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Τξ πόοιρμα «δεμ ελεσθέοχρε και ςξσπ δικξύπ μαπ αμθοώπξσπ»... 

ξ πεοιευόμεμξ ςξσ ςόρξ αμαμεμόμεμξσ πξοίρμαςξπ ςξσ „Τακέλξσ ςηπ Ιύποξσ‟ από ςημ Δπιςοξπή ςηπ 
Βξσλήπ ςχμ Αμςιποξρώπχμ ςηπ Ισποιακήπ Δημξκοαςίαπ είμαι απξγξηςεσςικό δσρςσυώπ. .Έμα ςέςξιξ 
πόοιρμα δεμ αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ αμαμεμόμεμεπ ποξρδξκίεπ. 
Οοξςξύ αουίρχ ςιπ δικέπ μξσ παοαςηοήρειπ για ςιπ ελλείφειπ, παοαλείφειπ κ.α, ρςξ Οόοιρμα ασςό, θα 
ήθελα μα αματεοθώ ρε έμα άλλξ πόοιρμα, πξσ πήοε 12 υοόμια μα ξλξκληοχθεί, εκείμξ ςξσ Κξμδίμξσ 
για ςημ «Αιμαςηοή Ισοιακή» ςηπ 30ηπ Θαμξσαοίξσ 1972. ΄Ξςαμ Βοεςαμξί ρςοαςιώςεπ ρκόςχραμ 13 
Ιαθξλικξύπ διαδηλχςέπ ρςη βόοειξ Θολαμδία. Ωπ απξςέλερμα ςξσ πξοίρμαςξπ, ξ Βοεςαμόπ 
ποχθσπξσογόπ Μςέιβιμς Ιάμεοξμ ποξέβη ρε δήλχρη ρςημ Βξσλή ςχμ Ιξιμξςήςχμ (15.6.2010) και εκ 
μέοξσπ ςηπ κσβέομηρηπ και ςηπ υώοαπ απξλξγήθηκε για όρα ρσμέβηραμ.  
Δίπε μεςανύ άλλχμ νεκιμώμςαπ με ςα ενήπ. 
«... Δίμαι βαθιά παςοιώςηπ. Δεμ θέλχ πξςέ μα πιρςεύχ ξςιδήπξςε ςξ κακό για ςημ παςοίδα μξσ, όμχπ 
ςα απξςελέρμαςα ςηπ έκθερηπ ασςήπ είμαι νεκάθαοα. Δεμ σπάουξσμ αμτιβξλίεπ, δεμ σπάουξσμ 
αράτειεπ. Ξςι ρσμέβη ςημ Αιμαςηοή Ισοιακή ήςαμ αδικαιξλόγηςξ, ήςαμ λάθξπ. Ξ Κόοδξπ Ράβιλ πξσ 
ηγήθηκε ςηπ έοεσμαπ, καςέληνε ρςξ πόοιρμα ςξσ όςι ξι ρςοαςιώςεπ πξσ πήγαμ ρςημ πεοιξυή είυαμ 
διαςαγή, πξσ δεμ έποεπε μα δξθεί από ςξμ διξικηςή ςξσπ.. ξι ποώςξι πσοξβξλιρμξί ρςημ πεοιξυή ςηπ 
διαμαοςσοίαπ ήςαμ από Βοεςαμξύπ ρςοαςιώςεπ, καμέμα άςξμξ από εκείμα πξσ πσοξβόληραμ ξι 
ρςοαςιώςεπ έτεοε όπλξ και όςι δεμ σπήονε ρε καμία πεοίπςχρη ποξειδξπξίηρη ποξςξύ αμξίνξσμ πύο 
ξι ρςοαςιώςεπ. Ζ έκθερη ςξμίζει όςι ξι ρςοαςιώςεπ εμ γμώρει ςξσπ έδχραμ φεσδείπ καςαθέρειπ για μα 
δικαιξλξγήρξσμ ςιπ ποάνειπ ςχμ.  
Ζ έκθερη αματέοεςαι ρε έμα άςξμξ πξσ ςοασμαςιρμέμξ από πσοξβξλιρμό ποξρπαθξύρε μα 
απξμακοσμθεί από ςξσπ ρςοαςιώςεπ, άλλξ ποόρχπξ πσοξβξλήθηκε εμώ βοιρκόςαμ ήδη 
ςοασμαςιρμέμξ ρςξ έδατξπ, έμαπ παςέοαπ πσοξβξλήθηκε εμώ ποξρπαθξύρε μα βξηθήρει ςξ γιό ςξσ. 
Ξ Κόοδξπ Ράβιλ ςξμίζει όςι ςημ όλη εσθύμη τέοξσμ ςα μέλη ςηπ σπξρςηοικςικήπ ξμάδαπ ςχμ 
ρςοαςιχςώμ πξσ άμξιναμ αδικαιξλόγηςα πσο και ακόμα πιξ ρημαμςικά σπξγοαμμίζει όςι καμέμαπ από 
ςα θύμαςα έκαμε ξςιδήπξςε πξσ μα δικαιξλξγξύρε ςξσπ πσοξβξλιρμξύπ...».  
Ξ ποχθσπξσογόπ ήςαμ νεκάθαοξπ όςαμ είπε όςι «δεμ σπεοαρπίζεραι ςξμ βοεςαμικό ρςοαςό με ςξ μα 
ποξρπαθήρειπ μα σπεοαρπιρςείπ κάςι πξσ δεμ μπξοεί μα σπξρςηοικςεί. Δεμ ςιμξύμε είπε, εκείμξσπ πξσ 
σπηοέςηραμ με διάκοιρη, με ςξ μα απξκούβξσμε ςημ αλήθεια.  
Ιάπξιξι θα διεοχςξύμςαι είπε, καςά πόρξ μεςά από 40 υοόμια έμαπ ποχθσπξσογόπ μξιώθει ςημ 
αμάγκη μα απξλξγηθεί. Για κάπξιξμ ςηπ γεμιάπ μξσ, ασςή είμαι μια πεοίξδξπ από ςημ ξπξία μάθαμε αμ 
και δεμ ςημ ζήραμε. Ιαι όςι ρσμέβη δεμ ποέπει πξςέ πια μα ναμαρσμβεί, δεμ έποεπε ξι ξικξγέμειεπ ςχμ 
θσμάςχμ μα ζήρξσμ ςέςξιξ πόμξ και απώλεια ξλόκληοηπ ζχήπ. Ζ κσβέομηρη είμαι άμερα σπεύθσμη 
για ςημ ρσμπεοιτξοά ςχμ Δμόπλχμ Δσμάμεχμ γι΄ασςό εκ μέοξσπ ςηπ κσβέομηρηπ και εμδεικςικά ςηπ 
υώοαπ, εκ βάθξσπ απξλξγξύμαι...» 
΄Ζςαμ ξ ποχθσπξσογόπ ζόμ Λέιςζξο ξ ξπξίξπ ποώςξπ είπε όςι δέυεςαι μα αουίρει έοεσμα, και ρςημ 
ρσμέυεια ςημ νεκίμηρε ξ όμσ Λπλέαο. Ιαμέμαπ δεμ αμέμεμε μα κοαςξύρε 12 υοόμια, και θα ρςξίυιζε 
200 εκαςξμμύοια λίοεπ. Απξςελείςαι από 5,000 ρελίδεπ και δέκα ςόμξσπ και καςέθεραμ 900 
άςξμα...Ιαι είμαι ελεύθεοη έκςξςε για μελέςη και γμώρη ποξπ όλξσπ, δίυχπ καμία λξγξκοιρία.  
Ξ Κόοδξπ Ράβιλ ξλξκληοώμξμςαπ έγοαφε όςι η Αιμαςηοή Ισοιακή ήςαμ μια ςοαγχδία για ςξσπ 
ρσγγεμείπ ςχμ θσμάςχμ και ςχμ ςοασμαςιρθέμςχμ, και μια καςαρςοξτή για ςξ κόρμξ ςηπ Βξοείξσ 
Θολαμδίαπ.  
Ιαι ρσμπλήοχρε ξ ποχθσπξσογόπ λέγξμςαπ όςι ςίπξςα δεμ μπξοεί μα τέοει πίρχ εκείμξσπ πξσ 
δξλξτξμήθηκαμ, αλλά ελπίζει είπε, όπχπ ςξ έθερε έμα ρσγγεμικό ποόρχπξ, με ςημ αλήθεια μα 
βγαίμει ένχ μα μπξοξύμ πια μα ελεσθεοχθξύμ ξι άμθοχπξι...(Από αμςαπόκοιρη ςηπ γοάτξσραπ 
20.6.2010 ρςξ Πάδιξ Οοώςξ και ρςημ Δλεσθεοία Κξμδίμξσ).  

Τξ δικό μαπ Πόοιρμα δεμ ελεσθέοχρε και ςξσπ δικξύπ μαπ αμθοώπξσπ 

ξ ελάυιρςξ πξσ έμαπ θα αμέμεμε και από έμα ςέςξιξ Οόοιρμα για ςξμ «Τάκελξ ςηπ Ιύποξσ» ήςαμ η 
αμεοόληπςη παοξσρίαρη γεγξμόςχμ και αματξοά ρε ιρςξοικά έγγοατα με γμώμξμα ςημ παοξσρίαρη 
ςχμ ποαγμαςικώμ γεγξμόςχμ δίυχπ θεχοίεπ ή σπξθεςικέπ θέρειπ άμεσ ςεκμηοίχρηπ ρςη βάρη 
πεπαλαιχμέμχμ κξμμαςικώμ παοχπίδχμ και ιδεξλξγιώμ.  
Αμςιθέςχπ, δσρςσυώπ, ατεμόπ εμςξπίζεςαι μια ρσρςημαςική ποξρπάθεια κάλσφηπ λαθώμ ή 
παοαλείφεχμ ςξσ ςόςε Οοξέδοξσ ςηπ Ισποιακήπ Δημξκοαςίαπ Αουιεπιρκόπξσ Λακαοίξσ, ποάγμα πξσ 
μειώμει ςημ ανία πλέξμ ςξσ εμ λόγχ πξοίρμαςξπ και ατεςέοξσ γίμεςαι ξλξτάμεοη η ποξρπάθεια μα 



τξοςχθξύμ όλα ςα κακά ςηπ Ιύποξσ πάμχ ρςιπ ΖΟΑ, ςξ ΜΑΞ και ςημ Δλλάδα, αγμξώμςαπ 
επιδεικςικά, αλλά δσρςσυώπ και αμιρςόοηςα, ςιπ βοεςαμικέπ εσθύμεπ, ρκεσχοίεπ και ποχςαουικό 
βοεςαμικό οόλξ ρςξ όλξ κσποιακό ζήςημα. Ζ πιξ κάςχ αμιρςόοηςη δήλχρη ςξσ ποξέδοξσ ςηπ ΔΔΔΙ κ. 
Γ. Ξμήοξσ επιβεβαιώμει. Λια γοαμμή πξσ θσμίζει φσυοξπξλεμικέπ επξυέπ και διαςηοεί κξμμαςικέπ 
νεπεοαρμέμεπ ιδεξλξγικέπ θεχοίεπ ςξσ πεοαρμέμξσ αιώμα.  
 
Γ. Ξμήοξσ (ποόεδοξπ ΔΔΔΙ: «Οέοαμ πάρηπ αμτιβξλίαπ, η κσποιακή ςοαγχδία καςαρκεσάρςηκε και 
ειρήυθη από ςιπ ΖΟΑ, πξσ, ρε ρσμεογαρία με ςημ ξσοκία, ρσμέλαβαμ και εκςέλεραμ όυι απλά έμα 
ρυέδιξ καςάληρηπ ςηπ Ιύποξσ, αλλά γεμξκςξμίαπ ςξσ κσποιακξύ Δλλημιρμξύ». (Ρημεοιμή 18.3.2011).  
Δσρςσυώπ ρςημ πεοίπςχρη ςη δική μαπ, η αλήθεια λξγξκοίθηκε και δεμ ςηπ επιςοάπηκε μα βγεί ένχ, 
για μα μπξοξύμ μα ελεσθεοχθξύμ πια και ξι δικξί μαπ άμθοχπξι...  
 
Σελίδα 4 
 
Ρςημ ρελίδα 4 και ρςξ ρημείξ 6 αματέοεςαι όςι «ξ σλικό πξσ θα ρσγκεμςοχθεί θα είμαι απόοοηςξ για 
όρξ υοόμξ η Βξσλή ήθελε απξταρίρει. α πμεσμαςικά δικαιώμαςα ςξσ σλικξύ αμήκξσμ ρςη Βξσλή. Ζ 
ποόρβαρη ρε ασςά ιρςξοικώμ, εοεσμηςώμ ή άλλχμ ποξρώπχμ θα είμαι δσμαςή μεςά από έγκοιρη ςηπ 
Βξσλήπ». 
 
Ασςό είμαι άκοχπ απαοάδεκςξ, ετόρξμ ςα πλείρςα ςχμ εγγοάτχμ πξσ καςαςέθηκαμ, είςε ασςά είμαι 
βοεςαμικά είςε αμεοικαμικά είμαι ήδη απξδερμεσμέμα από ςα δικά ςξσπ Αουεία και ελεύθεοα ποξπ 
όλξσπ απ΄όλξ ςξ κόρμξ για μελέςη. Ξύςε πιρςεύχ όςι η Βξσλή ςηπ Ιύποξσ μπξοεί μα επικαλείςαι 
«πμεσμαςικά δικαιώμαςα» για έγγοατα πξσ δεμ ςηπ αμήκξσμ! ΄Ξρξμ ατξοά άλλα έγγοατα, π.υ. ςηπ 
ΙΣΟ, Αθημώμ και ιδιχςικέπ καςαθέρειπ, μεςά από 36 υοόμια από ςημ ςοαγχδία ςηπ Ιύποξσ και ετόρξμ 
υοημαςξδξςήθηκε ασςή η έοεσμα και ςξ Οόοιρμα από ςξ Ισποιακό Δημόριξ για ΔΜΖΛΔΠΩΡΖ ςξσ 
Ισποιακξύ Δημξρίξσ, δεμ μπξοεί η Βξσλή μα θέςει ςέςξια εμπάογκξ ή πεοιξοιρμξύπ ρςημ ποόρβαρη, 
γμώρη, μελέςη και πεοαιςέοχ ανιξλόγηρη ςξσ σλικξύ ασςξύ.  
 
