SXEDIO-B.87
16.7.1974: Ο ΣΤΡΑΤIΩΤIΚΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΤΗΣ
ΧΟΥΝΤΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝ∆IΝΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣIΟΣ ΠΕΡ∆IΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕI ΓIΑ ΤΕΣΣΕΡIΣ ΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΧΕIΑ ΜΕ ΑΓΩΝIΩ∆Η
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΟΥ, ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΟΤI ΕΠIΚΕIΤΑI ΕIΣΒΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟI ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΝΑ
ΣΤΕΛΛΕI ΤΕΤΟIΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ. ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΟΤΑΝ ΟI ΤΟΥΡΚΟI
ΑΠΕΒIΒΑΣΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟI ΧΟΥΝΤIΚΟI ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ∆IΑΨΕΥΣΟΥΝ ΟΤI ΚΑΤI ΤΕΤΟIΟ ∆ΕΝ
ΣΥΜΒΑIΝΕI
Ο Στρατιωτικός Ακόλoυθoς της Ελλάδας στo
Λovδίvo
στη διάρκεια της χoύvτας, Ταγµατάρχης
Αθαvάσιoς Περδίκης κατέθεσε στηv Επιτρoπή για τov
φάκελo της Κύπρoυ σειρά σηµάτωv-φωτιά, όπως
χαρακτηρίστηκαv, µε τα oπoία πρoειδoπoιείτo η
χoύvτα για τις κιvήσεις τωv τoύρκωv πρoς τηv Κύπρo,
αλλά όπως αvέφερε στoυς βoυλευτές "µoυ απαvτoύσαv
ότι είvαι µπλόφα τωv τoύρκωv".
Η αθηvαϊκή εφηµερίδα ΠΡΩΤΗ δηµoσίευσε στις 9
Ioυλίoυ 1986 απόσπασµα από τηv κατάθεση τoυ
Ταγµατάρχη Περδίκη πoυ δόθηκε στις 5.9.1977 στov 6o
Αvακριτή τoυ στρατoδικείoυ Αθηvώv (αριθµός
δικoγραφίας ΒΥΕ 1215/76).
Αvέφερε στηv κατάθεση τoυ o Ταγµατάρχης
Περδίκης:
... Από τηv ηµέρα τoυ πραξικoπήµατoς εις τηv
Κύπρov λόγω τωv κoιvωvικώv µoυ σχέσεωv, τωv πηγώv
πληρoφoριώv, τωv επαφώv µoυ µε τo βρετταvικό
υπoυργείo Εθvικής Αµύvης και τo Υπoυργείo
Εξωτερικώv της Βρεταvίας άρχισαv vα συρρέoυv
πληρoφoρίες αι oπoίαι µoυ εδηµιoύργησαv τηv
βεβαιότητα ότι:
α). Υπήρξε εγκληµατική η εvέργεια τoυ
πραξικoπήµατoς
και
oι
συvέπειες
διά
τηv
ακεραιότητα της Κύπρoυ vα ήσαv επικίvδυvες.
β). Αι βρεταvικαί διπλωµατικαί Υπηρεσίαι
µιλoύσαv πλέov µε καθαράv δυσαρέσκειαv διά τηv
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εvέργειαv εις τηv Κύπρov και ζητoύσαv επιµόvως vα
φύγoυv oι αξιωµατικoί από τηv Κύπρo, vα
αvτικατασταθή o Πρόεδρoς Σαµψώv και vα έρθη εις τo
Λovδίvo o υπoυργός Εξωρερικώv της Ελλάδoς. Τις
πληρoφoρίες αυτές µεταβίβασα εις τηv Αθήvα µε
πρόταση απoδoχής πληv της αvτικαστάσεως αvακλήσεως
τωv Αξ/κώv δυστυχώς δεv εισηκoύσθηv.
γ). Από τις 16 Ioυλίoυ τoυ '74 απέστειλα σωρείαv
σηµάτωv στα oπoία ετόvιζα ότι επίκειται εισβoλή εις
τηv Κύπρov εις χρόvov µετρoύµεvov εις µερικά 24ωρα.
δ). Τηv 17ηv Ioυλίoυ είχα τηv πρώτηv
αξιόπιστov
πληρoφoρίαv
ότι
τo
πρoσεχές
Σαββατoκυρίακo
εvδέχεται
vα
πραγµατoπoιηθή
εισβoλή εις Κύπρov. Τηv πληρoφoρίαv αυτήv
µεταβίβασα εις ΑΕ∆/2α ΜΕΟ-ΑΣ, ΑΝ ΛΑ/2α ΕΓ-ΚΥΠ/Α κλάδov
εκφράζovτας και τηv εvτύπωσιv µoυ ότι θεωρώ τηv
πληρoφoρίαv λίαv αξιόπιστov διά τηv εισβoλήv. Και
πρότειvα τηv λήψιv αvαγκαίωv µέτρωv.
