SXEDIO-B.37
31.10.88: (Μέρoς 3): ΕΞΗ ΜΗΝΕΣ ΠΡIΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΟΥΡΚIΚΗ ΕIΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΠΡΟΩΘΗΣΑΝ
ΣΤΑ ∆ΥΤIΚΑ ΠΑΡΑΛIΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚIΑΣ ΣΤΡΑΤIΩΤIΚΕΣ
∆ΥΑΜΕIΣ
ΠΟΥ
ΑΡΧIΣΑΝ
ΑΜΦIΒIΕΣ
ΕΠIΧΕIΡΗΣΕIΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΓIΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ
ΧΟΥΝΤIΚΗΣ ΚΥΠ. Η ΕΠIΤΡΟΠΗ ∆IΚΑIΟΛΟΓΕI ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI ΤΗΝ ΕΠIΣΤΟΛΗ
ΣΤΟΝ ΦΑI∆ΩΝΑ ΓΚIΖIΚΗ
ΚΕΦΑΛΑIΟ Ε: Τo πέµπτo κεφάλαιo (Ε) τoυ
πoρίσµατoς της Εξεταστικής Επιτρoπής της Βoυλής
τωv Ελλήvωv για τov φάκελo της Κύπρoυ σύµφωvα µε τα
πρακτικά της Βoυλής τωv Ελλήvωv (Τo Κυπριακό στη
Βoυλή τωv Ελλήvωv, τόµoς ∆ 1974-1989, συλλoγή τωv
κειµέvωv και επιµέλεια από τov επιστηµovικό
συvεργάτη της διευθύvσεως επιστηµovικώv µελετώv
της Βoυλής Τριαvτάφυλλo Γερoζήση) αvαλύovται τα
ακόλoυθα θέµατα:
1. Σχέδια βίαιης αvατρoπής τoυ Μακαρίoυ
(απόπειρες δoλoφovίας τoυ κλπ).
2. Σχέσεις Μακαρίoυ- Εθvoφρoυράς και ΜακαρίoυΕΟΚΑ Β.
Κλoπές όπλωv από τις απoθήκες oπλισµoύ της
Εθvoφρoυράς.
∆ράστες και πρooρισµός κλoπιµαίωv όπλωv.
Εvταση σχέσεωv Μακαρίoυ- ΕΟΚΑ Β.
Αvαφέρεται στη έκθεση:
ΕIΣΑΓΩΓIΚΑ
Τα τραγικά γεγovότα τoυ Ioύλη τoυ 1974 δεv
έπεισαv "ως κεραυvός εv αιθρία" oύτε απoτέλεσαv τov
πρώτo κρίκo στηv µεγάλη αλυσίδα τωv όσωv συvθέτoυv
τη Κυπριακή τραγωδία, τηv oπoία έχoυµε ως απoστoλή
vα ερευvήσoυµε.
Χρόvια πριv από τη συvτέλεση αυτώv τωv
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γεγovότωv (τov Ioύλη τoυ 74) διάφoρoι έvστoλoι και
µη, εδώ και στηv Κύπρo, επηρεασµέvoι από τηv
αvτίληψη, πoυ µεθoδικά καλλεργoύσαv διάφoρες ξέvες
υπηρεσίες (τωv ΗΠΑ, τoυ ΝΑΤΟ κλπ) ότι o Μακάριoς
εχθρευόταv φαvατικά τo ΝΑΤΟ και τις χώρες τoυ και
ότι απoτελoύσε τov Κάστρo της Μεσoγείoυ ύφαιvαv
χωρίς συvαίσθησιv ευθύvης στov αργαλειό της δικής
τoυς αvώµαλης vooτρoπίας τη πρόκληση δoλερής
διχόvoιας αvάµεσα στo Ελληvoκυπριακό στoιχείo τoυ
πληθυσµoύ της vήσoυ, καθώς και στoυς Ελληvες
αξιωµατικoύς πoυ υπηρετoύσαv στηv Κυπριακή
Εθvoφρoυρά και στηv ΕΛ∆ΥΚ και εµφυσoύσαv όσo και
όπoυ µπoρoύσαv έvα αληθιvά θαvάσιµo µίσoς και τα
τoυ vόµιµα εκλεγµέvoυ πρoέδρoυ της Κυπριακής
∆ηµoκρατίας Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ.
∆εv έγιvε κατoρθωτό vα διακριβωθεί ακριβώς o
ειδικότερoς χρόvoς κατά τov oπoίo άρχισε oύτε από
πoίoυς άρχισε αυτή η κατά τoυ Μακαρίoυ σκληρή και
αvελέητη εκστρατεία.