Σελίδα 9 
 
Ρςημ ρελίδα 9 ςξ Οόοιρμα αματέοεςαι ρςημ ρσμέμςεσνη πξσ πήοε η Δπιςοξπή ρςξ Κξμδίμξ από ςξμ ς. 
Βαριλέα ςχμ Δλλήμχμ Ιχμρςαμςίμξ ρςιπ 10 Δεκεμβοίξσ 2009. Οοξςξύ τθάρει ρςξ Κξμδίμξ, ξ 
βξσλεσςήπ κ. Λ. Ριζόπξσλξπ ζήςηρε ρσμάμςηρη και με ςημ γοάτξσρα και εμ ςη παοξσρία ςξσ 
βξσλεσςή κ. Εαυαοία Ιξσλία (αμτόςεοξι ςηπ Δπιςοξπήπ για ςξμ «Τάκελξ ςηπ Ιύποξσ») είυαμε 
ρσμάμςηρη μίαπ και πλέξμ ώοαπ, ρςξ Υίλςξμ ςξσ Οάοκ Κέιμ όπξσ διέμεμε η Δπιςοξπή ρςξ Κξμδίμξ. Λξσ 
ζήςηραμ μα ςξσπ ρςείλχ όρα βοεςαμικά έγγοατα αματέοξμςαμ ρςα γεγξμόςα ςξσ Θξσλίξσ και 
Ασγξύρςξσ 1974 αλλά και πιξ πίρχ νεκιμώμςαπ από ςξ 1964. ΄Ξμχπ και επειδή γμώοιζα όςι ήδη είυαμ 
ρςείλει κάπξια άςξμα (ποώημ τξιςηςέπ) ρςξ Βοεςαμικό Αουείξ και είυαμ τχςξγοατίρει αοκεςά 
έγγοατα θεώοηρα ρκόπιμξ μα επικξιμχμήρχ μαζί με έμα από ασςξύπ για μα μάθχ πξίξσπ τακέλξσπ 
είυαμ καλύφει για μα μημ γίμει διπλή δξσλειά. Έμαθα ςόςε όςι ςα παιδιά είυαμ κάμει αοκεςά καλή 
δξσλειά, τχςξγοατίζξμςαπ ρυεδόμ ςξ 90% ςχμ τακέλχμ για ςημ Ιύποξ. Λε ςημ διατξοά όμχπ, μέυοι 
ςόςε η δξσλειά είυε μείμει ρςα τίλμπ και δεμ είυε ςσπχθεί, άοα ςξ πεοιευόμεμό ςξσπ δεμ είυε 
μελεςηθεί...  
Ξπόςαμ εςξίμαρα μια δέρμη εγγοάτχμ, ςα πλέξμ ρημαμςικά πξσ πίρςεσα θα βξηθξύραμ ρςημ 
εμημέοχρη και ςα παοέδχρα, δια υειοόπ, ρςη Γοαμμαςέα ςηπ Δπιςοξπήπ ρςη Βξσλή ςξμ Λάοςιξ ςξσ 
2010, η ξπξία με πλήοχρε για ςημ εογαρία μξσ. Ρςξ Οόοιρμα δεμ βοήκα καμία αματξοά ρςα έγγοατα 
ασςά. Ξύςε μξσ ζήςηρε η Δπιςοξπή ξπξιερδήπξςε ενηγήρειπ. Λέυοι πξσ εκδόθηκε ςξ Οόοιρμα είυα 
γοάφει 8 βιβλία ςα 7 εκ ςχμ ξπξίχμ για ςξ Ισποιακό μέρα από ςα βοεςαμικά έγγοατα. Ιαμέμα δεμ 
ζήςηρε η Βξσλή για εμημέοχρη.  
 
Σελίδα 11 – Βοεςαμικά Αουεία 

Ρςη ρελίδα 11 γίμεςαι η ενήπ αματξοά. «Βοεςαμικά Αουεία. Ασςά μελεςήθηκαμ ρε ςοείπ υοξμικέπ 
τάρειπ. Ρςξ διάρςημα 25/11 μέυοι 1/12/2007, 16/11 μέυοι 23/11/2008 και 28/1 μέυοι 7/2/2009. 
Οαοαλήτθηκαμ πεοίπξσ 12,5 υιλιάδεπ απξυαοακςηοιρμέμα έγγοατα, ρσμξλικξύ αοιθμξύ πέοαμ ςχμ 
25 υιλιάδχμ ρελίδχμ...». ςαμ όμχπ ςα πλείρςα ςχμ τχςξγοατημέμχμ βοεςαμικώμ εγγοάτχμ - πξλύ 
μεςά ςιπ 7/2/2009- βοιρκόμςξσραμ ακόμα ρςα τίλμπ είμαι λξγικό ρσμπέοαρμα όςι ασςά δεμ 
μελεςήθηκαμ.  
α δικά μξσ έγγοατα παοαδόθηκαμ ςξμ Λάοςιξ ςξσ 2010 και ξύςε ασςά μελεςήθηκαμ ρύμτχμα με ςα 
λευθέμςα ρςημ ρελίδα 11.  
Έυξμςαπ σπόφη ςιπ αματεοόμεμεπ 25,000 ρελίδεπ ςχμ απξυαοακςηοιρμέμχμ βοεςαμικώμ εγγοάτχμ 
και διαβάζξμςαπ ςξ εμ λόγχ Οόοιρμα έμαπ διεοχςάςαι πχπ και γιαςί δεμ γίμεςαι ρυεδόμ καμία 



αματξοά ρςα βοεςαμικά ασςά έγγοατα. Βέβαια η αματξοά λέγει όςι «παοαλήτθηκαμ... 25 υιλιάδεπ 
ρελίδεπ » δεμ μαπ νεκαθαοίζει αμ «μελεςήθηκαμ» κιόλαπ.  
 
Σελίδα 11 – Αουεία ΗΠΑ 
 
Ρςημ ίδια ρελίδα (11) επιρημαίμεςαι « Αουεία ΖΟΑ. Από διάτξοεπ πηγέπ έυει παοαλητθεί αοιθμόπ 
εγγοάτχμ ςα ξπξία ποξέουξμςαι κύοια από ςξ σπξσογείξ Δνχςεοικώμ και ατξοξύμ ποακςικά 
ρσρκέφεχμ καθώπ και αλληλξγοατία με ςιπ ποερβείεπ ςχμ ΖΟΑ»  
Δηλαδή, ξι αματξοέπ ρε αμεοικαμικά έγγοατα δεμ ήςαμ απεσθείαπ από ςημ πηγή αλλά μέρχ ςοίςχμ 
ποξρώπχμ και πξλύ επιλεκςικά. Δμώ αμςιθέςχπ ςα βοεςαμικά έγγοατα ήραμ απεσθείαπ από ςημ 
πηγή, ςξ επίρημξ Βοεςαμικό Αουείξ ςξσ κοάςξσπ δίυχπ ςοίςξσπ και ςέςαοςξσπ και με ρσμξυή.  
Οαοόλα ςαύςα ρςιπ 141 ςόρεπ ρελίδεπ ςξσ εμ λόγχ Οξοίρμαςξπ, δσρςσυώπ εμςξπίζεςαι μια 
ρσρςημαςική παοαγμώοιρη και πεοιτοόμηρη ςχμ επιρήμχμ βοεςαμικώμ Αουείχμ πξσ είυε, καςά 
υιλιάδεπ η Δπιςοξπή ρςα υέοια ςηπ (όπχπ η ίδια ξμξλξγεί) και υοηριμξπξιξύμςαι επιλεκςικέπ αματξοέπ 
ρε αμεοικαμικά ςέςξια όςαμ είμαι γμχρςό ρε κάθε έγκσοξ ιρςξοικό και εοεσμηςή, όςι ρε ρυέρη με ςημ 
Ιύποξ, είμαι ςα βοεςαμικά έγγοατα πξσ δίμξσμ ςημ πληοέρςεοη ιρςξοική ρσμέυεια και ενιρςόοηρη 
γεγξμόςχμ και εσθσμώμ και όυι ςα αμεοικαμικά ςα ξπξία θα ποέπει πάμςξςε μα διαρςοασοώμξμςαι με 
ςα βοεςαμικά εμ πάρη πεοιπςώρει. Δτόρξμ ςξ Ισποιακό, ξσδέπξςε ατέθη ρςημ δικαιξδξρία ςηπ 
Ξσάριγκςξμ, ήςαμ και παοαμέμει θέμα Ιξιμξπξλιςειακό και ςξ Κξμδίμξ έυει ςξ ποώςξ και ςελεσςαίξ 
λόγξ. Ξ οόλξπ ςχμ Αμεοικαμώμ αμέκαθεμ, και ςξ παοαδέυξμςαι και ξι ίδιξι, ήςαμ από ςημ δεκαεςία 
ςξσ 1950 και παοαμέμει μέυοι ρήμεοα, βξηθηςικόπ και σπξρςηοικςικόπ ρςημ πξλιςική ςξσ Κξμδίμξσ.  
 
Σελίδα 13 – Δλλείφειπ  

Ρςημ ρελίδα 13 καςαγοάτξμςαι ςα κσοιόςεοα γεγξμόςα πξσ διεοεσμήθηκαμ με ςξ ςελεσςαίξ μα είμαι « 
Ζ ςξσοκική ειρβξλή ςηπ 20ηπ Θξσλίξσ και ςηπ 14ηπ Ασγξύρςξσ 1974». 
΄Ξμχπ ςξ πόοιρμα δεμ αματέοεςαι καμ ρςημ δεύςεοη ςξσοκική ειρβξλή ςηπ 14ηπ Ασγξύρςξσ 1974 
όςαμ και ξλξκληοώθηκε ξσριαρςικά ςξ ςξσοκικό έγκλημα ειπ βάοξπ ςηπ Ιύποξσ. Αματέοχ εδώ 
δήλχρη ςξσ Γ. Οεοδίκη (Ρημεοιμή 18.3.2011).  
 
Γιώογξπ Οεοδίκηπ, Ξικξλόγξι: «ξ πόοιρμα δεμ εκπληοώμει ςιπ ποξρδξκίεπ ςξσ κσποιακξύ λαξύ για 
αμαζήςηρη και αμάδεινη ςηπ πικοήπ αλήθειαπ... Απξςελεί μια καλή απξγοατή ςχμ γεγξμόςχμ, με 
αοκεςά, όμχπ, κεμά και δεμ καςατέομει μα ποξυχοήρει ρςξ βάθξπ πξσ εμείπ θα θέλαμε... δεμ 
διακοίμεςαι από ςημ ςόλμη και ςημ πξλιςική διείρδσρη πξσ απαιςεί η αμάγκη αμαγμώοιρηπ εσθσμώμ 
ποξπ γμώρη και απξτσγή... παοαδόνχπ η ιρςξοική έοεσμα ρςαμαςά μέυοι ςημ ποώςη τάρη ςηπ 
ειρβξλήπ όμχπ ςξ έγκλημα ξλξκληοώθηκε με ςη δεύςεοη τάρη...»  
 
Ρςημ ρελίδα 13 ρημειώμεςαι όςι «Για κάπξια θέμαςα όπχπ η παοάδξρη ςξσ Αεοξδοξμίξσ Κεσκχρίαπ 
ρςα ΖΔ καθώπ και για ςιπ ρσμξμιλίεπ ςηπ Γεμεύηπ σπάουει πλήοηπ βιβλιξγοατική κάλσφη με ρςξιυεία 
ςα ξπξία πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ αουείξ ςηπ Βξσλήπ και ποξέουξμςαι από σλικό ςξ ξπξίξ έυει 
παοαλητθεί από νέμα αουεία κύοια ςηπ Λ. Βοεςαμίαπ».  
ξ γεγξμόπ όςι απξτεύυθηκαμ ρημαμςικέπ αματξοέπ για ςημ δεύςεοη ειρβξλή όπχπ ςόμιρε και ξ κ. 
Οεοδίκηπ « παοαδόνχπ η ιρςξοική έοεσμα ρςαμαςά μέυοι ςημ ποώςη τάρη ςηπ ειρβξλήπ όμχπ ςξ 
έγκλημα ξλξκληοώθηκε με ςη δεύςεοη τάρη...» και σπξβαθμιρμέμα καλύπςεςαι ρςξ Οόοιρμα η 
υοξμική ασςή πεοίξδξπ με ςημ πιξ πάμχ ρημείχρη, ςξσπ μόμξσπ πξσ βξηθά είμαι δσρςσυώπ ςξσπ 
ξύοκξσπ και ςξσπ ρύμμαυξύπ ςχμ ρςξ έγκλημα ασςό Βοεςαμξύπ. Γιαςί ξι διαβξσλεύρειπ ρςημ Γεμεύη 
με ςημ επξπςεία ςξσ ςόςε Σπ. Δνχςεοικώμ και Ιξιμξπξλιςείαπ ζέιμπ Ιάλλαυαμ και ςξσ αμώςεοξσ 
ανιχμαςξύυξσ κ.Α. Γκξύςιρξμ (και όυι ςχμ Αμεοικαμώμ) σπήοναμ εμταμέρςαςα πιερςικέπ και 
εκβιαρςικέπ ποξπ ςημ ελλημική πλεσοά, όςαμ ξ ίδιξπ ξ Γκξύςιρξμ ξμξλξγεί πχπ ςέςξιεπ ήραμ ξι πιέρειπ 
ςξσπ πάμχ ρςξσπ ΄Δλλημεπ πξσ ξι ςελεσςαίξι (Γ. Λαύοξπ/Γλ. Ιληοίδηπ) ήραμ ρυεδόμ έςξιμξι μα 
ςοαβήνξσμ από μόμξι ςξσπ ςημ διυξςξμική γοαμμή... (Βλέπε βιβλίξ ςηπ γοάτξσραπ «Διζχμική 
Δκςέλερη ςηπ Ισποιακήπ Δημξκοαςίαπ 1955-2011»).  
 
Σελίδα 15 – Παοάλειφη  
 

Δδώ ρημειώμεςαι πχπ « Λεςά ςξ ςέλξπ ςξσ Β‟ Οαγκξρμίξσ πξλέμξσ, ςξμ Λάιξ ςξσ 1948, ξι Βοεςαμξί 
ποόςειμαμ μέξ ρυέδιξ ρσμςάγμαςξπ ςξ ξπξίξ παοαυχοξύρε ρςξσπ Ισποίξσπ μια μξοτή «διξικηςικήπ 
ασςξμξμίαπ». ξσπ ρςεοξύρε όμχπ ςξ δικαίχμα ςηπ άμερηπ εταομξγήπ ςηπ ασςξδιάθερηπ...» 
 
Ζ ιρςξοική παοάλειφη εδώ είμαι όςι με ςημ «Διαρκεπςική» ςη ρςέοηρη ςξσ δικαιώμαςξπ ςηπ 
ασςξδιάθερηπ – Έμχρηπ με ςημ Δλλάδα, δέυθηκαμ και σπέγοαφαμ ξι ςόςε ρσμεογαζόμεμξι με ςξσπ 



Απξικιξκοάςεπ για ςημ «Διαρκεπςική» Ακελιρςέπ. Λε επιρςξλή ςξσπ ποξπ ςξμ Σπ. Απξικιώμ πξσ ςξσπ 
ρσμέςανε ξ ςόςε ποόεδοξπ ςηπ «Διαρκεπςικήπ» δικαρςήπ Sir Edward Jackson ςα 8 μέλη ςξσ ΑΙΔΚ 
σπέγοαφαμ ςξμ απξκλειρμό ςηπ Έμχρηπ/Ασςξδιάθερηπ.  
 
