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Πρόλογος
Το Επιστημονικό - Ιστορικό Συνέδριο «Πενήντα Χρόνια μετά την έναρξη του Απε
λευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ - Μια ιστορική αποτίμηση» αποτελεί κορυφαία
συμβολή στη μελέτη των ιστορικών δεδομένων, γραπτών και προφορικών, που
διανοίγει καινούργιους ορίζοντες επιστημονικούς και για τους σύγχρονους μελε
τητές, όσοι ανέλαβαν να κάμουν την αποτίμηση, αλλά και για τους μεταγενέ
στερους ιστορικούς, οι οποίοι θα έχουν στα χέρια τους αυτό το συγκεκριμένο
ιστορικό υλικό.
Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ υπήρξε απελευθερωτικός αγώνας, αλλά ταυτόχρονα και
αντιαποικιακός, γιατί σκόπευε στην αποτίναξη του αποικιακού ζυγού και την
αυτοδιάθεση του λαού μας.
Τα ολοκαυτώματα και οι απαγχονισμοί των νέων βλασταριών της Κύπρου
φανερώνουν την ψυχική δύναμη και την αυταπάρνηση του λαού, που καθολικά
συμμετείχε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Χαιρετίζω την παρουσία των τόσων εκλεκτών επιστημόνων, που με τις ενδια
φέρουσες ιστορικές έρευνες τους καταθέτουν ατράνταχτα στοιχεία του μεγα
λείου του Αγώνα, αλλά κυρίως του μεγαλείου ενός απειροπόλεμου λαού, βακχευμένου από την αγάπη για την Ελευθερία.
Εκ μέρους του ΣΙΜΑΕ, ευχαριστώ όλους όσοι χαιρέτισαν το Συνέδριο, ιδιαίτερα
τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάσσο Παπαδόπουλο, τους επι
στήμονες - εισηγητές και συντονιστές, τους αγωνιστές για τις εισηγήσεις και
όλους όσοι παρακολούθησαν τις εργασίες του Συνεδρίου.
Η Πρόεδρος του Σ.Ι.Μ.Α.Ε. κ. Κλαίρη Αγγελίδου προσφωνεί
το Συνέδριο

Κλαίρη Αγγελίδου
Πρόεδρος Σ.Ι.Μ.Α.Ε.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Α' ΜΕΡΟΣ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59
(Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού),
το Ίδρυμα Απευλευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59,
οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών Ε Ο Κ Α 1955-59
και το Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλούν
στο Επιστημονικό - Ιστορικό Συνε'δριο
που διοργανώνουν με θε'μα:
«Πενήντα χρόνια μετά την έναρξη
του Απελευθερωτικού Α γ ώ ν α της Ε Ο Κ Α
- Μια ιστορική αποτίμηση»

(9.30-10.30 π.μ.)

(ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ)
2Π Συνεδρία

Q ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Πρόεδρος ΣΙΜΑΕ κα Κλαίρη Αγγελίδου
Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Σταύρος Α. Ζένιος
Προεδρεύων Ιεράς Συνόδου Πανιερότατος Μητροπολίτης
Πάφου κκ. Χρυσόστομος
Πρέσβης της Ελλάδος κ. Δημήτρης Ράλλης
ΚπρυΕη των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάσσο Παπαδόπουλο.

Προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Απελευθερωτικού
Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59 κ. Μιχαλάκης I. Μαραθεύτης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης
«Οι Βρετανικές εκτιμήσεις για το ενδεχόμενο ένοπλου αγώνα
στην Κύπρο 1950-1955»

Q ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
«Η υποδοχή της Κυπριακής πρεσβείας στην Αθήνα
και η παράδοση των τόμων του Ενωτικού Δημοψηφίσματος
στη Βουλή των Ελλήνων »
Παρουσιάζει η κα Νίκη Σ. Λοϊζίδου, Καθηγήτρια Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας
(ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ)

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί
στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου
Λεωφόρος Καλλιπόλεως, Λευκωσία
το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2005
(9.30 π.μ. - 1.30 μ.μ. και 4.30 - 8.00 μ.μ.)
Την έναρξη του Συνεδρίου θα κηρύξει
ο εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
κ. Τάσσος Παπαδόπουλος
(Π.Α. μέχρι 12/10/2005
Τηλ. 22 30 50 01/2/3)

ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ
Ερευνητής στο Κέντρο Έρευνας Νεότερου Ελληνισμού στην
Ακαδημία Αθηνών
«Η αμερικάνικη πολιτική στην Κύπρο 1955-1959»
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ
Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
«Η Ελλαδική αριστερά και ο Αγώνας της ΕΟΚΑ»

Β' ΜΕΡΟΣ
1η Συνεδρία (10.30 π.μ.-12.00 μ.)
Προεδρεύει η Πρόεδρος του ΣΙΜΑΕ κα Κλαίρη Αγγελίδου

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (10')
(ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ
Δικηγόρος - Ερευνητής
«Επανεκτίμηση των ως τώρα εκτιμήσεων για τον Αγώνα»
ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Επίκουρος καθηγητής της Σύγχρονης Ιστορίας στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
«Χωριστές πορείες. Η ΕΟΚΑ και οι εθνικοαπελευθερωτικοί
αγώνες του Τρίτου Κόσμου στη δεκαετία του 1950»
ΔΡ. ΒΑΣΟΣ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗΣ
Βουλευτής - Επίτιμος Πρόεδρος Σ.Κ. ΕΔΕΚ
«Οι Επιδράσεις του Αγώνα της ΕΟΚΑ στα απελευθερωτικά
κινήματα άλλων λαών»
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (10')

12

(12.15 - 13.30 μ.μ.)
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3" Συνεδρία

(16.30-18.15 μ.μ.)

Προεδρεύει ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής
Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής κ. Ιωάννης Ταϊφάκος.
Q ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ Σ.Ι.Μ.Α.Ε.
Παρουσιάζει ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Φίλιππος Τσιμπόγλου

Β ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Χαιρετισμός α π ό την Πρόεδρο του Σ Ι Μ Α Ε

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ
Eniicoupos καθηγητής Πανεπιοτημίου Κύπρου, Ιστορικός.
«Η αποτίμηση του Αγώνα της ΕΟΚΑ μέσα από το λόγο του
Γιώργου Σεφέρη»
ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
Διδάκτωρ Συγκριτικής Λογοτεχνία Πανεπιστημίου Αθηνών
«Albert Camus και Lawrence Durrell. Η διαφορετική
πρόσληψη του Αγώνα της ΕΟΚΑ»
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ
Πρώην Διευθύνε Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου
«Ο Αγώνα s της ΕΟΚΑ στο έργο του Κώστα Μόντη»
ΝΙΚΗ Σ. ΛΟΪΖΙΔΟΥ
Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών Αθηνών.
Τα «Κύπρια Έπη» Cypria Saga 1956, του ζωγράφου Γ.Π.
Γεωργίου και η θέσηTOUSστην επαναστατική εικονογραφία
του 20ου αιώνα.
(ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ)
Γ' ΜΕΡΟΣ

(18.30-20.00 μ.μ.)

κα Κλαίρη Αγγελίδου

Κύριε Πρόεδρε, Πανιερότατε, κ. Πρέσβη, Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
Είναι πολύ μεγάλη τιμή η παρουσία σας σήμερα σε τούτο το Επιστημονικό Ιστορικό Συνέδριο, που γίνεται με τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων από την
έναρξη του Απελευθερωτικού μας αγώνα το 1955, που χάρισε στους αγωνιστές
την περηφάνια, γιατί έδωσαν νεότερο ιστορικό πρόσωπο στην πατρίδα μας,
αλλά και γιατί εκείνος ο Αγώνας δημιούργησε την Κυπριακή Δημοκρατία, έστω κι
αν οι επιδιώξεις του ήταν διαφορετικές, ήταν η Ένωση με τη Μητέρα Ελλάδα.
Ό μ ω ς σήμερα αυτή η Κυπριακή Δημοκρατία είναι που στέκεται αντιστύλι
ενάντια στις ύπουλες προθέσεις πολλών, για την υπεράσπιση των δικαίων του
λαού μας και τη διαφύλαξη του Ελληνισμού σ' αυτή την ευλογημένη γη.
Στην εποχή μας των συμβιβασμών, των προκλήσεων, στην εποχή μας του
παγώματος των συνειδήσεων, του παραγοντισμού και του εγωκεντρισμού, το
να μιλάς για ηρωισμό είναι το λιγότερο παράλογο. Κι όμως αυτοί οι ήρωες, οι
απλοί, που δεν έκαμαν επιφανειακές, φανφαριστικές χειρονομίες, αλλά βάδισαν
συνειδητά προς τον θάνατο, σαν να 'ταν πανηγύρι, σαν να 'ταν χοροστάσι,
αυτοί, λέω, οι ήρωες μας σώζουν εμάς τους δειλούς, τους αναποφάσιστους, και
ύστερα από 50 χρόνια.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Και το πιο σημαντικό, δεν μας κρατούν κακία, για όσα φρικτά λάθη και
παραλείψεις κάναμε όλα αυτά τα χρόνια.

Συντονίζει η κα Μαίρη Ιωαννίδου - Κουτσελίνπ,
Αν. Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Και το μέγιστο λάθος ήταν ότι το αίμα τους το άλικο, το νεανικό, τη θυσία
τους δεν τα μετουσιώσαμε σε πράξη ελευθερίας.

Πενήντα χρόνια μετά τον Α γ ώ ν α i n s ΕΟΚΑ:
Διάλογος Ακαδημαϊκών - Αγωνιστών.
Ακαδημαϊκοί:
Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Γιώργος Καζαμίας
Αγωνιστές:
Οι τομεάρχες Δήμος Χατζημιλτής, Oaoos Σοφοκλέους
Οι τομεάρχες παρουσιάζουν αντίστοιχα τα θέματα:
« Evas τομεάρχικ αποτιμά τον Αγώνα» και
«Ο τρόπο5 6ιεΕαγωγή5 του Αγώνα, τα μέσα και το
liBos των αγωνιστών»

Κι όμως εκείνοι τόσο αφειδώλευτα το 'χυσαν, χωρίς ενδοιασμούς, μετρώντας
βήματα ζωής και βήματα θανάτου.
Εκείνοι το πρωτόγνωρο για την πατρίδα τους, το μοναδικό και μοσκομύριστο
λουλούδι της λευτεριάς, το φύτεψαν στις βουνοπλαγιές της Κύπρου και το πότι
σαν με το αίμα τους, για να φυτρώσει πάλλευκο στα βουνά και τις πόλεις μας.
Εμείς όμως δεν καταλάβαμε.
Τι να καταλάβουμε και γιατί να καταλάβουμε λένε αρκετοί.
Αυτό το «γιατί να καταλάβουμε», πλανιέται από χρόνια στον ουρανό της
Κύπρου.
Ό μ ω ς το «αμνημόνευτο» αίμα των ηρώων μας, έρχεται η ώρα που γίνεται
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ποτάμι ζωής και αρδεύει την ψυχή μας, για να μπορε'σουμε να επιβιώσουμε, να
μπορέσουμε να 'χουμε μνήμη και ιστορία, άρα ζωή.
Οι ήρωες δεν θυσιάστηκαν για τον θάνατο, θυσιάστηκαν για τη ζωή.
Τη ζωή τη δική τους, τη δική μας, τη ζωή της Κύπρου, άρα τη ζωή των γε
νεών που έρχονται αδιάλειπτα στον χρόνο.
Θυσιάστηκαν για την ελληνικότητα του νησιού, όχι την τουρκοποίησή του,
όχι τον ραγιαδισμό μας.
Το μεγάλο ερώτημα για μας είναι τι κάναμε εμείς, για να τους δικαιώσουμε,
να τους κρατήσουμε ζωντανούς μέσα μας.

Γ. Γιώρκα και το προσωπικό, τον Διευθυντή του Ιδρύματος Απελευθερωτικού
Αγώνα ΕΟΚΑ κ. Γιαννάκη Χαραλάμπους και όλους τους φοιτητές που βοήθησαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου.
Όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς που βρίσκονται σήμερα μαζί μας, για
να οπτικογραφήσουν στιγμιότυπα από το Συνέδριο, τους Partners Y&R για το
πρόγραμμα που ανιδιοτελώς σχεδίασαν, το προηγούμενο Συμβούλιο του ΣΙΜΑΕ
και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του κ. Ανδρέα Αγγελόπουλο, τους Συνδέσμους Αγω
νιστών ΕΟΚΑ 1955-59 και τον Πρόεδρο κ. Θάσο Σοφοκλέους, τον Πρόεδρο του
Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59 κ. Μιχαλάκη Μαραθεύτη
που σχεδίασαν αυτό το Συνέδριο, και όλους όσοι παρευρίσκεστε σήμερα εδώ.

Τι κάναμε για να κρατήσουμε το όραμα τους ζωντανό;
Αντί ομόνοια είχαμε διχόνοια, αντί ομοψυχία και αγρυπνία είχαμε άλλους
στόχους, άλλες προτεραιότητες. Προβολή και εγώ.
Εκείνοι δεν πέθαναν για το εγώ. Πέθαναν για το «εμείς». Εμείς αυτό το «εμείς»
το διαμοιράσαμε και είπαμε εγώ-εγώ-εγώ.
Σήμερα, ύστερα από πενήντα χρόνια, το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης του
Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59, οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών, το Ίδρυμα Απελευθερωτικού
Αγώνα ΕΟΚΑ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου ερχόμαστε να αποτιμήσουμε εκείνο
τον ανεπανάληπτο Αγώνα.
Είναι ο Απελευθερωτικός Αγώνας των παιδιών της Κύπρου, που με ελάχιστα
πολεμοφόδια, κυνηγετικά όπλα, βόμβες και όπλα επιτόπιας κατασκευής,
πέτρες, αλλά μεγάλη αποφασιστικότητα και λεβεντιά, αυταπάρνηση και πίστη
στο μεγάλο όραμα της Λευτεριάς, κατάφεραν να καταργήσουν την αποικιοκρα
τία και να δημιουργήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία, κολοβή τώρα μετά την
τούρκικη εισβολή και κατοχή, αλλά υπαρκτή, φόβητρο για όσους απεργάζονται
τη διάλυση της.
Γι' αυτό τον Αγώνα και τις διάφορες πτυχές του θα μας μιλήσουν εκλεκτοί
Πανεπιστημιακοί ομιλητές, τομεάρχες και άλλοι, τους οποίους ευχαριστώ εκ
βάθους καρδίας, όπως ευχαριστώ και τους στενούς συνεργάτες αγωνιστές και
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, που συνεργάζεται μαζί μας στενά και μας έχει
παραχωρήσει την Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου γι' αυτό το συνέδριο,
τον Πρύτανη και τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου κ. Φίλιππο
Τσιμπόγλου και τους συνεργάτες του κ. Ανδρέα Κ. Ανδρέου και κ. Μάριο Ζέρβα,
οι οποίοι έχουν ψηφιοποιήσει 343 ηχοκασέτες του Αρχείου του ΣΙΜΑΕ.
Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και όλως ιδιαιτέρως
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πνευματικών Δραστηριοτήτων και μέλος του
ΣΙΜΑΕ κ. Γεώργιο Παρανή και την κα Μαίρη Κουτσελίνη που θα συντονίζει τη
συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, τον Λειτουργό του ΣΙΜΑΕ κ. Γρηγόρη
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Χαιρετισμός
α π ό τον Π ρ ύ τ α ν η τοο Πανεπιστημίου Κ ύ π ρ ο υ
Καθηγητή κ. Σ τ α ύ ρ ο Α. Ζένιο

Σήμερα καλούμαστε εδώ, με αυτό το συνέδριο, να αποτιμήσουμε τον αγώνα
της ΕΟΚΑ.
Πέρασαν πενήντα χρόνια από τον Απρίλιο του 1955, όταν οι Έλληνες της
Κύπρου εξεγέρθηκαν εναντίον της Βρετανικής Αποικιακής Αυτοκρατορίας διεκ
δικώντας το δικαίωμα αυτοδιάθεσης τους και ένωση με την Ελλάδα. Ένα εγχεί
ρημα που παρακινήθηκε από τον γενικότερο «άνεμο ελευθερίας» που έπνεε
μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την πίστη στο δίκαιο των αιτημάτων, τις
ελπίδες από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Απέναντι στο αίτη
μα «απονομής δικαιοσύνης» για «λόγους διεθνούς δικαίου και πολιτικής ηθικής»
αλλά και εξαργύρωσης της σημαντικής προσφοράς της χώρας μας στο πλευρό
της Βρετανίας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η αποικιακή υπερδύναμη, που
την ίδια περίοδο ολοκλήρωνε τον ιστορικό της κύκλο, προέτασσε αδιάλλακτη
άρνηση. Ο απελευθερωτικός αγώνας της «Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνι
στών» συγκέντρωσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον και προκάλεσε την πανελλήνια
συγκίνηση και επιδοκιμασία.
Η αποτίμηση, την οποία καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε μισό αιώνα
αργότερα, γίνεται από τους ειδικούς, τους επαγγελματίες ιστορικούς. Και γι'
αυτό είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει με την αναγκαία νηφαλιότητα, χωρίς αγκυ
λώσεις και ιδεολογικές εμμονές, χωρίς εξιδανικεύσεις και φωτοστέφανο ούτε
αποσιωπήσεις και σκόπιμες παραλείψεις.
Για μας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ανώτατο ακαδημαϊκό και ερευνητικό
ίδρυμα του τόπου, το συνέδριο αυτό αποτελεί μια πρόκληση. Την πρόκληση
των πνευματικών ανθρώπων όπως βρισκόμαστε σε κατάσταση συνεχούς επι
φυλακής, για να μην επιτραπεί στις «μισές αλήθειες» και τις κοινώς παραδεδεγ
μένες απόψεις να μας συμπαρασύρουν.
Ο αγώνας της ΕΟΚΑ δεν πρέπει να εξετάζεται από την ιστορική έρευνα μόνο
ως ένα σύνολο ηρωικών πράξεων. Περισσότερο διδακτική για όλους είναι η ανα
ζήτηση απαντήσεων για τις σκοτεινές πτυχές, εάν υπήρξαν, και για τα λάθη,
που ενδεχομένως να έγιναν.
Τα ερωτήματα πολλά, κάποια ευκολότερα, τα περισσότερα σύνθετα και
πιθανόν διαχρονικά:
Ήταν τελικά επιτυχής ο αγώνας της ΕΟΚΑ;
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Ήταν καρπός ώριμης επιλογής ή βεβιασμένη απόφαση εξαιτίας της απο
γοήτευσης από τα πενιχρά αποτελέσματα της διπλωματικής προσπάθειας με
την προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη και της βρετανικής αδιαλλαξίας;
Η λύση που επιβλήθηκε ήταν κέρδος, καταστροφή ή αδήριτη ανάγκη;
Μπορούσε να αποφευχθεί ή όχι;
Εάν δεν γινόταν ο αγώνας της ΕΟΚΑ, θα εγκατέλειπαν την Κύπρο οι Βρετα
νοί ή μήπως το «ουδέποτε» δεν ήταν λεκτικό πυροτέχνημα;
Ποιος ο ρόλος των ηγετών του αγώνα, του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και
του στρατηγού Γεωργίου Γρίβα, και ποιο το μερίδιο της ευθύνης που τους ανα
λογεί σε ό,τι δεν επιτεύχθηκε;
Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που οφείλει να θέσει ο μελετητής της
σύγχρονης κυπριακής ιστορίας. Έχοντας επίγνωση ότι η διερεύνηση τυχόν
σφαλμάτων αποκαλύπτει διδάγματα πολύ πιο κατατοπιστικά από την εύκολη
υπόθεση ότι όλα βαίνουν καλώς. Ό π ω ς το έθεσε και ο John Kenneth Galbraith,
για να γνωρίσεις το σωστό, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσεις το λάθος.
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,
Αντιμετωπίζετε την πρόκληση όπως αντιληφθείτε την Ιστορία μας όπως την
είδε ο μεγάλος Κύπριος ποιητής Κώστας Μόντης:
Σαν τις σκουριές των πανάρχαιων μεταλλείων
που επανερχόμαστε τεχνικότεροι
και τις εκμεταλλευόμαστε ξανά.
Προς τούτο σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Και σας καλωσορίζω στο Πανεπι
στήμιο Κύπρου.

Χαιρετισμός
α π ό τον Προεδρεύοντα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου
Πανιερότατο Μητροπολίτη Π ά φ ο υ κ.κ. Χρυσόστομο

Εκφράζω τη χαρά μου για την ευκαιρία που μου δίνεται να χαιρετίσω σήμε
ρα το Επιστημονικό - Ιστορικό Συνέδριο με θέμα: «Πενήντα χρόνια μετά τον
αγώνα της ΕΟΚΑ - Μια ιστορική αποτίμηση».
Η χαρά μου είναι ανυπόκριτη, γιατί εκπροσωπώ την Εκκλησία που ευλόγη
σε εκείνον τον αγώνα και ετέθη επικεφαλής του, αφού οι τόσοι αιώνες της δου
λείας την ανέδειξαν και πολιτικό όργανο συνοχής των υποδούλων και κατέστη
σαν αδιαμφισβήτητο τον εθναρχικό της ρόλο. Στην Εκκλησία, εξάλλου, ως εις
άλλην ιεράν κιβωτόν, είχε εγκλείσει στα τόσα δίσεκτα χρόνια τα εθνικά του ιδε
ώδη ο Κυπριακός Ελληνισμός.
Πενήντα χρόνια υστέρα από την έναρξη του απελευθερωτικού μας αγώνα
μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα το μεγαλείο του. Ο αγώνας
εκείνος υπήρξε όντως επικός, μια κορυφαία στιγμή της Ιστορίας μας. Υπήρ
ξε μια μοναδική ρωμαλέα εξόρμηση του Κυπριακού Ελληνισμού από την
ταπείνωση δουλείας αιώνων στα υψη των εθνικών του πόθων.
Υποταγμένος για επτά αιώνες (από το 1191) σε ξένους λαούς ο Κυπριακός
Ελληνισμός δεν χάρισε την ψυχή του σε κανέναν, αλλά γρηγορούσε συνεχώς.
Ούτε και άφησε τη σκουριά της δουλείας να σκουριάσει το πολύτιμο εθνικό του
μέταλλο. Το πάθος της ελευθερίας, καθοριστικό στοιχείο του χαρακτήρα όλων
των Ελλήνων, σιγόβραζε μέσα του. Από την κλασική Ελλάδα, όπου διακηρυσσό
ταν, έργοις και λόγοις, ότι «εύδαιμον το ελεύθερον» και «ελεύθερον το εύψυχον»,
από την παλιγγενεσία του 1821 με το λακωνικό «Ελευθερία ή θάνατος», από το
έπος του '40 με το στεντόρειο «ΟΧΙ», ο Κυπριακός Ελληνισμός πήρε πολλά
διδάγματα. Κι έτσι, σε χρόνο που ο ξένος δυνάστης εθεωρείτο δυσπολέμητος,
ακόμα κι από τα ισχυρότερα κράτη του κόσμου, μικρός λαός και άοπλος αυτός
ανέλαβε το γιγάντιο έργο υπέρ της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, που έπρε
πε άλλοι αντ' αυτού να είχαν αναλάβει.
Τιμή και δόξα σ' αυτούς που ενσάρκωσαν το όραμα αιώνων. Ο θαυμα
σμός μας προς αυτούς γίνεται μεγαλύτερος, όταν αναλογιστούμε το μέγεθος
του εγχειρήματος και τις δυσχέρειες που είχαν να αντιμετωπίσουν. Πενήντα
χρόνια μετά, όλοι αναγνωρίζουν πως όσα έγιναν κατά τη διάρκεια εκείνου του
αγώνα υπερέβησαν κάθε μέτρο μεγαλουργίας και θα μπορούσαν να συγκριθούν
μόνο με τις πράξεις των αρχαίων προγόνων μας, των Σαλαμινομάχων και των
Μαραθωνομάχων.
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Μερικοί σήμερα αποφαίνονται πως εκείνος ο αγώνας ήταν ένα λάθος. Πως
δεν θα έπρεπε να τα είχαμε βάλει με μιαν υπερδύναμη. Πως θα 'πρεπε να είχα
με μετρήσει καλά τις δυνάμεις μας και να είχαμε αρκεστεί σ' όσα και όποτε,
οικειοθελώς, ήθελε μας προσφέρει ο κατακτητής. Μ α αν ήταν έτσι, λάθος θα
ήταν και η μάχη στις Θερμοπύλες, λάθος θα ήταν και η άρνηση του Παλαιολό
γου να παραδώσει την Πόλιν, λάθος και το έπος του '40. Αφού ο εχθρός θα περ
νούσε, προς τι η αντίσταση; Μ α τι είναι τότε ορθό; Μήπως ο ραγιαδισμός κι ο
εθνικός εξευτελισμός;

θα λυγίσουμε και δεν θα ολιγωρήσουμε. Το '55 μάς παρακολουθεί και μας φωτί
ζει τον δρόμο.
Συγχαίροντας όσους είχαν την πρωτοβουλία αυτού του συνεδρίου, εύχομαι
κάθε επιτυχία σ' αυτό και επιδαψιλεύω σ' όλους τις ευχές της Εκκλησίας. Ανα
μένουμε με πολύ ενδιαφέρον τα πορίσματα του Συνεδρίου.

Είναι εύκολο, εκ των υστέρων, μέσα σε νέες συνθήκες και με την εμπειρία
που αποκτήθηκε, να κρίνεται ένα γεγονός. Ένα γεγονός όμως θα πρέπει να
κρίνεται στις συνθήκες που πραγματώθηκε, στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα
της εποχής. Ποιος μπορεί να εκτιμήσει τι θα σοφιζόταν, χωρίς τον αγώνα της
ΕΟΚΑ, ο κατακτητής; Και ποιος προεξοφλά πως δεν θα μεμφόμασταν σήμερα
τους εαυτούς μας, αν μέναμε απαθείς, δούλοι νομιμόφρονες, ανάξιοι των Ελλή
νων προγόνων μας;
Παρ' όλα αυτά, πέρα από τα ηρωικά κατορθώματα, πέρα από την επιβε
βαίωση της ενότητας και της συνέχειας της φυλής με την αναβίωση νέων Θερ
μοπυλών και νέων Μαραθώνων, ο αγώνας εκείνος απέδωσε. Έδωσε μιαν ανε
ξάρτητη Κύπρο, έστω και με ελλιπή ανεξαρτησία. Και δεν φταίει ο αγώνας,
ούτε ο πόθος για ελευθερία, αν εμείς δεν επιδείξαμε τις αρετές που έπρεπε για
περιφρούρηση και ολοκλήρωση αυτής της ελευθερίας. Ο Έλληνας, δυστυχώς,
ενώ ξέρει να γίνεται ολοκαύτωμα στον πόλεμο για την υπεράσπιση της γης του,
την περιφρούρηση ή την ανάκτηση της ελευθερίας του, δεν ξέρει, ακόμα, να
διαφυλάττει σε καιρούς ειρήνης ό,τι πέτυχε και να ολοκληρώνει τα επιτεύγμα
τα του. Εμφιλοχωρεί μέσα του η διχόνοια και καταστρέφει, πολλές φορές, όσα
με τόσες θυσίες και τόσους αγώνες πέτυχε.
Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ, συνιστά, για μας τους Κυπρίους, τη συνισταμένη
όλων των αγώνων της φυλής. Σ' αυτόν θα βρούμε τα στέρεα βάθρα και του
σημερινού μας αγώνα που με αγωνία αναζητούμε. Αν επτά αιώνες δουλείας
και στυγνής τυραννίας δεν ίσχυσαν να κάμψουν το αδούλωτο φρόνημα του
λαού, το ίδιο αίσθημα εθνικής τιμής υπαγορεύει τώρα και σ' εμάς το χρέος να
παραμείνουμε όρθιοι. Ζούμε στην εποχή των ωμών συμφερόντων και των
συσχετισμών δυνάμεων και ξέρουμε. Στις δικές μας δυνάμεις και στο δίκαιο μας
θα στηριχτούμε, αξιοποιώντας και τις αρχές της Ευρώπης, στην οποία με τόσες
θυσίες του λαού μας ενταχθήκαμε. Από το παράδειγμα των προγόνων μας, τη
δική τους τόλμη και αυτοθυσία θα αντλήσουμε. Πρώτιστο και υπέρτατο χρέος
παραμένει η υπόσχεση σ' αυτούς που πριν 50 χρόνια όρθωσαν τα κυρτωμένα
από τη δουλεία σώματα τους και τα αντέταξαν σε μιαν αυτοκρατορία, πως δεν
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Ο Προεδρεύων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας
της Κύπρου Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πάφου
απευθύνει Χαιρετισμό.
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Χαιρετισμός
α π ό τον Π ρ έ σ β η της Ελλάδος
κ. Δημήτριο Ράλλη

Η πρόσκληση να συμετάσχω και να χαιρετίσω τις εργασίες του Συνεδρίου
«Πενήντα χρόνια μετά την έναρξη του απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ - Μια
ιστορική αποτίμηση» αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα. Θεωρώ ότι η διοργάνω
ση του Συνεδρίου αυτού, ιδιαίτερα φέτος που συμπληρώνονται πενήντα χρό
νια από την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ, μπορεί να προσφέρει πολλαπλά στην
έρευνα και στην ανταλλαγή απόψεων. Να αποτελέσει, δηλαδή, το Συνέδριο
αυτό χώρο γόνιμου διαλόγου, σχετικά με μία κρίσιμη περίοδο για την Κύπρο,
την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, την περίοδο των αγώνων για την αποτίναξη του
αποικιακού ζυγού μέσα στο ευρύτερο ψυχροπολεμικό περιβάλλον της εποχής.
Θ α ήθελα να συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτή το Συμβούλιο Ιστορικής
Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959, το Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ,
τους Συνδέσμους Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-1959 και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Είμαι βέβαιος ότι οι συζητήσεις και οι τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια του Συνε
δρίου θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, τόσο από επιστημονικής σκοπιάς, αλλά
και ευρύτερα, ως προς την ιστορική τους χρησιμότητα.
Κυρίες και κύριοι,
Σήμερα, πενήντα χρόνια από την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού
αγώνα που οδήγησε στην ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας θεωρώ πολύ
σημαντικό ότι ένας λαός θυμάται τους ήρωες του και συνεχίζει να αποτίει φόρο
τιμής σε αυτούς. Η συλλογική ιστορική μνήμη αποτελεί την απαραίτητη προϋ
πόθεση, για να διατηρήσουμε αναλλοίωτη την κοινή ιστορική μας συνείδηση, η
οποία σφυρηλατήθηκε στη διάρκεια αιώνων στη βάση της κοινής μας εθνικής
ταυτότητας, θρησκείας, γλώσσας, πολιτισμού και παραδόσεων. Στη βάση
αρχών και αξιών του Ελληνισμού για σεβασμό στον άνθρωπο, ελευθερία και
δημοκρατία. Την πλήρη εφαρμογή αυτών των αρχών και αξιών έχουμε και σήμε
ρα ανάγκη.
Το Συνέδριο αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να αναβιώσουμε μορφές και
γεγονότα της περιόδου εκείνης, να μεταφέρουμε μπροστά μας εικόνες και
συναισθήματα της εποχής και να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας πράξεις ηρωι
κές, θυσίες για υψηλά ιδανικά, αλλά και πικρίες και διαψεύσεις προσδοκιών.
Πρώτα από όλα και πάνω από όλα, όμως, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι
θα μας δώσει την ευκαιρία να ξαναγευθούμε το πνεύμα της ενότητας που
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συνέπαιρνε τους αγωνιστές και μάρτυρες της ελευθερίας και να επαναβεβαιώ
σουμε την αξία της αταλάντευτης προσήλωσης μας στο αγαθό της ελευθερίας.
Ενότητα και προσήλωση είναι, και στο σημερινό περιβάλλον, όπως πάντα, αρε
τές αναγκαίες για την επίτευξη των προσδοκιών του Κυπριακού Ελληνισμού,
τον τερματισμό της παρανομίας της κατοχής τμήματος του νησιού από την
Τουρκία και την επανένωση, κατά τον τρόπο που όλοι μας επιθυμούμε, δίκαιο,
βιώσιμο και λειτουργικό.
Κυρίες και Κύριοι,
Η αποτίμηση του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα δεν είναι, απλά, το απο
τέλεσμα μιας ιστορικής κρίσης. Είναι εκτίμηση συνείδησης και αξιολόγηση του
ανιδιοτελούς αγώνα φωτεινών μορφών: του Γρηγόρη Αυξεντίου, του Κυριάκου
Μάτση, του Μάρκου Δράκου, του Ευαγόρα Παλληκαρίδη και τόσων άλλων.
Μ ε τις λίγες αυτές σκέψεις θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία
που μου δώσατε να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να χαιρετίσω τις εργασίες του
Συνεδρίου.

Κ ή ρ υ ξ η της έναρξης τ ω ν εργασιών του Συνεδρίου
α π ό τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
κ. Τ ά σ σ ο Π α π α δ ό π ο υ λ ο

Μ ε πολλή χαρά παρευρίσκομαι στην εναρκτήρια τελετή του Συνεδρίου με
θέμα την ιστορική αποτίμηση του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ, πενήντα
χρόνια από την έναρξη του.
Συγχαίρω θερμά τους οργανωτές και συνδιοργανωτές του Συνεδρίου για την
πρωτοβουλία τους και απευθύνω προς όλους τον εγκάρδιο χαιρετισμό μου.
Ο θρυλικός αγώνας του 55-59 ανήκει πια στην Ιστορία. Στην πραγματικό
τητα κοσμεί την Ιστορία, ως μια κορυφαία εκδήλωση αγωνιστικού ήθους και
αρετής και ως μια γενναία υπέρβαση στον υπέροχο κόσμο των ωραίων ιδα
νικών και αξιών της ζωής.
Η χρονική απόσταση από τα ιστορικά γεγονότα διευκολύνει την αντικειμενι
κή και αμερόληπτη αποτίμηση τους. Όμως, η κρίση του ιστορικού δεν μπορεί
να αποστασιοποιείται από τη γενικότερη ατμόσφαιρα και τις ειδικότερες συν
θήκες, μέσα στις οποίες επισυνέβηκαν τα ιστορικά γεγονότα. Ο αγώνας του 5559, ως ιστορικό γεγονός, δεν αποτιμάται μόνο από την εκ των υστέρων κριτική
για την καταλληλότητα του χρόνου έναρξης του ούτε από την αντιπαραβολή
του τέλους του με τους στόχους της αρχής του. Κανένας και τίποτα δεν μπο
ρεί και δεν δικαιούται να μειώσει ή να αμφισβητήσει το μεγαλείο του ηρωι
κού εκείνου έπους, που ήταν και θα παραμείνει η πιο δοξασμένη σελίδα στη
μακραίωνη ιστορία του Κυπριακού Ελληνισμού. Κανένας και τίποτα δεν μπο
ρεί και δεν δικαιούται να αφαιρέσει από τον αγώνα εκείνο την ηθική λαμπρό
τητα και το κάλλος της ψυχής των πεσόντων αγωνιστών.
Είναι βέβαιο ότι ο ιστορικός του αγώνα θα καταγράψει και λάθη και υπερ
βολές και ακρότητες. Όμως, οι επαναστάσεις και οι απελευθερωτικοί αγώνες
δεν γίνονται με νόμους και κανονισμούς. Και αν σε μια επανάσταση και ένα απε
λευθερωτικό αγώνα είναι αναπόφευκτα τα λάθη, οι υπερβολές και οι ακρότη
τες, η εκ των υστέρων παραδοχή τους δεν αφαιρεί από το πνεύμα και το μεγα
λείο των ηρωικών εξεγέρσεων. Αντίθετα, αποκαθαίρει τα απελευθερωτικά κινή
ματα και προσθέτει στην ηθική κοσμιότητα τους.
Πενήντα χρόνια από τότε, τιμάται και αποτιμάται ο υπέροχος εκείνος αγώ
νας με την πικρή βίωση των ενδιάμεσων τραγικών συμβάντων. Το ουσιαστικό
νόημα της τιμής και της αποτίμησης του είναι να ανανεώσουμε, αν μπορούμε,
μέσα μας και γύρω μας, τη θερμουργό πνοή και την καθοδηγήτρια αρετή της
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ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
επικής εκείνης τετραετίας. Για να μπορούμε να αντέχουμε, να παλεύουμε και να
ελπίζουμε. Να αντέχουμε στη μεγάλη και φοβερή δοκιμασία μας. Να παλεύου
με για τα δίκαια και τα δικαιώματα μας. Και να ελπίζουμε στην τελική δικαίωση.
Ο αγώνας που σήμερα διεξάγουμε, ο αγώνας για την επανένωση της μοιρα
σμένης πατρίδας μας, δεν έχει, δεν μπορεί να έχει, περιθώρια αποτυχίας. Απο
τυχία σε αυτό τον αγώνα δεν θα είναι ένα απλό ατύχημα με παροδικές και επανορθώσιμες συνέπειες. Θ α είναι υπονόμευση και υποθήκευση του μέλλοντος
της Κύπρου και του Κυπριακού Ελληνισμού.
Εάν για το φοβερό εθνικό έγκλημα του πραξικοπήματος του Ιούλη του 1974,
θα πρέπει να πληρώσουμε το τίμημα, αυτό το τίμημα δεν μπορεί να είναι τόσο
βαρύ, που να μην το αντέχουμε, ούτε τόσο άδικο, που να απειλεί την εθνική και
φυσική επιβίωση μας. Είναι εύκολο για κάποιους να μιλάνε για συνεχείς συμβι
βασμούς και υποχωρήσεις, με την ψευδαίσθηση πως έτσι θα αποφύγουμε το
χειρότερο. Είναι εύκολο σε κάποιους να διδάσκουν θεωρίες περί ρεαλισμού και
να συνιστούν την αποδοχή σχεδίων που δεν προσφέρουν λύση επανένωσης της
Κύπρου αλλά «κλείσιμο» του Κυπριακού. Όμως, κανένας συμβιβασμός, καμιά
υποχώρηση και κανένας ρεαλισμός δεν μπορούν να υπερβαίνουν κάποια όρια,
πέραν των οποίων υπάρχει μόνο η βεβαιότητα των αδιεξόδων και η αβεβαιό
τητα της επιβίωσης μας.

παραμερίσουμε κάθε αδυναμία μας κα. ας ενώσουμε όλο. τ.ς δυνάμεις μας ολες,
ν,α να μην αδικηθούν ο, θυσίες του υπέροχου εκείνου αγώνα κα. για να δικαιω
θούν ο. ελπίδες του μεγαλομάρτυρα λαού μας. Ας ενωθούμε στον κο,νο αγώνα,
νια να μπορέσουμε να πετύχουμε τον κοινό στόχο, αποκλείοντας ετσ. την πιθα
νότητα οργάνωσης, μετά από χρόνια, κάποιου άλλου επιστημονικού .στορ.κου
Συνεδρίου, που θα αποτ.μούσε τη γεν.ά μας ως κατώτερη των περ.στασεων
και ως μοιραία για την Κύπρο.
Μ ε αυτές τ,ς σκέψεις κα. θέσε.ς, κηρύσσω την έναρξη των εργασ.ών του
Συνεδρίου, ευχόμενος κάθε επιτυχία.

Δεν έχουμε πρόβλημα να αποδεχθούμε μια συμβιβαστική λύση, αρκεί μόνο
αυτή η λύση να εμπεριέχει τα στοιχεία της λειτουργικότητας, τις προοπτικές
της βιωσιμότητας και να διασφαλίζει τη φυσική και εθνική επιβίωση του Ελλη
νισμού της Κύπρου. Έχω, όμως, πρόβλημα, ως υπεύθυνος ηγέτης αυτού του
τόπου, να συμβιβασθώ με μια επισφαλή και άδικη διευθέτηση του Κυπριακού,
που, αντί της επανένωσης του νησιού μας, θα διασφάλιζε τη διχοτόμηση.
Μένω συνεπής στην αναζήτηση μιας ομοσπονδιακής λύσης. Αλλά αρνούμαι
να δεχθώ ότι η ομοσπονδία σημαίνει δημιουργία δύο κρατών στην Κύπρο, όπως
την εννοεί και την απαιτεί η τουρκική πλευρά, που στην πράξη και στην ουσία
επιδιώκει συνομοσπονδία, όχι ομοσπονδία. Ό π ω ς αρνούμαι να δεχθώ και τις
επικρίσεις κάποιων ότι η δική μας πλευρά αποφεύγει την ανάληψη πρωτοβου
λιών, ως εάν εξαρτάται αποκλειστικά από μας η προώθηση λύσης στο Κυπρια
κό. Λυπούμαι, γιατί μερικοί επιλέγουν να αφήνουν στο απυρόβλητο την αδιαλ
λαξία και αρνητικότητα της τουρκικής πλευράς και προτιμούν να εξαντλούν τα
πυρά τους σε άδικες και υστερόβουλες επιθέσεις εναντίον της Κυβέρνησης και
εμένα προσωπικά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Τάσσος Παπαδόπουλος προσφωνεί το
δριο Παραπλεύρως η Πρόεδρος του Σ.Ι.Μ.Α.Ε. κ. Κλαίρη Αγγελίδου
συνε

Ανήκω στη γενιά του 55. Και αγωνίζομαι σήμερα, ώστε αυτή η γενιά να μην
έχει το θλιβερό προνόμιο να είναι η τελευταία γενιά Ελλήνων της Κύπρου. Ας
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Τ Ο Υ Α Γ Ω Ν Α Τ Η Σ

ΕΟΚΑ

ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ
Δικηγόρος, Δρ Δικαίου

Εισαγωγή
Στόχο της παρούσας μελέτης αποτελεί η πραγματοποίηση μιας πανοραμι
κής εκτίμησης του αγώνα της ΕΟΚΑ και της περιόδου 1955 - 1959 και η διενέρ
γεια επί μέρους συλλογισμών, οι οποίοι αφορούν στη μορφή, τους στόχους και
το διεθνές περιβάλλον του κυπριακού απελευθερωτικού αγώνα. Θ α πρέπει να
παρατηρηθεί εξ αρχής ότι η μεθοδολογική αντίληψη που έχει προκριθεί για τη
διενέργεια της παρούσας μελέτης ακολουθεί σε πολλά σημεία την προσέγγιση
του Edward Hal let Carr1' σύμφωνα με την οποία η ιστορική έρευνα αποτελείται
από μια συνεχή διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του ιστορικού και των γεγο
νότων του σε ένα ατέλειωτο διάλογο μεταξύ παρόντος και παρελθόντος. Τα
ιστορικά προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν με μόνη τη χρήση του εμπει
ρισμού, δηλαδή την ακαταπόνητη συλλογή ντοκουμέντων και γεγονότων που
αφορούν στην επίμαχη περίοδο, αφυδατωμένη από οποιοδήποτε αξιολογικό
στοιχείο, διότι τα γεγονότα χωρίς ερμηνεία παραμένουν κενά νοήματος, αλλά
ούτε πολύ περισσότερο μέσα από θεωρητικές κατασκευές, οι οποίες αγνοούν ή
παραποιούν τα γεγονότα.
Επομένως, ο ιστορικός έχει καθήκον να επιλέξει και να ερμηνεύσει τις πηγές,
χωρίς να έχει περιθώριο να είναι ουδέτερος ούτε καν σε ζητήματα ορολογίας.
Από την άλλη όμως, η ιστορία δεν μπορεί να διαμορφώνεται κατά βούληση σαν
παιδικό παιχνίδι με γράμματα, με τα οποία μπορεί κανείς να διαμορφώσει
όποια λέξη θέλει. Καθήκον του ιστορικού είναι να σέβεται τα γεγονότα που σχε
τίζονται με το υπό εξέταση θέμα, κατά τρόπο ώστε η σχέση του με τα γεγονό
τα να είναι σχέση ισοτιμίας και αλληλεπίδρασης και όχι σχέση επιβολής και προ
παγάνδας. Η ορθά νοούμενη επιστημονική αξιολογική ουδετερότητα προκύπτει
επομένως από την έντιμη και απροκατάληπτη αξιοποίηση των ιστορικών
πηγών και όχι από την εξίσωση του θύτη με το θύμα ή από την παραγνώριση
της ηθικής βαρύτητας της αξίωσης ελευθερίας.

1. Ε. Η. Carr, What is History, London 1961.
33

ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

Αναφέρω τις πιο πάνω παρατηρήσεις, διότι κατά τα τελευταία χρόνια έχει
παρατηρηθεί το φαινόμενο μιας ενορχηστρωμένης προσπάθειας από ορισμέ
νους κύκλους να παρουσιαστεί ο αγώνας της ΕΟΚΑ ως ένας αγώνας σκοτεινός,
αποτυχημένος, άκαιρος και ως αποτέλεσμα υπερσυντηρητικού εθνικισμού. Οι
προαναφερόμενες ερμηνείες παραγνωρίζουν, κατά την άποψη μου, όχι μόνο το
ιστορικό πλαίσιο το οποίο οδήγησε στον αγώνα της ΕΟΚΑ, αλλά και τα βασικά
χαρακτηριστικά του αγώνα αυτού και στηρίζονται σε μια προσπάθεια να θιγεί
το κύρος του αγώνα της ΕΟΚΑ, ώστε να εξυπηρετηθούν αλλότριοι σκοποί και
συγκεκριμένα η υποβάθμιση της αξίας της συλλογικής ελευθερίας και των αγώ
νων για κατάκτηση των ιδανικών της ελευθερίας αυτής. Μια παρόμοια υπο
βάθμιση της αξίας της συλλογικής ελευθερίας αποσκοπεί αξιωματικά στην επι
βολή δυσλειτουργικών Συνταγμάτων και στη διεθνή υπόσκαψη του κύρους του
κυπριακού λαού.
Διευκρινίζω στο σημείο αυτό ότι είναι διαφορετικό ζήτημα και εξαιρετικά
χρήσιμο να ασκείται, μέσα από ενδελεχή επιστημονική έρευνα και ανάλυση, κρι
τική των επί μέρους σφαλμάτων της ελληνοκυπριακής ηγεσίας ή να συζητείται
έλλογα η πολιτικοδιπλωματική σκοπιμότητα των επί μέρους ή και του συνόλου
των ενεργειών της εξεταζόμενης περιόδου, κριτική η οποία είναι απαραίτητη
για την κατανόηση της ιστορικής αλήθειας, η οποία θα πρέπει να αποτελεί και
το μόνο ζητούμενο ενός μελετητή. Εκείνο το οποίο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό
είναι η προσπάθεια να κατασυκοφαντηθεί ο αγώνας ενός λαού που αναζητού
σε ελευθερία, κατά τρόπο που να εμφανίζεται η συλλογική ελευθερία, το μέγι
στο δηλαδή ηθικό αγαθό, ως υπερσυντηρητικός εθνικισμός.

Η Φύση του Αγώνα της ΕΟΚΑ
Με βάση όσα λέχθηκαν πιο πάνω, θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω με
συνοπτικό τρόπο τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του αγώνα της ΕΟΚΑ. Στην
Κύπρο κατά την περίοδο 1955 - 1959 εξελίχθηκε ένας πολυδιάστατος αντιαποικιακός αγώνας με αρκετά ιδιόμορφα χαρακτηριστικά, τα οποία υπήρξαν
αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η στρατιωτική πτυχή του αγώνα είχε ως σαφή
στόχο τη διπλωματική αξιοποίηση της ύπαρξης αντιστασιακής δράσης στο
νησί. Για τον λόγο αυτό η δράση της ΕΟΚΑ δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να
γίνει κατανοητή μέσα από την εικόνα των σχετικά λίγων ένοπλων αγωνιστών,
οι οποίοι συμμετείχαν στις ομάδες δολιοφθορών, τις αντάρτικες ομάδες και τις
ομάδες εκτελεστών. Οι ένοπλοι αυτοί αγωνιστές ήταν στην πραγματικότητα
απλώς η προμετωπίδα μιας πολυδιάστασης αγωνιστικής δράσης, η οποία περι
λάμβανε τις τεράστιες λαϊκές κινητοποιήσεις υπό την καθοδήγηση της Εθναρχίας, τη συνεννόηση μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας, τις ομάδες νεολαίας, την
ψυχική ανάταση που προξενούσε στον λαό η μορφή των αγωνιστών της ΕΟΚΑ
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και κυρίως την προσπάθεια για διπλωματική αξιοποίηση των στρατιωτικών
ενεργειών.
Για τον λόγο αυτό, εξάλλου, η ΕΟΚΑ δεν συνιστούσε μια «τρομοκρατική οργά
νωση», όπως τη χαρακτήριζαν αρχικά οι Βρετανοί επικριτές της, αλλά αντίθε
τα μια ευρεία επανάσταση, με την έννοια ότι στηριζόταν από τη μεγάλη πλειο
ψηφία του Κυπριακού λαού και αποσκοπούσε στην εκδίωξη και ανατροπή του
αποικιοκρατικού καθεστώτος με σκοπό την άσκηση του δικαιώματος αυτοδιά
θεσης, δηλαδή σε τελική ανάλυση στην απαλλαγή της νήσου από την αποικια
κή εξουσία. Οι στρατιωτικές ενέργειες της ΕΟΚΑ ήταν εξαιρετικά προσεγμένες
και συγκριτικά με αντίστοιχα αντάρτικα κινήματα περιορισμένης έκτασης,
χωρίς να υπάρχουν μαζικές εκτελέσεις αντιφρονούντων ή κυρίως αθώων πολι
τών, όπως για παράδειγμα τα τελευταία χρόνια στην Παλαιστίνη ή στο Ιράκ.
Ανεξάρτητα αν θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει κάποια επί μέρους εκτέ
λεση ή κάποια επί μέρους ενέργεια δολιοφθοράς ως αχρείαστη ή εσφαλμένη,
γεγονός είναι ότι οι στρατιωτικές ενέργειες της ΕΟΚΑ χαρακτηρίζονταν ως
σύνολο από την ορθή αντίληψη των αγωνιστών πως τα στρατιωτικά μέσα
υπήρξαν υποβοηθητικά της διπλωματικοπολιτικής μάχης για αξιοποίηση τους.
Στο πιο πάνω πλαίσιο εντάσσεται και η τακτική της ΕΟΚΑ να προχωρεί σε
περιόδους ανακωχής, όποτε κρινόταν διπλωματικά σκόπιμο, μια και είναι αναμ
φισβήτητο γεγονός ότι είχε δοθεί αρκετός χρόνος κατά τη διάρκεια του αγώνα
για διενέργεια διαπραγματεύσεων από την πολιτική ηγεσία του νησιού. Περίο
δοι ανακωχής, που βέβαια ευνοούσαν και την εσωτερική οργάνωση της ΕΟΚΑ,
καθώς και τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της, για να εδραιωθεί στο σύνολο της
κυπριακής κοινωνίας και στη συνείδηση των Κυπρίων πολιτών, θ α πρέπει
εξάλλου να συμφωνήσει κανείς με τον Ευάνθη Χατζηβασιλείου ότι η εσωτερική
οργάνωση της ΕΟΚΑ παρουσίαζε έντονες επιρροές από το ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, τόσο
στο επίπεδο του συνωμοτισμού και της κεντρικής οργάνωσης, όσο και στο επί
πεδο της οργάνωσης ενός μαζικού λαϊκού και όχι απλώς στρατιωτικού αγώνα2.
Η συχνή προσπάθεια να κατανοηθεί ο αγώνας της ΕΟΚΑ μέσα από τα μεμονω
μένα του χαρακτηριστικά και όχι ως σύνολο πολιτικοδιπλωματικής, στρατιωτι
κής, λαϊκής και ψυχολογικής μάχης, οδηγεί συχνά, κατά τη γνώμη μου, σε αρκε
τές παρανοήσεις σε σχέση με τη φύση του αγώνα, οι οποίες θα μπορούσαν να
αποφευχθούν, αν αυτός εξεταζόταν ως ενιαίο σύνολο.
Η Αξίωση Ελευθερίας και ο Ιστορικός Χωρόχρονος
Αναφέρθηκε και πιο πάνω ότι ο αγώνας της ΕΟΚΑ χαρακτηριζόταν από την

2. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Στρατηγικές του Κυπριακού: Η Δεκαετία του 1950
κ.ε.
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αξίωση ελευθερίας και την προβολή του αιτήματος για αυτοδιάθεση, ενός αιτή
ματος το οποίο εξάλλου χαρακτήριζε τον μεταπολεμικό κόσμο. Προτάσσεται
πάντως συχνά η άποψη ότι η αξίωση του αιτήματος για αυτοδιάθεση ήταν
άκαιρη και ότι η αυτοδιάθεση θα είχε επιτευχθεί αναίμακτα, αν οι Κύπριοι είχαν
επιδείξει υπομονή και δεν είχαν προσφύγει στην ένοπλη εξέγερση. Η αξιολόγη
ση ενός παρόμοιου υποθετικού σεναρίου δεν μπορεί οπωσδήποτε να γίνει
μονοδιάστατα, διότι αρκετά από τα εξεταζόμενα στοιχεία εμπίπτουν στην
κατηγορία της πρόβλεψης επί εμπειρικών μη επαληθεύσιμων δεδομένων.
Παραταυτα, θα προβώ σε ορισμε'νους συλλογισμούς επί του σημείου αυτού,
διότι είναι ένα σημείο που απασχολεί συχνά τη συζήτηση γύρω από τον αγώνα
της ΕΟΚΑ.
Θα πρε'πει κατ' αρχήν να παρατηρηθεί ότι το αίτημα των Κυπρίων για αυτο
διάθεση - Ένωση με την Ελλάδα δεν προε'κυψε ξαφνικά, αλλά ήταν ε'να αίτημα
που είχε τεθεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας και είχε εντα
θεί μετά τη στήριξη που είχε δώσει η Ελλάδα προς την Αγγλία στον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Με'σα σε αυτά τα πλαίσια, οι Κύπριοι ανε'μεναν ότι οι «φίλοι
του άλλου πολε'μου» θα πρόσφεραν την Κύπρο στην Ελλάδα, όπως είχαν πρά
ξει και με τα Επτάνησα, μια ελπίδα όμως που δεν επαληθεύθηκε. Το γεγονός ότι
αρκετοί από τους πρωτεργάτες του αγώνα της ΕΟΚΑ είχαν επίσης αναπτύξει
σημαντική αντιστασιακή δράση κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής της
Ελλάδας, καθώς και το ότι στην πρωθυπουργία της Ελλάδας βρισκόταν ο
Παπάγος, ο οποίος επέδειξε έντονο ενδιαφε'ρον για την προώθηση του ενωτι
κού κυπριακού αιτήματος, καθώς και η παρουσία δύο χαρισματικών προσωπι
κοτήτων, δηλαδή του Μακαρίου στη θε'ση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου και του
Γρίβα στη θε'ση του στρατιωτικού αρχηγού, υπήρξαν χαρακτηριστικά που
συνέβαλλαν στην πεποίθηση των Κυπρίων ότι το συγκεκριμένο χρονικό σημείο
ήταν κατάλληλο για τη διεξαγωγή του αγώνα της ΕΟΚΑ. Η διενέργεια του ενω
τικού δημοψηφίσματος του 1950 και η προσπάθεια για διεθνοποίηση του
κυπριακού προβλήματος μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είχαν επομέ
νως ως φυσιολογική κατάληξη την έναρξη ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα.
Είναι εξάλλου γεγονός ότι οι Βρετανοί παρουσιάζονταν εξαιρετικά απρόθυ
μοι να εγκαταλείψουν την κυριαρχία τους επί της Κύπρου. Η παθιασμένη προ
σπάθεια της Βρετανίας να διατηρήσει τη στρατηγική της θέση στη Μέση Ανα
τολή, ακόμα και όταν είχε καταστεί εμφανές πως η στρατηγική αυτή θέση είχε
στην ουσία χαθεί, οδήγησε σε μια μονομανή άρνηση των κυπριακών και ελληνι
κών αιτημάτων, η οποία κορυφώθηκε με το περίφημο σχόλιο του Υφυπουργού
Αποικιών Χένρυ Χόπκινσον, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν κάποιες περιοχές
στην Κοινοπολιτεία, οι οποίες λόγω των ειδικών συνθηκών που τις περιβάλ-
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λουν, δεν μπορούν ουδέποτε να ελπίζουν σε πλήρη ανεξαρτησία3, μια φράση
που θεωρήθηκε εύλογα ως αναφορά στην περίπτωση της Κύπρου. Η συνταγ
ματικά ανεπιθύμητη πρόταση του Ιουλίου του 1954 έδειχνε στους Κυπρίους
πως η Βρετανία δεν ήταν διατεθειμένη να προβεί έστω σε παραχώρηση μιας
μορφής ουσιαστικής αυτοκυβέρνησης, κατά τρόπο ώστε μελλοντικά να μπο
ρούν να διεκδικήσουν το δικαίωμα αυτοδιάθεσης τους.
Επιπρόσθετα, είναι γεγονός ότι οι Βρετανοί δεν θεωρούσαν σε καμιά περί
πτωση ότι υπήρχε ενδεχόμενο να ξεκινήσει ένοπλος αγώνας από τους Κυ
πρίους και για τον λόγο αυτό δεν ένοιωθαν οποιοδήποτε φόβο για πιθανό
κόστος από ένοπλη δράση ή αντίσταση, παρόμοιο με αυτό που είχαν υποστεί
σε άλλες περιοχές της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η υποτίμηση αυτή των Ελλη
νοκυπρίων από τους Βρετανούς, καθώς και η πεποίθηση τους ότι το ενωτικό
κίνημα ήταν μειοψηφικό ή και εισαγόμενο από την Ελλάδα, στηριζόταν στην
πραγματικότητα σε εσφαλμένες αντιλήψεις, ένα γεγονός που διατυπώνει και ο
Βρετανός ιστορικός Ρόμπερτ Χόλλαντ, ο οποίος παρατηρεί ακόμα πως το
όραμα της Ένωσης επιβίωνε στην Κύπρο εντελώς ανεξάρτητα από οποιαδή
ποτε ενθάρρυνση από τη μητροπολιτική Ελλάδα4.
Η στάση της Βρετανίας είχε θέσει τους Ελληνοκυπρίους προ αδιεξόδου,
εφόσον ουδεμία εναλλακτική επιλογή υπήρχε πλην του ένοπλου αγώνα, δηλα
δή της μοναδικής επιλογής την οποία οι Βρετανοί δεν θεωρούσαν ως ουσιαστι
κό ενδεχόμενο. Και είναι γεγονός ότι η έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα οδή
γησε σχεδόν άμεσα και με ελάχιστες απώλειες στην αλλαγή στάσης από πλευ
ράς της Βρετανίας, στη μερική ανασκευή του «ουδέποτε» και στις οπωσδήποτε
περισσότερο φιλελεύθερες προτάσεις Χάρτινγκ, οι οποίες, αν και παρουσίαζαν
οπωσδήποτε αρκετά προβλήματα και ελλείψεις και δεν ικανοποιούσαν το αίτη
μα της Ένωσης και της άμεσης άσκησης του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης,
πρόσφεραν στους Κυπρίους μια μορφή περιορισμένης αυτοκυβέρνησης, αφή
νοντας, θεωρητικά έστω, ανοικτό το ενδεχόμενο αυτοδιάθεσης σε μεταγενέ
στερο χρονικό σημείο5.
Η επιλογή για έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ήταν επομένως η προσφο
ρότερη διέξοδος των ελληνοκυπρίων σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής.
Είναι βέβαια γεγονός ότι ο σημαντικότερος λόγος που οδήγησε στην απόφαση
για έναρξη του αγώνα, δηλαδή η επίμονη άρνηση της Βρετανίας να παραχωρή3. House of Commons, Minutes, 28 July 1954, p. 552.
4. Ρόμπερτ Χόλλαντ, Η Βρετανία και ο Κυπριακός Αγώνας, Αθήνα 2001, σ. 67.
5. Βλ. Νίκος Κρανιδιώτης, Οι Διαπραγματεύσεις Μακαρίου - Χάρτινγκ: 1955 - Τ956, Αθήνα 1987,
Evanthis Hatzivassiliou, The Cyprus Question, 1878 - i960: The Constitutional Aspect, Minneapolis
2002, p. 55 - 58, P. Χόλλαντ, στο ίδιο, σ. 155 κ.ε.
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σει την Κύπρο, ακόμα και όταν συνειδητοποιούσε πως είχε απολε'σει τον στρα
τηγικό της ρόλο στη Με'ση Ανατολή, αποτε'λεσε και τον σημαντικότερο λόγο για
τον οποίο ο αγώνας δεν μπόρεσε να επιτύχει σε όλους τους αρχικούς του στό
χους. Η Βρετανία εφάρμοσε με αριστοτεχνικό τρόπο την τακτική της διαίρεσης
της Κύπρου κατά τρόπο ώστε να διατηρήσει τον στρατηγικό της ε'λεγχο στην
περιοχή, μέσα από την αναγωγή της Τουρκίας σε κράτος με δικαιώματα επί της
Κύπρου και τη διατήρηση για την ίδια στρατιωτικών βάσεων.
Το ερώτημα όμως που απομένει αναπάντητο από όσους ισχυρίζονται πως
ο αγώνας της ΕΟΚΑ υπήρξε άκαιρος, είναι το ακόλουθο: μπορεί πράγματι
κάποιος να εγγυηθεί πως, αν δεν είχε διεξαχθεί ο απελευθερωτικός αγώνας της
ΕΟΚΑ, η Βρετανία θα είχε από μόνη της παραχωρήσει το δικαίωμα αυτοκυβέρνησης ή αυτοδιάθεσης στην Κύπρο, χωρίς να εφαρμόσει τη διαμελιστική τακτι
κή της; Μπορεί κάποιος να διασφαλίσει ότι η Βρετανία θα είχε μετά από δέκα
χρόνια εγκαταλείψει την Κύπρο, χωρίς να αναγάγει την Τουρκία σε κράτος με
δικαιώματα επί αυτής ή να διατηρήσει στρατιωτικές βάσεις; Το πρόβλημα με
παρόμοιες προσπάθειες για αναίρεση της σημασίας του αγώνα της ΕΟΚΑ μέσα
από τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως άκαιρου ή του αιτήματος για αυτοδιάθε
ση ως μη ρεαλιστικού, είναι πως η ακολουθούμενη συλλογιστική αφαιρεί την
ΕΟΚΑ από τον ιστορικό της χωρόχρονο και προβαίνει σε αμφίβολες προβλέψεις
οι οποίες είναι ανέφικτο να επαληθευθούν.

Το Διεθνές Περιβάλλον
Αν όμως ο αγώνας της ΕΟΚΑ αποτέλεσε από στρατιωτικής και ψυχολογικής
απόψεως μια σημαντική επιτυχία, δεν μπορεί να λεχθεί το ίδιο και από διπλω
ματικής απόψεως, εφόσον οδήγησε σε ένα ιδιαίτερα διαιρετικό συμβιβασμό,
δηλαδή τις συμφωνίες της Ζυρίχης, στη διαμόρφωση των οποίων δεν είχε λόγο
ο Κυπριακός λαός και οι οποίες απείχαν από τους αρχικούς στόχους του αγώνα
της ΕΟΚΑ. Η διπλωματική αποτυχία να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι στρατιω
τικές και επικοινωνιακές επιτυχίες οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, με
κυριότερο το γεγονός ότι η βρετανική διπλωματία εφάρμοσε επιδέξια, σε
συνεργασία με την Τουρκία, το σχέδιο για τεχνητό διαμελισμό της Κύπρου.
Η μετατροπή του κυπριακού ζητήματος από αίτημα για αποτίναξη του
αποικιακού ζυγού σε διεθνές πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Ηνωμέ
νου Βασιλείου, συνιστούσε μια καταφανή επιτυχία της βρετανικής διπλωματίας
και μια αποτυχία της αντίστοιχης ελλαδικής. Οι Βρετανοί παρουσιάστηκαν ιδι
αίτερα ευέλικτοι, αποδεχόμενοι ουσιαστικά την απώλεια της αποικίας Κύπρου,
με αντάλλαγμα τη διατήρηση του στρατηγικού ελέγχου της περιοχής μέσα από
την παρουσία των στρατιωτικών βάσεων και μέσα από την τελική μεταβολή
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του κυπριακού ζητήματος σε ελληνοτουρκική, αντί για ελληνοβρετανική, δια
φορά. Από τη στιγμή που οι Βρετανοί είχαν αποδεχθεί πως η παραχώρηση μιας
μορφής ανεξαρτησίας στην Κύπρο ήταν αναπόφευκτη, η σύγκληση της Τριμε
ρούς Διάσκεψης του 1955 υπήρξε ένας στρατηγικός ελιγμός, με τον οποίο θα
αποφεύγονταν οι απευθείας διαπραγματεύσεις με την ελλαδική κυβέρνηση, θα
περιθωριοποιούσαν σταδιακά την κυπριακή ηγεσία, η οποία και τελικά εξορί
στηκε, και θα απέκλειαν ουσιαστικά τις ελληνικές προσπάθειες για άσκηση πιέ
σεων προς το Λονδίνο μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών6.
Η αποδοχή της Τριμερούς Διασκέψεως από την ελλαδική ηγεσία υπήρξε ένα
τεράστιο στρατηγικό σφάλμα. Ό π ω ς παρατηρεί ο Τούρκος διπλωμάτης Μαχ
μούτ Ντικερντέμ, δεν μπορεί κάποιος παρά να απορήσει για τους λόγους που
ώθησαν την Ελλάδα να αποδεχθεί τη συμμετοχή της σε μια διάσκεψη, η οποία
είχε ως προφανή σκοπό τη νομιμοποίηση της Τουρκίας ως ισότιμου διάδικου
μέρους σε μια διένεξη μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Βρετανίας7. Γεγονός είναι
πως από τη στιγμή που η Τουρκία θεωρήθηκε ως διάδικος, οι πιθανότητες επί
τευξης του αιτήματος της αυτοδιάθεσης είχαν ελαχιστοποιηθεί. Μ ε δεδομένο
εξάλλου ότι την κυβέρνηση Παπάγου διαδέχθηκε η κυβέρνηση Καραμανλή, η
οποία, ανεξάρτητα από όποιες καλές τυχόν προθέσεις, δεν πίστευε σε οποιο
δήποτε σημείο πως θα μπορούσε να διεκδικήσει λύση αυτοδιάθεσης για την
Κύπρο, καθίσταται αντιληπτό πως ο στόχος των Κυπρίων για αυτοδιάθεση είχε
μηδαμινές πιθανότητες επιτυχίας.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσεχθεί και ένα διπλωματικό χαρακτηρι
στικό, το οποίο επαναλαμβάνεται συχνά στη σύγχρονη κυπριακή ιστορία. Τόσο
η ελλαδική, όσο και μέρος της κυπριακής ηγεσίας, φαίνεται πως είχαν σε πρώ
ιμα στάδια του αγώνα καταλήξει στην άποψη πως η διεκδίκηση του αιτήματος
της αυτοδιάθεσης δεν ήταν στο συγκεκριμένο σημείο εφικτή, αλλά παραταύτα
δίσταζαν να διαπραγματευθούν για μια βέλτιστη λύση ανεξαρτησίας, εγκατα
λείποντας, προσωρινά έστω, το αίτημα της αυτοδιάθεσης, ενόψει, όπως ισχυ
ρίστηκαν μεταγενέστερα, της λαϊκής πίεσης για αυτοδιάθεση - ένωση. Το φαι
νόμενο αυτό συνέτεινε, κατά τη γνώμη μου, στην αδυναμία της ελλαδικής και
της ελληνοκυπριακής πλευράς να διαπραγματευθεί κατά τρόπο ευέλικτο με
τους Βρετανούς και να αξιοποιήσει τις όποιες ευνοϊκές διεθνείς συγκυρίες. Είναι
πρακτικά αδύνατο να ασκήσεις ουσιαστική διπλωματία, όταν δεν έχεις ξεκαθα
ρισμένους στόχους τους οποίους σκοπεύεις να διεκδικήσεις ή όταν δεν πιστεύ
εις ότι μπορείς να επιτύχεις τους στόχους που έχεις θέσει. Η ελλαδική κυρίως

6. Είναι ενδιαφέρουσα στο σημείο αυτό η ανάλυση του Λεόντιου Ιεροδιακόν
βλημα: Πορεία προς τη Χρεωκοπία, Αθήνα 1975, σελ. 334 κ.ε..
7. Βλ. σχετικά Νεοκλής Σαρρής, Η Άλλη Πλευρά, τ. Β', I, Αθήνα 1982, σελ. 68.
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διπλωματία και σε μικρότερο βαθμό η κυπριακή βρίσκονταν σε διαρκή αμφιταλάντευση ανάμεσα στο αίτημα για ανεξαρτησία και το αίτημα για αυτοδιάθεση,
με αποτε'λεσμα να μην μπορούν να διαπραγματευθούν κατά ουσιαστικό τρόπο
οποιοδήποτε από τα δύο αιτήματα. Πολύ περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας
θα είχε είτε η ουσιαστική εμμονή Ελλάδας και Κύπρου στο αίτημα για αυτοδιά
θεση χωρίς συνεχείς διπλωματικές ενέργειες, οι οποίες να αποσκοπούν στην
ανεξαρτησία, είτε η ουσιαστική προσπάθεια για επίτευξη ανεξαρτησίας χωρίς
συνεχιζόμενη ρητορική περί αυτοδιάθεσης.
Η ευθύνη, κατά την άποψη μου, σχετικά με την αδυναμία επαρκούς κατα
νόησης του διεθνούς περιβάλλοντος και για την αμφιταλάντευση αυτή, οφείλε
ται κυρίως στην ελλαδική ηγεσία, εφόσον η κυπριακή ηγεσία ήταν στη συγκε
κριμένη ιστορική συγκυρία πολιτικά και διπλωματικά άπειρη, χωρίς φωνή και
βήμα στα διάφορα διεθνή όργανα και κυρίως χωρίς συμβούλους με γνώσεις για
ζητήματα διεθνούς πολιτικής, στηριγμένη σχεδόν αποκλειστικά στην προσωπι
κότητα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ούτε μπορώ να συμφωνήσω με την
άποψη ότι ήταν αδύνατο να τεθεί επί τάπητος το ζήτημα της ανεξαρτησίας
λόγω της αντίδρασης της κοινής γνώμης ή του Γρίβα. Οι συμφωνίες της Ζυρί
χης, στην υπογραφή των οποίων προχώρησε η ελληνική κυβέρνηση το 1959,
ήταν εμφανώς πιο απαράδεκτες από κάθε άποψη από τις προτάσεις Χάρτινγκ
και όμως έγιναν αποδεκτές τόσο από τον Μακάριο και τον Γρίβα, όσο και από
την κυπριακή και ελλαδική κοινή γνώμη, παρά τις αντιδράσεις.
Αν ο στόχος της ελληνικής κυβερνήσεως ήταν η επίτευξη της ανεξαρτησίας
και όχι η διεκδίκηση της αυτοδιάθεσης λόγω τόσο της πολιτικοδιπλωματικής
αδυναμίας του ελλαδικού κράτους, όσο και των ισχυρών δεσμών με τη Βρετα
νία, θα έπρεπε να είχε αναζητηθεί εξ αρχής μια λειτουργική λύση ανεξαρτησίας,
στηριγμένη στην αρχή της πλειοψηφίας, η οποία να επιτρέπει σε μελλοντικό
στάδιο την άσκηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης, και να καταβληθεί κάθε
προσπάθεια, για να πειστεί σχετικά με αυτό η κυπριακή ηγεσία κατά αντίστοι
χο τρόπο, όπως και το 1959. Το να αφεθεί όμως ο κυπριακός αγώνας έρμαιο
των διπλωματικών τεχνασμάτων της Βρετανίας και της Τουρκίας, με αποτέλε
σμα την υπογραφή των συμφωνιών της Ζυρίχης προ του φάσματος της διχο
τόμησης και του σχεδίου Μακ Μίλλαν, μιας πορείας που κατέστη αναπόφευκτη
εξαιτίας των στρατηγικών επιλογών της ελλαδικής διπλωματίας, υπήρξε κάκι
στη στρατηγική επιλογή.
Συμπεράσματα
θ α ήθελα επιλογικά να παρατηρήσω τα ακόλουθα: το καλοκαίρι του 2005
χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη καταστροφή της πόλης της Νέας Ορλεάνης,
μιας καταστροφής που αποτέλεσε άμεση συνέπεια της εσφαλμένης αντίληψης
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των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ότι θα μπορούσαν να καταλάβουν
χωρίς κόστος το Ιράκ. Η στρατιωτική κατοχή μιας περιοχής όμως, η οποία είναι
απρόθυμη να υποταχθεί, προϋποθέτει τεράστιο κόστος για ένα κράτος. Κάθε
μορφή αντίστασης σε μια περιοχή που καταλαμβάνεται από μια αυτοκρατορία,
προκαλεί κλυδωνισμούς και κρίση στο εσωτερικό της ίδιας της αυτοκρατορίας.
Είναι μέσα από την αντίσταση των λαών και το αίτημα για απελευθέρωση ή
αυτοδιάθεση που κατέρρευσαν αυτοκρατορίες, όπως η Οθωμανική ή η Βρετα
νική, και είναι εξαιτίας αυτής της αντίστασης που το πολυκρατικό διεθνές
σύστημα δεν καταρρέει, για να δώσει τη θέση του σε ένα νέο διεθνές σύστημα
αποτελούμενο από αυτοκρατορίες.
Η αντίσταση και ο αγώνας της ΕΟΚΑ δεν μπορεί να ιδωθεί μόνο μέσα στο
στενό πλαίσιο του κυπριακού προβλήματος και δεν μπορεί σε καμιά περίπτω
ση να κριθεί ως αποτυχημένος με μοναδικό κριτήριο τον συμβιβασμό της Ζυρί
χης, ο οποίος σε κάθε περίπτωση οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου ανε
ξάρτητου κυπριακού κράτους και στην αποτίναξη του βρετανικού αποικιακού
ζυγού. Αντίθετα, θα πρέπει να κριθεί μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της προσπά
θειας των λαών για απελευθέρωση και αυτοδιάθεση. Το κόστος που προκλήθη
κε στη Βρετανική Αυτοκρατορία από την αντίσταση στην Κύπρο συντέλεσε,
στον βαθμό που του αναλογούσε, στην κατάρρευση της Βρετανικής Αυτοκρα
τορίας, στην παρακίνηση παρόμοιων απελευθερωτικών κινημάτων σε άλλες
περιοχές και στη δημιουργία του συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε σήμερα.
Η συλλογική αξίωση ελευθερίας αποτελείτο βασικότερο ίσως χαρακτηριστι
κό της διεθνούς τάξης, εφόσον σε αυτή στηρίζεται ο αγώνας των κρατών και
των λαών για επιβίωση και αναγνώριση, μέσα σε ένα διεθνές σύστημα το οποίο
παραμένει άναρχο και στηριγμένο στον ανταγωνισμό των κρατικών οντοτή
των8. Ο αγώνας επιβίωσης ενός λαού και ακόμα περισσότερο ο αγώνας για
κατάκτηση της συλλογικής ελευθερίας αποτελεί επομένως το θεμελιώδες
συστατικό και ηθικά νομιμοποιητικό στοιχείο της παγκόσμιας τάξης, κατά
τρόπο ώστε ο αγώνας των αγωνιστών της ΕΟΚΑ να είναι όχι μόνο αγώνας για
ατομική ελευθερία, αλλά παράλληλα και αγώνας για συλλογική ελευθερία. Η
ιδιότητα και το κατόρθωμα των αγωνιστών να υπερβούν τον προσωπικό τους
μικρόκοσμο και τις όποιες ατομικές αδυναμίες διαθέτει κάθε ανθρώπινη ύπαρ
ξη και να συνενωθούν στη διεκδίκηση της συλλογικής ελευθερίας αποτελεί
πράξη άξια θαυμασμού και παράλληλα ενέργεια ηθικοκανονιστικής συγκρότη
σης της παγκόσμιας κοινωνίας9.

