε πληροφορηθεί, το
έχουν γράψει και οι εφημερίδες αυτό για
την κατάσταση των τουρκικών ενόπλων
δυνάμεων, η οποία ήταν απογοητευτική.
Και μάλιστα πρότεινε ποια μέτρα να πά-
ρουν, για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Επίσης, άλλοι
μάρτυρες που εξετάσθηκαν, είπαν ότι δεν
υπήρχε καμία δυνατότης της Τουρκίας για
επίθεση στον ελλαδικό χώρο εδώ, και αυτό
βγαίνει από το είδος των επιχειρήσεων, που
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έγιναν στην Κύπρο και από όλα αυτά τα
συμπεράσματα, που βγήκαν από κει. Τώρα,
οι απόψεις οι δικές σας, της 3ης ΜΕΟ, με
τις απόψεις όλων αυτών των στρατιωτικών,
οι οποίοι έζησαν τα γεγονότα, διαφέρουν θα
έλεγα 180ο. Ποια είναι η εξήγηση που δίνετε
τώρα, και η απάντηση που μπορείτε να δώ-
σετε σήμερα;

ΜΑΡΤΥΣ: Η εκτίμησή μου, κύριε βου-
λευτά, είναι αυτή την οποία έγραψα, ότι
λόγω της εγγύτητος της Κύπρου, 40 μίλια
από τις τουρκικές ακτές –40 μίλια απέχει η
Κύπρος από τις νότιες ακτές της Τουρκίας–
λόγω του διχασμού, ο ο ποίος υπήρχε στην
Κύπρο μεταξύ των μεν και των δε, και λόγω
του πραξικοπήματος, ο κύριος Γεωργίτσης
και οι άλλοι που λένε ότι θα ημύνοντο της
Κύπρου και θα νικούσαν, είχαν μετακινήσει
όλες τις μονάδες. Είχαν πάρει τα άρματα,
είχαν πάρει τις καταδρομές. Αυτά θα τα κα-
ταθέσω μετά, το ζήτησα από τον κύριο
Πρόεδρο. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τα γράφετε
στην αναφορά σας όλα αυτά αυτολεξεί.

ΜΑΡΤΥΣ: Με συγχωρείτε κύριε Κουτσο-
γιάννη, αφήστε με να σας απαντήσω σας
παρακαλώ πολύ. Οι Τούρκοι, κύριε βου-
λευτά, είχαν τόσες δυνάμεις για να κάνουν
απόβαση, ειδικές δυνάμεις αποβατικές και
δυνάμεις πεζικού και αρμάτων, που η δική
μου εκτίμηση είναι ότι αν θέλανε να κατα-
λάβουν την Κύπρο θα την καταλαμβάνανε.
Διότι η Κύπρος είχε τόσες δυνάμεις αμύνης,
που αυτές που υπήρχαν πάνω στο νησί,
μπορεί να μη μπορούσαν την πρώτη μέρα
να αποβιβασθούν οι Τούρκοι, μπορεί τη
δεύτερη να μην μπορούσαν… 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα σας κάνω
δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις, κύριε μάρ-
τυς.

ΜΑΡΤΥΣ: Αφήστε με να σας απαντήσω,
κύριε βουλευτά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι αρκετό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Κύ -

ριε Κουτσογιάννη, αφήστε τον κύριο μάρ-
τυρα να τελειώσει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Βγαίνει έξω

από την ερώτησή μου, κύριε Πρόεδρε. Εγώ
δεν θέλω να ακούσω ιστορίες.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν βγαίνω έξω, κύριε βουλευ -
τά. Να σας απαντήσω. Νομίζω ότι εκλήθην
εδώ πέρα για να σας δώσω ό,τι μου ζητή-
σατε. Αφήστε με να τελειώσω και μη με
διακόπτετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ορίστε, συνε-
χίστε.

ΜΑΡΤΥΣ: Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο
οδηγεί στην εκτίμησή μου, είναι ότι, όπως
γνωρίζετε, η Κύπρος είναι τόσο πολύ μα-
κριά από την Μητέρα Ελλάδα, που η απο-
στολή ενισχύσεων είναι παρά πολύ
δύσκολη ακόμη και σήμερα. Την εποχή δε
εκείνη με τα μέσα τα οποία διέθεταν οι Ελ-
ληνικαί Ένοπλαι Δυνάμεις, ήταν δυσκολο-
τάτη. Εφόσον λοιπόν, έχουμε την Κύπρο να
έχει δυνάμεις, οι οποίες δεν ήταν τη στιγμή
της αποβάσεως έτοιμες για να αμυνθούν,
λόγω του διχασμού, λόγω της διασπάσεως
των δυνάμεων, των οργανικών δεσμών, της
μετακινήσεως μονάδων, δεν ήξερε ο Γεωρ-
γίτσης πού βρίσκονται οι μονάδες ούτε τί-
ποτε, θα το πω μετά εν συνεχεία, πρώτον.
Δεύτερον, της υπεροχής των Τούρκων σε
δυνάμεις, σε 40 μίλια απόσταση και της δυ-
σκολίας την οποία αντιμετώπιζε η Ελλάς να
στείλει ενισχύσεις, τα αεροσκάφη όπως ξέ-
ρετε μπορούσαν να μείνουν εκεί πέντε
λεπτά, λόγω ελλείψεως καυσίμων και μετά
να πάνε στο Λίβανο να προσγειωθούν. Εκεί
βασίζεται η εκτίμησίς μου, ότι αν οι Τούρκοι
θέλαν να καταλάβουν το νησί θα χυνόταν
πολύ αίμα, θα υφίσταντο απώλειες, τελι-
κώς θα το καταλάμβαναν.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλώς. Πείτε
μου, σας παρακαλώ, εάν η Μεραρχία που
είχε πάει το 1964 στην Κύπρο, εάν δεν είχε
αποχωρίσει το ’67, οι Τούρκοι θα είχαν δυ-
νατότητα απόβασης;

ΜΑΡΤΥΣ: Εάν η Μεραρχία δεν είχε μετα-
κινηθεί, που κατά την προσωπική μου
γνώμη ήτο σφάλμα το ότι έφυγε η Μεραρ-
χία, οι δυνατότητες αμύνης της Κύπρου θα
ήταν κατά πολύ μεγαλύτερες. Τούτο δε
οφείλεται, κύριε βουλευτά, στο ότι η Με-
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ραρχία ήτο μια οργανωμένη Μεραρχία του
Ελληνικού Στρατού, πλήρως εξοπλισμένη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε μάρ-
τυς…

ΜΑΡΤΥΣ: Επιτρέψτε μου, κύριε βουλευτά,
να σας διευκολύνω θέλω.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν έχω
χρόνο εγώ, κύριε μάρτυς, αυτό είναι το πρό-
βλημα και δεν μπορώ να κάνω τις ερωτή-
σεις που θέλω.

ΜΑΡΤΥΣ: Και σήμερα και αύριο και την ερ-
χομένη εβδομάδα είμαι στη διάθεσή σας.
Θέλω να σας βοηθήσω, είναι εθνικοί λόγοι να
δοθεί φως στο θέμα της Κύπρου. Θα πρέπει
να γνωρίζετε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορο-
ποίηση τότε ακόμη και σήμερα μεταξύ ελλη-
νικών Μεραρχιών και κυπριακών Μεραρχιών.
Την εποχή δε εκείνη, η Μεραρχία αυτή ήτο
πλήρως εξοπλισμένη, ενώ η Εθνοφρουρά την
εποχή εκείνη δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένη.
Υπήρχαν μόνο ελάχιστα άρματα «Τ34» παλιά
ρωσικά στην Κύπρο την εποχή εκείνη. Αναν-
τίρρητα, εάν η Μεραρχία αυτή δεν είχε φύγει,
οι αμυντικές δυνατότητες της Κύπρου θα
ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερες. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε μάρτυς,
μία ερώτηση ακόμη στρατιωτικής φύσης.
Κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, ανάμεσα
στον «ΑΤΤΙΛΑ Ι» και «ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ» οι Τούρκοι
–και πρώτα βέβαια κατά τη διάρκεια του
«ΑΤΤΙΛΑ Ι» αλλά κυρίως στην διάρκεια της
εκεχειρίας– απεβίβασαν εκεί ουσιαστικά
δύο μεραρχίες, στρατεύματα μονάδες, τεθω-
ρακισμένα άρματα και λοιπά όλα αυτά ήταν
συγκεντρωμένα μέχρι τις 14Αυγούστου, που
άρχισε ο «ΑΤΤΙΛΑΣ ΙΙ» σε ένα σχετικά από
στρατιωτική άποψη πολύ στενό χώρο. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το γνωρίζω αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πώς δεν το

γνωρίζετε; Ήταν στην περιοχή της Κερύ-
νειας. Όλες αυτές οι δυνάμεις απεβιβάσθη-
σαν, κατά την διάρκεια της εκεχειρίας εκεί,
σε ένα από στρατιωτική άποψη στενότατο
χώρο. Εάν τα δύο δικά μας υποβρύχια, ίσως
και περισσότερα, και τα αεροπλάνα κά-
νανε, μόλις ξεκίναγε ο «ΑΤΤΙΛΑΣ ΙΙ», ή ίσως
και κατά την διάρκεια της εκεχειρίας, λόγω

των παραβιάσεων που κάνανε οι Τούρκοι,
εάν κάνανε επιχειρήσεις και εκτελούσαν
την αποστολή τους, δηλαδή κάναν κατα-
δρομές, επιδρομές…

ΜΑΡΤΥΣ: Τα υποβρύχια;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και τα αερο-

πλάνα κυρίως. Πείτε μου, αυτές οι δυνάμεις
οι τουρκικές που ήταν συγκεντρωμένες, τι
απώλειες περίπου θα είχαν; Αλλά μιλάμε
για σωστή επιχείρηση. Πέστε μου την
απάντησή σας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Το τι απώλειες θα είχαν, δεν εί -
μαι σε θέση να σας πω. Το ότι θα είχαν απώ-
λειες, οι οποίες θα ήταν σοβαρές, δεν
υπάρχει αμφιβολία, διότι τα αποβατικά, τα
οποία θα πλησιάζανε για να αποβιβάσουν
δυνάμεις, μόλις θα τα κτυπούσαν τα υπο-
βρύχια, θα βουλιάζανε. Και τα αεροπλάνα
στο μικρό χρόνο που είχαν στη διάθεσή
τους, λόγω ελλείψεως καυσίμων να μείνουν
επάνω, θα επέφεραν απώλειες.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και μία τε-
λευταία ερώτηση, κύριε μάρτυς. Στην κα -
τά θεση που έχετε κάνει στον κύριο
Μπέλ κα, στην τελευταία σελίδα λέτε επί
λέξει «Πάντως κατόπιν διαταγής του ΑΕΔ
διεβίβασα είς τινά περίπτωσιν εις ταξίαρχον
Γεωργίτσην, οδηγίες του κυρίου αρχηγού
δι΄αυτοσυγκράτησιν μέχρι εκδηλώσεως
της τουρκικής επιθέσεως». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτό το έθεσα και εγώ χθες υπ’ όψιν του κυ-
ρίου μάρτυρος. Εν πάση περιπτώσει, ας
απαντήσει και πάλι.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σύμφωνοι,
κύριε Πρόεδρε, αλλά εκείνο το οποίο θέλω
να μας ξεκαθαρίσει ο μάρτυρας είναι, εάν
αυτό, κύριε μάρτυς, το είπατε πριν αρχίσει
η απόβαση ή αφού είχε αρχίσει η απόβαση.
Και η απορία μας είναι, διότι μέχρι που άρ-
χισαν να αποβιβάζονται οι Τούρκοι και να
επιτίθενται τα τουρκικά αεροπλάνα, δεν
υπήρχε λόγος να λέτε «Αυτοσυγκράτηση».
Αυτό ήταν λογικό να το πείτε, αφού είχαν
αρχίσει οι επιχειρήσεις. Έχει πολύ μεγάλη
σημασία πότε να το πείτε αυτό, σύμφωνα
πάντα με τη δική σας κατάθεση. Γιατί άλλοι
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καταθέτουν ότι το είπατε βέβαια στις 8.00΄
- 9.00΄ η ώρα. Πείτε μου σας παρακαλώ,
ποιο είναι το σωστό.

ΜΑΡΤΥΣ: Το σωστό είναι ότι είπα στον
κύριο Γεωργίτση «Αυτοσυγκράτηση», προ-
τού εκδηλωθεί οποιαδήποτε επίθεση, διότι
όταν εκδηλωθεί επίθεση, κύριε βουλευτά,
δεν κάνουμε «Αυτοσυγκράτηση». Αυτό
αναγράφουν και οι οδηγίες επιχειρήσεων
και τα σχέδια της Κύπρου, τα οποία εν συ-
νεχεία θα θέσω υπ’ όψιν σας. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Βεβαίως αυτό
είναι σωστό, αλλά όμως οι άλλοι που παίρ-
νανε κάτω τις απαντήσεις, λένε άλλα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κατά την γνώμη μου, είναι παρα-
φροσύνη να γίνεται απόβαση στην Κύπ ρο
και κάποιος επιτελής να διαβιβάζει ε ντολή
του κυρίου αρχηγού για αυτοσυγκράτηση. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε μάρτυς,
στους στρατιωτικούς κανονισμούς υπάρχει
ο όρος «Αυτοσυγκράτηση»; Πείτε μου, σας
παρακαλώ, αν υπάρχει γραμμένο πουθενά
σε σχέδια επιχειρήσεων, σε στρατιωτι κούς
κανονισμούς ή κάπου, ο όρος «Αυ το συ -
γκράτηση».

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν νομίζω ότι υπάρχει. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όμως εσείς

το είπατε αυτό, έστω προ των επιχειρήσεων.
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό τον όρο

και αυτή τη λέξη, την «Αυτοσυγκράτηση»,
όπως εσείς είπατε, την ακούσατε για πρώτη
φορά από τον κύριο Σίσκο, το βράδυ στις
19/7/1974. Έτσι καταθέσατε χθες.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Άρα ο κύριος

Σίσκο είναι αυτός, ο οποίος είπε «Αυτοσυγ-
κράτηση», στην ηγεσία και αυτοί στην συ-
νεχεία κάνανε όχι απλώς χρήση αλλά
κατάχρηση του όρου. Είναι έτσι;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν σας κατάλαβα καλά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Λέγω: Ο κύ-

ριος Σίσκο, σύμφωνα με τη δική σας κατά-
θεση χθες, είναι ο πρώτος που εδώ στην
Ελλάδα μας μίλησε περί «Αυτοσυγκράτη-
σης». Το είπε βέβαια στις 19 το βράδυ, στη
σύσκεψη που ήσασταν εσείς διερμηνεύς.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω αν ήταν πρώτος, κύριε
βουλευτά. Λέγω ότι επί παρουσία μου χρη-
σιμοποίησε αυτόν τον όρο. Έτσι τον μετέ-
φρασα εγώ από τα αγγλικά στα ελληνικά.
Το κατέθεσα και το δέχομαι.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχετε υπ’
όψιν σας, αν κάποιος άλλος ξανά νωρίτερα
είχε πει τον όρο «Αυτοσυγκράτηση»;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν έχω υπ’ όψιν μου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ

πολύ.
ΜΑΡΤΥΣ: Θέλω δε να προσθέσω ότι, όταν

είπα εγώ στον κύριο Γεωργίτση περί αυτο-
συγκρατήσεως, αυτό δεν προέκυψε από
εμένα. Αυτό μου το είπε ο κύριος ΑΕΔ και
εγώ, ως επιτελής, το διεβίβασα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Λάσκαρης, παρακαλώ, να λάβει το
λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Στρατηγέ,
μας είπατε στην χθεσινή σας κατάθεση, μας
μιλήσατε για κάποιο «παραεπιτελείο». 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Το οποίο είχε

συσταθεί από τον Ιωαννίδη στο Αρχηγείο
Στρατού, με σκοπό την οργάνωση και την
εκτέλεση του πραξικοπήματος για την ανα-
τροπή του Μακαρίου. Είναι έτσι;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Και ότι η σύν-

θεση αυτού του «παραεπιτελείου» αποτε-
λείτο από ορισμένους μικρούς, νέους
δηλαδή, στο βαθμό αξιωματικούς. Σωστά;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Κυκλοφορούσαν αυ -
τοί από το Γενάρη του ’74 εκεί μέσα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Τους βλέπατε
εκεί μέσα;

ΜΑΡΤΥΣ: Κυκλοφορούσαν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Θα έχετε την

καλοσύνη να προσπαθήσετε να θυμηθείτε
και να μας πείτε μερικά ονόματα αυτών των
αξιωματικών, τους οποίους συναντούσατε
καθημερινώς; Ενδεικτικώς μερικά ονό-
ματα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Σας ανέφερα ότι ήταν ο συνταγ-
ματάρχης Κονδύλης, ο οποίος έχει πεθάνει
και ο οποίος μάλιστα, όταν κατέβηκα εγώ
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κάτω στην αίθουσα για να δω τι συμβαίνει,
διότι επάνω δεν είχαμε καμία πληροφορία
στο ΓΕΕΘΑ –το ΓΕΕΘΑ είναι στον πέμπτο
όροφο, όπως ξέρετε, και το Αρχηγείο Στρα-
τού στον τρίτο όροφο– είδα ότι ήταν ο Κον-
δύλης, ο οποίος διήυθυνε τις επιχειρήσεις
κατά του πραξικοπήματος. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Εκτός του
Κονδύλη;

ΜΑΡΤΥΣ: Χθες προσπάθησα να θυμηθώ,
κύριε βουλευτά, και θυμήθηκα ένα όνομα:
Πηλιχός. Ήταν κάποιος μικρός αξιωματι-
κός, λοχαγός της ΕΣΑ μου φαίνεται, που
είχε σχέση με τον Ιωαννίδη. Όπως ξέρετε,
ο Ιωαννίδης προήρχετο από την ΕΣΑ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Άλλους;
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι. Εάν θυμηθώ άλ-

λους θα σας πω. Ήταν μικροί αξιωματικοί
και οι περισσότεροι ήταν του Πεζικού και
εγώ είμαι του Πυροβολικού, και δεν είχε
τύχει να υπηρετήσουν υπό τας διαταγάς
μου για να τους ξέρω. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Τα ονόματα,
εφόσον ήταν κάτι εκτός της συνήθους τά-
ξεως του Αρχηγείου Στρατού, ασφαλώς
είχαν κάνει εντύπωση όπως έκανε και σε
σας και σε άλλους. Τα ονόματα δεν κυκλο-
φορούσαν στο χώρο του Αρχηγείου Στρα-
τού; Ήταν κάτι έκτακτο;

ΜΑΡΤΥΣ: Σας ανέφερα χθες και ένα ταγ-
ματάρχη Ματάτση, πάλι του Πεζικού, τον
οποίο βλέπαμε εμείς, διότι ήταν έξω από το
γραφείο του κυρίου Μπονάνου. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Αν θυμηθείτε,
εν πάση περιπτώσει, μέχρι τέλους της κα-
ταθέσεώς σας σήμερα και άλλα ονόματα,
αν έχετε την καλοσύνη, να μας τα πείτε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι μόνο αν θυμηθώ κατά την
κατάθεσή μου, αλλά και αργότερα, αν θυ-
μηθώ, στον κύριο Πρόεδρο θα αναφέρω τα
ονόματα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Ας επανέλ-
θουμε μία στιγμή στη 19η Ιουλίου. Είναι μια
κρίσιμη συνεδρίαση στην οποία, όπως μας
είπατε μετείχε ο Μπονάνος, ο Ιωαννίδης, ο
Σίσκο, ο Τάσκα, ορισμένοι άλλοι, και εσείς
εκλήθητε ως διερμηνεύς. Σωστά;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Μας είπατε

ακόμη ότι ο Σίσκο συνέστησε «Αυτοσυγ-
κράτηση» με το επιχείρημα ότι οι Τούρκοι
δεν επρόκειτο να επιτεθούν και οι κινήσεις,
οι οποίες εσημειούντο, ήταν μάλλον επί-
δειξη δυνάμεως της Τουρκίας. Είναι έτσι;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε βουλευτά. Είπα ότι θα
κατέβαλε προσπάθειες μεταξύ Αγκύρας
και Αθηνών, ούτως ώστε να πειστεί η Τουρ-
κία να μην κάνει απόβαση στην Κύπρο και
να αποφευχθεί, ως συνέπεια της αποβά-
σεως των Τούρκων στην Κύπρο, ένας πόλε-
μος μεταξύ Ελλάδος –Τουρκίας, που οι
ΗΠΑ δεν ήθελαν, ούτε την απόβαση των
Τούρκων στην Κύπρο, ούτε τον πόλεμο με-
ταξύ Ελλάδος– Τουρκίας. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Και το συμπέ-
ρασμά του ποιο ήταν; Το είπατε, θα μπορεί να
σημειωθεί στα Πρακτικά αυτό. Έχω τη γνώμη
ότι ο κύριος μάρτυς, αν καλώς συνεκράτησα,
κύριε Πρόεδρε, μου είπε ότι συνέστησε «Αυ-
τοσυγκράτηση» ο Σίσκο, με το επιχείρημα ότι
δεν επρόκειτο οι Τούρκοι να επιτεθούν προς
αποφυγή όλων αυτών τα οποία λέει, αλλά ότι
οι κινήσεις, οι οποίες εσημειούντο, ήταν
απλώς επίδειξη δυνάμεως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε συνάδελφε, ό,τι είπε ο μάρτυς έχει
γραφεί στα Πρακτικά, θα τα ελέγξουμε και
θα συνεχίσουμε την κατάθεσή του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Ερωτώ για
τον εξής λόγο: Στο απόσπασμα εκθέσεώς
σας, το οποίο μας διάβασε ο κύριος Περά-
κης χθες, λέτε ότι «Εξέφρασε την ελπίδα
ότι δεν θα επιτεθούν οι Τούρκοι». Αντιλαμ-
βάνεσθε πόση μεγάλη σημασία έχει εάν
εξέφρασε απλώς ελπίδα ή αν διετύπωσε θε-
τική γνώμη, κάτι το οποίο θα εβάρυνε πάρα
πολύ στη σκέψη των παρισταμένων στη σύ-
σκεψη για τη λήψη αποφάσεων; Αυτό το
σημείο μήπως θέλετε να μας το διευκρινί-
σετε; Ήταν θετική η θέση του, ήταν υποθε-
τική, ήταν απλώς έκφραση ελπίδας, ήταν
έκφραση πεποιθήσεως; Είναι λεπτό το θέ -
μα και έχει πολύ μεγάλη σημασία. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, κύριε βουλευτά, η
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γνώμη μου είναι ότι ήτο μία έκφραση προ-
σπάθειας να αποφευχθεί ένα πόλεμος με-
ταξύ Ελλάδος-Τουρκίας και προς αυτόν το
σκοπό κατηύθυνε όλες του τις ενέργειες.
Δεν διαβεβαίωσε ο κύριος Σίσκο ότι οι
Τούρκοι δεν θα επιτεθούν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Τώρα ένα άλ -
λο σημείο επί του αυτού θέματος. Στην έκ-
θεση που μας κάνατε χθες για αυτήν την
τόσο σημαντική σύσκεψη, περιοριστήκατε
να μας πείτε τι είπε ο Σίσκο. Μήπως θα
μπορούσατε να θυμηθείτε ποια ήταν η αν-
τίδραση του Ιωαννίδη ή του Μπονάνου σε
αυτά τα οποία είπε ο Σίσκο; Θα ήταν πολύ
ενδιαφέρων ένας τέτοιος διάλογος, ο ο -
ποίος θα επακολούθησε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι τις λεπτομέρειες,
κύριε βουλευτά, αλλά πάντως θυμάμαι ότι
όλοι όσοι ήταν εκεί πέρα, προσπαθούσαν
να επιτύχουν να μη γίνει απόβαση των
τουρκικών δυνάμεων στην Κύπρο και να
αποφευχθεί κατά συνέπεια ένας πόλεμος
Ελλάδος-Τουρκίας. Τι διημείφθη σε λεπτο-
μέρειες, δεν ενθυμούμαι. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Κύριε μάρτυς,
ήταν παρά πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα
του Σίσκο, «Αυτοσυγκράτηση», αποφύγετε
δηλαδή κάθε ενέργεια αυτή τη στιγμή, εις
τρόπον ώστε αν λιγάκι κουράσετε τη μνήμη
σας, θα σας έρθει στο νου τι απήντησαν.
Ήταν λιγάκι αναπάντεχο εκείνη τη στιγμή.

ΜΑΡΤΥΣ: Η «Αυτοσυγκράτηση», κύριε
βουλευτά, ήταν γιατί δεν ήθελε οι ελληνικές
δυνάμεις να άρξονται χειρών αδίκων, ούτως
ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις
ενός πολέμου μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Αυτό που σας
ερωτώ, είναι ποια υπήρξε η αντίδραση από
ελληνικής πλευράς, δηλαδή του Ιωαννίδη
και του Μπονάνου. Το εδέχθησαν ασυζη-
τητί; Μήπως ζήτησαν εγγυήσεις, διαβεβαι-
ώσεις;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Και ένα τε-

λευταίο σημείο. Μήπως θυμάσθε, αν παρε -
νέ βη ο Τάσκα στη συζήτηση; Να σας
διευκολύνω. Έχει κατατεθεί ότι ο Τάσκα

είχε λάβει τηλεγράφημα του Κίσινγκερ, που
τον προειδοποιούσε παραμονές πραξικο-
πήματος να αποφευχθεί ο,τιδήποτε, διότι η
Τουρκία θα το βρει ως πρόσχημα για να
επέμβει στην Κύπρο. Και ο Τάσκα διεμαρ-
τύρετο ότι δεν εγένετο δεκτός από τον
Ιωαννίδη. Μήπως αυτό σας λέει τίποτε;
Μήπως κατά την συζήτηση εκείνη έκανε
καμία νύξη ο Τάσκα ότι «Τόσον καιρό προ-
σπαθούσα να σας δω, κύριε Ιωαννίδη, να
σας πω αυτά τα πράγματα και λοιπά;»

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι να ελέχθη τέτοιο
πράγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πα ρακαλώ τον κύριο Λιαροκάπη να λάβει
το λόγο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Κύριε μάρτυς,
το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου γιατί
έγινε, από ποιους αποφασίσθηκε; Παρέ-
λυσε την άμυνα της Κύπρου και υπήρχε
σχέδιο αμύνης της Κύπρου, το οποίο δεν
εφαρμόστηκε;

ΜΑΡΤΥΣ: Η ερώτησή σας, κύριε βου-
λευτά, αποτελείται από τρία σκέλη. Αν
έχετε την καλοσύνη να σταματήσουμε στο
πρώτο σκέλος να σας απαντήσω, και εν συ-
νεχεία με ρωτάτε τα άλλα. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Όχι με πολ-
λές κουβέντες. Γιατί έγινε;

ΜΑΡΤΥΣ: Κατά την γνώμη μου, για την
ανατροπή του Μακαρίου. Αυτό φάνηκε
αφού κυνηγούσαν τον Μακάριο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Από ποιους
αποφασίσθηκε;

ΜΑΡΤΥΣ: Από τον Ιωαννίδη και τους αν-
θρώπους τους δικούς του.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Τον Μπο-
νάνο;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, ο ΑΕΔ και οι
Αρχηγοί δεν νομίζω ότι ήταν άμοιροι του
γεγονότος ότι κάτω από την μύτη τους γι-
νόταν ένα πραξικόπημα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Οι Αρχηγοί
των Επιτελείων;

ΜΑΡΤΥΣ: Είπα και για τους Αρχηγούς.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Ο Γκιζίκης;
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το γνωρίζω αυτό.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Τώρα η κυ-
βέρνηση, έστω και αν ήταν κυβέρνηση αν-
δρεικέλων, ήξερε και αυτή;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν γνωρίζω.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Αυτό παρέ-

λυσε την άμυνα της Κύπρου;
ΜΑΡΤΥΣ: Οπωσδήποτε. Όχι μόνο την πα-

ρέλυσε, αλλά ήτο εγκληματικό για την
άμυνα της Κύπρου. Αν δεν γινόταν το πρα-
ξικόπημα, η Κύπρος θα ήταν οργανωμένη
για να αμυνθεί στις τουρκικές δυνάμεις. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Υπήρχε σχέ-
διο αμύνης;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Εφαρμόστη -

κε;
ΜΑΡΤΥΣ: Εφαρμόστηκε κατά τον πλέον

μειονεκτικό τρόπο, ως αποτέλεσμα του
πραξικοπήματος. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Είπατε και
εσείς ότι ο κίνδυνος της τουρκικής εισβο-
λής ήτο άμεσος και πραγματικός και ότι οι
Τούρκοι περίμεναν και αφορμή και κατάλ-
ληλη ευκαιρία. Παίρνουμε την υπόθεση: Η
Κύπρος στην θέση που βρίσκεται, αν ήταν
καλά οπλισμένη σαν «αστακός» με μια
σχετική βοήθεια από τη Αθήνα, θα μπο-
ρούσε επιτυχώς να αποκρούσει την ει-
σβολή; «Αστακός» οπλισμένη.

ΜΑΡΤΥΣ: Όπως, κύριε βουλευτά, είπα και
προηγουμένως, αναλόγως με την αυτοδυ-
ναμία που δημιουργούμε σε ένα νησί, εξαρ-
τάται και η δυνατότης αποκρούσεως μιας
επιθέσεως. Αλλά η δυνατότης αποκρού-
σεως μιας επιθέσεως εξαρτάται από τις δυ-
νάμεις που διαθέτει ο εισβολέας, και την
απόφαση που έχει πάρει, να θυσιάσει δυνά-
μεις και μέσα για να καταλάβει ένα νησί. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Συνεπώς η
λογική και οι πιθανότητες είναι, αν είχαμε
Κύπρο «αστακό» οπλισμένη, δύσκολα να
επέμβει αυτός. Έτσι δεν είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Εξ άλλου οι Τούρκοι,
γνωρίζοντας ότι η Κύπρος ήταν εξοπλι-
σμένη σαν «αστακός», θα σκεφτόντουσαν
πολύ να κάνουν απόβαση. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Και κάπως

εμμέσως απαντήσατε, σας ερωτώ για να το
ξεκαθαρίσουμε. Αν δεν γινόταν το πραξικό-
πημα, οι Τούρκοι θα τολμούσαν την ει-
σβολή; Τι λέτε; Και αν τυχόν τολμούσαν
όλες οι ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο,
ενωμένες με σχετική βοήθεια από την
Αθήνα, θα απέκρουαν την εισβολή;

ΜΑΡΤΥΣ: Το πραξικόπημα έδωσε στους
Τούρκους την αφορμή, την οποία περίμε-
ναν, για να επέμβουν στην Κύπρο και, όπως
έχω αναφέρει και στις καταθέσεις μου και
τις δύο, το πραξικόπημα ήταν εγκληματική
πράξη αφρόνων ανθρώπων, διότι εγνώρι-
ζαν ότι οι Τούρκοι, οι οποίοι από το παρελ-
θόν εποφθαλμιούσαν να καταλάβουν το
νησί, θα είχαν την ευκαιρία, η οποία τους
εδίδετο και από πολιτικής πλευράς, να
επέμβουν ως Προστάτιδος Δυνάμεως, αλ -
λά και προστάτιδος των Τουρκοκυπρίων.
Συγχρόνως δε, η μετακίνηση όλων αυτών
των δυνάμεων τις οποίες χρησιμοποίησε ο
Γεωργίτσης για να κυνηγάει τον Μακάριο,
η απομάκρυνση των Μονάδων, των μέσων,
των αυτοκινήτων, των Καταδρομών από τις
θέσεις τους, δημιούργησε όλες αυτές τις
δυσμενείς επιπτώσεις, ούτως ώστε, όταν
έγινε η απόβαση των Τούρκων, να μην μπο-
ρεί ο κύριος Γεωργίτσης με τις δυνάμεις του
να αποκρούσουν την επίθεση.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Ενώ αν δεν γι-
νόντουσαν αυτά, θα ήταν καλύτερη η από-
κρουση.

ΜΑΡΤΥΣ: Χίλιες φορές καλύτερη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Οι Αμερικά-

νοι που συνιστούσαν «Αυτοσυγκράτηση»,
δεν με ενδιαφέρει αν το έκανε μόνο ο Σίσκο
ή και οι άλλοι, καλόπιστα ερωτώ: Αν ήθε-
λαν μπορούσαν να αποτρέψουν την εισβο -
λή; Εκ του αποτελέσματος τι λέτε; Μή πως
επεδίωκαν την επέμβαση για διχοτόμηση,
διπλή Ένωση, να ελέγχουν καλύτερα την
κατάσταση; Είναι ένα αφελές και καλόπι-
στο ερώτημα. Οι πανίσχυροι Αμερικάνοι,
αν ήθελαν μπορούσαν να αποτρέψουν την
εισβολή, ή μήπως θα έλεγαν «Οι μασκαρά-
δες δεν ήθελαν και είπαν “ντου να την
κόψου με στην μέση και να ελέγχουμε καλύ -
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τερα”»; Θέλω μία πατριωτική ελληνική
απάντηση.

