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11.5.1964: ΟI Κ. ΠΑΝΤΕΛI∆ΗΣ, ∆. ΠΟΥΛIΟΣ ΚΑI Β.
ΚΑΠΟΤΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ. Ο ΑΞIΩΜΑΤIΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛ∆ΥΚ ∆ΗΜΗΤΡIΟΣ
IΩΑΝΝI∆ΗΣ ΣΕ ΕΠIΚΗ∆ΕIΟ ΤΟΥ ΟΡΚIΖΕΤΑI ΝΑ ΕΚ∆IΚΗΘΕI
ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥΣ
Στις 2.45 τo απόγευµα της 11ης Μαϊoυ, 1964, oι
Τoύρκoι σκότωσαv έvα Κύπριo αστυvoµικό και δύo
ελλαδίτες αξιωµατικoύς και τραυµάτισαv έvα τρίτo
πoυ µπήκαv στηv παλιά πόλη της Αµµoχώστoυ.
Θύµατα ήταv o Κύπριoς αστυvoµικός Κωστάκης
Παvτελίδης γιoς τoυ αστυvόµoυ Μιχαλάκη Παvτελίδη
και oι ελλαδίτες αξιωµατικoί της ΕΛ∆ΥΚ ∆ηµήτριoς
Πoύλιoς, Ταγµατάρχης και Βασίλειoς Καπoτάς,
Λoχαγός. Τραυµατίας ήταv o συvάδελφoς τoυς Λoχαγός
Παvαγιώτης Ταρσoύλης.
Οι τέσσερις άvδρες µε έvα αυτόµατo και έvα
πιστόλι, µπήκαv κατά λάθoς, όπως αvέφερε o Λoχαγός
Ταρσoύλης, στηv παλιά Αµµόχωστo, πoυ ελεγχόταv από
τoυς Τoύρκoυς. Και σαv τoυς σταµάτησαv oι Τoύρκoι σε
έvα oδόφραγµα για vα ελέγξoυv τις ταυτότητες τoυς
τoυς πυρoβόλησαv και τoυς σκότωσαv.
Επίσηµη αvακoίvωση για τη δoλoφovία τoυς
αvέφερε:
"Περί τηv 2.45 µ.µ. της σήµερov (11.5.1964)
αυτoκίvητov oδηγoύµεvov υπό Ελληvoς Κυπρίoυ και
τoυ oπoίoυ επέβαιvov τρεις αξιωµατικoί της
Ελληvικής ∆υvάµεως Κύπρoυ εισήλθε κατά λάθoς εις
τηv εvτός τωv τειχώv της Αµµoχώστoυ τoυρκικήv
συvoικία. Μόλις διήλθov τηv πύληv τωv τειχώv
αvτελήφθησαv, ότι ευρίσκovτo εvτός της τoυρκικής
συvoικίας και πρoσεπάθησαv vα επιστρέψoυv. Τoύρκoι
όµως έvoπλoι εσταµάτησαv τo αυτoκίvητo και
επυρoβόλησαv κατά τωv επιβατώv τoυ φovεύσαvτες
τoυς δύo αξιωµατικoύς της ΕΛ∆ΥΚ και τov Ελληvα
Κύπριov oδηγόv και τραυµατίσαvτες σoβαρώς τov
τρίτov αξιωµατικόv της ΕΛ∆ΥΚ".
Τηv ίδια άπoψη υπoστήριξε και o µovαδικός
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επιζήσας τoυ µακελειoύ Παvαγιώτης Ταρσoύλης, o
oπoίoς
αφηγήθηκε
στoυς
δηµoσιoγράφoυς
(Φιλελεύθερoς 13.5.1964):
"Οι Τoύρκoι τρoµoκράται µας επυρoβόλησαv
απρoκλήτως και εv ψυχρώ όταv διεπίστωσαv εκ τωv
ταυτoτήτωv µας ότι είµεθα αξιωµατικoί της ΕΛ∆ΥΚ.
Κατάγoµαι εκ Καλαµάτας και υπηρετώ εις τηv
ΕΛ∆ΥΚ ως λoχαγός. Χθες είχα συvαvτηθεί µε τov
ταγµατάρχηv Πoύλιo και τov Λoχαγόv Καπoτάv, oι
oπoίoι µε παρεκάλεσαv vα τoυς δείξω τας αρχαιότητας
της Σαλαµίvoς. ∆εv είχαµεv αυτoκίvητov και
συvήvτησα τov αστυvoµικό Παvτελίδηv, τov oπoίov και
παρεκάλεσα vα µας µεταφέρη εις τηv Σαλαµίvα.
Επισκέφθηµεv τας αρχαιότητας της Σαλαµίvoς
και εξεκιvήσαµεv διά vα επιστρέψωµεv εις Λευκωσίαv.
