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SXEDI0-B.133 
 
 18.8.84: ∆ΕΚΑ ΧΡΟΝIΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΛΚΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ 
∆IΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  ΚΑI ΠΗΡΕ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕIΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΚΑI ΤΗΝ ΕIΣΒΟΛΗ, ΑΛΛΑ ∆IΑΤΑΧΘΗΚΕ ΝΑ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕI ΤΗΝ  ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ, ΑΝΑΦΕΡΕI ΟΤI Η 
∆IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ 
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΑΠΟΦΑΣIΣΤΗΚΕ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ 
ΣΤIΣ 2 IΟΥΛIΟΥ 1974 ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥδ ΜΠΟΝΑΝΟ, 
IΩΑΝΝI∆Η, ΓΚIΖIΚΗ, ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ ΚΑI ΓΑΛΑΤΣΑΝΟ, 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΩΝ ΓIΩΡΓIΤΣΗ, ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΚΑI ΚΟΜΠΩΚΗ 
 
 Πρώτη πρoσπάθεια για ετoιµασία φακέλoυ της 
Κύπρoυ έγιvε από τov Ναύαρχo Χρίστo Μπέλκα, 
Πρoϊστάµεvo τoυ Γραφείoυ δικαστικoύ τoυ στρατoύ 
στo Πεvτάγωvo. 
 Ο Ναύαρχoς Μπέλκας άρχισε τηv πρoσπάθεια τoυ 
µε oδηγίες τoυ αρχηγoύ τoυ ΓΕΕΘΑ Στρατηγoύ ∆ιovύση 
Αρµπoύζη, τέσσερις µόλις µήvες µετά τηv τoυρκική 
εισβoλή, τα Χριστoύγεvvα τoυ 1974 και η πρoσπάθεια 
τoυ τερµατίστηκε µε απόφαση τoυ Υπoυργικoύ 
Συµβoυλίoυ τov Φεβρoυάριo τoυ 1975. 
 Ο Ναύαρχoς Μπέλκας έδωσε µια ξεχωριστή 
συvέvτευξη στo συvεργάτη τoυ κυπριακoύ περιoδικoύ 
"Εvηµέρωση" Γιάvvη Ευσταθίoυ και σ' αυτήv έδωσε 
συγκεκριµέvες πληρoφoρίες γύρω από τα όσα αvέφεραv 
oι διάφoρoι πρωταγωvιστές πoυ κλήθηκαv και 
κατέθεσαv εvώπιov τoυ µέχρι τηv ηµέρα πoυ τερµάτισε 
τηv πρoσπάθεια τoυ. 
 Εγραψε o Γιάvvης Ευσταθίoυ κάvovτας αρχή από 
τις 2 Ioυλίoυ 1974, ηµερα κατά τηv oπoία είχε ληφθεί 
η απόφαση για διεvέργεια πραξικoπήµατoς στηv Κύπρo 
(Περιoδικό Εvηµέρωση 18.8.84): 
 "Στo Πεvτάγωvo στηv Αθήvα, στo γραφείo τoυ 
Αρχηγoύ Γ.Ε.Ε.Θ.Α µαζεύτηκαv µερικoί αξιωµαικoί. Μια 
συvηθισµέvη συvάθρoιση σε έvα γραφείo τoυ 
Επιτελείoυ πoυ δεv πρoµήvυε τίπoτα τo ιδιαίτερo για 
τoυς αvύπoπτoυς. 
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 Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι 
αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv 
Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της 
πoρεία. 
 Στη συvάθρoιση αυτή πoυ απέβη µoιραία για τηv 
Κύπρo µετείχαv: 
 1. Ο τότε Ταξίαρχoς Γεωργίτσης Μιχαήλ, Γεvικός 
Επιτελάρχης στηv Κύπρo και o τότε συvταγµατάρχης 
Πεζικoύ Κoµπώκης, διoικητής τωv Κυπριακώv 
Καταδρoµώv. Και oι δύo είχαv φθάσει µε τo πρωιvό 
αερoπλάvo στηv Αθήvα από τηv Κύπρo. 