ΜΑΡΤΥΣ: Όπως έγινε και στο παρελθόν σε
κάποια άλλη προσπάθεια των Τούρκων –
δεν θυμάμαι χρονολογικώς πότε– κύριε
βουλευτά, που επενέβη ο Τζόνσον τότε, και
απέτρεψε την απόβαση των τουρκικών δυ-
νάμεων στην Κύπρο, οι Αμερικάνοι αν ήθε-
λαν μπορούσαν να επέμβουν και να
α ποτρέψουν την απόβαση. Τώρα αν ενήρ-
γησαν προς τους Τούρκους και τους είπαν
να μην κάνουν απόβαση, και οι Τούρκοι συ-
νέχισαν παρά την πίεση των Αμερικανών να
κάνουν την απόβαση, αυτό δεν το γνωρίζω.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Μήπως και το
αντίθετο; Μήπως το ήθελαν; Τι λέτε;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν μπορώ να το πω, κύριε βου-
λευτά. Πάντως από τα συζητηθέντα με τον
Σίσκο –ως διερμηνέας που ήμουνα εκεί
πέρα– σχημάτισα την εντύπωση ότι ο Σίσκο
βεβαίωσε ότι γίνονται προσπάθειες να πιε-
σθούν οι Τούρκοι, ούτως ώστε να μην κά-
νουν την απόβαση στην Κύπρο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Είσθε στρα-
τιωτικός και είμαι δικηγόρος, δεν είμαστε
όμως διπλωμάτες. Καταλάβατε τι λέω. Δεν
είμαστε διπλωμάτες. Η χουντική ηγεσία
αποτελείτο από ανόητους και αφελείς και
μόνοι τους αποφάσισαν το πραξικόπημα
και παρείδαν τον κίνδυνο της εισβολής ή
τους παρέσυραν και τους γέλασαν οι Αμε-
ρικάνοι, όπως έλεγε στον προθάλαμο της
σύσκεψης ο Ιωαννίδης. Τι λέτε;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν κατάλαβα, κύριε βουλευτά,
τι είπατε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Η χουντική
ηγεσία που ήταν απλοί άνθρωποι, τα έπαι-
ξαν όλα κορώνα-γράμματα, πραξικόπημα
21 Απρίλη, πραξικόπημα Ιωαννίδη κατά
Παπαδόπουλου, απετελείτο από ανόητους
και αφελείς, δεν έβλεπαν δηλαδή κανένα
κίνδυνο και μόνοι τους αποφάσισαν το πρα-
ξικόπημα κατά του Μακαρίου και παρείδαν
τον κίνδυνο της εισβολής των Τούρκων, ή
πάνω σε αυτό τους παρέσυραν και τους γέ-
λασαν οι Αμερικάνοι, όπως άφησε ο Ιωαν-
νίδης στην σύσκεψη να εννοηθεί; Τι λέτε;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω τι είπε ο Ιωαννίδης στη
σύσκεψη. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Εμείς εδώ μα-
ζεύουμε αποδείξεις.

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι. Το ξέρω. Εκείνο το οποίο
έχει σημασία είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι
οποίοι σκέφθηκαν να κάνουν πραξικόπημα
στην Κύπρο, είναι οπωσδήποτε άνθρωποι
ανόητοι, διότι γνώριζαν ότι ένα τέτοιο πρα-
ξικόπημα θα είχε σαν αποτέλεσμα την
επέμβαση της Τουρκίας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Ήταν ανόητοι
αυτοί;

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω ότι ήταν ανόητοι, ήταν
εγκληματίες, χαρακτηρίστε τους όπως θέ-
λετε. Εκείνο, το οποίο μόνο δεν μπορώ να
σας πω, διότι δεν γνωρίζω –στην ερώτηση
σας απαντάω, κύριε βουλευτά– είναι αν οι
Αμερικανοί τους είπαν ή τους διαβεβαί-
ωσαν «Κάνετε την απόβαση για να διχοτο-
μηθεί η Κύπρος». Αυτό δεν το γνωρίζω. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Σας ερωτώ,
μήπως σας διευκολύνω: To πραξικόπημα
της 21ης του Απρίλη ήταν αυτόφωτο ή ετε-
ρόφωτο;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν γνωρίζω, κύριε βουλευτά.
Στις 21 Απριλίου 1967 ήμουν στο ΝΑΤΟ,
στη Νάπολη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Μία τελευ-
ταία ερώτηση, παρ΄ ότι άγνοια νόμου ούτε
επιτρέπεται ούτε συγχωρείται: Στοιχεία του
Στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου διδαχθή-
κατε; Αν θυμάσθε.

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως. Στοιχεία στη Σχολή
Ευελπίδων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Όποιος κάνει
ένα πραξικόπημα κατά της νομίμου εξου-
σίας φιλικής χώρας –αν θυμάσθε– λέει ο
Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας ότι δια-
πράττει κακούργημα;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το θυμάμαι αυτό. Εάν το λέει
ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας συμ-
φωνώ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Μήπως θυμά-
σθε ότι διαπράττει αδίκημα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αδίκημα, ναι. Κακούργημα, δεν
ξέρω. 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Δεν ξέρετε το
βαθμό του πταίσματος; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είμαι νομικός εγώ και δεν
μπορώ να σας απαντήσω. Αλλά ότι είναι
κακούργημα…

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Δεν έχω άλλη
ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ τον κύριο Ράλλη να λάβει το
λόγο, με την παράκληση πάντοτε να είναι
σύντομος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Πόσοι άλλοι συ-
νάδελφοι είναι γραμμένοι, κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Είναι ο κύριος Ράλλης, ο κύριος Παπαστε-
φανάκης, ο κύριος Πετραλιάς, ο κύριος
Γιατράκος, ο κύριος Φωτόπουλος, ο κύριος
Παυλίδης, ο κύριος Ντεντιδάκης και ο κύ-
ριος Ξαρχάς.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Μήπως γνωρίζετε τι
ώρα ξεκίνησε η τουρκική αρμάδα από την
Μερσίνη;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν γνωρίζω. Εκείνο το
οποίο γνωρίζω, είναι πότε άρχισε η πρώτη
αποβατική ενέργεια των Τούρκων στην
Κύπρο.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Πότε; Τι ώρα;
ΜΑΡΤΥΣ: Στις 10.00΄ η ώρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Το πρωί; 
ΜΑΡΤΥΣ: Στις 10.00΄ η ώρα το πρωί η απο-

βατική ενέργεια, κύριε βουλευτά. Οι πρώ-
τες ενέργειες των Τούρκων στην Κύπρο
άρχισαν στις 5.15΄ ή 5.20΄ το πρωί. Αυτά τα
έχω εδώ σημειωμένα για να σας ενημε-
ρώσω. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Κάνω το ερώτημα
κάπως διαφορετικό: τι ώρα έφθασε στις
ακτές της Κύπρου η τουρκική αρμάδα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 5.20΄ η Τουρκική Αεροπο-
ρία… 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Όχι η αεροπορία, η
αρμάδα.

ΜΑΡΤΥΣ: Θα σας απαντήσω. Αξίζει και
αυτό γιατί πρέπει να γραφεί στα Πρακτικά,
γιατί έχει σημασία το τι έκανε ο κύριος Γε-
ωργίτσης. Στις 5.20΄ η Τουρκική Αεροπορία
προσβάλλει τις ακτές της νήσου, τις μονά-

δες της Εθνοφρουράς, τα στρατόπεδα της
Εθνοφρουράς, το στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ,
τα ραντάρ επιτηρήσεως αέρος και θαλάσ-
σης της Κύπρου, το στρατηγείο του ΓΕΕΦ
και τις τορπιλακάτους, οι οποίες ήταν στο
λιμάνι της Κερυνείας. Αυτό έγινε στις 5.20΄.
Την ίδια ώρα το τουρκικό ναυτικό βομβαρ-
δίζει τις ακτές της Βορείου Κύπρου. Και
στις 10.00΄ η ώρα άρχισε η απόβαση… 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Φθάνει μέχρι εκεί.
Αυτό ήθελα να μάθω. Στις 5.20΄ άρχισε ο
βομβαρδισμός από τα πλοία των Τούρκων.
Τι ώρα είχαν φύγει από τη Μερσίνη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Κατ’ αρχήν, κύριε βουλευτά, δεν
ξέρω τι ώρα έφυγαν. Δεύτερον δεν ξέρω με
ποια ταχύτητα εκινούντο. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Πόσες ώρες θέλουν;
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είναι πόσες ώρες. Σε αυτό το

θέμα, που μπορεί να σας απαντήσει ένας
ναυτικός, γιατί εγώ είμαι της ξηράς, δεν
είναι… 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Δεν γνωρίζετε, ποια
ώρα ξεκίνησαν από την Τουρκία;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν γνωρίζω γιατί παίρνουν σχη-
ματισμούς, για να κάνουν απόβαση. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Έδωσαν «Nota» στο
ΝΑΤΟ οι Τούρκοι, όταν έφυγαν από την
Μερσίνη. 

ΜΑΡΤΥΣ: Τι να δώσουν;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: «Nota» στο ΝΑΤΟ.
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω, κύριε βουλευτά. Πού

να ξέρω εγώ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Σεις δεν το ξέρετε;

Γιατί την ίδια μέρα στις 19 του μηνός, 15.15΄
που ξεκίνησαν τα υποβρύχια από τον
Nαύσταθμό μας –έτσι κατέθεσε ο κύριος
Παναγιωτόπουλος, εν ενεργεία Πλοίαρχος
σήμερα και τότε Κυβερνήτης του «Νη-
ρέως»– έδωσαν «Nota» στο ΝΑΤΟ και το
εγνώριζαν οι Τούρκοι, αφού είναι και αυτοί
μέλη του ΝΑΤΟ. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το ξέρω εγώ αυτό. 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Εσείς, σαν 3η Επιτε-

λική Μικτή Ομάδα του Επιτελείου δεν πή-
ρατε αυτή την «Nota» του ναυτικού;

ΜΑΡΤΥΣ: Εμείς να δώσουμε «Nota» στο
ΝΑΤΟ;
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Δόθηκε.
ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ δεν έδωσα «Nota» στο

ΝΑΤΟ, κύριε βουλευτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Δεν το γνωρίζατε αυ -

τό;
ΜΑΡΤΥΣ: Το ακούω αυτή τη στιγμή από

σας που είπατε ότι, όταν τα υποβρύχια τα
δικά μας έφυγαν, έδωσε –το Ναυτικό θα
έδωσε– «Nota».

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Έτσι κατέθεσε εδώ ο
σημερινός πλοίαρχος και τότε πλωτάρχης
του «Νηρέως», κύριος Παναγιωτόπουλος.
Σταματάω την ερώτησή μου. Εκ των πραγ-
μάτων φαίνεται ότι την ώρα που εγένετο η
σύσκεψη στις 19 το βράδυ, Σίσκο, Τάσκα,
Μπονάνος, Αρχηγοί Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων και λοιποί, όσοι είσαστε εκεί
μέσα, είχαν ξεκινήσει τα πλοία τα τουρκικά
από την Μερσίνη. Μπορείτε να μου πείτε
εάν το εγνώριζε ο Τάσκα εκείνη την ώρα ή
και ο Σίσκο;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω, κύριε βουλευτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Εκ των πραγμάτων

αποδεικνύεται ότι είχαν ξεκινήσει. Αφού
στις 5.20΄ βάλλουν τα τουρκικά πλοία το
πρωί της 20ής, άρα είχαν φύγει πριν από
δέκα ώρες. Γιατί μας είπαν εδώ –στρατηγός
είστε, ναύαρχοι μίλησαν εδώ, πλοίαρχοι εν
ενεργεία, απόστρατοι– τα πλοία δεν πήγαν
κατευθείαν από την Μερσίνη στην Κερύ-
νεια. Έκαναν και κάτι ελιγμούς που έφαγαν
πολλές ώρες. Άρα είχαν ξεκινήσει πολύ πριν
από δέκα ώρες. Οπότε ερχόμαστε στο ση-
μείο την ώρα, που γινόταν η σύσκεψη της
19ης Ιουλίου. Η τουρκική αρμάδα επλη-
σίαζε ή ήταν στη μέση από την απόσταση,
που χωρίζει την Κύπρο από την Μερσίνη.
Αυτό εγώ πιστεύω ότι το εγνώριζε ο Τάσκα
και ο Σίσκο προπάντων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ερώτηση, κύριε Ράλλη. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Δεν μου απαντάει
στην ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, και για αυ -
τό…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Εάν δεν απαντάει, δεν απαντάει. Δικαίωμά
του είναι να μην απαντήσει.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Την εκτίμησή του θέ -
λω. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, λέτε τώρα και
καταγράφεται στα Πρακτικά ότι εγώ δεν
σας απαντάω. Με συγχωρείτε, έχω όλη την
καλή διάθεση να σας απαντήσω, πρώτον,
όταν τελειώσετε την ερώτησή σας, για να
μην σας διακόψω. Με συγχωρείτε, αλλά
πάτε πάλι να με διακόψετε. Και είμαστε και
πατριώτες κιόλας, και εμείς είμαστε ευγε-
νείς άνθρωποι, όπως λένε, για τους Κερκυ-
ραίους. Αφήστε με να τελειώσω και θα σας
απαντήσω.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Ακούστε, κύριε Πο-
λίτη. Θέλω να μου απαντάτε στην ερώτησή
μου. Τίποτε άλλο δεν θέλω. Δεν θέλω επε-
ξηγήσεις.

ΜΑΡΤΥΣ: Ωραία. Σας είπα ότι δεν ξέρω και
σεις μου λέτε ότι πρέπει να ξέρω.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Πρέπει να καταλαβαί-
νουμε, συμπέρασμα είπα. Εγώ πιστεύω,
κύριε μάρτυς, ότι ο Σίσκο εγνώριζε τον
απόπλου, ας τον πούμε έτσι, της τουρκικής
αρμάδας. Και επανέρχομαι σε κείνη τη
φράση την οποία είπατε χθες, καταθέτον-
τας ότι, όταν ήταν στην Άγκυρα ο Σίσκο,
κατέβαλε προσπάθεια –είπατε έτσι επί λέ -
ξει– να μη γίνει η εισβολή στην Κύπρο. Έτσι
δεν είπατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Λίγο πριν στον κύριο

Λάσκαρη δεν απαντήσατε, ποια ήταν η αντί-
δραση του Ιωαννίδη και του Μπονάνου. Δεν
θυμάστε, δεν πειράζει. Μήπως νομίζετε –
ύστερα, κρίση λέω, δεν λέω, εάν είχατε κά ποιο
συγκεκριμένο στοιχείο– ότι ο Τάσκα ενέπαιζε
την στρατιωτική ηγεσία της Ελλάδας;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι αν ο Τάσκα είπε τί-
ποτε εκεί πέρα, όπου να προκύπτει από
αυτό ότι ο Τάσκα ενέπαιζε την πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία της Ελλάδος.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Και τους άφηνε ήρε-
μους ότι δεν θα γίνει η απόβαση;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι να ελέχθη τέτοιο
πράγμα.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Όχι αν ελέχθη. Συμ-
πέρασμα.
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ΜΑΡΤΥΣ: Δεν έβγαλα κανένα συμπέρασμα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Ερωτώ για να μάθω τι

γίνεται. Δεν μπορεί ο κύριος Σίσκο να μη
γνώριζε την αναχώρηση των πλοίων από
την Μερσίνη. Εγώ έτσι πιστεύω τουλάχι-
στον. Μπορείτε να μου πείτε, είχαν υποχρέ-
ωση οι Τούρκοι να δώσουν στο ΝΑΤΟ την
ίδια «Nota» που έδωσε το δικό μας Ναυ-
τικό; Εσείς είσαστε επιτελής του ΝΑΤΟ
τόσα χρόνια.

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, όταν ήμουν δύο χρόνια στο
ΝΑΤΟ δεν ήμουν επιχειρησιακός, ήμουν δι-
οικητής μερίμνης. Όμως ότι οι κανονισμοί
του ΝΑΤΟ προβλέπουν ότι κάθε ένα πλοίο
πρέπει να δίδει σήμα στο ΝΑΤΟ για τη με-
τακίνησή του, αυτό δεν το γνωρίζω. Εάν
όμως προβλέπεται από το ΝΑΤΟ, θα
έπρεπε και οι Τούρκοι να δώσουν σήμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν γνωρίζετε ότι τα σκάφη τα πολεμικά
των δυνάμεων που ανήκουν στο ΝΑΤΟ, κι-
νούνται με γνώση του ΝΑΤΟ;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το γνωρίζω αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,

παρακαλώ το λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Κύ -

ριε Κάππο, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,

θέλω να πω το εξής: Μήπως έχει υπογράψει
κανένα χαρτί να μη πει τίποτα και για αυτό
λέει «Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι»;

Εδώ και ο κύριος Λάσκαρης και άλλοι,
έχουν κάνει ουσιαστικές ερωτήσεις και λέει
ότι δεν γνωρίζει.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Κύριε μάρτυς, δεν
γνωρίζετε αν έπρεπε οι Τούρκοι να κάνουν
το ίδιο που έκαναν οι Έλληνες, σαν μέλη
του ΝΑΤΟ και οι δύο;

ΜΑΡΤΥΣ: Η απάντησή μου, κύριε βου-
λευτά, είναι ότι εάν οι κανονισμοί του ΝΑΤΟ
–τους οποίους δεν γνωρίζω συγκεκριμένα
σε αυτό το σημείο– προβλέπουν ότι οι
Τούρκοι για τη μετακίνηση των πλοίων τους
έπρεπε να δώσουν σήμα στο ΝΑΤΟ, οι
Τούρκοι θα έπρεπε να έχουν δώσει σήμα.
Είπα ότι δεν γνωρίζω τους κανονισμούς του
ΝΑΤΟ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Ο πλοίαρχος κύριος
Παναγιωτόπουλος μας είπε εδώ ότι έκανε
τη σχετική «Nota» που προβλέπουν οι κα-
νονισμοί του ΝΑΤΟ, όχι μόνο για επιχειρή-
σεις, για περιπολία προς το στενό Ρόδου-
Τουρκίας. Και την έκαναν τη «Nota».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με
συγχωρείτε, κύριε Ράλλη, να προσθέσω.
Και για λόγους ασφαλείας πρέπει να ειδο-
ποιείται το ΝΑΤΟ –νομίζω πως είπε ο κύ-
ριος Παναγιωτόπουλος και εγώ το βρίσκω
λογικό αυτό– δηλαδή δεν μπορεί πλοία
χωρών του ΝΑΤΟ να κυκλοφορούν χωρίς
να ξέρει το ΝΑΤΟ, διότι είναι ενδεχόμενο να
βληθούν.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Εμένα μου γεννιέται
ένα μεγάλο ερώτημα τώρα: Τι θέατρο
έπαιζε ο Σίσκο εκεί; Στο ΝΑΤΟ έχουμε υπο-
χρέωση να δώσουμε τη «Nota» έστω και
για γυμνάσια, οι άλλοι κάνουν πόλεμο και
δεν δίνουν; Μήπως ήταν συμπαιγνία Τούρ-
κων και Σίσκο; Αυτό είναι το ερώτημά μου.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το γνωρίζω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΛΛΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρό-

εδρε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Πα ρακαλώ τον κύριο Παπαστεφανάκη να
λάβει το λόγο με την παράκληση, επειδή
έχουμε να εξετάσουμε τον κύριο Ζιωτό-
πουλο και στη συνέχεια τον κύριο Παλαΐνη,
να συντομεύσουμε.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Κύριε
Πρόεδρε, επειδή πιστεύω ότι και ο μάρτυ-
ρας έχει εξαντληθεί ουσιαστικά και δεν έχει
να προσθέσει τίποτε άλλο, ώστε να διαφω-
τιστεί η Επιτροπή περισσότερο, για αυτό
και παραιτούμαι του δικαιώματός μου να
κάνω ερωτήσεις.

ΜΑΡΤΥΣ: Επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, εις
απάντηση αυτών που είπε ο κύριος βουλευ-
τής;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Όχι, δεν έχετε δικαίωμα να απαντήσετε.
Απλώς παραιτείται του δικαιώματός του να
ρωτήσει. Παρακαλώ, κύριε μάρτυς, όχι
σχόλια σε αυτά που λέγουν οι κύριοι βου-
λευτές. Είπε ότι, ύστερα από την κατάθεσή
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σας και από τις απαντήσεις σας, νομίζει ότι
δεν πρέπει να ασκήσει το δικαίωμά του να
σας ρωτήσει. Παρακαλώ τον κύριο Πετρα-
λιά να λάβει το λόγο. Απών, διαγράφεται.
Παρακαλώ τον κύριο Γιατράκο να λάβει το
λόγο. Απών, διαγράφεται. Παρακαλώ τον
κύριο Φωτόπουλο να λάβει το λόγο, με την
παράκληση πάντοτε της συντομίας.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οπωσδήποτε,
κύριε Πρόεδρε. Κύριε μάρτυς, θέλω να σας
ρωτήσω το εξής: Ήσασταν διευθυντής 3ης
ΜΕΟ, νομίζω του ουσιαστικότερου Γρα-
φείου του επιχειρησιακού κομματιού που
είχε την ευθύνη των επιχειρήσεων της επο-
χής. Μπορείτε να μου κάνετε, όχι σύγκριση
δυνάμεων Κύπρου με Τουρκίας, αλλά να
μου πείτε χονδρικά: Αν θα είχαμε εμπλακεί
σε πόλεμο, θα μπορούσαμε να ανταποκρι-
θούμε;

ΜΑΡΤΥΣ: Μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας,
ή μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σας είπα μεταξύ
Τουρκίας και Κύπρου. Με τα δεδομένα τα
οποία είχατε εσείς, ως επιχειρησιακό γρα-
φείο την εποχή εκείνη και ήσασταν επιτελι-
κός αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων
της 3ης ΜΕΟ, και με δεδομένο ότι είχε απο-
συρθεί η Μεραρχία εκείνη την εποχή, ποια
θα ήταν τα αποτελέσματα για την Κύπρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Η σύγκριση μεταξύ των δυνά-
μεων που ήταν στην Κύπρο και στην Τουρ-
κία, ήταν υπέρ των Τούρκων. Διότι οι
Τούρ κοι είχαν πολλές μεγάλες δυνάμεις για
να αποβιβάσουν στην Κύπρο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πέστε μου ανα-
λογικά. Ένα προς τρία; Ένα προς τέσσερα;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά
αυτά είναι γραμμένα στο ΑΕΔ και μπορείτε
να τα αναζητήσετε λεπτομερώς.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς ήσασταν
διευθυντής της 3ης ΜΕΟ.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, μου λέτε αυτή
τη στιγμή ποιος ήταν ο συσχετισμός των
δυνάμεων.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. Ποιος ήταν
ο συσχετισμός των δυνάμεων;

ΜΑΡΤΥΣ: Και σας λέω ότι δεν θυμάμαι. Οι

Τούρκοι είχαν δύο μεραρχίες να αποβιβά-
σουν στην Κύπρο. Είχαν μία ταξιαρχία
κατα δρομών, είχαν μία ταξιαρχία αλεξιπτω-
τιστών, αν θυμάμαι καλά. Οι δυνάμεις
αυτές ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές
που ήταν στην Κύπρο. Διότι στην Κύπρο,
εκτός των δυνάμεων αυτών, θυμούμαι ότι
ήταν 10.000 Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι επι-
στρατευόμενοι καταλλήλως, θα έφθαναν
περίπου 30.000. Και αυτοί οι Τουρκοκύ-
πριοι ήταν κατανεμημένοι στους διαφό-
ρους θύλακες και σε κέντρα αντιστάσεως,
που είχαν οι Τούρκοι. Αυτά έπρεπε, βάσει
του σχεδίου που είχε το ΓΕΕΦ, να περικυ κλω -
θούν και να εξουδετερωθούν. Επομένως, ένα
μέρος των δυνάμεων της Εθνοφρουράς, αντί
να αμυνθεί των ακτών της Κύπρου, έπρεπε
να έχει περικυκλώσει όλα αυτά τα κέντρα
αντιστάσεως, τα οποία μπορούσαν να ενερ-
γήσουν στα μετόπισθεν των Κυπριακών
Δυνά μεων ή να ενισχυθούν από τους Τούρ-
κους με αλεξιπτωτιστές και αερομεταφε-
ρόμενα στρατεύματα, όπως έγινε στο
θύ λακα Αγύρτας και Λευκωσίας. Επομέ-
νως, ένα μέρος των Κυπριακών Δυνάμεων
ήταν απασχολημένο με αυτή τη δευτε-
ρεύουσα αποστολή. Ο συσχετισμός δυνά-
μεων μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου, υπό
αυτές τις προϋποθέσεις, γινόταν μεγαλύτε-
ρος και ευνοϊκότερος υπέρ των Τούρκων.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στο ΑΣΕΑ της
20ής ήταν αυτοί που προεβλέποντο με τη
λειτουργία του ΑΣΕΑ; Υπουργοί; Εδώ, στις
20 του μηνός, δεν έγινε το Ανώτατο Συμ-
βούλιο Εθνικής Άμυνας;

ΜΑΡΤΥΣ: Ανέφερα ποιοι ήταν. Αν ήταν οι
προβλεπόμενοι από το ΑΣΕΑ, δεν ξέρω.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ελήφθησαν απο -
φάσεις. Ποια ήταν η σημαντικότερη από-
φαση εκείνης της ημέρας και μέχρι ποιου
σημείου παρακολουθήσατε εσείς ως 3η
ΜΕΟ την υλοποίηση αυτής της απόφασης;

ΜΑΡΤΥΣ: Οι αποφάσεις είναι γραμμένες
εδώ. Πρώτα ήταν η κήρυξη γενικής επι-
στρατεύσεως. Ένα λεπτό να τα δω, κύριε
βουλευτά.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η πρώτη από-
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φαση, λοιπόν, ήταν η γενική επιστράτευση.
Έτσι;

ΜΑΡΤΥΣ: Με συγχωρείτε. Λοιπόν: Άμεση
κήρυξη γενικής επιστρατεύσεως. Όπου θέ-
λετε να σας απαντήσω, να σας διαφωτίσω.
Συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών μετά
αμερικανού πρέσβεως, ίνα αιτηθεί όπως
αναγκασθεί η Τουρκία να σταματήσει την
επίθεση κατά της Κύπρου. Αυτό είναι θέμα
πλέον του Υπουργείου Εξωτερικών. Άμεση
ανάκληση των ελλήνων αξιωματικών εκ
Στρατηγείου ΝΑΤΟ Σμύρνης και έλληνος
πρέσβεως εξ Αγκύρας. Η άμεση ανάκληση
των ελλήνων αξιωματικών εκ στρατηγείου
ΝΑΤΟ Σμύρνης έγινε, αν ενθυμούμαι καλά.
Πολεμική προπαρασκευή της χώρας για
αντιμετώπιση ενδεχομένου πολέμου με την
Τουρκία, αυτό έγινε. Εστάλησαν διαταγές,
σήματα, τηλεφωνικές επαφές με όλες τις
μονάδες, για να ετοιμασθούν, και ανάληψη
πρωτοβουλιών στο διπλωματικό τομέα, ίνα
σταματήσει η τουρκική επίθεση εις Κύπρον.
Αυτό είπε το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτά
εγώ συγκράτησα τότε και έγραψα στην έκ-
θεσή μου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα. Σεις
παρακολουθήσατε, λοιπόν, την υλοποίηση
αυτών και εγώ σας ερωτώ τώρα: Ο κύριος
Ματάτσης ήταν εκείνος, ο οποίος είχε ειση-
γηθεί την γενική επιστράτευση, πριν ακόμα
φθάσει το θέμα στο ΑΣΕΑ;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Ματάτσης, αυτός που ήταν
από έξω από τον Αρχηγό, λέτε;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι, όμως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτός μας είπε

κάποιος ότι επηρέασε στη γενική επιστρά-
τευση. Σεις θεωρείτε την επιστράτευση
αποτυχημένη. Δεν είναι έτσι;

ΜΑΡΤΥΣ: Όπως ανέφερα χθες, κύριε βου-
λευτά – σεις νομίζω ότι έχετε και στρατιω-
τική προέλευση, αν δεν κάνω λάθος…

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΜΑΡΤΥΣ: Μία επιστράτευση, η οποία κη-

ρύσσεται πανστρατιά, είναι καταδικα-
σμένη σε αποτυχία. Δεν κλιμακώθηκε,
δηλαδή. Το σύστημα επιστρατεύσεως προ-

βλέπει διαδοχικές ενέργειες, σύγκληση πυ-
ρήνων, άνοιγμα των αποθηκών από τους
πυρήνες, διασπορά όλων των ειδικών.
Διότι, όταν μεταπέσουμε σε έναν πόλεμο
το πρώτο το οποίο ο εχθρός, αν είναι έξυ-
πνος, προσβάλλει, είναι οι αποθήκες επι-
στρατεύσεως. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και κλιμάκωση…
ΜΑΡΤΥΣ: Ναι. Εδώ πλημμύρισαν οι Μο-

νάδες Επιστρατεύσεως, όπως ξέρετε από
αυτοκίνητα και από ανθρώπους, οι οποίοι
ήθελαν να πάνε να πολεμήσουν. Και δεν
μπορούσαν ούτε να τους ντύσουν, ούτε να
βγάλουν τα υλικά. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και μία τελευ-
ταία ερώτηση και τελειώνω: Στις 22 και ενώ
υπήρχε η ανακωχή ο Γεωργίτσης –από πλη-
ροφορίες μου– σας τηλεφώνησε, «Έχω στη
γραμμή τον αντιπρόσωπο του ΟΗΕ, ο
οποίος λέει ότι, ο τούρκος σωματάρχης επι-
μένει να εκκενωθεί η Λευκωσία από τα
βαριά όπλα». 

ΜΑΡΤΥΣ: Είκοσι δύο του μηνός;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. Ήταν η ανα-

κωχή. Ενθυμείσθε αυτή τη συνδιάλεξη με
τον κύριο Γεωργίτση;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το ενθυμούμαι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το θυμάσθε.

Γιατί στην επιμονή του τούρκου σωμα-
τάρχη, πράγματι δόθηκε –λέγει– από το
ΓΕΕΘΑ εντολή να αποσυρθούν τα βαριά
όπλα, αντιαεροπορικά και λοιπά, αλλά
ύστερα από δίωρο βομβαρδίστηκε η Λευ-
κωσία. Δεν το θυμάσθε το θέμα καθόλου;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το θυμάμαι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Παρακαλώ τον κύριο Παυλίδη να λάβει το
λόγο. Απών, διαγράφεται. Παρακαλώ τον
κύριο Ξαρχά να λάβει το λόγο. Να υπο-
μνήσω και την γνωστή μου παράκληση,
κύριε Ξαρχά.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
προσπαθήσω να είμαι σύντομος και ελπίζω
να τα καταφέρω. Κύριε μάρτυς, ήσαστε
διερμηνεύς στις διαπραγματεύσεις που γί-
νονταν στη Γενεύη με τον κύριο Μαύρο;
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ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα και στις δύο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Ενθυμείσθε να μας

πείτε, αν κάποια στιγμή ήλθε εκεί στην Αν-
τιπροσωπεία σας, ένα έγγραφο με ειδικό αε-
ροπλάνο που το έστειλαν από την Κύπρο
–έτσι μας έχουν καταθέσει εδώ– στη Ρόδο
και από κει με ειδικό αεροπλάνο στη Γενεύη;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το θυμάμαι, αλλά εδώ έχω
ορισμένα πρακτικά, που μπορούμε να τα
κοιτάξουμε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Μας έχουν πει ότι
αυτό ήταν ένα έγγραφο, ήταν διαταγή επι-
χειρήσεων μιας τουρκικής μονάδας.

ΜΑΡΤΥΣ: Και αυτό είχε έλθει για τους
Τούρκους;

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Είχε έλθει, το είχαν
βρει οι δικοί μας σε ένα τούρκο αιχμάλωτο
και το έστειλαν εκεί, για να κάνει χρήση η
Αντιπροσωπεία μας. Θυμάσθε τίποτα;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το θυμάμαι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Ακούσατε εκεί, δη-

λαδή ήσασταν όταν μιλούσε ο κύριος Μαύ-
ρος με αυτούς; Έτσι δεν είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Όταν ο κύριος Μαύρος μας
χρειαζόταν, τους δύο στρατιωτικούς, εμένα
και τον Μπίτο, μας καλούσε να παρευρι-
σκόμαστε. Άλλες φορές εμείς βρισκόμα-
σταν σε κάποια αίθουσα αναμονής και ο
κύριος Μαύρος μιλούσε απ΄ ευθείας με τον
Γκιουνές και τον Κάλλαχαν. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Εγώ, χωρίς να είμαι
στρατιωτικός, θεωρώ ότι αυτό, επειδή αφο-
ρούσε διαταγή επιχειρήσεως θα περνούσε
από σας τους στρατιωτικούς, που κατά ένα
τρόπο είσαστε οι εμπειρογνώμονες, οι σύμ-
βουλοι του κυρίου Μαύρου.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το θυμάμαι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Δεν θυμάστε εσείς

πάντως να ήρθε σε σας έγγραφο, που έχει
κατατεθεί ότι αφορούσε τη διαταγή των
επιχειρήσεων του «ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ». Από άλλους
βγήκε ότι ήταν κάτι άλλο, αλλά πάντως
εσείς δεν θυμάστε αν είχε έρθει εκεί σε σας.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Αν είχε έρθει, θα το

θυμόσασταν; Το θεωρείτε λεπτομέρεια ή
σοβαρό;

ΜΑΡΤΥΣ: Εάν μου επιτρέπετε να κοιτάξω
τα χαρτιά που έχω εδώ πέρα. Μπορεί να
είναι. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Μάλιστα. Εγώ θα
σας παρακαλούσα να τα κοιτάξετε, γιατί το
θεωρώ σημαντικό.

