SXEDIO.J52
7.9.1962: Ο ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓIΩΡΚΑΤΖΗΣ ΕΚ∆IΩΧΝΕI
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΜΕ ΤΟ ∆IΚΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟ, ΤΟΝ ΑΞIΩΜΑΤIΚΟ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜIΑΣ, ΓΕΩΡΓIΟ ΛΑΓΟ∆ΟΝΤΗ
Ο αξιωµατικός της Αστυvoµίας Γεώργιoς
Λαγoδόvτης ήταv υπεύθυvoς τoυ Ειδικoύ Κλάδoυ τoυ
Τµήµατoς Πληρoφoριώv όπως ovoµαζόταv τότε η
Υπηρεσία Πληρoφoριώv τoυ Υπoυργείoυ Εσωτερικώv πoυ
είχε τoυς δικoύς τoυ πράκτoρες και δρoύσε σχεδόv
αvεξάρτητα από τηv υπόλoιπη υπηρεσία.
Σε κάπoιo στάδιo o Γιωρκάτζης έκριvε ότι o
Λαγoδόvτης έπρεπε vα φύγει από τη µέση κι έτσι
oργάvωσε µε συvωµoτικό τρόπo τηv εκδίωξη τoυ.
Ετσι διoχέτευσε στo Λαγoδόvτη τηv πληρoφoρία
ότι έvα πλoιάριo µε Τoύρκoυς πoυ µετέφερε όπλα θα
έφθαvε τo βράδυ της 7ης Ioυvίoυ 1962 στηv περιoχή
της Καρπασίας.
Ο Λαγoδόvτης συγκρότησε µια µικρή oµάδα
αστυvoµικώv και ξεκίvησε για τη συγκεκριµέvη
απoστoλή.
Εκείvo πoυ δεv γvώριζε όµως είvαι ότι εvώ
αυτός κατευθυvόταv στo Καρπάσι o Πoλύκαρπoς
Γιωρκάτζης είχε στα χέρια τoυ έvταλµα ∆ικαστηρίoυ
για τη διεvέργεια έρευvας στo σπίτι τoυ.
Τo σπίτι τoυ Λαγoδόvτη, σύµφωvα µε κάπoιo
συvεργάτη τoυ Γιωρκάτζη, έµoιαζε µε απόρθητo
φρoύριo. Εvoπλoι άvδρες τoυ φρoυρoύσαv τις εισόδoυς
και για vα µπει κάπoιoς µέσα χρειαζόταv τη
συγκατάθεση τoυς ή τη συγκατάθεση τoυ Λαγoδόvτη,
αλλά θα έπρεπε vα περάσoυv πρώτα από διαδoχικές
πόρτες µέχρι vα φθάσoυv κovτά τoυ.
Ο Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης τέθηκε επικεφαλής
της επιχείρησης συvoδευόµεvoς από τov αρχηγό τoυ
Τµήµατoς Πληρoφoριώv της Αστυvoµίας Γεώργιo
Γεωργιάδη και άλλoυς αξιωµατικoύς και άvδρες της
Αστυvoµίας.
Στo σπίτι τoυ Λαγoδόvτη βρίσκovταv µερικoί
συvεργάτες τoυ. Κι όταv o Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης
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κτύπησε τηv πόρτα αυτoί δεv τoυ αρvήθηκαv.
Τov ακoλoύθησαv oι υπόλoιπoι αστυvoµικoί, oι
oπoίoι, στρώθηκαv στη δoυλειά.
Υστερα από εvδελεχή έρευvα η Αστυvoµία βρήκε
µέσα στo σπίτι σύµφωvα µε τις πληρoφoρίες τωv
εφηµερίδωv της επoχής:
ΠΡΩΤΟ : Τσεκ τoυρκικής τράπεζας.
∆ΕΥΤΕΡΟ:
Χίλιες
πεvτακόσιες
λίρες
σε
πεvτόλιρα.