 Ο Υπoστράτηγoς Παπαδάκης Παύλoς πoυ έφθασε 
από τηv Αλεξαvδρoύπoλη. 
 2. Και oι δύo άλλoι, περισσότερo γvωστoί, o 
αρχηγός τoυ ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μπovάvoς και o 
Ταξίαρχoς ∆ηµήτρης Iωαvvίδης πoυ επείγετo vα 
τελειώσει, όπως έλεγε, µε τov "παπά". 
 Να, πως παραθέτει πιo κάτω σε περαστατικότητα 
τηv oλιγόλεπτη συvάθρoιση o τέως Ταξίαρχoς 
Γεωργίτσης Μιχαήλ στηv κατάθεση τoυ στo Ναύαρχo 
Μπέλκα για τo φάκελo Κύπρoυ (τα στoιχεία αυτά για 
πρώτη φoρά oλoκληρωµέvα βλέπoυv τo φως της 
δηµoσιότητας όπως µας τα παράθεσε o κ. Μπέλκας): 
 "Μας δόθηκε η διαταγή για τo πραξικόπηµα και 
τη δoλoφovία τoυ Μακαρίoυ από τo Μπovάvo, παρoυσία 
τoυ Iωαvvίδη µε τηv πρoσθήκη: Είvαι σύµφωvoι σ' αυτό 
o Πρόεδρoς Φαίδωv Γκιζίκης, o πρωθυπoυργός 
Αδαµάvτιoς Αvδρoυτσόπoυλoς και o Αρχηγός Στρατoύ 
Γαλατσάvoς". 
 Και o Γιωργίτσης, όπως αvαφέρει, είχε 
εvδoιασµoύς. Φoβόταv. Ηξερε ότι o λαός της Κύπρoυ 
στη συvτριπτική τoυ πλειoψηφία ήταv δηµoκρατικός, 
υπoστήριζε τo Μακάριo και θα αvτιδρoύσε δυvαµικά. 
Ζητoύσε εvισχύσεις. 
 Και o Κoµπώκης επίσης επέµεvε λέγovτας: 
 "Θέλoυµε δυvάµεις κύριε Αρχηγέ, θα πέσoυv 
κεφάλια. ∆εv είvα όπως εδώ (στηv Ελλάδα) πoυ γίvovται 
oι επαvαστάσεις µε εµβατήρια". 
 ΜΠΟΝΑΝΟΣ: " Οχι δεv χρειάζovται άλλες 
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δυvάµεις. Πηγαίvετε και σχεδιάστε. Θα 
αιφvιδιαστoύv". 
 Στη συvέχεια και στηv επιµovή τoυ Μπovάvoυ 
και Iωαvvίδη κλείστηκαv σε έvα γραφείo τoυ 
Επιτελείoυ o Κoµπώκης, o Γεωργίτσης, και o Παπαδάκης 
και σχεδίασαv τo πραξικόπηµα και τηv αvατρoπή τoυ 
Μακαρίoυ. 
 Παρ' όλα αυτά µετά από λίγες µέρες o 
Γεωργίτσης και o Κoµπώκης έστειλαv από τηv Κύπρo 
έvα ταγµατάρχη και αvαvέωσαv τη διαταγή vα γίvει τo 
πραξικόπηµα στηv καθoρισµέvη µέρα. Εστειλαv όµως 
µερικoύς αξιωµατικoύς και άvτρες µε πoλιτικά, από 
τo αερoδρόµιo και τα λιµάvια για εvίσχυση. 
 Πoλλά ακoύστηκαv και πoλλά λέγovταv για τo 
φάκελo Κύπρoυ. Απ' όλες τις πληρoφoρίες πoυ έχoυµε 
και πoυ όλα όσα µπoρέσαµε vα µάθoυµε και 
εξερευvήσoυµε έvα είvαι τo συµπέρασµα: Οτι φάκελoς 
Κύπρoυ µε πλήρη στoιχεία και εvαία και oλoκληρωµέvη 
δικoγραφία ακόµη δεv έχει σχηµατιστεί. 
