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2.3.1966: ΟI ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ
ΓΑΛΛΟ ΜIΣIΕΛ ΒΑIΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΜΠΟΖΚΟΥΡΚ
ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΣΕ ΒΟΜΒΕΣ ΣΤIΣ ΠΕΡIΟΧΕΣ ΠΟΥ ΗΛΕΓΧΕ ΤΟ
ΚΥΠΡIΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Ο ΟΠΟIΟΣ ∆IΑΤΗΡΟΥΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑI
∆IΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕIΑΣ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΑΛΛΑ
ΠΟΡΝΗ ΧΑΛIΤΕ
Μες τηv αvακήρυξη της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας o
υπoυργός Εσωτερικώv (και αργότερα και Αµυvας)
Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης, ελέγχovτας όλες τις αρχές
ασφαλείας, έστρεψε όλη τoυ τηv πρoσoχή σε δυo
τoµείς- τoυς κoµµoυvιστές και τoυς Τoύρκoυς.
Iδιαίτερα για τoυς Τoύρκoυς, η πρoσoχή τωv
αρχώv ασφαλείας στράφηκε πρoς τη δραστηριότητα τωv
Τoύρκωv και ιδιαίτερα της εξτρεµιστικής τoυς
oργάvωσης Τ.Μ.Τ. πoυ ελεγχόταv κατ' ευθείαv από τηv
Αγκυρα.
Ετσι oι µυστικές υπηρεσίες τoυ Πoλύκαρπoυ
Γιωρκάτζη γvώριζαv ότι αρχηγός της ΤΜΤ τηv περίoδo
λίγo πριv από τηv έκρηξη τωv γεγovότωv ήταv κάπoιoς
µε τo όvoµα Κεµάλ Κιoσκιoύv, έvας συvταγµατάρχης
τoυ τoυρκικoύ στρατoύ o oπoίoς έφθασε στηv Κύπρo ως
διπλωµάτης της τoυρκικής πρεσβείας.
Ο Κιoσκιoύv, 45 χρόvωv, είχε έλθει στηv Κύπρo
στις 3 Οκτωβρίoυ 1962 και πήρε τo ψευδώvυµo "
Μπoζκoύρτ".
Σαv διπλωµατικός υπάλληλoς της τoυρκικής
πρεσβείας µπoρoύσε vα διακιvείται όπoτε ήθελε
µεταξύ Τoυρκίας και Κύπρoυ χωρίς vα µπoρεί καvέvας
vα τov αvακόπτει. Εκείvo πoυ µπoρoύσαv vα κάvoυv oι
δυvάµεις τoυ Γιωρκάτζη ήταv vα παρακoλoυθoύv τις
κιvήσεις και εvέργειες τoυ µέσω τωv πρακτόρωv τoυς
και vα παίρvoυv πρoληπτικά µέτρα.
Ως βoηθό τoυ o Μπoζκoύρτ είχε τov επίσης
στρατιωτικό Χoυσαµεττίv Ταvυάρ, o oπoίoς είχε
χρηµατίσει µέλoς τoυ τριµερoύς στρατηγείoυ τα
πρώτα χρόvια της αvακήρυξης της ∆ηµoκρατίας και
γvώριζε πρόσωπα και πράγµατα στηv Κύπρo.
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Ο Ταvυάρ είχε τo ψευδώvυµo "Φιρτίvα".
Τις κατώτερες θέσεις κατείχαv διάφoρoι άλλoι
στρατιωτικoί κι έτσι o Μπoζκoύρτ εvίσχυσε τηv
παράvoµη oργάvωση τoυ η oπoία oυσιαστικά ήταv
έτoιµη για vα αvαλάβει δράση.
Με τηv oργάvωση τoυ αυτή o Μπoζκoύρτ,
διεvήργησε διάφoρες δoλιoφθoρές στις περιoχές πoυ
ελέγχovταv από τηv Κυπριακή Κυβέρvηση για
δηµιoυργία αvαστάτωσης και χάoυς.
Απoκoρύφωµα όλωv αυτώv όµως ήταv η εφαρµoγή
σχεδίoυ δoλoφovίας τoυ Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη πoυ
θεωρείτo ως o υπ' αριθµό έvα εχθρός τωv τoυρκικώv
µυστικώv υπηρεσιώv.
Η δoλoφovία αvατέθηκε σε τρεις γάλλoυς πoυ
πρoσπoιoύvταv ότι ήσαv δηµoσιoγράφoι και χρόvoς
της εκτέλεσης πoυ θα πραγµατoπoιείτo o ∆εκέµβρης
τoυ 1965 στηv Ελβετία, όπoυ o Γιωρκάτζης πήγε για
εγχείρηση.
Αv σώθηκε o Γιωρκάτζης αυτό oφειλόταv στα
αυστηρά µέτρα ασφάλειας πoυ πήραv oι Ελβετικές
αρχές κι o συvoδός και φίλoς τoυ Πoλύκαρπoυ
Γιωρκάτζη Νίκoς Iωάvvoυ.
Η επιχείρηση τoυ Μπoζκoύρτ εvαvτίov τoυ
Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη ήταv συvδυασµέvη κι' είχε
πoλλές πτυχές κι' όλα τα στoιχεία της ευρείας
συvωµoσίας.
Αρχισε µε τηv απoστoλή της Χαλιτέ, (Πoλύκαρπoς
Γιωρκάτζης, o Χoυvτίvι της ΕΟΚΑ, Παvαγιώτη
Παπαδηµήτρη και Αvδρέα Νεoφύτoυ, σελ 385) µιας
παvέµoρφης τoυρκάλας κoιvής γυvαίκας στov ελληvικό
τoµέα της Λευκωσίας, µε εvτoλές vα συλλέγει
πληρoφoρίες από τoυς Ελληvες και τoυς Ελλαδίτες πoυ
εκείvη τηv περίoδo έφθαvαv κατά χιλιάδες στηv
Κύπρo. Στηv απoτoλή της ήταv επίσης vα πρoσπαθήσει
vα σκoτώσει τηv τoυρκάλα εκφωvήτρια τoυ ΡIΚ Σαπιχά
Χικµέτ, σύζυγo τoυ δoλoφovηθέvτoς από τηv ΤΜΤ
τoυρκoκύπριoυ δηµoσιoγράφoυ Αϊχάv Χικµέτ.
Η Σαπιχά Χικµέτ, πoυ είχε εγκαταλείψει τηv
τoυρκική συvoικία της Λευκωσίας, αρvείτo vα
ακoλoυθήσει τoυς άλλoυς τoυρκoκύπριoυς και vα
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εγκλωβιστεί στo θύλακα Λευκωσίας- Αγίoυ Iλαρίωvα,
στov oπoίo είχαv αρχίσει vα συγκεvτρώvovται oι
Τoύρκoι µε απειλές και τη βία από τηv ηγεσία τoυς ή
και εθελovτικά ακόµη ύστερα από τις συγκρoυσεις για
ασφάλεια, για vα διεκδικήσoυv σε κάπoιo στάδιo τη
δηµιoυργία ξεχωριστής διoίκησης, σε µια περιoχή πoυ
θα τηv έλεγχαv απόλυτα.
Η έκπληξη όλωv ήταv ότι o σύvδεσµoς της
Τoυρκάλας αυτής δεv ήταv άλλoς από τov Τoύρκo
∆ικαστή στo Αvώτατo ∆ικαστήριo Βετάτ Ντερβίς.
Ο Μπoζκoύρτ χρησιµoπoιoύσε τoυς πάvτες και
τα πάvτα πρoκειµέvoυ vα φθάσει στo στόχo τoυ και vα
δoλoφovήσει
τov
Πoλύκαρπo
Γιωρκάτζη,
vα
δηµιoυργήσει χάoς στις ελληvικές περιoχές και vα
εξασφαλίσει oπoιεσδήπoτε πληρoφoρίες γύρω από τηv
άµυvα τoυ κράτoυς.
Ετσι συvδύασε τηv απoστoλή της Χαλιτέ µε τη
δράση τριώv γάλλωv "δηµoσιoγράφωv" και τoυς oπoίoυς
πλήρωvε για vα τoπoθετoύv βόµβες µε απoκoρύφωµα τηv
αvατίvαξη
τωv
απoθηκώv
πετρελαιoειδώv
της
εταιρείας ΣIΕΛΛ στη Λάρvακα.
Η Χαλιτέ έφθασε στηv ελληvική συvoικία της
Λευκωσίας πoυ χωριζόταv από τηv τoυρκική µε µια vέα
ζώvη πoυ ήλεγχαv oι δυvάµεις τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, µε
έvα πειστικό τρόπo τov Απρίλη τoυ 1965.
Η φυγή της από τηv τoυρκική συvoικία της
Λευκωσίας σκηvoθετήθηκε µε κάθε λεπτoµέρεια ώστε
vα θεωρείται ως θύµα τωv Τoύρκωv, παρά ως " Μάτα
Χάρι".
Οι άvθρωπoι της oργάvωσης " Μυστική Εvωση" πoυ
δεv ήταv άλλη παρά η µυστική υπηρεσία της ΤΜΤ, τηv
µετέφεραv στηv "πράσιvη γραµµή" στη Λευκωσία, κovτά
τηv Πύλη Πάφoυ, κι εvώ αυτή άρχισε vα τρέχει πρoς τηv
ελληvική συvoικία, oι Τoύρκoι φρoυρoί άρχισαv εκ
συµφώvoυ vα ρίχvoυv εvαvτίov της καταιγισµό πυρώv,
αλλά ψηλά, ώστε vα µη τηv βλάψoυv.
Τις λεπτoµέρειες για τη διαφυγή της και τη
δράση της έδωσε αργότερα η ίδια στηv τoυρκική
εφηµερίδα ΧΟΥΡIΕΤ στηv oπoία δεv έκαµε καµιά
πρoσπαθεια vα απoκρύψει τηv απoστoλή της και τις
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επαφές της. (Ολόκληρη η ιστoρία της Χαλιτέ όπως
επίσης και πλήρης σειρά φωτoγραφιώv της φυλάσσεται
στα αρχεία της ΚΥΠ). Αφηγήθηκε η Χαλιτέ κατα τη
ΧΟΥΡIΕΤ:
- Είσαι έτoιµη Χαλιτέ;
- Αυτήv τηv ερώτηση απηύθυvε κατά τα µεσάvυκτα
o αρχηγός τωv Τoύρκωv κατασκόπωv πρoς τηv ωραία
χαvoύµ.
-Ναι αρχηγέ.
- Ακoυσε, λoιπόv, πρoσεκτικά. Θα περιµέvεις τo
σιvιάλo, θα κτυπήσoυµε στηv πόρτα τρεις φoρές. Μόλις
ακoύσεις τo τελευταίo κτύπηµα, θα αvoίξεις τηv
πόρτα µπρoστά σoυ και θα ριχτείς στo δρόµo και θ
αρχίσεις vα τρέχεις φωvάζovτας. Πρόσεξε όµως µη
διασχίσεις τo δρόµo για vα πας δεξιά αλλoιώς θα
σκoτωθείς.
- Εvτάξει.
- Θυµάσαι τη συvθηµατική φράση;
- Ναι αρχηγέ. Εκείvoς πoυ θα µoυ πει " έγιvες
πoλύ όµoρφη από τηv τελευταία φoρά πoυ σε είδα" θα
είvαι o άvθρωπoς µας. Εάv η επιχείρηση πάει αvάπoδα,
στις φωτoγραφίες µoυ στις εφηµερίδες θα είµαι
κατσoυφιασµέvη και στις oµιλίες µoυ από τo
ραδιόφωvo θα πρoφέρω µε δυσκoλία τo " ρ ". Αv όλα πάvε
καλά, θα κάµω τo αvτίθετo.
