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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

Η συγγραφή της Ιστορίας του απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 
είναι ένα δύσκολο έργο, λόγω των πολλών γεγονότων, πολιτικών και 
στρατιωτικών, που συνυφαίνονται στη διάρκεια μιας τετραετίας (1955-
1959)· Σ' αυτά τα γεγονότα εμπλέκεται ένα μεγάλο πλήθος προσώπων, 
που διαδραμάτισαν κάποιο σημαντικό ή και λιγότερο σημαντικό ρόλο. 
Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να καταγραφούν τα πάντα σ' ένα βιβλίο, 
το οποίο προορίζεται για το ευρύ αναγνωστικό κοινό. Έτσι η καταγρα
φή της προσωπικής συμβολής των μελών της ΕΟΚΑ περιορίστηκε σε 
πολύ μεγάλο Βαθμό. Το αντίθετο θα απαιτούσε πολύχρονη έρευνα και 
θα κάλυπτε πολλές εκατοντάδες σελίδων. 

Στο παρόν Βιβλίο παρουσιάζονται τα κυριότερα γεγονότα, χωρίς ν' 
αναφέρονται τα ονόματα εκείνων που πήραν μέρος σ' αυτά, εκτός σε 
όσες περιπτώσεις αυτό κρίθηκε αναγκαίο. 

Τα βιβλία του Αρχηγού της ΕΟΚΑ Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Δι
γενή «Απομνημονεύματα Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-1959» και «Χρονικόν 
Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-1959» δίνουν τη σχετική πληροφόρηση με 
περισσότερα στοιχεία. Για τις ειδικότερες πτυχές που παρουσιάζει ο 
απελευθερωτικός Αγώνας και για τις βιογραφίες των ηρώων της ΕΟ
ΚΑ έχουν ήδη κυκλοφορήσει αρκετά Βιβλία από το «Συμβούλιο Ιστο
ρικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959» και από πολλούς συγγραφείς. 

Το παρόν βιβλίο καταγράφει την εξέλιξη των γεγονότων του Αγώ
να και δίνει μια γενική εικόνα, χωρίς λεπτομερειακές περιγραφές. Σε 
ποιο Βαθμό αυτός ο σκοπός έχει επιτευχθεί θα το κρίνει ο αναγνώ
στης. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Η Κύπρος πέρασε συνεχή δουλεία οκτώ σχεδόν αιώνων (1191-1960 
μ.Χ.) μετά την κατάκτηση της από το βασιλιά της Αγγλίας Ριχάρδο το 
Λεοντόθυμο, που πήρε μέρος στην Γ σταυροφορία για απελευθέρωση 
των Αγίων Τόπων. Οι Νάίτες, οι Λουζινιανοί, οι Ενετοί, οι Τούρκοι και 
οι Άγγλοι ήταν οι κυρίαρχοι, που καταδυνάστευαν το λαό της και εκ
μεταλλεύονταν τον πλούτο της. 

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, κάτω από τις οποίες βρέθηκε ο 
υπόδουλος Κυπριακός λαός, διατήρησε ακλόνητη την πίστη του στην 
ελληνική καταγωγή του και αντιστάθηκε με πολλούς τρόπους στην αλ
λοίωση του ελληνικού τρόπου της ζωής του. «Πολλούς αφέντες άλλα
ξες, δεν άλλαξες καρδιά», είπε επιγραμματικά ο Κωστής Παλαμάς για 
την ελληνική ψυχή της Κύπρου. Στην ιστορική πορεία του Κυπριακού 
λαού έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο η παιδεία και η Εκκλησία. 

Σ' όλα τα χρόνια της δουλείας του νησιού μας ο πόθος για ελευθε
ρία δεν έσβησε ποτέ από την ψυχή του Κυπριακού λαού. Μα η δύνα
μη των κατακτητών δεν επέτρεπε την πραγματοποίηση του. 

Με την ανάληψη της εξουσίας της Κύπρου από τους Βρετανούς 
(1878), που διαδέχτηκαν τους Τούρκους, οι ελπίδες των Κυπρίων για 
ελευθερία και ένωση του νησιού τους με την Ελλάδα αναπτερώθηκαν. 

Λίγα χρόνια προηγουμένως (1864), η Βρετανική Κυβέρνηση είχε 
παραχωρήσει στην Ελλάδα τα Νησιά του Ιονίου, που αποτέλεσαν από 
τότε τμήμα της Ελληνικής επικράτειας. 

Οι Κύπριοι για 77 χρόνια επιδίωκαν με ειρηνικό τρόπο την ελευθε
ρία τους από τον αγγλικό ζυγό και την ένωση της Κύπρου με την Ελ
λάδα, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η μια διάψευση της ελπίδας 
τους ακολουθούσε την άλλη. Γι' αυτό το 1955 ξεκίνησαν ένοπλο Αγώ
να, για να διεκδικήσουν αυτό που δικαιωματικά τους ανήκε. 

Στις σελίδες που ακολουθούν καταγράφονται τα κυριότερα 
γεγονότα, που οδήγησαν στην προετοιμασία και στη διεξαγωγή αυτού 
του Αγώνα, που συγκλόνισε την οικουμένη με τις θυσίες, τα ολοκαυ
τώματα και τους απαγχονισμούς των γενναίων παλληκαριών της 
ΕΟΚΑ. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο A' 
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ 

1. Ο Ε Ν Π Τ Ι Κ Ο Σ Π Ο Θ Ο Σ Τ Π Ν Κ Υ Π Ρ Ι Π Ν 
Ο Κυπριακός λαός, έχοντας συνείδηση της ελληνικής του καταγωγής, 

σ' όλα τα χρόνια της αγγλικής κατοχής επιδίωκε με πολλούς τρόπους να 
επιτύχει την εκπλήρωση του πόθου του για ένωση της Κύπρου με την 
Ελλάδα. Αποκορύφωμα των ενεργειών του υπήρξε η αθρόα συμμετοχή 
του στο ενωτικό δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950. Η αγγλική 
όμως πολιτική ήταν αντίθετη προς τα εθνικά αισθήματα του λαού και 
θεωρούσε πάντα κλειστό το Κυπριακό ζήτημα. 

Ενέργειες και εκδηλώσεις των Κυπρίων 
για την ένωση της Κάπρου με την Ελλάδα 

Η αγγλική κατοχή της Κύπρου άρχισε στις 12 Ιουλίου 1878. Η 
Τουρκία παραχώρησε το νησί στη Βρετανία, λόγω της προσφοράς 
και της συμπαράστασης της δεύτερης προς την πρώτη στο ρωσοτουρ-
κικό πόλεμο του 1877-1878. Η Βρετανία αναλάμβανε τότε την υποχρέ
ωση να πληρώνει ετήσιο ενοίκιο 92.800 περίπου λιρών στην Τουρ
κία. 

Πρώτος Βρετανός Αρμοστής της Κύπρου διορίστηκε ο Σερ Γκάρ-
νετ Γούλσλεϋ, στον οποίο ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος κατά την 
προσφώνηση του μεταξύ άλλων είπε: 

«Αποδεχόμεθα την μεταπολίτενσιν τοσούτω μάλλον καθ' όσον 
έχομεν την πεποίθησιν ότι η Μεγάλη Βρετανία θα βοηθήση την Κύ-
προν, ως έπραξε και περί των Ιονίων νήσων, να ενωθή με την μητέ
ρα Ελλάδα, με την οποίαν φυσικώς συνδέεται».1 

Υπάρχει και η άποψη ότι τα λόγια αυτά ειπώθηκαν από τον Μη
τροπολίτη Κιτίου Κυπριανό, στην υποδοχή του Κυβερνήτη στη Λάρ
νακα, στις 22 Ιουλίου 1878. 

1. Νίκου Κρανιδιώτη «Η Κύπρος εις τον αγώνα της ελευθερίας», Αθήνα 
1958, σσ. 25-26. 
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Σ' όλα τα επόμενα χρόνια της αγγλοκρατίας, οι Κύπριοι εξέφρα
ζαν συνεχώς στις Βρετανικές Αρχές τα εθνικά τους αισθήματα και 
διαδήλωναν με πολλούς τρόπους τον πόθο τους για ένωση της Κύ
πρου με την Ελλάδα. Η στάση των Αγγλων ήταν πάντα αρνητική, 
γιατί το αποικιοκρατικό πνεύμα κατηύθυνε τις αποφάσεις των Κυ
βερνήσεων τους. 

Το 1889 Κυπριακή Πρεσβεία μετέβη στο Λονδίνο, για να ζητήσει 
από τη Βρετανική Κυβέρνηση την πραγματοποίηση του ενωτικού 
πόθου των Κυπρίων. 

Το 1895 για τον ίδιο σκοπό έγιναν πάνδημα συλλαλητήρια στη 
Λευκωσία, στη Λεμεσό, στην Πάφο, στη Λάρνακα και στην Αμμόχω
στο. Ακολούθησε υπόμνημα προς τον Υπουργό Αποικιών Τσάμπερ-
λαιν, στο οποίο αναφέρονταν και τα εξής: 

«Ο Ελληνικός λαός, ο αποχελών τα τέσσερα πέμπτα του όλου 
πληθυσμού της νήσου, απ' άκρου εις άκρον εξέπεμψε φωνήν, ότι 
ένα και μόνον πόθον έχει, την μετά της μητρός αυτού Ελλάδος ένω-
σιν, απόφασιν έχων δια πάντων, και αυτών των εσχάτων μέσων, ν' 
αντιστή εις πάσαν ετέραν λύσιν του Κυπριακού ζητήματος».2 

Το 1897 το ξέσπασμα του ελληνοτουρκικού πολέμου, που απέ
βλεπε στην απελευθέρωση τουρκοκρατούμενων τμημάτων της Ελλά
δας, συγκίνησε βαθύτατα τους Έλληνες της Κύπρου και 6.318 Κύπρι
οι εθελοντές κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό, πολέμησαν στην 
τρίτη ταξιαρχία υπό τον συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Σμολένσκη και 
διακρίθηκαν για την ανδρεία τους. 

Το 1902 έγιναν συλλαλητήρια σ' όλες τις πόλεις της Κύπρου με αί
τημα την ένωση του νησιού με την Ελλάδα. 

Με την ευκαιρία της επίσκεψης στην Κύπρο του τότε Υφυπουργού 
Αποικιών Γουΐνστον Τσώρτσιλ (9-13 Οκτωβρίου 1907), ο Ελληνικός 
Κυπριακός λαός εξέφρασε σ' όλο το νησί τα εθνικά του αισθήματα. Σε 
αυθόρμητες εκδηλώσεις αξίωσε την ένωση της Κύπρου με την Ελλά
δα. Ο Τσώρτσιλ, σε προσφώνηση του προς τους Έλληνες Κυπρίους 
αντιπροσώπους, απέκλεισε οποιαδήποτε μεταπολίτευση, αλλά δήλω
σε: 

2. Νίκου Κρανιδιώτη, έ.α., σ. 31· 
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«Νομίζω ότι είναι απολύτως φυσικόν, εφ' όσον ο Κυπριακός λαός 
είναι ελληνικής καταγωγής, να αποΒλέπη εις την ένωσίν του μετά 
της χώρας εκείνης, η οποία δύναται να ονομασθή μητρική του χώρα, 
όπως εις εν περιπόθητον ιδανικόν»^ 

Νέες εκδηλώσεις για την Ελλάδα και την ένωση της Κύπρου πραγ
ματοποιήθηκαν κατά τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913, 
στους οποίους πήραν μέρος χιλιάδες Κύπριοι εθελοντές, που έτρεξαν 
πρόθυμα να πολεμήσουν για την ελευθερία των αλύτρωτων περιοχών 
του Ελληνισμού. Μεταξύ των εθελοντών ήταν και ο δήμαρχος Λεμε
σού Χριστόδουλος Σώζος, που έπεσε μαχόμενος στα Βουνά της Ηπεί
ρου στις 6 Δεκεμβρίου 1912. 

Το 1914 έγινε η προσάρτηση της Κύπρου από τη Βρετανική Κυβέρ
νηση και δεν ίσχυε πια το προβαλλόμενο μέχρι τότε επιχείρημα των 
Άγγλων, ότι η ένωση της Κύπρου δεν μπορεί να γίνει, γιατί πραγμα
τικός κυρίαρχος ήταν ο Σουλτάνος. 

Με την ευκαιρία της προσάρτησης του νησιού, ο Ελληνικός Κυ
πριακός λαός αξίωσε για πολλοστή φορά την ένωση της Κύπρου με 
την Ελλάδα, αλλά και πάλιν χωρίς αποτέλεσμα. 

Μετά τη λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918), στον 
οποίο πήραν μέρος έντεκα χιλιάδες Κυπρίων εθελοντών και πολέμη
σαν για την ελευθερία των λαών, Κυπριακή Πρεσβεία πήγε στο Λον
δίνο και ζητούσε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα (Ιανουάριος 
1919). Παράλληλα στέλλονταν από την Κύπρο υπομνήματα και τηλε
γραφήματα προς τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας για το ίδιο θέμα. 

Στις 10 Οκτωβρίου 1921, με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την 
έναρξη της ελληνικής επανάστασης του 1821, συγκροτήθηκε Παγκύ-
πρια Συνέλευση στη Λευκωσία, η οποία διακήρυξε ότι «π αξίωσις του 
Κυπριακού λαού είναι μία μόνη και αναλλοίωτος, η ένωσις μετά της 
Ελλάδος».4 

Το 1928 η Κυπριακή Κυβέρνηση οργάνωσε στο νησί εορτασμούς, 
με τη συμπλήρωση 50 χρόνων αγγλικής κατοχής. Οι Έλληνες της Κύ
πρου, όπως ήταν φυσικό, δεν πήραν μέρος. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 

3. Νίκου Κρανιδιώτη, έ.α., σ. 37. 
4. Νίκου Κρανιδιώτη, έ.α., ο. 42. 
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Κύριλλος Γ' απέστειλε προς τη Βρετανική Κυβέρνηση υπόμνημα, στο 
οποίο μεταξύ άλλων έλεγε: 

«Επί 50 έτη εκρατήθημεν μακράν των μητρικών αγκαλών, κρατού-
μεθα δε και νυν, παρά την εκφρασθείσαν πλειστάκις, πολλαχώς και 
πολυτρόπως, ομόψωνον γνώμην, όπως ενωθώμεν μετά της Μητρός 
Ελλάδος».5 

Το 1929 Κυπριακή Πρεσβεία, με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Κι-
τίου Νικόδημο Μυλωνά, μετέβη στο Λονδίνο, για να ζητήσει την ένω
ση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ο Υπουργός Αποικιών Λόρδος Πά-
σφηλντ δήλωσε για το ζήτημα αυτό στις 28 Νοεμβρίου: 

«Η απάντησίς μου επί του ενωτικού ζητήματος δεν δύναται να εί
ναι παρά η αυτή προς εκείνην, την οποίαν οι κατά διαδοχήν Υπουρ
γοί επί των Αποικιών έχουν δώσει εις παρόμοιας κατά το παρελθόν 
απαιτήσεις, ότι δηλονότι η ΚυΒέρνησις της Α. Μεγαλειότητος αδυνα
τεί να προσχώρηση προς ταύτας. Το θέμα τούτο, κατά την γνώμην 
των, έχει κλείσει οριστικώς και δεν δύναται επωφελώς πλέον να συ-
ζητηθή».6 

Η εθνική εξέγερση του Οκτωβρίου 1931 
Τον Οκτώβριο του 1931 τα πράγματα οδήγησαν τον Κυπριακό λαό 

σε εξέγερση, γιατί οι Άγγλοι κυρίαρχοι με την όλη στάση τους απο
γοήτευαν τον πληθυσμό του νησιού. Αφορμή δόθηκε από κάποια οι
κονομικά θέματα. 

Το Νομοθετικό Συμβούλιο που λειτουργούσε τότε περιλάμβανε 9 
Ελληνοκυπρίους, 3 Τουρκοκυπρίους και 6 ανώτατους κυβερνητικούς 
υπαλλήλους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Άγγλος Κυβερνήτης είχε τη 
νικώσα ψήφο. Μ' αυτή τη σύνθεση του Νομοθετικού Συμβουλίου δεν 
μπορούσαν να ψηφίζονται μερικές θέσεις των Ελληνοκυπρίων βου
λευτών ούτε και να είναι αποτελεσματικές οι αντιδράσεις τους, όταν 
διαφωνούσαν σε κάποια ζητήματα. 

Στις 17 Οκτωβρίου, ο Μητροπολίτης Κιτίου Νικόδημος Μυλωνάς 
υπέβαλε την παραίτηση του από το βουλευτικό αξίωμα του Νομοθετι-

5. Νίκου Κρανιδιώτη, έ.α., σ. 43, Σάββα Λοϊζίδη «Άτυχη Κύπρος», Αθήνα 
1980, σ. 22. 

6. Νίκου Κρανιδιώτη, έ.α., σσ. 43-44, Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή 
«Απομνημονεύματα Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-1959», Αθήνα 1961, ο. 6. 
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κού Συμβουλίου και ταυτόχρονα εξέδωσε διάγγελμα προς τον 
Ελληνικό Κυπριακό λαό, με το οποίο τον καλούσε σε ανυπακοή στους 
«άνομους νόμους» του ξένου δυνάστη. 

Το διάγγελμα του Μητροπολίτη άρχιζε ως εξής: 
«Έλληνες αδελφοί, 
Πενήντα και τρία χρόνια Αγγλικής κατοχής έπεισαν όλους και διε-

πίστωσαν περιτράνως: α) ότι οι δούλοι λαοί δεν ελευθερούνται με τας 
ικεσίας και παρακλήσεις και τας εκκλήσεις προς τα αισθήματα των 
τυράννων, β) ότι η απάντησις των τελευταίων είναι η περιφρόνησις 
προς τους ικετεύοντας ευτελείς δούλους και η αποθράσυνσίς των, γ) 
ότι η μόνη σωτηρία μας από πάσης απόψεως είναι η εθνική απολύ-
τρωσις και ότι οι ξένοι είναι εδώ δια να θεραπεύουν τα γενικά και ει
δικά συμφέροντα των με κατάντημα βέβαιον την ηθικήν και υλικήν 
μας εξαθλίωσιν». 

Στις 18 Οκτωβρίου, ιδρύθηκε στη Λευκωσία η «Εθνική Ριζοσπαστι
κή Ένωσις Κύπρου» (Ε.Ρ.Ε.Κ.), που εξέδωσε προκήρυξη προς τον 
Κυπριακό λαό, την οποία είχαν υπογράψει πνευματικοί άνθρωποι 
από όλη την Κύπρο. Έλεγαν ξεκάθαρα σ' αυτή ότι «τάσσουν ως 
σκοπόν των την μετά φανατισμού επιδίωξιν της μετά του ελληνικού 
πολιτειακού συνόλου ενώσεως της Κύπρου».7 

Τις επόμενες μέρες παραιτήθηκαν και οι άλλοι Έλληνες βουλευ
τές από το Νομοθετικό Συμβούλιο. 

Στις 20 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό ογκώδης συγ
κέντρωση στο στάδιο της πόλης με ομιλητή τον Μητροπολίτη Νι
κόδημο Μυλωνά, ο οποίος αναφέρθηκε στην παραίτηση του και στην 
όλη πολιτική κατάσταση, που διαμορφώθηκε τις τελευταίες μέρες. 

Την 21η Οκτωβρίου, πολύ μεγάλο πλήθος λαού συγκεντρώθηκε 
στην Εμπορική Άέσχη Λευκωσίας, όπου φλογεροί ομιλητές δημιούρ
γησαν πολύ ενθουσιώδη ατμόσφαιρα και ο λαός προχώρησε προς το 
Κυβερνείο, για να διαδηλώσει την αμετάκλητη απόφαση του για ένω
ση της Κύπρου με την Ελλάδα. Επικεφαλής του μεγάλου πλήθους ήταν 
ο αρχιμανδρίτης Διονύσιος Κυκκώτης, πρωθιερέας του ιερού ναού Φα
νερωμένης. Ακολούθησε λιθοβολισμός του Κυβερνείου και εμπρη
σμός τεσσάρων αυτοκινήτων των κατοχικών δυνάμεων, καθώς και του 

7. Νίκου Κρανιδιώτη, έ.α., σσ. 47, 49. 
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ξύλινου Κυβερνείου. Η επέμβαση της αστυνομίας για τη διάλυση του 
πλήθους είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του Ονούφριου Κληρίδη και 
τον τραυματισμό έξι άλλων διαδηλωτών. Ο Κυβερνήτης Σερ Ρόναλντ 
Στορς εγκατέλειψε το Κυβερνείο. 

Παρόμοιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έγιναν και σε άλλες πόλεις 
και σε αρκετά χωριά της Κύπρου. Οι Άγγλοι τελικά επέβαλαν την τά
ξη με τη βοήθεια του στρατού, αφού άφησαν νεκρούς και πολλούς 
τραυματίες. Ακολούθησαν συλλήψεις, εντοπισμοί, απελάσεις, φυλακί
σεις και χρηματικά πρόστιμα. Μεταξύ των εξορισθέντων ήταν ο Μη
τροπολίτης Κιτίου Νικόδημος Μυλωνάς και ο Μητροπολίτης Κυρή
νειας Μακάριος Μυριανθεύς, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μα
κάριος Β' (1947-1950). 

Η αυθόρμητη αυτή δυναμική εξέγερση του λαού χαρακτηρίστηκε 
ως «η ώριμος έκψρασις μιας από μακρού ογκούμενης απογοητεύσε-
ως και η εκδήλωσις ενός υπερεκχειλίσαντος εθνικού αισθήματος».8 

Τα εννέα χρόνια μετά τα πιο πάνω γεγονότα του Οκτωβρίου (1931-
1940) ήταν περίοδος στυγνής δικτατορίας για τον Κυπριακό λαό, για
τί καταργήθηκαν οι στοιχειώδεις συνταγματικές του ελευθερίες και 
λήφθηκαν καταπιεστικά μέτρα για την ελληνική παιδεία του νησιού. 

Τα κυριότερα μέτρα της Αγγλικής Κυβέρνησης 
εναντίον της ελληνικής παιδείας της Κύπρου 

Η Αγγλική Κυβέρνηση της Κύπρου σ' όλα τα χρόνια της κατοχής 
του νησιού απέβλεπε στο να θέσει υπό τον έλεγχο της την ελληνική 
εκπαίδευση, δημοτική και μέση. Αυτό έγινε φανερό με την ψήφιση 
διαφόρων νόμων, κυρίως από το 1921. Τότε απαγορεύτηκαν οι παρε
λάσεις με την ελληνική σημαία. Το 1923 η Κυβέρνηση κατάργησε τις 
εκλέξιμες Σχολικές Εφορείες των χωριών και ανέλαβαν τα καθήκοντα 
τους οι Χωριτικές Αρχές, τις οποίες διόριζε η ίδια. Με νόμο του 1929 
όλοι οι δάσκαλοι έγιναν δημόσιοι υπάλληλοι και διορίζονταν από τον 
Κυβερνήτη. 

Κατά την περίοδο 1931-1940, τα μέτρα που πήρε η Κυβέρνηση 
ήταν πιο σκληρά. Το 1931 ανέστειλε τη λειτουργία του Εκπαιδευτικού 
Συμβουλίου και διέκοψε την επιχορήγηση της στο Ιεροδιδασκαλείο 
της Αάρνάκας, το οποίο έπαυσε να αναγνωρίζει. Έτσι η λειτουργία 

8. Νίκου Κρανιδιώτη, έ.α., σ. 45. 
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του Ιεροδιδασκαλείου διακόπηκε το 1933- Με τους κανονισμούς του 
1932, ένας δάσκαλος έπρεπε να γνωρίζει την αγγλική γλώσσα, για να 
τύχει προαγωγής. Τον ίδιο χρόνο ο Άγγλος Διευθυντής της Παιδείας 
με εγκύκλιο του απαγόρευσε τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο και τις 
εικόνες των ηρώων της ελληνικής επανάστασης του 1821 στα σχο
λεία. Με νόμο του 1933 όλες οι εξουσίες που αφορούσαν τους δασκά
λους και τη δημοτική εκπαίδευση περιήλθαν στον Κυβερνήτη. Το 
1935 καταργήθηκε η διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας και άρχισε 
η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην Ε' και στην Στ' τάξη των δη
μοτικών σχολείων. Τον ίδιο χρόνο το Παγκύπριο Διδασκαλείο της 
Αευκωσίας αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του. Το 1937 στα
μάτησε να λειτουργεί και το Διδασκαλείο Φανερωμένης της Λευκω
σίας, που εκπαίδευε τις υποψήφιες δασκάλες. Τότε (1937) η Κυβέρ
νηση ίδρυσε το Αγγλικό Διδασκαλικό Κολλέγιο στη Μόρφου, στο 
οποίο φοιτούσαν Έλληνες και Τούρκοι και διδάσκονταν τα μαθήματα 
στην αγγλική. 

Η επέμβαση στη μέση εκπαίδευση άρχισε κυρίως το 1935- Μ ε την 
ψήφιση του νόμου περί μέσης παιδείας, ένα σχολείο μπορούσε να πά
ρει κυβερνητική επιχορήγηση, αν έκανε αλλαγές στο αναλυτικό του 
πρόγραμμα σύμφωνα με τις υποδείξεις του αγγλικού Γραφείου Παι
δείας. Αργότερα με νόμο του 1952, τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης 
μπορούσαν να γίνουν «Δημόσιες επιχορηγούμενες Σχολές» και η Κυ
βέρνηση θα αναλάμβανε την υψηλή μισθοδοσία των καθηγητών, κα
θώς και τη σύνταξη τους. Ένα μόνο σχολείο αποδέκτηκε την πρόταση 
αυτή της Κυβέρνησης. Σε όλα τα άλλα σχολεία οι καθηγητές προτί
μησαν τους χαμηλούς μισθούς και την ελευθερία της ελληνικής μέ
σης παιδείας από τον Άγγλο κυρίαρχο.9 

Μερικά ανθελληνικά μέτρα της Αγγλικής Κυβέρνησης (ανύψωση 
της ελληνικής σημαίας, ψάλσιμο του Ελληνικού Εθνικού Ύμνου), 
έπαυσαν να ισχύουν μετά την 28η Οκτωβρίου 1940, οπότε άρχισε ο 
ελληνοϊταλικός πόλεμος. Η Ελλάδα τότε πολέμησε ηρωικά και με 
πνεύμα αυτοθυσίας εναντίον του φασισμού και του ναζισμού, ως σύμ
μαχος της Αγγλίας, η οποία διακήρυσσε ότι αγωνίζεται για την ελευ
θερία των λαών. 

9. Μιχαλάκη I. Μαραθεύτη «Το Κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα - Σταθμοί 
και θέματα», Λευκωσία 1992, σσ. 16-31. 
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Το Κυπριακό πρόβλημα κατά τη δεκαετία του 1940-1950 
Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου πολέμου (1939-1945), ήταν 

μεγάλες οι προσδοκίες των Κυπρίων για την πραγματοποίηση της 
ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Ο πόλεμος της Πίνδου με τα υπέ
ροχα κατορθώματα των Ελλήνων ενθουσίαζαν τους συμμάχους της 
Ελλάδας, την οποία εξυμνούσαν με πολύ εγκωμιαστικά λόγια. Αναφέ
ρω δειγματοληπτικά τι είπε σε δελτίο ειδήσεων στην ελληνική ο ρα
διοφωνικός σταθμός του Λονδίνου (Νοέμβριος 1943): 

«Λεν θα λησμονήσει ποτέ η Βρετανική αυτοκρατορία τη χώρα, που 
την εΒοήθησε σε στιγμή που είχε μείνει αβοήθητη απ' όλους. Μ ε χρυ
σάφι θα πληρώσει το όχι της. Μ ε εκπλήρωση των εθνικών της πόθων 
θα καλυφθεί η αντίσταση της».10 

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι Άγγλοι καλούσαν τους Κυπρίους 
να καταταγούν στον αγγλικό στρατό, για να πολεμήσουν «δια την Ελ
λάδα και την Ελευθερίαν». Ανταποκρινόμενοι σ' αυτή την πρόσκληση, 
τριανταπέντε χιλιάδες Κύπριοι κατατάγηκαν εθελοντικά στο στρατό 
και αρκετοί απ' αυτούς έπεσαν πολεμώντας στα πεδία των μαχών ή 
αιχμαλωτίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα αιχμαλώτων. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο η παραχώ
ρηση της Κύπρου στην Ελλάδα απασχόλησε τη Βρετανία, αλλά τελικά 
τίποτε δεν έγινε, γιατί οι Βρετανοί έβλεπαν το Κυπριακό πρόβλημα με 
το φακό των στρατηγικών και αμυντικών τους συμφερόντων. 

Το θέμα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1941 από τον Πρωθυπουργό της 
Ελλάδας Εμμανουήλ Τσουδερό. Τα μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης 
και ο Βασιλέας Γεώργιος Β' κατέφυγαν στην Κρήτη μετά την προέλα
ση των Γερμανών στην ηπειρωτική Ελλάδα. Όταν όμως οι Γερμανοί 
άρχισαν να βομβαρδίζουν την Κρήτη, η Ελληνική Κυβέρνηση έκρινε 
ότι έπρεπε να την εγκαταλείψει και να εγκατασταθεί στην Κύπρο. Αυ
τό ζήτησε από τους Βρετανούς ο Πρωθυπουργός Τσουδερός, βασιζό
μενος σε τηλεγράφημα, που είχε αποστείλει ο Τσώρτσιλ, Πρωθυπου
ργός της Βρετανίας, στις 13 Απριλίου 1941 προς τον Βασιλέα Γεώρ
γιο Β', με το οποίο τον συγχάρηκε για την άρνηση του να φύγει από 
την Ελλάδα μετά την εισβολή των Γερμανών και ταυτόχρονα του υπο-

10. «Εγερτήριον Σάλπισμα», περιοδική έκδοσις Αλκίμου Νεολαίας ΕΟΚΑ, αρ. 
τεύχους 25, 1η Νοεμβρίου 1958. Εκδοση Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα 
ΕΟΚΑ 1955-59, Λευκωσία 1999, σ. 295. 
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σχέθηκε ότι «αν αυτός ή ένα τμήμα του Ελληνικού στρατού αναγκα
στούν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα μετά τη Γερμανική εισβολή, θα 
τους δινόταν κάθε βοήθεια για να μεταφερθούν στην Κύπρο». 

Ο Πρωθυπουργός Τσουδερός τότε απευθύνθηκε στον Βρετανό 
Πρέσβη στα Χανιά της Κρήτης και του ζήτησε να επιτραπεί η μετά
βαση στην Κύπρο του Έλληνα Βασιλέα και της Ελληνικής Κυβέρνη
σης. Ο Βρετανός Πρέσβης απέστειλε στις 3 Μαίου 1941 το πιο κάτω 
τηλεγράφημα στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του: 

«Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας μου έστειλε μια προσωπική επι
στολή, στην οποία εισηγείτο, για ενθάρρυνση των Ελλήνων στην πα
ρούσα συμφορά τους, να δοθεί η Κύπρος στον Ελληνα Βασιλέα σαν 
προσωπικό δώρο (όπως δόθηκαν οι Ιόνιοι Νήσοι το 1864 στον πάπ
πο του βασιλέα Γεώργιο Α'). Κατά τη διάρκεια του πολέμου η Βρετα
νική Κυβέρνηση θα κυβερνά τη Νήσο μέσω των υφισταμένων Βρετα
νικών Αρχών. Μετά τον πόλεμο θα κυβερνάται από Έλληνες κρατι
κούς υπαλλήλους. Έτσι, αν ο Βασιλέας αναγκαστεί να εγκαταλείψει 
την Κρήτη, θα μεταφέρει την έδρα του σε έδαφος κάτω από την κυ
ριαρχία του. Είπα στον Βασιλέα και στον Πρωθυπουργό ότι η πρόταση 
τους δεν μου φαινόταν πραγματοποιήσιμη και ότι, εν πάση περιπτώ
σει, έχει οριστικά αποφασιστεί ότι η Κύπρος δεν είναι καθόλου πιο 
ασφαλής από την Κρήτη. Ο Βασιλεύς συμφώνησε μαζί μου ότι η ιδέα 
δεν είναι πραγματοποιήσιμη και εγώ τους είπα ότι θα προτιμούσα να 
μην τη διαβιβάσω στη Βρετανική Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός όμως 
με παρακάλεσε να τη διαβιβάσω σαν προσωπική του εισήγηση» (Φά-
κελλος F0371/29884, No 25). 

Ο τότε Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονυ Ήντεν απάντησε 
τα εξής, στις 6 Μαΐου 1941, στο πιο πάνω τηλεγράφημα του Πρέσβη: 

«Συμφωνώ πλήρως με την απάντηση που δώσατε στον Βασιλέα και 
στον Πρωθυπουργό. Εκτός από το γεγονός που υποδείξατε ότι η Κύ
προς δεν είναι καθόλου πιο ασφαλής από την Κρήτη, η παρούσα στιγ
μή που η Κύπρος πιθανόν να υποστεί επίθεση, προφανώς είναι τε
λείως ακατάλληλη για εξέταση της πιθανότητας να παραχωρηθεί η 
Νήσος στην Ελλάδα» (F0371/R4843/6, No 950). 

Ο Έλληνας Βασιλέας και η Ελληνική Κυβέρνηση έφυγαν από την 
Κρήτη στις 24 Μαΐου 1941 και πήγαν στο Κάιρο της Αιγύπτου, όπου 
εγκαταστάθηκαν. 
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Ο Άντονυ Ήντεν, την 31η Μαΐου 1941, υπέβαλε υπόμνημα στο Πο
λεμικό Συμβούλιο της Βρετανίας, στο οποίο αναφέρθηκε στο θέμα της 
παραχώρησης της Κύπρου στην Ελλάδα. Δυο αποσπάσματα της εισή
γησης του είναι τα πιο κάτω: 

α) «Το πρόβλημα πρέπει να εξεταστεί υπό το φως του γεγονότος, 
ανεξάρτητα από τις ανάγκες της παρούσας κρίσης, ότι υπάρχει εκ 
πρώτης όψεως υπόθεση για παραχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα, 
υπό την επιφύλαξη των εξασφαλίσεων μετά τον πόλεμο». 

β) «Επίσης, εάν πιεστούμε από την Ελληνική Κυβέρνηση, πρέπει 
να είμαστε έτοιμοι να συμφωνήσουμε να εκδώσουμε κοινή δήλωση, 
που να λέει ότι οι δυο Κυβερνήσεις συμφώνησαν ήδη να συζητήσουν 
τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες θα έπρεπε η κυριαρχία επί της Νή
σου μετά τον πόλεμο να μεταβιβαστεί από τη Μ. Βρετανία στην Ελλά
δα» (F0371/29846, WP(4l) 118). 

Το υπόμνημα του Άντονυ Ήντεν διαβιβάστηκε και στον Βρετανό 
Πρωθυπουργό Τσώρτσιλ, ο οποίος απάντησε στον Υπουργό της Κυ
βέρνησης του στις 2 Ιουνίου 1941 και έλεγε μεταξύ άλλων τα εξής: 

«Είναι πολύ καλύτερα ν' αφήσουμε όλα τα ζητήματα εδαφικών ανα
προσαρμογών να διευθετηθούν μετά τον πόλεμο. Άπαξ και απομα
κρυνθούμε απ' αυτήν την αρχή, μπορούν να εγερθούν πολλές άλλες· 
δύσκολες υποθέσεις» (F0371/29846, R5841). 

Η απόφαση του Πολεμικού Συμβουλίου την ίδια μέρα ήταν η ακό
λουθη: 

«Ο Υπουργός Εξωτερικών δεν πρέπει σ' αυτό το στάδιο ν' αρχίσει 
συζητήσεις με την Ελληνική Κυβέρνηση για το μέλλον της Κύπρου. 
Εάν όμως το θέμα εγερθεί, θα μπορούσε να απαντήσει ότι είμαστε έτοι
μοι να συζητήσουμε το μέλλον της Κύπρου μαζί της μετά τον πόλεμο, 
σαν μέρος της γενικής διευθέτησης της ειρήνης» (F0371/29846, R5841, 
56(41)). 

Όταν έληξε ο Β' παγκόσμιος πόλεμος τον Σεπτέμβριο του 1945, το 
θέμα της παραχώρησης της Κύπρου στην Ελλάδα απασχόλησε και πά
λιν τους Βρετανούς πολιτικούς. Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ερ
γατικής Κυβέρνησης Ernest Bevin έκλινε υπέρ του να παραχωρηθεί 
η Κύπρος στην Ελλάδα, αλλά το Γενικό Επιτελείο των Βρετανικών 
Δυνάμεων και το Υπουργείο Αποικιών είχαν αντίθετη άποψη. 
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Αργότερα, στις 15 Ιανουαρίου 1946, ο Υπουργός Αποικιών έγραψε 
στον Ernest Bevin για το ίδιο θέμα: 

«Εκτός από τα στρατηγικά και αμυντικά συμφέροντα μας πρέπει να 
θυμόμαστε πως η παραχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα θα σημαίνει 
εγκατάλειψη των πιστών φίλων μας της Μουσουλμανικής Κοινότη
τας» (C067/227/16, No 58). 

(Για το θέμα αυτό Βλ. Χριστοφή Οικονομίδη «Απομυθοποιημένη 
ιστορία του Κυπριακού στα τελευταία 50 χρόνια», σα. ΙΗ' - ΚΑ'). 

Μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου πολέμου, το ενωτικό πρόβλημα 
της Κύπρου απασχολούσε έντονα τον Κυπριακό λαό, την Εκκλησία, 
τα σωματεία, τα ιδρύματα, τις οργανώσεις και τον τύπο. Αλλ' ο ξένος 
κυρίαρχος δεν έδειχνε ότι είχε διάθεση ν' ανταποκριθεί θετικά στο δί
καιο αυτό αίτημα του λαού. Ο εθνικός αγώνας των Κυπρίων συνεχι
ζόταν με υπομνήματα, τηλεγραφήματα και διαμαρτυρίες για την πα
ράταση της αγγλικής κατοχής. 

Το ενωτικό δημοψήφισμα του 1950 
Η Εθναρχούσα Εκκλησία της Κύπρου, η οποία σ' όλα τα χρόνια 

της αγγλικής κατοχής πρωτοστατούσε στην προώθηση του ενωτικού 
ζητήματος του νησιού, αποφάσισε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος με
ταξύ όλων των Ελληνοκυπρίων, για ν' αποδείξει και με αριθμούς ποια 
ήταν η πραγματική θέληση του λαού. Εθναρχική εγκύκλιος με ημερ. 
8 Δεκεμβρίου 1949 καλούσε τον Κυπριακό λαό να προσέλθει στους 
ναούς και να ψηφίσει την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η διε
ξαγωγή του δημοψηφίσματος πραγματοποιήθηκε από τις 15 μέχρι τις 
22 Ιανουαρίου 1950. 

Προηγουμένως ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Β' είχε καλέσει τον Κυ
βερνήτη της Κύπρου Σερ Άντριου Ράιτ ν' αναλάβει τη διεξαγωγή του 
δημοψηφίσματος, αλλά πήρε αρνητική απάντηση. Ένα απόσπασμα 
της επιστολής του Κυβερνήτη έλεγε: 

«Η στάσις της Κυβερνήσεως της Αυτού Μεγαλειότητος, και συνε
πώς και της Κυπριακής Κυβερνήσεως, επί του θέματος τούτου, όπως 
επανειλημμένως διετυπώθη, είναι ότι το ζήτημα είναι κλειστόν».11 

11. Νίκου Κρανιδιώτη, έ.α., σ. 69. 
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Το δημοψήφισμα, παρά τους φόβους της Κυβέρνησης, έγινε ειρη
νικά μέσα σε κλίμα γενικού ενθουσιασμού και κατέδειξε ότι 95,7% 
των Ελλήνων της Κύπρου αξίωναν την ένωση του νησιού τους με την 
Ελλάδα. Δεν προσήλθαν να ψηφίσουν 4,3%· Σ' αυτούς περιλαμβάνο
νταν κυβερνητικοί υπάλληλοι, άρρωστοι και πολύ ηλικιωμένοι. 

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ανακοίνωσε στις 4 Φεβρουα
ρίου 1950 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Β' στον Κυβερνήτη της Κύ
πρου, ο οποίος απάντησε στις 22 Φεβρουαρίου και επαναλάμβανε τη 
θέση της Βρετανικής Κυβέρνησης, ότι δηλαδή το ζήτημα της ένωσης 
της Κύπρου με την Ελλάδα είναι κλειστό. 

Για την αξιοποίηση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος Κυ
πριακή Πρεσβεία, με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Κυρήνειας Κυ
πριανό, μετέβη στην Αθήνα και παρέδωσε μια σειρά τόμων με τις υπο
γραφές των Ελλήνων της Κύπρου στον Πρόεδρο της Ελληνικής Βου
λής. Έπειτα η Πρεσβεία πήγε στο Λονδίνο, για να παραδώσει μια δεύ
τερη σειρά τόμων στον Υπουργό Αποικιών, ο οποίος αρνήθηκε να συ
ναντηθεί μ' αυτή. 

Η Πρεσβεία απέστειλε σ' αυτόν υπόμνημα αναφερόμενο στο εθνικό 
θέμα του Ελληνικού Κυπριακού λαού και εξέφραζε την επιθυμία, 
όπως «η Αγγλική Κυβέρνησις εξεύρη τελικώς τον τρόπον να επιλη-
φθή του Κυπριακού ζητήματος από ευρυτέρας απόψεως, ήτις, ικανο
ποιούσα αφ' ενός την εθνικήν θέλησιν του ιστορικού Κυπριακού λα
ού, θα εξασφάλιση αφ' ετέρου τα υπέρτερα συμφέροντα της Αγγλίας, 
άτινα είναι και συμφέροντα της Ελλάδος».12 

Οι τόμοι του δημοψηφίσματος παραδόθηκαν από την Κυπριακή 
Πρεσβεία στον ορθόδοξο ναό της Αγίας Σοφίας του Λονδίνου. 

Από το Λονδίνο η Πρεσβεία μετέβη στη Νέα Υόρκη και στις 26 Σε
πτεμβρίου 1950 παρέδωσε τρίτη σειρά τόμων του δημοψηφίσματος 
στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών μαζί με αίτηση, με την οποία 
ζητούσε από τα αρμόδια όργανα του διεθνούς αυτού οργανισμού να 
ενεργήσουν για την εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης στην πε
ρίπτωση του λαού της Κύπρου. 

12. Νίκου Κρανιδιώτη, έ.α. σ. 73· 
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Στιγμιότυπο από την παράδοση των τόμων του Ενωτικού Δημοψηφίσματος εις 
τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. 

2. Ο Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Σ Μ Α Κ Α Ρ Ι Ο Σ Γ ΚΑΙ Τ Ο Ε Ν Π Τ Ι Κ Ο 
Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ . Η ΣΤΑΣΗ Τ Ω Ν Α Γ Γ Λ Ω Ν 
Το ενωτικό ζήτημα της Κύπρου πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις με

τά την άνοδο του Μητροπολίτη Κιτίου Μακαρίου στον Αρχιεπι
σκοπικό θρόνο στις 20 Οκτωβρίου 1950. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος και 
Εθνάρχης Μακάριος Γ', προικισμένος με εξαιρετικά ηγετικά προ
σόντα, χρησιμοποιούσε κάθε ευκαιρία, για να εκφράζει τον ασίγαστο 
πόθο του Κυπριακού λαού για ελευθερία και ένωση της Κύπρου με 
την Ελλάδα. 

Σε εγκύκλιο του προς τον Κυπριακό λαό με ημερ. 13 Δεκεμβρίου 
1950 γράφει: 

«Σταθεροί, πειθαρχικοί, άκαμπτοι, ας συνεχίσωμεν τον αγώνα, βέ
βαιοι ότι το ακαταμάχητον δίκαιον μας και η άκαμπτος αποφασιστι-
κότης μας θα κατισχύσωσι παντός εμποδίου και θα μας οδηγήσωσιν 
εις την ποθητήν λύσιν της μοναδικής αξιώσεως μας, δηλαδή την Ενω-
σιν της Κύπρου μετά της Μητρός Ελλάδος».1^ 

13- «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», Τόμος Α', Έκδοση Ιδρύ
ματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Λευκωσία 1991, σ. 75. 
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Με ομιλίες του στην Κύπρο ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος τονώνει το 
εθνικό φρόνιμα του λαού. Με επισκέψεις του στην Ευρώπη, στην 
Ασία, στην Αμερική ενημερώνει τη διεθνή κοινή γνώμη για το Κυ
πριακό πρόβλημα και αγωνίζεται να εξασφαλίσει υποστήριξη για το 
δικαίωμα του λαού για ελευθερία και αυτοδιάθεση. 

Στις 25 Απριλίου 1952, ο Εθνάρχης Μακάριος μετά από πρόσ
κληση του, συγκεντρώνει στη Λευκωσία 600 αντιπροσώπους του Κυ
πριακού λαού, με τους οποίους συγκροτείται η Α' Παγκύπρια Εθνική 
Συνέλευση. Στην προσφώνηση του προς τα μέλη της Συνέλευσης 
αναφερόμενος στο Κυπριακό πρόβλημα τονίζει: 

«Κατά το τρέχον έτος θα καταβάλωμεν πάσαν προσπάθειαν, ώστε 
η Ελληνική Κυδέρνησις να εγγράψη το ζήτημα εις τον Οργανισμών 
Ηνωμένων Εθνών, εάν δι' άλλου τρόπου δεν επιτευχθή η λύσις του. 
Εάν παρ' ελπίδα δεν επιτύχωμεν την εγγραφήν, και πάλιν δεν θα ησυ-
χάσωμεν ούτε και θα απογοητευθώμεν. Εχομεν ακόμη εις την διάθε-
σίν μας πολλά άλλα μέσα διεξαγωγής του αγώνος».14 

Στις 27 Απριλίου 1953, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος αποστέλλει 
επιστολή πρός τον Κυβερνήτη της Κύπρου Σερ Αντριου Ράιτ και ζη
τά απ' αυτόν ν' αναλάβει τη διενέργεια ενός νέου δημοψηφίσματος, 
για να δοθεί η ευκαιρία στον Κυπριακό λαό να ασκήσει το δικαίωμα 
για αυτοδιάθεση, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών που λήφθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1952, η οποία 
διακήρυσσε το δικαίωμα των λαών να αποφασίζουν για τον τρόπο της 
διακυβέρνησης τους. 

Η απάντηση του Κυβερνήτη έλεγε ότι η Βρετανική Κυβέρνηση «-
δεν αντιμετωπίζει οιανδήποτε αλλαγήν της κυριαρχίας της Κύπρου 
και θεωρεί ως κλειστών το ζήτημα».15 

Στις 28 Ιουνίου 1953, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος κάλεσε τον Κυ
πριακό λαό στον ιερό ναό Φανερωμένης Λευκωσίας, για να εκφράσει 
τη θέληση του για ελευθερία και ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 
Ο λαός ανταποκρίθηκε πρόθυμα στην πρόσκληση του ηγέτη του και 
15 περίπου χιλιάδες κατέκλυσαν την εκκλησία και τους γύρω χώρους. 
Σε ενθουσιώδη ομιλία του ο Αρχιεπίσκοπος είπε μεταξύ άλλων: 

14. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Α', σ. 151. 
15. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 7. 
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«Φιλία Ελληνοβρετανική είναι απαράδεκτος εκ μέρους του Ελλη
νικού λαού, εψ' ώσον είναι αυτή μονώπλευρος και ετεροβαρής, και εν 
ονώματί της στραγγαλίζεται η Κυπριακή ελευθερία... Εν τη προσπά
θεια μας να ανακτήσωμεν την επιπώθητον ελευθερίαν, θα τείνωμεν 
και την δεξιάν και την αριστεράν χείρα, δια να δεχθώμεν προσφερο-
μένην βοήθειαν και εξ Ανατολών και εκ Δυσμών... Στηριζώμεθα προ 
παντώς εις τας ιδίας ημών δυνάμεις και Βασιζώμεθα ιδιαιτέρως επί του 
αγώνος «εις το εσωτερικών». Ηνωμένοι και ομονονοούντες υπώ την 
εθναρχικήν σημαίαν να αγωνισθώμεν με συνέπειαν και συνέχειαν, εν 
ημέρα και εν νυκτί, με ώλα τα μέσα και με ώλους τους τρώπους, προς 
ένα σκοπών αποβλέποντες. Την ελευθερίαν και την ένωσιν με την μη
τέρα πατρίδα».1^ 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, έχοντας υπόψη την απόφαση της 
16ης Δεκεμβρίου 1952 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών, με την οποία προτρέπονταν όλα τα κράτη-μέλη να υποστηρί
ζουν την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών και εθνών, ζήτησε στις 10 
Αυγούστου 1953 με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα του 
ΟΗΕ να συζητηθεί το Κυπριακό ζήτημα από τη Γενική Συνέλευση του 
Διεθνούς Οργανισμού. Παράλληλα απέστειλε επιστολή και προς τον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας Στρατάρχη Αλέξανδρο Παπάγο, με την 
οποία ζητούσε από την Ελληνική Κυβέρνηση να υιοθετήσει την προς 
τον Ο Η Ε αίτηση του Κυπριακού λαού, κάτι που δεν έγινε. Ο αρχηγός 
της Ελληνικής αντιπροσωπίας στον ΟΗΕ, μιλώντας στη Γενική Συνέ
λευση του Διεθνούς Οργανισμού, είπε ότι η αίτηση του Κυπριακού 
λαού ενδιαφέρει την Ελλάδα, αλλά δεν την υιοθετεί, γιατί προτιμά να 
λυθεί το Κυπριακό πρόβλημα με διμερείς διαπραγματεύσεις με τη 
Βρετανική Κυβέρνηση. Έτσι το Κυπριακό δεν εγκρίθηκε ως θέμα της 
ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
μέσα στο 1953. 

Η αγγλική πολιτική στο Κυπριακό πρόβλημα δεν ήταν εύκολο να 
μεταβληθεί. Παρέμεινε προσκολλημένη στο αποικιοκρατικό πνεύμα. 
Τούτο φαίνεται καθαρά από τα λόγια του Υπουργού Εξωτερικών της 
Μεγάλης Βρετανίας Άντονυ Ήντεν, που είπε στον Πρωθυπουργό της 
Ελλάδας Αλέξανδρο Παπάγο, όταν συναντήθηκαν στη Βρετανική Πρε
σβεία των Αθηνών την 22α Δεκεμβρίου 1953. 

16. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Α', σσ. 201-202. 
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Μιλώντας ο Αλέξανδρος Παπάγος στη Βουλή των Ελλήνων στις 7 
Φεβρουαρίου 1955, αναφέρθηκε και στη συνάντηση με τον Άντονυ 
Ήντεν, από τον οποίο είχε ζητήσει φιλική ρύθμιση του Κυπριακού 
προβλήματος μέσα στα πλαίσια των δυο συμμάχων χωρών. Στην ομι
λία του αυτή ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας είπε: 

«Την 22αν Δεκεμβρίου 1953 μετέβην εις την Βρετανικήν Πρε-
σβείαν και συνηντήθην με τον κ. Ήντεν. Εν αρχή ο κ. Ήντεν μου διε-
βίβασεν επίσημον πρόσκλησιν της Βρετανικής Κυβερνήσεως να επι
σκεφθώ το Λονδίνον... Του εξήγησα εις ποίαν δύσκολον θέσιν ευρί
σκεται η Ελληνική Κυβέρνησις κατόπιν της προσφυγής της Κυπρια
κής Εθναρχίας... Ο κ. Ήντεν με ήκουσε μετά προσοχής, εν τούτοις 
ξηρώς μοι απήντησε: «Θα επαναλάβω εκείνο το οποίον είπα και άλ
λοτε, δηλαδή δια την Βρετανικήν Κυβέρνησιν δεν υφίσταται Κυ-
πριακόν ζήτημα ούτε εις το παρόν ούτε εις το μέλλον». Του απήντη
σα τότε ότι η Ελληνική Κυβέρνησις θα χειρισθή πλέον το ζήτημα αυτό 
όπως κρίνει καλύτερον και λυσιτελέστερον, και ότι αποκτά πλέον 
πλήρη και απόλυτον ελευθερίαν ενεργείας».17 

Στις 23 Ιουλίου 1954, συγκροτείται η Β' Παγκύπρια Εθνική Συνέλευ
ση στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννου Λευκωσίας υπό την προε
δρία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Οι αντιπρόσωποι των πόλεων και 
των χωριών της Κύπρου σε ψήφισμα τους εκφράζουν απερίφραστα τον 
εθνικό τους πόθο: 

«Αιακηρύσσομεν άπαξ έτι, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, την αναλ-
λοίωτον και σταθεράν ημών θέλησιν υπέρ της ενώσεως μετά της Μη
τρός Ελλάδος, μεθ' ης συνδεόμεθα δι' άρρηκτων δεσμών αίματος, 
γλώσσης, θρησκείας, πολιτισμού, ηθών, εθίμων και παραδόσεων».18 

Λίγες μέρες αργότερα, στις 28 Ιουλίου 1954, ο Υφυπουργός Αποι
κιών Χένρυ Χόπκινσον, μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων για το 
Κυπριακό πρόβλημα, είπε ότι η Κύπρος είναι περιοχή με στρατηγική 
αξία και γι' αυτή «ουδέποτε» θα εφαρμοσθεί η αρχή της αυτοδιάθεσης. 
Ανέφερε συγκεκριμένα: 

17. Νίκου Κρανιδιώτη «Δύσκολα χρόνια - Κύπρος 1950-1960», Αθήνα 1981, 
σσ. 65-66, Παραοταύρου Παπαγαθαγγέλου «Η μαρτυρία μου. Πώς έζησα την προ
παρασκευή και τον αγώνα της ΕΟΚΑ», Λευκωσία 1995, σο. 208-209. 

18. Νίκου Κρανιδιώτη «Η Κύπρος εις τον αγώνα της ελευθερίας», σ. 86. 
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«Υπάρχουν ωρισμένα εδάφη εντός της Κοινοπολιτείας, τα οποία εξ 
αιτίας των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών των δεν μπορούν ποτέ να 
προσδοκούν να γίνουν πλήρως ανεξάρτητα». 

Και πρόσθεσε: 
«Η Κυβέρνησις της Αυτής Μεγαλειότητος επιθυμεί να καταστήση 

σαφές δι' ακόμη μίαν φοράν ότι δεν δύναται να διανοηθή θέμα αλλα
γής της κυριαρχίας εις την Κύπρον».19 

Νομοθεσία για περιορισμό των εθνικών εκδηλώσεων του 
Κυπριακού λαού. Επίκριση από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο 

Στις 2 Αυγούστου 1954, ο Κυβερνήτης της Κύπρου με νομοθετή
ματα του επέβαλε περιορισμούς στις εθνικές εκδηλώσεις του λαού. 
Καθένας που εκδήλωνε «στασιαστική πρόθεση» υπέκειτο σε φυλάκι
ση πέντε ετών. Στασιαστική ήταν η έκφραση επιθυμίας για μεταβολή 
στην κυριαρχία επί της Κύπρου. 

Ο Γενικός Εισαγγελέας σε δηλώσεις του γι' αυτό το θέμα ανέφερε: 
«Εις το μέλλον η επίκρισις της Κυβερνητικής πολιτικής δεν πρέ

πει να εισέρχεται εις την στασιαστικήν σφαίραν. Πρέπει να καταστή
σω γνωστόν προς πάντας, ότι ο σημερινός Νόμος ο αναφερόμενος εις 
την στάσιν θα εφαρμόζεται από τούδε και εις το εξής αυστηρώς και 
ότι στασιαστική συνωμοσία, δημοσιεύσεις (προφορικοί ή γραπταί) και 
οραταί παραστάσεις γενόμενοι με στασιαστικήν πρόθεσιν (περιλαμβα
νομένης της προθέσεως όπως επενεχθή αλλαγή εις την κυριαρχίαν 
της νήσου) θα διώκωνται ποινικώς».20 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, στις 7 Αυγούστου, απέστειλε προς τον 
Υπουργό Αποικιών της Βρετανικής Κυβέρνησης επιστολή διαμαρτυ
ρίας για τους ανελεύθερους νόμους, που σκοπό είχαν να καταπνίξουν 
τις εθνικές εκδηλώσεις του Κυπριακού λαού. Ένα απόσπασμα της επι
στολής έλεγε: 

«Μετά δυσφορίας και αγανακτήσεως διαπιστούμεν την τρομεράν 
αντινομίαν και αντίφασιν της Αγγλικής πολιτικής, ήτις παρουσιάζε
ται εις το διεθνές προσκήνιον ως συνήγορος των αρχών της αυτοδια-

19· Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 7, Λε-
οντίου Ιεροδιακόνου «Το Κυπριακό πρόβλημα», Αθήνα 1980, σ. 49. 

20. Νίκου Κρανιδιώτη «Η Κύπρος εις τον αγώνα της ελευθερίας», α. 89. 
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θέσεως των λαών, ενώ ταυτοχρόνως επιζητεί να καταπνίξει την έκ-
φρασιν της θελήσεως του Κυπριακού λαού προς αυτοδιάθεσιν δια με
θόδων τρομοκρατικών, αι οποίαι υπενθυμίζουν τας μεθόδους των φα
σιστικών δυνάμεων, εναντίον των οποίων και το υμέτερον έθνος εν 
συμμαχία μετά της Ελλάδος επολέμησαν και ανέτρεψαν. Διό και δι
καίως τας μεθόδους της εν Κύπρω Αγγλικής Διοικήσεως κατέκρινε 
και αυτός ο Αγγλικός τύπος, ανεξαρτήτως πολιτικών αποχρώσεων».21 

Στις 15 Αυγούστου 1954, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, σε ομιλία 
του στην ιερά Μονή της Τροοδίτισσας, επέκρινε τους ανελεύθερους 
νόμους του Κυβερνήτη ενώπιον 10 χιλιάδων περίπου προσκυνητών. 
Μικρό απόσπασμα από την ομιλία του είναι το πιο κάτω: 

«Ο Κυρίαρχος εθέσπισε καταπιεστικούς νόμους, δια να ανακόψη 
τον αγώνα μας. Εχαρακτήρισε την έφεσίν μας προς αυτοδιάθεσιν ως 
αδίκημα και την ορμήν μας προς την ελευθερίαν ως στάσιν. Ημείς 
τουναντίον πιστεύομεν ακραδάντως, ότι ο αγών του Κυπριακού λαού 
προς ανάκτησιν της ελευθερίας του δεν αποτελεί στασιαστικήν ενέρ-
γειαν, αλλ' υπόθεσιν ιεράν και καθήκον επιβαλλόμενον υπό του 
άγραφου ηθικού νόμου».22 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος συνεχίζει ακούραστος την εθνική πο
λιτική για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και καυτηριάζει τη βρε
τανική στάση στο ζήτημα αυτό. Στις 22 Αυγούστου 1954, εκφωνεί 
λόγο στον ιερό ναό Φανερωμένης Λευκωσίας και δημιουργεί Βαθιά 
συγκίνηση στις ψυχές των Ελλήνων της Κύπρου. Στην ομιλία του κα
τέληξε ως εξής: 

«Υπό τους ιερούς αυτούς θόλους ας δώσωμεν σήμερον τον άγιον 
όρκον: Θα παραμείνωμεν πιστοί έως θανάτου εις το εθνικόν μας αί
τημα. Άνευ υποχωρήσεων. Άνευ παραχωρήσεων. Άνευ συναλλαγών. 
Θα περιφρονήσωμεν την βίαν και την τυραννίαν. Μ ε θάρρος θα υψώ-
σωμεν το ηθικόν μας παράστημα υπεράνω των μικρών και εφήμερων 
κωλυμάτων, εν και μόνον επιδιώκοντες, εις εν και μόνον αποβλέπο
ντες τέρμα, την Ένωσιν και μόνον την Ένωσιν».2ί 

21. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ», τόμος Α', σ. 247. 
22. Νίκου Κρανιδιώτη «Η Κύπρος εις τον αγώνα της ελευθερίας», σ. 91· 
23- «Άπανατα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Α', σ. 257. 
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Προσφυγή της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 
για το Κυπριακό. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
και η αντίδραση των Κυπρίων 

Στις 16 Αυγούστου 1954, η Ελληνική Κυβέρνηση υπέβαλε αίτηση 
προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με την οποία ζη
τούσε να εγγραφεί ως θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συ
νέλευσης το θέμα: 

«Εφαρμογή υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών της αρχής των 
ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιαθέσεως των λαών εις την περίπτω
σιν του λαού της Κύπρου». 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, για να ενισχύσει την αίτηση της Ελ
ληνικής Κυβέρνησης, υπέβαλε ξεχωριστό έγγραφο προς τον Γενικό 
Γραμματέα του ΟΗΕ, στις 22 Αυγούστου. Μ' αυτό ζητούσε την εγγρα
φή του Κυπριακού θέματος στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέ
λευσης και έδινε τις αναγκαίες πληροφορίες σε συνοδευτικό επεξη
γηματικό υπόμνημα. 

Η Γενική Επιτροπή του Διεθνούς Οργανισμού, στις 23 Σεπτεμ
βρίου, αποφάσισε με πλειοψηφία να συστήσει την εγγραφή του θέμα
τος στην ημερήσια διάταξη και στις 24 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέ
λευση αποδέκτηκε με πλειοψηφία τη συμπερίληψη του σ' αυτή. 

Η συζήτηση του Κυπριακού άρχισε στην Πολιτική Επιτροπή στις 
14 Δεκεμβρίου 1954. Στις 16 Δεκεμβρίου, ενέκρινε την πρόταση της 
Κολομβίας και του Ελ ΣαλΒατόρ, την οποία τελικά ψήφισε και η Γε
νική Συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου με ψήφους 50 και 8 αποχές. Η 
απόφαση έχει ως εξής: 

«Η Γενική Συνέλευσις, λαμβάνουσα υπ' όψιν, ότι προς το παρόν 
δεν θεωρείται σκόπιμος η λήψις αποφάσεως επί του ζητήματος της 
Κύπρου, αποφασίζει να μη εξέταση περαιτέρω το θέμα το φέρον τον 
τίτλον «Εφαρμογή υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών της αρχής 
των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιαθέσεως των λαών εις την περί
πτωσιν του λαού της Κύπρου».24 

Η πιο πάνω απόφαση απογοήτευσε τον Ελληνικό Κυπριακό λαό, 
που εξεδήλωσε σθεναρά την αντίδραση του. Στις 18 Δεκεμβρίου 1954, 
πραγματοποιήθηκε παναπεργία σ' ολόκληρο το νησί και έγιναν δια-

24. Νίκου Κρανιδιώτη «Η Κύπρος εις τον αγώνα της ελευθερίας», σ. 93· 
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δηλώσεις στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, που κατέληξαν σε συγκρού
σεις με τα βρετανικά στρατεύματα. Ο απολογισμός της ημέρας εκεί
νης ήταν 37 τραυματίες και 33 συλλήψεις. 

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξανδρος Παπάγος, μετά την 
αποτυχία της προσφυγής της χώρας του στα Ηνωμένα Έθνη για λύση 
του Κυπριακού, Βεβαίωσε την Κυπριακή αντιπροσωπία ότι «η Ελληνι
κή Κυβέρνησις μετά πίστεως και σθένους θα συνέχιση τον αγώνα 
προς αυτοδιάθεσιν της Κύπρου και θα επαναψέρη το ζήτημα εις την 
προσεχή Γενικήν Συνέλευσιν των Ηνωμένων Εθνών».25 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο οποίος είχε πάει στη Νέα Υόρκη, 
για να Βοηθήσει στην ψήφιση ευνοϊκής απόφασης από τη Γενική Συ
νέλευση για τον Κυπριακό λαό, επέστρεψε στην Κύπρο στις 10 Ιανου
αρίου 1955. Ο λαός του επιφύλαξε ενθουσιώδη υποδοχή. Ο Εθνάρχης 
απευθυνόμενος προς αυτόν διακήρυξε: 

«Ο αγών μας θα είναι συνεχής, έντονος και μέχρι τέλους. Λεν θα 
συνθηκκολογίσωμενμε τον κυρίαρχον. Δεν θα συνεργασθώμεν εν ου
δεμία περιπτώσει μετ' αυτού».26 

Η πολιτική των Η.Π.Α. στο Κυπριακό πρόβλημα το 1954 
Η πολιτική των Η.Π.Α. στο Κυπριακό πρόβλημα ήταν στενά συνδε

δεμένη με την πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας, με την οποία υπήρ
χαν πριν από πολλά χρόνια δεσμοί φιλίας και συμμαχίας. Γι' αυτό οι 
Η.Π.Α. δεν επιθυμούσαν λύση του Κυπριακού μέσω του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών. Το 1954 υποστήριζαν την εξεύρεση συμβιβαστικής 
λύσης, στην οποία θα συμφωνούσαν η Βρετανική Κυβέρνηση και οι Κύ
πριοι, ύστερα από διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών. Η λύση 
που ήθελαν να προωθηθεί ήταν κάποιας μορφής αυτοκυβέρνηση στο 
νησί, χωρίς η Βρετανία να χάσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. 

Είναι ενδεικτική η επιστολή, που απέστειλε στις 16 Νοεμβρίου 
1954 ο Υπουργός Εξωτερικών των Η.Π.Α. Φόστερ Ντάλλες στον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξανδρο Παπάγο. Έγραψε σ' αυτή: 

«Οι Κύπριοι και οι Αγγλικές Αρχές είναι τα αμεσότερα μέρη και συ
νιστώ επίμονα η Ελληνική Κυβέρνηση να ασκήσει τη φιλική της επιρ
ροή πάνω στους μη κομμουνιστές Κυπρίους ηγέτες, για να τους εν-

25. Παπαοταύρου Παπαγαθαγγέλου «Ημαρτυρία μου...», σ. 279· 
26. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Α', σ. 271. 
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θαρρύνει να προχωρήσουν σε σοβαρές διαπραγματεύσεις με ης Βρε
τανικές Αρχές. Μ ε τον ίδιο τρόπο θα ασκήσουμε και εμείς την επιρ
ροή μας, για να ενθαρρύνουμε τη Βρετανική Κυβέρνηση να επιδιώξει 
ενεργά αυτού του είδους τις διαπραγματεύσεις».27 

Στις 11 Δεκεμβρίου 1954, ο Κάννον, Πρέσβης των Η.Π.Α. στην 
Αθήνα, επισκέφθηκε τον Αντιπρόεδρο και Υπουργό Εξωτερικών της 
Ελληνικής Κυβέρνησης Στέφανο Στεφανόπουλο, στον οποίο ανέφερε 
ότι η Κυβέρνηση της χώρας του είναι αντίθετη προς το προταθέν 
ελληνικό σχέδιο στον Ο Η Ε για λύση του Κυπριακού και ότι η αντι
προσωπία της χώρας του θα το καταψηφίσει. 

Στις 12 Δεκεμβρίου 1954, ο Αλέξανδρος Παπάγος πήρε προσωπικό 
μήνυμα του Ντάλλες, που μεταξύ άλλων έλεγε: 

«Καλύτερα διέξοδος δια την ενότητα της Λύσεως και δια την δια-
φύλαξιν του ελληνικού γοήτρου θα ήτο να υποστηρίξωμεν απόφασιν 
της παρούσης συνελεύσεως, όπως μη συζητηθεί το Κυπριακόν».28 

27. Νίκου Κρανιδιώτη «Δύσκολα χρόνια...», α. 90. 
28. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή θύελλα 1955-1959», Εκδόσεις Κ. 

Επιφανίου, Λευκωσία 1977, σ. 69. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 
Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Ο ι αρνητικές και πεισματικές θέσεις της Βρετανικής Κυβέρνη

σης για λύση του Κυπριακού προβλήματος οδήγησαν τον 
Κυπριακό λαό σε ένοπλο Αγώνα, για να διεκδικήσει το αναφαίρετο 
δικαίωμα του για ελευθερία. Έτσι μόνο μπορούσε ν' ανοίξει το 
κλειστό για τους Άγγλους Κυπριακό ζήτημα. Η σκέψη για ένοπλο 
αγώνα έγινε την ίδια σχεδόν περίοδο από τον Εθνάρχη Μακάριο, 
τον Κύπριο εν αποστρατεία συνταγματάρχη του Ελληνικού στρατού 
Γεώργιο Γρίβα και μερικά άλλα εξέχοντα πρόσωπα από την Κύπρο 
και την Ελλάδα και τελικά σχηματίστηκε στην Αθήνα το 1953 μια 
δωδεκαμελής Επιτροπή, για να προωθήσει δυναμικά την ένωση της 
Κύπρου με την Ελλάδα. Το Μάρτιο του 1954 φτάνουν στην Κύπρο 
τα πρώτα όπλα. Στις 10 Νοεμβρίου 1954 ο Γεώργιος Γρίβας (ψευδώ
νυμο: Διγενής) αποβιβάζεται μυστικά στο νησί ως στρατιωτικός 
αρχηγός του Αγώνα. Αμέσως αρχίζει να εργάζεται για την επιτυχία 
του. Την 1η Απριλίου 1955, επικεφαλής της Εθνικής Οργάνωσης 
Κυπρίων Αγωνιστών (Ε.Ο.Κ.Α.) κηρύσσει την έναρξη του επαναστα
τικού κινήματος για ελευθερία της Κύπρου και ένωση της με την Ελ
λάδα. 

1. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΟΝΑ ΜΕΧΡΙ 
Τ Η Ν Α Φ Ι Ξ Η Τ Ο Υ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ο ΣΤΙΣ 10 
Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1954 

Η συγκρότηση δωδεκαμελούς Επιτροπής στην Αθήνα για την 
ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ο όρκος των μελών της 
στις 7 Μαρτίου 1953 

Ύστερα από αρκετή προεργασία που έγινε, με πρωτοβουλία κά
ποιων προσώπων, για τη διεξαγωγή ένοπλου απελευθερωτικού Αγώ
να στην Κύπρο, σχηματίστηκε δωδεκαμελής Επιτροπή στην Αθήνα 
με πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, που ήταν ταυτόχρονα και 
ο πολιτικός αρχηγός του Αγώνα. Την οριστική τους απόφαση τα δώ
δεκα μέλη της Επιτροπής επισφράγισαν με τον πιο κάτω όρκο στην 
Καινή Διαθήκη, που έδωσαν στις 7 Μαρτίου 1953 στο σπίτι του Γε-
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ράσιμου Κονιδάρη, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπι
στημίου Αθηνών, στην οδό Ασκληπιού 36Β (3ος όροφος): 

«Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου 
Τριάδος να φυλάξω, θυσιάζων και την ιδίαν μου ζωήν, υποφέρων και 
τα πλέον σκληρά βάσανα, μυστικόν παν ό,τι γνωρίζω και θέλω ακού
σει διά την υπόθεσιν της Ενώσεως της Κύπρου. Θα υπακούω δε εις 
τας εκάστοτε διδομένας μοι διαταγάς».29 

Ακολουθούν οι υπογραφές των δώδεκα μελών της Επιτροπής: 
Ο Κύπρου Μακάριος, Νικόλαος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Στρά

τος, Γεράσιμος Κονιδάρης, Αντώνιος Αυγίκος, Σάββας Λοϊζίδης, Σω
κράτης Λοϊζίδης, Γεώργιος Γρίβας, Ηλίας Τσατσόμοιρος, Δ. Σταυ-
ρόπουλος, Δημήτριος Βεζανής, Ηλίας Αλεξόπουλος. 

Ο Γεράσιμος Κονιδάρης σχετικά με τον πιο πάνω όρκο γράφει: 
«Γην Καινήν Αιαθήκην έθεσα επί της τραπέζης, μεθ' ο ηγέρθημεν 

πάντες διά να δώσωμεν τον όρκον, ουνταγέντα κατά τα πρότυπα του 
μεγάλου αγώνος, κατά τρόπον δηλαδή ουχί απολύτως σαφή. Και ο 
μεν Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έθεσε την χείρα επί του στήθους, ημείς 
δε επί του Ιερού Ευαγγελίου. Και τον μεν όρκον ανεγίνωσκεν η A.M. 
ο Αρχιεπίσκοπος, ημείς δε τον επανελαμβάνομεν φράσιν προς φρά-
σιν, εν βαθύτατη συγκινήσει».30 

Το κείμενο του όρκου με τις υπογραφές και η Καινή Διαθήκη που 
χρησιμοποιήθηκε βρίσκονται σήμερα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
της Ελλάδας. Το τραπέζι, στο οποίο τοποθετήθηκε η Καινή Διαθήκη, 
δωρήθηκε στο Μουσείο Αγώνος της Κύπρου. 

Η Επιτροπή των Αθηνών συνεδρίασε αρκετές φορές στα σπίτια με
λών της, του καθηγητή Γεράσιμου Κονιδάρη (Ασκληπιού 36Β), του 
καθηγητή Δημητρίου Βεζανή (Σκουφά 34), του δικηγόρου ΣάΒΒα Λοϊ-
ζίδη (Μαυρομιχάλη 59), καθώς και στο δικηγορικό γραφείο του Αντω
νίου Αυγίκου (ΣατωΒριάνδου 10). Η αλλαγή του τόπου των συνεδριών 
της Επιτροπής γινόταν, για να τηρείται η μυστικότητα της δράσης 
της. 

29. Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Χρονικών...», σ. 1. 
30. Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Χρονικών...», α. 1. 
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Με τις αποφάσεις και ενέργειες της, η Επιτροπή συνέβαλε πολύ 
στην προετοιμασία του απελευθερωτικού Αγώνα. Οι συνεδρίες της γί
νονταν υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, τον οποίο 
αντικαθιστούσε στην απουσία του ο Γεώργιος Στράτος, πρώην Υπου
ργός Στρατιωτικών. Μερικά από τα θέματα, που απασχόλησαν την 
Επιτροπή, ήταν η αποστολή όπλων στην Κύπρο, ο καθορισμός της 
μορφής του Αγώνα, η προπαγάνδα, η δραστηριοποίηση της Πανελλη
νίου Επιτροπής Αυτοδιαθέσεως Κύπρου. 

Αρχηγός για τον ένοπλο Αγώνα στην Κύπρο ορίστηκε από την Επι
τροπή ο Γεώργιος Γρίβας, που είχε πολλές γνώσεις και πείρα στα θέ
ματα του πολέμου. Πολέμησε στη Μικρασιατική εκστρατεία του 1922 
ως ανθυπολοχαγός. Στο έπος της Πίνδου του 1940-41 υπηρέτησε ως 
μέλος του Γραφείου Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού. 
Στην περίοδο της Γερμανικής κατοχής (1941-1944) διετέλεσε αρχη
γός της εθνικής αντιστασιακής Οργάνωσης Χ. Εκτός από τις σπουδές 
του στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων των Αθηνών, φοίτησε και στη 
Στρατιωτική Σχολή των Βερσαλλιών. Στη Σχολή Ευελπίδων δίδαξε ως 
καθηγητής τακτικής πολέμου. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο Γεώργιος Γρίβας, ως αρχηγοί 
του Αγώνα της ΕΟΚΑ, συνεργάζονταν στενά και αρμονικά και έπαι
ξαν τον κυριότερο ρόλο στην επιτυχία του. Ο Αρχιεπίσκοπος χρημα
τοδοτούσε τον Αγώνα τόσο στην προετοιμασία όσο και στη διεξαγω
γή του. 

Για το ρόλο που διαδραμάτισαν στον Αγώνα οι δυο αρχηγοί του 
γράφει ο Γιάννης Σπανός: 

«Ο Εθνάρχης φλόγιζε τις ψυχές με τα πύρινα κηρύγματα του για 
την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα κι ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ οδη
γούσε τους αγωνιστές στη μάχη για τη μετουσίωση του προαιώνιου 
πόθου... Ο Αρχιεπίσκοπος κι ο Διγενής ύψωσαν τον απειροπόλεμο 
λαό από το θυσιαστήριο και την ανδρεία στον θρίαμβο και στην ανυ
πέρβλητη δόξα, που προκάλεσε το θαυμασμό του κόσμου. Ο κοινός 
όρκος για τον κοινό σκοπό συνένωσε τους δύο ηγέτες στο αρραγές 
μέτωπο της νίκης στα μεγάλα χρόνια του αγώνα της ΕΟΚΑ στην ανε
πανάληπτη επική τετραετία της Κυπριακής Ιστορίας».̂ 1 

31. Γιάννη Χρ. Σπανού «ΕΟΚΑ - Έτσι πολεμούν οι Έλληνες», τόμος Α'. 
Εκδόσεις Ανδρέας I. Σπανός, Λευκωσία 1996, σ. 16. 
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Επισκέψεις στην Κύπρο του συνταγματάρχη Γεωργίου Γρίβα 
το 1951 και το 1952 

Τη σκέψη του Γεωργίου Γρίβα απασχολούσε πολύ η δυνατότητα 
επιτυχίας ενός επαναστατικού κινήματος στην Κύπρο, κυρίως μετά 
τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος του 1950. Για να σχηματίσει προ
σωπική αντίληψη του ζητήματος, επισκέφθηκε την Κύπρο τον Ιούλιο 
του 1951. Οι δυσκολίες που προβάλλονταν ήταν μεγάλες. Οι κυριό
τερες ήταν οι εξής: 

1. Έπρεπε να εξασφαλίσει όπλα και άλλο πολεμικό υλικό, γιατί 
δεν υπήρχε τίποτε απ' αυτά στην Κύπρο. Μπορούσαν να εξασφαλι
στούν από την Ελλάδα, αλλά η μεταφορά τους στην Κύπρο αποτελού
σε σοβαρό πρόβλημα. 

2. Έπρεπε να στρατολογηθούν νέοι και να εκπαιδευθούν στη χρή
ση των όπλων και στη διεξαγωγή ανταρτοπόλεμου. Αλλά οι Κύπριοι 
ήταν απειροπόλεμοι και ανέτοιμοι στη χρήση βίας σε απελευθερωτικό 
αγώνα. Αυτό εγκυμονούσε πολλούς προσωπικούς κινδύνους και δη
μιουργούσε αμφιβολίες για την επιτυχία του Αγώνα. 

3. Η Κύπρος ήταν ένα μικρό νησί και το έδαφος του είχε περιορι
σμένες δυνατότητες για τη διεξαγωγή ανταρτοπόλεμου. 

Για τους πιο πάνω λόγους, οι Άγγλοι πίστευαν ότι ήταν αδύνατη η 
διεξαγωγή ανταρτοπόλεμου στην Κύπρο. Ο Γεώργιος Γρίβας όμως 
ήταν άνθρωπος με πολύ ισχυρή θέληση, αποφασισμένος να υπερνική
σει όλες τις δυσκολίες. Από την πρώτη του επίσκεψη στην Κύπρο το 
1951 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν δυνατότητες διεξαγω
γής ανταρτοπόλεμου. Επέστρεψε στην Αθήνα, μελέτησε καλύτερα το 
θέμα και ετοίμασε γενικό σχέδιο για ένοπλο αγώνα, με βάση τις προ
σωπικές του εμπειρίες. 

Τον Οκτώβριο του 1952, ήρθε για δεύτερη φορά στην Κύπρο, όπου 
παρέμεινε σχεδόν πέντε μήνες (3 Οκτωβρίου 1952-25 Φεβρουαρίου 
1953). Η επίσκεψη του αυτή απέβλεπε στο να διαπιστώσει τη δυνατό
τητα εφαρμογής του σχεδίου του. Τότε φρόντισε να δημιουργηθούν οι 
πρώτοι μαχητικοί πυρήνες για ανάληψη επαναστατικής δράσης και 
για παραλαβή και απόκρυψη πολεμικού υλικού. 
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Ο σκοπός του Αγώνα και ο τρόπος δράσης, όπως διατυπώθηκαν 
από τον Γεώργιο Γρίβα στο «Προκαταρκτικόν σχέδιον 
επαναστατικής δράσεως εν Κύπρω», που συνέταξε στην Ελλάδα 

«I. Σ Κ Ο Π Ο Σ 
Διά πράξεως ηρωισρού και αυτοθυσίας να κινήσωμεν το ενδιαφέ

ρον της Διεθνούς κοινής γνώμης, ιδία δε των Συμμάχων, επί του Κυ
πριακού ζητήματος, το οποίον θα ήτο δυνατόν ούτω να τοις παράσχη 
πράγματα, εάν δεν δοθή λύσις ικανοποιούσα ημάς. 

Δια συνεχούς σοβαρός παρενοχλήσεως των Άγγλων εν Κύπρω να 
διαδηλώσωμεν την σταθεράν απόφασιν και θέλησίν μας, ότι δεν θα 
υποχωρήσωμεν προ ουδεμιάς θυσίας, αλλά τουναντίον θα προχωρή-
σωμεν μέχρις επιτεύξεως του σκοπού μας. 

Ο αγών θα συνεχισθή μέχρις ου η Διεθνής διπλωματία -ΟΠΕ- και 
οι Άγγλοι ειδικώς εξαναγκασθούν να εξετάσουν το Κυπριακόν ζήτη
μα και δώσουν ΑΜΕΣΩΣ λύσιν σύμφωνονμε τους πόθους του Κυπρια
κού Λαού και ολοκλήρου του Ελληνικού Έθνους. 

I I . Τ Ρ Ο Π Ο Σ ΔΡΑΣΕΩΣ 
Η δράσις θ' αποβλέπη εις την προσΒολήν των εν Κύπρω Κυβερνη

τικών δυνάμεων, διά προκλήσεως εις ταύτας φθοράς και συγχύσεως, 
εις τρόπον ώστε να φανή εις το Εξωτερικόν, ότι οι Αγγλοι εν Κύπρω 
δεν είναι απολύτως κύριοι της καταστάσεως. 

Το τοιούτον θα επιτευχθή: 
Α. ΔΓ εκτελέσεως δολιοφθορών εις Κυβερνητικάς εγκαταστάσεις 

και στρατιωτικός επισταθμίας. 
Β. Δι' αιφνιδιαστικής δράσεως ευάριθμων ευέλικτων μαχητικών 

ομάδων κρούσεως εναντίον Αγγλικών δυνάμεων. 
Γ. Διά της οργανώσεως παθητικής αντιστάσεως του πληθυσμού. 
Λαμβανομένου υπ' όψιν του δύσκολου της διεξαγωγής συστηματι

κού και εν ευρεία κλίμακι ενόπλου άτακτου αγώνος, και εκ του γεγο
νότος ότι το έδαφος δεν δύναται ν' απορρόφηση σοβαρός ανταρτικός 
ομάδας, ως κυρία ενέργεια θα χαρακτηρισθή η πρώτη ήτοι αι δολιο-
φθοραί. 

Η μαχητική δράσις ομάδων κρούσεως θ' αποβλέπη κυρίως εις την 
κάλυψιν και υποστήριξιν της ενεργείας των σαμποτέρ, καθώς και την 
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δημιουργίαν συγχύσεως και αντιπερισπασμού εις την Αγγλικήν Αιοί-
κησιν της Κύπρου. 

Εις περίπτωσιν καθ' ην παρουσιασθούν ευνοϊκοί συνθήκαι, διατί
θεται δε και ικανός οπλισμός, τότε δεν αποκλείεται η ένοπλος ενέρ
γεια να λάδη μεγαλυτέραν έκτασιν και εντονωτέραν δράσιν. 

Η δράσις, υπό τας ανωτέρω τρεις μορψάς, δια να επιτυχή του σκο
πού της δεν ημπορεί να περιορισθή εις μικροενεργείας εναντίον ασή
μαντων στόχων, διαδεχόμενος αλλήλας κατά μεγάλα χρονικά διαστή
ματα, αλλά τουναντίον δέον να είναι ΕΝΤΟΝΟΣ, ΣΥΝΕΧΗΣ και ν' 
αποδλέπη εις ΣΟΒΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 

Λεν πρέπει να νομισθή, ότι διά του τρόπου τούτου επιζητούμεν να 
επιδάλωμενμίαν ολοκληρωτικήν ΥΑΙΚΗΝ ήτταν εις τας Αγγλικάς δυ
νάμεις εν Κύπρω, αλλά μίαν ΗΘΙΚΗΝ τοιαύτην, δια της κατατριδής, 
παρενοχλήσεως, συγχύσεως και εκνευρισμού τούτων, ώστε τελικώς 
να επιτευχθή ο εν τη παρ. 1 καθοριζόμενος σκοπός. 

Α. Παραλλήλως προς τας ανωτέρω ενεργείας θα ληφθή μέριμνα: 
α) Αιά την εξουδετέρωσιν οιασδήποτε αντιδραστικής ενέργειας εκ 

μέρους οιουδήποτε εν Κύπρω. 
δ) Αιά την εξουδετέρωσιν και αυστηράν τιμωρίαν Κυπρίων πρακτό

ρων των Άγγλων, δρώντων εις δάρος του αγώνος μας. 
Ε. Η συμπαράστασις ολοκλήρου του Εθνους εις τον αγώνα των Κυ

πρίων είναι απαραίτητος και δύναται να παίξη αποφασιστικόνρόλον. 
Αύτη θα έχει ως σκοπόν, αψ' ενός μεν να διαδηλωθή η αλληλεγ

γύη των ελευθέρων Ελλήνων υπέρ του αγώνος των υποδούλων αδελ
φών των, αφ' ετέρου δε να δοθή ηθική ενίσχυσις εις τούτον. 

Η συμπαράστασις αύτη θα εκδηλωθή εν Ελλάδι: 
1. Αια συλλαλητηρίων εις απάσας τας πόλεις της Ελλάδος: 
Την επαύριον επαναστατικών γεγονότων εν Κύπρω, διά την έξαρ-

σιν των επιτυχιών των αγωνιζομένων. 
Προς καταγγελίαν εις τον πεπολιτισμένον κόσμον των βιαιοπρα

γιών ή πιέσεων των Άγγλων εν Κύπρω εναντίον του αμάχου πληθυ
σμού. 

Είτε τέλος διά να διαδηλωθή κατά τον πλέον επίσημον τρόπον εκ 
μέρους του Ελληνικού λαού, ότι είναι αποφασισμένος και ο ίδιος να 
ενίσχυση δι' οιωνδήποτε μέσων τον αγώνα των Κυπρίων. 

36 

2. Αιά προπαγάνδας - εντύπων, τύπου κ.λπ. - προς διαφώτισιν της 
Διεθνούς γνώμης. 

Η προπαρασκευή και η εν καιρώ εκτέλεσις των ανωτέρω εν τη παρ. 
Ε θα είναι έργον της εν Αθήναις επιτροπής αγώνος, η οποία και θα 
κατάρτιση προς τούτο πρόγραμμα».52 

Η μυστική επαναστατική Οργάνωση Κ.Α.Ρ.Η. 
Παράλληλα με τη μυστική Επιτροπή των Αθηνών, που προετοίμα

ζε επαναστατικό κίνημα στην Κύπρο, ιδρύθηκε το 1953 η μυστική 
Οργάνωση Κ.Α.Ρ.Η. (Κύπριοι Αγωνιστές, Ριψοκίνδυνοι Ηγέτες) με 
πρωτοβουλία του Κυπρίου γιατρού Ιωάννη Ιωαννίδη, που ήταν 
εξόριστος του 1931 στην Αθήνα. Τα μέλη της μυήθηκαν στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο και προετοιμάζονταν για δυναμικό αγώνα. Επειτα 
όμως από συνεννοήσεις, που έγιναν μεταξύ της Επιτροπής των Αθη
νών και της ηγεσίας της Κ.Α.Ρ.Η., τα μέλη της Κ.Α.Ρ.Η. συνεργάστη
καν για την επιτυχία του κινήματος της Επιτροπής των Αθηνών. 

Ο γιατρός Ιωαννίδης είχε φροντίσει να δημιουργηθούν πυρήνες 
Κυπρίων φοιτητών στην Αθήνα, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στη χρήση 
των όπλων και στην τακτική του ανταρτοπόλεμου. Οι πρώτοι 15 φοι
τητές εκπαιδεύτηκαν στην Αθήνα από τον έφεδρο αξιωματικό Γεώρ
γιο Κοντόπουλο, επιμελητή τότε και μετέπειτα καθηγητή της Αστρο
νομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η εκπαίδευση έγινε σε βασικά θέ
ματα ένοπλης δράσης και σαμποτάζ. Χρησιμοποιήθηκαν μια αίθουσα 
του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οδό Σόλωνος 57, ένα σπίτι στην οδό 
Σκουφά στο Κολωνάκι κι ένα σπίτι στην οδό Κύπρου στην Κηφισιά. 

Ο Κύπριος λοχαγός Άθως Μυριανθόπουλος εκπαίδευσε τους Κυ
πρίους φοιτητές στη χρήση του πιστολιού και στις διάφορες παγιδεύ
σεις. 

Ενεργό συμμετοχή στην εκπαίδευση τους είχε και ο Κύπριος στρα
τηγός Μενέλαος Παντελίδης. 

Αργότερα 9 φοιτητές από την ομάδα των 15 εκπαιδεύτηκαν στην 
Κρήτη από τους αδελφούς Μανώλη και Γιαννή ΜπαντουΒά σε θέμα
τα ανταρτοπόλεμου. Ο Μανώλης διετέλεσε αρχηγός ανταρτικής ομά
δας εναντίον των Γερμανών κατά την περίοδο του ΒΔ Παγκοσμίου 

32. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», Παράρτημα, 
ο. 3-
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πολέμου. Η οικογένεια ΜπαντουΒά πρόσφερε στους φοιτητές εγκάρ
δια φιλοξενία. 

Τα εισιτήρια μετάβασης των φοιτητών στην Κρήτη πλήρωσε ο Αρ
χιεπίσκοπος Αθηνών Σπυρίδων. 

Η πρώτη μεταφορά οπλισμού στην Κύπρο από την Ελλάδα. 
Μια δεύτερη απόπειρα αποτυγχάνει 

Το πρώτο φορτίο όπλων και άλλου πολεμικού υλικού έφτασε στην 
Κύπρο από την Ελλάδα τον Μάρτιο του 1954 με το ιστιοφόρο «Σει-
ρήν». Κυβερνήτης του πλοιαρίου ήταν ο Ευάγγελος Κουταλιανός. Πα
ραλήφθηκαν με κάθε μυστικότητα και φυλάχτηκαν σε ασφαλές μέρος 
8 οπλοΒόλα, 21 αυτόματα, 47 τυφέκια, 7 περίστροφα, 290 χειροβομ
βίδες, 20 κιλά εκρηκτικές ύλες και πολλές σφαίρες.33 Μ' αυτό το πο
λεμικό υλικό ξεκίνησε ο Αγώνας της ΕΟΚΑ την 1η Απριλίου 1955. 

Το πλοιάριο «Σειρήν» επιστρατεύθηκε και για δεύτερο τολμηρό εγ
χείρημα εισαγωγής οπλισμού στην Κύπρο. Αναχώρησε στις 20 Νοεμ
βρίου 1954, αλλά κατά την άφιξη του στις ακτές της Πάφου ρίχτηκαν 
φωτοβολίδες. Τότε ο κυβερνήτης του σκάφους θεώρησε ότι η αποστο
λή του είχε προδοθεί και, αφού έρριξε το φορτίο στη θάλασσα, κατευ
θύνθηκε στη Ρόδο. 

Ο συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας έρχεται μυστικά 
στην Κύπρο ως στρατιωτικός αρχηγός της Ε.Ο.Κ.Α. 

Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου του 1954, ο Αρ
χιεπίσκοπος Μακάριος και ο συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας συνα
ντήθηκαν στην Αθήνα τέσσερις φορές και αντάλλαξαν απόψεις για 
ζητήματα, που αφορούσαν την προπαρασκευή του επαναστατικού κι
νήματος στην Κύπρο. 

Ακολούθησε η αναχώρηση του Γεωργίου Γρίβα, για την οποία γρά
φει ο ίδιος: 

« Την 26ην Οκτωβρίου του 1954 απεχαιρέτησα την ούζυγόνρου και 
ρε εφόδια μόνον την ΠΙΣΤΙΝ ανέλαβα το μεγαλύτερον εγχείρημα της 
ζωής μου, το οποίον, με την βοήθειαν του Θεού, απέδειξε τας υπέρο
χους αρετής που κοσμούν τον Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν». 

33· Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 4ος. Έκδοση της Εταιρείας 
«Φιλόκυπρος», Λευκωσία 1986, σ. 159· 
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Και προσθέτει: 
«Εν τω μεταξύ είχον δώσει οδηγίας δια την φόρτωσιν του εναπο

μείναντος υλικού και την προώθησίν του εις Κύπρον. Την αναχώρη-
σίνμου εγνώριζονμόνον οι Γεώργιος Στράτος, ναύαρχος Σακελαρίου, 
Χρ. Παπαδόπουλος, συνταγματάρχης Αλεξόπουλος, Γεώργιος Γαζου-
λέας, όστις είχεν αναλάβει την συγκέντρωσιν, εναποθήκευσιν και φό
ρτωσιν όλου του υλικού εν Αθήναις, και οι αδελφοί Μίχος και Κώστας 
Ευσταθόπουλοι, οι οποίοι και με εβοήθησαν καθ' όλην την περιόδον 
της προπαρασκευής. 

Ετσι επιχείρησα το μεγάλο άλμα, κατά τινας προς ανόητον εγχεί
ρημα, κατ' εμέ όμως προς εκπλήρωσιν επιβεβλημένου καθήκοντος 
με την πίστιν ότι θα επιτύχω. Το ημερολόγιον μου το έκλεισα με αυ
τήν την φράσιν: "Ο Θεός βοηθός... Αναχωρώ με πίστιν και θάρρος... 
Θα επιτύχω"».^ 

Συνοδοί του Γεωργίου Γρίβα στο ταξίδι του προς την Κύπρο ήταν 
ο δικηγόρος Σωκράτης Λοϊζίδης και ο Νότης Πετροπουλέας, που θα 
τον βοηθούσαν στο έργο του. Οι τρεις άνδρες επιβιβάστηκαν στις 26 
Οκτωβρίου στο ιστιοφόρο «Αιγαίον» στην ακτή του Πειραιά και την 
επόμενη μέρα αποβιβάστηκαν στη Ρόδο, όπου παρέμειναν, λόγω τρι
κυμίας, μέχρι τα μεσάνυκτα της 8ης Νοεμβρίου. Τότε επιβιβάστηκαν 
στο ιστιοφόρο «Σειρήν», που κατευθύνθηκε προς την Κύπρο. Κυβερ
νήτης του πλοίου ήταν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Το πλοίο διέτρεξε 
σοβαρό κίνδυνο καταποντισμού, αλλά τελικά έφτασε στον προορισμό 
του, στην ακτή της Χλώρακας, στις 8 μ.μ. της 10ης Νοεμβρίου 1954. 
Ο Γεώργιος Γρίβας και οι συνοδοί του φιλοξενήθηκαν στη Χλώρακα 
στο σπίτι του Νικολάου Αζίνα. 

Από τότε μέχρι τη λήξη του Αγώνα, ο Γεώργιος Γρίβας παρέμεινε 
στην Κύπρο κρυΒόμενος και ενεργούσε επαναστατικά με κάθε δυνα
τή μυστικότητα και προφύλαξη. Σ' όλο αυτό το διάστημα κατόρθωσε 
ν' αντιμετωπίσει με επιτυχία κάθε δυσκολία και πρόβλημα, εργαζό
μενος μέρα και νύκτα, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, για 
την επιτυχία του Αγώνα της ΕΟΚΑ. 

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων του απελευθερωτικού 
Αγώνα, ο Κυβερνήτης και οι χιλιάδες των δυνάμεων ασφαλείας, σκορ-

34. Στρατηγού Γεωργίου ΓρίΒα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», σα. 25-26. 
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πισμένες σ' όλη την Κύπρο, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να συλλά
βουν ή να φονεύσουν τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ. Το χρήμα προσφέρθη
κε άφθονο και οι προδότες επιτέλεσαν το κατάπτυστο έργο τους με 
τις πληροφορίες που έδιναν στον Άγγλο κυρίαρχο. Μέλη της Ιντέλ-
λιτζενς Σέρβις κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για ανακάλυψη 
του Διγενή, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο Διγενής, με την πείρα και την 
επιδεξιότητα που τον διέκριναν, κατόρθωνε πάντα να διαφεύγει. Έτσι 
έμεινε μέχρι το τέλος του Αγώνα ασύλληπτος και δοξασμένος πολέ
μαρχος της ελευθερίας του Κυπριακού λαού. 

2. Η ΠΡΟΤΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΟΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
10 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1954 ΜΕΧΡΙ Τ Η Ν 1Η ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1955 

Οι πρώτες ενέργειες του Διγενή 
Στις 12 Νοεμβρίου 1954, ο Διγενής γράφει στο ημερολόγιο του: 
«Πρώτον, εκπαίδευσις και συγκρότησις ομάδος, κατά την περίοδον 

ταύτην δεν θα έπρεπε να εμφανισθώμεν εις ουδένα ο οποίος να γνω-
ρίση την αποστολήν μας, μέχρι αφίξεως εξ Ελλάδος του αναμενόμε
νου φορτίου. 

Δεύτερον, προπαρασκευή ενεργείας· κατά ταύτην θα ηρχόμεθα εις 
επαφήν με πρόσωπα Εθναρχίας, και θα προπαρασκευάζωμεν την δυ-
ναμικήν ενέργειαν. 

Τρίτον, εκτέλεσις». 
Στις 13 Νοεμβρίου στο ίδιο ημερολόγιο σημειώνει: 
«Γην εσπέραν ήρξατο εκπαίδευσις 5 της ομάδος Χλώρακας εις αυ

τόματα και σαμποτάζ. Διάρκεια από 19-23 ώρα£».35 
Ο Διγενής από τη Χλώρακα πήγε για αναγνώριση των αγγλικών 

στρατοπέδων, που βρίσκονταν στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού, Άάρνά
κας και Αμμοχώστου, συνοδευόμενος από τον Άεύκιο Ροδοσθένους. 
Τα στρατόπεδα ήταν στόχος για τις μελλοντικές δολιοφθορές της ΕΟ
ΚΑ. 

Έπειτα εγκατέλειψε τη Χλώρακα. Ο Αεύκιος Ροδοσθένους τον με
τέφερε στη Δασούπολη, συνοικία της Λευκωσίας, και εγκαταστάθηκε 
στο σπίτι του Ανδρέα Αζίνα. Τότε σχηματίστηκαν οι πρώτες μαχητι-

35. Παναγιώτη Σ. Μαχλουζαρίδη «Κύπρος 1940-1960. Ημερολόγιο των 
εξελίξεων», Λευκωσία 1985, Παράρτημα, σ. 5. 
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κές ομάδες της ΕΟΚΑ, με τη συνεργασία των ηγετών της Παναγροτι-
κής Ένωσης Κύπρου (Π.Ε.Κ.) Ανδρέα Αζίνα και Ανδρέα Πάγκου, του 
πνευματικού καθοδηγητή της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ένωσης Νέ-
ων-Νεανίδων (Ο.Χ.Ε.Ν.) Αευκωσίας Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου 
και του Γενικού Γραμματέα της Παγκύπριας Εθνικής Οργάνωσης Νε
ολαίας (Π.Ε.Ο.Ν.) Σταύρου Ποσκώτη. 

Οι προετοιμασίες για την έναρξη του Αγώνα. Οι δυσκολίες 
για συγκρότηση μαχητικών ομάδων. Η μυστική κυκλοφορία 
της εφημερίδας «ΕΝΟΣΙΣ» 

Ο Διγενής, εκτός από τη συγκρότηση και την εκπαίδευση μαχητι
κών ομάδων, ασχολήθηκε με την κατανομή του οπλισμού, τη δη
μιουργία πολιτικών πυρήνων, την οργάνωση δικτύου πληροφοριών, 
συστήματος συνδέσμων και την εξεύρεση οικημάτων, που θα ενοικιά
ζονταν για χρήση από την ΕΟΚΑ. 

Το συντονισμό κατά επαρχία είχε ένας τομεάρχης. Αργότερα δη
μιουργήθηκαν πιο πολλοί τομείς. 

Οι δυσκολίες για τη συγκρότηση μαχητικών ομάδων ήταν τερά
στιες. Οι νέοι της OXEN, της ΠΕΟΝ, της ΠΕΚ και της ΣΕΚ (Συνομο
σπονδίας Εργατών Κύπρου), που ήταν τα πρώτα μέλη της ΕΟΚΑ, δεν 
είχαν καμιά κατάρτιση προηγουμένως στη χρήση των όπλων και στην 
επαναστατική δράση. 

Ο Διγενής γράφει γι' αυτό το θέμα: 
«Οι Κύπριοι ήσαν εντελώς απειροπόλεμοι, εκ φύσεως ήρεμοι και 

πραείς τον χαρακτήρα, ξένοι δε προς την ιδέαν χρησιμοποιήσεως 
ενόπλου βίας δι' οιονδήποτε σκοπόν... Οι Κύπριοι ουδέποτε εστρα-
τεύθησαν και ουδέποτε εγνώρισαν την χρήσιν των όπλων».36 

Η ψυχική όμως προετοιμασία του λαού υπήρξε ένας πολύ ση
μαντικός παράγοντας στην επιτυχία του απελευθερωτικού κινήματος. 

Ο Γιάννης Σπανός εύστοχα σχολιάζει το θέμα: 
«Η νεότητα, ιδίως μετά το 1950, ήταν έτοιμη για τον απελευθε

ρωτικό αγώνα. Φλογισμένοι ιερείς, δάσκαλοι και μυημένα στελέχη 
των Χριστιανικών Οργανώσεων Νέων ή Νεανίδων (OXEN) δρούσαν 
στα σχολεία, έσπερναν το σπόρο της λευτεριάς κι άναβαν τη λυτρω-

36. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», σσ. 12-13· 
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τική φωτιά στις ψυχές της νεότητας. Οι άμβωνες των εκκλησιών με
τατράπηκαν σε βήματα πύρινων αγωνιστικών κηρυγμάτων. Από τις 
έδρες των σχολείων άξιοι δάσκαλοι σάλπιζαν το υπέρτατο χρέος του 
λυτρωμού της σκλαβωμένης πατρίδας. Οι αίθουσες των κατηχητικών 
σχολείων έγιναν χώρος ψυχικής προπαρασκευής νέων ηρώων. Τα 
προαύλια των Γυμνασίων ήταν πεδία επιλογής μελών της Οργάνω
σης». 37 

Στην ψυχική προετοιμασία των μελών της ΕΟΚΑ πολύ συνέβαλε 
και η πολυγραφημένη έκδοση της παράνομης εβδομαδιαίας εφημερί
δας «Ένωσις», «Όργανον των αγωνιζομένων Κυπρίων», η οποία κυ
κλοφορούσε μυστικά από τις 6 Αυγούστου 1954. Υπεύθυνος της εφη
μερίδας ήταν ο Γίαπασταύρος Παπαγαθαγγέλου, με προτροπή του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Το πρώτο της άρθρο μάλιστα υπαγόρευσε 
ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος. Απόσπασμα αυτού του άρθρου είναι το πιο 
κάτω: 

«Το βράδυ της ιδίας ακριβώς ημέρας που ο κυρίαρχος εξήγγελλε 
τους ανελεύθερους νόμους του και εφίμωνε τον Κυπριακόν λαόν και 
τον τύπον του, μερικοί νέοι με αγνόν ενθουσιασμόν και πίστιν εις τον 
αγώνα, αποφασισμένοι για όλα, συναντηθήκαμε κάπου και εκεί επή
ραμε την απόφασι. Να κάμωμεν μίαν οργάνωσιν. Να κυκλοφορήσω-
μεν και παράνομον τύπον. Εκθέσαμεν τας βάσεις της οργανώσεως. 
Εντός εβδομάδος ευρήκαμεν στελέχη εις άλας τας πόλεις. Τα παρα
κλάδια μας τώρα προχωρούν προς τα χωριά. Προχωρούμεν βεβαίως 
με προσοχήν, διότι τα κυβερνητικά όργανα ευρίσκονται εν επιφυλα
κή. Εις την οργάνωσιν μας εδώσαμεν το όνομα «Οργάνωσις Εθνικής 
Σωτηρίας». Σήμερα εμφανιζόμεθα και με το πρώτον παράνομον φυλ-
λάδιόν μας με τίτλον ΕΝΩΣΙΣ. Εις το φυλλάδιόν μας θα δημοσιεύω-
μεν ό,τι ο άλλος Κυπριακός τύπος δεν μπορεί να γράψη. Σκοπός της 
οργανώσεως μας είναι η δυναμική δράσις. Εναντίον του κυριάρχου 
και εναντίον των εθελόδουλων οργάνων του. Τα μέλη μας είναι απο
φασισμένα να θυσιάσουν τα πάντα εις τον αγώνα. Και αυτήν την ζω-
ήν των, αφού είναι ζωή δούλων. Επί 76χρόνια είμεθα δούλοι των Άγ
γλων. Επί 76 χρόνια τους παρακαλούμε, τους ικετεύομεν, τους στέλ-
λομεν υπομνήματα, πρεσβείες, με την ελπίδα πώς θα αντιληφθούν το 

37. Γιάννη Χρ. Σπανού «ΕΟΚΑ - Έτσι πολεμούν οι Έλληνες», τόμος Α', σο. 
81-82. 
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δίκαιον μας και θα λύσουν τα δεσμά μας. Τίποτε όμως. Μας ακούουν 
και μένουν ασυγκίνητοι με επταβόειον απάθειαν. Τώρα ενοχλούνται 
και να μας ακούουν. Η πολιτική των μας εδίδαξεν ότι τα αγγλικά δε
σμά δεν λύονται από τους Άγγλους, αλλά κόπτονται από τους δού
λους, θα τα κόψωμεν λοιπόν. Αυτή είναι η απόφασις και αυτός είναι 
ο όρκος μας. 

Ζήτω η Ελλάς. Ζήτω η 'Ενωσις. Σύνθημα μας είναι: ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ».38 

Έτσι, όταν άρχισε ο Αγώνας της ΕΟΚΑ, τις οποιεσδήποτε ελλείψεις 
στην πολεμική κατάρτιση των αγωνιστών και στα τεχνικά μέσα ανα
πλήρωναν η αποφασιστικότητα του Διγενή και η ψυχική δύναμις των 
μελών της ΕΟΚΑ, που ήταν πρόθυμα ν' αγωνιστούν με όλες τους τις 
δυνάμεις και με αυτοθυσία για την επιτυχία του Αγώνα. Γι' αυτό δια
ψεύστηκαν πανηγυρικά όσοι είχαν επιφυλάξεις και αμφιβολίες για 
την επιτυχία του επαναστατικού κινήματος της 1ης Απριλίου 1955-

Η ανταπόκριση του Κυπριακού λαού στο ετοιμαζόμενο 
επαναστατικό κίνημα 

Η πλειοψηφία του Κυπριακού λαού ανταποκρίθηκε πρόθυμα στο 
προσκλητήριο της πατρίδας για έναρξη επαναστατικού κινήματος στο 
νησί, που απέβλεπε στην ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η προ
θυμία των ανθρώπων του λαού για συμμετοχή στη μυστική Οργάνω
ση, που προετοίμαζε το κίνημα, φαίνεται καθαρά στο Σημειωματάριο 
του αγωνιστή Νικόλα Αβραάμ, από τον Άγιο Μάμα Λεμεσού, ο οποίος 
ανέλαβε το επίπονο έργο της στρατολόγησης μελών στα χωριά της 
περιοχής Πιτσιλιάς Λεμεσού. Εργαζόταν στον Αμίαντο και δεν διέθε
τε δικό του όχημα. Έπρεπε λοιπόν να βρίσκει τρόπο διακίνησης με 
ξένο αυτοκίνητο ή να επισκέπτεται τα χωριά πεζός, χρησιμοποιώντας 
μονοπάτια μέσα από τα Βουνά. 

Τρία χαρακτηριστικά σημειώματα του αναφέρονται πιο κάτω: 
α) «9 Νοεμβρίου 1954 στον Αμίαντο. Περίπου στις 5 το απόγευμα, 

με φώναξαν εις τη συντεχνία. Επήγα και ηύρα τον κ. Αζίνα. Αυτοσυ-
στηθήκαμε και μου πρότεινε, αν μπορώ ν' αναλάβω την οργάνωση 
των χωριών γύρω, δηλαδή να καταρτίσω σ' όλα τα χωριά της Πιτσι-
λιάς ομάδες μυστικές, αποφασιστικές ν' αναλάβουν τον αγώνα που 

38. Παπαοταύρου Παπαγαθαγγέλου «Ημαρτυρία μου...», σα. 214-215. 
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σχεδιάζετουν. Του υποσχέθηκα, ότι ευχαρίστως θα εργασθώ ρε άλας 
ρου τας δυνάμεις. Φεύγοντας μου είπε, ότι πρέπει να φροντίσουμε 
κανένα χωριό να μη μείνει ανοργάνωτο και ότι θάρθει πάλι το Σάβ
βατο να του πω τι έκαμα». 

β) « Την Κυριακή 21/11/54 ήλθε ο Αβραάμ Βασιλείου από το Καλόν 
Χωριόν και με παρέλαβε με τη μοτοσυκλέτα του (δεν ξέρω από πού 
ήταν κατατοπισμένος) και επήγαμε εις Αγ. Κωνσταντίνο, για να φρο-
ντίσωμεν για ανθρώπους και καταφύγια. Δυστυχώς οι άνθρωποι που 
μας εσύστησεν ο Ν. Χριστοφίδης έλειπαν εις την πανήγυρη εις τον 
Αγρόν και εστραφήκαμεν εις τον Άγ. Παύλο, όπου είδαμε τον Παπα-
γρηγόρη, που υποσχέθη να βοηθήσει εις ό,τι χρειαστούμε και για τη 
συντήρηση των ανθρώπων και για καταφύγιο». 

γ) «Την άλλη ημέραν 3/12/54 επήγα μόνος μου εις Απεσιάν, είδα 
τον Κωστήν Πούλλαον, του είπα τον σκοπόν μου και αμέσως εδέχθη 
να αναλάβει την ευθύνην στο χωριό του. Διά να δικαιολογήσω την πα-
ρουσίανμου εις Απεσιάν, επροσποιήθηκα πως επήγα να αγοράσω ένα 
χωράφι από τονχωριανόν μου Ευριπίδην Ηλιάδη, που ήταν διορισμέ
νος δάσκαλος εκεί. Και επειδή ο Ευριπίδης ήταν κατατοπισμένος, 
εκάμαμεν ψεύτικη συμφωνία και μάλιστα του εμέτρησα και δέκα λί
ρες καπάρον (προκαταβολή). Εκεί έκαμα και τον κυβερνόφιλον, εις 
το καφενείον, και θα έτρωγα ξύλον από τον Κωστήν Κουπέπαν, αλλά 
εσεβάστηκεν την πολλήν φιλίαν που 'χαρεν από καιρόν. Και δεν ρε 
εκτύπησε, αλλά με επρόσβαλεν αυστηρά».39 

Μεταφορά στην Κύπρο του Βρετανικού Αρχηγείου 
Μέσης Ανατολής 

Λίγες μέρες μετά την άφιξη του Διγενή στην Κύπρο, και συγκεκρι
μένα στις 24 Νοεμβρίου 1954, άρχισε η μεταφορά των βρετανικών δυ
νάμεων της ξηράς και του αέρα, που υπάγονταν στο Αρχηγείο Μέσης 
Ανατολής, λόγω των λαϊκών αντιδράσεων στην Αίγυπτο και στην Ιορ
δανία. Η μεταφορά γινόταν από τη ζώνη της διώρυγας του Σουέζ με 
πλοία και αεροπλάνα. 

39· «Χρονικό Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού από 
τον ΣΑΠΕΑ», Λευκωσία 1999, Έκδοση Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα 
ΕΟΚΑ 1955-1959, σσ. 334, 340, 342. 
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Το πλοιάριο «Αγιος Γεώργιος» που μετέφερε φορτίο όπλων στην Κύπρο, αλλά 
συνελήφθη από τις Αγγλικές Αρχές κατόπιν πληροφοριών. 

Σύλληψη του πλοιαρίου «Αγιος Γεώργιος» 
Στις 25 Ιανουαρίου 1955, έφτασε στις ακτές της Πάφου φορτίο 

όπλων με το πλοιάριο «Άγιος Γεώργιος», στο οποίο πλοίαρχος ήταν ο 
Ευάγγελος Κουταλιανός. Κατόπιν πληροφοριών, οι Αγγλικές Αρχές 
επισήμαναν το πλοιάριο κοντά στο χωριό Χλώρακα, το οποίο και συν
ελήφθη. Κατασχέθηκαν 27 κιβώτια, που περιείχαν χειροβομβίδες, 
νάρκες ξηράς, δυναμίτιδα, πιστόλια, τυφέκια, αυτόματα όπλα και 20 
χρυσά αγγλικά νομίσματα. Τρία κιβώτια με σφαίρες διαφόρων τύπων, 
που είχαν καταποντισθεί λίγα λεπτά πριν από τη σύλληψη του πλοια
ρίου, ανασύρθηκαν στις 13 Απριλίου 1955 από δυο δύτες του βρετα
νικού ναυτικού. Το πλήρωμα του πλοίου και οι επιβαίνοντες σ' αυτό, 
καθώς και επτά Κύπριοι που περίμεναν στην ακτή για την παραλαβή 
του οπλισμού, όλοι 13, οδηγήθηκαν στη φυλακή. Στο δικαστήριο δια
τυπώθηκαν κατηγορίες εναντίον τους, από τις οποίες η πιο σημαντι
κή ήταν για απόπειρα ανατροπής του καθεστώτος. Το δικαστήριο πα
ρέπεμψε την υπόθεση στο κακουργιοδικείο, το οποίο στις 6 Μαΐου 
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1955, επέβαλε ποινές φυλάκισης σε έντεκα απ' αυτούς, ως ακολού
θως: 

1. Σωκράτης Λοϊζίδης, 12 χρόνια 
2. Ευάγγελος Κουταλιανός, 4 χρόνια 
3. Ανάργυρος I . Μέζος, 5 χρόνια 
4. Αργύριος Καραδήμας, 6 χρόνια 
5. Κωνσταντίνος Αεωνίδου, 4 χρόνια 
6. Νικόλαος Μαυρονικόλας, 4 χρόνια 
7. Χριστόδουλος Πεντάρας, 4 χρόνια 
8. Νικόλας Πεντάρας, 3 χρόνια 
9. Χριστάκης Νικολάου, 3 χρόνια 
10. Μιχαήλ Χριστοδουλάκης, 1 χρόνο 
11. Μιχαήλ Αλεθράκης, 1 χρόνο. 
Ο Κυριάκος Γ. Μαυρονικόλας και ο Μιχαήλ Παπαντωνίου αθωώ

θηκαν. Η ποινή των 12 ετών επιβλήθηκε στον Σωκράτη Λοϊζίδη, για
τί στο χαρτοφύλακα του βρέθηκε έγγραφο με επαναστατικό περιεχό
μενο. Στην ακτή της Χλώρακας πήγε, για να επιβιβαστεί στο πλοίο 
«Άγιος Γεώργιος» και να επιστρέψει στην Ελλάδα. 

Το επίσημο ανακοινωθέν της 26ης Ιανουαρίου 1955, που αναφερό
ταν στο πιο πάνω γεγονός, έλεγε: 

«Ελήφθησαν προσφάτως πληροφορίαι παρά αστυνομικών πρα
κτόρων, οι οποίοι υπεδήλουν, ότι κατεβάλλοντο απόπειραι διά λα-
θραίαν εισαγωγήν εις Κύπρον εκρηκτικών υλών και όπλων. Περαιτέ
ρω αστυνομικοί έρευναι κατέληξαν εις το πόρισμα, ότι πλησίον της 
Πάφου ωργανούτο ομάς προς παραλαΒήν αυτών. Κατόπιν των πληρο
φοριών τούτων ο Κυβερνήτης της Κύπρου έλαβε τα κατάλληλα μέτρα 
διά την ματαίωσιν των τοιούτων αποπειρών. Συνεπεία των τοιούτων 
επιχειρήσεων διενεργήθη αριθμός συλλήψεων, συνεχίζονται δε αι 
ανακρίσεις. Περαιτέρω πληροφορίαι θα δημοσιευθούν εν καιρώ τω 
δέοντι».40 

Η κατάσχεση του οπλισμού, που μετέφερε το πλοιάριο «Άγιος Γε
ώργιος», ήταν μεγάλο πλήγμα για το επαναστατικό κίνημα. Αλλά ο 

40. Παναγιώτη Σ. Μαχλουζαρίδη, έ.α. σ. 280 
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Η πλαστή ταυτότητα που είχε ο Αρχηγός Διγενής 
κατά την περίοδο του Αγώνα. 

Διγενής δεν κάμφθηκε. Ήταν αποφασισμένος να ξεκινήσει τον Αγώνα 
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Έκανε σκέψεις για προσαρμογή 
των σχεδίων του στα δεδομένα εκείνης της περιόδου. Γράφει γι' αυτό 
το θέμα: 

«Μία εσωτερική δύναμις, την οποία αποδίδω δια της λέξεως ΠΙ-
ΣΤΙΣ, με ώθει εις τας σκέψεις και αποφάσεις μου αυτάς και μου έλε
γε να προχωρήσω με θάρρος. Η πίστις αυτή δεν με εγκατέλειψε πο
τέ καθ' όλον το τετραετές διάστημα του αγώνος. Η Θεία πρόνοια με 
καθωδήγει εις τας αποφάσεις μου, κατηύθυνε τας πράξεις μου και μου 
έδιδε ψυχικήν και σωματικήν αντοχήν. Λεν εκάμφθην ποτέ, δεν 
ησθάνθην ποτέ κούρασιν, δεν ελύγισα ποτέ, δεν εδειλίασα ποτέ. Ιδού, 
διατί το όλον έργον εστέφθη υπό επιτυχίας. Αποδίδω τούτο εξ ολο
κλήρου εις το Θείον».40α 

Στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο ο Διγενής έγραψε σε επιστολή του με 
ημερομηνία 29 Ιανουαρίου 1955: 

40α. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 32. 
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«Το ατύχημα του ιστιοφόρου όχι μόνον δεν έκαμψε το ψυχικόνμας 
σθένος, αλλά τουναντίον εσφυρηλάτησε περισσότερον τας ψυχάς μας, 
ώστε με μεγαλύτερον σθένος, αυτοθυσίαν, αλλά και πείσμα, θα δαδί-
σωμεν προς την απολύτρωσιν της Κύπρου και την εκδίκησιν. Ομιλώ 
όχι μόνον εξ ονόματος μου, αλλά και εξ ονόματος εκείνων των 
οποίων έχω την τιμήν να ηγούμαι και μεταξύ των οποίων ευρίσκομαι 
αυτήν την στιγμήν. Μ ε όσους κατώρθωσα να επικοινωνήσω ευρήκα 
την στερράν απόφασιν να προχωρήσωμεν προς τα εμπρός».41 

Οργάνωση του πληθυσμού της υπαίθρου 
Ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ, στις 8 Φεβρουαρίου 1955, έδωσε γραπτές 

οδηγίες στους τομεάρχες των επαρχιών για την οργάνωση του πλη
θυσμού της υπαίθρου και καθόριζε το σκοπό ως εξής: 

«Ημύησις των ατόμων εις τους κατωκημένους τόπους, ώστε ταύτα 
να δύνανται να παράσχουν συνδρομήν: 

α) Εις μαζικήν εκδήλωσιν της υπαίθρου διά συλλαλητηρίων, δια
μαρτυριών και λοιπών. 

β) Εις απόκρυψιν διωκομένων μελών μας δια της παροχής ασύλου. 
γ) Εις συμμετοχήν εις εγχειρήματα Βίας, εν ανάγκη και εις ένοπλα 

τοιαύτα. 
δ) Εις παροχήν πληροφοριών πάσης φύσεως, περί των σκοπών και 

των κινήσεων δυνάμεως στρατού και αστυνομίας. 
ε) Εις την παρακολούθησιν πρακτόρων της κυβερνήσεως. 
Οιοσδήποτε άλλος σκοπός πολιτικός ή κομματικός αποκλείε

ται».42 

Οι τελευταίες διευθετήσεις για την έναρξη του Αγώνα 
Ο Διγενής εργάζεται εντατικά μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του 

1955 για την έναρξη του επαναστατικού κινήματος. Η μυστική Οργά
νωση, της οποίας ηγείται, πήρε την ονομασία Ε.Ο.Κ.Α. (Εθνική Ορ
γάνωση Κυπρίων Αγωνιστών), ύστερα από εισήγηση που έκανε ο 
ίδιος στις 13 Ιανουαρίου 1955 στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ο οποίος 
την ενέκρινε. 

41. Παναγιώτη Σ. Μαχλουζαρίδη, έ.α. Παράρτημα, Μέρος I I , σ. 32. 
42. Παναγιώτη Σ. Μαχλουζαρίδη, έ.α. Παράρτημα, Μέρος I I , σ. 33· 
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Στις 7 Μαρτίου, συναντήθηκαν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο 
Διγενής και συζήτησαν θέματα, που αφορούσαν την ΕΟΚΑ και τη δρά
ση της. 

Την 21η Μαρτίου, ο Διγενής ειδοποίησε τον Αρχιεπίσκοπο ότι συ
μπλήρωσε τις προπαρασκευές του. Την ημέρα εκείνη έγραψε στο ημε
ρολόγιο του: 

«Αναφέρω εις Γενικόν (= Αρχ. Μακάριον) ότι ΕΙΜΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ και 
αναμένω διαταγήν ενάρξεως. Παράτασις καταστάσεως εγκυμονεί κίν-
δυνον».45 

Την 29η Μαρτίου, έγινε νέα συνάντηση του Αρχιεπισκόπου και του 
Διγενή στο μετόχι της ιεράς μονής Κύκκου, που βρίσκεται στη Λευ
κωσία. Εκεί αποφασίστηκε η έναρξη του Αγώνα το βράδυ της 31ης 
Μαρτίου προς την 1η Απριλίου, για να μην υπάρχει φεγγάρι και να 
προστατεύονται οι αγωνιστές από το σκοτάδι. Σημείωσε ο Διγενής 
στο ημερολόγιο του: 

«29 Μαρτίου. 20ήν ώραν είδον Γενικόν. ΝΑ ΑΡΧΙΣΩΜΕΝ. Μου 
έδωσε την ευχήν του. Ο Θεός μαζί μας». 

Στις 30 Μαρτίου, ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ συγκέντρωσε τους τομεάρ
χες Λευκωσίας, Αμμοχώστου, Λάρνακας και Λεμεσού, τους ανακοίνω
σε ότι ο δυναμικός Αγώνας θα αρχίσει το βράδυ της 31ης Μαρτίου 
προς την 1η Απριλίου και τους τόνισε ότι με κάθε θυσία πρέπει να 
επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα, ώστε να αιφνιδιαστεί ο αντί
παλος. Έγραψε στο ημερολόγιο του: 

«30 Μαρτίου. Εσπέραν ώρα 20.30 εις οικίαν Μιχαλοπούλου συγκέ
ντρωσα ΕΡΜΗΝ, ΖΗΑΡΟΝ, ΟΡΕΣΤΗΝ, ΕΥΑΓΟΡΑΝ. Ανεκοίνωσα από
φασιν μου, όπως ενέργεια γίνη εσπέραν 31 Μαρτίου-1 Απριλίου και 
ώραν 0.30. Εμειναν σύμφωνοι».44 

43. Παναγιώτη Σ. Μαχλουζαρίδη, έ.α. Παράρτημα, Μέρος I, σ. 16. 
44. Παναγιώτη Σ. Μαχλουζαρίδη, έ.α., Παράρτημα, Μέρος I, σ. 17. Τα πρα

γματικά ονόματα των προσώπων που αναφέρονται με ψευδώνυμο είναι με την 
ίδια σειρά τα εξής: Ευάγγελος Ευαγγελάκης, Γρηγόρης Αυξεντίου, Σταύρος 
Ποσκώτης, Νότης Πετροπουλέας. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΗΤΑΝ Ο ΑΡΜΙΤΕΪΤΖ 

(1 Απριλίου - 3 Οκτωβρίου 1955) 

ΟΑγώνας της ΕΟΚΑ ξεκίνησε την 1η Απριλίου 1955 με εκρήξεις 

βομβών στις κυριότερες πόλεις της Κύπρου και αιφνιδίασε τις 
Βρετανικές Αρχές αλλά και τον Κυπριακό λαό. Την ίδια μέρα κυ
κλοφόρησε το πρώτο φυλλάδιο του Αρχηγού της ΕΟΚΑ για το σκοπό 
του Αγώνα. Οι Τουρκοκύπριοι και η ηγεσία των αριστερών κυπριακών 
Οργανώσεων καταδίκασαν τον Αγώνα, αλλά ο Ελληνικός Κυπριακός 
λαός τον υποστήριξε και πρόσφερε κάθε είδους Βοήθεια στους αγω
νιστές της ΕΟΚΑ. Οι νέοι, μαθητές και εργαζόμενοι, έπαιξαν πολύ ση
μαντικό ρόλο στον Αγώνα με τα ηρωικά κατορθώματα τους. Μερικοί 
φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπαιδευμένοι στη χρήση των 
όπλων, διέκοψαν τις σπουδές τους, ήρθαν στην Κύπρο και εντάχθη
καν στην ΕΟΚΑ. Ο Κυβερνήτης Άρμιτεϊτζ, εφαρμόζοντας το νόμο της 
15ης Ιουλίου 1955 για προσωποκράτηση ατόμων χωρίς δίκη, έστειλε 
αρκετούς Κυπρίους στα κρατητήρια. Η ΕΟΚΑ, ενισχυόμενη συνεχώς 
με νέα μέλη, έπληττε με επιτυχία τις δυνάμεις ασφαλείας. Ο Εθνάρ
χης Μακάριος αγωνιζόταν στο πολιτικό πεδίο για την ελευθερία της 
Κύπρου. Οι Άγγλοι συγκρότησαν τον Αύγουστο του 1955 την Τριμε
ρή Διάσκεψη του Άονδίνου με μέλη των Κυβερνήσεων της Βρετανίας, 
της Ελλάδας και της Τουρκίας και ενέπλεξαν την Τουρκία επίσημα 
στην εξεύρεση λύσης του Κυπριακού προβλήματος. Ο ΟΗΕ τον Σε
πτέμβριο του 1955 εξέτασε την προσφυγή της Ελλάδας για εφαρμογή 
της αρχής της αυτοδιάθεσης στην περίπτωση του λαού της Κύπρου. 
Το θέμα δεν συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συ
νέλευσης του Διεθνούς Οργανισμού. 

1. ΣΕ ΤΙ ΑΠΕΒΛΕΠΕ Ο ΑΓΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 
Ο Αγώνας της Ε Ο Κ Α δεν είχε αντιβρετανικά κίνητρα 

Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ είχε αποκλειστικό σκοπό την ελευθερία της 
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Κύπρου και την ένωση της με την Ελλάδα. Δεν υπήρχε κανένα αντι-
βρετανικό ελατήριο, όταν η ΕΟΚΑ έστρεφε τα όπλα εναντίον των Βρε
τανών κυριάρχων. Είναι πολύ σαφής η δήλωση του Διγενή: 

«ΑνέλαΒον τον αγώνα εναντίον των παλαιών φίλων και συμμάχων 
μου, δια να υπεραμυνθώ των ιδίων ακριβώς ιδεωδών, δια τα οποία εί-
χομεν συμπολεμήσει μετ' αυτών εις τα πεδία του πρώτου και δευτέ
ρου παγκοσμίου πολέμου. Ο αγώνας της Κύπρου ουδέν αντιβρετανι-
κόν ελατήριον υπέκρυπτεν. Υπηγορεύθη από αδήριτον ανάγκην και 
κατέστη αναγκαίος μετά την διάψευσιν των ελπίδων και των προσδο
κιών του Ελληνικού και ιδιαιτέρως του Κυπριακού λαού».44α 

Ο όρκος των μελών της ΕΟΚΑ 
Οι αγωνιστές, πριν γίνουν μέλη της ΕΟΚΑ, έδιναν όρκο με τον 

οποίο δεσμεύονταν ότι θ' αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις για 
την απελευθέρωση της Κύπρου. Έλεγαν ορκιζόμενοι: 

«Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος ότι: 
1. Θα αγωνισθώ με άλας μου τας δυνάμεις δια την απελευθέρωσιν 

της Κύπρου από τον Αγγλικόν ζυγόν, θυσιάζων και αυτήν την ζωήν 
μου. 

2. Αεν θα εγκαταλείψω τον αγώνα υπό οιονδήποτε πρόσχημα πα
ρά μόνον όταν διαταχθώ υπό του Αρχηγού της Οργανώσεως και αφού 
εκπληρωθή ο σκοπός του αγώνος. 

3. Θα πειθαρχήσω απολύτως εις τας διαταγής του Αρχηγού της 
Οργανώσεως και μόνον τούτου. 

4. Συλλαμβανόμενος θα τηρήσω απόλυτον εχεμύθειαν τόσον επί 
των μυστικών της Οργανώσεως όσον και επί των ονομάτων των συμ-
μαχητών μου, έστω και εάν βασανισθώ δια να ομολογήσω. 

5- Αεν θα ανακοινώ εις ουδένα διαταγήν της Οργανώσεως ή μυ
στικόν το οποίον περιήλθεν εις γνώσιν μου παρά μόνον εις εκείνους 
δι' ους έχω εξουσιοδότησιν υπό του Αρχηγού της Οργανώσεως. 

6. Τας πράξεις μου θα κατευθύνη μόνον το συμφέρον του αγώνος 
και θα είναι απηλλαγμέναι πάσης ιδιοτέλειας ή κομματικού συμφέρο
ντος. 

44α. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», ο. 4. 
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7. Εάν παραβώ τον όρκον μου θα είμαι ΑΤΙΜΟΣ και άξιος πάσης 
τιμωρίας».45 

Με τον πιο πάνω όρκο δεσμευμένοι οι αγωνιστές είχαν ακμαίο και 
σταθερό φρόνημα σ' όλη τη διάρκεια του Αγώνα. Δεν λύγιζαν στις απει
λές του δυνάστη, στις βαριές ποινές των δικαστηρίων, στα απάνθρωπα 
βασανιστήρια. Ούτε και η καταδίκη τους στον δι' απαγχονισμου θάνα
το μπόρεσε να κάμψει το φρόνημα τους, γιατί πίστευαν στο θεό και 
στην Ελλάδα. 

2. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΟΝΑ ΤΗΝ 1Η ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1955 

Εκκωφαντικές εκρήξεις. Μόδεστος Παντελή, ο πρώτος 
νεκρός της ΕΟΚΑ. Γρηγόρης Αυξεντίου, ο πρώτος 
καταζητούμενος. Συλλήψεις αγωνιστών 

Ο ένοπλος αγώνας του Κυπριακού λαού εναντίον των Άγγλων άρ
χισε 30 λεπτά μετά τα μεσάνυκτα της 31ης Μαρτίου προς την 1η Απρι
λίου 1955, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διγενή. Εκκωφαντικές εκρή
ξεις συγκλόνισαν τη Αευκωσία, τη Λάρνακα και τη Λεμεσό, καθώς και 
στρατιωτικές επισταθμίες. 

Στη Λευκωσία οι εκρήξεις έγιναν: α) Στον κυβερνητικό ραδιοστα
θμό, που ήταν όργανο της βρετανικής προπαγάνδας. Οι ζημιές που 
προξενήθηκαν ήταν γύρω στις 20 χιλιάδες λίρες, β) Στην Αρχιγραμ-
ματεία, όπου οι ζημιές ήταν σημαντικές, γ) Στο Γραφείο Παιδείας, 
όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και κατακάηκαν έγγραφα, δ) Σε εγκατα
στάσεις πίσω από τους στρατώνες Γούλσλεϋ. 

Στη Αάρνακα προκλήθηκαν εκρήξεις: α) Στον κεντρικό αστυνομι
κό σταθμό, Β) Στο διοικητήριο, γ) Στο δικαστικό μέγαρο, δ) Στο σπί
τι του αστυνόμου Μίλιγκ, ε) Στο σπίτι του διοικητή Μουφτιζαντέ. Σ' 
όλες τις περιπτώσεις προξενήθηκαν ζημιές. Οι πιο πολλές ήταν στο 
δικαστικό μέγαρο. 

Στη Αεμεσό η επίθεση έγινε εναντίον του κεντρικού αστυνομικού 
σταθμού και του αστυνομικού σταθμού της συνοικίας Αγίου Ιωάννη. 
Υπήρξαν σοβαρές ζημιές και στις δύο περιπτώσεις. 

Σημαντικές ζημιές έγιναν και από τις εκρήξεις της επισταθμίας 
Επισκοπής της επαρχίας Άεμεσού. 

45- Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Χρονικόν...», σ. 3· 
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Στην επαρχία της Αμμοχώστου προσβλήθηκε η αποθήκη στρατιω
τικού καταυλισμού, που βρισκόταν πλησίον του δρόμου Αμμοχώστου 
- Λάρνακας, όπου έγιναν εκρήξεις. Μια άλλη ομάδα της ίδιας επαρ
χίας αποπειράθηκε να πυρπολήσει τη βενζιναποθήκη του ηλεκτροπα
ραγωγού σταθμού της επισταθμίας Δεκέλειας. 

Οι κυπριακές εφημερίδες στην έκδοση της 1ης Απριλίου πρόλα
βαν και δημοσίευσαν τις πρώτες συγκλονιστικές ειδήσεις από την έ
ναρξη του Αγώνα της ΕΟΚΑ. 

Για τις εκρήξεις στη Λευκωσία η εφημερίδα «Έθνος» έγραψε: 
«Κατά την 12.40 μ. μεσονύκτιον ώραν ολόκληρος η Λευκωσία ανε-

στατώθη εκ συνεχών και σφοδρών εκρήξεων και έντρομοι οι κάτοικοι 
ηγέρθησαν από τας κλίνας των και εξήλθον εις τας οδούς, ζητούντες 
πληροφορίας δια την αιτίαν των εκρήξεων τούτων. Αμέσως, δύο πυ
ροσβεστικοί της Ααστυνομίας ξεκίνησαν εκ του παρά την Πύλην Πά
φου Αστυνομικού Αρχηγείου, κατευθυνθείσαι η μεν μία προς δυσμάς, 
η δε άλλη προς ανατολάς, εξελθούσαι των τειχών της πόλεως. Ταυτο
χρόνως ηκούοντο επανειλημμένα σφυρίγματα αστυνομικών».46 

Ο Παναγιώτης Παπαναστασίου, μέλος της ομάδας Μάρκου Δρά
κου, που έκανε την επίθεση στον κυβερνητικό ραδιοσταθμό της Λευ
κωσίας, αφηγείται τα εξής: 

«Την νύκτα της 31ης Μαρτίου προς την 1 Απριλίου 1955 τέσσαρες 
άνδρες υπό την αρχηγίαν του Μάρκου Λράκου συνεκεντρώθημεν εις 
οικίαν εν Λευκωσία. Το μεσονύκτιον μας ανεκοινώθη ότι την 00.30 
π.μ. έπρεπε να επιτεθώμεν εναντίον του κυβερνητικού ραδιοσταθμού. 
Εκινήθημεν αμέσως προς ραδιοσταθμόν, όστις εφρουρείτο υπό ενός 
Ελληνος και ενός Τούρκου, η όλη δε περιοχή ήτο αποκλεισμένη δια 
συρματοπλεγμάτων. Προσηγγίσαμεν το συρματόπλεγμα και ο Λράκος 
απέκοψε δια ψαλίδος μέρος τούτων, αμέσως δε όλοι ωρμήσαμεν 
εντός του κτιρίου. Οι φρουροί εξουδετερώθησαν, το δε τηλεφωνικόν 
σύρμα απεκόπη. Ετοποθετήσαμεν δυναμίτιδα εις διάφορα μέρη του 
σταθμού, περιεχύσαμεν βενζίνην εις τα μηχανήματα και ακολούθως 
εθέσαμεν πυρ. Αι προκληθείσαι ζημίαι ήσαν σημαντικαί».47 

46. «Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ ρέσα από τον Κυπριακό Τύπο». Έκδοση Γραφείου 
Τύπου και Πληροφοριών, 1997, σ. 50. 

47. Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Χρονικόν...», α. 178. 
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Ο Διγενής σημείωσε για τη δράση της ΕΟΚΑ την 1η Απριλίου: 
«Π ενέργεια μας αυτή αιφνιδίασε τους πάντας: Τας αρχάς της Κύ

πρου, τους Κυπρίους, τους εν Ελλάδι. Αεν έλειψαν εν τούτοις και αι 
αντιδράσεις... Η πρώτη εντύπωσις μεταξύ του Ελληνικού πληθυσμού 
της νήσου υπήρξεν αρίστη. Ο λαός βλέπει πλέον τον Εθνικόν αγώνα 
του να λαμβάνη έμπρακτον εκδήλωσιν, αντί της ακολουθούμενης μέ
χρι της ημέρας εκείνης τακτικής του χαρτοπόλεμου».470 

Σε απόρρητη έκθεση της Αγγλικής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληρο
φοριών, η οποία δρούσε στην Κύπρο, γράφτηκε: 

«Η έκρηξις της τρομοκρατίας εις τόσον μεγάλην κλίμακα υπήρξε 
δι' ημάς ο μεγαλύτερος αιφνιδιασμός».48 

Για την έκπληξη, που η ΕΟΚΑ προκάλεσε στη Βρετανική Κυβέρνη
ση, ο Χάρολντ Μακμίλλαν, Υπουργός των Εξωτερικών της Βρετανίας, 
γράφει στα Απομνημονεύματα του: 

«Το Υπουργείον Αποικιών εφαίνετο κάπως έκπληκτον και κάπως 
στενοχωρημένον δι' αυτήν την εξέλιξιν. Αλλ' ήτο φανερόν ότι το σύ
στημα πληροφοριών και ασφαλείας εις την νήσον ήτο ελαττωματι-
κόν».49 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έγραψε στον Διγενή μετά τα γεγονότα 
της 1ης Απριλίου: 

«Σας στέλλω τις θερμότερες ευχές μου και τα ειλικρινή μου συγ
χαρητήρια. Χίλιες φορές εύγε! Οι κατακτηταί αντιλαμβάνονται ότι 
μπήκαμε σε σοβαρόν στάδιον αγώνος».50 

Στις ηρωικές πράξεις της 1ης Απριλίου η ΕΟΚΑ έχασε το πρώτο 
της παλληκάρι, τον Μόδεστο Παντελή, από το Λιοπέτρι. Πέθανε από 
ηλεκτροπληξία στην προσπάθεια του ν' αποκόψει ηλεκτροφόρα σύρ
ματα, για να επέλθει συσκότιση και να δράσουν πιο αποτελεσματικά 
οι ομάδες της ΕΟΚΑ στην Αμμόχωστο. 

Την ίδια μέρα καταζητήθηκε από την Αστυνομία ο τομεάρχης Αμ
μοχώστου Γρηγόρης Αυξεντίου, που ήταν επικεφαλής της ομάδας η 

47α . Στρατηγού Γεωργίου ΓρίΒα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», ο. 35. 
48. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή Θύελλα 1955-1959", ο. 118. 
49- Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή Θύελλα 1955-1959», ο. 118. 
50. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή Θύελλα 1955-1959», σ. 123-
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οποία έδρασε στην επισταθμία της Δεκέλειας. Επικηρύχθηκε με το 
ποσό των £250, που θα έπαιρνε όποιος έδινε τέτοιες πληροφορίες, οι 
οποίες θα οδηγούσαν στη σύλληψη του. Αργότερα το ποσό αυξήθη
κε στις £5 000, ενώ στην περίπτωση του Διγενή το ποσό της επική
ρυξης του ήταν £10.000. Όλοι οι μετέπειτα καταζητούμενοι επικη
ρύσσονται με το ποσό των £5.000. 

Στη Λάρνακα η Αστυνομία συνέλαβε πέντε μέλη της ΕΟΚΑ, που 
έδρασαν την 1η Απριλίου. Συνελήφθη ο τομεάρχης Σταύρος Ποσκώ-
της, δυο ομαδάρχες και δυο μέλη των ομάδων. 

Από τα μέλη της ΕΟΚΑ στην επαρχία Αμμοχώστου, συνελήφθη ο 
Χριστοφής Παντελή, αδελφός του Μόδεστου Παντελή, ο οποίος επέ
στρεφε από την επιχείρηση της ΕΟΚΑ στην επισταθμία της Δεκέλειας. 

Ολοι οι συλληφθέντες καταδικάστηκαν έπειτα σε πολυετείς φυλα
κίσεις. Η προσαγωγή τους στο δικαστήριο και η καταδίκη τους δεν έ
καμψαν το ηθικό τους ούτε κλόνισαν Ι0, 
την πίστη τους στην ελευθερία της Κύ
πρου. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση 
του Χριστοφή Παντελή ενώπιον του 
δικαστηρίου, προτού ακούσει την κα
ταδικαστική γι' αυτόν απόφαση σε 
επταετή φυλάκιση: 

«Απλώς έκαμα το καθήκον μου ως 
Ελλην πατριώτης δια την ελευθερίαν, 
δια την οποίαν Άγγλοι και Κύπριοι 
επολέμησαν μαζί» .51 

Το πρώτο φυλλάδιο της Ε Ο Κ Α 
Την 1η Απριλίου 1955 κυκλοφό

ρησε το πρώτο φυλλάδιο της ΕΟΚΑ, 
που συνέταξε ο Αρχηγός Διγενής. Ή
ταν μια προκήρυξη, με την οποία ενη
μέρωνε τον Κυπριακό λαό για το σκο
πό του Αγώνα και ταυτόχρονα τον κα
λούσε να συμπράξει, για να ελευθερω
θεί η Κύπρος. Έλεγε το φυλλάδιο: 

Η προκήρυξη του Διγενή, με την 
οποία κοινοποιεί την απόφαση 
για ανάληψη αγώνα προς 

αποτίναξη του αγγλικού ζυγού. 

51. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα.», ο. 49-
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«Με την βοήθειαν του Θεού, με πίστιν εις τον τίμιον αγώνα μας, 
με την συμπαράσταοιν ολοκλήρου του Ελληνισμού και με την βοή
θειαν των Κυπρίων, αναλαμβάνομεν τον αγώνα δια την αποτίναξιν 
του Αγγλικού ζυγού, με σύνθημα εκείνο το οποίον μας κατέλιπαν οι 
προγονοί μας ως ιεράν παρακαταθήκην: "Η τάν ή επί τας". Αδελφοί 
Κύπριοι, από τα βάθη των αιώνων μας ατενίζουν όλοι εκείνοι οι 
οποίοι ελάμπρυναν την Έλληνικήν Ιστορίαν, δια να διατηρήσουν την 
ελευθερίαν των: οι Μαραθωνομάχοι, οι Σαλαμινομάχοι, οι Τριακόσιοι 
του Λεωνίδα και οι νεώτεροι του Αλβανικού έπους. Μας ατενίζουν οι 
αγωνισταί του 1821, οι οποίοι και μας εδίδαξαν ότι η απελευθέρωσις 
από τον ζυγόν δυνάστου αποκτάται πάντοτε με το αίμα. Μας ατενίζει 
ακόμη σύμπας ο Ελληνισμός, ο οποίος και μας παρακολουθεί με αγω-
νίαν, αλλά και με εθνικήν υπερηφάνειαν. Ας απαντήσωμεν με έργα, 
ότι θα γίνωμεν "πολλώ κάρρονες" τούτων. Είναι καιρός να δείξωμεν 
εις τον κόσμον, ότι εάν η διεθνής διπλωματία είναι άδικος και εν πολ
λοίς άνανδρος, η Κυπριακή ψυχή είναι γενναία. Εάν οι δυνάσται μας 
δεν θέλουν να αποδώσουν την λευτεριά μας, μπορούμε να την διεκ-
δικήσωμενμε τα ίδιά μας τα χέρια και με το αίμα μας. Ας δείξωμεν εις 
τον κόσμον ακόμη μίαν φοράν ότι και του "σημερινού Έλληνος ο τρά
χηλος ζυγόν δεν υπομένει". Ο αγών θα είναι σκληρός. Ο δυνάστης 
διαθέτει τα μέσα και τον αριθμόν. Ημείς διαθέτομεν την ψυχήν, έχο-
μεν και το δίκαιον με το μέρος μας. 

Διεθνείς διπλωμάται, ατενίσατε το έργον σας. Είναι αίσχος εν ει-
κοστώ αιώνι, οι λαοί να χύνουν το αίμα των δια να αποκτήσουν την 
λευτεριά των, το θείον αυτό δώρον, για το οποίον και εμείς επολεμή-
σαμεν παρά το πλευρόν των λαών σας, και για το οποίον σεις τουλά
χιστον διατείνεσθε ότι επολεμήσατε εναντίον του ναζισμού και του 
φασισμού. Ελληνες, όπου και αν ευρίσκεαθε, ακούσατε την φωνήν 
μας: Εμπρός, όλοι μαζί για την λευτεριά της Κύπρου μας, 

Ε.Ο.Κ.Α. Ο Αρχηγός Διγενής».52 

3. Η ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 

Η ιδιοτυπία του Αγώνα 
Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ υπήρξε μοναδικός και ανεπανάληπτος. Για 

την ιδιοτυπία του αποφασιστικός παράγοντας ήταν η πολεμική πεί-

52. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 34. 
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ρα, η οργανωτική ικανότητα, η οξύνοια και η ευελιξία του Αρχηγού 
της ΕΟΚΑ. Σε διάλεξη του στη Γερμανία ο Διγενής μεταξύ άλλων εί
πε: 

«Διηύθυνα τον αγώνα μόνος άνευ επιτελείου. Ήμην ο αόρατος 
αρχηγός, εις τον οποίον άπαντες επειθάρχουν με εμπιστοσύνην, αλ
λά και πάντοτε ησθάνοντο την σκιάν μου. Είναι ίσως μοναδικόν πα
ράδειγμα εις την Ιστορίαν επιβολής ενός αρχηγού προς ένα λαόν και 
πειθαρχία ενός λαού προς αόρατον αρχηγόν».^ 

Οι τομείς. Οι σύνδεσμοι. Η ΠΕΚΑ. Το δίκτυο πληροφοριών. 
Οι ανταρτικές ομάδες. Η συμμετοχή του πληθυσμού 

Ο Διγενής ακολούθησε συγκεντρωτικό σύστημα στην οργάνωση 
και διοίκηση της ΕΟΚΑ. Αυτό του εξασφάλιζε τον έλεγχο όλων των 
τμημάτων της και την πειθαρχία των μελών. 

Η Κύπρος διαιρέθηκε σε τομείς. Ένας τομεάρχης ήταν επικεφαλής 
κάθε τομέα και είχε την ευθύνη και το συντονισμό των πράξεων και 
ενεργειών των μελών του δικού του τομέα. Ο τομεάρχης έπαιρνε οδη
γίες από τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ. 

Στην έναρξη του Αγώνα οι τομείς ήταν λιγότεροι, αργότερα όμως 
δημιουργήθηκαν περισσότεροι, γιατί αυτό επέβαλλαν τα πράγματα. 
Οι κυριότεροι ήταν: Λευκωσίας, Μόρφου, Ορεινής, Αμμοχώστου, Βα-
ρωσίων, Καρπασίας, Λάρνακας, Λεμεσού, περιοχής Κακοπετριάς - Γα
λατάς, Πάφου, Κυρήνειας, Κυθρέας. Οι τομείς Καπρασίας και Κυθρέ-
ας ήταν μεταγενέστεροι. 

Στους τομείς υπεύθυνοι νεολαίας καθοδηγούσαν τις ομάδες των 
νέων. Η νεολαία, μαθητική και εξωσχολική, διακρίθηκε για τις τολ
μηρές και αποτελεσματικές δραστηριότητες της. Από τον Φεβρουάριο 
του 1956 συμμετείχαν στον Αγώνα και οι μαθητές των δημοτικών σχο
λείων στις μαθητικές διαδηλώσεις, ύστερα από σχετική διαταγή του 
Διγενή. 

Στα μέσα του 1957, η νεολαία οργανώθηκε καλύτερα και πήρε την 
ονομασία Α.Ν.Ε. (Αλκιμος Νεολαία ΕΟΚΑ). Τον Οκτώβριο του 1957, 
τέθηκε υπό κεντρική Διοίκηση (ΔΑΝΕ), η οποία έπαιρνε οδηγίες από 
τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ. Ξεχωριστό τμήμα νεολαίας αποτελούσαν οι 

53· Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή Θύελλα 1955-1959», ο. 112. 
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μαχητικές ομάδες των πόλεων, που 
είχαν ειδικές αποστολές (σαμποτάζ 
κ.λ.π.). 

Τον Αύγουστο του 1956, συγκρο
τήθηκε η Πολιτική Επιτροπή Κυ
πριακού Αγώνα (Π.Ε.Κ.Α.), που με 
ποικίλους τρόπους ενίσχυσε το έργο 
της ΕΟΚΑ. 

Οι Σύνδεσμοι, αποτελούμενοι από 
μέλη επιφορτισμένα με την ευθύνη 
για την παραλαβή και διανομή της 
αλληλογραφίας, έπαιξαν σπουδαίο 
ρόλο στη λειτουργία της ΕΟΚΑ. Ένα 
μέλος ήταν ο γενικός υπεύθυνος για 
τη συγκέντρωση της αλληλογραφίας 
του Αρχηγού και των τομέων. 

Πολύ σημαντική ήταν η προσφορά 
των μελών, που ουνέλεγαν πληροφο-

δ ι γ ε ν ή ς : 

α * Α Η Α Π Ο 

f i f Μ 

Συνθήματα όπως τα πιο πάνω 
γέμιζαν τους τοίχους παρά τα μέτρα 

των Άγγλων κατακτητών ρίες για τις κατοχικές δυνάμεις και για 
αποφάσεις και ενέργειες των δυνάμεων ασφαλείας. Το οργανωμένο δί
κτυο πληροφοριών, στο οποίο συμμετείχαν και μέλη της Αστυνομίας, 
συνέβαλε πολύ στις επιτυχίες της ΕΟΚΑ. 

Είναι πολύ αποκαλυπτικό ένα άκρως απόρρητο έγγραφο, που 
έγραψε στις 8 Μαρτίου 1956 ο διευθυντής επιχειρήσεων ταξίαρχος 
Ντ. Ρος: 

«Η ΕΟΚΑ γνωρίζει πολλά επί των σχεδίων και των μεθόδων. Ιδια-
τέρως πληροφορούνται εγκαίρως περί των επικειμένων συλλήψεων ή 
επιχειρήσεων μεγάλης εκτάσεως... Πρέπει να παύσουν αι απρόσεκτοι 
συζητήσεις, διότι μέχρις ότου πραγματοποιηθή αυτό, η ΕΟΚΑ θα γνω
ρίζει τις προθέσεις μας, ως απέδειξε και το παρελθόν. Επί πλέον των 
προθέσεων μας και αι μέθοδοι δράσεως μας διαφεύγουν, ιδίως κατό
πιν επιτυχών επιχειρήσεων».54 

Μέσα στα πλαίσια των τομέων λειτούργησαν 20 ανταρτικές ομάδες 
σε ορεινές περιοχές, στις οποίες πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες οι 

54. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή Θύελλα 1955-1959», ο. 469-
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τροφοδότες τους και οι γιατροί που έδιναν σ' αυτές ιατρική περίθαλ
ψη, φάρμακα και πρώτες βοήθειες. 

Εκτός των ανταρτικών ομάδων, σε ορισμένες περιοχές λειτούργη
σαν Ομάδες Καταδρομών Τυφεκιοφόρων (Ο.Κ.Τ.). 

