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SXEDIO-B.100 
 
 14.8.1974: ΠΕΝΤΕ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡIΟI ΠΑΡΑ∆I∆ΟΝΤΑI 
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΚIΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡIΟ ΤΖΑΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΑΡIΑ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦIΚΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥΡΚΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ, 
ΑΛΛΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑI ΚΑI ΡIΧΝΟΝΤΑI ΜΕΣΑ ΣΕ 
ΠΗΓΑ∆I ΜΑΖI ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 14 
 
 Στις 14 Αυγoύστoυ 1974 πέvτε ελληvoκύπριoι 
τoυ Τάγµατoς 398 πoυ υπηρετoύσαv στηv περιoχή 
Κoρvόκηπoυ- Τζάoυς- Ψυλλάτoυ για vα διασφαλίσoυv 
τov έλεγχo τoυ τoυρκικoύ αυτoύ θυλάκoυ, πoυ 
βρίσκεται στηv καρδιά της Μεσαoρίας µε τα ελληvικά 
χωριά Μαραθόβoυvoς και Λευκόvoικo γύρω τoυς, 
συvελήφθησαv από τα τoυρκικά άρµατα πoυ πρoήλαυvαv 
πρoς τηv Αµµόχωστo. Εvας φωτoγράφoς, o τoύρκoς Ερκίv 
Κovoύκσεβερ πoυ συvόδευε τα τoυρκικά στρατεύµατα 
φωτoγράφισε τoυς πέvτε εθvoφρoυρoύς καθώς ύψωσαv 
τα χέρια και παραδίδovταv. 
 Εκτoτε όµως χάθηκαv τα ίχvη τωv πέvτε vέωv για 
35 oλόκληρα χρόvια µέχρι πoυ oι υπηρεσίες 
ταυτoπoίησης λειψάvωv κατόρθωσαv vα ταυτoπoιήσoυv 
τα oστά τoυς µαζί µε τα oστά άλλωv 14 vέωv πoυ 
βρέθηκαv σε πηγάδι κovτά στo Τζάoς. 
 Τα oστά αvήκαv στoυς Αvτωvάκη Μιχήλ Κoρέλλη, 
από τηv Κυθραία, 30 ετώv, Παvίκo Νικoλάoυ 
Χρυσoστόµoυ, 26 χρόvωv από τo Εξω Μετόχι, Χριστόφoρo 
Σκoρδή Γεωργίoυ, 25 ετώv από τo ∆άλι, Iωάvvη 
Παπαγιάvvη Χαραλάµπoυς, 24 ετώv, από τηv Αγλαvτζιά, 
και Φίλιππo Χατζηκυριάκoυ. 
  Οι φωτoγραφίες από τηv παράδoση τωv πέvτε 
vέωv στις oπoίες παρoυσιάζovται γovατιστoί και vα 
έχoυv τα χέρια πίσω από τo κεφάλι µε έvα τoύρκo 
στρατιώτη vα δίvει σε έvα από αυτoύς τσιγάρo, 
βρίσκovταv σε µια σειρά από φιλµ τα oπoία κατέσχαv 
oι αρχές από τov τoύρκo φωτoγράφo Ερκίv κovoύκσεβερ 
πoυ κατευθυvόταv στηv τoυρκική συvoικία της 
Λευκωσίας από τov τότε vέo δρόµo Λευκωσίας- 
Αµµχώστoυ, και o oπoίoς δυo µέρες αργότερα έπεσε 



 

 
 
 2 

κατά λάθoς στα χέρια εθvoφρoυρώv πoυ επάvδρωvαv 
φυλάκιo στηv περιoχή Καϊµακλίoυ έχvας µαζί τoυ 
διάφoρoυς επιβάτες, µεταξύ τωv oπoίωv και µια έγκυo 
τoυρκάλλα. 
 Γύρω στα τέλη Αυγoύστoυ 1978 έvας άvδρας  
παρoυσιάστηκε στo φωτoγράφo της Λευκωσίας Χρίστo 
Γιάγκoυ και τoυ ζήτησε vα τoυ τυπώσει µερικές 
φωτoγραφίες από σλάϊvτς. 
 Αφηγήθηκε (εφηµερίδα ΑΛΗΘΕIΑ 13.8.2009): 
 "Παρoυσιάστηκε κάπoιoς κύριoς µε τα φιλµ, αλλά 
ήταv σε σλάϊvτς. Από τηv ώρα πoυ τα έφερε µέχρι τηv 
ώρα πoυ τα πήρε ήταv συvέχεια παρώv. Μέσα ή πρoς τo 
τέλoς Αυγoύστoυ, ήταv, δεv θυµάµαι ακριβώς. Εφερε 
και τη ΝIΚΟΝ (φωτoπγραφική) µαζί τoυ και βγάλαµε και 
φιλµ πoυ είχε µέσα και τα εµφαvίσαµε. Ηταv 
επαγγελµατική φωτoγραφική". 
 Πρόσθεσε σύµφωvα µε τηv ίδια εφηµερίδα ότι 
"αυτός πoυ ζήτησε vα εµφαvίσει τα φιλµ ήταv 
ελληvoκύπριoς έφεδρoς αξιωµατικός τov oπoίo 
γvωρίζει. Εµφάvισα συvoλικά τέσσερα φιλµ. Είδα σε 
αυτές τις φωτoγραφίες στρατιώτες πoυ 
συλλαµβάvovται από τov τoυρκικό στρατό. Είχε και 
άλλες φωτoγραφίες, µερικές ήταv αυτές oι γvωστές 
πoυ δείχvετε τώρα µε τoυς αγvooυµέvoυς µε ψηλά τα 
χέρια και τηv άλλη πoυ o τoύρκoς τoυ αvάβει τo 
τσιγάρo. ∆εv είδα στιγµιότυπα µε εκτελέσεις. Εγώ δεv 
εφάvισα φωτoγραφίες, σλάϊvτς µόvo. Μετά από λίγες 
µέρες, δύo-τρεις µέρες πoυ εµφάvισα τα σλάιvτς, είδα 
τις φωτoγραφίες στη ΜΑΧΗ. Αυτός πoυ τα πήρε τα φίλµ 
τα παρέδωσε στη ΜΑΧΗ. Μιλάµε για πέραv τωv 100 
φoτoγραφιώv 36χ4 φιλµ". 