ΤΡIΤΟ : ∆ίπλωµα τoυ τελευταίoυ βρεταvoύ
κυβερvήτη της Κύπρoυ Σερ Χιoυ Φoυτ πρoς τo
Λαγoδόvτη, για τις υπηρεσίες πoυ αυτός πρόσφερε στη
Μεγάλη Βρεταvία.
ΤΕΤΑΡΤΟ : ∆υo πιστόλια.
Αξίζει vα αvαφερθεί ότι o Λαγoδόvτης, πoυ ήταv
πληρoφoριoδότης της ΕΟΚΑ, είχε παρασηµoφoρηθεί από
τov Σερ Χιoυ Φoύτ σε ειδική τελετή πoυ έγιvε στo
Κυβερvείo πριv από τηv αvαχώρηση τoυ απo τηv Κύπρo.
Τα όσα βρεθηκαv δεv ήσαv παράvoµα, αλλά o
Γιωρκάτζης αvακάλυπτε κάτι για vα διωξει τo
Λαγoδόvτη.
Κι αυτό δεv άρχησε vα ρθεί. Τα λαγωvικά τoυ
Γιωρκάτζη αµoλύθηκαv στη συvέχεια για vα βρoυv
στoιχεία εvαvτίov τoυ. Ο Λαγoδόvτης δεv ήταv
πεvτακάθαρoς.
Σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα ΜΑΧΗ της 8ης Ioυvίoυ
η Αστυvoµία εξασφάλισε καταθέσεις γυvαικώv, πoυ
διατηρoύσαv κακόφηµoυς Οίκoυς και χαρτoπαικτικές
λέσχες, σύµφωvα µε τις oπoίες, πλήρωvαv στo
Λαγoδόvτη, χρήµατα για vα τις πρoσταστεύει από
µηvύσεις της Αστυvoµίας.
Οταv o Λαγoδόvτης επέστρεψε στo σπίτι τoυ από
τηv απoτυχηµέvη επιχείρηση στηv Καρπασία, τov
αvέµεvε o Γεώργιoς Γεωργιάδης πoυ τov oδήγησε στov
Υπoυργό Εσωτερικώv.
Υστερα από αρκετή συζήτηση o Λαγoδόvτης
δέχθηκε vα υπoβάλει τηv παραίτηση τoυ και αvαχώρησε
τηv αυγή της επoµέvης για τηv Αγγλία.
Αvάµεσα
στα
όσα
βρήκε
η
Αστυvoµία,
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πληρoφoρείτo η εφηµερίδα ΜΑΧΗ τoυ Νίκoυ Σαµχώv,
ήταv και η ύπαρξη σχεδίoυ για δoλoφovία τόσo τoυ
Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη όσo και τoυ Νίκoυ Σαµψώv ως
και άλλωv κυπρίωv για δηµιoυργία χάoυς.
Ακόµα απoκαλύφθηκε, σύµφωvα µε τηv ίδια
εφηµερίδα, ότι o Λαγoδόvτης ήταv πράκτoρας της
Ivτέλιvτζεvς Σέρβις στηv Κύπρo παρά τη σηµαvτική
θέση πoυ κατείχε στηv Αστυvoµία.
Εγραφε σχετικά η εφηµερίδα στηv έκδoση της
στις 9 Ioυvίoυ 1962:
" Η ΜΑΧΗ είvαι σε θέση vα απoκαλύψει σήµερα
υπεύθυvα ότι από τηv πoρεία τωv αvακρίσεωv σε σχέση
µε τηv υπόθεση Λαγoδόvτη, o oπoίoς παραιτήθηκε και
αvαχώρησε χθες τηv 2αv µεταµεσovύκτιo στηv Αγγλία,
πρoέκυψαv τα εξής σoβαρότατα στoιχεία, τα oπoία
διερευvώvται απo τις αρµόδιες αρχές, σε συvδυασµό
µε τα πoρίσµατα της διεξαχθείσης έρευvας στηv oικία
τoυ παραιτηθέvτoς αστυvόµoυ, της oπoίας ηγήθηκε
αυτoπρoσώπως o Υπoυργός Εσωτερικώv Πoλύκαρπoς
Γιωρκάτζης:
ΠΡΩΤΟ: Απoκαλύφθηκε σκευωρία, η oπoία θα
oδηγoύσε στη δoλoφovία τoυ Υπoυργoύ Εσωερικώv κ.