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, αλλά είναι αρκετά τα χαρ-
τιά και θα καθυστερήσω.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Τότε αφήστε το και
αν το θυμηθείτε μετά, θα μου το πείτε.
Πέστε μου κάτι άλλο. Είπατε και εγώ δέχο-
μαι, αυτή είναι η λογική εξήγηση, για «Αυ-
τοσυγκράτηση» μιλάμε πριν εκδηλωθεί ένα
γεγονός. Και είπατε σεις, ότι εσείς ή οποίος
μίλησε, πριν από την εκδήλωση της τουρ-
κικής επίθεσης. Όμως, είναι γεγονός ότι
έχουμε ένα κενό από τις 5.00΄ η ώρα μέχρι
τις 9.00΄. Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση
πού οφείλεται αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Ακριβώς, όπως είπα στην αρχή
και στον κύριο Πρόεδρο, έχω ορισμένες
σημειώσεις, οι οποίες παρακαλώ να τεθούν
υπ’ όψιν σας και τις οποίες τις συγκέν-
τρωσα χθες και δικαιολογείται κατά κάποιο
τρόπο πού οφείλεται αυτό. Οφείλεται στο
ότι κατελήφθησαν στο ΓΕΕΦ εξ αιφνιδια-
σμού από την τουρκική επίθεση και στο ότι
οι μονάδες ήταν τόσο πολύ διασκορπισμέ-
νες και το προσωπικό του Επιτελείου του
ΓΕΕΦ τόσο πολύ διασκορπισμένο, ώστε ο
κύριος Γεωργίτσης έψαχνε να βρει αξιωμα-
τικούς του Επιτελείου του και έψαχνε να δει
πού είναι οι μονάδες του, με τις οποίες κατά
το μεγαλύτερο μέρος δεν είχε επαφή, διότι
οι μονάδες είχαν σκορπίσει λόγω του πρα-
ξικοπήματος. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Κύριε μάρτυς, να τα
δεχθώ όλα αυτά που μου λέτε, αλλά όπου
και αν βρισκόταν είχαν στα χέρια τους του-
φέκι ή πολυβόλο. Εγώ θυμάμαι παιδάκι,
όταν οι Ιταλοί προσέβαλαν τα σύνορα μας
στην Πίνδο, το απόσπασμα Δαβάκη που
ήταν πολύ φτωχότερο σε οπλισμό από ό,τι
έχω διαβάσει, ημύνθη του πατρίου εδά-
φους μόλις εδέχθη τους πρώτους πυροβο-
λισμούς. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
Όπου και αν βρισκόταν, έστω και διαλυμέ-
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νοι, είχαν τουφέκια. Εκτός και αν μου πείτε
ότι τα είχαν πετάξει, είχαν φύγει από τους
στρατώνες, οπότε θα το δεχθώ. Γιατί δεν βρέ-
θηκε ένας να πυροβολήσει αυτές τις ώρες;

ΜΑΡΤΥΣ: Οι πληροφορίες που συγκέν-
τρωσα αναφέρουν –αλλά νομίζω ότι αρμό-
διος είναι ο στρατηγός Μπίτος, ο οποίος
είχε συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία τότε, για
να σας ενημερώσει, μπορείτε να τον καλέ-
σετε– ότι η αντίδραση η ελληνική στην
Κύπρο άρχισε ευθύς με την απόβαση. Μια
μονάδα Πυροβολικού, αν θυμάμαι, του
Αναγνωστόπουλου, άρχισε να βάλλει κατά
των τουρκικών πλοίων, ευθύς άμα τη εκδη-
λώσει της επιθέσεως. Οι τορπιλάκατοι, οι
οποίες ήταν στην Κερύνεια και οι οποίες
διέφυγαν την καταστροφή από τους Τούρ-
κους, βγήκαν από το λιμάνι, κτύπησαν τα
τουρκικά πλοία και βυθίστηκαν από τους
Τούρκους. Τα αντιαεροπορικά, όταν άρχισε
η ρίψη των αλεξιπτωτιστών στην περιοχή
Αγύρτας, κτύπησαν τα εχθρικά αεροπλάνα
και κατέστρεψαν ορισμένα από αυτά. Αυτά
έγιναν από τις 10.00΄ η ώρα που άρχισε η
απόβαση των Τούρκων στην παραλία. Επο-
μένως, αυτά τα τρία στοιχεία που σας
έδωσα –και υπάρχουν και άλλα στοιχεία,
σας είπα να φωνάξετε τον κύριο Μπίτο να
σας τα πει– είναι αποδεικτικά…

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Το ποιον θα φωνά-
ξουμε, θα το βρούμε εμείς. Δηλαδή ισχυρί-
ζεσθε εσείς –αυτό μας λέτε στην Επιτροπή–
ότι από τις 5 παρά τέταρτο που εδέχετο τα
εχθρικά πυρά η Κύπρος, αμέσως οι δυνά-
μεις, όπου βρίσκονταν, αντέδρασαν όπως
έπρεπε; Δηλαδή αρνείστε ότι ρωτούσαν
«Πέστε μας τι θα κάνουμε», «Πυροβολεί-
στε», «Μην πυροβολείτε», «Δείξτε αυτο-
συγκράτηση» και λοιπά;

ΜΑΡΤΥΣ: Τουναντίον. Σας λέω ότι από τη
στιγμή που άρχισε η τουρκική απόβαση, οι
μονάδες, όσες ήταν έτοιμες, άρχισαν να αντι-
μετωπίζουν την τουρκική επίθεση δια πυρών.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Ώστε έτσι λέτε σεις.
Αυτό που έχει εμφανισθεί εδώ από όλους
τους άλλους, δεν ανταποκρίνεται στα
πράγματα. Είναι η δική σας άποψη. 

ΜΑΡΤΥΣ: Η άποψή μου είναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Για πέστε μου κάτι

άλλο. Το βράδυ της 19ης προς 20ή Ιουλίου,
πού βρισκόσασταν σεις;

ΜΑΡΤΥΣ: Στο ΑΕΔ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Στην αίθουσα επιχει-

ρήσεων; 
ΜΑΡΤΥΣ: ΄Η στην αίθουσα επιχειρήσεων

ή στο γραφείο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Μπορείτε να μου

πείτε αν ακούσατε κάποιον και από ποιον,
από τους πάνω από σας, να είπε «Εγώ πάω
να κοιμηθώ και όταν αποβιβαστούν οι
Τούρκοι, με ξυπνάτε» ή «Όταν φθάσουν τα
αποβα τικά σκάφη των Τούρκων, να με ξυ-
πνήσετε» ή κάπως έτσι;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν άκουσα κανένα, κύριε βου-
λευτά, να λέει τέτοιο πράγμα. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Δεν το έχω ελεγμένο
και για αυτό ερωτώ. Τώρα είπατε για το
σχέδιο ότι δεν εφαρμόσθηκε και λοιπά,
αλλά εγώ θα σας ερωτήσω συμπληρωμα-
τικά μήπως και το σχέδιο αυτό ήταν κατ΄
αρχήν ευθύνη της Εθνικής Φρουράς ή εσείς
από εδώ κάνατε ή τροποποιούσατε το σχέ-
διο της Κύπρου;

ΜΑΡΤΥΣ: Όπως ανέφερα και χθες, κύριε
βουλευτά, το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων
εξέδιδε οδηγίες επιχειρήσεων των οποίων
τα στοιχεία τα έχω να σας τα διαβάσω. Με
βάση τις οδηγίες επιχειρήσεων που καθό-
ριζε το πλαίσιο, το ΓΕΕΦ έφτιαχνε τα σχέδια
επιχειρήσεων τα οποία έπρεπε να εφαρμό-
σουν. Τα βασικά στοιχεία του σχεδίου
αυτού τα έχω και παρακαλώ να τα θέσω υπ’
όψιν σας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Μπορείτε να μας
πείτε το σχέδιο αυτό που προέβλεπε την
κυρία επιχείρηση του εχθρού στην Κερύ-
νεια ή στην Αμμόχωστο;

ΜΑΡΤΥΣ: Ποιο σχέδιο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Το «Κ», το «ΑΦΡΟ-

ΔΙΤΗ», πώς το λένε; Το σχέδιο αμύνης της
Κύπρου, το λέω εγώ.. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι τέτοιο στοιχείο.
Θυμάμαι πάντως ότι την κυρία προσπάθεια
των Τούρκων την έθετε στις ακτές.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Όλη η Κύπρος είναι
γεμάτη ακτές.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, διότι εδώ πέρα είναι το
σφάλμα του κυρίου Γεωργίτση, το οποίο
επέδρασε δυσμενώς επί των επιχειρήσεων,
διότι έδωσε την κυρία προσπάθεια στους
αλεξιπτωτιστές. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Μια στιγμή, δεν
κάνω εγώ τον υπερασπιστή του κυρίου Γε-
ωργίτση, ούτε κανενός, αλλά στην συγκε-
κριμένη περίπτωση ο Γεωργίτσης ήταν ο
εκτελεστής, και λέμε ότι δεν εφήρμοσε το
σχέδιο. Λέγω, λοιπόν, ότι αυτοί όπου είχαν
κάνει το σχέδιο, που προέβλεπαν, γιατί εγώ
δεν είμαι στρατιωτικός και έτσι το φαντά-
ζομαι το σχέδιο τι μου λέει; Πού να έχω
προσανατολισμένες τις δυνάμεις μου, όταν
μου επιτεθούν οι Τούρκοι; Πού, λοιπόν,
προέβλεπε την κυρία προσπάθεια του εχ-
θρού; Πού προβλέπατε, δηλαδή, ότι μπορεί
να αποβιβασθεί;

ΜΑΡΤΥΣ: Υπήρχαν δύο πιθανότητες: ή
απόβαση στις βόρειες ακτές, ή στις ανατο-
λικές. Και υπήρχε μία εφεδρεία, η οποία
αναλόγως με την εκτίμηση της κυρίας προ-
σπαθείας του εχθρού, έπρεπε να χρησιμο-
ποιηθεί. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Κοιτάξτε: Πάλι στο
πρώτο έχω την εντύπωση ότι ξεφεύγετε. Δι-
καίωμά σας να μην απαντήσετε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι δεν ενθυμούμαι. Δεν ξε-
φεύγω.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Γιατί εγώ δεν μπορώ
να καταλάβω ένα σχέδιο να μπορεί να ενερ-
γεί από εδώ ή από εκεί. Έχω ένα σχέδιο να
εφαρμόσω και μου λέγει ότι πρέπει να προ-
βλέπω από εκεί μια εχθρική ενέργεια να την
αντιμετωπίσω. Έτσι δεν είναι;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, κύριε βουλευτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Όχι;
ΜΑΡΤΥΣ: Η κυρία προσπάθεια του εχθρού

μπορεί να εκτιμηθεί από εμάς, αλλά ο εχ-
θρός δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμόσει
μια προσπάθεια, εκεί που την προβλέπουμε
εμείς.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Βεβαίως όχι, για
αυτό λοιπόν λέγω –με ενδιαφέρει εμένα για

να κρίνω αν εφηρμόσθη ή δεν εφηρμόσθη
σωστά το σχέδιο– τι προέβλεπε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Η απάντησή μου είναι, ότι εάν
είχαμε το σχέδιο τώρα, θα μπορούσα να
σας πω.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Και πρέπει να σας
πω –θα μπορούσατε να μου πείτε, δεν χρει-
άζεται να έχετε το σχέδιο τώρα– και πρέπει
να σας κάνω τη διευκρίνιση ότι δικαιούσθε
να μην απαντάτε σε μια περίπτωση μόνον,
όταν πιθανολογείτε από την απάντησή σας
ότι μπορεί να δημιουργηθεί ενοχή σε βάρος
σας. Στις άλλες περιπτώσεις κρύβετε την
αλήθεια και αυτό κατά το νόμο είναι ψευ-
δορκία. Αυτό απλώς σας το λέγω, δεν ση-
μαίνει ότι ψευδορκείτε, σας το λέγω απλώς
να το έχετε υπ’ όψιν σας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν κρύβω την αλήθεια, κύριε
βουλευτά. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Και κάτι άλλο, αν θέ-
λετε μου απαντάτε: Η γνώμη που έχω εγώ
τουλάχιστον, είναι ότι ο Μακάριος και πα-
τριώτης ήταν και έξυπνος άνθρωπος ήταν.
Βεβαίως είχε λόγους, τόσες απόπειρες
είχαν γίνει κατά της ζωής του, τόσα πράγ-
ματα εγένοντο εκεί κάτω, έκανε υπομονή
και κάποια ώρα έφθασε εκεί που έφθασε,
ζητώντας να φύγουν αξιωματικοί, ζητώντας
την μείωση της θητείας και λοιπά. Κατά τη
γνώμη σας δεν προέβλεπε ότι όλη αυτή η
ιστορία μπορούσε να δημιουργήσει μπελά-
δες στο νησί, όπως ήταν η εισβολή των
Τούρκων;

ΜΑΡΤΥΣ: Η εντύπωση στο ΑΕΔ ήταν ότι ο
Μακάριος, καθότι δεν ήταν στρατιωτικός,
δεν μπορούσε να εκτιμήσει πλήρως ποιες
επιπτώσεις δυσμενείς στην άμυνα της Κύ-
πρου θα είχαν αυτά τα δύο βασικά γεγο-
νότα: Η μείωση των αξιωματικών και η
μείωση της Εθνοφρουράς. Η πρόταση η
δική μου, και την καταθέτω εδώ, ήταν ότι ο
Μακάριος έπρεπε οπωσδήποτε να ενημε-
ρωθεί και να πεισθεί δια της ενημερώσεως
αυτής, ότι αυτά τα δύο γεγονότα θα είχαν
δυσμενείς επιπτώσεις στις αμυντικές δυνα-
τότητες της Κύπρου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με
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συγχωρείτε, κύριε Ξαρχά. Δηλαδή έπρεπε
να πεισθεί ο Μακάριος για αυτό;

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Ότι θα γίνει
πραξικόπημα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ, κύριε Ντεντιδάκη. Έπρεπε να
πεισθεί ο Μακάριος για αυτό. Πώς θα επεί-
θετο όμως μόνο με την ενημέρωση, όταν
είχε δεδομένο κάθε λίγο και λιγάκι ότι κά -
ναν και μία απόπειρα φόνου; Αυτό το πα-
ραλείπετε, κύριε Πολίτη;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το παραλείπω καθόλου,
κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Το ότι έκα-
ναν ενέργειες για να ανατρέψουν τον Μα-
κάριο στο παρελθόν και το πραξικόπημα
κατά του Μακαρίου, δεν το παραλείπω. Το
θεωρώ και καταγγέλλω όλα, ως εγκλημα-
τικά. Με συγχωρείτε. Εκείνο για το οποίο
θέλω να απαντήσω στην ερώτηση του κυ-
ρίου βουλευτού, είναι ότι η σκέψη στο ΑΕΔ,
την εποχή εκείνη, ήτο ότι επειδή ο Μακά-
ριος θα έπαιρνε αυτές τις δύο αποφάσεις –
και λέω στην κατάθεσή μου ότι, ως Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, εδικαιούτο να
πάρει αυτές τις αποφάσεις, ήταν Πρόεδρος
της Δημοκρατίας. Και κατέθεσα χθες ότι η
Εθνοφρουρά ήτο δυνάμεις της Κύπρου και
επομένως μπορούσε να πάρει αυτές τις δύο
αποφάσεις. Αλλά επειδή στο ΑΕΔ η εκτί-
μηση ήτο, ότι εάν έφευγαν οι έλληνες α -
ξιωμα τικοί και συγχρόνως εμειούτο η
Εθνοφρουρά, οι αμυντικές δυνατότητες
της Κύπρου θα ελαφρούντο και θα ήτο έρ-
μαιο η Κύπρος στην τουρκική εισβολή, ο
Μακάριος έπρεπε να ενημερωθεί ούτως
ώστε να μη γίνει αυτό το πράγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Σύμφωνοι, δεν λέω τουναντίον εγώ. Εγώ
λέω ότι αυτό που λέτε εσείς, κρατούσε εις
το ΑΕΔ η σκέψη ότι θα αποδυναμούτο η
άμυνα της Κύπρου με αυτό τον τρόπο που
έλεγε ο Μακάριος. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εις

το ΑΕΔ παραλλήλως κρατούσε η έμμονη
ιδέα ή στον ΑΕΔ αν θέλετε, να ανατραπεί ο
Μακάριος ή να δολοφονηθεί. Αυτά τα δύο

θα μπορούσαν να συμβιβασθούν, κύριε
μάρτυς, με την ενημέρωση του Μακαρίου. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μα για αυτό ακριβώς και την
ανατροπή του Μακαρίου και την προσπά-
θεια για το πραξικόπημα, τα χαρακτηρίζω
ότι ήταν εγκληματικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Εν-
τάξει, με συγχωρείτε. Κύριε Ξαρχά, συνεχί-
στε. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Κύριε μάρτυς, ενθυ-
μείσθε ότι στις 2 Ιουλίου του ’74 είχατε
πάρει μέρος μαζί με τον κύριο Χανιώτη σε
μία σύσκεψη, που έγινε στο Υπουργείο των
Εξωτερικών;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ενθυμούμαι αν ήταν στις 2
Ιουλίου. Σε μια σύσκεψη στο Υπουργείο
Εξωτερικών με τον κύριο Χανιώτη παρευ-
ρισκόμουν.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Ήταν λοιπόν στις 2,
διότι υπάρχει και πρακτικό για αυτό. Εκεί
ελέχθη το εξής από πλευράς των Ενόπλων
Δυνάμεων, που εκπροσωπούσατε εσείς και
ο κύριος Χανιώτης: «Ότι θα πρέπει να λεχ-
θεί στο Μακάριο ότι αν δημιουργηθεί τετε-
λεσμένο γεγονός εκ μέρους της Τουρκίας,
ουδείς θα επέμβη». Αυτό ήταν κρίση σας,
ήταν πληροφορία που δίνατε στο Υπουρ-
γείο των Εξωτερικών; Γιατί το είπατε αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Δεν το είπατε, το είπε

ο κύριος Χανιώτης.
ΜΑΡΤΥΣ: Μπορεί να το είπε ο κύριος Χα-

νιώτης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Ναι, αλλά ήσαστε

εκεί…
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το θυμούμαι να το είπε ο κύ-

ριος Χανιώτης αυτό το συγκεκριμένο
πράγμα. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Δηλαδή το συμμερί-
ζεσθε αυτό; Είχε τέτοια πληροφορία, είχε
τέτοια πεποίθηση το Αρχηγείο των Ενό-
πλων Δυνάμεων; Είχε στοιχεία;

ΜΑΡΤΥΣ: Έχετε την καλοσύνη να επανα-
λάβετε το τι είπε ο κύριος Χανιώτης;

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Ότι πρέπει να λεχθεί
στον Μακάριο διά του Υπουργείου των
Εξωτερικών: «Ότι αν δημιουργηθεί τετελε-
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σμένο γεγονός εκ μέρους της Τουρκίας…».
ΜΑΡΤΥΣ: Στην Κύπρο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Ναι, …«ουδείς θα

επέμβη». Εδώ τα ερωτήματά μου εμένα
είναι δύο. Πρώτον, ότι το ΑΕΔ δηλαδή θεω -
ρού σε φυσικό να δημιουργηθεί τετελε-
σμένο γεγονός. Δεν είχε γίνει ακόμη τίποτε,
ούτε καν πραξικόπημα. Και θεωρούσατε
ότι δεν θα μπορέσει να αμυνθεί καθόλου η
Κύπρος, πρώτον. Και δεύτερον ότι εάν γίνει,
κανείς δεν πρόκειται να επέμβη.

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό το είπε ο κύριος Χανιώτης;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Μάλιστα. Και εσείς

παρίστασθε εκεί. Εσείς δεν φαίνεσθε ούτε
να διαφωνείτε, ούτε να λέτε τίποτε. Θέλω,
όμως, τη γνώμη σας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Σε αυτό που είπε ο κύριος Χα-
νιώτης, διαφωνώ απολύτως. Δεν συμφωνώ
με τη γνώμη του κυρίου Χανιώτη. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Εκεί δεν φαίνε-
σθε να διαφωνείτε.

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, όταν υπάρχει ο
προϊστάμενος που λέγεται στρατηγός, εγώ
είμαι επιτελής βοηθός του. Αυτός αντιπρο-
σώπευε το ΑΕΔ και αν σας κατετέθη ότι το
είπε ο κύριος Χανιώτης, ο κύριος Χανιώτης
είναι υπεύθυνος που το είπε. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Πείτε μου τη δική
σας ερμηνεία σε αυτά που είπε ο κύριος Χα-
νιώτης. Λέτε τώρα πως διαφωνείτε. Πι-
στεύατε τότε ότι μπορεί κανένας να επέμβει
ή πιστεύατε πως δεν μπορούσαν να δημι-
ουργήσουν το τετελεσμένο οι Τούρκοι;

ΜΑΡΤΥΣ: Διαφωνώ στο γεγονός ότι ουδείς
θα επενέβαινε, γιατί τα σχέδια προέβλεπαν
την επέμβαση της Ελλάδας στην Κύπρο. Πώς
λοιπόν να συμφωνήσω σε αυτό που λέτε πως
είπε ο κύριος Χανιώτης, ότι ουδείς θα επενέ-
βαινε; Δεν θα επενέβαινε η Ελλάδα στην
Κύπρο, αφού είχε ειλημμένες υποχρεώσεις;

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Δεν ξέρω, σεις να
μου πείτε. Πάντως είχε και δεν επενέβη.

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό ήταν θέμα της πολιτικής
ηγεσίας και του Αρχηγού Ενόπλων Δυνά-
μεων. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Καλώς. Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Ντεντιδάκης έχει το λόγο. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς,
έχετε ακούσει για κάποιο φρούριο Άγιος
Ιλαρίων στην Κύπρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το ξέρω, αλλά το έχω ακού-
σει.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Ξέρετε ότι μπή-
καν έλληνες καταδρομείς εκεί κατά την
εποχή της απόβασης;

ΜΑΡΤΥΣ: Από ό,τι θυμάμαι στον Άγιο Ιλα-
ρίωνα υπήρχαν Τουρκοκύπριοι και ο Άγιος
Ιλαρίων δεν έπεσε ποτέ στα χέρια των Ελ-
λήνων. Ο κύριος Κομπόκης τότε ήταν διευ-
θυντής Καταδρομών στην Κύπρο και είχε
όλες τις δυνάμεις υπ’ αυτόν. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Μπορείτε να
μου πείτε για την τύχη των καταδρομέων σε
αυτό το σημείο;

ΜΑΡΤΥΣ: Οι καταδρομείς είχαν μετακινηθεί
από τον κύριο Κομπόκη για να μετάσχουν
στο πραξικόπημα κατά του Μα καρίου. Είχε,
λοιπόν, εγκαταλειφθεί και για αυτό δόθηκε
η δυνατότητα στους Τούρκους να το κατα-
λάβουν. Όταν δόθηκε εντολή το πρωί της
20ής από το ΓΕΕΦ να πάει ο κύριος Κομπό-
κης να καταλάβει τον Άγιο Ιλαρίωνα, δεν
μπορούσε γιατί ήταν εκεί οι Τούρκοι. Προ-
σπάθησε βέβαια την νύκτα να τον καταλά-
βει, αλλά δεν μπόρεσε. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Στην περιοχή
του Πενταδάκτυλου που λέτε, δεν εξόντω-
σαν οι Τούρκοι, έλληνες καταδρομείς;

ΜΑΡΤΥΣ: Όταν κατέλαβαν τον Πενταδά-
κτυλο; Δεν το θυμάμαι.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς,
στις 25 του Μάρτη του 1975 πήγε η πρώτη
Κοινοβουλευτική Αντιπροσωπεία στην
Κύπρο μετά το πραξικόπημα. Θέλω να μου
πείτε αν θυμόσαστε ορισμένα σημαντικά
γεγονότα, τα οποία ο Μακάριος και κάποιοι
αξιωματικοί, μας είχαν πει. Είχα τότε την
τιμή να είμαι και εγώ σε αυτή την επιτροπή.
Κύριε μάρτυς, η άμυνα του νησιού άρχισε
9.15΄ το πρωί. Και έφτασε στο σημείο επι-
κεφαλής αξιωματικός να αναδιπλώσει τους
Τούρκους και να τους πάει πίσω στην ακτή
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και να στεριώσει ένα προγεφύρωμα. Αυτός
εζήτησε, κατά τον Μακάριο, ενίσχυση από
το ΓΕΕΦ, προκειμένου να στεριώσει το προ-
γεφύρωμα, και πήρε την απάντηση να ανα-
διπλωθεί τόσα μίλια πίσω. Αυτός δεν
πίστευε σε αυτά που του έλεγαν από το
ΓΕΕΦ. Του επεσήμαναν πως αν δεν αναδι-
πλωθεί, θα τουφεκισθεί. Αναδιπλώθηκε με
αποτέλεσμα να μην μπορέσει να γλυτώσει
τους καταδρομείς, ένα τμήμα της δυνά-
μεώς τους. Σεις τα γνωρίζετε αυτά;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Ποιος τον διέταξε;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Σας λέω ότι ο

επικεφαλής συνταγματάρχης αυτοκτόνησε
από εθνική ντροπή. Ούτε αυτό το γνωρί-
ζετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Ποιος τον διέταξε;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Το ΓΕΕΦ, το

οποίο έπαιρνε εντολές από την Αθήνα. Τον
συνταγματάρχη που αυτοκτόνησε από
εθνική ντροπή, τον ξέρετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Έχω ακούσει για κάποιο συνταγ-
ματάρχη που αυτοκτόνησε.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Δεν ενδιαφερ-
θήκατε να μάθετε ποιος συνάδελφός σας
αυτοκτόνησε γιατί προδόθηκε η Ελλάδα
την εποχή εκείνη; Έπρεπε να θυμάσθε και
το όνομά του.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το θυμάμαι, κύριε βουλευτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Εντάξει. Είπατε

ότι στις 13 του μηνός συμμετείχατε σε μία
σύσκεψη κρίσιμη, όπως την είπατε. Δεν
έχουμε ούτε πραξικόπημα, ούτε τίποτα.
Γιατί την χαρακτηρίσατε κρίσιμη;

ΜΑΡΤΥΣ: Είπατε, γιατί την χαρακτήρισα
κρίσιμη;

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Ναι, στην κα-
τάθεσή σας είπατε ότι «Συμμετείχα στη σύ-
σκεψη της 13ης, η οποία ήταν κρίσιμη». Να
το διαβάσουμε να το δείτε.

ΜΑΡΤΥΣ: Μπορεί να το είπα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Γιατί την χαρα-

κτηρίσατε κρίσιμη τη σύσκεψη αυτή της
13ης Ιουλίου;

ΜΑΡΤΥΣ: Διότι οι πληροφορίες στην Κύπ -
ρο για την προπαρασκευή των τουρκικών
δυνάμεων ερχόντουσαν.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Δεν υπήρχε α -
κόμη προπαρασκευή, γιατί δεν υπήρχε πρα-
ξικόπημα. Ποια προπαρασκευή;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων,
κύριε βουλευτά, κάλεσε όλους τους ανθρώ-
πους από την Κύπρο, για να εξετάσουν την
υφισταμένη κατάσταση στην Κύπρο και
από πλευράς Τουρκίας. Για αυτό ακριβώς,
λόγω της προσκλήσεως των αξιωματικών
από την Κύπρο, για να γίνει σύσκεψη όσον
αφορά την άμυνα της Κύπρου, τη χαρακτή-
ρισα κρίσιμη.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Αυτό δεν ήταν
θέμα υπουργικού συμβουλίου; Δεν ήταν
θέμα, κατά κάποιο τρόπο, την εποχή
εκείνη, στις 13 του μηνός, περισσότερο πο-
λιτικό και θέμα υπουργικού συμβουλίου;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων
έκρινε ότι έπρεπε να γίνει σύσκεψη της
στρατιωτικής ιεραρχίας.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Δηλαδή, παρα-
τύπως παρακάμψατε το υπουργικό συμβού -
λιο της εποχής εκείνης, όποιο υπουργικό
συμβούλιο. Παράτυπο δεν είναι αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω αν ο Αρχηγός Ενόπλων
Δυνάμεων παρέκαμψε το υπουργικό Συμ-
βούλιο. Εγώ μιλάω επί γεγονότων. Ο Αρχη-
γός Ενόπλων Δυνάμεων κάλεσε τον Αρχηγό
της Εθνοφρουράς και το Επιτελείο, και κά-
λεσε συγχρόνως και τους Αρχηγούς των
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια σύ-
σκεψη, την οποία χαρακτήρισα ότι ήταν
κρίσιμη, διότι η κατάσταση στην Κύπρο
εδημιουργείτο δυσμενής λόγω των προπα-
ρασκευών των Τούρκων.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Μα, δεν υπήρ-
χαν προπαρασκευές, κύριε μάρτυς, την
εποχή εκείνη. Στις 13 του μηνός οι Τούρκοι
δεν προπαρασκευαζόντουσαν, γιατί δεν
ήξεραν ότι θα γίνει πραξικόπημα. Οι προ-
παρασκευές άρχισαν μετά το πραξικόπημα
των Συνταγματαρχών στην Κύπρο.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα, ότι
άρχισαν οι προπαρασκευές μετά τις 13.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Όχι, εγώ σας το
λέω.

ΜΑΡΤΥΣ: Α, εσείς το λέτε.
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Ναι. Για ποιο
λόγο οι Τούρκοι να αποβιβασθούν, αφού
δεν είχε γίνει το πραξικόπημα; Από πού θα
έπαιρναν αφορμή;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τε-
λειώσατε;

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ: Τελείωσα, κύ -
ριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πα ρακαλώ και τον κύριο Γιατράκο να κάνει
τη μοναδική του ερώτηση, όπως είπε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Θα είμαι, ό -
πως πάντα, σύντομος. Στρατηγέ, συγγνώμη
για το ότι ίσως να αντικρούσω αυτά που
είπε ο κύριος συνάδελφος, αλλά από μαρ-
τυρίες προηγουμένων μαρτύρων και από
καταθέσεις μάλλον, και από τις εκθέσεις,
συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι υ -
πήρχε προπαρασκευή εκ μέρους της Τουρ-
κίας για απόβαση στην Κύπρο, μια κάποια
χι χρονική στιγμή. Την πληροφορία αυτή, ή
τις πληροφορίες αυτές, τις είχατε στο ΑΕΔ
εσείς;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, όπως ανέφερα
και χθες, η 3η ΜΕΟ δεν ασχολείται με τη
συγκέντρωση πληροφοριών περί εχθρού.
Ασχολείται η 2α ΜΕΟ. Ό,τι μάθαινα, το μά-
θαινα από τη συνεργασία με τη 2α ΜΕΟ,
επειδή είμαστε σε ένα κοινό επιτελείο. Επο-
μένως, τις λεπτομέρειες όσον αφορά των
πληροφοριών μπορεί να σας τις δώσει ο
αρμόδιος της 2ας ΜΕΟ, ο τότε ταξίαρχος,
κύριος Τζαμαλούκας. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Με συγχω-
ρείτε. Δεν σας ρωτώ αυτό. Δεν πειράζει.
Είναι γνωστό σε όλους μας ότι αυτές οι
πληροφορίες υπήρχαν.