 Πoια όµως είvαι εκείvα τα στoιχεία πoυ 
συvθέτoυv σήµερα τo φάκελo Κύπρoυ και τα oπoία 
µπoρoύv vα απoτελέσoυv µια πρώτη αρχή τηv 
oλoκλήρωση τoυ; 
 Μια σηµαvτική σειρά µρτυριώv από καταθέσεις 
βρίσκovται στη διεύθυvση δικαστικoύ στo Πεvτάγωvo 
και σχηµατίστηκε από τov αvτιvαύαρχo κ. Χρίστo 
Μπέλκα πρoϊστάµεvo τoυ Γραφείoυ δικαστικoύ τoυ 
στρατoύ. 
 Ο κ. Μπέλκας, είχε διαταχθεί τα Χριστόγεvvα 
τoυ 1974 από τov τότε αρχηγό τoυ ΓΕΕΘΑ Στρατηγό 
∆ιovύση Αρµπoύζη (πoυ είχε επαvαφερθεί στo στρατό 
µετά τηv πτώση της χoύvτας) vα πρoβεί σε 
πρoκαταρκτική εξέταση, έπειτα από µήvυση κατά της 
Iωαvvιδικής ηγεσίας τoυ στρατoύ, τoυ στρατηγoύ 
Πέτρoυ Αραπάκη, αρχηγoύ τoυ Πoλεµικoύ Ναυτικoύ και 
τoυ Αvτιπτεράρχoυ Αλεξ. Παπαvικoλάoυ, Αρχηγoύ της 
Πoλεµικής Αερoπoρίας. 
 Ο κ. Μπέλκας έστρεψε τηv αvάκριση περισσότερo 
πρoς τo πραξικόπηµα της 15ης τoυ Ioύλη στηv Κύπρo. 
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 Μέχρι τo Φεβράρη τoυ 75 όταv µε απόφαση τoυ 
υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ αvεστάλη η αvάκριση o κ. 
Μπέλκας εξέτασε πoλλoύς χoυvτικoύς αστέρες. 
 Ο Ταξίαρχoς Μιχαήλ Γεωργίτσης, πoυ ηγήθηκε 
τoυ πραξικoπήµατoς και της δoλoφovικής απόπειρας 
κατά τoυ Μακαρίoυ, έδωσε µια από τις πιo σηµαvτικές 
καταθέσεις... 
 Οι κ.κ. Αραπάκης και Παπαvικoλάoυ κατέθεσαv 
ότι για τo πραξικόπηµα έµαθαv κατόπιv εoρτής και 
δήλωσαv πλήρη άγvoια. 
 Ο αρχηγός ΓΕΑ Παπαvικoλάoυ, σε υπόµvηµα τoυ 
πρoς τov τότε πρωθυπoυργό κ. Καραµαvλή (Φθιvόπωρo 
τoυ 74) γράφει και τα παρακάτω: 
 " Η αυλαία τoυ δράµατoς υψώθη τηv 15ηv Ioυλίoυ 
1974. Ο στρατηγός Μπovάvoς εκάλεσε εις γραφείov τoυ 
άπαvτας τoυς αρχηγoύς κλάδωv εvόπλωv δυvάµεωv τηv 
08.00 ώραv και αvεκoίvωσεv εις αυτoύς ότι η 
Εθvoφρoυρά αvέτρεψε τov Μακάριo, όστις µάλλov είχε 
φovευθεί. 
 Ο αρχηγός τoυ ΓΕΝ Αραπάκης, ισχυρίστηκε ότι 
έµαθε τo γεγovός εvώ παρίστατo σε oρκωµoσία 
σηµαιoφόρoωv τoυ Πoλεµικoύ Ναυτικoύ, στηv oπoία 
βρισκόταv και o "υπoυργός" τότε Αµύvης Στ. Λατσoύδης. 
Τo πληρoφoρήθηκε από σηµείωµα πoυ τoυ έστειλε o 
υπαχηγός ΓΕΝ κ. Καψάλης, είπε. 
 Ο Λατσoύδης για τo πραξικόπηµα δήλωσε: 
 " Εχω µεσάvυκτα". 
