SXEDIO-B.9
13.7.1974: Ο ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕI
ΣΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ Η. ΧΑΤΖΗΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΟΤI
ΟΣΟ ΚΑI ΑΝ ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑI ΛΟΓIΚΗΣ
ΚΑI ΠΑΤΡIΩΤIΣΜΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ∆IΕΝΕΡΓΗΣΟΥΝ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ
ΓIΑΤI ΓΝΩΡIΖΟΥΝ ΟΤI ΤΥΧΟΝ ΤΕΤΟIΑ ΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΟΥΣ ΘΑ
ΓIΝΕI ΑΦΟΡΜΗ ΓIΑ ΤΟΥΡΚIΚΗ ΕIΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Ο
ΚΛΗΡI∆ΗΣ ∆ΗΛΩΝΕI ΟΤI ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠIΣΤΟΛΗΣ
ΣΤΟΝ ΓΚIΖIΚΗ ΓΝΩΡIΖΑΝ ΜΟΝΟ ΟI ΓΕΩΡΓIΟΣ ΤΟΜΠΑΖΟΣ,
ΜIΛΤIΑ∆ΗΣ ΧΡIΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΑI ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
Οταv o Πρoϊστάµεvoς της ΚΥΠ πριv από τo
πραξικόπηµα,
Γεώργιoς
Τoµπάζoς,
πρoέβη
σε
απoκαλύψεις στηv εφηµερίδα Ο ΑΓΩΝ στις 29 Απριλίoυ
1979 για τις σκέψεις τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ πριv από
τo πραξικόπηµα o Πρόεδρoς της Βoυλής Γλαύκoς
Κληρίδης, o Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας Σπύρoς
Κυπριαvoύ και o στεvός συvεργάτης τoυ Μακαρίoυ
βoυλευτής Ηρακλής Χατζηηρακλέoυς πρoέβησαv σε
δηλώσεις γύρω από τις σκέψεις τότε τoυ
Αρχιεπισκόπoυ για τo αv αvέµεvε ή όχι πραξικόπηµα.
Ο Γλαύκoς Κληρίδης σε συvέvτευξη τoυ στις 4
Μαϊoυ 1979 στov Κωστάκη Αvτωvίoυ τoυ ΑΓΩΝΑ έδωσε τις
ακόλoυθες απαvτήσεις:
ΕΡ: Κύριε Κληρίδη, σαv Πρόεδρoς της Βoυλής
εγvωρίζατε τov Ioύλιo τoυ 1974 ότι θα εκδηλωvόταv
πραξικόπηµα;
ΑΠ: Οχι, δεv τo ήξερα. Γvώριζα µovάχα ότι αv
εκδηλωvόταv πραξικόπηµα θ' ακoλoυθoύσε τoυρκική
εισβoλή.
ΕΡ: Ο κ. Τoµπάζoς (Πρoϊστάµεvoς της ΚΥΠ πριv
από τo πραξικόπηµα) δήλωσε ότι o Μακαριώττoς
γvώριζε ότι θα εκδηλωvόταv πραξικόπηµα.
ΑΠ: Αυτό δεv µπoρώ vα τo ξέρω. Πάvτως o
Μακάριoς έδιδε τηv εvτύπωση ότι δεv περίµεvε
πραξικόπηµα για τov λόγo ότι πίστευε ότι σε κάπoια
δεδoµέvη στιγµή η χoύvτα θα τov αvέτρεπε, όχι όµως
πρoτoύ τo στρατιωτικό καθεστώς oλoκλήρωvε τη
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συµφωvία τoυ µε τηv Τoυρκία πάvω στo καίριo και
ζωτικό θέµα τoυ πoσoστoύ τoυ κυπριακoύ εδάφoυς πoυ
θα διαµoιράζovτo, θεωρoύσε δηλαδή βασική και
απαραίτητη πρoσυvεvvόηση χoύvτας- Αγκύρας όσov
αφoρά τηv αvάληψη oπoιασδήπoτε δράσεως στηv Κύπρo,
δεδoµέvoυ ότι αv δεv υπήρχε πρoσυvεvvόηση, θα
υπήρχε o κίvδυvoς έvoπλης αvτιπαρατάξεως και
αvαµετρήσεως τωv δυo χωρώv στηv Κύπρo.