ΜΑΡΤΥΣ: Σας είπα και προηγουμένως ότι
λεπτομέρειες δεν ξέρω. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Καλώς, κα -
λώς. Η ουσία σχετικά με την ερώτησή μου
είναι ότι υπήρχαν πληροφορίες και τις
γνώριζαν οι πάντες. Το δεύτερο είναι που
βγαίνει και αυτό αβίαστα από τη συνάν-
τηση, ή αν θέλετε την περίφημη σύσκεψη
της 19ης Ιουλίου, στην οποία παρέστη και
ο Σίσκο και ο κύριος Τάσκα. Όπως μας εί-

πατε, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σίσκο
ότι «Έρχομαι από την Άγκυρα» –το κατα-
θέσατε χθες– «όπου κατέβαλα προσπά-
θειες να μη γίνει απόβαση και να μη γίνει
σύρραξη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας».
Έχουμε λοιπόν δύο γεγονότα. Πρώτον, τις
πλη ρο φορίες διάχυτες ότι οι Τούρκοι θα
κάνουν απόβαση εάν συμβεί κάτι. Δεύτε-
ρον, έχετε την επιβεβαίωση αυτή του
Σίσκο, που υποδηλοί –επιβεβαίωση υπό
ποιαν έννοια– την διάθεση των Τούρκων,
διότι κατέλαβε προσπάθεια να μη γίνει
απόβαση. Γίνεται απόβαση την επομένη το
πρωί. Φέρεσθε ως μεταφέρων την εντολή
του ΑΕΔ, του Μπονάνου, για το περίφημο
θέμα της «Αυτο συγκράτησης», και λοιπά
και «είσθε δειλοί» και ούτω καθεξής.
Πρώτον, την ερώτηση την θέτω ως εξής:
Γιατί κατά την εκτίμησή σας ο κύριος
Μπονάνος έδωσε αυτή την εντολή; Ασχέ-
τως αν αυτή την εντολή την μεταφέρατε
εσείς ή όχι.

ΜΑΡΤΥΣ: Κατά την γνώμη μου, ο κύριος
Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων διεβίβασε
αυτή την εντολή προς τον κύριο Γεωργίτση,
διότι κατά τα λεγόμενα του Σίσκο δεν θα
έπρεπε η Ελλάς να εκδηλωθεί πρώτη κατά
των Τούρκων ούτως ώστε οι Τούρκοι να αρ-
χίσουν την απόβαση…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Δεν είπα αυτό
το πράγμα. Θα επαναλάβω την ερώτησή
μου. Γίνεται, στρατηγέ, η απόβαση. Βλέ-
πουμε τα πλοία τα αποβατικά στις ακτές
της Κύπρου. Στη συνέχεια βλέπουμε τους
πρώτους Τούρκους στρατιώτες να αποβι-
βάζονται. Συνεπώς, η απόβαση γίνεται
χωρίς να δώσει αιτία ούτε το ΓΕΕΦ, ούτε η
Εθνική Φρουρά, ούτε ο οποιοσδήποτε Κύ-
πριος. Γίνεται δηλαδή η απόβαση με πρω-
τοβουλία των Τούρκων. Και σας ερωτώ:
Κατά την εκτίμησή σας, γιατί έδωσε ο Μπο-
νάνος την περίφημη αυτή εντολή «Αυτο-
συγκράτηση, δειλοί» και ούτω καθεξής. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ο κύριος Αρχηγός Ενόπλων Δυ-
νάμεων δεν έδωσε τέτοια εντολή όταν άρ-
χισε η εκδήλωση της τουρκικής επιθέσεως.
Έδωσε προ της ενάρξεως.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Πότε;
ΜΑΡΤΥΣ: Το βράδυ, μού φαίνεται…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Μιλάμε για

την τηλεφωνική εντολή που εδόθη στο
ΓΕΕΦ. Εδώ κατέθεσαν ο Γεωργίτσης και
πάρα πολλοί.

ΜΑΡΤΥΣ: Πότε σας είπε ο κύριος Γεωργί-
τσης;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Ότι όταν ρω-
τούσε από την Κύπρο το Αρχηγείο Ενόπλων
Δυνάμεων ότι «Συμβαίνει αυτό το πράγμα,
τι θα κάνουμε;», η απάντηση από το Αρχη-
γείο Ενόπλων Δυνάμεων από την Αθήνα
ήταν «Αυτοσυγκράτησις».

ΜΑΡΤΥΣ: Η «Αυτοσυγκράτησις» στον κύ -
ριο Γεωργίτση εδόθη προ της εκδηλώσεως
της τουρκικής επιθέσεως. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Συγγνώμη, κύριε συ-
νάδελφε. Εντολή, κύριε μάρτυς, για επί-
θεση ή για άμυνα πότε δόθηκε από το ΑΕΔ;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Μου επιτρέπετε,
κύριε Πρόεδρε και κύριε συνάδελφε, να πα-
ρέμβω;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με
συγχωρείτε, κύριε Βαρβιτσιώτη. Mε την
άδεια του κυρίου Γιατράκου, φυσικά. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Ναι, κύριε
Πρόεδρε, δεν έχω αντίρρηση.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Η εντολή λέτε,
στρατηγέ, προς Γεωργίτση δόθηκε προ της
τουρκικής εισβολής. Εδώ μάρτυρες κατέθε-
σαν πως την ώρα που εβάλοντο οι ελληνικές
θέσεις, που ακούγονταν ότι οι οβίδες σκά-
γανε, έτεινε το τηλέφωνο προς Μπανάνο ο
Αρχηγός Πυροβολικού και του είπε «Δεν
ακούς τις οβίδες;». Και ο Μπονάνος, δεν
ξέρω ο Μπονάνος ή επιτελείς, του έλεγε «Αυ-
τοσυγκράτηση», την ώρα που οι οβίδες σκά-
γανε. Άλλος μάρτυς κατέθεσε ότι την ώρα
που πέφτανε οι αλεξιπτωτιστές, είχαν στην
γραμμή το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων και
η απάντηση ήταν «Αυτοσυγκράτηση».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Μπλόφα κά-
νανε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Αυτά έρχονται
σε αντίθεση με αυτό που λέτε εσείς, ότι η
εντολή ήταν μέχρι της στιγμής αποβάσεως

ή αποβιβάσεως. Εδώ την ώρα που σκάγανε
οι οβίδες, η εντολή ήταν «Αυτοσυγκρά-
τηση», κατά τις καταθέσεις των μαρτύρων,
την ώρα που πέφτανε οι αλεξιπτωτιστές,
και είπε ο τηλεφωνών εκείνη την στιγμή –
δεν θυμάμαι ποιος ο οποίος κατέθεσε–
«Μα τους βλέπω, πέφτουν οι αλεξιπτωτι-
στές», η απάντηση ήταν από το Αρχηγείο
Ενόπλων Δυνάμεων «Αυτοσυγκράτηση».
Δύο πράγματα συμβαίνουν. ΄Η αυτό που
λέτε εσείς είναι αλήθεια και κατά συνέπεια
όλοι αυτοί οι μάρτυρες ψεύδονται –διότι
δεν θέλω να πω ότι εσείς λέτε ψέματα– ή
μεσολάβησε κάποιο άλλο χρονικό σημείο,
όπου κάποιος άλλος έδινε εντολή, την ο -
ποία δεν ξέρατε εσείς. Δεν μπορεί να υπάρ-
χει άλλη εκδοχή. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρό-
εδρε, επειδή είναι δική μου ερώτηση, ευχα-
ριστώ τον κύριο Βαρβιτσιώτη, ο οποίος με
πρόλαβε. Εγώ θέλω να πω στον κύριο Πο-
λίτη, ότι για μας, για μένα, εξ αιτίας αυτών
των καταθέσεων και των λεπτομερειών που
μας έχουν αναφερθεί, δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία ότι η εντολή αυτή εδόθη από τον
κύριο Μπονάνο μέσω υμών ή μέσω κά-
ποιου άλλου, και επιμένω στην ερώτησή
μου. Τα γεγονότα δυστυχώς είναι αδιαμφι-
σβήτητα. Πέστε μου, εάν αυτά που σας
λέμε είναι αληθή –να σας βοηθήσω ακόμα,
γιατί μπορεί να μην τα δέχεσθε– πώς εξη-
γείτε την εντολή του Μπονάνου; Πέφταν οι
αλεξιπτωτισταί, πέφταν οι οβίδες, αποβι-
βαζόντουσαν οι στρατιώτες, κανένας Έλ -
λην δεν είχε κτυπήσει κανέναν εκείνη την
στιγμή και σεις, όχι σεις προσωπικά, το Αρ-
χηγείο Ενόπλων Δυνάμεων του δίδει την εν-
τολή αυτή. Πώς το εξηγείτε;

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε βουλευτά, εάν ο Αρχηγός
Ενόπλων Δυνάμεων την ώρα που του λέ-
γανε ότι πέφτουν οι αλεξιπτωτισταί και γί-
νεται εισβολή των Τούρκων, έδωσε τέτοια
εντολή περί «Αυτοσυγκρατήσεως», νομίζω
πως είναι τρομερό σφάλμα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Μου επιτρέπετε, κύ -

ριε Πρόεδρε, μια ερώτηση;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Όχι, κύριε Περάκη, ρωτήσατε χθες. Κύριε
μάρτυς, τελειώσαμε την κατάθεσή σας. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, όπως είπα στην
αρχή έχω ορισμένα στοιχεία, όσον αφορά
τα ερωτηθέντα από τους κυρίους βουλευ-
τάς χθες επί των οδηγιών επιχειρήσεων και
επί του σχεδίου αμύνης της Κύπρου, από τα
οποία φαίνεται η ολιγωρία του κυρίου Γε-
ωργίτση στην εφαρμογή των οδηγιών
επιχει ρήσεων και των σχεδίων. Εις την διά -
λυσιν της Εθνοφρουράς, λόγω του πραξι -
κο πήματος προς το Μακάριο, και
συγ χρόνως εις την μη ετοιμότητα του Επι-
τελείου της ΓΕΕΦ, την στιγμή κατά την
οποία έγινε απόβαση των Τούρκων, να αν-
ταποκριθεί στα καθήκοντά του και να
εφαρμόσει τα σχέδια. Και είπα από την
αρχή ότι τα θεωρώ ότι είναι κρίσιμα και
υποβάλλω την θερμή παράκληση να τα κα-
ταθέσω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Βε-
βαίως. Παρακαλώ, κύριε Γραμματέα, πάρ -
τε τα έγγραφα αυτά.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είναι έγγραφα, είναι σημει-
ώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κα ταθέστε αυτές τις σημειώσεις. Παρα-
καλώ, δώστε τα στον κύριο Γραμματέα για
να καταχωρηθούν και στα Πρακτικά ότι τα
καταθέσατε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν
θέλετε να ρωτήσετε σεις τον κύριο μάρ-
τυρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο -
ρίστε, κύριε Περάκη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Ποια ώρα το ΑΕΔ
έδωσε –ξεκαθαρίσαμε ποιος είπε, δεν είπε–
εντολή «Αμυνθείτε, επιτεθείτε, πολεμή-
σατε»; Γιατί αυτό το πράγμα, εάν δεν το
ξέρει ο κύριος μάρτυς, ποιος άλλος θα το
ξέρει;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Νο-
μίζω ότι το ρώτησα χθες, αλλά εν πάση πε-
ριπτώσει ξέρετε, κύριε μάρτυς, να μας πείτε
πότε το ΑΕΔ έδωσε εντολή στο ΓΕΕΦ να
αμυνθεί; Εν πάση περιπτώσει ολιγώρησε ο

κύριος Γεωργίτσης και δεν εφήρμοσε τα σχέ-
δια, όπως λέτε. Πότε του δόθηκε ρητή εν-
τολή, τηλεφωνική προφορική ή με σήμα, ότι
είχε υποχρέωση να αμυνθεί, να πολεμήσει;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμούμαι, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος Γεωργίτσης από τη στιγμή που
έγινε απόβασις, έπρεπε να αμυνθεί του κυ-
πριακού εδάφους. Δεν χρειαζόταν να πάρει
έγκριση. Επιτρέψτε μου αυτό να γραφτεί
στα Πρακτικά. Ο κύριος Γεωργίτσης δεν
έπρεπε να περιμένει να πάρει έγκριση από
το ΑΕΔ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτά που λέτε τώρα σεις, τα είπαμε και
στον κύριο Γεωργίτση. Τα είπαμε με μεγάλη
έμφαση και μεις που δεν είμαστε στρατιω-
τικοί, κύριε Πολίτη. Τα είπα εγώ με μεγάλη
έμφαση στον κύριο Γεωργίτση και γραφτή-
κανε στα Πρακτικά. Πάλι ξαναγράφονται
τώρα που τα λέτε. Δώστε σας παρακαλώ
τις σημειώσεις στον κύριο Γραμματέα.

ΜΑΡΤΥΣ: Να τις δώσω ευχαρίστως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Παρακαλώ να τις μονογράψετε, δηλαδή να
τις υπογράψετε.

ΜΑΡΤΥΣ: Θέλετε να τις διατυπώσω; Γιατί
είναι σημειώσεις δικές μου, κύριε Πρόεδρε.
Αυτός, ο οποίος θα τις γράψει, να τον βοη-
θήσω να τα διατυπώσουμε. Θέλω να σας
βοηθήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αύριο θα ρθείτε εδώ, στις 8.30’ το πρωί, από
κει και πέρα δηλαδή, όποτε θέλετε, στο 140
Γραφείο. Θα έχουν αποστενογραφηθεί τα
Πρακτικά και θα σας δοθεί ολόκληρο το
κείμενο των Πρακτικών, να το κοιτάξετε, να
δείτε αν γράφεται τίποτε το διαφορετικό
από ό,τι είπατε, να κάνετε ό,τι λεκτικές πα-
ρατηρήσεις, όχι βέβαια διορθώσεις του πε-
ριεχομένου, και εκεί θα διαβάσετε και τις
εκθέσεις σας και να ξαναεπαναλάβετε, εάν
συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε με το περιε-
χόμενο των εκθέσεων αυτών, των δικών σας,
τις οποίες θα διαβάσετε. Και μπορείτε επί-
σης εκεί να παραδώσετε και τις σημειώσεις
σας αυτές στις οποίες αναφέρεστε τώρα.
Για να γραφτεί στα Πρακτικά το λέγω αυτό.
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Αναφέρεστε στις σημειώσεις που θα παρα-
δώσετε για να ενταχθούν στα Πρακτικά;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Θα

τις παραδώσετε αύριο. Αν θέλετε μονο-
γράψτε τις τώρα, δακτυλογραφήστε τις ή
δεν ξέρω τι άλλο θα κάνετε. Βρέστε τέλος
πάντων ένα τρόπο να τις παραδώσετε.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Μπορεί, όμως με

τις σημειώσεις, κύριε Πρόεδρε, να ανατρα-
πούν όλα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, κύριε Δα-
σκαλάκη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Με συγχωρείτε,
κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι καλύτερο είναι
να του επιτρέψουμε να υποβάλει, βάσει των
σημειώσεών του, μία περαιτέρω έκθεση
αύριο και να αφήσουμε το θέμα της εντά-
ξεως αυτών μέσα στα Πρακτικά. Τα Πρα-
κτικά θα είναι ώς έχουν γραφεί. Και αν
θέλει, να κάνει μία επί πλέον έκθεση. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Να μην αναφερ-
θεί στα Πρακτικά. Να λεχθεί ότι στο σημείο
αυτό καταθέτει και λοιπά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Αυ -
τό θα γραφεί. Καταθέτει αυτές τις σημει-
ώσεις. Τα Πρακτικά, κύριε Δασκαλάκη,
αποτυπώνουν παν το γενόμενον. Συνεπώς
αυτό που γίνεται αυτή την στιγμή, αποτυπώ-
νεται και αυτό στα Πρακτικά. Εδώ, στο ση-
μείο αυτό, καταθέτει αυτές τις σημειώσεις,
τις οποίες δεν έχει αυτή τη στιγμή δακτυλο-
γραφημένες. Εμείς δεχόμαστε να τις δώσει
το πρωί δακτυλογραφημένες στον κύριο
Γραμματέα της Επιτροπής. Ευχαριστούμε
πολύ κύριε μάρτυς, και μπορείτε να πηγαί-
νετε. (Αποχωρεί ο μάρτυρας κ. Πολίτης). 

Παρακαλώ τον κύριο Γραμματέα, να συ-
νοδεύσει στην Αίθουσα τον μάρτυρα κύριο
Ζιωτόπουλο. (Στο σημείο αυτό προσέρχε-
ται στην αίθουσα ο μάρτυρας κ. Ζιωτόπου-
λος).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Εσείς, κύριε μάρτυς, ορκιστήκατε προ ημε-
ρών και αρχίσατε να καταθέτετε. Επίσης

αναγνωρίσατε μία έκθεση, την οποία έχετε
κάνει και βεβαιώσατε το περιεχόμενό της.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Παρακαλώ, πέστε μας ό,τι έχετε να πείτε.
Το θέμα μας αφορά, όπως ξέρετε, την Τρα-
γωδία της Κύπρου. Εσείς ήσασταν διοικη-
τής ή Αρχηγός –δεν ξέρω πώς λέγεται– της
ελληνικής ΚΥΠ στην Κύπρο. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και

συνεπώς ό,τι ξέρετε, μπορείτε να μας το
πείτε. Αν θέλετε πάλι να σας ερωτήσω εγώ,
να σας ερωτήσω.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Εγώ εκτός από αυτά που
έχω αναφέρει, δεν έχω τίποτε άλλο να ανα-
φέρω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν έχετε τίποτε άλλο. Σας παρακαλώ θερ-
μώς να μου πείτε πότε είχε πληροφορίες η
ΚΥΠ πριν από το πραξικόπημα. Από πότε
υπηρετούσατε κάτω;

ΜΑΡΤΥΣ: Από το 1972.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Από το ’72 λοιπόν έως το ’74 πότε είχατε
πληροφορίες ότι κάποιες ύποπτες μετακι-
νήσεις, κάποιες ύποπτες κινήσεις γίνονται
στην ακτή που είναι απέναντι στη Κύπρο;

ΜΑΡΤΥΣ: Το αναφέρω στην αναφορά μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το

ξέρω ότι το αναφέρατε. 
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν έχω τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Δεν θυμάστε πότε έγινε;
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, στις 9.00΄ το βράδυ

στις 19 του μηνός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Τότε είχατε την πρώτη πληροφορία ως
ΚΥΠ εσείς;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, την πρώτη πληροφο-
ρία, την οποία αναφέραμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε Ζιωτόπουλε, εσείς ήσαστε ΚΥΠ δύο
χρόνια. Αυτά τα δύο χρόνια πρώτη φορά
λαμβάνατε γνώση ότι κάτι συμβαίνει από
πλευράς Τουρκίας;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, διότι εγώ παρέλαβα
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διοικητής τον Ιούνιο. Δηλαδή εγώ είχα με-
τάθεση, αλλά λόγω αρχαιότητος παρέμεινα
διοικητής μέχρι τοποθετήσεως ετέρου δι-
οικητού, που είχε ήδη τοποθετηθεί ο κύριος
Τσουμής ο αντισυνταγματάρχης, ο οποίος
ήταν νεότερός μου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δη-
λαδή, ουσιαστικός διοικητής της ΚΥΠ ήταν
ο κύριος Τσουμής;

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ λόγω αρχαιότητος. Δηλαδή,
τον Ιούνιο προήχθη ο κύριος Κοφινάς ο
συνταγματάρχης, ο οποίος ήταν ο κανονι-
κός διοικητής. Μετά από εξαήμερο έφυγε,
μετετέθη, επανεπατρίσθη, και έπρεπε να
μείνει ο κύριος Τσουμής, γιατί είχε έλθει
διαταγή. Επειδή, όμως, εγώ ήμουν αρχαι-
ότερος, υποβάλαμε ένα σήμα ποιος θα είναι
ο διοικητής μέχρις αναχωρήσεώς μου.
Οπότε ενεκρίθη, όπως και προβλέπεται
από τον κανονισμό, και είπε ότι ο αρχαιότε-
ρος θα είναι και ο διοικητής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Λοιπόν, δεν ήσαστε διοικητής. Ήσαστε ό -
μως στην υπηρεσία της ΚΥΠ; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως, ήμουν πραγματικός δι-
οικητής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Όχι. Πριν γίνετε διοικητής, ήσαστε στην υ -
πηρεσία της ΚΥΠ. Η ΚΥΠ λοιπόν και εσείς
προσωπικά δεν είχατε συλλέξει καμία πλη-
ροφορία για τις κινήσεις που είναι ενδεχό-
μενο να έκανε η Τουρκία;

ΜΑΡΤΥΣ: Άμα είχαμε δεν θα τις έλεγα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Δεν είχατε καμία πληροφορία;
ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ προσωπικά καμία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Όχι σεις προσω-

πικά, αλλά η υπηρεσία.
ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, η υπηρεσία, από ό,τι ξέρω

εγώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Δεν είχατε λοιπόν καμία πληροφορία. Δεν
ξέρετε δηλαδή πότε εδημιουργήθη η Στρα-
τιά του Αιγαίου;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Εδώ άλλο από αυτά που
σας αναφέρω, δεν ξέρω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Δεν ξέρετε λοιπόν πότε εδημιουργήθη η
Στρατιά του Αιγαίου στην Τουρκία και ήσα-
στε μέσα στη ΚΥΠ. Από την Κερύνεια λαμ-
βάνατε σήματα;

ΜΑΡΤΥΣ: Ό,τι παίρναμε από την Κερύνεια
το υποβάλαμε στην Κεντρική Υπηρεσία και
εφόσον άπτετο πληροφοριών τις οποίες
μπορούσε να χρησιμοποιήσει το ΓΕΕΦ, ο -
πωσδήποτε…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Σας έστελνε η Κερύνεια και ειδικότερα ο
Σημαιοφορίδης σήματα;

ΜΑΡΤΥΣ: Ό,τι μας έστελνε η Κερύνεια, το
έχουμε υποβάλει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το
διαβάζατε; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τι

ήταν αυτά που διαβάζατε, κύριε Ζιωτό-
πουλε; Τι έλεγαν αυτά τα σήματα;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό που αναφέρω μέσα. Γιατί
εγώ ήμουν εδώ, την παραμονή της εισβο-
λής στην Κύπρο, γιατί μας είχαν καλέσει
στην Αθήνα, γιατί στις 13 του μηνός είχε σύ-
σκεψη. Φύγαμε στις 11 του μηνός νομίζω,
για να είμαστε εγκαίρως εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Βέ-
βαια, για να μην χάσετε την σύσκεψη της
13ης που ήταν σοβαρή. 

ΜΑΡΤΥΣ: Και επέστρεψα εγώ την παρα-
μονή της εισβολής με το πρώτο αεροπλάνο,
γιατί δεν υπήρχε άλλο μέσο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Επιστρέψατε λοιπόν την παραμονή της ει-
σβολής.

ΜΑΡΤΥΣ: Ό,τι έστελνε το διεβίβαζα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Ό,τι έστελνε το διαβιβάζατε.
ΜΑΡΤΥΣ: Υπάρχει φάκελος ο οποίος τα

έχει όλα μέσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Είχαν συλληφθεί σήματα των τουρκικών
στρατιωτικών αρχών, που απευθύνοντο
προς τα κλιμάκια εκεί της Στρατιάς;

ΜΑΡΤΥΣ: Ό,τι είναι σας τα αναφέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Μα

εσείς τα διαβάζατε, κύριε, όταν ήσασταν
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εκεί, πριν φύγετε, πριν από τις 12 του
μηνός.

ΜΑΡΤΥΣ: Ό,τι ήταν, το διάβαζα και το
έστελνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τι
έλεγε το σήμα αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι. Τι να σας πω; Ό,τι
έχει υποβληθεί από την Κερύνεια το υπο-
βάλαμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν θυμάστε λοιπόν.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι. Μήπως τα έ στελνα
και μέσω του «Ρ» κλάδου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Του;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω μήπως τα έστελναν και
από τον «Ρ» κλάδο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η σύλληψη των
σημάτων γινόταν από ραδιογωνιόμετρα,
οπότε αυτός δεν είχε αρμοδιότητα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Καλά, αρμοδιότητα δεν είχατε…

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν υπήρχε περίπτωση, κύριε
Πρόεδρε, να έχω πάρει κάτι και να μη το
στείλω. Δεν υπήρχε λόγος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ό,τι λοιπόν παίρνατε από τον κύριο Σημαι-
οφορίδη, ό,τι παίρνατε από το σταθμό Κε-
ρύνειας δηλαδή…

ΜΑΡΤΥΣ: Το βράδυ στις 9.00΄ η ώρα στεί-
λαμε θυμάμαι το πρώτο σήμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ποιο σήμα;

ΜΑΡΤΥΣ: Ότι φορτώνουν στα παράλια
της Μερσίνης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Σεις λοιπόν – περιοριζόμαστε τώρα – δεν
είχατε αντίληψη από τα σήματα αυτά. Πριν
φύγετε, κύριε Ζιωτόπουλε –επιμένω σε
αυτό– για την Αθήνα, πριν κληθείτε στην
Αθήνα, πριν από τις 12 δηλαδή του μηνός
Ιουλίου, από τα σήματα που είχατε μέχρι
τότε, καταλαβαίνατε ότι κάτι γίνεται στην
Κύπρο; Πρώτα-πρώτα ότι πρόκειται να γίνει
πραξικόπημα;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Από τα σήματα που είχατε, ανησυχούσατε
για τις ετοιμασίες, που γινόντουσαν στην
Τουρκία; Σας επετρέπετο δηλαδή να ανη-
συχείτε; Η συνείδησή σας σάς είχε δημι-
ουργήσει ορισμένες σκέψεις ότι η Τουρκία
κάτι ετοιμάζεται να κάνει; 

ΜΑΡΤΥΣ: Να σας αναφέρω: Ό,τι παίρναμε
εμείς τα στέλναμε. Δεν είχαμε άλλη καμία
πληροφορία που να μας ανησυχεί τόσο
πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μάλιστα. Τώρα στις 9.00΄ το βράδυ, λά-
βατε σήμα τίνος;

ΜΑΡΤΥΣ: Από τον Σημαιοφοριδη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Α -

πό τον κύριο Σημαιοφορίδη, το οποίο σας
έλεγε ότι άρχισε η φόρτωση στα μεταγω-
γικά. Αυτό το σήμα το μεταβιβάσατε πού;

ΜΑΡΤΥΣ: Αμέσως στην Υπηρεσία και στο
ΓΕΕΦ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Άρα ο κύριος Γεωργίτσης στις 9.00΄ και ένα
λεπτό πρέπει να έλαβε γνώση του σήματος
αυτού.

ΜΑΡΤΥΣ: Οπωσδήποτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο -

πωσδήποτε. Το ίδιο και ο κύριος Σταθόπου-
λος εδώ. 

ΜΑΡΤΥΣ: Οπωσδήποτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Ποια ήταν τα μέτρα, τα οποία διετάχθησαν
μετά από αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ: Από ποιον;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Από τον κύριο Γεωργίτση.
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Ποια ήταν τα μέτρα, τα οποία διετάχθησαν
από τον κύριο Σταθόπουλο;

ΜΑΡΤΥΣ: Εμείς τίποτα δεν πήραμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Δεν λάβατε καμία εντολή από τον κύριο
Σταθόπουλο;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, εμείς προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω τίποτε
άλλο να ερωτήσω. Παρακαλώ όποιος θέλει
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να ερωτήσει, να ρωτήσει. Οι κύριοι Βαρβι-
τσιώτης, Περάκης και Δαμιανίδης θέλουν
να ρωτήσουν. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης έχει
το λόγο. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ο κύριος Σημαι-
οφορίδης ήταν επικεφαλής του κλιμακίου
της ΚΥΠ πού, κύριε μάρτυς;

ΜΑΡΤΥΣ: Στην Κερύνεια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Μάλιστα. Κατα-

θέτοντας ο κύριος Σημαιοφορίδης μας
παρου σίασε μια πλούσια δράση του κλι -
μακίου με σήματα, τα οποία ήταν και προ
δύο μηνών, ότι κάνουν ασκήσεις απέναντι,
ότι έπιασαν μία συνομιλία ενός αξιωματι-
κού Τούρκου ανωτάτου στο αεροπλάνο…

ΜΑΡΤΥΣ: Με συγχωρείτε, αυτά δεν έχουν
έλθει. Τουλάχιστον σε όσο διάστημα εγώ
ήμουν διοικητής, τέτοια πληροφορία δεν
έχει έρθει. Μήπως πήγαινε απευθείας στο
«Ρ» κλάδο;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Όχι, ο κύριος
μάρτυς κατέθεσε, ο κύριος Σημαιοφορίδης
κατέθεσε, ότι τρεις ή τέσσερις ήταν οι απο-
δέκτες των σημάτων: Σεις, η ΚΥΠ στην Λευ-
κωσία, το ΓΕΕΦ και η ΚΥΠ Αθηνών. Εμένα
μου κάνει εντύπωση το εξής: ότι ενώ το κλι-
μάκιο Κερύνειας είχε τόσες πολλές πληρο-
φορίες, σεις δεν είχατε καμία. 

ΜΑΡΤΥΣ: Από πού να έχουμε εμείς;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Από πού τις είχε

η Κερύνεια;
ΜΑΡΤΥΣ: Αυτός είχε τα μέσα και τα μηχα-

νήματα και παρακολουθούσε και τις ομιλίες,
όπως και κατά τη διάρκεια της εισβολής πα-
ρακολουθούσαμε την ομιλία των πιλότων
μεταξύ τους. Εγώ πού να την ακούσω;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Εσείς δεν είχατε
καμία;

ΜΑΡΤΥΣ: Από πού να έχουμε; Αυτός είχε
τα μέσα και τα μηχανήματα και παρακο-
λουθούσε τις ομιλίες, όπως και κατά τη
διάρκεια της εισβολής παρακολουθούσαν
την ομιλία των πιλότων μεταξύ τους. Εγώ
πού να την ακούσω; Δεν είχαμε μηχανή-
ματα εμείς. Ο «P» κλάδος είναι ανεξάρτη-
τος, δεν έχει καμία σχέση με τη μονάδα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Επειδή δεν είμαι

στρατιωτικός, δεν κατάλαβα. Τι θα πει «Ρ»
κλάδος;

ΜΑΡΤΥΣ: Το τμήμα που ασχολείται με τις
ραδιοτηλεπικοινωνίες.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Εσείς άλλα κα-
νάλια πληροφοριών είχατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Είχαμε άλλες πηγές, που ό,τι
πληροφορίες μάς δίνανε, τις μεταβιβάζαμε
αμέσως. Δεν υπήρχε περίπτωση να τις κρα-
τήσουμε. Τι να τις κάνουμε εμείς;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Μάλιστα. Τί-
ποτε άλλο, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ τον κύριο Περάκη να λάβει το
λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε μάρτυς, ήθελα
κατ’ αρχήν να συνεννοηθούμε σε ένα πράγ -
μα. Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς νομίζετε ότι
όλα όσα έχετε γράψει παραπάνω, εμείς εδώ
τα γνωρίζουμε, λες και είμαστε οι αποδέ-
κτες. Βεβαίως υπάρχουν στοιχεία τέτοια,
βεβαίως μπορούμε να τα μελετήσουμε, να
τα βρούμε. Αλλά η αποστολή η δική σας
σήμερα, σαν μάρτυρα, δεν είναι να μας
πείτε ό,τι στείλατε γραπτά, αλλά να μας
πείτε ό,τι θυμάσθε αυτή τη στιγμή σε σχέση
με τα γεγονότα. Αυτό είναι το δικό σας κα-
θήκον και αυτή είναι η δική μας αποστολή.
Εγώ θα επανέλθω στις ερωτήσεις του κυ-
ρίου Προέδρου και θα σας ρωτήσω: Από
πότε μέχρι πότε ήσαστε στην ΚΥΠ με οποι-
αδήποτε ιδιότητα;

ΜΑΡΤΥΣ: Από τον Αύγουστο του 1972.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Μέχρι το 1974.
ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Πέστε μας, κατ’

αρχήν, πώς ήταν η ΚΥΠ εκεί που υπηρετού-
σατε, τι κόσμο είχε, τι μέσα είχε, τι τρόπο
είχε να φέρει πληροφορίες;

ΜΑΡΤΥΣ: Ήταν ο διοικητής, τέσσερεις
ανώτεροι αξιωματικοί, ένας λοχαγός και
ένας υπάλληλος. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Εσείς τι κάνατε εκεί;
Ποια ήταν η αποστολή σας, ο σκοπός σας;

ΜΑΡΤΥΣ: Πληροφορίες επί Τουρκοκυ-
πρίων, Τουρκίας και γενικά οποιαδήποτε
πλη ροφορία…
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Σχετικά με την Τουρ-
κία δεν είχατε πληροφορίες καθόλου τι γί-
νεται απέναντι;

ΜΑΡΤΥΣ: Τις πληροφορίες περί Τουρκίας,
τις είχε ο αντισυνταγματάρχης, κύριος
Κούρτης. Εγώ σας ανέφερα προ ηγουμένως
ότι διοικητής παρέλαβα μέσα Ιουνίου. Αν
θυμάμαι καλά, τότε έφυγε ο κύριος Κοφι-
νάς. Δεν ήμουνα εγώ επί του τουρκικού το-
μέως. Τις πληροφορίες δεν τις μαθαίνουν
όλοι οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε ένα
κλιμάκιο. Ο καθένας έχει τον τομέα του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Δηλαδή εσείς με
όποια ιδιότητα εν πάση περιπτώσει μπαί-
νατε σε αυτό το κτίριο δύο χρόνια, δεν πή-
ρατε χαμπάρι καμία πληροφορία;

ΜΑΡΤΥΣ: Δηλαδή, έχετε την εντύπωση ότι
την ήξερα και δεν την έλεγα ή δεν τη λέω
εδώ; Γιατί, ποιος ο λόγος;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Όχι προς Θεού, κύριε
μάρτυς, δεν έχω τέτοια εντύπωση.

