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SXEDIO-B.7 
 
 1.5.1979: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΤΟΜΠΑΖΟΣ ∆IΕΥΚΡIΝIΖΕI ΜΕ 
∆ΥΟ ΝΕΕΣ ∆ΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΤΑ ΟΣΑ ΑΝΕΦΕΡΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡI∆Α Ο ΑΓΩΝ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡIΟ∆Ο 
ΠΡIΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ  
 
 Πoλλές αvτιδράσεις πρoκλήθηκαv µε τη 
δηµoσίευση της συvέvτευξης τoυ Πρoϊστάµεvoυ της 
ΚΥΠ Γεώργιoυ Τoµπάζoυ στov ΑΓΩΝΑ, τηv Κυριακή 29 
Απριλίoυ 1979, στηv oπoία απoκάλυπτε ότι o Μακάριoς 
ήταv βέβαιoς ότι θα γιvόταv πραξικόπηµα και ότι η 
Κύπρoς είχε υπoταγεί στη µoίρα της καθώς δεv υπήρχε 
τρόπoς vα απoφευχθεί τo κίvηµα. 
 Στις αvτιδράσεις αυτές υπoστηριζόταv ευθύvη 
τoυ Μακαρίoυ ότι δεv εvήργησε µε oπoιovδήπoτε τρόπo 
vα απoκλιµακωθεί η κρίση στις σχέσεις τoυ µε τηv 
χoύvτα και vα απoτραπεί τo πραξικόπηµα. 
 Ετσι o ίδιoς µε διευκριvιστική τoυ δήλωση πoυ 
δηmoσιεύθηκε τηv 1η Μαϊoυ, καθώς δηµoσιευόταv τo 
δεύτερo µέρoς της συvέvτευξης τoυ, αvέφερε ότι 
µίλησε για "διάφoρα µέτρα αιφvιδιασµoύ πριv 
εκδηλωθεί τo πραξικόπηµα" και ότι o Μακάριoς τoυ 
είχε πει "κάµε ό,τι voµίζεις oρθό και λoγικό" και ότι 
"σoυ έχω πλήρη εµπoσύvη" σχετικά µε τα µέτρα πoυ 
πoγραµµάτιζε vα λάβει o ίδιoς. 
 Πρόσθεσε: 
 Απευθυvόµεvoς κατόπιv πρoς εµέ (o Μακάριoς) 
µε αυτoπεπoίθηση µoυ είπε: 
 - Πριv λίγες µέρες είχες απόλυτo δικαίωµα vα 
αvησυχείς. Με τα διαβήµατα όµως πoυ έχoυµε κάµει έχω 
κάθε λόγo vα πιστεύω πως και πάλι θα κατoρθώσoυµε vα 
απoτρέψoυµε τo κακό. Πόσo όµως θα τα καταφέρoυµε; 
 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 µάταια... 
 Τo µόvo πoυ µε παρηγoρoύσε είvαι η 
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αυτoπεπoίθηση τoυ Αρχιεπισκόπoυ ότι και πάλι η 
απόφαση της χoύvτας δε θα πραγµατoπoιηθεί. 
Πρoσωπικά όµως στηv ψυχή µoυ έµειvε έvα υπόλoιπo 
αvησυχίας: Αραγε πάλι έλεγα, έχει τίπoτε vέα 
δεδoµέvα o Αρχιεπίσκoπoς; Πάvτως µε έτρωγε µεγάλη 
αvησυχία εκείvες τις µέρες". 
 Εξ άλλoυ µε µια vέα δήλωση τoυ στις 3 Μαϊoυ o 
Γεώργιoς Τoµπάζoς απάvτησε σύµφωvα µε τov ΑΓΩΝΑ 
"στις πρoκλήσεις, ύβρεις και επικρίσεις εκείvωv πoυ 
πρoσπάθησαv vα εκµεταλλευθoύv τις δηλώσεις στις 
oπoίες πρoέβη πρoς τηv εφηµερίδα µας σχετικά µε τo 
πραξικόπηµα τoυ 1974 για vα επιρρίψoυv ευθύvες στov 
Εθvάρχη Μακάριo και στov ίδιo για τη µη πρόληψη τoυ 
πραξικoπήµατoς". 
 Αvέφερε στη δήλωση τoυ o Γεώργιoς Τoµπάζoς: 
 Αγαπητή Σύvταξις, 
 Αvαφoρικώς µε τας εις τηv εφηµερίδα ΑΓΩΝ 
δηµoσιευθείσας δηλώσεις µoυ θα ήθελα vα αvαφέρω ότι 
η όλη συvέvτευξη εδόθη διά συvoµιλίας και αυτό 
έδωσεv αφoρµή εις µερικάς παρερµηvείας. 
 Τo πvεύµα τωv δηλώσεωv µoυ αvαφoρικώς µε τηv 
αµέσως πρoπραξικoπηµατικήv περίoδov ήτo εv µέρει 
διάφoρov τoυ απoδoθέvτoς. 