Μέλη της ΕΟΚΑ ήταν και αρκετοί δικηγόροι, που πρόσφεραν πο
λύ αξιόλογες υπηρεσίες, υπερασπίζοντας κατηγορούμενους αγωνι
στές στα δικαστήρια. 

Τέλος πρέπει ν' αναφερθεί ότι σε πόλεις και χωριά οι καταζητού
μενοι αγωνιστές έβρισκαν θερμή φιλοξενία σε σπίτια, στα περισσότε
ρα από τα οποία είχε κατασκευαστεί κρησφύγετο. 

Στην επιτυχία του Αγώνα έπαιξε αποφασιστικό ρόλο η καλή οργά
νωση και λειτουργία της ΕΟΚΑ. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στον 
Διγενή, ο οποίος είχε πολλά ηγετικά προσόντα. Διακρίθηκε ιδιαίτε
ρα για την ευελιξία και προσαρμοστικότητα των σχεδίων και μεθόδων 
του, σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες. 

Ο οπλισμός της ΕΟΚΑ 
Κατά την έναρξη του Αγώνα, ο οπλισμός της ΕΟΚΑ ήταν πολύ πε

ριορισμένος. Χρησιμοποιήθηκαν τα όπλα, τα οποία είχαν φτάσει στην 
Κύπρο από την Ελλάδα τον Μάρτιο του 1954. Αργότερα έφτασαν άλ
λα όπλα με διάφορους τρόπους. Τη φροντίδα για την αποστολή 
όπλων στην Κύπρο από την Ελλάδα είχαν φίλοι και συνεργάτες του 
Διγενή στην Αθήνα. Μεγάλη ήταν η συμβολή του Κύπριου Ανδρέα Α
ζίνα. Οι δυσκολίες ήταν πάρα πολλές. 

Μερικά όπλα έφταναν με πλοίο, που έκανε τη γραμμή Πειραιά -
Λεμεσού. Στο πλοίο ταξίδευε κάθε φορά μέλος της ΕΟΚΑ, που είχε τη 
φροντίδα για τις βαλίτσες με τα όπλα, τα οποία προορίζονταν για την 
Οργάνωση. Για τη φόρτωση των Βαλιτσών στον Πειραιά και την πα
ραλαβή τους στη Λεμεσό αναλάμβαναν υπάλληλοι και αχθοφόροι των 
δύο τελωνείων, οι οποίοι ήταν μυημένοι σε ειδικό σχέδιο. Οπλισμός 
ερχόταν και στην Πάφο μέσω ταχυδρομείου. Αργότερα έφταναν όπλα 
μέσα σε κυλίνδρους γκαζιού και με άλλους τρόπους. 

Στις 22 Ιανουαρίου 1956, η ΕΟΚΑ ενίσχυσε τον οπλισμό της με 800 
περίπου κυνηγετικά όπλα, που μέλη της είχαν αφαιρέσει από τους 
ιδιοκτήτες τους σ' ολόκληρη την Κύπρο. 

60 

Ένας άλλος τρόπος, με τον οποίο η ΕΟΚΑ ενισχύθηκε με όπλα και 
άλλο πολεμικό υλικό, ήταν η επιτόπια κατασκευή τους. Υπήρχαν ει
δικά εργαστήρια γι' αυτό το σκοπό, που λειτουργούσαν στη Λευκω
σία, στη Λεμεσό, στην Πάφο, στην Αμμόχωστο και σε μερικές κωμο
πόλεις και χωριά. Τρία εργαστήρια στο ΣτρόΒολο κατασκεύαζαν Βόμ
βες, νάρκες και χειροβομβίδες. Στο Βιομηχανικό εργαστήριο της Λευ
κωσίας κατασκευάζονταν απλοί πυροκροτητές, Βόμβες ηλεκτρικές, 
εμπρηστικές και ασφυκτικές βρώμιου, νάρκες πιέσεως και ηλεκτρι
κές, βροντώδης υδράργυρος και εκρηκτικά μίγματα διάφορα. Μερικοί 
αγωνιστές κατάφεραν και κατασκεύασαν όπλα με τα υπάρχοντα στην 
Κύπρο υλικά. Ο χημικός Νίκος Σέρβος (ψευδώνυμο: Φάουστ) και ο 
φαρμακοποιός Κώστας Οικονομίδης (ψευδώνυμο: Γεδεών), υπεύθυ
νοι εργαστηρίων, πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες. Η εφευρετικότητα 
και η αφοσίωση των μελών της ΕΟΚΑ στο σκοπό του Αγώνα εξουδε
τέρωναν τις υπάρχουσες ελλείψεις. 

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι ο οπλισμός της Οργάνωσης 
εμπλουτιζόταν από επιθέσεις ομάδων της σε αστυνομικούς σταθμούς 
και στρατιωτικές αποθήκες. 

Τα οικονομικά μέσα της ΕΟΚΑ 
Για τους οικονομικούς πόρους, που η ΕΟΚΑ χρησιμοποίησε στον 

Αγώνα της, παίρνουμε τις πιο κάτω πληροφορίες από τον Αρχηγό Δι
γενή: 

α) «Η Οργάνωση ήντλεί τους οικονομικούς πόρους της εκ των κά
τωθι πηγών: 

1. Εκ της Αρχιεπισκοπής Κύπρου. 
2. Την 12.7.1956 έλαδον επιστολήν του Έλληνος Προξένου εν Λευ

κωσία, ης η σχετική παράγραφος έχει ούτω: "ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ" σας στέλ
λει μήνυμα τιμής και θαυμασμού. Σας αποστέλλει χρηματικόν ποσόν, 
όπερ ευρίσκεται εις την διάθεσίν σας». (Υπό το ψευδώνυμο «Ευεργέ
της» κρύβεται ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Ευάγγελος 
Αβέρωφ). 

β) «Η Οργάνωσις παρ' ουδενός άλλου προσώπου έλαβε χρήματα, 
απηγόρευσα δε εις τους τομεάρχας και τα μέλη της Οργανώσεως δια 
κατηγορηματικών διαταγών να ενεργούν εράνους ή να δέχωνται χρή
ματα παρ' οιουδήποτε, δια φυλλαδίων δε τα οποία πολλάκις εκυκλο-
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ψόρησα ειδοποιήθη το κοινόν ότι η Οργάνωσις δεν ενεργεί εράνους 
ούτε δέχεται χρήματα προσφερόμενα παρ' ιδιωτών». 

γ) «Προσωπικώς δεν διεχειρίσθην οιονδήποτε ποσόν, έστω και ευ
τελές, ούτε έλαβον παρ' οιουδήποτε χρήματα και αυτών δε των χρη
μάτων των προοριζομένων δια την προσωπικήν συντήρησίν μου η εί-
σπραξις και διαχείρησις εγίνετο παρ' άλλων αγωνιστών, μεθ' ων διέ
μενα». 

δ) «Υπολογίζω ότι η Οργάνωσις, από της ενάρξεως μέχρι πέρατος 
του αγώνος, εχρησιμοποίησε δια τας ανάγκας της εν Κύπρω, ήτοι συ
ντήρησίν των μαχητικών ομάδων, αγοράν οπλισμού και παντός εί
δους υλικού, συντήρησίν των οικογενειών καταζητούμενων μελών 
της, εχουσών ανάγκην βοηθείας, το ποσόν των στερλινών 140.000 πε
ρίπου».55 

Στην οικονομική ενίσχυση του Αγώνα συνέβαλε και η Ιερά Μονή 
Κύκκου. 

Ο πνευματικός ανεφοδιασμός των μελών της ΕΟΚΑ 
Ο Διγενής πίστευε ότι στην πλάστιγγα της διεξαγωγής ενός απε

λευθερωτικού κινήματος δεν παίζουν ρόλο μόνο η αριθμητική υπερο
χή του αντιπάλου και τα όπλα που διαθέτει, αλλά και άλλοι αστάθμη
τοι παράγοντες, πρώτιστος των οποίων είναι η ψυχή των αγωνιστών. 
Γι' αυτό έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην εμψύχωση των μελών της ΕΟ
ΚΑ, ώστε το ηθικό τους να κρατηθεί σε υψηλό επίπεδο. Όταν μάλιστα 
ο εκ των στελεχών της ΕΟΚΑ Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Δευκωσιά-
της (ψευδώνυμο: Γούναρης) του ζήτησε με επιστολή στις 6 Απριλίου 
1956 να δημιουργηθεί Υπηρεσία Πνευματικού Ανεφοδιασμού στην Ορ
γάνωση, ο Διγενής απάντησε καταφατικά σε λίγες μέρες. 

Μεταξύ άλλων ο Διγενής έλεγε στη διαταγή του της 14ης Απριλίου 
προς όλα τα μέλη της ΕΟΚΑ: «Επιθυμώ να τονίσω όπως ληφθεί σο-
βαρώς υπ' όψιν η πνευματική τροφοδοσία των μελών μας, ώστε να δη-
μιουργήσωμεν εν στράτευμα πειθαρχημένον και ολοκληρωμένον, εις 
το οποίον όχι απλώς να αποβλέπωμεν με εμπιστοσύνην ότι θα κρά
τηση τον αγώνα μας εις υψηλά επίπεδα και θα τον συνέχιση αδιάκο-
πον μέχρι του νικηφόρου τέρματος, αλλά θα μας δίδη την εγγύησιν 
ότι θα αποτελέση και την καθαράν και αναπλαστικήν ζύμην, η οποία 

55. Γεωργίου ΓρίΒα - Διγενή «Χρονικόν...», α. 624. 
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θα συνέχιση αργότερον τον αγώνα με τον ίδιον ενθουσιασμόν δια τον 
καθαρμόν και την αναγέννησιν της αμαρτωλού κοινωνίας μας».56 

Η Υπηρεσία Πνευματικού Ανεφοδιασμού απέστειλε τότε αντίτυπα 
της Καινής Διαθήκης και άλλα βιβλία θρησκευτικού περιεχομένου σ' 
όλες τις ανταρτικές ομάδες. Στη συνέχεια οι αντάρτες της ΕΟΚΑ έπαι
ρναν κατά διαστήματα φυλλάδια πνευματικού περιεχομένου, που τους 
ενίσχυαν ψυχικά. 

Πόση σημασία είχε ο πνευματικός ανεφοδιασμός των μελών της 
ΕΟΚΑ φαίνεται καθαρά από επιστολή με ημερ. 22 Απριλίου 1956 του 
Μάρκου Δράκου (ψευδώνυμο: Λυκούργος) προς τον «Γούναρη», υπεύ
θυνο της Υπηρεσίας Πνευματικού Ανεφοδιασμού. Η επιστολή άρχιζε 
ως εξής: 

«Μόλις ελάβομεν την σχετικήν διαταγήν ημ. 14.4.56, στην οποίαν 
αναφέρεται ότι ιδρύθη Υπηρεσία Πνευματικού Ανεφοδιασμού, ενε-
πλήσθημεν όλοι χαράς, διότι η ίδρυσις τοιαύτης υπηρεσίας έρχεται να 
πλήρωση ένα κενόν, το οποίον από της οργανώσεως των ανταρτικών 
ομάδων υφίσταται».57 

Στον πνευματικό ανεφοδιασμό των μελών της ΕΟΚΑ συνέβαλαν οι 
κληρικοί, οι θεολόγοι και αρκετά συνειδητά μέλη της Εκκλησίας με 
πολλούς τρόπους. Οι κληρικοί με τις λειτουργίες, τις εξομολογήσεις, 
τα κηρύγματα και τη μελέτη της Αγίας Γραφής, που έκαναν σε πόλεις, 
σε χωριά, στις φυλακές και στα κρατητήρια που κατέληξαν και οι ίδιοι, 
πλούτιζαν τον ψυχικό κόσμο των αγωνιστών και δυνάμωναν τη θέλη
ση τους ν' αγωνιστούν με όλες τις δυνάμεις τους για την ελευθερία της 
Κύπρου. Οι λαϊκοί οργάνωναν Κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής. 

Συμμελέτη της Αγίας Γραφής γινόταν και σε μερικές ανταρτικές 
ομάδες, όπου οι ομαδάρχες ανέλυαν μικρά κείμενα σε συγκετρώσεις 
των μελών της ομάδας τους. Τέτοιο έργο επιτελούσαν ο Γρηγόρης 
Αυξεντίου, ο Μάρκος Δράκος, ο Στυλιανός Λένας, οι οποίοι καλλιερ
γούσαν στην ψυχή των ανταρτών το φόβο του Θεού και την αγάπη 
προς την πατρίδα. Στην περίπτωση μάλιστα του Μάρκου Δράκου ανα
φέρομε ότι υπήρχε γραμμένο μόνιμο σύνθημα στο κρησφύγετο της 

56. Νικολάου Π. Βασιλειάδη «Οι εθνομάρτυρες του Κυπριακού Έπους 1955-
1959». Έκδοσις Αδελφότητος Θεολόγων «Ο Σωτήρ», Αθήναι 1977, σ. 19-

57. Νικολάου Π. Βασιλειάδη, έ.α., σ. 84. 
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ομάδας του, παρμένο από τον 22ο ψαλμό: «Εάν γάρ και πορευθώ εν 
μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά, ότι συ μετ' εμού ει». 

Για την πνεματική εργασία, που γινόταν στις Κεντρικές Φυλακές 
της Λευκωσίας, είναι ενδεικτικό το πιο κάτω απόσπασμα από σημείω
μα του αγωνιστή Αντώνη Παπαδόπουλου, καθηγητή της Γυμναστικής, 
που βρισκόταν στο διαμέρισμα με άρ. 1. Το σημείωμα απέστειλε προς 
τον Αρχιμανδρίτη Λευκωσιάτη, ο οποίος ήταν επίσης στις ίδιες φυλα
κές. 

«Κάτω από το αμυδρόν φως μιας μικρής ηλεκτρικής λάμπας δια-
δάζομεν θρησκευτικά βιβλία ή οτιδήποτε άλλο θεωρεί κανείς κατάλ-
ληλον δια την περίστασιν και την ζωήν του. Η σκέψις μας ταξιδεύει 
εις τον παρελθόν, αναμετρά όλην την ζωήν μας και βλέπει πόσον 
αγαθός είναι ο Θεός να φέρη τα πράγματα κατά τέτοιον τρόπο που να 
αναγεννηθώμεν εις τας φύλακας. Το γεγονός τούτο μας γεμίζει χαράν 
και αισθήματα ευγνωμοσύνης προς τον Θεόν και λησμονούμεν την 
κακίαν του κόσμου. Από τας 8-9μμ- μελετώμενκαι εμβαθύνομενεις 
την Αγίαν Γραφήν και όταν σβήσουν τα φώτα δια να κοιμηθώμεν, εις 
την σιγήν της βραδυάς αναπέμπεται από όλους ο ύμνος των πολιτι
κών καταδίκων προς τον κραταιόν Αημιουργόν μας, όστις όπου και 
αν ευρισκώμεθα μας περιφρουρεί και διαφυλάττει».58 

Ο θεολόγος - καθηγητής Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδης, πολιτικός κρα
τούμενος με αρ. 849, γράφει στο Βιβλίο του «Ανατολή στο στρατόπε
δο» για την ψυχική ωφέλεια των κρατουμένων από τις δραστηριότη
τες πνευματικών ανθρώπων της Κύπρου στα κρατητήρια: 

«Ο γραπτός λόγος του Θεού μας πρόσφερε αναρίθμητα συνθήμα
τα για τη ζωή μας. Το Αιώνιο Βιβλίο έγινε "λύχνος τοις ποσίν ημών 
και φως ταις τρίβοις ημών", όπως λενεί ο ψαλμωδός. Μας τροφοδο
τούσε τις ψυχές και μας στήριζε στην πίστη. Μας βοήθησε στην αντι
μετώπιση της σκληρής δοκιμασίας». 

Στα κρατητήρια κυκλοφορούσε μεταξύ των μελών των Κύκλων με
λέτης Αγ. Γραφής χειρόγραφο ημερολόγιο, που είχε τον τίτλο «Φως». 
Την όλη εργασία συντόνιζε ο Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδης, ο οποίος ση
μειώνει: 

58. Κωνσταντίνου Σ. Λευκωσιάτου «Η Κυπριακή Βαστίλλη», Αθήναι 1961, 
ο. 21. 
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Μετροφυλλώντας το ημερολόγιο, σταματώ στη σελίδα με το σύν
θημα: «ΙΣΧΥΡΟΙ». Αντιγράφω το θέμα: 

«Ιδιαίτερη απήχηση είχε στις καρδιές μας το σημερινό σύνθημα: 
"Πάντα ισχύω εν τω ενδυναμούντί με Χριστώ" (Φιλιπ. Α'13)- Παρόλο 
που βρισκόταν στη φυλακή ο Απ. Παύλος, ωστόσο ήταν - όπως γρά
φει ο ίδιος - πάντα δυνατός. Πράγματι, μονάχα κοντά στο Χριστό γί
νεται ο άνθρωπος δυνατός, ρωμαλέος. Και τα μεγαλύτερα βάρη του 
πόνου σηκώνονται με τη βοήθεια Εκείνου. Μ ε τον Παντοδύναμο 
γινόμαστε και μεις παντοδύναμοι...».59 

Η ΕΟΚΑ κυκλοφορεί μυστικά δύο περιοδικά για τόνωση 
του ηθικού και εθνικού φρονήματος των νέων 

Η ΕΟΚΑ έδινε πάντα σημασία όχι μόνο στη μαχητική αποστολή των 
μελών της και όλου του λαού, αλλά και στην τόνωση του ηθικού και 
εθνικού τους φρονήματος. Για τους νέους λήφθηκε ιδιαίτερη φροντίδα 
και κυκλοφορούσαν μυστικά δυο περιοδικά, το «Αγωγή των Νέων» για 
μαθητές των δημοτικών σχολείων και το «Εγερτήριον Σάλπισμα» για 
μαθητές της μέσης εκπαίδευσης. Το «Αγωγή των Νέων» κυκλοφόρησε 
από τις 16 Σεπτεμβρίου 1958 μέχρι τις 2 Μαρτίου 1959 (15 τεύχη) και 
το «Εγερτήριον Σάλπισμα» από τις 10 Οκτωβρίου 1957 μέχρι τις 15 Φε
βρουαρίου 1959 (32 τεύχη). Τα περιοδικά αυτά με τα άρθρα τους, τα 
ποιήματα και τα τραγούδια, τα ιστορικά σημειώματα και τα σχόλια τους 
χαλύβδωναν τη θέληση των παιδιών και των εφήβων για συνέχιση του 
Αγώνα. Η ευθύνη για την έκδοση τους ανατέθηκε στην ΠΕΚΑ. 

Για τα θέματα του περιοδικού «Αγωγή των Νέων», γράφει η Ήβη 
Πουλλίδου - Νησιώτου, υπεύθυνη για τη σύνταξη και συγγραφέας 
πολλών κειμένων του: 

«Το υλικό των κειμένων του, επιλεγμένο με βαθιά συνείδηση της 
Ιστορίας της Ελλάδας και της Ιστορίας του Αγώνα, ακουμπά στις αι
ώνιες αξίες της Φυλής σαν αξίες δραστικές και στη ματωμένη ψυχή 
του ιστορικού παρελθόντος και του αγωνιστικού παρόντος και απο
καλύπτοντας το πρόσωπο του Εθνους, που μάχεται στα ιερά χώματα 

59· Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη, καθηγητού - θεολόγου «Ανατολή στο στρατό
πεδο», Αθήναι 1962. Εκδόσεις «Σήμαντρο», σο. 121, 124. 
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της Κύπρου, διαγράψει το εθνικό μέλλον συζευγμένο με τα γεγονότα, 
αισιόδοξο κι ελπιδοφόρο».60 

Αναφέρομε δειγματοληπτικά απόσπασμα από το άρθρο του 8ου 
τεύχους (24 Νοεμβρίου 1958) με τίτλο «Γιατί πήραμε τα όπλα»: 

«Στρατιώτης της ειρήνης πρέπει να είναι κανείς όσο δεν προσβάλ
λεται η Ελευθερία και το Δίκαιο. Όταν όμως τα δύο αυτά αγαθά κιν
δυνεύουν, τότε η διατήρηση της ειρήνης είναι ανανδρία, αναξιοπρέ
πεια, αφιλοτιμία. Και ο Κυπριακός λαός αντίκρυσε τα δύο αυτά αγα
θά να ποδοπατούνται βάναυσα από τους δυνάστες τους».61 

Από το «Εγερτήριον Σάλπισμα» αναφέρομε απόσπασμα από το κύ
ριο άρθρο του 18ου τεύχους (15 Ιουλίου 1958) με τίτλο «Η εγκλημα
τική συνωμοσία», που γράφτηκε για το βρετανικό σχέδιο, το οποίο 
από την 1η Οκτωβρίου επρόκειτο να επιβληθεί στον Κυπριακό λαό: 

«Δύο ημέρας προτού καν ανακοινωθή το Βρετανικόν σχέδιον εις 
την Βουλήν των Κοινοτήτων ο περιβόητος Ζορλού εδήλωνε κατηγο
ρηματικώς με ύφος πέντε Ναπολεόντων, ότι η Κυβέρνησις απέρριψε 
το Βρετανικόν σχέδιον, διότι δεν παρείχε διαμελισμόν, ο οποίος εί
ναι η μοναδική απαίτησις των Τούρκων. Μετά 3 εβδομάδας ο ίδιος 
Ζορλού εδήλωσε και πάλιν ότι η Τουρκική ΚυΒέρνησις αποδέχεται το 
σχέδιον, διότι αυτό οδηγεί προς τον διαμελισμόν. Αυτό και μόνον το 
γεγονός είναι αρκετόν να μας πληροφόρηση δια την φοΒεράν πλεκτά-
νην, η οποία συνυφάνθη εις βάρος του Ελληνικού λαού. Ο Ζορλού 
έσπευσε να απόρριψη το σχέδιον, δια να ενθαρρυνθούν έτσι οι Έλλη
νες· να το αποδεχθούν».62 

6θ. «Η Νεολαία στον απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959. (Με
λέτες - Γενικές Επισημάνσεις - Προσωπικές Μαρτυρίες)». Έκδοση Συμβουλίου 
Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959, Λευκωσία 2000, σ. 81. 

6ΐ. Φρίξου Δημητριάδη «Αγωγή των Νέων. Το παράνομο περιοδικό της 
ΕΟΚΑ για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων», Λεμεσός 1994, σ. 162. 

62. «Εγερτήριον Σάλπισμα», έ.α., σ. 182. 
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4. Π Π Σ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΗΚΕ Ο ΑΓΠΝΑΣ ΤΗΣ Ε Ο Κ Α 

Η στάση του Κυβερνήτη Άρμιτεϊτζ 
μετά τις εκρήξεις της 1ης Απριλίου 

Ο Κυβερνήτης της Κύπρου Άρμιτεϊτζ ανησύχησε σοβαρά για την 
έναρξη δυναμικού Αγώνα από την ΕΟΚΑ προς απελευθέρωση της Κύ
πρου. 

Επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών ανέ
φερε: 

«Εις δήλωσιν γενομένην σήμερον εν Αευκωσία ο Κυβερνήτης της 
Κύπρου είπεν ότι πράξεις βίας, αι οποίαι διεπράχθηκαν υπό δυναμι-
τιστών κατά τας πρώτας ώρας της 1ης Απριλίου, πρέπει να εξετα
σθούν μετά μεγαλύτερος ανησυχίας υπ' εκείνων οι οποίοι είναι υπεύ
θυνοι, όχι μόνον δια την τήρησιν του νόμου και της τάξεως, αλλ' επί
σης και δια την περιφρούρησιν ζωτικών στρατιωτικών εγκαταστάσε
ων εν τη νήσω. 

Η Α.Ε. ο Κυβερνήτης είπεν επίσης ότι θα ληφθούν όλα τα ενδει
κνυόμενα μέτρα δια την ανίχνευσιν και σύλληψιν των κακοποιών και 
ότι είναι Βέβαιος ότι ο Κυπριακός λαός, ο οποίος αποτελείται από σο
βαρούς και νομοταγείς πολίτας, συμμερίζεται τον αποτροπιασμόν και 
την λύπην των αρχών δια τας τοιαύτας τρομοκρατικός επιθέσεις και 
ούτε θα ενθαρρύνη ούτε θα συγχώρηση τοιαύτας. Η Α.Ε. ιδιαιτέρως 
απηύθυνεν έκκλησιν προς τον εγχώριον Τύπον, όστις εις το παρε
λθόν επέδειξε μετριοπάθειαν και λογικήν, όπως καταδικάση τας αχα
λίνωτους αυτάς πράξεις»6^ 

Πώς είδαν τον Αγώνα της ΕΟΚΑ οι Τουρκοκύπριοι 
Η έναρξη και η διεξαγωγή του απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 

δεν βρήκαν σύμφωνους τους Τουρκοκύπριους. Μετά τα γεγονότα της 
1ης Απριλίου 1955 ο Γραμματέας του Τουρκοκυπριακού Εθνικού Κόμ
ματος Φαζίλ Κουτσιούκ καταδίκασε τη δράση της ΕΟΚΑ. Με τηλε
γραφήματα προς το Βρετανό Υπουργό Αποικιών Αέννοξ Μπόυντ και 
προς τον Κυβερνήτη της Κύπρου Σερ Ρόμπερτ Άρμιτεϊτζ εξέφρασε 
την ανησυχία του για τις δυναμιτιστικές επιθέσεις. Από τότε οι Τουρ-

63. Π. Παπαδημήτρη - Π. Πετρίδη «Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 
(1878-1978)·., τόμος 11ος, Λευκωσία, 1979-1980, σσ. 10-11. 
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κοκύπριοι διακήρυτταν συνεχώς την αντίθεση τους προς το κίνημα 
της ΕΟΚΑ και συνεργάζονταν με τις κατοχικές δυνάμεις για την κα
τάπνιξη του. 

Στις 30 Ιουνίου 1955, φυλλάδια στην τουρκική γλώσσα, τοιχοκολ
λημένα και μη, σε διάφορα μέρη της Λεμεσού, καλούσαν την τουρκι
κή νεολαία να Βοηθήσει την τουρκική Οργάνωση ΚΙΤΕΜΠ, για να κα
ταπολεμηθεί η ΕΟΚΑ και η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 

Η ΕΟΚΑ διαβεβαίωσε με φυλλάδιο της, που κυκλοφόρησε σε τουρ
κική γλώσσα τον Ιούλιο του 1955 στην τουρκική συνοικία της Λευ
κωσίας, ότι ο Αγώνας που διεξάγει δεν στρέφεται εναντίον των Τουρ
κοκυπρίων, αλλά εναντίον του Αγγλου κυριάρχου. Έλεγε το φυλλά
διο ξεκάθαρα: 

«Αι προθέσεις μας έναντι των Τούρκων κατοίκων της νήσου είναι 
αγναί και ψιλικαί. Αποδλέπομεν προς γνησίους φίλους και συμμά
χους και, όσον εξαρτάται από ημάς, δεν θα δεχθώμεν να θιγή ουδέ 
κατ' ελάχιστον η αξιοπρέπεια, η ζωή, η τιμή και η περιουσία των».64 

Πώς είδε τον Αγώνα της ΕΟΚΑ η ηγεσία του ΑΚΕΑ 
Η ηγεσία του ΑΚΕΛ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου, χρη

σιμοποίησε βαρείς χαρακτηρισμούς για τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ και 
τους ηρωικούς αγωνιστές της και στάθηκε συνειδητά αντιμέτωπη 
στον απελευθερωτικό Αγώνα του 1955-1959. 

Δύο αποσπάσματα από ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου του 
ΑΚΕΛ είναι ενδεικτικά. Η ανακοίνωση έγινε στις 2 Απριλίου 1955. 

α) «Πώς πρέπει όμως ο Κυπριακός λαός να δει αυτά τα γεγονότα; 
Είναι μήπως γεγονότα, που έστω και κατά διάνοιαν μπορούν να προ
άγουν την υπόθεση του; Είναι μήπως "πατριωτικό" έργο που κάνουν 
οι εμπνευστές αυτής της δράσης, όπως διατείνεται ένα ύποπτο φυλ
λάδιο, που κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με τις πρωινές δυναμιτιστικές 
εκρήξεις; Είναι μήπως οι εμπνευστές αυτής της δράσης "διαλεκτοί" 
ήρωες, που πρέπει να τιμήσει ο λαός; 

Είναι πιθανό μερικοί καλής πίστης άνθρωποι, επηρεασμένοι από 
δημαγωγικά λόγια, να πιστεύουν ότι αυτή η τακτική εξυπηρετεί τον 
εθνικό αγώνα. Αδίστακτα όμως το ΑΚΕΛ λέγει: Αυτού του είδους η 

64. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», ο. 52. 
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δραστηριότητα μονάχα ζημιά μπορεί να προκαλέσει στον κυπριακό 
αγώνα. Πιστεύουμε δε ότι ο Κυπριακός λαός, βασισμένος και στην 
πείρα του, συμφωνεί απόλυτα μ' αυτή τη θέση». 

β) «Ο πατριωτικός Κυπριακός λαός δεν έχει καμιά σχέση μ' αυτές 
τις τρομοκρατικές πράξεις. Το αλάθητο συμπέρασμα, που πρέπει να 
βγάλει κάθε Κύπριος πατριώτης, είναι ότι τέτοιες μέθοδες ποτέ δεν 
προωθούν τον αγώνα για εθνική απελευθέρωση. Οι μέθοδες αυτές εκ
φυλίζουν τον αγώνα και τον εκθέτουν στη συκοφαντία και τα κτυπή
ματα των εχθρών του». 

Παρόμοια στάση τήρησε και η ΠΕΟ, η αριστερών φρονημάτων Πα-
γκύπρια Εργατική Ομοσπονδία, η οποία σε ψήφισμα της ανέφερε: «Η 
έκτακτη συνδιάσκεψη της ΠΕΟ, που συνήλθε στις 2 και 3 Απριλίου 
1955 στην "Αλάμπρα", καλεί την εργατική τάξη της Κύπρου να μεί
νει μακρυά από τις προκλητικές ενέργειες, που σημειώνονται τελευ
ταία». 

Στις 22 Απριλίου 1955, η εφημερίδα του ΑΚΕΛ «Νέος Δημοκράτης» 
χαρακτήριζε τον Αγώνα της ΕΟΚΑ «ύποπτο», τον Αρχηγό της «Ψευτο-
διγενή», τους αγωνιστές «παλληκαράδες» και «μασκαρεμένους ελευθε
ρωτές». 

Την 1η Μαΐου 1955, η ίδια εφημερίδα έγραψε: 
«Το ΑΚΕΛ είναι το κόμμα που ξεσκέπασε τον Αμερικανοαγγλοκί-

νητο ψευτοδιγενή και έδειξε στο λαό πως τα μάσκουλά του σκοπόν 
έχουν να συγκαλύψουν την προδοσία του Κυπριακού από μέρους της 
Παπαγικής Κυβέρνησης, τη γραμμή της παραχώρησης βάσεων στους 
Εγγλέζους, την τακτική συνταγματική προθεσμία και τη διάσπαση 
από μέρους του Αρχιεπισκόπου και της λεγόμενης Εθναρχίας... Ο 
ψευτοδιγενής, όργανο των Αγγλοαμερικάνων ιμπεριαλιστών, υποτιμά 
τη νοημοσύνη του Κυπριακού λαού και νομίζει πως με τα μάσκουλα 
και τις απειλές μπορεί να αλλοιώσει τα αδυσώπητα γεγονότα, να τρο
μοκρατήσει το λαό και να τον παρασύρει στα φιλόϊμπεριαλιστικά σχέ
δια του».65 

65· Π. Παπαδημήτρη - Π. Πετρίδη «Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 
(1878-1978)», τόμος 11ος, σσ. 13-14, 41. 
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Ot πιο πάνω θέσεις του ΑΚΕΛ δεν είχαν απήχηση σε αρκετά μέλη 
και οπαδούς του κόμματος αυτού. Μερικοί μάλιστα αριστεροί είχαν 
ενεργό συμμετοχή στον Αγώνα της ΕΟΚΑ. 

Οι αριστεροί αυτοί διαχώρισαν τη θέση τους από την ηγεσία των 
Οργανώσεων τους και διακήρυξαν με φυλλάδια τις απόψεις τους. Τα 
φυλλάδια κυκλοφορούσε η Οργάνωση Αριστερών Εθνικοφρόνων 
(Ο.Α.Ε.). 

Παραθέτομε πιο κάτω μερικά αποσπάσματα από φυλλάδια τους. 
Στις 18 Φεβρουαρίου 1958 έλεγαν: 
«Αριστεροί πατριώτες, 
Μέσα σε τούτη την κρίσιμη καμπή του εθνικοαπελευθερωτικού μας 

αγώνα, με τους Άγγλους να αγωνιούν να διασπάσουν τις δυνάμεις του 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ λαού, με το λαϊκό κίνημα γονατισμένο κάτω από το Βά
ρος της προδοσίας μιας ανάξιας ηγεσίας, ξεκινά η ανάγκη της οργα
νωτικής συσπείρωσης των υγιών αριστερών πατριωτικών δυνάμεων 
του Κυπριακού λαού. Τώρα είναι καιρός να επικοινωνήσουμε μαζί 
σας, ν' ανταλλάξουμε σκέψεις και συμπεράσματα και να προχωρήσου
με στην εφαρμογή ενός προγράμματος, που θα Βγάλει το λαϊκό κίνη
μα από το βουρκωμένο τέλμα, στο οποίο το έσπρωξαν δυνάμεις ξένες 
προς τα εθνικά συμφέροντα του Κυπριακού λαού και της εργατικής 
τάξης. Πού βρισκόμαστε σήμερα και πού πάμε; Αλλά ας πάρουμε τα 
πράγματα από την αρχήν. 

Μέσα σε μία αποπνιχτική ατμόσφαιρα εθνικής καταπίεσης, με φι
μωμένο το στόμα, με δεμένα τα χέρια, με το λαό γονατισμένο από τη 
χρεωκοπία, με τα αγροτικά χρέη να ανέρχονται σε πολλά εκατομμύ
ρια λίρες, με τις πολεμικές βάσεις σε πλήρη οργασμό, ο πατριωτικός 
λαός της Κύπρου δεν είχε άλλη διέξοδο από του να πάρει το όπλο στο 
χέρι, να σηκώσει το αγωνιστικό μπαϊράκι της εθνικής επανάστασης, 
για να ξαναγράψει Σούλια και Μεσολόγγια, Αρκαδία και Μαραθώνες. 
Σ' ένα τέτοιο αγώνα ποια είναι η φυσική τοποθέτηση του λαϊκού κι
νήματος; Σ' ένα αγώνα ενάντια στο διεθνή ιμπεριαλισμό, στον ξένο 
καταχτητή και στις πολεμικές Βάσεις; Ασφαλώς στην πρώτη γραμμή, 
ασφαλώς στην πρωτοπορία». 

Πιο κάτω ανέφερε το φυλλάδιο: 
«Έχουμε στοιχεία που δείχνουν καθαρά πως η εντολή να μη μένουν 

οι μασκοφόροι ανενόχλητοι, αλλά να χτυπιούνται, ήταν πραγματική. 
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Έτσι εξηγούνται τα τελευταία άτυχα και θλιβερά γεγονότα, που στοί
χισαν τη ζωή μερικών παιδιών του λαού». 

Το φυλλάδιο κατέληγε ως εξής: 
«Αδέλφια, η ΕΟΚΑ επανειλημμένα εδήλωσε πως είναι μόνο μία 

στρατιωτική οργάνωση με σκοπό το διώξιμο του καταχτητή. Από την 
άλλη η γραμμή του Μακαρίου αποδείχτηκε η ορθή, μαχητική προο
δευτική γραμμή. Αεν είναι τώρα καιρός για κοινωνικοπολιτικές διαφο
ρές. Οσοι συμφωνούμε πως ο αγώνας για αυτοδιάθεση θα πρέπει νά-
ναι αδιάλλακτος κι όταν η ανάγκη το καλεί ο λαός μπορεί να προσ
φεύγει στα όπλα, όσοι συμφωνούμε πως η μονολιθική εθνική εμφά
νιση της ηγεσίας ωφελεί τον αγώνα, όσοι ορκιζόμαστε πως δεν θα 
κοιμηθούμε μια ήσυχη νύχτα, αν δεν έχουμε αυτοδιάθεση, ας συσπει
ρωθούμε στην Οργάνωση Εθνικοφρόνων Αριστερών. Στον αριστερισμό 
μας έσπρωξε η αγάπη για τον άνθρωπο και για τη λευτεριά του. Στον 
αγώνα για μια τέτοια κατάχτηση κάθε θυσία είναι μικρή». 

Στο φυλλάδιο της 11ης Μαρτίου 1958, η Οργάνωση Αριστερών 
Εθνικοφρόνων ανέφερε: 

«Είναι καιρός να βάλουμε τέρμα σ' αυτή την αντεθνική, αντιμαρξι-
στική δράση της ηγεσίας μας. Καιρός να αποκαλύψουμε το βρωμερό 
περιεχόμενο τους, να τους καταγγείλουμε και να ενωθούμε με τον άλ
λο αγωνιζόμενο Κυπριακό λαό σ' ένα ενιαίο μέτωπο πάλης. Έστω και 
τώρα την ύστερη στιγμή» (Τίτλος του φυλλαδίου: «Εμείς κι εκείνοι»). 

Το ΑΚΕΛ τον Μάρτιο του 1957 αναθεώρησε τη στάση του έναντι 
του απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ, τουλάχιστο θεωρητικά. Σε 
απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος αναφέρθηκαν τα 
εξής: 

«Ταυτόχρονα η Κ.Ε. υπογραμμίζει ανοικτά ότι στη στάση μας ένα
ντι της ΕΟΚΑ διαπράξαμε μια σειρά λάθη, μερικά από τα οποία αρκε
τά σοβαρά. Πρώτα - πρώτα από την αρχή υποτιμήσαμε σοβαρά το κί
νημα της ΕΟΚΑ, θεωρώντας το σαν κίνημα μερικών δεκάδων φανατι
κών της δεξιάς, προορισμένο να σβήσει σε μερικούς μήνες, και δεν 
μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε τις προετοιμασίες που γίνονταν 
πάνω από τρία χρόνια. Λεύτερο η ανακοίνωση του Πολιτικού Γρα
φείου του Απρίλη του 1955 ήταν μια πολύ Βιαστική και αψυχολόγητη 
ενέργεια, που πρόδιδε σύγχυση και έλλειψη ψυχραιμίας και με τον 
τρόπο που έπιανε το ζήτημα, θεωρητικολογώντας για ατομική τρομο-
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κρατία με αποσπάσματα από τον Λένιν, δεν βοηθούσε καθόλου τις μά
ζες να δουν σωστά για ποιους λόγους το κόμμα μας διαφωνούσε με την 
τακτική του ένοπλου αγώνα. Τρίτο οι χαρακτηρισμοί, που σε ανακοι
νώσεις και σε άρθρα μας δώσαμε στην ΕΟΚΑ και στους αγωνιστές της, 
αποκαλώντας τους "Ψευτοδιγενήδες", "τραμπούκους", "βαρελότους", 
"τρακατρούκες" κλπ. ήσαν προκλητικοί και σεχταριστικοί και, ενώ 
δέν εξυπηρετούσαν καθόλου την εθνική μας υπόθεση και την ενότητα 
του λαού, οπλίζαμε την ΕΟΚΑ και τον μοναρχοφασισμό στην επίθεση 
τους ενάντια στο κόμμα και το Λαϊκό κίνημα και έρριχναν νερό στο μύ
λο της διάσπασης και του κινδύνου εμφύλιου σπαραγμού».66 

Η στάση της ΕΟΚΑ έναντι του ΑΚΕΛ φαίνεται καθαρά από φυλλά
δια, που κυκλοφορούσε για ενημέρωση του λαού. Σ' αυτά τόνιζε ότι 
διεξάγει απελευθερωτικό Αγώνα, ο οποίος στρέφεται αποκλειστικά 
εναντίον των Αγγλων αποικιοκρατών. 

Μερικά αποσπάσματα από έγγραφα της ΕΟΚΑ είναι τα ακόλουθα: 
α) «Ουδένα θα πειράξουμε οιαδήποτε πολιτικά φρονήματα και αν 

έχη. Θα κτυπήσουμε όμως τους προδότας, επιβάλλοντες σ' αυτούς τας 
ποινάς που τους αξίζει, εις οιανδήποτε παράταξιν και αν ανήκουν» 
(Από το φυλλάδιο «Οι ανεμόμυλοι του ΑΚΕΛ», χωρίς ημερομηνία). 

β) «Εμείς δεν κτυπούμε κομμουνιστής, σεβόμεθα δε την ιδεολογία 
του καθενός, αλλά δεν ανεχόμεθα να μας φράσσουν τον δρόμον μας, 
ποτισμένον με αίμα, εκείνοι οι οποίοι αρνούνται να χύσουν έστω και 
μίαν σταγόνα για την απελευθέρωσίν μας από τους Άγγλους» (Από το 
φυλλάδιο «Οι αδιόρθωτοι», χωρίς ημερομηνία). 

γ) Ο Διγενής (ψευδώνυμο ΑΤΛΑΣ) σε στέλεχος της ΕΟΚΑ (ψευδώ
νυμο ΑΘΑΝΑΤΟΣ) ανέφερε τα πιο κάτω: 

«Πρέπει να ενθαρρύνετε την τάσιν υπογραφής ψηφισμάτων πίστε
ως προς τον Αρχιεπίσκοπον, καθώς και συνεργασίας μεταξύ δεξιών 
και αριστερών κατά το πρότυπον των ψηφισμάτων Τρικώμου και Για-
λούσας». 

δ) «Ουδείς έχει να πάθη εκ μέρους μας τίποτε λόγω των φρονημά
των του» (Από το φυλλάδιο «Ιδού ποιοί είναι», χωρίς ημερομηνία). 

66. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σ.51. 
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Ο Νίκος Ζαχαριάδης, Γενικός Γραμματέας 
του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, 
αποκαλύπτει την ταυτότητα του Διγενή 

Από την αρχή του Αγώνα οι Άγγλοι επιδίωξαν ν' ανακαλύψουν 
ποιος κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο Διγενής, που δήλωνε ότι εί
ναι ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ. Την απορία τους έλυσε στις 24 Απριλίου 
1955 ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλά
δας Νίκος Ζαχαριάδης, ο οποίος σε ομιλία του από το ραδιοφωνικό 
σταθμό «Ελεύθερη Ελλάδα» ανέφερε ότι αρχηγός της ΕΟΚΑ είναι ο 
Κύπριος συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας. Από τότε μέχρι το τέλος 
του Αγώνα οι Άγγλοι χρησιμοποίησαν κάθε μέσο για τη σύλληψη του, 
αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Πρόσφεραν εκατοντάδες χιλιάδες λίρες, για 
να πάρουν πληροφορίες, που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του, αλλά 
δεν πέτυχαν το σκοπό τους. 

Ο ραδιοσταθμός «Ελεύθερη Ελλάδα» συνέχισε με τις εκπομπές του 
να εκτοξεύει κατηγορίες εναντίον του απελευθερωτικού Αγώνα της 
ΕΟΚΑ, του Διγενή και του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Για τον Αρχιε
πίσκοπο ανέφερε στις 26 Απριλίου 1955: 

«Ο συνθηκολόγος και διασπαστής Μακάριος δεν ντράπηκε και στο 
Μπαντούγκ ακόμη, όπου πήγε να διεκδικήσει τάχα λευτεριά για την 
Κύπρο, να προσφέρει στρατηγικές βάσεις στους Άγγλους. Πρέπει να 
ξεσκεπάσουμε τους εθνοπροδότες, κάτω από όποια μάσκα κι αν πα
ρουσιάζονται, κι έτσι να τους απομονώσουμε».67 

Οι εκπομπές του Ελληνικού Ιδρύματος 
Ραδιοφωνίας Αθηνών για τον Αγώνα 

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας των Αθηνών με πύρινες εκπο
μπές του ενίσχυε σημαντικά το εθνικό φρόνημα των αγωνιζομένων 
για την ελευθερία τους Κυπρίων. 

Αναφέρομε ενδεικτικά ένα απόσπασμα από ραδιοφωνικό σχόλιο 
του 1955, που μεταδόθηκε μετά τις πρώτες διαδηλώσεις της μαθητι
κής νεολαίας και τις δίκες που ακολούθησαν: 

«Η Κυπριακή νεολαία αντιμετωπίζει με πείσμα και αποφασιστικό
τητα τα αλλεπάλληλα κύματα της τρομοκρατίας, που εξαπολύει καθη-

67. Π. Παπαδημήτρη - Π. Πετρίδη «Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 
(1878-1978)», τόμος 11ος, σε. 34. 
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μέραν η Αγγλική Αιοίκησις της Μεγαλονήσου. Η μια δίκη διαδέχεται 
την άλλη. Και η άλλη δίκη δίνει αφορμήν εις άλλας. Η Κύπρος εδο-
νήθη και πάλιν και χθες και προχθές από τους παλμούς της εξάρσε-
ως της ψυχής της Κυπριακής νεολαίας. Ανετράπησαν συρματοπλέγ
ματα. Και μυριόστομη ακούστηκε και πάλιν η ιαχή: Ζήτω η Ένωσις! 
Η Κυπριακή νεολαία έχει πλέον την απόφαση της. Να αποτίναξη από 
επάνω της τον ζυγόν της δουλείας που της εφόρτωσαν. Η Κυπριακή 
νεολαία δεν ανέχεται πλέον την ανομίαν της δουλοσύνης».68 

Η Βρετανική Κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε για τις εκπομπές αυτές 
του Ελληνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας Αθηνών στις αρχές Απριλίου 
του 1955, με διάβημα του Πρέσβη της στην Αθήνα Σερ Τσάρλς Πήηκ 
προς την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία απάντησε με τη διπλωματι
κή της υπηρεσία. 

Η εφημερίδα «Καθημερινή» των Αθηνών σχολίασε το βρετανικό 
διάβημα ως εξής: 

«Ούτε ηθικήν ούτε ουσιαστικήν δικαιολογίαν έχει το διάβημα της 
Αγγλικής Κυβερνήσεως δια τας επί του Κυπριακού εκπομπάς του Ρα
διοφωνικού Σταθμού Αθηνών. Αφ' ης στιγμής η Ελλάς εχάραξε την 
γραμμήν που έκρινεν απαραίτητον να ακολουθήση, το θέμα της δια-
φωτίσεως ετέθη εκ των πραγμάτων εις την πρώτην γραμμήν. Αι εκ-
πομπαί του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών δεν κάμνουν τίποτε άλ
λο παρά να ερμηνεύουν τα επί του Κυπριακού αγώνος αισθήματα και 
τας σκέψεις του Ελληνικού λαού. Η Ελληνική Κυβέρνησις δεν ημπο
ρεί να εμπόδιση τον λαόν από του να κρίνη την Βρετανικήν πολιτι-
κήνμε το πηγαίον αισθητήριον έξω από τα πλαίσια της αυστηράς δι
πλωματίας. Είναι περίεργον, ότι οι φίλοι μας Άγγλοι, αντί να ψαύσουν 
το θέμα εις την φλέγουσαν βάσιν του και να σκεφθούν, ότι είναι 
καιρός να θέσουν τέρμα εις τας αφορμάς που προκαλούν την Ελλη-
νοβρετανικήν έντασιν, ασχολούνται με λεπτομέρειας, που είναι παρω-
νυχίδες έναντι της εκτάσεως του ζητήματος». 

Για τις εκπομπές αυτές ο Υπουργός Αποικιών της Βρετανίας Λέν-
νοξ Μπόυντ είπε την 5η Μαΐου 1955 στη Βουλή των Κοινοτήτων, 
οπότε γινόταν συζήτηση για το Κυπριακό, ότι «είναι τελείως ασυμβί
βαστοι με τους δεσμούς της φιλίας και της συμμαχίας Βρετανίας και 

68. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή θύελλα 1955-1959», ο. 139. 
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Ελλάδος». Ο δε Βρετανός Πρωθυπουργός Άντονυ Ήντεν τις χαρακτή
ρισε στα Απομνημονεύματα του ως βομβαρδισμό από την Αθήνα.69 

5. Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ Τ Ω Ν ΑΓΓΛΩΝ 
Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ αγκαλιάστηκε με αγάπη απ' όλες τις τάξεις 

του λαού, γιατί απέΒλετε στην απελευθέρωση της Κύπρου από τον 
αγγλικό ζυγό και την ένωση της με την Ελλάδα, αίτημα βαθιά ριζω
μένο στην αγνή ψυχή του Ελληνικού Κυπριακού λαού. 

Η συμβολή του λαού 
Η ΕΟΚΑ με τη δράση της κέρδισε την αγάπη και την εμπιστοσύνη 

του Κυπριακού λαού, που με πολλούς τρόπους βοήθησε, προστάτεψε 
και περιφρούρησε τους αγωνιστές της. Αυτή η επιδοκιμασία και συμ
μετοχή του λαού στον Αγώνα του 1955-1959 είχε μεγάλη σημασία για 
την επιτυχία του. 

Για το θέμα αυτό γράφει ο Διγενής: 
«Εν απελευθερωτικόν κίνημα είναι αδύνατον να επιτυχή, οιαδήπο

τε και αν είναι η στρατιωτική αξία του Αρχηγού του, εάν τούτο δεν εί
ναι καθολικόν, δηλαδή εάν δεν το εγκολπωθή ο λαός, και εάν η νε
ολαία δεν συμμετάσχη ενεργώς εις τούτο. Η συμμετοχή του λαού ή 
τουλάχιστον η υπ' αυτού ευμενής υποδοχή του κινήματος είναι απα
ραίτητος, διότι: α) Από απόψεως διεθνούς αντίκτυπου, το κίνημα εμ
φανίζεται ως καθολική θέλησις του λαού και ουχί των ολίγων θερμό
αιμων και β) Εις τον πληθυσμόν θα προσφεύγωμεν δια να ανεύρωμεν 
όλα εκείνα, που θα εξυπηρετήσουν τον ένοπλον αγώνα (απόκρυψιν 
κινήσεων, καταφύγια, τροφοδοσίαν, πληροφορίας, προπαγάνδαν και 
παντοειδή συμπαράστασιν κ.λ.π.) και εκ του πληθυσμού θα λάβωμεν 
στελέχη και μέλη δια την ενεργόν συμμετοχήν των εις πράξεις συν
τρέχουσας τον αγώνα».69α 

Ο Μιχαλάκης Μαραθεύτης σε ομιλία του με θέμα «Ο Λαός στον 
Αγώνα της ΕΟΚΑ», που έκανε στις 3 Δεκεμβρίου 1995 σε Συμπόσιο, 
το οποίο οργάνωσε το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 

69. Σπύρου Παπαγεωργίου Θύελλα 1955-1959», ο. 138. 
69α. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», ο. 37. 
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1955-1959, με την ευκαιρία των 40 χρόνων έναρξης του απελευθερω
τικού Αγώνα, πολύ εύστοχα παρατηρεί: 

«Αν η νεολαία της Κύπρου ρε τις μαχητικές ομάδες κρούσεως της 
ΕΟΚΑ στις πόλεις και στα χωριά, το αντάρτικο σώμα στα κυπριακά 
βουνά και τις οργανωμένες ομάδες της ΑΝΕ, αποτελούσε την αιχμή 
του δόρατος του κυπριακού απελευθερωτικού αγώνα, ο αφανής λαός 
αποτελούσε το απαραίτητο στέλεχος του δόρατος, αυτό που στηρίζει 
και δίδει τη δύναμη στην αιχμή».70 

Στην ανάπτυξη του θέματος του ο ομιλητής αναφέρθηκε στην άμε
ση και στην έμμεση συμμετοχή του λαού στον Αγώνα, τις οποίες 
καθόρισε ως εξής: 

Η άμεση συμμετοχή ήταν: α) προσφορά από μυημένα πρόσωπα των 
κατοικιών τους και άλλων χώρων για τη δημιουργία κρησφύγετων και 
καταφυγίων, β) Συνεχής μέριμνα για τους αντάρτες, τους καταζητού
μενους και άλλους αγωνιστές που διέμεναν σε κρησφύγετα. 

Η έμμεση συμπαράσταση του λαού εκφραζόταν ως: α) Εχεμύθεια 
και σιωπή, β) Καρτερία, γ) Παθητική Αντίσταση, δ) Συμμετοχή στο 
Ενιαίον Αρραγές Εθνικόν Μέτωπον (ΕΑΕΜ). ε) Συμμετοχή στον οργα
νωμένο πληθυσμό της υπαίθρου για αυτοάμυνα κατά των αγγλικών 
στρατευμάτων, στ) Συμμετοχή στην οργανωμένη αυτοάμυνα κατά των 
τουρκικών Βιαιοπραγιών, ζ) Αντιμετώπιση του πόνου και του θανάτου. 

Δυο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την ομιλία του Μιχαλάκη 
Μαραθεύτη, που φανερώνουν την έμμεση συμπαράσταση του λαού, εί
ναι τα πιο κάτω: 

α) «Η καρτερία αποτελούσε μια άλλη μορφή αντίστασης εναντίον 
του Άγγλου κατακτητή. Εκδηλωνόταν ως υπομονή στους βανδαλι
σμούς και στα ποικίλα καταπιεστικά μέτρα των αγγλικών κατοχικών 
στρατευμάτων και μετουσιωνόταν σε αρραγή θέληση για αντοχή, όσος 
χρόνος κι αν χρειαζόταν να περάσει ως την τελική νίκη. Μ ε καρτερία 
υπέμενε ο λαός τις καθημερινές σχεδόν σωματικές έρευνες στους 
δρόμους, τις χωρίς ένταλμα έρευνες στα σπίτια, τους συχνούς κατ' οί
κον περιορισμούς, τους αποκλεισμούς χωριών, τη συγκέντρωση των 
κατοίκων σε συρματοπλεγμένους χώρους, τις ανατινάξεις ιδιωτικών 

70. «Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ στην Ιστορία», Έκδοση Συμβουλίου Ιστορικής 
Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Λευ
κωσία 1996, σ. 31· 
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Σωματική έρευνα όλων των ανδρών από τον κατοχικό στρατό. 

κατοικιών και οικημάτων σωματείων, την επιβολή ομαδικών προστί
μων. Και σ' όλες αυτές τις περιπτώσεις το ψυχικό σθένος του λαού 
έμενε ακατάβλητο, η αντίσταση του γιγάντωνε κι άνοιγε τον δρόμο 
για τη λευτεριά».71 

Β) «Η αντιμετώπιση του πόνου και του θανάτου. Άφηκα στο τέλος, 
για να αποκαλύψω το ύψος και το μεγαλείο της, την πιο ανθρώπινη 
πτυχή της συμπαράστασης του κυπριακού λαού στον αγώνα της ΕΟ
ΚΑ. Είναι η αντιμετώπιση του πόνου και του θανάτου από τους γονείς 
των αγωνιστών και των ηρωομαρτύρων, οι οποίοι με καρτερία παρα
κολουθούσαν τη σύλληψη και τα βασανιστήρια των παιδιών τους, την 
καταδίκη τους σε φυλάκιση, τη χωρίς δίκη κράτηση τους σε στρατό
πεδα συγκεντρώσεως, τη μεταφορά τους σε φυλακές της Μεγάλης 
Βρετανίας, τον ηρωικό θάνατο τους στα πεδία των συγκρούσεων, και, 
το πιο συγκλονιστικό, τη συγκινητική πορεία τους προς την αγχόνη. 
Αυτή η ηρωογεννήτρα γενιά έγραψε με το σθένος της ψυχής της, 
υπερνικώντας το φυσικό πατρικό φίλτρο και την έμφυτη μητρική 
αγάπη, σελίδες απαράμιλλου μεγαλείου, που θα αποτελούν μέτρο 
αγάπης προς την πατρίδα και την ελευθερία».72 

71. «Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ στην Ιστορία», οο. 34. 
72. «Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ στην Ιστορία», σο. 37-38. 
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Τα πιο πάνω απεικονίζουν χωρίς υπερβολή την πραγματικότητα 
των ηρωικών χρόνων 1955-1959· Δυο γεγονότα που ακολουθούν εί
ναι ενδεικτικά της ψυχικής δύναμης των γονιών των αγωνιστών. 

1) Η Φλουρέντζα Κάρυου είναι η μητέρα δυο ηρώων της ΕΟΚΑ, του 
Ανδρέα και του Γεωργίου Κάρυου. Ο Ανδρέας ήταν ένας από τους τέσ
σερις αγωνιστές, που έπεσαν μαχόμενοι ηρωικά στον αχυρώνα του 
Λιοπετρίου, στις 2 Σεπτεμβρίου 1958. Ο αδελφός του Γεώργιος τραυ
ματίστηκε σοβαρά στις 19 Οκτωβρίου 1958 σε μάχη στον Αστρομερί-
τη εναντίον Άγγλων στρατιωτών και πέθανε στο Γενικό Νοσοκομείο 
της Άευκωσίας στις 28 Οκτωβρίου 1958. Στην ταφή του δεύτερου 
ήρωα παιδιού της, η μάνα δεν άρχισε θρήνους και μοιρολόγια. Με αυ
τοσχέδιο δίστιχο το προέπεμψε στην αιώνια κατοικία του: 

«Κάθε σαράντα τζι ένα γιόν διω εις την πατρίδα 
τζι ελπίζω ότι σύντομα θα 'ρθει Ελευθερία»7^ 
2) Ο Γεώργιος και η Αναστασία Ροτσίδη είναι οι γονείς του αντάρ

τη Σάββα Ροτσίδη, τελευταίου νεκρού της ΕΟΚΑ. Όταν πληροφορή
θηκαν το θάνατο του γιου τους στις 25 Νοεμβρίου 1958, πήγαν στο 
Σανατόριο της Κυπερούντας, όπου τον έντυσαν με ρούχα γαμπρικά 
και έπειτα τον μετέφεραν στο σπίτι τους. Εκεί μαζεύτηκαν πολλοί απ' 
όλη την Κύπρο, για να αποχαιρετήσουν τον ήρωα. Οι γονιοί παράγ
γειλαν να κτυπήσουν οι καμπάνες του χωριού αναστάσιμα και πρό
σφεραν στον κόσμο κουραμπιέδες.74 

Τέτοιο ήταν το ψυχικό σθένος των ανθρώπων του λαού, που αγω
νίζονταν για την ελευθερία της Κύπρου! Πολύ δικαιολογημένα ο 
Αρχηγός της ΕΟΚΑ γράφει: 

«Σπανίως παρετηρήθη εις την ιστορίαν, ένας τόσον μικρός λαός να 
επιτέλεση έργον τόσον μεγάλον και ηθικόν συνεχώς γιγαντούμενον, 
εψ' όσον ηυξάνετο η πίεσις του αντιπάλου και ο χρόνος της δοκιμα
σίας του».74α 

Η Ακαδημία Αθηνών, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του λαού στον 

73- «Οι ηρωομάρτυρες της ΕΟΚΑ». Έρευνα - συγγραφή Παναγιώτας 
Ψιλλίτα-Ιωάννου. Έκδοση Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-
1959- Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία, σ. 47. 

74. «Οι ηρωομάρτυρες της ΕΟΚΑ», ο. 89. 
74α. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σ. 319· 
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αγώνα της ελευθερίας της Κύπρου, του απένειμε στις 20 Μαρτίου 
1957 το χρυσό της μετάλλιο με συνοδευτικό ψήφισμα, που έλεγε σε 
πιο απλή γλώσσα (ελεύθερη απόδοση Μιχαλάκη I . Μαραθεύτη). 

«Η Ακαδημία Αθηνών αποφάσισε στις 20 Μαρτίου του 1957, ημέ
ρα Πέμπτη, να τιμήσει με το χρυσό της παράσημο τον αθλοφόρο λαό 
της Ελληνικής Κύπρου, ο οποίος επέδειξε μέγα σθένος και πολλά 
υποφέρει, ο οποίος σηκώνει το βάρος ενός θανατηφόρου, ξακουστού 
αγώνα για την ελευθερία και ο οποίος με σκληρούς, αλλά ένδοξους 
άθλους αναδείχθηκε άξιος της Ελλάδος, και να του ευχηθεί γρήγορη 
και γλυκιά αμοιβή των μόχθων και των κινδύνων, κερδίζοντας λα
μπρή νίκη και δόξα».75 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
Παναγιώτης Πουλίτσας Α. Κ. Ορλάνδος 

Η συμβολή των εκπαιδευτικών. 
Η λειτουργία «κρυφών σχολειών» 

Οι εκπαιδευτικοί έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του 
απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ. Με τη διδασκαλία τους και την 
όλη αγωγή, που έδιναν στους μαθητές σ' όλη την περίοδο της Αγγλο-
κρατίας, δημιουργούσαν ανθρώπους προσηλωμένους στα ιδανικά του 
Ελληνισμού, από τα οποία σπουδαιότερα είναι η χριστιανική πίστη 
και η ελευθερία της πατρίδας. Έτσι, όταν ήρθε η ώρα του ξεσηκωμού 
για την ελευθερία της Κύπρου, εκπαιδευτικοί και μαθητές ρίχτηκαν 
στον Αγώνα της ΕΟΚΑ με πνεύμα αυταπάρνησης και αυτοθυσίας. 

Πολλοί εκπαιδευτικοί υπήρξαν μέλη της ΕΟΚΑ ή της ΠΕΚΑ και 
πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες. 

Η αντίδραση των Άγγλων έναντι των σχολείων, των εκπαιδευτικών 
και των μαθητών εκδηλώθηκε με πολλούς τρόπους, οι κυριότεροι των 
οποίων ήταν η απέλαση των εκπαιδευτικών από την Ελλάδα στο τέ
λος του σχολικού έτους 1955-1956, η στέρηση Κυπρίων εκπαιδευτι
κών της άδειας διδασκαλίας, το κλείσιμο σχολείων μέσης παιδείας 
λόγω μαθητικών διαδηλώσεων, το κλείσιμο δημοτικών σχολείων, 
επειδή είχε αναρτηθεί ελληνική σημαία σ' αυτά. 

75. «Ο αγώνας της ΕΟΚΑ στην Ιστορία», σσ. 39-40. 
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Το «κρυφό σχολειό». 

Τα σχολεία μέσης παιδείας, που για μήνες δεν λειτούργησαν, ήταν 
η Εμπορική Σχολή Σαμουήλ και το Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκω
σία, το Παγκύπριο Εμπορικό Λύκειο στη Λάρνακα, το Λανίτειο Γυ
μνάσιο στη Λεμεσό, τα Γυμνάσια της Αμμοχώστου, της Μόρφου και 
του Λευκόνοίκου. 

Το κλείσιμο των σχολείων δεν ανέκοψε τη μόρφωση των μαθητών, 
γιατί οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς και η Εκκλησία με την 
αρμονική συνεργασία τους λειτούργησαν «κρυφά σχολειά» σε σπίτια 
καθηγητών, σε ναούς, σε αίθουσες κατηχητικών και σε άλλους κατάλ
ληλους χώρους. Οι μαθητές παρακολουθούσαν τα μαθήματα τους 
προσερχόμενοι ανά δέκα, γιατί ο «νόμος» των Αγγλων θεωρούσε πα
ράνομη τη συγκέντρωση μεγαλύτερου αριθμού προσώπων. Η προσέ
λευση των μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας γινόταν με τα πόδια, 
γιατί απαγορευόταν η χρήση ποδηλάτου από άτομα κάτω των 27 
ετών. Οι μαθητές διήνυαν κάθε μέρα μεγάλες αποστάσεις για να φτά
σουν στις διάφορες αίθουσες διδασκαλίας. 
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Οι τελικές εξετάσεις γίνονταν σε αναγνωρισμένα από την Ελληνι
κή Κυβέρνηση σχολεία και οι επιτυγχάνοντες έπαιρναν τίτλο σπουδής 
για προαγωγή στην επόμενη τάξη ή το απολυτήριο τους, με το οποίο 
μπορούσαν να εγγραφούν σε κάποιο ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα. 

Πρέπει ακόμη ν' αναφέρομε ότι διδασκαλία μαθημάτων γινόταν 
και σε μαθητές που βρίσκονταν στη φυλακή ή στα κρατητήρια. Σ' αυ
τούς δίδασκαν καθηγητές που ήταν πολιτικοί κατάδικοι ή πολιτικοί 
κρατούμενοι λόγω της συμμετοχής τους στον Αγώνα της ΕΟΚΑ. 

Οι εκπαιδευτικοί που υπέστησαν τις συνεπείς της αγγλικής πολι
τικής ανέρχονται στους 105- Απ' αυτούς άλλοι στερήθηκαν την άδεια 
διδασκαλίας, άλλοι επικηρύχθηκαν έναντι του ποσού των πέντε χιλιά
δων λιρών, άλλοι συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και κλείστηκαν στις 
φυλακές και στα κρατητήρια. 

Ένας δάσκαλος, ο Φώτης Πίττας, πολέμησε γενναία στον αχυρώνα 
του Λιοπετρίου και έπεσε μαχόμενος μαζί με τρεις συναγωνιστές του 
στις 2 Σεπτεμβρίου 195876 

Ο Λιγενής έπλεξε το εγκώμιο των εκπαιδευτικών, που μαζί με τους 
κληρικούς έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην προετοιμασία και στη 
διεξαγωγή του Αγώνα. Έγραψε γι' αυτούς: 

«Είναι άξιον ιδιαιτέρας προβολής και εξάρσεως το αξιοθαύμαστον 
έργον, το οποίον επετέλεσαν οι καθηγηταί, οι διδάσκαλοι και οι ιερείς 
της Μεγαλονήσου υπό αντίξοους συνθήκας και συνέχισαν, υπό την 
απηνή δίωξιν των οργάνων της Κυβερνήσεως, να γαλουχούν την νεο-
λαίαν και να υποδεικνύουν προς αυτήν το προς την πατρίδα χρέος».77 

Η συμβολή των κληρικών 
Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου υπήρξε σ' όλες τις εποχές ο συμ

παραστάτης και γνήσιος διεκδικητής των δικαίων του λαού. 

76. Μιναλάκη I. Μαραθεύτη «Ο απελευθερωτικός αγώνας του 1955-1959 και 
η ελληνική παιδεία στην Κύπρο», μελέτη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Κύπρος», Σειρά: Κυπριακά, τόμος Γ'. Έκδοση του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1998, σο. 41-42. 

77. Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Χρονικόν...», α. 21. 
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Η νεολαία έδωσε έντονο το παρόν της οτον Αγώνα της ΕΟΚΑ. 
Στιγμιότυπο από μαθητική διαδήλωση. 

Ο Διγενής, αναγνωρίζοντας το ρόλο της Κυπριακής Εκκλησίας 
στον απελευθερωτικό Αγώνα του 1955-1959, γράφει: 

«Όπως εις όλους τους υπέρ της ελευθερίας αγώνας του Έθνους, 
ούτω και εις τον Κυπριακόν, η Κυπριακή Εκκλησία εστάθη εις το 
ύψος της αποστολής της και εΒοήθησε, κατά τρόπον αντάξιον προς 
τας παραδόσεις της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, τον σκληρόν 
τετραετή αγώνα». 

Για τη συμβολή των μοναστηριών αναφέρει: 
«Τα Κυπριακά Μοναστήρια απετέλεσαν εν τω συνόλω των τα κατα

φύγια των ανταρτικών ομάδων. Τινές των Πατέρων των Μονών ήσαν 
οι τροφοδόται, οι αγγελιαφόροι, οι φρουροί και οδηγοί των ορεινών 
ομάδων της ΕΟΚΑ, εκπληρώνοντας κατά τρόπον αξιοθαύμαστον την 
αποστολήν των».78 

Η προσφορά του κλήρου στον Αγώνα της ΕΟΚΑ ξεκινούσε από τον 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, Πρόεδρο της δωδεκαμελούς Επιτροπής για 
την απελευθέρωση της Κύπρου, και έφτανε στον ιερέα του πιο μικρού 
χωριού. Ο Αρχιεπίσκοπος για την ενεργό συμμετοχή του στον Αγώ-

78. Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Χρονικόν...», σ. 40. 
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να εξορίστηκε στις Σεϋχέλλες μαζί με τον Μητροπολίτη Κυρήνειας 
Κυπριανό, τον Παπασταύρο Παπαγαθαγγέλου, πρωθιερέα του ιερού 
ναού Φανερωμένης Λευκωσίας, και τον Πολύκαρπο Ιωαννίδη, Γραμ
ματέα της Μητροπόλεως Κυρήνειας, εθνικούς αγωνιστές και διαπρύ-
σιους κήρυκες της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. 

Η γραπτή ομολογία του Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου, του στρα
τολόγου μεγάλου αριθμού μελών της ΕΟΚΑ, είναι χαρακτηριστική για 
το εθνικό φρόνημα των κληρικών της Κύπρου: 

«Πιστός στα διδάγματα της Αγίας Γραφής, της Εθνικής μας ιστο
ρίας και παράδοσης του Ελληνικού Ορθόδοξου Κλήρου, που στάθη
κε πάντα οδηγός του λαού σε όλες του τις περιπέτειες, θρησκευτικές 
και εθνικές, θεώρησα υποχρέωση και καθήκον μου, από τα πρώτα 
χρόνια της ζωής μου, να στρατευθώ σε τούτο τον αγώνα για την εθνι
κή αποκατάσταση του Κυπριακού Ελληνισμού. Και στρατεύθηκα».79 

Μερικοί κληρικοί υπήρξαν ανώτατα στελέχη της ΕΟΚΑ. Άλλοι 
όρκιζαν νέα μέλη της Οργάνωσης, απέκρυπταν όπλα, φιλοξενούσαν 
καταζητούμενους, πρόσφεραν οποιαδήποτε Βοήθεια σε πόλεις και 
χωριά για την ευόδωση του Αγώνα. Επιπλέον οι κληρικοί, με τα κη
ρύγματα τους στους ναούς, με τη διδασκαλία τους στα κατηχητικά, με 
την καθοθήγησή τους στις OXEN (Νέων και Νεανίδων) και σε άλλα 
θρησκευτικά ιδρύματα, ενίσχυαν το θρησκευτικό και εθνικό φρόνημα 
της νεολαίας και ολόκληρου του λαού. 

Μεταξύ των πεσόντων, των απαγχονισθέντων, των φυλακισθέντων, 
των εγκλωβισμένων στα κρατητήρια, των Βασανισθέντων, των συλλη
φθέντων και μη συλληφθέντων, υπάρχει ένα πλήθος μαθητών ή απο
φοίτων των κατηχητικών και μελών των θρησκευτικών συλλόγων. 

Η Βεβαίωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου είναι ενδεικτική για τη 
συμβολή των νέων της Κύπρου με συνειδητή χριστιανική ζωή στον 
απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ: 

«Η νεολαία της Κύπρου, και ιδιαίτερα η θρησκεύουσα, υπήρξεν ο 
κυριώτερος συντελεστής της νίκης. Οι στρατιώται της Εκκλησίας έγι
ναν συγχρόνως και εύορκοι στρατιώται της Πατρίδος».80 

79· Παπαασταύρου Παπαγαθαγγέλου «Ημαρτυρία μου...», ο. 529-
80. Παναγιώτας Παναγοπούλου - Ρουπίνα «Πρότυπα ηρώων. Οι εθνομάρτυ

ρες της Κυπριακής Εποποιίας 1955-1959», Αθήνα 1994, Εκδόσεις «Αστέρος»·, 
σσ. 214-215-
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Η δράση των κληρικών στον Αγώνα της ΕΟΚΑ είχε ως συνέπεια να 
καταλήξουν επτά περίπου δεκάδες κληρικών ως πολιτικοί κρατούμε
νοι. 

Η πλούσια προσφορά της Κυπριακής Εκκλησίας στον Αγώνα οδή
γησε τον σκληρό και ανελέητο Κυβερνήτη Χάρντιγκ να δηλώσει με
τά την αποτυχία του στην κατάπνιξη του επαναστατικού κινήματος 
και στην ανάκληση του από τη Βρετανική Κυβέρνηση: 

«Όταν έφτασα στην Κύπρο, συνάντησα μια βάναυση και απάνθρω
πη Οργάνωση, που υποστηριζόταν από μια ασυνείδητη Εκκλησία».®1 
Η συμβολή των νέων 

Οι νέοι έπαιξαν τον κυριότερο ρόλο στην επιτυχία του Αγώνα της 
ΕΟΚΑ. Εντάχθηκαν από νωρίς στην Οργάνωση και αφοσιώθηκαν 
ολόψυχα στην πραγμάτωση του σκοπού της. Οι πρώτοι πυρήνες των 
δολιοφθορέων και των μαχητών ενθουσίασαν με τη δράση τους πολ
λούς άλλους νέους, που πύκνωσαν τις τάξεις της ΕΟΚΑ. Με την πά
ροδο του χρόνου σχηματίστηκε ένας αόρατος ακαταμάχητος στρατός. 

Γράφει ο Διγενής για τη συμβολή 
των νέων στον Απελευθερωτικό Αγώνα: 

«Ήρχισεν ο αγώνμε την αδάμαστον 
Κυπριακήν Νεολαίαν. Με αυτήν διεξή
χθη ούτος υπό αφαντάστως δυσχερείς 
συνθήκας. Χωρίς αυτήν δεν θα επετε-
λείτο εν Κύπρω έργον τόσον μέγα και 
δυσχερές»82 

Όταν ο Διγενής εξυμνεί τη νεολαία 
για την προσφορά της στον Αγώνα, 
εννοεί όχι μόνο τους νέους, αλλά και 
τις νεανίδες, οι οποίες χρησιμοποιή
θηκαν και σε εμπιστευτικές θέσεις και 
έφεραν εις πέρας με μεγάλη επιτυχία 
το έργο που ανατέθηκε σ' αυτές. Δια-

Βρετανός στρατιώτης ερευνά τις κρίθηκαν για ΤΟ θάρρος, την τόλμη, 
τσάντες μικρών μαθητών. την εχεμύθεια και την ανΤοχη τους στα 

81. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή Θύελλα 1955-1959», σ. 587. 
82. Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Χρονικόν...», σ. 4. 
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φρικτά βασανιστήρια των ανακριτών τους. Εκτός άλλων υπηρεσιών 
που πρόσφεραν, μερικές κοπέλες αναλάμβαναν τη μεταφορά πιστο
λιών κατά τις εκτελέσεις μελών των δυνάμεων ασφαλείας. Σε άλλες 
περιπτώσεις έρριχναν χειροβομβίδες εναντίον στρατιωτικών αυτοκι
νήτων. 

Γράφει γι' αυτές ο Διγενής: 
«Αι νεανίδες της Κύπρου όχι μόνον δεν υστέρησαν εις τόλμην και 

αυτοθυσίαν των νέων, αλλά και εφάνησαν πραγματικοί Σπαρτιάτιδες, 
Σουλιώτισσες και Μεσολογγίτισσες» (Απομνημονεύματα σ. 40). 

Στο «Χρονικό Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-1959» (σσ. 4-6) ο Αρχηγός της 
ΕΟΚΑ γράφει πολύ εγκωμιαστικά λόγια για την προσφορά της νεο
λαίας στον Αγώνα. Αναφέρω χαρακτηριστικά αποσπάσματα: 

α) «Η Νεολαία της Κύπρου προσέφερε το πολύτιμον αίμα της εις 
τον αγώνα δια την ελευθερίαν και εκαλύφθη με αΐδιον δόξαν. Έγρα
ψε ιστορικός σελίδας, δια τας οποίας το Ελληνικόν Έθνος είναι υπε-
ρήφανον». 

β) «Ανταπεκρίνετο αξιοθαυμάστως εις τας θυσίας που εζητούντο 
συνεχώς απ' αυτήν». 

γ) «Εκυριάρχει εις αυτήν απαράμιλλον ψυχικόν σθένος και πρωτο
φανής αποφασιστικότης... Πολλάκις της εζήτησα και πράγματα 
δυσκατόρθωτα, ενίοτε δε ακατόρθωτα, και από έμπειρους στρατιώτας 
τακτικού στρατού». 

δ) «Εις τον στρατιωτικόν μου βίον δεν εγνώρισα τόσην άκαμπτον 
ορμήν και αποφασιστικότητα με τόσην διάρκειαν, τεσσάρων συνεχών 
ετών, όσην εις την Ελληνικήν Κυπριακήν Νεολαίαν, η οποία παρου
σίασε μάλιστα αυτό το παράδοξον: Ενώ ο κάματος είναι συναίσθημα 
ανθρώπινον, ενώ η ασύγκριτος υπεροχή του αντιπάλου δύναται πολ
λάκις να κάμψη και τους πλέον ανδρείους, ενώ οι κίνδυνοι και αι θυ-
σίαι δυνατόν να εμπνεύσουν φόΒον, εις την περίπτωσιν της Ελληνικής 
Κυπριακής Νεολαίας συνέβη το αντίθετον. Οσον περισσότερα ήτο η 
πίεσις του αντιπάλου, τόσον μεγαλύτερα ήτο και η αντίδρασις αυτής». 

Στο Βιβλίο του «Αγών της ΕΟΚΑ και ανταρτοπόλεμος», ο Διγενής 
σημειώνει το εξής αξιοπρόσεκτο: 

«Δεν γνωρίζω έτερον παράδειγμα εις την Ιστορίαν, όπου ολόκλη
ρος η Νεολαία, νέοι και νεανίδες, να συμμετάσχουν ενεργώς και τό
σον αποδοτικώς εις τον υπέρ της πατρίδος των αγώνα» (σ. 26). 
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Για τη δράση της νεολαίας στον Αγώνα ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ γρά
φει: 

«Αι πρώται αποστολαί αι οποίαι ανετέθησαν εις αυτήν εντός των 
τομέων ήσαν: Διανομή φυλλαδίων της Οργανώσεως, ομαδικοί πατριω
τικοί εξορμήσεις και διαδηλώσεις, αναζήτησις και συγκέντρωσις πλη
ροφοριών, παρακολούθησις υπόπτων προσώπων και προδοτών. Ακο
λούθως, εφ' όσον αι τάξεις της εγένοντο πλέον συνεκτικοί και ειθί-
ζοντο εις την πειθαρχίαν, μετά σχετικήν προεκπαίδευσιν, εσχημάτι-
σαν ομάδας σαμποτέρ, παρασκευής εκρηκτικών υλών, κρούσεως 
εντός των πόλεων, παρακολουθήσεως του οικονομικού μποϋκοτάζ, 
τέλος δε εκ των μάλλον θαρραλέων και εμπίστων επελέγοντο οι μα-
χηταί διαφόρων κατηγοριών δια τας ενόπλους ομάδας».83 

Η συμβολή του Τύπου 
Ο Τύπος της Κύπρου εξυπηρέτησε σε μεγάλο Βαθμό τον Αγώνα 

της ΕΟΚΑ. Ο Διγενής, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του, γράφει τα 
πιο κάτω επαινετικά λόγια: 

«Οφείλω να ομολογήσω, προς τιμήν του τύπου, ότι συν τω χρόνω, 
αντιληφθείς ούτος τον ρόλον του εις τον αγώνα, επειθάρχησεν απο
λύτως εις τας υποδείξεις και εντολάς της Οργανώσεως, ώστε με παρ-
ρησίαν και πλήρη ομοφωνίαν να διαλαλή το δίκαιον ημών και να καυ-
τηριάζη τας τυραννικής ενεργείας και τα καταπιεστικά μέτρα των Αρ
χών, καθώς και την εσφαλμένην πολιτικήν της Βρετανικής Κυβερνή
σεως επί του Κυπριακού, ακολουθών την γραμμήν της Οργανώσε
ως».84 

Στο Λεύκωμα «Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ μέσα από τον Κυπριακό Τύπο», 
που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών το 1997, ο Πρό
εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γλαύκος Κληρίδης αναφέρει 
στο χαιρετισμό του: 

«Μέσα από την επιμελημένη αυτή έκδοση αναδύεται παραστατικά 
η μεγάλη συμβολή και ο ουσιαστικός ρόλος του τύπου στην προβολή 
των γεγονότων της περιόδου 1955-59- Στις σελίδες του Αευκώματος 
ξαναζωντανεύουν μορφές και γεγονότα της δοξασμένης εκείνης επο
χής. Μεταφέρονται νοερά η συγκίνηση του λαού, οι καθημερινές εκρή-

83. Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Χρονικόν...», σ. 6. 
84. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σ. 40. 

86 

ξεις των βιωμάτων και των αισθημάτων του, η ακλόνητη πίστη και το 
άκαμπτο φρόνημα και οι υπέροχες θυσίες του και το ανυπότακτο πνεύ
μα του. Επανέρχονται στη μνήμη όλοι και όλα που συνθέτουν και ση
ματοδοτούν την ηρωική εκείνη εποχή και καταγράφουν τους στίχους 
του πιο ωραίου κυπριακού ακριτικού έπους» (σ. 5). 

Ο Ντίνος Μιχαηλίδης, Υπουργός Εσωτερικών κατά την έκδοση του 
Λευκώματος, αναγνωρίζει τη μεγάλη συμβολή του Τύπου στον απε
λευθερωτικό Αγώνα και ομολογεί στο χαιρετισμό του: 

«Σημαντική και ουσιαστική υπήρξε η συμβολή του Τύπου στον 
καθολικό εκείνο ξεσηκωμό του λαού μας. Μέσα σε φοβερά αντίξοες 
συνθήκες, μέσα στο καταπιεστικό, ανελεύθερο αποικιοκρατικό κλίμα, 
οι άνθρωποι του Τύπου καταξίωσαν το λειτούργημα τους, εκπληρώ
νοντας στο ακέραιο την αποστολή τους. Ο Τύπος όχι μόνο κατέγρα
ψε και αποτύπωνε τα γεγονότα, αλλά βίωνε και μετέδιδε το σφυγμό 
του αγώνα, στήριζε και ενίσχυε τον αγώνα και από τη δική του έπαλ
ξη και με το δικό του τρόπο ενέπνεε και καθοδηγούσε το λαό» (σ. 7). 

6. Ο ΑΓΠΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. 
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Τ Ο Υ Α Π Ο ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ 
Μετά τις εκρήξεις της 1ης Απριλίου, οι βρετανικές στρατιωτικές 

δυνάμεις τέθηκαν σε επιφυλακή. Από τη νύκτα της 6ης Απριλίου 
1955, ένοπλοι Βρετανοί στρατιώτες μετακινήθηκαν στις κύριες πόλεις 
της Κύπρου και μαζί με αστυνομικούς περιπολούσαν για την τήρηση 
του νόμου και της τάξης. 

Η ΕΟΚΑ συνεχίζει τη δράση της, που ξεκίνησε την 1η Απριλίου, 
με δολιοφθορές σε κυβερνητικά κτήρια, αστυνομικούς σταθμούς και 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις, με ενέδρες σε στρατιωτικά αυτοκίνητα, 
με πυροβολισμούς εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας. 

Οι Αγγλικές Αρχές προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξαρθρώσουν 
την ΕΟΚΑ, τα μέλη της οποίας αποκαλούν «τρομοκράτες». Κάνουν 
συλλήψεις, επιβάλλουν πρόστιμα ατομικά και ομαδικά, κατασκευά
ζουν κρατητήρια για πολιτικούς κρατουμένους, καταδικάζουν αγωνι
στές σε πολυετείς φυλακίσεις, χρησιμοποιούν άφθονο χρήμα για δια
φθορά συνειδήσεων, καταφεύγουν σε φρικτά βασανιστήρια των συλ-
λαμβανομένων, εφαρμόζουν το δι' αγχόνης θάνατο αγωνιστών. 

Ο πόθος της ελευθερίας όμως δεν καταπνίγεται με την καταπίεση 
και την ωμή βία. Γι' αυτό τα πιο πάνω μέτρα έφεραν αντίθετα αποτε-
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λέσματα. Δημιούργησαν μεγαλύτερο πείσμα στους αγωνιστές, οι 
οποίοι εκτελούν πολύ ριψοκίνδυνες και παράτολμες αποστολές. Και 
ο λαός, που ταλαιπωρείται από τους Άγγλους, υποστηρίζει την ΕΟΚΑ 
και συμπαρίσταται στον Αγώνα της. 

Οκτώ Κύπριοι φοιτητές έρχονται από την Αθήνα στην Κύπρο 
και ενισχύουν τον Αγώνα της Ε Ο Κ Α τον Μάιο του 1955 

Στις αρχές Μαΐου του 1955, οκτώ Κύπριοι φοιτητές του Πανεπιστη
μίου Αθηνών, εκπαιδευμένοι για το επαναστατικό κίνημα της Κύπρου, 
διακόπτουν τις σπουδές τους, έρχονται στο νησί τους και προσφέρο
νται να συμμετάσχουν στον απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ. Χρη
σιμοποιήθηκαν από τον Διγενή ως τομεάρχες και ομαδάρχες. Οι υπη
ρεσίες που πρόσφεραν και οι οκτώ υπήρξαν πολυτιμότατες. Τα ονό
ματα των φοιτητών είναι: 

1. Ρένος Κυριακίδης, Φυσικομαθηματικής Σχολής 
2. Θάσος Σοφοκλέους, Φυσικομαθηματικής Σχολής 
3. Φώτης Παπαφώτης, Θεολογικής Σχολής 
4. Πέτρος Στυλιανού, Φιλοσοφικής Σχολής 
5. Νίκος Αγγελίδης, Φιλοσοφικής Σχολής 
6. Ανδρέας Νέστορος, Ιατρικής Σχολής 
7. Ανδρέας Λαμπριανίδης, Θεολογικής Σχολής (μόλις πήρε το 

πτυχίο του) 
8. Νίκος Σπανός, Φιλοσοφικής Σχολής (ήρθε τον Ιούνιο) 

Τα πιο σημαντικά γεγονότα από τη δράση της ΕΟΚΑ 
κατά την περίοδο Μαΐου - Σεπτεμβρίου 1955 

1) Στις 24 Μαΐου, έγινε στη Λευκωσία η πρώτη οργανωμένη μαχη
τική διαδήλωση της μαθητικής νεολαίας της ΕΟΚΑ. Σ' αυτή πήραν 
μέρος 700 περίπου μαθητές και μαθήτριες, που λιθοβόλησαν την 
αστυνομία, η οποία αιφνιδιάτηκε και αναγκάστηκε να ζητήσει στρα
τιωτικές ενισχύσεις. 

2) Στις 25 Μαΐου, τοποθετήθηκε ωρολογιακή Βόμβα από τον αγω
νιστή Χαρίλαο Ξενοφώντος στο κινηματοθέατρο «Παλλάς» της Λευ
κωσίας, κάτω από το κάθισμα του Κυβερνήτη Άρμιτεϊτζ. Η έκρηξη 
έγινε στις 11.10 μ.μ. και προξένησε μόνο υλικές ζημιές. Ο Κυβερνή
της είχε ήδη αποχωρήσει στις 11 μ.μ. 
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Μαθητική διαδήλωση στην Πλατεία Μεταξά. 

3) Στις 19 Ιουνίου, έγινε δυναμιτιστική ενέργεια εναντίον του αστυ
νομικού σταθμού Αγίου Δομετίου, με καλά αποτελέσματα. Την ίδια 
μέρα εξερράγη ωρολογιακή Βόμβα στο κεντρικό κτήριο της Αστυνο
μίας στη Λευκωσία, που δημιούργησε θύματα και μεγάλες υλικές ζη
μιές. 

4) Κατά την περίοδο των πέντε αυτών μηνών του 1955, σ' όλες τις 
πόλεις της Κύπρου, γίνονταν εκρήξεις και επιθέσεις εναντίον αστυ
νομικών σταθμών ή στρατιωτικών περιπόλων ή σπιτιών Αγγλων στρα
τιωτικών. Χρησιμοποιήθηκαν μάλιστα και χειροβομβίδες επιτόπιου 
κατασκευής, για τις οποίες ο Αρχηγός της Αστυνομίας Ρόμπινς είπε 
ότι είναι πολύ επικίνδυνες και ότι για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν 
στην Κύπρο. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στις 20 Ιουνίου, ανέ
φερε ότι για την ΕΟΚΑ δεν ξέρει τίποτε και «δεν βρίσκεται στα ίχνη 
της». 

5) Στις 22 Ιουνίου, συνέβησαν τα δυο πιο κάτω γεγονότα: 
α) Έγινε η πρώτη επίθεση από ανταρτική ομάδα της ΕΟΚΑ, με 

επικεφαλής τον τομεάρχη Πιτσιλιάς Ρένο Κυριακίδη, εναντίον του 
αστυνομικού σταθμού Αμιάντου. Η επιχείρηση άφησε νεκρό τον λο
χία του σταθμού και έναν αστυνομικό τραυματισμένο. Οι άνδρες της 
ΕΟΚΑ πήραν από το σταθμό τέσσερα όπλα. 
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β) Η επιδείνωση της κατάστασης στην Κύπρο οδήγησε τη Βρετα
νική Αμυντική Συντονιστική Επιτροπή Μέσης Ανατολής να συνεδριά
σει και να συζητήσει το θέμα στους στρατώνες Γούλσλεϋ, όπου στε
γαζόταν το Αρχηγείο της Μέσης Ανατολής. Στη συνεδρία πήρε μέρος 
και ο Αρχιστράτηγος Σερ Τσαρλς Κήττλυ. Οι Άγγλοι εμπειρογνώμο
νες έμειναν κατάπληκτοι από τη δράση της ΕΟΚΑ. 

6) Η δράση της ΕΟΚΑ εμψύχωσε τα μέλη της και ικανοποίησε πο
λύ τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ο οποίος στις 11 Ιουλίου έγραψε στον 
Διγενή: 

«Σας συγχαίρω. Η ΕΟΚΑ προσέφερεν εις τον Κυπριακών αγώνα 
απείρως περισσότερα από τον 75ετή χαρτοπόλερον. Το όνομα ΔΙΓΕ
Ν Η Σ είναι αίνιγμα δια τους Άγγλους και συγχρόνως θρύλος. Επέρα-
σεν ήδη εις την απελευθερωτικήν ιστορίαν».85 

7) Στις 6 Αυγούστου, ο Κυβερνήτης νομοθέτησε τη σύσταση επι
κουρικής αστυνομίας, στην οποία εντάχθηκαν πολλοί Τουρκοκύπριοι. 
Στις 13 Αυγούστου, με άλλο νόμο, ο Κυβερνήτης καθόριζε επταετή φυ
λάκιση για όποιο μετέφερε όπλα. 

8) Στις 3 Σεπτεμβρίου, μια ομάδα της ΕΟΚΑ με επικεφαλής τον 
Αντώνη Παπαδόπουλο, ύστερα από επίθεση της στον αστυνομικό 
σταθμό Παραλιμνίου και εξουδετέρωση των αστυνομικών, αποκόμισε 
όπλα και πυρομαχικά. 

9) Οι Άγγλοι, για ν' αντιμετωπίσουν την κατάσταση στην Κύπρο, 
που δημιούργησε η ΕΟΚΑ με τη δράση της, μετέφεραν στρατιωτικές 
ενισχύσεις από τη Μάλτα και το Σουέζ. Από τη Μάλτα έφτασαν στις 
10 και 11 Σεπτεμβρίου 1.500 κομμάντος. Από το Σουέζ ήρθε η πρώ
τη αποστολή στρατιωτικών στις 17 Σεπτεμβρίου και ακολούθησαν άλ
λες αποστολές, καθώς και άφθονο πολεμικό υλικό. 

10) Στις 15 Σεπτεμβρίου, με διάταγμα του Κυβερνήτη η ΕΟΚΑ κη
ρύσσεται παράνομη Οργάνωση, γιατί «χρησιμοποιείται δια την προα-
γωγήν ταραχών και την διάθεσιν στάσεως εν τη αποικία». 

11) Στις 17 Σεπτεμβρίου, συγκροτήθηκαν ογκώδεις διαδηλώσεις 
στην Πλατεία Μεταξά της Αευκωσίας (σήμερα Πλατεία Ελευθερίας). 
Οι διαδηλωτές έφεραν συνθήματα, ένα από τα οποία ήταν «Οι κομμά
ντος θα πάρουν μαθήματα». Ακολούθησε λιθοβολισμός στρατιωτικών 

85. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σ. 44. 
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αυτοκινήτων, ένα από τα οποία πυρπολήθηκε. Έπειτα οι διαδηλωτές 
πυρπόλησαν το οίκημα του Βρετανικού Ινστιτούτου. Τελικά η Αστυνο
μία διέλυσε τους διαδηλωτές με τη χρήση δακρυγόνων βομβών. 

12) Στις 22 Σεπτεμβρίου, έγινε επίθεση από ομάδα μελών της ΕΟ
ΚΑ Πιτσιλιάς στο μεταλλείο Μιτσερού. Αφαιρέθηκαν 1.500 ράβδοι δυ
ναμίτιδας και 50 οκάδες πυραγωγού σχοινιού. 

Καταδίκη μελών της ΕΟΚΑ λόγω της δράσης τους 
Στις 22 Ιουνίου 1955, εκδόθηκε από το Κακουργιοδικείο καταδι

καστική απόφαση για πέντε μέλη της ΕΟΚΑ, που έδρασαν στη Άάρ-
νακα την 1η Απριλίου 1955. Επιβλήθηκαν ποινές από τρία μέχρι εν
νέα χρόνια φυλάκισης. Η ποινή των εννέα ετών επιβλήθηκε στον το-
μεάρχη της Λάρνακας Σταύρο Ποσκώτη. Οι άλλοι τέσσερις καταδικα-
σθέντες είναι ο Μιχαλάκης Παρίδης, ο Ξάνθος ΙακωΒίδης, ο Γεώρ
γιος Λυκούργος, ο Ιάκωβος Καϊσερλίδης. 

Μετά την καταδίκη τους ο Σταύρος Ποσκώτης, εκ μέρους και των 
άλλων, είπε μέσα στο δικαστήριο από το εδώλιο του κατηγορουμένου: 

«Δεν την φοβίζουν την αδούλωτη ψυχή των Ελλήνων ούτε οι φυλα
κίσεις ούτε οι καταπιέσεις ούτε οι οποιεσδήποτε των οποιωνδήποτε τι
μωρίες. Μέσα στα στήθη μας πάλλουν ελληνικές οι καρδιές μας».86 

Ο νόμος της 15ης Ιουλίου 1955 για προσωποκράτηση 
Στις 15 Ιουλίου 1955, ο Κυβερνήτης πήρε δραστικά μέτρα, για να 

εξουδετερώσει, όπως νόμιζε, τη δράση της ΕΟΚΑ. Στην επίσημη εφη
μερίδα της Κυβέρνησης, δημοσιεύτηκε και τέθηκε αμέσως σ' εφαρμο
γή ο νόμος για προσωποκράτηση. Σύμφωνα μ' αυτόν, αν ο Κυβερνή
της σχημάτιζε τη γνώμη ότι οποιοδήποτε πρόσωπο είναι μέλος πα
ράνομης Οργάνωσης, συλλαμβανόταν με διάταγμα, χωρίς να διατυ
πωθεί κατηγορία και να διεξαχθεί δίκη, και παρέμενε πολιτικός κρα
τούμενος για οσοδήποτε χρονικό διάστημα κρινόταν αναγκαίο. Με το 
νόμο της προσωποκράτησης καταργήθηκε στην Κύπρο το δικαίωμα 
του habeas corpus των πολιτών. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απηύθυνε έντονη διαμαρτυρία προς 
το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις 19 Ιουλίου, για τα κα-

86. Γιάννη Χρ. Σπανού «ΕΟΚΑ - Έτσι πολεμούν οι Έλληνες», τόμος Α', σσ. 
177-178. 
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ταπιεστικά μέτρα, που ο Άγγλος Κυβερνήτης επέβαλε στην Κύπρο, με 
το νόμο της 15ης Ιουλίου 1955- Μεταξύ άλλων έλεγε: 

«Το μέτρον τούτο αντίκειται προς τας βασικός διατάξεις των δικαι
ωμάτων του ανθρώπου και του πολίτου, καταργεί το habeas corpus 
και δημιουργεί εις την Νήσον αστυνομικόν καθεστώς τρομοκρατίας 
και βίας, ουδόλως αψιστάμενον των καθεστώτων, τα οποία εχρησιμο-
ποίησαν κατά την διάρκειαν του πολέμου οι ψασίσται και οι ναζί εις 
τα κατεχόμενα υπ' αυτών εδάφη».87 

Από τις 15 Ιουλίου 1955 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 1959, 3-300 πε
ρίπου Έλληνες της Κύπρου έζησαν κρατούμενοι για μήνες ή χρόνια 
στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας, στο φρούριο της Κερύνειας 
και σε ειδικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, που κατασκευάστηκαν γι' 
αυτό το σκοπό στην Κοκκινοτρομιθιά, στην Πύλα, στο Μάμμαρι και 
στο Πολέμι. Πολιτικοί κρατούμενοι υπήρξαν άνδρες και γυναίκες, 
λαϊκοί και κληρικοί, εκπαιδευτικοί και μαθητές, αγρότες και εργάτες, 
γιατί θεωρήθηκαν ύποπτοι για συμμετοχή στον Αγώνα της ΕΟΚΑ. Πά
ρα πολλοί κατέληξαν στα κρατητήρια ύστερα από απάνθρωπα και πο
λυήμερα βασανιστήρια. 

Η Νίτσα Χατζηγεωργίου, που είχε προσωπική πείρα ως κρατούμε
νη από τις άθλιες συνθήκες των κεντρικών φυλακών της Λευκωσίας, 
όταν απολύθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1957, δήλωσε ότι στα κρατητή
ρια και στον αστυνομικό σταθμό της Ομορφίτας «η ζωή είναι χειρό
τερη του τάφου. Κάθε μέρα κρατήσεως φέρει εις τους κρατουμένους 
νέους κλονισμούς του σώματος και της ψυχής».88 

Το μέτρο της προσωποκράτησης, καθώς και άλλα χειρότερα που 
ακολούθησαν, απέβλεπαν στο να ενσπείρουν το φόβο και τον πανικό 
ανάμεσα στον Κυπριακό λαό, ώστε να καμφθεί το ηθικό του. Το απο
τέλεσμα όμως υπήρξε εντελώς αντίθετο. Γιγαντώθηκε η θέληση του 
λαού ν' αγωνιστεί μέχρι τέλους για τη νίκη. 

Για το θέμα της προσωποκράτησης χωρίς δίκη (detension without 
trial), δημοσιεύθηκε μια σειρά νόμων, που έγιναν από το 1955 μέχρι 
το 1958. Για τον πρώτο νόμο Βλ. Detension of Persons Law, 1955 
(section 2): Page 98 i n "Statute Laws 1955». 

87. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ», τόμος Β' σ. 252. 
88. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», Παράρ

τημα, σ. 29. 
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Αποδράσεις των αγωνιστών 
Αρκετοί πολιτικοί κρατούμενοι και πολιτικοί κατάδικοι, που ήταν 

στελέχη της ΕΟΚΑ, έκαναν σχέδια για απόδραση, ώστε να μπορέσουν 
να συνεχίσουν τον Αγώνα εναντίον των Αγγλων. Αδιαφορούσαν για 
τις οποιεσδήποτε συνέπειες, που θα είχε η απόδραση τους. 

Ο αγωνιστής της ελευθερίας μέσα στο κρατητήριο και στη φυλακή 
έχανε την προσωπικότητα του και ήταν ένας αριθμός. Υπέφερε ένα 
συνεχές μαρτύριο, γιατί αγάπησε την ελευθερία της πατρίδας του. 
Ένιωθε αβεβαιότητα για την προσωπική του ζωή. «Ήταν όμηρος στην 
άγρια βούληση της στρατοκρατίας». 

Στο ΒιΒλίο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού «Ο απελευθε
ρωτικός μας Αγώνας '55-'59 - Μια πρώτη γνωριμία», έχουμε μια ανά
γλυφη εικόνα του ψυχικού κόσμου των κρατουμένων: 

«Γρήγορα καταλάβαινες πως ήσουνα δεσμώτης της πιο απάνθρω
πης βαναυσότητας, που επιδίωκε με κάθε τρόπο να σου σπάσει τα νεύ
ρα, να σου συντρίψει το ηθικό, να σε κουρελιάσει, να σ' εκμηδενίσει. 

Κι είχαν πολλούς τρόπους, διέθεταν όλα τα μέσα να σε βασανίζουν 
ψυχικά, να σε καταπολεμούν αδιάκοπα. Ένα μονάχα όπλο δεν είχαν. 
Εκείνο που θα τραυμάτιζε καίρια την πίστη σου. Την πίστη στο Θεό 
και στον αγώνα της Ελευθερίας. Ήταν το απροσμάχητο κράτος που σε 
κρατούσε όρθιο. Οι ασύντριπτες δυνάμεις που κατίσχυαν τελικά. Κι 
όσο συνειδητοποιούσες τούτη τη δύναμη, τόσο πιο πολύ άντεχες. Κι 
ήσουνα πια έτοιμος για όλα. Το έπαιρνες απόφαση. Στη σκέψη σου 
άρχιζε μια μυστική λειτουργία. Μ ε το μυαλό και τις αισθήσεις έμπαι
νε σε κίνηση αργά και μεθοδικά η διαδικασία της απόδρασης. Κατέ
ληγες σ' ένα σχέδιο. Το υπέβαλλες στο Συμβούλιο, την ανώτατη αρ
χή της ΕΟΚΑ στα κρατητήρια, που όριζε με διαταγή ο Διγενής. Κι αν 
το σχέδιο και τα ονόματα που προτείνονταν εγκρίνονταν, σου 
διαβιβαζόταν το μήνυμα της αναμονής. Γιατί εκτός από το δικό σου, 
υπήρχαν κι άλλα σχέδια αποδράσεων και οπωσδήποτε γινόταν επιλο
γή προσώπων, σύμφωνα με την κρίση του Συμβουλίου και την έγκρι
ση του Αρχηγού της Οργάνωσης. Έτσι επιτεύχθηκαν κατά καιρούς 
τολμηρές αποδράσεις, από τα κρατητήρια και τις φυλακές, αγωνιστών 
που μεγαλούργησαν σε εκπληκτικές πράξεις ανδρείας και δοξασμέ
νης αυτοθυσίας» (σσ. 34-35). 
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Δραπέτευση 16 αγωνιστών από το φρούριο της Κερύνειας 
Το βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου 1955, η ΕΟΚΑ είχε μια μεγάλη 

επιτυχία. Από το φρούριο της Κερύνειας δραπέτευσαν 16 πολιτικοί 
κρατούμενοι, σημαίνοντα στελέχη της ΕΟΚΑ, παρά τα αυστηρά μέτρα 
των Αγγλων. Οι δραπετεύσαντες είναι: Μάρκος Δράκος, Λάμπρος 
Καυκαλίδης, Μιχαλάκης Ρωσσίδης, Λεύκιος Ροδοσθένους, Πέτρος 
Στυλιανού, Πέτρος Παπαϊωάννου, Ευάγγελος Ευαγγελάκης, Χριστά-
κης Ελευθερίου, Κωνσταντίνος Λο'ί'ζου, Στέλιος Σιάμισης, Χαρίλαος 
Ξενοφώντος, Παύλος Νικήτας, Ανδρέας Πολυβίου, Παναγιώτης Πα-
παναστασίου, Δήμος Βρυωνίδης, Μίκης Φυρίλλας. 

Το σχέδιο της απόδρασης είχε υποβληθεί στον Διγενή και εγκρί
θηκε. Η εκτέλεση του έγινε ως εξής: 

Οι 16 κρατούμενοι συγκεντρώθηκαν στο διαμέρισμα του φρουρίου, 
που είχαν επιλέξει για τη δραπέτευση τους. Μερικοί απ' αυτούς άρχι
σαν να κτυπούν με σίδερα κρυμμένα στο θάλαμο το υλικό που συγ
κρατούσε το παράθυρο, από το οποίο θα κατέβαιναν προς το μέρος 
της θάλασσας. Για να μην ακούεται ο θόρυβος των κτυπημάτων, άλ
λοι συγκρατούμενοί τους την ίδια ώρα τραγουδούσαν, χόρευαν, θορυ
βούσαν. Τα σίδερα του παραθύρου δεν ξεκολλούσαν εύκολα, αλλά τε
λικά υποχώρησαν στη μυϊκή δύναμη του Πέτρου Παπαϊωάννου. Οι 
κρατούμενοι χρησιμοποίησαν τα σεντόνια, που είχαν δέσει το ένα με 
το άλλο, και ένας - ένας κατέβαιναν στην παραλία. Η απόδραση τους 
κράτησε 16 λεπτά και τελείωσε στις 9-30 μ.μ. 

Οι 16 δραπετεύσαντες χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες και προ
χώρησαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Επτά απ' αυτούς συνελή
φθησαν. Οι άλλοι εννέα, ο Ευαγγελάκης, ο Ξενοφώντος, ο Καυκαλί
δης, ο Δράκος, ο Ροδοσθένους, ο Φυρίλλας, ο Πολυβίου, ο Ελευθε
ρίου και ο Νικήτας, έγιναν μέλη ανταρτικών ομάδων και πρόσφεραν 
πολλές υπηρεσίες στον Αγώνα. 

Ο ηρωισμός των αγωνιστών της ΕΟΚΑ 
Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ για τέσσερα ολόκληρα χρόνια διεξάγουν 

έναν άνισο αγώνα εναντίον της Βρετανικής αυτοκρατορίας και με τα 
ηρωικά κατορθώματα τους κερδίζουν τη συμπάθεια και τη συμπαρά
σταση του Κυπριακού λαού. Τόση είναι η δύναμη της ψυχής και η αυ
στηρή προσήλωση τους στο σκοπό του Αγώνα, ώστε πολλές φορές επι
τυγχάνουν και πράγματα που λογικά θεωρούνται ακατόρθωτα. Το 
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Εισαγωγή οπλισμού μέσα σε κυλίνδρους υγραερίου. 
Στη φωτογραφία ο αγωνιστής Ανδρέας Λάμπρου 

πνεύμα της αυταπάρνησης και αυτοθυσίας που επέδειξαν προκαλεί το 
θαυμασμό στα ελεύθερα πνεύματα όλου του κόσμου. Πολλοί στην Κύ
προ, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες γράφουν ποιήματα και πολύ 
εγκωμιαστικά κείμενα, για να υμνήσουν τον άφθαστο ηρωισμό τους. 

Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Ευάγγελος Αβέρωφ 
αναγνωρίζει ότι ο Αγώνας της ΕΟΚΑ καθιέρωσε το Κυπριακό ως με
γάλο διεθνές πρόβλημα και ότι, «το είχε κάνει κάτω από καταπληκτι
κά δυσμενείς συνθήκες, με θαυμαστή οργάνωση και θάρρος, πολλές 
φορές με πράξεις μεγάλου ηρωισμού. Πνεύμα αυτοθυσίας είχε κυριαρ
χήσει σε όλα τα κλιμάκια της ιεραρχίας του. Από τον Αρχηγό έως το 
τελευταίο μέλος της, όλοι έπαιζαν τα κεφάλια τους νύχτα και μέρα επί 
σαρανταπέντε ολόκληρους μήνες».89 

Από τα ποιήματα της ηρωικής εκείνης εποχής αναφέρομε ενδεικτι
κά ένα μόνο. Είναι γραμμένο από τον Λεττονό καθηγητή της κλασσι-

89- Ευάγγελου Αβέρωφ - Τοσίτσα «Ιστορία των χαμένων ευκαιριών 
(Κυπριακό 1950-1963)», τόμος Β', Αθήνα 1982, Β' έκδοση, σ. 149. 
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κής φιλολογίας, ο οποίος υπογράφει με το εξελληνισμένο όνομα του 
Πέτρος Κικαύκας. Ο ποιητής απευθύνει χαιρετισμό στη μαχόμενη Κύ
προ σε αρχαίο μέτρο. Σε νεοελληνική μετάφραση του Ανδρέα Παστελ-
λά το ποίημα λέει: 

Κόρη του Δία ποθητή, ω Κυπρογεννημένη, 
γλυκόγελη, που απ' τον αφρό του σκοτεινού πελάγου 
ξεπρόβαλες και πάτησες το πόδι στ' ακρογιάλι, 
σώζε, θεά, τον τόπο σου, κόρη τρανού πατέρα, 
απλώνοντας τα χέρια σου απάνω απ' το νησί σου. 
Κι εσείς, ω άντρες Κύπριοι κι ωριόμαλλες γυναίκες, 
ας σας πυρώνει την καρδιά ο ξακουστός αγώνας 
γι' αυτή τη γη την ιερή, τη χώρα των προγόνων, 
ώσπου με τον αγώνα σας να ξαναρθεί και πάλιν 
ολόλαμπρη της ποθητής της λευτεριάς η μέρα.90 

7. ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
Α Π Ο Τ Η Ν 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ Τ Η Ν 3Η ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ 1955 
Κατά την περίοδο αυτή, ο Εθνάρχης Μακάριος μεταβαίνει εις Μπα-

ντούγκ της Ινδονησίας, όπου συγκροτείται το Αφρικανοασιατικό Συ
νέδριο, και ενημερώνει σε διεθνές επίπεδο για το Κυπριακό πρόβλη
μα. Στην Κύπρο συγκαλεί το Εθναρχικό Συμβούλιο, που ασχολείται με 
την πορεία του εθνικού θέματος της Κύπρου. Η Βρετανία αντιτίθεται 
στην εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης στην Κύπρο και συγκα
λεί στο Λονδίνο Τριμερή Διάσκεψη, στην οποία εκπροσωπούνται οι 
Κυβερνήσεις της Βρετανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Σ' αυτή 
συζητείται το Κυπριακό πρόβλημα, στη λύση του οποίου εμπλέκεται 
επίσημα η Τουρκία. Στη διάρκεια της Διάσκεψης οι Τούρκοι επιδίδο
νται σε βανδαλισμούς εις Βάρος των Ελλήνων της Κωνσταντινούπο
λης και της Σμύρνης. Η 10η Σύνοδος του ΟΗΕ απορρίπτει την προσ
φυγή της Ελλάδας για το Κυπριακό πρόβλημα. Στις 25 Σεπτεμβρίου 
1955, ανακοινώνεται ο διορισμός του Σερ Τζων Χάρτινγκ ως νέου Κυ
βερνήτη της Κύπρου. 

90. «Χρονικό Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού από 
τονΣΑΠΕΛ», σ. 326. 
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Ο Εθνάρχης Μακάριος εργάζεται ακούραστα για ενημέρωση 
επί του Κυπριακού προβλήματος. Η συμμετοχή του στο 
Αφρικανοασιατικό Συνέδριο εις Μπαντούγκ της Ινδονησίας. 

Παράλληλα με τη στρατιωτική δράση της ΕΟΚΑ, ο Αρχιεπίσκοπος 
και Εθνάρχης Μακάριος κινείται προς πολλές κατευθύνσεις, για να 
ενημερώνει τη διεθνή κοινή γνώμη στο Κυπριακό πρόβλημα. 

Στις 15 Απριλίου 1955, μεταβαίνει εις Μπαντούγκ της Ινδονησίας, 
όπου συγκροτείται Αφρικανοασιατικό Συνέδριο, στο οποίο συμμετέ
χουν αρχηγοί και άλλοι επίσημοι 29 κρατών. Οι πιο πολλές από τις 
χώρες αυτές είχαν διατελέσει υπό αποικιακό ζυγό και έβλεπαν με 
πολλή συμπάθεια το Κυπριακό πρόβλημα. Στις 23 Απριλίου, ο Αρχιε
πίσκοπος συγκάλεσε δημοσιογραφική διάσκεψη στη Μπαντούγκ και 
σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων είπε: 

«Η συνδιάσκεψις του Μπαντούγκ αποτελεί ιστορικόν βήμα δια τον 
οριστικόν ενταψιασμόν του αποικισμού εις τον κόσμον. Όλοι οι εξηρ-
τημένοι λαοί παρακολουθούν μετ' ανακουφίσεως και ικανοποιήσεως 
τας εργασίας της παρούσης συνδιασκέψεως. Ο Κυπριακός λαός συμ
μετέχει περισσότερον από κάθε άλλον λαόν των αισθημάτων τούτων. 
Παρ' όλον ότι το Κυπριακόν ζήτημα δεν εσυζητήθη κατ' άμεσον τρό
πον εις την συνδιάσκεψιν, εν τούτοις η υπ' αυτής καταδίκη του αποι
κισμού εν γένει συμπεριλαμβάνει αυτομάτως και την Κύπρον».9ϊ 

Εξηγώντας ο Αρχιεπίσκοπος ποιό θα ήταν το αποτέλεσμα της εφαρ
μογής της αυτοδιάθεσης στην Κύπρο, ανέφερε: 

«Εάν η Βρετανία παραχώρηση αυτοδιάθεσιν, υπάρχουν τρία ενδε
χόμενα, επί των οποίων θα αποφανθεί ο Κυπριακός λαός. Ταύτα εί
ναι: Ένωσις με την Ελλάδα, ανεξαρτησία ή παραμονή εις την Βρετα-
νικήν Κοινοπολιτείαν». 

Σε συνέντευξη του με δημοσιογράφους αιγυπτιακών εφημερίδων 
αργότερα, στις 18 Μαΐου 1955, μιλώντας για το Συνέδριο της Μπα
ντούγκ, είπε: 

91. «Απαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σσ. 56-64. 
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«Ιδιαιτέραν σημασίαν έχει η υπό του Συνεδρίου τούτου καταδίκη 
του αποικισμού. Το Συνέδριο της Μπαντούγκ κατέψερε το μεγαλύτε-
ρον κτύπημα εναντίον του αναχρονιστικού τούτου θεσμού».92 

Σύγκληση του Εθναρχικού Συμβουλίου στις 13 Ιουνίου 1955 
Στις 13 Ιουνίου 1955, ο Εθνάρχης Μακάριος συγκάλεσε στην Αρ

χιεπισκοπή τα μέλη του Εθναρχικού Συμβουλίου και τα ενημέρωσε 
για την πορεία του Κυπριακού Αγώνα κατά τους τελευταίους μήνες. 
Στην προσφώνηση του ανέφερε μεταξύ άλλων τα πιο κάτω: 

α) «Προσωπικώς φρονούμεν, ότι το Κυπριακόν ακολουθεί από τί
νος συνεχή ανιούσαν, έστω και αν μικραί διακυμάνσεις σημειούνται 
επί της ανιούσης αυτής. Δεν θέλομεν να είπωμεν, ότι τα πάντα αισίως 
προχωρούν και να δημιουργώμεν ούτω αυταπάτας ή μυωπάζοντες προ 
της καταστάσεως να εκφράζωμεν αυταρέσκως ικανοποίησιν, ώς τίνες 
πιθανώς να νομίζουν. Προσπαθούμεν να βλέπωμεν καθαρώς την 
πραγματικότητα και όχι να την αποκρύπτωμεν ή να εθελοτυφλώμεν 
ενώπιον της, αλλά να την αντιμετωπίζωμεν με θάρρος και αισιοδο-
ξίαν. Την αισιοδοξίαν μας δε αυτήν αντλούμεν από την πίστιν μας εις 
τον Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν, την μαχητικήν του διάθεσιν και την 
ayvnv πατριωτικήν ψυχήν του. Λαός, ο οποίος επί τοσούτον μακρόν 
διάστημα ευρίσκεται υπό δουλικόν ζυγόν και όμως, παρά τας προ
σπάθειας και τας πιέσεις των κατακτητών του, δεν έμαθε την ευτελή 
τεννην του δουλεύειν και κύπτειν τον αυχένα προ του κυριάρχου, αλ
λά διετήρησε φλογεράν πάντοτε την αγάπην προς την ελευθερίαν, ο 
λαός αυτός είναι άξιος της ελευθερίας. Και θα την ανάκτηση. Ελπίζο-
μεν δε βασίμως, ότι η ημέρα της Κυπριακής ελευθερίας δεν θα βρα-
δύνη». 

β) «Επαναλαμβάνομεν ότι σήμερον πλήρης ταυτότης αντιλήψεων 
υφίσταται μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και ημών. Διαφωνούν 
οι εν Κύπρω κομμουνισταί ηγέται. Αλλά οι κομμουνισταί δεν κάμνουν 
εθνικόν αγώνα. Τα πάντα βλέπουν και εξετάζουν δια του κομματικού 
φακού με σύνθημα, υπεράνω όλων το συμφέρον του κόμματος». 

γ) «Από εσωτερικής απόψεως εξετάζοντες το Κυπριακόν, παρατη-
ρούμεν ότι η εξέλιξις των πραγμάτων απέδειξε πασιφανώς, ότι το 

92. Π. Παπαδημήτρη - Π. Πετρίδη «Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 
(1878-1978)», τόμος 11ος, σσ. 16, 17. 

98 

εθνικόν αίτημα του Κυπριακού λαού δεν είναι απλώς συναισθηματι
κή κλίσις και αόριστος πόθος, αλλά συγκεκριμένος σκοπός, δια την 
πραγμάτωσιν του οποίου εκδηλούται αξιοθαύμαστος μαχητικότης. Ο 
Κυπριακός λαός κατά τους δέκα τελευταίους μήνας αντεμετώπισε την 
μεγαλυτέραν τρομοκρατίαν και καταπίεσιν, την οποίαν η αποικιακή 
ΚυΒέρνησις εξαπέλυσε ποτε εις την Νήσον. Την αντεμετώπισε με σθέ
νος και ηρωϊσμόν. Συνέτριψε τας επανειλημμένος συνταγματικός επι
θέσεις της κυριάρχου Δυνάμεως, ηψήφησε την επαναφοράν των αντι
στασιακών νόμων, αντέδρασε με σθένος εις τα αφελληνιστικά κατά 
της παιδείας μέτρα της Κυβερνήσεως. Έπραξε δε πάντα ταύτα με 
υψηλόν φρόνημα, με βαθειάν πίστιν και αυταπάρνησιν, αναπτύξας εκ-
πληκτικήν μαχητικότητα, ήτις, λόγω της προκλητικής στάσεως της 
Κυβερνήσεως, πολλάκις εξεδηλώθη κατά τρόπον συναρπαατικόν και 
τον έφερεν εις βιαίαν σύγκρουσινμε την τοπικήν διοίκησιν. Αι δυνα-
μιτιστικαί απόπειραι και άλλαι μαχητικοί εκδηλώσεις των τελευταίων 
ημερών μόνον υπό το πρίσμα τούτο δύνανται να ερμηνευθώσιν. 

Ανεξαρτήτως όμως της σοβαράς μορφής, την οποίαν προσλαμβά
νει εν τη Νήσω η αντίθεσις μεταξύ λαού και Κυβερνήσεως, εκείνο το 
οποίον προέχει εις την παρούσαν περίπτωσιν, και το οποίον πρέπει 
να εξαρθή ιδιαιτέρως, είναι η αγωνιστική διάθεσις και η 
αποφασιστικότης του λαού μας. Ουδέποτε το φρόνημα του Κυπριακού 
λαού ήτο τόσον υψηλόν και ακμαίον, όσον είναι σήμερον».^ 

Η Τριμερής Λιάσκεψη του Λονδίνου 
Στις 30 Ιουνίου 1955, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντονυ Ήντεν 

ανακοίνωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι η Βρετανική Κυβέρνηση 
προσκάλεσε τις Κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας στο Λον
δίνο για μια Τριμερή Διάσκεψη. Έλεγε η πρόσκληση: 

«Η Κυβέρνησις της Αυτής Μεγαλειότητος εμελέτησε περαιτέρω το 
στρατηγικόν και άλλα προβλήματα επηρεάζοντα τόσον το Ηνωμένον 
Βασίλειον όσον και την Ελλάδα και την Τουρκίαν εις την Λνατολικήν 
Μεσόγειον. Η Κυβέρνησις φρονεί ότι η συνεργασία των τριών χωρών 
εις την περιοχήν ταύτην, βασιζόμενη επί αμοιβαίας εμπιστοστύνης, 
είναι ουσιώδης δια τα κοινά συμφέροντα των, Κατ' ακολουθίαν, η Κυ-
βέρνησις της Αυτής Μεγαλειότητος προσκαλεί τας Κυβερνήσεις της 

93· «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σα. 56-64. 

99 



Ελλάδος και της Τουρκίας ν' αποστείλουν αντιπροσώπους, όπως δια-
σκεφθούν ρετ' αυτής εις το Αονδίνον εις σύντορον ηρερορηνίαν επί 
πολιτικών και αρυντικών ζητημάτων επηρεαζόντων την Ανατολικήν 
Μεσόγειον, συρπεριλαρβανορένης και της Κύπρου». 94 

Μόλις γνωστοποιήθηκε η πρόσκληση στις Κυβερνήσεις της Ελλά
δας και της Τουρκίας, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος εξέφρασε την αντί
θεση του, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους τα πιο κάτω: 

«Η τοποθέτησις του Κυπριακού ζητήματος εντός γενικωτέρων 
πλαισίων και η ούτω πως γενομένη ανάμιξις της Τουρκικής Κυβερνή
σεως ως παράγοντος ρυθμίσεως του Κυπριακού, δεν αποτελεί εγγύη-
σιν δια την ορθήν αντιμετώπισιν και λύσιν της όλης υποθέσεως. 

Επί πλέον δεν νοείται συζήτησις του Κυπριακού ερήρην του αμέ
σως ενδιαφερομένου Κυπριακού λαού. Το ζήτημα μας παραμένει κα
θαρώς ζήτηρα αυτοδιαθέσεως και ρόνον επί της βάσεως ταύτης δύνα
ται ορθώς να αντιρετωπισθή και να λυθή. 

Μολονότι η χειρονορία αυτή της Μεγάλης Βρετανίας αποτελεί βή
μα εκ της απολύτου αρνήσεως εις την υπεύθυνον υπό της Βρετανικής 
Κυβερνήσεως αναγνώρισιν υπάρξεως σοβαρού ζητήματος, δέον να μη 
παρασυρώμεθα υπό υπερβολικής αισιοδοξίας, εν αναμονή σαφών και 
θετικών αποφάσεων».^ 

Το Εθναρχικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρία, για να εξετάσει την 
κατάσταση, που διαμορφωνόταν μετά την πρόσκληση για σύγκληση 
της Τριμερούς Διάσκεψης στο Λονδίνο. Σ' αυτή διαπιστώθηκε ότι οι 
Άγγλοι επιδίωκαν: 1) τη ματαίωση νέας προσφυγής στα Ηνωμένα 
Έθνη για το Κυπριακό από την Ελληνική Κυβέρνηση, 2) τη χρησιμο
ποίηση της επιρροής της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη χαλάρωση 
της αγωνιστικής διάθεσης του Κυπριακού λαού, 3) την εκτροπή του 
θέματος σε ελληνοτουρκική διένεξη. 

Είναι φανερό ότι η Βρετανική Κυβέρνηση συγκάλεσε την Τριμερή 
Διάσκεψη, γιατί η κατάταση στην Κύπρο χειροτέρευε από τον κλιμα
κούμενο Αγώνα της ΕΟΚΑ, τον οποίο υποστήριζε θερμά η Ελλάδα. Η 
Ελληνική Κυβέρνηση επιδίωκε λύση του Κυπριακού με Βάση την αρ
χή της αυτοδιάθεσης και δήλωνε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της στον 

94. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Τ», τόμος Β' σ. 237. 
95. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σ. 237-238. 
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Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μέσω της διπλωματίας, ο Ελληνικός δε 
λαός προέβαινε σε αυθόρμητες και ενθουσιώδεις εκδηλώσεις υπέρ 
της Κύπρου. 

Οι Βρετανοί κινήθηκαν δραστήρια, για να εμπλέξουν την Τουρκία 
στη λύση του Κυπριακού προβλήματος και να τορπιλίσουν την ετοι-
μαζόμενη προσφυγή της Ελλάδας στον ΟΗΕ, που απέβλεπε στην εφα
ρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης για τον Κυπριακό λαό. Στις 4 Ιου
λίου 1955, ο Αρχηγός του Γενικού Αυτοκρατορικού Επιτελείου Στρα
τάρχης Σερ Τζων Χάρντιγκ μεταβαίνει στην Άγκυρα για στρατιωτικές 
συνομιλίες. Ο Υπουργός των Αποικιών Λέννοξ Μπόυντ έρχεται στην 
Κύπρο στις 9 Ιουλίου και συνομιλεί με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, 
στον οποίο προτείνει την εισαγωγή συντάγματος αυτοκυΒέρνησης, 
αποκλείει όμως οποιαδήποτε μεταπολίτευση στο νησί. Έτσι οι συνομι
λίες δεν καταλήγουν πουθενά. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση είχε αποδεχθεί εν τω μεταξύ την πρό
σκληση της Βρετανικής Κυβέρνησης για συμμετοχή στη Διάσκεψη 
του Λονδίνου. Στις 7 Ιουλίου, ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρ
νησης Παναγιώτης Κανελλόπουλος παρέδωσε στον Βρετανό Πρέσβη 
στην Αθήνα Σερ Τσαρλς Πήηκ το πιο κάτω έγγραφο: 

«Η Ελληνική Βασιλική Κυβέρνησις έλαβε γνώσιν μεθ' ικανοποιή
σεως της αποφάσεως της Βρετανικής Κυβερνήσεως περί προσκλήσε
ως της Ελλάδος και της Τουρκίας εις Τριμερή Συνδιάσκεψιν, εις την 
οποίαν να συζητηθούν μετ' αυτής στρατιωτικά και πολιτικά ζητήμα
τα της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης και της Κύ
πρου. Η Ελληνική Βασιλική Κυβέρνησις συμφωνεί απολύτως, ότι η 
συνεργασία της Ελλάδος μετά της Αγγλίας και της Τουρκίας είναι ιδι
αιτέρως χρήσιμος δια την άμυναν της Ανατολικής Μεσογείου και εί
ναι πρόθυμος να αποστείλη τους αντιπροσώπους της εις το Αονδίνον 
εις την εγγυτέραν ημερορηνίαν»?6 

Η αποδοχή της Ελληνικής Κυβέρνησης για συμμετοχή στην Τρι
μερή Διάσκεψη του Λονδίνου υπήρξε μια έκπληξη για τους Άγγλους. 
Σημειώνει ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Χάρολντ Μακ-
μίλλαν στα Απομνημονεύματα του: 

96. Νίκου Κρανιδιώτη «Δύσκολα χρόνια...», σ. 95. 
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«Αποτέλεσε για μένα ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι ο Βασιλιάς 
Παύλος έσπευσε να μου στείλει προσωπικό μήνυμα, με το οποίο χαι
ρετούσε με ικανοποίηση την τολμηρή και διορατική πρωτοβουλία της 
Μ. Βρετανίας. Μ ε εξέπληξε ιδιαίτερα το ότι ο Έλληνας Υπουργός των 
Εξωτερικών Στεψ. Στεψανόπουλος δέχτηκε τη βρετανική πρόταση, 
χωρίς να θέσει οποιουσδήποτε όρους και χωρίς να διατυπώσει επιφυ
λάξεις, λέγοντας μάλιστα ότι οι Έλληνες θα χαιρόντουσαν να συνα
ντηθούν με τους Τούρκους φίλους των».97 

Ο Νίκος Κρανιδιώτης σχολιάζοντας την αποδοχή της πρόσκλησης 
από την Ελληνική Κυβέρνηση γράφει ότι «ήταν ένα τεράστιο ολίσθη
μα», γιατί «με την απόφαση της αυτή αποδεχόταν την Τουρκία σαν 
ενδιαφερόμενο μέρος και σαν δικαιούχο παράγοντα στη ρύθμιση του 
Κυπριακού» («Αύσκολα χρόνια - Κύπρος 1950-1690», σ. 95). 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στις 11 Ιουλίου μετέβη στην Αθήνα, 
όπου είχε συνομιλίες με την Ελληνική Κυβέρνηση, στην οποία ειση
γήθηκε: 1) Άμεση κατάθεση προσφυγής για το Κυπριακό στον Οργα
νισμό Ηνωμένων Εθνών. 2) Αποδοχή της πρόσκλησης της Βρετανι
κής Κυβέρνησης για την Τριμερή Διάσκεψη του Άονδίνου, αφού προ
ηγουμένως η Βρετανική Κυβέρνηση αναλάβει την υποχρέωση να χο
ρηγήσει αυτοδιάθεση στον Κυπριακό λαό.98 

Η πρώτη εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου πραγματοποιή
θηκε στις 26 Ιουλίου 1955. Η δεύτερη εισήγηση έπεσε στο κενό, για
τί η Ελληνική Κυβέρνηση ήταν δεσμευμένη με την επιστολή της με 
ημερομηνία 7 Ιουλίου, που είχε ήδη αποστείλει στη Βρετανική Κυβέρ
νηση. 

Η Τριμερής Διάσκεψη ορίστηκε στις 29 Αυγούστου 1955. Την πα
ραμονή ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξανδρος Παπάγος δήλωσε: 

«Δεν θεωρούμε τη διατήρηση της ελληνοτουρκικής φιλίας ασυμβί
βαστη με μια ικανοποιητική λύση του Κυπριακού ζητήματος. Αντίθε
τα πιστεύω ότι η διευθέτηση του προβλήματος αυτού θα ενδυναμώσει 
ακόμα περισσότερο τους δεσμούς, οι οποίοι υπάρχουν σήμερα ανάμε
σα στις δυο χώρες μας».99 

97. Νίκου Κρανιδιώτη «Αύσκολα χρόνια...», α. 95 (υποσημείωση). 
98. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σ. 53· 
99· Λεοντίου Ιεροδιακόνου «Γο Κυπριακό πρόβλημα», σ. 98. 
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Στις 26 Αυγούστου, συνήλθε στη Λευκωσία η Γ' Παγκύπρια Εθνο
συνέλευση, η οποία ασχολήθηκε με την Τριμερή Διάσκεψη του Λον
δίνου και διατύπωσε την αντίθεση της προς αυτή. Ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος προσφώνησε την Εθνοσυνέλευση και μεταξύ άλλων είπε: 

«Το Κυπριακόν είναι καθαρώς ζήτημα αυτοδιαθέσεως και δια την 
λύσιν του ζητήματος τούτου δεν αποτελεί αρμόδιον σώμα η Τριμερής. 
Εάν η Βρετανική Κυβέρνησις ενδιεφέρετο ειλικρινώς δια την λύσιν 
του ζητήματος τούτου, έπρεπε να καλέση εις συνομιλίας τους αμέσως 
ενδιαφερομένους Κυπρίους. Αι συνομιλίαι έπρεπε να είναι διμερείς 
μεταξύ της Βρετανικής Κυβερνήσεως και της Ελληνικής, ενεργούσης 
ως εντολοδόχου της μεγίστης πλειοψηφίας των Κυπρίων. Ποίαν θέ-
σιν έχει εις την Τριμερή δια να παρακαθήση με ίσα δικαιώματα η 
Τουρκία; Το Κυπριακόν δεν αποτελεί Ελληνοτουρκικην διαφοράν ού
τε διαφοράν μεταξύ των τριών Αυνάμεων της Τριμερούς, αλλ' αποτε
λεί πρωτίστως Αγγλοκυπριακήν και κατ' επέκτασιν Ελληνοαγγλικήν 
διαφοράν. Η Αγγλική Κυβέρνησις πολύ εκοπίασε να υποδαύλιση 
Τουρκικόν επί της Κύπρου ενδιαφέρον. Αποτέλεσμα της Βρετανικής 
ταύτης τακτικής υπήρξε να αρχίσουν και οι ίδιοι οι Τούρκοι να πι
στεύουν ότι έχουν τίτλους ιδιοκτησίας επί της Κύπρου. Αησμονούν 
ότι δια του 16ου άρθρου της Αωζάννης έχουν ήδη παραιτηθή παντός 
επί της νήσου δικαιώματος, εάν ποτέ είχον τοιούτον. Εις τα πρακτι
κά της Συνθήκης ταύτης αναφέρονται μεταξύ άλλων οι εξής λόγοι 
του αρχηγού της εν Αωζάννη Τουρκικής αντιπροσωπίας και μετέπει
τα Πρωθυπουργού και Προέδρου της Τουρκικής Αημοκρατίας Ισμέτ 
Πασά: "Κατ' επανάληψιν εδήλωσα ότι η Κυβέρνησις της Μεγάλης 
Εθνοσυνελεύσεως της Τουρκίας δεν εγείρει αξιώσεις επί εδαφών της 
πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, άτινα παρέμειναν εκτός των 
συνόρων της Τουρκίας».100 

Η Γ' Παγκύπρια Εθνοσυνέλευση σε ψήφισμα της μεταξύ άλλων δή
λωνε ότι «ουδεμίαν θα δεχθή απόφασιν της Τριμερούς, εφ' όσον αυ
τή δεν είναι σύμφωνος προς την εκπεφρασμένην θέλησιν του Κυπρια
κού λαού».101 

100. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σ. 71-72. 
101. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σ. 588. 
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Οχ εργασίες της Διάσκεψης ξεκίνησαν στις 29 Αυγούστου και έλη
ξαν στις 7 Σεπτεμβρίου 1955· Συνοπτικά αναφέρομε τις θέσεις, που 
πήραν οι τρεις Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών που συμμετείχαν 
στη Διάσκεψη. 

Ο Μακμίλλαν, Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, αναφέρθηκε 
στην κατάληψη της Κύπρου το 1878 από τη χώρα του και στις στρα
τηγικές ευθύνες, που αναλάμβανε τότε. Ακολούθως μίλησε για τις 
υπάρχουσες ευθύνες και υποχρεώσεις της Βρετανίας στη Μέση Ανα
τολή και υποστήριξε ότι η χώρα του πρέπει να εξακολουθήσει να κα
τέχει την Κύπρο, για να μπορεί να εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώ
σεις. Η πρόταση της Βρετανικής Κυβέρνησης για τους Κυπρίους εί
ναι παραχώρηση αυτοκυΒέρνησης μέσα στα πλαίσια των βρετανικών 
στρατηγικών αναγκών. 

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Στέφανος Στεφανόπουλος 
υποστήριξε τη λύση του Κυπριακού προβλήματος με την εφαρμογή 
της αρχής της αυτοδιάθεσης στο νησί. 

Ο Ζορλού, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, δεν πρόβαλε την 
αξίωση να παραχωρηθεί η Κύπρος στην Τουρκία, αλλά είπε ότι η Κυ
βέρνηση του είναι ικανοποιημένη με το διεθνές καθεστώς που υπάρ
χει στην Κύπρο.102 

Για τις θέσεις των εκπροσώπων των τριών χωρών, που πήραν μέ
ρος στην Τριμερή Διάσκεψη του Λονδίνου, είναι πολύ διαφωτιστικό 
το τηλεγράφημα, το οποίο ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στο Λονδίνο Butter-
worth απέστειλε προς τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας του John 
Foster Dalles στις 2 Σεπτεμβρίου 1955- Τούτο έχει ως εξής: 

«Ακολουθεί περίληψη του επισήμου ανακοινωθέντος, που εκδό
θηκε στις 2 Σεπτεμβρίου σχετικά με το συνέδριο της Κύπρου. 

Εξηγώντας την άποψη της Κυβέρνησης της A.M. ο Μακμίλλαν 
έδωσε έμφαση στις πρωταρχικής σημασίας ευθύνες τριών χωρών προς 
τους εταίρους τους και σημείωσε ότι οι διαφορές σχετικά με την Κύ
προ απειλούσαν την αρμονία μεταξύ των Συμμάχων. Ιστορικά και οι 
τρεις χώρες είχαν ειδικό συμφέρον στην Κύπρο, αλλά η Κύπρος ήταν 
τώρα αναμφισβήτητα υπό βρετανική κυριαρχία. Η Κύπρος είναι ζωτι-

102. Λεοντίου Ιεροδιακόνου «Το Κυπριακό πρόβλημα», σα. 100-123. 
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κής σηρασίας για τις αμυντικές υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου 
και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν χρειάζεται ρόνο «βάση», αλλά κατοχή 
και χρήση όλης της Κύπρου. Ο ρόλος της Βρετανίας είναι να διατη
ρήσει το νόμο και την τάξη στην Κύπρο και να προάξει αυτοκυΒέρνη-
ση, που είχε παρεμποδιστεί από τη βία. Η Βρετανία δεν θα εγκατέλει
πε τα συμφέροντα και τις ευθύνες της, αλλά ήλπιζε να συμβιβάσει 
απόψεις μέσω φιλικής συζήτησης. 

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει 
τις αμυντικές υποχρεώσεις της Βρετανίας στη Μέση Ανατολή και 
τόνισε ότι η αξία της Κύπρου για τη Βρετανία θα ενισχυόταν, αν η επι
θυμία των Κυπρίων για αυτοδιάθεση εκπληρωνόταν. «Η μοναδική 
προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει για το 
λαό της Κύπρου το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης μέσα σε μια λογικά 
σύντομη περίοδο χρόνου, κατά την οποία η Κύπρος θα έπαιρνε αυτο-
κυβέρνηση». Η Ελλάδα απορρίπτει τη Βία και, αν η Κύπρος γίνει Ελ
ληνική, η Ελλάδα θα εγγυόταν τις Βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου 
και θα ικανοποιούσε τους Τούρκους σχετικά με την Τουρκική μειο
νότητα στο νησί. 

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η διοίκηση της Κύπρου 
είχε μεταβιβαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό τον όρο ότι το Ηνωμέ
νο Βασίλειο θα Βοηθούσε την Τουρκία σε περίπτωση ρωσικής επιδρο
μής. Με τη συνθήκη της Λωζάννης η Βρετανία απέκτησε κυριαρχία 
στο νησί και στους κατοίκους δόθηκε η επιλογή της βρετανικής ή της 
τουρκικής υπηκοότητας. Η Κύπρος ήταν θέμα που αφορούσε μόνο 
την Τουρκία και τη Βρετανία και αυτό είχε αναγνωριστεί από όλους 
που υπέγραψαν τη Συνθήκη. Απόπειρα αλλαγής του καθεστώτος της 
νήσου ισοδυναμούσε με αναζήτηση τροποποίησης της Συνθήκης. Η 
Τουρκία θεωρεί το «Κυπριακό πρόβλημα» σαν βρετανική εσωτερική 
υπόθεση και, αν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα αλλαγής του καθεστώτος 
της, θα πρέπει να επιστραφεί στην Τουρκία. Η Κύπρος ήταν προέκτα
ση της ενδοχώρας της Ανατολίας και οικονομικά συνδεδεμένη με αυ
τή. Η Κύπρος ελέγχει τα νότια τουρκικά λιμάνια και είναι ζωτικής ση
μασίας για την άμυνα της Τουρκίας. Είναι επιτακτικό όπως το νησί 
ανήκει στην Τουρκία ή σε χώρα που ενδιαφέρεται πολύ για την τύχη 
των ανατολικών γειτόνων της Τουρκίας. Η αρχή της αυτοδιάθεσης, 
παρόλο που είναι ευγενική ιδέα, «δεν πρέπει να επιτραπεί να γίνει 
ένα στοιχείο αδικίας, ανασφάλειας και ταραχής. Επιπλέον η Τουρκία 

105 



δεν αντιτίθεται σε αυτοκυβέρνηση, αλλά η δυσδιάκριτη εφαρρογή της 
δεν πρέπει να επιτραπεί να προκαλέσει ταραχή». Η Κύπρος χρειάζε
ται ειρήνη και ησυχία. Οι κληρικοί θα πρέπει να μένουν εκτός πολι
τικής. Η κατευθυντήρια αρχή της αυτοκυβέρνησης θα πρέπει να εί
ναι η παραχώρηση πλήρους ισότητας σε αμφότερους τους Έλληνες 
και Τούρκους κατοίκους του νησιού. 

Το πλήρες κείμενο αποστέλλεται με διπλωματικό σάκκο. 
BUTTERWORTH". 

Για τις θέσεις Μακμίλλαν και Ζορλού, που διατυπώθηκαν στη Διά
σκεψη, αξίζει να κάνουμε πιο κάτω μικρό σχόλιο: 

1) Οι θέσεις και των δύο αυτών Υπουργών Εξωτερικών έχουν ως 
κίνητρο τα συμφέροντα των χωρών τους και βρίσκονται σε αντίθεση 
με την αρχή της αυτοδιάθεσης, η οποία είναι αποδεκτή παγκοσμίως, 
γιατί είχε διακηρυχθεί επίσημα τη 16η Δεκεμβρίου 1952 από τη Γενι
κή Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μέλη του οποίου εί
ναι τόσο η Βρετανία όσο και η Τουρκία. 

2) Και η Τουρκία και η Βρετανία ήρθαν ως κατακτητές της Κύ
πρου, την οποία κρατούσαν υπόδουλη για χρόνια πολλά παρά τη θέ
ληση του λαού της. Η πραγματική θέληση του Κυπριακού λαού εκ
φράστηκε με το Δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950. 

Ότι οι Βρετανία δεν ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει στους Κυ
πρίους το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, φαίνεται καθαρά από το τηλε
γράφημα, που απέστειλε ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στο Λονδίνο προς το 
Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του, στις 7 Σεπτεμβρίου 1955, τε
λευταία μέρα της Διάσκεψης. Ένα απόσπασμα είναι το πιο κάτω: 

«Ο Ζορλού ρώτησε τον Μακμίλλαν στη διάρκεια της συνάντησης, 
αν το Ηνωμένο Βασίλειο πίστευε κάτω από όλες τις συνθήκες στην 
αυτοδιάθεση, στην ερώτηση του οποίου ο Μακμίλλαν απάντησε ου
σιαστικά ότι αυτή ήταν μια από τις Βασικές αρχές, πάνω στις οποίες 
στηριζόταν η Βρετανική πολιτική, αλλά δεν ήταν αναγκαία κάτω από 
όλες τις συνθήκες μια δεσπόζουσα αρχή. Ανέφερε για παράδειγμα ότι 
πρόσφατα στη Βιέννη έλαβε μέρος στη συμπλήρωση συνθήκης που ει
δικά είχε αρνηθεί στην Αυστρία το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, διότι 
η ειρήνη στο θέμα της προσάρτησης της Αυστρίας από τη ναζιστική 
Γερμανία ήταν πιο σημαντική από το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης για 
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έξι εκατομμύρια Αυστριακούς. Φαντάζομαι ότι αυτοσχεδιασμοί πάνω 
σ' αυτό το θέμα θα είναι πολυπληθείς στις μέρες που έρχονται. 

BUYTTERWORTH».10i 

Ο Γεν. Γραμματέας της Εθναρχίας Κύπρου Νίκος Κρανιδιώτης, ο 
οποίος είχε αποσταλεί στο Λονδίνο, για να παρακολουθήσει ως πα
ρατηρητής τις εργασίες της Τριμερούς Διάσκεψης, σε έκθεση του 
προς τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο έγραψε μεταξύ άλλων: 

«Η Τριμερής ωργανώθη υπό της Βρετανικής Κυβερνήσεως με 
αντικειμενικόν σκοπόν να προβάλη επί διεθνούς πεδίου την Τουρ-
κίαν ως απαραίτητον παράγοντα λύσεως του Κυπριακού, να εμφάνι
ση την Ελλάδα και την Τουρκίαν αντιδικούσας επί της Κύπρου και ν' 
αναλάβη η ιδία τον ρόλον του μεγαλόψυχου διαιτητού και τελικού 
ρυθμιστού της όλης υποθέσεως».104 

Η Τριμερής Διάσκεψη κατέληξε σε αποτυχία. Δεν επιτεύχθηκε κα
μιά συμφωνία λόγω των διαφορετικών απόψεων, που διατυπώθηκαν 
σ' αυτή. 

Για την Κύπρο και τον Ελληνισμό γενικότερα τα αποτελέσματα 
υπήρξαν καταστρεπτικά. Με την Τριμερή Διάσκεψη η Τουρκία έμπαι
νε επίσημα ως ενδιαφερόμενο μέρος για λύση του Κυπριακού. Αυτό 
εκμεταλλεύτηκε η Μεγάλη Βρετανία στις συζητήσεις που έγιναν 
αργότερα στην Κύπρο και στον ΟΗΕ και το χρησιμοποιούσε συνεχώς 
ως σοβαρό επιχείρημα για τη μη ικανοποίηση του αιτήματος του Κυ
πριακού λαού για αυτοδιάθεση. 

Οι βανδαλισμοί του τουρκικού όχλου 
στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη 

Στις 6 Σεπτεμβρίου 1955, ενώ διαρκούσε η Τριμερής Διάσκεψη, ο 
Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης πλήγηκε 
ανεπανόρθωτα από Βανδαλισμούς του τουρκικού όχλου. Τα γεγονότα 
έδειξαν καθαρά ότι όλα είχαν προγραμματιστεί από τους Τούρκους, 
για να δικαιολογηθούν οι φόνοι και τα έκτροπα που συνέβησαν. 

103. Τα τηλεγραφήματα έγιναν γνωστά από έρευνα του Elias Vlanton εις 
τα Αρχεία των Η.Π.Α. για τον Αντιαποικιακό Αγώνα της Κύπρου. 

104. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σ. 53· 
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Γράφει ο Διγενής στα Απομνημονεύματα του: 
«Την 0.10 ώραν της 5-6 Σεπτεμβρίου 1955 εις την αυλήν του Τουρ

κικού Προξενείου θεσσαλονίκης και ρεταξύ των δύο κτιρίων Προξε
νείου και οικίας Ατατούρκ εξερράγη, τη διαταγή της επισήμου Τουρ
κίας καψύλιον δυναμίτιδος, με αποτέλεσμα να θραυσθούν υαλοπίνα
κες των θυρών και παραθύρων, τα δε θραύσματα να διασκορπισθούν 
εις την αυλήν, χωρίς να προκληθή οιαδήποτε άλλη ζημιά. Κατά την 
ώραν της εκρήξεως ευρίσκετο εντός του Προξενείου μόνον ο Τούρ
κος φύλαξ τούτου. Αι μεταβάσαι αμέσως επί τόπου Αρχαί διεπίστωσαν 
ότι επρόκειτο περί σατανικής ενεργείας των Τούρκων. 

Το Υπουργείον Βορείου Ελλάδος επεσήμανε την πράξιν ταύτην ως 
σύνθημα δια "πογκρόμ" εις βάρος των Ελλήνων της Κωνσταντινουπό
λεως. Κατά την ώραν ακριβώς εκείνην αι εις τα πιεστήρια ακόμη εκτυ-
πούμεναι Τουρκικοί εφημερίδες παρουσίασαν ψευδώς, τη βοηθεία 
των φίλμς της συζύγου του Τούρκου Προξένου, την οικίαν του Ατα
τούρκ ανατιναγμένην και εις ερείπια κειμένην. Ούτω η αφορμή διά 
την μετ' ολίγας ώρας πυρπόλησιν του Ελληνικού Προξενείου της 
Σμύρνης, τας λεηλασίας των Ελλήνων Αξιωματικών του NATO και τα 
πρωτοφανή εις αγριότητας και βαρβαρότητας γεγονότα της Κωνστα
ντινουπόλεως είχε πλήρως παρασκευασθή. 

Εις την Κωνσταντινούπολιν ο ωργανωμένος Τουρκικός όχλος, φα-
νατισθείς μέχρι παροξυσμού, ραινόρενος και αχαλίνωτος, επυρπόλει 
και ελεηλάτει από των πρώτων μεταμεσημβρινών ωρών μέχρι βαθύ
τατης νυκτός της 6ης Σεπτεμβρίου κάθε τι το Ελληνικόν. 'Ολαι σχε
δόν αϊ Ορθόδοξοι Εκκλησίαι κατ εστράφησαν, από δε τας 83 μόνον 6 
διεσώθησαν. Η θεολογική Σχολή της Χάλκης, η Μεγάλη του Γένους 
Σχολή, η ιστορική μονή του Βαλουκλή, το Ζάππειον Παρθεναγωγεί-
ον, ο ναός της Αγίας Τριάδος, υπέστησαν πλήρη καταστροφήν. Περί 
τας 2.500 Ελληνικά καταστήματα κατεστράφησαν. Αυο μητροπολίται 
και πλήθος ιερέων ετραυματίσθησαν. Είκοσι ομογενείς εφονεύθησαν 
και χιλιάδες Ελληνες εκακοποιήθησαν» (σσ. 57-58). 

Τα πιο πάνω γεγονότα οδήγησαν σε μεγαλύτερη ένταση τις σχέσεις 
Ελλάδας και Τουρκίας και δημιούργησαν οξύτητα στο Κυπριακό πρό
βλημα. 

Στις 20 Σεπτεμβρίου 1955, με την ευκαιρία της Πανελλήνιας δια
μαρτυρίας για τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης 
εις Βάρος των Ελλήνων, ο Εθνάρχης Μακάριος απηύθυνε μήνυμα 
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προς τον Ελληνικό λαό, με το οποίο καταδίκαζε τις Βαρβαρότητες και 
τους Βανδαλισμούς του Τουρκικού όχλου και εξέφραζε τη συμπάθεια 
ολόκληρου του Κυπριακού λαού. Στο μήνυμα του πρόσθεσε: 

«Έναντι του Τουρκικού στοιχείου της Κύπρου ημείς θα συμπεριφε-
ρώμεθα πάντοτε με φιλικά αισθήματα. Λεν θα μεταβάλωμεν την διέ-
νεξίν μας μετά των Άγγλων εις διένεξιν μετά των Τούρκων με διαιτη-
τάς τους Άγγλους».105 

Για να συμπληρώσουμε το θέμα των τουρκικών Βανδαλισμών της 
6ης Σεπτεμβρίου, αναφέρουμε ότι ο τότε Πρωθυπουργός Μεντερές 
και ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Ζορλού κατηγορήθηκαν αργότερα 
για διαφθορά διοίκησης των κοινών και για πολλές άλλες συγκεκρι
μένες παράνομες ενέργειες, μεταξύ των οποίων οι Βιαιοπραγίες της 
6ης Σεπτεμβρίου 1955 και η ευθύνη για την έκρηξη της δέσμης δυ
ναμίτιδας στην αυλή του Τουρκικού Προξενείου της Θεσσαλονίκης τη 
νύκτα της 5ης προς την 6η Σεπτεμβρίου. Και οι δυο καταδικάστηκαν 
σε θάνατο το 1961. 

Η 10η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 
και η αρνητική της απόφαση για το Κυπριακό. 
Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Κύπρο 

Στις 20 Σεπτεμβρίου 1955, άρχισαν οι εργασίες της 10ης Συνόδου 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την 21η Σεπτεμβρίου, η δεκαπε-
νταμελής Γενική Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Ελλάδας για λύση 
του Κυπριακού προβλήματος με την εφαρμογή της αρχής της αυτο
διάθεσης. Η Επιτροπή αποφάσισε με πλειοψηφία να μην περιληφθεί 
το Κυπριακό στην ημερήσια διάταξη. Οι επτά χώρες που ψήφισαν 
εναντίον της ελληνικής προσφυγής είναι η Βρετανία, οι Η.Π.Α., η 
Γαλλία, η Νέα Ζηλανδία, το Λουξεμβούργο, η Χιλή και η Νορβηγία. 
Τέσσερις χώρες ψήφισαν υπέρ και άλλες τέσσερις τήρησαν αποχή. Οι 
Αγγλοι, οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι είχαν καλλιεργήσει εχθρικό 
κλίμα για τις θέσεις της Ελλάδας. Ιδιαίτερα οι Άγγλοι ανέφεραν ότι 
υπάρχει έδαφος για ενδοσυμμαχικές συζητήσεις, ώστε να εξευρεθεί ει
ρηνική λύση του Κυπριακού. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μετά την πιο πάνω απόφαση της Επι
τροπής, σε δήλωση του στις 22 Σεπτεμβρίου είπε: 

105. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σσ. 81-82. 
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«Η δια πλειοψηφίας απόφασις της Γενικής Επιτροπής των Ηνωμέ
νων Εθνών περί μη εγγραφής του Κυπριακού εις την ημερησίαν διά-
ταξιν ηκούσθη εν Κύπρω με αισθήματα μεγάλης πικρίας. Αια μίαν 
ακόμη φοράν ανήθικοι συναλλαγαί και ανίερα συμφέροντα υπηγόρευ-
σαν τον προπηλακισμόν της ηθικής και του δικαίου. Από της διεθνούς 
σκηνής εξετυλίχθη δράμα με ανυπέρδλητον τέχνην υποκρισίας εις 
βάρος του Κυπριακού λαού και πολύ περισσότερον εις βάρος του γοή
τρου των Ηνωμένων Εθνών. Αφού όμως η αγγλική διπλωματία κατώ-
ρθωσε να κλείση την ειρηνικήν και νόμιμον οδόν των Κυπρίων προς 
τα Ηνωμένα Έθνη, προς ποίαν κατεύθυνσιν εξωθεί τον Κυπριακόν 
λαόν; Παραμένει ανοικτή η οδός δι' επανάληψιν των τριμερών συζη
τήσεων, εδήλωσεν ο Βρετανός Υφυπουργός των Εξωτερικών κ. Νάτ-
τιγκ. Να ακούσωμεν δηλαδή δια πολλοστήν φοράν εις επανάληψιν 
της Τριμερούς Διασκέψεως του Λονδίνου, ότι η αρχή της αυτοδιαθέ-
σεως δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθή επί της Κύπρου». 