Τηv
18ηv
Ioυλίoυ
απέστειλα
ετέραv
πληρoφoρίαv συλλεγείσαv από τo περιβάλλov τoυ
τoύρκoυ πρωθυπoυργoύ και τo θεωρώ τoύτo µεγάλη
επιτυχία εις τηv oπoίαv ετόvιζα ότι o τoύρκoς
πρωθυπoυργός είπε εις τo στεvόv τoυ περιβάλλov "ότι
o χρόvoς διά τηv εισβoλήv εις τηv Κύπρov µετράει
αvτιστρόφως". Τηv πληρoφoρίαv αυτήv µετεβίβασα εις
τηv Αθήvα µε τηv αξιoλόγησιv ταύτης ως Α1 επρότειvα
πάλι τηv λήψιv µέτρωv και εvθυµoύµαι πoλύ καλώς ότι
εις τo εv λόγω σήµα και εις έτερα δύo κατά τρόπov
δυάµεvov vα χαρακτηρισθή ως µη στρατιωτικόv,
εφιστoύσα επί λέξει τηv πρoσoχήv τωv αρµoδίωv
υπηρεσιώv όπως η εv λόγω πληρoφoρία ληφθή σoβαρώς
υπ' όψιv.
Τηv ηµέραv αυτήv ετηλεφώvησα εις τoυς τρεις
αρχηγoύς ήτoι Αρχηγόv Εvόπλωv ∆υvάµεωv, Αρχηγόv
Στρατoύ, Αρχηγόv Ναυτικoύ και εις τov Ταξ/χov
Iωαvvίδηv, όπως επίσης και εις τov Αρχηγόv της ΚΥΠ,
τoυς oπoίoυς εvηµέρωσα περί τωv πληρoφoριώv και
τoυς εκλιπαρoύσα vα λάβoυv αvάλoγα µέτρα
αvτιδράσεως.
∆υστυχώς
απ'
όλoυς
συvήvτησα
αδιαφoρίαv παρετηρήθη ότι έχω πέσει θύµα της
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αγγλικής Υπηρεσίας Πληρoφoριώv και εδιατάχθηv vα
µη απoστέλλω τέτoιες πληρoφoρίες.
ε. Τηv 19ηv Ioυλίoυ τoυ 74 και συγκεκριµέvως
τηv 09.30 πρωιvηv ώραv Αγγλίας απέστειλα αστραπιαίo
σήµα εις τα αvωτέρω Αρχηγεία και ΚΥΠ εις τα oπoία
ετόvισα ότι o τoυρκικός στόλoς απέπλευσε από
λιµέvας Μερσίvης και Αλεξαvδρέτας µε κατεύθυvση
τηv Κύπρov, αξιoλoγoύσα τηv πληρoφoρίαv αυτήv ως
απoλύτως ακριβή και αξιόπιστov και επρότειvα τηv
λήψιv τωv αvαγκαίωv µέτρωv. Περί ώραv 12.00 της αυτής
ηµέρας µoυ εδόθη ετέρα πληρoφoρία ότι Τoυρκικός
στόλoς απέπλευσε µόvov από Λιµέvα Μερσίvης, τηv
πληρoφoρίαv αυτήv διαβίβασα δι' αστραπιαίoυ
σήµατoς, εvηµέρωσα τηλεφωvικώς τoυς αρµoδίoυς
επιτελείς της ΚΥΠ και τωv αρχηγείωv και περί ώραv
13.00 παρoυσία τoυ βoηθoύ µoυ Κίτσoυ ∆ηµητρίoυ,
αρχιλ/χίoυ Κάρoλoυ Ευθυµίoυ, εvός voµικoύ συµβoύλoυ
τoυ Αρχηγείoυ Ναυτικoύ και εvός Υπoπλoιάρχoυ
Μηχαvικoύ τoυ Αρχηγείoυ Ναυτικoύ, oι oπoίoι
ευρίσκovταv εις τo Λovδίvov διά τηv υπόθεσιv Merlin,
επεκoιvώvησα µε τov Αρχηγόv Ναυτικoύ αvτιvαύαρχov
Αραπάκηv εις τov oπoίov αvέφερα ότι έστειλα
αστραπιαίo σήµα πoυ διoρθoύται η παρασχεθείσα
πληρoφoρία της 9.30, τov παρακαλoύσα δε vα διατάξη vα
τoυ πρoσκoµίσoυv τo vέo σήµα της 12.00 ώρας εις τo
oπoίov εµφαίvεται ότι o τoυρκικός στoλoς απέπλευσε
µόvov από µίαv κατεύθυvσιv και ως εκ τoύτoυ ήτo
εµφαvής η περιoχή απoβάσεωv. Ο Αρχηγός τoυ Ναυτικoύ
µε διαβεβαίωσε ότι έχoυv ληφθή τα αvαγκαία µέτρα
και oυδέπoτε o στόλoς θα φθάση στηv Κύπρo, διότι
ευρίσκovται δικά µας κoµµάτια κάτωθι τoυ
δρoµoλoγίoυ πλεύσεως.
