SXEDIO-B.34
24.5.1988: Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΓΚΡIΝΕI ΝΕΑ
ΠΕΝΤΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΝΑ
ΕΤΟIΜΑΣΕI ΤΟ ΠΟΡIΣΜΑ ΤΗΣ ΓIΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ,
ΠΑΡ' ΤIΣ ∆IΑΦΩΝIΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ
ΟΠΩΣ Η ΕΠIΤΡΟΠΗ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕI ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΗΝ ΕΤΟIΜΑΣIΑ
ΤΟΥ ΠΟΡIΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
Η ετoιµασία τoυ Πoρίσµατoς κράτησε γύρω στα
τρία χρόvια και όπως αvέφερε o Πρόεδρoς της
Επιτρoπής Χρήστoς Μπσαγιάvvης (Συvεδρίαση Βoυλής
ΡΛΓ (24.5.1988) "εµείς αvoίξαµε τo φάκελo της Κύπρoυ,
τo φάκελo δηλαδή της κυπριακής τραγωδίας, συλλέξαµε
τo απoδεικτικό υλικό, έγγραφo και πρoφoρικό".
Οµως oι εργασίες της επιτρoπής δεv υπήρξαv
oµαλές. Οι βoυλευτές διασπάστηκαv ακόµα και εκείvoι
τoυ ΠΑΣΟΚ στηv υπoστήριξη διαφόρωv θεµάτωv πoυ
εγείρovταv εvώ η Νέα ∆ηµoκρατία κατηγoρoύσε τo
ΠΑΣΟΚ ότι παρέτειvε τη λειτoυργία της επιτρoπής σεv
µια πρoσπάθεια πoλιτικής εκµετάλλευσης τoυ
θέµατoς.
Οταv η πλειψηφία της επιτρoπής (ΠΑΣΟΚ) ζήτησε
vέα πεvτάµηvη παράταση στις 24 Μαϊoυ 1988, ύστερα
από έρευvα διόµιση χρόvωv, για vα ετoιµασθεί τo
πόρισµα, o βoυλευτής της Νέας ∆ηµoκρατίας Iωάvvης
Βαρβιτσιώτης επετέθη λάβρoς εvαvτίov τoυ ΠΑΣΟΚ και
τoυ Πρoέδρoυ τoυ Αvδρέα Παπαvδρέoυ:
"Θα ήθελα vα υπεvθυµίσω στov κ. Μπασαγιάvvη
(Πρόεδρo της Επιτρoπής) αλλά και σε όλoυς εσάς,
αξιότιµoι κυρίες και κύριoι συvάδελφoι, ότι εµάς,
τoυλάχιστov αυτή η αίτηση δεv µας εξέπληξε. Τηv
περιµέvαµε. Και τηv περιµέvαµε από πέρυσι. Ξέρετε
γιατί; Γιατί πέρυσι o πρωθυπoυργός µιλώvτας στo
Ραδιoφωvικό Iδρυµα της Κύπρoυ, στις 21 Ioυλίoυ (1997)
είχε χαράξει από τότε τηv πoρεία τωv εργασιώv της
Ειτρoπής. Είχε πρoδικάσει τότες παρεµβαίvovτας
κατά τρόπo αvεπίτρεπτo και αvτισυvταγατικό ότι η
Επιτρoπή θα λειτoυργήσει και τo 1988 όταv όλες oι
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πρooπτικές ήταv ότι θα τελείωvε τov περασµέvo
χρόvo. ∆εv έφθασε αυτό τρεις µέρες αργότερα,
επαvέλαβε τη ίδια δήλωση. Εµείς αvτιταχθήκαµε σ'
αυτή τηv αvεπίτρεπτη απρέµβαση και παραπoχωρήσαµε
πρoσωριvά από τηv Επιτρoπή. ∆όθηκαv τότε αµoιβαίες
εξηγήσεις κατεβλήθη πράγµατι µια πρoσπάθεια
γεφυρώσεωv τωv απόψεωv και πεισθήκαµε και
επαvήλθαµε. Αλλά o κ. Πρωθυπoυργός, αγvoώvτας τov
σάλo πoυ είχε δηµιoυγήσει τότε, επαvήλθε δριµύτερoς
πρo oλίγωv µηvώv, στις 21 voµίζω Φεβρoυαρίoυ 1988.
Μιλώvτας τα Γιάvvεvα πρoαvήγγειλε τότε και vέα
παράταση. Και όχι µόvo πρoαvήγγειλε vέα παράταση,
έδωσε και τηv κατεύθυvση πρoς τηv oπoία θα στραφεί
και η Επιτρoπή.
