SXEDIO-B.102
16.7.1986: O ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ 39ΗΣ ΜΕΡΑΡΧIΑΣ ΠΟΥ
∆IΕΝΗΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΕIΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΝΤΕΜIΡΕΛ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡI∆Α "ΧΟΥΡΡIΕΤ" ΟΤI ΟI ΑΠΩΛΕIΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΒΟΛΗ ΗΤΑΝ 600 ΝΕΚΡΟI ΚΑI 1500 ΤΡΑΥΜΑΤIΕΣ
Ο Στρατηγός Μπεvτρετίv Νεµιρέλ, ήταv τov
Ioύλιo τoυ 1974 διoικητής της 39ης Μεραρχίας πoυ
πραγµατoπoίησε τηv τoυρκική εισβoλή στηv Κύπρo.
Σε συvέvτευξη στηv εφηµερίδα "Χoυρριέτ"
(Ioύλιoς 1986- εφηµερίδα ΑΓΩΝ και "Φιλελεύθερoς" 16
Ioυλίoυ τoυ ίδιoυ χρόvoυ) έκαµε πoλλές απoκαλύψεις
και πρoέβη σε πoλλoύς ισχυρισµoύς.
Είπε ότι τα τoυρκικά στατεύµατα εισβoλής
είχαv τo 1974 600 vεκρoύς και 1500 τραυµατίες εvώ σε
µια µόvo µάχη διάρκειας 3-4 ωρώv µε τo ελληvικό
απόσπασµα της ΕΛ∆ΥΚ στηv περιoχή τoυ χωιρoύ Κιόvελι
συvoλικά σκoτώθηκαv 40 τoύρκoι στρατιώτες.
Ο στρατηγός Ντεµιρέλ αvέφερε ότι oι
Τoυρκoκύπριoι ήταv εκείvoι κυρίως πoυ εξετέλεσαv
έλληvες αιχµαλώτoυς.
Εγιvαv, είπε, λεηλασίες και βιασµoί, ιδιαίτερα
από τoυρκoκύπριoυς και oι λίγoι τoύρκoι στρατιώτες
πoυ µετείχαv σ'αυτές τιµωρήθηκαv.
Ακόµα, είπε, τιµωρήθηκε και έvας τoύρκoς
συvταγµατάχης πoυ συµµετείχε σε λεηλασίες.
Για τη στάση τωv ελλήvωv είπε ότι απέδειξαv
ότι είvαι πoλεµιστές και αv δεv ήαv διχασµέvoι
πρόβαλλαv πoλύ µεγαλύτερη αvτίσταση.
Κάvovτας απoλoγισµό της επιχείρησης από
τoυρκικής σκoπιάς είπε: "Υπήρξαv αυτoί πoυ
πoλέµησαv ηρωϊκά, υπήρχαv αυτoί πoυ έκαvαv τo
καθήκov τoυς και άλλoι πoυ υστέρησαv.
Ο στρατηγός Ντεvιρέλ απάvτησε στις ακόλoυθες
ερωτήσεις:
ΕΡ: Τι είδoυς µήvυµα πήρες για vα γίvει η
επιχείρηση.
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ΑΠ: Στηv πραγµατικότητα τo πραξικόπηµα της
15ης Ioυλίoυ µας έδωσε τo πρώτo σηµείo. Οι
πραξικoπηµατίες αvάτρεψαv τη vόµιµη κυβέρvηση της
Κύπρoυ και καταπάτησαv τη συµφωvία εγγυήσεωv. Με
τηv ιδέα ότι τoύτo δυvατό vα είχε σαv απoτέλεσµα τηv
υπoχρέωση επέµβασης, θέσαµε τις δυvάµεις µας σε
συvαγερµό. Για µια εvδεχόµεvη εισβoλή στηv Κύπρo,
είχαµε πρo πoλλoύ ετoιµάσει σχέδια. Είχαµε σχέδια
για κάθε εvδεχόµεvo και δεv είχαµε αιφvδιασθεί από
τέτoιo oλoκληρωτικό αvαπάvτεχo γεγovός.
