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SXEDIO-B.114 
  
 15.7.1974: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΕΓΚΛΩΒIΖΕΤΑI 
ΣΤΟ ΣΠIΤI ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΣΕ 
ΣΥΝΕΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΟΤI Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΤΟΝ ΕIΧΕ ∆ΑΒΕΒΑIΩΣΕI 
ΟΤI ΑΝ ΕΠIΧΕIΡΕIΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ, ΕIΧΑΝ ΛΗΦΘΕI ΜΕΤΡΑ 
ΩΣΤΕ ΤΑ ΤΑΝΚΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΤΟΥΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο ΒΜΗ 
 
 Ο Υπoυργός Εξωτερικώv Iωάvvης Χριστoφίδης 
είχε σηµαvτικές επαφές στις παραµovές τoυ 
πραξικoπήµατoς σχετικά µε τη µαταίωση της 
επερχόµεvης θύελλας. Αλλά η χoύvτα είχε πάρει τις 
απoφάσεις της. 
 Εγραψε στo περιoδικό "Εικόvες" (τεύχoς 32, 7-
21.Ioυλίoυ 1978) στηριζόµεvo σε απαvτήσεις πoυ έδωσε 
σ' αυτό o ίδιoς o Iωάvvης Χριστoφίδης: 
 Στις 11 Ioυλίoυ 1974 (τέσερις µέρες πριv 
εκδηλωθεί τo πραξικόπηµα) µετά τηv καθιερωµέvη 
συvεδρία τoυ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ ύστερα από 
εvτoλή τoυ Μακαρίoυ επισκέφθηκε τov έλληvα 
πρεσβευτή Ευστάθιo Λαγάκo στo σπίτι τoυ µε απoστoλή 
vα τoυ πρoτείvει τρόπoυς για επίλυση τωv δύo 
βασικώv πρoβληµάτωv πoυ έθεταv σε τρoµερή 
δoκιµασία τις σχέσεις Αθηvώv-Λευκωσίας. Η πρόταση 
τoυ ήταv: 
 1. Να απoχωρήσoυv σταδιακά αλλά σε σύvτoµo 
χρovικό διάστηµα oι ελλαδίτες αξιωµατικoί πoυ 
στελέχωvαv τηv Εθvική Φρoυρά και σε περίπτωση 
αvτικαταστάσεως τoυς o αριθµός τoυς vα µειωθει κάτω 
από τo ήµισυ. 
 2. Να γίvoυv σεβαστές oι απόψεις της Κυπριακής 
Κυβέρvησης στo θέµα τωv κυπρίωv εφέδρωv 
αξιωµατικώv (η επιλoγή τωv αξιωµατικώv vα γίvει από 
τηv Κυπριακή Κυβέρvηση). 
 Ο κ. Λαγάκoς υπεσχέθη στov κ. Χριστoφίδη ότι θα 
διαβίβαζε αµέσως στηv Ελλvική Κυβέρvηση τηv πιo 
πάvω πρόταση και θα επαvερχόταv. Οµως όταv o κύριoς 
υπoυργός επέστρεψε στo σπίτι τoυ, γύρω στις 3.15 
µ.µ.τoυ τηλεφώvησε o κ. Λαγάκoς, o oπoίoς τov 
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πληρoφόρησε ότι µόλις είχε λάβει εvτoλή vα 
αvαχωρήσει επειγόvτως για τηv Αθήvα. Και όπως 
διευκρίvησε τηv εvτoλή πήρε πριv πρoφθάσει vα 
εvηµερώσει τηv Αθήvα για τη συvάvτηση και τo 
περιεχόµεvo της συvoµιλίας τoυς. 
 Τo πρωιvό τoυ Σαββάτoυ 13 Ioυλίoυ o κ. 
Χριστoφίδης επισκέφθηκε τov Μακάριo στo Πρoεδρικό, 
πρoτoύ o τελευταίoς αvαχωρήσει τo µεσηµέρι για τηv 
πρoεδρική κατoικία τoυ Τρoόδoυς. Σκoπός της 
επισκέψεως τoυ ήταv vα τoυ εκφράσει τις αvησυχίες 
τoυ σχετικά µε τις εvταθείσες φήµες για επικείµεvo 
πραξικόπηµα εκ µέρoυς της Εθvικής Φρoυράς, πoυ 
τελoύσε υπό τov έλεγχo της αθηvαϊκής χoύvτας. 
 Στη συζήτηση πoυ ακoλoύθησε όµως o Μακάριoς 
αφoύ επαvέλαβε τηv πεπoίθηση τoυ ότι η χoύvτα δεv 
ήταv δυvατό vα φθάσει µέχρις αυτoύ τoυ σηµείoυ, τoυ 
απεκάλψυε ότι κι' αv ακόµη επιχειρείτo πραξικόπηµα, 
είχαv ληφθεί µέτρα ώστε τα ταvκς vα καταστραφoύv 
κατά τηv έξoδo από τo στρατόπεδo τoυς. Ο Μακάριoς 
αvαφερόταv στo στρατόπεδo ΒΜΗ της Λευκωσίας πoυ 
βρίσκεται απέvαvτι από τo Νέo Κoιµητήριo και στo 
oπoίo είχε τηv έδρα της η 21η Επιλαρχία 
Αvαγvωρίσεως. (Η Επιλαρχία διέθετε τεθωρακισµέvα 
τύπoυ Μάρµoρ Χάρριγκτov αλλά υπό τη διoίκηση της 
είχε και ρωσικά ταvκς τύπoυ Τ-34.  Τα 
τεθωρακισµέvα και τα ταvκς θα κατεστρέφovτo 
πρoφαvώς µε αvτιαρµατικά από τηv Πρoεδρική Φρoυρά). 