8. Ο όρος «άναρχο» χρησιμοποιείται με την έννοια της ανυπαρξίας παγκόσμ
σχετικά Η. Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, London 1995, 2nd ed.,
p. 44-49.
9. Πρβλ. Παναγιώτης Κονδύλης, Ισχύς και Απόφαση: Η Διαμόρφωση των Κοσμοεικόνων και το
Πρόβλημα των Αξιών, Αθήνα 1991, αλλά και Παναγιώτης Ήφαιστος, Κοσμοθεωρητική Ετερό
τητα και Αξιώσεις Πολιτικής Κυριαρχίας, Αθήνα 2001.
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Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ υπήρξαν σύμβολα των ηρωικότερων στιγμών του
κυπριακού ελληνισμού για τον λόγο ακριβώς ότι ξεπέρασαν τις ανθρώπινες
αδυναμίες τους σε μια προσπάθεια να επιτύχουν την ελευθερία του τόπου τους
και το όραμα της αυτοδιάθεσης, που γι' αυτούς συνιστούσε την εκπλήρωση
των εθνικών ιδανικών10. Δεν μπορεί να γίνει κατανοητός ο αγώνας της ΕΟΚΑ με
κριτήρια ωφελιμιστικά, όπως αποπειρώνται συχνά ορισμένοι, για τον απλού
στατο λόγο ότι ο αγώνας της ΕΟΚΑ δεν γινόταν για προσωπικούς λόγους, αλλά
για το κοινό καλό, το καλό του συνόλου. Οι αγωνιστές υπήρξαν πρόθυμοι να
θυσιάσουν τις ζωές τους, αντικρίζοντας τον χάρο με τραγούδι και ψυχική ηρε
μία που συγκλονίζει τον μελετητή, ακριβώς για τον λόγο ότι είχαν κατορθώσει
να θέσουν τη συλλογική ελευθερία, την ελευθερία του τόπου τους, υψηλότερα
από ό,τι έθεταν την προσωπική τους καλοπέραση. Η έννοια της ευτυχίας για
τους αγωνιστές ισοδυναμούσε με την ευημερία του τόπου και των συμπατριω
τών τους.
Το σημαντικότερο στοιχείο επομένως του αγώνα της ΕΟΚΑ είναι πως αυτός
συνιστά την κορυφαία πράξη αντίστασης ενός λαού, ο οποίος ζήτησε την ελευ
θερία του απέναντι σε μια αυτοκρατορία. Αποτελεί δηλαδή πάνω από όλα μια
πράξη αξιοπρέπειας και ηθικού θάρρους, η οποία αξίζει τον σεβασμό και τον
θαυμασμό μας.
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ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Επίκουρος Καθηγητής της Σύγχρονης Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών

Μία από τις πολλές ιδιαιτερότητες του κυπριακού αγώνα της δεκαετίας του
1950 εντοπίζεται στη χρονική του σύμπτωση με τις κινήσεις εναντίον της αποι
κιοκρατίας που εκδηλώνονταν διεθνώς. Ειδικά από τη σκοπιά της βρετανικής
αποικιακής ιστορίας, ο κυπριακός αγώνας ήταν μία από τις σχετικά λίγες περι
πτώσεις ένοπλης εξέγερσης εναντίον του Λονδίνου, μαζί με την Κένυα και τη
Μαλαισία, ίσως επίσης το Αντεν - αν και, στην εξέλιξη της αυτοκρατορικής
πολιτικής, η σύγκρουση στο Σουέζ (που διαμορφώθηκε πρώτιστα με όρους δια
κρατικής διαμάχης) έχει πάντοτε μία πρωταρχική θέση. Σε αυτό το περιβάλλον,
φυσικό ήταν να τεθεί το ερώτημα της σχέσης του κυπριακού αγώνα με τα ανά
τον κόσμο αντιαποικιακά μέτωπα. Στη μελέτη αυτή θα υποστηριχθεί ότι ο
κυπριακός αγώνας ήταν ένα σχετικά μοναχικό φαινόμενο, που εξελίχθηκε
παράλληλα με τα αντιαποικιακά κινήματα στον υπό διαμόρφωση Τρίτο Κόσμο,
αλλά ποτέ δεν εντάχθηκε στο πλαίσιο τους. Η σχέση ήταν ευκαιριακή (επειδή
αντιμετώπιζαν τους βίους αντιπάλους, δηλαδή τις παλαιές αποικιοκρατικές
δυνάμεις) και εμφανιζόταν στο πεδίο της τακτικής παρά των βασικών στρατη
γικών επιλογών.
Κύπρος και τριτοκοσμικά κινήματα: ενδείξεις σύνδεσης
Από μία πρώτη ματιά, δεν λείπουν οι ενδείξεις για την ύπαρξη μίας σχέσης
μεταξύ της ΕΟΚΑ και των άλλων αντιαποικιακών κινημάτων, ώστε να υποστη
ριχθεί ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν τμήμα ενός κοινού μετώπου. Την
άνοιξη του 1955, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος μετείχε στη διάσκεψη του Μπαντούγκ, εκδήλωση που θεωρείται ότι αποτέλεσε την πρώτη εμφάνιση, διεθνώς,
ενός «αφροασιατικού» μετώπου. Ο Γεώργιος Γρίβας δύο φορές, το φθινόπωρο
του 1956 και το φθινόπωρο του 1957, ζήτησε την έξοδο της Ελλάδας από το
NATO, τα μέλη του οποίου αρνούνταν να συνταχθούν με την ελληνική θέση στις
συζητήσεις στον ΟΗΕ1. Η αντιαποικιακή ρητορεία του κυπριακού αγώνα και η

10. Βλ. σχετικά και Σπύρος Παπαγεωργ,Όυ, Κυπρ,ακή Θύελλα: 1955 - 1959, Αευκωσία 1977.
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1. Evanthis Hatzivassiliou, Britain and the International Status of Cyprus, 1955-59, Minne
σσ. 76 (για το 1956) και 118 (για το 1957).
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υποστήριξη των ελληνικών προσφυγών στον Ο Η Ε από πολλές πρώην αποικίες
(ιδίως την Ινδία) ή από τον αραβικό κόσμο θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποι
ηθεί ως παρόμοια ένδειξη.
Αλλά και στην Ελλάδα, μεταξύ των υποστηρικτών της μετωπικής αναμέτρη
σης με τη Βρετανία, δεν έλειψαν αυτοί που υποστήριξαν ότι η αντιπαράθεση θα
όφειλε να επεκταθεί στις σχέσεις της χώρας με τη Δύση συνολικά. Οι θέσεις και
η ρητορεία τους θα μπορούσαν να προβληθούν ως σημεία σύνδεσης του
κυπριακού αγώνα με τα τριτοκοσμικά επαναστατικά μέτωπα. Η εφημερίδα
Εστία είναι το μόνο «αστικό» ελλαδικό έντυπο που επίμονα προσπαθούσε να
συσχετίσει την κυπριακή υπόθεση με τους αντιιμπεριαλιστικούς αγώνες άλλων
περιοχών της υφηλίου. Έτσι, π.χ., το φθινόπωρο του 1956, πεπεισμένη ότι η
γενίκευση των αντιδράσεων εναντίον της αποικιοκρατίας ενίσχυε τη θέση των
Κυπρίων αγωνιστών, η Εστία έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πολιτική της
εθνικοποίησης όπως εφαρμοζόταν στο Σουέζ, και σημείωσε ότι το ζήτημα
ενδιέφερε και όσες χώρες σχετίζονταν με την άλλη μεγάλη διώρυγα, αυτή του
Παναμά, σε μία περιοχή όπου εκδηλώνονταν εξεγέρσεις καταπιεσμένων αγρο
τικών πληθυσμών2. Κατά την αγγλογαλλική εισβολή στην Αίγυπτο, η εφημερίδα
- στυλοβάτης, κατά τα άλλα, του ελληνικού αντικομμουνισμού - διεκτραγώδησε
το γεγονός ότι η Ελλάδα μετείχε στις ίδιες συμμαχίες με τους «ληστοσυμμορίτας
του ιμπεριαλισμού» και ζήτησε την αποχώρηση της χώρας από το NATO3. Είχε,
κατά λίγες μόνον ημέρες, προηγηθεί η πρώτη έκκληση του Γρίβα για έξοδο από
το NATO καθώς και άρθρο του Κ. Ευσταθόπουλου, παλαιού συνεργάτη του
Γρίβα από την εποχή της Χ, στο οποίο ζητούσε τη διάρρηξη των δεσμών με τη
Βρετανία και συμπλήρωνε ότι «θαυμάζομεν και εκτιμουμεν την θαρραλέαν πολιτικήν των φίλων Αιγυπτίων, αλλά αισθανόμεθα και εντροπήν, διότι εις την
ανδρειωμένην χώραν μας δεν ευρέθη ένας αντάξιος Νάσερ»4. Η Εστία δεν ήταν
ακροδεξιά εφημερίδα και κακώς περιγράφεται από ορισμένους ως τέτοια· ήταν
ιδιόρρυθμη και ανήκε σε ένα χώρο της εκτός του κατεστημένου Δεξιάς. Αλλά,
γενικά, μεταξύ των ακραίων δεξιών δυνάμεων δεν έλειψαν ποτέ οι αντιδυτικές
προδιαθέσεις.
Η άλλη πολιτική δύναμη που έντονα συντάχθηκε με τον κυπριακό αγώνα,
τόσο στην εθνική όσο και στην αντιιμπεριαλιστική του διάσταση, ήταν η ελλα
δική Αριστερά. Για την ΕΔΑ, ο κυπριακός αγώνας αναδείκνυε τη σύγκρουση των
συμφερόντων μεταξύ αφενός του ελληνισμού που επιζητούσε την εθνική και
κοινωνική απελευθέρωση του, και αφετέρου της ιμπεριαλιστικής Δύσης· επι2. Εστία, 12-9-1956.
3. «Οι λησταί της Δύσεως», Εστία, 31-10-1956.
4. Κωνσταντίνος Ευσταθόττουλος, «Το μήνυμα Γρίβα», Βραδυνή, 25-10-1956.
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πρόσθετα, ο κυπριακός αγώνας «ξεγύμνωνε» τη «δουλοφροσύνη» της Δεξιάς
και του Κέντρου· και τέλος, ο κυπριακός αγώνας αναδείκνυε την ανάγκη για χει
ραφέτηση της Ελλάδας από τις δυτικές επιρροές, που επέβαλλαν «μειοδοσίες»
στο εθνικό θέμα. Κατά την ΕΔΑ, στον παγκόσμιο πατριωτικό, απελευθερωτικό
αντιιμπεριαλιστικό αγώνα, η Κύπρος υπενθύμιζε με πρωτόγνωρη ένταση τη
θέση που όφειλε να πάρει ο ελληνισμός. Η ηγεσία της ΕΔΑ - ο ίδιος ο Ηλίας
Ηλιου - διαφώνησε και αποκήρυξε τις επιφυλάξεις του ΑΚΕΛ έναντι της ΕΟΚΑ
στις αρχές του 1958.5 Στον πολιτικό λόγο της ΕΔΑ στις εκλογές του 1958, περίο
πτη θέση είχαν η διεκδίκηση της κυπριακής ελευθερίας και - μέσω αυτής - η
απαλλαγή της Ελλάδας από τα δεσμά της «ξενοδουλείας» ή της «δουλοφροσύνης», ώστε να εφαρμόσει την «εθνική δημοκρατική αλλαγή» και την «ανεξάρτη
τη ελληνική εξωτερική πολιτική»6. Αντίθετα με τις δυνάμεις της ακραίας δεξιάς,
η γραμμή της ΕΔΑ ήταν και εκλογικά επιτυχημένη: το 2 5 % του Μαΐου 1958 βασι
ζόταν, σε μεγάλο βαθμό, σε αυτή την τακτική ενώπιον των πιέσεων του
Κυπριακού.
Σε κάθε περίπτωση, ο αντι κομμουνισμός της τελευταίας περιόδου της ΕΟΚΑ
το 1958 (ο οποίος απλουστευτικά προβάλλεται ως στοιχείο «ακροδεξιάς στά
σης» της οργάνωσης), δεν αποκλείει την ένταξη της στο πλαίσιο των τριτοκο
σμικών αντιαποικιακών κινημάτων. Πολλά από αυτά τα αντιαποικιακά κινήμα
τα, που θεωρήθηκαν τότε ως «πρότυπα» του αντι ιμπεριαλιστικού αγώνα,
κυριολεκτικά σφαγίασαν τους κομμουνιστές των χωρών τους, και μάλιστα με
την ανοχή της Μόσχας: αυτό έκαναν ο Νάσερ στην Αίγυπτο, ο Κάσσεμ στο
Ιράκ, αυτό έγινε στη φιλοσοβιετική Ινδονησία. Και παρά τα οπωσδήποτε ατυχή
βίαια επεισόδια του 1958, μαζική εξόντωση κομμουνιστών δεν έγινε στην
Κύπρο. Πάντως, η προϋπόθεση για τη φιλία ή την ανοχή της Μόσχας δεν ήταν
η αποδοχή του κομμουνισμού ή έστω η ανοχή προς τους κομμουνιστές, αλλά το
αντιδυτικό πνεύμα. Η επισήμανση μιας αντικομμουνιστικής στάσης της ΕΟΚΑ
όχι μόνον δεν θα απέκλειε, αλλά, υπό κάποιες προϋποθέσεις, θα ενίσχυε την
κατάταξη της στα κινήματα εκείνα του Τρίτου Κόσμου που χαρακτηρίζονταν
τότε (ακόμη και τώρα, μερικές φορές...) ως «προοδευτικά».
Ο αντίλογος (I): ζητήματα κοσμοθεωρίας
Παρά την ύπαρξη, φαινομενικά, κάποιων παραλληλισμών μεταξύ του
κυπριακού αγώνα και των τριτοκοσμικών απελευθερωτικών κινημάτων, η έρευ
να δεν επιβεβαιώνει την υπόθεση της σύμπλευσης τους. Ο αντίλογος μπορεί να

5. Για τη στάση της ΕΔΑ, βλ. το κείμενο του Πε'τρου Πατταττολυβίου στα π
συνεδρίου.
6. Βλ. ενδεικτικά την προγραμματική διακήρυξη της ΕΔΑ στην Αυγή της 25-4-1958.
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αναπτυχθεί σε πολλά επίπεδα, με πρώτο την ίδια τη φύση του κυπριακού
αγώνα. Πράγματι, το ύστερο ενωτικό κίνημα συνδύαζε στον δημόσιο λόγο και
στην ιδεολογία του ένα παλαιότερο αλυτρωτικό αίτημα (την Ένωση) με το αίτη
μα για την αποτίναξη του αποικιακού ζυγού. Από τα τριτοκοσμικά αντιαποι
κιακά κινήματα εμφανώς έλειπε η πρώτη διάσταση. Μ ε απλούστερα λόγια, ο
κυπριακός αγώνας προέβαλε ένα κατ' εξοχήν ευρωπαϊκό αίτημα εθνικής ολο
κλήρωσης, όχι ένα τριτοκοσμικό αίτημα αποτίναξης της δυτικής επιρροής.
Λόγω της ιδιορρυθμίας της ιστορικής της πορείας, η Κύπρος διενήργησε αυτό
τον αγώνα αργότερα από τις άλλες περιοχές της Ευρώπης: όχι το 1914-18
(όταν εφαρμόστηκε η αρχή των εθνοτήτων στην ανατολική Ευρώπη) αλλά στη
δεκαετία του 1950. Ο κυπριακός αγώνας απλώς συνέπεσε χρονικά με τους
αγώνες χειραφέτησης του Τρίτου Κόσμου· δεν εντάχθηκε στο πλαίσιο τους. Η
ίδια η φύση του παρέπεμπε σε εντελώς διαφορετικά πολιτικά χαρακτηριστικά.
Το στοιχείο αυτό γίνεται ακόμη περισσότερο εμφανές, εάν εξεταστεί η «αντι
στασιακή» ιστορία της Κύπρου στην περίοδο πριν από το 1955. Συχνά, πράγ
ματι, επισημαίνεται ότι η πρώτη ανοργάνωτη εξέγερση στη νήσο έγινε το 1931,
ενώ το 1955-59 υπήρξε η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια των Κυπρίων να
αποτινάξουν δυναμικά τον αποικιακό ζυγό. Ωστόσο, αυτή είναι μία μάλλον ατε
λής ανάλυση. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι το 1878, επηρεασμένο από την
εμπειρία των Επτανήσων δεκατέσσερα χρόνια ενωρίτερα, το ενωτικό κίνημα
διείδε στην έλευση των Βρετανών ένα στάδιο στην «αναπότρεπτη» ικανοποίη
ση του αιτήματος της Ένωσης. Κατά τούτο, οι Ελληνοκύπριοι ήταν διατεθειμέ
νοι να αναμείνουν την κατάλληλη στιγμή για την εκπλήρωση του ενωτικού ονεί
ρου. Έως το τέλος του πρώτου Παγκοσμίου πολέμου, οι Ελληνοκύπριοι δεν
είχαν λόγο να εξεγερθούν εναντίον της Βρετανίας· σε αυτή την πολιτική ενθαρ
ρύνονταν και από την ίδια την Αθήνα.
Αλλά ακόμη και στην περίοδο αυτή (1878-1922), δεν έλειψαν οι εκδηλώσεις
δυναμικής διεκδίκησης της ελευθερίας. Εφόσον τούτο δεν μπορούσε να γίνει (και
δεν είχε νόημα να γίνει) μέσω μίας αντιβρετανικής εξέγερσης, γινόταν με άλλο
τρόπο. Ο κυπριακός εθελοντισμός, εκδήλωση αλληλεγγύης προς τους αγώνες
του έθνους, έπαιρνε παράλληλα τον χαρακτήρα μίας ιδιότυπης εξέγερσης ενα
ντίον του τυπικού κυριάρχου της Κύπρου, δηλαδή του Σουλτάνου. Μάλιστα,
κατά τον πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, οι βρετανικές αποικιακές αρχές στη νήσο
προσπάθησαν με κάθε τρόπο να αποθαρρύνουν τη μετάβαση εθελοντών στην
Ελλάδα, με το επιχείρημα ακριβώς ότι, εφόσον οι Κύπριοι ήταν τυπικά υπήκοοι
του Σουλτάνου, η κατάταξη τους στον ελληνικό στρατό ήταν εσχάτη προδοσία
προς το κράτος «τους». Και αυτό ακριβώς ήταν: μία ιδιότυπη εξέγερση εναντίον
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από την πλευρά των ιδιότυπων «υπηκόων»
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της στην Κύπρο7. Οι Έλληνες της Κύπρου διεκδικούσαν την ελευθερία τους
μετέχοντας στους πολέμους της Ελλάδας· και τη διεκδικούσαν από τους Τούρ
κους, όχι από τους Βρετανούς.
Η απογοήτευση για τη μη έλευση της Ένωσης μετά τον πρώτο Παγκόσμιο
πόλεμο συνέβαλε με τη σειρά της στην έκρηξη της πρώτης αντι βρετανικής
κυπριακής εξέγερσης το 19318. Αλλά και μετά από αυτή την ημερομηνία ακο
λούθησε άλλη μία δυναμική διεκδίκηση της ελευθερίας: η μαζική κατάταξη εθε
λοντών στον ελληνικό στρατό μετά την 28η Οκτωβρίου του 1940. Για μία ακόμη
φορά, ο εθελοντισμός έγινε μία ιδιότυπη εξεγερτική εκδήλωση - αφού οι Έλλη
νες της νήσου προτιμούσαν να καταταγούν στον στρατό της μητέρας πατρίδας
και όχι στον βρετανικό. Εξ άλλου, για μία ακόμη φορά, κατά τα χρόνια αυτά
ήταν αδιανόητη μία δυναμική ενέργεια εναντίον της Βρετανίας, συμμάχου της
Ελλάδας σε έναν τιτάνιο αγώνα ελευθερίας. Σε τελική ανάλυση, οι ίδιοι οι Βρε
τανοί καλούσαν πλέον τους Κυπρίους να πολεμήσουν «για την Ελλάδα και την
ελευθερία».
Επομένως, ενώ είναι ορθό ότι ο κυπριακός αγώνας του 1955-59 αποτελεί την
πρώτη οργανωμένη και ένοπλη αντιβρετανική δράση των Ελληνοκυπρίων, είναι
λάθος να αντιμετωπίζεται (είτε αυτός είτε το 1931) ως «πρώτη» χρονικά δυνα
μική διεκδίκηση της ελευθερίας. Ανάλογες εκδηλώσεις - ιδιότυπες, όπως και η
πολιτική ιστορία και το διεθνές καθεστώς της Κύπρου - είχαν προηγηθεί σε όλη
σχεδόν τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας. Έτσι όμως, ο κυπριακός αγώνας της
δεκαετίας του 1950 δεν αναλήφθηκε σε μία tabula raza. Είχε την προϊστορία του,
ακόμη και τους μάρτυρες του, όπως τον Χριστόδουλο Σώζο, που έπεσε στο
Μπιζάνι το 1912. Μ ε απλούστερα λόγια: στην προϊστορία του κυπριακού
αγώνα, το αίτημα της εθνικής ολοκλήρωσης είχε μεγαλύτερη βαρύτητα από τον
αντιαποικιακά χαρακτήρα του ενωτικού αιτήματος, ο οποίος (υπαρκτός και
σημαντικός, βέβαια) προβλήθηκε αρκετά αργά, πρώτα μετά το 1919, για να κλι
μακωθεί μετά τις απογοητεύσεις του 1931 και του 1945. Αυτή, άλλωστε, είναι
7. Πέτρος Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι: Συμβολή στην
κυπριακού εθελοντισμού, Λευκωσία 1997, και του βίου, Φαεινόν σημείον ατυχούς πολέμου: Η
συμμετοχή της Κύπρου στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, Λευκωσία 2001. Βλ. επίσης την
παρουσίαση πρωτογενών πηγών στο Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Υπόδουλοι ελευθερωταί
αδελφών αλυτρώτων: επιστολές, πολεμικά ημερολόγια και ανταποκρίσεις Κυπρίων εθελοντών
από την Ήπειρο και τη Μακεδονία του 1912-1913, Λευκωσία 1999.
8. Για τα γεγονότα του 1931 βλ. ιδίως G. S. Georgallides, Cyprus and the Governorship of Sir Ronald
Storrs: The Causes of the 1931 Crisis, Nicosia 1985· Πέτρος Στυλιανού, To κίνημα του Οκτώβρη
του 1931 στην Κύπρο, Λευκωσία χ.χ. Βίας Λειβαδάς, Γιάννης Σπανός και Πέτρος
Παπαπολυβίου, Η εξέγερση του Οκτώβρη 1931 (Τα Οκτωβριανά), Λευκωσία 2004. Βλ. επίσης
G. S. Georgallides, «The Cyprus Revolt and the British Deportation Policy (October 1931-December
1932)», ΚυπριακοίΣπουδαί, NZ'-NH' (1993-1994), σσ. 37-114.
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η εικόνα που αναδύουν, στη δεκαετία του 1950, ο δημόσιος λόγος του αρχιεπι
σκόπου Μακαρίου και των ηγετικών στελεχών του ενωτικού κινήματος, όπως
των Ν. Κλ. Λανίτη, Λουκή Ακρίτα, Ζήνωνα Ρωσσίδη, όσο και τα κείμενα των ανα
ρίθμητων Ελλαδιτών διανοουμε'νων κάθε πολιτικής τοποθέτησης, που έγραψαν
σχετικά. Ειδικά από τον χώρο της λογοτεχνίας, πρέπει να αναφερθούν οι περι
πτώσεις του Κώστα Μόντη στις Κλειστές πόρτες (1964) ή του Ρόδη Ρούφου στη
Χάλκινη εποχή (1960).
Ενδεικτικά και μόνον, ας αναφερθεί εδώ ένα άλλο κείμενο του Ρούφου, που
γράφηκε πριν από την έναρξη του ένοπλου αγώνα και περιγράφει την πρώτη
συνάντηση του συγγραφέα με τον Μακάριο, τον Απρίλιο του 1944, όταν ο μετέ
πειτα αρχιεπίσκοπος τον όρκισε στον Ιερό Λόχο της αντιστασιακής οργάνωσης
ΕΣΑΣ. Το απόσπασμα προέρχεται από το δεύτερο μέρος του μυθιστορήματος
Χρονικό μιας σταυροφορίας και συγκεκριμένα από τη «Ρίζα του μύθου», που
κυκλοφόρησε το 1954, όταν το άστρο του Μακαρίου ήδη μεσουρανούσε, ενώ ο
Ρούφος ήταν πρόξενος στην Κύπρο και βοηθούσε ενεργά στην οργάνωση της
ΕΟΚΑ. Επομένως, είναι δυνατόν να διατυπωθεί με λελογισμένη βεβαιότητα η
υπόθεση ότι το κείμενο αυτό αποτελεί μία οπτική του Ρούφου σχετικά με τον
Μακάριο του κυπριακού αγώνα, όχι του 1944:
7ο Βυζάντιο, σκέφτηκε παράδοξα, δεν ήξερε να εικονίσει τον
αληθινό εαυτό του. Η ψυχή αυτή, που στάθηκε πολεμώντας χίλια
χρόνια, πολεμώντας μέσα στον κόσμο, στα όπλα και στον κίνδυνο,
η αξεχώριστη αυτή από την Εκκλησία ψυχή, δεν μπορεί να είχε τα
χαρακτηριστικά απόκοσμης γαλήνης ή οδύνης που γεμίζουν τη
ζωγραφική της. Τέτοια φυσιογνωμία πρέπει να 'χε, σαν τούτου του
Δεσπότη: ασκητική ίσως, αδύνατο, σκαμμένο πρόσωπο, γκρίζα
σκληρά γένια και μαλλιά, αλλά και διαπεραστικά σκούρα μάτια όλο
φωτιά, λιγνό κορμί γεμάτο σβελτάδα κι αξόδευτη ενέργεια σε κάθε
κίνηση.
Και τα λόγια, τα λόγια... η ένρινη ανατολίτικη ψαλμωδία πρέπει
να 'ναι προϊόν μεταγενέστερης παρακμής. Κανένα ίχνος της δεν
υπήρχε στη γεμάτη, βαθιά άρθρωση του Μητροπολίτη που μιλούσε
τώρα, μιλούσε με πίστη και με πάθος για την Ελλάδα κείνη που
αγωνίζεται αιώνα πάνω στον αιώνα, σφιγμένη γύρω στην ηγεσία
της, για να συγκρατήσει τους βαρβάρους ή ν' αποτινάξει την
κυριαρχία τους. Ποτέ οι τρεις νέοι, που ξεκινούσαν τώρα με τη
σειρά τους να πολεμήσουν, δεν είχαν οραματιστεί με τόση δύναμη
το πόσο αδιάσπαστη συνέχεια αποτελούσε ο αγώνας τους μ' όλους
τους αγώνες του έθνους, και το πόσο είχε θέση σ' αυτούς τους
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αγώνες η ελληνική τούτη ορθοδοξία - κομμάτι του έθνους, ατρόμη
τοι αγωνιστές δεσποτάδες, αυτοκρατορικές αναμνήσεις - «νίκας
τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος» - η Εκκλησία αυτή με
την πορφύρα που ευλογεί το ελληνικό ξίφος, που μπαίνει μπροστά
στις εξεγέρσεις της φυλής. Μια Εκκλησία χωρίς θεολογία, χωρίς χρι
στιανική ηθική, χωρίς τίποτα το πανανθρώπινο. Μονάχα τραχιά
αγωνιστική βούληση στην υπηρεσία του ελληνισμού9.
Το κείμενο αυτό ουδεμία σχέση έχει με τριτοκοσμικό απελευθερωτικό κίνημα.
Δεν υπάρχει ουτε και μακρινή σύνδεση με τις ιδέες π.χ. του Φραντς Φανόν,
θεωρητικού του αντιαποικιακού αγώνα της Αλγερίας, ή του Χο Τσι Μινχ. Υπάρ
χει, αντίθετα, ένα εντελώς διαφορετικό θεωρητικό πλαίσιο, επικεντρωμένο
στην ιστορική παράδοση των αγώνων για την πολιτική ενοποίηση του ελληνι
σμού.
Μ ε άλλα λόγια, μεταξύ του κυπριακού αγώνα και των αντιαποικιακών κινη
μάτων στον μετέπειτα Τρίτο Κόσμο ανέκυψε από την αρχή μία θεμελιακή δια
φορά κοσμοθεωρίας. Τα τριτοκοσμικά αντιαποικιακά κινήματα κατά κανόνα
αμφισβήτησαν τη Δύση. Αντίθετα, ο κυπριακός αγώνας επιζήτησε να εκφράσει
ζητούμενα της δυτικής πολιτικής σκέψης και να τα εφαρμόσει στην Κύπρο. Κάτι
ανάλογο διαφαίνεται και στη βιβλιογραφική αντιμετώπιση του κυπριακού
αγώνα: οι ιστορικοί που ασχολήθηκαν με την αποαποικιοποίηση, αναφέρουν
τον κυπριακό αγώνα στα έργα τους, ενταγμένο στο ιστορικό του πλαίσιο, έστω
και συνοπτικά10. Αλλά οι μεταμοντέρνοι συγγραφείς ή οι θιασώτες της λεγόμε
νης «μεταποικιακής θεωρίας», που αναζητούν τις αρνήσεις της δυτικής νεωτερικότητας ή «αφροασιατικές» θεωρήσεις του κόσμου, δεν αναφέρουν τον
κυπριακό αγώνα καθόλου11. Σωστός ή λανθασμένος στις επιλογές του, ο
κυπριακός αγώνας δεν χωρά σε τέτοιες θεωρήσεις.
Ο αντίλογος (II): ζητήματα πολιτικής τακτικής
Σε επίπεδο προσανατολισμών στη διεθνή ζωή, ενώ τα μεταπολεμικά αντια
ποικιακά μέτωπα έκαναν κατά κανόνα έναν αγώνα εναντίον της δυτικής επιρ-

9. Ρόδης Ρούφος, Χρονικό μιας σταυροφορίας, Αθήνα 2004, 3η έκδ., σσ. 261-2
μυθιστόρημα, ο Ρούφος χρησιμοποιεί ψευδώνυμα, και γι' αυτό αναφε'ρεται ο Μακάριος ως
«Δεσπότης», ενώ τότε ήταν απλός διάκονος. Πάντως, ας μη διαφύγει της προσοχής του
ερευνητή ότι ο Μακάριος ήταν ήδη «Δεσπότης» κατά τον χρόνο έκδοσης του ε'ργου (1954).
10. Βλ. ενδεικτικά, R. F. Holland, European Decolonization, 1918-1981: an Introductory Survey,
Basingstoke 1985· Robert Holland (ed), Emergencies and Disorder in the European Empires after
1945, London 1994· John Darwin, The End of the British Empire: the Historical Debate, Oxford
1991.
11. Robert Young, Postcolonialism: an Historical Introduction, Oxford 2001.
49

Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΑΠΟΙΚΙΑΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ροής, η ΕΟΚΑ μαχόταν εναντίον, ειδικά, της Βρετανίας, με σκοπό την ένωση της
Κύπρου με μία χώρα-μέλος του NATO. Και ενώ ασφαλώς στη διεκδίκηση της
εθνικής ελευθερίας ενυπήρχε και μία διάσταση αλλαγής των κοινωνικών και
οικονομικών συσχετισμών μέσα στην ίδια την κυπριακή κοινωνία, η κυπριακή
περίπτωση δεν προέβαλε ποτέ καλέσματα για κοινωνική ανατροπή, όπως
αυτή π.χ. που έφερε ο Γκαμάλ Αμπτέλ Νάσερ στην Αίγυπτο από το 1952/54 και
ιδίως μετά την ανακήρυξη του «αραβικού σοσιαλισμού» το 1961. Δεν υπήρχε,
ούτε και μπορούσε να υπάρχει κοινότητα διεθνών (ή: κοινωνικών με διεθνείς
προεκτάσεις) προσανατολισμών μεταξύ του κυπριακού αγώνα και της νασερικής Αιγύπτου, του αλγερινού FLN ή των Βιετμίνχ. Ό σ ο για τα κινήματα της
Αφρικής όπως των περίφημων Μάου-Μάου στην Κένυα, το ενωτικό κίνημα
συχνά επιδείκνυε προς αυτά μία στάση αλαζονική και, το λιγότερο, ατυχή.
Πράγματι, το μόνο που εντοπίζεται στην κυπριακή περίπτωση είναι μία
συγκυριακή σύνταξη με την Αίγυπτο, λόγω της αντιμετώπισης κοινού αντιπά
λου, δηλαδή της Βρετανίας. Έτσι, ο Γρίβας εξαπέλυσε μία εξαιρετικά έντονη
επίθεση εναντίον των βρετανικών δυνάμεων το φθινόπωρο του 1956, την
εποχή της αγγλογαλλικής εισβολής στο Σουέζ, ενώ επισημαίνεται ότι το ραδιό
φωνο του Καΐρου πρόσφερε υποστήριξη στην ΕΟΚΑ (δηλαδή όχι και πολλά
πράγματα...)12. Αλλά ας μη λησμονείται ότι, για την ίδια την αντιιμπεριαλιστική
πολιτική της Αιγύπτου, οι Ελληνοκύπριοι θεωρούνταν κοινότητα δυτική: οι
Κύπριοι αποτελούσαν περίπου το ένα τρίτο της ελληνικής κοινότητας της Αιγύ
πτου και ως Δυτικοί εκδιώχθηκαν από τη χώρα το 1957-61. Ο Νάσερ δεν θεω
ρούσε τον ελληνισμό ως σύμμαχο του στον αγώνα που έκανε: έβλεπε τον ελλη
νισμό ως ένα παράγοντα μετριοπαθέστερο και φιλικότερο σε σύγκριση με τις
άλλες δυτικές δυνάμεις, παράγοντα όμως που αδιαμφισβήτητα ανήκε στη
Δύση.
Ας πάμε και στο επίπεδο της πολιτικής και της στρατιωτικής τακτικής. Ο
γράφων έχει και αλλού επισημάνει ότι το επιχειρησιακό πρότυπο της ΕΟΚΑ
ήταν η ελληνική αστική αντίσταση του 1941-44, όχι τα ανά τον κόσμο αντια
ποικιακά μέτωπα. Επίσης, ο δημόσιος λόγος του κυπριακού αγώνα επέμεινε
στον χαρακτήρα του ως συνέχειας των αναμετρήσεων του ελληνισμού με αυτο
κρατορίες, δηλαδή του αγώνα της ανεξαρτησίας και του δευτέρου Παγκοσμίου
πολέμου13. Στο επίπεδο της στρατιωτικής τακτικής, η ΕΟΚΑ επέλεξε μεθόδους
διαφορετικές από τα τριτοκοσμικά αντιαποικιακά μέτωπα. Στην Κύπρο δεν
εφαρμόστηκε η τακτική του λουτρού αίματος που χρησιμοποιήθηκε στις περι-

πτώσεις της Αλγερίας ή του Βιετνάμ· η πολιτική ιδεολογία, οι στόχοι του
κού κινήματος, αλλά και η γενικότερη φιλοσοφική αντίληψη του απέναντι στην
έννοια της ανθρώπινης ζωής, απέκλειαν παρόμοιες τακτικές. Και τις απέκλειαν,
πρώτιστα επειδή ο κυπριακός αγώνας αυτοπροσδιοριζόταν ως ένας αγώνας
αντίστασης, με σκοπό την εφαρμογή στη νήσο των ίδιων δυτικών αξιών που
είχαν εφαρμοστεί σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.
Υπάρχουν, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και περιπτώσεις κατά τις οποίες
ηγετικοί παράγοντες του κυπριακού αγώνα εμφανίστηκαν να υιοθετούν αντιδυτική στάση. Ωστόσο, είτε δεν έχει γίνει επαρκής ανάλυση της στάσης αυτών
των προσώπων είτε το αντιδυτικό πνεύμα που εξέφρασαν προερχόταν από
μία αίσθηση απογοήτευσης από τη στάση της Δύσης και δεν αντικατόπτριζε
κατ' ανάγκην μία πολιτική προτεραιότητα. Έτσι, ο Μακάριος, ο αδιαμφισβήτη
τος ηγέτης του κυπριακού αγώνα, ποτέ δεν τάχθηκε εναντίον της Δύσης. Πήγε,
βέβαια, στο Μπαντούγκ· εκεί όμως πήγαν και η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και
το Ιράν, χώρες που αποτελούσαν όχι απλώς φιλοδυτικούς παράγοντες, αλλά
κράτη συνδεδεμένα με περίπου πελατειακές σχέσεις με τη Δύση. Μόλις στο
τέλος του κυπριακού αγώνα, τον Σεπτέμβριο του 1958, πρότεινε ο Μακάριος
στον Καραμανλή να αποχωρήσει η Αθήνα από το NATO, προσωρινά, ώστε να
εκβιάσει τη συμμαχία, για να λάβει αυτή θέσεις φιλικότερες προς την Ελλάδα14·
και τότε όμως ο Μακάριος έκανε σαφές ότι ομιλούσε για έναν μοχλό πίεσης, με
σκοπό την τελική επάνοδο της χώρας στη δυτική συμμαχία. Επρόκειτο για εκδή
λωση του γνωστού τακτικισμού του αρχιεπισκόπου και όχι για μία στρατηγική
επιλογή μόνιμου χαρακτήρα. Αντίστοιχα, ο Γρίβας ή η Εστία εξέφρασαν συχνά
αντιΝΑΤΟϊκές θέσεις, εμφορούμενοι από αίσθηση αγανάκτησης λόγω της στά
σης των συμμάχων στο Κυπριακό: ήταν ζήτημα πάθους για τον ενωτικό αγώνα,
όχι αποτέλεσμα κοσμοθεωρητικών επιλογών. Μόνον η ΕΔΑ εξέφρασε μία πολι
τική οργανικής σύναψης του κυπριακού αγώνα με κάποιον παγκόσμιο αντιιμπεριαλιστικό συνασπισμό.
Συμπεράσματα
Θ α μπορούσε, τελικά, να υποστηριχθεί ότι ο κυπριακός αγώνας χαρακτηρι
ζόταν από μία αντίφαση: ήταν ένας αγώνας που αναλήφθηκε εναντίον μίας
δυτικής Μεγάλης Δύναμης, από δυνάμεις φιλοδυτικές, που αναγνώριζαν δικά
τους πρωτεύοντα διακυβεύματα στον Ψυχρό Πόλεμο. Εάν τούτο ισχύει, επιβε
βαιώνει ότι μεταξύ του κυπριακού αγώνα και των τριτοκοσμικών αντιαποικια-

12. R. Young, στο ίδιο, σ. 191.
13. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Στρατηγικές του Κυπριακού: η δεκαετία του 1950 (Αθήνα 2005),
κεφάλαιο V.
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14. Πρακτικό, 19 Σεπτεμβρίου 1958, στο Κωνσταντίνος Σβολόπουλος (γεν. επι
Καραμανλής: Αρχείο γεγονότα και κείμενα, τόμος 3, Αθήνα 1994, σσ. 227-229.
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κών κινημάτων υπήρξε χρονική σύμπτωση και ευκαιριακές συγκλίσεις, αλλά όχι
ταυτίσεις. Και ας μη λησμονείται ότι, τελικά, αμφισβητείται ακόμη και το εάν
πράγματι υπάρχει ένα «πρότυπο» ή μία οργανική κοινότητα στόχων, συμφερό
ντων και τακτικών στα τριτοκοσμικά απελευθερωτικά κινήματα.
Εάν υπήρξε κάποια σχέση μεταξύ της Κύπρου και του Τρίτου Κόσμου, αυτή
θα πρέπει να αναζητηθεί στην περίοδο μετά την ανεξαρτησία - όταν η Λευκω
σία, μη γενόμενη δεκτή στο NATO, εντάχθηκε στο κίνημα των Αδέσμευτων - και
ιδιαίτερα μετά το 1963, όταν η έκρηξη της δεύτερης κυπριακής κρίσης ώθησε
τη Λευκωσία στην αναζήτηση υποστήριξης από τον Τρίτο Κόσμο. Και τότε
ακόμη, ο Μακάριος είδε τον Τρίτο Κόσμο ως ένα μέσο πίεσης και όχι ως μία
στρατηγική επιλογή, όπως καταδεικνύει και η περίφημη φράση του σε επιστο
λή του προς τον Γεώργιο Παπανδρέου: «Η Κύπρος ιστορικώς και πολιτιστικώς
ανήκει εις την Δύσιν, καίτοι θα συνεχίση ακολουθούσα αδέσμευτον πολιτικήν»15.
Η αναζήτηση της υφής του κυπριακού αγώνα κινδυνεύει να εμπλέξει τον
ερευνητή σε θεωρητικά σχήματα, στα οποία δύσκολα μπορεί να ενταχθεί μία
περίπτωση τόσο περίπλοκη και ιδιόμορφη όσο αυτή του 1955-59. Αυτό φαίνε
ται από τις διάφορες άκαμπτες θεωρητικές προσεγγίσεις που προσπάθησαν
έως σήμερα να θέσουν τον κυπριακό αγώνα σε ένα παρόμοιο πλαίσιο. Η θεω
ρία του κυπριακού αγώνα ως ενός σχήματος εθνικιστικού δεν προσφέρει μία
συνολική ερμηνεία του. Στις τάξεις των υποστηρικτών του κυπριακού αγώνα
υπήρχαν, ασφαλώς, και εθνικιστές, αλλά είναι υπερβολή να χαρακτηριστούν
όλοι οι υποστηρικτές του (ακόμη και η ελλαδική Αριστερά) ως τέτοιοι. Οι χιλιά
δες του λαού που έβγαιναν στους δρόμους στην Κύπρο ή στην Ελλάδα εξέφρα
ζαν ακριβώς την οργή τους για την άρνηση του Λονδίνου να αποδώσει στη
νήσο την ελευθερία της, σε μία εποχή που η αναζήτηση της ελευθερίας, εθνικής
και πολιτικής, βρισκόταν στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας. Ούτε και μπο
ρούσαν οι Ελληνοκύπριοι να μη διεκδικήσουν την ελευθερία τους και να αποδε
χθούν - στη δεκαετία του 1950 - τη συνέχιση του αποικιακού καθεστώτος, για
να μην τους π ω εγώ σήμερα εθνικιστές...
Η δεύτερη πιθανή θεωρία είναι πιο οδυνηρή. Είναι πράγματι ενδιαφέρον ότι
στην Ελλάδα οι πλέον ένθερμοι υποστηρικτές του αντιιμπεριαλιστικού χαρα
κτήρα του κυπριακού αγώνα ήταν οι ακραίες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες μάλι
στα χρησιμοποίησαν το Κυπριακό, για να καταγγείλουν τις μετριοπαθείς δυνά
μεις, και ιδιαίτερα το επιτελείο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, για προδοσία.
Είναι πιθανόν στα επόμενα χρόνια να εμφανιστεί στη μελέτη του Κυπριακού μία

θεωρία της «σύγκλισης των άκρων». Η θεωρία αυτή θα υποστηρίξει - και θα
βρει έδαφος, για να στηρίξει πραγματολογικά την υπόθεση της - ότι οι ακραίες
πολιτικές δυνάμεις της Δεξιάς και της Αριστεράς συνέκλιναν σε μία επιθετική
γραμμή που τους επέτρεπε να στηλιτεύσουν τις μετριοπαθείς φιλοδυτικές
πολιτικές δυνάμεις. Η θεωρία της σύγκλισης των άκρων έχει έως σήμερα μόνον
υπαινικτικά παρουσιαστεί, με τους συγγραφείς να κρατούν αποστάσεις ασφα
λείας. Αλλοι απλώς επισημαίνουν ορισμένα στοιχεία, χωρίς, ασφαλώς, να προ
βάλλουν τη συγκεκριμένη θεωρία:
Το «πανεθνικό αίτημα» της αυτοδιάθεσης του Κυπριακού λαού
χωρίς όρους, βάσεις και δεσμεύσεις που διατύπωνε η Αυγή, ο
χαρακτηρισμός των κρατουμένων των «Άγγλων αποικιστών» ω ς
«συνεπών αγωνιστών της εθνικής ανεξαρτησίας κατά του αποικι
σμού και του ιμπεριαλισμού», η καταδίκη της «εθνικής υποτέλειας»,
ήσαν στοιχεία ενός λόγου, που, αν απομονωθούν από το γενικότε
ρο σύστημα αναφοράς τους και απεκδυθούν από το κοινωνικό τους
περιεχόμενο, θα μπορούσαν να είχαν υπογραφεί από την £στ/ά16.
Αλλά και εδώ θα πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός. Η σύγκλιση, αν υπήρ
ξε, αφορούσε την εσωτερική πολιτική εκμετάλλευση του κυπριακού αγώνα και
όχι τον κυπριακό αγώνα αυτόν καθαυτόν. Το ενωτικό αίτημα δεν προβλήθηκε
μόνο από τα άκρα: ήταν αίτημα όλου του ελληνισμού, ανεξαρτήτως πολιτικής
τοποθέτησης. Επιπλέον, τα δύο άκρα δεν είχαν κοινούς στόχους και δεν έβλε
παν το Κυπριακό μέσα από το ίδιο πρίσμα. Ειδικά η ΕΔΑ, με την αντιστασιακή
της κληρονομιά από το 1941-44, έθεσε το ζήτημα ενός ενιαίου αντιιμπεριαλι
στικού αγώνα που φλόγιζε την Ανατολική Μεσόγειο και στον οποίο όλοι όφει
λαν να τοποθετηθούν. Το εάν άλλες δυνάμεις, για τους δικούς τους σκοπούς,
κατέληγαν σε ανάλογα συμπεράσματα, ήταν από τη σκοπιά της ελλαδικής Αρι
στεράς αδιάφορο και, τελικά, καλοδεχούμενο, αφού διασπούσε το μέτωπο των
αντιπάλων της.
Όποιες θεωρητικές προσεγγίσεις και εάν ακολουθήσει κανείς για την ερμη
νεία του κυπριακού αγώνα, θα πρέπει να συνδυάσει και την αλυτρωτική και την
αντιιμπεριαλιστική του διάσταση17. Πρέπει επίσης να βάλει στην εικόνα τις ιδιο
μορφίες της ιστορικής εξέλιξης της Κύπρου και του ενωτικού κινήματος: τις
ελπίδες που πυροδοτήθηκαν από την έλευση των Βρετανών και τις μετέπειτα
απογοητεύσεις, τον εθελοντισμό, τις πικρές εμπειρίες του πρώτου μισού του

16. Δέσποινα Παπαδημητρίου, «Ο εθνικισμός των «εθνικοφρόνων» και το κυπρια
Σύγχρονα Θέματα, 68/69/70 (1998/1999), σ. 232.
15. Μακάριος προς Γ. Παπανδρέου, 1 Μαρτίου 1964, στο Σπύρος Παπαγεωργίου (επιμ.),
17.7α
Βλ. ιδίως loannis Stefanidis, Isle of Discord: Nationalism, Imperialism and the Making of the Cyprus
κρίσιμα ντοκουμέντα του Κυπριακού (Τ959-Ί967), τόμος Α', Αθήνα 1983, ο. 306.
Problem, London 1999.
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αιώνα, τη φύση του κυπριακού αγώνα ως αιτήματος ελευθερίας της μεταπο
λεμικής εποχής. Και, βέβαια, στην όλη εικόνα θα πρέπει οπωσδήποτε να εντα
χθεί η γενικευμένη αγανάκτηση του ελληνικού κόσμου για την άρνηση απόδοσης
στοιχειωδών ελευθεριών. Αυτό το στοιχείο απαντάται και στις δύο μεγάλες σχο
λές σκέψης της ελληνικής πλευράς στο Κυπριακό, τη ρεαλιστική και την ιδεαλι
στική. Και το εξέφρασε με τον καλύτερο τρόπο, όχι ε'νας από τους ιδεαλιστές
αλλά από τους ρεαλιστές, ο Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας, ένα από τα πρόσω
π α που επέμειναν στη σύνεση και για τούτο συχνά συγκέντρωσαν τη μήνι του
ενωτικού κινήματος. Τον Δεκέμβριο του 1956, μέσα στην ίδια την υπουργική
σύνοδο του NATO, σε μία στιγμή κατά την οποία κορυφώνονταν οι βρετανικές
καταγγελίες για την «τρομοκρατία» της ΕΟΚΑ, ο Αβέρωφ στράφηκε στους Δυτι
κούς ομολόγους του:
«Pourquoi la meme lute pour I' independance qui a honore et libere
les Americaines du nord, les Americaines du sud, les Italiens, les
Irlandais, les Hongrois et tant d'autres est-elle qualifiee de banditisme a
Chypre ?18» (Γιατί ο ίδιος αγώνας για ανεξαρτησία, ο οποίος έχει
τιμήσει και ελευθερώσει τους βόρειους Αμερικανούς, τους νότιους
Αμερικανούς, τους Ιταλούς, τους Ιρλανδούς, τους Ούγγρους και
τόσους άλλους χαρακτηρίζεται ω ς τρομοκρατία στην Κύπρο;)

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ Τ Ο Υ Α Γ Ω Ν Α Τ Η Σ

ΕΟΚΑ
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ΛΑΩΝ

ΔΡ. ΒΑΣΟΣ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗΣ
Βουλευτής - Επίτιμος Πρόεδρος Σ. Κ. ΕΔΕΚ

Δεν είμαι ούτε ιστορικός, ούτε αναλυτής, είμαι απλά αφηγητής.
θ α αρχίσω με μια παρατήρηση ότι ασφαλώς η ιστορική ανάλυση δεν πρέπει
να παραλείπει τα σφάλματα, τα λάθη, τις παραλείψεις, τις ακρότητες, ακόμη,
αν θέλετε, και τα εγκλήματα, τα οποία είναι δυνατόν να διαπραχθούν κατά τη
διάρκεια οποιασδήποτε επανάστασης. Όμως, αυτό δεν αλλοιώνει τον βασικό
χαρακτήρα μιας επανάστασης.
Αν όμως ο ιστορικός δεν κρατήσει τη σφαιρική εικόνα, να μου επιτραπεί να
π ω ότι δεν είναι πια ιστορικός, γιατί δεν υπάρχει επανάσταση η οποία να μην
εμπερικλείει και αρνητικά στοιχεία, είτε λέγεται γαλλική επανάσταση είτε 1821
είτε οποιαδήποτε άλλη επανάσταση.
Επομένως και ο αγώνας της ΕΟΚΑ θα πρέπει να θεωρηθεί μ' αυτό το πρίσμα
και όχι με τη σχολαστικότητα των επιμέρους παρατηρήσεων, θ α ήθελα να τονί
σω ότι δεν υπάρχουν απομονωμένα κινήματα, όχι μόνο στην ίδια χρονική εποχή
αλλά ακόμη και διαχρονικά. Υπάρχει μια νομοτελειακή εξέλιξη και το κίνημα της
ΕΟΚΑ αποτελούσε ένα τμήμα της Παγκόσμιας εικόνας από τη δεκαετία του '40,
μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο.

•
Ρ

,

Πριν αναφερθώ στην ειδική πτυχή του θέματος, θα 'θελα να απαντήσω σ'
ένα βασικό ερώτημα. Αλλωστε αυτό συνδέεται με το κεντρικό μου θέμα, «την
επίδραση του Αγώνα της ΕΟΚΑ στα Εθνικοαπελευθερωτικά Κινήματα άλλων
λαών», γιατί ένα άκαιρο κίνημα δεν θα μπορούσε να έχει επίδραση στο διεθνές
εθνικο-απελευθερωτικό περιβάλλον/σκηνικό.
Ήταν λοιπόν η έκρηξη νομοτελειακή ή, όπως υπάρχει ισχυρισμός, άκαιρη και
ιδιαίτερα όσον αφορά τον χαρακτήρα, τη μορφή και τη στρατηγική του αγώνα;

18. Συμβούλιο υπουργών NATO, 12 Δεκεμβρίου 1956, Αρχεία NATO (Βρυξέλλες), CVR (56) 71
(final).
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Ποιες ήσαν οι επικρατούσες συνθήκες τότε; Πανίσχυρη στην Κύπρο η Βρε
τανική αυτοκρατορία. Παγκόσμια σαφείς οι ρωγμές. Απρόθυμη η αποικιοκρατι
κή δύναμη να αποδεχθεί το οριστικό τέλος της αυτοκρατορίας. Στόχος η συντή
ρηση της παρουσίας της στις περιοχές της επικράτειας της, όπου αυτό απο
δεικνυόταν εφικτό.
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Η Κύπρος, λόγω μεγέθους και δημογραφικής σύνθεσης - Ε/Κ, Τ/Κ - προσφε
ρόταν ως υποψήφια για διαιώνιση πολιτικοστρατιωτικής παρουσίας. Έτσι κάθε
ειρηνική διέξοδος για αυτοδιάθεση, που ήταν το αρχικό μας αίτημα, ή έστω
υποφερτή αυτοκυβέρνηση αποκλειόταν από την αποικιακή διοίκηση. Χαρακτη
ριστική η δήλωση του Χόπκινσον ότι ουδέποτε ο Κυπριακός λαός θα είχε δικαί
ωμα να καθορίσει, ακόμη και εν μέρει την τύχη του.
Εδώ θα συμφωνήσω ότι η μετάβαση από την «Ένωση» στην «Ανεξαρτησία»
έγινε κάπως βεβιασμένα, υπό την έννοια ότι δεν είχε προηγουμένως συζητηθεί
εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης αλλά και της τότε πολιτικής ηγεσίας της
Κύπρου τι θα ήταν το αντάλλαγμα, για μια τέτοια σοβαρή διαφοροποίηση.
Αυτό βέβαια εξηγείται, και ελέχθη, από το γεγονός ότι η τότε πολιτική ηγεσία
της Κύπρου δεν είχε την εμπειρία, το οποίο αργότερα είχαν μαρτυρήσει οι ίδιοι
οι πολιτικοί.
Σ' αυτό θα πρέπει να προσθέσει κανείς τα οικονομικά αδιέξοδα και την αναλ
γησία του καθεστώτος, την έλλειψη δημοκρατικών θεσμών που ανέκοπτε κάθε
προσπάθεια ειρηνικών διεξόδων, την απουσία αιρετών σωμάτων, την απαγό
ρευση των εθνικών συμβόλων, την οικονομική εξαθλίωση, τα αγροτικά χρέη, τα
οποία τότε ήταν υπέρτερα της αγροτικής περιουσίας κ.λπ. Νομοτελειακά η
έκρηξη ήταν αναπόφευκτη.
Με το ισοζύγιο στρατιωτικών δυνατοτήτων τόσο ανισόρροπο οι αναλυτές
προέβλεπαν πως τυχόν μια βίαιη αντίδραση θα ήταν βραχύβια. Θ α συνθλιβό
ταν και ο λαός θα οδηγείτο σε παθητική αποδοχή των Βρετανικών σχεδίων.
Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες εκδηλώθηκε ο εθνικο-απελευθερωτικός αγώνας
του λαού μας, η ΕΟΚΑ, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, χωρίς ολοκληρωμένη
στρατηγική, χωρίς ενδελεχή μελέτη των εμπλεκομένων συμφερόντων και των
δυνατοτήτων παρεμβολής ή καλύτερα εμπλοκής της Τουρκίας από τη Μ. Βρε
τανία. Όμως, με ώριμες συνθήκες, με πλήρη παλλαϊκή αυτοθυσιακή συμμετοχή,
με αυταπάρνηση, με ηρωική προσήλωση στους στόχους και με γνήσια εθνικοαπελευθερωτικά ελατήρια.
Από τη μακρά μου εν ζωή εμπειρία σπάνια, ακόμα και σε εθνικο-απελευθερωτικά κινήματα, αναπτύχθηκε ένα τέτοιο κλίμα αυτοθυσίας, με τους ζωντα
νούς να ζηλεύουν τους απαγχονισμένους και τους νεκρούς. Τα λέω αυτά, για να
δείξω πόσο ώριμο ήταν από αυτής της πλευράς το κλίμα.
Η Μ. Βρετανία διέγνωσε νωρίς την ανάγκη εμπλοκής της Τουρκίας και επο
μένως την αξιοποίηση της τουρκικής μειονότητας, για να μπορέσει ουσιαστικά
να δημιουργήσει αναχώματα όχι μονάχα στον αγώνα για την ένωση, όπως
πιστεύουμε συνήθως, αλλά ακόμη και σε μια ανεξαρτησία, η οποία θα επέτρε-
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πε την ειρηνική, μόνιμη συμβίωση μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ και θα έθετε σε κίνδυν
πολιτικοστρατιωτική παρουσία της στην Κύπρο. Παρά το γεγονός ότι ελέχθη
πως τελείωσε ο ρόλος της Μ. Βρετανίας, γιατί δεν το είχαν αντιληφθεί; Όχι.
Ή δ η οι Βρετανοί ήθελαν να αποκτήσουν πληρεξουσιακό ρόλο για τη Μέση Ανα
τολή με τις Βρετανικές Βάσεις, τον οποίο και αξιοποίησαν επαρκώς έναντι της
μετέπειτα αποικιακής δύναμης των Η Π Α υπό άλλη μορφή, κηδεμονική θα έλεγα.
Επομένως, ήταν σωστή η διαπίστωση τους ότι η Κύπρος θα έπρεπε να παρα
μείνει κάτω από τη Βρετανική διοίκηση.
Η Μ. Βρετανία για πρώτη φορά ενέπλεκε στη λύση ενός «εσωτερικού» αποι
κιακού προβλήματος μιαν ξένη χώρα και μάλιστα κατά παράβαση διεθνών συν
θηκών που απαγόρευαν την επανεμπλοκή της Τουρκίας στο Κυπριακό.
Δυστυχώς, οι τότε ελληνικές κυβερνήσεις συγκατένευσαν με την Τριμερή. Θ α
θυμάστε ότι ο Μακάριος, όχι ως Πρόεδρος αλλά ως Εθνάρχης του λαού, δεν
συγκατένευσε για την Τριμερή και την επανεμπλοκή της Τουρκίας στο Κυπρια
κό γίγνεσθαι, μια εμπλοκή η οποία είχε απαγορευτεί με τη διεθνή συνθήκη της
Λωζάνης.
Η ΕΟΚΑ με την πρώτη δημόσια δράση της αγκαλιάστηκε από την τεράστια
πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων, ανεξαρτήτως της αρνητικής στάσης μερι
κών ηγεσιών.
Στην ιστορία των λαών σπάνια τόσο μεγάλο ποσοστό είχε άμεση ή έμμε
ση συμμετοχή σε μια ένοπλη επανάσταση. Και τα μέτρα ανάλογα. Συλλογικές
τιμωρίες, αποκλεισμοί, βασανιστήρια μέχρι θανάτου κ.λπ.
Είναι γεγονός ότι οι ηγέτες Μακάριος και Γρίβας ιδεολογικά ανήκαν στη δεξιά.
Ό μ ω ς το αντιιμπεριαλιστικό περιεχόμενο του αγώνα προέδιδε ένα άκρως
προοδευτικό χαρακτήρα στο όλο εγχείρημα. Και εν πάση περιπτώσει η οργά
νωση, παρά τα όσα λέγονται, δεν είχε ιδεολογικό χαρακτήρα. Εγώ μετείχα με
την ιδεολογία μου σε πλήρη αρμονία, δεν είχα ποτέ πρόβλημα.
Να υπενθυμίσω ότι με εντολή της ηγεσίας της ΕΟΚΑ ανατινάχθηκαν Βρετα
νικά αεροπλάνα και έγινε πύκνωση ενεδρών - εδώ υπάρχουν αντάρτες που τα
είχαν ζήσει οι ίδιοι - και άλλων δραστηριοτήτων σε αλληλεγγύη προς τον Νάσερ,
που δεχόταν τότε την Αγγλογαλλική επίθεση. Αρα, υπήρχε επίγνωση της συγ
γένειας που έπρεπε να συνδέει τα απελευθερωτικά κινήματα. Μπορεί να υπήρ
χαν κάποιες διαφορές, άλλωστε αυτό είναι αναπόφευκτο, γιατί κάθε κίνημα
έχει τον δικό του χαρακτήρα. Αυτό έκανε την ΕΟΚΑ σεβαστό τμήμα του παγκό
σμιου προοδευτικού κινήματος.
Όμως, σ' αυτή μου την παρέμβαση δεν είναι στόχος μου να αναλύσω σε
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βάθος το περιεχόμενο της οργάνωσης, τα ηρωικά επιτεύγματα, τις θυσίες, τις
οποίες οι αγωνιστε'ς, ακόμα και οι απαγχονιζόμενοι, θεωρούσαν ως παράσημα
τιμής.
Ένας ολόκληρος λαός βρισκόταν στις επάλξεις και όλοι ζηλεύαμε τους αγω
νιστές που με τη θυσία τους νικούσαν τον θάνατο και εξευτέλιζαν σιδηρόφρα
κτες αυτοκρατορίες. Δεν είναι σχήμα λόγου: ΖΗΛΕΥΑΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΟΕΝΤΕΣ. Ούτε το τελικό αποτέλεσμα Ζυρίχης-Λονδίνου, το οποίο επιδέ
χεται αντιφατικές ερμηνείες, σήμαινε ότι το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα δεν
ήταν ώριμο. Αλλοι λόγοι οδήγησαν στις συμφωνίες αυτές. Ό π ω ς ξέρετε, εγώ
διαφώνησα με την υπογραφή τους.
Στόχος της σημερινής μου παρέμβασης είναι να σταθώ έστω και ακροθιγώς
στην επίδραση που είχε ο αγώνας της ΕΟΚΑ έξω από τα κυπριακά και έξω από
τα ευρύτερα ελληνικά πλαίσια και να δώσω την προσωπική μου μαρτυρία.
Οι λαοί που βρισκόντουσαν ακόμα κάτω από αποικιακά δεσμά, παρακο
λουθούσαν έκπληκτοι ένα λιλιπούτειο λαό να αναμετριέται με την τότε πανί
σχυρη Βρετανική αυτοκρατορία, να μην υποκύπτει και να μην ηττάται. Σύγ
χρονο κίνημα το F.L.N. αλλά υπό άλλες πολύ πιο ευνοϊκές για τους Αλγερινούς
συνθήκες. Αναμιμνήσκομαι τα εγκώμια για τον κυπριακό αγώνα που μου εξέ
φρασε προσωπικώς ο ηγέτης του F.L.N. και αργότερα πρόεδρος Μπεν Μπέλλα. Παρενθετικά αναφέρω ότι η Κυπριακή Βουλή ήταν η πρώτη που εξέφρασε
αλληλεγγύη στον αγώνα του αλγερινού λαού.
Το εγχείρημα εθεωρείτο ακόμα πιο αξιοθαύμαστο, γιατί η Κύπρος, ένα μικρό
νησί, εύκολα μπορούσε να αποκλεισθεί από το πανίσχυρο βρετανικό ναυτικό.
Αυτό ήτο φυσιολογικό όχι μόνο να αφυπνίζει συνειδήσεις των καταπιεζομέ
νων λαών, να ενδυναμώνει δυνατότητες, αλλά και να οδηγεί σε εξέγερση ενά
ντια στους δικούς τους δυνάστες. Κάθε κίνημα έχει τη δική του ιδιομορφία. Δεν
μπορεί να υπάρχει πλήρης ταύτιση. Ακόμη και στα εθνικοαπελευθερωτικό κινή
ματα της Αφρικής, που είχαν κοινό στόχο και δυνάστη, δεν υπήρχε ταύτιση.
Ακόμα και τα ήδη εν δράσει κινήματα μελετούσαν και είχαν ως σημείο ανα
φοράς την τακτική της ΕΟΚΑ. Είναι γνωστοί οι δεσμοί που αναπτύχθηκαν ανά
μεσα στους φυλακισμένους της ΕΟΚΑ και του Ιρλανδικού Κινήματος στις βρε
τανικές φυλακές. Ό π ω ς οι ίδιοι οι Ιρλανδοί ομολογούσαν, οι Βρετανοί στην
Κύπρο αξιοποίησαν φυλετικά κριτήρια και στην Ιρλανδία θρησκευτικά, για να
πετύχουν τους στόχους τους.
Ήτο φυσικό όλα τα τότε μελλοντικά κινήματα να θέλουν να μελετήσουν τη
στρατηγική, τις μεθόδους, την αξιοποίηση απλών μέσων για εξοπλισμό, για
δολιοφθορές και για δημιουργία κλίματος ανασφάλειας όχι μόνο στον αποικιο58

κρατικό στρατό αλλά και στην αποικιακή διοίκηση. Είχα προσωπική εμπειρία
πόσο σημαντική θεωρούσαν την εκπαίδευση για κατασκευή όπλων με απλές
μεθόδους. Είναι χαρακτηριστικό το ότι δίπλα στον δολοφονηθέντα στο Νταρ Ελ
Σαλάμ Modlane, τον ηγέτη του FRELIMO της Μοζαμβίκης, βρέθηκε αυτόματο,
του οποίου η ταυτότητα δεν διαγνώσθηκε από τα διεθνή πρακτορεία. Ή τ α ν το
αυτόματο των αδελφών Ψημολοφίτη (Λάκη και Δώρου) που προσωπικά δωρί
σαμε στον Modlane στο Χαρτούμ με τον Δώρο. Την παραγωγή εκρηκτικών. Την
εναλλαγή επιχειρήσεων ανταρτών του βουνού και της πόλης. Τον τρόπο από
κρυψης των αγωνιστών. Τα κρησφύγετα. Το εγχειρίδιο της ΕΟΚΑ αποτελούσε
πολύτιμο υλικό.
Η Κύπρος απέβαινε σημείο αναφοράς. Αποτελούσε εγερτήριο για τους σκλα
βωμένους λαούς. Η λέξη ΕΟΚΑ αποτελούσε μαγνήτη και πολλοί Αφρικανοί
βάφτιζαν τα παιδιά τους Μακάριους.
Η ΕΟΚΑ δεν ηττήθηκε στρατιωτικά. Και αυτό αποτελούσε εγερτήριο σάλπι
σμα για κάθε λαό.
Η «ειρηνική» παθητική αντίσταση, που δεν ήταν πάντα παθητική, μπορεί να
ήταν αποτελεσματική για την απέραντη Ινδία, δεν θα ενοχλούσε όμως αποτε
λεσματικά από μόνη της την αποικιοκρατία στην Κύπρο. Είχε όμως και εδώ την
αξία της ως μέσο εμψύχωσης και συστράτευσης του λαού.
Δεν είναι υπερβολή να καταθέσω από προσωπική μου εμπειρία ότι ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ αποτέλεσε παγκόσμιο φαινόμενο. Και για
τους υπό καταπίεση λαούς και για τους δυνάστες.
Οι Βρετανοί δεν ξέχασαν ποτέ την εμπειρία. Ενέπλεξαν την τουρκοκυπρια
κή κοινότητα και απειλούσαν με διχοτομικά σχέδια. Μ ε την ανεξαρτησία δεν
εγκατέλειψαν τους στόχους τους. Γνώριζαν ότι το δοτό σύνταγμα θα οδηγούσε
σε αδιέξοδα. Και προετοίμαζαν τις συνθήκες όχι μόνο για λειτουργική διχοτόμη
ση αλλά και έμμεση γεωγραφική.
Είναι γνωστός ο ρόλος της και κατά την τουρκική εισβολή, η οποία μπορεί να
ήταν αμερικανικής εμπνεύσεως αλλά και βρετανικής συγκατάνευσης και συνερ
γασίας.
Τα σχέδια συνεχίζονται πάντα με τον ίδιο στόχο.
Η ένταξη μας στην Ε.Ε. δημιουργεί σοβαρές δυσχέρειες για υλοποίηση αυτών
των σχεδίων, που δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς δική μας προσυπογρα
φή, που είμαι βέβαιος ότι ο λαός δεν θα επιτρέψει.
Αμέσως μετά την ανεξαρτησία υπήρξα μέλος και αντιπρόεδρος του Κινήμα
τος Αφρικανο-ασιατικής Αλληλεγγύης, που αποτελούσε ως ένα βαθμό τη λαϊκή
έκφραση του κινήματος των Αδεσμεύτων.
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Υπ' αυτή την ιδιότητα ήρθα σε επαφή με όλους τους ηγέτες των κινημάτων
της Αφρικής κυρίως, αλλά και της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής και ασφα
λώς της Με'σης Ανατολής.
Έτσι είχα τη δυνατότητα να διαπιστώσω την επίδραση που είχε η ΕΟΚΑ
στους ηγέτες αυτών των κινημάτων και τη βαθιά εκτίμηση προς τον ήδη πρόε
δρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, που ήταν ο πολιτικός
ηγέτης της ΕΟΚΑ και που ήταν μέλος του Κινήματος Αδεσμεύτων.
Η εμπειρία της ΕΟΚΑ δόθηκε στους αγωνιστές της Αφρικής και αξιοποιήθη
κε στο έπακρο. Η Κύπρος ήταν μια μορφή αρχηγείου αυτού του αγώνα. Όλοι
οι ηγέτες της Αφρικής πέρασαν απ' εδώ. Γκαμπράλ του PAIGC της Γουϊνέας
Μπισσάου και Πράσινου Ακρωτηρίου, που δολοφονήθηκε πριν την ανεξαρτη
σία, Νέτο, του MPLA και μετέπειτα πρόεδρος της Αγκόλα, Τάμπο, πρόεδρος του
ANC της Νότιας Αφρικής, Μαρσελίνο της Μοζαμβίκης, ο Σάμ Νουτζόμε, αργό
τερα πρόεδρος της Ναμίμπια, και δεκάδες άλλοι.
Η προσπάθεια υποτίμησης του αγώνα της ΕΟΚΑ είναι ακατανόητη. Όχι
μόνο για τα όσα πρόσφερε στον λαό μας, αλλά και για όσα πρόσφερε σε
άλλους λαούς. Ουτε είναι δυνατό να εξυμνούμε τους αγωνιστές και να μην
αναγνωρίζουμε τον αγώνα τους.
Δυστυχώς, δεν είχα χρόνο να συλλέξω ομιλίες ηγετών, δημοσιεύματα και
άρθρα ξένων αγωνιστών και εντύπων για τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Είμαι απροπαράσκευος για τις λεπτομέρειες και τα στοιχεία, όμως μεταφέρω με κάθε σεβα
σμό προς την αλήθεια τη σημασία που απέδιδαν οι πρωταγωνιστές της απε
λευθέρωσης της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, Λατινικής Αμερικής και Ασίας
στον δικό μας εθνικο-απελευθερωτικό αγώνα, που τον θεωρούσαν πρόδρομο
του δικού τους αγώνα.
Πιστεύω πως αποτελεί παράσημο τιμής η συμμετοχή στον αγώνα της
ΕΟΚΑ. Και η συμμετοχή ήταν παλλαϊκή.

Τ Ο Ε Ν Δ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Χ Ρ Η Σ Η Σ ΒΙΑΣ
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Ω Σ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗ Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Τ Η Σ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ

Σ Τ Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟ Ζ Η Τ Η Μ Α , 1949-1955*

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝ1ΔΗΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η χρήση βίας ως μέσο επίλυσης διαφορών δεν ήταν κάτι άγνωστο στην
ελληνοκυπριακή κοινότητα. Εγκλήματα τιμής και κρούσματα βεντέτας
ενδημούσαν στο νησί, όπως σε κάθε μεσογειακή κοινωνία. Προσφυγή στη βία
υπήρξε και σε περιόδους έντονης πολιτικής δυσαρέσκειας, με κορυφαίο
παράδειγμα την εξέγερση του Οκτωβρίου του 1931 και την πυρπόληση του
κυβερνείου στη Λευκωσία. Βίαια περιστατικά σημειώθηκαν στο πλαίσιο της
δράσης εργατικών σωματείων που έλεγχε η Αριστερά, κατά την αναμέτρηση
τους με την εργοδοσία αλλά και με απεργοσπαστικούς μηχανισμούς.
Συμπλοκές, ακόμα και βομβιστικές ενέργειες έλαβαν χώρα κατά τις
παρατεταμένες απεργιακές κινητοποιήσεις των μεταλλωρύχων και των
οικοδόμων στις αρχές του 1948. Η βία δεν έλειψε και από τις πολιτικές διαμάχες
στους κόλπους της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Κατά την πρώιμη
μεταπολεμική περίοδο, η αντιπαράθεση ανάμεσα στη «Δεξιά», η οποία είχε
τεθεί υπό τη σκέπη της εθναρχούσης Εκκλησίας, και την «Αριστερά», την οποία
εκπροσωπούσε το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού (ΑΚΕΛ), εκδηλώθηκε
με πρωτοφανή οξύτητα. Η ιδεολογική φόρτιση και οι δυναμικές μέθοδοι της
σύγκρουσης, που είχε ως διακύβευμα τον πολιτικό έλεγχο της ελληνοκυπριακής
κοινότητας, απηχούσαν, κατά ένα μέρος τουλάχιστον, την αδυσώπητη εμφύλια
σύρραξη που μαινόταν στην Ελλάδα την ίδια περίοδο.
Η εμπειρία από το πρόσφατο παρελθόν δεν φαινόταν, λοιπόν, να αποκλείει
τη χρήση βίας ως μία από τις μεθόδους για την επίτευξη του αιτήματος της
αυτοδιάθεσης και της ένωσης με τη «μητέρα Ελλάδα», που τέθηκε επιτακτικά
στο τέλος του 1949. Είχε προηγηθεί η απόρριψη της βρετανικής συνταγματικής

* Η εισήγηση βασίζεται στη μονογραφία του συγγραφέα Isle of Discord: Nationalism
and the Making of the Cyprus problem, London and New York: Hurst and Company - New York
University Press, 1999.
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πρότασης του 1948 πρώτα από την εθναρχική παράταξη και, αρκετούς μήνες
αργότερα, από την «αναδομημένη» ηγεσία του ΑΚΕΛ. Ακολούθως, το τελευταίο
έλαβε την πρωτοβουλία να προτείνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος υπό την
αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να εξακριβωθεί η
βούληση της πλειοψηφίας του κυπριακού πληθυσμού για την ένωση με την
Ελλάδα. Το ΑΚΕΛ, μάλιστα, είχε ήδη αρχίσει να συλλέγει υπογραφές, όταν η
Εθναρχία ανακοίνωσε ότι θα προχωρούσε στη διεξαγωγή δικού της
δημοψηφίσματος, με τη μέθοδο συλλογής υπογραφών υπέρ της Ενώσεως.
Από τις 15 Ιανουαρίου 1950, ημέρα του εθναρχικού δημοψηφίσματος, και για
τα επόμενα πέντε, περίπου, χρόνια, το Κυπριακό ζήτημα θα παρέμενε στον
προθάλαμο του ΟΗΕ, ως ένα εν δυνάμει διεθνές ζήτημα. Μετά την πανηγυρική
επιβεβαίωση του εθνικού πόθου της πλειοψηφίας, οι προσπάθειες της
ελληνοκυπριακής ηγεσίας αποσκοπούσαν κυρίως να εξασφαλίσουν την άμεση
εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης στη διεκδίκηση της Ένωσης. Στο στάδιο
εκείνο, ο αγώνας περιλάμβανε την άσκηση πιέσεων στο εσωτερικό της Ελλάδας
και τη διατράνωση του ενωτικού αιτήματος στη μεγαλόνησο με κάθε ευκαιρία
και με μέσα που σταματούσαν στη χρήση βίας. Ωστόσο, ήδη από το 1951,
κύκλοι προσκείμενοι στην Εθναρχία κατέστρωναν σχέδια για την οργάνωση
ένοπλου αγώνα. Τα σχέδια αυτά ανεστάλησαν, καθώς η κυβέρνηση του
στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου ανέλαβε να εγείρει το αίτημα της
αυτοδιάθεσης - Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη. Μετά την αποτυχία της πρώτης
ελληνικής προσφυγής, τον Δεκέμβριο του 1954, η αντίστροφη μέτρηση προς
τον ένοπλο αγώνα θα ξανάρχιζε, χωρίς διακοπή αυτή τη φορά.