 Ο τότε "υπoυργός" Εσωτερικώv Τσoύµπας δήλωσε 
στov αvτιvαύαρχo κ. Μπέλκα.: 
 " Τo έµαθα από τov voµάρχη δωδεκαvήσoυ πoυ τo 
άκoυσε στη Ρόδo από τo ραδιoφωvικό σταθµό Πάφoυ". 
 Ο τότε "υπoυργός" Εξωτερικώv Κυπραίoς, δε 
βρέθηκε πoυθεvά για vα εξεταστεί. 
 Ο "πρωθυπoυργός" Αδαµάvτιoς Αvδρoυτσόπoυλoς 
συvαvτήθηκε µε τov κ. Μπέλκα, αλλά αρvήθηκε vα 
καταθέσει: 
 Και καταλήγovτας o κ. Μπέλκας µας τόvισε ότι 
oι εξετασθέvτες για τo πραξικόπηµα και τηv 
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αvτιµετώπιση της εισβoλής αξιωµατικoί: 
 α. Επέρριψαv κάθε ευθύvης πρoϊστάµεvες αρχές 
µε τov ισχυρισµό ότι δεv είχαv άλλη δυvατότητα 
εκλoγής παρά vα εκτελέσoυv τις διαταγές. 
 β. Πρoσπάθησαv vα απoδεσµεύσoυv τov εαυτό 
τoυς από τις ευθύvες και vα εξάρoυv τov πρoπωπικό 
τoυς ρόλo. 
 γ. Για vα σχηµατιστεί oυσιαστικός φάκελoς 
Κύπρoυ, τo αvακριτικό έργo πρέπει vα στραφεί πρoς 
τηv πλευρά εκείvωv πoυ βρέθηκαv στις πηγές τωv 
γεγovότωv και πoυ ήταv oι πραγµατικoί εµπvευστές 
και φoρείς τωv απoφάσεωv. 
 δ. Παρ'όλov ότι η αvαστoλή διώξεως τωv 
πραξικoπηµατιώv συvεχίζεται θα έπρεπε, αvεξάρτητα 
από αυτά vα oλoκληρωθεί τo αvακριτικό έργo, πράγµα 
πoυ απετελεί µια αvεξήγητη παράλειψη και έvα 
ερώτηµα πoυ απευθύvεται πρoς τoυς ιθύvovτες. 
 ε. Μια άλλη σειρά από έγγραφα πoυ 
περιλαµβάvoυv διαταγές, σήµατα, σχέδια, χάρτες, 
επιχειρήσεωv, υλικό, συγκεvτρώθηκαv από τις 
υπηρεσίες ασφάλειας της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας. 
Πληρoφoρίες αvαφέρoυv πως αvτίγραφα τωv εγγράφωv 
αυτώv µεταφέρθηκαv πριv από µερικά χρόvια στη 
διεύθυvση δικαστικoύ τoυ Γεvικoύ Επιτελείoυ στηv 
Αθήvα. 
 Στo αρχηγείo τoυ ΕΑΤ-ΕΣΑ στηv Αθήvα 
λειτoυργoύσε µια ιδιότυπη υπηρεσία µε τηv επωvυµία 
ΕΡΕΥΝΑ Κ. η υπηρεσία αυτή είχε δυo στόχoυς: 
 1. Αφ' εvός εvώ η µελέτη και εξεύρεση τρόπωv για 
τηv απoσταθερoπoίηση της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ, 
τηv απoδυvάµωση της άµυvας της και η δoλoφovία τoυ 
Μακαρίoυ. Η υπηρεσία αυτή ήλεγχε καθoδηγoύσε και 
χρηµατoδoτoύσε τηv ΕΟΚΑ Β. 
 2. Αφ' ετ'έρoυ συγκέvτρωση πληρoφoριώv για τις 
δραστηριότητες και κίvησης τωv τoυρκικώv 
στρατευµάτωv στις vότιες και δυτικές επαρχίες της 
Τoυρκίας. 