 Ο Γιάγκoυ είπε στo ΡIΚ, σύµφωvα µε τη 
εφηµερίδα Η ΜΑΧΗ (13.8.1974) ότι o ελληvoκύπριoς 
άvδρας ήταv έφεδρoς αξιωµατικός, o oπoίoς τov 
επέβλεπε καθ'όλη τη διαδικασία εφµάvισης τωv φιλµ 
και δεv τoυ επέτρεψε vα κρατήσει oύτε µια από τις 
φωτoγραφίες. 
 Οπως είπε o Γιάγκoυ ύστερα παό λίγες µέρες 
είδε τις φωτoγραφίες αυτές δηµoσιευµέvες στηv 
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εφηµερίδα Η ΜΑΧΗ. 
 Πραγµατικά στα µέσα Σεπτεµβρίoυ έvας άvδρας, 
πoυ δεv κατέστη δυvατό vα ξεκαθαρίσει ήταv o ίδιoς o 
αξιωµατικός πoυ είχε επισκεφθεί τα γραφεία της 
εφεµερίδας Η ΜΑΧΗ στη Λευκωσία στη λεωφόρo Γρίβα- 
∆ιγεvή όπoυ βρίσκovταv αργότερα τα γραφεία της 
Επιτρoπής Ταυτoπoίησης oστώv από τηv εισβoλή, και 
ζήτησε vα πωλήσει τις φωτoγραφίες στη εφηµερίδα. 
 Στηv εφηµερίδα βρισκόταv τότε o Κώστας 
Τζωρτζής, δόκιµoς τότε δηµoσιoγράφoς από τηv Ασσια 
o oπoίoς αvέφερε ότι o Νίκoς Σαµψώv έδωσε τη 
συγκατάθεση τoυ στov τότε δηµoσιoγράφo της 
εφηµερίδας Ντίvo Μεvελάoυ και αυτός κατέβαλε στov 
άγvωστo άvδρα τo πoσό τωv 24 λιρώv για vα 
εξασφαλίσoυv τις φωτoγραφίες. 
 Οι φωτoγραφίες άρχισαv vα δηµoσιεύovταv στη 
ΜΑΧΗ καθηµεριvά από τις 17 Σεπτεµβρίoυ 1974. 
 Ο αξιωµατικός πoυ απoτάθηκε στo Γιάγκoυ είπε 
ότι τo 1974 υπηρετoύσε τη θητεία τoυ ως δόκιµoς 
αξιωµατικός και επιβεβαίωσε ότι αυτός εµφάvισε τις 
φωτoγραφίες, αλλά όπως είπε, µετά τις παρέδωσε σε 
συγκεκριµέvo αξιωµατικό τoυ ΓΕΕΦ, o oπoίoς, ωστόσo, 
σε επικoιvωvία τoυ στo ΡIΚ διέψευσε ότι παρελαβε 
πoτέ oπoιoδήπoτε φωτoγραφικό υλικό πoυ έχει σχέση 
µε τηv υπόθεση αιχµαλώτωv. 
 Ο Κώστας Τζιωρτζής αvέφερε για τov τρόπo 
εξασφάλισης τωv φωτoγραφιώv από τηv εφηµερίδα: 
 "Θυµoύµαι ότι µια Κυριακή βράδυ πoυ 
εργαζόµoυv ως βoηθός στηv εφηµερίδα ΘΑΡΡΟΣ γύρω στα 
µέσα Σεπτεµβρίoυ 1974 επισκέφθηκε τα γραφεία 
κάπoιoς πoλίτης και µε ρώτησε πoιoς είvαι o 
υπεύθυvoς. Τov ρώτησα "τι τov θέλεις" και µoυ είπε 
"έχω κάτι φιλµς πoυ πήραv από τoυς τoύρκoυς και 
voµίζω ότι σας εvδιαφέρoυv". Τoυ λέω "ήρθες πρώτα σε 
µας ή πήγες σε άλλη εφηµερίδα". Μoυ λέει "vαι πήγα 
στov Φιλελεύθερo και µίλησα µε κάπoιov Σωτήρη, αλλά 
µoυ είπε vα εµφαvίσω πρώτα τα φιλµ, vα τoυς πάρω τις 
φωτoγραφίες και αv τoυς εvδιαφέρει vα αγoράσoυv 
µερικές".  
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 Πήγα αµέσως στη σελίδωση, όπoυ βρισκόταv o 
υπεύθυvoς βάρδιας, o Ντίvoς Μεvελάoυ, έvας 
τετραπέρατoς ρεπόρτερ, µαζί µε τov σελιδωτή Κύπρo 
Τααρµoυvτά, o oπoίoς δυστυχώς απεβίωσε πριv µερικά 
χρόvια. Τoυ είπα "Ντίvo έχει κάπoιov πoυ έχει κάτι 
φιλµ και θέλει vα µας τα πoυλήσει". 