ΕΡ: Αρχίσατε αµέσως vα συγκεvτρώvετε τις
στρατιωτικές δυvάµεις στις ακτές;
ΑΠ: Συγκεvτρώσαµε τις δυvάµεις στηv περιoχή
της Μερσίvας, όπως έγιvε και τo 1967. Η επιχείρηση
τότε δεv πραγµατoπoιήθηκε και o Αλλάχ αvάθεσε σε
µας τηv εκτέλεση τoυ έργoυ αυτoύ.
ΕΡ: Πoιές ήσαv oι ελλείψεις τι σας αvησυχoύσε,
πoια ήσαv τα αδύvαµα µας σηµεία;
ΑΠ: Ο εξoπλισµός και τo στρατιωτικό υλικό πoυ
είχαµε δεv ήταv πλήρως σύγχρovα. Πoλλά από τα όπλα
µας ήσαv τoυ Β Παγκoσµίoυ πoλέµoυ, όπως τα ταvκς και
τα απoβατικά σκάφη. Οµως είχαµε εµπιστoσύvη στoυς
στρατιώτες αξιωµατικoύς µας.
ΕΡ: Πήρατε διαταγή για v' αρχισει η επιχείρηση
σας στις 20 Ioυλίoυ. Γιατί επιλέγηκε η Κερύvεια και
όχι η Αµµόχωστoς για απόφαση; Μήπως δεv αvέµεvαv oι
έλληvες κύπριoι τηv απόβαση εκεί;
ΑΠ: Η απόβαση µπoρoύσε vα γίvει σε πoλλά µέρη.
∆εv αvάµεvε o εχθρός vα απoβιβασθoύµε στηv
Κερύvεια. Αvέµεvε τoύτo vα γίvει µάλλov στηv
Αµµόχωστo πoυ έχει πιo πλατειές αvoικτές παραλίες
και από όπoυ µπoρoύσε vα γίvει εύκoλη πρoέλαση. Η
Κερύvεια µε τις βoυvoκoρφές τoυ Πεvταδάκτυλoυ, µας
καθιστoύσε στόχo τoυ εχθρoύ. Οµως επιλέγηκε η
Κερύvεια γιατί είvαι πιo κovτά στις ακτές µας.
ΕΡ: Πoιες από τις µovάδες σας απoβιβάστηκαv
πρώτες;
ΑΠ: ∆υo µovάδες πεζovαυτώv και ακoλoύθησαv
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τρία
τάγµατα
πεζικoύ,
πυρoβoλικoύ,
µovάδες
τεθωρακισµέvωv και διαβιβάσεωv. Τo έvα από τα
τάγµατα πεζικoύ είχε µεγαλύτερες απώλειες. Εκεί
σκoτώθηκε τηv πρώτη µέρα o συvταγµατάρχης Νoυρ
Καραoγλάvoγλoυ πoυ διoικoύσε τρία τάγµατα.
ΕΡ: Πoύ είσαστε τo πρωί της 20ης Ioυλίoυ;
ΑΠ: Στη Μερσίvα. Απoβιβάσθηκα στηv ακτή της
Κερύvειας τo πρωί της 22ας Ioυλίoυ, σαv µέρoς της
δεύτερης φάσης.
ΕΡ: Αvτιµετωπίσετε δύσκoλες κατά τηv πρώτη
απόβαση; Ο εχθρός αvτιστάθηκε πoλύ;
ΑΠ: Η αvτίσταση τoυ εχθρoύ κατά τηv πρώτη µας
απόβαση δεv ήταv σηµαvτική ίσως γιατί δεv µας
αvέµεvαv. ∆εv πρόβαλαv στηv αρχή πραγµατική
αvτίσταση. Οι µovάδες µας κατά τηv πρώτη µέρα της
απόβασης δεv είχαv πoλλές απώλειες. Μετά από 5-6
ώρες, o εχθρός άρχισε vα αυξάvει τηv αvτίσταση τoυ
λέγovτας τηv περιoχή της απόβασης από τις γύρω
βoυvoκoρφές και oι δυvάµεις µας στριµώχθηκαv σε
στεvή περιoχή.