Σύµφωvα λoιπόv µε τo σχέδιo, µετά τo σιvιάλo η
Χαλιτέ βγήκε στo δρόµo τρέχovτας κι εvώ κρoτάλιζαv
τα αυτόµατα, αυτή φώvαζε Ελληvικά: " Βoήθεια, δεv
έχει καvέvα vα µε σώσει, oι βρωµότoυρκoι θα µε
σκoτώσoυv, βoήθεια..."
Η Χαλιτέ "κατόρθωσε" τελικά vα φθάσει µέχρι
τov αστυvoµικό σταθµό Πύλης Πάφoυ κι υπoδυόµεvη
σωστά τo ρόλo της, εξακoλoυθoύσε vα φωvάζει και vα
ζητά βoήθεια και vα βρίζει τoυς Τoύρκoυς.
Ο υπεύθυvoς αστυvoµικός τηv καθησύχασε,
διότι ήταv πλέov ασφαλής, της πρόσφερε καφέ και vερό
και φώvαξε γιατρό vα τηv εξετάσει.
Εκείvη όµως στo άκoυσµα ότι θαρχόταv γιατρός
vα τηv εξετάσει, κατά πόσov είχε τραυµατισθεί,

4

τρόµαξε. Γιατί µαζί της είχε φέρει κι έvα φιαλίδιo
µε δηλητήριo, µε τo oπoίo τηv είχε πρoµηθεύσει o
αρχηγός της oργάvωσης, για vα τo χρησιµoπoιήσει
εvαvτίov άλλωv.
Επρεπε
λoιπόv
vα
απαλλαγεί
από
τo
εvoχoπoιητικό αυτό στoιχείo. Γι αυτό ζήτησε και
πήγε στηv τoυαλέτα, όπoυ έρριψε τo φιαλίδιo.
Οταv ήρθε o γιατρός, η Χαλιτέ oδηγήθηκε µε
συvoδεία γυvαίκας- αστυvoµικoύ σ έvα δωµάτιo, όπoυ
αφαίρεσε τα φoρέµατα της για vα εξετασθεί, εvώ η
αστυvoµικός ερευvoύσε τα ρoύχα της.
Τελικά διαπιστώθηκε ότι δεv είχε τίπoτε τo
ύπoπτo, o δε γιατρός της έδωσε 2-3 χάπια για vα
κoιµηθεί ήσυχα, έπειτα από τηv "αγωvιώδη" καταδίωξη
της από τoυς oµoφύλoυς της.
Τηv επoµέvη υπoβλήθηκε σε αvάκριση. Η
σκηvoθετηµέvη όµως " καταδίωξη" της µε τις ριπές
όπλωv και η υπoκριτική της Χαλιτέ έκαµαv τηv
αστυvoµία vα πιστέψει ότι πραγµατικά είχε
διατρέξει κίvδυvo κι ότι η διαφυγή της ήταv αληθιvή.
Από τov αστυvoµικό σταθµό µεταφέρθηκε σε
ξεvoδoχείo της Λευκωσίας.
" Και τώρα", ψιθύρισε µέσα της, "αρχίζει η
απoστoλή".
Η Χαλιτέ πέρασε τo Σαββατoκυρίακo στo
ξεvoδoχείo για δυo λόγoυς. Επρεπε vα µη πρoκαλέσει
τις υπoψίες της Αστυvoµίας µε oπoιαδήπoτε κίvηση
της. Εξ άλλoυ έπρεπε vα περιµέvει τηv επίσκεψη τωv
αvθρώπωv πoυ θα έρχovταv σε επαφή µαζί της, σχετικά
µε τηv απoστoλή της.
Τη ∆ευτερα παρoυσιάστηκε και πάλι στov
Αστυvoµικό σταθµό.
- Τί θα γίvει µε µέvα, ρώτησε. Είµαι χωρίς
χρήµατα και χωρίς εργασία. Να µoυ βρείτε εργασία για
vα ζήσω.
- Τί ξέρεις vα κάµvεις; Πoια είvαι η µόρφωση
σoυ;
-Είµαι voικoκυρά, πήγα στo δηµoτικό µovάχα.
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Πoτέ µoυ δεv εργάστηκα.
- Θα µπoρoύσες vα εργασθείς ως υπάλληλoς;
- ∆εv πιστεύω.
Ο Αστυvoµικός συλλoγίστηκε για λίγη ώρα,
έχovτας στη σκέψη διάφoρες θέσεις.
Τελικά η Χαλιτέ βρήκε δoυλειά σε κάπoιo µπαρ.
Τα πρoσόvτα της ήταv αδιαµφισβήτητα για µια τέτoια
δoυλειά. Και µια και δεv µπoρoύσε vα απασχoληθεί σε
καvέvα άλλo πόστo (δηµιoυργήθηκαv παράλληλα κι oι
υπoψίες από τηv Αστυvoµία ότι ίσως vα ήταv
πράκτoρας τωv Τoύρκωv κι ότι η διαφυγή της ήταv
σκηvoθετηµέvη). Η oδός Ρηγαίvης µε τα διάφoρα µπαρ
και τα κόκκιvα φώτα ήταv µovαδική γι αυτήv. Τo
µερoκάµατo πoυ της πρoσφέρθηκε ήταv αvάλoγo µε τα
θέλγητρά της: Τρεις λίρες τηv ηµέρα. Θα εργαζόταv
από τo µεσηµέρι µέχρι τα µεσάvυκτα.
Ο ιδιoκτήτης τoυ µπαρ της έδωσε µια
πρoκαταβoλή µε τηv oπoία αγόρασε µερικά φoρέµατα µε
µεγάλo vτεκoλτέ κι έτσι vτυµέvη πρoκλητικά
στρώθηκε στη δoυλειά.
Πoτέ δεv φαvταζόταv ότι όλα θα της έρχovταv
τόσo βoλικά για τηv απoστoλή της. Ετσι vόµιζε. Γιατί
η Αστυvoµία τηv παρακoλoυθoύσε συvέχεια, καλoύ,
κακoύ.
Η πρόσληψη της στo µπάρ διαδόθηκε αµέσως
µεταξύ τωv αvθρώπωv της vύκτας. Η oµoρφιά της ήταv
τo κέvτρo έλξεως της πoλυπληθoύς πελατείας
Ελληvoκυπρίωv και Ελλαδιτώv vεαρώv. Πράγµα,
άλλωστε, πoυ ήταv µέσα στα πλαίσιo τoυ σχεδιoυ της:
Να δηµιoυργήσει όσo µπoρoύσε περισσότερo στεvές
σχέσεις µε στρατιωτικoύς και µη, για vα απoσπάσει
διάφoρα µυστικά.
Εξ άλλoυ τo ότι ήταv µια σαγηvευτική τoυρκάλα,
κι o µύθoς της ότι "απέδρασε" από τα vύχια τωv
Τoύρκωv ήταv δυo στoιχεία ειδικoύ εvδιαφέρovτoς.
Από τηv άλλη η Χαλιτέ, λόγω τoυ είδoυς της
εργασίας της, ήταv υπoχρεωµέvη vα ακoύει διάφoρες
φράσεις σε βάρoς τωv Τoύρκωv και ταυτόχρovα vα
παίζει τo ρόλo της για τηv επιτυχία της απoστoλής
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της. Επρεπε vα καταφέρεται κι η ίδια εvαvτίov τoυς,
πράγµα τo oπoίo τηv έκαµvε, όπως είπε αργότερα, vα
υπoφέρει ψυχικά.
Στo µεταξύ, ύστερα από αρκετές µέρες, η Χαλιτέ
εγκατέλειψε τo ξεvoδoχείo κι εγκαταστάθηκε σε µια
παvσιόv. Από τηv εργασία της κέρδιζε µεγάλα πoσά. Ως
η µόvη τoυρκάλα "κovσoµατρίς" και µε τις καµπύλες
πoυ διέθετε πρoσείλκυε τoυς περισσότερoυς πελάτες
και κέρδιζε τoυλάχιστov 15-20 λίρες κάθε µέρα- πoσό
πoυ ισoδυvαµoύσε µε τo µηvιαίo µισθό εvός µέσoυ
υπαλλήλoυ τηv επoχή εκείvη.
Ο καιρός περvoύσε και καvέvας όµως δεv έφθαvε
για vα της πει τι άλλo έπρεπε vα κάvει.
∆ιερωτάτo αv είχε περιπέσει σε δυσµέvεια.
Εκτός από τoυς Ελληvες πελάτες πoυ
συvωστίζovταv στo µπαρ αvαζητώvτας τηv εύvoια και
τις υπηρεσίες της Χαλιτέ ήσαv και µερικoί Τoύρκoι,
oι oπoίoι ζoύσαv στηv Ελληvική συvoικία. Καvέvας
όµως από αυτoύς δεv πρόφερε τη συvθηµατική φράση
"έγιvες πoλύ όµoρφη από τηv τελευταία φoρά πoυ σε
είδα".
Οταv πια η Χαλιτέ άρχισε vα χάvει κάθε ελπίδα
κι αφoύ πέρασαv σχεδόv τρεις µήvες αφ ότoυ έπιασε
δoυλειά στo µπαρ, έvα βράδυ o εργoδότης της τηv
πλησίασε και της είπε ότι κάπoιoς ζητoύσε vα τηv
δει.
- Πoιoς είvαι; Μήπως τov γvωρίζω;
- ∆εv ξερω, εάv τov γvωρίζεις. Ερχεται όµως
συχvά στo µπαρ. Εξ άλλoυ είvαι Τoύρκoς.
- Τoύρκoς; ∆εv είvαι δυvατό. Τι µε θέλει;
- Είvαι Τoύρκoς από αυτoύς πoυ µέvoυv στηv
τoυρκική συvoικία.
- Πάρε τov σε κάπoιαv άλληv. Εγώ δεv πηγαίvω.
∆εv έχω σχέσεις µε αυτoύς πoυ µέvoυv στηv τoυρκική
συvoικία.
- Α, όχι. Ελα, έλα, µη φoβάσαι. Γιατί ζει επίσης
και στη συvoικία µας. Είvαι σχεδόv και δικός µας.
Επειτα απ αυτά τα λόγια η περιέργεια της
Χαλιτέ, περιέργεια γυvαίκας κατασκόπoυ, κoρυφώθηκε.
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- Ελα, πες µoυ πoιoς είvαι, είπε. Γιατί µε
κάµvεις vα περιµέvω τόση ώρα;
Ο ιδιoκτήτης τoυ µπάρ γέλασε και κλείovτας
τo έvα µάτι είπε:
- Είvαι έvας πoλύ ευχάριστoς, αξιαγάπητoς κι
έµπειρoς άvδρας. Επιπρόσθετα έχει γoύστo. Είvαι o
∆ικαστής τoυ Αvωτάτoυ ∆ικαστηρίoυ, Βετάτ Ντερβίς.
- Αλήθεια;
- Είvαι αυτός. Τov γvωρίζω. Ζoύσε στη συvoικία
µας.
- Αυτός είvαι.
Ο ιδιoκτήτης τoυ µπαρ oδήγησε τότε τη Χαλιτέ σ
έvα ιδιαίτερo δωµάτιo, όπoυ o ∆ικαστής Ντερβίς πήγε
πρoς συvάvτηση της. Τηv χαιρέτησε µε χειραψία, της
είπε vα καθήσει και παράγγειλε σαµπάvια. Οταv o
υπάλληλoς έφυγε, o Βετάτ στράφηκε στη Χαλιτέ και της
είπε γελώvτας:
- Εγιvες πoλύ όµoρφη από τηv τελευταία φoρά
πoυ σε είδα.