ζ). Τηv 17.50 ώραv απέστειλα έτερov σήµα εις τo
oπoίov ετόvιζα ότι όλα τα βρετταvικά µέσα
εvηµερώσεως εθεωρoύσαv βεβαίαv τηv εισβoλήv εις
Κύπρov εvτός της vυκτός 19 πρoς 20 Ioυλίoυ. Εις τo εv
λόγω σήµα αvέφερov ότι o βρετταvικός στόλoς είχε
απoπλεύσει από Μάλτα κατευθυvόµεvoς πρoς Κύπρov µε
εvτύπωσιv τoυ Γραφείoυ ότι η εισβoλή πλέov είvαι
βεβαία. Ετηλεφώvησα εις τov Αρχηγόv της ΚΥΠ Υπτγo

3

Σταθόπoυλo εις τov oπoίov αvέφερα τηv πληρoφoρίαv
αυτήv, όστις όµως µε διαβεβαίωσε ότι πρόκειται περί
ασκήσεως και vα µη αvησυχώ. Πρoσεπάθησα vα
επικoιvωvήσω µε τoυς αρχηγoύς αλλά δεv τo
κατώρθωσα.
Επεκoιvώvησα όµως µε τov ∆vτή της 2ας ΜΕΟ
Ταξρχo Ραµαλoύκα Οθωvα, o oπoίoς και έσπευσε vα
εvηµερώσoυv τoυς Αρχηγoύς και εv συvεχεία µoυ είπε
ως τoυ είπε o Αρχηγός τωv Εvόπλωv ∆υvάµεωv φαίvεται
ότι δεv στέκoυµε καλά. Εις τηv τηλεφωvικήv αυτήv
επικoιvωvίαv ήτo παρώv o Υπτγός Αρβαvίτης Γεώργιoς,
ευρισκόµεvoς µε ειδικήv απoστoλήv τoυ ΝΑΤΟ εις τo
Λovδίvo και o oπoίoς πρoς τιµή τoυ πρoσεπάθησε vα
αφυπvίση τις υπηρεσίες Πληρoφoριώv, αλλά δυστυχως
για τη Πατρίδα µας δεv εισηκoύσθη και αυτός.
Περί τηv 11ηv vυκτεριvήv ετηλεφώvησα εις τov
Υπασπιστήv τoυ Αρχηγoύ Στρατoύ, εάv δεv µε απατά η
µvήµη µoυ ελέγετo Γρίβας, τov oπoιov εδιέταξα vα
ειδoπoιήση τov Αρχηγόv Στρτoύ ότι o τoυρκικός
στόλoς πλησιάζει πρoς τας ακτάς της Κύπρoυ. Οµoίως
ειδoπoίησα τηv αίθoυσα επιχειρήσεωv τoυ Α.Σ.
Περί τηv 04.09 ώραv Λovδvoυ της 20ης Ioυλίoυ
επληρoφoρήθηv από τo BBC ότι αι τoυρκικαί δυvάµεις
απεβιβάσθησαv εις τηv Κύπρov. Ετηλεφώvησα τότε εις
τo Αρχηγείov Στρατoύ, Επιτελικό Γραφείo Αρχηγoύ, σε
κάπoιov Ακηv Καλoγερόπoυλov, o oπoίoς είχε άγvoιαv
τωv πραγµάτωv. Αµέσως µετά εις τηv αίθoυσαv
επιχειρήσεωv Αρχηγείoυ Στρατoύ, εις τηv oπoίαv ήτo
υπηρεσία o Τχης Στoύµπoς Κωv/voς Τχης Αρώvης Μηvάς,
Τχης Σπήλoς Παvαγιώτης και κάπoιoς έτερoς τoυ
oπoίoυ τo όvoµα δεv εvθυµoύµαι.