Η δήλωση του Αρχιεπισκόπου κατέληξε στα εξής: 
«Ο Κυπριακός λαός παρά την πικρίαν, την οποίαν δοκιμάζει, θα 

συνέχιση τον αγώνα του. Εντός ολίγου θα καλέσωμεν τον Κυπριακόν 
λαόν εις νέα στάδια παθητικής αντιστάσεως. Η αντίστασίς μας δεν θα 
καμφθή από τας οιασδήποτε αντιξοότητας, αι οποίαι αντιθέτως χαλ
κεύουν την θέλησίνμας να αγωνισθώμενμέχρις επικρατήσεως του δι
καίου μας».106 

Στις 23 Σεπτεμβρίου, η εγγραφή του Κυπριακού συζητήθηκε και 
στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου και πάλιν καταψηφίστηκε. Ενα
ντίον της προσφυγής ψήφισαν 28 χώρες και υπέρ της προσφυγής 22. 
Τήρησαν αποχή 10 χώρες. 

Τα μέλη του Εθναρχικού Συμβουλίου μετά την απόφαση της Γενι
κής Συνέλευσης, αποφάσισαν ως πρώτο μέτρο αντίδρασης την υιοθέ
τηση της παραίτησης των κοινοτικών Αρχών και μελέτησαν και άλλα 
μέτρα παθητικής αντίστασης. 

Σ' όλες τις πόλεις της Κύπρου συγκροτήθηκαν μαχητικές διαδη
λώσεις. Στη διαδήλωση της Λεμεσού, που έγινε στις 27 Σεπτεμβρίου, 
πυροβολήθηκε θανάσιμα από Άγγλους ο δεκαεξάχρονος Ανδρέας Γε
ωργίου. 

106. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σσ. 261-263. 
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Στις 29 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε 24ωρη παναπεργία σ' 
όλη την Κύπρο και σχηματίστηκαν ογκώδεις διαδηλώσεις στις πόλεις 
και σε πάρα πολλά χωριά. 

Διορισμός νέου Κυβερνήτη στην Κύπρο 
Τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1955 συνέπεσαν με την απόφαση 

της Αγγλικής Κυβέρνησης για αντικατάσταση του Κυβερνήτη Άρμι
τεϊτζ. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ανακοινώθηκε το όνομα του νέου Κυβερ
νήτη της Κύπρου: Σερ Τζων Χάρντιγκ. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ ' 
Ο ΧΑΡΝΤΙΓΚ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟ 
ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΛΛΑ 
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΜΑΚΑΡΙΟ ΕΞΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 

(3 Οκτωβρίου 1955 - 9 Μαρτίου 1956) 

Χ άρντιγκ μετά την άφιξη του στην Κύπρο άρχισε αμέσως συνο

μιλίες με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο για εξεύρεση λύσης στο 
Κυπριακό πρόβλημα. Πρόσφερε αυτοκυΒέρνηση στον Κυπριακό 
λαό, αλλά ο Αρχιεπίσκοπος επέμενε σε λύση, η οποία θα εξασφάλι
ζε στο λαό την άσκηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης. Η δια
φορά απόψεων των δυο ηγετών οδήγησε στην εξορία του Αρχιεπι
σκόπου στις Σεϋχέλλες. 

Ο Χάρντιγκ ακολούθησε σκληρή γραμμή, για να διαλύσει την 
ΕΟΚΑ και στις 26 Νοεμβρίου κήρυξε την Κύπρο σε κατάσταση έκτα
κτης ανάγκης. Οι νέοι κανονισμοί προνοούσαν αυστηρές ποινές για 
τους παραβάτες. Η ΕΟΚΑ απτόητη συνέχισε τη δράση της και έδω
σε πλήγματα στις κατοχικές δυνάμεις. 

1. Ο ΧΑΡΝΤΙΓΚ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ 
Ο Χάρντιγκ έφτασε στην Κύπρο στις 3 Οκτωβρίου και ανέλαβε 

αμέσως τα καθήκοντα του. Προηγουμένως είχε υπηρετήσει στη Μα
λαισία, στην Κένυα και στη Γερμανία. Στη Βρετανία είχε διοριστεί σε 
ανώτατες στρατιωτικές θέσεις και έφτασε στο βαθμό του Αρχηγού 
του Αυτοκρατορικού Γενικού Επιτελείου Στρατού. Διέθετε κατά τον 
Αγγλο Πρωθυπουργό Ήντεν «ένα σπάνιο δείγμα στρατιωτικών και 
διπλωματικών προσόντων». 

Οι Βασικοί σκοποί του ήταν: 1) Να συντρίψει την ΕΟΚΑ και να 
επιβάλει το νόμο και την τάξη. 2) Ν' αρχίσει συνομιλίες με τον Αρ
χιεπίσκοπο Μακάριο για πολιτική διευθέτηση του Κυπριακού προ
βλήματος. Απέτυχε και στους δυο σκοπούς του. 
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Οι κυριότεροι λόγοι της αποτυχίας του είναι: 
1) Πίστευε ότι θα μπορούσε να εξουδετερώσει και διαλύσει την 

ΕΟΚΑ με στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αλλά την ΕΟΚΑ αποτελούσαν 
άνθρωποι, που πίστευαν ακράδαντα στην αξία της ελευθερίας και 
ήταν έτοιμοι να υποβληθούν σε κάθε θυσία γι' αυτή. Εξάλλου τον Α
γώνα της ΕΟΚΑ αγκάλιασε ολόκληρος ο λαός της Κύπρου κι έδινε 
κάθε Βοήθεια και συμπαράσταση στους αγωνιστές. Η πυγμή και η 
ωμή Βία φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο 
Χάρντιγκ χρησιμοποίησε βάρβαρα μέσα, απαγορευμένα όχι μόνο 
από τους άγραφους ηθικούς νόμους, αλλά και από διεθνείς διακη
ρύξεις και συμφωνίες, που έγιναν για κατοχύρωση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

2) Έβλεπε την πολιτική λύση του Κυπριακού προβλήματος με το 
πρίσμα της εξασφάλισης των συμφερόντων της Μεγάλης Βρετανίας 
και όχι της απόδοσης δικαιοσύνης σ' ένα λαό, όπως υπαγορεύουν 
οι ηθικές αρχές και οι διεθνείς συμφωνίες, τις οποίες είχε υπογρά
ψει και η Μεγάλη Βρετανία. 

Τα γεγονότα που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τις πιο πάνω θέ
σεις. 

Την ημέρα που ο Χάρντιγκ έφτανε στην Κύπρο, ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος σε ομιλία του στο Τραχώνι της Κυθρέας διακήρυξε: 

«Οι Κύπριοι δεν φοβούνται δια οποιαδήποτε μέτρα, τα οποία ο 
ξένος Κυβερνήτης δυνατόν να λάβη. Ούτοι συνεχώς θα αψηφούν τα 
στρατιωτικά ρέτρα και την βίαν μέχρι της ημέρας, καθ' ήν η ελευ
θερία θα βασιλεύη εις τους κυπριακούς ουρανούς».107 

2. ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΧΑΡΝΤΙΓΚ 
ΚΑΙ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Υ Μ Α Κ Α Ρ Ι Ο Υ 

Οι συνομιλίες τον Οκτώβριο του 1955 
Στις 4 Οκτωβρίου 1955, άρχισαν συνομιλίες μεταξύ του Χάρντιγκ 

και του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Οι διαφορές θέσεων μεταξύ των 
δύο ανδρών ήταν πολύ μεγάλες. Ο Χάρντιγκ ήθελε να συζητήσει συ
νταγματικές προτάσεις για αυτοκυΒέρνηση στην Κύπρο με Βάση τις 

107. Π. Παπαδημήτρη - Π. Πετρίδη «Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 
(1878-1978)» τόμος 11ος, σ. 45. 
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προτάσεις της Βρετανικής Κυβέρνησης, που είχε υποστηρίξει στο 
Λονδίνο. 

Στις θέσεις του Χάρντιγκ διαφωνούσε το Βρετανικό Εργατικό 
Κόμμα, του οποίου η Εκτελεστική Επιτροπή με ψήφισμα της στις 29 
Σεπτεμβρίου 1955 καλούσε τη Συντηρητική Κυβέρνηση «όπως πα-
ράσχη σταθεράν εννύησιν δια δημοκρατικήν αυτοδιάθεσιν εντός συμ
πεφωνημένης περιόδου με εγγυήσεις δια τα δικαιώματα της μειονό-
τητος». 

Αυτές τις θέσεις του Εργατικού Κόμματος επιδοκίμαζε και ο Αρ
χιεπίσκοπος Μακάριος, ο οποίος στις 4 Οκτωβρίου απέστειλε στον 
Αρχηγό του Κόμματος Αττλήη τηλεγράφημα, που έλεγε: 

«Εάν η Συντηρητική Κυβέρνησις επίδειξη τελικώς καλήν θέλη-
σιν, πιστεύομεν ότι, βάσει του ψηφίσματος σας, θα εξασφαλισθούν 
όλαι αι αναγκαίοι προϋποθέσεις δια την ειρήνευσιν της Νήσου και 
την διεξαγωγήν φιλικών διαπραγματεύσεων επί των λεπτομερειών 
του ζητήματος».108 

Οι συνομιλίες Αρχιεπισκόπου Μακαρίου - Χάρντιγκ διεξήχθησαν 
σε τρεις συναντήσεις από τις 4 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου και κατέλη
ξαν σε αποτυχία. 

Στις 12 Οκτωβρίου, ο Αρχιεπίσκοπος σε δημοσιογραφική διάσκε
ψη στην Αρχιεπισκοπή είπε: 

«Απεδέχθημεν μετά προθυμίας την πρόσκλησιν της Α.Ε. του Κυ-
βερνήτου Σερ Τζων Χάρντιγκ δια συνομιλίας επί του πολιτικού μέλ
λοντος της Κύπρου, με την ελπίδα ότι θα συνηντώμεθα επί μιας θέ
σεως παρεχούσης έδαφος προς συζήτησιν και λύσιν του Κυπριακού 
ζητήματος. Τοιαύτη βάσις ήτο καθ' ημάς η αναγνώρισις πρωταρχικώς 
του δικαιώματος αυτοδιαθέσεως του Κυπριακού λαού. 

Κατά την πρώτην συνάντησίνμας, εφροντίσαμεν να ενημερώσωμεν 
τον Κυβερνήτην επί της πραγματικής εν Κύπρω καταστάσεως και των 
ειλικρινών αισθημάτων και πόθων του Ελληνικού Κυπριακού λαού. Η 
Α. Εξοχότης, αφού εξέφρασε τας απόψεις της επί των διαφόρων πλευ
ρών του Κυπριακού ζητήματος, επρότεινεν ως λύσιν την εκ μέρους 
των Κυπρίων αποδοχήν συντάγματος, οδηγούντος προς αυτοκυβέρ-
νησιν, βάσει του σχεδίου, το οποίον ο Υπουργός των Εξωτερικών κ. 

108. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', ο. 264. 

115 



Μακμίλλαν διέγραψε κατά την Τριμερή Αιάσκεψιν του Αονδίνου. 
Απηντήσαμεν εις την Α. Εξοχότητα ότι το σχέδιον τούτο εκρίθη ήδη 
ως απαράδεκτον εκ μέρους του Κυπριακού λαού. 

Αια να δείξωμεν όλην την καλήν μας θέλησιν και να διευκολύνω-
μεν την συνεννόησιν, υπεβάλαμεν εις την Α. Εξοχότητα συγκεκριμέ-
νον σχέδιον, δια του οποίου καθωρίζομεν την αναγνώρισιν του δικαι
ώματος αυτοδιαθέσεως του Κυπριακού λαού ως την απαράβατον βά-
σιν δια την λύσιν του Κυπριακού ζητήματος. Μετά την τοιαύτην επί-
σημον αναγνώρισιν - διελάβομεν εις το σχέδιον - θα είμεθα διατεθει
μένοι να προχωρήσωμεν εις συνεργασίανμετά της Βρετανικής Κυβερ
νήσεως δια την επεξεργασίαν συντάγματος αυτοκυβερνήσεως, το 
οποίον θα ελειτούργει εν τη Νήσω κατά την μεταβατικήν από της 
αναγνωρίσεως μέχρι της ασκήσεως της αρχής της αυτοδιαθέσεως πε-
ρίοδον. Ο χρόνος της αρχής της αυτοδιαθέσεως θα ερρυθμίζετο με
ταξύ της Βρετανικής Κυβερνήσεως και των βάσει του αναφερθέντος 
συντάγματος αναδειχθησομένων εκπροσώπων του Κυπριακού λαού. 

Η Α. Εξοχότης μάς επληροφόρησεν ότι δεν ήτο εξουσιοδοτημένος 
να συζήτηση οιανδήποτε πρότασιν εκτός του σχεδίου Μακμίλλαν, ήτο 
όμως πρόθυμος να διαβίβαση εις την Βρετανικήν Κυβέρνησιν οιασδή
ποτε παρατηρήσεις και εισηγήσεις μας. 

Η Α. Εξοχότης διεβίβασε πράγματι τας απόψεις μας ταύτας εις 
Αονδίνον και μετά τρεις ημέρας μας εκάλεσεν εις δευτέραν συνάντη-
σιν, δια να μας πληροφόρηση επί της απαντήσεως της Βρετανικής 
Κυβερνήσεως. 

Αιεβίβασεν εις ημάς συναφώς ότι η Κυβέρνησις της Αυτής Μεγα
λειότητος απορρίπτει τας προτάσεις μας, εμμένει δε εις το εξαγγελ-
θέν υπό του κ. Μακμίλλαν, κατά την 6ην παρελθόντος Σεπτεμβρίου, 
συνταγματικόν σχέδιον περί Κύπρου... 

Κατά την τρίτην συνάντησίνμας - γενομένηνχθες - επληροφορή-
σαμεν την Α. Εξοχότητα τον Κυβερνήτην ότι δεν αποδεχόμεθα τα 
γνωστός άλλωστε και απορριφθείσας ήδη υπό του Κυπριακού λαού 
αδιαλλάκτους προτάσεις και ότι μόνον επί της βάσεως της αυτοδια
θέσεως θα ήτο δυνατόν να συζητήσωμεν εκ νέου το ζήτημα. 

Ειλικρινώς λυπούμεθα, διότι αι συνομιλίαι μας μετά της Α. Εξοχό-
τητος του Κυβερνήτου δεν κατέληξαν εις συμφωνίαν. Αντιλαμβανόμε
θα ότι αι συνέπειαι εκ της μη επιτεύξεως συμφωνίας δεν είναι ευχά-
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ριστοι ούτε δια την Κυβέρνησιν της Αυτής Μεγαλειότητος ούτε δια 
τον Κυπριακόν λαόν. Έχομεν όμως ήρεμον την συνείδησιν, διότι εί
μεθα βέβαιοι ότι δεν ευθυνόμεθα ημείς δια τούτο».109 

Ο Χάρντιγκ επισκέπτεται το Λονδίνο 
και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος την Αθήνα 

Ο Χάρντιγκ στις 30 Οκτωβρίου 1955 πήγε στο Λονδίνο, όπου είχε 
αλλεπάλληλες συσκέψεις με τον Πρωθυπουργό Άντονυ Ήντεν, τον 
Υπουργό Εξωτερικών Χάρολντ Μακμίλλαν και άλλα μέλη της Βρετα
νικής Κυβέρνησης, για λύση του Κυπριακού προβλήματος. Επέστρε
ψε στην Κύπρο στις 12 Νοεμβρίου. Στο αεροδρόμιο Λευκωσίας έκανε 
τις ακόλουθες δηλώσεις: 

«Τα προβλήματα μας εξετάζονται σοβαρά και όλοι ενδιαφέρονται 
για την εξεύρεση μιας λύσης, που να εκπληρώνει όλες ης απαιτή
σεις. Το Κυπριακό ζήτημα δεν είναι μεμονωμένο και πρέπει επομένως 
να εξετάζεται σε συσχετισμό με την κατάσταση και τα στρατηγικά 
προβλήματα της Μέσης Ανατολής».110 

Την 31η Οκτωβρίου, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έφτασε στην Αθή
να, όπου είχε συναντήσεις με την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με το 
Κυπριακό πρόβλημα. Αμέσως μετά την άφιξη του, απηύθυνε χαιρετι
σμό προς τον Ελληνικό λαό, τον ευχαρίστησε για την αμέριστη συμπα
ράσταση του στον Αγώνα της Κύπρου και τον ενημέρωσε για την κα
τάσταση στο νησί. Ένα απόσπασμα από το χαιρετισμό του είναι το πιο 
κάτω: 

«Η παρούσα ημών επίσκεψις διενεργείται, καθ' όνχρόνον ο συνε
χιζόμενος με αύξουσαν έντασιν Κυπριακός αγών διανύει μίαν από τας 
κρισιμωτέρας καμπάς του. Η βρετανική αδιαλλαξία έχει δημιουργή
σει εν τη νήσω ανυπόφορους συνθήκας διαβιώσεως. Η ελευθερία του 
ανθρώπου και του πολίτου έχει αυτόχρημα καταλυθή. Ο Κυπριακός 
λαός ζη υπό την συνεχή απειλήν ενός στρατιωτικού καθεστώτος τρο
μοκρατίας και βίας. Το ιδεώδες της ελευθερίας διώκεται ως έγκλημα. 
Οι Κύπριοι Ελληνες καταδυναστεύονται, φυλακίζονται ή πυροβολού
νται υπό των Βρετανών κυριάρχων, διότι υπηρετούν εκείνα ακριβώς 

109. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σσ. 268-270. 
110. Νίκου Κρανιδιώτη «Αύσκολα χρόνια...», σ. 120. 
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τα ιδεώδη, δια τα οποία προ δεκαπέντε ετών εκλήθησαν νπ' αυτών 
των ιδίων να αγωνισθώσι και να θυσιασθώσι».111 

Νέες συνομιλίες Χάρντιγκ και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
Την 21η Νοεμβρίου 1955, ξανάρχισαν οι συνομιλίες για λύση του 

Κυπριακού προβλήματος μεταξύ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Χάρ
ντιγκ, που είχαν διακοπεί στις 11 Οκτωβρίου. Ο Χάρντιγκ παρέδωσε 
στον Αρχιεπίσκοπο το πιο κάτω έγγραφο: 

«Η Κυβέρνησις της Αυτής Μεγαλειότητος μετέχει των αρχών, αίτι-
νες ενεσωρατώθησαν εις τον Καταστατικών Χάρτην των Ηνωμένων 
Εθνών, τον Χάρτην του Πότορακ και τον Χάρτην του Ειρηνικού, τους 
οποίους έχει προσυπογράψει. Αεν είναι, όθεν, θέσις της Βρετανικής 
Κυβερνήσεως το ότι η αρχή της αυτοδιαθέσεως ουδέποτε δύναται να 
εφαρμοσθή εις την Κύπρον. Η άποψίς της είναι ότι τώρα η αρχή αυ
τή δεν είναι πρότασις δυναμένη να εφαρμοσθή, και ένεκεν της παρού
σης στρατηγικής καταστάσεως, και ένεκεν των συνεπειών τας οποίας 
θα έχη επί των σχέσεων μεταξύ των Δυνάμεων του Βορειοατλαντικού 
Συμφώνου εν τη Ανατολική Μεσογείω. Όθεν, η Κυβέρνησις πρέπει να 
ικανοποιηθή ότι οιαδήποτε τελική λύσις διασφαλίζει τα στρατηγικά 
συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του. Η Κυ-
βέρνησις της Α. Μεγαλειότητος έχει τώρα προσφέρει μέτρα ευρείας 
αυτοκυβερνήσεως. Εάν ο Κυπριακός λαός συμμετάσχη εις την συνταγ-
ματικήν εξέλιξιν, η Κυβέρνησις της Α. Μεγαλειότητος προτίθεται να 
εργασθή δια μίαν τελικήν λύσιν, η οποία θα ικανοποιεί τους πόθους 
του Κυπριακού λαού, εντός των πλαισίων των συνθηκών και των συμ
μαχιών, εις τας οποίας μετέχουν αι χώραι αι ενδιαφερόμενοι δια την 
Άμυναν της Ανατολικής Μεσογείου. Η Κυβέρνησις της Α. Μεγαλει
ότητος θα είναι διατεθειμένη να συζήτηση το μέλλον της Κύπρου μετ' 
αντιπροσώπων του Κυπριακού λαού, όταν η αυτοκυβέρνησις αποδει-
χθή πρότασις δυναμένη να λειτουργήση ικανοποιητικώς και ικανή να 
εξασφάλιση τα συμφέροντα όλων των τμημάτων της κοινότητος».112 

Ο Αρχιεπίσκοπος επέμενε στην εφαρμογή του αναφαίρετου δικαι
ώματος αυτοδιάθεσης του Κυπριακού λαού και απάντησε στον Χάρ
ντιγκ: 

111. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', οσ. 106-107. 
112. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', ο. 621. 
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«Λυπούμαι πάρα πολύ. Δεν μπορώ να δεχθώ τις προτάσεις σας. Δεν 
μπορώ να εξαρτήσω την αυτοδιάθεση του Κυπριακού λαού από τις 
στρατηγικές ανάγκες της Μεγάλης Βρετανίας και δεν μπορώ να δε
χθώ ότι οποιεσδήποτε συνθήκες ή άλλες υποχρεώσεις της Μεγάλης 
Βρετανίας είναι δυνατόν να επηρεάσουν - με οποιοδήποτε τρόπο -
την εφαρμογή του αναφαίρετου δικαιώματος αυτοδιάθεσης του Κυ
πριακού λαού».113 

Ο Χάρντιγκ δεν περίμενε την πιο πάνω απάντηση του Αρχιεπισκό
που και φανερά εκνευρισμένος είπε: «Λυπούμαι, λυπούμαι γι' αυτό που 
κάνετε». Χαιρέτησε ψυχρά και έφυγε. 

Μετά την πιο πάνω συνάντηση οι συνομιλίες κατέληξαν σε αποτυ
χία. Η κάθε πλευρά παρέμεινε σταθερή στις θέσεις της και δεν μπο
ρούσε να επέλθει συμφωνία. 

Πρέπει ν' αναφέρομε ότι η Βρετανική Κυβέρνηση πριν από τις συ
νομιλίες Χάρντιγκ και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου είχε προσυνεννόηση 
με την Τουρκική Κυβέρνηση. 

Ο Χριστοφής Οικονομίδης στο Βιβλίο του «Απομυθοποιημένη 
ιστορία του Κυπριακού στα τελευταία 50 χρόνια» αναφέρει: 

«Να δύο από τις πολλές αποδείξεις, που υπάρχουν στα μυστικά αρ
χεία των Υπουργείων Αποικιών και Εξωτερικών πάνω σ' αυτό το θέμα: 

1. Σε ένα μνημόνιο που ετοίμασε στις 30.11.55 ο Διευθυντής του 
Νοτιοευρωπαϊκού Τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Υ
πουργό του, ο οποίος επρόκειτο να δει εκείνη τη μέρα τον Ελληνα 
Πρέσβη στο Αονδίνο κ. Μόστρα, αναφέρονται τα εξής: 

"Δεν έχουμε πει στην Ελληνική Κυβέρνηση ότι έχουμε δείξει στην 
Τουρκική Κυβέρνηση το κείρενο των προτάσεων, που υπέβαλε ο Χάρ
ντιγκ στον Μακάριο στις 21.11.55" (Φάκελλος F0371/117678 RG 
1081/1702). 

2. Σε ένα άλλο μνημόνιο στις 4.1.56, με την ευκαιρία, που επρό
κειτο να δει ο Βρετανός Υπουργός των Εξωτερικών τον Τούρκο Πρέ
σβη στο Λονδίνο, αναφέρονται τα εξής: 

"Πιθανές ερωτήσεις της Τουρκικής Κυβέρνησης για την Κύπρο: 
1. Έχει αλλάξει η θέση της Βρετανικής Κυβερνήσεως; 

113· Νίκου Κρανιδιώτη «Λύσκολα χρόνια...», σο. 134-135. 
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Απάντηση: Όχι. Όπως είπε ο Βρετανός Πρωθυπουργός στον κ. Με-
ντερές, στο μήνυμα του στις 11 Νοεμβρίου 1955, η φόρμουλα της πρό
τασης Χάρντιγκ προς τον Μακάριο αποτελεί επανάληψη, και όχι αλ
λαγή, της θέσης μας. Εκείνη η φόρμουλα δεν άλλαξε (εκτός από μια 
τροποποίηση του λεκτικού χάριν σαφήνειας, για την οποία η Τουρκι
κή Κυβέρνηση έχει ήδη πληροφορηθεί)" (Φάκελλος F0371/123864 
RG 1081/22).114 

Επανάληψη των συνομιλιών Χάρντιγκ 
και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 

Στις 9 Ιανουαρίου 1956, επαναλήφθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ του 
Χάρντιγκ και του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο σπίτι του Αγγλικανού 
Αρχιδιακόνου Άτνεϋ για εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό πρόβλημα. Ο 
Χάρντιγκ πρότεινε ένα νέο κείμενο στον Αρχιεπίσκοπο, που περιλάμ
βανε τις προτάσεις της 21ης Νοεμβρίου 1955 κάπως βελτιωμένες. Ο 
Αρχιεπίσκοπος δεν απέρριψε το νέο σχέδιο, αλλά διατύπωσε τις επι
φυλάξεις του. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Γραφείου Δημοσίων 
Πληροφοριών ο Κυβερνήτης και ο Αρχιεπίσκοπος «αφού αντήλλαξαν 
απόψεις δια το πολιτικόν και συνταγματικόνμέλλον της νήσου, συνε-
φώνησαν να επανασυναντηθούν συντόμως δια περαιτέρω συζήτησιν». 

Η νέα συνάντησις έγινε πάλιν στο σπίτι του Αρχιδιακόνου Άτνεϋ 
στις 3 Ιανουαρίου, αλλά δεν επήλθε συμφωνία. Οι δύο άνδρες «συνε-
φώνησαν να συναντηθούν και πάλιν λίαν προσεχώς δια περαιτέρω συ
ζήτησιν». Έγραψε ο Αρχιεπίσκοπος για τη συνάντηση εκείνη: 

«Ο Χάρντιγκ ήθελε πραγματικά να φθάσωμε σε λύσιν. Αι διαπραγ
ματεύσεις μαζί του υπήρξαν επίπονοι. Εγώ επέμενα ανενδότως εις τα 
σημεία τα οποία θεωρούσα ως βασικά. Εκείνος ηρνείτο και ανθίστατο 
και συχνότατα αι συνεδριάσεις μας ετελείωναν με διαφωνίαν. Αλλά 
εις την επομένην συνεδρίασιν, ο Χάρντιγκ εδέχετο ό,τι είχεν αρνηθή 
εις την προηγουμένην. Ετσι όλο και κάτι του απέσπων. Αι διαπραγ
ματεύσεις προχωρούσαν σιγά, αλλά σταθερά».115 

Στις 18 Ιανουαρίου, ο Χάρντιγκ αναχώρησε για το Αονδίνο, για να 
συζητήσει με τη Βρετανική Κυβέρνηση τις παρατηρήσεις του Αρχιε-

114. Χριστοφή Οικονομίδη «Απομυθοποιημένη ιστορία του Κυπριακού στα 
τελευταία 50 χρόνια», Λευκωσία 1993, σ. 33-

115. Νίκου Κρανιδιώτη «Αύσκολα χρόνια...», σ. 151. 
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πισκόπου. Το ανακοινωθέν του Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών 
έλεγε: 

«Οι λόγοι της εις Λονδίνον επισκέψεως της Α. Εξοχότητος εξετέ
θησαν σαφώς εις την δήλωσίν του. Η επίσκεψις αύτη είναι μία επί 
πλέον απόδειξις της αποφάσεως της Α.Ε. του Κυβερνήτου να μην 
αφήση λίθον αμετακίνητον, δια να επιτυχή λύσιν ικανοποιούσαν όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη».116 

Ο Χάρντιγκ επέστρεψε από το Αονδίνο στις 26 Ιανουαρίου και την 
επόμενη μέρα συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο πάλιν στο σπίτι του 
Αγγλικανού Αρχιδιακόνου. Στη συνάντηση αυτή ο Κυβερνήτης ανα
φέρθηκε στα αποτελέσματα των συνομιλιών του στο Αονδίνο και στην 
τελική μορφή των προτάσεων της Βρετανικής Κυβέρνησης για πολι
τική λύση του Κυπριακού προβλήματος. Αν συμφωνούσε και ο Αρχιε
πίσκοπος, η Βρετανική Κυβέρνηση θα προχωρούσε σε επίσημη δήλω
ση γι' αυτό το θέμα. 

Ο Χάρντιγκ στις 29 Ιανουαρίου απέστειλε γραπτώς τις προτάσεις 
αυτές της Βρετανικής Κυβέρνησης στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και 
του ζητούσε ν' απαντήσει με ένα ναι ή ένα όχι, αν τις αποδέχεται. Οι 
προτάσεις αυτές είναι οι εξής: 

«Η Κυβέρνησις της Αυτής Μεγαλειότητος μετέχει των αρχών, αίτι-
νες ενεσωματώθησαν εις τον Καταστατικόν Χάρτην των Ηνωμένων 
Εθνών, τον Χάρτην του Πότομακ και τον Χάρτην του Ειρηνικού, τους 
οποίους έχει προσυπογράψει. Αεν είναι, όθεν, θέσις της Βρετανικής 
Κυβερνήσεως το ότι η αρχή της αυτοδιαθέσεως ουδέποτε δύναται να 
εφαρμοσθή εις την Κύπρον. Η άποψίς της είναι ότι τώρα η αρχή αύ
τη δεν είναι πρότασις δυναμένη να εφαρμοσθή, ένεκεν της παρούσης 
καταστάσεως εις την Ανατολικήν Μεσόγειον. 

Η Κυβέρνησις της Α. Μεγαλειότητος έχει τώρα προσφέρει μέτρα 
ευρείας αυτοκυβερνήσεως. Εάν ο Κυπριακός λαός συμμετάσχη εις την 
συνταγματικόν εξέλιξιν, η Κυβέρνησις της Α. Μεγαλειότητος προτί
θεται να εργασθή δια μίαν τελικήν λύσιν, η οποία θα ικανοποιεί τους 
πόθους του Κυπριακού λαού, θα συνήδε προς τα στρατηγικά συμφέ
ροντα της Κυβερνήσεως της Α. Μεγαλειότητος και των συμμάχων της 

116. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σ. 147. 
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και θα ελάμβανεν υπ' όψιν τας υπάρχουσας συρραχίας, εις τας οποίας 
ρετέχει και η Κυδέρνησις της Αυτής Μεγαλειότητος. 

Η ΚυΒέρνησις της Α. Μεγαλειότητος θα είναι διατεθειμένη να συ
ζήτηση το μέλλον της νήσου μετ' αντιπροσώπων του Κυπριακού λα
ού, όταν η αυτοκυδέρνησις αποδειχθή ικανή να διασφάλιση τα συρ-
φέροντα όλων των τρημάτων της κοινότητος».™7 

Οι πιο πάνω προτάσεις στάληκαν με συνοδευτική επιστολή και 
«Σχέδιον Αήλωσης», το οποίο ο Αρχιεπίσκοπος έπρεπε να υπογράφει, 
αν συμφωνούσε σε όλα. 

Στις 29 Ιανουαρίου, ο Αρχιεπίσκοπος ζήτησε τη γνώμη του Διγε
νή για τις προτάσεις του Χάρντιγκ. Οι δυο άνδρες είχαν μυστική συ
νάντηση στο μοναστήρι του Κύκκου. Εκεί μετέβη ο Αρχηγός της ΕΟ
ΚΑ από τα Βουνά της περιοχής, συνοδευόμενος από αντάρτες, μέσα 
σε σφοδρή χιονοθύελλα. Αφού ενημερώθηκε, εξέφρασε σοβαρές επι
φυλάξεις για την αποδοχή των προτάσεων του Χάρντιγκ. 

Στις 30 Ιανουαρίου, συνήλθε το Εθναρχικό Συμβούλιο για το ίδιο 
θέμα. Στη συζήτηση εκδηλώθηκαν διαφωνίες. 

Στις 2 Φεβρουαρίου, ο Αρχιεπίσκοπος απέστειλε επιστολή στον 
Χάρντιγκ, με την οποία ζητούσε διευκρινίσεις, που αφορούσαν το 
περιεχόμενο των «μέτρων ευρείας αυτοκυβερνήσεως», που πρότεινε η 
Βρετανική Κυβέρνηση. Επίσης διατύπωσε τις γενικές γραμμές για το 
μελλοντικό σύνταγμα της Κύπρου, το οποίο έπρεπε να εγκαθιδρύει 
καθεστώς γνήσιας αυτοκυΒέρνησης. 

Μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έγραψε στον Χάρντιγκ: 
«Το κείμενον της Δηλώσεως, εις ην μέλλει να προΒή η ΚυΒέρνησις 

της αυτής Βρετανικής Μεγαλειότητος, δεν είναι ικανοποιητικόν δια 
τον Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν, του οποίου αξίωσις είναι η αυτοδιά-
θεσις». 

Από τις γενικές γραμμές του μελλοντικού συντάγματος, που πρό
τεινε ο Αρχιεπίσκοπος, αναφέρομε τα πιο κάτω αποσπάσματα: 

α) «Απασαι αι νομοθετικοί, εκτελεστικοί και δικαστικοί εξουσίαι, 
πλην των ρητώς εξαιρουμένων, θα πηγάζουν εκ του Κυπριακού λαού 

117. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', ο. 720. 
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και θα εξασκώνται υπό τούτου δια των αιρετών αντιπροσώπων και 
των λοιπών οργάνων των». 

β) «Της ανωτέρω αρχής θα εξαιρώνται, παραρένουσαι εις τον Κυ-
βερνήτην, ως εκπρόσωπον της Αυτής Βρετανικής Μεγαλειότητος, αι 
αρμοδιότητες δια την Άμυναν και τας Εξωτερικός πολιτικός σχέσεις 
της Νήσου». 

γ) «Η εν τη Βουλή εκπροσώπησις θα είναι ανάλογος προς την σύν-
θεσιν του πληθυσρού. Κατά τα άλλα η ισότης των πολιτών θα είναι 
απόλυτος και όλοι θα δύνανται να διορίζωνται εις οιανδήποτε θέσιν». 

Για την ειρήνευση στην Κύπρο, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι «θα 
πρέπει να αρθώσι τα έκτακτα στρατιωτικά ρέτρα και οι έκτακτοι νόμοι 
και να αμνηστευθώσι όλα τα πολιτικά αδικήματα».118 

Ο Χάρντιγκ απάντησε στο έγγραφο του Αρχιεπισκόπου στις 14 Φε
βρουαρίου και ανέφερε: 

«Η μορφή οιουδήποτε συντάγματος δέον να προέλθη εκ διεξοδι
κών συζητήσεων μετ' αντιπροσώπων όλων των κοινοτήτων. Τούτο Βε
βαίως δεν αποκλείει ιδιαιτέρας συζητήσεις, αίτινες αναμφιβόλως θα 
είναι μεγάλου οφέλους, δεν δύνανται όμως να υποκαταστήσουν οιασ
δήποτε συσκέψεις περί του τρόπου, καθ' όν θα κυβερνάται ο καθημε
ρινός βίος όλων των Κυπρίων». 

Περαιτέρω ο Κυβερνήτης τόνιζε: 
«Η Κυβέρνησις της Αυτής Μεγαλειότητος προσφέρει τώρα ευρέα 

ρέτρα δημοκρατικής αυτοκυβερνήσεως. Προς τον σκοπόν τούτον θα 
πρέπη να εκπονηθή, εν συσκέψει μεθ' όλων των τμημάτων της 
κοινότητος, ένα νέον φιλελεύθερον σύνταγμα».119 

Οι θέσεις αυτές της Βρετανικής Κυβέρνησης, τις οποίες προέβαλ
λε και υποστήριζε ο Χάρντιγκ, δεν ήταν ικανοποιητικές για τον Αρ
χιεπίσκοπο Μακάριο, τον προασπιστή των συμφερόντων του Ελληνι
κού Κυπριακού λαού. Γι' αυτό τις απέρριψε με την προς τον Κυβερ
νήτη επιστολή του ήμερ. 25 Φεβρουαρίου 1956. 

Στην τελευταία παράγραφο της επιστολής αυτής σημείωσε ο Αρχιε
πίσκοπος: 

118. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', οσ. 153-154. 
119- «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σ. 727. 
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«Καταλήγοντες οφείλομεν να τονίσωμεν ότι, εν τη επιθυμία ημών 
όπως η Νήσος διέλθη τον μέχρι της αρχής της αυτοδιαθέσεως χρόνον 
εν ειρήνη, προέβημεν εις πάσαν δυνατήν παραχώρησιν, πέραν της ο
ποίας δεν επιτρέπει να χωρήσωμεν η εθνική ημών συνείδησις και α
ξιοπρέπεια».120 

Η τελευταία συνάντηση Αρχιεπισκόπου - Χάρντιγκ έγινε στις 29 
Φεβρουαρίου. Σ' αυτή πήραν μέρος ο Βρετανός Υπουργός Αποικιών 
Λέννοξ Μπόυντ και ο Υφυπουργός Αποικιών Σερ Τζων Μάρτιν. Κανέ
να όμως αποτέλεσμα δεν προέκυψε. 

Για το πόσο ειλικρινής ήταν ο Βρετανική Κυβέρνηση, όταν δήλωνε 
ότι αναγνώριζε την αρχή της αυτοδιάθεσης για την Κύπρο, παραθέτο-
με την ομολογία του Χάρντιγκ, που έκανε το 1984: 

«Αυτή ήταν ένα δόλωμα (bait), για να πείσομε τον Μακάριο να δε
χθεί την αυτοκυβέρνηση».121 

Μετά την αποτυχία των συνομιλιών, ο Αρχιεπίσκοπος συγκάλεσε 
στις 6 Μαρτίου δημοσιογραφική διάσκεψη, στην οποία ανέφερε ότι η 
Βρετανική Κυβέρνηση δεν επέδειξε καλή θέληση, για να εξευρεθεί 
βάση για μια λογική συμφωνία και τήρησε αδιάλλακτη στάση στο ζω
τικό θέμα της αμνηστίας των αγωνιστών. Το πιο κάτω απόσπασμα από 
τις δηλώσεις του είναι χαρακτηριστικό: 

«Εν ολίγοις ο Κυπριακός λαός εκαλείτο να αποδεχθή καθεστώς, υπό 
το οποίον θα ήτο αμψίβολον εάν θα ήλεγχε την ιδίαν του Βουλήν και 
βάσει του οποίου ήτο βέβαιον ότι η αποικιακή κυρίαρχος Αύναμις θα 
ηδύνατο επ' αόριστον να επεμβαίνη εις τα πάντα υπό το πρόσχημα της 
"δημοσίας ασφαλείας". Αλλά τοιούτον καθεστώς θα ήτο απαράδεκτον 
ακόμη και δια λαούς μόλις εξελθόντος της βαρβαρότητος, θα απετέλει 
δε εμπαιγμόν η πρότασις αυτού, έστω και ως μεταβατικού σταδίου, εις 
ημάς, οίτινες απεδείξαμεν τας υψηλάς φιλελεύθερος αρχάς, εις τας 
οποίας πιστεύομεν, προτείνοντες πρώτοι πάσαν δυνατήν συνταγματι-
κήν εγγύησιν και προστασίαν δια την Τουρκικήν μεινότητα, μετά της 
οποίας επιθυμούμεν πάντοτε να συζώμεν ειρηνικώς». 

Καταλήγοντας ο Αρχιεπίσκοπος στις δηλώσεις του ανέφερε: 

120. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', ο. 156. 
121. Χριστοφή Οικονομίδη «Απομυθοποιημένη ιστορία του Κυπριακού στα 

τελευταία 50 χρόνια», σ. 34. 
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Οι συνομιλίες Μακαρίου - Χάρντιγκ κατέληξαν σε αποτυχία, γεγονός που οδήγησε 
τη Βρετανική Κυβέρνηση στην απόφαση να εξορίσει τον Αρχιεπίσκοπο. 

«Εν ουδεμία περιπτώσει θα υποστείλωμεν την σημαίαν της αυτο
διαθέσεως. Θα αγωνισθώμεν μέχρις εσχάτων, ανθιστάμενοι παθητι-
κώς εις την παράνομον κυριαρχίαν του δυνάστου μας εν τη νήσω, 
διεκδικούντες διεθνώς το δίκαιον μας από της επάλξεως των Ηνωμέ
νων Εθνών, όπου η Ελληνική Κυβέρνησις θα εγγράψη προσεχώς το 
θέμα, και εν γένει ουδέν παραλείποντες προς ικανοποίησιν του ιερού 
εθνικού ημών αιτήματος».122 

3. Η ΑΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ. Ο ΧΑΡΝΤΙΓΚ ΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ο ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ Α Ν Α Γ Κ Η Σ 

Η κατάσταση στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 1955 
Στις 4 Οκτωβρίου, πενταμελής ομάδα με επικεφαλής τον Γρηγόρη 

Αυξεντίου επιτέθηκε στον αστυνομικό σταθμό Λευκονοίκου και αφαί
ρεσε 11 όπλα. 

Στις 20 Οκτωβρίου, οκταμελής ομάδα από την Αμμόχωστο, ύστερα 
από επιδρομή σε στρατιωτική αποθήκη, πήρε 16 όπλα διαφόρων τύ-

122. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σσ. 313-315-
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πων. Επικεφαλής ήταν ο Ανδρέας Δημητρίου, ο μετέπειτα ήρωας της 
αγχόνης. 

Μετά τη διακοπή των συνομιλιών Χάρντιγκ - Αρχιεπισκόπου Μα
καρίου, η κατάσταση στην Κύπρο οξύνθηκε. Ο αγγλικός στρατός ενι
σχύθηκε, οι έρευνες για ανακάλυψη αγωνιστών της ΕΟΚΑ και όπλων 
εντάθηκαν, οι κατ' οίκον περιορισμοί σε πόλεις και χωριά συστημα
τοποιήθηκαν. Απαγορεύτηκαν οι εορτασμοί για την επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου και εκδόθηκε η πρώτη θανατική καταδίκη του αγωνιστή 
της ΕΟΚΑ Μιχαλάκη Καραολή, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για φόνο 
του αστυνομικού Ηρόδοτου Πουλλή, συνεργάτη των Άγγλων, στις 28 
Αυγούστου 1955. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος σε μήνυμα του προς τον Ελληνικό 
Κυπριακό λαό με την ευκαιρία της 28ης Οκτωβρίου αναφέρει μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

«Δεκαπέντε έτη παρήλθον έκτοτε! Και η Ελλάς ευρίσκεται και πά
λιν επί των αγωνιστικών επάλξεων δια την προάσπισιν των αυτών ιδε
ωδών, τα οποία την φοράν αυτήν καταπατούνται από τους παλαιούς 
φίλους και συρράχους ρας. Τα αγαθά της ελευθερίας και της δικαιο
σύνης, δια την διαφύλαξιν των οποίων ο Ελληνικός κόσρος δις εις 
διάστηρα ριας δεκαπενταετίας προσέφερε τον εαυτόν του θυσίαν και 
ολοκαύτωρα, καταπατούνται και περιφρονούνται σήρερον υπό των 
Βρετανών εν Κύπρω. 

Ο Κυπριακός όρως λαός - τρήρα αναπόσπαστον του Ελληνικού 
Κόσρου, διαπνεόρενου από τας αυτός αρχάς και τα αυτά ιδεώδη, τα 
οποία προ δεκαπενταετίας έταξαν το Έθνος εις προφυλακήν της πα
γκοσμίου ελευθερίας - προβάλλει δια μίαν ακόμη φοράν το ηρωϊκόν 
"Όχι" εις τας δυνάμεις του κακού και της Βίας. Το πνεύμα του απε
λευθερωτικού αγώνος, ο οποίος διεξάγεται αυτήν την στιγμήν εις την 
Κύπρον δεν είναι άμοιρον του πνεύματος της μεγάλης ημέρας, την 
οποίαν σήμερον εορτάζορεν... 

Εν τω προσώπω του Κυπριακού λαού δοκιμάζεται σήμερον η Ελ
ληνική ελευθερία. Η ηθική επιταγή της 28ης Οκτωβρίου ας πρυτα-
νεύση εις πάσαν Ελληνικήν ψυχήν. Και ας πράξη έκαστος Έλλην το 
καθήκον του».123 

123. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σσ. 96-97. 

126 

Ο Διγενής διέταξε να γίνουν εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνι
κή επέτειο της 28ης Οκτωβρίου παρά την απαγόρευση των Αρχών. Ο 
λαός πήρε μέρος στον εθνικό εορτασμό, γιατί αισθανόταν ότι είχε 
ηθικό χρέος να τιμήσει την ημέρα, που η Ελλάδα τάχθηκε παρά το 
πλευρό των Άγγλων εναντίον του φασισμού και του ναζισμού. Επειδή 
όμως είχαν απαγορευθεί οι εορτασμοί, ακολούθησαν αιματηρές συγ
κρούσεις μεταξύ του λαού και των δυνάμεων ασφαλείας και έγιναν 
συλλήψεις. 

Γράφει ο Διγενής γι' αυτές τις συγκρούσεις: 
«Εις την κωρόπολιν Μόρφου ερρίφθησαν κατά εορταζόντων πυρο

βολισμοί και ετραυματίσθησαν τρεις νέοι, ων εις σοβαρώς. Εις τα Βα-
ρώσια υπερχίλια πρόσωπα συνελήφθησαν κατά την διάρκειαν αιρατη
ρών συγκρούσεων. Εις Αευκωσίαν η οδός Λήδρας και η πλατεία Με
ταξά απέβησαν σκηναί σοβαρών αιματηρών συγκρούσεων. Παρά ταύ
τα το ηθικόν των ηρετέρων διετηρήθη ακμαιότατον, ενώ ο βρετανικός 
στρατός εδείκνυε καταφανή σηρεία κάρψεως, η δε αστυνομία εξηφα-
νίζετο εκ του προσκηνίου».123α 

Εκτός από τα στρατιωτικά μέτρα, που οι Άγγλοι χρησιμοποιούσαν, 
για να εξουδετερώσουν τη δύναμη της ΕΟΚΑ, επιδόθηκαν και σε ανίε
ρη προπαγάνδα. Μέσα στον Οκτώβριο του 1955, κυκλοφόρησαν ανώ
νυμο φυλλάδιο, στο οποίο σύγκριναν τα οικονομικά πράγματα της 
Ελλάδας και της Κύπρου, για να δείξουν την υπεροχή του βιοτικού 
επιπέδου της Κύπρου. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με γραπτές δηλώσεις του στις 29 
Οκτωβρίου 1955 απάντησε στα όσα δυσφημιστικά γράφτηκαν για την 
Ελλάδα. Η απάντηση του άρχιζε ως εξής: 

«Η Κυβέρνησις εν τη ματαία προσπάθεια της όπως μεταδάλη το 
εθνικόν φρόνημα του Ελληνικού λαού, ήρχισε μετερχομένη μέσα 
προπαγάνδας, των οποίων η μικροπρέπεια συναγωνίζεται την αφέ-
λειαν». 

Πιο κάτω πρόσθεσε: 
«Είναι πράγματι απορίας άξιον ότι: Οι Κυβερνώντες την Κύπρον 

δεν εννοούν να πεισθούν ότι ο αγών του Ελληνικού Κυπριακού λαού 
είναι καθ' ολοκληρίαν ξένος προς οικονομικά ελατήρια. Και απορού-

123α. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 68. 
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μεν ιδιαιτέρως, διότι είμεθα βέβαιοι ότι οι Βρετανοί δεν θα εδέχοντο 
να μεταβάλουν εθνικήν συνείδησιν και να γίνουν άποικοι ενός άλλου 
λαού, όσον και εάν αυτός ήτο πλουσιότερος και παρείχεν εις αυτούς 
υψηλότερον βιοτικόν επίπεδον». 

Η απάντηση κατέληγε ως ακολούθως: 
«Οι κυρίαρχοι μας χρησιμοποιούν βίαν, δια να εμποδίσουν την Ελ-

ληνικήν Κύπρον από του να ενωθή με την Ελευθέραν Πατρίδα. Ας 
έχουν τουλάχιστον το θάρρος των ωμών καταπιεστών και ας παύσουν 
να επιδεικνύουν υποκριτικόν ενδιαφέρον δια την ευδαιμονίαν μας. 
Επί πλέον πρέπει να γνωρίζουν οι Άγγλοι, ότι ημείς οι Ελληνες- δεν 
συνηθίζομεν να θέτωμεν την ελευθερίαν μας επί πλάστιγγος, δια να 
την ζυγίζωμεν με οικονομικούς υπολογισμούς».124 

Η δράση της ΕΟΚΑ τον Νοέμβριο του 1955. 
Η αντιμετώπιση της από την Κυβέρνηση 

Ο Διγενής αποφάσισε να δώσει μέσα στον Νοέμβριο του 1955 ισχυ
ρά πλήγματα στον Άγγλο δυνάστη, με σχέδιο που ονόμασε «Προς την 
νίκην». Ο ίδιος μετακινήθηκε από την Κακοπετριά, όπου είχε τη δια
μονή του, και πήγε στην περιοχή της Κυπερούντας, για να βρίσκεται 
μαζί με την ανταρτική ομάδα, που θα δρούσε σύμφωνα με το σχέδιο 
του. Στις πόλεις υπήρχαν ήδη ισχυρές δυνάμεις κρούσεως και δολιο
φθοράς, που δρούσαν αποτελεσματικά. Τα θύματα μεταξύ των Άγγλων 
στρατιωτών και οι υλικές ζημιές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αστυ
νομικούς σταθμούς και άλλα κυβερνητικά κτήρια αυξήθηκαν. Οι μα
χητικές διαδηλώσεις των μαθητών δημιουργούσαν σοβαρά προβλήμα
τα στις δυνάμεις ασφαλείας. Παράλληλα δρούσαν οι ανταρτικές ομά
δες. 

Στις 18 Νοεμβρίου 1955, ανταρτική ομάδα της Πιτσιλιάς, με επικε
φαλής τον τομεάρχη Ρένο Κυριακίδη, έκανε επίθεση εναντίον της 
φρουράς του μεταλλείου Μιτσερού, το οποίο από τις 23 Σεπτεμβρίου 
εφρουρείτο από 12 στρατιώτες. Η μάχη είχε διάρκεια 15 λεπτών και 
άφησε νεκρούς και τραυματίες μεταξύ των στρατιωτών. Ο Ρένος Κυ-
ριακίδης πληγώθηκε ελαφρά. 

Τη νύκτα της 21ης προς την 22α Νοεμβρίου, η ανταρτική ομάδα 
της Πιτσιλιάς επιτέθηκε, ενώ έβρεχε καταρρακτωδώς, εναντίον δωδε-

124. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β' σο. 98-100. 
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Το αρχηγείο της ΕΟΚΑ στην Κυπερούντα. 

καμελούς φρουράς στρατιωτών του μεταλλείου Αμιάντου και την 
εξουδετέρωσε. 

Στις 23 Νοεμβρίου, έδρασε η ανταρτική ομάδα της Πιτσιλιάς υπό 
την προσωπική διεύθυνση του Διγενή στο δρόμο Κυπερούντας - Χαν-
δριών. Στήθηκε ενέδρα σε δυο θωρακισμένα αυτοκίνητα, από τα 
οποία το ένα κτυπήθηκε και κατέπεσε στο γκρεμό. Ο απολογισμός 
ήταν δυο Άγγλοι νεκροί και δυο τραυματίες. Η ΕΟΚΑ πήρε δυο 
αυτόματα όπλα και δεν είχε καμιά απώλεια. Όλα τα μέλη της ΕΟΚΑ 
αποσύρθηκαν σε λημέρια της περιοχής Σπηλιών. Η ενέδρα αυτή έμει
νε γνωστή ως η μάχη του Πεύκου. 

Η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ΕΟΚΑ πήρε τα ακόλουθα 
μέτρα μέσα στον Νοέμβριο: 

α) Βάσει ειδικού νόμου λειτουργούσαν ειδικά δικαστήρια από τις 
2 Νοεμβρίου 1955, τα οποία επέβαλλαν βαρύτατες ποινές στους αγω
νιστές της ελευθερίας της Κύπρου. 

β) Ο Διοικητής της Αστυνομίας Ρόμπινς με προκήρυξη του στις 12 
Νοεμβρίου 1955 ανακοίνωσε προσφορά αμοιβής 5.000 λιρών σε 
οποιονδήποτε θα έδινε πληροφορίες για σύλληψη προσώπων που με-
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τείχαν σε τρομοκρατικές βιαιότητες ή θα οδηγούσαν στην ανακάλυ
ψη παρανόμων όπλων, πολεμοφοδίων και εκρηκτικών υλών. Τα 
πρόσωπα που καταζητούσε η Αστυνομία ως τρομοκράτες αναφέρο
νταν ονομαστικά και ανέρχονταν σε 15- Όλοι ήταν μέλη της ΕΟΚΑ, 
ανάμεσα στους οποίους ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο Στυλιανός Λένας, ο 
Χαράλαμπος Μούσκος, ο Μάρκος Δράκος, ο Λάμπρος Καυκαλίδης. 

γ) Στις 15 Νοεμβρίου, ο Χάρντιγκ διέταξε το κλείσιμο της Σχολής 
Σαμουήλ στη Λευκωσία και στις 19 Νοεμβρίου ακολούθησε το κλείσι
μο του Παγκυπρίου Εμπορικού Λυκείου στη Λάρνακα. Η Κυβέρνηση 
έκρινε ότι τα σχολεία αυτά διευθύνονταν «κατά τρόπον ανατρεπτικόν 
της καλής διακυβερνήσεως και της κοινωνικής τάξεως». 

δ) Ο Άγγλος Διευθυντής παιδείας ρε εγκύκλιο του προειδοποιού
σε ότι θα έκλειε τα δηροτικά σχολεία, στα οποία θα βρίσκονταν αναρ
τημένες ρη αγγλικές σημαίες. 

ε) Ο Χάρντιγκ κήρυξε την Κύπρο στις 26 Νοεμβρίου 1955 σε κα
τάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Η Κύπρος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
Ο Χάρντιγκ, για ν' αντιμετωπίσει τη δράση της ΕΟΚΑ, κήρυξε την 

Κύπρο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 7 μ.μ. της 26ης Νοεμ
βρίου 1955 και σε έκτακτη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Κυ
βέρνησης δημοσίευσε τους κανονισμούς, που είχε ετοιμάσει. Αναφέ
ρομε πιο κάτω απόσπασμα από την κυβερνητική ανακοίνωση: 

«Μερικοί των κανονισρών θα εφαρρόζωνται υπό του Κυβερνήτου, 
όταν αι περιστάσεις απαιτούν τούτο. Μεταξύ των ενόντων άρεσον 
εψαρρογήν είναι οι ακόλουθοι: 

Του λοιπού καθίσταται παράνορος πράξις, υποκειρένη εις τηνποι-
νήν του θανάτου, το να εκπυρσοκροτή τις οιονδήποτε πυροβόλον 
όπλον καθ' οιουδήποτε προσώπου, ή το να ρίπτη ή τοποθετή βόρβαν, 
ή το να ρεταψέρη οιονδήποτε πυροβόλον όπλον, πυροραχικόν ή άλ-
λην εκρηκτικήν ύλην άνευ νορίμου εξουσιοδοτήσεως, το βάρος της 
αποδείξεως της οποίας θα πίπτη επί του ατόμου. 

Η κατοχή βομβών άνευ νομίμου εξουσιοδοτήσεως και διάφοροι 
πράξεις δολιοφθοράς, αι οποίαι επηρεάζουν τας συγκοινωνίας, τας 
ηλεκτρικός γραμμάς, τας υδατοπρομηθείας και ούτω καθεξής, καθί
στανται παράνομοι πράξεις, υποκείρεναι εις φυλάκισιν διά βίου. 
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Καθίσταται παράνομος πράξις το να κηρύττη τις ή το να παρακινή 
άλλους να μετέχουν οιασδήποτε απεργίας, η οποία δεν σχετίζεται με 
εργατικήν διαφοράν. 

Δια προκηρύξεως ο Κυβερνήτης έχει επίσης απαγορεύσει γενικώς 
την συγκρότησιν οιασδήποτε συγκεντρώσεως εν τη Αποικία, εξαιρέ
σει θεατρικών ή κινηματογραφικών παραστάσεων, από αύριον 27ην 
Νοεμβρίου. Η προκήρυξις αύτη δεν εφαρμόζεται εις την περίπτωσιν 
λειτουργιών και τελετών εις ναούς και τζαμία. Οι Διοικηταί δύνανται, 
κατά την κρίσιν των, να εξακολουθούν να εκδίδουν αδείας δι' αθλη
τικός συναντήσεις». 

Η κυβερνητική ανακοίνωση ανέφερε και λεπτομέρειες των ειδικών 
αυτών κανονισμών. 

Μερικά αποσπάσματα είναι τα ακόλουθα: 
α) «Πας αξιωματικός της Αστυνομίας ή οιονδήποτε μέλος των 

ενόπλων δυνάμεων δύναται να συλλαμβάνη άνευ εντάλματος οιονδή
ποτε πρόσωπον, το οποίον θα είχεν εύλογον λόγον να υποψιάζεται, 

Περίπου 3-300 Κύπριοι κλείστηκαν σε κρατητήρια κατά τη διάρκεια του 
Απελευθερωτικού Αγώνα. 
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ότι ενήργησεν ή ενεργεί ή πρόκειται να ενεργήση κατά τρόπον επι
βλαβή εις την δηροσίαν ασφάλειαν ή την δημοσίαν τάξιν ή διέπραξεν 
ή διαπράττει ή πρόκειται να διάπραξη αδίκημα κατά παράβασιν των 
Κανονισμών Αμύνης». 

β) «Ο Αιοικητής της οικείας επαρχίας δύναται δια διατάγματος ν' 
απαγορεύη την συγκέντρωσιν ή παρέλασιν πέραν των πέντε προσώπων. 

γ) «Ο Κυβερνήτης θα δύναται δια διατάγματος να παρεμποδίζη ή 
περιορίζη την δημοσίευσιν εις την Νήσον ύλης, η οποία θα ήτο επι
βλαβής εις την δημοσίαν ασφάλειαν και τάξιν». 

δ) «Ο Κυβερνήτης θα δύναται να επώάλλη κατ' οίκον περιορισμόν 
εις οιανδήποτε περιοχήν της Νήσου και να απαγορεύη την είσοδον 
εις την Νήσον ή την εκ ταύτης έξοδον οιουδήποτε προσώπου». 

ε) «Απαγορεύονται αι παράνομοι απεργίαι και προνοείται η αποφυ
γή άλλων απεργιών και «λοκ άουτ». 

στ) «Ο Κυβερνήτης ή πρόσωπον εξουσιοδοτημένον υπ' αυτού δύ
ναται να τερματίζη δια διατάγματος - εάν πιστεύη, ότι τούτο είναι 
προς το συμφέρον της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας - την θητείαν 
παντός Αημοτικού Συμβουλίου και να διορίζη Αημοτικήν Επιτροπήν, 
η οποία θα έχη την εξουσίαν και θα εκτελή τα καθήκοντα του παυθέ-
ντος Δημοτικού Συμβουλίου». 

ζ) «Ο υπ' αριθμόν 65 Κανονισμός απαγορεύει τηνμεταφοράν, επί-
δειξιν ή αναπέτασιν εις οιονδήποτε τόπον ή επί οιουδήποτε κτιρίου 
πάσης σημαίας, λαβάρου ή παρομοίου εμβλήματος ή πράγματος». 

η) «Αρρεν πρόσωπον, ηλικίας κατωτέρας των 18 ετών, καταδικα-
ζόμενον υπό οιουδήποτε Δικαστηρίου δια παράβασιν των Αμυντικών 
Κανονισμών, δύναται να καταδικασθή εις την ποινήν της μαστιγώσε-
ως, εάν το Δικαστήριον ήθελε κρίνει ταύτην σκόπιμον». 

θ) «Εις περίπτωσιν διαπράξεως αδικήματος, το οποίον κατά την 
γνώμην του Διοικητού θα ήτο επιζήμιον εις την εσωτερικήν ασφά
λειαν ή την διατήρησιν της δημοσίας τάξεως εν τη Νήσω, και εκ του 
οποίου επροξενήθη βλάβη εις περιουσίαν, θα είναι νόμιμον δια τον 
Διοικητήν να λαμβάνη τη εγκρίσει του Κυβερνήτου οιονδήποτε των 
κατωτέρω μέτρων ή όλα μαζί: Ιον Να διατάσση την επώολήν συλλο
γικού προστίμου εις τους άρρενας κατοίκους της περιοχής του αδι
κήματος, ηλικίας ουχί ολιγωτέρας των 18 ετών. 2ον Να διατάσση το 
κλείσιμον όλων ή οιωνδήποτε καταστημάτων της εν λόγω περιοχής 
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μέχρις ανακλήσεως του Διατάγματος ή να ορίζη το άνοιγμα των κα
ταστημάτων υπό όρους και εις χρόνον καθοριζόμενον υπό του διατάγ
ματος. 3ον Να διατάσση την κατάσχεσιν κινητής ή ακινήτου περιου
σίας παντός κατοίκου της εν λόγω περιοχής και 4ον Να διατάσση, 
όπως όλαι ή οιαιδήποτε των κατοικιών της ρηθείσης περιοχής κλει
σθούν και παραμείνουν κλειστοί και μη διαθέσιμοι δι' ανθρωπίνην οί-
κησιν επί περίοδον καθοριζομένην».125 

Στις 27 Νοεμβρίου 1955, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος δήλωσε: 
«Η εν Κύπρω δημιουργηθείσα ανώμαλος κατάστασις αποτελεί 

απλούν σύμπτωμα μιας άλλης καταστάσεως. Της επιμονής δηλαδή των 
Αγγλων να κατέχουν και διακυβερνούν την Κύπρον παρά την θέλη-
σιν των κατοίκων της. 

Εις αντιμετώπισιν της δημιουργηθείσης ανωμαλίας, η Βρετανική 
Κυβέρνησις εκήρυξεν από χθες κατάστασιν εκτάκτου ανάγκης καθ' 
όλην την Κύπρον. Μ ε έκτακτα στρατιωτικά μέτρα ηθέλησε να κάμψη 
την εθνικήν αντίστασιν του Κυπριακού λαού και να επιβάλη την 
ομαλότητα και την τάξιν εν τη Νήσω. 

Είναι πράγματι λυπηρόν, διότι η Βρετανική Κυβέρνησις έχει την 
αντίληψιν, ότι είναι δυνατόν να λύση το Κυπριακόν πρόβλημα με 
στρατιωτικά μέτρα. Αλλά δεν λύεται κατ' αυτόν τον τρόπον το πρό
βλημα. Αντιθέτως καθίσταται οξύτερον. Και εφ' όσον παραμένει άλυ-
τον, ούτε η ομαλότης ούτε η τάξις αποκαθίστανται. Μία και μόνη εί
ναι η ορθή λύσις. Η αυτοδιάθεσις του Κυπριακού λαού».126 

Ενέδρα της ΕΟΚΑ στο Κόκκινο Φανάρι, μεταξύ Αμιάντου 
και Τροόδους. Ανατίναξη του υποσταθμού της Αρχής 
Ηλεκτρισμού στον Καρβουνά 

Οι δυο αυτές επιχειρήσεις της ΕΟΚΑ έγιναν στις 5 Δεκεμβρίου 
1955. 

125. Proclamation by the Governor (John Harding) that the provisions of 
part II of the Emergency Powers Order in Council 1939, shall have effect in the 
colony as from the 26th November 1955: Page 715 (No 730) in Subsidiary 
legislation 1955. Βλ. «Λεύκωμα Πολιτικών Καταδίκων 1955-1959». Έκδοση 
Συνδέσμου Πολιτικών Καταδίκων ΕΟΚΑ 1955-1959, Λευκωσία 1955, σ. 12, καθώς 
και «Απαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σσ. 622-628. 

126. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σ. 292. 
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Η πρώτη διεξήχθη από ομάδα επτά αγωνιστών, επικεφαλής της 
οποίας ήταν ο τομεάρχης Ρένος Κυριακίδης. Στήθηκε ενέδρα στην 
τοποθεσία Κόκκινο Φανάρι, μεταξύ Αμιάντου και Τροόδους. Με όπλα 
και χειροβομβίδες οι αγωνιστές κτύπησαν δυο στρατιωτικά αυτοκίνη
τα, ένα από τα οποία γκρεμίστηκε. Οι Άγγλοι είχαν σοβαρές απώλειες 
σε νεκρούς και τραυματίες. Κανένας από τους αγωνιστές δεν έπαθε τί
ποτε. Η διεξαγωγή της μάχης έγινε στο φως της ημέρας. 

Η δεύτερη επιχείρηση έγινε το βράδυ της ίδιας μέρας από τετρα
μελή ομάδα της ΕΟΚΑ με επικεφαλής τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Δυο 
αγωνιστές έμειναν φρουροί. Οι άλλοι δυο, αφού απέκοψαν τα συρμα
τοπλέγματα στο πίσω μέρος του σταθμού, έφτασαν στην μπροστινή 
πλευρά του. Οι δυο Έλληνες φρουροί δεν αντέδρασαν και παρέδωσαν 
τα κυνηγετικά τους όπλα. Έπειτα οι αντάρτες προχώρησαν, έβαλαν 
εκρηκτικές ύλες και κατέστρεψαν τον ηλεκτρικό μετασχηματιστή. 
Τότε ακολούθησε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στον Αμίαντο 
και στο Τρόοδος. 

Επίθεση της ΕΟΚΑ εναντίον του στρατοπέδου 
Αγίου Αμβροσίου της Κερύνειας 

Στις 6 Δεκεμβρίου 1955, ομάδα της ΕΟΚΑ από 21 άτομα με επικε
φαλής τον Θάσο Σοφοκλέους επιτέθηκε στις 10 μ.μ. εναντίον του 
στρατοπέδου Αγίου Αμβροσίου της Κερύνειας. Οι άνδρες της ΕΟΚΑ 
απέκοψαν τα συρματοπλέγματα του στρατοπέδου και με αυτόματα και 
χειροβομβίδες έπληξαν τα αντίσκηνα των στρατιωτών. Η επίθεση εί
χε διάρκεια 10 λεπτών. Δεν έγιναν γνωστά με αριθμούς τα αποτελέ
σματα, αλλά δύο νοσοκομειακά αυτοκίνητα που κατευθύνονταν από 
το στρατόπεδο του Αγίου Αμβροσίου προς την Κερύνεια, φανέρωναν 
την επιτυχία της ΕΟΚΑ. Την επόμενη μέρα, το στρατόπεδο παρουσία
ζε όψη καταστροφής. 

Η μάχη παρά τα Σπήλια 
Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 1955, έγινε μια συγκλονιστική μάχη 

στην περιοχή των Σπηλιών μεταξύ Άγγλων στρατιωτών και ανταρτών 
της ΕΟΚΑ. Στα λημέρια των Σπηλιών εκείνη τη μέρα Βρισκόταν ο Δι
γενής με 12 άνδρες του. 

Σ' όλη την περιοχή των Σπηλιών επικρατούσε πυκνή ομίχλη. Σε 
κάποια στιγμή, ο φρουρός των ανταρτών διέκρινε κινήσεις στρατιω
τικών αυτοκινήτων στα Σπήλια. Κατόπιν τα αυτοκίνητα κινήθηκαν 
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από τα Σπήλια προς τη διασταύρωση των δρόμων ΚανναΒιών - Λαγου
δέρων - Σανατορίου. Ο Διγενής ενημερώθηκε και διέταξε να γίνει δι
πλή σκοπιά. Μετά το μεσημέρι, ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ ειδοποιήθηκε 
από έκτακτο φρουρό ότι Άγγλοι στρατιώτες προχώρησαν προς το ση
μείο, όπου γινόταν διασταύρωση τεσσάρων μονοπατιών, ένα από τα 
οποία οδηγούσε στα λημέρια της ΕΟΚΑ. Η επιχείρηση αυτή γινόταν 
για ανακάλυψη ανδρών της ΕΟΚΑ, «τρομοκρατών», όπως οι Άγγλοι 
αποκαλούσαν τους αγωνιστές της ελευθερίας της Κύπρου. 

Ο Διγενής έδωσε οδηγίες στους άνδρες του πώς θα αντιμετωπί
σουν τους Άγγλους και πώς θα διαφύγουν σε περίπτωση κινδύνου 
αποκλεισμού. Στον Αυξεντίου είπε να προχωρήσει με άλλους τρεις 
αγωνιστές και να ενεργήσει ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση. 

Οι τέσσερις αγωνιστές πήραν τις θέσεις τους. Ο Αυξεντίου έδωσε 
εντολή στους συναγωνιστές του να πυροβολήσουν τους Άγγλους, αν 
πλησίαζαν πολύ κοντά τους. Αυτό έγινε σε κάποια στιγμή και αμέσως 
ο Αυξεντίου διέταξε οπισθοχώρηση. Οι τέσσερις αγωνιστές κατευθύ
νονταν προς συγκεκριμένο σημείο σύμφωνα με τις οδηγίες του Διγε
νή. 

Ξαφνικά ο Αυξεντίου άλλαξε πορεία και προχώρησε προς τη χαρά
δρα, που βρισκόταν στα δεξιά προς την πλευρά των κρησφύγετων. 
Στους τρεις άνδρες του είπε να προχωρήσουν και να συναντήσουν τον 
Αρχηγό. Ο ίδιος κατηφόρισε, οπότε είδε δυο ομάδες Άγγλων στρατιω
τών ν' ανεβαίνουν στις δυο βουνοπλαγιές, που ήταν δεξιά και αριστε
ρά της χαράδρας. Αμέσως έρριξε μερικές ριπές με το όπλο του προς 
τη μια ομάδα και μερικές προς την άλλη. Η ώρα ήταν περίπου 3 μ.μ. 
Τότε οι Άγγλοι άρχισαν να πυροβολούν προς την κατεύθυνση που δέ
χτηκαν τους πυροβολισμούς. Η μια ομάδα κτυπούσε την άλλη. Η χα
ράδρα και οι βουνοπλαγιές δονήθηκαν πολύ από τα καταιγιστικά πυ
ρά. Οι αλληλοπυροΒολισμοί τους άφησαν 15 νεκρούς στρατιώτες και 
τραυμάτισαν 35. Ολα τα μέλη της ΕΟΚΑ διέφυγαν χωρίς να πάθουν 
τίποτε. 

Η έξυπνη και ριψοκίνδυνη ενέργεια του Αυξεντίου έδωσε την ευ
καιρία στον Αρχηγό και στους άνδρες του να διολισθήσουν και να 
φτάσουν σε ασφαλές μέρος. Ο Διγενής με τρεις αγωνιστές κατέφυγε 
στο λημέρι του Γρηγόρη Γρήγορα στην Κακοπετριά. Αλλοι οκτώ, με
τά από πορεία 17 ωρών, έφτασαν στον Καλοπαναγιώτη και αργότερα 
στο Φοινί. Ο Αυξεντίου κατέληξε στα ΚαννάΒια και κοιμήθηκε τρία 
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βράδια στην εκκλησία του χωριού. Έπειτα ανέλαβε την ανασυγκρότη
ση του τομέα της Πιτσιλιάς.127 

Οι κινήσεις του Λιγενή μεταξύ της 11ης 
και 16ης Δεκεμβρίου 1955 

Μετά τη μάχη παρά τα Σπήλια, ο Διγενής και οι τρεις αγωνιστές 
που τον συνόδευαν διέτρεξαν σοβαρούς κινδύνους από τους Άγγλους 
στρατιώτες, την ανωμαλία του εδάφους και την προδοσία. 

Κατά την πορεία τους προς την Κακοπετριά, ένας Άγγλος στρατιώ
της τους πλησίασε σε απόσταση δύο μέτρων, αλλά, μόλις έγινε αντι
ληπτός, ο Διγενής και οι συναγωνιστές του άλλαξαν γρήγορα κατεύ
θυνση. Όταν ο στρατιώτης πυροβόλησε προς το μέρος των αγωνι
στών, αστόχησε, γιατί είχε πια σκοτεινιάσει. Ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ 
στην αφήγηση του για την πορεία της μικρής ομάδας του κατά τη 
διάρκεια εκείνης της νύκτας γράφει: 

«Μετά το επεισόδιον τούτο συνεχίσαμεν κοπιώδη πορείαν εις ανώ-
μαλον έδαφος, πάντοτε προς την κατεύθυνσιν της Κακοπετριάς, οδη
γούμενοι μόνον από τον πολικόν αστέρα, καθ' όσον ούτε εγώ ούτε κα
νείς εκ των συνοδευόντων με τριών ανδρών εγνώριζε το έδαφος. Η 
πορεία ήτο λίαν επίπονος και δια να μη αποκώμεν αλλήλων ανερρι-
χώμεθα τας απότομους κλιτύς των βουνών κρατούμενοι δια των χει
ρών. Οι μετ' εμού ήσαν οι: Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου, Χαρίλαος 
Ξενοφώντος και Λάμπρος Καυκαλίδης. Πολλάκις εκινδυνεύσαμεν να 
φονευθώμεν εκ των πτώσεων. Η ετέρα ομάς προεπορεύετο ημών εις 
μεγάλην απόστασιν, ώστε δεν είχομεν μετ' αυτής ουδεμίαν επαφήν. 
Παρά την διαφυγήνμας δεν ήμην ήσυχος, διότι αντελαμβανόμην ότι, 
εάν ο αντίπαλος μας ενήργει καλώς, θα ηδύνατο να μας ανακόψη εις 
την ορεινήν και δασώδη εκείνην περιοχήνμε τα ταχυκίνητα μέσα, τα 
οποία διέθετε, πολλώ μάλλον καθ' όσον είμεθα υποχρεωμένοι να δια-
σταυρώσωμεν πολλάκις· την αμαξιτόν Κούρδαλι - Ευρύχου, λόγω των 
πολλών ελιγμών, τους οποίους σχηματίζει αύτη εις την ορεινήν εκεί
νην περιοχήν. Ευτυχώς δι' ημάς, ο αντίπαλος δεν εκινήθη όχι μόνον 
εκ της κατευθύνσεως Κούρδαλι - Σπήλια, αλλ' ούτε εκ της κατευθύν-

127. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απορνημονεύρατα...», σο. 73-78, 
Χαραλάμπου Μπαταρία «Η δεύτερη φάση της μάχης των Σπηλιών» στο «Ανθο
λόγιο κειμένων για τον Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959», σσ. 161-165, Έκδοση 
Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959, 1998. 
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Επίσκεψη του Λιγενή στα λημέρια των Σπηλιών μετά τον αγώνα. 

σεως Κακοπετριάς, ως ώφειλε να πράξη δια των εκεί δυνάμεων του, 
οπότε ασφαλώς θα μας ενεκλώβιζε. Ούτω περί την 3ην πρωινήν ώραν 
της 12ης Δεκεμβρίου, κατόπιν συνεχούς πορείας, εφθάσαμεν εις τα 
υψώματα βορειοανατολικώς Κακοπετριάς, όπου υπό βροχήν και με 
σκέπασμα μόνον εν αδιάβροχον εκάθησα να αναπαυθώ μετά των 
συντρόφων μου μέχρις ότου εξημέρωσε».η7α 

Από τα βορειοανατολικά υψώματα της Κακοπετριάς, ο Ευαγόρας 
Παπαχριστοφόρου έφτασε στην Κακοπετριά όπου είχε επαφή με μέ
λη της ΕΟΚΑ στις 12 Δεκεμβρίου. Από την Κακοπετριά, ο Διγενής και 
οι τρεις άνδρες του εξασφάλισαν στις 3 μ.μ· τροφή, την οποία είχαν 
στερηθεί από το πρωί της 11ης Δεκεμβρίου. Το βράδυ της ίδιας μέ
ρας, η ομάδα κατέφυγε στην Κακοπετριά, όπου έμεινε ανενόχλητη, 
παρόλο που υπήρχαν εκεί 150 περίπου στρατιώτες. Το επόμενο βρά
δυ μετακινήθηκε υπό ραγδαία βροχή στο λημέρι του Γρηγόρη Γρήγο
ρα, που βρισκόταν στην περιοχή Κακοπετριάς. Τη νύκτα της 15ης Δε-

127α. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», ο. 77. 
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κεμβρίου, ο Διγενής μαζί με τέσσερις άλλους αγωνιστές έφτασε σε 
μια περιοχή, που βρισκόταν στα νοτιοδυτικά της Γαλατάς. Λόγω προ
δοσίας από πρόσωπο της Κακοπετριάς, έγιναν έρευνες τις πρωινές 
ώρες της 16ης Δεκεμβρίου από 1000 περίπου στρατιώτες, οι οποίες 
όμως δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Η μεγάλη φάλαγγα των στρα
τιωτικών αυτοκινήτων κατευθύνθηκε προς την Ευρύχου, όπου επέβα
λε κατ' οίκον περιορισμό και ερεύνησε την κωμόπολη και όλη τη γύ
ρω περιοχή. Ο προδότης του Διγενή αργότερα εκτελέστηκε στη 
Λεμεσό. 

Για τις ταλαιπωρίες των ημερών αυτών ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ γρά
φει: 

«Εις τας κινήσεις μας αυτής ανά παν βήμα εκινδυνεύομεν, τόσον 
από περίεργα Βλέρρατα και αργυρωνήτους προδότας, όσον και από 
στρατιώτας του αντιπάλου, εγγύτατα των οποίων ήμεθα πολλάκις 
υποχρεωρένοι να διασχίζωμεν χωρία και οδούς. Αι τόσαι περιπέτειαι 
και ταλαιπωρίαι των τελευταίων ηρερών ουδόλως ρας επηρέασαν ού
τε αφήκαν ίχνη κοπώσεως, θα έλεγε τις ότι θεία δύναρις ρας επρο-
στάτευε και μας έδινε νέας δυνάμεις. Παρά δε τα 58 χρόνια, που είχα 
τότε, ουδερίαν κούρασιν ησθάνθην από την περιπέτειαν των ηρερών 
τούτων. Εβάδισα συνεχώς επί 12 ώρας εν ρέσω αγωνιώδους και επι
κινδύνου καταστάσεως και κατόπιν μάχης, η οποία διήρκεσεν από τα 
ξημερώματα μέχρι της 15ης ώρας της 11ης Αεκερβρίου. Είτα εκοιμή-
θην 2-3 ώρας εν υπαίθρω και υπό βροχήν, δια να συνεχίσω κινούμε
νος εν μέσω ποικίλων κινδύνων επί εν ακόμη πενθήμερον, και όρως 
δεν ησθάνθην ούτε κούρασιν ούτε απογοήτευσιν. Ούτω η πρωία της 
16ης Αεκερβρίου, ρετά πορείαν εξ ωρών και ύπνον τεσσάρων περίπου 
ωρών, με εύρεν ακμαίον, δια να επιδοθώ εις την οργάνωσιν νέου λη-
μεριού και οράδων ανταρτικών και να αποκαταστήσω αρέσως πλήρη 
σύνδεσρον με τους τομείς και τας ανταρτικός οράδας εις τρόπον, 
ώστε από της εσπέρας της 16ης Αεκερβρίου να έχω αναφοράς και να 
δίδω διαταγάς. Και τούτο υπήρξε το μυστικόν της νίκης μας: διότι 
κατώρθωσα παντού να έχω αφωσιωμένους και πιστούς οπαδούς, έτοι
μους να τρέξουν παντού, με οιονδήποτε κίνδυνον, και να μεταφέρουν 
μήνυμα ρου εντός ελαχίστων ωρών».128 

128. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», ο. 79· 
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Μέτρα του Χάρντιγκ εναντίον των αριστερών 
Ο Χάρντιγκ για λόγους εντυπωσιακούς στράφηκε εναντίον του 

ΑΚΕΛ, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου, καθώς και των 
συνδεομένων με αυτό αριστερών Οργανώσεων. Οι δυο αριστερές εφη
μερίδες «Νέος Αημοκράτης» και «Ανεξάρτητος» κλείστηκαν. Τη νύκτα 
της 13ης Δεκεμβρίου 1955, δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν αριστε
ρούς αξιωματούχους. Την επόμενη μέρα το ΑΚΕΛ κηρύχθηκε παρά
νομο, καθώς και οι αριστερές Οργανώσεις Α Ο Ν (Ανορθωτική Οργά
νωση Νεολαίας), ΕΚΑ (Ένωση Κυπρίων Αγροτών) και ΠΟΔΓ (Παγκύ
πριο Οργάνωση Δημοκρατικών Γυναικών). Η ΠΕΟ (Παγκύπρια Εργα
τική Ομοσπονδία) δεν κηρύχθηκε παράνομη. Ο Χάρντιγκ δικαιολό
γησε τη στάση του αυτή ως εξής: 

«Η Κυβέρνησις επιθυρεί όπως ρη διάσπαση το έργον του νομίμου 
συντεχνιακού κινήματος, το οποίον η Κυβέρνησις αναγνωρίζει ως 
έχον σπουδαίονρόλον να διαδραρατίση εις την προαγωγήν σταθερό-
τητος και ευηρερίας εις την νήσον».129 

Μεταξύ των συλληφθέντων συμπεριλαμβάνονταν ο Εζεκίας Παπαϊ-
ωάννου, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο Δήμαρχος Λεμεσού Κώστας 
Παρτασίδης, ο Δήμαρχος Λάρνακας Γεώργιος Χριστοδουλίδης, μέλη 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, συντάκτες του δημοσιογρα
φικού οργάνου του ΑΚΕΛ «Νέος Αημοκράτης» και ο διευθυντής της 
εφημερίδας «Ανεξάρτητος» Λύσανδρος Τσιμίλλης. 

Οι Αρχές της Κύπρου κυκλοφόρησαν φυλλάδιο, για να δικαιολο
γήσουν την κήρυξη του ΑΚΕΛ ως παρανόμου κόμματος, καθώς και 
των αριστερών Οργανώσεων που είχαν την ίδια τύχη. Έλεγαν σ' αυτό: 

«Οι λόγοι οι οποίοι ωδήγησαν τον Κυβερνήτην της Κύπρου, τη 
πλήρει συναινέσει και υποστηρίξει της Κυβερνήσεως της Αυτής Με
γαλειότητος εις το Ηνωρένον Βασίλειον, να προγραφή το ΑΚΕΛ, το 
οποίον είναι εν τη πραγρατικότητι το Κορρουνιστικόν Κόρμα Κύ
πρου, και τας δορυφόρους Οργανώσεις του, ανευρίσκονται τόσον εις 
την πρόσφατον όσον και εις την παλαιοτέραν ιστορίαν των κομμου
νιστικών ανατρεπτικών ενεργειών εν τη νήσω. 

129- Π. Παπαδημήτρη - Π. Πετρίδη «Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 
(1878-1978)», τόμος 11ος, ο. 50. 
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Αεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διεύθυνσις του Κόμματος και των 
δορυφόρων Οργανώσεων του ευρίσκετο εις χείρας ανδρών και γυναι
κών φανατικώς αφωσιωμένων εις την υπόθεσιν του διεθνούς κομμου
νισμού».1̂ 10 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος καταδίκασε τα μέτρα του Χάρντιγκ 
εναντίον των αριστερών στις 14 Δεκεμβρίου με τις πιο κάτω δηλώσεις 
του στους δημοσιογράφους: 

«Η Αγγλική Κυβέρνησις συνεχίζουσα εν τη Νήσω την εφαρμογήν 
των ανελεύθερων μέτρων της έθεσεν εκτός νόμου πολιτικήν παράτα-
ξιν της Νήσου και προέβη εις συλλήψεις ηγετικών στελεχών της. 

Αποδοκιμάζομεν ανεπιφυλάκτως την τοιαύτην ενέργειαν της Αγ
γλικής Κυβερνήσεως, ανεξαρτήτως των θεμελιωδών διαφορών, αίτι-
νες μας χωρίζουν από εκείνους εναντίον των οποίων αύτη στρέφεται. 
Έχομεν την γνώμην ότι μία ιδεολογία μόνον δι' άλλης· καλυτέρας ιδε
ολογίας πολεμείται και ουχί δια της βίας. 

Αικαιολογούντες οι Βρετανοί την τοιαύτην ενέργειαν των ισχυρί
ζονται μεταξύ άλλων, ότι οι κομμουνισταί απετέλουν εμπόδιον εις διε
ξαγόμενος συνομιλίας προς λύσιν του ζητήματος και εμφανίζουν 
ημάς ως έτοιμους δήθεν να αποδεχθώμεν λύσιν του Κυπριακού αφι-
σταμένην της αυτοδιαθέσεως. Ο τοιούτος ισχυρισμός είναι καθ' ολο
κληρίαν αβάσιμος, διότι, ως επανειλημμένως έχομεν καταστήσει σα
φές, ουδεμίαν λύσιν του ζητήματος θα αποδεχθώμεν, εφ' όσον αύτη 
δεν κατοχυρώνει την αρχήν της αυτοδιαθέσεως εν Κύπρω».1^1 

Η μαχητικότητα της μαθητικής νεολαίας. 
Κλείσιμο του Λανιτείου Γυμνασίου Λεμεσού 

Στον Αγώνα της ΕΟΚΑ ήταν μεγάλη η συμβολή των μαθητών και 
μαθητριών των σχολείων μέσης παιδείας. Πολλοί μαθητές και μαθή
τριες ήταν μέλη της ΕΟΚΑ και υπηρέτησαν τον Αγώνα με πολλούς 
και ποικίλους τρόπους. Αυτοί αποτελούσαν τους πυρήνες των μαχη
τικών διαδηλώσεων, που οργάνωναν οι υπεύθυνοι νεολαίας της ΕΟ-

130. Π. Παπαδημήτρη - Π. Πετρίδη «Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 
(1878-1978)», τόμος 11ος, σ. 51. 

131. «Άπαντα Αρ'χιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β' σσ. 128-
129. 
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ΚΑ. Οι μαχητικές διαδηλώσεις, που ήταν συχνές, τόνωναν το ηθικό 
του λαού και ενίσχυαν σημαντικά τον αγώνα του ανταρτών. 

Οι μαθητές αντιδρούσαν δυναμικά σε επισκέψεις Αγγλων στρατιω
τών, που προσπαθούσαν να εμποδίσουν τις διαδηλώσεις τους. Σε μια 
τέτοια επίσκεψη, που έγινε στο Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσού στις 14 
Δεκεμβρίου 1955, οι μαθητές αντέδρασαν με λιθοβολισμό και με χρή
ση χειροβομβίδας. Ο απολογισμός της σύγκρουσης ήταν ένας Άγγλος 
λοχίας νεκρός και δυο στρατιώτες τραυματίες. Ο Κυβερνήτης έκλει
σε το σχολείο από τις 15 Δεκεμβρίου 1955 μέχρι το τέλος του σχολι
κού έτους. 

Ενέδρα της ΕΟΚΑ στην τοποθεσία Μερσινάκι. 
Θάνατος του Χαράλαμπου Μούσκου 

Στις 15 Δεκεμβρίου, μια εννεαμελής ομάδα της ΕΟΚΑ με επικεφα
λής τον Μάρκο Δράκο έστησε ενέδρα σε στρατιωτικό αυτοκίνητο Άγ
γλων στην τοποθεσία «Μερσινάκι», που βρίσκεται κοντά στους Σό
λους (αρχαία πόλη). Οι πυροβολισμοί των μαχητών της ΕΟΚΑ άφη
σαν νεκρό τον συνοδηγό του αυτοκινήτου. Ο οδηγός ταγματάρχης 
Μπράιαν Κουμπ, στη μάχη που ακολούθησε, πυροβόλησε και τραυμά
τισε θανάσιμα τον Χαράλαμπο Μούσκο, εξάδελφο του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου. Η ΕΟΚΑ έχασε το πρώτο της παλληκάρι στο πεδίο της μά-
χης· 

Δυό μέλη της ομάδας, ο Χαρίλαος Μιχαήλ και ο Ανδρέας Ζάκος, 
συνελήφθησαν. Ο Ζάκος ήταν πληγωμένος και δεν μπορούσε να με
τακινηθεί. Αργότερα καταδικάστηκαν στον δι' αγχόνης θάνατο. Ο 
Μάρκος Δράκος, πληγωμένος στην κεφαλή, κατάφερε να διαφύγει 
και να συνεχίσει τη δράση του ως αντάρτης. 

Ο ταγματάρχης Κουμπ και ο Ανδρέας Ζάκος έκαναν στα αγγλικά 
τον πιο κάτω διάλογο, ενώ η κάννη του όπλου του Κούμπ ήταν στραμ
μένη προς τους τρεις τραυματίες. Προηγουμένως ο Κουμπ τους είχε 
πει να παραδοθούν. 

Ζάκος: Ο ένας σύντροφος μου πεθαίνει (ο Μούσκος). 
Κουμπ: Και ο δικός μου σύντροφος στο αυτοκίνητο έχει φονευθεί. 

Γιατί μας πυροβολείτε; 
Ζάκος.· Είμαι Έλληνας και αγωνίζομαι για την ελευθερία της πατρί

δας μου. 
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Κουμπ: Εμείς οι Άγγλοι αγωνιστήκαμε για την απελευθέρωση της 
Ελλάδας. 

Ζάκος: Και εμείς αγωνιστήκαμε μόνοι παρά το πλευρό σας, αλλά 
ξεχάσατε τις υποσχέσεις σας.131α 

Ο Χαράλαμπος Μούσκος (1932-1955) ήταν ένας από τους πρώ
τους πέντε ομαδάρχες των ομάδων δο-
λιοφθορέων Αευκωσίας. Η ομάδα του 
πήρε ενεργό μέρος την 1η Απριλίου 
1955 στη δράση της ΕΟΚΑ με επίθεση 
στην Αρχιγραμματεία. Αργότερα έπει
τα από προδοσία, καταζητήθηκε, αλλά 
διέφυγε τη σύλληψη και κατέφυγε ως 
αντάρτης στην περιοχή του Κύκκου. Η 
Κυβέρνηση τον επικήρυξε για 5.000 
λίρες. 

Η νεκρώσιμη ακολουθία για τον 
Χαράλαμπο Μούσκο έγινε στον ιερό 
ναό Φανερωμένης Λευκωσίας. Το φέ
ρετρο ήταν καλυμμένο με ελληνική 
σημαία και το κρατούσαν στους ώμους 
τους μαθητές του Παγκυπρίου Γυμνα
σίου στην πορεία προς το κοιμητήριο. 
Μπροστά από την πομπή ήταν μαθη
τές και μαθήτριες, που κρατούσαν ελ
ληνικές σημαίες, στεφάνια και λου
λούδια. Σ' όλο το διάστημα της πο
ρείας προς το κοιμητήριο, ακούγο
νταν πατριωτικά τραγούδια, χειροκροτήματα, συνθήματα για τον 
ήρωα και τον Αγώνα του Κυπριακού λαού. Ξαφνικά στρατός, αστυνο
μία και Τούρκοι επικουρικοί έρριξαν δακρυγόνα και άρχισαν ξυλο
δαρμούς. 

Για τη βάναυση αυτή συμπεριφορά των δυνάμεων ασφαλείας, ο Αρ
χιεπίσκοπος Μακάριος απέστειλε προς τον Κυβερνήτη στις 17 Δεκεμ
βρίου την πιο κάτω έντονη διαμαρτυρία: 

Ο λαός μας, με πρωτοπόρο 
τη νεολαία, γονατίζει και αποδίδει 

τιμή, αποχαιρετώντας 
τον Χαράλαμπο Μούσκο, 
που έπεοε στο Μερσινάκι 
στις 15 Δεκεμβρίου 1955. 

131α. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή Θύελλα 1955-1959», σ. 417. 
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«Έθος επικρατεί ανέκαθεν και καθολικός άγραφος νόρος, όπως 
σέΒωνται τους νεκρούς και αυτοί ακόρη οι εχθροί των, λαρβάνοντες 
πρόνοιαν δια την ταφήν των. Τοιούτον έθος και άγραφος νόρος ισχύει 
και εις τους πλέον απολίτιστους και τους πλέον βαρβάρους λαούς. 
Λυπούρεθα ειλικρινώς και διαραρτυρόρεθα εντόνως, διότι αϊ εν Κύ
πρω Βρετανικοί Στρατιωτικοί Αρχαί μετά αγροίκων Τούρκων, επι-
στρατευθέντων εσχάτως ως χωροφυλάκων, ησέβησαν χθες κατά βάρ-
βαρον τρόπον προς ένα νεκρόν. Αια βομβών δακρυγόνων και ροπά
λων επετέθησαν απροκλήτως κατά της νεκρικής πορπής, ήτις εν ευ
λάβεια παρηκολούθει την εκφοράν του Χαραλάρπου Μούσκου. Αεν 
εσεβάσθησαν ούτε τον Σταυρόν ούτε τα θρησκευτικά σύμβολα, τα 
οποία συνώδευον τον νεκρόν. Η τοιαύτη ιεροσυλία αποτελεί ρελανήν 
κηλίδα εις την ιστορίαν της Βρετανικής κατοχής της Κύπρου».132 

Μάχη της ΕΟΚΑ στη Γιαλού σα 
Στις 16 Δεκεμβρίου 1955, 12 μέλη της ΕΟΚΑ με επικεφαλής τον 

Λοΐζο Χατζηλοΐζου περικύκλωσαν τον αστυνομικό σταθμό της Για-
λούσας, που ήταν ενισχυμένος με 25 περίπου στρατιώτες. Ακολούθη
σε μάχη 15 λεπτών, στην οποία εφονεύθη Άγγλος υπολοχαγός. Οι 
αγωνιστές της ΕΟΚΑ διέφυγαν ανενόχλητοι, γιατί όσοι Βίσκονταν μέ
σα στο σταθμό πανικοβλήθηκαν και δεν κινήθηκαν για καταδίωξη 
των επιτεθέντων. 

Καυχησιολογία του Χάρντιγκ για συντριβή της ΕΟΚΑ 
Το βράδυ της 1ης Ιανουαρίου 1956, ο Χάρντιγκ σε ραδιοφωνική 

ομιλία του ανέφερε ότι «αι ημέραι της ΕΟΚΑ είναι μετρημένοι και 
υφαίνεται πέριξ της ο ιστός της αράχνης». Αλλά τα γεγονότα που ακο
λούθησαν τον διέψευσαν, παρόλο ότι ο βρετανικός στρατός έφτασε 
τις 40 χιλιάδες και ήταν πολύ καλά εξοπλισμένος. Εξάλλου ο Χάρ
ντιγκ χρησιμοποίησε αφθονία χρημάτων για σκοπούς προδοσίας και 
μεταχειρίστηκε ανήκουστα Βασανιστήρια εις Βάρος των συλλαμβανο-
μένων αγωνιστών. 

Η εκτίμηση του Διγενή για την καυχησιολογία του Χάρντιγκ, ότι 
σύντομα θα διαλύσει την ΕΟΚΑ, είναι πολύ διαφορετική. Γράφει: 

132. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σσ. 130-131· 
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«Ενώ το 1955 κλείει, η εξόρμησις της Οργανώσεως "Προς την νί-
κην" συνεχίζεται. Αεν έκρινα σκόπιρον να αναστείλω ούτε να μειώσω 
ταύτην εις έντασιν, αφήσας πρωτοβουλίαν εις τους τομεάρχας δια την 
επιλογήν και προσβολήν των στόχων, συμψώνως προς τας επικρατού
σας εις έκαστον τομέα ειδικής συνθήκας. Εθεώρησα τούτο σκόπιμον, 
κυρίως δια να αυξήσω την μαχητικότητα και εξυψώσω το ηθικόν των 
ομάδων, αλλά και του λαού, όστις έδλεπε πλέον ότι, παρά τα σκληρά 
μέτρα τα οποία ελάμδανεν ο Χάρντιγκ και τας συνεχώς αψικνουμένας 
ενισχύσεις βρετανικών στρατευμάτων, το κίνημα μας όχι μόνον δεν 
κατεστέλλετο, αλλά τουναντίον το ηθικόν των βρετανικών στρατευμά
των, παρ' όλον ότι τούτο απετελείτο από "επίλεκτους" μονάδας, δεν 
ίστατο εις υψηλόν επίπεδον. Αφ' ετέρου η παράτασις της δράσεως 
μας, μακράν του να μας εξασθένηση, ως θα ενόμιζέ τις, τουναντίον 
μας εδυνάμωνε περισσότερον, διότι τα ηρωικά κατορθώματα των αγω
νιστών μας ηλέκτριζον τους νέους, οι οποίοι έσπευδον αθρόως να πυ
κνώσουν τας τάξεις μας».^2α 

Μετακίνηση του Λιγενή από την περιοχή της Κακοπετριάς 
στην περιοχή του Κύκκου 

Στις 3 Ιανουαρίου 1956, ο Διγενής μετακινήθηκε σε κρησφύγετο 
της περιοχής Μουτουλλά και στις 17 Ιανουαρίου κατευθύνθηκε προς 
την περιοχή της ιεράς μονής Κύκκου, μέσω Καλοπαναγιώτη. Με τη 
μετακίνηση του αυτή ήθελε να συναντήσει την εκεί ανταρτική ομάδα 
και έπειτα να επικοινωνήσει με την περιοχή της Πάφου, για να προ
χωρήσει σε αναδιοργάνωση των ομάδων και να δώσει οδηγίες για την 
αποστολή τους. Από τον Καλοπαναγιώτη, ύστερα από κοπιαστική πο
ρεία οκτώ ωρών, κατά τη διάρκεια των οποίων έπεφτε βροχή, συνέχι
σε την πορεία του και γύρω στα μεσάνυκτα έφτασε στην περιοχή «Βα
σιλικής» Κύκκου. 

Η μάχη των σημαιών στα δημοτικά σχολεία 
Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών Χάρντιγκ-Αρχιεπισκόπου, ο Δι

γενής έδωσε διαταγή στις 29 Ιανουαρίου 1956 για ανάρτηση ελληνι
κών σημαιών στα δημοτικά σχολεία. Το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε με 

132α. Στρατηγού Γεωργίου ΓρίΒα - Διγενή «Απορνηρονεύρατα...», α. 80. 
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πολύ ζήλο σ' όλη την Κύπρο και είχε ως συνέπεια να κλειστούν πλεί
στα δημοτικά σχολεία, γιατί κυμάτιζε σ' αυτά η ελληνική σημαία. 

Οι Άγγλοι στρατιώτες ταλαιπωρήθηκαν πολύ με το ζήτημα τούτο, 
γιατί αναγκάζονταν να πηγαίνουν από χωριό σε χωριό και να κατεβά
ζουν τις ελληνικές σημαίες. Μετά την αποχώρηση τους όμως, οι μα
θητές τοποθετούσαν άλλη σημαία. 

Σύμφωνα με έκθεση του Άγγλου Διευθυντή της Παιδείας, τον Μάρ
τιο του 1956 διέκοψαν τη λειτουργία τους 418 από τα 499 σχολεία του 
νησιού. 

Η μάχη της ΣεΒερείου Βιβλιοθήκης στη Λευκωσία μεταξύ 
μαθητών και στρατού. Κλείσιμο του Παγκυπρίου Γυμνασίου. 
Νέες συγκρούσεις σ' όλες τις πόλεις της Κύπρου 

Στις 26 και 27 Ιανουαρίου 1956, έγιναν σοβαρές συγκρούσεις στην 
πλατεία της Αρχιεπισκοπής μεταξύ μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνα
σίου και δυνάμεων ασφαλείας, λόγω των οποίων κλείστηκε το Πα-
γκύπριο Γυμνάσιο. Για τα επεισόδια της 27ης Ιανουαρίου, η κυπρια
κή εφημερίδα «Έθνος» έγραψε την είδηση με τους εξής τίτλους: 

«15 μαθηταί, 2 Άγγλοι στρατιώται και εις επικουρικός ετραυματί-
σθησαν χθες εις νέα επεισόδια εν τη πλατεία Αρχιεπισκοπής. Αίθοι 
διεσταυρούντο μεταξύ μαθητών επί της στέγης της Σεβερείου Βιβλιο
θήκης και δυνάμεων ασφαλείας εν τη πλατεία. Αιενηργήθησαν συλ
λήψεις».1^ 

Το κλείσιμο του Παγκυπρίου Γυμνασίου προκάλεσε νέες συγκρού
σεις μαθητών και δυνάμεων ασφαλείας σ' όλες τις πόλεις της Κύπρου 
την 31η Ιανουαρίου 1956. 

θάνατος του Πετράκη Γιάλλουρου στην Αμμόχωστο. 
Κλείσιμο του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου 

Στις 6 Φεβρουαρίου 1956, οι μαθητές του Ελληνικού Γυμνασίου 
Αμμοχώστου συγκρούστηκαν με το στρατό και ο Κυβερνήτης έκλεισε 
το σχολείο τους. Την επόμενη μέρα, οι μαθητές του Γυμνασίου και του 
Εμπορικού Άυκείου της ίδιας πόλης οργάνωσαν διαδήλωση και 
λιθοβόλησαν Άγγλους στρατιώτες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν πυρά 
εναντίον των μαθητών. Κατά την αποχώρηση των μαθητών, Άγγλος 

133- «Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ μέσα από τον Κυπριακό Τύπο», ο. 102. 
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Σημαιοφόρος σε εθνικές εκδηλώσεις του Γυμνασίου Αμμοχώστου 
ο Πετράκης Γιάλλουρος. 

στρατιώτης πυροβόλησε θανάσιμα τον σημαιοφόρο του Γυμνασίου Πε-
τράκη Γιάλλουρο (1938-1956). Ο Πετράκης προχώρησε δέκα περί
που βήματα, φώναξε «ζήτω η ένωση» και έπεσε νεκρός. Ήταν ο πρώ
τος μαθητής, που θυσιάστηκε στον Αγώνα της ΕΟΚΑ. Υπήρξε ο υπεύ
θυνος των μαθητικών ομάδων στο σχολείο του. 

Η δράση του συνοψίζεται ως εξής: 
«Καθήκοντα του ήταν η οργάνωση τωνραθητών του σχολείου του, 

η γραφή και η διδασκαλία τραγουδιών αγωνιστικού περιεχομένου, η 
διανορή φυλλαδίων, η απόκρυψη και διακίνηση οπλισρού, η ρεταφο-
ρά αλληλογραφίας και η οργάνωση μαχητικών ραθητικών διαδηλώ
σεων».154 

Για τις δρατηριότητές του αυτές ο Πετράκης Γιάλλουρος επισημάν
θηκε από τους Αγγλους και με την ευκαιρία που τους δόθηκε τον 
πυροβόλησαν. 

Ένα απόσπασμα επιστολής, που ο Πετράκης Γιάλλουρος έγραψε 
στον πατέρα του στις 18 Νοεμβρίου 1955, δείχνει τη φλογερή φιλο-

134. «Οι ηρωομάρτυρες της ΕΟΚΑ», ο. 26. 
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πάτρια του: «Την δαθείαν, την απόλυτον ευτυχίαν προσφέρει εις τον 
άνθρωπον, και ιδίως όταν τούτος είναι Έλληνας, η ορμή προς τα ανώ
τερα ιδανικά, την αγάπην προς την πατρίδα και τον πόθο ακόμη και 
να θυσιασθή για την Ελευθερία της, που είναι και δική του ατορική 
ελευθερία και αξιοπρέπεια».1^ 

Καταρτισμός Σωμάτων ξυλοκοπήματος από την Αστυνομία 
Η Αστυνομία έδρασε βάναυσα σ' όλη τη περίοδο του απελευθερω

τικού Αγώνα. Από τον Φεβρουάριο του 1956, ιδιαίτερα συστηματο
ποιήθηκε το ξυλοκόπημα από τα μέλη της, σύμφωνα με οδηγίες του 
Αρχιαστυνόμου Ρόμπινς, που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της 
Αστυνομίας στις 10 Φεβρουαρίου 1956. Οι οδηγίες αυτές έλεγαν: 

«Όλοι οι διαθέσιμοι άνδρες πρέπει να οργανωθούν εις Σώματα ξυ
λοκοπήματος και δια να επιτευχθή τούτο ο κλάδος τροχαίας πρέπει 
να περιορισθή εις το ελάχιστον δυνατόν όριον, ρόνον δια την ανί-
χνευσιν δυστυχημάτων τροχαίας, ως και τεχνικών ζητηράτων. Το πε-
ρισσεύον προσωπικόν να οργανωθή εις Σώματα ξυλοκοπήματος υπό 
τας διαταγάς τομεάρχου, λοχίου του Ηνωρένου Βασιλείου. Οι αστυνο-
ρικοί γραφείς πρέπει να περιορισθούν, δια να χρησιροποιηθούν 
περισσότεροι άνδρες εις τους δρόρους».156 

Έρευνες των Άγγλων για ανακάλυψη 
του Διγενή και ανταρτών της Ε Ο Κ Α 

Στις 9 Μαρτίου 1956, οι Άγγλοι άρχισαν έρευνες σε μεγάλη έκτα
ση στην περιοχή του Κύκκου, όπου βρισκόταν το λημέρι του Διγενή 
και οι πιο ισχυρές ανταρτικές ομάδες της ΕΟΚΑ. Ο Διγενής και οι άν
δρες του μετακινήθηκαν προς την περιοχή του χωριού Γερακιές. Το 
βράδυ κοιμήθηκαν στο ύπαιθρο. Το ψύχος ήταν δριμύ. Την επόμενη 
μέρα πέρασαν μέσα από τα ψυχρά νερά χειμάρρου και κατευθύνθηκαν 
προς τα υψώματα του χωριού, όπου διανυκτέρευσαν. Την άλλη μέρα 
επέστρεψαν στα κρησφύγετα της «Βασιλικής» του Κύκκου. Αλλά και 
πάλιν μετακινήθηκαν, πριν προφθάσουν να εγκατασταθούν, γιατί εί
χαν πληφοροφίες ότι οι έρευνες που διεξάγονταν στην περιοχή του 
Ξερού θα επεκτείνονταν και σε ορεινές περιοχές. Έτσι, μετά από με-

135. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή Θύελλα 1955-1959», ο. 297. 
136. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 95. 
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γάλες ταλαιπωρίες, κατέφυγαν στους «Μαύρους γκρεμούς», ένα πολύ 
απόκρημνο μέρος. 

4. Η ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΒΟΛΚΑΝ 

Στις 11 Ιανουαρίου 1956, κατά τη διάρκεια δηλαδή των συνομιλιών 
Χάρντιγκ-Αρχιεπισκόπου, άρχισε δυναμική αντίδραση στον Αγώνα 
της ΕΟΚΑ από την παράνομη Τουρκοκυπριακή Οργάνωση ΒΟΛΚΑΝ, 
η οποία είχε προαναγγείλει την ύπαρξη της. Τα μέλη ήταν λίγα, με
ρικοί Τουρκοκύπριοι επικουρικοί αστυνομικοί και κάποιοι άλλοι. 
Αργότερα τα μέλη της αυξήθηκαν. Τη διάρθρωση της ΒΟΛΚΑΝ μελέ
τησε το 1956 ο Σέρτζ Φλήγκαρς, απεσταλμένος στην Κύπρο από τη 
Λιεθνή Υπηρεσία Ειδήσεων της Αμερικής, ο οποίος έγραψε ότι τα μέ
λη της ΒΟΛΚΑΝ ήταν περίπου 100 καλά οπλισμένοι και γυμνασμένοι 
άνδρες και ότι οι αξιωματούχοι της ήταν Τουρκοκύπριοι κυβερνητι
κοί υπάλληλοι και μέλη του «Σπέσιαλ Μπράντς» της Αστυνομίας. Με
ταξύ άλλων, ο Φλήγκαρς ανέφερε: 

«Το ότι η θέση των ανθρώπων αυτών τους επιτρέπει να έχουν από 
πρώτο χέρι πληροφορίες για τις δυνάμεις ασφαλείας και την ΕΟΚΑ, 
αυτό τους δίνει καταπληκτικά αποτελέσματα». 

Από την επίσκεψη του στο Αρχηγείο της ΒΟΛΚΑΝ σημείωσε τα 
εξής: 

«Στους τοίχους του δωματίου ήταν κρεμασμένοι στρατιωτικοί χάρ
τες και διάφορα σχεδιαγράμματα με τουρκικές επιγραφές, περιλαμβα
νομένων σχεδιαγραμμάτων της περιοχής Τροόδους και της οροσειράς 
Πενταδάκτυλου. Τα σχεδιαγράμματα αυτά συνώψιζαν, όπως φαίνεται, 
πληροφορίες της Τουρκικής μυστικής υπηρεσίας σχετικά με τις θέ
σεις των δυνάμεων της ΕΟΚΑ». 

Ένας από τους αξιωματούχους της ΒΟΛΚΑΝ του είπε: 
«Η Β Ο Λ Κ Α Ν είναι έτοιμη να κτυπήσει οποιαδήποτε στιγμή. Οι 

σκοποί μας δεν είναι επιθετικοί. Να είσθε όμως βέβαιος ότι, αν οι Ελ
ληνες αρχίσουν κάτι, θα το τελειώσουμε εμείς. Αν η Αγγλία παραχω
ρήσει την Κύπρο στην Ελλάδα, θα εξαπολύσουμε μια γενική επίθεση. 
Και τότε θα κάνουμε τις πράξεις της ΕΟΚΑ να μοιάζουν με παιδιαρί
σματα».1^ 

137. Π. Παπαδημήτρη - Π. Πετρίδη «Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 
(1878-1978)», τόμος 11ος, σ. 295. 
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Η ΒΟΛΚΑΝ προέβαινε σε εκρήξεις και ρίψεις Βομβών σε ελληνι
κές περιουσίες. Μερικές φορές οι ενέργειες της γίνονταν στην τουρ
κική συνοικία της Λευκωσίας, για να φανατίζονται οι Τουρκοκύπριοι 
εναντίον των Ελληνοκυπρίων. 

5. ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ. ΣΥΝΕΞΟΡΙΣΤΟΙ ΤΟΥ 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, 

Ο ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ 

ΚΑΙ ο ΠΟΛΎΚΑΡΠΟΣ ΙΟΑΝΝΙΛΗΣ 

Η αποτυχία εξεύρεσης πολιτικής λύσης του Κυπριακού στις συνο
μιλίες Χάρντιγκ-Αρχιεπισκόπου οδήγησε τη Βρετανική Κυβέρνηση 
στην απόφαση να εξορίσει τον Αρχιεπίσκοπο και Εθνάρχη Μακάριο 
στο νησί Μαχέ των Σεϋχέλλων. Ο Χάρντιγκ στις 6 Μαρτίου 1956 είχε 
την εξουσιοδότηση για την εξορία του Αρχιεπισκόπου και περίμενε 
να δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία. 

ΚΥΠΡΟΥΊ*ΑΚΑΡ£ΐ ΚΑΙ Ο MHTPDnOAmfiFKYPHNH 
ΕΙΧ ΤΗΝ Ε20ΡΙΑΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΥΠΡίΟΥΙ ΙΕΡΑΡΧΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ C 
ΑΙΑΕΧΙΜΟΤΑΤΟΣ ΠΑΠΑ}ΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΑθΑΓΓΕΑΑΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΙ Σ. ΙΟΑΝΜΙ 

Η είδηση της απέλασης του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, του Κυρήνειας Κυπριανού, 
του Παπασταΰρου Παπαγαθαγγέλου και του Πολύκαρπου Ιωαννίδη. 
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Στις 2 μ.μ. της 9ης Μαρτίου, ο Αρχιεπίσκοπος αναχώρησε από την 
Αρχιεπισκοπή για το αεροδρόμιο Λευκωσίας, απ' όπου θα μετέβαινε 
στην Αθήνα. Εκεί θα είχε συνομιλίες με την Ελληνική Κυβέρνηση. 

Μετά την αναχώρηση του Αρχιεπισκόπου, Άγγλοι αλεξιπτωτιστές 
τοποθέτησαν συρματοπλέγματα και απέκοψαν τους δρόμους που οδη
γούσαν στην Αρχιεπισκοπή. Σε κατάλληλα σημεία των οροφών μερι
κών οικημάτων έστησαν πολυβόλα. Άλλοι Άγγλοι μπήκαν στο κτήριο 
της Αρχιεπισκοπής και άρχισαν έρευνες, πήραν τα κλειδιά της κυρίας 
εισόδου και έπειτα έδιωξαν όλους τους κληρικούς, οι οποίοι κατέφυ
γαν στο Μετόχι της μονής Κύκκου στη Λευκωσία. 

Για τα γεγονότα που αφορούν τη σύλληψη του, ο Αρχιεπίσκοπος 
αργότερα ανέφερε: 

«Όταν εφθάσαμε στην είσοδο του αερολιμένος, μας εσταμάτησε 
ένας Άγγλος αξιωματικός. Άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου, παρε-
κάλεσε τον αδελφό μου και τον Βοηθό Επίσκοπο να κατέβουν και κά-
θησε ο ίδιος στο τιμόνι. Το δεύτερο αυτοκίνητο, του οποίου επέβαι-
νον οι φίλοι, διωχετεύθη κανονικά προς τους χώρους κατευοδώσεως 
και υποδοχής επιβατών. Ενόριζα ότι όλα αυτά εγίνοντο για την διευ-
κόλυνσιν της αναχωρήσεως ρου, ώστε να μη περάσω από τις τελωνει
ακές διατυπώσεις κλπ. Αντελήφθην όρως ότι ο Άγγλος αξιωματικός 
ωδηγούσε το αυτοκίνητο μου όχι προς το πολιτικό αεροδρόμιο, αλλά 
προς το στρατιωτικό. Ακόρη δεν ρπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς 
συνέβαινε, ρολονότι το υποψιαζόρουν. Το αυτοκίνητο σταράτησε εμ
πρός εις ένα ρεγάλο μάλλον στρατιωτικό αεροπλάνο. Ο Άγγλος αξιω
ματικός μου άνοιξε ευγενώς την πόρτα και, με πολλή αβρότητα, με 
παρεκάλεσε να μπω στο αεροπλάνο. Συρμορφώθηκα. Εκεί με περίμε
νε ένας άλλος Άγγλος αξιωματικός. Μ ε πολλή ευγένεια μου είπε: "Λυ
πούμαι πολύ, αλλ' είμαι υποχρεωρένος να κάνω το καθήκον μου". 
Και μου διάβασε το διάταγμα περί εξορίας μου, όπου ανεφέρετο ότι 
θα εκρατούρηνρακράν της Αποικίας του Στέμματος εφ' όσονχρόνον 
ήθελεν ευδοκήσει η Αυτής Μεγαλειότης».138 

Το διάταγμα του Χάρντιγκ έλεγε τα εξής: 
«Επειδή εγώ ο Κυβερνήτης είραι πεπεισρένος ότι θα ήτο προς το 

δηρόσιον συμφέρον να διατάξω την απέλασιν εκ της Αποικίας του Μι-

138. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή Θύελλα 1955-1959», ο. 469. 
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χαήλ Κυκκώτη, Αρχιεπισκόπου Κύπρου του Τρίτου, εφεξής αναφερο
μένου ως "το ρηθέν πρόσωπον", δια τούτο εν τη ενασκήσει των δικαι-
ωράτων, τα οποία μου παρέχονται υπό του άρθρου 7 των Κανονισρών 
Εκτάκτου Ανάγκης (Αημοσία Ασφάλεια και τάξις, 195 - αριθμός 3, 
1956), εγώ ο Κυβερνήτης δια του παρόντος διατάσσω την απέλασιν 
του ρηθέντος προσώπου εκ της Αποικίας και, προς τον σκοπόν τού
τον, διατάσσω και εντέλλομαι ως ακολούθως: 

1) Το ρηθέν πρόσωπον δια του παρόντος διατάσσεται να εγκατά
λειψη την Αποικίαν την 9ην Μαρτίου 1956 και να παραρείνη εφεξής 
εκτός της Αποικίας. 

2) Το ρηθέν πρόσωπον, εν αναρονή της απελάσεως αυτού, θα τε-
λή υπό την φρούρησιν του Διευθυντού της Αστυνομίας ή οιουδήποτε 
αξιωματικού της Αστυνομίας εντεταλμένου προς τούτο υπό του Διευ
θυντού της Αστυνομίας. 

3) Το ρηθέν πρόσωπον κατά την διάρκειαν της απελάσεως του θα 
τελή υπό την φρούρησιν της Κυβερνήσεως της Αυτής Μεγαλειότητος. 

Εξεδόθη το παρόν εν Λευκωσία την 7ην Μαρτίου 1956».li9 
Για τους τρεις συνεξορίστους του ο Αρχιεπίσκοπος αφηγήθηκε τα 

πιο κάτω: 
«Η ώρα περνούσε και το αεροπλάνο δεν ξεκινούσε. Παραξενεύθη-

κα. Σε μια στιγμή είδα να έρχεται προς το αεροπλάνο ο Παπασταύρος 
Παπαγαθαγγέλου, πρωθιερεύς του ναού της Φανερωρένης. Υπέθεσα 
ότι είχε κατορθώσει να λάθη άδεια και να έλθη έως το αεροπλάνο για 
να με αποχαιρετήση. 

- Πώς τα κατάφερες να έλθης έως εδώ; τον ερώτησα. 
- Δεν ήλθα, ρε έφεραν, ήταν η απάντησίς του. 
- Θα συνταξιδεύσωμε λοιπόν. 
Εκανα χιούμορ, για να διαλύσω την στενοχώρια του και την ανα

στάτωση του. Ακολουθών την ίδια διαδικασίαν, ο Άγγλος αξιωματικός 
τον επλησίασε, για να του διάβαση το διάταγμα περί εξορίας. Και τον 
ερώτησε: 

- Είσθε ο Επίσκοπος Κυρήνειας; 

139· «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β' σ. 730. 
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"Ώστε έρχεται λοιπόν και ο Κυρήνειας", είπα ρέσα ρου. Πράγρατι, 
έπειτα από λίγο, προσήχθη ο Μητροπολίτης Κυρήνειας Κυπριανός 
και, σε λίγο πάλι, ο Πολύκαρπος Ιωαννίδης, Γραρρατεύς της Μητρο
πόλεως Κυρήνειας. Τον είχαν συλλάβει καθ' οδόν, ενώ εψώνιζε στα 
καταστήρατα. Η πόρτα έκλεισε και το αεροπλάνο ξεκίνησε, χωρίς να 
ρας ανακοινωθή η κατεύθυνση».140 

Όταν έγινε γνωστή η εξορία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, άρχι
σαν να ηχούν οι καμπάνες των εκκλησιών και μεγάλα πλήθη λαού συγ
κεντρώνονταν και διαμαρτύρονταν για την απαράδεκτη αυτή ενέργεια 
του Χάρντιγκ. 

Το κυβερνητικό ανακοινωθέν έλεγε, μεταξύ άλλων, τα εξής για την 
απέλαση του Αρχιεπισκόπου και των συνεξορίστων του: 

«Η επιχείρησις της απελάσεως διεξήχθη ηρέρως και άνευ επεισο
δίου συρφώνως προς σχέδιον, προπαρασκευασθέν και εκτελεσθέν 
από κοινού υπό του Στρατού και της Αστυνομίας... Το αεροπλάνον 
ανεχώρησε δια προορισμόν, ο οποίος θα ανακοινωθή βραδύτερον. 
Τρεις Βρετανοί αστυνορικοί εταξίδευσαν δια του ιδίου αεροπλάνου ως 
συνοδοί. Έρευναι διενεργούνται τώρα εις τας κατοικίας των τεσσάρων 
απελαθέντων προσώπων» 141 

Τελικά ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και οι τρεις συνεξόριστοί του 
έφτασαν στο νησί Μαχέ των Σεϋχέλλων και παρέμειναν στην έπαυλη 
Σαν Σουσί, που βρισκόταν στην πλαγιά ενός Βουνού. Οι συνθήκες της 
κράτησης τους ήταν αυστηρές ως προς τις σχέσεις τους με τον έξω 
κόσμο. Απαγορευόταν να στέλλουν τηλεγραφήματα και επιστολές χω
ρίς λογοκρισία, να δέχονται επισκέψεις, να έχουν επαφή με τους ιθα
γενείς του νησιού. Στις κινήσεις τους συνοδεύονταν από φρουρούς. 

Η εξορία των τεσσάρων Κυπρίων, που διαδραμάτισαν σημαντικό 
ρόλο στον αγώνα του Κυπριακού λαού για την ένωση της Κύπρου με 
την Ελλάδα, καθώς και τα τρομοκρατικά μέτρα των Άγγλων που αυ
ξήθηκαν, απέβλεπαν στην αποδυνάμωση και τελική εγκατάλειψη του 
Αγώνα της ΕΟΚΑ. Επικράτησε τότε στρατοκρατία σ' όλη την Κύπρο. 
Το Αρχιεπισκοπικό μέγαρο καταλήφθηκε από το στρατό. Σε επίκαι-

140. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή Θύελλα 1955-1959», σσ. 462-463. 
141. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β' ο. 731· 
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Οι τέσσερις εξόριστοι στις Σεϋχέλλες. Από αριστερά: Παπασταύρος 
Παπαγαθαγγέλου, Μητροπολίτης Κυπριανός, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, 

Πολύκαρπος Ιωαννίδης. 

ρα σημεία της Λευκωσίας και όλης της Κύπρου τοποθετήθηκαν φρου
ρές-

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής, μόλις 
έγινε γνωστή η εξορία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, συγκάλεσε το 
Υπουργικό Συμβούλιο σε έκτακτη ολονύκτια συνεδρία. Αποφασίστη
κε σε ένδειξη διαμαρτυρίας: 

1) Ο πρέσβης της Ελλάδας στο Λονδίνο να επιστρέψει στην Αθή
να. 

2) Ο αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ (α) να καταθέσει δια
μαρτυρία στο Γενικόν Γραμματέα του ΟΗΕ (Β) να υποβάλει νέα προ
σφυγή στον Ο Η Ε (γ) να διαμαρτυρηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας. 

Για το ίδιο θέμα εκδόθηκε ανακοινωθέν από την Ελληνική Κυβέρ
νηση, με το οποίο διατυπώνονταν κατηγορίες εναντίον της Βρετανι
κής Κυβέρνησης. Έλεγε το ανακοινωθέν: 
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«Η σύλληψις και η εκτόπισις του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου επλή-
ρωσεν αγανακτήσεως ολόκληρον το Έθνος. 

Καταγγέλλορεν εις την Διεθνή Κοινήν Γνώμην την πράξιν ταύτην, 
ως πράξιν Βίας πρωτοφανούς και ασυμβιβάστου προς τον πολιτισμόν 
της εποχής μας, ως πράξιν η οποία καμμίαν άλλην δεν έχει δικαιο-
λογίαν από την προσπάθειαν να καταπνιγή η φωνή του ιστορικού λα
ού, ο οποίος διεκδικεί τας δημοκρατικός του ελευθερίας και την εθνι-
κήν του ανεξαρτησίαν. 

Την καταγγέλομεν ως πράξιν στρεφομένην κατά της Κορυφής μιας 
των παλαιοτέρων Εκκλησιών της Χριστιανοσύνης. 

Την καταγγέλλομεν ως μίαν πράξιν, η οποία μαρτυρεί την ηθικήν 
αδυναμίαν εις την οποίαν περιέστη η πολιτική της Μεγάλης Βρετα
νίας. 

Το Γένος και η Εκκλησία εις την μακραίωνα ιστορίαν των εγνώρι-
σαν πολλάς και βαρείας δοκιμασίας, από τας οποίας εξήλθον πάντο
τε με νέας δυνάμεις και ενισχυμένον το φρόνημα. 

Ούτω και τώρα, η Ελληνική ψυχή, όχι μόνον δεν θα καμφθή, αλ
λά θα άντληση νέον σθένος και νέαν πνοήν. 

Καλούμεν τον Ελληνικόν λαόν να αντιμετώπιση την ηθικήν αυτήν 
κρίσιν με ψύχραιμον αποφασιστικότητα και βαθείαν πίστιν μέχρι πλή
ρους επικρατήσεως των αρχών της Ελευθερίας και του Δικαίου».142 

Για την εξορία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ο Έλληνας μόνιμος 
αντιπρόσωπος στον Ο Η Ε Χρ. Ξανθόπουλος - Παλαμάς υπέβαλε την 
πιο κάτω διαμαρτυρία στις 10 Μαρτίου 1956, με έγγραφο του προς τον 
Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού: 

«Οι Βρετανοί ισχυρίζονται ότι προασπίζουν την νόμιμον τάξιν ένα
ντι της τρομοκρατίας. Αλλά δεν είναι δυνατόν να υπάρξη νόμιμος τά
ξις άνευ ελευθερίας. Η σύλληψις και η εκτόπισις του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου δεν έχει προηγούμενον εις τα πολιτικά χρονικά του πολι
τισμένου κόσμου. Ο Κυβερνήτης Χάρντιγκ είχεν αναγνωρίσει τον Μα-
κάριον ως εκπρόσωπον του Ελληνικού πληθυσμού της Κύπρου και, 
αφού επί πέντε μήνας διεπραγματεύθη μετ' αυτού επί ίσοις όροις, 
απεφάσισε και επραγματοποίησε, την επαύριον των διαπραγματεύσε
ων, την σύλληψιν και εκτόπισιν αυτού. Ο ένας των διαπραγματευτών, 

142. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σ. 732. 
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κάμνων κατάχρησιν της υλικής δυνάμεως την οποίαν κατέχει, συνέ
λαβε και εξετόπισε τον άλλον, δια τον λόγον ότι ο άλλος, ενώ προέ
βη εις σημαντικός εκχωρήσεις, δεν ηδύνατο να καταπροδώση την 
υπόθεσιν, την οποίαν είχε καθήκον να προάσπιση... Κύμα βαθύτατης 
αγανακτήσεως συνέχει τας καρδίας του Ελληνικού λαού, την οποίαν 
συμμερίζονται και πάντες οι ελεύθεροι άνθρωποι ανά τον κόσμον».145 

Ο Μητροπολίτης Κιτίου Ανθιμος, που αντικαθιστούσε τον Αρχιε
πίσκοπο Μακάριο κατά την εξορία του, ανέφερε μεταξύ άλλων σε 
εγκύκλιο του «Προς το Ευλαβές Χριστεπώνυμον Πλήρωμα της Αγιω-
τάτης Εκκλησίας Κύπρου» της 12ης Μαρτίου 1956: 

«Ομονοούντες θα ακολουθήσωμεν, με την αυτήν πίστιν και την αυ
τήν θέλησιν, την εθνικήν γραμμήν την οποίαν εκείνος εν πλήρει σύμ
πνοια μετά του Εθναρχικού Συμβουλίου και των λοιπών εκπροσώπων 
του λαού εχάραξε και θα αποδείξωμεν ότι πλανάται πλάνην οικτράν 
η Βρετανική Κυβέρνησις νομίζουσα ότι δια της εξορίας του 
Αρχιεπισκόπου θα εύρη μεταξύ του Ελληνικού Κυπριακού λαού υπο-
ατηρικτάς προς επιβολή ν των σχεδίων της».144 

Το αποτέλεσμα της εξορίας του Εθνάρχη Μακαρίου και των συνε-
ξορίστων του δεν ήταν αυτό που επιδίωξαν οι Άγγλοι. Το αγωνιστικό 
πνεύμα του Ελληνικού Κυπριακού λαού ενισχύθηκε και ο Αγώνας της 
ΕΟΚΑ συνεχίστηκε πεισματικά. Η απόφαση του Διγενή ήταν: «Αγών 
μέχρις εσχάτων». 

Ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ σε φυλλάδιο του έγραψε στις 12 Μαρτίου 
1956: 

«Η Κύπρος οφείλει να απαλλαγή και θα απαλλαγή της βρετανικής 
κυριαρχίας. Αι εκτοπίσεις των Ορθοδόξων Ιεραρχών αποδεικνύουν 
την απόγνωσιν, εις την οποίαν διατελεί ο Κυβερνήτης Χάρντιγκ. Εί
μαι αποφασισμένος να συνεχίσω τον Αγώνα, έχων πλήρη πεποίθησιν 
εις την τελικήν νίκην και προειδοποιώ ότι οιοσδήποτε απολέσει το 
θάρρος του ή ήθελε διανοηθή να συνεργασθή με τους δυνάστας, θα 
τιμωρηθή αμειλίκτως».145 

143· «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β' σ. 733-
144. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σσ. 736-737. 
145. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σ. 735. 
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Ο πολιτικός σχολιαστής της αγγλικής εφημερίδας «Daily Mirror» 
σημείωσε για την εξορία του Αρχιεπισκόπου: «Ο Αρχιεπίσκοπος Μα
κάριος ζημιώνει την βρετανικήν πολιτικήν περισσότερον εκ Σεϋχέλ
λων παρά εκ Λευκωσίας».146 

Ο δημοσιολόγος Τόμας Άνθεμ με επιστολή του στην εφημερίδα «-
Manchester Guardian», τον Αύγουστο του 1956, κάλεσε τη Βρετανική 
Κυβέρνηση ν' αναθεωρήσει τη στάση της και ν' αντικρύσει με άλλο 
πνεύμα την κατάσταση στην Κύπρο. Μεταξύ άλλων έγραψε: 

«Επαναστατικός πόλερος και απελευθερωτικός αγών διεξάγεται εις 
την Κύπρον και εις απαντάς τους ανάλογους αγώνας επρωτοστάτησαν 
οι κληρικοί. Η βία είναι αδιαχώριστος από τοιαύτα κινήρατα και εγώ, 
ως χριστιανός, δεν δύναραι να ίδω οιανδήποτε διαφοράν ρεταξύ της 
ευλογίας των στρατευμάτων μας υπό του Αγγλικού Κλήρου κατά τους 
δύο Παγκοσρίους πολέρους "υπέρ της ελευθερίας" και της ευλογίας, 
την οποίαν λέγεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος επεδαψίλευσεν εις την ΕΟ
ΚΑ».147 

146. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή Θύελλα 1955-1959», σ. 469. 
147. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή Θύελλα 1955-1959», ο. 469. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε ' 

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ 
Τ Ο Υ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Υ Μ Α Κ Α Ρ Ι Ο Υ Μ Ε Χ Ρ Ι 

Τ Η Ν Α Π Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Α Π Ό Τ Ι Σ Σ Ε Ϋ Χ Ε Λ Λ Ε Σ 

(9 Μαρτίου 1956 - 28 Μαρτίου 1957) 

Μετά την εξορία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις Σεϋχέλλες, η 

ΕΟΚΑ αναπτύσσει μεγαλύτερη δράση εναντίον των Άγγλων. Οι 
δυνάμεις ασφαλείας με μεγάλες επιχειρήσεις στην περιοχή του Κύκ
κου αποβλέπουν στη συντριβή της ΕΟΚΑ, αλλά δεν επιτυγχάνουν το 
σκοπό τους. Ο Διγενής και πέντε αγωνιστές της ΕΟΚΑ καταδιώκονται 
από Άγγλους στρατιώτες, αλλά κατορθώνουν να ξεφύγουν μέσα από 
πολλούς κινδύνους. Ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ αποφασίζει τότε να έρθει 
και να εγκατασταθεί στη Λεμεσό, απ' όπου διευθύνει τον Αγώνα μέ
χρι τη λήξη του. Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους, 
οι Άγγλοι επιδιώκουν να λύσουν το Κυπριακό πρόβλημα με την εφαρ
μογή συντάγματος αυτοκυβέρνησης του Κυπριακού λαού. Κατά την 
περίοδο αυτή, απαγχονίζονται εννέα αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Οι Τουρ
κοκύπριοι επιδίδονται σε πράξεις Βίας εις βάρος του ελληνικού πλη
θυσμού. Το φρόνημα του αγωνιζόμενου Κυπριακού λαού εξακολουθεί 
να παραμένει υψηλό. 

1. Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
Τ Ο Ν Α Γ Γ Λ Ο Ν ΕΝΑΝΤΙΟΝ Τ Η Σ 

Η κατάσταση στην Κύπρο οξύνεται 
Μετά την εξορία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, η κατάσταση στην Κύ
προ οξύνεται. Οι Άγγλοι αυξάνουν τα τρομοκρατικά τους μέτρα, επι
δίδονται εις Βανδαλισμούς, κακοποιήσεις και ανήκουστα βασανιστή
ρια, στα οποία χρησιμοποιούν επιστημονικές μεθόδους, διορίζουν 
Τουρκοκυπρίους στην επικουρική και μηχανοκίνητη αστυνομία και 
εκπαιδεύουν τους άνδρες της ΒΟΑΚΑΝ, που δρουν δυναμικά εναντίον 
του απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ. 
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Η ΕΟΚΑ εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις κατά των Άγγλων. Με την πά
ροδο του χρόνου, οι ομάδες της αυξάνονται. Στα χωριά οργανώνονται 
μαχητικές ομάδες. Σ' όλη την Κύπρο δημιουργούνται και ομάδες δο
λιοφθορών από κοπέλες, που εκπαιδεύονται στη χρήση εκρηκτικών 
υλών και πιστολιού. 
Για τις ανταρτικές ομάδες της ΕΟΚΑ μετά την εξορία του Αρχιεπισκό
που, ο Διγενής γράφει: 
«Ενέτεινα την προσπάθειάν ρου εις την καλυτέραν εκπαίδευσιν δι' 
επιτυχεστέραν δράσιν και ευελιξίαν. Ήδη είχον συγκεκροτηρένας εν
νέα ανταρτικός ομάδας, εκ των οποίων πέντε ετέλουν υπό τον από
λυτον έλεγχον και την καθοδήγησίν μου επί του δυτικού Ολύμπου 
(Τροόδους) και τας οποίας καλώς εξεπαίδευσα και εξώπλισα. Αι' εκά-
στην τούτων παρεσκευάοθη ειδικόν σχέδιον, διά την περίπτωσιν αμύ
νης, και καθωρίσθησαν αποστολαί δι' αιφνιδιαστικός ενεργείας».147" 

Ενέδρα της ΕΟΚΑ στο δρόμο Χανδριών-Αγρού. 
Θάνατος του Χρίστου Τσιάρτα 
Στις 16 Μαρτίου 1956, η πολυμελής ανταρτική ομάδα της Παπούτσας 
με επικεφαλής τον Γρηγόρη Αυξεντίου έστησε ενέδρα σε δυο στρατιω
τικά αυτοκίνητα των Άγγλων στο δρόμο Χανδριών-Αγρού. Ο ΣάΒΒας 
Κουλλαπής, που πήρε μέρος στην ενέδρα, αφηγείται: 
«Η τοποθεσία, εις την οποίαν εστήθη η ενέδρα, ήτο μία απότομη 
στροφή κυκλική και μεγάλη. Το έδαφος ήτο πετρώδες και ξεσκέπα
στο. Τα αυτοκίνητα ήσαν δύο, ένα τζιπ γεμάτο στρατιώτες κι ένα τα
ξί με ανακριτής, ως εξηκρώώθη βραδύτερον. Το σχέδιον ήτο να αφή-
σωμεν και τα δύο αυτοκίνητα να μπουν στον κύκλο της στροφής και 
μετά ο αρχηγός να δώση το σύνθημα επιθέσεως. 
Σε λίγο έφθασε το πρώτο αυτοκίνητο στην στροφή, επειδή όμως το 
δεύτερον ήτο μακρυά και ήτο ενδεχόμενον να μας ξεφύγη, αν δεν το 
κτυπήσωμεν από το πιο πέρα σημείον, μόλις έκαμε στροφή του κύ
κλου, το κτυπήσαμεν με όλα τα όπλα. Παρά τας απώλειας που είχεν 
μας διέφυγε. Επληροφορήθημεν ότι 4 ετραυματίσθησαν, εις δε εξέ
πνευσε στο Νοσοκομείον Αγρού. 
Μόλις πλησίασε το δεύτερον αυτοκίνητον, το κτυπήσαμεν και το ακι-
νητοποιήσαμεν βάλλοντες συνεχώς και με χειροβομβίδες. Ενας από 

147α. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Απορνπρονεύρατα...», α. 94. 
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τους επιβαίνοντας κατόρθωσε να κατεβή, να λάβη θέσιν αμύνης και 
να πυροβολή».148 
Από τους πυροβολισμούς του Άγγλου εφονεύθη ο Χρίστος Τσιάρτας 
(1931-1956) κατά την αποχώρηση της ομάδας του. Η σύζυγος του δέ
χθηκε το θάνατο του ως γνήσια Ελληνίδα. Αίγες γραμμές από το Βι
βλίο «Ηρωομάρτυρες της ΕΟΚΑ» είναι χαρακτηριστικές: 
«Αξιοσημείωτο είναι το σθένος, το οποίο επέδειξε η νεαρή σύζυγος 
του Ευγενία. Ούτε ένα δάκρυ δεν έχυσε μπροστά στους Άγγλους, όταν 
την οδήγησαν μπροστά στον νεκρό άντρα της, που τον είχαν μεταφέ
ρει στο χωριό του. Τιμώντας τη θυσία του συνέχισε την προσφορά της 
μέχρι το τέλος· του Αγώνα». 
Ο Διγενής, που γνώριζε προσωπικά τον ήρωα, έγραψε γι' αυτόν: 
«Ο Χρίστος Τσιάρτας ήτο άριστος ανιχνευτής και πολύ έμπιστον πρό
σωπον. Είχε την αποθήκην του υλικού και τονρουχισμόν των ανταρ
τών. Ήτο σεμνός πατριώτης με ηθικάς αρχάς και εκ των πρώτων οι 
οποίοι προσέτρεξαν εις τας ανταρτικός ομάδας της Πιτσιλιάς. Μετα
ξύ των σοβαρών αποστολών που του ανετέθησαν ήτο η κάλυψις, διά 
της ομάδος του, της οδού Κακοπετριάς προς Σπήλια των επί των 
υψωμάτων Β. Σπηλιών ανταρτικών ομάδων του Ρένου Κυριακίδη. Ου
δέποτε εδυστρόπει οσονδήποτε επικίνδυνος και αν ήτο η αποστολή 
η οποία του ανετίθετο. Η απώλεια του άφησε δυσαναπλήρωτον κενόν 
στην περιοχήν της Πιτσιλιάς».149 

Ομολογιακή βόμβα στο κμεβάτι του Χάρντιγκ 
Την 20ή Μαρτίου 1956, ο Χάρντιγκ, μιλώντας από τον κυβερνητικό 
ραδιοφωνικό σταθμό της Αευκωσίας, ανέφερε ότι σε έξι μήνες θα κα
ταστείλει την ανταρσία της ΕΟΚΑ. 
Την ίδια μέρα ο Νεόφυτος Σοφοκλέους, θαλαμηπόλος του Κυβερνήτη, 
παρέλαβε από ομάδα εκτελέσεων της Λευκωσίας ωρολογιακή βόμβα 
σχήματος «κοιλιάς». Την έκρυψε στον κορσέ του και προχώρησε προς 
το Κυβερνείο, κρατώντας την επιστολογραφία και ένα καλάθι με φρού
τα. Κατόρθωσε να περάσει από τέσσερις φρουρούς, χωρίς η Βόμβα να 
γίνει αντιληπτή. Το βράδυ της 20ης προς την 21η Μαρτίου, έθεσε σε 

148. Γεωργίου ΓρίΒα-Διγενή «Χρονικόν...», ο. 556. 
149- Γεωργίου ΓρίΒα-Διγενή «Χρονικόν...», ο. 556. 

159 



λειτουργία τον ωρολογιακό της μηχανισμό μέσα στο δωμάτιο του, 
ώστε να εκραγεί στις 2.30 π.μ. της επόμενης μέρας. Το πρωί πήγε στο 
δωμάτιο του Κυβερνήτη για την εκτέλεση των καθηκόντων του, παίρ
νοντας μαζί του και την ωρολογιακή Βόμβα, την οποία τοποθέτησε 
μεταξύ των δυο στρωμάτων του κρεβατιού του Χάρντιγκ. Εκείνο το 
βράδυ ο Κυβερνήτης κοιμήθηκε αμέριμνος για τον κίνδυνο που διέ
τρεχε. Η Βόμβα δεν εξερράγη την καθορισμένη ώρα (2.30 π.μ.), λόγω 
χαμηλής θερμοκρασίας, ανευρέθη αργότερα και αχρηστεύθηκε. 
Ο Νεόφυτος Σοφοκλέους, μετά την παράτολμη πράξη του, κατέφυγε 
σε ανταρτική ομάδα της περιοχής Κύκκου. Τότε επικηρύχθηκε ως κα
ταζητούμενος για το ποσό των 5.000 λιρών.150 
Το γεγονός αυτό δημιούργησε νευρικό κλονισμό στον Χάρντιγκ, ο 
οποίος επικήρυξε τον Διγενή για 10.000 λίρες. Ακολούθησε επικήρυ
ξη του Χάρντιγκ από τον Διγενή χωρίς καμιά αμοιβή, κάτι που ανα
στάτωσε ψυχικά τον Κυβερνήτη της Κύπρου. Όταν ο Χάρντιγκ πήρε 
αυτή την πληροφορία κτυπούσε έξαλλος τα χέρια πάνω στο γραφείο 
του και απαιτούσε από τους αξιωματικούς του να του παραδώσουν τον 
Διγενή μέσα σε δεκαπέντε μέρες. 

Οι Έλληνες της Κύπρου εμποδίζονται να γιορτάσουν 
την 25η Μαρτίου του 1956 
Την 21η Μαρτίου 1956, ο Εθναρχεύων Μητροπολίτης Κιτίου Άνθιμος 
με εγκύκλιο του κάλεσε τον Κυπριακό λαό να τιμήσει την 25η Μαρ
τίου, θρησκευτική και εθνική γιορτή των Ελλήνων. Η Κυβέρνηση μα
ταίωσε τις εορταστικές εκδηλώσεις επιβάλλοντας κατ' οίκον περιορι
σμό στους κατοίκους όλων των πόλεων και κωμοπόλεων του νησιού 
από τις 4 π.μ. της 25ης Μαρτίου μέχρι τις 4 π.μ. της επόμενης μέρας. 
Ο μελλοθάνατος Μιχαλάκης Καραολής γράφει στον αδελφό του Αν
δρέα ανήμερα της 25ης Μαρτίου από τις κεντρικές φυλακές της Λευ
κωσίας: 
«Είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι; Σήμερα χάνεις την επίσκεψίν σου, διότι ο 
κατ' οίκον περιορισμός την αποκλείει. Αλλά ποιος Θεός θα συγχώρη
ση το γεγονός ότι οι εκκλησίες έμειναν κλειστές και δεν ελειτούργη-

150. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», οα. 96-97, 
Γεωργίου ΓρίΒα-Διγενή «Χρονικόν...», σο. 182-184. 

160 

σαν κατά την τεραστίαν εις βάθος νοήματος εορτήν ή μάλλον κατά 
τον παμμέγιστον αυτόν συνδυασμόν εορτών, ο οποίος κατ' ελάχιστον 
υστερεί από ένα κύριον Πάσχα; Πάει περίπατο κάθε έννοια συνεορτα-
σμού Αγγέλων μετ' ανθρώπων, κάθε πρόθεσις δοξολογίας, ευχαριστή-
σεως και λατρείας διά την υπεράγαθον Θεϊκήν συγκατάβασιν, την άρ
ρητον εις την ανθρωπότητα ευαγγελιζομένηνχαράν, διά της σωτηρίας 
ημών το κεφάλαιον και την φανέρωσιν του απ' αιώνος μυστηρίου».151 

Η τακτική του Χάρντιγκ εναντίον της ΕΟΚΑ. 
Η δύναμη της Ε Ο Κ Α ένα χρόνο μετά την έναρξη του Αγώνα 
Ο Χάρντιγκ χρησιμοποιούσε κάθε στρατιωτικό μέσο που διέθετε για 
εξόντωση της ΕΟΚΑ. Μετά την απόπειρα δολοφονίας, που έγινε ενα
ντίον του με την τοποθέτηση ωρολογιακής Βόμβας στο κρεβάτι του, 
πήρε νέες αποφάσεις. Γράφει ο Διγενής: 
«Έναντι του αμάχου πληθυσμού απεφάσισε να λάβη μέτρα δρακόντεια, 
διά να κατατρόπωση την ΕΟΚΑ, η οποία ήτο ο εφιάλτης του. Προς 
τούτο έδωσεν οδηγίας εις την ρυστικήν υπηρεσίαν του να χρησιμο-
ποιή πάσαν μέθοδον, αρκεί να λαρβάνη πληροφορίας, απεδέσμευσε 
δε τα στρατεύρατά του της υποχρεώσεως να δεικνύουν αυτοσυγκράτη-
σιν». 
Και αμέσως έπειτα προσθέτει τα εξής, που αναφέρονται στη δύναμη 
της ΕΟΚΑ: 
«Παρά την τακτικήν αυτήν του Χάρντιγκ και τας αφάνταστους δυσχέ
ρειας, που αντιμετωπίζομεν, κατωρθώσαρεν εντός ενός έτους να οργα-
νωθώρεν κατά τρόπον λίαν ικανοποιητικόν. Είχομεν ήδη αρτίως ωρ-
γανωμένας τας οράδας δολιοφθορών και κρούσεων των πόλεων, πολύ 
καλώς δε ωργανωρένας και με ικανοποιητικόν οπλισμόν τας ανταρτι
κός ομάδας. Εν τω μεταξύ ηρχίσαμεν την οργάνωσιν και ετέρων ομά
δων εις την ύπαιθρον. Η νεολαία είχεν ήδη αποκτήσει μαχητικότητα 
εις τας εκδηλώσεις της. Ηδυνάμην ούτω, βάσει ενός Γενικού Σχεδίου 
και με άριστον δίκτυον συνδέσμων, να εναλλάσσω την δράσιν των δια
φόρων οράδων ή να την συνδυάζω. Ολαι αι ομάδες απέκτησαν βαθείαν 
γνώσιν των καθηκόντων των, ως και την απαιτουμένην ευελιξίαν. Και 
τούτο εδημιουργήθη ρόνον εντός έτους και από έρψυχον υλικόν, το 
οποίον ουδέποτε εχειρίσθη όπλον, χωρίς στελέχη εκπαιδευμένα, χω-
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ρίς επιτελεία. Ο πόλεμος εδιδάχθη εις τούτους διά του πολέμου. Εκεί
νο που επετεύχθη ήτο πραγματικόν θαύμα».151α 

Ο Διγενής κυκλοφορεί φυλλάδιο την 1η Απριλίου 1956 
με την ευκαιρία της πρώτης επετείου από την έναρξη 
του Αγώνα της Ε Ο Κ Α 
Το φυλλάδιο του Διγενή ήταν το ακόλουθο: 
«Πέρασε ένας χρόνος από τότε που τα Κυπριακά Νειάτα σήκωσαν την 
σημαίαν της Επαναστάσεως διά την αποτίναξιν της απεχθεστέρας τυ
ραννίας του αιώνος μας. Αύο είναι οι εκατέρωθεν αντίπαλοι. Ο ένας 
είναι ο Ελληνικός Κυπριακός λαός σύσσωμος, ο μικρός Ααυΐδ, με τα 
ολίγα υλικά μέσα, αλλά με ισχυρότατα ηθικά όπλα: το Δίκαιον και την 
Πίστιν εις τον αγώνα. Ο άλλος είναι μία αυτοκρατορία 500.000.000, ο 
Γολιάθ, με ισχυρότατα υλικά μέσα, με σιδηρόφρακτους στρατιώτας, οι 
οποίοι όμως αγνοούν για ποιον σκοπόν αγωνίζονται και από τους 
οποίους λείπει το ιδανικόν ενός αγώνος. 
Το αποτέλεσμα ενός έτους σκληρών αγώνων είναι εκείνο, το οποίον 
μας διδάσκει η ιστορία διά μέσου των αιώνων ότι το ΔΙΚΑΙΟΝ πάντο
τε υπερισχύει και η ΑΔΙΚΙΑ τιμωρείται. Αι ηθικαί δυνάμεις υπερισχύ
ουν πάντοτε των ΥΛΙΚΩΝ μέσων. 
Οι ιστορικοί νόμοι δεν είναι δυνατόν να ανατραπούν ούτε υπό της 
δίας, ούτε της ραδιουργίας, ούτε των αθέμιτων συναλλαγών, ούτε των 
διπλωματικών δολοπλοκιών. Γι' αυτό και τα πλήγματα που καταφέρο-
μενκατά του δυνάστου είναι θανάσιμα, γι' αυτό και νικώμενκαι θα νι-
κώμενμέχρις ότου ο τύραννος σφαδάζη υπό το πέλμα του αγωνιζομέ
νου υπέρ της ελευθερίας του Κυπριακού λαού. 
ΚΥΠΡΙΟΙ, 
Μ η αμφιβάλλετε για το τελικό αποτέλεσμα. Δεν είχα ποτέ παραισθή
σεις, όπως έχει ο αντίπαλος μας. Βλέπω τα πράγματα υπό το πρίσμα 
της πραγματικότητος, έχων μόνον πίστιν εις τον Θεόν και αναμετρών 
τας δυνάμεις μου. Ο,τι υπόσχομαι το εκτελώ. Σας ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ διά 
μίαν ακόμη φοράν: Το κίνημα μας δεν πρόκειται να καταστολή διά της 
υλικής βίας και θα ΝΙΚΗΣΩΜΕΝ. Από σας απαιτώ Ε Μ Μ Ο Ν Η Ν εις τον 
αγώνα, παρά την τρομοκρατίαν του τυράννου, και Υ Π Ο Μ Ο Ν Η Ν . Θα 
διεξαγάγω τον αγώνα με άσβεστη φλόγα, την οποίαν μου ενεφύσησαν 
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τα μεγαλουργήματα των αθανάτων προγόνων μας. Είμαι απολύτως βέ
βαιος ότι δεν είναι πολύ μακράν η ημέρα καθ' ην οι στρατιώται του 
Χάρντιγκ θα απέλθουν χαιρετίζοντες την κυανόλευκον, η οποία θα 
ανεμίζη εις τους ελευθέρους πλέον κυπριακούς αιθέρας. 
ΚΥΠΡΙΟΙ, 
Αυτήν την στιγμήν που κλείομεν ένα έτος αγώνων, θυσιών, αίματος, 
ας αναπολήσωμεν: 
- Εκείνους οι οποίοι με το αίμα των επότισαν το βλαστάνον δένδρον 
της ελευθερίας. Εκεί που ευρίσκονται οι τάφοι των ας τους ρίψουν 
όσοι μπορούν το στεφάνι της δόξης. 
- Εκείνους που σήπονται εις τας φύλακας, διότι το μόνον έγκλημα των 
ήτο ότι ηθέλησαν, όπως και όλος ο πεπολιτισμένος κόσμος, να ανα
πνεύσουν τον αέρα της ελευθερίας. 
Τέλος ας ατενίσωμεν με εμπιστοσύνην και υπερηφάνειαν τα ΚΥΠΡΙΑ
ΚΑ ΝΕΙΑΤΑ, το καμάρι μας, το ίνδαλμα του πολυβασανισμένου νησιού 
μας, τα οποία, αψηφούντα πολλαπλάσιον και καλώς εξωπλισμένον 
αντίπαλον, αγωνίζονται σε κάθε σπιθαμήν γης και κτυπούν, κτυπούν 
τον τύραννον. 
ΚΥΠΡΙΟΙ, 
Μ ε πίστιν και με ΕΓΚΑΡΤΕΡΗΣΙΝ, να βαδίσωμεν προς το τέρμα. Ο τύ
ραννος σφαδάζει. Ήδη ζητεί και νέας ενισχύσεις. 