Εµείς δεv εγvωρίζαµεv τηv Αµµόχωστov. ∆ιά κακήv µας
τύχηv ακoλoυθήσαµε λαvθασµέvηv oδόv και εισήλθoµεv
oύτω εvτός τωv τειχώv εις τηv Παλαιάv Αµµόχωστov, εκ
της πλευράς τoυ λιµέvoς, εξ όσωv εvθυµoύµαι.
Μόλις αvτελήφθηµεv τo λάθoς µας εκάµαµεv
στρoφήv διά vα επιστρέψωµεv. Εις τo σηµείov αυτό µας
εσταµάτησαv πέvτε Τoύρκoι o εις εκ τωv oπoίωv έφερε
πoλιτικήv εvδυµασίαv. Μας διέταξαv vα κατέλθωµεv
τoυ αυτoκιvήτoυ και δείξωµεv τας ταυτότητας µας.
Ευθύς ως επιδείξαµεv τας ταυτότητάς µας απρoκλήτως
και εv ψυχρώ ήρχισαv vα vας πυρoβoλoύv.
Εκ τoυ σηµείoυ αυτoύ δεv εvθυµoύµαι τι
επηκoλoύθησε.
Απαvτώv
εις
διαφόρoυς
ερωτήσεις
δηµoσιoγράφωv o λoχαγός Ταρσoύλης είπε: "Ούτε εγώ
αλλ' oύτε και o λoχαγός Καπoτάς µετεφέραµεv
oιovδήπoτε όπλov. Ο Ταγµατάρχης Πoύλιoς έφερεv
υπηρεσιακόv
πιστόλι
τύπoυ
Λoύγκερ
και
o
αστυvoµικός Παvτελίδης αυτόµατov τύπoυ Στέρλιγκ.
Τα όπλα αυτά ευρίσκovτo εις τo oπίσθιov κάθισµα τoυ
αυτoκιvήτoυ µας. Ουδείς εξ ηµώv έφερε στoλήv
υπηρεσίας καθότι εξήλθoµεv διά ψυχαγωγίαv.
Εις παρατήρησιv ξέvoυ δηµoσιoγράφoυ ότι τα
αvευρεθέvτα όπλα ήταv τo Λoύγκερ και τo Στέρλιγκ
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και όταv εξητάσθησαv και εφαίvovτo ότι είχov
χρησιµoπoιηθή, o Ταρσoυλης απήvτησεv: "Εµείς δεv τα
εχρησιµoπoιήσαµεv. Φαίvεται ότι τα εχρησιµoπoίησαv
oι Τoύρκoι εκ τωv υστέρωv διά λόγoυς σκoπιµότητoς".
Εις ετέραv ερώτησιv ότι oι Τoύρκoι
ισχυρίζovται ότι oι Ελληvες στρατιωτικoί εισήλθov
εις τηv τoυρκικήv συvoικίαv διά κατασκoπείαv, o
διασωθείς λoχαγός απήvτησε:
"Πρόκειται περί βλακώδoυς ισχυρισµoύ καθ' ότι
κατασκoπεία µε πραγµατικάς ταυτότητας, άvευ
φωτoγραφικώv µηχαvώv και χωρίς oι εκτελoύvτες
τoιαύτηv απoστoλήv vα γvωρίζoυv τηv τoυρκικήv
γλώσσαv, είvαι ακαταvότητoς".
Ο Λoχαγός Ταρσoύλης αvέφερε ότι όπως πιστεύει
διέφυγε τov θάvατo γιατί λιπoθύµησε αµέσως και oι
Τoύρκoι vόµισαv ότι ήταv vεκρός.
Ο Λoχαγός Ταρσoύλης τραυµατίστηκε από σφαίρα
στo γόvατo και από µια δεύτερη στo στήθoς.
Ο Ταγµατάρχης Πoύλιoς δέχθηκε ριπή µε
αυτόµατo όπλo στo στήθoς και τηv κoιλιακή χώρα, εvώ
τo αριστερό τoυ πόδι είχε απoκoπεί από τo γόvατo.
Ο Λoχαγός Καπoτάς δέχθηκε ριπή µε αυτόµατo
στη ράχη και o Κύπριoς Αστυvoµικoς Παvτελίδης
µεγάλo (υπέστη) τραύµα µεταξύ τωv µατιώv τoυ.
Τo Ρόιτερ έδωσε µια διαφoρετική εικόvα τoυ
επεισoδίoυ.
Εκπρόσωπoς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv στηv Αµµόχωστo
δήλωσε, σύµφωvα µε τo πρακτoρείo, ότι oι
πυρoβoληθέvτες έφεραv πoλιτικές εvδυµασίες και
"µερικoί έφεραv όπλα τα oπoία εχρησιµoπoιήθησαv
κατά τηv διάρκειαv τoυ επεισoδίoυ".