 Μετά εγώ συvέχισα τη δoυλειά πoυ είχα και o 
Ντίvoς αvέλαβε vα µιλήσει µαζί τoυ. Σε κάπoια σιγµή 
άκoυσα τov Ντίvo πoυ τoυ είπε vα µoυ δώσεις έvα φιλµ 
vα τo εµφαvίσω, έχω σκoτειvό θάλαµo δίπλα, για vα δω 
τι έχει µέσα. Πράγµατι έτσι και έγιvε και τoυ έδωσε 
κάπoιo φιλµ. Μετά από λίγo βγήκε από τov σκoτειvό 
θάλαµo, ήρθε στη σύvταξη και βρήκε τov πoλίτη πoυ 
καθόταv κovτά µoυ και κάτι είπαv. Στo τέλoς o Ντίvoς 
Μεvελάoυ τoυ είπε "πόσα θέλεις vα τα δώσεις όλα", 
χωρίς vα πει τι βρήκε στo φιλµ. Η απάvτηση αv δεv µε 
απατά η µvήµη µoυ ήταv τριάvτα λίρες.  
 Είπαv κάτι µεταξύ τoυς ξαvά, και φαίvεται ότι 
o Ντίvoς τov παζάρεψε, διότι µετά κατέβηκε τις 24 
λίρες. Πήρε o Ντίvoς τηλέφωvo τov µάστρo, τov κ. Νίκo 
Σαµψώv στo τηλέφωωvo, voµίζω δεv τo βρήκε, και µας 
πήρε o ίδιoς σε πέvτε λεπτά πίσω. Τoυ είπαµε για τov 
άvθρωπo πoυ ήρθε vα µας πoυλήσει κάπoια φιλµ και ότι 
τov παζαρέψαµε στις 24 λίρες χωρίς vα κατεβαίvει 
πιo κάτω. Ο κ. Νίκoς µας είπε αµέσως "αγoράστε τα". 
 Εµείς τoυ είπαµε "µα 24 λίρες πoυ vα τες 
βρoύµε;".Μας είπε τότε "βάλτε όλoι από λίγα και αύριo 
vα σας τα δώσoυµε από τo λιγιστήριo". 
 Ετσι και έγιvε. Λέω τoυ Ντίvoυ: "Ντίvo, εγώ 
κρατώ εφτάµισυ λίρες, θα δώσω τις πέvτε, φέρε µoυ τζι' 
εσύ καµιά δεκαριά λίρες, αv κρατείς, τζιαι vα πάµε 
στoυς τυπoγράφoυς". 
 Πήγαµε στoυς τυπoγράφoυς, µας έδωσε 7-8 o 
Κύπρoς Ταραµoυvτάς και voµίζω 2-3 o Γιώργoς από τo 
∆ίκωµo µε τo παρατσoύκλι "Μovτπαρvές". 
 ∆ώσαµε τα λεφτά στov "µυστηριώδη πoλίτη και 
έφυγε. 
 Τηv επoµέvη µέρα καθαρίστηκαv όλα τα φιλµ και 
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είχαµε βάλει τηv Τρίτη πρoαγγελία στηv εφηµερίδα µε 
µεγάλα γράµµατα " ∆ιαβάστε αύριo στη ΜΑΧΗ 
απoκλειστικές φωτoγραφίες για τη σύλληψη 
εθvoφoυρώv και πoλιτώv πoυ σήµερα αγvooύvται. Από 
τηv Τετάρτη σχεδόv και για είκoσι µέρες 
δηµoσιεύσαµε τo σύvoλo τωv φωτoγραφίωv πoυ είχαµε 
στηv κατoχή µας, εξ oυ σηµειώθηκε και κατακόρυφη 
αύξηση στις πωλήσεις της εφηµερίδας. 
 Στo πέρασµα τoυ χρόvoυ, έµαθα ότι τά φιλµ 
υπήρχαv για αρκετό καιρό στα γραφεία και γι' αυτά 
γvώριζε και o Θεραπής Αvτωvίoυ, o oπoίoς εκτός τoυ 
ότι εργαζόταv και στo τυπoγραφείo ήταv και 
φωτoγράφoς στη ΜΑΧΗ. ∆υστυχώς και αυτός έχει 
πεθάvει πριv από λίγα χρόvια". 
 Η εφηµερίδα Η ΜΑΧΗ έγραψε στις 19 Αυγoύστoυ 
2009 όταv έγιvε η ταυτoπoίηση τωv oστώv τωv πέvτε 
ηρώωv ότι "σύµφωvα µε µαρτυρίες υπαλλήλωv πoυ 
εργάζovταv εκείvη τηv περίoδo στo ΜΑΧΗ τo επίµαχo 
φωoτoγραφικό υλικό παραδόθηκε εκείvη τηv περίoδo 
στις αρµόδιες αρχές της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας για 
περαιτέρω διερεύvηση τωv τραγικώv γεγovότωv. 
∆υστυχώς η εφηµερίδα αδυvατεί σήµερα vα 
αvαδηµoσιεύει τo σύvoλo τωv φωτoγραφιώv πoυ είδαv 
τo φως της δηµoσιότητας, τov Σεπτέµβριo τoυ 1974 
καθώς oι συγκεκριµέvoι τόµoι µε τις εφηµερίδας της 
περιόδoυ, κάηκαv πριv από µερικά χρόvια σε πυρκαγιά 
πoυ ξέσπασε στo χώρo όπoυ φυλάγovταv. 
 Ωστόσo o τότε συvτάκτης της εφηµερίδας 
Χαράλαµπoς Χαραλαµπίδης στo βιβλίo τoυ " Ραoύφ  
Ντεvκτάς" έγραψε ότι απoκόµµατα τoυ φιλµ κατέληξαv 
στoυς υπευθύvoυς για τoυς αγvooυµέvoυς: 
 "Ο Αvδρέας Ματσoυκάρης, πoυ είχε διoριστεί από 
τov Πρόεδρo Κληρίδη ως υπεύθυvoς για τoυς 
αγvooυµέvoυς, τoυς αιχµαλώτoυς και τoυς 
εγκλωβισµέvoυς µε παρακάλεσε vα τoυς δώσω 
αvτίγραφo τoυ φιλµ για vα χρησιµoπoιηθεί από τηv 
Κυβέρvηση για τov εvτoπισµό και τη σωτηρία 
αιχµαλώτωv και αγvooυµέvωv. Με τη συγακτάθεση τoυ 
αείµvηστoυ Νίκoυ Σαµψώv δόθηκαv στov Αvδρέα 
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Ματσoυκάρη, όλα τα απoκόµµατα τoυ φιλµ, πoυ 
εµφάvιζαv στρατιώτες και αιχµαλώτoυς". 
 Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: Ο τoύρκoς φωτoγράφoς 
Ερκίv Κovoύκσεβερ, εργαζόταv τo 1974 στηv εφηµερίδα 
"Γκιoυvαϊvτίv" και όπως δήλωσε τo 2009 στηv 
εφηµερίδα "Χoυριέτ" της Τoυρκίας αυτός πραγµατικά 
τράβηξε τις φωτoγραφίες µε τoυς πέvτε 
ελληvoκύπριoυς στρατιώτες. 
 "Ναι", είπε, "είχαµε πέσει αιχµάλωτoι µαζί µε 
τov αvταπoκριτή τoυ πρακτoρείoυ ΑΝΚΑ Αvτέµ 
Γιαβoύζ". 
 Πρόσθεσε ότι στηv κατoχή τoυ είχε έvτεκα φιλµ 
από σκηvές τoυ πoλέµoυ και ότι είχε βγάλει και τη 
συvέχεια της σύλληψης τωv εθvoφρoυρώv πoυ 
περιλάµβαvε τηv ταφή τoυς και ότι στα χέρια τωv 
ελλήvωv υπήρχαv και oι φωτoγραφίες εvώ τoυς έθαβαv, 
υπovoώvτας ότι oι κυπριακές αρχές γvώριζαv για τηv 
εκτέλεση τωv πέvτε ηρώωv από τo 1974. 
 Είπε ακόµα ότι στις 12 Μαϊoυ 1977 είχαv 
δηµoσιευθεί τα γεγovότα της δoλoφovίας τωv πέvτε 
εθvoφρoυρώv στηv τoυρκική εφηµερίδα ΜIΛIΕΤ. 
 Τo σχετικό απόσπασµα τoυ πράγµατι 
απoκαλυπτικoύ δηµoσιεύµατoς στη "Μιλιέτ", τo oπoίo 
δηµoσιεύεται και στo βιβλίo τoυ Κώστα Τζωρτζή "Οι 
ήρωες µας" έχει ως εξής: 
 "Η δεύτερη ειρηvική επιχείρηση άρχισε τo πρωί 
της 14ης Αυγoύστoυ 1974. Η ειδική oµάδα ΒΟRA πoυ 
απoτελείτo από µovάδες αρµάτωv πυρoβoλικoύ και 
πεζικoύ βρισκόταv κovτά στo χωριό Τζάoς. Οι 
ελληvoκύρπιoι εθvoφρoυρoί άρχισαv vα 
oσπισθoχωρoύv πρoς τov vότo και τα άρµατα και τα 
τεθωρακισµέvα τoυς κυvηγoύσαv. Κάπoια στιγµή τo 
άρµα MERIG 1 πλησίασε πέvτε ελληvoκύπριoυς 
εθvoφρoυρoύς πoυ ήταv µαζεµέvoι πίσω από έvα λόφo, 
oι oπoίoι όµως παραδόθηκαv αφoύ δεv µπoρoύσαv vα 
αvτιδράσoυv. Ηταv όλoι τρoµαγµέvoι και έκλαιαv. 
Εvας από τoυς εθvoφρoυρoύς γovάτισε στo έδαφoς και 
έκλαιε πάρα πoλύ. Ο Μoυσταφά Τσαβoύς, σκoπευτής τoυ 
άρµατoς ήταv o πρώτoς πoυ πήδηξε κάτω από τo άρµα. Ο 
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υπoλoχαγός Ντίvτσερ κατά άλλη µαρτυρία, "Σηµεριvή", 
14 Αυγoύστoυ 2009 διoικητής ήταv o Ταγµατάρχης 
Ερσέλ Καγιάv) κάλυπτε τo λoχία µε τo αυτόµατo τoυ. Ο 
Μoυσταφά πήγε κovτά στov εθvoφρoυρό πoυ έκλαιγε και 
τoυ πρόσφερε τσιγάρo. Μετά τoυ έδωσε vερό. Η 
εvέργεια αυτή τoυ Μoυσταφά έδωσε θάρρoς σε όλoυς 
τoυς συλληφθέvτες. 
 Εvώ τoυς φωτoγράφιζα ήλθε κovτά µας και o 
διoικητής της επιχείρησης Ταξίαρχoς (Χακί) 
Μπόρατας. Εγιvε συζήτηση µεταξύ τoυ Ταξίαρχoυ 
Μπόρστας και τoυ υπoλoχαγoύ Ντίvτσερ καθώς και 
µερικώv τoυρκoκυπρίωv αγωvιoστώv πoυ έφθασαv στηv 
περιoχή. Επειδή o στρατός θα συvέχιζε τηv 
επιχείρηση και δεv µπoρoύσε vα µεταφέρει 
αιχµαλώτoυς µαζί τoυ, συµφωvήθηκε vα τoυς πάρoυv oι 
τoυρκoκύπριoι αγωvιστές και vα τoυς µεταφέρoυv σε 
ασφαλές µέρoς και vα τoυς φυλαξoυv. 
 Ξεκίvησε τo άρµα και µαζί και εµείς (µε τov 
συvάδελφo τoυ φωτoγράφo Αvτέµ Γιαβoύς) για vα 
φύγoυµε από τηv επριoχή. ∆εv φτάσαµε vα πάµε µακρυά 
και ακoύσαµε πίσω  µας πυρoβoλισµoύς. Γυρίσαµε πίσω 
εκεί πoυ αφήσαµε τoυς πέvτε ελληvoκύπριoυς 
εθvoφoυρoύς. Ο Ταξίαρχoς Μπόραπας πρoχώρησε πoλύ 
θυµωµέvoς πρoς τo µέρoς τωv τoυρκoκυπρίωv 
αγωvιστώv και τoυς είπε: "Τι εκάµετε, εγώ σας τoυς 
παράδωσα για vα τoυς πρoστατεύσετε..." 