Ε.Ο.Κ.Α. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ1*™ 

Ο Διγενής πληροφορείται για επικείμενες στρατιωτικές 
επιχειρήσεις μεγάλης έκτασης. Τα μέτρα που πήρε 
για την αντιμετώπιση των σχεδίων του Χάρντιγκ 
Μέσα στον Απρίλιο του 1956, ο Διγενής πληροφορήθηκε ότι θα γίνο
νταν στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης έκτασης στην περιοχή Λεύ-
κας-Ξερού-Κάμπου-Μονής Κύκκου. Γι' αυτό αρχικά μετακίνησε τρεις 
από τις πέντε ανταρτικές ομάδες της περιοχής, για να επέλθει αραίω
ση. Έπειτα προχώρησε στη μετακίνηση των άλλων δυο ανταρτικών 
ομάδων. Η πεζοπορία τους άρχισε τη νύκτα της 18ης Απριλίου. Μετά 

1516. Σπύρου Παπαγεωργίου «Αρχείον των παρανόμων εγγράφων του 
Κυπριακού Αγώνος 1955-1959», Β' έκδοση. Εκδόσεις Κ. Επιφανίου, Λευκωσία 
1984, σσ. 63-65. 
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από δύσκολη συνεχή πορεία 24 ωρών, ο Διγενής και οι αντάρτες αυ
τών των ομάδων έφτασαν σε περιοχή νοτιοανατολικά της Κοιλάδας 
των Κέδρων και Βορείως των Μαύρων Γκρεμών. Από τους αντάρτες 
αυτούς τέσσερις προωθήθηκαν προς το χωριό Λουτρό και απ' εκεί 
προχώρησαν κι ενώθηκαν με την ομάδα της Τηλλυριάς. 
Ο Διγενής, προβλέποντας ότι ήταν πιθανό να αποκλειστεί σε μια πε
ριοχή κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών ερευνών και να μη μπορεί 
να επικοινωνήσει με τους τομεάρχες της ΕΟΚΑ, εξουσιοδότησε τον 
επικεφαλής των συνδέσμων να δώσει εντολή, σε μια τέτοια περίπτω
ση, για δράση των αγωνιστών στις πόλεις και στην ύπαιθρο, ώστε να 
γίνει αντιπερασπισμός και ν' απασχολούνται σ' όλη την Κύπρο τα 
στρατεύματα του αντιπάλου. 
Οι δυο ομάδες που μετακινήθηκαν παρέμειναν Βορείως των Μαύρων 
Γκρεμών για μια εβδομάδα περίπου και έπειτα προωθήθηκαν νοτίως 
του Κύκκου, για να ευκολύνονται στον εφοδιασμό τους. Στο νέο χώρο 
θα ήταν η μόνιμη εγκατάσταση τους με τα απαιτούμενα κρησφύγετα 
και τις εφεδρικές τροφές. 
Ο Διγενής με τέσσερις άνδρες του επισκέφθηκε την ανταρτική ομάδα 
που βρισκόταν ανατολικά του Σταυρού της Ψώκας, έδωσε στα μέλη τις 
κατάλληλες οδηγίες και της εξασφάλισε εφεδρικές τροφές. Έπειτα με
τακινήθηκε στην περιοχή των Μαύρων Γκρεμών, όπου εγκατέστησε το 
σταθμό διοίκησης της ΕΟΚΑ. 

Μεγάλες επιχειρήσεις του στρατού στην περιοχή 
του Κύκκου για εξόντωση των ανταρτικών ομάδων της ΕΟΚΑ. 
Ο Διγενής καταφεύγει στη Λεμεσό 
Στις 17 Μαΐου 1956, άρχισαν μεγάλες επιχειρήσεις του στρατού στην 
περιοχή του Κύκκου για εξόντωση των ανταρτικών ομάδων της ΕΟΚΑ. 
Οι Άγγλοι κατόρθωσαν να συλλάβουν τρεις ανταρτικές ομάδες. Οι 
υπόλοιπες ομάδες της περιοχής βρίσκονταν υπό ισχυρή πίεση του 
στρατού στο τέλος Μαΐου και στις αρχές Ιουνίου. Τότε ο Διγενής έδω
σε διαταγή για δημιουργία αντιπερισπασμού από τους εκτός της ζώ
νης τομείς. 
Στις 8 Ιουνίου, ο Διγενής και οι αγωνιστές Αντώνης Γεωργιάδης, Παύ
λος Νικήτας, Λάμπρος Καυκαλίδης, Στέλιος Ξαπόλυτος και Γιάγκος 
Θωμά, ύστερα από μετακινήσεις τους, έφτασαν στην περιοχή «Δι
πλής», νοτίως του Μηλικουρίου. Οι μετακινήσεις τους γίνονταν συνε-
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χώς, για ν' αποφεύγουν τον κίνδυνο της σύλληψης τους. Οι ταλαιπω
ρίες που πέρασαν ήταν αφάνταστες. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που 
αντιμετώπιζαν ήταν η πείνα και η δίψα. Παρέμειναν νηστικοί για 30 
ώρες και διψασμένοι για 18 ώρες. Αναγκάστηκαν να μασούν φύλλα 
θάμνων και χόρτα. 
Ο Παύλος Νικήτας αφηγείται για τη μεγάλη περιπέτεια της ομάδας 
του Διγενή: 
«Συνεχίσαμε την επόμενη, 10 Ιουνίου 1956, την πορεία μας, διψασμέ
νοι και κατακουρασρένοι, γιατί ήταν δύσκολη η πορεία μας. Βλέπαμε 
και Άγγλους στο δρόμο ρακριά να κι
νούνται ύποπτα, όρως με θάρρος και 
υπομονή συνεχίζαρε το δρόρο μας. Σε 
μια στιγμή σταματήσαμε. Δεν μπορού
σαμε να προχωρήσουμε λόγω της δί
ψας μας. Μάλιστα του Γιάγκου από τη 
Γαληνή έτρεχε αίμα από τα χείλη του, 
ο δε αρχηγός κατάκοπος έλεγε ότι θα 
πεθάνομε από τη δίψα. Αφού πήραμε 
μια ανάσα, ξεκινήσαμε μέσα στα δύσβα
τα βουνά της Πέρα Βάσας με σκοπό να 
ανακαλύψουμε νερό. Πράγρατι μετά 
από αρκετή ώρα, γύρω στις 2 μ.μ. της 
10ης Ιουνίου, βρήκαρε ένα ποταμάκι, 
που έτρεχε νερό. 
Πέσαμε με τα μούτρα στο νερό. Τόση 
ήταν η δίψα μας που ξεχάσαμε τον κίν
δυνο, βγάλαμε τα ρούχα μας και γυμνοί 
μπήκαμε μέσα στο νερό και δροσι
ζόμαστε. Δεν προλάβαμε όμως να χα
ρούμε τη δροσιά, γιατί μια ομάδα αλε
ξιπτωτιστών, Άγγλοι κοκκινοσκούφη-
δες, μας πλησίασαν χωρίς να τους πά
ρουμε είδηση. Μόλις ήταν λίγα μέτρα κοντά μας, τους αντιληφθήκαμε. 
Ο Αάμπρος Καυκαλίδης μάς είπε ψιθυριστά: «Νότους, είναι Άγγλοι». 
Δεν πρόφτασε να ολοκληρώσει και μια ριπή από σφαίρες πέρασε πάνω 
από τα κεφάλια ρας. Τρέξαμε όπως ήμαστε, χωρίς να πάρουμε τίποτα 
από τα πράγματα μας, μέσα από τις λατζιές και τα άγρια δέντρα. 

Στα λημέρια βουνών του Κύκκου 
τον καιρό του Αγώνα (1956). 

(Αριστερά η Λούλα Κόκκινου και 
δεξιά του Αρχηγού η σύζυγος του 
τότε Ελληνα Προξένου Ρούφου. 
Κάτω ο Λάμπρος Καυκαλίδης). 

165 



Οι Άγγλοι μας πυροβολούσαν αδιακόπως από πίσω, αλλά ευτυχώς κα
νένας ρας δεν τραυρατίστηκε. Σιγά-σιγά τους γελάσαμε και κρυφτήκα
με μέσα σε πυκνά δέντρα (λατζιές). Εδώ μείναμε μέχρι τις 9 μμ· Μά
λιστα εδώ θα πω ότι τόσο κινδυνεύσαμε, που ο Αρχηγός σε ρια στιγ-
ρή κρατούσε το πιστόλι, για να πέσει μαχόμενος και να μην πέσει στα 
χέρια των Άγγλων ζωντανός. Τόσο μας πλησίασαν, όταν ήμαστε μέσα 
στους θάμνους, ώστε ο Αάμπρος είπε ότι μπορούσε να πιάσει από το 
πόδι έναν Άγγλο, που ήταν από πάνω μας. 
Η ώρα 9 το βράδυ της 10ης Ιουνίου αρχίσαμε ρια πορεία, που ίσως 
έκρινε και την τύχη του Αγώνα 1955-1959- Περπατούσαρε γυρνοί και 
ξυπόλυτοι μέσα σε αγκάθια και βάτους. Απ' εκεί που περνούσαρε, αφή
ναμε αίματα που έτρεχαν από τα πόδια μας».152 
Ύστερα από πολλές ταλαιπωρίες, ο Διγενής και τα πέντε μέλη της 
ομάδας του έφτασαν στα Καμινάρια, απ' όπου προμηθεύτηκαν τρό
φιμα. Τη νύκτα και όλη την επόμενη μέρα έμειναν κρυμμένοι κοντά 
στο μικρό ποταμό του χωριού. Από τα Καμινάρια ξεκίνησαν για το μο
ναστήρι της Τροοδίτισσας, όπου έφτασαν στις 13 Ιουνίου. Ο ηγούμε
νος και οι μοναχοί τους έδωσαν τροφή, ρούχα και ό,τι άλλο χρειάζο
νταν. Αφού παρέμειναν στη δασώδη περιοχή του Τροόδους κρυΒόμε-
νοι, αναχώρησαν για το Σάιττά, όπου έφτασαν το Βράδυ της 16ης Ιου
νίου. Απ' εκεί, ο Διγενής και ο Αντώνης Γεωργιάδης κατευθύνθηκαν 
μέσω του Αγίου Μάμαντος προς τη Γεράσα, όπου έφτασαν τις πρωινές 
ώρες της 18ης Ιουνίου. Εδώ διανυκτέρευσαν και το επόμενο Βράδυ με
ταφέρθηκαν στη Λεμεσό με το αυτοκίνητο του αξιωματικού της Αστυ
νομίας Λεμεσού Κωστή Ευσταθίου. Αφού διέσχισαν κεντρικούς 
δρόμους της πόλης, έφτασαν στο σπίτι του Δάφνη Παναγίδη τη νύκτα 
της 19ης προς την 20ή Ιουνίου. 
Στο σπίτι του Δάφνη Παναγίδη ο Διγενής και ο Αντώνης Γεωργιάδης 
παρέμειναν μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, χρησιμοποιώντας κρησφύγετο 
που υπήρχε στο περιβόλι του σπιτιού. Από τις 14 Σεπτεμβρίου 1956 
μέχρι το τέλος του Αγώνα, ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ και ο Αντώνης Γεωρ
γιάδης παρέμειναν στο κρησφύγετο της οικίας του Μάριου και της Έλ-
λης Χριστοδουλίδου, που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το 
σπίτι του Δάφνη Παναγίδη. Απ' εκεί ο Διγενής διηύθυνε για 2 1/2 

152. «Χρονικόν Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού 
από τον ΣΑΠΕΛ», σο. 135-136. 
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χρόνια τον Αγώνα με επιτυχία, χωρίς να επισημανθεί από τους Άγ
γλους. Η αλληλογραφία του Διγενή μεταφερόταν με καλά οργανωμέ
νους συνδέσμους σ' όλες τις επαρχίες. Μια νεαρή κοπέλα της Λεμεσού, 
η Ελισάβετ Νικολάου, μετέφερε την αλληλογραφία από και προς τον 
Διγενή μέσω της Μαρούλας Δάφνη Παναγίδη, χωρίς καμιά απολύτως 
απώλεια. 
Κατά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, που έγιναν για την ανεύρεση του 
Διγενή, εξερράγη πυρκαγιά στο δάσος της Πάφου στις 16 Ιουνίου, η 
οποία την επόμενη μέρα πήρε τρομακτικές διαστάσεις. Μ ε δυσκολία 
τέθηκε υπό έλεγχο στις 19 Ιουνίου με τη Βοήθεια αγροτών. 
Επίσημο ανακοινωθέν της 18ης Ιουνίου ανέφερε: 
«Αι στρατιωτικοί Αρχαί αναγγέλλουν μετά βαθείας θλίψεως ότι 19 Βρε
τανοί στρατιώται απώλεσαν την ζωήν των κατά την καταπολέμησιν δα
σικής πυρκαϊάς εις την περιοχήν του Τροόδους. Αεκαοκτώ άλλοι στρα
τιώται ετραυματίσθησαν και νοσηλεύονται εις το νοσοκορείον. Αι απώ-
λειαι επροξενήθησαν από αιφνιδίανμεταβολήν της κατευθύνσεως του 
ανέμου, μετατοπίσαντος την πυρκαϊάν με μεγάλην ταχύτητα προς τα 
στρατεύματα».153 

Νέες έρευνες για ανακάλυψη του Διγενή 
Οι έρευνες για ανακάλυψη του Διγενή συνεχίστηκαν και μέσα στον 
Ιούλιο του 1956. Έγιναν εκτεταμένες επιχειρήσεις στην Καρπασία, 
στην Πιτσιλιά, στην περιοχή Σαϊττά και στα Λεύκαρα, αλλά χωρίς επι
τυχία. Στις 13 Ιουλίου, άρχισαν νέες έρευνες στην επαρχία Πάφου, 
αφού αποκλείστηκε μεγάλη περιοχή (Πάφος, Πόλις Χρυσοχού, Πω-
μός, Κάμπος, Τρεις Ελιές, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Παναγιά). Ολες οι 
έρευνες έληξαν χωρίς αποτέλεσμα. 

Προετοιμασία της ΕΟΚΑ μέσα στον Ιούλιο του 1956 
για νέα δράση. Εικασίες του ξένου τύπου 
για την περιορισμένη δράση της Ε Ο Κ Α 
Ο Διγενής, μετά την εγκατάσταση του στη Λεμεσό, διέκοψε προσωρι
νά τη δράση της ΕΟΚΑ, για να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία, ώστε 
οι τομείς να ξαναρχίσουν σφοδρές επιθέσεις και δολιοφθορές, όταν 

153· Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», ο. 110. 
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πάρουν τη σχετική ειδοποίηση. Έτσι, μέσα στον Ιούλιο του 1956, ση
μειώθηκαν μεμονωμένα επεισόδια. 
Ο Διγενής σ' αυτό το διάστημα: 1) Ασχολήθηκε με την αναδιοργάνω
ση των ανταρτικών ομάδων. 2) Απέστειλε διαταγές στους τομείς των 
πόλεων και της υπαίθρου, στις οποίες καθόριζε τους στόχους και το 
ρυθμό της εκτέλεσης τους. 3) Καθόριζε στις ανταρτικές ομάδες την 
αποστολή τους και έδινε οδηγίες για τις μεθόδους, που έπρεπε να 
χρησιμοποιήσουν. 4) Φρόντισε για τον ανεφοδιασμό των ομάδων με τα 
κατάλληλα υλικά και με αποθέματα τροφίμων, που θα ήταν απαραίτη
τα σε περίπτωση αποκλεισμού τους. 
Η ΕΟΚΑ ήταν έτοιμη για νέα δράση στο τέλος Ιουλίου 1956, αλλά ο 
Διγενής δεν έδωσε τέτοια διαταγή, γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι οι 
Άγγλοι θα καλούσαν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στο Αονδίνο για νέ
ες διαπραγματεύσεις, που θα οδηγούσαν στην εξεύρεση λύσης του Κυ
πριακού προβλήματος. 
Ο ξένος τύπος άρχισε τότε να δημοσιεύει διάφορες εικασίες για τον Δι
γενή. Είναι χαρακτηριστικά όσα δημοσίευσαν οι Times του Λονδίνου 
στις 23 Ιουλίου 1956, που απέστειλε ο ανταποκριτής τους από την Κύ
προ: 
«Πολλαί ερμηνείαι δύνανται να δοθούν διά την ανάπαυλαν εις την τρο-
μοκρατίαν. Δυνατόν αι πρόσφατοι επιχειρήσεις εις τα Βουνά να διέ
σπασαν την Οργάνωσιν των τρομοκρατών, ως ισχυρίζονται αι δυνά
μεις ασφαλείας. Δυνατόν επίσης οι τρομοκράται αφ' εαυτών να απεφά
σισαν να παράσχουν δυνατότητα εις τας παγκοσμίους εξελίξεις. Δυ
νατόν η πίεσις επί των εμπορικών συμφερόντων, εν συνδυασμώ με φό
βους περαιτέρω παρατεταμένων περιορισμών κατ' οίκον, να απεθάρρυ-
ναν τους τρομοκράτες διά περαιτέρω όράσιν».154 

Εκεχειρία της ΕΟΚΑ τον Αύγουστο του 1956. 
Η αντίδραση του Χάρντιγκ 
Στις 16 Αυγούστου 1956, ο Διγενής κυκλοφόρησε προκήρυξη, στην 
οποία δήλωνε ότι αναστέλλει τις επιχειρήσεις της ΕΟΚΑ, για να διευ
κολύνει την επανάληψη των διαπραγματεύσεων της Βρετανικής Κυ
βέρνησης με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Η προκήρυξη έλεγε: 

154. Στρατηγού Γεωργίου ΓρίΒα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 117. 
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«Επί δεκαέξ μήνας τα ηρωικά παιδιά της Κύπρου αγωνίζονται τον 
σκληρόν αγώνα υπέρ της Ελευθερίας. Ο αντίπαλος, ο οποίος επέβαλε 
το απελευθερωτικόν μας κίνημα, με την αδικαιολόγητον αδιαλλαξίαν 
του, προβάλλει τώρα ακριβώς τον αγώνα μας αυτόν, τον οποίον χαρα
κτηρίζει ως «ένοπλον βίαν...», διά να δικαιολόγηση την άρνησίν του 
διά την επίτευξιν μεθ' ημών συμφωνίας. Ανέλαβα τον αγώνα όχι από 
προσωπικήν φιλοδοξίαν, αλλά με το όραμα μιας Κύπρου ελευθέρας, 
και προς τον σκοπόν τούτον θα αφιερώσω άλας μου τας δυνάμεις. Εί
μαι δε έτοιμος και αυτήν την φοράν να δώσω εν ακόμη δείγμα των αν
θρωπιστικών μου αισθημάτων, διά να προλάβω νέας αιματοχυσίας και 
να βοηθήσω εις την προσέγγισιν των αντιμαχομένων μερίδων διά την 
εκπλήρωσιν των πόθων της Ελληνικής Κύπρου. Επιθυμώ να διακηρύ
ξω εν τούτοις, ότι: Εάν πράγματι ο αντίπαλος είναι ειλικρινής, όταν 
δηλώνη ότι υπό τας δημιουργούμενος συνθήκας εν Κύπρω, λόγω της 
δράσεως μας, δεν είναι δυνατή η επίτευξις της δικαίας λύσεως, την 
οποίαν ζητούμεν, είμαι έτοιμος να αναστείλω τας επιχειρήσεις των υπ' 
εμέ τμημάτων και αναμείνω την εκ μέρους της Αγγλίας πλήρη αντα-
πόκρισιν, διά να εκπληρωθούν τα αιτήματα του Κυπριακού λαού, όπως 
ταύτα ετέθησαν, υπεστηρίχθησαν και θα συζητηθούν υπό του Εθνάρ-
χου του, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Εις απόδειξιν της αδιάσειστου θε
λήσεως μου να προωθήσω προς το αίσιον αυτού τέρμα το έργον, το 
οποίον ανέλαβε ο Εθνάρχης Μακάριος, και διά να παράσχω εις τούτον 
την ευκαιρίαν να υποστήριξη και να επιτυχή την λύσιν του Εθνικού ζη
τήματος, διατάσσω από σήμερον την αναστολήν των επιχειρήσεων των 
υπ' εμέ τμημάτων. Η Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών δηλοί εν 
τούτοις, ότι θα είναι με το όπλον παρά πόδα, αλλά και εν επιφυλακή, 
ετοίμη διά νέας θυσίας, εάν τυχόν αύται της επιβληθούν και πάλιν, εξ 
οιασδήποτε απειλής οποθενδήποτε προερχομένης, με την βεβαιότητα, 
ότι έχει όλα τα ηθικά και υλικά εφόδια, δια να κατίσχυση. 

Ε.Ο.Κ.Α. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ».«5 
Ο Χάρντιγκ σε ομιλία του στο Δασικό Κολλέγιο Προδρόμου δήλωσε 
στις 18 Αυγούστου: 

155- Στρατηγού Γεωργίου ΓρίΒα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», οο. 120-
121. 
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«Η προκήρυξις της ΕΟΚΑ περί καταπαύσεως της Βίας θα ηδύνατο ν' 
αποδειχθή αποφασιστική καρπή εις την ιστορίαν της νήσου και ευκαι
ρία διά ρίαν νέαν αφετηρίαν».156 
Πώς όμως ο Χάρντιγκ ανταποκρίθηκε στην εκεχειρία της ΕΟΚΑ, ώστε 
ν' αρχίσουν διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού προβλήματος; 
Με ανακοίνωση του από το ραδιόφωνο στις 22 Αυγούστου και σε φυλ
λάδιο, που κυκλοφόρησε την επόμενη μέρα, ζητούσε την παράδοση 
των ανδρών της ΕΟΚΑ με τα όπλα τους. 
Το κείμενο του φυλλαδίου του Χάρντιγκ έχει ως εξής: 

«ΠΡΟΣ ΟΑΑ ΤΑ Μ Ε Λ Η ΤΗΣ ΕΟΚΑ 
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΑΟΣΕΩΣ 

1. Αιά να ρην έχουν τα ρέλη εκείνα της ΕΟΚΑ, τα οποία είναι φυγό
δικα, περαιτέρω λόγον ή πρόφασιν διά να παρεμποδίζουν ειρηνικήν 
λύσιν 

ΗΑ.Ε. Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ 
έχει εξουσιοδοτήσει την προσφοράν προς αυτά των ακολούθων όρων 
παραδόσεως. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
2. Η προσφορά αύτη ισχύει από του μεσονυκτίου της 22ας Αυγούστου 
1956 μέχρι του μεσονυκτίου της 12ης Σεπτεμβρίου 1956. 
ΟΡΟΙ 
3. Εάν παραδοθήτε εντός της περιόδου αυτής με τα όπλα σας - ή δώ
σετε πληροφορίας άγουσας εις την ανεύρεσίν των, τότε δύνασθε να 
εκλέξετε 
Α. Να αναχωρήσετε εκ Κ Υ Π Ρ Ο Υ διά την ΕΛΛΑΔΑ, μόλις γίνουν αι ανα
γκαίοι διευθετήσεις και υπό ωρισρένους όρους, ως παρατίθενται κα
τωτέρω εις την 4ην παράγραφον 

ή 
Β. Να μείνετε εν ΚΥΠΡΩ και να αντιμετωπίσετε τας συνεπείας των εις 
το παρελθόν πράξεων σας ως μέλος της τρομοκρατικής οργανώσεως, 
ως εξηγείται κατωτέρω εις την 5ην παράγραφον. 

156. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 122. 

170 

Απαξ εκάρετε την εκλογήν σας διά την μίαν ή την άλλην πορείαν, δεν 
θα σας επιτροπή να αλλάξετε γνώμην. 
4. Εάν αποφασίσετε να αναχωρήσετε εκ Κ Υ Π Ρ Ο Υ διά την ΕΛΛΑΔΑ, θα 
ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: 
α) Θα τηρήσθε υπό κράτησιν εν αναμονή της αναχωρήσεως σας. 
Β) Δεν θα διωχθήτε δι' οιονδήποτε έγκληρα, το οποίον είχατε διαπρά
ξει προ του μεσονυκτίου της 22ας Αυγούστου, έστω και αν συνεπήγε-
το Βίαν κατά του ατόμου. 
γ) Η απόφασίς σας θα υπόκειται εις απόδειξιν ότι η ΕΛΛΑΣ είναι 
πρόθυμος να σας δεχθή. 
δ) Εάν είσθε ΒΡΕΤΑΝΟΣ υπήκοος, θα χρειασθή να αναλάβετε υποχρέ-
ωσιν όπως άμα τη αφίξει σας θα αποταθήτε διά ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ υπηκο
ότητα όσον το δυνατόν ενωρίτερον και εις το ρέλλον δεν θα ζητήσετε 
προστασίαν και προνόμια ως ΒΡΕΤΑΝΟΣ υπήκοος. 
ε) Επί τη αναχωρήσει σας θα κηρυχθήτε απηγορευρένος μετανάστης 
και δεν θα σας επιτραπή να επανέλθετε εις ΚΥΠΡΟΝ. 
Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν θα εγίνεσθο δεκτός εν Ελλάδι, θα 
τύχετε της ιδίας μεταχειρίσεως, ως εάν είχατε εκλέξει να μείνετε εν 
ΚΥΠΡΩ. 
5· Εάν αποφασίσετε να μείνετε εν ΚΥΠΡΩ, θα ισχύσουν οι ακόλουθοι 
όροι: 
α) Εάν υπάρχουν μαρτυρίαι εναντίον σας διά την διάπραξιν συγκεκρι
μένου εγκλήματος συνεπαγομένου βίαν κατά του ατόμου, θα προσα-
χθήτε εις δίκην. 
β) Δεν θα προσαχθήτε εις δίκην διά ελαφρότερον τροροκρατικόν έγ
κλημα, διαπραχθέν προ του μεσονυκτίου της 22ας Αυγούστου 1956, το 
οποίον ΔΕΝ συνεπήγετο βίαν κατά του ατόμου. 
γ) Εκτός εάν προσαχθήτε εις δίκην και καταδικασθήτε, θα παραρείνε-
τε υπό κράτησινρέχρις απολύσεως σας είτε επί τη λήξει της Καταστά
σεως Εκτάκτου Ανάγκης είτε επί διαταγή του ΚυΒερνήτου, οιονδήπο
τε εκ των δύο ήθελε συρΒή ενωρίτερον. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΌΣΕΩΣ 
6. Παρουσιασθήτε εις τον πλησιέστερον αστυνορικόν σταθμόν ή την 
πλησιεστέραν στρατιωτικήν ρονάδα. 
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7. Φέρετε μαζί σας τα όπλα σας ή δώσατε πληροφορίας άγουσας εις 
την ανεύρεσίν των. 
8. Υπακούσατε εις τας διαταγής των Δυνάμεων Ασφαλείας μετά μεγά
λης προσοχής. Εάν έχετε όπλον, μεταφέρετε το κατά τρόπον που δεν 
δύναται να χρησιμοποιηθή. Όταν ο φρουρός σας καλέση να σταματή
σετε, 
Σταματάτε - υψώσατε τας χείρας υπεράνω της κεφαλής σας. 
Φωνάξατε - An Σαρρέντερ (Παραδίδομαι). 
9- Δύνασθε να παραδοθήτε ημέραν ή νύκτα. Αλλά την νύκτα προσέχε
τε να πλησιάσετε ανοικτά, από τον συνηθισμένον δρόμον, και σταμα
τάτε αμέσως εάν κληθήτε. 
10. Φέρετε το φυλλάδιον τούτο μαζί σας, εάν είναι δυνατόν, και δείξα
τε το εις το πρόσωπον εις το οποίον παραδίδεσθε. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ 
11. Οιοσδήποτε διάπραξη οιονδήποτε έγκλημα μετά το μεσονύκτιον 
της 22ας Αυγούστου 1956 θα διωχθή. Δεν θα γίνει ουδεμία χαλάρωσις 
εις τας προσπάθειας των Δυνάμεων Ασφαλείας, όπως επιβάλουν τον 
νόμον. 
12. Πρέπει να ενθυμήσθε ότι η οπλοφορία και η κατοχή όπλων και 
εκρηκτικών υλών άνευ νομίμου αδείας εξακολουθούν να είναι παρά
νομοι και είναι εγκλήματα τιμωρητέα το πρώτον διά θανάτου και το 
δεύτερον δι' ισοβίων δεσμών. 
13- Εάν παραδοθήτε τώρα και αργότερον δοθή αμνηστία, θα δύνασθε 
να επωφεληθήτε της αμνηστίας, υπό τον όρον ότι δεν θα διαπράξετε 
άλλο έγκλημα μετά το μεσονύκτιον της 22ας Αυγούστου 1956. 
Ιδού η ευκαιρία σας 

ΠΑΡΑΔΟΘΗΤΕ ΤΩΡΑ!»156α 
Το τελεσίγραφο αυτό του Χάρντιγκ απέρριψε αμέσως ο Διγενής με την 
πιο κάτω προκήρυξη του, που κυκλοφόρησε στις 23 Αυγούστου σ' όλο 
το νησί: 

156α. Στρατηγού Γεωργίου ΓρίΒα-Διγενή «Απορνημονεύρατα...», σα. 124-
125. 
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Η απάντηση της ΕΟΚΑ στην πρόταση του Χάρντιγκ για παράδοση των μελών της. 

«ΕΟΚΑ 
ΟΙ ΝΙΚΗΤΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ 

Εις δύο ιστορικός καμπάς διά το Ελληνικόν Έθνος, όταν ο ιταμός ει-
σβολεύς εζήτησε την παράδοσιν των όπλων, έλαβεν απάντησιν, εις μεν 
τας Θερμοπύλας «ΜΟΔΩΝ ΛΑΒΕ», εις δε την ΠΙΝΔΟΝ «ΟΧΙ». 
Ως στρατιωτικός Αρχηγός του μαχόμενου Κυπριακού λαού, εις την 
απαίτησιν της παραδόσεως, απαντώ: Μ Ο Λ Ω Ν ΛΑΒΕ. 
ΠΑΥΣΙΣ του αγώνος δεν είναι δυνατή ΠΡΙΝ Ή ΕΠΕΛΘΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ. 
Η απαίτησις της Αγγλικής Κυβερνήσεως δεικνύει ανειλικρίνειαν, αλ
λά και υστεροβουλίαν. Εν τούτοις διά να δείξω δια μίαν ακόμη φοράν 
την καλήν μου θέλησιν και να προλάβω την αιματοχυσίαν, ειδοποιώ 
ότι, εάν μέχρι του μεσονυκτίου της 27ης τρέχοντος δεν ανακληθή η 
ιταμή αυτή απαίτησις περί παραδόσεως και δεν αρχίσουν διαπραγμα
τεύσεις, με βάσιν τους όρους του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, τότε απο
δεσμεύομαι της υποχρεώσεως, ην εξ ιδίας πρωτοβουλίας έλαβα περί 
εκεχειρίας και ανακτώ ελευθερίαν δράσεως».157 

157. Στρατηγού Γεωργίου ΓρίΒα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 125. 

173 



Η ΕΟΚΑ στην ανακοίνωση του Χάρντιγκ για παράδοση των μελών της 
απάντησε μ' ένα γαϊδούρι, που περιφερόταν με ξύλινα όπλα στους δρό
μους της Λευκωσίας. Σ' αυτό είχε τοποθετηθεί πινακίδα με τη φράση 
«My Marshal I surrender- (=Στρατάρχα μου παραδίδομαι). Ήταν μια χι
ουμοριστική απάντηση, που εξέφραζε το πνεύμα της ΕΟΚΑ, ότι δηλα
δή ήταν αποφασισμένη να συνεχίσει τον Αγώνα μέχρι την τελική νίκη. 

Ανεύρεση και δημοσίευση μέρους του Ημερολογίου του Αιγενή 
Ένα τμήμα από τα σημειώματα του Διγενή, που αποτελούσαν το 
Ημερολόγιο του, ανακαλύφθηκε από τους Άγγλους, ύστερα από προ
δοσία, σε αρκετό Βάθος αγρού του χωριού Λύση. Ο Χάρντιγκ έδωσε 
στη δημοσιότητα το Ημερολόγιο του Διγενή στις 26 Αυγούστου 1956. 
Την ίδια μέρα ο Υπουργός Αποικιών, σε δημοσιογραφική διάσκεψη 
στο Λονδίνο γι' αυτό το θέμα, φανέρωσε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακά
ριος ήταν προσωπικά αναμιγμένος στην ΕΟΚΑ και έδινε οδηγίες για 
τη δράση της. Σε ερώτηση αν ο Αρχιεπίσκοπος θα κατηγορείτο σε δι
καστήριο ως συνένοχος φόνων, ο Λέννοξ Μπόυντ απάντησε: 
«Η ενταύθα Κυδέρνησις και ο Κυβερνήτης της Κύπρου θα εξετάσουν 
σοβαρός την προσωπικήν θέσιν του Αρχιεπισκόπου εις το όλον ζήτη-
ρα»·158 

Η ΕΟΚΑ επαναλαμβάνει τη δράση της στο τέλος Αυγούστου 
του 1956. Νέα μέτρα των Αγγλων για αντιμετώπιση της ΕΟΚΑ. 
Δυνάμεις ασφαλείας συλλαμβάνουν και θέτουν 
υπό περιορισμό τον Εθναρχεύοντα Μητροπολίτη Άνθιμο. 
Σύλληψη Νίκου Κρανιδιώτη, Γεν. Γραμματέα του Εθναρχικού 
Συμβουλίου 
Μετά την αρνητική στάση του Χάρντιγκ έναντι της εκεχειρίας της ΕΟ
ΚΑ, ο Διγενής έδωσε οδηγίες στους τομείς της ΕΟΚΑ, για να ξαναρχί
σουν τη δράση τους. Στις 23 Αυγούστου η διαταγή έλεγε: 
«Επιθυρώ, όπως η δράσις ρας παρουσιασθή εξαιρετικώς σφοδρότατη 
και όπως ρη φεισθώρεν κινδύνων και θυσιών». 
Με άλλη διαταγή του, στις 26 Αυγούστου, όριζε την 28η του ίδιου μή
να ως ημερομηνία για επανάληψη της δράσης των μελών της ΕΟΚΑ. 
Οι Άγγλοι Βέβαια έπαιρναν προληπτικά στρατιωτικά μέτρα, για ν' αντι-

158. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή θύελλα 1955-1959», σ. 526. 
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μετωπίσουν πιθανή δράση της ΕΟΚΑ, όπως συχνές περιπολίες, συρ
ματοπλέγματα στους δρόμους, έρευνες, μετακινήσεις στρατού. 
Μεταξύ άλλων τρόπων που χρησιμοποίησε ο Χάρντιγκ για την επιτυ
χία των σκοπών του, ήταν και η προπαγάνδα διά φυλλαδίων, που πα
ρουσίαζαν την ΕΟΚΑ ως το μοναδικό εμπόδιο για την ειρήνη και ευ
ημερία του Κυπριακού λαού. Τις χιλιάδες των φυλλαδίων, που οι Άγ
γλοι σκορπούσαν από αυτοκίνητα και αεροπλάνα, ο Κυπριακός λαός 
αντίκρυζε με περιφρόνηση, καθώς και την από ραδιοφώνου προπα
γάνδα, που γινόταν μέσω του κυβερνητικού ραδιοφωνικού σταθμού. 
Ο Χάρντιγκ, σε ραδιοφωνική ομιλία του, στις 29 Αυγούστου 1956, ανέ
φερε ότι «το προσεχέςρέγα βήμα προς πολιτικόν διακανονισμόν» του 
Κυπριακού προβλήματος θα είναι οι προτάσεις του λόρδου Ράντκλιφ 
για το ετοιμαζόμενο σύνταγμα. Στην ομιλία του αυτή είπε και τα εξής: 
«Εφ' όσον η ΕΟΚΑ υφίσταται, ένα νέφος εξακολουθεί να ρίπτη την 
σκιάν του εις την νήσον».159 
Το πρωί της ίδιας μέρας που έγινε η ραδιοφωνική ομιλία του Χάρ
ντιγκ δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν τον Εθναρχεύοντα Μητροπολίτη 
Κιτίου Άνθιμο στο Αρχιεπισκοπικό μέγαρο και τον έθεσαν υπό 
περιορισμό στο οίκημα της Μητρόπολης στη Λάρνακα. 
Στις 5 Σεπτεμβρίου 1956, συνελήφθη και ο Γενικός Γραμματέας του 
Εθναρχικού Συμβουλίου Νίκος Κρανιδιώτης, ο οποίος αρχικά μετα
φέρθηκε στις φυλακές της Ομορφίτας και την 21η Σεπτεμβρίου στα 
κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς. Εκεί γνώρισε από κοντά τη ζωή των 
κρατουμένων, που έμειναν εγκλωβισμένοι χωρίς δίκη μέσα από τα 
συρματοπλέγματα για άγνωστο χρονικό διάστημα. Μερικοί απ' αυτούς 
κατόρθωσαν να δραπετεύσουν. Σημειώνει ο Ν. Κρανιδιώτης: 
«Παρά την εντατική παρακολούθηση και τα αυστηρά αστυνορικά ρέ
τρα, πολλοί από τους έγκλειστους του στρατοπέδου κατάφεραν να 
δραπετεύσουν. Ενας δραπέτευσε καμουφλαρισρένος κάτω από το βα
ρέλι των σκουπιδιών, που έβγαλαν πληρωμένοι Τούρκοι φύλακες έξω 
από το στρατόπεδο. Αλλος, εξαγοράζοντας τους Άγγλους φρουρούς 
των πύργων, οι οποίοι διευκόλυναν τη φυγή τυφλώνοντας με τους 
προβολείς των τους απέναντι φύλακες. Οι δραπετεύσεις είχαν ως συ
νέπεια αυστηρά ρέτρα στο στρατόπεδο, όπως την απαγόρευση για δε-

159- Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», σ. 129. 
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καπέντε ή περισσότερες μέρες των επισκέψεων, το συνεχή εγκλεισμό 
στα παραπήγματα, τη στέρηση της εξόδου στην περιφραγμένη από 
συρματοπλέγματα αυλή κλπ. Οι κρατούμενοι αντιδρούσαν στα μέτρα 
αυτά με φωνές, διαμαρτυρίες και εκρήξεις στάσεων, που έφταναν μέ
χρι το λιθοβολισμό των στρατιωτών και τον εμπρησμό των παραπηγ
μάτων. Εκείνο που ακολουθούσε τότε ήταν τρομερό: Ένοπλοι στρατιώ
τες εφορμούσαν στα παραπήγματα και μας κτυπούσαν με τους υποκό
πανους των όπλων των και, σε μερικές περιπτώσεις, έρριχναν δακρυ
γόνα και πυροβολισμούς για εκφοβισμό».1590 

Η φονική μάχη του Νοσοκομείου Λευκωσίας 
την 31η Αυγούστου 1956 
Η ΕΟΚΑ πολλές φορές κατέστρωνε σχέδια για απελευθέρωση πολιτι
κών κρατουμένων ή καταδίκων. Ένα τέτοιο σχέδιο τέθηκε σ' εφαρμο
γή το πρωί της 31ης Αυγούστου 1956 για απελευθέρωση του Πολύκαρ
που Γιωρκάτζη, που ήταν μεταξύ των «ειδικώς κρατουμένων προσώ
πων» στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας. Το επικίνδυνο τούτο εγ
χείρημα ανέλαβε τετραμελής ομάδα της ΕΟΚΑ, που την αποτελούσαν 
ο Κυριάκος Κολοκάσης, ο Ιωνάς Νκολάου, ο Σπύρος Κυριάκου και ο 
Νίκος Σαμψών. 
Η ομάδα έφτασε στο Νοσοκομείο Λευκωσίας με δυο αυτοκίνητα, στα 
οποία επέβαιναν και δυο κοπέλες, που μετέφεραν τα όπλα. Το πρωί ο 
Πολύκαρπος Γιωρκάτζης οδηγήθηκε στο ακτινολογικό τμήμα του Νο
σοκομείου, γιατί είχε προσποιηθεί ότι αισθανόταν στομαχικούς πό
νους. Η ακτινολογική εξέταση δεν έδειξε καμιά πάθηση του αγωνι
στή, ο οποίος δέθηκε με χειροπέδη στο χέρι ενός Έλληνα φρουρού και 
προχωρούσε προς την έξοδο του Νοσοκομείου. Τότε έγινε η επίθεση 
από την ομάδα της ΕΟΚΑ. Πρώτος κτυπήθηκε ο Αγγλος λοχίας Ντέ-
μον, που προπορευόταν. Τρικλίζοντας έπεσε στο έδαφος, αλλά, επει
δή είχε το δάκτυλο στο «στέρλιγκ» που κρατούσε, άρχισε να Βάλλει 
εναντίον των αγωνιστών, με αποτέλεσμα το θάνατο του Κυριάκου Κο-
λοκάση. Ο εξάδελφος του Ιωνάς Νικολάου πληγώθηκε Βαριά. Πληγώ
θηκε επίσης ο Σπύρος Κυριάκου, ο οποίος μετά τη μάχη συνελήφθη. 
Αργότερα ανακρίθηκε στην Ομορφίτα και κατέληξε στα κρατητήρια. Ο 
Πολύκαρπος Γιωρκάτζης εξακολουθούσε να είναι δεμένος με τον 
φρουρό του, τον οποίο χρησιμοποιούσε ως ασπίδα, για ν' αποφεύγει 

159α. Νίκου Κρανιδιώτη «Αύσκολα χρόνια...», σο. 223-224. 

176 

τους πυροβολισμούς ενός Άγγλου στρατιώτη και ενός Τούρκου. Στη 
μάχη πήραν μέρος και Άγγλοι στρατιώτες, που βρίσκονταν στο προ
αύλιο του Νοσοκομείου. Τελικά ο Γιωρκάτζης κατόρθωσε να ελευθε
ρωθεί από τη χειροπέδη του φρουρού του, να καταφύγει σε ελληνικό 
σπίτι και έπειτα ενώθηκε με αντάρτες της ΕΟΚΑ. Ανέλαβε μάλιστα την 
ευθύνη της ανταρτικής ομάδας της Μαραθάσας. 
Ο Νίκος Σαμψών, αφού παρέλαβε το άδειο όπλο του Άγγλου Ντέμον, 
διέφυγε ασφαλής. Ο Ντέμον ήταν ο δήμιος που εκτέλεσε στις κεντρι
κές φυλακές τους πρώτους απαγχονισθέντες αγωνιστές Μιχαλάκη Κα-
ραολή και Ανδρέα Δημητρίου. 
Στη μάχη αυτή εφονεύθη και ο φροντιστής του Νοσοκομείου Κούλλης 
Κυριακίδης, που έτυχε να βρεθεί εκεί. 
Όλοι οι αγωνιστές επέδειξαν εξαιρετικό θάρρος και γενναιότητα στην 
πολύ τολμηρή αυτή επιχείρηση. Αξίζει όμως ν' αναφερθεί μια ουσιώ
δης λεπτομέρεια. Ο Ιωνάς Νικολάου, μολονότι πληγωμένος, σύρθηκε 
μέχρι την είσοδο του διαδρόμου και με το περίστροφο του εμπόδιζε 
την είσοδο των Άγγλων φρουρών του Νοσοκομείου, για να δώσει χρό
νο στους συναγωνιστές του να διαφύγουν. Κι όταν το περίστροφο του 
άδειασε τελείως, το πέταξε εναντίον των Άγγλων, οι οποίοι, αφού τον 
περικύκλωσαν, τον εφόνευσαν. 

Επίθεση εναντίον του κεντρικού αστυνομικού σταθμού 
της Κερύνειας στις 8 Σεπτεμβρίου 1956 
Η επίθεση εναντίον του αστυνομικού σταθμού της Κερύνειας έγινε γύ
ρω στις 3 π.μ. της 8ης Σεπτεμβρίου 1956. Είναι μια από τις πολύ τολ
μηρές επιχειρήσεις της ΕΟΚΑ, γιατί ο σταθμός βρισκόταν στο κέντρο 
της πόλης, μέσα στην οποία υπήρχαν πολλοί Άγγλοι στρατιωτικοί και 
μέλη των μυστικών υπηρεσιών. Άλλοι 120 Άγγλοι στρατιώτες και σώ
μα επικουρικών αστυνομικών ήταν εγκατεστημένοι μέσα στο φρούριο 
της πόλης, που απείχε πολύ λίγο από τον αστυνομικό σταθμό. Στο 
φρούριο υπήρχαν πολυβολεία με πολυβόλα «μπρεν» και η περιοχή 
ήταν ολόφωτη. 
Ο Διγενής, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του, ενέκρινε το τελικό σχέ
διο και έγραψε στις οδηγίες του: «Η επίθεση να γίνει. Τα πάντα είναι 
κατορθωτά, όταν υπάρχη η Πίστις και το θάρρος. Ο Θεός μαζί σας».160 

ΐ6θ. Στρατηγού Γεωργίου ΓρίΒα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 135. 
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Στην επιχείρηση πήραν μέρος δώδεκα μέλη της ομάδας κρούσεως με 
επικεφαλής τον Ντίνο Χαραλάμπους. Το σχέδιο καταρτίστηκε ύστερα 
από επισταμένη μελέτη των συνθηκών και εφαρμόστηκε με μεγάλη 
επιτυχία. Οι αγωνιστές χωρίστηκαν σε τρεις μικρές ομάδες. Μια ομά
δα πήρε θέσεις στον κήπο απέναντι από τον αστυνομικό σταθμό, για 
ν' αντιμετωπίσει τους Άγγλους στρατιώτες, που θα προσέτρεχαν από 
το φρούριο προς ενίσχυση των αστυνομικών. Μια άλλη ομάδα πήρε θέ
σεις στον τοίχο του κήπου, για ν' αναχαιτίσει τυχόν παρέμβαση της 
μηχανοκίνητης περιπόλου από τα νώτα. Η τρίτη ομάδα με τον Ντίνο 
Χαραλάμπους όρμησε μέσα στο σταθμό φωνάζοντας στους αστυνομι
κούς να παραδοθούν. Πρώτοι παραδόθηκαν οι Τούρκοι επικουρικοί 
αστυνομικοί, που ήταν φρουροί του σταθμού. Οι αγωνιστές προχώρη
σαν μέσα στο σταθμό πυροβολούμενοι και αντιπυροβολώντας. Τελικά 
παραδόθηκαν και οι οκτώ Τούρκοι αστυνομικοί, οι οποίοι αργότερα 
αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά την επίθεση δυο αγωνιστές τραυματίστη
καν ελαφρά. Η όλη επιχείρηση ήταν αιφνιδιαστική. Η ΕΟΚΑ εξασφά
λισε δυο αυτόματα «στέρλιγκ», τρία περίστροφα 0.38 και πάνω από 500 
σφαίρες, για τη μεταφορά των οποίων πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους 
άλλα δυο μέλη της ΕΟΚΑ. 
Η ανταλλαγή πυροβολισμών κατά την πιο πάνω επιχείρηση ακούστη
κε από τους Άγγλους στο φρούριο της πόλης και αμέσως ομάδα στρα
τιωτών έτρεξε να ενισχύσει τους αστυνομικούς του σταθμού. 
Στο σημείο αυτό ας παρακολουθήσουμε την αφήγηση του αρχηγού της 
ομάδας Ντίνου Χαραλάμπους: 
«Η οράς από τα τρία παλληκάρια, που εκάλυπτε την δυτική μεριά και 
ήσαν μέσα στον απέναντι της αστυνομίας κήπον, τους περίρενε και 
τους υπεδέχθη ρ' ένα καταιγισμό πυρός. Τις χειροβορΒίδες διεδέχθη-
σαν τα ρπουρπουνητά των κυνηγετικών. Οι Άγγλοι στρατιώτες, που 
δεν περίμεναν μια τόσο συνδυασμένη αντίστασιν ωχυρώθηκαν και 
πρηνηδόν άρχισαν να βάλλουν καταιγιστικώς εναντίον των αγωνι
στών. Η άλλη οράδα ρε τους τεσσάρας αγωνιστάς, που εκάλυπτε τις 
νότιες προσβάσεις στράφηκε προς ενίσχυσιν των αμυνομένων. Τα συν
δυασμένα τώρα πυρά των αγωνιστών ακινητοποιούν τελικά τους Άγ
γλους στρατιώτας, οι οποίοι όρως συνεχίζουν τηνράχην. Οι αγωνισταί 
που βρίσκονται ρέσα στον σταθμό αρχίζουν πλευρικά να σφυροκοπούν 
κι αυτοί τους Άγγλους. Εντός ολίγοι; εδημιουργήθη πραγματική 
κόλασις πυρός. Οι εκκωφαντικές εκρήξεις των βορβών, το κροτάλισρα 
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των πυροβόλων, οι αλλεπάλληλοι πυροβολισροί των κυνηγετικών, 
συνεκλόνισαν ολόκληρον την πάλιν και η περιοχή της αστυνομίας με
τετράπη ξαφνικά σ' ένα πραγρατικό πεδίον μάχης. Οι Άγγλοι στρατιώ-
ται στην αποφασιστικήν και καλοσχεδιασμένην αυτήν επίθεσιν κράτη
σαν τις θέσεις τους επί δέκα λεπτά. Σε λίγο άρχισαν να υποχωρούν για 
ανασύνταξιν, καλυπτόρενοι από τα φυλάκια τους, που βρίσκονταν πά
νω στην κορυφή του φρουρίου και να μπαίνουν στο βενετσιάνικο κά
στρο, που τους έδιδε αρκετή προφύλαξιν και σιγουριά».161 
Μετά τη λήξη της μάχης οι αγωνιστές αποχώρησαν ασφαλείς, νιώθο
ντας εθνική περηφάνεια, γιατί έφεραν εις πέρας με επιτυχία ένα τόσο 
δύσκολο έργο. Η μάχη αυτή έδειξε για μια ακόμη φορά τη μεγάλη ση
μασία της τόλμης και του αιφνιδιασμού έναντι της υλικής υπεροχής 
του αντιπάλου. Οι εφημερίδες έγραψαν με μεγάλους τίτλους »Η Κερύ
νεια υπό τον έλεγχο της ΕΟΚΑ», «Η ΕΟΚΑ κυρίεψε την Κερύνεια». 
Άγγλοι εμπειρογνώμονες, καθώς και αξιωματικοί του στρατού και της 
αστυνομίας, πίστευαν ότι την παράτολμη αυτή επιχείρηση έκαναν Έλ
ληνες κομμάντος. Ήταν αδύνατο να φαντασθούν ότι οι πιο πολλοί 
ήταν μαθητές του Γυμνασίου της Κερύνειας! 

Δραπέτευση επτά στελεχών της ΕΟΚΑ 
από τα κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς 
Στις 13 Σεπτεμβρίου 1956, επτά στελέχη της ΕΟΚΑ, που ήταν εγκλω
βισμένοι στα κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς, δραπέτευσαν και επικηρύ
χθηκαν ως καταζητούμενοι με το ποσό των πέντε χιλιάδων λιρών. Τα 
ονόματα τους είναι: Κυριάκος Μάτσης, Μιχαήλ Γεωργάλλας, Φειδίας 
Συμεωνίδης, Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου, Γιαννάκης Επαμεινώνδας, 
Τεύκρος Λο'ιζου, Παναγιώτης Αριστείδου. Η απόδραση τους έγινε, 
αφού ο Μ. Γεωργάλλας απέκοψε τα συρματοπλέγματα. 

Δολιοφθορά στην αεροπορική βάση Ακρωτηρίου 
στις 23 Σεπτεμβρίου 1956 
Ο Διγενής με διαταγή του στον τομέα Λεμεσού ζητούσε να καταστρα
φεί ο διάδρομος του αεροδρομίου Ακρωτηρίου μέσα στον Σεπτέμβριο 
του 1956, επειδή ετοιμάζονταν αγγλογαλλικές αεροπορικές επιθέσεις 
εναντίον του Σουέζ. Οι δυσκολίες ήταν τεράστιες, γιατί οι συνθήκες 

161. Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Χρονικόν...», ο 236. 

179 



Βρετανικά αεροπλάνα ανατινάχθηκαν στην αεροπορική βάση Ακρωτηρίου 
στις 23 Σεπτεμβρίου 1956. 

Εργάτες εις Ακρωτήρι συγκεντρώνονται υπό των δυνάμεων κατοχής 
εντός συρματοπλεγμάτων για ανάκριση μετά την ανατίναξη 

των βρετανικών αεροπλάνων. 
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δεν ήταν ευνοϊκές, λόγω των αυστηρών μέτρων που είχαν πάρει οι Άγ
γλοι. Τελικά υπερπηδήθηκαν τα εμπόδια. Μέλος της ΕΟΚΑ κατόρθω
σε να φέρει μέσα στο αεροδρόμιο τέσσερις ωρολογιακές Βόμβες, που 
τις είχε τοποθετήσει μέσα σε καλάθι με σταφύλια. Δυο απ' αυτές τοπο
θετήθηκαν στις ασφαλτομηχανές του διαδρόμου και οι άλλες δυο σε 
υπόνομο. Η διάμετρος του υπονόμου ήταν 90 εκατοστά. Ο αγωνιστής 
έδεσε τις ωρολογιακές στο λαιμό του και προχωρούσε συρόμενος ανά
σκελα. Στην προσπάθεια του αυτή χρειάστηκε έξι ώρες. Οι εκρήξεις 
έγιναν τα μεσάνυκτα της 23ης Σεπτεμβρίου και προκάλεσαν δυο ρήγ
ματα στο μέσο των δύο διαδρόμων, που αχρηστεύθηκαν για περίοδο 25 
ημερών. 

Μεγάλες έρευνες των Αγγλων για ανακάλυψη του Λιγενή 
και ανταρτών της Ε Ο Κ Α μέσα στον Οκτώβριο 
και τον Νοέμβριο του 1956. Ο «μαύρος Νοέμβριος» 
για τους Αγγλους. Στάσεις στρατιωτών 
Έρευνες των Άγγλων με χιλιάδες στρατιώτες γίνονταν σε διάφορα μέ
ρη της Κύπρου για σύλληψη του Διγενή και ανταρτών της ΕΟΚΑ. Μέ
σα στον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 1956, πραγματοποιήθηκαν 
στις οροσειρές του Πενταδάκτυλου και του Τροόδους. Παράλληλα η 
ΕΟΚΑ ανέπτυσσε τη δράση της στις στρατιωτικές Βάσεις της Επισκο
πής, του Ακρωτηρίου και της Δεκέλειας, που συγκλονίζονταν από 
εκρήξεις. Στους Άγγλους στρατιωτικούς απαγορεύθηκε η κυκλοφορία 
στις πόλεις για λόγους ασφάλειας. 
Οι έρευνες στην ανατολική περιοχή του Πενταδάκτυλου έγιναν από 
3.000 στρατιώτες από τις 4 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Οι στρατιωτικές 
αρχές ανακοίνωσαν στις 11 Οκτωβρίου τη σύλληψη 31 ανδρών της 
ΕΟΚΑ και την ανεύρεση όπλων και πυρομαχικών. Μεταξύ των συλλη
φθέντων ήταν και ο Θάσος Σοφοκλέους, τομεάρχης της Κερύνειας, ο 
οποίος έδρασε ως αρχηγός των ορεινών ομάδων Πενταδάκτυλου. Επί
σης συνελήφθησαν ο Φώτιος Χριστοφή, υπεύθυνος μιας ομάδας και ο 
Ανδρέας Χαραλάμπους, επικηρυγμένος για 5 000 λίρες. 
Άλλες έρευνες των Άγγλων στην περιοχή Κερύνειας-Μύρτου από τις 
11 μέχρι τις 16 Οκτωβρίου δεν κατέληξαν σε κανένα αποτέλεσμα. 
Σε αποτυχία κατέληξαν και οι έρευνες που άρχισαν στις 10 Οκτωβρίου 
σε περιοχή μεταξύ των οδών Άεύκας-Πεδουλά-Κύκκου-Πύργου-Ξερού. 
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Αλλες έρευνες άρχισαν ρε χιλιάδες στρατιώτες και αλεξιπτωτιστές 
στην περιοχή του Κύκκου στις 25 Οκτωβρίου, αλλά και αυτές απέτυ
χαν. 
Μεγάλες έρευνες έγιναν και στην περιοχή του Τροόδους, που τερμα
τίστηκαν στις αρχές Νοεμβρίου. Οι Αγγλοι συνέλαβαν τρεις αγωνιστές 
επικηρυγμένους. 
Νέες έρευνες ξεκίνησαν στις 24 Νοεμβρίου στην περιοχή Σολέας-Μα-
ραθάσας με 3 000 στρατιώτες, αλλά δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα. 
Η ΕΟΚΑ συνέχισε εντατικά τη δράση της μετά τη λήξη της εκεχειρίας 
στις 27 Αυγούστου 1956. Σημειώνει ο Διγενής γι' αυτό το θέμα: 
«Τα κτυπήματα μας έβαιναν με αύξουσαν έντασιν, χωρίς το παράπαν 
να μειωθή η ισχύς μας, ανησύχησαν δε σοβαρώς τους Άγγλους, οι 
οποίοι ασφαλώς θα αντελήφθησαν, ότι οι ισχυρισμοί του Χάρντιγκ και 
της Βρετανικής Κυβερνήσεως, ως και μερίδος του συντηρητικού τύ
που, ότι η πρότασίς μας περί εκεχειρίας υπηγορεύθη από αδυναμίαν 
να συνεχίσωμεν την δράσιν, ήσαν αβάσιμοι. Οι ίδιοι οι Άγγλοι ωνόμα-
σαν τον Νοέμβριον του 1956 "Μαύρον Νοέμβριον" διά τα στρατεύμα
τα των».ι6ΐα 
Οι απώλειες των Αγγλων μέσα στον Νοέμβριο ήταν 49 νεκροί και 71 
τραυματίες. 
Οι Αγγλοι στρατιώτες δεν αισθάνονταν ασφαλείς από τη δράση της 
ΕΟΚΑ. Υπήρξαν μάλιστα και περιπτώσεις στασιασμού. Στις 10 Οκτω
βρίου 1956, στασίασαν άνδρες στο αεροδρόμιο Λευκωσίας και στις 4 
Δεκεμβρίου 1956 το Β.B.C. μετέδωσε ότι στις Πλάτρες στασίασαν έφε
δροι οπλίτες, οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε στρατοδικείο. 

Νέα έκτακτα μέτρα του Χάρντιγκ. 
Πώς τα αντιμετωπίζει ο Διγενής 
Την 24η Νοεμβρίου 1956, θεσπίστηκαν νέα έκτακτα μέτρα από τον 
Χάρντιγκ, με τα οποία η ποινή του θανάτου επιβαλλόταν ως η μόνη 
ποινή για μεγαλύτερο αριθμό αδικημάτων. Επίσης με τα μέτρα αυτά 
φιμωνόταν ουσιαστικά ο Τύπος της Κύπρου. 

ΐ6ΐα. Στρατηγού Γεωργίου ΓρίΒα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», ασ. 136-
137. 
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Τα πιο πάνω μέτρα του Χάρντιγκ αντιμετωπίστηκαν από τον Διγενή 
και τα μέλη της ΕΟΚΑ με πλήρη περιφρόνηση. Το πιο κάτω φυλλάδιο 
του Διγενή, που κυκλοφόρησε στις 18 Δεκεμβρίου 1956, είναι ενδει
κτικό: 
«ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΕΙ Ο ΣΑΤΡΑΠΙΣΚΟΣ 
Αφού ο στρατός του, η αστυνομία του, οι επιστρατευθέντες αλήται της 
επικουρικής αστυνομίας, η ειδική χωροφυλακή, η Γντέλλιτζενς Σέρβις, 
οι φόνοι, οι βανδαλισμοί, αι κακοποιήσεις, το χρήμα δεν κατώρθωσαν 
να κάμψουν την αντίστασιν των πατριωτών της ελευθερίας, ο σατρα-
πίακος της Κύπρου κάμνει χρήσιν του ανήθικου μέσου, το οποίον του 
δίδει το δίκαιον του κατακτητού. 
Βγάζει συνεχώς νόμους περισσότερον καταπιεστικούς. Θάνατος, φω
νάζει, σ' όλους όσοι έχουν στην κατοχήν των πολεμικόν υλικόν. Αύ-
ριον θα ακούσουμε ασφαλώς: Θάνατος σ' όλους τους Έλληνας. Είναι 
ανόητος ο σατραπίσκος, εάν νομίζη ότι με τέτοια κουρελόχαρτα θα 
μας αναγκάση να τον λυπηθούμε και να σταματήσουμε την δράσιν μας. 
Όταν σηκώσαμεν την σημαίαν του κινήματος μας, εγνωρίζαμε ότι εί
χαμε να αντιπαλαίσουμε με μια αυτοκρατορία και με τον ανήθικον 
νόμον του δυνάστου. Εγνωρίζαμεν ότι μερικοί θα σταλούν και στην 
αγχόνην. Επιστεύαμεν όμως ότι το δίκαιον ήτο με το μέρος μας και θα 
νικήσουμε- και ΕΝΙΚΗΣΑΜΕ. Ματαιοπονεί, συνεπώς, εάν νομίζη ότι με 
την φοβέρα της αγχόνης θα σταματήσουμε. Τουναντίον ο πόλεμος μας 
θα γίνη αγριώτερος. Η έντασις της δράσεως μας οφείλεται εις το ότι 
δεν υπάρχει κατανόησις εκ μέρους του αντιπάλου μας. Αλλως τε τον 
ειδοποιήσαμεν. Εξέλαβεν, όμως, την ειδοποίησίν μας ως απλήν απει-
λήν. 
Η ΕΟΚΑ δεν απειλεί, αλλά πραγματοποιεί εκείνο το οποίον υπόσχεται. 
Και τώρα λέγομεν ότι ο αγών θα γίνη ακόμη αγριώτερος και με περισ
σότερα μέσα, εφ' όσον ο αντίπαλος δεν προσγειούται και δεν αναγνω
ρίζει το δίκαιον αίτημα μας. 
Ο σατραπίσκος, όμως, είναι και κυνικώς αναιδής, όταν μας καταγγέλ
λει διά φόνους αθώων πολιτών, αυτός ο οποίος έχει στο ενεργητικόν 
του φόνους εν ψυχρώ γυναικόπαιδων, κρατουμένων και τόσους βαν
δαλισμούς. 
Μήπως ήτο αθώος ο φονευθείς πολύς Ουΐλλιαμσον, ο οποίος ήτο ση
μαίνον στέλεχος της Ιντέλλιτζενς Σέρβις, παρακολουθών παντού τον 
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στρατόν εις τας εξερευνήσεις του εις Τρόοδος και τον οποίον γνωρί
ζουν όλοι οι Έλληνες της περιοχής εκείνης; Ο οποίος ηνείχετο υπό 
τα όρρατά του οι στρατιώται να τοποθετούν τους σκύλους επί της 
Αγίας Τραπέζης και να γλείψουν την εικόνα της Παναγίας του Κύκ
κου!!! Ούτε ψεύδος ούτε υπερβολή είναι αυτό που λέρε. 
Μήπως ήτο αθώος ο πολύς Μπέβαν ιατρός, εν τω προσώπω του οποίου 
και υπό την λευκήν μπλούζα, του ιατρού εκρύβετο ένα κάθαρρα της 
Ιντέλλιτζενς Σέρβις, της οποίας ήτο σηραίνον στέλεχος της περιοχής 
Αμιάντου, αντικαταστήσας τον τραυρατισθέντα πέρυσι Χόλινταιη; 
Μήπως ήσαν αθώοι οι δύο φονευθέντες ειδικοί χωροφύλακες της εται
ρείας «ΑΣΤΡΑ»; 
Μήπως αθώος ήτο ο εν Λερεσώ φονευθείς Άγγλος και αυτός στέλεχος 
της Ιντέλλιτζενς Σέρβις; 
Αηλούρεν ότι πας οπλισθείς υπό του δυνάστου ή εις την υπηρεσίαν 
τούτου και εναντίον του κινήματος μας, θα θεωρείται αντίπαλος μας 
και θα εκτελείται. Εις τας κατηγορίας αυτάς περιλαρβάνονται: Ο 
στρατός, η αστυνομία, η ειδική χωροφυλακή, οι πράκτορες της Ιντέλ-
λιτζενς Σέρβις και οι προδόται, εις ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ Φ Υ Λ Η Ν Ή ΘΡΗ-
ΣΚΕΙΑΝ και αν ανήκουν. 
Ουδείς πολίτης μη ανήκων εις τας ανωτέρω κατηγορίας έχει να πάθη 
τι, έστω και αν δεν υποβοηθά τον αγώνα ρας. 
Σερ Τζων Χάρντιγκ: Οι Κύπριοι πατριώτες της ελευθερίας γράφουν 
τους νόρους σας στα παλιά παπούτσια των, διότι ρόνον αυτήν την 
αξίαν έχουν, βαδίζουν δε σης αγχόνες που εστήσατε με το μέτωπο ψη
λά, με το χαμόγελο στα χείλη και για τελευταία λόγια φωνάζουν «ΖΗ
ΤΩ Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ». Διότι είναι Έλληνες: Εσείς είσθε ανί
κανος να εκτιμήσετε τέτοιες αξίες και ηρωικές μορφές. 

Ε.Ο.Κ.Α Ο Αρχηγός ΔΙΓΕΝΗΣ».16™ 

Φρικτά βασανιστήρια αγωνιστών, θάνατος Βασανισθέντων. 
Καταγγελίες σε διεθνή σώματα. Οι κυριότεροι Βασανιστές 
Οι Άγγλοι, για ν' αποσπάσουν πληροφορίες για την ΕΟΚΑ, υπέβαλλαν 
τους συλλαμβανόμενους αγωνιστές σε φρικτά, απάνθρωπα και πολυή-

l6lβ. Σπύρου Παπαγεωργίου «Αρχείον των παρανόμων εγγράφων...», σα. 
75-77. 
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μερα Βασανιστήρια, που σε μερικές περιπτώσεις επέφεραν το θάνατο 
τους. Οι πιο πολλοί Βασανισθέντες επέζησαν, αλλά 13 απεβίωσαν. 
Μέσα στον Νοέμβριο του 1956, πέθαναν από τα Βασανιστήρια των δυ
νάμεων ασφαλείας δυο αγωνιστές, ο Γεώργιος Νικολάου από τον Κά
τω Πύργο (12 Νοεμβρίου) και ο Ανδρέας Παναγιώτου από τον Πολύ-
στυπο (19 Νοεμβρίου). 
Το 1957 πέθαναν άλλοι δυο Βασανισθέντες, ο Νίκος Γεωργίου από το 
Παλαιχώρι και ο Θεοδόσης Χατζηθεοδοσίου από τους Στύλλους Αμμο
χώστου. 
Το 1958 πέθαναν οι πιο κάτω εννέα βασανισθέντες: 
Βασίλης Αλεξάνδρου από το Αιμνάτι, Νικόλαος Γιάγκου από την Πά
νω Ζώδια, Λουκάς Αουκά από την Αγία Νάπα, Πρόδρομος Ξενοφώ
ντος από το Αγριδάκι, Πλάτων Στυλιανού από το Βουνί, Στέλιος Τρι
ταίος από τον Πύργο Τηλλυρίας, Σπύρος Χατζηγιακουμής από την Κυ-
θρέα, Γεώργιος Χριστόφορου από την Έμπα, Παναγιώτης Χρυσοστό
μου από τους Στύλλους. 
Τα καταπιεστικά μέτρα και τα Βασανιστήρια δεν έφεραν τα προσδοκώ
μενα από τους Αγγλους κυριάρχους αποτελέσματα. Απεναντίας χαλύ-
Βδωναν τη θέληση του λαού για συνέχιση του Αγώνα. Πολύ ορθά πα
ρατηρεί ο Διγενής ότι «τα αγνά εθνικά επαναστατικά κινήρατα εκδη-
λούμενα με την θέλησιν ενός λαού να ζήση ελεύθερος ή ν' αποθάνη 
δεν καταστέλλονται ούτε ρε αγχόνας ούτε ρε λόγχας ούτε ρε βασανι
στήρια, αλλά μόνον με την απόδοσιν ελευθερίας. Ο αγώνας εις την Κύ
προν απέδειξεν αυτήν την ρεγάλην αλήθειαν, ανέτρεψε στρατιωτικός 
θεωρίας περί ισχύος στηριζόμενης εις την μεγάλην υπεροχήν του 
αριθμού, και υπεγράμμισε την απόλυτον υπεροχήν των ηθικών δυνά-
ρεων».ι6ιν 
Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι δυο Άγγλοι αξιωματικοί, που βρέθηκαν 
ένοχοι στο δικαστήριο για βασανισμό αγωνιστών, ο Τζέραλντ Ο' Ντρί-
σκολ και ο Ρόμπεν Λίντζη, αποτάκτηκαν από το στρατό. Τα βασανιστή
ρια συνεχίστηκαν από Άγγλους ειδικούς, που μεταχειρίζονταν επιστη
μονικά μέσα και παρέμεναν ασύδοτοι. Μια εικόνα των βασανιστηρίων 
των αγωνιστών περιέχεται στο Βιβλίο «Violation of rights i n Cyprus», 
που εξέδωσε η Εθναρχία Κύπρου στη Νέα Υόρκη. 

ΐ6ΐγ. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 148. 
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Για τα Βασανιστήρια ο Διγενής γράφει: 
«Η Κύπρος εγέρισε ρε ανακριτήρια, εις τα οποία Άγγλοι ανακριταί συ
νεπικουρούμενοι υπό Τούρκων προέδαιναν εις κάθε είδους κακοποίη-
σιν των συλλαμβανομένων ανδρών και γυναικών με σκοπόν την 
απόσπασιν πληροφοριών ή την εκδίκησιν. Τα Βασανιστήρια ετελειο-
ποιούντο διαρκώς, ως αποδεικνύεται εκ των καταθέσεων κακοποιηθέ-
ντων, Βραδύτερον δε ωργανώθησαν επί επιστημονικής βάσεως και διε
ξήγοντο υπό πεπειραμένων Άγγλων ανακριτών, παρουσία και Άγγλων 
ιατρών, οι οποίοι παρηκολούθουν ουχί διά να προσφέρουν ιατρικός 
βοηθείας, αλλ' ίνα διαπιστώνουν την αντογήν του βασανιζομένου. Συ
νεπώς ταύτα δεν ήσαν έργον μερικών θερμόαιμων Άγγλων ανακριτών, 
αλλά πρέπει να είχον την έγκρισιν της Αγγλικής· Κυβερνήσεως, η 
οποία εφωδίασε τα Κρατητήρια με το κατάλληλον "βασανιστικόν" 
υλικόν».ι6ιδ 
Μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν οι Βασανιστές στους 
συλλαμΒανόμενους αγωνιστές ήταν οι ηθικές πιέσεις, οι εκβιασμοί, το 
ξεγύμνωμα, ο ξυλοδαρμός, οι γροθιές και οι κλοτσιές σε διάφορα μέ
ρη του σώματος, το μαστίγωμα, κτυπήματα στο στομάχι, κτυπήματα ή 
τραβήγματα των γεννητικών οργάνων, ο τεχνητός πνιγμός, ο τεχνητός 
απαγχονισμός, οι ισχυροί προβολείς που δημιουργούσαν μεγάλη 
θερμότητα και επηρέαζαν την όραση, η διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύμα
τος. Όλα αυτά δημιουργούσαν αφόρητους πόνους, λιποθυμία, κατά
πτωση, σωματική Βλάβη ή ακόμη και θάνατο. 
Οι αγωνιστές συνήθως δεν λύγιζαν στα βασανιστήρια και δεν έδιναν 
πληροφορίες στους ανακριτές τους. Γράφει για το ψυχικό σθένος και 
το ηθικό μεγαλείο των Βασανισθέντων αγωνιστών ο Γιάννης Σπανός: 
«Τέτοια κι άλλα πολλά εφάρμοσαν οι Εγγλέζοι βασανιστές, για να σπά
σουν τα νεύρα, να εκμηδενίσουν την ηθική αντίσταση, να κουρελιά
σουν τον άνθρωπο. Μα ο άνθρωπος, ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, ο πιστός 
στην Ελληνίδα πατρίδα άντεξε. Δεν λύγισε. Ίσως ν' αυλάκωσε μόνιμα 
η αγωνία το πρόσωπο. Ίσως τα ψυχικά τραύματα να μην επουλώθηκαν. 
Μα οι αγωνιστές του Διγενή, εκείνοι που εμφορούνταν από τη δύνα
μη της πίστης, που είχαν συναίσθηση του χρέους, που είχαν συνείδη
ση της αποστολής τους, δεν συμβιβάστηκαν με το φόβο, δεν συμβιβά
στηκαν με τη σκληρότητα των συνθηκών. Στάθηκαν όρθιοι, έμειναν 

ΐ6ΐδ. Γεωργίου ΓρίΒα-Διγενή «Χρονικόν...», ο 92. 
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ασυμβίβαστοι, περήφανοι και θριαμβευτές, πρότυπα ζωής στην ιστο
ρία, για να διδάσκουν τους επερχόμενους πώς περιφρουρείται η αξιο
πρέπεια του ανθρώπου, πώς οι λαοί πρέπει να διεκδικούν τη λευτεριά 
τους».162 
Για την προβολή των Βασανιστηρίων και των άλλων ωμοτήτων των Άγ
γλων κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού Αγώνα καταρτίστηκε 
στην Κύπρο Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία συγκέντρω
νε συνεχώς στοιχεία και τα πρόβαλλε διεθνώς. Αλλά και οι νομικοί 
στην Ελλάδα, καθώς και Δικηγορικοί Σύλλογοι διαφόρων πόλεων της 
συνέτασσαν έντονες διαμαρτυρίες ή έκαναν καταγγελίες σε διεθνή σώ
ματα ή συνέδρια εναντίον των εκτρόπων και αυθαιρεσιών των Αγγλων 
στην Κύπρο. 
Η Ελληνική Κυβέρνηση για τις κακοποιήσεις των Κυπρίων κρατουμέ
νων και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις Βάρος του 
πληθυσμού της Κύπρου ετοίμασε Μαύρη ΒίΒλο, που κατατέθηκε στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο στις αρχές Ιανουαρίου του 1958 
απέστειλε υπεπιτροπή στο νησί για επιτόπια εξέταση των καταγγελθέ-
ντων. 
Οι κυριότεροι Βασανιστές των αγωνιστών ήταν: 
1) Ο αστυνόμος Γκρην της Σκότλαντ Γιαρντ, υπεύθυνος του ανιχνευ
τικού σώματος Λευκωσίας. 
2) Ο υπαστυνόμος Μάκ ΚεΒόυ, βοηθός υπεύθυνος του Σπέσιαλ 
Μπραντς Λευκωσίας και αργότερα υπεύθυνος του Σπέσιαλ Μπραντς 
Λεύκας. 
3) Ο συνταγματάρχης Μακκάουαν, διευθυντής του φοβερού αστυνο
μικού σταθμού Ομορφίτας. 
4) Ο επιθεωρητής της αστυνομίας Μάθιου, ένας από τους εκγυμναστές 
της μηχανοκίνητης τουρκικής εφεδρικής αστυνομίας. 
5) Ο Μέρλιν. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα από μητέρα Ελληνίδα και μι
λούσε άπταιστα Ελληνικά. Ήρθε στην Κύπρο με ειδικό συμβόλαιο. 
Ήταν ο πιο στενός συνεργάτης του Μακκάουαν. Φημιζόταν για τις γε
ρές γροθιές του στα κρατητήρια Ομορφίτας. 

162. Γιάννη Χρ. Σπανού «ΕΟΚΑ - Έτσι πολεμούν οι Ελληνες·», τόμος Β', 
ο. 62 
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6) Ο αστυνόμος Μπερτζ, υπεύθυνος του Σπέσιαλ Μπραντς Λευκωσίας. 
Ήταν επικεφαλής των βασανιστών Λητς, Γουΐλλαρτ, Σουλεϊμάν Μεχμέτ 
Γιλτιρίμ, Μεχμέτ Καραφαλότ, Ταξίν Αλή Ριζά, Ταλάτ, Ερκιούν και 
τριών Ελλήνων προδοτών. 
7) Ο αξιωματικός ΣέηΒορη, υπεύθυνος του Σπέσιαλ Μπραντς Γίλα-
τρών. Ήταν ο πιο τρομερός βασανιστής των αγωνιστών, μερικοί από 
τους οποίους πέθαναν λόγω βασανιστηρίων. 
8) Ο βοηθός αστυνόμος Τσάσλερ, που τοποθετήθηκε στο κακόφημο 
σώμα των Τούρκων επικουρικών. 
9) Ο αστυνόμος Μπάρλοου, υπεύθυνος του Σπέσιαλ Μπραντς, διάδο
χος του Μπερτζ. 
10) Ο λοχαγός Μπήην, της Ιντέλλιτζενς Σέρβις. Υπηρέτησε στο Σπέ
σιαλ Μπραντς Λευκωσίας. 
11) Ο Πρέτικαστ, γενικός υπεύθυνος του Σπέσιαλ Μπραντς και της 
μυστικής αστυνομίας στην Κύπρο. 
12) Ο Μεχμέτ Ασήμ Ερόλ, σταθμάρχης στο τουρκικό χωριό Λουρου-
τζίνα, επιθεωρητής της αστυνομίας το 1958, στέλεχος της τουρκοκυ
πριακής τρομοκρατικής Οργάνωσης Τ.Μ.Τ. Υπήρξε πρωταγωνιστής 
στη σφαγή 8 Ελλήνων Κοντεμενιωτών το 1958 με τη συνεργασία του 
Άγγλου Τσάσλερ. 
13) Ο Σουλεϊμάν Μεχμέτ Γιλτιρίμ, στενός συνεργάτης του Μπερτζ, 
στο Σπέσιαλ Μπραντς Αευκωσίας, στο οποίο ήταν ο πιο τρομερός Βα
σανιστής. 
Στενοί συνεργάτες των Βασανιστών ήταν και οι Έλληνες Γεώργιος Ησαΐ
ας, βοηθός και μυστικός σύμβουλος του εκάστοτε υπευθύνου του Σπέ
σιαλ Μπραντς, ο Αγάπιος Παπακωνσταντίνου, ανθυπαστυνόμος, στενός 
συνεργάτης του Μπερτζ και του υπευθύνου του ανιχνευτικού σώματος 
Σμολ και ο Απόστολος Παπακωνσταντίνου βοηθός επιθεωρητής και 
υπεύθυνος των ανιχνευτικών σωμάτων στην επαρχία της Λάρνακας.163 
Πιο κάτω αναφέρομε μια περίπτωση αγωνιστή, του Φώτη Πίττα, που 
για πολλές μέρες βασανίστηκε σκληρά και απάνθρωπα. 
Ο Φώτης Πίττας (1935-1958) μυήθηκε και εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ, όταν 
ήταν φοιτητής στο Διδασκαλικό Κολέγιο Μόρφου. Υπηρέτησε ως δά-

163. Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Χρονικών...», σσ. 101-105, Γιάννη Χρ. Σπανού 
«ΕΟΚΑ - Ετσι πολεμούν οι Έλληνες», τόμος Β', σσ. 58-60. 
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σκάλος στο δημοτικό σχολείο της Άχνας, όπου ανέπτυξε πλούσια δρά
ση στο μαχητικό, οργανωτικό και διαφωτιστικό τομέα της Οργάνω
σης. Καταζητήθηκε από τους Άγγλους στις 18 Οκτωβρίου 1956 και 
συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου 1957- Οδηγήθηκε στον αστυνομικό 
σταθμό της Αμμοχώστου, όπου κρατήθηκε για 22 μέρες. Εκεί υποβλή
θηκε σε ανήκουστα Βασανιστήρια. Έπειτα μεταφέρθηκε στα κρατητή
ρια της Κοκκινοτριμιθιάς και αργότερα της Πύλας, απ' όπου δραπέτευ
σε στις 12 Μαρτίου 1958 με τρεις συναγωνιστές του. Έδρασε αποτελε
σματικά στην περιοχή της Λύσης Αμμοχώστου μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 
1958, οπότε έπεσε μαχόμενος ηρωικά εναντίον των Άγγλων στον αχυ
ρώνα του Αιοπετρίου μαζί με τρεις άλλους ήρωες της ΕΟΚΑ. 
Κατά τη διάρκεια της κράτησης του στον αστυνομικό σταθμό της Αμ
μοχώστου, κατέγραψε ημερολογιακά τα απάνθρωπα Βασανιστήρια του, 
καθώς και τα ψυχικά του Βιώματα. Η καταγραφή έγινε στον κενό χώ
ρο των σελίδων του Βιβλίου «Από την Πηγήν της Αλήθειας», που με
λετούσε για πνευματική τροφοδοσία. 
Ακολουθούν αποσπάσματα από όσα έγραψε ο ηρωικός αυτός αγωνι
στής της ΕΟΚΑ: 
«Πέμπτη 10-1-57 
Μ ε συνέλαδεν η Αστυνομία... η ώρα 4 π.μ. ξυλοκόπημα από τις 5 π.μ.-
11 π.μ. στον σταθμόν Αμμοχώστου. Το απόγευμα 3-5 και 9-11 μ.μ. 
ξυλοκόπημα. Ντίαρ, Αίγκουϊτ, Ρόμαν (Μάριος), Οσμάν και άλλοι (σημ. 
οι δασανισταί Άγγλοι και Τούρκοι). Ημέρα φρίκης, αγωνίας, πόνου. 
Σπάσιμο πλευρών. Παράλυσις δυνάμεων. Ουραιμία. Κρύο. 
Παρασκευή 11-1-57 
Αεν μπόρεσα να σκεπασθώ με τις πατανίες (= κουβέρτες) από απώ-
λειαν δυνάρεων. Φρικτοί πόνοι. Ξυλοκόπηρα από 8-10 π.ρ. και 3-5 
μ.μ. Αεν έφαγα τίποτε από την Τετάρτη. Μόνο νερό. Μ ε δυσκολία περ
πατώ. Μ ε πολλές προσπάθειες σηκώνομαι. Μέρα και νύκτα γογγύζω 
από τους πόνους. Κάθε κίνηση και γογγυσρός. Ξαπλωμένος με μαξι
λάρι ψωριά. Τραδώ με το χέρι τα μαλλιά ρου, για να σηκώσω την κε
φαλή μου. 
Κυριακή 13-1-57 
Ακούω την καμπάνα του Αγίου Γεωργίου Εξορινού να κτυπά. Η καρ
διά μου κτυπά, αναγαλλιάζει. Παρακαλώ τον Παντοδύναρο να με δοη-
θήσει, να μου δώσει κουράγιο, για να μπορέσω να αντεπεξέλθω στο 
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μαρτύριο. Παρακαλώ να με ενδυναμώσει. Να με αξιώσει να ιδώ την Κύ
προ μας ελεύθερη. Ημέρα αγωνίας. Το απόγευμα μπαίνουν στο κελλί, 
με φοβερίζουν. 
Τρίτη 15-1-57 
Μια νύχτα, που θα την θυμάμαι σ' όλη μου τη ζωή... Στις 11 π.μ. με 
πήραν στο γραφείο, όπου βρήκα ό,τι μου είπαν. Δυο ηλεκτρικούς προ
βολείς, πολύ ισχυρός εντάσεως. Μ ε υποχρέωσαν να κάθομαι μέχρι τη 
ροδοδάκτυλη αυγή μπροστά σ' αυτούς. Σε απόσταση 12-15 ιντζών. Ζέ
στη. Με ψήσανε σιγά-σιγά. Τα χείλη μου σχημάτισαν κρούστα. 
Τετάρτη 16-1-57 
Ο ιδρώτας τρέχει αδιάκοπα. Αισθάνομαι ισχυρούς πονοκεφάλους. Μου 
περιγράφουν σκηνές φρίκης. Πως θα με κρεμάσουν κλπ. Απώλεια αι
σθήσεων. Μ ε περιλούουν νερό. Συνέρχομαι. Με μεταφέρουν στο κελ
λί μου δυο Τούρκοι επικουρικοί, υποβαστάζοντές με από τις μασχάλες. 
Όλη μέρα την Τρίτη δεν με άφησαν να κοιμηθώ. Τρίτη και Τετάρτη 
ημέρες τρόμου, ανακρίσεων και αγωνίας. 
Κυριακή 20-1-57 
Μ ε ξύπνησε το χαρμόσυνο σήμαντρο της εκκλησίας. Προσεύχομαι, αρ
χίζω να ψάλλω. Ό,τι ήξερα κι ό,τι μπορούσα να θυμηθώ από τη Θεία 
Αειτουργία. Το απόγευμα τραγουδούσα πατριωτικά τραγούδια. 
Τρίτη 22-1-57 
Καθώς με βγάζουν το πρωί και μεσημέρι... και το βράδυ, ακούω τις γο
ερές κραυγές ανακρινομένων προσώπων. Ασφαλώς τους κτυπούν με 
τον ίδιο κτηνώδη τρόπο που με κτύπησαν και μένα. 
Κυριακή 27-1-57 
Μετά από τα πρωινά τροπάρια και ψαλμούς που γνώριζα, άρχισα να 
σκέφτομαι και να σχεδιάζω κάτι στον τοίχο. Συλλαμβάνω την ιδέα. Η 
Ελευθερία με το σπαθί ξεγυμνωμένο και τη σημαία ψηλά».ι6̂ α 
Αξίζει εδώ να λεχθεί ότι το σχέδιο που συνέλαβε ο Φώτης Πίττας πρα
γματοποιήθηκε. Ο αγωνιστής δεν είχε τα απαιτούμενα μέσα, αλλά ζω
γράφισε την Ελευθερία στον τοίχο του κελλιού του με το αίμα, που 
έφτυνε μετά από τα φρικτά Βασανιστήρια του. 

163α. Νικολάου Π. Βασιλειάδη, έ.α., σσ. 191-194. 
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θάνατος του Μιχαήλ Γεωργάλλα 
Ο Μιχαήλ Γεωργάλλας (1936-1956), μέλος της ΕΟΚΑ από το 1954, πρω
τοστατούσε στις μαθητικές διαδηλώσεις του Παγκυπρίου Γυμνασίου. 
Επειτα έγινε μέλος του εκτελεστικού της Λευκωσίας και ανέπτυξε 
πλούσια δράση, λόγω της οποίας συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 
φυλάκιση οκτώ μηνών. Έπειτα κλείστηκε στα κρατητήρια της Κοκκι-
νοτριμιθιάς, απ' όπου στις 13 Σεπτεμβρίου δραπέτευσε μαζί με άλλους 
έξι αγωνιστές, αφού απέκοψε τα συρματοπλέγματα των κρατητηρίων. 
Ο Γεωργάλλας ενώθηκε με την ομάδα του Γρηγόρη Αυξεντίου και ξε
χώρισε για το θάρρος, τη μαχητικότητα, την πρωτοβουλία, την ψυχι
κή δύναμη και το χριστιανικό του ήθος. Ο Αυξεντίου του ανέθεσε να 
οργανώσει αντικατασκοπία σε μεγάλη περιοχή. Παράλληλα Βοηθούσε 
τον Στυλιανό Λένα στην κατασκευή Βομβών. 
Στις 30 Δεκεμβρίου 1956, ο Αυξεντίου με την ομάδα του Βρισκόταν 
στο χωριό Ζωοπηγή της επαρχίας Λεμεσού. Ανάμεσα στα μέλη της 
ομάδας του ήταν και ο Μιχαήλ Γεωργάλλας. Τη νύκτα της 30ής προς 
την 31η Δεκεμβρίου, έγινε έφοδος τριών Ελληνοκυπρίων προδοτών 
και δυο Τουρκοκυπρίων επικουρικών αστυνομικών στο σπίτι του Μη
νά Κωνσταντίνου, μέλους της ΕΟΚΑ, τον οποίο οι πράκτορες των Άγ
γλων πίεζαν και απειλούσαν να τους αποκαλύψει μυστικά της Οργά
νωσης. Εκείνος αναγκάστηκε να ζητήσει Βοήθεια. Προσέτρεξαν για 
υπεράσπιση του ο Γρηγόρης Αυξεντίου και ο Μιχαήλ Γεωργάλλας. 
Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών, από τους οποίους πληγώθη
κε ελαφρά ο Γρηγόρης Αυξεντίου και έπεσε νεκρός ο Μιχαήλ Γεωρ-
γάλλας. Πριν ξεψυχήσει, φώναξε στον Αυξεντίου: «Μάστρε μου, μά-
στρε μου, πεθαίνω, Ζήτω η Ελλ...». Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη 
λέξη «Ελλάς». Ο Αυξεντίου και τα μέλη της ομάδας του κατέφυγαν την 
ίδια νύκτα στην περιοχή του όρους Παπούτσα. 
Ο Αυξεντίου έγραψε στον Αρχηγό της ΕΟΚΑ: «Ο απρόοπτος φόνος 
του εξαίρετου αγωνιστού Γεωργάλλα με εστενοχώρησε πολύ». 
Ο Διγενής τον χαρακτήρισε «γενναίο παλληκάρι, αγνόν και ενθουσιώ
δη αγωνιστήν».164 

164. Στρατηγού Γεωργίου ΓρίΒα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», σ. 152. 
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Το νέο έτος 1957 βρήκε την Ε Ο Κ Α σε πλήρη ακμή 
για συνέχιση του Αγώνα της ελευθερίας της Κύπρου 
Το 1956 ήταν έτος με πολλές ηρωικές πράξεις της ΕΟΚΑ. Το 1957 οι 
αγωνιστές της ελευθερίας της Κύπρου συνέχισαν τον Αγώνα με πείσμα 
και επιμονή για την αποτίναξη του αγγλικού ζυγού. 
Το πιο κάτω φυλλάδιο της ΠΕΚΑ, που κυκλοφόρησε με την ανατολή 
του νέου έτους, δείχνει το πνεύμα που κυριαρχούσε στις ψυχές των 
αγωνιστών: 
«ΤΙ ΕΙΔΕΝ Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΙΑΗ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ 
Ο παλιός χρόνος πέρασε. Ο απολογισρός του ρας κάνει να αισθανώ-
ρεθα περηφάνεια. Όλοι ρας. Από τον αγρότη ως τον υπάλληλον, από 
τον επιχειρηματία, από τους υπορονετικούς και σταθερούς εργάτες 
των μετόπισθεν ως τους ηρωικούς μαχητός της πρώτης γραρμής. 
Αεν περιαυτολογούμεν. Εξακρώώνομεν απλώς τα γεγονότα. Αιαπιστώ-
νομεν την καθαράν πραγρατικότητα. 
Ο Κυπριακός λαός ύψωσε το παράστηρά του εναντίον της στυγνής 
βίας και της απάνθρωπου τυραννίας, και με την ηρωική στάση του ετί-
ρησεν την ιερήν παράδοσιν της φυλής ρας. Το 1957 τον ευρίσκει με 
το εθνικό φρόνημα όρθιον, με την αγωνιστικήν διάθεσιν ακμαιοτέραν 
παρά ποτέ. Το όνομα του προφέρεται με σεβασμόν και θαυμασμόν από 
τα χείλη ολοκλήρου του ελευθέρου κόσμου. Αιότι γνωρίζει ο ελεύθε
ρος κόσρος, γνωρίζει η ανθρωπότης το ποιόν και τα μέσα των εχθρών 
μας, γνωρίζει την ιστορίαν του λαού ρας. Και γνωρίζει ακόμη ότι στην 
Κύπρο δεν υπάρχουν τροροκράται και εγκληματίαι, αλλά τίμιοι, ανι
διοτελείς και ιδεολόγοι αγωνισταί, που προσφέρουν την ζωήν των διά 
το πολυτιμότερον αγαθόν, την Ελευθερίαν. 
Ο παλιός χρόνος πέρασε. Αλλά στο πέρασρά του είδε πολλά. Είδε τους 
Άγγλους να στραγγαλίζουν, να ποδοπατούν την ελευθερίαν των λαών 
και των ατόρων. Τους είδε να εξορίζουν τον υπερασπιστήν του δικαί
ου και της ηθικής, το ίνδαλμα του Κυπριακού λαού, τον λατρευτόν 
ρας Εθνάρχην. Τους είδε να οδηγούν τα παλληκάρια ρας στην 
αγχόνην, να πυροβολούν αθώους πολίτας, να βασανίζουν, να φυλακί
ζουν. Είδε την πλέον παράφρονα αδιαλλαξίαν εις την πολιτικήν των 
Τόρηδων. Τους είδε να χρησιροποιούν τα αποβράσματα της Τουρκικής 
μειονότητας διά παντός είδους βανδαλισρούς. Είδε με έναν λόγον την 
εσκεμμένην προσπάθειαν προς αφανισρόν του Κυπριακού λαού. Εκτε-
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λέσεις, κέρφιου, συλλογικά πρόστιρα, μεσαιωνικά βασανιστήρια, φυλα
κίσεις, κάθε είδους βαρβαρότητες. Αυτά προσέφερεν ο Ήντεν, ο 
Μπόυντ και ο Χάρντιγκ εις τας σελίδας της Αγγλικής ιστορίας κατά 
το 1956. Κι εμείς τι προσφέραρεν εις την ιστορίαν ρας; Τον τιμημένον 
αγώνα μας. Αντιμετωπίσαμε τα πάντα με καρτερία. Υπορείναρε τα πά
ντα ρε αποφασιστικότητα. Αιότι γνωρίζομεν καλά ότι η ελευθερία δεν 
κερδίζεται χωρίς θυσίες. 
Πάει, ο παλιός ο χρόνος πέρασε. Αλλά στο πέρασμα του είδε και την 
αγωνιστικότητα του Κυπριακού λαού να αυξάνη. Είδε την αγάπην του 
προς την ελευθερίαν να θεριεύη. Είδε τας αγωνιστικός τάξεις των πα
τριωτών να φουντώνουν. Είδε την διάψευσιν της γελοίας δηλώσεως 
του Χάρντιγκ, ο οποίος την Ιην Ιανουαρίου 1956 εδήλωσεν επισήμως 
από τον Κυπριακόν ραδιοσταθμόν ότι η ζωή της ΕΟΚΑ είναι ολίγων 
μόνον ημερών. Φέτος εγκατέλειψε τα πολιτικά ζητήματα του τόπου 
και ενεθυμήθη τους γεωργούς. Πού είναι η περυσινή του αισιοδοξία; 
Πέρασαν αι ολίγαι ηρέραι, πέρασαν εβδοράδες, πέρασαν μήνες, πέρα-
σεν ο παλιός ο χρόνος και η ΕΟΚΑ αντί να πληγή θανασίρως από τον 
στρατάρχην, αντιθέτως εγιγάντωσε κι ετράνεψε κι εξηυτέλισε τον 
αιροβόρον σατραπίσκον. 
Αυτά είδε εις το πέρασρά του ο παλιός ο χρόνος. 
Από ρας εξαρτάται τι θα ιδή ο καινούργιος. Και υποσχόρεθα ότι θα τον 
κάνουμε να ιδή την πραγρατικήν ελευθερίαν να αγκαλιάζη το νησί 
ρας. 

Κ Α Α Η Ν ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ Κ Α Α Η Ν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
Π.Ε.Κ.Α.» ι64α 

Θάνατος του Μάρκου Αράκου 
Ο Μάρκος Δράκος (1932-1957) ήταν απόφοιτος της Εμπορικής Σχο
λής Σαμουήλ Λευκωσίας. Υπήρξε μέλος της OXEN, της ΣΕΚ και της 
ΓΙΕΟΝ. Εργάστηκε για την καλλιέργεια των θρησκευτικών και εθνικών 
ιδεωδών. Εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ κατά την περίοδο της προετοιμασίας 
του Αγώνα και ηγήθηκε ως ομαδάρχης στην επίθεση εναντίον των 
εγκαταστάσεων της Ραδιοφωνικής Υπηρεσίας Κύπρου την 1η Απρι
λίου 1955- Η δράση του στον Αγώνα της ΕΟΚΑ συνεχίστηκε αμείωτη, 

164α. «Ανθολόγιο κειμένων για τον Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959», 
σσ. 67-68. 
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αλλά στις 30 Ιουνίου 1955 συνελήφθη από τους Άγγλους, κρατήθηκε 
στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας και μεταφέρθηκε στις 15 Ιου
λίου στο φρούριο της Κερύνειας ως πολιτικός κρατούμενος. Στις 23 
Σεπτεμβρίου 1955, δραπέτευσε με 15 συναγωνιστές του. Κατέφυγε στα 
Βουνά του Κύκκου, όπου σχημάτισε την πρώτη ανταρτική ομάδα. Οι 
Άγγλοι των επικήρυξαν, όπως και τους άλλους καταζητούμενους, με 
το ποσό των 5.000 λιρών. Ηγήθηκε πολλών επιχειρήσεων εναντίον 
του εχθρού, μεταξύ των οποίων είναι η ενέδρα της 15ης Δεκεμβρίου 
1955 στο Μερσινάκι, όπου έπεσε 
μαχόμενος ο Χαράλαμπος Μούσκος. Ο 
Μάρκος Δράκος πληγώθηκε στη μάχη, 
αλλά κατόρθωσε να διαφύγει. Τη 15η 
προς τη 16η Ιανουαρίου 1957, με τέσ
σερα μέλη της ομάδας του αναγκάστη
κε να εγκαταλείψει το κρησφύγετο του, 
που βρισκόταν σε περιοχή του Καλο
παναγιώτη, γιατί εκεί άρχισαν εκτετα
μένες έρευνες, ύστερα από προδοσία, 
για να καταφύγει στον τομέα της Σολέ-
ας. Τη νύκτα της 18ης προς τη 19η Ια
νουαρίου, προσπαθώντας να διασπάσει 
τον κλοιό των Άγγλων, έπεσε σε ενε-
δρεύοντες στρατιώτες. Ο συναγωνιστής 
του Τεύκρος Λοΐζου, που έζησε τις δρα
ματικές στιγμές της νύκτας εκείνης, 
αναφέρει τα εξής: 
«Στην προσπάθεια μας αυτή πέσαμε 
τρεις κατά συνέχεια φορές πάνω σε Άγγλους στρατιώτες. Την πρώτη 
αντάλλαξε πυροβολισμούς. Τη δεύτερη όχι. Επικρατούσε σφοδρή κα
κοκαιρία. Στη λάμψη μιας αστραπής ο Μάρκος Δράκος και ένας Άγ
γλος στρατιώτης αλληλοεπισημάνθηκαν και αλληλοπυροΒολήθηκαν. 
Ήμουν δίπλα του. Τον είδα να πέφτει... Οι υπόλοιποι αλλάξαμε πορεία 
και καταφέραμε να διαφύγουμε».165 
Ο Διγενής έγραψε για τον Μάρκο Δράκο: 
«Υπήρξεν αγνός, τίμιος, ανιδιοτελής και γενναίος μαχητής... Ο θά-

Μάρκος Δράκος. 

165. «Οι ηρωομάρτυρες της ΕΟΚΑ», ο. 30. 
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νατός του με απεστέρησε ενός αρίστου συμπολεμιστού, την δε Κύπρον 
ενός τέκνου της, το οποίον θα της ήτο λίαν χρήσιμον, όχι μόνον εις 
τον απελευθερωττικόν αγώνα, αλλά και εις την μετ' αυτόν δημιουργι-
κήν εργασίαν διά την πρόοδον και ευημερίαν της. Η θλίψις μου διά 
τούτο ήτο μεγίστη»16̂ 11 
Ο Μάρκος Δράκος ήταν ο νέος που ξεχώριζε για τη θρησκευτική του 
πίστη και την αγάπη του για την ελευθερία της Κύπρου. Αυτό μαρτυ
ρεί η ζωή και η δράση του. Στο κρησφύγετο της ομάδας του υπήρχαν 
βιβλία θρησκευτικού και εθνικού περιεχομένου. Ένα μόνιμο σύνθημα 
υπήρχε και υπενθύμιζε στους άνδρες του ότι πρέπει να έχουν θάρρος: 
«£αν γαρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοΒηθήσομαι κακά, 
ότι συ μετ' εμού ει». (Ψαλμός 22,4) 
Μαζί με τους συναγωνιστές του μελετούσε την Αγία Γραφή, τους ανέ
πτυσσε τα νοήματα του κομματιού που διάβαζαν και τους εμψύχωνε 
για τον Αγώνα της ΕΟΚΑ. 
Ο συναγωνιστής του Πολύκαρπος Γεωρκάτζης ανέφερε τα εξής 
αξιοπρόσεκτα για τις προσευχές του Μάρκου Δράκου: 
«Κάθε απόγευμα, γονατισμένος κάτω από ένα πεύκο, προσεύχεται με 
Βαθιά πίστη. Ζητά την Βοήθεια του Θεού για τους ανθρώπους, για την 
Ελλάδα, για την Κύπρο, για τον Αγώνα. Προσεύχεται για τους συνα
γωνιστές του, για τον εαυτό του, για τους δικούς του. Κι όταν τελειώ
νει κι έρχεται μέσα στη σπηλιά, είναι σαν εξαϋλωμένος, γεμάτος χαρά 
και ευτυχία για τη σιωπηλή συνομιλία, που είχε με τον Θεό... Π προ
σευχή του γινόταν θερμότερη και πιο επίμονη πριν απ' τη μάχη».166 

Τον Ιανουάριο του 1957, έγιναν επιχειρήσεις των Άγγλων 
για εξουδετέρωση των ανταρτικών ομάδων της Πιτσιλιάς. 
Σύλληψη των μελών δυο ανταρτικών ομάδων κατόπιν προδοσίας 
Στις 17 Ιανουαρίου 1957, άρχισαν επιχειρήσεις των Άγγλων στην πε
ριοχή της Πιτσιλιάς για σύλληψη ή εξόντωση ανταρτικών ομάδων της 
ΕΟΚΑ. Αργυρώνητοι προδότες διαδραμάτισαν τον κατάπτυστο ρόλο 
τους και συνελήφθησαν τα μέλη δυο ομάδων μέσα στα κρησφύγετα 
τους, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να αμυνθούν. Η μια ομάδα βρισκό-

165α. Στρατηγού Γεωργίου ΓρίΒα-Διγενή, «Απομνημονεύματα...», α. 154. 
166. Νικολάου Π. Βασιλειάδη, έ.α., σ. 92. 
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ταν σε περιοχή του χωριού ΚαννάΒια και η άλλη σε κρησφύγετο σπι
τιού στο Όμοδος. 
Το πλήγμα ήταν μεγάλο για την ΕΟΚΑ. Ο Διγενής αντιμετώπισε την 
κατάσταση με ψυχραιμία. Με διαταγή του στους τομείς φρόντισε να εμ
ψυχώσει τους αγωνιστές: 
«Αι απώλειαι είναι φυσική συνέπεια του αγώνος. Έκαστος αγών είναι 
εναλλαγή επιτυχιών και αποτυχιών, αλλά τελικώς νικά ο ψυχικώς 
σθεναρότερος, ο οποίος γνωρίζει να υπερπηδά τα ερπόδια και να επι-
βάλλη τη θέλησίν του επί του αντιπάλου».167 
Σε δεύτερη διαταγή του έδωσε οδηγίες για συνεχή επαγρύπνηση και 
για δράση, ώστε να μην ενισχυθεί η εντύπωση του αντιπάλου ότι οι τε
λευταίες απώλειες επηρέασαν τον Αγώνα της ΕΟΚΑ. 
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, που διοικούσε τις ομάδες Πιτσιλιάς-Τροόδους, 
κατόρθωσε με δυο άλλους αγωνιστές να ελευθερωθεί από τον κλοιό 
των διεξαγόμενων επιχειρήσεων. Ενημέρωσε τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ 
για τα διατρέξαντα και τόνισε: 
«Το ρέγεθος των ατυχιών ρας το αντιλαμβάνοραι. Αεν θα καρφθώρεν 
όμως· τουναντίον θα ριχθώρεν με περισσότερον πείσμα στον αγώνα, 
διά να καλύψωμεν τα κενά, που εδημιουργήθησαν. Η πίστις ρας προς 
την νίκην είναι ακλόνητος».168 

θάνατος των αγωνιστών Δημητρίου Χριστοδούλου, 
Σωτήρη Τσαγκάρη και Στυλιανού Αένα 
Στις 17 Φεβρουαρίου 1957, η ομάδα του Στυλιανού Λένα έπεσε σε ενέ
δρα των Αγγλων ανάμεσα στην Ποταμίτισσα και στο Πελένδρι. Ακο
λούθησε συμπλοκή, στην οποία εφονεύθησαν ο Δημήτριος Χριστοδού
λου, γνωστός ως Δημητράκης, και ο Σωτήρης Τσαγκάρης. Ο Λένας, 
σοβαρά τραυματισμένος συνελήφθη. Ο Παναγιώτης Αριστείδου, χρη
σιμοποιώντας το όπλο του Λένα, κατόρθωσε να διαφύγει. 
Ο Στυλιανός Λένας (1932-1957) ήταν ένας από τους πρώτους πέντε 
ομαδάρχες της Λευκωσίας. Έδρασε με την ομάδα του στις επιθέσεις 

167. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», οα. 154-
155. 

168. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», ο. 155. 
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της 1ης Απριλίου 1955. Η επίθεση έγινε στο στρατώνα Γούλσλεϋ Μπά-
ρακς της Λευκωσίας. Τον Αύγουστο του 1955, ο Λένας πήγε στη Λύση 
και ανέλαβε την εκπαίδευση των εφεδρικών ομάδων δολιοφθορέων 
του τομέα της Αμμοχώστου. Έπειτα κατέφυγε στον Πενταδάκτυλο και 
συνενώθηκε με τον Γρηγόρη Αυξε
ντίου. Όταν ο Αυξεντίου ανέλαβε τη 
διοίκηση του τομέα της Πιτσιλιάς, ο 
Λένας τον ακολούθησε. Τον Αύγουστο 
του 1956, διορίστηκε υποτομεάρχης σ' 
έναν από τους τέσσερις υποτομείς της 
Πιτσιλιάς. Ως καταζητούμενος πήρε 
μέρος σε πολλές επιχειρήσεις εναντίον 
των Αγγλων. Διακρίθηκε στην κατα
σκευή χειροβομβίδων και εκρηκτικών 
συσκευών, ιδιαίτερα στην κατασκευή 
και τελειοποίηση των χειροβομβίδων 
ΜΚ2. Μετά τη σύλληψη του οι Άγγλοι 
τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ακρω
τηρίου, όπου πέθανε στις 28 Μαρτίου 
1957. Τάφηκε στο μικρό κοιμητήριο 
των κεντρικών φυλακών της Λευκω
σίας, γιατί οι Άγγλοι ήθελαν ν' αποφύ-

ί" ' · ' , _ Στυλιανός- Αενας. 
γουν λαϊκές εκδηλώσεις για τον θαρ
ραλέο αγωνιστή. 
Ο Στυλιανός Λένας υπήρξε στέλεχος της OXEN Λευκωσίας. Η ενεργός 
συμμετοχή του στον Αγώνα της ΕΟΚΑ δεν τον εμπόδιζε να ζει χρι
στιανική ζωή. 
Ο Διγενής αναφέρει για τον ήρωα: 
«Ο Αένας ήταν θεοφοβούμενος και καλός χριστιανός».169 
Ο Νικόλαος Βασιλειάδης μάς μιλά πιο αναλυτικά για τη θρησκευτική 
του ζωή: 
«Οι συνεχείς μετακινήσεις, η σκληρή ζωή του ρέλους της ΕΟΚΑ, οι 
απρόβλεπτες δυσχέρειες δεν στάθηκαν εμπόδιο στον Λένα για μια συ
νεπή χριστιανική ζωή. Ενήστευε Τετάρτη και Παρασκευή κι όλες τις 
άλλες ηρέρες της νηστείας. Αεν ήθελε ούτε ανεχόταν τους άνδρες του 

169. Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Χρονικών...», ο. 567. 
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να λένε λόγια άπρεπα και κουβέντες άσχηρες. Σ' όποιο σπίτι έμενε, ρι-
λούσε με θέρρη για τον Χριστό και για το ρεγαλείο της χριστιανικής 
ζωής. Την Αγία Γραφή δεν την αποχωριζόταν ούτε στιγμή. Την μελε
τούσε τακτικά μόνος ή με τους άνδρες του και αντλούσε απ' αυτή δύ
ναμη και καρτερικότητα». 170 

Ο ηρωικός θάνατος του Γρηγόρη Αυξεντίου (1928-1957) 
Ένα από τα πιο δραματικά και ηρωικά γεγονότα της ΕΟΚΑ είναι ο θά
νατος του Γρηγόρη Αυξεντίου, του πρώτου τομεάρχη της Αμμοχώστου. 
Αργότερα, έγινε τομεάρχης της περιοχής Πενταδάκτυλου και μετέπει
τα της Πιτσιλιάς. Υπήρξε πολύτιμος 
συνεργάτης του Διγενή τόσο στην προ
ετοιμασία του Αγώνα όσο και στις επι
χειρήσεις της ΕΟΚΑ. Σπούδασε στη 
Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών της Ελ
λάδας και υπηρέτησε στον ελληνικό 
στρατό με το βαθμό του έφεδρου ανθυ
πολοχαγού. 
Στις 3 Μαρτίου 1957, Άγλλοι στρατιώ
τες, κατόπιν προδοσίας, περικύκλωσαν 
το κρησφύγετο του, που βρισκόταν κο
ντά στην ιερά Μονή Μαχαιρά. Μέσα 
στο ίδιο κρησφύγετο βρίσκονταν άλλοι 
τέσσερις αγωνιστές της ΕΟΚΑ, ο Αν
δρέας Στυλιανού, ο Αυγουστής Ευστα
θίου, ο Αντώνης Παπαδόπουλος και ο 
Φειδίας Συμεωνίδης. Με διαταγή του 
Αυξεντίου οι τέσσερις συναγωνιστές 
του βγήκαν από το κρησφύγετο. Ο 
ίδιος παρέμεινε στη θέση του με την 
απόφαση ν' αγωνιστεί μέχρι θανάτου, 
αγνοώντας τις προτροπές των Άγγλων για παράδοση. Μετά τη ρίψη 
μιας χειροβομβίδας, που τραυμάτισε τον Αυξεντίου ελαφρά στο λαιμό 
και στο γόνατο, οι Άγγλοι τον καλούσαν και πάλιν να παραδοθεί, αλ
λά δεν έπαιρναν απάντηση. Τότε οι Άγγλοι έστειλαν τον Αυγουστή στο 
κρησφύγετο, για να διακριβώσει, αν ζει ή απέθανε. Οταν ο Αυγουστής 

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου 
ως καλόγηρος στην ιερά Μονή 

Μαχαιρά. 

170. Νικολάου Π. Βασιλειάδη, έ.α., σ. 137. 
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μπήκε στο κρησφύγετο, φώναξε στους Άγγλους: «Ελάτε, τώρα είμαστε 
δυο». Τότε άρχισε μάχη των δυο αγωνιστών εναντίον των στρατιωτών, 
οι οποίο δυο φορές αποπειράθηκαν να μπουν στο κρησφύγετο με κα
ταιγιστικά πυρά, αλλά και τις δυο φορές αναγκάστηκαν να υποχωρή
σουν. 
Τότε ο Αυξεντίου αποφάσισε να γίνει έξοδος από το κρησφύγετο. Διέ
ταξε τον Αυγουστή να χρησιμοποιήσει τη μοναδική καπνογόνο χειρο
βομβίδα που είχαν. Ο Αυγουστής θα προπορευόταν πυροβολώντας και 
θ' ακολουθούσε ο Αυξεντίου. Ο Αυγουστής έρριψε τη χειροβομβίδα, 
αλλά το όπλο του δεν λειτούργησε αμέσως, γιατί ήταν ασφαλισμένο. 
Έτσι χάθηκε πολύτιμος χρόνος και ματαιώθηκε η έξοδος. Η μάχη των 
δυο αγωνιστών συνεχίστηκε μέσα από το κρησφύγετο. Σκόπευαν να 
παρατείνουν τη μάχη μέχρι το βράδυ, οπότε θα μπορούσαν να διαφύ
γουν μέσα στο σκοτάδι. Οι Άγγλοι όμως έδωσαν διαφορετικό τέλος. 
Περιέλουσαν το κρησφύγετο με Βενζίνη, το πυρπόλησαν και έκαψαν 
ζωντανό τον Αυξεντίου. Ο Αυγουστής πρόλαβε και βγήκε από το κρη
σφύγετο. Διασώθηκε με εγκαύματα στο πρόσωπο του. 
Ο Αυξεντίου υπήρξε πολύ γενναίος αγωνιστής. Από το κρησφύγετο 
του πολεμούσε για οκτώ ώρες ψύχραιμος και αλύγιστος εναντίον πλή
θους στρατιωτών, που διέθεταν αφθονία πολεμικών όπλων. 
Ο Διγενής έγραψε για το θάνατο του: 
«Η δόξα τον ανέβασε ψηλά, αφού ρε την άφθαστη θυσία του έγραψε 
μίαν των ωραιότερων σελίδων της μακραίωνος Ελληνικής Ιστορίας. 
Το κρησφύγετόν του θα παραμείνη ο ιερότερος χώρος προσκυνήμα
τος δι' όσους λατρεύουν την ελευθερίαν. Και ο ηρωικός θάνατος του 
το φωτεινόν παράδειγμα διά τας επιγιγνομένας γενεάς».171 
Πολλοί λογοτέχνες ύμνησαν το ολοκαύτωμα του Γρηγόρη Αυξεντίου 
για την ελευθερία της Κύπρου. Ένα από τα πρώτα ποιήματα που γρά
φτηκαν έχει τίτλο «Στίχοι για τον Γρηγόρη Αυξεντίου». Το έγραψε ο 
φιλόλογος και λογοτέχνης Γιάννης Παπαδόπουλος, καταζητούμενος 
τότε από τους Άγγλους για τη συμμετοχή του στον Αγώνα της ΕΟΚΑ, 
και το δημοσίευσε με το ψευδώνυμο «Μνάσων Αποστόλου», τον Φε
βρουάριο του 1958, στο παράνομο περιοδικό της Αλκίμου Νεολαίας 
ΕΟΚΑ «Εγερτήριον Σάλπισμα». Εδώ παραθέτομε μερικούς στίχους από 
το ωραιότατο ποίημα: 

171. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή "Απομνημονεύματα...», σ. 164. 
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1Ι11ίΪ'Ρ:::: 
ο φ ί λ ε Α ί Ε ϋ Θ ε ρ ο ς " 

ΔΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡίΙΗ ΟΛΟΣ 0 ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΤΗΝ ΘΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ 
ΕΤΣΙ Ε Υ Ρ Ε Θ Η Ε Ι Σ Τ Ο Κ Ρ Η Σ Φ Υ Γ Ε Τ Ο Ν Τ Ο Υ 
5 Δ Θ Α Ν Α Τ Ο Σ Η Ρ Ω Σ Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η Σ Α Υ Ξ Ε Ν Τ Ι Ο Υ 
ί«Ϊ€Ε5ΐ ΕΝΑ ΒΕΤΟΡΙΚ» ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΟΝΟΣ ΚΑΙ iYO «Γ ;'• · J -
vS*S£p; ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΡΟΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΗΛΏΝ ΤΟΥ "ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ' 

Η είδηση για τη θυσία του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου. 

«Κι οι μυγδαλιές του Μαχαιρά άνοιξαν άτρομες κι αδίσταχτες 
γ' ανθοπέταλα στον ήλιο της Αεψτεριάς. 
Όσοι ζήσουν θα γευτούνε αμύγδαλα. 
Μόσκος αιώνιος και σάβανο τ' ανθοπέταλα για τους άλλους. 

Βουίζει μα όχι μελισσολόι για πρώιμους ανθούς. 
Σιδερένια κοράκια θανάτου ψτερουγάνε, 
κράζοντας για τα νιάτα που ανθίζουν και κάτω απ' τη γη. 
Σήμερα όλα τελειώνουν κι όλα αρχίζουν. 
Η ψυχή με το σίδερο αντιμετριέται και θα νικήσει η ψυχή. 

Αλλοι πρέπει να ζήσουν μα ένας πρέπει να πεθάνει. 
Ένας πρέπει πριν απ' τη μάχη 
να στερνοχτενίσει σαν Αεωνίδας τα μαλλιά του, 
μόνος, χωρίς τους τριακόσιους, 
να χαιρετήσει τον ήλιο σαν καινούργιος Αίαντας 
κι ύστερα να φωνάζει του Χάρου που προσμένει. 
Μολών λαβέ. 
Μαχαιρωμένη Παναγιά, ξανάδες τέτοιο τάξιμο; 
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Ξανάλυωσε στη χάρη Σου λαμπάδα τέτοιο μπόϊ; 
Ξανάκουσες δυο λέξεις να σκεπάζουν τες βροντές; 
Είδες ένα χαμόγελο να περγελά τέτοια πλημμύρα αρμάτων;»172 
Η Βρετανική προπαγάνδα στην Κύπρο θέλησε να μειώσει το πνεύμα 
της θυσίας του Αυξεντίου. Ο ελεγχόμενος από τον Κυβερνήτη 
ραδιοφωνικός σταθμός της Λευκωσίας, σε σχόλιο του χαρακτήρισε τον 
ηρωικό θάνατο του αγωνιστή ως «πράξιν απελπισίας». Ο χαρακτηρι
σμός αυτός προκάλεσε αγανάκτηση όχι μόνο στους Έλληνες της Κύ
πρου, αλλά και σε ξένους. Ενδεικτική είναι μια επιστολή, που δημοσι
εύτηκε στην εφημερίδα της Λευκωσίας «Times of Cyprus », η οποία υπο
γράφεται από την Αγγλίδα Φύλλις Ταφτ. Ένα απόσπασμα της λέει: 
«Κατά φυσικόν λόγον δεν συμπαθώ την ΕΟΚΑ. Αλλά όταν ένας απο-
κλεισθή και πρέπει να αποθάνη ή να παραδοθή και εκλέξη αυτοβού
λως τον αγώνα, μόνος αυτός εναντίον αγνώστου αριθμού στρατιωτών, 
γνωρίζων ότι ο θάνατος του είναι αναπόφευκτος, τότε ούτος είναι γεν
ναίος, εις οιανδήποτε γλώσσαν. Η γενναιότης του αξίζει να τύχη του 
σεβασμού, με τον οποίον περιεδάλλετο πάντοτε η εκδήλωσις θάρρους 
καθ' όλην την ιστορίαν της ανθρωπότητος».17ί 

Πετράκης Κυπριανού (1939-1957), ο έφηβος 
που θυσιάστηκε πολεμώντας για την ελευθερία της Κύπρου 
Ο Πετράκης Κυπριανού γεννήθηκε στη Λάρνακα. Έγινε μέλος της ΕΟ
ΚΑ, όταν ήταν μαθητής στην Γ' τάξη της Αμερικανικής Ακαδημίας. 
Πήρε μέρος στον απελευθερωτικό Αγώνα της πατρίδας του με διάφο
ρους τρόπους: έρριχνε φυλλάδια της ΕΟΚΑ, ύψωνε την ελληνική ση
μαία, ξεσήκωνε τους συμμαθητές του σε διαδηλώσεις. Για τη δράση 
του αυτή αποβλήθηκε προσωρινά από το σχολείο του. Έπειτα εντά
χθηκε στις ομάδες κρούσεως και εκτελεστικού της πόλης του. Στις 23 
Σεπτεμβρίου 1956, πήρε μέρος στην εκτέλεση Άγγλου λοχία και ανα
γνωρίστηκε. Λιέφυγε τη σύλληψη και κατέφυγε ως αντάρτης σε ορει
νή περιοχή της επαρχίας του. Με τη νέα του ιδιότητα συμμετείχε σε 
αποστολές και επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας. 
Την 21η Μαρτίου 1957, βρισκόταν στην Ορά. Είχε οδηγίες από τον το-
μεάρχη του να κατασκευάσει κρησφύγετο στην περιοχή. 

172. Γιάννη Κ. Παπαδόπουλου «Συλλογή», Αθήνα 1966, σ. 93-
173· Νίκου Κρανιδιώτη «Η Κύπρος εις τον αγώνα της ελευθερίας», α. 143. 
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Τρεις χιλιάδες Άγγλοι στρατιώτες περικύκλωσαν το χωριό και τον ανα
ζητούσαν. Πολέμησε γενναία και θυσιάστηκε στο βωμό της ελευθερίας 
της πατρίδας του. Για τον ηρωικό θάνατο του γράφτηκαν τα πιο κάτω 
τιμητικά λόγια: 
«Ο Πετράκης Κυπριανού συνειδητά επέλεξε να πολεμήσει, γνωρίζο
ντας ότι τούτο σήμαινε Βέβαιο θάνατο. Ταμπουρωμένος σε ένα ακατοί
κητο σπίτι, στο οποίο είχε καταφύγει, πολέμησε για δυόμισι ώρες με 
ένα κυνηγετικό όπλο και είκοσι επτά φυσίγγια που διέθετε. Όταν χρη
σιμοποίησε και το τελευταίο φυσίγγι επεχείρησε έξοδο, προσπαθώ
ντας να σπάσει τον κλοιό των στρατιωτών που τον παραρόνευαν πα
ντού και τον πυροβόλησαν σκοτώνοντας τον. Ήταν ο πρώτος αντάρ
της της ΕΟΚΑ που μετουσίωσε σε πράξη το πνεύρα της θυσίας του Αυ
ξεντίου, που είχε προηγηθεί στις τρεις Μαρτίου».174 
Ο θάνατος έκοψε το νήμα της ζωής του Πετράκη Κυπριανού, προτού 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Τα τελευταία του λόγια 
ήταν: 
«Πέστε της μάνας μου να μη λυπάται, γιατί ο γιος της πέθανε για την 
πατρίδα». 
Οι γονείς είδαν τη θυσία του παιδιού τους ως πραγματικοί Έλληνες. 
Ο πατέρας του, όταν αντίκρυσε νεκρό τον γιο του, είπε: «Χαλάλι της 
πατρίδας το αίμα σου, παιδί μου». Κι η μητέρα μπροστά στο φέρετρο 
του στην εκκλησία πρόφερε περήφανα σαν Σπαρτιάτισσα: «Έτσι σε 
ήθελα, γιε μου, νάρτεις, ήρωας, όχι προδότης» 175 

2. ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΝ ΗΡΟΟΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 
Οι απαγχονισμοί των εννέα ηρωομαρτύρων της ΕΟΚΑ σ' αυτή την πε
ρίοδο αποτελούν την πιο συγκλονιστική πτυχή του Αγώνα και ταυ
τόχρονα φανερώνουν σ' όλο τον κόσμο τα υψηλά ιδεώδη, για τα οποία 
πολεμούσαν οι αγωνιστές. 

Απαγχονισμός των Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα Λημητρίου 
Στις 10 Μαΐου 1956, απαγχονίστηκαν οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχαλά-
κης Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου, αφού εξομολογήθηκαν και 
κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων. 

174. «Οι ηρωομάρτυρες της ΕΟΚΑ», σ. 29. 
175. Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Χρονικών...», α. 382. 
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Ο Μιχαλάκης Καραολής (1933-1956) γεννήθηκε στο Παλαιχώρι της 
επαρχίας Αευκωσίας. Ήταν απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκω
σίας. Έγινε μέλος της ΈΟΚΑ πριν από την 1η Απριλίου 1955 και 
πρόσφερε πολλές υπηρεσίες στον Αγώνα. Πήρε μέρος σε Βομβιστικές 
επιθέσεις εναντίον των Άγγλων και υπήρξε μέλος της πρώτης ομάδας 
του εκτελεστικού της Λευκωσίας. Στις 28 Αυγούστου 1955, ο Μιχαλά
κης Καραολής και ένας συναγωνιστής του ανέλαβαν να εκτελέσουν 
τον αστυνομικό Ηρόδοτο Πουλλή, στενό συνεργάτη των Άγγλων. Οι 
δυο αγωνιστές έφεραν εις πέρας το έργο που τους ανατέθηκε. Ακολού
θησε η εξαφάνιση των αγωνιστών. 
Ο Καραολής συνελήφθη, ενώ με
ταφερόταν με προορισμό περιοχή 
της Κερύνειας, όπου θα ενωνόταν 
με την ομάδα του Γρηγόρη Αυξε
ντίου. Στις 28 Οκτωβρίου 1955, 
καταδικάστηκε σε θάνατο δι' 
απαγχονισμού, παρόλο ότι δεν 
ήταν ο ίδιος υπεύθυνος για το θά
νατο του Ηρόδοτου Πουλλή. Κατά 
τη διάρκεια της κράτησης του 
στις κεντρικές φυλακές της Λευ
κωσίας, έγιναν προσπάθειες από 
την ΕΟΚΑ για τη δραπέτευση του, 
αλλά χωρίς θετικό αποτέλεσμα. 
Ο Μιχαλάκης Καραολής είχε δυ
νατή θρησκευτική πίστη και 
φλογερό πατριωτισμό. Με αξιο
θαύμαστο ψυχικό σθένος αντίμε- Μιχαλάκης Καραολής 
τώπισε τη δοκιμασία του και αντί
κρυσε με απόλυτη ψυχραιμία τον απαγχονισμό του. Το ψυχικό του με
γαλείο καθρεφτίζεται στις επιστολές, που έγραψε μέσα στο κελλί του 
των κεντρικών φυλακών. 
Ένα απόσπασμα από επιστολή, που έγραψε στον αδελφό του Ανδρέα, 
στις 8 Μαΐου 1956, φανερώνει τον πλούσιο ψυχικό του κόσμο: 
«Εχάρηκα πολύ που είδα να ρου γράφης ότι άρχισες να Βλέπης την ζω
ήν και τον εαυτόν σου από μίας άλλης σκοπιάς και ότι ανεκάλυψες 
μιαν γλυκειάν και θεϊκήν δύναμιν να σε τραβά και να σε δένη προς τα 
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θαυμαστά μεγαλεία του Θεού και να σε σπρώχνη προς τον δρόρον Του. 
Είθε ο Πανάγαθος να δώση να μην παρεκκλίνης από τον δρόμο τού
το, ο οποίος, αν και στενός και δύσβατος, είναι ο μόνος που οδηγεί 
εις την αιωνίαν μακαριότητα. 
Είραι, αγαπητέ ρου αδελφέ, πολύ στενοχωρηρένος που θα σε λυπήσω 
με τα νέα ρου, αλλά αφού ο Θεός ρού επεφύλαξε το πικρόν τούτο πο-
τήριον "ου ρη πίω αυτό"; Γενηθήτω το θέληρα του Παντοδυνάμου»,176 
Ο Ανδρέας Δημητρίου (1934-1956) γεννήθηκε στο χωριό Αγιος Μάμας 
της επαρχίας Λεμεσού. Εργάστηκε στην Αμμόχωστο και ξεχώριζε για 
την εργατικότητα, την πρωτοβουλία και την ανεξαρτησία του. Ήταν 
από τα πρώτα μέλη της ΕΟΚΑ. Η δράση του υπήρξε πλούσια. Ήταν 
Γραμματέας της Συντεχνίας των Αχθοφόρων της ΣΕΚ Αμμοχώστου και 
•^^•••••ΙΙ^η^^ μηχανεύτηκε την αρπαγή όπλων από 

Jk fek^ τις στρατιωτικές αποθήκες του λιμανιού 
« Ρ ^ ^ ^ fik της πόλης αμέσως μετά την εκφόρτωση 

η τους, προτού τακτοποιηθούν. Το σχέδιο 
^pUfct ' W πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 

S B f e τΗΡ* 1955 και πέτυχε. Έτσι οι ανταρτικές 
ομάδες της ΕΟΚΑ εφοδιάστηκαν με νέα 

Ι όπλα. Ος μέλος του εκτελεστικού της 
Αμμοχώστου, αποπειράθηκε να εκτελέ
σει τον Αγγλο πράκτορα Σίντνεϋ 
Μόνταγκιου Τέϋλορ, στις 28 Νοεμβρίου 
1955- Τον τραυμάτισε, αλλά ένοπλοι 
στρατιώτες που φρουρούσαν τον Τέϋ
λορ πυροβόλησαν και πλήγωσαν τον 
Ανδρέα, τον οποίο και συνέλαβαν. Στο 
δικαστήριο βρέθηκε ένοχος και καταδι
κάστηκε στον δι' αγχόνης θάνατο. 

Ανδρέας Δημητρίου. Τα τελευταία λόγια του Ανδρέα Δημη
τρίου προς τη μητέρα του, λίγες ώρες 

πριν από τον απαγχονισμό του, ήταν: 
«Το μόνο που λυπούμαι είναι που δεν θα προλάβω να δω την Κύπρο 
ρας ελεύθερη». 

176. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή θύελλα 1955-1959", ο. 240. 
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Κεντρικές φυλακές: Η αγχόνη 

Κι εκείνη τον κατευόδωσε με τούτα τα λόγια: 
«Στο καλό, γιέ μου, και να έχεις θάρρος ως το τέλος».177 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της κράτησης των δυο μελ
λοθανάτων στις κεντρικές φυλακές, οι Αγγλοι στρατιώτες ήταν προ
κλητικοί με την όλη συμπεριφορά τους. Σκόπιμα έκαναν υπερβολικό 
θόρυβο με τα όπλα και το περπάτημα τους. Ο Ανδρέας Δημητρίου πα
ραπονέθηκε στον διευθυντή των φυλακών με τρεις επιστολές του, στις 
οποίες έλεγε ότι δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Απόσπασμα από την τρί
τη επιστολή του είναι το πιο κάτω: 
«Αιά τρίτην φοράν έρχομαι διά της επιστολής ταύτης να σας πληρο
φορήσω ότι αι ανησυχίαι εκ μέρους των στρατιωτών εσυνεχίστηκαν 
και ψες δια πολλοστήν φοράν, αλλά έτι περισσότερες και χειρότερες 
από τις προηγούρενες, και αυτό διότι υποστηρίζονται συνεχώς υπό 
των αξιωρατικών και λογιών». 

177. «Οι ηρωομάρτυρες της ΕΟΚΑ», σ. 29. 
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Στην ίδια επιστολή αναφέρει: 
«Εκτός από το θορυβώδες περπάτημα το οποίον κάνουν, όταν κουρα
σθούν, συνεχίζουν να κτυπούν τα όπλα τους στο πάτωμα και στις πόρ
τες των κελιών μας και να τραγουδούν και να ρας βρίζουν τραγουδι
στά ως εξής: "γύρω εδώ στη γωνιά ένα σχοινί ρας περιρένει και τι ό
μορφοι που θα είμαστε με ένα σχοινί στο λαιμό" και διάφορες άλλες 
ύβρεις».178 
Πριν από τον απαγχονισμό των δυο μελλοθανάτων, έγιναν πολλές εκ
κλήσεις από Κυπρίους και Ελλαδίτες για μετατροπή της ποινής τους, 
αλλά οι Άγγλοι τις αγνόησαν και προχώρησαν στο ανόσιο έργο τους 
τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Μαΐου 1956. Οι δυο νέοι ανέβηκαν 
στο ικρίωμα της αγχόνης με θρησκευτική πίστη και απόλυτη ψυχραι
μία. Η στάση τους αυτή είχε πολύ μεγάλη σημασία στη συνέχεια του 
Αγώνα, γιατί «το ψυχικό σθένος και η ελληνική παλληκαριά που επέ
δειξαν ανύψωσαν το γόητρο της ΕΟΚΑ και δημιούργησε ηρωικό προη-
γούρενο για τους αγωνιστές».179 

Απαγχονισμός τριών αγωνιστών της ΕΟΚΑ 
στις 9 Αυγούστου 1956 
Στις 9 Αυγούστου 1956, οι Άγγλοι οδήγησαν στον δι' αγχόνης θάνατο 
τρεις αγωνιστές της ΕΟΚΑ, τον Ανδρέα Ζάκο, τον Χαρίλαο Μιχαήλ και 
τον Ιάκωβο Πατάτσο. 
Ο Ανδρέας Ζάκος (1931-1956) γεννήθηκε στη Λινού της επαρχίας Λευ
κωσίας. Εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ με το ξεκίνημα του Αγώνα και πρό
σφερε τις υπηρεσίες του στην περιοχή Λεύκας-Πύργου. Ετοίμασε κρη
σφύγετα και στρατολόγησε μέλη της ΕΟΚΑ. Υπήρξε μέλος της ανταρ
τικής ομάδας, που δρούσε στην περιοχή Γαληνής. Επιδόθηκε σε ανα
γνωρίσεις στόχων για μελλοντικές επιθέσεις και δολιοφθορές της ΕΟ
ΚΑ. Πήρε μέρος στη μάχη της 15ης Δεκεμβρίου 1955 στην τοποθεσία 
«Μερσινάκι», στην οποία πληγώθηκε και συνελήφθη. 

178. Γιάννη Χρ. Σπανού «ΕΟΚΑ - Έτσι πολεμούν οι Έλληνες», τόμος Α', σ. 
301. 

179. Παπαντωνίου Ερωτοκρίτου, ιερέως κεντρικών φυλακών «Πώς έζησα το 
δράμα των απαγχονισθέντων», Λευκωσία-Κύπρος, οσ. 17-28, «Οι ηρωομάρτυ-
ρες της ΕΟΚΑ», ασ. 29, 45. 
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Το ψυχικό μεγαλείο του Ανδρέα Ζάκου φανερώνεται από τα πιο κάτω 
γεγονότα: 
1) Ακουσε την εις θάνατο καταδίκη του στις 22 Φεβρουαρίου 1956 με 
απόλυτη ψυχραιμία. Την ίδια ψυχραιμία κράτησε μέχρι τον απαγχο
νισμό του. Ο Ανδρέας Παναγίδης, μελλοθάνατος κι αυτός των κεντρι
κών φυλακών, ο οποίος έμενε σε κελλί που πολύ λίγο απείχε από την 
αγχόνη, έγραψε στον αδερφό του για τους απαγχονισθέντες αγωνιστές 
της 9ης Αυγούστου 1956: 
«Μάθε ακόμη, ότι ο Ζάκος και οι άλλοι πέθαναν με υπερηφάνειαν. 
Τραγουδούσαν ρισή ώρα πριν εκτελεσθούν και την ώραν της εκτελέ
σεως φώναζαν υπέρ της ελευθερίας».18< 
2) Στις 2 Αυγούστου 1956, μέλη της 
ΕΟΚΑ συνέλαβαν τον Τζων Κρήμερ, 
που φερόταν ως πράκτορας της Ιντέλ-
λιτζενς Σέρβις, για να τον εκτελέσουν 
στην περίπτωση που θα απαγχονίζο-
νταν οι τρεις θανατοποινίτες της ΕΟΚΑ. 
Ο Ανδρέας Ζάκος, με δική του πρωτο
βουλία, έδωσε την ακόλουθη γραπτή 
έκκληση προς την ΕΟΚΑ, μέσω του 
δικηγόρου του Στέλιου Παυλίδη: 
«Εν συνεννοήσει μετά των ετέρων δυο 
συγκαταδίκων ρου Μιχαήλ και Πατά-
τσου, ποιούμαι θερμήν έκκλησιν προς 
τους ενδιαφερορένους, όπως ο εκ Κυ
ρήνειας κ. Τζ. Α. Κρήμερ αφεθή αμέ
σως και άνευ όρων ελεύθερος. Παρα
καλώ, όπως η ζωή του Βρετανού τού
του, ο οποίος δεν ευθύνεται διά τας Ανδρέας Ζάκος. 
πράξεις ρας ή τας ενεργείας της Κυ
βερνήσεως, ουδένα κίνδυνον διατρέξη, έστω και εις περίπτωσιν κατά 
την οποίαν ήθελεν αποφασισθή να εκτελεσθώρεν ή και εις περίπτω
σιν ακόρη κατά την οποίαν τελικώς ηθέλαμεν εκτελεσθή».181 

180. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή θύελλα 1955-1959», ο. 251 
181. Π. Παπαδημήτρη-Π. Πετρίδη «Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 

(1878-1978)», τόμος 11ος, σσ. 158. 
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Ο Διγενής διέταξε τότε την απελευθέρωση του Κρήμερ, που έγινε στις 
5 Αυγούστου. Αυτό το γεγονός είχε μεγάλη απήχηση διεθνώς. Ο Κρή
μερ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η ΕΟΚΑ άπλωσε παντού τα πλοκά
μια της και είναι αήττητη. Δεν ζήτησε όμως να μην εκτελεσθούν οι 
τρεις μελλοθάνατοι αγωνιστές. 
Ο Χάρντιγκ δεν συγκινήθηκε από την απελευθέρωση του Κρήμερ και 
ο απαγχονισμός των τριών αγωνιστών πραγματοποιήθηκε στις 9 Αυ
γούστου 1956. 
3) Οι επιστολές του φανερώνουν τη βαθιά θρησκευτικότητα και την 
πνευματική του καλλιέργεια. Αναφέρω δυο μόνο δείγματα: 
α) Γράφει στον φίλο του Χαμπή Μπακαλούρη στις 7 Αυγούστου 1956: 
«Είμαστε χριστιανοί και ο αντικειμενικός μας σκοπός πρέπει να είναι 
η Ουράνια Βασιλεία. Πεθαίνουρε απόλυτα ήρεροι». 
β) Στον αδελφό του Γεώργιο γράφει στις 8 Αυγούστου 1956: 
«Η ώρα του θανάτου πλησιάζει, ρα στην ψυχή μας φωλιάζει ηρερία. Τη 
στιγμή αυτή ακούμε την Ηρωική Συμφωνία του Μπεττόδεν. Στη θέση 
που δρισκόραστε τώρα ούτε με το μικροσκόπιο δεν μπορούμε ν' ανα
καλύψουμε, πού υπάρχει τραγωδία στο θάνατο. Τότε ρόνο θα 
αισθανόμουνα λύπη, αν ήξερα ότι θα ρπορούσα να μείνω για πάντα νέ
ος κι αθάνατος, αν απέφευγα την εκτέλεση. Νορίζω όμως ότι μόνο με 
την εκτέλεση θα μπορέσω να μείνω πάντα νέος κι αθάνατος. Πρώτα ή 
ύστερα έπρεπε να διαθέσω τη ζωή ρου. ΑΕ ΒΛΕΠΩ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ Α Π Ο ΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ».182 
Ο Χαρίλαος Μιχαήλ (1935-1956) γεννήθηκε στη Γαληνή της επαρχίας 
Λευκωσίας. Είχε διασυνδέσεις με την ανταρτική ομάδα του Μάρκου Δρά
κου και ήταν φίλος και συνεργάτης του Ανδρέα Ζάκου, μαζί με τον 
οποίο στις 17 Νοεμβρίου 1955 κατέφυγε στην ανταρτική ομάδα της πε
ριοχής Γαληνής. Στις 15 Δεκεμβρίου 1955, η ομάδα τους συνενώθηκε με 
την ομάδα του Μάρκου Δράκου για την ενέδρα στο Μερσινάκι. Εκεί συ
νελήφθησαν ο Βαριά τραυματισμένος Ανδρέας Ζάκος και ο Χαρίλαος 
Μιχαήλ, ο οποίος δεν θέλησε να εγκαταλείψει τον φίλο του. Η ψυχραι
μία, το θάρρος, η θρησκευτικότητα και ο πατριωτισμός του Χαρίλαου 
Μιχαήλ, σ' όλη τη διάρκεια της κράτησης του στις κεντρικές φυλακές, 
προκαλούν το θαυμασμό μας. Μέσα στο στενόχωρο κελλί του, ο μελ-

182. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή θύελλα 1955-1959», ο. 257. 
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λοθάνατος Χαρίλαος χόρευε κυπριακούς χορούς κι άκουε ελληνικά 
δημοτικά τραγούδια. 
Στις επιστολές του φανερώνεται η απέραντη φιλοπατρία του. Σε επι
στολή του στις 7 Αυγούστου στον φίλο 
του Άνθο Νικολάου γράφει: 
«Περιρένομε να φθάσουν οι γονείς 
μας. θα τους υποδεχθούμε με ζητω
κραυγές και χειροκροτήρατα. Αυτοί θα 
έχουν καράρι ότι τα παιδιά τους πεθαί
νουν για την Πατρίδα, για την ελευθε
ρίαν και την αγάπην προς το καθήκον 
χάριν της Πατρίδος. Τραγουδούρε και 
ψάλλομε, δοξάζομε τον θεόν που μας 
αξιώνει να αποθάνωμεν χάριν της 
ελευθερίας».185 
Το βράδυ της Τετάρτης 8 Αυγούστου, 
λίγες ώρες πριν από τον απαγχονισμό 
του ήρωα, τον επισκέφθηκαν οι γονείς 
του στις κεντρικές φυλακές. Τους υπο
δέχτηκε με το τραγούδι «Ξύπνα καη-
μένε μου ραγιά». Οταν έφευγαν τους Χαρίλαος Μιχαήλ. 
είπε: 
«Έχω το θάρρος να πατήσω την αγχόνη, πατέρα. Εσύ, μάνα, να το έχεις 
ευχαρίστηση και να το κρατείς καύχηρα που πεθαίνω για την πατρί
δα».184 
Ο Ιάκωβος Πατάτσος (1934-1956) γεννήθηκε στη Λευκωσία. Ήταν μέ
λος της Ορθοδόξου Χριστιανικής Ενώσεως Νέων. Εντάχθηκε στη μυ
στική Οργάνωση για την απελευθέρωση της Κύπρου κατά την περίο
δο της προετοιμασίας. Στην έναρξη του Αγώνα ήταν μέλος ομάδας ρί
ψης Βομβών. Αργότερα κατατάχθηκε στο εκτελεστικό της Λευκωσίας. 
Αγωνιζόταν για την ελευθερία της πατρίδας του, γιατί πίστευε ότι η 
ελευθερία είναι δώρο του Θεού. Ποθούσε να δει μια ελεύθερη χριστια
νική Κύπρο. Αναμίχθηκε με ενεργό τρόπο στην τοποθέτηση ωρολο
γιακής Βόμβας στο κρεβάτι του Χάρντιγκ. 

183. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή θύελλα 1955-1959», ο. 260. 
184. «Οι ηρωομάρτυρες της ΕΟΚΑ», σ. 64. 
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Στις 23 Απριλίου 1956, ο ΙάκωΒος και ένας συναγωνιστής του ανέλα
βαν την εκτέλεση ενός προδότη αστυνομικού έξω από τον κεντρικό 
αστυνομικό σταθμό της Λευκωσίας, που βρισκόταν στην τουρκική συ
νοικία. Η εκτέλεση απέτυχε. Ο Ιάκωβος δεν μπόρεσε να διαφύγει, για
τί τον συνέλαβε ο αστυνομικός Νιχάτ Βασίφ. Τότε ο συναγωνιστής του 
πυροβόλησε θανάσιμα τον Νιχάτ και ελευθέρωσε τον Ιάκωβο. Αμέσως 
όμως μερικοί Τουρκοκύπριοι έτρεξαν προς τον αγωνιστή, τον ακινητο
ποίησαν και τον παρέδωσαν στις δυνάμεις ασφαλείας. Ο Ιάκωβος δεν 
κρατούσε όπλο. Ο συναγωνιστής του κατέφυγε σε ανταρτική ομάδα. 
Ο Ιάκωβος Πατάτσος κατηγορήθηκε στο δικαστήριο για το φόνο του 

Νιχάτ Βασίφ και στις 23 Ιουλίου 1956, ο 
Άγγλος δικαστής Έλλισον τον καταδί
κασε σε θάνατο. Όταν ο αγωνιστής ρω
τήθηκε από τον δικαστή, αν έχει να πει 
κάτι, για να μη του επιβληθεί ποινή, 
απάντησε: «Είμαι αθώος». 
Ο Ιάκωβος διακρίθηκε για τη Βαθιά 
θρησκευτική του πίστη. Κατά τη διάρ
κεια της κράτησης του, ενίσχυε τους 
άλλους πολιτικούς κατάδικους. Η θρη
σκευτικότητα και η αγάπη του για την 
ελευθερία της Κύπρου καθρεφτίζονται 
μέσα στις επιστολές, που απέστειλε από 
τις κεντρικές φυλακές. Γράφει στις 24 

PP'k Ιουλίου 1956 σε μέλος της ΕΟΚΑ: 
WL flBH^. "Μας μετέφεραν στο διαμέρισμα επτά. 

• Η Η Ι Η κ * I Β Κα'ύ την διάρκειαν της μεταφοράς ιιας 
ετραγουδούσαμεν με όλην την δύναμίν 
μας το "θα ενώσουμε την Κύπρο μας". Η 

πομπή μάς υπενθύμισε τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Όλοι 
μας είμαστε ψύχραιμοι. Εχουμε αρκετό θάρρος. Ο Διευθυντής των Φυ
λακών, ο οποίος ήτο παρών, απεστομώθη από την ψυχραιμίανμας και 
δεν μπόρεσε να πη ούτε λέςιν... Οι φωνές μας ηκούσθησαν στο 
διπλανό διαμέρισμα και ήρχισαν να χειροκροτούν. Τέλος όλοι μαζί 
εψάλαμεν τον Εθνικόν ύμνον».185 

Ιάκωβος Πατάτσος. 

185. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή θύελλα 1955-1959», α. 246. 
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Στις 29 Ιουλίου 1956, γράφει στην εξαδέρφη του: 
«Περιμένω να φθάση η ημέρα του λυτρωμού. Αισθάνομαι την ψυχή 
μου να σκιρτά από χαράν. Περιμένω την ώραν εκείνην, που θα πετά-
ξη ελεύθερη στην θερμή αγκάλη του ουρανίου Πατρός, όπως το μικρό 
παιδάκι περιμένει την ώραν, που θα φθάσει στο σπίτι ο πατέρας και 
να ριχτή στην αγκαλιά του... Κλείω την επιστολήνμου με το της Γρα
φής: "Μακάριοι οι νεκροί οι εν Κυρίω αποθνήσκοντες ... Τα δε έργα 
αυτών ακολουθεί μετ' αυτών"».186 
Σε άλλη επιστολή σε άγνωστο παραλήπτη, γράφει την 31η Ιουλίου 
1956: 
«Κλείω την επιστολήν μου με το ρητόν: "Μη φοβηθήτε από των 
αποκτεννόντων το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένων αποκτείναι. Φο-
βήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσαι ενγε-
έννη "». 
Στις 7 Αυγούστου, γράφει σε συναγωνιστή του, που βρίσκεται στα κρα
τητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς: 
«Τραγουδούμε πατριωτικά τραγούδια, γιατί πάσχουμε για την Πατρί
δα. Ψάλλομεν και δοξάζομεν τον θεόν, που μας έδωσε την δύναμιν να 
υπομένωμεν. Αισθάνομαι γαλήνην στην ψυχήν. Η χαρά μου είναι με
γάλη, γιατί σύντομα αι δοκιμασίαι και αι θλίψεις θα σβήσουν και τότε 
θα μένει "ο καρπός του Πνεύματος". Η ψυχή μου θαχαίρη, διότι εχρη-
σιμοποίησα rovj^povov της ζωής μου σύμφωνα με την φωνήν της συ
νειδήσεως μου». 
Στις 8 Αυγούστου, τελευταία μέρα της ζωής του, ο μελλοθάνατος Ιά
κωβος γράφει στη μητέρα του Ροδού: 
«Χαίρε, αγαπημένη μου μητέρα. Μ η κλαίης, για ν' ακούσης την αγγε
λική φωνή μου, που ψάλλει Αγιος, Άγιος, Αγιος Κύριος Σαβαώθ. Ψάλ
λε και συ μαζί μου. Ψάλλε, προσεύχου, δόξαζε τον θεόν σ' όλη σου 
την ζωήν».187 
Στις 8 μ.μ. της ίδιας μέρας, λίγες ώρες πριν απαγχονισθούν οι τρεις 
μελλοθάνατοι, ο ιερέας των κεντρικών φυλακών Παπαντώνιος Ερωτο-
κρίτου τέλεσε γι' αυτούς το μυστήριο του ιερού ευχελαίου, τους εξο-

186. Νικολάου Π. Βασιλειάδη, έ.α., σ. 64. 
187. Νικολάου Π. Βασιλειάδη, έ.α. σσ. 65, 67, 77 
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μολόγησε και τους κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων «εις εφόδιον 
ζωής αιωνίου». Σε μια πολύ κατανυκτική ατμόσφαιρα, ο ιερέας τους 
ενεθάρρυνε, για ν' αντιμετωπίσουν με θρησκευτική πίστη το θάνατο. 
Αφηγείται ο ίδιος: 
«Είπον προς αυτούς, διά να τους ερψυχώσω, ότι έπρεπε να ριρηθούν 
τους ράρτυρας της Εκκλησίας, οι οποίοι ήσαν έτοιροι να αποθάνουν, 
δια να εισέλθουν ενωρίτερον εις την βασιλείαν των ουρανών, και τους 
ανέφερα το παράδειγρα του Ιγνατίου του θεοφόρου, ο οποίος έγινε 
βορά των θηρίων εις το αρφιθέατρον της Ρώρης. Αι ρορφαί και των 
τριών, τας οποίας ατενίζω αυτήν την στιγρήν, δεν θα σβήσουν ποτέ 
από την ρνήρην ρου ρέχρι της ηρέρας που «είθε ο θεός να ρας αξίω
ση να ανταρωθούρεν εις την άλλην ζωήν». Τους εκάλεσα να ρε πλη
σιάσουν και αφού έψαλον τον ύρνον "Αναστάσεως..." ησπάσθησαν το 
ιερόν Ευαγγέλιον και την χείρα ρου, εγώ δε ησπάσθην ένα έκαστον 
χωριστά. Ούτοι ακολούθως ησπάσθησαν αλλήλους και απεχωρίσθη-
σ αν».188 
Ο Χρυσόστομος Παναγή, κρατούμενος σε μικρή απόσταση από τα κελ-
λιά των μελλοθανάτων, Βεβαιώνει τα εξής για τον Ιάκωβο Πατάτσο: 
«Την τελευταίαν στιγρήν της ζωής του, ενώ του είχαν θηλιά στο λαιρό, 
ούτος έψαλλε: Τη Υπερράχω Στρατηγώ τα νικητήρια, αλλά δεν τον 
άφησαν να τελείωση και τον απαγχόνισαν».189 
Ο συγγραφέας Νικόλαος Βασιλειάδης σχολιάζει τα πιο πάνω γεγονότα 
με τούτα τα λόγια: 
« Υπάρχουν άραγε πολλές φυλακές που νάχουν δει τέτοια ιερή ατρό-
σφαιρα; Ή πολλές αγχόνες που νάχουν δει χριστιανικώτερο και γεν
ναιότερο θάνατο; Ο θάνατος των εθνοραρτύρων της Κύπρου δεν δια
φέρει καθόλου από εκείνον των πρώτων Χριστιανών».189*1 
Οι απαγχονισμοί των τριών αγωνιστών τόνισαν για δεύτερη φορά το 
ηθικό περιεχόμενο του απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ, αλλά και 
έδωσαν αφορμή σ' αυτή για δράση. Προσβλήθηκαν οι στρατιωτικές Βά-

188. Παπαντωνίου Ερωτοκρίτου, έ.α. σσ. 39-42, Σπύρου Παπαγεωργίου 
••Κυπριακή θύελλα 1955-1959», ο. 245. 