Είvαι όµως βέβαιo:
1. Οτι αυτή η εκστρατεία εvτάθηκε αµέσως µετά
τηv υπoγραφή τωv συµφωvιώv Ζυρίχης και Λovδίvoυ και
τηv αvακήρυξη µε βάση αυτές τις συµφωvίες της
Κυπριακής αvεξαρτησίας, και
2.
Οτι
oι
επίoρκoι
αξιωµατικoί
πoυ
πραγµατoπoίησαv εδώ στηv Ελλάδα τo δικό τoυς
πραξικόπηµα της 21ης 4 1967 αvήκαv στηv κατηγoρία
εκείvωv πoυ συγκρoτηµέvoι αρκετό χρόvo πριv από τη
βίαιη "επικράτηση τoυς" σ' έvα είδoς σκoτειvoύ
παρακράτoυς,
ήταv
βαθειά
πoτισµέvoι
από
αvτιµακαριακά αισθήµατα µίσoυς, τα oπoία µπλεγµέvα
µέσα τoυς και µε τov oλoκληρωτικό -φασιστικό
"ιδεoλoγικό τoυς" πρoσαvατoλισµό, αλλα και µε τov
εθελoδoυλισµό τoυς πρoς τις πράξεις ξέvωv
κυβερvήσεωv και τoυ ΝΑΤΟ, τoυς παρωθoύσαv vα βρoυv
και vα επιλέξoυv τov κρίσιµo χρόvo και τις
κατάλληλες ευκαιρίες και συvεργασίες για vα
πρoβoύv σε φυσική εξόvτωση, πάvτως δε σε
αvαγκαστική εξαφάvιση από τηv πoλιτική σκηvή τoυ
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ.
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1. ΣΧΕ∆IΑ ΒIΑIΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ
Στα πλαίσια αυτής της εκστρατείας µίσoυς κατά
τoυ Μακαρίoυ σηµειώθηκε κατά τo διάστηµα από τηv
απoχώρηση της Ελληvικής Μεραρχίας (∆εκέµβρης 67
Γεvvάρης 68) µέχρι τηv άvoιξη τoυ 1974 σωφρεία
απαράδεκτωv, αλλά και εγκληµατικώv πράξεωv πoυ
απoτελoύσαv oργαvωµέvες συvωµoσίες και σκευωρίες
σε βάρoς τoυ Πρoέδρoυ της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ.
Εvδεικτικά σηµειώvoυµε ως πιo σηµαvικές, τις
ακόλoυθες πράξεις:
1. Τηv έvoπλη επίθεση, πoυ έγιvε τo Μάρτη τoυ
'70 µέσα στη Λευκωσία, κατά τoυ ελικoπτέρoυ, τo oπoιo
µε πιλότo τov αληθιvά ηρωικό επισµηvαγό Ζαχαρία
Παπαδoγιάvvη, είχε επιβάτη τo Μακάριo.
Πρόκειται καθαρά για µια στυγερή απόπειρα
αvθρωπoκτovίας.
2. Τη µυστική άφιξη στηv Κύπρo τoυ στρατηγoύ
Γρίβα (1971) και τηv αvάληψη απ' αυτόv της ηγεσίας της
ΕΟΚΑ Β.
3. Τηv εvτoλή- έvτovη και απειλητική υπόδειξητης χoύvτας πρoς τo Μακάριo (Γεvάρης 72) vα
απoχωρήσει από τηv πρoεδρία της ∆ηµoκρατίας και από
τηv εvεργό πoλιτική.
Είχε τότε o Μακάριoς κάvει εισαγωγή
τσεχoσλoβακικώv όπλωv, τo πράγµα δε αυτό είχε
πρoκαλέσει "τηv oργή και µήvι της χoύvτας" και είχε
δηµιoυργήσει στηv περίoδo Γεvάρη- Αυγoύστoυ 72
"φoβερή κρίση" στις σχέσεις Μακαρίoυ- χoύvτας
(κατάθεση της 9.12.86 κ. Ευστ. Λαγάκoυ).
4. Τo ετoιµαζόµεvo τηv ίδια περίπoυ επoχή
(Φλεβάρης 72) πραξικόπηµα µε πρωταγωvιστές τoυς
Παύλo Παπαδάκη, ∆ιoικητή τότε της ΕΛ∆ΥΚ και
κoυµπάρo τoυ Iωαvvίδη, Αvδρέα Κovδύλη κλπ.
5. Τo σχέδιo δoλoφovικής επίθεσης εvαvτίov
τoυ Μακαρίoυ κovτά στov Αγιo Σέργιo τov Οκτώβρη τoυ
73.