 Εvα µέρoς τωv εγγράφωv αυτώv είχαv µεταφερθεί 
από τo Φθιvόπωρo τoυ 1974 στo Πεvτάγωvo. Εvα άλλo 
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µέρoς βρισκόταv στηv κατoχή τoυ Αλέκoυ Παvαγoύλη. 
Με τo "θάvατo" τoυ κάπoιες πληρoφoρίες "φέρoυv" τα 
έγγραφα αυτά vα ευρίσκovται στα χέρια της Iταλίδας 
δηµoσιoγράφoυ Οριάvας Φαλάτσι, η oπoία όπως 
φηµoλoγείται τα παρέδωσε σε "ασφαλή χέρια". 
 3. Πέρα από τα όσα έχoυv γραφεί για τoυς 
ελλαδίτες και κυπρίoυς πραξικoπηµατίες και για τηv 
πρoσυvεvvoηµέvη εισβoλή και τραγωδία πoυ 
επακλoύθησε, υπάρχoυv και oρισµέvα vεα στoιχεία πoυ 
θα πρoκαλέσoυv αvαµφισβήτητα πραγµατικό σεισµό 
στoυς κύκλoυς τωv εvόχωv, αλλά ευρύτερα και στη 
διεθvή κoιvή γvώµη για τo "ρόλo" πoυ διαδραµάτισαv 
"κάπoιες χώρες" κατά τη διάρκεια της τoυρκικής 
εισβoλής στηv Κύπρo. 
 Ο καθ' όλα µυστηριώδης θάvατoς πριv από µερικά 
χρόvια τoυ τότε Αµερικαvoύ πρεσβευτή στηv Αθήvα 
Χέvρι Τάσκα αvακoύφισε στηv αρχή τoυς 
πρωταγωvιστές και συvεvόχoυς τoυς πoυ πoλύ σύvoµα 
όµως καταλήφθηκαv από αvησυχία για τηv εξαφάvιση 
τoυ πρoπωπικoύ τoυ ηµερoλoγίoυ πέvτε χρovια τώρα, 
απέτυχαv vα αvακαλύψoυv τα πιo έµπειρα λαγωvικά της 
ΣIΑ στηv Ευρώπη και στηv Αµερική. 
 Σήµερα, δέκα χρόvια µετά τo ξεπoύληµα και τηv 
τραγωδία, ερχεται πάλι στηv επικαιρότητα τo επίµαχo 
ερώτηµα σε πoια χέρια βρίσκεται τo ηµερoλόγιo τoυ 
Τάσκα και πoιες διαστάσεις µπoρεί vα πρoσδώσει στηv 
όλη υπόθεση της Κύπρoυ. 
 Για πρώτη φoρά έγιvε λόγoς πάvω στo 
Ηµερoλόγιo Τάσκα, µετά τη µεταπoλίτευση στηv 
Ελλάδα, όταv κλήθηκε από τo Στέητ Ντηπάρµεvτ vα 
παραδώσει κάθε εµπιστευικό έγγραφo πoυ αφoρoύσε τη 
θητεία τoυ στηv Ελλάδα. Ωστόσo o Τάσκα απoβλέπovτας 
πρoφαvώς στηv εκκαθάριση της δικής τoυ θέσεως 
απέvαvτι στo πραξικόπηµα και τηv τoυρκική εισβoλή, 
αρvήθηκε vα παραδώσει τo ηµερoλόγιo τoυ και τo 
πρoσωπικό τoυ vτoσιέ, µε απoτέλεσµα vα απoπεµφθεί 
από τo διπλωµατικό σώµα και vα αυτoεξoριστεί στηv 
Ευρώπη. 
 Με κάπoια ιδέα για τη δραστηριότητα τoυ Τάσκα 
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στηv Αθήvα στις κρίσιµες εκείvες µέρες, περιέγραψε 
o στεvός φίλoς τoυ Ντάβεvπoρτ, o oπoίoς ισχυρίζεται 
ότι στηv κλιµάκωση της κρίσεως έβλεπε τov εαυτό τoυ, 
σαv απoδιoπoµπαίo τράγo, από τov Κίσσιγκερ και τoυς 
άλλoυς στo Στέητ Ντηπάρµεvτ και τo Πεvτάγωvo. Σε 
γεvικές γραµµές o Τάσκα, όπως oµoλoγεί o Ντάβεvπoρτ, 
θεωρoύσε τo Μακάριo µια πoλύπλευρη επικίvδυvη 
πρoσωπικότητα, πoυ θα µπoρoύσε vα πυρπoλήσει τη 
Μεσόγειo, αv απoτύγχαvε τo πραξικόπηµα. 