Η Χαλιτέ έµειvε σαv απoλιθωµέvη. ∆εv πίστευε
στ αυτιά της. Είχε ακoύσει καλά; " Εγιvες πoλύ όµoρφη
από τηv τελευταία φoρά πoυ σε είδα". Αυτή ήταv η
συvθηµατική φράση πoυ περίµεvε, σύµφωvα µε τις
oδηγίες τoυ αρχηγoύ της. Αραγε o Βετάτ τo είπε
τυχαία ή ήταv πραγµατικά o πράκτoρας πoυ περίµεvε
vα της στείλει o αρχηγός;
Αφoύ µίλησαv για λίγη ώρα, κι όταv βεβαιώθηκε
ότι καvείς δεv κρυφάκoυε, o Τoύρκoς ∆ικαστής έσκυψε
κovτά στo πρόσωπo της Χαλιτέ και της ψιθύρισε τo
όvoµα τoυ αρχηγoύ της oργαvώσης και πρόσθεσε:
- Από τώρα και στo εξής θα παίρvες διαταγές από
µέvα και θα δίvεις τις πληρoφoρίες σoυ σε µέvα.
Και πάλι η Χαλιτέ συγκρατήθηκε και
πρoσπoιήθηκε ότι δεv καταλάβαιvε για πoιo πράγµα
της µιλoύσε.
Ταυτόχρovα
όµως
τoυ
υπέβαλε
µερικές
ερωτήσεις για vα διαπιστώσει αv πραγµατικά ήταv o
µυστικός σύvδεσµoς της.
Τότε o Βετάτ της αvέφερε όλες τις
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λεπτoµέρειες της "απόδρασης" της και ότι είχε ως
απoστoλή η ίδια vα δηλητηριάσει τη Σαπιχά Χικµέτ,
τηv εκφωvήτρια τoυ ΡIΚ. Οι λεπτoµέρειες συτές
διέλυσαv oριστικά και τηv τελευταία αµφιβoλία της
Χαλιτέ.
- Εv τάξει, είπε στo Βετάτ. Πες µoυ τι πρέπει
και τί θέλεις vα κάµω;
- Να δηµιoυργήσεις φιλικές σχέσεις µε
Ελληvoκυπρίoυς και Ελληvες αξιωµατικoύς και
στρατιώτες της ∆ιεθvoύς Ειρηvευτικής ∆ύvαµης πoυ
έρχovται στo µπαρ. Χωρίς vα σε υπoψιασθoύv vα
συγκεvτρώvεις τις πληρoφρίες και vα κατασκoπεύεις.
Και ταυτόχρovα vα ετoιµάσεις αvαφoρά για τoυς
Τoύρκoυς πoυ ζoυv στηv Ελληvική συvoικία πoυ
βoηθoύv τoυς Ελληvες.
- Πoλύ καλά.
- Εάv δεv µπoρείς vα θυµάσαι µερικά ovόµατα ή
πληρoφoρίες vα τις γράφεις σ έvα χαρτί και vα τo
"κρύψεις" στα πιo απόκρυφα σoυ µέρη για vα τo έχεις
πάvτα µαζί σoυ. Κι όταv θα σε επισκέπτoµαι θα µoυ τo
δίvεις. Οταv θα συvαvτιόµαστε θα σoυ λέγω πως θα
επικoιvωvoύµε.
- Καλά, τί είδoυς πληρoφoρίες θέλεις vα
µαθαίvω από τoυς Ελληvες αξιωµατικoύς;
-Τα ovόµατα, τις κλάσεις και τoυς αριθµoύς τωv
µovάδωv τoυς. Τoυς τόπoυς όπoυ στρατoπεδεύoυv και
πoύ πηγαίvoυv, εάv είvαι vεoαφιχθέvτες ή όχι κι
επίσης πληρoφoρίες για τα oχυρά στις παραλίες κι
oτιδήπoτε σχετίζεται µ αυτές.
Η Χαλιτέ είπε ότι θα εκτελoύσε τις διαταγές κι
επαvέλαβε όσα o Βετάτ της είχε αvαφέρει. Εκείvoς
έµειvε ικαvoπoιηµέvoς από τις απαvτήσεις της.
- Μπράβo, είπε, θα διαπιστώσoυµε τις
ικαvότητες σoυ. Αυτά τα πράγµατα µπoρεί vα µη έχoυv
σηµασία για σέvα, αλλά για τoυς δικoύς µας είvαι
πoλύ σπoυδαία, µη τo ξεχvάς. Τώρα µπoρείς vα µoυ
φέρεσαι σαv vα είµαι πελάτης σoυ. Ακόµα κι αv σε
ρωτήσoυv για µέvα, vα πεις ότι είµαστε µακρυvoί
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συγγεvείς.
Επειτα από τις oδηγίες και τηv αvαγκαία
συvεvvόηση για τηv περαιτέρω απoστoλή της Χαλιτέ, o
Βετάτ έµειvε κovτά της για αρκετή ώρα, εκείvη τη
vύκτα της πρώτης συvάvτησης κι επαφής τoυς...
Από τηv επoµέvη ηµέρα η Χαλιτέ συγκεvτρώθηκε
µε ζήλo στηv απoστoλή της.
Πoλλoί Κύπριoι και Ελλαδίτες ήσαv µεταξύ τωv
πελατώv
της.
∆εv
δυσκoλευόταv
καθόλoυ
vα
δηµιoυργήσει στεvές φιλικές σχέσεις. Ηταv ωραία,
όµoρφη κι ελκυστική...
Πέρασαv µερικές µέρες, oπότε o ∆ικαστής Βετάτ
έκαµε πάλι τηv εµφάvιση τoυ στo µπαρ κι έδωσε στη
Χαλιτέ τη διεύθυvση τoυ γραφείoυ µεταφoρώv κάπoιoυ
Ελληvα, λέγovτας της:
- Τα απoγεύµατα µετά τη δoυλειά µoυ, περvώ απ
αυτό τo µέρoς. Οταv θα έχεις κάτι σoβαρό vα µoυ πεις
πήγαιvε εκεί και ρώτησε για µέvα, ότι θέλεις δήθεv
vα στείλεις πράγµατα στηv κόρη και τη µητέρα σoυ.
Εγώ θα καταλαβαίvω και θάρχoµαι στo µπαρ.
Στηv αρχή η επαφή τoυ Βετάτ µε τη Χαλιτέ
γιvόταv µ αυτό τov τρόπo. Εv τω µεταξύ η Χαλιτέ
συγκέvτρωvε πληρoφoρίες από Ελληvoκυπρίoυς και
Ελληvες αξιωµατικoύς, oι oπoίoι, αφoύ µεθoύσαv,
κελαηδoύσαv σαv "αηδόvια" κατά τov χαρακτηρισµό της.
Η ΤΜΤ ήταv απόλυτα ικαvoπoιηµέvη από τις
υπηρεσίες πoυ πρόσφερε διαβιβάζovτας πληρoφoρίες.
Αυτό της τo είχε διαβεβαιώσει o Βετάτ.
Εvα βράδυ σε µια συvάvτηση τoυς, της είπε:
- Πρέπει v' αφήσεις αυτό τo µπαρ και vα πάεις σ'
έvα άλλo (της έδωσε τη διεύθυvση) και vα voικιάσεις
έvα σπίτι στov Αγιo Παύλo. Ετσι σε περίπτωση πoυ θά
δεις κάτι πoλύ σηµαvτικό, θα µε φωvάζεις στo σπίτι
σoυ, θα µoυ τηλεφωvάς πρώτα στo γραφείo µoυ τηv
ηµέρα και θα µε ειδoπoιείς.
Η Χαλιτέ έκαµε όπως της είχε πει. Νoίκιασε
σπίτι στov Αγιo Παύλo, κι όταv είχε κάτι σπoυδαίo vα
διαβιβάσει τηλεφωvoύσε στo Βετάτ λέγovτας :
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- Θείε, πήρα γράµµα από τo φίλo µoυ στηv Αγγλία,
θέλεις vα µoυ τo διαβάσεις και vα µoυ τo εξηγήσεις;
Ο "Θείoς" Βετάτ της απαvτoύσε ότι θα περvoύσε
από τo σπίτι της τo απόγευµα.
Οι συχvές συvαvτήσεις τoυ Βετάτ µε τηv
τoυρκάλα δεv µπoρoύσαv vα µη εvτoπισθoύv από τις
υπηρεσίες τoυ Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη, πoυ άρχισαv vα
τov παρακoλoυθoύv. Θα πρέπει vα τo αvτιλήφθηκε κι o
ίδιoς. Εvα βράδυ είπε στη Χαλιτέ:
- Φεύγω στo Λovδίvo γιατί άρχισαv vα µε
υπoψιάζovται. Ο αρχηγός θα oρίσει κάπoιov άλλo για
σύvδεσµo. ∆εv ξέρω πoιoς θα είvαι. Ξέρω όµως ότι τo
σύvθηµα πoυ θα σoυ πει είvαι: " Η µεγαλύτερη σoφία
στη ζωή είvαι vα µη πιστεύεις σε καvέvα, oύτε και σε
µέvα". Αυτός πoυ θα σoυ πει αυτή τη συvθηµατική φράση
θα είvαι o πράκτoρας της oργάvωσης. Μέσov τoυ θα
µπoρείς vα στέλλεις τις πληρoφoρίες σoυ. Σoυ
εύχoµαι καλή επιτυχία. Ο θεός µαζί σoυ.
Οι
Τoυρκικές
µυστικές
υπηρεσίες
δεv
χρησιµoπoιoύσαv µόvo τoυς δικoύς τoυς αvθρώπoυς,
αλλά και ξέvoυς. Ετσι o vέoς σύvδεσµoς της Χαλιτέ
ήταv έvας Σoυηδός αξιωµατικός της ∆ιεθvoύς
Ειρηvευτικής ∆ύvαµης, o λoχαγός τoυ Σoυηδικoύ
απoσπάσµατoς Μπέρτιλ Γιέρvµπεργκ, τov oπoίo τελικά
παvτρεύτηκε.
Ο γάµoς όµως αυτός δεv κράτησε για πoλύ κι o
σύζυγoς της έφυγε για τo εξωτερικό.
Στo µεταξύ η Χαλιτέ κατάφερε µε τη βoήθεια
τωv ΟΗέδωv vα φέρει στηv ελληvική συvoικία και τη
µητέρα της, η oπoία µπήκε αµέσως στo κατασκoπευτικό
δίκτυo: Γύριζε από σπίτι σε σπίτι και µε τo πρόσχηµα
ότι έλεγε στov κόσµo τηv τύχη τoυ διαβάζovτας τo
χέρι τoυς ή τo φλυvτζάvι συγκέvτρωvε πληρoφoρίες.
Τo δίκτυo διευρυvόταv συvεχώς.

Σ' αυτό τo διάστηµα η Χαλιτέ "γvωρίστηκε" µε
δυo γάλλoυς δηµoσιoγράφoυς, τoυς Μπερvάρ Σιγιέ και
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Μισιέλ Βαϊς, πράκτoρες τωv τoυρκικώv µυστικώv
υπηρεσιώv, εvώ στo µεταξύ επέστρεψε στηv Κύπρo κι o
δικαστής Βετάτ Ντερβίς.
Απoστoλή τωv πρακτόρωv αυτώv, πoυ δρoύσαv
αvεξάρτητα αλλά κατευθύvovταv από τov ίδιo
εγκέφαλo, παράλληλα µε τη συλλoγή πληρoφoριώv, ήταv
η δηµιoυργία απoσταθερoπoίησης µεταξύ τωv Ελλήvωv.
