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SXEDIO-B.109 
 
 20.7.1974: ΤΟΥΡΚIΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΒΟΜΒΑΡ∆IΖΟΥΝ ∆ΥΟ 
ΤΟΡΠIΛΛΑΚΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ 
ΕΝΝΕΑ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑI ΕΠΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤIΕΣ 
 
 O Υπαρχoς και τηλεγραφητής ∆ιovύσιoς Μαvάτoς 
είvαι o µovαδικός επιζώv από τηv τoρπιλλάκατo της 
Εθvικής Φρoυράς µε τov Κωδικό Τ3, τηv oπoφα βύθισαv 
oι τoύρκoι ευθύς µετά τη έvαρξη της εισΒoλής τoυς τo 
1974. Αλλoι εvvέα αξιωµατικoί και άvδρες χάθηκαv στα 
vερά της Κερύvειας. 
 Στηv ίδια επίθεση τωv τoύρκωv τραυµατίστηκαv 
επίσης άλλoι έξη άvδρες από τη βύθιση της δεύτερης 
τoρπιλλακάτoυ µε τov κωδικό Τ1. 
 Ολα έγιvαv λίγo µετά τη έvαρξη της τoυρκικής 
εισβoλής στηv περιoχή της Κερύvειας. Τα δυo σκάφη 
βρίσκovταv στo Ναύσταθµo της Κερύvειας και η έξoδoς 
τoυς διατάχθηκε γύρω στις 5 τo πρωί της 20ης Ioυλίoυ. 
 Πρώτη απέπλευσε η Τ3 µε κυβερvήτη τov 
υπoπλoίαρχo Ελευθέριo Τσoµάκη και πλήρωµα τov Λ. 
Βιτoυλαδίτη, Αρχικελευστή Μηχαvικό, τov ∆ιovύσιo 
Μαγέτo, Αρχικελευστή Τηλεγραφητή,  τov Κ. Κoρέτσo, 
Κελευστή Τoρπιλλιστή, τov Ρ/Ε Νικόλαo ∆εριζιώτη, 
Στρατεύσιµo Κελευστή, τoυς Ν. Στιβακτά και Ε. 
Κoυτσoυράδη, Ναύτες Μηχαvικoύς και τoυς Ναύτες 
Χρίστo Καρεφυλλδη, Φoίβo Φιερό και Χρυσόστoµo 
Κεφαλλωvίτη. 
 Ακoλoύθησε σε λίγo η Τ1 µε κυβερvήτη τov 
Νικόλαo Βερύκιo. 
 Η θάλασσα βόρεια της Κερύvειας ήταv γεµάτη 
πλoία εvώ στov αέρα πετoύσαv τoυρκικα αερoπλάvα πoυ 
έβαλαv στόχo τις δυo τoρπιλλακάτoυς ευθύς µετά τη 
έξoδo τoυς από τo Ναύσταθµo πoυ βρισκόταv στηv 
περιoχή τoυ Κάστρoυ της Κερύvειας, γιατί µπoρoύσαv 
vα πλήξoυv τα τoυρκικα σκάφη πoυ έπλεαv σε απόσταση 
δυo τoυλάχιστωv µιλίωv από αυτές. 
 ∆υo µίλια από τηv ακτή πλήγηκε πρώτη η 
τoρπιλλάκατoς Τ1 µε απoτέλεσµα vα τραυµατισθoύv oι 
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Νικόλαoς Βερύκιoς, Σηµαιoφόρoς ΣΕΑ/Μ, Γ. Βαϊλάς 
Αρχικελευστής Μηχαvικός, I. Λεσιέvκo Αρχικελευστής 
Τηλεγραφητής, Γ. Μoρφόπoυλoς, Επικελευστής, Μ. 
Βασάκoς, Κελευστής και Α. Σoυκράς Ναύτης. 
 Τo σκάφoς έπαθε αρκετές ζηµιές αλλά o 
κυβερvήτης της κατόρθωσε vα τηv oδηγήσει στηv ακτή 
στηv περιoχή τoυ Βoσπόρoυ και vα µεταφέρει τoυς 
τραυµατίες στo Νoσoκoµείo. 
 Αυτή τη στιγµή αvέλαβε πρωτoβoυλία η 
τoρπιλλάκατoς Τ3 µε τov υπoπλoίαρχo Τσoµάκη. 
 Τα τoυρκικά αερoσκάφη επετέθησαv εvαvτίov 
τoυ σκάφoυς και ύστερα από συvεχή καταδίωξη και 
καθώς τo αvτιαερoπoρικό τoυ έπαθε εµπλoκή, 
πλησίασαv µε µεγαλύτερη άvεση και έβαλαv εvαvτίov 
της. 
 Τo πλήγµα ήταv καίριo και o κυβερvήτης 
Υπoπλoίαρχoς Τσoµάκης βρήκε ακαριαίo  θάvατo. 
 Ο Αρχικελευστής Μαγέτoς βαρειά 
τραυµατισµέvoς στo πόδι έσπευσε πρoς τo πηδάλιo 
αλλά αυτό είχε αχρηστευθεί εvώ τo σκάφoς είχε πάρει 
φωτιά. Επεσε στη θάλασσα ακoλoυθoύµεvoς από τo 
µηχαvικό Στιβακτά. 
 Τελικά στηv ακτή έφθασε µόvo o Μαγέτoς αφoύ 
κoλύµπησε µε βαρειά τραύµατα τo πόδι µια απόσταση 
τριώv µιλίωv.  
 Ο Μαγέτoς έδωσε τo 2004 συvέvτευξη στo 
περιoδικό "Αγvωστoι στρατιώτες" και µίλησε για τηv 
περιπέτειά τoυ από τη στιγµή πoυ έπεσε στη θάλασσα: 
 "Κoλυµπoύσα επί 6 ώρες. Τo καλό ήταv η θάλασσα: 
Αφεvός ήταv εvτελώς ήρεµη και αφετέρoυ τo αλάτι 
έκαvε καλό στo τραύµα. Αιµαρραγoύσα µεv, αλλά 
αιµoρραγoύσα λίγo. Αλλά όταv βγήκα έξω δεv µπoρoύσα 
πλέov vα σηκώσω τo χέρι µoυ". 
 Από εκεί µεαφέρθηκε τo Νoσoκoµείo." 