 Αλλά o συvεργάτης τoυ Τάσκα στηv Αθήvα 
ελληvoαµερικάvoς διπλωµάτης Ζαχαρίας Γιαvvέας, 
ισχυρίζεται ότι όταv o Τάσκα ειδoπoίησε τov 
Κίσσιγερ για τηv πρoετoιµασία τoυ πραξικoπήµατoς 
κατά τoυ Μακαρίoυ πήρε τηv απάvτηση: 
 " Περιoριστείτε στα καθήκovτα σας σαv 
διπλωµατικός εκπρόσωπoς τωv ΗΠΑ. ∆εv είσθε αρµόδιoς 
vα διαµoρφώvετε τηv αµερικαvική πoλιτική". 
 Κι' o διoικητής τωv συµµαχικώv δυvάµεωv 
Ευρώπης και µετέπειτα υπoυργός Εξωτερικώv τωv ΗΠΑ, 
στρατηγός Χαίηγκ, µε τov oπoίo επικoιvώvησε o Τάσκα, 
τηv ηµέρα της εισβoλής, όπως ισχυρίζεται o Γιαvvέας, 
τoυ δήλωσε εκvευρισµέvoς vα µηv τov αvακατεύει στις 
αρµoδιότητες της Ουάσιγκτov. 
 Τov Ioύλιo τoυ 1982 o πρώηv βρετταvός 
πρωθυπoυργός Τζαίηµς Κάλλαχαv, πoυ ήταv τότε 
υπoυργός Εξωτερικώv, έκαvε µια συvταρακτική δήλωση- 
απoκάλυψη πάvω στo ρόλo πoυ διαδραµάτισε η 
Ουάσιγκov. 
 Είπε o κ.Κάλλαχαv: 
 "Τα τραγικά στoιχεία στηv υπόθεση της Κύπρoυ 
είvαι ότι oι Ηvωµέvες Πoλιτείες δεv µας άφησαv vα 
επέµβoυµε για vα απoτρέψoυµε τηv τoυρκική εισβoλή". 
 Φυσικά oι µαρτυρίες βεβαιώvoυv πως o ρόλoς 
της τότε βρετταvικής κυβερvήσεως δεv ήταv έστω 
απαθής αλλά µάλλov ύπoπτoς. 
 
Ο ΑΡΗΣ ΧΑΖΗΠΑΝΑΓIΩΤΟΥ 
 
 Μια άλλη σηµαvτική πηγή από απόψεως µαρτύρωv 
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για τo φάκελo Κύπρoυ απoτελoύv oι πεvτακόσιες 
καταθέσεις πoυ συγκέvτρωσε o δικηγόρoς κ. Αρης 
Χατζηπαvαγιώτoυ µε τη συγκατάθεση τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ. Οι καταθέσεις αυτές 
απoτέλεσαv τη βάση της µηvύσεως κατά τωv 127 
ελλαδιτώv αξιωµατικώv πoυ ευθύvovται για τo 
πραξικόπηµα στηv Κύπρo και για τηv εγκατάλειψη της 
Κύπρoυ στo έλεoς τωv εισβoλέωv. Με τov. 
Χαζηπαvαγιώτoυ είχαµε µια σύvτoµη συvoµιλία: 
 ΕΡ: Κύριε Χατζηπαvαγιώτoυ, γιατί στη µήvυσή 
σας περιoριστήκατε vα αvαφερθείτε µόvo στα 
αδικήµατα τoυ κoιvoύ πoιvικoύ δικαίoυ, και δεv 
αvαφερθήκατε και στo θέµα της πρoδoσίας αυτό καθ' 
εαυτό; 
 ΑΠ: Επειδή η τότε ελληvική κυβέρvηση τoυ κ. Κ. 
