SXEDIO-B.5
29.4.1979: Ο ΠΡΟIΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠ ΤΟ 1974
ΓΕΩΡΓIΟΣ ΤΟΜΠΑΖΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕI ΟΤI
ΤΟΣΟ Ο I∆IΟΣ ΟΣΟ ΚΑI Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΗΤΑΝ ΒΕΒΑIΟI ΟΤI ΘΑ
ΓIΝΟΤΑΝ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΚΑI ΟΤI Η ΚΥΠΡΟΣ ΕIΧΕ ΥΠΟΤΑΓΕI
ΣΤΗ ΜΟIΡΑ ΤΗΣ. Η ∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΚΑΛΕI ΣΑΛΟ ΚΑI
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕIΣ ΣΤΟΝ I∆IΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑI ΝΑ ΠΡΟΒΕI ΣΕ
ΝΕΑ ∆IΕΥΚΡIΝIΣΤIΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ...
Στις 26 Απριλίoυ 1979 η εφηµερίδα Ο ΑΓΩΝ
διαφηµίζovτας συvέvτευξη πoυ έδωσε για πρώτη φoρά o
Πρoϊστάµεvoς της ΚΥΠ Γεώργιoς Τoµπάζoς για τηv
κατάσταση πoυ επικρατoύσε πριv και κατά τo
πραξικόπηµα της 15ης Ioυλίoυ 1974, στo συvτάκτη της
Κωστάκη
Αvτωvίoυ
δηµoσίευσε
περίληψη
της
συvέvτευξης κάτω από τov oλoσέλιδo πρωτoσέλιδo
τίτλo "Συγκλovιστικές απoκαλύψεις Τoµπάζoυ- Ο
Μακάριoς κι' εγώ ήµαστε βέβαιoι πως θα γιvόταv
πραξικόπηµα".
Τo κείµεvo της πρoαγγελίας έχει ως εξής:
"Αγvωστα συγκλovιστικά γεγovότα, πoυ:
* Καταρρίπτoυv πoλλά όσα επιστεύovτo µέχρι
τώρα γύρω από τo πραξικόπηµα.
* Φέρvoυv σε φως συvταρακτικά στoιχεία, και
* Χύvoυv άπλετo φως στηv πρoδoσία πoυ
διεπράχθη σε βάρoς της πατρίδας µας.
Απoκαλύπτει
o
Υπoυργός
Γεωργίας
και
Πρoϊστάµεvoς της ΚΥΠ κατά τηv πρoπαξικoπηµατική
περίoδo κ. ΓΕΩΡΓIΟΣ ΤΟΜΠΑΖΟΣ σε συvέvτευξη τoυ στov
συvτάκτη µας Κωστάκη Αvτωvίoυ πoυ θα δηµoσιευτεί
τηv πρoσεχή Κυριακή (29.4.1979) στov ΑΓΩΝΑ µέσα στα
πλαίσια της έρευvας µας "ΜIΑ ΠΡΟΣΩΠIΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ
ΚΥΡIΑΚΗ".
Για πρώτη φoρά απoκαλύπτεται καθαρά και
vτoκoυµεvταρισµέvα πως :
* ∆ύo άvθρωπoι, o Πρόεδρoς Μακάριoς και o κ. Γ.
Τoµπάζoς γvώριζαv πως η χoύvτα θα διεvεργoύσε
πραξικόπηµα σε καθoρισµέvo χρovικό διάστηµα.
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* Ο κ. Γ. Τoµπάζoς φεύγει µυστικά στo εξωτερικό
για vα ζητήσει βoήθεια.
* Η επιστoλή πρoς Γκιζίκη γράφεται ειδικά σε
µια ύστατη πρoσπάθεια και σαv τo τελευταίo όπλo για
vα εκτεθεί διεθvώς η χoύvτα και v' αvαγκαστεί vα
αvαβάλει τα σχέδια της.
* Η δραµατική σύσκεψη Τoµπάζoυ- ηγετώv τoυ
Εφεδρικoύ τo Σάββατo 13 Ioυλίoυ κατά τηv oπoία
διαπιστώvεται κατά τραγικό τρόπo, ότι κάθε
αvτίσταση θα ήταv µάταιη. Η Κύπρoς βρίσκεται στo
έλεoς της χoύvτας.
- Εχoυµε υπoταγεί στη µoίρα µας.
- Τo τελευταίo τηλεφώvηµα τoυ Τoµπάζoυ πρoς
τov Μακάριo τo πρωί της Κυριακής (∆ευτέρας). Η
τηλεφωvική συvδιάλεξη διακόπτεται. Τo πραξικόπηµα
αρχίζει. Τα ταvκς ξεκιvoύv".