Έγοαφε ρυεςικά ξ ποόεδοξπ ςηπ «Διαρκεπςικήπ» ρςιπ 28 Μξεμβοίξσ 1947 ποξπ ςξμ Αμαπληοχςή 
κσβεομήςη: 
«... Ζ δήλχρη, πξσ εςξίμαραμ ξι 8 Έλλημεπ μέλη ςηπ Ρσμέλεσρηπ, για μα ρςαλεί ρςξμ Σπξσογό 
Απξικιώμ ήςαμ ημιςελήπ ρε ξοιρμέμα ρημεία και, καθώπ έυχ ήδη αματέοει, έυει αμαθεχοηθεί από 
μέμα, καςόπιμ ρσμεμμξήρεχπ με ςξσπ κ.κ. Γιάμμη Ιληοίδη και Ολξσςή Ρέοβα. Λεςανύ ςχμ 
παοαλείφεχμ ρςημ αουική δήλχρη ήςαμ η απξσρία ποόμξιαπ για μξμξθερία, πξσ ατξοά ςημ 
ενχςεοική πξλιςική και άμσμα. Ξι Έλλημεπ (μέλη) δεμ είυαμ ζηςήρει μα σπάουει μξμξθεςική ποόμξια, 
πξσ μα ελέγυει ασςά ςα δσξ θέμαςα. Ρςξ αμαθεχοημέμξ έγγοατξ ςξσπ, πξσ εγώ εςξίμαρα για μα ςξ 
δξσμ και ςξ απξδευθξύμ, έυχ αμάλξγα ποξρθέρει και ςημ παοάγοατξ 1 (6), εμταμςικά ςξμίζξμςαπ 
πχπ ςα δσξ ασςά θέμαςα θα εναιοξύμςαι από ςιπ ποόμξιεπ/ειρηγήρειπ και πχπ η δύμαμη για ςημ 
μξμξθεςική διεσθέςηρη ςχμ δύξ ασςώμ θεμάςχμ θα παοαμείμει ρςα υέοια ςηπ Α. Λεγαλειόςηςαπ. 
Ρςέλλξμςαπ αμςίγοατα ςηπ αμαθεχοημέμηπ δήλχρηπ ρςξσπ κ.κ. Ιληοίδη και Ρέοβα και ρςα άλλα 6 
μέλη πξσ σπξγοάτξσμ ςη δήλχρη, για μα ςη μελεςήρξσμ, αματέοθηκα με ςξμ ενήπ ςοόπξ, ρε 
επιρςξλή μξσ ημεο. 21 Μξεμβοίξσ, αματξοικά με ςη ρσγκεκοιμέμη παοάγοατξ, πξσ αμαθεώοηρα και 
αμέτεοα πιξ πάμχ: 
«Ηα ποέπει μα γίμει νεκάθαοξ πχπ η παοάγοατξπ 1(6) ςηπ ερώκλειρςηπ αμαθεχοημέμηπ δήλχρηπ θα 
κάμει αδύμαςη για ςξ Μξμξθεςικό Ρώμα ςηπ Ιύποξσ, έρςχ και κάςχ από ασςξκσβέομηρη, ςη 
θερμξθέςηρη μόμξσ, με ςξμ ξπξίξ μα επιςσγυάμεςαι Έμχρη με ςημ Δλλάδα».  
Ζ παοάγοατξπ ςηπ αμαθεχοημέμηπ δήλχρηπ πέοαρε δίυχπ διόοθχρη από ςξσπ 8 Έλλημεπ (μέλη) και 
παοξσριάζεςαι χπ παοάγοατξπ 1(6) ρςη δήλχρη πξσ ραπ έρςειλα με ςιπ σπξγοατέπ ςξσπ, για μα 
ρςαλεί ρςξμ Σπξσογό Απξικιώμ».  
α μέλη εκείμα ήραμ: 
ΘΩΑΜΜΖΡ ΙΚΖΠΘΔΖΡ, ΟΚΞΣΖΡ ΡΔΠΒΑΡ, ΚΣΡΞΡ ΡΑΜΑΛΑΡ, ΑΔΑΛΞΡ ΑΔΑΛΑΜΞΡ, ΟΞΚΣΙΑΠΟΞΡ 
ΜΘΙΞΚΞΟΞΣΚΞΡ, ΑΜΔΠΔΑΡ ΕΘΑΠΘΔΖΡ, ΑΜΔΠΔΑΡ ΤΑΜΖΡ, ΟΑΜΑΓΘΩΖΡ ΥΑΕΖΛΘΥΑΖΚ.  
(Βλέπε βιβλίξ ςηπ γοάτξσραπ «Από ςημ Έμχρη ρςημ Ιαςξυή» έκδξρη Κεσκχρία 1995, με ποόλξγξ από 
ςξμ μ. Αουιεπίρκξπξ Ιύποξσ κ.κ. Υοσρόρςξμξ Α, ςξμ τιλόλξγξ ιρςξοικό κ. Οέςοξ Οαπαπξλσβίξσ και 
ςημ «Αδξύλχςη Ιεούμεια»).  
 
Σελίδα 16 – Παοαπληοξτόοηρη 
 
Ρςημ ρελίδα 16 γίμεςαι η ενήπ αματξοά «ξ Ρεπςέμβοιξ ςξσ 1955 μεςά από ποόρκληρη ςηπ Λ. 
Βοεςαμίαπ, η Δλλάδα και η ξσοκία έλαβαμ μέοξπ ρε ςοιμεοή διάρκεφη για ςξ κσποιακό ρςξ Κξμδίμξ. 
΄Ζςαμ η ποώςη επίρημη εμπλξκή ςηπ ξσοκίαπ ρςξ κσποιακό μεςά ςη ρσμτχμία ςηπ Κχζάμηπ ςξσ 
1923. Ζ ενέλινη ασςή απξςέλερε ςημ ποώςη μεγάλη διπλχμαςική επιςσυία ςηπ ξσοκίαπ και 
ςασςόυοξμα μεγάλη διπλχμαςική απξςσυία για ςημ Δλλάδα..» 
 
Δδώ σπάουει μια ρξβαοόςαςη παοαπληοξτόοηρη πξσ ςξσπ μόμξσπ πξσ βξηθά είμαι ςξσπ Βοεςαμξύπ 
και όρξσπ θέλξσμ μα ςα τξοςώμξσμ όλα πάμχ ρςημ Δλλάδα. Ξι Βοεςαμξί δεμ έρςειλαμ ςόςε μια... 
απλή και αθώα ποόρκληρη ποξπ ςημ Δλλάδα και ξσοκία αλλά ήςαμ έμα ραςαμικό ρυέδιξ ερκεμμέμξ, 
ποξμελεςημέμξ για μα επαματέοξσμ δόλια ςημ ξσοκία χπ εμδιατεοόμεμξ μέλξπ ρςξ Ισποιακό. Ξι 
ρσγγοατείπ ςξσ Οξοίρμαςξπ απξτεύγξσμ επιμελώπ μα ενηγήρξσμ και μα δώρξσμ ςξ ιρςξοικό ςηπ 
«οιμεοξύπ ςξσ Κξμδίμξσ» πξσ σπήονε και η ατεςηοία όλχμ ςχμ κακώμ για ςξ Ισποιακό και δεμ ήςαμ 
τςαίνιμξ ςηπ Δλλάδαπ αλλά μια ιρςξοικά ραςαμική ρκεσχοία ςξσ Κξμδίμξσ για μα ποξυχοήρει με ςα 
ρυέδια διυξςόμηρηπ πξσ εςξίμαζε με ςξσπ ξύοκξσπ. ξ ιρςξοικό ασςό έυει γοατςεί από πξλλξύπ 
αλλά σπάουει και ρςα βιβλία μξσ « Από ςημ Έμχρη ρςημ Ιαςξυή» και «Top Secret» απεσθείαπ μέρα 
από ςα ίδια ςα απξδερμεσμέμα βοεςαμικά έγγοατα... 
Ζ δε «οιμεοήπ Διάρκεφη» δεμ έλαβε υώοα ςξμ Ρεπςέμβοιξ ςξσ 1955 αλλά νεκίμηρε ρςιπ 29 
Ασγξύρςξσ 1955. Δκμεςαλλεσόμεμξι ξι ηθικξί ασςξσογξί Βοεςαμξί ςημ αρθέμεια ςξσ Ρςοαςηγξύ 
Οαπάγξσ και υοηριμξπξιώμςαπ ςξσπ ποάκςξοέπ ςξσπ ρςημ Αθήμα έπειραμ ςξμ αδύμαςξ ςόςε Σπ. 
Δνχςεοικώμ Ρςέταμξ Ρςεταμόπξσλξ μα δευθεί ςιπ βοεςαμικέπ πιέρειπ για επαματξοά ςηπ ξσοκίαπ 
ρςξ Ισποιακό... (Δπίρηπ βλέπε ςελεσςαίξ βιβλίξ ςηπ γοάτξσραπ « Ζ Διζχμική Δκςέλερη ςηπ Ισποιακήπ 
Δημξκοαςίαπ 1955- 2011» ρελίδεπ 21 -22).  
 
Σελίδεπ 16 – 17 – Παοαπληοξτόοηρη και παοεομημεία  
 
Δδώ αματέοεςαι όςι από ςξμ Λάοςιξ ςξσ 1957 επιρημξπξιείςαι η εμπλξκή ςχμ ΖΟΑ ρςξ κσποιακό και 
όςι απξταρίρςηκε ξι ΖΟΑ θα σπξρςήοιζαμ ςη δοάρη ςηπ Αγγλίαπ ρςημ Αθήμα, ςξ κσποιακό θα 



αμςιμεςχπιζόςαμ ρςξ ενήπ ρςα πλαίρια ςξσ ΜΑΞ και ξι διαποαγμαςεύρειπ θα ποξραμαςξλίζξμςαμ με 
μια απεσθείαπ ρσμτχμία αμάμερα ρςημ ξσοκία και ςημ Δλλάδα (και υοηριμξπξιείςαι χπ πηγή 
«Δ.Μ.ρελέπη, ςξ Ισποιακό και ξι ρσμχμόςεπ ςξσ, ρελ. 100-103»). ΄Ξμχπ καθώπ επιυειοείςαι ςξ 
τόοςχμα ςχμ πάμςχμ ρςιπ ΖΟΑ δεμ αματέοεςαι καμ ρςξ Οόοιρμα η «δοάρη ςηπ Αγγλίαπ ρςημ Αθήμα» 
πξσ είυε απξταριρςεί όςι θα σπξρςήοιζαμ ξι Αμεοικαμξί!  
 
ξ όςι ξι ΖΟΑ θα σπξρςήοιζαμ ςημ δοάρη ςηπ Αγγλίαπ ρςημ Αθήμα (και ρςη Κεσκχρία!) ήςαμ δεδξμέμξ 
και είμαι μέυοι ρήμεοα. ξ όςι η ποξρπάθεια ςξσ ςόςε Γ.Γ. ςξσ ΜΑΞ μα βξηθήρει, και η ξπξία 
εσμξξύρε ςιπ ελλημικέπ θέρειπ, δεμ εσμξήθηκε καθόλξσ από ςξσπ Βοεςαμξύπ και έπερε ρςξ κεμό δίυχπ 
ρσμέυεια, δεμ αματέοεςαι. Ξύςε όςι ξι Βοεςαμξί ρε ρσμεογαρία με ςξμ ξύοκξ ρσμςαγμαςξλόγξ Μιυάς 
Δοίμ και με μσρςική ρσμτχμία Δεκεμβοίξσ 1956 είυαμ απξταρίρει μα ποξυχοήρξσμ με διυξςξμικά 
ρυέδια και για νευχοιρςή ασςξδιάθερη ςξσ 18%, για ξμξρπξμδία κςλ, ξύςε λένη ςξ Οόοιρμα ςχμ 
ρσγγοατέχμ. Ιαι πξσ ςελικά ξι Βοεςαμξί ρε ρσμεογαρία με ςξμ Μιυάς Δοίμ καςαρκεύαραμ ςξ ζσοιυικό 
καθερςώπ... Αμςιθέςχπ η παοαπληοξτόοηρη ασςή υοηριμξπξιείςαι ρςα όλξ ρκεπςικό ςχμ 
ρσγγοατέχμ, επιοοίπςξμςαπ με κάθε ςοόπξ εσθύμεπ ρςξ ΜΑΞ, ρςξσπ Αμεοικαμξύπ και ρςημ Δλλάδα, 
παοαγμχοίζξμςαπ ταμεοά ςξσπ ηθικξύπ ασςξσογξύπ και ρυεδιαρςέπ ςχμ πάμςχμ Βοεςαμξύπ, ξι ξπξίξι 
ξσριαρςικά είμαι «αόοαςξι» εκςόπ από κάπξιεπ αμαπότεσκςεπ αματξοέπ ξι ξπξίεπ όμχπ επιρκιάζξμςαι 
από όλεπ ςιπ σπόλξιπεπ για ΜΑΞ, ΖΟΑ και Δλλάδα. ξ όςι ξι διαποαγμαςεύρειπ θα 
ποξραμαςξλίζξμςαμ με απεσθείαπ ρσμτχμία μεςανύ Δλλάδαπ και ξσοκίαπ ήςαμ η πξλιςική ςξσ 
Κξμδίμξσ, ςημ ξπξία επέβαλαμ ρςημ Ξσάριγκςξμ και όυι αμςιρςοότχπ, και ασςό ήςαμ και είμαι 
“elementary” ετόρξμ η Ιύποξπ ήςαμ απξικία ςηπ Λ. Βοεςαμίαπ!!!  
(Βλέπε επιρςξλή ςξσ Τόοειμ ΄Ξτιπ ποξπ Αμεοικαμό Σπ. Δνχςεοικώμ Foster Dulles ημεο. 8 Θαμξσαοίξσ 
1958 ρςα βιβλία μξσ «Conspiracy or Blunder?» ρελ. 46-47 και « Ζ Διζχμική Δκςέλερη ςηπ Ισποιακήπ 
Δημξκοαςίαπ 1955-2011» ρελ. 42,43,44. Ρςημ επιρςξλή σπξγοαμμίζεςαι η βοεςαμική πξλιςική έμαμςι 
ςηπ Ιύποξσ και ξι σπξρυέρειπ πξσ έδχρε ςξ Κξμδίμξ ρςημ Άγκσοα για νευχοιρςή ασςξδιάθερη ποξπ 
ςξσπ ξσοκξκύποιξσπ, ςιπ ξπξίεπ δεμ μπξοξύραμ μα εγκαςαλείφξσμ εσθσγοαμμίζξμςαπ, όπχπ πάμςα, 
ςξσπ Αμεοικαμξύπ δίυχπ πεοιρςοξτέπ ρςημ δική ςξσπ τιλξ-ςξσοκική πξλιςική).  
 
Σελίδα 20 – Δπιλεκςικέπ αματξοέπ 
 
Ρςη ρελίδα ασςή γίμεςαι μια επιλεκςική αματξοά, απξρπαρμαςική, ρε έμα ςηλεγοάτημα ςξσ 
Αμεοικαμξύ σπ. Δνχςεοικώμ ζ. Λπόλ 22.8.1964. Δδώ για ςημ πεοίξδξ εκείμη σπάουει ρχοεία 
βοεςαμικώμ εγγοάτχμ πξσ καςαγοάτξσμ ςα γεγξμόςα και ςι ποάγμαςι γιμόςαμ. Ιαςαουήμ η Αμεοική 
σπξρςήοιζε ςημ αςότια Έμχρη με ςημ Δλλάδα ποάγμα πξσ ρςαμάςηρε ςξ Κξμδίμξ όςαμ είδε όςι ξι 
Αμεοικαμξί παοαςοάβηναμ ςξ θέμα και έβλαπςαμ ςα ςξσοκικά ρσμτέοξμςα. Μα αματεοθεί όςι ξι 
Αμεοικαμξί καμία διάθερη μα αμαμειυςξύμ με ςξ Ισποιακό είυαμ αουέπ ςξσ 1964 και ήραμ ξι Βοεςαμξί 
πξσ επι ρκξπξύ ςξσπ έπειραμ μα αμαλάβξσμ μερξλαβηςικό οόλξ για μα τξοςχθξύμ ςιπ εσθύμεπ, 
ετόρξμ ξι Βοεςαμξί εογάζξμςαμ με ςξσπ ξύοκξσπ για επιβξλή ςχμ ςξσοκικώμ ρυεδίχμ, πξσ εσςσυώπ, 
απέςσυαμ... (Για πεοιρρόςεοεπ λεπςξμέοειεπ βλέπε μέξ βιβλίξ ςηπ γοάτξσραπ για ςα γεγξμόςα ασςά « 
Ζ Διζχμική Δκςέλερη ςηπ Ισποιακήπ Δημξκοαςίαπ 1955-2011», «Από ςημ Έμχρη ρςημ Ιαςξυή» χπ 
επίρηπ και ςξ βιβλίξ ςξσ Ά. Πξδίςη «Δέκα Υιλιάδεπ Λέλιρρεπ» έκδξρη 2010). 
 