189- Γεωργίου ΓρίΒα-Διγενή «Χρονικών...», ο. 85. 
189α. Νικολάου Π. Βασιλειάδη, έ.α., σ. 78. 
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σεις Ακρωτηρίου, Επισκοπής, Δεκέλειας και άλλες στρατιωτικές εγκα
ταστάσεις. 

Απαγχονισμοί τριών αγωνιστών της ΕΟΚΑ 
την 21η Σεπτεμβρίου 1956 
Τρεις νέοι της ΕΟΚΑ ανεβαίνουν το ικρίωμα της αγχόνης και με πίστη 
θρησκευτική και αταλάντευτο εθνικό φρόνημα προχωρούν προς το θά
νατο τις πρωινές ώρες της 21ης Σεπτεμβρίου 1956. Οι αγωνιστές αυ
τοί είναι ο Μιχαήλ Κουτσόφτας, ο Ανδρέας Παναγίδης και ο Στέλιος 
Μαυρομμάτης. 
Ο Μιχαήλ Κουτσόφτας (1934-1956) γεννήθηκε στο Παλαιομέτοχο της 
επαρχίας Λευκωσίας. Ήταν παντρεμένος χωρίς παιδιά. Έγινε μέλος της 
ΕΟΚΑ έπειτα από την επιμονή του να 
υπηρετήσει τον Αγώνα για την ελευθε
ρία της Κύπρου. Στη συμβουλή της μη
τέρας του, η οποία του είπε να προσέ
χει, απάντησε: «Για την ελευθερία της 
Κύπρου ρας όλοι ανοίξαρε τα στήθη, 
ρητέρα». 
Η καταδίκη του σε θάνατο οφείλεται 
στο ότι μαζί με δυο φίλους του, τον Αν
δρέα Παναγίδη και τον Παρασκευά 
Χοιροπούλη, επιτέθηκαν και εφόνευ-
σαν τον Άγγλο σμηναγό Πάτρικ Τζων 
Χέϊλ μέσα στο γραφείο του στο χώρο 
του αεροδρομίου. Άγγλοι στρατιώτες 
τους καταδίωξαν και τους συνέλαβαν. 
Το δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο 
τους Μιχαήλ Κουτσόφτα και Ανδρέα 
Παναγίδη και σε ισόβια δεσμά τον Πα
ρασκευά Χοιροπούλη, γιατί ήταν ανή- Μιχαήλ Κουτσόφτας 
λικος. 
Σ' επιστολή, που ο Μιχαήλ Κουτσόφτας έγραψε στη μητέρα του στις 
16 Σεπτεμβρίου 1956, αναφέρει: 
«Μητέρα, πρέπει να είσαι περήφανη, γιατί είραι κι εγώ ένα παιδί της 
Κύπρου που δίνει το αίρα του για την ελευθερία. Προσεύχοραι στην 
Υπεραγία Θεοτόκο να σας δώσει θάρρος, γιατί κι εκείνη έχασε τον 
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γυιο της... Οι μόνες λέξεις που μπορούν να ακούσουν απ' τα χείλη 
ρας οι δυνάστες είναι αυτές: Ελευθερία ή θάνατος. Αυτές τις λέξεις τις 
ράθαν κι αυτοί οι τοίχοι των φυλακών. Και αυτές ακόρη οι πέτρες των 
φυλακών το γνωρίζουν ότι είναι άδικο να κλειδώνουνται αθώοι μέσα 
στα σίδερα με μόνη την κατηγορία ότι είναι Έλληνες της Κύπρου».190 
Στις 20 Σεπτεμβρίου, παραμονή του απαγχονισμού του, γράφει στη μη
τέρα και στα αδέρφια του: 
«Αεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τον θάνατο, αφού πιστεύουμε στο 
αληθινό φως. Απ' την στιγμή που άκουσα την ώρα της εκτελέσεως μας 
νοιώθω την ψυχή μου να είναι γιομάτη από μια αληθινή χαρά. Σου εύ
χομαι να ζήσεις ευτυχισμένη μαζί με τα άλλα μου τα αδέλφια. Ναι μη
τέρα, πίστευε στον Θεό και ο Πανάγαθος Θεός θα σε παρηγορήσει».191 
Ο Ανδρέας Παναγίδης (1934-1956) γεννήθηκε στο Παλαιομέτοχο και 
εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ μαζί με τον φίλο του Μιχαήλ Κουτσόφτα. Και 
τους δυο όρκισε ο ιερέας του χωριού Λευτέρης. Ο Ανδρέας Παναγίδης 

ήταν παντρεμένος με τρία πολύ μικρά 
παιδιά. Αυτό δεν υπήρξε εμπόδιο στη 
συμμετοχή του στον εθνικό Αγώνα του 
Κυπριακού λαού, γιατί πίστευε ότι η 
ελευθερία της πατρίδας βρίσκεται σε 
ανώτερη θέση από την οικογένεια στην 
κλίμακα των αξιών. Για την αγάπη του 
στην ελευθερία μίλησε στον συναγωνι
στή του Παρασκευή Χοιροπούλη την πα
ραμονή της εκτέλεσης του και του είπε: 
«Είσαι ο τελευταίος που βλέπω πριν πε
θάνω. Θέλω να πεις ότι δεν χάσαμε το 
θάρρος μας, αλλά βαδίσαμεν με το κε
φάλι ψηλά προς την αγχόνην, διότι η 
Ελευθερία χρειάζεται θυσίας. Αεν θα δω 
την Κύπρον ελεύθερη, αλλά προσέφερα 
το αίρα ρου, για να την δουν οι νέες γε
νεές ελεύθερη»192 

190. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή θύελλα 1955-1959», ο. 249. 
191. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή θύελλα 1955-1959», α. 270 
192. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή θύελλα 1955-1959», σ. 264. 
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Τα τρία παιδιά του ήρωα της αγχόνης Ανδρέα Παναγίδη: Αυγή, Αριστείδης, Αέσπω. 

Σ' επιστολή στην οικογένεια του στις 18 Σεπτεμβρίου 1956, ο Ανδρέ
ας Παναγίδης γράφει: 
«Αξιολάτρευτα μου παιδιά, πολυαγαπημένη μου γυναίκα, χαίρετε. 
Αυτήν την στιγρήν που σας γράφω είναι Τρίτη 10 η ώρα, βράδυ. Ακρι
βώς πριν 5 λεπτά ρας ειδοποίησαν ότι χαράρατα της Παρασκευής 
21.9-56 θα εκτελεστούμε... Στα 22 μου χρόνια πεθαίνω για χάρη ριας 
μεγάλης ιδέας. Κάποτε η ράνα σας και ο θείος σας θα σας αναπτύξουν 
γιατί εκτελέστηκα. Σας εύχοραι, αγαπημένα μου παιδιά, να γινήτε κα
λοί χριστιανοί και καλοί Έλληνες Κύπριοι. Ακολουθήστε πάντα το 
δρόρο της αρετής. Να είσθε πάντα βέβαιοι ότι σας αγάπησα τόσο θερ
μά με μια απέραντη πατρική αγάπη. Αλλά δυστυχώς σας αφήνω χωρίς 
να σας δω να ρεγαλώνετε, όπως το ονειρευόρουν. Σας αφήνω ένα με
γάλο και τιμημένο όνορα... Κι εσύ πολυαγαπηρένη ρου Γιαννούλα, 
σου ζητώ για τελευταία χάρη να περνάς καλά ρε τα παιδιά ρας. Αγάπα 
τα θερρά τόσο πολύ και για ρένα, γι εγώ από ψηλά θα σας στέλλω τις 
πιο θερμές μου ευχές...».195 

193- Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή θύελλα 1955-1959», α. 267 

215 



Ο Στέλιος Μαυρομμάτης (1932-1956) γεννήθηκε στο χωριό Λάρνα
κας (της Λαπήθου) της επαρχίας Κερύνειας. Υπήρξε μέλος της επιτρο
πής της ΣΕΚ (Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου) και του ΘΟΙ (Θρη
σκευτικού Ορθόδοξου Ιδρύματος) του χωριού του. Εργάστηκε στον 
αγγλικό στρατό στο Σουέζ για δύο χρόνια και έπειτα στο αγγλικό 
αεροδρόμιο Λευκωσίας, μέχρι τη σύλληψη του. Ως μέλος της ΕΟΚΑ, 
έδρασε σε επιχείρηση δολιοφθοράς αεροπλάνων των Άγγλων. 
Πρόσφερε και άλλες σημαντικές υπηρεσίες στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Ως 

μέλος του εκτελεστικού, μαζί με δυο συ
ναγωνιστές του, πήρε μέρος στον ανεπι
τυχή πυροβολισμό εναντίον των Άγ
γλων Νόρμαλ Άλφρεντ και Άώρενς Άηθ 
της Βρετανικής Αεροπορίας στον Άγιο 
Δομέτιο Λευκωσίας. Συνελήφθη από 
τους δυο Άγγλους και καταδικάστηκε 
αργότερα σε θάνατο δι' απαγχονισμού. 
Αντιμετώπισε την αγχόνη με θρησκευ
τική πίστη και εξαιρετικό θάρρος. 
Οι δυο τελευταίες του επιστολές φανε
ρώνουν το ψυχικό του μεγαλείο. Γράφει 
στην πρώτη: 
"Σεβαστοί ρου γονείς και πολυαγαπη
μένες ρου αδελφές και αδελφέ ρου, 
Σας απευθύνω το τελευταίο ρου γράμμα 
με την ελπίδα πως θα κατορθώσω να ρί
ξω λίγο βάλσαμο στην πονεμένη σας 
ψυχή. 

Τώρα που σας γράφω ευρίσκομαι μέσα στο σκοτεινό κελλί της φυλα
κής μου, περιμένοντας με θάρρος και υπορονή τον δήμιο ναρθεί να ρε 
οδηγήσει στον τόπο της εκτελέσεως. Αισθάνοραι τον εαυτό μου 
ισχυρόν και γαλήνιον, γιατί έχω τον Χριστό μέσα μου και είμαι βέβαι
ος πως θα με βοηθήσει μέχρι τέλους...». 
Η δεύτερη επιστολή απευθύνεται στον αδερφό του. Ένα απόσπασμα 
της είναι το πιο κάτω: 
«Τώρα που σου γράφω είναι Πέμπτη πρωί. Όπως και συ το ξέρεις μόνο 
λίγες· ώρες με χωρίζουν από το αναπόφευκτο μοιραίον... θέλω να ξέ
ρεις πως ο αδελφός σου πεθαίνει με το χαμόγελο στα χείλη, γιατί ο 

Στέλιος Μαυρομμάτης 
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Θεός τον αξίωσε να φθάσει μέχρι τέλους χωρίς ποτέ να καμφθεί ή να 
λιποψυχήσει. Γι' αυτό πρέπει νάσαι και συ περήφανος για μένα».194 

Απαγχονισμός του Ευαγόρα Παλληκαρίδη (1938-1957) 
Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης γεννήθηκε στην Τσάδα της επαρχίας Πά
φου. Φοίτησε στο Ελληνικό Γυμνάσιο της Πάφου. Η Εθνική του δρά
ση στα χρόνια της μαθητικής του ζωής ήταν πλούσια. Τον Ιούνιο του 
1953, η αποικιοκρατική Κυβέρνηση της Κύπρου οργάνωσε εορτα
σμούς για τη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ. Ο Ευαγόρας κατέβασε 
από τα προπύλαια του σταδίου της Πά
φου την αγγλική σημαία και πρωτο
στάτησε στην οργάνωση διαδήλωσης, 
με αποτέλεσμα να ματαιωθεί ο 
εορτασμός στην πόλη του. Το 1955, 
όταν οι συλληφθέντες για παράνομη 
εισαγωγή όπλων και πυρομαχικών με 
το πλοιάριο «Άγιος Γεώργιος» οδηγή
θηκαν στο δικαστήριο, ο Ευαγόρας και 
20 φίλοι του όρμησαν εναντίον των 
αστυνομικών, για να τους ελευθερώ
σουν. Στις 22 Ιουνίου, ήταν επικεφα
λής ομάδας, η οποία επιτέθηκε ενα
ντίον του δικαστηρίου Πάφου και του 
Άγγλου Διοικητή Κρην Μπέη. Τον Αύ
γουστο του 1955, πήρε μέρος στη μα
θητική εκδρομή του σχολείου του στην 
Ελλάδα και στην επιστροφή έφερε στις 
αποσκευές του ένα περίστροφο. Τον 
Νοέμβριο του 1995, σε μαθητική δια
δήλωση της Πάφου κτύπησε Άγγλους στρατιώτες και ελευθέρωσε ένα 
συμμαθητή του. Ακολούθησε η σύλληψη του. Η δίκη του ορίστηκε στις 
6 Δεκεμβρίου. Ήταν τότε στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου. Την 
προηγούμενη μέρα της δίκης εγκατέλειψε το σχολείο και την πόλη 
του, αφού αποχαιρέτησε με επιστολή τους συμμαθητές του. Σ' αυτή 
έγραψε και ένα προσωπικό του ποίημα. Η επιστολή του άρχιζε ως 
εξής: 

Ευαγόρας Παλληκαρίδης. 

194. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή θύελλα 1955-1959», σο. 263, 264. 
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«Παλιοί συμμαθηταί, 
Αυτή την ώρα κάποιος λείπει ανάμεσα σας, κάποιος που φεύγει ανα
ζητώντας λίγον ελεύθερον αέρα. Κάποιος, που ρπορεί να ρη τον ξα
ναδείτε παρά ρόνο νεκρό. Μ η κλάψετε στον τάφο του. Αεν κάνει να 
τον κλαίτε. Λίγα λουλούδια του Μαγιού σκορπάτε του στον τάφο. Του 
φτάνει αυτό ΜΟΝΑΧΑ. 
Θα πάρω ριαν ανηφοριά, 
θα πάρω ρονοπάτια 
να βρω τα σκαλοπάτια, 
που παν στη Λευτεριά». (Ακολουθούν κι άλλες στροφές). 
Ο Ευαγόρας ενώθηκε με ανταρτική ομάδα της ΕΟΚΑ, που βρισκόταν 
μεταξύ Κισσόνεργας και Τάλας. Από τους Άγγλους επικηρύχθηκε με 
το ποσό των 5.000 λιρών. Τον Μάρτιο του 1956, κατέφυγε σε κρησφύ
γετο μέσα στο δάσος, κοντά στο χωριό Αυσός. Στις 18 Δεκεμβρίου 
1956, σε μια μετακίνηση της ομάδας του από την περιοχή του Σταυ
ρού της Ψώκας προς τη Λυσό, βρέθηκε απέναντι σε αγγλική περίπο
λο. Συνελήφθη, γιατί μετέφερε με γαϊδούρι ένα αποσυναρμολογημένο 
όπλο «μπρεν». Στις 25 Φεβρουαρίου 1957, το δικαστήριο τον καταδί
κασε στον δι' αγχόνης θάνατο. Πριν από την επιβολή της ποινής, ο δι
καστής τον είχε ρωτήσει αν ήθελε να πει κάτι. Ο Ευαγόρας απάντησε: 
«Ξέρω ότι θα ρε κρεράσετε. Ο,τι έκαρα, το έκαρα ως Έλλην Κύπριος 
που αγωνίζεται για την ελευθερία του».195 
Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης απαγχονίστηκε στις κεντρικές φυλακές 
της Λευκωσίας, στις 14 Μαρτίου 1957- Τάφηκε πλάι στους άλλους 
οκτώ ήρωες της αγχόνης στο μικρό κοιμητήριο των φυλακών. 
Στους δικούς του, που για τελευταία φορά τον επισκέφθηκαν στη φυ
λακή, είπε: 
«Μη λυπάστε, γιατί ο θάνατος για μένα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ζή-
τηρα δύο λεπτών. Ορκίστηκα να πεθάνω για την πατρίδα ρου και ετή-
ρησα τον όρκον ρου». 
Στην αδελφή του, που έμεινε τελευταία να φύγει, ανέφερε: 

195. «Οι ηρωομάρτυρες της ΕΟΚΑ», ο. 73· 
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«Αεν θέλω να λυπηθείτε, ό,τι και να γίνει. Αν μ' εκτελέσουν, θα πάω 
στον Θεό και θα τον παρακαλέσω να είμαι ο τελευταίος που θα κρερα-
σθώ». 
Στην ίδια έγραψε και την τελευταία του επιστολή, λίγες ώρες πριν 
απαγχονισθεί, η οποία άρχιζε ως εξής: 
«Ώρα 7-30 p.p. Η πιο όρορφη ρέρα της ζωής ρου. Η πιο όμορφη μέ
ρα. Μ η ρωτάτε το γιατί». 
Στη συνέχεια της επιστολής έλεγε ότι λυπάται πολύ, γιατί δεν πρόλαβε 
να Βαφτίσει το κοριτσάκι της αδερφής του, και εξέφρασε την επιθυμία 
του για το όνομα που πρέπει να της δώσει: 
«Το όνορα που θα της δώσεις θέλω να είναι πεντασύλλαβο... και να θυ-
ρίζει εκείνη για την οποία ήρθα εδώ. Να θυρίζει εκείνη για την οποία 
ο ποιητής Σολωμός έγραψε το πιο όμορφο τραγούδι του. Εκείνη την 
οποία κάθε άνθρωπος επιθυμεί».196 

Οι καταδικασθέντες σε θάνατο αγωνιστές της ΕΟΚΑ, 
των οποίων η ποινή μετατράπηκε σε ισόβια δεσμά 
Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης ήταν ο τε
λευταίος αγωνιστής της ΕΟΚΑ, στον 
οποίο εφαρμόστηκε η θανατική ποινή. 
Υπήρξαν όμως και αγωνιστές, που κα
ταδικάστηκαν σε θάνατο κατά τη διάρ
κεια του Αγώνα, αλλά η ποινή τους με
τατράπηκε σε ισόβια δεσμά. Ολοι αυ
τοί έδειξαν ψυχική γενναιότητα. Κατά 
την παραμονή τους στις κεντρικές φυ
λακές έζησαν αρκετές μέρες συμφιλιω
μένοι με το θάνατο, πιστεύοντας ότι η 
θυσία τους για την ελευθερία της Κύ
πρου ήταν η εκπλήρωση ενός χρέους 
προς την πατρίδα τους. Η αγχόνη, που 
λίγο απείχε από τα κελλιά τους, δεν 
τους τρόμαζε. Τα ονόματα τους είναι: 
Χρυσόστομος Παναγή, Νίκος Ξενοφώ- Q Ευαγόρας ΠαλληκαΡίδης, δεξιά> 
ντος, Νίκος Ιακώβου Τσαρδελλής, Νί- με συντρόφους του στο βουνό. 

196 Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή θύελλα 1955-1959», σ. 207. 
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κος Σοφοκλέους (αρ. 8598), Σταύρος Δημητρίου, Χρίστος Κυριάκου, 
Φρίξος Λάμπρου, Νίκος Ιωάννου, Χρίστος Αποστόλου, Ανδρέας Αυξε
ντίου, Δήμος Μιχαηλίδης, Βάσος Χριστόφορου, Γεώργιος Ξενόπουλος, 
Μανώλης θεοκλή Χειμώνας, Κυριάκος Παναγή Νικολέττης, Νίκος 
Σαμψών Γεωργιάδης, Μιχαλάκης Χ. Ρωσσίδης, Νίκος Σοφοκλέους (αρ. 
8693), Κώστας Μιχαήλ, Δημητράκης Χρίστου, Χρίστος Κωνσταντίνου, 
Νικόλας Ιωάννου, Κώστας Αοΐζου ΠαπαϊακώΒου, Γιάννης Κυριάκου 
Κατσούρης, Ιωάννης Γρηγορίου Μάρκου, Γεώργιος Κωνσταντίνου, Αν
δρέας Ιωάννου Αγγελίδης, Δημήτρης Χριστοδούλου Κουταλιανός, 
Παύλος Παναγιώτου.196α 

Φυλακισμένα Μνήματα 
Οι Άγγλοι κατασκεύασαν το μικρό κοιμητήριο των κεντρικών φυλα
κών το 1956. Εκεί έθαψαν 13 αγωνιστές της ΕΟΚΑ, γιατί ήθελαν να 
μη γίνονται λαϊκές εκδηλώσεις κατά τις κηδείες των ηρώων της Κύ
πρου. 
Οι 13 ταφέντες στις κεντρικές φυλακές είναι: 
Μιχαλάκης Καραολής, Ανδρέας Δημητρίου, Ιάκωβος Πατάτσος, Αν
δρέας Ζάκος, Χαρίλαος Μιχαήλ, Μιχαήλ Κουτσόφτας, Στέλιος Μαυ
ρομμάτης, Ανδρέας Παναγίδης, Ευαγόρας Παλληκαρίδης (απαγχονι-
σθέντες), Μάρκος Δράκος, Γρηγόρης Αυξεντίου, Στυλιανός Δένας και 
Κυριάκος Μάτσης (πεσόντες). 
Ολοι ήταν νέοι οραματιζόμενοι την ελευθερία της Κύπρου, για την 
οποία αγωνίστηκαν με όλες τις δυνάμεις τους. Τους διέκρινε υψηλό 
θρησκευτικό και εθνικό φρόνημα και πρόθυμα θυσίασαν τη ζωή τους 
στο βωμό της ελευθερίας. Αντίκρυζαν το θάνατο με το πρίσμα της 
αιωνιότητας και προχωρούσαν στην αγχόνη ή έπεφταν στη μάχη με το 
χαμόγελο στα χείλη. Οι ψυχές τους πέταξαν από τον κόσμο της ύλης 
και της φθοράς στον κόσμο της αθανασίας. Πολύ δικαιολογημένα γρά
φτηκε στον τοίχο του κοιμητηρίου τους ο στίχος: 
«Τ' αντρειωμένου ο θάνατος θάνατος δε λογιέται». 
Τα Φυλακισμένα Μνήματα αποτελούν τόπο ιερού προσκυνήματος και 
θυμίζουν σε Κυπρίους και ξένους επισκέπτες το ψυχικό μεγαλείο και 
τον άφθαστο ηρωισμό των αγωνιστών του 1955-1959· 

196α. Χρ. Παπαχρυσοστόμου «Ο μεγάλος Αγων του 1955-1959- Αρχείον 
αγωνιστών», Λευκωσία 1977, σσ. 32-35. 
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Τα Φυλακισμένα Μνήματα. 

3. ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΡΟΥΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Συγκρούσεις Ελλήνων και Τούρκων στη Βασίλεια. 
Επιθέσεις Τούρκων στη Λευκωσία 
Την 21η Μαρτίου 1956, στο χωριό Βασίλεια της επαρχίας Κερύνειας 
έγιναν συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, στις οποίες τραυ
ματίστηκαν 10 Έλληνες και 9 Τούρκοι. Ακολούθησαν θορυβώδεις δια
δηλώσεις Τούρκων στη Λευκωσία. Οι διαδηλωτές έκαναν επιθέσεις 
στον ιερό ναό Απ. Λουκά και σε καταστήματα Ελλήνων. Επίσης λιθο
βόλησαν αυτοκίνητα. Ο απολογισμός ήταν τραυματισμοί πολλών προ
σώπων και ζημιές σε ελληνικές περιουσίες. 

Οι Τούμκοι διαπράττουν βανδαλισμούς και φόνους Ελλήνων. 
Οι Αγγλοι παμαμένουν απαθείς 
Ο Ελληνικός πληθυσμός της Κύπρου υπέστη πολλές ταλαιπωρίες από 
τις έρευνες και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Άγγλων τόσο στις 
πόλεις όσο και στα χωριά. Οι κάτοικοι των πόλεων είχαν επιπλέον ν' 
αντιμετωπίσουν και τους Τουρκοκυπρίους, που με βανδαλισμούς, πυρ-
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πολήσεις και φόνους απέβλεπαν στον εκφοβισμό των Ελληνοκυπρίων. 
Όλα γίνονταν υπό τα Βλέμματα των Άγγλων στρατιωτών, οι οποίοι πα
ρακολουθούσαν τα συμβαίνοντα με πλήρη απάθεια. Κανένας Τούρκος 
δεν συνελήφθη για τα πιο πάνω αδικήματα εις βάρος των Ελλήνων. Εί
ναι και τούτο ένα δείγμα της αγγλοτουρκικής συνεργασίας κατά την 
περίοδο εκείνη. 
Ο Νίκος Κρανιδιώτης, πολιτικός κρατούμενος από τις 5 Σεπτεμβρίου 
1956 μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 1956 και έπειτα βρισκόμενος σε αναγκα
στικό περιορισμό στο σπίτι του, μας περιγράφει μια τέτοια επιθετική 
εκδήλωση των Τουρκοκυπρίων εις Βάρος των Ελληνοκυπρίων: 
«Ενθυμούμαι το βράδυ της 20ής προς την 21ην Ιανουαρίου 1957, όταν 
από τον εξώστη του σπιτιού μου - όπου οι Βρετανοί ρε είχαν θέσει σε 
αναγκαστικό περιορισρό - είδα ρια παχύρρευστη πύρινη γραμμή να 
διαχωρίζει ξαφνικά τις βόρειες και τις νότιες συνοικίες της παλιάς πε-
ριτειχισρένης πόλης της Λευκωσίας. Οι φλόγες, ρε τεράστιες γλώσσες, 
κατέτρωγαν τα ελληνικά καταστήρατα της περιοχής του Δηροτικού 
Παντοπωλείου, του τέρρατος της οδού Λήδρας και της οδού Ερρού. 
Ήταν ρια κόλαση πυρός, που συνοδευόταν από εκκωφαντικές εκρή
ξεις και οχλαγωγικές κραυγές, που γέριζαν ρε απειλές τον αέρα κι 
έφταναν από ρακριά σαν ρια αναπάντεχη κατάρα μέσα στην παγερή 
ατρόσφαιρα της χειμωνιάτικης εκείνης νύκτας».191 
Η στάση της ΕΟΚΑ έναντι των επιτιθεμένων Τουρκοκυπρίων εις Βάρος 
των Ελληνοκυπρίων φαίνεται καθαρά στο πιο κάτω φυλλάδιο του Δι
γενή που κυκλοφόρησε, όταν Τουρκοκύπριοι ειδικοί χωροφύλακες 
τραυματίστηκαν από Βόμβες της ΕΟΚΑ. 
«Λι Ηρωδιάδες ραίνονται, διότι εκτυπήθησαν από βόρβας ρας ρερικοί 
ειδικοί χωροφύλακες Τούρκοι καταταγέντες εθελοντικώς εις την υπη-
ρεσίαν των Άγγλων και εξοπλισθέντες υπό τούτων εναντίον ρας. Αλ
λά τί ήθελον οι φωνασκούντες Άγγλοι και ολίγοι θερρόαιροι Τούρκοι; 
Να καθήσωρε ρε δεμένα τα χέρια για να ρας σκοτώνουν και να ρας δο
λοφονούν οι συνεργάτες των Άγγλων ρε τα αγγλικά όπλα που πήρα
νε, για να εφαρρόσωμε και εμείς το ρητό «σφάξε ρε αγά ρου ν' αγιά
σω»; Οι Τούρκοι της «Βολκάν», οι οποίοι επήραν όπλα από τους Άγ
γλους εναντίον ρας, έπρεπε να γνωρίζουν ότι θα αμυνώμεθα εναντίον 

197. Νίκου Κρανιδώτη «Δύσκολα χρόνια...», σ. 241. 
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των και ότι θα εδέχοντο τας σφαίρας ρας. Μόνον ανόητοι ή ανίσχυροι 
θα εσκοτώνοντο χωρίς να χτυπήσουν τον δολοφόνον. Ευτυχώς εμείς 
ούτε το ένα ούτε το άλλο είρεθα. Από της ενάρξεως του αγώνος ρας 
εδηλώσαμε δηροσία ότι ουδείς Τούρκος έχει να φοβηθή από εμάς, 
διότι εννοούρε να ζήσωρε μαζί με τον τουρκικόν πληθυσμόν εν αγά
πη και αρρονία, όπως εζήσαρε τόσα χρόνια. Και τον λόγον ρας τον 
ετηρήσαμεν. Αυστυχώς μία μικρά ρειοψηφία θερροαίρων νεαρών 
Τούρκων έγινεν όργανον των ιρπεριαλιστικών σκοπών των Άγγλων 
εις Βάρος της νομιμόφρονος πλειοψηφίας του τουρκικού πληθυσρού 
της νήσου και ρε την στολήν του αστυνορικού και τα όπλα των Άγ
γλων φονεύουν αθώους Ελληνας πολίτας, βασανίζουν εις τα κρατητή
ρια Ελληνας, πυρπολούν και καταστρέφουν περιουσίας Ελλήνων. Αυ
τοί οι θερρόαιροι Τούρκοι εχάλασαν την αρρονίαν, η οποία υπήρχεν 
επί τόσα χρόνια ρεταξύ Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου. Εναντίον 
τούτων πρέπει να στραφή ο φιλήσυχος τουρκικός πληθυσρός της Νή
σου και να τους επαναφέρη εις την τάξιν. 
Ερείς κάμνουμε την εξής δήλωσιν: Θέλομεν αρρονικήν συρβίωσιν ρε 
την τουρκικήν ρειονότητα της Κύπρου, όπως αρμονικά ζουν οι Ελλη
νες και Τούρκοι στην Ελλάδα. Ουδείς πολίτης έχει να πάθη τίποτε 
από εμάς. Κτυπούρε μόνον εκείνους, είτε Ελληνες, είτε Τούρκους, εί
τε Άγγλους, είτε οιασδήποτε άλλης φυλής, οι οποίοι γίνονται όργανα 
των Άγγλων, οπλίζονται υπό των Άγγλων και ρε όπλα που τους δίδουν 
οι Άγγλοι μάς κτυπούν. Εναντίον τούτων είναι υποχρέωσίς ρας να 
αμυνθώμεν. 

ΕΟΚΑ Ο Αρχηγός ΔΙΓΕΝΗΣ»1™ 

4. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 

Οι πολιτικές εξελίξεις για το Κυπριακό 
κατά την περίοδο Μάΐου-Ιουλίου 1956. 
Ο συνταγματολόγος Ράντκλιφ φτάνει στην Κύπρο 
Η αντιπολίτευση του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος έναντι της πο
λιτικής της Βρετανικής Κυβέρνησης ήταν ενισχυτική στον Αγώνα του 
Κυπριακού λαού. Οι Εργατικοί ασκούσαν αυστηρή κριτική στο χει
ρισμό του Κυπριακού προβλήματος από τους Συντηρητικούς και ζη-

197α. Σπύρου Παπαγεωργίου «Αρχείον των παρανόμων εγγράφων...», σα. 
78-79. 
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τούσαν την επαναφορά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Κύπρο. Στη 
στάση τους αυτή συνέβαλε και η επιστολή του Αρχιεπισκόπου από τις 
Σεϋχέλλες, την οποία απέστειλε στον εργατικό βουλευτή Φράνσις 
Νόελ Μπαίκερ, με ημερομηνία 13 Μαΐου 1956. Σ' αυτή ο Αρχιεπίσκο
πος έλεγε μεταξύ άλλων: 
«Ειλικρινώς λυπούμαι, διότι η εσφαλμένη πολιτική των υπευθύνων της 
Βρετανικής Κυβερνήσεως ωδήγησε τα πράγματα εις την σημερινήν 
θλιβεράν κατάστασιν. Ως αντιλαμβάνεσθε, το χάσμα το οποίον εχώρι-
ζε τας αντιλήψεις της Κυβερνήσεως από τας ιδικάς μας ήτο όχι μεγά-
λον. Με ολίγην καλήν θέλησιν θα εγεφυρούτο. Δυστυχώς όμως ο Κυ
βερνήτης, εγκρίσει βεβαίως της Κεντρικής Κυβερνήσεως, έκαμε το χά
σμα μεγαλύτερον με την άατοχον απόφασιν της εξορίας μου..: Δεν επι
θυμώ να σας απασχολήσω με τας συνθήκας της κρατήσεως μας εις Σε-
ϋχέλλας. Τούτο μόνον λέγω, ότι είμεθα πολύ δυσαρεστημένοι με τα λη
φθέντα περιοριστικά μέτρα. Επιτηρούμεθα νυχθημερόν υπό αστυνομι
κής φρουράς. Προ ημερών εισήχθησαν εις την νήσον και δύο αστυνο
μικοί σκύλλοι προοριζόμενοι και αυτοί διά την φρούρησίν μας. Διε-
μαρτυρήθημεν προς την εδώ Κυβέρνησιν διά τα ταπεινωτικά δι' ημάς 
αυτά μέτρα, εις ένδειξιν δε διαμαρτυρίας προέβημεν από της ημέρας 
του Πάσχα εις τριήμερον απεργίαν πείνης. Υπεσχέθησαν να ζητήσουν 
οδηγίας εκ Λονδίνου διά χαλάρωσιν των περιοριστικών μέτρων».198 
Την 1η Ιουνίου 1956, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Σερ Άντον Ήντεν μί
λησε σε συγκέντρωση του Συντηρητικού Κόμματος στο Νόρουϊτς και 
μεταξύ άλλων είπε: 
«Χωρίς την Κύπρον δεν θα έχωμεν ασφαλώς διευκολύνσεις προς προ-
στασίαν των εις πετρέλαια προμηθειών μας. Ελλειψις δε πετρελαίου 
σημαίνει ανεργίαν και πείναν εν Βρετανία».199 
Στις 2 Ιουνίου, ο Χάρντιγκ πήγε στο Λονδίνο για συνομιλίες με τη 
Βρετανική Κυβέρνηση. Πίστευε ότι με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις 
θα εξουδετέρωνε την ΕΟΚΑ και θα έπειθε τη Βρετανική Κυβέρνηση 
για υιοθέτηση της αδιάλλακτης πολιτικής του στο Κυπριακό. Επέστρε
ψε στην Κύπρο στις 24 Ιουνίου. 

198. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ», τόμος Β', σο. 347-350 
199· Στρατηγού Γεωργίου-Γρίβα «Απορνηρονεύρατα...», σ. 104. 
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Στις 12 Ιουνίου, έφτασε στο Λονδίνο και ο Γραμματέας του Εθναρχι
κού Συμβουλίου Νίκος Κρανιδιώτης. Εκεί παρέμεινε μέχρι τις 30 Ιου
νίου. Στο διάστημα αυτό είχε επαφές με Βουλευτές, δημοσιογράφους 
και άλλους, τους οποίους διαφώτιζε για το Κυπριακό πρόβλημα. Κα
τά τη διάρκεια της παραμονής του στο Λονδίνο, ανακαλύφθηκε από 
τους Άγγλους, σε αγρόκτημα της Λύσης, τμήμα του ημερολογίου του 
Διγενή, που επηρέασε την πολιτική ατμόσφαιρα στο Λονδίνο και ιδιαί
τερα τις βρετανικές εφημερίδες. Αυτό συνετέλεσε στην αναβολή της 
δημοσίευσης του βρετανικού σχεδίου για την Κύπρο, ενώ είχε ανακοι
νωθεί ότι θα γινόταν μέσα στον Ιούνιο. 
Στις 19 Ιουνίου, ο Μακμίλλαν έγραψε στο ημερολόγιο του για το 
Κυπριακό: 
«Το πρόβληρα εξευρέσεως λύσεως, που να είναι αποδεκτή εις την Ελ
λάδα και την Τουρκίαν παραμένει όσον άλυτον ήτο και κατά την πε-
ρυσινήν διάσκεψιν του Λονδίνου». 
Στις βρετανικές εφημερίδες της 20ής Ιουνίου, δημοσιεύθηκε ότι η 
Τουρκία προειδοποίησε το Λονδίνο ότι θα αποστείλει στρατεύματα της 
στην Κύπρο, για να μη επιτρέψει να δοθεί το νησί στην Ελλάδα. 
Στις 26 Ιουνίου, ο Εθναρχεύων Μητροπολίτης Άνθιμος σε προκήρυξη 
του έγραψε: 
«Είμαι υπέρ ποτέ άλλοτε αποφασισμένος να συνεχίσω τον Αγώνα, καθ' 
όσον είμαι πεπεισμένος περί της τελικής νίκης. Οιαιδήποτε και αν εί
ναι αι δυνάμεις, τας οποίας θα χρησιμοποίηση ο στρατάρχης Χάρντιγκ, 
ο Αγών ρας θα συνεχισθη μέχρι της τελικής νίκης».200 
Ο Τούρκος καθηγητής Νιχάτ Ερίμ, ο οποίος χειρίστηκε το Κυπριακό 
με διάφορες ιδιότητες (υπήρξε και Πρωθυπουργός), στο Βιβλίο του 
« Το Κυπριακόν κατά το μέτρον των όσων γνωρίζω και των όσων είδα», 
γράφει: 
«Την 28ην Ιουνίου 1956 ο Μεντερές ετόνιζεν εις τον εν Αγκυρα Άγ-
γλον Πρέσβυν: Εφ' όσον προβάλλεται θέμα Ενώσεως, προκαλείται και 
διασάλευσις της ισορροπίας, την οποίαν καθιέρωσεν η συνθήκη της 
Λωζάννης. Τούτο επιβάλλει διμερείς διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα 
προς συζήτησιν όλων των θεμάτων, τα οποία αφορούν τας ελληνο
τουρκικός σχέσεις». 

200. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή θύελλα 1955-1959», α. 515. 
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Στο ίδιο ΒιΒλίο αναφέρει: 
«Από το 1956 η ιδέα της διχοτορήσεως συνεζητήθη και ερελετήθη εις 
ωρισρένας ρυστικάς - επισήρους και ανεπισήρους - διαπραγματεύσεις 
ρεταξύ Τουρκίας, Ελλάδος, Βρετανίας και Αμερικής. Ο Βέλγος Υπου
ργός Εξωτερικών και βραδύτερον Γενικός Γραρρατεύς του NATO κ. 
Σπάακ επρότεινε να ρεσολαβήση, ρε την υπόσχεσιν ότι θα αναλάβη ο 
ίδιος την υπόθεσιν της διχοτομήσεως. Ετόνισε μάλιστα ότι το Κυπρια-
κόν δεν πρέπει να οδηγήται εις τα Ηνωρένα Έθνη, αλλά να συζητήται 
εις τα πλαίσια του ΝΑΤΟ». 
Ένα άλλο απόσπασμα από το ίδιο βιβλίο του Ν. Ερίμ, που φανερώνει 
καθαρά την αγγλοτουρκική συνωμοσία εις βάρος της Κύπρου, είναι το 
πιο κάτω: 
«Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Σερ Γιαν Κιρπάτρικ, διά 
ριάς γραρρής την οποίαν έσυρεν από βορρά προς νότον, ηθέλησεν να 
διαροιράση την Κύπρον εξ ηρισείας - την ανατολικήν εις την Τουρκίαν 
και την δυτικήν εις την Ελλάδα. Ο Μεντερές του ανέφερεν ότι προτι-
ρά την διχοτόρησιν εξ ηρισείας (από ανατολών προς δυσράς). Ο Με
ντερές έθεσε το πρόβληρα εις τον στρατηγόν Χολρς».201 
Στις 12 Ιουλίου 1956, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ήντεν δήλωσε στη 
Βουλή των Κοινοτήτων ότι η χώρα του αποδέχεται την αρχή της αυ
τοδιάθεσης για την Κύπρο, αλλ' η εφαρμογή της είναι εκ των πραγμά
των αδύνατη. Ταυτόχρονα ανάγγειλε την πρόθεση της Κυβέρνησης του 
για εισαγωγή συντάγματος αυτοκυΒέρνησης στο νησί μας, το οποίο 
όμως δεν θα εφαρμοζόταν «προτού η τρομοκρατία εξουδετερωθή και 
αποκατασταθούν ο νόμος και η τάξις».202 
Την ίδια μέρα, ο Χάρντιγκ μίλησε από το ραδιοφωνικό σταθμό της 
Λευκωσίας και ανάγγειλε την αποστολή του συνταγματολόγου Λόρδου 
Ράντκλιφ στην Κύπρο. Μεταξύ άλλων είπε και τα εξής: 
«Τώρα, ότε η τροροκρατία αρχίζει να καταρρέη, δεν βλέπω οιονδήπο
τε λόγον διατί να βραδύνωρεν ακόρη περισσότερον να δώσωρεν εις 
τηνρεγάληνμάζαν του λαού - η οποία έχει αηδιάσει την βίαν και όλας 
τα συνεπείας της - την ελπίδα να συνεργασθή εις την ανάπτυξιν συν
ταγματικής κυβερνήσεως. Η σταθερά και επίμονος πίεσις, την οποίαν 

201. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή θύελλα 1955-1959», ο. 516. 
202. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», ο. 115. 
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ασκούν αι δυνάμεις ασφαλείας αργά ή γρήγορα θα σύντριψη την ΕΟ
ΚΑ».205 
Το Βρετανικό Εργατικό Κόμμα επέκρινε την πολιτική της Κυβέρνησης 
της χώρας του και την κατηγόρησε ότι υπέκυψε στον εκβιασμό της 
Τουρκίας. 
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής σε δηλώ
σεις του ανέφερε ότι καμιά λύση για το Κυπριακό πρόβλημα δεν είναι 
αποδεκτή, αν δεν εξασφαλίζει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του Κυ
πριακού λαού. Και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θα προσφύγει στον Οργα
νισμό Ηνωμένων Εθνών για το ζήτημα αυτό. 
Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μεντερές δήλωσε πως θα έθετε ζήτημα 
Θράκης και Δωδεκανήσου, αν η Κύπρος ενωνόταν με την Ελλάδα. 
Στις 13 Ιουλίου 1956, το Γραφείο Εθναρχίας συνήλθε σε συνεδρία υπό 
την προεδρία του Εθναρχεύοντος Μητροπολίτη Κιτίου Ανθίμου και 
ακολούθως εξέδωσε ανακοινωθέν, που έλεγε: 
«Αι δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού περί του πολιτικού μέλλο
ντος της Κύπρου ηκούσθησαν μετά πολλής δυσφορίας υπό του Ελλη
νικού Κυπριακού λαού. Είναι αδιανόητον, πως η Κυβέρνησις ριάς Δυ
νάμεως, ως η Μ. Βρετανία, έφθασεν εις το σηρείον να οχυρούται όπι
σθεν του τεχνητού θορύβου άλλης χώρας, διά να αποφυγή να εφαρ-
ρόση εν Κύπρω την θεμελιώδη αρχήν της αυτοδιαθέσεως, την οποίαν 
εν τούτοις λέγει ότι αναγνωρίζει. 
Ο Ελληνικός Κυπριακός λαός θα εξακολούθηση να διεκδική την 
εφαρρογήν του δικαιώρατος της αυτοδιαθέσεως, το οποίον έχει ήδη 
κατοχυρωθή διά διεθνών συρβάσεων δεσμευτικών διά την Μεγάλην 
Βρετανίαν. 
Ος προς την εξαγγελθείσαν πρόθεσιν της Βρετανικής Κυβερνήσεως να 
εισαγάγη εν τη Νήσω σύνταγμα εσωτερικής αυτοκυβερνήσεως, υπομι-
μνήσκεται, ότι ο Εθνάρχης, εν συνεννοηθεί μετ' αντιπροσώπων όλων 
των Οργανώσεων του Ελληνικού Κυπριακού λαού, έχει ήδη διατυπώ
σει σαφώς τας προϋποθέσεις, υπό τας οποίας θα εγένετο δεκτόν εν 
ρεταβατικόν καθεστώς γνήσιας αυτοκυβερνήσεως ρέχρι της εφαρμο
γής της αρχής της αυτοδιαθέσεως. Ουδείς άλλος δύναται να συζητή-

203- Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», σ. 116. 
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ση τας προϋποθέσεις ταύτας εξ ονόματος του Ελληνικού Κυπριακού 
λαού».204 
Ο Ράντκλιφ έφτασε στην Κύπρο στις 14 Ιουλίου. Σκοπός της επίσκε
ψης του ήταν η εμπειρική διερεύνηση και η υποβολή εισηγήσεων για 
καταρτισμό συντάγματος αυτοκυΒέρνησης του Κυπριακού λαού. 
Οι Έλληνες της Κύπρου έμειναν σταθερά προσηλωμένοι στο αίτημα 
της αυτοδιάθεσης και δεν είχαν καμιά επαφή με τον Ράντκλιφ. Το σύν
θημα που επικρατούσε τότε ήταν «ουδεμία διαπραγμάτευσις άνευ του 
Μακαρίου». Αυτό εφαρμόστηκε στην πράξη. Έτσι ο Ράντκλιφ, μετά από 
σύντομη παραμονή του στην Κύπρο, αναχώρησε για το Λονδίνο. 

Σύγκληση του Εθναρχικού Συμβουλίου. 
Επίκριση της Βρετανικής πολιτικής από 
τον Εθναρχεύοντα Μητροπολίτη Άνθιμο 
Την 20ή Ιουλίου 1956, ο Εθναρχεύων Μητροπολίτης Κιτίου Άνθιμος 
συγκάλεσε το Εθναρχικό Συμβούλιο και ανασκόπησε την πολιτική κα
τάσταση, που επικράτησε στην Κύπρο μετά την εξορία του Αρχιεπι
σκόπου Μακαρίου. Αφού επέκρινε τη βρετανική πολιτική, αναφέρθη
κε στα καταπιεστικά μέτρα των Άγγλων έναντι των Κυπρίων. Μεταξύ 
άλλων είπε: 
«Ήτο ψανερόν ότι η Βρετανική ΚυΒέρνησις δεν ήθελε πλέον να δια-
πραγματευθή μίαν δικαίαν και έντιμον λύσιν, αλλά να επιΒάλη τους 
όρους της επί τη Βάσει του νόμου του ισχυρότερου. Προς τον σκοπόν 
τούτον η εν Κύπρω Βρετανική διοίκησις ενέτεινε τα καταπιεστικά μέ
τρα. Νέον κύμα τρομοκρατίας και Βίας εξαπελύθη. Νέαι αυθαίρετοι 
συλλήψεις και εντοπισμοί διενηργήθησαν. Συλλογικά πρόστιρα 
ανερχόμενα εις χιλιάδας λιρών επεβλήθησαν εις φιλήσυχους πολίτας. 
Ανύποπτοι γέροντες, γυναίκες και παιδία εφονεύθησαν εις τας οδούς 
υπό των Δυνάμεων Ασφαλείας. Καταστρεπτικοί κατ' οίκον περιορισμοί 
εξήρθρωσαν την οικονομίαν ζωτικών περιοχών της Νήσου. Νέοι κατε-
δικάσθησαν και εξελέσθησαν. Χριστιανικοί ναοί και κοιμητήρια εΒε-
Βηλώθησαν. Νεαρή άτορα υπεβλήθησαν εις τον εξευτελισμόν της μα-
στιγώσεως. Δάση εκάησαν. Καρποφόρα δένδρα απεκόπησαν, σχολεία 
εκλείσθησαν, καθηγηταί εξ Ελλάδος εστερήθησαν της αδείας παραμο-

204. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ», τόμος Β', σσ. 762-763. 
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νής των εν τη Νήσω και άλλα μεσαιωνικά μέτρα, προσβάλλοντα τον 
Ευρωπαϊκόν πολιτισμόν, επεβλήθησαν υπό των Αγγλων. 
Τα καταστρεπτικά όμως ταύτα μέτρα δεν έκαμψαν το ηθικόν του λα
ού, όστις παρέμεινε συσπειρωμένος πέριξ της Εθνικής Ηγεσίας του 
αξιών δικαιοσύνην και ελευθέρια ν».205 

Συζήτηση για το Κυπριακό στη Βουλή των Κοινοτήτων. 
Λεύτερη επίσκεψη του Ράντκλιφ στην Κύπρο. 
Το σύνταγμα Ράντκλιφ. Η απειλή διχοτόμησης της Κύπρου 
Στις 14 Σεπτεμβρίου 1956, έγινε συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων 
για το Κυπριακό, στην οποία ο Υπουργός Αποικιών Λέννοξ Μπόϋντ 
συνέδεσε το πρόβλημα με τα προηγηθέντα γεγονότα του Σουέζ και εί
πε ότι η κυριαρχία στην Κύπρο είναι απολύτως απαραίτητη «εάν πρό
κειται να εκπληρώσωμεν τας παρούσας μας ευθύνας». Ακολούθως ανέ
φερε ότι ο Λόρδος Ράντκλιφ πήρε όρους εντολής, για να καταρτίσει 
σύνταγμα για το νησί. Έπειτα τόνισε ότι η Βρετανική Κυβέρνηση απο
δέχεται την αρχή της αυτοδιάθεσης για την Κύπρο, αλλά η πρακτική 
της εφαρμογή δεν ήταν δυνατή λόγω των επικρατουσών τότε συνθη
κών. 
Οι όροι εντολής του Ράντκλιφ ήταν οι εξής: 
1) Κατά τη διάρκεια της Συνταγματικής περιόδου, η Κύπρος θα βρί
σκεται υπό την κυριαρχία της Βρετανίας. 
2) Η Κύπρος είναι αναγκαία ως Βάση, για να χρησιμοποιείται από την 
Κυβέρνηση της A.M. προς εκπλήρωση των διεθνών της υποχρεώσεων 
για την άμυνα των βρετανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, κα
θώς και των συμφερόντων των συμμάχων της ή χωρών που συνδέονται 
μαζί της. 
3) Όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις εξωτερικές υποθέσεις, την 
άμυνα και την εσωτερική ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στη Βρε
τανική Κυβέρνηση ή στον Κυβερνήτη. 
4) Το Σύνταγμα θα βασίζεται στις αρχές της φιλελεύθερης δημοκρα
τίας και θα προνοεί μέτρα υπεύθυνης αυτοκυΒέρνησης σε αιρετούς 
αντιπροσώπους του Κυπριακού λαού, αλλά θα περιέχει και επιφυλά-

205- Νίκου Κρανιδιώτη «Η Κύπρος εις τον αγώνα της ελευθερίας», σα. 148-
149. 
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ξεις, διατάξεις και εγγυήσεις, που δυνατό να είναι αναγκαίες για τη δί
καιη προστασία στα ειδικά συμφέροντα των διαφόρων κοινοτήτων, 
θρησκευμάτων και φυλών της Κύπρου.206 
Ο Ράντκλιφ ήρθε στην Κύπρο για δεύτερη φορά στις 26 Σεπτεμβρίου 
1956, αλλά κανένας Έλληνας Κύπριος δεν τον πλησίασε για συνομι
λίες. Έτσι συμπλήρωσε ο ίδιος το έργο του και το υπέβαλε στη Βρετα
νική Κυβέρνηση, στις 14 Νοεμβρίου. Στις 25 Νοεμβρίου, ο Χάρντιγκ 
μετέβη στο Λονδίνο για διεξαγωγή συνομιλιών με τη Βρετανική Κυ
βέρνηση επί των συνταγματικών προτάσεων Ράντκλιφ. Στις 29 Νοεμ
βρίου, πήρε μέρος και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Ζορλού. Οι 
προτάσεις Ράντκλιφ κοινοποιήθηκαν στην Ελληνική Κυβέρνηση από 
τον Υπουργό Αποικιών Λέννοξ Μπόϋντ, που πήγε στην Αθήνα ειδικά 
γι' αυτό το σκοπό. Δυο άλλοι απεσταλμένοι στάληκαν στη Μαχέ των 
Σεϋχέλλων για ενημέρωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ο οποίος αρ
νήθηκε να συζητήσει οποιοδήποτε πολιτικό ζήτημα κατά τη διάρκεια 
της εξορίας του. 
Η Ελληνική Κυβέρνηση στις 16 Δεκεμβρίου απέρριψε το σύνταγμα 
Ράντκλιφ, γιατί ούτε φιλελεύθερο και δημοκρατικό ήταν ούτε οδηγού
σε στην αυτοδιάθεση ούτε ήταν σύμφωνο με τις θεμελιώδεις αρχές του 
ΟΗΕ. Το χαρακτήρισε «όργανον ξενικής κυριαρχίας, επώληθησόρε-
νον δια της βίας επί ενός απροθύρου λαού».207 
Η Βρετανική Κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα το σύνταγμα Ράντκλιφ 
στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 19 Δεκεμβρίου 1956. Ο Λέννοξ Μπό
ϋντ, μιλώντας για τη διεθνή πλευρά του θέματος, είπε μεταξύ άλλων 
και τα εξής: 
«Όταν η διεθνής κατάσταση και οι διεθνείς συνθήκες το επιτρέψουν, 
και ρε την προϋπόθεση ότι η αυτοκυβέρνηση θα λειτουργήσει ικανο
ποιητικά, η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος είναι διατεθειμένη 
να επανεξετάσει το θέρα της εψαρρογής της αυτοδιάθεσης. Όταν επι-
στεί ο χρόνος γι' αυτή την επανεξέταση, δηλαδή όταν οι όροι αυτοί εκ
πληρωθούν, σκοπός της Κυβέρνησης της A.M. είναι να διασφαλίσει, 
ώστε να δοθεί η ευκαιρία στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα, όπως και 
στην Ελληνοκυπριακή - λόγω των ιδιόμορφων συνθηκών της Κύπρου 

206. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», ο. 133· 
207. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», ο. 143. 
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- να αποφασίσει ρόνη της το μελλοντικό της καθεστώς. Η Κυβέρνηση 
της A.M. αναγνωρίζει, ότι η άσκηση της αυτοδιάθεσης, σ' ένα τέτοιο 
ανάρικτο πληθυσρό, θα πρέπει να συμπεριλάβει και τη διχοτόρηση 
ρεταξύ των πιθανών προϋποθέσεων».208 
Σχολιάζοντας τις θέσεις αυτές ο Νίκος Κρανιδιώτης γράφει: 
«Την ανεδαφικήν ταύτην ερρηνείαν περί κεχωρισρένης εφαρρογής της 
αρχής της αυτοδιαθέσεως υπό των Ελλήνων και των Τούρκων της Νή
σου υιοθέτησαν έκτοτε αδιαλλάκτως η Τουρκική ΚυΒέρνησις και η 
Τουρκική εν Κύπρο ρειονότης, η δε λύσις της διχοτομήσεως απέβη εις 
το εξής το κατ' εξοχήν προσφιλές τουρκικόν σύνθημα» 209 
Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Τούρκου Πρωθυπουργού Μεντε
ρές στην Εθνοσυνέλευση της Αγκυρας στις 29 Δεκεμβρίου 1956: 
«Η διχοτόμησις της Κύπρου, εξ ηρισείας ρεταξύ Ελλήνων Κυπρίων και 
Τούρκων, αποτελεί αυτοθυσίαν δια την Τουρκίαν και ουδέποτε θα συ-
γκατατεθώρεν εις ρεγαλυτέραν αυτοθυσίαν από την διχοτόρησιν».210 

Συζήτηση του Κυπριακού στον ΟΗΕ. 
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Φεβρουάριο του 1957 
Στις 18 Φεβρουαρίου 1957, άρχισε η συζήτηση του Κυπριακού στην 
Πολιτική Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. 
Η Ελληνική Κυβέρνηση, με την ηγεσία του Υπουργού Εξωτερικών Ευ
άγγελου Αβέρωφ, υποστήριξε την εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθε
σης στην Κύπρο, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών και την εξέταση των Βιαιοπραγιών των Άγγλων έναντι των κα
τοίκων του νησιού. 
Η Βρετανική Κυβέρνηση με δική της προσφυγή είχε καταγγείλει την 
Ελλάδα ότι ενίσχυε υλικά και ηθικά την ΕΟΚΑ και ότι με τις ραδιοφω
νικές της εκπομπές συνέβαλλε στην ανταρσία του Κυπριακού λαού. Ο 
Βρετανός αντιπρόσωπος αναφέρθηκε στα «ευρύτατα ρέτρα αυτοκυβέρ-
νησης» και στις ιδιοτυπίες του προτεινομένου συντάγματος, οι οποίες 
«οφείλονται στις ειδικές συνθήκες του Νησιού, συνθήκες που επιβάλ
λουν την κατοχύρωση των συρφερόντων όλων των κοινοτήτων και δεν 

208. Νίκου Κρανιδιώτη «Δύσκολα χρόνια...», σο. 239-240. 
209. Νίκου Κρανιδιώτη «Η Κύπρος εις τον αγώνα της ελευθερίας», α. 159· 
210. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 150. 

231 



επιτρέπουν, στο παρόν τουλάχιστο στάδιο, την εφαρμογή της αυτοδιά
θεσης».211 
Ο αντιπρόσωπος της Τουρκίας υποστήριξε τη συνέχιση του υπάρχο
ντος καθεστώτος στην Κύπρο και ότι σε περίπτωση αλλαγής πρέπει να 
γίνουν διαβουλεύσεις μεταξύ της Βρετανίας και της Τουρκίας. 
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων υποβλήθηκαν πέντε προτάσεις για 
λύση του Κυπριακού. Τελικά η Γενική Συνέλευση στις 26 Φεβρουα
ρίου ενέκρινε με κάποιες τροποποιήσεις το κείμενο που είχε υποβά
λει ο αντιπρόσωπος των Ινδιών Κρίσνα Μένον, με ψήφους 76 υπέρ 
και 2 αποχές. Το ψήφισμα έλεγε: 
«Η Γενική Συνέλευσις, αφού εξήτασε το Κυπριακόν ζήτημα και εν τη 
πεποιθήσει ότι η λύσις του προβλήματος τούτου απαιτεί ατμόσφαιραν 
ειρήνης και ελευθερίας εκφράσεως, διερμηνεύει την ζωηράν ευχήν πε
ρί εξευρέσεως ειρηνικής, δημοκρατικής και δικαίας λύσεως, συμφώ-
νως προς τας αρχής και τους σκοπούς του Χάρτου των Ηνωρένων Εθ
νών και την ελπίδα, ότι θα επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις, αι οποίαι 
και θα συνεχισθούν προς τον σκοπόν τούτον».212 
Το ψήφισμα ήταν μια επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 
για το Κυπριακό πρόβλημα. Για την Τουρκία όμως δεν υπήρξε ευχάρι
στο το αποτέλεσμα, όπως φαίνεται καθαρά από επιστολή, που ο μό
νιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Ο Η Ε Χρ. Ξανθόπουλος-Παλα-
μάς κατέθεσε στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Χάμμαρσκελντ 
στις 17 Μαΐου 1957 με αρ. 2190. 
Δυο αποσπάσματα αυτού του εγγράφου είναι τα πιο κάτω: 
α9 «Η συζήτηση στη Γενική Συνέλευση, όπως και η λήξη της με την 
ομόφωνη υιοθέτηση του ψηφίσματος 1013 (IX), υπήρξε ένα αποτελε
σματικό βήμα στην προώθηση της υπόθεσης των Κυπρίων μέσα στο 
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Φαίνεται πάντως ότι αυτή η ελπιδοφό
ρα εξέλιξη δεν εξυπηρετούσε τους στόχους, σκοπούς και φιλοδοξίες 
της Τουρκικής Κυβέρνησης. Γι' αυτό αυτή προσπάθησε να ερποδίσει 
κάθε πιθανή πρόοδο στην εφαρμογή του ψηφίσματος αυτού. Κατά 

211. Νίκου Κρανιδιώτη «Αύσκολα χρόνια...», α. 243. 
212. Στρατηγού Γεωργίου ΓρίΒα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 158, 

Νίκου Κρανιδιώτη «Αύσκολα χρόνια...», α. 245, «Άπαντα Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', ο. 267. 
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πρώτον εναντιώθηκε σφοδρά στην απελευθέρωση του Μακαρίου, αντι
δρώντας κατά τον πιο βίαιο τρόπο. Μια κακοήθης εκστρατεία του τύ
που στράφηκε κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελληνι
κής μειονότητας στην Ινσταμπούλ. Ταυτόχρονα ενέργειες εκφοβισμού 
στράφηκαν εναντίον της Ελλάδας, ενώ η διχοτόμηση της Κύπρου προ
ωθήθηκε σαν η μοναδική λύση - σε φανερή αντίθεση στο ψήφισμα των 
Ηνωμένων Εθνών». 
β) «Σαν εξήγηση όμως για τις Τουρκικές επιθέσεις κατά του Αρχι
επισκόπου Μακαρίου θα ρπορούσε να βρεθεί στις βασικές διαφορές 
και στο ανάστημα μεταξύ του Αρχιεπισκόπου και του Αρ. Κουτσιούκ, 
τον οποίον η Τουρκική Κυβέρνηση κηδεμονεύει ως ηγέτη της μειονό
τητας στην Κύπρο. Πράγματι όταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, σεβό
μενος και τον Καταστατικό Χάρτη και τις αιώνιες αξίες, ομιλεί και 
αγωνίζεται για την ελευθερία και την ανθρώπινη σερνότητα, ο Αρ. 
Κουτσιούκ δηλώνει ενώπιον συνέλευσης φοιτητών στο Πανεπιστήμιο 
της Ινσταμπούλ: 
"Το Ελληνικό Έθνος είναι βάρβαρο (sic). Για κάθε Τούρκο σκοτωμένο 
σκοτώσαμε 10 Έλληνες. Για κάθε καμένο τουρκικό σπίτι κάψαμε 10 
ελληνικά σπίτια", και ενώ το ακροατήριο του φωνάζει "θάνατος στους 
Έλληνες". 
Τώρα αυτές είναι ανθελληνικές εκδηλώσεις ενός χαρακτηριστικού επι
πέδου και ο Αρ. Κουτσιούκ έχει την άδεια να περιοδεύει ολόκληρη την 
Τουρκία κάνοντας ομιλίες»21^ 

Δήλωση του Διγενή στις 14 Μαρτίου 1957 
ότι θα κηρύξει εκεχειρία, αν αφεθεί ελεύθερος 
ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Τα επακολουθήσαντα γεγονότα. 
Η απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου 
Στις 14 Μαρτίου 1957, ο Διγενής σε ένδειξη καλής θέλησης ανακοί
νωσε με φυλλάδιο την πρόθεση του να κηρύξει δεύτερη εκεχειρία της 
ΕΟΚΑ. Ήθελε να δώσει μια νέα ευκαιρία για πολιτική λύση του Κυ
πριακού ζητήματος με διαπραγματεύσεις. 
Έλεγε στο φυλλάδιο ο αρχηγός της ΕΟΚΑ: 

213- Έρευνα του Elias Vlanton εις τα Αρχεία των ΗΠΑ για τον Αντιαποι-
κιακό Αγώνα της Κύπρου. 
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«Η ημετέρα Οργάνωσις, ουρρορψουρένη προς το πνεύρα της αποφά
σεως του ΟΗΕ, δια της οποίας εκφράζεται η επιθυρία ειρηνικής και δι
καίας λύσεως του Κυπριακού, Βάσει των αρχών του Καταστατικού Χάρ
του του ΟΗΕ, και διά να διευκολύνει την επανάληψιν διαπραγρατεύ-
σεων ρεταξύ της Αγγλικής Κυβερνήσεως και του πραγματικού εκπρο
σώπου του Κυπριακού λαού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, δηλοί ότι είναι 
πρόθυμος να διάταξη την αναστολήν των επιχειρήσεων, ευθύς ως ήθε-
λεν απελευθερωθή ο Εθνάρχης Μακάριος».,213α 
Μετά την κυκλοφορία του πιο πάνω φυλλαδίου, τα γεγονότα έχουν ως 
ακολούθως μεταξύ 14 και 28 Μαρτίου 1957. 
Ο Χάρντιγκ στις 17 Μαρτίου ξεκίνησε στρατιωτικές επιχειρήσεις σε 
μεγάλη έκταση της Πιτσιλιάς. Τότε έγιναν πολλές συλλήψεις. 
Στις 18 Μαρτίου, πήγε στο Λονδίνο και δήλωσε ότι η ΕΟΚΑ προσφέ
ρει αναστολή και όχι οριστική κατάπαυση των εχθροπραξιών. 
Ο Λέννοξ Μπόϋντ, μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 20 Μαρ
τίου, πρότεινε λύση του Κυπριακού μέσω του NATO, αγνόησε το ψή
φισμα του Ο ΗΕ και δήλωσε ότι η Βρετανική Κυβέρνηση θα απελευθέ
ρωνε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, αν αποκήρυσσε τη Βία στην Κύπρο. 
Την 21η Μαρτίου, επιδόθηκε επιστολή του Λέννοξ Μπόϋντ στον Αρ
χιεπίσκοπο Μακάριο, με την οποία του ζητούσε ν' αποκηρύξει τη Βία 
και να καταδικάσει τις τρομοκρατικές ενέργειες της ΕΟΚΑ. 
Στην απάντηση του στις 22 Μαρτίου ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε μεταξύ 
άλλων: 
«Το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών, διά του οποίου ζητείται η επανά-
ληψις διαπραγματεύσεων δια μίαν ειρηνική δηροκρατικήν και δικαί-
αν λύσιν του Κυπριακού προΒλήρατος, σύμφωνα προς τας αρχάς του 
Καταστατικού Χάρτου των Ηνωρένων Εθνών, αποτελεί την αφετηρίαν 
προς τελικόν διακανονισρόν του ζητήρατος. Αντιλαμβανόμεθα ότι το 
ψήφισμα τούτο αποτελεί έκφρασιν της επιθυρίας των Ηνωρένων 
Εθνών δια διρερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ της Βρετανικής Κυβερ
νήσεως και του Κυπριακού λαού. Η οργάνωσις ΕΟΚΑ, συμμορφουμέ
νη προς το πνεύμα του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών, και δια να 
διευκολύνη επανάληψιν των τοιούτων διαπραγρατεύσεων, διακηρύττει 

213α. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Απομνημονεύματα...», ο. 165. 
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ότι είναι ετοίρη να αναστείλη τας επιχειρήσεις της ευθύς ως ήθελον 
απελευθερωθή. 
Ούτω ρία νέα κατάστασις εδηριουργήθη, διανοίγουσα τον δρόρον 
προς την αποκατάστασιν της ειρήνης εν τη Νήσω. Εν τούτοις η Βρε
τανική ΚυΒέρνησις δεν ικανοποιήθη ρε την προσφοράν εκεχειρίας εκ 
μέρους της ΕΟΚΑ, διότι οι ηγέται αυτής εκήρυξαν μόνον αναστολήν 
και ουχί κατάπαυσιν των επιχειρήσεων. Θα εθλιΒόμην μεγάλως, εάν η 
οδός προς την ειρήνην, η οποία ηνοίχθη τώρα, πρόκειται να φραχθή 
διά του επιχειρήρατος τούτου. 
Εν τη ειλικρινεί επιθυρία ρου να ίδω την ειρήνην αποκαθισταρένην εν 
τη Νήσω, απευθύνω έκκλησιν εις την οργάνωσιν ΕΟΚΑ και εις την 
Βρετανικήν ΚυΒέρνησιν. Απευθύνω έκκλησιν εις την ΕΟΚΑ να κήρυ
ξη κατάπαυσιν όλων των επιχειρήσεων, υπό τον άρον ότι η Βρετανική 
ΚυΒέρνησις θα επίδειξη πνεύμα κατανοήσεως, καταργούσα ταυτοχρό
νως την παρούσαν κατάστασιν εκτάκτου ανάγκης». 
Πιο πέρα στην επιστολήν του ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε τα εξής: 
«Ο Υπουργός των Αποικιών ανέφερεν επίσης ότι η ΚυΒέρνησίς του 
φρονεί ότι είναι καλύτερον να αντιρετωπίση τας διεθνείς απόψεις του 
προβλήματος πρώτον διά συζητήσεως εις το NATO, εξέφρασεν όμως 
την ελπίδα να χωρήση Βραδύτερον εις συνταγρατικάς συζητήσεις. Αή-
λωσις της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ορθώς ερρηνευσάσης το πνεύρα 
του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών, έδωσεν ήδη την απάντησιν ότι 
αυτή (η Ελληνική ΚυΒέρνησις) δεν θα ήτο πρόθυρος να λάΒη ρέρος 
εις συζήτησιν του Κυπριακού προβλήματος εντός του NATO, διότι αι 
συνομιλίαι πρέπει να επαναληφθούν απ' ευθείας μεταξύ της Βρετανι
κής Κυβερνήσεως και του Κυπριακού λαού».214 
Η απάντηση αυτή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου δημιούργησε αμφιβο
λίες και διαφωνίες μεταξύ των μελών της Βρετανικής Κυβέρνησης, αλ
λά τελικά αποφασίστηκε η απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου και των 
συνεξορίστων του από τις Σεϋχέλλες. Η απόφαση ελήφθη σε συνεδρία 
του Βρετανικού Υπουργικού Συμβουλίου στις 28 Μαρτίου 1957 και 
ανακοινώθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων από τον Υπουργό Αποικιών 
Λέννοξ Μπόϋντ. Σύμφωνα με αυτή, ο Αρχιεπίσκοπος και οι τρεις συ-
νεξόριστοί του μπορούσαν να μεταβούν οπουδήποτε πλήν της Κύπρου. 
Στη δήλωση του ο Λέννοξ Μπόϋντ πρόσθεσε: 

214. «Απαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακάριος Γ'» Τόμος Β', σσ. 172-175. 
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«Για να προωθήσει γρήγορη επάνοδο στις κανονικές ειρηνικές συνθή
κες στην Κύπρο, ο Κυβερνήτης είναι διατεθειμένος να προσφέρει αμέ
σως ασφαλή αναχώρηση από την Κύπρο στον Αρχηγό της ΕΟΚΑ Γρί
βα. Εάν αυτός αποφασίσει να επωφεληθεί αυτής της προσφοράς, η Κυ
πριακή Κυβέρνηση θα προβεί στις αναγκαίες συνεννοήσεις με οποιο
δήποτε μέλος του Προξενικού Σώματος της Κύπρου, που θα συμφω
νούσε να ενεργήσει για λογαριασμό του. Η προσφορά ασφαλούς ανα
χώρησης είναι επίσης ανοικτή σε οποιουσδήποτε άλλους· ξένους υπη
κόους, που είναι μέλη της ΕΟΚΑ και δεν κρατούνται στην Κύπρο. Θα 
επεκταθεί δε σε οποιουσδήποτε Βρετανούς υπηκόους, που είναι ρέλη 
της Οργήνωσης, και που δεν έχουν ακόμα συλληφθεί, υπό τον όρον 
ότι θα αναλάβουν την υποχρέωση να μην εισέλθουν σε βρετανικό έδα
φος, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται στην Κύπρο ο νόρος για κατά
σταση έκτακτης ανάγκης».215 
Η είδηση για την απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ανα
κοινώθηκε από το ραδιοφωνικό σταθμό Β.B.C. στις 6 μ.μ. της 28ης 
Μαρτίου. Αμέσως πλήθη λαού στις πόλεις και στα χωριά της Κύπρου 
ξεχύθηκαν στους δρόμους, για να πανηγυρίσουν το γεγονός, ενώ οι 
καμπάνες των εκκλησιών κτυπούσαν χαρμόσυνα. Ο λαός ένιωσε ψυ
χική ανακούφιση μέσα στις ταλαιπωρίες της εποχής εκείνης και 
ταυτόχρονα είχε την ελπίδα ότι πλησίαζε η μέρα της απελευθέρωσης 
της πατρίδας του από τον αγγλικό ζυγό. Το μόνο όμως που πραγμα
τοποιήθηκε ήταν η χαλάρωση ορισμένων μέτρων έκτακτης ανάγκης. 

5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 
Α Γ Ο Ν Α (Π.Ε.Κ.Α.) 

Για την ενίσχυση και επιτυχία του ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ, ο Διγε
νής αποφάσισε να κινητοποιήσει τον άμαχο πληθυσμό της Κύπρου. 
Έτσι, συγκρότησε την Πολιτική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΕΚΑ). 
Η απόφαση του λήφθηκε τον Αύγουστο του 1956. Η αποστολή της ΠΕ
ΚΑ ήταν: α) Ο συντονισμός του πολιτικού και στρατιωτικού αγώνα, β) 
Η διατήρηση αρραγούς εσωτερικού μετώπου, γ) Η εξύψωση του ηθι
κού του λαού. δ) Η καταπολέμηση της αντίπαλης προπαγάνδας. 
Για την επιτυχία των σκοπών της ΠΕΚΑ ιδρύθηκαν κατά περιοχές Επι
τροπές, που συνεργάζονταν με τους τομεάρχες της ΕΟΚΑ και κυκλο-

215. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σσ. 172-175. 
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φορούσαν συχνά φυλλάδια, τα οποία βοηθούσαν πολύ τον ένοπλο 
αγώνα και τόνωναν το φρόνημα του λαού. Οι Επιτροπές έπαιρναν οδη
γίες από τον τομεάρχη της περιοχής τους. Ο υπεύθυνος της ΠΕΚΑ 
Λευκωσίας έπαιρνε οδηγίες από τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ. 
Ο Διγενής με οδηγίες του τόνισε από την αρχή ότι έπρεπε: α) να κα
ταπολεμηθεί η απαισιοδοξία, β) όλοι να εργάζονται συνεχώς και να α
ναβάλουν την ανάπαυση τους μετά τον τερματισμό του Αγώνα και γ) 
να καταβάλλεται ισχυρή αντίσταση στις διαβρωτικές προσπάθειες του 
αντιπάλου, ο οποίος μεταχειριζόταν διάφορα μέσα για τη διάσπαση 
του εσωτερικού μετώπου και την κάμψη του ηθικού του λαού (κατα
πιέσεις, υποσχέσεις, υλικές παροχές κ.ά.). Γι' αυτό επιβαλλόταν η στε
νή παρακολούθηση των ενεργειών του αντιπάλου και η άμεση αντί
δραση σ' αυτές. 
Υπό την καθοδήγηση της ΠΕΚΑ λειτούργησε το Ενιαίο Αρραγές 
Εθνικόν Μέτωπον (ΕΑΕΜ), που απέβλεπε στην αντιμετώπιση του τουρ
κικού κινδύνου και στην κατεύθυνση της Παθητικής Αντίστασης, η 
οποία ξεκίνησε με συγκεκριμένο σχέδιο τον Μάρτιο του 1958. Για την 
Παθητική Αντίσταση γίνεται λόγος στις σσ. 270-271. 
Ένα άλλο σημαντικό έργο της ΠΕΚΑ ήταν η δημιουργία Διαιτητικών 
Επιτροπών για επίλυση των διαφορών μεταξύ των Ελλήνων της Κύ
πρου. Το μέτρο αυτό μείωνε τα έσοδα των δικαστηρίων, έφερνε οικο
νομία στους ενδιαφερομένους και δημιουργούσε μεγαλύτερη πειθαρ
χία ανάμεσα στο λαό. 
Οι Διαιτητικές Επιτροπές των χωριών επέλυσαν και διάφορα προβλή
ματα των κοινοτήτων, κινούμενες από πνεύμα αμοιβαίας Βοήθειας και 
εθελοντικής προσφοράς. Φρόντισαν να διευθετήσουν ζητήματα ύδρευ
σης, επιδιόρθωσης δρόμων κ.ά., που ανήκαν στην αρμοδιότητα των 
Χωριτικών Αρχών και των Συμβουλίων Βελτιώσεως. 
Ο Διγενής, αναγνωρίζοντας την προσφορά της ΠΕΚΑ, γράφει: 
«Η ΠΕΚΑ εξεπλήρωσε πλήρως τον προορισμόν της, μολονότι υπέστη 
και αυτή διώξεις ως η ΕΟΚΑ. Νέα στελέχη αντικαθίστων αμέσως συλ-
λαμβανόμενα μέλη της και η προσπάθεια συνεχίζετο».21=>α 
Για τη συμμετοχή όλου του πληθυσμού στον Αγώνα σημειώνει: 

215α. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα»..., σ. 130. 
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«Εις τον απελευθερωτικών αγώνα του Κυπριακού λαού δεν υπήρξε 
"πρώτη γραρρή" και "ρετόπισθεν", αλλά εν γενικών πεδίον ράχης, 
ώπου ώλοι ήσανραχηταί. Εις τας πώλεις και εις την ύπαιθρον, στα σπί
τια, στους αγρούς, στα βουνά, τα δάση και στα φαράγγια, επέρασε πα
ντού ο οδοστρωτήρ του κατακτητού και το τσεκούρι της καταστροφής. 
Οικίαι ανετινάχθησαν, αγροί και φυτείαι κατεστράφησαν, περιουσίαι 
ελεηλατήθησαν, χωρία και πώλεις υπέφεραν απώ πολυήρερα "κέρ-
φιου", πολίται συνελαρβάνοντο και εβασανίζοντο και εφυλακίζοντο, 
άλλοι επυροβολούντο καί τίνες εφονεύοντο εν ψυχρώ. 
Απώ τις 16.8.1957 ώτε επεβλήθη εις Αγρών Πιτσιλιάς το πρώτον "κέρ-
φιου"ρέχρι της υπογραφής των θλιβερών συρφωνιών Ζυρίχης-Λονδί-
νου δεν παρήλθεν ηρέρα χωρίς οι Αγγλοι να καταπιέσουν καθ' οιον
δήποτε τρώπον τους Ελληνας της νήσου. Παρ' ώλα ταύτα απώ του 
στώρατος του παιδιού ρέχρι του γέροντος αντηχούσε η φωνή "Αεν θα 
υποκύψωρεν".215β 
Ειδικά για τη συμβολή του άμαχου πληθυσμού της υπαίθρου, ο Διγε
νής εκφράζει το θαυμασμό του με τα πιο κάτω λόγια: 
«Όλους αυτούς τους πατριώτας κατοίκους των κωμοπόλεων και χω
ρίων, που ηγωνίσθησαν ρε τα γυρνά χέρια των και αντέταξαν τα στή
θη των ρε ροναδικών ώπλον τις πέτρες και το αδάραστον ψυχικών σθέ
νος, δια να επιτελέσουν το εις αυτούς ανατεθέν έργον κατά τρώπον 
αξιοθαύραστον, συγχαίρω εκ βάθους καρδίας και αποκαλύπτοραι προ 
των ηρωικών θυμάτων των. Η συνεισφορά των υπήρξε ρέγιστη».216 
Τα φυλλάδια της ΠΕΚΑ διαβάζονταν με πολύ ενδιαφέρον από τον 
Ελληνικό Κυπριακό λαό και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πορεία του 
απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ. Γι' αυτό ο Χάρντιγκ κήρυξε την 
ΠΕΚΑ παράνομη Οργάνωση. Με την ευκαιρία αυτή, κυκλοφόρησε το 
ακόλουθο φυλλάδιο από την ΠΕΚΑ: 
«Π.Ε.Κ.Α. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 
Η Π.Ε.Κ.Α. αισθάνεται την ανάγκη να ευχαρίστηση τον ανισώρροπον 
δικτατορίσκον Σερ Τζων Χάρντιγκ, διώτι την εκήρυξεν παράνορον Ορ
γάνωσιν. 

2156. Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Χρονικών...», σο. 26-27. 
216. Γεωργίου Γρίβα-Διγενή «Χρονικών...», ο. 30. 
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Εις ένα τώπον ώπου οι νώροι ετοιράζονται εις το άψε σβήσε και απο
στέλλονται εις το Κυβερνητικών τυπογραφείον χωρίς να ερωτηθούν 
καν εκείνοι δια τους οποίους ισχύουν, ώπου οι νώμοι ερμηνεύονται ό
πως συμφέρει εις τους ιμπεριαλιστής του Λονδίνου, ώπου οι Έλληνες 
Αγωνιστές της Ελευθερίας απαγχονίζονται ως εγκληρατίαι, ενώ ραχαι-
ροβγάλτες φιστουκάρηδες και σιαρισιάρηδες απαλλάσσονται κάθε κα
τηγορίας ως αθώαι περίστεροι, ώπου ο νώμος λειτουργεί αναλώγως των 
συμφερόντων της αποικιοκρατίας, ώπου η δικαιοσύνη ερπαίζεται κυ
ριολεκτικώς ρε τις παρωδίες δικών και τους γεροπαραλυρένους ειδι
κούς δικαστάς που μας εκουβάλησαν εξ Αγγλίας, εις ένα τέτοιον δύσ-
ροιρον τώπον είναι τίτλος τιμής να θεωρηθή η Π.Ε.Κ.Α. παράνορος. 
Η Π.Ε.Κ.Α. δεν θα έπραττε το καθήκον της, αν δεν εκηρύσσετο παρά
νομος. 
Τέτοια κουρελώχαρτα που ονομάζονται νώμοι Αγγλικοί ο Κυπριακώς 
Λαώς τα γράφει στες πιο παλιές του ποδίνες. Αεν είναι νώμος, αλλά 
ΑΝΟΜΙΑ, να θεωρείται έγκλημα η αγάπη της Ελευθερίας, να συγκε
ντρώνεται στα χέρια ενός ηριπαράφρονος εγκληματία κάθε εξουσία, να 
καταδυναστεύεται με συλλογικές ποινές και άλλες ατιμίες ένας ολώ-
κληρος λαώς, διώτι τα αφεντικά μας χρειάζονται τα πετρέλαια! (Αυτά 
θα τους κάψουν...). 
Υποσχώμεθα εις τον νομοθέτην της ανομίας και της αδικίας στρατάρ-
χην Σερ Τζων ότι η Π.Ε.Κ.Α. θα κάμη το παν, διά να φανή αντάξια της 
τιμής που της έκαμε. Θα αγωνισθή και αυτή, ώπως και η Ε.Ο.Κ.Α., δια 
μίαν ελευθέραν Κύπρον, ώπου ο νώρος δεν είναι εμπαιγμώς, ώπως τώ
ρα, αλλά θα ρυθμίζη το δίκαιον ενός Ελεύθερου Λαού. 
Π.Ε.Κ.Α.»2^ 

2ΐ6α. «Ανθολώγιο κειμένων για τον Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959», οα. 66-
67. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ ' 

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΓΟΝΑ 
Α Π Ο Τ Η Ν Α Π Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ 

Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Υ Μ Α Κ Α Ρ Ι Ο Υ Μ Ε Χ Ρ Ι Τ Η Ν 
Π Α Ρ Α Ι Τ Η Σ Η Τ Ο Υ Χ Α Ρ Ν Τ Ι Γ Κ 

(28 Μαρτίου - 21 Οκτωβρίου 1957) 

Μετά την απελευθέρωση του από τις Σεϋχέλλες, ο Αρχιεπίσκοπος 

Μακάριος επέστρεψε στην Αθήνα μαζί με τους τρεις συνεξορί-
στους του. Απ' εκεί συνέχισε ν' αγωνίζεται για την ελευθερία της Κύ
πρου. Οι θέσεις του όμως δεν έβρισκαν ανταπόκριση από το Συντη
ρητικό Κόμμα της Βρετανίας, που κυβερνούσε τη χώρα. Οι Η.Π.Α. συμ
πορεύονταν με τους Βρετανούς συμμάχους τους. Η μονομερής εκεχει
ρία της ΕΟΚΑ συνεχίστηκε για μήνες, παρά τη διεξαγωγή επιχειρήσε
ων εναντίον της από τα αγγλικά στρατεύματα. Ο Χάρντιγκ, που για 
δύο χρόνια κυβέρνησε την Κύπρο, δεν κατόρθωσε να συντρίψει την 
ΕΟΚΑ, όπως αλαζονικά διακήρυξε πολλές φορές, και αναγκάστηκε να 
υποβάλει την παραίτηση του. 

1. ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΟΥ 1957. 
ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ Τ Η Ν ΕΠΙΛΥΣΗ Τ Ο Υ Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο Υ 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και οι συνεξόριστοί του 
φτάνουν στην Αθήνα. Ο Διγενής κηρύσσει αναστολή 
των επιχειρήσεων της ΕΟΚΑ, για να γίνουν διπλωματικές 
ενέργειες, είναι όμως επιφυλακτικός για την επιτυχία τους 
και παίρνει μέτρα 
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και οι συνεξοριστοί του αναχώρησαν από 
τις Σεϋχέλλες στις 6 Απριλίου 1957 και στις 17 του ίδιου μήνα έφτα
σαν στην Αθήνα, όπου τους επευφήμησαν εκατοντάδες χιλιάδες λαού 
με ζητωκραυγές για την αυτοδιάθεση του Κυπριακού λαού. 
Την ίδια μέρα από τον εξώστη του ξενοδοχείου «Πτι Παλαί» - όπως εί
χε μετονομασθεί το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» - ο Αρχιεπίσκοπος 
εκφώνησε εμπνευσμένο λόγο στο μεγάλο πλήθος του Ελληνικού λα-
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ού, που ήταν συγκεντρωμένο στην πλατεία Συντάγματος. Μεταξύ άλ
λων είπε: 
«Ο Κυπριακός λαός δια των αγώνων του, δια των θυσιών του, δια της 
στάσεως του έναντι του κατακτητού, απέδειξεν όχι ρόνον ότι είναι 
άξιος κατά πάντα της Ελευθερίας, αλλά και αποφασισμένος να την 
ανάκτηση. Ελπίζομεν ότι η Βρετανική ΚυΒέρνησις θα δείξη κατανόη-
σιν, ώστε να επιτευχθή ειρηνική, δημοκρατική και δικαία λύσις του 
Κυπριακού ζητήματος, συμφώνως προς το γράμμα και το πνεύμα του 
Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, συμφώνως προς την θέ-
ληαιν του Κυπριακού λαού».211 
Εν τω μεταξύ στην Κύπρο είχε κηρυχθεί αναστολή των επιχειρήσεων 
της ΕΟΚΑ με διαταγή του Λιγενή (31 Μαρτίου 1957). 
Παράλληλα ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ, έχοντας τις επιφυλάξεις του για την 
επιτυχία των διπλωματικών ενεργειών προς διευθέτηση του Κυπρια
κού, πήρε τα ακόλουθα μέτρα: 
1) Αναδιοργάνωση των δυνάμεων της ΕΟΚΑ, εκλογή στόχων και προ
παρασκευή για δράση σε περίπτωση ναυαγίου των συνομιλιών. 
2) Λήψη των ενδεκνυομένων μέτρων ασφάλειας και επιβολή απόλυτης 
εχεμύθειας για εξουδετέρωση τυχόν ενεργειών του αντιπάλου. 
3) Λιατήρηση του αγωνιστικού πνεύματος του λαού. 
4) Εξουδετέρωση της προπαγάνδας του αντιπάλου. 
Οι επιφυλάξεις του Διγενή ήταν δικαιολογημένες, όπως μαρτυρούν τα 
επακολουθήσαντα γεγονότα. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και 
ο Διγενής μπροστά στις δυσκολίες για λύση του Κυπριακού 
Το ψήφισμα του Ο Η Ε της 26ης Φεβρουαρίου 1957 για λύση του Κυ
πριακού ήταν ευνοϊκό για την Κύπρο, αλλά οι Άγγλοι και οι Αμερικα
νοί, έχοντας κριτήριο τα δικά τους συμφέροντα, σκέφτονταν και ενερ
γούσαν διαφορετικά. Οι πιέσεις τους προς την Ελληνική Κυβέρνηση 
για κατάπαυση του ένοπλου Αγώνα της ΕΟΚΑ ήταν έντονες. Η Ελλη
νική Κυβέρνηση άρχισε να προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυν
ση και σε αναζήτηση ειρηνικής λύσης στο Κυπριακό. 

217. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ», τόμος Β', σο. 182-183. 
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Ο Πρόξενος της Ελλάδας στην Κύπρο, σε σημείωμα του προς τον Δι
γενή, με ήμερ. 2 Απριλίου 1957, έγραψε: 
«Εφ' όσον θα εθεωρείτο σκόπιμον, δεν υπάρχει αντίρρησις εκ μέρους 
του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπως κηρυχθή κατάπαυσις 
επιχειρήσεων την ημέραν της αφίξεως του Μακαρίου εις Αθήνας. Ίσως 
ετοιμασθή προκήρυξίς σας, απλώς ανακοινούσα την απόφασίν σας 
ταύτην. Αια θέρα αναχωρήσεως αναμένομεν συνεννόησιν μετά Μακα
ρίου». 
Το μήνυμα αυτό έφτασε στον Διγενή στις 5 Απριλίου. Μ η γνωρίζοντας 
το περιεχόμενο του, είχε γράψει στο Ελληνικό Προξενείο στην Κύπρο 
τις σκέψεις του για τη γραμμή που έπρεπε να ακολουθηθεί στις ειρη
νικές διαπραγματεύσεις προς λύση του Κυπριακού. Στην επιστολή αυ
τή έλεγε: 
«Εάν δια λόγους σκοπιμότητος ενδείκνυται να δώσωμεν εις την Αγγλι-
κήν Κυβέρνησιν, η οποία σήμερον δέχεται Βέλη και εκ των ένδον, μίαν 
διέξοδον δι' ουσιαστικός διαπραγματεύσεις, συμφώνως προς τα ψηφί
σματα του ΟΗΕ, τότε θα ήτο δυνατή η οριστική κατάπαυσις του αγώ
νος, υπό τον άρον ότι αι διαπραγματεύσεις θα έπρεπε να διεξαχθούν 
βάσει της αρχής της αυτοδιαθέσεως» 218 
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έγραψε στον Διγενή με το ψευδώνυμο 
«Χάρης» επιστολή για το ίδιο θέμα με ημερ. 24 Απριλίου 1957· Η επι
στολή, που διαβιβάστηκε μέσω του Έλληνα Γενικού Προξένου στην 
Κύπρο Αγγέλου Βλάχου, είναι η πιο κάτω: 
«Είμαι υπερήφανος και απολύτως ικανοποιημένος δια τον υπέροχον 
αγώνα σας, η δε ευγνωμοσύνη της Κύπρου προς υμάς θα είναι πάντο
τε μεγάλη. Τούτο μόνον σας λέγω, ότι εγίνατε θρύλος και σύμβολον. 
Η κηρυχθείσα ανακωχή είναι πολύ καλή σκέψις. Γεννάται όμως το ερώ
τημα, εάν η ανακωχή είναι οριστική ή όχι. Φρονώ ότι, κατόπιν της απο
φάσεως του Ο Η Ε πρέπει να δημιουργηθή το ειρηνικόν κλίμα δια την 
ανάληψιν διμερών συνομιλιών. Βεβαίως, και εις τούτο συμφωνείτε και 
εσείς, δεν είχομεν την γνώμην ότι θα νικήσετε στρατιωτικώς τους Αγ
γλους, αλλά δια της ενόπλου δράσεως ηθέλατε να καταστήσετε διεθνές 
το ζήτηρά μας και, ει δυνατόν, να εκΒιασθή πολιτική λύσις συμφώνως 
με το αίτημα μας της αυτοδιαθέσεως. Το πρώτον επετεύχθη ήδη. Το 

218. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνηρονεύματα...», α. 168. 
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δεύτερον δεν επετεύχθη ακόμη. Και εν τούτοις υπάρχουν πολλαί δυ-
σκολίαι, τας οποίας θα καταβάλωρεν προσπάθειας να υπερνικήσωρεν. 
Γεννάται όρως το ερώτηρα. Λαρβανορένης υπ' όψιν της σηρερινής κα
ταστάσεως (από κυπριακής και διεθνούς πλευράς) συμφέρει ή όχι η 
συνέχισις ενόπλου δράσεως; Δεν είμαι απολύτως ενημερωρένος επί 
της εν Κύπρω καταστάσεως. Εξ όσων όρως γνωρίζω πιστεύω ειλικρι-
νώς ότι πρέπει να εξευρεθή τρόπος, ώστε να παύσουν αι επιχειρήσεις 
χωρίς όρως να θιγή καθ' οιονδήποτε τρόπον το γόητρόν σας. Έχω υπ' 
όψιν μου διαφόρους τρόπους. Επί τούτων θα σας ενηρερώση ο Γενικός 
Πρόξενος. 
Εν τω μεταξύ θα ήθελα να έχω τας απόψεις σας».219 
Στην πιο πάνω επιστολή του Αρχιεπισκόπου ο Διγενής απάντησε στις 
27 Απριλίου και τόνιζε τα εξής: 
«Οριστική κατάπαυσις του αγώνος δεν είναι συμφέρουσα, εάν δεν εξα
σφαλισθούν αι προϋποθέσεις πολιτικής λύσεως, συρφωνούσης με τους 
πόθους μας. Αυτά εθεώρησα υποχρέωσίν μου να θέσω ενώπιον Υμών 
επί του τεθέντος ζητήματος της καταπαύσεως του αγώνος».220 
Στις 14 Μαΐου 1957, ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε στην πιο πάνω επιστο
λή του Διγενή ως ακολούθως: 
«Στρατηγέ ρου, 
Έλαβα την από 27 παρελθόντος επιστολήν σας εις απάντησιν ιδικής 
μου, δια της οποίας εζήτουν την προσωπικήν σας γνώρην. Μ ε προσο-
χήν ανέγνωσα τα αναφερόρενα εις την επιστολήν σας επιχειρήρατα, τα 
οποία σας οδηγούν εις την σκέψιν ότι "οριστική κατάπαυσις του αγώ
νος δεν είναι συρφέρουσα". Δεν θα διαφωνήσω ρε την γνώρην σας. Θα 
ήθελα όμως, δια διαφόρους λόγους, να συνεχισθή ακόρη η εκεχειρία. 
Αντιλαμβάνομαι βεβαίως την δύσκολον θέσιν εις την οποίαν ευρίσκε
ται η Οργάνωσις, εκ του γεγονότος ότι η εκεχειρία είναι ρονορερής. 
Παρά ταύτα όρως, εξετάζω την κατάστασιν από γενικωτέρας πλευράς, 
φρονώ ότι έναρξις επιχειρήσεων κατά την παρούσαν στιγρήν θα ήτο 
ασύρφορος. Εν τω μεταξύ θα καταβάλωμεν πάσαν προσπάθειαν ενι
σχύσεως σας εις υλικόν. Επί τούτου θα σας γράψη σχετικώς Φαέθων 
(ψευδώνυρο του Ανδρέα Αζίνα). 

219- «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Β', σσ. 188-189. 
220. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 172. 
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Επιθυρώ και πάλιν να σας διαβεβαιώσω δια την απέραντον εκτίρησίν 
μου και τον θαυμασμόν, τον οποίον τρέφω προς σας προσωπικώς και 
το υπέροχον έργον που έχετε επιτελέσει και επιτελείτε. Το πνεύρα της 
ηρωικής αντιστάσεως και της εθνικής εξάρσεως, το οποίον έχετε ερ-
φυσήσει καθ' όλην την υπόδουλον νήσον ρας, θα παραρείνη πάντοτε 
πηγή εμπνεύσεως και δυνάμεως, όχι μόνον δια τους Κυπρίους αλλά 
και δια πάντα αγωνιζόρενον δια την ελευθερίαν. 
Αι θυσίαι σας δημιουργούν κεφάλαιον δια τον αγώνα μας. Θα καταβά
λωμεν πάσαν προσπάθειαν, όπως αξιοποιήσωμεν το κεφάλαιον τούτο. 
Σας στέλλω τους χαιρετισρούς ρου και σας σφίγγω το χέρι ρε τας θερ
μότερος ρου ευχάς. 

ΧΑΡΗΣ»221 

Ποιες οι διαθέσεις των Άγγλων για λύση του Κυπριακού 
Ο Βρετανός Υφυπουργός Αποικιών δήλωσε στη Βουλή των Αόρδων 
στις 11 Απριλίου 1957: 
«Εν ευθέτω χρόνω θα συγκληθή εν Αονδίνω διάσκεψις αντιπροσώπων 
όλων των κοινοτήτων προς συζήτησιν επί του Συντάγρατος Ράντκλιφ». 
Ο Χάρντιγκ είπε στις 24 Απριλίου σε συνέντευξη του στή βρετανική 
τηλεόραση ότι η Κύπρος μπορούσε να χρησιμεύσει ως αεροπορική Βά
ση για υποστήριξη της δεξιάς πτέρυγας του NATO και των Κρατών -
Μελών του Συμφώνου της Βαγδάτης. Για οποιαδήποτε διευθέτηση του 
Κυπριακού καθόριζε τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 
1) Μόνιμος τερματισμός της τρομοκρατίας. 
2) Σταθερή κατανόηση μεταξύ Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας επί 
των διεθνών απόψεων του προβλήματος. 
3) Συμφωνία μεταξύ της Βρετανικής Κυβέρνησης και αντιπροσώπων 
των Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου επί του Συντάγματος Ράντκλιφ. 
Στις δηλώσεις αυτές του Χάρντιγκ ο Διγενής απάντησε με φυλλάδιο, 
στο οποίο έγραψε μεταξύ άλλων: 
«Είρεθα σύρφωνοι δια την κατάπαυσιν της τροροκρατίας. Αύτη όρως 
υφίσταται ρόνον εκ ρέρους του, ρε τας καταπιέσεις, τας βαναυσότητας 
και τας βαρβαρότητας εναντίον του πληθυσρού. Το Μηλικούρι είναι 
αποκλεισρένον επί 54 ηρέρας από τον άλλον κόσρον και πεινά, οιοσ-

221. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ», τόμος Γ', σ. 22. 
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δήποτε δε Άγγλος στρατιώτης ή επικουρικός εισβάλλει οιανδήποτε 
ώραν εις τα σπίτια δια την ανεύρεσιν δήθεν καταζητούμενων προσώ
πων, τα δε βασανιστήρια συνεχίζονται με αύξουσαν έντασιν κλπ. Ας 
παύση συνεπώς και ο Χάρντιγκ την ιδικήν του τρομοκρατίαν, εψ' όσον 
εκ μέρους της ΕΟΚΑ αι επιχειρήσεις ανεστάλησαν από καιρού. Ήδη η 
Οργάνωσις συνεμορψώθη προς το ψήφισμα του ΟΗΕ, προς το οποίον 
ώψειλε να συμμορφωθή και ο Χάρντιγκ». 
Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Σάντυς, σε μια σύντομη επίσκεψη του 
στην Κύπρο, δήλωσε κατά την αναχώρηση του στις 25 Απριλίου: 
«Πρωταρχικός σκοπός της επισκέψεως μου εις την νήσον ήτο να συ
ζητήσω μετά του Κυβερνήτου και των στρατιωτικών Διοικητών τον 
ρόλον, τον οποίον δύνανται να διαδραματίσουν αι εν Κύπρω σταθμεύ-
ουσαι δυνάμεις εις υποστήριξιν του NATO και του Συμφώνου της Βα
γδάτης, καθώς και άλλων υποχρεώσεων εν τη Μ. Ανατολή. Επί του προ
κειμένου εμελετήσαμεν μεθόδους διασφαλίσεως των ουσιωδών αναγ
κών της Βρετανικής βάσεως εν Κύπρω εις διαφόρους δυνητικός κατα
στάσεις, αι οποίαι ενδέχεται να αναπτυχθούν. Μεταξύ άλλων πραγμά
των εξητάσαμεν τα προβλήματα, τα οποία θα αναφύουν, εάν το συ-
νεχιζόμενον πολιτικόν αδιέξοδον καταστήση αναγκαίαν την εξέτασιν 
του διαμελισμού της νήσου».222 
Μετά τις δηλώσεις του Σάντυς ακολούθησαν δηλώσεις του ηγέτη των 
Τουρκοκυπρίων Κουτσιούκ, ο οποίος είχε επισκεφθή την Άγκυρα, 
όπου είχε συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας και άλλα μέ
λη της Τουρκικής Κυβέρνησης. Μετά την επάνοδο του στην Κύπρο, εί
πε στους αντιπροσώπους του ξένου τύπου στις 13 Μαΐου: 
«Ο διαμελισμός της νήσου αποτελεί την μόνην λύσιν, η οποία θα κα
τοχύρωση τα δικαιώματα και τα συμφέροντα μας εν Κύπρω». 
Ο ίδιος ισχυρίστηκε, μετά άπό συνέντευξη του με τον Κυβερνήτη της 
Κύπρου, ότι «η Βρετανική Κυβέρνησις έκαμε στροφήν υπέρ των Τουρ
κικών απόψεων, συνισταμένων εις την εφαρμογήν του διαμελισμού 
και απόρριψιν της αυτοδιαθέσεως εντός τακτής προθεσμίας, με την 
αυτοκυβέρνησιν ως μεταβατικόν στάδιον».22} 

222. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σ. 177. 
223. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 178. 
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Για την εφαρμογή του διαμελισμού στην Κύπρο εκφράζεται και ο Πρω
θυπουργός της Βρετανίας Χάρολντ Μακμίλλαν στα Απομνημονεύματα 
του: 
«Την άνοιξη του 1957, κάτω απ' αυτές τις συνθήκες, η σκέψη μου άρ
χισε να προσανατολίζεται στη βιβλική λύση του Σολομώντα. Διερω-
τόμουνα, αν η απειλή της διχοτόμησης θα μπορούσε να κάμει τους 
αντιπάλους να συνέλθουν. Αν τελικά επιβαλλόταν η διχοτόμηση, εκεί
νο που μας ενδιέφερε ήταν το μέλλον των στρατιωτικών μας βάσεων, 
που ήσαν απαραίτητες για την ενίσχυση της δεξιάς πτέρυγας του NA
TO. Γι' αυτό ανέθεσα σε ρια επιτροπή, κάτω από την προεδρία του Σερ 
Νόρμαν Μπρουκ, να επανεξετάσει το πρόβλημα των στρατιωτικών μας 
εγκαταστάσεων, ακόμα και σε περίπτωση παροχής ανεξαρτησίας, σε 
τρόπο που να υπάρχει πάντοτε αποτελεσματικός έλεγχος στην περιο
χή που θα ρας ήταν στρατηγικά αναγκαία» 224 

Η πολιτική των Η.Π.Α. στο Κυπριακό 
κατά τη διάρκεια του Αγώνα της Ε Ο Κ Α 
Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική των Η.Π.Α. στο Κυπριακό 
πρόβλημα ενίσχυε τη βρετανική πολιτική κατά τη διάρκεια του Αγώ
να της ΕΟΚΑ. Τούτο καταφαίνεται από τα εξής: 
1) Την 21η Σεπτεμβρίου 1955, η αίτηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ, με την 
οποία είχε ζητήσει την εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης για τον 
Κυπριακό λαό, έφτασε στην Επιτροπή διαδικασίας και καταψηφίστη
κε από επτά χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και οι Η.Π.Α. 
2) Στις 9 Δεκεμβρίου 1957, άρχισε η συζήτηση του Κυπριακού στον 
ΟΗΕ. Η Πολιτική Επιτροπή ενέκρινε με απλή πλειοψηφία το ελλη
νικό σχέδιο τροποποιημένο (31 χώρες υπέρ, 23 εναντίον, 24 αποχές). 
Οι Η.Π.Α. τήρησαν αποχή. 
3) Επίσημα έγγραφα αξιωματούχων των Η.Π.Α. φανερώνουν τη 
συμπόρευση της χώρας τους με τους συμμάχους Βρετανούς, γιατί αυτό 
υπαγόρευαν και τα δικά τους συμφέροντα. 
Ακολουθούν κάποια κείμενα, που φωτίζουν γεγονότα της εποχής του 
απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ: 

224. Νίκου Κρανιδιώτη «Αύσκολα χρόνια...», α. 268 
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α) Απόσπασμα από τηλεγράφημα του Πρέσβη των Η.Π.Α. στο Λονδί
νο Butterworth προς το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του, το 
οποίο στάληκε την 9η Σεπτεμβρίου 1955 στις 7 μ.μ. μετά τη λήξη της 
Τριμερούς Διάσκεψης του Λονδίνου, έλεγε: 
«Η Πρεσβεία βέβαια αναγνωρίζει τις δυσκολίες σχετικά ρε υλοποίηση 
αυτού που επιθυρεί η Βρετανία, ονοραστικά, προσπάθεια ραψοποίησης 
του θέρατος της αυτοδιάθεσης, ώστε να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 
της αυτοκυβέρνησης. Έχουμε όρως την εντύπωση ότι οι Βρετανοί στα 
σοβαρά σκέπτονται να αυξήσουν τα προνόρια των Κυπρίων, ενώ θα 
επιβεβαιώσουν τα δικαιώρατα της τουρκικής ρειονότητος και θα πάνε 
πιο πέρα από ό,τι φαίνεται σήμερα, μιας και θα έχουν βεβαιωθεί ότι η 
αυτοκυβέρνηση δεν θα σημαίνει κομμουνιστικό πραξικόπηρα... Η 
άποψη της Πρεσβείας είναι ότι θα ήταν πολύ ανεπιθύρητο να αφεθούν 
οι Έλληνες ρε οποιαδήποτε εντύπωση πως οι Η.Π.Α. πιστεύουν ότι η 
εξέταση του θέματος στον Ο Η Ε θα ήταν καρποφόρα ή θα χρησίμευε 
στη μείωση της έντασης. Ενώ πέρσι οι Βρετανοί βρίσκονταν στην άμυ
να ένεκα της αδύνατης τους θέσης, τώρα είναι σχεδόν σίγουροι (θερ
μά υποστηριζόρενοι από τους Τούρκους)». 
β) Σε «Σημείωμα του Εκτελεστικού Γραρρατέα προς το Εθνικό Συρβού-
λιο Ασφαλείας σχετικά ρε την Αρερικανική πολιτική έναντι της Ελλά
δος», που έγραψε ο εκτελών χρέη Εκτελεστικού Γραμματέα S. Everett 
Gleason στις 5 Αυγούστου 1957, αναφέρονται τα εξής: 
«Συνεχίστε να ασκείτε επίδραση πάνω στην Ελληνική Κυβέρνηση, για 
να φτάσει σε συρφωνία ρε το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία για 
δίκαιη διευθέτηση του Κυπριακού ζητήρατος». 
Τα πιο πάνω ενισχύονται από σχετικό απόσπασμα του Βιβλίου του Νί
κου Κρανιδιώτη «Δύσκολα χρόνια - Κύπρος 1950-1960», που αναφέ
ρεται στον Αύγουστο του 1957: 
«Τις ρέρες εκείνες βρισκόταν στην Αθήνα ο έκτακτος απεσταλρένος 
του Αμερικανού Προέδρου Χέντερσον, ο οποίος είχε συνάντηση με τον 
Πρωθυπουργό και άλλους επισήμους, και διαβίβασε τις απόψεις του 
Υπουργού Εξωτερικών Φόστερ Ντάλλες για τη σύγκληση ριας νέας 
Τριρερούς Διάσκεψης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιδρούσαν έρρονα 
στην ιδέα της Ένωσης ή της αυτοδιάθεσης, και, επιδιώκοντας Νατοϊ
κή λύση, υπέθαλπαν τις Τουρκικές θέσεις, και επέμεναν σταθερά στην 
αποδιεθνοποίηση του Κυπριακού, και την έναρξη ελληνοτουρκικού 
διαλόγου με επιδιαιτητή τη Μεγάλη Βρετανία» (σ. 289)· 
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γ) Τηλεγράφημα του Lodge, αντιπροσώπου των Η.Π.Α. στον ΟΗΕ, 
προς τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας του την 1η Νοεμβρίου 1957 
στις 8 μ.μ. έλεγε: 
«Πιστεύουρε ότι θα πρέπει να χειριστούρε το Κυπριακό ζήτηρα ρε τη 
μεγίστη φροντίδα και θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια να 
ετοιμαστεί το έδαφος στην Άγκυρα και την Αθήνα προτού το θέρα έρ
θει εδώ (για συζήτηση)». 
δ) Σε τηλεγράφημα του Belcher, Προξένου των Η.Π.Α. στη Λευκωσία, 
προς τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας του στις 2 Νοεμβρίου 1957 
στις 10 π.μ. αναφέρονται τα πιο κάτω: 
«Ο Harding ρε κάλεσε στο Κυβερνείο χτες, για να ρε αποχαιρετήσει. 
Εξέφρασε βαθιά εκτίρηση για τη συνεργασία των Αρερικανών αντιπρο
σώπων εδώ, ιδιαίτερα ρε τον Courtney στη διάρκεια της ρεγαλύτερης 
βίας (στο νησί). Είπε ότι κάνει τις τελευταίες του υποδείξεις προς την 
Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος ως εξής: 
1. Οι Η.Π.Α. και το Ηνωρένο Βασίλειο να συνεχίσουν τις προσπάθειες 
να φθάσουν σε συνεννόηση σχετικά ρε την πολιτική, που πρέπει να 
εφαρμοστεί στο Κυπριακό ζήτημα. 
2. Η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος να διορίσει ένα υψηλά ιστά
μενο αξιωματούχο σαν "τσάρο της Κύπρου", για να ασχοληθεί απο
κλειστικά επί του θέρατος αυτού... 
3. Ο Μακάριος να συνεχίσει να ζει στην εξορία ρέχρις ότου επιτευχθεί 
διεθνής συρφωνία... 
4. Η συζήτηση και οι προσπάθειες σε σύνδεσρο με την Κυβέρνηση των 
Η.Π.Α. να συνεχίσουν ελπίζοντας την αποφυγή ριας οξείας συζήτησης 
στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ... 
5. Η Υπουργική συνάντηση των Αδεσμεύτων χωρών τον Δεκέρβριο να 
γίνει ευκαιρία, όπου ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. να ριλήσει επί ρακρόν 
και ειλικρινά με τον Καραρανλή και τον Μεντερές επί της ζωτικής 
ανάγκης να σταρατήσει η αναταραχή για την Κύπρο σαν σοβαρός κίν
δυνος για τη δυτική συρραχία... 

BELCHER»22=> 

225. Τα αποσπάσματα των κειμένων που αναφέρονται στην πολιτική των 
Η.Π.Α. για το Κυπριακό πρόβλημα προέρχονται από έρευνα του Elias Vlanton 
στα Αρχεία των Η.Π.Α. για τον Αντιαποικιακό Αγώνα της Κύπρου. 
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Επιστολή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς τον 
Πρωθυπουργό της Βρετανίας Χάρολντ Μακμίλλαν 
για διμερείς συνομιλίες προς λύση του Κυπριακού. 
Οι Άγγλοι δεν ανταποκρίθηκαν θετικά και συνέχισαν 
τις επιχειρήσεις τους εναντίον της Ε Ο Κ Α 
Στις 28 Μαΐου 1957, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απέστειλε προς τον 
Βρετανό Πρωθυπουργό Χάρολντ Μακμίλλαν την πιο κάτω επιστολή, 
μέσω του Βρετανού Πρέσβη στη Αθήνα Σερ Ρότζερ Άλλεν: 
«Κύριε, 
Ως πνευματικός και εκλελεγμένος Εθνικός ηγέτης_ του Ελληνικού Λα
ού της Κύπρου επιθυμώ να επισύρω την προσοχήν υμών επί των κά
τωθι: 
1. Η Γενική Συνέλευσις των Ηνωμένων Εθνών εις την Σύνοδον της 
Ολομελείας της 26ης Φεβρουαρίου 1957 έλαβε την υπ' αριθμόν 1013 
απόψασιν, ήτις έχει ως ακολούθως: "Η Γενική Συνέλευσις, εξετάσασα 
το Κυπριακόν ζήτημα και πιστεύουσα ότι η λύσις του προβλήματος 
τούτου απαιτεί ατμόσφαιραν ειρήνης και ελευθερίαν γνώμης, εκφρά
ζει την ζωηράν επιθυμίαν όπως εξευρεθή ειρηνική, δημοκρατική και 
δικαία λύσις συμφώνως προς τας αρχάς και τους σκοπούς του Χάρτου 
των Ηνωμένων Εθνών και την ελπίδα ότι θα επαναληφθούν και συνε
χισθούν αι διαρπαγματεύσεις προς τον σκοπόν αυτόν". 
2. Εν συνεχεία της αποφάσεως αυτής ο Κυπριακός λαός ανταπεκρίθη 
δια σημαντικής συμβολής εις την αποκατάστασιν ειρηνικής ατμοσφαί
ρας εν τη νήσω, δεικνύων όλην την προθυμίαν του να συρμορφωθή 
προς την ανωτέρω απόφασιν. Προς τον σκοπόν τούτον το κίνημα αντι
στάσεως κατέπαυσε όλας τα επιχειρήσεις και εκήρυξεν εκεχειρίαν από 
της 14ης Μαρτίου 1957, προς την οποίαν έκτοτε πιστώς και αυστηρώς 
συνεμορφώθη. 
3- Η Βρετανική διοίκησις Κύπρου, εν τούτοις, παρέλειψε να προβή εις 
οιανδήποτε αντίστοιχον ενέργειαν προς δημιουργίαν ατμόσφαιρας ει
ρήνης και ελευθερίας εκφράσεως, ως προβλέπεται υπό της ρηθείσης 
αποφάσεως. Αντιθέτως διετήρησε τα μέτρα εκτάκτου ενάγκης εν πλή-
ρει ιαχύι και εφαρρογή. Αι στρατωτικαί επιχειρήσεις διεξάγονται επί 
ευρείας κλίρακος, αι συλλήψεις και φυλακίσεις άνευ δίκης ή κατηγο
ρίας συνεχίζονται αρείωτοι, ενώ μέθοδοι αφάνταστων βασανιστηρίων 
εφαρμόζονται εις επηυξημένον βαθμόν. 
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4. Η απόφασις των Ηνωμένων Εθνών εν τη εννοία της σαφώς αποβλέ
πει εις παραλλήλους ενεργείας εκατέρωθεν προς δημιουργίαν της ρη
θείσης ατμοσφαίρας. 
Ως εκ τούτου επιβάλλεται εις την Λιοίκησιν της Κύπρου να θέση τέρ
μα εις όλα τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης, τα οποία επιπροσθέτως του κα
ταπιεστικού αυτών χαρακτήρος και των συνεπαγορένων δεινών δοκι
μασιών εμποδίζουν την ελευθερίαν της εκφράσεως, δια δε της απαγο
ρεύσεως της παρουσίας μου εις Κύπρον κωλύουν την προσωπικήν 
επαφήν μου μετά του Κυπριακού λαού, τον οποίον εκπροσωπώ. 
5- Είναι η επιθυμία μου να πράξω ό,τι δύναμαι επί τω σκοπώ όπως 
εφαρμοσθή η προμνησθείσα απόφασις των Ην. Εθνών. Επιθυμώ ως εκ 
τούτου να δηλώσω ότι εν τη προσπάθεια προς λύσιν του ζητήματος, 
εν πνεύματι καλής θελήσεως και αμοιβαίας κατανοήσεως και προς 
τους εν τη αποφάσει προβλεπόμενους όρους, ως μνημονεύονται εν τη 
παραγράφω 4 της παρούσης, είμαι πρόθυμος και έτοιμος να λάβω μέ
ρος εξ ονόματος του λαού της Κύπρου εις διμερείς συνοριλίας, με βά-
σιν την αρχήν της αυτοδιαθέσεως, συμφώνως προς τον Χάρτην των 
Ηνωμένων Εθνών. 

Λιατελώ επικαλούμενος εφ' υμάς την ευλογίαν του Θεού 
Μακάριος Αρχιεπίσκοπος και Εθνάρχης Κύπρου^26 

Η απάντηση στην πιο πάνω επιστολή δόθηκε στις 30 Μαΐου 1957 από 
τον Πρέσβη της Βρετανίας στην Αθήνα Σερ Ρότζερ Άλλεν και απευ
θυνόταν προς τον Εθναρχικό Σύμβουλο στην Αθήνα Ζήνωνα Ρωσσίδη. 
Σ' αυτή αναφέρεται ότι η Κυβέρνηση της Α. Μεγαλειότητος «έχει απο
δεχθεί τις εποικοδομητικές προτάσεις αυτοκυβέρνησης, που περιέχο
νται στην Έκθεση Ράντκλιφ. Έχει διατάξει την απελευθέρωση του 
Αρχιεπισκόπου. Στην Κύπρο οι κανονισμοί έκτακτης ανάγκης έχουν 
χαλαρωθεί ή έχουν αποσυρθεί, στις περιπτώσεις εκείνες που μπορού
σε αυτό να γίνει με ασφάλεια, και έχει γίνει σαφές, ότι θα υπάρξει πε
ραιτέρω χαλάρωση, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Η Κυβέρνηση 
της Α. Μεγαλειότητος έχει επίσης δηλώσει, ότι είναι έτοιμη να δεχθεί 
τις καλές υπηρεσίες ενός αμερόληπτου συμφιλιωτή, ανάμεσα στις 
τρεις ενδιαφερόμενες Κυβερνήσεις, στο πρόσωπο του Γενικού Γραμμα
τέα της Ατλαντικής Συμμαχίας». 

226. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ», τόμος Γ', σσ. 267-268. 
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Αμέσως έπειτα επικρίνεται ο Αρχιεπίσκοπος για τη στάση του στη λύ
ση του Κυπριακού: 
«Η Κυβέρνηση της Α. Μεγαλειότητος λυπείται, γιατί δεν υπήρξε αντί
στοιχη συμβολή εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου για τη βελτίωση της 
ατρόφαιρας. Αφότου αφέθηκε ελεύθερος έχει κάρει διάφορες δηρόσιες 
δηλώσεις, σύρφωνα ρε τις οποίες έχει απορρίψει τις προτάσεις αυτο-
κυβέρνησης για την Κύπρο, που προσφέρθηκαν από την Κυβέρνηση 
της Α. Μεγαλειότητος στις 19 παρ. Αεκερβρίου, έχει αρνηθεί το δικαί
ωμα συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων σε αποφασιστικές συζητήσεις 
για το μέλλον της Κύπρου, και έχει θέσει σαν προϋπόθεση για τη συμ
μετοχή του σε διαπραγρατεύσεις την άδεια επιστροφής του στην Κύ
προ, χωρίς να είναι πρόθυρος να αποδεσρεύσει ξεκάθαρα τον εαυτό 
του από την τροροκρατία στο Νησί. Αυτές οι δηλώσεις του βέβαια δεν 
έχουν βελτιώσει τις προοπτικές ριας συμφωνημένης λύσης».221 
Οι Άγγλοι δεν σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους εναντίον της ΕΟΚΑ. 
Οι συλλαμβανόμενοι υποβάλλονταν σε ανήκουστα βασανιστήρια, που 
οργανώθηκαν σε επιστημονική Βάση και γίνονταν με χρήση ειδικών 
μηχανημάτων, τα οποία είχαν μεταφερθεί από την Αγγλία. 

2. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ 
ΤΙΣ Β Α Ν Α Υ Σ Ο Τ Η Τ Ε Σ Τ Ο Ν Β Ρ Ε Τ Α Ν Ο Ν Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ο 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έδωσε δημοσιογραφική διάσκεψη στην 
Αθήνα τη 19η Ιουνίου 1957, στο οίκημα της Ένωσης Συντακτών. Σ' αυ
τή, μπροστά σε 120 Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους, μίλησε για 
τα Βασανιστήρια και τις ωμότητες των βρετανικών δυνάμεων ασφα
λείας εις Βάρος των συλλαμΒανομένων και κρατουμένων Κυπρίων. Έ
θεσε μάλιστα υπόψη των δημοσιογράφων 317 ενυπόγραφες μαρτυρίες 
των θυμάτων. 
Ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι τον Απρίλιο του 1956 δυο Βρετανοί 
αξιωματικοί, ο Ο' Driscoll και ο Linzee, καταδικάστηκαν για φοβερή 
κακοποίηση κρατουμένων, αλλά με διάταγμα του Χάρντιγκ απαγορεύ
θηκε η ιδιωτική ποινική δίωξη οποιουδήποτε μέλους των δυνάμεων 
ασφαλείας χωρίς άδεια από τον Γενικό Εισαγγελέα. Εξάλλου οι κανο
νισμοί έκτακτης ανάγκης είχαν ήδη φιμώσει τον Κυπριακό Τύπο, για
τί κατά την κρίση του Κυβερνήτη μπορούσε να διαταχθεί η διακοπή 

227. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ», τόμος Γ', σ. 577. 
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έκδοσης εφημερίδας ή περιοδικού από δημοσιεύματα στρεφόμενα ενα
ντίον των Βρετανικών Αρχών. 
Ο Αρχιεπίσκοπος ανακοίνωσε συγκεκριμένες περιπτώσεις Βασανισθέ-
ντων. Από την πολυσέλιδη καταγγελία του σταχυολογούμε μερικά 
αποσπάσματα: 
1) «Την 19ην Νοεμβρίου 1956 απέθανεν εις τα κρατητήρια Πλατρών, 
ενώ εκρατείτο δι' ανάκρισιν, ο Ανδρέας Παναγιώτου εκ Πολυστύπου. 
Η σορός του Παναγιώτου ρετεφέρθη εις το Νοσοκορείον Αευκωσίας 
δια νεκροψίαν. Εις Κυβερνητικόν ανακοινωθέν αναφέρεται ότι "διε-
νεργήθη νεκροψία και εν καιρώ των δέοντι θα διεξαχθή ρεταθανάτιος 
ανάκρισις". Μέχρι σήρερον ουδέν πόρισρα ανεκοινώθη εκ της διενερ
γηθείσης νεκροψίας ή ανακρίσεως. Εις τον πατέρα του Παναγιώτου 
επετράπη να εισέλθη εις το Νοσοκορείον και να ίδη τον νεκρόν υιόν 
του, εξερχόρενος δε του Νοσοκομείου είπε, κλαίων, προς τους παρι-
σταρένους: "Το σώρα του υιού ρου ήτο κατάραυρον". 
2) «Την 28ην Φεβρουαρίου 1957Αυνάρεις Ασφαλείας εγκατεστάθησαν 
εις την Μονήν Μαχαιρά δια τας επιχειρήσεις κατά του Γρηγορίου Αυ
ξεντίου. Συνελήφθη τότε ο Ηγούρενος της Μονής Ειρηναίος ρε την 
υποψίαν ότι έχει σχέσιν ρε την ΕΟΚΑ και υπεβλήθη εις ανάκρισιν. 
Συρφώνως προς ενυπόγραφον έκθεσίν του ο Ηγούρενος εδέχθη κτυ
πήματα εις την κεφαλήν, την κοιλίαν και τα πλευρά. Τον έσυραν από 
τα ραλλιά και την γενειάδα. Τον έπτυον εις το πρόσωπον εκστομίζο-
ντες αιχράς ύβρεις κατ' αυτού. Τα βασανιστήρια του Ηγουρένου διήρ
κεσαν ρέχρι της 4ης Μαρτίου. Πολλαί είναι αι ρέθοδοι, τας οποίας οι 
βασανισταί ανακριταί εφαρρόζουν επί των θυράτων των. Ετοποθέτησαν 
τον Ηγούρενον εις το κρεββάτι εξηπλωρένον επί της αριστεράς πλευ
ράς του. Αια να ακινητοποιηθή επέρασαν γύρω από τονλαιμόν του σι-
δηράν αγκύλην, τους δε πόδας του έβαλαν κάτω από ένα κάθισμα. Τον 
εκτύπησαν ανηλεώς εις την νεφρικήν χώραν και την κοιλίαν. Όταν 
εσταρατούσαν τα κτυπήρατα, του ετρύπων το στήθος ρε βελόνες, ώστε 
να ρέη αίρα. Μ η αντέχων πλέον ο Ηγούρενος ελιποθύρησεν. Όταν συ-
νήλθεν, είδε σκυμμένον επάνω του Αγγλον στρατιωτικόν ιατρόν τοπο-
θετούντα εις τα σημεία των κακώσεων κρύες κορπρέσσες, δια να εμπο
δίσουν την ερφάνισιν αιματωμάτων ή εκχυμώσεων. Μετ' ολίγον τον 
έσυρον επί του δαπέδου επί αρκετήν ώραν και τελικώς τον εγύρνωσαν 
εντελώς και τον υποχρέωσαν να ίσταται επί τρίωρον περίπου πλησίον 
ανοικτού παραθύρου τρέρων εκ του ψύχους. Αεν θέλω να μακρηγορή-
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σω αναφερών ενταύθα άλας τας λεπτομέρειας εκ της πολυσέλιδου εκ
θέσεως του Ηγουρένου». 
3) «Οι βασανισταί ανακριταί και τα όργανα των δεν εφείσθησαν ούτε 
γυναικός εγκύου. Την 13ην Οκτωβρίου 1956 συνελήφθη η εκ Κυρή
νειας Μαρία Λάρπρου. Μετεφέρθη εις το κρατητήριον Ορορφίτας, 
όπου κατά την ανάκρισιν υπέστη κτυπήρατα, παρ' όλον ότι επέστησε 
την προσοχήν του ανακριτού ότι ήτο έγκυος. Εις την κατάθεσίν της 
περιγράφει τα εξής γεγονότα: "Την Κυριακήν, Ι4ην Οκτωβρίου 1956, 
ωμίλησα εις τον προϊστάμενον του Αστυνομικού Σταθμού Ομορφίτας 
δι' αυτά τα οποία μου συνέβησαν. Περί την 8ην νυκτερινήν ώραν, ο 
ανακριτής ήλθε πάλιν να με ιδή. Με εκτύπησε παρουσία του προσώ
που εις το οποίον έκανα το παράπονον, λέγων ότι θα σκοτώση το βρέ
φος και θα ρε κάνη κομμάτια. Ενώ με εκτύπα, ησθάνθην κάτι ψυχρόν 
να διατρέχη το σώρα μου. Κατά το μεσονύκτιον επέστρεψεν ο ανακρι
τής. Προσεπάθησε να με τρομοκράτηση. Εγώ ήμουν άρρωστη εις το 
κρεββάτι. Κατά την Ιην μετά μεσονύκτιον ο αστυνομικός υπ' αριθμ. 
1413 ήλθε και μου έφερεν ολίγον τσάι: Εζήτησα να καλέση ιατρόν, 
διότι ένοιωθα ότι επρόκειτο να κάμω αποβολήν. Αενήλθεν ιατρός, και 
την Αευτέραν, περί την9 π.μ., έκαμα αποβολήν. Το απόγευμα ο ιατρός 
Ζήνων ήλθε και με εξήτασε. Μετεφέρθην εις το Νοσοκομείον, όπου ο 
ιατρός Ταλιαδώρος έκαρε την αναγκαίαν μετά την αποβολήν επέμβα-
σιν". Βασανιστής της Μαρίας Λάμπρου ήτο ο λοχίας JEFFREY LEACH 
του ειδικού κλάδου της αστυνομίας. Το πόρισμα των ανακρίσεων επί 
της υποθέσεως ταύτης είναι ότι δεν ησκήθη βία επί της Λάρπρου. Εις 
την Βουλήν των Κοινοτήτων ο Υπουργός των Αποικιών, απαντών εις 
σχετικήν ερώτησιν, είπεν ότι επρόκειτο περί σηπτικής αποβολής. Φω-
τοτυπημένον εν τούτοις αντίγραφον πιστοποιητικού Κυβερνητικού ια
τρού δηλοί απεριφράστως ότι η αποβολή της Λάρπρου υπήρξεν απο
τέλεσμα της βίας η οποία ησκήθη επ' αυτής». 
4) «Φρικτά υπήρξαν τα βασανιστήρια, τα οποία υπέστη ο πρώην 
Γενικός Γραμματεύς της Παναγροτικής Ενώσεως Κύπρου, 50ετής Στέ
φανος Πρωτοπαπάς, εκ Πολυστύπου. Ούτος εις μακράν ενυπόγραφον 
έκθεσίν του αναφέρει, πως, προσδεθείς ύπτιος επί σιδηράς κλίνης, 
υπέστη το απάνθρωπον βασανιστήριον του τεχνητού πνιγρού. Αφού 
του εσκέπασαν το στόμα και τους ρώθωνας με ένα τεμάχιον χονδρού 
υφάσματος, έχυναν επ' αυτού ολίγον κατ' ολίγον, επί αρκετήν ώραν, 
μίγμα ύδατος και βενζίνης. Όταν, δια του τρόπου τούτου, εισήρχετο 
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πολύ ύδωρ και βενζίνη εις τον στόμαχόν του, υφίστατο κτυπήματα εις 
την κοιλίαν δια να εμέση, οπότε το μαρτύριον επανελαμβάνετο. Εν συ
νεχεία περιγράφει πως εκτύπησαν τους όρχεις του με φιάλην υαλίνην 
με αποτέλεσμα να πενταπλασιασθή το μέγεθος των και να ουρή επί 
οκτώ ημέρας αίμα. Η έκθεσίς του περιέχει συνταρακτικά στοιχεία άλ
λου κρατουμένου, τον οποίον ο Στέφανος Πρωτοπαπάς είδε βασανι-
ζόμενον». 
5) «Ενδεικτικά ωσαύτως της σκληρότητος, του σαδισμού και των ανή
θικων μέσων τα οποία χρησιμοποιούν συστηματικώς εν Κύπρω οι ανα
κριταί είναι και τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν κατά την δίκην της 
22ετούς δ. Βάσως Λοϊζά εκ Τρικώμου. Η δίκη ήρχισε την 4ην Μαΐου 
1957 εις Λευκωσίαν προ του ειδικού δικαστού κ. JOHN και επερατώ-
θη την 21ην Μαΐου. Κατά την δίκην ταύτην ήλθον εις φως σαφείς λε-
πτομέρειαι των κακοποιήσεων, τας οποίας υπέστη η κατηγορουμένη 
και των αυθαιρεσιών των Λυνάμεων Ασφαλείας. Παρ' όλον ότι τα κα
τατεθέντα ήσαν τόσον πειστικά, ο δικαστής, δια να παράκαμψη τον 
σκόπελον, απεφάνθη ότι η κρίσις περί του βασίμου των διατυπωθει-
σών κατηγοριών επί κακοποιήσει εναπόκειται εις τον Κυβερνήτην και 
μόνον. Προφανώς όμως και ο ίδιος δεν αμφέβαλλε δια ταύτας, δι'ο και 
δεν κατεδίκασε την Λοϊζά εις ποινήν άλλην, αλλ' ηρκέσθη να την δέ
σμευση με εγγύησιν εξ £100 επί εν έτος. Κατά την διάρκειαν της δί
κης απεκαλύφθη ότι η Λοϊζά εγυμνώθη εις τα κρατητήρια υπό του λο-
χίου LEACH, όστις, επειδή εκείνη προσεπάθει να συγκράτηση τα τε
λευταία εσώρουχα της, της τα κατεξέσχισε. Υπεβλήθη εις μακράς ανα
κρίσεις 4-7-30 ωρών, τας νυκτερινός ώρας, καθ' ας εκτυπήθη με δερ-
ματίνηνλωρίδα. ΕτοποθετήθησανμολυΒδοκόνδυλα μεταξύ των δακτύ
λων των χειρών της, μεθ' ο συνεπιέσθησαν υπό των βασανιστών της τα 
δάκτυλα της. Τα ίχνη των τοιούτων κακώσεων ήσαν εμφανή και μετά 
πάροδον τετραμήνου περίπου από της συλλήψεως της, ως τούτο διεπι-
στώθη επί δικαστηρίου. 
Η κακοποίησις και ο εξετευλισμός νεαρός κόρης ως η Λοϊζά, δεν εί
ναι η μόνη περίπτωσις. Άνθρωποι με ταπεινά ελατήρια, ασελγείς δια
θέσεις και σαδιστικά ένστικτα, υπέβαλαν ανάνδρως σεμνάς Κύπριας 
νέας, όχι μόνον εις βασανιστήρια, αλλά και εις αναίσχυντους εξευτε
λισμούς και ταπεινώσεις. Νεαρός κορασίδας, αφού τας εγύμνωσαν πα
ντελώς, τας έσπρωχναν ο εις εις την αγκάλην του άλλου. Εις τινας πε-
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ριπτώσεις συνέθλιΒον τους μαστούς των και απέσπων τρίχας των από
κρυφων ρερών του σώρατός των. Άλλαί ηπειλήθησαν ότι θα Βιασθώ-
σιν, εάν δεν απεκάλυπτον ό,τι εγνώριζον περί της ΕΟΚΑ. Η δνις Λου
λά Κόκκινου, διά γρονθοκοπήρατος ενός σαδιατού Βασανιστού της, 
έχασε τους ερπροσθίους οδόντας της. Τούτο δεν δύναται ασφαλώς να 
διάψευση η Κυπριακή ΚυΒέρνησις, διότι η ανανδρία αύτη του αχρείου 
δασανιστού 
Για την κακοποίηση της Βάσως Λοϊζά η ΠΕΚΑ κυκλοφόρησε φυλλά
διο με τίτλο «Ηρωίδες που προκαλούν δέος και κτήνη που ερποιούν 
φρίκην και αποτροπιασρόν». Παραθέτουμε την πρώτη παράγραφο του 
φυλλαδίου: 
«Είναι ασφαλώς ρε αίσθηρα δέους που επληροφορήθη η κοινή γνώρη 
την υψηλόφρονα στάσιν της Κυπρίας κόρης Βάσως Λοϊζά, η οποία ρε 
ραρτυρικήν εγκαρτέρησιν υπέστη τα ανήκουστα Βασανιστήρια και τους 
ανήθικους εξευτελισρούς των ποταπών οργάνων του ευτελούς στρα
τάρχου, του οποίου η ανδρεία επροχώρησε ρέχρι των Βασανιστηρίων 
και του εξευτελισρού κόρης, η οποία, αν συνέβαινε να ήτο Αγγλίς, θα 
παρήλαυνε ρε ρεγάλας φωτογραφίας και πηχυαίους τίτλους από τας 
στήλας όλων ανεξαιρέτως των Αγγλικών εφηρερίδων και περιοδικών. 
Αλλ' είναι επίσης ρε αίσθηρα πρωτοφανούς σεΒασρού που επληροφο
ρήθη την υπέροχον εθνικήν αξιοπρέπειαν της Κυπρίας ηρωΐδος, η 
οποία υπέρεινε τα πρωτάκουστα Βασανιστήρια χωρίς ουδ' επί στιγρήν 
να υποχώρηση εις το λίαν ανεπτυγρένον αίσθηρα της παρθενικής αι-
δούς, το οποίον οι Άγγλοι, ασυνήθιστοι από τας συρπατριώτισσάς των, 
δεν ήσαν εις θέσιν να εκτιρήσουν». 
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στην ίδια δημοσιογραφική διάσκεψη ανέ
φερε και τα πιο κάτω, που είναι πειστική απόδειξη των διαπραχθέ
ντων Βασανιστηρίων: 
«Σηραντικαί αποκαλύψεις περί των ωροτήτων, αίτινες διαπράττονται 
υπό των στρατιωτικών αρχών εν Κύπρω, περιέχονται και εις δήλωσιν 
γενορένην εις δηροσιογραφικήν διάσκεψιν, γενορένην εν τη Βουλή 
των Κοινοτήτων, την ΐόην Φεβρουαρίου 1957, υπό δύο Άγγλων πρώ
ην δεσροφυλάκων εις το στρατόπεδον συγκεντρώσεως Κοκκινοτριρη-
θιάς, των WILLIAM WHICOMBE και DAVID TOON. Ούτοι περιέγρα
ψαν ρε τα ρελανώτερα χρώρατα τας ρεθόδους ρεταχειρισρού των κρα-
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τουρένων και κατήγγειλαν συγκεκριρένας περιπτώσεις χρησιροποιή-
σεως βίας».228 
Η Ελληνική Κυβέρνηση την 21η Ιουνίου 1957 παρουσίασε το θέμα των 
Βασανιστηρίων των Κυπρίων στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και 
ζήτησε να γίνει αμερόληπτη έρευνα για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους 
των Βασανιστηρίων. 
Επίσης η Ελληνική Κυβέρνηση υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία συ
ζητήθηκε τον Αύγουστο του 1957 από την ολομέλεια. Η Επιτροπή ανέ
λαβε την εξέταση 29 περιπτώσεων.229 
Οι καταγγελίες για τις κακομεταχειρήσεις των Κυπρίων προκάλεσαν 
διεθνή συγκίνηση. Μ' αυτές ασχολήθηκε ο παγκόσμιος τύπος. 
Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
ανάγγειλε στις 5 Ιουλίου 1957 ότι πήρε απόφαση να καλέσει τη Βρε
τανική Κυβέρνηση ν' αναστείλει όλες τις εκτελέσεις των Κυπρίων, για
τί οι αποφάσεις λήφθηκαν βάσει των μέτρων έκτακτης ανάγκης, και 
να επιτρέψει τη μετάβαση στην Κύπρο αντιπροσωπίας του Συμβουλίου 
της Ευρώπης προς διερεύνηση των καταγγελιών για παραβάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.230 
Στις 15 Ιουλίου 1957, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Ο ΗΕ 
Χρ. Ξανθόπουλος - Παλαμάς υπέβαλε προς τον Γενικό Γραμματέα του 
Διεθνούς Οργανισμού επιστολή, με την οποία ζητούσε να συμπεριλη
φθούν στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης τα 
θέματα: 
1) Εφαρμογή, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, της αρχής των 
ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιαθέσεως των λαών εις την περίπτω
σιν του πληθυσμού της νήσου Κύπρου. 
2) Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βαναυσότητες υπό 
της Βρετανικής Διοικήσεως εναντίον της Κύπρου.231 

228. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ», τόμος Γ', σσ. 272-282 
229. Νίκου Κρανιδιώτη «Η Κύπρος εις το αγώνα της ελευθερίας», ο. 164. 
230. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σ. 188. 
231. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 191. 
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3. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ Τ Ο Υ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Υ Μ Α Κ Α Ρ Ι Ο Υ 
ΚΑΙ Τ Ο Ν Β Ρ Ε Τ Α Ν Ω Ν ΓΙΑ Τ Ο Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α 

Λ ή λ ω σ η του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για λύση 
του Κυπριακού με παραχώρηση ανεξαρτησίας, 
που δεν αποκλείει την αυτοδιάθεση 
Το βράδυ της 20ής Ιουλίου 1957, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έδωσε 
συνέντευξη στον ανταποκριτή της κυπριακής εφημερίδας «Ελευθερία» 
στην Αθήνα Μελή Νικολάί'δη. Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε την 21η 
Ιουλίου. 
Στην ερώτηση: «Αντιμετωπίζετε το ενδεχόρενο συμβιβαστικών εν τω 
μεταξύ προτάσεων και ποίαι αι σχετικοί απόψεις σας;», ο Αρχιεπίσκο
πος απάντησε: 
«Αεν υπάρχουν μέχρι της στιγμής τοιύται εξελίξεις από βρετανικής 
πλευράς, καίτοι έχω την γνώμην ότι, παρά την αδιαλλαξίαν, την 
οποίαν παρουσιάζει η Αγγλική Κυβέρνησις, θα ήτο ετοίμη να προβή 
εις ωρισμένας παραχωρήσεις δι' εξεύρεσιν συμβιβαστικής λύσεως. Εψ' 
όσον όμως ουδεμία συγκεκριμένη πρότασις έχει γίνει, δεν δύναμαι να 
λάβω θέσιν επί του θέματος. Επαναλαμβάνω μόνον ότι απαραίτητος 
προϋπόθεσις οιασδήποτε τοιαύτης λύσεως παραμένει πάντοτε η εκ 
των προτέρων κατοχύρωσις της αρχής της αυτοδιαθέσεως». 
«Στην ερώτηση: "Ποίαι ειδικώτερον αι απόψεις σας εν σχέσει με τα 
σχέδια περί ανεξαρτησίας", ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε: 
«Εάν επρόκειτο περί πραγματικής ανεξαρτησίας, μη αποκλειούσης την 
εφαρμογήν της αυτοδιαθέσεως, τα σχέδια ταύτα θα ηδύναντο να συζη
τηθούν»2^2 
Στις 6 Σεπτεμβρίου 1957, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κ. Καραμαν
λής είπε σε δημοσιογραφική συνέντευξη ότι δεν θα απέρριπτε τη λύ
ση της ανεξαρτησίας της Κύπρου, αν αυτή γινόταν δεκτή από τον 
Κυπριακό λαό.233 
Παρασκηνιακές ενέργειες των Αγγλων για εκτροπή του 
Κυπριακού από την εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης. 
Οι θέσεις του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας 
Ο νέος Άγγλος πρέσβης στην Αθήνα Σερ Ρότζερ Άλλεν, που έφτασε 
232. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Γ', σσ. 287-288. 

233- Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνηρονεύματα...», α. 201. 
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στις αρχές Μαΐου του 1957, ανέπτυξε παρασκηνιακή δραστηριότητα 
για εκτροπή του Κυπριακού από την εφαρμογή της αρχής της αυτο
διάθεσης, τη ματαίωση της προσφυγής της Ελλάδας στον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών και τη λύση του προβλήματος με την παροχή ανε
ξαρτησίας, η οποία να ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματα της 
Τουρκίας και ταυτόχρονα να διασφαλίζει τα στρατηγικά συμφέροντα 
της Βρετανίας και των Η.Π.Α. Πραγματοποίησε αλλεπάλληλες επισκέ
ψεις στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και επέμενε στην πραγ
ματοποίηση μιας νέας Τριμερούς Διάσκεψης της Βρετανίας, της Ελλά
δας και της Τουρκίας. Την πρόταση του αυτή συνόδευε με τη σκέψη 
ότι η Βρετανική Κυβέρνηση, «κουρασμένη από το αδιέξοδο, στο οποίο 
οδήγησαν τα συνεχή παζαρέματα του Μακαρίου», δεν αποκλείει την 
αποχώρηση της από την Κύπρο, περιοριζόμενη στις στρατιωτικές της 
βάσεις, οπότε το νησί θα μείνει έκθετο στη δυναμική αναμέτρηση της 
Ελλάδας και της Τουρκίας. 
Η πρόταση του για Τριμερή Διάσκεψη, η οποία επαναλήφθηκε και τον 
Αύγουστο του 1957, απορρίφθηκε και από τον Εθνάρχη Μακάριο και 
από την Ελληνική Κυβέρνηση. 
Μια άλλη παρασκηνιακή ενέργεια των Άγγλων έγινε μέσω του νέου Γε
νικού Γραμματέα του NATO Πωλ Ανρύ Σπάακ, με ενθάρρυνση του 
Υπουργού Εξωτερικών των Η.Π.Α. Φόστερ Ντάλλες. Ο Γενικός Γραμ
ματέας του NATO ανέλαβε την επεξεργασία ενός σχεδίου ανεξαρτησίας 
της Κύπρου υπό την αιγίδα του NATO.234 
Μια προσωπική μαρτυρία του Νίκου Κρανιδιώτη είναι αρκετά αποκα
λυπτική για τον Αύγουστο του 1957, οπότε γινόταν προετοιμασία από 
το κλιμάκιο του Εθναρχικού Συμβουλίου Αθηνών, για να επιτύχει η 
προσφυγή της Ελλάδας στον ΟΗΕ για το Κυπριακό: 
«Παράλληλα όμως με τις προετοιμασίες αυτές, στα διπλωματικά παρα
σκήνια συνεχίζονταν οι ζυμώσεις και οι διαβουλεύσεις για μια ενδε
χόμενη λύση. Σε συνάντηση μας, στις 23 Αυγούστου, ο Ευάγγελος Αβέ
ρωφ μου απεκάλυψε, ότι ασκούνται από την πλευρά "του συμμαχικού 
παράγοντος", τρομερές πιέσεις στην Ελληνική Κυβέρνηση για την 
έναρξη τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Μ. Βρετα
νίας, με στόχο τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους, εφόσον βέβαια θα 
συμφωνούσε στη γραμμή αυτή και η Τουρκία. 

234. Νίκου Κρανιδιώτη «Αύσκολα χρόνια...», σα. 277-278. 
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Η Τουρκία, ωστόσο - όπως ρου ανέφερε ο Υπουργός - ρέχρι της στιγ-
ρής, αντιδρούσε, γιατί εξακολουθούσε να πιστεύει ότι ρια ανεξάρτητη 
Κύπρος, αργά ή γρήγορα, θα ενωνόταν ρε την Ελλάδα, έστω και αν 
επρόκειτο για εγγυηρένη ανεξαρτησία. Τουναντίον οι Άγγλοι θα εδέ-
χοντο την ανεξαρτησία, εφόσον θα διασφάλιζαν ρια ή δυο κυρίαρχες 
Βάσεις στο Νησί».255 
Παρά τις ενέργειες των Άγγλων για εκτροπή του Κυπριακού από την 
αρχή της αυτοδιάθεσης, η Γενική Συνέλευση του Ο Η Ε με ομόφωνη 
απόφαση της στις 20 Σεπτεμβρίου 1957, συμπεριέλαβε τη συζήτηση 
του Κυπριακού στην ημερήσια διάταξη της. 
Την ίδια ακριβώς μέρα ο Ντράιμπεργκ, Πρόεδρος του Βρετανικού Ερ
γατικού Κόμματος, πριν από την αναχώρηση του από την Κύπρο, σε 
δηλώσεις του στον κυπριακό ραδιοφωνικό σταθμό ανέφερε ότι «το 
Βρετανικόν Εργατικόν Κόρρα επανεβεβαίου την υπόσχεσίν του περί 
αυτοδιαθέσεως της Κύπρου, ότι κατά την αντίληψίν του το δηροψήφι-
σρα εν Κύπρω θα οδήγηση εις την Ένωσιν, ότι, ρετά την ένωσιν της 
Κύπρου ρε την Ελλάδα, θα ελαρβάνετο πρόνοια, όπως περιφρουρη
θούν τα δικαιώρατα των Τούρκων και ότι οι στρατηγικοί λόγοι, τους 
οποίους επεκαλείτο η Τουρκία, ήσαν αδικαιολόγητοι».256 
Στις 4 Οκτωβρίου 1957, εγκρίθηκε ψήφισμα του Εργατικού Κόμματος 
της Βρετανίας, που έλεγε ότι, σε περίπτωση που η αντιπολίτευση ανα
λάμβανε την εξουσία, θα έθετε προθεσμία τεσσάρων χρόνων για εφαρ
μογή του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης του Κυπριακού λαού. 
Ταυτόχρονα αναγνώριζε ότι ο διαμελισμός της Κύπρου θα ήταν 
καταστρεπτικός για το νησί. Η δήλωση της Βαρβάρας Κασλ, Αντιπρο
έδρου του Κόμματος, ήταν πολύ σαφής: 
«Η πολιτική ρας επί του Κυπριακού είναι η εφαρρογή της αυτοδιαθέ
σεως εντός τακτής προθεσρίας. Καταδικάζορεν τον διαμελισμό ν και 
δηλούρεν ότι ουδέποτε η Εργατική Κυβέρνησις θα εφαρρόση αυτόν. 
Αηλούρεν κατηγορηρατικώς ότι η αυτοδιάθεσις θα εφαρροσθή εις την 
Κύπρον εις χρόνον ο οποίος θα καθορισθή ρετά από διαπραγρατεύ-
σεις ρε τον Κυπριακόνλαόν. Προς αποφυγήν όρως κάθε παρεξηγήσε
ως τονίζορεν κατηγορηρατικώς ότι θα εφαρρόσωρεν την αυτοδιάθεσιν 

235. Νίκου Κρανιδιώτη «Δύσκολα χρόνια...», σα. 286-287. 
236. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 202. 
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κατά την διάρκειαν της κοινοβουλευτικής ζωής της πρώτης Εργατικής 
Κυβερνήσεως δηλαδή το ράξιρουρ εντός τεσσάρων ετών. 
Αηλούρεν ότι είρεθα δεσμευμένοι με την εν λόγω πολιτικήν και ότι αι 
δηλώσεις ρας δεν αποτελούν απλώς γενικός και αορίστους διαβεβαι
ώσεις. Είναι σαφείς και οριστικοί δεσμεύσεις. Ο Κυπριακός λαός δικαι
ούται να αποφασίση δια το ρέλλον του και θα εφαρρόσωρεν την αρ
χήν της αυτοδιαθέσεως εις την Κύπρον ως Εργατική Κυβέρνησις. Η 
ρειονότης δικαιούται εις εγγυήσεις δια τα δικαιώρατα της, αλλά δη
λούρεν ότι απορρίπτορεν τον διαρελισρόν και τας άλλας νόθους λύ
σεις του Κυπριακού».257 

4. Η ΕΟΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ. 
Π Α Ρ Α Ι Τ Η Σ Η Τ Ο Υ ΧΑΡΝΤΙΓΚ 

Η μονομερής εκεχειρία της ΕΟΚΑ τηρείται, παρόλο 
ότι οι επιχειρήσεις των Άγγλων συνεχίζονται 
Οι Άγγλοι σ' όλο το διάστημα της εκεχειρίας της ΕΟΚΑ δεν σταμάτη
σαν τις επιχειρήσεις τους εναντίον της ΕΟΚΑ. Γράφει ο Διγενής: 
«Κατά πληροφορίας, τας οποίας είχον, ο Χάρντιγκ προσεπάθει 
παντοιοτρόπως, δι' επιχειρήσεων, προκλήσεων και της προπαγάνδας, 
να ρε παρασύρη, ώστε να παραβιάσω τηνρονόπλευρον εκεχειρίαν, την 
οποίαν είχον κηρύξει σιωπηρώς δια της αναστολής των εχθροπραξιών, 
ίνα έχη δικαιολογίαν προς συνέχισιν των εναντίον ηρών επιχειρήσε
ων και των εναντίον του πληθυσρού καταπιεστικών ρέτρων. Αεν πα-
ρεσύρθην και παρέμεινα ατάραχος, προσπαθών απλώς να αποφεύγω 
τα κτυπήρατα και προετοιραζόρενος συγχρόνως, όπως τα αποδώσω 
όπου, όπως και όταν θα εθεώρουν την περίστασιν κατάλληλον... 
Αια τον ρη στρατιωτικόν είναι εξαιρετικώς δύσκολον να αντιληφθή 
πόση δύναρις αυτοσυγκρατήσεως εχρειάζετο, δια να ανθέξω εις ρίαν 
κατάστασιν ως η ανωτέρω, παραταθείσαν μάλιστα επί ρήνας. Το ευτύ-
χηρα είναι, ότι αντέσγον και συνεκράτησα, αόρατος εγώ, δια σιδηράς 
πειθαρχίας τον αόρατον στρατόν της ΕΟΚΑ, πειθαρχήσαντα κατά 
τρόπον υποδειγρατικόν. Εις τούτο ρεγάλως ρας εβοήθησε δια της πει
θαρχίας και της απολύτου αυτού ερπιστοσύνης και ο Ελληνικός 

237. Π. Παπαδημήτρη - Π. Πετρίδη «Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 
(1878-1978)», τόμος 11ος, σ. 254. 
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πληθυσμός της νήσου, εις τρόπον ώστε εις το τέλος εξήλθομεν ου μό
νο άνευ σοβαρών ζημιών, αλλά και ενισχυμένοι. Λεν γνωρίζω να υπάρ
χουν πολλά ανάλογα παραδείγματα εις την στρατιωτικήν ιστορίαν. 
Τούτο εξετίμησε καλώς ο Στρατάρχης Μοντγκόμερυ, όστις αψικόμενος 
εις Κύπρον "ινκόγνιτο" την Ιην Ιουλίου 1957 προς μελέτην των επι
τόπιων στρατιωτικών προβλημάτων και ιδίως του ζητήματος της μετα
φοράς του Στρατηγείου εκ Κύπρου εις Κένυαν, εδήλωσεν επί λέξει, 
ότι "στρατηγικώς η καταβολή της ΕΟΚΑ είναι αδύνατος"».2̂ 1α 

Ο αντάρτης της ΕΟΚΑ Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου 
και ο τροφοδότης Χρύσανθος Μυλωνάς δολοφονούνται 
σε κρησφύγετο κοντά στη Γαλάτα στις 7 Οκτωβρίου 1957 
Στις 7 Οκτωβρίου 1957, ο Μιχαήλ Ασσιώτης, μέλος της ΕΟΚΑ, δολο
φόνησε εν ψυχρώ τον Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου μέσα στο κοινό τους 
κρησφύγετο, που βρισκόταν σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από τη 
Γαλάτα. Στη συνέχεια δολοφόνησε τον Χρύσανθο Μυλωνά, εξάδελφο 
του Ευαγόρα, ο οποίος έφτασε στο κρησφύγετο το βράδυ της ίδιας μέ
ρας, για να μεταφέρει τροφή και την αλληλογραφία για τους δυο 
αντάρτες. 
Ο Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου (1937-1957) γεννήθηκε στον Κάτω 
Αμίαντο της επαρχίας Λεμεσού. Έγινε μέλος της ΕΟΚΑ στις αρχές του 
1955. Πήρε μέρος στις πρώτες πολεμικές επιχειρήσεις της Οργάνωσης 
στην περιοχή Αμιάντου, στην ιστορική μάχη του Πεύκου μεταξύ Κυ
περούντας και Χανδριών (23 Νοεμβρίου 1955), την οποία διηύθυνε 
προσωπικά ο Διγενής, και στην επιχείρηση στο Κόκκινο Φανάρι με
ταξύ Αμιάντου και Τροόδους (5 Δεκεμβρίου 1955). Έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στη διαφυγή του Διγενή μετά τη μάχη παρά τα Σπήλια στις 11 
Δεκεμβρίου 1955. Συνελήφθη, ύστερα από προδοσία, τον Ιανουάριο 
του 1956. Βασανίστηκε και κλείστηκε στα κρατητήρια της Κοκκινοτρι-
μιθιάς, απ' όπου δραπέτευσε στις 13 Σεπτεμβρίου 1956 με άλλους έξι 
αγωνιστές. Ενώθηκε με τις ανταρτικές ομάδες του Γρηγόρη Αυξεντίου 
στην Πιτσιλιά και πήρε μέρος σε δυο ενέδρες μεταξύ Πάνω και Κάτω 
Αμιάντου. Τον Μάιο του 1957, ανέλαβε να οργανώσει ανταρτική ομά
δα στην περιοχή Σολέας από το κρησφύγετο, μέσα στο οποίο βρήκε 

237α. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σο. 191-
192. 
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άδοξο τέλος. Η κηδεία του έγινε στο χωριό του σε έντονη εθνική 
ατμόσφαιρα. 
Οι Άγγλοι δεν επέτρεψαν στον πατέρα του Παπαχριστόφορο Λαζαρή, 
πολιτικό κρατούμενο, να παρευρεθεί στην κηδεία του παιδιού του και 
οι άλλοι κρατούμενοι, διαμαρτυρόμενοι γι' αυτό, έβαλαν φωτιά στα 
κρατητήρια. 
Ο Χρύσανθος Μυλωνάς (1939-1957) γεννήθηκε στη Γαλάτα της επαρ
χίας Λευκωσίας. Φοιτούσε στην Ε' τάξη του Γυμνασίου Σολέας, όταν 
δολοφονήθηκε. Ως μέλος της ΕΟΚΑ στρατολογούσε μαθητές του Γυ
μνασίου, διένειμε φυλλάδια, ανέγραφε συνθήματα, παρακολουθούσε 
πράκτορες των Άγγλων, απέκρυπτε όπλα, έπαιρνε μέρος σε ενέδρες. 
Αργότερα βοηθούσε τον τομεάρχη του στη διεκπεραίωση πολλών δρα
στηριοτήτων. Εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή βομβών και άλλων εκρη
κτικών μηχανισμών. Μαζί με δυο συναγωνιστές του εργάστηκε για την 
κατασκευή του κρησφύγετου, στο οποίο έμενε ο Ευαγόρας και ο Μ. 
Ασσιώτης. Ο τελευταίος δολοφόνησε τον αγνό έφηβο αγωνιστή στις 10 
μ.μ. της 7ης Οκτωβρίου. 