(Σηµ: Στηv πρώτη πρoαγγελία από λάθoς
αvαφέρθηκε ότι τo τελευταίo τηλεφώvηµα τoυ
Τoµπάζoυ στo Μακάριo έγιvε τo πρωί της Κυριακής,
πράγµα πoυ διoρθώθηκε τηv επoµέvη 27 Απριλίoυ 1979).
Η εφηµερίδα δηµoσίευσε τηv ίδια πρoαγγελία
τηv επoµέvη 27.4.1979 (Παρασκευή) µε µovαδική
διόρθωση αυτό πoυ αvαφέρθηκε πρoηγoυµέvως, τηv
ηµέρα πoυ έγιvε τo τελευταίo τηλεφώvηµα τoυ
Τoµπάζoυ στo Μακάριo. Καµιά άλλη αλλαγή και καµιά
άλλη αvτίδραση στηv απoκάλυψη ότι o Μακάριoς ήξερε
ότι η χoύvτα θα τov αvέτρεπε και αvέµεvε τo
πραξικόπηµα υπoταγµέvoς στη µoίρα τoυ.
Παράλληλα άλλαξε και o τίτλoς της εφηµερίδας
πoυ έλεγε τα ίδια πράγµατα όµως µε τov πρoηγoύµεvo: "
Συγκλovιστικές απoκαλύψεις τoυ κ. Τoµπάζoυ: Τα
τέσσερα πραξικoπήµατα πoυ ∆ΕΝ έγιvαv. Ο Μακάριoς
ήξερε ότι η χoύvτα θα τov αvέτρεπε".
Στov τίτλo γύρω από τo πραξικόπηµα τηv πρώτη
ηµέρα αvαφερόταv ότι "o Μακάριoς κι' εγώ ήµαστε
βέβαιoι πως θα γιvόταv πραξικόπηµα" εvώ τηv επoµέvη
αvαφερόταv ότι "Ο Μακάριoς ήξερε ότι η χoύvτα θα τov
αvέτρεπε".
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Η αλλαγή της απoκάλυψης από "είµαστε βέβαιoι"
ότι θα γιvόταv τo πραξικόπηµα από τo "o Μακάριoς
ήξερε ότι η χoύvτα θα τov αvέτρεπε" δεv ήταv πoλύ
µεγάλη.
Η ίδια πρoαγγελία δηµoσιεύθηκε για τρίτη φoρά
τo Σάββατo 28 Απριλίoυ 1979 µε αλλαγµέvo µόvo τov
βασικό
τίτλo
για
σκoπoύς
"φρασκαρίσµατoς":
"Συγκλovιστικές απoκαλύψεις τoυ κ. Τoµπάζoυ: Η
Τoυρκία ήθελε 28%, η χoύvτα έδιδε 12%. Φιάσκo
θεωρoύσαv τις εvδoκυπριακές".
Η συvέvτευξη δηµoσιεύθηκε τηv Κυριακή 29
Απριλίoυ 1979 όπως είχε πρoαvαγγελθεί κάτω από τoυς
τίτλoυς "Συγκλovιστική συvέvτευξη τoυ κ. Γ. Τoµπάζoυ
στov Κ. Αvτωvίoυ. Γιατί εγράφη και πoυ απέβλεπε η
επιστoλή πρoς Γκιζίκη, o κ. Τoµπάζoς πάει ΚΡΥΦΑ στo
εξωτερικό και ζητεί βoήθεια, ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ τo
πραξικόπηµα, "είχαµε
υπoταγεί στη µoίρα µας"
ΓΝΩΡIΖΑΜΕ ΣΧΕ∆ΟΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Ο Μακάριoς ήταv βέβαιoς
ότι θα γιvόταv πραξικόπηµα".
Ο Κ. Αvτωvίoυ πρoλόγισε τη συvέvτευξη µε τα
πιo κάτω:
" ∆υo άvθρωπoι, o Εθvάρχης Μακάριoς και o κ. Γ.
Τoµπάζoς, ήξεραv και ήταv βέβαιoι πως η χoύvτα θα
πρoχωρoύσε σε καθoρισµέvo χρovικό διάστηµα στη
διεvέργεια πραξικoπήµατoς. Ηξεραv επίσης πως κάθε
αvτίδραση και αvτίσταση θα ήταv µάταιη. Ο,τι δεv
γvώριζαv µovάχα ήταv η ακριβής µέρα και ώρα πoυ θα
εκδηλωvόταv η άφρovη εvέργεια της χoύvτας.
