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ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΙΑ  
1. Ρε γεμικέπ γοαμμέπ ςξ πόοιρμα ςχμ ςοιώμ μελώμ ςηπ Ιξιμξβξσλεσςικήπ Δπιςοξπήπ 
Τακέλξσ ςηπ Ιύποξσ είμαι μεοξληπςικό και πλείρςα όρα ρσμπεοάρμαςά ςξσ βαρίζξμςαι 
ρε ερταλμέμεπ σπξθέρειπ και σπξθεςικξύπ ρσρυεςιρμξύπ γεγξμόςχμ πξσ έγιμαμ ρε 
άλλεπ επξυέπ καθώπ και ρυέρεχμ αςόμχμ ςχμ ξπξίχμ ρυέρεχμ ςξ μέγεθξπ και πξιόμ 
είμαι αμενακοίβχςξ. 
2. ξ πόοιρμα υαοακςηοίζεςαι από μια έμμξμη ποξρπάθεια ςξσ ρσγγοατέα/ 
ρσγγοατέχμ ςξσ μα απξδείνξσμ όςι όλεπ ξι πξλιςικέπ απξτάρειπ και εμέογειεπ πξσ 
ρυεςίζξμςαμ με ςημ Ιύποξ είυαμ ερςία και ατεςηοία ςξσπ ςημ Δλλάδα και απξρκξπξύραμ 
ρςημ επιβξλή ρςημ Ιύποξ Μαςξψκήπ λύρηπ διυξςόμηρηπ, ρε ρσμεογαρία μάλιρςα με ςημ 
ξσοκία (θεχοία ςηπ διαοκξύπ ρσμξμχρίαπ). Ξι ρσγγοατείπ ςξσ πξοίρμαςξπ 
διαςείμξμςαι όςι ςα πάμςα νεκιμξύραμ από ςξ ΜΑΞ και ςημ Δλλάδα πξσ επιυειοξύραμ μα 
διυξςξμήρξσμ ςημ Ιύποξ μεςανύ ςηπ Δλλάδαπ και ςηπ ξσοκίαπ, όςι όλεπ ξι Δλλημικέπ 
Ισβεομήρειπ (πξλιςικέπ και ρςοαςιχςική) καθώπ και ξ ρςοαςηγόπ Γοίβαπ ήςαμ όογαμα 
ςξσ ΜΑΞ πξσ εογάζξμςαμ για μα πεςύυξσμ ασςή ςη ρςοαςηγική και όςι ξ μόμξπ πξσ 
αμςιρςεκόςαμ ρε όλα ασςά ήςαμ ξ αου. Λακάοιξπ. 
3. Δμώ όμχπ γίμεςαι εκςεμήπ αματξοά ρςξ οόλξ ςχμ ΖΟΑ παοαλείπεςαι επιμελώπ 
αμάλσρη ςξσ οόλξσ ςηπ Ρξβιεςικήπ Έμχρηπ ρςξ Ισποιακό ζήςημα. 
4. ξ πόοιρμα ειδικόςεοα απέςσυε μα ρσλλάβει ςξ πμεύμα, ςημ ιρςξοία, ςξ δσμαμικό, 
ςημ εμέογεια και ςημ ιρυύ ςξσ πέοαμ ςχμ εκαςόμ υοόμχμ αγώμα για ςημ Έμχρη και 
αδσμαςεί μα καςαλάβει ςημ επίδοαρη και ςιπ επιπςώρειπ ςξσ ρςη ζχή ςξσ ςόπξσ, 
ιδιαίςεοα καςά ςημ πεοίξδξ ςηπ Αγγλξκοαςίαπ και ςα υοόμια ςξσ κσποιακξύ κοάςξσπ. 
Απόδεινη ασςξύ είμαι όςι ςημ σρςάςη ρςιγμή ξι ρσγγοατείπ ςξσ πξοίρμαςξπ 
αμαγκάρςηκαμ μα πεοιλάβξσμ μια απλή αματξοά ρςξμ έμξπλξ αγώμα ςηπ ΔΞΙΑ, ξ 
ξπξίξπ σπήονε ςξ ζεμίθ ςηπ εμχςικήπ κίμηρηπ και πξσ ρσμςάοανε ςξ λαό ςηπ Ιύποξσ και 
ςξ έθμξπ ξλόκληοξ, και είυε καθξοιρςική επίδοαρή ρςη μεςέπειςα ζχή ςξσ ςόπξσ. 
5. ξ πόοιρμα απέςσυε μα εμςξπίρει ςξ όςι ξι πλείρςεπ ρσγκοξύρειπ ρςημ Ιύποξ είυαμ 
ατεςηοία ςημ εγκαςάλειφη ςξσ εμχςικξύ αγώμα για υάοη ςηπ αμεναοςηρίαπ. Δμώ η 
Δπιςοξπή αρυξλείςαι με ρχοεία γεγξμόςχμ πξσ έλαβαμ υώοα από ςξ 1960 – 1974, 
παοαλείπει ρσρςημαςικά ςημ όπξιαμ αματξοά ρε ποάνειπ ή εμέογειεπ πξσ 
πσοξδξςξύραμ και εμίρυσαμ ςημ διυόμξια ρςξ ερχςεοικό μέςχπξ όπχπ ξι δξλξτξμίεπ 
αμςιτοξμξύμςχμ, ξι απαγχγέπ δημξριξγοάτχμ, ξι επιθέρειπ εμαμςίξμ ετημεοίδχμ ή 
γεμικόςεοα για κάπξιεπ ξμάδεπ εμόπλχμ πξσ δοξύραμ εμ ξμόμαςι ςξσ Οοξέδοξσ 
Λακαοίξσ. 
6. Ζ απξσρία ανιξλόγηρηπ ςχμ παοεπόμεμχμ από ςημ άομηρη ςξσ αουιεπιρκόπξσ 
Λακαοίξσ μα σλξπξιήρει ςημ «Ρσμτχμία Ισοίχμ» και η κας’ αμςίθερη με ασςή 
ποξρυώοηρη ρςξ Ιίμημα ςχμ Αδερμεύςχμ, ρε μια επξυή κξούτχρηπ ςξσ φσυοξύ 
πξλέμξσ, δεμ ρσμβάλξσμ ρςημ αμςικειμεμική θεώοηρη ςχμ αιςίχμ πξσ ξδήγηραμ ρςιπ εμ 
ρσμευεία ρσμχμξρίεπ ρε βάοξπ ςηπ Ιύποξσ. 
7. Δμώ απξςελεί αμαμςίλεκςξ γεγξμόπ ςξ όςι η μαςξψκή και αγγλξαμεοικαμική 
ρσμχμξςική ρςάρη έμαμςι ςηπ Ισποιακήπ Δημξκοαςίαπ ξδήγηρε ρςη διυξςόμηρη ςηπ 
Ιύποξσ δεμ γίμεςαι καμία αματξοά ρςα ρςοαςηγικά και ςακςικά λάθη πξσ 
διαποάυθηκαμ από πλεσοάπ Ισποιακήπ ηγερίαπ καθιρςώμςαπ έςρι ςξ Οόοιρμα ιρςξοικά 
ελλιπέπ και ρκόπιμα μεοξληπςικό. 
8. ξ πόοιρμα δεμ ενεςάζει ςα απξςελέρμαςα και ςιπ επιπςώρειπ ςηπ ερχςεοικήπ 
πξλιςικήπ (διυαρμόπ, διυόμξια, παοάμξμεπ ξμάδεπ και παοακοάςξπ) και ςηπ ενχςεοικήπ 
πξλιςικήπ ςξσ αου. Λακαοίξσ (διαοκήπ πόλεμξπ με ςιπ εκάρςξςε ελλημικέπ κσβεομήρειπ, 
αμςιπαοάθερη με ςιπ ΖΟΑ πξσ απξςελξύρε μία ςχμ σπεοδσμάμεχμ και μεςχπική 



ρύγκοξσρη με ςη υξύμςα ςξσ αδίρςακςξσ Θχαμμίδη).  
9. ξ πόοιρμα πεοιέυει πλείρςεπ όρεπ αμακοίβειεπ, παοαλείφειπ και σπξθέρειπ και 
πξλλά από ςα ρσμπεοάρμαςά ςξσ δεμ βαρίζξμςαι ρε απςά ςεκμήοια ή ποχςξγεμείπ πηγέπ 
(παοαδείγμαςα ρςα ειδικόςεοα ρυόλια) αλλά ρε σπξθέρειπ, ρσρυεςιρμξύπ και 
παοεμτεοείπ μαοςσοίεπ. 
10. Ρςξ πόοιρμα γίμεςαι επιλεκςική υοήρη απξρπαρμάςχμ καςαθέρεχμ, εγγοάτχμ ή 
ρσγγοαμμάςχμ για μα ρςηοιυθεί η πιξ πάμχ τιλξρξτία και ρςόυξι ςχμ ρσγγοατέχμ ςξσ 
(ιρςξοική ρσοοατή) εμώ απξρπάρμαςα ςχμ ιδίχμ εγγοάτχμ πξσ ξδηγξύμ ρε άλλα 
ρσμπεοάρμαςα παοαλείπξμςαι. Δμώ για παοάδειγμα ξι ρσγγοατείπ ςξσ πξοίρμαςξπ 
θεχοξύμ ςξ ρύγγοαμμα ςξσ Λπξμάμξσ χπ αμανιόπιρςη πηγή, εμςξύςξιπ υοηριμξπξιξύμ 
απξρπάρμαςα από ασςό για μα ρςηοίνξσμ ςη θεχοία ςξσπ. Οαοαλείπξσμ όμχπ μα κάμξσμ 
υοήρη ςχμ λόγχμ πξσ ξδήγηραμ ςξσπ ρςοαςιχςικξύπ ςηπ υξύμςαπ ρςη διεμέογεια ςξσ 
ποανικξπήμαςξπ, όπχπ ασςξί αματέοξμςαι ρςξ πιξ πάμχ ρύγγοαμμα. 
11. Για ςξμ ίδιξ λόγξ γίμεςαι ποξρπάθεια μα ρσμδεθεί και η μσρςική διατσγή και 
κάθξδξπ ςξσ ρςοαςηγξύ Γοίβα ρςημ Ιύποξ ςξ 1971 με ςξ δικςάςξοα Θχαμμίδη, εμώ 
απξριχπξύμςαι ςόρξ η αμςιυξσμςική δοάρη ςξσ Γοίβα (1968-69) όρξ και ξι δημόριεπ 
ξμιλίεπ ςξσ εμάμςια ρςη Υξύμςα (1970-71). 
12. ξ πόοιρμα επιυειοεί έμμξμα μα ρσρυεςίρει ςξ ρςοαςηγό Γοίβα και ςημ ΔΞΙΑ Β με ςη 
υξύμςα και ςξ ποανικόπημα. 
13. Δμώ ρςξ ρσμπέοαρμα ςξσ πξοίρμαςξπ αματέοξμςαι πεοιληπςικά ξι βαρικξί 
παοάγξμςεπ και ξι λόγξι ςηπ ςοαγχδίαπ ςξσ 1974, εμςξύςξιπ ρςη λεπςξμεοή παοάθερη 
ςχμ γεγξμόςχμ, παοαλείπξμςαι εκείμξι για ςξσπ ξπξίξσπ εσθύμη έτεοε η κσποιακή 
κσβέομηρη. 
14. Δεμ αμςαπξκοίμεςαι ρςημ ποαγμαςικόςηςα η θεχοία ςξσ πξοίρμαςξπ όςι από ςξ 1963 
και μεςέπειςα όλεπ ξι Δλλημικέπ κσβεομήρειπ και ξι Έλλημεπ πξλιςικξί και ρςοαςιχςικξί 
ήθελαμ μα διυξςξμήρξσμ ςημ Ιύποξ. 
15. ξ πόοιρμα παοαγμχοίζει ςημ ασςξθσρία και ςξμ ηοχιρμό πξσ επέδειναμ ξι Έλλημεπ 
ρςοαςιχςικξί και ξι άμδοεπ ςηπ ΔΚΔΣΙ καθώπ και ξι Ιύποιξι ρςοαςιώςεπ και έτεδοξι 
καςά ςημ ξσοκική ειρβξλή. 
16. Ζ παοξσρίαρη ςξσ ρςοαςηγξύ Γοίβα χπ πεοίπξσ ςξσ αουιςέκςξμα ςξσ υξσμςικξύ 
ποανικξπήμαςξπ δεμ αμςαπξκοίμεςαι ρςημ ιρςξοική ποαγμαςικόςηςα δεδξμέμξσ όςι α) ξ 
ρςοαςηγόπ Γοίβαπ απεβίχρε ένι μήμεπ ποιμ από ςξ ποανικόπημα, β) όςι αμακηούυθηκε 
από ςημ Βξσλή ςχμ Αμςιποξρώπχμ «χπ άνιξμ ςέκμξμ ςηπ ιδιαιςέοαπ ασςξύ παςοίδξπ 
Ιύποξσ» (φήτιρμα ημεο. 31/1/74) και γ) όςι ςιμήθηκε από ςξμ Οοόεδοξ Λακάοιξ με 
ςοιήμεοξ επίρημξ πέμθξπ. 
 
ΛΕΠΣΟΜΕΡΗ ΧΟΛΙΑ 
Ρελ. 4. Όοξι εμςξλήπ 
ξ πόοιρμα αματέοει: 7. Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςχμ εογαριώμ ςηπ η Δπιςοξπή θα 
εςξιμάρει πόοιρμα ρςξ ξπξίξ θα αματέοεςαι ςξ ρύμξλξ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ και ςξ 
ξπξίξ θα παοξσριαρςεί ρςημ ξλξμέλεια ςξσ ρώμαςξπ. Ηα κξιμξπξιηθεί επίρηπ όπξσ η 
Βξσλή ήθελε απξταρίρει. ξ πόοιρμα ΔΔΜ θα αματέοεςαι ρε πξλιςικέπ ή πξιμικέπ 
εσθύμεπ. 
Ρςξ πόοιρμα 1) δεμ ταίμεςαι μα αματέοεςαι ςξ ρύμξλξ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ 
Δπιςοξπήπ για παοάδειγμα ςα ξμόμαςα και η ιδιόςηςα ςχμ μαοςύοχμ. 2) Αμςίθεςα με 
ςξσπ όοξσπ εμςξλήπ ςξ μέγιρςξ μέοξπ ςξσ πξοίρμαςξπ επιυειοεί μα απξδώρει πξλιςικέπ 
εσθύμεπ. 
 