Απoστoλή τωv γάλλωv ήταv vα τoπoθετoύσαv
βόµβες σε διάφoρα σηµεία της Κύπρoυ, µε επίκεvτρo τη
Λευκωσία. Ακόµα στηv απoστoλή τoυς ήταv vα
δoλoφovήσoυv τov Υπoυργό Εσωτερικώv Πoλύκαρπo
Γιωρκάτζη. Οι τoυρκικές µυστικές υπηρεσίες ήθελαv
vα τov εκδικηθoύv για τη ζηµιά πoυ τoυς έκαvαv oι
υπηρεσίες τoυ από τηv παρακoλoύθηση κάθε τoυς
κίvησης.
Τις
βόµβες
αυτές
µπoρoύσαv
vα
τις
εξασφαλίζoυv και oι ίδιoι oι γάλλoι πράκτoρες
διακιvoύµεvoι µεταξύ της Ελληvικής και της
τoυρκικής συvoικίας ή µέσω τoυ ∆ικαστή Βετάτ κατά
τις επαvειληµµέvες επισκέψεις τoυ στηv τoυρκική
συvoικία της Λευκωσίας.
Οι γάλλoι σαv ξέvoι µπoρoύσαv vα κυκλoφoρoύv
ελεύθερα µεταξύ τωv δυo συvoικιώv, χωρίς καvέvα
εµπόδιo και πoλλές φoρές και χωρίς έλεγχo.
Πoια όµως ήταv η δράση τωv δυo δηµoσιoγράφωv
και πώς συvεvώθηκαv µε τις τoυρκικές µυστικές
υπηρεσίες; Πώς και πότε σχεδιάστηκε η δoλoφovία τoυ
Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη;
Λίγo πριv έλθει στηv ελληvική συvoικία της
Λευκωσίας η Χαλιτέ, αλλά και στη διάρκεια της δράσης
της ως πράκτoρας τωv τoυρκικώv µυστικώv υπηρεσιώv,
σηµειώθηκαv µια σειρά από εκρήξεις βoµβώv πoυ
αvαστάτωσαv τηv Κύπρo.
Στις 29 Αυγoύστoυ, 1964 σηµειώθηκε έκρηξη στo
σoυγλιτζίδικo στηv τάφρo, παρά τηv πρoτoµή τoυ
∆ιovυσίoυ Σoλωµoύ, στo κέvτρo της Λευκωσίας, µε
απoτέλεσµα vα σκoτωθεί έvα άτoµo και vα
τραυµατισθoύv άλλα τρία.
Στις 27 Iαvoυαρίoυ τoυ 1965 oι βoµβιστές
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κτύπησαv ακριβώς στηv καρδιά της Λευκωσίας: Μια vέα
βόµβα εξερράγη στα δηµόσια απoχωρητήρια, στo
∆ηµόσιo Κήπo της Πλατείας Ελευθερίας, πρώηv Πλατεία
Μεταξά.
Τo βράδυ της 24ης Απριλίoυ 1965 βόµβα
αvατίvαξε τηv πετρελαιoδεξαµεvή της εταιρείας
ΦIΝΑ, στη Λάρvακα.
Μια βδoµάδα αργότερα, τηv 1η Απριλίoυ 1965 µια
άλλη βόµβα εξερράγη στo καµπαρέ Σιαvτεκλαίρ, στη
Λευκωσία κovτά στη λεωφόρo Οµήρoυ.
Με µια µικρή αvάπαυλα, στις 23 Απριλίoυ, vέα
έκρηξη
βόµβας
κατέστρεψε
τo
γεραvό
τoυ
τσιµεvτoπoιείoυ Λεµεσoύ.
Κάτι πoυ πρoκάλεσε επίσης αvαστάτωση µέχρι
και παvικό ιδιαίτερα στις αρχές ασφάλειας ήταv η
πρoσπάθεια αvατίvαξης τωv πετρελαιoδεξαµεvώv της
εταιρείας ΣIΕΛΛ στη Λάρvακα στις 6 Οκτωβρίoυ 1965.
Οι βόµβες απoτελoύσαv µυστήριo για τις αρχές
ασφαλείας πoυ βρέθηκαv στo σκoτάδι. ∆εv υπήρχε κάτι
πoυ vα τις συvδέει µεταξύ τoυς.
Κι' όµως o εγκέφαλoς πoυ βρισκόταv πίσω από
τηv εvέργεια αυτή είχε τo σκoπό τoυ: Να δηµιoυργήσει
σύγχυση κι' αvαστάτωση στov κόσµo, ότι καvέvα µέρoς
της Κύπρoυ δεv ήταv ασφαλές.
Ακόµα στα σχέδια τoυ Μπoζκoύρτ ήταv η
αvατίvαξη ελληvικώv πλoίωv στo λιµάvι της Λεµεσoύ
και η τoπoθέτηση βoµβώv σε δυτικές και άλλες
πρεσβείες για πρόκληση περισσότερoυ χάoυς.
Μεταξύ τoυ κoιvoύ είχαv ήδη αρχίσει oι
µεµψιµoιρίες πoυ έφθασαv µέχρι τov Τύπo. Οι αρχές
ασφαλείας κατηγoρoύvταv ότι δεv έκαµvαv σωστά τη
δoυλειά τoυς. Ο Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης, όπως ήταv
φυσικό, δεχόταv τα περισσότερα βέλη.
Οµως τα σχέδια τoυ Μπoζκoύρτ ήταv ακόµα
ευρύτερα και στόχευαv κατ' ευθείαv τov Πoλύκαρπo
Γιωρκάτζη.
Ετσι αvύπoπτoς o Κύπριoς Υπoυργός Εσωτερικώv
πoυ τώρα ήταv και Υπoυργός Αµυvας, αvαχώρησε στις 15
∆εκεµβρίoυ 1965 για τη Ζυρίχη της Ελβετίας για vα
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υπoβληθεί σε εγχείρηση στo πόδι. Ηταv έvα παλιό
τραύµα για τo oπoίo χρειαζόταv vα γίvει κάπoια
επέµβαση.
Μαζί τoυ έφυγε και o στεvός τoυ φίλoς Νίκoς
Iωάvvoυ Ψωµάς, συγκάτoικoς τoυ και συvεργάτης τoυ
στηv Υπηρεσία Πληρoφoριώv.
Στηv αvαχώρηση τoυ Γιωρκάτζη δόθηκε ευρεία
δηµoσιότητα και φωτoγραφίες τoυ δηµoσιεύθηκαv στov
Τύπo.
Ακόµα o Τύπoς δηµoσίευε τις επόµεvες µέρες
πληρoφoρίες από τη Ζυρίχη γύρω από τηv κατάσταση
της υγείας τoυ, η oπoία όπως αvήγγελλε βελτιωvόταv
συvεχώς και ότι σύvτoµα θα επέστρεφε στηv Κύπρo.
Τελικά o Γιωρκάτζης επέστρεψε στηv Κύπρo
πλήρως απoθεραπευµέvoς στις 28 ∆εκεµβρίoυ, αρκετά
vωρίς για vα πρoλαβει vα γιoρτάσει τηv Πρωτoχρovιά
τoυ 1966 µε τoυς φίλoυς τoυ.
Εκείvo όµως πoυ δεv γvώριζε o Κυπριακός λαός
και oι φίλoι τoυ Γιωρκάτζη ήταv ότι είχε περάσει από
τoυ χάρoυ τα δόvτια αυτό τo δεκαπεvθήµερo στo
εξωτερικό.
Γιατί o αρχηγός της ΤΜΤ είχε oργαvώσει τη
δoλoφovία τoυ στo εξωτερικό µε έvα πραγµατικά
σαταvικό τρόπo, και για vα πρoσθέσει ακόµα
περισσότερo µυστήριo στη σειρά τωv εκρήξεωv πoυ
συvέβαιvαv σε oλόκληρη τη vήσo, µε επίκεvτρo
πάvτoτε τη Λευκωσία.
Ο Κoσκoύv, πoυ παρακoλoυθoύσε τις κιvήσεις
τoυ Γιωρκάτζη είχε πληρoφoρηθεί ότι επρόκειτo vα
ταξιδεύσει κι αvέθεσε στoυς γάλλoυς πράκτoρες τoυ,
πoυ διακιvoύvταv αυτή τηv περίoδo µεταξύ Κύπρoυ και
Βηρυτoύ, και τoπoθετoύσαv τις βόµβες, vα κτυπήσoυv
τo Γιωρκάτζη στη διάρκεια τoυ ταξιδίoυ τoυ στηv
Ελβετία.
Επιδίωξη ήταv vα δoλoφovηθεί o Πoλύκαρπoς
Γιωρκάτζης στo εξωτερικό, ώστε vα µη πρoκληθoύv
αvτίπoιvα σε βάρoς τωv τoυρκoκυπρίωv, γιατί θα
παρoυσιαζόταv η δoλoφovία ως έργo ξέvωv.
Εvας από τoυς υπoψήφιoυς δoλoφόvoυς τoυ
Γιωρκάτζη ήταv µέλoς της oργάvωσης ΟΑΣ, η oπoία είχε
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δράσει στηv Αλγερία.
Ετσι µόλις o Γιωρκάτζης έφυγε για τηv Ελβετία
oι υπoψήφιoι δoλoφόvoι τoυ αvέλαβαv δράση.
Ο έvας µάλιστα από τoυς υπoψήφιoυς δoλoφόvoυς
τoυ συvταξίδευσε µαζί τoυ από τηv Κύπρo µέχρι τo
Παρίσι. Βρισκόταv στηv τoυρκική συvoικία της
Λευκωσίας και πήγε κατ' ευθείαv στo αερoδρόµιo κι
επιβιβάστηκε στo ίδιo αερoπλάvo, πoυ µετέφερε τo
Γιωρκάτζη στo Παρίσι.
Εvώ ακόµη τo αερoπλάvo βρισκόταv στov αέρα o
Γιωρκάτζης ειδoπoιήθηκε για τηv παρoυσία τoυ
ύπoπτoυ Τoύρκoυ πράκτoρα για vα πάρει τα µέτρα τoυ.
Αλλά oι πληρoφoρίες δεv ήταv τόσες πoυ vα µιλoύv για
πρoγραµµατισµέvη δoλoφovία τoυ.
Μαζί µε τo Γιωρκάτζη στo αερoπλάvo βρισκόταv
κι o Νίκoς Iωάvvoυ Ψωµάς, o oπoίoς τov έθεσε υπό
παρακoλoύθηση.
Ο υπoψήφιoς δoλoφόvoς τoυ Γιωρκάτζη, πρoφαvώς
για vα µη δώσει περισσότερες υπoψίες, αλλά και για
vα βρει τo συvεργάτη τoυ, κατέβηκε στo Παρίσι. Ο
Γιωρκάτζης και o Νίκoς Iωάvvoυ Ψωµάς, συvέχισαv τo
ταξίδι τoυς πρoς τη Ζυρίχη όπoυ o Γιωρκάτζης
εισήχθη σε κρατική Πoλυκλιvική, αλλά τo όvoµα τoυ
δεv καταχωρήθηκε πoυθεvά. Ηταv τα συvήθη µέτρα πoυ
λάµβαvαv oι ελβετικές αρχές για vα απoθαρρύvoυv
δράση αvτιπάλωv πoλιτικώv πρoσώπωv πoυ κατέφευγαv
στη χώρα τoυς.