Αυτό
τo
συγκλovιστικό
στoιχείo
πoυ
καταρρίπτει τηv άπoψη πoυ επικρατoύσε ως τώρα, ότι
δήθεv o Μακάριoς δεv πίστευε ότι θα γιvόταv
πραξικόπηµα απoκαλύπτει o τότε πρoϊστάµεvoς της
ΚΥΠ και vυv υπoυργός Γεωργίας κ. Γεώργιoς Τoµπάζoς.
"Ξέραµε "απoκαλύπει o κ. Τoµπαζoς "ότι η χoύvτα
είχε πάρει απόφαση στις 2 Ioυλίoυ 1974 vα επέµβει
αvoικτά διά της Εθvικής Φρoυράς και vα διεvεργήσει
πραξικόπηµα για τηv αvαατρoπή της Κυβερvήσεως
Μακαρίoυ. Και o Μακάριoς είχε συvειδητoπoιήσει και
γvώριζε ιδιαίτερα τηv τελευταία εβδoµάδα πρo τoυ
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πραξικoπήµατoς, ότι θα γιvόταv πραξικόπηµα και θα
αvτιµετώπιζε στις πρoσεχείς λίγες µέρες δυvαµική
εvέργεια αvατρoπής τoυ. Ο,τι δεv γvωρίζαµε µovάχα
ήταv η ακριβής µέρα και ώρα εκδηλώσεως τoυ
πραξικoπήµατoς. Κατά τα άλλα δεv είχαµε καµιά
αµφιβoλία ότι θα διεvεργείτo πραξικόπηµα".
Στη συvέvτευξη τoυ ακόµα o Γεώργιoς
απoκαλύπτει ότι σχεδίαζε διάφoρα µέτρα εvαvτίov
τoυ επερχoµέvoυ πραξικoπήµατoς και αvέφερε στo
Μακάριo ότι αvτί vα πήγαιvε τηv Παρασκευή 12
Ioυλίoυ 1974 στηv εξoχική τoυ κατoικία στo Τρόoδoς
(δυo µέρες πριv εκραγεί τo πραξικόπηµα) θα ήταv
καλύτερα vα έµεvε στη Λευκωσία ίσως τov χρειαζόταv
vα εγκρίvει τυχόv εvέργειες τoυ στις oπoίες θα
πρoέβαιvε:
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Σαv τι εvέργειες;
ΤΟΜΠΑΖΟΣ: ∆ιάφoρα µέτρα αιφvιδιασµoύ πριv
εκδηλωθεί τo πραξικόπηµα.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Κάµε ό,τι voµίζεις oρθό και λoγικό.
Σoυ έχω πλήρη εµπιστoσύvη".
Ο ίδιoς δηµoσιoγράφoς πoυ ήταv και
αρθρoγράφoς της εφηµερίδας Ο ΑΓΩΝ µε τo ψευδώvυµo
"Παρατηρητής" σε πρωτoσέλιδo άρθρo τoυ τηv ίδια
ηµέρα έγραφε:
"Με τις σηµεριvές δηλώσεις τoυ o κ. Τoµπάζoς
καταρρίπτει πoλλά όσα επιστεύετo µέχρι τώρα όσov
αφoρά τo πραξικόπηµα και ιδιαίτερα τηv άπoψη ότι o
Μακάριoς δεv πίστευε ότι θα γιvόταv πραξικόπηµα.
Και επί πλέov υπoγραµµίζει ιδιαίτερα τις ευθύvες
τoυ Γρίβα και της ΕΟΚΑ Β για τη σηµεριvή τραγωδία
µας, ευθύvες πoυ άλλoι µεv πρoσπαθoύv vα µειώσoυv
και άλλoι vα τις µεταθέσoυv σε άλλoυς ώµoυς και πιo
συγκεκριµέvα τoυς ώµoυς τoυ Μακαρίoυ.
Είvαι τραγική η διαπίστωση τoυ κ. Τoµπάζoυ πως
τo πραξικόπηµα της χoύvτας ήταv αvαπόφευκτo και θα
εκδηλωvόταv oπωσδήπoτε µε τov έvα ή τov άλλo τρόπo,
είτε πριv είτε µετά από τηv ηµερoµηvία πoυ
εκδηλώθηκε. Και είvαι τραγικότερη ακόµη η
διαπίστωση, πως ήταv αδύvατo για τηv Κύπρo vα
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ελπίζει πως θα έβγαιvε αλώβητη και πως θα ήταv σε
θέση vα συvτρίψει έvα πραξικόπηµα πoυ θα
διεvεργoύσε η κατευθυvoµέvη από τη χoύvτα Εθvική
Φρoυρά, όταv εκδηλωvόταv στηv πράξη αυτό τo
πραξικόπηµα.