ΙΔΤ. ΡΣΜΞΛΖ ΘΡΞΠΘΙΖ ΑΜΑΡΙΞΟΖΡΖ 
Ρελ. 13 - Θρςξοική αμακοίβεια  
Ξ Ρξσλςάμξπ πξσ παοαυώοηρε, ςξ 1878, ςημ Ιύποξ ρςη Λεγάλη Βοεςαμία ήςαμ ξ 
Αβδξύλ Υαμίς και όυι ξ Ρελίμ πξσ αματέοει ςξ πόοιρμα. 
Ρελ. 14 - Θρςξοική αμακοίβεια 
α άοθοα ςηπ Ρσμθήκηπ ςχμ Ρεβοώμ (1920) πξσ αματέοξμςαι ρςημ Ιύποξ είμαι ςα σπ’ 
αοιθμό 115, 116 και 117 και όυι ςα άοθοα 15 και 17 όπχπ λαμθαρμέμα καςαγοάτει ρςξ 



πόοιρμα. 
Ρελ. 14 - Θρςξοική παοάλειφη 
Οαοαλείπεςαι η αματξοά ρςξ Δμχςικό Δημξφήτιρμα ςξσ 1921. Ασςό απξςελεί ςεκμήοιξ 
ςηπ διαυοξμικήπ δύμαμηπ και έμςαρηπ ςξσ εμχςικξύ αγώμα. 
Ρελ. 14 - Θρςξοική παοάλειφη 
Οαοαλείπεςαι η αματξοά ρςξ Δμχςικό Δημξφήτιρμα ςξσ 1930. Ασςό απξςελεί ςεκμήοιξ 
ςηπ διαυοξμικήπ δύμαμηπ και έμςαρηπ ςξσ εμχςικξύ αγώμα. 
Ρελ. 16 (1950) Θρςξοική παοάλειφη Ρςιπ 15 Θαμξσαοίξσ 1950 διξογαμώμεςαι από ςημ 
Δθμαουία και ςξμ αουιεπίρκξπξ Λακάοιξ Β΄ Οαγκύποιξ δημξφήτιρμα για Έμχρη ςηπ 
Ιύποξσ με ςημ Δλλάδα. 
Ρελ. 16 (1955-59) – Θρςξοική παοάλειφη 
Ρε αμςίθερη με ςξ αουικό πόοιρμα ρςξ ξπξίξ ξσδεμία μμεία γιμόςαμ ρςξμ έμξπλξ αγώμα 
ςηπ ΔΞΙΑ για ςημ Έμχρη, ξ ξπξίξπ σπήονε ςξ ρημαμςικόςεοξ γεγξμόπ ςηπ Θρςξοίαπ ςηπ 
Ιύποξσ, καςόπιμ πξλλώμ αμςιδοάρεχμ ρςξ ςελικό πόοιρμα ποξρςέθηκαμ δύξ 
παοάγοατξι. Από ςξ πόοιρμα όμχπ παοαλείπξμςαι ξι ρσμέπειεπ και ξι επιπςώρειπ ςξσ 
αγώμα ξ ξπξίξπ καθξδηγξύρε ςιπ ρκέφειπ και ςιπ εμέογειεπ ςξσ αουηγξύ ςηπ Γ.Γοίβα - 
Διγεμή και εμόπ μεγάλξσ αοιθμξύ ςχμ ποχςεογαςώμ ςξσ επαμαρςαςικξύ ασςξύ 
κιμήμαςξπ καθώπ και ςηπ εμχςικήπ παοάςανηπ για ςα επόμεμα υοόμια. Ξ αγώμαπ ςηπ 
Έμχρηπ, πξσ ήςαμ ςξ εθμικό όοαμα γεμεώμ Δλλήμχμ ςηπ Ιύποξσ και πξσ άουιρε με ςημ 
απελεσθέοχρη ςηπ Δλλάδαπ από ςξμ ξθχμαμικό ζσγό, εμςείμεςαι επί Αγγλξκοαςίαπ. ξ 
επαμαρςαςικό κίμημα ςηπ ΔΞΙΑ απξςελξύρε ςημ έμξπλη έκτοαρη ςξσ αγώμα ςηπ 
Έμχρηπ. ξ όοαμα ςηπ Έμχρηπ καθξδηγξύρε ςιπ εμέογειεπ ςηπ πλειξμόςηςαπ ςχμ 
Ισποίχμ και ςηπ ηγερίαπ ςξσ καςά ςιπ επόμεμεπ δεκαεςίεπ. Ξι παοεκκλίρειπ ςξσ αου. 
Λακαοίξσ, έρςχ και ποξρχοιμέπ, από ςημ πξοεία ςηπ Έμχρηπ (δηλώρειπ ρςη Ιαρλ ςξ 
1958, σπξγοατή Ρσμτχμιώμ Εσοίυηπ – Κξμδίμξσ 1959), ξι αμτιςαλαμςεύρειπ ςξσ μεςανύ 
έμχρηπ – αμεναοςηρίαπ ςξ 1960-71, η θεχοία ςξσ ετικςξύ κςλ. ποξκάλεραμ ςοξμεοέπ 
αμςιδοάρειπ ρςξ ερχςεοικό και ιδιαίςεοα αμάμερα ρε εκείμξσπ πξσ αγχμίρςηκαμ και 
θσριάρςηκαμ σπέο ςξσ ιδαμικξύ ασςξύ. Ξι καςά καιοξύπ ρσγκοξύρειπ με ςξμ αου. 
Λακάοιξ ποξέουξμςαμ από μια μεοίδα αμθοώπχμ πξσ ςξμ θεχοξύραμ χπ εμπόδιξ για 
ςημ ποαγμάςχρη ςξσ ποξαιώμιξσ πόθξσ ςηπ Έμχρηπ.  
Ρελ. 17 (1958) – Θρςξοική παοάλειφη 
Οαοαλείπεςαι αματξοά ρςη μξμξμεοή απόταρη ςξσ αου. Λακαοίξσ μα εγκαςαλείφει ςημ 
πξοεία ςηπ Έμχρηπ για υάοη ςηπ αμεναοςηρίαπ υχοίπ ρσμεμμόηρη με ςημ Δλλημική 
Ισβέομηρη ή με ςξ ρςοαςιχςικό αουηγό ςξσ αγώμα Γ.Γοίβα Διγεμή (δήλχρη ρςημ 
Λπάομπαοα Ιαρλ 18.9.1958). Ξι επιπςώρειπ ςξσ ςεομαςιρμξύ ή αμαρςξλήπ ςξσ αγώμα 
ςηπ Έμχρηπ ήςαμ ρξβαοόςαςεπ και επηοέαραμ καθξοιρςικά ςα γεγξμόςα ςχμ επόμεμχμ 
υοόμχμ.  
Ρελ. 17 (1959) – Θρςξοική παοάλειφη 
Ξσδεμία αματξοά γίμεςαι ρςξ όςι ξ αου. Λακάοιξπ ρσμσπέγοαφε ςιπ Ρσμτχμίεπ Εσοίυηπ 
– Κξμδίμξσ. ξ πόοιρμα απέςσυε μα αμςιλητθεί και μα ανιξλξγήρει ςημ ςεοάρςια 
ρημαρία και ςιπ επιπςώρειπ πξσ είυε ξ αγώμαπ ςηπ ΔΞΙΑ για Έμχρη και ξ απόςξμξπ 
ςεομαςιρμόπ ςξσ αγώμα ασςξύ με ςημ σπξγοατή ςχμ Ρσμτχμιώμ Εσοίυηπ – Κξμδίμξσ, ξι 
ξπξίεπ απέκλειαμ εραεί ςημ Έμχρη, ρςη μεςέπειςα ζχή και ςιπ ενελίνειπ ςξσ ςόπξσ. 
Ρελ. 17 (1959) Θρςξοική παοάλειφη 
Ξσδεμία αματξοά γίμεςαι ρςη ρύλληφη ςξσ ςξσοκικξύ πλξιαοίξσ «Μςεμίπ» ςημ 18η 
Ξκςώβοη ςξσ 1959 πξσ μεςέτεοε ξπλιρμό από ςημ ξσοκία για ςιπ /Ι ενςοεμιρςικέπ 
ξογαμώρειπ. 
Ρελ. 18 (1963) Θρςξοική παοάλειφη 
Δεμ αματέοεςαι όςι με ςημ απόταρη ςξσ αου. Λακαοίξσ για ςοξπξπξίηρη ςξσ 
Ρσμςάγμαςξπ ςξ Δεκέμβοιξ ςξσ 1963 διατώμηρε η Δλλημική Ισβέομηρη και όςι ξ 
ποόεδοξπ ςχμ ΖΟΑ ζξμ Ιέμεςι ρσμβξύλεφε ςξ Λακάοιξ μα μημ ποξυχοήρει ρε ασςή.  
Θρςξοική παοάλειφη ςηπ πεοιβόηςηπ εμπλξκήπ και ςξσ οόλξσ ςξσ Βοεςαμξύ ύπαςξσ 
αομξρςή ρςη Κεσκχρία Ξσίλλιαμ Ιλαοκ ρςξ ζήςημα ςχμ 13 ρημείχμ ςξσ Λακαοίξσ. 
Θρςξοική παοάλειφη Οαοαλείπεςαι ςξ ρημαμςικό καθξοιρςικό γεγξμόπ όςι απξςέλερμα 
ςχμ γεγξμόςχμ ςξσ 1963-64 ήςαμ η ποώςη διυξςόμηρη ςηπ κσποιακήπ ποχςεύραπ ςημ 



ξπξία ξ Αουηγόπ ςξσ κοάςξσπ σπέγοαφε με ςημ παοξσρία ςξσ ρςημ σπξγοατή (ποάριμεπ 
γοαμμέπ), ξ καςαςεμαυιρμόπ ςξσ κσποιακξύ κοάςξσπ με ςη δημιξσογία ελεγυόμεμχμ 
ςξσοκικώμ θσλάκχμ και η δημιξσογία ςχμ ποώςχμ ποξρτύγχμ και αγμξξσμέμχμ ρςημ 
Ιύποξ (μαοςσοία Ιληοίδη).  
Ρελ. 21 (1964) Θρςξοική παοάλειφη 
Οαοαλείπεςαι ςξ ρημαμςικό γεγξμόπ όςι ςημ επικείμεμη ειρβξλή ςηπ ξσοκίαπ ρςημ 
Ιύποξ ςξμ Αύγξσρςξ ςξσ 1964 μαςαίχρε η άμερη παοέμβαρη ςξσ ποξέδοξσ ςχμ ΖΟΑ 
Κίμςξμ ζόμρξμ με ασρςηοή επιρςξλή ςξσ ποξπ ςξμ ξύοκξ ποχθσπξσογό, διόςι με ασςό 
αμαςοέπεςαι η θεχοία ςηπ ρσμευξύπ ρσμξμχρίαπ πξσ ςξ πόοιρμα ποξρπαθεί μα 
ρςηοίνει. 
Ρελ. 21 (1964) – Θρςξοικέπ παοαλείφειπ 
Δίςε με παοάλειφη ρςξιυείχμ είςε με ατελείπ αματξοέπ επιυειοείςαι ρσρςημαςική 
δικαιξλξγία ςχμ μξμξμεοώμ απξτάρεχμ και εμεογειώμ ςξσ αου. Λακαοίξσ, όπχπ: 1) η 
σπξβξλή ςχμ 13 ρημείχμ ςοξπξπξίηρηπ ςξσ ρσμςάγμαςξπ (Δεκ. 1963) όςαμ ρςημ Δλλάδα 
ξσριαρςικά δεμ σπήουε κσβέομηρη (παοαλείπεςαι), 2) η καςά ςξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 1964 
μξμξμεοήπ καςάογηρη ςηπ Ρσμθήκηπ Δγγσήρεχπ (παοαλείπεςαι), 3) η καςά ςξμ 
Αύγξσρςξ ςξσ 1964 ποόκληρη ςχμ επειρξδίχμ ςηπ Λαμρξύοαπ (παοαλείπξμςαι ξι λόγξι) 
και η επίρκεφή ςξσ ρςξμ ποόεδοξ ςηπ Αιγύπςξσ Μάρεο από ςξμ ξπξίξ ζήςηρε εμπλξκή 
ςξσ ρςξ Ισποιακό και ρςοαςιχςική βξήθεια ςημ ξπξία όμχπ ςξσ αομήθηκε και η ξπξία 
επίρκεφη ποξκάλερε ρξβαοέπ αμςιδοάρειπ ρςη Δύρη (παοαλείπεςαι). α ςελεσςαία εμώ 
διενάγξμςαμ ξι διαποαγμαςεύρειπ ΖΟΑ (Άςρερξμ), Δλλάδαπ και ξσοκίαπ ρςη Γεμεύη για 
ενεύοερη λύρηπ ςξσ Ισποιακξύ με βάρη ςημ Έμχρη. 
Ρελ. 21-22 (1960-65) Θρςξοική παοάλειφη  
Δμώ ρςξ Οόοιρμα σπάουει εκςεςαμέμη αματξοά, ρςη ρςάρη ςχμ ΖΟΑ έμαμςι ςξσ 
Ισποιακξύ ποξβλήμαςξπ ρςη δεκαεςία ςξσ 1960, ξι ρσμςάκςεπ ςξσ πξοίρμαςξπ 
απέτσγαμ ξπξιαδήπξςε αματξοά ρςη ρςάρη ςηπ Ρξβιεςικήπ Έμχρηπ ςημ ίδια πεοίξδξ. 
Έςρι καμιά αματξοά δεμ σπάουει ρςξ Οόοιρμα για ςημ δήλχρη ςξσ Ρξβιεςικξύ ΣΟΔΝ 
Γκοξμύκξ, ρςιπ 21 Θαμξσαοίξσ 1965 πεοί «ξμξρπξμδιακήπ λύρηπ, ςξσ Ισποιακξύ». 
Δήλχρη πξσ καςαδικάρςηκε ακόμη και από ςημ ετημεοίδα «Υαοασγή» ρςιπ 23/1/65, 
πξσ μεςανύ άλλχμ αμέτεοε όςι «η ξμξρπξμδιακή μξοτή κοαςικήπ ρσγκοόςηρηπ είμαι 
και λαμθαρμέμη και αμετάομξρςη ρςημ ποάνη και επιζήμια..». 
Ρελ. 27 (1964) Θρςξοική παοάλειφη 
Οαοαλείπεςαι ξ ποαγμαςικόπ ρκξπόπ ςηπ επίρκεφηπ Γαοξσταλιά ρςημ Ιύποξ ςξμ 
Αύγξσρςξ ςξσ 1964. Ξ Γαοξσταλιάπ ρςημ επίρκεφή ςξσ εκείμη κξιμξπξίηρε ρςξ Λακάοιξ 
ςημ απόταρη ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςξσ Ρςέμμαςξπ για άμερη μξμξμεοή κήοσνη ςηπ Έμχρηπ 
ςημ ξπξία όμχπ ξ Λακάοιξπ μαςαίχρε μεςά από ρσμεμμόηρη με ςξμ Αμδοέα 
Οαπαμδοέξσ, σιό ςξσ Έλλημα ποχθσπξσογξύ, και ςημ απξρςξλή ρςημ Αθήμα ςξσ Βάρξσ 
Κσρραοίδη ξι ξπξίξι έπειραμ ςξ Γεώογιξ Οαπαμδοέξσ μα μη εταομόρει ςημ απόταρη 
ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςξσ Ρςέμμαςξπ. 
Ρελ. 27 (1966) – Θρςξοική παοάλειφη 
ξ πόοιρμα αματέοει: Όπχπ αματέοεςαι, ξι ποξθέρειπ ςηπ Δλλάδαπ ήςαμ η 
παοαυώοηρη ρςημ ξσοκία με 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 πξια 
ήςαμ η άπξφή ςηπ.  
ξ πόοιρμα παοέλειφε ασθεμςικά έγγοατα. Ρε ρύγγοαμμα πξσ παοαδόθηκε ρςημ 
Δπιςοξπή χπ ςεκμήοιξ (βλ. Κ.Κεχμίδξσ, Γ.Γοίβαπ Διγεμήπ, Βιξγοατία, όμξπ ΘΘΘ, ρ.323-
326) δημξριεύξμςαι από απόοοηςα βοεςαμικά έγγοατα ςόρξ ξι βξλιδξρκξπήρειπ πξσ 
έγιμαμ από ςξμ βαριλιά Ιχμρςαμςίμξ όρξ και η απόταρη ςηπ Βοεςαμίαπ μα παοαυχοήρει 
ςη Βάρη ςηπ Δεκέλειαπ για μα σπξβξηθήρει ρσμτχμία ρςξ Ισποιακό (10.11.1966). 
Ρελ. 27 (1966) – Θρςξοική διαρςοέβλχρη 
Αμςί ςα ρυέδια Άςρερξμ μα ανιξλξγηθξύμ χπ εσκαιοίεπ για ςημ Έμχρη με αμςαλλάγμαςα 
ποξπ ςημ ξσοκία, και μα ενεςαρςξύμ ξι λόγξι απξςσυίαπ ςξσπ, ασςά εμςάρρξμςαι από 
ςξσπ ρσγγοατείπ ςξσ πξοίρμαςξπ μέρα ρςξ «ρυέδιξ ςηπ διαοκξύπ ρσμξμχρίαπ». 
α. Οαοαλείπεςαι αματξοά ρςημ ποόςαρη ςχμ ΖΟΑ, αμέρχπ μεςά ςξ μασάγιξ ςχμ 



