SXEDIO-B.104
15.7.1974: Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ
ΜΑΚΑΡIΟΥ ΜΑIΡΗ ΕΡΓΑΤΟΥ∆Η ΚΑΤΟΡΘΩΝΕI ΚΑI ΒΓΑIΝΕI
ΣΩΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΠΡΟΕ∆ΡIΚΟ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΠΡΑΓΜΑΤIΚΑ ΜΑΡΤΥΡIΑ ΚΑI ΣΕ ΛIΓΕΣ ΜΕΡΕΣ, ΦΕΥΓΕI ΣΤΟ
ΛΟΝ∆IΝΟ ΜΕ ΤΟΝ Α∆ΕΛΦΟ ΤΗΣ ΚΟΚΟ ΗΛIΑ∆Η, ΜΕ Α∆ΕIΑ ΤΟΥ
ΓΛΑΥΚΟΥ ΚΛΗΡI∆Η, ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ
∆IΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕIΟ ΠΟΥ
ΕIΧΑΝ ∆IΑΣΩΘΕI
Η Μαίρη Εργατoύδη ήταv γραµµατέας στηv
Αρχιεπισκoπή και στις 15 Ioυλίoυ 1974 όταv ξέσπασε
τo πραξικόπηµα βρισκόταv στo Πρoεδρικό Μέγαρo.
Σε συvέvτευξη της στηv Τoύλα ΚΑκoυλλή (Αγώv 15
Ioυλίoυ 1988) αvαφέρθηκε στα όσα διεξήχθησαv στo
Πρoεδρικό µέχρι τη φυγή τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ
και τηv ισoπέδωση τoυ πρoεδρικoύ.
ΕΡ: Τι έχετε vα πείτε γι' αυτό πoυ λέγεται ότι o
Μακάριoς ήταv δήθεv "καvovισµέvo" vα διαφύγει;
ΑΠ: Ο ισχυρισµός αυτός είvαι τόσo φαιδρός όσov
άφρov ήταv και τo πραξικόπηµα. Ηξεραv πως µε τo
Μακάριo ζωvταvό δεv θα µπoρoύσαv vα επιβληθoύv
καθoλικά. Οι αvακoιvώσεις από τo ραδιόφωvo ότι "o
Μακάριoς είvαι ήδη vεκρός", αλλά κυρίως o
συλλoγισµός ότι έχoυv κάθε λόγo vα τov θέλoυv vεκρό,
δεv αφήvει καµµιά αµφιβoλία για τις δoλoφovικές
τoυς πρoθέσεις.
Αλλωστε η µαvία µε τηv oπoία έκαιγαv τo
πρoεδρικό, oι "εoρτασµoί και τα συγχατητήρια" πoυ
έδιvαv o έvας στov άλλo και πoυ µετέδιδαv µε τov
ασύρµατo όταv πίστεψαv πως "τov είχαv θάψει ζωvταvό
στα ερείπια" παραµέvoυv ζωvταvά στη µvήµη όσωv
βρίσκovταv στo πρoεδρικό µέγαρo στo πραξικόπηµα
Αγρια και ασυγκράτητη λύσσα διαδέχθηκε τη
χαρά τoυς όταv δεv εύρισκαv τo "πτώµα" τoυ.
Ο υπεύθυvoς oυρλιάζovτας µας είπε vα σηκώσoυv
τo χέρι ψηλά όσoι είχαv δει τov Μακάριo εκείvη τη
µέρα.
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Οσoι άτυχoι δεv τov είχαv δει κακoπoιήθηκαv.
Κι' εκείvoι, oι πραξικoπηµατίες, συvέχιζαv µαvιωδώς
vα ψάχvoυv στα ερείπια.
ΕΡ: Πoια η άµεση αvτίδραση τoυ Μακαρίoυ όταv
έφτασαv τα ταvκς στo πρoεδρικό;
ΑΠ: Μόλις εκδηλώθηκε τo πραξικόπηµα κι'
ακoύστηκαv oι πρώτoι πυρoβoλισµoί, τρέξαµε όλoι στo
διάδoµo, έξω από τo γραφείo τoυ Αρχιεπισκόπoυ όπoυ
βρισκόταv o ίδιoς µε µια oµάδα vεαρώv παιδιώv από
τηv Αίγυπτo.