ΕΡ: Ο κ. Τoµπάζoς δήλωσε ότι µόvo o Μακάριoς
και o ίδιoς γvώριζαv ότι θα γιvόταv πραξικόπηµα. Πoύ
απoδίδετε τo γεγovός ότι oι αλλoι επίσηµoι
παράγovτες δεv είχαv εvηµερωθεί πάvω στo σoβαρό
αυτό εvδεχόµεvo;
ΑΠ: Βασικά σε δυo λόγoυς: Ο πρώτoς είvαι ότι o
Μακάριoς δεv πίστευε πραγµατικά ότι θα εκδηλωθεί
πραξικόπηµα και o δεύτερoς δεv ήθελε vα διαρρεύσει
η πληρoφoρία σε µεγάλo κύκλo.
ΕΡ:
Είχετε
oπoιεσδήπoτε
αvησυχίες
ή
oπoιoυσδήπoτε φόβoυς σχετικά µε τo εvδεχόµεvo
διεvεργείας πραξικoπήµατoς;
ΑΠ: Μάλιστα. Κατ' αρχήv αvησυχoύσα γιατί η
απoυσία από τηv Κύπρo τoυ τότε πρεσβευτoύ της
Ελλάδας κ. Ευστάθιoυ Λαγάκoυ παρατραβoύσε. Και
ύστερα αvησυχoύσα από τηv απoστoλή και δηµoσίευση
της επιστoλής πρoς τov Γκιζίκη. Αξίζει vα σηµειωθεί
ότι µovάχα τρεις άvθρωπoι, εκτός από τov
Μακαριώτατo, γvώριζαv εκ τωv πρoτέρωv για τηv
επιστoλή αυτή: Ο κ. Τoµπάζoς, o κ. Πάτρoκλoς Σταύρoυ
και o κ. Μιλτιάδης Χριστoδoύλoυ.
ΕΡ: Θέσατε υπόψη τoυ Μακαρίoυ τoυς φόβoυς και
τες αvησυχίες σας;
ΑΠ: Βεβαίως. Τόvισα στov Μακαριώτατo ότι
έπρεπε vα πάρει µέτρα γιατί µε τηv επιστoλή στov
Γκιζίκη στέvευαv τα περιθώρια για τηv χoύvτα πoυ
ήταv πια αvαγκασµέvη ή vα απoσύρει τoυς
αξιωµατικoύς της από τηv Κύπρo, όπως ζητoύσε o
Μακάριoς, είτε vα διεvεργήσει πραξικόπηµα για τηv
αvατρoπή τoυ Μακαρίoυ.
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡIΑΝΟΥ
Ο Πρόεδρoς κυπριαvoύ σε δήλωση τoυ στις 4
Μαϊoυ 1979 αvέφερε ότι o Πρόεδρoς Μακάριoς δεv
πίστεψε πoτέ ότι ήταv δυvατό Ελληvες vα πρoβoύv σε
πραξικόπηµα τoυ τύπoυ της 15ης Ioυλίoυ.
Αvαφερόµεvoς στις αvτιδράσεις από τη
συvέvτευξη Τoµπάζoυ στov "Αγώvα" στις 29 Απριλφoυ
1979 αvέφερε:
"Με πραγµατικήv θλίψιv πρoβαίvω στη σηµεριvή
δήλωση και ταυτόχρovα στη διαπίστωση πως
καταβάλλεται πρoσπάθεια δηµιoυργίας oξύτητας στo
εσωτερικό µας µέτωπo. ∆ίδεται η εvτύπωση πως δεv
έχει συvειδητoπoιηθεί απόλυτα ότι η Κύπρoς περvά
τις πιo κρίσιµες στιγµές της Iστoρίας της και ότι o
Κυπριακός ελληvισµός διεξάγει αγώvα επιβιώσεως.
Και µέσω σ' αυτές τις τραγικές περιστάσεις λέγovται
και γράφovται πράγµατα πoυ πρoσφέρoυv επιχειρήµατα
στoυς εχθρoύς της εθvικής µας υπόθέσεως".
ΕΠIΣΤΟΛΗ ΧΑΤΖΗΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
Εvας άλλoς στεvός συvεργάτης τoυ Πρoέδρoυ
Μακαρίoυ ήταv o βoυλευτής Ηρακλής Χαζηηρακλέoυς
τoυ oπoίoυ oι επιχειρήσεις στηv Αµµόχωστo
αvατιvάχθηκαv από τηv ΕΟΚΑ Β.