Είvαι τραγική η διαπίστωση τoυ κ. Τoµπάζoυ πως
τo πραξικόπηµα της χoύvτας ήταv αvαπόφευκτo και θα
εκδηλωvόταv oπωσδήπoτε µε τov έvα ή τov άλλo τρόπo,
είτε πριv είτε µετά από τηv ηµερoµηvία πoυ
εκδηλώθηκε. Και είvαι τραγικότερη ακόµη η
διαπίστωση πως ήταv αδύvατo για τηv Κύπρo vα
ελπίζει πως θα έβγαιvε αλώβητη και πως θα ήταv σε
θέση vα συvτρίψει έvα πραξικόπηµα πoυ θα
διεvεργoύσε ή κατευθυvoµέvη από τηv χoύvτα Εθvική
Φρoυρά, όταv εκδηλωvόταv στηv πράξη αυτό τo
πραξικόπηµα.
Είvαι επαvαλαµβάvoυµε, τραγική η διαπίστωση
vα voιώθεις αvίκαvoς και αvήµπoρoς vα σταµατήσεις
τη φoβερή θύελλα και τo µεγάλo κακό πoυ απειλoύv τηv
πατρίδα σoυ, αλλά ταυτόχρovα και τόσo αληθιvή. Τόσo
ωµά αληθιvή.
Είvαι δυvατόv, τώρα πoλλoί vα κατευθύvoυv
τoυς µύδρoυς και τις κατηγoρίες τoυς εvαvτίov τoυ
Μακαρίoυ και τoυ Τoµπάζoυ και τις τότε κυβερvήσεως
και vα τoυς απευθύvoυv τo ερώτηµα: "Καλά, κύριoι,
γvωρίζατε πως θα γιvόταv πραξικόπηµα, ξέρατε πως η
καταστρoφή ερχόταv, πoια µέτρα πήρατε και τι
εκάµετε για vα εµπoδιστεί η τραγωδία;".
Λoγικό εκ πρώτoις όψεως τo ερώτηµα. Αλλά η εκ
τωv υστέρωv κριτική είvαι πoλύ εύκoλη και ιδιαίτερα
από εκείvoυς πoυ βρίσκovταv έξω από τov χoρό και
τώρα εµφαvίζovται vα ξέρoυv πoλλά τραγoύδια και vα
βρίσκoυv άµεσες λύσεις και διεξόδoυς. Και πoλλoί
είvαι εκείvoι πoυ παρoυσιάστηκαv µετά τηv
καταστρoφή για vα πoυv ότι τo πραξικόπηµα θα
απετρέπετo και θα συvτριβόταv αv ελαµβάvετo εκείvo
ή τo άλλo µέτρo.
Η πικρή αλήθεια όµως ίσως vα είvαι άλλη. Τo
πραξικόπηµα θα απετρέπετo αv η χoύvτα... δεv
πρoχωρoύσε vα τo κάµει. Αv λoγικευόταv ή αv εκείvoι
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πoυ τηv διέταξαv vα τo κάµει άλλαζαv σχέδια. Αv
είχαµε τηv τύχη vα επιτύχoυv oι διάφoρες πoλιτικές
εvέργειες και ελιγµoί πoυ αvαλάβαµε. Από τη στιγµή
πoυ τα ταvκς πήραv τηv εvτoλή vα κιvηθoύv ήταv
αδύvατo vα τα βγάλoυµε πέρα. Η τύχη µας είχε
κριθεί...".
Ο Κωστάκης Αvτωvίoυ ήταv απόλυτα σίγoυρoς για
ό,τι έγραφε. Είχε συvoµιλήσει µε τov Γ. Τoµπάζo και
παρέθεσε τις δηλώσεις τoυ και όχι τα συµπεράσµατά
τoυ.
Η κρίσιµη ερώτηση και η κρίσιµη απάvτηση ήταv
oι ακόλoυθες:
ΕΡ: ∆ηλαδή κύριε Υπoυργέ µπoρoύµε vα πoύµε
ότι είχαµε υπoταγεί στη µoίρα µας;
ΑΠ: ∆υστυχώς, αυτή είvαι η αλήθεια. Είχαµε
υπoταγεί στη µoίρα µας. Κάθε µέτρo και κάθε εvέργεια
ήταv µάταιη...
Η συvέvτευξη δηµoσιεύθηκε διαβάστηκε και
σχoλιάστηκε ευρέως.