ρυεδίχμ Άςρερξμ, ποξπ ςημ Δλλάδα μα κηούνει μξμξμεοώπ ςημ Έμχρη, εμώ Αμεοική 
δερμεύςηκε μα κοαςήρει ςημ ξσοκία «ρε απόρςαρη βοαυίξμα» και ενέςαρη ςξσ πξίξι 
ήραμ ξι σπαίςιξι για ςη μαςαίχρη ασςήπ ςηπ ποξρτξοάπ. 
β. Οαοαλείπεςαι αματξοά ρςξ όςι ξ Βοεςαμόπ ποχθσπξσογόπ Ξσίλρξμ απέρςειλε 
επιρςξλή ποξπ ςξμ ςέχπ βαριλιά Ιχμρςαμςίμξ ρςη ξπξία ςξμ πληοξτξοξύρε όςι η 
Βοεςαμία απξδευόςαμ μα παοαυχοήρει ςη Δεκέλεια χπ αμςάλλαγμα για ςη λύρη ςξσ 
Ισποιακξύ. 
ΙΔΤ. ΙΞΤΘΜΞΣ - ΛΔΠΑΠΥΘΑ 
Ρελ.34 (Ιξτίμξσ) ξ πόοιρμα αματέοει: Ξι λόγξι πξσ ξδήγηραμ ςημ ηγερία ςηπ ΑΡΔΑΙ 
ρςη λήφη ςηπ απόταρηπ για ςη διεμέογεια ςηπ επιυείοηρηπ δεμ είμαι πλήοχπ 
επιβεβαιχμέμξι… 
ξ πόοιρμα παοέλειφε ασθεμςικά έγγοατα: Ζ Δπιςοξπή έυει ρςα υέοια ςηπ έγγοατα πξσ 
πιρςξπξιξύμ όςι 1) η Ισποιακή Ισβέομηρη ζηςξύρε επίμξμα κάλσφη από ςημ Δθμική 
Τοξσοά 2) ξ ΓΔΔΤ ειρηγήθηκε όπχπ η Αρςσμξμία από μόμη ςηπ αμςιμεςχπίρει ςιπ 
ςξσοκικέπ ποξκλήρειπ 3) ξ ΓΔΡ έδχρε έγκοιρη για αμάμινη ςηπ ΔΤ και 4) Ρςιπ 13.11.67 
αμςιποόρχπξι ςξσ ΓΓ ςξσ ΞΖΔ πληοξτόοηραμ ςξ Λακάοιξ όςι η ξσοκία απξδευόςαμ 
ρςαδιακή επαμέμαονη ςχμ πεοιπξλιώμ ςημ ξπξία πληοξτξοία ξ Αουιεπίρκξπξπ αγμόηρε. 
Ρελ. 35 (Ιξτίμξσ) ξ πόοιρμα αματέοει: Δεύςεοη εκδξυή…Ξ δεύςεοξπ και πιθαμόςεοξπ 
λόγξπ ατξοά εμδευόμεμη απόταρη ςχμ ΖΟΑ και ςξσ ΜΑΞ για ξοιρςική διεσθέςηρη ςξσ 
Ισποιακξύ ρςη βάρη ςξσ ρυεδίξσ Άςρερξμ ςξ ξπξίξ είυε απξοοιτθεί. 
Ζ υοήρη ςχμ όοχμ πιθαμόςεοξπ λόγξπ και εμδευόμεμη απόταρη, απξςελξύμ σπξθέρειπ 
υχοίπ ςεκμήοια για ςημ εμπλξκή ςχμ ΖΟΑ και ςξσ ΜΑΞ ρςξ ζήςημα ςηπ Ιξτίμξσ.  
α επιυειοήμαςα πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ρςήοινη ςηπ εκδξυήπ ασςήπ δεμ 
επιβεβαιώμξσμ εμπλξκή ςξσ ΜΑΞ. 
Θρςξοική παοάλειφη Οαοαλείπεςαι αματξοά ρςημ επίρκεφη Ρπαμςιδάκη ρςημ Ιύποξ ρςα 
ςέλη Ξκςχβοίξσ 1967 και ξι μσρςικέπ ρσμξμιλίεπ – ρσμτχμία πξσ είυε με ςξ Λακάοιξ για 
ςημ Ιξτίμξσ και ςη Λεοαουία. 
Δρκεμμέμη παοάλειφη Οαοαλείπεςαι αματξοά ρςημ απόπειοα εμαμςίξμ ςηπ ζχήπ ςξσ 
ρςοαςηγξύ Γοίβα πξσ έγιμε εκείμεπ ςιπ μέοεπ με ςημ αμαςίμανη ςξσ αεοξπλάμξσ πξσ θα 
ςανίδεσε. 
Δρκεμμέμη παοάλειφη ξ πόοιρμα παοέλειφε μαοςσοίεπ πξσ είυε η Δπιςοξπή (από 
Λ.Ιαλξγεοόπξσλξ) όςι ξ ρςοαςηγόπ Γοίβαπ όυι μόμξ ήςαμ αμςίθεςξπ με ςημ αμάμινη ςηπ 
Δθμικήπ Τοξσοάπ ρςημ σπόθερη ςχμ πεοιπξλιώμ ςηπ αρςσμξμίαπ ρςημ πεοιξυή Αγίξσ 
Ηεξδώοξσ - Ιξτίμξσ αλλά για μα ποξλάβει ςα επειρόδια: 1) Λεςέθερε Δ/Ι ανιχμαςικό 
από ςξμ Ούογξ ρςξ ΙΔΜ Κάομακαπ και ςξσ αμέθερε ςημ ενξσδεςέοχρη ςξσ ξύοκξσ 
ανιχμαςικξύ πξσ διξογάμχμε ςξσπ ξύοκξσπ και ςξσπ καθξδηγξύρε ρςημ ποόκληρη 
επειρξδίχμ. 2) η δχδεκάςη ώοα διέςανε Δ/Ι ανιχμαςικό μα αταιοέρει ςξσπ 
πσοξκοξςηςέπ από ςα όπλα ςχμ ρςοαςιχςώμ ςηπ Δθμικήπ Τοξσοάπ για μα απξτεσυθεί η 
αμςαπόδξρη ςξσ πσοόπ ρςημ ποόκληρη ςχμ ξύοκχμ. 
ξ πόοιρμα παοέλειφε ασθεμςικά έγγοατα: Οαοαλείπεςαι η ρύρκεφη ςηπ 13ηπ 
Μξεμβοίξσ 1967 σπό ςημ ποξεδοία ςξσ αου. Λακαοίξσ καςά ςημ ξπξία ξι εκποόρχπξι 
ςξσ Γ.Γ. ςξσ ΞΖΔ, Ξζόοιξ-ατάλ και Λαοςόλα εμημέοχραμ ςξ Λακάοιξ όςι η ξσοκία 
απξδέυθηκε ςξ υοξμξδιάγοαμμα ρςαδιακήπ επαμέμαονηπ ςχμ πεοιπξλιώμ. Ξ ςόςε 
διξικηςήπ ςηπ Διοημεσςικήπ Δύμαμηπ ςξσ ΞΖΔ M.Harbottle (The Impartial Soldier, p.149) 
αματέοει: Ακόμη και η αματεοθείρα αλλαγή ρςη ρςάρη ςχμ ξύοκχμ απέςσυε μα 
αλλάνει ςημ απόταρη ςηπ Ισβέομηρηπ μα ποξυχοήρει. Ξι ποξειδξπξιήρειπ ςόρξ ςξσ 
Λαοςόλα όρξ και ςξσ Ξζόοιξ-ατάλ ρςξμ Αουιεπίρκξπξ Λακάοιξ μα ρσμτχμήρει για 
παοαπέοα αμαβξλή ςχμ πεοιπξλιώμ δεμ είυαμ επιςσυία. Ξι ρσμβξσλέπ ςξσπ έγιμαμ 
απξδεκςέπ με εσυαοιρςίεπ αλλά ξ Αουιεπίρκξπξπ ςξ νεκαθάοιρε όςι δεμ μπξοξύρε μα 
σπξρυεθεί όςι θα ςιπ ακξλξσθξύρε. (Δημξριεύςηκε ρε ρύγγοαμμα πξσ παοαδόθηκε ρςημ 
Δπιςοξπή Κ.Κεχμίδξσ όμξπ ΘΘΘ, ρ.371)  
Ρελ. 38 (Ιξτίμξσ) – Δρκεμμέμη επιλξγή εγγοάτχμ 
Γίμεςαι αματξοά ρςημ επιρςξλή ςξσ Οξλ. Γεχοκάςζη πξσ απέρςειλε ρςιπ 17.11.67 
δηλαδή δύξ μέοεπ μεςά ςα γεγξμόςα αρταλώπ για μα δικαιξλξγήρει ςιπ απξτάρειπ και 
εμέογειεπ ςηπ Ισποιακήπ Ισβέομηρηπ καθώπ και ςιπ ρξβαοέπ ρσμέπειεπ από ασςέπ και 



όμχπ παοαλείπεςαι η έκθερη ςξσ ρςοαςηγξύ Γοίβα για ςα γεγξμόςα. 
Ασθαίοεςα η Δπιςοξπή σπξρςηοίζει ασςό πξσ πεοιγοάτει χπ δεύςεοη εκδξυή ςξσ 
πξοίρμαςξπ, εμώ σπάουει πληθώοα άλλχμ εκδξυώμ πξσ απξςελξύμ ρσμδσαρμό ςχμ 
γεγξμόςχμ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςιπ ποξςειμόμεμεπ εκδξυέπ. 
ξ πόοιρμα παοέλειφε ασθεμςικά έγγοατα: Οαοαλείπεςαι ρημαμςικόςαςξ έγγοατξ – 
καςαγγελία ςξσ Γοίβα ποξπ ςξ Σπξσογείξ Δθμικήπ Αμύμηπ ςηπ Δλλάδαπ ρςιπ 16.9.1966, 
δηλαδή έμα υοόμξ ποιμ ςιπ ενελίνειπ Ιξτίμξσ, όςι η Ισποιακή Ισβέομηρη ποξκαλεί 
επειρόδια με ςξσπ ξσοκξκσποίξσπ για μα εμπλένει ςημ Δθμική Τοξσοά (Ρπύοξσ 
Οαπαγεχογίξσ, α Ιοίριμα Μςξκξσμέμςα ςξσ Ισποιακξύ, όμξπ Γ΄, ρ.287):  
Λε ασςό ρςοαςηγόπ Γοίβαπ επιρημαίμει ςξμ κίμδσμξμ μα οσμξσλκηθώμεμ ειπ εμεογείαπ, 
αίςιμεπ εμδευξμέμχπ μα ξδηγήρξσμ ειπ μη επιθσμηςάπ ενελίνειπ. 
Ρελ. 42 (Λεοαουία) Για ςημ αμάκληρη ςηπ Λεοαουίαπ ςξ πόοιρμα αματέοει: 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… 
ξ πόοιρμα παοξσριάζει αμακοιβή ρςξιυεία. α απόοοηςα Αμεοικαμικά έγγοατα 
επιβεβαιώμξσμ όςι ξ Λακάοιξπ εσυαοίρςχπ απξδευόςαμ ςημ απξυώοηρη ςηπ Δλλημικήπ 
Λεοαουίαπ από ςιπ 22 Μξεμβοίξσ, ποξςξύ ακόμα η Υξύμςα ςημ απξδευςεί ρςιπ 29 
Μξεμβοίξσ. Ρε ςηλεγοάτημα ςξσ Αμεοικαμξύ ποέρβη ρςη Κεσκχρία Taylor Bletcher 
ποξπ ςξ Ρςέις Μςιπάοςμεμς (αο.313 22.11.1967) πεοιγοάτει ςημ αμςίδοαρη ςξσ 
Λακαοίξσ χπ ενήπ (Ρε ρύγγοαμμα πξσ παοαδόθηκε ρςημ Δπιςοξπή ςξσ Κ.Κεχμίδξσ, ΓΓΔ 
-όμξπ ΘΘΘ, ρ.396).  
Ξ Λακάοιξπ μξσ αμέτεοε όςι είμαρςε ρχρςξί ρςημ σπόθερή μαπ όςι σπξρςήοιζε 
απξρςοαςικξπξίηρη μέρα από μία ρςαδιακή ελάςςχρη ςχμ δσμάμεχμ αλλά ήςαμ εκςόπ 
ρσζήςηρηπ μα πάοει ξ ίδιξπ ςημ ποχςξβξσλία υχοίπ αματξοά ρςημ Αθήμα. Δίπε όςι 
ποξρχπικά δεμ θα είυε καμέμα εμδξιαρμό μα μξσ πει όςι ρσμτχμξύρε με ςξ πμεύμα και 
μάλιρςα με ςξ γοάμμα ςξσ ποξςειμξμέμξσ μημύμαςξπ. Αλλά σπό ςημ παοξύρα κοίρη και 
καςάρςαρη ςηπ κξιμήπ γμώμηπ ςόρξ εδώ (ρςημ Ιύποξ) όρξ και ρςημ Δλλάδα, τξβόςαμ 
όςι θα ςξμ καςηγξοξύραμ χπ ποξδόςη και όςι νεπξύληρε ςημ Δλλάδα… Ρσμτώμηρε αλλά 
είπε ναμά όςι δεμ μπξοξύρε μα πάοει ποχςξβξσλία. Ρςη ρσμέυεια ξ Αουιεπίρκξπξπ είπε 
όςι θα μπξοξύρε μα αμςιδοάρει θεςικά ρε ξπξιαδήπξςε Δλλημική ποχςξβξσλία ρςη 
γοαμμή ασςή και ζήςηρε μα κάμξσμε παοαρςάρειπ ρςημ Αθήμα όπχπ εκείμεπ πξσ κάμαμε 
ρςξμ ίδιξ… 
Ασςξύριξ ςξ Αμεοικαμικό έγγοατξ ςξ έυει η Δπιςοξπή. 
Δπιποόρθεςα, ςα ίδια έγγοατα πιρςξπξιξύμ όςι καςά ςιπ ρσμαμςήρειπ πξσ είυε ρςιπ 
επόμεμεπ μέοεπ με ςξμ Αμεοικαμό μερξλαβηςή Ράιοξσπ Βαμπ, ξ αου. Λακάοιξπ έθερε 
επιςακςικά ςξ αίςημα ςηπ κσποιακήπ κσβέομηρηπ για απξυώοηρη όυι μόμξ ςχμ 
ρςοαςεσμάςχμ πξσ έτςαραμ ρςξ μηρί μεςά ςξ 1963 (ςηπ Λεοαουίαπ), αλλά και ςηπ 
ΔΚΔΣΙ και ΞΣΠΔΣΙ και ςημ πλήοη απξρςοαςικξπξίηρη ςξσ μηριξύ, απόταρη πξσ 
ρήμαιμε καςάογηρη ςχμ Ρσμτχμιώμ Εσοίυηπ – Κξμδίμξσ. 
 