ΜΑΡΤΥΣ: Τι «προς Θεού»; Μερικές φορές
απαγορευόταν να πάω και στου διοικητή το
γραφείο ή στο ΓΕΕΦ. Πώς να πάω; Να πάω
μοναχός μου;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ
συμφωνώ μαζί σας ότι δεν έχει να πει τίποτα
ο μάρτυς, αλλά κάπου δεν πάει και καλά.

ΜΑΡΤΥΣ: Με συγχωρείτε. Ο κύριος Κούρ-
της κατέθεσε, ο οποίος είχε τον τομέα; Εγώ
δεν έχω πληροφορίες επ’ αυτού. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Στην Αθήνα που ήλ-
θατε, γιατί νομίζετε ότι σας καλέσανε στις
13 του μηνός;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλλον για να δικαιολογήσουν
την κατάσταση να φύγουν οι διοικητές των
μονάδων, οι επικεφαλής, δηλαδή ο Αρχηγός
του ΓΕΕΦ ο διοικητής της ΚΥΠ, ο διοικητής
της ΕΛΔΥΚ, ο κύριος Λαγάκος, όλες οι κε-
φαλές. Οπότε, φεύγοντας οι κεφαλές, εγώ
πίστευα ίσως δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Για αυτό βέβαια κα -
μία πληροφορία, ούτε πήρατε χαμπάρι για
πραξικόπημα;

ΜΑΡΤΥΣ: Πώς να πάρω χαμπάρι, αφού
ήμουνα εδώ;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο

κύριος Διαμιανίδης έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Κύριε μάρτυς,

εκεί στην ΚΥΠ είχατε ορισμένες πληροφο-
ρίες που δεν τις επεξεργαζόσασταν; Δεν
συμμετείχατε στην επεξεργασία αυτών; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βασικώς εμείς τις στέλναμε κά -
τω, αμέσως. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Εσείς, προσω-
πικά, γνωρίζατε ότι επίκειται πραξικόπημα
κατά του Μακαρίου;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, γιατί αν το γνώριζα, θα το
αναφέραμε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Δεν το γνωρί-
ζατε ότι θα γινόταν πραξικόπημα κατά του
Μακαρίου;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι … άμα το γνώριζα…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Μα, τέτοια

ΚΥΠ που είχαμε εκεί πέρα, τέτοια χάλια εί-
χαμε. Δεν γνωρίζατε ότι θα γίνει πραξικό-
πημα κατά του Μακαρίου;

ΜΑΡΤΥΣ: Αν εσείς την κρίνετε έτσι… Τέ-
τοια χάλια είχε. Δεν ήμουν εγώ αμέσως
εκείνος που θα αποκάλυπτα… Αφού φύ-
γαμε. Σας το ανέφερα. Μας πήρανε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Τις πρώτες ε -
νέργειες των Τούρκων για αποβίβαση, πότε
τις μάθατε εσείς;

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 9 του μηνός εμείς πήραμε
το πρώτο σήμα και το διαβιβάσαμε…

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Στις 9.00΄ το
βράδυ στις 19;

ΜΑΡΤΥΣ: Στις 19. Και αμέσως το αναφέ-
ραμε. Και μάλιστα έστειλα έναν αντισυν-
ταγματάρχη…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλείται ο κύριος Μπλέτσας να λάβει
το λόγο. 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ: Παραιτούμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Παρα καλείται ο κύριος Κάππος να λάβει
το λόγο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Κύριε Ζιωτό-
πουλε, τι γνώμη έχετε για τον Τσουμή, τον
τότε αντισυνταγματάρχη; Ήταν άνθρωπος
του καθεστώτος του Ιωαννίδη;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να εκφέρω
γνώμη εκατό τοις εκατό.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Τον θεωρείτε
τίμιο αξιωματικό; 

ΜΑΡΤΥΣ: Τίμιος, από ποιας πλευράς;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Εν πάση περι-

πτώσει, ότι ό,τι λέει είναι αυτό και όχι άλλο.
Έχει πρόσωπο.

ΜΑΡΤΥΣ: Αξιωματικός ήταν … Ξέρω ’γω;.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η τιμιότης

είναι γενική έννοια. Ένας άνθρωπος είναι
τίμιος ή άτιμος.

ΜΑΡΤΥΣ: Είναι κάτι που δεν μπορώ να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τε-

λειώσατε, κύριε Κάππο; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Με τελείωσε,

κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Κύριε μάρτυς, τελειώσαμε. Παρακαλείσθε
αύριο μετά τις 8.30΄ να έρθετε στην 140 Αί-
θουσα του Μεγάρου, για να δείτε αποστενο-
γραφημένα τα Πρακτικά, να κάνετε όποια
διόρθωση γραμματική ή λεκτική νομίζετε ότι
είναι σωστό να κάνετε και να τα υπογράψετε.
Κύριοι συνάδελφοι, πριν έλθει ο επόμενος
μάρτυρας κύριος Παλαΐνης, παρακαλώ και
εγώ να διακόψουμε για πέντε λεπτά.

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ τον κύριο Γραμματέα να συνο-
δεύσει στην Αίθουσα τον μάρτυρα κύριο
Παλαΐνη. (Στο σημείο αυτό εισέρχεται στην
Αίθουσα ο μάρτυρας κ. Παλαΐνης.) Κύριε
Παλαΐνη, πριν από όλα θα ήθελα να σας ευ-
χαριστήσω, γιατί μολονότι δεν εκλητεύθητε
νομίμως, θελήσατε, ακριβώς την ημέρα
που ήταν να κληθείτε, να έρθετε και τηλε-
γραφήσατε για τη διεύθυνσή σας και εδέχ-
θητε τελικά, με απλό τηλεφώνημα, να
έλθετε. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να
απαντήσετε σε ορισμένα ερωτήματά μου,
σχετικά με τα στοιχεία της ταυτότητάς σας. 

(Στο σημείο αυτό ο μάρτυρας δίδει τα
στοιχεία της ταυτότητάς του, τα οποία
έχουν ως εξής): Επώνυμον: Παλαΐνης –
Όνομα: Χαράλαμπος – Όνομα πατρός:
Πολύκαρπος – Όνομα μητρός: Γιαννούλα

– Το γένος: Καρανίκα – Τόπος γεννήσεως:
Αβαρίκος Τριχωνίδος – Έτος γεννήσεως:
1934 – Κάτοικος […] – Επάγγελμα: από-
στρατος αξιωματικός (ταγματάρχης) –
Θρήσκευμα: Χριστιανός Ορθόδοξος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ να βάλετε το χέρι σας στο
Ευαγγέλιο και να δώσετε τον νενομισμένο
όρκο και παρακαλώ επίσης τους κυρίους
συναδέλφους να εγερθούν. (Στο σημείο
αυτό ο κύριος μάρτυς δίδει τον ακόλουθο
όρκο):

ΜΑΡΤΥΣ: «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού
να είπω ευσυνειδήτως την αλήθεια και μόνο
την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να
αποκρύψω τι».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Έχω εδώ μια κατάθεσή σας ενώπιον του α -
ναθεωρητού κυρίου Μπέλκα. Θα σας πα-
ρακαλέσω να τη δείτε και να μου πείτε εάν
αναγνωρίζετε ότι είναι δική σας η κατάθεση
αυτή και εάν βεβαιώνετε σήμερα το περιε-
χόμενό της ως αληθές. (Στο σημείο αυτό ο
κύριος Γραμματεύς επιδεικνύει την κατά-
θεση στον κύριο μάρτυρα).

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, αυτή είναι η υπογραφή μου.
Για να μην καθυστερώ την Επιτροπή δεν θα
τη διαβάσω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
εγώ έτσι νομίζω. Ξέρετε, κύριε Παλαΐνη, ότι
το θέμα είναι η Κυπριακή Τραγωδία. Ό,τι
ξέρετε επ’ αυτού μπορείτε να μας πείτε
τόσο σε σχέση με το πραξικόπημα κατά του
Μακαρίου, όσο και σε σχέση με την ει-
σβολή των Τούρκων. Υπηρετήσατε στην
Κύπρο τότε;

ΜΑΡΤΥΣ: Έχω υπηρετήσει στην Κύπρο
δύο φορές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πότε;

ΜΑΡΤΥΣ: Πήγα την πρώτη φορά, όταν η
Κύπρος ήταν ανεξάρτητο κράτος το 1959,
με το πρώτο σύνταγμα που έφυγε από την
Ελλάδα, ήμουν υπολοχαγός, κάθισα τότε
στην Κύπρο δύο-τρεις μήνες. Γύρισα στην
Ελλάδα και εν συνεχεία πήγα το 1963 μέχρι
το 1966, περίπου δυόμιση χρόνια.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δη-
λαδή ήσασταν εκεί, όταν ήταν η Μεραρχία
εκεί;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Η

Μεραρχία αυτή είχε δύναμη πυρός μεραρ-
χίας ή μεγαλύτερη δύναμη πυρός;

ΜΑΡΤΥΣ: Εάν συνέκρινε κανείς με τις Με-
ραρχίες τις εδώ, ίσως μπορεί να πει ότι είχε
μεγαλύτερη δύναμη πυρός. Ήταν πλήρη τα
συντάγματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Είχε άρματα;

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Πυ ροβολικό;
ΜΑΡΤΥΣ: Και Πυροβολικό. Δεν υπηρε-

τούσα εγώ στην Μεραρχία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Πού υπηρετούσατε;
ΜΑΡΤΥΣ: Στην ΕΛΔΥΚ. Αλλά όλα είχαν

γίνει ένα πράγμα. Υπήγοντο όλα στην Εθνο-
φρουρά, ήτο ο στρατηγός Γρίβας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
πριν αρχίσετε να λέτε για τα νεότερα, ας
πούμε για αυτό. Εάν υποτεθεί ότι δεν απε-
σύρετο η Μεραρχία αυτή, έχετε την εντύ-
πωση ότι θα μπορούσε να γίνει εισβολή
Τούρκων στην Κύπρο, που είχε ελπίδες επι-
τυχίας;

ΜΑΡΤΥΣ: Κατ’ αρχήν, πιστεύω ότι δύ-
σκολα θα το αποτολμούσαν, εάν υπήρχε η
Μεραρχία αυτή στην Κύπρο. Τώρα εάν το
αποτολμούσαν θα είναι λίγο απλοϊκή η
απάντηση να σας πω με ένα «Ναι», ή ένα
«Όχι», ότι θα επετύγχαναν ή όχι. Πάντως
θα εχρειάζετο πολύ σκληρός αγώνας, πολύ
αίμα και πολλές θυσίες από πλευράς των
Τούρκων να καταλάβουν την Κύπρο. Θα
ήθελα, κύριε Πρόεδρε, πριν απαντήσω να
σας κάνω μία δήλωση. Ότι πέρα από την
υποχρέωση, που απορρέει από τον όρκο
που έδωσα προ ολίγου μπροστά σας να πω
όλη την αλήθεια, σας διαβεβαιώνω ότι
ήλθα εδώ ειλικρινά αποφασισμένος να
βοηθήσω το έργο της Επιτροπής με όσες
δυνάμεις έχω, με όσα ξέρω, για όσα δεν με

κατέλειπε η μνήμη –γιατί όπως αντιλαμβά-
νεσθε έχουν περάσει αρκετά χρόνια– αφή-
νοντας στην άκρη κάθε σκοπιμότητα, κάθε
συμπάθεια, κάθε φιλία, κάθε συναίσθημα,
γιατί πιστεύω ότι ειλικρινά το έργο της Επι-
τροπής σας είναι ιστορικό. Καλείται να διε-
λευκάνει –και εύχομαι να μπορέσει– μια
σελίδα της ιστορίας μας μελανή για μένα,
γιατί αυτή την στιγμή το γεγονός είναι ότι
τη μισή Κύπρο κατέχουν οι Τούρκοι, γεγο-
νός το οποίο πιστεύω ότι θα βαρύνει για δε-
καετίες, για γενεές τον Ελληνισμό. Πιστεύω
ότι είναι ιστορικό το έργο της Επιτροπής
σας, γιατί πρέπει να βγει η αλήθεια και να
μαθαίνουν την αλήθεια και οι μέλλουσες
γενεές. Να βρεθούν οι υπεύθυνοι, αν υπάρ-
χουν, γιατί θα είναι εγκληματικό για το
Έθνος, για την ιστορία του, να μείνει έστω
μια μομφή για αυτούς που δεν φταίνε, ή
αυτοί που φταίνε να μην υποστούν τις συ-
νέπειες. Το γεγονός ότι η Επιτροπή σας εκ-
προσωπεί όλες τις τάσεις και τις ιδεολογίες
του ελληνικού λαού, το θεωρώ εχέγγυο, ότι
θα μπορέσει να φέρει εις πέρας το έργο της
αυτό. Μπορώ να συνεχίσω;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο -
ρίστε, συνεχίστε.

ΜΑΡΤΥΣ: Λοιπόν, για τη Μεραρχία. Αν η
Μεραρχία ήταν εκεί, βασικώς θέλω να πι-
στεύω ότι δεν θα το αποτολμούσαν ή αν το
αποτολμούσαν, θα το σκέφτονταν πολύ. Κι
αν το αποτολμούσαν, όπως είπα προηγου-
μένως, θα το πλήρωναν με πολύ αίμα. Όταν
αυτή η Μεραρχία πήγε στην Κύπρο, επειδή
εμείς οι στρατιωτικοί τα εξετάζουμε κάπως
πιο ψυχρά τα πράγματα, υπήρχαν αντιφα-
τικές απόψεις. Άλλοι υποστηρίζουν ότι
είναι λάθος η αποστολή της Μεραρχίας,
διότι η Ελλάδα δεν είχε τη δυνατότητα να
υποστηρίξει ένα τμήμα της τόσο απομεμα-
κρυσμένο. Και στο σύγχρονο πόλεμο, αν
έχεις ένα τμήμα μακριά και δεν μπορείς να
το υποστηρίξεις βασικώς με την αεροπο-
ρία, είναι πολύ παρακινδυνευμένο αν μη τι
άλλο. Άλλοι, αντιθέτως, υποστήριζαν ότι
καλώς εστάλη η Μεραρχία και θα κατα-
στήσει την Κύπρο απόρθητο φρούριο. Ίσως
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οι πρώτοι να είχαν σε ένα σημείο δίκιο, διότι
εκείνη την εποχή που πήγε η Μεραρχία,
πραγματικά δεν είχαμε τη δυνατότητα να
υποστηρίξουμε αεροπορικώς τη Μεραρχία.
Μπορούσαν να πετάξουν αεροσκάφη δικά
μας, να μείνουν –δεν θυμάμαι τώρα– πέντε
λεπτά πάνω από την Κύπρο, λόγω καυσί-
μων, και να επιστρέψουν. Η μοίρα, όμως το
έφερε –και θέλω να πω ότι καλώς για μένα
πήγε η Μεραρχία– την εποχή που έγιναν τα
επεισόδια και έγινε η απόβαση των Τούρ-
κων, να έχουμε αεροπορία πλέον που να
μπορεί να υποστηρίξει τη Μεραρχία. Δη-
λαδή, υπήρχαν 24 «Φάντομς» –το ξέρετε
αυτό– τα οποία είχαν δυνατότητα και να
πάνε και να παραμείνουν και να κτυπήσουν
και να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Επομέ-
νως, συνεξετάζοντας τα δύο αυτά, είναι γε-
γονός ότι αν τη στιγμή που χρειάσθηκε η
Μεραρχία υπήρχε η αεροπορική κάλυψη,
για μένα καλώς επήγε. Βέβαια, κρίνοντας
λίγο εκ των υστέρων. Και το σπουδαιότερο
είναι ότι, αν ήταν η Μεραρχία με τα δεδο-
μένα αυτά που σας είπα, μπορώ να πω ότι
δεν θα έβγαιναν οι Τούρκοι στην Κύπρο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
κάτι άλλο συμπληρωματικό, επί του ση-
μείου αυτού. Οι Τούρκοι διέθεταν «Φάν-
τομς», την εποχή εκείνη;

ΜΑΡΤΥΣ: Την εποχή εκείνη, όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ούτε

τα τέσσερα υποβρύχια που είχαμε εμείς;
ΜΑΡΤΥΣ: Ούτε τα τέσσερα υποβρύχια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Για

πέστε μου τώρα, πότε απεχώρησε η Με-
ραρχία; Ξέρετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Ήθελα να προσθέσω και κάτι
που μου διέφυγε. Βέβαια, δεν με ρωτήσατε
για αυτό. Είπατε ότι, αν έμενε η Μεραρχία
τι αποτελέσματα θα είχε. Η Μεραρχία σάς
είπα προηγουμένως ότι θα ήταν πιο χρή-
σιμη στην Κύπρο και θα έφερνε αποτέλε-
σμα, υπό την προϋπόθεσή βέβαια – και εγώ
δεν το ξέρω, γιατί δεν διετέλεσα Αρχηγός
Επιτελείου να έχω τις αναγκαίες εκτιμή-
σεις, ότι δεν θα εξασθενούσε η άμυνα της
Ελλάδας. Δηλαδή, αν υποθέσουμε –και δεν

ξέρω αν υπάρχει– ότι υπήρχε κάτι που θα
αποδείκνυε ότι η παραμονή της Μεραρχίας
στην Κύπρο εξασθενούσε σε σημαντικό
βαθμό την άμυνα της Ελλάδας, τότε βέβαια
συζητιέται το πράγμα. Εγώ, απ’ ό,τι γενικώς
έχω ακούσει, δεν την εξασθενούσε. Αλλά
αυτό σας το λέω, γιατί θέλω να είμαι απο-
λύτως συνεπής με αυτά που λέω, και να μη
απαντώ πολύ απλά στις ερωτήσεις σας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πό τε απεσύρθη η Μεραρχία;

ΜΑΡΤΥΣ: Η Μεραρχία απεσύρθη μετά τη
συνάντηση Παπαδόπουλου και του τούρ-
κου πρωθυπουργού στην Κεσσάνη. Δεν θυ-
μάμαι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει
μετά…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ποιος ήταν πρωθυπουργός τότε;

ΜΑΡΤΥΣ: Ο Παπαδόπουλος ή ο Κόλλιας.
Δεν θυμάμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Τέλος πάντων. Μάλλον ο Κόλλιας ήταν και
ο Παπαδόπουλος ήταν ο «ισχυρός ανήρ»,
ας πούμε. Ήταν πράγματι ο «ισχυρός α -
νήρ» ή δεν ήταν, κύριε Παλαΐνη; Για να μην
αποτυπώνεται στα Πρακτικά κάτι που το
είπα εγώ και δεν το είπατε εσείς.

ΜΑΡΤΥΣ: Α, καταχωρούνται στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Την

εποχή εκείνη ο Παπαδόπουλος ήταν ο ισχυ-
ρός ανήρ ή ήταν πραγματικός πρωθυπουρ-
γός ο Κωνσταντίνος Κόλλιας;

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, αυτό δεν είναι γεγονός. Ο
Παπαδόπουλος ήταν ο ισχυρός ανήρ της
επαναστάσεως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Απεσύρθη η Μεραρχία. Μπορείτε να μας
πείτε γιατί απεσύρθη;

ΜΑΡΤΥΣ: Επισήμως δεν το άκουσα, ούτε
συμμετείχα σε καμία σύσκεψη. Άκουσα
διάφορες αιτιολογίες. Η μία αιτιολογία
ήταν –και αυτό σας το ανέφερα προηγου-
μένως, γιατί δεν θέλω να αδικήσω κανέ-
ναν– ότι ήτο απαραίτητος για την άμυνα
της Ελλάδος. Η μία δικαιολογία είναι αυτή.
Μπορώ να πω ότι είναι η επίσημος δικαιο-
λογία. Αυτή ελέγετο από την κυβέρνηση.
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Παρασκηνιακώς είχε λεχθεί ότι έγιναν πιέ-
σεις στην τότε κυβέρνηση από τους Τούρ-
κους, ίσως και από τους Αμερικάνους.
Απείλησαν οι Τούρκοι ότι θα απεβιβάζοντο
στην Κύπρο. Αυτά γενικώς σας είπα. Η επί-
σημος εκδοχή ήταν ότι ήταν απαραίτητος
για την άμυνα της Ελλάδος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μάλιστα. Η επίσημη εκδοχή ήταν αυτή.
Υπάρχει και μία εκδοχή που γράφει ο κύ-
ριος Κόλλιας σε ένα βιβλίο... 

ΜΑΡΤΥΣ: Μπορεί να μου διέφυγε. Αν μου
την πείτε, μπορώ να σας βοηθήσω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το
γράφει σε ένα βιβλίο, που εξέδωσε ο κύριος
Κόλλιας…

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το έχω διαβάσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Δεν χάσατε και πολλά πράγματα. Αλλά, εν
πάση περιπτώσει, λέει ότι υπήρχαν πιέσεις
από την Τουρκία και απειλείτο πόλεμος.
Αλλά και διότι δεν ήταν νόμιμος η εγκατά-
στασή της εκεί.

ΜΑΡΤΥΣ: Αν το λέει αυτό ο κύριος Κόλ-
λιας, ότι δεν ήταν νόμιμος η εγκατάσταση
της Μεραρχίας εκεί, λυπάμαι πάρα πολύ.
Γιατί είχαμε την τύχη να έχουμε αρκετό
στρατό στην Κύπρο, πολύ πριν από τους
Τούρκους. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να
εξετάσουμε αν ήταν νομίμως ή όχι εγκατε-
στημένη εκεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Έ -
φυγε η Μεραρχία από εκεί. Είπατε ότι η
πρώτη δικαιολογία ήταν ότι εξασθενούσε,
με την παραμονή της Μεραρχίας εκεί, η
άμυνα του υπόλοιπου ελλαδικού χώρου.
Αυτή ήταν η εκδοχή, την οποία, όπως εί-
πατε εσείς, δεν πιστεύετε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω τα
πλήρη στοιχεία να σας απαντήσω. Με ένα
«Ναι» ή με ένα «Όχι». Δεν έχω τις εκτιμή-
σεις, πού ήταν οι μονάδες ή τις οικονομικές
δυνατότητες να αντικαταστήσουμε τη Με-
ραρχία με κάτι άλλο, να επιμηκύνουμε λίγο
τη θητεία. Δεν τα έχω αυτά τα στοιχεία.
Αλλά υπεισέρχεται και ο συναισθηματικός
μου παράγων, γιατί έχω υπηρετήσει πάρα

πολύ στην Κύπρο. Από τότε που έγινα αξιω-
ματικός, ασχολήθηκα με την Κύπρο. Η
γενιά η δική μου ασχολήθηκε με την Κύπρο
και με την Κύπρο τελειώσαμε. Δεν μπορώ
να το διανοηθώ. Εγώ δεν θα μπορούσα να
πάρω τη Μεραρχία από την Κύπρο. Δεν θα
την έπαιρνα ποτέ εγώ. Αλλά σας είπα ότι
δεν μπορώ να σας απαντήσω εκατό τοις
εκατό ότι οπωσδήποτε έχει μία δόση αλή-
θειας, ότι κάπως θα είχε εξασθενήσει η
άμυνα εδώ από την απουσία της Μεραρ-
χίας, διότι δεν έχω όλο το πλέγμα των δυ-
νατοτήτων που είχαμε τότε, για επιμήκυνση
θητείας, για τα έξοδα, για την διάταξη των
συνόρων. Δεν το έχω αυτό το πλέγμα. Ίσως
να έχει μία δόση αληθείας σε ένα βαθμό.
Πάντως εγώ προσωπικώς, –αν θέλετε επη-
ρεάζομαι και συναισθηματικά– δεν θα την
έπαιρνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τι
θα μας πείτε, χωρίς να σας ερωτώ, σε σχέση
με το πραξικόπημα κατά της κυβερνήσεως
του Μακάριου;

ΜΑΡΤΥΣ: Έχω κρατήσει ορισμένες σημει-
ώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Όχι, να τις διαβάσετε. Απλώς για τη στή-
ριξη της μνήμης σας.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Κατ’
αρχήν, κύριε Πρόεδρε, χωρίς να θέλω να
κάνω πνεύμα στην Επιτροπή σας, ανέτρεξα
σε ένα λεξικό, σε μία εγκυκλοπαίδεια και
δεν ξέρω αν πρέπει να ονομάζεται πραξικό-
πημα. Όχι γιατί θέλω να απαλύνω το χαρα-
κτήρα αυτής της ενέργειας, αλλά βρήκα
στην εγκυκλοπαίδεια, σε μία έγκυρη εγκυ-
κλοπαίδεια, ότι «Πραξικόπημα είναι μία
αιφνιδιαστική ενέργεια, στρατιωτικής συ-
νήθως ομάδας, η οποία αποβλέπει στη
βίαιη κατάλυση της εξουσίας ή στην μετα-
βολή του πολιτεύματος και στον περιορι-
σμό των λαϊκών ελευθεριών». Δεν νομίζω
–δεν αποκλείεται να κάνω και λάθος– ότι
ανταποκρίνεται πλήρως η λέξη «πραξικό-
πημα» με τον καθιερωμένο όρο. Ήταν μία
ενέργεια, δεν μπορώ να προσδιορίσω τον
λόγο, αλλά, όχι γιατί αποδίδω καμία ιδιαί-
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τερη σημασία σε αυτό, δεν νομίζω ότι αντα-
ποκρίνεται πλήρως στον όρο. Αλλά δεν νο-
μίζω ότι έχει σημασία. Ας μην επιμείνουμε
σε αυτό. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Ποια είναι η
άλλη άποψη; Ποια είναι η άλλη έννοια που
αποδίδετε στον όρο εσείς;

ΜΑΡΤΥΣ: Επέμβαση σε ξένο κράτος, ει-
δική ενέργεια. Δεν υπάρχει και προϊστορία
σε αυτό. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
Θα με συγχωρήσετε, επειδή θα το αποκαλώ
ενέργεια. Δεν πάω να σας προκαλέσω σε τί-
ποτα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το
πραξικόπημα της 21ης Απριλίου το θεω-
ρείτε πραξικόπημα; Σας παρακαλώ να α -
παντήσετε, επειδή είπατε ειδικά για ξένη
χώρα. Εδώ, το πραξικόπημα της 21ης Απρι-
λίου το θεωρείτε πραξικόπημα;

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ όταν συμμετείχα, νόμιζα ότι
συμμετείχα σε επανάσταση, όχι σε πραξι-
κόπημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Νομίζατε ότι συμμετείχατε σε επανάσταση,
όχι σε πραξικόπημα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως σε επανάσταση, με
σκο πούς συγκεκριμένους στρατιωτικού
κα θεστώτος. Η επανάσταση γίνεται για με-
γάλα πράγματα, για μεγάλους στόχους. Βέ-
βαια, είχα μικρό βαθμό και ίσως δεν είχα τη
δύναμη να εκτιμήσω πολύ τα πράγματα,
αλλά μέσα μου και εγώ και αρκετοί άλλοι
συνάδελφοι της ηλικίας μου, της γενιάς
μου, πιστεύαμε ότι κάναμε επανάσταση.
Δηλαδή είχαμε ως στόχους την ταχεία οι-
κονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, την αλ-
λαγή του Πολιτεύματος. Διότι άσχετα με το
τι μεσολάβησε μετά, για ένα διάστημα και
συμπλεύσαμε –ας την λέμε στρατιωτικό
καθεστώς, ας πάρουμε τη μέση λύση, ως
ανωτέρω, στρατιωτικό καθεστώς και βασι-
λεία– εγώ και πολλοί αξιωματικοί είχαμε ως
στόχο την αλλαγή του Πολιτεύματος, η
οποία και έγινε τελικά. Δεν πρέπει να το πα-
ραγνωρίζουμε. Έγινε και υπό την μεγάλη
πίεση μικρών αξιωματικών η αλλαγή του
Πολιτεύματος. Εν πάση περιπτώσει, συνή-

θως το κακό είναι ότι ονομάζεται επανά-
σταση ή πραξικόπημα ή ο,τιδήποτε άλλο,
ανάλογα με την έκβαση που έχει. Αλλά θα
ανατρέξουμε στο «δρυός πεσούσης». Όταν
αποτύχει, άλλος το ονομάζει επανάσταση
άλλος πραξικόπημα και λοιπά. Εγώ συμμε-
τείχα σε επανάσταση με στόχους συγκεκρι-
μένους. Δεν μπορώ να το αποκαλέσω
πραξικόπημα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μάλιστα. Προχωρήστε.

ΜΑΡΤΥΣ: Όταν έγινε η ενέργεια κατά της
Κύπρου, υπηρετούσα στο Αρχηγείο Στρα-
τού ως επιτελής του Γραφείου του Αρχηγού
Στρατού, με Αρχηγό Στρατού τον αντιστρά-
τηγο κύριο Γαλατσάνο. Προ της ενεργείας
της 15ης Ιουλίου είχε προηγηθεί μία ένταση
στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Σας είναι
γνωστά αυτά τα πράγματα. Οι Τούρκοι
έβγαζαν στο Αιγαίο το πλοίο που λεγόταν
«Τσανταρλί» στην αρχή, αν θυμάμαι καλά,
και μετά λεγόταν «Χόρα».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αυτό το πλοίο ερευνών.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, το οποίο θα ξέρετε ότι
πάντα δεν είχε τίποτα μέσα. Δεν ξέρω αν
έχετε διαβάσει το βιβλίο. Όταν αναχωρούσε
αυτό από τη Σμύρνη, οι κάτοικοι της Σμύρ-
νης τα αποχαιρετούσαν ενθουσιωδώς, ότι
πάει να βρει τα πετρέλαια στο Αιγαίο. Και
αυτοί μέσα είχαν βάλει κάτι σχοινιά και κάτι
σύρματα και κάτι παλιές σόμπες επίσης, και
κανένα μηχάνημα –που δεν έχει καμία
σχέση με τις έρευνες– τα δε μέλη του πλη-
ρώματος ήσαν όλοι κατηφείς, γιατί δεν ήξε-
ραν το αποτέλεσμα εάν θα τους κτυπήσουν
ή όχι. Εν πάση περιπτώσει είχαν βγάλει το
«Τσανταρλί» για έρευνες στο Αιγαίο, γινόν-
τουσαν οι συγκεντρώσεις στρατευμάτων
τουρκικών στη Μερσίνη, συνέρρεαν συνε-
χείς πληροφορίες από τα αρμόδια όργανα
και κυρίως από την ΚΥΠ, η οποία πράγματι
νομίζω ότι έχει καταθέσει εδώ. Είχε ένα
αξιόλογο στέλεχος στην Κύπρο τότε που
υπέκλεπταν τα πάντα από τους Τούρκους.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος, ο Σημαι-
οφορίδης;
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ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, ο Σημαιοφορίδης, μέχρι και
ελάχιστες λεπτομέρειες, –θα σας τα πω
μετά– μέχρι που έφυγε ένας λόχος από την
Τουρκία και έλεγε ο λοχαγός που τον διέ-
ταξαν να μετακινηθεί, ότι «Έχω αφήσει τα
σακίδια, δεν έχει ο λόχος τα σακίδια» κά-
νανε άσκηση στα σακίδια. Και του απαντά
ο προϊστάμενος, ότι «Θα σας τα στείλουμε
στην Κύπρο». Τέτοιες λεπτομέρειες. Πώς
υπήρχε, λοιπόν, αυτή η ένταση στις σχέσεις
Ελλάδας-Τουρκίας; Αυτό που ξέρω είναι ότι
είχε δοθεί εντολή ότι εάν το σκάφος αυτό
παραβιάσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα, να
βυθιστεί. Ξέρω –μάλλον έχω ακούσει, δεν
το είδα αλλά δεν έχω λόγους να μην το πι-
στεύω– ότι δεν τα παραβίαζε εκείνη την
εποχή. Εάν απεκρύβη δεν το γνωρίζω. Εκι-
νείτο κατά μήκος –υπήρχαν σκάφη δικά
μας που το παρακολουθούσαν– αλλά δεν
τα παρεβίασε. Και γενικά υπήρχε αυτή η έν-
ταση που σας είπα στις σχέσεις Ελλάδος-
Τουρκίας, με συρροή αθρόων πληροφο-
ριών ότι κάτι ετοιμάζουν οι Τούρκοι στην
Κύπρο ή στο Αιγαίο. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ποια περίοδο,
κύριε μάρτυς;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό είναι δύο-τρεις μήνες προ
της ενέργειας. Τότε αντιμετώπιζε η στρα-
τιωτική ηγεσία –γιατί υπηρετούσα στο
Επιτε λείο, αυτό ξέρω περισσότερο– το εν-
δεχόμενο και ελληνοτουρκικού πολέμου σε
περίπτωση που εδίδετο εντολή να βουλιάξει
το «Τσανταρλί» ή από κάποια άλλη α -
φορμή που θα έβρισκαν οι Τούρκοι, αντι-
μετωπίζετο σοβαρά ότι ήταν δυνατόν να
έχουμε ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και ξέρω
ότι η ηγεσία τότε παρουσίαζε σαν ένα
«ατού» ότι εάν γίνει σύρραξη με την Τουρ-
κία, είμαστε τουλάχιστον ισχυροί στην
Κύπρο. Δηλαδή δεν θα μπορεί η Τουρκία –
και αν θέλετε να σας αναλύσω, γιατί και
σεις έχετε αποκτήσει εμπειρία– τόσο καιρό
που είστε εδώ μέσα –από αυτά και συνά-
δελφοι θα υπάρχουν έφεδροι αξιωματικοί,
θα έχετε κάνει και στρατιωτικά, κάπως θα
ξέρετε και σεις– είχε το «ατού» η ηγεσία
τότε ότι σε περίπτωση εμπλοκής με την

Τουρκία είχαμε το «ατού» ότι στην Κύπρο
είμαστε ισχυροί. Υπάρχει Εθνοφρουρά,
υπάρχουν αξιωματικοί αρκετοί έλληνες,
υπάρχουν οχυρώσεις, δεν θα μπορεί η
Τουρκία να επέμβει στην Κύπρο, να κτυπή-
σει και στα νησιά να κτυπήσει και στον
Έβρο. Και πιστεύαμε ότι η Κύπρος θα μείνει
έξω από αυτή τη σύγκρουση και είχε και τη
δυνατότητα –αν ήθελε ο Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος τότε– σε μία σύγκρουση Ελλά-
δας και Τουρκίας να κηρύξει την ένωση με
την Ελλάδα, χωρίς να έχει τη δυνατότητα η
Τουρκία να επέμβει στην Κύπρο, εάν είχε
εμπλακεί στα άλλα μέτωπα που σας είπα.
Τότε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απέστειλε
μια επιστολή –την ξέρετε, να μην σας ανα-
λύσω αυτά τα πράγματα– τη γνωστή επι-
στολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
που ζητούσε, μέσα σε αυτό το κλίμα εντά-
σεως, την απομάκρυνση των ελλήνων α -
ξιωματικών από την Κύπρο. Και αποφάσισε
τη μείωση της Εθνοφρουράς –δραστική
μείωση, δεν θυμάμαι νούμερα, πάντως η
μείωση ήταν αρκετά μεγάλη– για να ανα-
τρέψει αυτή την ισορροπία. Η κατάθεσή
μου θα αναφέρεται σε γεγονότα, κύριε
Πρόεδρε. Θα αποφύγω να κάνω κρίσεις.
Αυτό έγινε στις 2 Ιουλίου, το ξέρετε. Στις
3/6/74 είχε αποστείλει το ΓΕΕΦ – ΓΕΕΦ είναι
το Επιτελείο της Εθνοφρουράς, αν χρησι-
μοποιώ κάποιο στρατιωτικό όρο παρα-
καλώ να μου ζητάτε να σας εξηγώ – είχε
αποστείλει μία άκρως απόρρητη διαταγή.
Έχω τον αριθμό της, δεν ξέρω εάν σας εξυ-
πηρετεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ναι, να μας το πείτε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Που διεκτραγωδούσε την όλη
κατάσταση στην Κύπρο. Νομίζω ότι πρέπει
να την υπέγραφε ο στρατηγός Ντενίσης,
γιατί αυτός ήταν ο Διοικητής της Εθνο-
φρουράς τότε, ή αν όχι αυτός ίσως ο επιτε-
λάρχης του, αλλά καθώς θα ξέρετε και ο
επιτελάρχης να υπογράψει μία διαταγή, μία
αναφορά, την ευθύνη την έχει ο στρατηγός.
Αυτό ισχύει στον Στρατό. Αυτοβούλως δεν
στέλνει ποτέ ο επιτελάρχης. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μήπως μπορείτε να θυμηθείτε στο σημείο
αυτό ποιος ήταν ο επιτελάρχης του Ντενίση
εκείνη την εποχή;

ΜΑΡΤΥΣ: Όταν έγινε η ενέργεια, ήτο ο Γε-
ωργίτσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πριν γίνει το πραξικόπημα.