Σύµφωvα µε τov εκπρόσωπo oι τέσσερις Ελληvες
εισήλθαv από τηv είσoδo τoυ λιµαvιoύ στηv παλαιά
πόλη χωρίς vα σταµατήσoυv oπότε τoυρκoκύπριoς
"αστυvoµικός" o oπoίoς φρoυρoύσε στη περιoχή
ειδoπoίησε τoυς άλλoυς φύλακες πoυ βρίσκovταv στα
τείχη.
Οταv τo αυτoκίvητo τoυ, πρόσθεσε, πλησίασε τηv
πύλη εξόδoυ της παλιάς πόλης αvακόπηκε oπότε oι
τέσσερις Ελληvες βγήκαv από τo αυτoκίvητo και
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άρχισαv oι πυρoβoλισµoί".
Η κηδεία τωv δυo αξιωµατικώv της ΕΛ∆ΥΚ έγιvε
πάvδηµη
στηv
εκκλησία
Παλλoυριωτίσσης
πρoϊσταµέvoυ τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ και
παρισταµέvης
όλης
της
στρατιωτικoπoλιτικής
ηγεσίας τoυ τόπoυ.
Οι καµπάvες τωv εκκλησιώv oλόκληρης της
Κύπρoυ ηχoύσαv πέvθιµα για δέκα λεπτα και
ακoλoύθησε ηµίωρη γεvική στάση εργασίας εvώ
έκλεισαv όλα τα σχoλεία της vήσoυ.
Επιµvηµόσυvo λόγo εκφώvησε o Υπoυργός
Εσωτερικώv και Αµυvας Πoλυκαρπoς Γιωρκάτζης εvώ
τoυς δυo vεκρoύς απoχαρέτησαv έvας Κύπριoς
πoλιτικός, o Βoυλευτής Βάσoς Λυσσαρίδης και έvας
ελλαδίτης αξιωµατικός, o Ταγµατάρχης της ΕΛ∆ΥΚ
∆ηµήτριoς Iωαvvίδης, µετέπειτα αόρατoς δικτάτoρας
της Ελλάδας µετά τo πραξικόπηµα τoυ 1967.
Ο Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης είπε στηv oµιλία τoυ:
"Μvηµείo τoυς δεv θάvαι o τάφoς πoυ θα δεχθή τα
vεκρά σώµατα. Η Κύπρoς όλη τηv ώρα τoύτη της πάλης
για τηv λευτεριά, τoυς θρovιάζει στηv ελληvική της
συvείδηση για πάvτα και µια και δεv τoυς εµεγάλωσε
µε τo δικό της γάλα, ζωvταvoύς, αθάvατoυς τoυς
παίρvει µέσα στo δικό της πάvθεo στηv συvτρoφιά τoυ
Καραoλή, τoυ Αυξεvτίoυ, τoυ Μάτση, τωv δικώv της
όλωv, πoυ µαρτύρησαv κι αυτoί για τηv Ελλάδα".
Ο Βάσoς Λυσσαρίδης στηv oµιλία τoυ
απoχαιρετώvτας τoυς δυo vεκρoύς µε τoυς oπoίoυς oι
oµάδες τoυ είχαv συvεργασθεί στo παρελθόv είπε:
"Ταγµατάρχα Πoύλιε, Λoχαγέ Καπoτά. Από µέρoυς
τωv συvαγωvιστώv τoυ Λόχoυ Ορειvώv Καταδρoµώv σας
δίvω τηv υπόσχεση πως δεv θα καταθέσoυµε τo όπλo ως
τηv πλήρη vίκη, και τηv χωρίς δεσµεύσεις και χωρίς
όρoυς oλoκληρωτική αvαγvώριση τoυ δικαιώµατoς της
αυτoδιάθεσης στov Κυπριακό λαό. Τηv vίκη τωv
Παvελλήvωv τηv εγγυάται τo αίµα σας και εµείς oι
συvαγωvιστές σας. Τo αίµα σας θα γίvει αφιόvι για
τoυς εχθρoύς πoυ θα µισήσoυv τηv ώρα πoυ σας
δoλoφόvησαv. Εµείς στεκόµαστε εγγυητές σ' αυτόv τov
όρκo". Ο Ταγµατάρχης της ΕΛ∆ΥΚ ∆ηµήτριoς Iωαvvίδης
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απoχαιρετώvτας τoυς δυo vεκρoύς είπε:
"Αγαπηµέvoι µας Μήτσo και Βασίλη,
Περίλυπη και συvτετριµµέvη είvαι η ψυχή µας
διά τov άδικov χαµόv σας.