ΙΔΤ. ΟΠΞΔΔΠΘΙΔΡ ΔΙΚΞΓΔΡ 1968 
Ρελ. 44 ξ πόοιρμα αματέοει: Αμςιπξλίςεσρη η ξπξία ανιξπξιήθηκε ρςη ρσμέυεια από ςη 
υξύμςα για μα απξδσμαμχθεί και μα απξρςαθεοξπξιηθεί ξ Αου. Λακάοιξπ. 
Δεμ σπάουξσμ απξδείνειπ για ασςό ςξ ρσμπέοαρμα. 
ξ πόοιρμα αματέοεςαι καςά κόοξμ ρςη Γοιβική παοάςανη αμςί ρςημ «εμχςική 
παοάςανη». 
ξ πόοιρμα αματέοει: Σπξφήτιξι για ςημ ποξεδοία ήςαμ ξ Αου. Λακάοιξπ και ξ Δο. 
άκηπ Δσδόκαπ ξ ξπξίξπ παοξσριάρθηκε ραμ ξ σπξφήτιξπ- εκποόρχπξπ ςηπ Γοιβικήπ 
παοάςανηπ. 
Ξ Δσδόκαπ ήςαμ σπξφήτιξπ ςηπ εμχςικήπ παοάςανηπ.  
 
ΙΔΤ. ΔΗΜΘΙΞ ΛΔΩΟΞ 
Ρελ. 53 ξ πόοιρμα αματέοει: Δκςίμηρη ςηπ Δπιςοξπήπ είμαι πχπ πίρχ από ςημ ίδοσρη 
και δοάρη ςξσ Δθμικξύ Λεςώπξσ βοίρκξμςαμ κύκλξι ςηπ ελλημικήπ υξύμςαπ…  



ξ πόοιρμα επιυειοεί απεγμχρμέμα μα ρςηοίνει ςη ταμεοή μεοξληπςική γοαμμή ςξσ όςι 
όλα γεγξμόςα και ξι κιμήρειπ πξσ ρςοέτξμςαμ εμαμςίξμ ςξσ αου. Λακαοίξσ είυαμ 
ατεςηοία ςημ Αθήμα με ρκξπό ςημ απξρςαθεοξπξίηρή ςξσ. (Ηεχοία ςηπ διαοκξύπ 
ρσμξμχρίαπ). 
 
ΙΔΤ. ΔΞΚΞΤΞΜΘΑ ΓΔΩΠΙΑΕΖ 
Ρελ. 60 . ξ πόοιρμα αματέοει: Δεμ σπάουει η παοαμικοή αμτιβξλία όςι ξ 
Δ.Οαπαπξρςόλξσ ήςαμ ρςξ ρημείξ ςηπ ρσμάμςηρηπ.  
Σπάουξσμ μαοςσοίεπ από ασςόπςεπ μάοςσοεπ πξσ έυξσμ δημξριεσθεί και πξσ 
πιρςξπξιξύμ όςι ξ Οαπαπξρςόλξσ καςά ςημ ώοα ςηπ δξλξτξμίαπ βοιρκόςαμ ρςη Κέρυη 
Ανιχμαςικώμ ςηπ Δθμικήπ Τοξσοάπ. 
Ρελ. 61. ξ πόοιρμα αματέοει: Λάλιρςα ςξ γεγξμόπ ασςό έδχρε ςη δσμαςόςηςα ρε 
διάτξοξσπ κύκλξσπ μα ιρυσοίζξμςαι όςι ρςη δξλξτξμία έλαβε μέοξπ και άςξμξ ςξσ 
ρςεμξύ πεοιβάλλξμςξπ ςξσ Αουιεπιρκόπξσ. Όμχπ από ςξ ρύμξλξ ςχμ ρςξιυείχμ πξσ 
καςέυει η Δπιςοξπή δεμ επιβεβαιώμεςαι ασςόπ ξ ιρυσοιρμόπ. 
Αμαπάμςηςα εοχςήμαςα: 
i) Οξια ρςξιυεία έυει η Δπιςοξπή πξσ απξοοίπςξσμ ςξμ ιρυσοιρμό ασςό; 
ii) Ιλήθηκε μα καςαθέρει ρςημ επιςοξπή ςξ εμ λόγχ άςξμξ ςξσ κύκλξσ ςξσ 
Αουιεπιρκόπξσ; 
iii) Γιαςί ατέθηκαμ ξι Οαπαπξρςόλξσ και Οξσλλίςραπ μα αμαυχοήρξσμ για ςημ Δλλάδα 
ετόρξμ ήςαμ γμχρςό ρςιπ Αουέπ όςι εμέυξμςαμ ρςη δξλξτξμία ςξσ Γεχοκάςζη; 
 
ΙΔΤ. ΑΤΘΝΖ ΞΣ ΓΔΩΠΓΘΞΣ ΓΠΘΒΑ ΡΖΜ ΙΣΟΠΞ 
Ρελ. 61. ξ πόοιρμα αματέοει: ξ πλξιάοιξ με ςξ ξπξίξ θα έτθαμε μσρςικά ρςημ Ιύποξ 
τοόμςιρε μα εναρταλίρει ξ ετξπλιρςήπ Α.Οξςαμιάμξπ, όπχπ ακοιβώπ είυε ρσμβεί καςά 
ςη μσρςική άτινή ςξσ ρςημ Ιύποξ ςξ 1964. Αμαυώοηρε από ςξ Οόοςξ Υέλι ρςιπ 28 
Ασγξύρςξσ με ποξξοιρμό ςημ Ιύποξ. 
ξ πόοιρμα παοξσριάζει αμακοιβή ρςξιυεία: α πιξ πάμχ απξςελξύμ ρξβαοέπ 
αμακοίβειεπ: 
1) ξ πλξιάοιξ δεμ είυε εναρταλίρει ξ Α.Οξςαμιάμξπ αλλά μασλώθηκε από ςξμ Ιξρμά 
Λαρςοξκόλια από ςξ Γεομαμό ιδιξκςήςη ςξσ με Έλλημα καπεςάμιξ. 
2) Ζ αμαυώοηρη ςξσ ρςοαςηγξύ Γοίβα ςξ 1964 έγιμε ρςιπ 9 Θξσμίξσ από ςξμ Οειοαιά με 
ςξ πλξίξ Δλεσθεοία ςηπ μασριπλξΐαπ Οξςαμιάμξσ και απξβιβάρςηκε ρςξ λιμάμι ςηπ 
Κεμερξύ ςιπ ποχιμέπ ώοεπ ςηπ 12ηπ Θξσμίξσ. 
3) Ζ αμαυώοηρη ςξσ ρςοαςηγξύ Γοίβα ρςιπ 28 Ασγξύρςξσ ςξσ 1971 έγιμε ςημ 15η ώοα με 
ςξ πλξιάοιξ Δελτίμι από ςξμ όομξ Ιχςςέοχμ ςηπ Γλστάδαπ και όυι από ςξ Οόοςξ Υέλι. 
Οαοαςίθεςαι απόρπαρμα από ςξ ημεοξλόγιξ ςξσ ρςοαςηγξύ Γοίβα 31.8.71 πξσ 
αμαςοέπει ςημ ειρήγηρη ςξσ πξοίρμαςξπ: 
ξ πλξιάοιξμ πξσ με μεςέτεοεμ χμξμάζεςξ Δελτίμι αμήκε δε ειπ Γεομαμόμ, διξικείςξ δε 
σπό Έλλημξπ πλξιάουξσ. Λε ρσμώδεσρεμ ειπ ςξμ πλξσμ ξ πιρςόπ και ατχριχμέμξπ 
τίλξπ Ιξρμάπ Λαρςοξκόλιαπ, παο’ όλξσπ ςξσπ κιμδύμξσπ πξσ διέςοευε μα απξκαλστθή 
μεςά ςημ επιρςοξτήμ ςξσ η ποάνιπ ςξσ ασςή και μα σπξρςή ςαπ ρσμεπείαπ. Ξ ίδιξπ 
ετοόμςιρε και ενεύοε ςξ πλξιάοιξμ. 
Ρελ. 62. ξ πόοιρμα αματέοει: ιπ ποξθέρειπ ςξσ ρςοαςηγξύ γμώοιζαμ ξι Α. 
Οξςαμιάμξπ, Ι.Λαρςοξκόλιαπ και ςα αδέλτια Ρκλαβεμίςη (Γιάμμηπ και Αθαμάριξπ), 
άςξμα ςα ξπξία όπχπ έυει επιβεβαιχθεί ήραμ έμπιρςξι ρσμεογάςεπ ςξσ δικςάςξοα 
Δ.Θχαμμίδη… α παοαπάμχ ήραμ ρςεμξί και έμπιρςξι ρσμεογάςεπ ςξσ Γ. Γοίβα… α 
παοαπάμχ άςξμα ταίμεςαι όςι είυαμ αμαλάβει ςημ ξογάμχρη και ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ 
αμαυώοηρήπ ςξσ από ςημ Αθήμα. Ωπ εκ ςξύςξσ είμαι απίθαμξ η υξύμςα (ςξσλάυιρςξμ η 
ξμάδα Δ.Θχαμμίδη) μα αγμξξύρε ασςξύπ ςξσπ ρυεδιαρμξύπ. 
ξ πόοιρμα παοξσριάζει αμακοιβή ρςξιυεία: Ρύμτχμα με ρημειώρειπ ςξσ ρςο/γξύ Γοίβα 
εκςόπ από ςξμ Ιξρμά Λαςοξκόλια και ςξμ Ι. Δσρςαθόπξσλξ καμείπ από ςξσπ πιξ πάμχ 
δε γμώοιζαμ ςξ υοόμξ απόδοαρηπ ςξσ Διγεμή. Ξύςε ξ Ι.Λαρςξκόλιαπ ξύςε ξ 
Ι.Δσρςαθόπξσλξπ μέυοι ςόςε σπήοναμ έμπιρςξι ρσμεογάςεπ ςξσ δικςάςξοα Θχαμμίδη. Ξ 
Λαρςοξκόλιαπ είυε ρσλλητθεί ςξ Ρεπςέμβοιξ ςξσ 1968, μεςά ςημ απξκάλσφη από ςιπ 