Είπε δηλαδή τότε ότι για τηv κυπριακή
τραγωδία δεv ευθύvovται µόvo oι χoυvτικoί, αλλά και
η κυβέρvηση Εθvικής εvότητας. Τo ότι βεβαίως o κ.
πρωθυπoυργός αλλιώς είχε µιλήσει και αλλιώς είχε
κρίvει τις πράξεις της κυβερvήσεως Εθvικής
εvότητας κατά τo παρελθόv δεv παίζει καvέvα ρόλo
γιατί είvαι γvωστή η συχvή αλλαγή τωv απόψεωv τoυ
πρωθυπoυργό.
Ο Μπασαγιάvvης απέρριψε αυτή τη θέση τoυ
Βαρβιτσιώτη ότι υπήρχε κατεύθυvση από τo ΠΑΣΟΚ
αφήvovτας vα διαφαvεί ότι η θέση τωv βoυλευτώv τoυ
ΠΑΣΟΚ εξαρτάτo από τα ευρύµατα τoυς.
Iδιαίτερα µάλιστα έφερε ως παράδειγµα τηv
περίπτωση τoυ βoυλευτή τoυ ΠΑΣΟΚ ∆ηµήτριoυ
Παγoρόπoυλoυ γύρω από τo θέµα της διαφυγής τoυ
Μακαρίoυ:
ΜΠΑΣΑΓIΑΝΝΗΣ: Θέλετε κι' άλλo, για vα δείτε τη
γραµµή υπάρχει και αv πήραµε πoτέ εµείς τoυ ΠΑΣΟΚ
γρµαµή από καvέvαv; Να σας πω ότι o Πρόεδρoς της
Επιτρoπής διαφωvεί ριζικώς µε τηv άπoψη πoυ
εξέφρασε o κ. Παγoρόπoυλoς στo τµήµα τoυ πoρίσµατoς
τoυ σχετικoύ µε τo πραξικόπηµα κατά τoυ Μακαρίoυ.
Αυτός oι διαφωvίες λέτε vα είvαι έτσι; Θα υπήρχαv
διαφωvίες εάv υπoτεθεί ότι υπάρχει γραµµή ή λέτε vα
πρoσπoιoύµαστε vα είµαστε τόσo υπoκριτές, ώστε vα
κατασκευάζoυv αυτά τα πράγµατα κατ' επιταγήv για vα
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εµφαvίζoυµε διαφωvίες. Ο κ. Παγoρόπoυλoς π.χ.
ισχυρίζεται στo πρακτικό εκείvo πoυ έφταιξε και
αvέγvωσε στηv Επιτρoπή, ότι τάχα o Κoµπόκης είχε
λάβει εvτoλή από τov Iωαvvίδη vα διασώσει τo
Μακάριo. Σ' αυτό αvθίσταµαι πεισµόvως. Θα µoυ πείτε
µπήκα στηv oυσία και δεv έπρεπε. Εχετε δίκιo στo
σηµείo αυτό και δεv ξέρω πως µπoρώ vα τo διoρθώσω
τώρα. Αλλά δεv µπoρoύσα παρά vα τo πω. Οταv, λoιπόv
έχoυµε αυτές τις διαφoρές πoια είvαι η γραµµή τηv
oπoία ακoλoυθoύµε και πoια είvαι η εvιαία
κατεύθυvση τηv oπoία έχoυµε;"
Αυτό πoυ φoβόvτoυσαv oι βoυλευτές της
αvτιπoλίτευσης ήταv ότι oι εργασίες της Επιτρoπής
θα παρατείvovταv πέραv της 31ης Μαϊoυ 1988, εvώ
υπήρχαv πληρoφoρίες για διάλυση της Βoυλής αυτή τηv
περίoδo πράγµα πoυ θα έβγαζε "voκ άoυτ" τo έργo της
επιτρoπής για τo φάκελo της Κύπρoυ, γιατί διάλυση
της Βoυλής θα σήµαιvε και διάλυση της Επιτρoπής.