Το βρετανικό διπλωματικό παρασκήνιο
Το ενδεχόμενο ο ενωτικός αγώνας να προσλάβει βίαιο χαρακτήρα είχε
επισημανθεί από βρετανούς διπλωμάτες ήδη από τις παραμονές του
εθναρχικού δημοψηφίσματος. Σε επιστολή που απηύθυνε σε αξιωματούχο του
Foreign Office, στις 29 Νοεμβρίου 1949, ο πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας
στην Ελλάδα Sir Clifford Norton έδειχνε να διαβάζει ξεκάθαρα τα σημεία των
καιρών:
Δεν μπορώ να κρύψω από τον εαυτό μου το γεγονός ότι η
τράπουλα είναι έντονα σημαδεμένη σε βάρος μας. Η πορεία προς
την ανεξαρτησία ακόμη και πολύ οπισθοδρομικών λαών της Μέσης
Ανατολής, οι περιπτώσεις της Ινδίας, της Βιρμανίας κ.λπ., οι τιμές
ήρωα που αποδίδονται στον Παντίτ Νεχρού σε όλο τον κόσμο, η
δική μας κάπως «μειωμένη θέση», η ανάγκη της Μεγάλης Βρετανίας
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ττου γίνεται ευκαιρία της Ιρλανδίας, κ.λπ. Και το πολύ υψηλό
πνευματικό επίπεδο των Ελλήνων, σε σύγκριση π.χ. με τους
Σενούσι.1
Αυτό που πρότεινε ο Norton ήταν ένα είδος ήπιας «διακήρυξης Balfour»,
πιθανόν σε απάντηση μιας ερώτησης στο κοινοβούλιο, η οποία, ενώ θα
καταδίκαζε τον ενωτικό αναβρασμό στην Κύπρο, δεν θα απέκλειε μια
επανεξέταση της βρετανικής πολιτικής στο μέλλον.2 Λίγο αργότερα, ο
πρεσβευτής επανήλθε στο θέμα, παραπονούμενος ότι ποτέ δεν είχε λάβει
οδηγίες για το Κυπριακό, το οποίο χαρακτήρισε ως «το μοναδικό θέμα
καθημερινού φλέγοντος ενδιαφέροντος» στις ελληνοβρετανικές σχέσεις.3
Επίσης, επέκρινε τον αποσπασματικό τρόπο με τον οποίο το Κυπριακό
αντιμετωπιζόταν έως τότε από το Λονδίνο και ζήτησε τη διαμόρφωση μιας
συνεκτικής «πολιτικής και πολιτικής ενημέρωσης σε σχέση με την Κύπρο».4
Οι παρατηρήσεις του Norton έτυχαν ανταπόκρισης από μέρους του
Τμήματος Νοτίων Υποθέσεων στο Foreign Office. Ο επικεφαλής του Sir Anthony
Rumbold συμφωνούσε με τον πρεσβευτή ότι, ασχέτως με τη συγκρατημένη
στάση την οποία υποχρεωνόταν να τηρήσει η ελληνική κυβέρνηση, η βρετανική
κατοχή της Κύπρου θα συναντούσε ολοένα και περισσότερες δυσκολίες, ενόψει
της ογκούμενης αντίδρασης από τον τοπικό πληθυσμό. Ο ίδιος προέβλεπε ένα
βίαιο ξέσπασμα, ακριβώς όπως είχε συμβεί το 1931. Σε υπόμνημα, το οποίο
υπέβαλε στον Ernest Bevin, υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης των
Εργατικών, ο Rumbold αμφισβήτησε πλήρως τη βάση της κυπριακής πολιτικής
του Λονδίνου. Κατά τη γνώμη του, το μόνο έγκυρο επιχείρημα για την
παρατεινόμενη επιβολή αποικιακού καθεστώτος επάνω σε έναν «πολιτισμένο
και μορφωμένο πληθυσμό» ήταν το στρατηγικό επιχείρημα, όπως είχε
διατυπωθεί σε δύο εκθέσεις της στρατιωτικής ηγεσίας το 1945 και το 1947,
αντίστοιχα. Δεν συμφωνούσε, όμως, με την εμμονή στον πλήρη έλεγχο
ολόκληρου του νησιού προκειμένου να εξυπηρετηθούν ακωλύτως τα
στρατηγικά συμφέροντα της Βρετανίας σε μια ευρύτερη περιοχή. Η ελληνική
κυβέρνηση, υπενθύμισε, είχε εκδηλώσει την πρόθεση της να εκχωρήσει βάσεις
και στρατιωτικές διευκολύνσεις οπουδήποτε στο ελληνικό έδαφος σε
αντάλλαγμα για την παραχώρηση της Κύπρου. Η σχετική συμφωνία μπορούσε
να διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο, «ώστε να καταστεί αδύνατο για οποιαδήποτε

1. Public Record Office (Δημόσιο Αρχείο του Ηνωμένου Βασιλείου, στο εξής: PRO)
Foreign Office 371, (στο εξής: FO 371), 78426, R11683, Norton to Bateman, 29 Nov. 1949.
2. PRO, FO 371, 78426, R11683, Norton to Bateman, 29 Nov. 1949.
3. PRO, FO 371, 78427, R11866, Norton to Bateman, 29 Dec. 1949.
4. PRO, FO 371, 78425, R11615, Norton to Bateman, 8 Dec. 1949.
63

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

TO ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ Ε/Κ 01 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

πλευρά να [την] διαρρήξει». Ο Rumbold κατέληξε ότι ήταν σκόπιμη μια
επανεξέταση της βρετανικής πολιτικής και συμφώνησε με την πρόταση του
Norton για μια διατμηματική προσέγγιση στο πρόβλημα. Διακινδύνευσε,
μάλιστα, την πρόβλεψη ότι «η έγκαιρη παραχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα
[θα αποδεικνυόταν] όχι μόνο η πιο δίκαιη αλλά και η πιο πρόσφορη λύση».5

ενθάρρυνε εκείνους που σχεδίαζαν ανατρεπτικές ενέργειες, ενώ θα απογοήτευε
τους συμμάχους της Βρετανίας στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, θα «επηρέαζε
σοβαρά τις σχέσεις με την Τουρκία» και ίσως θα είχε δυσμενή αντίκτυπο στις
Ηνωμένες Πολιτείες.10

Στο ίδιο υπόμνημα, που έφερε ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 1949, ο Rumbold
μπήκε στον κόπο να απαριθμήσει τις εναλλακτικές επιλογές, τις οποίες η
κυβέρνηση του θα είχε στη διάθεση της, εφόσον κατέληγε στην απόφαση το
διεθνές καθεστώς της Κύπρου να μείνει αμετάβλητο. Αυστηρά μέτρα, ίσως
δρακόντειου χαρακτήρα, όπως ζητούσε επίμονα ο κυβερνήτης Sir Andrew
Wright, θα ήταν αναγκαία προκειμένου να παραμείνει η κατάσταση στο νησί
υπό έλεγχο, έστω με τίμημα τη δυσαρέσκεια της ελληνικής κυβέρνησης.6
Πράγματι, αυτή η προσέγγιση απηχούσε τον επικρατέστερο τρόπο σκέψης
στους κόλπους του Foreign Office εκείνη την εποχή. Ό π ω ς τόνισε ένας
συνάδελφος του Rumbold, η Βρετανία βρισκόταν στην Κύπρο για στρατηγικούς
λόγους και κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει πότε, «αν πράγματι [συνέβαινε]
κάποτε, οι λόγοι αυτοί θα έπαυαν να ισχύουν».7 Ο κυβερνήτης Wright, από τη
μεριά του, εξέφρασε την αντίθεση του ακόμα και σε μια προκαταρκτική μελέτη
για το μέλλον της Κύπρου. Ο Rumbold αντέτεινε ότι ο ίδιος ο Wright «θα
προτιμούσε να δει το νησί να πηγαίνει στην Τουρκία παρά στην Ελλάδα».8
Η από κοινού μελέτη του κυπριακού ζητήματος από το Foreign Office και το
Υπουργείο Αποικιών ήταν έτοιμη τον Απρίλιο του 1950. Αναγνωριζόταν ότι η
παραχώρηση της Κύπρου θα απάλλασσε τη βρετανική κυβέρνηση από ένα
υπολογίσιμο διοικητικό και οικονομικό βάρος, το οποίο αναμφίβολα θα γινόταν
επαχθέστερο, εάν ξεσπούσε αναταραχή με αφορμή το αίτημα της Ένωσης.
Ωστόσο, η επιχειρηματολογία των συντακτών της μελέτης έκλινε σαφώς υπέρ
της διατήρησης της βρετανικής κυριαρχίας.9 Δύο μήνες αργότερα, οι Αρχηγοί
του Επιτελείου έδωσαν τη χαριστική βολή στην απόπειρα διορατικών
διπλωματών, όπως ο Norton και ο Rumbold, να ανοίξουν το δρόμο για μια,
μελλοντική έστω, αναθεώρηση του διεθνούς καθεστώτος της μεγαλονήσου. Μια
τέτοια προοπτική, υποστήριξε η βρετανική στρατιωτική ηγεσία, απλώς θα

5. PRO, FO 371, 87715, 1081/10, 'Cyprus', FO minute from Rumbold to Bevin, 16 Dec. 1949.
6. PRO, FO 371, 87715, 1081/10, 'Cyprus', FO minute from Rumbold to Bevin, 16 Dec. 1949.
7. PRO, FO 371, 87716, 1081/41, minute by Bateman, 7 Jan. 1950.
8. PRO, FO 371, 87716, 1081/45, minute by Rumbold, 6 Feb. 1950.
9. PRO, FO 371, 87719,1081/91, paper on Cyprus by the Colonial Office and the Foreign Office, April
1950.
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Μ ε δυο λόγια, οι στρατιωτικοί, αλλά και ορισμένοι διπλωματικοί σύμβουλοι
της βρετανικής κυβέρνησης συνιστούσαν να αποφευχθεί κάθε ενέργεια, η
παραχώρηση της Κύπρου εν προκειμένω, η οποία θα ήταν δυνατό να εκληφθεί
ως αδυναμία της Βρετανίας να διατηρήσει τον ρόλο της ως μεγάλης δύναμης,
καθώς θα έμοιαζε να ενδίδει απέναντι στην άσκηση πιέσεων από μια μικρή
χώρα. Τον Ιανουάριο του 1951, το Λονδίνο συγκατατέθηκε στο επίμονο αίτημα
του κυβερνήτη Wright, επιτρέποντας την επιβολή αυστηρών νομοθετικών
μέτρων για την καταστολή στασιαστικών ενεργειών. Έτσι, φάνηκε να
δικαιώνεται το σχόλιο αξιωματούχου του Υπουργείου Αποικιών, σύμφωνα με το
οποίο οι Βρετανοί έπρεπε «να υποταχθούν στην ιδέα ότι θα αποτελούν κατά
βάση μια δύναμη κατοχής» στην Κύπρο.11
Οι αποικιακές αρχές δεν αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα στον τομέα
της δημόσιας τάξης μέχρι τον Ιούνιο του 1953, οπότε η πανηγυρική στέψη της
βασίλισσας Ελισάβετ Β' πρόσφερε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την
εκδήλωση του ενωτικού αισθήματος στη μεγαλόνησο. Πέρα από την
αναμενόμενη αποχή των εκπροσώπων της ελληνοκυπριακής κοινότητας από
τους εορτασμούς, η ημέρα της στέψης αμαυρώθηκε από εκτεταμένες ταραχές,
στις οποίες πρωταγωνίστησαν μαθητές των γυμνασίων. Στη Λευκωσία και τη
Λάρνακα οι νεαροί διαδηλωτές αναστάτωσαν την επίσημη παρέλαση, ενώ στην
Πάφο, πόλη με αξιόλογο ιστορικό κρουσμάτων βίας, τολμηροί έφηβοι
κατέστρεψαν βρετανικές σημαίες και συγκρούστηκαν με την αστυνομία, αλλά
και με παρατυχόντες τουρκοκύπριους συμπολίτες τους.12 Οι αρχές έλαβαν
πειθαρχικά μέτρα σε βάρος των μαθητών και των καθηγητών τους. Λίγες
εβδομάδες αργότερα, η αποικιακή διοίκηση έθεσε εκτός νόμου και διέλυσε την

10. PRO, FO 371, 95132, 1081/32, 'Cyprus', FO minute from Barnes to Morrison, 30 March 1951·
CAB 129, C (54) 245, Annex 2.
11. Robert Holland, 'Never, Never Land: British Colonial Policy and the Roots of Violence in Cyprus,
1950-1954', The Journal of Imperial and Commonwealth History, 21.3 (1993), σσ. 153-6.
12. PRO, FO 371, 107485, 10110/4, Cyprus Political Situation Reports, March-June- σειρά του
Colonial Office 926 (στο εξής: CO 926), 10, Wright to Lyttelton, 8 June 1953· National Archives
and Records Administration (Εθνικά Αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών, στο εξής: NARA),
δεκαδικοί φάκελοι του State Department, Record Group 59 (στο εξής: RG 59), 747C.00/7-2153,
Wagner to State, desp. 9· πρβλ. George Horton Kelling, Countdown to Rebellion: British Policy in
Cyprus, Ί939-1955, New York 1990, σ. 127.
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Παγκύπρια Εθνική Οργάνωση Νεολαίας, που τελούσε υπό την αιγίδα της
Εθναρχίας, παρά το γεγονός ότι τα ηγετικά της στελέχη αποποιήθηκαν κάθε
ευθύνη για τις ταραχές.13

ότι σχετική προειδοποίηση απηύθυνε και ο Αλέξης Κύρου, μόνιμος
αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, προς τον αμερικανό ομόλογο
του. Αντιμέτωπος με την αντίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το εγχείρημα
της διεθνοποίησης, ο Κύρου προειδοποίησε ότι η χρήση βίας θα απέμενε ως
μόνη εναλλακτική επιλογή σε περίπτωση αποτυχίας της ελληνικής
προσφυγής.17

Οι αναφορές στο ενδεχόμενο προσφυγής στη βία πύκνωσαν, καθώς η
έκβαση του εγχειρήματος της διεθνοποίησης εμφανιζόταν αβέβαιη. Η απειλή
της ελληνικής προσφυγής στα Ηνωμένα Έθνη απέτυχε να κάμψει την αντίθεση
του Λονδίνου σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της βρετανικής
κυριαρχίας στην Κύπρο. Αντ' αυτού, και προκειμένου να κερδίσει συμπάθειες
ενόψει της διπλωματικής αναμέτρησης στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση, η
βρετανική πλευρά εκδήλωσε την πρόθεση της να προσφέρει περιορισμένη
αυτοκυβέρνηση στον πληθυσμό της μεγαλονήσου.
Προτού ακόμα κατατεθεί η πρόταση του Λονδίνου, ο αρχιεπίσκοπος
Μακάριος συγκάλεσε Παγκύπρια Εθνοσυνέλευση, προκειμένου η εθναρχική
παράταξη να διατρανώσει την αντίθεση της σε κάθε ιδέα συνταγματικού
συμβιβασμού. Ο Αρχιεπίσκοπος ζήτησε από το ποίμνιο του να προετοιμάζεται
για ακόμα σκληρότερους αγώνες. Αν και «ο αγών δια την Ένωσιν υπήρξεν
πάντοτε ειρηνικός», διακήρυξε ο Μακάριος, τα γεγονότα που πρόσφατα είχαν
οδηγήσει σε εσπευσμένη αποχώρηση των βρετανικών στρατευμάτων από τη
βάση του Σουέζ «κατέδειξαν ότι η βία είναι πάντοτε αναγκαία δια την εκδίωξιν
καταπιεστικής διοικήσεως».14
Έπειτα από το περιβόητο «ποτέ» του βρετανού υφυπουργού Αποικιών
Henry Hopkinson και τη συνταγματική πρόταση του νέου κυβερνήτη Sir Robert
Armitage, ο Αρχιεπίσκοπος προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη συνεργασία με τον
ξένο δυνάστη θα αντιμετωπιζόταν ως προδοσία.15 Μερικές εβδομάδες
αργότερα, ο Μακάριος δήλωσε ότι ενδεχόμενη απόρριψη της ελληνικής
προσφυγής, σε συνδυασμό με την αδιάλλακτη βρετανική, θα ήταν δυνατό να
εξωθήσει τον ελληνοκυπριακό λαό «εις πολιτικήν βίας».16 Αξίζει να σημειωθεί

13. Nancy Crawshaw, The Cyprus Revolt. An Account of the Struggle for Union with Greece, London
1978, σ. 54· G. Kelling, Countdown to Rebellion, ό.π., σ. 127.
14. PRO, FO 371,112830,10110/8, Cyprus Political Situation Report, 1 July-10 Aug. 1954· NARA, RG
59, 747C.00/7-2954, Wagner to State, desp. 7· Σπύρος Λιναρδάτος, Από τον εμφύλιο στη
χούντα, τ. Β', 1952-Τ955 (η τριετία του Συναγερμού), Αθήνα 1978, σ. 202.
15. PRO, FO 371,112830,10110/8, Cyprus Political Situation Report, 1 July-10 Aug. 1954- NARA, RG
59, 747C.03/ 8-554, Wagner to State, desp. 10· πρβλ. Lawrence Durrell, β/rfer Lemons of Cyprus,
London 1957, σσ. 147-148· Σ. Αιναρδάτος, στο ίδιο, σσ. 203-204· Αγγελος Βλάχος, Δέκα χρόνια
Κυπριακού, Αθήνα 1980, σσ. 73-74.
16. Λιναρδάτος, στο ίδιο, σ. 220.
66

Εν τέλει, η συνδυασμένη αντίθεση της Βρετανίας, της Τουρκίας και του
συνόλου, σχεδόν, των αντιπροσωπειών του δυτικού κόσμου απέτρεψε τη
συζήτηση του ελληνικού αιτήματος για την εφαρμογή «της αρχής των ίσων
δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών» στην Κύπρο. Στις 17 Δεκεμβρίου
1954, η σχεδόν ομόφωνη απόφαση της ένατης Γενικής Συνέλευσης να μην
εξετάσει το Κυπριακό πυροδότησε βίαιες αντιδράσεις στη μεγαλόνησο. Τα
ελληνοκυπριακό σωματεία κήρυξαν γενική απεργία και μαχητικά συλλαλητήρια
οργανώθηκαν στις κυριότερες πόλεις. Η αποικιακή διοίκηση υποχρεώθηκε να
ζητήσει την επέμβαση μονάδων του στρατού. Στη Λεμεσό, όπου το πλήθος
επιτέθηκε σε αστυνομικό σταθμό, κατέβασε τη βρετανική σημαία και στη θέση
της ύψωσε την ελληνική, οι στρατιωτικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ
τραυματίζοντας αρκετούς διαδηλωτές.18 Η έξαψη του εθνικού πάθους δεν
άφησε ανεπηρέαστες τις διακοινοτικές σχέσεις, καθώς έλληνες διαδηλωτές
έσπασαν τις βιτρίνες καταστημάτων που ανήκαν σε Τουρκοκύπριους, με
αποτέλεσμα, την επόμενη μέρα, νεαροί Τουρκοκύπριοι να προβούν σε
αντίποινα.19
Επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος δεν έκρυψε
την οργή του για το αποτέλεσμα στα Ηνωμένα Έθνη. «Ο αγών θα καταστή
εντονώτερος», δήλωσε κατά το πέρασμα του από την Αθήνα. Πίσω στον
γνώριμο άμβωνα του ναού της Φανερωμένης, και με αφορμή την πέμπτη
επέτειο του εθναρχικού δημοψηφίσματος, ο Αρχιεπίσκοπος απέρριψε εκ των
προτέρων ενδεχόμενη νέα συνταγματική πρόταση των Βρετανών, εκτός και αν
περιείχε ρητή αναγνώριση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης. Αν βρισκόταν
κάποιος έτοιμος να συνεργαστεί με τον «δυνάστη», επανέλαβε, θα
στιγματιζόταν ως προδότης και θα επέσυρε τη μήνι του λαού.20

17. NARA, RG 59, 747C.00/10-2654, Lodge to Dulles, tel. 143· πρβλ. Αλε'ξης Κύρου, Ελληνική
εξωτερική πολιτική, Αθήνα 1955, σ. 299.
18. PRO, FO 371, 112884, 1081/1257, Situation Report, Nicosia, 18 Dec. 1954· NARA, RG 59,
747C.00/12-2154, Courtney to State, desp. 48· N. Crawshaw, The Cyprus Revolt, ό.π., σ. 89.
19. PRO, CO 926/209, Cyprus Political Situation Report, Dec. 1954· NARA, RG 59, 747C.00/12-2354,
Courtney to State, desp. 49.
20. PRO, CO 926/209, Cyprus Political Situation Report, Jan. 1955· NARA, RG 59, 747C.00/1-2055,
Sprecher to State, desp. 62· Λιναρδάτος, στο ίδιο, σ. 262.
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ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης του ενωτικού αγώνα μετά την απόρριψη της
ελληνικής προσφυγής θορύβησε την αποικιακή διοίκηση. Μέσω της βρετανικής
πρεσβείας στην Αθήνα, όπου ακόμα βρισκόταν ο Μακάριος, ο κυβερνήτης
Armitage επιδίωξε μία συνάντηση μαζί του, προκειμένου να συζητήσουν
τρόπους, για να διαφυλαχτεί η δημόσια τάξη. Ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος
συστηματικά απέφευγε κάθε επαφή με την αποικιακή διοίκηση, φάνηκε
διατεθειμένος να αποδεχτεί την πρόταση υπό δύο όρους: Να συναντηθεί με τον
κυβερνήτη «ως ίσος προς ίσον» και να θέσει προς συζήτηση το ζήτημα της
αυτοδιάθεσης. Ωστόσο, ο γραμματέας του Αρχιεπισκόπου Νίκος Κρανιδιώτης
διέρρευσε τις επαφές στον Τύπο και το σχέδιο ναυάγησε.21
Πέντε, περίπου, χρόνια, μετά την παρέμβαση του προκατόχου του, ο
διάδοχος του Norton στη βρετανική πρεσβεία της Αθήνας, ο Sir Charles Peake,
επιχείρησε να συμβάλει και ο ίδιος προς την κατεύθυνση μιας πιο ευέλικτης
βρετανικής στάσης στο Κυπριακό. Το ενδεχόμενο να αποτελέσει η βία το νέο
στοιχείο στην εξέλιξη του ζητήματος φαίνεται ότι υπήρξε ένα από τα κίνητρα
του πρεσβευτή. Ο ίδιος εκτιμούσε ότι, υπό την πίεση του Μακαρίου και της
Εκκλησίας, η ελληνική κυβέρνηση θα ενέτεινε τις προσπάθειες της με επίκεντρο
τα Ηνωμένα Έθνη, προκειμένου να θέσει τη βρετανική κυριαρχία στην Κύπρο
υπό αμφισβήτηση. Προειδοποίησε, επίσης, ότι εθνικιστικοί κύκλοι στην Ελλάδα
θα προσπαθούσαν να υπονομεύσουν «με καθαρά ή βρώμικα μέσα» κάθε νέα
συνταγματική πρόταση με βάση την αυτοκυβέρνηση.22 Ως προς τη μελλοντική
στάση του Αονδίνου, ο Peake αντιμετώπισε το κλασικό δίλημμα που παγίως
αντιστρατευόταν κάθε απόπειρα αναθεώρησης της βρετανικής πολιτικής: Πώς
θα ήταν δυνατό να εξευρεθεί διέξοδος, χωρίς να δοθεί η εντύπωση ότι οι
Βρετανοί ενδίδουν κάτω από πίεση. Πρότεινε, λοιπόν, το ζήτημα να συζητηθεί
στο πλαίσιο του NATO, σε μια προσπάθεια να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις
από το «ποτέ» του Hopkinson, σε συνδυασμό με μια πιο γενναιόδωρη πολιτική
εισαγωγών και επενδύσεων προς την Ελλάδα.23 Ο σύμβουλος της βρετανικής
πρεσβείας στην Αθήνα Anthony Lambert, ο οποίος επισκέφτηκε το Λονδίνο την
ίδια περίοδο, πρότεινε να αναγνωριστεί το δικαίωμα των Κυπρίων στην
αυτοδιάθεση για το απώτερο μέλλον επί του παρόντος, όμως, συνέστησε να
ληφθούν «αυστηρά μέτρα» στη μεγαλόνησο, ώστε να προληφθεί τυχόν
κλιμάκωση του ενωτικού αγώνα.24

Σταδιακά, ο συνδυασμός του «καρότου με το μαστίγιο» κέρδισε έδαφος. Η
ιδέα έχαιρε ευρείας αποδοχής στους κόλπους του Foreign Office.25 Ο
υφυπουργός Anthony Nutting, ο οποίος πρόσφατα είχε επωμιστεί το βάρος της
διπλωματικής μάχης για την ελληνική προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη, συνόψισε
τις αρετές μιας χειρονομίας καλής θέλησης, που θα περιλάμβανε την
αναγνώριση του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση, έστω και σε κάποιο
απροσδιόριστο, απώτερο μέλλον. Μια τέτοια ενέργεια όχι μόνο θα εύρισκε
θερμή ανταπόκριση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και, ευρύτερα,
της διεθνούς κοινότητας, αλλά και θα παρείχε στην ελληνική κυβέρνηση μια
καλή δικαιολογία, ώστε να εγκαταλείψει την ιδέα μιας δεύτερης προσφυγής.
Επίσης, θα καθιστούσε περισσότερο ελκυστική μια νέα συνταγματική πρόταση
στην Κύπρο. Ο βρετανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ελλόχευαν σοβαροί
κίνδυνοι, εάν συνεχιζόταν η τρέχουσα «πολιτική της παθητικής αναμονής».26 Τα
θέλγητρα ενός φιλελεύθερου συντάγματος εκτέθηκαν διεξοδικότερα από το
βρετανό βουλευτή Patrick Maitland σε προσωπική επιστολή που απηύθυνε
στον υπουργό Εξωτερικών Anthony Eden, έπειτα από διαδοχικές επαφές που
πραγματοποίησε σε Αθήνα και Λευκωσία.27 Αλλά και ο Armitage,
εγκαταλείποντας προηγούμενες αντιρρήσεις του, τάχθηκε υπέρ της νέας
προσέγγισης, ενώ ακόμα προσπαθούσε να αποκαταστήσει δίαυλους
επικοινωνίας με τον Μακάριο.28
Για μια ακόμη φορά, η εισήγηση ενός σχεδίου για την κυπριακή πολιτική του
Λονδίνου ανατέθηκε στο Υπουργείο Αποικιών. Η σχετική πρόταση περιείχε την
έμμεση και υπό όρους αναγνώριση της αρχής της αυτοδιάθεσης, διατυπωμένης
με τη μορφή διπλής άρνησης: Παρόλο που μια αλλαγή στο διεθνές καθεστώς
της Κύπρου δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί «επί του παρόντος», η βρετανική
κυβέρνηση μπορούσε να δηλώσει ότι δεν έβλεπε «κανένα λόγο για τον οποίον,
όταν η διεθνής κατάσταση το επιτρέψει και όταν το σύστημα εσωτερικής
αυτοκυβέρνησης θα έχει αναπτυχθεί πλήρως και λειτουργήσει επιτυχώς, δεν θα
φτάναμε σε συμφωνία με τους Κυπρίους για το ζήτημα αυτό».29 Ως προς τη
νέα συνταγματική πρόταση, θα διατηρούσε την άμυνα, τις εξωτερικές σχέσεις

25. PRO, FO 371, 117622, 1081/56, minute by Wilding, 14 Jan. 1955- 117624, 1081/96
Young, 27 Jan. 1955.
26. PRO, FO 371, 117624, 1081/97, 'Cyprus', minute by Nutting, 8 Feb. 1955.
21. PRO, FO 371,11 7620,1081/6, Armitage to Athens Embassy 117621,1081/23, FO to Athens- βλ.
27.
PRO, FO 371, 117624, 1081/89, Maitland to Eden, 3 Feb. 1955.
επίσης 1081/28, 30- 117623, 1081/68- NARA, RG 59, 747C.00/1-1155, memo of conversation
28. PRO, FO 371, 117624, 1081/104, Armitage to Lloyd, 1 Feb. 1955- πρβλ. Frangois Crouzet, Le
between Mackenzie, FO adviser on UN matters to the Cyprus Governor, and Wood.
conflit de Chypre 1946-1959, τ. I, Bruxelles 1973, σ. 409- G. Kelling, Countdown to Rebellion,
22. PRO, FO 371, 117620, 1081/18, Peake to Eden, 5 Jan. 1955.
23. PRO, FO 371, 117620, 1081/21, Peake to Young, 7 Jan. 1955.
ό.π., σ. 150.
24. PRO, F0 371,117622,1081/56, 'Cyprus', record of talks at CO and FO on 11-12 Jan., by Wilding,
29. PRO, FO 371, 117628, 1081/205, Young to Salt, Washington, 1 April 1955- CO 926/264, draft
18 Jan. 1955.
paper on constitutional proposals by Smith, March 1955.
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και την εσωτερική ασφάλεια ως πεδία αποκλειστικής ευθύνης του κυβερνήτη.
Υπήρχε ακόμα πρόβλεψη για τη σύσταση νομοθετικού σώματος με μικρή
πλειοψηφία εκλεγμένων μελών, ώστε οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των
Ελληνοκυπρίων να βρίσκονται μονίμως σε θέση μειοψηφίας.30 Όταν ο Eden είδε
το κείμενο, ζήτησε να τεθεί η πλειοψηφία των δύο τρίτων ως όριο σε κάθε
κοινοβουλευτική πρόταση που θα έθιγε το ζήτημα της κυριαρχίας. Η κρυφή
ελπίδα του υπουργού Εξωτερικών, αλλά και των συντακτών του κειμένου, ήταν
ότι η εμπειρία ομαλού συνταγματικού βίου ίσως εμπέδωνε «κεκτημένα
συμφέροντα» σε μια κρατική υπόσταση χωριστή από την Ελλάδα.31

αδημονούσε να δώσει στον βασιλιά Παύλο μια πρόγευση των βρετανικών
προθέσεων. Σύμφωνα με τον πρεσβευτή, ο έλληνας μονάρχης περίμενε το
σύνθημα για να παρέμβει και «να παροτρύνει τους Υπουργούς του να φανούν
λογικοί».35 Ταυτόχρονα αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον στο βρετανικό
κοινοβούλιο.36 Οι Αμερικανοί από καιρό συνιστούσαν μια διευθέτηση και
πρόσφατα είχαν αποστείλει έναν αξιωματούχο του State Department για
επαφές σε Λονδίνο, Αθήνα και Λευκωσία.37 Ωστόσο, η βρετανική κυβέρνηση δεν
φάνηκε να επείγεται. Ο Eden επέμενε πάντα στην ανάγκη να ενημερωθούν
πρώτα οι Τούρκοι και έτσι απέκλεισε κάθε περίπτωση να υπάρξει μια δήλωση
πριν από τις διακοπές του κοινοβουλίου για το Πάσχα.38 Έως την 1 η Απριλίου,
η νέα πολιτική δεν είχε καν υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Ό τ α ν οι εισηγήσεις αυτές τέθηκαν προς συζήτηση ανάμεσα στους
υπουργούς Εξωτερικών και Αποικιών, στις 23 Μαρτίου 1955, ο Eden κατέστησε
σαφές ότι εννοούσε τη συγκατάθεση του στην πρόταση του Υπουργείου
Αποικιών μόνο ως τακτικό ελιγμό, προκειμένου να κερδίσει η Βρετανία
συμπάθειες στα Ηνωμένα Έθνη και χρόνο για την κυριαρχία της στην Κύπρο.
Επέμεινε ακόμα σε δύο προϋποθέσεις: Η πρώτη απέρρεε από τη δυσπιστία
του απέναντι στους Έλληνες, τους οποίους οι Βρετανοί δεν έπρεπε να
προϊδεάσουν σχετικά με τις προθέσεις τους, ώστε η ενέργεια τους να μην
εκληφθεί ως ένδειξη αδυναμίας. Κατά δεύτερον, η τουρκική κυβέρνηση έπρεπε
να καταστεί κοινωνός των βρετανικών σχεδίων και να της δοθεί η διαβεβαίωση
πως δεν υπήρχε καμία πρόθεση παραχώρησης της Κύπρου στην Ελλάδα.32
Πιστεύοντας ακράδαντα ότι η χώρα αυτή αποτελούσε το κυριότερο στήριγμα
της βρετανικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή, ο Eden δεν θα έπραττε τίποτε
που θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβάλω τη συνεχιζόμενη καλή θέληση και
συνεργασία της Τουρκίας. Η συλλογιστική αυτή ουσιαστικά αναγνώριζε
τουρκικό δικαίωμα αρνησικυρίας στην κυπριακή πολιτική του Λονδίνου. Ό π ω ς
παρατήρησε ο Nutting στον υπουργό Αποικιών Alan Lennox Boyd, σε
περίπτωση έντονης διαφωνίας της Αγκυρας, το Λονδίνο θα ήταν υποχρεωμένο
να επανεξετάσει τις προτάσεις του.33
Περί τα τέλη Μαρτίου, η κατάσταση φαινόταν ώριμη για κάποια θετική
χειρονομία. Ο κυβερνήτης Armitage ήταν έτοιμος να κάνει το βήμα.34 Ο Peake

30. PRO, CO 926/264, draft paper on constitutional proposals by Smith, March 1955.
31. PRO, FO 371, 117628, 1081/199, record of meeting between Eden and Lennox-Boyd, 23 March
1955· 117628, 1081/205, Young to Salt, Washington, 1 April 1955.
32. PRO, FO 371, 117628, 1081/199, record of meeting between Eden and Lennox-Bovd, 23 March
1955.
33. PRO, FO 371, 117627, 1081/196, minutes of meeting between Lennox-Boyd and Nutting, 15
March 1955· πβ. G. Kelling, Countdown to Rebellion, ό.π., a. 150.
34. NARA, RG 59, 747C.00/3-1755, Courtney to State, tel. 68.
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Όταν έφθασαν τα νέα των βομβιστικών επιθέσεων της ΕΟΚΑ, ο επικεφαλής
του Τμήματος Νοτίων Υποθέσεων στο Foreign Office William Η. Young είχε μόλις
συντάξει και υπογράψει ένα τηλεγράφημα με το οποίο ενημέρωνε τη βρετανική
πρεσβεία στην Ουάσιγκτον για το τρέχον στάδιο της βρετανικής πολιτικής στο
Κυπριακό. Ο Young πρόσθεσε στο κείμενο του ένα υστερόγραφο: Η χρονική
στιγμή της νέας συνταγματικής πρότασης ήταν «σχεδόν βέβαιο ότι θα
επηρεαζόταν από αυτή την έκρηξη βίας».39 Ό π ω ς εξελίχτηκαν τα πράγματα,
η ένοπλη δράση της ΕΟΚΑ, σε συνδυασμό με την αλλαγή φρουράς στην ηγεσία
της κυβέρνησης των Συντηρητικών, ανέστειλαν κάθε περαιτέρω εξέλιξη. Ο
Winston Churchill, ο οποίος είχε ζητήσει αναθεώρηση της βρετανικής πολιτικής,
αποσύρθηκε- ο Eden, η αποξένωση του οποίου από τους Έλληνες και η
προσκόλληση του στην τουρκική συμμαχία είχαν λάβει διαστάσεις εμμονής,
αναλάμβανε τώρα τα ηνία της εξουσίας· και ο Harold Macmillan, ένα νέο
πρόσωπο στο κυπριακό δράμα, θα εγκατέλειπε τη συνταγματική φόρμουλα
επιλέγοντας την αντιπαράθεση Ελλήνων και Τούρκων στο πλαίσιο μιας
τριμερούς συνδιάσκεψης.
Ένας λαός χωρίς «κότσια»;
Μ ε σπάνιες εξαιρέσεις, η χρήση βίας ως μέσο για την επίτευξη της Ένωσης
δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ ως σοβαρό ενδεχόμενο από τους βρετανούς

35. PRO, FO 371, 117628, 1081/200, Peake to Ward, 23 and 31 March 1955.
36. PRO, CO 926/253, reply from Lennox-Boyd to parliamentary question supplementary, 2 March
1955.
37. PRO, FO 371, 117628, 1081/205, Young to Salt, 1 April 1955.
38. PRO, FO 371, 117627, 1081/199, minute by Eden, 24 March 1955· πρβλ. G. Kelling, στο ίδιο, σ.
150.
39. PRO, FO 371, 11 7628, 1081/205, Young to Salt, Washington, 1 April 1955.
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αξιωματούχους. Παρά τα σποραδικά κρούσματα βίας, όπως οι ταραχές της
Πάφου το 1953, οι αποικιακές αρχές εξακολουθούσαν να κάνουν λόγο για τη
σιωπηλή μάζα ενός «μετριοπαθούς, νομιμόφρονα λαού, ο οποίος κατ' ιδίαν
καταδίκαζε τον εξτρεμισμό».40 Επικρατούσε η πεποίθηση ότι όχι μόνον οι
συνθήκες του εδάφους αλλά και ο κυπριακός χαρακτήρας δεν ευνοούσαν τον
ένοπλο αγώνα.41 Η προσέγγιση αυτή διατηρήθηκε μέχρι την παραμονή των
επιθέσεων της 1ης Απριλίου 1955. Έπειτα από μια τετραήμερη επίσκεψη στη
μεγαλόνησο, ο S.H. Evans, που υπηρετούσε στο Τμήμα Ενημέρωσης του
Υπουργείου Αποικιών, έκανε λόγο για το «φυλετικό ταμπεραμέντο των
Κυπρίων» που εκδηλωνόταν ως «ευχάριστη συμπεριφορά, ληθαργικότητα ή
απλώς έλλειψη θάρρους».42 Κατά τη διάρκεια συζήτησης για το Κυπριακό στο
βρετανικό κοινοβούλιο, τον Οκτώβριο του 1954, ο βουλευτής των
Συντηρητικών Dick Brooman-White αναφώνησε: «Φαίνεται αδιανόητο ότι οι
Κύπριοι θα γίνουν μοχθηροί σαν τους Αιγυπτίους».43 Ο συγγραφέας Lawrence
Durrell, ο οποίος, όταν ανέλαβε το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού της αποικιακής
διοίκησης τον Σεπτέμβριο του 1954, μετρούσε πάνω από ένα χρόνο παραμονής
στη μεγαλόνησο, δεν ηχούσε λιγότερο αισιόδοξος. Έργο του ήταν να προβάλλει
τη «σχετική πραότητα, απάθεια και φιλική διάθεση των Κυπρίων». Ο κίνδυνος,
υπαινίχθηκε, προερχόταν από την «ψυχολογική και ηθική πίεση» που ασκούσε
η εκκλησιαστική ηγεσία στον πληθυσμό, καθώς και από ορισμένες περιπτώσεις
εμφανούς εκφοβισμού. « Ό π ω ς γνωρίζετε», υπενθύμισε στους αποδέκτες του
στο Υπουργείο Αποικιών, «οι Κύπριοι εκφοβίζονται εύκολα».44
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τις παραπάνω εκτιμήσεις για την
ιδιοσυγκρασία των Κυπρίων συμμεριζόταν ο συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας.
Αναφερόμενος στις δυσκολίες της προπαρασκευής του ένοπλου αγώνα, ο
Γρίβας σημείωσε στα Απομνημονεύματα του ότι, έπειτα από αιώνες ξένης
κυριαρχίας, «οι Κύπριοι ήσαν εντελώς απειροπόλεμοι, εκ φύσεως δε ήρεμοι και
πραείς τον χαρακτήρα, ξένοι προς την ιδέαν χρησιμοποιήσεως ενόπλου βίας δι'
οιονδήποτε σκοπόν».45 Όλες αυτές οι προσεγγίσεις, πάντως, παρέβλεπαν το

40. PRO, FO 371, 107485, 10110/5, Cyprus Political Situation Report, July 1953.
41. PRO, FO 371,112848,1081/183, record of conversation between Harrison, FO, Morris, CO, and
Armitage, 5 July 1954.
42. Σύμφωνα με την αγγλική διατύπωση, 'niceness, lethargy or plain lack of guts': PRO, CO 926/179,
report by Evans, Information Dept., CO, 29 Sept. 1954.
43. Παρατίθεται στον R. Holland, 'Never, Never Land, ο'.ττ., σ. 148.
44. PRO, FO 371, 112884, 1081/1269, Durrell to CO, 7 Dec. 1954· πρβλ. L. Durrell, Bitter Lemons,
ό.π., σσ. 119, 125-126, 148-149.
45. Γεώργιος Γρίβα (Διγενής), Απομνημονεύματα Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-59, Αθήνα 1961, σ. 12.
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σημαντικό ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς στον πολιτικό βίο, το συνδικαλισ
κίνημα και τις κοινωνικές σχέσεις της ελληνοκυπριακής κοινότητας 46 Εξίσου,
παραγνώριζαν το ενδεχόμενο «εισαγόμενης» βίας.
Ο εφησυχασμός των βρετανών υπευθύνων δεν οφειλόταν σε έλλειψη
προειδοποιήσεων. Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1954, ο Γεώργιος Χρυσαφίνης,
ο οποίος παλαιότερα συμμετείχε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της αποικιακής
διοίκησης, προειδοποίησε ότι «ανεύθυνα» στοιχεία από την Ελλάδα ήταν πιθανό
να έρθουν στην Κύπρο και να προβούν σε πράξεις βίας 47 Η μηνιαία πολιτική
έκθεση της Λευκωσίας προς το Υπουργείο Αποικιών ανέφερε τον Οκτώβριο του
ίδιου έτους ότι, σύμφωνα με «ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες», φορτίο με
πεντακόσια όπλα είχε φτάσει μυστικά στην Κύπρο από την Αθήνα. Γινόταν,
επίσης, λόγος για την άφιξη δολιοφθορέων από την Ελλάδα. Οι ενδείξεις αυτές,
παρατηρούσε ο συντάκτης της έκθεσης, πιθανότατα υποδήλωναν την πρόθεση
να συνεχιστεί ο ενωτικός αγώνας με δυναμικά μέσα, εάν αποτύγχανε το
διάβημα στα Ηνωμένα Έθνη. «Ενδεχόμενες απόπειρες να οργανωθεί ένοπλη
αντίσταση», προειδοποιούσε, «δεν πρέπει να απορρίπτονται [και] η κατάσταση
παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς».48 Ακόμη και ο αξιωματούχος του
Υπουργείου Αποικιών Evans, ο οποίος είχε εντυπωσιαστεί από την «απουσία
συνθηκών κρίσης» κατά την επίσκεψη του στη Λευκωσία, διέκρινε τον κίνδυνο
«φανατικοί έλληνες αξιωματικοί» να εισδύσουν στο κυπριακό έδαφος και να
εξαπολύσουν «τρομοκρατικές επιχειρήσεις».49
Επομένως, στα τέλη του 1954, «φήμες», τουλάχιστον, σχετικά με την άφιξη
«ελλήνων εξτρεμιστών» και την παράνομη διακίνηση οπλισμού είχαν φτάσει
στα αυτιά των αποικιακών αρχών. Το ενδιαφέρον έγκειται στη διαχείριση των
πληροφοριών αυτών. Οι αρχές επέσειαν το φάσμα της βίας προκειμένου να
δικαιολογήσουν αιτήματα για την επιβολή μέτρων καταστολής. Ταυτόχρονα,
εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν τους κομμουνιστές του ΑΚΕΛ - και όχι τους
εθνικιστές της εθναρχικής παράταξης - ως την κυριότερη απειλή για την τάξη
και την ασφάλεια στη μεγαλόνησο.50 Ο βρετανός πρεσβευτής στην Αθήνα

46. Ν. Crawshaw, The Cyprus Revolt, ό.π., σ. 99.
47. PRO, FO 371, 112859, 1081/486, Morris, CO, to Armitage, 8 Sept. 1954· πβ. G. Kelling,
Countdown to Rebellion, ό.π., σ. 151.
48. PRO, FO 371,112830,10110/11, Cyprus Political Situation Report, October 1954.
49. PRO, CO 926/179, Evans to CO, 29 Sept. 1954· πβ. G. Kelling, στο ίδιο, σ. 153.
50. PRO, CO 926/209, Cyprus Political Situation Report, Dec. 1954· 112878,1081/1096, B.M.E.O. to
FO, 8 Dec. 1954· πρβλ. David M. Anderson, 'Policing and Communal Conflict: The Cyprus
Emergency, 1954-60', στο Robert Holland (επιμ.), Emergencies and Disorder in the European
Empires after Τ945, London 1994, σσ. 177-179· Ν. Crawshaw, The Cyprus Revolt, ό.π., σ. 102.
73

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ Ε/Κ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
αποδείχτηκε, ίσως, ο πιο διορατικός παρατηρητής της κατάστασης, καθώς,
μόνος αυτός ε'λαβε σοβαρά υπόψη του το ενδεχόμενο κατολίσθησης στη χρήση
βίας, ήδη από την παραμονή της ελληνικής αποτυχίας στα Ηνωμένα Έθνη. Στις
10 Δεκεμβρίου, ο Peake τηλεγραφούσε τα ακόλουθα, κρούοντας τον κώδωνα
του κινδύνου:
Αυτό που έχω κατά νου είναι η πιθανότητα το επόμενο στάδιο
στην εκστρατεία για την Ένωση να είναι η λαθραία εισαγωγή όπλων
και εκρηκτικών στην Κύπρο- η διάπραξη βίαιων ενεργειών που
μπορεί να αναγκάσουν την [αποικιακή] Κυβέρνηση εκεί να λάβει
μέτρα καταστολής. Εάν επρόκειτο να χυθεί αίμα στην Κύπρο, ούτε
για μια στιγμή δεν βάζω με το νου μου ότι οι Έλληνες θα μπουν στον
κόπο να εξετάσουν ποιος έφταιξε [...] Η παρόρμηση προς την ηθική
έξαψη και την ηθική αγανάκτηση, η οποία απουσιάζει μέχρι τώρα,
θα έχει δοθεί με μιας, και η αγγλοελληνική φιλία θα εξαφανιστεί εν
μια νυκτί.51
Για ένα διάστημα μετά από την αποκαρδιωτική απόφαση της 9ης Γενικής
Συνέλευσης μια επιφανειακή ηρεμία επέστρεψε στην Κύπρο. Μεσολάβησε,
βέβαια, στις 25 Ιανουαρίου 1955, η επ' αυτοφώρω σύλληψη όσων είχαν
εμπλακεί άμεσα στη μεταφορά εκρηκτικών με το ελληνικό καΐκι «Αγιος
Γεώργιος», κοντά στις ακτές της Πάφου. Το επεισόδιο αυτό, όπως και η
παρουσία μεταξύ των συλληφθέντων του Σωκράτη Λοϊζίδη, πρώην γραμματέα
της Παναγροτικής Ενώσεως Κύπρου και δραστήριου στελέχους της εθναρχικής
παράταξης, αποτελούσαν σαφέστατη ένδειξη τόσο για την προετοιμασία
ένοπλης δράσης όσο και για τον πολιτικό χώρο, στον οποίον έπρεπε να
αναζητηθούν οι οργανωτές της. Το Γενικό Προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών,
το οποίο διέθετε τις δικές του πηγές πληροφοριών στην κυπριακή κοινωνία,
ανέφερε τέσσερις απόπειρες λαθραίας εισαγωγής όπλων και εκρηκτικών πριν
από το περιστατικό με τον «Αγιο Γεώργιο». Σύμφωνα με τον αμερικανό
διευθυντή των κυπριακών ορυχείων χαλκού, οι Κύπριοι βρίσκονταν κοντά στο
σημείο να θυσιάσουν και τις ζωές τους ακόμα για τον σκοπό τους - την Ένωση.
Στο στάδιο εκείνο, οι Αμερικανοί γνώριζαν ότι το ΑΚΕΛ δεν είχε καμία
ανάμειξη.52
Παρ' όλα αυτά, οι αποικιακές αρχές απέφυγαν να λάβουν έκτακτα μέτρα
ασφαλείας. Ό π ω ς παρατήρησε η βρετανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας
Nancy Crawshaw, «η σχετική ευκολία, με την οποία η υπόθεση μεταφοράς

51. PRO, FO 371, 112880, 1081/1172, Peake to FO, 10 Dec. 1954.
52. NARA, RG 59, 747C.00/2-1155, Sprecher to State, desp. 68.
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οπλισμού αποκαλύφθηκε και οι αυτουργοί της προσήχθησαν σε δίκη, μπορεί
κάλλιστα να είχε εμφυσήσει μια αίσθηση απατηλής ασφάλειας στους επίσημους
βρετανικούς κύκλους».53 Πράγματι, την ημέρα που ο «Αγιος Γεώργιος» έπεφτε
στα χέρια της αποικιακής αστυνομίας, ένας αξιωματούχος του Υπουργείου
Αποικιών στο Λονδίνο σημείωνε πως οι αρχές του νησιού «επαρκούσαν» για να
αντιμετωπίσουν κάθε μορφή έκτακτης ανάγκης «η οποία μπορεί σήμερα να
θεωρηθεί έστω και στο ελάχιστο πιθανή». Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η
αποικιακή διοίκηση της Κύπρου είχε στη διάθεση της μια κακοπληρωμένη,
παραμελημένη και αριθμητικά ανεπαρκή αστυνομική δύναμη - πράγμα για το
οποίο το Λονδίνο ήταν απολύτως ενήμερο.54
Ο εφησυχασμός των βρετανικών αρχών απέναντι στο ενδεχόμενο της
ένοπλης δράσης δεν ήταν άσχετος με την έκδηλη τάση ορισμένων στελεχών στο
Foreign Office και το Υπουργείο Αποικιών να αμφισβητούν τον εθνικό
χαρακτήρα των Ελληνοκυπρίων. Το βασικό τους επιχείρημα αφορούσε τη
φυλετική καταγωγή των κατοίκων της μεγαλονήσου, η οποία, υποτίθεται, τους
διαφοροποιούσε από τους πολίτες του ελληνικού βασιλείου. Βέβαια, οι
ισχυρισμοί αυτού του είδους, που προβλήθηκαν από επίσημα χείλη ακόμη και
από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, επικρίθηκαν
έντονα από τις στήλες του βρετανικού Τύπου και από αγορητές στο
κοινοβούλιο. Σύντομα, οι βρετανοί αξιωματούχοι αντιλήφθηκαν ότι με το να
αμφισβητούν τον εθνικό αυτοπροσδιορισμό
των
Ελληνοκυπρίων
χρησιμοποιώντας όρους, όπως «ελληνόφωνοι Κύπριοι», απλώς υποδαύλιζαν το
αντιβρετανικό αίσθημα. Τα μειονεκτήματα της πρακτικής αυτής ήταν ορατά σε
όσους κατανοούσαν ότι τίποτε δεν θα προχωρούσε στην Κύπρο χωρίς τη
νομιμοφροσύνη ή, τουλάχιστον, την ανοχή της ελληνικής πλειοψηφίας.55
Περισσότερο διαδεδομένη ήταν η τάση να υποτιμάται το ενωτικό αίσθημα
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Η βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα είχε
επανειλημμένα αμφισβητήσει την ορμή του ενωτικού κινήματος56 ή τη
γνησιότητα των αισθημάτων του κοινού.57 Αρκετοί βρετανοί αξιωματούχοι
δυσκολεύονταν να κατανοήσουν πως ήταν ποτέ δυνατό οι Ελληνοκύπριοι να
αποδεχτούν οικειοθελώς τις υλικές δυσχέρειες και την πτώση του βιοτικού

53. Ν. Crawshaw, στο ίδιο, σ. 112.
54. D. Anderson, 'Policing and Communal Conflict', ό.π., σσ. 182-183.
55. PRO, FO 371,112868,1081/781, Morris, CO, to Young, FO, 6 Oct. 1954· πρβλ. L. Durrell, Bitter
Lemons, ό.π., σσ. 120-121· Α. Κόρου, Ελληνική εξωτερική πολιτική, ό.π., σσ. 368-371, σημ. 1.
56. PRO, FO 371, 107502, 1081/49, Galsworthy to May, 1 Oct. 1953.
57. PRO, FO 371, 112843, 1081/6, Peake to Cheetham, 23 Jan. 1954.
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επιπέδου, που, κατά τη γνώμη τους, θα επέφερε η ένταξη της Κύπρου στην
ελληνική επικράτεια. Ορισμένοι στο Foreign Office πιθανολογούσαν ότι, για
οικονομικούς λόγους, η πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων «μάλλον θα
προτιμούσε την ανεξαρτησία από την Ένωση», άποψη την οποία
συμμερίζονταν πολλοί από τους Βρετανούς που διέμεναν στη μεγαλόνησο.58

της Ενώσεως είτε στην ανάμειξη εξωκυπριακών παραγόντων είτε στην ηθική
πίεση που ασκούσε η εθναρχεύουσα Εκκλησία.63 Επιχειρήθηκε ακόμα να
ερμηνευθεί η ενωτική κίνηση με αναφορές στα ιδιοτελή κίνητρα της
εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Υποστηριζόταν, λοιπόν, ότι η Εκκλησία κατ' ουσίαν
επιδίωκε να προστατεύσει τα κεκτημένα, πνευματικά και υλικά, δικαιώματα
της, τα οποία καταπατούσε μια ξένη και δογματικά ουδέτερη κοσμική εξουσία.
Αυτό υποστήριζε ο λόρδος Quickswood, ο οποίος ήταν κουμπάρος και φίλος
από παλιά του Churchill. Κατά τη γνώμη του, ο Αρχιεπίσκοπος του
Καντέρμπουρι και οι σύμβουλοί του ήταν περισσότερο κατάλληλοι για να
χειριστούν τον Μακάριο παρ' ό,τι κάποιος «απλός διπλωματικός ή [άλλος]
αξιωματούχος».64 Παραδόξως, την εντύπωση αυτή συμμεριζόταν, εν μέρει
τουλάχιστον, ο κυβερνήτης Armitage. Την εποχή που επιχειρούσε να
αποκαταστήσει επαφή με τον Αρχιεπίσκοπο, ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να
βρει κάποιο κοινό έδαφος συνεννόησης, αν είχε την ευκαιρία να θέσει υπόψη
του Μακαρίου τους κινδύνους, τους οποίους συνεπαγόταν για «τη θέση της
Εκκλησίας και τα περιουσιακά της στοιχεία» η Ένωση με την Ελλάδα».65

Εκ παραδόσεως, τα στελέχη της αποικιακής διοίκησης απέδιδαν το ενωτικό
κίνημα σε μια μειοψηφία, την οποία απάρτιζαν η ιεραρχία της Ορθόδοξης
Εκκλησίας, οι κομμουνιστές και το πιο μορφωμένο τμήμα του πληθυσμού. Τους
άρεσε, επίσης, να αναφέρονται σε κάποια «σιωπηλή πλειοψηφία», η οποία,
υποτίθεται, υποστήριζε τη βρετανική κυριαρχία.59 Ακόμα και τον Ιούλιο του
1954, ο Armitage διαβεβαίωνε το Υπουργικό Συμβούλιο στο Λονδίνο ότι «μόνο
μια μειονότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο» επιθυμούσε πραγματικά την
Ένωση.60 Κατ' ουσίαν επρόκειτο για ευσεβείς πόθους που εκδηλώθηκαν
επανειλημμένα ακόμα και στην κορύφωση της αναμέτρησης στα Ηνωμένα
Έθνη.61 Τα βρετανικά διαβήματα προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών του
διεθνούς οργανισμού επέμεναν να εμφανίζουν την ελληνική κυβέρνηση ως τον
κύριο υποκινητή της έξαρσης του ελληνικού αλυτρωτισμού, υπονοώντας ότι
μία αλλαγή πολιτικής στην Αθήνα θα αρκούσε για να καταπαύσει ο αναβρασμός
υπέρ της Ένωσης.62
Τα υποτιθέμενα στοιχεία του κυπριακού χαρακτήρα χρησιμοποιήθηκαν
συχνά για να φιλοτεχνηθεί μια μάλλον απατηλή εικόνα της κατάστασης στη
μεγαλόνησο. Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης και δημοσίων σχέσεων,
στην οποία επιδόθηκε η αποικιακή διοίκηση, αφότου το Κυπριακό εγγράφηκε
στην ημερήσια διάταξη της ένατης Γενικής Συνέλευσης, «η πραότητα, η
απάθεια και η φιλική διάθεση» των Κυπρίων προβλήθηκαν μαζί με την
«έμφυτη» νομιμοφροσύνη τους σε μια προσπάθεια να αποδοθεί το ρεύμα υπέρ

58. PRO, FO 371,107502,1081/61, 'Cyprus', memo by Ward, 18 Nov. 1953· L. Durrell, στο ίδιο, σσ.
134-135.
59. Παραδείγματα τέτοιων ισχυρισμών από αξιωματούχους της αποικιακής διοίκησης, βλ. στο
William Roger Louis, The British Empire in the Middle East 1945-1951. Arab Nationalism, the
United States, and Postwar Imperialism, Oxford 1984, σσ. 218-219 και σημ. 39· G. Kelling,
Countdown to Rebellion, ό.π., σσ. 86,109.
60. PRO, FO 371, 112848, 1081/193, Armitage to Lyttelton, 19 July 1954.
61. PRO, FO 371, 112853, 1081/327, minute by Young, 21 Aug. 1954- 1081/330, Peake to FO, 23
Aug. 1954.112859,1081/470, FO to San Jose, 9 Sept. 1954· 112863,1081/620, Factual Note, FO
to British Embassy, Washington, 20 Sept. 1954· The Foreign Relations of the United States, 195254, VIII, Government Printing Office, Washington D.C., σ. 710-712.
62. PRO, CO 926/500, Armitage to Lloyd, 13 Sept. 1954· πρβλ. L. Durrell, στο ίδιο, σ. 146.
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Ωστόσο, οι κατ' ιδίαν εκτιμήσεις Βρετανών που είχαν γνωρίσει από πρώτο
χέρι τις συνθήκες στην Κύπρο ήταν αρκετά διαφορετικές. Παρά τον καίριο ρόλο
που διαδραμάτισε στην ενορχήστρωση της επίσημης προπαγάνδας, ο Durrell
θα έδινε αργότερα ως συγγραφέας μια ζωηρή περιγραφή της «αποπνικτικής
αδράνειας» και της πικρής απογοήτευσης που επικρατούσαν στη μεγαλόνησο
κατά τους τελευταίους μήνες πριν από την έκρηξη της βίας.66 Επισκέπτες, που
βρέθηκαν έστω και για βραχύ διάστημα στην Κύπρο, δεν φάνηκαν λιγότερο
οξυδερκείς. Στα τέλη Οκτωβρίου του 1954, ο αρμόδιος για την ενημέρωση
πρώτος γραμματέας της βρετανικής πρεσβείας στην Αγκυρα ανέφερε σε
έκθεση του: «Περιοδεύοντας στο νησί (...) η σκυθρωπή και χολωμένη
συμπεριφορά του ελληνικού πληθυσμού ήταν ευδιάκριτη σε όλες τις ελληνικές
περιοχές· τα συνθήματα για την Ένωση και οι ελληνικές σημαίες ήταν
ιδιαιτέρως εμφανή».67 Στις αρχές του επόμενου έτους ο συντηρητικός
βουλευτής Maitland παρατηρούσε μελαγχολικά: «Τόσο ένα αίσθημα οικονομικής
απογοήτευσης όσο και μια σειρά ολόκληρη από προσβολές σε βάρος του
ελληνικού χαρακτήρα της πλειονότητας του λαού, έχουν δημιουργήσει μια

63.
64.
65.
66.
67.

PRO, FO 371, 112884, 1081/1269, Durrell to CO, 7 Dec. 1954.
PRO, FO 371, 117623, 1081/72, Churchill to Lennox-Boyd, 5 Jan. 1955.
PRO, CO 926/174, minute by Armitage, 16 March 1955.
L. Durrell, Bitter Lemons, ό.π., σα. 134-136.
PRO, CO 926/183, 'Report on a Visit to Cyprus, 23-27 Oct. 1954' by Butler, Ankara.
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διάθεση φυγής με όνομα την Ένωση».68 Τη διάθεση αυτή φάνηκε να αποδίδει
πιστά ένα σύνθημα χαραγμένο πάνω στον ετοιμόρροπο τοίχο καφενείου στο
χωριό Αλωνα, το οποίο συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός του Γιώργου Σεφέρη,
τον Σεπτέμβριο του 1954: «Την Ελλάδα θέλομεν και ας τρώγωμεν πέτρες» 69
Συνοψίζοντας, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει ότι η κυπριακή
πολιτική του Λονδίνου επηρεάστηκε σοβαρά από το ενδεχόμενο της βίαιης
αντίδρασης των Ελληνοκυπρίων, και μάλιστα με τη μορφή του ένοπλου αγώνα,
εναντίον της συνεχιζόμενης αποικιακής κατοχής της μεγαλονήσου. Ούτε,
εξάλλου, ελήφθησαν μέτρα ικανά να αποτρέψουν την οργάνωση ενός
παράνομου δικτύου που θα αναλάμβανε τη διεξαγωγή του ένοπλου αγώνα με
ενεργό συμπαράσταση από μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Από την άλλη
πλευρά, η εκδήλωση του αγώνα της ΕΟΚΑ φαίνεται ότι χρησίμευσε ως
πρόσχημα για τους κυβερνητικούς παράγοντες εκείνους, οι οποίοι δεν έβλεπαν
με ιδιαίτερο ενθουσιασμό τη δρομολόγηση εξελίξεων που, εκ πρώτης όψεως
τουλάχιστον, άνοιγαν τον δρόμο για τον τερματισμό του αποικιακού
καθεστώτος και την εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης.

68. PRO, FO 371, 117624, 1081/89, Maitland to Eden, 3 Feb. 1955.
69. Η φωτογραφία δημοσιεύεται στο Γιώργος Σεφέρης, Μέρες, τ. Δ', 20 Απριλίου 1951 - 4
Αυγούστου 1956 (επιμ. Παναγιώτης Μέρμηγκας), Αθήνα 1986, σ. 140.
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Σ Ω Τ Η Ρ Η Σ ΡΙΖΑΣ
Διδάκτωρ, Ερευνητής στο Κέντρο Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της
Ακαδημίας Αθηνών

Όταν τον Ιανουάριο του 1954 η βρετανική κυβέρνηση ζητούσε από την
Ουάσιγκτον την αμερικανική υποστήριξη, εν όψει της αναμενόμενης ανακίνησης
του Κυπριακού από την ελληνική πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρίσκονταν
πλέον εν όψει του διλήμματος μεταξύ της τήρησης των αρχών της αυτοδιάθε
σης και της ρεαλιστικής πολιτικής διαχείρισης των ενδοατλαντικών σχέσεων. Η
αντίφαση αυτή στη σύλληψη της αμερικανικής πολιτικής δεν ήταν καινοφανής
για τα δεδομένα των εξωτερικών σχέσεων της Ουάσιγκτον, όπως αυτά δια
μορφώνονταν στον Ψυχρό Πόλεμο. Από τη μια πλευρά επρόκειτο για μια κλα
σική, στην εποχή της αποαποικιοποίησης, διεκδίκηση αυτοδιάθεσης. Η αποι
κιοκρατία θεωρείτο ξεπερασμένη, η στάση αυτή προέκυπτε άλλωστε από την
ίδια την ιδεολογική βάση της αμερικανικής σύλληψης της εθνικής κυριαρχίας.
Από την άλλη πλευρά όμως, ο Ψυχρός Πόλεμος επέβαλλε άλλου είδους υπολο
γισμούς. Η αποαποικιοποίηση δεν έπρεπε να γίνει με ρυθμό τέτοιο που θα υπο
νόμευε τη διεθνή θέση της Βρετανίας, που εξακολουθούσε να είναι ο προνομια
κός σύμμαχος και συνομιλητής των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκτός αυτού, η στα
διακή ανάδειξη των τουρκικών αντιλήψεων και ενδιαφερόντων στο Κυπριακό
σήμαινε ότι το ζήτημα δεν μπορούσε να επιλυθεί εύκολα στο πλαίσιο μιας διμε
ρούς διευθέτησης μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας ή μεταξύ της βρετανικής διοίκη
σης στο νησί και των Ελλήνων της Κύπρου, καθώς αυτό που δοκιμαζόταν ήταν
η συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του NATO και η εξασφάλιση της τουρ
κικής συνεργασίας, πολύτιμης από την οπτική των Αμερικανών στρατηγικών
αναλυτών. Το πλαίσιο αυτό σήμαινε ότι σταδιακά η Ουάσιγκτον θα έπαυε να
βλέπει το ζήτημα υπό το πρίσμα της αυτοδιάθεσης και θα μετακινείτο προς μια
αντίληψη διαχείρισης συμμαχικών κρίσεων.
Η Ουάσιγκτον προσπάθησε να αποφύγει την αντιμετώπιση του διλήμματος
ανταποκρινόμενη μόνο στο ένα από τα τρία αιτήματα των Βρετανών. Μετά
από ένα εξάμηνο αναμονής πληροφορούσε τη βρετανική και την ελληνική πλευ
ρά ότι δεν θα υποστήριζε την ελληνική προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη. Η ανά
γκη αποτροπής της σοβιετικής ανάμιξης μέσω της διαδικασίας των Ηνωμένων
Εθνών ήταν ασφαλώς παρούσα στην αμερικανική σκέψη και ο συσχετισμός
δυνάμεων στα Ηνωμένα Έθνη στα μέσα της δεκαετίας του 1950 ευνοούσε την
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Ουάσιγκτον, καθώς δεν είχε επέλθει ακόμα το κύμα αποαποικιοποίησης που
έδωσε την πλειοψηφία της γενικής συνε'λευσης του Οργανισμού στις νέες αφροασιατικές χώρες. Απέφευγε όμως η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να
απαντήσει στα άλλα δύο θέματα που έθετε το βρετανικό υπόμνημα: Κατά
πόσο η αμερικανική πλευρά εξακολουθούσε να συμμερίζεται την εκτίμηση του
Λονδίνου ότι η διατήρηση της βρετανικής κυριαρχίας επί της Κύπρου ανταπο
κρινόταν στις στρατηγικές ανάγκες της Δύσης και αν θα εξακολουθούσε η Ουά
σιγκτον να θέτει το ζήτημα κατά τον τρόπο αυτό στις επαφές της με την ελλη
νική πλευρά.
Στη διαμόρφωση της στάσης της, η οποία εξελισσόταν με αργό τρόπο, η
αμερικανική πλευρά λάμβανε υπ' όψη της και άλλες παραμέτρους εκτός από
την αρχή της αυτοδιάθεσης: μία από αυτές ήταν η τουρκική αντίδραση. Αν και
η Τουρκία διατηρούσε έως τον Αύγουστο του 1955 χαμηλό προφίλ στην εξέλιξη
του Κυπριακού, ήδη από τον Μάρτιο του 1954 είχε τονίσει στην αμερικανική
πλευρά ότι το Κυπριακό δεν έπρεπε να αντιμετωπίζεται μόνο υπό το πρίσμα
της αυτοδιάθεσης αλλά και υπό την οπτική γεωγραφικών παραγόντων: επρό
κειτο για το πάγιο τουρκικό γεωπολιτικό επιχείρημα. Το φθινόπωρο του 1954 η
αμερικανική πλευρά θα υιοθετούσε τελικά αμφιλεγόμενη στάση στο θέμα της
ελληνικής προσφυγής στα Ηνωμένα Έθνη: Ο α απείχε από την ψηφοφορία για
την εγγραφή του ζητήματος στην ημερήσια διάταξη, αλλά ταυτόχρονα θα εργα
ζόταν για τη μη συζήτηση του θέματος. Το πρώτο σκέλος αποτελούσε και ένα
είδος προειδοποίησης για τη βρετανική πλευρά που εμφανιζόταν διαφοροποι
ημένη από την αμερικανική στο ζήτημα της εκπροσώπησης της Λαϊκής Κίνας
στα Ηνωμένα Έθνη, ενώ το δεύτερο, της αναβολής της συζήτησης, συνυφαινό
ταν με την αμερικανική υποστήριξη για διμερείς συνομιλίες μεταξύ των Βρετα
νών και των Ελληνοκυπρίων προκειμένου να εγκαθιδρυθεί σύστημα αυτοκυβέρνησης στο νησί1.
Το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 1954-55 δεν έγινε δυνατή η διευθέτηση ή
έστω η έναρξη μιας διαδικασίας για τη διευθέτηση του Κυπριακού. Τον Απρίλιο
του 1955 επρόκειτο να αρχίσει η ένοπλη δράση της ΕΟΚΑ, που έδειχνε ότι η
αντιμετώπιση του ζητήματος της αυτοδιάθεσης ήταν αναπόφευκτη.
Η έναρξη του ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ προκαλούσε αναμφίβολα και ένα
είδος αμηχανίας στην αμερικανική πλευρά. Η ανάλυση των Αμερικανών έως
τότε αντανακλούσε έντονα την ψυχροπολεμική σκέψη. Αναμενόταν ότι αυτή η
μορφή πολιτικής διεκδίκησης μπορούσε να προέλθει μόνο από το κομμουνιστι-

κό κόμμα της Κύπρου, το ΑΚΕΛ. Όταν τελικά έγινε αντιληπτό ότι αυτό το ερμη
νευτικό σχήμα ήταν προβληματικό, από τον Ιούνιο και μετά, το αμερικανικό
προξενείο έτεινε να πιστεύει ότι η Αθήνα υποστήριζε και ενδεχομένως καθοδη
γούσε την ΕΟΚΑ, ενώ γενικότερα η αμερικανική πλευρά συμμεριζόταν τη βρε
τανική άποψη ότι η εξέγερση έπρεπε να κατασταλεί. Παράλληλα όμως η αμε
ρικανική πλευρά υιοθετούσε την πρόταση του Βρετανού κυβερνήτη sir Robert
Armitage, ο οποίος, σε αντίθεση με το Λονδίνο, πίστευε ότι η παραχώρηση φιλε
λεύθερου συστήματος αυτοκυβέρνησης θα αποδυνάμωνε την εξέγερση και
πίεζε για την αναγνώριση εκ μέρους των Βρετανών της αρχής της αυτοδιάθε
σης και την υπόσχεση εφαρμογής της κάποια στιγμή στο μέλλον. Γενικότερα
μπορεί να παρατηρηθεί ότι έως το φθινόπωρο του 1956 η αμερικανική πολιτι
κή έτεινε να ευνοεί την εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης κάποια στιγμή
στο μέλλον. Η μεταβολή επρόκειτο να επέλθει μετά την αποτυχία της αποστο
λής Holmes. Ταυτόχρονα όμως, στο επιχειρησιακό επίπεδο μπορεί να διαπι
στωθεί ότι η αμερικανική πλευρά, ανεξάρτητα από επιμέρους διαφωνίες, θα
υποστήριζε σε κάποιο βαθμό τα κατά καιρούς βρετανικά σχέδια και μεθόδους
για την επίλυση του Κυπριακού. Αυτή ήταν η περίπτωση της αμερικανικής υπο
στήριξης στην τριμερή διάσκεψη του Αυγούστου του 1955. Αρχικά ο Αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών αναρωτήθηκε για την ελληνική αντίδραση στην τουρκική
συμμετοχή αλλά η τελική αμερικανική θέση ήταν ότι η Τουρκία δικαιούτο να
είναι ενδιαφερόμενο μέρος στην υπόθεση. Η επίσημη τουρκική είσοδος στο
Κυπριακό είχε πολλαπλές συνέπειες: Μεταξύ αυτών η εκρίζωση ουσιαστικά
του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης ως αποτέλεσμα των οργανωμένων
από την Αγκυρα ταραχών τον Σεπτέμβριο του 1955 αλλά και η αδυναμία έκτο
τε εξεύρεσης μιας λύσης που δεν θα ήταν αποδεκτή από την Αγκυρα, καθώς
κάτι τέτοιο θα σήμαινε, από τη βρετανική αλλά σταδιακά και την αμερικανική
οπτική, την αποξένωση μιας χώρας κρίσιμης για τη δυτική παρουσία στη Μέση
Ανατολή. Η υπόθεση ήταν βέβαια χαρακτηριστική για την ανάδειξη της αμερι
κανικής οπτικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέφυγαν να λάβουν θέση στο ζήτη
μα των ταραχών, εξίσωσαν στην ουσία τους θύτες με τα θύματα αξιολογώντας
την υπόθεση υπό το πρίσμα των ατλαντικών συμφερόντων στον Ψυχρό Πόλε
μο και τη συνακόλουθη ανάγκη διατήρησης της συνοχής της νοτιοανατολικής
πτέρυγας του NATO2.

2. Monteagle Stearns, Περίπλοκες συμμαχίες. Η Αμερικανική πολιτική στην Ελλάδα, Τουρκία και
Κύπρο, Αθήνα 1992. Για τις διακυμάνσεις των αγγλοαμερικανικών σχε'σεων στο πλαίσιο του
1. Για τη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής στην αρχική αυτή φάση του Κυπριακού
βλ.
Κυπριακού
βλ. και Evanthis Hatzivassiliou, "The Cyprus Question and the Anglo-American Special
loannis Stefanidis, Isle of Discord, London 1999, σσ. 180 κ. εξ. Επίσης Claude Nicolet, United States
Relationship, 1954-1958" σε R. Aldrich-M. Hopkins (ed.), Intelligence, Defence and Diplomacy.
Policy Towards Cyprus, 1954-1974, Manheim 2001, σσ. 42 κ. εξ.
British Policy in the Postwar World, London 1999.
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Στη συνέχεια η Ουάσιγκτον, από τον Οκτώβριο του 1955 έως τον Φεβρου
άριο του 1956, υποστήριξε τη διεξαγωγή των αγγλοκυπριακών συνομιλιών
μεταξύ του Βρετανού κυβερνήτη στρατάρχη Harding και του αρχιεπισκόπου
Μακαρίου για την εγκαθίδρυση συστήματος αυτοκυβέρνησης και την αναγνώ
ριση κάποια στιγμή της αρχής της αυτοδιάθεσης3.
Οι συνομιλίες, αν και το χάσμα δεν ήταν αγεφύρωτο, τελικά ναυάγησαν
λόγω πολλών παραγόντων. Ο αρχιεπίσκοπος δεν ήταν σε θέση να επιβάλει μια
συμβιβαστική φόρμουλα στην ίδια την Κύπρο, η ελληνική κυβέρνηση δεν αισθα
νόταν αρκετά ισχυρή στο εσωτερικό για να ταχθεί ανοιχτά υπέρ της λύσης της
αυτοκυβέρνησης, ενώ οι Βρετανοί, δεσμευμένοι έναντι των Τούρκων, δεν διέθε
ταν μεγάλο περιθώριο παραχωρήσεων. Στο τελευταίο σημείο εντοπίζεται ίσως
η αμερικανική ευθύνη, καθώς η Ουάσιγκτον δεν αξιοποίησε την εξασθένηση της
τουρκικής θέσης εξ αιτίας των ταραχών της Κωνσταντινούπολης και απέφυγε
να ρίξει το βάρος της προς όλες τις πλευρές, και κυρίως στη βρετανική και την
τουρκική, για να επιτύχει τον συμβιβασμό που θα μπορούσε να θεμελιώσει μια
πιο ομαλή εξέλιξη του Κυπριακού.
Η αποτυχία των συνομιλιών, συνοδευόμενη από την εκτόπιση του Μακα
ρίου στις Σεϋχέλλες, τον Μάρτιο του 1956, σήμαινε ρήξη του Λονδίνου με την
Αθήνα και τους Ελληνοκυπρίους, την ένταση των μέτρων καταστολής στην
Κύπρο και πολιτικά την ενίσχυση του τουρκικού παράγοντα, για τον οποίο η
συγκυριακή του εξασθένηση είχε παρέλθει χωρίς συνέπειες. Για τη Βρετανία
ήταν σημαντικό να έχει την τουρκική υποστήριξη, ενώ στην αμερικανική σκέψη
η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή έτεινε πλέον να αποτελείτο βασικό κρι
τήριο για τη λύση του Κυπριακού. Ο αγγλοαμερικανικός συντονισμός δεν ήταν
πάντως ικανοποιητικός και η καχυποψία αποτελούσε το βασικό χαρακτηριστι
κό των αγγλοαμερικανικών ανταλλαγών την περίοδο αυτή. Τον Ιούνιο η Ουά
σιγκτον αντιτάχθηκε στο ομώνυμο βρετανικό σχέδιο προκαλώντας την υποψία
στους Βρετανούς ότι οι Αμερικανοί ευνοούσαν την ένωση και επεδίωκαν να
φθάσουν σε αυτήν ματαιώνοντας τον βρετανικό σχεδιασμό. Συνέβαινε μάλλον
το αντίθετο. Οι Αμερικανοί δεν ήθελαν να αναγνωριστεί στην Ελλάδα και την
Τουρκία δικαίωμα βέτο στις εξελίξεις, αποβλέποντας στο να είναι η Κύπρος
στρατιωτικά διαθέσιμη στις αμερικανικές δυνάμεις. Η πιο αξιόπιστη κυρίαρχος
για τον σκοπό αυτό ήταν προς στιγμή η Βρετανία. Σε αντίρροπο η Ουάσιγκτον
προώθησε ένα δικό της σχέδιο, τον Οκτώβριο του 1956, το σχέδιο Holmes (ονο
μάστηκε έτσι από τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο που ανέλαβε τις σχετικές
επαφές). Το σχέδιο προέβλεπε αυτοκυβέρνηση για μια δεκαετία και τη διεξα-

3. Βλ. αρχειακή τεκμηρίωση σε Foreign Relations of the United States (FRUS) 1955-57, XXIV, σ. 309 κ. εξ.
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γωγή δημοψηφίσματος στο τέλος της περιόδου. Οι επιλογές θα αφορούσαν την
ένωση, τη διχοτόμηση, την ανεξαρτησία εντός και εκτός της Κοινοπολιτείας. Το
σχέδιο ασφαλώς ευνοούσε την Ελλάδα και τους Ελληνοκυπρίους, καθώς δεν
υπήρχε αμφιβολία για την έκβαση του δημοψηφίσματος και ήταν χαρακτηρι
στικό ότι οι Αμερικανοί δεν φαίνεται να προέβλεπαν κάποιο ιδιαίτερο αντάλ
λαγμα για την Τουρκία. Οι Τούρκοι έπρεπε να θεωρήσουν, κατά τους Αμερικα
νούς, ότι η ένωση δεν ήταν το αναγκαίο αποτέλεσμα. Το σχέδιο είχε άδοξο
τέλος. Ενώ η ελληνική κυβέρνηση το αποδεχόταν ως βάση συζητήσεων, η βρε
τανική πλευρά και ο Eden προσωπικά το θεωρούσαν ως ανεπιθύμητη αμερικα
νική επέμβαση και το απέρριψαν σιωπηρά και έτσι δεν χρειάστηκε καν να εξε
ταστεί από την τουρκική πλευρά. Το επεισόδιο μπορεί να κατανοηθεί στο πλαί
σιο της ατμόσφαιρας προ της κρίσης του Σουέζ, όταν η βρετανική πλευρά επι
χείρησε για τελευταία φορά και ανεπιτυχώς να ενεργήσει ως ανεξάρτητη μεγάλη
δύναμη4.
Το ναυάγιο της αποστολής Holmes ξεχάστηκε γρήγορα λόγω της κρίσης του
Σουέζ. Οι Αμερικανοί δεν επιχείρησαν πάντως την ανάληψη νέας πρωτοβου
λίας και η αυτοδιάθεση, συνώνυμη της ένωσης, έπαυσε να αποτελεί πρακτική
πολιτική. Το βασικό στοιχείο της νέας κατάστασης μετά την κρίση του Σουέζ
ήταν ότι οι Βρετανοί δεν θεωρούσαν πλέον αναγκαία τη διατήρηση της Κύπρου
υπό την κυριαρχία τους αλλά μόνο ορισμένων σημείων στο νησί ως βάσεων.
Οι Αμερικανοί, κατανοώντας ότι ο Μακάριος παρέμενε ο μόνος νομιμοποιη
μένος στα μάτια των Ελληνοκυπρίων ηγέτης τους, και σε μια προσπάθεια εκτό
νωσης της κατάστασης, συνέστησαν στους Βρετανούς την απελευθέρωση του
Αρχιεπισκόπου τον Μάρτιο του 1957. Στο προσκήνιο της διπλωματικής εξέλι
ξης έτεινε πλέον, μετά την υποβολή του σχεδίου Radcliffe, να βρίσκεται η προ
οπτική της διχοτόμησης και εναλλακτικά της εγγυημένης ανεξαρτησίας. Η διχο
τόμηση αποτελούσε προτιμητέα λύση για τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά τελικά
η αμερικανική κυβέρνηση κατέληξε την άνοιξη του 1957 ότι επρόκειτο για λύση
απελπισίας. Η αναγκαία μεταφορά πληθυσμού θα αφορούσε δεκάδες χιλιάδες
Κυπρίους, ενώ δεν ήταν αμελητέα η πολιτική επίπτωση της διχοτόμησης στην
Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό η Ουάσιγκτον κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η
ένωση, λύση ελληνικής προτίμησης, και η διχοτόμηση, λύση τουρκικής προτίμη
σης, ήταν αμοιβαία αποκλειόμενες. Ω ς τρίτη λύση εμφανιζόταν για τους Αμερι
κανούς η δεσμευμένη ανεξαρτησία σε συνδυασμό με τη διατήρηση από τη Βρε
τανία βάσεων στην Κύπρο. Η ανεξαρτησία είχε προταθεί από την ινδική αντι
προσωπεία τον Ιανουάριο του 1957 στο πλαίσιο της συζήτησης στα Ηνωμένα
Έθνη. Η ελληνική κυβέρνηση έδειξε στους Αμερικανούς ότι ενδιαφερόταν για την

4. Memorandum Rountree προς Dulles, 13 Αυγούστου 1956, FRUS 1955-1957, XXIV,
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ιδέα και η Ουάσιγκτον θα διαμόρφωνε τον Ιούλιο του 1957, στο πλαίσιο του
Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας το επιθυμητό για την ίδια πολιτικό πλαίσιο επί
λυσης του Κυπριακού. Αυτό θα στηριζόταν στην αποδοχή επί της αρχής κυβέρ
νησης εκλεγόμενης από τους Κυπρίους, συνοδευόμενης από την προστασία
των «νομίμων» συμφερόντων των συμμάχων αλλά και ορισμένων ομάδων του
πληθυσμού στο νησί, αναφορά ασφαλώς στην τουρκοκυπριακή μειονότητα. Μ ε
την πολιτική λύση που θα διαμορφωνόταν έπρεπε επίσης να προστατευθεί η
ενότητα της Συμμαχίας και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε στρατιωτικές ευκο
λίες στο νησί των μελών του NATO και παράλληλα ο αποκλεισμός αντίστοιχα
της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων της από οποιαδήποτε στρατιωτική
χρήση του κυπριακού εδάφους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε παράλληλα να
αποφύγουν την ανάμειξη τους είτε στρατιωτικά είτε οικονομικά. Επρόκειτο για
ένα περίγραμμα της διευθέτησης του 19595.
Βεβαίως ήταν ένα θέμα η σύλληψη ενός πλαισίου λύσης και εντελώς διαφο
ρετικό η εφαρμογή του. Το βασικό πρόβλημα ήταν η εμμονή της Αγκυρας στη
διχοτόμηση και η δυνατότητα της τουρκικής κυβέρνησης να επιβάλει τη θέληση
της στη Βρετανία. Πράγματι η Βρετανία εμφανιζόταν πλέον όμηρος της τουρ
κικής πολιτικής και η έλλειψη ισορροπίας στη βρετανική πολιτική το προηγού
μενο διάστημα είχε στην ουσία αποκλείσει το ενδεχόμενο παραγωγικής συζή
τησης με την ελληνική πλευρά. Στο πλαίσιο αυτό η υποβολή τον Ιανουάριο του
1958 του σχεδίου του νέου κυβερνήτη της Κύπρου sir Hugh Foot για επταετή
αυτοκυβέρνηση και στη συνέχεια εφαρμογή διπλής αυτοδιάθεσης προσέκρου
σε στην τουρκική απαίτηση για άμεση διχοτόμηση. Την τουρκική άρνηση συνά
ντησε και η ιδέα της ένωσης με αντάλλαγμα μια στρατιωτική βάση της Τουρκίας
στην Κύπρο. Επρόκειτο για ένα σχήμα που απέβλεπε στον συνδυασμό στοι
χείων ένωσης και διχοτόμησης6. Οι Τούρκοι αντιπρότειναν την παραχώρηση
τριών βάσεων μεγάλης έκτασης, αντιπρόταση που σήμαινε διχοτόμηση, και
εκτεταμένες εγγυήσεις για την τουρκική μειονότητα. Η αντιπρόταση αυτή
σήμαινε και εγκατάλειψη των ιδεών για ένωση με αντάλλαγμα και οδηγούσε
πλέον ευθέως στο σχέδιο Macmillan.