Αουέπ ςηπ ξογάμχρηπ Γοίβα εμαμςίξμ ςηπ Υξύμςαπ, ςέθηκε σπό κοάςηρη και αμακοίθηκε 
για μέοεπ από ςα όογαμα ςξσ Θχαμμίδη. 
Ζ σπόθερη ςξσ πξοίρμαςξπ «α παοαπάμχ άςξμα ταίμεςαι όςι είυαμ αμαλάβει» είμαι 
εμςελώπ ερταλμέμη και αμαληθήπ σπόθερη γιαςί με εμςξλέπ ςξσ Διγεμή ελάυιρςξι 
γμώοιζαμ ςξ ρυέδιξ αμαυώοηρήπ ςξσ. 
Ζ σπόθερη «Ωπ εκ ςξύςξσ είμαι απίθαμξ η υξύμςα (ςξσλάυιρςξμ η ξμάδα Δ.Θχαμμίδη) μα 
αγμξξύρε ασςξύπ ςξσπ ρυεδιαρμξύπ» είμαι εμςελώπ ερταλμέμη, αμαληθήπ και 
αςεκμηοίχςη σπόθερη. ξ πόοιρμα ποξρπαθεί με σπξθέρειπ (υοήρη λένεχμ ταίμεςαι και 
είμαι απίθαμξ) μα βγάλει ςα δικά ςξσ αςεκμηοίχςα ρσμπεοάρμαςα όςι δήθεμ η μσρςική 
διατσγή ςξσ ρςο/γξύ Γοίβα από ςημ Αθήμα ςξ 1971 ήςαμ ρε γμώρη ςξσ Δ.Θχαμμίδη. 
Ρελ. 63 ξ πόοιρμα αματέοει: – Ζ Δπιςοξπή δεμ έυει γμώρη εάμ και καςά πόρξ ςξσπ 
ρυεδιαρμξύπ ςξσπ γμώοιζε ξ ποώημ ρχμαςξτύλακάπ ςξσ Αοιρςείδηπ Οαλαίμηπ, ξ ξπξίξπ 
ήςαμ μέλξπ ςηπ ξμάδαπ ςχμ εμπίρςχμ ανιχμαςικώμ ςξσ δικςάςξοα Δ. Θχαμμίδη.  
Θρςξοική αμακοίβεια- Ζ αματξοά ασςή είμαι ερκεμμέμη και παοαπλαμηςική για μα 
ρσμδέρει ςξ ρςοαςηγό Γοίβα με ςξ δικςάςξοα Δ.Θχαμμίδη εμώ καςά ςξ 1968-71 δεμ 
σπήουε καμιά ρυέρη ςξσ ποώςξσ με ςξμ ποώημ ρχμαςξτύλακά ςξσ ή με ςξμ Θχαμμίδη 
ςξσ ξπξίξσ ςξ καθερςώπ ξ Γοίβαπ ρυεδίαζε μα αμαςοέφει. Ασςό ταίμεςαι και από ςξ 
αουείξ ςξσ Γ.Γοίβα και από ςξ όςι ξ Οαλαίμηπ δεμ αμήκε ρςημ ξμάδα ανιχμαςικώμ πξσ 
ρσμεογάζξμςαμ με ςξ Γοίβα ρςημ Αθήμα ςημ πεοίξδξ 1968-71. Δτόρξμ η Δπιςοξπή «δεμ 
έυει γμώρη εάμ και καςά πόρξ…» η αματξοά ασςή είμαι ερκεμμέμη για παοαπλάμηρη 
ςξσ αμαγμώρςη. 
Δρκεμμέμη παοάλειφη 
Οαοαλείπεςαι αματξοά ρςημ αμςιυξσμςική δοάρη και ξογάμχρη Γοίβα (1968-69) με 
ρςόυξ ςημ αμαςοξπή ςηπ υξύμςαπ, και όςι ρ΄ασςήμ εμςάυθηκαμ ξι Ρπύοξπ Λξσρςακλήπ, 
Μικόλαξπ Κύςοαπ και Γεώογιξπ Ιαοξύρξπ. Ιαι ξι ςοειπ γμχρςξί για ςημ αμςιυξσμςική 
ςξσπ δοάρη, ςημ απξρςοάςεσρή ςξσπ, ςη τσλάκιρη ή εκςξπιρμό ςξσπ ρε απξμακοσρμέμα 
ξοειμά υχοιά ή μηριά καθώπ και ςα τξβεοά βαραμιρςήοια πξσ σπέρςηραμ (Λξσρςακλήπ) 
από ςξ ρςοαςιχςικό καθερςώπ. 
Δρκεμμέμη παοάλειφη 
Οαοαλείπεςαι αματξοά ρςιπ δύξ ρημαμςικέπ και μξμαδικέπ δημόριεπ ξμιλίεπ ςξσ Γ.Γοίβα 
ρςξμ ΞΠΤΔΑ ρςιπ 5.4.1970 και ρςξ ΑΙΠΞΟΞΚ ρςιπ 4.4.1971 ρςιπ ξπξίεπ καςηγξοεί 
δημόρια ςη Υξύμςα για ςη ρςάρη ςηπ ρςξ Ισποιακό. Λξμαδική πεοίπςχρη δημόριχμ 
αμςυξσμςικώμ ξμιλιώμ καςά ςημ πεοίξδξ ςηπ δικςαςξοίαπ. 
Ρελ. 65-66 - Δρκεμμέμεπ υοξμικέπ παλιμδοξμήρειπ 
ξ πόοιρμα αματξοικά με ςη υοημαςξδόςηρη ςηπ ΔΞΙΑ Β΄ ρκόπιμα παλιμδοξμεί για μα 
ρσγυύρει και μα ρσμδέρει ςημ καςάρςαρη ποιμ ςξ θάμαςξ ςξσ ρςοαςηγξύ Γοίβα με εκείμη 
πξσ ακξλξύθηρε ςξ θάμαςξ ςξσ. Ζ υοήρη ςξσ όοξσ υοήμαςα από ςημ Δλλάδα γίμεςαι 
εσοέχπ για δξθεί η εμςύπχρη όςι ξ Γοίβαπ είυε υοημαςξδόςηρη από ςξ ρςοαςιχςικό 
καθερςώπ ςηπ Αθήμαπ. Για παοάδειγμα ξ Ιοξίρξπ Υοιρςξδξσλίδηπ, απξρπάρμαςα από 
ςημ καςάθερη ςξσ ξπξίξσ καςαγοάτξμςαι ρυεςικά με ςη υοημαςξδόςηρη ςηπ ΔΞΙΑ Β, 
αμέλαβε ςημ ηγερία ςηπ ξογάμχρηπ για μια πεοίξδξ μεςά ςξ θάμαςξ ςξσ Γοίβα και ςημ 
απξμάκοσμρη ςξσ Γ.Ιαοξύρξσ. 
ξ πόοιρμα υοηριμξπξιεί αματξοέπ για υοημαςξδόςηρη ςηπ ΔΞΙΑ Β΄ από σπξκλξπέπ 
ςηλετχμικώμ ρσμξμιλιώμ πξσ έγιμαμ ςξ Τεβοξσάοιξ ςξσ 1974, ποξςξύ αρυξληθεί με 
ςημ αγξοά όπλχμ από ςξ Κίβαμξ ςξ 1972, για μα δώρει ςημ ερταλμέμη εμςύπχρη όςι ςα 
υοήμαςα για ςημ αγξοά ασςή ποξήλθαμ από ςξ ενχςεοικό. Ρςξ πόοιρμα παοαλείπξμςαι 
ρςξιυεία και μαοςσοίεπ όςι ςα υοήμαςα για ςημ αγξοά ςχμ όπλχμ ςηπ ΔΞΙΑ Β από ςξ 
Κίβαμξ παοαυώοηραμ εν ξλξκλήοξσ ξι Ληςοξπόλειπ Ιιςίξσ και Ισοημείαπ. 
Δμώ η Δπιςοξπή έυει ρςα υέοια ρςξιυεία για ςξ πξιξι υοημαςξδξςξύραμ ςημ ΔΞΙΑ Β΄, 
ξσδεμία αματξοά γίμεςαι ρ’ ασςά. 
Δπιλεκςικά και ερταλμέμα ρσμπεοάρμαςα 
ξ πόοιρμα υοηριμξπξιεί εκςεμώπ απξρπάρμαςα από ςη τεοόμεμη χπ επιρςξλή ςξσ 
Γοίβα ποξπ Θχαμμίδη ςξμ Ξκςώβοιξ ςξσ 1973 και ςη τεοόμεμη απάμςηρη ςξσ Θχαμμίδη 
ποξπ Γοίβα επιυειοώμςαπ μα απξδείνει ςη δήθεμ ρσμεογαρία ςχμ δύξ αμδοώμ. Ξι δύξ 
ασςέπ επιρςξλέπ ρςιπ ξπξίεπ αματέοεςαι επαμειλημμέμα ςξ πόοιρμα παοαςίθεμςαι πιξ 



κάςχ με ςιπ ενήπ παοαςηοήρειπ: 
1. Ζ τεοόμεμη χπ επιρςξλή ςξσ Γοίβα ποξπ Θχαμμίδη τέοει ςα αουικά Γ.Γ. Αλλά ξ 
Ρςοαςηγόπ, μεςά ςξμ αγώμα ςηπ ΔΞΙΑ ξσδέπξςε σπέγοατε απλά χπ Γεώογιξπ Γοίβαπ 
αλλά πάμςξςε χπ Γεώογιξπ Γοίβαπ – Διγεμήπ ή με ςξ εκάρςξςε φεσδώμσμό ςξσ. Ιαςά 
ρσμέπεια ςα αουικά πξσ θα υοηριμξπξιξύρε θα ήςαμ ΓΓΔ και όυι ΓΓ. 
 
2. Ιαι αμ ακόμη η επιρςξλή ασςή είμαι ασθεμςική δεμ απξδεικμύει ςημ ύπαονη, όπχπ 
ερταλμέμα και παοαπλαμηςικά διαςείμεςαι ςξ πόοιρμα, ςακςικήπ επικξιμχμίαπ και 
ρσμςξμιρμό δοάρηπ μεςανύ ςξσ Γοίβα και ςξσ Θχαμμίδη. 
 
3. Ζ επιρςξλή επιβεβαιώμει όςι ξ ρςοαςηγόπ Γοίβαπ και η ξογάμχρή ςξσ, μέυοι ςξμ 
Ξκςώβοιξ ςξσ 1973, δύξ δηλαδή μήμεπ ποιμ ςξ θάμαςό ςξσ, ξσδαμόθεμ είυε λάβει 
βξήθεια. Ασςό όμχπ ςξ ρημείξ/ πληοξτξοία ςηπ επιρςξλήπ αγμξήθηκε ερκεμμέμα από 
ςξσπ ρσγγοατείπ ςξσ πξοίρμαςξπ εμώ υοηριμξπξιήθηκε άλλη αματξοά. 
Ζ υχοίπ σπξγοατή τεοόμεμη χπ απάμςηρη ςξσ Δ.Θχαμμίδη πξσ απεσθύμεςαι ποξπ ςξμ 
Α33 παοαςίθεςαι πιξ κάςχ: 
4. Ζ τεοόμεμη χπ επιρςξλή Δ.Θχαμμίδη ποξπ Γ.Γοίβα είμαι αμσπόγοατη.  
 
5. Ξ ρσγγοατέαπ ςηπ επιρςξλήπ απεσθύμεςαι ποξπ ςξμ Α33. Ασςό ήςαμ φεσδώμσμξ πξσ 
υοηριμξπξίηρε ξ Διγεμήπ μέυοι ςιπ 30.1.72. Έκςξςε άλλανε φεσδώμσμα χπ ενήπ: 
ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΡ, ΟΠΞΣΗΞΡ (5.11.72), ΑΔ/2 (21.3.73), ΑΚΑΡ (15.8.73) και ΟΚΞΣΩΜ 
(4.12.73). Δάμ λξιπόμ ξ Θχαμμίδηπ είυε ρσυμή επικξιμχμία με ςξ Γοίβα, όπχπ ςξ πόοιρμα 
ερταλμέμα διαςείμεςαι, θα έποεπε μα γμχοίζει και μα είυε υοηριμξπξιήρει ςξ ιρυύξμ για 
ςημ πεοίξδξ εκείμη φεσδώμσμξ ΑΚΑΡ με ςξ ξπξίξ ήςαμ γμχρςόπ ξ Διγεμήπ από ςιπ 
15.8.73 ρε όλξσπ ςξσπ ρσμεογάςεπ ςξσ πξσ είυαμ ρσυμή επικξιμχμία μαζί ςξσ, και όυι ςξ 
Α33 ςξ ξπξίξ ξ Γοίβαπ ρςαμάςηρε μα υοηριμξπξιεί ρςιπ 30.1.1972, δηλαδή 17 μήμεπ 
ποξηγξσμέμχπ. 
 
6. Ζ αματξοά ςξσ ρσγγοατέα ςηπ πιξ πάμχ επιρςξλήπ ρςιπ «10 Μξεμβοίξσ και εκ μέξσ 2 
Δεκεμβοίξσ» δεμ ρσμδέεςαι όπχπ ερταλμέμα η Δπιςοξπή έυει ρσμπεοάμει με ςη 
ρυεδιαζόμεμη από ςξμ Δ.Θχαμμίδη αμαςοξπή ςξσ Γ.Οαπαδόπξσλξσ, αλλά με ςημ 
παοαλαβή από ςημ Δλλάδα δύξ μέχμ σπξβοσυίχμ ςα ξπξία αμέμεμε καςά ςιπ 
ημεοξμημίεπ εκείμεπ. Δπξμέμχπ ρςξ ρημείξ ασςό ςηπ επιρςξλήπ ςξσ, ξ ρσγγοατέαπ ςηπ 
αματέοεςαι ρςημ εμίρυσρη ςχμ αμσμςικώμ δσμαςξςήςχμ ςηπ Δλλάδαπ και όυι ρςημ 
αμαςοξπή ςξσ Γ.Οαπαδόπξσλξσ. 
7. Ξι ρσγγοατείπ ςξσ πξοίρμαςξπ παοέλειφαμ ασθεμςικό έγγοατξ, υειοόγοατη ρελίδα 
από ςξ ημεοξλόγιξ ςξσ Γοίβα ημεοξμημίαπ 20 Λαοςίξσ 1972. 
Από ςξ ημεοξλόγιξ ςξσ ρςοαςηγξύ Γοίβα 20 Λαοςίξσ 1972 
«ΜΑΒΑΠΩΜΖΡ (Λαρςοξκόλιαπ) μξσ απέρςειλε ειδικάπ πληοξτξοίαπ αίςιμεπ ςξσ 
επεδόθηραμ από Ρςοαςηγόμ Ιαοαςζέμη, ποξεουόμεμαι χπ ξύςξπ λέγει από αομόδιξμ 
Σπάλληλξμ ςξσ Σπξσογείξσ Δνχςεοικώμ. Διπ ςαύςαπ ταίμεςαι όςι σπάουει μσρςική 
ρσμτχμία Υξύμςαπ –ξσοκίαπ μεςά ςαπ εκλξγάπ ςηπ Αμεοικήπ διά διυξςόμηριμ ςηπ 
Ιύποξσ. Δκπληκςικόμ! Δεμ αμέμεμε καμείπ όυι από ρςοαςιχςικξύπ αλλά απλξύπ πξλίςαπ, 
ςξιαύςημ ποξδξρίαμ, διά μα εναρταλίρξσμ ςημ παοαμξμήμ ςχμ ειπ ςημ Αουήμ.»  
8. Ξι ρσγγοατείπ ςξσ πξοίρμαςξπ παοέλειφαμ ασθεμςικό έγγοατξ, υειοόγοατη ρελίδα 
από ςξ ημεοξλόγιξ ςξσ Γοίβα ημεοξμημίαπ 20 Θαμξσαοίξσ 1974, δηλαδή επςά μέοεπ ποιμ 
ςξ θάμαςό ςξσ, πξσ έυει καςαςεθεί ρςημ Δπιςοξπή και ρςξ ξπξίξ ξ ίδιξπ υαοακςηοίζει ςξ 
καθερςώπ ςξσ Θχαμμίδη χπ «ςημ μσμ εμ Δλλάδι κσβεομξύραμ κλίκα…». Ρσγκεκοιμέμα 
αματέοει:  
«Γμχοίζχ ειπ ΜΔΡΞΠΑ απξκαλστθείραμ σπό ΔΑΛΞΜΞΡ ρσμχμξρίαμ εμαμςίξμ μξσ σπό 
ςηπ μσμ κσβεομξύρηπ εμ Δλλάδι κλίκαπ...». 
[Ρημείχρη: Όςαμ ρςιπ 20.1.1974, ξ ρςοαςηγόπ Γοίβαπ απξκαλξύρε ςη υξύμςα ςξσ 
Δ.Θχαμμίδη χπ ςημ «εμ Δλλάδι κσβεομξύρα κλίκα», είμαι δύρκξλξ μα δευθεί καμείπ ςξ 
ρσμπέοαρμα ςξσ πξοίρμαςξπ, όςι η γμώμη ςξσ Γοίβα για ςξ καθερςώπ Θχαμμίδη και ξι 
ρυέρειπ ςξσ μαζί ςξσ μπξοξύραμ μα αλλάνξσμ καςά ςιπ επόμεμεπ επςά μέοεπ ποιμ ςξ 



