ΕΚ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΣ

Πόλεμος προπαγάνδας
1955-1959
ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ σήμερα στην σουν ζημιά στην ΕΟΚΑ πάνω στο
πρόσφατη δωρεά στη Βιβλιοθήκη λεπτό σημείο των σχέσεων των
του Πανεπιστημίου Κύπρου από ανταρτών της οργάνωσης με τις
μια κυρία από την Ιρλανδία, ενός γυναίκες των οικογενειών που
πακέτου με πρωτότυπα φυλλάδια
τους παρείχαν στέγη και άσυλο,
της ΕΟΚΑ και βρετανικά έγγρα ένα κεφάλαιο που για την κυ
φα της ίδιας περιόδου. Πέρα από πριακή οργάνωση, όπως και για
το μέγεθος της ευγενικής χειρο κάθε αντάρτικο κίνημα σε όλο
νομίας της δωρήτριας και της χα τον κόσμο, ήταν κεφαλαιώδους
ράς και ικανοποίησης που αι σημασίας για την ηθική της απο
σθάνθηκαν οι Βιβλιοθηκονόμοι
δοχή και λαϊκή καταΕίωση. Όμως,
του πανεπιστημίου που παρελά ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η
Βαν το απρόσμενο δώαπάντηση στο πιο πάρο, ειδικότερα όσοι εί Του Πέτρου
νω φυλλάδιο, που περι
χαν άμεση ανάμειΕη Παπαπολυβίου*
λαμβάνεται στην ίδια
και στη ψηφιοποίηση
δωρεά. Σε ένα κομμάτι
του υλικού για την
από πανί που προφα
ΕΟΚΑ, ορισμένα από
νώς κρεμάστηκε σε
τα περιεχόμενα της
κάποιο περίοπτο ση
δωρεάς έχουν ιδιαίτε
μείο του χωριού, γρά
ρη ιστορική σημασία. Είχα την τύ φτηκαν με μπογιά τα εΕής ανορ
χη να δω το φάκελο από τις πρώ θόγραφα (πιθανόν σκόπιμα), αλ
τες ημέρες της παραλαβής του
λά αποστομωτικά: «ΗΔΟΠΙΟΥΜΕ
και είναι προφανές ότι τα φυλλά ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΗΚΟΝ ΛΑΟΝ ΝΑ ΜΗ
δια της ΕΟΚΑ προέρχονται από ΠΑΡΑΣΗΡΕΤΕ
ΑΠΟ
ΤΕΣ
κάποιον Βρετανό στρατιωτικό που
Σ Α Χ Λ Α Μ Α Ρ Α Ι Σ ΤΟΝ ΤΟΡΗΔΟΝ
υπηρετούσε στην Κύπρο την πε ΠΟΥ ΕΚΗΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΤΟ
ρίοδο 1 9 5 5 - 1 9 5 9 , καθώς οι χει ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΚΑΙ
ρόγραφες ενδείΕεις καταγραφής ΗΣΧΙΡΗΖΟΥΝΤΕ ΟΤΗ ΜΕΡΗΚΗ
του υλικού ταυτίζονται με αυτές ΑΝΤΑΡΤΕΣ Η Λ Θ Ο Ν ΣΕ ΣΥ
των εκατοντάδων φυλλαδίων της ΝΟΥΣΙΑ ΜΕ ΤΑΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ
οργάνωσης που διασώζονται στις ΤΟΝ ΕΝΤΗΜΟΝ ΗΚΟΓΕΝΕΙΟΝ.
μεγάλες αγγλικές Βιβλιοθήκες.
ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ
Από μια πρώτη πρόχειρη αΕιολό- ΝΑ ΔΗΕΡΕΣΟΥ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΗΚΟ
γηση, εκείνο που ελκύει την προ Λ Α Ο Ν ΤΗΣ ΚΗΠΡΟΥ. ΜΑΤΕΟσοχή του ερευνητή είναι ένα φυλ ΠΟΝΟΥΝ 01ΜΑΡΜΕΛΛΟΦΑΕΣ»
λάδιο, προφανώς έργο χονδροει- Το πανό (!) με την κατηγορηματι
δούς βρετανικής προβοκάτσιας, κή γλαφυρή ορολογία κατασχέθη
με αστείες ασυνταΕίες και λάθη, κε προφανώς από τις βρετανικές
που φέρει τη στερεότυπη υπογρα δυνάμεις καταστολής και αφού
φή «ΕΟΚΑ - Ο Αρχηγός Διγενής». πέρασε τη Μάγχη επέστρεψε -τύ
Στην «Ανακοίνωσιν», χαρακτηρί χη αγαθή- με αυτόν το περιπετει
ζεται ως έγκλημα που θα τιμωρη ώδη τρόπο στην πατρίδα μας. Για
θεί αυστηρά η συμπεριφορά μερι να μας υποδείΕει ότι έχουμε να
κών «από τους νεαρούς πολεμι- μάθουμε ακόμη πολλά για τον
στάς (οι οποίοι, εννοείται αντάρ αγώνα της ΕΟΚΑ και τον τρόπο
τες) εκμεταλλεύθησαν την αδυνα που τον πολέμησαν και προ
μία των γυναικών και την εμπι σπάθησαν να τον εΕαρθρώσουν
στοσύνη των ανδρών των σπιτιών οι «σαχλαμαρίζοντες μαρμελλοκαι ήλθον σε συνουσία με τας θυ φάες»...
γατέρας και συζύγους των νοικοκυραίων οίτινες τους φιλοΕένη- *0 Π. Παπαπολυβίου είναι επίκουρος
σαν». Αυτοί που χάλκευσαν το καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύ
φυλλάδιο ήθελαν να προΕενή- πρου.