ΜΑΡΤΥΣ: Η αναφορά αυτή έφυγε στις 3
Ιουνίου. Πρέπει να ήταν ο Γεωργίτσης ή,
εάν δεν ήταν ο Γεωργίτσης, πρέπει να ήταν
ο Παπαδάκης. Αυτό μπορεί να βρεθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
οποίος Παπαδάκης είχε καμία σχέση εδώ
με την Αθήνα; Εννοώ καμία στενή συγγε-
νική σχέση με κανέναν στην Αθήνα;

ΜΑΡΤΥΣ: Τώρα τελευταία διάβασα εδώ ότι
είναι κουμπάρος του ταξιάρχου Ιωαννίδη.
Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά θυμάμαι και
εγώ ότι είχε κάποια κουμπαριά. Τώρα εάν ο
Παπαδάκης, βέβαια ο Ιωαννίδης ήταν ανύ-
πανδρος, μάλλον ο Ιωαννίδης θα πρέπει να
τον είχε στεφανώσει, κάποιο παιδί του είχε
βαφτίσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ε -
πειδή είπατε ότι κάποια έκθεση υπογεγραμ-
μένη από τον Ντενίση και είπατε εν
συνεχεία ότι δεν έχει σημασία εάν υπογρά-
φεται από τον στρατηγό ή από τον
επιτελάρ χη. Εκτός αν υπογράφεται από ε -
πιτελάρχη εν αγνοία του στρατηγού. 

ΜΑΡΤΥΣ: Εάν κάτι τέτοιο γίνει στον
Στρατό, αυτό είναι έγκλημα. Δεν μπορεί να
διανοηθεί ποτέ ο επιτελάρχης να υπογρά-
ψει και αν κάνει κάτι, γιατί τυχαίνει μία
μέρα να λείπει ο στρατηγός, είναι υποχρε-
ωμένος να το πει εκ των υστέρων. Εκτός για
κάτι μικροθέματα ρουτίνας. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Αυτά ισχύουν σε
φυσιολογικές εποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Αφήστε, κύριε Δασκαλάκη, αφήστε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Η διαταγή αυτή είχε πολλούς
αποδέκτες. Είχε Αρχηγείο Στρατού Γ΄, Αρ-
χηγείο Στρατού Β΄, Αρχηγείο Στρατού και
Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν νομίζω
ότι μπορούσε κανείς να αναλάβει μια τέ-

τοια ευθύνη να κάνει μια αναφορά. Θα
απαντούσε το Επιτελείο, θα έδινε οδηγίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Εάν έχετε τον αριθμό αυτής της διαταγής. 

ΜΑΡΤΥΣ: Τον έχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Δώστε τον. 
ΜΑΡΤΥΣ: Άκρως, άκρως, απόρρητος, γρά-

φετε ΑΑΠ/Φ200/18/21689α/3.6.74 ΓΕΕΦ/3ο
Ε.Γ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και
αποστέλετο πού;

ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό αποστέλετο στο Αρχηγείο
Στρατού και Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων,
το ΓΕΕΦ υπήγετο στο Αρχηγείο Ενόπλων
Δυνάμεων, αλλά επειδή ο στρατηγός ήτο
του Στρατού εκοινοποιείτο και στο Αρχη-
γείο Στρατού Γ΄, Αρχηγείο Στρατού Β΄, Αρ-
χηγείο Στρατού, Γραφείο αρχηγού. Δεν
θυμάμαι ακριβώς το περιεχόμενο, αλλά θυ-
μάμαι ότι διεκτραγωδούσε την κατάσταση
στην Κύπρο από την διαφαινόμενη πρό-
θεση του Αρχιεπισκόπου να διώξει τους
αξιωματικούς, από την μείωση της Εθνο-
φρουράς, ίσως να σας είναι χρήσιμη αν τη
βρείτε. Εν συνεχεία στις 2/7 απέστειλε ο
Μακάριος την επιστολή –δεν την έχω, θα
την έχετε ασφαλώς– προς τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, που ζητούσε την απομά-
κρυνση των αξιωματικών και την μείωση
της Εθνοφρουράς. Ως αιτιολογικό της απο-
μακρύνσεως των αξιωματικών επεκαλείτο
ότι υπάρχουν σχέδια δολοφονίας του. Βα-
σικώς κάτι τέτοιο. Έγινε έντονος προσπά-
θεια μεταπείσεως του Αρχιεπισκόπου να
μην κάνει αυτό το πράγμα. Σας λέω πράγ-
ματα, λόγω θέσεως τα άκουγα. Δεν εγγυώ-
μαι και απολύτως ότι είναι βέβαια εκατό
τοις εκατό αλλά εν πάση περιπτώσει ήμουν
σε θέση, που άκουγα πολλά πράγματα και
έβλεπα. Έγινε έντονη προσπάθεια να μετα-
πεισθεί ο Μακάριος και του επροτάθη να
ονομάσει ποιους αξιωματικούς θεωρεί
υπευθύνους, για να αντικατασταθούν αμέ-
σως.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Από ποιούς;
ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω. Τον επισκέπτετο εκεί
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ή ο πρέσβης ή ο Αρχηγός του ΓΕΕΦ. Εν συ-
νεχεία του προτάθηκε να φύγουν όλοι οι
αξιωματικοί, εφόσον δεν τους ονομάζει, και
να σταλούν άλλοι. Βεβαία δεν μπορούσε ο
Αρχιεπίσκοπος να επιλέξει. Το απέρριψε.
Ξέρω ακόμη ότι ο μακαρίτης Σάββας Κων-
σταντόπουλος, διευθυντής του «Ελεύθερου
Κόσμου» τότε, ισχυρίζετο ότι είναι προσω-
πικός φίλος του Μακαρίου. Εγώ μετά την
απομάκρυνσή μου από το στράτευμα τον
είχα δει, και μου το επιβεβαίωσε αυτό, στο
γραφείο του στην οδό Πανεπιστημίου. Τον
ρώτησα πώς και είναι φίλος με τον Μακά-
ριο και μου είπε ότι τους συνέδεε η κοινή
τους προσήλωση στον Βασιλέα Κωνσταν-
τίνο: «Το γεγονός αυτό μας είχε συνδέσει
πολύ με τον Μακάριο». Συναντήθηκε λοι-
πόν με κάποιον του καθεστώτος τότε και
πήγε στην Κύπρο για να μεταπείσει τον Μα-
κάριο, γιατί ισχυρίζετο ότι μπορούσε να τον
μεταπείσει. Όταν επέστρεψε είπε πως δεν
γίνεται τίποτα, γιατί είναι αμετάπειστος ο
Αρχιεπίσκοπος: «Οι αξιωματικοί θα απο-
χωρήσουν και θα μειωθεί η Εθνοφρουρά».
Βέβαια σε όλες τις προσπάθειες ετονίζετο
στον Μακάριο ότι υπάρχουν πληροφορίες
πως θα μπουν οι Τούρκοι ή αντιμετωπί-
ζουμε πρόβλημα συρράξεως και ενδεχό-
μενα να μπουν στην Κύπρο μετά την
απομάκρυνση των αξιωματικών και κατά
συνέπεια της μειώσεως της Φρουράς. Εί-
χαμε ασφαλέστατες πληροφορίες –Α1 τις
λέμε στον Στρατό– από το κλιμάκιο της
ΚΥΠ και άλλες πηγές ότι οι Τούρκοι κάνουν
προετοιμασίες για κάποια ενέργεια. Ήταν
αμετάπειστος. Εκλήθη να έρθει στην Αθήνα
για να συζητήσουν το θέμα και δεν εδέχθη.
Τότε αποφασίσθηκε από την πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία εκείνης της εποχής η
ενέργεια κατά του Μακαρίου. Την από-
φαση της ενέργειας κατά του Μακαρίου
την έμαθα εν συνεχεία. Θα σας πω πώς.
Αυτό όμως που θέλω τώρα να σας πω, είναι
ότι πολύ περιορισμένος αριθμός προσώ-
πων γνώριζε αυτήν την ενέργεια. Ήταν ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυ-
πουργός, ο Αρχηγός Ενόπλων, ο ταξίαρχος

κύριος Ιωαννίδης. Σε αυτό το επίπεδο ελή-
φθη η απόφαση.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: O Αρχηγός
Στρα τού;

ΜΑΡΤΥΣ: O Αρχηγός Στρατού ενημερώθη
μετά την λήψη της απόφασης –η Εθνο-
φρουρά υπήγετο στο ΑΕΔ– καίτοι υπήρχαν
στοιχεία και Στρατού και Ναυτικού και Αε-
ροπορίας στην Εθνοφρουρά, όπως θα ξέ-
ρετε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: O Αρχηγός ενη-
μερώθηκε μετά την λήψη της απόφασης
και προ της ενεργείας;

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι. Έχω ακούσει, χωρίς να
είμαι βέβαιος, ότι δεν είχαν ενημερωθεί ο
Αρχηγός Ναυτικού και ο Αρχηγός Αεροπο-
ρίας. Ασφαλώς θα κληθούν να καταθέσουν
και οι ίδιοι, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν
είχαν ενημερωθεί, χωρίς να είμαι απόλυτα
βέβαιος, και αυτό γιατί άκουσα μία δικαιο-
λογία. Ρώτησα τον ταξίαρχο Ιωαννίδη, γιατί
μου έκανε εντύπωση ότι ο Αρχηγός Στρα-
τού ήταν ενημερωμένος. Ήταν και άλλα
πρόσωπα ενημερωμένα –είναι γραμμένοι
αυτοί που το ξέρουν, θα σας τα πω τροχά-
δην μετά– ότι θα γίνει ενέργεια, αλλά έλε-
γαν ότι πρέπει να προσέξουμε τον Αρχηγό
Ναυτικού και Αεροπορίας. Διότι υπήρχαν
υποψίες ότι είχαν κάποιες σχέσεις με Αμε-
ρικανούς και υπήρχε περίπτωση να διαρ-
ρεύσει προς τα εκεί. Αυτή τη δικαιολογία
άκουσα εγώ για την μη ενημέρωση αυτών.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Mόνο με την αμερι-
κανική κυβέρνηση, ή και με κάποιους άλ-
λους;

ΜΑΡΤΥΣ: Μπορείτε να με διευκολύνετε;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Όχι, δεν μπορώ να

προχωρήσω παραπέρα. Μόνο;
ΜΑΡΤΥΣ: Αυτό άκουσα εκείνη τη στιγμή

για αυτούς. Ο στρατηγός Τσούμπας ήταν
υπουργός Δημοσίας Τάξεως. Τρεις-τέσσε-
ρις μήνες προ της ενεργείας –δεν θυμάμαι
ακριβώς το χρόνο– έψαχνε μία φορά να
βρει τον ταξίαρχο, τον κύριο Ιωαννίδη. Δεν
θυμάμαι, απουσίαζε μου φαίνεται. Είχε
έλθει στο Επιτελείο, δεν ήταν εκεί ο κύριος
Ιωαννίδης. Είχε περάσει να δει τον Αρχηγό
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Στρατού και μετά κάπου τον είδα εγώ στο
διάδρομο –δεν θυμάμαι– στο γραφείο μου
και μου λέει «Θέλω να πεις στον κύριο
Ιωαννίδη ένα πράγμα, γιατί δεν μπόρεσα να
τον βρω τον ίδιο». Του λέω «Τι;» Μου λέει
«Ήμουν σε μια δεξίωση προ ημερών στην
αμερικανική πρεσβεία και ο αμερικάνος
πρέσβης» –ο Τάσκα νομίζω ήταν– «μου μί-
λησε πολύ κολακευτικά για τον αντιπτέ-
ραρχο Παπανικολάου». Εν τω μεταξύ, ο
Παπανικολάου είχε επισκεφθεί την Αμε-
ρική τότε για ένα μήνα, αυτά τα συνήθη τα-
ξίδια που κάνουν οι Αρχηγοί Επιτελείων στο
εξωτερικό. Και μου λέει, μου μίλαγε με
τρόπο που προσπαθούσε να με ρωτήσει για
τον Παπανικολάου: «Είναι καλός ο Παπα-
νικολάου;» Κάτι πράγματα που εν πάση πε-
ριπτώσει του έκαναν εντύπωση του
στρατηγού. Μου λέει «Για πες το στον
κύριο Ιωαννίδη αυτό το πράγμα, κάτι δεν
μου αρέσει». Αυτό σας το είπα έτσι παρεμ-
πιπτόντως, το θυμήθηκα αυτή τη στιγμή. Εν
πάση περιπτώσει, αυτή η επίσημη δικαιο-
λογία εδόθη τότε, ότι υπάρχει φόβος
διαρρο ής από αυτούς. Δεν ξέρω αν ενημε-
ρώθηκαν εν συνεχεία. Όπως σας είπα, βα-
σικώς η απόφαση ελήφθη σε αυτό το
κλειστό κύκλωμα. Εν συνεχεία ενημερώ-
θηκε ο Αρχηγός Στρατού και ένας ορισμέ-
νος αριθμός επιτελών οι οποίοι εχρειάζοντο
–δεν μπορούν να τα κάνουν όλα οι Αρχη-
γοί– για σύνδεσμοι, για τηλέφωνα, για λε-
πτομέρειες μεταξύ των οποίων ήμουν και
εγώ. Πώς έγινε η ενημέρωση η δική μου; Η
σύσκεψη η τελική που εδόθησαν εντολές
για την ενέργεια στην Κύπρο, έγινε στις 2
Ιουλίου το απόγευμα –το έμαθα εκ των
υστέρων, θα σας πω μετά– στο Γραφείο
Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων, στην οποία
συμμετείχαν ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνά-
μεων, ο ταξίαρχος Ιωαννίδης, ο ταξίαρχος
Γεωργίτσης, ο συνταγματάρχης Κομπό-
κης, ο Παπαδάκης, και νομίζω ο μακαρί-
της ο ταξίαρχος Κονδύλης, δεν είμαι
βέβαιος. Τότε εδόθησαν οι εντολές για την
ενέργεια. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ο Πολίτης

μήπως ήταν στη σύσκεψη;
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Δεν ήταν, αλλά έχω μάθει

εν συνεχεία ότι δεν πρέπει να ήταν. Αυτό
έγινε στις 2 Ιουλίου. Την επομένη στις 3 Ιου-
λίου –δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα–
10.00΄ - 11.00΄, με φώναξε από το γραφείο
μου –δεν θυμάμαι αν ήλθε ή μου τηλεφώ-
νησε, είναι λεπτομέρειες που ο χρόνος τις
σβήνει– ο ταγματάρχης Πηλιχός, ο οποίος
υπηρετούσε στη Διεύθυνση Στρατιωτικής
Αστυνομίας, στην οποία διευθυντής ήταν ο
Ιωαννίδης. Υπήρχαν και δύο-τρεις αξιωμα-
τικοί. Σε κάθε διεύθυνση, ξέρετε, υπάρχει
1ο γραφείο, 2ο Γραφείο. Μου λέει «Σε θέλει
ο ταξίαρχος, μας θέλει ο κύριος ταξίαρχος
μαζί». Πράγματι κατέβηκα κάτω, γιατί
ήμουν σε άλλο όροφο, και εν τάχει μας ανε-
κοίνωσε ότι «Ακούστε, θα σας αποκαλύψω
ένα μυστικό». 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Δύο μόνο ή ήταν
και άλλοι;

ΜΑΡΤΥΣ: Δύο πρέπει να ήμαστε. Ενδεχο-
μένως να είχε ενημερώσει και τους άλλους
του Γραφείου. Υπήρχε ο ταγματάρχης Σταύ -
ρου, ένας λοχαγός Θανόπουλος. Δεν ξέρω,
εκεί δεν θυμάμαι να ήταν άλλος. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Σταύρου. Το
μικρό του όνομα;

ΜΑΡΤΥΣ: Γεώργιος. Αλλά έχω την εντύ-
πωση ότι αυτός δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω εάν
είχε ενημερωθεί χωριστά. Εκεί δεν ήταν. Ο
ταξίαρχος Ιωαννίδης μας είπε το εξής «Θα
μάθετε ένα μυστικό. Θα γίνει μια στρατιω-
τική επιχείρησις, η οποία απεφασίσθη από
την κυβέρνηση και από την στρατιωτική
ηγεσία. Το ποιοι το γνωρίζουν, τα ονόματά
τους είναι γραμμένα. Είναι λίαν υψηλής
εχεμυθείας. Έχετε γραφεί και σεις, ενέκρινε
ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, να το
γνωρίζετε και σεις διότι θα χρειαστούν ορι-
σμένες λεπτομέρειες. Να ξέρετε καμία επι-
χείρηση δεν γίνεται χωρίς την βοήθεια
ο ρισμένων επιτελών. Δεν μπορεί μόνο οι
στρατηγοί. Μεταξύ αυτών είστε και σεις,
διετάχθητε από τον Αρχηγό Ενόπλων Δυ-
νάμεων. Δεν έχετε δικαίωμα να το πείτε σε
κανέναν άλλο, θα γίνει αυτό και αυτό». 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ: Τι θα γίνει
δηλαδή; Να μας πείτε αναλυτικά. 

ΜΑΡΤΥΣ: Θα γίνει ενέργεια στην Κύπρο,
για την ανατροπή του Αρχιεπισκόπου Μα-
καρίου, διότι, να μην τα επαναλαμβάνω τα
ίδια – φεύγουν οι αξιωματικοί, μειώνεται η
Εθνοφρουρά, υπάρχει κίνδυνος από τους
Τούρκους, ανατρέπεται η ισορροπία στη
σχέση μας με την Τουρκία, θα μπορεί να
βγει πιο εύκολα στην Κύπρο εάν φύγουν οι
αξιωματικοί και λοιπά. Δηλαδή θέλω να
σας τονίσω ότι ίσως έχει παρεξηγηθεί, βέ-
βαια δεν ξέρω τις απόψεις τις δικές σας,
αλλά από αυτά που βλέπω στον Τύπο δεν
ξέρω εάν γίνει αρκετά κατανοητό, ήταν ένα
σχέδιο, μία ενέργεια, έτσι παρουσιάστηκε
από την ηγεσία, όπως παραδείγματος χάριν
θα λέγαμε ότι απεφασίσθη να ενεργήσουμε
προς τη Σόφια, ή να επιτεθούμε, ένα υπο-
θετικό. Αυτή τη μορφή πήρε αυτή η ενέρ-
γεια. Κυβέρνηση και στρατιωτική ηγεσία το
απεφάσισαν και είναι υποχρεωμένοι οι
πάντες να πειθαρχήσουν. Και οι δύο που
ήμαστε μπροστά προς στιγμή εκπλαγή-
καμε. Ξέρετε άμα ακούς ένα τόσο σοβαρό
θέμα και απότομα, ξαφνιάζεσαι. Εγώ αυτό
που πρόλαβα να πω στον κύριο Ιωαννίδη,
είναι ότι «Έχουμε αρχίσει τώρα εξοπλι-
σμούς». Διότι θα ξέρετε ότι πράγματι μετά
την ανατροπή Παπαδόπουλου, επί κυβερ-
νήσεως Ανδρουτσόπουλου, απεφασίσθη
ένα μεγάλο πρόγραμμα εξοπλισμών του
Ελληνικού Στρατού αξίας περίπου 3 δις. δο-
λαρίων, που παραγγέλθησαν τότε τα γαλ-
λικά άρματα, τα αεροσκάφη, να μη τα λέμε
τώρα, τα ξέρετε. Του λέω ότι «Αυτή την
στιγμή αρχίζουμε εξοπλισμούς». Δεν είχαμε
πάρει τίποτε ακόμη. «Όχι –λέει–, δεν γίνε-
ται, διότι εάν φύγουν οι αξιωματικοί, εάν
μειωθεί η Εθνοφρουρά θα βγουν οι Τούρκοι
στην Κύπρο, η ελληνική ιστορία δεν θα μας
το συγχωρήσει ποτέ». Κάτι τέτοια, δεν θυ-
μάμαι ακριβώς τις λέξεις μετά από δώδεκα
χρόνια. Τότε είδα ότι είναι απόφασις και δεν
υ πάρχει περιθώριο συζητήσεως. Τότε έ -
κανα μια πολύ ταχεία εκτίμηση στο μυαλό
μου και του λέω ότι «Εγώ φοβάμαι ότι δεν

θα περάσει αυτή η ενέργεια έτσι χωρίς συ-
νέπειες». Μου λέει «Τι συνέπειες;» «Ακού-
στε να δείτε» –του λέω– «τρία ενδεχόμενα
βλέπω: Να επέμβουν οι Ρώσοι, να επέμ-
βουν οι Άγγλοι, να επέμβουν οι Τούρκοι».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν άκουσα καλά, κύριε μάρτυς.

ΜΑΡΤΥΣ: Λέω ότι εκεί έκανα μία βραχεία
εκτίμηση, δεν ξέρω εάν ήταν σωστή ας
πούμε. Του είπα ότι «Βλέπω να υπάρξει κά-
ποια αντίδραση. Δεν θα περάσει έτσι αυτό,
ας πούμε, μια ενέργεια στην Κύπρο. Φερ’ ει-
πείν ίσως να ενδιαφερθούν οι Ρώσοι, να
ανατρέπεται κάποια ισορροπία, δεν ξέρω,
ή οι Άγγλοι που την είχαν αποικία τόσα χρό-
νια και έχουν βάση κάτω, ή οι Τούρκοι».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Τους Αμερικάνους δεν τους βάλατε μέσα.
Ότι μπορούσαν να επέμβουν; Το σκεφθή-
κατε;

ΜΑΡΤΥΣ: Οι Αμερικανοί εάν επενέβαιναν,
ίσως να επενέβαιναν για να σταματήσουν
μία σύρραξη. Δεν θα επενέβαιναν έτσι, δεν
είχαν λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με
συγχωρείτε, είπατε ότι οι Ρώσοι θα μπορού-
σαν να ανατρέψουν μία ισορροπία.

ΜΑΡΤΥΣ: Προσέξτε, οι Ρώσοι δεν είπα ότι
θα καταλάβουν την Κύπρο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Να
ανατρέψουν μια ισορροπία είπατε. Είπατε
για την Τουρκία, το καταλαβαίνω. Είπατε
όμως και για τους Εγγλέζους.

ΜΑΡΤΥΣ: Να είμαι πιο σαφής. Τους Ρώ-
σους τους σκέφθηκα, επειδή ξέρω ότι
υπάρχει μία διεθνής τάξη –και ξέρουμε
όλοι– και εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα πώς
θα αντιδράσουν, δεδομένου εν πάση περι-
πτώσει ότι παρουσιαζόταν και ο Μακάριος
πολλές φορές στην πολιτική του, δηλαδή
υπεστηρίζετο αρκετά ορισμένες φορές από
τους Ρώσους. Αυτή την εκτίμηση είχα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δεν
αμφισβητώ αυτά που λέτε. Η εκτίμησή σας
μπορεί να ήταν ορθή για τους Ρώσους. Για τους
Εγγλέζους; Βάλατε και τους Εγγλέζους μέσα.

ΜΑΡΤΥΣ: Τους έβαλα, γιατί οι Εγγλέζοι
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είχαν αποικία στην Κύπρο. Και έχουν όπως
ξέρετε, ένα ακόμη μέρος. Έχουν βάσεις
στην Κύπρο. Δεν το αποκλείω εγώ, δεν το
απέκλεισα εκείνη τη στιγμή, επωφελούμε-
νοι αυτής της ευκαιρίας, για να σταματή-
σουν ίσως την αναταραχή που θα γίνει στην
Κύπρο, να βγάζανε πάλι μία μεραρχία. Να
λέγανε «Σταματήστε όλοι» και δεν ξέρω για
πόσο χρόνο να έμεναν αυτοί κάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πάντως για τους Αμερικάνους δεν σκεφθή-
κατε ότι ήταν δυνατόν να παρεμβούν. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Αφού είχαν όλη
την Ελλάδα δικιά τους, κύριε Πρόεδρε.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν έβλεπα το λόγο να επέμβουν
στην Κύπρο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν σκεφθήκατε δηλαδή περίπτωση επεμ-
βάσεως των Αμερικάνων. Είπατε ότι αν
παρενέ βαιναν, θα παρενέβαιναν καθη -
συχαστικά οι Αμερικάνοι για να μαται-
ώσουν τον πόλεμο. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Θα πω και για τη θέση
των Αμερικανών μετά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μάλιστα. Συνεχίστε.

ΜΑΡΤΥΣ: Οι Άγγλοι… Έχουμε το προηγού-
μενο και θα το ξέρετε καλύτερα από εμένα,
διότι περισσότερο ασχολείστε εσείς με
αυτά, στην κρίση του Σουέζ, έχω ακούσει
από πολύ έμπειρο διπλωμάτη, που έκανε
και στο εξωτερικό, ότι ήταν η μόνη περί-
πτωση που απειλήθηκε η ειρήνη μετά τον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, που δεν το ήξερα
πραγματικά και εξεπλάγην, διότι εγώ πί-
στευα ότι η ειρήνη απειλήθηκε βασικώς
τότε με την Κούβα. Και μου είπε το εξής:
Ότι οι Άγγλοι είχαν επωφεληθεί τότε από
την κρίση του Σουέζ, που ήταν Άγγλοι, Γάλ-
λοι και Ισραηλίτες ή μόνοι τους, δεν θυμά-
μαι. Είχαν αποβιβάσει οι Άγγλοι αρκετές
δυνάμεις τότε –δεν ξέρω πόσες μεραρχίες
μου είπε– σκοπεύοντας ίσως την Αίγυπτο
και ορισμένα άλλα κράτη γύρω, να έχουν
επιρροή επ’ αυτών με το στρατό τους. Γιατί,
λοιπόν, να μην το κάνουν αυτό και για την
Κύπρο, εφόσον τους εδίνετο η ευκαιρία με

μια αναταραχή ή και με μια αιματοχυσία;
Και έμαθα τότε ότι οι Άγγλοι σταμάτησαν
αυτό το σχέδιο στο Σουέζ, γιατί συνέπεσε η
μόνη φορά να συμφωνήσει η Αμερική και
η Ρωσία. Εδώ βέβαια υπάρχει υψηλή δι-
πλωματία. Δεν ξέρω δε κατά πόσο αυτό
είναι έγκυρο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έπεσε ο
Ήντεν από την υπόθεση αυτή.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ: Δεν είναι το
αντικείμενο μας αυτό. 