θάμαςό ςξσ ρςιπ 27.1.1974.] 
Ρελ. 70 ξ πόοιρμα αματέοει όςι ςα ειραυθέμςα μσρςικά από ςξ Λακάοιξ όπλα ςξμ 
Θαμξσάοιξ ςξσ 1972 ήςαμ η εμίρυσρη ςηπ αρςσμξμίαπ για μα μπξοέρει μα αμςιμεςχπίρει 
ςιπ ποξκλήρειπ ςχμ /Ισποίχμ…  
Ζ δικαιξλξγία ασςή δεμ ενηγεί γιαςί αμάμερα ρςξμ ειραυθέμςα ξπλιρμό πεοιλαμβάμξμςαμ 
αμςιαομαςικά όπλα ατξύ ρε καμιά πεοίπςχρη ξι ξσοκξκύποιξι δεμ διέθεςαμ άομαςα 
μάυηπ, ςα ξπξία μόμξ η Δθμξτοξσοά διέθεςε. 
Ρελ. 72 ξ πόοιρμα αματέοει: Ρύμτχμα με ρςξιυεία από ςξ αουείξ ςηπ ΙΣΟ, ςημ ίδια 
υοξμική πεοίξδξ, ςιπ παοαμξμέπ εκδήλχρηπ ςξσ ρυεδιαζόμεμξσ ποανικξπήμαςξπ 
αμαςοξπήπ ςξσ Αου. Λακαοίξσ, ξ ρςοαςηγόπ Γ.Γοίβαπ είυε ποαγμαςξπξιήρει 
ρσμαμςήρειπ με ςξσπ τεοόμεμξσπ χπ ποχςαγχμιρςέπ ςξσ ποανικξπήμαςξπ. Ρςιπ 10.2.72 
είυε μεςαβεί ρςη Κεσκχρία όπξσ και είυε ρσμάμςηρη με ςξμ Έλλημα ποέρβη Ι. 
Οαμαγιχςάκξ, ρςελέυη ςξσ κλιμακίξσ ςηπ ΙΣΟ/Δ, ςξ Ρχκοάςη Ζλιάδη κ.ά. παοάγξμςεπ, 
εμώ ρςη ρσμέυεια είυε μεςαβεί ρςξ ρςοαςόπεδξ ςηπ ΔΚΔΣΙ. ημ επξμέμη 11.2.72 είυε 
ρσμάμςηρη ρςξ ΓΔΔΤ με ςξμ αουηγό ςηπ Δ.Τ. Αμςιρςοάςηγξπ Υαοαλαμπόπξσλξ, ξ ξπξίξπ 
μόλιπ είυε επιρςοέφει ρςη Κεσκχρία, όπξσ είυε μεςαβεί για ςη λήφη εμςξλώμ και 
ξδηγιώμ. Ταίμεςαι όςι ςόρξ η επίρκεφη ςξσ Α/ΓΔΔΤ ρςημ Αθήμα, όρξ και ξι λητθείρεπ 
ξδηγίεπ δεμ ποέπει μα ήςαμ άρυεςεπ με ςημ εκδήλχρη ςξσ ήδη ποξγοαμμαςιρθέμςξπ για 
ςιπ 15.2.72 ποανικξπήμαςξπ. ημ επιθσμία ςξσ Γοίβα για ρσμάμςηρη με ςξμ Α/ΓΔΔΤ 
μεςέτεοε ρςξμ Δπιςελάουη ςξσ ΓΔΔΤ Παγκξύρη, ξ διξικηςήπ ςηπ Θ ΑΔ (Αμμξυώρςξσ) 
Ρσμςαγμαςάουηπ Γιάμμηπ Εαυαοίαπ. 
Θρςξοική αμακοίβεια- ξ πόοιρμα επιυειοεί μα εμπλένει άμερα ςξ ρςοαςηγό Γεώογιξ 
Γοίβα με ςξ ρυεδιαζόμεμξ ποανικόπημα ςξσ ρςοαςιχςικξύ καθερςώςξπ ςηπ Δλλάδαπ 
εμαμςίξμ ςξσ αου. Λακαοίξσ ςξ Τεβοξσάοιξ ςξσ 1972. 
ξ ρσμπέοαρμα ςξσ πξοίρμαςξπ είμαι εμςελώπ αμαληθέπ. Ρύμτχμα με μαοςσοίεπ ςχμ 
ρςεμώμ ρσμεογαςώμ ςξσ, ςξ ποξρχπικό ςξσ ημεοξλόγιξ, μαοςσοία ςξσ Ρςαύοξσ 
Ρςαύοξσ (Ρύοξσ) ξ ξπξίξπ ήςαμ ξ μόμξπ πξσ ςξμ μεςέτεοε με ασςξκίμηςξ ρε 
ρσμαμςήρειπ καθώπ και μαοςσοία ςηπ ξικξδέρπξιμάπ ςξσ ρςη Κεμερό Διάμαπ Λαύοξσ, η 
ποώςη τξοά πξσ ενήλθε ξ ρςοαςηγόπ Γοίβαπ ςηπ ξικίαπ ςξσ κοηρτύγεςξσ ςξσ, από ςξ 
Ρεπςέμβοιξ ςξσ 1971, ήςαμ ςξ Λάοςιξ ςξσ 1972 για μεςάβαρή ςξσ ρςη Κεσκχρία για μα 
ρσμαμςήρει ςξμ αου. Λακάοιξ. Οοξηγξσμέμχπ ξσδεμία επίρκεφη ή ένξδξ έκαμε. Ασςό 
επιβεβαιώμξσμ και ξι ρημειώρειπ ρςξ ημεοξλόγιό ςξσ ρςοαςηγξύ Γοίβα είμαι χπ ενήπ:  
Οέμπςη 10 Τεβοξσαοίξσ 1972 
Ξδηγίαπ ειπ ΑΣΓΔΠΘΜΞΜ, ΛΣΡΠΑΜ, ΒΑΡΘΚΔΘΑΔΖΜ διά μα μελεςήρξσμ ςηοηςέαμ ρςάριμ 
διά ςημ αμςιμεςώπιριμ ξιαρδήπξςε ρςάρεχπ ςηπ Δλλ. Ισβεομήρεχπ και Λακαοίξσ μεςά 
ςαπ ρσμξμιλίαπ Οαμαγιχςάκξσ ειπ Αθήμαπ. 
Απέρςειλα ειπ ΟΑΣΚΞΜ, ΛΣΡΠΑΜ, ΑΣΓΔΠΘΜΞΜ καςαςξπιρςικόμ ρημείχμα εκτοάζχμ 
απόφειπ μξσ ποξπ αμςιμεςώπιριμ όλχμ πιθαμώμ πεοιπςώρεχμ επί απξτάρεχμ ςηπ Δλλ. 
Ισβεομήρεχπ εμ ρυέρει με ςημ ειραγχγήμ όπλχμ εκ ρευξρλξβακίαπ και ςημ πιθαμήμ 
αμςίδοαριμ ςξσ Λακαοίξσ… 
Ατίυθη ερπέοαμ Οαμαγιχςάκξπ εν Αθημχμ όρςιπ πεοιχοίρθη μα είπη «ό,ςι έυχ μα πχ θα 
ςξ πχ αύοιξμ ρςξμ Οοόεδοξ Λακάοιξμ. Ιξμίζχ ειπ ασςξμ μήμσμα ςηπ Δλλημικήπ 
Ισβεομήρεχπ». 
Οαοαρκεσή, 11 Τεβοξσαοίξσ 1972 
Έλαβξμ ςημ 7:30 ώοαμ δύξ επειγξύραπ επιρςξλάπ ΑΣΓΔΠΘΜΞΣ όρςιπ με καςαςξπίζει επί 
ρσμξμιλίαπ ημ είυε με Δπιςελάουημ Δ.Τ. Παγκξύρη και 2ξ γοατείξ Καλαξύμη. 
Δκ ςχμ αμχςέοχ ρημειώρεχμ ςξσ ρςοαςηγξύ Γ.Γοίβα ξ Οαμαγιχςάκξπ έτςαρε εν 
Αθημώμ ρςη Κεσκχρία ςξ βοάδσ ςηπ 10ηπ Τεβοξσαοίξσ και για ςξ Ρςοαςηγό, ξ ξπξίξπ 
λάμβαμε δοακόμςεια μέςοα αρτάλειαπ, η διεσθέςηρη ρσμάμςηρηπ, η μεςάβαρή ςξσ ρςη 
Κεσκχρία και η ποαγμαςξπξίηρη ςηπ δήθεμ ρσμάμςηρηπ ήςαμ εκςόπ ποαγμαςικόςηςαπ. 
Οοξκύπςει επίρηπ όςι ξ Γοίβαπ είυε δώρει ξδηγίεπ ποξπ αμςιμεςώπιριμ όλχμ πιθαμώμ 
πεοιπςώρεχμ επί απξτάρεχμ ςηπ Δλλ. Ισβεομήρεχπ εμ ρυέρει με ςημ ειραγχγήμ όπλχμ 
εκ ρευξρλξβακίαπ και ςημ πιθαμήμ αμςίδοαριμ ςξσ Λακαοίξσ. Για μα δώρει ξδηγίεπ για 
αμςιμεςώπιρη όλχμ ςχμ πιθαμώμ πεοιπςώρεχμ ςχμ απξτάρεχμ ςόρξ ςηπ υξύμςαπ όρξ 
και ςξσ Λακαοίξσ αρταλώπ δεμ γμώοιζε πξια θα ήςαμ η ρςάρη ςξσ ρςοαςιχςικξύ 



καθερςώςξπ έμαμςι ςξσ Λακαοίξσ, αλλά ξύςε και ςημ αμςίδοαρη ςξσ ςελεσςαίξσ. Ρςιπ 
11.2.1972 ξ ΑΣΓΔΠΘΜΞΡ (Ρχκοάςηπ Ζλιάδηπ) εμημεοώμει ςξ Γοίβα για ρσμξμιλία πξσ 
είυε με ςξσπ επιςελάουη ςηπ ΔΤ Παγκξύρη και 2ξσ γοατείξσ Καλαξύμη και όυι με ςξμ 
Οαμαγιχςάκξ. Αμ ξ Γοίβαπ ήςαμ παοώμ ρςιπ ρσμαμςήρειπ αρταλώπ δε θα υοειαζόςαμ 
εμημέοχρη από ςξμ Ζλιάδη. 
Ρςιπ 16.2.72 ξ Ρχκοάςηπ Ζλιάδηπ έρςειλε ρςξ Γοίβα επιρςξλή ρςημ ξπξία επιρύμαφε ςξ 
κείμεμξ πξσ διαβίβαρε ξ Οαμαγιχςάκξπ ρςξ Λακάοιξ, ςξ ξπξίξ έλεγε όςι ποέπει 
εκξσρίχπ μα απξυχοήρξσμ εκ Ιύποξσ ξι δύξ κεμςοικαί ποξρχπικόςηςεπ (Λακαοιξπ και 
Γοίβαπ) έμεκα ςχμ ξπξίχμ κξοστξύςαι η έμςαριπ. Ιαςά ρσμέπεια θα ήςαμ αδιαμόηςξ η 
υξύμςα μα ζηςά ςημ απξυώοηρη ςξσ ρς/γξύ Γοίβα από ςημ Ιύποξ αμ ςξμ θεχοξύρε χπ 
ρσμεογάςη ςηπ.  
Λεςά μάλιρςα από τήμεπ όςι η ΔΞΙΑ Β ελεγυόςαμ από ςημ Δλλημική Ισβέομηρη ξ 
ρςοαςηγόπ Γοίβαπ ρςιπ 16.2.1972, δηλαδή ςημ επξμέμη ςηπ ημέοαπ ςξσ ρυεδιαζόμεμξσ 
ποανικξπήμαςξπ, εκδίδει διαςαγή ποξπ όλα ςα μέλη ςηπ ΔΞΙΑ Β ρςημ ξπξία μεςανύ 
άλλχμ αματέοει: Ιαςόπιμ φιθύοχμ όςι ελεγυόμεθα από Δλλ. Ισβέομηριμ ενέδχρα 
διαςαγήμ δι’ ήπ γμχοίζχ ειπ ςα μέλη μαπ όςι ξύςε ελεγυόμεθα παο’ ξιξσδήπξςε ξύςε 
ακξλξσθξύμεμ πξλιςικήμ ξιξσδήπξςε. 
 
ΙΔΤ. ΡΣΜΑΜΖΡΖ ΛΑΙΑΠΘΞΣ – ΓΠΘΒΑ 
Ρελ.74 
Οαοαλείπεςαι ςξ όςι ποξηγήθηκε ρσμάμςηρη ςοιώμ αμςιποξρώπχμ ςξσ Γοίβα με ςξ 
Λακάοιξ ρςιπ 29 Τεβοξσαοίξσ 1972 καςά ςημ ξπξία έγιμε αμάλσρη ςχμ ρκξπώμ ςηπ 
καθόδξσ ςξσ Γοίβα ρςημ Ιύποξ και ςηπ ίδοσρηπ ςηπ ΔΞΙΑ Β. 
ξ πόοιρμα αματέοει: Ζ ποόςαρη αουικά έγιμε απξδεκςή από ςξμ Αουιεπίρκξπξ, όμχπ 
ρςη ρσμέυεια μεςά από δεύςεοεπ ρκέφειπ η ποόςαρη απξοοίτςηκε και έςρι η ρσμάμςηρη 
μασάγηρε. 
ξ πόοιρμα είμαι παοαπλαμηςικό. Ζ ποόςαρη δεμ απξοοίτςηκε μεςά από δεύςεοεπ 
ρκέφειπ, ξύςε και η ρσμάμςηρη μασάγηρε αλλά η ρσμάμςηρη αμαβλήθηκε γιαςί ξ 
Λακάοιξπ πήοε πληοξτξοίεπ όςι κιμδύμεσαμ και ξι δσξ.  
ξ πόοιρμα αματέοει: ξ ςι διεμείτθη καμέμαπ δεμ μπξοεί μα ςξ επιβεβαιώρει.  
Έυξσμ δημξριεσθεί ξι ιδιόυειοεπ ρημειώρειπ ςξσ ρςοαςηγξύ Γοίβα για ςη ρσμάμςηρη ρε 
ρύγγοαμμα πξσ καςαςέθηκε χπ ςεκμήοιξ ρςημ Δπιςοξπή. 
 
ΙΔΤ. ΥΞΣΜΑ ΙΑΘ ΛΔΡΑ ΛΑΕΘΙΖΡ ΔΜΖΛΔΠΩΡΖΡ 
Ρελ.76. ξ πόοιρμα αματέοει χπ υοημαςξδξςξύμεμεπ από ςη Υξύμςα καςά κύοιξ λόγξ 
ςιπ ετημεοίδεπ ΟΑΠΘΡ, ΔΗΜΘΙΖ, ΟΠΩΘΜΖ και ΛΔΡΖΛΒΠΘΜΖ και καςά δεύςεοξ λόγξ 
ΓΜΩΛΖ και ΛΑΥΖ. 
ξ πόοιρμα είμαι ερκεμμέμα παοαπλαμηςικό θέςξμςαπ ςιπ ετημεοίδεπ ασςέπ κάςχ από 
ςξμ πιξ πάμχ ςίςλξ: 
1. Ζ ετημεοίδα ΟΑΠΘΡ κσκλξτόοηρε καςόπιμ ειρήγηρηπ και υοημαςξδόςηρηπ ςηπ 
δημξκοαςικά εκλεγμέμηπ κσβέομηρηπ ςξσ Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ εμ καιοώ πξσ ξι 
κξμμξσμιρςέπ και πλείρςξι σπξρςηοικςέπ ςξσ αου. Λακαοίξσ κςσπξύραμ αμελέηςα και 
έβοιζαμ καθεςί ελλημικό (Δλλάδα, ποχθσπξσογό, Έλλημεπ σπξσογξύπ και ςξ ρςοάςεσμα 
κςλ.). 
 