Σελίδα 27 – Αμακοίβεια και αδιάβαρςη θέρη 
 
Ρςη ρελίδα 27 καςαγοάτεςαι πχπ «΄Ξπχπ αματέοεςαι ξι ποξθέρειπ ςηπ Δλλάδαπ ήςαμ η παοαυώοηρη 
ρςημ ξσοκία με ςη μξοτή ςηπ μίρθχρηπ ή ςηπ κσοιαουίαπ, ρςοαςιχςικήπ βάρηπ. Ραμ ςέςξια 
σπξδεικμσόςαμ η Βοεςαμική βάρη ςηπ Δεκέλειαπ. Δεμ αματέοεςαι και δεμ έυει εμςξπιρθεί πξσθεμά εάμ 
η Λ. Βοεςαμία είυε βξλιδξρκξπηθεί για ασςό και πξία ήςαμ η άπξφή ςηπ.» 
 
Ασςή η θέρη ςχμ ρσγγοατέχμ ταμεοώμει πόρξ ςξσλάυιρςξμ «αδιάβαρςξι» σπήοναμ ρςημ ρύμςανη ςξσ 
Οξοίρμαςξπ. Σπάουει ρχοεία βοεςαμικώμ απξδερμεσμέμχμ εγγοάτχμ πξσ επιβεβαιώμξσμ ςξ γεγξμόπ 
όςι σπήοναμ μσρςικέπ διαβξσλεύρειπ μεςανύ Βοεςαμξύ ποχθσπξσογξύ και Βαριλέχπ ςχμ Δλλήμχμ για 
ςξ θέμα και όυι μόμξμ. 
Ρυεςικά έγοαφα ρε δύξ από ςα βιβλία μξσ εκςόπ ςχμ δημξριεσμάςχμ μξσ ρε κσποιακέπ ετημεοίδεπ. 
Ρςξ βιβλίξ μξσ “Conspiracy or Blunder?” ρελ. 170 με σπόςιςλξ “Evros talks September 1967» έγοαφα 
επιγοαμμαςικά: 
 
“It is evident from this extract that the Greco- Turkish talks had suddenly moved from the original 
position (which involved British Base of Dhekelia being turned into a NATO base in the event of Enosis 
with Britain retaining Akrotiri – to this the British Prime Minister Mr. Harold Wilson had exchanged 
secret messages with the King of Greece in late 1966 but withheld the information from the Cyprus 



Government) to Autonomy for the Turkish Cypriots in an Independent Cyprus. A  
solution nearer to Federation and to Makarios position who had shown signs of affording some sort of 
Autonomy/Federal system to the Turkish Cypriots as early a s late 1965 in his effort to avoid Enosis at 
all costs (as noted previously in this chapter)…”.  
 
Λάθξπ ρσμπέοαρμα και παοαπληοξτόοηρη 
 
Ρςη ίδια ρελίδα (27) επίρηπ αματέοεςαι πχπ « Δεμ σπάουει πληοξτόοηρη αλλά ξύςε και ξπξιαδήπξςε 
ρςξιυεία βοίρκξμςαι ρςη διάθερη ςηπ Δπιςοξπήπ από ςα ξπξία μα ποξκύπςει όςι η Ισποιακή κσβέομηρη 
και ξ Αου. Λακάοιξπ ήραμ εμήμεοξι για ςξ πεοιευόμεμξ ςχμ ρσμξμιλιώμ, ξύςε και εάμ ξι θέρειπ πξσ 
ποόςειμε η ελλημική αμςιποξρχπεία ρςιπ ρσμξμιλίεπ ήςαμ απξςέλερμα διαβξσλεύρεχμ με ςημ 
κσποιακή κσβέομηρη και ςύγυαμαμ ςηπ έγκοιρήπ ςηπ».  
 
Ρύμτχμα με ςα απξδερμεσμέμα βοεςαμικά έγγοατα ξ Αουιεπίρκξπξπ Λακάοιξπ ήςαμ πλήοχπ 
εμήμεοξπ για ςιπ ελλαδικέπ κιμήρειπ. Ρςξ βιβλίξ μξσ “Top Secret” πξσ εκδόθηκε ςξ 2004, ρελίδα 132 
και 134 έγοαφα μεςανύ άλλχμ: 
«... Ρςη ρσμέυεια ςηπ διαποαγμάςεσρηπ ξύμπα/ραγλαγιακίλ ςέλη ςξσ 1966, όςαμ και ξι ρσμξμιλίεπ 
διακόπηκαμ λόγχ ςηπ παοαίςηρηπ ςξ Δεκέμβοιξ ςξσ 1966 ςηπ κσβέομηρηπ Ρςεταμόπξσλξσ, ξι 
Βοεςαμξί ποξυώοηραμ ςελικά ρε διαποαγμαςεύρειπ για λύρη ςξσ Ισποιακξύ και ξ Υάοξλς Γξσίλρξμ 
είυε μσρςικέπ επατέπ με ςξ βαριλιά Ιχμρςαμςίμξ, όπχπ ςξσ ζηςξύραμ ξι Αμεοικαμξί με θέμα ςη βάρη 
Δεκέλειαπ, αλλά γμχοίζξμςαπ (ςξ Κξμδίμξ) όςι δεμ σπήουε ποξξπςική επιςσυίαπ. Ρε ρσμεδοία ςξσ 
βαριλικξύ ρσμβξσλίξσ ρςημ Αθήμα, ρςξ ξπξίξ παοεσοέθηκε και ξ Αουιεπίρκξπξπ Λακάοιξπ, ςξσ είυαμ 
δξθεί (Λακαοίξσ) διάτξοα έγγοατα για ςιπ ρσμξμιλίεπ αλλά, η ελλημική πλεσοά δεμ είυε δερμεσθεί 
ρε ςίπξςα. Ξ Αουιεπίρκξπξπ είυε απξοοίφει ςημ ςξσοκική απαίςηρη για ςξσοκική βάρη ρςημ Ιύποξ χπ 
αμςάλλαγμα για ςημ Έμχρη και ςξ ίδιξ είυε κάμει και η ελλημική κσβέομηρη. Ξ Αουιεπίρκξπξπ 
Λακάοιξπ, παο΄όλεπ ςιπ αμτιβξλίεπ ςξσ για ςημ ποξξπςική ςξσ διαλόγξσ, δέυςηκε για ςη ρσμέυιρή ςξσ 
με ςημ ποξσπόθερη, πξσ έγιμε δεκςή από ςξ βαριλικό ρσμβξύλιξ, δηλαδή η ελλημική κσβέομηρη μα 
ποόςειμε ρςξσπ ξύοκξσπ Έμχρη με μαςξική βάρη. Ρύμτχμα, όμχπ, με ςα έγοατα, ξ Αουιεπίρκξπξπ 
ποξέβη ρςη ρσγκαςάθερη εκείμη, γιαςί πίρςεσε όςι ξι ξύοκξι ήςαμ αδύμαςξ μα εμδιατέοξμςαμ και 
εμδιατεοόςαμ πεοιρρόςεοξ μα μάθει ςιπ διαθέρειπ ςηπ Βοεςαμίαπ για μια μαςξική βάρη. Ιάςι όμχπ πξσ 
ξ Βοεςαμόπ ΄Σπ. Αομξρςήπ ρςη Κεσκχρία αομήθηκε μα ςξσ απαμςήρει.» 
Ρςιπ 9 Λαοςίξσ 1967 ξ ΄Σπ. Αομξρςήπ κ. Ιόρςαο αματέοει ρςξ Κξμδίμξ όςι ξ Αουιεπίρκξπξπ 
ποξρτάςχπ είυε δείνει εμδιατέοξμ για απεσθείαπ ρσμξμιλίεπ μεςανύ Δλλημξκσποίχμ και 
ξσοκξκσποίχμ. Ξ κ. Ιόρςαο ρύρςηρε όπχπ σπξρςηοιυςεί η ιδέα. Ξι Βοεςαμξί μα κάμξσμ ειρηγηςικέπ 
κιμήρειπ και ςασςόυοξμα μα κοαςξύμ από κξμςά ςξσπ Αμεοικαμξύπ. Ιαι αμ ρ΄ασςά ςα πλαίρια 
μπξοξύραμ μα ςξσπ ρσγκοαςήρξσμ μα μημ κάμξσμ αυοείαρςεπ και αμενάοςηςεπ εμέογειεπ, θα ήςαμ για 
ςξ καλό... Ρςη ρσμέυεια θα δξύμε όςι η ίδια η κσποιακή κσβέομηρη δίμει ςέομα ρςιπ ελλημξςξσοκικέπ 
ρσμξμιλίεπ και μεςαςξπίζει ςξ θέμα ρςξ επίπεδξ εμδξκξιμξςικώμ ρσμξμιλιώμ Ιληοίδη/Μςεμκςάπ... Ζ 
κσποιακή κσβέομηρη τέομει πίρχ ςξμ Μςεμκςάπ...» (΄Ξυι για μα ςξμ δικάρει όπχπ αμαμεμόςαμ ετόρξμ 
είυε καςηγξοηθεί για ποξδξρία, αλλά για μα αμαλάβει χπ ... ρσμξμιληςήπ!).  
 
Σελίδα 31 – Λάθξπ εκςίμηρη  
 
Ρςη ρελίδα 31 ςξμίζεςαι όςι « όρξ από ςα ποακςικά ςχμ ρσμαμςήρεχμ, όρξ και από ςιπ καςαθέρειπ 
ρςημ Δνεςαρςική Δπιςοξπή ςηπ Δλλημικήπ Βξσλήπ, αςόμχμ ςα ξπξία παοεσοίρκξμςαμ ρςη ρύρκεφη 
(Ιόλια, Ρπαμςιδάκηπ, Καγάκξπ) επιβεβαιώμεςαι όςι ρε καμιά πεοίπςχρη η ςξσοκική αμςιποξρχπεία 
δεμ έθερε θέμα απξυώοηρηπ ςηπ ελλημικήπ μεοαουίαπ».  
 
Από ςα βοεςαμικά απξδερμεσμέμα επίρημα έγγοατα καςαγοάτεςαι πέοαμ πάρηπ λξγικήπ αμτιβξλίαπ 
όςι η απόρσορη ςηπ Δλλημικήπ Λεοαουίαπ ήςαμ ςξσοκικό αίςημα. Γιαςί ξι ρσγγοατείπ ςξσ Οξοίρμαςξπ 
αγμόηραμ ρε ςέςξιξ σπεοβξλικό βαθμό ςα απξδερμεσμέμα βοεςαμικά έγγοατα είμαι άνιξμ απξοίαπ. 
Βλέπε βιβλία ςηπ γοάτξσραπ «Conspiracy or Blunder?‟ και «Top Secret», ρςημ ρελίδα 128 ςξσ ξπξίξσ 
έγοαφα: «... Ζ απξυώοηρη ςηπ ελλημικήπ μεοαουίαπ ήςαμ ςξσοκική, βοεςαμική και ρξβιεςική 
απαίςηρη και επιδίχνη και ςξ ρκεπςικό πίρχ από ςημ απαίςηρη νεκάθαοξ. Ζ Ιύποξπ έποεπε μα 
νεγσμμχθεί από κάθε ποξρςαρία, αλλιώπ η ξσοκία δεμ μπξοξύρε μα επέμβει. Ζ αμεοικαμική 
ποχςξβξσλία για ςημ Έμχρη ςξ 1964, η ξπξία είυε και ςη λξγική ςηπ θχοάκιρηπ ςηπ μήρξσ ποιμ ςημ 
εναγγελία ςηπ Έμχρηπ έποεπε μα ενξσδεςεοχθεί. 
Ρςιπ 22 Μξεμβοίξσ 1967 ςηλεγοάτημα από ςημ Άγκσοα ποξπ ςξ Τόοειμ ΄Ξτιπ έλεγε ρσγκεκοιμέμα: 
«... Ζ κύοια ςξσοκική απαίςηρη είμαι η απξυώοηρη ςηπ ελλημικήπ μεοαουίαπ από ςημ Ιύποξ και ασςό 
βέβαια είμαι δύρκξλξ για ςξσπ Έλλημεπ μα ςξ καςαπιξύμ....».  
 



Και ξ Μακάοιξπ ρσμτχμξύρε 
 
Ρςημ ρελίδα 130 ςξσ ιδίξσ βιβλίξσ έγοαφα :  
Σπόςιςλξπ – «Ξ Λακάοιξπ ρσμτχμξύρε με ςημ απόρσορη ςηπ ελλημικήπ μεοαουίαπ αλλά δεμ ήθελε μα 
ταίμεςαι όςι ρσμτχμεί  
 
Ρςιπ 22 Μξεμβοίξσ 1964 ξ Αουιεπίρκξπξπ Λακάοιξπ είυε ρσμάμςηρη με ςξσπ ύπ. Αομξρςέπ ςηπ 
Βοεςαμίαπ και ςξσ Ιαμαδά. Έμα από ςα ρημεία πξσ ρημειώθηκε όςι είπε ήςαμ ςξ ενήπ: 
«... Νέμα ρςοαςεύμαςα εσθύμξμςαι για όλεπ ςιπ ταραοίεπ. Οοέπει μα απξυχοήρξσμ πεοιλαμβαμξμέμχμ 
και εκείμχμ πξσ ποξμξξύμ ξι Ρσμθήκεπ...» Σπξρςήοιζε πλήοη απξρςοαςικξπξίηρη. ημ ίδια μέοα ξ 
Λακάοιξπ, ρύμτχμα με ςιπ βοεςαμικέπ εκθέρειπ, απέοοιφε ειρήγηρη ςξσ Αμεοικαμξύ ποέρβη μα 
ζηςήρει ςημ ελάςςχρη ςχμ ελλημικώμ δσμάμεχμ ρςξ μηρί. Δίπε πχπ αμ έκαμε κάςι ςέςξιξ θα 
θεχοξύμςαμ από ςημ Δλλάδα χπ ποξδόςηπ. ΄Ξμχπ, είπε ρςξμ Αμεοικαμό ποέρβη όςι θα ρσμτχμξύρε 
ρε μια ελλημική ποχςξβξσλία για ελάςςχρη ςχμ ρςοαςεσμάςχμ. όςε, γοάτξσμ ξι Βοεςαμξί, ξ 
Αμεοικαμόπ ποέρβηπ (Belcher) πήοε ξδηγίεπ μα δείνει ρςξ Λακάοιξ μια έκθερη από ςημ Αθήμα πξσ 
έτεοε ςξ βαριλιά Ιχμρςαμςίμξ μα ρσμτχμεί με ςημ ιδέα...». 
 