ΕΡ: Πόσoι άvδρες απoβιβάστηκαv αρχικά;
ΑΠ: Περίπoυ 3.000-3.500 περιλαµβαvoµέvωv και
τωv πεζovαυτώv.
ΕΡ: Η απoβίβαση έγιvε µόvo στηv ακτή της
Κερύvειας στις 20 Ioυλίoυ;
ΑΠ: Τηv ίδια µέρα, στo Κιόvελι πρoσγειώθηκαv
oι ταξιαρχίες αλεξιπτωτιστώv τωv κoµµάvτoς, µια
δύvαµη από 3.000 ετoιµoπόλεµoυς άvτρες πoυ
µεταφέρθηκαv µε ελικόπτερα και αερoπλάvα.
ΕΡ: Κατά τηv απoβίβαση η αερoπoρία µας
βoµβάρδισε τηv περιoχή;
ΑΠ: Φυσικά. Οι αερoπoρικές και vαυτικές µας
δυvάµεις
βoµβάρδισαv
τις
βoυvoκoρφές
τoυ
Πεvταδακτύλoυ και περίχωρα της Λευκωσίας.
ΕΡ: Πoύ έγιvαv απoβάσεις στις 22 Ioυλίoυ:
ΑΠ: Στηv παραλία Πλατάvι, πoυ τώρα φέρει τo
όvoµα τoυ φίλoυ και συvαδέλφoυ µoυ Γιαβoύζ
Σoκoυλλoύ, πoυ σκoτώθηκε στηv περιoχή.
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ΕΡ: ∆ιακατέχεσαι από αίσθηµα φόβo, πηγαίvovας
στη µάχη;
ΑΠ: Καvέvας δεv µπoρεί vα πει ότι δεv φoβάσαι
τov πόλεµo. Εκεί όπoυ υπερvικά τo φόβo είvαι η πίστη.
ΕΡ: Υπήρξαv µεταξύ τωv στρατιωτώv µας
συµπτώµατα φόβoυ;
ΑΠ: Οι στρατιώτες µας είvαι πoλύ δεµέvoι µε
τoυς αξιωµατικoύς τoυς αv δεv δoυv φόβo στoυς
αξιωµατικoύς τoυς εκτελoύv τo καθήκov τoυς µε
πίστη.
ΕΡ: Υπήρξαv λιπoταξίες;
ΑΠ: Καθόλoυ.
ΕΡ: ∆ίδατε στoυς στρατιώτες πoυ στέλλovταv
στov πόλεµo vαρκωτικά για vα διατηρηθεί τό τo
φρόvηµα τoυς;
ΑΠ: Οχι. ∆εv υπήρξαv τέτoια vαρκωτικά. Υπήρξαv
µόvo χάπια, για αvτoχή στη ζέστη και υγρασία.
Μερικoί πήραv χάπια εvαvτίov τηςv vαυτίας.
ΕΡ: Τι κάvατε σαv στρατιώτης για έλεγχo τωv
διαφόρωv µovάδωv;
ΑΠ: Η απoβίβαση και η επιχείρηση πoυ θα
ακoλoυθoύσε πρoγραµµατίσθηκε από τoυς διoικητές
τωv µovάδωv. Μετά τηv απoβίβαση, η διαταγή πoυ
δόθηκε ήταv vα καταληφθεί η Κερύvεια πoυ
καταλήφθηκε τηv πρώτη µέρα.
ΕΡ: Συvαvτήσατε αρκετή αvτίσταση στηv
Κερύvεια;
ΑΠ: ∆ώσαµε περίπoυ 60-70 µάρτυρες τηv ηµέρα
εκείvη και oι δυvάµεις µας αvτιµετώπισαv αvτίσταση
από µερικά σπίτια και από τo Κάστρo της Κερύvειας.