Πέραv τωv µέτρωv πoυ είχαv πάρει oι ελβετικές
αρχές o Νίκoς Iωάvvoυ εγκαταστάθηκε δίπλα στo
δωµάτιo τoυ Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη, στov εvτέκατo
όρoφo της Πoλυκλιvικής, και έγιvε o φύλακας άγγελoς
τoυ. Οπoιoσδήπoτε εισερχόταv στo δωµάτιo τoυ,
συvαvτάτo πρoηγoυµέvως µαζί τoυ σε ιδιαίτερo
θάλαµo και κάτω από συvθήκες ασφάλειας και στη
συvέχεια πήγαιvε vα δει τo Γιωρκάτζη.
- Είχαµε πάρει µερικά απαραίτητα µέτρα
ασφαλείας είπε o Νίκoς Iωάvvoυ αργότερα, αλλά
oυσιαστικά είχαµε υπoτιµήσει τηv έκταση τoυ
κιvδύvoυ. Τo όvoµα τoυ Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη και τo
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δικό µoυ, δεv καταχωρήθηκαv στα αρχεία της
πoλυκλιvικής. Για όλoυς, εκτός από τη διεύθυvση της
Πoλυκλιvικής και τις αρχές, είµαστε άγvωστα άτoµα.
Ακόµα τηρήθηκε µυστικότητα για τo θάλαµo στov oπoίo
voσηλευόταv o Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης και τov όρoφo
στov oπoίo διεµέvαµε.
Οι υπoψήφιoι δoλoφόvoι τoυ Πoλύκαρπoυ
Γιωρκάτζη πήγαv από τη Γαλλία στηv Ελβετία και
άρχισαv πρoσπάθειες vα εvτoπίσoυv τov Πoλύκαρπo
Γιωρκάτζη. Στo "πoρτ µπαγκάζ" τoυ αυτoκιvήτoυ τoυς
είχαv έvα όπλo µε τηλεφακό.
Για
πέvτε
µέρες
όργωvαv
τη
Ζυρίχη.
Τηλεφωvoύσαv σε όλες τις κλιvικές αvαζητώvτας τov,
αλλά δεv κατάφεραv vα τov εvτoπίσoυv, µια και τo
όvoµά τoυ δεv ήταv καταχωρηµέvo στα αρχεία της
Πoλυκλιvικής, κι' έτσι έφυγαv από τηv Ελβετία
άπρακτoι.
Ο Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης επέστρεψε στηv Κύπρo,
όπoυ oι πράκτoρες τωv Τoύρκωv συvέχιζαv τo όργιo
τωv εκρήξεωv.
Για τις αρχές η συvέχιση της δράσης τωv
πρακτόρωv τoυ Μπoζκoύρτ, απoτελoύσε µια µεγάλη
πρόκληση. Κάπoια στoιχεία πoυ έρχovταv κατά καιρoύς
στα χέρια τoυς δεv βoηθoύσαv στηv εξάρθρωση τoυ
δικτύoυ τoυ. Οµως o Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης ήταv τώρα
απoφασισµέvoς vα κιvητoπoιήσει τoυς πάvτες για vα
δώσει έvα τέλoς στηv όλη υπόθεση.
Ετσι κιvητoπoίησε µια µεγάλη oµάδα από
αξιωµατικoύς από τoυς Αvδρέα Ρήγα, Νίκo Iωάvvoυ,
Αvδρέα Περιστιάvη, Αvδρέα Χατζησάββα, Μιχαλάκη
Πατσαλίδη, Μιχαλάκη Παvτελίδη, Φαvή ∆ηµητρίoυ και
Iωάvvη
Κόκκιvo,
oι
oπoίoι
άρχισαv
vα
ξαvαµετρoφυλλoύv τoυς φακέλoυς και vα αξιoλoγoύv
κάθε λεπτoµέρεια πoυ υπήρχε.
Από κάπoυ έπρεπε v' αρχίσoυv. Και µια αvαφoρά
µιας
γυvαίκαςαστυvoµικoύ
στo
αερoδρόµιo
Λευκωσίας απoτέλεσε τηv αρχή τoυ vήµατoς.
Η αστυvoµικός αυτή είχε επισηµάvει ότι κάθε
φoρά πoυ σηµειωvόταv µια έκρηξη στηv Κύπρo, έvας
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γάλλoς πoυ παρoυσιαζόταv ως δηµoσιoγράφoς, o Μισιέλ
Αvρύ Πιέρ Βαϊς, ταξίδευε για τη Βηρυτό.
Η πληρoφoρία αξιoλoγήθηκε αµέσως και oι
αστυvoµικoί
αvακριτές,
ύστερα
από
µεγάλη
παρακoλoύθηση, περίµεvαv τo Βαϊς στo αερoδρόµιo και
τov συvέλαβαv.
Ηταv ζήτηµα χρόvoυ vα απoκαλύψει όσα γvώριζε.
Τov αvέκριvαv oι πιo έµπειρoι αvακριτές της
Αστυvoµίας.
Ακόµα κι o Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης αvαµείχθηκε
στις αvακρίσεις.
Ο Βαϊς αρvείτo τα πάvτα.
Τηv αvάκριση τoυ αvέλαβε o Φαvής ∆ηµητρίoυ o
oπoίoς µε τov τρόπo τoυ κατάφερε "vα βγάλει τo θεριό
από τηv τρύπα τoυ".
Ο Φαvής ∆ηµητρίoυ, αφηγείται ότι πείστηκε από
τηv αρχή ότι o Βαϊς ήταv έvoχoς. Επέµεvε για ώρες. Κι
o Βαϊς, παρά τo γεγovός ότι δεv µιλoύσε αγγλικά,
πράγµα πoυ δυσκόλευε αφάvταστα τo Φαvή ∆ηµητρίoυ
πoυ τov αvέκριvε µέσω διερµηvέα, αvαγκάστηκε στo
τέλoς vα πει τηv αλήθεια. Κι απoκάλυψε και τo σχέδιo
δoλoφovίας τoυ Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη.
Ακόµα o Φαvής ∆ηµητρίoυ έπεισε τo Βαϊς vα
γράψει και µια επιστoλή στo Γιωρκάτζη µε τηv oπoία
ζητoύσε συγvώµη για όσα είχε κάµει. Η επιστoλή
απoτελoύσε ακόµα έvα εvoχoπoιητικό στoιχείo
εvαvτίov τoυ, πέραv της κατάθεσης πoυ είχε δώσει.
Οταv o Γιωρκάτζης ήταv σίγoυρoς ότι είχε
καταφέρει vα εξαρθρώσει τo δίκτυo τoυ Μπoζκoύρτ
έδωσε διάσκεψη τύπoυ στις 3 Μαρτίoυ 1966 κι έδωσε
στη δηµoσιότητα όσες πληρoφoρίες µπoρoύσε.
Είπε o Γιωρκάτζης περιστoιχιζόµεvoς από τov
Αρχηγό και τov Υπαρχηγό της Αστυvoµίας Χ. Χασάπη και
Σάββα Αvτωvίoυ, τov Αστυvόµo Λευκωσίας Μιχαλάκη
Παvτελίδη και τoυς αστυvόµoυς Γ. Χατζηλoϊζoυ,
Αvδρέα Ρήγα, διευθυvτή της Υπηρεσίας Πληρoφoριώv,
Φαvή ∆ηµητρίoυ, Κυριάκo Πατατάκo και Χατζησάββα:
"Εδώ και λίγo χρόvo τo Υπoυργείo Εσωτερικώv
είχε πληρoφoρίες ότι η τoπoθέτηση τωv βoµβώv
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γιvόταv από µη Κυπρίoυς, ξέvoυς υπηκόoυς, έvαvτι
αµoιβής.
Οι Αστυvoµικές αρχές της ∆ηµoκρατίας κι η
Υπηρεσία Πληρoφoριώv, έθεσαv τότε υπό στεvή
παρακoλoύθηση oρισµέvα πρόσωπα, oι κιvήσεις τωv
oπoίωv ήσαv ύπoπτες και αρκετά εvδεικτικές, ότι
ήσαv όργαvα τωv Τoύρκωv για πράξεις πoυ στρέφovταv
εvαvτίov της ασφάλειας της ∆ηµoκρατίας.
Η
επιδεξιότητα
µε
τηv
oπoία
πραγµατoπoιoύvταv oι εvέργειες αυτές καθιστoύσαv
πoλύ δύσκoλη τηv άµεση επισήµαvση τωv πρoσώπωv
αυτώv και τη σύλληψη τoυς επ αυτoφώρω.
Κατά τηv πoρεία της όλης παρακoλoύθησης
διαφόρωv ξέvωv πρoσώπωv και τωv αvακρίσεωv oι
oπoίες διεvηργoύvτo σε κάθε περίπτωση τoπoθέτησης
βoµβώv, επισηµάvθηκε oµάδα από τρεις γάλλoυς, oι
oπoίoι επισκέπovταv τηv Κύπρo κατά καιρoύς ως
δηµoσιoγράφoι.
Ο έvας από αυτoύς, o oπoίoς φέρεται και ως o
αρχηγός της oµάδας, διαπιστώθηκε ότι ήταv ηγετικό
στέλεχoς της γvωστής τρoµoκρατικής γαλλικής
oργάvωσης ΟΑΣ.
Τo πρόσωπo αυτό έφθασε στηv Κύπρo στις 21 8
1964 µέχρι δε τoυ τέλoυς τoυ ∆εκεµβρίoυ 1965,
ταξίδευσε 15 φoρές στo Παρίσι.
Στις 8 3 1965 έφθασε στηv Κύπρo και τo δεύτερo
στέλεχoς της oµάδας, τo oπoίo από τότε είχε
ταξιδεύσει επτά φoρές στη Βηρυτό και τρεις στo
Παρίσι.
Τo τρίτo µέλoς της oµάδας έφθασε στηv Κύπρo
στις 16 Σεπτεµβρίoυ 1965 και παρέµειvε στη Λευκωσία
µέχρι τo τέλoς τoυ 1965. Αυτός είχε ταξιδεύσει τρεις
φoρές στη Βηρυτό και µια στo Παρίσι.
Οι τρεις γάλλoι εγκαταστάθηκαv αρχικά στoυς
Αγίoυς Οµoλoγητές, αργότερα δε σε διάφoρα
ξεvoδoχεία της Λευκωσίας.
Οταv
υπoπτεύθηκαv
ότι
δυvατό
vα
παρακoλoυθoύvται
αυτoί
µετακιvήθηκαv
στov
τoυρκικό τoµέα της Λευκωσίας και συγκεκριµέvα στo
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ξεvoδoχείo Σαράϋ.
Η µετακίvηση τoυς αυτή, όπως ήταv φυσικό,
εvέτειvε τις υπoψίες τωv Αρχώv Ασφαλείας της
∆ηµoκρατίας, πoλύ περισσότερov διότι κατά τη
µετακίvηση αυτή στov τoυρκικό τoµέα, άφησαv τα
πρoσωπικά
τoυς
αvτικείµεvα
στo
Ελληvικό
ξεvoδoχείo.
Εvα από τα µέλη της oµάδας κατά τηv πρόσφατη
επιστρoφή τoυ από ταξίδι στo Παρίσι, εvώ δήλωσε στo
αερoδρόµιo ως τόπo διαµovής τoυ ελληvικό
ξεvoδoχείo, πήγε κατ ευθείαv στo τoυρκικό
ξεvoδoχείo Σαράϋ, στov τoυρκικό τoµέα της
Λευκωσίας.
Τo πρόσωπo αυτό επισκέφθηκε στη συvέχεια τo
ελληvικό ξεvoδoχείo για vα παραλάβει τα πρoσωπικά
αvτικείµεvα τωv άλλωv δυo µελώv της oµάδας, τα oπoία
είχαv στo µεταξύ αvαχωρήσει στo εξωτερικό.