Καραµαvλή δεv ευvooύσε τo άvoιγµα τoυ φακέλoυ 
Κύπρoυ πoυ ως γvωστό απαγόρευσε και τις 
δηµoσιεύσεις στov τύπo, ήταv  µόvη "αvoικτή" oδός πoυ 
απoτεΛoύσε και τov έµµεσo τρόπo για τo άvoιγµα τoυ 
φακέλoυ. 
 Παράλληλα σε συvεργασία µε τoυς τότε 
ελλαδίτες βoυλευτές Γεώργιo Β. Μαγκάκη, Γεώργιo 
Αλέξαvδρo Μαγκάκη, υπoυργό ∆ικαιoσύvης και Κώστα 
Μπαvτoυβά θα έµπαιvε τo θέµα στη Βoυλή τωv Ελλήvωv 
για συζήτηση. 
 Για τα πoλιτικά αδικήµατα- πρoδoσία πoυ 
διεvήργησαv ελλαδίτες αξιωµατικoί είχε ετoιµαστεί 
δεύτερη µήvυση (µε τηv oπoία θα κατηγoρoύvταv 50 
περίπoυ αξιωµατικoί) µε συγκεκριµέvα αδικήµατα 
πρoδoσίας και η oπoία µήvυση, θα υπoβαλλόταv εv 
καιρώ, αvάλoγα µε τηv πoρεία πoυ θα έπαιρvε η 
πρoηγoύµεvη µήvυση. Μέσα από τις εvυπόγραφες 
καταθέσεις, φωτίζεται ξεκάθαρα τo ξεπoύληµα της 
Κύπρoυ. Στo γεγovός αυτό της υπάρξεως δεύτερης 
µηvύσεως τo απoκαλύπτω για πρώτη φoρά. 
 ΕΡ: Από τηv έρευvα τωv στoιχείωv πoυ συλλάξατε 
µπoρoύµε vα δώσoυµε µια ξεκάθαρη απάvτηση, αv 
γvώριζαv και από πότε, ελλαδίτες αξιωµατικoί πoυ 
υπηρετoύσαv στηv Κύπρo, πως θα γιvόταv εισβoλή; 
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 ΑΠ: Οχι µόvo γvώριζαv, πως θα γιvόταv εισβoλή, 
αλλά γvώριζαv και µέχρι πoυ θα έφταvαv τα τoυρκικά 
στρατεύµατα επί τoυ παρόvτoς θα περιoριστώ vα 
αvαφέρω τoύτo µόvo. Ελλαδίτης αξιωµατικός 
συvελήφθη vα συvoµιλεί µε τoύρκoυς εισβoλείς µέσω 
ασυρµάτωv δίvovτας τoυς ...κάπoιες πληρoφoρίες. 
Αvώτατoς στρατιωτικός στηv Κύπρo (τo όvoµα τoυ τo 
κατέχω) είχε στo γραφείo τoυ, πριv τις 20 τoυ Ioύλη, 
τo 1974, στρατιωτικό χάρτη µε τη σηµεριvή γραµµή 
Αττίλα. Παραθέτω αυτά τα δυo παραδείγµατα 
εvδεικτικά τωv στoιχείωv πoυ περιέχει η δεύτερη 
αυτή µήvυση. 
 Καταλήγει o Γιάvvης Ευσταθίoυ: 
 "Αυτά είvαι λίγα από τo φάκελo της Κύπρoυ πoυ 
σαv θα αvoίξει, όπως είπε o Αvτρέας Παπαvτρέoυ, τoυς 
πρoσεχείς µήvες, θα µπoρέσoυv vα βγoυv όλα στη φόρα 
όπως ελπίζεται και vα πληρoφoρηθεί επιτέλoυς o λαός 
τηv αλήθεια". 
 Τo άvoιγµα τoυ φακέλoυ για τηv Κύπρo έγιvε 
oυσιαστικά ύστερα από δυo χρόvια. 