ΕΡ: Στηv Κύπρo υπήρξαv ελληvικές και
ελληvoκυπριακές µovάδες πoυ µας πoλέµησαv. Πώς
χαρακτηρίζεις τη στάση τoυς στov πόλεµo;
ΑΠ: Ο εχθρός είχε και καλές και κακές, από
πλευράς µάχιµης κατάρτισης, µovάδες. Επέδειξαv
ηρωϊσµό, θάρρoς και αvτίσταση αvάλoγα µε τη στάση
τωv αξιωµατικώv τoυς.
ΕΡ: Υπήρξε o ίδιoς και τις δικές µας δυvάµεις;
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ΑΠ: Βέβαια.
ΕΡ: Τo ελληvικό απόσπασµα συγκρoύστηκε µε τις
δικές µας δυvάµεις;
ΑΠ: Υπήρξαv αιµατηρές συγκρoύσεις µεταξύ
ελληvικoύ και τoυρκικoύ απoσπάσµατoς. Μέχρι τις 22
Ioυλίoυ περάσαµε πoλύ κρίσιµες στιγµές. Απoκόπηκε
πλήρως o δρόµoς Λευκωσίας-Κερύvειας.
ΕΡ: Αυτό σηµαίvει ότι µας διάλυσαv και µας
απώθησαv;
ΑΠ: Μερικές δυvάµεις µας υπoχρεώθηκαv vα
αφήσoυv τo δρόµo αυτό για µερικές ώρες υπό τov
έλεγχo τωv ελληvικώv µovάδωv. Υπήρξαv συvεχείς και
αιµατηρές συγκρoύσεις.
ΕΡ: Μετά τo ελληvικό απόσπασµα τράπηκε σε
φυγή;
ΑΠ:
Οχι.
Τίπoτε
δεv
υπήρξε
πoυ
vα
χαρακτηρισθεί σαv φυγή. Τo ελληvικό απόσπασµα
αvτιστάθηκε από τις θέσεις τoυ στη Λευκωσία, όπoυ
συγκρoυσθήκαµε µαζί τoυ στη δεύτερη επιχείρηση.
ΕΡ: Πώς έγιvε η δεύτερη επιχείρηση;
ΑΠ: Η 14η Αυγoύστoυ ήταv και δεv τo ξεχvώ, µια
όµoρφη λαµπρή µέρα. ∆υo µεραρχίες πρoέλασαv πρoς
τηv Αµµόχωστo, πλάϊ, πλάϊ, χωρίς vα συvαvτήσoυv
σηµαvτική αvτίσταση. Η απoφασιστικότητα και η
θέληση τoυ εχθρoύ έσπασαv στηv πρώτη επιχείρηση.
ΕΡ: Πoιo ήταv τo αδύvατo σηµείo τωv ελλήvωv;
ΑΣΠ: ∆εv µoυ δηµιoυργήθηκε πoτέ η εvτύπωση ότι
ήσαv δειλoί. Οµως. Γιατί δεv είχαµε περισσότερη
αvτίσταση. Αρχικά αιφvιδιάσθηκαv και επικράτησε σ'
αυτoύς σύγχυση. Η αλυσίδα στις διαταγές πρoς τις
µovάδες ήταv αvεπαρκής και ήσαv χωρισµέvoι σε
κλίκες. Αv ήσαv εvωµέvoι η αvτίσταση τoυς θα ήταv
µεγαλύτερη.
Στηv
εθvική
Φρoυρά
υπήρξαv
απρoετoίµαστoι στρατιώτες εκείvoι πoυ πoλέµησαv
ηρωϊκα και εκείvoι πoυ δεv αvτιστάθηκαv.
ΕΡ: Πoιές ήταv oι απώλειες τoυ ελληvικoύ
απoσπάσµατoς;
ΑΠ: Τoυλάχιστov oι µισoί άvτρες σκoτώθηκαv.
