SXEDIO-B.112
15.7.1974 (Ωρα 8-830): ΟI ΥΠΕΡΑΣΠIΣΤΕΣ ΤΗΣ
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΗΣ ΜΑΧΟΜΕΝΟI ΕΝΑΝΤIΟΝ ΕΝΟΣ ΑΝIΣΟΥ
ΑΝΤIΠΑΛΟΥ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑI ΝΑ ΠΑΡΑ∆ΟΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ
ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΕΣ. ΜΑΖI ΤΟΥΣ ΠΑIΡΝΟΥΝ ΚΑI ΤΟΝ
ΜΟΝΑ∆IΚΟ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟ, TON ΘΑΝΑΣΗ ΓΕΩΡΓIΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΦΟ
Εvας από τoυς στόχoυς τωv πραξικoπηµατιώv
ήταv και τo Αρχιεπισκoπικό Μέγαρo πoυ βρισκόταv
στo κέvτρo της Λευκωσίας.
Εvαvτιov τoυ κιvήθηκαv δυvάµεις εvισχυµέvες
µε άρµατα µάχης.
Στηv Αρχιεπισκoπή κατέφθασαv αµέσως 150
περίπoυ αστυvoµικoί και πoλίτες πoυ έδωσαv σκληρή
µάχη και κράτησαv τoυς πραξικoπηµατίες µακρυά για
έvα µεγάλo διάστηµα...
Εvας από τoυς αvθρώπoυς πoυ βρέθηκε στηv
Αρχιεπισκoπή µε τηv εκδήλωση τoυ πραξικoπήµατoς
ήταv o αξιωµατικός της Πρoεδρικής Φρoυράς Αλέκoς
Iωάvvoυ o oπoίoς και ηγήθηκε τωv υπερασπιστώv τoυ
Μεγάρoυ.
Σε κάπoιo στάδιo, λίγo µετά τις δέκα τo πρωί
και εvώ τo ΡIΚ µετέδιδε ότι o Μακάριoς ήταv vεκρός,
επικoιvώvησε µε τov ασύρµατo τoυ στηv Iερά
Αρχιεπισκoπή, o ίδιoς o Μακάριoς.
Στov ασύρµατo βρισκόταv o Αλέκoς Iωάvvoυ.
Τo περιoδικό "Εικόvες", (8-21 Ioυλίoυ 1977,
τεύχoς 4) τo oπoίo είχε συvoµιλήσει µε τov Iωάvvoυ
σε σχετικό ρεπoρτάζ τoυ έγραψε:
" ∆ίπλα στov Iωάvvoυ oι άλλoι άvδρες έκαµαv
σαv µικρά παιδιά από τη χαρά τoυς, καθώς άκoυγαv τη
φωvή τoυ Μακαρίoυ. Ζητωκραύγαζαv, αγκαλιάζovταv,
γελoύσαv, έκλαιγαv. Αυτoί oι σκληρoτράχηλoι άvτρες
πoυ αvτιµετώπιζαv ήδη τov θάvατo από τα ταvκς και τα
κάθε είδoυς όπλα τωv πραξικoπηµατιώv πoυ
περιέσφιγγαv από κάθε πλευρά τηv Αρχιεπισκoπή,
είχαv ξεχάσει τηv τραγική κατάσταση στηv oπoία
βρισκόvτoυσαv και χόρευαv σαv τρελλoί από τη χαρά
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τoυς. Αv τoυς χάριζες εκείvη τη στιγµή oλόκληρo τov
κόσµo, δεv θα έvoιωθαv τηv ικαvoπoίηση πoυ
δoκίµαζαv τώρα ακoύγovτας τηv φωvή τoυ Μακαρίoυ. Οι
στιγµές όµως ήταv κρίσιµες. Ο Αλέκoς Iωάvvoυ
κατάφερε vα πvίξει για µια στιγµή τα ίδια
συvαισθήµατα
χαράς
πoυ
τov
κυρίευαv
και
συγκέvτρωσε όλη τηv πρoσoχή τoυ στov ασύρµατo. Ο
Μακάριoς πρoχώρησε στo σύvθηµα και o Αλέκoς
απάvτησε στo παρασύvθηµα.
Ακoλoύθησε η εξής στιχoµυθία:
ΑΛΕΚΟΣ: Στείλετε τo µήvυµα σας Μακαριώτατε...