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, δεν είναι αυτό το αν-
τικείμενό μας. Το θέμα λοιπόν για τους
Τούρκους ήταν το πιθανότερο και το πιο
επικίνδυνο για μας, διότι είπαμε ότι και αν
οι Ρώσοι κάνανε κάτι, ας τα βρίσκανε μόνες
τους οι Μεγάλες Δυνάμεις. Εάν οι Άγγλοι
βγαίνανε και αποικία – εν πάση περιπτώσει
θέλω να σας πω ότι το χειρότερο θα ήταν να
συμβεί με τους Τούρκους– και αποικία να
γινόταν πάλι η Κύπρος, πάλι κάποια μέρα
θα γινόταν ανεξάρτητη, διότι δεν έχει μείνει
καμία αποικία σήμερα. Δεν σηκώνει δη-
λαδή η εποχή μας τις αποικίες. Φανερές,
τουλάχιστον. «Τους Τούρκους. Μπορεί να
βγουν οι Τούρκοι». Απάντηση: «Αποκλεί-
εται. Δεν βγαίνουν οι Τούρκοι». 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Απάντηση του
Ιωαννίδη;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. «Δεν βγαίνουν οι
Τούρ κοι». Σας λέγω δε, ότι αυτή η συζή-
τηση έγινε στο πόδι. «Μα, πώς δεν βγαί-
νουν οι Τούρκοι;» «Δεν υπάρχει περίπτωση
να βγουν οι Τούρκοι, διότι δεν έχουν κανένα
λόγο να βγουν οι Τούρκοι. Εμείς δεν ανα-
τρέπουμε τίποτα στην Κύπρο από όσα
ισχύουν, απλώς θα αλλάξει η Κυβέρνηση.»
Τότε παρενέβη και ο κύριος Πηλιχός και
του λέγει «Α, κύριε ταξίαρχε, θα γίνει με-
γάλη αναταραχή. Δεν το βλέπω. Αυτό το
πράγμα αποφασίστηκε από την ηγεσία;».
Του λέγει: «Μιχάλη, νομίζεις ότι την από-
φαση τη λάβαμε στο πόδι; Έχουν μελετηθεί
όλες οι επιπτώσεις». Και σας είπα το δέχο-
μαι, ότι εκείνη τη στιγμή ήταν πράγματι ένα
«ατού» για μας η ισχυρά Κύπρος με αυτές
τις πληροφορίες, που είχαμε για τις ετοιμα-
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σίες των Τούρκων και λοιπά. Αλλά αιφνι-
διαστήκαμε για την ενέργεια. Του λέγω
«Θα γίνει αναταραχή». Λέγει «Δεν θα γίνει
τίποτα. Δεν θα βγουν οι Τούρκοι. Δεν υπάρ-
χει περίπτωση να βγουν οι Τούρκοι. Δεν
τους ενδιαφέρει άλλωστε τους Τούρκους».
Κατόπιν αυτού μας είπε ότι με εντολή του
Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων, ότι είναι
άκρως απόρρητο, δεν θα κοινολογηθεί, και
λοιπά. Πήγαμε σε ένα παρακείμενο γρα-
φείο, που ήταν μέσα ο Γεωργίτσης, ο Κομ-
πόκης, ο Παπαδάκης και δεν θυμάμαι αν
ήταν και ο Κονδύλης. Επίσης ήταν και ο
Ιωαννίδης. Όλοι οι άλλοι παρευρισκόμενοι
ήταν ενημερωμένοι, γιατί όπως σας είπα
είχαν παρευρεθεί και στη σύσκεψη, που
ελήφθησαν οι αποφάσεις και εδόθησαν εν-
τολές στον Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων.
Τους είπε ο Ιωαννίδης ότι «Αυτοί είναι Επι-
τελείς, ο κύριος Παλαΐνης του Γραφείου
Αρχηγείου Στρατού και ο κύριος Πηλιχός
του Γραφείου του δικού μου, και λοιπά που
έχουν ενημερωθεί». Λέει ο ταξίαρχος Ιωαν-
νίδης «Να συζητήσουμε ορισμένες λεπτο-
μέρειες επί του σχεδίου στην Κύπρο». Τότε
θυμάμαι ότι ο ταξίαρχος Γεωργίτσης αντέ-
τεινε «Κύριε ταξίαρχε, τι να συζητήσουμε;
Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για σχέδιο,
διότι ούτε ακόμα έχουμε καθορίσει ποιες
μονάδες θα συμμετάσχουν και δεν ξέρουμε
ακόμα πού να κάνουμε αναγνωρίσεις, πού
πάνε τη νύκτα κάτι μονάδες επικουρικές».
Αυτό ήταν το επικουρικό σώμα του Αρχιε-
πισκόπου, κάτι εκτός της Εθνοφρουράς,
κάτι μισοστρατιωτικές, μισοαστυνομικές
μονάδες, που εθεωρούντο οπωσδήποτε
αφοσιωμένες στο Μακάριο. Συνεζητήθη-
σαν ορισμένα, χωρίς χαρτιά, χάρτες και
σχέδια –ειλικρινά δεν θυμάμαι– κάτι για το
Προεδρικό, ποιες μονάδες είναι κοντά,
αυτής της μορφής λεπτομέρειες. Αυτό πρέ-
πει να κράτησε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα
20 λεπτά. Αυτοί θα φεύγανε για την Κύπρο
ή την ίδια μέρα ή την επομένη. Απεφασίσθη
να σταλεί ένας αγγελιαφόρος αξιωματικός
από την Κύπρο δύο-τρεις μέρες προ της
ενεργείας, για να μεταφέρει ορισμένες από-

ψεις, αδυναμίες, ελλείψεις αυτών που είναι
στην Κύπρο, και ενδεχομένως ορισμένες
άλλες αλλαγές από την Ελλάδα, γιατί είχε
απαγορευθεί και η χρήση τηλεφώνου και
ασυρμάτων και εγγράφων. Όλα γίνανε προ-
φορικά. Μάλιστα, εμένα μου είπε, επειδή
υπηρετούσα στο Γραφείο αρχηγού, ότι «Θα
είσαι σύνδεσμος μήπως χρειαστούν ορι-
σμένες λεπτομέρειες για θέμα στρατού και
λοιπά». Πράγματι, ήλθε αξιωματικός αγγε-
λιαφόρος, δεν θυμάμαι, δυο-τρεις μέρες
μετά, ο ταγματάρχης Κοντώσης, ο οποίος
έχει καταθέσει στην Επιτροπή σας. Δεν
ξέρω αν ανέφερε αυτό το θέμα, καίτοι τον
είδα αλλά δεν είχα χρόνο να το συζητήσω
πολύ. 

ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: Τον είδατε;
ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, έχει ένα βιβλιοπωλείο εκεί

στην οδό Παπαμιχαλοπούλου, δεν θυμάμαι
καλά. Και επειδή είναι συνάδελφος, κάτι βι-
βλία για τις κόρες μας, κάτι τέτοιο δηλαδή.
Εστάλη ο ταγματάρχης Κοντώσης και όταν
ήλθε στο γραφείο του Ιωαννίδη, πριν δε τον
Ιωαννίδη, με πήρε τηλέφωνο και εμένα ο
ταγματάρχης Πηλιχός και κατέβηκα κάτω.
Λέει,«Ακούστε να δείτε, όλοι από την
Κύπρο» δηλαδή αυτοί που είχαν πάρει εν-
τολές βασικώς και ενδεχομένως ορισμένοι
άλλοι που είχαν μυηθεί στην Κύπρο εν συ-
νεχεία, –γιατί και για την Κύπρο για να μη
διαρρεύσει, δεν εδόθη έγγραφος διαταγή,
απλώς προφορικώς ενημερώνοντο οι υ -
πεύθυνοι διοικηταί, επαναλαμβάνω– λέει
«Οι υπεύθυνοι της Κύπρου, βασικώς Γεωρ-
γίτσης και Κομπόκης προτείνουν να μη
γίνει το πραξικόπημα». Το λέω και εγώ
τώρα. Ξέρετε, μιλάω στις κόρες μου και
καμία φορά και μου λένε «Τέλος πάντων τι
είναι; Πραξικόπημα, χούντα, επανάσταση,
τι;» Πέστε το όπως θέλετε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Θα το βρουν μό -
νες τους οι κόρες σας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πάντως, μόνο επανάσταση δεν ήταν. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ξέρετε, κύριοι βουλευτές, το
κακό είναι ότι γράψε-γράψε οι εφημερίδες,
«Προδότης ο ένας προδότης ο άλλος», αρ-
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χίζουμε και εμείς και τα παιδιά μας να αμ-
φιβάλλουμε και σου λέει «Μπαμπά, είσαι
προδότης;» Για αυτό μακάρι η Επιτροπή
σας να μπορέσει κάποτε να ξεκαθαρίσει
αυτό το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Φυσικά αν υπάρχει προδοσία, πρέπει να εν-
τοπισθεί σε ορισμένα άτομα. Γιατί εκείνο
παραδείγματος χάριν που έγινε κάποτε, που
όλος κόσμος ο πολιτικός είχε κηρυχθεί
προδότης γενικώς και αορίστως, εκείνο βέ-
βαια ήταν απαράδεκτο. Ήταν απαράδεκτο
για παράδειγμα να θεωρείται ο Παπαλη-
γούρας ή ο Κανελλόπουλος προδότης. Λοι-
πόν, προχωρούμε.

ΜΑΡΤΥΣ: Οι Έλληνες, όπως ξέρετε, κύριε
Πρόεδρε, είμαστε λίγο επιρρεπείς στο να
χαρακτηρίζουμε εύκολα, χωρίς βάσανο.
Λέμε «Προδότης ο ένας, προδότης ο άλ -
λος.» Μακάρι κάποτε να το απαλύνουμε
αυτό. Είναι βαριά λέξη για να τη λέει κανέ-
νας εύκολα. Λοιπόν, ήρθε ο Κοντώσης και
είπε ότι προτείνει να μη γίνει, ή τουλάχιστον
να αναβληθεί γιατί μονάδες του Επικουρι-
κού Σώματος, αυτού που σας είπα προη γου -
μένως, και άλλοι έμπιστοι του Αρχι επισκόπου
εποπτεύουν κάθε βράδυ τα στρατόπεδα,
γιατί είχε αποφασισθεί –απαντώ σε αυτό
που με ρώτησε ο κύριος βουλευτής προ-
ηγουμένως– και η ημερομηνία και η ώρα. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ: Από την Α -
θήνα είχε καθοριστεί η ώρα;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν θυμάμαι αν είχε καθοριστεί
επ΄ακριβώς, πάντως ήταν νύκτα, δηλαδή
περί τα μεσάνυκτα. Δεν θυμάμαι αν ήταν
12.00΄, 1.00΄ ή 2.00΄. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Είχε καθοριστεί
η ώρα περί τα μεσάνυκτα;

ΜΑΡΤΥΣ: Ναι, περί τα μεσάνυκτα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: H μέρα ήταν

η 15η;
ΜΑΡΤΥΣ: Η νύκτα ήταν η 14η προς 15η.

Τώρα αν ήταν προ τις 12ης ώρας ήταν 14.
Εμείς είχαμε ένα πρόβλημα με τις ώρες, ξέ-
ρετε. Η 21η Απριλίου είχε γίνει στις 12.00΄.
Εν συνεχεία, όταν είχε γίνει η ανατροπή του
Παπαδόπουλου, είπαμε να πιάσουμε άλλη

ώρα, γιατί άμα συνηθίσει κανείς στις
12.00΄, το περιμένει στις 12.00΄. Για αυτό
ορίστηκε στις 2.00΄ ή στις 4.00΄, δεν θυμά-
μαι καλά. Ήρθε ο Κοντώσης και μετέφερε
αυτές τις απόψεις. Έλειπε τότε Ιωαννίδης.
Εν συνεχεία ήρθε ο κύριος Ιωαννίδης. Πή-
γαμε μέσα και του λέει «Αυτό κι αυτό»,
αυτά δηλαδή που σας είπα, να μην τα επα-
ναλαμβάνω. Του λέει ο κύριος Ιωαννίδης
«Πάμε να τα πεις στον ΑΕΔ». Πράγματι τον
πήρε και πήγαν στον ΑΕΔ οι δυο τους. Δεν
ξέρω τι διημείφθη, δεν ήμουν μπροστά.
Όταν επέστρεψα τους είδα ότι είχε αποφα-
σιστεί να γίνει. Μου είπε ο Κοντώσης ότι
ήταν ανένδοτος ο Αρχηγός των Ενόπλων
Δυνάμεων. Είπε ότι «Θα εκτελεστεί η δια-
ταγή, είναι στρατιωτική ενέργεια και όποιος
ενδεχομένως απειθαρχίσει, θα υποστεί τις
συνέπειες που προβλέπονται σε περίπτωση
απείθειας σε ώρα πολέμου», ότι δηλαδή δεν
εφαρμόστηκε στρατιωτικό σχέδιο. «Η ε -
νέργεια θα γίνει, ούτε συζήτηση». 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Σας είπε ο Κον-
τώσης αν είδε τον Αρχηγό Ενόπλων Δυνά-
μεων;

ΜΑΡΤΥΣ: Προσέξτε, να μην πάρω κανένα
στο λαιμό μου. Ξέρω ότι πήγε με τον Ιωαν-
νίδη στον ΑΕΔ. Ξέρω ότι όταν γύρισε, είπε
ότι θα γίνει η ενέργεια. Πρέπει να τον είδε.
Πού να πήγε; Αν δεν είδε τον ίδιο –ξέρετε σε
αυτές τις περιπτώσεις, επειδή ήταν ταγμα-
τάρχης– μήπως πήγε μόνο ο Ιωαννίδης και
του μετέφερε την εντολή, δεν ξέρω. Πάντως
έφυγαν για να πάνε στον Αρχηγό Ενόπλων
Δυνάμεων. Παρέλειψα μία λε πτομέρεια,
που την θεωρώ πολύ ουσιώδη. Θα κάνω
λίγο πίσω. Όταν εκάναμε την συζήτηση πριν
πάμε μέσα με τον Ιωαννίδη και τον Πηλιχό
–που του είπαμε αυτά τα πράγματα σε μια
εκτίμηση που έκαμα εγώ, και ο Πηλιχός
του είπε θα δημιουργηθεί …– του είπα εγώ
τουλάχιστον «Λέτε ότι δεν βγαίνουν οι
Τούρκοι. Ας υποθέσουμε ότι βγουν. Έχουμε
λάβει κανένα μέτρο, να υποθέσουμε αν
βγουν μια φορά στο εκατομμύριο;» Μου
λέει «Δεν χρειάζεται κανένα μέτρο». Μου
λέει «Τι μέτρο;» «Ακούστε να δείτε. Εγώ ως



294 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

Επιτελής του Γραφείου Αρχηγού Στρατού
εισηγούμαι να καλέσουμε έναν που έχει κα-
ράβια στην Ελλάδα. Όπως θα ξέρετε,
υπάρχουν διάφοροι εφοπλιστές που έχουν
αρκετά καράβια σαν αυτά που κάνουν τις
γραμμές εδώ στην Μεσόγειο, τα κρουαζιε-
ρόπλοια και λοιπά». Βεβαίως θα μας τα
έδιναν. Γιατί σε όλες τις κρίσεις αρκετοί
έχουν δώσει. «Να βάλουμε μέσα – έκανα
μια ταχεία εκτίμηση– κάνα δύο Επιλαρχίες
Αρμάτων, ένα Σύνταγμα Πεζοναυτών, μια
Μοίρα Καταδρομών». Αυτές μπο ρούσαν να
ήταν μέσα στα καράβια και να μην φαίνον-
ται καθόλου. Και να φωτογραφίζει μπορεί,
να μην φαίνεται τίποτε και να περιφέρεται
στην Κύπρο σε μία απόσταση. Δηλαδή να
κάνουν ταξίδι, να γυρνάνε, να μη προκαλέ-
σουν υποψία στους Τούρκους και να επέμ-
βουν αν θα χρειαστεί, αν θα βγουν οι
Τούρκοι. «Όχι δεν χρειάζεται –λέει– διότι
ίσως έτσι αν γίνει αντιληπτή η απάντηση,
θα τους προκαλέσουμε και ενώ δεν εκτιμά-
ται ότι θα βγουν οι Τούρκοι, αν δουν και
στρατό δικό μας εκεί, τότε ίσως μόνοι μας
να προκαλέσουμε την επέμβαση». Εκείνη
τη στιγμή μου είπε ότι «Θα το μεταφέρω
στον Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων. Καλά –
λέει– θα το συζητήσω με τον Αρχηγό Ενό-
πλων Δυνάμεων και θα δούμε». Εν συνεχεία
τον ερώτησα, δεν ξέρω αν το συζήτησε δεν
το συζήτησε, εφόσον μου έδωσε την εντύ-
πωση ότι το συζήτησε, μου λέει «Δεν θα
στείλουμε τίποτε διότι εξετιμήθη ότι ίσως
να προκαλέσουμε». Ο Κοντώσης εν συνε-
χεία έφυγε για την Κύπρο με την εντολή να
γίνει –και η μόνη αλλαγή που έγινε– επειδή
οι έμπιστοι του Μακαρίου επιτηρούσαν τα
στρατόπεδα – ήταν να γίνει το πρωί στις 15
του μηνός η ενέργεια, γιατί το πρωί απεσύ-
ροντο αυτοί, επειδή γενικώς κατά το κοι-
νώς παραδεκτά οι επαναστάσεις γίνονται
τη νύκτα. Και εδόθη εντολή να γίνει το πρωί
η ενέργεια με τον Κοντώση. Επίσης, αν δεν
κάνω λάθος, τότε ο Κοντώσης μάλλον πρέ-
πει να πήρε και τα ονόματα των προέδρων
που προορίζοντο για να αντικαταστήσουν
τον Μακάριο. Δεν είμαι όμως εκατό τοις

εκατό βέβαιος. Δηλαδή αν συνεζητήθη
στην σύσκεψη που σας ανέφερα, ή αν εδό-
θησαν στον Κοντώση, εν συνεχεία. Νομίζω
όμως ότι εδόθησαν στον Κοντώση τα ονό-
ματα τριών προσώπων, που είχαν επιλεγεί
εν αγνοία τους –για να μη ρίχνουμε ευθύνη
σε πρόσωπα– με την ελπίδα ότι ένας από
αυτούς θα δεχθεί. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τα ονόματα
τα θυμάστε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Τα
τρία αυτά ονόματα μπορείτε να μας τα
πείτε;

ΜΑΡΤΥΣ: Έχω σπάσει το κεφάλι μου να
θυμηθώ τον τρίτο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πέστε μας τα δύο.

ΜΑΡΤΥΣ: Ειλικρινά δεν μπορώ να το θυ-
μηθώ. Τα δύο που θυμάμαι είναι ένας
Τριανταφυλλίδης ο οποίος πρέπει να ήταν
Εισαγγελεύς, και ένας ονόματι Σεβεριάδης. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Κύπριοι αυτοί;
ΜΑΡΤΥΣ: Κύπριοι. Αν μπορούσατε να με

βοηθήσετε, ίσως να θυμηθώ και το τρίτο
όνομα. Αν έχετε κάτι υπ’ όψιν σας. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Πάντως δεν
ήταν ο Σαμψών σε αυτά τα τρία ονόματα. 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Ούτε ο Σαμψών, ούτε ο
Κληρίδης. Για τον Κληρίδη έγινε μια σκέψη
εν συνεχεία όταν ανέλαβε ο Σαμψών, και
πράγματι εξεμάνησαν και ο Ιωαννίδης, από
ό,τι έμαθα, και ο Μπονάνος. Δεν τον είδα
τον στρατηγό Μπονάνο τότε, αλλά από ό,τι
μου έλεγε ο υπασπιστής του, κύριος Τριαν-
ταφύλλου. Και τους επέπληξαν από το τη-
λέφωνο κάτω. «Δεν βρίσκατε έναν άλλο;».
Μάλιστα ο Μπονάνος, νομίζω, τους είπε
«Δεν βρίσκατε έναν παπά, ένα δεσπότη ή
κάποιον άλλον; Γιατί βάλατε αυτόν;». Τότε
άκουσα ότι εγένετο σκέψη να μείνει ο Σαμ-
ψών λίγες μέρες για να προσπαθήσουν να
πείσουν τον Κληρίδη, μήπως δεχθεί. Πά -
ντως και οι άλλοι πρόεδροι, που είχαν επι-
λεγεί από εδώ, δεν γνώριζαν τίποτα. Αυτό
πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε για να μην δη-
μιουργηθεί καμία παρεξήγηση ότι ήσαν και
αυτοί…
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Αυτά τα ονό-
ματα, ποιοι τα επέλεξαν;

ΜΑΡΤΥΣ: Για αυτά τα ονόματα έχω την εν-
τύπωση –από ό,τι είδα και μετά και διάβα σα
και στις εφημερίδες– πριν γίνει σύσκεψη στο
Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων, που διέταξε ο
στρατηγός Μπονάνος την ενέργεια, είχαν
γίνει επανειλημμένες συζητήσεις μεταξύ Γκι-
ζίκη, Μπονάνου, Ανδρουτσόπουλου και
Ιωαννίδη. Προφανώς εκεί έγινε η επιλογή.
Αυτοί βασικώς είχαν συζητήσει το θέμα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Γιατί είπατε
ότι δεν βρήκατε άλλα ονόματα και δώσατε
αυτά; 

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα.
Μήπως παρεξηγήθηκα. Είπα ότι αυτά τα
ονόματα εδόθησαν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
«Δεν θυμάμαι, –είπε– το τρίτο όνομα». Τα
δύο ονόματα μας τα έδωσε. «Τριανταφυλ-
λίδης και Σεβεριάδης. Το τρίτο δεν το θυ-
μάμαι». Αν το θυμηθείτε, κύριε Παλαΐνη,
μας το λέτε μέχρι το τέλος της καταθέσεώς
σας. Προχωρήστε παρακαλώ. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ήλπιζα ότι θα το ξέρατε και θα
σας το επιβεβαίωνα. Αν το θυμηθώ, μπορώ
και να σας τηλεφωνήσω. Δεν έχω πρό-
βλημα. Πάντως, είναι γνωστό ότι οι άνθρω-
ποι αυτοί δε ξέραν τίποτα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Ποιος μπορεί να
ξέρει το τρίτο όνομα;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ένας από
τους τέσσερεις άλλους. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Δε ρώτησα εσάς,
κύριε συνάδελφε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Λέτε, ποιος μπορεί να ξέρει το τρίτο όνομα;

Ο κύριος Γκιζίκης, ο κύριος Ανδρουτσό-
πουλος.

ΜΑΡΤΥΣ: Ενδεχομένως να το ξέρει ο κύ-
ριος Πηλιχός. Τον είδα τον κύριο Πηλιχό.
Επειδή άκουσα ότι έχει λεχθεί εδώ ότι περ-
νάμε από κάποια κέντρα και καθοδηγούμε -
θα… Δεν έχω περάσει από κανένα κέ ντρο,
ούτε δέχομαι από κανέναν καθοδήγηση.
Σας λέω μόνο ότι είδα τον Πηλιχό χθες,
γιατί σε πολλά σημεία μπλεκόμαστε μαζί

και ήθελα να φρεσκάρω περισσότερο τη
μνήμη μου. Δεν έτυχε, όμως, να συζητήσω
αυτό το θέμα του προέδρου. Ενδεχομένως,
λοιπόν, να το θυμάται ο Πηλιχός. Και
αυτός, αν ελέχθη εκεί στη σύσκεψη, ή στον
Κοντώση. Ο Κοντώσης δεν το κατέθεσε;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Δεν θυμάται τί-
ποτε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
Κοντώσης δεν θυμότανε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Ελπίζω ότι θα
διαφοροποιηθείτε από όλους αυτούς μετά
την πρώτη δήλωση, που κάνατε. Γιατί ο
Κοντώσης, δυστυχώς για αυτόν, δεν θυμά-
ται τίποτε. 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν έκανα δήλωση για κανένα
άλλο σκοπό. Είναι κάτι που το πιστεύω.
Έτσι συνήθισα σε όλη μου τη ζωή… Οταν
κάτι πιστεύω…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Αυτό λέω.
ΜΑΡΤΥΣ: Άλλωστε πιστεύω ότι, όταν πρό-

κειται για ένα εθνικό θέμα που θα βαρύνει
–σας είπα πόσο– τον Ελληνισμό για χρόνια,
πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να το ξεκαθα-
ρίσουμε κάποτε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Για τα παιδιά μας
γενικά.

ΜΑΡΤΥΣ: Και εγώ θέλω για τις κόρες μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Α -

φήστε, κύριε συνάδελφε, διότι και οι πρακτι-
κογράφοι δυσκολεύονται. Λέτε μία κουβέντα
που πρέπει να γράφεται, και μετά δεν ξέρει ο
πρακτικογράφος τι πρέπει να γράφει. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ενδεχομένως, λοιπόν, να θυμά-
ται. Ο κύριος Κομπόκης, ο κύριος Γεωργί-
τσης δεν τα ξέρουν αυτά τα ονόματα; Αλλά
οπωσδήποτε τα γνωρίζει ο Ιωαννίδης, ο κύ-
ριος Μπονάνος, ο Ανδρουτσόπουλος ο πρω-
θυπουργός, ο Γκιζίκης, και δεν νομίζω ότι
υπάρχει λόγος να μη σας τα αποκαλύψουν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Δεν φαντάζομαι ο τότε πρωθυπουργός να
το γνωρίζει. Ήταν ανάγκη να του δώσουν
το λόγο του τότε πρωθυπουργού;

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω. Πάντως στο θέμα του
Κυπριακού μαζί ελαμβάνοντο οι αποφά-
σεις.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Προ χωρήστε, παρακαλώ. 

ΜΑΡΤΥΣ: Το ότι είχε χαρακτηρισθεί η επι-
χείρηση ως πολεμική επιχείρηση σάς το
είπα, να μην το επαναλαμβάνω. Ένα γεγο-
νός που ήθελα να διευκρινίσω, είναι του
Ντενίση. Όπως θα ξέρετε, ενώ ο Ντενίσης
ήταν Αρχηγός Εθνοφρουράς, τελικώς η
ενέργεια έγινε υπό την εποπτεία του επιτε-
λάρχου, του Γεωργίτση. Συνεζητήθη –δεν
θυμάμαι τώρα– ή σε αυτή τη σύσκεψη που
ήμουνα, ή το έχω ακούσει μάλλον από τον
Ιωαννίδη, γιατί έφυγε ο Ντενίσης και δεν το
έκανε αυτός. Και μου είπε ότι ήταν διαταγή,
που εξεδόθη επισήμως από τον Αρχηγό
Ενόπλων Δυνάμεων. Ελέχθη τότε ότι – ο
Ντενίσης ήταν Απόστρατος Έφεδρος εκ
Μονίμων. Συνήθως στην Κύπρο, δεν τοπο-
θετείται στρατηγός εν ενεργεία, ένας εκ των
αποστρατευομένων ανακαλείται στην ε -
νέργεια…

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως είναι τώρα
ο Πολίτης.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Καίτοι σε υψηλό επί-
πεδο συνεζητούντο – ενδεχομένως ο Ντε-
νίσης, επειδή ήταν απόστρατος, αν τυχόν
διαφωνούσε ή έβλεπε βαρύ κάτι, να είχε την
ευχέρεια να υποβάλει μία παραίτηση, αν μη
τι άλλο. Γιατί δεν νομίζω ότι υπήρχε φόβος
να το πει κάπου ο Ντενίσης. Ενδεχομένως,
όμως, να υπέβαλε μία παραίτηση που θα
ενέβαλε σε υποψίες, αν γινόταν μία παραί-
τηση, δύο, τρεις, τέσσερεις μέρες πριν αδι-
καιολόγητη. Ενώ ο άλλος ο Γεωργίτσης
ήταν αξιωματικός εν ενεργεία ο οποίος δεν
είχε άλλη δυνατότητα επιλογής, για μένα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
Κοντώσης μόνο αυτός είχε αναλάβει να με-
ταφέρει τα ονόματα των προέδρων και να
φέρει τις τυχόν αντιρρήσεις της Κύπρου ή
είχε αναλάβει να αποστηθίσει και το διάγ-
γελμα το οποίο θα απηύθυνε ο νέος πρό-
εδρος;

ΜΑΡΤΥΣ: Το διάγγελμα δεν θυμάμαι , αν
είχε αναλάβει να το αποστηθίσει ή του τα
έδωσε ο Ιωαννίδης. Δεν θυμάμαι, αν το είχε
πάρει από τον πρωθυπουργό και το έδωσε

γραπτώς, ή αν το διάβασε. Πράγματι, όμως,
όταν ήλθε ο Κοντώσης επάνω, συνεζητήθη
θέμα διαγγέλματος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το
οποίο συνέταξε ποιος; Ξέρετε;

ΜΑΡΤΥΣ: Προσέξτε. Για το διάγγελμα την
πρώτη φορά, όταν πρωτοέγινε η σύσκεψη
για να καθοριστούν ορισμένες λεπτομέ-
ρειες της επιχειρήσεως, που ήμουν και εγώ
και ο Πηλιχός και ο Γεωργίτσης, τα είπα να
μην τα επαναλαμβάνω – αφού, όπως σας
είπα δεν συνεζητήθησαν περί σχεδίων, γιατί
είπε ο Γεωργίτσης ότι «Δεν ξέρουμε, ποιες
μονάδες θα συμμετάσχουν, δεν ξέρουμε τις
θέσεις του Μακαρίου» και αφέθηκε έτσι το
θέμα, είπε ο ταξίαρχος Ιωαννίδης σε μένα
και στον Πηλιχό, που είμαστε Επιτελείς στο
Αρχηγείο «Να θυμηθείτε να συντάξουμε και
το διάγγελμα για το Μακάριο». Και μάλι-
στα είπε και ορισμένες αρχές εκείνη τη
στιγμή, τις οποίες εσημείωσα εγώ –δεν
ξέρω πρέπει να το έχετε– ότι θα γίνουν
εκλογές σε ένα χρόνο, ότι δεν στρεφόμεθα
εναντίον των Τούρκων. Είπε δύο-τρεις κα-
τευθύνσεις οι οποίες οπωσδήποτε δεν νο-
μίζω ότι ήταν δικές του εκείνη τη στιγμή,
κάπου θα είχαν συζητηθεί σε ανώτατο επί-
πεδο. Οι αρχές ήταν αυτές ότι «Σε ένα
χρόνο θα κάνουμε εκλογές, δεν στρεφό-
μεθα εναντίον της Τουρκίας, εξακολουθούν
να έχουν ισχύ ο συμφωνίες οι υφιστάμενες
για το Κυπριακό» και κάτι τέτοιο. Εν συνε-
χεία, όταν ήρθε ο Κοντώσης, εγώ νομίζω ότι
του το έδωσε γραπτώς. Δεν θυμάμαι αν του
το διάβασε και το αποστήθισε το διάγγελμα.
Αλλά έχω την εντύπωση ότι από το Υπουργείο
Εξωτερικών δεν μπορεί. Γιατί ο υπουργός
Εξωτερικών ήταν τότε ο κύριος Κυπραίος ο
οποίος αμφιβάλλω, αν εγνώριζε για το …

ΚΩΝΣΤANΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Σεις το φτιά-
ξατε το διάγγελμα με τον Πηλιχό.

ΜΑΡΤΥΣ: Ποιο φτιάξαμε;
ΚΩΝΣΤANΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Το διάγγελμα.
ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, λάθος κάνετε. Να μου πείτε

από ποιον έχει κατατεθεί αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Κύ-

ριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Συνιστώ
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κατ’ επανάληψη. Δεν μπορώ να διαφωνώ
με τους συναδέλφους. Θα ήθελα, κύριε
μάρτυς, να σας πω ότι εξεταζόμενος εδώ ο
κύριος Μπίτος λέει ότι είχατε αναλάβει
εσείς με τον κύριο Πηλιχό να κάνετε το
διάγγελμα, το οποίο θα έπαιρνε στη συνέ-
χεια ο κύριος Κοντώσης, θα το απεστήθιζε
και θα πήγαινε να το πει κάτω. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ποιος το είπε αυτό, ο κύριος
Μπίτος;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Μπίτος.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τέ-
τοια πράγματα ο κύριος Μπίτος. Δεν συμ-
μετείχε πουθενά. Ο κύριος Γεωργίτσης τι
είπε;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΪΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ποιος
θα ερωτά; Eμείς ή ο μάρτυρας;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: Θα ρωτάει ο
μάρτυρας, τι μας είπε ο Άλφα ή ο Βήτα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Με
συγχωρείτε για να καταλάβω. Η Επιτροπή
τι θέλει;

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Να μην ερωτά-
ται ο κύριος μάρτυς όταν διηγείται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Να
μην τον ερωτώ ούτε εγώ; Εντάξει. Παρα-
καλώ συνεχίστε, κύριε μάρτυς.

ΜΑΡΤΥΣ: Με συγχωρείτε δεν θα σας
καθυ στερήσω. Ο κύριος Μπίτος δεν έχει
καμία σχέση με την υπόθεση αυτή, ήτο
κάπου στο Αρχηγείο, δεν συμμετείχε. Με
ρωτήσατε μεταξύ των άλλων για το διάγ-
γελμα. Και είπε ορισμένες αρχές γενικώς,
τα συζήτησε μάλιστα με τον Γεωργίτση ότι
«Πρέπει σε ένα μήνα να κάνουμε εκλογές
και λοιπά». Εν συνεχεία το διάγγελμα ή το
έδωσε γραπτώς ή προφορικώς ο κύριος
Ιωαννίδης στον Κοντώση. Και ήμουν μπρο-
στά. Να συντάξω εγώ διάγγελμα; Αυτό
ήταν τελείως πολιτικό θέμα, κυβερνητικό.
Ο πρωθυπουργός θα μπορούσε. Δεν το
βλέπω να μπορούσα να συνέτασσα εγώ το
διάγγελμα. Σε αυτά δεν έχω τίποτα άλλο να
προσθέσω. Ένα άλλο που ήθελα να διευκρι-
νίσω, επειδή το βλέπω στον Τύπο καθημε-
ρινά. Εγώ τουλάχιστον δεν άκουσα ποτέ να

εδόθη εντολή δολοφονίας του Μακαρίου.
Αν εδόθη και δεν το ξέρω, τι να σας πω;
Πάντως δεν το άκουσα ποτέ αυτό το
πράγμα, ότι δηλαδή θα δολοφονηθεί ο Μα-
κάριος. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Τι εντολή εδόθη;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να ανα-

τραπεί.
ΜΑΡΤΥΣ: Να συλληφθεί. Μάλιστα ελέχθη

και η άποψη, μία φορά ο Ιωαννίδης είπε
«Να τον πάμε στο Άγιο Όρος ή στη Μονή
του Σινά», τέτοια πράγματα έχω ακούσει.
Για δολοφονία δεν έχω ακούσει. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πλησιέ-
στερα προς το Θεό εν πάση περιπτώσει. 