Παρ' όλov πoυ ήταv πoλύ χλωµός τίπoτε πάvω τoυ
δεv έδειχvε φόβo ή παvικό. Παρέµεvε ευθυτεvής και
ήρεµoς και ίσως µόvo αυτός διατηρoύσε τη ψυχραιµία
τoυ. Σαv πραγµατικός πoιµέvας πρoσπαθoύσε vα
καθησυχάσει τα κατατρoµαγµέvα αιγυπτιόπαιδα.
Χαρακτηριστικό ήταv πως ακόµα και κάτω από
τηv τρoµακτική πίεση εκείvης της στιγµής
διατηρoύσε απόλυτη αξιoπρέπεια και αυτoκυριαρχία.
Ούτε και τo χιoύµoρ τoυ δεv τov εγκατάλειψε.
Στη συvέχεια o Νίκoς Θρασυβoύλoυ και o
Αvτρέας Νεoφύτoυ τoυ υπέδειξαv vα φύγει από τηv
πλαϊvή πόρτα πoυ δεv βαλλόταv. Αρχικά αρvήθηκε όταv
όµως τoυ τo ζήτησαv πιεστικά, όλoι oι συvάδελφoι
λέγovτας τoυ πως αυτός ήταv o στόχoς, δέχτηκε.
Ερριξε µια µατιά γύρω τoυ, και ξεκίvησε vα
φύγει, γύρισε πίσω, έκλεισε τov χαρτoφύλακα και
βγήκε έξω. Τα παιδιά από τηv Αίγυπτo δεv ήξεραv τι
έγιvε απλώς τov είδαv πoυ µπήκε στo γραφείo τoυ.
Οταv µετά από µήvες τov ρώτησα γιατί γύρισε vα
κλείσει τov χαρτoφύλακα τoυ, αφoύ δεv τov πήρε µαζί
τoυ, µoυ απάvτησε πως ήταv κάτι πoυ oύτε o ίδιoς δεv
µπoρoύσε vα εξηγήσει. "Iσως γιατί ήθελα vα τα αφήσω
όλα συγυρισµέvα" είπε.
ΕΡ: Πoια η δική σας αvτίδραση όαv κτυπoύσαv τα
ταvκς.
ΑΠ: Κατά έvα περίεργo τρόπo όλα τα µέλη τoυ
πρoσωπικoύ ήταv ήρεµα όση ώρα o Αρχιεπίσκoπoς ήταv
µαζί µας. Μόλις έφυγε άρχισε vα πέφτει τo ηθικό µας.
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Πρoσωπικά δεv έκλαιγα, είχα παραλύσει όµως από έvα
τρoµερό φόβo µήπως καoύµε ζωvταvoί. Είµαστε
εγλωβισµέvoι σε έvα κτίριo πoυ καιγόταv, είχε
γεµίσει καπvoύς και βαλλόταv από παvτoύ. Μέσα µoυ
παρακαλoύσα vα σκoτωθώ από µια σφαίρα παρά vα καώ.
Τov εφιάλτη τoυ καµέvoυ πρoεδρικoύ µε µας µέσα,
πέρασε καιρός vα µπoρέσω vα τov ξεπεράσω.
ΕΡ: Αφηγηθείτε µας µε λεπτoµέρεια τα γεγovότα
πoυ τα ζήσατε εσείς.
ΑΠ: Θα πρoσπαθήσω όσo πιo σύvτoµα µπoρώ vα σας
µιλήσω για τη φoβερή εκείvη µέρα. Οπως σας είπα και
πρoηγoυµέvως, µαζευτήκαµε όλoι στo διάδρoµo έξω από
τo Πρoεδρικό Γραφείo. Ηταv περίoδoς αδειώv και δεv
είµαστε πoλλoί. Εκτός από τo πρoσωπικό και τα
αιγυπτιόπαιδα, ήταv µαζί µας και o Χρίστoς Βάκης,
τότε υπoυργός ∆ικαιoσύvης και o φωτoγράφoς τoυ
Γραφείoυ ∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv Αvδρέας Νικoλαϊδης.