θωτη ήττα. Η διχοτόμηση αποτελούσε ενεργό στοιχείο του σχεδίου και από
άποψη διεθνούς συσχετισμού η κατ' αρχήν συμφωνία των Ηνωμένων Πολι
τειών με το σχέδιο σήμαινε τον περιορισμό των διαθέσιμων επιλογών για την
Αθήνα και τους Ελληνοκυπρίους. Η αμερικανική στάση είχε τα χαρακτηριστικά
προηγούμενων περιπτώσεων επιβολής σχεδίων. Παρασκηνιακά αναγνωριζό
ταν ότι το σχέδιο δεν ήταν ικανοποιητικό, αφού δεν πρόσφερε κάτι στην ελλη
νική πλευρά. Παράλληλα όμως δηλωνόταν δημόσια η αμερικανική υποστήριξη
και επιδιωκόταν η αναθεώρηση ορισμένων σημείων, με πιο χαρακτηριστική την
απόσυρση της πρόβλεψης για διπλή υπηκοότητα των Κυπρίων. Επίσης, η αμε
ρικανική πλευρά επιδίωξε να διατηρήσει ανοιχτή την οδό των διαπραγματεύ
σεων, υποδεικνύοντας στην Αγκυρα τον διορισμό ως συμβούλου του κυβερνή
τη του γενικού προξένου της στην Κύπρο, αποδυναμώνοντας έτσι τη συμβολι
κή και ψυχολογική σημασία της έναρξης εφαρμογής του σχεδίου7.
Το γεγονός όμως παρέμενε ότι τα περιθώρια της ελληνικής πλευράς είχαν
στην ουσία εξαντληθεί και αυτό αντανακλάτο ασφαλώς στην αποδοχή εκ
μέρους του αρχιεπισκόπου Μακαρίου της λύσης της ανεξαρτησίας τον Σεπτέμ
βριο του 1958. Παράλληλα όμως, από τον Ιούλιο του 1958, οι εξελίξεις στην
ευρύτερη περιοχή, με πιο σημαντική την ανατροπή της φιλοδυτικής μοναρχίας
του Ιράκ από εθνικιστές στρατιωτικούς, υποχρέωναν την Αγκυρα σε επανεκτί
μηση της πολιτικής της στο Κυπριακό. Αυτό οφειλόταν στην τουρκική αντίληψη
περικύκλωσης από μη φιλικές κυβερνήσεις με συνέπεια να γίνεται αισθητή η
ανάγκη αποκατάστασης των ελληνοτουρκικών σχέσεων μέσω της επίλυσης του
Κυπριακού. Βέβαια το τίμημα για τη συναίνεση της Αγκυρας ήταν υψηλό και
αποτυπωνόταν στο καθεστώς εγγυήτριας δύναμης και στα εκτεταμένα δικαιώ
ματα των Τουρκοκυπρίων στο πλαίσιο της νέας συνταγματικής δομής.
Βασικό είναι το ερώτημα για τα ενδιαφέροντα της ανακοίνωσης αυτής της
αμερικανικής στάσης έναντι της νέας διευθέτησης που προέκυψε με τις συμ
φωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου.

Η Ουάσιγκτον έβλεπε αναμφίβολα τα πλεονεκτήματα που προέκυπταν από
μια διευθέτηση που εξασφάλιζε τη στρατιωτική παρουσία της Δύσης μέσω των
Αυτό που αποτελούσε το πιο ανησυχητικό στοιχείο του νέου βρετανικού
κυρίαρχων βρετανικών βάσεων και δευτερευόντως των αμερικανικών ευκολιών
σχεδίου ήταν από πολιτική άποψη ο θεωρούμενος ως «οριστικός» χαρακτήρας
επικοινωνιών. Διαπίστωνε επίσης ότι, χωρίς να είναι απαραίτητη η ένταξη της
του. Η βρετανική κυβέρνηση δεν εξαρτούσε πια την εφαρμογή του σχεδίου από
Κυπριακής Δημοκρατίας στο NATO, η πρόσδεση του νέου κράτους στη συμμα
την αποδοχή των μερών. Αυτό σήμαινε για την ελληνική πλευρά την ανεπανόρχία ήταν έμμεση, αλλά υπαρκτή, μέσω των συνθηκών συμμαχίας και εγγύησης,
ενώ ένα βασικό μέλημα, που ήταν η αποτροπή της διάλυσης της νοτιοανατολι
κής πτέρυγας του
5. Γενικό περίγραμμα των εξελίξεων στο Κυπριακό και του πλαισίου επιθυμητής διευθε'τησης
από NATO, φαινόταν να έχει καλυφθεί με την επίλυση του θέματην αμερικανική οπτική σε «Position Paper Prepared in the Department of State: The Question of
Cyprus*, 14 Σεπτεμβρίου 1957, FRUS 1955-1957, XXIV, σσ. 504-505.
6. FRUS 1958-1960, X, Part I, doc. 187,189.
7. FRUS 1958-1960, Χ, Part I, doc. 260, 261.
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τος και την εξαφάνιση του από την ατζέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Τέλος, ικανοποιητικό ήταν το γεγονός για τους Αμερικάνους ότι δεν χρειαζόταν
να έχουν ψηλά στην ατζέντα τους οι βίοι την εξέλιξη της πολιτικής της νέας
Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς θα άφηναν τους Βρετανούς να έχουν την πρω
τοβουλία των κινήσεων μέσω της νέας σχέσης τους με την Κύπρο στο πλαίσιο
της Κοινοπολιτείας. Απέμενε πάντως για τους Αμερικανούς το ζήτημα της βιω
σιμότητας της νέας συνταγματικής δομής. Αυτό που προκαλούσε τα ερωτημα
τικά ήταν το πρόβλημα της πολυπλοκότητας των συνταγματικών διατάξεων
και γενικότερα το γεγονός ότι το σύνταγμα απαιτούσε τη συναίνεση των δύο
εθνοτικών στοιχείων για την ομαλή λειτουργία του κράτους. Ταυτόχρονα όμως
το ίδιο το σύνταγμα εδραζόταν στην αντίληψη ύπαρξης δύο χωριστών εθνών
και ο διαχωρισμός αυτός έτεινε να διαπερνά τη νέα πολιτειακή δομή στις θεμε
λιώδεις γραμμές. Η έλλειψη κυπριακής συνείδησης παρέμενε από την πλευρά
της Ουάσιγκτον το ζητούμενο. Η τελική παρατήρηση σε ένα σχετικό υπόμνημα
του Γραφείου Πληροφοριών και Έρευνας του State Department πρόδιδε αδυνα
μία σύλληψης της δυναμικής των εξελίξεων: το ζήτημα αυτό της έλλειψης ενι
αίας κυπριακής συνείδησης, πέραν αυτής που προέκυπτε από την εθνοτική
ταυτότητα, εκτιμούσαν οι Αμερικανοί αναλυτές, εξαρτάτο για μια μακρά μετα
βατική περίοδο από την κατάσταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων8.
Ό π ω ς εκ των υστέρων γνωρίζουμε, δεν εξαρτάτο τόσο από τον παράγοντα
αυτό όσο από την αντίληψη των ίδιων των ενδιαφερομένων, οι οποίοι θεώρη
σαν ότι οι συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου συνιστούσαν απαράδεκτο
περιορισμό της αρχής της αυτοδιάθεσης. Η αντίθεση αυτή μεταξύ της λογικής
μιας Υπερδύναμης, που βάσιζε την πολιτική της στη στάθμιση των συμφερό
ντων της ίδιας και του συνασπισμού, του οποίου ηγείτο σε παγκόσμια κλίμακα,
και της οπτικής των ίδιων των ενδιαφερομένων σχετικά με το περιεχόμενο της
"PXHS TrlS αυτοδιάθεσης θα αποτελούσε άλλωστε και τον πυρήνα του Κυπρια
κού προβλήματος και στην επόμενη ιστορική φάση του Κυπριακού.

8. NSC 6003, 9 Φεβρουαρίου 1960, FRUS 1958-1960, Χ, Part I, doc. 347.
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ΕΟΚΑ:

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ
Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η στάση της ελλαδικής Αριστεράς απέναντι στον κυπριακό εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα και στην Ε.Ο.Κ.Α. (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών) του
1955-1959 δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα αντικείμενο ειδικής μελέτης με αποτέλε
σμα, είτε αρκετά ερωτήματα να μην έχουν τεθεί ακόμη είτε να θεωρούνται
λυμένα με την επικράτηση ισχυρών στερεοτύπων. Η παρούσα εργασία δεν
φιλοδοξεί να αναδείξει όλα τα σχετικά ζητήματα, θα προσπαθήσει, όμως, να
δώσει απαντήσεις σε ορισμένα από τα στερεότυπα, στα οποία έγινε αναφορά
πιο πάνω, και σε άλλα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν, με την παρουσία
ση των θέσεων του Κ.Κ.Ε. (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας) και της Ε.Δ.Α. (Ενιαία
Δημοκρατική Αριστερά), είτε από επίσημα κείμενα και εκδόσεις της εποχής είτε
από τη μελέτη των αντίστοιχων κομματικών εντύπων, του περιοδικού «Νέος
Κόσμος» και της εφημερίδας «Αυγή». Ο α επιδιωχθεί, δηλαδή, να παρουσιαστούν
οι κυριότερες θέσεις και εκτιμήσεις των Ελλαδιτών κομμουνιστών σχετικά με τον
αγώνα της ΕΟΚΑ, όπως καταγράφηκαν κατά το 1955-1959.
Είναι γνωστό ότι στη δεκαετία του 1940 το Ε.Α.Μ. (Εθνικό Απελευθερωτικό
Μέτωπο) και το ΚΚΕ είχαν τοποθετηθεί υπέρ της ένωσης της Κύπρου με την
Ελλάδα προσπαθώντας, ανάμεσα στα άλλα, να αναδείξουν την «προδοσία του
μοναρχοφασισμού» στο κυπριακό ζήτημα1. Δεν θα εξεταστούν εδώ οι πιθανές
ή προφανείς σκοπιμότητες της πολιτικής αυτής, όμως, από πλευράς συνθημα-

1. Για τις αλυτρωτικε'ς διεκδικήσεις των εαμικών και αντιεαμικών αντιστασ
τις επισημάνσεις του Χάγκεν Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντί
στασης Τ941-1944, τόμ. 2, Αθήνα 1995, σσ. 77-93. Για τις μεταπολεμικές εθνικές διεκδικήσεις
της Αριστεράς βλ. Λ.Τ. «Η Κύπρος και ο αγώνας για την Ένωση», περ. Νέος Κόσμος, χρ. Β',
τεύχ. 8 (Αύγουστος 1950), σσ. 434-440 (αναδημοσίευση στο Εκδοτική Ομάδα «Εργασία», Τρία
κείμενα για την Κόπρο, Αθήνα 1977, σσ. 11-27), Πανταζής Τερλεξής, Διπλωματία και πολιτική
του Κυπριακού. Ανατομία ενός λάθους, Αθήνα 1971, σσ. 87-88, Νίκος Ψυρούκης, Το κυπριακό
ζήτημα, Αθήνα 1975, σσ. 36-39, Φίλιππος Ηλιου, Ο ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος. Η εμπλοκή
του ΚΚΕ, Αθήνα 2004, σσ. 31-32. Για τη σύνδεση της έντασης της ενωτικής απαίτησης από το
ΚΚΕ και των θέσεων του στο Μακεδόνικο ζήτημα στα 1948-1949, βλ. Πέτρος Παπαπολυβίου,
«Ο αντίκτυπος του Μακεδόνικου ζητήματος στην Κύπρο στα χρόνια του ελληνικού Εμφυλίου
και οι επιπτώσεις του στο κυπριακό ενωτικό ζήτημα», Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευ
νών, τόμ. XXV (1999), σσ. 263-283.
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τολογίας αλλά και επιχειρηματολογίας, η ελλαδική Αριστερά από το 1946 υπε
ρακοντίζει τις περισσότερες πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα υποστηρίζοντας
τον ενωτικό αγώνα των Ελλήνων Κυπρίων και καταγγέλλοντας το «ξεπούλημα
της Κύπρου» από τις «αστικές κυβερνήσεις», οι οποίες δεν τολμούν να συμπε
ριλάβουν την Κύπρο στις μεταπολεμικές εθνικές διεκδικήσεις.
Η εμφάνιση της ΕΟΚΑ την 1 η Απριλίου 1955 αιφνιδίασε το κυπριακό κομ
μουνιστικό κόμμα ΑΚΕΛ (Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού). Την ίδια κιόλας
ημέρα, η γνωστή απόφαση του Πολιτικού Γραφείου (Π.Γ.) της Κεντρικής Επι
τροπής (Κ.Ε.) του κόμματος καταδίκαζε όσους επέλεξαν την «ατομική τρομο
κρατία» ως μέθοδο αγώνα, επιμένοντας στην ανάγκη συγκρότησης «Ενιαίου
Πατριωτικού Μετώπου»2.
Η ηγεσία του ΑΚΕΛ επέμεινε στην καταδίκη της ένοπλης δράσης και κατά τις
επόμενες ημέρες, ενώ από τις στήλες του «Νέου Δημοκράτη», με τη βοήθεια
των ραδιοφωνικών σχολίων της «Ελεύθερης Ελλάδας», του ραδιοσταθμού του
ΚΚΕ που εξέπεμπε από το Βουκουρέστι, και κατά δεύτερο λόγο της αρθρογρα
φίας της «Αυγής», δόθηκε έμφαση σε δύο κυρίως ζητήματα: Στην αντίκρουση
της φημολογίας, που καλλιεργούσαν και οι εκπομπές του ελληνικού κρατικού
ραδιοφώνου, ότι στο εσωτερικό του ΑΚΕΛ υπέβοσκε διάσταση απόψεων εξαι
τίας της απόφασης του Π.Γ. της 1ης Απριλίου, και στην αντεπίθεση εναντίον
της κυβέρνησης Παπάγου, που «είχε καταφύγει στην κυπροκαπηλεία, για να
αποσπάσει από τις πρωτοπόρες δυνάμεις την πρωτοβουλία στο κυπριακό, για
να μπορέσει πιο εύκολα να προχωρήσει στα παζαρεύματα για ένα αποικιακό
σύνταγμα στην Κύπρο»3. Η απάντηση του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών στη
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μάχη της προπαγάνδας στα ερτζιανά ήταν ο παραλληλισμός (11-4-1955) της
αποκήρυξης της ΕΟΚΑ από το ΑΚΕΛ και το ΚΚΕ, «με την τακτικήν του ΚΚΕ της
20ής Σεπτεμβρίου του 1942», εννοώντας την καταδίκη από την τότε ηγεσία του
κομμουνιστικού κόμματος της ανατίναξης των γραφείων της φιλοναζιστικής
Ε.Σ.Π.Ο. (Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση) από μέλη της Π.Ε.Α.Ν.
(Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων)4.
Στα μέσα Απριλίου δημοσιεύθηκε απόφαση της Κ.Ε. του ΚΚΕ για την κατά
σταση στην Ελλάδα, που αφιέρωνε μεγάλο μέρος της στο κυπριακό ζήτημα και
στις εξελίξεις μετά την εμφάνιση της ΕΟΚΑ5:
Η Κ. Ε. του ΚΚΕ διαπιστώνει ότι οι προσκυνημένοι της Αθήνας μαζί
με τα όργανα τους στην Κύπρο δραστηριοποιούν τελευταία την
κυπροκαπηλεία τους. Πίσω απ' αυτή πάνε να καλύψουν την ουσια
στική συνθηκολόγηση τους μπροστά στον εγγλέζικο ιμπεριαλισμό.
Θέλουν παράλληλα να διεκδικήσουν και ν' αποσπάσουν, όπως ονει
ρεύονται, απ' τους κομμουνιστές, απ' όλους τους πραγματικούς
πατριώτες αγωνιστές της λευτεριάς την ηγεσία στην πάλη για τα
εθνικά δίκαια του κυπριακού λαού. Αισχροκερδούν πάνω στον
πατριωτισμό της κυπριακής νεολαίας, του λαού της Κύπρου, και
θέλουν να τον προσεταιρισθούν, κάνουν ότι παραστέκουν στον
αγώνα τους, για να μπορούν έτσι εύκολα να πραγματοποιήσουν
την προδοσία τους.

Η Κ. Ε. του ΚΚΕ δηλώνει ότι οι εθνικοί πόθοι του κυπριακού λαού
μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με την πατριωτική ενότητα
2. «Οι χθεσινές «εκρήξεις» δεν ε'χουν καμιά σχέση με τον πραγματικόν αγώνα του κυπριακού
και την αποφασιστική μαζική πάλη του λαού στην Κύπρο και στην
λαού. Ανακοίνωση του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ», εφημ. Νέος Δημοκράτης, 2-4-1955. Για την από
Ελλάδα, πάλη που θάχει την υποστήριξη όλης της προοδευτικής
φαση του ΑΚΕΛ βλ. τις κατοπινές κριτικές: Πανίκος Παιονίδης, Ανδρέας Ζιαρτίδης. Χωρίς φόβο
ανθρωπότητας. Απαραίτητος όρος για την επιτυχία είναι να ξεσκε
και πάθος, Λευκωσία 1995, σσ. 73-78, Ε. Παπαϊωάννου, Ενθυμήσεις από τη ζωή μου, Λευκω
παστούν και ν' απομονωθούν οι κυπροκάπηλοι διασπαστές της
σία 1988, σσ. 95-96, Πλουτής Σέρβας, Κυπριακό. Ευθύνες, Αθήνα 1985, 2η έκδ., σσ. 203-220,
του ίδΊου, Ένα άλλο μνημόσυνο, Λευκωσία χ.χ., σσ. 36-39, Ανδρέας Φάντης, Κυπριακό 1950εθνικής ενότητας του λαού στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αυτοί που
1960. Ο ενταφιασμός (ενός «γλυκύτατου» ονείρου) της Ένωσης, Λευκωσία 1995, σσ. 297-307.
προδίνουν και ξεπουλάν την Ελλάδα προδίνουν και πουλάν και την
Ο Φάντης αποδίδει τους «ανοίκειους υβριστικούς χαρακτηρισμούς» εναντίον των μελών της
Κύπρο. Πουθενά δεν πρέπει να τους αφήνουμε έδαφος για δημαΕΟΚΑ στις «αδυναμίες του χαρακτήρα» και στον «τυφλό φανατισμό» του Παπαϊωάννου, ενώ ο
Σέρβας επικρίνει τη «μωρία» και την «εξαλλωσύνη» του Ν. Ζαχαριάδη. Πρβλ. και την άποψη
του στρατιωτικού αρχηγού της οργάνωσης, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, Απομνημονεύματα αγώ
4. «Οι κομμουνιοταί καταδύουν», στο Βύρων Σταματόπουλος, Η Μάχη της Κύπρου
νος ΕΟΚΑ 1955-1959, Αθήνα 1961, σσ. 50-51.
κά σχόλια και άρθρα, Αθήνα 1956, σσ. 67-69.
3. Βλ. το σχόλιο «Ευσεβείς πόθοι», της εφημ. Νέος Δημοκράτης, 5-4-1955, τα κείμενα «Εκείνο που
5. «Η κατάσταση στην Ελλάδα και τα σημερινά προβλήματα του Λαϊκού μας κινήματος. Απόφα
χρειάζεται ο κυπριακός λαός δεν είναι οι τυχοδιωκτισμοί αλλά το Ενιαίο Μέτωπο. Σχόλιο του
ση της Κ.Ε. του ΚΚΕ», περ. Νέος Κόσμος, τεύχ. 5 (Μάης 1955), σσ. 9-11 (με ένδειξη Απρίλης
ραδιοσταθμού της "Ελεύθερης Ελλάδας" για το κυπριακό» [εκπομπή 7-4-1955], «Ενωμένος ο
1955). Η απόφαση δημοσιεύθηκε (με τον βιο τίτλο) στο περ. Δημοκράτης, τεύχ. 4 (Απρίλης
λαός της Κύπρου, Τούρκοι και Έλληνες, ν' απομονώσουν τους διασπαστές και να συνεχίσουν
1955), σσ. 2-3, όπως και στην εφημ. Νέος Δημοκράτης, 13-4-1955: «Η Ολομέλεια της Κ.Ε. του
τον αγώνα τους για αυτοδιάθεση. Η παπαγική κυβέρνηση δε μπορεί να συγκαλύψει τα παζα
Κ.Κ.Ε. διακηρύσσει: Ο ελληνικός λαός μ' επικεφαλής τους Κουκουέδες και τους Λαϊκούς αγωνι
ρέματα της με τους Αγγλους και το χαντάκωμα που κάμνει στο Κυπριακό με τη δημαγωγία
στές, παρά την τρομοκρατία του Συναγερμού, θα τραβήξει μπροστά ως τη νίκη, ως τη λευτε
της» [εκπομπή 12-4-1955], Νέος Δημοκράτης, φ. 10-4-1955 και 14-4-1955, και το κύριο άρθρο
ριά».
«Η Κύπρος και η υποτέλεια», εφ. Αυγή, 20-4-1955 (αναδημοσιεύθηκε και στον Νέο Δημοκράτη,
23-4-1955 με τίτλο «Η αθηναϊκή «Αυγή» ξεσκεπάζει την κυπροκαπηλεία των Συναγερμικών»).
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γωγία και παραπλάνηση των μαζών. Παντού και πάντοτε πρέπει
να τους ξεσκεπάζουμε ανειρήνευτα.
Ό σ ο οι άγγλοι ιμπεριαλιστές καταπνίγουν τα εθνικά δίκαια των
κύπριων και εντείνουν την τρομοκρατία τους, τόσο θα δυναμώνει η
αντίσταση και η πάλη των κύπριων πατριωτών, του λαού της
Κύπρου. Ιερό χρέος των κομμουνιστών, όλων των αγωνιστών του
λαού είναι να βρίσκονται πάντα επικεφαλής του λαού, να εξασφα
λίζουν σωστή, πατριωτική ηγεσία στο εθνικοαπελευθερωτικό κίνη
μα και να το προφυλάγουν τόσο απ' την προδοσία και απ' τους
τυχοδιωχτισμούς των ξενόδουλων της Αθήνας, όσο και απ' τις
προκλήσεις των άγγλων ιμπεριαλιστών.
Στις 20 Απριλίου 1955 ο γενικός γραμματε'ας του ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάννου σε δηλώσεις του στον ραδιοσταθμό «Ελεύθερη Ελλάδα», στάθηκε και αυτός
στο ζήτημα της «κυπροκαπηλείας» και στη διάψευση των διαδόσεων για ύπαρ
ξη διαφωνιών στο εσωτερικό του κυπριακού κομμουνιστικού κόμματος6:
Η κυπροκαπηλεία και οι τυχοδιωκτισμοί σκοπόν έχουν να συγκα
λύψουν την υποταγή και συνθηκολόγηση της κυβέρνησης Παπάγου
[και] του Αρχιεπίσκοπου Μακάριου στους εγγλέζους αποικιστές. Με
τη δημαγωγία και τα πυροτεχνήματα προσπαθούν να αποσπάσουν
από το ΑΚΕΛ και τις γνήσιες πατριωτικές δυνάμεις του λαού την ηγε
σία του κυπριακού εθνικο-απελευθερωτικού αγώνα. (...) Κείνοι που
ονειρεύονται διάσπαση του ΑΚΕΛ εκφράζουν μονάχα τον ευσεβή
τους πόθο. Το ΑΚΕΛ ποτέ στην ιστορία του δεν ήταν τόσο ενιαίο,
μονολιθικό, απόλυτα σίγουρο για την ορθότητα και καθαρότητα της
γραμμής του, που δοκιμάστηκε και επιδοκιμάστηκε από την ίδια τη
ζωή και τους αγώνες του λαού.

γραμματέας του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης, προσπαθώντας να ενισχύσει τη θέση
των Κύπριων συντρόφων του για την καταδίκη και αποκήρυξη της εμφάνισης
και δράσης της ΕΟΚΑ. Για την ενέργεια του Ζαχαριάδη γράφτηκαν πολλά, τα
οποία επαναλαμβάνονται μέχρι τις ημέρες μας, αφού χρησιμοποιήθηκε ως
«απόδειξη της κομμουνιστικής προδοσίας απέναντι στην ΕΟΚΑ»8. Σίγουρα δεν
περιλαμβάνεται στις καλύτερες πολιτικές στιγμές του ηγέτη του ΚΚΕ, ειδικά αν
συνεξεταστεί με την εντολή του ίδιου προς το ΑΚΕΛ, τον Δεκέμβριο του 1948,
για μαχητική υποστήριξη της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, ακόμη και για
την - εντελώς εξωπραγματική για τους Κύπριους κομμουνιστές - πρόταση για
χρήση των όπλων και άνοδο στα βουνά για επανάσταση κατά των Αγγλων9.
Σημειώνουμε ότι τον Απρίλιο του 1955 ο Ν. Ζαχαριάδης διατελούσε, ουσιαστι
κά, ηγέτης του ΚΚΕ υπό προθεσμίαν, αφού οι κλυδωνισμοί που προήλθαν από
την ήττα στον Εμφύλιο και, κυρίως, τον θάνατο του Στάλιν (1953), θα οδηγού
σαν στην ανοικτή αποδοκιμασία του με τα γεγονότα της Τασκένδης (Σεπτέμ
βριος 1955) και στην εκπαραθύρωσή του από το ανώτατο κομματικό αξίωμα,
τον Μάρτιο του 1956.
Από τον Ιανουάριο του 1949, είχε καθιερωθεί τακτική αποστολή έντυπου
υλικού (αποκομμάτων από τον ακελικό κομματικό τύπο σε πρώτη φάση) για τη
δημιουργία εβδομαδιαίας «κυπριακής εκπομπής» από τον ραδιοσταθμό της
«Ελεύθερης Ελλάδας», που είχε εγκαινιάσει τις μεταδόσεις του τον Ιούλιο του
1947 από το Βελιγράδι, ενώ τον Μάρτιο του 1949 μεταφέρθηκε στο Βουκουρέ-

νιοτή της ΕΟΚΑ από τις αποικιακές αρχές, του Γρηγόρη Αυξεντίου, σε αντίθεση με τις "αστι
κές" εφημερίδες (βλ. εφημ. Έθνος, 5-4-1955), μια παράλειψη που προβλήθηκε έντονα για
ευνόητους λόγους σύγκρισης: «Ο υπεύθυνος και ο διευθυντής του "Ν. Δημοκράτη" κατηγο
ρούνται για άρνηση να δημοσιεύσουν ανακοίνωση του απ.[οικιακού] γραμματέα. Πρόκειται για
την
ανακοίνωση και φωτογραφία που αφορά τον καταζητούμενο Γρηγόρη Αυξεντίου», Νέος
Τις επόμενες ημέρες η ηγεσία του ΑΚΕΛ επιτέθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Μακά
Δημοκράτης,
13-4-1955.
ριο για τις δηλώσεις του στο Μπαντούγκ της Ινδονησίας (πήρε μέρος ως παρα
8. Βλ. ενδεικτικά, Ανώνυμος (έκδ. «Πολιτική και Κοινωνική Βιβλιοθήκη»), Ο κυπριακός αγών και οι
τηρητής στην αντιαποικιακή συνδιάσκεψη των αφροασιατικών κρατών) για
κομμουνισταί, (Αθήνα) χ.χ., σσ. 7-9, Ανώνυμος (έκδ. «'Ενωσις των φίλων της Κύπρου»), Γ7ο;ος
παραχώρηση βάσεων στους Αγγλους σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού, ενώ
επρόδωσε τον Διγενή στους Άγγλους; (Αθήνα) χ.χ., σσ. 8-12, Κίνησις Εθνικής Ανατάσεως
ο «Νέος Δημοκράτης» κατήγγειλε την αποστολή απειλητικών σημειωμάτων σε
Κυπρίων Ελλήνων Επιστημόνων, Το ΑΚΕΛ ΚΚΚ ή ιστορία πενήντα χρόνων προδοσίας, Κύπρος
στελέχη του κόμματος για τη στάση τους απέναντι στην ΕΟΚΑ7. Σε αυτό το
1969, σσ. 17-21, Σπύρος Παπαγεωργίου, ΑΚΕΛ το άλλο ΚΚΕ, Αθήνα 1984, σσ. 300-305, Φώτης
Παπαφώτης, Ο σύγχρονος Εφιάλτης του Έθνους (ΚΚΕ και ΑΚΕΛ), χ.τ. 1996, σσ. 360-362.
χρονικό σημείο παρενέβη προσωπικά με το πολύκροτο άρθρο του ο γενικός
9. Για το περιπετειώδες ταξίδι στα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας, τον Οκτώβριο - Δεκέμβριο
1948,
και τη συνάντηση των Ζιαρτίδη - Ιωάννου με τον Ζαχαριάδη, βλ. τις αφηγήσεις των πρω
6. «Μονάχα με την πατριωτική συσπείρωση και τη μαζική πάλη όλου του λαού μας θα
πραγμα
ταγωνιστών:
Φιφής Ιωάννου (επιμ. Γαβριήλ Παπάς), Έτσι άρχισε το Κυπριακό. Στα χνάρια μιας
τοποιηθεί η εθνική μας απελευθε'ρωση», Νέος Δημοκράτης, 22-4-1955.
δεκαετίας (Τ940-Ί950). Σχέσεις ΑΚΕΛ - ΚΚΕ στα χρόνια του εμφυλίου, Αθήνα 2005, σσ. 319-354
7. Ε. Παπαϊωάννου, «Ο Αρχιεπίσκοπος πάλιν διανέμει βάσεις», Νέος Δημοκράτης, 24-4-1955, και
(η αναφορά του Ζαχαριάδη για την προσφυγή στα όπλα, στη σελ. 337), Π. Παιονίδης,
«Οι "απειλές" και ο σωστός δρόμος αγώνα», Νέος Δημοκράτης, 23-4-1955. Αξίζει να σημειωθεί
Ανδρέας Ζιαρτίδης, ό.π., σσ. 62-65, Ν. Περιστιάνης (επιμ.), Ο Φιφής Ιωάννου, η Αριστερά και
ότι η κομματική εφημερίδα του ΑΚΕΛ είχε αρνηθεί να δημοσιεύσει την πρώτη επικήρυξη αγωτο Κυπριακό, Λευκωσία 2004, σσ. 256-280.
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οτι10. Ο σταθμός της «Ελεύθερης Ελλάδας» ακουγόταν και στην Κύπρο, μάλιστα
ο «Νέος Δημοκράτης» πληροφορούσε τακτικά για τις ώρες μετάδοσης και το
περιεχόμενο των εκπομπών του. Φαίνεται ότι στη δεκαετία του 1950 η επικοι
νωνία και η αλληλοενημέρωση μεταξύ των ηγεσιών ΑΚΕΛ - ΚΚΕ ήταν συχνή11,
προφανώς ευκολότερη από τις αντίστοιχες επαφές ΚΚΕ - ΕΔΑ και ΕΔΑ - ΑΚΕΛ.
Οι εκτιμήσεις του Ζαχαριάδη για τις κυπριακές εξελίξεις και η αποκάλυψη της
ανάμειξης του συνταγματάρχη Γρίβα στην ΕΟΚΑ βασίστηκαν κυρίως σ' αυτή
την πηγή πληροφόρησης και έγιναν για να επιβεβαιώσουν με το μεσσιανικό
κύρος του ηγέτη του ΚΚΕ την «ορθότητα της θέσης του ΑΚΕΛ»: Η «αποκάλυψη
της ταυτότητας του Διγενή στους Αγγλους» προφανώς δεν ήταν η άμεση επι
δίωξη του Ν. Ζαχαριάδη, ασχέτως εάν αυτή η ερμηνεία ταίριαζε με το αντικομμουνιστικό κλίμα της εποχής στην Ελλάδα και στην Κύπρο και επανατροφοδοτούσε την πολεμική εναντίον των «απατρίδων κομμουνιστών». Αντίθετα, η
βασική πρόθεση του Ζαχαριάδη, κατά την άποψη μας, ήταν η πληροφόρηση
των μελών του ΑΚΕΛ στην Κύπρο, που πιθανόν αμφιταλαντεύονταν μετά την
καταδίκη του ένοπλου αγώνα, ότι πίσω από την ΕΟΚΑ κρυβόταν ο «γνωστός
αρχιχίτης Γρίβας».
Το άρθρο του Ν. Ζαχαριάδη «Ενάντια στους ιμπεριαλιστές και τους εθνοπροδότες κυπροκάπηλους. Λεύτερη Κύπρος στη λεύτερη Ελλάδα» έχει ένδειξη
22 Απριλίου και μεταδόθηκε από τον ραδιοσταθμό της «Ελεύθερης Ελλάδας»
στις 3 το μεσημέρι της Κυριακής 24ης Απριλίου 1955, σύμφωνα με σχετική προ
αναγγελία στην ακελική κομματική εφημερίδα «Νέος Δημοκράτης»12. Εκτενείς
περικοπές του, με την παράλειψη ορισμένων ακραίων υβριστικών εκφράσεων,
δημοσιεύθηκαν στην «Αυγή» της 26ης Απριλίου και στον «Νέο Δημοκράτη», στα
φύλλα της 30ής Απριλίου και της Πρωτομαγιάς, προτού ακολουθήσει η δημοσί
ευση του πλήρους κειμένου στο θεωρητικό περιοδικό του ΚΚΕ «Νέος Κόσμος»,
στο τεύχος Μαΐου 195513. Αποσπάσματα του άρθρου έχουν δημοσιευθεί πολ-
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λές φορές (διά της αναπαραγωγής, χωρίς διασταύρωση με την πρωτότυπη
πηγή, εκτός από ορισμένα βιβλία Κυπρίων συγγραφέων που κατέφυγαν στο
κείμενο του «Νέου Δημοκράτη»), με αποτέλεσμα μερικά τμήματα να είναι
παντελώς άγνωστα. Το άρθρο αποκαλύπτει ανάγλυφα το ύφος και την ποιό
τητα του καταγγελτικού λόγου του Ζαχαριάδη κατά τη συγκεκριμένη εποχή και
αξίζει να συνεξεταστεί με την ειδική γοητεία και επιβολή που ασκούσαν εκείνα
τα χρόνια στους υπόδουλους Κύπριους οι μη κυπριακές ραδιοφωνικές εκπο
μπές στην ελληνική γλώσσα. (Στα αποσπάσματα που ακολουθούν τηρήθηκε
πιστά το κείμενο του «Νέου Κόσμου»):
Τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κύπρο οι προσκυνημένοι και συνθηκολόγοι εθνοπροδότες προβάλλουν κάθε τόσο τα εντυπωσιακά
τους πυροτεχνήματα κρύβοντας πίσω τους την προδοσία και το
ξεπούλημα που πραγματοποιούν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Είναι ολοφάνερο ότι ένα απ' τα πιο δύσκολα παλούκια που από
καιρό προσπαθεί να πηδήσει ο στρατάρχης^4 και όλη η αμερικανοδουλεία και ο αγγλοπροσκυνισμός είναι το κυπριακό. Η πλουτοκρατική εθνοπροδοσία και όλο το μπουλούκι των λακέδων της, «βρή
καν, πραγματικά, το διάολο τους» με το κυπριακό. Πρόκειται για το
διάολο της λαϊκής παροιμίας που ούτε όταν τον αφήνεις φέβγει,
ούτε όταν τον τραβάς έρχεται. Το αποτέλεσμα απ' αφτό το άσχημο
για το στρατάρχη μπλέξιμο είναι ότι όσο προσπαθεί να το πηδήξει
το παλούκι τόσο πιο βαθιά κάθεται πάνω του. Έτσι η παλουκωμέ
νη εθνοπροδοσία και κυπροκαπηλεία μη έχοντας άλλη διέξοδο το
ρίχνει στον τυχοδιωκτισμό με τα γνωστά «πασχαλιάτικα» βαρελότα,
τις τρακατρούκες και τις στράκες15.

Τιατί, και το λέμε αφτό με όλη τη συναίσθηση της εφθύνης, όλη
η τελεφταία ξιφούλκηση της κυπροκαπηλείας στην Κύπρο και στην
Ελλάδα δεν αποτελεί παρά ένα προσχεδιασμένο αποτρόπαιο όσο
10. Φ. Ιωάννου, Έτσι άρχισε, ό.π., σα. 389-390. Για τις εκπομπές της «Ελεύθερης Ελλάδας» βλ.
και τυχοδιωκτικό έγκλημα που στρέφεται ενάντια στους εθνικούς
Βάσω Ψιμούλη, «Μαζική προπαγάνδα σε παράνομες συχνότητες. Οι εκπομπές του ραδιο
πόθους του λαού τόσο στο νησί, όσο και στη χώρα μας. Και, ακόμα,
φωνικού σταθμού Ελεύθερη Ελλάδα / Φωνή της Αλήθειας», περ. Αρχειοτάξιο, τεύχ. 5 (Μάιος
όλ' αφτά σχεδιάστηκαν και μπήκαν μπρος σε συνεννόηση και σε
2003), σσ. 145-153. Είναι σημαντικό για την περίοδο που εξετάζουμε να σημειωθεί ότι μετά
την καθαίρεση Ζαχαριάδη (Μάρτιος 1956) ο σταθμός σίγησε μέχρι τον Μάρτιο του 1958.
συμφωνία με τους άγγλους και τους αμερικάνους ιμπεριαλιστές.
11. Βλ. ενδεικτικά την αναφορά στην ανακοίνωση της Κ.Ε. του ΚΚΕ, της 31-12-1955, ότι τις εργα
Όλ' αφτά έγιναν και γίνονται με κύριο και βασικό σκοπό να κτυ
σίες της 5ης Ολομέλειας της Κ.Ε. και της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου του ΚΚΕ παρακολού
πηθούν
οι πρωτοπόρες πατριωτικές δυνάμεις, δηλαδή να παραμε
θησε και αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ: Νέος Κόσμος, χρ. Η, τεύχ. 1 (Γενάρης 1956), σ. 1.
12. Νέος Δημοκράτης, 24-4-1955.
ριστούν οι δυνάμεις εκείνες που κρατούν το παλούκι και δεν μπό
13. «Αρθρο του Ν. Ζαχαριάδη», Αυγή, 26-4-1955, «Βαρυσήμαντο άρθρο του Γ.Γ. του Κ.Κ.Ε. Ν.
Ζαχαριάδη για το κυπριακό», Νέος Δημοκράτης, φ. 30-4-1955 και 1-5-1955, και Ν. Ζαχαριά
ι 4. Εννοείται ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπάγος.
δης «Ενάντια στους ιμπεριαλιστές και τους εθνοπροδότες κυπροκάπηλους. Λεύτερη Κύπρος
15. Στην κυπριακή μεταφορά του άρθρου του Ζαχαριάδη (Νέος Δημοκράτης, 30-4-1955), προτι
στη λεύτερη Ελλάδα», Νέος Κόσμος, χρονιά Ζ, τεύχ. 5 (Μάης 1955), σσ. 12-16, με την ένδειξη
μήθηκε η ιδιωματική λέξη τσάκρες ( = κροτίδες).
22 Απριλίου 1955, και τη λανθασμένη αναφορά ότι μεταδόθηκε από την «Ελεύθερη Ελλάδα»
στις 5-4-1955.
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ρουν να το πηδήσουν ο στρατάρχης, ο συναγερμός του, ολόκληρη
η εθνοπροδοσία, για να πραγματοποιηθεί μετά ανενόχλητα το
ξεπούλημα και της Κύπρου, ξεπούλημα που έχει αποφασιστεί από
καιρό. Πιο πολύ ακόμα: οι εθνοπροδότες στην Αθήνα και στην
Κύπρο ούτε καν θα σκέφτονταν να οξύνουν το κυπριακό, αν δεν
εξαναγκάζονταν σ' αφτό από τις πατριωτικές δυνάμεις στην Ελλά
δα και στην Κύπρο, που αγρυπνούν, δεν τους αφήνουν να ολοκλη
ρώσουν ανενόχλητα το ξεπούλημα και της Κύπρου και τους κρα
τούν αμείλιχτα κολλημένους στον τοίχο.
Το ζήτημα είναι ζωτικό, τόσο για τους ντόπιους πλουτοκράτες
και προσκυνημένους, όσο και για τους ιμπεριαλιστές αφέντες τους:
πρόκειται για την ηγεσία στον εθνικό αγώνα του ελληνικού λαού
στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Τρέμουν, όπως ο διάολος το λιβάνι,
μην ξαναπάθουν εκείνα της πρώτης κατοχής, όταν ο λαός τούς
έφυγε απ' τα χέρια και τάχτηκε κάτω απ' τη σημαία της πάλης για
την εθνική τιμή και ανεξαρτησία (...)
Στην Κύπρο το ΑΚΕΛ, μπροστάρης του λαού στο νησί, κρατά αμό
λυντη την εθνική σημαία της ένωσης, που θέλει ο λαός. Εκεί, στο
νησί, αφτή η πάλη του ΑΚΕΛ είναι το κύριο εμπόδιο που δεν αφήνει
τους κυπροκάπηλους να πραγματοποιήσουν ανενόχλητα το ξεπού
λημα. (...) Έπρεπε, λοιπόν, και πρέπει να βγει απ' τη μέση το ΑΚΕΛ.
Και για το σκοπό αφτό ετοιμάστηκε η φάκα, στήθηκε η παγίδα,
μαγειρεύτηκε η πρόκληση. (...)
Εδώ φτάνουμε στο ψητό. Ο λαός μας θυμάται ότι από μήνες
πολλούς, απ' τον περασμένο χρόνο, με βάση συγκεκριμένα στοιχεία
και εκδηλώσεις και του άγγλου αντιπρόσωπου στον Ο. Ε. Ε. Λόυντ για
«ταραχές που απειλούνται στην Κύπρο» και του Μακάριου, ότι ο
λαός στην Κύπρο «θα προβεί σε ανεπιθύμητες ενέργειες» και του
κίτρινου τύπου της Αθήνας για «αντάρτικο» στα βουνά του νησιού
κλπ., είχαμε προειδοποιήσει ότι οι προσκυνημένοι ετοιμάζουν βρω
μιές. Σήμερα πια, όταν τα «πασχαλιάτικα βαρελότα» σκάσαν, χωρίς
όμως και να σπάσει μύτη και ρ ψεφτοδιγενής του Γρίβα ξεσκεπά
στηκε με την προσφορά πολεμικών βάσεων στους Αγγλους κλπ.
κλπ. μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. (...) Τον Οχτώβρη του
1954 αξιωματικός του στρατού της Αθήνας εμφανίστηκε στην
Κύπρο όπου έκανε το ξεκομμένο μέλος του ΚΚΕ, είπε ότι στην Κύπρο
θα αποβιβαστούν κομμάντος, θα μεταφερθούν όπλα, ότι θ' αρχίσει
αντάρτικο και ότι τη δουλιά αφτή τη διεφθύνει ο γνωστός αρχιχίτης
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και αντιστράτηγος του μοναρχοφασιστικού στρατού Γρίβας. Ο
«ξεκομμένος» αφτός «κουκουές» ζήτησε τότε τη «συνεργασία» των
πατριωτικών δυνάμεων στην Κύπρο. Πήρε όμως και αφτός τα
παπούτσια στο χέρι. (...)
Το Φλεβάρη του 1955 πιάστηκε το βενζινόπλοιο ο «Αγιος Γεώρ
γιος», που ο καπετάνιος του στον πόλεμο ήταν στην υπηρεσία των
άγγλων16, και μαζί πιάστηκε και ο Σωκράτης Λουϊζίδης, παλιός πράχτορας της Ιντέλιτζενς Σέρβις και «φρέσκος» του Εφ-Μπι-Αι (αμερι
κάνικη υπηρεσία κατασκοπείας). Στην τσάντα του Λουϊζίδη βρέθηκε
και κατασχέθηκε το καταστατικό μιας ψεφτοπατριωτικής οργάνω
σης «ΕΜΑΚ» που γι' αφτό το λόγο μετονομάστηκε σε ΕΟΚΑ. Η «οργά
νωση» αφτή επικεφαλής έχει ένα γνωστό ψεφτοπαλικαρά αξιωμα
τικό - χίτη του Γρίβα, που μετά τη Βάρκιζα δολοφονούσε πατριώτες
και μπροστά στο ΔΣΕ τόκοβε λάσπη!
Πρόκειται για τον ψεφτοδιγενή που οι άγγλοι τον «κυνηγάν» μα
δεν τον πιάνουν, γιατί ακριβώς παίζει το παιχνίδι τους και τους προ
σφέρει και αιωνίας βάσεις (!). Φυσικά, τα όπλα που τον αφήνουν να
μαζέβει, τελικά προορίζονται ενάντια στο ΑΚΕΛ και τον κυπριακό
λαό! Ό σ ο για το Λουϊζίδη οι κύπριοι της Αθήνας τον ξέρουν από τότε
που έβγαζε φυλλάδια υπέρ των άγγλων και γι' αφτό οι κυπριακές
οργανώσεις της Αθήνας δεν τον δέχονταν στις γραμμές τους. (...)
Στην Κύπρο στήσαν στο ΑΚΕΛ διπλή παγίδα: ή να το παρασύρουν
στις τυχοδιωχτικές ψεφτοένοπλες περιπέτειες τους, για να δύσουν
στους άγγλους την εφκαιρία να το τσακίσουν και διαλύσουν, ή, προ
βάλλοντας του την κατηγορία ότι «οργανώνει τρομοκρατικές ομάδες
έτοιμες για δράση» (άγγλοι) και προτείνοντας του «ένοπλη σύμπρα
ξη» κλπ. (προσκυνημένοι της Αθήνας), να το αναγκάσουν να πάρει
τέτια θέση καταδίκης της τρομοκρατίας και της «ένοπλης πάλης»
ώστε να το διαβάλουν και να το δυσφημίσουν στα μάτια του λαού
και πρώτ' απ' όλα της κυπριακής νεολαίας ότι είναι ενάντια στον
«αποφασιστικό αγώνα» κατά των άγγλων, ότι προδίνει την υπόθε
ση της Κύπρου. Έτσι θάπερναν αφτοί την ηγεμονία στον εθνικό
αγώνα της Κύπρου πράμα που θα τους εφκόλυνε, όπως φαντάζο16. Ο καπετάνιος του «Αγιος Γεώργιος» Ευάγγελος Κουταλιανός στη διάρκεια
κατοχής είχε πραγματοποιήσει με το πλοιάριο του πολλε'ς φορε'ς το δρομολόγιο από την
κατεχόμενη Ελλάδα στη Με'ση Ανατολή, μεταφέροντας άνδρες του βρετανικού και του ελλη
νικού στρατού, φυγάδες και πολεμικό υλικό και στη δίκη του η «προϋπηρεσία» αυτή χρησι
μοποιήθηκε από την υπεράσπιση του.
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νταν, να ψεφτοβολέψουν κάπως και τα αγιάτρεφτα χάλια της εθνοπροδοσίας και αμερικανοδουλείας τους στην Ελλάδα. Έτσι κυνηγού
σαν με ένα σμπάρο να χτυπήσουν δυο και τρία τρυγόνια! Οπωσδή
ποτε και η εθνοπροδοσία στην Αθήνα με επικεφαλής τους Παπάγο
- Παπανδρέα και η ψεφτοεθναρχία του Μακάριου σαν προκαταρχτικό όρο για τη συνθηκολόγηση τους μπροστά στους άγγλους ιμπε
ριαλιστές, με την αποδοχή του «συντάγματος» που οι τελεφταίοι
αφτοί προσφέρουν και που η αποδοχή είναι κατ' αρχήν αποφασι
σμένη, βάζουν το χτύπημα του ΑΚΕΛ, για νάχουν, όπως λένε, τα
χέρια λέφτερα. Και ο συνθηκολόγος και διασπαστής του εθνικού
αγώνα Μακάριος δε ντράπηκε και στο Μπαντούγκ ακόμα, όπου
πήγε να διεκδικήσει τάχα λεφτεριά για την Κύπρο, να προσφέρει
στρατηγικές βάσεις στους άγγλους σαν αντάλλαγμα για τη δήθεν
αφτοδιάθεση της Κύπρου. Πάει έτσι να εξεβμενίσει ο Μακάριος,
όπως και ο ψεφτοδιγενής, τους καταχτητές και να τους σπρώξει
έτσι πιο δραστήρια να «ξεπαστρέψουν» το ΑΚΕΛ.
Βέβαια, με τη διμέτωπη επίθεση τους ενάντια στο ΑΚΕΛ κατάφε
ραν να σπείρουν κάποια σύγχυση και να θολώσουν μερικά μυαλά
κυρίως ανάμεσα στη μαθητική νεολαία της Κύπρου, που, όταν
άκουσε να σπάνε τα βαρελότα, νόμισε ότι πρόκειται για πραγματι
κό πατριωτικό ξεσηκωμό και ότι ο στρακατρούκας ψεφτοδιγενής
είναι αληθινός πατριώτης.(...)
Η απελεφθέρωση της Κύπρου θάναι το αποτέλεσμα της μαζικής
επαναστατικής πάλης του λαού στην Κύπρο και στην Ελλάδα με
πρωτοπορία τα δοκιμασμένα κόμματα του λαού, το ΚΚΕ και το ΑΚΕΛ,
σε συνεργασία με όλα τα πατριωτικά δημοκρατικά στοιχεία και με
τη συμπαράσταση όλης της προοδεφτικής ανθρωπότητας.
Τα τρία κρίσιμα αποσπάσματα από το άρθρο του Ζαχαριάδη, που αποκά
λυπταν ποιος κρυβόταν πίσω από το ψευδώνυμο «Διγενής», παραλείφθηκαν
από τον «Νέο Δημοκράτη», στο φ. της 30-4-1955. Αντίθετα, στο επόμενο, πρω
τομαγιάτικο φύλλο της εφημερίδας, φιλοξενήθηκε μια σκληρή επίθεση εναντίον
του «ψευτοδιγενή του αρχιχίτη Γρίβα» εξαιτίας κυκλοφορίας φυλλαδίου της
ΕΟΚΑ εναντίον του ΑΚΕΛ17. Στην Αθήνα, στα αποσπάσματα που δημοσιεύθη
καν στην «Αυγή» της 26-4-1955, η πρόταση Η «οργάνωση» αφτή επικεφαλής
έχει ένα γνωστό ψεφτοπαλικαρά αξιωματικό - χίτη του Γρίβα, μετατράπηκε ως

εξής: (···) δρα τώρα με το όνομα ΕΟΚΑ με επί κεφαλής ένα ψευτοπαλληκαρά,
τον Γρίβα, τον ψευτοδιγενή, που οι Άγγλοι τον «κυνηγούν» και δεν τον πιάνουν.
Οφείλουμε να υποδείξουμε ακριβολογώντας, πενήντα χρόνια μετά την επι
κράτηση αυτής της εντύπωσης, ότι τελικά ο Ζαχαριάδης τον Απρίλιο 1955
δημοσιοποιεί μεν τη σύνδεση του Γ. Γρίβα με την ΕΟΚΑ, αλλά δεν είναι αυτός
που «αποκαλύπτει στους Αγγλους την ταυτότητα του Διγενή», πιθανότατα
γιατί δεν την γνώριζε ούτε ο ίδιος. Είναι προφανές, κατά την άποψη μας, ότι ο
Νίκος Ζαχαριάδης μιλά για δύο διαφορετικά πρόσωπα: Τον «αρχιχίτη και αντι
στράτηγο (sic) Γρίβα», που «διευθύνει τη δουλειά αυτή», και τον «ψευτοδιγενή»,
«ένα ψεφτοπαλικαρά αξιωματικό - χίτη του Γρίβα», που τον θεωρεί επικεφαλής
της ΕΟΚΑ. Τα πράγματα περιπλέκονται από τη λανθασμένη απόδοση και μετα
φορά των αποσπασμάτων του ραδιοφωνικού άρθρου του Ζαχαριάδη στην
«Αυγή», που ουσιαστικά αποτελεί την πηγή της εντύπωσης που επικράτησε
από τότε στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αν και δεν είναι φρόνιμο να αποκλεί
σουμε εντελώς το ενδεχόμενο τα κρίσιμα τμήματα του κειμένου όπως δημοσι
εύθηκε στον «Νέο Κόσμο» να εκφωνήθηκαν διαφορετικά στην εκπομπή της
«Ελεύθερης Ελλάδας», πιστεύουμε ότι η περίπτωση αυτή έχει πολύ λίγες πιθα
νότητες. Χωρίς να υποβαθμίζουμε τη σημασία του συγκεκριμένου άρθρου και
του βαρύνοντος ρόλου του στην όξυνση των εμφύλιων παθών στην Κύπρο, κρί
νουμε ως δευτερεύον ζήτημα το γεγονός ότι η πολιτική διορατικότητα του
Ζαχαριάδη θεωρούσε αδύνατο ο «Διγενής» να ήταν ο ίδιος ο «αρχιχίτης Γρίβας».
Ούτε οι παραναγνώσεις του άρθρου του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ μας ενδια
φέρουν εδώ (δικαιολογημένες εν μέρει για μια περίοδο, λόγω του τρόπου δημο
σιοποίησης τον Απρίλιο του 1955 και της δυσκολίας πρόσβασης των μελετητών
σε αντίτυπα του «Νέου Κόσμου»), αφού ελπίζουμε σύντομα να επανέλθουμε με
ειδική μελέτη. Το πιο παραγωγικό ερώτημα που προκύπτει και δεν εμπίπτει
στα κύρια ζητούμενα αυτού του άρθρου - εάν δεχθούμε ως πραγματικό το
επεισόδιο του Οκτ. 1954, αφού σ' αυτό αναφέρεται και ο Εζ. Παπαϊωάννου18 ποιος ήταν ο αξιωματικός που περιγράφει ο Ζαχαριάδης και τι επιδίωκε με την
εμφάνιση του στα γραφεία του ΑΚΕΛ;
Στους επόμενους μήνες, κι αφού η ΕΟΚΑ συνέχισε τον ένοπλο αγώνα της,
παρά τις βεβιασμένες εκτιμήσεις του Ζαχαριάδη περί «πυροτεχνημάτων», το
ΚΚΕ υιοθέτησε σταδιακά την έκφραση Κύπριοι πατριώτες, όταν γινόταν ανα
φορά στη δράση μελών της οργάνωσης19. Τον Ιανουάριο του 1956, δημοσιεύ
θηκε η απόφαση της 5ης Ολομέλειας της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε. (Κεντρικής Επιτρο-

18. Ε. Παπαϊωάννου, Ενθυμήσεις, ό.π., σ. 94. Η επίσκεψη του «μυστηριώδους
θετείται «περί
τα με'σα του 1954».
17. «Μαστιγωτικό ξεσκέπασμα του Χίτη Ψευτοδιγενή. "Οραματίζεται" Κυπρον "ελευθε'ραν"
αλλά
19. Βλ. ενδεικτικά, «Εσωτερική ανασκόπηση», Νέος Κόσμος, χρ. Ζ, τεύχ. 11 (Νοε'μβρης 1955), σ.
με "αιωνίας" βάσεις στα χε'ρια των Αγγλων και Αμερικάνων», Νέος Δημοκράτης, 1-5-1955.
78 και τεύχ. 12 (Δεκέμβρης 1955), σ. 80.
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ττής Ελέγχου) του ΚΚΕ για το Κυπριακό20, όπου επιβεβαιωνόταν η έγκριση του σε δύο κυρίως ζητήματα: α. Στην υιοθέτηση του συνθήματος για λεύτερη Κύπ
εθνικού χειρισμού του Κυπριακού ζητήματος απτό ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, με το εξής
σε λεύτερη Ελλάδα (...) ένα σύνθημα που κανένας δεν το καταλάβαινε και κανέ
επιχείρημα: Έτσι δεν αφήσαμε τους γραικύλους να προδόσουν ανοιχτά. Τους
να δεν ένωνε (...) [που] εγκατέλειπε ουσιαστικά το σημερινό έντονο αντιιμπεξεσκεπάσαμε και τους απομονώσαμε ακόμα πιο πολύ απτό λαό. Δεν τους αφή
ριαλιστικό αγώνα του κυπριακού λαού κατά του βρετανού δυνάστη του εν ονό
σαμε να βυσσοδομούν στα σκοτεινά με τους άγγλους καταχτητές του νησιού και
ματι της απελευθέρωσης του λαού της Ελλάδας από τον αμερικάνο δυνάστη
τους αναγκάσαμε να αντιταχτούν ας είναι και προσωρινά και χλιαρά στους
του, και β. Στους χαρακτηρισμούς του Ζαχαριάδη για «τρακατρούκες», που δεν
ιμπεριαλιστές του Λονδίνου.
μπορούσανε να ωφελήσουνε την υπόθεση της ενότητας στην πάλη του κυπρια
κού λαού (...) [και] αποπροσανατόλιζαν τους Κυπρίους στον αγώνα τους για την
Στην ίδια απόφαση εκφραζόταν η ανησυχία για τη θρυλοποίηση του Διγενή
απτόν τύπο της Αθήνας. Αν και τονιζόταν με βεβαιότητα ότι η ΕΟΚΑ και ο Διγε
νής φτιάχτηκαν κυρίως για την Ελλάδα, για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς
των ξένων καταχτητών αμερικάνων και άγγλων και των λακέδων τους. Για να
μεταφυτεφτούν και να δράσουν εν καιρώ στην Ελλάδα, γινόταν έκκληση για
συνεργασία των ακελικών οργανώσεων (το ΑΚΕΛ είχε τεθεί εκτός νόμου τον
Δεκέμβριο του 1955) με τα «πατριωτικά στοιχεία της ΕΟΚΑ», με στόχο, σύμ
φωνα με το γνωστό σύνθημα του Ν. Ζαχαριάδη, «και τη λεφτεριά της Ελλάδας»:
Οι οργανώσεις του ΑΚΕΛ και της Α Ο Ν [Ανορθωτική Οργάνωση
Νεολαίας], τα μέλη και οι οπαδοί τους, θα δυναμώσουν αφτό που
γίνεται σήμερα στη ζωή και είναι πατριωτική επιταγή. Την ενιαία
πάλη με τα πατριωτικά στοιχεία της ΕΟΚΑ, μόλες τις πατριωτικές
δυνάμεις. (...) Οι έλληνες και κύπριοι πατριώτες δυναμώνοντας την
πατριωτική αγωνιστική τους ενότητα στην Ελλάδα και στην Κύπρο
θα πετύχουν την απελευθέρωση της Κύπρου. Και θα παλαίψουν και
παραπέρα ενωμένοι για τη λεφτεριά της Ελλάδας. Ο αγώνας για τη
λεφτεριά της Κύπρου είναι αγώνας για τη λεφτεριά της Ελλάδας.
Μετά την 6η «Πλατιά Ολομέλεια» της Κ.Ε. του ΚΚΕ και την καθαίρεση Ζαχα
ριάδη, στον εκπεσόντα γενικό γραμματέα του ΚΚΕ καταλογίστηκε με μια σειρά
άρθρων21 η προσωπική ευθύνη («πολιτική τύφλωση») για τη «λαθεμένη γραμ
μή», «τις συγχύσεις και τα λάθη», και τον «σεχταρισμό» στο κυπριακό ζήτημα,

20. «Απόφαση της 5ης Ολομέλειας της ΚΕ και της ΚΕΕ του ΚΚΕ για το κυπριακό», Νέος Κόσμος,
χρ. Η, τεύχ. 1 (Γενάρης 1956), σσ. 9-10. Ανάλογες θέσεις και στο «Χαιρετιστήριο της 5ης Ολο
μέλειας της ΚΕ και της ΚΕΕ του ΚΚΕ στον κυπριακό λαό και το ΑΚΕΛ», στο ίδιο, σ. 14 και ανα
λυτικότερα, «Εισήγηση συντρόφου Βασίλη Μπαρτζιώτα στην 5η Ολομέλεια ΚΕ και ΚΕΕ του
ΚΚΕ, "Η κατάσταση στην Ελλάδα και η ενότητα και πάλη του λαοΰ για τη δημοκρατική αλλα
γή"», Νέος Κόσμος, χρ. Η, τευχ. 2 (Φλεβάρης 1956), σσ. 23-24.
21. Βλ. (Ανώνυμος), «Προβλήματα του πατριωτικού μετώπου», Νέος Κόσμος, χρ. Η, τεύχ. 7 (Ιού
λης 1956), σ. 7, «Το ζωτικό εθνικό πρόβλημα και το ΚΚΕ», στο ίδιο, τεύχ. 10 (Οχτώβρης 1956),
σ. 18 και Απ. Γκρόζος, «38 χρόνια αγώνων για την ανεξαρτησία, τη Δημοκρατία και την ειρή
νη», στο ίδιο, τεύχ. 11 (Νοέμβρης 1956), σ. 17.
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αυτοδιάθεση της Κύπρου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η «αυτοκριτική» του ΚΚΕ για τα λάθη στην πολιτική
του απέναντι στην ΕΟΚΑ, μέχρι το Φθινόπωρο του 1956, ξεκινούσε και τελείω
νε με την καταδίκη των ακραίων χαρακτηρισμών του Ζαχαριάδη, τον Απρίλιο
του 1955, αφού σε γενικές γραμμές η πολιτική παρέμενε η ίδια. Σημαντικότερη
διαφοροποίηση ήταν η αποδοχή από το ΚΚΕ (Νοέμβριος 1956)22, ως μέσου του
απελευθερωτικού αγώνα, και της ένοπλης πάλης:
Η έλλειψη συμφωνίας σε ορισμένες θέσεις, στις μέθοδες και στη
μορφή δράσης των πατριωτικών δυνάμεων, η έλλειψη ενιαίας
καθοδήγησης και οργάνωσης της πατριωτικής πάλης, βλάπτουν
τον αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου, δίνουν πλεονεχτήματα στους άγγλους αποικιστές, στις μανούβρες τους να επιβάλουν
αποικιακά συντάγματα και ψευτοκυβέρνηση. Επί πλέον επιτρέπουν
σε ορισμένους να τείνουν επικίνδυνα στη μονοπώληση του αγώνα,
όπως ο Διγενής που πρόσφερε τελευταία ανακωχή στους άγγλους
αποικιστές σε μια δύσκολη γι' αυτούς στιγμή που αντιμετωπίζουν
τον αγωνιζόμενο για τα κυριαρχικά του δικαιώματα αιγυπτιακό λαό.
Η απελευθέρωση της Κύπρου όμως είναι υπόθεση πανεθνική,
που δεν μπορεί κανένα κόμμα ή οργάνωση να τη φέρει σε πέρας
μόνο του, μονοπωλώντας την. Θέλει πανεθνική ενότητα όλων των
πατριωτικών κομμάτων και οργανώσεων στην Ελλάδα και στην
Κύπρο, θέλει ενιαίο εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, εθνική αντιιμπεριαλιστική αγωνιστική ενότητα του λαού της Κύπρου και της Ελλά
δας με τη συμπαράσταση του παγκόσμιου αντιιμπεριαλιστικού
στρατοπέδου. (...)
Αναφαίρετο δικαίωμα του λαού είναι να αμυνθεί και με τα ίδια

22. «"Πανεθνική ενότητα και πάλη για την αυτοδιάθεση της Κύπρου". Απόφασ
Νέος Κόσμος, χρ. Η, τεύχ. 12 (Δεκέμβρης 1956), σσ. 5-6 (με ημερομηνία 20-11-1956). Απο
σπάσματα της απόφασης δημοσιεύθηκαν και στην Αυγή, 19-12-1956.
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μέσα [στη βία των Άγγλων] και να χρησιμοποιήσει στον αγώνα του
και τα όπλα ακόμα για να καταχτήσει τα δικαιώματα του. Στον
αγώνα αυτόν για την αυτοδιάθεση δεν πρέπει να αποκλείεται καμιά
μορφή πάλης μαζί και η ένοπλη μορφή, τέτια που ν' ανταποκρίνε
ται στις δυνατότητες της Κύπρου, που απαραίτητα όμως να στηρί
ζεται στη μαζική πάλη και στην υποστήριξη του λαού και νάναι υπο
ταγμένη σε ενιαία πολιτική διεύθυνση της πατριωτικής πάλης.
Στην Αθήνα, με τα πολωτικά πλαίσια που είχαν τεθεί και παρακολουθήσαμε
πιο πάνω, η έναρξη του ένοπλου αγώνα ε'γινε δεκτή από την ελλαδική Αριστε
ρά, όπως εξάγεται από τη μελέτη των καθημερινών φύλλων της «Αυγής», με
ε'κδηλη αμηχανία23. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι, παρά την αλληλεγγύη μεταξύ
των δυο κομμάτων, αυτή την εποχή οι σχέσεις μεταξύ του ΑΚΕΑ και της ΕΔΑ,
κατά την άποψη μας, δεν βρίσκονταν σε ικανοποιητικό επίπεδο, επειδή οι
ανθρώπινοι δεσμοί σε επίπεδο ηγεσίας ήταν σχεδόν ανύπαρκτοι24. Ακολουθώ-
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ντας τον Νίκο Ζαχαριάδη και το ΑΚΕΑ, η «Αυγή» έσπευσε να καταδικάσει τη
δράση της ΕΟΚΑ στα σχόλια τριών φύλλων της, στις 14 Απριλίου, 28 Απριλίου
και 5 Μαΐου 1955, με αναφορές σε «αεροβομβιστε'ς», «τυχοδιωκτικές ενέργειες»
και «δήθεν απελευθερωτικές οργανώσεις», που είχαν ρίξει την Κύπρο «στις
περιπέτειες των ανατινάξεων και των βομβών»25. Αυτές ήταν ορισμένες από τις
οξύτερες αρνητικές αναφορές εναντίον της ΕΟΚΑ στην «Αυγή» του 1955-1959,
στις οποίες αναφέρθηκε λεπτομερώς στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνη
σης Παναγιώτης Κανελλόπουλος, τον Φεβρουάριο του 195926, και έχουν δημο
σιευτεί κι αυτές σε πολλές αντικομμουνιστικές εκδόσεις της εποχής27, ως «τεκ
μήριο της προδοσίας της ΕΔΑ» και ως όπλο στον πολιτικό αγώνα εναντίον της
Αριστεράς στις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις της περιόδου και στο επί
πεδο της ιδεολογικής προπαγάνδας.

Με την πάροδο των πρώτων μηνών από την έναρξη του ένοπλου αγώνα και
την εδραίωση του, η «Αυγή» αλλάζει προς το θετικότερο τη στάση της σε σχέση
με την ΕΟΚΑ. Εγκαταλείπεται πρώτα - πρώτα σταδιακά (από τον Σεπτέμβριο
του 1955) η άκομψη αναφορά στον Κύπριο Αρχιεπίσκοπο ως ο «κ. Μακάριος»,
23. Για τη συμμετοχή της «Αυγής» στη συζήτηση του αθηναϊκού τύπου για το κυπριακό,
τονακαλοκαίρι
χωρίς όμως
υιοθετείται η έκφραση «ο Κύπριος Εθνάρχης», ούτε καν μετά την
του 1954, βλ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Στρατηγικές του Κυπριακού. Η δεκαετία του 1950, Αθήνα
εξορία του στις Σεϋχέλλες28, ενώ σε σχόλια και ειδήσεις της εφημερίδας εντοπί2005, σο. 146-181. Για τη στάση της «Αυγής» και της ΕΔΑ κατά το 1955-1959 βλ. τις ακροθιγείς ανα
φορές στα Δέσποινα Παπαδημητρίου, «Ο εθνικισμός των "εθνικοφρόνων" και το κυπριακό 1955Αυγή, 13-9-1955). Στη δεκαετία του 1950 υπήρχαν, αντίθετα, αρκετοί Κύπριοι
1959» περ. Σύγχρονα Θέματα, τεύχ. 68-69-70 (Ιούλιος 1998 - Μάρτιος 1999) σ. 232 και Μάρκος
δίτες πολιτικούς πρόσφυγες του Εμφυλίου, με επιφανέστερο παλαιό κομματικό στέλεχος του ΑΚΕΛ
Καρασαρίνης, «Το "εύλογον" και το "τακτόν": Όψεις του Κυπριακού προβλήματος στη Βουλή των
τον Βάσο Βασιλείου, που είχε περιπέσει, όμως, στη δυσμένεια του Ζαχαριάδη. Από τους «νομιμόφροΕλλήνων, 1915-1959», στο ίδιο, σ. 242.
νες» Κύπριους κομμουνιστές κοντά στην ηγεσία του ΚΚΕ στη δεκαετία του 1950 ξεχωρίζει οπωσδή
24. Στις δεκαετίες του 1920 και του 1930 κορυφαίοι Κύπριοι πρωτοπόροι κομμουνιστές όπως οι Νικ.
ποτε ο Αιγυπτιώτης λογοτέχνης Θεοδόσης Πιερίδης (βλ. σχετικά Φίλιππος Ηλιου - Αννα Ματθαίου Γιαβόπουλος, Χαράλαμπος Βατυλιώτης (Βάτης), Λεωνίδας Στρίγκος, Πλουτής Σε'ρβας, ακόμη και οι
Πόπη Πολέμη, «Τρία κείμενα - τρεις στιγμές του Θεοδόση Πιεριδη. 1951 -1956», περ. Αρχειοτάξιο, τεύχ.
Αιμίλιος Χουρμούζιος και Γιάννης Παπαγγέλου (Λεύκης) είτε ήταν μέλη του ΚΚΕ είτε είχαν στενές
6 (Μάιος 2004), σσ. 105-133), αφού ο Λ. Στρίγκος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ από το 1942
σχέσεις με το ελληνικό κομμουνιστικό κόμμα και την ηγεσία του, μετέχοντας στο πολιτικό κλίμα και
και «υπουργός Εθνικής Οικονομίας» στην κυβέρνηση του βουνού, ελάχιστες φορές αρθρογράφησε για
στις ζυμώσεις της εποχής. Με την Παλμεροκρατία στην Κύπρο, τη μεταξική δικτατορία και τη γερ
το κυπριακό ζήτημα. Μια απ' αυτές: Λ. Στρίγγος - Θ. Πιερίδης «Ο αγώνας του κυπριακού λαού σε και
μανική κατοχή στην Ελλάδα οι σχέσεις αυτε'ς περιορίστηκαν αισθητά λόγω των συνθηκών και της
νούργια φάση», Νέος Κόσμος, χρ. Ζ, τεύχ. 11 (Νοέμβρης 1955), σσ. 13-21.
εκατέρωθεν παρανομίας, ενώ αντίθετα αυξήθηκαν οι επαφε'ς και η επικοινωνία, με'σω της κυπρια
25. Βλ. «Από την Κύπρο στο Μπαντούγκ» (κύριο άρθρο), και τα σχόλια «Αθλιοι υβριοταί» και «Η
κής παροικίας του Λονδίνου, των Κυπρίων κομμουνιστών με το βρετανικό κομμουνιστικό κόμμα.
κυπριακή αντιπροσωπεία», Αυγή, 14-4-1955, 28-4-1955, και 5-5-1955.
Φαίνεται ότι μεταξύ των Σε'ρβα και Ζαχαριάδη υπε'βοσκε κλίμα αντιπαράθεσης, για προσωπικούς
26. Βουλή των Ελλήνων (επιμ. Τριαντάφυλλος Γεροζήσης), Το Κυπριακό στη Βουλή των Ελλήνων, τόμ.
λόγους (Πλ. Σε'ρβας, Κυπριακό, ό.π., σα. 133-134), ενώ κανένας από τη στενή ηγετική ομάδα γύρω
Γ'. 1959-1967, Αθήνα 1994, σσ. 62-63 (συνεδρίαση 26-2-1959).
από τον Εζεκία Παπαϊωάννου δεν είχε κομματική εμπειρία στην Ελλάδα. Επιπλέον, η ήττα της ελλα
27. Βλ. ενδεικτικά Ανώνυμος, Ο κυπριακός αγών, ό.π., σ. 7: Εις τα φύλλα της «Αυγής» της 28ης Απρι
δικής Αριστεράς στον Εμφύλιο επηρέασε οπωσδήποτε αρνητικά τους Κύπριους κομμουνιστές, αν
λίου και της 5ης Μαΐου 1955 γίνεται επίθεσις κατά των μαχητών της ΕΟΚΑ, λυσαωδεστέρα από
και συνέχισαν να εκδηλώνουν με κάθε τρόπο τη συμπαράσταση τους στους συντρόφους τους στην
την επίθεσιν και των πλέον αντιδραστικών εντύπων της Αυτοκρατορίας.
Ελλάδα (με εκστρατείες για απελευθέρωση των πολιτικών εξορίοτων, κατάργηση του στρατοπέ
28. Βλ. πρόχειρα, «Ο κ. Μακάριος μεταβαίνει στο Μπαντούγκ», «Ο κ. Μακάριος κατηγορεί τους
δου της Μακρονήσου, κ.ο.κ.): Βλ. τον χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο περιγράφει ο Ανδρέας
Αγγλους ως υπευθύνους για τα γεγονότα της Κύπρου», «Έφθασε χθες αιφνιδιαστικά ο κ. Μακά
Φάντης, Από το Λαό... για το Λαό..., με το Λαό..., Λευκωσία 1997, σα 102-104, την προχειρότητα
ριος», Αυγή, 13-4-1955, 6-5-1955 και 12-7-1955. Αν και ο όρος Εθναρχία είναι αποδεκτός και συνα
λήψης κρίσιμων αποφάσεων των Ελλαδιτών κομμουνιστών στις παραμονές των «Δεκεμβριανών»
ντάται συχνά στην «Αυγή», η έρευνα μας εντόπισε μια μοναδική χρήση της λέξης Εθνάρχης για
του 1944, όταν ο μετέπειτα βοηθός γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ βρισκόταν στην Αθήνα, ως στρα
τον Κύπριο Αρχιεπίσκοπο στην περίοδο 1955-1959, στην είδηση για τη συνάντηση Μακαρίου τιώτης του «Κυπριακού Συντάγματος» και συναντήθηκε με τον Μήτσο Παρτσαλίδη. Ας ληφθεί
Πασαλιδη, το Μάιο του 1958, κατά την εποχή των εκτελέσεων ακελικών στελεχών από την
υπόψη, επίσης, ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις για σειρά ετών, κατά κανόνα, δεν επέτρεπαν την είσο
ΕΟΚΑ. Προηγουμένως, τον Αύγουστο 1956, όταν το αποικιακό καθεστώς διέταξε τον περιορισμό
δο στη χώρα σε στελέχη του ΑΚΕΛ. Ένας από τους λίγους Κύπριους κομμουνιστές που κατάφερε
του Μητροπολίτη Κιτίου Ανθίμου, αναφέρθηκε και αυτός ως εθναρχεύων: Αυγή, φ. 28-5-1958 και
να επισκεφθεί την Ελλάδα την εποχή που εξετάζουμε, γνώριζε καλά την Αθήνα και είχε πολλούς
30-8-1956 αντίστοιχα.
φίλους ανάμεσα στα στελέχη της ΕΔΑ, ήταν ο Τεύκρος Ανθίας (περιγραφή της υποδοχής του στην
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ζονται δειλές ονομαστικές αναφορές στον «Διγενή». Η δράση των μελών της
ΕΟΚΑ συνήθως περιγράφεται ως αγώνας των Κυπρίων πατριωτών, Πατριω
τών ή Αγωνιστών, καθώς επιμελώς αποφεύγεται να ταυτιστεί ο απελευθερω
τικός αγώνας με την ΕΟΚΑ και με τους αρχηγούς της, απέναντι στους οποίους
διατηρείται δυσπιστία, αν και ειδικά για τον Γεώργιο Γρίβα δεν εντοπίσαμε
κάποια αναφορά ή νύξη για την πρωταγωνιστική ανάμειξη του στην ελλαδική
«Χ». Κομβικό σημείο για τη φιλική αντιμετώπιση του κυπριακού ένοπλου αγώνα
από την ΕΔΑ ήταν η «Τριμερής» του Λονδίνου, τον Αύγουστο - Σεπτέμβριο 1955.
Τότε η «Αυγή» επιτέθηκε εναντίον της «κυβέρνησης των δύο αντιπροέδρων»
(Παν. Κανελλόπουλου - Στ. Στεφανόπουλου) για την αποδοχή της βρετανικής
πρόσκλησης, σε μια πρώτη ομοφωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο29. Παρα
θέτουμε ένα απόσπασμα από τις πρώτες αντιδράσεις της «Αυγής» για την
ελληνική συμμετοχή στην «Τριμερή»30: Το απαράγραπτο δικαίωμα του Κυπρια
κού Λαού για την πλήρη αυτοδιάθεσίν του, σύρεται στις ομίχλες της διασκέψε
ω ς του Λονδίνου, στα μονοπάτια των στρατηγικών επιδιώξεων των Αγγλοαμερικανών ιμπεριαλιστών και των σωβινιστών της Αγκυρας. Από εκεί, αντί για την
ελευθερία των Κυπρίων, θα βγη - αν ο Συναγερμός αφεθή ελεύθερος να συνέχι
ση την ολέθρια πολιτική του - η υποταγή και όχι η ελευθερία της Κύπρου, πλαι
σιωμένη και με τις αρπακτικές διεκδικήσεις των «συμμάχων» Τούρκων και των
υποκινητών τους πάνω και σε άλλα Ελληνικά νησιά!
Ακολούθησε η σφοδρή καταδίκη από την ΕΔΑ της αμήχανης ελληνικής (μη)
αντίδρασης για τις τουρκικές βιαιοπραγίες στα «Σεπτεμβριανά» του 1955 και
της αμερικανικής πυροσβεστικής παρέμβασης, που κράτησε ίσες αποστάσεις
από την Ελλάδα και την Τουρκία, δίνοντας νέα λαβή στην ελληνική Αριστερά να
επιτεθεί κατά των μεγάλων συμμάχων της χώρας, αλλά και της Τουρκίας, ως
μέλους του NATO. Η ανάθεση της πρωθυπουργίας στον Κωνσταντίνο Καρα
μανλή, μετά τον θάνατο του Αλ. Παπάγου, τον Οκτώβριο 1955, οι εκλογές του
Φεβρουαρίου 1956, όπου το κόμμα της Αριστεράς συνεργάστηκε με τα
κεντρώα κόμματα στη «Δημοκρατική Ένωση», η καταδίκη του Μιχαήλ Καραολή
σε θάνατο και η πανελλήνια σταυροφορία για τη σωτηρία του, η συγκίνηση για
τους πρώτους απαγχονισμούς, η εξορία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και οι

29. Βλ. την ομιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις 26-8-1955, κατά την Γ' Παγκύπρια Εθνοσυ
νέλευση, Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ',
τόμ. Β'. 1955 - Απρίλιος 1957, Λευκωσία 1992, σσ. 69-74.
30. «Αυτό είναι το καθήκον σας, κύριοι!» (κύριο άρθρο), Αυγή, 10-7-1955. Πρβλ. και τον πρωτοσε'λιδο τίτλο «Η τριμερής αντεθνική φάρσα του Λονδίνου. Δεν αποτελεί "ελληνο-τουρκικήν διε'νεξιν" η κυπριακή υπόθεσις», Αυγή, 4-9-1955 και το άρθρο του Ηλία Φ. Ηλιου, «Ένοχη η
κυβε'ρνησις», Αυγή, 3-7-1955.
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μεγάλες διαδηλώσεις31, με αποκορύφωμα το πολύνεκρο συλλαλητήριο στην
Αθήνα της 9ης Μαίου 1956, όλα αυτά θα φέρουν σταδιακά πιο κοντά την ΕΔΑ
στην ΕΟΚΑ. Τον Απρίλιο του 1956, ο πρόεδρος της ΕΔΑ Ιωάννης Πασαλίδης
απαντώντας στη Βουλή σε σχόλιο κυβερνητικού βουλευτή, ότι η ΕΔΑ καμμιά
φορά δεν ανεφέρθη στους αγωνιστάς της Κύπρου, στην ΕΟΚΑ, στο Διγενή, τόνι
σε: Εμείς πάντοτε υποστηρίζουμε όλους τους πραγματικούς αγωνιστάς της
Κύπρου, ανεξάρτητα από τα πολιτικά τους φρονήματα32, ενώ λίγες βδομάδες
αργότερα ο Ηλίας Ηλιου μιλώντας σε διεθνές συνέδριο στις Βρυξέλλες, χαρα
κτήρισε αναπόφευκτο τον ένοπλο αγώνα των Κυπρίων εξαιτίας της βρετανικής
άρνησης για παροχή αυτοδιάθεσης33. Το Φθινόπωρο του 1956, μετά την όξυν
ση της αιγυπτιακής κρίσης και ύστερα από την κήρυξη της πρώτης εκεχειρίας
από την ΕΟΚΑ και τους νέους απαγχονισμούς αγωνιστών, η ΕΔΑ θα πάρει ξεκά
θαρα θέση όχι μόνο υπέρ του ένοπλου κυπριακού αγώνα, αλλά και της υπο
χρέωσης συμπαράστασης της επίσημης Ελλάδας σε αυτόν34. Ως μια απροσδό
κητη ανταπόδοση, η ΕΟΚΑ και ο στρατιωτικός της αρχηγός, την ίδια εποχή,
ζήτησαν την επανεξέταση της ελληνικής πολιτικής απέναντι στις διεθνείς συμ
μαχίες της χώρας, γεγονός που προκάλεσε εμφανή ικανοποίηση στην ΕΔΑ και
εκνευρισμό στο Υπουργείο Εξωτερικών35.
Παράλληλα, η αποκαθήλωση του Ν. Ζαχαριάδη από την 6η «Πλατιά Ολομέ
λεια» της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου,
τον Μάρτιο του 1956, θα προσδώσει στην ΕΔΑ περισσότερη ελευθερία πολιτι
κών κινήσεων και σταδιακή αυτοτέλεια απέναντι στους συντρόφους της υπερορίας. Χωρίς να παραγνωρίζονται οι μετεμφυλιακές πραγματικότητες που
εξακολουθούν να υφίστανται, στο εθνικό ζήτημα της Κύπρου του 1955-1959
και στις νέες κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις της εποχής, η ΕΔΑ θα βρει
καινούργιο ακροατήριο, ευρύτερες συμμαχίες και ασυναίσθητα θα πραγματο
ποιήσει τα ουσιαστικά πρώτα βήματα αυτονομίας και απεξάρτησης από την
κηδεμονία του ΚΚΕ.