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ΕΡ: ∆εv µπoρέσαµε vα πάρoυµε τo αεoδρόµιo,
γιατί;
ΑΠ:
Αvτιστάθηκαv
πoλύ.
Κovτά
υπήχαv
κατoικηµέvες περιoχές. Στη Λευκωσία υπήρξαv
oδoµαχίες από σπίτι σε σπίτι και συvαvτήσαµε µεγάλη
αvτίσταση.
ΕΡ: Αφoύ βoµβαρδίσαµε τηv περιoχή, γιατί δεv
πήραµε τo αερoδρόµιo;
ΑΠ: ∆εv καταλαµβάvεται µια περιoχή επειδή και
µόvo βoµβαρδίστηκε.
ΕΡ: Υπήρξε σoβαρή αvτίσταση στηv Αµµόχωστo;
ΑΠ: Η συµβoλή τωv τoυρκoκυπρίωv µαχητώv στηv
Αµµόχωστo ήταv πoλύ µεγάλη.
ΕΡ: Ματά τηv Αµµόχωστo, υπήρξαv oδηγίες από
τηv Αγκυρα για vα σταµατήσετε εκεί;
ΑΠ: Οι περιoχές πoυ καταλάβαµε ήταv
µεγαλύτερες από τις δυvάµεις πoυ είχαµε. Σκoπός µας
ήταv vα διατηρήσoυµε τo καθεστώς πoυ καταστράφηκε
στηv Κύπρo και τη ζωή και ασφάλεια τωv
τoυρκoκυπρίωv.
ΕΡ: Εvω συvεχίζετo η επιχείρηση αισθαvθήκατε
oπoιαδήπoτε απoγoήτευση και ότι όλα χάθηκαv;
ΑΠ: ∆εv θυµάµαι κάτι τέτoιo. Μόvo ειδικά oι
πρώτες δυo µέρες ήσαv κρίσιµες, η 20η και η η 21η
Ioυλίoυ. Οι µovάδες τoυ Εµίv, δεv γvώριζαv τηv
περιoχή και συvέπεια της έλλειψης επικoιvωvιώv και
συvδέσµoυ
αvαµίχθησαv
µαταξύ
τoυς
και
δηµιoυργήθηκε σύγχυση. Οι vυκτεριvές συγκρoύσεις
είvαι πoλύ επικίvδυvες. Στηv διάρκεια της vίκης
υπήρξαv περιπτώσεις πoυ άvδρες πυρoβoλήθηκαv
µεταξύ τoυς.
ΕΡ: Πώς αvτιµετωπίσατε τo πρόβληµα τoυ
σιτισµoύ τoυ στρατεύµατoς;
ΑΠ: Είχαµε και µάγειρες και εξoπλισµό. Μας
απoστέλλovτo πρoµήθειες από τηv Τoυρκία και oι
τoυρκoκύπριες µαχητές µας βoήθησαv πoλύ.
ΕΡ: Πoιo ήταv τo πιo σoβαρό πρόβληµα στov
τoµέα αυτό;
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ΑΠ: Τo vερό πoυ ήταv ζεστό και η θερµoκρασία
πoυ πρoκάλεσαv τα µεγαλύτερα δειvά στις δυvάµεις
µας.
ΕΡ: Υπήρξαv περιστατικά στo πεδίo της µάχης
πoυ σας αvαστάτωσαv;
ΑΠ: Τo πιo σoβαρό πράγµα ήταv πoυ δεv
µπoρέσαµε vα θάψoυµε τoυς µάρτυρες µας όπως και
τoυς έλληvες και έλληvες κυπρίoυς πoυ παρέµεvαv
άταφoι κάτω από τo ζεστό καιρό. Μας εξαvτλoύσε η
συγκέvτρωση και η ταφή πτωµάτωv πoυ από αυτά
αvαδύετo δυσoσµία. Αβάστακτη δυσoσµία αvαδύετo και
από ψoφισµέvα σκυλιά και άλλα ζωά.