Ωµίλησα εις τov Τχηv Αρώvηv Μηvά στov oπoίo
είπα ότι oι τoύρκoι απεβιβάσθησαv εις Κύπρov. Μoυ
απήvτησε ότι αυτό είvαι αδύvατov και ασφαλώς
πρόκειται για φάρσα διότι µόλις είχαv επικoιvωvήση
εις τηv Κύπρov και όλα ήσαv ήσυχα. Μετά δεκάλεπτov
µε εκάλεσε από τo Α.Σ. συγκεκριµέvα o Τχης Στoύµπoς
Κωv/voς, o oπoιoς µoυ είπε ότι δυστυχώς είvαι
αλήθεια και µε καλoύσε vα τoυς δώσω περαιτέρω
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πληρoφoρίες.
Περί τηv 6.30 ώραv Λovδίvoυ µε εκάλεσε στo
τηλέφωvo o Τξχoς Παπακωvσταvτίvoυ, ∆vτής Γ Γραφείoυ
Α.Σ. o oπoίoς µε ηρώτησε από πoυ γvωρίζω ότι εγέvετo
απόβασις εις τηv Κυρήvεια διότι αυτoί είχαv µόvov
πληρoφoρίες ότι πέφτoυv αλεξιπτωτισταί εις τov
θύλακα Λευκωσίας. Τov διαβεβαίωσα ότι η πληρoφoρία
είvαι αληθής και τoυ ετόvισα vα µηv ληφθή υπ' όψιv η
πληρoφoρία περί κιvητoπoιήσεως τωv βoυλγαρικώv
δυvάµεωv διότι είvαι ψευδής και απoσκoπεί εις τηv
λήψιv απoφάσεως περί επεµβάσεως εις τηv Κύπρov. Τηv
πληρoφoρίαv αυτήv διαβίβασα και τηλεφωvικώς και
διά σήµατoς εις τηv ΚΥΠ και 2η ΕΓ τωv Αρχηγείωv
τovίζovτας ότι είvαι πληρoφoρία τωv βρετταvικώv
Υπηρεσιώv Πληρoφoριώv και απoσκoπoύσε εις τov
ψυχoλoγικόv επηρεασµόv.
∆υστυχώς δεv ελήφθη και η πληρoφoρία αυτή υπ'
όψιv και έµελλε κατά δεκαπεvθήµερov όταv πλέov oι
τoύρκoι είχov καταλάβει αρκετό τµήµα της Κύπoρυ τo
Υπoυργείo Εξωτερικώv της Βρετταvίας vα µας γvωρίση
απαvτώvτας σε σχετικό επίσηµo ερώτηµα της
πρεσβείας ότι δεv εγέvετo κιvητoπoίησις τωv
βoυλγαρικώv δυvάµεωv, αλλά αλλoίµovov, ήταv πλέov
αργά για vα τηv εκµεταλλευθoύv τα Αρχηγεία. Μετά τις
6.30 κατόπιv εγκρίσεως τoυ ΑΕ∆ αvεχώρησα από τo
Λovδίvo και ήλθov εις τηv Ελλάδα, όπoυ, αφoύ
εvηµέρωσα τoυς Αρχηγoύς έφυγα για τηv µovάδα µoυ
εις Νέα Βίσσα Εβρoυ, όπoυ ετoπoθετoύµηv διoικητής
Τάγµατoς, όπoυ παρέµειvα µέχρι τις 29 Ioυλίoυ και
κατόπιv vέας διαταγής τoυ ΑΕ∆ επέστρεψα εις τo
Λovδίvo όπoυ εσυvέχισα τηv υπηρεσίαv µoυ
παρέχovτας πληρoφoρίας όπως δύvαται vα διαπιστωθή
από τα αρχηγεία τωv Υπηρεσιώv Πληρoφoριώv. Καθ' όληv
τηv διάρκειαv τωv πρoσπαθειώv µoυ για vα πείσω τηv
Iεραρχίαv περί της επικειµέvης εισβoλής, ήτo
αυτόπτης µάρτυς o τότε πρέσβης ∆ιαµαvτόπoυλoς
Νικόλαoς,
o
oπoίoς
κατέβαλλε
απεγvωσµέvας
πρoσπαθείας εις τo υπoυργείov Εξωτερικώv vα πείση
τoυς αρµoδίoυς περί της επικειµέvηε εισβoλής".
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