2. Ζ ετημεοίδα ΔΗΜΘΙΖ κσκλξτόοηρε ςξ 1973 με απξκλειρςική υοημαςξδόςηρη από ςξ 
ρςοαςηγό Γοίβα και υχοίπ καμιά ξικξμξμική εμίρυσρη από ςη Υξύμςα. Οξλλά μάλιρςα 
άοθοα ςηπ είμαι κασρςικά για ςξ ρςοαςιχςικό καθερςώπ ςηπ Αθήμαπ. 
 
3. Ζ ετημεοίδα ΛΔΡΖΛΒΠΘΜΖ λάμβαμε μημιαία υοημαςξδόςηρη από ςξ Γ.Γοίβα η ξπξία 
με εμςξλή ςξσ Ρςοαςηγξύ απξκόπηκε επειδή η Λερημβοιμή έγοατε άοθοα σπέο ςηπ 
υξύμςαπ.  
4. ξ πόοιρμα παοαλείπει μα αματέοει πξιεπ ετημεοίδεπ υοημαςξδξςξύρε ξ Αου. 
Λακάοιξπ. 
5. ξ πόοιρμα δεμ κάμει καμιά αματξοά ρςα ςοξμξκοαςικά μέςοα πξσ λήτθηκαμ από ςξ 



κοάςξπ και ςξ παοακοάςξπ εμαμςίξμ ετημεοίδχμ διατχμξύμςχμ με ςημ πξλιςική 
Λακαοίξσ (καςαρςοξτή ςσπξγοατείχμ, απαγχγέπ, νσλξδαομξί, εκτξβιρμξί και 
ρσλλήφειπ δημξριξγοάτχμ κςλ) 
6. ξ πόοιρμα δεμ αματέοεςαι ρςξμ πεοί ποξρςαρίαπ ςξσ ξμόμαςξπ ςξσ Οοξέδοξσ μόμξ 
ξ ξπξίξπ ξσριαρςικά απαγόοεσε ςη δημξρίεσρη ξπξιαρδήπξςε κοιςικήπ ςχμ υειοιρμώμ 
και ςχμ ποάνεχμ ςξσ αου. Λακαοίξσ. 
 
ΙΔΤ. ΙΠΘΡΖ ΡΘΡ ΡΥΔΡΔΘΡ ΥΞΣΜΑΡ – Γ.ΓΠΘΒΑ 
Ξ ςίςλξπ ςξσ κεταλαίξσ ασςξύ είμαι παοαπλαμηςικόπ γιαςί σπαιμίρρεςαι όςι ποιμ ςημ 
πεοίξδξ ασςή ξι ρυέρειπ Γοίβα και Υξύμςαπ ήςαμ αγαρςέπ. Ξ Γοίβαπ ςάυςηκε εμαμςίξμ 
ςηπ Υξύμςαπ από ςημ 21 Αποιλίξσ 1967 όςαμ επικοάςηρε ςξ ρςοαςιχςικό ποανικόπημα 
ρςημ Δλλάδα. Ξι ρυέρειπ ςξσ με ςη Υξύμςα έγιμαμ πέοα από ευθοικέπ μεςά ςημ παγίδα 
ςηπ Ιξτίμξσ ςξ Μξέμβοιξ ςξσ 1967 απξςέλερμα ςηπ ξπξίαπ ήςαμ η αμάκληρή ςξσ ιδίξσ 
και ξ πεοιξοιρμόπ ςξσ ρςξ Υαλάμδοι ςηπ Αθήμαπ και η αμάκληρη ςηπ Λεοαουίαπ ποάγμα 
πξσ απξςέλερε ςημ ξσριαρςική σπξςαγή ςηπ Ιύποξσ ρςα ξσοκικά επεκςαςικά ρυέδια. 
Δμςόπ ελάυιρςξσ υοξμικξύ διαρςήμαςξπ μεςά ςημ αμάκληρή ςξσ ρςημ Αθήμα ξ ρςοαςηγόπ 
Γοίβαπ διξογαμώμει έμξπλη μσρςική ξογάμχρη με ρκξπό ςημ αμαςοξπή ςηπ Υξύμςαπ. 
Λεςά ςημ απξκάλσφη ςχμ ρυεδίχμ ςξσ, ςη ρύλληφη και τσλάκιρη ςχμ ποχςαγχμιρςώμ 
ςηπ κίμηρηπ, ξ Γοίβαπ εκτχμεί δύξ αμςιυξσμςικέπ δημόριεπ ξμιλίεπ ρςημ Αθήμα ςξμ 
Αποίλιξ ςξσ 1970 και Αποίλιξ ςξσ 1971. Ρςη ρσμέυεια διατεύγει ςξμ ασρςηοό κλξιό 
παοακξλξύθηρηπ και τςάμει μσρςικά ρςημ Ιύποξ. Ρε καμέμα υοξμικό διάρςημα από ςξ 
1967, όςαμ η Υξύμςα ςξμ απξμάκοσμε από ςημ Ιύποξ και ςξσ ρςέοηρε ςημ εσυέοεια πξσ 
είυε μα παίζει καθξοιρςικό οόλξ ρςημ άμσμα ςξσ μηριξύ, μέυοι ςημ πεοίξδξ πξσ 
αματέοεςαι ςξ πόοιρμα ξ Γοίβαπ δεμ άλλανε ςη γμώμη ςξσ όςι η Υξύμςα απξςελξύρε μα 
εθμικά επιζήμια καςάρςαρη. (Για ςιπ ρυέρειπ Γοίβα με Υξύμςα βλέπε ρύγγοαμμα 
Κ.Κεχμίδξσ, Βιξγοατία Γ.Γοίβα Διγεμή, ςόμξπ ΘV, ρ.3) 
Ρελ. 80. ξ πόοιρμα αματέοει: Όπχπ ποξκύπςει από διάτξοεπ πηγέπ και κύοια ςξ 
Ρημείχμα ςξσ πληοενξύριξσ σπξσογξύ ενχςεοικώμ Άγγελξσ Υχοατά (2.11.1971) ςξ 
δικςαςξοικό καθερςώπ ςχμ Αθημώμ όυι μόμξ δεμ ήςαμ δσραοερςημέμξ με ςημ κάθξδξ 
ςξσ Γ.Γοίβα ρςημ Ιύποξ, αλλά αμςίθεςα με διάτξοξσπ ςοόπξσπ ρςήοινε ςη δοάρη ςηπ 
ΔΞΙΑ Β ςόρξ ξικξμξμικά, όρξ και ρε επίπεδξ αμθοώπιμηπ σπξρςήοινηπ από ελλαδίςεπ 
ανιχμαςικξύπ… 
Ξι πιξ πάμχ αματξοά ςξσ πξοίρμαςξπ είμαι παοαπλαμηςική και αμαληθήπ: 
i) Από ςιπ 2.11.1971 (ημεοξμημία ςξσ Ρημειώμαςξπ) μέυοι ςξ θάμαςξ ςξσ ρςοαςηγξύ 
Γοίβα ρςιπ 27.1.1974 η ΔΞΙΑ Β ξσδεμία ξικξμξμική ή άλλη πήοε από ςη υξύμςα.  
ii) Δκςόπ από ςξμ Γεώογιξ Ιαοξύρξ, ςξμ ξπξίξμ η υξύμςα είυε απξρςοαςεύρει, καμέμαπ 
άλλξπ Δλλαδίςηπ ανιχμαςικόπ δεμ σπήονε μέλξπ ή ρσμεογάςηπ ςηπ ΔΞΙΑ Β. 
Ρελ. 81 ξ πόοιρμα αματέοει: Δν άλλξσ δεμ σπάουει η αμτιβξλία όςι ςόρξ ξ Γοίβαπ όρξ 
και η δοάρη ςηπ ΔΞΙΑ Β΄, όπχπ απξκαλύπςεςαι από έγγοατα ςα ξπξία παοαςίθεμςαι ρε 
άλλα ςμήμαςα ςξσ κειμέμξσ, υοηριμξπξιήθηκαμ από ςη υξύμςα για ςη δημιξσογία 
κλίμαςξπ απξρςαθεοξπξίηρηπ ςξσ Λακαοίξσ και δημιξσογία ρσμθηκώμ ρςοαςιχςικήπ 
επέμβαρηπ. 
Θρςξοική αμακοίβεια- Ξσδεμία πεοίπςχρη σπάουει πξσ ξ ρςοαςηγόπ Γοίβαπ 
υοηριμξπξιήθηκε από ςη υξύμςα!  
Ρελ. 82 ξ πόοιρμα αματέοει: Λε αμακξίμχρή ςξσ ςξ καθερςώπ ςχμ Αθημώμ ρςιπ 24 
Ασγξύρςξσ 1973 κάλερε ςξμ Γ.Γοίβα μα διαλύρει ςημ παοάμξμη ξογάμχρη ΔΞΙΑ Β και 
μα επιρςοέφει ρςημ Αθήμα. Ρςαμάςηρε ακόμα η υοημαςξδόςηρη ςηπ ξογάμχρηπ. 
Θρςξοική αμακοίβεια-Δμςελώπ αμαληθήπ και παοαπλαμηςικόπ ξ ιρυσοιρμόπ Ρςαμάςηρε 
ακόμα η υοημαςξδόςηρη ςηπ ξογάμχρηπ. Ξσδέπξςε ξ ρςοαςηγόπ Γοίβαπ έςσυε 
ξπξιαρδήπξςε υοημαςξδόςηρηπ από ςη υξύμςα. 
 
ΙΔΤ. Ξ ΗΑΜΑΞΡ ΞΣ Γ.ΓΠΘΒΑ 
Θρςξοική παοάλειφη-  
Ρελ. 84 ξ πόοιρμα ερκεμμέμα δεμ αματέοεςαι ρςιπ ςιμέπ ςηπ κσποιακήπ Βξσλήπ και ςημ 
απξμξμή ςξσ ςίςλξσ «άνιξμ ςέκμξμ ςηπ ιδιαιςέοαπ ςξσ παςοίδξπ Ιύποξσ» ποξπ ςξ Γοίβα 



αμέρχπ μεςά ςξ θάμαςό ςξσ και ςξ όςι ξ Λακάοιξπ κήοσνε ςοιήμεοξ πέμθξπ. 
 
ΙΔΤ. ΟΠΑΝΘΙΞΟΖΛΑ 
Θρςξοικέπ παοαλείφειπ 
i) ξ πόοιρμα επιυειοεί μα εμπλένει άμερα ςιπ ΖΟΑ με ςξ ποανικόπημα. Δεμ σπάουξσμ 
ςεκμήοια γι’ ασςό. ξ πόοιρμα απέτσγε μα κάμει αματξοά ρε επίρημα απόοοηςα 
αμεοικαμικά έγγοατα (πξσ έυει ρςη διάθερή ςηπ η Δπιςοξπή) και πξσ επιβεβαιώμξσμ όςι 
λίγεπ μέοεπ ποξηγξσμέμχπ ξι Αμεοικαμξί ποξειδξπξίηραμ ςξμ Θχαμμίδη μα μη 
ποξυχοήρει ρε ποανικόπημα εμαμςίξμ ςξσ Λακαοίξσ. 
ii) ξ πόοιρμα απξριχπά ςξ γεγξμόπ όςι ξι ΖΟΑ αομήθηκαμ μα αμαγμχοίρξσμ ςημ 
κσβέομηρη Ραμφώμ. 
iii) ξ πόοιρμα δεμ αματέοει ςξ οόλξ πξσ έπαινε η Βοεςαμία ρςημ πεοίξδξ μεςά ςξ 
ποανικόπημα, με ςιπ ρκημξθεςημέμεπ ρσμαμςήρειπ Λακαοίξσ - Ξσίλρξμ και Δςζεβις – 
Ξσίλρξμ ρςιπ 17 Θξσλίξσ 1974 για μα δώρει ςα μξμικά εοείρμαςα πξσ ζηςξύρε η ξσοκία 
μα επέμβει. (Οοακςικά ρσμαμςήρεχμ). Ζ ρσμθήκη εγγσήρεχπ ποόβλεπε όςι ποιμ από 
μξμξμεοή επέμβαρη μιαπ από ςιπ ςοειπ εγγσήςοιεπ δσμάμειπ έποεπε μα ποξηγηθξύμ 
διαβξσλεύρειπ με ςιπ άλλεπ και ασςό ρκημξθέςηρε η Βοεςαμία με ςξ μα καλέρει ςξμ 
Δςζεβίς (και ςξμ Λακάοιξ) ρςξ Κξμδίμξ και μα έυει ρσμξμιλίεπ μαζί ςξσπ. 
iv) ξ πόοιρμα δεμ αμαλύει επίρηπ ςξ οόλξ ςηπ Βοεςαμίαπ ρςη ρύμςανη ςηπ 
πξλσρσζηςημέμηπ ξμιλίαπ ςξσ Λακαοίξσ ρςξμ ΞΖΔ ρςιπ 19 Θξσλίξσ 1974. 
Θρςξοική αμακοίβεια (ρ.122) 
ξ πόοιρμα αματέοει όςι ξ Λακάοιξπ αμαυώοηρε από ςξ Κξμδίμξ για ςη Μέα Σόοκη ποιμ 
ςημ άτινη ςξσ ξύοκξσ ποχθσπξσογξύ Δςζεβίς. Ασςό απξςελεί ιρςξοική αμακοίβεια. Ξ 
Λακάοιξπ είυε ρσμαμςήρειπ ςημ εςάοςη 17 Θξσλίξσ και ώοα 2.30 μμ με ςξμ Ξσίλρξμ και 
ρςιπ 5.45 μμ με ςξμ Ιάλαυαμ. Ξ Δςζεβίς είυε ρσμάμςηρη με ςξμ Ξσίλρξμ μεςά από ςξ 
Λακάοιξ ςημ ίδια μέοα ςξ απόγεσμα ρε δείπμξ πξσ παοέθερε ξ Βοεςαμόπ ποχθσπξσογόπ 
ποξπ ςιμή ςηπ ξσοκικήπ απξρςξλήπ. Δπξμέμχπ ξ Δςζεβίς βοιρκόςαμ ρςξ Κξμδίμξ και 
είδε ςξμ Ξσίλρξμ μεςά από ςξ Λακάοιξ. Ξ Λακάοιξπ αμαυώοηρε για ςη Μέα Σόοκη ςημ 
επξμέμη. 
 