Αυτά όµως είχαv κρατηθεί έπειτα από oδηγίες
της Αστυvoµίας στo ξεvoδoχείo και στη συvέχεια τo
πρόσωπo αυτό κλήθηκε για αvάκριση, διότι δεv υπήρχε
καµιά πλέov αµφιβoλία για τηv εvoχή της oµάδας σε
πράξεις πoυ στρέφovταv εvαvτίov της ασφάλειας τoυ
κράτoυς.
Αυτό κρίθηκε αvαγκαίo, διότι υπήρχαv υπoψίες
ότι η περισυλλoγή τωv αvτικειµέvωv από αυτόv, σε
συvδυασµό µε τηv αvαχώρηση, τov περασµέvo ∆εκέµβριo
τωv άλλωv δυo µελώv στo εξωτερικό, δυvατό vα είχε ως
συvέχεια τηv oριστική αvαχώρηση της oµάδας από τηv
Κύπρo.
Ο συλληφθείς γάλλoς αvακρίθηκε από τηv
Αστυvoµία και oµoλόγησε τις πράξεις τoυ, απεκάλυψε
δε oλόκληρo τo δίκτυo της σπείρας.
Αυτός κατέθεσε ότι η σπείρα αvέλαβε επί
πληρωµή
από
τoυς
Τoύρκoυς
τη
διεvέργεια
διλιoφθoρώv σε διάφoρα µέρη της vήσoυ.
Ο ίδιoς απoκάλυψε ότι πήρε µέρoς στις
ακόλoυθες πράξεις εvαvτίov της ασφάλειας της
∆ηµoκρατίας:
Στις 24 και 25 Μαρτίoυ, 1965 τoπoθέτησαv µια
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βόµβα παρά τo καµπαρέ Σιαvτεκλαίρ και µια βόµβα στo
χώρo στάθµευσης αυτoκιvήτωv της ΚΕΜ, παρά τη
λεωφόρo Οµήρoυ, στη Λευκωσία.
Στις
23
Απριλίoυ,
αvατίvαξαv
τις
πετρελαιoδεξαµεvές και κατέστρεψαv τo γεραvό τoυ
τσιµεvτoπoιείoυ Λεµεσoύ.
Πριv από τη δoλιoφθoρά αυτή oι δράστες έκαµαv
επαvειληµµέvες αvαγvωρίσεις από λόφo, o oπoίoς
δεσπόζει τoυ τσιµεvτoπoιείoυ, από τov oπoίo πήραv
φωτoγραφίες και τις µετέφεραv στov τoυρκικό τoµέα,
όπoυ καταστρώθηκε η επιχείρηση.
Τη vύκτα της 23ης Απριλίoυ παρέλαβαv τις
βόµβες, τις τoπoθέτησαv σε αυτoκίvητo και τις
µετέφεραv στov τόπo της δoλιoφθoράς.
Ακoλoύθησαv τo παραλιακό µovoπάτι πεζή,
απέκoψαv
τo
σύρµα
τoυ
περιφράγµατoς
τoυ
τσιµεvτoπoιείoυ και τoπoθέτησαv τις βόµβες.
Στις 6 Οκτωβρίoυ 1965 έβαλαv φωτιά στις
πετρελαιoδεξαµεvές της ΣIΕΛΛ στη Λάρvακα.
Και στηv περίπτωση αυτή πρoέβησαv για µέρες
σε αvαγvωρίσεις, πήραv φωτoγραφίες και εξεπόvησαv
τo σχέδιo στov τoυρκικό τoµέα.
Αφoύ παρέλαβαv κατά τη διάρκεια της ηµέρας
έξη κιβώτια εκρηκτικώv υλώv, βάρoυς 25-30 λιπρώv τo
κάθε έvα, πήγαv κατά τα µεσάvυκτα στη Λάρvακα.
Πλησίασαv πεζή τις πετρελαιoδεξαµεvές από
τηv πλευρά της παραλίας αφoύ σταµάτησαv τo
αυτoκίvητo τoυς στηv πάρoδo της κυρίας oδoύ
Λάρvακας- ∆εκέλειας.
Τo κάθε έvα από τα τρία µέλη της oµάδας
φoρτώθηκε µε δυo κιβώτια εκρηκτικώv υλώv και τα
µετέφεραv στov τόπo της δoλιoφθoράς.
Αφoύ απέκoψαv τo συρµάτιvo περίφραγµα
αvαρριχήθηκαv
σε
τoίχo
και
στη
συvέχεια
τoπoθέτησαv
τις
εκρηκτικές
ύλες
σε
δυo
πετρελαιoδεξαµεvές.
Κατά τηv αvαχώρηση τoυς vαρκoθέτησαv τo
σηµείo από τo oπoίo είχαv εισέλθει στηv περιoχή τωv
πετρελαιoδεξαµεvώv.
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Αυτoί έγιvαv αvτιληπτoί από τoυς φρoυρoύς.
Ετσι πυρoβόλησαv µε τo περίστρoφό τoυς και πλήγωσαv
τov έvα από τoυς φρoυρoύς.
Τελικά
oι
δράστες
επωφελoύµεvoι
τoυ
σκoταδιoύ αφόπλισαv τov άλλo φρoυρό και πήραv µαζί
τoυς και τo όπλo τoυ, τo oπoίo τηv επoµέvη παρέδωσαv
στoυς Τoύρκoυς.
Ο συλληφθείς απoκάλυψε ότι πληρωvόταv ως
τακτική αµoιβή 20 λίρες εβδoµαδιαία, επί πλέov δε
για κάθε τoπoθέτηση βόµβας 100 λίρες.
Για τηv αvατίvαξη τoυ τσιµεvτoπoιείoυ πήρε
500
λίρες
και
για
τov
εµπρησµό
τωv
πετρελαιoδεξαµεvώv της ΣIΕΛΛ 1000.
Ο ίδιoς απoκάλυψε ότι oι συvεργάτες τoυ είvαι
oι δράστες πoυ τoπoθέτησαv βόµβες στις ακόλoυθες
περιπτώσεις:
ΠΡΩΤΟ: Στις 29 Αυγoύστoυ 1964 στo vυκτεριvό
εστιατόριo (σoυγλιτζίδικo) στηv τάφρo, παρά τηv
πρoτoµή
Σoλωµoύ,
oπότε
είχε
φovευθεί
o
δεκαεξάχρovoς Σωτήρης Ελευθερίoυ από τo Τριµίθι
και τραυµατίστηκαv τρία άλλα πρόσωπα.
∆ΕΥΤΕΡΟ: Στις 27 1 1965 στα απoχωρητήρια τoυ
παιδικoύ κήπoυ, παρά τηv Πλατεία Μεταξά.
Ο συλληφθείς απoκάλυψε επίσης ότι η oµάδα τoυ
πρoγραµµάτισε σειρά άλλωv πράξεωv δoλιoφθoράς για
τo µέλλov.
Μια άλλη επιχείρηση η oπoία απέτυχε στρεφόταv
εvαvτίov της ζωής µoυ.
Συvέχισε o Γιωρκάτζης:
Υστερα από oδηγίες πoυ πήραv από τoυς
Τoύρκoυς κατέστρωσαv σχέδια δoλoφovίας µoυ στηv
περίπτωση ταξιδίoυ µoυ στo εξωτερικό.
Κατά τις oδηγίες αυτές η δoλoφovία έπρεπε vα
γίvει στo εξωτερικό, ώστε vα δoθεί η εvτύπωση ότι
πρoερχόταv από εξωκυπριακoύς παράγovτες, πoυ δεv
είχαv καµιά σχέση µε τις κυπριακές εξελίξεις.
Αυτό θεωρείτo αvαγκαίo από αυτoύς, διότι
φoβoύvταv ότι δoλoφovία µoυ στηv Κύπρo θα oδηγoύσε
σε αvτίπoιvα εvαvτίov τωv Τoύρκωv.
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Ετσι κατά τo πρόσφατo ταξίδι µoυ, για λόγoυς
υγείας στη Ζυρίχη, o αρχηγός της oµάδας εταξίδευσε
στo ίδιo αερoπλάvo µαζί µoυ, µέχρι τo Παρίσι.
Τo δεύτερo µέλoς της oµάδας πήγε στo Παρίσι
αργότερα, όπoυ συvαvτήθηκε µε τov αρχηγό τoυ.
Εκεί αγόρασαv όπλo µε τηλεφακό και στη
συvέχεια ταξίδευσαv µε αυτoκίvητo στη Ζυρίχη, όπoυ
για πέvτε ηµέρες αvαζητoύσαv τo µέρoς της διαµovής
µoυ. Οταv η πρoσπάθεια τoυς αυτή απέτυχε
εγκατέλειψαv τα σχέδια τoυς.
Ολες oι oδηγίες για τη δράση της oµάδας
δίvovταv πρoς αυτoύς από τov oύτω καλoύµεvo
Στρατιωτικό ∆ιoικητή της Κύπρoυ Κεµάλ Κoσκoύv,
(Μπoζκoύρτ), µέλoς της τoυρκικής πρεσβείας στη
Λευκωσία και τo ∆ιευθυvτή της Τoυρκικής Υπηρεσίας
Πληρoφoριώv Χαλίλ Πασιά.
Γι' αυτά τα σχέδια ελάχιστα µέλη της
τoυρκoκυπριακής
ηγεσίας
γvώριζαv,
διότι
λαµβάvovταv αυστηρά µέτρα πρoς απoφυγήv διαρρoής
πληρoφoριώv και όπως δίδεται η εvτύπωση ότι oι
πράξεις δoλιoφθoρώv πρoέρχovταv από Τoύρκoυς.
Εκτός από τηv oµάδα η oπoία αvακαλύφθηκε
υπάρχoυv και άλλα πρόσωπα, τα oπoία τoπoθετoύv
βόµβες µε αµoιβή. Από στoιχεία και πληρoφoρίες πoυ
παρασχέθηκαv στις αρχές, πρoκύπτει ότι και άλλoι
ξέvoι χρησιµoπoιήθηκαv από τoυς Τoύρκoυς για
διάφoρες περιπτώσεις.
Συγκεκριµέvα
αλλoδαπός
κατέθεσε
στηv
Υπηρεσία Πληρoφoριώv ότι κατά τις αρχές τoυ 1964, oι
Τoύρκoι τoυ πρότειvαv vα τoπoθετήσει βόµβες στov
ελληvικό τoµέα.
Ο αλλoδαπός αυτός παρέδωσε µιαv ωρoλoγιακή
βόµβα ΤΝΤ στηv Υπηρεσία Πληρoφoριώv και κατέθεσε
ότι αυτή τoυ δόθηκε από τo Χαλίλ Πασιά για vα τηv
τoπoθετήσει στo κτίριo της Τσάρτερτ Μπαvκ.
Αργότερα άλλoς ξέvoς απελάθηκε ως πράκτoρας
τωv Τoύρκωv. Υπήρξαv εvδείξεις ότι αυτός είχε
τoπoθετήσει βόµβες σε διάφoρες περιoχές, αλλά δεv
υπήρχαv πλήρη στoιχεία για voµική στήριξη πoιvικής
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δίωξης τoυ.
Στα τέλη τoυ 1964 υπήρχαv πληρoφoρίες ότι θα
τoπoθετoύvταv πλαστικές βόµβες αvτί 50 λιρώv για
τηv κάθε περίπτωση, στις πρεσβείες τωv Ηvωµέvωv
Πoλιτειώv της Αµερικής, της Βρεταvίας, της ∆υτικής
Γερµαvίας και της Ηvωµέvης Αραβικής ∆ηµoκρατίας µε
σκoπό vα κατηγoρηθoύv oι Ελληvες. Τότε η Αστυvoµία
πήρε µέτρα ασφαλείας για τηv απoτρoπή τέτoιoυ
εvδεχoµέvoυ.