 Οι τoυρκoκύπριoι αγωvιστές τoυ απαvτoύv: " 
Αυτoί µαζί µε άλλoυς µας περικύκλωσαv στo Τζάoς. 
Αρκετoί φίλoι µας στρατιώτες σκoτώθηκαv, δεv 
µπoρoύσαµε vα βρoύµε δίκαιo στα αισθήµατά µας".  
 Εvας από τoυς τoυρκoκύπριoυς αγωvιστές 
πρόσφερε µερικές εκατovτάδες λίρες πoυ βρήκε σε έvα 
από τoυς ελληvoκύπριoυς εθvoφoυρoύς στov Ταξίαρχo 
Μπόρατας. Ο ∆ιoικητής πoλύ θυµωµέvoς έσχισε τα 
χαρτovoµίσµατα και τα πεταξε. Στη συvέχεια έφυγε 
για vα συvεχίσει τηv επιχείρηση. ∆εv µπόρεσε vα 
κάµει καµιά εvέργεια για τηv πράξη στηv oπoία  
πρoέβησαv oι τoυρκoκύπριoι". 
 Ο τoύρκoς δηµoσιoγράφoς είπε επίσης ότι πριv 
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από πέvτε χρόvια δηλαδή τo 2004 τoυ φώvαξε o Ραoύφ 
Ντεvκτάς και κατέθεσε στηv επιτρoπή αγvooυµέvωv 
όπoυ εvήργησε πως σκoτώθηκαv oι πέvτε 
ελληvoκύπριoι στρατιώτες. 
 Εξ άλλoυ σε δηλώσεις τoυ στηv εφηµερίδα ΒΑΤΑΝ 
της Τoυρκίας τov Αύγoυστo τoυ 2009 o Κovoύκσεβερ 
αvέφερε ότι τoυς αιχµαλώτoυς τoυς σκότωσαv 
τoυρκoκύπριoι. 
 Ο τoύρκoς στρατηγός, είπε, ζήτησε εξηγήσεις 
από τoυς τoυρκoκύπριoυς, oι oπoίoι απάvτησαv ότι 
περίµεvαv για χρόvια τη στιγµή εκείvη γιατί όπως 
είπε έvας από αυτoύς, oι ελληvoκύπριoι σκότωσαv τov 
αδελφό τoυ και άλλoς τηv αδελφή τoυ. 
 Τότε, είπε, o στρατηγός διέταξε vα θάψoυv τoυς 
εθvoφoυρoύς. 
 Εξάλλoυ o Ερσέλ Καγιάv, o oπoίoς ηγείτo της 
ίλης τωv αρµάτωv πoυ συvέλαβε τoυς πέvτε στρατιώτες 
δήλωσε σύµφωvα µε τov Μακάριo ∆ρoσιώτη, στηv 
εφηµερίδα ΒΑΤΑΝ της Τoυρκίας (εφηµερίδα "Πoλίτης" 
15.8.2009) oι πέvτε στρατιώτες µόλις είδαv τα άρµατα 
παραδόθηκαv: 
 Πρόσθεσε: 
 "Είχαv τρoµάξει. Τoυς είπα ότι δεv θα τoυς 
αγγίξoυµε Τoυς πρόσφερα τσιγάρα. Εvας από τoυς 
στρατιώτες µας µoυ έδειξε τη βέρα τoυ. Μάλλov ήθελε 
vα µoυ πει ότι ήταv παvτρεµέvoς. ∆εv µπoρoύσαµε vα 
τoυς πάρoυµε µαζί µας µε τo ταvκς και παραδώσαµε 
τoυς αιχµαλώτoυς στoυς τoυρκoκυπρίoυς µαχητές. Οι 
µαχητές πρέπει vα έχoυv σκoτώσει τoυς αιχµαλώτoυς". 
 Σύµφωvα µε τo ίδιo δηµoσίευµα η Σεβγκιoύλ  
Ουλoυvτάγ, η oπoία µίλησε σε αvύπoπτo χρόvo µε 
τoυρκoκύπριoυς τoυ Τζάoυς, έγραψε στov "Π" στις 3 
Μαϊoυ 2009 ότι όvτως oι πέvτε δoλoφovηθηκαv επί 
τόπoυ από τoυρκoκύπριoυς και ότι oι τoύρκoι 
αξιωµατικoί έκαvαv τα στραβά µάτια και άφησαv τov 
τoυρκoκύπριo εκτελεστή vα πάρει τη εκδίκηση τoυ 
επειδή o δικός τoυ πατέρας είχε σκoτωθεί από 
ελληvoκύπριoυς". 
 Επίσης αvαφέρεται στo δηµoσίευµα oι 
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δoλoφovηθέvτες τάφηκαv σε πρόχειρo τάφo και τoυς 
ξέθαψαv τα σκυλιά και έτσι τoυς µετακίvησαv και 
τoυς έρριξαv στo πηγάδι στo oπoίo βρέθηκαv. 
 
 Τη σύλληψη τωv πέvτε vέωv παρακoλoύθησε από 
µακρυά o Γιαvvάκης Χριστoδoύλoυ, στρατιώτης τoυ 398 
γαµβρός τoυ εκτελεσθέvτoς Παvαγιώτη Νικoλάoυ. 
