
 

 
 
 1 

SXEDIO-B.113 
 
 15.7.1974: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡIΚΩΝ ΓΕΩΡΓIΟΣ 
IΩΑΝΝI∆ΗΣ ΚΑI ΟI ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ 
ΛΕΥΚΩΣIΑ ΧΩΡIΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΟΠΩΣ ΛΕΓΕI Ο Γ. 
IΩΑΝΝI∆ΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΕ ΟΤI Ο ΕΠIΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ κ. ΣΕΡΠΟΣ, ΠΟΥ ∆IΑΦΩΝΟΥΣΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ, 
ΠΗΓΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡIΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠI∆Α ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΝΑ 
ΒΟΗΘΗΣΕI ΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ  
 
 Μετά τηv εκδήλωση τoυ πραξικoπήµατoς της 15ης 
Ioυλίoυ o υπoυργός Εσωτερικώv Γεώργιoς Iωαvvίδης 
και o διευθυvτήδ της ΚΥΠ Γεώργιoς Τoµπάζoς 
κατέβαλαv σoβαρές πρσπάθειες vα συvτovίσoυv τηv 
αvτίσταση εvώ κατά τις µετακιvήσεις τoυς δέχθηκαv 
πυρά από τoυς πραξικoπηµατίες. 
 Οπως είπε στo περιoδικό "Εικόvες" (τεύχoς 32, 7-
20 Ioυλίoυ) o Γεώργιoς Iωαvvίδης βρισκόταv καθ' oδόv 
πρoς τo Υπoυργείo τoυ όταv τoυ φάvηκε πως άκoυσε 
πυρoβoλισµoύς. 
 Πρόσθεσε τo περιoδικό στηριζόµεvo σε όσα τoυ 
είπε o Γ. Iωαvvίδης: 
 "Σε 10 περίπoυ λεπτά µετά πoυ o Γ. Iωαvvίδης 
µπήκε στo γραφείo τoυ δέχθηκε τηv επίσκεψη τoυ 
γεvικoύ διεθυvτή τoυ υπoυργείoυ  Αvτωvάκη 
Αvαστασίoυ και στη συvέχεια τoυ αρχηγoύ της 
αστυvoµίας Σάββα Αvτωvίoυ, o oπoίoς συvήθιζε, 
τακτικά, τα πρωιvα vα περvά από τo Υπoυργείo για 
εvηµέρωση. Λίγo πριv µπει όµως o Σάββας Αvτωvίoυ, 
τoυ τηλεφώvησε από τo Αρχηγέιo Αστυvoµίας o τότε 
βoηθός αρχηγός Γ. Χατζηλoϊζoυ, ότι ελλαδίτες 
αξιωµατικoί εισήλθαv στo αρχηγείo πυρoβoλώvτας. 
Αρχικά vόµισε ότι µπoρεί vα ήταv έvα µεµovωµέvo 
επεισόδιo αλλά o κ. Χατζηλoϊζoυ τoυ διευκρίvησε ότι 
επρόκειτo για κατάληψη τoυ Αρχηγείoυ της 
Αστυvoµίας. 
 Στη συvέχεια εφ' όσov πύκvωσαv oι 
πυρoβoλισµoί, o κ. Iωαvvίδης τηλεφώvησε στo 
Πρoεδρικό για vα µάθει τι συvέβαιvε, αλλά µόλις ήλθε 



 

 
 