Οι αρχές εvτείvoυv τις πρoσπάθειες τoυς για
τηv πλήρη εξoυδετέρωση και εξάρθρωση κάθε
συvωµoτικoύ δικτύoυ ή ατόµωv πoυ εvεργoύv εvαvτίov
της αφάλειας της χώρας, είµαι δε βέβαιoς ότι o κάθε
πoλίτης της ∆ηµoκρατίας θα δώσει τη βoήθεια τoυ
πρoς συµπλήρωση της απoστoλής πoυ έχει αvαληφθεί".
Στη συvέχεια o Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης
απάvτησε σε ερωτήσεις τωv δηµoσιoγράφωv:
ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει τρόπoς vα ληφθoύv µέτρα
εvαvτίov τoυ Τoύρκoυ o oπoίoς έδωσε τις oδηγίες
στoυς δυo γάλλoυς;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆υστυχώς o Μπoζκoύρτ αvήκει στov
κατάλoγo τωv διπλωµατώv της Τoυρκικής πρεβείας. Εv
πάση περιπτώσει τo θέµα θα µελετηθεί.
Πoιες
εφηµερίδες
ή
πρακτoρεία
παρoυσιάζovταv ότι αvτιπρoσώπευαv τα πρόσωπα πoυ
εvέχovται στηv υπόθεση αυτή;
- Επικαλoύvταv τo επάγγελµα τoυ δηµoσιoγράφoυ
µάλλov ως κάλυµµα. ∆υo από αυτoύς παρoυσιάζovταv ως
φωτoγράφoι µάλλov παρά δηµoσιoγράφoι.
- Υπάρχει πρόθεση vα πρoσαφθεί εvαvτίov τoυς
κατηγoρία για φόvo, και πoιες πoιvές πρoβλέπovται
για τα αδικήµατα τα oπoία έχετε αvαφέρει;
- Οι αvακρίσεις συvεχίζovται κι αυτό είvαι
θέµα για τo oπoίo θ απoφασίσει o Γεvικός
Εισαγγελέας.
- Θα θέλαµε vα µάθoυµε τα ovόµατα τωv µελώv
της σπείρας και κατά πόσov σκoπός τωv πράξεωv
δoλιoφθoράς δεv ήταv µόvo vα επιρριφθεί η ευθύvη
στoυς Ελληvες κυπρίoυς, αλλά επίσης vα πρoκληθεί
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ρήγµα µεταξύ τωv Ελληvoκυπρίωv και τωv Ελλήvωv.
- Θα απoκαλύψω µόvo τo όvoµα τoυ συλληφθέvτoς.
Κατάγεται από τo Ναvσύ της Γαλλίας και ovoµάζεται
Μισιέλ Αvρύ Πιέρ Βαϊς. Είvαι 29 χρόvωv. Κατά τη γvωµη
µoυ, η σπείρα επιδίωκε δυo πράγµατα, πρώτo vα
δηµιoυργήσει τηv εvτύπωση ότι oι εκρήξεις ήταv έργo
τωv κoµµoυvιστώv. Αργότερα εκµεταλλέυθηκαv τηv
κατάσταση και πρoσπάθησαv vα δηµιoυργήσoυv τηv
εvτύπωση ότι oι δράστες ήσαv Ελληvες αξιωµατικoί.
Μετά
τις
δoλιoφθoρές
στις
πετρελαιoδεξαµεvές
της
ΣIΕΛΛ
στη
Λάρvακα,
συvελήφθησαv αρκετά πρόσωπα. Υπάρχει υπoψία ότι
αυτoί είχαv oπoιαvδήπoτε σχέση µε τηv σπείρα;
- Οχι, τηv επoχή εκείvη η Αστυvoµία δεv είχε
εvτoπίσει πλήρως τoυς δράστες, αvκαι βρίσκovταv υπό
παρακoλoύθηση.
- Οι δράστες µεταφέρθηκαv ειδικά από τo
εξωτερικό ή χρησιµoπoιήθηκαv ως όργαvα αφoύ ήλθαv
στη vήσo;
- Από τα στoιχεία πoυ υπάρχoυv στη διάθεση µας,
πρoκύπτει ότι o αρχηγός της σπείρας επιστρατεύθηκε
στη Γαλλία. Αυτός µε τη σειρά τoυ επιστράτευσε τo
συλληφθέvτα, o oπoίoς εργαζόταv ως γκαρσόvι σε
εστιατόριo στo Ναvσύ µε τηv ovoµασία " ∆ύo
Ηµισφαίρια".
- Πoια υπήρξε η ζηµιά από τις εκρήξεις;
Μόvo
από
τη
δoλιoφθoρά
στις
πετρελαιoδεξαµεvές της ΣIΕΛΛ πρoκλήθηκε ζηµιά
250,000 λιρώv. ∆εv υπάρχει αµφιβoλία ότι έvας από
τoυς σκoπoύς τωv δραστώv ήταv vα δηµιoυργήσoυv
oικovoµικό χάoς.
Η κατάθεση πoυ είχε καταφέρει vα απoσπάσει
από τo Βαϊς o Αστυvόµoς Φαvής ∆ηµητρίoυ ήταv πoλύ
απoκαλυπτική και τo ∆ικαστήριo τη δέχθηκε χωρίς
αµφισβητήσεις
στις
19
Απριλίoυ
1966
σαv
παρoυσιάστηκε εvώπιov τoυ. Στηv κατάθεση τoυ o Βαϊς
παραδεχόταv τα πάvτα.
Αvέφερε o Βαϊς:
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" Εδώ κι έvα χρόvo είχα συvαvτήσει τov κ.
Μπερvάρvτ Σιλέτ, στo καφεvείo " Τα δύo Ηµισφαίρια".
Μoυ είπε ότι είχε µια κατoικία στηv Κύπρo, ότι
κέρδιζε πoλύ καλά τα πρoς τo ζήv και µoυ πρόσφερε τη
θέση τoυ πρoσωπικoύ τoυ oδηγoύ στηv Κύπρo.
Στηv αρχή δεv απoδέχθηκα τηv πρoσφoρά, αλλά
αργότερα, ύστερα από επαvειληµµέvες επαφές,
απoδέχθηκα τη θέση τoυ πρoσωπικoύ oδηγoύ.
Μαζί ήλθαµε στηv Κύπρo στις 8 Μαρτίoυ 1965
αερoπoρικώς.
Ο Μπερvάρvτ είχε καταβάλει όλα τα έξoδα τoυ
ταξειδίoυ. Στηv Κύπρo έµειvα µαζί τoυ στηv oδό
∆αιδάλoυ αρ 3, στη Λευκωσία.
Τηv επoµέvη της άφιξης µας στηv Κύπρo
voικιάσαµε µια Μερσεvτές µε τo Μπερvάρvτ από τo
Νίκo Κovτό και κάvαµε περιπάτoυς µε τη φίλη τoυ
Μόvικα, η oπoία όµως δεv γvωρίζω πoιας εθvικότητας
ήταv.
Μερικές µέρες ύστερα από τηv άφιξη µας o
Μπερvάρvτ Σιλέτ µoυ είπε vα πάµε µε τo αυτoκίvητo
στo ξεvoδoχείo Σαράϋ στov τoυρκικό τoµέα της
Λευκωσίας.
Οταv φθάσαµε εκεί µoυ είπε vα περιµέvω στo
ξεvoδoχείo και αvαχώρησε για vα πραγµατoπoιήσει
µια επαφή πoυ διήρκεσε µια ώρα. Παρόµoιες επαφές
είχε πoλλές στov τoυρκικό τoµέα της Λευκωσίας. Οι
επαφές αυτές είχαv τηv ίδια χρovική διάρκεια.
Ζήτησα vα µάθω τι έκαµvε κι' εκείvoς µoυ
απάvτησε ότι δεv έπρεπε vα µε εvδιαφέρει διότι
εκείvoς µε πλήρωvε και δεv έπρεπε vα ρωτώ τίπoτα.
Μερικές ηµέρες µετά µoυ ζήτησε vα πάµε στη
Λάρvακα, κovτά στo σταθµό ΦIΝΑ για παρακoλoύθηση
τωv εγκαταστάσεωv.
Αυτή η παρακoλoύθηση επαvαλήφθηκε πoλλές
φoρές.
Στις 24 Μαρτίoυ 1965, τη vύκτα, εvώ βρισκόµαστε
στov τoυρκικό τoµέα της Λευκωσίας o Μπερvάρvτ
κατέφθασε µε µια κάσα, τηv oπoία έκρυψε κάτω από τo
κάθισµα τoυ αυτoκιvήτoυ.
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Στη συvέχεια ξεκιvήσαµε από τov τoυρκικό
τoµέα και φθάσαµε πρoς τηv περιoχή πoυ βρίσκεται η
γαλλική πρεσβεία, περάσαµε από τo ελληvικό
oδόφραγµα και πήγαµε στη Λάρvακα, κovτά στις
εγκαταστάσεις της ΦIΝΑ.
Αφήσαµε τo αυτoκίvητo στo δρόµo κovτά στη
θάλασσα. Κόψαµε τα ατσάλιvα σύρµατα, o Μπερvάρτ
µπήκε στις εγκαταστάσεις και τoπoθέτησε µια γόµωση
µεταξύ της δεξαµεvής και τoυ σωλήvoς και µετά
φύγαµε πρoς τηv κατεύθυvση της Λευκωσίας, όπoυ
πήγαµε στo σπίτι τoυ.
Μετά τηv επιτυχία της
δoλιoφθoράς µoυ έδωσε χρήµατα.
Στις 5 Απριλίoυ αvαχωρήσαµε για τη Βηρυτό κι
επιστρέψαµε στις 8 Απριλίoυ 1965. Τα έξoδα τα
κατέβαλε o Μπερvάρvτ Σιλέτ.
Στις 30 Απριλίoυ 1965 αvαχωρήσαµε για τη
Βηρυτό και ύστερα από λίγες ηµέρες επαvήλθα µόvoς
στηv Κύπρo.
Ο Μπερvάρτ Σιλέτ ήλθε λίγες µέρες µετά από
µέvα.
Φύγαµε από τo Παρίσι τη δεύτερη εβδoµάδα τoυ
Μαϊoυ.
Κατά τη διάρκεια της παραµovής µoυ στη Γαλλία
συvαvτήθηκα µε τo Ζιαv Μπατζιάκ, τov oπoίo o
Μπερvάρvτ Σιλέτ µoυ είπε vα oδηγήσω στηv Κύπρo.
Εγώ επέστρεψα ύστερα στηv Κύπρo µε τo Ζιαv
Μπατζιάκ κατά τα µέσα Σεπτεµβρίoυ.
Ολα τα έξoδα κατέβαλε και πάλι o Σιλέτ.
Ξαvασυvαvτηθήκαµε στηv Κύπρo στo ξεvoδoχείo
"Νικoσία Πάλας". Αυτός voίκιασε έvα αυτoκίvητo από
κάπoιo Ντίvo και ξεκιvήσαµε για αvαγvώριση τωv
εγκαταστάσεωv της ΣIΕΛΛ µετά από λίγες ηµέρες.
Κατά τις πρώτες ηµέρες τoυ Οκτωβρίoυ πήγαµε
στov τoυρκικό τoµέα, πήραµε εκρηκτικές ύλες και
περίστρoφα.
Ολα αυτά συvέβησαv γύρω στo µεσηµέρι. Τo βράδυ
της ίδιας ηµέρας τoυς oδήγησα στη Λάρvακα, στις
εγκαταστάσεις της ΣIΕΛΛ. Τoπoθέτησα τo αυτoκίvητo
µoυ σ έvα µovoπάτι τoυ κυρίoυ δρόµoυ. Ηταv περίπoυ
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µεσάvυκτα.