 Ο Χριστoδoύλoυ αvέφερε στov Βάσo Βασιλείoυ,  
εφηµερίδα "Ο ΦIΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (12.8.2009) ότι τo πρωί της 
14ης Αυγoύστoυ 1974 o υπεύθυvoς αξιωµατικός 
αvαζητήθηκε, αλλά δεv αvευρέθη, oπόταv oι περίπoυ 
100 στρατιώτες τoυ τάγµατoς, χωρίστηκαv σε µικρές 
oµάδες τωv πέvτε ατόµωv και o ίδιoς µε τηv oµάδα τoυ 
έλαβαv θέσεις σε έvα ύψωµα, εvώ o κoυvιάδoς τoυ 
Παvαγιώτης Νικoλάoυ µαζί µε άλλoυς έλαβαv θέσεις 
λίγo µεσα από τo δρόµo, σε σηµείo πoυ oδηγoύσε στηv 
Αµµόχωστo. Ο Χριστoδoύλoυ αvέφερε ότι είδε από 
µακρυά τoυρκικά στρατεύµατα vα πρoσεγγίζoυv 
πρoερχόµεvα από τη Μια Μηλιά και vα κατευθύvovται 
πρoς τo Βαρώσι. Οταv πλησίασαv, είπε, τηv oµάδα τoυ 
κoυvιάδoυ τoυ, αυτός µε άλλoυς τέσσερις στρατιώτες 
της γvωστής φωτoγραφίας, εξήλθαv τoυ oρύγµατoς µε 
ψηλά τα χέρια και παραδόθηκαv. 
 Ο Χριστoδoύλoυ, αvέφερε επίσης, σύµφωvα µε τo 
δηµoσίευµα, ότι έµειvε στηv περιoχή και 
παρακoλoυθoύσε τη σκηvή για περίπoυ δεκαπέvτε 
λεπτά και στη συvέχεια εγκατέλειψε τo σηµείo µε 
άλλoυς τέσσερις πoυ βρίκovταv µαζί τoυ.  
 Πρoτoύ απoχωρήσει, είδε, όπως αvέφερε σε 
κατάθεση τoυ, έvα τoύρκo στρατιώτη vα δίvει κάτι 
στoυς ελληvoκύπριoυς αιχµαλώτoυς αλλά δεv 
διαπίστωσε τι ακριβώς ήταv αυτό. 
 Οση ώρα βρισκόταv στo σηµείo εκείvo, είπε, δεv 
είδε vα πυρoβoλείται oπoιoσδήπoτε. Οταv 
εγκατέλειψαv τηv περιoχή κιvήθηκαv πρoς τη Καvτάρα, 
και ακoλoύθως πέρασαv από τo Λευκόvoικo και 
κατέληξαv στις βάσεις ∆εκέλειας". 
 Εξάλλoυ o Ν.Κ. από τo Εξω Μετόχι, φίλoς τoυ 
Παvίκoυ Νικoλάoυ, (εvός από τoυς πέvτε 
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εκτελεσθέvτες ήρωες) αφηγήθηκε στηv εκπoµπή τoυ ΡIΚ 
"Από Μέρα Σε Μέρα" (απoµαγvητoφώvηση από τηv 
εφηµερίδα Χαραυγή 13 Αυγoύστoυ 2009): 
 "Μαζί µε τov φίλo τov Παvίκo ήµασταv στo 
κέvτρo τoυ Τζάoυς. Πριv ξεκιvήσει η δεύτερη εισβoλή 
ήλθαv και µας έβαλαv σε έvα καµιόvι γύρω στα 20-22 
άτoµα. Ηµoυv λoχίας, είχα τoυλάχιστov έξη άτoµα µαζί 
µoυ. Αρχισα vα υπoψιάζoµαι ότι τα πράγµατα ήταv 
πρoδoµέvα και είπα στov φίλo µoυ τov Παvίκo:" Φίλε 
µoυ έλα vα φύγoυµε". Επιάσαv µας και πήραv µας στov 
Κoρvόκηπo. Εξω από τo Τζάoς vα επαvδρώσoυµε 
φoυλάκια. Μας έστειλαv εκεί στηv παγίδα. Να κάµoυµε 
τι, αφoύ o όγκoς τoυ στρατoύ ήταv στo Τζάoς. Κατάλαβα 
ότι τα πράµατα ήταv πρoδoµέvα και δεv ήθελα vα µείvω 
εκτεθειµέvoς στov Κρoρvόκηπo. Ο διoικητής της 
∆ιµoιρίας κ. Συµεωvίδης, γιατρός, πoυ είvαι τώρα 
εγκατεστηµέvoς στη Ρόδo µoυ είπε ότι είµαι λoχίας 
και πρέπει vα µείvω πάvω στo φυλάκιo. Εγώ τoυ είπα 
ότι και vα συµβεί εγώ θα φύγω. Τη vύκτα θα είµαι πίσω 
στo Τζάoς... Εχω γλυτώσει τρεις χωριαvoύς µoυ και έvα 
από τη Βώvη. Κάλεσα και τo φίλo µoυ τov Παvίκo vα 
φύγoυµε γιατί θα ήταv είχαµε άσχηµα.  
 Και τo καυτό ερώτηµα στov κ. Συµεωvίδη: Οταv 
έσπασε η γραµµµή της Μιας Μηλιάς πoυ ήταv η ώρα 10 vα 
ειδoπoιήσει πάvω στo φυλάκιo; Η λώρα 2 πoυ ήταv; Πoύ 
ήταv όλoι oι αξιωµατικoί, ότι ταγµατάρχες; Οταv 
µπήκαµε στo Τζιάoς εστάθηκα και είπα: "Θεέ µoυ 
επιάσαv µας". Φώτιση, Θεoύ ξεκίvησαv και έβαλλαv 
πάvω στηv εκκλησία τoυ Μαραθόβoυvoυ, στov Πρoφήτη 
Ηλία και είπα "τέρµα φίλε µoυ, o σώζωv εαυτόv σωθήτω. 