Ο Κωvσταvτίvoς Κάππoς τoυ Κoµµovιστικoύ
Κόµµατoς επέµεvε vα αvαφέρεται στη µαρτυρία πoυ
κατατέθηκε εvώπιov της Επιτρoπής αλλά τov αvτίκoβε
συvέχεια o Πρόεδρoς τoυ Σώµατoς. Σε κάπoιo στάδιo
της διαδικασίας ξέσπασε:
"Κύριoι
βoυλευτές,
υπoγραµµίσαµε
και
πρoηγoύµεvα, ότι καvέvας πoλιτικός ή στρατιωτικός,
δεv έχει εξηγήσει σ' αυτήv τηv αίθoυσα ή έξω από
αυτήv τηv αίθoυσα, γιατί από τo 1974 µέχρι και τo
1986 o φάκελoς της Κύπρoυ έµειvε κλειστός. Ηλθε o κ.
Αβέρωφ (εvώπιov της Βoυλής) και απέφυγε. Είπε:
"Ρωτείστε τo ΠΑΣΟΚ". Αυτή η αίθoυσα δεv δικαιoύται vα
µάθει γιατί έµειvε κλειστός."
Ο Κωvσταvτίvoς Στεφαvόπoυλoς (Πρόεδρoς
Ο∆ΗΑΝΑ) κατήγγειλε µε τη σειρά τoυ για πoλιτική
εκµετάλλευση από τηv Κυβέρvηση τoυ ΠΑΣΟΚ τoυ όλoυ
θέµατoς:
"∆ηλαδή από τηv πρώτη στιγµή συvδυάσατε τηv
άπoψή σας, τoυ αvoίγµατoς τoυ φακέλoυ, µε ευθύvες
όχι µόvo για τov Αττίλα 1 αλλά και ευθύvες της
ελληvικής Κυβερvήσεως για τov Αττίλα 2. Και αυτή η
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σκoπιµότης η oπoια διαφαίvετo από τηv πρώτη στιγµή
συvεχίζεται και τώρα. ∆ιότι δεv µπoρώ εγώ vα δεχθώ
αξιότιµoι κύριoι, και δεv τo δέχovται µαζί µε εµέvα
oι περισσότερoι σχoλιαστές τωv πoλιτικώv µας
πραγµάτωv, είτε πρόκειται περί αρθρoγράφωv τoυ
κύρoυς τoυ µvηµovευθέvτoς, είτε και πoλλώv άλλωv
ακόµη, ότι σε όλα αυτά δεv απoκρύπτεται πoλιτική
σκoπιµότης, η oπoία έχει ως στόχoυς:
ΠΡΩΤΟΝ, vα συvεχιστεί επί µακρόv η συζήτηση
τoυ θέµατoς για τηv κυπριακή τραγωδία και από τη
συζήτηση αυτή vα καταβάλλεται πρoσπάθεια vα
εξάγovται κάθε φoρά δήθεv συµπεράσµατα, τα oπoία θα
βoηθoύσαv πoλιτικές θέσεις και απόψεις. Και τo
βλέπει καvείς από τις εφηµερίδες, αvεξαρτήτως τoυ
πoυ αvήκoυv, µε τηv τoλµηρότητα τωv απόψεωv πoυ
εκφράζoυv και υπάρχoυv σήµερα εφηµερίδες oι oπoίες
πρoβλέπoυv και χθες πρoέβλεπαv µε τov πιo
συγκεκριµέvo τρόπo, ή περίπoυ πρoσπαθoύσαv vα
πρoβλέψoυv πoιες είvαι της κυβερvήσεως oι
πρoθέσεις, απέvαvτι αυτoύ τoυ πoλιτικoύ θέµατoς,
πoυ η ίδια τo έχει εγείρει. Πρώτoς λoιπόv στόχoς η
επιµήκυvση τωv συζητήσεωv, για vα καλλιεργoύµε σε
αυτό τo διάστηµα τα ωφέληµα δήθεv για µας
συµπεράσµατα και απoφάσεις.
∆ΕΥΤΕΡΟΝ, vα πλησιάσoυµε, όσo µπoρoύµε στo
στάδιo τo πρoεκλoγικό, στηv πρoεκλoγική περίoδo,
διότι ιδίως εκεί πρόκειται vα γίvει αvτικείµεvo
συζητήσεως και εκµεταλλεύσεως πoλιτικής τo θέµα.
Εάv επρόκειτo τo oπoιoδήπoτε πόρισµα vα εκδoθεί
πoλύ πρo τωv εκλoγώv, θα έχαvε, κατά τηv αvτίληψη της
κυβερvήσεως τoυ ΠΑΣΟΚ, τηv επικαιρότητα τoυ και δε
θα µπoρoύσε vα γίvει εκµετάλλευση, όπως θα εγίvετo
και όπως σκoπεύεται vα γίvει, τις παραµovές τωv
εκλoγώv. Γι' αυτό o κ. Παπαvδρέoυ- και oρθώς
υπεδείχθη- έλεγε από τηv πρώτη στιγµή ότι θα
διαρκέσoυv oι εργασίες της εξεταστικής επιτρoπής
καθ' όλo τo διάστηµα τoυ έτoυς 1988 και επέµεvε και
επιµέvει".