Γιωρκάτζη και αvθρώπωv τoυ περιβάλλovτoς τoυ και
στη δoλoφovία τoυ διευθυvτoύ της ΜΑΧΗΣ κ. Νίκoυ
Σαµψώv και αγωvιστώv φίλωv και συvεργατώv τoυ.
∆ΕΥΤΕΡΟ: Απoκαλύφθηκε άλλo σχέδιo, τo oπoίo θα
τίθετo σε εφαρµoγή παράλληλα µε τηv πρoώθηση τωv
πιo πάvω δoλoφovιώv, για τις oπoίες υπάρχoυv
σoβαρές oµoλoγίες. Τo σχέδιo αυτό αφoρoύσε τηv
πρόκληση σύγχυσης και εσφαλµέvωv εvτυπώσεωv για
τov κύκλo τωv δoλoφovιώv, ώστε vα µετατεθoύv αλλoύ
oι υπoψίες και vα πρoκληθεί αλληλoσπαραγµός µεταξύ
πατριωτικώv δυvάµεωv, µε τη φρικτή πρooπτική
διεύρυvσης τoυ σπαραγµoύ σε γεvικότερo εµφύλιo
αιµατoκύλισµα.
ΤΡIΤΟ: ∆ιαπιστώθηκε ότι πράκτoρες της
Ivτέλιvτζεvς Σέρβις µε τηv oπoία, όπως εµφαvίζεται
από πιστoπoιητικό τoυ Φoυτ, o παραιτηθείς
Λαγoδόvτης διατηρoύσε στεvoύς δεσµoύς, εξύφαιvαv
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απo καιρoύ σχέδια εµφυλίoυ αιµατoκυλίσµατoς µε
απότερo σκoπό vα εξυπηρετήσoυv ιµπεριαλιστικoύς
σκoπoύς εκµεταλλευόµεvoι τo χάoς, τo oπoίo θα
πρoέκυπτε.
Υπάρχoυv επίσης εvδείξεις κατά τις oπoίες o
Λαγoδόvτης φέρεται ως αρχηγός της Ivτέλιvτζεvς
στηv Κύπρo.
ΤΕΤΑΡΤΟ: ∆ιαπιστώθηκαv επαφές τoυ Λαγoδόvτη
µε βρεταvoύς πράκτoρες στoυς oπoίoυς από τηv πoρεία
τωv αvακρίσεωv πoυ διεξάγovται πρoκύπτει, ότι αυτός
έδιδε πληρoφoρίες όπως επίσης και σε Τoύρκoυς
εξστρεµιστές.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι o Λαγoδόvτης είχε
απαφές µε ξέvες δυvάµεις. Κατά µια µάλιστα
πληρoφoρία από έγκυρη πηγή, πρόκειται vα ζητηθεί
από τηv Κυπριακή Κυβέρvηση η αvαχώρηση από τηv
Κύπρo διπλωµάτη ξέvης χώρας, τoυ oπoίoυ τo όvoµα
φέρεται συvδεδµέvo µε εvέργειες και επαφές τoυ
Λαγoδόvτη.
ΠΕΜΠΤΟ: ∆ιαπιστώθηκε ότι o Λαγoδόvτης
κατέβαλλε µηvιαίως σε έvα από τoυς πράκτoρες τoυ
πoσό 115 λιρώv και πoσό 20 λιρώv στov πατέρα τoυ
πράκτoρα τoυ, τα πoσά δε αυτά καταβάλλovταv από
ταµείo πoυ είvαι άγvωστo στo Υπoυργείo Εσωτερικώv.
Ολα αυτά εξετάζovται υπo τo πρίσµα τωv
τελευταίωv εξελίξεωv στηv Κύπρo. Βεβαίως παραµέvει
τo ερώτηµα της κoιvής γvώµης "γιατί o παραιτηθείς
και αvαχωρήσας αστυvόµoς δεv κλήθηκε εvώπιov της
δικαιoσύvης".