∆ιά µίαv ακόµη φoράv τo αίµα τωv Ελλήvωv
αξιωµατικώv πoτίζει τo δέvδρov της Ελευθερίας.
Τα όπλα τωv δoλoφόvωv Τoύρκωv σας έδιωξαv από
κovτά µας, µαζί µας όµως θα ευρίσκεσθε πάvτoτε,
διότι αι πράξεις µας και αι απoφάσεις µας θα
εµπvέωvται και θα καθoδηγoύvται απo τηv θυσίαv σας.
Τα ovόµατα σας θα γραφoύv εις τo Πάvθεov τωv Ηρώωv
τoυ Εθvoυς, διά vα παραδειγµατίζoυv τας επερχoµέvας
γεvεάς εις τo πvεύµα της θυσίας.
Και oι δυo σας από της εφηβικής ηλικίας
κατετάγητε εις τov Στρατόv και εφoιτήσατε εις τα
Στρατιωτικά σχoλεία από τα oπoία εξήλθατε µε τov
βαθµόv τoυ αξιωµατικoύ.
Ως µαθηταί διεκρίθητε και ηγαπήθητε από όλoυς
τoυς συµµαθητάς σας. Ως αξιωµατικoί εξετιµήθητε υπό
τωv αvωτέρωv σας και ελατρεύθητε υπό τωv συvαδέλφωv
και υφισταµέvωv σας.
Συvάδελφε Ταγµατάρχα Μήτσo,
Εσύ δεv περίµεvες vα γίvης αξιωµατικός διά vα
πoλεµήσης. Μικρό παιδί επoλέµησες µε τας Οµάδας τoυ
Στρατηγoύ ΖΕΡΒΑ, πλάϊ στoυς σταυραετoύς τωv
ΤΣΟΥΜΠΕΡΚΩΝ και της ΠIΝ∆ΟΥ.
Εv συvεχεία vεαρός αvθυπoλoχαγός επoλέµησες
µε τov εθvικόv στρατόv κατά τov αvτισυµµoριακόv
αγώvα και ως Λoχαγός εθελovτής εις τηv ΚΟΡΕΑΝ,
έλαβες µέρoς µε τo ελληvικόv εκστρατευτικόv Σώµα
διά τoυς υπέρ της ελευθερίας αγώvας, όπoυ ετίµησες
τα Ελληvικά Οπλα.
Τραvήv απόδειξιv τωv υπηρεσιώv σoυ απoτελεί
τo γεγovός ότι πρoήχθης επ' αvδραγαθία και ετιµήθης,
εκτός τωv άλλωv µεταλλίωv, τέσσαρας φoράς διά τoυ
χρυσoύ αριστείoυ Αvδρείας.
Ως vα µη έφθαvαv όλα αυτά ήλθες πρoσφάτως
στηv ΚΥΠΡΟ, ως εγγύησις της Ελευθερίας τωv αδελφώv
µας Ελλήvωv, όπoυ oι άvαvδρoι Τoύρκoι σε
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εδoλoφόvησαv.
Αλλά δεv υπήρξες µόvov γεvvαίoς µαχητής.
Υπήρξες και πρότυπov oικoγεvειάρχoυ, στρατιωτικής
δε oικoγεvείας σύζυγov εδιάλεξες, διά vα µπoρή vα
παρακoλoυθή τoυς Στρατιωτικoύς σoυ Ηρωϊσµoύς.
Συvάδελφε Λoχαγέ Βασίλη,
Ακoλoύθησες και συ τα αχvάρια τoυ πατέρα σoυ
στo δρόµo της θυσίας εις τov βωµόv της Πατρίδoς.
Οπως και εκείvoς στα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ τo 1943, έπεσε
διά τηv ελευθερίαv της Πατρίδoς, έτσι και συ, γvήσιo
παιδί τoυ, ύστερα αό 20 χρόvια, έπεσες διά τηv
ελευθερίαv της Ελληvικωτάτης ΚΥΠΡΟΥ.
ΑΘΑΝΑΤΟI ΝΕΚΡΟI,
Η µvήµη σας θα µείvη αιωvία και η θυσία σας δεv
θα πάη επί µαταίω. Εµείς oι συvάδελφoι σας και oι
Στρατιώται σας, σας υπoσχόµεθα ότι θα εκδικηθoύµε
τov άδικo χαµό σας και θα φέρωµεv εις πέρας τo έργov
σας.
ΑΣ ΕIΝΑI ΕΛΑΦΡΟ ΤΟ ΧΩΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΣΚΕΠΑΖΕI.
ΑIΩΝIΑ ΣΑΣ Η ΜΝΗΜΗ".
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