ΜΑΡΤΥΣ: Ένα άλλο σημαντικό νομίζω ότι
είναι στην εβδομάδα που μεσολάβησε από
την ενέργεια στην Κύπρο μέχρι την από-
βαση των Τούρκων –με την μικρή εμπειρία
που έχω στο Στρατό, μακάρι να είχαμε στο
Στρατό τέτοιες πληροφορίες έστω και στις
ασκήσεις που κάναμε για τον αντίπαλο.
Πάντα στις ασκήσεις και στον πόλεμο,
φαντάζομαι, προσπαθούν τα Δεύτερα Γρα-
φεία να πιαστούν από ασήμαντη πληροφο-
ρία για να βγάλουν τις δυνατότητες του
εχθρού– αυτή τη βδομάδα είχαμε συρροή
πληροφοριών ότι επίκειται απόβαση των
Τούρκων. Έφθαναν από όλες τις πλευρές,
από το κλιμάκιο Σμύρνης, από την ΚΥΠ συ-
νεχώς: «Προετοιμάζονται οι Τούρκοι, εξο-
πλίζονται, μετακινούν μονάδες, ξέχασαν τα
σακίδια, θα τα πάνε στην Κύπρο». Από τον
στρατιωτικό ακόλουθο του Λονδίνου, τον
συνάδελφό μου κύριο Περδίκη, ο οποίος
έστελνε συνεχώς σήματα –και αν δεν τα
έχετε αναζητήσει θα έπρεπε να τα αναζητή-
σετε, και θα πρέπει να υπάρχουν, εκτός αν
έχουν καταστραφεί– ότι οι Τούρκοι θα
βγουν, από εκτιμήσεις που έκαναν οι Άγ-
γλοι. Και τηλέφωνο έπαιρνε συνέχεια «Τι
κάνετε; Θα βγουν οι Τούρκοι», από τον
αξιωματικό που ήταν στην ΚΥΠ της Κύ-
πρου. Σημαιοφορίδης νομίζω λέγεται, από
την εδώ ΚΥΠ. Ξέρω επίσης ότι την εβδο-
μάδα αυτή κάλεσε τον ταξίαρχο Ιωαννίδη ο
πρεσβευτής της Αγγλίας εκείνης της επο-
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χής. Συναντήθηκαν εκτός Επιτελείου και
του είπε –αυτός έφευγε από την Ελλάδα και
απορώ, γιατί οι Άγγλοι συνήθως δεν δίνουν
τέτοιες πληροφορίες και ίσως αυτό να πα-
ρέσυρε τον Ιωαννίδη– ότι θα βγουν οι Τούρ-
κοι στην Κύπρο. Όλα αυτά από την ηγεσία
τότε αποδίδοντο σε μπλόφα, «Ο Άγγλος
μπλοφάρει, οι Τούρκοι μπλοφάρουν, το
πολύ πολύ να φτάσουν απ’ έξω να μας εκ-
φοβίσουν, τα κάνουν για εκφοβισμούς, δεν
έχουν δυνατότητα, δεν μπορούν, δεν τους
πειράξαμε σε τίποτα, δεν έχουν λόγο να
επέμβουν». Δεν ελήφθησαν μέτρα παρόλα
αυτά. Σας είπα ότι είχαμε αθρόα συλλογή
πληροφοριών και πληροφοριών λίαν αξιο-
πίστων. Ένα άλλο πράγμα που έχει κάποια
σημασία, είναι τούτο: Κάποια μέρα που με-
σολάβησε την εβδομάδα αυτή, νομίζω ότι
πρέπει να ήταν Τετάρτη βράδυ –πρέπει να
υπάρχουν στα Πρακτικά– έγινε την Κυ-
ριακή ενέργεια κατά του Μακαρίου και το
Σάββατο έγινε η απόβαση των Τούρκων,
μετά τις πληροφορίες αυτές που κατέφθα-
ναν, έγινε μία σύσκεψη στο Αρχηγείο Ενό-
πλων Δυνάμεων τη νύκτα, δεν ξέρω αν ήταν
10.00΄ ή 11.00΄ η ώρα. Μάλιστα θυμάμαι,
μετά από πληροφορίες που είχε δώσει ο
Αρχηγός της ΚΥΠ τότε, ο στρατηγός Στα-
θόπουλος, έγινε μία σύσκεψη και αποφασί -
στηκε να μετακινηθούν ορισμένες μο νάδες
την άλλη μέρα στον Έβρο, μετά από όλες
αυτές τις πληροφορίες, για να υπάρχει πιο
αυξημένη ετοιμότητα στον Έβρο. Αποφα-
σίστηκε το βράδυ και δόθηκαν εντολές, και
την άλλη μέρα το πρωί ακυρώθηκαν όλες
οι μετακινήσεις. Αν δεν έχετε το στοιχείο,
θα πρέπει να υπάρχουν διαταγές. Δεν ξέρω
γιατί. Ένα άλλο θέμα είναι τι περιέπεσε στη
δική μου αντίληψη –επειδή πολλά κυκλο-
φορούν, λέγονται, γράφονται στις εφημε-
ρίδες– τι έχω ακούσει εγώ από πλευράς του
ναυάρχου Αραπάκη, εγώ προσωπικώς,
άλλο τι λέγεται. Βασικώς δύο πράγματα
είναι που τα αξιολόγησα μετά. Το ένα είναι
ότι –ήταν και άλλοι αξιωματικοί δεν θυμά-
μαι σε ποιο γραφείο– όταν ακούστηκε ότι
γύρισαν τα υποβρύχια πίσω, τον ερώτησα

εγώ ή κάποιος άλλος –δεν θυμάμαι– «Γιατί
κύριε ναύαρχε;» Γιατί ξέραμε πως τα υπο-
βρύχια έπλεαν προς την Κύπρο. Είπε μία δι-
καιολογία, η οποία μου φάνηκε πολύ
α στεία, ότι «Ναι, διέταξα να γυρίσουν πίσω,
διότι εξασθένησαν οι επικοινωνίες». Φαν-
τασθείτε τα γερμανικά και τα αγγλικά υπο-
βρύχια στο Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο με
τεχνο λογία 40 χρόνια πριν, που αλώνιζαν
τους ωκεανούς, και στα δικά μας σύγχρονα
υποβρύχια να εξασθενίσουν οι ε πικοινωνίες
μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Ένα άλλο που
έχω ακούσει από τον ίδιο το ναύαρχο, είναι
ότι ήταν σε μία δεξίωση σε κάποια πρεσβεία
–μιλάω πάντα για την εβδομάδα που μεσο-
λαβεί– και ότι τον πλησίασε ο Γερμανός
πρεσβευτής και του είπε ότι «Aν εμπλα-
κείτε με τους Τούρκους, έχουμε σοβαρές
πληροφορίες ότι θα επέμβουν οι Βούλγαροι
και θα σας κτυπήσουν στη Μακεδονία-
Θράκη». Αυτό –για να μην το ξεχάσω μετά–
αποδεικνύεται ότι είναι αστήρικτο –έχω ένα
απόκομμα από μία εφημερίδα– γιατί όταν
ο υπουργός των Εξωτερικών της Ελλάδας,
ο Μπίτσιος, επισκέφθηκε τη Βουλγαρία ως
υπουργός Εξωτε ρικών, είδα ότι ευχαρί-
στησε τους Βουλγάρους για τη στάση που
τήρησαν στο Κυπριακό. Δεν ξέρω ακριβώς
πού είναι η αλήθεια. Ο Μπίτσιος κατά την
επίσκεψη στη Σόφια είπε: «Η φιλική στάση
της χώρας σας, κατά τη διάρκεια της κυ-
πριακής κρίσεως, εξετιμήθη ιδιαιτέρως εν
Ελλά δι». Το λέει ο Έλληνας υπουργός Ε -
ξωτερικών. Αυτά λέω ότι λέει ο υπουργός
Εξωτερικών. Δεν κάνω κρίσεις. Πάντως
εκείνη τη στιγμή ελέχθη ότι ο Πρεσβευτής
της Δυτικής Γερμανίας είπε αυτό. Το
άκουσα εγώ από τον πτέραρχο Παπανικο-
λάου, στον προθάλαμο, έξω από το γραφείο
του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων, ήσαν αρ-
κετοί αξιωματικοί επιτελείς. Σχεδόν δα-
κρύων έλεγε ότι έχει πληροφορίες ότι
προσγειώνονται στα βουλγαρικά αεροδρό-
μια αεροσκάφη από χώρες του Συμφώνου
της Βαρσοβίας, και μάλιστα έλεγε ότι φο-
ρούν πολιτικά και ότι έρχονται ενισχύσεις
και, «Αν εμπλακούμε με την Τουρκία, δεν
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ξέρουμε τι θα γίνει στα Βαλκάνια, θα γίνει
γενική ανάφλεξη, κινδυνεύουμε από Βορ -
ρά». Από τον ίδιο τον Πτέραρχο είχα ακού-
σει, προ της ενεργείας των Τούρκων στην
Κύπρο, ότι είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε τα
«Φάντομς» και, εν πάση περιπτώσει, πολύ
ευνοϊκά, ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα
οι Τούρκοι.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Είπατε και στον
προθάλαμο υπήρχαν και άλλοι αξιωματι-
κοί. Ποιοι άλλοι το άκουσαν αυτό;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε Λιβανέ, μου επιτρέπετε να σας θυ-
μίσω ότι η Επιτροπή με την στάση της μου
απαγόρευσε να παρεμβαίνω και εγώ; Συνε-
πώς, να μην παρεμβαίνετε και εσείς.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν νομίζετε ότι μας
ενδιαφέρουν τα ονόματα; 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κύριε
Πρό εδρε, είστε ο μόνος που μπορείτε να
ρωτάτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Σύμφωνοι. Ευχαριστώ πολύ, αλλά, μιας και
η Επιτροπή είδα ότι έχει δυσκολία και σε
αυτό, παραιτούμαι αυτής της δυνατότητας.
Παρακαλώ, κύριε μάρτυς, συνεχίστε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ: Δεν έχετε το δικαί -
ωμα να παραιτηθείτε, κύριε Πρόεδρε. Κύ -
ριε μάρτυς, συνεχίστε και όταν έλθει η ώρα
μου θα ρωτήσω.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως θα
πρέπει να διακόψουμε, κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ναι, να τελειώσει, αν είναι δυνατόν, ο μάρ-
τυς. Πρόκειται να πείτε περισσότερα, κύριε
Παλαΐνη; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει να πει
πάρα πολλά, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Εγώ λέω για την αφήγησή του. Δεν λέω για
τις ερωτήσεις που θα του υποβληθούν. Έ -
χετε να πείτε πολλά, κύριε Παλαΐνη; 

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω ότι θα χρειαστεί ακόμη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Πόσο δηλαδή;
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,

παρακαλώ ο κύριος μάρτυς με άνεση να

ολοκληρώσει την αφήγησή του και όσο
πάει.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Να δια-
κόψουμε, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Κύριε Παυλίδη, δέχομαι από την πλευρά
του κυρίου Παναγιωτόπουλου, μηνύματα
ότι πρέπει να διακόψουμε. Κύριε μάρτυς, αν
μπορείτε να υπολογίσετε, πόση ώρα θέλετε
ακόμη για να τελειώσετε την αφήγησή σας;

ΜΑΡΤΥΣ: Αν δεν θα διακόπτομαι, νομίζω
ότι θα τελειώσω σε μιάμιση μέχρι δύο ώρες.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
να διακόψουμε στο σημείο αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Τότε κατ’ ανάγκη θα πρέπει να διακόψουμε.
Έτσι δεν είναι; Θα πρέπει να σας πω όμως
για πότε. Για την Τετάρτη. Αλλά τότε πρό-
κειται να κληθεί ο κύριος Πηλιχός. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
θα πρέπει ο μάρτυς να εξέλθει της αιθούσης
και μετά να αποφασίσουμε αν θα διακό-
ψουμε ή όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Αν
θέλετε, κύριε Παλαΐνη, σας παρακαλώ να
εξέλθετε της αιθούσης και να περιμένετε
την απόφαση που θα πάρει η Επιτροπή, αν
θα διακόψουμε ή αν θα συνεχίσουμε επί
ένα δίωρο ακόμη. Διότι και πάλι θα διακό-
ψουμε όταν θα έρθει η ώρα των ερωτήσεων
των βουλευτών. (Στο σημείο αυτό ο μάρτυς
κύριος Παλαΐνης εξέρχεται της αιθούσης)
Κύριοι συνάδελφοι, στις 19/11 που είναι η
πρώτη δικάσιμη, η πρώτη συνεδρίαση
έχουμε να εξετάσουμε τον κύριο Πηλιχό, ο
οποίος ασφαλώς θα είναι μάρτυς με κατά-
θεση μικρότερη ίσως του σημερινού μάρ-
τυρος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Τουλάχιστον της
αυτής εκτάσεως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Συ-
νεπώς, δεν μπορούμε να βάλουμε δύο μάρ-
τυρες. Επειδή πάλι θα χρειαστεί πάλι να
διακόψουμε για τον Πηλιχό, πλέον, δηλαδή
να τον ορκίσουμε να πει και αυτός μερικά
πράγματα και μετά να τον διακόψουμε
πάλι, θα βρεθούμε σε μπερδεψιά. Μήπως
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πρέπει να αποφασίσουμε ειδική συνε-
δρίαση;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Την Πέμπτη
ποιον έχουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Την
Πέμπτη έχουμε τον Ματάτση και τον Περ-
δίκη. Δηλαδή τον στρατιωτικό ακόλουθο
της πρεσβείας μας στο Λονδίνο και τον Μα-
τάτση, για τον οποίον μας είπαν ότι ήταν το
αφτί, το μάτι, τα πάντα του Μπονάνου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Για πότε
λέτε να βάλουμε την εμβόλιμη;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ναι, αυτό να το δούμε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
είπαμε πρώτα να συζητήσουμε αν πρέπει να
διακόψουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Ναι. Αυτό θα κάνουμε. Έχουν ζητήσει να
πουν τη γνώμη τους, εκτός από τον κύριο
Δασκαλάκη και οι κύριοι Περάκης, Λιβα-
νός, Βαρβιτσιώτης, Παπακωνσταντίνου,
Λιαροκάπης και Δαμιανίδης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Να το βάλουμε
σε ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Πα ρακαλείται ο κύριος Δασκαλάκης να πει
την γνώμη του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Εγώ δεν πρόκει-
ται να επιχειρηματολογήσω. Θέλω να επι-
σημάνω ότι δεν βρίσκω σωστό τον τρόπο
με τον οποίο αποφασίζουμε να διακόπτον-
ται οι καταθέσεις των μαρτύρων. Σηκώνε-
ται κάποιος επάνω και λέει: «Α, ακόμα
θέλουμε άλλες δύο ώρες» και διακόπτουμε
τη συνεδρίαση. Αυτό είναι λάθος να γίνεται.
Δεύτερον, εάν πράγματι πρέπει να διακό-
πτουμε στη 1.00΄, στις 2.00΄ ή στις 3.00΄,
δεν μπορεί να εξαρτάται από το μάκρος της
κατάθεσης του κάθε μάρτυρα, αλλά πρέπει
να είναι αποφασισμένο. Δηλαδή δεν θεωρώ
ότι μπορούμε να διακόπτουμε τουλάχιστον
πριν τις 4.00΄ αν θέλουμε να τελειώσουμε,
και όταν μάλιστα είναι μάρτυρες βασικοί
σαν τον Παλαΐνη. Μέχρι αύριο πάρα πολλά
μπορούν να συμβούν. Σήμερα μπορώ να πω
ότι έχει κάνει αποκαλύψεις. Είναι άλλο

θέμα αν είναι αληθές ή όχι, είναι θέμα εκτί-
μησης – μίλησε για το Γερμανό πρεσβευτή,
μίλησε για τον Άγγλο πρεσβευτή. Δεν ξέρω
τι άλλο θα πει και επομένως θεωρώ λάθος
τη διακοπή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν
η Επιτροπή αποφασίσει να διακόψει, ας
διακόψουμε, αλλά πρέπει τουλάχιστον να
μην ακολουθείται αυτή η λανθασμένη τα-
κτική των διακοπών. Δηλαδή σηκώνομαι
και λέω «Η ώρα είναι 2.30΄, να διακόψου -
με» και διακόπτουμε. Κάπου με αυτόν τον
τρόπο γελοιοποιούμεθα στο τέλος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Περάκης έχει τον λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ: Μέχρι ενός σημείου
με κάλυψε ο κύριος συνάδελφος, θέλω
κοφτά να πω τα εξής: Ο μάρτυρας αυτός, εκ
διαμέτρου αντίθετος με τον προηγούμενο
και με όλους τους άλλους, φαίνεται ότι είναι
αποφασισμένος να μιλήσει. Τώρα, αν θα πει
αλήθεια ή ψέματα, είναι άλλο θέμα. Φαίνε-
ται αποφασισμένος να μιλήσει. Έχει αυτή
την απόφαση. Φεύγοντας είπε στην γυναίκα
του, στα παιδιά του, ότι θα έρθει να μιλήσει.
Δεν έχουμε δικαίωμα, κατά τη γνώμη μου,
να φύγουμε αν δεν ολοκληρώσει. Θα τελει-
ώσει στις 4.00΄; Στις 4.00΄. Θα τελειώσει
στις 5.00΄; Στις 5.00΄. Λυπάμαι για όλους μας
και ιδιαίτερα για ανθρώπους, οι οποίοι δεν
είναι βουλευτές και κάνουν υπηρεσία εδώ
μέσα, αλλά πρέπει να τελειώσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Βαρβιτσιώτης έχει το λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
τα επιχειρήματα που ανέπτυξαν οι συνά-
δελφοι, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι
ισχυρά. Διότι αν έχει αποφασίσει να τα πει,
θα τα πει και σήμερα και αύριο. Ένα το κρα-
τούμενο. Δεύτερον, θέλει δύο ώρες για τη
δική του διήγηση. Άρα ούτως ή άλλως θα
διακόψουμε για τις ερωτήσεις. Θα είναι πιο
σωστό να αποφασίσουμε μία συνεδρίαση,
έστω εμβόλιμη, εγώ το δέχομαι να αφιερω-
θεί στον μάρτυρα αυτόν, στη διήγηση και
στις ερωτήσεις. Ούτως ή άλλως θα διακό-
ψουμε. Δεν θα τελειώσουμε με τον μάρ-
τυρα σήμερα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Δέ-
χεσθε να ορίσουμε αύριο μία συνεδρίαση;

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κύριε
Πρό εδρε, δεν μίλησα εγώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Παρακαλώ, κύριε Παπακωνσταντίνου να
λάβετε το λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
αποκλείεται για αύριο, διότι αύριο το πρωί
έχουμε Βουλή. Κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω
ότι τα επιχειρήματα αυτά έχουν κάποια ου-
σιαστική σημασία. Οποτεδήποτε εμείς
μπορούμε και έχουμε άνεση να παρακο-
λουθήσουμε. Δεν δουλεύουμε από τις
07.00΄ η ώρα το πρωί σήμερα για να αρχί-
σουμε ξανά στις 6.30΄μ.μ. Βουλή. Και να εί-
μαστε καθηλωμένοι εδώ χωρίς να είμαστε
άνετα, μπορούμε να καταλάβουμε τι λέγει
κάποιος πραγματικά ουσιώδης μάρτυρας;
Δεν μας βλάπτει η διακοπή ότι θα αλλάξει
η κατάθεσή του, ότι κάποιος θα τον πιάσει
έξω και θα του πει «Μην τα λες αυτά». Δεν
είναι δυνατόν να τα λέμε αυτά εδώ μέσα.
Να διακόψουμε για να έχουμε την άνεση να
παρακολουθήσουμε τους μάρτυρες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Λιβανός παρακαλείται να ομιλήσει. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Για αυτό το οποίο
θέτει νομίζω ο κύριος Βαρβιτσιώτης, να απο-
φασίσει η πλειοψηφία. Διότι ό,τι και να πούμε
επιχειρηματολογούντες, η πλειοψηφία μάλ-
λον βλέπω ότι είναι έτοιμη να διακόψει και
σωστά, διότι έχουμε κουραστεί. Είναι τόσο
αξιόλογη η μαρτυρία αυτού του ανθρώπου,
ώστε πρέπει να τον ακούσουμε με προσοχή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Χωρίς τον
έλεγχο της ώρας.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ναι. Επομένως εγώ
τάσσομαι υπέρ της πλειοψηφίας. Και μάλ-
λον τάσσομαι υπέρ της εμβολίμου συνε-
δριάσεως, η οποία δεν μπορεί να γίνει
ασφαλώς αύριο Παρασκευή, αλλά θα μπο-
ρούσαμε να την κάνουμε την Τρίτη, αλλά
ας μην αντιδικήσουμε γύρω από αυτό. Ένα
άλλο θέμα που θα ήθελα να επισημάνω,
κύριε Πρόεδρε, είναι την άρνησή σας να
ερωτήσετε. Δεν μπορείτε να θυμώνετε από

την έδρα, διότι δεν έχετε δικαίωμα να αρ-
νείσθε εσείς να ερωτάτε ή όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Στο τέλος βγαίνω εγώ ζημιωμένος. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Βεβαίως. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Α -

πό τη μια μεριά μου στερείτε το δικαίωμα,
που μου δίδει ο νόμος…

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Βεβαίως. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Και

αφού μου το στερείτε;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μα, δεν μπορείτε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Μα

τι θέλετε να κάνω, να τσακωθώ με τα μέλη
της Επιτροπής;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν μπορείτε. Επο-
μένως θα σας παρακαλούσα, όταν έχουμε
τέτοιου είδους λεπτομέρειες, δεν είναι θέμα
ερωτήσεως ενός εκάστου από εμάς, το
πόσοι ήσαν μάρτυρες, να το καταγράψουν
τα Πρακτικά για να τους καλέσουμε να
τους ρωτήσουμε. Και το άλλο θέμα το
οποίο θεωρώ σοβαρότερο είναι –πράγματι
το επεσήμανε ο κύριος Δασκαλάκης– ότι
δεν είναι σωστή η εμφάνισή μας ενώπιον
αυτού του Παλαΐνη, ο οποίος είναι συγκρα-
τημένος, ξέρει τι του γίνεται, θα μας σχο-
λιάσει. Και αυτή η αντιδικία μεταξύ μας
νομίζω ότι βλάπτει την Επιτροπή. Δεν είναι
σωστό να αντιδικούμε. Άλλο να σηκωθεί
κανείς να πει «Να βγει έξω αυτός» και να
τσακωθούμε, ναι. Μπροστά του όμως δεν
νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Αυτά, κύριε
Πρόεδρε, και παρακαλώ να διακόψουμε.
Εγώ τουλάχιστον ψηφίζω υπέρ της διακο-
πής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Κάππος παρακαλείται να λάβει το
λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
είμαι υπέρ της διακοπής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Παυλίδης έχει το λόγο.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
θα έλεγα και εγώ μετά τις 25 του μηνός να
μπει η εμβόλιμος συνεδρίαση δεδομένης
της σημασίας του μάρτυρος, ώστε μετά την
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ολοκλήρωση της εξετάσεως του μάρτυρος
να είμαστε για να υποβάλουμε ερωτήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Ο
κύριος Γιατράκος έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ: Εγώ θα έμενα
εδώ μέχρι τις 4.00΄, 5.00΄ η ώρα επειδή θα
φύγουμε. Θα συνταχθώ όμως με την ά -
ποψη της πλειοψηφίας και υποβάλλω την
παράκληση η εμβόλιμος συνεδρίαση να
γίνει μετά τις 26 του μηνός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Οι
φόβοι τους οποίους εξέφρασε ο κύριος Δα-
σκαλάκης, δεν είναι αβάσιμοι. Δεν μπο-
ρούμε λοιπόν να πάμε μετά τις 25, που λέτε
σήμερα. Εγώ θα έλεγα να διακόψουμε για
την Τετάρτη και αφού διακόψουμε για την
Τετάρτη, να εξετάσουμε τον μάρτυρα, να
ορκίσουμε τον κύριο Πηλιχό και να πάει
εκείνος μετά τις 25 του μηνός.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Με συγχωρείτε,
κύριοι συνάδελφοι, μας αφαιρείτε το δι-
καίωμα να μετάσχουμε σε ορισμένες συνε-
δριάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Μα
δεν είναι εμβόλιμος συνεδρίαση, είναι η
επόμενη συνεδρίαση. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: Δηλαδή απερρίφθη
η πρόταση περί εμβόλιμου συνεδριάσεως;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Όχι, δεν απερρίφθη. Είπα την εμβόλιμη να
την βάλουμε στον Πηλιχό. Δηλαδή στις 19
του μηνός να ορισθεί ο Παλαΐνης και να βά-
λουμε εμβόλιμη για τον Πηλιχό, αφού προ-
ηγουμένως τον ορκίσουμε και αρχίσουμε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πάντως οι από
δω και πέρα μάρτυρες θα είναι αρκετά ου-
σιώδεις. 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Να τελει-
ώνουμε, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Κύ -
ριε Παυλίδη, πότε θα επιστρέψετε;

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Στις 25 του μη νός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Δεν μπορούμε, γιατί πρέπει να πάμε στις 19.
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, μην φεύ-
γετε. Να έρθει ο μάρτυς μέσα στην αί-
θουσα. Παρακαλώ καθήστε να έρθει ο
μάρτυς για να του ανακοινώσουμε τη δια-
κοπή της εξετάσεώς του. Παρακαλείται ο
κύριος Γραμματεύς να συνοδεύσει εκ νέου
στην αίθουσα τον μάρτυρα κύριο Παλαΐνη.
(Στο σημείο αυτό επανέρχεται στην αί-
θουσα ο κύριος μάρτυς). Κύριε μάρτυς, η
Επιτροπή αποφάσισε, και γιατί θεωρεί ου-
σιώδη την κατάθεσή σας και διότι έχει κου-
ραστεί και γιατί μετά αμέσως θα αρχίσει η
Βουλή και δεν είναι δυνατό να γίνονται όλα
μαζί τα πράγματα, να διακόψουμε την εξέ-
τασή σας για την 19η του μηνός, δηλαδή την
προσεχή Τετάρτη. Θα είστε εδώ;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):

Παρακαλείστε, λοιπόν, να έρθετε στις 19
του μηνός, ώρα 10.30΄, στο γραφείο του κυ-
ρίου… 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Στις 10.00΄,
κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μπορείτε, κύριε μάρτυς, στις 10.00΄;

ΜΑΡΤΥΣ: Μπορώ, κύριε Πρόεδρε. Όμως
έχετε καλέσει άλλον για τις 19.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης): Το
ξέρω. Έχουμε καλέσει τον κύριο Πηλιχό, ο
οποίος θα έρθει, θα ορκισθεί, θα αρχίσει
την κατάθεσή του και, αν δεν προφθά-
σουμε να εξετάσουμε και τους δύο, που δεν
θα προφθάσουμε, θα κάνουμε ειδική συνε-
δρίαση για να εξετασθεί ο κύριος Πηλιχός. 

ΜΑΡΤΥΣ: Εγώ, πάντως, κύριε Πρόεδρε, θα
είμαι εδώ στις 19 του μηνός και ώρα 10 η
πρωινή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρίστος Μπασαγιάννης):
Μάλιστα.

Στη συνέχεια λύθηκε η συνεδρίαση, ώρα
14.55΄

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(υπογραφή)                                                                                                                       (υπογραφή)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ                                                                                   Κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
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ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
(υπογραφή)

Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ
(υπογραφή)

Δ. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
(υπογραφή)

Χ. ΠΑΛΑΪΝΗΣ

Την 14/11/1986 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., στη Γραμματεία της Εξεταστικής
Επιτροπής «Για το Φάκελο της Κύπρου» (Α΄ όροφος, Γραφείο 143 του Μεγάρου της Βου-
λής) συνήλθε το Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής, αποτελούμενο από τους βου-
λευτές, Χρίστο Μπασαγιάννη, Πρόεδρο, Παυσανία Ζακολίκο, Αντιπρόεδρο, Κων/νο
Τσιγαρίδα, Γραμματέα, και ενώπιόν τους σε εκτέλεση της από 13/11/1986 αποφάσεως
της Εξεταστικής Επιτροπής, ο μάρτυρας Δημ. Ζιωτόπουλος ανέγνωσε, θεώρησε, βεβαί-
ωσε και υπέγραψε τις καταθέσεις του, που έδωσε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής
στις 6 Νοεμβρίου και 13 Νοεμβρίου 1986.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                
(υπογραφή)                                                                                                                    (υπογραφή)
ΧΡΙΣΤΟΣ  ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ      ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ               ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

                                                                                                                                                                
                                                                    Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ 

(υπογραφή)
Δ. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Την 27 Νοεμβρίου 1986 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στη Γραμματεία της Εξε-
ταστικής Επιτροπής «Για το Φάκελο της Κύπρου» (Α΄ όροφος, Γραφείο 143 του Μεγάρου
της Βουλής) συνήλθε το Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής, αποτελούμενο από τους
βουλευτές, Χρίστο Μπασαγιάννη, Πρόεδρο, Παυσανία Ζακολίκο, Αντιπρόεδρο, Κων/νο
Τσιγαρίδα, Γραμματέα, και ενώπιόν τους σε εκτέλεση της από 13/11/1986 αποφάσεως
της Εξεταστικής Επιτροπής, ο μάρτυρας Σπ. Πολίτης ανέγνωσε, θεώρησε, βεβαίωσε και
υπέγραψε τις καταθέσεις του, που έδωσε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής στις 12
Νοεμβρίου και 13 Νοεμβρίου 1986.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                
(υπογραφή)                                                                                                                    (υπογραφή)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ       ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ               ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

                                                                                                                                                                
                                                                    Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ 

(υπογραφή
ΣΠ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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[ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ]



ΑΑ: Αρχηγείο Αεροπορίας ή Αρχηγός Αε
ροπορίας
Α/Α: Αντιαεροπορικό πυροβόλο
ΑΒΑΚ: Αποβατική άκατος (μικρό πλοιάριο)
Α/ΓΕΕΦ: Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ε 
θνικής Φρουράς
Α/Δ: Αεροδρόμιο
ΑΕΔ: Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων ή Αρ
χηγός Ενόπλων Δυνάμεων
ΑΚΕΔ: Ακόλουθος Ενόπλων Δυνάμεων
ΑΝ: Αρχηγείο Ναυτικού ή Αρχηγός Ναυτι
κού
ΑΣ: Αρχηγείο Στρατού ή Αρχηγός Στρατού
ΑΣΔΑΚ: Ανωτέρα Στρατιωτική Διοίκησις
Αμύνης Κύπρου (Ε.Ε./Ε.Κ. δυνάμεις. Διοικη
τής το 1964 ο Γρίβας)
ΑΣΔΕΝ: Ανώτερη Στρατιωτική Διοίκηση
Εσωτερικών και Νήσων
ΑΣΕΑ: Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας 
Α/Υ: Ανθυποβρυχιακό
Α/Φ: Αεροσκάφος
ΓΕΕΘΑ: Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας 
ΓΕΕΦ: Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς
ΓΕΝ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
ΓΕΣ: Γενικό Επιτελείο Στρατού
ΔΑΚ: Διευθυντής Α΄ Κλάδου
ΔΕΑ: Δόκιμος ΄Εφεδρος Αξιωματικός 
ΔΙΚ: Διεύθυνση Κυπριακού 
ΕΑΝ: Επιλαρχία Αναγνωρίσεων
ΕΓ: Επιτελικό Γραφείο
Ε/Κ: Ελληνοκύπριοι
ΕΛΔΥΚ: Ελληνική Δύναμη Κύπρου
ΕΛΔΥΚ/Μ: Η Μεραρχία (η μεραρχία που
στάλθηκε το 1965 και αποσύρθηκε το 1967)
ΕΜΑ: Επιλαρχία Μονάδας Αρμάτων
ΕΣΑ: Ελληνική Στρατιωτική Αστυνομία

ΕΣΣΟ: Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων
Οπλιτών
ΙΜΑ: Ίλη Μέσων Αρμάτων
ΕΜΑ: Επιλαρχία Μέσων Αρμάτων (= 3ΙΜΑ)
ΚτΒ: Κανονισμός της Βουλής
ΚΥΠ: Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών
ΚΨΜ: Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδας
ΛΟΚ: Λόχος Ορεινών Καταδρομών
ΜΕΟ: Μικτή Επιτελική Ομάς
ΝΟΡΑΤΛΑΣ: Μεταγωγικό Αεροσκάφος 
ΟΔΕΠΙΧ: Οδηγίες Επιχειρήσεων
ΠΑΠ: Προκεχωρημένος Αξιωματικός Παρα
τηρητής
ΠΠΠ: Πυροβολαρχία Πεδινού Πυροβολικού
ΣΔΑ: Στρατιωτική Διοίκηση Αθηνών
ΣΔΑΜ: Στρατηγείον Διοικήσεως Ανατολικής
Μεσογείου
ΣΔ: Σταθμός Διοικήσεως
Σχέδιο «Κ»: Πρόβλεπε τις πολεμικές επι
χειρήσεις στην Κύπρο
ΣΕΜ: Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών
ΣΥΠ: Σώμα Υλικού Πολέμου
Τ/Α: Τορπιλάκατος
Τ/Κ: Τουρκοκύπριοι
ΤΟΥΡΔΥΚ: Τουρκική Δύναμη Κύπρου
ΤΠ: Τάγμα Πεζικού
ΠΟΤ: Πρόσθιον όριον τοποθεσίας 
ΠΑΟ: Πυροβόλα άνευ οπισθοδρομησεως
Υ/Β= Υποβρύχιο
F84F= Δ/Β  Αεροσκάφη Διώξεως Βομβαρ
δισμού
F5= Αεροσκάφη Αναχαιτίσεως, Αναγνωρί
σεως
F4= Phantom  Αεροσκάφη πολλαπλού
ρόλου 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ



[ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ]



Ο ΕΝΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΖΑΖΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ & 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΣΕ 600 ΑΝΤΙΤΥΠΑ & 

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΕ 700 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΣΑΜΟΥΑ 100 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2022



[ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ]
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