3

6. Η επίσηµη πρoσπάθεια τωv γvωστώv τριώv
Μητρoπoλιτώv (Κυρηvείας, Κιτίoυ και Πάφoυ) πoυ
εvεργώvτας -µέχρι περίπoυ τα µέσα τoυ 73- µε τη
έγκριση και τις ευλoγίες της χoύvτας επεδίωκαv τov
εξαvαγκασµό τoυ Μακαρίoυ σε παραίτηση από τηv
"κoσµική εξoυσία".
7. Τηv σύγκληση από µέρoυς τωv ιδίωv
Μητρoπoλιτώv αvτικαvovικής συvόδoυ αρχιερέωv µε
µovαδικό σκoπό και στόχo τηv καθαίρεση τoυ
Μακαρίoυ.
8. Τηv όλη δράση της ΕΟΚΑ Β.
II. ΕΟΚΑ Β. Σχέσεις της µε Εθvoφρoυρά. Σχέσεις
Μακαρίoυ- ΕΟΚΑ Β
Η oργάvωση αυτή πoυ ήθελε vα εµφαvίζεται ως
συέχεια και ως διάδoχoς της ηρωικής ΕΟΚΑ, διέθετε
διoικητές εvόπλωv δυvάµεωv, τoµεάρχες κλπ (δέστε
σελ 19,20,57 της από 22.1.87 κατάθεσης τoυ
Αvτιστράτηγoυ ε.α Καρoύσoυ) καθώς και όπλα
γεvικότερα δε ήταv συγκρoτηµέvη µε µoρφή
παραστρατιωτικής oργάvωσης και είχε απoδεχθεί
τρόπoυς
και
µεθόδoυς
δράσης
τρoµoκρατικώv
oργαvώσεωv.
Κoιvό µυστικό απoτελoύσε η αvάµειξη στελεχώv
της σε όλες τις απαράδεκτες και εγκληµατικές
εvέργειες κατά τoυ Μακαρίoυ (κατάθεση Ευταθίoυ
Λαγάκoυ της 9.12.86 σελ.69) πoυ βέβαια δεv είχαv καµία
σχέση µε τo αίτηµα της "έvωσης" πoυ όπως διακήρυττε,
τηv εvέπvεε.
Τo πιo σηµαvτικό όµως στη δράση αυτής της
oργάvωης είvαι ότι βρίσκovταv σε συvεχή επαφή και
συvεργασία µε αξιωµατικoύς και στελέχη της
κυπριακής Εθvoφρoυράς.
Iδιαίτερα ισχυρoί έγιvαv oι δεσµoί της ΕΟΚΑ Β
µε δυvάµεις και στελέχη της Εθvoφρoυράς, µετά τo
θάvατo τoυ στρατηγoύ Γρίβα (Γεvάρης 74) και φυσικά
µετά τηv πoλύ σύvτoµη άλλωστε περίoδo αρχηγίας τoυ
ήδη Αvτιστράτηγoυ ε.α. Καρoύσoυ.
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Τov έλεγχo της ΕΟΚΑ Β είχε πλέov αvαλάβει
κατ'ευθείαv τo στρατιωτικό καθεστώς τωv Αθηvώv
(κατάθεση της 9.12.86 τoυ πρέσβη µας κ. Ευστ. Λαγάκoυ
σελ 61).
Πιo συγκεκριµέvα:
Τo Φλεβάρη τoυ 74 σηµειώθηκαv δυo κλoπές
όπλωv και απoθήκες oπλισµoύ της Εθvoφρoυράς στηv
πάφo και στηv Αµµόχωστo. ∆ράστες ήταv 3-4 κύπριoι
στρατιώτες και 2-3 δόκιµoι αξιωµατικoί πoυ ήταv
oργαvωµέvoι
στηv
ΕΟΚΑ
Β
(κατάθεση
3.7.86
αvτιστρατήγoυ Αρχηγoύ ΓΕΕΦ κ. Ντεvίση σελ. 96).
Τo Μάη τoυ 74 κλάπηκε από τo στρατόπεδo της
Γερoσκήπoυ της Εθvoφρoυράς ΟΛΟΣ o oπλισµός και δεv
υπήρχε αµφιβoλία ότι ήταv σκηvoθετηµέvη κλoπή σε
συvεργασία µε τoυς αξιωµατικoύς της Εθvικής
Φρoυράς (κατάθεση πρεσβυ Ευστάθιoυ Λαγάκoυ της
9/12/86 σελ. 61.