31. Για τις εκδηλώσεις συμπαράστασης προς την Κύπρο και τη διαμόρφωση αν
τος, βλ. Ιωάννης Δ. Στεφανίδης, «Η κίνηση για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα στη Θεσ
σαλονίκη, 1950-1958. Εξέλιξη, οργάνωση, ιδεολογικά συμφραζόμενα», περ. Κλειώ, τεύχ. 1
(Φθινόπωρο 2004), σσ. 145-175.
32. Βουλή των Ελλήνων, Το Κυπριακό, ό.π., τόμ. Α'. 1915-1956, σ. 160 (συνεδρίαση 11-4-1956) και
Αυγή, 12-4-1956.
33. Αυγή, 2-6-1956.
34. «Να φύγη η κυβέρνησις των ατλαντικών τοποτηρητών. Το κυπριακό θα κριθή κυρίως στην
Ελλάδα. Ο μαζικός και ένοπλος αγώνας στην Κύπρο να συνεχισθή από ενωμένες τις δυνάμεις
του λαού. Απόφασις της Δ.Ε. της ΕΔΑ», Αυγή, 23-9-1956.
35. «Η ΕΟΚΑ ζητεί πανεθνικό μέτωπο από όλα τα κόμματα στην Ελλάδα και επανεξέτασιν της
ελληνικής πολιτικής έναντι ορισμένων διεθνών οργανισμών», Αυγή, 18-10-1956 και το άρθρο
«Εθνικό μέτωπο», στο φ. 21-10-1956. Πρβλ. και την οργισμένη αντίδραση του τότε υπουργού
Εξωτερικών, Ευάγγελος Αβέρωφ - Τοσίτσας, Ιστορία χαμένων ευκαιριών (Κυπριακό, 1950 1963), Αθήνα 7952, 2η έκδ., τόμ. Α, σσ. 144-146 και τις απόψεις του Γ. Γρίβα - Διγενή, Απο
μνημονεύματα, ό.π., σσ. 134-135.
103

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ

Η ΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η εφημερίδα της ελλαδικής Αριστεράς ε'δινε μεγάλη έκταση σε ειδήσεις όπως
τα βασανιστήρια εις βάρος των Κυπρίων από τους Βρετανούς, την επιβολή της
βάναυσης ποινής του μαστιγώματος σε νέους που συλλαμβάνονταν, και,
βέβαια, στους απαγχονισμούς και στις πράξεις αυτοθυσίας μελών της ΕΟΚΑ.
Όταν, για παράδειγμα, αναγγέλλεται ο θάνατος του Γρηγόρη Αυξεντίου (Μάρ
τιος 1957) τα πρωτοσέλιδα σχόλια και η μεγάλη φωτογραφία με τίτλο «Πέθανε
για την λευτεριά της πατρίδας του» προδίδουν έκδηλη συγκίνηση. Αναζητήθηκε
ο τρόπος παρουσίασης της είδησης του θανάτου του Αυξεντίου από την αθη
ναϊκή «Αυγή» και την κυπριακή «Χαραυγή». Οι Ελλαδίτες κομμουνιστές παρου
σίασαν τη θυσία του Αυξεντίου με μεγαλύτερη φιλικότητα, συμπάθεια και θετι
κά σχόλια, ενώ η κυπριακή εφημερίδα επέλεξε μια στάση ουδέτερης παρουσία
σης του γεγονότος36. Από την άλλη, η επιφυλακτική απόσταση απέναντι στην
ΕΟΚΑ διατηρήθηκε και εκδηλωνόταν σε κάθε ευκαιρία διαφαινόμενης «συνθηκο
λόγησης» στο Κυπριακό, με αποκορύφωμα την πρώτη εκεχειρία του Αυγού
στου 1956, όταν η ΕΔΑ και η «Αυγή» διατύπωσαν σκληρές ενστάσεις για την
πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της ηγεσίας της κυπριακής απε
λευθερωτικής οργάνωσης, με κατηγορίες για καταπρόδωσιν της ιεράς κυπρια
κής υποθέσεως, ακόμη και για εγκατάλειψη του ένοπλου αγώνα. Λίγες ημέρες
αργότερα η ΕΔΑ μετρίασε την κριτική της, ζητώντας από την ελληνική κυβέρ
νηση «αξιοποίηση της ανακωχής», αφού μεσολάβησε η προκλητική απάντηση
του Χάρντιγκ στην εκεχειρία της ΕΟΚΑ και ενώ είχε διαφανεί η διάσταση από
ψεων και με το ΑΚΕΛ, που είχε επικροτήσει την κατάπαυση πυρός από τον
Διγενή37.

Είναι εμφανές σε πολλά σχόλια της «Αυγής» ότι οι συντάκτες της βλέπουν
στον αντιαποικιακό αγώνα της ΕΟΚΑ το πρόσφατο παρελθόν της εαμικής Αντί
στασης και μια συνέχεια της πάλης για την εθνική ανεξαρτησία. Έγραφε ο
«Ειρηνικός» (Νίκος Παπαπερικλής) στην Αυγή, την επαύριον του απαγχονισμού
των Μιχαήλ Καραολή - Ανδρέα Δημητρίου38: Κι οι μάνες κλαιν. Οι Ελληνίδες
μάνες οι μαυρομαντηλούσες. Οι χαροκαμένες. Οι φαρμακωμένες. Οι μάνες που
χάσαν τα τέκνα τους σ' έναν ομαδικό χιτλερικό τάφο. Που τα κλάψαν ζωντανά
ακόμα μπροστά σ' ένα απόσπασμα. Που τα άρπαξαν μέσα απ' τα ζεστά τους
κρεβάτια οι καραμπινιέροι. Που τα σφάξαν οι Εγγλέζοι και οι Κούργκας σ' ένα
δρόμο της Αθήνας. Που τα ρίξαν οι Τούρκοι σε μια χαράδρα της αιχμαλωσίας.
Που τα χάσαν μέσα απ' τις αγκαλιές τους και παν... Χτες ήταν η μέρα της μάνας
του Μιχαλάκη Καραολή!

Η εμφάνιση της πρώτης ανταρτικής δράσης στη διάρκεια της επιχείρησης
της ΕΟΚΑ «Προς την Νίκην», τον Νοέμβριο του 1955, παίρνει τεράστια πρωτο
σέλιδη έκταση, με πρόδηλη ικανοποίηση για τη χρησιμοποίηση ξανά από την
ελλαδική Αριστερά της λέξης Αντάρτες, αλλά και της νέας φάσης του κυπριακού
αγώνα39. Αντίστοιχα, η δράση κουκουλοφόρων προδοτών εναντίον των αγωνι
στών της ΕΟΚΑ παρουσιάζεται με έντονα αρνητικό τρόπο. Είναι επόμενο, λοι
πόν, οι εκτελέσεις προδοτών από την ΕΟΚΑ να χειροκροτούνται από την
«Αυγή», τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 1955 μέχρι και το τέλος του 1957.
Μάλιστα, τη λέξη προδότης, αντικαθιστά συχνά η φορτισμένη για την ελλαδική
πρόσφατη
ιστορική
36. «Το «Μολών Λαβε» Κυπρίου αγωνιστού. Επολέμησε επί 10ωρο μόνος τις ορδε'ς του Χάρντιγκ
και πραγματικότητα λέξη συνεργάτης και σπανιότερα πράκτοτε'λος εκάη ζωντανός. Ο ηρωικός θάνατος του υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγορίου Αυξεντίου. Γενι
κό πένθος στο χωριό Λύση», Αυγή, 5-3-1957 και «Ύστερα από 10ωρη μάχη φονεύθηκε ο Γρ.
Αυξεντίου, αφού ανατινάχθηκε το κρησφύγετο του στο δάσος Μαχαιρά. Συνελήφθησαν οι 4
σύντροφοι του Αντώνης Παπαδόπουλος, Φειδίας Συμεωνίδης, Αυγουστής Ευσταθίου και Ανδρε'απελευθερωτικό αγώνα» με παραλήπτη το ΚΚΕ, όπως δημοσιεύθηκε από την Σία Αναγνωστο
ας Στυλιανού. Η επίσημη ανακοίνωση κι η σχετική ανταπόκριση του «Ντε'ηλυ Χε'ραλντ», εφημ.
πούλου, «Η Κύπρος και το κυπριακό πρόβλημα στα ΑΣΚΙ», περ. Αρχειοτάξιο, τεύχ. 2 (Ιούνιος
Χαραυγή, 6-3-1957. Αντίθετα, κατά τις επόμενες βδομάδες, τα μνημόσυνα του Αυξεντίου που
2000), σελ. 103. Ανάλογη σκληρή κριτική για την «προδοτική συμφωνία», στην οποία θεωρήθη
ακολούθησαν ανακοινώθηκαν από τη Χαραυγή (φ. 16-4-1957 και 28-5-1957) με θετικότερο
κε ότι είχαν καταλήξει οι συνομιλίες Μακαρίου - Χάρντινγκ, είχε ασκήσει το ΚΚΕ τον Φεβρουά
τρόπο, με αποκορύφωμα το πολύ θερμό πρωτοσέλιδο σχόλιο «Στη μνήμη του Αυξεντίου»,
ριο 1956, βλ. «Η προδοσία στο κυπριακό», Νέος Κόσμος, χρ. Η, τευχ. 3 (Μάρτης 1956), σσ. 79Χαραυγή, 2-3-1958, κατά την πρώτη επέτειο της μάχης του Μαχαιρά. (Η «Χαραυγή» πρωτοκυ80. (Όταν κυκλοφόρησε το περιοδικό, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είχε ήδη εξοριστεί στις Σεϋ
κλοφόρησε στις 18-2-1956, αντικαθιστώντας τον «Νέο Δημοκράτη», του οποίου είχε διακοπεί η
έκδοση, το Δεκέμβριο 1955, όταν κηρύχθηκε παράνομο το ΑΚΕΛ.)
χέλλες...)
37. Πα την αντίθεση προς την εκεχειρία βλ. κυρίως τον πρωτοσέλιδο τίτλο «Ενώ ανοίγονταν ευνοϊ
38. Ειρηνικός, «Τα παλληκάρια», Αυγή, 10-5-1956. Βλ. ανάλογα σχόλια του Μανώλη Γλέζου για τη
κές προοπτικές για την δικαίωση του αγώνος των Κυπρίων. Αποτέλεσμα μυστικής συμφωνίας
σύνδεση της Αντίστασης του 1941 -1944 με τον κυπριακό αγώνα, «Μια κληρονομιά», Αυγή, 2 7η κατάθεσις των όπλων. Η πρωτοβουλία ανήκει στους Αμερικανούς. Κοινός στόχος: Κλείσιμο
9-1956, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυση του ΕΑΜ.
πάση θυσία του Κυπριακού», το κύριο άρθρο «Πανεθνική επιφυλακή», Αυγή, 18-8-1956, την
39. Βλ. τα δύο πρωτοσέλιδα, «Σε νέα φάσιν ο αγών του κυπριακού λαού για την ελευθερία. Η
ανακοίνωση της ΕΔΑ, 18-8-1956, «Να σωθή η Κύπρος», Αυγή, 19-8-1956, το ειρωνικό χρονογρά
πρώτη μάχη πάνοπλων ανταρτών και Αγγλων στρατιωτών στην Κύπρο. Μισή ώρα τα πολυ
φημα του Κώστα Βάρναλη, «Γενναία απόφασις», φ. 21-8-1956 και το άρθρο του Μάρκου Αυγέ
βόλα εγάζωναν τον αγγλικό καταυλισμό στο Μιτσερό» και «Σε νέα φάσιν ο αγών του κυπρια
ρη, «Η πολιτική της Δεξιάς και το Έθνος», φ. 26-8-1956. Για τις δημόσιες απόψεις του ΑΚΕΛ στο
κού λαού για την ελευθερία. Νύκτα και ημέρα εσυνεχίσθησαν οι επιθέσεις Κυπρίων ανταρ
ζήτημα της εκεχειρίας της ΕΟΚΑ, Αυγή, 23-8-1956. Για την κριτική του κυπριακού κομμουνιστι
κού κόμματος βλ. το αχρονολόγητο έγγραφο (;1957) με τίτλο «Ο ρόλος του ΑΚΕΛ στον εθνικο
τών», Αυγή, 19-11-1955 και 20-11-1955.
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ρας. Γράφει ένα υπέρτιτλο πρωτοσε'λιδο σχόλιο40: Οι Κύπριοι πατριώται εκτε
λούν τους προδότας. Κάνουν το καθήκον τους. Δεν νομίζει όμως η Κυβέρνησις ότι
πρέπει να δήλωση επισήμως ότι οι πατριώται αυτοί δεν πρόκειται να ...διωχθούν
ποινικώς, μετά την 'Ενωσιν της Κύπρου με την Ελλάδα; Γιατί ακόμη βρίσκονται στις
φυλακές όσοι ετιμώρησαν κατά τον ίδιο τρόπο τους συνεργάτας των Ναζί.
Θ α μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η ΕΔΑ συμπαρίσταται στην ΕΟΚΑ από τη
στιγμή που αποδεικνύεται εν όπλοις «εχθρός του εχθρού» της Αριστεράς, δηλα
δή «των Αγγλοαμερικάνων». Ενδέχεται να συνέβαινε και αυτό, χωρίς όμως να
αποτελεί τον αποκλειστικό ή τον κύριο λόγο συμπαράστασης. Ό π ω ς τόνισε ο
Αντώνης Μπριλάκης σε αξιωματούχο της σοβιετικής Πρεσβείας στην Αθήνα,
τον Οκτώβριο του 195841, η ΕΔΑ ενδιαφερόταν όχι μόνο για την ουσία του
Κυπριακού, αλλά και γιατί το πρόβλημα αυτό δίνει στην ΕΔΑ τη δυνατότητα να
ενεργοποιεί τις λαϊκές μάζες και να τις εκπαιδεύει στον αγώνα όχι μόνο για την
επίλυση του προβλήματος της Κύπρου, αλλά, μεταγενέστερα, και για πιο ζωτι
κές ανάγκες. Εκτός αυτού, η πρωτοβουλία της ΕΔΑ στο ζήτημα αυτό ενισχύει το
κύρος της και την επιρροή της στο λαό.
Η ένταξη του κυπριακού ζητήματος, ως εθνικής διεκδίκησης και σύγκρουσης
με τους «μεγάλους προστάτες», στην ελλαδική εσωτερική εκλογική και μικρο
κομματική διελκυστίνδα των ετών 1955-1959 είναι γεγονός, αλλά αυτό βέβαια
δεν αφορά μόνο τις επιλογές της Αριστεράς, αλλά πρωτίστως τα μεγαλύτερα,
«αστικά» κόμματα. Η ελλαδική Αριστερά μιλά και υποστηρίζει παραδοσιακά, και
στη δεκαετία του 1950, τα επαναστατικά απελευθερωτικά κινήματα στις αποικιοκρατούμενες χώρες· εξάλλου την ίδια πολιτική ακολουθούσε στην περίοδο
του ψυχρού πολέμου και η Σοβιετική Ένωση42. Οι πολιτικοί της αντίπαλοι, στη
Βουλή και στον τύπο, της καταλόγιζαν ότι σιωπούσε για τη σοβιετική επέμβα
ση στην Ουγγαρία αλλά και την ελληνική διεκδίκηση στη Βόρειο Ήπειρο43.
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Η ΕΔΑ απαντούσε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν αποδοκίμασε την αγγλογαλλική επέμβαση στην Αίγυπτο και περιοριζόταν σε πλατωνικές διαμαρτυρίες για
το «τρομοκρατικό όργιο εναντίον του αγωνιζόμενου κυπριακού λαού». Ό σ ο οι
ελληνικές κυβερνήσεις φαίνονταν να σύρονται σε συμβιβαστική λύση στο
Κυπριακό «εντός των συμμαχικών πλαισίων» και δεν αντιδρούσαν στις ενέρ
γειες Τούρκων και Βρετανών, το κυπριακό ζήτημα ήταν ένας χώρος που προ
σφερόταν για πολλές επιθέσεις εναντίον του δυτικού κόσμου, αλλά και της
παραμονής της Ελλάδας στο NATO44. Αναδεικνυόταν έτσι, ως κύριο εθνικό
ζήτημα, η ελληνική αδυναμία χάραξης αυτόνομης εξωτερικής πολιτικής45 και
κατέρρεε, παράλληλα, το λαμπερό οικοδόμημα του «ελευθέρου κόσμου»46. Από
την άλλη, όσο η «πολιτική της υποτέλειας» και της «εθνικής μειοδοσίας» επιζη
τούσε συμβιβασμό στο Κυπριακό, τόσο η ΕΔΑ εκ των πραγμάτων έπρεπε να
υπερασπίζει με μεγαλύτερο πάθος τον κυπριακό απελευθερωτικό αγώνα της
ΕΟΚΑ - αν και δεν τον είχε ξεκινήσει η Αριστερά - αφού επιβεβαίωνε, με τον
απόηχο του στην Ελλάδα, το νόημα του παλαιού συνθήματος του Νίκου Ζαχα
ριάδη, «Λεύτερη Κύπρος σε λεύτερη Ελλάδα»47.
Η δημόσια θερμή υποστήριξη του αγώνα της ΕΟΚΑ από την ΕΔΑ και την
«Αυγή» δημιουργούσε προβλήματα στην Αθήνα και στη Λευκωσία, σε εντελώς
διαφορετικούς ιδεολογικούς χώρους. Από την Κύπρο το γεγονός υποδεικνύεται

44. Βλ. ενδεικτικά, Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, Η εισήγηαις του προέδρο
Πασαλίδη εις το Γενικόν Συμβούλιον του Κόμματος κατά την πρώτην μετά την Πανελλαδικήν
Συνδιάσκεψιν σύνοδόν του από 1ης έως 3ης Δεκεμβρίου 1956. Η πολιτική απόφασις του Γενι
κού Συμβουλίου της Ε.Δ.Α., Αθήνα 1957, σσ. 7-10. Ένα μικρό ανθολόγιο με σφοδρά άρθρα
«αστικών» αθηναϊκών εφημερίδων εναντίον της στάσης των ΗΠΑ και του NATO μετά τα
«Σεπτεμβριανά» του 1955 και στη συζήτηση των ελληνικών προσφυγών για το Κυπριακό
στον ΟΗΕ, βλ. Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, Η εγκατάσταση βάσεων πυραύλων ενισχύει
πράγματι την άμυνα της χώρας και προωθεί την υπόθεση της ειρήνης; Αθήνα 1958, σσ. 3640. «Οι τιμωροί των προδοτών», Αυγή, 2-8-1956. Ειδήσεις για εκτελέσεις από την ΕΟΚΑ41.
βλ.
Για ενδει
τη γενικότερη συζήτηση στην Ελλάδα για το NATO εξαιτίας του Κυπριακού βλ. Π. Τερκτικά Αυγή, 20-4-1956 («Εφονευθη και άλλος συνεργάτης των κατακτητών»), φ. 21-4-1956
λεξής, Διπλωματία, ό.π., σσ. 335-349.
(«Εφονευθη και άλλος πράκτορας των Αγγλων»), φ. 1-8-1956 («Πατριώται εξετέλεσαν τρεις
45. Είναι χαρακτηριστικό ότι αμέσως μετά τα Σεπτεμβριανά του 1955 και το ΚΚΕ εκτιμά ότι το
συνεργάτες των κατακτητών»), φ. 11-9-1956, («Εφονευθη και άλλος συνεργάτης των κατα
«ελληνικό πρόβλημα» ως θέμα εθνικής ανεξαρτησίας σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στο
κτητών»).
Κυπριακό έφερνε δραματική διαφοροποίηση στο πολιτικό σκηνικό, ανατρέποντας παγιωμέ
41. Από το ημερολόγιο του συμβούλου της Πρεσβείας της ΕΣΣΔ στην Ελλάδα Ν. Α. Σαλνιόφ, για
νες αντιλήψεις και προκαταλήψεις: Ν. Ζαχαριάδης, «Πρωτέβει το ζήτημα της αλλαγής στην
τη συνάντηση του με τον Μπριλάκη, στις 4 Οκτωβρίου 1958, στο Β. Κόντης, Γ. Μουρε'λος, Κ.
εξωτερική πολιτική της χώρας», Νέος Κόσμος, χρ. Ζ, τεύχ. 10 (Οχτώβρης 1955), σσ. 1-3 και
Παπουλίδης, Μ. Γ. Προζουμε'ντσικοφ, Ν. Ντ. Σμιρνόβα, Ν. Γ. Τομιλίνα, Σοβιετική Ένωση και
Ανώνυμος, «Για μια εθνική αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της χώρας» (κύριο άρθρο), στο
Βαλκάνια στις δεκαετίες 1950 και 1960 (συλλογή εγγράφων), Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 208-209.
ίδιο, τεύχ. 11 (Νοέμβρης 1955), σσ. 1.-12.
42. Ευ. Χατζηβασιλείου, Στρατηγικές, ό.π., σσ. 253-255.
46. Βλ. ενδεικτικά τα σχόλια «Τα πρωτοπαλλήκαρα του "ελευθέρου κόσμου"» και «Αντάξιοι συνε43. Βλ. τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις (συνήθως οξύτατες) για το ζήτημα της σοβιετικής επέμ
χισταί», Αυγή, 12-4-1956 και 31-7-1956, όπου «οι ορδές του Χάρντινγκ» συγκρίνονται με «τα
βασης στην Ουγγαρία, Βουλή των Ελλήνων, Το Κυπριακό, ό.π., τόμ. Α', σσ. 316-317 (συνε
χιτλερικά κτήνη».
δρίαση 29-11-1956) και τόμ. Β', σ. 30 (συνεδρίαση 11-3-1957) και για τη στάση της ΕΔΑ στο
47. Δες ενδεικτικά τα κύρια άρθρα «Οι εσταυρωμένοι» και «Ο αγών για την Κύπρο, αγών για την
βορειοηπειρωτικό, τόμ. Α', σσ. 26, 36, 42, 279 (συνεδριάσεις 23-5-1950, 7-9-1950, 23-11-1951,
ανεξαρτησία και για το ψωμί», Αυγή, 4-5-1956 και 3-6-1956.
24-5-1956), τόμ. Β', σσ. 158, 371 (συνεδριάσεις 24-10-1957 και 14-12-1958).
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με δυσφορία σε ε'να αχρονολόγητο ε'γγραφο του ΑΚΕΛ (;195 7)48: Όσον αφορά
την αρθρογραφία της «Αυγής» πάνω στο Κυπριακό, εμείς πιστεύουμε πως η
«Αυγή» έχει επηρεασθεί τόσο πολύ από τη δημαγωγία της Δεξιάς στην Ελλάδα,
ώστε σε αρκετές περιπτώσεις να παρουσιάζεται βασιλικώτερη του βασιλέως,
πιο Εοκίτικη από την ίδια την ΕΟΚΑ. Στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός Κωνσταντί
νος Καραμανλής μιλώντας στη Σπάρτη, στις 30 Σεπτεμβρίου 1956, κατήγγειλε
ότι γύρω από το Κυπριακόν διεξάγεται μία πατριδοκαπηλεία, από πολλούς ηθελημένως και από άλλους αθελήτως49, ενώ τον Μάρτιο του 1957 ο υπουργός
Προεδρίας Κυβερνήσεως, Κωνσταντίνος Τσάτσος, ομολογώντας τα αδιέξοδα
της εξωτερικής πολιτικής, κατηγόρησε τους Έλληνες κομμουνιστές ότι επιδίω
καν την προβολή ανέφικτου σκοπού εις το Κυπριακόν, όχι δι' άλλους σκοπούς,
αλλά διά να δημιουργηθή μεταξύ Ελλάδος και των στενών συμμάχων αυτής ένα
χάσμα, μετά δε την δημιουργίαν αυτού του χάσματος, να δημιουργηθή η δυνατότης αποσπάσεως της χώρας από τας συμμαχίας της και της προσκολλήσεώς
της εις άλλους, ενδεχομένως, συνασπισμούς50. Ένα χρόνο πριν (Απρίλιος 1956),
την εποχή των μεγάλων λαϊκών κινητοποιήσεων για την Κύπρο, ο Παναγιώτης
Κανελλόπουλος, πάλι στη Βουλή, είχε κρούσει τον κώδωνα για τον διαφαινόμε
νο «διπλό κίνδυνο»51: Και η Κύπρος πρέπει να ενωθή με την Ελλάδα και η Ελλάς
να σωθή και η νεολαία να μη μεταβληθή εις εαμικήν, από απόψεως ψυχολογι
κής, νεολαίαν.
Σημαντικό μέρος από το κεφάλαιο της πολεμικής κατά των «μεγάλων συμ
μάχων» για τη στάση τους στο Κυπριακό είναι πρόδηλο ότι εκταμίευσε η ΕΔΑ
στις εκλογικές αναμετρήσεις, κυρίως του 1958, αφού τα ίδια αισθήματα πικρίας
και αγανάκτησης διακατείχαν μεγάλα λαϊκά στρώματα της νεοελληνικής κοινω
νίας, πέραν της Αριστεράς. Το Κυπριακό παίρνει εξέχουσα θέση ανάμεσα στα
συνθήματα της ΕΔΑ στην προεκλογική εκστρατεία του 1958, που καλούν τους
εκλογείς: Ψηφίστε ΕΔΑ να ελευθερώσουμε τους αδελφούς μας από την τυραν
νία των ιμπεριαλιστών, ή ακόμη, Μαυρίστε τους Μεντερέδες των Αθηνών.
Σώστε την Κύπρο από την τυραννία52. Ουσιαστικά η ΕΔΑ με την πρωτοπόρο
θέση της «στο πεζοδρόμιο» κατά το 1956-1958 υπέρ του κυπριακού αγώνα,

48. Σία Αναγνωστοπούλου, «Η Κύπρος», ό.π., α. 103.
49. Εφημ. Ελευθερία (Αθήνα), 2-10-1956, σ. 6.
50. Π. Τερλεξής, Διπλωματία, ό.π., σσ. 368-369.
51. Βουλή των Ελλήνων, Το Κυπριακό, ό.π., τόμ. Α', σ. 119 (συνεδρίαση 5-4-1956).
52. Αυγή, 26-4-1958 και 4-5-1958. Πρβλ. τα σχόλια «Κύπρος και εκλογές» και «Το αίμα της Κύπρου»
φ. 12-4-1958 και 7-5-1958 και ολόκληρο το πρώτο φύλλο της Αυγής, 8-5-1958, τρεις ημέρες πριν
από τις εκλογές, που αφιερώθηκε στην Κύπρο, με τίτλο «Για την αυτοδιάθεση της Κύπρου. Μαυ
ρίστε τα κόμματα της υποτέλειας, τους συμμάχους των Αγγλων, του Ντάλλες, του Μεντερε'ς!».
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ξαναβρίσκει την εθνικοπατριωτική53 εαμική φυσιογνωμία της προηγούμενης
δεκαετίας και, το σημαντικότερο, επανακάμπτει σε μια ευρύτερη δεξαμενή
ψηφοφόρων. Έγραφε ο στρατηγός Στέφανος Σαράφης, στις παραμονές των
εκλογών του Φεβρουαρίου του 1956, ως υποψήφιος βουλευτής της «Δημοκρα
τικής Ενώσεως»54: Ο Λαός μας νοιώθει να τον ταπεινώνουν ανάξιοι διορισμένοι
κυβερνήται. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που υπέγραψαν συμμαχίες, χωρίς να ρωτή
σουν τον Λαό - συμμαχίες που εστράφησαν εναντίον του Λαού. Αυτές οι συμμα
χίες ξερίζωσαν σε μια νύχτα, έκαψαν και ξεπούλησαν τον Ελληνισμό της Πόλης.
Οι ίδιοι Σύμμαχοι σκοτώνουν τον Λαό της Κύπρου, που ζητάει Ελευθερία, και οι
κυβερνήται της Ελλάδος συνωμοτούν μαζί τους, για να του χαλκεύσουν χειρότε
ρα δεσμά.
Ένας διανοούμενος που αρθρογραφούσε τακτικά στην «Αυγή» ήταν ο ιστο
ρικός Γιάνης Κορδάτος, θύμιζε με τα κείμενα του περιπτώσεις «αγγλικού ανθελληνισμού» από την εποχή της πώλησης της Πάργας ή της ελληνικής επανά
στασης, εξαπολύοντας οξύτατες αντιβρετανικές επιθέσεις55, ή δημοσίευε
άρθρα για την ελληνικότητα της Κύπρου και τους αγώνες των Κυπρίων για την
Ένωση. Τον Ιούνιο του 1956, ο Κορδάτος δημοσίευσε στην «Αυγή» μια ενδιαφέ
ρουσα επιφυλλίδα56, ως απάντηση σε ερωτήματα που του είχαν υποβληθεί
από Κυπρίους της Αιγύπτου: Π ώ ς βλέπω το κυπριακό ζήτημα και ποια είναι η
γνώμη μου για την παραπέρα εξέλιξη του σημερινού αγώνα των Κυπρίων. Αν η
διαχείριση του κυπριακού από την Εθναρχία και τους ελλαδικούς παράγοντες,
σύμφωνα με τα ως τα τώρα δεδομένα, παρέχει εγγυήσεις για την επιτυχία του

53. Βλ. τα σχόλια του I. Πασαλίδη για την ανάπτυξη του εθνικού αισθήματο
κόσμο, στην ομιλία του στην Α' Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΕΔΑ, Αυγή, 17-7-1956 και το άρθρο
του Νίκου Κατηφόρη, «Η ανανέωση του πατριωτισμού», Αυγή, 8-8-1956: Αποδείχθηκε πως η διε
θνής αλληλεγγύη, ο ανθρωπισμός κι ο διεθνισμός του αγώνα των καταπιεζομένων, μπορούν να
συμβαδίζουν με το πατριωτικό ιδανικό, γιατί ο διεθνισμός κι ο πατριωτισμός σήμερα έχουν ένα και
κοινό εχθρό: Τον χωρίς πατρίδα ιμπεριαλισμό! Η πικρή πείρα της Κύπρου επιβεβαιώνει για μας
τους Έλληνες την άποψη αυτή!
54. Στέφανος Σαράφης, «Χαιρετισμός νίκης», Αυγή, 12-2-1956.
55. Με κύρια βάση το βιβλίο του: Γιάνης Κορδάτος, Οι επεμβάσεις των Άγγλων στην Ελλάδα,
Αθήνα 1946. Ενδεικτικά, βλ. τα άρθρα του Κορδάτου, «Το κυπριακό και οι αγγλικές δολοπλο
κίες. Διδάγματα από την ιστορία», «Ο αγγλικός ιμπεριαλισμός», «Η λαϊκή επανάσταση της
Κύπρου το Μάρτη του 1833», «Η Κύπρος και οι σύμμαχοι των Τούρκων», Αυγή, 12-7-1955, 265-1956, 22-9-1956 και 17-6-1958, αντιστοίχως. Ανάλογη αντιβρετανική πολεμική με επίκληση
της ιστορίας, βλ. και στα Τάσος Βουρνάς, «Η διαμαρτυρία του Δημήτρη Υψηλάντη κατά της
αγγλικής προστασίας», Αυγή, 23-9-1956, Κ. Πορφυρής, «Οι Αγγλοι και η επανάσταση», Αυγή,
25-3-1958, Μ. Πορφυρογένης, «Ιστορικά στοιχεία για την αγγλική "φιλία"», Νέος Κόσμος, χρ.
Η, τεύχ. 1 (Γενάρης 1956), σσ. 47-58.
56. Γιάνης Κορδάτος, «Το φλέγον ζήτημα. Απάντηση σε ερωτήματα και απορίες Κυπρίων», Αυγή,
27-6-1956.
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απελευθερωτικού αγώνα. Γιατίτο Εργατικό Κόμμα της Αγγλίας δεν παίρνει πέρα
για πέρα ξεκαθαρισμένη θέση στο κυπριακό και γιατί ο Διγενής χτυπά το ΑΚΕΛ,
Ο Κορδάτος απέφυγε να πάρει θε'ση στα ερωτήματα για την Εθναρχία (...) και
για τον Διγενή, τονίζοντας ότι στα ζητήματα αυτά αρμόδιοι είναι μόνο οι Κύπρι
οι. Για το ρόλο του Εργατικού Κόμματος υποστήριξε ότι αποδείχτηκε πως είναι
προστάτης και φύλακας των συμφερόντων του αγγλικού καπιταλισμού, υπο
γραμμίζοντας ότι ούτε οι Αγγλοι εργατικοί θα λύσουν το κυπριακό.
Για την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην Κύπρο στα μέσα του 1956, ο
Κορδάτος προτίμησε να επαναλάβει ένα απόσπασμα από παλαιότερη συνέ
ντευξη του στην κυπριακή αριστερή εφημερίδα «Ανεξάρτητος», τον Αύγουστο
του 194657, τονίζοντας ότι ίσχυαν οι απόψεις του: Κάθε πνευματικός άνθρωπος
(...) δεν μπορεί να μη συγκινηθεί για την παράταση της αγγλικής κατοχής στην
Κύπρο και να μη διαμαρτυρηθεί για την άτολμη και μπορούμε να πούμε αγγλόδουλη διαχείριση του κυπριακού ζητήματος από την υπεύθυνη ελληνική κυβέρ
νηση. Είναι απόλυτα βεβαιωμένο π ω ς ο κυπριακός λαός στη μεγάλη του πλειο
ψηφία δεν αναγνώρισε ποτέ την αγγλική κατοχή και σε καμμιά περίπτωση δεν
έδειξε διάθεση υποχωρητικότητας και συμβιβασμού με τους Αγγλους κυρίαρ
χους. Οι Κύπριοι όμως πρέπει να το καταλάβουν πως δεν πρόκειται σε καμμιά
περίπτωση να παραχωρηθεί [η Κύπρος] θεληματικά στην Ελλάδα. (...) Συνεπώς
οι Κύπριοι δεν πρέπει να δίνουν σημασία στις κάθε λογής υποσχέσεις των
Αγγλων ούτε να περιμένουν από τις ελληνικές κυβερνήσεις θετική και αποτελε
σματική υποστήριξη. Οι ελληνικές κυβερνήσεις που προέρχονται από τη δεξιά
είναι δέσμιες του αγγλικού ιμπεριαλισμού (και σήμερα (Τ 956) του αμερικάνικου)
και γι' αυτό δεν μπορούν να λύσουν το κυπριακό. Η Ένωση της Κύπρου με την
Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί ύστερα από αγώνες του ίδιου του κυπριακού λαού
και αφού αδυνατίσει ο αγγλικός ιμπεριαλισμός στις μεσογειακές βάσεις του.
Μόνο με τέτοια προοπτική μπορούν να βαλθούν γερά τα θεμέλια του απελευ
θερωτικού αγώνα των Κυπρίων και πρώτ' απ' όλα ο αγώνας των πρέπει να
ξεκαθαριστεί από κάθε λογής αμφιταλαντεύσεις και συμβιβασμούς που θα προ
τείνουν οι επίσημοι Αθηναίοι.

φέρουν σε πέρας. Κάνω αυτές τις παρατηρήσεις, γιατί, κατά τη γνώμη μου, το
κυπριακό βρίσκεται ακόμα στην πρώτη του φάση. Εδώ ο Κορδάτος αμφισβητεί
τα «εφόδια» και τη λαϊκή απήχηση της ηγεσίας του κυπριακού απελευθερωτι
κού αγώνα, αφού ο ηγέτης του αντιαποικιακού κινήματος δεν είναι η εργατική
τάξη, καλώντας παράλληλα την κυπριακή Αριστερά να πάρει μέρος στον επα
ναστατικό αγώνα, παίρνοντας στα δικά της «καλά χέρια» την ηγεσία του. Ή δ η
είχε μεσολαβήσει ένας χρόνος από την έναρξη της δράσης της ΕΟΚΑ, και η εξο
ρία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και οι πρώτοι απαγχονισμοί Κυπρίων αγωνι
στών τον Μάιο είχαν αποδείξει τη μαζικότητα του εθνικοαπελευθερωτικού
αγώνα στην Κύπρο αλλά και την πανελλήνια συμπαράσταση. Οπότε, κατά μία
ισχυρή άποψη, το «λενινιστικό καθήκον» υπαγόρευε στους Κύπριους κομμουνι
στές να συμπαραταχθούν (ή «να καθοδηγήσουν») με το μαζικό κίνημα, δηλαδή
με την ΕΟΚΑ58.
Σφοδρή πολεμική εξαπέλυε συνεχώς και συστηματικά η ελλαδική Αριστερά
στη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ εναντίον των ανθελληνικών βιαιοτήτων στην
Τουρκία και στην Κύπρο, με πρώτη πράξη τα «Σεπτεμβριανά» του 1955 στην
Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Τον Ιούνιο του 1958 η «Αυγή», όργανο πια
του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τις εκλογές του Μαΐου, με
αλλεπάλληλους πηχυαίους πρωτοσέλιδους τίτλους κατήγγειλε τα στίφη των
βανδάλων πλιατσικολόγων του Φαντίλ Κουτσιούκ και το λεπίδι των αγριανθρώπ ω ν του Μεντερές, κάνοντας λόγο για γενοκτονία από τους βαζιβουζούκους
απογόνους του Κουτσιούκ Μεχμέτ, του καλοκαιριού του 1821, και επιδοκιμάζο
ντας την πρόταση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για οργάνωση «της αυτοαμύνης των Κυπρίων»59. Ανάλογα σκληρά κείμενα, που παραπέμπουν στην παρα
δοσιακή ρητορική για τις «τουρκικές βαρβαρότητες», εντοπίζονται σε ανακοι
νώσεις και ψηφίσματα Δήμων και Οργανώσεων που ελέγχονται από την Αρι-

58. Για το ζήτημα βλ. τις ανάλογες κριτικές επισημάνσεις των Φιφή Ιωάννου, σε συνέντευξη του
το 1979: «Κουβεντιάζοντας με τον Φιφή Ιωάννου», στο Ν. Περιστιάνης (επιμ.), Ο Φιφής Ιωάν
Κλείνοντας το άρθρο ο Κορδάτος θα συμπληρώσει: Μόνο όταν ο αγώνας
νου,
ό.π., σα. 301-302, Πλ. Σέρβα, Κυπριακό, ό.ττ. σσ. 209-212, 218-220, και Δημόκριτου, Η
των Κυπρίων θα βρεθεί σε καλά χέρια, θα το λύσει [το Κυπριακό]. Γιατίδεν αρκεί
Ακελική ηγεσία και ο ένοπλος αγώνας. Μαρξιστική κριτική, Κύπρος 1982, 2 η έκδ., σσ. 16-51.
να οργανώνονται επιθέσεις κατά των Αγγλων δυναστών. Το βασικό είναι ο αγώ
59. Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ ορισμένοι πρωτοσέλιδοι τίτλοι της «Αυγής»: «Καννιβαλική επίθενας να κατευθύνεται από ηγετικά στελέχη που αντιπροσωπεύουν πραγματικά
σις κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως», φ. 7-9-1955, «Η βρεταννική πολιτική του
τον κυπριακό λαό και που έχουν τα πολιτικά και πνευματικά εφόδια για να τον
"Διαίρει και βασίλευε". Συρφετός Τούρκων δολοφόνων αιματοκύλισε πάλιν την Λευκωσία.
Οργανωταίτων επιθέσεων είναι Τούρκοι αξιωματικοί σταλμένοι για τον σκοπό αυτό από την
Αγκυρα», φ. 24-4-1956, «Στίφη μαινόμενων Τούρκων καίουν και λεηλατούν επί μέρες την Λευ
57. Συνέντευξη στον Λεωνίδα Παυλίδη, με τίτλο «Το κυπριακόν, πανελλήνιος αγωνία. κωσία»,
Οι Έλληνες
φ. 22-1-1957, «Ορδές μαινόμενων Τούρκων σφάζουν και καίνε στην Κύπρο», φ. 10-6πολιτικοί ηγε'ται ομιλούν προς τον «Ανεξάρτητον». Ομιλεί ο ιστορικός Γιάννης Κορδάτος»,
1958. Βλ. και το κύριο άρθρο «Γκιουντελί» (εννοείται το χωριό Κιόνελι, όπου Τούρκοι κάτοικοί
εφημ. Ανεξάρτητος, 23-8-1946.
του δολοφόνησαν οκτώ Έλληνες κάτοικους του Κοντεμένου, στις 12 Ιουνίου 1958), φ. 15-61958 και το σχόλιο «Αυτοάμυνα», φ. 11 -6-1958.
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στερά60, ενώ στη Βουλή ο πρόεδρος της ΕΔΑ, Γιάννης Πασαλίδης, εμβληματική
φυσιογνωμία του ελληνικού αριστερού κινήματος, όταν αναφέρεται στους
Τούρκους, θα αρε'σκεται στη συχνή χρήση των όρων Μεμέτηδες και μεμέτ/α61.
Αντίθετα, η σύγκρουση ΑΚΕΛ και ΕΟΚΑ και οι εκτελέσεις συντεχνιακών στε
λεχών κατά τους πρώτους μήνες του 1958 προκάλεσαν νέα αμηχανία στους
συντάκτες της «Αυγής», αφού η ηγεσία της ΕΔΑ ασφαλώς δεν επιθυμούσε την
ανάδειξη τέτοιου προβλήματος στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Από
την Ανοιξη του 1956 η τακτική της ΕΔΑ, όπως την διατύπωσε στη Βουλή ο Βασί
λης Εφραιμίδης, ήταν η διάψευση των φημών ότι υπήρχε αντίθεση μεταξύ της
ΕΟΚΑ και του ΑΚΕΛ, και η απόδοση τους στις «διασπαστικές προσπάθειες της
ελληνικής κυβέρνησης». Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του τότε διευθυντή της
«Αυγής», οι Κύπριοι και οι οργανώσεις τους, άσχετα από τις ιδιαίτερες πολιτικές
τους διαφορές, είναι ενωμένοι και μάχονται εναντίον των Άγγλων αποικιστών
διά την πλήρη, άμεσον και άνευ όρων και στρατιωτικών βάσεων αυτοδιάθεσίν
τους62. Τον Ιανουάριο και Μάιο 1958 η ΕΔΑ απηύθυνε δημόσια έκκληση για τη
διατήρηση της ενότητας στον αγώνα για την κυπριακή ελευθερία, ενώ τα σχό
λια της «Αυγής», κατά την περίοδο της έντασης μεταξύ ΕΟΚΑ - ΑΚΕΛ, έκαναν
λόγο πρώτα για «μηχανορραφίες των Αγγλων αποικιστών», και στη συνέχεια
για «επιθέσεις στοιχείων της Δεξιάς» ή «θερμοκεφάλων της δεξιάς» ή «πλανηθέντων στοιχείων της ΕΟΚΑ»63. Από τις πιο ενδιαφέρουσες απόψεις που κατα
γράφηκαν ήταν οι δηλώσεις στην «Αυγή»64 του παλιού υπαρχηγού του ΕΔΕΣ
(Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος), βουλευτή πλέον με την ΕΔΑ,
Κομνηνού Πυρομάγλου: Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγών της Κύπρου κινδυνεύει

να υπονομευθή από μέσα από τα σπλάχνα του, με την τακτική του διχασμού κ
της αλληλοεξοντώσεως των αγωνιστών, με την ιδία μέθοδο που μας υπονό
μευσαν και εδώ στην κατεχόμενη Ελλάδα το 1941-1944 οι ίδιες δυνάμεις και οι
ίδιοι άνθρωποι. Με την πολιτικήν της διαιρέσεως, που εκμηδενίζει τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, εξουθενώνει τους αγωνιστάς των και τα υποτάσσει
στον κατακτητή - εχθρό ή σύμμαχο. Η κορύφωση των ελληνοτουρκικών
συγκρούσεων στην Κύπρο αμέσως μετά, τον Ιούνιο του 1958, στις παραμονές
της εφαρμογής του σχεδίου Μακμίλλαν, έφερε ξανά τη σύμπλευση των πρω
τοσέλιδων της «Αυγής» με τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα και, κυρίως, την
κοινή γνώμη.
Η «Αυγή» πρόβαλλε σταθερά τη θετική στάση της Σοβιετικής Ένωσης και
των υπόλοιπων ανατολικών χωρών στο Κυπριακό, όπως παρουσιαζόταν στη
συζήτηση των ελληνικών προσφυγών στον ΟΗΕ. Παράλληλα δινόταν έμφαση
σε εκδηλώσεις όπως το Παγκόσμιο Φεστιβάλ νεολαίας στη Μόσχα ή τα συνέ
δρια της Διεθνούς Επιτροπής «διά την διεθνή ύφεσιν και την ειρήνην», με τη
συμμετοχή και ελληνικών αντιπροσωπειών, όπου εκδηλωνόταν υποστήριξη
στον αγώνα των Κυπρίων για αυτοδιάθεση, όπως και σε ανάλογα σχόλια υπο
στήριξης ραδιοφωνικών σταθμών των ανατολικών χωρών65.
Το τέλος του αγώνα της ΕΟΚΑ έφερε την ΕΔΑ, αλλά και το ΚΚΕ στην πρώτη
γραμμή της κατακραυγής εναντίον των συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου66. Στη
συζήτηση στην Ελληνική Βουλή για τις δύο προτάσεις δυσπιστίας εναντίον της

65. Βλ. Ελληνική Επιτροπή διά την Ύφεσιν και την Ειρήνην, Ο Αφοπλισμός και το Κυπριακόν εις το
Στοκχόλμης, (Αθήνα) 1956 και ενδεικτικά, από τις ειδήσεις της Αυγής, «Να αυτοί
60. Βλ. ενδεικτικά το ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δήμου Νικαίας της 26ης Ιανουαρίουσυνέδριον
1957, της
ενα
ε
ί
ν
α
ι
ο
ι
φίλοι
μας. Η σύνοδος του παγκοσμίου συμβουλίου της Ειρήνης υπε'ρ της αυτοδιαθε'ντίον του νέου θηριώδους πραξικοπήματος εν Κύπρω της νυκτός 20 Ιανουαρίου υπό Τούρκων
σεως
του
κυπριακού
λαού», φ. 10-4-1956, «Η Π.Ο.Δ.Ν. [Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατι
συμμοριτών υπό τον Φαντίλ Κιουτσούκ, μιμητών και συνεχιστών της συμμορίας των Βανδά
κής
Νεολαίας]
στο
πλευρό
του κυπριακού λαού στον αγώνα του για την αυτοδιάθεσίν», φ. 16λων πλιατσικολόγων ψονέων και εμπρηστών της Κωνσταντινουπόλεως και Σμύρνης της
5-1956,
«Οι
ανατολικοί
σταθμοί
στιγματίζουν το αποτρόπαιο έγκλημα του τυράννου», φ. 23νυκτός της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, ως φυσικών αυτουργών υπό την ηθικήν αυτουργίαν και
9-1956,
«Σχόλιο
του
Ραδιοφωνικού
σταθμού της Μόσχας. Η ΕΣΣΔ στο πλευρό της Ελλάδος
συνεργασι'αν των Βρετανικών Αρχών. (Δισε'λιδο ττολυγραφημε'νο αντίγραφο του ψηφίσματος,
στο
Κυπριακό»,
φ.
3-1-1958,
«Ο
τσεχοσλοβακικός
τύπος υπέρ της αυτοδιαθε'σεως των
με ημερ. 28-1-1957 και υπογραφή του Προε'δρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νικαίας Κων.
Κυπρίων.
Ε
ξ
α
ί
ρ
ε
ι
τον
ηρωικό
αγώνα
των»,
φ.
4-9-1958.
Για τη στάση της Σοβιετικής Ένωσης
Γε'μελου, στην κατοχή μας.)
και
των
άλλων
κρατών
του
«Ανατολικού
μπλοκ»
σ
τ
ι
ς
συζητήσεις
για το κυπριακό στη Γενική
61. Βουλή των Ελλήνων, Το Κυπριακό, ό.π., τόμ. Α', σσ. 131, 317 (συνεδριάσεις 6-4-1956, 29-11Συνε'λευση
του
ΟΗΕ,
βλ.
Π.
Τερλεξής,
Διπλωματία,
ό.π.,
σα.
185-196.
1956), τόμ. Β', σ. 158 (συνεδρίαση 24-10-1957).
66. Η νεολαία της ΕΔΑ ήταν συνεκδότης στο βιβλίο των Πολιτικών Νεολαιών, Ηγωνίσθηααν οι
62. Βουλή των Ελλήνων, Το Κυπριακό, ό.π., τόμ. Α', σ. 279 (συνεδρίαση 24-5-1956) και Αυγή, 26Κύπριοι ενίκησεν η Τουρκία. Η αλήθεια διά το Κυπριακόν, Αθήνα 1959, και στο οκτασε'λιδο
5-1956.
φυλλάδιο «Αυτοδιάθεσις η μόνη λύσις» (Αθήνα 1959), με αποσπάσματα από τη συζήτηση στη
63. Βλ. κυρίως, «Ενότητα» και «Μπροστά στους κινδύνους» (κύρια άρθρα), Αυγή, 24-1-1958 και
Βουλή για τις συμφωνίες, και δηλώσεις, άρθρα και ψηφίσματα προσωπικοτήτων και οργα
26-1-1958, «Η ενότης που εχαλυβδώθη στον αγώνα υπε'ρ της ελευθερίας να διατηρηθή. Ανανώσεων
εναντίον τους. Οι υπόλοιποι συνεκδότες του βιβλίου ήταν οι νεολαίες των Προοδευ
κοίνωσις της Δ.Ε. της ΕΔΑ», φ. 25-1-1958 και τα σχόλια «Ενότητα στην Κύπρο» και «Δάκτυλος
τικών,
της
Δημοκρατικής Ενώσεως και της Νε'ας Αγροτικής Κινήσεως, ενώ στο φυλλάδιο
των Άγγλων», φ. 29-5-1958 και 3-6-1958.
συνεργάστηκαν
και η «Πανελλήνιος Φιλελευθε'ρα Νεολαία» και οι νεολαίες του Λαϊκού Κοινω
64. Αυγή, 28-5-1958.
νικού Κόμματος και της ΕΠΕΚ.
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ
κυβέρνησης Καραμανλή για την υπογραφή των συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδί
νου67, τον Φεβρουάριο 1959, ο Ηλίας Ηλιου, με τη βαθιά ιστορική του παιδεία,
χαρακτήρισε τις συμφωνίες Ανταλκίδειον ειρήνην68. Η ΕΔΑ κατήγγειλε με οξύτη
τα τις συμφωνίες και το ιδεολόγημα της «ελληνοτουρκικής φιλίας», για την ελλη
νική Αριστερά κατασκευάσματος του NATO, απαραίτητης προϋπόθεσης για
την επιβίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και την απεμπόληση του δικαι
ώματος της αυτοδιάθεσης των Κυπρίων και την παραμονή βρετανικών βάσεων
στο νησί. Στην ίδια συζήτηση ο Αντώνης Μπριλάκης, στέλεχος της ΕΔΑ, ανα
φέρθηκε, μετά από πρόκληση του Παν. Κανελλόπουλου, και στο ζήτημα των
σχέσεων με το ΑΚΕΛ και της στάσης του κυπριακού κόμματος απέναντι στην
ΕΟΚΑ69:
Είναι γνωστή (...) η θέσ/ς και η γνώμη της ΕΔΑ. Ανένδοτη εμμονή
εις το αίτημα της Αυτοδιαθέσεως. Χρήσις κάθε μέσου αγώνος. Ενά
της. (...) Πέραν τούτων ο κ. Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως ανε
φέρθη και εις το ΑΚΕΛ της Κύπρου και επανέλαβε γνωστός κατηγο
ρίας εναντίον του, παρά το γεγονός ότι δεν έχομεν καμμίαν κομματικήν σχέσιν με το ΑΚΕΛ και η ΕΔΑ δεν συνεφώνησε πάντοτε με τας
απόψεις του ΑΚΕΛ. (...) Το ΑΚΕΛ όχι μόνον δεν διεφώνησεν, αλλ' έδει
ξε συνέπειαν εις το αίτημα της αυτοδιαθέσεως. Δεν διεφώνησεν εξ
άλλου εις την ανάγκην εντόνου αγώνος. Η αντίθεσίς του αφορούσε
την χρήσιν του ενόπλου αγώνος. Και εστήριζε την διαφωνίαν εις τα
εξής επιχειρήματα:
Ί. Εις το επιχείρημα ότι η Κύπρος ήτο γεωγραφικώς νήσος απομο
νωμένη και ω ς εκ τούτου δεν ήτο δυνατόν επ' αρκετόν χρόνον να
σηκώση ένοπλον αγώνα.
2. Εις το ότι εγνώριζεν ότι έχει μίαν ελληνικήν Κυβέρνησιν δεσμευμένην με τους Βρεττανούς αποικιοκράτας και το NATO και ήτο
δύσκολον να επεδείκνυε την απαιτουμένην και μέχρι τέλους έντονον και πάσης μορφής συμπαράστασιν εις την μορφήν αυτήν του
αγώνος. Οπότε θα υπήρχε διά της οξύνσεως της καταστάσεως
ο κίνδυνος, η υπόθεσις της αυτοδιαθέσεως αντί να πάη εμπρός
67. Κατατέθηκαν δυο προτάσεις δυσπιστίας· μια από την ΕΔΑ και μια από τα υπόλοιπα κόμμα
τα της αντιπολίτευσης, με τη διαφορά ότι η ΕΔΑ εκτός από την διαχείρισιν του Κυπριακού
αμφισβητούσε και την εν γένει εξωτερικήν πολιτικήν της Κυβέρνησης. Βουλή των Ελλήνων, Το
Κυπριακό, ό.π., τόμ. Γ', 1959-1967, σ. 15 (συνεδρίαση 23-2-1959).
68. Βουλή των Ελλήνων, Το Κυπριακό, ό.π., τόμ. Γ', σ. 27 (συνεδρίαση 25-2-1959).
69. Βουλή των Ελλήνων, Το Κυπριακό, ό.π., τόμ. Γ', σσ. 146-147 (συνεδρίαση 28-2-1959). Για την
αγόρευση Μπριλάκη βλ. και Π. Τερλεξής, Διπλωματία, ό.π., σ. 339.
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να συρθή προς τα οπίσω. Και εκ των υστέρων ειδικώς η Κυβέρνησις δεν δικαιούται να επικρίνη αυτήν την θέσιν.
Πιο σαφής για τη διάσταση θέσεων της ΕΔΑ και του ΑΚΕΛ ήταν ο Ηλίας
Ηλιου, τον Φεβρουάριο του 1958, και ενώ είχαν μεσολαβήσει οι εκτελέσεις δύο
ακελικών στελεχών στην Κύπρο τον Ιανουάριο από άνδρες της ΕΟΚΑ, σε συζή
τηση με τον Πρέσβη της Σοβιετικής Ένωσης στην Αθήνα Μ. Γ. Σεργκέεφ70:
Η συγκρατημένη στάση του ΑΚΕΛ στο κίνημα της ΕΟΚΑ προξένη
σε στο νησί και στην Ελλάδα την εντύπωση ότι το ΑΚΕΛ δεν επιθυμεί
την απελευθέρωση του νησιού από τους Αγγλους.
Η θέση αυτή του ΑΚΕΛ απέναντι στο κίνημα της ΕΟΚΑ πολύ απέ
χει από του να είναι άριστη. Η ηγεσία του ΑΚΕΛ έπρεπε να λάβει
υπόψη της την εξής παράμετρο, ότι το κυπριακό ζήτημα δεν είναι
μόνο εσωτερικό ζήτημα ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και την
Ελλάδα, αλλά έχει και διεθνή σημασία. Το εθνικο-απελευθερωτικό
κίνημα στην Κύπρο αποτελεί επίσης: α) έκφραση του αγώνα των
αποικιοκρατούμενων και εξαρτημένων λαών κατά της αποικιοκρα
τίας γενικά- β) έχει άμεση σχέση με τις οικονομικές και στρατηγικές
θέσεις της Αγγλίας στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή- γ) και, τέλος, ο
αγώνας του κυπριακού λαού για την απελευθέρωση του νησιού
από την αγγλική αποικιοκρατία ενισχύει αντικειμενικά την κίνηση
των δημοκρατικών δυνάμεων στην Ελλάδα.
Αξίζει να προστεθεί ότι η αίσθηση για κρίση στις σχέσεις ΑΚΕΛ - ΕΔΑ ήταν
ευρύτατα διαδεδομένη και χρησιμοποιήθηκε και από την ΕΟΚΑ ως αποδεικτικό
της «προδοσίας του ΑΚΕΛ». Στη γνωστή αντικομμουνιστική έκδοση «Μαύρη
Βίβλος» του 1958, με αναφερόμενο εκδότη την ΕΟΚΑ, η αυτοκριτική της Κ.Ε. του
ΑΚΕΛ, τον Μάρτιο 1957, για τη βεβιασμένη καταδίκη του απελευθερωτικού
αγώνα, αποδόθηκε και στις πιέσεις της ΕΔΑ71, ενώ ανάλογα σχόλια δημοσιεύ-

70. Από το ημερολόγιο του σοβιετικού πρεσβευτή στην Ελλάδα Μ. Γ. Σεργκέε
του με τον Ηλιου, στις 14 Φεβρουαρίου 1958, στο Β. Κόντης, Γ. Μουρέλος, Κ. Παπουλίδης, Μ.
Γ. Προζουμέντσικοφ, Ν. Ντ. Σμιρνόβα, Ν. Γ. Τομιλίνα, Σοβιετική Ένωση, ό.π., σ. 195. Βλ. και
Ευ. Χατζηβασιλείου, Στρατηγικές ό.π., σσ. 255-256.
71. ΕΟΚΑ, Η κομμουνιστική ηγεσία έναντι του κυπριακού αγώνος, (Αθήνα) 1958, σσ. 12-13. Το
βιβλίο εκδόθηκε στις παραμονές των εκλογών του 1958, με «μυστικά κονδύλια», σύμφωνα με
τον Ηλιου, ενώ το επικαλέστηκαν στη Βουλή τόσο ο υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέ
ρωφ, όσο και ο Παν. Κανελλόπουλος. Ο Αβέρωφ δήλωσε ότι προέρχεται από δακτυλογραφημένον κείμενον, το οποίον έχει διορθώσει ιδιοχείρως ο Διγενής, προσθέτοντας ότι γνώριζε και
το πρόσωπο που κατείχε τα κείμενα με τις διορθώσεις του αρχηγού της ΕΟΚΑ: Βουλή των
Ελλήνων, Το Κυπριακό, ό.π., τόμ. Β', σ. 355 (συνεδρίαση 14-12-1958), τόμ. Γ', σσ. 62, 146-147
(συνεδριάσεις 26 και 28-2-1959). Απαντώντας, ο Α. Μπριλάκης απέρριψε τις κατηγορίες κατά
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θηκαν και στο παράνομο περιοδικό της Α.Ν.Ε. (Αλκιμος Νεολαία ΕΟΚΑ) «Εγερτήριον Σάλπισμα». Παρόμοια κριτική δέχθηκε το ΑΚΕΛ και στην Κύπρο, από την
ομάδα των διαφωνούντων, γιατί με την πολιτική του «έθετε εμπόδια στην φυσι
κή εξέλιξη της Ελληνικής Αριστεράς»72.
Το 196173, αμέσως μετά την κυπριακή ανεξαρτησία, στη σειρά των εκδόσεων
του ΚΚΕ «Πολιτικές και Λογοτεχνικές εκδόσεις», κυκλοφόρησε το βιβλίο των Γ.
Ζωίδη - Τ. Αδάμου «Η πάλη της Κύπρου για τη Λευτεριά», η πρώτη μεγάλη έκδο
ση της ελλαδικής Αριστεράς στην υπερορία για το Κυπριακό ύστερα από τον
αγώνα της ΕΟΚΑ. Πρόκειται για ένα τυπικό δείγμα ελληνικού προπαγανδιστικού
βιβλίου της εποχής υπέρ της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, με την κλασι
κή αφήγηση για την ελληνικότητα της Κύπρου από την αρχαιότητα και έμφαση
στον αγώνα των Κυπρίων για την αυτοδιάθεση στη διάρκεια της Αγγλοκρατίας.
Αναφέρουμε ορισμένους τίτλους των κεφαλαίων της νεότερης ιστορίας: «Μαζι
κοί απελευθερωτικοί αγώνες του κυπριακού λαού», «Το παλλαϊκό δημοψήφισμα
του Γενάρη 1950», «Η αγανάχτηση στην Κύπρο και στην Ελλάδα κορυφώνεται»,
«Το τρομοκρατικό όργιο των Αγγλων εντείνεται», «Η προδοσία του Κυπριακού»,
κ.ο.κ. Οι συγγραφείς, αν και αναφέρονται σε πολλές σελίδες στον απελευθερω
τικό αγώνα και στους ήρωες του, και σε αρκετά σημεία με υμνητικά σχόλια, δεν
χρησιμοποιούν πουθενά τη λέξη ΕΟΚΑ. Είναι ως ο κυπριακός αγώνας να προέ
κυψε διά παρθενογενέσεως και να διεξήχθη υπό ανωνυμία. Ο βασικός στόχος

της κυπριακής Αριστεράς ως προδοτικής, τονίζοντας: £;ς όλους τους εθνικούς αγώνας υπάρ
χουν προδόται. Ούτω και εις τον αγώνα της Κύπρου θα υπήρξαν προδόται, ελάχιστοι βέβαια,
αλλά ανήκοντες εις όλας τας παρατάξεις. Μετά το τε'λος του αγώνα η ε'κδοση αναδημοσιεΰθηκε αυτούσια από τον Σπύρο Παπαγεωργίου, Αρχείον των παρανόμων εγγράφων του
κυπριακού αγώνος 1955-Τ959, Αθήνα 1961, σσ. 221-272. Για τη διάσταση ΕΔΑ - ΑΚΕΛ βλ. και
«Ιδού ποίοι είναι οι κομμουνισταί. Διά την κομματικήν των επιβίωσιν», περ. Εγερτήριον Σάλπι
σμα, τεΰχ. 31 (1-2-1959) σ. 13, στο Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59, Εγερτή
ριον Σάλπισμα, Λευκωσία 1999, σ. 411.
72. Βλ. Δημόκριτος, Η Ακελική ηγεσία, ό.π., σ. 75: Η Ελληνική Αριστερά, συνάντησε τεράστια εμπό
δια στη φυσική της εξέλιξη και διαφώτιση των Ελληνικών εργατοαγροτικών μαζών εξ αιτίας
της αναχρονιστικής, αντιδραστικής θέσης που πήρε το ΑΚΕΛ έναντι του Κυπριακού αγώνα. Η
ΕΔΑ και το ΚΚΕ βρέθηκαν στο δύσκολο δίλημμα ή να καταγγείλουν ανοιχτά στο λαό την προ
δοσία της Ακελικής ηγεσίας και να ξεχωρίσουν τις ευθύνες τους από την Κυπριακή αριστερά
ή, για να αποφύγουν το σχίσμα και τη διάσπαση της Κυπριακής αριστεράς, να προσπαθήσουν
με την πειθώ να επιφέρουν την αλλαγή στην πολιτική της.
73. Αν και στον ψευδότιτλο αναφε'ρεται η χρονολογία 1960, στον Κολοφώνα του βιβλίου αναγρά
φεται: Τυπώθηκε το Γενάρη του 7967 σε 4000 αντίτυπα.
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είναι να κτυπηθεί η «προδοσία» αυτών που υπέγραψαν τις συμφωνίες Ζυρίχης
- Λονδίνου και να περάσει το μήνυμα ότι «ο αγώνας συνεχίζεται». Τα αποσπά
σματα από τον πρόλογο είναι διαφωτιστικά:
Οι υπέροχοι αγώνες του [κυπριακού λαού] για τη ζωή και τη λευ
τεριά του, ιδιαίτερα οι ηρωικοί αγώνες του για την ανεξαρτησία και
την ένωση της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα, αποτελούν λαμπρές
σελίδες στην ιστορία των απελευθερωτικών αγώνων του ελληνικού
λαού και δικαιολογημένα απόσπασαν το θαυμασμό ολόκληρης της
προοδευτικής ανθρωπότητας. Δυστυχώς οι αγώνες αυτοί δεν οδή
γησαν ακόμα τον αδούλωτο κυπριακό λαό στο νικηφόρο τέρμα. Εκεί
που έβλεπε να σαρκώνεται το μεγάλο του όνειρο και ετοιμαζότανε
να δρέψει τους καρπούς των αγώνων του, ανάξιοι κυβερνήτες
καταπρόδωσαν την ιερή κυπριακή υπόθεση. Μ ε τις επαίσχυντες
συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου απαρνήθηκαν το απαρά
γραπτο δικαίωμα του κυπριακού λαού για αυτοδιάθεση. (...)
Για να συμβάλουμε κι εμείς - στο μέτρο των δυνάμεων μας - στην
πατριωτική ενότητα, που συντελείται στους κόλπους του κυπρια
κού λαού, γράψαμε το βιβλίο αυτό. Σκοπός μας είναι να εξάρουμε
το ακατάβλητο πνεύμα της αντίστασης και της πάλης του κυπρια
κού λαού στη διάρκεια της μακραίωνης και ένδοξης ιστορίας του.
Ν α δείξουμε, με την τετράγωνη γλώσσα των ιστορικών γεγονότων,
πως ο κυπριακός λαός, παρά τις μπόρες και τις καταδρομές που
αντιμετώπισε στο διάβα των αιώνων, κράτησε πάντα ακμαίο το
πατριωτικό του φρόνημα. Π ω ς καμιά βία δε στάθηκε ικανή να τον
κάνει να ξεχάσει την ελληνική του προέλευση, τη μητρική του γλώσ
σα, τις ελληνικές του παραδόσεις. Τέλος να ξεσκεπάσουμε ως τις
ρίζες της την προδοσία σε βάρος της ιερής του υπόθεσης και να
στιγματίσουμε τους προδότες.
Σημειώνουμε ότι στο ίδιο βιβλίο δεν γίνεται καμμιά αναφορά στις εκτελέσεις
από την ΕΟΚΑ Κυπρίων, που ανήκαν στην Αριστερά, ούτε στη σύγκρουση της
απελευθερωτικής οργάνωσης με το ΑΚΕΛ ούτε στην πρώιμη αποκήρυξη της
από τον Νίκο Ζαχαριάδη. Αντίθετα, γίνεται εκτενής αναφορά στις ανθελληνικές
βιαιότητες στην Κύπρο από στίφη Τούρκων ή φανατισμένους Τούρκους μπρά
βους74, με την προσθήκη ότι έγιναν υπό την ανοχή και την υποκίνηση των Βρε
τανών.

74. Στο ίδιο, σα. 152-153.
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Μια άλλη πτυχή της ευρείας απήχησης του αγώνα της ΕΟΚΑ στην ελλαδική
Αριστερά είναι ο απόηχος στη στρατευμε'νη λογοτεχνική παραγωγή75. Τα γνω
στότερα παραδείγματα αποτελούν ο «Αποχαιρετισμός» του Γιάννη Ρίτσου, που
γράφτηκε αμέσως μετά τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου στον Μαχαιρά76, και
το θεατρικό έργο του Αλέξη Πάρνη «Το νησί της Αφροδίτης», που ανεβάστηκε
με μοναδική επιτυχία, πρώτα στη Σοβιετική Ένωση77. Στις σελίδες της «Αυγής»
του 1955-1959 ο Κώστας Βάρναλης και ο Νίκος Παπαπερικλής δημοσίευσαν
δεκάδες χρονογραφήματα78 εμπνευσμένα από τον κυπριακό απελευθερωτικό
αγώνα. Πιο άγνωστη στο πλατύ κοινό είναι η ποιητική συλλογή του Μενέλαου
Λουντέμη «Τραγουδώ για την Κύπρο», που κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 1956,
από τις εκδόσεις «Μόρφωση». Ο Λουντέμης, όταν εξέφραζε με τα ποιήματα
του τον ενθουσιασμό και τη συγκίνηση του για τον αγώνα των Ελλήνων
Κυπρίων για την ελευθερία τους, ήταν εξόριστος στον Αη Στράτη, ενώ την ίδια
χρονιά (Μάρτιος 1956) δικάστηκε για «εσχάτη προδοσία»79.

«Για ένα μωρό που το έσφαξαν στην αγκαλιά της μητέρας του», όπου περιλαμ
βάνονται και οι εξής στίχοι:80

Ο Θεοδόσης Πιερίδης, Κύπριος στην καταγωγή, είναι πιθανότατα ο λογοτέ
χνης της ελληνικής Αριστεράς που αφιέρωσε τα περισσότερα ποιήματα στον
κυπριακό αγώνα. Ακολούθησε τη μοίρα των Ελλαδιτών συντρόφων του και
έζησε στο Βουκουρέστι από το 1952 μέχρι το 1962, όταν επέστρεψε στην
Κύπρο. Στα 1950, αμέσως μετά το τέλος του Εμφυλίου, είχε εκδοθεί στη Λευ
κωσία η ποιητική συλλογή του «Αγωνιστές». Εκεί δημοσιεύθηκε και το ποίημα

Η απάλειψη του «Χίτη» από το ποίημα του Ο. Πιερίδη το 1961, σε συνδυα
σμό με την παράλειψη αναφοράς στην ΕΟΚΑ στο βιβλίο των Ζωίδη - Αδάμου για
την Κύπρο, που κυκλοφόρησε από τις ίδιες εκδόσεις την ίδια χρονιά, περιγράφει
τα όρια της «πολιτικής ορθότητας» και την αμηχανία της υπερόριας ελληνικής
Αριστεράς απέναντι στον κυπριακό απελευθερωτικό αγώνα, αμέσως μετά τη
λήξη του. Όρια και αμηχανία που αποβαίνουν ασφυκτικά, εάν θυμηθούμε τις
πρώτες οργισμένες αντιδράσεις του Νίκου Ζαχαριάδη, τον Απρίλιο του 1955.

75. Μια γενική παρουσίαση έργων Κυπρίων και Ελλαδιτών λογοτεχνών της Αριστεράς, εμπνευ
σμένων από τον αγώνα του 1955-1959, βλ. Ευ. Χατζηβασιλείου, Στρατηγικές, ό.π., σσ. 256261.
76. Ο Αυξεντίου σκοτώθηκε στις 3 Μαρτίου 1957 και το ποίημα γράφτηκε στην Αθήνα «5 έως 25
Μαρτίου 1957»: Βλ. Γιάννης Ρίτσος, Αποχαιρετισμός. Οι τελευταίες ώρες του Γρηγόρη Αυξε
ντίου μες τη φλεγόμενη σπηλιά, Αθήνα 1957, σ. 30. Το γεγονός επιβεβαιώνεται στον Κολοφώ
να της πρώτης έκδοσης (Κέδρος 1957), όπου δηλώνεται ότι το βιβλίο τυπώθηκε το Μάρτη
1957.
77. Το έργο ανεβάστηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 1960 στη Μόσχα και μέχρι τα μέσα
του 1963 παίχτηκε σε 185 θέατρα της χώρας σε 20.000 παραστάσεις. Βλ. την τετράγλωση
έκδοση, Αλέξης Πόρνης, Το νησί της Αφροδίτης, Αθήνα (1964), και του ίδιου, Θεατρικά έργα,
Αθήνα 1974, σ. 5.
78. Βλ. ενδεικτικά τα χρονογραφήματα του Κ. Βάρναλη, «Δυο κόσμοι», «10.000 στερλίνες» και «Οι
αιχμάλωτοι των Σεϋχέλλες», Αυγή, 25-4-1956, 8-5-1956 και 18-7-1956, και του Ειρηνικού,
«Σχοινί και σφαίρες», «Πρόμαχοι...», «Χαίρε Κύπρος!», Αυγή, 11-5-1956, 22-9-1956 και 16-121956.
79. Την ημέρα της δίκης του δημοσιεύθηκε στην Αυγή, 13-3-1956, απόσπασμα από την ποιητική
του συλλογή με τον ίδιο τίτλο «Τραγουδώ για την Κύπρο...».
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Ένα παιδί ονειρεύεται τον ήλιο...
Ο χίτης το μαχαίρι του καλά τ' ακόνισε.
Προσεχτικά στο νύχι του την κόψη αξάμωσε.
Δύο χρόνια μετά το τέλος του αγώνα της ΕΟΚΑ, το 1961, ο Πιερίδης εξέδω
σε από τις «Πολιτικές και Λογοτεχνικές εκδόσεις» τη συλλογή «Το χρυσό μονο
πάτι», με πρόλογο του Μάρκου Αυγέρη. Εκεί αναδημοσιεύθηκε και το πιο πάνω
ποίημα, με τίτλο αυτή τη φορά «θρήνος για όλα τα σφαγμένα παιδιά». Οι
συγκεκριμένοι στίχοι μετατράπηκαν ως εξής81:
Ένα παιδί ονειρεύεται τον ήλιο.
Μ α κάποιος το μαχαίρι του καλά τ' ακόνισε
δοκίμασε στο νύχι του την κόψη.

Αντί επιλόγου, θέλουμε να επαναλάβουμε ότι η παρούσα εργασία αποτελεί
μια πρώτη προσέγγιση σε ένα σύνθετο θέμα, με τεράστιο αναξιοποίητο (ή λαν
θάνον) αρχειακό υλικό και ελάχιστες, μέχρι σήμερα, σχετικές επιστημονικές
εργασίες. Η στάση της ελλαδικής Αριστεράς απέναντι στον ένοπλο απελευθε
ρωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, σε γενικές γραμμές, πιστεύουμε ότι αναδεικνύει τις
αντιφάσεις, τα αδιέξοδα και τις αδυναμίες ολόκληρου του ελλαδικού πολιτικού
κόσμου απέναντι στο κυπριακό ενωτικό αίτημα. Αντίστοιχες αδυναμίες και
αδιέξοδα μπορούν να εντοπιστούν και στην αντιμετώπιση του κυπριακού
αγώνα του 1955-1959 από τα κόμματα της ελλαδικής Δεξιάς ή του Κέντρου.
Είναι ουσιαστικά η αδυναμία του μητροπολιτικού «εθνικού κέντρου» να τοπο
θετηθεί εθνικά απέναντι στο τελευταίο αλυτρωτικό κίνημα της νεότερης ελλη
νικής ιστορίας.