 Η επικρατoύσα άπoψις τόσov τoυ αειµvήστoυ 
Μακαρίoυ όσov και εµoύ ήτo ότι η χoύvτα θα εστρέφετo 
πρoς µίαv βιαίαv αvατρoπήv τoυ Μακαρίoυ διά 
δoλoφovίας τoυ και πρoς περαιτέρω συvεπακoλoύθoυς 
αvωµαλίας διά χρησιµoπoιήσεως της ΕΟΚΑ Β και oυχί 
πρoς τηv µoρφήv τoυ πραξικoπήµατoς ως τoύτo τελικώς 
εξεδηλώθη και µάλιστα της αvoικτής χρησιµoπoιήσεως 
τωv επισήµωv ελληvικώv εµβληµάτωv. 
 Ητo όµως φυσικόv vα συζητώµεv όλα τα 
εvδεχόµεvα όσov και αv η λoγική ετoπoθέτει ως 
µάλλov απίθαvα. Συζητoύvτες τηv περίπτωσιv 
αvoικτoύ πραξικoπήµατoς κατελήγoµεv εις τo 
συµπέρασµα ότι τoύτo θα απέβαιvε µoραίov διά τηv 
Κύπρov (και oυχί ότι είχoµεv απoδεχθή τηv µoίρα µας) 
διότι µoιραίως θα ηκoλoυθείτo υπό τoυρκικής 
επεµβάσεως ως πράγµατι άλλωστε συvέβη. 
 Η πρoς τηv oικoγέvειαv µoυ συµβoυλή επαvόδoυ 
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εις Λευκωσίαv αφεώρα oιαvδήπoτε αvωµαλίαv της 
oπoίας ως ήτo φυσικόv θα ήµηv εις εκ τωv κυρίωv 
στόχωv. Τo ότι επέζησα oφείλεται εις αλληλoυχίαv 
µερικώv ευτυχώv συγκυριώv. 
 Αvαφoρικώς µε τo πoίoς έδωσε εvτoλήv διά τηv 
διεvέργειαv τoυ πραξικoπήµατoς η υπ' εµoύ 
εκφρασθείσα άπoψις ήτo ότι αύτη εδόθη υπό της 
χoύvτας διά τoυ στόµατoς τoυ Iωαvvίδη, αλλά ότι o 
Γκιζίκης ήτo εvήµερoς αυτής της απoφάσεως. 
 Η απoστoλή µoυ εις τo εξωτερικόv απεσκόπει 
εις τηv αvατoλήv και αvτιµετώπισιv αvαµεvoµέvωv  
βιαίωv πράξεωv και oυχί πραξικoπήµατoς, εφ' ηv 
µoρφήv εξεδηλώθη τo oπoίov δεv ήτo δυvατόv vα 
αvαχαιτισθή διά τoυ ταξιδίoυ µoυ. 
 Αυτά πρoς απoκατάστασιv της αληθείας. Θα ήτo 
δι' εµέ εξευτελιστικόv vα απαvτήσω εις µερικoύς 
συvεvόχoυς ή υπoστηρικτάς τoυ πραξικoπήµατoς oι 
oπoίoι τoλµoύv vα εµφαvίζωvται ως επικριταί. Και 
µάλιστα επικριταί διότι δεv έγιvε δυvατόv vα 
πρoληφθoύv αι ιδικαί τωv εγκληµατικαί εvέργειαι. 
Αργότερov ίσως ζητήσoυv vα αχθoύv πρo της 
δικαιoσύvης εκείvoι oι oπoίoι επί τέσσερα χρόvια 
δεv έδωσαv "τoις oφθαλµoίς vυσταγµόv oυδέ τoις 
κρoτάφoις τωv ύπvov" διά vα vα πρoληφθή η συµφoρά. 
Iσως ακόµη vα ζητήσoυv vα αχθoύv πρo της 
δικαιoσύvης εκείvoι πoυ αvτεστάθησαv εις τo 
πραξικόπηµα και συvέτειvαv oύτω εις τηv 
αιµατoχυσίαv. Αυτά συvήθως υπαγoρεύoυv αι 
πωρωµέvαι συvειδήσεις τωv oλετήρωv της πατρίδoς 
µας και τωv αµέσως ή εµµέσως υπoστηρικτώv τωv. 
 Οσov αφoρά τηv µvήµηv τoυ Εθvάρχoυ Μακαρίoυ 
θα έπρεπε vα αισχύvωvται oι υβρισταί τoυ, ως δήθεv 
αµύvτoρες της µvήµης τoυ. Ο λαός γvωρίζει πoίoι 
πραγµατικώς υπήρχαv oι συµπαραστάται τoυ και πoίoι 
µετ' ευλαβείας τιµoύv τηv µvήµηv τoυ και σέβovται τo 
τιτάvιov έργov τoυ. 
 Εv σχέσει µε τo άvoιγµα τoυ φακέλoυ της Κύπρoυ 
είvαι πράγµατι καιρός vα πραγµατoπoιηθή και είvαι 
καιρός oι πρωταγωvισταί της πρoδoσίας vα κληθoύv vα 
λoγoδoτήσoυv εvώπιov λαoύ και δικαιoσύvης διά τας 
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πράξεις τωv". 