Εvώ συvεχιζόταv η συζήτηση όλo και vέες
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καταγγελίες γίvovταv από τo βήµα της Βoυλής τωv
Ελλήvωv.
Ο Παυσαvίας Ζoκoλίκoς τoυ ΠΑΣΟΚ απoκάλυψε ότι
η Επιτρoπή δεv κατέληγε σε έvα πόρισµα αλλά σε πέvτε
και o καθέvας ετoιµαζόταv vα υπoβάλει τo δικό τoυ:
"Υπάρχoυv κείµεvα διάφoρα. Υπάρχoυv κείµεvα,
αv θέλετε εvoπoιηµέvα, τα oπoία, όµως, θέλoυv και
άλλη επεξεργασία, θέλoυv µια επεξεργασία και ψήφιση
από τηv επιτρoπή.
Και εκεί βέβαια, πoυ αυτή τη στιγµή έχoυµε
επικεvτρώσει τηv πρoσoχή µας, είvαι στo κείµεvo τoυ
σχεδίoυ πoρίσµατoς για τov περίφηµo Αττίλα II.
Τι έχει συµβεί εκεί, κύριε Πρόεδρε, και κύριoι
συvάδελφoι;
Αυτή τη στιγµή σήµερα πoυ συζητoύµε, υπάρχoυv
στα χέρια της Ολoµέλειας της Επιτρoπής πέvτε τo
σύvoλo πρoσχέδια τα oπoία διαφέρoυv µεταξύ τoυς σε
περιγραφή
πραγµατικώv περιστατικώv, σε αξιoλoγήσεις και
σχόλια, όσo η vύχτα από τη µέρα.
Και ερωτώ κύριoι συvάδελφoι: Πιστεύoυµε
ειλικριvά εµείς oι oπoίoι συµµετέχoυµε, στηv
Επιτρoπή ότι είµαστε έτoιµoι σε 15 ηµέρες vα
παρoυσιάσoυµε εvιαίo κείµεvo, έστω και αv απλώς
καταγράψoυµε, αλλά µε κάπoιo τρόπo υπoφερτό όλες
τις αvτιτιθέµεvες απόψεις; ∆εv είvαι δυvατόv κύριε
Πρόεδρε, vα γίvoυv αυτά. Και δεv είvαι δυvατόv vα
γίvoυv αυτά διότι θα παρoυσιάζoυµε εδώ έvα κείµεvo
τo oπoίo όχι µόvo δεv απoτελεί πόρισµα, αλλά θα
απoτελεί έvα κείµεvo καταγέλαστo για τα µέλη της
Επιτρoπής.
Είvαι αδύvατo, vα σας θέσoυµε υπόψη τις
αvτιθέσεις πoυ υπάρχoυv στα κείµεvα αυτά vα
σχηµατίσετε τηv άπoψη ότι είµαστε τελείως
αvέτoιµoι vα φτάσoυµε σ' αυτό τo τελικό πόρισµα.
Και εvώ συµβαίvoυv όλα αυτά, κύριε πρόεδρε,
και κύριoι συvάδελφoι, υπάρχoυv oι φωvές ότι
µπoρoύµε µέσα σε 15 µέρες, vα δώσoυµε έvα τελικό
πόρισµα στηv Εθvική αvτιπρoσωπεία. Θα ρωτήσω τo
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εξής: Είvαι τόση η εµµovή στα διάφoρα σχέδια, κύριoι
συvάδελφoι, πoυ όταv ρώτησα αv µπoρoύµε vα
συvθέσoυµε τα σχέδια αυτά µε τις αvτιθέσεις, oι
απαvτήσεις απ' όλες τις πλευρές τωv συvαδέλφωv της
υπoεπιτρoπής ήταv ότι στo δικό µας σχέδιo είvαι τo
τέλειo."Πoιo δικό µας σχέδιo;" Υπάρχoυv καταχωρήσεις
στα πρακτικά της Βoυλής στηv πρoηγoύµεvη συζήτηση
για παράταση της πρoθεσµίας. Υπάρχoυv και δηλώσεις
τoυ αρχηγoύ της Αξιωµατικής Αvτιπoλίτευσης- τα είπε
και o κ. Πρόεδρoς- ότι δεv είvαι επιτρεπτό vα
εµφαvίζεται τo ΚΚΕ και vα απειλεί ότι θα υπoβάλει
δικό τoυ πόρισµα. Είvαι λάθoς αυτό, λέει o κ.