80. Το ποίημα αναδημοσιεύθηκε και στο Ο. Πιερίδης, Ωδή στην Επικαιρότητα.
«Νέα Ελλάδα») 1951, σσ. 26-27. Οι συγκεκριμένοι στίχοι επισημαίνονται και από τον Τάκη
Αδάμο, «Η ποιητική δημιουργία του Ο. Πιερίδη», Νέος Κόσμος, χρ. Η, τεύχ. 7 (Ιούλης 1956),
σ. 69.
81. Ο. Πιερίδης, Το χρυσό μονοπάτι. Παρουσίαση Μ. Αυγέρη, («Πολιτικές και Λογοτεχνικές εκδό
σεις») 1961, σ. 81. Για τις εκδοτικές περιπέτειες του ποιήματος βλ. Ο. Πιερίδης (επιμ. Γ. Φ. Πιερίδης), Ποιητικά Άπαντα. Τόμ. Α. Τα εκδομένα, Λευκωσία 1975, σσ. 198, 396-397.
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ΕΟΚΑ

Α Π Ο Τ Ο ΓΙΩΡΓΟ Σ Ε Φ Ε Ρ Η
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου κ. Πέτρος Παπαπολυβίου

Η έναρξη του ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα των Κυπρίων την 1 η Απρι
λίου 1955 βρήκε τον Γεώργιο Στυλιανού Σεφεριάδη πρεσβευτή της Ελλάδας στη
Βηρυτό, διαπιστευμένο στον Λίβανο, τη Συρία, το Ιράκ και την Ιορδανία. Στα
ημερολόγια του δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στο γεγονός αυτό. Στον
έκτο τόμο, Μέρες Στ', που καλύπτουν την περίοδο από τις 20 Απριλίου 1951
μέχρι τις 4 Αυγούστου 1956, οι αναφορές στο κυπριακό πρόβλημα και τον
κυπριακό αγώνα πυκνώνουν μόνο από τον Απρίλιο μέχρι τις αρχές Αυγούστου
1956, ένα δηλαδή χρόνο μετά το ξεκίνημα της Κυπριακής εξέγερσης. Ο Σεφέρης
κρατούσε χωριστά προσωπικό και υπηρεσιακό ημερολόγιο. Το προσωπικό του
ημερολόγιο εκδόθηκε σε επτά τόμους κάτω από τον τίτλο Μέρες και αναμένε
ται η ετοιμασία ενός ακόμη τόμου, ενώ το υπηρεσιακό κυκλοφόρησε σε δύο
τόμους ως Πολιτικό Ημερολόγιο και επίκειται η έκδοση άλλων δύο. Οι καταγρα
φές του δεύτερου τόμου του Πολιτικού Ημερολογίου τερματίζονται τον Μάιο
του 1952, ενώ οι πρώτες καταγραφές του τρίτου τόμου ξεκινούν στις αρχές
Αυγούστου 1956. Είναι φανερό ότι απουσιάζουν οι καταγραφές μιας κρίσιμης
τετραετίας, από τα μέσα του 1952 ως τα μέσα του 1956. Πρόκειται για λανθά
νοντα τόμο του υπηρεσιακού του ημερολογίου, μερικές καταγραφές του οποί
ου φαίνεται ότι ενσωματώθηκαν στο Μέρες Στ', οι οποίες αφορούν σημειώσεις
της περιόδου Φεβρουαρίου-Ιουνίου 1956, που αφορούν καίριες εξελίξεις του
κυπριακού1, όπως ήταν οι συνομιλίες Μακαρίου - Χάρτιγκ, η εξορία του κύπρι
ου εθνάρχη, η σύγκληση της τριμερούς διάσκεψης στο Λονδίνο, η αγγλοτουρκική συμπαιγνία και τα Σεπτεμβριανά του '55 στην Κωνσταντινούπολη, η δράση
της ΕΟΚΑ, οι απόψεις Αγγλων αξιωματούχων, οι πολιτικές εξελίξεις στην Αθήνα
και άλλα. Αναφέρεται ακόμη στη στάση των συναδέλφων του και στις απόψεις
ανθρώπων του πνευματικού και πολιτικού κόσμου για την Κύπρο.
Η πρώτη αναφορά στην ΕΟΚΑ και τον ένοπλο αγώνα γίνεται στις 28
Σεπτεμβρίου 1955, μετά τη συνάντηση του στην Αμμόχωστο με τον αμερικανό
δημοσιογράφο Cyrus Sulzberger των "New York Times". Συνέχισαν τη συζήτηση
1. Γιώργος Σεφέρης, Μέρες Στ', Αθήνα 1986, σσ. 186, 196, 197, 201-225.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ
για το Κυπριακό που είχαν αρχίσει στις 29 Ιανουαρίου στη Βηρυτό. Τότε ο αμε
ρικανός δημοσιογράφος ανησυχούσε με τις ειδήσεις για τη σύλληψη του πλοια
ρίου «Αγιος Γεώργιος» στις ακτές της Πάφου2. Τώρα απαντούσε κυνικά στον
Σεφέρη ότι οι Αμερικανοί, που αρχικά ευνοούσαν την αυτοδιάθεση της Κύπρου,
είχαν μεταστραφεί και συμβιβαστεί με τους Αγγλους στο πλαίσιο μιας διεθνούς
συναλλαγής: «Μας άφησαν τή Φορμόζα καί τούς αφήσαμε τήν Κύπρο».3 Οι
εξελίξεις μετά τα γεγονότα της 6ης Σεπτεμβρίου 1955 στην Πόλη και η πρώιμη
εκδήλωση της αγγλοτουρκικής συμπόρευσης έκαναν τον Sulzberger να πιστεύει
ότι «είμαστε σάν τό χορό της αρχαίας τραγωδίας, πού Βλέπει τήν κατα
στροφή καί δέν μπορεί νά κάνει τίποτε...». Ο Σεφέρης αναφέρει ότι μετά τη
συζήτηση τους ο αμερικανός δημοσιογράφος έφυγε κρατώντας δύο μπουκάλια
κουμανδαρία για «νά πάει νά σεργιανίσει τήν ΕΟΚΑ land, όπως τά λένε τά
μέρη έδώ τριγύρω»4. Οι αγγλικές στρατιωτικές αρχές κατοχής αποκαλούσαν
ΕΟΚΑ land την περιοχή νότια της Αμμοχώστου, με επίκεντρο το Παραλίμνι,
όπου η ΕΟΚΑ είχε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα με ενέδρες, ανατινάξεις
αυτοκινήτων με νάρκες, επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους και άλλα5.
Ο Σεφέρης ενημερωνόταν για τις εξελίξεις στην Κύπρο μέσω των ελληνικών
εφημερίδων που έφταναν με κάποια καθυστέρηση στην Πρεσβεία της Βηρυτού,
από τις υπηρεσιακές αναφορές, από τα σχόλια για την Κύπρο του ραδιοφωνι
κού σταθμού των Αθηνών και κυρίως από το ελεγχόμενο από την αποικιακή
κυβέρνηση κυπριακό ραδιόφωνο, το οποίο παρακολουθούσε συστηματικά.
Πολλές φορές οργιζόταν με τις ενέργειες των Αγγλων, με την προσπάθεια απο
προσανατολισμού του λαού και την εκστρατεία παραπληροφόρησης και εκφο
βισμού. Ενίοτε καταγράφει στο ημερολόγιο του την οργή και την απογοήτευση
του από τις αγγλικές ενέργειες. Στις 29 Απριλίου 1956, σημειώνει:
«... Ό τ α ν μπει σέ κίνηση ή βλακεία, ποιος μπορεί νά τήν στα
ματήσει. Τίς προάλλες, μίλησε ένας έκ μέρους των Δυνάμεων
Ασφαλείας (ελληνικά- 9ά τά 'μαθε ίσως μέ τούς δικούς μας
«όταν κάναμε τρομοκρατική δράση εναντίον των Γερμανών» τότε λεγόταν αντίσταση). Α φ ο ύ είπε πόσο στεναχωρημένες
ήταν ο'ι Δυνάμεις Ασφαλείας γιά τά μέτρα πού άναγκάζουνται
νά επιβάλουν στόν πληθυσμό, προσκαλεί τους ανθρώπους νά
δώσουν πληροφορίες πού ξέρουν γιά την ΕΟΚΑ - ανώνυμες,
μόνο ψευδώνυμο καί ημερομηνία. Αναφερόμενοι σ' αυτά, τό
ψευδώνυμο καί τήν ημερομηνία, θά μπορέσουν αργότερα, όταν
2. Στο ίδιο, σ. 175.
3. Στο ίδιο, σ. 182.
4. Στο ίδιο.
5. Κώστας Τσολάκης, Βηματισμοί στο Παραλίμνι του χθες, Λευκωσία 2003, σ. 243.
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αποκατασταθεί ή τάξη, νά πάνε και να ζητήσουν νά πληρω
θούνε.
Στις 3 Μαίου σχολιάζει άλλη εκπομπή του Ράδιο Λευκωσία:
«Harding από B.B.C.: Οι στρατιώτες δείχνουν καταπληκτική
ψυχραιμία καί συγκράτηση στην καταστολή των τρομοκρατών.
Κανένας στρατός στόν κόσμο δέν θά μπορούσε νά δείξει τέτοια
συμπεριφορά: οι οικογένειες τους μπορούν νά είναι υπερήφα
νες.
Δηλαδή: Κάνουν τίς αηδίες τους χωρίς τό θεαματικό εκείνο
μπούγιο των Τούρκων, πού μαχαίρωναν πεθαμένους. Κάνουν
μιά βρώμικη δουλειά αυτή καθαυτή, καί όλα τά συμπαρομαρ
τούντα βρώμικα (βασανιστήρια-όμαδικές ποινές καί αφανι
σμούς) ψύχραιμα. Τί άλλο κάναν ο'ι Τερμανοί, γιά νά σταματήσει
τί άλλο χύθηκε τόσο αίμα; Ποιος τίμιος άνθρωπος μπορεί νά πεί
χωρίς μιά βαθειά μέσα του αηδία στίς οικογένειες αυτών των
παιδιών νά είναι υπερήφανες; Ασφαλώς κανένας στρατός
στόν κόσμο δέ θά μπορούσε νά δείξει τέτοιο φέρσιμο: νά έχει
στό βάθος της ψυχής του τήν αηδία τοϋ κακού πού κάνει καί νά
φέρνεται σάν νά μήν υπήρχε τό dirty job.
Ράδιο Λευκωσία:
"Ως τά σήμερα 75 νεκροί καί 226 τραυματίες α π ό τόν Διγενή,
οι μισοί νεκροί Κύπριοι.
Χτες 11 μπόμπες στην Αμμόχωστο.
Βρήκαν στό Τρόοδος 1.500 φυσίγγια, 1 πιστόλι, 1 αυτόματο,
κουβέρτες, τρόφιμα, δυναμίτη: τά σημαντικότερα λάφυρα ω ς
τά σήμερα. Προσθέτουν: ή κρυψώνα βρέθηκε α π ό ανώνυμο επι
στολογράφο.
Δέν αποκλείω νά λένε ψέματα γιά νά παρακινήσουν
άλλους^.
Ο Σεφέρης σημειώνει τη στρεβλή προπαγανδιστική τακτική των Αγγλων για
τους νεκρούς και τραυματίες από τη δράση της ΕΟΚΑ. Αναφέρονταν γενικά σε
Κυπρίους, αποκρύπτοντας ότι επρόκειτο για Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύ
πριους μέλη ή συνεργάτες των «Δυνάμεων Ασφαλείας», όπως αποκαλούσαν
τον αγγλικό κατοχικό στρατό, την Αστυνομία και άλλες ειδικές υπηρεσίες που
6. Γ. Σεφε'ρης, ό.π, σ. 201.
7. Στο ίδιο, σ. 203.
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καταδίωκαν, συλλάμβαναν και βασάνιζαν τους υπόπτους για πατριωτική
δράση. Τον ενοχλούσε ακόμη ο έντονος αγγλικός φιλοτουρκισμός και η προ
σπάθεια απόκρυψης των βασανιστηρίων. Στις 30 Απριλίου 1955 σημείωσε στο
ημερολόγιο τις δημοσιευμένες στους "Times" απόψεις του εργατικού βουλευτή
R.T. Paget, παλαιού ολυμπιονίκη, που υποστήριζε ότι, όπου γινόταν τρομοκρα
τική ενέργεια και δεν βρισκόταν κανείς να καταδώσει, θα έπρεπε να εφαρμόζε
ται αναγκαστική απαλλοτρίωση των γαιών της περιοχής, μπαρκάρισμα των
πρώην ιδιοκτητών και ξεφόρτωμά τους στην Ελλάδα. Έπειτα με το ίδιο καράβι
φόρτωμα Τούρκων από την Τουρκία και εισαγωγή τους στην Κύπρο. Το σύστη
μα θα συνεχιζόταν, ώσπου η Κύπρος να αποκτήσει τουρκική πλειοψηφία. Σύμ
φωνα με τον άγγλο βουλευτή είχε τουρκικές διαβεβαιώσεις ότι δεν υπήρχε καμμιά δυσκολία από την πλευρά της Τουρκίας για την εφαρμογή του σχεδίου του8.
Μ ε αφορμή το βιογραφικό του R.T. Paget και την πληροφορία ότι ήταν από
φοιτος του Eton σημειώνει ότι και ο αποταγμένος βασανιστής λοχαγός Robin
Linzee ήταν απόφοιτος του ίδιου σχολείου9. Ο είκοσι πεντάχρονος λοχαγός
Linzee, γιος του αρχηγού του Επιτελείου του Βασιλικού Ναυτικού μαζί με τον
τριαντάχρονο λοχαγό Ο' Driscoll είχαν ανακρίνει πεντακόσιους περίπου υπό
πτους για συμμετοχή στην ΕΟΚΑ. Το όνομα τους προκαλούσε τρόμο για τις
σκληρές ανακριτικές μεθόδους και τα βασανιστήρια. Καταγγέλθηκαν από τον
Χριστόδουλο Καρωνίδη που είχε κακοποιηθεί άγρια κατά τη διάρκεια της κρά
τησης και της ανάκρισης του. Οι καταγγελίες του Καρωνίδη πήραν διεθνείς δια
στάσεις. Οι δύο λοχαγοί δικάστηκαν από τις 3 μέχρι τις 7 Απριλίου 1956, βρέ
θηκαν ένοχοι για τα βασανιστήρια και αποτάχθηκαν.
Στις 13 Μαΐου 1956 ο Σεφέρης συναντήθηκε στη Βηρυτό με τον παλιό του
φίλο από τα χρόνια του πολέμου Maurice Cardiff, διευθυντή του Βρετανικού
Συμβουλίου στην Κύπρο και εντυπωσιάστηκε από τη μεταστροφή των συναι
σθημάτων και των απόψεων του.
«Μοϋ έκανε εντύπωση, παρά την συναισθηματική πρόσοψη
κα'ι τόν ήπιο τόνο, πόσο είναι ενσωματωμένος πιά στόν αγώνα
πού κάνουν ο'ι "Αγγλοι γιά νά σώσουν ό,τι μπορούν α π ό την
κυριαρχία τους στό νησί κα'ι ά π ό τήν υπόληψη τους»10.
Ο Cardiff που κατά τις συναντήσεις τους στην Κύπρο πριν από τον αγώνα
επέκρινε τις αποικιακές πρακτικές και εύρισκε τον κυβερνήτη Sir Robert
Armitage μικρό άνθρωπο που φθονούσε, επειδή ο έλληνας πρόξενος ήταν δημο-

φιλέστερός του στο νησί, τώρα υμνολογούσε τον Harding λέγοντας ότι "he is
such a sweet person"11. Πίστευε ακόμη ότι συμμετείχαν στην ΕΟΚΑ Έλληνες
αξιωματικοί, αλλά παραδεχόταν ότι ήταν σφάλμα η εξορία του Μακαρίου. Ένας
άλλος άγγλος φίλος του Σεφέρη, με τον οποίο συναντήθηκε λίγες μέρες αργό
τερα στη Βηρυτό, ο θεολόγος και κληρικός Canon Η.Μ. Waddams, γενικός γραμ
ματέας τότε του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Αγγλίας,
παραδεχόταν και αυτός ότι «ό εκτοπισμός του Μακαρίου έγινε μέ τόν γνω
στό ανάξιο γιά μιά μεγάλη Δύναμη τρόπο», προχωρούσε στη διαπίστωση ότι
οι Αγγλοι είχαν προσκαλέσει και αναμίξει τους Τούρκους, καταφερόταν κατά
των colonials και του τρόπου που διοικούσαν το νησί και τόνιζε ότι,
«Δυστυχώς ό λαός δέν ξέρει τίποτε γιά τήν πραγματική
κατάσταση: πιστεύουν χωρίς έρευνα π ώ ς ή Κύπρος είναι απα
ραίτητη στήν Αγγλία και π ώ ς έχουν νά κάνουν μέ κακούργους
πού σκοτώνουν τά παιδιά τους»12.
Ο Σεφέρης καταγράφει ακόμη τα εκπληκτικά μέτρα ασφαλείας που είχαν
ληφθεί στο Λονδίνο από φόβο δράσης της ΕΟΚΑ, κατά το ταξίδι στη βρετανική
πρωτεύουσα του κυβερνήτη Sir John Harding στις 3 Ιουνίου 1956 και την προ
σπάθεια διαμόρφωσης κλίματος ευφορίας με τη συνεχή αναγγελία από το
κυπριακό ραδιόφωνο επιτυχιών των Δυνάμεων Ασφαλείας, σε βάρος «των τρο
μοκρατών της ΕΟΚΑ».
Παρακολουθούσε ακόμη με αγωνία τις συλλήψεις, τις δίκες και καταδίκες
των Κύπριων αγωνιστών. Οι πρώτες θανατικές καταδίκες τον συγκλόνισαν.
Ανάμεσα στους πρώτους καταδικασθέντες ο Μιχαλάκης Καραολής, 22 χρόνων,
κατηγορούμενος για τον φόνο στις 28 Αυγούστου 1955 του αστυνομικού λοχία
Ηρόδοτου Πουλλή, που υπηρετούσε στην αποικιακή αστυνομία.13
Η δίκη άρχισε στις 24 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου και κράτησε πέντε μέρες.
Δημόσιος κατήγορος, υπό την ιδιότητα του αναπληρωτή Γενικού Εισαγγελέα,
ήταν ο τουρκοκύπριος νομικός Ραούφ Ντενκτάς, ο οποίος έφερε ως μάρτυρες
κατηγορίας τρεις Τουρκοκύπριους, που αναγνώρισαν τον Καραολή ως αυτουρ
γό της δολοφονίας. Ο Καραολής, που ήταν από τα πρώτα μέλη της ΕΟΚΑ, ήταν
μέλος της ομάδας που είχε αναλάβει με εντολή του Πολύκαρπου Γιωρκάτζη την
εκτέλεση του Πουλλή, αλλά ο εκτελεστής ήταν άλλος, όπως επιβεβαιώθηκε
αργότερα.14 Ο Καραολής καταζητήθηκε αμέσως από τις αγγλικές αρχές, επει11. Στο ίδιο, σ. 208.
12. Στο ίδιο, σ. 209.
13. Για τη σύλληψη, την καταδίκη και εκτέλεση του Μ. Καραολή βλ. Νίκος Παπαναστασίου και Χρ.
Ανδρε'ου, Μιχαλάκης Καραολής. Πεθαίνοντας για την ελευθερία, Λευκωσία 1990.

8. Στο ίδιο, σ. 202.
9. Στο ίδιο.
10. Στο ίδιο, σ. 204.

14. Στο ίδιο, α. 76.
124

125

Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΣΕΦΕΡΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ
δή βρέθηκε το ποδήλατο του στον χώρο του φονικού. Συνελήφθη λίγες ημέρες
αργότερα στο τουρκοκυπριακό χωριό Τζιάος, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει
στο βουνό. Στην καταδίκη του συντέλεσε εκτός από τις ψευδομαρτυρίες και η
κατοχή σημειώματος που απευθυνόταν προς τον Ζήδρο, ψευδώνυμο του
υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου. Στις 28 Οκτωβρίου 1955, ανήμερα
της ελληνικής εθνικής επετείου, ο άγγλος αρχιδικαστής Sir Eric Hallinan εξέδωσε
την απόφαση του: «Μιχαήλ Σάββα Καραολή. Ευρέθης ένοχος φόνου και κατα
δικάζεσαι εις θάνατον. Η ποινή σου είναι να κρεμασθής από την αγχόνη μέχρι
να πεθάνης. Είθε ο θεός να φανή ίλεως επί της ψυχής σου»15. Στις 12 Νοεμ
βρίου το Ποινικό Εφετείο με πρόεδρο τον τουρκοκύπριο Μεχμέτ Ζεκιά απέρρι
ψε την έφεση των δικηγόρων του Καραολή. Ακολούθησε πανελλήνια και διεθνής
κινητοποίηση για αποτροπή της εκτέλεσης. Ο Albert Camus με άρθρο του στις
6 Δεκεμβρίου στο Express με τίτλο: «L' enfant grec» χαρακτήρισε την καταδίκη ως
δικαστική δολοφονία ενός παιδιού. Στις 8 Μαίου το Εκτελεστικό Συμβούλιο της
Κύπρου υπό την προεδρία του Κυβερνήτη Sir John Harding απέρριψε την αίτη
ση χάριτος και αποφάσισε «να ακολουθήσει ο νόμος την πορεία του». Μαζί με
τον Καραολή θα ανέβαινε στο ικρίωμα και ο αγωνιστής Ανδρέας Δημητρίου, που
είχε καταδικασθεί με την κατηγορία της απόπειρας φόνου και του τραυματι
σμού του βρετανού Sydney Montagne Taylor.
Την επομένη πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ένα από τα ογκωδέστερα συλ
λαλητήρια, που οργάνωσε η Πανελλήνια Επιτροπή Απελευθέρωσης Κύπρου, με
αίτημα τη ματαίωση της εκτέλεσης. Το συλλαλητήριο κατέληξε σε άγρια
σύγκρουση με την ελληνική αστυνομία με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών και τον
τραυματισμό εκατόν εξήντα πέντε ατόμων.
Η εκτέλεση έγινε την αυγή της 10ης Μαΐου 1956. Οι δύο Κύπριοι μελλοθά
νατοι πατριώτες απαγχονίσθηκαν και τάφηκαν στον χώρο των Κεντρικών
Φυλακών της Λευκωσίας. Ο Καραολής σ' όλη τη διάρκεια της δίκης δήλωνε επί
μονα στον άγγλο δικαστή: «Είμαι αθώος». Ο Σεφέρης εικοσιτέσσερις μέρες μετά
την εκτέλεση σημείωσε δραματικά στο ημερολόγιο του:
«Γιά τόν Καραολή μαθαίνω α π ό Κύπρο: δέν ήταν ό φονιάς δέ μαρτύρησε, μολονότι τού έκαναν αναπαράσταση της κρεμά
λας γιά νά μαρτυρήσει».16
Τον Ιούνιο του 1956 ο Σεφεριάδης μετατέθηκε από τη Βηρυτό στην Κεντρι
κή Υπηρεσία, για να αναλάβει τη Β' Πολιτική Διεύθυνση με αρμοδιότητα το
Κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, και ένα ακριβώς χρόνο μετά τόπο
ι 5. Στο ίδιο, σ. 345.
16. Γ. Σεφέρης, ό.π., σ. 215.
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θετήθηκε πρεσβευτής της Ελλάδας στο Λονδίνο. Βρέθηκε έτσι από τις παρυφές
στο επίκεντρο του Κυπριακού. Σημειώνει στο ημερολόγιο του:
«"Ενιωσα μιά καινούργια επιστράτευση κοντά μου - έστω γιά τό νησί. Γιά κανένα άλλο λόγο δέ θά πήγαινα τώρα στό
Κέντρο...»17
Ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κυπριακού είχε την ευθύνη της αποστο
λής όπλων και βοήθειας προς την ΕΟΚΑ, του συντονισμού των επαφών με το
Γενικό Προξενείο στη Λευκωσία και της επαφής με τον αρχηγό της οργάνωσης
Γεώργιο Γρίβα - Διγενή μέσω του ελληνικού προξενείου στη Λευκωσία. Στην
αποστολή των όπλων και άλλου πολεμικού υλικού είχε βοηθό τον κυπριακής
καταγωγής διπλωμάτη Δημήτρη Ηρακλείδη, πρόξενο μέχρι τα μέσα του 1956
στο Port-Said και στη συνέχεια συνεργάτη του στη Β' Πολιτική Διεύθυνση του
Υπουργείου Εξωτερικών. Για την προώθηση τους στην Κύπρο βρισκόταν σε
επαφή με τον Ανδρέα Αζίνα, επικεφαλής στην Αθήνα του παράνομου μηχανι
σμού για ανεύρεση και αποστολή οπλισμού.18 Ο Σεφέρης στα ημερολόγια του
χρησιμοποιεί για τον οπλισμό το συνθηματικό όρο «σοκολάτες». Στις 11 Ιουνίου
1956, ύστερα από συνάντηση του με τον υπηρεσιακό Υφυπουργό Εξωτερικών
Περικλή Σκέφερι και τον Γενικό Πρόξενο στη Λευκωσία Ανδρέα Παππά, στο
πλαίσιο της ενημέρωσης του για τα νέα του καθήκοντα κατά το ταξίδι του στην
Αθήνα, λίγο πριν εγκαταλείψει το Λίβανο, σημειώνει: «Σήμερα κουράστηκα
πολύ περιμένοντας. Είχα όμως ενδιαφέρουσα καί παραγωγική κουβέντα μέ
Σκέφερι - Π α π π ά γιά σοκολάτες. Υποτίθεται π ώ ς κανείς άλλος δέν ξέρει
τίποτε - άλλωστε δέν πρέπει...»19. Τον Σεφέρη αντικατέστησε στη Βηρυτό ο
Ανδρέας Παππάς, μέχρι τότε Γενικός Πρόξενος στη Λευκωσία. Ταυτόχρονα
μετατέθηκε από την Κύπρο ο υποπρόξενος Ρόδης Κανακάρης - Ρούφος, ο οποί
ος προήχθη σε πρόξενο και τοποθετήθηκε στο Κέντρο. Τόσο ο Παππάς όσο και
ο Ρούφος είχαν ενεργό ανάμειξη και στήριζαν θερμά τον αγώνα των Κυπρίων.
Μ ε την απομάκρυνση τους από το νησί ο Διγενής και η ΕΟΚΑ έχαναν δύο θερ
μούς υποστηρικτές και συνεργάτες. Ο νέος υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος
Αβέρωφ, που είχε αντικαταστήσει τον Σπύρο Θεοτόκη, αποφάσισε τη μετάθε
ση τους, είτε διότι ήθελε την παρουσία δικών του ανθρώπων στο καίριο προ
ξενείο της Λευκωσίας είτε διότι θεωρούσε ότι είχαν εκτεθεί ήδη αρκετά με την
μέχρι τότε δραστηριότητα τους. Το διπλωματικό κατεστημένο του Υπουργείου
Εξωτερικών και ο περίγυρος του νέου υπουργού Εξωτερικών τους θεωρούσε
λ7. Στο ίδιο, σ. 213.
18. Ανδρέας Αζίνας, Πενήντα χρόνια σιωπής. Η ώρα της αλήθειας, τόμος Β, Λευκωσία 2001, σ.
591.
19. Γ. Σεφέρης, ο.π., σ. 220.
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υπερβολικά φιλοκύπριους και εξαρτημένους συναισθηματικά από τον αγώνα
των Κυπρίων. Τους χρύσωσαν το χάπι της μετάθεσης τους με την προαγωγή
τους. Τον Παππά αντικατέστησε στη θέση του Γενικού Προξένου ο Άγγελος
Βλάχος, διαμετρικά αντίθετος με τον ένοπλο αγώνα των Κυπρίων, που διακα
τεχόταν από έντονα φιλοαγγλικά συναισθήματα και ανησυχίες για την επιδεί
νωση των αγγλοελληνικών σχέσεων. Τον Ρούφο αντικατέστησε ο Αριστοτέλης
Φρυδάς, «ένας σεμνός, λιγομίλητος άνθρωπος»20.
Η παραδιπλωματική μυστική εμπλοκή του Σεφέρη στην αποστολή όπλων
προς τους Κύπριους μαχητές επέτρεψε αργότερα τον ισχυρισμό ότι είχε μυηθεί
στην Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών από τον Ρόδη Ρούφο21, με τον
εμφανή υπαινιγμό ότι είχε γίνει μέλος της οργάνωσης και είχε πάρει το συνω
μοτικό ψευδώνυμο Βαρνάβας22. Ο ισχυρισμός έχει την αφετηρία του σε κάποι
ες γενικόλογες αναφορές του Ο. Δ. Φραγκόπουλου23 και του Αγγέλου Βλάχου24,
δύο από τους λόγιους φίλους και συνομιλητές του Σεφέρη κατά τη διάρκεια της
θητείας του στη Βηρυτό. Ο πρώτος εργαζόταν σε ναυτιλιακό γραφείο στη
λιβανική πρωτεύουσα, ενώ ο δεύτερος υπηρετούσε ως πρόξενος της Ελλάδας
στα Ιεροσόλυμα και στη συνέχεια ως γενικός πρόξενος στη Αευκωσία.
Το ψευδώνυμο Βαρνάβας παραπέμπει όμως περισσότερο σε μια από τις
κυπριακές σεφερικές περσόνες, τον Βαρνάβα Καλοστέφανο, και λιγότερο σε
συνωμοτικό προσωνύμιο για συγκάλυψη της ταυτότητας του. Ο Σεφέρης ήδη
από το 1954 είχε συλλάβει την ιδέα ενός μυθιστορήματος όπου θα κατέγραψε
τις κυπριακές του εμπειρίες, με κεντρικό ήρωα τον Βαρνάβα Καλοστέφανο.25 Η
«μύηση» του Σεφέρη με το συνωμοτικό όνομα Βαρνάβας πρέπει να αφορά υπη
ρεσιακή του ενημέρωση για τις εξελίξεις στην Κύπρο σε συνδυασμό με την επί
σκεψη του Ρόδη Ρούφου στη Βηρυτό στα τέλη Μαΐου 1956 και την ατελέσφορη
προσπάθεια εμπλοκής του θ. Δ. Φραγκόπουλου στο λαθρεμπόριο για εφοδια20. Α. Αζίνας, ό.π., α. 532.
21. Σάββας Παύλου, Σεφέρης και Κύπρος, Λευκωσία 2000, σ. 234.
22. Στο ίδιο.
23. Ο. Δ. Φραγκόπουλος, Δίαυλοι, Αθήνα 1974, σ. 222, του ιδίου, Καθημερινές τομές, Αθήνα 1977,
σ. 105.
24. Αγγελος Βλάχος, Μια φορά κι' ένα καιρό ένας διπλωμάτης..., τόμος Δ', Αθήνα 1986, σ. 250.
25. Για το ανολοκλήρωτο πεζογράφημα του Γ. Σεφε'ρη Βαρνάβας Καλοστέφανος, βλ. Γ.Π. Σαββί
δης «Βαρνάβας Καλοστε'φανος, το ατελείωτο κυπριακό μυθιστόρημα του Σεφε'ρη», Πρακτικά
Β' Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, τόμος Γ', Λευκωσία 1987, σ. 579-585. Μιχάλης Πιερής,
Από το μερτικόν της Κύπρου, Αθήνα 1991, σσ. 170-172, Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Βαρνάβας
Καλοστε'φανος και Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ'», στο Μιχάλης Πιερής (επιμ.), Γιώργος
Σεφέρης. Φιλολογικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Δοκίμια εις μνήμην Γ.Π. Σαββίδη, Αθήνα
1997, σσ. 181-191, Σ. Παύλου, Σεφέρης, ό.π., σα. 167-173.
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σμό με όπλα της ΕΟΚΑ26. Φυσικά ούτε ο Φραγκόπουλος ούτε ο Σεφέρης μυή
θηκαν τότε στην ΕΟΚΑ. Αυτό εξάλλου θα ήταν παρέκβαση από τις πρακτικές
που ακολουθούσε η οργάνωση. Η εισδοχή στην ΕΟΚΑ γινόταν με όρκο ύστερα
από διερεύνηση και βολιδοσκόπηση από μυημένα μέλη της οργάνωσης. Ούτε ο
Γεώργιος Γρίβας Διγενής στα Απομνημονεύματα του ούτε οποιοδήποτε άλλο
στέλεχος της ΕΟΚΑ έχει αναφερθεί σε μύηση του Σεφέρη. Την πεποίθηση ότι
δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός για μύηση του Σεφέρη στην ΕΟΚΑ ασπάζεται και ο
βιογράφος του Ρόντρικ Μπήτον. Γράφει σχετικά:
Έχει ειπωθεί πως πριν φύγει από τη Βηρυτό ο Γιώργος έφτασε
να ορκιστεί αλληλεγγύη προς την ΕΟΚΑ· εντούτοις, αυτό είναι μάλ
λον απίθανο, κυρίως λόγω της ίδιας της ιδιοσυγκρασίας του. Σε όλη
του τη ζωή ο Γιώργος αρνιόταν σταθερά την ανοιχτή πολιτική έντα
ξη και μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις συντάχθηκε με οποιασδήποτε
μορφής συλλογικές ενέργειες. Εξάλλου, η Ε.Ο.Κ.Α. ήταν κλειστή
κυπριακή οργάνωση και ελάχιστα από τα μέλη της προέρχονταν
από το εξωτερικό. Είναι, ωστόσο, βέβαιο πως κατά την πρώτη
αυτή φάση της κρίσης ο Γιώργος επιδοκιμάζει την εκστρατεία βίας
που εισάγει η Ε.Ο.Κ.Α., αναφέρεται στον αρχηγό της οργάνωσης
συνταγματάρχη Γεώργιο Γρίβα με το πολεμικό ψευδώνυμο «Διγε
νής», ένα όνομα με ηρωικούς απόηχους οι οποίοι φτάνουν ως πίσω
στον Μεσαίωνα. Αυτό δείχνει το πόσο έχει αλλάξει η θέση του Γιώργου από το καλοκαίρι του 1954, όταν αναφερόταν στις ολέθριες
συνέπειες που θα ακολουθούσαν, εάν τελικά φούσκωνε «της
πίκρας το προζύμι». Αν και συνέχισε να τρέφει αισθήματα σεβα
σμού για τον Γρίβα καθ' όλη τη διάρκεια της ρήξης, δεν υπάρχουν
στοιχεία για το ότι είχαν ποτέ άμεσες επαφές. Το κωδικό όνομα
«Βαρνάβας», το οποίο χρησιμοποιεί για να επικοινωνήσει με το
Ελληνικό Προξενείο της Λευκωσίας, είναι ένα από τα αρκετά παρό
μοια ονόματα που είχαν συμφωνηθεί ανάμεσα στην Ε.Ο.Κ.Α. και σε
Έλληνες αξιωματούχους27.
Ο Σεφέρης δεν ήρθε επίσης ποτέ, όπως φαίνεται, σε άμεση επικοινωνία με
τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η Ελληνική Κυβέρνηση
επικοινωνούσε με τον αρχηγό της ΕΟΚΑ μέσω του Γενικού Προξενείου στη Λευ
κωσία με μηνύματα τα οποία στέλλονταν κρυπτογραφικά με το τέλεξ ή τον
διπλωματικό σάκκο. Την ευθύνη της επαφής είχε μετά την παραίτηση Θεοτόκη
ο νέος υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέρωφ. Τα μηνύματα διαβιβάζονταν
26. Α. Αζίνας, ό.π., σ. 523.
27. Ρόντρικ Μπήτον, Γιώργος Σεφέρης. Περιμένοντας τον άγγελο, Αθήνα 2003, σσ. 492-493.
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μέσω της Β' Πολιτικής Διεύθυνσης, της οποίας προϊστάμενος είχε αναλάβει από
τον Αύγουστο του 1956 μέχρι τον Ιούνιο 1957 ο Γεώργιος Σεφεριάδης. Η μονα
δική έμμεση επικοινωνία του με τον αρχηγό της ΕΟΚΑ μαρτυρείται από τον
Αγγελο Βλάχο28, ο οποίος υποστηρίζει ότι τον Μάρτιο του 1957 είχε λάβει επι
στολή του Σεφέρη με την οποία ζητούσε να διαβιβάσει την προσωπική του
παράκληση προς τον Γ., συνθηματική αναγραφή του αρχηγού της ΕΟΚΑ, για
κήρυξη εκεχειρίας ενόψει της συζήτησης του Κυπριακού στην Ελληνική Βουλή.
Ο Σεφέρης με το ψευδώνυμο Βαρνάβας, έγραφε προς τον Γλαύκο, ψευδώνυμο
του Αγγέλου Βλάχου:
«Γλαϋκον
8.3.1957
Υπάρχει κίνδυνος επικείμενη συζήτησις Βουλήν δηλητηριάσει
έθνικόν θέμα καί έχει ενδεχομένως συνεπείας επί αυτόθι ήθικοΰ.
Θέσις Κυβερνήσεως απολύτως ασφαλής, όσον δέ άφορα συζή
τησιν Κυβέρνησις διαθέτει αποστομωτικά εφεδρικά επιχειρήμα
τα. Έν τούτοις, πρός αποφυγήν ώ ς άνω κινδύνου, παρακαλώ
έπιτύχητε ό π ω ς ε'ι δυνατόν Γ. δηλώση διά λύσιν θέματος καί ότι
θα άγάγη εις άπελευθέρωσιν Έθνάρχου.
Έπαναλαμβάνομεν ότι έν ή περιπτώσει υπάρχουν προϋπο
θέσεις πραγματοποιήσεως εκεχειρίας, αύτη ανάγκη πραγματο
ποιηθεί τό ταχύτερον,
Βαρνάβας».
Επρόκειτο σαφώς για επιθυμία της Ελληνικής Κυβέρνησης που διαβιβάστη
κε προς τον Διγενή από τον Σεφέρη μέσω του έλληνα γενικού πρόξενου στη
Λευκωσία. Η σχετική συζήτηση έγινε στη Βουλή των Ελλήνων από τις 11 μέχρι
τις 13 Μαρτίου. Ο Γεώργιος Γρίβας απέφυγε να συμμορφωθεί με την υπόδειξη
για εκεχειρία. Μ ε προκήρυξη του στις 14 Μαρτίου 1957 γνωστοποίησε την πρό
θεση του για αναστολή των επιχειρήσεων, μόλις απελευθερωνόταν από τις
Σεϋχέλλες ο Εθνάρχης Μακάριος. Συνεπής στη δέσμευση αυτή κήρυξε εκεχειρία
στις 22 Μαρτίου 1957.
Ο Σεφέρης παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις για τον τερματισμό της εξο
ρίας του κύπριου Εθνάρχη. Είχε παράλληλα να αντιμετωπίσει την αδιαφορία ή
την εχθρότητα μερικών συναδέλφων του προς τον κυπριακό αγώνα, που κατά
τη γνώμη τους τραυμάτιζε τις παραδοσιακές αγγλοελληνικές και ελληνοαμερι
κανικές σχέσεις. Ήταν επίσης διαμετρικά αντίθετος με τον υφιστάμενο του στη

Λευκωσία γενικό πρόξενο Αγγελο Βλάχο, που ήθελε με κάθε τρόπο τον τερμα
τισμό της δράσης της ΕΟΚΑ. Χαρακτηριστική είναι η ημερολογιακή καταγραφή
της 15ης Ιουνίου 1956:
«..."Επειτα Βλάχος. Τονίζω ότι τό σημαντικότερο μέτρο πιέ
σεως πού έχουμε είναι ή Αντίσταση. Συμφωνεί, όπως συνήθως
συμφωνεί (!) καί λέει: «Μόνο νά μή χτυπάνε τόσο άγρια γιά νά
μήν θυμώνουν οι Εγγλέζοι. Ν ά αφήνουν καί περιόδους χωρίς να
κτυπούν». Τού εξηγώ, άν χρειάζεται νά τό εξηγήσει κανείς, ότι
μοϋ κάνει τήν εντύπωση ενός στρατηγού πού θά φώναζε ξαφ
νικά στό πυροβολικό: «Μή ρίχνετε καί πάρα πολλές κανονιές
γιά νά μή θυμώσει ό εχθρός!». Κι έπειτα π ώ ς ό,τι καί νά κάνει ή
αντίσταση, ήσυχη ή μή ήσυχη, οι Εγγλέζοι θά προσπαθήσουν νά
τήν ξεδοντιάσουν μιά γιά πάντα, καί τέλος π ώ ς οι άνθρωποι
τούτοι πού πολεμούν δέν έχουν πολλά περιθώρια γιά τακτική
καί π ώ ς κτυπούν, ό π ω ς καί όταν μπορέσουν να χτυπήσουν. Δέ
νομίζω π ώ ς τόν έπεισα. Έκανα ό,τι μπορούσα για νά μήν πάει.
Ό Καραμανλής ανένδοτος. "Εχω πολλές υποψίες γιά διπλό παι
χνίδι α π ό πίσω».29
Παρακολουθούσε επίσης με απελπισία τις ενδοκυβερνητικές προστριβές, τις
ενδοϋπηρεσιακές αντιθέσεις, τη διάσταση απόψεων ανάμεσα στην Κυβέρνηση
και την Αντιπολίτευση που αποδυνάμωναν την ελληνική πλευρά, ενώ οι Τούρ
κοι ακολουθούσαν μια τακτική εκβιασμών και δολοπλοκιών, έχοντας την ανοχή
ή υποστήριξη των Αγγλων που επέσειαν συνεχώς την ανάγκη να μη θιγεί η
Τουρκία.
Πολλοί από τους ανώτερους συναδέλφους του, όπως ο Γεώργιος Χριστό
πουλος και ο Μιχαήλ Μελάς, είχαν αποδεχθεί την ιδέα της διχοτόμησης που
έντεχνα προωθούσε η αγγλική διπλωματία. Την άποψη αυτή είχε ενστερνιστεί
αρχικά και ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέρωφ. Ο Σεφέρης στο
πολιτικό του ημερολόγιο σημειώνει «έφτυσα αίμα γιά νά τόν α π ο σ π ά σ ω άπό
αυτή τήν ιδέα».30
Συμμετέχει επίσης στις ελληνικές αποστολές του Ο Η Ε κατά τις συζητήσεις
του Κυπριακού. Οι εμπειρίες του από τη Νέα Υόρκη τον οδηγούν στη διαπί
στωση ότι τα «Ηνωμένα "Εθνη δέν είναι δικαστήριο, είναι ένα πολιτικό χρη
ματιστήριο»31.

29. Γ. Σεφέρης, ό.π., σ. 224.
30. Γιώργος Σεφέρης, Πολιτικό Ημερολόγιο Γ, (υπό έκδοση).
31. Στο ίδιο.

28. Α. Βλάχος, ό.π., σ. 326.
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Παρακολουθεί παράλληλα με αγωνία τη δραστηριότητα της ΕΟΚΑ στην
Κύπρο και υπερασπίζεται τη δράση της σε κάθε ευκαιρία. Επανειλημμένα ενήρ
γησε για την αποτροπή ρήξης ανάμεσα στον Διγενή και την Ελληνική Κυβέρνη
ση και ιδιαίτερα με τον Ευάγγελο Αβέρωφ.
Τα αποτελέσματα της συζήτησης του Κυπριακού στα Ηνωμένα Έθνη τον
Φεβρουάριο του 1957, η αναφορά από τον Ευάγγελο Αβέρωφ σε λύση ανεξαρ
τησίας, ο ηρωικός θάνατος του Αυξεντίου στις 3 Μαρτίου και η κήρυξη μονομε
ρούς εκεχειρίας από την ΕΟΚΑ είχαν διαμορφώσει στην Ελλάδα ένα έντονα
συγκρουσιακό κλίμα, που οδήγησε σε αντεγκλήσεις κατά τη διάρκεια της συζή
τησης των εξελίξεων στη Βουλή των Ελλήνων.
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ο Harding ανακοίνωσε στη Λευκωσία στις
12 Μαρτίου την απόφαση για εκτέλεση του Παλληκαρίδη, «ένα παιδί δεκαο
κτώ ετών καταδικασμένο σέ Θάνατο γιατί έφερε ένα πολυβόλο χωρίς
σφαίρες γεμάτο γράσο»32, σημειώνει ο Σεφέρης, ο οποίος είχε επιφορτισθεί
από τον Αβέρωφ να κάνει έντονες παραστάσεις προς την αγγλική Πρεσβεία για
αποτροπή της εκτέλεσης. Αντίθετα με τον έλληνα επιτετραμμένο στο Λονδίνο
Δημήτριο Νικολαρεΐζη, ο οποίος, όταν έλαβε τις οδηγίες για διαβήματα προς τη
Βρετανική Κυβέρνηση, δήλωσε ότι «δέν μ π ο ρ ώ νά γίνομαι δικηγόρος της
ΕΟΚΑ», ο Σεφέρης κάλεσε τον άγγλο επιτετραμμένο στην Αθήνα Lambert και
του μίλησε με σκληρή γλώσσα τονίζοντας ότι εκτέλεση του Παλληκαρίδη θα
τίναζε στον αέρα την προσπάθεια για συμβιβασμό. «Νόμιζα π ώ ς ο Harding είχε
κάποιο πολιτικό μυαλό, βλέπω π ώ ς δέν είναι τίποτε άλλο παρά ένας στρα
τάρχης» ανέφερε στον άγγλο διπλωμάτη. Την επομένη 13 Μαρτίου κάλεσε
ξανά τον Lambert στο γραφείο του για μια δεύτερη έκκληση αποφυγής της εκτέ
λεσης. Στις 14 Μαρτίου σημείωσε στο ημερολόγιο του: «Ή εκτέλεση του Παλ
ληκαρίδη είναι τό πιό προσβλητικό και τό πιό άσχημο πού έκαμε ό
Harding»33, ενώ σε άλλη καταγραφή λίγες μέρες αργότερα χαρακτηρίζει την
εκτέλεση του Παλληκαρίδη ως δικαστική δολοφονία.
Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 1957, πρεσβευτής στο Λονδίνο
από τον Ιούνιο, γράφει προς τη γυναίκα του: «Πάει κι' ό Harding - άλλος ένας
πού θά ζήσει μέ τό τραύμα της αποτυχίας τά υπόλοιπα χρόνια της ζωής
του»34.

32. Στο ίδιο.
33. Στο ίδιο.
34. Μαρώ και Γιώργος Σεφέρης, Αλληλογραφία Β',
εττιμ. Μ. Στασινόπουλου, Αθήνα 2005, σ. 475.
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Ο στρατάρχης Sir John Harding είχε παραιτηθεί στις 22 Οκτωβρίου 1957,
οπότε αντικαταστάθηκε από τον Sir Hugh Foot, τελευταίο Κυβερνήτη του νησι
ού. Ο Harding είχε φθάσει στην Κύπρο αρχές Οκτωβρίου του 1955 με αποστο
λή την εξασφάλιση πολιτικής λύσης στο Κυπριακό ή τη στρατιωτική συντριβή
της ΕΟΚΑ. Κατέβαλε στην αρχή προσπάθεια για μια συμφωνημένη λύση και επι
στροφή του λαού στα ειρηνικά του έργα. Στρατιωτικός με λαμπρή καρριέρα,
γεννημένος το 1896, είχε υπηρετήσει ως κατώτερος αξιωματικός στον πρώτο
Παγκόσμιο πόλεμο και ως αντιστράτηγος στον Δεύτερο. Το 1953 είχε προαχθεί
στον ανώτατο βαθμό του στρατάρχη και διετέλεσε μέχρι το 1955 αρχηγός του
βρετανικού αυτοκρατορικού γενικού επιτελείου. Ως Κυβερνήτης στην Κύπρο
ασκούσε την ανώτατη πολιτική και στρατιωτική εξουσία. Κατά τη διετή διακυ
βέρνηση του εφάρμοσε σκληρά ολοκληρωτικά μέτρα που προκάλεσαν την ελλη
νική και τη διεθνή κοινή γνώμη. Ο ένοπλος αντίπαλος του Γεώργιος Γρίβας- Διγε
νής σημειώνει:
Ό Χάρτινγκ έχρησιμοποίησε μέσα βάρβαρα, απαγορευμένα
όχι μόνον υπό των άγραφων ηθικών νόμων άλλά καί τών
απορρεόντων έκ διεθνών συμφωνιών καί διακηρύξεων, αϊτινες
έγένοντο διά τήν κατοχύρωσιν τών ανθρωπίνων δικαιωμά
των35.
Αφησε τη μνήμη σκληρού και ανάλγητου Κυβερνήτη, αφού κατά τη διάρκεια
της θητείας του εκτελέστηκαν με απαγχονισμό εννέα νεαροί κύπριοι αγωνιστές,
δημιουργήθηκαν στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου κάτω από σκληρές συνθή
κες φυλακίζονταν χωρίς δίκη όλοι οι ύποπτοι για συμμετοχή στην ΕΟΚΑ, εξόρι
σε τον πολιτικό αρχηγό των Ελλήνων της Κύπρου Μακάριο Γ', επιστράτευσε
τους Τουρκοκύπριους εναντίον των Ελλήνων συμπατριωτών τους, έκλεινε τα
ελληνικά σχολεία της Κύπρου εφόσον ανέπτυσσαν εθνική δράση, ενταφίασε
τους απαγχονισμένους αλλά και κύπριους νεκρούς στο πεδίο της μάχης μέσα
στο προαύλιο των φυλακών, επέβαλλε πρόστιμα και άλλες συλλογικές κατηγο
ρίες στους κατοίκους, επέτρεψε τον άγριο βασανισμό υπόπτων, μερικοί από
τους οποίους πέθαναν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, διέταξε την ανατίναξη
κτιρίων και κατοικιών που χρησιμοποιήθηκαν από την ΕΟΚΑ ή ανήκαν σε υπό
πτους. Για τις υπηρεσίες του στην Κύπρο και την αφοσίωση του στο στέμμα
τιμήθηκε μετά την αποχώρηση του από το νησί με τον τίτλο του βαρώνου. Ο
Σεφέρης υπήρξε ο υπόγειος πολιτικός αντίπαλος του Χάρτιγκ στην Αθήνα, ως
υπεύθυνος υπηρεσιακός χειριστής του Κυπριακού στο ελληνικό Υπουργείο Εξω
τερικών από τον Ιούνιο του 1956 μέχρι τον Ιούνιο του 1957. Οι καταγραφές και
οι αναφορές του για τον στρατάρχη που είχε αναλάβει να συντρίψει την αντί35. Γεώργιος Γρι'βας - Διγενής, Απομνημονεύματα, Αθήνα 1961, σ. 63.
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στάση των Κυπρίων είναι αρνητικές και επικριτικές για τις μεθόδους που χρη
σιμοποιούσε.
Ο Σεφέρης αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό και ενίοτε με οργή τις ακρότητες
της αγγλικής διοίκησης στην Κύπρο. Περισσότερο όμως τον πλήγωνε η στάση
πολλών συγχρόνων του ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης. Ύστερα
από συνάντηση του με τον Δημαρά σημειώνει: «Μιλά γιά τήν Κύπρο, σάν φαρ
μακοποιός γιά φάρμακα, όπως του είπα. Δράμα»36. Καταγράφει επίσης την
άποψη του Κατσίμπαλη: « Ό κόσμος μπάφιασε από τήν Κύπρο»37. Σκληρότε
ρες είναι οι ιδέες του λόγιου πολιτικού και διπλωμάτη Γιώργου Εξηντάρη, ο
οποίος σε συνάντηση με τον Σεφέρη του είπε: «Γιατί νά μην είχε πάει ό σει
σμός στην Κύπρο αντί στην Κεφαλλονιά - Θά είχαμε ησυχάσει38. Μετριοπα
θέστερη η Κατίνα Παξινού, όταν συναντήθηκε με τον Σεφέρη τον Φεβρουάριο
του 1957 στη Νέα Υόρκη, του είπε ότι «το Κυπριακό πρέπει να φάει χώμα». Κι'
όταν ο Σεφέρης τη ρώτησε τι εννοούσε, του απάντησε: «Ε! Νά τό κλείσουμε»39.
Απογοητευμένος από αυτή τη στάση αλλά και από την προσπάθεια πολιτι
κής εκμετάλλευσης του Κυπριακού, γράφει: «Ή Κυπροκαπηλεία είναι ή νέα
πραμάτεια πού σερβίρεται σ' όλες τις γωνιές της πολιτικής Αθήνας»40.
Ο ίδιος ένοιωθε την προσπάθεια του για την Κύπρο, όπως έγραφε στη
γυναίκα του, ως «ένα μικρό πετραδάκι, μιά μικρούτσικη συνεισφορά γιά νά μή
βασανίζεται ό κόσμος εκείνος πού γνωρίσαμε καί αγαπάμε»4^.

Αναφέρεται φυσικά στον Μακάριο, ο οποίος κατά την επιστροφή του στην
Κύπρο απευθυνόμενος προς τα πλήθη που τον υποδέχθηκαν αναφώνησε:
Νενικήκαμεν.
Το καλοκαίρι του 1959, ενώ προχωρούσαν οι διαδικασίες για την ανακήρυξη
του Κυπριακού κράτους, επιχειρεί μια τελευταία αποτίμηση του κυπριακού
αγώνα. Γράφει:
«ΕΟΚΑ ένα αφάνταστο ξέσπασμα ηρωισμού πού καταλήγει
στη Ζυρίχη- πού φέρνει πίσω τόν Τούρκο στό νησί αυτόν τόν
Τούρκο πού πέρασε τόν πόλεμο χωρίς νά δώσει τίποτε- καί
πού δέν έχει ξεχάσει τή μέθοδο τού Βαρλικιοϋ ή τη μέθοδο τού
'55 (Πόλη), όταν βρει τήν κατάλληλη ευκαιρία - φυσικά έτσι είναι
ό άνθρωπος- έτσι ήταν πάντα- άραγε όμως αρκεί αυτό τό από
φθεγμα γιά νά κλείσει ή τραγωδία - ή μήπως ή τραγωδία συνε
χίζεται; ΚΓ άν συνεχίζεται, όπως είναι τό πιθανότερο, π ώ ς
συνεχίζεται; ΚΓ εκείνος πού θέλει νά κάνει τό σωστό, εκείνος
πού βλέπει ταυτόχρονα αυτή τήν πρόοδο της άτης - ποιό είναι
τό χρέος του; Τί πρέπει νά πει στους νέους πού είναι έτοιμοι νά
χύσουν τό αίμα τους γιά μιά "μεγάλη υπόθεση" πάλι καί
πάλι;»43.

Η αφοσίωση του Σεφέρη στον Κυπριακό αγώνα στοίχισε τον αποκλεισμό
του από τις συνομιλίες στη Ζυρίχη. Στο Λονδίνο συνεργάστηκε με τον Μακάριο
στην ύστατη προσπάθεια για βελτίωση κάποιων όρων των Συμφωνιών. Ήταν
ιδιαίτερα απογοητευμένος. Διαφωνούσε με τους πανηγυρισμούς στην Ελλάδα
και στην Κύπρο. Σημειώνει στο ημερολόγιο του στις 28 Μαρτίου 1959:
«Έπρεπε νά βρούμε τρόπο νά φωνάζουμε: νικήσαμε- αδιά
φορο τί σημαίνει αυτό το νικήσαμε- μιά πού μπορούμε καί τό
φωνάζουμε τί μας νοιάζει γιά τά ρέστα»42.

36. Γ. Σεφέρης, Μέρες Στ, ό.π., σ. 186.
37. Στο ίδιο, σ. 216.
38. Στο ίδιο, σ. 218.
39. Μαρώ και Γιώργος Σεφέρης, ό.π., α. 360.
40. Γ. Σεφέρης, Μέρες Στ, ό.π., σ. 211.
41. Μαρώ και Γιώργος Σεφέρης, ό.π., α. 393.
42. Γ. Σεφέρης, Μέρες Ζ, Αθήνα 1990, σ. 100.
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43. Στο ίδιο, σο. 117-118.
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ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗ
Διδάκτωρ Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σύμφωνα με την ιστορία του Ελληνικού Έθνους κανένας αγώνας δεν κατα
κτήθηκε χωρίς τη στράτευση των ανθρώπων του πνεύματος. Αυτοί δίδαξαν
στον λαό την αγάπη για τα γράμματα και την πατρίδα, αυτοί του μεταλαμπάδευσαν το όραμα της ελευθερίας και τον προέτρεψαν να ορθώσει το κεφάλι.
"Μήγαρις συλλογιέμαι τίποτ' άλλο πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;"· η ρήση του
Διονυσίου Σολωμού γίνεται μια ακόμα φορά βίωμα και πράξη από τον υπόδου
λο κυπριακό λαό το 1955.
Και πάλι το έθνος εναποθέτει τις ελπίδες του στους ανθρώπους των γραμ
μάτων και της Εκκλησίας, Έλληνες και ξένους, ανά την υφήλιο. Ονόματα γνω
στά στους λογοτεχνικούς και πνευματικούς κύκλους τάσσονται στο πλευρό του
λαού της Κύπρου ή "νίπτουν τας χείρας" και αδιαφορούν. Δείγμα της εικόνας
αυτής αποτελεί το παρακάτω δημοσίευμα της 5ης Ιανουαρίου '55 στην εφημε
ρίδα 7α Νέα:
Ζωηρήν αντίδραση προκάλεσε άρθρο του Γεωργίου Θεοτοκά δια
την Κύπρο, εις το οποίο ούτος υποστήριξεν αντιλήψεις ελάχιστα
ανταποκρινόμενες εις τα αισθήματα του ελληνικού λαού. Μεταξύ
άλλων ο Θεοτοκάς εξέφρασε την αντίληψη ότι ούτε η Εκκλησία ούτε
οι διανοούμενοι έχουν θέση στον αγώνα, δια την απελευθέρωση της
ελληνικής μεγαλονήσου. [...] Πλην αυτού, η Ελληνική Εταιρία Λογο
τεχνών θεωρεί υποχρέωση της να δηλώσει γι' άλλη μία φορά π ω ς
όλα τα μέλη της στέκονται αλληλέγγυα με την Κυβέρνηση, την
Εκκλησία της Ελλάδος, την Εθναρχία της Κύπρου, τον εκπαιδευτικό
και σπουδαστικό κόσμο της χώρας, τον καταδυναστευόμενο λαό
του σκλαβωμένου Ελληνικού νησιού σε κάθε εκδήλωση και για κάθε
θυσία-1.
Πενήντα χρόνια μετά τον ένδοξο αγώνα του 1955 αποτιμώνται οι πληγές,
αναζητούνται συμπεράσματα και διαπιστώσεις χωρίς περιθώρια να καταλογι1. Εφημ. Τα Νέα, 5-1-1955.
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σθούν ευθύνες, που θα προκαλούσαν πάλι της φυλής τις αιώνιες διχόνοιες, ή να
αποδοθούν τιμές. Μόνο μέλημα μας είναι και πρέπει να είναι να φωτισθεί η
άλλη όψη της πραγματικότητας.
Έχοντας αυτό το μέλημα ως οδηγό στρέφουμε το ενδιαφέρον μας σε δύο
παγκόσμιας εμβέλειας λογοτέχνες, τον Αλμπέρ Καμύ και τον Λώρενς Ντάρελ. Το
σύντομο οδοιπορικό τους, που θα ακολουθήσουμε στη συνέχεια, αποκαλύπτει
την ιδιαίτερη σχέση τους με τον ελληνικό κόσμο, σχέση που ξεπερνά τον απλό
φιλελληνισμό, εφόσον και οι δυο είχαν δηλώσει παιδιά της Ελλάδας και ύφαναν
ο καθένας από την πλευρά του τα νήματα μιας ηθικής δέσμευσης. Κι όντας
"συνότζαιροι", κατά τον λαό μας, το πρίσμα μέσα από το οποίο είδαν τον
αγώνα της Κύπρου αφήνει να διαφανούν οι διαφορές στον χαρακτήρα και την
ηθική τους συνείδηση.

Η Ελλάδα, «πατρίδα, θάλασσα και πηγή»
Ο Λώρενς Ντάρελ γεννημένος στην Ινδία ταξίδεψε πρώτη φορά στην Κέρ
κυρα το 1935, όπου και εγκαταστάθηκε. Ήρθε σ' επαφή με τον απλό λαό της,
τον ακολούθησε στις γιορτές του, γεύτηκε την ελιά και το κρασί του και εμπνεύ
σθηκε από την ομορφιά του τόπου και την απλοϊκότητα των ανθρώπων του.
Συνήθιζε να επαναλαμβάνει ότι σύμφωνα με ένα ινδικό γνωμικό "γεννιέσαι δυο
φορές, τη μια με φυσική γέννα και την άλλη σαν ξυπνάς στην πραγματικότη
τα"2 και ότι ο ίδιος ξαναγεννήθηκε στην Ελλάδα.
Είχε την τύχη να συναντήσει στον δρόμο του αυτούς που έμελλε να γίνουν οι
«πνευματικοί του θείοι», όπως τους αποκαλούσε: Τον Θεόδωρο Στεφανίδη, για
τρό, φυσιοδίφη και ποιητή, που πρώτος μύησε τον Ντάρελ στα ελληνικά γράμ
ματα και τον έφερε στην παρέα του Κατσίμπαλη και του Σεφέρη, του Αντωνί
ου και του Γκίκα.
Τα πρώτα νταρελικά έργα, ποιητικά στην πλειοψηφία τους, εξυμνούν το
ιστορικό παρελθόν της Ελλάδας και την προβάλλουν ως την κοιτίδα του Πολιτι
σμού, ως το δέντρο του οποίου οι ρίζες γεφυρώνουν κουλτούρες και λαούς.
Γεννημένος το 1913, ένα χρόνο μετά τον Ντάρελ, στην Αλγερία στα βόρεια
παράλια της Αφρικής, ο Αλμπέρ Καμύ μυήθηκε στην αρχαία ελληνική γραμμα
τεία και τη φιλοσοφία χάρη στον ελληνιστή καθηγητή του Ζακ Γκρενιέ. Ο τίτλος
της διπλωματικής του διατριβής «Περί Ελληνισμού και Χριστιανισμού μέσα από
τα έργα του Πλωτίνου και του Αγίου Αυγουστίνου» προκαλεί έκπληξη σε σύγ-

χρόνους και μετέπειτα μελετητές του, καθώς και η αποστομωτική του απά
ντηση: Ο Άγιος Αυγουστίνος και ο Πλωτίνος ήσαν Αφρικανοί. Και έπειτα ένιωθα
ω ς Έλληνας σ' έναν κόσμο χριστιανικό3.
Όταν ώριμος πια ερωτηθεί γύρω από τη σχέση του με τη Φιλοσοφία δεν
διστάζει να δηλώσει: Είμαι γιος της Ελληνικής Φιλοσοφίας. Η Ελλάδα υπήρξε για
μένα η πατρίδα και η θάλασσα, υπήρξε η πηγή.4 Σε όλη του τη ζωή συνήθιζε να
υποστηρίζει ότι Η Ελλάδα έδωσε στον σύγχρονο κόσμο τη σκέψη, αυτή είναι η
σκιά και το φως. Και σ' αυτήν πρέπει να επιστρέφουμε.5
Το ξέσπασμα του πολέμου του 1940 ματαιώνει το ταξίδι του Καμύ στην
Ελλάδα - όνειρο των νεανικών του χρόνων. Θ α το πραγματοποιήσει συμπτω
ματικά τον ιστορικό Απρίλη του 1955.
Η χρονιά του '40 βρίσκει παράλληλα τον Ντάρελ να θέλει να πολεμήσει στο
πλευρό των Ελλήνων. Επιδιώκει να καταταγεί στην Αεροπορία ή το Ναυτικό και
θλίβεται όταν η απάντηση έρχεται αρνητική. «Ο Πρόσπερος απορρίπτεται από
τον κόσμο και μας απορρίπτει», θα γράψει στον Χένρυ Μίλλερ, μιλώντας για
«άνανδρη πολιτική των Αγγλων», ενώ τον παρακινεί: «Διάβασε το "Τρώυλος και
Χρυσηίδα" και θα δεις πώς νιώθουμε εμείς οι Βαλκανικοί λαοί [sic]»6. Και σε επό
μενη επιστολή του το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς πάλι: Η Ελλάδα είναι εδώ,
ακόμη, ανέπαφη και πανέμορφη. Περιμένω να με στείλουν στην Καλαμάτα
όπου θα ανοίξω σχολείο7.
Καθώς οι Γερμανοί προελαύνουν προς την Καλαμάτα τον Απρίλιο του 1941,
ο Ντάρελ μ' ένα μικρό καΐκι καταφεύγει στην Κρήτη. Συντετριμμένος, θεωρεί τη
φυγή του από την Ελλάδα έναν ακρωτηριασμό. Στο ακρωτήριο Ταίναρο ή
Ματαπά, ενδιάμεσο σταθμό του ταξιδιού του, εμπνέεται τους ωραιότερους του
στίχους:
Στέκοντας μοναχός στους λόφους
είδα την Ελλάδα ολάκερη. Σώμα του ουρανού,
να αιωρείται, έναν κόσμο μέσα σε περιστρεφόμενο κρύσταλλο8.
Θ α επισημοποιήσει την υπόσχεση του για συμπαράσταση προς τους αγω-

3. Ο Καμΰ στον Κ. Βιτζιάνι, όπως αναφε'ρει η Τατιάνα Μηλιώνη, "Ο Μεσογει
ζω, τ. 110, Αθήνα 1985, σσ. 33-38.
4. «Ο Αλμπε'ρ Καμύ στην Ελλάδα», εφημ. Το Βήμα, 28-4-1955.
5. Albert Camus, Rencontre avec Gabriel d'Aubarede, Pleiade, σ. 1343.
6. Ian Mc Niven, Durrell - Miller Letters (1935-1980), London 1988, σ. 139.

7. Στο
ίδιο.
2. Όλες οι μεταφράσεις του κειμε'νου είναι της συγγραφε'ως· σε αντίθετη περίπτωση
αναφε'ρεται
8. Lawrence Durrell, "Matapan", A Private Country, London 1943, σ. 75.
όνομα μεταφραστή.
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νιζόμενους Έλληνες στην Αλεξάνδρεια υπογράφοντας στις 8 Φεβρουαρίου του
1943 την ε'κδοση του Ευνόστου, του περιοδικού που οραματίστηκε ο Γιώργος
Σεφέρης, ως προσφορά στην υπόδουλη Ελλάδα. Η ελληνική υπογραφή του μαζί
με το ιδεόγραμμα του δεσπόζει ανάμεσα σ' αυτές του Σεφέρη και της Μαρώς,
του Μαλάνου, του Παναγιωτόπουλου και άλλων.
Δυστυχώς όμως το σχέδιο για τον Εύνοστο δεν θα υλοποιηθεί, μόνο ένα από
σπασμα της εισαγωγής του δημοσιεύεται στις Δοκιμές.

Η περίοδος του Αγώνα
Το 1953 ο Ντάρελ ταξιδεύει στην Κύπρο, όπου θα παραμείνει έως το 1956.
Μέχρι τις παραμονές του αγώνα διδάσκει στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας,
ένα τέλειο εργαστήριο, ένα ελληνικό νησί, όπως το αποκαλεί, μέσα στην καρδιά
της Κύπρου, με τις πνευματικές και πολιτιστικές επιδιώξεις του συγκεντρωμένες
γύρω στο πρόσωπο του Εθνάρχη κι ενσωματωμένες στην ελληνική γλώσσα και
τους ελληνικούς θεσμούς9.
Σε όλο αυτό το διάστημα δεν παύει να διακηρύττει τα φιλειρηνικά του αισθή
ματα και την απέχθεια του για την πολιτική, ενώ μέμφεται τους Βρετανούς για
τις αποικιοκρατικές τους τάσεις. Στο ποίημα του «Πολιτική» - αφιέρωμα στον
Γιώργο Σεφέρη - τους αποκαλεί «ναρκωμένους» και τους παρομοιάζει με τους
Αϊνού, λαό της Ανατολικής Ασίας, που βρίσκονται διανοητικά στη Λίθινη
εποχή10. Ό μ ω ς δεν εμπόδισε τις υποψίες και τα ερωτηματικά που γεννήθηκαν
γύρω από το άτομο του επί πενήντα ολόκληρα χρόνια. Και τώρα μόνο το Κρα
τικό Αρχείο Κύπρου φέρει στο φως την αλήθεια για τη στάση του την περίοδο
του αγώνα.
Συγκεκριμένα, σε επιστολή του προς τον Βρετανό Κυβερνήτη, στις 17
Φεβρουαρίου 1954, η οποία συνόδευε αίτηση πρόσληψης του στο Γραφείο
Τύπου και Πληροφοριών, ο Ντάρελ αναφέρει τα παρακάτω:
Δεν γνωρίζω εάν ο ευρύς κύκλος των προσωπικών μου σχέσε
ων θα επιβίωνε ενός κρατικού διορισμού ούτε εάν θα μπορούσα να
εξασφαλίσω την εγκάρδια συνεργασία αυτών που τώρα με θεω
ρούν φίλο τους. Αλλά ο διορισμός ενός φιλέλληνα σε μια τέτοια
θέση, θα έθετε το Εθναρχικό Συμβούλιο σε μεγάλο δίλημμα από τη

9. Λώρενς Ντάρελ (μτφρ. Αιμ. Χουρμοΰζιος), Πικρολέμονα της Κύπρου, Αθήνα 1959, σ. 145.
10. Βλ. L. Durrell, "Politics" (To George Seferis), On Seeming to Presume, p. 15, Μτφρ. Ο. Α. Σοφο
κλέους, περ. Κυπριακά Γράμματα, Λευκωσία, ε'τος Ιθ', Ιαν. 1954, σ. 16.
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στιγμή που σε αυτό το ίδιο Συμβούλιο οφείλω την τωρινή μου θέση.
Εάν μπορούσα να ξεκαθαρίσω μερικά ψυχολογικά εμπόδια, θα
μπορούσα να επιτύχω να εισχωρήσω εις βάθος στο μηχανισμό
αυτόν, πράγμα το οποίο θα δικαιολογούσε την ύπαρξη του δαπα
νηρού διορισμού μου ω ς CBS (Casting Broading Service), και θα βοη
θούσε στο να αναχαιτισθεί, αν όχι να εξολοθρευτεί, το Ενωτικό
συναίσθημα^1.
Όταν τον Ιούλιο του '54 αποδέχεται εγγράφως τη θέση, ζητά να μην ανα
κοινωθεί επίσημα ο διορισμός του πριν την Τη Οκτωβρίου, ήτοι με την προσφυ
γή της Κύπρου με το Ενωτικό Αίτημα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών, ώστε να μην θεωρηθεί ότι η Κυβέρνηση τοποθέτησε έναν γνωστό Φιλέλ
ληνα στο Γραφείο Πληροφοριών με το επιχείρημα ότι θα αναχαιτίσει την παλίρ
ροια}2.
Η προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη θα κατατεθεί τον Αύγουστο. Στις 28 Ιουλί
ου, ο Αγγλος Υφυπουργός Αποικιών είχε ήδη δηλώσει ότι «ορισμένα εδάφη της
Βρετανικής Κοινοπολιτείας δεν μπορούν να ελπίζουν ότι θα γίνουν τελείως ανε
ξάρτητα»13, αποκλείοντας την Κυπριακή ανεξαρτησία.
Δεν είχαν περάσει πολλά χρόνια, όταν το 1949 ο Ντάρελ έγραφε σε άρθρο
του στην Αγγλοελληνική Επιθεώρηση: Ο Σολωμός είδε ότι πίσω από το ζήτημα
της εδαφικής ανεξαρτησίας της πατρίδας του και της πολιτικής ισορροπίας βρί
σκονταν ολόκληρο το ανεξερεύνητο πρόβλημα της ίδιας της ανθρώπινης ελευ
θερίας, η πεμπτουσία της ιδέας της ελευθερίας. Ήταν κάτι που αγκάλιαζε ολό
κληρη την περιοχή της ατομικής ανθρώπινης ψυχής - ένα πρόβλημα προσωπι
κό και θρησκευτικό, αλλά και εθνικό μαζΡ4.
1955. Χρονιά ορόσημο. Ο Καμύ ζει τον αγώνα της γενέθλιας γης του να απο
τινάξει τα αποικιοκρατικά της δεσμά. Η εξέλιξη των γεγονότων σε Αλγερία και
Κύπρο είναι όμοια: Οι Γάλλοι όπως και οι Βρετανοί δημιουργούν δυνάμεις κατα
στολής. Παρά την ανησυχία για την οικογένεια του και τη χώρα του ο Καμύ δεν
κλείνεται στον εαυτό του, παρακολουθεί με αμείωτη ένταση τις εξελίξεις στην
Κύπρο· πιστεύει ότι ακόμα και η σιωπή του άγνωστου φυλακισμένου, του εγκα
ταλειμμένου στην άλλη άκρη του κόσμου, αρκεί για να βγάλει τον συγγραφέα
από την απομόνωση του15.

11. Κρατικό Αρχείο Κύπρου, Φάκελλος L. Durrell. Βλ. Βαρβάρα Παπασταύρου, «Φ
ρελ, η Κύπρος και τα Πικρολέμονα», περ. Ακτή, (Φθινόπωρο 2004), σσ. 461-471.
12. Στο ίδιο.
13. Αθηνά Ταρσουλη, Κύπρος, τόμος Α', Αθήνα 1955, σ. 82.
14. Λώρενς Ντάρελ, «Έλληνες και Φιλέλληνες», Αγγλοελληνική Επιθεώρηση (Ιαν. - Φεβρ. 1949),
τόμος 4ος, σσ. 188-191.
15. Albert Camus, Discours de Suede, Paris 1958, σ. 16.
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Τον εξοργίζει ιδιαίτερα η συμπεριφορά των Βρετανών προς τους νεαρούς
έφηβους της Πάφου, της Λεμεσού και της Λευκωσίας. «Ποινή μαστιγώματος
επεβλήθηκε στους νεαρούς πατριώτες της Κύπρου», τιτλοφορεί σχετικό φάκε
λο όπου και αναφέρει:
Ο Νίκος Δημητρίου 15 ετών, καταδικάστηκε στις 6 Δεκεμβρίου
'55 σε 6 μαστιγώσεις, με την κατηγορία ότι συμμετείχε σε παράνο
μη διαδήλωση τον Νοέμβριο [...]. Οι μαθητές του Γυμνασίου της
Πάφου, Λουκάς Πετρίδης (18 ετών), Ανδρέας Δημητρίου (17 ετών)
και Νίκος Νικολάου (17 ετών), καταδικάστηκαν σε 10 μαστιγώσεις
για παράνομη συνάντηση στην πόλη Κτήμα, ενώ ο δεκαπεντάχρονος μαθητής Αντρέας Ζαβρός σε 6 μαστιγώσεις16.
Την ίδια εκείνη ημέρα [συνεχίζει ο Καμύ] οι μαθητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου διαμαρτυρόμενοι διέσχισαν τους δρόμους της Λευ
κωσίας κραυγάζοντας Ένωση: Ορισμένοι κλείστηκαν στα καμπανα
ριά των εκκλησιών κτυπώντας τις καμπάνες παρά τις απαγορεύ
σεις που είχαν δημοσιευθεί ότι δεν επιτρεπόταν πλην θρησκευτικών
αναγκών. Οι μαθητές κυνηγήθηκαν από την βρετανική αστυνομία,
που έσπευσε να κλείσει τα δρομάκια όπου κατέφυγαν με συρματο
πλέγματα^ 1.
Τα ίδια αυτά παιδιά του Παγκυπρίου Γυμνασίου που δίδασκε ο Ντάρελ, και
των οποίων την αγνότητα εξαίρει, συλλαμβάνονται και βασανίζονται στα χέρια
των Βρετανών αποικιοκρατών. Ο ίδιος γράφει στα Πικρολέμονα:
Αυτό που δεν μπορούσε να επιβάλει η Αστυνομία, οι στρατιωτι- •
κοίθα αναλάμβαναν να το επιτύχουν δια των όπλων. Και προσθέ
τει: Δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος για να προκαλέσουμε το φανα
τισμό του λαού από το να πυροβολήσουμε καναδυό μαθητές κατά
τη διάρκεια μιας διαδηλώσεως18.

«Το Ελληνόπουλο»
Η κατάσταση χειροτερεύει. Ο βρετανικός στρατός εξαντλεί όλα τα μέσα
παλεύοντας ως Γολιάθ και υποτιμώντας τη δύναμη του κυπριακού λαού. Αυτή
η απαίσια κατάσταση, [γράφει ο Ντάρελ στον Όστεν Χάρισον] πάει από το
κακό στο χειρότερο: η τοπική αδιαλλαξία αυξάνεται - μια βαριά ατμόσφαιρα
16. Αρχείο Albert Camus, Bibliotheque Mejanes, Aix en Provence.
17. Στο ίδιο.
18. Λ. Ντάρελ, Τα Πικρολέμονα, ό.π., ο. 183.
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σήψης και γενική απαισιοδοξία στο νησί ανάμεσα στους καλοθελητές μας ευτυχώς ακόμα αποτελούν την πλειοψηφία του λαού19.
Και έρχεται η ώρα των μαρτύρων της αγχόνης: Πρώτος στη σειρά, ο Μιχα
λάκης Καραολής. Οι φοιτητικές οργανώσεις από την Αθήνα, Έλληνες και ξένοι
διανοούμενοι, ανάμεσα τους ο φιλέλληνας και λάτρης της Κύπρου Roger Milliex,
απευθύνουν έκκληση βοήθειας σε όλο τον κόσμο. Προτού ακόμα φθάσει στα
χέρια του Καμύ, ήδη έχει δημοσιευθεί στην Express το άρθρο του Το Ελληνόπου
λο, όπου μεταξύ άλλων λέει:
Για μια ακόμα φορά ένας λαός, που για χρόνια υπέμεινε άφωνος
τα δεσμά του, ξέσπασε σε εξέγερση, εφόσον μόλις θέλησε να
εκφραστεί του φίμωσαν το στόμα. Ακόμα μια φορά η Εξουσία σπεύ
δοντας να επιβάλει την τάξη, έστησε τα δικαστήρια της κι έσφιξε τα
δεσμά με αποτέλεσμα να γίνουν μύριοι οι επαναστάτες. Κι έρχεται
η ώ ρ α των μαρτύρων που όσο κι αν υποφέρουν τόσο πιο δυνατοί
γίνονται και οι οποίοι στο τέλος κατορθώνουν να επιβάλουν σε έναν
κόσμο αδιάφορο τη φωνή ενός λαού ξεχασμένου από όλους πλην
του ιδίου του εαυτού του20.
Προσπαθεί να πείσει τους Βρετανούς τονίζοντας ότι τα χρόνια της αποικιο
κρατίας και των αυτοκρατοριών παρήλθαν και ότι η σύγχρονη εποχή, κυρίως
για τη Δύση, απαιτεί ελεύθερη διακυβέρνηση των κρατών. Ας το αναγναυρ/σουμε [λέει] και ας συνεισφέρουμε για ένα καλύτερο μέλλον αντί να το εμποδίζου
με. Η Αγγλική κυβέρνηση έχει το περιθώριο να δώσει χάρη στο νεαρό καταδικασθέντα. Οι φίλοι της Αγγλίας καθώς και αυτοί του Ελληνικού Έθνους της ζητούν
να σώσει πρώτα τον Καραολή κι έπειτα την πατρίδα του, που η μακραίωνη ιστο
ρία της ανάγεται σε 3.000 χρόνια.21
Ο Καραολής ανεβαίνει στην αγχόνη στις 10 Μαΐου 1956. Η Αγγλία άκαμπτη
προχωρεί σε άλλους 8 απαγχονισμούς, σε ολοκαυτώματα, όπως του Μαχαιρά
και του Λιοπετρίου, και σε εξορίες.
Δεν μπορούσα να μη σκέπτομαι με πίκρα, διαπιστώνει ο Ντάρελ, πως αν
ήμασταν αρκετά τίμιοι για να παραδεχτούμε την ελληνικότητα της Κύπρου από
την αρχή, ίσως να μην ήταν ποτέ ανάγκη να εγκαταλείψουμε το νησί ή να αγω
νιστούμε για δαύτο. Τώρα είναι πια πολύ αργά22.

19. Lawrence Durrell - Austen Harisson, Αλληλογραφία [1953-19651 Αρχείο ΕΛΙΑ, Α
20. Albert Camus, "L'enfant grec", Express, 6 decembre 1955, Fonds A. Camus.
21. Στο ίδιο.
22. LDurrell, Τα Πικρολέμονα, ό.π., a. 243.
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ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗ
Αρκετά χρόνια αργότερα, ανασυντάσσοντας τη ζωή του Βρετανού συγγρα
φέα, ο Ίαν Μακ Νίβεν θα πει: Ο Λάρυ ένιωθε ενοχή που δεν μπορούσε να λάβει
θέση έναντι στις μηχανορραφίες της Αυτοκρατορίας. Είδε το ρόλο που τον περί
μενε και γύρισε την πλάτη [sic]23.

αυτά που ένας λογικός άνθρωπος θα αποκαλούσε βασανιστήρια
[sic]28.
Και η απάντηση από παρευρισκόμενο Πανεπιστημιακό: Ναι, ίσως πολλές
φορές [οι Κύπριοι] αποκάλεσαν βασανιστήρια τα κάποια χαστούκια που έδω

Το πνευματικό δάνειο - Η αποτίμηση

σαν οι Βρετανοί στρατιώτες.29

Αντιφατική η πρόσληψη του Αγώνα από τους δυο συγγραφείς και διαφορε
τική η στάση τους. Ποιο το αντίτιμο [θα πει ο Καμύ] γι αυτόν που κλείνει τ' αυτιά
του στη φωνή του θύματος και που μπροστά στην αδικία συγκατατίθεται να
σκύψει το κεφάλι;24 Ο ίδιος δεν επέτρεψε στον εαυτό του να εφησυχάσει, αγω
νίστηκε βαδίζοντας πλάι στην Ιστορία πιστεύοντας ότι: Το μεγαλύτερο πολιτι
κό επίτευγμα θα ήταν να πετύχουμε η νέα γενιά να μεγαλώσει ειρηνικά25.