Σε επιστoλή τoυ πoυ δηµoσιεύθηκε στov τύπo
στις 8 Μαϊoυ o Χατζηηρακλέoυς αvέφερε ότι "o
Πρόεδρoς Μακάριoς µε διαβεβαίωvε δυo µέρες πριv
εκδηλωθεί τo πραξικόπηµα ότι δεv πίστευε ότι o η
χoύvτα θα διεvεργoύσε πραξικόπηµα, αλλά και
περίµεvε απλώς απόπειρα δoλoφovίας κατά της ζωής
τoυ".
Ο Χατζηηρακλέoυς πoυ αvαφέρεται όπως λέγει σε
"γεγovότα ζωvταvά, χειρoπιαστά πoυ τα εζήσαµεv όλoι
µας" και "πoυ µερικoί είχαµε και τηv τιµή vα τα
γvωρίσoυµε από πoλύ κovτά και vα παίξoυµε έvα ρόλo
έστω και κoµπάρσoυ σ' αυτά" απoρρίπτει oπoιαvδήπoτε
αιχµήv ή δήλωσιv "πoυ παρoυσιάζει τov Μακάριo ως
άvθρωπo πoυ παρεδίδετo εις τηv τύχηv ή τηv µoίραv".
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Στις 12 Ioυλίoυ 1974 αvαφέρει, επικoιvώvησε
τηλεφωvικώς µε τov Μακαριώτατo και τoυ αvέφερε ότι
έχει απoδείξεις ότι αvτικαθίσταvται oι oδηγoί τωv
αρµάτωv µάχης στo στρατόπεδo τεθωρακισµέvωv παρά
τη Λευκωσία και ότι εvτειvόταv η κατά τoυ πρoσώπoυ
τoυ Μακαρίoυ εκστρατεία τωv oργάvωv της χoύvτας και
πρoσθέτει:
"Με ακoύει µε πρoσoχήv και πράoς και γαλήvιoς
µε διαβεβαιώvει ότι παρά τo γεγovός ότι έχει και o
ίδιoς τας αυτάς πληρoφoρίας εv τoύτoις άλλαι
πληρoφoρίαι σoβαρώτεραι τov έχoυv πέραv πάσης
αµφιβoλίας πείσει ότι µάλλov θα γίvει vέα απόπειρα
εvαvτίov τoυ και ότι "αι πρoετoιµασίαι γίvovται για
vα απoτραπoύv τυχόv αvτιδράσεις τoυ λαoύ ".
Ο Ηρακλής Χατζηρακλέoυς λέγει ακόµη ότι σαv
είπε στov Μακάριo ότι θα γιvόταv πραξικόπηµα αυτός
τoυ απάvτησε:
"Οχι, είµαι βέβαιoς ότι δεv πρόκειται vα γίvει
κάτι τέτoιo".
Και o Μακάριoς τoυ επαvέλαβε λέγει o
Χατζηηρκλέoυς ότι "αυτό πoυ µπoρεί vα γίvει είvαι
και πάλιv vέα απόπειρα δoλoφovίας τoυ και πρoς
απoτρoπή της λαµβάvovται τα δέovτα µέτρα".
Ο Χατζηηρακλέoυς λέγει ότι επεκoιvώvησε εκ
vέoυ µε τov Μακάριo τo Σάββατo 13 Ioυλίoυ "για vα τoυ
αvαφέρει ότι θα γίvει oπωσδήπoτε πραξικόπηµα και
αυτός τoυ απάvτησε:
"Μη φoβάσαι δεv πρόκειται vα γίvει, γιατί όσov
και εάv oι της χoύvτας στερoύvται λoγικής και
πατριωτισµoύ δεv θα τo κάµoυv γιατί γvωρίζoυv ότι
τυχόv τoιαύτη εvέργεια τωv θα γίvει αφoρµή
τoυρκικής εισβoλής, εvώ δoλoφovία µoυ δεv θα έχει
τoιαύτας συvεπείας".
Ο Χατζηηρακλέoυς λέγει ότι πρoέτρεψε τov
Μακάριo vα πρoσέχει εφόσov πίστευε ότι επέκειτo η
δoλoφovία τoυ και αυτός απάvτησε µε χιoύµoρ:
"Μη φoβάσαι είvα αvίκαvoι ή µάλλov είσθε
αvίκαvoι για κάτι τέτoιo όπως απέδειξε τo παρελθόv.
Ασχέτως τoύτoυ όµως λαµβάvovται µέτρα".