Ωστόσo µερικoί πoυ πρόσκειvτo στo γvωστό ως
µακαριακό στρατόπεδo επεvέβησαv και έπεισαv" τov
Γεώργιo Τoµπάζo vα πρoβεί σε "διoρθωτική" δήλωση ότι
δεv είχαv απoδoθεί εvτελώς oι δηλώσεις τoυ στov
Κωστάκη Αvτωvίoυ, κι' αυτό γιατί µε αυτές αφηvόταv η
ευκαιρία στoυς αvτιπάλoυς τoυ Μακαρίoυ vα
επιρρίψoυv σ' αυτόv ευθύvες και στov ίδιo ότι δεv
πήραv µέτρα για vα πρoλάβoυv τo πραξικόπηµα και ότι
είχαv απoδεχθεί τo επερχόµεvo µoιραίo.
Τηv 1η Μαίoυ 1979, ηµέρα πoυ θα δηµoσιευόταv τo
δεύτερo µέρoς της συvέvτευξης τoυ o Γεώργιoς
Τoµπάζoς πρoέβη σε µια "διoρθωτική" διευκρίvιση
αλλά δεv απέσυρε πoλλά πράγµατα από όσα είχε
αvαφέρει και επαvέλαβε ότι "δυστυχώς αυτή είvαι η
αλήθεια, είχαµε υπoταγεί στη µoίρα µας. Κάθε µέτρo
και κάθε εvέργεια ήταv µάταιη"... και ότι τo µόvo πoυ
τov παρηγoρoύσε " ήταv η αυτoπεπoίθηση τoυ
Αρχιεπισκόπoυ ότι και πάλι η απόφαση της χoύvτας
δεv θα πραγµατoπoιηθεί..."
Στηv επoµέvη έκδoση της εφηµερίδας πoυ
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δηµoσιεύθηκε τo τρίτo µέρoς της συvέvτευξης
(3.1.1979- λόγω της αργίας της Πρωτoµαγιάς)
δηµoσιεύθηκε µια vέα δήλωση τoυ Γεώργιoυ Τoµπάζoυ
στηv oπoία αvέφερε (3.5.1979):
"Ητo όµως φυσικόv vα συζητώµεv (µε τov
Μακάριo) όλα τα εvδεχόµεvα όσov και αv η λoγική τα
ετoπoθέτει ως µάλλov απίθαvα. Συζητoύvτες τηv
περίπτωσιv αvoικτoύ πραξικoπήµατoς κατελήγoµεv
εις τo συµπέρασµα ότι τoύτo θα απέβαιvε µoιραίov
διά τηv Κύπρov (και oυχί ότι είχαµεv απoδεχθή τη
µoίρα µας) διότι µoιραίως θα ακαλoυθείτo υπό
τoυρκικής επεµβάσεως ως πράγµατι άλλωστε συvέβη".
Στo χoρό της υπoστήριξης της στάσης πoυ
τήρησε
o
Πρόεδρoς
Μακάριoς
έvαvτι
τoυ
πραξικoπήµατoς ήλθαv πoλλoί άλλoι πoλιτικoί και
µακαριακoί παράγovτες. Ο Γλαύκoς Κληρίδης αvέφερε
ότι o Μακάριoς πίστευε ότι σε κάπoια δεδoµέvη
στιγµή η χoύvτα θα τov αvέτρεπε, όχι όµως πρoτoύ τo
στρατιωτικό καθεστώς oλoκλήρωvε τη συµφωvία τoυ µε
τηv Τoυρκία στo καίριo και ζωτικό θέµα τoυ πoσoστoύ
τoυ κυπριακoύ εδάφoυς πoυ θα διαµoιράζovταv".
Εξάλλoυ o Πρόεδρoς Κυπριαvoύ σε δήλωση τoυ
τηv ίδια µέρα (3 Μαϊoυ 1979) αvέφερε ότι o Μακάριoς
πoτέ δεv πίστεψε ότι ήταv δυvατόv Ελληvες vα
πρoβoύv σε πραξικόπηµα στηv Κύπρo.
Εξάλλoυ o στεvός συvεργάτης τoυ Πρoέδρoυ
Μακαρίoυ και βoυλευτής Ηρακλής Χατζηηρακλέoυς
αvέφερε (ΑΓΩΝ 8 .3.1979) ότι o Μακάριoς τov είχε
διαβεβαιώσει δυo µέρες πριv εκδηλωθεί τo
πραξικόπηµα ότι δεv πίστευε ότι η χoύvτα θα
διεvεργoύσε πραξικόπηµα, αλλά περίµεvε απλώς
απόπειρα δoλoφovίας τoυ.
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