Ολοκληρώνοντας την αποτίμηση του αγώνα το συμπέρασμα είναι ότι: Ο
αγώνας του '55 υπήρξε ένας Αγώνας Γιγάντων και ο Κυπριακός ελληνικός λαός
οφείλει να διαφυλάξει τόσο το όνομα τους όσο και τις σελίδες της ιστορίας του
ως κόρη οφθαλμού, κληρονομιά πολύτιμη στις επόμενες γενιές. Οι ίδιοι οι σημε
ρινοί μαθητές της Κύπρου το ζητούν σε έκθεση που υπέβαλαν στη Βουλή των
Εφήβων, το καλοκαίρι που πέρασε, επισημαίνουν και υποστηρίζουν δίνοντας
έτσι την απάντηση σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση: «Σεβασμός στη μνήμη των
αγωνιστών και μίμηση τους. Οι Κύπριοι οφείλουν να γίνουν αντάξιοι του
Παλληκαρίδη, του Αυξεντίου και των λοιπών ηρώων»30

Ο Ντάρελ από την πλευρά του απλά είχε συμβιβαστεί. «Η Ιστορία τον σφε
τερίστηκε, ο κύκλος ολοκληρώθηκε», ηχούν απολογητικά οι στίχοι που έγραψε
λίγο πριν τον θάνατο του. Δεν μίλησε παρόλο που αγάπησε την Ελλάδα και αγα
πήθηκε από τον κόσμο της, παρόλο που το 1940 δήλωνε: Πρέπει να διασώσω
την τιμή μου, να σ ώ σ ω τον κόσμο. Τίποτε δεν μένει εκτός από το να προσέξει
κανείς την προσωπική του τιμή26. Εάν έπρεπε να αντιδράσει, αν μη τι άλλο να
υψώσει τη δική του φωνή ενάντια στις αγχόνες, θα ήταν για να διασωθεί η
συνείδηση, αυτό το πολύτιμο αγαθό που [δίχα του] δεν έχει νόημα η ζωή. Και το
Κυπριακό ζήτημα ήταν καθαρό ζήτημα συνείδησης27.
Ό μ ω ς ο κύκλος δεν κλείνει εδώ. Σε διεθνές συνέδριο με θέμα "Ο Λώρενς Ντά
ρελ και ο Ελληνικός κόσμος" που οργανώθηκε στην Κέρκυρα τον Ιούλιο του
2000, η Βρετανίδα συγγραφέας Πηνελόπη ΤρυμεΊν, η οποία εργαζόταν στον
Ερυθρό Σταυρό στην Κύπρο κατά την περίοδο του Αγώνα, θα δηλώσει τα εξής:
Βρισκόμουν στην Κύπρο από το 1956 έως το I960, δηλαδή καθ'
όλα τα δύσκολα χρόνια /.../. Ξέρω ότι υπήρξαν συχνά κατηγορίες ότι
ένοχοι που συνελήφθησαν έγιναν αντικείμενο σκληρής μεταχείρι
σης. Αλλά, κατά την περίοδο εκείνη, δεν είχα κανένα δείγμα από

23. Ian Mc Niven, A Biography, London 1998, Preface.
24. Albert Camus, Actuelles II, Chroniques 1948-1953, Paris 1953, o. 26.
25. Camus parle a Nicolas Chiaromonte "Deux Textes anglais peu connus" par P.Hoy, La Revue des
Lettres Modernes, no 212-216, 1969, o. 127.
26. Durrell - Miller, tetters (1935-1980), ό.π., o. 139.
27. Κυπριακές Επιστολές του Σεφέρη, (1954-1962). Από την Αλληλογραφία του με τον
Γ. Π. Σαββίδη (επιμ: Κ. Κωστίου), Λευκωσία 1991, σ. 57.
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28. "Lawrence Durrell and the Greek World", Proceedings of the Conference, 2000, Ionian University,
Corfu, σ. 56.
29. Στο ίδιο, σ. 57.
30. Ίδρυμα Βουλής Ελλήνων - Επιτροπή Προγράμματος Βουλής των Εφήβων - Ιούλιος 2005.
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ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ
Πρώην Διευθυντής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου,
Πρόεδρος Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 7 955-59
Για τους καλλιτέχνες της γενιάς του Κώστα Μόντη1, τη γενιά που το 1955
βρισκόταν στην ηλικία της ωριμότητας2, ο αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν μείζον θέμα,
που συγκίνησε όχι μόνο τους Έλληνες αλλά και πολλούς ξένους λογοτέχνες και
καλλιτέχνες. Ενώ διεξαγόταν ακόμη ο αγώνας, γράφτηκαν τα πρώτα λογοτε
χνικά κείμενα και μελοποιήθηκαν τα πρώτα τραγούδια, για να πολλαπλασια
στούν αμέσως μετά τη λήξη του. Δόκιμος ήδη ποιητής και πεζογράφος ο
Κώστας Μόντης3 ήταν ανάμεσα στους πρώτους που έγραψαν για τον αγώνα
της ΕΟΚΑ.
Το 1958, ενώ ο αγώνας βρισκόταν στο αποκορύφωμα του, εξέδωσε την ποι
ητική συλλογή «Στιγμές», στην οποία συναντούμε τα πρώτα του ποιήματα για
τον αγώνα. Ακολούθησαν στα αμέσως επόμενα χρόνια δυο άλλες συλλογές,
«Συμπλήρωμα των Στιγμών» το 1960 και «Ποίηση» (Ποιήματα) το 1962. Σ'
αυτές τις τρεις ποιητικές συλλογές περιλαμβάνονται τα περισσότερα ποιήματα
του Κώστα Μόντη για τον αγώνα. Δυο χρόνια αργότερα, το 1964, εξέδωσε τη
νουβέλα «Κλειστές Πόρτες», που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πεζά κεί
μενα που γράφτηκαν για τον αγώνα του '55 . Στα επόμενα χρόνια, μετά το

1. Ο Κώστας Μόντης γεννήθηκε το 1914 και ττε'θανε σε ηλικία ενενήντα ετών
χος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν του επιτράπηκε από την αποικιακή
Κυβέρνηση της Κύπρου να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου (έπρεπε να ήταν απόφοιτος
αγγλικού Πανεπιστημίου), γι' αυτό εργάστηκε ως υπάλληλος στον ιδιωτικό και, μετά την Ανε
ξαρτησία, και στον δημόσιο τομέα.
2. Είναι η γενιά που σαν έφηβοι έζησαν το αυθόρμητο ξέσπασμα του 1931 για ελευθερία και βίω
σαν τη φίμωση που επέβαλε η παλμεροκρατία στη δεκαετία του '30. Σαν νέοι άνδρες στις 28
Οκτωβρίου 1940 ένιωσαν την καρδιά τους να πάλλει από πατριωτισμό και συγκίνηση, για να
απογοητευθούν λίγο αργότερα από τις μεταπολεμικές ενέργειες των Βρετανών να διαιωνίσουν
την κυριαρχία τους στην Κύπρο. Είναι η γενιά που βίωσε τον παλμό της Κύπρου για ελευθερία
στο πρώτο ήμισυ του εικοστού αιώνα και χαιρέτισε τον αγώνα της ΕΟΚΑ σαν τη στιγμή που η
λευτεριά χτύπησε τον λαό στον ώμο και του έδεσε τη γροθιά του (Κ. Μόντη Άπαντα, Συμπλή
ρωμα Γ', σσ. 90 και 175).
3. Ο Κώστας Μόντης άρχισε τη λογοτεχνική του δημιουργία με το διήγημα και τη θεατρική επι
θεώρηση από το τέλος της δεκαετίας του '30. Τα πρώτα βιβλία που εξέδωσε πριν από τον
αγώνα της ΕΟΚΑ ήταν δυο σειρές διηγημάτων, Γκαμήλες κι άλλα διηγήματα (1939) και Ταπεινή
Ζωή (1944) καθώς και δυο ποιητικές συλλογές, Minima (1946) και Γα τραγούδια της Ταπεινής
Ζωής (1954).
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ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ
1964, το λογοτεχνικό του ε'ργο το απασχόλησαν η τουρκική εισβολή, η προ
σφυγιά και άλλα κοινωνικά θε'ματα, χωρίς όμως να λησμονήσει εντελώς και τον
αγώνα της ΕΟΚΑ.
Για να διαφανεί η θέση που κατέχει ο αγώνας της ΕΟΚΑ στο ε'ργο του Κώστα
Μόντη, προτίμησα στη μελέτη αυτή, αντί της θεματικής ή της ειδολογικής και
αισθητικής ανάλυσης, να ακολουθήσω τη χρονολογική προσέγγιση. Γι' αυτό και
θα αναφέρομαι σε όσα ο Κώστας Μόντης έγραψε για τον αγώνα κατά χρονο
λογική σειρά, ανεξάρτητα αν αυτά είναι ποίηση ή πεζός λόγος.
Τα πρώτα ποιήματα του Κώστα Μόντη για τον αγώνα του '55 τα συνα
ντούμε, όπως ήδη ανέφερα, στην ποιητική του συλλογή «Στιγμές», που εκδόθη
κε μετά τους απαγχονισμούς και κατά τη διάρκεια των σκληρών μέτρων του
Κυβερνήτη Χάρντιγκ εναντίον των αγωνιστών και του ελληνικού κυπριακού
λαού. Οι «Στιγμές» δεν γράφτηκαν για τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Ήταν μια προ
σπάθεια, όπως αναφέρει ο ίδιος ο ποιητής4, να μετουσιώσει τις φιλοσοφικές
του σκέψεις σε αίσθημα, δοσμένο μέσω της ποίησης, χωρίς αυτή να καταλήγει
εγκεφαλική. Παρά το γεγονός αυτό και παρόλο που την εποχή εκείνη η προ
φορική ή γραπτή υποστήριξη του αγώνα της ΕΟΚΑ εθεωρείτο παρανομία από
τους Αγγλους, ο Κώστας Μόντης τολμά και δημοσιεύει μερικά ποιήματα στα
οποία εκφράζει τα αισθήματα του για τους απαγχονισμούς, για τους ήρωες της
αγχόνης Μιχαλάκη Καραολή, Ιάκωβο Πατάτσο και Ευαγόρα Παλληκαρίδη,
καθώς και για τον ήρωα του Μαχαιρά Γρηγόρη Αυξεντίου5.
Ό λ α σχεδόν τα ποιήματα του Κώστα Μόντη είναι πολύ σύντομα. Ο ποιητής
δεν καταγράφει τα ιστορικά γεγονότα, αλλ' εισχωρεί στο βαθύτερο νόημα τους,
εκφράζει γι' αυτό τα προσωπικά του συναισθήματα και το προεκτείνει στον
χρόνο με τον συμβολισμό και την αφαίρεση ως μια αισθητική ιδέα, ως μια αξία
του πολιτισμού, ως μια κατάκτηση του πνεύματος ή ως μια πράξη άξια προς
μίμηση.
Γράφει για τον απαγχονισμό του Μιχαλάκη Καραολή:
(Μιχαλάκης Καραολής)6
Το Ευαγγέλιο τ' άγιασε χτες ξανά ένα παιδί

δεκαοχτώ χρονών
που το κράτησε στα χέρια του,
που κρεμάστηκε απάνω του
την τελευταία στιγμή.
Ξεχειλίζει από αισθήματα πόνου, δοσμένα με πρωτότυπη λυρική ποιητική
έκφραση, το τρίστιχο ποίημα του για τους απαγχονισμούς στη Λευκωσία7.
Εκείνη η μέρα άρχισε με νύχτα,
η αυγή ήρθε με τριαντάφυλλα μαύρα,
απ' τα πουλιά ξύπνησαν μονάχα οι νυχτερίδες.
Το ίδιο πυκνό είναι και το δίστιχο ποίημα για τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη8
Όταν διάβασα την ιστορία σου
το βράδυ είχα πυρετό.
Το ποίημα για τον Γρηγόρη Αυξεντίου9 είναι το πολύ γνωστό ποίημα «Τρα
γούδι για το Μεγάλο Αδερφό μας (απόσπασμα από ένα σχέδιο)», που αρχίζει με
τους στίχους:
Να πάρουμε μια σταγόνα απ' το αίμα σου
να καθαρίσουμε το δικό μας,
να πάρουμε μια σταγόνα απ' το αίμα σου
να μπολιάσουμε το δικό μας,
να πάρουμε μια σταγόνα απ' το αίμα σου
να βάψουμε το δικό μας,
να μη μπορέσει πια ποτέ
να το ξεθωριάσει ο φόβος.
Στο ποίημα για τον Ιάκωβο Πατάτσο10 ο ποιητής αντιπαραβάλλει τη θλίψη
των πολλών, όσο μεγάλη κι αν είναι, με τον ασίγαστο πόνο της μάνας.
Εκτός από τα ποιήματα που εμφανώς αναφέρονται σε αγωνιστές και στους
απαγχονισμούς, οι «Στιγμές» είναι γεμάτες και από υπαινιγμούς για τον αγώνα
της ΕΟΚΑ. Οι υπαινιγμοί άλλοτε είναι άμεσοι, όπως στα ακόλουθα άτιτλα δίστι
χα ποιήματα:

Αυτός αποφάσισε να πεθάνει,
4. Χρήστος Μαύρης, Κώστας Μόντης ο Μείζων (συνομιλίες με τον ποιητή), Λευκωσία 1996, σ. 24. δεν έχεις πια επιχείρημα11
5. Όλες οι παραπομπές θα αναφέρονται στην έκδοση των Απάντων του ποιητή που έγινε από
7. Στο ίδιο, σ. 35.
το Ίδρυμα Αναστάσιου Γ. Λεβέντη το 1987 κ.ε. Την έκδοση επιμελήθηκε ο ίδιος ο ποιητής, ο
8. Κ. Μόντης, Άπαντα, Α' Ποίηση, τόμ. 2ος, Λευκωσία 1987, σ. 424.
οποίος διαχώρισε τα ποιήματα των διαφόρων συλλογών του ανάλογα με την τεχνοτροπία
9. Στο ίδιο, σ. 425.
τους σε τρεις τόμους: Ποίηση Α', τομ. 1ος, Σύγχρονη Τεχνολογία, Άτιτλα, Ποίηση Α', τόμ. 2ος,
10. Στο ίδιο.
Σύγχρονη Τεχνολογία, Έντιτλα και Ποίηση Α', τόμ. 3ος, Παραδοσιακή Τεχνοτροπία.
6. Κώστας Μόντης, Άπαντα Α' Ποίηση, τόμ. 1ος, Λευκωσία 1987, σ. 27.
11. Άπαντα Α', σ. 27.
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Οι τσάντες μας είναι γεμάτες άνθη για τάφους
τα μάτια ειδοποιήθηκαν π ω ς θα κλάψουν12
Αλλοτε οι υπαινιγμοί εκφράζονται με λέξεις, όπως στο ακόλουθο τρίστιχο13.
7α παιδιά έπαιζαν σβώλους κάτω απ' το κρεβάτι μου
μα η φρουτιέρα είχε μια αγκαλιά θάνατο,
το δωμάτιο ήταν απαγχονισμένο απ' τις κουρτίνες.
Το 1960 ο Κώστας Μόντης εξέδωσε την ποιητική συλλογή «Συμπλήρωμα
των Στιγμών», στην οποία περιλαμβάνει νέα του ποιήματα για τον αγώνα. Στα
θέματα των νέων ποιημάτων, εκτός απ' εκείνα που αναφέρονται σε επώνυ
μους αγωνιστές και στους απαγχονισμούς, προστίθενται τώρα ο Αγνωστος
Αγωνιστής, τα Κρατητήρια και ο ίδιος ο αγώνας, τον οποίον παραβάλλει προς
τη Γαλλική και την Ελληνική Επανάσταση.
Τι θα γίνει, τελοσπάντων, η Γαλλική Επανάσταση
τι θα γίνει, λέω, η Ελληνική Επανάσταση
μ' αυτά τ' ασυλλόγιστα παιδιά14;
Στο ποίημα «Αγνωστος Αγωνιστής» ο ποιητής, και κατ' επέκταση ο λαός,
εκφράζει πόσο κοντά βρισκόταν στους αγωνιστές
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ75
Η σφαίρα που σε σκότωσε
πέρασε δίπλα απ' την καρδιά μου,
δίπλα απ' την καρδιά μου έπεσες νεκρός,
δίπλα απ' την καρδιά μου σ' έθαψαν,
απάνω στον τάφο σου χτυπά.
Στο ποίημα «Τρεις αγχόνες στη Λευκωσία» ο Κώστας Μόντης παρουσιάζει
την ανησυχία και την ψυχική αναστάτωση που πρέπει να ένιωθαν οι Αγγλοι
στην προσπάθεια τους να καταπνίξουν τα αισθήματα που προκαλούσαν στον
κυπριακό λαό οι απαγχονισμοί κι ο στραγγαλισμός της ελευθερίας του.
ΤΡΕΙΣ ΑΓΧΟΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ76
Πού τρέχουν όλοι αυτοί,
γιατί τόση αναταραχή
για να σκοτώσουν τρία παιδικά χαμόγελα;
12. Στο ίδιο, σ. 15.
13. Στο ίδιο, σ. 20.
14. «Δυο άτιτλα του αγώνα», Άπαντα, Ποίηση, τόμ. 2ος, σ. 435.
15. Στο ίδιο, σ. 433.
16. Στο ίδιο.
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Γιατί φοβούνται πως είναι τόσο δύσκολο
να σκοτώσουν αυτά τα χαμόγελα;
Τα ποιήματα σε επώνυμους αγωνιστές αναφέρονται στον Κυριάκο Μάτση17,
τον Μιχαλάκη Καραολή18 και τον Γρηγόρη Αυξεντίου19.
Δυο χρόνια αργότερα, το 1962, ο Κώστας Μόντης εκδίδει νέα ποιητική συλ
λογή με τίτλο «Ποίηση». Παρόλο που ο απόηχος από τον αγώνα του '55 ήταν
ακόμη πολύ έντονος, τα ποιήματα που αναφέρονται στον αγώνα είναι πολύ
λιγότερα. Αναφέρονται και αυτά, όπως και τα προηγούμενα, στον ίδιο τον
αγώνα της ΕΟΚΑ, τον οποίο ονομάζει Κυπριακή Επανάσταση, στα Κρατητήρια
και στον Γρηγόρη Αυξεντίου. Στην ίδια συλλογή περιλαμβάνεται και ένα ποίημα
με τίτλο «Γρηγόρης Αυξεντίου και Κυριάκος Μάτσης»20, το οποίο ο ποιητής
αποκαλεί Πρώτο Σχέδιο και στο οποίο γίνεται προσπάθεια να συνδυαστεί το
μεγαλείο των δυο αυτών κορυφαίων αγωνιστών.
Στο ποίημα «Κυπριακή Επανάσταση» αποδίδει τον παράτολμο ηρωισμό της
κυπριακής νεολαίας και των αγωνιστών στο γεγονός ότι ο αγώνας κατευθύνε
ται από το αίσθημα με τις ανεπιφύλακτες εξάρσεις του κι όχι από το λογικό με
τους ψυχρούς υπολογισμούς του.
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ27
Ευτυχώς που το αίμα δεν παίρνει οδηγίες απ' το μυαλό,
ευτυχώς που μονάχα με την καρδιά έχει να κάνει,
που η καρδιά το κινεί,
γιατί ποιος ξέρει τι τσιγγουνιές εκείνο θα μας έκανε,
τι υπολογισμούς στις πιο κρίσιμες στιγμές,
όταν θά 'πρεπε οπωσδήποτε να βάψουμε την άσφαλτο κόκκινη,
όταν θα 'πρεπε οπωσδήποτε να πιτσιλλίσουμε τους τοίχους
κόκκινους.
Στο ποίημα «Εγγλέζικα Κρατητήρια» τονίζει πόσο πιο όμορφη είναι η ζωή
χωρίς τη στέρηση της ελευθερίας.
ΕΓΓΛΕΖΙΚΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ22
Τι όμορφο που 'σαι φεγγάρι μου,
17. Στο ίδιο.
18. Στο ίδιο.
19. Στο ίδιο, σ. 434.
20. Στο ίδιο, σ. 454.
21. Στο ίδιο, α. 449.
22. Στο ίδιο, α. 454.
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έξω απ' τα συρματοπλέγματα
χωρίς φρουρούς δεξιά κι αριστερά σου.
Σ' ένα δίστιχο για τον Γρηγόρη Αυξεντίου παρουσιάζει πόσο απαρασάλευτη
παραμένει στην ιστορία η αντίσταση του ήρωα.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ^
Εκείνο τ' «όχι» δεν το επανέλαβε η ηχώ.
Ήταν πολύ βαρύ για να το μεταφέρει.
Το 1964 ο Κώστας Μόντης επανέρχεται ύστερα από είκοσι χρόνια στον πεζό
λόγο24 με τη νουβέλα «Κλειστές Πόρτες». Ό π ω ς αναγράφεται στην πρώτη σελί
δα της έκδοσης του 1964, η νουβέλα αποτελεί μια απάντηση στα «Πικρολέμονα» του Λώρενς Ντάρρελ. Σε προλογικό του σημείωμα στη σελ. 3 με τίτλο «Μια
Εξήγηση», ο Κώστας Μόντης δικαιολογεί γιατί επί είκοσι χρόνια δεν ασχολήθηκε
με την πεζογραφία και καταλήγει:
Ώσπου ξαφνικά ήρθε η Επανάσταση να διεισδύσει κυριαρχική μέσα
μου, να αγκαλιάσει (Πρόχειρα; Καλά πρόχειρα) τη διάσπαση.
Ώσπου δεν γινόταν, κάποιος έπρεπε να μιλήσει πια. Κάποιος που
έζησε τ' ανεπανάληπτα εκείνα τέσσερα χρόνια.
Και ο Κώστας Μόντης μίλησε με τις «Κλειστές Πόρτες»25, που είναι ένα από
τα πιο αξιόλογα πεζογραφήματα που αναφέρονται στον αγώνα της ΕΟΚΑ.
Αποτελεί μια λογοτεχνική αφήγηση του αγώνα, όπως τον βλέπει και τον συναισθάνεται ένας μαθητής Γυμνασίου, το τρίτο παιδί μιας αστικής οικογένειας που
ζει στον Αγιο Δομέτιο. Η οικογένεια αποτελείται από τον πατέρα, τη μητέρα και
τρία παιδιά, όλα στο γυμνάσιο. Ο μεγαλύτερος Νίκος, μέλος της ΕΟΚΑ, μαθητής
στην πέμπτη τάξη, η Στάλω, μαθήτρια στην τέταρτη τάξη, επίσης μέλος της
ΕΟΚΑ, και ο μικρότερος που αφηγείται την ιστορία, μαθητής στην τρίτη τάξη,
που ζητεί επίμονα από τα αδέλφια του να τον εντάξουν στην ΕΟΚΑ αλλ' εκεί
να αρνούνται ότι είναι μέλη.

23. Στο ίδιο, σ. 455.
24. Το προηγούμενο πεζογραφικό του έργο ήταν η συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Ταπεινή Ζωή»,
που εκδόθηκε το 1944.
25. Οι «Κλειστές Πόρτες» εκδόθηκαν από το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, Αευκωσία 1964
και περιλήφθηκαν στα Άπαντα Β' Πεζά, στις σσ. 1535-1638. Στα Άπαντα δεν περιλήφθηκε η
πρώτη σελίδα, στην οποία αναφέρεται ο τίτλος του βιβλίου και η σημείωση ότι αποτελεί «Μια
απάντηση στα Πικρολέμονα του Λώρενς Ντάρρελ». Δεν έχει επίσης περιληφθεί ούτε το προ
λογικό σημείωμα της σ. 3 «Μια εξήγηση», στο οποίο ο συγγραφέας λέει γιατί έγραψε τη νου
βέλα και δικαιολογεί γιατί χρησιμοποιεί πολλές παρενθέσεις.
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Η αφήγηση αρχίζει από τη σύλληψη του καϊκιού «Αγιος Γεώργιος» και τελει
ώνει με την απελευθέρωση των κρατουμένων από τα στρατόπεδα συγκεντρώ
σεως, των καταδίκων από τις φυλακές και την επιστροφή των ανταρτών. Η
νουβέλα αποτελείται από 48 μικρά και μεγαλύτερα άτιτλα κεφάλαια, το καθέ
να από τα οποία αναφέρεται και σ' ένα ειδικό θέμα του αγώνα, όπως τις δια
δηλώσεις της νεολαίας, τον πετροπόλεμο, τις έρευνες, τα κρατητήρια, τις
φυλακές, τις συλλήψεις, την εξορία του Αρχιεπισκόπου, τους απαγχονισμούς,
τα βασανιστήρια, τα κέρφιου, τα φυλλάδια, τις ραδιοφωνικές εκπομπές από
την Ελλάδα, την παθητική αντίσταση, την ανύψωση σημαιών, τις κακουχίες του
λαού, την αλληλεγγύη της γειτονιάς, κ.ά. Στην εξέλιξη της νουβέλας ο Νίκος
καταζητείται και φεύγει από το σπίτι, για να σκοτωθεί αργότερα σε ενέδρα των
Αγγλων, ο πατέρας κλείεται στα κρατητήρια, ενώ τα υπόλοιπα μέλη αγωνίζο
νται ν' αντεπεξέλθουν. Από τις εξελίξεις που γίνονται στο κυπριακό αυτό σπίτι,
δεν έχει σημασία ποιο είναι αυτό, «χιλιάδες σαν εμάς» έλεγε η μητέρα, διαφαί
νονται ο πόθος του κυπριακού Ελληνισμού για ελευθερία, το ψυχικό σθένος και
η αντοχή του λαού για αντίσταση εναντίον του ξένου κατακτητή.
Συγκλονιστικό είναι το τελευταίο 48ο κεφάλαιο, που αναφέρεται στη μητέ
ρα, η οποία, μέσα στη γενική γιορτή της απελευθέρωσης των κρατουμένων και
της επιστροφής των ανταρτών, μάταια περιμένει τον Νίκο. Ο αναγνώστης,
μετά την ψυχική ανάταση που του προκάλεσε η ηρωική εποποιία του αγώνα,
με το τελευταίο αυτό κεφάλαιο επιστρέφει στη σκληρή πραγματικότητα και
προβληματίζεται για το τέλος που δεν ήταν εκείνο που ήθελε ο λαός.
Η μητέρα δεν ακούει τίποτα, δεν έχει επαφή με τη γιορτή, δεν
έχει επαφή με τον κόσμο. Η μητέρα δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται να
υπάρχει, γιατί κανένας δεν θα χτυπήσει τις κλειστές πόρτες. Κανέ
να δεν τις φέρνουν οι Φυλακές και τα Κρατητήρια π' άνοιξαν. Ούτε
τον πατέρα (αλήθεια, δεν σας διηγήθηκα πως δεν τον φέρνουν),
ούτε τη Στάλω (αλήθεια, δεν σας διηγήθηκα πως δεν την φέρνουν).
Στη νουβέλα τα γεγονότα του αγώνα δεν δίνονται ως ιστορία, αλλ' αφήνο
νται να αναπηδήσουν μόνα τους μέσα από δυνατές περιγραφές και βαθιές ανα
λύσεις των αισθημάτων που επικρατούσαν στα μέλη της οικογένειας και στα
άλλα πρόσωπα που παρεμβάλλονται.
Ένα ιδιαίτερο γνώρισμα που χαρακτηρίζει τις «Κλειστές Πόρτες» είναι οι
πολλές παρενθέσεις, που διακόπτουν τη ροή της αφήγησης. Τις παρενθέσεις
σκόπιμα τις χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να αποδώσει τα διάφορα επίπεδα
στα οποία διαδραματίζονται, ερμηνεύονται και αντιμετωπίζονται τα γεγονότα.
Γράφει στο προλογικό του σημείωμα:
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Δεν ξέρω ω ς ποιο σημείο οι πολλές παρενθέσεις που χρησιμο
ποιώ θα ξενίσουν και θα ενοχλήσουν. Τις πρωτάρχισα το 1944 με
την «Ταπεινή Ζωή» και τις ξαναπάντησα ύστερα από είκοσι χρόνια
αμετάπειστες να με περιμένουν. Δεν βρήκα άλλο τρόπο να παραλ
ληλίσω με την επιφάνεια τα σκαλιά που την ανεβάζουν, τις αμφι
βολίες που τη διασαλεύουν, τ' ασήμαντα που την κάνουν σημαντι
κή, τα σκοτάδια που πατά απάνω τους. Εχτός αν μπορούσα να
γράφω σε δυο επίπεδα, σε τρία επίπεδα26.
Αν και ο Κώστας Μόντης είναι βασικά ποιητής, συνέχισε και αργότερα να
ασχολείται με την πεζογραφία και να εκδίδει βιβλία με διηγήματα, νουβέλα και
μυθιστόρημα27. Μόνο σ' ένα από τα βιβλία αυτά με τίτλο «Διηγήματα», που
εκδόθηκε το 1970, το πρώτο με πεζά κείμενα μετά τις «Κλειστές Πόρτες», περι
λαμβάνεται ένα διήγημα σχετικό με τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Τιτλοφορείται «Η
Έρευνα»28 και αναφέρεται στις αναμνήσεις του συγγραφέα από έρευνες που
έκαναν οι Αγγλοι την εποχή του αγώνα στα γραφεία της Εμποροβιομηχανικής
Ομοσπονδίας, όπου ο Κώστας Μόντης εργαζόταν ως διευθυντής. Απόηχος του
αγώνα υπάρχει επίσης και στο διήγημα «Η γυναίκα με την κατσίκα»29, στην ίδια
συλλογή, στο οποίο αναφέρεται πως ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο σκότωσε την
κατσίκα κάποιας γυναίκας, χωρίς οποιαδήποτε άλλη αναφορά στον αγώνα.
Περισσότερες αναφορές στον αγώνα γίνονται, αν και όχι πολλές, στα ποιη
τικά βιβλία που ο Κώστας Μόντης εξέδωσε μετά το 1962. Τα βιβλία αυτά μπο
ρούν να διαχωριστούν, για λόγους μελέτης, σ' εκείνα που εκδόθηκαν ως το 1987
και περιλήφθηκαν στα Άπαντα (1987) του ποιητή30, και σ' εκείνα που εκδόθη-

καν μετά την έκδοση των Απάντων από το 1988 ως το 200231. Παρόλο που η
προσοχή του ποιητή στρέφεται στα νέα γεγονότα που συνταράσσουν τον
κυπριακό λαό, μνήμες από τον αγώνα της ΕΟΚΑ επανέρχονται κατά διαστήμα
τα, γεγονός που μαρτυρεί πως ο αγώνας της ΕΟΚΑ δεν έπαυσε ποτέ να τον
απασχολεί.
Οι μνήμες όμως αυτές, εκτός όταν αναφέρονται άμεσα σε επώνυμους αγω
νιστές, όπως τα δυο ποιήματα32 «Κι άλλα αποσπάσματα απ' το τραγούδι για
το Μεγάλο Αδερφό μας», που αναφέρεται στην Γρηγόρη Αυξεντίου, και «Σπου
δές στο Φώτη Πίττα», που περιλαμβάνονται στην ποιητική συλλογή «Γράμμα
στη Μητέρα κι άλλοι στίχοι» (1965), διακατέχονται από κάποια απαισιοδοξία,
επειδή ο αγώνας της ΕΟΚΑ δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Στη
συλλογή «Εξ Ιμερτής Κύπρου» που εκδόθηκε το 1969, πέντε χρόνια πριν από
την τουρκική εισβολή, η απαισιοδοξία του ποιητή σχετικά με τον αγώνα της
ΕΟΚΑ εκφράζεται στα δυο σύντομα ποιήματα «Ένωση» και «Τα Φυλακισμένα
Μνήματα το 1968»33.
ΕΝΩΣΗ
Μ α ς πρόδωσαν τους πόθους μας και τ' άλματα.
Άδεια τα χέρια κι οι καρδιές.
Μ α ς έμειναν μονάχα κάτι αγάλματα
από τα πρόσφατα συμβάντα τα καυτά
ίσως εκτός χρόνου κι αυτά.

ΤΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ Μ Ν Η Μ Α Τ Α Τ Ο 1968
Μ η μου τ' ανασκαλεύετε
τα περασμένα.
Έγιναν όλα πια τα μνήματα
26. Την επιμονή του συγγραφε'α στη χρήση των παρενθέσεων βρίσκουμε και σ' ένα δίστιχο«φυλακισμένα».
ποίη
μα του στις «Στιγμές», Άπαντα Ποίηση Α', σ. 55, όπου γράφει: «Γιατί αφαιρείτε τις παρενθέ
Αμεση αναφορά στον αγώνα της ΕΟΚΑ γίνεται και σε δυο σύντομα ποιήμα
σεις από ένα κείμενο που βασίζεται σ' αυτές;»
27. Μετά τις «Κλειστές Πόρτες» εξέδωσε τα ακόλουθα βιβλία με πεζά: Διηγήματα, Λευκωσία
τα στη συλλογή «Αντίμαχα», που εκδόθηκε το 1983, εννιά χρόνια μετά την τουρ
1970, Ο αφέντης Μπατίστας και τ' άλλα, Αθήνα 1980, Σαγρίδης, Λευκωσία 1985. Και τα τρία
κική εισβολή. Στο ένα, με τίτλο «Μεταγωνικά»34 λέει πως δεν πείραξαν τα αγάλαυτά βιβλία περιλήφθηκαν μαζί με τα προηγούμενα στα Άπαντα Β' Πεζά, Λευκωσία 1987. Στα
Άπαντα περιλήφθηκαν επίσης και τα ανέκδοτα πεζά του Κώστα Μόντη, Διηγήματα II και
31. Μετά τα Άπαντα (1987), εκδόθηκαν αργότερα και τα ακόλουθα έργα του Κώστα
Κυπριακά παραμύθια (διασκευασμένα).
το Ίδρυμα Αναστασίου Γ. Λεβέντη εκδόθηκαν: Συμπλήρωμα (1988), Συμπλήρωμα Β' (1991),
28. Άπαντα Β' Πεζά, Λευκωσία 1987, σσ. 1716-1718.
Συμπλήρωμα
Γ' (1993) και Συμπλήρωμα Α' (1997). Από την Ένωση Συντακτών Κύπρου εκδό
29. Στο ίδιο, σα. 1706-1709.
θηκε
η
ποιητική
συλλογή Εκπρόθεσμα (1994). Από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργεί
30. Τα βιβλία αυτά, που γράφτηκαν ως το 1985 και περιλαμβάνονται κατατετμημένα κατά ειδο
ου
Παιδείας
και
Πολιτισμού
εκδόθηκαν τα ακόλουθα: Συμπλήρωμα Ε' (1999), Συμπλήρωμα Στ'
λογικό διαχωρισμό στα Άπαντα Α' Ποίηση, τόμ. 1-3 Λευκωσία 1987, είναι τα ακόλουθα: Γράμ
(2001)
και
Συμπλήρωμα
Ζ'
(2002).
μα στη Μητέρα κι άλλοι στίχοι (1965), Αγνώστω Ανθρώπω (1968), Εξ Ιμερτής Κύπρου (1969),
32.
Άπαντα
Ποίηση
Α
'
,
τόμ.
2ος,
σσ. 470-472.
Εν Λευκωσία τη... (1970), Δεύτερο Γράμμα στη Μητέρα (1972), Και τότ' εν ειναλίη Κύπρω
33.
Απαντα
Ποίηση
Α',
τόμ.
3ος,
σ.
1004.
(1974), Πικραινόμενος εν εαυτώ (1975), Κύπρος εν Αυλίδι (1976), Ποιήματα για Μικρά και
Μεγάλα Παιδιά (1976), Κύπρια Ειδώλια (1980), Τρίτο Γράμμα στη Μητέρα (1980), Μετά φόβου
34. Στο ίδιο, σ. 1218.
ανθρώπου (1982), Αντίμαχα (1983), Ως εν κατακλείδι (1984), και Επίοφαγήν (1985).
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ματα του Καραολή, του Αυξεντίου και του Μάτση, και στο άλλο σε κυπριακή
διάλεκτο με τίτλο «Η δυσφήμηση της ΕΟΚΑ»35 δίνει μια ποιητική απάντηση σε
όσους προσπαθούσαν να υποτιμήσουν τον αγώνα.
Η Δ Υ Σ Φ Η Μ Η Σ Η ΤΗΣ ΕΟΚΑ
Αμ μεν εν άλλο τίποτε τζείνα τα «κοπελλούθκια»
αφήκαμ μας τ' αγάλματα τζαι τα τραούθκια!
Αναφορά στον αγώνα της ΕΟΚΑ γίνεται και στα εφτά Συμπληρώματα, που
εκδόθηκαν μετά την έκδοση των Απάντων. Στο πρώτο, Απαντα, Συμπλήρωμα
(1988), αναφε'ρεται και πάλι στο «όχι» και το «μολών λαβε» του Γρηγόρη Αυξε
ντίου που ήταν τόσο βαρύ, ώστε η ηχώ του Μαχαιρά δεν το επανε'λαβε36.
Στο Συμπλήρωμα Β' (1991) περιλαμβάνονται τρία πολύ σύντομα ποιήματα.
Το ακόλουθο άτιτλο για τον αγώνα της ΕΟΚΑ37,
Νόμιζα π ω ς σε ξέχασα και π ω ς μ' είχες ξεχάσει.
Λοιπόν, Κυριάκου Μάτση ο δρόμος μου δεύτερη στάση
και δυο τρίστιχα ποιήματα για τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή, στα οποία υπάρχει ο
απόηχος της ατμόσφαιρας που δημιουργήθηκε μετά το πραξικόπημα.
Π Ρ Ο Σ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ, Τ Ο Ν ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΟΚΑ38
Νάβλεπες τι φωτογραφίες
αντικατέστησαν τις φωτογραφίες σου,
Νάβλεπες τι πορτραίτα αντικατέστησαν τα πορτραίτα σου.
ΠΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ, ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ39
Δεν πρέπει να 'χεις παράπονο.
Σ' όλες τις πόλεις μας
υπάρχει κι από μια οδός με τ' όνομα σου.
Στο Συμπλήρωμα Γ' (1993) επανε'ρχεται στον αγώνα με τέσσερα ποιήματα.
Τα δυο έχουν τίτλο «Κυπριακή Επανάσταση»40 και είναι παραλλαγές του ιδίου
θέματος.

35. Στο ίδιο, σ. 1219.
36. Άπαντα Συμπλήρωμα (1988), ο. 43.
37. Άπαντα Συμπλήρωμα Β' (1991), σ. 260.
38. Στο ίδιο, σ. 179.
40. Άπαντα Συμπλήρωμα Γ' (1993), σο. 41 και 175.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Και ξαφνικά μας κτύπησε
στον ώμο η λευτεριά
κι αδίσταχτα ριχτήκαμε
στην κάθετην ανηφοριά.
Το τρίτο είναι ένα πολύστιχο ποίημα με τίτλο «Για τ' Αγαλμα του Ευαγόρα
Παλληκαρίδη»41, στο οποίο αντιδιαστέλλεται η σεμνότητα με την οποία ανέβη
κε στην αγχόνη ο μαθητής αγωνιστής προς το αγέρωχο ύφος του αγάλματος.
Το τέταρτο ποίημα είναι ένα δίστιχο με τίτλο «1955-1959»42.
1955 -1959
Ήταν όταν αντέγραφε τη γροθιά μας η λευτεριά,
ήταν όταν έδενε τη γροθιά μας η λευτεριά.
Έμμεσα στον αγώνα της ΕΟΚΑ και με κάποια δόση ειρωνείας αναφέρεται και
το ποίημα «ΕΝΩΣΗ» (σε εισαγωγικά)43.
«ΕΝΩΣΗ»
Απ' την πολλή αχρησία ξεχάσαμε π ώ ς γράφεται
και σπάνια πια τη βλέπουμε καμμιά φορά
ανορθόγραφη σε κάνα σοκάκι της Λευκωσίας
με το παλιό μέγα ωμέγα της
να 'χει γίνει ένα μικρό όμικρο.
Στο Συμπλήρωμα Ε' (1999) ο Μόντης επανέρχεται μ' ένα δίστιχο στον αγώνα
και τονίζει την ελληνικότητα της γενιάς του '5544.
Α Ν Α Π Ο Α Ω Ν Τ Α Σ Τ Ο Ν ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
Τι γενιά ήταν εκείνη του πενήντα πέντε,
τι Ελληνική γενιά ήταν εκείνη του πενήντα πέντε!
Στο Συμπλήρωμα Στ' (2001) περιλαμβάνεται μια παραλλαγή του μοτίβου με
το «όχι» του Αυξεντίου45.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
Σαράντα χρόνια οι χαράδρες του Μαχαιρά
αντιλαλούν τ' «Όχι» του,

41. Στο ίδιο, ο. 70.
42. Στο ίδιο, σ. 90.
43. Στο ίδιο, σ. 154.
44. Άπαντα Συμπλήρωμα Ε' (1999), σ. 50.
45. Άπαντα Συμπλήρωμα ΣΤ' (2001) σ. 25.
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σαράντα χρόνια η ηχώ δεν δέχεται να μεταφέρει τίττοτ' άλλο,
σαράντα χρόνια δεν καταδέχεται να μεταφέρει τίποτ' άλλο.
Στο τελευταίο Συμπλήρωμα Ζ', που εκδόθηκε το 2002, ο Μόντης παραθέτει
ακόμη μια παραλλαγή για το «Όχι» του Αυξεντίου46 καθώς και το ακόλουθο
δίστιχο για τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, στο οποίο, εκτός από την έξαρση της
θυσίας του Παλληκαρίδη, μπορεί κανείς να διακρίνει και κάποια μορφή αυτο
κριτικής47.

Πολλά επίσης είναι τα ποιήματα στα οποία τονίζεται ότι τα πουλιά τρα
γουδούν καλύτερα, όταν δεν είναι στο κλουβί51.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Επίγραμμα52
Κι ειν' η Ελλάδα θάμνος στον γκρεμνό
να τον αρπάζει η λευτεριά να κρατιέται

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΑΧΡΟΝΟ ΠΟΙΗΤΗ ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ
Π Ο Υ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΛΕΖΟΙ
Όταν εμείς εξακολουθούσαμε να γράφουμε στίχους
εκείνος διέκοπτε κι ανέβαινε στην αγχόνη.
Αυτά είναι τα ποιήματα και τα πεζά στο έργο του Κώστα Μόντη που ανα
φέρονται άμεσα στον αγώνα της ΕΟΚΑ, τον οποίον ο ποιητής υπηρέτησε λόγω
και έργω, ακολουθώντας τις επιταγές της ιστορίας και τη φωνή της συνείδησης
του. Εκτός όμως από τα ποιήματα αυτά υπάρχουν και πλείστα άλλα, που θα
μπορούσε κανείς έμμεσα να τα συνδέσει με τον απελευθερωτικό αγώνα. Είναι
όλα εκείνα που έχουν ως θέμα τους την ελευθερία, την Ελλάδα, την αγάπη προς
την πατρίδα, την αγάπη προς την Κύπρο, καθώς και το πώς η ιστορία κατα
γράφει τα διάφορα γεγονότα. Δίνω μερικά παραδείγματα.
ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Δεν ειν' περιπλανώμενο σπουργίτι
η λευτεριά να μπει από το φεγγίτη48
Η ελευθερία προς τους ανθρώπους49
Δεν θέλω εγώ αυτό κι εκείνο,
εσείς κάτι θέλετε,
εσάς κάτι σας λείπει,
εσείς κάτι χρειάζεστε.
Καλή η λευτεριά, πρώτη η λευτεριά,
μα σούχει κάποτε μια σκλαβιά,
σούχει μια σκλαβιά!50

46. Άπαντα Συμπλήρωμα Ζ' (2002) σ. 36.
47. Στο ίδιο, σ. 7.
48. Άπαντα, Ποίηση Α', τόμ. 3ος, σ. 1119.
49. Άπαντα. Συμπλήρωμα Ε', σ. 16.
50. Άπαντα, Ποίηση Α', τόμ. 1ος, σ. 135.
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Ελλάδα"
Κι ήμουνα πάντα της Ευρώπης
βράχινη εγώ προμετωπίδα
κι ας ξεστομίζει κάποτε το «ουκ οίδα».
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Έρωτας ειν' η πατρίδα,
βασανιστικός έρωτας ειν' η πατρίδα,
πρώτος και τελευταίος έρωτας54.
Σε τι δίλημμα με βάνεις πατρίδα μου!
Μ η μου δίνεις, σε παρακαλώ, αυτό το όπλο στο χέρι,
μη μου δίνεις αυτό τ' όπλο στο χέρι!55
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Προς Κάλβο56
Ζηλεύω που με πρόλαβες και δεν μ' άφησες να π ω
χωρίς να σ' αντιγράψω
εκείνο το «Ωραία και μόνη η Κύπρος με κυριεύει».
Κύπρος57
Πικρή πατρίδα,
πικρή μου πατριδούλα αγαπημένη.

51. «Τ' αηδόνια», Συμπλήρωμα, σ. 11, «Λευτεριά», Συμπλήρωμα, α. 23, «Το κλουβί μου», Συμπλή
ρωμα, σ. 66, «Το περιπλανώμενο κοκόρι», Συμπλήρωμα Β', σ. 11.
52. Άπαντα, Ποίηση, τόμ. 2ος, σ. 470.
53. Εκπρόθεσμα, σ. 32.
54. Συμπλήρωμα Δ', σσ. 34 και 43.
55. Συμπλήρωμα Ε', σ. 61.
56. Στο ίδιο, σ. 14.
57. Συμπλήρωμα Ζ', σ. 13.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η Ιστορία58
Περιμένει να της υπαγορεύσουμε,
κρατά την πέννα και περιμένει.
Έπειτα ακολουθούν
οι επιχωματώσεις της Ιστορίας,
έπειτα ακολουθούν
τ' αποχετευτικά της ιστορίας59
Δεν ξέρει από επιείκεια η ιστορία60
Η Ιστορία61
Την αποθρασύναμε και δεν καταγράφει πια απλώς,
την αποθρασύναμε κι επεμβαίνει

. Την αναταραχή των Αγγλων στις προσπάθειες τους να καταπνίξουν τον
αγώνα.
- Απογοήτευση για την κολοβωμένη ελευθερία που έφερε ο αγώνας.
Ο Κώστας Μόντης με τα ποιήματα και τα πεζά έργα που έγραψε για τον
αγώνα του 1955 συνομιλούσε με την ιστορία. Μ ε την ποιητική του ευαισθησία
έπαιρνε από τα ιστορικά γεγονότα την ουσία και το βαθύτερο νόημα τους και
τους προσέδιδε πνευματικές διαστάσεις. Μεταποιούσε έτσι την Ιστορία σε
Τέχνη, διαφυλάσσοντας την ιστορική μνήμη του αγώνα της ΕΟΚΑ62 και προσδί
δοντας σ' αυτόν τις απαραίτητες πολιτιστικές διαστάσεις, που τον καθιστούν,
εκτός από ιστορικό, και κορυφαίο πνευματικό γεγονός στη σύγχρονη ιστορία
της Κύπρου.

Τις έμμεσες αυτές αναφορές είναι απαραίτητο να τις έχει κανείς υπόψη του,
επειδή δίνουν τα ευρύτερα πλαίσια μέσα στα οποία πρέπει να ερμηνεύονται τα
ποιήματα του Κώστα Μόντη που αναφέρονται άμεσα στον κυπριακό απελευ
θερωτικό αγώνα του 1955.
Συγκεφαλαιώνοντας παρατηρούμε τα ακόλουθα:
Ανάλογα με το μέγεθος του έργου του, αλλά και την ενεργητική συμμετοχή
του στον αγώνα, τα ποιήματα και τα πεζά που ο Κώστας Μόντης αφιέρωσε
στον αγώνα της ΕΟΚΑ δεν είναι πάρα πολλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκτός
από τη νουβέλα «Κλειστές Πόρτες» καμιά ποιητική του συλλογή ή άλλο έργο δεν
είναι εξολοκλήρου αφιερωμένο στον αγώνα του '55. Τα όσα όμως έγραψε είναι
αρκετά για να εκφράσουν τα αισθήματα που τον διακατείχαν και να δηλώσουν
τις ακόλουθες θέσεις:
- Εγκώμιο στην ελευθερία και τον πόθο του Ελληνισμού της Κύπρου να την
κατακτήσει.
- Έπαινο στον κυπριακό λαό, για την υπομονή και την καρτερία του.
- Τον θαυμασμό του για τον αυθόρμητο ηρωισμό των αγωνιστών.
- Συ^κλυνιυμό από τους απαγχονισμυύς KUI τα ολοκαυτώματα, ιδιαίτερα
εκείνο του Γρηγόρη Αυξεντίου.
58. Συμπλήρωμα Ε', σ. 37.
59. Συμπλήρωμα Ζ', σ. 11.
60. Στο ίδιο, σ. 34.
61. Άπαντα, Ποίηση Α', τόμ. 2ος, ο. 584.
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62 Για τη συμβολή του Κώστα Μόντη στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του αγώνα, το Συμ' βούλ,ο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 τον τίμησε σε συγκέντρωση που έγινε στις
15 Μαΐου 2001.
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

Τ Ο Υ 20ου Α Ι Ω Ν Α
ΝΙΚΗ Σ. ΛΟΪΖΙΔΗ
Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών

Ο 20ός αιώνας - αδιάρρηκτα δεμένος με το απόγειο του μοντέρνου πολιτι
σμού - φαίνεται ότι μας απομάκρυνε οριστικά από τη μακραίωνη παράδοση
των μεγάλων εκείνων ιστορικών αφηγήσεων, που απέρρευσαν από την πολιτι
κή και πολιτιστική κυριαρχία των ηγεμονικών στυλ. Ή δ η από τα τέλη του 18ου
αιώνα, στην πρώτη κρίσιμη δεκαετία της Γαλλικής Επανάστασης, το ιστορικό
θέμα παύει να λειτουργεί ως θρησκευτική ή μυθική αλληγορία και για πρώτη
φορά αναπαριστά - ή επιχειρεί να αναπαραστήσει - την «εν τω γίγνεσθαι ιστο
ρία», το ζωντανό δηλαδή ιστορικό παρόν. Ο «Όρκος του Σφαιριστηρίου» (1792)
του γάλλου κλασικιστή ζωγράφου Ζακ-Λουί Νταβίντ θα μπορούσε να θεωρηθεί
ως το πρώτο μοντέρνο θέμα στην ιστορία της ευρωπαϊκής ζωγραφικής, γιατί
ακριβώς (έστω και με ατελή τρόπο) αναπαριστά ως κυρίαρχη κινητήρια δύνα
μη της ιστορίας, όχι τον ηγεμόνα, αλλά τον ίδιο τον επαναστατημένο λαό.
Όμως, ο αιώνας που μόλις μας άφησε, δεν συνδέθηκε μόνο με το τέλος ή με
την παρακμή των δοξαστικών αφηγήσεων που εξιστορούσαν, μέσα από αλλη
γορικά σχήματα, τα έργα ή τις πολεμικές κατακτήσεις βασιλικών δυναστειών
και επιφανών ηγεμόνων. Στον χώρο της τέχνης και ιδιαίτερα των εικαστικών
τεχνών, ο 20ός αιώνας ανέπτυξε μια πολύμορφη εικονογραφία άμεσα ή έμμεσα
συνδεδεμένη με απελευθερωτικούς αγώνες, κοινωνικές επαναστάσεις, εμφυλί
ους πολέμους και εξεγέρσεις εναντίον στυγνών δικτατοριών. Ήδη, η Γαλλική
Επανάσταση και οι ιδέες του Διαφωτισμού άνοιξαν τον δρόμο για απελευθερω
τικούς αγώνες των λαών - όπως ο λαός των Ελλήνων - οι οποίοι απαθανατί
στηκαν από ευρωπαίους καλλιτέχνες και ποιητές της εμβέλειας ενός Ευγένιου
Δελακρουά ή ενός Μπάιρον. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι τα έργα που άφησαν
και εξακολουθούν να αφήνουν βαθιά ίχνη στη μνήμη των λαών της Ευρώπης και
γενικότερα της Δύσης - ίσως κι ενός μεγάλου μέρους της ανθρωπότητας των
μοντέρνων χρόνων - είναι η «Τρίτη Μαΐου του Ί808» του Γκόγια (έργο που
ζωγραφίστηκε το 1814), η «Ελευθερία που οδηγεί τον λαό» (1830) του Ευγένιου
Δελακρουά και φυσικά η πικασική «Γκερνίκα» (1937).
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ΝΙΚΗ Σ. ΛΟΙΖΙΔΗ
Για ό,τι αφορά ιδιαίτερα στην επαναστατική εικονογραφία του 20ού αιώνα,
αν υπάρχει κάτι κοινό που να συνδε'ει την τέχνη των δυτικών μητροπολιτικών
κέντρων με εκείνη της περιφέρειας - ή και την τέχνη των ίδιων των μητροπολι
τικών κέντρων μεταξύ τους - είναι το γεγονός ότι κυρίαρχη δύναμη στη σκηνή
της μοντέρνας ιστορίας είναι το ανώνυμο πλήθος, ο οργισμένος και εξεγερμένος
λαός. Η απόφαση του λαού να ανατρέψει τον ζυγό μιας μακραίωνης δυναστεί
ας ή ενός δικτάτορα, είναι το κοινό στοιχείο που συνδέει έργα υφολογικά τόσο
ανόμοια όσο μια σύνθεση του μεξικανού Ορόσκο, του Ριβέρα ή του ΣικουεΊρος,
ένα εξπρεσιονιστικό κολλάζ της περιόδου της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, ή
έργα προπαγανδιστικά των ρώσων πρωτοπόρων Ροτσένκο και Ελ Λισσίτσκι.
Στο κυρίως σώμα αυτής της επαναστατικής εικονογραφίας που εμπλουτίζει
αλλά και σηματοδοτεί την ιστορία της τέχνης του 20ού αιώνα, θα εντάξω και
την εικονογραφία του κυπριακού απελευθερωτικού αγώνα του 1955-59.
Πρώτα απ' όλα γιατί υπήρξε ένας αγώνας που αναγνωρίστηκε σε παγκόσμια
κλίμακα (σύγχρονος μάλιστα άλλων αντιαποικιακών κινημάτων σε Αφρική και
Ασία) και έπειτα γιατί ο αγώνας αυτός απαθανατίστηκε από έναν αυθεντικό
Κύπριο δημιουργό, τον Γεώργιο Πολυβίου Γεωργίου. Η ιδιαιτερότητα αυτής της
εικονογραφίας που φιλοτεχνήθηκε κατά τη διάρκεια του ξεσηκωμού των
Κυπρίων είναι ότι απεικονίζει την εξέγερση ενός λαού, ο οποίος, όπως είχε τονί
σει ο καθηγητής J. Beazley, ενσαρκώνει «την πραγματική και αδιάφθορη ουσία
της ανθρωπότητας της Ευρώπης» εναντίον των δυνάμεων κατοχής μιας άλλης,
επίσης ευρωπαϊκής χώρας.
Βέβαια, όσοι έζησαν από κοντά τα γεγονότα της κρίσιμης δεκαετίας του '50
σε Ελλάδα και Κύπρο, θα θυμούνται ασφαλώς τις σειρές των φωτογραφιών (με
λεζάντες στα αγγλικά και γαλλικά) που απαθανάτιζαν στιγμές από τη σύλληψη
του Καραολή ή την κηδεία του δολοφονημένου Χαράλαμπου Μούσκου, όπως θα
θυμούνται και τις έγχρωμες προπαγανδιστικές cartes - postales του Φωκίωνα
Δημητριάδη, οι οποίες κυκλοφορούσαν διεθνώς σε έξι γλώσσες, συμπεριλαμβα
νομένης και της αραβικής. Στην προσωπική μου μνήμη έμειναν βαθιά χαραγμέ
να τα σκίτσα με την Κύπρο αλυσοδεμένη επάνω σε ένα σταυρό να ζητά βοή
θεια από τους ελεύθερους ανθρώπους (You are a free man! Help me to my
Freedom!), την Κύπρο με τη μορφή μιας νέας και ταπεινής γυναίκας να αναρω
τιέται μπροστά στον καθρέπτη αν έπρεπε να έχει το χρώμα των αφρικανικών
φυλών προκειμένου να της αναγνωριστεί (και αυτής) το δικαίωμα για αυτοδιά
θεση κ.ά.
Ωστόσο, η προπαγανδιστική αυτή εικονογραφία πλαισίωσε και ενίσχυσε την
στρατηγική του απελευθερωτικού αγώνα, αλλά δεν τον ερμήνευσε και δεν τον
απαθανάτισε με τους όρους που συνήθως εκφράζεται και λειτουργεί ένα έργο
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τέχνης· Με τους όρους δηλαδή που μόνο η τέχνη επιχειρεί και κατορθώνει να
πραγματοποιήσει. Γεγονότα, όπως οι εκτελέσεις μεξικανών πατριωτών από
τους στρατιώτες του δικτάτορα Πορφίριο Ντίαζ ή ο βομβαρδισμός της πόλης
της Γκερνίκα από τους ναζί, δεν έμειναν χαραγμένα στη μνήμη μας γιατί ήταν
ιδιαιτέρως δραματικά - χωρίς αμφιβολία υπήρξαν και άλλα πολύ δραματικότερα - αλλά γιατί ο Ορόσκο ή ο Πικάσο τα απαθανάτισαν μέσα από τη γλώσσα
και έκφραση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αν λοιπόν θα έπρεπε να επιλέξω
ένα έργο τέχνης που να εκφράζει τον κυπριακό απελευθερωτικό αγώνα με τους
ίδιους ιστορικούς όρους με τους οποίους εξέφρασε τη δοκιμασία του ισπανικού
λαού η πικασική «Γκερνίκα», αυτό θα ήταν σίγουρα το «Cypria Saga» (Κύπρια
Έπη) 1956,του Γεωργίου Πολυβίου Γεωργίου (1901 -1972). Μ ε τη διαφορά
βέβαια, ότι η μνημειακή σύνθεση του Πικάσο, έπειτα από εξορία αρκετών χρό
νων, επαναπατρίστηκε θριαμβευτικά στη μετα-φραγκική πλέον Ισπανία, ενώ
τα «Κύπρια Έπη», όπως και άλλοι πίνακες του Γεωργίου, βρίσκονται εγκλωβι
σμένα στο εργαστήρι του στην Αμμόχωστο, αν δεν έχουν ήδη καταστραφεί.
Ο παραλληλισμός των «Cypria Saga» με την «Γκερνίκα» μπορεί να φανεί υπερ
βολικός, αλλά πιστεύω ότι η οικουμενική εμβέλεια ενός έργου τέχνης συχνά δια
μορφώνεται με τη συμβολή παραγόντων που δεν έχουν άμεση σχέση με τις
συγκεκριμένες πλαστικές του αρετές. Η παγκόσμια αποδοχή της «Γκερνίκα»
στηρίζεται εξάλλου και στο γεγονός ότι, παρά τους αρχικούς δισταγμούς κοινού
και κριτικών, το έργο λειτούργησε τελικά ως σύμβολο της νίκης των δημοκρατι
κών δυνάμεων απέναντι στις δυνάμεις του ολοκληρωτισμού και του εγκληματι
κού αναχρονισμού. Ο Υπουργός Οικονομικών της Δημοκρατικής Κυβέρνησης
της Ισπανίας Χουάν Νεγκρίν είχε δίκιο, όταν δήλωνε το 1937 ότι «για την προ
παγάνδα υπέρ της Δημοκρατίας, μια τοιχογραφία του Πικάσο θα ισοδυναμού
σε με μια μεγάλη νίκη στο πολιτικό μέτωπο». Αναμφίβολα, η τύχη του «πιο τρα
γικού έργου του 20ού αιώνα» - όπως χαρακτήριζαν την «Γκερνίκα» - συνδέθηκε
στενά με τα συγκλονιστικά εκείνα γεγονότα που καθόρισαν την πορεία και την
εξέλιξη της μοντέρνας Ευρώπης. Ό μ ω ς η ειρωνεία της Ιστορίας είναι ότι οι Βρε
τανοί, οι οποίοι τότε έπαιξαν σημαντικό ρόλο ως υπερασπιστές της ελευθερίας
και της δημοκρατίας των λαών, κατά την περίοδο του απελευθερωτικού αγώνα
των Κυπρίων (οι οποίοι πολέμησαν εθελοντικά στο πλευρό των συμμάχων κατά
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο) συμπεριφέρθηκαν ως κυνικοί αποικιοκράτες.
Ένα αντιπροσωπευτικό έργο του Γεωργίου, το οποίο μάλιστα θα χαρακτή
ριζα ως προοίμιο στα «Κύπρια Έπη», είναι η κατά τη γνώμη μου αριστουργημα
τική σύνθεση που τιτλοφορείται «Γέννηση, Σταύρωση, Ανάσταση» του 1955
(Συλλογή Δημοτικής Πινακοθήκης Ρόδου). Η σύνθεση φιλοτεχνήθηκε κατά τη
διάρκεια μιας σημαντικής όσο και κρίσιμης χρονιάς, η οποία συνδέθηκε με δύο
ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά αποφασιστικής σημασίας γεγονότα: από μία
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επιτυχημένη ατομική έκθεση του Γεωργίου στο Παρίσι (30 Απριλίου -18 Μαΐου),
στη γκαλερί Bernheim - Jeune, η οποία και απέσπασε πολύ καλά σχόλια από τον
Αγγλο συγγραφέα Lawrence Durrell (γνωστό για το αμφιλεγόμενο βιβλίο του
Bitter Lemons of Cyprus) και τον γάλλο κλασικιστή αρχαιολόγο Jean
Charbonneau, και από την έναρξη του απελευθερωτικού κυπριακού αγώνα. Θ α
πρόδιδα το πνεύμα και την ουσιαστική καλλιτεχνική κατάθεση του κύπριου
δημιουργού, αν παρέλειπα να σημειώσω ότι, τελικά, τα δύο αυτά γεγονότα όχι
μόνο δεν ήταν ξένα μεταξύ τους, αλλά ουσιαστικά συμπλήρωναν το ένα το
άλλο. Κατά τη γνώμη μου, το ζωγραφικό έργο του Γεωργίου έγινε γνωστό πέρα
από τα όρια του μικρού τόπου του, γιατί ο ίδιος είχε από νωρίς κατανοήσει ότι
κανείς δεν μπορεί να καταξιωθεί ως διεθνής ή οικουμενικός δημιουργός, αν
πρώτα απ' όλα δεν δεχθεί και δεν αφομοιώσει τη δική του ιδιαιτερότητα. Είναι
άραγε τυχαίο το ότι η καλλιτεχνική πορεία του άγγιξε το απόγειο της κατά την
περίοδο 1950-60, στο χρονικό δηλαδή διάστημα που η Κύπρος διεκδικούσε,
μέσα από δύσκολους αγώνες και αιματηρές δοκιμασίες, να είναι κάτι παραπά
νω από ένα πολύπαθο σταυροδρόμι δυναστειών Ανατολής και Δύσης;
Τους αγώνες αυτούς αφηγείται και η σύνθεση «Γέννηση, Σταύρωση, Ανάστα
ση» ταυτίζοντας τα πάθη του αγροτικού κυπριακού λαού με τα Θεία Πάθη. Το
βαθύτερο ενδιαφέρον της σύνθεσης θα πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονός ότι
η θρησκευτικότητα της δεν εξαρτάται από το απεικονιζόμενο θέμα - η σταύ
ρωση και η ανάσταση του Χριστού - αλλά το θέμα λειτουργεί ως ερέθισμα για
την αλληγορική απεικόνιση των παθών του κυπριακού λαού. Μέσα από μια
αρχαϊκή και βαθιά ανατολίτικη αίσθηση του Χρόνου και της Ιστορίας, η οποία
ακολουθεί σοφά όχι την ευθυγράμμιση αλλά τον αενάως επαναλαμβανόμενο
κύκλο της σποράς και του θερισμού, της ζωής και του θανάτου, ο Γεωργίου
αφηγείται μια Σταύρωση - Ανάσταση με κύριο πρόσωπο του θρησκευτικού δρά
ματος τον Κύπριο αγρότη. Είναι γνωστή εξάλλου η αγάπη που έτρεφε για τους
χωρικούς του νησιού (παράδειγμα η θαυμάσια «Παναγία του Λιοπετρίου» 1952),
για τους οποίους συνήθιζε να λέει ότι σε αντίθεση με τα επίπλαστα ήθη της
αστικής τάξης, «είναι τα μόνα αληθινά πλάσματα σ' αυτό τον τόπο». Ο γηγενής
λοιπόν «Κύπριος χαρακτήρ» δεν λειτουργεί στα έργα του ως αφορμή για μια
συμβατική ηθογραφική ζωγραφική, αλλά ως βασικό υφολογικό στοιχείο μιας
εικονογραφίας απλής και ταυτόχρονα πλούσιας σε βαθιά και ποικίλα πολιτι
σμικά βιώματα. Ανθρωποι και ζώα συχνά δένονται σε ενιαίο σύμπλεγμα ακα
τάβλητης χθόνιας ενέργειας, επανασυνδέοντας την κυπριακή αγροτική καθημε
ρινότητα με μνήμες ενός πολυσύνθετου όσο και πανάρχαιου πολιτισμού. Ο
ρυθμός και η επαναλαμβανόμενη τελετουργία των χειρονομιών και των κινήσε
ων αποκαλύπτουν μια αίσθηση του ιερού αδιάσπαστα δεμένη με τη γονιμότη
τα, την καρποφορία και την ακεραιότητα της Φύσης.
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Τα «Κύπρια Έπη», έργο μεγάλων διαστάσεων (1.20 Χ 2.18), ζωγραφίστηκε
από τον Γεωργίου το 1956, τη χρονιά που ο Μακάριος και συνεργάτες του εξο
ρίστηκαν από την αγγλική διοίκηση της Κύπρου στις Σεϋχέλλες. Η αγγλική κατο
χή στην Κύπρο μοιάζει να αντιμετωπίζεται σαν μια βάρβαρη διασάλευση αυτής
ακριβώς της ακεραιότητας της Φύσης για την οποία μίλησα παραπάνω. Ο
Γεωργίου, χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό ιδίωμα γραφής (ένα κράμα επιδρά
σεων από τον Greco, τη μεταβυζαντινή τέχνη αλλά και από πολλά μοντέρνα
κινήματα της Δύσης) παραθέτει αλληλοεφαπτόμενους πυρήνες μιας συντακτι
κά ανορθόδοξης και εξαιρετικά πυκνής αφήγησης, η οποία έχει ως βασική συμ
βολική αφετηρία της τη δράση της Ε.Ο.Κ.Α. Οι μορφές και τα επιμέρους σύμ
βολα που εικονίζονται στη σύνθεση (η μάσκα και οι μάσκες ως αναφορά στις
διαρκείς μεταμφιέσεις και στους μυστικούς κώδικες συνεννόησης των αγωνι
στών της Ε.Ο.Κ.Α., η αγχόνη, η προπαγάνδα μέσω του Τύπου, η αγγλική μπότα
και η Χάρτα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων) επιβεβαιώνουν την πλήρη και
θερμή συμπαράσταση του καλλιτέχνη στον αγωνιζόμενο κυπριακό λαό. Στον
ασφυκτικά συμπιεσμένο αφηγηματικό χώρο ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει το
ημίγυμνο σώμα του νεαρού, προφανώς νεκρού, μάρτυρα - αγωνιστή, το οποίο
διαμορφώνει το σχήμα του σταυρού. Η χαρακτηριστική αυτή στάση του κορμι
ού του νεαρού μάρτυρα θυμίζει αντίστοιχες συμβολικού χαρακτήρα στάσεις
των σωμάτων μεξικανών αγροτών μαρτύρων στα επαναστατικά έργα του Ορόσκο.
Σε κυριακάτικο φύλλο της εφημερίδας "Observer" (της 28ης Σεπτεμβρίου του
1958) δημοσιεύτηκε ένα εντυπωσιακό κείμενο του George Clay με τίτλο «Passion
and Patriotism» αφιερωμένο στην τέχνη του κύπριου δημιουργού και ειδικότερα
στα «Κύπρια Έπη». Ο Βρετανός δημοσιογράφος συγκρίνει την υποβλητική και
έντονα δραματική ατμόσφαιρα του έργου του Γεωργίου με τη χαρακτική σειρά
«Τα Δεινά του Πολέμου» του Γκόγια, με την «Γκερνίκα», αλλά και με έργα που
φιλοτέχνησαν ιάπωνες δημιουργοί με αφορμή το ολοκαύτωμα της Χιροσίμα. «Τα
Κύπρια Έπη», έγραφε ο Clay, «είναι μια ελαιογραφία επτά επί τέσσερα πόδια, η
οποία με σθεναρή ορμή μεταδίδει την ουσία και το πνεύμα του κυπριακού
αγώνα όπως τα νιώθει αυτός ο φλογερός Έλληνας Κύπριος πατριώτης».
Τον ίδιο χρόνο που δημοσιεύτηκε το άρθρο του Clay, ο Γεωργίου έκανε έκκλη
ση προς τον τότε κυβερνήτη της Κύπρου για να ελευθερώσει τους «νεαρούς
νεκρούς» των αγωνιστών Καραολή, Δημητρίου, Μιχαήλ, Μαυρομάτη, Κουτσόφτα, Παναγίδη, Ζάκου, Πατάτσου, Παλληκαρίδη και Αυξεντίου, που ήταν πρό
χειρα θαμμένοι πίσω από τα κάγκελα των κεντρικών φυλακών «για να ταφούν»
όπως έγραφε, «χριστιανικά και να αναπαυθούν σε ειρήνη». Μια αρκετά ιδιόρ
ρυθμη, σχεδόν ανιμιστική σύνθεση του καλλιτέχνη που τιτλοφορείται «Τα Φυλα
κισμένα Μνήματα» ενεργοποίησε και στο επίπεδο της καλλιτεχνικής έκφρασης
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την έκκληση του προς τον άγγλο κυβερνήτη, η οποία, όπως είναι γνωστό, δεν
βρήκε καμία ανταπόκριση. Μικρογραφική ωστόσο ανάπτυξη του ίδιου θέματος
εντοπίζεται και στην επική σύνθεση «Η Θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου», του
1957. Και στη σύνθεση αυτή ο Γεωργίου ενεργοποιεί θρησκευτικά, φυλετικά και
πολιτισμικά αρχέτυπα στενά συνυφασμένα με την ιστορία και τη συλλογική
μνήμη των ανθρώπων της πατρίδας του. Για παράδειγμα, η φωτιά του ολο
καυτώματος του Γρηγόρη Αυξεντίου είναι ταυτόχρονα η βιβλική «φλεγόμενη
βάτος» η οποία αναζωπυρώνεται μέσα στην έξαψη της τρέχουσας πολιτικής
ιστορίας του νησιού.
Τα «Φυλακισμένα Μνήματα» μαζί με τα «Κύπρια Έπη», τον «Αχυρώνα του
Αιοπετρίου», τα «Ερείπια Ναών, Σωμάτων και Ψυχών» και άλλες συνθέσεις που
αναφέρονταν στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκτέθηκαν το 1960 και στην
Αθήνα, στην γκαλερί «Ζυγός». Η έκβαση ωστόσο του κυπριακού απελευθερωτι
κού αγώνα, κυρίως η λήξη του με τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου και την ανα
κήρυξη του Ανεξάρτητου Κυπριακού Κράτους το 1959, ενέπνευσε στον Γεωργί
ου ένα δίπτυχο (1963), το οποίο ανήκει σήμερα στη Συλλογή του Ιδρύματος
Λεβέντη. Το δίπτυχο που απεικονίζει ξεχωριστά ένα ζεύγος Ελληνοκυπρίων και
ένα ζεύγος Τουρκοκυπρίων συνιστά, κατά τη γνώμη μου, μια ανθρωπολογικού
ενδιαφέροντος εικονογραφία, η οποία αποκαλύπτει πολλά. Η σύνθεση με τις
μορφές των Τουρκοκυπρίων ακολουθεί μια κλίμακα γήινων χρωμάτων σε χαμη
λούς τόνους, που διαμορφώνουν μια ατμόσφαιρα παθητικής υποταγής σε
κάποια αναγκαιότητα ή δύναμη, ανώτερη από αυτές. Η θρησκεία τους απαγο
ρεύει την αποκάλυψη των προσώπων κι έτσι στέκονται ακίνητες με στραμμένη
την πλάτη στο θεατή. Το σώμα της γυναίκας, που αποτελεί μια ήπια συνάρ
θρωση από μαλακές φόρμες σε ζεστούς καφεκόκκινους τόνους, κυριολεκτικά
στηρίζεται από τον κορμό του άνδρα. Το ζευγάρι των Ελληνοκυπρίων είναι
ζωγραφισμένο με φόντο ένα εκτυφλωτικό κόκκινο, που αναδεικνύει ακόμα πιο
έντονα τη νευρώδη εκφραστικότητα του άνδρα αγρότη, ο οποίος κάνει μια χει
ρονομία ύστατης επίκλησης (απέναντι στον Θεό άραγε ή στην Ιστορία;) σηκώ
νοντας με πείσμα και εγκαρτέρηση ψηλά το κεφάλι. Η μόνη ωστόσο μορφή που
βλέπουμε κατά μέτωπο είναι η Κύπρια αγρότισσα. Το κεφάλι της ακουμπά
ταπεινά αλλά και προστατευτικά πάνω στον κορμό του άνδρα, ενώ με το δεξί
της χέρι κρατά το μισάνοιχτο στήθος της, σύμβολο διαχρονικό της γονιμότητας
και της αντοχής της μητέρας-γης. Πρόκειται για ένα φόρο τιμής στη γυναικεία
παρουσία και στον ρόλο που έπαιξε (και εξακολουθεί να παίζει αιώνες τώρα
στο νησί), παίρνοντας πότε τα χαρακτηριστικά της θεάς Ιστάρ, πότε της Αφρο
δίτης και πότε της Παναγίας του Λιοπετρίου.

διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων φίλων του, παραμένουν εγκλωβισμένα στην
πόλη της Αμμοχώστου που ο ίδιος είχε τόσο αγαπήσει. Ένα από αυτά, φιλοτε
χνημένο στη δεκαετία του '60, μου είναι γνωστό μόνο από φωτογραφία που
μου έδωσε το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου. Πρόκειται για μια
σύνθεση που χαρακτηρίζεται από την ίδια δύναμη και την ίδια αφηγηματική
πυκνότητα του ζωγραφικού του έπους για τον απελευθερωτικό αγώνα με τη
διαφορά ότι η σύνθεση του '60 μεταδίδει μια πικρή γεύση από τη διαχρονική
ιστορία του τόπου. Το έργο συγκεντρώνει ένα ετερόκλητο πλήθος μορφικών
αρχετύπων, πολιτισμικών ερειπίων και θρησκευτικών συμβόλων, τα ίχνη των
οποίων ξεκινούν από τα βάθη της κυπριακής προϊστορίας και φτάνουν έως τις
μέρες μας. Στο πρώτο επίπεδο, πάνω σ' ένα τραπέζι και δίπλα από ένα σύν
θετο προϊστορικό αγγείο είναι ξαπλωμένη η αγαλμάτινη μορφή μιας δεμένης
και ακρωτηριασμένης Αφροδίτης. Η πάσχουσα θεά, σύμβολο του κυπριακού
πολιτισμού, λειτουργεί εδώ ως πυρήνας μιας δαιδαλώδους και αγχωτικής εξι
στόρησης, μέσα στην οποία εμπλέκονται, χωρίς διέξοδο, τα σύμβολα μιας
δύσκολης και προβληματικής πλέον συνύπαρξης.

Νίκη Σ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ιστορίας και Τέχνης στην Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών

Ο Γεωργίου πέθανε στις 2 Αυγούστου του 1972, δύο ακριβώς χρόνια πριν
από την εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο. Πολλά έργα του, παρά τις εκκλήσεις
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Γ. Πολ. Γεωργίου, «Γέννηση,
Σταύρωση, Ανάσταση». 1955,
Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου.

Γ. Πολ. Γεωργίου,
«Ζεύγος Ελληνοκυπρίων».
1963, Ίδρυμα Αναστάσιου
Λεβέντη.

Γ. Πολ. Γεωργίου,
«Ζεύγος
Τουρκοκυπρίων».
1963, Ίδρυμα Αν.
Λεβέντη.

Γ. Πολ. Γεωργίου,
«Τα Φυλακισμένα
Μνήματα».

Γ. Πολ. Γεωργίου, «Cypria Saga» 1956
(λεπτομέρεια)
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Γ. Πολ. Γεωργίου, «Cypria Saga» 1956. (Παρέμεινε στο εργαστήρι του
ζωγράφου, στην Αμμόχωστο).

Ψ Η Φ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η TOY ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΑΙΚΟΥ
Τ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ Μ Ν Η Μ Η Σ Α Γ Ω Ν Α

ΕΟΚΑ

1955-1959
ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Ομάδα Ψηφιοποίησης Αρχείου του ΣΙΜΑΕ
Φίλιππος Τσιμπόγλου - Γενική Εποπτεία
Μάριος Ζε'ρβας - Τεχνική και Οργανωτική Υποστήριξη
Ανδρε'ας Κ. Ανδρέου - Βιβλιοθηκονομική και Οργανωτική Υποστήριξη
Σύλβια Κουκουνίδου - Ψηφιοποίηση

Εισαγωγή
Ο Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας του 1955-1959 αποτελεί μια από τις
σημαντικότερες (και πολυσυζητημένες) περιόδους της κυπριακής ιστορίας.
Είναι γι' αυτό τον λόγο που οι ιστορικές πηγές που μας δίνουν πληροφόρη
ση γι' αυτή την περίοδο - και ιδιαίτερα οι πρωτογενείς πηγές (συνεντεύξεις από
τους βίους τους αγωνιστές, έγγραφα, φυλλάδια του αγώνα κ.λπ.) - είναι ανε
κτίμητες και θα πρέπει να διαφυλαχθούν ως κόρη οφθαλμού για τις μελλοντικές
γενιές.
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΠΚ), θέλοντας να συνεισφέρει
στην προσπάθεια διαφύλαξης αλλά και διάδοσης των πηγών αυτών, συμφώ
νησε με το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959
(ΣΙΜΑΕ) στην ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού του δημιουργώντας μια
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη των Αρχείων του ΣΙΜΑΕ.

Γιατί η Βιβλιοθήκη τοο Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΠΚ);
Η ΒΠΚ είναι η πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένη και η μεγαλύτερη Βιβλιοθήκη /
Οργανισμός Πληροφόρησης στην Κύπρο, τόσο σε όγκο υλικού, όσο και σε
ανθρώπινο δυναμικό. Ως εκ τούτου, νοιώθει την υποχρέωση να συνδράμει όσο
μπορεί στην ανάπτυξη και των άλλων βιβλιοθηκών, αρχείων και οργανισμών
πληροφόρησης, προσβλέποντας σε μελλοντική συνεργασία μεταξύ τους, κάτι
το οποίο θα είναι προς όφελος ολόκληρης της κυπριακής κοινωνίας.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια από την ΒΠΚ στον τομέα
της ψηφιοποίησης υλικού σε διάφορες μορφές (ήχο, βίντεο, φωτογραφία, κεί172
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μενο, slides κ.λπ.). Η ΒΠΚ διαθέτει την τεχνογνωσία και έχει καταρτίσει ειδική
ομάδα ψηφιοποίησης. Διαθέτει επίσης ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο ψηφιο
ποίησης.
Η ΒΠΚ είναι σήμερα ο πιο έμπειρος οργανισμός σε θέματα ψηφιοποίησης
αρχείων στην Κύπρο με εμπειρία ψηφιοποίησης στα πιο κάτω:
• Αρχεία Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών. Ψηφιοποίηση ηχογραφημένων
συνεντεύξεων από κασέτες των αρχείων προφορικής ιστορίας (Αρχείο
Παλαιών Πολεμιστών, Αρχείο Προφορικής Παράδοσης και Λαογραφικό
Αρχείο).
• Αρχείο με Slides Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Π.Κ.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΓΩΝΑ ΕΟΚΑ

1. Για να διαφυλάξουμε το περιεχόμενο του υλικού και να το διασώσουμε γι
επερχόμενες γενιές. Μ ε την ψηφιοποίηση αποφεύγεται το ενδεχόμενο απώ
λειας του περιεχομένου ενός υλικού (κασέτας, φωτογραφίας κ.λπ.), όταν
αυτό φθαρεί από τον χρόνο ή καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο.
2. Για να μπορούμε ευκολότερα να το επεξεργαζόμαστε τεχνικά και να διορθώ
νουμε το αρχείο, όταν χρειάζεται, απαλείφοντας παράσιτα, φθορές κ.λπ.
3. Για να το διαχειριζόμαστε ευκολότερα, αφού πλέον θα βρίσκεται σε έναν ηλε
κτρονικό υπολογιστή.
4. Για να έχουμε ευκολότερη πρόσβαση και για να μπορούμε να το αξιοποιούμε
καλύτερα.