Ο Κυβερνήτης της Κύπρου Χάρντιγκ υποβάλλει την 
παραίτηση του. Νέος Κυβερνήτης διορίζεται ο Σερ Χιου Φουτ 
Την 21η Οκτωβρίου 1957 ανακοινώθηκε, στο Λονδίνο και στη Λευκω
σία συγχρόνως, η παραίτηση του Κυβερνήτη της Κύπρου Σερ Τζων 
Χάρντιγκ και η αντικατάσταση του από τον Σερ Χιου Φουτ, Κυβερνή
τη τότε της Ιαμαϊκής. 
Ο Χάρντιγκ χρησιμοποίησε αυστηρά και σκληρά μέτρα, πιστεύοντας 
ότι θα μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να διαλύσει την ΕΟΚΑ. Μετά 
παρέλευση δυο χρόνων, έφυγε από το νησί χωρίς να επιτύχει το σκοπό 
του. Αναχώρησε για το Λονδίνο στις 4 Νοεμβρίου 1957. Από τότε μέ
χρι τις 3 Δεκεμβρίου 1957, μέρα της άφιξης του Φουτ στην Κύπρο, τα 
καθήκοντα του Κυβερνήτη ασκούσε ο Τζώρτζ Σίγκλαιρ. 
Ο Χάρντιγκ στις 4 Νοεμβρίου, πριν από την αναχώρηση του από την 
Κύπρο, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Στην ερώτηση αν 
έκρινε υπερβολικά αυστηρά τα μέτρα που πήρε ως Κυβερνήτης έναντι 
του Κυπριακού λαού, απάντησε: 
«Βεβαίως όχι. Όταν έφθασα εις Κύπρον, συνήντησα μίαν βάναυσον και 
απάνθρωπον Οργάνωσιν, υποστηριζομένην υπό μιας ασυνειδήτου Εκ-
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κλησίας. Δεν πιστεύω ότι το έργον ρου θα ηδύνατο να εκτελεσθή κατ' 
άλλον τρόπον».259, 
Ποιό υπήρξε το έργο του Χάρντιγκ στη διετία που κυβέρνησε την Κύ
προ; Πολύ περιληπτικά καταγράφηκε ως εξής: 
«Ο Χάρντιγκ έφυγε από την Κύπρο στις 4 Νοερβρίου αφήνοντας πίσω 
του εννιά αγχόνες, κατάρεστα κρατητήρια, πολλούς καταδικασθέντες 
σε ισόβια δεσρά, ρερικοί από τους οποίους βρίσκονταν στις φυλακές 
της Αγγλίας, εκατοντάδες τραυρατίες και σακατερένους Κυπρίους από 
ξυλοδαρρούς και βασανιστήρια και την οργή του Κυπριακού λαού».259 
Μετά την αντικατάσταση του Χάρντιγκ η εφημερίδα «Βήρα» των Αθη
νών έγραψε: 
«Σχεδόν επί ρίαν διετίαν διεξάγεται εις την Κύπρον φοβερά ρονορα-
χία ρεταξύ δύο ανδρών, του Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα, Αρχηγού της 
ΕΟΚΑ υπό το ψευδώνυρον ΔΙΓΕΝΗΣ, και του Στρατάρχου Τζων Χάρ
ντιγκ, άλλοτε Αρχηγού του Γενικού Αυτοκρατορικού Επιτελείου της 
Μ. Βρετανίας. Από τηνρονοραχίαν αυτήν νικητής εξέρχεται ο σεμνός 
και γενναίος Ελλην αξιωρατικός. Ο Στρατάρχης Χάρντιγκ είγε διακη
ρύξει ανά τα πέρατα της Οικουρένης, όταν επάτησε το πόδι του εις την 
Κύπρον, ότι, το πολύ εντός 6ρηνών, η χαλύβδινη αράχνη των πολυα-
ρίθρων στρατευμάτων του θα είχε συλλάβει τον ΔΙΓΕΝΗ και διαλύσει 
την ΕΟΚΑ. Οι εξ μήνες διέρρευσαν. Επέρασαν και έτεροι εξ. Παρήλ-
θον ακόρη άλλοι εξ. Και συνεπληρώθησαν ακόρη εξ και ο Στρατάρχης 
επιστρέφει άπρακτος εις την Μ. Βρετανίαν, ενώ ο ΔΙΓΕΝΗΣ παραρέ-
νει εις την Κύπρον επί κεφαλής της ΕΟΚΑ, έτοιρος να διακόψη την 
υπ' αυτού παραχωρηθείσαν ανακωχήν, όταν αι περιστάσεις το απαιτή
σουν. Οταν κάποτε γραφή η ιστορία του ρυστικού κινήρατος αντιστά
σεως του Κυπριακού λαού, τότε θα καταφανή εις όλον της το ασύλλη-
πτον ρεγαλείον η συγκλονιστική εποποιία του ΔΙΓΕΝΗ. Ήρχισε τον 
αγώνα του τον Απρίλιον του 1955- Μετά ένα ρήνα το Κ.Κ.Ε. κατέδιδεν 
εις τους Άγγλους την ταυτότητα του ΔΙΓΕΝΗ. Με ρίαν δράκα γενναί
ων Κυπρίων, αντιρετώπισε δεκάδες χιλιάδων Βρετανών στρατιωτών, οι 
οποίοι τον ιχνηλατούσαν ρε τα τελειότερα ρηχανήρατα ερευνών. 
Υπήρξαν αφάνταστοι at κακουχίαι του, αι στερήσεις του, αι προσωπι-

238. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σ. 203-
239· Π. Παπαδημήτρη - Π. Πετρίδη «Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 

(1878-1978)», τόμος 11ος, σ. 255. 
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και του ταλαιπωρίαι, οι κίνδυνοι και αι δυσχέρειαι. Ίσως η παγκόσριος 
ιστορία δεν έχει να αναφέρη προηγούρενον, όροιον ρε την περίπτω
σιν του ΔΙΓΕΝΗ. Η αγωνιζορένη υπόδουλος Κύπρος και η ελευθέρα 
Ελλάς χαιρετίζουν τον νικητήν, ο οποίος επλούτισε τας ευγενείς πα
ραδόσεις του Εθνους ρε ρίαν από τας λαρπροτέρας σελίδας ρεγαλειώ-
δους Ελληνικού αγώνος».240 
Μετά την αναγγελία ότι νέος Κυβερνήτης της Κύπρου θα είναι ο Σερ 
Χιου Φουτ, ο Εθναρχεύων Μητροπολίτης Άνθιμος δήλωσε: 
«Εάν η αντικατάστασις του Κυβερνήτου Χάρντιγκ σηραίνει αλλαγήν 
της πολιτικής της Βρετανικής Κυβερνήσεως έναντι του Κυπριακού ζη
τήματος, εν τοιαύτη περιπτώσει θα πρέπει ασφαλώς την αντικατάστα-
σιν να επακολούθηση η άρσις των εκτάκτων μέτρων, η επάνοδος του 
Εθνάρχου και των λοιπών εξόριστων, η απόλυσις όλων των πολιτικών 
κρατουρένων και η επίσηρος αναγνώρισις του δικαιώρατος αυτοδιαθέ
σεως του Κυπριακού λαού. 
Δεν έτυχε να γνωρίσω τον αντικατάστην του Χάρντιγκ, αλλά πιστεύω 
ότι αν έλθη υπό τας ως άνω προϋποθέσεις, τότε ασφαλώς θα επιτυ
χή».241 
Ο Διγενής σε φυλλάδιο του, πριν από την άφιξη του Φουτ στην Κύ
προ, ανέφερε: 
«Εάν ο κ. Φουτ σκοπεύη να εργασθή ειλικρινώς δια την ειρήνευσιν 
της νήσου και την αποκατάστασιν της Ελληνο-Αγγλικής φιλίας ρε την 
φιλοδοξίαν να είναι ο τελευταίος κυβερνήτης, τότε θα ρας εύρη παρά 
το πλευρόν του. Εάν όχι, τότε λυπούρεθα, διότι θα συνεχισθή εκείνο, 
που χαρακτηρίζει ως ΒΙΑΝ και που όλοι οι φιλελεύθεροι λαοί του 
κόσρου και ηρείς αποκαλούρεν "ΑΓΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ"».242 

240. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 203. 
241. Π. Παπαδημήτρη - Π. Πετρίδη «Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 

(1878-1978)», τόμος 11ος, σ. 255. 
242. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή θύελλα 1955-1959», σ. 584. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ ' 

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
Τ Ο Υ Χ Α Ρ Ν Τ Ι Γ Κ Μ Ε Χ Ρ Ι Τ Η Ν Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Η 
Τ Ω Ν Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Ω Ν Ζ Υ Ρ Ι Χ Η Σ - Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο Υ 

(21 ΟκτωΒρίου 1957 - 19 Φεβρουαρίου 1959) 

ΤΓΤ τήρηση της εκεχειρίας της ΕΟΚΑ ήταν μονόπλευρη και οι Άγγλοι 
Α Χ υπέβαλλαν τον Κυπριακό λαό σε ταλαιπωρία. Γι' αυτό ο Διγενής 
αποφάσισε την εκτέλεση μερικών πράξεων δολιοφθοράς, για να δείξει 
στους Άγγλους ότι δεν μπορούσαν να είναι ασύδοτοι. Την 21η Νοεμ
βρίου 1957, τοποθετήθηκε μαγνητική νάρκη σε αγγλικό εμπορικό 
πλοίο που ναυλοχούσε στο Καραβοστάσι. Στις 26 Νοεμβρίου 1957, 
προξενήθηκαν τεράστιες ζημιές στη Βάση Ακρωτηρίου. Τον Δεκέμβριο 
του 1957, ο Ο Η Ε εξέδωσε ευνοϊκή απόφαση για την Κύπρο, με την ο
ποία αναγνώριζε το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του Κυπριακού λαού, αλ
λά χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα. Ο νέος Κυβερνήτης της Κύπρου Σερ 
Χιου Φουτ ήθελε να παρουσιάζεται φιλικός προς τον Κυπριακό λαό, 
αλλά ουσιαστικά εφάρμοζε την πολιτική της Βρετανικής Κυβέρνησης, 
η οποία ήθελε λύση του Κυπριακού σύμφωνα με τα δικά της συμφέρο
ντα. Η συνεργασία Άγγλων και Τούρκων γινόταν συνεχώς μεγαλύτερη. 
Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μακμίλλαν ετοίμασε σχέδιο λύσης 
του Κυπριακού, για την εφαρμογή του οποίου συνεργάστηκαν μόνο οι 
Τούρκοι. Οι Ελληνες αντιδρούσαν και η ΕΟΚΑ έδινε ισχυρά πλήγμα
τα στους Άγγλους. Τελικά το Κυπριακό πρόβλημα λύθηκε με την υπο
γραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης - Άονδίνου, οι οποίες στα μετέπειτα 
χρόνια οδήγησαν τον Κυπριακό λαό σε περιπέτειες και τραγικά γεγο
νότα με τα διαιρετικά στοιχεία που περιείχαν. 

1. Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1957 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1958) 

Δολιοφθορά της ΕΟΚΑ στη βάση Ακρωτηρίου. 
Τεράστιες οι ζημιές. Η Ε Ο Κ Α κατόρθωσε να εισδύσει 
και μέσα στις αγγλικές βάσεις. 
Μια πολύ μεγάλη δολιοφθορά της ΕΟΚΑ πραγματοποιήθηκε στη Βά
ση Ακρωτηρίου στις 26 Νοεμβρίου 1957. Οι αγωνιστές που εργάζο-
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νταν στη Βάση κατόρθωσαν να φέρουν εις πέρας ένα πάρα πολύ δύσκο
λο έργο με την καθοδήγηση του Πανίκου Σωτηρίου, μαθητή της Ε' τά
ξης του Λανιτείου Γυμνασίου Λεμεσού. 
Ο Ανδρέας Βασιλείου, ο πρωταγωνιστής της παράτολμης αυτής δολιο
φθοράς, ο οποίος εργαζόταν στη βάση Ακρωτηρίου, τοποθέτησε δυο 
ωρολογιακές Βόμβες σε δυο αεροπλάνα στις 25 Νοεμβρίου. Η έκρηξη 
τους πραγματοποιήθηκε την επόμενη μέρα. Η ριψοκίνδυνη αυτή πρά
ξη του έφηβου αγωνιστή δείχνει το πνεύμα της επιμονής και της αυ
τοθυσίας των μελών της ΕΟΚΑ. Αφηγείται ο ίδιος για την τοποθέτη
ση των Βομβών: 
«Την 1 μ.μ. τερματίζουν την εργασίαν των και φεύγουν οι Αγγλοι τε
χνικοί από το υπόστεγον, πλην του Άγγλου φρουρού, ο οποίος παρέ
μενε δια την παρακολούθησίνμας έως την 4 μ.μ., που θα ετερματίζα-
μεν την εργασίαν μας. Την 1.45 μμ., αφού προηγουμένως εφάγαμεν 
το μεσημβρινόν μας φαγητόν, ο Τούρκος και ο Αρμένιος συνάδελφος 
βγαίνουν έξω από το υπόστεγον, ενώ ο Ελλην συνάδελφος τυχαίως 
έγειρε και απεικοιμήθη εις ένα πρόχειρον κάθισρα. Την στιγρήν αυ
τήν παίρνω την ρίαν βόρβαν και, ενώ ο Άγγλος φρουρός εξήταζε εν 
αεροπλάνον, το οποίον ευρίσκετο πλησίον της γωνίας που ήτο προς 
το μέρος της εισόδου, πηγαίνω αθορύβως προς το μέσον του υπόστε
γου και εισερχόμενος κάτωθεν των ανοιγμένων πλευρών ενός αεριω-
θουρένου βομβαρδιστικού αεροπλάνου τύπου "Καμπέρα" την τοποθε
τώ εις το εσωτερικόν κούφωμα δίπλα από το ντεπόζιτο της βενζίνης 
αυτού. Ακολούθως επιστρέφω αθέατος και βγαίνω έξω από το υπόστε
γον. 
Την 2.30 μ.μ. προφασισθείς ότι θα έβγαινα έξω από το υπόστεγον και 
ότι θα επήγαινα εις το αποχωρητήριον, φεύγω από το μέρος που εργα-
ζόμεθα, αφήνοντας έτσι τους συνεδέλφους και τον φρουρόν εκεί. Όταν 
έφθασα στην είσοδον, αντί να βγω έξω από το υπόστεγον, επιστρέφω 
από την αντίθετον πλευράν που εργάζοντο οι συνάδελφοι και καλυ
πτόμενος από τα σώματα των αεροπλάνων τοποθετώ την άλλην βό
ρβαν εις το βάθος ανοιγμένου μέρους, που ευρίσκετο εις το αριστερόν 
μέρος αεροπλάνου του ίδιου τύπου με το προηγούρενον και εις ση-
μείον που σχεδόν εφάπτετο με το ντεπόζιτον της βενζίνης αυτού. Εν 
συνεχεία επιστρέφω δια της ιδίας διαδρομής εις τον τόπον της εργα
σίας μας. 
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Το βράδυ, όταν ήλθα εις Αεμεσόν, ανέφερα το γεγονός εις τους υπευ
θύνους και ανεμέναμεν τα αποτελέσματα. Την επομένην 26 Νοεμβρίου 
μεταβαίνων εις την εργασίαν μου, δια να μην κινήσω τας υποψίας των 
Αγγλων εις την περίπτωσιν που θα είχαν εκρογή αι βόμβαι, αντελή
φθην ότι δεν συνέβη τίποτε εις το υπόστεγον. 
Τότε ευρέθην εις δυσχερεστάτην θέσιν, διότι αφ' ενός μεν υπήρχε πε-
ρίπτωσις να εύρουν εν τω μεταξύ τας βόμβας οι Αγγλοι τεχνικοί που 
εργάζοντο πάνω στα αεροπλάνα, παρ' όλον ότι τας ετοποθέτησα εις 
πολύ απόκρυφα μέρη αυτών, οπότε και θα επροδιδόμουν, αν τυχόν 
εγκατέλειπα την εργασίαν μου. Αφ' ετέρου μπορούσαν να εκραγούν 
από λεπτού εις λεπτόν αι βόμβαι, φονεύοντας έτσι τόσον εμένα όσον 
και τους άλλους που ευρίσκοντο μέσα εις το υπόστεγον. Παρ' όλα ταύ
τα συνέχισα εργαζόμενος έως την 4 μ.μ. που ετερματίσαμεν την εργα
σίαν μας».24$ 
Για το γεγονός αυτό ο Διγενής γράφει: 
«Αι βόμβαι, δυο τον αριθμόν, ετοποθετήθησαν εντός των μηχανών δυο 
αεριωθουμένων βομβαρδιστικών "Καμπέρα". Περί την 16.15' ώραν 
ηκολούθησαν εκρήξεις ντεπόζιτων βενζίνης των αεροσκαφών. Εντός 
δευτερολέπτων φλόγες περιέζωσαν ολόκληρον το υπόστεγον, κατα-
σκευασμένον από λευκοσίδηρον, ύψους 20 μέτρων και μήκους 130 μ., 
εντός του οποίου υπήρχον 4 αεριωθούμενα «Καμπέρα" και εν τύπου 
"Βένομ". Ολόκληρον το υπόστεγον κατέρρευσε και κατεστράφη μαζί με 
τα αεροπλάνα και όλον το εν αυτώ υλικόν εκ μηχανών αεροπλάνων και 
τόρνων. Ουδείς εκ των ενεργησάντων την δολιοφθοράν ταύτην συν
ελήφθη. Αύτη δε θεωρείται η καταστρεπτικωτέρα εις την ιστορίαν της 
νήσου και της Αγγλίας. Αι εξ αυτής ζημίαι υπολογίζονται εις 4,5 εκα
τομμύρια λιρών».243" 

Δυο αγωνιστές δραπετεύουν από τα κρατητήρια Πύλας 
Στις 10 Ιανουαρίου 1958, οι αγωνιστές Νίκος Κόσης και Τεύκρος Λοΐ-
ζου, εγκλωβισμένοι στα κρατητήρια Πύλας, πραγματοποίησαν ένα 
τολμηρό εγχείρημα. Δραπέτευσαν με έξυπνο τρόπο, χωρίς να γίνουν 
αντιληπτοί από τους φρουρούς. Για τη δραπέτευση τους Βοήθησαν με-

243. «Χρονικό Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 Πόλεως και Επαρχίας Αεμεσού από 
τον ΣΑΠΕΛ», αα. 219-220. 
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ρικοί μυημένοι κρατούμενοι. Οι δυο αγωνιστές μπήκαν σε δυο άδεια 
βαρέλια λαδιού, που φορτώθηκαν σε ημιφορτηγό αυτοκίνητο προμη
θειών, χωρίς ο οδηγός να γνωρίζει τίποτε για το μεταφερόμενο ανθρώ
πινο φορτίο. Σε κάποια ανωμαλία του δρόμου, το ένα Βαρέλι έγειρε και 
ο Τεύκρος βρέθηκε έξω. Ο οδηγός σταμάτησε. Τότε και ο Νίκος βγή
κε από την κρύπτη του. Έκπληκτος ο οδηγός αντίκρυσε τους δυο αγω
νιστές. Εκείνοι του ζήτησαν να τους μεταφέρει στη Λάρνακα, στο 
τουριστικό γραφείο του Νίκου Δημητρίου. Ακολούθως με άλλο αυτο
κίνητο μεταφέρθηκαν στη Λευκωσία, στο σπίτι του Κάπη Γαβριηλίδη, 
όπου υπήρχε κρησφύγετο. Συνέβη μάλιστα και τούτο το περίεργο. Ενώ 
οι δυο αγωνιστές κρύβονταν στο σπίτι του Γαβριηλίδη, το βράδυ έφτα
σε στο ίδιο σπίτι, προσκαλεσμένος για δείπνο, ο Πάικραντ, γενικός 
υπεύθυνος των κρατητηρίων, για την προστασία του οποίου στάληκαν 
ένοπλοι στρατιώτες, οι οποίοι φρουρούσαν τόσο τον Πάικραντ όσο και 
τους δυο καταζητούμενους αγωνιστές! 
Έπειτα οι δυο δραπέτες χώρισαν. Ο Τεύκρος Λοΐζου μετακινήθηκε 
στην επαρχία Πάφου. Ο Νίκος Κόσης πήγε σε περιοχή της επαρχίας 
Λευκωσίας. Και οι δυο πρόσφεραν πολλές υπηρεσίες στον Αγώνα της 
ΕΟΚΑ και ιδιαίτερα ως τομεάρχες.244 

Ο Αιγενής υψώνει τη σημαία της παθητικής αντίστασης 
Στις αρχές Μαρτίου 1958, ο Διγενής κυκλοφόρησε προκήρυξη προς 
τον Κυπριακό λαό, με την οποία ύψωνε τη σημαία της παθητικής αντί
στασης έναντι των Άγγλων. Η παθητική αντίσταση του λαού απέβλε
πε στην αφύπνιση του ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινής γνώμης για 
τον Αγώνα που διεξήγε και στο να φανερώσει την αμετάκλητη του 
απόφαση ν' αγωνιστεί με όλα τα μέσα, για ν' αποκτήσει την ελευθερία 
του. 
Έγραψε στην προκήρυξη του ο Διγενής, όταν για πρώτη φορά ανάγ
γελλε την παθητική αντίσταση, στην οποία καλούσε τον Κυπριακό 
λαό: 
«Πόλεμος ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΙ. Δηλαδή παντού θα πολεμάμε τον κα
τακτητή. Στην οικονομίαν του, στα διοικητικά μέτρα του. Παθητική 
αντίστασις του πληθυσρού εις ό,τι ρπορεί ο καθένας να προσψέρη». 

244. Γιάννη Χρ. Σπανού «ΕΟΚΑ - Έτσι πολεμούν οι Έλληνες», τόμος Α', σσ. 
491-497. 
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Σε νέα προκήρυξη του με τίτλο «Ερπρός όλοι στην νέαν ράχην», ο Δι
γενής ανέφερε: 
«Κύριος σκοπός ρου είναι: 
1. Να δείξωρεν εις τον πεπολιτισρένον κόσρον, αλλά και εις τους 
αποικιοκράτας και συνοδοιπόρους των, ότι ο Κυπριακός λαός, όπως 
δεν εφείσθη αίρατος, έτσι είναι αποψασισρένος να δώση "ΟΛΑ" για 
την Λευτεριά του. 
2. Να δείξωρεν επίσης ότι ο Αγώνας του Κυπριακού λαού δεν είναι 
"αγώνας ολίγων θερροαίρων", ως θέλουν να φωνασκούν οι αποικιο-
κράται Άγγλοι, αλλά αγώνας εις τον οποίον ρετέχει Ο Α Ο Κ Λ Η Ρ Ο Σ ο 
Ελληνικός Κυπριακός λαός. 
3. Να φωνάξουρε δυνατά για ρια ακόρη φορά, αλλά κατά τρόπον που 
να κλονίση τα θερέλια του αποικιοκρατικού καθεστώτος εν Κύπρω, ότι 
η "Κύπρος είναι για τους Κυπρίους" και ο ιδρώτας του Κυπριακού λα
ού θα απολαρδάνεται από τον ίδιον τον λαό ο οποίος θέλει, αλλά και 
έχει την δύναριν να κανονίζει μόνος του τα της τύχης του, και ότι η 
αποικιακή ΚυΒέρνησις είναι πλέον ρια σκιά και συνεπώς περιττή».245 
Με το οικονομικό μποϋκοτάζ κατά των Άγγλων η Κυπριακή Κυβέρνη
ση είχε ζημιές δέκα περίπου εκατομμυρίων λιρών. Ο ηθικός και 
οικονομικός αντίκτυπος έγινε αισθητός και στην Αγγλία. Αυτό φαίνε
ται καθαρά σε άρθρα αγγλικών εφημερίδων της εποχής εκείνης. 

Η δράση της ΕΟΚΑ τον Μάρτιο του 1958. 
Ο λαμπρός εορτασμός της 25ης Μαρτίου 
Στις 4 Μαρτίου 1958, ο Διγενής με διαταγή του κάλεσε τους τομείς ν' 
αρχίσουν δράση, η οποία αρχικά θα περιοριζόταν σε προσβολή αψύχων 
στόχων. Καθιέρωσε μάλιστα νέο σύστημα, σύμφωνα με το οποίο δεν θα 
γινόταν δράση ταυτόχρονα σ' όλους τους τομείς, αλλά διαδοχικά. 
Η νέα δράση της ΕΟΚΑ ανησύχησε τους στρατιωτικούς στην Κύπρο, 
αλλά και τη Βρετανική Κυβέρνηση. Ο Φουτ συνεσκέφθη με πολιτι
κούς και στρατιωτικούς συμβούλους του την 21η Μαρτίου για την αντι
μετώπιση της κατάστασης. 

245. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σσ. 232, 
360. 
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Την 31η Μαρτίου, ο Διγενής με διαταγή του στους τομείς άφηνε ελευ
θερία στη δράση τους, αλλά τους υποδείκνυε να προσβάλλουν μόνο 
στόχους που δεν είχαν ως συνέπεια ανθρώπινα θύματα. 
Με την ευκαιρία των δυο εθνικών επετείων, της 25ης Μαρτίου 1821 
και της 1ης Απριλίου 1955, ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ κυκλοφόρησε προ
κήρυξη, στην οποία τόνιζε το πνεύμα της θυσίας των αγωνιστών στις 
δυο επαναστάσεις του Ελληνισμού. Ειδικά για τον Αγώνα του Κυπρια
κού λαού έλεγε μεταξύ άλλων: 
«Όπως τότε, έτσι και τώρα γέμισαν τα βουνά και οι κάμποι από πολε
μάρχους και λεβεντονιούς. Όπως και τότε, παντού ερείπια, καταστρο-
ψαί, εκατόρβαι, νεκροί. Όπως και τότε, έτσι και τώρα παραρένει άσβε
στη η ΠΙΣΤΙΣ δια την νίκην και με την δάδα της λευτεριάς οι λεβεντο
νιοί της ΕΟΚΑ βαδίζουν μπροστά δείχνοντας τον δρόμον. Εκατόμβαι 
παντού. Πάνω όμως σ' αυτές κυματίζει η σημαία του αγώνος, η οποία 
δεν θα υποστολή παρά με την νίκην, δια να την αντικαταστήση η 
γαλανόλευκη».246 
Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου υπήρξε λαμπρός σ' ολόκληρη την Κύ
προ. Επικράτησε πολύς ενθουσιασμός και παντού κυριαρχούσε η ιαχή 
«ΕΝΩΣΙΣ». 

Η τρίτη επέτειος της 1ης Απριλίου. Παναπεργία στην Κύπρο. 
Αναταραχή στα κρατητήρια Κοκκινοτρομιθιάς 
Η τρίτη επέτειος της 1ης Απριλίου τιμήθηκε με εορτασμούς σ' όλη 
την Κύπρο. Την ίδια μέρα ο Διγενής κυκλοφόρησε την πιο κάτω προ
κήρυξη, στην οποία τόνιζε την απόφαση της ΕΟΚΑ για συνέχιση του 
Αγώνα μέχρι την τελική νίκη: 
«1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
"ΙΤΕ ΠΑΙΑΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΕ ΠΑΤΡΙΛΑ" 
Μπαίνουμε στον τέταρτο χρόνο από τότε που αντήχησε στην Κύπρο ο 
πολεμικός παιάν, γνώριμος στην Ελληνική φυλή. 1η Απριλίου επέ
τειος ιστορική για το Πανελλήνιον. Μία σελίδα νέας δόξης· ένα νέον 
Ελληνικόν Πάνθεον νέοι θρύλοι, νέα ολοκαυτώματα, δόξα για την Κύ
προ, τιμή και περηφάνεια για τους Πανέλληνας. Γιατί εκείνο που έγι-

246. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», οο. 236-
237. 
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νε σε τρία χρόνια είναι ασύλληπτο, απίστευτο και η ιστορία λίγα έχει 
να επίδειξη τέτοια. 
Μία δράκα πολιορκημένων εναντίονμιάς Αυτοκρατορίας 500 εκατομ., 
με όπλον την Ψ Υ Χ Η και σύντροφο την ΠΙΣΤΙ, δίδει ηχηρά ραπίσματα 
στον πανίσχυρον Γολιάθ, ο οποίος ως εφόδια έχει την υλικήν ισχύν. 
Και εδώ μάχεται το ΑΙΚΑΙΟΝ, το οποίον εμψυχώνει και γεννά τες 
ΗΘΙΚΕΣ ΑΥΝΑΜΕΙΣ και εμπνέει τα καλύτερα ιδανικά, εναντίον της 
ΑΛΙΚΙΑΣ και της στυγνής βίας. 
Να, γιατί αντέχουμε και κρατάμε σε προσοχή πανίσχυρους αντιπάλους 
και θα ανθέξουμε, μέχρις ότου νικήσουμε. Να, γιατί τόσες ηρωικές 
πράξεις, αυτοθυσίες, τόση εγκαρτέρηση και εμμονή. Να, γιατί το "ΜΟ
Λ Ω Ν ΛΑΒΕ" του Λεωνίδα και το "ΑΕΡΑ" του τσολιά δονούν τον Κυ
πριακόν αιθέρα και τρομάζουν τον τύραννο. Να, τέλος·, γιατί όσον μας 
πιέζει ο δυνάστης, τόσον περισσότερον γιγαντούται η ψυχή μας. 
Τον απολογισμόν του έργου μας μπορεί ο καθένας να τον κόμη, γιατί 
είναι ολοφάνερος. 
Εκερδίσαμενμία ηθική νίκη. Μια Αυτοκρατορία συγκλονίζεται και τα-
πεινούται. Η Κύπρος, άγνωστη στους πολλούς, και διπλώματος ακόμη, 
είναι σήμερον σε διεθνή προβολή και έγινε μεγάλος "μπελάς" στους 
Αγγλομερικανούς και καρκίνωμα στους Αγγλους·. Οι φιλελεύθεροι λα
οί είναι παρά το πλευρόν μας. 
Εκερδίσαμε μία νίκη στον πολεμικό στίβο. Ενας στρατός 36 χιλιάδων 
ανδρών ηττάται και ένας Στρατάρχης απέρχεται ντροπιασμένος. 
Ούτε οι ιστοί της αράχνης, ούτε τα "κέρφιου", ούτε οι τυφεκισμοί, ού
τε τα κρατητήρια, ούτε τα βασανιστήρια δεν κατώρθωσαν να μας δαμά
σουν. Τουναντίον ΕΛΑΜΑΣΑΜΕΝ τον αντίπαλον. Από ελεύθεροι πο
λιορκημένοι που είμεθα, ουσιααστικώς έχομεν πολιορκημένον τον 
αντίπαλον και καθηλωμένον εις τα στρατόπεδα του. 
Σήμερον, ισχυροί όσον ποτέ, με τας τάξεις μας πυκνωμένος καθημερι
νώς με νέον αίμα από την ανεξάντλητον εφεδρείαν των νέων μας, ζυ
μωμένων τώρα στον αγώνα και με πείραν μαχητικήν, στεκόμεθα αντι
μέτωποι των ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ μας και τους φωνάζουμε: 
Παρήλθεν η εποχή των "τεμενάδων". Παρήλθεν η εποχή του ζην εις 
βάρος των μικρών και αδυνάτων. Σήμερον θα κυριάρχηση το ΑΙΚΑΙ
Ο Ν και η ΗΘΙΚΗ. Ούτε η αισχρά Αγγλοαμερικανική συμμαχία ενα
ντίον μας, στίγμα του σημερινού πολιτισμού, ούτε η Αγγλοτουρκική 
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συμπαιγνία, εκβιαστικών κατασκεύασμα δύο καιροσκώπων και κατερ-
γαραίων, είναι δυνατών να ρας κάρψουν. 
Είρεθα ΠΑΝΕΤΟΙΜΟΙ. Μ ε την σφενδώνην, αλλά και ρε την ψυχήν του 
ΑΑΥΪΆ θα σας αντιμετωπίσωμεν έστω και σιδηρόφρακτους. Και θα σας 
ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ. 
Ως στρατιωτικώς ηγέτης ΑΕΝ ΘΑ ΑΕΧΘΩ ΟΥΑΕΜΙΑΝ ΑΥΣΙΝ ΚΑΙ ΑΕΝ 
ΘΑ ΑΚΟΥΣΩ Τ Η Ν Φ Ω Ν Η Ν ΟΥΑΕΝΟΣ ΠΑΡΑ ΕΚΕΙΝΗΝ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙ-
Ζ Ο Μ Ε Ν Η Σ ΚΥΠΡΟΥ. Και η φωνή αυτή ρε ακολουθεί παντού και ρου 
επιτάσσει: Ουδείς συρβιβασρώς. Πώλερος ολοκληρωτικώς. ΑΕΥΤΕΡΙΑ 
Ή ΘΑΝΑΤΟΣ. 

Ε.Ο.Κ.Α. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ»247 
Την 1η Απριλίου 1958, έγινε παναπεργία διαμαρτυρίας με αιτήματα α) 
την επιστροφή στην Κύπρο των Κυπρίων καταδίκων που βρίσκονταν 
στις φυλακές της Αγγλίας και β) την απόλυση των κρατουμένων χω
ρίς δίκη. 
Οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν και στις επόμενες μέρες, με αποκορύ
φωμα την εξέγερση πολιτικών κρατουμένων στα κρατητήρια της Κοκ-
κινοτριμιθιάς τη Μεγάλη Πέμπτη 10 Απριλίου. Αυτή η εξέγερση ήταν 
μια από τις πιο εντυπωσιακές μαζικές εκδηλώσεις του αγωνιζόμενου 
Κυπριακού λαού. Η διαταγή είχε δοθεί από τον Διγενή και ετοιμάστη
καν τα πάντα με κάθε μυστικότητα και συντονισμένη εργασία από τα 
μέλη του Συμβουλίου πολιτικών κρατουμένων στην Κοκκινοτριμιθιά. 
Ο εκ των πολιτικών κρατουμένων Μανώλης Σαββίδης μας δίνει ζωντα
νή περιγραφή των γεγονότων. Παραθέτομε δυο αποσπάσματα από την 
αφήγηση του: 
α) «Την 11 ην πρωινήν, ώτε εδώθη το σύνθηρα, το στρατώπεδον 
παρεδώθη εις τα φλώγας και ραύρος καπνώς εκάλυψε ώλα τα τρήρατά 
του. Ταυτοχρώνως ηκούοντο θώρυβοι εκ σπασράτων τζαριών, θυρών 
και παραθύρων. Όλαι αι θύραι των παραπηγράτων, και αυταί ακώρη αι 
καλύβαι των λοχιών, που ήσαν εντός των διαδρόμων του στρατοπέδου, 
κατεστράφησαν ολοσχερώς ή παρεδώθησαν εις το πυρ, ως και ωρισρέ-
νοι ξύλινοι πάσσαλοι, επί των οποίων εστηρίζοντο τα εσωτερικά συρ-
ρατοπλέγρατα. Είς τινα παραπήγρατα αφηρέθη ολώκληρος η ερπρο-
σθία ώψις των. Οι εσωτερικοί φρουροί τροροκρατηθέντες απώ τον 

247. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σο. 241-
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αιφνιδιασρών εγκατέλειψαν τας θέσεις των και έτρεχον πανικώβλητοι 
προς τα οικήρατα, ώπου εστεγάζετο η διοίκησις και η ρώνιρος φρου
ρά του στρατοπέδου. Ολώκληρον το στρατώπεδον παρουσίαζεν ώψιν 
ερηρώσεως. Εχρειάσθη να παρέλθουν είκοσι ολώκληρα λεπτά, δια να 
συνέλθουν οι Αγγλοι και αποστείλουν ενισχύσεις και την πυροσβεστι-
κήν υπηρεσίαν προς επιβολήν της τάξεως εις το στρατώπεδον. 
Ημείς, συρφώνως τω σχεδίω, μόλις επερατώσαρεν την ώλην εκδήλω-
σιν, συνεκεντρώθηρεν εις τα παραπήγρατα ρας και ηρχίσαρεν να ψάλ-
λωρεν τον εθνικών ύρνον και διάφορα ερβατήρια. Είχαρεν οδηγίας, 
ώπως άρα τη συρπληρώσει της δολιοφθοράς τηρήσωρεν στάσιν ρη 
προκλητικήν, δια να ρη δώσωρεν αφορρήν να ρας επιτεθούν. 
Όταν κατέφθασε ο στρατώς ρε πλήρη εξάρτυσιν, ανέλαβε την διοίκη-
σιν του στρατοπέδου και συνεχώς ώλην την ηρέραν ράς προεκάλουν 
ρε ύβρεις και βωρολοχίας. 
Το απώγευρα έγινεν έλεγχος ώλων των κρατουρένων. Το βράδυ επερά-
σαρεν "νύκτα Αγ. Βαρθολοραίου". Όταν επλαγιάσαρεν, δια να κοιρη-
θούρεν εις τα πραπήγρατα, ο στρατώς εκ των εσωτερικών διαδρόμων 
ήρχισε να ρίπτη πέτρες δια ρέσου των σπασρένων παραθύρων και θυ
ρών, αρκετοί δε ετραυρατίσθησαν. Αια να προφυλαχθώρεν απώ τις πέ
τρες εσκεπαζώρεθα ρέχρι της κεφαλής ρε κουβέρτας και εφαπλώρα-
τα. Αργά την νύκτα εισήρχοντο εις τα παραπήγρατα οι στρατιώται και, 
ώπως ήρεθα ξαπλωμένοι επάνω στα κρεββάτια, ρας αναποδογύριζαν ρε 
αυτά. Καθ' ώλην την νύκτα εξηκολούθησεν ο λιθοβολισρώς υπώ των 
Αννλων επί των τσίγκινων παραπηγμάτων, δια να μη κλείσωμεν μάτι. 
Και πράγρατι ουδείς εκοιρήθη καθ' ώλην την νύκτα της Μεγάλης Πέμ
πτης. 
β) «Κυριακή του Πάσχα. Το Πάσχα του 1958 υπήρξε το χειράτερο που 
περάσαρε και όλοι οι κρατούρενοι δεν θα το ξεχάσωρεν. Στην εκκλη-
σίαν δεν επετράπη να ρεταΒώρεν, αλλά πρωί-πρωί συνεκεντρώθηρεν 
και εψάλλαρε το Χριστώς Ανέστη. Πριν ή τελειώσωρεν εισήλθον στρα
τιώται και ήρχισαν να ρας υβρίζουν και ρας σπρώχνουν έξω δι' έλεγ-
χον. Περί την 1.30 p.p. ήρθη ο περιορισρώς και ρας άφησαν να κυκλο-
φορούρε εντός του στρατοπέδου. Ούτω ηδυνήθηρεν να επικοινωνήσω-
ρεν ρε τούς άλλους θαλάρους δια ρέσου των συρρατοπλεγράτων. Απώ 
εφηρερίδα που εισήχθη λαθραίως επληροφορήθηρεν ώτι έγινε γενική 
απεργία και διαραρτυρία για ρας. Η κατάστασις της εντάσεως συνεχί-
σθη ρέχρι της 4.5-58, ώτε απεχώρησεν ο στρατώς. Εις το διάστηρα αυτώ 
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at έρευναι ενετάθησαν και αι προκλήσεις συνεχίζοντο. Αρκετοί κρα
τούμενοι απεστάλησαν εις τας, κεντρικός φύλακας, άλλοι ετιμωρούντο 
με "ψωμί-νερό" περιωρισμένοι εις ειδικόν σκοτεινών θάλαμον, εις δε 
ελογχίσθη υπό στρατιώτου εις την παλάμην. Πρόχειρος απολογισμός 
ανεβίβασε τας εκ της εξεγέρσεως ζημίας των κρατητηρίων εις πέντε χι
λιάδας λίρας».248 

Αλλα γεγονότα μέσα στον Απρίλιο του 1958 
Στις 6 Απριλίου, μια ανταρτική ομάδα της ΕΟΚΑ επιτέθηκε στον αστυ
νομικό σταθμό Κουτραφά και ανατίναξε το κτήριο, που έπαθε σοβαρές 
ζημιές. 
Στις 14 Απριλίου, οι Άγγλοι βρήκαν βόμβες στο κινηματοθέατρο «Η-
ραίον» της Αμμοχώστου και το ανατίναξαν. 
Την 21η Απριλίου, ο Διγενής με προκήρυξη του κάλεσε την Αγγλική 
Κυβέρνηση να δώσει λύση στο Κυπριακό. Έγραψε σ' αυτή: 
«Πριν ή διατάξω γενικήν εξόρμησιν, θεωρώ καθήκον να απευθυνθώ 
προς την Αγγλικήν Κυδέρνησιν, όπως αύτη συντόρως αναλάδη πρω-
τοδουλίαν δι' έναρξιν διαπραγματεύσεων προς λύσιν του Κυπριακού... 
Ως ανθρωπιστής θέλω να αποφύγω νέαν αιματοχυσίαν, την οποίαν 
δλέπω αυτήν την φοράν πολύ μεγάλην, διότι θα αγωνισθώμεν με 
περισσότερον πείσμα και με σύνθημα: "ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ". Ως Αρχηγός 
όμως εννοώ να πειθαρχήσω εις την φωνήν της Κύπρου, η οποία μου 
επιτάσσει: Να πέσω ή να την ελευθερώσω. Την ευθύνη δι' ό,τι συμδή 
θα την φέρη η Αγγλική Κυδέρνησις».249 
Ο Κυβερνήτης Φουτ και η Αγγλική ΚυΒέρνησις δεν ανταποκρίθηκαν 
στην έκκληση του Διγενή. Οι Βιαιοπραγίες ενόπλων στρατιωτών ενα
ντίον αόπλων πολιτών συνεχίστηκαν. Ο Διγενής κυκλοφόρησε το πιο 
κάτω φυλλάδιο με ημερ. 26 Απριλίου 1958 και τίτλο «Προς τονΚυδερ-
νήτην κ. Φουτ»: 
«Αι δαναυσότητες των πραιτωριανών σας εναντίον πολιτικών ομήρων 
προκαλούν αποτροπιασμόν και αγανάκτησιν, στιγματίζουν δε τον ση-
μερινόν πολιτισμόν. Βιαιοπραγίαι ενόπλων στρατιωτών εναντίον αό
πλων πολιτών, κεκλεισμένων εντός συρματοπλεγμάτων, αποτελούν 
ΑΝΑΝΑΡΙΑΝ. Ζητείτε να επικράτηση γαλήνη, καθ' ην στιγμήν οι υφ' 

248. Γεωργίοιυ Γρίβα - Διγενή «Χρονικόν...», οο. 16-11. 
249. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σ. 246. 
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υμάς προκαλούν και συνεχίζουν ανά την ύπαιθρον εκφοβισμούς, τα
λαιπωρίας του λαού και ανάρμοστον συμπεριφοράν. Σας δίδω προθε-
σμίαν διήμερον από της κοινοποιήσεως της παρούσης να αρθούν άπα
ντα τα μέτρα κατά των πολιτικών κρατουμένων, άλλως- θα κτυπήσω 
Άγγλους εις αντίποινα» 250 

Νέος αυστηρός νόμος του Φουτ 
Μέσα στον Μάιο του 1958 ο Φουτ, υπό την πίεση των στρατιωτικών, 
υπέγραψε νόμο, με τον οποίο επιβαλλόταν η θανατική ποινή ως η μο
ναδική ποινή για όσους φέρουν όπλα ή έχουν όπλα ή Βόμβες στην κα
τοχή τους. 

2. ΠΟΑΙΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1957-ΙΟΥΝΙΟΣ 1958) 

Η συζήτηση του Κυπριακού στον ΟΗΕ τον Δεκέμβριο 
του 1957. Μαθητικές διαδηλώσεις. Συγκρούσεις μαθητών 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου στη στέγη της ΣεΒερείου 
Βιβλιοθήκης με δυνάμεις ασφαλείας. Η απόφαση του Ο Η Ε 
Η Ελλάδα, όπως ήδη αναφέραμε, με προσφυγή της στον ΟΗΕ στις 15 
Ιουλίου 1957 α) ζητούσε την εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης 
στην περίπτωση του λαού της Κύπρου και β) κατάγγελλε τις παραβιά
σεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις βαναυσότητες από τη Βρε
τανική Διοίκηση εναντίον των Κυπρίων. 
Με υπόμνημα της προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ με ημερ. 14 Σε
πτεμβρίου 1957, η Ελληνική Κυβέρνηση ανέφερε ότι «ουδεμία πρόο
δος εγένετο προς λύσιν του προβλήματος της απελευθερώσεως του 
λαού της Κύπρου από την αποικιακήν κυριαρχίαν και της εφαρμογής 
του δικαιώματος προς αυτοδιάθεσιν». 
Σε άλλο σημείο του υπομνήματος τονιζόταν ότι, «πρέπει να γίνη 
αντιληπτόν ότι ουδεμία λύσις· του Κυπριακού ζητήματος δύναται να 
επιτευχθή άνευ της συγκαταθέσεως του λαού της Κύπρου». 
Στο δεύτερο μέρος του υπομνήματος η Ελληνική Κυβέρνηση έλεγε: 
«Μέθοδοι και πράξεις σωματικής και πνευματικής βασάνου εφαρμοζό
μενοι εναντίον ανθρωπίνων υπάρξεων και καθοριζόμενοι υπό του διε-

250. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σο. 248-
249. 
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θνούς νόμου ως εγκλήματα κατά της ανθρωηότητος αποτελούν πρό-
κλησιν δια τον Βρετανικών λαόν, καθώς και δια την διεθνή κοινω-
νίαν».251 
Για υποστήριξη της προσφυγής της Ελληνικής Κυβέρνησης, έφτασαν 
στη Νέα Υόρκη ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο Υπουργός Εξωτερι
κών της Ελλάδας Ευάγγελος Αβέρωφ με τους συνεργάτες του. 
Στις 18 Σεπτεμβρίου 1957, η Επιτροπή Διαδικασίας του Ο Η Ε ενέκρινε 
την εγγραφή του Κυπριακού στην ημερήσια διάταξη με 11 ψήφους και 
4 αποχές. Η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε την εισήγηση της Επιτροπής 
Διαδικασίας στις 20 Σεπτεμβρίου, χωρίς να υποβληθεί καμιά αντίρρη
ση. 
Η συζήτηση του Κυπριακού στην Πολιτική Επιτροπή άρχισε στις 9 Δε
κεμβρίου 1957. Την ημέρα εκείνη, εκηρύχθη παναπεργία στην Κύπρο. 
Σ' αυτή πήραν μέρος και οι μαθητές, που οργάνωσαν διαδηλώσεις. Την 
επόμενη μέρα οι μαθητικές διαδηλώσεις επαναλήφθηκαν. Στη διαδή
λωση της Λευκωσίας, οι μαθητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου συγκρού
στηκαν με δυνάμεις ασφαλείας παρά την Ιερά Αρχιεπισκοπή, στις 
οποίες τραυματίστηκαν δεκάδες μαθητών και δεκάδες των μελών των 
δυνάμεων ασφαλείας. 
Απόσπασμα από δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας «Έθνος» της 
11ης Δεκεμβρίου 1957, μας δίνει μια εικόνα των γεγονότων: 
«Τα εν λόγω επεισόδια ήρχισαν την Ρην πρωινήν, ότε οι μαθηταί της 
Κεντρικής πτέρυγος του Γυρνασίου εξελθόντες εις διάλειμμα αντελή
φθησαν πέριξ του σχολείου σταθμευμένα στρατιωτικά οχήρατα. Τούτο 
εθεωρήθη υπό των μαθητών πρόκλησις και αρνήθησαν να εισέλθουν 
εις τας τάξεις των. Άγγλος αξιωρατικός ρετέΒη προ του διαλείρρατος 
εντός του σχολείου και ηρώτησε τον γυρνασιάρχην, εάν το σχολείον 
λειτουργή. Ο κ. Σπυριδόκις απήντησεν ότι οι ραθηταί παρακολουθούν 
κανονικώς τα ραθήρατά των και υπέδειξεν εις αυτόν ότι τα στρατιωτι
κά οχήρατα έπρεπε μάλλον να αποσυρθούν, ίνα ρη προκληθή εις τους 
ραθητάς σύγχυσις. 
Εν τούτοις τα οχήρατα παρέμειναν εκεί, οπότε περί την 9ην πρωινήν 
οι ραθηταί ήρχισαν να ανέρχωνται επί της στέγης της ΣεΒερείου Βι-

251. Π. Παπαδημήτρη - Π. Πετρίδη «Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 
(1878-1978)», τόμος 11ος, σσ. 238-239-
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Βλιοθήκης του σχολείου και να συγκεντρώνωνται εις την αυλήν αρνού-
ρενοι να παρακολουθήσουν περαιτέρω τα ραθήρατα, λόγω της υπάρ
ξεως τωνρηθέντων οχηράτων πέριξ του σχολείου... 
Αι δυνάρεις ασφαλείας ήρχισαν να κάρνουν χρήσιν των δακρυγόνων 
ΒορΒών, ότε οι ραθηταί ανήρτησαν επί της ΣεΒερείου Βιβλιοθήκης Ελ-
ληνικήν σηραίαν και ήρχισαν να ψάλλουν εθνικά άσρατα. 
Αυτοκίνητα προσκορίζοντα Τούρκους επικουρικούς και διερχόρενα 
κάτωθι της Βιβλιοθήκης ελιθοΒολούντο, το αυτό δε συνέβαινε δια παν 
ρέλος των δυνάμεων ασφαλείας. Λίθοι, κεναί φιάλαι, κεραρίδια και ξύ
λα ερρίπτοντο Βροχηδόν υπό τωνραθητών και αλλεπάλληλοι έφθαναν 
ρέχρις αυτών αι δακρυγόνοι ΒόμΒαι. Μετά 15λεπτον θυελλώδη σύγ-
κρουσιν αι δυνάμεις ασφαλείας ώρρησαν και παραΒιάσασαι την θύραν 
εισήλθον εις την ΒιΒλιοθήκην, επί της στέγης της οποίας συνεκρού-
σθησαν σώρα προς σώμα προς τους ραθητάς. Πλείστοι μαθηταί υπε-
χώρησαν τότε εκ των οπισθίων πλαγίων θυρών της αυλής, αλλά κατά 
την αποχώρησιν εσηρειώθησαν αρκεταί συρπλοκαί. 
Εκ των ραθητών ετραυρατίσθησαν περί τους 30, πλείστοι δε τούτων 
ρετεφέρθησαν εις το νοσοκορείον δια στρατιωτικών τραυρατιοφορέων. 
Αλλοι ρετεφέρθησαν εις ιδιωτικός κλινικός... 
Οι στρατιώται εισήλθον εντός του σχολείου και εν τη καταδιώξει των 
ραθητών προεκάλεσαν ζηρίας αρκετών εκατοντάδων λιρών. Υαλοπίνα
κες εθραύσθησαν, πλείστοι θύραι υπέστησαν ζηρίας, ρία δε προτορή 
του Ρήγα Φεραίου, ήτις ευρίσκετο εις διάδρορον του σχολείου κατε-
στράφη σχεδόν τελείως. Πολλά Βιβλία μαθητών, άτινα εγκατελείφθη-
σαν εις τας τάξεις ή τα ποδήλατα των κατεστράφησαν υπό των δυνά
μεων ασφαλείας».2̂ 2 
Μεταξύ των τραυματισμένων σ' αυτή τη συμπλοκή ήταν και ένας Τουρ
κοκύπριος αστυνομικός. Αυτό έδωσε το πρόσχημα στους Τουρκοκυ
πρίους για λεηλασίες ελληνικών καταστημάτων στον τουρκικό τομέα. 
Στις 11 Δεκεμβρίου 1957, οι Κύπριοι κατάδικοι της ΕΟΚΑ, που βρί
σκονταν στις φυλακές του Λονδίνου, κήρυξαν απεργία πείνας σε έν
δειξη α) συμπαράστασης προς το αίτημα του Κυπριακού λαού, η συζή
τηση του οποίου είχε αρχίσει στον ΟΗΕ και β) διαμαρτυρίας για τη δή-

252. Π. Παπαδημήτρη - Π. Πετρίδη «Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 
(1878-1978»), τόμος 11ος, σο. 240-241. 
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λωση του Βρετανού αντιπροσώπου στον ΟΗΕ ότι οι καταγγελίες που 
έγιναν για τα Βασανιστήρια των Κυπρίων δεν είναι Βάσιμες. 
Στη συζήτηση του Κυπριακού στην Πολιτική Επιτροπή του Ο Η Ε πρώ
τος ομιλητής ήταν ο Βρετανός αντιπρόσωπος Λλλαν Νόμπλ, που είπε 
ότι η χώρα του μετά την απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
πρότεινε νέες τριμερείς συνομιλίες και μεσολάβηση του NATO για λύ
ση του Κυπριακού προβλήματος, αλλά η Ελληνική Κυβέρνηση απέρ
ριψε τις εισηγήσεις αυτές. 
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Ευάγγελος Αβέρωφ υποστήριξε 
το δικαίωμα του Κυπριακού λαού για αυτοδιάθεση και ανέφερε ότι οι 
διαφορές που υπάρχουν για λύση του προβλήματος είναι μεταξύ της 
Βρετανίας και του Κυπριακού λαού και όχι μεταξύ οποιουδήποτε άλ
λου. 
Ο Τούρκος αντιπρόσωπος Σελίμ Σαρπέρ υποστήριξε τη βρετανική ει
σήγηση για τριμερείς συνομιλίες και επέμενε στη διχοτόμηση της Κύ
πρου. Ανέφερε μάλιστα ότι η Κύπρος ποτέ δεν ήταν ελληνική. 
Ο αντιπρόσωπος της Σοβιετικής Ένωσης υποστήριξε τις θέσεις της Ελ
λάδας. 
Ο αντιπρόσωπος των Η.Π.Α. εισηγήθηκε διμερείς συνομιλίες, υποστή
ριξε θέσεις της Βρετανίας και κατέληξε στο ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν 
έπρεπε να προχωρήσουν σε απόφαση για το εξεταζόμενο θέμα. 
Το Κυπριακό πρόβλημα, έπειτα από συζήτηση στην Πολιτική Επιτρο
πή, έφτασε στο τελικό στάδιο της ψηφοφορίας. Η Ελληνική αντιπρο
σωπία επέμενε να συζητηθεί πρώτο το προσχέδιο ψηφίσματος, που εί
χε η ίδια καταθέσει στον ΟΗΕ στις 7 Δεκεμβρίου 1957, με το οποίο 
εκφραζόταν η ευχή «όπως παραχωρηθή εις τον Κυπριακόν λαόν η ευ
καιρία να αποψασίση δια το μέλλον του δια της εφαρμογής του δικαι-
ώρατος της αυτοδιαθέσεως». Έγινε ψηφοφορία και το αποτέλεσμα 
ήταν 33 ψήφοι υπέρ, 18 εναντίον, 27 αποχές. 
Ο Τούρκος αντιπρόσωπος έφερε ένσταση και ζήτησε να γίνει χωριστή 
ψηφοφορία για κάθε παράγραφο και τελική ψηφοφορία στο σύνολο 
του ψηφίσματος. Το αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας τροποποιή
θηκε: 33 ψήφοι υπέρ, 20 εναντίον, 25 αποχές. Οι αντίπαλοι της Ελλη
νικής αντιπροσωπίας είχαν καταφέρει να μετατρέψουν δυο λευκές ψή
φους σε αρνητικές. 
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Στις 14 Δεκεμβρίου, η απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής υποβλήθη
κε για έγκριση στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης. Εκεί ψηφί
στηκε με ψήφους 31 υπέρ, 23 εναντίον και 24 αποχές. Το αποτέλεσμα 
αυτό δεν εξασφάλιζε την πλειοψηφία των 2/3 και δεν μπορούσε να τε
θεί σε εφαρμογή. Δεν οδηγούσε πρακτικά στη λύση του προβλήματος, 
αλλά είχε πολιτική και ηθική σημασία. Για πρώτη φορά αναγνωρι
ζόταν σε διεθνές επίπεδο το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του Κυπρια
κού λαού. 
Το ψήφισμα είναι το πιο κάτω: 
«Η Γενική Συνέλευσις εξετάσασα το ζήτημα της Κύπρου, 
Επικυρώσασα εκ νέου το υπ' αριθμό 1013 ψήφισμα της 26ης Φεβρου
αρίου 1957, 
Εκφράζουσα την ανησυχίαν της, διότι δεν επετελέσθη περισσότερα 
πρόοδος προς την επίλυσιν του προβλήματος τούτου, 
Φρονούσα περαιτέρω ότι η κατάστασις εν Κύπρω ενέχει εισέτι κίνδυ-
νον ότι απαιτείται όσον το δυνατόν ταχύτερον λύσις προς διατήρησιν 
της ειρήνης και της ευσταθείας εν τη περιοχή ταύτη, 
Εκφράζει την διακαή επιθυμίαν όπως αναληφθούν περαιτέρω διαπραγ
ματεύσεις και συζητήσεις εν πνεύματι συνεργασίας προς εφαρμογήν 
του δικαιώματος της αυτοδιαθέσεως εις την περίπτωσιν του λαού της 
Κύπρου»2^ 
Ο Διγενής σε επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο με ημερ. 
2 Ιανουαρίου 1958 έγραψε: 
«Η απόφασις των Ηνωμένων Εθνών, μολονότι δεν μας ικανοποιεί, 
υπήρξε ένα ράπισμα κατά της Αγγλίας, το οποίον πιστεύω ότι αύτη 
ησθάνθη».254 

Ο Σερ Χιου Φουτ αναλαμβάνει τα καθήκοντα του 
ως Κυβερνήτης της Κύπρου στις 3 Δεκεμβρίου 1957 
Ο νέος Κυβερνήτης της Κύπρου Σερ Χιου Φουτ έφτασε στο νησί και 
ανέλαβε τα καθήκοντα του στις 3 Δεκεμβρίου 1957. Πριν έρθει στην 
Κύπρο, πέρασε από το Λονδίνο. Εκεί παρέμεινε μερικές μέρες και χα-

253· Π. Παπαδημήτρη - Π. Πετρίδη «Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 
(1878-1978»), τόμος 11ος, σσ. 244-245. 
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ρακτήρισε το Κυπριακό ως «το πολυπλοκότερο πρόΒληρα του κό-
σρου». Στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας τον υποδέκτηκαν ο προσωρινός 
Κυβερνήτης Τζώρτζ Σίγκλαιρ και ο αρχηγός των επιχειρήσεων ενα
ντίον της ΕΟΚΑ υποστράτηγος Κεντριού. Μετά την ορκωμοσία του, 
έδωσε δεξίωση στο Κυβερνείο, στην οποία προσκάλεσε Έλληνες και 
Τούρκους. Από πλευράς Ελλήνων παρέστησαν μόνο ανώτεροι κυβερ
νητικοί υπάλληλοι. 
Ο Φουτ, που είχε υπηρετήσει στο παρελθόν ως αποικιακός Γραμματέ
ας στην Κύπρο, προσπαθούσε να δημιουργήσει διαφορετικό κλίμα από 
τον προκάτοχο του Χάρντιγκ. Σε ξένους δημοσιογράφους, που κάλε
σε στο Κυβερνείο, ανέφερε: 
«Επανέρχοραι στην Κύπρο ως φίλος σας και υπηρέτης σας. Έρχοραι 
ρε ελεύθερη σκέψη και χωρίς προκατάληψη. ΑντιλαρΒάνοραι καλά τις 
δυσκολίες, αλλά, όσον εξαρτάται από ερένα, θα προσπαθήσω να συνα
ντηθώ και να συνοριλήσω ρε όσο περισσότερους Κυπρίους ρπορώ, σε 
όλα τα ρέρη της νήσου και απ' όλες τις κοινότητες και κατηγορίες τά
ξεων. Θα είραι πάντοτε προσιτός προς εκείνους από σας, οι οποίοι θέ
λουν να ρε συναντήσουν».2^ 
Ο Διγενής, την ημέρα που ο Φουτ έφτασε στην Κύπρο, κυκλοφόρησε 
φυλλάδιο με τίτλο «Προς τον Σερ Χιου Φουτ», στο οποίο μεταξύ άλ
λων έλεγε: 
«Η φήρη σάς παρουσιάζει ως άνδρα φιλελεύθερον και δηροκρατικών 
αρχών. Ο Αγγλικός τύπος και οι πολιτικοί της Αγγλίας σάς επαινούν 
και διακηρύσσουν, ότι έρχεσθε ρε την θέλησιν και την απόφασιν να 
δώσετε λύσιν εις το Κυπριακόν... Θέλουρε ειλικρινά να συντείνουρε 
στην ειρήνευσιν και αποκατάστασιν των προτέρων σχέσεων ρας. At' 
αυτό σας προσφέρουρε το χέρι και σας λέμε: Καλέσατε στο νησί τον 
εκπρόσωπόν ρας και Εθνάρχην ΜΑΚΑΡΙΟΝ και συζητήσατε ραζί του 
εις ατρόσφαιραν αροιΒαίας κατανοήσεως. Συζητήσατε ρε ειλικρίνειαν 
και εντιρότητα και ουχί ρε διπλοπροσωπίαν, δια να ρας ξεγελάσετε, 
όπως συνέβη ρε τον προκάτοχόν σας. Συζητήσατε δια λύσιν Βάσει του 
δικαίου. Και το δίκαιον αυτό υπαγορεύει, όπως εις τον γενναίον και 
ηρωϊκόν αυτόν λαόν δοθή το αναφαίρετον δικαίωρα παντός λαού να 
αποφασίζη δια τας τύχας του. Ουδερία σκοπιρότης θα ήτο δυνατόν να 

255. Π. Παπαδημήτρη - Π. Πετρίδη «Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 
(1878-1978»), τόμος 11ος, σ. 256. 
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στραγγαλίζη το δίκαιον και να υποχρεώνη ένα λαόν να στενάζη και να 
υποφέρη. Το ψευδοσύνταγρα είναι ρόνον δια το ντουλάπι του Υπουρ
γείου των Αποικιών. Η Κύπρος αυτήν την στιγρήν είναι ένα κοχλάζον 
ηφαίστειον και από την στάσιν σας εξαρτάται, εάν θα επαναρχίση την 
δράσιν του ή θα σωπάση... Αεν κύπτορεν τον αυχένα προ ουδενός ού
τε υποκύπτορεν εις απειλάς. Ζητούρεν το δίκαιον ρας, αγωνιζόρεθα 
και πίπτορεν ηρωικά. Τα ανωτέρω είναι προειδοποίησις έντιμος και ει
λικρινής. Θα ηυχόρεθα και εκ ρέρους σας την ιδίαν εντιρότητα και ει
λικρίνειαν».2̂ 6 
Σε ένδειξη καλής θέλησης ο Διγενής έδωσε πίστωση χρόνου στο νέο 
Κυβερνήτη και ανέστειλε τη δράση της ΕΟΚΑ. Με διαταγή του στους 
τομεάρχες συνέστησε να επικρατήσει πλήρης ηρεμία και να αποφεύ
γονται οποιαδήποτε επεισόδια εις Βάρος των Αγγλων. 
Ο Φουτ πήρε κάποια μέτρα, που θα συνέβαλλαν στη χαλάρωση της 
έντασης, όπως απόλυση αριθμού κρατουμένων, άρση του περιορισμού 
στις κινήσεις μερικών προσώπων, περιορισμό των επιχειρήσεων των 
δυνάμεων ασφαλείας. Στις 22 Δεκεμβρίου 1957, απελευθέρωσε 11 κο
πέλες κρατούμενες στις κεντρικές φυλακές και 112 άνδρες από τα 
κρατητήρια, μεταξύ των οποίων ήταν 12 ιερείς. Στις 23 Δεκεμβρίου 
1957, αφέθησαν ελεύθεροι άλλοι 112 κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων 
12 ιερείς. 

Πώς αντικρύζεται το Κυπριακό πρόβλημα στο τέλος του 1957 
από διάφορα κράτη 
Για το θέμα αυτό πολύ διαφωτιστικό είναι το πιο κάτω απόσπασμα από 
το βιβλίο «Η κατάθεση ρου» του κ. Γλαύκου Κληρίδη: 
«Στο τέλος του 1957η Ελληνική Κυβέρνηση επανεξέτασε την κατάστα
ση και διαπίστωσε τα εξής: 
1. Η Κυβέρνηση των Η.Π.Α. υπεστήριξε θερρά ρια λύση του Κυπρια
κού προΒλήρατος, η οποία θα στηριζόταν στη δηριουργία ριας ανεξάρ
τητης Αηροκρατίας, και πίεζε την Ελλάδα και την Τουρκία ν' αρχί
σουν αρέσως διαπραγρατεύσεις πάνω σ' αυτή τη βάση. 
2. Οι σύρραχοι της Ελλάδας στο NATO και το ίδιο το NATO προτιρού-
σαν λύση που θα στηριζόταν στην ανεξαρτησία. 

256. Στρατηγού Γεωργίου ΓρίΒα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 215. 

283 



3· Η πλειονότητα των μελών του ΟΗΕ, και ιδιαίτερα οι πρώην αποι
κίες με επικεφαλής την Ινδία, υποστήριζαν την ανεξαρτησία της Κύ
πρου. 
4. Το σοσιαλιστικό ρπλοκ, μη θέλοντας να δει την Κύπρο υπό μια να
τοϊκή χώρα ή τμήμα νατοϊκών χωρών, ένιωθε ότι η ανεξαρτησία επέ
τρεπε τις μεγαλύτερες πιθανότητες για τούτο. 
5. Η Βρετανική Κυβέρνηση προωθούσε τα σχέδια της για διχοτόμηση 
του νησιού, στην περίπτωση που το εύρισκε αναγκαίο να εγκαταλεί
ψει την κυριαρχία της πάνω στην Κύπρο. 
6. Η πιθανότητα να πεισθεί ο Ο Η Ε να υιοθετήσει μια απόφαση που θα 
ζητούσε την άσκηση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης από τον Κυπριακό 
λαό ήταν πολύ απομακρυσμένη κι ίσως ανύπαρκτη. 
Η Ελληνική Κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμβουλή των 
Η.Π.Α. για άμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό την ανεξαρτησία ήταν 
η ενδεδειγρένη πορεία. Προς τούτο αποφασίσθηκε να αποσταλεί ο κ. 
Γεώργιος Πεσμαζόγλου ως νέος πρεσβευτής στην Αγκυρα και του ανα
τέθηκε το καθήκον να σφυγμομετρήσει τις τουρκικές αντιδράσεις στην 
ιδέα να εγκαταλείψει η Ελλάδα τη θέση της για αυτοδιάθεση - Ενωση, 
με αντάλλαγμα την εκ μέρους της Τουρκίας εγκατάλειψη της απαιτή
σεως της για διχοτόμηση και να συμφωνήσουν κι οι δυο στη φόρρουλα 
της ανεξαρτησίας» (τόμος Α', σσ. 53-54). 

Δήλωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις 8 Ιανουαρίου 
1958 για τις σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων 
Επειδή οι σχέσεις των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων έφτα
ναν συχνά σε μεγάλη οξύτητα λόγω διακοινοτικών ταραχών, ο Αρχιε
πίσκοπος Μακάριος με δήλωση του στις 8 Ιανουαρίου 1958 στο πρα
κτορείο Ρώυτερ κάλεσε τους Έλληνες της Κύπρου να έχουν φιλικές 
σχέσεις με τους Τουρκοκυπρίους, με τους οποίους θα ζουν μαζί κάτω 
από οποιεσδήποτε συνθήκες. Η δήλωση του είναι η πιο κάτω: 
«Αι σχέσεις ρεταξύ των Ελλήνων και Τούρκων της Νήσου υπήρξαν εις 
το παρελθόν φιλικώταται και αρμονικώταται. Και όταν ακόμη υφίστα-
το πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας τα δύο σύνοικα στοιχεία εξη-
κολούθουν να συνεργάζωνται εν πλήρει σύμπνοια και να διατηρούν 
αδιατάρακτους τας παλαιάς εγκάρδιους σχέσεις των. Τα πρόσφατα 
γεγονότα επηρέασαν ίσως τας σχέσεις ταύτας, αλλ' εις λίαν περιωρι-
σμένην έκτασιν. Κατά βάσιν αι σχέσεις μεταξύ των δύο μεγάλων όγκων 
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των δύο συνοίκων στοιχείων εξακολουθούν να είναι φιλικαί και εγκάρ
διοι. Θα προυξένει μεγάλην θλίψιν εις ημάς, εάν εβλέπομεν διακο-
πτομένην την εγκάρδιον συμβίωσιν και συνεργασίαν των δύο συνοί
κων στοιχείων, τα συμφέροντα των οποίων είναι κοινά και η ευημερία 
αλληλένδετος. 
Υπό την ιδιότητα μας ως θρησκευτικού και εθνικού ηγέτου του Ελλη
νικού Κυπριακού λαού απευθύνομεν θερμήν έκκλησιν προς τους Έλ
ληνας της Κύπρου, όπως εξακολουθήσουν να περιβάλλουν με αγάπην, 
υποστήριξιν και εγκαρδιότητα το σύνοικον Τουρκικόν στοιχείον και 
όπως καλλιεργήσουν περαιτέρω τας μετ' αυτού φιλικός σχέσεις. Οι 
Έλληνες και οι Τούρκοι της Νήσου θα ζήσουν μαζί υφ' οιασδήποτε 
συνθήκας και υπό οιονδήποτε καθεστώς. Αια τούτο αποβλέπομεν εις 
την ευημερίαν της εν τη Νήσω μειονότητος ως προς βασικόν παράγο
ντα δια την ευτυχίαν και πρόοδον της ολότητος. Είμεθα βέβαιοι, ότι 
και οι Τούρκοι της Κύπρου θα επιδείξουν κατανόησιν και θα ανταπο
κριθούν εις τα τοιαύτα αισθήματα μας».257 

Δραστηριοποίηση των Αγγλων μέσα στο 1958 για λύση του 
Κυπριακού που δεν ήταν αποδεκτή από τον Κυπριακό λαό. 
Αποφάσεις του Διγενή 
Μέσα στο 1958 οι Αγγλοι δραστηριοποιήθηκαν, για να δώσουν λύση 
στο Κυπριακό, που δεν ήταν αποδεκτή από τον Κυπριακό λαό. Μαζί 
τους συμφωνούσαν και οι Τούρκοι, τα επιχειρήματα των οποίων χρη
σιμοποιούσαν συστηματικά οι Αγγλοι στις εκάστοτε δηλώσεις τους. 
Στις 2 Ιανουαρίου 1958, έγινε συνεδρία του Βρετανικού Υπουργικού 
Συμβουλίου, στην οποία συζητήθηκε το Κυπριακό. Σ' αυτή πήρε μέρος 
και ο Φουτ, ο οποίος είχε πάει στο Λονδίνο στις 30 Δεκεμβρίου 1957. 
Κατά την παραμονή του στο Λονδίνο είχε συσκέψεις με τον Υπουργό 
αποικιών Λέννοξ Μπόυντ. Οι συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου 
συνεχίστηκαν μέχρι τις 6 Ιανουαρίου. Οι ζυμώσεις και οι συσκέψεις 
Υπουργών συνεχίστηκαν και τις επόμενες μέρες στο Λονδίνο. Ο Φουτ 
παρέμεινε εκεί μέχρι τις 18 Ιανουαρίου. 
Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μακμίλλαν, ο οποίος εκτελούσε πε
ριοδεία στις χώρες της Κοινοπολιτείας τον Ιανουάριο του 1958, δήλω
σε στην Κεϋλάνη: 

257. «Άπαντα Αρχιεπίσκοπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Γ', σ. 235. 
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«Το Κυπριακών είναι διπλούν ζήτηρα, ρερικώς διεθνές και ρερικώς 
στρατηγικών». Και πρόσθεσε: «Είναι αδύνατον να επιτευχθή λύσις, 
εκτώς εάν επιτύχωρεν την σύρπραξιν ώλων των ενδιαψερορένων. Η 
Τουρκία θα εθεώρει ως στρατηγικών κίνδυνοι, εάν η Κύπρος περιήρ-
χετο εις χείρας ρη φιλικός».258 
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Ζορλού σε δηλώσεις του στο 
Τουρκικό Πρακτορείο Ειδήσεων στις 10 Ιανουαρίου ανέφερε ότι α) 
«έλαδεν εις διαψώρους περιπτώσεις διαβεβαιώσεις παρά της Βρετανι
κής Κυβερνήσεως ώτι ουδερία απόφασις θα ληψθή επί του μέλλοντος 
της Κύπρου, προτού ζητηθούν αι απώψεις της Τουρκίας» και β) ότι «η 
Τουρκία ερρένει σταθερώς εις την άποψίν της περί διαρελισρού της 
νήσου».259 
Μια άλλη δήλωση του ιδίου Τούρκου Υπουργού στις 29 Ιανουαρίου 
έλεγε: 
«Η Τουρκία θεωρεί ώτι υφίσταται σιωπηρή, συρφωνία ρε την Αγγλία, 
βάσει της οποίας η Μ. Βρετανία δεν θα προβεί σε καριά ενέργεια επί
λυσης του Κυπριακού χωρίς την Τουρκική συγκατάθεση».260 
Στις 24 Ιανουαρίου, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Σέλγουϊν Λόυντ 
πήγε στην Άγκυρα για συνομιλίες επί του Κυπριακού με την ηγεσία 
των Τούρκων. Δυο μέρες αργότερα αναχώρησε για την Άγκυρα και ο 
Φουτ, ο οποίος είχε κληθεί από τον Άόυντ για τον ίδιο σκοπό. 
Στις 10 Φεβρουαρίου, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθη
κε την Αθήνα για συνομιλίες επί του Κυπριακού, στις οποίες πήρε μέ
ρος και ο Φουτ. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο Αρχιε
πίσκοπος Μακάριος δήλωσε στην Ελληνική Κυβέρνηση τις βασικές 
θέσεις του Κυπριακού λαού: α) οποιαδήποτε μεταβατική λύση για το 
Κυπριακό πρέπει να καθορίζει την εφαρμογή αδέσμευτης αυτοδιάθε
σης και β) ο διαμελισμός της Κύπρου είναι απαράδεκτος, καθώς και 
βάσεις στο νησί επανδρωμένες από Τούρκους και τριμερείς συνομιλίες 
μεταξύ Βρετανίας, Ελλάδας, Τουρκίας. 
Στις 12 Φεβρουαρίου, οι συνομιλίες διακόπηκαν, γιατί περιήλθαν σε 
αδιέξοδο. 

258. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», ο. 219. 
259. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», ο. 222. 
260. Νίκου Κρανιδιώτη «Δύσκολα χρόνια...», α. 308. 
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Κατά την παραμονή του στην Αθήνα, ο Φουτ είχε συνάντηση με τον 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Σ' αυτή ο καθένας ανέπτυξε τις απόψεις του, 
χωρίς να γίνει διαπραγμάτευση. Ο Αρχιεπίσκοπος ζήτησε: α) Να αρ
θούν τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, β) Να απολυθούν οι Τουρκοκύπριοι 
επικουρικοί αστυνομικοί, γ) Να προστατευθούν οι Ελληνοκύπριοι από 
τις Βιαιοπραγίες των Τουρκοκυπρίων. Η συνάντηση έγινε στις 19 Φε
βρουαρίου. 
Για τις συνομιλίες των Αθηνών ο Έλληνας Πρόξενος στην Κύπρο έγρα
ψε στον Διγενή: 
«Απώ Αγγλικής πλευράς δεν υπεβλήθη συγκεκριρένον σχέδιον, αλλά 
κατεβλήθη προσπάθεια υπογραρρίσεως των δυσκολιών, λόγω της 
Τουρκικής αδιαλλαξίας, ήτις έφθανε ρέχρι του σηρείου απειλής συρ-
ράξεως ρετά της Ελλάδος και ώτι απώ Ελληνικής πλευράς επανελή-
φθη, ώτι αι απειλαί δεν την εφώβιζον και ώτι ήτο ετοίρη να αντιρετω-
πίση παν ενδεχώρενον. Η ιδέα περί Τουρκικής βάσεως αορίστως και 
παρερπιπτώντως ανεφέρθη ως πιθανών υποκατάστατον της διχοτορή-
σεως. Συνήντησαν όμως κατηγορηρατικήν και αποφασιστικήν αντί-
δρασιν απώ Ελληνικής πλευράς, της Ελλάδος αρνηθείσης να ακούση 
καν περί τοιούτου ενδεχορένου. Το κύριον θετικών αποτέλεσρα των 
συνομιλιών είναι, ώτι οι Αγγλοι αντελήφθησαν, ώτι δεν δύνανται να 
υπολογίζουν εις την Τουρκικήν αδιαλλαξίαν προς αποφυγήν των ευ
θυνών των προς προώθησιν του Κυπριακού, διώτι έχουν να αντιμετω
πίσουν και την Ελληνικήν αδιαλλαξίαν, ήτις μάλιστα προβάλλεται κα
τά τρώπον θέτοντα αυτούς εις πολύ δυσκολωτέραν θέσιν διεθνώς αφ' 
ώτι τους θέτει η Τουρκική στάσις». 
Για το ίδιο θέμα ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απέστειλε στον Διγενή 
την 21η Φεβρουαρίου 1958 την πιο κάτω επιστολή: 
«Οι Αγγλοι δεν υπέβαλον συγκεκριρένας προτάσεις, αλλ' ετώνισαν 
επανειληρρένως, ώτι οιονδήποτε σχέδιον λύσεως του ζητήρατος είναι 
αποδεκτών εκ ρέρους των υπώ τον ώρον ώτι κατά τινα τρώπον να ικα-
νοποιηθή και η Τουρκία. Εβολιδοσκώπησαν κατά πώσον είρεθα διατε-
θειρένοι εις παραχώρησιν Τουρκικής βάσεως εν Κύπρω, εάν ρας εδί-
δετο αυτοκυβέρνησις δια σύντορονχρονικών διάστηρα, ρετά το πέρας 
του οποίου ο λαώς θα απεφάσιζεν ελευθέρως περί του μέλλοντος του. 
Είναι γεγονός ότι σήμερον το ζήτηρα έχει τοποθετηθή επί άλλης δό
σεως. Αεν συζητείται η παραχώρησις συντάγματος αυτοκυβερνήσεως 
προνοούντως ή ώχι περί αυτοδιαθέσεως, αλλά η εξεύρεσις τρώπου ικα-
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νοποιήσεως της Τουρκίας. Αιερχόρεθα από κρίσψον καρπήν, είμαι 
όμως Βέβαιος, ότι με επιδέξιον χειρισμόν θα εξέλθωμεν από την κρί
σιν αυτήν και ευνοϊκότεροι συνθήκαι θα δημιουργηθούν δι' ημάς».261 
Η όλη στάση της Βρετανικής Κυβέρνησης για λύση του Κυπριακού 
οδήγησε τον Διγενή στη λήψη των πιο κάτω αποφάσεων: 
1. Στην έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για παθητική αντί
σταση και προετοιμασία του λαού, ώστε να την αποδεχθεί. 
2. Η όλη προσπάθεια σ' αυτή την περίοδο θα αφορά την παθητική 
αντίσταση του λαού. Η ένοπλη δράση θα γίνεται, όταν ωφελεί τον 
Αγώνα. 
3· Να γίνει προεργασία για λήψη μέτρων, με τα οποία θα αντιμετωπι
σθούν τυχόν εχθρικές ενέργειες των Τουρκοκυπρίων. 
4. Να εξυψωθεί το ηθικό του λαού. Να δημιουγηθεί Ενιαίον Αρραγές 
Εθνικόν Μέτωπον (ΕΑΕΜ), που θα αποβλέπει στην επιβολή πειθαρ
χίας και συνοχής του λαού, για να μη προχωρεί σε πράξεις μεμονωμέ
νες και να μην παρασύρεται από τυχόν καιροσκόπους. Το ΕΑΕΜ θα 
παίρνει καθοδήγηση από την ΠΕΚΑ. 

Άφιξη στην Κύπρο της Υπεπιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
Η Υπεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώ
πης ήρθε στην Κύπρο στις 12 Ιανουαρίου 1958, για να εξετάσει την 
προσφυγή της Ελληνικής Κυβέρνησης, που είχε υποβάλει για παρα
βάσεις των Αγγλικών Αρχών στο νησί. 
Με την ευκαιρία αυτή ο Διγενής κυκλοφόρησε το ακόλουθο φυλλάδιο: 
«ΠΡΟ Τ Η Ν ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Ο αγωνιζόμενος δια την ελευθερίαν του Κυπριακός Λαός χαιρετίζει 
τηνάψιξίνσας στο νησί ρας, με ανυπόκριτονχαράν, και λυπείται, διότι 
αι περιστάσεις, δεν του επιτρέπουν να σας επιδαψιλεύση την φιλοξε-
νίαν, ήν θα επεθύμει, πατροπαράδοτον κληρονομίαν του Έλληνος. 
Κορυψαί νομικαί των χωρύν υμών, ας τιμάτε, αναμένομεν μετ' εμπι
στοσύνης από την εντιμότητα, ακεραιότητα και αρεροληψίαν υμών, να 
αποδώσετε το δίκαιον, βάσει των γραπτών και των άγραφων ηθικών 
νόμων, και, δια της διαπιστώσεως των Αγγλικών αυθαιρεσιών και 

26ΐ. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Τ», τόμος Γ', σ. 354. 
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υπερΒασιών, να συντελέσετε εις την αποκατάστασιν της λειτουργίας 
των ανθρωπίνων δικαιωράτων, ώστε να καταπαύσουν αι καταπιέσεις 
και αι βαναυσότητες εναντίον ενός Λαού, αι οποίαι, διαπραττόρεναι εν 
εικοστώ αιώνι, στιγματίζουν τον πολιτισμόν. 
Ηναγκάσθημεν να προσφύγωμεν εις τα όπλα, τελευταίον καταφύγιον 
των υποδούλων Λαών, οι οποίοι επιθυμούν να ανακτήσουν την ελευ
θερίαν των, διότι, οσάκις εζητούσαμεν από την Κυρίαρχον δύναμιν ει-
ρηνικήν διευθέτησιν, ηκούσαμεν πάντοτε μετά περιφρονήσεως το αγέ-
ρωχον "ΟΥΑΕΠΟΤΕ". 
Η ιδία τακτική εξακολουθεί και σήμερον εκ μέρους του Κυριάρχου της 
νήσου, δείγμα ότι ούτος δεν επιθυμεί ειρηνικήν διευθέτησιν, αλλά, υι-
οθετών αδιάλλακτον στάσιν και εφαρμόζων καταπιεστικά και ανελεύ
θερα μέτρα, ελπίζει να κατάπνιξη την κραυγήν του δικαίου ενός μι
κρού, αλλά ηρωικού Λαού, του οποίου το μόνον αμάρτημα είναι η αδά
μαστος θέλησίς του να καθορίζη μόνος του τας τύχας του και να ζήση 
ελεύθερος. 
Μία σύγκρισις των πράξεων ημών, τους οποίους η Αγγλική προπα
γάνδα χαρακτηρίζει "τρομοκράτας", με εκείνες του αντιπάλου μας, ο 
οποίος αρέσκεται να αυτοκαλήται θεματοφύλαξ των φιλελευθέρων και 
δημοκρατικών αρχών, θα κατάδειξη ότι ημείς εσεΒάσθημεν τους άγρα
φους νόμους των κινημάτων αντιστάσεως του τελευταίου πολέμου, πα
ρά δε τας προκλήσεις των Αγγλικών Αργών της νήσου δεν προέβημεν 
εις αντίποινα, ούτε και όταν εφονεύοντο υπό τούτων, άνευ διακρίσεως 
και αδικαιολογήτως, παιδιά, γέροντες και γυναίκες. Είμαι στρατιώτης, 
εμπεποτισμένος με τας ηθικός αρχάς της Ελληνικής Ιστορίας, και θα 
παραρείνω τοιούτος. Υπέρ παν άλλο εις μίαν σύρραξιν διακρίνονται οι 
χαρακτήρες των ηγετών και ο πολιτισμός των εμπολέμων. 
Εύχομαι και πάλιν το έργον υμών να αποΒή καρποφόρον. 

Ε.Ο.Κ.Α. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΙΓΕΝΗΣ»26ΐα 

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συναντήθηκε με τον διοι
κητικό γραμματέα Ρενταγουαίη, τον Δημόσιο Κατήγορο, τον Μητρο
πολίτη Κιτίου, τον Άγγλο Διευθυντή της ημερήσιας εφημερίδας « Ti
mes of Cyprus» και επισκέφθηκε τα κρατητήρια Πύλας και το χωριό 

26ΐα. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σ. 227'. 
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Μηλικούρι, που είχε ταλαιπωρηθεί με κέρφιου για 54 μέρες στη διάρ
κεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή του Τροόδους για 
σύλληψη του Διγενή. 
Η Επιτροπή μετά την αποπεράτωση των εργασιών της αναχώρησε από 
την Κύπρο στις 29 Ιανουαρίου 1958. 

Αναχώρηση του Φουτ για το Λονδίνο. 
Κυκλοφορία φυλλαδίου από τον Διγενή 
Στις 3 Μαΐου 1958, ανακοινώθηκε ότι ο Φουτ θα πήγαινε στο Λονδίνο 
για συνομιλίες με τη Βρετανική Κυβέρνηση. Ο Διγενής κυκλοφόρησε 
στις 6 Μαΐου, μέρα της αναχώρησης του Κυβερνήτη της Κύπρου, το 
πιο κάτω φυλλάδιο: 
«ΠΡΟΣ Τ Ο Ν ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΝ κ. Φ Ο Υ Τ 
Κατά την ρετάβασίν σας εις Αονδίνον, ειδοποιήσατε την Κυβέρνησίν 
σας: 
1. Εάν προτίθεται, ως απειλεί, να ΕΠΙΒΑΑΗ λύσιν της αρεσκείας της 
και αντίθετον προς την ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΙΝ, ραταιοπονεί, διότι ούτε τα 
στρατοκρατικά ρέτρα θα ρας δαράσουν, ούτε αι ύπουλοι υποσχέσεις. 
Ο ραύρος ΝοέρΒριος 1956 θα ωχριά προ εκείνου που θα υποστήτε, 
οιαδήποτε ρέτρα προληπτικά ή κατασταλτικά και αν λάβετε. 
2. Εάν προτίθεται να αναρίξη τον Τουρκικόν παράγοντα ενεργώς ενα
ντίον ρας ή να παραχώρηση Τουρκικός βάσεις εν Κύπρω, τότε ΠΑΙΖΕΙ 
Μ Ε ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ. Είρεθα αποψασισρένοι να παίξουρε "ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ". 
Και εις τον αγώνα ρας αυτόν ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΕΘΑ ΜΟΝΟΙ. 
Αεν ξέρουρε τι σκέπτεται η Αγγλική Κυβέρνησις ή εάν έχωνται αλη
θείας όσα σκοπίρως αύτη αποδίδει ως λεχθέντα από αποικιακός Κυ
βερνήσεις ή Ελληνικός προσωπικότητας. Ολα αυτά δι' ηράς είναι λο-
γαριασροί χωρίς τον ξενοδόχον. Και ξενοδόχος είναι Μ Ο Ν Ο Ν Ο ΚΥ
ΠΡΙΑΚΟΣ Λ Α Ο Σ και ΟΥΔΕΙΣ ΑΛΛΟΣ. 

Ε.Ο.Κ.Α. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ»262 
Το βρετανικό συνεταιριστικό σχέδιο Μακμίλλαν 
Στις 19 Ιουνίου 1958, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μακμίλλαν ανακοί
νωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων βρετανικό συνεταιριστικό σχέδιο για 

262. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», ο. 250. 
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πολιτική διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος. Το σχέδιο ανα
φερόταν σε διορισμό «ενός αντιπροσώπου της Ελληνικής Κυβερνήσε
ως και ενός αντιπροσώπου της Τουρκικής Κυβερνήσεως, όπως συνερ-
γάςωνται μετά του Κυβερνήτου» και προνοούσε την εφαρμογή νέου 
συντάγματος, που δεν επέτρεπε καμιά μεταβολή στο καθεστώς για 
επτά χρόνια. 
Η 5η παράγραφος του σχεδίου αναφερόταν στο προτεινόμενο σύνταγ
μα και έλεγε: 
«Νέον σύνταγρα προνοούν δι' αντιπροσωπευτικήν κυβέρνησιν και κοι-
νοτικήν αυτονορίαν, εκπονηθησόρενον εν συσκέψει ρετά αντιπροσώ
πων των δύο Κοινοτήτων και των Κυβερνήσεων Ελλάδος και Τουρ
κίας. Κυριώτεραι πρόνοιαι του νέου συντάγρατος: 
α) Χωριστή Βουλή Αντιπροσώπων δι' εκάστη ν κοινότητα, ρε τελική ν 
νομοθεπκήν εξουσίαν επί κοινοτικών υποθέσεων. 
β) Εν Συρβούλιον, ηροεδρευόρενον υπό του Κυβερνήτου και συρπερι-
λαρβάνον τους αντιπροσώπους των Κυβερνήσεων Ελλάδος και Τουρ
κίας και εξ εκλελεγρένους Υπουργούς προερχορένους εκ των δύο 
Βουλών των Αντιπροσώπων (τεσσάρας Ελληνας Κυπρίους και δύο 
Τούρκους Κυπρίους), όπερ θα ασκή εξουσίαν επί των εσωτερικών υπο
θέσεων, εκτός των κοινοτικών υποθέσεων και της εσωτερικής ασφα
λείας. 
γ) Επιφυλαγρέναι εξουσίαι δια τον Κυβερνήτην, ενεργούντα κατόπιν 
συρβουλής των αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων Ελλάδος και Τουρ
κίας, προς εξασφάλισιν της προστασίας των κοινοτικών συρφερόντων. 
δ) Εξουσία δι' εξωτερικός υποθέσεις, άρυναν και εσωτερικήν ασφά-
λειαν επιφυλάσσεται εις τον Κυβερνήτην, ενεργούντα κατόπιν συρβου
λής των αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων Ελλάδος και Τουρκίας. 
ε) Πρόνοια όπως οι αντιπρόσωποι Ελλάδος και Τουρκίας δύνανται να 
επιφυλάττουν δι' εξέτασιν, υπό αρερολήπτου δικαστηρίου, οιονδήπο
τε νοροθέτηρα, το οποίον θεωρούν ότι κάμνει διάκρισιν».265 
Μετά την ανακοίνωση του βρετανικού συνεταιριστικού σχεδίου, ο 
Μακμίλλαν είπε ότι, αν οι Κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας 
αποδέχονταν το σχέδιο, η Βρετανική Κυβέρνηση, μετά τη συμπλήρω
ση επτά χρόνων από την εφαρμογή του, θα προχωρούσε σ' ένα μόνιμο 

263. Νίκου Κρανιδιώτη «Η Κύπρος εις τον αγώνα της ελευθερίας», ο. 184. 
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διακανονισμό του προβλήματος, με τον οποίο θα διαμοιραζόταν η κυ
ριαρχία της Κύπρου ανάμεσα στους Έλληνες και Τούρκους συμμάχους 
της και η ιδία θα κρατούσε τις Βάσεις και τις διευκολύνσεις εκείνες, 
που το Ηνωμένο Βασίλειο θα έκρινε αναγκαίες, για να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις της.264 
Ο Ελληνικός Κυπριακός λαός και η Ελληνική Κυβέρνηση απέρριψαν 
το σχέδιο Μακμίλλαν ως απαράδεκτο. Και η Τουρκία το απέρριψε στην 
αρχή, αλλά αργότερα συνεργάστηκε με τη Βρετανία για την εφαρμογή 
του. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ενημερώθηκε για το βρετανικό σχέδιο με 
έγγραφο, που του απέστειλε ο Κυβερνήτης Σερ Χιου Φουτ συνοδευ
όμενο με δική του επιστολή, στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: 
«Ο Ελληνικός Κυπριακός λαός θα απολαρΒάνη των πλεονεκτηράτων 
συνδέσμου ρετά της Ελλάδος χωρίς να υποχρεούται να εγκατάλειψη 
τον Σύνδεσρονρετά της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Πάντοτε ελάρΒα-
νον ως κριτήριον το συρφέρον του Κυπριακού λαού και επί τη Βάσει 
αυτού του κριτηρίου εγώ προσωπικώς είραι Βέβαιος ότι το ειδικώς ευ-
νοούρενον και ειδικώς προστατευόρενον καθεστώς, δυνάμει του σχε
δίου τούτου, θα του εξασφάλιση τηνμελλοντικήν πρόοδον και ευηρε-
ρίαν».265 
Στην επιστολή του Φουτ απάντησε ο Αρχιεπίσκοπος, αφού κάλεσε 
στην Αθήνα τους δημάρχους των έξι πόλεων της Κύπρου και τον 
Εθναρχεύοντα Μητροπολίτη Κιτίου Άνθιμο. Αυτοί μετά από συσκέψεις 
τους μαζί με τα ευρισκόμενα εκεί μέλη της Εθναρχίας της Κύπρου, 
υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αποφάσισαν την 
απόρριψη του βρετανικού σχεδίου. 
Ο Αρχιεπίσκοπος στην απαντητική επιστολή του προς τον Φουτ με 
ημερομηνία 20 Ιουνίου 1958 έλεγε: 
«Εξοχώτατε, 
Γνωρίζω λήψιν της από 9ης τρέχοντος ρηνός επιστολής σας, ως και 
του συναποσταλέντος επί του Κυπριακού ζητήρατος σχεδίου, το οποί
ον έχει ήδη εξαγγελθή υπό της Κυβερνήσεως της Αυτής Μεγαλειότη
τος. Ευχαριστώ την υρετέραν Εξοχότητα, διότι ρε ενημέρωσεν εκ των 

264. Νίκου Κρανιδιώτη «Αύσκολα χρόνια...», σ. 321. 
265. Νίκου Κρανιδιώτη «Αύσκολα χρόνια...», οσ. 318-319. 
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προτέρων επί του σχεδίου τούτου, επί του οποίου κατόπιν προσεκτι
κής ρελέτης, εν συσκέψει μετ' εκπροσώπων του Κυπριακού λαού, έχω 
να σηρειώσω τα κάτωθι: 
1. Η ιδέα του "συνεταιρισμού", επί της οποίας βασίζεται το σχέδιον, 
επιΒάλλλουσα κατ' ουσίαν τριπλήν κυριαρχίαν επί της Κύπρου, είναι 
απολύτως απαράδεκτος, καθότι αντιστρατεύεται το Βασικόν και ανα-
φαίρετον δικαίωρα του Κυπριακού λαού προς αυτοδιάθεσιν. Αι κυριώ-
τεραι διατάξεις του εξαγγελθέντος σχεδίου διασπούν την ενότητα και 
καθιερώνουν συνταγρατικώς τον διχασρόν του Κυπριακού λαού, οδη-
γούσαι εις αναπόφευκτους προστριΒάς και αντιθέσεις και δηριουργού-
σαι ούτω εστίαν ρονίρου αναταραχής και απειλής της ειρήνης εις 
ολόκληρον την περιοχήν. 
2. Εν όψει των ανωτέρω δεν θεωρούμεν, ότι το εξαγγελθέν σχέδιον εί
ναι τοιούτον, ώστε να δύναται να γίνη αποδεκτόν. Αεν αποκρούορεν 
μεταΒατικόν στάδιον αυτοκυΒερνήσεως. Το Κυπριακόν όρως αποτελεί 
υπόθεσιν αφορώσαν την Μεγάλην Βρετανίαν αφ' ενός και τον Κυ
πριακόν λαόν αφ' ετέρου, είρεθα δε πάντοτε πρόθυροι δια διμερείς συ
νομιλίας μεταξύ Βρετανικής Κυβερνήσεως και Κυπριακού λαού, δι' ένα 
γνήσιον δηροκρατικόν σύνταγρα αυτοκυβερνήσεως».266 
Το βρετανικό σχέδιο αποκάλυψε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας 
Κωνσταντίνο Καραμανλή ο Βρετανός Πρέσβης στην Αθήνα Σερ Ρότζερ 
Αλλεν στις 10 Ιουνίου. 
Η Ελληνική Κυβέρνηση απέρριψε το βρετανικό σχέδιο. Στην επιστο
λή, που ο Κ. Καραμανλής απέστειλε προς τον Πρωθυπουργό της Βρε
τανίας, περιέχονται μεταξύ άλλων τα εξής: 
«Αυστυχώς αι εν τη Βουλή των Κοινοτήτων ανακοινώσεις σας απεμά-
κρυναν το σχέδιον έτι περισσότερον από τας θέσεις, τας οποίας υπο
στηρίζει η Ελληνική ΚυΒέρνησις. Η Κύπρος αποτελεί Βρετανικήν αποι-
κίαν. Αια διεθνών συρΒάσεων η Τουρκία παρητήθη παντός δικαιώμα-
τος και τίτλου επ' αυτής. Η Ελλάς εξ άλλοι;, υποστηρίζουσα το δικαίω
ρα των Κυπρίων να αποφασίσουν δια το ρέλλον των, εδήλωσεν ότι δεν 
ζητεί να προσάρτηση την Κύπρον. Αικαιώρατα επορένως δια την ρύθ-
ρισιν της τύχης της κατή πρώτον λόγον έχουν ο λαός της Κύπρου και 
η Μεγάλη Βρετανία, εφ' όσον δια της Συνθήκης της Αωζάννης ανελή-

266. «Απαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ», τόμος Γ', σ. 382. 
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φθη ρητώς η υποχρέωσις, όπως η τύχη της Νήσου καθορισθή ρελλο-
ντικώς υπό των "ενδιαφερορένων", ρεταξύ των οποίων δεν είναι η 
Τουρκία, ως παραιτηθείσα οιασδήποτε φύσεως δικαιώρατος. Ήδη δια 
του σχεδίου σας καλείτε την Ελλάδα και την Τουρκίαν να συρρετάσχουν 
εις την διοίκησιν της Νήσου δια ρίαν επταετίαν, τείνοντες ούτω να δη-
ριουργήσετε ένα είδος "ντε φάκτο" συγκυριαρχίας επ' αυτής. Ανατρέ
πετε ούτω μονομερώς εν τη ουσία νομικήν κατάστασιν. Επιτρέψατε μου 
να επισύρω την προσοχήν σας επί του σημείου τούτου, διότι δια του 
σχεδίου σας η ΚυΒέρνησις τείνει να ανατρέψη την αρχήν του σεβασμού 
των υπαρχουσών διεθνών συνθηκών, αρχήν πολύτιμον δι' όλους».267 
Ο Διγενής με φυλλάδιο του προς τον Κυπριακό λαό ανακοίνωσε για 
το βρετανικό σχέδιο τα εξής: 
«Ο Ελληνικός Κυπριακός λαός δεν ζητεί ψευτοσυντάγρατα. Το αίτη-
ρά ρας είναι ΕΝΑ, αναλλοίωτον, εν μέσω οιωνδήποτε δυσχερειών, αντι
ξοοτήτων, κινδύνων και μετ' επιμονής και υπορονής επιδιωκόρενον: 
ΑΥΤΟΑΙΑΘΕΣΙΣ. Αια την επιτυχίαν τούτου θα αγωνισθώρεν ρέχρις 
εσχάτων».268 
Όταν πληροφορήθηκε ότι οι Η.Π.Α. επιδοκίμαζαν το σχέδιο και ότι η 
Βρετανική Κυβέρνηση θα επιδιώξει οπωσδήποτε την επιβολή του, 
κυκλοφόρησε το πιο κάτω φυλλάδιο: 
«ΝΥΝ ΥΠΕΡ Π Α Ν Τ Ω Ν ΑΓΩΝ 
Το βρετανικόν σχέδιον "συνεταιρισρού" δια την διαιώνισιν της δου
λείας του Κυπριακού λαού ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ήδη μετ' αγανακτήσεως, αλ
λά και αποτροπιασρού, δια τα ρέσα που χρησιροποιεί η αποικιοκρα
τία, δια να στηριχθή στην Κύπρον. 
Εάν η Βρετανική Κυβέρνησις αποπειραθή να εφαρρόση, έστω και μο
νομερώς, το καταχθόνιον τούτο σχέδιον, η αντίδρασίς ρας θα είναι 
άρεσος. 
Ως στρατιώτης, ο οποίος δεν αθετεί τον λόγον του ΕΙΑΟΠΟΙΩ, ότι θα 
ΚΤΥΠΗΣΩΜΕΝ σκληρά, άνευ οίκτου, διότι δεν αναρένορεν τίποτε το 
χειρότερον και θα παίξωρεν όλα για όλα. 
Ο Ελληνικός Κυπριακός λαός καλείται να είναι έτοιρος και να πειθάρ
χηση απόλυτα στις διαταγές ρας. Ολοι, ηνωρένοι στον αγώνα άνευ ου-

267. Νίκου Κρανιδιώτη «Δύσκολα χρόνια...», σσ. 324-325. 
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δεριάς διακρίσεως κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων, θα 
ροιρασθούρε ραζί τες θυσίες, αλλά και την χαρά της Νίκης. 
Εδείξαρεν αυτοσυγκράτησιν ρέχρι σήρερον και όταν ακόρη ωργανω-
ρέναι δολοφονίαι των βανδάλων Τούρκων, τη υποκινήσει και συνερ
γασία των Αγγλων, ρας εράτωναν από πόνον την ψυχήν. Και τούτο 
ΟΧΙ Α Π Ο ΑΑΥΝΑΜΙΑΝ να δώσωρεν σκληράν απάντησιν, αλλά δια να 
αποκαλυφθή εν όλη τη αισχρότητι, αλλά και λαρπρότητι, εις τα 
όρρατα του πεπολιτισρένου κόσρου η Αγγλοτουρκική συνωροσία κα
τά του Ελληνικού Κυπριακού λαού και η βαρβαρότης εκείνων, οι οποί
οι σήρερον αναιδώς οριλούν περί δηροκρατικών θεσμών. 
Αεν εδώσαρεν απάντησιν δια των όπλων ακόρη, δια να δείξωρεν αυτο
συγκράτησιν και ρη δώσωρεν εις τον αντίπαλόν ρας λαβήν, ότι τον... 
εδυσχεράναρεν εις την προσπάθειαν του να εξεύρη και εξαγγείλη ρίαν 
λύσιν. 
Σήρερον όρως, ρετά τον εσκερρένον στραγγαλισρόν των ελευθεριών 
ρας, θα εκδηλωθή όλη η Ο Ρ Μ Η και ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΣ της Ελλη
νικής ψυχής, η οποία δεν εδειλίασε ποτέ, έστω και προ πανίσχυρων 
αντιπάλων και ξέρει πάντα τα ΝΙΚΑ. 
Επί του παρόντος επιθυρούρεν να δώσωρεν την ευκαιρίαν εις την Βρε-
τανικήν Κυβέρνησίν και να την διευκολύνωρεν εις ΑΙΜΕΡΕΙΣ συνορι-
λίας, όπως προνοεί η επιστολή του Εθνάρχου ρας προς τον Κυβερνή
την. Ελπίζορεν η Βρετανική ΚυΒέρνησις να δείξη κατανόησιν και να 
προληφθή νέα αιρατοχυσία. 
Αλλως, εάν δεν εισακουσθή η φωνή ρας, τόσον το χειρότερον δι' αυ
τήν. Θα κλείση η θύρα της διπλωματίας και θα ανοίξη η θύρα του ΑΡΕ
ΩΣ, θεού του πολέμου, και θα ακουσθή: Ν Υ Ν ΥΠΕΡ Π Α Ν Τ Ω Ν Α Γ Ω Ν 

Ε.Ο.Κ.Α. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ»269 
Ο Νίκος Κρανιδιώτης, Γραμματέας του Γραφείου Εθναρχίας, σχολιάζο
ντας επικριτικά το βρετανικό σχέδιο, γράφει: 
«Είναι προφανές, ότι η Βρετανική Κυβέρνησις δια του νέου σχεδίου (τα 
σπέρρατα του οποίου υπάρχουν εις το εξαγγελθέν τον Σεπτέμβριο του 
1955 υπό του Μακρίλλαν - όντος τότε Υπουργού των Εξωτερικών -
κατά την διάρκειαν της Τριρερούς Διασκέψεως του Αονδίνου σχέδιον), 
ενδίδουσα καθ' ολοκληρίαν εις τας παραλόγους Τουρκικός αξιώσεις, 

269. Στρατηγού Γεωργίου ΓρίΒα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 202. 
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απεπεψάτο να επιβάλει επί της νήσου καθεστώς τριπλής συγκυριαρ
χίας, βασιζόρενον επί της αρέσου διοικητικής διασπάσεως και οδη
γούν συν τω χρόνω εις εδαφικήν - κατά την αξίωσιν των Τούρκων -
διχοτόρησιν. Αια του νέου σχεδίου παραγνωρίζεται καθ' ολοκληρίαν 
η ορόθυρος περί ασκήσεως του δικαιώματος αυτοδιαθέσεως αξίωσις 
του Ελληνικού Κυπριακού λαού και παραβιάζονται καταφώρως τόσον 
η αρχή της αυτοδιαθέσεως, όσον και ο δηροκρατικός περί σεβασμού 
της θελήσεως της πλειονοψηφίας θεσμός. Εις επίμετρον, εισάγεται ως 
νέος κατακτητής και πάλιν η Τουρκία - παρ' όλον ότι αύτη, δια της 
συνθήκης της Λωζάννης του 1923, παρητήθη πάντων των επί της Κύ
πρου δικαιωράτων της - και απειλείται η ιστορική γεωγραφική, οικο-
νορική και πολιτική ενάτης της νήσου» 26̂ α 

3. ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΓΠΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 
(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1957 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1958) 

Οι Τούρκοι της Κύπρου, οι οποίοι καταδίκασαν τη δράση της ΕΟΚΑ 
στην έναρξη της, συνεργάστηκαν με τους Άγγλους σ' όλη τη διάρκεια 
του Αγώνα για κατάπνιξη του. Έντονη ήταν η δραστηριότητα τους ενα
ντίον των Ελληνοκυπρίων μέσα στο 1958 υπό την καθοδήγηση της 
Οργάνωσης τους Τ.Μ.Τ. 

Η Τουρκοκυπριακή Οργάνωση Τ.Μ.Τ. 
Τον Νοέμβριο του 1957, κυκλοφόρησε το πρώτο φυλλάδιο της τουρ
κοκυπριακής Οργάνωσης Τ.Μ.Τ. (Τουρκικό Κίνημα Αντιστάσεως), η 
οποία αντιδρούσε με πολλούς τρόπους στον Αγώνα της ΕΟΚΑ. Η 
Τ.Μ.Τ. διαδέχθηκε την Οργάνωση ΒΟΛΚΑΝ, η οποία είχε αναδιοργα
νωθεί μέσα στο 1957 από τον Ραοΰφ Ντενκτάς και πήρε τη νέα της 
ονομασία. Η Τ.Μ.Τ. απέβλεπε στην κινητοποίηση όλων των Τουρκο
κυπρίων. Στο πρώτο της φυλλάδιο ανέφερε: 
«Εχουμε δώσει τώρα νέα ώθηση στη ΒΟΛΚΑΝ και η δραστηριότητα 
ρας έχει επεκταθεί σε ολόκληρη την Κύπρο, ρε σκοπό να περιλάβου
με στις τάξεις μας ολόκληρο τον Τουρκικό πληθυσρό».270 

269α. Νίκου Κρανιδιώτη «Η Κύπρος εις τον αγώνα της ελευθερίας», οο. 
185-186. 
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Σύμφωνα με μαρτυρία του Τούρκου συνταγματάρχη Ισμαήλ Τανσού, 
που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Χαλκίν Σεσί» τον Μάιο του 1997, 
η Τουρκική Κυβέρνηση και η στρατιωτική ηγεσία της Τουρκίας απο
φάσισαν την ίδρυση της Τ.Μ.Τ. Ο Τανσού χαρακτηρίζει ως νονό της 
Οργάνωσης αυτής τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Φατίν 
Ρουστού Ζορλού.271 
Μετά την πιο πάνω απόφαση, έφτασαν στην Κύπρο με πλαστές 
ταυτότητες αξιωματικοί του τουρκικού στρατού, που παρουσιάζονταν 
ως διπλωματικοί υπάλληλοι, τραπεζικοί και δάσκαλοι. 
Την αρχηγία της Τ.Μ.Τ. ανέλαβε ο Τούρκος αντισυνταγματάρχης Ριζά 
Βουρουσκάν τον Ιούλιο του 1958. Βοηθός του ήταν ο Νετζέτ Μπέυ. Οι 
δυο Τούρκοι αξιωματικοί είχαν φτάσει κρυφά στην Κύπρο, στην περιο
χή της Κερύνειας Τρία Μίλι. Ειδικά εκπαιδευθέντες Τούρκοι έφεδροι 
αξιωματικοί στελέχωναν την Τ.Μ.Τ. Στο έργο του αρχηγού Βουρου
σκάν Βοηθούσαν και ο Φαζίλ Κουτσιούκ, ο Ραούφ Ντενκτάς, ο Ντου-
ντάρ Νιζαντζίογλου (Διευθυντής Τράπεζας Εργασίας - υποκατάστημα 
Λευκωσίας), ο Μπουρχάν Ισίν (Πρόξενος της Τουρκίας) και ο Βέφα 
Μπέζσιμ (ασυρματιστής Κύπριος της Τ.Μ.Τ.). 
Στις 17 Φεβρουαρίου 1979, ο Τουρκοκύπριος Οσμάν Ορέκ, που μαζί 
με τον Φαζίλ Κουτσιούκ υποδέχτηκε τον Βουρουσκάν, αποκάλυψε τα 
εξής: 
«Γνώρισα τον Βουρουσκάν την τελευταία Κυριακή του Ιουλίου του 
1958 στην περιοχή Τρία Μίλι του χωριού Καζάφανι της επαρχίας Κε
ρύνειας. Εμενα στο Μοτέλ του Τζελάλ Μουσταφά ραζί ρε τον δρα Κου
τσιούκ. Μπήκε στην Κύπρο ήρερα μαζί με τον βοηθό του Νετζέτ Μπέυ 
την προηγουμένη, προσποιούρενος ότι ήταν επιθεωρητής τραπέζης... 
Παρά το γεγονός ότι η Τ.Μ.Τ. ιδρύθηκε το 1957 δεν είχε ένα ικανό και 
πεπειραρένο αρχηγό όπως ο αρχηγός της ΕΟΚΑ Γρίβας... Αεν είχαμε 
στόχους. Λεν είχαμε τίποτε, πέραν των πιστολιών που φέραρε κρυφά 
και ορισρένων ελαφρών όπλων, που πήραρε από τους Άγγλους στρα
τιώτες ρε προοπτικές καταδίκης ρέχρι θανάτου ή πέραν των επιτο-
πίως κατασκευαζορένων όπλων και βομβών που γίνονταν από σκελε
τούς των ποδηλάτων ή σωλήνες νερού από τους αδελφούς ρας που 
υπέφεραν... Π ικανότητα του Αλή Μπέυ να ελέγξει την κατάσταση σε 
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τόσο σύντομο χρονικό διάστηρα βοήθησε στη δηριουργία της κατάλ
ληλης ατρόσψαιρας για την ισχυροποίηση της Τ.Μ.Τ. πάνω σε γερές 
βάσεις και για τις ειρηνικές διαπραγρατεύσεις που συρβολίζονται ρε 
τις συρψωνίες Ζυρίχης ρεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Αγγλίας. Χωρίς 
αρψιβολία η προμήθεια όπλων πραγρατοποιήθηκε αρέσως και ρε ένα 
εξαιρετικό τρόπο χωρίς οι άλλοι να το αντιληφθούν. Για το λόγο αυτό 
η Τουρκική κοινότητα χρεωστεί πολλά στον Ριζά Βουρουσκάν και τους 
ανώνυρους ήρωες που εργάστηκαν υπό τις διαταγές του. Γι' αυτό το 
λόγο αργότερα η ηρέρα ιδρύσεως της Τ.Μ.Τ. ορίστηκε η 1η Αυγούστου 
1958». 
Ο Ραούφ Ντενκτάς σε δήλωση του στους Times του Λονδίνου στις 20 
Ιανουαρίου 1980 είπε τα εξής: 
«Ίδρυσα την Τ.Μ.Τ. (Τουρκικό Κίνηρα Αντιστάσεως) ρε ρερικούς φί
λους, για να οργανώσουρε τους διάφορους που κινούνταν εδώ και εκεί 
κάρνοντας διάφορα πράγρατα... Ο καθένας νόριζε πως εγώ ήρουν ο 
αρχηγός, αλλά δεν ήρουν. Ήρουν ο πολιτικός σύρβουλος. Ευθύς ρόλις 
την ίδρυσα την παρέδωσα. Οι Αγγλικές και οι Τουρκικές υπηρεσίες 
νόριζαν ότι εγώ ήρουν ο αρχηγός που αποφάσιζε τα πάντα. Όρως δεν 
ήρουν. Οι αρχηγοί ήταν αξιωρατικοί από την Τουρκία».272 
Τα μέλη της Τ.Μ.Τ. έδιναν όρκο στην τιμή τους ότι θα παραμείνουν πι
στοί στην Τ.Μ.Τ., ότι οποτεδήποτε κληθούν από την Οργάνωση τους 
θα τρέξουν χωρίς δισταγμό για οποιοδήποτε καθήκον και ότι θα είναι 
έτοιμοι να χύσουν το αίμα τους μέχρι την τελευταία ρανίδα. 
Ένα από τα πρώτα βήματα της Τ.Μ.Τ. ήταν η κυκλοφορία φυλλαδίου 
μεταξύ των Τουρκοκυπρίων νέων τον Μάιο του 1957, στο οποίο ανα
φέρονταν τα πιο κάτω: 
«Η ρέρα πλησιάζει, όταν θα κληθείς να θυσιάσεις τη ζωή και το αίρα 
σου στη διχοτόρηση - τον αγώνα για την ελευθερία... Είσαι ένας γεν
ναίος Τούρκος. Είσαι πιστός στη χώρα και στο έθνος σου και σου ερπι-
στεύονται ρε το στόχο να επιδείξεις την Τουρκική δύναρη. Εσο έτοι
μος και να σπάσεις τις αλυσίδες της σκλαβιάς με την αποφασι
στικότητα και τη δύναμη της θελήσεως σου και με την αγάπη προς την 
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ελευθερία. Όλο το Τουρκικό Έθνος, το δίκαιο και η δικαιοσύνη και ο 
θεός είναι ραζί σου. Αιαρελισρός ή θάνατος».275 
Η Τ.Μ.Τ. κηρύχθηκε παράνομη Οργάνωση από τον Κυβερνήτη Φουτ 
στις 23 Ιουλίου του 1958. 
Οι Τουρκοκύπριοι με τη βοήθεια της Τουρκίας επιδίωξαν να επιτύ
χουν το διαμελισμό της Κύπρου και να δημιουργήσουν το δικό τους 
"κρατίδιο" στο βόρειο τμήμα του νησιού. 
Στο Βιβλίο που εξέδωσε το 1957 ο Φαζίλ Κουτσιούκ εισηγείται το δια
μελισμό της Κύπρου στον 35ο παράλληλο. Στο εξώφυλλο του Βιβλίου 
υπάρχει διχοτομημένος ο χάρτης της Κύπρου στον 35ο παράλληλο. 
Ένα απόσπασμα του Βιβλίου λέει: 
«Κάθε αρερόληπτος παρατηρητής θα διαπιστώσει πως πάει, πέρασε ο 
καιρός που ρπορούσε κανείς να ελπίζει μια τουρκοελληνική συνεργα
σία στην Κύπρο. Όλες οι εισηγήσεις για την εξεύρεση ριας λύσεως 
πρέπει να αναγνωρίζουν το γεγονός αυτό (τη διχοτόρηση)».274 

Η κατάσταση στην Κύπρο οξύνεται τον Ιούνιο του 1958 
Οι Τουρκοκύπριοι έδρασαν συστηματικά εις βάρος των Ελληνοκυ
πρίων. Βεβήλωναν ναούς, έκαιαν εικόνες μπροστά στα μάτια των δυ
νάμεων ασφαλείας, προέΒαιναν σε φόνους και τραυματισμούς Ελληνο
κυπρίων και σε παντός είδους Βιαιοπραγίες. Τέτοιες εξορμήσεις Τουρ
κοκυπρίων έγιναν τα μεσάνυκτα της 7ης Ιουνίου 1958 στις ελληνικές 
συνοικίες της Λευκωσίας. Σε άλλες πόλεις και στην ύπαιθρο οι Τουρ
κοκύπριοι κινητοποιήθηκαν στις 8 Ιουνίου και σε μεταγενέστερες ημε
ρομηνίες. Στις 12 Ιουνίου, σκότωσαν ή τραυμάτισαν θανάσιμα παρά το 
τουρκικό χωριό Κιόνελι 8 Έλληνες και τραυμάτισαν ελαφρότερα μερι
κούς άλλους, αφού τους έστησαν ενέδρα με τη συνεργασία των Βρετα
νών. Ολα τα θύματα ήταν κάτοικοι του χωριού Κοντεμένος. 
Μερικοί τίτλοι κυπριακών εφημερίδων δείχνουν καθαρά τη σοβαρότη
τα της κατάστασης από τις εγκληματικές ενέργειες των Τουρκοκυ
πρίων. 

273· Π. Παπαδημήτρη - Π. Πετρίδη «Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 
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«Εις όργιον αίματος και ολέθρου επεδόθησαν την νύκτα στίφη ενό
πλων Τούρκων εναντίον Ελλήνων εν Λευωκσία. Εφόνευσαν δια πυρο
βολισμών και μαχαιρών δύο Ελληνας και ετραυράτισαν πολλούς άλ
λους. Ενέπρησαν και ελεηλάτησαν ελληνικά καταστήματα, αποθήκην 
ξυλείας και το οίκημα του Αθλητικού Σωματείου Ολυμπιακός». («Ελευ
θερία» 8.6.1958) 
«Παγύπριος η οδύνη και η αγανάκτησις εκ των τουρκικών βιαιοπρα
γιών. Αιενηργήθησανχθες εις Αευκωσίαν νέαι επιθέσεις εναντίον Ελ
λήνων υπό Τούρκων. Επεισόδια εσηρειώθησαν επίσης και εις άλλας 
πόλεις. Εις την Αεύκαν ωργανώθη τουρκική διαδήλωσις, ελιθοβολή-
θησαν ελληνικά κτίρια και ενεπρήσθη κατάστηρα ανήκον εις Έλληνα». 
(«Ο Φιλελεύθερος» 10.6.1958) 
«Αιροδιψείς Τούρκοι κατέσφαξαν ή ετραυράτισαν κρισίρως έξωθι του 
χωρίου Κιόνελι Έλληνας εργάτας εγκαταλειφθέντας εκεί υπό Βρετα
νών στρατιωτών» («Ελευθερία» 13.6.1958).275 
Ο Αυστραλός 'ΕΒατ, αδελφός του Αυστραλού Πρωθυπουργού, βρι
σκόταν στην Κύπρο, όταν έγιναν οι ανθελληνικές επιθέσεις των Τουρ
κοκυπρίων. Μετά την άφιξη του στην Αθήνα, δήλωσε ότι «αι ταραχαί 
ήσαν προρελετηρέναι υπό των Τούρκων και ότι ο στρατός προβαίνει 
εις βιαιοπραγίας, συνεργαζόμενος με εγκληματικά στοιχεία».276 
Στις 9 Ιουνίου, η Ελληνική Κυβέρνηση ζήτησε από το NATO έκτακτη 
σύγκληση, για να εξετάσει τις Βιαιοπραγίες των Τούρκων εναντίον των 
Ελλήνων της Κύπρου. 
Επίσης η Ελληνική Κυβέρνηση υπέβαλε λεπτομερή έκθεση για την 
κατάσταση στην Κύπρο στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας και 
στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. 
Η Εκκλησία της Ελλάδας κατάγγειλε τις τουρκικές ωμότητες στις Χρι
στιανικές Εκκλησίες όλου του κόσμου. 
Ο Μητροπολίτης Κιτίου Άνθιμος απέστειλε στις 11 Ιουνίου το ακό
λουθο τηλεγράφημα στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο: 
«Τουρκικόν όργιον αίματος εις βάρος Ελληνικού πληθυσρού νήσου 
συνεχίζεται ρε αρείωτον έντασιν. Σήρερον ετέθησαν ένδεκα πυρκαϊαί 
εις Αευκωσίαν, εξ ων ρία απετέφρωσεν εκκλησίαν Αγίου Λουκά. Βρε-

275. «Ο αγώνας της ΕΟΚΑ μέσα από τον Κυπριακό Τύπο», ασ. 112-114. 
276. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», ο. 259· 
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τανικαί Αρχαί απρόθυροι θέσουν κατάστασιν υπό έλεγχον. Ελληνικός 
Κυπριακός λαός ευρίσκεται εντελώς απροστάτευτος εις έλεος αγγλο-
τουρκικής συνωμοσίας».277 
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έκαμε τις πιο κάτω δηλώσεις στις 12 Ιου
νίου: 
«Με αισθήματα σφοδρός αγανακτήσεως πληροφορούρεθα ότι συνεχί
ζονται εν Κύπρω τα Τουρκικά όργια ρε την εγκληματικήν ανοχήν ή 
την απροθυρίαν των Βρετανικών Αρχών να αναχαιτίσουν τους Τουρκι
κούς βανδαλισμούς και προστατεύσουν τον Ελληνικόν πληθυσρόν της 
νήσου, όστις αφέθη έρμαιον Τουρκικού εγκληματικού εσμού, συνεπι
κουρουμένου υπό της Τουρκικής βοηθητικής αστυνομίας, ήτις εστρα-
τολογήθη, ως γνωστόν, από κοινωνικά αποβράσρατα. 
Η ευθύνη δια τους κτηνώδεις αυτούς βανδαλισρούς δεν βαρύνει ρόνον 
τον βάρβαρον Τουρκικόν όχλον. Βαρύνει εξ ίσου, ανρη περισσότερον, 
την Βρετανικήν διοίκησιν, υπό τα απαθή ή επινεύοντα όρρατα της 
οποίας διαπράττεται το φρικτόν τούτο όργιον αίρατος, εμπρησμού και 
δηώσεως. 
Αιαμαρτυρόμεθα εντόνως δια την επονείδιστον στάσιν της Βρετανικής 
Κυβερνήσεως και την κτηνώδη Τουρκικήν ασυδοσίαν και καταγέλλο-
μεν ενώπιον της διεθνούς κοινής γνώρης τους υπευθύνους της τραγι
κής ταύτης καταστάσεως, ήτις επαπειλεί διασάλευσιν της ειρήνης εις 
ολόκληρον την περιοχήν».278 
Η Βουλή των Ελλήνων με το ακόλουθο ψήφισμα της καταδίκασε τις 
τουρκικές βαρβαρότητες: 
«Η Βουλή των Ελλήνων λαβούσα γνώσιν των εναντίον του Ελληνικού 
Κυπριακού λαού εξαπολυθεισών, ανοχή των υπευθύνων Αρχών, απρό
κλητων, άνανδρων και βαρβάρων επιθέσεων, καθ' ας εδολοφονήθη-
σαν και ετραυματίσθησαν άοπλοι Έλληνες και επυρπολήθησαν και 
εδηώθησαν Ελληνικαί εκκλησίαι, σχολεία και ιδιωτικοί περιούσιοι, 
διαμαρτύρεται εντόνως προς τας Βουλάς των Ελευθέρων Εθνών και ζη
τεί την συρπαράστασιν αυτών προς άρεσον κατάπαυσιν των βανδαλι-
σρών και προστασίαν της ζωής, τιρής και περιουσίας του Ελληνικού 
πληθυσρού της Κύπρου».279 

277. Νίκου Κρανιδιώτη «Η Κύπρος εις τον αγώνα της ελευθερίας», σ. 179· 
278. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ», τόμος Γ', σ. 379· 
279· Νίκου Κρανιδιώτη «Η Κύπρος εις τον αγώνα της ελευθερίας», α. 181. 
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Τους τουρκικούς βανδαλισμούς στην Κύπρο καταδίκασε και η 
παγκόσμια κοινή γνώμη. Πολλές βρετανικές εφημερίδες μάλιστα 
επέρριψαν ευθύνες όχι μόνο στην Τουρκική Κυβέρνηση, αλλά και στη 
Βρετανική. 
Το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α. στις 17 Ιουνίου 1958 απέδωσε 
στην Άγκυρα τις τουρκικές θηριωδίες που έγιναν στην Κύπρο. 

Σε τι απέβλεπαν οι επιθέσεις των Τουρκοκυπρίων. 
Πώς ο Αιγενής αντιμετωπίζει την κατάσταση 
Οι επιθέσεις των Τουρκοκυπρίων εναντίον των Ελληνοκυπρίων και 
των περιουσιών τους απέβλεπαν στα εξής: 1) Να αποδείξουν στην πρά
ξη ότι οι Έλληνες και οι Τούρκοι στην Κύπρο δεν μπορούν να συμβιώ
σουν και επομένως δικαιολογημένα ζητούν οι Τούρκοι τη διχοτόμηση 
του νησιού. 2) Να ενισχύσουν την αγγλική πολιτική, η οποία αρνείται 
την αυτοδιάθεση του Κυπριακού λαού. 3) Να καταρρίψουν το ηθικό 
των Ελλήνων της Κύπρου και να εξουδετερώσουν την αντίσταση τους, 
ώστε ν' αναγκασθούν να δεχθούν το βρετανικό σχέδιο, που ετοιμάστη
κε για λύση του Κυπριακού. 4) Να οδηγήσουν την ΕΟΚΑ σε αγώνα δι
μέτωπο, εναντίον Άγγλων και Τούρκων, οπότε αυτή θα φανέρωνε τις 
δυνάμεις της και θα δεχόταν καίρια πλήγματα. 
Ο Διγενής αποφάσισε τη λήψη των πιο κάτω μέτρων Βάσει σχεδίου: 1) 
Να συστηματοποιηθεί η οργάνωση της άμυνας των πόλεων, και ιδιαί
τερα της Λευκωσίας, ώστε ν' αντιμετωπισθούν οι επιθέσεις των Τούρ
κων, που συνέπρατταν με τους Άγγλους. 2) Να είναι έτοιμες ομάδες 
στην ύπαιθρο για την αντιμετώπιση, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθ
μού προσώπων, επιθέσεων σε χωριά ή σε άτομα. 3) Να αναλάβει η ΠΕ
ΚΑ δια των ΕΑΕΜ την οργάνωση και κινητοποίηση του πληθυσμού. 4) 
Να μην αποκαλύπτονται πρόωρα και χωρίς λόγο τα σχέδια και τα τμή
ματα, που θα δρούσαν σε κάθε περίπτωση. 5) Να αποφεύγονται επεμ
βάσεις των ανταρτικών ομάδων, εκτός σε ειδικές περιπτώσεις. 

Συλλαλητήρια στην Τουρκία για διχοτόμηση της Κύπρου. 
Ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών 
Τα τραγικά γεγονότα, που έγιναν εις Βάρος των Ελλήνων της Κύπρου 
τον Ιούνιο του 1958, συγχρονίστηκαν με οργανωμένα συλλαλητήρια 
στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας, που πραγ
ματοποιήθηκαν με την ενθάρρυνση της Τουρκικής Κυβέρνησης. Το 
συλλαλητήριο της Κωνσταντινούπολης οργανώθηκε από την Τουρκι-
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κή Φοιτητική Ομοσπονδία. Κατά τη διάρκεια του κάηκε ομοίωμα του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Τα συνθήματα που επικρατούσαν ήταν «δι
χοτόμηση ή θάνατος», «κάτω οι Έλληνες», «δεν είμαστε πανικόΒλη-
πτοι, αλλ' ένδοξοι λύκοι». 
Η ευθύνη της Τουρκικής Κυβέρνησης για το συλλαλητήριο φαίνεται 
καθαρά από το ανακοινωθέν του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, 
που έλεγε: 
«Η ΚυΒέρνησίς μας απεδέχθη την αίτησιν των συμπατριωτών ρας, 
όπως οργανώσουν συγκέντρωσιν εις την Κωνσταντίνουπολιν, δια να 
καταστήσουν γνωστήν εις την παγκόσριον Κοινήν Γνώρην την ρεγά-
λην συγκίνησιν, η οποία κατέχει το Έθνος ρας δια την Κύπρον, ως και 
την απόψασίν ρας επί του ζητήρατος αυτού. Βεβαίως αι απόψεις ρας 
θα εκτεθούν κατά την συγκέντρωσιν με την αξιοπρέπειαν, η οποία 
αρρόζει εις την τουρκικήν ευγένειαν. Εν τούτοις το Υπουργείον των 
Εξωτερικών έκρινεν αναγκαίον να ψέρη εις γνώσιν των συρπατριωτών 
ρας τα κάτωθι σηρεία: 
Η ΚυΒέρνησίς ρας έλαΒεν οριστικήν απόφασιν, καθ' ήν η διχοτόρησις 
της Κύπρου αποτελεί την ρόνην λύσιν, κατοχυρώνουσαν την ασφά-
λειαν της πατρίδος ρας και επιτρέπουσαν την πρόοδον των αδελφών 
ρας εν ειρήνη. Ευρισκόρεθα εν επαφή ρετά της Αγγλικής Κυβερνήσε
ως επί του ζητήρατος της Κύπρου. Παρ' όλον ότι ρέχρι στιγμής δεν 
έχορεν πληροφορίας περί της δηλώσεως, εις την οποίαν θα προβή η 
Αγγλική ΚυΒέρνησις, κατά το παρελθόν ευρισκόμεθα εις συμφωνίαν 
μετ' αυτής. Ελπίζομεν, ότι και την φοράν αυτήν η συνεργασία ρας θα 
συνεχισθή κατά τον αυτόν τρόπον. Ευχόρεθα, ότι οι συρπατριώται ρας 
συρρερίζονται ρεθ' ηρών την ελπίδα αυτήν. Ένα πράγρα είναι απολύ
τως βέβαιον. Η αναγνώρισις του σκοπού ρας επί της Κύπρου έγκειται 
προ πάντων εις την εθνικήν θέλησιν».280 

4. Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Τ Η Σ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ ΑΓΓΑΟΥΣ Κ Α Τ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 
ΙΟΥΛΙΟΥ - Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1958 

Η ΕΟΚΑ συνέχισε με επιμονή τον Αγώνα για την ελευθερία της Κύ
πρου, αποβλέποντας στην τελική νίκη. Οι δυνάμεις της ανανεώνονταν 

280. Νίκου Κρανιδιώτη «Η Κύπρος εις τον αγώνα της ελευθερίας», σο. 182-
183. 
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συνεχώς. Αλλά και οι Άγγλοι ήταν ανυποχώρητοι. Κατά την περίοδο 
αυτή έγιναν μαζικές συλλήψεις Ελληνοκυπρίων και συνέβησαν συγ
κλονιστικά γεγονότα από τις συγκρούσεις αγωνιστών και δυνάμεων 
ασφαλείας. 

Αιματηρό επεισόδιο εις Αυγόρου. Ο ρόλος των γυναικών 
Οι Άγγλοι στρατιώτες, στην προσπάθεια τους να καταστείλουν τον 
Αγώνα της ΕΟΚΑ, δεν σεβάστηκαν ούτε τα παιδιά ούτε τις γυναίκες. 
Στις 5 Ιουλίου 1958, εις Αυγόρου συνέλαβαν και κτυπούσαν άγρια ένα 
παιδί 15 χρόνων, τον Κυριάκο Μακρή, γιατί αρνήθηκε να κατεβάσει 
κάποιο σύνθημα. Οι γυναίκες όρμησαν τότε και τον ελευθέρωσαν. Η 
συμπλοκή γενικεύθηκε και οι στρατιώτες πυροβόλησαν εναντίον των 
αμάχων του χωριού. Οι σφαίρες έπληξαν θανάσιμα τον Παναγιώτη Ζα
χαρία και τη Λούκια Παπαγεωργίου, έγκυο και μητέρα 6 παιδιών. Άλ
λα 18 άτομα πληγώθηκαν. 
Το πιο πάνω περιστατικό δεν ήταν το μοναδικό κατά τη διάρκεια του 
Αγώνα. Ο Διγενής σχολιάζοντας το εγκωμιάζει τις Ελληνίδες της Κύ
πρου με τούτα τα λόγια: 
«Δεν είναι άλλως- τε η πρώτη φορά, καθ' ην αντιμετώπισαν ρόναι ενό
πλους Άγγλους στρατιώτας, άλλοτε απελευθερώνουσαι συλλαμβανο-
ρένους υπό των Άγγλων και άλλοτε διασπώσαι τον κλοιόν "κέρψιου" 
και ειδοποιούσαι αγωνιστάς ή ρεταφέρουσαι εις τούτους τρόφιρα».281 

Ανατίταξη του σωματείου «Ανόρθωσις» από τους Άγγλους. 
Πυρπόληση του Διδασκαλικού Κολλεγίου από την Ε Ο Κ Α 
Στην Αμμόχωστο αγωνιστές της ΕΟΚΑ πυροβόλησαν και φόνευσαν 
δυο Βρετανούς στρατιώτες στις 8 Ιουλίου 1958, σε ανταπόδοση των 
όσων διέπραξαν οι δυνάμεις ασφαλείας εις Αυγόρου. Ακολούθησαν 
αντίποινα από τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες την ίδια μέρα ανατί
ναξαν το οίκημα του αθλητικού σωματείου της Αμμοχώστου «Ανόρ-
θωσις», με τον ισχυρισμό ότι κάτω από το ξύλινο δάπεδο του βρήκαν 
δυο Βόμβες. 
Ο Διγενής κυκλοφόρησε φυλλάδιο για την ανατίναξη αυτή, στο οποίο 
έλεγε: 

281. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», α. 268. 
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«Δεν ρας επτόησαν αι σψαίραι. Αεν μας ελύγισαν αι αγχόναι. Δεν μας 
ελύγισαν αι δηώσεις και καταστροφαί. Αεν ρας εψόΒισεν η Αγγλοτουρ-
κική συνεργασία, εις την οποίαν ανταπεδώσαρεν τα κτυπήματα και θα 
τα ανταποδίδωμεν κάθε μέρα και ισχυρότερα. 
Η εγκληρατική δυάς ΦΟΥΤ-ΚΕΝΤΡΙΟΥ εφεύρε το σύστημα της ανατι-
νάξεως κτιρίων υπό το πρόσχημα δήθεν ανευρέσεως εντός αυτών βομ
βών μη δυναμένων να μετακινηθούν, ενώ εις την πραγματικότητα 
πρόκειται περί εκρηκτικών υλών, τας οποίας οι ίδιοι Άγγλοι τοποθε
τούν».282 
Ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ, θεωρώντας αδικαιολόγητη την ανατίναξη του 
οικήματος του σωματείου «Ανόρθωσις», έδωσε οδηγίες στους αγωνι
στές, για ν' ανταποδώσουν το κτύπημα με την ανατίναξη του Διδασκα
λικού Κολλεγίου της Λευκωσίας, που ήταν κυβερνητικό κτήριο. Τη 
δολιοφθορά ανέλαβε ομάδα 13 αγωνιστών της ΕΟΚΑ από τη Αγλαν-
τζιά, οι οποίοι στις 20 Ιουλίου 1958, κατά τη διάρκεια «κατ' οίκον πε
ριορισμού», έφτασαν στο οίκημα του Διδασκαλικού Κολλεγίου ένοπλοι 
και με 19 βόμβες. Μετά την αποκοπή των τηλεφωνικών καλωδίων, 
τέσσερις αγωνιστές μπήκαν στο κτήριο, εξουδετέρωσαν τους τέσσερις 
φρουρούς και έδωσαν το σύνθημα στους υπόλοιπους να μπουν μέσα. 
Τότε η ομάδα των αγωνιστών άρχισε ν' ανοίγει τρύπες για την τοπο
θέτηση των Βομβών και να καταβρέχει όλα τα έπιπλα με Βενζίνη. Η 
προετοιμασία τελείωσε στις 10.30 π.μ. και επρόκειτο να τοποθετηθούν 
οι βόμβες. Τότε έγινε έκρηξη, λόγω της ελαττωματικής κατασκευής 
μιας Βόμβας, που είχε στα χέρια του ο Θάσος Ηλία, ο οποίος τραυμα
τίστηκε πολύ σοβαρά. Κόπηκαν τα χέρια του και πληγώθηκαν τα 
πόδια, τα μάτια, το πρόσωπον και το στήθος του. Παρά τον τραυ
ματισμό του συναγωνιστή τους, οι υπόλοιποι αγωνιστές πυροδότησαν 
τις εκρηκτικές ύλες. Πολύ γρήγορα έφτασαν στο χώρο του Διδασκα
λικού Κολλεγίου ένοπλοι στρατιώτες και άρχισαν να πυροβολούν. Οι 
αγωνιστές κατόρθωσαν να διαφύγουν, εκτός από τον Θάσο Ηλία, που 
δεν μπορούσε ούτε να κινηθεί ούτε να μεταφερθεί από τους συναγω
νιστές του. Στις οιμωγές του Θάσου οι Άγγλοι απαντούσαν υβριστικά. 
Τα δάκτυλα του τα έβαλαν σε κουτί τσιγάρων και κοροϊδευτικά τα 
πρόσφεραν ο ένας στον άλλο. Η μεταφορά του από τον τόπο του ατυ-

282. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», Παράρ
τημα, σ. 34. 
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χήματος έγινε από άνδρες της πυροσβεστικής. Οι ζημιές που προξε-
νήθηκαν στο κτήριο του Διδασκαλικού Κολλεγίου υπολογίστηκαν στις 
15 χιλιάδες λίρες. 

Η κατάσταση στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1958. 
Λ ή ψ η αυστηρών μέτρων από τον Φουτ. Συλλήψεις 2000 
προσώπων. Έκκληση του Μακμίλλαν για κατάπαυση του 
πυρός. Η απάντηση του Διγενή 
Το αιμτοκύλισμα στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1958 πήρε μεγάλες δια
στάσεις. Άγγλοι και Τούρκοι συνεργάζονταν, για να κάμψουν τον Αγώ
να της ΕΟΚΑ. Ο Διγενής αντιμετώπιζε τους δυο αυτούς αντιπάλους με 
ψυχραιμία. Ομολογεί: 
«Την ταυτόχρονον προσβολήν Τούρκων και Άγγλων θα ηδυνάρην να 
αναλάβω, εψαρρόζων δι' έκαστον των αντιπάλων ιδίαν τακχικήν, δια
θέτων προς τούτο το απαιτούρενον έρψυχον υλικόν, παρ' όλον το πε-
ριωρισρένον των υλικών μέσων ρου. Αιέθετον προς τούτοις ακραιότα-
τον τον ηθικόν παράγοντα των αγωνιστών ρου, όπλον ισχυρότατον, το 
οποίον μετ' επιμονής εκαλλιέργησα και εις το οποίον, ως επανειλημ
μένως ετόνισα, οφείλω άλας τας νίκας, τας οποίας εκερδίσαρεν κατά 
τας διαφόρους ράχας».285 
Η Βρετανική Κυβέρνηση δεν μπόρεσε να επιβληθεί στην Κύπρο. Αγ
γλικές αντιπολιτευόμενες εφημερίδες έγραφαν ότι ούτε οι μαζικές 
συλλήψεις των Ελλήνων της Κύπρου ούτε άλλα έκτακτα μέτρα θα οδη
γούσαν σε θετικά αποτελέσματα. 
Η Επιτροπή Συμφιλιώσεως στο Λονδίνο κάλεσε τη Βρετανική Κυβέρ
νηση να απευθυνθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για λύση του 
Κυπριακού προβλήματος, γιατί δεν μπορούσε να το λύσει μόνη της. 
Συγχρόνως εξέφρασε την ανησυχία της για την υπέρ των Τούρκων με
ροληψία των Άγγλων. 
Μερικές αγγλικές εφημερίδες, που έγραφαν για την αποτυχία της Βρε
τανικής Κυβέρνησης, συνιστούσαν αλλαγή πολιτικής. 
Στις 14 Ιουλίου 1958, ο Φουτ με έκκληση του από το ραδιοφωνικό 
σταθμό της Λευκωσίας κάλεσε το λαό για κατάπαυση της αιματοχυ
σίας. Ο Διγενής με φυλλάδιο του απάντησε ότι «ο αγώνας από ιδικής 
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μας πλευράς δεν θα σταρατήση ρε τας υστερικός κραυγάς του πανικο-
βληθέντος σατραπίσκου, παρά υπό ΟΡΟΥΣ, εξασφαλίζοντας συν τοις 
άλλοις και το δικαίωρα της αυτοδιαθέσεως»284 
Η ΕΟΚΑ συνέχισε τη δράση της. Οι δυνάμεις ασφαλείας στις 17 Ιου
λίου ενισχύθηκαν με τη μεταφορά από την Ιορδανία της 16ης βρετα
νικής ταξιαρχίας αλεξιπτωτιστών. Ο Φουτ πήρε πιο αυστηρά μέτρα. Με
ταξύ άλλων επέβαλε «κατ' οίκον περιορισμό» στο νησί από τις 7 μ.μ. 
μέχρι τις 4.30 π.μ. για ένα μήνα. Στο διάστημα αυτό έγιναν συλλήψεις 
2.000 περίπου προσώπων, με τη δικαιολογία ότι συμπαθούσαν την ΕΟ
ΚΑ. Ανάμεσα σ' αυτούς υπήρχαν γυμνασιάρχες, καθηγητές, γιατροί, 
δικηγόροι, ιερείς, δημοτικοί σύμβουλοι, κυβερνητικοί υπάλληλοι. Οι 
συλλήψεις αυτές διόλου δεν μείωσαν τη μαχητική δύναμη της ΕΟΚΑ. 
Το κυΒερνητικόν ανακοινωθέν, που εκδόθηκε για τις συλλήψεις, έλε
γε ότι έγιναν «προς διάσωσιν της ζωής και της περιουσίας των πολι
τών, έτι δε και προς παρερπόδισιν ερφυλίου πολέρου». 
Σε δημοσιογραφική συνέντευξη, ο Φουτ μίλησε για τις συλλήψεις αυ
τές και μεταξύ άλλων είπε: 
«Κατά τας τελευταίας 15 ηρέρας ελήφθησαν πληροφορίαι από αριθρόν 
πηγών, συρφώνως προς τας οποίας η ΕΟΚΑ έδωκεν οδηγίας, όπως 
αυξηθούν αι επιθέσεις των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. Ελήφθη
σαν επίσης έγκυροι πληροφορίαι, καθ' ας η ΕΟΚΑ είχεν αποφασίσει 
την έναρξιν δολιοφθορών επί ευρείας κλίρακος και την διενέργειαν 
επιθέσεων εναντίων των ΑυνάρεωνΑσφαλείας... Συνεπεία τούτων έδω
κα διαταγάς δια την σύλληψιν και την κράτησιν ρεγάλου αριθρού Ελ
λήνων».285 
Κατά την περίοδο που έδρασαν οι δυνάμεις ασφαλείας και συνέλαβαν 
Έλληνες, οι Τούρκοι πυρπόλησαν χριστιανικούς ναούς μεγάλης αρχαι
ολογικής αξίας στη Λευκωσία, του Απ. Λουκά και του Αγίου Ιακώβου. 
Στις 23 Ιουλίου 1958, ο Φουτ κήρυξε παράνομη την Οργάνωση Τ.Μ.Τ. 
των Τουρκοκυπρίων. 
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής απηύθυνε 
έκκληση προς τους Έλληνες της Κύπρου να βοηθήσουν στην αποκα
τάσταση της ειρήνης στο νησί. 
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Μετά την αποτυχία των πολλών συλλήψεων του Ιουλίου, και ο 
Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μακμίλλαν απηύθυνε έκκληση για κα
τάπαυση της αιματοχυσίας στην Κύπρο, στην οποία έλεγε: 
«Ο ανθρωπισμός επιβάλλει, όπως η βία εν Κύπρω παύση. Αι δολοφο-
νίαι, οι τραυματισροί και αι ζηρίαι περιουσιών δεν δύνανται παρά 
ρόνον να βλάψουν τα συρφέροντα όλων των κοινοτήτων της Νήσου. 
Είραι βέβαιος ότι ο κοινός πολίτης της Νήσου επιθυρεί διακαώς ειρή-
νην και ασφάλειαν. Ως εκ τούτου απευθύνω την έκκλησιν αυτήν εις 
πάντας τους ενδιαψερορένους, τόσον εντός όσον και εκτός της Νήσου, 
όπως απέχουν από κάθε ενέργειαν, η οποία θα συνέβαλλεν εις την πα-
ράτασιν της βίας. Είραι βέβαιος, ότι η παρούσα έκκλησίς ρου θα τύχη 
της πλήρους υποστηρίξεως των Πρωθυπουργών Ελλάδος και Τουρ
κίας, ως και των απανταχού της Γης ανθρώπων καλής θελήσεως». 
Η απάντηση του Διγενή στην έκκληση του Μακμίλλαν ήταν η ακόλου
θη: 
«Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Μ Α Σ 
Ο Άγγλος Πρωθυπουργός απηύθυνεν έκκλησιν δια κατάπαυσιν της αι-
ρατοχυσίας. Αεν ήρεθα όρως ημείς οι επιτιθέμενοι, αλλά οι αμυνό
μενοι. Αενήμεθα ημείς οι οποίοι δεν εδείξαμενκαλήν θέλησιν,αλλ' η 
Αγγλική Κυβέρνησις. Επανειληρρένως της εδώσαρεν ευκαιρίας δι' ει-
ρηνικήν διευθέτησιν του Κυπριακού και εις απήντησιν εδέχθηρεν τας 
σφαίρας εν ψυχρώ και εδοκιμάσαμεν ανήκουστον βίαν, τροροκρατίαν 
και καταστροφάς. Και όταν είδε, ότι αυτά τα μέσα δεν κατώρθωσαν να 
κάμψουν την θέλησίνμας για την ελευθερίαν, τότε εξώθησεν εναντίον 
μας τον Τουρκικόν όχλον, ο δε εν Κύπρω εκπρόσωπος της εθεάτο 
απαθώς και χαιρεκάκως τας φλόγας, την ερήρωσιν, την ιεροσυλίαν 
και τας σφαγάς υπό των βανδάλων Τούρκων, εν πλήρει συνεργασία ρε 
τα όργανα του και ιδία την Τουρκικόν Αστυνορίαν. 
Συνεπώς δεν εναπόκειται εις ηράς, αλλά εις τους αντιπάλους ρας, Άγ
γλους και Τούρκους, να δείξουν καλήν θέλησιν δια να κατάπαυση η 
αιρατοχυσία και τότε να είναι βέβαιοι, ότι θα εύρουν άρεσον ανταπό-
κρισιν εκ ρέρους ρας. Αλλως-, εφ' όσον εξακολουθούν υπό τούτων οι 
φόνοι, εφ' όσον εξακολουθεί το απάνθρωπον ανθρωποράζωμα, εφ' 
όσον εξακολουθεί ο εκφοβισμός και αι καταπιέσεις του Ελληνικού 
πληθυσμού, ΘΑ Α Μ Υ Ν Θ Ω Μ Ε Ν ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ ΕΝ Ο Σ Ω ΚΑΙ ΕΙΣ 
Α Κ Ο Μ Η ΕΑΑΗΝ Ζ Η ΕΝ ΚΥΠΡΩ. 
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Είναι συνεπώς προτιρότερον, αντί αερολογημάτων και υπόπτων εκ
κλήσεων, ο Άγγλος Πρωθυπουργός να διάταξη τους-Αγγλους στρατιώ-
τας και τους Τούρκους συνεργάτας των: ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ. 