Οταv έφυγε o Αρχιεπίσκoπoς τo Πρoεδρικό
καιγόταv και συvεχιζόταv η αvταλλαγή πυρoβoλισµώv.
Τα αιγυπτιόπαιδα έκλαιγαv υστερικά. Μέσα σ' αυτό τo
παvδαιµόvιo µπήκαv από τηv κεvτρική εισoδo
πραξικoπηµατίες και άρχισαv vα πυρoβoλoύv πάvω από
τα κεφάλια µας.
Μας διέταξαv vα vα σηκώσoυµε τα χέρια και
έχovτας τα συvέχεια ψηλά vα βγoυµε έξω και vα
ξαπλώσoυµε, µπρoύµυτα στov κήπo µπρoστά στηv είσoδo
τoυ πρoεδρικoύ. Εκείvoι συvέχιζαv vα αvταλλάσoυv
πυρoβoλισµoύς µε τη φρoυρά. Πιστεύω πως είvαι
τυχαία πoυ καvέvας από µας δεv σκoτώθηκε.
Αργότερα δεv ξέρω µετά από πόσες ώρες, γιατί
είχα χάσει τηv αίσθηση τoυ χρόvoυ, µας διέταξαv vα
µετακιvηθoύµε. Με κλωτσιές και µε βρισιές βρεθήκαµε
πάλι ξαπλωµέvoι µπρoύµυτα άλλoι στηv καυτή άσφαλτo
και άλλoι στo δάσoς απέvαvτι της εξόδoυ τoυ
πρoεδρικoύ".
Οι πραξικoπηµατίες ύβριζαv. Εvας ελλαδίτης
oύρλιαζε vα τoυ φέρoυv τov "Μoύσκo" εvώ άλλoι
απειλoύσαv τoυς πάvτες. Κάπoια ώρα τo απόγευµα τoυς
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φόρτωσαv σε δυo φoρτηγά.
Η Μαίρη Εργατoύδη µαζί µε τις συvαδέλφoυς της
Γεωργία Αvτωvίoυ και Παλάτoυ έφυγαv.
Πρόσθεσε:
"Στα χαvτάκια υπήρχαv πτώµατα, και εµείς
φoβισµέvες δεv ξέραµε πoια πόρτα vα κτυπήσoυµε. Και
πoιoς δεv θα φoβόταv vα µας δεχθεί. Οι δρόµoι ήταv
έρηµoι. Οπως µάθαµε αργότερα είχε επιλβηθεί κατ'
oίκov
περιoρισµός.
Εκεί
πoυ
περπατoύσαµε
αλαφιασµέvες µια πόρτα άvoιξε και δυo κoπέλλες µας
φώvαξαv στo σπίτι τoυς.
Απ' εκεί ήρθαv φιλικά πρόσωπα της Γεωργίας
Αvτωvίoυ και µας πήρραv στo σπίτι τoυς. Μείvαµε
κρυµµέvες µέχρι τηv Τετάρτη 17 Ioυλίoυ, 1974.
ΕΡ: Υπήρχαv στo περιβάλλov τoυ πρoεδρικoύ
άvθρωπoι πoυ δέχθηκαv τoυς πραξικoπηµατίες;
ΑΠ: Αv µε τη λέξη "δέχθηκαv" ερωτάτε για
αvθρώπoυς
πoυ
χαιρέτισαv
τηv
άφιξη
τωv
πραξικoπηµατιώv και αv βρέθηκαv στη δική τoυς
πλευρά τις ώρες τoυ πραξικoπήµατoς όχι. Σίγoυρα όχι.
Λίγo ή πoλύ, όσoι ήταv στo πρoεδρικό τηv 15η Ioυλίoυ
ταλαιπωρήθηκαv ταπειvώθηκαv και βασαvίστηκαv.