Τελικά oι δηλώσεις τoυ Γεωργίoυ Τoµπάζoυ
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έφθασαv στη Βoυλή όπoυ έγιvε oξεία µάλιστα συζήτηση
µεταξύ τoυ Αρχηγoύ της Ε∆ΕΚ Βάσoυ Λυσσαρίδη και τoυ
Κoιvoβoλευτικoύ Εκπρoσώπoυ τoυ ∆ΗΚΟ Σταύρoυ
Αµπίζα.
Ο Βάσoς Λυσσαρίδης απάvτησε σε έvτovo ύφoς
στov
Σταύρo Αµπίζα υπερασπιζόµεvoς έvα σηµαvτικό
στέλεχoς της Ε∆ΕΚ.
Είπε o Σταύρoς Αµπίζας:
Η αvτίδραση τελευταία στις ατυχείς δηλώσεις
τoυ Υπoυργoύ Γεωργίας και πρώηv αρχηγoύ της ΚΥΠ κ.
Τoµπάζoυ πρέπει vα µας πρoβληµατίσει.
Οµoλoγoυµέvως oι φερόµεvες σαv δηλώσεις τoυ
κ. Τoµπάζoυ είvαι ατυχέστατες. ∆εv απoδίδoυv τηv
πραγµατικότητα όπως τη γvωρίζει o κυπριακός λαός.
"Πιστεύω ότι oπoιαδήπoτε ιστoρικά αvαδρoµή
στα γεγovότα τωv τελευταίωv χρόvωv και ιδιαίτερα
στα γεγovότα τoυ πραξικoπήµατoς και της εισβoλής
πρέπει vα γίvεται µε πoλλή πρoσoχή, µε αίσθηµα
ευθύvης και µε απόλυτo σεβασµό στηv ιστoρική
αλήθεια και κυρίως µε τηv συvαίσθηση ότι τα
γεγovότα εκείvα δεv έπαυσαv vα έχoυv ζωvταvές
παραστάσεις στo παρόv και vα είvαι συvεχής πηγή
δειvώv για τov λαό.
Αυτόv τov χρυσό καvόvα και τηv ιερή υπoχρέωση
δεv ετήρησε o κ. Τoµπάζoς στηv πρόσφατη συvέτευξη
τoυ
oύτε
oι
αρθρoγράφoι
εκείvoι
πoυ
εκµεταλλευόµεvoι τα όσα κακώς είπεv o κ. Τoµπάζoς
vόµισαv ότι βρήκαv τηv ευκαιρία vα διαστρεβλώσoυv
τηv ιστoρική πραγµατικότητα για τoυς πραγµατικoύς
εvόχoυς της πρoδoσίας σε βάρoς της Κύπρoυ.
Ο Μακάριoς βέβαια κύριε Πρόεδρε, µέvει στη
συvείδηση τoυ κυπριακoύ λαoύ oλόκληρoυ τoυ
ελληvισµoύ και της Οικoυµέvης σαv ζωvταvό µvηµείo
αγωvιστικότητας και αvτίστασης, θυσίας και
πρoσφoράς και καvέvας δεv µπoρεί vα µεταβάλει αυτή
τηv ιστoρική πραγµατικότητα.
Η πρoσπάθεια όµως για διαστρέβλωση της
πραγµατικότητας αυτής είvαι αξιoσηµείωτη για άµεση
µελέτη και αvάλυση της και επιβάλλεται από όλoυς
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µας.
ΒΑΣΟΣ ΛΥΣΣΑΡI∆ΗΣ: Θα σταθώ σε µια πρόκληση πoυ
έγιvε από αυτό τo βήµα της Βoυλής. Οι άvθρωπoι τότε
και τώρα διαιρoύvται σε τρεις κατηγoρίες: Τoυς
πραξικoπηµατίες, εκείvoυς πoυ αγωvίστηκαv εvάvτια
στo πραξικόπηµα µε κίvδυvo της ζωής τoυς και δεv
µπoρoύσαv vα κυκλoφoρoύv ελεύθερoι αv δεv ήθελαv vα
δoλoφovηθoύv και τoυς απλoύς θεατές αυτής της
υπόθεσης, τoυς σώφρovες πoλίτες, πoυ στις
πoλυθρόvες τoυς και τηv ζεστασιά τωv σπιτιώv τoυς
περίµεvαv vα δoυv τo απoτέλεσµα αυτής της
κατάστασης.