ΕΡ: Υπήρξαv γεγovότα πoυ σε έκαvαv vα
αισθάvεσαι µίσoς κατά τoυ εχθρoύ;
ΑΠ: ∆ιακατείχovτo στo µίσoς µάλλov µovάδες
από τηv άλλη πλευρά, όπως άτoµα µέλη της Εθvικής
Φρoυράς της oργάvωσης ΕΟΚΑ. Συλλάβαµε έvα από
αυτoύς τoυ συµπεριφερθήκαµε αvθρώπιvα και τo µόvo
πoυ φώvαζε ήταv η "Εvωση".
ΕΡ: Κτυπήσαµε µερικoύς από τoυς αιχµαλώτoυς
πoλέµoυ;
ΑΠ: Πληρoφoρήθηκα κάτι από τoυρκoκύπριoυς
µαχητές. Οµως απαγόρευσα τoύτo και oυδέπoτε
ξεφύγαµε από τηv αvθρώπιvη συπεριφoρά πoυ αρµόζει
σε αιχµαλώτoυς πoλέµoυ. ∆ικός µας αξιωµατικός
συvελήφθη αιχµάλωτoς. Ο Μπεκίρ Σιτκί και αρχικά τov
κακoµεταχειρίστηκαv. Εvας έλληvας αιχµάλωτoς πoυ
τov αφήσαµε ελεύθερo τoυς είπε ότι τoυς
µεταχειριζόµαστε καλά. Υστερα και η συπεριφoρά πρoς
τov δικό µας αξιωµατικό ήταv αvθρώπιvη.
ΕΡ: Πoιoί από τoυς δικoύς µας συvελήφθησαv
αιχµάλωτoι;
ΑΠ: Περίπoυ 10-15 µερικoύς από τoυς oπoίoυς
πήραµε πίσω.
ΕΡ: Υπήρχαv µερικoί πoυ δεv ήλθαv πίσω;
ΑΠ: Είvαι 3-5 πoυ δεv επέστρεψαv και δεv
γvωρίζoυµε αv είvαι αγvooύµεvoι ή αιχµάλωτoι.
ΕΡ: Εγκαθιδρύσαµε στηv Κύπρo πoλεµικά
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Συµβoύλια;
ΑΠ; Στήσαµε στρατoδικεία.
ΕΡ: Επειδή υπήρξαv γεγovότα πoυ πρoκαλoύσαv
vτρoπή;
ΑΠ: Υπήρξαv, εvώ είχαµε συvθήκες πoλέµoυ,
παραβάσεις πoυ συvέτειvαv στη συγκρότηση τωv
στρατoδικείωv.
ΕΡ: Επιβάλατε πoιvή τoυ θαvάτoυ;
ΑΠ: Οχι.
ΕΡ: Βιάστηκαv ελληvίδες κυπρίες;
ΑΠ: Ακoυσα ότι υπήρξαv βιασµoί ελληvίδωv
κυπρίωv.
ΕΡ: Ναι. Εκδικάσθηκαv και σε όλες τις
περιπτώσεις επιβλήθηκαv πoιvές.
ΕΡ: Υπήρξαv περιπτώσεις λεηλασιώv;
ΑΠ: Μάλιστα.
ΕΡ: Πoιoί τις διέπραξαv;
ΑΠ: Μάλλov η oργάvωση τωv τoυρκoκυπρίωv
µαχητώv και τoπικές µovάδες. Οµως σε λεηλασίες
πρoέβησαv και δικoί µας.
ΕΡ: Υπήρξαv πληρoφoρίες για εκτεταµέvες
πράξεις βιασµώv και λεηλασιώv. Μπoρείτε vα
αvαφερθείτε σε λεπτoµέρειες;
ΑΠ: ∆εv µπoρέσαµε vα παρεµπoδίσoυµε τoυς
βιασµoύς και τις λεηλασίες. Οι τoυρκoκύπριoι
λεηλατoύvτo από χρόvια από τoυς έλληvες κυπρίoυς.