Ε.Ο.Κ.Α. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΙΓΕΝΗΣ».2*6 

Θάνατος τριών αγωνιστών από τη Λύση 
Τη νύκτα της 23ης Αυγούστου 1958, γύρω στις 8 μ.μ., τέσσερα μέλη 
της ΕΟΚΑ από τη Λύση φόρτωσαν σε δυο ποδήλατα όπλα, χειροβομ
βίδες, νάρκες, πυρομαχικά, για να τα μεταφέρουν από μικρή αποθήκη 
της Λύσης στο περιβόλι του Δημητράκη Ανάσταση. Την ομάδα των 
αγωνιστών αποτελούσαν οι Μιχαήλ Καϊλή (Σιάλος), Παναγής Λάρκου, 
Δημητράκης Ανάσταση και Καλλής Σακκάς. Μόλις βγήκαν από το 
χωριό, έπεσαν σε ενέδρα Αγγλων στρατιωτών, κρυμμένων πίσω από 
δένδρα. Ο Σιάλος πυροβόλησε και πλήγωσε έναν Άγγλο στρατιώτη. 
Αμέσως έπειτα έρριξε μια από τις χειροβομβίδες που κρατούσε και 
σκοτώθηκαν πέντε στρατιώτες. Στο χέρι του κρατούσε δεύτερη χειρο
βομβίδα, αλλά δεν πρόλαβε να τη χρησιμοποιήσει, γιατί δέκτηκε πυ
ροβολισμούς από δεύτερη ομάδα στρατιωτών και έπεσε νεκρός. 
Στη συνέχεια οι Άγγλοι πυροβόλησαν θανάσιμα τον Δημητράκη Ανά
σταση και τον Καλλή Σακκά. Ο Παναγής Λάρκου κατόρθωσε να δια
φύγει μέσα από τα καταιγιστικά πυρά των Άγγλων στρατιωτών. 
Το γεγονός αυτό οδήγησε τον Διγενή στη διακοπή της εκεχειρίας της 
ΕΟΚΑ, που είχε κηρύξει στις 4 Αυγούστου. 

Θάνατος του τομεάρχη Μιχαλάκη Παρίδη (1933-1958) 
Ο Μιχαλάκης Παρίδης γεννήθηκε στο χωριό Αναφωτίδα της επαρχίας 
Λάρνακας. Μετά την αποφοίτηση του από το Λύκειο της Λάρνακας, ερ
γάστηκε στην Τράπεζα Κύπρου. Υπήρξε μέλος της OXEN και της ΠΕ-
ΟΝ. Εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ μεταξύ των πρώτων. Έγινε ομαδάρχης και 
έδρασε την 1η Απριλίου 1955, οπότε η ομάδα του συνεργάστηκε με 
δεύτερη ομάδα. Τα μέλη των δυο ομάδων έρριξαν βόμβες στην αίθου
σα συνεδριάσεων του δικαστηρίου της Λάρνακας. Ο Μιχαλάκης Παρί
δης συνελήφθη μαζί με άλλους τέσσερις συναγωνιστές του. Καταδικά
στηκε σε επταετή φυλάκιση με την κατηγορία της βίαιης ανατροπής 
του καθεστώτος. Στις 12 Δεκεμβρίου 1957, δραπέτευσε από τον τρίτο 
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όροφο του Γενικού Νοσοκομείου της Λευκωσίας, όπου είχε υποβληθεί 
σε εγχείρηση. Μια νοσοκόμα τον είχε εφοδιάσει με γάντια και σχοινί. 
Ο Διγενής τού ανέθεσε τον τομέα των χωριών της επαρχίας Λάρνακας. 
Με την εργασία του έφερε πολύ καλά αποτελέσματα στην ανασύνταξη 
των ομάδων της ΕΟΚΑ. Τον Αύγουστο του 1958, είχε το αρχηγείο του 
στη ΒάΒλα. Στις 27 Αυγούστου, Άγγλοι στρατιώτες, ύστερα από προ
δοσία, περικύκλωσαν τον αγωνιστή στο σπίτι που έμενε και του ζήτη
σαν να παραδοθεί. Εκείνος τους απάντησε: «Οι αγωνιστές της ελευθε
ρίας δεν παραδίδονται. Νικούν ή πεθαίνουν». Και αμέσως πυροβόλησε 
εναντίον τους. Οι Άγγλοι ανταπέδωσαν το πυρ και τον πέτυχαν στο 
στήθος. Ο ήρωας έπεσε νεκρός από τη σκάλα του σπιτιού, αφού είχε 
προλάβει να ψιθυρίσει: «Ζήτω η Ελευθερία». 
Ο Μιχαλάκης Παρίδης είχε πίστη ακλόνητη στα ελληνοχριστιανικά 
ιδεώδη, για τα οποία θυσίασε τη ζωή του. Μια επιστολή του γραμμένη 
στις κεντρικές φυλακές τη 15η Δεκεμβρίου 1956 φανερώνει τον 
εσωτερικό του κόσμο. Ένα απόσπασμα της είναι το πιο κάτω. Γράφει 
στην οικογένεια του: 
«Αυπούραι γιατί και φέτος, όπως και τον περασρένο χρόνο, δεν είραι 
κοντά σας να γιορτάσουρε σαν πρώτα τις ρέρες τούτες της γέννησης 
του Σωτήρα Χριστού. Ομως η λύπη ρου είναι ελάχιστη ρπροστά στη 
χαρά που νοιώθω, γιατί ακολούθησα τη φωνή της συνείδησης ρου, κι 
όταν ήρθε η στιγρή να πάρω τη ρεγάλη απόφαση δεν πρόδωσα τον 
εαυτό ρου. 
Κι ύστερα έχω την απέραντη χαρά να Βλέπω γύρω ρου ολάκερο το λαό 
ρας μ' ακλόνητη πίστη για τη νίκη, να υπορένει αγόγγυστα τόσες 
απάνθρωπες κακουχίες, τόσες ταλαιπωρίες, τόση χτηνώδικη καταπίε
ση, να γελοιοποιεί αυτοκρατορικά στρατεύρατα, να ρη λογαριάζει φυ
λακίσεις κι εξορίες, να τραΒά στην αγχόνη τραγουδώντας θούρια».287 
Ο Διγενής έγραψε για τον ήρωα: 
«Νέος λαρπρός, έντιμος και θαρραλέος εξεπλήρωσεν άριστα την απο-
στολήν του».287α 
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Η συγκλονιστική μάχη, που έδωσε η Ε Ο Κ Α 
στον αχυρώνα Λιοπετρίου 
Στις 2 Σεπτεμβρίου 1958, τέσσερις αγωνιστές της ΕΟΚΑ έδωσαν συγ
κλονιστική μάχη στο Λιοπέτρι. Τα γεγονότα εξελίχθηκαν ως ακολού
θως: 
Τη νύκτα της 30ής Αυγούστου, τέσσερις αγωνιστές της ΕΟΚΑ, ο Αν
δρέας Κάρυος, ο Φώτης Πίττας, ο Ηλίας Παπακυριακού και ο Χρίστος 
Σαμαράς, πήγαν στο Λιοπέτρι και δίδαξαν συναγωνιστές τους πώς γί
νονται οι ενέδρες και ποιος ο τρόπος επίθεσης σ' αυτές. Την 1η Σε
πτεμβρίου, στις 2 π.μ. περίπου, εμφανίστηκαν αρκετά στρατιωτικά αυ
τοκίνητα με Άγγλους στρατιώτες κοντά στο χωριό. Μια προσπάθεια 
των αγωνιστών να βγουν έξω από το χωριό απέτυχε, γιατί αντίκρυσαν 
Άγγλους στρατιώτες. Έκαναν έπειτα δεύτερη προσπάθεια εξόδου με 
αυτοκίνητο. Προπορευόταν ένας αγωνιστής, ο οποίος οδηγώντας αυ
τοκίνητο πέρασε τον πρώτο φρουρό, αλλά εμποδίστηκε από το δεύτε
ρο. Τότε οι τέσσερις αγωνιστές πυροβόλησαν και έπληξαν ένα στρα
τιώτη. Ακολούθησαν πυροβολισμοί των Άγγλων από διάφορες κατευ
θύνσεις. Οι αγωνιστές κατέληξαν στο Αιοπέτρι και κρύφτηκαν στον 
αχυρώνα του Παναγιώτη Καλλή. Επιβλήθηκε αμέσως κατ' οίκον 
περιορισμός και όλοι οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν μέσα σε συρμα
τόπλεγμα και ανακρίνονταν μέχρι τις 3 μμ· Οι έρευνες στα σπίτια και 
στον αχυρώνα την ημέρα εκείνη δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Στη 
1 π.μ. της 2ας Σεπτεμβρίου, οι στρατιώτες ξαναγύρισαν στο σπίτι του 
Παναγιώτη Καλλή και του ζητούσαν να τους πει πού βρίσκονται οι 
τέσσερις αγωνιστές, γιατί είχαν πάρει σχετικές πληροφορίες από τον 
Ηλία Σαμάρα, αδερφό του Χρίστου Σαμάρα, ενός των κρυβομένων μέ
σα στον αχυρώνα αγωνιστών. Ο Ηλίας είχε υποστεί φρικτά βασανιστή
ρια, λύγισε και έδωσε πληροφορίες στους Άγγλους, παρόλο ότι και ο 
ίδιος ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ με πλούσια δράση στον Αγώνα. Ο 
ιδιοκτήτης του αχυρώνα δεν ομολόγησε τίποτε για τους τέσσερις αγω
νιστές, αν και είχε υποβληθεί σε βασανιστήρια. Οι στρατιώτες, γνωρί
ζοντας πού βρίσκονται οι αγωνιστές, πήγαν στον αχυρώνα και τους κά
λεσαν τρεις φορές να παραδοθούν. Εκείνοι δεν απάντησαν. Έπειτα 
ένας στρατιώτης χρησιμοποίησε ως προκάλυμμα τον Παναγιώτη Καλ
λή και έρριξε πυροβολισμούς μέσα στον αχυρώνα. Οι αγωνιστές δεν 
ανταποκρίθηκαν. 
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Το πρωί της 2ας Σεπτεμβρίου, επιβλήθηκε νέος κατ' οίκον περιορι
σμός των κατοίκων του χωριού και έγιναν πάλιν Βασανιστήρια στον 
ιδιοκτήτη του αχυρώνα. Τελικά στις 8 π.μ., άρχισε μάχη μεταξύ των 
Άγγλων στρατιωτών και των τεσσάρων αγωνιστών. Περιγραφή της μά
χης έδωσε ο Άγγλος λοχαγός Τέυλορ στην ανάκριση που ακολούθη
σε, η οποία έχει ως εξής: 
«7ην 2αν Σεπτεμβρίου ρετέβην ρε ουλαμόν στρατιωτών εις Λιοπέτρι 
προς διεξαγωγήν ερεύνης εις μίαν οικίαν. Όταν οι στρατιώται έφθασαν 
πλησίον του αχυρώνος, ερρίφθησαν κατ' αυτών πυροβολισροί εξ αυ
τού. Τότε οι στρατιώται περιεκύκλωσαν την οικίαν και εζήτησαν ενι
σχύσεις, αι οποίαι έφθασαν ρετ' ολίγον. Οι πυροβολισμοί εκ του αχυ
ρώνος συνεχίζοντο επί πολλήν ώραν. Εις στρατιώτης, ο οποίος εγνώ-
ριζε καλώς την Ελληνικήν, εφώναξεν επανειλημμένως και μεγαλοφώ-
νως προς τους πυροβολούντας εκ του αχυρώνος να παραδοθούν. Προς 
στιγμήν οι πυροβολισροί κατέπαυσαν, αλλ' ούτοι επανήρχισαν ρετ' 
ολίγον σφοδρότεροι. Αρκετοί στρατιώται ετραυρατίσθησαν. 
Κατόπιν τούτου διέταξα και ερρίφθησαν εναντίον του αχυρώνος χειρο
βομβίδες τριών τύπων, ως επίσης και 11 βόμβαι τύπου "μοκέτας", τ' 
αποτελέσρατα όμως αυτών υπήρξαν άκαρπα. Εις εκ των ανδρών, οι 
οποίοι ευρίσκοντο εντός του αχυρώνος, έτρεξεν εκτός αυτού και ήρ-
χισε να πυροβολή. Ούτος επυροβολήθη υπό Βρετανού στρατιώτου και 
εφονεύθη. Κατόπιν διαταγής οι στρατιώται, 14 τον αριθρόν, ώρρησαν 
δια να καταλάβουν τον αχυρώνα, εξ δε τούτων κατώρθωσαν να εισέλ
θουν εις την οικίαν δια μέσου χαμηλών κλάδων. Καθ' ον χρόνον οι 
στρατιώται ευρίσκοντο επί της βεράντας, ερρίφθησαν κατ' αυτών αρ
κετοί πυροβολισροί, εις δε στρατιώτης και εις λοχαγός ετραυρατίσθη
σαν. Όταν εις εκ των στρατιωτών προσεπάθησε να ρεταφέρη τους 
τραυματισθέντας συναδέλφους του εντός δωρατίου, εν πρόσωπον εκ 
του αχυρώνος επυροβόλησε κατ' αυτού, αλλ' ο στρατιώτης ανταπέδω
σε το πυρ, ρε αποτέλεσρα να φονεύση τούτον. 
Οι άλλοι στρατιώται άνοιξαν οπήν εις την οπισθίαν πλευράν της οι
κίας και κατώρθωσαν δι' αυτής να ανέλθουν επί της οροφής, επί της 
οποίας ήνοιξαν νέαν οπήν. Αια ρέσου αυτής έχυσαν βενζίνην και 
επυρπόλησαν τον αχυρώνα. Κατόπιν τούτου δύο εκ των ανδρών, οίτι-
νες ήσαν εντός του αχυρώνος, ώρρησαν έξω, αλλά επυροβολήθησαν 
υπό των στρατιωτών και εφονεύθησαν. Κατά την διάρκειαν της ερεύ-
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νης εντός του αχυρώνος, ανευρέθησαν δύο βόρβαι, ενραδιόφωνον, εί
δη τροφίρων και όπλα».288 
Ο κυπριακός και ξένος τύπος εγκωμίασαν την ανδρεία των αγωνιστών 
του Λιοπετρίου. Βρετανός λογαχός ομολόγησε ότι «κατεπλάγησαν 
όλοι από τη μάχη, που έδωσε η ΕΟΚΑ στο Άιοπέτρι». 
Ο Λιγενής σημειώνει τα πιο κάτω για την ηρωική θυσία των τεσσάρων 
αγωνιστών: 
«Είναι πολύ δύσκολον εις ερέ να ξεχωρίσω ρεταξύ των τεσσάρων αυ
τών παλληκαριών ποιος ήτο ο γενναίος των γενναίων, διότι και οι τέσ
σαρες συνηγωνίσθησαν την στιγμήν εκείνην ποίος θα πέθαινε γεν-
ναιότερον. Μεταξύ των υπήρξεν ο αγωνιστικός, ο ψυχικός σύνδεσμος, 
αλλά και ο φιλικός δεσμός, όστις τους συνέδεε και προ του αγώνος της 
ΕΟΚΑ, στοιχεία τα οποία εχρησίμευσαν δια να σφυρηλατηθή και η με
ταξύ των συναδέλφωσις. Ο ηρωικός θάνατος των ρε συνεκίνησε βαθύ
τατα, υφ' ας συνθήκας συνετελέσθη, αλλά και ρε υπερηφάνειαν, ως 
αρχηγός, τον κατεχώρησα εις τας σελίδας της ιστορίας της ηρωικής 
ΕΟΚΑ, διότι έδειξε ποία στοιχεία περικλείει η Οργάνωσις... "των τρο
μοκρατών"!! και από ποία υψηλά ιδεώδη ενεψορούντο οι αγωνισταί 
της. Παρ' όλον τον ψυχικόν πόνον, που ησθάνθημεν όλοι οι Ελληνες-, 
ο θάνατος των μας ενέπλησε εθνικής υπερηφάνειας, διότι με τέτοιους 
αγωνιστάς ο αγών μας θα εκερδίζετο οπωσδήποτε».289 
Ως προς τις απώλειες των Άγγλων ο Διγενής έγραψε στις 10 Σεπτεμ
βρίου στον Α. Φρυδά, Πρόξενο της Ελλάδας στη Αευκωσία: 
«Εις Αιοπέτρι αι απώλειαι των Αγγλων πρέπει να είναι πολύ σοβαροί. 
Ελλην αστυνορικός είδε 7 νεκρούς και αρκετούς τραυρατίας. Ο τα
ξίαρχος έκλαιγεν απροκάλυπτα, ρόλις αντίκρυσε την σκηνήν, ο δε 
Αστυνόρος Βαρωσίων αφιχθείς εκεί επυροβόλησε ρε το πιστόλι τα 
πτώρατα των νεκρών από την λύσααν του».290 
Ο Ανδρέας Κάρυος (1926-1958) γεννήθηκε στο Αυγόρου της επαρχίας 
Αμμοχώστου. Ήταν στέλεχος της ΠΕΚ, της ΣΕΚ, της ΠΕΟΝ και του 
θρησκευτικού συλλόγου του χωριού του. Μυήθηκε για τον απελευ-

288. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απορνημονεύρατα...», αα. 298-
299. 

289. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», ο. 297. 
290. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή θύελλα 1955-1959», ο. 620. 
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θερωτικό Αγώνα κατά το στάδιο της προετοιμασίας του και στρα
τολόγησε αρκετά μέλη της Οργάνωσης. Υπήρξε ο διοργανωτής και 
πρώτος υπεύθυνος της ΕΟΚΑ Αυγόρου. Την 1η Απριλίου 1955, πήρε 
μέρος στην επιχείρηση της ομάδας για αποκοπή των ηλεκτρικών κα
λωδίων κοντά στο χωριό του, για να προκληθεί συσκότιση και να δρά
σουν οι ομάδες της ΕΟΚΑ. Σ' αυτή ο Μόδεστος Παντελή πέθανε από 
ηλεκτροπληξία και ο ίδιος έπαθε σοβαρά εγκαύματα, γιατί τον είχε 
σηκώσει στην πλάτη του. Η δράση του ως αγωνιστή ήταν μεγάλη. Κα
ταζητήθηκε μετά την επίθεση της ομάδας του εναντίον του αστυνομι
κού σταθμού Αχνας και συνελήφθη στην Ορμήδεια τον Νοέμβριο του 
1956. Κλείστηκε στα κρατητήρια Πύλας, απ' όπου δραπέτευσε στις 12 
Μαρτίου 1958 μαζί με άλλους τρεις συναγωνιστές του. Ανέλαβε τότε 
καθήκοντα υποτομεάρχη στην περιοχή Κοκκινοχωριών και εργάστη
κε αποτελεσματικά μέχρι τον ηρωικό θάνατο του. 
Ο Φώτης Πίττας (1935-1958) ήταν δάσκαλος και πρόσφερε σημαντι
κές υπηρεσίες στον Αγώνα της ΕΟΚΑ, στο μαχητικό, οργανωτικό και 
διαφωτιστικό τομέα. Ήταν καταζητούμενος από τις 18 Οκτωβρίου 
1956 μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 1957, οπότε συνελήφθη και υπεβλήθη σε 
φρικτά Βασανιστήρια, για τα οποία έγινε λόγος στις σσ. 189-190. Έζη
σε τη ζωή των κρατητηρίων της Κοκκινοτριμιθιάς και έπειτα της Πύ
λας, απ' όπου δραπέτευσε στις 12 Μαρτίου 1958 με τον Ανδρέα Κάρυο, 
τον Χριστάκη Τρυφωνίδη και τον Φρίξο Δημητριάδη. Συνέχισε την 
προσφορά του στον απελευθερωτικό Αγώνα μέχρι την ημέρα, που θυ
σίασε τη ζωή του για την ελευθερία της πατρίδας του. 
Ο Ηλίας Παπακυριακού (1938-1958) γεννήθηκε στη Λυθράγκωμη 
της επαρχίας Αμμοχώστου. Φοίτησε στο Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώ
στου. Ως μαθητής της Ε' τάξης εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ και πήρε μέρος 
σε Βομβιστικές επιθέσεις. Υπήρξε καταζητούμενος από τις δυνάμεις 
ασφαλείας προτού τελειώσει το Γυμνάσιο. Το Μάρτιο του 1957, ανέλα
βε τον υποτομέα Άσσιας και μερικών άλλων χωριών. Μεταξύ των δρα
στηριοτήτων του ήταν η αρπαγή αυτομάτων όπλων από στρατιώτες του 
γαλλικού αποσπάσματος, που είχαν επέμβει στο Σουέζ. Το καλοκαίρι 
του 1958, αντιμετώπισε τις επιθέσεις των Τούρκων εναντίον ελληνι
κών περιουσιών σε μερικά χωριά με την οργάνωση πολιτοφυλακής και 
αντεπιθέσεις προς αυτούς. Με την καθοδήγηση του αγωνιστές ανατί
ναξαν την υδραντλία, τα υποστατικά και τις υδατοδεξαμενές, από τις 
οποίες έπαιρναν νερό οι Άγγλοι, που στρατοπέδευαν στον αστυνομικό 
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σταθμό Βατυλής. Σε μια μετακίνηση, που ο Ηλίας και ένας συναγωνι
στής του έκαναν από τη Μουσουλίτα προς τον ΜαραθόΒουνο, ενέπε-
σαν σε αγγλική περίπολο, με την οποία αντάλλαξαν πυροβολισμούς. 
Ο Ηλίας πληγώθηκε στο πόδι, αλλά διέφυγε και συνέχισε τη δράση 
του μέχρι τη μάχη του αχυρώνα Αιοπετρίου, στην οποία πολεμώντας 
γενναία άφησε την τελευταία του πνοή. 
Ο Χρίστος Σαμαράς (1925-1958) γεννήθηκε στο Λιοπέτρι της επαρχίας 
Αμμοχώστου. Μετά την αποφοίτηση του από το δημοτικό, συμπλήρω
σε τη μόρφωση του διαβάζοντας, κυρίως βιβλία θρησκευτικά και ελλη
νικής ιστορίας. Υπήρξε ο ιδρυτής της OXEN στο χωριό του και ανέ
πτυξε χριστιανική δράση στα γύρω χωριά. Το 1954 έγινε μέλος της 
ΕΟΚΑ και τον Φεβρουάριο του 1955 στρατολόγησε αρκετά μέλη για 
τον επικείμενο Αγώνα. Στις αρχές Μαρτίου, ορκίστηκαν στο σπίτι του 
τα πρώτα μέλη της ΕΟΚΑ Αιοπετρίου και ακολούθησε η εκπαίδευση 
τους από τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Πήρε μέρος στην επίθεση, που έγι
νε στη Δεκέλεια την 1η Απριλίου με υπεύθυνο τον Γρ. Αυξεντίου. Κα
ταζητήθηκε την ίδια μέρα, όπως και ο Γρηγόρης. Παρέμεινε καταζη
τούμενος μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 1958, οπότε έπεσε ηρωικά μαχό
μενος εναντίον των Άγγλων. 
Μετά τη μάχη του αχυρώνα Αιοπετρίου, ο Ηλίας Σαμαράς μεταφέρθη
κε στο Λονδίνο με την οικογένεια του για λόγους προστασίας. Αλλά 
οι τύψεις της συνείδησης του δεν τον άφηναν να ησυχάσει. Επέστρε
ψε στην Κύπρο και έγραψε στον τομεάρχη του ότι είναι έτοιμος να τι
μωρηθεί για την πράξη του. Ο Διγενής χάριν παραδειγματισμού διέ
ταξε την εκτέλεση του, η οποία έγινε, αφού ο Ηλίας εξομολογήθηκε 
και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. 

Τα αντίποινα της ΕΟΚΑ για όσα διέπρατταν οι Άγγλοι 
εις Βάρος των Ελλήνων της Κύπρου 
Στις 5 Σεπτεμβρίου 1958, ο Διγενής κυκλοφόρησε το πιο κάτω φυλλά
διο, στο οποίο έλεγε ότι η ΕΟΚΑ θα εφαρμόζει αντίποινα στη συμπε
ριφορά και τις μεθόδους των Άγγλων εις βάρος των Ελλήνων της Κύ
πρου: 
«ΚΑΘΑΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
Εν τη επιθυμία μας, όπως επιτρέψωμεν εις την πολιτικήν να προχώ
ρηση εις την προώθησιν του Κυπριακού, προς εξεύρεσιν λύσεως δικαί
ας και δηροκρατικής, εκηρύξαρεν την 4ην Αυγούστου ε.έ. εκεχειρίαν, 
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Φωτογραφίες των τεσσάρων ηρώων τον Αιοπετρίου έξω από τον Αχυρώνα. 
Από αριστερά Χρίστος Σαμαράς, Ανδρέας Κάρνος, Φώτης Πίττας 

και Ηλίας Παπακυριάκου. 

υπό τον άρον ότι αύτη θα εύρη ανταπόκρισιν εκ ρέρους των αντιπά
λων ρας. Εν τούτοις από της πρώτης ηρέρας παρέοτηρεν προ συνεχών 
"κέρψιου", συλλήψεων πολιτών, βασανιστηρίων ρέχρι θανάτου κρα-
τουρένων και λοιπών καταπιεστικών ρέτρων. 
Ανεμέναμεν τουλάχιστον ότι, μετά την απόρριψιν του Βρετανικού σχε
δίου - εκτρώματος υπό σύμπαντος του Ελληνισμού, η Βρετανική Κυ-
Βέρνησις θα αντιμετώπιζε το ζήτημα με περισσότερον ρεαλισμόν και 
κατά δημοκρατικόν τρόπον. Αντί τούτου όμως, αύτη επεζήτησε, με μέ
σον τον εκφοΒισμόν, να προλειάνη, ως νομίζει, το έδαφος δια Βιαίαν 
επιΒολήν του Σχεδίου της. Ούτω ενετάθησαν τελευταίως τα εναντίον 
του Ελληνικού Κυπριακού λαού απάνθρωπα και αντιδηροκρατικά ρέ
τρα και αι συνεχείς προκλήσεις εναντίον ρας, ρε αποτέλεσρα τον 
φόνον 8 Ελλήνων. 
Το τοιούτον ρε ηνάγκασε, σύμφωνα άλλως τε και προς την προειδο-
ποίησίν ρου, να εφαρρόσω αντίποινα και να λάβω ρέτρα αμύνης. 
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Εάν η Αγγλική αποικιοκρατία ούτω αντιλαρβάνεται την εξασψάλισιν 
της γαλήνης εν τη Νήσω, ρόνον δια της ιδικής ρας αδρανείας και της 
ιδικής της ασυδοσίας να ψονεύη και βασανίζη, Α Η Α Ο Υ Μ Ε Ν ότι τοια
ύτη ρονόπλευρος εκεχειρία εκ ρέρους ρας είναι ΑΠΑΡΑΑΕΚΤΟΣ. 
Ειδοποιώ την συντηρητικήν Κυβέρνησίν, ότι οι πραιτωριανοί της δεν 
δύνανται ατιρωρητί να φονεύουν, εκφοβίζουν, καταστρέφουν, βασανί
ζουν. ΕΑΩΣΑ ΑΙΑΤΑΓΗΝ να εφαρρόζωνται αμέσως αντίποινα δια 
φόνον ή τραυραυτισμόν Ελλήνων υπό Άγγλων και να λαμβάνωνται υπό 
των ημετέρων άπαντα τα ρέτρα αρύνης κατά των αυθαιρεσιών των 
πραιτωριανών της. 
Το σύνθηρα της ΕΟΚΑ είναι: Να αρυνθή, αδιαφορούσα δια τον αριθρόν 
των επιτιθερένων, οι δε άνδρες της να πίπτουν ρέχρις ενός, φονεύο
ντες όσον το δυνατόν περισσοτέρους πρατωριανούς της αποικιοκρα
τίας. Και αι απώλειαι των αποικιοκρατών θα είναι πολλαί, ρολονόη 
τας αποκρύπτουν, εάν λάθη κανείς υπ' όψιν ότι στην Λύσην οι τρεις 
λεβεντονιοί της ΕΟΚΑ που έπεσαν και ρε ρόνα όπλα το πιστόλι και 
χειροβορβίδας εφόνευσαν 5 και ετραυράτισαν 1 εκ των πάνοπλων αγ
γλικών περιπόλων και ότι στο Λιοπέτρι ανυψώθη και πάλιν Πάνθεον 
της Κυπριακής εποποιίας. 
Προσεφέραρεν την γαλήνην. Ο αντίπαλος ρας εθεώρησε την προσφο-
ράν ρας ως αδυναρίαν και προκαλεί. 
Θα δέχεται του λοιπού την πυγρήνρας κάθε φορά, που δολοφονεί και 
κακοποιεί. ΚΑΘΑΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ. 

Ε.Ο.Κ.Α. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΙΓΕΝΗΣ»291 
Στις 7 Σεπτεμβρίου, έγιναν δολιοφθορές στη NAAFI του Βαρωσιού και, 
στις 8 Σεπτεμβρίου, στη NAAFI του στρατιωτικού χωριού Βερεγγάρια. 
Οι ζημιές ήταν μεγάλες. Στην αεροπορική βάση Ακρωτηρίου στις 8 
Σεπτεμβρίου, εξερράγη Βόμβα με σοβαρές ζημιές στην κινητή γεννή
τρια. 
Επειδή οι Άγγλοι συνέχιζαν τους Βανδαλισμούς και τις στρατιωτικές 
τους επιχειρήσεις, ο Διγενής με διαταγή του στους τομεάρχες ανακοί
νωσε ότι είναι ελεύθεροι να προχωρούν σε αντίποινα με δική τους 
πρωτοβουλία και ότι η μονόπλευρη εκεχειρία της ΕΟΚΑ τερματίζεται. 

291. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σ. 301. 
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Μέσα στο Σεπτέμβριο του 1958, τα μέλη της ΕΟΚΑ έδρασαν με πολ
λούς τρόπους. Αναφέρομε ενδεικτικά δυο γεγονότα: 
α) Την έκρηξη βόμβας στις 25 Σεπτεμβρίου στο κατάστρωμα του ατμό
πλοιου «Σεσίλιαν», ενώ ναυλοχούσε στο λιμάνι της Αμμοχώστου. Από 
την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές. 
β) Την έκρηξη στις 26 Σεπτεμβρίου τεράστιας νάρκης στη λεωφόρο 
προς το Κυβερνείο, λίγα δευτερόλεπτα μετά τη διέλευση του αλεξί
σφαιρου αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε ο Κεντριού, αρχηγός των 
στρατευμάτων στην Κύπρο και υπεύθυνος των επιχειρήσεων εναντίον 
της ΕΟΚΑ. Η ενέργεια αυτή ήταν από τα πιο τολμηρά κατορθώματα 
της ΕΟΚΑ και έκανε μεγάλη αίσθηση στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Η αντίδραση της ΕΟΚΑ στην εφαρμογή 
του βρετανικού σχεδίου 
Οι Άγγλοι αγνόησαν τις θέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και της ΕΟΚΑ, που ήταν αντίθετες με την 
εφαρμογή του βρετανικού σχεδίου στην Κύπρο. Η εφαρμογή του θα 
άρχιζε την 1η Οκτωβρίου 1958. 
Με οδηγίες της ΕΟΚΑ κηρύχθηκε παναπεργία των Ελλήνων της Κύ
πρου την 1η Οκτωβρίου 1958 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το διορισμό 
του Τούρκου Προξένου Μπουρχάν Ισίν ως αντιπροσώπου της Τουρκίας 
στην Κύπρο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχεδίου της Βρετανικής 
Κυβέρνησης. 
Ο Διγενής έδωσε οδηγίες την 25η Σεπτεμβρίου, με δυο χωριστές δια
ταγές του, στις ανταρτικές ομάδες και στους τομείς, για να δράσουν 
δυναμικά από την 1η Οκτωβρίου, μέρα που θα άρχιζε η εφαρμογή του 
βρετανικού σχεδίου. Γράφει σχετικά με το θέμα αυτό: 
«Εις τους τομείς καθωρίζοντο τα ακόλουθα: Στόχοι θα είναι έμψυχοι 
και άψυχοι, εκ των εκλεγέντων και μελετηθέντων δια προσβολήν, κα
θώς και άλλοι, οι οποίοι ήθελον παρουσιασθή εκτάκτως. 
Η δράσις πρέπει να είναι σφοδρά. Ουδερία ενέργεια κατά των Τούρ
κων, εφ' όσον δεν προκαλέσουν. Η διαταγή καθώριζε εις περίπτωσιν 
"κέρφιου", να γίνει προσπάθεια δράσεως και κατά την διάρκειαν τού
του. Την εσπέραν της 30ής Σεπτεμβρίου - 1ης Οκτωβρίου ήρχισεν η 
δράσις, συρφώνως προς καταρτισθέν γενικόν σχέδιον. Αρχικώς η δρά
σις ανελήφθη εις τας πόλεις και υπό των ομάδων ενεδρών εις την 
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ύπαιθρον, από δε της 7ης Οκτωβρίου εδόθη διαταγή να κτυπήσουν και 
αι ανταρτικαί οράδες. 
Η δράσις μας υπήρξε νέα έκπληξις δια τους Άγγλους, λόγω των απω
λειών, ας υπέστησαν, της σφοδρότητος, της διαρκείας της και των 
χρησιμοποιηθεισών νέων ρεθόδων. Αύτη συνεχίσθη μέχρι τέλους Δε
κεμβρίου, ο δε Οκτώβριος απεκλήθη δια τους Άγγλους "ραύρος Οκτώ
βριος"».2910 
Την I n Kat 2α Οκτωβρίου, έγιναν μαχητικές διαδηλώσεις και συγκρού
σεις με τις δυνάμεις ασφαλείας σε μερικές πόλεις. Στην Αμμόχωστο οι 
Άγγλοι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά την 1η Οκτωβρίου τον 
Ανδρέα Παναγιώτου Βρακά. Πολύ σοβαρά επεισόδια έγιναν στην Αμ
μόχωστο στις 3 Οκτωβρίου έπειτα από το φόνο της Αγγλίδας Κάτλιφ. 
Οι δυνάμεις ασφαλείας έδρασαν με πρωτοφανή αγριότητα και προέβη
σαν σε ωμότητες εναντίον του ελληνικού πληθυσμού της πόλης. Εφό-
νευσαν τη δωδεκάχρονη Ιωάννα Γεωργίου Ζαχαριάδου, τον 35ετή Πα
ναγιώτη Χριστοδούλου και τον 17ετή μαθητή του Γυμνασίου Άουκά 
Ανδρέου. Άλλα πρόσωπα τραυματίστηκαν ή δαγκώθηκαν από στρατιω
τικούς σκύλους. 
Η ΕΟΚΑ συνέχισε τη δράση της έντονη, με πυροβολισμούς, ρίψεις 
βομβών και ενέδρες τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο. Οι Άγγλοι 
είχαν νεκρούς και τραυματίες και αντιδρούσαν με βάρβαρο ανθρωπο
κυνηγητό, απρόκλητες επιθέσεις, συλλήψεις, κακοποιήσεις και φυλα
κίσεις Ελληνοκυπρίων. Παράλληλα οι Τουρκοκύπριοι, οργανωμένοι 
στην Τ.Μ.Τ., δρούσαν τρομοκρατικά εις βάρος του ελληνικού πληθυ
σμού. 
Από τις δολιοφθορές της ΕΟΚΑ, μέσα στον Οκτώβριο του 1958, ανα
φέρουμε ενδεικτικά δυο. 
Στις 20 Οκτωβρίου 1958, έκρηξη βόμβας στο αεροδρόμιο Ακρωτηρίου 
κατέστρεψε αεροπλάνο τύπου «Καμπέρα». Το γεγονός αυτό δείχνει 
πόσο ριψοκίνδυνες αποστολές αναλάμβαναν τα μέλη της ΕΟΚΑ. Γι' 
αυτή την περίπτωση σημειώνουμε ότι, μετά την ανακάλυψη ωρολογια
κής βόμβας που είχε τοποθετηθεί στις 29 Αυγούστου και δεν εξερρά
γη, οι Άγγλοι απαγόρευσαν την είσοδο εργατών στο αεροδρόμιο. 
Εντούτοις ένας νεαρός αγωνιστής κατόρθωσε να ξεγελάσει τρεις φρου
ρούς, να περάσει οκτώ σειρές συρματοπλεγμάτων και να τοποθετήσει 
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τη Βόμβα στο αεριωθούμενο Βομβαρδιστικό. Στην προσπάθεια να επι
τύχει το σκοπό του, καταξεσχίστηκαν τα ρούχα του. Είχε όμως προ
νοήσει να παραδώσει σε σύντροφο του άλλα δικά του ρούχα, τα οποία 
και φόρεσε. Έτσι έφτασε από το Ακρωτήρι στη Λεμεσό χωρίς καμιά 
υποψία, παρά τις επανειλημμένες έρευνες που του έκαναν στρατιώτες. 
Δολιοφθορέας ήταν ο Ηλίας Προδρόμου. 
Το δεύτερο γεγονός συνέβη στη Γιαλούσα. Ένας δεκαεξάχρονος μαθη
τής του Γυμνασίου, ο Ανδρέας Μόδεστου Χατζησολωμής, κατόρθωσε 
να φέρει εις πέρας τολμηρότατο εγχείρημα. Ο νεαρός αγωνιστής στις 
3 π.μ. της 23ης Οκτωβρίου μετέφερε δυο νάρκες σε υπόνομο του αστυ
νομικού σταθμού της Γιαλούσας, που είχε μήκος 40 μέτρα, πλάτος 2 
πόδια και ύψος 1Κ, χωρίς να γίνει αντιληπτός. Για τη μεταφορά των 
ναρκών χρησιμοποίησε παιδικό αμαξάκι κατάλληλα διασκευασμένο. 
Λόγω του στενού χώρου του υπονόμου τοποθέτησε το αμαξάκι πάνω 
στο στήθος του και συρόταν με τη ράχη του. Όταν κάλυψε τη μισή από
σταση, συνάντησε μικρό σωλήνα που διασταύρωνε τον υπόνομο και 
αναγκάστηκε να μεταφέρει μια-μια τις νάρκες. Όταν μια νάρκη έπαθε 
ΒλάΒη, τη μετέφερε πίσω για επιδιόρθωση. Χρειάστηκε 6Υι ώρες, για να 
βγει από τον υπόνομο. Την άλλη μέρα ξαναμπήκε στον υπόνομο με 
την επισκευασθείσα εν τω μεταξύ νάρκη. Στις 25 Οκτωβρίου και ώρα 
2.30 μ.μ., εμφανίστηκαν δυο αυτοκίνητα με στρατιώτες, που προορίζο
νταν για αλλαγή της φρουράς του σταθμού. Τότε δυο σηματοδότες της 
ομάδας δολιοφθορών έδωσαν το σύνθημα της ηλεκτρικής πυροδότη
σης των ναρκών και αμέσως ακούστηκε εκκωφαντικός κρότος, που 
συγκλόνισε την περιοχή. Τα δυο αυτοκίνητα καταστράφηκαν, ένας 
στρατιώτης έχασε τη ζωή του και 18 τραυματίστηκαν. Παρόλο ότι ο 
δράστης του εγχειρήματος έγινε αντιληπτός από μερικούς κατοίκους 
της κωμόπολης και το μυστικό διαδόθηκε σε ευρύ κύκλο, κανένας δεν 
αποκάλυψε οτιδήποτε. Τούτο αποτελεί ένα από τα πολλά δείγματα της 
συμπαράστασης του λαού στον Αγώνα της ΕΟΚΑ. Ο επικεφαλής α
ξιωματικός των ερευνών, που ακολούθησαν χωρίς αποτέλεσμα, είπε χα
ρακτηριστικά: «Εδώ όλοι είναι ΕΟΚΑ και πολύ επικίνδυνοι». 

θάνατος του αγωνιστή Γεωργίου Κάρυου. Σύλληψη 
του τομεάρχη Ιωάννη Κασίνη. Οι Άγγλοι τον καταδικάζουν 
σε θάνατο, αλλά με άλλο όνομα 
Ο τομεάρχης της περιοχής Μόρφου Ιωάννης Κασίνης στις 18 και 19 
Οκτωβρίου 1958 βρισκόταν στον Αστρομερίτη μαζί με τους συναγωνι-
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στές του Παύλο Παναγιώτου, Δημήτριο Κουταλιανό και Γεώργιο Κά
ρυο, αδελφό του Ανδρέα Κάρυου, που έπεσε μαχόμενος στον αχυρώνα 
Αιοπετρίου. Το χωριό στις 3 π.μ. της 19ης Οκτωβρίου περικυκλώθη
κε από 3-500 Άγγλους στρατιώτες. Οποιαδήποτε προσπάθεια διάσπα
σης του κλοιού ήταν αδύνατη. Στην προσπάθεια που έκαναν οι αγωνι
στές να καταφύγουν σε κάποιο σπίτι, ο Γεώργιος Κάρυος συγκρούστη
κε με στρατιώτες, χρησιμοποιώντας το περίστροφο του, τραυματίστη
κε, συνελήφθη και κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Αευκωσίας. 
Ο Γεώργιος Κάρυος (1930-1958) γεννήθηκε στο χωριό Αυγόρου της 
επαρχίας Αμμοχώστου. Είχε αναπηρία στο ένα πόδι, λόγω Βλάβης στην 
επιγονατίδα. Ασχολήθηκε με αγροτικές εργασίες ως μηχανοδηγός. 
Υπήρξε από τα πρώτα μέλη της ΕΟΚΑ και πήρε μέρος στον Αγώνα από 
την έναρξη του. Πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως φρουρός και 
σηματοδότης στις ενέδρες και στις επιθέσεις των ομάδων της περιο
χής του, στη μεταφορά αγωνιστών στους τόπους της επίθεσης και στην 
απόκρυψη οπλισμού. Την 1η Απριλίου 1955, συνελήφθη και παρέμει
νε υπό κράτηση για 15 μέρες. Συνελήφθη για δεύτερη φορά στις 4 
Απριλίου 1957, βασανίστηκε φρικτά και στάληκε στα κρατητήρια. Με
τά το θάνατο του αδελφού του Ανδρέα στη μάχη του αχυρώνα Αιοπε
τρίου, δραπέτευσε από τα κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς έρποντας μέ
σα από σωλήνα 20 ιντζών, μήκους 150 μέτρων, ο οποίος έφτανε στην 
είσοδο των κρατητηρίων, και έφυγε ως εργάτης. Πληγωμένο μετά τη 
μάχη στον Αστρομερίτη τον επισκέφθηκε η μητέρα του στο Νοσοκο
μείο της Λευκωσίας. Όταν τον ερώτησε τι θέλει, της απάντησε: «Να 
κοινωνήσω. Να εξομολογηθώ». Μετά την πραγματοποίηση της επιθυ
μίας του, είπε στη μητέρα του: «Προσευχή, μάνα. Πρώτα για την Κύ
προ κι ύστερα για ρένα». Πέθανε στο νοσοκομείο στις 28 Οκτωβρίου 
1958.292 
Οι τρεις αγωνιστές, που ήταν με τον Γεώργιο Κάρυο, κατέφυγαν σε κά
ποιο σπίτι και έπειτα συνελήφθησαν. Ο Παύλος Παναγιώτου και ο Δη
μήτριος Κουταλιανός συνελήφθησαν πριν από τον Κασίνη και δέχο
νταν κτυπήματα, για ν' αποκαλύψουν πού βρίσκεται ο Κασίνης. Εκεί
νοι δεν έδιναν καμιά πληροφορία. Τελικά συνελήφθη και ο Κασίνης, 
τον οποίο ένας Τούρκος Βασανιστής, ο Ενίς, εξέλαβε για τον Ανδρέα 

292. «Οι ηρωομάρτυρες της ΕΟΚΑ», α. 47, Νικολάου Π. Βασιλειάδη «Οι 
εθνομάρτυρες του Κυπριακού έπους», α. 187. 
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Αγγελίδη, άλλο καταζητούμενο αγωνιστή της ΕΟΚΑ. Τότε οι Άγγλοι 
άρχισαν να κτυπούν τον Κασίνη, αλλά και να του υπόσχονται 5.000 λί
ρες για να τους πει πού είναι ο Κασίνης! Οι δυο συναγωνιστές του και 
ο Κυριάκος Βοσκός, ομαδάρχης στον Αστρομερίτη, που επίσης συνε
λήφθη, δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί τους Βασάνιζαν για να 
πουν πού είναι ο Κασίνης, εφόσο ο Κασίνης συνελήφθη και Βρισκόταν 
σε ξεχωριστό δωμάτιο. Έπειτα όλους τους μετέφεραν στη Άεύκα και 
τους έβαλαν στο ίδιο δωμάτιο. Τότε ο Κασίνης έδωσε στους συναγωνι
στές του τις αναγκαίες εξηγήσεις. Αλλά η ψυχική αγωνία του Κασίνη 
συνεχιζόταν, γιατί σκεφτόταν τι ήταν δυνατό να επακολουθήσει, αν 
γινόταν φανερή η πραγματική του ταυτότητα. Σε κάποια στιγμή ο Βα
σανιστής του είπε: «Αν πιάσω στα χέρια ρου τον Κασίνη, θα τον κόψω 
κορράτι - κομμάτι». Τελικά ο Κασίνης μεταφέρθηκε με τον Παύλο Πα-
ναγιώτου και τον Δημήτριο Κουταλιανό στις κεντρικές φυλακές της 
Λευκωσίας την 23η Οκτωβρίου. Η υπόθεση τους κατέληξε στο δικα
στήριο, το οποίο στις 19 Δεκεμβρίου 1958 τους καταδίκασε σε θάνα
το. Στις 30 Δεκεμβρίου, η ποινή τους μετατράπηκε σε ισόβια φυλάκι
ση. Ο Κασίνης καταδικάστηκε ως Ανδρέας Αγγελίδης! 
Μετά τη σύλληψη του Κασίνη, οι Άγγλοι εξακολουθούσαν να τον ανα
ζητούν, γιατί δεν ήξεραν ότι ξεγελάστηκαν. Η όλη υπόθεση ξεκαθάρι
σε στις 19 Ιανουαρίου 1959, οπότε συνελήφθη ο πραγματικός Ανδρέ
ας Αγγελίδης στην Πάνω Ζώδια, ο οποίος έδειξε την πολιτική του 
ταυτότητα. Μαζί του συνελήφθησαν και δυο συναγωνιστές του. Οι ελ
ληνικές εφημερίδες έγραψαν την 1η Φεβρουαρίου 1959 ότι για πρώ
τη φορά στα χρονικά των αγγλικών δικαστηρίων καταδικάστηκε 
πρόσωπο με ψεύτικο όνομα. 

Ενέδρα της ΕΟΚΑ κοντά στην Κυπερούντα 
σε στρατιωτικό αυτοκίνητο. Δυο άλλα αυτοκίνητα σπεύδουν 
για ενίσχυση, θάνατος του αγωνιστή Παναγιώτη Τουράζου 
Στις 22 Οκτωβρίου 1958, η ΕΟΚΑ έστησε ενέδρα σε στρατιωτικό αυτο
κίνητο στο δρόμο Κυπερούντας - Αγρού και εφονεύθησαν τρεις Άγ
γλοι στρατιώτες. Τότε δυο μεγάλα στρατιωτικά αυτοκίνητα έσπευσαν 
να ενισχύσουν τους στρατιώτες που ενέπεσαν σε ενέδρα. Μια τριμελής 
ομάδα της ΕΟΚΑ ενέδρευε στο δρόμο Κακοπετριάς - Καρβουνά. Η ώρα 
ήταν 7· 15 μ.μ. Τα δύο μέλη της ομάδας των ανταρτών κτύπησαν και 
ακινητοποίησαν με τα αυτόματα τους το πρώτο αυτοκίνητο. Ακούο-
νταν κραυγές πόνου. Ο Παναγιώτης Τουμάζου είχε αναλάβει να πατή-
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σει το διακόπτη της νάρκης, αλλά ο μηχανισμός της δεν λειτούργησε. 
Τότε ο αγωνιστής ανασηκώθηκε, για να κτυπήσει με χειροβομβίδα. 
Μια σφαίρα τον έπληξε στο κεφάλι και βρήκε ακαριαίο το θάνατο. 
Ο Παναγιώτης Τουμάζου (1939-1958) γεννήθηκε στην Αμμόχωστο. Το 
1955 έγινε μέλος της ΕΟΚΑ, ενώ ήταν ακόμη μαθητής του Ελληνικού 
Γυμνασίου Αμμοχώστου. Άρχισε τη δράση του με αναγραφή συνθημά
των και κυκλοφορία φυλλαδίων. Έπειτα έγινε μέλος των ομάδων κρού
σεως και ενεδρών. Τον Ιούλιο του 1958, καταζητήθηκε από τις δυνά
μεις ασφαλείας και κατέφυγε σε ανταρτική ομάδα του τομέα Σολέας. 
Πριν φτάσει στον τόπο της ενέδρας της 22ας Οκτωβρίου 1958, είχε Βά
λει στην τσέπη του μικρό κλαδί αγριελιάς και είπε στους συναγωνιστές 
του: «Αν πέσω, να τη βρούνε οι Αγγλοι και να ράθουν ότι πολεμούμε 
για την ειρήνη». Άόγια που δείχνουν τον αγνό αγωνιστή, που αγαπά 
την ελευθερία της πατρίδα τους. 
Αλλά και η τελευταία επιστολή του Θεόφιλου Τουμάζου, πατέρα του 
Παναγιώτη, είναι χαρακτηριστικό δείγμα της ψυχής του Κυπριακού 
λαού, που έθετε την ελευθερία της Κύπρου πάνω από το πατρικό και 
το μητρικό φίλτρο. Έγραψε ο πατέρας στον καταζητούμενο γιο του: 
«Η συμβουλή μας είναι: Έχε θάρρος, να είσαι ατρόρητος, να είσαι 
τολρηρός, να είσαι αγαπητός στους φίλους σου και στον κύκλο που 
βρίσκεσαι, και τέλος και το καλύτερο, μη προδώσης, τα όπλα τα ιερά. 
Προτίμα τον σκληρότερο θάνατο. Αι ευχαί μας να σε δυναμώνουν. Οι 
συγγενείς, φίλοι και όλα τα μέλη της οικογένειας είναι καλά και σε 
χαιρετούν, και σου εύχονται καλήν επιτυγία».293 

Ο Διγενής αναδιοργανώνει τις δυνάμεις της ΕΟΚΑ 
το φθινόπωρο του 1958 για την αντιμετώπιση 
των Αγγλων και των Τούρκων 
Ενώ οι επιχειρήσεις του στρατού συνεχίζονταν σ' ολόκληρο το νησί 
εναντίον της ΕΟΚΑ και επιβαλλόταν κατ' οίκον περιορισμός στις 
πόλεις για τους νέους κάτω των 27 ετών τις βραδινές ώρες, ο Διγενής 
προχώρησε σε αναδιοργάνωση των δυνάμεων της ΕΟΚΑ και σε καταρ
τισμό σχεδίων για την αντιμετώπιση επιθέσεων από Άγγλους και Τού
ρκους. Οι υπεύθυνοι της ΕΟΚΑ για την κατασκευή εκρηκτικών εμπρη-

293· Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», ο. 313, 
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στικών μιγμάτων, ωρολογιακών Βομβών, ναρκών πιέσεως, χειροβομβί
δων και πυρομαχικών προμήθευαν την Οργάνωση με μεγάλες ποσό
τητες. Κατασκεύασαν ακόμη και μερικά αυτόματα όπλα και τα πυρο
μαχικά τους. 
Το φθινόπωρο του 1958, η ΕΟΚΑ διέθετε πολύ μεγάλες δυνάμεις σε 
έμψυχο και άψυχο υλικό. Οι αγωνιστές με τη δράση τους προκαλού
σαν μεγάλες απώλειες στον εχθρό. Οι ανταρτικές ομάδες αναδιοργα
νώθηκαν, ήταν ευέλικτες και μπορούσαν να δρουν αιφνιδιαστικά. Στις 
πόλεις οι νέοι πύκνωναν τις τάξεις της ΕΟΚΑ και ήταν έτοιμοι για επί
θεση και άμυνα εναντίον των Άγγλων, αλλά και για άμυνα στις επιθέ
σεις των Τούρκων. Σημειώνει ο Διγενής: 
«Η νεολαία υπήρξε πάντοτε πρωτοπόρος και εσχηράτιζε τόσον τας 
ομάδας κρούσεως όσον και τας εφεδρικός τοιαύτας. Τίποτε δεν ήτο 
δυνατόν να ανακόψη τον ενθουσιασρόν των νέων να καταταγούν εις 
την Οργάνωσιν. At οράδες των πόλεων ωργανώθησαν άριστα και είχον 
εφοδιασθή δι' υλικού, δια να αποκρούσουν νέας επιθέσεις τόσον των 
Τούρκων όσον και των Αγγλων».293α 
Παράλληλα ο Διγενής με διαταγές του οργάνωσε ολόκληρο τον πλη
θυσμό, κυρίως της υπαίθρου, ώστε να αντιδρά στις βιαιοπραγίες και 
άνανδρες επιθέσεις των Άγγλων στατιωτών. 
Τα αποτελέσματα υπήρξαν καταπληκτικά. Γράφει γι' αυτήν τη περίο
δο ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ: 
«Το ηθικόν τόσον του λαού όσον και των ραχητών ήτο άριστον. Την 
ψυχήν όλων εχαλύΒδωνον η αγάπη προς την ελευθερίαν, οι σκληροί 
και αιρατηροί αγώνες, αι επιτυχίαι ρας και η αποτυχία των Άγγλων να 
ρας καταβάλουν παρά τα τεράστια ρέσα, τα οποία διέθετον. Οι βανδα-
λισροί, αι κακοποιήσεις και αι καταστροφαί των Άγγλων, αντί να κα
ταρρίψουν το ηθικόν μας, τουναντίον ηύξανον το μίσος κατά παντός 
Αγγλικού και μας εδυνάμωναν δια νέους σκληρούς αγώνας. Σπανίως 
παρετηρήθη εις την ιστορίαν ένας τόσον ρικρός λαός να επιτέλεση 
έργον τόσονρεγάλον και ρε ηθικόν συνεχώς γιγαντούρενον, εφ' όσον 
ηυξάνετο η πίεσις του αντιπάλου και ο χρόνος της δοκιρασίας του».294 
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Η Ε Ο Κ Α εφαρμόζει πιο αποτελεσματικά μέτρα εναντίον των 
Άγγλων. Οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποιούν την ομηρία, 
αλλά η αντίδραση της Ε Ο Κ Α την καταργεί 
Η ΕΟΚΑ έθεσε σε εφαρμογή τρία νέα στοιχεία εναντίον των Άγγλων το 
φθινόπωρο του 1958: α) Χρησιμοποιήθηκαν νάρκες πιέσεως, αυτό
ματες ή με πυροδότηση, β) Επεκτάθηκε σε μεγάλο Βαθμό η χρήση μι
κρού κανονιού με ηλεκτρική πυροδότηση, γ) Οι επιθέσεις των Άγγλων 
στρατιωτών προσέκρουσαν στην οργανωμένη αντίσταση του λαού, κυ
ρίως στην ύπαιθρο. 
Οι δυνάμεις ασφαλείας δέχονταν συνεχώς πλήγματα, πιο πολύ με τη 
ναρκοθέτηση περιοχών που χρησιμοποιούσαν. Το αποτέλεσμα αυτής 
της τακτικής ήταν να πέφτει το ηθικό τους. Από τους 300 Άγγλους 
αστυνομικούς που στάληκαν στην Κύπρο ζήτησαν να επιστρέψουν στην 
Αγγλία περίπου 150. Στην αρχή ο στρατός δεν μπορούσε να αντιδρά
σει. Έπειτα χρησιμοποίησε την ομηρία, η οποία καταδικάζεται διεθνώς. 
Συνελάμβανε δηλαδή χωρικούς και τους τοποθετούσε στα στρατιωτικά 
αυτοκίνητα, για να κινδυνεύουν κι αυτοί μαζί με τους στρατιώτες. Σ' άλ
λες περιπτώσεις χρησιμοποιούσε κρατουμένους ή παιδιά δημοτικών 
σχολείων ή χωρικούς πάνω σε τρακτέρ, που προπορευόταν των αυτο
κινήτων των Άγγλων. 
Τότε η ΕΟΚΑ αντέδρασε σ' αυτή την τακτική με δυο τρόπους: 
α) Με την ομαδική αντίδραση των χωρικών, κυρίως των γυναικών, που 
ήταν οργανωμένες και έκαναν επιθέσεις με ρόπαλα εναντίον των στρα
τιωτών. 
β) με την αποστολή ψηφισμάτων και επιστολών διαμαρτυρίας στην Αγ
γλική Κυβέρνηση και σε διεθνείς Οργανισμούς. 
Τα πιο πάνω μέτρα έφεραν θετικά αποτελέσματα. Στις αρχές Δεκεμ
βρίου του 1958, περιήλθε στα χέρια της ΕΟΚΑ μια διαταγή, που έλεγε: 
«Παύσατε να χρησιροποιήτε Έλληνας ως ομήρους, διότι εγίναρε ρεζί
λι- θα τιρωρήσω αυστηρώς εκείνον, ο οποίος θα παραβή την διαταγήν 
ρου».295 

Ο ηρωικός θάνατος του Κυριάκου Μάτση 
Στις 3 Νοεμβρίου 1958, οι δυνάμεις ασφαλείας άρχισαν μεγάλες έρευ
νες στην επαρχία Κερύνειας για ανακάλυψη ανδρών της ΕΟΚΑ. Ο 
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αποκλεισμός περιλάμβανε τα χωριά Άγιος Γεώγιος, ΚαραΒάς, Άάπη-
θος, Κάρμι, Άγιος Ερμόλαος, λάρνακας της Άαπήθου, Δίκωμο. Έληξε 
στις 8 Δεκεμβρίου. Σ' αυτή την επιχείρηση ο Κυριάκος Μάτσης, τομε
άρχης της επαρχίας Κερύνειας, βρέθηκε εγκλωβισμένος. Διέσπασε τον 
κλοιό στην περιοχή Αγίου Γεωργίου, πέρασε από την Κερύνεια και το 
Πέλλα-Πάίς και κατέληξε στο Κάτω Δίκωμο. Έμεινε στο σπίτι του Κυ
ριάκου Διάκου, όπου υπήρχε κρησφύγετο. Στις 9 30 π.μ. της 19ης Νο
εμβρίου 1958, στρατιώτες ερεύνησαν το σπίτι, όπου βρίσκονταν ο Κυ
ριάκος Μάτσης και οι συναγωνιστές του Ανδρέας Σοφιόπουλος και 

Κώστας Χριστοδούλου. Και οι τρεις 
κατά τη διάρκεια των ερευνών παρέμε
ναν ακίνητοι και σιωπηλοί. Οι στρα
τιώτες έφυγαν χωρίς να επιτύχουν οτι
δήποτε. Επέστρεψαν στις 12.30 μ.μ. 
για νέα έρευνα. Και πάλιν αναχώρησαν 
χωρίς αποτέλεσμα. Ακολούθησε τρίτη 
επίσκεψη μετά 15 λεπτά, γιατί η 
υπόθεση ήταν προδομένη. Οι στρατιώ
τες προχώρησαν αμέσως στο κάλυμμα 
του κρησφύγετου και άρχισαν αμέσως 
να το σπάζουν. Ένας στρατιώτης φώ
ναξε στα ελληνικά. «Ε Μάτση, παρα-
δόσου». Οι τρεις αγωνιστές γέμισαν τα 
όπλα τους και έκαψαν τα έγγραφα της 
ΕΟΚΑ. Το κρησφύγετο γέμισε από 
καπνό. Οι στρατιώτες καλούσαν τον 
Μάτση να παραδοθεί, λέγοντας του 

Κυριάκος Μάτσης. ότι, αν αρνηθεί, θα τον κάψουν με πε
τρέλαιο. Έγινε ένας διάλογος μεταξύ 

των Άγγλων και του Μάτση, ο οποίος τελικά διέταξε τους δυο συνα
γωνιστές του να βγουν από το κρησφύγετο. Αυτοί υπάκουσαν και τότε 
ο Μάτσης βροντοφώναξε: «Αεν θα βγω ζωντανός. Θα βγω πυροβολώ
ντας». Τότε οι Άγγλοι έρριξαν χειροβομβίδες και ο ατρόμητος αγωνι
στής βρήκε ακαριαίο θάνατο. 
Ο Κυριάκος Μάτσης (1926-1958) γεννήθηκε στο Παλαιχώρι της επαρ
χίας Λευκωσίας. Ήταν απόφοιτος του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώ
στου και της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης. 
Ως φοιτητής μιλούσε συχνά για το Κυπριακό σε φοιτητικές συγκε-
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Το κρησφύγετο του Κυριάκου Μάτση στο Δίκωμο. 

ντρώσεις στη θεσσαλονίκη. Είχε εθνική δράση με επισκέψεις και ομι
λίες σε πόλεις, χωριά και στρατιωτικές μονάδες της Μακεδονίας. Εντά
χθηκε πολύ νωρίς στην ΕΟΚΑ και πρόσφερε μεγάλες υπηρεσίες στον 
απελευθερωτικό Αγώνα. Εργάστηκε ως τομεάρχης σε περιοχή της 
επαρχίας Αμμοχώστου, αρχηγός των συνδέσμων της ΕΟΚΑ και τομε
άρχης της επαρχίας Κερύνειας. Συνελήφθη στις 9 Ιανουαρίου 1956 και 
βασανίστηκε φρικτά στο ανακριτήριο της Ομορφίτας. Έπειτα στάληκε 
στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς. Εκεί ξεχώρισε για την αγωνιστι
κή και πολιτιστική του δράση. Επιδόθηκε επίσης στη διαφώτιση των 
Άγγλων στρατιωτών που φρουρούσαν τους κρατουμένους, οι οποίοι 
μια μέρα έκαψαν το στρατόπεδο τους και αντικαταστάθηκαν από άλ
λους. Επιπλέον έθεσε σε λειτουργία δίκτυο για τη δραπέτευση κρατου
μένων. Ο ίδιος δραπέτευσε στις 13 Σεπτεμβρίου 1956 μαζί με έξι συν
αγωνιστές του. Συνέχισε την προσφορά του στον Αγώνα μέχρι τις 19 
Νοεμβρίου, οπότε έγινε ολοκαύτωμα για την ελευθερία της Κύπρου. 
Ο Κυριάκος Μάτσης ήταν πνευματικός άνθρωπος με πολύ ενσυνείδη
τη συμμετοχή στον Αγώνα. Διακρίθηκε για την αρετή και τη δραστη-
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ριότητα του, τη λογοτεχνική του δημιουργία και τη φιλοσοφική του 
σκέψη. Έγραψε γι' αυτόν ο Διγενής: 
«Στρατιώτης του καθήκοντος, αγνός και τίριος, υπόδειγρα εις τους 
υψισταρένους του, εμψυχωτής, εισήλθεν εις τον αγώνα με την φλόγα 
της αυτοθυσίας και την δίψαν να επιτέλεση έργονρεγάλο... Οι Άγγλοι 
εγνώριζον ότι ο Μάτσης ήτο σηραίνον στέλεχος της Οργανώσεως και 
είχεν επαφήνρετά του Διγενή. Υπέστη προς τούτο αρκετά βασανιστή
ρια, αλλά δεν εκάμφθη. Ο Στρατάρχης Χάρντιγκ τον επεσκέφθη εις τα 
κρατητήρια και του υπεσχέθη £500.000 παρέχων άλας τας διασφαλί
σεις, εάν απεκάλυπτε πού εκρύπτετο ο Διγενής. Τότε ο Μάτσης απή
ντησε: "Εξοχώτατε! ου περί χρηράτων τον αγώνα ποιούρεθα, αλλά πε
ρί αρετής". Διορισθείς τορεάρχης Κυρήνειας ρου απέδωσεν εκείνο, το 
οποίον του εζήτησα. Η απώλεια του ρε ελύπησε τα μέγιστα όχι ρόνον 
διότι έχασα ένα άριστον συνεργάτην, αλλά και διότι η Κύπρος έχασεν 
ένα γενναίον τέκνον, το οποίον θα της ήτο χρησιρώτατον και δια την 
ειρηνικήν περίοδον». 
Ο Διγενής τίμησε το θάνατο του Κυριάκου Μάτση με ιδιαίτερο φυλλά
διο, που είχε τον τίτλο «Ζήτωσαν οι αγωνισταί ρας». Σ' αυτό πλέκει το 
εγκώμιο του ήρωα και τονίζει: 
«Δείχνει σε κάθε Κύπριον (άνδρα, γυναίκα, παιδί) τον δρόμον της τι
μής και του καθήκοντος, που πρέπει να ακολουθήση, για να κατίσχυ
ση τελικώς ο αγώνας ρας. 
Διαλαλεί ανά τον πεπολιτισρένον κόσρον ρε ποία ιδανικά, ποίαν θυ-
σίαν, ποία ηθικά εφόδια κοσρούνται οι ραχηταί της Κυπριακής Λευτε
ριάς. 
Τα κενά εκείνων, που ρας αφήνουν για πάντα, συρπληρούνται αρέσως 
ρε τας εφεδρείας ρας, αι οποίαι ρε την σειράν των ανυπορονούν να εισ
έλθουν εις τον αγώνα και ρε την ευγενή φιλοδοξίαν να φανούν υπέρ
τεροι των προκατόχων των. 
Τέτοια λεβεντογενιά, ρε ηρωικούς νεκρούς και τιτάνας αγωνιστάς, πο
τέ δεν πεθαίνει, αλλά πάντα ΝΙΚΑ».296 
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Ο Διγενής κυκλοφορεί φυλλάδιο την 22α Νοεμβρίου 1958 
για περιορισμένη δράση της Ε Ο Κ Α 
Το Κυπριακό πρόβλημα επρόκειτο να συζητηθεί στην Πολιτική Επι
τροπή του Ο Η Ε στις 25 Νοεμβρίου 1958. Ο Διγενής έκρινε σκόπιμο 
να διαφοροποιήσει τη δράση της ΕΟΚΑ κατά τη διάρκεια της συζήτη
σης και κυκλοφόρησε φυλλάδιο στις 22 Νοεμβρίου, στο οποίο έλεγε 
ότι η ΕΟΚΑ θα περιορισθεί σε ενέργειες που εξουδετερώνουν τη δρά
ση των Άγγλων και θα ανταποδίδει τα ίσα στις επιχειρήσεις τους. Δή
λωνε επίσης, ότι η ΕΟΚΑ συμβάλλει μ' αυτή την τακτική στη δημιουρ
γία ήρεμης ατμόσφαιρας. Συγχρόνως όμως προειδοποιούσε ότι, αν δεν 
δοθεί λύση στο Κυπριακό, θα συνεχίσει πιο έντονα τον απελευθε
ρωτικό της Αγώνα. 
Ο Φουτ την ίδια νύκτα συγκάλεσε τους πολιτικούς και στρατιωτικούς 
συμβούλους του και ακύρωσε δια του ραδιοφώνου το κέρφιου, που είχε 
επιβληθεί στη Λάρνακα για το Σαββατοκύριακο 22-23 Νοεμβρίου. Εντού
τοις οι επιχειρήσεις του στρατού εναντίον της ΕΟΚΑ δεν σταμάτησαν. 
Ο Φουτ τις επιδοκίμαζε δηλώνοντας: «Θα συνεχισθούν αι επιχειρήσεις 
του στρατού, εφ' όσον είναι αναγκαίοι δια την καταστολήν... της βίας, 
ως και πάσα άλλη ενέργεια τείνουσα εις τον σκοπόν τούτον».297 

Σάββας Ροτσίδης, ο τελευταίος νεκρός του Αγώνα της ΕΟΚΑ 
Ο Σάββας Ροτσίδης (1935-1958) γεννήθηκε στο χωριό Μάμμαρι της 
επαρχίας Λευκωσίας. Έγινε μέλος της ΕΟΚΑ από την αρχή του Αγώνα 
και εντάχθηκε στην ανταρτική ομάδα της Πιτσιλιάς. Εργαζόταν τότε 
ως αποθηκάριος στο μεταλλείο Μιτσερού. Πήρε μέρος σε επιτυχημέ
νες επιχειρήσεις της ΕΟΚΑ εναντίον του μεταλλείου, από τις οποίες 
εξασφαλίστηκαν μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών υλών. Συνελήφθη 
τον Οκτώβριο του 1956 και κακοποιήθηκε πολύ από τους Άγγλους, 
γιατί βρήκαν στην κατοχή του δυο περίστροφα. Οδήγησε τους ανακρι
τές του σε ορεινή περιοχή του χωριού Άγιος Επιφάνιος, εξαπατώντας 
τους ότι θα τους αποκάλυπτε το κρησφύγετο των συνεργατών του. Απ' 
εκεί κατόρθωσε να διαφύγει. Παρέμεινε κρυΒόμενος σε μερικά χωριά 
για μερικούς μήνες και έπειτα επανασυνδέθηκε με τις ανταρτικές ομά
δες της Πιτσιλιάς. Πήρε μέρος σε πολλές επιθέσεις εναντίον των Άγ
γλων. Στις 25 Νοεμβρίου 1958, βρισκόταν σε κρησφύγετο στην περιο-
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χή Αγρού μαζί με τον συναγωνιστή του Ρογήρο Σιηπιλλή. Όταν πήγαν 
να πάρουν νερό από την πηγή για το κρησφύγετο τους, ενέπεσαν εις 
ενέδρα Άγγλων στρατιωτών. Ο Σάββας Ροτσίδης εφονεύθη, ενώ ο συν
αγωνιστής του διέφυγε βαριά τραυματισμένος. Ο Σ. Ροτσίδης ήταν ο 
τελευταίος νεκρός του Αγώνα της ΕΟΚΑ. 

5. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ 
Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Α Ο ΙΟΥΛΙΟΥ - Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1958 

Ο Λιγενής κηρύσσει εκεχειρία της ΕΟΚΑ τον Αύγουστο του 
1958. Οι Άγγλοι δραστηριοποιούνται για λύση του Κυπριακού με 
βάση το σχέδιο Μακμίλλαν. Ο Κυπριακός λαός το απορρίπτει 
Ο Διγενής σε ένδειξη καλής θέλησης έκανε το πρώτο βήμα για κατά
παυση της αιματοχυσίας. Με φυλλάδιο, που κυκλοφόρησε στις 4 Αυ
γούστου 1958, έλεγε: 
«Δια φυλλαδίου υπό τον π'τλον "Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Μ Α Σ " ανεκοίνωσα εις 
τον κ. Μακμίλλαν, πώς ο Κυπριακός λαός υποδέχεται τας εκκλήσεις 
του... δια του παρόντος καθιστώ ενήρερον την Διεθνή Κοινήν Γνώρην 
των ενεργειών ρου κατά την παρούσαν στιγρήν. 
Διέταξα να παύση πάσα ενέργεια εναντίον Αγγλων και Τούρκων. Αλ
λά δηλώ ότι, αν συνεχισθούν καθ' οιονδήποτε τρόπον αι προκλήσεις 
υπό Αγγλων και Τούρκων, τότε από της 10ης τρέχοντος θα είραι ελεύ
θερος να διατάξω κατ' αρφοτέρων άρεσον δράσιν».298 
Η προκήρυξη του Διγενή για κατάπαυση του πυρός εκ μέρους της ΕΟ
ΚΑ έγινε δεκτή με ευχαρίστηση από τον ειρηνόφιλο Κυπριακό λαό. Ο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος κάλεσε τότε τους Άγγλους και τους Τούρ
κους να ανταποκριθούν θετικά στην προσφορά του Διγενή. Σε δήλω
ση του ανέφερε ότι «θα ήτο τραγικόν σφάλρα, εάν η προσφορά εκεχει
ρίας της ΕΟΚΑ εθεωρείτο ως αδυναμία». 
Ταυτόχρονα με την προκήρυξη του Διγενή, ο Αρχιεπίσκοπος έστειλε 
μήνυμα προς τον Ελληνικό Κυπριακό λαό, στο οποίο μεταξύ άλλων 
ανέφερε: 
«Γνωρίζορεν ότι ρεθ' υπηρεφανείας, ευψυχίας και καρτερίας φέρετε 
τα παρόντα δεινά. Γνωρίζορεν ότι ουδερία δύναρις είναι ικανή να κάρ-
ψη το ευγενές ρέταλλον της ψυχής σας και να δαράση την αλύγιστον 
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θέλησίν σας δι' ελευθερίαν. Ο άγων ηρών είναι αγών δικαίου και ηθι
κής - εκ των ευγενέστερων εις τους οποίους δύναται λαός να απεκδυ-
θή - σύμφωνος όχι ρόνον προς το φυσικόν δίκαιον, αλλά και προς τας 
διεθνείς αρχάς και τας βασικός επιδιώξεις του πολιτισμού μας. 
Αγωνιζόμενοι υπέρ της ελευθερίας ημών, αγωνιζόμεθα υπέρ της κατι-
σχύσεως του δικαίου και των ηθικών αρχών, αίτινες αποτελούν το πε-
ριεχόρενον διεθνών διακηρύξεων, την βάσιν διεθνών οργανισρών και 
το ρεγαλύτερον καύχηρα του πολιτισμού μας. 
Δεν ζητούμεν τίποτε περισσότερον από ό,τι ρας ανήκει και από ό,τι 
διεθνείς νόροι επιδικάζουν εις ημάς. Δεν αγωνιζόμεθα ειμή μόνον δια 
την διασφάλισιν βασικών και αναφαίρετων δικαιωράτων του λαού μας, 
δικαιωμάτων και ελευθεριών, άνευ των οποίων ουδερίαν αξίαν έχει η 
ζωή και ουδέν περιεχόμενον».299 
Στις 5 Αυγούστου 1958, ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε σε ερώτηση αντα
ποκριτή του περιοδικού «Times of^vprus», που αναφερόταν σε δήλω
ση του Κυβερνήτη Φουτ, με την οποία καλούσε την Ελλάδα και την 
Τουρκία να συμφωνήσουν και να συνεργασθούν για λύση του Κυπρια
κού προβλήματος. Στην απάντηση του είπε και τα πιο κάτω: 
«Η ανάμιξις των Κυβερνήσεων Ελλάδος και Τουρκίας με τας εκ διαμέ
τρου αντιθέτους επιδιώξεις των επί θέματος παρουσιάζοντος οξύν 
ανταγωνισμόν, δεν είναι δυνατόν να σημαίνη συνεργασίαν, αλλά έντα-
σιν της συγκρούσεως εις την νήσον με σοβαρός διεθνείς επιπτώσεις. 
Το διοικητικόν καθεστώς της Κύπρου είναι θέρα αφορών τον λαόν της 
νήσου εν τη ολότητί του και δέον να αποφασισθή ρεταξύ τούτου και 
της Μεγάλης Βρετανίας, άνευ της περιπλοκής τοιαύτης έξωθεν αναμί
ξεως»^00 
Στο Αονδίνο η προσφορά του Αρχηγού της ΕΟΚΑ αντικρύστηκε αρνη
τικά από μερικούς ηγετικούς κύκλους και ορισμένες εφημερίδες. Ο 
Χάρντιγκ ήταν μεταξύ των αντιδραστικών. Οι Times του Λονδίνου 
έγραψαν ότι η εκεχειρία ήταν τακτική ελιγμού του Διγενή και συνι
στούσαν να συνεχισθούν οι στρατιωτικοί επιχειρήσεις εναντίον της 
ΕΟΚΑ. Η βρετανική κοινή γνώμη ήθελε την ειρήνευση στο νησί. 
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Η τουρκική Οργάνωση Τ.Μ.Τ., που αντιδρούσε στον Αγώνα της ΕΟΚΑ, 
διέταξε στις 6 Αυγούστου κατάπαυση της ένοπλης δράσης εκ μέρους 
των Τούρκων, ύστερα από έκκληση του Πρωθυπουργού της Τουρκίας 
Μεντερές. Στο φυλλάδιο της ανέφερε: 
«Όλες οι ένοπλες ομάδες πρέπει να σταρατήσουν κάθε είδους δράση 
ρέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως. Οι απαραίτητες οδηγίες θα σταλούν 
στους αρχηγούς των οράδων μέσω της κανονικής οδού. 
Οι οράδες των χωριών να σταρατήσουν τη δράση τους και τις σχέσεις 
τους ρε τις απλές βοηθητικές οράδες. Μέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως 
δεν πρέπει να αναληφθούν πράξεις αντιποίνων. Οι απαραίτητες οδη
γίες θα δοθούν αμέσως προς τους ηγέτες των αγροτικών οράδων».501 
Ακολούθησε διπλωματική δραστηριότητα για λύση του Κυπριακού. 
Στις 7 Αυγούστου, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μακμίλλαν και ο Φουτ 
συνομίλησαν στην Αθήνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο 
Καραμανλή. Στις 9 Αυγούστου, οι δυο Βρετανοί πήγαν στην Άγκυρα, 
όπου έγιναν αγγλοτουρκικές συνομιλίες. Στις 11 Αυγούστου, ο Μακ
μίλλαν ήρθε στην Κύπρο και συναντήθηκε με τους δημάρχους της 
Λευκωσίας και της Κερύνειας, καθώς και με Τουρκοκυπρίους ηγέτες. 
Κανένα αποτέλεσμα δεν προέκυψε από τις συνομιλίες και η Ελλάδα 
κατέθεσε νέα προσφυγή στον ΟΗΕ στις 14 Αυγούστου 1958. 
Ο Φουτ κατά την παραμονή του στην Αθήνα συναντήθηκε δυο φορές 
με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και συζήτησε μαζί του το βρετανικό 
σχέδιο για λύση του Κυπριακού. Ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι το θεωρεί 
απαράδεκτο. Με επιστολή του μάλιστα στις 16 Αυγούστου επισημο
ποίησε τη θέση του. Μια παράγραφος της επιστολής του Αρχιεπισκό
που τόνιζε τα εξής: 
«Δέον να καταστή απολύτως σαφές ότι ο Ελληνικός λαός της Κύπρου 
ουδέποτε δύναται να δεχθή σχέδιον, το οποίον παραγνωρίζει τα βασι
κά δηροκρατικά δικαιώρατα αυτού και αρνείται εις αυτόν τόσον την 
ελευθερίαν όσον και την ειρήνην. Διότι η ελευθερία παραβιάζεται υπό 
του σχεδίου, το οποίον επιβάλλει έξωθεν Κυβερνήσεις υπεράνω των 
κεφαλών του Κυπριακού λαού και το οποίον διασπά την ενότητα του, 
δι' ενός συντάγρατος διαιρέσεως, το οποίο αποσκοπεί εις το να παρα-

301. Π. Παπαδημήτρη - Π. Πετρίδη «Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου 
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βλάψη την τελικήν λύσιν. Αφ' ετέρου η ειρήνη θα φυγαδευθή εκ της 
Νήσου υπό ενός καθεστώτος καθιερούντος ρόνιρον διαφοράν και διαί-
ρεσιν, και επομένως θέτοντος το βάθρον ουχί της ενότητος και συνερ
γασίας, αλλά εντόνου ανταγωνισρού και διαράχης ρε ευρύτερους αντί
κτυπους».502 
Σε δημοσιογραφική διάσκεψη, που έγινε στις 28 Αυγούστου στα γρα
φεία της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, ο Αρ
χιεπίσκοπος Μακάριος ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
α) «Ουδείς λαός θα ήτο ποτέ δυνατόν να δεχθή, ως προσωρινήν δήθεν 
διευθέτησιν της επιδιώξεως του δι' ελευθερίαν, την περαιτέρω υπο-
δούλωσίν του δια της επ' αυτού επιβολής, υπό οιανδήποτε ρορφήν, και 
άλλης ξένης χώρας, επί τη προφάσει ότι ρία ρικρά εις τους κόλπους 
του ρειονότης ανήκει εις την χώραν εκείνην. Ούτε ήτο λογικόν να 
αναρένεται αποδοχή ή ανοχή υπό του Κυπριακού λαού διατάξεων του 
σχεδίου, αίτινες επιφέρουν την διάσπασιν του ενιαίου χαρακτήρος του 
και την κατάτρησίν του εις δύο χωριστούς λαούς, κατά τρόπον απρο-
καλύπτως προοριζόρενον να οδήγηση εις την καταστρεπτικήν δια την 
νήσον διχοτόρησιν. 
Αντιθέτως προς τας περί "συνεταιρισρού και συνεργασίας" εν προοι-
ρίω του σχεδίου εκφράσεις της Βρετανικής Κυβερνήσεως, το σχέδιον 
εν τη πράξει προώρισται να οξύνη και ρονιροποιήση την Ελληνοτουρ-
κικήν εν Κύπρω διαίρεσιν και διένεξιν, δεδομένου ότι οι Τούρκοι εν
θαρρύνονται δι' αυτού εις την προώθησιν της διχοτορήσεως». 
β) «Τό βρετανικόν σχέδιον "συνεταιρισρού" αντίκειται προς διατάξεις 
του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωρένων Εθνών και των υφισταρένων 
συνθηκών. Η Κύπρος σήρερον είναι εν ρη αυτοκυβερνώρενον έδαφος 
και, συρφώνως προς το εν τω Καταστατικώ Χάρτη των Ηνωρένων 
Εθνών δίκαιον, η νήσος ανήκει εις τους Κυπρίους, η δε διοικούσα δύ-
ναρις έχει την υποχρέωσιν να θέτη εις πρώτην ροίραν το συρφέρον 
του Κυπριακού λαού και να οδήγηση τούτον εις ανεξαρτησίαν. Κατ' 
άλλας δε διατάξεις του Χάρτου, αναγνωρίζεται ρητώς δικαίωρα αυτο
διαθέσεως εις όλους τους λαούς, καθισταρένους ούτω ρόνους αρρο-
δίους να κρίνουν περί του μέλλοντος των». 
γ) «Ο Κυπριακός λαός είναι αποφασισρένος να αντιταχθή και να πο-
λερήση δι' όλων των εις την διάθεσίν του μέσων - διαθέτει δε σημα-
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ντίκάο δυνατότητας τόσον εν τη νήσω όσον και επί διεθνούς πεδίου -
πάσαν τυχόν απόπειραν επανόδου της Τουρκίας, υψ' οιανδήποτε ρορ-
φήν, εις την Κύπρον. Τοιαύτη απόπειρα θα είχεν αναποψεύκτως ευρύ
τερος καταστρεπτικός συνεπείας δια την ειρήνην εις την ευαίσθητον 
αυτήν περιοχήν του κόσμου». 
δ) «Επέστη πλέον η στιγμή ουσιαστικής επεμβάσεως των Ηνωμένων 
Εθνών δια τον τερρατισρόν του Κυπριακού δράματος και την αποκα-
τάστασιν της ειρήνης εν τη νήσω. Είναι η ρόνη απομένουσα οδός προς 
αποτροπήν περαιτέρω τραγικών επιπλοκών μιας καταστάσεως σοβα-
ρώς απειλούσης την διεθνή ειρήνην και ασφάλειαν».303 
Το βρετανικό σχέδιο, στο οποίο είχαν γίνει μικρές τροποποιήσεις, 
απέρριψε και η Ελληνική Κυβέρνηση στις 19 Αυγούστου 1958. 
Ο Μακμίλλαν ήταν αποφασισμένος να εφαρμόσει οπωσδήποτε το 
σχέδιο του στην Κύπρο. Στις 15 Αυγούστου, δήλωσε ότι η εφαρμογή 
του θ' αρχίσει οριστικά την 1η Οκτωβρίου 1958, χωρίς τη συνεργασία 
της Ελλάδας, του Αρχιεπισκόπου και των Ελλήνων της Κύπρου. 
Ο Διγενής σε φυλλάδιο του, που κυκλοφόρησε την 21η Αυγούστου, 
έγραψε γι' αυτό το θέμα: 
«Αεν θα υποκύψωμεν εις την Αγγλοτουρκικήν συνωμοσίαν του συνε-
ταιρισρού. Αεν δεχόμεθα συμβιβασμούς. Ζητούμεν καθαρά ΑΥΤΟΑΙΑ-
ΘΕΣΙΝ. Αι 450.000 Ελληνες είναι αποφασισρένοι να αντιδράσουν δι' 
όλων των ρέσων. Ουδερία δύναρις είναι ικανή νας ρας καθυποτάξη και 
να μας επώάλη το έκτρωρα, Βρετανικόν Σχέδιον υποδουλώσεως εις 
τους Αγγλοτούρκους. Το Αγγλικόν Σχέδιον θα συντριβή εις την θέλη-
σιν του Κυπριακού λαού».304 
Η Ελληνική Κυβέρνηση απευθύνθηκε στο NATO για ματαίωση της 
εφαρμογής του σχεδίου. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού αυτού 
επέδειξε ενδιαφέρον για το πρόβλημα και υπέβαλε δικό του σχέδιο, 
αλλά χωρίς αποτέλεσμα, γιατί αντέδρασαν οι Άγγλοι, οι Τούρκοι και 
οι Αμερικανοί. 

Κυκλοφορία φυλλαδίου των Άγγλων στον Κυπριακό λαό 
για εξασφάλιση πληροφοριών,που θα οδηγούσαν 
στην ανεύρεση όπλων 
Τον Αύγουστο του 1958, οι Άγγλοι βρίσκονταν σε δύσκολη θέση, για-
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τί δεν μπορούσαν να συντρίψουν την ΕΟΚΑ. Επινόησαν τότε την κυ
κλοφορία ενός φυλλαδίου, με το οποίο καλούσαν τον Κυπριακό λαό 
να δώσει πληροφορίες, που θα οδηγούσαν στην ανεύρεση όπλων. Η 
αμοιβή κάθε πληροφοριοδότη θα ήταν ανάλογη με το αποτέλεσμα, στο 
οποίο θα οδηγούσαν οι πληροφορίες. Ένα απόσπασμα από το φυλλά
διο είναι το πιο κάτω: 
«Γνωρίζετε πού ευρίσκονται κρυμμένα όπλα και εκρηκτικοί ύλαι; Εάν 
γνωρίζετε, μπορείτε να συρβάλετε εις την διάσωσιν ζωών, δίδοντες 
πληροφορίας εις τας αρχάς περί του πού ευρίσκονται αυτά τα όπλα και 
αι εκρηκτικοί ύλαι. 
Η Κυβέρνησις είναι διατεθειμένη να καταβολή ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑΣ ΑΜΟΙ-
ΒΑΣ δια πληροφορίας, οδηγούσας εις την ανεύρεσιν όπλων και πυρο-
ραχικών καταλλήλων προς χρήσιν. Αι αμοιβαί είναι αι ακόλουθοι: Ελα
φρά μυδραλιοβόλα ή όλροι Αίρες 500, Αυτόρατα όπλα (τύπου στεν, 
θόμπσον κλπ.) Αίρες 150, Αυτόματα περίστροφα Αίρες 150, Τυφέκια ή 
όπλα γκρήνερ Αίρες 50, Περίστροφα Αίρες 50, Κυνηγετικά όπλα Αί
ρες 40. 
Επιπλέον, δια πληροφορίας οδηγούσας εις την απ' ευθείας ανακάλυ-
ψιν αριθμού όπλων εις χρησιμοποιήσιμον κατάστασιν (ή δυναμένων 
ευκόλως να καταστούν χρησιμοποιήσιμα), η Κυβέρνησις θα πλήρωση 
Αίρες 2.500 (δύο χιλιάδας πεντακόσιας λίρας). 
Εάν γνωρίζετε πού είναι κρυρρένα οιαδήποτε από αυτά τα όπλα ή 
εκρηκτικοί ύλαι και επιθυρείτε να λάβετε την αροώήν, ιδού τι πρέπει 
να πράξετε: 
Αναγράψατε τας πληροφορίας σας μεθ' όλων των λεπτομερειών επί 
καθαρού φύλλου χάρτου. Μην υπογράψετε δια του ονόρατός σας, αλ
λά χρησιμοποιήσατε ψευδώνυρον ή αριθμόν. Αναγράψατε την ημερο-
ρηνίαν εις το άκρον του χάρτου. Ταχυδρορήσατε την επιστολήν σας 
εντός απλού φακέλλου προς την: 
Α.Ε. Κυβερνήτην, Κυβερνείον -Αευκωσίαν 
και αναγράψατε επί του άνω αριστερά μέρους την λέξιν προσωπική».305 
Το φυλλάδιο αυτό δεν πέτυχε το σκοπό του. Κανένας Έλληνας της Κύ
πρου δεν έδωσε οποιαδήποτε πληροφορία. 
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Το Βρετανικό Εργατικό Κόρρα αντιτίθεται στην πολιτική της 
Βρετανικής Κυβέρνησης. Δηλώσεις του Top Ντράιρπεργκ, 
Προέδρου του Κόρρατος, τον Σεπτέρβριο του 1958 
Το Βρετανικό Εργατικό Κόμμα από την αρχή του απελευθερωτικού 
Αγώνα της ΕΟΚΑ έπαιρνε θέσεις αντίθετες προς το Κόμμα των Συντη
ρητικών, που κυβερνούσε τη Βρετανία. 
Ο Βουλευτής Μπεν απευθυνόμενος προς τον Υπουργό Αποικιών Λέν
νοξ Μπόϋντ στις 27 Απριλίου 1955 στη Βουλή των Κοινοτήτων έλεγε: 
«Αεν θα συμφωνούσε ο έντιμος κύριος ότι, σύρφωνα ρε την αλάνθα
στη ιστορική πείρα, όταν ένας λαός αποκλειστεί από την προοπτική 
της ελευθερίας, θα προσφύγει στη βία;». 
Στις 5 Μαΐου 1955, ο Βουλευτής Ντράιρπεργκ δήλωνε ξεκάθαρα: 
«Εκείνο το οποίο υποστηρίζει το Εργατικό Κόρρα είναι η αυτοδιάθε
ση και αυτό στην προκειρένη περίπτωση της Κύπρου πιθανό να ση
μαίνει Ένωση».506 
Στις 7 Σεπτεμβρίου 1958, ο Ντράιρπεργκ, Πρόεδρος του Βρετανικού 
Εργατικού Κόμματος, ευρισκόμενος στην Κύπρο δήλωσε ότι δεν θα 
μεταβεί στην Αγκυρα, γιατί δεν αναγνωρίζει δικαιώματα στην Τουρκία 
επί της Κύπρου. Προηγουμένως, είχε επισκεφθεί την Αθήνα και ανέ
φερε στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο ότι οι Εργατικοί είναι αντίθετοι με 
τη διχοτόμηση της Κύπρου και υποστηρίζουν την αυτοδιάθεση του Κυ
πριακού λαού.307 

Οι θέσεις και ενέργειες της Ελλάδας τον Σεπτέμβριο του 1958 
έναντι του σχεδίου Μακρίλλαν. Έκκληση του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου προς τους Πρέσβεις της Βρετανίας και των Η.Π.Α. στην 
Αθήνα. Το Κυπριακό βρίσκεται για ακόρη μια φορά στον Ο Η Ε 
Μέσα στον Σεπτέμβριο του 1958, οι Αγγλοι επέμεναν στην εφαρμογή 
του σχεδίου Μακμίλλαν για λύση του Κυπριακού. 
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής σε δηλώ
σεις του στις 6 Σεπτεμβρίου προειδοποίησε τη Βρετανία για τις κατα
στρεπτικές συνέπειες, που θα είχε η εφαρμογή του σχεδίου στον αντι
τιθέμενο Κυπριακό λαό. Οι δηλώσεις του έχουν ως εξής: 
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«Η Βρετανία διέπραξε ρέχρι σήρερον πολλά σφάλρατα εν σχέσει ρε το 
Κυπριακόν ζήτηρα. Μεγαλύτερον ακόρη σφάλρα είναι η εμμονή της 
Βρετανικής Κυβερνήσεως να εφαρρόση μονομερώς και αυθαιρέτως το 
προταθέν υπ' αυτής σχέδιον. Το σχέδιον τούτο είναι πρωτίστως άδι-
κον, διότι συνεπάγεται καταπάτησιν της θελήσεως της ρεγάλης 
πλειονότητος του Κυπριακού λαού. Το σχέδιον ήτο εξ αρχής δύσκο-
λον να εφαρροσθή. Τώρα κατέστη πρακτικώς αδύνατον να εφαρροσθή, 
εφ' όσον οι παράγοντες εκ των οποίων εξαρτάται η εφαρρογή αυτού, 
συγκεκριρένως το 8 0 % του Κυπριακού λαού και η Ελληνική Κυβέρνη-
αις αρνούνται να συνεργασθούν. Αλλά το σχέδιον τούτο αποτελεί επί 
πλέον παραβίασιν της συνθήκης της Αωζάννης. Ο καθείς πρέπει να 
αναμένη από μίανρεγάλην δηροκρατικήνχώραν, ότι δεν θα εδηριούρ-
γει παράδειγρα τοιαύτης κατάφωρου παραβιάσεως μίας συνθήκης, επί 
της οποίας έθεσε και αύτη την υηογραφήν της. Η ερρονή της Βρετα
νίας δια ρονορερή εφαρρογήν του σχεδίου θα έχη ως αποτέλεσρα να 
επιδεινωθή έτι περισσότερον η κατάστασις εν Κύπρω και να οδήγηση 
πιθανώς εις επικίνδυνους εξελίξεις, αι οποίαι δεν θα ήσαν σύρφωνοι 
προς τα συρφέροντα και το πνεύρα του ελευθέρου κόσρου. Η Βρετα
νική Κυβέρνησις, ερρένουσα εις εφαρρογήν του σχεδίου και αγνοού
σα τας λογικός και ρετριοπαθείς προτάσεις της Ελληνικής Κυβερνή
σεως και των Ελλήνων της Κύπρου, θα φέρη αποκλειστικώς την ευθύ-
νην δι' οτιδήποτε θα επακολούθηση. Η Ελληνική Κυβέρνησις προς 
αντιρετώπισιν της τοιαύτης αποφάσεως εκ ρέρους της Βρετανικής Κυ
βερνήσεως, αποφάσεως η οποία είναι άδικος δια τον Κυπριακόν λαόν 
και προκλητική δια την Ελλάδα, απεφάσισε να κάρη χρήσιν όλων των 
εις την διάθεσίν της πολιτικών και διπλωματικών μέσων. Η Ελληνική 
ΚυΒέρνησις έχει ήδη πληροφορήσει τας συρραχικάς Κυβερνήσεις επί 
της ως άνω αποφάσεως της».308 
Δηλώσεις έκανε και ο Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέρωφ στη 
Νέα Υόρκη, με τις οποίες χαρακτήρισε το βρετανικό σχέδιο για λύση 
του Κυπριακού ως «παρά φύσιν λύσιν», ανέφερε ότι θα δημιουργήσει 
επικίνδυνη περιπλοκή στην κατάσταση της Μέσης Ανατολής και ότι 
η Ελλάδα θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την απελευθέρωση της Κύ
πρου από την αποικιακή κυριαρχία. 
Ο Έλληνας αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Ο Η Ε Χρ. Ξανθόπουλος -
Παλαμάς με υπόμνημα του αναφέρθηκε στην κρισιμότατη φάση του 

308. Νίκου Κρανιδιώτη «Δύσκολα χρόνια...», σα. 338-339-
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Κυπριακού λόγω του αγγλοτουρκικού συνεταιρισμού, που δημιουργή
θηκε με το σχέδιο Μακμίλλαν. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στις 12 Σεπτεμβρίου, με έκκληση του 
προς τους Πρέσβεις της Βρετανίας και των Η.Π.Α. στην Αθήνα, ζήτη
σε να ματαιωθεί η άφιξη του Τούρκου αρμοστή στην Κύπρο, όπως προ
νοούσε το σχέδιο Μακμίλλαν, γιατί διαφορετικά θα εκμηδένιζε κάθε 
ελπίδα για διευθέτηση του Κυπριακού. 
Στις 17 Σεπτεμβρίου 1958, ενώ οι Αγγλοι δραστηριοποιούνταν για την 
εφαρμογή του σχεδίου Μακμίλλαν στην Κύπρο, το Κυπριακό βρισκό
ταν για μια φορά ακόμη στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευ
σης του ΟΗΕ. 
Στην Αθήνα έγινε σύσκεψη στις 19 Σεπτεμβρίου υπό την προεδρία του 
Πρωθυπουργού, για ν' αντιμετωπισθεί η απειλή της Βρετανίας για 
εφαρμογή του σχεδίου Μακμίλλαν. Αποφασίστηκε να ζητηθεί η μεσο
λάβηση του NATO για αποτροπή του σχεδίου. Σ' αυτό ήταν σύμφωνος 
και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Στις 20 Σεπτεμβρίου, διακοίνωση της 
Ελληνικής Κυβέρνησης ανέφερε ότι τυχόν εφαρμογή του σχεδίου θα 
έκανε προβληματική τη θέση της Ελλάδας στο NATO και καλούσε τον 
Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού αυτού να επέμβει προσωπικά. 
Ταυτόχρονα γινόταν εισήγηση για εξεύρεση μιας διαφορετικής λύσης 
από την εφαρμογή του βρετανικού σχεδίου. Ο Γενικός Γραμματέας του 
NATO Ανρύ Σπάακ έφτασε στην Ελλάδα στις 23 Σεπτεμβρίου και ειση
γήθηκε να συμφωνηθεί μια περίοδος επτά ετών αυτοκυβέρνησης του 
Κυπριακού λαού και ν' ακολουθήσει οριστική λύση του προβλήματος. 
Οι προτάσεις αυτές βρήκαν σύμφωνο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, αλ
λά ματαιώθηκαν, γιατί αντέδρασαν η Βρετανία και η Τουρκία και επε
νέβησαν οι Η.Π.Α. Τότε το σχέδιο του NATO τροποποιήθηκε σε μεγά
λο Βαθμό και τελικά απορρίφθηκε και από τον Αρχιεπίσκοπο Μακά
ριο και από την Ελληνική Κυβέρνηση. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος δηλώνει ότι αποδέχεται 
την ανεξαρτησία της Κύπρου με εγγύηση του ΟΗΕ, αφού 
προηγηθεί περίοδος αυτοκυβέρνησης. Η Βρετανική 
Κυβέρνηση προωθεί την εφαρμογή του σχεδίου Μακμίλλαν με 
τη συνεργασία της Τουρκίας. Διάγγελμα του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου προς τον Κυπριακό λαό. 
Στις 23 Σεπτεμβρίου 1958, η Βαρβάρα Κάσλ, Αντιπρόεδρος του Βρετα-
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νικού Εργατικού Κόμματος, επιστρέφοντας στο Λονδίνο από την Αθή
να, όπου είχε συνομιλίες την προγούμενη μέρα με τον Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο, δήλωσε ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν αποκλείει την ανεξαρτησία 
της Κύπρου με εγγύηση του ΟΗΕ, αφού προηγηθεί ορισμένη περίοδος 
αυτοκυβέρνησης. Το καθεστώς της ανεξαρτησίας δεν θα μπορούσε να 
μεταβληθεί παρά μόνο ύστερα από έγκριση των Ηνωμένων Εθνών. Στις 
δηλώσεις του ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε: 
«Εισηγούμαι όπως, κατόπιν καθωρισρένης περιόδου αυτοκυΒερνήσε-
ως, η Κύπρος καταστή ανεξάρτητον κράτος ρη συνδεόρενον ούτε ρε 
την Ελλάδα ούτε με την Τουρκίαν... Είμαι έτοιμος να αποδεχθώ την 
ίδρυσιν ανεξαρτήτου κράτους εν Κύπρω υπό τον όρον ότι τούτο δεν θα 
μεταΒληθή είτε δια της Ενώσεως ρε την Ελλάδα είτε δια του διαμελι
σμού είτε δι' οιουδήποτε άλλου τρόπου, εκτός εάν τα Ηνωρένα Έθνη 
ενέκριναν την τοιαύτηνρεταΒολήν... Η δε παραμονή της Νήσου εντός 
της (Βρετανικής) Κοινοπολιτείας δεν είναι ασυμβίβαστος με το υπ' 
εμού προτεινόρενον καθεστώς».309 
Η πρόταση του Αρχιεπισκόπου για ανεξαρτησία της Κύπρου αιφνιδία
σε πολλούς. Ο στενός του συνεργάτης Νίκος Κρανιδιώτης επισκέφθη
κε τον Αρχιεπίσκοπο στην Εκάλη, όπου διέμενε, γιατί ήθελε να ενη
μερωθεί για το θέμα αυτό. Γράφει για τη συνάντηση τους: 
«Έφυγα αρέσως για την Εκάλη, όπου συνάντησα το Μακάριο να Βηρα-
τίζει ανήσυχος στη Βεράντα του σπιτιού του. Του εξέφρασα αρέσως 
τους ενδοιασρούς μου για τη συνέντευξη. Ο Μακάριος συρρερίστηκε 
τις ανησυχίες ρου, είπε όρως ότι, μέσα στο δυσμενές κλίμα που είχε 
δημιουργηθεί, έπρεπε να βρεθεί μια διέξοδος. Κάτι που - σε αντι
περισπασμό προς το Σχέδιο Μακμίλλαν - να αποσπάσει το διεθνές εν
διαφέρον και να αποτρέψει τα βρετανικά διχοτομικά σχέδια».̂ 10 
Ο Αρχιεπίσκοπος υπέβαλε την περί ανεξαρτησίας της Κύπρου 
πρόταση του και επίσημα στη Βρετανική Κυβέρνηση στις 27 Σεπτεμ
βρίου μέσω του Πρέσβη στην Αθήνα Σερ Ρότζερ Αλλεν. Επίσης έγρα
ψε ενημερωτική επιστολή για το ίδιο θέμα στον Διγενή στις 23 Σε
πτεμβρίου. Σ' αυτή εξηγούσε τους λόγους, που τον οδήγησαν στην 
υποβολή της πρότασης του για ανεξαρτησία. Ο Διγενής πήρε την επι-

309. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Τ», τόμος Γ', ο. 419· 
310. Νίκου Κρανιδιώτη «Αύσκολα χρόνια...», ο. 343· 
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στολή του Αρχιεπισκόπου στις 28 Σεπτεμβρίου. Για λόγους ασφαλείας 
ο Αρχιεπίσκοπος έγραψε την επιστολή ως τρίτο πρόσωπο. Παραθέτου
με εκτενές απόσπασμα της επιστολής: 
«Καίτοι η νέα αύτη γραμμή είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί ως παρα-
χώρησις, αποτελεί τακτικήν την οποίαν επέβαλεν η παρούσα κατάστα-
σιςκαι η ψύχραιρος αντιρετώπισις της πραγρατικότητος. Αι τελευταί
οι πληροφορίαι, τας οποίας είχεν ο Αρχιεπίσκοπος, ήσαν πάρα πολύ 
αποκαρδιωτικοί. Συρφώνως προς ταύτας η Βρετανική Κυβέρνησις φέ
ρεται αποφασισρένη να εφαρρόση το σχέδιον της. Εν τω ρεταξύ η Βρε
τανική κοινή γνώρη εσηρείωσε σοβαράνρεταστροφήν καθ' ηρών, ο δε 
Βρετανικός Τύπος, συρπεριλαρβανορένων και των εργατικών εφηρε-
ρίδων, οσάκις δεν καταφέρεται εναντίον ρας, αποφεύγει προσεκτικώς, 
υπό την πίεσιν της Κοινής Γνώρης, οιονδήποτε δηροσίευρα το οποίον 
θα προσέβαλλε το γόητρον των εν Κύπρω βρετανικών στρατευράτων, 
αποσιωπά δε τα βασανιστήρια και την άλλην βάρβαρον στάσιν των Αυ-
νάρεων Ασφαλείας και αρκείται να υπογραρρίζη την σοβαρότητα της 
καταστάσεως και την ανάγκην όπως προστατευθούν τα συρφέροντα 
των εν Κύπρω Τούρκων. Εξ άλλου η Αρερική έχει ευθυγραρρίσει πλή
ρως την πολιτικήν της ρετά των Άγγλων. 
Αι πιθανότητες εις τα Ηνωρένα Έθνη είναι άκρως περιωρισρέναι, ρε αί-
τηρα δε αυτοδιαθέσεως δεν θα είχορεν ούτε την περυσινήν επιτυχίαν. 
ΗΜπάρρπαρα Κασλ και άλλοι Εργατικοί παράγοντες εξεδήλωσαν αδυ-
ναρίαν να αντιδράσουν κατά του Βρετανικού σχεδίου, εκτός εάν ο Αρ
χιεπίσκοπος προσέφερε κάτι νέον, το οποίον θα απήχει ευρενώς υπό 
τας παρούσας συνθήκας εν Αγγλία. Εν τοιαύτη περιπτώσει, είπον, θα 
ήσαν διατεθειρένοι να προβούν εις διάβηρα παρά τω Βρετανώ Πρωθυ
πουργώ και να προωθήσουν, δια του συνερχομένου κατ' αυτός Συνε
δρίου των και των εφηρερίδων των, τας απόψεις του Αρχιεπισκόπου. 
Αενδύναραι να προβλέψω από τούδε τας συνεπείας, αλλ' αύται δεν δύ
νανται να είναι κακαί. Άλλωστε και εις τα Ηνωρένα Έθνη ρόνον επί 
της βάσεως της ανεξαρτησίας θα ηδυνάρεθα να έχωρεν ελπίδας. Είναι 
τοιαύτη η θέσις της Ελλάδος μέσα εις τας Αυτικάς Συμμαχίας και το 
δυτικόν εν γένει στρατόπεδον, ώστε να δυσχεραίνεται αφαντάστως οια
δήποτε αποφασιστική ενέργεια προς ουσιαστικήν και θετικήν υποστή-
ριξιν του Κυπριακού αιτήρατος. Μόνον εγκατάλειψις του Αυτικού 
στρατοπέδου θα εδημιούργει νέαν κατάστασιν. Τοιούτον όρως εγχεί-
ρηρα είναι τελείως απαράδεκτον από Ελληνικής πλευράς. 
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Υπό τας υφιστάμενος λοιπόν συνθήκας, αργά ή γρήγορα, θα είρεθα 
υποχρεωρένοι να καταλήξωμεν εις την λύσιν της ανεξαρτησίας. Συμ
φωνώ και εγώ ρε τας απόψεις του Αρχιεπισκόπου, ότι θα επεβάλλετο 
θαρραλέα και ρεαλιστική αντιρετώπισις της καταστάσεως και έγκαιρος 
λήψις αποφάσεων, πριν ή αι εξελίξεις εδηριούργουν τετελεσμένα 
γεγονότα. Αιότι επιβολή του Βρετανικού σχεδίου - οσονδήποτε θαρ
ραλέα και αποφασιστική και αν ήτο η αντίστασις του Ελληνικού Κυ
πριακού λαού - θα ωδήγει ροιραίως εις την διχοτόρησιν ή το ολιγώ-
τερον θα διερόρφωνε αυτοράτως καταστάσεις και θα εξησφάλιζε εις 
τους Τούρκους δικαιώρατα, τα οποία θα ήτο αδύνατον ύστερον - και 
εάν ακόρη ρετεβάλλοντο αι διεθνείς συνθήκαι - να παραγραφώσιν».511 
Ο Διγενής απάντησε στην επιστολή του Αρχιεπισκόπου στις 29 Σε
πτεμβρίου, επισημαίνοντας τα εξής: 
α) «Παρελάβαρεν ένα λαόν, τον εξωθήσαρεν εις ένα ηρωϊκόν αγώνα, 
εις τον οποίον ούτος ρας έδωσεν ό,τι του εζητήσαμεν, και εν τούτοις 
ύστερα από 3% έτη, ύστερα από εκατόρβας, ύστερα από ανήκουστους 
καταστροφάς και καταπιέσεις που υπέστη, ύστερα από πράξεις ηρωϊ-
σρού εκ ρέρους του, αι οποίαι προκαλούν τον θαυρασρόν αλλά και 
υπερηφάνειαν, τον παραδίδορεν εις στυγνοτέραν ή ρέχρι σήρερον δου-
λείαν και μάλιστα εις δύο αφέντας αντί ενός και ρε πιθανότητα να ρη 
εξέλθη πλέον εκ του τάφου, εις τον οποίον τον ερρίψαρεν». 
β) «Φοβούραι ότι θα πέσωρεν εις νέαν αγγλικήν παγίδα και αι προτά
σεις αυταί θα σημαίνουν την απαρχήν σειράς υποχωρήσεων μέχρις 
ότου φθάσωρεν εις ένα σχέδιον-έκτρωρα».512 
Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας δεν αποδέχτηκαν τις προτάσεις του 
Αρχιεπισκόπου, ισχυριζόμενοι ότι αυτές έδιναν τελική λύση στο 
πρόβλημα, ενώ το δικό τους σχέδιο προνοούσε μεταβατική κατάστα
ση, που κρίθηκε αναγκαία πριν από την οριστική λύση, για να κατα-
σιγάσουν τα πάθη. 
Οι Εργατικοί αντιθέτως θεωρούσαν τις προτάσεις του Αρχιεπισκόπου 
ότι αποτελούσαν μια Βάση για διαπραγματεύσεις και συνιστούσαν στη 
Βρετανική Κυβέρνηση ν' αναστείλει την εφαρμογή του βρετανικού 
σχεδίου. 

311. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ», τόμος Γ', σσ. 420-421. 
312. Στρατηγού Γεωργίου ΓρίΒα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σ. 305. 
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Η Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος με ανακοίνωση της 
στις 26 Σεπτεμβρίου τόνισε ότι καμιά λύση δεν είναι δυνατή χωρίς τη 
συγκατάθεση των κατοίκων της Κύπρου, όπου η συντριπτική πλειοψη
φία απέρριψε το σχέδιο, και έκανε εισήγηση για επανέναρξη των συν
ομιλιών με Κυπρίους αντιπροσώπους.313 
Σημαίνοντα στελέχη του Εργατικού Κόμματος επέκριναν την πολιτι
κή της Βρετανικής Κυβέρνησης στη στάση της έναντι της πρότασης 
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για ανεξαρτησία της Κύπρου. 
Ο Γκέιτσκελ χαρακτήρισε την πρόταση του Αρχιεπισκόπου ως υψί
στης σημασίας. Ο Γκάλλαχαν και η Βαρβάρα Κασλ είπαν ότι είναι εγ
κληματική η εφαρμογή του βρετανικού σχεδίου και ότι η Βρετανική 
Κυβέρνηση θα έχει την ευθύνη για την απώλεια ζωής Βρετανών και 
Κυπρίων. Ο ΜπέΒαν κατηγόρησε την Κυβέρνηση ότι εμποδίζει τη λύ
ση του Κυπριακού προβλήματος. 
Η 1η Οκτωβρίου 1958 ορίστηκε ως ημέρα έναρξης εφαρμογής του βρε
τανικού σχεδίου. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Σέλγουϊν Λόυντ 
διακήρυξε ότι ή πρέπει να εφαρμοσθεί το βρετανικό σχέδιο ή η Κύ
προς να διχοτομηθεί στο προσεχές μέλλον. Ο Βρετανός Πρωθυπουρ
γός δήλωσε ότι η εφαρμογή του σχεδίου «θα προχώρηση ησύχως και 
άνευ προκλήσεων». 
Η Τουρκία συνεργαζόταν τώρα με τη Βρετανία για την εφαρμογή του 
βρετανικού σχεδίου. Ο κυπριακός ραδιοφωνικός σταθμός ανακοίνωσε 
στις 29 Σεπτεμβρίου ότι η Τουρκική Κυβέρνηση διόρισε τον Τούρκο 
Μπουρχάν Ισίν, Πρόξενο της Τουρκίας στη Λευκωσία, ως αντιπρόσω
πο της, «δια να συρβουλεύη επί ζητηράτων αφορώντων την εν Κύπρω 
Τουρκικήν Κοινότητα». 
Η Ελλάδα αντέδρασε δια της διπλωματικής οδού για την εφαρμογή 
του βρετανικού σχεδίου. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απηύθυνε, μέσω του ραδιοφωνικού σταθ
μού Αθηνών, διάγγελμα προς τον Κυπριακό λαό στις 3 Οκτωβρίου 
1958, με το οποίο επέκρινε με δριμύτητα το βρετανικό σχέδιο. Δυο 
αποσπάσματα από το διάγγελμα του είναι τα πιο κάτω: 
α) «Η Βρετανική Κυβέρνησις, παρέχουσα ακόρη ρίαν φοράν δείγρα 
της αδιαλλαξίας και της κακοπιστίας της, προχωρεί εις βιαίαν επιβο-

313· Λεοντίου Ιεροδιακόνου «Γο Κυπριακό πρόΒλπρα», σσ. 297-298. 
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λήν rou αυθαιρέτου σχεδίου της, το οποίον απεδοκίρασεν ήδη και 
απέρριψεν ολόκληρος ο Ελληνικός Κυπριακός λαός. Αια του σχεδίου 
τούτου, το οποίον υπήρξεν αποτέλεσμα αθεμίτου εις βάρος του Ελλη
νικού Κυπριακού λαού Αγγλοτουρκικής συρπαιγνίας, η Βρετανική Κυ-
βέρνησις, ανατρέπουσα την αρχήν του σεβασρού των υφισταρένων διε
θνών συνθηκών και παραγνωρίζουσα πάντα δηροκρατικόν θεσρόν, 
οδηγεί εις την διάσπασιν της ιστορικής, πολιτικής και οικονορικής 
ενότητας του Κυπριακού χώρου και αποπειράται να επώάλη αυθαιρέ
τως την θέλησιν μιάς μικρός μειονότητος επί της μεγάλης πλειοψη
φίας του Κυπριακού λαού. Το βρετανικόν σχέδιον, υποθάλπον την 
διχόνοιαν και τας προστρώάς εν τη Νήσω, αποσκοπεί προφανώς εν τη 
διαιρέσει του λαού εις την διαιώνισιν της Αγγλικής επί της Νήσου κα
τοχής και την προβολήν της Βρετανικής Κυβερνήσεως ως διαιτητού 
δήθεν εις ρίαν Ελληνοτουρκικήν διένεξιν. Το Κυπριακόν όμως ζήτη
μα δεν αποτελεί Ελληνοτουρκικήν διαφοράν, αλλ' αντικείρενον αντι
θέσεως και αντιδικίας ρεταξύ της Βρετανικής Κυβερνήσεως αφ' ενός 
και του Κυπριακού λαού αφ' ετέρου, όστις ζητεί όπως, βάσει των διε
θνώς ανεγνωρισρένων αρχών, του επιτροπή να αποφασίση ο ίδιος πε
ρί της τύχης του και καθορίση ελευθέρως το πολιτικόν αυτού μέλλον». 
β) «Προ της τοιαύτης κατάφωρου παραβιάσεως πάσης αρχής ηθικής 
και δικαίου καλούμεν τον Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν, όπως ηνωρέ-
νος και αδιάσπαστος, ανεξαρτήτως ιδεολογικών πεποιθήσεων και κοι
νωνικής τοποθετήσεως, αντίδραση σθεναρώς εναντίον της επιβολής 
του νέου Βρετανικού σχεδίου και αγωνισθή ως είς άνθρωπος υπέρ των 
απειλουρένων βωμών και εστιών του. Ο αγών μας εισέρχεται ήδη εις 
αποφασιστικόν στάδιον. Απειλούνται την στιγρήν ταύτην όχι ρόνον η 
ιστορική ενάτης της πατρίδος ρας, όχι ρόνον η ασφάλεια και η γαλή
νη ρας, αλλά και αυτή αύτη η εν τη Νήσω επώίωσις της φυλής μας. 
Νυν υπέρ πάντων ο αγών! Αι ιστορικοί ευθύναι μας είναι μέγιστοι. Αεν 
υποτιμώμεν τας δυσχέρειας, αι οποίοι ευρίσκονται προ ημών. Ο λαός 
μας όμως απέδειξεν ήδη, κατά τρόπον αξιοθαύραστον, ότι περιφρονεί 
τας δυσχέρειας, ότι δεν λαμβάνει υπ' όψιν τα εμπόδια, ότι έχει σαφή 
συνείδησιν των υψηλών του σκοπών, εν τη επιδιώξει των οποίων εί
ναι πρόθυμος να θυσιάση και αυτήν ακόμη την ζωήν του».314 

314. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Τ», τόμος Γ', σο. 180-181. 

343 



6. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Μ Ε Σ Α Σ Τ Ο Ν 
Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Τ Ο Υ 1958 ΚΑΙ Τ Ο Ν ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ Τ Ο Υ 1959 

Έκθεση των 265 πολιτικών κρατουμένων στα κρατητήρια 
Πολεμίου προς τον Γενικό αντιπρόσωπο του Διεθνούς 
Ερυθρού Σταυρού στη Μέση Ανατολή Δαβίδ Ντε Τρας για τις 
συνθήκες της κράτησης τους 
Τον Δεκέμβριο του 1958, οι 265 πολιτικοί κρατούμενοι στα κρατητή
ρια Πολεμίου υπέβαλαν έκθεση στον αντιπρόσωπο του Ερυθρού Σταυ
ρού Δαβίδ Ντε Τρας για τις άθλιες συνθήκες της διαβίωσης τους. Από 
τα πιο κάτω αποσπάσματα φαίνονται καθαρά οι ταπεινώσεις και ο 
εξευτελισμός των 265 Κυπρίων πολιτικών κρατουμένων: 
α) «Καταγγέλλομεν την παντελώς άδικον και κτηνώδη κακορεταχεί-
ρισίν μας εκ μέρους των στρατιωτικών αρχών υπό τα όρρατα και εν 
γνώσει των πολιτικών αρχών. Εν πρώτοις επιθυρούρεν ν' αναφερθού-
ρεν εις την βάναυσον υποδοχήν, της οποίας ετύχαρεν κατά την πρώ-
την ημέραν της αφίξεώς ρας εις τον στρατόπεδον Πολερίου. Αύτη πε
ριελάμβανε ρεταξύ άλλων ξυλοδαρμούς, γρονθοκοπήρατα, εξευτελι
στικός ύβρεις. Παραρονήν υπό καυστικόν ήλιον και τας χείρας υψω-
ρένας επί 4 και πλέον ώρας». 
β) «Εκάστην ηρέραν κατά τους ρετριωτέρους υπολογισρούς 30 τουλά
χιστον εξ ηρών εκτυπώντο και ρετεψέροντο Βασταζόρενοι υπό συγ-
κρατουρένων των εις το κατά τύπον ρόνον διαρέρισρα δι' ασθενείς του 
στρατοπέδου, εις το οποίον ουδερία περίθαλψις παρείχετο εις αυτούς. 
Εις άλας σχεδόν τας περιπτώσεις αι πρώται βοήθειαι παρείχοντο υπό 
συγκρατουρένων και σπανίως υπό ιατρού. Του ξυλοδαρρού δεν εξαι-
ρούντο ουδ' αυτοί οι γέροντες, οι ιερείς, οι σοβαρά ασθενείς, ο κωφά
λαλος και οι παντός είδους ανάπηροι. Ειδικώς αναφέρορεν την περί
πτωσιν του Βασίλη Αλεξάνδρου D.P.2508, ο οποίος, αν και σοβαρώτα-
τα ασθενής δεν εξαιρείτο κατ' αρχάς των ανωτέρω κακοποιήσεων, 
πράγρα το οποίον επεδείνωσε την κατάστασίν του και επετάχυνε τον 
θάνατον του. Και όταν πολύ αργά πλέον μεταφερθείς εις το επαρχια-
κόν Νοσοκορείον και ευρισκόρενος εις το χείλος του θανάτου, παρ' 
άλας τας εκκλήσεις των οικείων του αφ' ενός και των συγκρατουρέ
νων του αφ' ετέρου περί απολύσεως του, ο Κυβερνήτης κωφεύων εις 
όλα τα διαβήρατα εξηκολούθει να θεωρεί την κράτησιν του επιβεβλη-
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ρένην και τότε ρόνον τον απέλυσε, όταν ήτο πλέον αργά. Ο ρ. Βασί
λης έπνεε τα λοίσθια». 
γ) «Την 7.91958 18 κρατούρενοι υπ' αριθρούς 2690-2707 εκακοποιή-
θησανρέχρι λιποθυρίας. Την 12.9.1958 οι υπ' αριθρόν D.P.2731-2735 
άρα τη αφίξει των εις το στρατόπεδον είχαν την αυτήν τύχην. Την 
13ην, ήτις υπήρξε η πλέον φρικαλέα νύκτα της ζωής ρας, ο ξυλο-
δαρρός ήτο γενικός. Οι σοβαρά τραυματισθέντες ανήρχοντο εις 40, 
ενώ οι υπόλοιποι ήσαν ελαφρότερον τραυρατισθέντες. Μεταξύ των 40 
πρώτων συρπεριλαρβάνοντο ο D.P.897, όστις έπαθε κάταγρα της δε
ξιάς χειρός, και ο 2523, όστις έπαθε διάσεισιν του εγκεφάλου. Αλλαι 
περιπτώσεις ξυλοδαρρού εν καιρώ νυκτός είναι αι των D.P. 2572, όστις 
εκακοποιήθη εντός του αντίσκηνου 20 με αποτέλεσμα να πάθη κάταγ
μα ενός των ποδών του, του D.P. 2607, όστις έπαθε παροροίας κακώ
σεις, και των D.P. 2767, 2788, 2783, οίτινες είχαν την αυτήν τύχην, 
παρόλον ότι οι δύο τελευταίοι πάσχουν εκ στοραχικής ασθενείας (έλ
κος δωδεκαδάκτυλου)». 
δ) «7Τ ζωή εις το στρατόπεδον Πολερίου είναι ένα συνεχές δράρα, 
σχεδόν απίστευτο εις όσους δεν το έζησαν οι ίδιοι, εις εκείνους οι 
οποίοι δεν εγνώρισαν την ατίρωσιν, τον ξυλοδαρρόν ρέχρι λιποθυ-
ρίας, τον αργόν - ας τον πούρεν έτσι - θάνατον. Επίσης διαραρ-
τυρόρεθα εντονώτατα δια την βάναυσον και απάνθρωπον ρεταχείρισιν 
συγκρατουρένων, οίτινες έτυχον κακοποιήσεων εις τα διάφορα ανα-
κριτήρια, αποτέλεσρα των οποίων ήτο και ο προξενηθείς θάνατος του 
πρώην συγκρατουρένου ρας Πλάτωνος Στυλιανού. Πολλών δε άλλων 
επισυνάπτορεν συγκεκριρένας προσωπικός καταγγελίας».315 

Η συζήτηση του Κυπριακού στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. 
Τον Δεκέμβριο του 1958 η Γενική Συνέλευση ψηφίζει το σχέδιο 
του Μεξικού. Δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
Το Κυπριακό ζήτημα συζητήθηκε για μια ακόμη φορά στη 13η Σύνο
δο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Δε
κέμβριο του 1958. Η συζήτηση είχε αρχίσει στην Πολιτική Επιτροπή 
στις 25 Νοεμβρίου. Η Επιτροπή έπρεπε να εξετάσει επτά σχέδια ψηφί
σματος, που είχαν υποβληθεί από την Ελλάδα, τη Βρετανία, την Τουρ-

315. Γιάννη Χρ. Σπανού «ΕΟΚΑ - Έτσι πολεμούν οι Έλληνες», τόμος Α', σσ. 
163-165. 
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κία, την Περσία, την Κολομβία, το Βέλγιο και από ομάδα αντιπροσώ
πων άλλων χωρών με πρωτοβουλία του Ινδού αντιπροσώπου Κρίσνα 
Μένον. Το ελληνικό σχέδιο προνοούσε ανεξαρτησία, αφού προηγηθεί 
μια περίοδος γνήσιας δημοκρατικής αυτοκυβέρνησης. Το βρετανικό 
σχέδιο είχε ως Βάση το σχέδιο Μακμίλλαν. Το τουρκικό σχέδιο 
αναφερόταν στη διχοτόμηση, που θα προέκυπτε με την εφαρμογή του 
δικαιώματος αυτοδιάθεσης ξεχωριστά για τους Ελληνοκυπρίους και 
ξεχωριστά για τους Τουρκοκυπρίους. Τελικά εγκρίθηκε το ψήφισμα 
της Περσίας, που ευνοούσε την Αγγλία και την Τουρκία (31 χώρες 
υπέρ, 22 εναντίον, 28 αποχές). 
Ακολούθησε πρωτοβουλία του Βρετανού αντιπροσώπου Σερ Πίαρσον 
Ντίξον, ο οποίος προσκάλεσε τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ελλά
δας και της Τουρκίας Αβέρωφ και Ζορλού σε κοινή συνάντηση, στην 
οποία συμφωνήθηκε να υποστηριχθεί στη Γενική Συνέλευση ένα 
συμβιβαστικό σχέδιο, που είχε ετοιμάσει η αντιπροσωπία του Μεξικού. 
Αυτό εγκρίθηκε ομόφωνα στις 5 Δεκεμβρίου 1958 με αρ. 1287-ΧΠ. Το 
κείμενο του ψηφίσματος έλεγε: 
«Η Γενική Συνέλευση, επιβεβαιώνοντας την απόφαση 1013 - X I της 
26ης Φεβρουαρίου 1957, εκφράζει την πεποίθηση ότι θα καταβληθούν 
απ' όλα τα ενδιαφερόρενα ρέρη συνεχείς προσπάθειες για την επίτευ
ξη ριας ειρηνικής, δηροκρατικής και δίκαιης λύσης, σύρφωνα ρε τον 
καταστατικό χάρτη των Ηνωρένων Εθνών».316 
Μετά την έγκριση του ψηφίσματος αυτού έγινε νέα συνάντηση των 
Αβέρωφ και Ζορλού, στην οποία συμφωνήθηκε να συζητήσουν μεταξύ 
τους το Κυπριακό πρόβλημα, όταν θα συναντηθούν στο Παρίσι οι 
Υπουργοί Εξωτερικών του NATO. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευ
σης του Ο Η Ε δήλωσε μεταξύ άλλων: 
«Η Ελληνική αντιπροσωπία και όλως ιδιαιτέρως ο Υπουργός των Εξω
τερικών κ. Αβέρωφ κατέβαλεν υπεράνθρωπους προσπάθειας και επέ
τυχε, παρά τας τρορεράς αντιδράσεις, να ρετατοπίση την βάσιν του 
Περσικού σχεδίου εκ της ευνοούσης τας Αγγλοτουρκικάς επιδιώξεις 
θέσεως. Ο κ. Αβέρωφ έδωσε γενναίαν ράχην επί του Κυπριακού, το 

316. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Γ', σ. 455, 
υποσημείωση. 
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οποίον εχειρίσθη ρε υψηλόν πολιτικόν ήθος και διπλωρατικήν 
ικανότητα, επιτυχών ό,τι ήτο δυνατόν να επιτευχθή υπό τας πλέον 
δύσκολους συνθήκας».ί17 
Σε άλλη δήλωση του στις 6 Δεκεμβρίου 1958 ο Αρχιεπίσκοπος Μακά
ριος, σχολιάζοντας το ψήφισμα, ανέφερε ότι «έχει εποικοδορητικόν 
χαρακτήρα, καθ' όσον ομιλεί περί δικαίας και δηροκρατικής λύσεως. 
Η συγκεκριρένη βάσις της τοιαύτης λύσεως δεν διαλαρβάνεται, ως θα 
έπρεπεν, εν τη αποφάσει». Καταλήγοντας στο σχόλιο του, είπε ότι «ο 
Κυπριακός λαός είναι πάντοτε πρόθυρος να συζήτηση, αλλ' ουδέποτε 
ν' απερπολήση τας αρχάς του ή δεχθή όπως θυσιασθούν τα απαράγρα
πτα εθνικά του δίκαια».̂ 18 

Άλλα γεγονότα μέσα στον Δεκέμβριο του 1958 
και τον Ιανουάριο του 1959 
Στις 11 Δεκεμβρίου 1958, ο Υπουργός Αποικιών της Βρετανίας Λέννοξ 
Μπόυντ μίλησε για ύπαρξη βρετανικού σχεδίου διχοτόμησης της Κύ
πρου σε συγκέντρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής εξωτερικών 
και αποικιακών υποθέσεων των Συντηρητικών. 
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Ευάγγελος Αβέρωφ, απαντώ
ντας στις δηλώσεις του Λέννοξ Μπόυντ, είπε ότι η Ελλάδα δεν πτοεί
ται από απειλές για διχοτόμηση της Κύπρου και θα συνεχίσει ν' αντι
μετωπίζει το πρόβλημα της ελευθερίας του νησιού με μακροχρόνιο α
γώνα. 
Στις 18 Δεκεμβρίου, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μακμίλλαν, υπό την 
πίεση της αντιπολίτευσης, ανέφερε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι η 
διχοτόμηση είναι η χειρότερη λύση για το Κυπριακό, αλλά δεν την 
απέκλεισε, αν άλλες προσπάθειες δεν καταλήξουν σε επιτυχία. 
Την ίδια μέρα έγινε, με την ευκαιρία της συνόδου του NATO στο Πα
ρίσι, συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Βρετανίας, της Ελλά
δας και της Τουρκίας (Σέλγουϊν Λόυντ, Αβέρωφ, Ζορλού). Σ' αυτή ο 
Ζορλού δήλωσε ότι η Τουρκία θα εγκαταλείψει το σχέδιο Μακμίλλαν, 
αν Τούρκοι και Έλληνες στην Κύπρο αντιπροσωπευθούν εξίσου στη 
μέλλουσα να σχηματισθεί Κυπριακή Βουλή. 

317. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Γ', σ. 455. 
318. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Γ', σ. 456. 
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Ο Αβέρωφ, επιστρέφοντας από το Παρίσι, δήλωσε στη Ρώρη την 20ή 
Δεκεμβρίου για τη συνάντηση, που είχε με τους Λόυντ και Ζορλου: 
«Εσημειώθη βελτίωσις της ατμοσφαίρας εν σχέσει ρε το Κυπριακόν, 
δενηδυνήθηρεν όρως να εισέλθωρεν εις ουσιώδεις λεπτορερείας, από 
τας οποίας εξαρτάται η επίλυσις του Κυπριακού. Λιακατέχοραι από 
συγκρατηρένην αισιοδοξίαν».519 
Ο Αβέρωφ έγραψε επιστολή στον Διγενή, με την οποία τον ενημέρω
νε για τη συζήτηση του Κυπριακού στον ΟΗΕ και τις καταβαλλόμενες 
προσπάθειες για συνεννόηση με τους Τούρκους. Δυο σηρεία της επι
στολής είναι αξιοπρόσεκτα: 
α) «Εις τον Ο Η Ε φέτος είρεθα συνεχώς νικηταί κατά την συζήτησιν και 
είχαρε πείσει όλας σχεδόν τας αντιπροσωπίας. Τούτο εξεδηλώθη δια 
κατηγορηρατικών αγορεύσεων, αίτινες είναι σχεδόν όλαι κατηγορηρα-
τική καταδίκη της διχοτορήσεως και λήψεως θέσεως υπέρ της ηγγυη-
ρένης ανεξαρτησίας». 
β) «Καταβάλλεται ήδη προσπάθεια συνεννοήσεως ρε τους Τούρκους ρε 
βάσιν την εγγυηρένην ανεξαρτησίαν, αλλά ρε ίσην θέαιν Ελλήνων και 
Τούρκων της Κύπρου. Αέχοραι ότι ευρισκόρεθα εις δύσκολον θέσιν 
και ίσως εις αδιέξοδον». 
Στην πιο πάνω επιστολή ο Διγενής απάντησε και ανέφερε μεταξύ άλ
λων: 
α) «Μου γράφετε, ότι βάσις των διαπραγρατεύσεων τούτου είναι η "ηγ-
γυηρένη ανεξαρτησία". Από τους αντιπάλους ρας όρως εδιδάχθηρεν, 
ότι για κάθε άρον ούτοι έχουν και δική τους ερρηνεία και όχι την διε
θνώς ανεγνωρισρένην τοιαύτην. Συνεπώς η "ανεγνωρισρένη ανεξαρτη
σία" είναι δυνατόν να κατάληξη εις ένα τέρας συγκυριαρχίας και συν-
διοικήσεως πλειοψηφίας - ρειοψηφίας. Μόνον όταν ρου παρουσια
σθούν αι τελειωτικοί απόψεις των αντιπάλων ρας θα ήτο δυνατόν να 
αποφανθώ υπέρ ή κατά». 
β) «Η Ελληνική Κυβέρνησις να τραβήξη ρπροστά δια ρίαν λύσιν ικα
νοποιούσαν τον Κυπριακόν λαόν. Αύσιν καθαρήν και ουχί ερραφρό-
διτον. Αύσιν εξασφαλίζουσαν την ειρήνην και ουχί συρβώαστικήν των 
περιστάσεων, εγκλείουσαν τριβόλους. 

319. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», ο. 336. 
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Αύσιν, που θα επιτρέπη εις την πλειοψηφίαν να διοική, η οποία δεν 
ρπορεί να άγεται και να καταδυναστεύεται ούτε υπό του δυνάστου ού
τε υπό της ρειοψηφίας. 
Εάν ρία τοιαύτη λύσις δεν επιτευχθή, τότε δύο δρόροι ανοίγονται δια 
την Ελληνικήν Κυβέρνησίν: 
Να συνέχιση τον αγώνα, συρπαραστάτης του Κυπριακού λαού, τον 
οποίον να υποστηρίζη ρε όλας τας δυνάρεις της επί του διπλωρατικού 
πεδίου και όχι ρε φοβίαν. Είναι το ρόνον, που ζητεί ο Κυπριακός λαός, 
τα δε υπόλοιπα για τον αγώνα του ανήκουν εις τούτον αποκλειστικώς. 
Να ορολογήση ρε ειλικρίνειαν και παρρησίαν ότι δεν δύναται να προσ-
φέρη πλέον τίποτε εις τον Κυπριακόν αγώνα, πλην εκείνου το οποίον 
θα αποδώσουν αι διαπραγρατεύσεις. Και τότε επαφίεται εις τον 
Κυπριακόν λαόν να λάβη αποφάσεις. 
Τούτο είναι ανδρικόν και τίμιον».320 
Αι επιχειρήσεις των Άγγλων εναντίον της ΕΟΚΑ συνεχίστηκαν τον Δε
κέμβριο του 1958 και μετά την έκδοση του περί Κύπρου ψηφίσματος 
του ΟΗΕ. Στα Βορειοανατολικά της Κύπρου άρχισαν στις 10 Δεκεμ
βρίου στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μεγάλη κλίμακα, που επεκτάθηκαν 
αργότερα στην περιοχή του Λευκόνοίκου, το οποίο αποκλείστηκε για 
δέκα μέρες. Στις επιχειρήσεις αυτές πήραν μέρος και πολεμικά πλοία 
και αεροπλάνα. Στην επαρχία Κερύνειας οι κάτοικοι υπέφεραν από 
τον κατ' οίκον περιορισμό, που πολλές φορές ήταν πολυήμερος, όπως 
στην περίπτωση του Πέλλα-Πάί'ς. Ο στρατός προέβαινε σε κακοποιή
σεις και ομηρία των χωρικών, για να κάμψει το ηθικό τους. Γι' αυτό ο 
Διγενής έδωσε οδηγίες να αμύνονται τα γυναικόπαιδα εναντίον του 
στρατού. Έτσι μέσα στον Δεκέμβριο του 1958 και τον Ιανουάριο του 
1959 οι κάτοικοι των χωριών συγκρούονταν με το στρατό και αυτές οι 
συγκρούσεις υπήρξαν αποτελεσματικές. Αναφέρομε δυο περιπτώσεις: 
α) «20 Αεκερβρίου 1958. Εις Αγιον Ιωάννην Πιτσιλιάς ήρχισαν συγ
κρούσεις, διαρκέσασαι επί 4 ηρέρας, ρεταξύ στρατιωτών και γυναικών. 
Επί τρεις ηρέρας οι στρατιώται υπεχρέωναν υπό την απειλήν των 
όπλων τους κατοίκους να απαλείψουν εθνικά συνθήρατα. Αι γυναίκες 
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όμως επετίθεντο δια λίθων και απηλευθέρωναν τους οροχωρίους των. 
Κατά των γυναικών ερρίπτοντο υπό του στρατού δακρυγόνοι βόρβαι». 
β) «22 Ιανουαρίου 1959. ΕιςΑγρόνκαι Αγρίδια προεκλήθησαν επεισό
δια κατόπιν επιθέσεως και αναρρόστου συρπεριψοράς του στρατού. Οι 
κάτοικοι - γυναίκες και άνδρες - των χωρίων τούτων εφήρμοσαν το 
σύστημα της αυτοαμύνης και επετέθησαν δια ροπάλων και λίθων κα
τά των στρατιωτών. Ετραυραήσθη δια σφαίρας ρία γυνή. Η ορρή των 
αρυνορένων ήτο τοιαύτη, ώστε οι στρατιώται υπεχώρησαν. Αακρυγόνοι 
Βόμβαι ερρίφθησαν κατά των κατοίκων υπό ελικοπτέρου. Τα ανωτέρω 
χωρία ετέθησαν υπό περιορισρόν. Οι στρατιώται προέβησαν εις πρω
τοφανούς κλίρακος αγριότητας. Κλιμάκιον της Επιτροπής Ανθρωπί
νων Αικαιωράτων, εξ ιατρών και δικηγόρων της Κύπρου, ρετέβη εις 
αυτά την 28ην Ιανουαρίου και διεπίστωσε ξυλοδαρμούς, γυρνώσεις νε
ανίδων κλπ».320α 
Επειδή ο στρατός συνέχιζε τις επιχειρήσεις εναντίον της ΕΟΚΑ, ο Δι
γενής κυκλοφόρησε προκήρυξη στις 24 Δεκεμβρίου 1958, με την 
οποία καλούσε τη Βρετανική Κυβέρνηση να δώσει λύση στο Κυπριακό 
πρόβλημα, που να ικανοποιεί τον Κυπριακό λαό, διαφορετικά ο Αγώ
νας της ΕΟΚΑ θα συνεχισθεί. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εί
ναι το πιο κάτω: 
«ΑΣ ΕΚΑΕΞΗ 
Η απόφασις του Ο Η Ε υπήρξε σαφής καταδίκη του εκτρωρατικού σχε
δίου, το οποίον ερηχανεύθη η Κυβέρνησις των Τόρηδων, δια να συνέ
χιση την δουλείαν του Κυπριακού λαού, εφαρρόζουσα το "διαίρει και 
βασίλευε". 
Ημείς πριν ή ακόρη αρχίση η συζήτησις στον Ο Η Ε για το Κυπριακόν, 
εχαλαρώσαμεν την δράσιν μας, ως και τότε εδηλώσαμεν, και από ιδι
κής μας πλευράς εδώσαρεν την ευκαιρίαν να επικράτηση ειρηνική 
ατρόσφαιρα. 
Όπως και τόσες άλλες φορές στο παρελθόν, βρεθήκαρε και πάλιν 
ρπροστά στην αδιάλλακτον έλλειψιν ανταποκρίσεως εκ μέρους των 
Τόρηδων, οι οποίοι συνέχισαν την καταπίεσιν του Κυπριακού λαού με 
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έρευνας, "κέρφιου", κακοποιήσεις πολιτών, καταστροφάς περιουσιών 
κλπ. 
Την στάσιν ημών, καθώς και των Τόρηδων, θα εκτιρήσουν αι χώραι -
ρέλη του ΟΗΕ. 
Ημείς, όπως και εις το παρελθόν σεβαστήκαμε την απόφασιν του ΟΗΕ, 
θα εξακολουθήσωμεν να την σεβώμεθα. Συνεπώς θα σταματήσωμεν 
νυν τας επιβαλλόμενος εις ημάς ενεργείας, εφόσον όμως και η άλλη 
πλευρά πράξη το ίδιον, θα αναμένωμεν δε να ίδωμεν πώς σκοπεύει η 
Βρετανική Κυβέρνησις να εφαρρόση την απόφασιν του ΟΗΕ. 
Είρεθα έτοιμοι και δια τα δύο. 
Και δια μακροχρόνιον ένοπλον αγώνα, εάν συνεχισθή η Βρετανική 
αδιαλλαξία, και δια κατάπαυσιν του αγώνος, εφόσον όρως θα δοθή εις 
το Κυπριακόν λύσις δικαία, ικανοποιούσα τα αιτήματα του Κυπριακού 
λαού. 
Ελπίζομεν η Βρετανική Κυβέρνησις να μην εκλάβη και διατυμπάνιση 
τηνχειρονορίανμας αυτήν ως αδυναμίαν, ως και άλλοτε έπραξε, διότι 
θα εξέλθη της πλάνης της με έκπληξιν. 
Ημείς δίδομεν ευκαιρίαν δια λύσιν του Κυπριακού, εν μέσω ειρηνικής 
ατμοσφαίρας. 
Ο αντίπαλος ας εκλέξη. 