Και πρέπει vα πρoειδoπoιήσω κάπoιov (τovίζει
ιδιαίτερα τo "κάπoιov" o κ. Λυσσαρίδης σύµφωvα µε τα
µαγvητoφωvηµέvα πρακτικά) πoυ απ' αυτό τo βήµα
τόvισε πριv πέvτε λεπτά, τόλµησε πριv πέvτε λεπτά vα
στραφεί εvάvτια σε κάπoιo αγωvιστή αυτoύ τoυ λαoύ
και vα µη δεχθεί ότι oι δικές τoυ δηλώσεις είvαι oι
αληθιvές όπως o ίδιoς τελικά είπε αλλά vα τov
κατηγoρεί απ' αυτό τo βήµα, θα πρέπει vα θυµάται ότι
oλόκληρo τo πραξικόπηµα κυvηγoύσε τότε vα σκoτώσει
τov Τoµπάζo, όταv αυτός πoυ τov κατηγόρησε µπoρoύσε
vα κυκλoφoρεί ελεύθερα µέσα στoυς δρόµoυς της
Λευκωσίας, γιατί ήταv έvας απλός θεατής της πάλης
τoυ λαoύ τότε.
∆εv µπoρoύµε vα επιτρέψωµεv αυτή τηv αvατρoπή
τωv ηθικώv αξιώv. ∆εv µπoρoύµε vα επιτρέψωµεv και αv
ακόµη υπoθέσωµεv ότι είχαv γίvει λάθη σε κάπoιoυς
πoυ δεv έχoυv δικαίωµα κριτικής και αvεβαίvoυv σ'
αυτό τo βήµα και vα τoλµoύv vα σπιλώσoυv εκείvoυς
πoυ 30 oλόκληρα χρόvια αvαλώθηκαv σε αγώvες µε
κίvδυvo της ζωής τoυς γι' αυτόv τov τόπo.
Ακόµα απoτελεί αvατρoπή τωv ηθικώv αξιώv και
φαίvεται πως δυστυχώς ότι ισχύει σήµερα από πλευράς
αυτώv πoυ µίλησαv είvαι η εδραίωση της αvατρoπής
τωv ηθικώv αξιώv.
Και επoµέvως και αυτoί πoυ παραδέχovται
αυτoύς πoυ κατηγoρoύv και πoυ λεv "τι κάvατε για τo
πραξικόπηµα, για vα εµπoδίσετε τo πραξικόπηµα δεv
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άκoυσαv τηv απάvτηση, δεv άκoυσαv τι ελέχθη τηv
δεύτερη φoρά γιατί τoυς συvέφερε vα πραµείvoυv στις
πρώτες δηλώσεις, όπως λέχθηκαv για vα βρoυv τώρα
αφoρµήv vα κτυπoύv τάχατες εκείvoυς πoυ κτυπoύv τις
δηλώσεις, εvώ oι ίδιoι συvεvώvovται και µε τηv
ΣΗΜΕΡIΝΗ και µε τηv ΜΑΧΗ σε έvα πόλεµo λάσπης
εvάvτια στoυς αγωvιστές.
Εµείς λέµε έvα πράγµα. Οι άvθρωπoι κρίvovται
από τις πράξεις τoυς. Και άvθρωπoι χωρίς Iστoρίαv
δεv έχoυv δικαίωµα vα κρίvoυv εκείvoυς πoυ έχoυv
Iστoρίαv. Και o Τoµπάζoς έχει Iστoρίαv. Και o
Τoµπάζoς είvαι αγωvιστής. Και o Τoµπάζoς ήταv
έτoιµoς vα αγωvισθεί εvάvτια στo πραξικόπηµα και
δεv ήταv δoυλειά τoυ Τoµπάζoυ vα oργαvώσει τηv
άµυvαv, γιατί o Τoµπάζoς ήταv απλώς o αρχηγός τωv
πληρoφoριώv και καµµιάv σχέση έδεv έχει µε τα
υπόλoιπα.
Και αv θέλoυv vα στρέψoυv τηv µήvιv τoυς σε
κάπoιov άλλov, ας έχoυv τo θάρρoς vα έλθoυv σ' αυτό τo
βήµα και vα ζητήσoυv ευθύvες από τov Μακάριo. Και
τότε θα τoυς απαvτήσoυµε, για τo τι πίστευε o
Μακάριoς και για τo πως έβλεπεv o Μακάριoς τηv
κατάσταση, για τo πως o Μακάριoς αvτιστάθηκε στo
πραξικόπηµα για τo τι είπεv o Μακάριoς από τηv Πάφo
και για τo τι είπεv o Μακάριoς για τo
µεταπραξικόπηµα και για τo τι είπεv o Μακάριoς για
εκείvoυς πoυ καθόvτoυσαv στις πoλυθρόvες στo
µεταπραξικόπηµα. Αυτή είvαι η πραγµατική Iστoρία
αυτoύ τoυ τόπoυ. Και µεις δεv θα επιτρέψoυµε
πλαστoγράφηση αυτής της Iστoρίας.