Πήραµε τα κoυτιά µε τις εκρηκτικές ύλες και
µπήκαµε µέσα στo σταθµό της ΣIΕΛΛ από τo πίσω µέρoς
πρoς τη θάλασσα, αφoύ είχαµε κόψει τα µεταλλικά
πλέγµατα.
Ο Μπερvάρvτ Σιλέτ και o Ζιαv Μπoτσιάκ
τoπoθέτησαv µια γόµωση σε µια δεξαµεvή κι αvέβηκαv
τις σκάλες για vα τoπoθετήσoυv µια άλλη γόµωση, σε
µια άλλη δεξαµεvή.
Υστερα ξεκίvησαv vα φύγoυv, αλλά τoπoθέτησαv
δυo vάρκες στo µέρoς απ όπoυ εισήλθαv.
Εγώ εκτελoύσα χρέη φρoυρoύ.
Αvαχωρώvτας
πρoς
τηv
κατεύθυvση
τoυ
αυτoκιvήτoυ άκoυσα κάπoιov vα φωvάζει " Αλτ".
Μετά από λίγες στιγµές άκoυσα πυρoβoλισµoύς.
Γvώριζα ότι ήσαv στρατιώτες, αλλά µέσα στη
vύκτα δεv είχα δει.
Ετρεξα πρoς τo αυτoκίvητo µε τov Ζιαv
Μπατζιάκ κι ύστερα από λίγo είδα vα φθάvει και o
Σιλέτ µε έvα τυφέκιo, τo oπoίo έκρυψε µέσα στo
κάθισµα τoυ αυτoκιvήτoυ.
Αµέσως αvαχωρήσαµε πρoς τηv κατεύθυvση της
Λευκωσίας από έvα πλαγιόδρoµo κovτά στo φυλάκιo τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv.
Φθάσαµε στη Λευκωσία κι εγώ κι o Ζιαv πήγαµε
στo ξεvoδoχείo "Νικoσία Πάλας", εvώ o Σιλέτ µε τη
φίλη τoυ Μόvικα στo ξεvoδoχείo "∆ελφoί".
Τo αυτoκίvητo ήταv στo χώρo στάθµευσης τoυ
ταχυδρoµείoυ, και µέσα σ' αυτό βρισκόταv και τo
τυφέκιo.
Τηv επoµέvη o Ζιαv και o Μπερvάρτ πήγαv στov
τoύρκικo τoµέα για επαφές και για vα παραδώσoυv τo
τυφέκιo
και
τα
περίστρoφα
τα
oπoία
χρησιµoπoιήθηκαv κατά τη δoλιoφθoρά.
∆υo µέρες µετά αυτός µoυ είπε vα πάω µε τo Ζιαv
Μπατζιάκ στη Βηρυτό, όπoυ µετά ήλθε κι αυτός.
Επ ευκαιρία της µεγάλης επιτυχίας της
δoλιoφθoράς, o Μπερvάρvτ Σιλέτ µας έδωσε χρήµατα.
Εγώ πήρα 1000 Στερλίvες τις oπoίες κατέθεσα σε µια
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τράπεζα στη Βηρυτό.
Στις 19 Iαvoυαρίoυ 1966 αvαχώρησα για τo
Παρίσι χωρίς vα πάρω µέρoς σε καµιά άλλη πράξη
δoλιoφθoράς.
Οταv πήγα στη Ναvσύ o Μπερvάρvτ µoυ είπε vα
έλθω στηv Κύπρo και vα διατηρήσω τηv τακτική τoυ
επαφή πoυ είχε στov τoυρκικό τoµέα και ότι αυτός θα
ερχόταv στηv Κύπρo " Iγκόγvιτo" µε πλoίo.
Εφθασα στηv Κύπρo στις 13 Φεβρoυαρίoυ 1966 και
πήγα στo ξεvoδoχείo " Σαράϊ". Απoκατάστησα επαφή και
αvέµεvα απάvτηση.
Με έστειλαv στη Βηρυτό για λίγες µέρες.
Υστερα µoυ είπαv ότι έπρεπε vα επιστρέψω στηv Κύπρo
και µετά θα πήγαιvα στη Γαλλία για vα δω τo
Μπερvάρvτ Σιλέτ.
Ολα αυτά πoυ έχω αφηγηθεί είvαι όλα άπό τηv
αρχή πoυ είµαι στηv Κύπρo µέχρι σήµερα 27
Φεβρoυαρίoυ 1966 πoυ έδωσα αυτήv τηv κατάθεση.
Είµαι έτoιµoς vα σας δείξω τα µέρη όπoυ
έγιvαv oι δoλιoφθoρές.
Πιστεύω ότι o Μπερvάρvτ Σιλέτ πήρε µέρoς µε
τov ΟΑΣ στηv Αλγερία. Είvαι αυτός o Μπερvάρτ Σιλέτ
πoυ µας διoικoύσε και µε πλήρωvε 20 λίρες
εβδoµαδιαίως, επιπρόσθετα από τα φιλoδωρήµατα πoυ
παίρvαµε ύστερα από τηv κάθε δoλιoφθoρά."
Μια και είχαv βγει όλα στη φόρα o Βαϊς δεv
απέρριψε εισήγηση τoυ Φαvή ∆ηµητρίoυ vα γράψει και
µια επιστoλή στov Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη για vα τoυ
ζητήσει τη µεγαλoψυχία τoυ, ελπίζovτας vα ελαφρύvει
τη θέση τoυ, αλλά χωρίς vα γvωρίζει ότι µε τov τρόπo
αυτό, έδιvε στη δικαιoσύvη ακόµα µια oµoλoγία για
τις πράξεις τoυ.
Ετσι έγραψε µια επιστoλή στov Πoλύκαρπo
Γιωρκάτζη µε τηv oπoία ζητoύσε συγγvώµη για τo κακό
πoυ είχε πρoκαλέσει στηv Κύπρo.
Αvέφερε στηv επιστoλή τoυ o Βαϊς :
" Κύριε Υπoυργέ,
Με τηv παρoύσα µoυ έρχoµαι vα σας ζητήσω
συγvώµη για όλo τo κακό πoυ σας έκαµα. ∆εv θα έπρεπε
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πoτέ vα είχα δεχθεί vα έλθω στηv Κύπρo µε τov
Μπερvάρvτ, o oπoίoς µε παρέσυρε στη βρώµικη αυτή
δoυλειά.
Κάθε µέρα σκέφτoµαι αυτό πoυ έκαµα και
vτρέπoµαι, διότι πραγµατικά κύριε Υπoυργέ, τόσov
εσείς, όσov κι oι αστυvoµικoί υπήρξατε πoλύ
ευγεvικoί µαζί µoυ.
Συγvώµη από αυτoύς στoυς oπoίoυς έκαµα κακό
και oι oπoίoι υπήρξαv πoλύ καλoί για µέvα.
Κύριε Υπoυργέ,
Σας ζητώ συγvώµη και σας παρακαλώ vα µε
πιστέψετε ότι πoτέ δεv θα µπoρέσω vα ξεχάσω όσα
εσείς και oι αστυvoµικoί έχετε κάvει για µέvα.
Συγχωρέστε µε, Κύριε".
Τελικά
o
Βαϊς
παραπέµφθηκε
στo
Κακoυργιoδικείo όπoυ δεv χρειάστηκε vα γίvει
καθόλoυ δίκη. Παραδέχθηκε αµέσως τις κατηγoρίες πoυ
πρoσήφθησαv εvαvτίov τoυ.
Αvoίγovτας τηv υπόθεση o Γεvικός Εισαγγελέας
Κρίτovας Τoρvαρίτης είχε πoλλά vα πει:
" Σύµφωvα µε τov κατηγoρoύµεvo, εκτός της
συvηθισµέvης αµoιβής πoυ έπαιρvε από 20 λίρες
εβδoµαδιαίως, πληρώθηκε αδρά στηv περίπτωση της
έκρηξης στις εγκαταστάσεις ΣIΕΛΛ όπoυ πήρε 1000
λίρες.
Είvαι αvαµφίβoλo, ότι o ιθύvωv voυς πίσω από
όλες αυτές τις δραστηριότητες δεv ήταv o
κατηγoρoύµεvoς, αλλά o σύvτρoφoς τoυ Σιλέτ, o oπoίoς
τώρα βρίσκεται πέραv της δικαιoδoσίας τoυ
∆ικαστηρίoυ αυτoύ.
Είvαι
επίσης
αvαµφίβoλo
ότι
όλoι
εξυπηρετoύσαv
ξέvα
συµφέρovτα
επί
πληρωµή
χρηµάτωv, αδιαφoρoύvτες τελείως για τις συvέπειες
τωv πράξεωv τoυς και τov αvτίκτυπo τoυς στη δηµόσια
τάξη στη χώρα αυτή.
Αλλά έvα πράγµα είvαι βέβαιo: Οτι χάρη στις
απoκαλύψεις πoυ έκαµε o κατηγoρoύµεvoς, η κoιvή
γvώµη, η oπoία είχε αvαστατωθεί από τις εκρήξεις
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εκείvες, έχει τώρα καθυσυχασθεί και τo έργo της
Αστυvoµίας, τo oπoίo µπoρoύσε vα είχε εκτραπεί πρoς
εσφαλµέvη κατεύθυvση, διευκoλύvθηκε κατά πoλύ".
Τo
Κακoυργιoδικείo
(Τ.
Χατζηαvαστασίoυ
Πρόεδρoς και Τ. Ορφαvίδης και Α. Κoύρρης) δέχθηκε όσα
είπε o Γεvικός Εισαγγελέας και καταδίκασε τo Βαϊς
σε 12ετή φυλάκιση για τηv κάθε κατηγoρία. Οι πoιvές
θα συvέτρεχαv. Οµως o Βαϊς δεv θα έµεvε για πoλλά
χρόvια στις φυλακές γιατί θα απελαυvόταv αργότερα
στη Γαλλία.
Τηv ίδια τύχη είχε και η τoυρκάλλα πράκτoρας
Χαλιτέ. Εvα βράδυ τoυ ∆εκεµβρίoυ τoυ 1966, σαv η
Χαλιτέ έχασε τo σύvδεσµo της και θέλησε vα
διαβιβάσει µια πληρoφoρία στoυς συvεργάτες της
απoφάσισε vα περάσει από τηv "πράσιvη γραµµή" της
Λευκωσίας στηv τoυρκική συvoικία. Τα κατάφερε, άλλά
σηµειώθηκε αvταλλαγή πυρoβoλισµώv.
Αυτoί πoυ τηv παρακoλoυθoύσαv απoφάσισαv ότι
είχε φθάσει στo απρoχώρητo. Ετσι συvελήφθη αλλά
αφέθηκε για λίγo καιρό ακόµα ελεύθερη µέχρι vα
εvτoπισθεί και o τελευταίoς συvεργάτης της.
Τελικά έvα βράδυ τηv επισκέφθηκε στo σπίτι
της έvας αστυvoµικός και τη διέταξε µαζί µε τη
µητέρα της vα τov ακoλoυθήσoυv. Η Χαλιτέ
µεταφέρθηκε στov αστυvoµικό σταθµό Αγίoυ ∆oµετίoυ
κι η µητερα της στov αστυvoµικό σταθµό Λάρvακoς, στη
Λευκωσία, όπoυ κρατήθηκαv και αvακρίθηκαv για 15
µέρες εξovυχιστικά για τελευταία φoρά. Υστερα
διώχτηκαv από τηv Κύπρo και κατέληξαv στηv Τoυρκία.
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