Ε.Ο.Κ.Α. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΙΓΕΝΗΣ»β21 
Την ίδια μέρα που κυκλοφόρησε η πιο πάνω προκήρυξη της ΕΟΚΑ 
έγινε σύσκεψη του Φουτ με τους πολιτικούς και στρατιωτικούς του 
συμβούλους. Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν ανάγγειλε τίποτε επίσημα, 
αλλά ανταποκρίθηκε στην προκήρυξη του Διγενή για κατάπαυση του 
πυρός. 
Την 1η Ιανουαρίου 1959, ο Φουτ επισκέφθηκε τον Εθναρχεύοντα Μη
τροπολίτη Κιτίου Άνθιμο και του ζήτησε να ασκήσει την επιρροή του, 
για να συνεχισθεί η εκεχειρία της ΕΟΚΑ και να δημιουργηθούν οι απα
ραίτητες ειρηνικές συνθήκες, ώστε να γίνουν διαπραγματεύσεις για 
λύση του Κυπριακού. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος είπε ότι ο Ελληνικός 
Κυπριακός λαός τηρεί την ειρήνη, ενώ αντιθέτως δεν υπάρχει ουσια
στική ανταπόκριση από τον Κυβερνήτη, από τον οποίο ζήτησε: 1) Να 
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απολυθούν όλοι οι κρατούμενοι. 2) Να παύσουν τελείως να προκα
λούν τα αγγλικά στρατεύματα στο νησί. 3) Να σταματήσει κάθε κυβερ
νητική ενέργεια, που τείνει στην έναρξη εφαρμογής του διαμελισμού 
(δημαρχεία, νοσοκομεία κλπ). 4) Η Βρετανική Κυβέρνηση να παύσει 
να απειλεί τον Ελληνικό Κυπριακό λαό με την εφαρμογή του διαμελι
σμού και να δείξει καλή θέληση για λύση του Κυπριακού προβλήμα
τος σύμφωνα με τους πόθους του λαού. 
Ο Φουτ απάντησε στα πιο πάνω ότι θα ανταποκριθεί θετικά στην κα
λή χειρονομία της ΕΟΚΑ, αλλά Βήμα προς Βήμα. Στο θέμα του διαμε
λισμού ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός Μακμίλλαν είχε δηλώσει ότι ο 
διαμελισμός της Κύπρου είναι η χειρότερη λύση. 
Οι στρατιωτικοί είχαν διαφορετική αντίληψη από τον Φουτ για την 
αντιμετώπιση της ΕΟΚΑ και ιδιαίτερα ο επικεφαλής των επιχειρήσε
ων εναντίον της στρατηγός Ντάρλιγκ. Έτσι την 6η Ιανουαρίου 1959, 
άρχισαν στρατιωτικές επιχειρήσεις με χίλιους περίπου στρατιώτες, 
ελικόπτερα και ελαφρά αεροπλάνα, οι οποίες κάλυπταν μεγάλη έκτα
ση στην περιοχή Κάμπου - Κύκκου. Αργότερα οι επιχειρήσεις επεκτά
θηκαν στην περιοχή Μαχαιρά - Μαραθάσας - Σολέας. Στις 12 Ιανουα
ρίου, οι περιοχές Μόρφου, Πωμού, Λάνειας, Καπηλειού και άλλες συμ
περιλήφθηκαν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. 
Ο Βρετανός Υπουργός των Στρατιωτικών Σόαμς, ο οποίος είχε έρθει 
στην Κύπρο, δήλωσε στις 8 Ιανουαρίου 1959 ότι η προσφορά της ΕΟ
ΚΑ για ανακωχή δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνιμη ειρήνη. Το ζήτημα 
της Κύπρου, πρόσθεσε, είναι στα χέρια του Κυβερνήτη και οι δυνάμεις 
ασφαλείας πρέπει να συνεχίσουν να πράττουν αυτό που απαιτείται, για 
να τηρείται ο νόμος και η τάξη. 
Ο Φουτ στις 13 Ιανουαρίου σε ραδιοφωνική ομιλία του είπε: «Εάν η 
εκεχειρία αποτελεί Βάρα προς ρόνιρον ειρήνην, την καλωσορίζορεν, 
αλλά δεν πρόκειται να παζαρεύσωρεν ρε την Βίαν».522 
Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της 6ης Ιανουαρίου έληξαν χωρίς απο
τέλεσμα στις 19 του ίδιου μήνα. Έτσι η ΕΟΚΑ δεν χρειάστηκε να πά
ρει μέτρα για την αντιμετώπιση τους. 
Στις 29 Ιανουαρίου, άρχισαν νέες επιχειρήσεις στην Καρπασία, οι 
οποίες έληξαν στις 3 Φεβρουαρίου. Η Κυβέρνηση τις χαρακτήρισε ως 
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«συνδυασρόν εκπαιδευτικών γυμνασίων μετ' εκτεταμένης περιπολικής 
δράσεως». 
Στις προκλήσεις των Άγγλων η ΕΟΚΑ δεν αντιδρούσε, εκτός μόνο για 
λόγους αυτοάμυνας. Ο Διγενής με διαταγές του στους τομείς καθόρισε 
γι' αυτή την περίοδο τα εξής: 1) Να λαμβάνονται μέτρα ασφάλειας. 2) 
Να κατανοήσει ο λαός ότι η ΕΟΚΑ βρίσκεται σε αναμονή και παρακο
λουθεί την εξέλιξη των γεγονότων. Αν παραστεί ανάγκη, ο Αγώνας θα 
συνεχισθεί σκληρός και μακροχρόνιος. 3) Ποια μορφή θα έπαιρνε ο 
Αγώνας και ποια προπαρασκευή χρειαζόταν γι' αυτόν. 4) Να συγκρο
τηθούν παντού ομάδες αυτοάμυνας του πληθυσμού, για να αντιμετω
πίζουν τις αυθαιρεσίες και πράξεις Βίας του στρατού. 
Ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ γράφει για την αυτοάμυνα του πληθυσμού: 
«Αι οράδες αύται αυτοαρύνης συνεκροτήθησαν και απέδωσαν άριστα 
αποτελέσρατα. Ορολογουρένως ρε κατέπληξεν η αποψασιστικότης 
και η ορρή των γυναικόπαιδων των ομάδων αυτοαρύνης. Αεν γνωρίζω 
άλλο παράδειγμα οραδικού ηρωισρού γυναικών εις την ιστορίαν των 
λαών, πλην των Σουλιωτισσών. Εάν ο αγών ρας συνεχίζετο ακόρη, 
προέβλεπα εξοπλισρόν και γυναικόπαιδων και την χρησιροποίησίν 
των δια πολερικάς απόστολος. Όλοι πρέπει να αποκαλυψθώρεν και 
πρώτος αποκαλύπτοραι προ της Ελληνίδος Κυπρίας».522α 

7. ΣΥΝΟΜΙΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ 
Τ Ο Υ Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο Υ . Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Τ Ο Ν Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Ω Ν 
ΖΥΡΙΧΗΣ - Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο Υ 

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας Αβέρωφ και 
Ζορλού, μετά την έγκριση του ψηφίσματος της 5ης Δεκεμβρίου 1958 
για το Κυπριακό, αντάλλασσαν απόψεις για εξεύρεση λύσης του προ
βλήματος. 
Στις 11 Ιανουαρίου 1959, ο Αβέρωφ με επιστολή του προς τον Λιγενή 
τον ενημέρωσε με γενικό τρόπο για τις διεξαγόμενες συνομιλίες. Με
ταξύ άλλων του έγραψε: 
«Επί των διπλωρατικών ενεργειών μεγάλη συσκότισις. Εν τούτοις 
άκρως απόρρητοι πληροφορίαι ρου λέγουν τα ακόλουθα: Ελληνοτουρ
κικοί επαφαί προχωρούν περισσότερον από ό,τι φαίνεται. Επέρχεται 
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κάποια σύμπτωσις απόψεων με βάσιν την ανεξαρτησίαν με ειδικήν θέ-
σιν, προνόμια Τούρκων και συρρετοχήν των εις το Κράτος ρε ίσην φι-
λίαν έναντι Ελλάδος και Τουρκίας, αλλά ρε πολύ δεσπόζουσαν θέσιν 
των Ελλήνων. Αγγλικοί βάσεις παραρένουν υπό πλήρη Βρετανικήν κυ-
ριαρχίαν. Παραμένουν όμως ακόμη αρκετοί διαφωνίαι. Βρετανοί ρέχρι 
της στιγρής Βεβαιούν ότι δεν τηρούνται ενήμεροι των λεπτομερειών. 
Ηρωτήθησανμόνον εάν θα παραιτηθούν της κυριαρχίας, εν η περιπτώ
σει συρψωνήσουν Ελληνες και Τούρκοι... Φαίνεται ότι ένα από τα ση
μεία επί των οποίων συνεφώνησαν πριν απ' όλα οι Αβέρωφ και Ζορ
λού ήταν να τηρήσουν απόλυτον ρυστικότητα ρέχρι ριάς κατ' αρχήν 
συμφωνίας».^ 
Νέες συνομιλίες μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και 
Τουρκίας έγιναν στο Παρίσι μεταξύ 18 και 20 Ιανουαρίου 1959. Επι
κράτησε τότε κλίμα αισιοδοξίας για λύση του Κυπριακού. 
Στις 4 Φεβρουαρίου 1959, συναντήθηκαν στη Ζυρίχη οι Πρωθυπουργοί 
της Ελλάδας και της Τουρκίας συνοδευόμενοι από τους συμβούλους 
τους. Εκεί συζητήθηκαν βασικές πτυχές του Κυπριακού. Στις 11 Φε
βρουαρίου, οι Πρωθυπουργοί Καραμανλής και Μεντερές μονογράφη
σαν τις Συμφωνίες της Ζυρίχης, που περιλάμβαναν τα εξής κείμενα: 
1) Βασική διάρθρωσις της Δημοκρατίας της Κύπρου. 
2) Συνθήκη Εγγυήσεως μεταξύ της Δημοκρατίας της Κύπρου και της 
Μεγάλης Βρετανίας, της Ελλάδος και της Τουρκίας. 
3) Συνθήκη Συμμαχίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Κύπρου και της 
Ελλάδος και Τουρκίας. 
4) Συμφωνίαι Κυρίων συναφθείσαι μεταξύ των κ.κ. Καραμανλή και Με
ντερές.324 
Μετά τη μονογράφηση των Συμφωνιών, ο Καραμανλής δήλωσε: 
«Εγκατεστήσαμεν την βάσιν δια την λύσιν ενός των πλέον δυσχερών 
προβληράτων»^25 
Αφού μονογραφήθηκαν οι Συμφωνίες, οι Πρωθουπουργοί των δυο χω
ρών, οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Πρέσβεις Πεσμαζόγλου και Βερ-
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γκίν για πρώτη φορά κάθησαν και γευμάτισαν σε κοινό τραπέζι του 
εστιατορίου του ξενοδοχείου. 
Από τη Ζυρίχη οι δυο Πρωθυπουργοί αναχώρησαν για τις πρωτεύου
σες των χωρών τους. Τον Καραμανλή συνόδευσαν ο Γεώργιος Πεσμα
ζόγλου, ο Δημήτριος Μπίτσιος και ο Άγγελος Βλάχος. 
Οι δυο Υπουργοί Εξωτερικών έφυγαν για το Αονδίνο, για να κάνουν 
διαπραγματεύσεις με τους Άγγλους, ώστε να συμπληρωθούν οι Συμφω
νίες με θέματα που τους αφορούσαν. Τον Αβέρωφ συνόδευσε ο Χρ. 
Ξανθόπουλος - Παλαμάς. 
Η πιο μακροσκελής συνθήκη της Ζυρίχης ήταν η της «Βασικής Αιαρ-
θρώσεως της Αηροκρατίας της Κύπρου». Περιλάμβανε 27 σημεία και 
καθόριζε τις βασικές γραμμές, πάνω στις οποίες δυο αντιπροσωπίες 
από την Ελλάδα και την Τουρκία, με επικεφαλής τους πανεπιστημια
κούς καθηγητές Θεμιστοκλή Τσάτσο και Νιχάτ Ερίμ, θα διατύπωναν τα 
άρθρα του Κυπριακού Συντάγματος. Με Βάση τις γενικές αρχές που 
συμφωνήθηκαν, η Κύπρος ανακηρυσσόταν ανεξάρτητη Δημοκρατία με 
Προεδρικό σύστημα. Για να τονισθεί η έννοια του ανεξάρτητου, κυ
ρίαρχου και ενιαίου κράτους, οι Κυβερνήσεις της Ελλάδας και της 
Τουρκίας αναλάμβαναν την υποχρέωση να υποστηρίξουν την είσοδο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλους στον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών. Η σημαία του νέου κράτους καθορίστηκε να είναι ουδέτερη. 
Επίσημες γλώσσες εγκρίθηκαν η ελληνική και η τουρκική. 
Ο Κ. Καραμανλής, μόλις επέστρεψε στην Αθήνα, ενημέρωσε τον Αρ
χιεπίσκοπο Μακάριο για τις Συμφωνίες Ζυρίχης. Γράφει γι' αυτό το θέ
μα ο Ευάγγελος Αβέρωφ: 
«Στις 11 Φεβρουαρίου 1959, το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός, ρόλις 
έφτασε στην Αθήνα, κάλεσε στο σπίτι του τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, 
να τον ενηρερώσει για τις λεπτορέρειες, ρε τα κείρενα στο χέρι. Στη 
συνάντηση ήταν παρόντες ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως Πανα
γιώτης Κανελλόπουλος, ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως Κων
σταντίνος Τσάτσος και οι Σύμβουλοι Πρεσβείας Αημήτριος Μπίτσιος 
και Αγγελος Βλάχος. Π συνάντηση κράτησε τέσσερις σχεδόν ώρες-».326 

326. Ευάγγελου ΑΒέρωφ - Τοσίτσα «Ιστορία των χαμένων ευκαιριών 
(Κυπριακό 1950-1963)», τόμος Β', σσ. 191-192. 
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Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μετά την ενημέρωση του από τον Κ. Κα
ραμανλή έκανε τις πιο κάτω δηλώσεις, που δημοσιεύθηκαν σε όλες τις 
αθηναϊκές εφημερίδες: 
«Εξέφρασα την ικανοποίησίν ρου προς τον Πρωθυπουργόν κ. Κ. Κα-
ραρανλήν και τον συνεχάρην δια τα αποτελέσρατα των εν Ζυρίχη Ελ
ληνοτουρκικών συνομιλιών. Η επιτευχθείσα συρφωνία θέτει τα θεμέ
λια αρέσου και οριστικής λύσεως του Κυπριακού, καθισταρένης της 
Κύπρου ανεξαρτήτου και κυριάρχου Πολιτείας. Η εν πνεύρατι καλής 
θελήσεως και κατανοήσεως προσέγγισις των απόψεων των Κυβερνή
σεων Ελλάδος και Τουρκίας επί του Κυπριακού ζητήρατος θα διανοί
ξει δια την Κύπρον νέαν περίοδον ελευθερίας και ευηρερίας τόσον δια 
τους Ελληνας όσον και δια τους Τούρκους της Κύπρου.527 
Ο Νίκος Κρανιδιώτης, στενός συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου, ενημε
ρώθηκε το βράδυ της 12ης Φεβρουαρίου από τον ίδιο για τις Συμφω
νίες της Ζυρίχης σε προσωπική συνάντηση που είχε μαζί του. Κατέ
γραψε τα εξής γι' αυτή τη συνάντηση: 
«Το βράδυ τον επισκέφθηκα στο Ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας. 
Φαινόταν ανήσυχος, διατηρούσε όρως την αυτοπεποίθηση και εκείνο 
το αισιόδοξο αίσθηρα, ότι όλα θα πήγαιναν καλά. "Ήταν ο ρόνος 
τρόπος", ρου είπε προλαρβάνοντας τις απορίες ρου, "να αποφευχθεί 
η εφαρρογή του Σχεδίου Μακρίλλαν". 
Ύστερα μου διηγήθηκε τον τρόπο με τον οποίον είχε πραγματοποιη
θεί η συμφωνία: Μετά τις συνομιλίες των Παρισίων -ρου είπε- και 
αφού ο Πρέσβης Γεώργιος Πεσραζόγλου είχε παρασκευάσει, ρε συνε
χείς διαπραγματεύσεις, το έδαφος στην Άγκυρα, οι Πρωθυπουργοί και 
οι Υπουργοί των Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας συναντή
θηκαν, στις 4 Φεβρουαρίου, ραζί ρε τους συρΒούλους τους, στη Ζυρί
χη. Την ίδια ρέρα έφταναν στο Λονδίνο, προφανώς για τον ίδιο σκοπό, 
ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωρένων Πολιτειών Φόστερ Ντάλλες 
και ο Ύπατος διοικητής του NATO στην Ευρώπη Πτέραρχος Νόρσταντ. 
Οι βασικές γραρμές του Σχεδίου είχαν ήδη διαγραφεί, κατά τις προη-
γούρενες συναντήσεις των δύο Υπουργών στη Νέα Υόρκη και στο Πα
ρίσι. Ωστόσο υπήρχαν ακόρη πολλές εκκρερότητες και μεγάλες δια
φορές που χώριζαν τα δύο ρέρη: Οι Τούρκοι επέρεναν σε "Οροσπον-
διακή"λύση και επρότειναντο νέο κράτος να ονοραστεί "Ελληνοτουρ-

327. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Γ', σ. 478. 
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κική Αηροκρατία της Κύπρου" ή "Κυπριακή Οροσπονδία". Ζητούσαν 
την παραχώρηση ριας Τουρκικής στρατιωτικής βάσης στο Νησί, και 
επέρεναν - αντίθετα από την Ελληνική εισήγηση για ενιαίο εκλογικό 
σώρα - σε χωριστά Ελληνικά και χωριστά Τουρκικά εκλογικά σώματα, 
που να εκλέγουν αντίστοιχα τους Βουλευτές και τις δηροτικές αρχές 
τους. Τέλος, ύστερα από οξύτατες συζητήσεις, συρφωνήθηκαν τα ορι
στικά σχέδια των κειρένων... 
"Γνώριζα", πρόσθεσε ο Μακάριος, "τη γενική διάρθρωση των Συμφω
νιών, όχι όρως τις λεπτορέρειες. Σήρερα που διάβασα τα κείμενα έχω 
πολλές επιφυλάξεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την Ελληνική και την 
Τουρκική στρατιωτική δύναρη, που θα εδρεύουν στην Κύπρο, τη Συν
θήκη Εγγυήσεως και τη χωριστή ψηφοφορία - σε ορισρένα θέρατα -
από τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. Θα προσπαθήσω να Βελτιώσω τα σηρεία αυτά και να 
διαπραγρατευθώ ρε τους Άγγλους, για να περιορίσω όσο ρπορώ την 
έκταση των Βρετανικών Βάσεων».528 
Ο Ν. Κρανιδιώτης, διακατεχόμενος από ανησυχία και αβεβαιότητα, εί
πε στον Αρχιεπίσκοπο ότι δεν ήταν σε θέση να κρίνει τα κείμενα των 
Συμφωνιών, γιατί δεν τα είχε υπόψη του, πρόσθεσε όμως ότι το σχέ
διο Χάρντιγκ ήταν μια προσφορά καλύτερη και απορρίφθηκε με κρι
τήρια συναισθηματικά. Σ' αυτό το σχόλιο ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε: 
«Ίσως έχεις δίκαιο. Τώρα όμως μας πρόλαβαν τα γεγονότα. Μπροστά 
στον κίνδυνο να επιβληθεί το Σχέδιο Μακρίλλαν, που έκανε την Τουρ
κία συνεταίρο στην Κύπρο, καλύτερη η Ζυρίχη. Πρέπει να είμεθα ρε
αλιστές. Σήρερα είναι καταδικασρένα σε θάνατο, και πρόκειται να 
εκτελεσθούν, περισσότερα από είκοσι παιδιά της ΕΟΚΑ. Ο κόσρος 
στην Κύπρο καταπονείται από τους Βρετανούς και τους Τούρκους. 
Ακόρη και η παθητική αντίσταση της ΕΟΚΑ ρε το μποϋκοτάζ των βρε
τανικών προϊόντων έχει δημιουργήσει μεγάλες δυσαρέσκειες στο λαό. 
Επρεπε να δοθεί ρια λύση».529 
Σε ερώτηση του Ν. Κρανιδιώτη αν ενημερώθηκε ο Διγενής για τις Συμ
φωνίες, ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι πριν λίγο του είχε αποστείλει σχε-

328. Νίκου Κρανιδιώτη «Αύσκολα χρόνια...», σο. 360-362. 
329. Νίκου Κρανιδιώτη «Αύσκολα χρόνια...», σ. 362. 
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τική επιστολή, την οποία και του διάβασε. Το κείμενο αυτής της επι
στολής έχει ως εξής: 
«12 Φεβρουαρίου 1959 
Τα αποτελέσρατα των εν Ζυρίχη Ελληνοτουρκικών συνοριλιών δύνα
νται να χαρακτηρισθούνράλλον ως ικανοποιητικά. Υπό τας υφισταμέ-
νας συνθήκας δεν ήτο δυνατόν να επιτευχθή καλύτερα λύσις. Τελικός 
σκοπός του αγώνος ήτο βεβαίως η Ενωσις. Νομίζω όμως, ότι θα είμε
θα εκτός πάσης πραγρατικότητος, εάν ενομίζαμεν ότι η πολιτική 
γραρρή του "Ένωσις και μόνον Ενωσις" θα μας ωδήγει ασφαλώς εις 
τον τελικόν σκοπόν. Ο Τουρκικός παράγων, όστις εν τω ρεταξύ εδη-
ριουργήθη υπό της Βρετανικής διπλωρατίας, δεν θα έπαυε ποτέ να 
υφίσταται, εκτός βεβαίως εις περίπτωσιν διεθνούς αναστατώσεως. Και 
ο παράγων αυτός θα ήτο ανυπέρβλητον εμπόδιον προς την Ένωσιν, 
έστω και αν ακόμη εν Αγγλία ήρχοντο εις την εξουαίαν οι Εργατικοί. 
Ειλικρινώς πιστεύω ότι αξιοποιούμεν εις μέγιστον βαθμόν τους αγώ
νας και τας θυσίας του Κυπριακού λαού δια της συμφωνίας της Ζυρί
χης. Η επιτευχθείσα συρφωνία θέτει τα θερέλια ενός ανεξαρτήτου και 
κυριάρχου Κυπριακού κράτους, τερρατιζομένης ούτω της μακραίωνος 
δουλείας του Κυπριακού λαού. Οι όροι της συρφωνίας ταύτης δεν αφί
στανται πολύ των πληροφοριών, αίτινες εδηροσιεύθησαν εις τον Τύ
πον. Το ρόνον ίσως σηρείον, επί του οποίου θα ηδύνατό τις να έχη επι
φυλάξεις, είναι η πρόνοια περί τριρερούς συμμαχίας, βάσει της οποίας 
θα υπάρχη εν Κύπρω κοινόν Ελληνοκυπριακόν στρατηγείον, πλαι-
σιούμενον υπό 900 Ελλήνων, 600 Τούρκων και 2.000 Κυπρίων στρα
τιωτών. Το στρατηγείον τούτο θα τελή περιοδικώς υπό την αρχηγίαν 
Ελληνος·, Τούρκου και Κυπρίου Αντιστράτηγου. Οι σκοποί του θα εί
ναι καθαρώς αρυντικοί. Εάν η Κύπρος καταστή ρέλος του NATO, το 
στρατηγείον τούτο αυτοράτως καταργείται, υποκαθιστάρενον υπό κλι-
ρακίου του NATO. Οσον αφορά το βέτο του Τούρκου Αντιπροέδρου, 
τούτο θα περιορίζεται εις την άμυναν και εις την εξωτερικήν πολιτι-
κήν, την αφορώσαν σύναψιν συμμαχιών, ως επίσης και εις θέματα με
ροληπτικής μεταχειρίσεως της ρειονότητος, περί των οποίων θα απο-
φασίζη τελικώς ανώτατον δικαστήριον. Το νοροθετικόν έργον θα 
ασκήται υπό τριών Βουλών, δυο κοινοτικών και ριας κοινής, εις την 
οποίαν οι Ελληνες· θα εκπροσωπούνται κατά 70% και οι Τούρκοι κα
τά 30%. Αεν γνωρίζορεν ακόμη κατά πόσον η Βρετανική Κυβέρνησις 
θα εγκρίνη την συρφωνίαν της Ζυρίχης. Αν συρφωνήση η Βρετανική 
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Κυβέρνησις, τότε θα επακολούθηση διάσκεψις, εις την οποίαν θα λά
βουν ρέρος και οι Κύπριοι. Πιθανώς να κατορθώσωρεν, ώστε εις την 
διάσκεψιν αυτήν να βελτιώσωμεν υπέρ ημών μερικούς όρους της συρ
φωνίας. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι μάλλον ευχαριστηρένος. Εάν δεν φρο-
νήτε άλλως, νορίζω καλόν να εκδώσητε προκήρυξιν, εις· την οποίαν να 
λέγετε ότι θα συμφωνήσετε με την λύσιν εκείνην, την οποίαν θα δε-
χθή η πολιτική ηγεσία. Επί μελλοντικών εξελίξεων ελπίζω να δοθή ευ
καιρία να ανταλλάξωμεν προσωπικώς απόψεις και λάβωμεν αποφά
σεις από κοινού. 
Μ ε πολλήν αγάπην 

ΧΑΡΗΣ>^° 
Η πιο πάνω επιστολή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στάληκε μέσα σε 
έκτακτο διπλωματικό φάκελλο και λήφθηκε από τον Διγενή στις 13 
Φεβρουαρίου. 
Μετά τη μονογράφηση των Συμφωνιών της Ζυρίχης, γίνονταν στο Λον
δίνο μακρές συσκέψεις, στις οποίες έπαιρναν μέρος οι Υπουργοί Εξω
τερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, οι Υπουργοί Εξωτερικών και 
Αποικιών της Βρετανίας και οι στενοί συνεργάτες τους. Σ' αυτές ετοι
μάζονταν τα κείμενα των Συμφωνιών του Λονδίνου, που αφορούσαν τη 
διατήρηση των Βάσεων με βρετανική κυριαρχία και την εξασφάλιση 
των απαραιτήτων διευκολύνσεων για την επιβίωση τους. Οι συζητή
σεις αφορούσαν επίσης την εκχώρηση της Κύπρου από τη Βρετανία 
στη νέα πολιτεία και τις μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία του 
νέου ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους. 
Στις 17 Φεβρουαρίου, προγραμματίστηκε μια Πενταμερής Διάσκεψη 
στο Λάνκαστερ Χάουζ του Λονδίνου, στην οποία θα συμμετείχαν οι Κυ
βερνήσεις της Βρετανίας, της Ελλάδας, της Τουρκίας και αντιπρόσω
ποι των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων για υπογραφή των 
τελικών Συμφωνιών της ανεξαρτησίας της Κύπρου. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος προσκάλεσε στο Λονδίνο 35 αντιπροσω
πευτικούς παράγοντες της Κύπρου, για να τους ενημερώσει και να 
τους συμβουλεύεται σχετικά με το περιεχόμενο των Συμφωνιών και, αν 
τις ενέκριναν, θα προχωρούσε στην υπογραφή τους. Μεταξύ αυτών 
ήταν και ο Εθναρχεύων Μητροπολίτης Κιτίου Ανθιμος, ο οποίος είχε 

330. «Άπαντα Αρχιεπίσκοποι/ Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Γ', σσ. 479-480. 
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ήδη αποστείλει στον Κ. Καραμανλή το ακόλουθο τηλεγράφημα, που 
δημοσιεύθηκε στις αθηναϊκές εφημερίδες της 13ης Φεβρουαρίου: 
«Διερμηνεύοντες αισθήρατα ικανοποιήσεως Ελληνικού Κυπριακού λα
ού δι' επιτευχθείσαν συρψωνίαν, συγχαίρορεν θερρώς υρετέραν Εξο-
χότητα δι' επιτυχή χειρισρόν Κυπριακού ζητήρατος, πεποιθότες ότι 
αυτή θα εγκαινίαση νέαν περίοδον ευηρερίας, προόδου δια λαόν πο
λύπαθους νήσου».551 
Ο Διγενής, έχοντας τις επιφυλάξεις του για τις Συμφωνίες της Ζυρί
χης, έστειλε την πιο κάτω διαταγή στα μέλη της ΕΟΚΑ στις 13 Φε
βρουαρίου 1959: 
«Εν σχέσει προς προγενεστέραν διαταγήν ρου περί Ελληνοτουρκικής 
Συρφωνίας επί του Κυπριακού τονίζω εμμόνως την ανάγκην επιδείξε
ως συνοχής και πειθαρχίας εις τας τάξεις της Οργανώσεως. Αφού ενη
μερωθώ πλήρως επί ωρισρένων σηρείων ταύτης, θα σας κοινοποιήσω 
τας αποφάσεις ρου. 
Δεν πρόκειται να καταπροδώσω ούτε τον αγώνα ούτε τας θυσίας του 
αγωνιζορένου Κυπριακού λαού. Όλοι πρέπει να είναι βέβαιοι περί τού
του. Υπακούω ρόνον εις την φωνήν της Κύπρου. 
Ένα ρόνον ζητώ από όλους: Πειθαρχίαν εις τας διαταγάς ρου. Ήλθεν 
η στιγρή να δείξωρεν ότι είρεθα ωργανωρένον σύνολον, ρε υψηλά ιδα
νικά, ρε φιλοπατρίαν και ότι γνωρίζορεν να κερδίζωρεν την ράχην 
τόσον εις το πεδίον της τιρής, όσον και εις το πολιτικόν πεδίον».552 
Στις 14 Φεβρουαρίου, ο Διγενής πληροφορήθηκε από το κυπριακό ρα
διόφωνο την πρόσκληση των αντιπροσώπων του Κυπριακού λαού και 
ένιωσε πικρία, γιατί παραγνωρίστηκε η ΕΟΚΑ. 
Η Πενταμερής Διάσκεψη στο Λάνκαστερ Χάουζ συνήλθε από τις 17 μέ
χρι τις 19 Φεβρουαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος πέρασε από 
σκληρό δίλημμα, πριν υπογράψει τις Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου 
στις 19 Φεβρουαρίου 1959. 
Ο Νίκος Κρανιδιώτης σημειώνει τα πιο κάτω για την ψυχική κατάστα
ση του Αρχιεπισκόπου το βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου: 

331- Ευάγγελου Αβέρωφ - Τοσίτσα «Ιστορία των χαμένων ευκαιριών 
(Κυπριακό 1950-1963)», τόμος Β', σ. 193-

332. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σ. 376. 
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«Το βράδυ της ρέρας εκείνης ήταν ασφαλώς ένα από τα πιο δραρατι-
κά της ζωής του. Βηράτιζε ρέσα στο δωμάτιο χωρίς να μιλά. Ήταν 
φανερό ότι τον απασχολούσε πολύ το γεγονός, ότι είχε δώσει κατ' αρ
χήν τη συγκατάθεση του. Η ρελέτη όρως των κειρένων τού δηριούργη-
σε αργότερα πολλές αρφιβολίες και αρφιταλαντεύσεις. Η εγκατάλειψη 
της Ένωσης, η επαναφορά των Τουρκικών στρατευράτων στην Κύπρο, 
η δεσμευμένη ανεξαρτησία, η δυαδική προεδρία, οι χωριστές βουλές, οι 
εκτεταμένες κατά κυριαρχία Βρετανικές βάσεις εξουδετέρωσαν ουσια
στικά εκείνα, που αρχικά ο Αρχιεπίσκοπος είχε θεωρήσει σαν πλεονε-
κτήρατα μιας έστω και συμβατικής λύσης. Η θέση του ήταν δεινή». 
Ο Αρχιεπίσκοπος, ύστερα από σοβαρό προβληματισμό, είπε στον Ν. 
Κρανιδιώτη το πρωί του 19ης Φεβρουαρίου: 
«Πήρα στο τηλέφωνο την Ελληνική Αντιπροσωπία και έδωσα την τε
λική συγκατάθεση ρου».555 
Υπέρ της υπογραφής των Συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου τάχθηκαν 
27 Ελληνοκύπριοι σύμβουλοι του Αρχιεπισκόπου και εναντίον 8. 
Το απόγευμα της 19ης Φεβρουαρίου 1959, στις 3 30 μ.μ., συνήλθε η 
Πενταμερής Διάσκεψη του Λονδίνου. Τότε υπογράφτηκαν οι Συμφω
νίες Ζυρίχης - Λονδίνου από τους Πρωθυπουργούς Χ. Μακμίλλαν, Κ. 
Καραμανλή (ο Α. Μεντερές υπέγραψε αργότερα, γιατί είχε τραυματι
σθεί στο Λονδίνο κατά την προσγείωση του αεροπλάνου, με το οποίο 
ταξίδευε), τους Υπουργούς Εξωτερικών των τριών χωρών, τον Αρχιε
πίσκοπο Μακάριο ως αντιπρόσωπο των Ελληνοκυπρίων και το Φ. 
Κουτσιούκ ως αντιπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων. 

8. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΝ ΣΥΜΦΟΝΙΟΝ 

Πώς αντικρύστηκαν τότε οι Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου 
Στις 20 Φεβρουαρίου 1959, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απηύθυνε το 
ακόλουθο διάγγελμα προς τον Κυπριακό λαό: 
«Την στιγμήν ταύτην, καθ' ην διαμορφούνται τα πεπρωρένα της ιστο
ρικής Νήσου ρας, ρε αγάπην και αφοσίωσιν αι σκέψεις ρου στρέφο
νται προς ολόκληρον τον Κυπριακόν λαόν και αι ευχαί ρου τον συνο
δεύουν εις την πορείαν του προς τηνλεωφόρον της ελευθερίας και της 
προόδου, την οποίαν εγκαινιάζορεν σήρερον. 

333- Νίκου Κρανιδιώτη «Αύσκολα χρόνια...», σα. 371-372. 
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Αια της υπογραφείσης ενΛονδίνω συμφωνίας ετέθησαν τα θερέλια της 
ελευθερίας και της ανεξαρτήτου δηροκρατίας της Κύπρου και νέα πε
ρίοδος ευηρερίας και προόδου διανοίγεται δι' ολόκληρον τον Κυπρια
κόν λαόν. Εντός ολίγου ο Κυπριακός λαός θα κληθεί να διαρορφώση 
ελευθέρως το ρέλλον του και το ρέλλον των τέκνων του και θα ανα-
λάβη αποφασιστικός τα δικαιώρατα και τας ευθύνας του εις το ελεύ
θερον στάδιον της ευγενούς διεθνούς πολιτιστικής αρίλλης και συν
εργασίας. 
Ουδόλως αρφιδάλλω, ότι θα φανήτε αντάξιοι των ευγενών παραδό
σεων του ρεγάλου πολιτισμού μας. Από τα δάθη των αιώνων μάς πα
ρακολουθούν την στιγρήν ταύτην αι φυχαί των προγόνων ρας και από 
το πάνθεον των ηρώων αι ψυχαί όλων εκείνων, οι οποίοι ρε την θυ-
σίαν και τους υπέροχους αγώνας των εθερελίωσαν την Κυπριακήν 
ελευθερίαν. Προς την ιερόνρνήρην τούτων, ως και προς πάντας εκεί
νους οίτινες ηγωνίσθησαν, υπέφεραν και εδοκιράσθησαν δια την 
απαλλαγήν του λαού μας από την δουλείαν, στρέφονται την στιγμήν 
ταύτην ευγνωμόνως αι σκέψεις μου. 
Χαιρετίζω ιδιαιτέρως τον ηρωικόν ηγέτην του απελευθερωτικού κινή-
ρατος της Κύπρου Στρατηγόν Γεώργιον Γρίδαν, τον Θρυλικόν Αιγε-
νήν, και πάντα τα ρέλη της Εθνικής Οργανώσεως Κυπρίων Αγωνιστών, 
χάρις εις τους αγώνας και τας θυσίας των οποίων δυνάρεθα σήρερον 
να γευθώρεν τους καρπούς της ελευθερίας. Η σηρερινή σύμδασις απο
τελεί αξιοποίησιν των ιδικών των αγώνων και θυσιών και της ιδικής 
των πατριωτικής ενεργείας. Εις την Ιστορίαν της Κύπρου θα παραρεί-
νουν πάντοτε ως οι ανυπέρβλητοι ραχηταί και οι ρεγάλοι ήρωες και 
αγωνισταί της ελευθερίας. 
Το μέλλον διανοίγεται σήμερον ελπιδοφόρον και λαρπρόν ενώπιον 
ρας. Ύστερα από ρακρούς αιώνας δουλείας ανατέλλει και πάλιν εις 
την Νήσον μας ο ήλιος της ελευθερίας. Ας ρη λησρονώρεν όρως ότι 
τα δικαιώρατα δημιουργούν και αντιστοίχους υποχρεώσεις. Ενα νέον 
στάδιον αγώνος διανοίγεται τώρα έρπροσθέν ρας, το στάδιον του ει
ρηνικού αγώνος της προόδου και του ρεγαλείου της Νήσου μας. Εις 
το στάδιον τούτο ας κατέλθωμεν όλοι οι Έλληνες Κύπριοι, ηνωμένοι 
και αδιάσπαστοι και με πνεύμα εγκαρδίου συνεργασίας και αγάπης, ας 
καταδάλωρεν από κοινού ρετά του συνοίκου Τουρκικού στοιχείου πά
σαν προσπάθειαν δια την ανάπτυξιν και προαγωγήν των συρφερόντων 
της πατρίδος μας και την ανάδειξιν ταύτης ως κέντρου πολιτισμού. 
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Απευθύνων εγκάρδιους ευχάς προς πάντας τους Έλληνας και Τούρ
κους της Κύπρου, χαιρετίζω με χαράν την επιτευχθείσαν Συρφωνίαν 
και διακηρύσσω μετά πεποιθήσεως ότι η ημέρα αύτη θα είναι απαρχή 
νέας περιόδου προόδου και ευημερίας της πατρίδος ρας».5ί4 
Την 21η Φεβρουαρίου, ο Διγενής πήρε τρεις επιστολές. Η μια ήταν 
από τον Μητροπολίτη Κιτίου Άνθιμο, η δεύτερη από τον Αρχιεπίσκο
πο Μακάριο και η τρίτη από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας 
Ευάγγελο Αβέρωφ. 
Στην επιστολή του ο Μητροπολίτης Άνθιμος, ο οποίος είχε επιστρέ
ψει στην Κύπρο από το Αονδίνο, έγραψε στον Διγενή για το θέμα της 
υπογραφής των Συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου. Τόνιζε τα πλεονεκτή
ματα των Συμφωνιών και του ζητούσε να χαιρετίσει με φυλλάδιο «την 
επιτευχθείσαν συρφωνίαν, ως αρχηγός του μαχόμενου Κυπριακού λα
ού». Στην ίδια επιστολή πρόσθεσε: 
«Τώρα που διηνύθη το μεγαλύτερονρέρος του δρόμου προς επίτευξιν 
των εθνικών επιδιώξων του Κυπριακού λαού, σας παρακαλώ να δεχθή-
τε τα θερμά μου συγχαρητήρια δια τον υπέροχον αγώνα, τον οποίον 
με δεξιοτεχνίαν και ικανότητα διεξηγάγετε, εν ρέσω αφάνταστων δυσ
χερειών και αντιξοοτήτων εναντίον συντριπτικώς πολυαριθμοτέρου 
και αρτίως εξωπλισμένου αντιπάλου. Το όνομα σας εγράφη ήδη ρε 
χρυσή γράρρατα εις την πρώτην σελίδα της Κυπριακής Ιστορίας και η 
ηρωική μορφή σας θα παραρείνη εσαεί εις τας σκέψεις των επερχομέ
νων γενεών ως πρωτεργάτου της Κυπριακής ελευθερίας και ως 
υπέροχου αγωνιστού του Έθνους».^5 
Η επιστολή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, γραμμένη στις 20 Φεβρου
αρίου, άρχιζε ως εξής: 
«Μετά μακρόν και σκληρόν αγώνα, τον οποίον διεξήγαγον επί του δι-
πλωρατικού πεδίου, δια να επιτύχω βελτιώσεις εις ωρισμένα σημεία 
της συμφωνίας, και υπολογίζων τας θλιβερός συνεπείας, τας οποίας θα 
είχε δια τον Κυπριακόν λαόν και γενικώτερον δια το Κυπριακόν ζήτη
μα και την Ελλάδα ματαίωσις της συμφωνίας, εθεώρησα ότι είχον υπο-
χρέωσιν να υπογράψω την συρφωνίαν, δια της οποίας τίθεται άμεσον 

334. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ», τόμος Γ, σσ. 226-227. 
335. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απορνημονεύματα...», σ. 386. 
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τέρμα εις την Βρετανικήν εν Κύπρω κυριαρχίαν και δηριουργείται ρία 
ρικρά Ελλάς εις την περιοχήν αυτήν της Ανατολικής Μεσογείου». 
Η επιστολή κατέληγε στα πιο κάτω: 
«Πιστεύω ακραδάντως εις τας ικανότητας και αρετάς του Κυπριακού 
λαού και δεν έχω καρρίαν αρψώολίαν ότι δια της νέας συρφωνίας δια
νοίγεται εν νέον λαρπρόν και ελπιδοφόρονρέλλον δια την Κύπρον... 
Κατά την ιστορικήν ταύτην στιγρήν αισθάνοραι την ανάγκην να σας 
απευθύνω τα θερρά ρου συγχαρητήρια δια τον απαράριλλον ηρωϊσρόν 
σας και το υπέροχον πνεύρα, το οποίον ενεψυσήσατε εις τον Κυπρια
κόν λαόν. Αεν ρου ρένει καρμία αμφιβολία, ότι εάν εφθάσαμεν σήμε
ρον να εορτάσωρεν το ευχάριστον γεγονός της ελευθερίας της Κύ
πρου, τούτο οφείλεται βασικός εις το υρέτερον έργον. 
Νορίζω, ότι τώρα θα συρφωνήτε ραζίρου, ότι είναι η κατάλληλος στιγ-
ρή να πάρη σαφή θέσιν η Οργάνωσις υπέρ της συρφωνίας. Τούτο θα 
καταστήση ερφανές το αρραγές του εθνικού ρετώπου».556 
Ο Ευάγγελος Αβέρωφ ανέφερε στον Διγενή τους λόγους, που οδήγη
σαν στην υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου. Δυο χαρα
κτηριστικά αποσπάσματα της επιστολής του είναι τα ακόλουθα: 
α) «Μακροί πολιτικοί και διπλωρατικοί αγώνες, οπουδήποτε τούτο 
ήτο δυνατόν, αγώνες σας βεβαιώνω διεξαχθέντες ρε φλογεράν πίστιν 
και όσην διέθετε η Κυβέρνησίς ρας και η διπλωρατία ρας ικανότητα, 
ρε έπεισαν ότι το Κυπριακόν ευρίσκετο εις ένα δραρατικόν αδιέξοδον. 
Είχορεν σοβαρούς, όσον και συγκεκριρένους λόγους να φοβούρεθα, 
ότι το αδιέξοδον τούτο θα ωδήγει εις ρίαν κακίστην λύσιν. Η ρη ανα-
γνώρισις τετελεσμένων γεγονότων και η συνέχισις άκαρπων πολιτι
κών αγώνων δεν αποτελεί διέξοδον. Τα γεγονότα θα παρέρενον τετε
λεσμένα και ηρείς θα παρηγορούρεθα αγωνιζόρενοι... 
Ο καταπληκτικός αγών, τον οποίον εκάρατε είχε προβάλει το θέρα, θα 
έλεγα το είχε γεννήσει και αναθρέψει, αλλά όσον ηρωισρόν και 
ικανότητα και αν διεθέτατε δεν θα ηδύνατο να επιβάλη ρόνιρονλύσιν. 
Αντιθέτως ρε την ευχέρειαν, ην είχον οι Τούρκοι, εφ' όσον τα πράγ-
ρατα έβαινονκακώς δι' αυτούς, να ρετατρέψουνρίαν επανάστασινκα
τά της κατεχούσης Αυνάρεως εις αιρατηρόν διακοινοτικόν αγώνα, ήτο 

336. «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'», τόμος Γ', σσ. 492-493-
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δυνατόν τα όπλα να ωθούσαν προς την επιβολήν ριάς κάκιστης διχο-
τορήσεως. 
Ούτω εσχηράτισα την εντύπωσιν ότι δεν απέμενε παρά ρία ελπίς, ένας 
ελιγμός: Η συνεννόησις ρε τους Τούρκους και η συρφωνία επί ρίας 
συρβιβαστικής λύσεως». 
β) «Εάν η αναπότρεπτος ανάγκη λύσεως συρβιβασρού επέβαλε παρα-
δοχήν ρερικών «σηρείων αντιστάσεως», νορίζω ότι τα ανταλλάγρατα 
είναι πράγρατι ρεγάλα και ιστορικής σηρασίας δια την Κύπρον και δια 
τον Ελληνισρόν. 
Αεν θέλω να ασχοληθώ ρε την ευρυτέραν σηρασίαν της αποκαταστά
σεως των Ελληνοτουρκικών σχέσεων, με τας καλυτέρας ηρέρας που 
ανατέλλουν δια τον Ελληνισμόν της Κωνσταντινοπόλεως και με άλλα 
ακόμη παραπλήσια, πλην σοβαρά δια την Ελλάδα θέρατα. 
Θέλω να περιορισθώ εις όσα αφορούν αμέσως την ιδίαν την Κύπρον, 
διότι αισθάνοραι την υποχρέωσιν, όπως αυτήν την ιστορικήν στιγρήν 
είπω προς σας, Στρατηγέ Γρίβα, ότι ο απίστευτος αγών σας απέδωσε 
πολλά τα καλά δια την προσφιλή γενέτειράν σας. 
Επιθυρώ να προσθέσω ότι ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Καραραν-
λής, ο οποίος από της αρχής ολοψύχως ηγωνίσθη δια το Κυπριακόν, 
συρρερίζεται πληρέστατα τας απόψεις αυτός. Επί τη ευκαιρία της επι
στολής ρου αυτής ρου εζήτησε να σας διαβιβάσω μαζί με αισθήματα τι
μής και αγάπης και μίαν άλλην διαβεβαίωσίν του: Ουδέν θα συμφωνη-
θή οριστικώς, αν δεν τακτοποιηθή το θέρα των αγωνιστών της ΕΟ
ΚΑ».557 
Στην πιο πάνω επιστολή του Αβέρωφ, ο Διγενής απάντησε στις 22 Φε
βρουαρίου και ανέφερε: 
«Εξ όσων ρου εκοινοποιήθησαν, εφ' όσον αγνοώ ακόρη το πλήρες κεί-
ρενον των συρφωνιών, έχω ωρισρένας σοβαρός αντιρρήσεις επί της 
επιτευχθείσης συμφωνίας και έχω σοβαρούς ακόρη ενδοιασρούς από 
απόψεως πρακτικής εφαρρογής ενός τόσον πολύπλοκου συστήρατος 
διοικήσεως».558 

337. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σα. 388-
390. 
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Στις 22 Φεβρουαρίου 1959 οι πολιτικοί κρατούμενοι απολύθηκαν κι έγιναν 
ενθουσιώδεις πανηγυρισμοί σ' όλη την Κύπρο. 

Χάριν της ιστορικής αλήθειας πρέπει ν' αναφέρομε ότι για την υπο
γραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου υπήρχαν και οι διαφωνού
ντες, γιατί εγκαταλείφθηκε ο αγώνας του Κυπριακού λαού, που απέ
βλεπε στην αυτοδιάθεση και ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Μετα
ξύ αυτών ήταν και οι τρεις συνεξόριστοι του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
στις Σεϋχέλλες, ο Μητροπολίτης Κυρήνειας Κυπριανός, ο Παπασταύ-
ρος Παπαγαθαγγέλου και ο Πολύκαρπος Ιωαννίδης. 
Στις 22 Φεβρουαρίου 1959, απολύθηκαν όλοι οι πολιτικοί κρατούμε
νοι και έγιναν ενθουσιώδεις πανηγυρισμοί σ' ολόκληρη την Κύπρο. 

Επιστροφή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Κύπρο 
και ενθουσιώδης υποδοχή του από το λαό 
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, που είχε απελαθεί από την Κύπρο στις 9 
Μαρτίου 1956 με διάταγμα του Χάρντιγκ, επέστρεψε στην πατρίδα του 
την 1η Μαρτίου 1959- Στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας τον υποδέχθη
καν ο Κυβερνήτης Σερ Χιου Φουτ, ο Μητροπολίτης Κιτίου Ανθιμος, ο 
Χωρεπίσκοπος Σαλαμίνος Γεννάδιος, ο Αναπληρωτής Γενικός Πρόξε
νος της Ελλάδας στην Κύπρο Αριστοτέλης Φρυδάς και άλλοι επίσημοι. 

Ο Αρχιεπίσκοπος όρθιος μέσα σε ανοικτό αυτοκίνητο χαιρετούσε τα 
πλήθη, που είχαν παραταχθεί στους δρόμους της Λευκωσίας, για να 
υποδεχθούν τον θρησκευτικό και εθνικό τους ηγέτη. Κατά τη διαδρο
μή από το αεροδρόμιο μέχρι την Αρχιεπισκοπή ελικόπτερα πετούσαν 
σε χαμηλό ύψος και άφηναν ελεύθερα άσπρα περιστέρια. 
Στο χώρο της Αρχιεπισκοπής είχε τοποθετηθεί επιβλητική αψίδα με 
την επιγραφή «Καλώς ήλθατε». Τον Αρχιεπίσκοπο υποδέχτηκαν ο 
Πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής, Ηγούμενοι, Αρχιμανδρίτες και 
άλλοι. Χιλιάδες λαού, που απ' όλη την Κύπρο είχαν κατακλύσει το χώ
ρο της Αρχιεπισκοπής, επευφήμησαν ζωηρά τον Αρχιεπίσκοπο. Σαλ
πιγκτές και τυμπανιστές του Παγκυπρίου Γυμνασίου χαιρέτισαν την 
είσοδο του στην Αρχιεπισκοπή. Ακολούθησε δοξολογία, στον Καθε
δρικό ναό του Αγίου Ιωάννου, στην οποία παρέστησαν επίσημοι και 
γονείς πεσόντων στον Αγώνα της ΕΟΚΑ. Μετά τη δοξολογία ο Αρχιε
πίσκοπος εμφανίστηκε μπροστά στις χιλιάδες του λαού, που παραλη
ρούσαν από ενθουσιασμό. Τον Αρχιεπίσκοπο προσφώνησε ο Μητροπο
λίτης Κιτίου Ανθιμος και έπειτα ο Αρχιεπίσκοπος εξεφώνησε ιστορι
κής σημασίας λόγο, στον οποίο αναφέρθηκε στον Αγώνα της ΕΟΚΑ 
και στις υποχρεώσεις όλων των πολιτών. Παραθέτομε δυο αποσπάσμα
τα από το λόγο του Αρχιεπισκόπου: 
α) «Ήρωες της Κύπρου! Η θυσία σας δεν απέβη επί ραταίω. Το ένδο-
ξον έπος, το οποίον εγράψατε, διανοίγει σήμερον λαρπράν την νέαν 
περίοδον της ιστορίας. Περίοδον ελευθερίας. Περίοδον προόδου και 
ευημερίας. Ο σπόρος, τον οποίον εσπείρατε, αποδίδει ήδη πλουσίαν 
την συγκομιδήν. Το δένδρον της ελευθερίας, το οποίον εποτίσατε με 
το αίμα σας, προσφέρει σήμερα τους ευχύρους καρπούς του. Από τον 
Γολγοθάν σας εξεπήγασεν η Ανάστασις της πατρίδος ρας. Από τους τά
φους σας εξεπήγασεν η υπέρκαλος Ελευθερία. 
Εκείνοι υπήρξαν οι ράρτυρες. Αλλά τον υπέρ ελευθερίας αγώνα μας 
κοσμεί πλήθος ηρώων με επί κεφαλής τον Στρατηγόν Γεώργιον Γρί-
βαν, τον θρυλικόν ΑΙΓΕΝΗΝ, του οποίου το όνορα κατέλαβε τας ενδο
ξότερος σελίδας της Κυπριακής Ιστορίας. Προς τον υπέροχον αυτόν 
άνδρα και τους γενναίους αγωνιστάς της ΕΟΚΑ αποτίορεν, κατά την 
επίσημον ταύτην ώραν, φόρον υψίστης ευγνωροσύνης και τιρής. Ας 
στρέψωρεν προς αυτούς τας σκέψεις ρας και ας αναλογισθώμεν, άνευ 
του ιδικού των ηρωισμού μακρυνή θα ήτο η ημέρα της ελευθερίας, 
άνευ των ιδικών των αγώνων θα ήτο ανέφικτος η ηρέρα της νίκης». 
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β) «Αιώνες αναμονής και προσδοκίας, αιώνες εγκαρτερήσεως και θυ
σίας παρακολουθούν την στιγρήν ταύτην την ιστορικήν πορείαν ρας. 
Ας καταβάλωρεν πάσαν προσπάθειαν, ώστε να φανώρεν αντάξιοι της 
υψηλής αποστολής, που η θεία πρόνοια επεφύλαξεν εις ηράς. Αγέρω
χοι και απτόητοι και ρεγαλόψυχοι εις τους αγώνας της ειρήνης και 
της ευηρερίας. Κάρετε συνείδησιν την δύναριν, η οποία εναποτίθεται 
σήρερον εις τας ιδικός σας χείρας».559 

Το δίλημμα του Διγενή για αποδοχή 
των Συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου 
Μετά την υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου, ο Διγενής 
αντιμετώπισε ένα σοβαρό δίλημμα: Να συνεχίσει τον Αγώνα ή να δε
χθεί τις Συμφωνίες και να διατάξει κατάπαυση του πυρός. Αφού στάθ
μισε όλα τα δεδομένα, και κυρίως την υπογραφή των Συμφωνιών από 
την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, κατέληξε 
στο συμπέρασμα με Βαθύτατη οδύνη να δεχθεί τα τετελεσμένα γεγονό
τα και να διατάξει κατάπαυση του πυρός, για ν' αποφευχθεί ο εθνικός 
διχασμός, με απρόβλεπτες αρνητικές συνέπειες για τον Ελληνισμό και 
ιδιαίτερα για την Κύπρο. Προτού κυκλοφορήσει σχετικό φυλλάδιο, 
έγιναν διευθετήσεις για τα εξής ζητήματα: 
Ο Κυβερνήτης δέχθηκε να δοθεί γενική αμνηστία στους αγωνιστές της 
ΕΟΚΑ. Οι αγωνιστές που βρίσκονταν φυλακισμένοι στην Αγγλία θα 
απελευθερώνονταν και θα πήγαιναν στην Ελλάδα, όπως και έγινε. 
Επέστρεψαν στην Κύπρο μετά την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημο
κρατίας. Ο Διγενής μπορούσε να μεταβεί στην Ελλάδα κατόπιν ειδι
κών διευθετήσεων. 
Στις 9 Μαρτίου 1959, ο Διγενής κυκλοφόρησε φυλλάδιο, με το οποίο 
κήρυξε τη λήξη του ένοπλου Αγώνα της ΕΟΚΑ. Παραθέτουμε πιο κά
τω ολόκληρο το κείμενο του φυλλαδίου: 
«ΠΡΟΣ Τ Ο Ν ΕΑΛΗΝΙΚΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ Α Α Ο Ν 
Οταν την Ιην Απριλίου 1955 ύψωσα την σηραίαν του επαναστατικού 
κινήρατος, έταξα ως σκοπόν την απελευθέρωσιν της Κύπρου και εζή-
τησα την υποστήριξιν του Ελληνικού Κυπριακού λαού και την συρπα-
ράστασιν ολοκλήρου του Έθνους, αίτινες και ρου παρεσχέθησαν πλή
ρως κατά τον τετραετή σκληρόν αγώνα ρας. 

339- «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Τ», τόμος Γ', σσ. 234, 236. 
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Ήδη, κατόπιν της ρεταξύ των Κυβερνήσεων Ελλάδος και Τουρκίας 
συρφωνίας της Ζυρίχης, η οποία επεκυρώθη υπό του Εθνάρχου Μακα
ρίου, είραι υποχρεωρένος 
ΝΑ ΑΙΑΤΑΞΩ ΚΑΤΑΠΑΥΣΙΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ. 
Εκείνος ο οποίος δεν θα εδέχετο την συρφωνίαν και θα συνέχιζε τον 
Αγώνα, θα ΕΑΙΧΑΖΕ όχι ρόνον τον Κυπριακόν λαόν, αλλά πιθανώς 
και ολόκληρον το Έθνος, τα δε αποτελέσρατα του Εθνικού διχασρού 
θα ήσαν απείρως καταστρεπτικώτερα από τα τοιαύτα, τα οποία τίνες 
νορίζουν, ότι θα επιφέρει η δοθείσα λύσις. 
Το κατ' ερέ είναι προτιροτέρα η λύσις αυτή, έστω και εάν δεν είναι 
εκείνη που ανερέναρεν και η οποία θα ικανοποιεί τους πόθους ρας, 
παρά ο εθνικός διχασρός, γιατί σ' ένα τέτοιον διχασρόν ΘΑ ΤΑ ΧΑΣΩ-
Μ Ε Ν ΟΑΑ. 
Αντί του πολερικού παιάνος θα σημάνω σήρερον ΟΜΟΝΟΙΑΝ, ΕΝΟ
ΤΗΤΑ, ΑΓΑΠΗΝ, ίνα επί των ερειπίων και της τέφρας της αποστρα-
πτούσης από δόξαν και εθνικόνρεγαλείον Κυπριακής εποποιίας ανοι-
κοδορήσετε το νέον οικοδόρηρα της νεαρός Αηροκρατίας. 
Εις τους πρωτεργάτας αυτής εναπόκειται ήδη να την οδηγήσουν εις 
την οδόν της ευηρερίας και της προόδου. Όσον αφορά ερέ, αποφασι-
σρένος να ρην αναριχθώ εις την πολιτικήν και την δηροσίαν ζωήν, 
τόσον εν Κύπρω όσον και εν Ελλάδι, θα παρακολουθώ ρε αγωνίαν εκ 
του ρακρόθεν τα βήρατα της πολυβασανισρένης και αιρατοβρέκτου Πα
τρίδος ρου και θα συρρερίζωραι ραζί σας τηνχαράνκαι τον πόνον σας. 
Έχω την συνείδησιν ρου ήσυχον, ότι έπραξα το καθήκον ρου- έργον 
της πολιτικής ήτο να εκρεταλλευθή τους επικούς αγώνας του Κυπρια
κού λαού. Και αύτη τους εξερεταλλεύθη όπως ηδυνήθη ή όπως ενό-
ρισε καλύτερον. 
Ν Υ Ν ΟΦΕΙΑΟΜΕΝ ΝΑ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΩΜΕΝ. 
Συσπειρωθήτε ΟΑΟΙ, ΗΝΩΜΕΝΟΙ, πέριξ του ΕΘΝΑΡΧΟΥ, ο οποίος 
αποτελεί σήρερον σύρβολον ΕΝΟΤΗΤΟΣ και ΙΣΧΥΟΣ και βοηθήσατε 
τούτον εις το δύσκολον έργον του. 
Αυτή είναι η επιθυρία ρου, προς την οποίαν καλώ πάντας να συρρορ-
φωθούν. 

Ε.Ο.Κ.Α. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΙΓΕΝΗΣ»540 

340. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σ. 403. 
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Ακολούθησαν διαταγή του Διγενή «Προς τους αγωνιστάς της ΕΟΚΑ», 
επιστολή προς τους «Γενναίους Μαχητός της ΕΟΚΑ» και επιστολή 
«Προς την Άλκιρον Νεολαίαν ΕΟΚΑ (ΑΝΕ)». 
Η επιστολή προς την ΑΝΕ, γραμμένη στις 13 Μαρτίου 1959, είναι ένα 
εγκώμιο στη μαχητική νεολαία της ΕΟΚΑ και μια προτροπή για και
νούριους ειρηνικούς αγώνες. Γράφει ο Διγενής: 
«Σε καράρωνα. Σε εθαύραζα. Η ψυχή ρου εσκίρτα στην ορρή των εθνι
κών εκδηλώσεων σου. Ένοιωθα τον παλμό σου, ο οποίος ρε έσπρωχνε 
στας πιο τολρηράς αποφάσεις ρου, γιατί ήξερα πως θα σε εύρισκα πά
ντα πλάι ρου, εκτελεστήν πιστόν, αλλά και τολρηρόν. 
Χάραξες τον δρόμον, που πρέπει να ακόλουθη η νεολαία στους αγώ
νας του Έθνους. Το παράδειγρά σου θα ερπνέη τας επερχορένας γενε
άς. Η Κύπρος, ο Ελληνισμός και εγώ ο Αρχηγός σου σε καραρώνου-
ρε. Σε λίγο με πόνον θα σε αποχωρισθώ. Σου αφήνω όρως ρια υποθή
κη, την οποίαν πρέπει να τήρησης: 
Μ ε την κατάπαυσιν του ραχητικού αγώνος η αποστολή σου δεν ετε-
λείωσε. Τώρα αρχίζει ο ειρηνικός αγών δια την αξιοποίησιν όλων εκεί
νων, που απεκτήσαρε ρε αίρα. Προσηλωμένοι πιστά στην ιδέα της Πα
τρίδος, ηνωρένοι σε αρραγείς τάξεις, πειθαρχηρένοι σαν στρατιώται 
της Πατρίδος, να σταθήτε δίπλα από τον αρχιτέκτονα του νέου οικο
δομήματος, τον ΕΘΝΑΡΧΗΝ, και να τον βοηθήσετε στο έργον του. Ό
πως φάνηκες γενναία στην δυναμική αναμέτρηση ρε τον δυνάστη, έτσι 
πρέπει να φανής τολμηρή, πειθαρχηρένη, εργατική, στην αναμέτρη-
σιν ρε τας δυσκολίας της δημιουργίας του νέου κράτους για την ειρη-
νικήν επιβίωσιν. 
Σε ευχαριστώ, σε συγχαίρω και σε θαυράζω για το έργον, που επετέλε-
σες ρέχρι σήμερον. Θα ζήσω με την ελπίδα, ότι κάποτε θα επιστρέψω 
στην Κύπρο, για να σε καμαρώσω και πάλιν και να ξαναζήσω μέσα 
στην ατμόσφαιρα των εθνικών παλμών σου. 
Και η ημέρα αυτή θα είναι η ευτυχεστέρα της ζωής ρου. 
Σε αποχαιρετώ, αφήνοντής σου όλην την αγάπην ρου. 

Ε.Ο.Κ.Α. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ Δ Ι Γ Ε Ν Η Σ Σ 

341. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απορνηρονεύματα...», ο. 405. 
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Μητέρες των ηρωομαρτήρων της ΕΟΚΑ οε τιμητική 
εκδήλωση μετά το τέλος του αγώνα. 

Στις 15 Μαρτίου 1959, έγινε μια συγκινητική συνάντηση του Διγενή με 
τους τομεάρχες και στενούς συνεργάτες του, στην οποία τους συνέστη
σε αγάπη και ομόνοια. 
Το βράδυ της ΐ6ης Μαρτίου, ο Διγενής πήγε στο Ελληνικό Προξενείο 
της Λευκωσίας, από το οποίο θα έφευγε την επόμενη μέρα για το αε
ροδρόμιο. Στις 17 Μαρτίου, το αεροπλάνο του Πρωθυπουργού της Ελ
λάδας τον μετέφερε στην Αθήνα. Οταν έφτασε στο αεροδρόμιο του Ελ
ληνικού, ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ ένιωσε ξεχωριστή συγκίνηση, γιατί πα
τούσε τα χώματα της Μητέρας Πατρίδας ύστερα από απουσία 4Κ 
χρόνων. 

Εκδηλώσεις τιμής για τον Διγενή 
Στην Αθήνα ο Διγενής αποθεώθηκε από τους επισήμους και τις χιλιά
δες του λαού. Η κυπριακή εφημερίδα «Ελευθερία» της 18ης Μαρτίου 
1959 μας έδωσε συνοπτική περιγραφή της υποδοχής του Αρχηγού της 
ΕΟΚΑ. 
«Μόλις κατά την πρώτην μεταμεσημβρινήν ήχησαν οι κώδωνες όλων 
των εκκλησιών των Αθηνών, αγγέλλοντες την επικειρένην άφιξιν του 
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Ο χώρος του κρησφύγετου του Αρχηγού Αιγενή όπου 
και απέθανε στις 27 Ιανουαρίου 1974. 

Αιγενή, όλα τα καταστήματα, γραφεία και σχολεία εσηραιοστολίσθη-
σανκαι έκλεισαν, ατελεύτητα δε κύρατα λαού εξεχύθησαν προς τα ση
μεία οπόθεν θα διήρχετο ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ. Πας χώρος κατεκλύ-
σθη υπό του πλήθους κατά πυκνούς όγκους. Εις το αεροδρόριον, πα
ρουσία των Υπουργών των Εξωτερικών και της Προεδρίας της Κυβερ
νήσεως κ.κ. Αβέρωφ και Τσάτσου, εκπροσώπων του στρατού και άλ
λων, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πρόεδρος της Πανελληνίου Επι
τροπής Απελευθερώσεως Κύπρου κ. Θεόκλητος προσεφώνησεν ενθου
σιωδώς τον Αιγενήν, τον οποίον εστεφάνωσε δι' αργυρού στεφάνου. Ο 
Αήραρχος Αθηναίων κ. Παυσανίας, χαιρετίσας τον Αιγενή ν δι' ερπνευ-
σρένης προσλαλιάς εκ ρέρους των Αθηνών και ολοκλήρου της Ελλά
δος, ανεκήρυξεν αυτόν άξιον της Πατρίδος». 
Στις 18 Μαρτίου 1959 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ειδικό νόρο, με 
τον οποίο ο Συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας πήρε προαγωγή στο βά
θρο του Αντιστράτηγου. Κατόπινρίλησανρε ενθουσιασρό για την προ
σφορά του οι Αρχηγοί όλων των κορράτων και εξέφρασαν το θαυρασρό 
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και την ευγνωροσύνη τους στον Αρχηγό της ΕΟΚΑ. Τέλος ρε ψήφισρά 
της η Βουλή των Ελλήνων τον ανακήρυξε «άξιον της Πατρίδος». 
Ο Διγενής πήρε και πολλές άλλες τιμητικές διακρίσεις για το υπεράν
θρωπο έργο, που επετέλεσε με τον Αγώνα της ΕΟΚΑ. Τιμήθηκε και 
βραβεύτηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση, την Εκκλησία της Ελλά
δας, τον Βασιλέα Παύλο, το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηνών, την Ακαδη
μία Αθηνών και άλλα σώματα. 
Η Ακαδημία Αθηνών σε πανηγυρική της συνεδρία στις 24 Μαρτίου 
1959 του απένειμε το χρυσό της μετάλλιο, που είναι η υψίστη τιμή του 
ανωτάτου αυτού Ιδρύματος της Ελλάδας. Ο Πρόεδρος της Σπύρος Με
λάς στην προσφώνηση του μεταξύ άλλων είπε ότι η Ακαδημία Αθηνών: 
«Βραβεύει δι' αυτού όχι ρόνον τον θρυλικόν ήρωα και τον απροσπέλα-
στον νικητήν ενός ρεγάλου, ωραίου, δυσκολωτάτου και τραχυτάτου 
αγώνος, αλλά τον ερπνευσρένον οργανωτήν του, ο οποίος δια του 
υψηλού παραδείγρατος, των ψυχικών αρετών του και των σοφών συμ
βουλών του, ανύψωσεν εις το βάθρον αήττητων ηρώων ρειράκια και 
παρθένους, που κατήσχυναν τας ρυριάδας του στρατού ριάς αυτοκρα
τορίας».542 

Η εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Η λειτουργία της με το Σύνταγμα που δημιουργήθηκε 
από τις Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου 
Μετά τη λήξη του απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ, άρχισαν οι προ
ετοιμασίες για τη δημιουργία του νέου ανεξάρτητου κράτους με Βάση 
τις Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου. Όταν ετοιμάστηκε το Σύνταγμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, έγινε η επίσημη τελετή της εγκαθίδρυσης 
της στις 16 Αυγούστου I960 με Πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο 
και Αντιπρόεδρο τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Φαζίλ Κουτσιούκ. Μια νέα 
περίοδος άρχιζε τότε για την Κύπρο, η οποία απέκτησε την ελευθερία 
της ύστερα από 769 χρόνια. Αλλά το Σύνταγμα του I960 παρουσίαζε 
αρκετές δυσκολίες στην εφαρμογή του λόγω των διαιρετικών στοι
χείων που περιείχε, γιατί χώριζε τον Κυπριακό λαό σε Ελληνοκυ
πρίους και Τουρκοκυπρίους. 

342. «Λεύκωμα Στρατηγού Γεωργίου ΓρίΒα - Αιγενή (1916-1974)». Έκδοση 
Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ, Αθήνα 1995, σ. 18. 
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Σημειώνουμε τα πιο βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, που 
προέκυψαν από την εφαρμογή των Συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου. 
Α) Πλεονεκτήματα 
1) Το βρετανικό αποικιακό καθεστώς τερματίστηκε. Οι για 82 χρόνια 
Βρετανοί κυρίαρχοι της Κύπρου εγκατέλειψαν τη διακυβέρνηση του 
νησιού και ο Κυπριακός λαός ανέλαβε την ευθύνη και την εξουσία για 
τον καθορισμό του μέλλοντος του. 
2) Η Κύπρος ως ανεξάρτητο κράτος έγινε το 99ο μέλος του Οργανι
σμού Ηνωμένων Εθνών στις 20 Σεπτεμβρίου I960. Από τότε η φωνή 
της ακούεται στο διεθνή Οργανισμό και για τα δικά της ζητήματα και 
για τα διεθνή. 
3) Στις 14 Μαρτίου 196ΐ, έγινε μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας 
και στις 24 Μαίου 1961 μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
4) Ως ανεξάρτητο κράτος, είχε το δικαίωμα να συνάπτει διακρατικές 
συμφωνίες για πολιτιστικά και άλλα θέματα. Η άσκηση αυτού του δι
καιώματος συνέβαλε στην πρόοδο και ευημερία του λαού της. 
5) Αποφεύχθηκε η γεωγραφική διχοτόμηση της Κύπρου, που ήταν 
επιδίωξη των Κυβερνήσεων της Βρετανίας και της Τουρκίας. 
Β) Μειονεκτήματα 
1) Δεν πραγματοποιήθηκε ο σκοπός, για τον οποίο έγινε ο απελευ
θερωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ. Σ' αυτόν τον Αγώνα 108 αγωνιστές θυ
σίασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, Βασανίστηκαν, 
φυλακίστηκαν, παρέμειναν στα κρατητήρια, υπέστησαν υλικές ζημιές, 
χωρίς να δουν να πραγματοποιείται η ένωση της Κύπρου με την Ελλά
δα. Επιπλέον υπήρξαν θύματα αρκετά άλλα πρόσωπα. 
2) Η διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος έγινε από τις Κυβερνή
σεις της Βρετανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Οι Κύπριοι απου
σίαζαν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οταν η λύση ήταν έτοι
μη με τις Συμφωνίες της Ζυρίχης, οι Κύπριοι κλήθηκαν ή να υπογρά
ψουν τις Συμφωνίες ή να τις απορρίψουν. Δεν είχαν το δικαίωμα για 
οποιαδήποτε τροποποίηση. Υπερίσχυσε τότε το αποικιοκρατικό πνεύ
μα της Βρετανίας, η οποία παραγνώρισε την αρχή της αυτοδιάθεσης 
των λαών, που είχε επισήμως διακηρυχθεί από τον Ο Η Ε στις 16 Δε
κεμβρίου 1952. Οι προσπάθειες του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο 
Λονδίνο για βελτίωση μερικών σημείων των Συμφωνιών απέτυχαν και 
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τελικά ο Κύπριος Εθνάρχης υπέγραψε τις Συμφωνίες ύστερα από ηθι
κές πιέσεις που δέχτηκε. 
3) Με την υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου, η Τουρκία 
αναγνωρίστηκε επίσημα ως εμπλεκόμενο μέρος στο Κυπριακό κράτος 
και έγινε μέλος των τριών Εγγυητριών Δυνάμεων της Κυπριακής Δη
μοκρατίας μαζί με τη Βρετανία και την Ελλάδα. 
Η πρόταση του ΜπέΒαν στη Βουλή των Κοινοτήτων τον Οκτώβριο του 
1958 για μια δίκαιη λύση στο Κυπριακό πρόβλημα δεν έγινε δεκτή. 
Έλεγε τότε με παρρησία ο Εργατικός Βουλευτής: 
«Είναι καιρός να παύσουρε να θυσιάζουμε βρετανικές ζωές στην Κύ
προ, με σκοπό να ικανοποιήσουμε τα θελήματα των Τούρκων. Είναι 
παράλογο να εισηγούραστε ότι το 18% της νήσου θα πρέπει να μαται
ώσουν τις επιθυμίες των 80%. Γιατί δεν είμαστε πιο δυνατοί σ' αυτό το 
ζήτημα;».^ 
4) Οι Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου περιείχαν διαιρετικά στοιχεία για 
τον Κυπριακό λαό. Προνοούσαν τη λειτουργία δυο Κοινοτικών Συνε
λεύσεων, οι οποίες είχαν δικαιοδοσία για όλα τα θρησκευτικά, εκπαι
δευτικά και πολιτιστικά θέματα. Μια άλλη πρόνοια ήταν η δημιουργία 
χωριστών ελληνικών και τουρκικών δημαρχείων στις πέντε κυριότερες 
πόλεις της Κύπρου. Το Υπουργικό Συμβούλιο απαρτιζόταν από Έλλη
να Πρόεδρο και Τούρκο Αντιπρόεδρο, επτά Έλληνες Υπουργούς και 
τρεις Τούρκους. Η Βουλή των Αντιπροσώπων περιλάμβανε 35 Έλλη
νες βουλευτές και 15 Τούρκους. 
5) Η πλειοψηφία των Ελλήνων στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βου
λή των Αντιπροσώπων είχε το δικαίωμα της αρνησικυρίας (veto) σε 
όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στα κυριότερα θέματα άμυνας 
και ασφάλειας. Σε ουσιώδεις αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώ
πων, όπως η επιβολή φορολογίας, χρειαζόταν χωριστή πλειοψηφία 
Ελλήνων και Τούρκων Βουλευτών. 
6) Όταν υπογράφτηκαν οι Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου, η αναλογία 
του πληθυσμού της Κύπρου ήταν 8 2 % Έλληνες και 18% Τούρκοι. Η 
αναλογία αυτή δεν τηρήθηκε. Οι Τούρκοι πήραν προνομιακή θέση με 
τις διατάξεις των Συμφωνιών. Στην Εκτελεστική και στη Νομοθετική 
Εξουσία οι Έλληνες εξασφάλισαν το 70% και οι Τούρκοι το 30%. Το 

343. Λεοντίου Ιεροδιακόνου «Το Κυπριακό πρόΒληρα», ο. 329· 
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Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απαρτιζόταν από τρία μέλη, έναν 
Έλληνα, έναν Τούρκο και έναν Πρόεδρο ουδέτερο. Στη Δημόσια Υπη
ρεσία τηρήθηκε η αναλογία 7 0 % για τους Έλληνες και 3 0 % για τους 
Τούρκους. Η ίδια αναλογία ίσχυε και για την Αστυνομία, ενώ για το 
στρατό ήταν 6 0 % Έλληνες και 4 0 % Τούρκοι. 
Με τις πιο πάνω αναλογίες, οι Τούρκοι εξασφάλισαν προνόμια περισ
σότερα από την αριθμητική τους δύναμη. Επιπρόσθετα, με τις ρυθμί
σεις αυτές καταργήθηκαν τα αξιολογικά κριτήρια για διορισμό και 
προαγωγή των πιο κατάλληλων προσώπων. Τη θέση τους πήραν τα 
κοινοτικά κριτήρια. 
Συμπερασματικά για τις Συμφωνίες της Ζυρίχης - Λονδίνου μπορούμε 
να πούμε ότι δημιούργησαν ένα Σύνταγμα, που παρουσίαζε πολλές δυ
σκολίες στην εφαρμογή του με τα διαιρετικά στοιχεία που περιείχε. Το 
πρόΒλημα του Κυπριακού λαού δεν αντικρύστηκε ως πρόβλημα ενός 
ενιαίου λαού και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων δεν κατοχυρώθη
καν με εγγυήσεις, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. Τα γεγονότα έδει
ξαν ότι η διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος έγινε από τις Κυ
βερνήσεις της Βρετανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας όχι για ν' 
απονεμηθεί δικαιοσύνη σ' ένα λαό αγωνιζόμενο για την ελευθερία του, 
αλλά να επανορθωθούν οι καλές σχέσεις της Ελλάδας και της Τουρ
κίας, ως χωρών μελών του NATO, οι οποίες είχαν διαταραχθεί κατά τα 
χρόνια του απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ. Σ' αυτό συνέβαλε και 
η εξωτερική πολιτική των Η.Π.Α., η οποία ενίσχυε την πολιτική της 
Βρετανίας και το ίδιο το NATO. 

Η ανακοίνωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
τον Νοέμβριο του 1963 για αναθεώρηση 13 άρθρων 
του Συντάγματος δημιούργησε όξυνση στις σχέσεις 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων 
Στις 5 Αυγούστου 1963, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρ
χιεπίσκοπος Μακάριος ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεση του για ανα
θεώρηση του Συντάγματος, επειδή ορισμένα άρθρα του ήταν ανεφάρμο
στα και απειλούσαν να επιφέρουν παράλυση του κρατικού μηχανισμού. 
Ο Αντιπρόεδρος Φαζίλ Κουτσιούκ δήλωσε ότι μια τέτοια απόπειρα από 
μέρους των Ελληνοκυπρίων για αναθεώρηση του Συντάγματος «δεν θα 
ήταν δεσμευτική για την τουρκοκυπριακή κοινότητα». Τη στάση των 
Τουρκοκυπρίων υποστήριξε ανεπιφύλακτα η Κυβέρνηση της Τουρκίας. 
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Στις 30 Νοεμβρίου 1963, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Λημοκρατίας εί
χε έτοιμο σχέδιο με 13 προτάσεις για τροποποίηση άρθρων του Συ
ντάγματος και καλούσε τον Αντιπρόεδρο να συζητήσει μαζί του το θέ
μα. Αντίγραφο του σχεδίου στάληκε για ενημέρωση στις Κυβερνήσεις 
της Βρετανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Προτού δώσει οποιαδή
ποτε απάντηση σ' αυτό το θέμα ο Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημο
κρατίας, με δήλωση του ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Ερκίν 
ανέφερε στις 6 Δεκεμβρίου ότι η Τουρκική Κυβέρνηση απορρίπτει τις 
προτάσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Τουρκοκύ
πριοι ακολούθησαν τη γραμμή της Αγκυρας, με αποτέλεσμα να οξυν
θούν οι σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 
Τη νύκτα της 20ής προς την 21η Δεκεμβρίου 1963, δημιουργήθηκε 
επεισόδιο σε συνοικία της Λευκωσίας, όταν Κύπριοι αστυνομικοί πυ
ροβολήθηκαν από Τουρκοκυπρίους. Ένας Έλληνας αστυνομικός τραυ
ματίστηκε. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς και προ
κάλεσαν το θάνατο σε δυο Τουρκοκυπρίους. Οι συγκρούσεις Ελληνο
κυπρίων και Τουρκοκυπρίων γενικεύθηκαν στη Λευκωσία και επεκτά
θηκαν σε άλλα μέρη της Κύπρου. Από τότε οι Τουρκοκύπριοι Υπουρ
γοί και Βουλευτές αποσύρθηκαν από την Κυβέρνηση και τη Βουλή και 
παρέμειναν σε περιοχές ελεγχόμενες από Τουρκοκυπρίους. Σκοπός 
των Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας ήταν η δημιουργία τουρκικών 
καντονιών, που μελλοντικά θα εξελίσσονταν σε ενιαία περιοχή με δι
κή τους τουρκοκυπριακή διοίκηση. Αυτό απέβλεπε στην πραγματο
ποίηση των τουρκικών σχεδίων για διχοτόμηση της Κύπρου. Οι τουρ
κικοί θύλακοι δημιουργήθηκαν τον Δεκέμβριο του 1963 και ενισχύθη
καν στα επόμενα χρόνια. 
Το στρατιωτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 έφερε την προσω
ρινή απομάκρυνση από την εξουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δη
μοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και έδωσε την ευκαιρία στην Τουρ
κία να εισβάλει στην Κύπρο με στρατεύματα και να κατακτήσει το 37% 
του εδάφους της με όλα τα τραγικά επακόλουθα για τον Κυπριακό λαό. 
Η τουρκική κατοχή δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα παρά τα ψη
φίσματα που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανι
σμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυπριακός λαός αγωνίζεται για την ελευ
θερία της κατεχόμενης γης του για τρεις σχεδόν δεκαετίες και προσ
δοκά τη δικαίωση των αγώνων του με την εφαρμογή των αρχών του 
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ 

Ο απελευθερωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ, που ξεκίνησε την 1η Απρι

λίου 1955 με σκοπό την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, δεν 
έφτασε στο ποθητό αποτέλεσμα, παρά τα ηρωικά κατορθώματα των 
αγωνιστών, που εκτυλίχθηκαν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. 
Τα όσα έγραψαν αγγλικές εφημερίδες κατά τη διάρκεια του Αγώνα δεί
χνουν τη δύναμη και τη συνοχή των αγωνιστών, που αγωνίζονταν για 
ένα σκοπό, στον οποίο πίστευαν ολόψυχα. 
Εγραψε ο ανταποκριτής στην Κύπρο της εφημερίδας «Ορπσέρβερ»: 
«Αι εν Κύπρω στρατιωτικοί, καθώς και αι πολιτικοί Αρχαί, παραδέχο
νται τώρα ότι η ΕΟΚΑ είναι αδύνατον να συντριβή, ως συνετρίδησαν 
οι Μάου - Μόου». 
Ο ανταποκριτής στην Κύπρο άλλης εφημερίδας, της «Νταίιλυ Χέ-
ραλντ», ανέφερε τα εξής: «Το βρετανικό σχέδιο για την Κύπρο είναι η 
αιτία της αιρατοχυσίας στην Κύπρο. Η Κύπρος ανήκει στους Κυπρίους. 
Η ΕΟΚΑ δεν είναι μια σπείρα, αλλά μια εθνικιστική ομάδα πάρα πολύ 
καλά οργανωρένη, την οποία υποστηρίζει η ρεγάλη πλειοψηφία των 
Ελλήνων της Κύπρου και είναι αδύνατο να νικηθεί». 
Η ίδια εφημερίδα ομολόγησε ότι «εις στρατάρχης, τρεις στρατηγοί και 
40.000 Βρετανοί στρατιώται δεν απεδείχθησαν ικανοί να νικήσουν την 
ΕΟΚΑ». 
Αλλη εφημερίδα, ο «Σπεκτέιτορ», έγραψε ότι τη σύγκρουση με την ΕΟ
ΚΑ προκάλεσε η Βρετανική Κυβέρνηση και ότι η ΕΟΚΑ νικά. 
Η συντηρητική «Νταίιλυ Μαίιλ» σε άρθρο της για τον Διγενή σημείω
σε ότι μπορεί να καταταχθεί μεταξύ των μεγαλυτέρων ανταρτών όλων 
των εποχών. 
Αξίζει να υπενθυμίσουμε και τη γνώμη του Άγγλου στρατάρχη 
Μοντγκόμερυ, ο οποίος ήρθε στην Κύπρο την 1η Ιουλίου 1957 για με
λέτη επιτόπιων στρατιωτικών προβλημάτων και κυρίως για τη μεταφο
ρά του στρατηγείου από την Κύπρο στην Κένυα. Είπε ξεκάθαρα: 
«Στρατηγικώς η καταβολή της ΕΟΚΑ είναι αδύνατη».^ 
Μετά τη λήξη του Αγώνα της ΕΟΚΑ, ειπώθηκαν πολλά εγκώμια για το 

344. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα...», σσ. 327-
328, 192 
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Η Ακαδημία Αθηνών τίμησε τον Ελληνικό Λαό της Κύπρου για τους υπέρ 
Ελευθερίας αγώνες του και του απένειμε το χρυσό της παράσημο. 

πνεύμα της αυτοθυσίας και τον άφθαστο ηρωισμό των αγωνιστών. Η 
πιο μεγάλη τιμή βέβαια ανήκει στον Αρχηγό Αιγενή, που προετοίμα
σε και διεξήγαγε με τόση επιτυχία, κάτω από πολύ δύσκολες συνθή
κες, έναν ιδιότυπο και άνισο Αγώνα. 
Ο Κύπριος συγγραφέας Σπύρος Παπαγεωργίου γράφει για τον Αρχηγό 
της ΕΟΚΑ: 
«Μέγας εις οραματισμούς και εις πατριωτισρόν έλαβε ψευδώνυρον 
πληθωρικού ρεγαλείου. Η ευθύνη του ήτο αυτονόητος. Αεν επετρέπε-
το να ρειώση ή διακωρωδήση τον βυζαντινόν ήρωα. Είχε - θνητός 
αυτός - να αντιπαλαίση προς ένα θρύλον, ο οποίος επεβίωσεν εις τας 
ψυχάς και εις τας διανοίας αλλεπαλλήλων ελληνικών γενεών, από των 
μέσων της Βαλκανικής και των ακτών του Ευξείνου μέχρι της Κύπρου. 
Ανεμετρήθη πράγρατι επί τέσσερα και πλέον έτη προς το έπος Εκεί
νου, και ενίκησε! Πρωτοφανές εις την Ιστορίαν. Άνθρωπος ρε σάρκα 
και οστά να παλαίση επαξίως προς ένα ρυθικόν γίγαντα και να επώλη-
θή. Η Κύπρος απέρεινεν από του 1955 ρε δύο Αιγενήδες. Ενα του θρύ
λου, ραρτυρούρενον αιωνίως από την βραχώδη παλάμην του Πενταδα-
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κτύλου, και ένα τηςπραγρατικότητος, τονΓεώργιονΓρίβαν»545 
Κατά την υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου αγνοήθηκε 
το ηρωικό πνεύμα των αγωνιστών της Κυπριακής ελευθερίας και οι 
διεθνείς διακηρύξεις για την ελευθερία των λαών. Η διπλωματική 
δραστηριότητα των Βρετανών κατάφερε να εκτρέψει το Κυπριακό 
πρόβλημα από τη φυσική του πορεία. Με τη λύση που δόθηκε σ' αυτό, 
ο Ελληνικός Κυπριακός λαός αδικήθηκε. Τα επακολουθήσαντα δεινά 
από τις Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου και η εισβολή των τουρκικών 
στρατευμάτων του 1974 επαύξησαν την αδικία εις βάρος του. 
Η συνεχιζόμενη παραβίαση Βασικών αρχών του Καταστατικού χάρτη 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και ιδιαίτερα η παραβίαση των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής στην 
Κύπρο, αποτελούν φαινόμενο ανεπίτρεπτο για τον πολιτισμό του 21ου 
αιώνα. Η υπάρχουσα κατάσταση πρέπει να τερματισθεί το συντομότερο 
δυνατό. Η αδικία πρέπει να επανορθωθεί και να δημιουργηθούν οι 
συνθήκες εκείνες, που θα επιτρέπουν στον Κυπριακό λαό να ζήσει σ' 
ένα κλίμα ειρήνης, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Αυτή είναι η απαίτη
ση των καιρών. 

345. Σπύρου Παπαγεωργίου «Κυπριακή θύελλα 1955-1959», ο. 90. 
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Μερικά στοιχεία από τον απελευθερωτικό 
Αγώνα της Ε Ο Κ Α 
Νεκροί ηρωομάρτυρες: 108 
Θύματα του Αγώνα: 50 
Φονευθέντες από Τούρκους: 80 
Μέλη ανταρτικών ομάδων: 340 
Πολιτικοί κατάδικοι: περίπου 1.000 
Πολιτικοί κρατούμενοι: περίπου 3-300 
Μέλη της ΕΟΚΑ, της ΠΕΚΑ και της ΑΝΕ: περίπου 25.000 
Οι απώλειες του αντιπάλου υπολογίζονται εις 500 περίπου νε
κρούς και 1.000 περίπου τραυματίες. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 
ΚΕΦ. Α': Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΓΤΛΟΚΡΑΤΙΑΣ 
1. Ο ΕΝΩΤΙΚΟΣ Π Ο Θ Ο Σ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ 9 

- Ενέργειες και εκδηλώσεις των Κυπρίων για την ένωση 
της Κύπρου με την Ελλάδα 9 

- Η εθνική εξέγερση του Οκτωβρίου 1931 12 
- Τα κυριότερα μέτρα της Αγγλικής Κυβέρνησης εναντίον 
της ελληνικής παιδείας της Κύπρου 14 

- Το Κυπριακό πρόβλημα κατά τη δεκαετία 1940-1950 16 
- Το ενωτικό δημοψήφισμα του 1950 19 

2. Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ' ΚΑΙ Τ Ο ΕΝΩΤΙΚΟ 
Ζ Η Τ Η Μ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ 21 
- Νομοθεσία για περιορισμό των εθνικών 
εκδηλώσεων του Κυπριακού λαού. Επίκριση 
από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο 25 

- Προσφυγή της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών για το Κυπριακό. Η απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης Kat η αντίδραση των Κυπρίων 27 

- Η πολιτική των Η.Π.Α. στο Κυπριακό πρόβλημα το 1954 .. 28 

ΚΕΦ. Β': Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
1. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Τ Ο Υ ΑΓΩΝΑ 

ΜΕΧΡΙ Τ Η Ν ΑΦΙΞΗ Τ Ο Υ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ 
ΣΤΗΝ Κ Υ Π Ρ Ο ΣΤΙΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1954 31 
- Η συγκρότηση δωδεκαμελούς Επιτροπής 
στην Αθήνα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 
Ο όρκος των μελών της στις 7 Μαρτίου 1953 31 
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- Επισκέψεις στην Κύπρο του συνταγματάρχη 
Γεωργίου Γρίβα το 1951 και το 1952 34 

- Ο σκοπός του Αγώνα και ο τρόπος δράσης, όπως 
διατυπώθηκαν από τον Γεώργιο ΓρίΒα στο 
«Προκαταρκτικόν σχέδιον επαναστατικής 
δράσεως εν Κύπρω», που συνέταξε στην Ελλάδα 35 

- Η μυστική επαναστατική Οργάνωση Κ.Α.Ρ.Η 37 
- Η πρώτη μεταφορά οπλισμού στην Κύπρο 
από την Ελλάδα. Μια δεύτερη απόπειρα αποτυγχάνει 38 

- Ο συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας έρχεται μυστικά 
στην Κύπρο ως στρατιωτικός αρχηγός της Ε.Ο.Κ.Α 38 

2. Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Α Π Ο ΤΙΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
ΜΕΧΡΙ Τ Η Ν 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 40 
- Οι πρώτες ενέργειες του Διγενή 40 
- Οι προετοιμασίες για την έναρξη του Αγώνα. 
Οι δυσκολίες για συγκρότηση μαχητικών ομάδων. 
Η μυστική κυκλοφορία της εφημερίδας «ΕΝΩΣΙΣ» 41 

- Η ανταπόκριση του Κυπριακού λαού στο ετοιμαζόμενο 
επαναστατικό κίνημα 43 

- Μεταφορά στην Κύπρο του Βρετανικού Αρχηγείου Μέσης 
Ανατολής 44 

- Σύλληψη του πλοιαρίου «Άγιος Γεώργιος» 45 
- Οργάνωση του πληθυσμού της υπαίθρου 48 
- Οι τελευταίες διευθετήσεις για την έναρξη του Αγώνα 48 

ΚΕΦ. Γ': Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
Π Ο Υ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΗΤΑΝ Ο ΑΡΜΙΤΕΪΤΖ 
(1 Απριλίου - 3 Οκτωβρίου 1955) 
1. ΣΕ ΤΙ ΑΠΕΒΛΕΠΕ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 51 

- Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ δεν είχε αντιβρετανικά κίνητρα 52 
- Ο όρκος των μελών της ΕΟΚΑ 53 
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2. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΝ 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 53 
- Εκκωφαντικές εκρήξεις. Μόδεστος Παντελή, 
ο πρώτος νεκρός της ΕΟΚΑ. Γρηγόρης Αυξεντίου, 
ο πρώτος καταζητούμενος. Συλλήψεις αγωνιστών 53 

- Το πρώτο φυλλάδιο της ΕΟΚΑ 56 

3. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 57 
- Η ιδιοτυπία του Αγώνα 57 
- Οι τομείς. Οι Σύνδεσμοι. Η ΠΕΚΑ. Το δίκτυο πληροφοριών. 
Οι ανταρτικές ομάδες. Η συμμετοχή του πληθυσμού 58 

- Ο οπλισμός της ΕΟΚΑ 60 
- Τα οικονομικά μέσα της ΕΟΚΑ 61 
- Ο πνευματικός ανεφοδιασμός των μελών της ΕΟΚΑ 62 
- Η ΕΟΚΑ κυκλοφορεί μυστικά δυο περιοδικάγια τόνωση 
του ηθικού και εθνικού φρονηματισμού των νέων 65 

4. Π Ω Σ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΗΚΕ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 66 
- Η στάση του Κυβερνήτη Άρμιτεϊτζ μετά τις εκρήξεις 
της 1ης Απριλίου 66 

- Πώς είδαν τον Αγώνα της ΕΟΚΑ οι Τουρκοκύπριοι 67 
- Πώς είδε τον Αγώνα της ΕΟΚΑ η ηγεσία του ΑΚΕΛ 68 
- Ο Νίκος Ζαχαριάδης, Γενικός Γραμματέας 
του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, 
αποκαλύπτει την ταυτότητα του Διγενή 72 

- Οι εκπομπές του Ελληνικού Ιδρύματος Αθηνών 
για τον Αγώνα 73 

5. Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ Ω Σ ΕΝΙΑΙΟ 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ 74 
- Η συμβολή του λαού 75 
- Η συμβολή των εκπαιδευτικών. Η λειτουργία 
«κρυφών σχολειών» 79 

- Η συμβολή των κληρικών 81 
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- Η συμβολή των νέων 84 
- Η συμβολή του Τύπου 86 

6. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. 
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Α Π Ο ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ 87 
- Οκτώ Κύπριοι φοιτητές έρχονται από την Αθήνα 
στην Κύπρο και ενισχύουν τον Αγώνα της ΕΟΚΑ 
τον Μάιο του 1955 88 

- Τα πιο σημαντικά γεγονότα από τη δράση της ΕΟΚΑ 
κατά την περίοδο Μαΐου - Σεπτεμβρίου 1955 88 

- Καταδίκη μελών της ΕΟΚΑ λόγω της δράσης τους 91 
- Ο νόμος της 15ης Ιουλίου 1955 για προσωποκράτηση 91 
- Αποδράσεις των αγωνιστών 93 
- Δραπέτευση 16 αγωνιστών από το φρούριο της Κερύνειας .. 94 
- Ο ηρωισμός των αγωνιστών της ΕΟΚΑ 94 

7. ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 3Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1955 96 
- Ο Εθνάρχης Μακάριος εργάζεται ακούραστα 
για ενημέρωση επί του Κυπριακού προβλήματος. 
Η συμμετοχή του στο Αφρικανοασιατικό Συνέδριο 
εις Μπαντούγκ της Ινδονησίας 97 

- Σύγκληση του Εθναρχικού Συμβουλίου 
στις 13 Ιουνίου 1955 98 

- Η Τριμερής Διάσκεψη του Λονδίνου 99 
- Οι Βανδαλισμοί του τουρκικού όχλου 
στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη 107 

- Η 10η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του Ο Η Ε 
και η αρνητική της απόφαση για το Κυπριακό. 
Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Κύπρο 109 

- Διορισμός νέου Κυβερνήτη στην Κύπρο 111 
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ΚΕΦ. Δ'. Ο ΧΑΡΝΤΙΓΚ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙΛΕΙ Τ Ο ΚΙΝΗ
Μ Α ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΚΑΙ Ν Α ΔΩΣΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΕΞΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 
(3 Οκτωβρίου 1955 - 9 Μαρτίου 1956) 
1. Ο ΧΑΡΝΤΙΓΚ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ 113 
2. ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΧΑΡΝΤΙΓΚ 

ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 114 
- Οι συνομιλίες τον Οκτώβριο του 1955 114 
- Ο Χάρντιγκ επισκέπτεται το Λονδίνο και ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος την Αθήνα 117 

- Νέες συνομιλίες Χάρντιγκ και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου .. 118 
- Επανάληψη των συνομιλιών Χάρντιγκ 
και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 120 

3. Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ. Ο ΧΑΡΝΤΙΓΚ ΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ο ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 125 
- Η κατάσταση στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 1955 125 
- Η δράση της ΕΟΚΑ τον Νοέμβριο του 1955. 
Η αντιμετώπιση της από την Κυβέρνηση 128 

- Η Κύπρος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 130 
- Ενέδρα της ΕΟΚΑ στο Κόκκινο Φανάρι μεταξύ 
Αμιάντου και Τροόδους. Ανατίναξη του υποσταθμού 
της Αρχής Ηλεκτρισμού στον Καρβουνά 133 

- Επίθεση της ΕΟΚΑ εναντίον του στρατοπέδου 
Αγ. Αμβροσίου της Κερύνειας 134 

- Η μάχη παρά τα Σπήλια 134 
- Οι κινήσεις του Διγενή μεταξύ της 11ης 
και 16ης Δεκεμβρίου 1955 136 

- Μέτρα του Χάρντιγκ εναντίον των αριστερών 139 
- Η μαχητικότητα της μαθητικής νεολαίας. 
Κλείσιμο του Λανιτείου Γυμνασίου Λεμεσού 140 
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- Ενέδρα της ΕΟΚΑ στην τοποθεσία Μερσινάκι. 
Θάνατος του Χαράλαμπου Μούσκου 141 

- Μάχη της ΕΟΚΑ στη ΓΛαλούσα 143 
- Καυχησιολογία του Χάρντιγκ για συντριβή της ΕΟΚΑ 143 
- Μετακίνηση του Διγενή από την περιοχή 
της Κακοπετριάς στην περιοχή του Κύκκου 144 

- Η μάχη των σημαιών στα δημοτικά σχολεία 144 
- Η μάχη της ΣεΒερείου Βιβλιοθήκης στη Λευκωσία μεταξύ 
μαθητών και στρατού. Κλείσιμο του Παγκυπρίου Γυμνασίου. 
Νέες συγκρούσεις σ' όλες τις πόλεις της Κύπρου 145 

- Θάνατος του Πετράκη Γιάλλουρου στην Αμμόχωστο. 
Κλείσιμο του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου 145 

- Καταρτισμός Σωμάτων ξυλοκοπήματος από την Αστυνομία.. 147 
- Έρευνες για ανακάλυψη του Διγενή 
και ανταρτών της ΕΟΚΑ 147 

4. Η ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΟΛΚΑΝ 148 

5. Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ. ΣΥΝΕΞΟΡΙΣΤΟΙ Τ Ο Υ 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, 
Ο ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ 
Ο Π Ο Λ Υ Κ Α Ρ Π Ο Σ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 149 

ΚΕΦ. Ε'. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ Τ Η Ν ΕΞΟΡΙΑ Τ Ο Υ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ Τ Η Ν ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
Τ Ο Υ Α Π Ο ΤΙΣ ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 
(9 Μαρτίου 1956 - 28 Μαρτίου 1957) 
1. Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 

ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ 157 
- Η κατάσταση στην Κύπρο οξύνεται 157 
- Ενέδρα της ΕΟΚΑ στο δρόμο Χανδριών - Αγρού. 
Θάνατος του Χρίστου Τσιάρτα 158 

- Ωρολογιακή Βόμβα στο κρεβάτι του Χάρντιγκ 159 
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Οι Έλληνες της Κύπρου εμποδίζονται να γιορτάσουν 
την 25η Μαρτίου 1956 ΐ6θ 
Η τακτική του Χάρντιγκ εναντίον της ΕΟΚΑ. Η δύναμη 
της ΕΟΚΑ ένα χρόνο μετά την έναρξη του Αγώνα 161 
Ο Διγενής κυκλοφορεί φυλλάδιο την 1η Απριλίου 1956 
με την ευκαιρία της πρώτης επετείου από την έναρξη 
του Αγώνα της ΕΟΚΑ 162 
Ο Διγενής πληροφορείται για επικείμενες 
στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης έκτασης. 
Τα μέτρα που πήρε για την αντιμετώπιση των σχεδίων 
του Χάρντιγκ 163 
Μεγάλες επιχειρήσεις του στρατού στην περιοχή 
του Κύκκου για εξόντωση των ανταρτικών ομάδων 
της ΕΟΚΑ. Ο Διγενής καταφεύγει στη Λεμεσό 164 
Νέες έρευνες για ανακάλυψη του Διγενή 167 
Προετοιμασία της ΕΟΚΑ μέσα στον Ιούλιο του 1956 
για νέα δράση. Εικασίες του ξένου τύπου για την 
περιορισμένη δράση της ΕΟΚΑ 167 
Εκεχειρία της ΕΟΚΑ τον Αύγουστο του 1956. 
Η αντίδραση του Χάρντιγκ 168 
Ανεύρεση και δημοσίευση μέρους του Ημερολογίου 
του Διγενή 174 
Η ΕΟΚΑ επαναλαμβάνει τη δράση της στο τέλος 
Αυγούστου του 1956. Νέα μέτρα των Αγγλων για 
αντιμετώπιση της ΕΟΚΑ. Δυνάμεις ασφαλείας 
συλλαμβάνουν και θέτουν υπό περιορισμό τον 
Εθναρχεύοντα Μητροπολίτη Άνθιμο. Σύλληψη Νίκου 
Κρανιδιώτη, Γεν. Γραμματέα του Εθναρχικού Συμβουλίου .. 174 
Η φονική μάχη του Νοσοκομείου Λευκωσίας 
την 31η Αυγούστου 1956 176 
Επίθεση εναντίον του κεντρικού αστυνομικού 
σταθμού της Κερύνειας στις 8 Σεπτεμβρίου 1956 177 
Δραπέτευση επτά στελεχών της ΕΟΚΑ 
από τα κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς 179 
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- Δολιοφθορά στην αεροπορική Βάση Ακρωτηρίου 
στις 23 Σεπτεμβρίου 1956 179 

- Μεγάλες έρευνες των Άγγλων για ανακάλυψη 
του Διγενή και ανταρτών της ΕΟΚΑ μέσα στον Οκτώβριο 
και στον Νοέμβριο του 1956. Ο «μαύρος Νοέρβριος» 
για τους Άγγλους. Στάσεις στρατιωτών 181 

- Νέα έκτακτα μέτρα του Χάρντιγκ. Πώς τα αντιμετωπίζει 
ο Διγενής 182 

- Φρικτά Βασανιστήρια αγωνιστών. Θάνατος βασανισθέντων. 
Καταγγελίες σε διεθνή σώματα. Οι κυριότεροι Βασανιστές.... 184 

- Θάνατος του Μιχαήλ Γεωργάλλα 191 
- Το νέο έτος 1957 Βρήκε την ΕΟΚΑ σε πλήρη 
ακμή για συνέχιση του Αγώνα ελευθερίας της Κύπρου.... 192 

- Θάνατος του Μάρκου Δράκου 193 
- Τον Ιανουάριο του 1957 έγιναν επιχειρήσεις των Άγγλων 
για εξουδετέρωση των ανταρτικών ομάδων της Πιτσιλιάς. 
Σύλληψη των μελών δυο ανταρτικών ομάδων 
κατόπιν προδοσίας 195 

- Θάνατος των αγωνιστών Δημητρίου Χριστοδούλου, 
Σωτήρη Τσαγκάρη και Στυλιανού Αένα 196 

- Ο ηρωικός θάνατος του Γρηγόρη Αυξεντίου (1928-1957) .... 198 
- Πετράκης Κυπριανού (1939-1957), ο έφηβος που 
θυσιάστηκε πολεμώντας για την ελευθερία της Κύπρου ..201 

2. ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 202 
- Απαγχονισμός των Μιχαλάκη Καραολή 
και Ανδρέα Δημητρίου 202 

- Απαγχονισμός τριών αγωνιστών της ΕΟΚΑ 
στις 9 Αυγούστου 1956 206 

- Απαγχονισμός τριών αγωνιστών της ΕΟΚΑ 
την 21η Σεπτεμβρίου 1956 213 

- Απαγχονισμός του Ευαγόρα Παλληκαρίδη (1938-1957).... 217 
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- Οι καταδικασθένες σε θάνατο αγωνιστές, 
των οποίων η ποινή μετατράπηκε σε ισόβια δεσμά 219 

- Φυλακισμένα μνήματα 220 

3. ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΡΟΥΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΆΗΝΩΝ 221 
- Συγκρούσεις Ελλήνων και Τούρκων στη Βασίλεια. 
Επιθέσεις Τούρκων στη Αευκωσία 221 

- Οι Τούρκοι διαπράττουν βανδαλισμούς και φόνους 
Ελλήνων. Οι Άγγλοι παραμένουν απαθείς 221 

4. ΟΙ ΠΟΑΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ .. 223 
- Οι πολιτικές εξελίξεις για το Κυπριακό κατά 
την περίοδο Μαΐου - Ιουλίου 1956. 
Ο συνταγματολόγος Ράντκλιφ φτάνει στην Κύπρο 223 

- Σύγκληση του Εθναρχικού Συμβουλίου. 
Επίκριση της Βρετανικής πολιτικής από 
τον Εθναρχεύοντα Μητροπολίτη Άνθιμο 228 

- Συζήτηση για το Κυπριακό στη Βουλή των Κοινοτήτων. 
Δεύτερη επίσκεψη του Ράντκλιφ στην Κύπρο. Το σύνταγμα 
Ράντκλιφ. Η απειλή της διχοτόμησης της Κύπρου 229 

- Συζήτηση του Κυπριακού στον ΟΗΕ. Η απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης τον Φεβρουάριο του 1957 231 

- Δήλωση του Διγενή στις 14 Μαρτίου 1957 ότι 
θα κηρύξει εκεχειρία, αν αφεθεί ελεύθερος 
ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Τα επακολουθήσαντα 
γεγονότα. Η απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου 233 

5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (Π.Ε.Κ.Α.) 236 

ΚΕΦ. ΣΤ . Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Α Π Ο Τ Η Ν ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
Τ Ο Υ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ Τ Η Ν ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
Τ Ο Υ ΧΑΡΝΤΙΓΚ 
(28 Μαρτίου - 21 Οκτωβρίου 1957) 
1. ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΟΥ 1957. ΟΙ 
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 241 
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- Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και οι συνεξόριστοί του 
φτάνουν στην Αθήνα. Ο Διγενής κηρύσσει αναστολή 
των επιχειρήσεων της ΕΟΚΑ, για να γίνουν διπλωματικές 
ενέργειες, είναι όμως επιφυλακτικός για τη επιτυχία 
τους και παίρνει μέτρα 241 

- Η Ελληνική κυβέρνηση, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
και ο Διγενής μπροστά στις δυσκολίες για λύση 
του Κυπριακού 242 

- Ποιες οι διαθέσεις των Άγγλων για λύση του Κυπριακού . 245 
- Η πολιτική των Η.Π.Α. στο Κυπριακό κατά 
τη διάρκεια του Αγώνα της ΕΟΚΑ 247 

- Επιστολή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς τον 
Πρωθυπουργό της Βρετανίας Χάρολντ Μακμίλλαν 
για διμερείς συνομιλίες προς λύση του Κυπριακού. 
Οι Άγγλοι δεν ανταποκρίθηκαν θετικά και συνέχισαν 
τις επιχειρήσεις τους εναντίον της ΕΟΚΑ 250 

2. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΒΑΝΑΥΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Κ Υ Π Ρ Ο 252 

3. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 
ΚΑΙ Τ Ω Ν ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ Π Ρ Ο Β Α Η Μ Α 258 
- Δήλωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για λύση 

του Κυπριακού με παραχώρηση ανεξαρτησίας, 
που δεν αποκλείει την αυτοδιάθεση 258 

- Παρασκηνιακές ενέργειες των Άγγλων για εκτροπή του 
Κυπριακού από την εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης. 
Οι θέσεις του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας 258 

4. Η ΕΟΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ. 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΝΤΙΓΚ 261 
- Η μονομερής εκεχειρία της ΕΟΚΑ τηρείται, παρόλο ότι οι 
επιχειρήσεις των Άγγλων συνεχίζονται 261 

- Ο αντάρτης της ΕΟΚΑ Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου 
και ο τροφοδότης Χρύσανθος Μυλωνάς δολοφονούνται σε 
κρησφύγετο κοντά στη Γαλάτα στις 7 Οκτωβρίου 1957 ... 262 
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- Ο Κυβερνήτης της Κύπρου Χάρντιγκ υποβάλλει 
την παραίτηση του. Νέος Κυβερνήτης διορίζεται 
ο Σερ Χιου Φουτ 263 

ΚΕΦ. Ζ'. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Α Π Ο Τ Η Ν ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
Τ Ο Υ ΧΑΡΝΤΙΓΚ ΜΕΧΡΙ Τ Η Ν ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ Ω Ν Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Ω Ν 
ΖΥΡΙΧΗΣ - ΛΟΝΔΙΝΟΥ 
(21 Οκτωβρίου 1957 - 19 Φεβρουαρίου 1959) 
1. Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1957 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1958) . 267 

- Δολιοφθορά της ΕΟΚΑ στη βάση Ακρωτηρίου. 
Τεράστιες οι ζημιές 267 

- Δυο αγωνιστές δραπετεύουν από τα κρατητήρια Πύλας ... 269 
- Ο Διγενής υψώνει τη σημαία της παθητικής αντίστασης . 270 
- Η δράση της ΕΟΚΑ τον Μάρτιο του 1958. Ο λαμπρός 
εορτασμός της 25ης Μαρτίου 271 

- Η τρίτη επέτειος της 1ης Απριλίου. Παναπεργία στην 
Κύπρο. Αναταραχή στα κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς 272 

- Άλλα γεγονότα μέσα στον Απρίλιο του 1958 276 
- Νέος αυστηρός νόμος του Φουτ 277 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1957 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1958) 
- Η συζήτηση του Κυπριακού στον ΟΗΕ τον Δεκέμβριο 
του 1957. Μαθητικές διαδηλώσεις. Συγκρούσεις μαθητών 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου στη στέγη της ΣεΒερείου 
Βιβλιοθήκης με δυνάμεις ασφαλείας. Η απόφαση του ΟΗΕ . 277 

- Ο Σερ Χιου Φουτ αναλαμβάνει τα καθήκοντα του 
ως Κυβερνήτης της Κύπρου στις 3 Δεκεμβρίου 1957 281 

- Πώς αντικρύζεται το Κυπριακό πρόβλημα 
στο τέλος του 1957 από διάφορα κράτη 283 

- Δήλωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις 8 Ιανουαρίου 
1958 για τις σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων 284 

- Δραστηριοποίηση των Άγγλων μέσα στο 1958 για λύση του 
Κυπριακού, που δεν ήταν αποδεκτή από τον Κυπριακό λαό. 
Αποφάσεις του Διγενή 285 
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- Αφιξη στην Κύπρο της Υπεπιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης 288 

- Αναχώρηση του Φουτ για το Λονδίνο. Κυκλοφορία 
φυλλαδίου από τον Διγενή 290 

- Το βρετανικό συνεταιριστικό σχέδιο Μακμίλλαν 290 

3. ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 
(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1957 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1958) 296 
- Η τουρκοκυπριακή Οργάνωση Τ.Μ.Τ 296 
- Η κατάσταση στην Κύπρο οξύνεται τον Ιούνιο του 1958 .. 299 
- Σε τι απέβλεπαν οι επιθέσεις των Τουρκοκυπρίων. 
Πώς ο Διγενής αντιμετωπίζει την κατάσταση 302 

- Συλλαλητήρια στην Τουρκία για διχοτόμηση της Κύπρου. 
Ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών 302 

4. Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ Α Π Ο ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΙΟΥΛΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1958 303 
- Αιματηρό επεισόδιο εις Αυγόρου. Ο ρόλος των γυναικών .. 304 
- Ανατίναξη του σωματείου «Ανόρθωσις» από του Αγγλους. 
Πυρπόληση του Διδασκαλικού Κολλεγίου από την ΕΟΚΑ .. 304 

- Η κατάσταση στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1958. Λήψη 
αυστηρών μέτρων από τον Φουτ. Συλλήψεις 2000 
προσώπων. Έκκληση του Μακμίλλαν για κατάπαυση 
του πυρός. Η απάντηση του Διγενή 306 

- θάνατος τριών αγωνιστών από τη Λύση 309 
- θάνατος του τομεάρχη Μιχαλάκη Παρίδη (1933-1958) 309 
- Η συγκλονιστική μάχη, που έδωσε η ΕΟΚΑ 
στον αχυρώνα Λιοπετρίου 311 

- Τα αντίποινα της ΕΟΚΑ για όσα διέπρατταν 
οι Άγγλοι εις Βάρος των Ελλήνων της Κύπρου 315 

- Η αντίδραση της ΕΟΚΑ στην εφαρμογή 
του βρετανικού σχεδίου 318 
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- θάνατος του αγωνιστή Γεωργίου Κάρυου. Σύλληψη 
του τομεάρχη Ιωάννη Κασίνη. Οι Άγγλοι τον καταδικάζουν 
σε θάνατο, αλλά με άλλο όνομα 320 

- Ενέδρα της ΕΟΚΑ κοντά στην Κυπερούντα 
σε στρατιωτικό αυτοκίνητο. Δυο άλλα αυτοκίνητα 
σπεύδουν για ενίσχυση, θάνατος του αγωνιστή 
Παναγιώτη Τουμάζου 322 

- Ο Διγενής αναδιοργανώνει τις δυνάμεις της ΕΟΚΑ 
το φθινόπωρο του 1958 για την αντιμετώπιση 
των Άγγλων και των Τούρκων 323 

- Η ΕΟΚΑ εφαρμόζει πιο αποτελεσματικά μέτρα 
εναντίον των Άγγλων. Οι δυνάμεις ασφαλείας 
χρησιμοποιούν την ομηρία, αλλά η αντίδραση 
της ΕΟΚΑ την καταργεί 325 

- Ο ηρωικός θάνατος του Κυριάκου Μάτση 325 
- Ο Διγενής κυκλοφορεί φυλλάδιο την 22α Νοεμβρίου 
1958 για περιορισμένη δράση της ΕΟΚΑ 329 

- Σάββας Ροτσίδης, ο τελευταίος νεκρός 
του Αγώνα της ΕΟΚΑ 329 

5. ΟΙ ΠΟΆΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΆΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΙΟΥΛΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1958 330 
- Ο Διγενής κηρύσσει εκεχειρία της ΕΟΚΑ τον Αύγουστο 
του 1958. Οι Άγγλοι δραστηριοποιούνται για λύση 
του Κυπριακού με βάση το σχέδιο Μακμίλλαν. 
Ο Κυπριακός λαός το απορρίπτει 330 

- Κυκλοφορία φυλλαδίου των Άγγλων στον Κυπριακό 
λαό για εξασφάλιση πληροφοριών, που θα οδηγούσαν 
στην ανεύρεση όπλων 334 

- Το Βρετανικό Εργατικό Κόμμα αντιτίθεται στην 
πολιτική της Βρετανικής Κυβέρνησης. Δηλώσεις 
του Τομ Ντράιμπεργκ, Προέδρου του Κόμματος, 
τον Σεπτέμβριο του 1958 336 
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- Οι θέσεις και ενέργειες της Ελλάδας τον Σεπτέμβριο 
του 1958 έναντι του σχεδίου Μακμίλλαν. Έκκληση 
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς τους Πρέσβεις 
της Βρετανίας και των Η.Π.Α. στην Αθήνα. Το Κυπριακό 
βρίσκεται ακόμη μια φορά στον Ο Η Ε 336 
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Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 345 
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και τον Ιανουάριο του 1959 347 

7. ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ 
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ Ω Ν ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 
ΖΥΡΙΧΗΣ - ΛΟΝΔΙΝΟΥ 353 

8. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ . 361 
- Πώς αντικρύστηκαν τότε οι Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου . 361 
- Επιστροφή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Κύπρο 
και ενθουσιώδης υποδοχή του από το λαό 366 

- Το δίλημμα του Διγενή για αποδοχή 
των Συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου 368 

- Εκδηλώσεις τιμής για τον Διγενή 371 
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Ανδρέας Παναγιώτου Βρακάς, 319 
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Ανδρέας Σοφιόπουλος, 326 
Ανδρέας Στυλιανού, 198 
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Αντώνης Γεωργιάδης, 164, 166 
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Αύγουστος Ευσταθίου, 198, 199 
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Βρετανοί, Βρετανός (βλ. καί Άγγλοι, Άγγλος), 5, 16, 52, 84, 87, 101, 

117, 126, 128, 140, 152, 154, 167, 171, 207, 222, 231, 
241, 245, 246, 247, 248, 250, 252, 258, 264, 278, 280, 
312, 313, 342, 346, 347, 352, 354, 357, 374, 381 
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232, 257, 277, 300, 338 
Γενικός Εισαγγελέας Κύπρου, 25, 252 
Γεννάδιος (Χωρεπίσκοπος Σαλαμίνος), 366 
Γερακιές, 147 
Γεράσα,166 
Γεράσιμος Κονιδάρης, 32 
Γερμανία, Γερμανικός, Γερμανοί, 16, 17, 33, 37, 58, 106, 113 
Γεώργιος Β' (Βασιλέας της Ελλάδας), 16-17 
Γεώργιος Γαζουλέας, 39 
Γεώργιος Ζάκος, 208 
Γεώργιος Ησαΐας, 188 
Γεώργιος Κάρυος, 77, 320, 321 
Γεώργιος Κοντόπουλος, 37 
Γεώργιος Κωνσταντίνου, 220 
Γεώργιος Αυκούργος, 91 
Γεώργιος Νικολάου, 185 
Γεώργιος Ξενόπουλος, 220 
Γεώργιος Πεσμαζόγλου, 284, 354, 355, 356 
Γεώργιος Ροτσίδης, 78 
Γεώργιος Στράτος, 32, 33, 39 
Γεώργιος Χριστοδουλίδης, 139 
Γεώργιος Χριστόφορου, 185 
Γιάγκος Θωμά, 164, 165 
Γιαλούσα, 72, 143, 320 
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Γιαννάκης Επαμεινώνδας, 179 
Γιάννης Κυριάκου Κατσούρης, 220 
Γιάννης ΜπαντουΒάς, 37 
Γιάννης Παπαδόπουλος, 199 
Γιάννης Σπανός, 33, 41, 186 
Γιαννούλα Παναγίδου, 215 
γιατρός, 60 
Γκάλλαχαν, 342 
Γκέιτσκελ, 342 
Γκρην, 187 
Γλαύκος Κληρίδης, 86, 283 
Γου'ίλλαρτ, 188 
Γούλσλεϋ (Κυβερνήτης), 9 
Γούλσλεϋ (στρατώνες), 53, 90, 197 
Γραφείο Δημοσίων Πληροφοριών, 67, 86, 120, 121 
Γραφείο Παιδείας Κύπρου, 15, 53 
Γρηγόρης Αυξεντίου (ψευδώνυμο Ζήδρος), 49, 53, 55, 63, 125, 130, 

135, 158, 191, 196, 197-201, 202, 203, 220, 253, 262, 315 
Γρηγόρης Γρηγοράς, 135, 137 
Γυμνάσια, 42, 79-81 
Γυμνάσιο Αμμοχώστου, 79, 145, 146, 314, 323, 326 
Γυμνάσιο Γιαλούσας, 320 
Γυμνάσιο Κερύνειας, 179 
Γυμνάσιο Λευκονοίκου, 79 
Γυμνάσιο Σολέας, 263 
Γυμνάσιο Μόρφου, 79 
Γυμνάσιο Πάφου, 79 

Δαβίδ Ντε Τρας, 344 
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Δ.Α.Ν.Ε. (Διοίκησις Αλκίμου Νεολαίας ΕΟΚΑ), 58 
Δασικό Κολλέγιο Προδρόμου, 169 
Δάφνης Παναγίδης, 166 
Δεκέλεια (στρατιωτική βάση Άγγλων), 54, 55, 56, 181, 213, 315 
Δημαρχείο, Δήμαρχος, 139, 292, 332, 352, 375 
Δημητράκης Ανάσταση, 309 
Δημητράκης Χρίστου, 220 
Δημήτριος Βεζανής, 32 
Δημήτριος Κουταλιανός, 220, 321, 322 
Δημήτριος Μπίτσιος, 355 
Δημήτριος Χριστοδούλου, 196 
Δήμος Βρυωνίδης, 94 
Δημόσια Υπηρεσία, 376 
Δημόσιες επιχορηγούμενες Σχολές, 15 
δημοσιογραφική συνέντευξη ή διάσκεψη, δημοσιογράφος, 97, 115, 

124, 140, 174, 225, 252, 256, 258, 263, 282, 307, 332 
Δημόσιος Κατήγορος, 289 
Δήμος Μιχαηλίδης, 220 
Δημοτική Επιτροπή, 132 
Δημοτικό Συμβούλιο, 132 
Δημοτικό Συμβούλιο Αθηνών, 373 
δημοτική εκπαίδευση, δημοτικό σχολείο, 14-15, 58, 65, 130, 144, 

145, 189, 315, 325 
διαδηλώσεις, διαδηλωτής, 27-28, 58, 79, 82, 86, 88, 89, 90, 91, 110, 

111, 128, 140, 141, 145, 146, 191, 201, 217, 221, 272, 
278,319 

Διαιτητικές Επιτροπές, 237 
διαμελισμός, Βλ. διχοτόμηση 
διαταγή, διατάσσω, 61, 62, 93, 107, 127, 138, 144, 147, 151, 168, 

169, 171, 174, 179, 196, 198, 208, 234, 242, 252, 271, 
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272, 274. 283, 294, 298, 307, 312, 317, 318, 319, 324, 
325, 326, 330, 332, 353, 360, 368, 369, 370 

Διδασκαλείο Φανερωμένης Λευκωσίας, 15 
Διδασκαλικό Κολλέγιο, 15, 188, 304, 305, 306 
Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, 344 
Διεθνής Υπηρεσία Ειδήσεων Αμερικής, 148 
Διευθυντής Παιδείας Κύπρου, 15, 130, 145 
Διευθυντής της εφημερίδας Tims of Cyprus, 289 
Δικηγορικός Σύλλογος, δικηγόρος, 60, 187, 207 
Δίκωμο, Κάτω Δίκωμο, 326, 327 
Διοικητής επαρχίας, 131, 132 
Διονύσιος Κυκκώτης, 13 
Διπλή (τοποθεσία), 164 
διχασμός εθνικός, 369 
διχοτόμηση, διχοτομώ, 66, 226, 229, 231, 233, 246, 247, 260, 261, 

280, 284, 286, 287, 296, 298, 299, 302, 303, 333, 336, 
339, 341, 342, 346, 347, 348, 351, 365, 374, 377 

δολιοφθορά, δολιοφθορέας, 35, 40, 84, 87, 128, 130, 142, 158, l 6 l , 
167, 197, 206, 216, 267, 268, 269, 275, 307, 317, 320 

δραπέτευση, δραπετεύω (Βλ. και απόδραση), 175, 179, 189, 194, 203, 
262, 269, 309, 314, 327 

Δωδεκάνησος, 227 

'ΕΒατ, 300 
Εγγυήτριες Δυνάμεις, 375 
Εγερτήριον Σάλπισμα (περιοδικό), 65, 199 
Εζεκίας Παπαϊωάννου, 139 
Εθναρχία, Εθναρχικό Συμβούλιο, 24, 40, 69, 96, 98, 100, 107, 110, 

122, 155, 174, 175, 185, 225, 227, 228, 259, 292 
εθνική εξέγερση Οκτωβρίου 1931, 12-14 
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Εθνική Ριζοσπαστική 'Ενωσις Κύπρου (Ε.Ρ.Ε.Κ.), 13 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Ελλάδας, 32 
Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας Η.Π.Α., 248 
εθνικό φρόνημα, 65, 73, 83, 127, 157, 192, 213, 220 
Έθνος (εφημερίδα Κύπρου), 54, 145, 278 
Ειδικά δικαστήρια, 129 
Ειρηναίος (ηγούμενος μονής Μαχαιρά), 253-254 
Ε.Κ.Α. (Ένωση Κυπρίων Αγροτών), 139 
Εκάλη, 339 
εκεχειρία, 168, 170, 173, 174, 182, 233, 241, 244, 250, 261, 267, 309, 

315, 317, 330, 331, 351, 352 
Εκκλησία, Εκκλησία Κύπρου, Εκκλησία Ελλάδας, 7, 19, 80, 81-84, 

154, 155, 212, 263-264, 300, 373 
εκπαιδευτικός, 14-15, 79-81, 92 
Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Κύπρου, 14 
Ελεύθερη Ελλάδα (ραδιοσταθμός), 72-73 
ελευθερία, λευτεριά, 7, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 31, 40, 51, 56, 57, 

63, 66, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 85, 87, 93, 96, 98, 114, 117, 
126, 128, 129, 135, 141, 147, 154, 156, 162, 163, 169, 
183, 184, 185, 187, 190, 192, 193, 195, 199, 200, 201, 
202, 207, 209, 210, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 229, 
233, 239, 241, 242, 245, 265, 270, 271, 272, 274, 289, 
298, 299, 303, 308, 310, 314, 323, 324, 327, 328, 331, 
332, 333, 336, 347, 356, 361, 362, 363, 364, 367, 373, 
377, 380, 381 

Ελευθερία (εφημερίδα Κύπρου), 258, 300, 371 
Ελισάβετ (Βασίλισσα Βρετανίας), 217 
Ελισάβετ Νικολάου, 167 
Ελλάδα, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 31, 36, 

37, 38, 40, 43, 46, 52, 53, 55, 60, 65, 67, 74, 79, 83, 94, 
96, 100, 101, 105, 107, 108, 109, 126, 127, 148, 153, 170, 
171, 187, 191, 195, 198, 217, 223, 225, 226, 227, 231, 
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232, 233, 245, 247, 248, 257, 258, 259, 260, 265, 277, 
278, 280, 283, 284, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 298, 
307, 331, 332, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 345, 
347, 353, 354, 355, 359, 363, 365, 366, 368, 369, 372, 
373, 374, 375, 379 

ελληνική επανάσταση 1821, 15, 57 
Ελληνική Κυβέρνηση (Υπουργικό Συμβούλιο), 16, 17, 18, 22, 23, 

24, 27, 28, 51, 69, 74, 80, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
105, 117, 119, 125, 150, 153, 187, 230, 231, 235, 242, 
248, 257, 259, 277, 280, 283, 284, 286, 288, 291, 292, 
293, 300, 318, 331, 334, 337, 338, 348, 349, 356, 364, 
365, 368, 369, 372, 374, 376, 377 

Ελληνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, 73-75 
Έλληνες, Ελληνικός λαός, 36, 52, 57, 74, 101, 102, 108, 109, 117, 

126, 128, 147, 154, 155, 160, 179, 206, 233, 242, 272, 
288, 292, 303, 354, 358 

Έλληνες της Κύπρου, Ελληνοκύπριοι, Ελληνικός Κυπριακός λαός, 
10, 12, 15, 19, 20, 26, 66, 74, 92, 106, 141, 148, 149, 152, 
154, 155, 160, 162, 176, 183, 184, 188, 191, 201, 202, 
214, 215, 218, 221, 222, 227, 228, 230, 231, 233, 236, 
237, 238, 245, 248, 250, 267, 268, 271, 272, 282, 284, 
285, 287, 291, 292, 294, 295, 296, 299, 300, 301, 302, 
304, 306, 307, 315, 316, 317, 318, 319, 325, 330, 332, 
334, 337, 341, 343, 346, 347, 348, 351, 352, 354, 356, 
357, 358, 359, 360, 36ΐ, 362, 363, 368, 373, 375, 376, 
377, 379, 380, 381 

Ελληνισμός, 57, 79, 83, 107, 272, 316, 365, 368, 370 
Έλλη Χριστοδουλίδου, 166 
Έλλισον, 210 
Ελ ΣαλΒατόρ, 27 
Εμμανουήλ Τσουδερός, 16 
Έμπα, 185 
Εμπορική Λέσχη Λευκωσίας, 13 
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Εμπορική Σχολή Σαμουήλ, 79, 130, 193 
Εμπορικό Λύκειο Αμμοχώστου, 145 
Ενετοί, 7 
Ενιαίον Αρραγές Εθνικόν Μέτωπον (Ε.Α.Ε.Μ.), 76, 237, 288, 302 
Ενίς, 321 
ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 

21, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 43, 52, 67, 73, 74, 83, 97, 146, 
152, 225, 248, 260, 272, 284, 336, 339, 358, 361, 366, 
374, 379 

ΕΝΩΣΙΣ (εφημερίδα), 41, 42 
Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, 252, 333 
Ενωτικό Δημοψήφισμα του 1950, 9, 19-20, 34, 106 
εξορία, εξορίζω, (συν) εξόριστος, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 

156, 157, 158, 224, 228, 230, 235, 241, 249, 265, 310, 366 
επικήρυξη, επικηρύττω, 56, 142, 160, 179, 181, 182, 194, 218 
επικουρική αστυνομία, επικουρικός αστυνομικός, 90, 142, 145, 148, 

157, 177, 178, 183, 188, 190, 191, 246, 279, 287, 301 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Κύπρου), 130 
Επισκοπή (στρατιωτική Βάση Αγγλων), 81, 213 
επισκαθμία στρατιωτική, 35, 53, 54, 55, 56 
Επιτροπή Αθηνών για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, 31-33, 

37, 82 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κύπρου, 187, 350 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Συμβουλίου Ευρώπης, 187, 

257, 288, 289, 290 
Επιτροπή Συμφιλιώσεως Λονδίνου, 306 
Εργατική Κυβέρνηση, Εργατικοί, 260, 261 
Ερκίν, 377 
Ερκιούν, 188 
Ευάγγελος Αβέρωφ, 61, 95, 231, 259, 278, 280, 337, 347, 348, 353, 

354, 355, 363, 364, 365, 372 
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Ευάγγελος Ευαγγελάκης (ψευδώνυμο Ερμής), 49, 94 
Ευάγγελος Κουταλιανός, 38, 45, 46 
Ευαγόρας Παλληκαρίδης, 217-219, 220 
Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου, 136, 137, 179, 262, 263 
Ευεγενία Τσιάρτα, 159 
Εύξεινος Πόντος, 380 
Ευριπίδης Ηλιάδης, 44 
Ευρύχου, 136, 138 
Ευρώπη, 22, 356 
εχεμύθεια, 52, 76, 84, 242 

Ζάππειον Παρθεναγωγείον, 108 
Ζήνων (γιατρός), 254 
Ζήνων Ρωσσίδης, 251 
Ζορλού, 66, 104, 106, 109, 230, 286, 297, 346, 347, 348, 353, 354, 

355 
Ζυρίχη, 297, 354, 355, 356, 357, 358 
Ζωοπηγή, 191 

ΉΒη Πουλλίδου - Νησιώτου, 65 
Ηλίας Αλεξόπουλος, 32, 39 
Ηλίας Παπακυριακού, 311, 314-315, 316 
Ηλίας Προδρόρου, 320 
Ηλίας Σαμαράς, 311, 315 
Ηλίας Τσατσόμοιρος, 32 
Ημερολόγιο Διγενή, 39, 40, 49, 174, 225 
Ήντεν (Υπουργός Εξωτερικών και αργότερα Πρωθυπουργός 
Βρετανίας), 17, 18, 23, 24, 74, 99, 113, 120, 193, 224, 226 
Ηνωμένα Έθνη, Βλ. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
Η.Π.Α., 28, 29, 104, 106, 109, 241, 247, 248, 249, 283, 284, 294, 302, 
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336, 338, 376 
Ηραίον (κινηματοθέατρο), 276 
Ηρόδοτος Πουλλής, 126, 203 

Θάσος Ηλία, 305 
Θάσος Σοφοκλέους, 88, 134, 181 
Θεμιστοκλής Τσάτσος, 355 
Θεοδόσης Χατζηθεοδοσίου, 185 
Θεόκλητος (Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος), 372 
Θεολογική Σχολή Χάλκης, 108 
Θεός, Θείον, Παντοδύναμος, 38, 47, 49, 53, 57, 64, 160, 162, 177, 

189, 195, 203, 204, 209, 211, 212, 214, 216, 219, 251, 299 
Θεόφιλος Ξανθόπουλος, 39 
Θεόφιλος Τουμάζου, 323 
Θερμοπύλαι, 173 
Θεσσαλονίκη, 108, 326, 327 
Θράκη, 227 
θρησκευτικός σύλλογος, Θρησκευτικό Ορθόδοξο Ίδρυμα (Θ.Ο.Ι.), 

216, 313 

Ιάκωβος Καϊσερλίδης, 91 
Ιάκωβος Πατάτσος, 206, 207, 209-212, 220 
Ιαμαϊκή, 263 
Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, 212 
Ιεροδιδασκαλείο Λάρνακας, 14 
Ινδία, Ινδίες, Ινδός, 232, 284, 346 
Ινδονησία, 96, 97 
Ινσταμπούλ, 233 
Ιντελλιτζενς Σέρβις, 40, 183, 184, 188, 207 
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Ιόνια νησιά, 7, 9, 17 
Ιορδανία, 44, 307 
Ισμαήλ Τανσού, 297 
Ισμέτ Πασάς, 103 
Ιωάννα Γεωργίου Ζαχαριάδου, 319 
Ιωάννης Γρηγορίου Μάρκου, 220 
Ιωάννης Ιωαννίδης, 37 
Ιωάννης Κασίνης, 320, 321, 322 
Ιωνάς Νικολάου, 176, 177 

Καζάφανι, 297 
Καθημερινή (εφημερίδα), 74 
Καινή Διαθήκη, 31, 32, 63 
Κάιρο, 17 
Κακοπετριά, 58, 128, 135, 136, 137, 138, 144, 159, 322 
κακοποίηση, κακοποιώ, 157, 183, 186, 187, 252, 255, 319, 324, 329, 

344, 345, 349, 351 
Κακουργιοδικείο, 45, 91 
Καλλής Σακκάς, 309 
Καλοπαναγιώτης, 135, 144, 194 
Καλό Χωριό (Λεμεσού), 44 
Καμινάρια, 166 
Κάμπος, 163, 167, 352 
ΚαννάΒια, 135, 196 
Κάννον, 29 
Κανονισμοί έκτακτης ανάγκης, έκτακτα μέτρα, 130-133, 151, 236, 

250, 251, 252, 257, 265, 287, 306 
καντόνια, 377 
Καπηλειό, 352 

420 

Κάπης Γαβριηλίδης, 270 
Καραβάς, 326 
Καραβοστάσι, 267 
Καρβουνάς (τοποθεσία), 133, 134, 322 
Κ.Α.Ρ.Η. (Κύπριοι Αγωνιστές, Ριψοκίνδυνοι Ηγέτες, 37 
Κάρμι, 326 
Καρπασία, 58, 167, 352 
καρτερία, καρτερικότητα, 76, 193, 198, 330 
καταζητούμενος, καταζητώ, 55, 56, 60, 62, 76, 83, 142, 160, 179, 

189, 194, 197, 199, 246, 314, 315, 321-322, 323 
Καταστατικός Χάρτης Ηνωμένων Εθνών, 118, 121, 231, 232, 233, 

234, 242, 259, 251, 333, 346, 377 
κατηχητικό, 42, 80, 83 
Κάτλιφ, 319 
κατ' οίκον περιορισμός, κέρφιου, 76, 126, 132, 138, 160, 168, 193, 

228, 238, 273, 290, 304, 305, 307, 311, 312, 316, 318, 
323, 329, 349, 351 

Κάτω Αμίαντος, 262 
Κάτω Παναγιά, 167 
Κάτω Πύργος, 185 
κεντρικές φυλακές Λευκωσίας, 64, 92, 93, 160, 176, 177, 194, 197, 

203, 205, 207, 208, 210, 214, 216, 218, 219, 220, 276, 
283, 310, 322 

Κεντριού, 282, 305, 318 
Κένυα, 113, 262, 379 
Κέρκυρα, 187 
Κερύνεια, Κυρήνεια, 58, 82, 83, 134, 149, 150, 151, 152, 177, 179, 

181, 194, 203, 207, 216, 221, 254, 297, 325, 326, 327, 
328, 332, 349, 366 

κέρφιου, Βλ. κατ' οίκον περιορισμός 
Κεϋλάνη, 285 
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Κηφισιά, 37 
Κιόνελι, 299, 300 
Κισσόνεργα, 218 
ΚΙΤΕΜΠ, 67 
κληρικοί, κλήρος, 63, 81, 82, 83, 92, 106, 150, 156, 283, 367 
Κοιλάδα των κέδρων, 164 
κοινοτάρχης, 110 
Κοινοτική Συνέλευση, 375 
Κοκκινοτριμιθιά, 92, 175, 179, 189, 191, 211, 256, 262, 272, 274, 

314, 321, 327 
Κόκκινο Φανάρι (τοποθεσία), 133, 134, 262 
Κοκκινοχώρια, 314 
Κολορβία, 27, 346 
Κολωνάκι, 37 
κορράντος, 90, 179 
κορρουνισρός, κορμουνιστής, 72, 98, 140 
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.), 72, 264 
Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου, 68, 139 
Κοντεμένος, Κοντεμενιώτης, 188, 299 
Κούλλης Κυριακίδης, 177 
Κούρδαλι, 136 
Κουτραφάς, 276 
Κουτσιούκ, 67, 233, 246, 297, 299, 361, 373, 376 
κρατητήρια (στρατόπεδα συγκέντρωσης), 63, 77, 81, 87, 92, 93, 175, 

176, 179, 186, 187, 189, 191, 211, 223, 253, 255, 262, 
263, 264, 269, 272, 273, 274, 276, 283, 289, 314, 321, 
327, 328, 344, 374 

Κρήμερ, 207, 208 
Κρην Μπέη, 217 
κρησφύγετο, 60, 63, 76, 135, 144, 147, 164, 194, 195, 196, 198, 199, 
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201, 206, 218, 262, 263, 270, 326, 327, 329, 330 
Κρήτη, 16, 17, 37, 38 
Κρίσνα Μένον, 232, 346 
«κρυφτό σχολειό», 79, 80 
Κυβερνείο, Κυβερνήτης Κύπρου, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 25, 26, 39, 

46, 51, 66, 67, 81, 84, 88, 90, 91, 92, 96, 99, 111, 114, 
115, 116, 120, 121, 123, 130, 131, 132, 139, 141, 142, 
145, 150, 151, 155, 159, 160, 170, 171, 174, 201, 224, 
229, 236, 246, 249, 252, 255, 263, 265, 267, 276, 281, 
282, 283, 290, 291, 292, 295, 299, 318, 331, 335, 344, 
351, 352, 366, 368 

Κυθρέα, 58, 185 
Κύκκος (μοναστήρι), 62, 122, 142, 144, 147, 157, 160, 163, 164, 165, 

181, 182, 184, 194, 352 
Κυπερούντα, 78, 128, 129, 262, 322 
Κυπριακή Δημοκρατία, Δημοκρατία της Κύπρου, 286, 354, 355, 368, 

369, 373, 375, 376, 377 
Κυπριακή Κυβέρνηση, 11, 14, 15, 19, 20, 91, 127, 128, 129, 130, 

139, 140, 160, 207, 217, 224, 235, 256, 271, 335, 351, 352 
Κυπριακό (πρόβλημα, ζήτημα), 10, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 

35, 51, 69, 74, 86, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
120, 121, 133, 140, 149, 157, 168, 170, 175, 223, 224, 
225, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 241, 242, 
243, 245, 247, 248, 249, 250, 252, 257, 258, 259, 260, 
261, 265, 267, 276, 277, 278, 280, 282, 283, 285, 286, 
287, 288, 291, 292, 293, 302, 306, 308, 315, 326, 329, 
330, 331, 332, 336, 337, 338, 340, 342, 343, 345, 346, 
347, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 360, 363, 364, 
365, 374, 375, 376, 381 

Κυπριακός λαός, Κύπριοι, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 
25, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 51, 52, 
53, 55, 56, 57, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 
92, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
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107, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 
124, 126, 127, 133, 142, 144, 152, 157, 162, 163, 169, 
173, 175, 184, 187, 192, 193, 206, 214, 220, 223, 227, 
228, 229, 231, 232, 234, 235, 238, 239, 241, 242, 245, 
247, 248, 250, 251, 252, 256, 257, 258, 260, 26ΐ, 263, 
264, 265, 267, 270, 271, 272, 274, 277, 279, 280, 281, 
282, 284, 285, 286, 288, 290, 292, 293, 294, 302, 323, 
328, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 342, 343, 
344, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 358, 359, 36θ, 361, 
362, 363, 364, 366, 369, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 381 

Κυπριακό Σύνταγμα, 355, 373, 376, 377 
Κυπριανός (Μητροπολίτης Κιτίου), 9 
Κυπριανός (Μητροπολίτης Κυρήνειας), 20, 82, 149, 152, 153, 366 
Κύπρος, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 31, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 
65, 66, 67, 69, 73, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 
110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 135, 140, 143, 
145, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 168, 169, 
170, 171, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 192, 
195, 199, 201, 204, 209, 210, 212, 213, 214, 219, 220, 
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
234, 235, 236, 239, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 249, 
251, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 
264, 265, 267, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 280, 281, 
282, 283, 284, 286, 287, 288, 290, 292, 293, 294, 296, 
297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 308, 315, 318, 
321, 323, 325, 327, 328, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 
338, 339, 340, 342, 347, 349, 350, 352, 355, 356, 357, 
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 
369, 370, 373, 374, 375, 377, 379, 380, 381 

Κυριάκος Βοσκός, 322 
Κυριάκος Διάκος, 326 
Κυριάκος Κολοκάσης, 176 
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Κυριάκος Μακράς, 304 
Κυριάκος Μάτσης, 179, 220, 325-328 
Κυριάκος Μάτσης, 179, 220, 325-328 
Κυριάκοκς Μαυρονικόλας, 40 
Κυριάκος Παναγή Νικολέττης, 220 
Κύριλλος Γ' (Αρχιεπίσκοπος Κύπρου), 12 
Κωνσταντίνος Καραμανλής, 153, 227, 249, 258, 293, 307, 332, 336, 

354, 355, 356, 360, 361, 363, 371 
Κωνσταντίνος Λευκωσιάτης (ψευδώνυμο Γούναρης), 62, 63, 64 
Κωνσταντίνος Λεωνίδου, 46 
Κωνσταντίνος Λοΐζου, 94 
Κωνσταντίνος Τσάτσος, 355, 372 
Κωνσταντινούπολις, 96, 107, 108, 302, 303, 365 
Κώστας Ευσταθόπουλος, 39 
Κώστας Λοΐζου Παπαϊακώβ-ου, 220 
Κώστας Μιχαήλ, 220 
Κώστας Οικονομίδης (ψευδώνυμο Γεδεών), 61 
Κώστας Παρτασίδης, 139 
Κώστας Χριστοδούλου, 326 
Κωστής Ευσταθίου, 166 
Κωστής Κουπέπας, 44 
Κωστής Παλαμάς, 7 
Κωστής Πούλλαος, 44 

Λαγουδέρα, 135 
Λάμπρος Καυκαλίδης, 94, 130, 136, 164, 165, 166 
Λάνεια, 352 
Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσού, 79, 140, 141, 268 
Λάνκαστερ Χάουζ (Λονδίνου), 360 
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Λάπηθος, 326 
Λάρνακα, 9, 10, 40, 49, 53, 54, 56, 58, 79, 91, 130, 139, 188, 201, 

270, 309, 310, 329 
Λάρνακας (της Λαπήθου), 216, 326 
Λερεσός, 10, 13, 28, 40, 49, 53, 58, 60, 61, 67, 79, 110, 138, 139, 157, 

166, 167, 179, 184, 191, 204, 262, 269, 320 
Λένιν, 71 
Λέννοξ Μπόϋντ, 67, 74, 101, 124, 174, 193, 229, 230, 234, 235, 285, 

336, 347 
Λεύκα, 163, 181, 187, 206, 300, 322 
Λεύκαρα, 167 
Λεύκιος Ροδοσθένους, 40, 94 
Λευκόνοικο, 79, 125, 349 
Λευκωσία, 10, 13, 22, 26, 28, 40, 41, 49, 53, 54, 58, 61, 67, 68, 78, 

79, 82, 88, 89, 90, 103, 117, 127, 142, 145, 149, 150, 151, 
153, 156, 159, 174, 176, 177, 182, 187, 188, 191, 193, 
194, 196, 197, 201, 203, 206, 208, 209, 213, 216, 218, 
221, 222, 226, 237, 249, 253, 263, 270, 278, 282, 299, 
300, 302, 305, 306, 307, 309,ρ 313, 321, 322, 326, 329, 
332, 335, 342, 366, 367, 371, 377 

Λευτέρης (ιερέας), 214 
Λητς, 188 
Λίγκουϊτ, 189 
Λιρνάτι, 185 
Λινού, 206 
Λιοπέτρι, 55, 77, 78, 81, 189, 311, 312, 313, 315, 316, 317 
Λοί'ζος Χατζηλοΐζου, 143 
Λονδίνο, 11, 12, 20, 24, 51, 96, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 110, 

115, 116, 117, 119, 120, 121, 153, 168, 174, 224, 225, 
228, 230, 234, 239, 245, 247, 248, 263, 279, 281, 285, 
290, 295, 306, 315, 331, 339, 355, 356, 359, 360, 361, 
362, 363, 374 
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Λουζινιανοί, 7 
Λουκάς Ανδρέου, 319 
Λουκάς Λουκά, 185 
Λουκία Παπαγεωργίου, 304 
Λούλα Κόκκινου, 165, 256 
Λουξεμβούργο, 109 
Λουρουτζίνα, 188 
Λουτρό (χωριό), 164 
Λυθράγκωμη,314 
Λύσανδρος Τσιμίλλης, 139 
Λύση (κωμόπολη), 174, 189, 197, 225, 309, 317 
Λυσός, 218 
Λωζάννη, Συνθήκη Λωζάννης, 103, 105, 225, 293, 296, 337 
Λώρενς Ληθ, 216 

Μάθιου, 187 
Μακάριος Β' (Αρχιεπίσκοπος Κύπρου), 14, 19, 20 
Μακεδονία, 327 
Μακκάουαν, 187 
Μακ ΚεΒόϋ, 187 
Μακμίλλαν (Υπουργός Εξωτερικών και αργότερα Πρωθυπουργός 

Βρετανίας), 55, 101, 104, 106, 116, 117, 225, 247, 250, 
267, 285, 290, 291, 295, 306, 308, 330, 332, 334, 336, 
338, 339, 346, 347, 352, 356, 357, 361 

Μαλαισία, 113 
Μάλτα, 90 
Μάμμαρι, 92, 329 
Μανώλης θεοκλή Χειμώνας, 220 
Μανώλης ΜπαντουΒάς, 37 
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Μανώλης Σαββίδης, 274 
Μάου-Μάου, 379 
Μαραθάσα, 177, 182, 352 
Μαραθόβουνος, 315 
Μαραθώνας, Μαραθωνομάχοι, 57, 70 
Μαρία Λάμπρου, 254 
Μάριος Χριστοδουλίδης, 166 
Μάρκος Δράκος (ψευδώνυμο Λυκούργος), 54, 63, 94, 130, 141, 193-

195, 208, 220 
Μαρούλα Δάφνη Παναγίδου, 167 
Μάρτιν (Υφυπουργός Αποικιών), 124 
μαστίγωμα, μαστίγωσις, 132, 228 
Μαύρη Βίβλος, 187 
Μαύροι Γκρεμοί (τοποθεσία), 148, 164 
«μαύρος Νοέμβριος», 181, 182, 290 
«μαύρος Οκτώβριος», 319 
Μαχαιράς (μοναστήρι), 198, 200, 253, 352 
Μαχέ, 149, 152, 230 
Μεγάλη Πέμπτη, 274, 275 
Μεγάλη του Γένους Σχολή, 108 
Μελής Νικολαΐδης, 258 
Μενέλαος Παντελίδης, 37 
Μεντερές, 109, 120, 225, 226, 227, 231, 249, 332, 354, 361 
Μεξικό, 345, 346 
Μέρλιν, 187 
Μερσινάκι (τοποθεσία), 141, 142, 194, 206, 208 
Μέση Ανατολή, 104, 105, 117, 229, 246, 337, 344 
μέση εκπαίδευση, μέση παιδεία, 14-15, 79-81, 140 
Μεσολόγγι, Μεσολογίτισσες, 70, 85 
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Μετόχι μονής Κύκκου στη Λευκωσία, 49, 150 
Μεχμέτ Ασήμ Ερόλ, 188 
Μεχμέτ Καραφαλότ, 188 
Μηλικούρι, 164, 245, 290 
Μηνάς Κωνσταντίνου, 191 
Μίκης Φυρίλλας, 94 
Μικρασιατική εκστρατεία 1922, 33 
Μίλιγκ, 53 
Μιτσερό (μεταλλείο), 91, 128, 329 
Μιχαήλ Αλεθράκης, 46 
Μιχαήλ Ασσιώτης, 262, 263 
Μιχαήλ Γεωργάλλας, 179, 191 
Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδης, 64 
Μιχαήλ Καϊλή (Σιάλος), 309 
Μιχαήλ Κουτσόφτας, 213-214, 220 
Μιχαήλ Παπαντωνίου, 46 
Μιχαήλ Χριστοδουλάκης, 46 
Μιχαλάκης Καραολής, 126, ΐ6θ, 177, 202-204, 220 
Μιχαλάκης Μαραθεύτης, 75, 76, 78 
Μιχαλάκης Παρίδης, 91, 309-310 
Μιχαλάκης Ρωσσίδης, 94, 220 
Μιχαλόπουλος, 49 
Μίχος Ευσταθόπουλος, 39 
Μόδεστος Παντελή, 53, 55, 314 
μοναστήρια, 82 
Μοντγκόμερυ, 262, 379 
Μόρφου, 15, 58, 79, 127, 188, 320, 352 
Μόστρας, 119 
Μουσείο Αγώνος Κύπρου, 32 



Μουσουλίτα, 315 
Μουτουλλάς, 144 
Μουφτιζαντέ, 53 
Μπαντούγκ, 73, 96, 97, 98 
Μπάρλοου, 188 
ΜπέΒαν (βουλευτής), 342, 375 
ΜπέΒαν (γιατρός), 184 
Μπεν (Βουλευτής), 336 
Μπερτζ, 188 
Μπετόβεν, 208 
Μπήην, 188 
Μπουρχάν Ισίν (Πρόξενος της Τουρκίας στην Κύπρο), 297, 318, 342 
Μπράϊαν Κουρπ, 141 
Μύρτου, 181 

ναζί, ναζισρός, 15, 57, 92, 127 
Ναΐτες, 7 
Νάττιγκ (Βρετανός Υφυπουργός Εξωτερικών), 110 
Νέα Ζηλανδία, 109 
Νέα Υόρκη, 20, 28, 185, 278, 337, 356 
νέοι, νεολαία, 51, 58, 65, 67, 73, 75, 81, 83, 84-86, 140, 142, 144, 

162, 163, 255, 273, 298, 324, 370 
Νέος Δηροκράτης (εφημερίδα), 69, 139 
Νεόφυτος Σοφοκλέους, 159, 160 
Νετζέτ Μπέϋ (Αλή Μπέυ), 297 
Νικόδηρος Μυλωνάς (Μητροπολίτης Κιτίου), 12-13, 14 
Νικόλαος Αζίνας, 39 
Νικόλαος Βασιλειάδης, 197, 212 
Νικόλαος Γιάγκου, 185 
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Νικόλαος Μαυρονικόλας, 46 
Νικόλαος Παπαδόπουλος, 32 
Νικόλας Αβραάμ, 43 
Νικόλας Ιωάννου, 220 
Νικόλας Πεντάρας, 46 
Νίκος Αγγελίδης, 88 
Νίκος Γεωργίου, 185 
Νίκος Δημητρίου, 270 
Νίκος Ζαχαριάδης, 72 
Νίκος Ιακώβου Τσαρδελλής, 219 
Νίκος Ιωάννου, 220 
Νίκος Κόσης, 269, 270 
Νίκος Κρανιδιώτης, 102, 107, 174, 175, 222, 225, 231, 248, 259, 295, 

339, 356, 357, 360, 361 
Νίκος Ξενοφώντος, 219 
Νίκος Σαμψών (Γεωργιάδης), 176, 177, 220 
Νίκος Σέρβος (ψευδώνυμο Φάουστ), 61 
Νίκος Σοφοκλέους (αρ. 8598), 220 
Νίκος Σοφοκλέους (αρ. 8693), 220 
Νίκος Σπανός, 88 
Νίτσα Χατζηγεωργίου, 92 
Νιχάτ Βασίφ, 210 
Νιχάτ Ερίμ, 225, 226, 355 
Νομοθετικό Συμβούλιο, 12, 13 
Νορβηγία, 109 
Νόρμαλ Άλφρεντ, 216 
Νόρμαν Μπρούκ, 247 
Νόρουιτς, 224 
Νόρσταντ, 356 
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Νότης Πετροπουλέας (ψευδώνυμο Ευαγόρας), 39, 49 
Ντάλλες (Foster Dalles), 28, 29, 104, 248, 259, 356 
Ντάρλιγκ, 352 
Νταίιλυ Μαίϊλ, 379 
Νταίιλυ Χέραλντ, 379 
Ντέμον, 176, 177 
Ντενκτάς, 297, 298 
Ντίαρ, 189 
Ντίνος Μιχαηλίδης, 87 
Ντίνος Χαραλάμπους, 178 
Ντουντάρ Νιζαντζίογλου, 297 
Ντράιμπεργκ, 260, 336 

Ξανθόπουλος - Παλαμάς Χρ. 154, 232, 257, 337, 355 
Ξάνθος ΙακωΒίδης, 91 
Ξερός (χωριό), 147, 163, 181 
ξυλοδαρμός, ξυλοκόπημα, 142, 147, 186, 189, 264, 344, 345, 350 

Οθωμανική αυτοκρατορία, 103 
οικονομικά της ΕΟΚΑ, 61-62 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, 233 
Ολυμπιακός (Λευκωσίας), 300 
ομάδα, ομαδάρχης (βλ. και ανταρτική ομάδα), 40, 41, 54, 55, 56, 62, 

63, 64, 75, 82, 86, 88, 90, 91, 125, 134, 135, 137, 141, 
142, 143, 146, 158, 159, 161, 163, 176, 178, 181, 191, 
193, 196, 197, 201, 203, 209, 217, 302, 305, 309, 310, 
314, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 332, 353, 379 

Ομάδες Καταδρομών Τυφεκιοφόρων (Ο.Κ.Τ.), 60 
ομηρία, 325, 349 
Όμοδος, 196 
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Ομορφίτα, 92, 175, 176, 187, 254, 327 
ομοσπονδιακή λύση, Κυπριακή Ομοσπονδία, 356, 357 
Ομπσέρβερ, 379 
Ονούφριος Κληρίδης, 14 
οπλισμός της ΕΟΚΑ, 34, 38, 41, 6θ-6ΐ, 146 
Ορά, 201 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), 20, 22, 23, 27, 28, 29, 35, 

51, 96, 100, 101, 102, 106, 107, 109, 110, 125, 153, 154, 
226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 242, 243, 246, 
247, 248, 249, 250, 251, 257, 259, 26θ, 267, 277, 278, 
279, 280, 282, 284, 300, 306, 329, 332, 333, 334, 336, 
337, 338, 339, 340, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 355, 
374, 377 

Οργάνωση Αριστερών Εθνικοφρόνων (Ο.Α.Ε.), 69, 71 
Οργάνωση Χ, 33 
Οργάνωσις Εθνικής Σωτηρίας, 42 
Ορεινή, 58 
όρκος, ορκίζομαι, 31, 32, 33, 43, 52, 53, 218, 297, 315 
Ορλάνδος Α., 79 
Ορμήδεια, 314 
Οσμάν, 189 
Ουίλλιαμσον, 183 
Οσμάν Ορέκ, 297 
Ο.Χ.Ε.Ν. (Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση Νέων - Νεανίδων), 41, 83, 

193, 197, 209, 309, 315 

Παγκύπρια Εθνική Συνέλευση, 22, 24, 103 
Παγκύρπια Οργάνωση Δημοκρατικών Γυναικών (Π.Ο.Δ.Γ.), 139 
Παγκύπριο Γυμνάσιο, 79, 142, 145, 191, 277, 278, 367 
Παγκύπριο Διδασκαλείο Λευκωσίας, 15 
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Παγκύπριο Εμπορικό Λύκειο (Λάρνακας), 79, 130, 309 
παθητική αντίσταση, 35, 76, 110, 237, 270-271, 288, 357 
παιδεία, 7, 14-15, 79-81, 99 
Πάικραντ, 270 
Παλαιομέτοχο, 213, 214 
Παλαιχώρι, 185, 203, 326 
Παλλάς (κινηματοθέατρο), 88 
Παναγής Λάρκου, 309 
Παναγία, Θεοτόκος, 184, 200, 213 
Παναγιώτης Αριστείδου, 179, 196 
Παναγιώτης Ζαχαρία, 304 
Παναγιώτης Καλλής, 311 
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, 101, 355 
Παναγιώτης Παπαναστασίου, 54, 94 
Παναγιώτης Πουλλίτσας, 79 
Παναγιώτης Τουμάζου, 322, 323 
Παναγιώτης Χριστοδούλου, 319 
Παναγιώτης Χρυσοστόμου, 185 
Π.Ε.Κ. (Παναγροτική Ένωση Κύπρου), 41, 254, 313 
παναπεργία, βλ. απεργία 
Πανελλήνιος Επιτροπή Αυτοδιαθέσεως Κύπρου, 33, 372 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 37, 51, 88 
Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης, 326 
Πανικός Σωτηρίου, 268 
Πάνω Αμίαντος, 262 
Πάνω Ζώδια, 185, 322 
Παπαγρηγόρης, 44 
Παπαδόπουλος Χρ., 39 
Παπαντώνιος Ερωτοκρίτου, 211 
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Πανασταύρος Παπαγαθαγγέλου, 41, 42, 82, 83, 149, 151, 153, 366 
Παπαχριστόφορος Λαζαρής, 263 
Παπούτσα, 158, 191 
Παραλίμνι, 90 
Παρασκευάς Χοιροπούλης, 213, 214 
Παρίσι, 346, 347, 348, 354, 356 
Πάσφηλντ (Υπουργός Αποικιών), 12 
Πάσχα, 224, 275 
Πάτρικ Τζων Χέιλ, 213 
Παύλος (Βασιλέας Ελλάδας), 102, 373 
Παύλος Νικήτας, 94, 164, 165 
Παύλος Παναγιώτου, 220, 321, 322 
Παυσανίας (Δήμαρχος Αθηναίων), 372 
Πάφος, 10, 38, 40, 45, 46, 58, 60, 6ΐ, 144, 167, 217, 270 
Πεδουλάς, 181 
Πειραιάς, 39, 60 
Π.Ε.Κ.Α. (Πολιτική Επιτροπή, Κυπριακού Αγώνα), 58, 59, 65, 79, 

192, 236-239, 256, 280, 288, 302, 382 
Πελένδρι, 196 
Πέλλα-Πάίς, 326, 349 
Πενταδάκτυλος, 148, 181, 197, 198, 380-381 
Πενταμερής Διάσκεψη Λονδίνου, 360, 361 
Π.Ε.Ο. (Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία), 69, 139 
Π.Ε.Ο.Ν. (Παγκύπρια Εθνική Οργάνωση Νεολαίας), 41, 193, 309, 

313 
Πέρα Βάσα (τοποθεσία), 165 
Περσία, 346 
Πετράκης Γιάλλουρος, 145-147 
Πετράκης Κυπριανού, 201-202 
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Πέτρος Κικαύκας, 96 
Πέτρος Παπαϊωάννου, 94 
Πέτρος Στυλιανού, 88, 94 
Πεύκου μάχη, 129, 262 
Πίαρσον Ντίξον, 346 
Πίνδος, 16, 33, 173 
Πιτσιλιά, 43, 89, 91, 128, 129, 136, 159, 167, 195, 196, 197, 198, 

234, 238, 262, 329 
Πλατεία Αρχιεπισκοπής, 145, 278 
Πλατεία Μεταξά (Πλατεία Ελευθερίας), 89, 90, 127 
Πλατεία Συντάγματος, 242 
Πλάτρες, 182, 188, 253 
Πλάτων Στυλιανού, 185, 345 
πληθυσμός (άμαχος), 35, 36, 55, 58, 75, 76, 123, l 6 l , 187, 221, 223, 

231, 236, 237, 238, 261, 262, 270, 296, 300, 301, 302, 
304, 308, 319, 324, 353, 375 

πληροφορία, πληροφορώ, 46, 58, 59, 61, 73, 75, 86, 129, 147, 148, 
161, 163, 168, 170, 171, 184, 186, 261, 286, 294, 303, 
307, 311, 321, 334, 335, 337, 340, 353, 358, 360 

πνευματικός ανεφοδιασμός, 62-65 
Πολέμι, 92, 344, 345 
Πολεμικό Συμβούλιο Βρετανίας, 18 
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Ο Ανδρέας Βαρνάβας γεννήθηκε στη 
Λεμεσό το 1929- Eivat απόφοιτος του 
Ελληνικού Γυμνασίου Λεμεσού και της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστη
μίου Αθηνών. Εργάστηκε ως φιλόλογος 
σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης 37 
χρόνια (1952-1989). Στα τελευταία 19 
χρόνια της υπηρεσίας του ήταν διευθυ
ντής. 
Διετέλεσε μέλος Διοικητικού Συμβου

λίου πολλών Ιδρυμάτων και Οργανώ
σεων. Σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας 
του Κεντρικού Συμβουλίου του Ιδρύμα
τος Σολομώντος Παναγίδη, μέλος του 
Ανωτάτου Συμβουλίου του Συνδέσμου 
Αγωνιστών Πόλεως και Επαρχίας Λεμε
σού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα 
ΕΟΚΑ 1955-1959. 
Μελέτες του σε θέματα φιλολογικά, 

ιστορικά, παιδαγωγικά, θρησκευτικά 
και εθνικά δημοσιεύθηκαν σε βιβλία, 
περιοδικά και εφημερίδες. 
Το Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα 

ΕΟΚΑ 1955-1959 εξέδωσε το βιβλίο του 
«Σύντορη Ιστορία του Απελευθερωτικού 
Αγώνα ΕΟΚΑ (1955-1959)» και ακολού
θησε έκδοση του στα Αγγλικά και Ισπα
νικά. 
Με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου 

συνεργάζεται στην έκδοση 10 τόμων 
Κυπρίων Μηναίων, οι οποίοι περιέχουν 
Ακολουθίες Αγίων για λειτουργικούς 
σκοπούς. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 
7 τόμοι. 