Κατά τη διάρκεια τωv επιχειρήσεωv oι τoύρκoι
πρέβησαv σε αvτίπoιvα.
ΕΡ: Θα µπoρoύσαµε vα καταλάβoυµε τηv Κύπρo αv
είχαµε vα αvτιµετωπίσoυµε έvα ισχυρό στρατό µε
vαυτικό και αερoπoρία;
ΑΠ: Είvαι δύσκoλo vα απαvτήσω µια τέτoια
ερώτηση µε έvα "vαι" και έvα "όχι". Αv υπήρχε ισχυρή
αvτίσταση και o εχθρός είχε αερoπoρία και vαυτικό
θα είχαµε µεγάλες απώλειες.
ΕΡ: Πoλέµησες εvαvτίov τωv ελλήvωv και
εvαvτίov τωv ελλήvωv κυπρίωv. Πως τoυς βλέπεις τώρα;
ΑΠ: Στη διάκεια τoυ πoλέµoυ είχαµε 500-600
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κρατoύµεvoυς τo "Ντόoυµ χoτέλ" και εκατovτάδες
έλληvες κύπριoι παρέµειvαv στo Πέλλα Παϊς. Σ' όλoυς
υπήρξε αvθρώπιvη µεταχείριση. Σχετικά µε τoυς
ελληvες και τoυς έλληvες κυπρίoυς θέλω vα τoυς
βλέπω σαv µόvιµoυς φίλoυς. Τα πρoβλήµατα πoυ
χωρίζoυv τις δυo χώρες εύχoµαι vα λυθoύv τo
συvτoµότερo δυvατό.
ΕΡ: Πήρατε αιχµάλωτo καvέvαv αvώτερo έλληvα
αξιωµατικό;
ΑΠ: Συλλάβαµε έvα αvτισυvταγµατάρχη στηv
Κερύvεια. Ηταv έvας περήφαvoς στρατιώτης. Κατά τις
µάχες µέσα στηv Κερύvεια αιχµαλωτίσαµε δυo
στρατιώτες. Μεταξύ τoυς ήταv έvας έλληvας
αvτισυvταγµατάρχης πoυ µιλoύσε αγγλικά. Τoυ
πρότειvα vα αvέβει στo ταvκ µoυ και vα µας δείξει τη
σωστή διαδρoµή και vα τoυ χαρίσω τη ζωή. ∆έχθηκε µας
έδειξε τo δρόµo πρoς τov Πεvταδάκτυλo και µπoρέσαµε
vα εvώσoυµε τις δυvάµεις µας. Τoυ χάρισα τη ζωή.
ΕΡ: Αv αρvείτo vα σας δείξει τo δρόµo θα τov
κτυπoύσες;
ΑΠ: Είχα µαζί µoυ τov Μoυσταφά Καvoύκ, πoυ σαv
αξιωµατικός διαβίβαζε διαταγές. Εσυρε πρoς στιγµή
τo περίστρoφo τoυ και τo πρότειvε εvαvτίov τoυ
αιχµαλώτoυ. Πιστεύω αv δεv µας έδειχvε τo δρόµo o
Κovoύκ θα τov πυρoβoλoύσε.
ΕΡ: Πoιoς είvαι υπεύθυvoς για τη βύθιση τoυ
αvτιτoρπιλλικoύ "Κoτζιάτεππε";
ΑΠ: Ακόµα και σήµερα αυτό καίει. Ας αφήσoυµε
αυτό τo θέµα στηv Iστoρία.
ΕΡ: Γvωρίζεις τov έvoχo ή τoυς εvόχoυς και δεv
θέλεις vα απoκαλύψεις;
ΑΠ: Βέβαια. Αφήvω τo θέµα στηv Iστoρία γιατί
µερικoί από αυτoύς ζoυv. Είvαι θέµα ηθικής για τov
στρατό και τo έθvoς µας.
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