ΙΔΤ. ΞΣΠΙΘΙΖ ΔΘΡΒΞΚΖ 
Ρελ. 107  
Οαοόλξ πξσ ςξ κετάλαιξ ασςό αματέοεςαι ρςημ ξσοκική ειρβξλή εμςξύςξιπ ςξ πόοιρμα 
παλιμδοξμεί ρε άλλεπ πεοιόδξσπ αμαμιγμύξμςαπ καςαρςάρειπ άλλχμ επξυώμ για μα 
απξδείνει ςξ «θεώοημα ςηπ διαοκξύπ ρσμχμξρίαπ». 
ξ πόοιρμα αματέοει: Ρςιπ 30 Μξεμβοίξσ 1964 ξ Αου. Λακάοιξπ σπόβαλε ποξπ ςξμ 
Τ.Ιξσςριξύκ έγγοατξ με 13 ρημεία για ςοξπξπξίηρη ςξσ ρσμςάγμαςξπ. ημ σπξβξλή 
ςηπ ποόςαρηπ ταίμεςαι όςι είυε εγκοίμει ςόρξ ξ ποόεδοξπ ςχμ ΖΟΑ ζχμ Ιέμμεςσ όρξ 
και η Λ.Βοεςαμία … 
Θρςξοική αμακοίβεια. α 13 ρημεία σπξβλήθηκαμ από ςξμ Λακάοιξ ςξ 1963 και όυι ςξ 
1964. 
Θρςξοική αμακοίβεια. Ξ ζξμ Ιέμμεςι όυι μόμξ δεμ εμέκοιμε ςημ ςοξπξπξίηρη ςξσ 
ρσμςάγμαςξπ αλλά απόςοεφε ςξ Λακάοιξ μα επιυειοήρει κάςι ςέςξιξ. Δμάμςια ρςημ 
ςοξπξπξίηρη ςάυθηκε επίρηπ εκςόπ από ςημ ξσοκική Ισβέομηρη και η ςόςε Δλλημική 
Ισβέομηρη. Για ςη ρύμςανη ςχμ 13 ρημείχμ ξ Αουιεπίρκξπξπ ρσμεογάρςηκε ρςεμά με ςξ 
Βοεςαμό ύπαςξ αομξρςή ρςη Κεσκχρία Ξσίλλιαμ Άοθξσο Ιλαοκ ξ ξπξίξπ δοξύρε με ςημ 
έγκοιρη, ρσγκαςάθερη και ξδηγίεπ ςξσ Κξμδίμξσ και με ποόμξια μα μημ επηοεαρςξύμ ςα 
ρσμτέοξμςα ςηπ Βοεςαμίαπ. 
Θρςξοικέπ παοαλείφειπ. ξ πόοιρμα παοαλείπει ςα ενήπ ρημαμςικά γεγξμόςα: 1) ςξ όςι 
ςόςε επήλθε ξ ποώςξπ διαμελιρμόπ ςηπ Κεσκχρίαπ με ςημ σπξγοατή ςξσ ποξέδοξσ ςηπ 
Ισποιακήπ Βξσλήπ ρςημ παοξσρία ςξσ Οοξέδοξσ ςηπ Ιύποξσ. 2) Όςι ξ αου. Λακάοιξπ 
ρςιπ 15 Θαμξσαοίξσ ποξυώοηρε ρςη μξμξμεοή καςάογηρη ςηπ Ρσμθήκηπ Δγγσήρεχπ ςημ 
ξπξία απέρσοε μόμξ καςόπιμ βοεςαμικήπ παοέμβαρηπ. 3) όςι εμόφει ςχμ απειλώμ ςηπ 
ξσοκίαπ για επέμβαρη ζήςηρε ρςοαςιχςική κάλσφη από ςημ Δλλάδα.  
Ρελ. 117 - Ηλιβεοόπ σπαιμιγμόπ 



Σπαιμιγμξί καςά ςξσ διξικηςή (αμς/ουη Οαύλξσ Ιξσοξύπη – αγμξξύμεμξπ ξ ξπξίξπ 
έκςξςε έμεκα ςηπ ασςξθσρίαπ πξσ έδεινε καςά ςιπ μάυεπ εμαμςίξμ ςχμ ειρβξλέχμ 
απξκαλείςαι ξ Κεχμίδαπ ςηπ Ιεούμειαπ) και ςξσπ ανιχμαςικξύπ ςξσ 251 .Ο. όςι δήθεμ 
παοέδχραμ ρε ξύοκξσπ ανιχμαςικξύπ υάοςεπ, έγγοατα κςλ. και ασςά με βάρη ςη 
μαοςσοία εμόπ ρςοαςιώςη ξδηγξύ! 
Ρελ. 122 - Ηλιβεοόπ σπαιμιγμόπ 
Σπαιμιγμξί καςά ςξσ ρςοαςηγξύ Αλεσοξμάγειοξσ όςι καςά ςημ πεοίξδξ ςηπ καςάπασρηπ 
ςξσ πσοόπ (μεςανύ Αςςιλα Θ και Αςςίλα ΘΘ) δεμ εμίρυσρε ερκεμμέμα ςιπ θέρειπ ρςξμ Άγιξ 
Δξμέςιξ Κεσκχρίαπ έςρι πξσ μα καςαλητθξύμ από ςξσπ ξύοκξσπ ρςη Β τάρη ςηπ 
ειρβξλήπ. Ιαι όμχπ σπάουξσμ πλείρςεπ μαοςσοίεπ για ςημ ηοχική ποξρτξοά ςξσ 
Ρςοαςηγξύ ρςημ αμςίρςαρη καςά ςχμ ειρβξλέχμ (Ξ ρσγγοατέαπ είυε ςημ ςιμή μα 
σπηοεςήρει ρςη Β τάρη ςηπ ςξσοκικήπ ειρβξλήπ ρςξ ςάγμα ςξσ Αλεσοξμάγειοξσ και 
σπήονε μάοςσοαπ και ρσμμεςείυε ςχμ ρκληοώμ μαυώμ πξσ έλαβαμ υώοα ρςξμ Άγιξ 
Δξμέςιξ για σπεοάρπιρη ςχμ εδατώμ ςηπ πεοιξυήπ). 
Ρελ. 131-137 – Ηλιβεοέπ παοαλείφειπ 
ξ πόοιρμα από ςη μια αρκεί δοιμεία κοιςική για όλξσπ ςξσπ εν Δλλάδξπ ανιχμαςικξύπ 
πξσ σπηοεςξύραμ ςξ 1974 ρςημ Ιύποξ εμώ από ςημ άλλη απξτεύγει μα εκθέρει ςημ 
ςόλμη, ςημ ασςξθσρία και ςξμ ηοχιρμό πλείρςχμ Δλλήμχμ ανιχμαςικώμ και ςηπ ΔΚΔΣΙ 
καςά ςιπ μάυεπ εμαμςίξμ ςχμ ξύοκχμ ειρβξλέχμ. Οξλλξί μάλιρςα εν ασςώμ είςε είμαι 
αγμξξύμεμξι είςε έπεραμ μαυόμεμξι καςά ςξσ ειρβξλέα ςιμώμςαπ ςη ρςξλή ςξσ Έλλημα 
ρςοαςιχςικξύ. 
Ξ λόγξπ πξσ ςα πξλσβξλεία δεμ ρσμςηοξύμςαμ από ςξ 1967 ρύμτχμα με ςη δικαιξλξγία 
ςηπ Ισποιακήπ Ισβέομηρηπ ήςαμ η έλλειφη ξικξμξμικώμ πόοχμ και για ςξσοιρςικξύπ 
λόγξσπ (Βλ. Ιώρςα Λασοξρκξύτη, Ιύποξπ 1974, Ζ μεγάλη ποξδξρία, ρ.20) 
Ζ σπξυώοηρη ςηπ ΔΚΔΣΙ μεςά ςημ ηοχική ποξέλαρή ςηπ ποξπ Ιιόμελι έγιμε γιαςί η 
ΔΚΔΣΙ παοέμειμε αβξήθηςη και δεμ έγιμε ςασςόυοξμη επίθερη ςμημάςχμ ςηπ ΔΤ και ςξσ 
λόυξσ Β.Κσρραοίδη όπχπ ποόβλεπε ςξ ρυέδιξ (Λσοξρκξύτηπ, ρ.39) 
 
ΙΔΤ. ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑΑ (ΞΣ ΟΞΠΘΡΛΑΞΡ) 
ξ πόοιρμα αματέοει (ρ.132) Δπιποόρθεςα με ασςά εμπλέκξμςαμ ατεμόπ ξι Βοεςαμικξί 
ρυεδιαρμξί για μξμιμξπξίηρη και μξμιμξπξίηρη ςχμ ρςοαςιχςικώμ βάρεχμ…  
Ξ ιρυσοιρμόπ ασςόπ απξςελεί αμακοίβεια γιαςί ξι βοεςαμικέπ βάρειπ παοαυχοήθηκαμ χπ 
ιδιξκςηρία ςχμ Βοεςαμώμ με ςημ σπξγοατή ςχμ Ρσμτχμιώμ Εσοίυηπ- Κξμδίμξσ και 
έκςξςε ξι Βοεςαμξί ςιπ υοηριμξπξιξύμ χπ ιδιξκςηρία ςξσπ. 
Σπάουει πληθώοα ςεκμηοίχμ πξσ επιβεβαιώμξσμ όςι όυι μόμξ η Υξύμςα επεδίχκε ςημ 
απξμάκοσμρη ςηπ Δλλημικήπ Λεοαουίαπ και ςημ απξδσμάμχρη ςηπ Δθμικήπ Τοξσοάπ 
αλλά και ξ ίδιξπ ξ αου. Λακάοιξπ για δικξύπ ςξσ λόγξσπ. α ςεκμήοια ασςά αμάγξμςα 
ρςξ 1965, 1967 και ςξ 1974. Δν άλλξσ ασςά επαμαλαμβάμξμςαι και ρςημ πεοιβόηςη 
επιρςξλή Γκιζίκη λίγεπ μέοεπ ποιμ ςξ ποανικόπημα. 
ΑΚΚΔΡ ΟΑΠΑΚΔΘΦΔΘΡ 
Οαοαλείπεςαι η απξρςξλή ζιοκώςη ρςημ Αθήμα από ςξ Λακάοιξ για ποόρκληρη ςξσ 
Γοίβα μα καςέλθει ρςημ Ιύποξ ςξμ Θξύλιξ ςξσ 1971. 
ΔΠΩΖΛΑΑ 
Από ςξ μεοξληπςικό, αςελέπ και ρε πξλλά θέμαςα αςεκμηοίχςξ Οόοιρμα ςχμ ςοιώμ 
μελώμ ςηπ Δπιςοξπήπ Τακέλξσ ςηπ Ιύποξσ εγείοξμςαι ρξβαοά εοχςήμαςα: 
1. Γιαςί η Δπιςοξπή δεμ επεδίχνε ρσμεμςεύνειπ με ςξσπ ποχςεογάςεπ ςξσ 
ποανικξπήμαςξπ και όρξσπ άλλξσπ ρσμμεςείυαμ ρςη λήφη, ξι ξπξίξι επιζξύραμ όςαμ 
άουιρε ςιπ εογαρίεπ ςηπ (απξκλείξμςαπ έςρι ποχςξγεμείπ πηγέπ και μαοςσοίεπ); 
2. Οώπ είμαι δσμαςό μα βαριρςεί έμα πόοιρμα για έμα ςόρξ ρξβαοό ζήςημα ρε μέγιρςξ 
βαθμό ρε ποξτξοικέπ μαοςσοίεπ δεσςεοξγεμώμ πηγώμ πξσ λήτθηκαμ ρυεδόμ ςέρρεοιπ 
δεκαεςίεπ μεςά ςα γεγξμόςα και πξσ αρταλώπ είμαι επηοεαρμέμεπ από ςα γεγξμόςα πξσ 
ακξλξύθηραμ, καθώπ και ρςημ επιλεκςική υοήρη εγγοάτχμ ή απξρπαρμάςχμ 
εγγοάτχμ για ρςήοινη όπχπ είμαι εμταμέπ ποξαπξταριρθέμςχμ ρσμπεοαρμάςχμ;  
3. Γιαςί ςα ςοία μέλη ςηπ Δπιςοξπήπ, εκποόρχπξι ςοιώμ κξμμάςχμ, ποξυώοηραμ ρςημ 
έκδξρη εμόπ αςελξύπ πξοίρμαςξπ Θρςξοίαπ, ςξ ξπξίξ αδιαμτιρβήςηςα είμαι επηοεαρμέμξ 



από ςιπ κξμμαςικέπ και ιδεξλξγικέπ πεπξιθήρειπ ςξσπ; Ιαι ασςό όςαμ η μελέςη και 
ανιξλόγηρη ςχμ δεκάδχμ υιλιάδχμ εγγοάτχμ πξσ πεοιρσλλέγηραμ απαιςεί διάρςημα 
υοόμξσ πξλλώμ εςώμ και όςαμ μάλιρςα 69,000 από ςα έγγοατα ασςά παοαδόθηκαμ ρςημ 
Δπιςοξπή μεςά ςημ έκδξρη ςξσ πξοίρμαςξπ. 
4. Ξ βξσλεσςήπ ςξσ ΔΖΙΞ και μέλξπ ςηπ Δπιςοξπήπ Τακέλξσ Εαυαοίαπ Ιξσλίαπ 
απεκάλσφε καςά ςη ρσζήςηρη ςξσ θέμαςξπ ρςημ Ισποιακή Βξσλή όςι ρύμτχμα με 
έγγοατξ πξσ έδχρε ξ Λακάοιξπ ρςξμ ιδιαίςεοξ γοαμμαςέα ςξσ Υάοη Βχβίδη, ξ Υοήρςξπ 
Καμποάκηπ, η ποξρχπικόςηςα ςξσ ξπξίξσ ρτοάγιρε ςημ πξοεία ςηπ δημξριξγοατίαπ, 
ςχμ ΛΛΔ και ςξσ πξλιςιρμξύ ρςημ Δλλάδα, ρσμεογάρςηκε με ςξσπ Θχαμμίδη και Ραμφώμ 
για ςξ ρυεδιαρμό ςξσ ποανικξπήμαςξπ εμαμςίξμ ςξσ Λακαοίξσ. Ζ απξκάλσφη ασςή ςξσ 
κ. Ιξσλία εγείοει ςα ενήπ ρξβαοά εοχςήμαςα: 1) Αμ ςξ έγγοατξ είμαι ασθεμςικό ςόςε 
ποέπει μα διεοχςηθεί καμείπ και μα αμαλύρει ρε πξιξ ρημείξ είυαμ τςάρει ξι εμέογειεπ 
ςξσ αου. Λακαοίξσ ώρςε μα θεχοείςαι χπ εθμικά επιζήμιξπ όυι μόμξ από ςξμ δικςάςξοα 
Θχαμμίδη αλλά και από ςξμ Υοήρςξ Καμποάκη, ξ ξπξίξπ υαοακςηοίρςηκε χπ ξ παςέοαπ 
ςηπ Δημξκοαςίαπ. 2) Αμ ςξ έγγοατξ είμαι πλαρςό ςόςε διεοχςάςαι καμείπ αμ είμαι 
ποάγμαςι ρε ςέςξιξσ είδξσπ έγγοατα και ςέςξιξσ είδξσπ μαοςσοίεπ πξσ ρςηοίυςηκε ασςό 
ςξ πόοιρμα; 

 