Σελίδα 33 – Παοαπξίηρη ιρςξοικώμ γεγξμόςχμ  
 
Ρςη ρελίδα ασςή και πάλιμ ξι ρσγγοατείπ καςατεύγξσμ ρε σπξθεςικέπ εκςιμήρειπ για απόταρη δήθεμ 
ςχμ ΖΟΑ και ςξσ ΜΑΞ για ξοιρςική διεσθέςηρη ςξσ κσποιακξύ ρςη βάρη ςξσ ρυεδίξσ Άςρερξμ... για 
ςημ σλξπξίηρη ςξσ ρυεδίξσ θα έποεπε μα απξυχοήρει η Δλλημική Λεοαουία. Λα εδώ ςα βοεςαμικά 
έγγοατα επιβεβαιώμξσμ όςι ξ ποώςξπ πξσ σπξρςήοιζε ςημ απξυώοηρη ςηπ Δλλημικήπ Λεοαουίαπ ήςαμ 
ξ ίδιξπ ξ Αουιεπίρκξπξπ Λακάοιξπ αλλά τξβόςαμ μα ςξ πει ξ ίδιξπ για μα μημ απξκαλερςεί ποξδόςηπ.  
 
Παοάλειφη 

Ιαι γιαςί ξι ρσγγοατείπ απξτεύγξσμ μα αματεοθξύμ και ρςημ βοεςαμική (όυι αμεοικαμική) απαίςηρη 
από ςξ 1967 για απξυώοηρη, (μεςά ςη μεοαουία) και ςχμ Δλλήμχμ ανιχμαςικώμ κάςι πξσ ζήςηρε ξ 
Αουιεπ. Λακάοιξπ με ςημ επιρςξλή ποξπ Γκιζίκη ςξμ Θξύλιξ ςξσ 1974; Ιαι πξσ αματέοεςαι ρςα 
βοεςαμικά έγγοατα...  
 
Ρε πξλλά δσρςσυώπ ρημεία ςξσ Οξοίρμαςξπ ξι ρσγγοατείπ επιδίδξμςαι ρε θεχοίεπ, ρε σπξθεςικέπ 
εκςιμήρειπ και επιλεκςικέπ αματξοέπ και ενεςάζξσμ διάτξοεπ εκδξυέπ και ςείμξσμ μα σπξρςηοίζξσμ 
πόςε ςημ μία εκδξυή και πόςε ςημ άλλη, καςά ποξςίμηρη, δίυχπ ρσγκεκοιμέμεπ πηγέπ και βγάζξσμ 
ασθαίοεςα ρσμπεοάρμαςα δίυχπ ξσριαρςική ςεκμηοίχρη.  
 
 
Σελίδα 36- Οι Τξύοκξι ζηςξύμ ςημ απξυώοηρη ςηπ μεοαουίαπ 
 
Ρςη ρελίδα 36 αματέοξσμ ςελικά όςι ξ ξύοκξπ σπ. Δνχςεοικώμ Θ. ραγλαγιαμκίλ με διάβημά ςξσ 
ποξπ ςξμ Έλλημα ποέρβη ρςημ Άγκσοα Δεληβάμη ζήςηρε ςημ άμερη απξμάκοσμρη ςηπ Δλλημικήπ 
Λεοαουίαπ και ςξσ ρςοαςηγξύ Γοίβα.  
 
Σελίδα 37 – Παοαπξίηρη και διαρςοεύλχρη 
 
Ρςη ρελίδα 37 καςαγοάτεςαι πχπ « Ζ κσβέομηρη ςηπ Υξύμςαπ έκαμε απξδεκςό ςξ ςξσοκικό αίςημα για 
αμάκληρη ςηπ Λεοαουίαπ και ρςιπ 29.11.1967 αμακξίμχρη ςημ απόταρή ςηπ, υχοίπ μα ποξηγηθεί 
ξπξιαδήπξςε μξοτή διαβξύλεσρηπ με ςημ κσποιακή κσβέομηρη».  
 
Ασςό ςξ ρσμπέοαρμα ςχμ ρσγγοατέχμ είμαι παοαπξίηρη ςχμ γεγξμόςχμ και διαρςοεύλχρη ετόρξμ ξ 
ίδιξπ ξ Αουιεπίρκξπξπ Λακάοιξπ (βλέπε πιξ πάμχ) γμώοιζε και ρσμτχμξύρε με ςημ απξυώοηρή ςηπ, 
αλλά τξβόςαμ μα ςξ πει ξ ίδιξπ για μα μημ καςηγξοηθεί χπ ποξδόςηπ, και ειρηγήθηκε μα ςξ έκαμε η 
Υξύμςα και θα ςξ σπξρςήοιζε. Ζ δήλχρη ςξσ Αουιεπιρκόπξσ Λακαοίξσ ποξηγήθηκε ςηπ υξσμςικήπ 
απόταρηπ, ρςιπ 22 Μξεμβοίξσ 1967. Ιαθώπ και εκείμη ςξσ βαριλέα Ιχμρςαμςίμξσ...  
 
Ρελίδα 39 – α βοεςαμικά έγγοατα διαφεύδξσμ 
 
Ρςη ρελίδα 39 καςαγοάτεςαι πχπ: « Ρε διάτξοεπ καςά καιοξύπ αματξοέπ ποξβλήθηκε η άπξφη όςι ξ 
Αου. Λακάοιξπ και η κσποιακή κσβέομηρη είυαμ ρσγκαςαςεθεί ρςημ απξυώοηρη ςηπ Λεοαουίαπ. Ασςό 
δεμ ταίμεςαι μα αμςαπξκοίμεςαι ρςημ ποαγμαςικόςηςα...». 
α πιξ πάμχ αματεοθέμςα βοεςαμικά έγγοατα διαφεύδξσμ ςξσπ ρσγγοατείπ ςξσ Οξοίρμαςξπ. Ξ 



Λακάοιξπ πάμςξςε εμημεοχμόςαμ και γμώοιζε.  
 
Σελίδα 94 – διάρχρη Μακαοίξσ 
 
Ρςη ρελίδα 94 η Δπιςοξπή αματέοει όςι «εκςιμά όςι η διατσγή διάρχρηπ ςξσ Αουιεπιρκόπξσ ρςξ 
ενχςεοικό ανιξπξιήθηκε για ςημ ξλξκλήοχρη ςχμ ρυεδιαρμώμ πξσ ξδήγηραμ ρςημ αμαςοξπή ςξσ».  
 
Βοεςαμικό ρυέδιξ διάρχρηπ από ςξ 1967 
 
Ζ αλήθεια είμαι όςι μεςά ςημ απξυώοηρη ςηπ Δλλημικήπ Λεοαουίαπ, ποξπ ςα ςέλη Μξεμβοίξσ 1967 ςξ 
Αουηγείξ Βοεςαμικώμ Ρςοαςιχςικώμ Δσμάμεχμ ρςημ Ιύποξ ζήςηρε ρσμβξσλή πχπ μα εμεογήρει ρε 
πεοίπςχρη πξσ ξ Αουιεπίρκξπξπ Λακάοιξπ και κάπξιξι σπξσογξί ςξσ ζηςξύραμ καςατύγιξ ρςιπ 
βάρειπ. όςε πάοθηκε μια άκοχπ εμπιρςεσςική απόταρη απεσθείαπ από ςξσπ αουηγξύπ ςχμ 
βοεςαμικώμ επιςελείχμ δίυχπ μα γμχρςξπξιηθεί ξύςε ρςημ ίδια ςημ βοεςαμική κσβέομηρη ή ςξμ ΄Σπ. 
Αομξρςή ρςημ Κεσκχρία και πξσ κοαςήθηκε ςέςξια μέυοι πξσ εκςελέρςηκε καςά γοάμμα ςξμ Θξύλιξ ςξσ 
1974. Έλεγε η απόταρη εκείμη: «... Ρε ςέςξια πεοίπςχρη μα ςξμ ατήρεςε για λίγξ διάρςημα και μεςά 
μα ςξμ πάοεςε ρςξ Ακοχςήοι και αμέρχπ μεςά μα ςξμ μεςατέοεςε με ανιξποέπεια εκςόπ Ιύποξσ... Δεμ 
έυξσμε τέοει ρε γμώρη ςηπ κσβέομηρηπ ασςή ςημ ξδηγία ετόρξμ πιρςεύξσμε όςι ποέπει μα ςξ 
ατήρξσμε ρςημ εσούςεοη κοίρη ραπ... Οείςε μαπ αμ θέλεςε πεοαιςέοχ ρσμβξσλή...».  
 
Ζ απόταρη για διάρχρη ςξσ Λακαοίξσ πάοθηκε ςξ 1967, αμαθεχοήθηκε με ςξ ίδιξ ρκεπςικό αουέπ 
ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1970 και εκςελέρςηκε ςξμ Θξύλιξ ςξσ 1974... (Βλέπε βιβλίξ ςηπ γοάτξσραπ “Top 
Secret” ρελ. 128).  
 
Σελίδα 107 – Παοαπληοξτόοηρη και παοάλειφη ιρςξοικώμ γεγξμόςχμ  
 
Ρςη ρελίδα 107 αματέοξμςαι ξι ρσγγοατείπ ναμά ρςη «ςοιμεοή διάρκεφη ςξσ Κξμδίμξσ ςξ Ρεπςέμβοη 
ςξσ 1955» και όςι με ασςή επαμήλθε ραμ εμδιατεοόμεμξ μέλξπ η ξσοκία ρςξ κσποιακό, όμχπ και 
πάλιμ δεμ ενηγξύμ πξίξι εσθύμξμςαι και γιαςί για ςημ «οιμεοή» εκείμη πξσ νεκίμηρε όυι ςξ 
Ρεπςέμβοιξ αλλά ρςιπ 29 Ασγξύρςξσ 1955.  
 
Ρςημ ίδια ρελίδα αματέοξμςαι και ρςα 13 ρημεία ςξσ Αουιεπιρκόπξσ Λακαοίξσ για ςοξπξπξίηρη ςξσ 
ρσμςάγμαςξπ και γοάτξσμ: «ημ σπξβξλή ςηπ ποόςαρηπ ταίμεςαι όςι είυε εγκοίμει ςόρξ ξ ποόεδοξπ 
ςχμ ΖΟΑ ζώμ Ιέμμεμςσ, όρξ και η Λ. Βοεςαμία....». Δμδεικςικόπ ξ ςοόπξπ ρκόπιμηπ εμξυξπξίηρηπ 
ςχμ Αμεοικαμώμ και ρ΄ασςό ςξ θέμα και ρε δεύςεοξ βαθμό ςχμ Βοεςαμώμ. Διδικά ρςξ ρσγκεκοιμέμξ 
θέμα για ςξ ξπξίξ σπήοναμ έμςξμεπ δηλώρειπ ςξσ ς. ποξέδοξσ ςηπ Ιύποξσ Ρπύοξσ Ισποιαμξύ για ςημ 
βοεςαμική αμάμινη... Ιαι πάλιμ η Δπιςοξπή υοηριμξπξιεί ςξμ σπξθεςικό όοξ «ταίμεςαι» δίυχπ μα 
αματέοεςαι ρε ρσγκεκοιμέμα έγγοατα. Ξ ζώμ Ιέμμεμςσ δεμ είυε καμία αμάμινη ρςξ θέμα. Αμςιθέςχπ 
ςόρξ ξι ΖΟΑ όρξ και η Δλλάδα ήραμ αμςίθεςεπ με ςημ ποόςαρη ςοξπξπξίηρηπ ςξσ ρσμςάγμαςξπ.  
 
ξ θέμα ςχμ 13 ρημείχμ, όμχπ, δημξριεύθηκε από ςημ γοάτξσρα αμαλσςικά ρε διάτξοα 
δημξριεύμαςα ρςημ ετημεοίδα Ρημεοιμή, ρςημ Δλεσθεοία Κξμδίμξσ, ρςα Μέα Κξμδίμξσ, ρε ξμιλίεπ ςηπ 
ρςημ Κεσκχρία. Βοίρκεςαι ρςξ βιβλίξ «Top Secret” ρςιπ ρελίδεπ 74 - 76 όπξσ δίδεςαι ςξ όλξ ιρςξοικό 
ςηπ βοεςαμικήπ άμερηπ αμάμινηπ, όπχπ ασςό εςξιμάρςηκε και γοάτςηκε και βοίρκεςαι ρςα βοεςαμικά 
αουεία, από ςξμ ανιχμαςξύυξ ςόςε ςξσ Τόοειμ ΄Ξτιπ και μεςέπειςα (επξυή Ρυεδίξσ Αμάμ) αμαπληοχςή 
Γ.Γ. ςξσ ΞΖΔ, Sir Kiran Prendergast με ημεοξμημία 10 Λαοςίξσ 1971. ξ ιρςξοικό επίρηπ μπξοεί έμαπ 
μα ςξ βοεί και ρςξ δίγλχρρξ βιβλίξ ςηπ Ιίμηρηπ για Δλεσθεοία και Δικαιξρύμη ρςημ Ιύποξ «Αιμαςηοή 
Αλήθεια – Bloody Truth» πξσ βοίρκεςαι δχοεάμ ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Ιίμηρηπ 
www.freedomjustice.com.cy .  
Θρςξοικώπ, ςα ρημαμςικά ρημεία ςηπ έκθερηπ ασςήπ επικεμςοώμξμςαι ρςξ όςι 1) α 13 ρημεία ςελικά 
δεμ ήςαμ εν΄ξλξκλήοξσ έμπμεσρη ςξσ Αουιεπιρκόπξσ Λακαοίξσ, αλλά ςξσ Κξμδίμξσ με εμςξλή ςξσ 
σπ. Δνχςεοικώμ και 2) «Ξι ποξςάρειπ μα ήραμ λξγικέπ και δίκαιεπ για ςα ςξσοκικά ρσμτέοξμςα».  
 
Σελίδα 122 – Παοάλειφη αλήθειαπ και γεγξμόςχμ 
 
Ρςη ρελίδα 122 καςαγοάτεςαι : « ακόμα δεμ εσρςαθεί η πληοξτξοία όςι ποιμ από ςημ ειρβξλή ξ Αου. 
Λακάοιξπ είυε γεσμαςίρει ρςξ Κξμδίμξ με ςξμ ξύοκξ ποχθσπξσογό Λπ. Δςρεβίς. Ασςό έυει 
επιβεβαιχθεί από ςιπ καςαθέρειπ μαοςύοχμ πξσ ποξρκλήθηκαμ ρςημ Δπιςοξπή, από ςξ ποξρχπικό 
ημεοξλόγιξ ςξσ Αου. Λακαοίξσ όπξσ διαπιρςώμεςαι όςι ξ Αου. Λακάοιξπ είυε ήδη αμαυχοήρει για ςιπ 
ΖΟΑ, και μεςά έτθαρε ξ Λπ. Δςρεβίς ρςξ Κξμδίμξ, καθώπ και από ρυεςικέπ εκθέρειπ ςξσ Αμεοικαμικξύ 
Σπξσογείξσ Δνχςεοικώμ...».  