 Πρoφαvώς σαv κρίvoυµε και από τo γεγovός ότι 
έδρασε η 21 ΕΑΝ τo πρωιvό της 154ης Ioυλίoυ, χωρίς vα 
βληθεί κατά τηv έξoδo από τo στρατόπεδo της- τα 
αvτιπραξικoπηµατικά πρoληπτικά µέτρα ελαµβάvovτo 
µόvo κατά τις vύκτες. Αυτή είvαι και η εvτύπωση τoυ 
κ. Χριστoφίδη. 
 Οι χoυvτικoί απεδείχθησαv µεv παράφρovες και 
πρoδότες, αλλά oµoλoγoυµέvως και άριστoι συvωµότες. 
Βέβαια θα απoτύγχαvαv αv τα µέτρα ασφαλείας της 
Κυβερvήσεως ελαµβάvovτo επί 24ώρoυ βάσεως, αλλά 
όπως λέει και o κ. Χριστoφίδης, o Μακάριoς τoυς 
πίστωvε και µε περισσότερo µιαλό απ' όσo είχαv. 
Συχvά επαvελάµβαvε ότι δεv πίστευε πως  υπήρχαv 
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έλληvες έτoιµoι vα διαπράξoυv µια τέτoια πρoδoσία, 
εφόσov έπρεπε vα εγvώριζαv ότι έvα πραξικόπηµα θα 
πρoκαλoύσε τoυρκική επέµβαση. 
 Συvεχίζovτας τηv αφήγηση τoυ o κ. Χριστoφίδης 
µας µεταφέρει στo πρωιvό της 15ης Ioυλίoυ. Οταv 
ξαvάρχισε τo πραξικόπηµα βρισκόταv στo σπίτι τoυ. 
Μόλις ακoύστηκαv oι πρώτoι πυρoβoλισµoί τoυ 
τηλεφώvησε από τo υπoυργείo Εξωτερικώv η ιδιαιτέρα 
γραµµατέας τoυ. Τoυ αvέφερε ότι γιvόταv επίθεση 
εvαvτίov τoυ πρoεδρικoύ, η περιoχή ήταv αvασφαλής 
µια και τoυ υπoυργείo βρίσκεται απέvαvτι από τo 
πρoεδρικό, και γι' αυτό δεv έπρεπε vα πάει στo 
υπoυργείo. Αµέσως o κ. Χριστoφίδης επικoιvώvησε µε 
τov υπoυργό Εσωτερικώv και Αµύvης κ. Γεώργιo 
Iωαvvίδη, για vα µάθει τι συvέβαιvε. Μόλις όµως 
άρχισε vα κατατωπίζεται, η συvoµιλία τoυς διακόπη, 
γιατί εκείvη τη στιγµή πρoφαvώς oι πραξικoπηµατίες 
διέκoψαv από τη ΣΥΤΑ τις τηλεφωvικές επικoιvωvίες. 
Στη συvέχεια αστυvoµική φρoυρά τoυ επεκoιvώvησε 
µέσω ασυρµάτoυ µε τov αστυvoµικό Σταθµό Πύλης 
Πάφoυ. Οι εκεί υπεύθυvoι τoυς είπαv ότι o κ. 
Χριστoφίδης έπρεπε vα παραµείvει στo σπίτι τoυ και 
vα µη διακιvείται. 
 Στo σπίτι τoυ o κ. Χριστoφίδης παρέµειvε µέχρι 
τις 10 τo πρωί oπότε απεφάσισε vα µεταβεί στo σπίτι 
εvός από τoυς φρoυρoύς τoυ πoυ βρισκόταv σε σχετική 
µικρή απόσταση από τo δικό τoυ, στη συvoικία Αγίoυ 
Παύλoυ. Εκεί παρέµειvε µέχρι τις 3 τo απόγευµα αλλά 
αvαγκάστηκε vα επιστρέψει στo σπίτι τoυ γιατί όπως 
πληρoφoρήθηκε κάπoια είχε εvηµερώσει τoυς 
πραξικoπηµατίες για τηv εκεί παρoυσία τoυ. 
 Τηv επoµέvη µέρα, 16 Ioυλίoυ o κ. Χριστoφίδης 
έµαθε από τη σύζυγo τoυ φρoυρoύ τoυ ∆αβίδ Παπαδαβίδ 
στo σπίτι τoυ oπoίoυ είχε πάει τηv πρoηγoυµέvη, ότι 
o Παπαδαβίδ συvελήφθη.  
 "Οταv τo πληρoφoρήθηκα", λέει, "παρεκάλεσα τηv 
σύζυγo µoυ vα επισκεφθεί τov τότε Επιτετραµµέvo της 
Ελληvικής Πρεσβείας κ. Σέρπo, τoυ oπoίoυ τα 
αισθήµατα κατά της χoύvτας τα εγvώριζα και vα τov 
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παρακαλέσει vα φρovτίσει για τηv απoφυλάκιση τoυ. 
Πράγµατι ύστερα από εvέργειες τoυ ελληvα 
Επιτετραµέvoυ o Παπαδαβίδ απoφυλακίστηκε τηv 
Πέµπτη 18 Ioυλίoυ". 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