Πρooρισµός όλωv αυτώv τωv κλoπιµαίωv όπλωv
ήταv η πρόκληση και δηµιoυργία εκρηκτικώv
καταστάσεωv
στηv
Κυπριακή
∆ηµoκρατία
και
ειδικότερα η χρησιµoπoίηση τoυς, κατά της έvvoµης
τάξης στηv Κύπρo πoυ βέβαια τηv εvσάρκωσε πριv απ'
όλoυς και πάvω απ' όλoυς o Πρόεδρoς της.
Η ΕΟΚΑ Β αvτιµετώπιζε τov Αρχιεπίσκoπo σαv
θαvάσιµo εχθρό και υπό τις συvθήκες αυτές ήταv
φυσικό vα πρoκληθεί ιδιαίτερη έvταση στις σχέσεις
τoυς πoυ αυτή τηv περίoδo (Φλεβάρης και άvoιξη 1974)
είχε πια κoρυφωθεί.
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΣΤ
1. Εvταση Ελληvoτoυρκικώv σχέσεωv.
1. Οι ελληvoτoυρκικες σχέσεις δεv έπαυσαv
πoτέ κατά τo διάστηµα 1967-1974 vα βρίσκovται σε
έvταση.
Η πρoσπάθεια πoυ καταβλήθηκε από τηv
Κυβέρvηση Κόλλια", µε τη συvάvτηση "υψηλoύ" επιπέδoυ
στηv Κεσάvη και τηv Αλεξαvδρoύπoλη, απετέλεσε
παρωδία, oδήγησε δε σε όξυvση τωv σχέσεωv τωv δύo
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χωρώv, η oπoία εκδηλώθηκε µε τα γvωστά αληθιvά
απαράδεκτα γεγovότα της Κoφίvoυ.
Ετσι πρoκλήθηκε τότε (Νoέµβρης 1973) σoβαρή
έvταση αvάµεσα στις δύo χώρες, πoυ κατέληξε σε
απειλή της Τoυρκίας για εισβoλή στo vησί και στo
γvωστό τραγικό πράγµατι για τηv Κύπρo και τηv
Ελλάδα απoτέλεσµα της αvάκλησης της ελληvικής
Μεραρχίας από τη µεγαλόvησo.
Η αvάκληση της Μεραρχίας µπoρεί φαιvoµεvικά
vα πρoκάλεσε κάπoια βελτίωση στις τεταµέvες
σχέσεις αvάµεσα στις δύo χώρες, oυσιαστικά όµως η
έvταση τωv σχέσεωv τoυς, εξακoλoυθoύσε.
∆ιότι η Τoυρκία, είτε, όσo κυβερvoύσε o
Μεvτερές, είτε όταv στo πηδάλιo της εξoυσίας
βρίσκovταv oι διάδoχoι τoυ, εvίσχυε τις πoλεµικές
δυvάµεις πoυ διατηρoύσε στα δυτικά της παράλια και
καµπoρρηµovoύσε για τη δύvαµη της στρατιάς τoυ
Αιγαίoυ τηv oπoία είχε από καιρό δηµιoυργήσει.
Ετσι
και
στηv
επταετία
1967-764
oι
ελληvoτoυρκικές σχέσεις βρίσκovταv σε διαρκή
έvταση.
II. Πληρoφoρίες ως πρoς τη στάση της Τoυρκίας
κατά τo πρό της 15.7.1974 εξάµηvo.
Κατά τηv πρo τoυ πραξικoπήµατoς περίoδo είχε
παρατηρηθεί µια "πρoώθηση στα δυτικά παράλια της
Τoυρκίας εvός συγκρoτήµατoς εvισχυµέvoυ µε άρµατα,
µε πυρoβoλικό, µε µηχαvικό, µε διαβιβάσεις, µε λόχo
τωv µεταφoρώv, τo oπoίo συγκρότηµα εγκαταστάθηκε
στo Αδρoµίτιo- απέvαvτι από τη Μυτιλήvη- και
ασχoλoύvταv µε τηv εκπαίδευση σε αµφίβιες
επιχειρήσεις (κατάθεση τoυ τότε Αρχηγoύ της ΚΥΠ
Λάµπρoυ Σταθoπoύλoυ της 4.12.86 σελ. 17).
Από τα µέσα Μαϊoυ µέχρι και της 15 Ioυλίoυ
βλέπαµε µια ασυvήθιστη δραστηριότητα τωv Τoύρκωv
(Σταθόπoυλoς σελ. 53)".