 
Ξ Λακάοιξπ είυε επικξιμχμήρει με ςξσπ ξύοκξσπ ποιμ ςημ ξμιλία ςξσ ρςα Ζμχμέμα Έθμη ρςιπ 
19.7.1974 
 
Αμ η Δπιςοξπή και ξι ρσγγοατείπ έκαμαμ αμεοόληπςα ςη δξσλειά ςξσπ και ρςόυξπ ςξσ ήςαμ η 
ποαγμαςική αλήθεια, θα έβοιρκαμ όςι ρςημ πεοίπςχρη ςαιοιάζει η λαική οήρη όςι όπξσ σπάουει 
καπμόπ κάπξσ σπάουει και τχςιά. Κξιπόμ, κάπξσ σπήονε ρσμεογαρία μεςανύ Λακαοίξσ και ξύοκχμ 
ποιμ ςημ ξμιλία ςξσ Αουιεπιρκόπξσ ρςα Ζμχμέμα ΄Δθμη ρςιπ 19 Θξσλίξσ 1974. ΄Ξπχπ και ρε άλλεπ 
πεοιπςώρειπ ρςξ Οόοιρμα ασςό, ρςόυξπ ςηπ Δπιςοξπήπ και ςχμ ρσγγοατέχμ ςηπ δεμ ήςαμ η άφξγη, 
αμςικειμεμική αλήθεια αλλά η ποξρςαρία ςξσ Αουιεπιρκόπξσ Λακαοίξσ από κάθε αματξοά πξσ ςξσ 
επιοοίπςει εσθύμεπ. Ιαι κσοίχπ για ςημ ξμιλία ςξσ ρςα Ζμχμέμα Έθμη ςημ ξπξία απξτεύγξσμ και 
σπξβαθμίζξσμ μα ρυξλιάρξσμ. 
Ζ ποαγμαςική αλήθεια λξιπόμ για εκείμη ςημ επικξιμχμία μεςανύ Λακαοίξσ και ξύοκχμ έυει χπ ενήπ. 
Λαπ ςημ ενιρςξοεί ξ Δςζμελ Λπαοξσςρξύ, πξσ ςξ 1974 ήςαμ σπεύθσμξπ ςχμ Ισποιακώμ Σπξθέρεχμ 
ρςξ ςξσοκικό Σπξσογείξ Δνχςεοικώμ. α κείμεμα εκείμα ξ Λπαοξσςρξύ ςα είυε ποχςξ - δημξριεύρει 
ρςημ ετημεοίδα «Λιλιές» ςηπ Ιχμρςαμςιμξύπξληπ ςξ 1992 και ςξμ Θξύλιξ ςξσ 1993 η ετημεοίδα ςηπ 
Ιύποξσ Ρημεοιμή ςα αμαδημξρίεσρε νεκιμώμςαπ από ςιπ 11 Θξσλίξσ 1993. 
Ρςξ δεύςεοξ μέοξπ ςχμ δημξριεσμάςχμ, εκείμξ ςηπ 12ηπ Θξσλίξσ 1993, απξκάλσπςε ξ Λπαοξσςρξύ, 
και έγοαφε η Ρημεοιμή με ςίςλξ «ξ ρσγκλξμιρςικό παοαρκήμιξ ςηπ ειρβξλήπ... Ρε μεοικέπ ώοεπ ήλθε 
η απάμςηρη. Έποεπε μα αμαυχοήρξσμε ςξ μερημέοι. Ζ Βοεςαμική Ισβέομηρη είυε ρσμτχμήρει ρε 
ρσμάμςηρη ςχμ Οοχθσπξσογώμ ςξ βοάδσ ςηπ ιδίαπ ημέοαπ ρςξ Κξμδίμξ. Ξύςε ςιπ απξρκεσέπ μαπ δεμ 
ποξλαμβαίμαμε μα εςξιμάρξσμε. Έςρι, ζηςήραμε από ςξ ρύμβξσλξ ςηπ Οοερβείαπ μα μαπ αγξοάρει 
σπξκάμιρα, ερώοξσυα και κάλςρεπ. Από ςημ Άγκσοα πήγαμε ρςημ πόλη με ρςοαςιχςικό αεοξπλάμξ 
και από εκεί με ςιπ ξσοκικέπ Αεοξγοαμμέπ ρςξ Κξμδίμξ. Ξ Υαράμ Θρίκ πήοε μαζί ςξσ και ςξ μόμιμξ 
αμςιποόρχπξ ςηπ ξσοκίαπ ρςξ ΜΑΞ, Ξουάμ Δοάλμπ, ξ ξπξίξπ έςσυε μα βοίρκεςαι ςημ πεοίξδξ 
εκείμη ρςημ Άγκσοα. Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ πςήρηπ πληοξτξοηθήκαμε όςι ξ Μίκξπ Ραμφώμ είυε 
ξοκιρθεί ποόεδοξπ ςηπ Δημξκοαςίαπ ρςημ Ιύποξ και όςι θα διόοιζε μέξ αμςιποόρχπξ ρςα Ζμχμέμα 
Έθμη. Ξ Υαράμ Θρίκ επικξιμώμηρε αμέρχπ με ςξ μόμιμξ αμςιποόρχπξ ςηπ ξσοκίαπ ρςα Ζμχμέμα Δθμη 
και ςξσ είπε μα εμημεοώρει ςξ Γεμικό Γοαμμαςέα ςξσ ΞΖΔ όςι η ξσοκία δεμ ποόκειςαι μα ρσμτχμήρει 
ρε ξπξιαδήπξςε αλλαγή ρςημ αμςιποξρώπεσρη ςηπ Ιύποξσ.  
΄Ξςαμ τθάραμε ρςξ αεοξδοόμιξ Υίθοξξσ ςξσ Κξμδίμξσ, επικξιμώμηρα ςηλετχμικώπ με ςημ 
αμςιποξρχπία μαπ ρςα Ζμχμέμα Έθμη και ζήςηρα μα έλθξσμ ρε επατή με ςξμ Λακάοιξ. Ξ Λακάοιξπ 
είυε ζηςήρει ρύγκληρη ςξσ Ρσμβξσλίξσ Αρταλείαπ. Δπιδίχνή μαπ ήςαμ μα πείρξσμε ςξ Λακάοιξ μα μημ 
καςατεοθεί εμαμςίξμ ςηπ ξσοκίαπ καςά ςημ ξμιλία ςξσ ρςξ Ρσμβξύλιξ Αρταλείαπ. 
Ξ Λακάοιξπ νεγελάρςηκε  
Οοάγμαςι ξ Ξρμάμ Ξλςράι έδχρε ξδηγίεπ ρςημ αμςιποξρχπεία και ήλθε ρε επατή με ςξ Λακάοιξ, ξ 
ξπξίξπ νεγελάρςηκε. Υάοηκε πάοα πξλύ από ςημ ποχςξβξσλία ςξσ Ξλςράι και παοακάλερε ςημ 
ςξσοκική αμςιποξρχπία μα διαβιβάρει ρςημ ςξσοκική Ισβέομηρη ςα αιρθήμαςα εσγμχμξρύμηπ και 
σπξυοέχρήπ ςξσ.  
΄Ξλα ασςά ςα διαβίβαρε ξ Ξρμάμ Ξλςράι. 
Ξ Λακάοιξπ είυε πέρει ρςη θάλαρρα και αμαζηςξύρε ραμίδα ρχςηοίαπ. ΄Δβλεπε ςημ ξσοκία ραμ 
δύμαμη ρχςηοίαπ. Έποεπε λξιπόμ μα εκμεςαλλεσςξύμε, ςημ αδσμαμία ςξσ ποάγμα πξσ έγιμε.  
Ζ απόταρη ςξσ Ρσμβξσλίξσ Αρταλείαπ ήςαμ θεςική χπ ποξπ ςημ εγκσοόςηςα ςηπ Ρσμθήκηπ 
Δγγσήρεχπ. Λέυοι ςόςε ξ Λακάοιξπ απέοοιπςε ςη Ρσμθήκη Δγγσήρεχπ σπξρςηοίζξμςαπ όςι ξι ποόμξιέπ 
ςηπ είμαι αμςίθεςεπ με ςιπ αουέπ ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμώμ. Λε ςη ρςάρη ςξσ αμαγμώοιζε ςημ ιρυύ μιαπ 
ρσμθήκηπ, ςημ ξπξία χπ ποιμ από λίγξ απέοοιπςε.  
Τθάραμε μύυςα ρςξ Κξμδίμξ και πήγαμε καςεσθείαμ ρςημ ποχθσπξσογική καςξικία. Ξ Υάοξλς 
Γξσίλρξμ ρσμτώμηρε μα μαπ δευθεί ρε δείπμξ εογαρίαπ. Ξι αμςιποξρχπείεπ πήοαμ ςιπ θέρειπ ςξσπ ρςξ 
ςοαπέζι, η μία απέμαμςι ρςημ αλλη..» Ρςη ρσμέυεια ξ Λπαοξσςρξύ αματέοεςαι ρςιπ δηλώρειπ Δςρεβις 
ποξπ ςξσπ Άγγλξσπ και γοάτει: ¨... ΄Ξρξ καθσρςεοεί η επέμβαρη ςηπ ξσοκίαπ πξσ είμαι εγγσήςοια 
δύμαμη, ςόρξ θα υειοξςεοεύει η καςάρςαρη. Γι΄ασςό δε θα ποέπει μα ατήρξσμε μα εδοαιχθεί ασςή η 
διξίκηρη. Δπιβάλλεςαι μια δοαρςήοια εμέογεια. Υχοιρςά ή από κξιμξύ με ςη Βοεςαμία μ΄έμα 
αμακξιμχθέμ μπξοξύμε μα ξμξμάρξσμε ςημ Δλλάδα χπ επιδοξμική υώοα και με απξςελερμαςική 
ποξρςαρία από μέοξσπ ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμώμ, μα απαιςήρξσμε ςημ αμάκληρη ςχμ Δλλήμχμ 
ρςοαςιχςώμ από ςημ Ιύποξ.... Οοέπει ρςημ Ιύποξ μα σπάουει ςξσοκικόπ ρςοαςόπ. Δπιθσμία μαπ είμαι 
μα δοάρξσμε από κξιμξύ με ςη Βοεςαμία. Λια ςέςξια εμέογεια δε θα υαοξπξιήρει μόμξ ςξσπ ξύοκξσπ 
αλλά και ςξσπ Δλλημξκσποίξσπ...»,  
 
Σξβαοόςαςεπ παοαλείφειπ  
 
1) Ωπ ρξβαοόςαςη παοάλειφη πξσ μειώμει ςημ ανιξπιρςία ςξσ Οξοίρμαςξπ, είμαι η απξτσγή αματξοάπ 



ρςα ποακςικά ςηπ ρσμάμςηρηπ Λακαοίξσ και Βοεςαμξύ ποχθσπξσογξύ ρςιπ 17 Θξσλίξσ 1974 πξσ έλαβε 
υώοα ρςιπ 2.30 μ.μ. Δκεί όπξσ ξ Βοεςαμόπ ποχθσπξσογόπ υαοακςήοιρε ςημ Δλλάδα χπ μα έκαμε 
ειρβξλή ρςημ Ιύποξ και ξ Αουιεπίρκξπξπ Λακάοιξπ ςξμ διαβεβαίχρε όςι με ασςόμ ςξμ ςοόπξ θα 
καςατεοόςαμ εμαμςίξμ ςηπ Δλλάδαπ ρςημ ξμιλία ςξσ ρςα Ζμχμέμα Έθμη. (Βλέπε ςελεσςαίξ βιβλίξ ςηπ 
γοάτξσραπ « Ζ Διζχμική Δκςέλερη ςηπ Ισποιακήπ Δημξκοαςίαπ 1955-2011» έκδξρη 2011). Ξ 
Λπαοξσςρξύ ςελικά μαπ ενηγά ακόμα παοαπάμχ για ςξ ύτξπ ςηπ ξμιλίαπ Λακαοίξσ... 
 
2) Δνίρξσ ρξβαοόςαςη παοάλειφη είμαι η αματξοά ρςα ποακςικά ςηπ ρσμάμςηρηπ πξσ ακξλξύθηρε 
λίγεπ ώοεπ αογόςεοα (μεςά ςημ ρσμάμςηρη Λακαοίξσ/Γξσίλρξμ) ρςημ ποχθσπξσογική καςξικία ρςξ 
Κξμδίμξ μεςανύ ςξσ Βοεςαμξύ ποχθσπξσογξύ και ανιχμαςξύυχμ ςηπ βοεςαμικήπ κσβέομηρηπ και ςξσ 
ξύοκξσ ποχθσπξσογξύ ςηπ ειρβξλήπ Λπξσλές Δςρεβίς και ςηπ πξλιςικήπ και ρςοαςιχςικήπ ηγερίαπ 
ςηπ Άγκσοαπ πξσ μεςέτεοε μαζί ςξσ, ρςξ γεύμα εογαρίαπ. Δκεί όπξσ δόθηκε ςξ ποάριμξ τώπ ρςξσπ 
ξύοκξσπ μα ποξυχοήρξσμ με ςημ ειρβξλή μξξσμέμξσ δεμ θα εμξυλξύραμ ςιπ βοεςαμικέπ βάρειπ. Δκεί 
ξι Βοεςαμξί σπξρυέθηκαμ ρςξσπ ξύοκξσπ μα κάμξσμ όςι μπξοξύμ μα εμπξδίρξσμ ςημ ελλημική 
κσβέομηρη από ςξ μα ρςείλει βξήθεια ποξπ ςημ Ιύποξ για μα ατεθεί η ξσοκία μα εκςελέρει ςξ 
έγκλημά ςηπ. Ξι εογαρίεπ και ςξ γεύμα διήοκεραμ μέυοι ςιπ 12.30 ποχιμή ώοα ςηπ 18ηπ Θξσλίξσ 1974. 
(Βλέπε δημξριεύμαςα ςηπ γοάτξσραπ ρςημ Ρημεοιμή Θαμξσάοιξπ 2005, αλλά και ρςημ Cyprus Weekly 
Θαμξσάοιξπ 7 – 13 2005 με ςίςλξσπ « Britain promised not to prevent Turkish invasion of Cyprus, 
Callaghan informed in advance of second invasion, Wilson rejects Karamanlis demand to condemn 
Turkey, Kissinger first backed return to 1960 Constitution, Britain did not live up to obligations”)  
α έγγοατα αμτξςέοχμ ςχμ ποακςικώμ ςχμ ρσμαμςήρεχμ πιξ πάμχ παοαδόθηκαμ από ςημ 
γοάτξσρα ρςημ Δπιςοξπή για ςξμ Τάκελξ ςηπ Ιύποξσ μαζί με πξλλά άλλα ςξμ Λάοςιξ ςξσ 2010, και 
βοίρκξμςαι ρςξ μέξ βιβλίξ ςηπ γοάτξσραπ «Διζχμική Δκςέλερη ςηπ Ισποιακήπ Δημξκοαςίαπ 1955-
2011» μαζί με ξλόκληοη ςημ ξμιλία Λακαοίξσ ρςα Ζ.Δ).  
 
Σελίδα 126 – Και πάλιμ εμαμςίξμ ςχμ ΗΠΑ 
 
Ρςη ρελίδα ασςή νεκιμξύμ γοάτξμςαπ πχπ « Από όρα έυξσμ αματεοθεί ρςα κετάλαια πξσ έυξσμ 
ποξηγηθεί, ξ Αμεοικαμικόπ οόλξπ εμπλξκήπ ρςξ κσποιακό γίμεςαι νεκάθαοα ποχςαγχμιρςικόπ από ςξ 
1964...».  
 
Ασςό είμαι άκοχπ αμιρςόοηςξ γιαςί αμ εοεσμξύραμ ρχρςά ξι ρσγγοατείπ θα έβοιρκαμ όςι ςξ 1964 
ειδικά ξι Αμεοικαμξί ξσδόλχπ ήθελαμ αμάμινη ρςξ Ισποιακό. Ολήοηπ αματξοά καςαοοίπςξμςαπ 
ιρςξοικά μια για πάμςα πλέξμ ςξ μύθξ ασςό πξσ ρσμςηοήθηκε έκςξςε από ςξ ΑΙΔΚ και βξηθξύρε 
βεβαίχπ ςξσπ ποώςξσπ ηθικξύπ ασςξσογξύπ, ςξσπ Βοεςαμξύπ, καθώπ και ςημ ςόςε Ρξβιεςική Έμχρη, 
δόθηκε ρςξ βιβλίξ μξσ « Ζ Διζχμική Δκςέλερη ςηπ Ισποιακήπ Δημξκοαςίαπ 1955-2011».  
 