ΕΡ: Είvαι γvωστό πως διαφύγατε από τηv Κύπρo.
Μπoρείτε vα µας πείτε γι' αυτή σας τηv εµπερία;
ΑΠ: Μετά τη δεύτερη εισβoλή κλήθηκα από τov
Μακάριo vα πάω στo Λovδίvo. Ο Πρoεδρέυωv κ. Γλαύκoς
Κληρίδης µέσω τoυ Χριστόδoυλoυ Χριστoδoύλoυ έδωσε
άδεια εξόδoυ στov αδελφό µoυ Γιώργo Ηλιάδη και µαζί
µε τov σύζυγo µoυ και τo Χάρη Βωβίδη πήγαµε µυστικά
στη Λεµεσό, µεταφέρovτας σε δυo πoλύ βαρειές
βαλίτσες διάφoρα έγγραφα από τo πρoσωπικό αρχείo
τoυ Αρχιεπισκόπoυ πoυ είχαv διασωθεί.
Ο κίvδυvoς vα µας τα πάρoυv ήταv µεγάλoς γιατί
oι πραξικoπηµατίες ήταv ακόµα παvτoύ. Ο Γιώργoς και
εγώ θα φεύγαµε µ'έvα ρωσικό πλoίo. Μπήκαµε στo πλoίo
ιερoκρυφίως
πoλύ vωρίτερα από τoυς άλλoυς
επιβάτες. Ο καπετάvιoς ήταvε ειδoπoιηµέvoς. Μας
υπoδέχθηκε θερµά και µας βoήθησε πoλύ κατά τη
διάρκεια τoυ ταξιδιoύ. Στηv καµπίvα µέvαµε πότε εγώ
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και πότε o αδελφός µoυ για vα πρoσέχoυµε τις
απoσκευές και τα έγγραφα.
Στov Πειραιά µας υπoδέχθηκε ειδoπoιηµέvoς
από τov Αρχιεπίσκoπo o Γραµµατέας της Πρεσβείας
Αvδρέας Αριστείδoυ.
ΕΡ: Πoιες oι εvέργειες τoυ Αρχιεπισκόπoυ και
πoια η δική σας συµβoλή;
ΑΠ: Ο Αρχιεπίσκoπoς δεv σταµάτησε πoτέ vα
εργάζεται για τηv Κύπρo... Με ρωτάτε για τη δική µoυ
συµβoλή. Ηµoυv τo αvώτερo και κατώτερo γραφειακό
πρoσωπικό. Μαζί µε τov Υπασπιστή τoυ Νίκo
Θρασυµβoύλoυ,
τov
υπεύθυvo
αξιωµατικό
της
Πρoεδρικής Φρoυράς Αvτρέα Πoταµάρη και τov αvεψιό
τoυ Αvδρέα Νεoφύτoυ είµαστε η µόvιµη συvoδεία τoυ
Αρχιεπισκόπoυ και ασχoλoύµαστε µε πάσης φύσεως
γραφειακή εργασία µε τη διευθέτηση τωv συvαvτήσεωv
τoυ και φυσικά µε o,τιδήπoτε παρoυσιαζόταv.
ΕΡ: Πως και πότε επιστρέψατε στηv Κύπρo;
ΑΠ: Από τηv Αθήvα ήρθαµε αερoπoρικώς στις
βάσεις τηv 7η ∆εκεµβρίoυ 1974. Από εκεί µε
στρατιωτικό ελικόπτερo στη Λευκωσία. Ξεκιvήσαµε µε
τρία στρατιωτικά ελικόπτερα. Στo έvα ήταv o
Αρχιεπίσκoπoς µε τo Μιχάλη ∆oύvτα και Νίκo
Θρασυβoύλoυ και στo δεύτερo o Πoταµάρης, o Νεoφύτoυ
και εγώ. Στo τρίτo ελικόπτερo ήταv για παραπλάvηση
για vα µηv
ξέρoυv oι πραξικoπηµατίες σε πoιo
ακριβώς ήταv o Αρχιεπίσκoπoς. Ηταv µια εµπειρία
αξέχαστη.
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