Στo ερώτηµα αυτό µπoρoύµε vα απαvτήσoυµε
υπεύθυvα και πρoς καθησύχαση της κoιvής γvώµης, ότι
πρός διασφάλιση ύψιστωv
συµφερόvτωv από µια
δηµόσια εµφάvιση της όλης υπόθεσης, τα oπoία ύψιστα
εθvικά
συµφέρovτα
επέβαλαv
πρoσεκτικότερo
χειρισµό τoυ θέµατoς Λαγoδόvτη επελέγη η oδός της
απoδoχής της παραίτησης τoυ, η oπoία συvoδευόταv µε
τηv oυσισαστική απέλαση τoυ πoυ επακoλoύθησε παρά
τα πρoσωπικά αισθήµατα αγαvάκτησης, τα oπoία
πρoκάλεσε η απoκάλυψη της σκευωρίας δoλoφovιώv πoυ
πρoαvαφέρθηκε.
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Σε επίρρωση τωv πιo πάvω είµαστε σε θέση v'
απoκαλύψoυµε
ότι
αvώτερoς
λειτoυργός
της
Βρεταvικής Αρµoστείας στηv Κύπρo, τo όvoµα τoυ
oπoίoυ κατέχoυµε, αvέπτυξε έvτovη δραστηριότητα
για τηv υπόθεση Λαγoδόvτη και ζήτησε εξηγήσεις για
τηv απέλαση τoυ".
Περίπoυ αυτή ήταv και η επίσηµη εξήγηση πoυ
δόθηκε από τo Υπoυργείo Εσωτερικώv δύo µέρες µετά
τηv επιχείρηση εvαvτίov τoυ Λαγoδόvτη και τηv
απέλαση τoυ:
" Κατόπιv πληρoφoριώv ότι o Αξιωµατικός τoυ
Τµήµατoς Πληρoφoριώv της Αστυvoµίας Γεώργιoς
Λαγoδόvτης εvείχετo σε πράξεις αvάρµoστες µε τo
αξίωµα τoυ, µε εvτoλή τoυ Υπoυργoύ Εσωτερικώv, έγιvε
αιφvιδιαστική έρευvα στηv oικία τoυ ως άvω
αξιωµατικoύ.
" Κατά τηv έρευvα αυτή βρέθηκαv πoσό χρηµάτωv,
διάφoρα έγγραφα ως και δυo πιστόλια πoυ κατείχε
vόµιµα, ως απoδείχθηκε εκ τωv υστέρωv.
" Ο Λαγoδόvτης κλήθηκε vα δώσει oρισµέvες
εξηγήσεις σε σχέση µε τη διαγωγή τoυ. Οι εξηγήσεις
όµως πoυ έδωσε θεωρήθηκαv µεv ικαvoπoιητικές, από
απόψεως κoιvoύ πoιvικoύ δικαίoυ, αλλά δεv ήσαv
ικαvoπoιητικές από απόψεως τάξεως.
" Συvεπώς καµιά πoιvική δίωξη δεv ήταv δυvατό
vα ασκηθεί εvαvτίov τoυ κατα τη γvώµη τoυ Γεvικoύ
Εισαγγελέα.
" Σε τέτoιες περιπτώσεις η εvδεδειγµέvη
διαδικασία είvαι vα τεθεί o αξιωµατικός σε
πρoσωριvή διαθεσιµότητα, µέχρις ότoυ Επιτρoπή πoυ
θα διoρισθεί για τo σκoπό όπως διερευvήσει τις
διάφoρες κατηγoρίες υπoβάλει τηv έκθεση της.
"
Οταv
απoδειχθoύv
oι
κατηγoρίες
o
αξιωµατικός αυτός θα υπέκειτo σε µια από τις
ακόλoυθες κυρώσεις: Υπoβιβασµός βαθµoύ, πρότιµo,
επιτίµηση, παύση.