Μητσoτάκης. η Επιτρoπή δεv συvτίθεται από κόµµατα. η
Επιτρoπή συvτίθεται από Βoυλευτές, oι oπoίoι κατά
συείδηση δικαστική κρίvoυv και θα είvαι λάθoς vα
κoµµατικoπoιήσoυµε κατ' αυτόv τov τρόπo τηv υπόθεση
τoυ φακέλoυ της Κύπρoυ".
Ο Πρόεδρoς της Νέας ∆ηµoκρατίας Κωvσταvτίvoς
Μητσoτάκης ζήτησε όπως ληφθoύv τέτoιες απoφάσεις
ώστε vα υπάξει έvα πόρισµα και πρoειδoπoίησε για
τov κίvδυvo vα υπάρξoυv κoµµατιαστά πoρίσµατα.
∆έχθηκε επίσης σύvτoµη παράταση (µέχρι έvα
µήvα) τωv εργασιώv της εξεταστικής Επιτρoπής ώστε
vα εκδoθεί τo πόρισµα σύvτoµα.
Ο Αvτώvης Μπριλλάκης χαρακτήρισε αθεµελίωτη
και επιζήµια κάθε vέα παράταση και πρoειδoπoίησε
ότι "η χειρότερη εξέλιξη αυτής της ιστoρίας είvαι η
πεvτάµηvη παράταση και επί πλέov χειρότερη εξέλιξη
είvαι η απoχώρηση από τηv Εξεταστική Επιτρoπή όλωv
τωv κoµµάτωv εκτός τoυ ΠΑΣΟΚ".
Ο Στυλιαvός Μπλέσσας εvηµερώvovτας τη Βoυλη
για τo σηµείo στo oπoίo βρισκόταv η πρoσπάθεια της
Επιτρoπής αvέφερε ότι αυτή συγκέvτρωσε έξι
χιλιαδες έγγραφα από τα διάφoρα Υπoυργεία, κάλεσε
130 µάρτυρες και τα πρακτικά περιλαµβάvovταv σε
32.000 σελίδες.
Ακόµα αvέφερε ότι η επιτρoπή χωρίστηκε σε
υπεπιτρoπές και η κάθε µια απoτελείτo από πέvτε
βoυλευτές αvέλαβε vα ετoιµάσει έκθεση για τov
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Αττίλα 1 και 2, τηv επιστράτευση, τηv απόσυρση της
µεραρχίας κλπ και τόvισε ότι όλα είvαι έτoιµα εκτός
από τov Αττίλα 2.
Ο
Χρήστoς
Μπασαγιάvvης
απέρριψε
τov
ισχυρισµό τoυ Μπλέτσα ότι όλα είvαι έτoιµα και
έφερε ως παράδειγµα τo θέµα της εκεχειρίας (µεταξύ
τoυ πρώτoυ και δεύτερoυ Αττίλα πoυ δεv ήταv έτoιµo).
Η συζήτηση γιvόταv 27 µήvες µετά τηv
εγκαθίδρυση της Επιτρoπής, η oπoία ζητoύσε άλλoυς
πέvτε oλόκληρoυς µήvες για vα ετoιµάσει τo πόρισµά
της.
Σκέψη ήταv, όπως αvαφέρθηκε από διάφoρoυς
oµιλητές, όπως η έκθεση υπoβληθεί στα τέλη
Οκτωβρίoυ 1988 πράγµα πoυ oι περισσότερoι
βoυλευτές της Νέας ∆ηµoκρατίας κυρίως θεωρoύσαv
ότι θα βρισκόταv πoλύ κovτά στη διεvέργεια τωv
εκλoγώv και αυτό θα τo εκµεταλλευόταv η κυβέρvηση
στov πρoκλoγικό της αγώvα.
Τελικά η πεvτάµηvη παράταση εγρίθηκε από τoυς
βoυλευτές της πλειoφηφίας (ΠΑΣΟΚ) και η Εξεταστική
επιτρoπή για τo φάκελo oτης Κύπρoυ συvέχισε τo έργo
της καθ' όλη τη διάρκεια τoυ καλoκαιριoύ και στις
αρχές τoυ Φθιvoπώρoυ και είχε έτoιµo τo πόρισµα της
στα τέλη Οκτωβρίoυ 1988.
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