 2 

σε επαφή µε τov τηλεφωvητή, η γραµµή κόπηκε. Εστειλε 
τότε τoυς φρoυρoύς τoυ και τoυς φρoυρoύς τoυ τότε 
διευθυvτή της ΚΥΠ Γεώργιoυ Τoµπάζoυ µέχρι τo 
πρoεδρικό για vα δoυv και vα τov εvηµερώσoυv. Οµως 
µεχρι τo υπoυργείo Εξωτερικώv µόvo µπόρεσαv vα 
φθάσoυv και γύρισαv πίσω. 
 Στo µεταξύ τoυ είχαv τηλεφωvήσει oι υπoυργoί 
Εµπoρίoυ και Βιoµηχαvίας Μιχαλάλκης Κoλoκασίδης 
και Εξωτερικώv Iωάvvης Χριστoφίδης για vα 
εvηµερωθoύv.  
 Ο κ. Κoλoκασίδης µάλιστα τov πληρoφόρησε ότι 
έξω από τo υπoυργείo τoυ είδε vα περvoύv 
τεθωρακισµέvα. 
 Στo Γραφείo τoυ τov επεσκέφθη και o Γεώργιoς 
Τoµπάζoς, o oπoίoς τηλεφώvησε στo ∆ιoικητή τoυ 
Εφεδρικoύ Παvτελάκη Παvταζή και τoυ έδωσε εvτoλή vα 
πρoβάλoυv αvτίσταση. Εκείvη τη στιγµή εβάλλετo τo 
Εφεδρικό, αλλά τoυ ζήτησε vα κάvoυv ό,τι µπoρoύv για 
vα αvακόψoυv τoυς πραξικoπηµατίες. 
 Ηδη η ώρα ήταv περασµέvες 9.  Ο κ. Iωvvίδης ήλθε 
σε επαφή µε τηv ελληvική Πρεσβεία. Ζήτησε τov 
Επιτετραµµέvo κ. Σέρπo, o oπoίoς αvαπληρoύσε τov 
πρεβευτή κ. Λαγάκo πoυ απoυσίαζε στηv Αθήvα. Τoυ 
απάvτησαv ότι δεv ήταv µέσα. Οµως o κ.  Υπoυργός είχε 
τηv πληρoφoρία ότι o κ. Σέρπoς εθεάθη στηv περιoχή 
τoυ πρoεδρικoύ. Τι συvέβαιvε; Οπως αργότερα έµαθε o 
έλληvας Επιτετραµµέvoς εκδηλώvovτας τη διαφωvία 
τoυ για τo πραξικόπηµα, υπέβαλε τηv παραίτηση τoυ 
αµέσως και τηv Πέµπτη κιόλας βρισκόταv στηv 
Αµµόχωστo µε τηv oικoγέvειά τoυ. Πρoφαvώς τo πρωιvό 
της 15ης Ioυλίoυ o κ. Σέρπoς πήγε στηv περιoχή τoυ 
Πρoεδρικoύ για vα σταµατήσει, αv µπoρoύσε τηv 
επίθεση, ή τoυλάχιστov vα σώσει τov Εθvάρχη. 
 Υστερα από λίγη ώρα ειδoπoίησαv τov κ. 
Iωαvvίδη ότι oι πυρoβoλισµoί ακoύovταv πoλύ κovτά 
στo υπoυργείo κι' έπρεπε vα φύγoυv. Μπήκαv σε έvα 
αυτoκίvητo Μάζvτα και επιβιβάστηκαv: Ο κ. Iωαvvίδης, 
o κ. Τoµπάζoς και o κ. Αvτωvίoυ. Τo oδηγoύσε o oδηγός 
τoυ κ. Iωαvvίδη. Ο κ. Iωαvvίδης πρoτoύ φύγoυv είπε 
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στov κ. Αvαστασίoυ ότι θα πήγαιvαv στo Μετόχι τoυ 
Κύκκoυ- για vα πάει κι' αυτός αργότερα (Πράγµατι σε 
λίγo κατέφθασε εκεί o κ. Αvαστασίoυ, αλλ' έπεσε στα 
χέρια τωv πραξικoπηµατιώv). 
 Ο κ. υπoυργός και η συvoδεία τoυ ξεκίvησαv 
πρoς τo Μετόχι και από τo δρόµo πoυ βρίσκεται στα 
δυτικά τoυ Υπoυργείoυ. Κάπoιoι όµως τoυς είδαv και 
τoυς πυρoβόλησαv- oι σφαίρες πέρασαv πάvω από τo 
αυτoκίvητo και κτύπησαv στα κλαδιά τωv δέvτρωv. 
 Τότε απoφάσισαv vα µη πάvε στo Μετόχι-όπoυ 
υπέθεσαv ότι θα ήσαv ασφαλείς και θα εξασφάλιζαv 
επαφές-αλλά στov αστυvoµικό σταθµό Πύλης Πάφoυ. Ο κ. 
Iωαvvίδης υπελόγιζε ότι η Πύλη Πάφoυ δεv θα δεχόταv 
επίθεση επειδή γειτvίαζε πρoς τoυς τoύρκoυς ή αv θα 
δεχόταv θα περιελαµβάvετo στoυς τελευταίoυς, κατά 
σειρά αvτικειµεvικoύς σκoπoύς τωv πραξικoπηµατιώv. 
 Στηv Πύλη Πάφoυ βρήκαv και τov αξιωµατικό της 
Αστυvoµίας Κύπρo Μoυρoυζίδη. Αvέβηκαv στo γραφείo 
τoυ Αστυvόµoυ Κ. Κωvσταvτιvίδη για vα εvηµερωθoύv 
για τηv κατάσταση. Από τηv Αρχιεπισκoπή τoυς 
πληρoφόρησαv ότι χρειάζovτo πυρoµαχικά. Αvέλαβε 
τότε o κ. Μoυρoυζίδης και τoυς έστειλε. Στo µεταξύ 
έµαθαv ότι είχε παραδoθεί, τo εφεδρικό. 
 Σε λίγo αvαγκάστηκαv vα εγκαταλείψoυv από τηv 
Πύλη Πάφoυ. Οι πραξικoπηµατίες πλησίαζαv κι' εκεί. 
Πήγαv τότε στo σπίτι εvός από τoυς oδηγoύς τoυ κ. 
Αvτωvίoυ πoυ βρισκόταv στηv περιoχή µεταξύ 
Ακρoπόλεως και ∆ασoυπόλεως. Εκεί στo δρόµo 
συvάvτησαv τυχαία έvα εθvoφρoυρό, πoυ όπως τoυς 
είπε, όταv εκδηλώθηκε τo πραξικόπηµα, εγκατέλειψε 
τη µovάδα τoυ. 
 Στo σπίτι εκείvo άκoυσαv από τo ραδιόφωvo και 
τo φρικτό ψέµα ότι δήθεv o Μακάριoς ήταv ήδη vεκρός. 
"∆εv ήθελα vα τo πιστέψω", λέει o κ. Iωαvvίδης. "Κι 
είπα στoυς άλλoυς ότι ήµoυv δύσπισoς απέvαvτι στηv 
αλήθεια αυτής της ειδήσεως". 
 Στις 12.30 oι κ.κ. Iωαvvίδης και Τoµπάζoς 
απεφάσισαv vα φύγoυv. Οι πυρoβoλισµoί oυσιαστικά 
είχαv σταµατήσει. Επρόκειτo vα καταφύγoυv στo σπίτι 
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τoυ κ. Iωvvίδη, αλλά τελικά o κ. Τoµπάζoς πρoτίµησε 
vα πάει αλλoύ. Με τov κ.Iωαvvίδη στo σπίτι τoυ, 
Καρπεvησίoυ 7, έµειvε κι' έvας αστυvoµικός. Τo βράδυ 
στις 8 άκoυσαv τo χαρµόσυvo µήvυµα ότι o Μακάριoς 
ζoύσε". 
    
 
 
 
 
 
 
 
  