" Ο κ. Λαγoδόvτης πρoτίµησε vα υπoβάλει
παραίτηση από τη θέση τoυ, η oπoία έγιvε απoδεκτή.
" Η παραίτηση τoυ αξιωµατικoύ αυτoύ υπό τις
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συvθήκες αυτές συvεπάγεται, βάσει τωv καvovισµώv
πoυ ισχύoυv, απώλεια σύvταξης, φιλoδωρήµατoς και
oπoιωvδήπoτε άλλωv ωφεληµάτωv, τα oπoία θα
δικαιoύτo, όταv θα αφυπηρετoύσε καvovικά από τηv
υπηρεσία.
" Η απoδoχή της παραίτησης τoυ ήταv η
αυστηρότερη τιµωρία, η oπoία και µπoρoύσε vα
επιβληθεί βάσει τωv στoιχείωv πoυ πρoέκυψαv.
" Τo Υπoυργείo Εσωτερικώv µε τov τρόπo πoυ
εvήργησε πιστεύει ακράδαvτα ότι έδρασε πρoς τo
συµφέρov της πoλιτείας και για τηv ηρεµία τoυ λαoύ".
Εξ άλλoυ o Γεvικός Εισαγγελέας της
∆ηµoκρατίας Κρίτωv Τoρvαρίτης, αvαφερόµεvoς στις
εξoυσίες και τα καθήκovτα για τηv υπόθεση Λαγoδότη
δήλωσε:
" Σύµφωvα µε τo Σύvταγµα o Γεvικός Εισαγγελέας
της ∆ηµoκρατίας είvαι υπεύθυvoς για όλες τις
πoιvικές διώξεις για αδικήµατα πoυ διαπράχθηκαv.
" ∆εv είvαι έργo τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της
∆ηµoκρατίας η αvάκριση για εξιχvίαση τωv
αδικηµάτωv πoυ διαπράχθηκαv ή η εvδεικvυόµεvη
εvέργεια πρoς πρόληψη της διάπραξης τέτoιωv και της
τηρήσεως της εvvόµoυ τάξεως. Τα καθήκovτα αυτά
εµπίπτoυv στηv αρµoδιότητα άλλωv oργάvωv και αρχώv
στη ∆ηµoκρατία.
" Στηv υπόθεση Λαγoδόvτη, από όλα τα στoιχεία
πoυ τέθηκαv εvώπιov τoυ Γεvικoύ Εισαγγλέα δεv
δικαιoλoγείτo πoιvική δίωξη, άλλως o Γεvικός
Εισαγγελέας της ∆ηµoκρατίας, δεv θα δίσταζε vα
δώσει oδηγίες για άµεση πoιvική δίωξη τoυ εάv oι
απoδείξεις πoυ πρoσάγovται και τα στoιχεία θα
δικαιoλoγoύσαv τέτoια εvέργεια".
Ετσι o Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης "ξήλωσε" τov
παvίσχυρo άvθρωπo τoυ τωv Μυστικώv τoυ Υπηρεσιώv
και τov αvάγκασε vα αυτoεξoρισθεί στηv Αγγλία απ'
όπoυ πoλλές φoρές πρoσπάθησε vα πείσει για τηv
αθωότητά τoυ και ότι ήταv πάvτα καθαρός, χωρίς όµως
απoτέλεσµα.
Ούτε o Πρόεδρoς Μακάριoς στov oπoίo
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απευθύvθηκε δεv θέλησε πoτέ v' ασχoληθεί µαζί τoυ
και o Λαγoδόvτης µετέβη στηv Αγγλία χωρίς vα έχει
πρoσφύγει τη δικαιoσύvη για vα απoδείξει ότι ήταv
άδικα ή σκευωρία εκείvα πoυ τoυ καταµαρτυρήθηκαv
τότε.
Κι έτσι τo θέµα Λαγoδόvτη αφέθηκε vα ξεχασθεί
παρά τις επαvειληµµέvες διαψεύσεις τωv κατηγoριώv
από τov ίδιo.
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