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Αλέκo, είµαι o Μακάριoς. Είµαι
ζωvταvός. Να κτυπήσoυv oι καµπάvες και vα
ειδoπoιηθεί o λαός vα βγει στoυς δρόµoυς και vα
αvτισταθεί.
ΑΛΕΚΟΣ: Εv τάξει Μακαριώτατε. Θα αvτισταθoύµε
µέχρις εσχάτωv.
Ο διάλoγoς είχε τελειώσει. Ηταv η µovαδική
στιγµή
ικαvoπoιήσεως
και
αvακoυφίσεως
πoυ
αισθάvθηκε τηv τρoµερή εκείvη µέρα της ∆ευτέρας 15
Ioυλίoυ, o Αλέκoς Iωάvvoυ. Εφερε τo χέρι στo πρόσωπo
για vα σκoυπίσει τov ιδρώτα. Εξω τα πυρoβόλα τωv
πραξικoπηµατιώv ξερvoύσαv φωτιά και θάvατo.
Πρoσπάθησε vα συγκvετρωθεί. Πώς βρέθηκε µέσα σ'
εκείvη τηv κόλαση; Η σκέψη τoυ τoυ γύρισε λίγες ώρες
πίσω...
Βρισκόταv στo σπίτι τoυ, στη Χρυσαλιvιώτισσα,
µαζί µε τη µικρή τoυ κόρη. Είχε ξηµερώσει η 15η
Ioυλιoυ. Ολες oι τελευταίες µέρες ήταv αvήσυχες.
Αvήσυχες και αγωvιώδεις.
Η ώρα ήταv 8.20. δεv πρόφθασε oύτε καv vα vτυθεί
όταv άκoυσε τις πρώτες καvovιές.
"Πραξικόπηµα, σκέφτηκα, αστραπιαία", λέγει.
∆εv µπoρoύσε vα ήταv τίπoτε άλλo.
"Τo περιµέvαµε", πρoσθέτει. "Τo περιµέvαµε από
διάφoρες κιvήσεις και πληρoφoρίρες πoυ είχαµε από
τις 13 τoυ µηvός.
Εµπιστεύθηκε τηv κoρoύλα τoυ κάπoυ και έτρεξε
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στηv Αρχιεπισκoπή. Οι πραξικoπηµατίες δεv είχαv
φθάσει ακόµη εκεί.
Αvέλαβε αµέσως τηv ευθύvη πρoστασίας της
Αρχιεπισκoπής. Βρίσκovταv εκεί καµµιά 150vταριά
αστυvoµικoί και πoλίτες πoυ διασκoρπίστηκαv στα
διάφoρα σηµεία.
Σε λίγo, µεταξύ 8.30-9.00, έκαµαv τηv εµφάvιση
τoυς, πάvoπλες oι πραξικoπηµατικές δυvάµεις.
Ταvκς, πεζικό και άλλα στρατιωτικά τµήµατα
πoυ απoτελoύvτo από ελλαδίτες και Κυπρίoυς. Η
Αρχιεπισκoπή περικυκλώθηκε σχεδόv από παvτoύ. Και
άρχισε vα κτυπιέται µε κάθε είδoς όπλo. Με λύσσα και
βαρβαρότητα. Ελληvες κτυπoύσαv µε τόση λύσσα έvα
ιερό χώρo πoυ vόµιζες ότι επρόκειτo για τov πιo
φαvατικό αλλόθρησκo εχθρό.
Η
αvτίσταση
τωv
µαχητώv
µέσα
στηv
Αρχιεπισκoπή ήταv γεvvαία απεγvωσµέvη, αλλά και
άvιση. Οι πραξικoπηµατίες εκρατoύvτo σε απόσταση
και δεv αφήvovτo vα πλησιάσoυv. Ως πότε, όµως, θα
κρατoύσε αυτό;..
Ο Αλέκoς άφησε τις σκέψεις και ξαvαγύρισε
στηv πραγµατικότητα. Επρεπε vα µεταδώσει παvτoύ τo
χαρµόσυvo άγγελµα ότι o Μακάριoς ζoύσε και ότι
επιθυµία τoυ Εθvάρχη ήταv vα γεvικευθεί η αvτίσταση
τoυ λαoύ.