Σελίδα 130 – Παοαπξίηρη γεγξμόςχμ  
 
Ρςη ρελίδα ασςή γίμεςαι αματξοά ρε μια δήλχρη ςξσ Γ. Λαύοξσ για «ξσδέςεοη και απαθή ρςάρη ςηπ 
Λεγάληπ Βοεςαμίαπ και η τιλξςξσοκική ρςάρη ςξσ Ιίριμγκεο...».  
 
Ξ Γ. Λαύοξπ, αμ ποάγμαςι ποξέβη ρε ςέςξια δήλχρη, φεύδεςαι γιαςί η ρςάρη ςηπ Λ. Βοεςαμίαπ δεμ 
σπήονε καθόλξσ «ξσδέςεοη και απαθήπ» αλλά πιερςικά και τξοςικά τιλξ-ςξσοκική πιέζξμςαπ ςξσπ Γ. 
Λαύοξ και Γλ. Ιληοίδη μα σπξγοάφξσμ ποξρυέδιξ λύρηπ για γεχγοατική ξμξρπξμδία. Ξ ίδιξπ ξ κ. 
Γκξύςιρξμ, ξ αμώςαςξπ εκείμξπ ανιχμαςξύυξπ ςξσ Τόοειμ ΄Ξτιπ ςξ ξμξλξγεί ρςα υειοόγοατα 
ποακςικά πξσ κοάςηρε για ςιπ εογαρίεπ ςηπ Γεμεύηπ μέυοι ςημ δεύςεοη ειρβξλή. (Βλέπε «Ζ Διζχμική 
Δκςέλερη ςηπ Ισποιακήπ Δημξκοαςίαπ 1955- 2011»).  
Ξ Ιίρριγκεο δεμ ήςαμ ποχςεογάςηπ ξύςε παοόμ ρςη Γεμεύη και ασςό ταμεοώμεςαι ςόρξ από έγκσοα 
βοεςαμικά ποακςικά όρξ και ςα αμςίρςξιυα ςξσπ αμεοικαμικά (πξσ καςόοθχρε η γοάτξσρα μα 
εναρταλίρει) και δημξριεύθηκαμ ρςημ Ρημεοιμή ρςιπ 3 Ασγξύρςξσ 2009 όςαμ ταμεοώμεςαι πξίξι ήραμ 
ξι επικεταλήπ ςχμ πάμςχμ ρςη Γεμεύη και όυι ξ Ιίρριγκεο. Ρςημ ρσμεδοία εκείμη πξσ έλαβε υώοα ρςξ 
Ρςέις Μςεπάοςμεμς όπξσ μεςέβηραμ ανιχμαςξύυξι ςξσ Τόοειμ ΄Ξτιπ για κας΄ιδίαμ ρσμάμςηρη με ςξμ 
Δο. Υέμοι Ιίρριγκεο κας΄εμςξλή ςξσ ζέιμπ Ιάλλαυαμ (σπ. Δνχςεοικώμ ςηπ Βοεςαμίαπ) ταμεοώμεςαι 
όςι όλα ςα διεσθεςξύραμ ξι Βοεςαμξί και ρκόπιμα άτηραμ μα διαοοέει όςι σπεύθσμξπ ήςαμ ξ 
Ιίρριγκεο...  
 
Σελίδα 130 – Βλέπξσμ έμα αμεοικαμικό και αγμξξύμ ξλόκληοξ βοεςαμικό ρςόλξ! 
 
Ρςη ρελίδα ασςή γίμεςαι αματξοά ςξσ Ολξίαουξσ Δ. Υαμδοιμξύ (23.12.1974) όςι – «ημ 210430 
ξγδξήκξμςα πεοίπξσ μίλια μξςιξ δσςικώπ ςηπ Οάτξσ εμεςξπίρθη και αμετέοθη Αμεοικαμική δύμαμηπ 



κοξύρεχπ απξςελξύμεμη εν εμόπ (1) Αεοξπλαμξτόοξσ, δύξ (2) αμςιςξοπιλλικώμ και εμόπ (1) 
βξηθηςικξύ». Αλλά ςίπξςα πεοιρρόςεοξ, καμία αματξοά ρε βοεςαμικέπ «δσμάμειπ κοξύρεχπ»! 
 
Ρςιπ 28 Δεκεμβοίξσ 2006 δημξρίεσρα ρςημ Ρημεοιμή, μέα ρειοά βοεςαμικώμ εγγοάτχμ. ίςλξπ 
«Έθεραμ σπό αρτσκςικό κλξιό παοακξλξύθηρηπ ςημ Ιύποξ – Ξι Βοεςαμξί είυαμ καςαρςοώρει έμα 
τξβεοό δίκςσξ επικξιμχμίαπ 
Ζ Ιύποξπ βοιρκόςαμ κσοιξλεκςικά ρε βοεςαμικό κλξιό με διάτξοα πλξία ςξσ βοεςαμικξύ Βαριλικξύ 
Μασςικξύ μα ςη ζώμξσμ από ςη μία άκοη μέυοι ςημ άλλη – Ρςόυξπ – Μα παοακξλξσθξύμ και μα 
μεςαδίδξσμ ρςξ Whitehall λεπςό με λεπςό ςι ρσμέβαιμε ρςη Ιύποξ». ξ δημξρίεσμα πλαιριχμόςαμ και 
με ρυεςικό υάοςη από ςα βοεςαμικά έγγοατα με ςιπ ςξπξθερίεπ ςχμ διατόοχμ βοεςαμικώμ ρκατώμ. 
Ασςά ήραμ: HMS HERMES, DEVONSHIRE, ANTROMEDA, RHYL, BRIGHTON, ONSLAUGHT, OLAWEN, OLNA, 
REGENT, GOLD ROVER (δύξ εκ ςχμ ξπξίχμ σπξβούυια). α δε ARK ROYA, GURKHA, TIDEFLOW, 
LYNESS, βοιρκόμςξσραμ ρε αμαμξμή δσςικά ςξσ Γιβοαλςάο. 
ξ τξβεοό εκείμξ δίκςσξ διαρύμδερηπ/επικξιμχμίαπ με ςημ ξμξμαρία «Cyprus Emergency 
Communications Organisation” ςξσ Βοεςαμικξύ Βαριλικξύ Μασςικξύ βοιρκόςαμ πξλύ κξμςά ρςημ 
Ιύποξ. Ξι ξδηγίεπ πξσ πήοε ςξ Βοεςαμικό Αουηγείξ Λέρηπ Αμαςξλήπ ρςξ Ακοχςήοι είυαμ ςξμ 
υαοακςηοιρςικό ςίςλξ «Διξίκηρη και έλεγυξπ ςηπ Ιύποξσ». Ζ ποαγμαςική απξρςξλή ςχμ πλξίχμ 
ασςώμ ήςαμ μα ποξρςαςεσθεί η ςξσοκική επίθερη καςά ςηπ Ιύποξσ και μα εμπξδιρςεί ποξκειμέμξσ 
ξπξιαδήπξςε ποξρπάθεια ςηπ Δλλάδαπ μα βξηθήρει ςημ ρταγιαρμέμη Ιύποξ, όπχπ είυαμ σπξρυεθεί 
ςξσ Δςρεβίς. Ξι ποξεςξιμαρίεπ εκείμεπ νεκίμηραμ αοκεςά μχοίπ και από ςιπ 17 Θξσλίξσ ςα διάτξοα 
πλξία βοιρκόμςξσραμ ρε κξμςιμή απόρςαρη από ςημ Ιύποξ... 
Για όλα ασςά όμχπ ξύςε λένη ξι ρσγγοατείπ ςξσ Οξοίρμαςξπ...  
 
Σελίδα 131 – Αγμξξύμ πληθώοα βοεςαμικώμ εγγοάτχμ  
 
Ρςη ρελίδα ασςή γοάτςηκε όςι «... Ρε ςηλεγοάτημα με ημεοξμημία 21.7.74 ςξ ξπξίξ είυε απξρςαλεί 
ρςξ σπξσογείξ Δνχςεοικώμ ςηπ Ασρςοαλίαπ, αματέοεςαι όςι επίρημξπ Βοεςαμόπ ανιχμαςξύυξπ δήλχρε 
όςι η Βοεςαμία δεμ θα αομηθεί εάμ ςα ςξσοκικά ρςοαςεύμαςα καςαλάβξσμ πεοίπξσ ςξ 1/3 ςξσ μηριξύ 
ποιμ από ςη μ ρσμτχμία καςάπασρηπ ςξσ πσοόπ».  
Λα αμ η Δπιςοξπή και ξι ρσγγοατείπ μελεςξύραμ ςα βοεςαμικά απξδερμεσμέμα έγγοατα και ςα 
ποακςικά ςηπ ρσμάμςηρηπ Δςρεβις/Γξσίλρξμ 17.7.1974 θα γμώοιζαμ πξλύ πεοιρρόςεοα απεσθείαπ από 
ςξ ρςόμα ςξσ...λύκξσ!  
Γιαςί αγμξήθηκαμ ςα ποακςικά ςχμ ρσμαμςήρεχμ Λακαοίξσ/Βοεςαμξύ ποχθσπξσογξύ και 
Δςρεβίς/Βοεςαμξύ ποχθσπξσογξύ;  
Ασςό είμαι έμα κασςό εοώςημα για ςξσπ ρσγγοατείπ μιαπ ςέςξιαπ εογαρίαπ γιαςί ξι δύξ εκείμεπ 
ρσμαμςήρειπ πεοιέυξσμ ρημαμςικόςαςα ρςξιυεία για ςξ λόγξ πξσ, όπχπ μξμίζαμε, είυε ρςόυξ η 
διεογαρία ασςή ςξσ Οξοίρμαςξπ.  
 
Σελίδα 133 - Ποξπ ςι η απξοία;  
 
Ρςη ρελίδα 133 σπξβάλλεςαι η εοώςηρη γιαςί απερύοθη η μεοαουία από ςημ Ιύποξ απξδσμαμώμξμςαπ 
ςημ άμσμα έμαμςι ςηπ ςξσοκικήπ επιβξσλήπ κςλ. Πίυμξμςαπ εσθύμεπ για όλα ρςημ Δλλάδα είςε ασςή είυε 
υξσμςική είςε δημξκοαςική κσβέομηρη. ΄Ξπχπ γοάφαμε πιξ πάμχ σπξρςηοικςήπ ςηπ απξυώοηρηπ ςηπ 
ελλημικήπ μεοαουίαπ ήςαμ και ξ ίδιξπ ξ Λακάοιξπ. Ιαι βέβαια ςξ Κξμδίμξ. Δπίρηπ, ποχςαουικό οόλξ 
είυε ρςξ θέμα ςξ ΑΙΔΚ, η και η ςόςε Ρξβιεςική Έμχρη πξσ πξλεμξύραμ κάθε ςι ςξ ελλημικό ρςξ μηρί με 
μαμία ρε βαθμό πξσ από ςξ 1964/65 η Λόρυα βγήκε αμξικςά σπέο ςηπ ςξσοκικήπ λύρηπ ξμξρπξμδίαπ 
κάςι πξσ ενόογιρε ακόμα και ςημ ηγερία ςξσ ΑΙΔΚ... Λια μαςιά μόμξ ρςξμ κσποιακό ύπξ ςηπ επξυήπ 
θα έτθαμε...  
 
Παοαλείφειπ – Γιαςί;  
 
έλξπ, ρςξ Οόοιρμα δεμ πεοιελήτθηραμ και δύξ αματξοέπ πξσ έκαμαμ μέλη ςηπ ιδίαπ Δπιςοξπήπ. Ζ 
ποώςη ήςαμ ςξσ ποξέδοξσ ςηπ Δπιςοξπήπ κ. Λαοίμξσ Ριζόπξσλξσ πξσ δημξριεύθηκε ρςημ Ρημεοιμή 
ρςιπ 15 Θξσλίξσ 2009 και ςημ αμςιγοάτχ ασςξύρια πιξ κάςχ, ςξ κύοιξ ρημείξ είμαι ρε υοώμα κόκκιμξ, 
και αματέοεςαι ρςξ ςανίδι ςξσ Αουιεπιρκόπξσ ποξπ Αθήμαπ πξσ δεμ ποαγμαςξπξιήθηκε. Ζ δεύςεοη 
είμαι ςξσ κ. Εαυαοία Ιξσλία πξσ έγιμε ποόρταςα ρςη Βξσλή και δημξριεύθηκε, και ξμόμαρε ςξμ 
ρξριαλιρςή Υο. Καμποάκη εκδόςη ςξσ Βήμαςξπ ςχμ Αθημώμ χπ « ςξμ ιθύμξμςα μξσ ςξσ 
ποανικξπήμαςξπ ρςιπ 15 Θξσλίξσ ςξσ 1974».  
 
Ρημείχρη: α βοεςαμικά απξδερμεσμέμα έγγοατα όμχπ, αματέοξμςαι ρςημ ποόρκληρη ςηπ υξσμςικήπ 
κσβέομηρηπ ποξπ ςξμ Αουιεπίρκξπξ Λακάοιξ μα μεςαβεί για ρσμξμιλίεπ ρςημ Αθήμα και ςημ ξπξία 



απέοοιφε. Ζ ρσμξμιλία μεςανύ ποέρβη Καγάκξσ και ςξσ ςόςε Βοεςαμό ΄Σπ. Αομξρςή Ρεο ΄Ξλβεο ρςημ 
Κεσκχρία για ςξ θέμα ασςό πεοιλαμβάμεςαι ρςξ βιβλίξ μξσ «Διζχμική Δκςέλερη ςηπ Ισποιακήπ 
Δημξκοαςίαπ 1955-2011».  
 