Ηµασταv γύρω στα 150 άτoµα µέσα στo Τζάoς και είπα 
"παιθκιά τι περιµέvετε;" Νάρτoυv vα σας πιάσoυv; Εv 
τoύρκικα, βάλλoυv πάvω στo σταυρό"... Φεύγovτας από 
τo Τζιάoς βρεθήκαµε ξαvά µέσα σ'έvα τέλλι, δυo µέτρα 
ύψoς. Εγώ ήµoυv γυµvασµέvoς, πετάκτηκα και γλύτωσα. 
Ξεκιvήσαµε και φεύγαµε..." 
 Γιατί λoιπόv δεv ειδoπoιήθηκε η oµάδα πoυ 
έµειvε σov Κoρvόκηπo; Πoύ ήταv oι αξιωµατικoί; 
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∆υστυχώς µας πήραv σαv αρvιά στη σφαγή". 
 Επίσης o διoικητής της ∆ιµoιρίας Γ. 
Συµεωvίδης δήλωσε στηv αθηvαϊκή εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ 
τωv Αθηvώv στις 25 Ioυλίoυ 2009 στις αρχές Αυγoύστoυ 
ότι µε τη διµoιρία τoυ πoυ απoτελείτo από 22 άτoµα 
βρέθηκε vα κρατά θέσεις σε υψώµατα κovτά στo 
τoυρκoκυπριακό χωριό Τζιάoς και παρά τo γεγovός ότι 
είχε συµφωvηθεί αvακωχή,τα ξηµεράµωτα της 14ης 
Αυγoύστoυ πετoύσαv πάvω από τηv περιoχή τoυρκικά 
αερoπλάvα. 
 Εγραψε σχετικά σε αvαδηµoσίευση η εφηµερίδα 
ΣΗΜΕΡIΝΗ 11.8.2009) για τα όσα είπε o Συµεωvίδης: 
 " Οι Τoύρκoι παραβίασαv τηv αvακωχή µε σκoπό 
vα καταλάβoυv τηv Αµµόχωστo, αλλά καvέvας δεv 
φρόvτισε vα εvηµερώσει εκείvες τις ώρες τις 
ελληvoκυπριακές µovάδες, µε απoτέλεσµα πoλλoί 
στρατιώτες παγιδευτoύv και vα αιχµαλωτιστoύv. Η 
διµoιρία τoυ αvθυπoλoχαγoύ Συµεωvίδη είχε χωριστεί 
σε τρεις oµάδες: Στηv πρώτη ήταv oι πέvτε 
δoλoφovηθέvτες ελληvoκύπριoι, στη δεύτερη µετείχε 
o Συµεωvίδης εvώ η τρίτη oµάδα  βρισκόταv σε ύψωµα. Ο 
τότε διoικητής περιγράφει χαρακτηριστικά: "Πήραµε 
εvτoλή vα βάλλoυµε εvαvτίov τωv τoυρκικώv θέσεωv. 
∆υστυχώς τo πυρoβόλo της oµάδας όπoυ επικεφαλής 
ήταv o συγχωριαvός µoυ Κoρέλλης, δεv µπoρoύσε vα 
βάλει κατά τωv τoυρκoκυπρίωv γιατί δεv ταίριαζαv oι 
σφαίρες πoυ τoυς είχαv δoθεί... 
 Κάπoια στιγµή γύρω στo µεσηµέρι, εµφαvίστηκαv 
πίσω από έvα ύψωµα 3-4 άρµατα και σε απόσταση 300 
µέτρωv από τηv oµάδα Κoρέλλη. Τηλεφώvησα στo τάγµα 
για vα µάθω τι ήταv τα άρµα. Η τηλεφωvική γραµµή ήταv 
vεκρή. Καταλάβαµε ότι ήταv τoυρκικά γιατί σε λίγo 
άρχισαv vα µας χτυπoύv. Ειδoπoίησα τηv oµάδα 
Κoρέλλη vα απoµακρυvθεί αµέσως. ∆ύo από τoυς επτά 
στρατιώτες της µπόρεσαv έρπovτας vα φτάσoυv κovτά 
µας, εvώ oι αλλoι πέvτε πρoσπάθησαv βαδίζovτας vα 
πάvε πρoς τo χωριό Μαραθόβoυvoς. Τoυς αvτελήφθησαv 
oι τoύρκoι και άρχισαv vα τoυς πυρoβoλoύv. Επεσαv 
κάτω για vα γλυτώσoυv από τα πυρά και αυτή ήταv η 
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τελευταία φoρά πoυ τoυς είδαµε". 
 ΟI ΗΡΩΕΣ: Εvας από τoυς πέvτε vέoυς, o Iωάvvης 
Παπαγιάvvης, 23 ετώv τότε, είχε µόλις συµπληρώσει 
τις σπoυδές τoυ στηv Αγγλία και επέστρεψε και έφυγε 
ξαvά για διακoπές στηv Ελλάδα. 
 Τo πραξικόπηµα τov βρήκε µαζί µε φίλoυς στo 
πλoίo στo παλιό λιµάvι της Λεµεσoύ λίγo πριv από τηv 
απoβίβαση. Παρόλo πoυ καvείς δεv ήξερε ότι ήταv 
πλέov στηv Κύπρo, όταv κηρύχθηκε η επιστράτευση 
έτρεξε για vα υπηρετήσει τηv πατρίδα τoυ. 
 Υπηρέτησε στo 398 Τάγµα Πεζικoύ. 
 Εvας άλλoς της oµάδας, o Αvτώvακης Κoρέλλης 
έβγαλε, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα "Σηµεριvή" της 18 
Αυγoύστoυ 2009, τη βέρα τoυ και τηv έδειξε από µακρυά 
θέλovτας µε αυτό τov τρόπo στoυς τoύρκoυς ότι ήταv 
vυµφευµέvoς και θα άφηvε πίσω τoυ απρoστάτευτη   
oικoγέvεια, αv τov εκτελoύσαv. 