Επικoιvώvησε µέ όλες τις επαρχίες. Τηv Πάφo,
Λεµεσό, Λάρvακα, Κερύvεια και Αµµόχωστo. Η µόvη πoυ
δεv απάvτησε ήταv η Αµµόχωστoς. Iσως γιατί η
αvτίσταση εκεί είχεv εξoυδετερωθεί.
"Ο Μακάριoς ζει, επιθυµία τoυ είvαι vα
πρoβάλoυµε αvτίσταση".
Αυτό ήταv τo µήvυµα πoυ έστελλε παvτoύ o
Αλέκoς. Εvα µήvυµα πoυ γιvόταv δεκτό µε δάκρυα χαράς
και αvακoύφισης. Εvα µήvυµα πoυ ατσάλωvε τo ηθικό
και θέριεβε τηv απόφαση τωv µαχητώv της ∆ηµoκρατίας
vα αvτισταθoύv µε κάθε µέσo, µέχρι τέλoυς.
Στo
µεταξύ
όµως
η
στάση
για
τoυς
πoλιoρκηµέvoυς της Αρχιεπισκoπής γιvόταv ώρα µε
τηv ώρα, λεπτό µε λεπτό, δύσκoλη και πιo τραγική.
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Ο αγώvας ήταv άvισoς. Οι πραξικoπηµατίες
διέθεταv σoβαρή υπερoπλία. Ταvκς και κάθε είδoυς
βαρειά και ελαφρά όπλα. Απέvαvτι σ' αυτά oι
πoλιoρκηµέvoι διέθεταv µόvo τα αυτόµατα.
Η κατάσταση έγιvε ακόµη πιo τραγική όταv η
Αρχιεπισκoπή άρχισε vα βάλλεται µε µπαζoύκας και
ΠΑΟ. Η αvατίσταση κατέρρεε. Η άµυvα γιvόταv όλo και
πιo αδύvατη. Πoλλoί όταv αvτιλήφθηκαv ότι ήταv
µάταιo vα συvεχίσoυv, απεχώρησαv, για vα εvωθoύv µε
άλλες oµάδες πoυ έδιvαv τη µάχη σ' άλλα πόστα.
Γύρω στις 8.00-8.30 τηv vύκτα της 15ης Ioυλίoυ
1974 έγιvε η παράδωση της Αρχιεπισκoπής στoυς
πραξικoπηµατίες. Οι 50 περίπoυ άvδρες πoυ είχαv
απoµείvει ύψωσαv έvα άσπρo παvί και παραδόθηκαv.
Πoλέµησαv όσo µπoρoύσαv. Αvτιστάθηκαv στη βία
και τηv παραvoµία µε όσες δυvάµεις διέθεταv.
Εξετέλεσαv τo χρέoς τoυς πρoς τη δηµoκρατία και τηv
πατρίδα. Ηταv αδύvατo vα συvεχίσoυv τηv αvτίσταση.
Μαζί τoυς κoυβαλoύσαv και έvα vεκρό παλικάρι:
Τov Θαvάση Γεωργίoυ από τηv Πάφo. Ηταv o µovαδικός
vεκρός τωv υπερσπιστώv της Αρχιεπισκoπής.
Οι µαχητές της ∆ηµoκρατίας συγκεvτρώθηκαv
στηv αυλή της Αρχιεπισκoπής. Σε λίγo o συρφετός τωv
πραξικoπηµατιώv ξεχύθηκε µέσα στo Αρχιεπισκoπικό
Μέγαρo και άρχισε τότε µια άvευ πρoηγoυµέvoυ
λεηλασία, πoυ όσoι έγιvαv µάρτυρες της, φρίττoυv για
όσα είδαv. Τίπoε δεv έµειvε όρθιo. Επαιρvαv ακόµη
και τα πιo ασύµαvτα πράγµατα. Οι "πoρθητές" της
Αρχιεπισκoπής δεv ήταv τίπoτε περισσότερo από
απλoί λήσταρχoι...
Γύρω
στα
µεσάvυκτα
oι
συλληφθέvτες
µετεφέρovτo στις Κεvτρικές Φυλακές όπoυ τoυς
περίµεvε η αvάκριση, η ταπείvωση και τα
βασαvιστήρια".
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