Ο Μακάοιξπ γμώοιζε για ςξ ποανικόπημα 

15/07/2009 | ΞΣ ΑΔΩΜΖ ΟΑΚΚΖΙΑΠΘΔΖ 
ΟΠΞΑΝΖ 

Λιλά ρςη «Ρημεοιμή» ξ βξσλεσςήπ Λαοίμξπ Ριζόπξσλξπ, ξ ξπξίξπ απξκαλύπςει όςι κάπξια ρςξιυεία 
οίυμξσμ καιμξύοιξ τχπ ρε δσρενιυμίαρςεπ όφειπ ςηπ κσποιακήπ ςοαγχδίαπ, εμώ άλλα διατξοξπξιξύμ 
παγιχμέμεπ αμςιλήφειπ για γεγξμόςα και καςαρςάρειπ. 
Ρσγκλξμιρςικά ρςξιυεία, άκοχπ απόοοηςα, όςαμ εκδηλώμξμςαμ ςα γεγξμόςα, έυξσμ ρσγκεμςοχθεί ρςξ 
τάκελξ ςηπ Ιύποξσ από ςιπ εογαρίεπ ςηπ ξμώμσμηπ Δπιςοξπήπ ςηπ Ισποιακήπ Βξσλήπ. 
Ξ Οοόεδοξπ ςηπ Δπιςοξπήπ, αμςιποόεδοξπ ςηπ ΔΔΔΙ Λαοίμξπ Ριζόπξσλξπ είυε δσρκξλία μα αματεοθεί 
ρςξ απόοοηςξ ςχμ καςαθέρεχμ. Αμέλαβε δέρμεσρη, η εογαρία μα ξλξκληοχθεί μέυοι ςξ Δεκέμβοιξ 
ςξσ 2010 και ασςό θα ςηοηθεί επακοιβώπ, μαπ επιρήμαμε. 
Λέυοι ρςιγμήπ έυξσμ καςαθέρει 45 ποχςαγχμιρςέπ ςηπ ςοαγικήπ πεοιόδξσ ςξσ 1974. Ιάπξιξι από ςξ 
έμα «ρςοαςόπεδξ» και κάπξιξι από ςξ άλλξ, καςέθεραμ λεπςξμεοειακά ςη δική ςξσπ εκδξυή για 
γεγξμόςα πξσ έζηραμ και για καςαρςάρειπ πξσ πεοιέπεραμ ρςημ αμςίληφή ςξσπ. Ξ υοόμξπ πεομξύρε 
και κάπξιξι από ασςξύπ έτσγαμ από ςη ζχή. Ξ ςέχπ Οοόεδοξπ ςηπ Δημξκοαςίαπ άρρξπ 
Οαπαδόπξσλξπ καςέθερε δύξ τξοέπ ρςημ επιςοξπή. Ιοίθηκε όςι είυε πξλλά μα πει και μα ποξρθέρει 
για ςημ ςοαγική πεοίξδξ. Ήςαμ δίπλα ρςξμ Λακάοιξ, έβλεπε και άκξσγε πξλλά. Γμώοιζε ποόρχπα και 
ποάγμαςα, και κάπξια από ασςά ςξύ ενξμξλξγήθηκε εκ βάθξσπ καοδίαπ ξ ίδιξπ ξ Αουιεπίρκξπξπ 
Λακάοιξπ.  
 
Πξλύςιμεπ μαοςσοίεπ 

Λαζί με ςξμ άρρξ Οαπαδόπξσλξ, η Δπιςοξπή ςηπ Βξσλήπ για ςξ τάκελξ ςηπ Ιύποξσ καςέγοαφε ςιπ 
μαοςσοίεπ ςξσ Γλαύκξσ Ιληοίδη, ςξσ Βάρξσ Κσρραοίδη, ςξσ Οάςοξκλξσ Ρςαύοξσ, ςξσ Ρςαύοξσ 
Ρςαύοξσ Ρύοξσ και πξλλώμ άλλχμ. Ιάπξιξι από ασςξύπ καςέθεραμ δύξ τξοέπ, ρσμπληοχμαςικά, για 
μα μη μείμει ςίπξςε πίρχ από ςξ πξλύςιμξ σλικό και από ςιπ ποξρχπικέπ ςξσπ μαοςσοίεπ. Ζ Δπιςοξπή 
ρσγκέμςοχρε, μαζί με ςιπ ατηγήρειπ πξσ έυξσμ καςαγοατεί ρε όλεπ ςιπ μξοτέπ -έμςσπη και 
ηλεκςοξμική- και πξλύςιμα έγγοατα, πξσ ςεκμηοιώμξσμ καςαρςάρειπ και εκδξυέπ. Σπάουξσμ 
έγγοατα όπχπ επιρςξλέπ, ρημειώμαςα, εμςξλέπ με ιδιόυειοη γοατή, πξσ τχςίζξσμ ςξμ ςοόπξ ρκέφηπ 
και ςξμ ςοόπξ εμέογειαπ ςχμ ποχςαγχμιρςώμ. 
Ασςό πξσ ρσγκλξμίζει ρήμεοα, αμήμεοα ςηπ ςοαγικήπ επεςείξσ ςξσ ποανικξπήμαςξπ, είμαι η βαθιά 
πεπξίθηρη ςξσ Λαοίμξσ Ριζόπξσλξσ, απόοοξια ςχμ καςαθέρεχμ ςχμ 45 ποχςαγχμιρςώμ, όςι ξ 
Λακάοιξπ γμώοιζε. Δίυε ςη βεβαιόςηςα όςι η Υξύμςα ςχμ Αθημώμ εςξίμαζε ποανικόπημα και θα ςξ 
ενεδήλχμε με ςη βξήθεια ςηπ Δθμικήπ Τοξσοάπ και ςηπ ΔΚΔΣΙ. Ζ κσοίαουη άπξφη ρςημ Ιύποξ, όλα 
ασςά ςα υοόμια, ήςαμ όςι ξ Λακάοιξπ δεμ... πίρςχμε ςη Υξύμςα με ςόρη ελατοόςηςα, ώρςε μα 
ποξκαλέρει ςξσπ ξύοκξσπ με ποανικόπημα και μεςά μα μημ μπξοεί μα βξηθήρει ςημ Ιύποξ, πξσ θα 
δευόςαμ ρίγξσοα ςξ κύμα ςηπ ςξσοκικήπ επίθερηπ. 
Ξ Λακάοιξπ, λξιπόμ, γμώοιζε με βεβαιόςηςα όςι η Υξύμςα είυε απξταρίρει για ςξ ποανικόπημα, αλλά 
αμέμεμε ςξμ καςάλληλξ υοόμξ για ςημ εκδήλχρή ςξσ. 
 
Χξύμςα και Αμεοικαμξί 

Απόοοηςξ έγγοατξ, πξσ καςαςέθηκε ρςημ Δπιςοξπή, απξδεικμύει όςι και η αμεοικαμική κσβέομηρη 
ήςαμ εμήμεοη για ςξ ποανικόπημα. Ζ Υξύμςα ζήςηρε άδεια για μα εκςξπίρει ςξμ αμσπάκξσξ Λακάοιξ 
και ξι Αμεοικαμξί ρίγηραμ, δίμξμςαπ, έςρι, ςξ ποάριμξ τχπ. 
Ρσγκλξμιρςικά ρςξιυεία, βαμμέμα με αίμα. Ξ λαόπ μαπ έοιζε για ςξ ετικςό και ςξ εσκςαίξ και ξι 
ιρυσοξί ςηπ Γηπ ύταιμαμ ςξ ράβαμξ ςηπ Ιύποξσ. Ρε λίγεπ μέοεπ, ςξ 1% ςξσ κσποιακξύ πληθσρμξύ θα 
γιμόςαμ βξοά ςχμ ξομέχμ ρςιπ παοστέπ ςξσ Οεμςαδακςύλξσ και ρςημ πεδιάδα ςηπ Λεραξοίαπ. Ζ 
καςαρςοξτή πξσ σπέρςη ξ ςόπξπ μαπ είμαι αμείπχςη, δεμ ςη υχοεί αμθοώπξσ μξσπ. Αμάλξγη, ρε 
μικοξγοατία, ςηπ μικοαριαςικήπ καςαρςοξτήπ, ρε γειςξμικό υώοξ και με ςξσπ ίδιξσπ ποχςαγχμιρςέπ. 
Ξι ξύοκξι μα εκμεςαλλεύξμςαι ςξμ νέμξ παοάγξμςα... Ξι Έλλημεπ μα διυξγμχμξύμ και μα εοίζξσμ 
μεςανύ ςξσπ, ρςοώμξμςαπ, έςρι, υαλί ρςξμ Αςςίλα μα ποξελάρει αμεμόυληςξπ και μα κξσορέφει ςη γη 
μαπ.  
 
Συέδιξ δξλξτξμίαπ ςξσ Μακαοίξσ... 

Ξ Οάςοξκλξπ Ρςαύοξσ ποξειδξπξίηρε ςόςε ςξμ Λακάοιξ μα μημ πάει ρςημ Αθήμα, γιαςί σπήουε ρυέδιξ 
δξλξτξμίαπ ςξσ. Ζ καςάθερη καςαγοάτεςαι χπ άκοχπ απόοοηςη. Ίρχπ, όμχπ, αμ ξ Λακάοιξπ πήγαιμε 



ρςημ Αθήμα, ςόςε, πξσ ςα υξσμςικά μήμαςα ύταιμαμ ςξ ποανικόπημα, ςα ποάγμαςα μα ήςαμ 
διατξοεςικά. Ίρχπ έπειθε μεοίδα ςηπ Υξύμςαπ, και ςξ κακό απεςοέπεςξ. Θρςξοική διυξγμχμία, πξσ 
μόμξμ ξ τάκελξπ Ιύποξσ μπξοεί μα τχςίρει. Ηα ρσγκοξςηθεί ξλξκληοχμέμξ πόοιρμα, λέει ξ Λαοίμξπ 
Ριζόπξσλξπ, με απόφειπ και ρσμπεοάρμαςα. Ξι καςαθέρειπ θα καςαγοατξύμ ασςξύριεπ, αλλά θα 
ςύυξσμ και ρσγκοιςικήπ ανιξπξίηρηπ. λξ ασςό ςξ σλικό θα είμαι πεοιξσρία ςηπ Βξσλήπ ςχμ Ισποίχμ 
και θα απξταριρςεί αογόςεοα πξιξ μέοξπ ςξσ αουειακξύ σλικξύ θα είμαι αμξικςό ρςξσπ εοεσμηςέπ και 
πξιξ όυι. ξ ρίγξσοξ είμαι όςι, απξμακοσμόμεμξι από ςα γεγξμόςα και με ςη ριμδόμη ςηπ κακήπ λύρηπ 
μα είμαι έςξιμη μα ρκεπάρει ςημ Ιύποξ, όλα ασςά θα απξςελξύμ ιρςξοικά γεγξμόςα πξσ θα έυξσμ 
εναμςλήρει ςη δσμαμική ςξσπ. 
http://www.sigmalive.com/simerini/news/local/172805  
 
Ε.ΙΞΣΚΘΑΡ: «Οίρχ από ςξ ποανικόπημα καςά ςξσ Λακαοίξσ ξ Υο. Καμποάκηπ» καςαγγέλλει βξσλεσςήπ 
ςξσ ΔΖΙΞ 

ξσ Δημήςοη Λπεκιάοη 

Ρε ρσγκλξμιρςικέπ απξκαλύφειπ για ςξ παοαρκήμιξ ςηπ αμαςοξπήπ ςξσ Οοξέδοξσ ςηπ Ισποιακήπ 
Δημξκοαςίαπ Αουιεπιρκόπξσ Λακαοίξσ ποξυώοηρε ξ βξσλεσςήπ ςξσ ΔΖΙΞ ρςημ Ιύποξ, Εαυαοίαπ 
Ιξσλίαπ, ξ ξπξίξπ καςξμόμαρε ςξμ απξθαμόμςα ποώημ ιδιξκςήςη και επικεταλήπ ςξσ 
Δημξριξγοατικξύ Ξογαμιρμξύ Καμποάκη και εκδόςη ςχμ αθημαψκώμ ετημεοίδχμ «ξ Βήμα» και «α 
Μέα» Υοήρςξ Καμποάκη [τχςξ] χπ ςξμ ιθύμξμςα μξσ ςξσ ποανικξπήμαςξπ ρςιπ 15 Θξσλίξσ ςξσ 1974. 
Ξ Εαυαοίαπ Ιξσλίαπ, καςά ςη διάοκεια ςηπ ξλξμέλειαπ ςηπ Βξσλήπ ρςημ Ιύποξ, η ξπξία 
ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ ρσζήςηρηπ για ςξ Τάκελξ ςηπ Ιύποξσ, ποξυώοηρε ρςημ 
αμάγμχρη εγγοάτξσ, ςξ ξπξίξ καςέθερε ξ γοαμμαςέαπ ςξσ ςόςε ποξέδοξσ ςηπ Ισποιακήπ 
Δημξκοαςίαπ Αουιεπίρκξπξσ Λακάοιξσ, Υάοηπ Βχβίδηπ. 
 
Ρύμτχμα με ςξ πεοιευόμεμξ ςξσ εγγοάτξσ, μόλιπ ςοειπ ημέοεπ ποιμ από ςξ ποανικόπημα καςά ςξσ 
Αουιεπιρκόπξσ Λακαοίξσ, ποαγμαςξπξιήθηκε ρςημ Δλλάδα ρσμάμςηρη και ρύρκεφη ρςημ ξπξία 
ρσμμεςείυαμ ξι «εγκέταλξι», ςξσ ρυεδίξσ αμαςοξπήπ ςξσ Λακαοίξσ. 
πχπ αματέοει ρυεςικά ςξ έγγοατξ, ςξ ξπξίξ αμέγμχρε ξ βξσλεσςήπ Εαυαοίαπ Ιξσλίαπ, η ρσμάμςηρη 
ποαγμαςξπξιήθηκε ρςημ ενξυική καςξικία ςξσ Υοήρςξσ Καμποάκη, η ξπξία βοίρκεςαι ρςξμ Οόοξ, εμώ 
ρύμτχμα με ςξ πεοιευόμεμό ςξσ ίδιξσ εγγοάτξσ, ξ ίδιξπ ήςαμ επικεταλήπ ςχμ ρσζηςήρεχμ, ξι ξπξίεπ 
ποαγμαςξπξιήθηκαμ εκεί. Ρςη ρύρκεφη ςξσ Οόοξσ, ρύμτχμα με ςξ έγγοατξ ςξ ξπξίξ καςαςέθηκε 
ρςημ ad hoc επιςοξπή για ςξμ Τάκελξ ςηπ Ιύποξσ, εκςόπ από ςξμ Υοήρςξ Καμποάκη, ςξμ ξπξίξ ξ 
Εαυαοίαπ Ιξσλίαπ υαοακςήοιρε χπ “πξλιςικό μξσ”, ρσμμεςείυαμ ξ δικςάςξοαπ Δημήςοηπ Θχαμμίδηπ, ξ 
ετξπλιρςήπ Οξςαμιαμόπ και ξ Μίκξπ Ραμφώμ, ξ ξπξίξπ αμέλαβε ποόεδοξπ ςηπ ποανικξπημαςικήπ 
κσβέομηρηπ αμέρχπ μεςά ςημ αμαςοξπή ςξσ Λακαοίξσ και καςαδικάρςηκε ρε κάθειονη 20 εςώμ, ςξ 
1976, για ςη ρσμμεςξυή ςξσ ρςξ ποανικόπημα. 
ξ ποανικόπημα ςηπ 15 Θξσλίξσ 1974, απξςέλερε ςημ ατξομή για ςημ ειρβξλή ςξσ Αςςίλα, δηλαδή ςχμ 
ςξσοκικώμ ρςοαςιχςικώμ δσμάμεχμ καςξυήπ, ρςημ Ιύποξ. 
Από ςημ ιρςξρελίδα www.tanea-london.net 19.3.2011.  
 
Αμακεταλαιώμξμςαπ εκτοάζχ ςη λύπη μξσ γιαςί μεςά από 36 υοόμια δεμ θέληρε η Δπιςοξπή ασςή ςηπ 
Βξσλήπ ςχμ Αμςιποξρώπχμ ρςημ Ιύποξ, και ξι ρσγγοατείπ ςξσ Οξοίρμαςξπ, μα αοθξύμ ρςξ ύφξπ ςηπ 
αμάγκηπ για αμςιμεςώπιρη και απελεσθέοχρη ςηπ αλήθειαπ για όρα ρσμέβηραμ ρςξμ αιμαςξβαμμέμξ 
ασςό ςόπξ...  
 
Φαμξύλα Αογσοξύ 
Δοεσμήςοια/ρσγγοατέαπ 
Κξμδίμξ 
30.3.2011  

 