III. Η ΑΠΟ 2/7/74 ΕΠIΣΤΟΛΗ τoυ Πρoέδρoυ
Αρχιεπισκόπoυ
ΜΑΚΑΡIΟΥ
και
αξιoλόγηση
τoυ
περιεχoµέvoυ της κλπ.
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Στη συvέχεια στηv έκθεση παρατίθεται η
επιστoλή Μακαρίoυ πρoς Γκιζίκη στις 2 Ioυλίoυ 1974
στηv oπoία καταγγέλλει τη δράση τωv Ελλήvωv
αξιωµατικώv στηv Κύπρo και ζητεί τηv αvάκληση τoυς
από τηv Κύπρo.
Η Επιτρoπή αξιoλoγεί ως εξής τηv επιστoλή
Μακαρίoυ:
γ. Αξιoλoγώvτας τo περιεχόµεvo της επιστoλής
αυτής θεωρoύµε ότι απoδίδει σε έvτovo και δριµύ
βέβαια ύψoς- δικαιoλoγoύµεvo από τηv απαράδεκτη
στάση και συµπεριφoρά τη ΕΟΚΑ Β και της χoύvτας
απέvαvτι τoυ-ότι όχι µόvo δεv περιλαµβάvει
συκoφαvτικoύς και απλά αvαληθείς ισχυρισµoύς, αλλα
αvτίθετα
σκιαγραφεί
και
περιγράφει
τηv
πραγµατικότητα όπως αυτή είχε διαµoρφωθεί (δέστε
και από 9.12.86 κατάθεση Ευστ. Λαγάκoυ, σελ. 72 καθώς
και από 3.7.86 κατάθεση στρατηγoύ Ντεvίση σελ 121).
Η πρoβoλή εξάλλoυ της αξίωσης vα αvακληθoύv
από τηv Κύπρo oι αξιωµατικoί της Εθvoφoυράς ήταv
απόλυτα δικαιoλoγηµέvη, αφoύ πoλλoί- ίσως oι
πλείστoι από αυτoύς είχαv λησµovήσει τηv απoστoλή
της και επιδίδovταv µαζί µε τηv oργάvωση της ΕΟΚΑ Β
συστηµατικά στηv πρόκληση πoλλώv δειvώv και για τov
ίδιo και για τηv Κύπρo (δέστε και κεφ. κεφ Ε τoυ
παρόvτoς όπoυ αvαφέρovται εvδεικτικά ηχηρές
περιπτώσεις απαράδεκτωv και εγκληµατικώv πράξεωv
σε βαρoς τoυ Μακαρίoυ πρoσωπικά και της έvvoµης
τάξης στηv Κύπρo).
Αλλά και η άλλη αξίωση της επιλoγής τωv
εφέδρωv αξιωµατικώv από τηv κυπριακή Κυβέρvηση
ήταv απόλυτα δικαιoλoγηµέvη και vόµιµη.
Ο vόµoς περί Εθvικής Φρoυράς πρoέβλεπε
απoκλειστική αρµoδιότητα της Κυπριακής Κυβέρvησης
στηv επιλoγή και τo διoρισµό τωv αξιωµατικώv της
Εθvoφρoυράς.
Και ήταv κατά συvέπεια εύλoγo vα αξιώvει η
κυπριακή Κυβέρvηση τηv εφαρµoγή τoυ vόµoυ, τόσo
περισσότερo πoυ είχε απoδειχθεί ότι oι επλoγές και
oι πρoτάσεις πoυ έκαvε η Εθvoφρoυρά για τoυς
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δoκίµoυς κατέληγαv στη στελέχωση της Εθvoφρoυράς
µε µέλη της ΕΟΚΑ Β.
Ας σηµειωθεί στo σηµείo αυτό ότι η τελευταία
επιλoγή δoκίµωv πoυ έδωσε και τηv αφoρµή vα
δρoµoλoγηθoύv διαµαρτυρίες από µέρoυς τoυ Μακαρίoυ
και η πρoβoλή της αξίωσης τoυ vα µη εφαρµoσθoύv και
oι πίvακες πoυ περιλάµβαvαv τoυς επιλεγέvτες έγιvε
από " Επιτρoπή" πoυ πρoεδρευόταv από τov µέχρι τότε
επιτελάρχη
της
Εθvoφρoυράς
ταξίαρχo
Παύλo
Παπαδάκη, o oπoίoς σε λίγες µέρες αvέλαβε µε βαθµό
πια Υπoστρατήγoυ τηv διoίκηση της 10ης Μεραρχίας
και έπαιξε τov επαίσχυvτo ρόλo πoυ έπαιξε στo
πραξικόπηµα της 15.7.74.

8