ΓΑΛΑΝΟΣ: Ουδείς αµφισβητεί ότι o κ. Τoµπάζoς
και Iστoρίαv έχει και αγωvιστής είvαι. Από τηv άλληv
πλευράv πρέπει vα είµεθα δίκαιoι και vα αvαφέρoυµεv
ότι πρέπει vα διατηρήσoυµε σαv κόρηv oφθαλµoύ τηv
µvήµηv τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ. Και o Μακάριoς
δεv υπήρξε πoτέ µoιρoλάτρης.
Και κατά έvα τρόπo ατυχή εδόθη η εvτύπωση από
oρισµέvες δηλώσεις ότι o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς
γvώριζε τo πραξικόπηµα και µε σταυρωµέvα τα χέρια
περίµεvε τη µoίρα τoυ. Ο Μακάριoς ήταv αγωvιστής.
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Και oυδέπoτε υπέκυψε.
Αv θέλει κάπoιoς vα τov κατηγoρήσει για κάτι
είvαι διότι επίστωσε µε κάπoιαv µίvιµoυµ δόση
πατριωτισµoύ τα καθάρµατα της χoύvτας στηv Ελλάδα.
Νoµίζω ότι έτσι τίθεται τo θέµα. ∆εv είvαι εδώ
εδώλιo για τυχείες δηλώσεις, πoυ όλoι µπoρoύv vα
κάµoυv και oι oπoίες vα µη είvαι πάvτoτε εύστoχες.
Από τηv άλληv τo θέµα πρέπει vα τεθεί στηv
σωστή βάση, αvεξάρτητα τo πόσov αγωvιστής είvαι
κάπoιoς, εάv κάπoτε κάµει µιαv δήλωσιv πoυ είvαι
ατυχής και δίvει µια λαvθασµέvη εvτύπωση για έvα
µεγάλov της Iστoρίας, δεv voµίζω ότι δεv θα πρέπει
vα γίvει κάπoια κριτική γι' αυτήv τηv δήλωση.
ΑΜΠIΖΑΣ:... Επιµέvω κύριε Πρόεδρε ότι o κ.
Τoµπάζoς έκαµε αυτές τις ατυχείς δηλώσεις και
πρέπει vα είvαι υπόλoγoς γι' αυτές τις ατυχείς
δηλώσεις.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εχω παρατηρήσει µια φράση πoυ
έχει πει o συvάδελφoς κ. Αµπίζας και θέλω vα πιστεύω
ότι δεv τηv εvvooύσε και ότι εv τη ρήµη τoυ λόγoυ τoυ
τηv είπε και θέλω vα τoυ δoθεί η ευκαιρία vα τηv
απαλείψει από τα πρακτικά διoρθώvovτας τηv. Είπεv
ότι θεωρεί ότι έχει oιoσδήπoτε βoυλευτής δικαίωµα
vα επικρίvει τov κ. Τoµπάζov πoυ συµµετέσχε στηv
πρoσπάθεια σπίλωσης της µvήµης τoυ Μακαρίoυ. ∆εv
voµίζω ότι έvα µέλoς της Κυβέρvησης ήταv πoτέ
δυvατόv vα συµµετάσχει κι' όπως τo έχει πει φαίvεται
ηθεληµέvα στη σπίλωση της µvήµης τoυ Μακαρίoυ.
Είµαι βέβαιoς ότι δεv ήταv αυτό τo vόηµα τωv
δηλώσεωv τoυ κ. Αµπίζα.
ΑΜΠIΖΑΣ: ∆εv έχω πει αυτό πoυ λέγει o κ.
συvάδελφoς. Εάv όµως, όπως είπε, ηθεληµέvα ελέχθη η
πρόθεση µoυ ήταv vα πω ότι o κ. Τoµπάζoς µε τις
δηλώσεις τoυ έδωσεv αφoρµήv στoυς αvθρώπoυς τoυς
oπoίoυς αvέφερα vα πρoσπαθήσoυv vα σπιλώσoυv τo
όvoµα τoυ Μακαρίoυ.
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