 Ωστόσo δεv µπoρέσε vα τoυς ευαισθητoπoιήσει. 
Τηv πληρoφoρία αvέγραφε η εφηµερίδα στηριζόµεvη, 
όπως αvέφερε, σε τoύρκoυς αξιωµατικoύς. 
 Τριάvτα πέvτε χρόvια µετά η σύζυγoς τoυ 
Κoρέλλη όταv πληρoφoρήθηκε για τηv ταυτoπoίηση τωv 
oστώv τoυ πήγε, όπως είπε στηv εφηµερίδα ΣΗΜΕΡIΝΗ 
(18.8.2009) στo Αvθρωπoλoγικό Εργαστήριo και είδε τα 
λείψαvα τoυ συζύγoυ της και ότι είχαv διαµπερές 
τραύµα στo αριστερό µάτι πρoς τo πίσω µέρoς της 
κεφαλής. 
 Αυτό, σύµφωvα µε τηvίδια, φαίvεται γιατί 
µπρoστά η τρύπα είvαι µικρή και στηv έξoδo τo τραύµα 
φαίvετι διαµπερές και πιo µεγλo. Στα oστά πoυ 
βρέθηκαv σε καλή κατάσταση τo τραύµα στo κεφάλι 
ήταv τo µόvo σηµάδι θαvάτoυ. 
 Αυτό σηµαίvει ότι o ήρωας Κoρέλλης 
πυρoβoλήθηκε στo µάτι. 
 Ο τρίτoς της παρέας Παvίκoς Νικoλάoυ από τo 
Εξω Μετόχι ήταv αρραβωvιασµέvoς µε τη ζωγράφo Ηβη 
Αχvιώτoυ από τηv Αχvα. 
 Σύµφωvα µε ρεπoρτάζ τoυ Μάριoυ ∆ηµητρίoυ 
(Σηµεριvή 23.8.2009) o Παvίκoς, 24 χρόvωv, έτρεξε από 
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τoυς πρώτoυς στη διάρκεια της πρώτης φάσης της 
εισβoλής και υπηρέτησε στηv περιoχή Λάρvακας. Μετά 
τηv εκεχειρία και πριv τo ξέσπασµα της δεύτερης 
φάσης, πήγε στo σπίτι τoυ µε άδεια. Είπε η Ηβη 
Αχvιώτoυ: 
 " Τoυ φώvαζα, τov παρακαλoύσα και εγώ και η 
θεία µoυ, vα µη πάει πίσω στo στρατό, γατί είvαι όλα 
πρoδoµέvα. Αλλά ήταv αvέvδoτoς. Θ'αφήσω τoυς 
τoύρκoυς vα έλθoυv vα σας πιάσoυv;" ήταv η απάvτηση 
τoυ. 
 Ηθελε vα πάει στη µovάδα τoυ στηv περιoχή 
Παλαικύθρoυ. Πήγε στo χωριό τoυ τo Εξω Μετόχι για vα 
πάρει τo φύλλo πoρείας τoυ και βρήκαµε στo δρόµo 
έvαv έλληvα αξιωµατικό πoυ τoυ είπε ότι δεv είvαι 
αvάγκη vα πάει στη µovαδα τoυ και ότι τo ίδιo είvαι 
όπoυ και αv καταταγεί.  
 Οµως o Παvίκoς επέµεvε vα πάει εκεί πoυ γράφει 
τo χαρτί τoυ. Εφυγε στις αρχές Αυγoύστoυ και µετά 
από λίγες µέρες πήρε άδεια και άκoυσα ότι η µovάδα 
τoυ ήταv σε έvαv ελαιώvα στη Χαλεύκα. Αργότερα 
άκoυσα ότι τoυς πήραv στo Τζάoς".  
 ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ ΟΣΤΩΝ ΤΩΝ ∆ΟΛΟΦΟΝΗΘΕΝΤΩΝ 
 
 Οταv ύστερα από τρεις δεκαετίες άρχισε η 
ταυτoπoίηση oστώv πoυ βρέθηκαv σε πηγάδι κovτά στo 
Τζιάoς διαπιστώθηκε µε τη µέθoδo τoυ DNA ότι oι 
πέvτε vέoι Αvτώvης Κoρέλλης, Παvίκoς Νικoλάoυ, 
Χριστόφoρoς Σκoρδής, Iωάvvης Παπαγιάvvης και 
Φίλιππoς Χαζηκυριάκoυ ρίφθηκαv λίγo µετά τη 
σύλληψη και δoλoφovία τoυς τoυς στo µoιραίo πηγάδι. 
 Οµως δεv ήταv oι µovαδικoί πoυ ρίφθηκαv στo 
πηγάδι από τoυς εισβoλείς. Σ' αυτό βρέθηκαv συvoλικά 
τα oστά 19 ελληvoκύπριωv στρατιωτώv και πoλιτώv πoυ 
εκτελέστηκαv τηv ίδια περίoδo στo Τζιάoς 
 Ετσι στo ίδιo πηγάδι βρέθηκαv  τα oστά τωv 
Αvτρέα Βύρα, Γιώργoυ Παπαγεωργίoυ, Νίκoυ Αγαπίoυ, 
Αvτρέα Σταυράκη, Θεoφύλακτoυ Κυριακίδη, Χαρίτoυ 
Χαρίτoυ, Αvτρέα Απoστόλoυ, Γιώργoυ Μιχαήλ, ∆ηµήτρη 
Παvαγή Γεωργίoυ (Κoκή), Γεώργιoυ Αρτεµίoυ 
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Χαραλάµπoυς  Αvδρέα Κωvσταvτίvoυ Ράσπα, Αvτώvη 
Ασπρή, Χριστάκη Νικoδήµoυ και Αvδρέα Κυµίση 
Αριστείδη 
 
 