• Αρθρων Εφημερίδων σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολο
γίας του Π.Κ.
• Διεξαγωγή έρευνας και εκπόνηση μελέτης για ψηφιοποίηση του Ραδιοφω
νικού και Τηλεοπτικού Αρχείου του ΡΙΚ.

Αρχειακό υλικό ΣΙΜΑΕ:
Το αρχείο του ΣΙΜΑΕ αποτελείται από υλικό το οποίο το ίδιο το Συμβούλιο
έχει ορίσει ως αρχειακό του υλικό. Συγκεκριμένα το αρχείο περιλαμβάνει:
Κασέτες ήχου (μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις αγωνιστών, αφηγήσεις,
επετειακές εκπομπές, τραγούδια κ.λπ.).
Βιντεοταινίες (εκπομπές, ρεπορτάζ και αφιερώματα στον Αγώνα της ΕΟΚΑ
κ.λπ.).
Φωτογραφικό υλικό σχετικό με τον Αγώνα.
Έντυπο υλικό (αποκόμματα εφημερίδων, βιβλία, εκδόσεις του ΣΙΜΑΕ, έγγρα
φα σχετικά με τον Αγώνα κ.λπ.).
Το Αρχείο μπορεί να εμπλουτίζεται με νέο υλικό, εφόσον το ΣΙΜΑΕ το κρίνει
ως σκόπιμο.

Διαδικασία ψηφιοποίησης
Το αρχειακό υλικό του ΣΙΜΑΕ βρίσκεται σήμερα φυλαγμένο στο οίκημα του
Συνδέσμου Αγωνιστών. Από εκεί το μεταφέρουμε στο ειδικά διαμορφωμένο
Εργαστήριο Ψηφιοποίησης της ΒΠΚ και εκεί γίνεται η μετατροπή του υλικού σε
ψηφιακό (ο ήχος σε .wav, οι φωτογραφίες σε .tif, και το έντυπο υλικό σε .pdf και
στη συνέχεια (αν είναι καλή η κατάσταση του) το μετατρέπουμε σε επεξεργά
σιμο κείμενο στην word μέσω του προγράμματος Οπτικής Αναγνώρισης Χαρα
κτήρων (OCR). Ό λ α αποθηκεύονται σε ειδικό server της ΒΠΚ.
Αντιγράφουμε μετά το υλικό σε ψηφιακούς δίσκους DVD για σκοπούς
backup (αντίγραφα ασφαλείας).
Τέλος, τεκμηριώνουμε το υλικό και το καταλογογράφουμε με βάση διεθνή
πρότυπα (με τα δεδομένα του Dublin Core) σε ειδικό σύστημα διαχείρισης
ψηφιακού υλικού (GreenStone).
Αφού καταλογογραφηθεί το υλικό είναι έτοιμο για να βγει στο διαδίκτυο
μέσω των ιστοσελίδων της ΒΠΚ.

Νέες δυνατότητες αξιοποίησης του υλικού μετά την ψηφιοποίηση
Όταν ψηφιοποιηθούν τα αρχεία, έχουν πλέον διασωθεί, αφού το περιεχό
μενο τους υπάρχει πλέον

Ψηφιοποίηση
Ψηφιοποίηση ονομάζουμε τη μετατροπή του υλικού από την αναλογική παραδοσιακή του μορφή σε ψηφιακή (αναγνώσιμη από ηλεκτρονικό υπολογι
στή).
Οι λόγοι για τους οποίους ψηφιοποιούμε ένα αρχείο είναι:
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α) στην πρωτότυπη του μορφή,
β) ψηφιοποιημένο στον Η/Υ,
γ) σε DVD.
Το γεγονός ότι το υλικό διασώζεται εκτός από την πρωτότυπη του μορφή
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(κασέτα ήχου, βιντεοκασέτα, φωτογραφία, έντυπο υλικό) και σε ηλεκτρονικό
αρχείο σε Η/Υ αλλά και σε DVD, καθιστά την εξαφάνιση του υλικού εξαιρετικά
απίθανη.
Επιπλέον, το υλικό αυτό υπάρχει πλήρως τεκμηριωμένο σε ηλεκτρονικό
κατάλογο, όπου υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης του με το όνομα του πληροφορητή, του ερευνητή και με άλλες «λέξεις κλειδιά».
Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο υλικό μέσω των ιστοσελίδων
της ΒΠΚ.
Το νέο ψηφιακό αρχείο εξακολουθεί να ανήκει στο ΣΙΜΑΕ, το οποίο θα έχει
τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα πρόσβασης και την ευθύνη του
περιεχομένου του Αρχείου.
Η ΒΠΚ θα διαχειρίζεται, θα συντηρεί και θα διαθέτει το νέο ψηφιοποιημένο
αρχείο μέσω του διαδικτύου.
Μ ε την ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΣΙΜΑΕ συμβάλλουμε στην επίτευξη
του στόχου του ΣΙΜΑΕ, που είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης του Αγώνα
της ΕΟΚΑ 1955-1959 και η μεταλαμπάδευσή της προς τις επόμενες γενιές.
Ταυτόχρονα, διασώζουμε ιστορικά ντοκουμέντα, τα οποία διαθέτουμε για
χρήση στους σύγχρονους αλλά και μελλοντικούς ιστορικούς και ερευνητές.

Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Σ Τ Ρ Ο Γ Γ Υ Λ Η Σ

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ

Μ Ε Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Π Ε Ν Η Ν Τ Α ΧΡΟΝΙΑ Μ Ε Τ Α Τ Ο Ν Α Γ Ω Ν Α ΤΗΣ ΕΟΚΑ:
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ - ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Συντονισμός: Μαίρη Ιωαννίδου - Κουτσελίνη,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ακαδημαϊκοί:
Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Γεώργιος Καζαμίας
Αγωνιστές:
Οι τομεάρχες Δήμος Χατζημιλτής και Θάσος Σοφοκλέους
Οι τομεάρχες παρουσιάζουν αντίστοιχα τα θέματα:
«Ένας τομεάρχης αποτιμά τον Αγώνα» και
«Ο τρόπος διεξαγωγής του Αγώνα, τα μέσα και το ήθος των αγωνιστών».

Ο Ανδρέας Ανδρέου εκ μέρους της ομάδος του Πανεπιστημίου
Κύπρου, η οποία ανέλαβε τη ψηφιοποίηση του αρχείου του
ΣΙΜΑΕ, παρουσιάζει την επιτελούμενη εργασία. Δίπλα του ο Γρ.
Γιώρκας Διοικητικός Λειτουργός Α στο ΣΙΜΑΕ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ο Μ Ι Λ Ι Α

ΜΑΙΡΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
Αναπλ. Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Συντονίστρια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης

Στα πλαίσια αυτού του συνεδρίου διερευνούμε πτυχές του αγώνα που δεν
είναι γνωστές ή που δεν τις έχουμε προσωπικά βιώσει. Είμαστε τυχεροί γιατί
έχουμε μαζί μας τους αγωνιστές από τους οποίους μπορούμε να παίρνουμε
μαρτυρίες, αυτούς που έζησαν τον αγώνα, αλλά επίσης είμαστε τυχεροί γιατί
έχουμε στα χέρια μας τα επιστημονικά - ιστορικά εργαλεία, τα οποία μπορούν
να αποτιμήσουν το μέγεθος και το ήθος του Αγώνα.

Θ α συνεχίσουμε τον διάλογο στρογγυλής τραπέζης μεταξύ αγωνιστών και
επιστημόνων σ' αυτή τη συζήτηση. Η δομή της συζήτησης θα είναι η εξής:
Θ α καλέσω στο βήμα τους συνομιλητές για μια πολύ σύντομη παρουσίαση
και τοποθέτηση. Στη συνέχεια οι εισηγητές θα συνομιλήσουν για λίγο μεταξύ
τους και ακολούθως μαζί σας, γιατί θεωρώ ότι πραγματικά η παραμονή σας
μέχρι αυτή την ώρα στο συνέδριο ήταν δείγμα της αξίας που αποδίδετε σ' αυτό
το συνέδριο αλλά και στον ίδιο τον αγώνα της ΕΟΚΑ.
Η μεγάλη ευτυχία, τύχη, και θα έλεγα επιστημονική συγκυρία να έχουμε μαζί
μας ζώντες αγωνιστές και επιστήμονες - ιστορικούς, για να συνομιλούμε πάνω
σ' αυτό το θέμα, μας έδωσε την καλύτερη ευκαιρία μετά από πενήντα χρόνια
πράγματι να κάνουμε μια διαλεκτική αποτίμηση του αγώνα. Γιατί ασφαλώς
έχουμε πολλά να κερδίσουμε από τις προσωπικές μαρτυρίες των αγωνιστών. Η
νεότερη γενιά, αν δεν καταγραφούν από την τωρινή, δεν πρόκειται ποτέ να τις
εκτιμήσει.

Θέλω να μεταφέρω ως κρατούμενο στη συζήτηση μας τρία ευρύτερα
συμπεράσματα που θεωρώ ότι βγήκαν από την όλη συζήτηση στις προηγού
μενες συνεδρίες μας.
• Πρώτα απ' όλα είναι η ανάγκη να κάνουμε μια συνολική αποτίμηση του
αγώνα και όχι απομονώνοντας σελίδες ενός Έπους ή μια πράξη απογυ
μνώνοντας την από το πραγματικό ήθος και το πνεύμα του αγώνα.
• Δεύτερο, θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη αποφυγής μονοδιάστατων ιδεολογικών-εννοιολογικών εργαλείων για την ανάλυση ενός εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, στον οποίο, σε επίπεδο λαού, συμμετείχαν όλοι οι Έλληνες της
Κύπρου.
Αν αναλογιστεί κανείς ότι το 1946 το ΑΚΕΛ είχε την πλειοψηφία στις
Δημαρχιακές εκλογές σ' όλες τις πόλεις της Κύπρου - εξαιρουμένης της
Πάφου και της Κερύνειας - και αν λάβουμε υπόψη ότι το 9 7 % του Ελληνι
σμού της Κύπρου το 1950 αξίωσε την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα,
με μια απλή λογική σκέψη, με απλά μαθηματικά, μπορεί με βεβαιότητα να
υποστηριχθεί και να αποδειχθεί το επιχείρημα ότι ο αγώνας αυτός ήταν
εθνικός, ολόκληρου του λαού της Κύπρου.
• Το τρίτο συμπέρασμα είναι η ανάγκη τοποθέτησης των γεγονότων στον
σωστό χρόνο, στον οποίο έγινε ο αγώνας. Ιδεολογικές εικασίες και ιδεολο
γικές αγκυλώσεις είναι έξω, όπως αποδείχθηκε σ' αυτό το συνέδριο, από
το πνεύμα του αγώνα, που ήταν καθολικός, απελευθερωτικός, αντιαποικιοκρατικός με την έννοια ότι έγινε κατά της αποικιοκρατίας.
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ΕΝΑΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΑΠΟΤΙΜΑ Τ Ο Ν

ΑΓΩΝΑ

Δ Η Μ Ο Σ ΧΑΤΖΗΜΙΛΤΗΣ
(Γομεάρχης ΕΟΚΑ, τ. Πρέσβης)

Η σημερινή εκδήλωση του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 195559, του Συνδέσμου Αγωνιστών και του Πανεπιστημίου Κύπρου, που συμπίπτει
με τα πενήντα χρόνια από την έναρξη του ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ, αναμφί
βολα προσδίδει στην επέτειο αυτή την πραγματική διάσταση που της αρμόζει.
Ευχαριστούμε το ανώτατο πνευματικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα του τόπου μας
και την Πανεπιστημιακή Κοινότητα που μας φιλοξενούν σήμερα και που με την
πρωτοβουλία τους αυτή λαμπρύνουν αυτό τούτο το ιστορικό γεγονός.
Κάθε ιστορικό συμβάν θα πρέπει να το διερευνούμε και να το κρίνουμε μέσα
από τις συνθήκες που επικρατούσαν και διαμόρφωναν το συγκεκριμένο γεγο
νός. Την παρουσία της ΕΟΚΑ την καθορισμένη εκείνη περίοδο και τον ρόλο που
διαδραμάτισε μόνο υπό τις επικρατούσες τότε συνθήκες μπορούμε να εκτιμή
σουμε και ν« κατανοήσουμε. Ήταν η μεταπολεμική περίοδος, που αυθόρμητα
όλες σχεδόν οι αποικίες απαιτούσαν την ανεξαρτησία τους και η απαίτηση
αυτή είχε τη βάση της στις αρχές, τις οποίες διακήρυτταν οι συμμαχικές δυνά
μεις, για να κερδίσουν τον πόλεμο εναντίον του φασισμού.
Ιστορικό επίτευγμα του αγώνα της ΕΟΚΑ του 55-59 είναι η δημιουργία του
ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους, παρόλο που ο σκοπός ήταν η Ένωση με την
Ελλάδα. Δεχθήκαμε και αυτό το αποτέλεσμα, γιατί απαλλασσόταν ο λαός μας
από το αποικιακό καθεστώς. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ήταν η πρώτη
φορά που ο ίδιος ο Κυπριακός λαός επηρέασε άμεσα την ιστορική του πορεία.
Αποτελεί για μας ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι στο ιστορικό αυτό γίγνεσθαι του
τόπου μας η δική μας γενιά αποτέλεσε μέρος της δύναμης που το δημιούργησε.
Ο αγώνας της ΕΟΚΑ δεν υπήρξε ένα απομονωμένο γεγονός που το προκά
λεσε μια ομάδα ατόμων, που αποφάσισε να πάρει τα όπλα και να επιχειρήσει
την εθνική αποκατάσταση της νήσου. Ο αγώνας έλαβε τέτοιες διαστάσεις που
συντάραξε το έθνος. Ο στρατιωτικός ηγέτης του ένοπλου αγώνα, ο Διγενής,
είχε συνεχή επαφή με τον Εθνάρχη που ήταν εξουσιοδοτημένος από τον λαό για
τον χειρισμό της πολιτικής πτυχής, η επαφή του δε με την Ελληνική κυβέρνηση
ποτέ δεν διεκόπη. Το Ελληνικό προξενείο εδώ στη Λευκωσία ήταν κάτι παρα
πάνω από διαβιβαστικό κέντρο. Αλλά, πάνω απ' όλα, ο λαός μας δεν άργησε να
αγκαλιάσει τον αγώνα, γιατί πραγματικά τον εξέφραζε.
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Η ΕΟΚΑ αυτή καθ' εαυτή ήταν ένας πολυάριθμος, πολύπλευρος και πολύ
πλοκος γραφειοκρατικός (υπό την καλή έννοια) οργανισμός, που δεν είχε την
πολυτέλεια του λάθους, γιατί αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταστρο
φή. Επεκράτησε η λανθασμένη εντύπωση ότι τα ενεργά μέλη της ΕΟΚΑ ήταν
μόνο νέα παιδιά των 16, 17 και 18 χρόνων. Στις τάξεις μας ήταν αγωνιστές
όλων των ηλικιών και επαγγελμάτων. Καθηγητές, ιατροί, δάσκαλοι, δικηγόροι,
διευθυντές επιχειρήσεων, ανώτεροι αξιωματικοί της αστυνομίας. Και όλοι αυτοί
μετείχαν με αξιόλογο και βασικό ρόλο και με προσφορά στην Οργάνωση. Ουδέ
ποτε υπήρξε εξαναγκασμός στη συμμετοχή. Ο εθελοντισμός ήταν αρχή που
ουδέποτε εγκατελείφθη. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι ο πρώην Πρόεδρος του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιωάννης Κουτσάκος, κατά τη διάρ
κεια της υπηρεσίας του στη Λεμεσό το 1955-59, υπήρξε ενεργό μέλος της ΕΟΚΑ.
Κάθε τομέας είχε και τη δική του ιδιαιτερότητα. Στη δική μας περίπτωση η
ιδιαιτερότητα αυτή είχε σχέση με την παρουσία του Διγενή στη Λεμεσό για τρία
χρόνια. Θάνατος ή σύλληψη του στρατιωτικού αρχηγού αναπόφευκτα θα
σηματοδοτούσε και το τέλος του αγώνα. Ως εκ τούτου η ευθύνη της ηγεσίας
του τομέα έναντι του γεγονότος αυτού ξεπερνούσε τα όρια της περιοχής μας.
Μερική απαρίθμηση των τμημάτων του δικού μας τομέα, που ασφαλώς
ίσχυε σχεδόν στο σύνολο του και για κάθε άλλο τομέα στο νησί, δίνει μια περι
ληπτική εικόνα του δυναμισμού της Οργάνωσης.
Τμήμα νεολαίας, τμήμα εργαζόμενης και μαθητικής νεολαίας, ομάδες εκτελε
στικού, χειροβομβιστών, δολιοφθοράς στις στρατιωτικές βάσεις Ακρωτηρίου
και Επισκοπής, κατασκευής βομβών, αποκρύψεως στρατιωτικού υλικού, στρα
τολόγησης νέων μελών, μεταφοράς υλικού και μελών μας, εξευρέσεως οικογε
νειών για φιλοξενία καταζητούμενων, τμήμα πληροφοριών με διείσδυση στην
αστυνομία, τμήμα τελωνείου για παραλαβή στρατιωτικού υλικού από την Ελλά
δα και διανομής του, τμήμα ιατρικής περίθαλψης και τμήμα μεταφοράς αλλη
λογραφίας. Πρέπει να τονισθεί ότι ουδέποτε έγινε χρήση τηλεφώνου ή ασυρ
μάτου και στις πιο επείγουσες ακόμη περιπτώσεις. Η σημασία δε της διανομής
των μηνυμάτων έγκειται στο γεγονός ότι ήταν και μέσω αυτών που διατηρείτο
η συνεχής ενότητα της Οργάνωσης και των μελών της, από τον Αρχηγό μέχρι
και του τελευταίου μέλους.
Η διακίνηση της αλληλογραφίας του Αρχηγού τόσο ως προς την αποστολή,
όσο και ως προς την παραλαβή της και κατά τη διάρκεια περιορισμού κατ'
οίκον της νεολαίας στη Λεμεσό, όπου πολλές φορές διαρκούσε μέρες και βδο
μάδες, ουδέποτε διεκόπη. Το σπουδαιότερο για μας ήταν το γεγονός ότι λόγω
της συνεχούς ροής των μηνυμάτων ουδέποτε εδόθη η ευκαιρία για υποψία ως
προς τη μόνιμη διαμονή του Αρχηγού.
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ΕΝΑΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΑΠΟΤΙΜΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Για τη λειτουργία όλων αυτών των τμημάτων έπρεπε να υπάρχει απόλυτος
συντονισμός, να βρίσκονται πάντοτε όλα τα με'λη σε διαρκή εγρήγορση και την
ίδια στιγμή να είναι αυστηρώς αθέατα.
Ο υπεύθυνος του τομέα, όπου στις πιο πολλές φορές ήταν επικηρυγμένος ή
καταζητούμενος, όπως και στη δική μας περίπτωση, έπρεπε να λαμβάνει συνε
χώς και ο ίδιος μέτρα ασφάλειας και για τη δική του προφύλαξη. Είχε την ευθύ
νη για την ασφάλεια του τομέα του και όλων των εν ενεργεία μελών μας.
Κατηύθυνε τα τμήματα δίνοντας στους υπεύθυνους ομαδάρχες γενικές κατευ
θύνσεις, συντόνιζε τις ενέργειες τους, προσδιόριζε και παρακολουθούσε την
εργασία όλων των τμημάτων και λάμβανε αποφάσεις για την αντιμετώπιση
όλων των έκτακτων περιπτώσεων που παρουσιάζονταν. Καμιά απολύτως
πράξη δεν γινόταν, πολεμική ή άλλη, χωρίς έγκριση του υπεύθυνου του τομέα,
γιατί στη δική μας περίπτωση προσπάθεια μας ήταν να κρατήσουμε άθικτη σε
μεγάλη ακτίνα την περιοχή που βρισκόταν ο Διγενής, για προφανείς λόγους. Ως
εκ τούτου η απόλυτη πειθαρχία των μελών μας ήταν άμεσης προτεραιότητας
και ουδεμία παρέκκλιση μπορούσε να επιτραπεί.
Μιλώντας για την περίοδο 55-59 πρέπει να έχουμε μπροστά μας την πραγ
ματική εικόνα που επικρατούσε τότε, για να εκτιμήσουμε σε πιο περιβάλλον
αγωνιζόταν ένα μέλος της ΕΟΚΑ. Το νησί μας ήταν ένας στρατοκρατούμενος
τόπος. Είχαμε ένα οργανωμένο αντίπαλο, που είχε στις διαταγές του ένα στρα
τό από δεκάδες χιλιάδες εκγυμνασμένους έμπειρους στρατιώτες, που χειρίζο
νταν τον πιο σύγχρονο οπλισμό, και που μετέβαινε οπουδήποτε στο νησί χωρίς
κανένα εμπόδιο. Επέβαλλε κατ' οίκον περιορισμό απεριόριστα και όποτε τον
βόλευε. Οι φυλακές και τα κέντρα βασανιστηρίων, με κρατητήρια για χιλιάδες
κρατούμενους, ήταν σε άμεση χρήση. Οι Αγγλοι δικαστές αποτελούσαν μέρος
του αποικιακού κατεστημένου. Τις καταδίκες σε θάνατο και τις πολυετείς φυλα
κίσεις τις ζούσαμε καθημερινά. Εμείς ήμασταν οι παράνομοι που και η απλή
μεταφορά όπλου, έστω και μη έτοιμου για δράση, σε περίπτωση σύλληψης,
οδηγούσε τον κάτοχο του στην αγχόνη.
Η εμπειρία μας απέδειξε επίσης ότι η μεγαλύτερη και πιο δυναμική άμυνα
προφύλαξης των μυστικών της Οργάνωσης και των μελών της ήταν η απόλυ
τη σιωπή. Η σιωπή ήταν και ο κύριος λόγος που οι Αγγλοι απέτυχαν να ανακα
λύψουν το κρησφύγετο του Διγενή στα τρία χρόνια της παραμονής του στην
πόλη μας και που διέμενε συνεχώς στον ίδιο τόπο.
Εδώ αξίζει να αναφερθεί τι προηγήθηκε της καθόδου του Διγενή στη Λεμε
σό, γιατί εκείνες τις ώρες η ΕΟΚΑ περνούσε ίσως την πιο κρίσιμη καμπή της
ιστορίας της και που πιθανότατα θα οδηγούσε και στο τέλος. Ήταν στις δρα
ματικές αυτές ώρες που ελήφθη και η απόφαση της καθόδου του Διγενή στην
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πόλη μας, από όπου και κατεύθυνε τον ένοπλο αγώνα με ασφάλεια μέχρι τη
λήξη του. Η καταγραφή των γεγονότων για τον ερευνητή αποτελεί βασική μαρ
τυρία για τους λόγους που ο Διγενής εγκαταλείπει το βουνό και βρίσκει ασφα
λές και μόνιμο καταφύγιο στην πόλη.
Ιούνιος 1956. Οι εφημερίδες με πηχυαίους τίτλους αναφέρονται στις χιλιά
δες Αγγλους στρατιώτες που κατακλύζουν τα βουνά του Τροόδους για εξονυ
χιστικές έρευνες με σκοπό τον εντοπισμό ανταρτικών ομάδων. Σύννεφα
καπνού καλύπτουν τις κορυφές του Τροόδους και επιβεβαιώνονται οι πληρο
φορίες ότι οι Άγγλοι βάζουν φωτιές στα δάση για εγκλωβισμό ανταρτών και
παρεμπόδιση διαφυγής τους.
Μέσα σε όλες τις φήμες, τα δημοσιεύματα και τη σύγχυση που επικρατού
σε, λαμβάνω ένα κατεπείγον μήνυμα να μεταβώ στον Σαϊττά. Εκεί δώδεκα η
ώρα τα μεσάνυχτα συναντώ το Διγενή.
Καθήσαμε μόνοι στις πέτρες και ο Αρχηγός άρχισε να μιλά: «Σας ευχαριστώ
που ήρθατε. Έχουμε να πούμε αρκετά. Τους ντροπιάσαμε. Τους ξεφύγαμε από
πολλούς κλοιούς, έκαψαν τα δάση για να μας παγιδεύσουν, χάσαμε στη διαφυ
γή τα πάντα, αλλά σωθήκαμε. Περπατήσαμε, τρέξαμε, ακούγαμε τα σκυλιά
πολύ κοντά μας που μας ακολουθούσαν και έδειχναν στον στρατό τον δρόμο
που παίρναμε και άλλοτε οι αρβύλες των στρατιωτών άγγιζαν σχεδόν τα πρό
σωπα μας, ενώ ήμασταν ξαπλωμένοι στο έδαφος κρυμμένοι πίσω από
θάμνους. Πεινάσαμε, διψάσαμε, ταλαιπωρηθήκαμε, κινδυνέψαμε, το σπουδαιό
τερο όμως είναι ότι ζούμε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Χάσαμε όλα τα όπλα
μας εκτός απ' αυτό το πιστόλι (το είχε κρεμασμένο στο λαιμό του) που, αν μας
περικύκλωναν, θα έδιδα μάχη με αυτό και θα φύλαγα τις δυο τελευταίες σφαί
ρες για τον εαυτό μου.» Μιλούσε με ηρεμία αλλά με αποφασιστικότητα. Συνέ
χισε: «Σας κάλεσα απόψε εδώ, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε ποιο θα είναι το
επόμενο βήμα. Αυτή τη στιγμή το μοναδικό κατάλυμα μας είναι αυτό το βουνό
εδώ και κανείς άλλος δεν γνωρίζει πού βρισκόμαστε εκτός από σας. Δυστυχώς,
δεν μπορούμε να κινηθούμε σε καμιά κατεύθυνση, γιατί όλες οι περιοχές απ'
εδώ μέχρι την Κερύνεια πλημμύρισαν από στρατό. Απ' εδώ όμως πρέπει να
φύγω το συντομότερο. Πρέπει να βρίσκομαι σε τόπο που προσφέρεται για
εύκολη και για άμεση επικοινωνία με όλους τους τομείς της οργάνωσης. Η ΕΟΚΑ
χρειάζεται άμεσα ριζική αναδιοργάνωση. Την ομάδα που έχω μαζί μου θα την
διαλύσω και τα μέλη της θα ενταχθούν σε άλλες αντάρτικες ομάδες. Η απόφα
ση για τη μετακίνηση μου πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε απόψε.»
Περίμενε την ανταπόκριση μου. Πάνω σ' εκείνο το ύψωμα ήταν απομονω
μένη όσον ουδέποτε άλλοτε η ηγεσία της ΕΟΚΑ. Συγκλονιστική ήταν πράγματι
η ώρα εκείνη. Μέσα σε πυκνό σκοτάδι σε ένα λόφο πάνω ο Αρχηγός, καταδιω183
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κόμενος και απομονωμένος, ζητούσε ένα ασφαλές κατάλυμα. Το βράδυ εκείνο
η ιστορία του ένοπλου αγώνα προσλάμβανε νέες διαστάσεις. Οι αποφάσεις
που επρόκειτο να ληφθούν θα σημάδευαν αποφασιστικά το μέλλον. «Έχω την
άποψη ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες που περιγράψατε» είπα, «η μόνη
περιοχή που προσφέρεται αυτή τη στιγμή για μετάβαση σας είναι η Λεμεσός».
Του μίλησα επίσης για ένα κρησφύγετο που είχαμε έτοιμο στην πόλη για έκτα
κτες περιπτώσεις και σε ασφαλή περιοχή.
Ο Αρχηγός δέχθηκε χωρίς δισταγμό την εισήγηση μου ότι το ασφαλέστερο
μέρος, από όπου θα μπορούσε να διευθύνει τον αγώνα στη νέα του φάση, ήταν
η Λεμεσός.
Η κάθοδος του στην πόλη μας επετεύχθη ύστερα από οργανωμένη επιχεί
ρηση με μεγάλη επιτυχία. Το βουνό για τον Διγενή αποτελούσε πλέον παρελ
θόν. Και από τον Ιούνιο του 1956 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1959 τον ένοπλο
αγώνα ο Διγενής διηύθυνε από τη Λεμεσό.
Τελικά, επιθυμώ να τονίσω εμφαντικά ότι εκείνο που βοήθησε βασικά στην
επιτυχία του ένοπλου αγώνα ήταν η γενναιότητα των μελών μας και η φιλική
στάση όλου του λαού προς τους αγωνιστές και ταυτόχρονα η θερμή και ενθου
σιώδης υποστήριξη που τους παρασχέθηκε.
Πενήντα χρόνια μετά καλούμαστε να αποτιμήσουμε τον Αγώνα. Όσοι συμ
μετείχαμε είναι δύσκολο να τον κρίνουμε με βάση τα όνειρα και τις προσδοκίες
μας. Μένει όμως το μεγάλο αίσθημα που μας συγκλόνισε. Όλοι, παλιοί και νέοι,
αποδέχονται το αξεπέραστο μεγαλείο του. Μας έμεινε να μετρούμε αυτούς που
έπεσαν πολεμώντας, αυτούς που ανέβηκαν στην αγχόνη ή πέθαναν στους
θαλάμους των βασανιστηρίων. Αυτοί είναι οι ήρωες μας. Αυτοί που πάντα θα
εκφράζουν τη δόξα του.

Ο Τ Ρ Ο Π Ο Σ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
Τ Α Μ Ε Σ Α ΚΑΙ Τ Ο Η Θ Ο Σ Τ Ω Ν

ΑΓΩΝΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΘΑΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Τομεάρχης ΕΟΚΑ Ί 955-59, Πρόεδρος των Συνδέσμων Αγωνιστών

Αναμφισβήτητα ο απελευθερωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ υπήρξε το κορυφαίο
γεγονός της νεότερης ιστορίας μας και αποτελεί πηγή εθνικής ενδυνάμωσης,
πηγή έμπνευσης και εθνικής αγωγής.
Το δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950 καθόρισε, κατά τον πιο σαφή
και κατηγορηματικό τρόπο, τους πόθους του Κυπριακού λαού. Η επανάσταση
της 1 ης Απριλίου 1955 επισφράγισε με το αίμα του Κυπριακού λαού τη θέληση
και τη βούληση του για λευτεριά.
Αν αναλύσουμε τα δεδομένα της περιόδου εκείνης, θα σταθούμε σε δύο
πραγματικότητες. Από τη μια υπάρχει ο γενικός σκοπός, που είναι αποδεκτός
από ολόκληρο τον Κυπριακό λαό και διερμηνεύει τους προαιώνιους πόθους
του, ο πόθος για Ένωση, που ήταν τρόπος ζωής και σκέψης και που απέκτησε
τόσες διαστάσεις, ώστε να ταυτιστεί με αυτό που λέμε λαϊκό βίωμα, κι από την
άλλη ο Κυπριακός Ελληνισμός που ζει σ' ένα δικό του κόσμο, ιδεατό, άκακο,
φιλειρηνικό, χωρίς πολέμους και χωρίς βία. Ένας κόσμος που παλεύει με τη γη
του και ζει από τον ιδρώτα του, με λιτότητα, απλότητα και καρτερία, υπό συν
θήκες δύσκολες και καθόλου ευνοϊκές. Ελπίζοντας στον θεό για πραγμάτωση
των πόθων του.
Όταν ο Κυπριακός λαός πείσθηκε ότι δεν υπήρχαν περιθώρια για απελευ
θέρωση με ειρηνικό τρόπο, όταν η Αγγλική αποικιακή Κυβέρνηση, που ακολου
θούσε μια δόλια πολιτική, δεν εννοούσε να κατανοήσει το δίκαιο αίτημα των
Κυπρίων για ελευθερία και ένωση, όταν απέρριψε, κατά τον πιο προκλητικό
τρόπο και με δηλώσεις απαράδεκτες που έκλειαν όλες τις πόρτες, το ειρηνικό
δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950, κατά το οποίο το 95,7% του Κυπρια
κού Ελληνισμού ψήφισε ένωση με την Ελλάδα, δεν απέμεινε άλλη επιλογή παρά
μόνο ο ένοπλος αγώνας.
Η Αγγλική πολιτική με το «ουδέποτε» του υφυπουργού αποικιών Χόπκινσον
οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια τον Κυπριακό λαό στην επανάσταση. Στις 7
Μαρτίου 1953, στο σπίτι του καθηγητή Γεράσιμου Κονιδάρη δώδεκα Έλληνες
πατριώτες, με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο τον Γ', έθεταν
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τα θεμέλια της επαναστατικής οργάνωσης για αποτίναξη του Αγγλικού ζυγού.
Η απόφαση ήταν απόφαση θανάτου. Ο Κυπριακός λαός αναλάμβανε ένα
δύσκολο και άνισο Αγώνα, με πενιχρά μέσα, χωρίς όπλα, χωρίς πυρομαχικά,
χωρίς πολεμική εμπειρία και με μόνα όπλα την πίστη και τη θέληση για Λευτε
ριά. Ένας λαός βασικά φιλειρηνικός, που αγνοούσε παντελώς την πολεμική
τέχνη, σε αντίθεση με τους Αγγλους, που διέθεταν ένα άρτια εκπαιδευμένο και
εξοπλισμένο στρατό, που είχε όλα τα πολεμικά μέσα στη διάθεση του, όλα τα
σύγχρονα για την εποχή μηχανήματα και τον απόλυτο έλεγχο του νησιού και
από ξηρά και από θάλασσα και από αέρα.
Κάτω από αυτές τις πραγματικότητες αγωνίστηκε ο Κυπριακός λαός και διε
ξήγαγε τον αγώνα με θυσίες, ολοκαυτώματα, βασανιστήρια, για τέσσερα χρό
νια με επιτυχία. Δυσκόλεψε τους Αγγλους που δεν μπόρεσαν με κανένα τρόπο
να λυγίσουν το αγωνιστικό πνεύμα των μαχητών της ΕΟΚΑ και να ανακόψουν
τη δράση τους, παρ' όλη τη βαναυσότητα και τα καταπιεστικά μέτρα που χρη
σιμοποίησαν. Αντιστάθηκε ο λαός μας, μηχανεύτηκε και εφάρμοσε με δεξιοτε
χνία μεθόδους και ανέλαβε δραστηριότητες, που οι Αγγλοι αδυνατούσαν να
αντιμετωπίσουν. Δούλεψε τη μοίρα του στα βουνά και στους κάμπους, στις
πόλεις και στα χωριά, στις κακουχίες του χειμώνα και στο λιοπύρι του καλο
καιριού. Αψήφησε τον πόνο του, εκμηδένισε τις ανάγκες του, φορτώθηκε τον
σταυρό του και πορεύτηκε προς τον Γολγοθά νικώντας τον θάνατο.
Μ ε την πρώτη προκήρυξη της Οργάνωσης ο στρατιωτικός Αρχηγός Γ. Γρί
βας Διγενής έδωσε με σαφήνεια τους στόχους του Αγώνα «...αναλαμβάνομεν
τον Αγώνα για αποτίναξη του Αγγλικού ζυγού...», και καθόρισε ως εξής το σχέ
διο δράσεως, όπως γράφει ο ίδιος: «Δια πράξεων ηρωισμού και αυτοθυσίας να
κινήσομε το ενδιαφέρον της Διεθνούς κοινής γνώμης επί του Κυπριακού ζητή
ματος». Μ ε αυτά καθιστά σαφές ότι η οργάνωση δεν είχε τη φιλοδοξία να νική
σει στρατιωτικά τη Μεγάλη Βρετανία. Ήθελε απλά να γνωστοποιήσει σ' όλο
τον κόσμο ότι ο λαός μας θα χύσει και το αίμα του για τη Λευτεριά. Μέσα σ'
αυτό ακριβώς το πνεύμα έγιναν κατά καιρούς και οι διάφορες εκεχειρίες από
την Οργάνωση, με στόχο να διευκολύνει την έναρξη διαπραγματεύσεων.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Μ ε την βοήθειαν του Θεού, με πίστιν εις τον τίμιον αγώνα μας,
με την συμπαράστασιν ολοκλήρου του Ελληνισμού και με την βοή
θεια των Κυπρίων
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΝΑΞΙΝ ΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ, με σύνθημα εκείνο, το οποίον μας κατέλιπαν οι
πρόγονοι μας ω ς ιεράν παρακαταθήκην «Ή TAN Ή ΕΠΙ Τ ΑΣ».
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ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ,
Από τα βάθη των αιώνων, μας ατενίζουν όλοι εκείνοι, οι οποίοι
ελάμπρυναν την Ελληνικήν Ιστορίαν, δια να διατηρήσουν την Ελευθερίαν των: οι Μαραθωνομάχοι, οι Σαλαμινομάχοι, οι Τριακόσιοι
του Λεωνίδα και οι νεώτεροι του Αλβανικού Έπους. Μας ατενίζουν
οι Αγωνισταίτου Ί821, οι οποίοι και μας εδίδαξαν, ότι η απελευθέρωσις από τον Ζυγόν δυνάστου αποκτάται πάντοτε με το ΑΙΜΑ.
Μας ατενίζει ακόμη σόμπας ο Ελληνισμός, ο οποίος και μας παρα
κολουθεί με αγωνίαν, αλλά και με Εθνικήν υπερηφάνειαν.
Ας απαντήσωμεν με έργα ότι θα γίνωμεν «πολλώ κάρρονες τού
των».
Είναι καιρός να δείξωμεν εις τον κόσμον, ότι, εάν η διεθνής
διπλωματία [είναι] ΑΔΙΚΟΣ και εν πολλοίς ΑΝΑΝΔΡΟΣ, η Κυπριακή
ψυχή είναι γενναία. Εάν οι δυνάσται μας δεν θέλουν να αποδώσουν
την Λευτεριά μας, μπορούμε να την διεκδικήσωμεν με τα ίδια μας τα
ΧΕΡΙΑ και με το ΑΙΜΑ μας.
Ας δείξωμεν εις τον κόσμον ακόμη μίαν φοράν ότι και του «σημε
ρινού 'Ελληνος, ο Τράχηλος ζυγόν δεν υπομένει». Ο Αγών θα είναι
σκληρός. Ο δυνάστης διαθέτει τα μέσα και τον αριθμόν.
Ημείς διαθέτομεν την ΨΥΧΗΝ. 'Εχομεν και το ΔΙΚΑΙΟΝ με το
μέρος μας. Γι' αυτό και θα ΝΙΚΗΣΩΜΕΝ.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ!,
Ατενίσατε το έργον σας. Είναι αίσχος εν εικοστώ αιώνι οι λαοί να
χύνουν το αίμα των, διά να αποκτήσουν την ΛΕΥΤΕΡΙΑ των, το θείον
αυτό δώρον, για το οποίον και εμείς επολεμήσαμεν παρά το πλευρόν των λαών σας, και για το οποίον σεις τουλάχιστον διατείνεσθε
ότι επολεμήσατε εναντίον του ναζισμού και του φασισμού. .
ΕΛΛΗΝΕΣ,
Ό π ο υ και αν ευρίσκεσθε, ακούσατε την φωνήν μας:
ΕΜΠΡΟΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ.
Ε.Ο.Κ.Α.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ
Η όλη επιτυχία του Αγώνα της ΕΟΚΑ οφείλεται μεταξύ άλλων στους εξής
?ικούς παράγοντες:
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ΘΑΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
(α) Στην ηγετική μορφή και στη δεξιοτεχνία του στρατιωτικού Αρχηγού Γ.
Γρίβα Διγενή.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Δ Ο Μ Η

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ

(β) Στη θρησκευτική πίστη που συγκέντρωνε και ενέπνεε στον λαό και στους
Αγωνιστε'ς ο πολιτικός Αρχηγός Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
(γ) Στη βαθύρριζη και καθολική πίστη στον προαιώνιο πόθο του Κυπριακού
λαού για ελευθερία και ε'νωση, που αντανακλούσε στο αγωνιστικό φρόνημα και
την ετοιμότητα για αυτοθυσία των Αγωνιστών.

T H I L O K A

Α.Ν.Ε. *

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Π.Ε.Κ.Α. *

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ

ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ

(δ) Στη διάρθρωση και τη δομή της οργάνωσης.
(ε) Στην καθολική υποστήριξη του λαού, με ελάχιστες εξαιρέσεις, που αγκά
λιασε το κίνημα και πρόσφερε κάθε δυνατή βοήθεια στα μαχόμενα παιδιά της
ΕΟΚΑ.
Η οργάνωση ήταν μια πυραμίδα με επικεφαλής τον Αρχηγό Διγενή που
συγκε'ντρωνε όλες τις εξουσίες. Ο Διγενής, όπως είναι παραδεκτό, υπήρξε ένας
από τους κορυφαίους ηγε'τες ανταρτοπόλεμου. Παραθε'τω δειγματικές δηλώ
σεις προσωπικοτήτων για τον Διγενή:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο Π Λ Ω Ν
ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

Ο Στρατάρχης Χάρντινγκ σε άρθρο του στον «Ημερήσιο Τηλέγραφο» ομολο
γούσε: «Ο Γρίβας είναι εξαίρετος οργανωτής και ειδικός Αρχηγός ανταρτών.
Είναι θαρραλέος άνδρας μεγάλης επιμονής και αντοχής. Είναι αυστηρός, πει
θαρχικός και τραχύς στις συνήθειες του».

Ο Μ Α Δ Α ΑΝΤΑΡΤΩΝ

Ο Στρατάρχης Μοντγκόμερι δήλωνε με θαυμασμό: «Η ΕΟΚΑ του Διγενή είναι
στρατιωτικά αήττητη».

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥΡΚΩΝ-Ε.Α.Ε.Μ.

Ο Γεώργιος Παπανδρέου με την επιγραμματική του δεινότητα αγορεύοντας
στη Βουλή είπε: «Κάποτε θα γραφεί εις τας δέλτους της Ελληνικής Ιστορίας ότι
εις την Κύπρο ένας άνθρωπος ενίκησε μία αυτοκρατορία».
Παραθέτω Οργανογράμματα που παρουσιάζουν τη δομή της οργάνωσης.

Α.Ν.Ε. *

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ

Π.Ε.Κ.Α. **

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ/ΧΩΡΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ

ΟΜΑΔΆΡΧΕΣ
Τ
Ο.Κ.Τ.

Α.Ν.Ε.* = ΑΛΚΙΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ε.Ο.Κ.Α.
Π.Ε.Κ.Α. ** = ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
Ο.Κ.Τ.*** = ΟΜΑΣ ΚΡΟΥΣΕΩΣ ΤΥΦΕΚΙΟΥ
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ΟΜΑΔΑ
ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΩΝ

ΘΑΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Τ Η Σ Δ Ο Μ Η Σ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑΡΧΗ
(Υπεύθυνου Τομέα, Π ό λ ε ω ς )
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ
(Υπεύθυνος Τομε'α, Πόλεως)
Α.Ν.Ε.

Σύνδεσμος

Π.Ε.Κ.Α.
Υπεύθυνος
χωριού
(Κοινότητας)

Ε.Ο.Κ.
Φιλοξενία
Αγωνιστών
Κρησφύγετα

Απόκρυψη
υλικού
(Αποθήκη)

Ομάδα
Πληροφοριών
Τροφοδότες
Ομάδα Κρούσεως
Ομάδες
Δολιοφθορών
Ομάδες
ΟΚΤ
(Ένοπλες)

ΦρούρησηΠαρακολούθηση

Βομβιστε'ς
Ομάδες
Εκτελεστών
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Ομάδες
Αντιμετώπισης
Τούρκων

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ. ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
Α.Ν.Ε.

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Η Δ Ο Μ Η Τ Η Σ Ε.Ο.Κ.Α.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Βασικά θα χωρίσω τους Αγωνιστές σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στους Μάχι
και (στους Βοηθητικούς) Ομάδες Στήριξης.
(Α) ΜΑΧΙΜΟΙ

Τοπικός

Υπεύθυνος

Υπεύθυνος

Νεανίδων

Στους μάχιμους συμπεριλαμβάνονται οι εξής ομάδες:
(α) Ανταρτών
(β) Ομάδες δολιοφθορών (ανατινάξεις, εμπρησμοί και άλλα)
(γ) Ομάδες βομβιστών
(δ) Ομάδες κρούσεως ντουφεκίου
(ε) Εκτελεστικό

Υπεύθυνος

Υπεύθυνος

Εργαζομένων Ν έ ω ν

Δημοτικής

(Ομαδάρχης)

Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος

(Β) Ο Μ Α Δ Ε Σ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σχολείου

Στις ομάδες στήριξης υπάγονται κατ' αρχή δύο μεγάλα σύνολα, η ΑΝΕ και n
ΠΕΚΑ.
1

(Ομαδάρχης)

Υπεύθυνος
Σχολείου

Η Νεολαία υπήρξε ο μεγάλος βραχνάς των Αγγλικών δυνάμεων κατοχής και
ένας μεγάλος αριθμός στρατιωτών ήτο υποχρεωμένος να ασχολείται με τη νεο
λαία, να προσπαθεί να διαλύσει τις διαδηλώσεις και τα συλλαλητήρια τους, να
μαζέψει τα φυλλάδια που σκόρπιζαν, να απαλείψει τα συνθήματα που καθη
μερινά έγραφαν στους δρόμους και στους τοίχους και να κατεβάζει τις ελληνι
κές σημαίες που διαρκώς ανύψωναν στα δέντρα και σε διάφορα jcnpia, και
πολλά άλλα.
Αρκετά μέλη της Νεολαίας αναλάμβαναν και άλλες αποστολές, όπως παρα
κολούθηση υπόπτων προσώπων, επισήμανση των κινήσεων του στρατού, ανα
ζήτηση πληροφοριών, κατασκευή βομβών, επίβλεψη εφαρμογής της Παθητικής
Αντίστασης και, όπως αναφέραμε, με αποκορύφωμα τη μετακίνηση τους στις
ομάδες κρούσεως.
192

193

ΘΑΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ. ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΟΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ Π.Ε.Κ.Α
Π.Ε.Κ.Α.
Διαιτητικά
Δικαστήρια
Παθητική
Αντίσταση
Αντιπροπαγάνδα

(β) Αντιμετώπιση προπαγάνδας, αντιπροπαγάνδα: Η διαφώτιση της κοι
νής γνώμης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για το δίκαιο του Αγώνα
μας και για τις ενέργειες των Αγγλων που τους εξέθεταν διεθνώς. Ό π ω ς είπα
με, τα μοναδικά μέσα που διέθετε η δική μας πλευρά ήσαν τα φυλλάδια, που
για τους Αγγλους υπήρξαν ένας μεγάλος βραχνάς και για τα οποία κατέβαλλαν
μεγάλες προσπάθειες, πλην ματαίως, να μην τα διαβάζει ο λαός. Εκτός από τα
φυλλάδια, υπήρξε και η διά ζώσης προπαγάνδα και διαφώτιση, παρ' όλους
τους κινδύνους που διέτρεχαν να συλληφθούν από τους Αγγλους.
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Πολιτική
Καθοδήγηση

Ε.Α.Ε.Μ.

Η Παθητική Αντίσταση ενίσχυε σε μεγάλο βαθμό τον ένοπλο αγώνα. Η υπα
κοή του λαού υπογράμμιζε την καθολικότητα της εξέγερσης και έδιδε τα απα
ραίτητα μηνύματα στη διεθνή κοινότητα.
Η Παθητική Αντίσταση είχε δυο βασικούς άξονες:

(Ενιαίο Αρραγές

(α) Οικονομικό

Εθνικό Μ έ τ ω π ο )

Συνίστατο στο μποϊκοτάζ όλων των Αγγλικών προϊόντων και ιδιαίτερα των
προϊόντων ένδυσης. Ο λαός τότε φορούσε κυπριακής κατασκευής ρούχα και
ιδιαίτερα την κυπριακή «αλατζιά».
(β) Πολιτικό
Απέβλεπε στην αποδυνάμωση της κρατικής μηχανής και ανυπακοή στους
νόμους.

ΠΕΚΑ: Πολιτικό σκέλος της ΕΟΚΑ που αποτελείτο από επίλεκτα άτομα της
Κυπριακής Κοινωνίας, που εκτελούσαν πολύ σοβαρό έργο. Στη διατήρηση
αρραγούς εσωτερικού μετώπου, στην εξύψωση του ηθικού και της αγωνιστικό
τητας του λαού, στην αντιμετώπιση της Αγγλικής προπαγάνδας, στη διαφώτι
ση του λαού, στην εφαρμογή της Παθητικής Αντίστασης, στη στήριξη του
Ε.Α.Ε.Μ., στην επίλυση των διαφορών ανάμεσα στους πολίτες, έτσι που να
αποφεύγονται τα δικαστήρια, και άλλα.
Θ α αναλύσω με λίγες γραμμές τον κάθε υποτομέα της δραστηριότητας της
ΠΕΚΑ:
(α) Διατήρηση Αρραγούς Μετώπου: Με φυλλάδια που κυκλοφορούσε έδινε
οδηγίες στον λαό, νουθετούσε και καλλιεργούσε το πνεύμα αντοχής και αντί
στασης, πληροφορούσε τον λαό για τα πραγματικά γεγονότα, που οι Αγγλοι
απέκρυβαν ή διοχέτευαν στον λαό παραποιημένα με τα Μ.Μ.Ε. που είχαν στη
διάθεση τους και υπό τον έλεγχο τους.
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(β1) Παραιτήθηκαν σχεδόν όλες οι διοικητικές αρχές των χωριών (ΠρόεδροςΜουχτάρης και Μέλη - Αζάδες) έτσι ώστε δεν υπήρχε επαφή κυβέρνησης και
λαού.
(β2) Διαιτητικές Επιτροπές
Δημιουργήθηκαν οι Διαιτητικές Επιτροπές για την επίλυση των διαφορών
Αστικού Δικαίου και την εκδίκαση ποινικών υποθέσεων, ώστε να αποφεύγονται
τα Αγγλικά δικαστήρια. Οι Επιτροπές αυτές είχαν μεγάλη επιτυχία και συνέβα
λαν σε μεγάλο βαθμό, ώστε να επέλθει συμφιλίωση ανάμεσα στον λαό. Πολλές
«βεντέτες» τερματίστηκαν και χρόνιες διαφορές συμφιλιώθηκαν.
Οι ομάδες Στήριξης, εκτός από την ΑΝΕ και την ΠΕΚΑ, πλαισίωναν ένα μεγά
λο σύνολο δραστηριοτήτων σε τομείς πολύ σημαντικούς, καθοριστικούς και επι
κίνδυνους:
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Απόκρυψη ατόμων και υλικού
Οι ομάδες αυτές είχαν την απόλυτη ευθύνη να διατηρούν κρύπτες, για να
φυλάττουν πολεμικό υλικό (εκρηκτικές ύλες, χειροβομβίδες, όπλα κ.λπ.) ή είχαν
κρησφύγετα, στα οποία διέμεναν καταζητούμενα-επικηρυγμένα άτομα. Ήταν
μια πολύ υπεύθυνη και επικίνδυνη αποστολή, που επιφύλασσε μεγάλες τιμω
ρίες εκ μέρους των Αγγλων μέχρι και ανατίναξη των κατοικιών και πολυετείς
φυλακίσεις.

φορίες και να κατασκοπεύουν τους ύποπτους και τους Αγγλους. Στον τομέα
αυτό σημαντικό ρόλο έπαιξαν υπάλληλοι σε κυβερνητικές υπηρεσίες και ιδιαί
τερα άντρες της αστυνομικής δύναμης, που υπέκλεπταν τηλεφωνήματα,
παρακολουθούσαν την αλληλογραφία και την κινητοποίηση του στρατού, ενη
μερώνοντας για όλα αυτά την Οργάνωση.
Κατασκευή κρησφύγετων
Ατομα υψίστης εχεμύθειας, ιδιαίτερα οικοδόμοι που κατασκεύαζαν τις διά
φορες κρύπτες.

Μεταφορά ατόμων και υλικού
Οι ομάδες αυτές είχαν την ευθύνη να μεταφέρουν - διακινούν υλικό και αγω
νιστές. Οι μεταφορές εγίνοντο με διάφορα μέσα ανάλογα με την περίπτωση (με
μηχανοκίνητα, με ζώα, με ανθρώπους). Ήταν μια πολύ επικίνδυνη και δύσκολη
αποστολή, γιατί οι Αγγλοι ερευνούσαν διαρκώς, απέκοπταν τους δρόμους, ενέ
δρευαν σε μονοπάτια και έστηναν παντού «μπλόκα». Ο Κυπριακός λαός εφάρ
μοζε διάφορες μεθόδους και ξεγελούσε τους Αγγλους. Πολλές φορές ενεργού
σαν μπροστά στα μάτια τους. θ α μπορούσαμε να αναφέρουμε σωρεία από
περιστατικά. Η αποστολή αυτή είχε ακριβώς τις ίδιες συνέπειες όπως και η
απόκρυψη.
Φρουροί
Είχαν την ευθύνη να ελέγχουν τις κινήσεις των Αγγλων, ιδιαίτερα του στρα
τού, και να ειδοποιούν αναλόγως. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζαν, όταν στην
περιοχή υπήρχε ομάδα ανταρτών ή καταζητούμενων. Οι καλύτεροι φρουροί
ήσαν οι αγρότες, οι βοσκοί και οι αγροφύλακες, οι οποίοι λόγω της ιδιότητας
τους μπορούσαν να κινούνται ελεύθερα χωρίς να κινούν την υποψία των
Αγγλων.

Εργαστήρια κατασκευής υλικού
Σιγά σιγά η έλλειψη στρατιωτικού υλικού ανάγκασε την οργάνωση να κατα
σκευάσει δικό της στρατιωτικό υλικό, όπως εκρηκτικές ύλες, χειροβομβίδες,
νάρκες, πυροκροτητές, ωρολογιακούς μηχανισμούς, κανονάκια, όπλα. Βέβαια η
όλη προσπάθεια δεν ήταν καθόλου εύκολη για τους εξής βασικούς λόγους:
1ο Δεν υπήρχαν τα απαραίτητα υλικά.
2ο Δεν υπήρχαν τα κατάλληλα εργαλεία.
3ο Οι Αγγλοι ερευνούσαν συνέχεια, μέρα και νύκτα, τα υποστατικά και τα
μηχανουργεία. Σε όλες τις πόλεις και σε διάφορα άλλα κέντρα στην ύπαιθρο έγι
ναν εργαστήρια κατασκευής στρατιωτικού υλικού. Ο τρόπος κατασκευής, μπο
ρούμε να πούμε, ήταν πρωτόγονος και δυστυχώς υπήρξαν αρκετές απώλειες
από ατυχήματα (θάνατοι, αναπηρίες).
Εκτός από την εγχώρια βιομηχανία(!), η ΕΟΚΑ για την εξασφάλιση στρατιω
τικού υλικού χρησιμοποίησε διάφορους τρόπους και εισήγαγε κατά καιρούς
στρατιωτικό υλικό από την Ελλάδα. Τα όπλα ή τα πυρομαχικά έφθαναν:
1) κρυμμένα σε διάφορα αντικείμενα - έπιπλα,

Τροφοδότες
Είχαν την ευθύνη να τροφοδοτούν άτομα που ήσαν υποχρεωμένα να κρύ
βονται ή να βρίσκονται στο βουνό. Και στον τομέα αυτό συνήθως χρησιμοποι
ούσαμε ανθρώπους από το ίδιο φάσμα με τους φρουρούς. Ένα μεγάλο πρό
βλημα ήταν η προμήθεια νερού ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Οι Αγγλοι επισήμαναν
τις διάφορες πηγές και πολλές φορές παραμόνευαν πίσω από αυτές, με συνέ
πεια πολλοί αγωνιστές να κινδυνεύσουν από αφυδάτωση και μερικοί έπεσαν
στην ενέδρα τους, προσπαθώντας να πάρουν νερό, όπως η περίπτωση του
ήρωα Σάββα Ροτσίδη.

2) σε κιβώτια μαζί με εμπορεύματα,
3) σε βαλίτσες που έφθαναν στα τελωνεία, συνοδευόμενες από επιβάτες,
και με τη βοήθεια ομάδας τελωνειακών, που ήσαν μέλη της ΕΟΚΑ, έφευγαν από
το τελωνείο κανονικά.
4) Τ.Ν.Τ. απεστέλλετο στην Κύπρο ως αγαλματάκια και άλλα χειροποίητα
αντικείμενα (αναμνηστικά, τουριστικά), σε περιορισμένο αριθμό μεταξύ λίγων
οικογενειών.
5) Ό π λ α απεστάλησαν επίσης μέσα σε κυλίνδρους υγραερίου.

Κατασκοπεία - πληροφορίες
Είναι ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο. Οι ομάδες κατασκοπείας και
πληροφοριών ήσαν επιφορτισμένες να παρακολουθούν, να μαζεύουν πληρο
ί 96

Να αναφέρουμε ακόμα ότι αρκετή ποσότητα Τ.Ν.Τ. εξασφαλίζαμε από νάρ
κες του Β' Παγκοσμίου πολέμου που ψάρευαν ψαράδες από ναυάγιο πολεμικού
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πλοίου στην περιοχή Αμμοχώστου και τις οποίες αποσυναρμολογούσαν μέλη
της οργάνωσης.
Ιατρική Περίθαλψη
Υπήρχαν οργανωμένοι γιατροί που περιέθαλπαν πληγωμένους αγωνιστές,
παρ' όλες τις δυσκολίες και τους κινδύνους που διέτρεχαν. Να πούμε ότι υπήρ
ξαν και περιπτώσεις, κατά τις οποίες γιατροί που δεν ήσαν οργανωμένοι, αντα
ποκρίθηκαν και πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Ο Αρχηγός Διγενής γράφει «ουδεμία διοίκησις μπορεί να ασκηθή και ουδεμία
νίκη να επιτευχθή άνευ της υπηρεσίας Συνδέσμων». Ο τομέας των συνδέσμων
ήταν ένα πολύ μεγάλο δίκτυο και είχε την ευθύνη για τη διακίνηση της αλληλο
γραφίας και των μηνυμάτων. Η επικοινωνία της Οργάνωσης διεξήγετο δια χει
ρός. Η χρησιμοποίηση ασυρμάτου ήταν αδύνατη. Από χέρι σε χέρι έφθαναν
στον προορισμό τους σε χρόνο λιγότερο από το ταχυδρομείο οι επιστολές και
τα μηνύματα. Μάλιστα, σε επείγουσες περιπτώσεις, υπήρχαν έκτακτοι σύνδε
σμοι. Το δίκτυο των Συνδέσμων ήταν άρτια οργανωμένο και οι Αγγλοι, παρ' όλες
τις καθημερινές έρευνες στα σπίτια, στους δρόμους, στα αυτοκίνητα, δεν μπό
ρεσαν να το εξαρθρώσουν. 40000 Αγγλοι στρατιώτες ερευνούσαν τα πάντα,
απογύμνωναν άνδρες και γυναίκες, διέλυαν αυτοκίνητα, αφαιρούσαν τις ρόδες,
έχυναν τα τρόφιμα, έκοβαν τα φρούτα, και όμως η ΕΟΚΑ περνούσε μπροστά
από τα μάτια τους.
Ε.Α.Ε.Μ.: Οργάνωση αυτοάμυνας κατά των τουρκικών βιαιοπραγιών.
Δυστυχώς, η γνωστή αγγλική μέθοδος του διαίρει και βασίλευε δεν θα μπο
ρούσε να μην κάμει την εμφάνιση της και στην περίπτωση του Κυπριακού
Αγώνα. Οι Αγγλοι έξυπνα και ύπουλα παρακίνησαν την τουρκική μειονότητα
εναντίον των Ελλήνων. Πρώτη ενέργεια ήταν η δημιουργία του σώματος επι
κουρικής αστυνομίας, που αποτελούσαν μόνον Τούρκοι, οι περισσότεροι των
οποίων προερχόντουσαν από πολύ χαμηλές τάξεις, αγράμματοι και με ένστι
κτα πρωτόγονα. Το σώμα αυτό φορτωμένο με εξουσίες απαράδεκτες έκαμνε
βανδαλισμούς, λεηλασίες και καταστροφές. Οι Τούρκοι έγιναν όργανα των
Αγγλων και σε κάποιο στάδιο, υπό την καθοδήγηση και την κάλυψη των
Αγγλων, ίδρυσαν τη VOLKAN και την ΤΜΤ και επιχείρησαν να προκαλέσουν
εχθροπραξίες μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Η ΕΟΚΑ με σύνεση και αυτοσυ
γκράτηση χειρίστηκε το ζήτημα, ελαχιστοποίησε τις εχθροπραξίες, έδωσε
σαφές μήνυμα στην τουρκική πλευρά με κατάλληλα κτυπήματα και απέφυγε
τις επικίνδυνες και δυσάρεστες εξελίξεις.

ξης), διέτρεχαν τον ίδιο κίνδυνο και όλοι αντιμετώπιζαν τη βαρβαρότητα τ
Αγγλων και τους ανελεύθερους έκτακτους νόμους της αποικιοκρατίας.
Χαρακτηριστικά γράφει ο Αρχηγός Διγενής «ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ Π Ρ Ω Τ Η Γ Ρ Α Μ Μ Η
ΚΑΙ ΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝ ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟΝ Μ Α Χ Η Σ Ο Π Ο Υ ΟΑΟΙ ΗΣΑΝ
ΜΑΧΗΤΕΣ ΣΕ Ο Π Ο Ι Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΚΑΙ Α Ν ΑΝΗΚΑΝ».
Αναλύοντας κανείς όλο το φάσμα της οργάνωσης βλέπει ότι η ΕΟΚΑ ήταν
πολύπλευρη και πολυδιάστατη. Κάθε τομέας είχε τις εφεδρείες του και οποια
δήποτε απώλεια συμπληρωνόταν άμεσα. Η ΕΟΚΑ ήταν όπως η Λερναία Ύδρα.
Αβίαστα, αν συνειδητοποιήσει κανείς την όλη δομή της Οργάνωσης, βγάζει το
συμπέρασμα ότι ο λαός αγκάλιασε με αγάπη το κίνημα της ΕΟΚΑ και συμμετέ
σχε στο σύνολο του στον αγώνα με διάφορους τρόπους, «έκαστος εφ' ω ετάχθη».
Η ιστορική παράδοση αιώνων, οι αγώνες της Μητροπολιτικής Ελλάδας και
ιδιαίτερα η ελληνική επανάσταση, επενεργούσαν καταλυτικά πάνω στον
Κυπριακό λαό και τον καθοδηγούσαν προς τα πεπρωμένα του. Ο ίδιος ο στρα
τάρχης Χάρντιγκ, σε κάποια στιγμή ειλικρίνειας, δήλωσε: «Στην Κύπρο μάς νίκη
σε η Ελληνική ιστορία».
Το ήθος, η αξιοπρέπεια, η λεβεντιά, το πνεύμα προσφοράς και θυσίας, ήσαν
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Ο λαός ήταν θρη
σκευόμενος και η νεολαία γαλουχημένη με τα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Οι
περισσότεροι από τους νέους μας ήσαν μέλη της OXEN (Ορθόδοξος Χριστιανι
κή Ένωση Νέων). Οι Αγωνιστές είχαν πάντοτε μαζί τους το εγκόλπιο της Και
νής Διαθήκης και διάβαζαν βιβλία θρησκευτικού και εθνικού περιεχομένου.
Πίστευαν στον Θεό και στην Ελλάδα. Η Οργάνωση, που έδινε μεγάλη σημασία
στο ήθος και τη συμπεριφορά των αγωνιστών, ίδρυσε την «Υπηρεσία Πνευμα
τικού Ανεφοδιασμού», που φρόντιζε να τροφοδοτεί τους αγωνιστές με βιβλία.
Παραθέτω, δειγματικά, χαρακτηριστικά από τη δράση και τις αντιδράσεις
των Αγωνιστών που δείχνουν το ψυχικό μεγαλείο και το ήθος των παλληκαριών
της ΕΟΚΑ. Ξεκινώ από τους ηρωομάρτυρες της Αγχόνης, τα λεβεντόπαιδα της
ΕΟΚΑ που πορεύτηκαν αγέρωχοι και περήφανοι προς τον θάνατο με λεβεντιά
και αξιοπρέπεια.
• Μιχαλάκης Καραολής: Κατ' αρχή να πούμε ότι παρόλο ότι την εκτέλεση
του προδότη, για την οποία καταδικάστηκε, την έκαμε άλλος, εντούτοις δεν
απεκάλυψε ποτέ το άτομο εκείνο. Σταχυολογώ από επιστολές του: «... Ούτε ο
χρόνος ούτε ο χώρος μού επιτρέπουν να εκφράσω όλες μου τις σκέψεις και τα
συναισθήματα αγάπης που νοιώθω, ούτε το θάρρος, ούτε οι ελπίδες μάς εγκα
τέλειψαν η δε ψυχική μου γαλήνη είναι ακμαιότατη...» Και σε μια άλλη επιστολή

Όλοι οι Αγωνιστές, όπου κι αν ανήκαν (στους μάχιμους ή στις ομάδες στήρι198
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του γράφει: «...Θλίβομαι αφάνταστα διά τον αβάστακτο πόνο που θα φορτώ
σει η εκτέλεση μου εις τους ασθενείς και γεροντικούς ώμους των γονέων μου...».
• Ανδρέας Δημητρίου: Κάτω από την καταπίεση και τη βάναυση και απάν
θρωπη συμπεριφορά των Αγγλων δεσμοφυλάκων ο Δημητρίου γράφει μεταξύ
άλλων: «... Είναι περιττό να σου γράψω να μην ανησυχείς για μένα, διότι εάν
ήξερες την κατάσταση και τη ζωή που περνώ εδώ μέσα θα εύρισκες και εσύ
όπως και εγώ ότι η εκτέλεση μου θα ήταν μια απολύτρωση.»
• Ιάκωβος Πατάτσος: Καταδικάστηκε και εκτελέστηκε για την εκτέλεση
Τούρκου, την οποία δεν έκαμε, και ούτε αποκάλυψε ποτέ το όνομα εκείνου που
έκαμε την εκτέλεση. Γράφει στην αδελφή του: «Να προσεύχεσαι πάντοτε. Να
μελετάς χριστιανικά βιβλία, διότι από αυτά θα αντλείς δύναμη και παρηγοριά.
Για να έχεις τη συνείδηση σου ήρεμη, πρέπει να ακολουθήσεις τον δρόμο που
ακολούθησα κι' εγώ. Ο Θεός θα σε βοηθήσει να νικήσεις». Και σε επιστολή προς
τη μητέρα του γράφει: «Χαίρε, ευρίσκομαι μεταξύ των Αγγέλων. Το πνεύμα μου
φτερουγίζει γύρω από το θρόνο του Κυρίου . . . Είναι καιρός να καμαρώσεις το
παιδί σου. Ευρίσκομαι εκεί ψηλά όπου ψάλλουν οι Αγγελοι...».
• Ανδρέας Ζάκος: Ο Α. Ζάκος με τη στάση και το ήθος του άφησε ανεξίτη
λη τη σφραγίδα του στον χώρο της αγχόνης. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι,
όταν η ΕΟΚΑ συνέλαβε τον Αγγλο πολίτη Κρήμερ και ζήτησε από τον
Χάρντινγκ να μην εκτελέσει τους μελλοθάνατους και να τον αφήσει ελεύθερο, ο
Ζάκος μέσα από το κελί του θανάτου ζήτησε από την ΕΟΚΑ να ελευθερώσει τον
Κρήμερ, πράγμα που έγινε. Αποκορύφωμα της γαλήνης και της ψυχικής ηρεμίας
του είναι η επιθυμία του να ακούσει την ηρωική συμφωνία του Μπετόβεν πριν
από την εκτέλεση του. Γράφει: «Η ώρα του θανάτου πλησιάζει μα στην ψυχή
μας φωλιάζει ηρεμία. Τη στιγμή αυτή ακούμε την ηρωική συμφωνία του Μπε
τόβεν».
• Χαρίλαος Μιχαήλ: Γράφει ο ιερεύς των φυλακών: «Ο Χαρίλαος ήτο πολύ
νεαρός και όσες φορές πήγα κοντά του είχε πάντοτε το χαμόγελο στα χείλη...
Είμαι βέβαιος ότι με το ίδιο χαμόγελο ανέβηκε την αγχόνη». Λέγεται ότι, όταν ο
δήμιος θέλησε να του εξηγήσει για την αγχόνη, ο Μιχαήλ του απάντησε: «Οι
Έλληνες ξέρουν να πεθαίνουν». Σταχυολογώ από επιστολή του προς τον φίλο
του Ανθή: «Ο θεός μάς έστειλε αυτή τη δοκιμασία, μας έδωσε όμως και τη χάρη
να υπομένουμε. Είμαστε χαρούμενοι, γιατί έχουμε μέσα μας τον Χριστό ... Δοξά
ζουμε τον Θεόν που μας αξιώνει να αποθάνουμεν χάριν της Πατρίδας...».
• Στέλιος Μαυρομάτης: Ήταν βαθιά θρησκευόμενος και διεκρίνετο για το
ήθος του. Γράφει προς τους δικούς του: «Ευρίσκομαι μέσα στο σκοτεινό κελί της
φυλακής περιμένοντας με θάρρος και υπομονή τον δήμιο να με οδηγήσει. Αισθά
νομαι τον εαυτό μου ισχυρόν και γαλήνιον, γιατί έχω τον Χριστό μέσα μου ...
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Δοξάζετε το Θεό που με αγάπησε και θέλησε να με πάρει κοντά του... Να εί
περήφανοι, γιατί θυσιάστηκα για την ελευθερία...»
• Ανδρέας Παναγίδης: Είναι ο μόνος απαγχονισθείς που ήταν παντρεμένος
με τρία παιδιά. Άφησε πολλές επιστολές μέσα από τις οποίες διαφαίνεται το
ήθος και το ψυχικό του μεγαλείο. Σταχυολογώ: «Λατρευτά μου παιδιά, σας
αφήνω για πάντα στην τόσο νεαρή μου ηλικία. Πεθαίνω για χάρη μιας μεγάλης
ιδέας... Σας εύχομαι να γίνετε καλοί χριστιανοί και καλοί Έλληνες... Αγαπημένη
Γιαννούλλα να περνάς καλά με τα παιδιά μας. Αγάπα τα θερμά, τόσο πολύ, και
για μένα. Εγώ από εκεί ψηλά θα σας στέλνω τις πιο θερμές μου ευχές...»
• Μιχαήλ Κουτσόφτας: Ήταν συναγωνιστής - σύντροφος του Παναγίδη.
Γράφει προς τη μητέρα του: «Γλυκεία μου μητέρα έχετε θάρρος και πίστη,
μονάχα η πίστη στο Θεό και στην υπεραγία Θεοτόκο φτάνει για όλα... Φαντα
στείτε το μεγάλο μαρτύριο του Σωτήρος πάνω στο σταυρό, για να σώσει τις
δικές μας ψυχές...».
• Ευαγόρας Παλληκαρίδης: Μαθητής της Ε' τάξης του Γυμνασίου Πάφου.
Ήταν βαθυστόχαστος, χαρισματικός με ποιητική φλέβα. Έγραψε πολλά ποιή
ματα μέσα από τα οποία παρουσιάζεται το ήθος και η πίστη του για τη Λευ
τεριά. Χαρακτηριστικό το ποίημα του «Θα πάρω μιαν ανηφοριά, θα πάρω
μονοπάτια, να βρω τα σκαλοπάτια, που παν στη Λευτεριά». Φεύγοντας για το
βουνό γράφει στους συμμαθητές του: «Παλιοί συμμαθητές, αυτή την ώρα
κάποιος λείπει ανάμεσα σας, κάποιος που φεύγει αναζητώντας λίγο ελεύθερο
αέρα, κάποιος που μπορεί να μην τον ξαναδείτε παρά μονάχα νεκρό. Μην κλά
ψετε στον τάφο του. Δεν κάνει να τον κλαίτε. Αίγα λουλούδια του Μαγιού
σκορπάτε του στον τάφο. Του φτάνει αυτό μονάχα».
Αναφέρω ακόμα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα και ενδεικτικές αντιδράσεις
αγωνιστών - ηρώων που δίνουν με τη σειρά τους το πνεύμα και το ήθος των
αγωνιστών.
• Γρηγόρης Αυξεντίου: Φορτισμένος από τα παιδικά του χρόνια με την
αγάπη για την Ελλάδα ξεκίνησε με συνέπεια την πορεία του. Πέρασε μέσα από
τον ελληνικό στρατό και οδηγήθηκε στη θέωση με τη μεγάλη του θυσία. Χαρα
κτηριστικό το απόσπασμα από επιστολή του: «...Την Λευτεριά μας, το ιδανικό
των ιδανικών μας, την υπέγραψα κι' εγώ, όχι μόνον στο χαρτί μα φορώντας την
τιμημένη στολή του Έλληνα φαντάρου και θα την υπογράψω οποιανδήποτε
στιγμή το ζητήσει η Κύπρος μας και με το αίμα μου όπως και κάθε Κύπριος...».
Σε γράμμα προς τη γυναίκα του γράφει: «...Στην έσχατη ανάγκη θα αγωνιστώ
και θα πεθάνω σαν Έλληνας, αλλά ζωντανό δεν θα με πιάσουν...» Σε άλλο
σημείο γράφει: «...Ο Θεός θα μας βοηθήσει, ώστε να συναντηθούμε ελεύθεροι.
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Πάνω απ' όλα είναι το καθήκον μας προς την πατρίδα. Θ α εκπληρώσουμε
πρώτα αυτό και μετά όλα τα άλλα...».
• Κυριάκος Μάτσης: Όταν οι Άγγλοι συνε'λαβαν τον Μάτση και τον οδήγη
σαν στις ανακρίσεις, ο στρατάρχης Χάρντινγκ επισκε'φθηκε τον Μάτση και σε
κάποια στιγμή της συζήτησης ο Χάρντιγκ πρότεινε στον Κυριάκο πολλά χρήμα
τα, για να τον οδηγήσει στον Διγενή. Ο Μάτσης με περηφάνια τον αποστόμωσε: «Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα αλλά περί αρετής». Το δε απο
κορύφωμα του ήθους του ήταν η απάντηση που έδωσε στους Άγγλους στρα
τιώτες που τον κάλεσαν να βγει από το κρησφύγετο και να παραδοθεί: «Αν θα
βγω θα βγω πυροβολώντας», μια απάντηση σαφής και χωρίς περιστροφές,
που μας δείχνει το ήθος του ήρωα.
• Φώτης Πίττας: Ο ήρωας δάσκαλος. Σταχυολογώ αποσπάσματα από το
ημερολόγιο του κατά τη διάρκεια της κράτησης του και των βασανιστηρίων.
«Σάββατο 19/1/1957 ...Με κλείσανε σε άλλο κελλί από την Τετάρτη. Οι ανακρί
σεις συνεχίζουν νυχθημερόν. Η καμπάνα κτυπά στην Εκκλησία του Άη Γιώργη.
Προσεύχομαι, παρακαλώ, ευχαριστώ...» «Κυριακή 20/1/1957. ...Με ξύπνησε το
χαρμόσυνο σήμαντρο της εκκλησίας. Προσεύχομαι. Αρχίζω να ψάλλω...»
Μέσα από όλα αυτά βλέπει κανείς το μεγάλο θρησκευτικό αίσθημα των Αγω
νιστών και τη μεγάλη τους πίστη στον θεό, πράγμα που αντανακλά στο ήθος
και τον χαρακτήρα τους.
• Μιχαλάκης Παρίδης: Ο ήρωας ήταν υπόδειγμα πραότητας και ήθους.
Πιστός στον Θεό και στην Ελλάδα. Αντιγράφω μερικούς στίχους από το ποίημα
του για την OXEN (Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση Νέων), όπου φαίνεται η βαθιά
του πίστη:
Σ' αγαπούμε, OXEN, σ' αγαπούμε
Της πορείας μας είσ' οδηγός
Κι' όλοι οι νέοι μαζί τραγουδούμε
Στην OXEN μας εμπρός, όλοι εμπρός

• Χαράλαμπος Μιχαήλ: Σε ενέδρα με χειροβομβίδες στην Καλοψίδα, ενώ
ήταν έτοιμος να ρίξει χειροβομβίδα που πυροδότησε εναντίον στρατιωτικού
αυτοκινήτου, προπορευόμενο λεωφορείο σταμάτησε και έτσι κράτησε τη χει
ροβομβίδα για τον εαυτό του και κατακρεουργήθηκε.
Ο αγωνιστής Ανδρέας Αγγελόπουλος μου αφηγήθηκε την πιο κάτω ιστορία:
Τον καιρό του Αγώνα, και συγκεκριμένα Φεβρουάριο - Μάρτιο 1956, Άγγλος
ανθυπολοχαγός που διέμενε στο ξενοδοχείο Μετροπόλ της Λεμεσού στην Αγίου
Ανδρέα, όπου διέμεναν Άγγλοι στρατιωτικοί, ερωτεύτηκε κάποιαν Κυπρία
πωλήτρια που εργαζόταν πλάι στο κατάστημα του Κώστα Αγγελόπουλου,
πατέρα του Ανδρέα Αγγελόπουλου. Ο Άγγλος επισκεπτόταν το κατάστημα
όπου εργαζόταν η κοπέλα. Εκεί γνώρισε τους γείτονες, μεταξύ των οποίων και
τον Ανδρέα Αγγελόπουλο. Ο Άγγλος ανθυπολοχαγός μιλούσε με έπαρση, ύβρι
ζε την ΕΟΚΑ και προβάλλοντας το πιστόλι του προκαλούσε λέγοντας ότι όπου
βρει άνθρωπο της ΕΟΚΑ θα τον εκτελέσει. Μια μέρα τα έφερε η τύχη σε μια
μεγάλη διαδήλωση στην περιοχή της «Τζιαμούδας» ο Άγγλος να ηγείται των
στρατιωτών που προσπαθούσαν να ανακόψουν τους διαδηλωτές. Ο Άγγλος
κάτω από κάποιες συνθήκες κτυπήθηκε από τους διαδηλωτές και έπεσε, μια
νεαρή άρπαξε το πιστόλι του και εξαφανίστηκε. Ο Ανδρέας Αγγελόπουλος, που
ήταν δίπλα, πήρε μια μεγάλη πέτρα από τη διπλανή οικοδομή, για να τη ρίξει
στο κεφάλι του Άγγλου που βρισκόταν στο έδαφος. Τη στιγμή εκείνη το γεμάτο
ικεσία βλέμμα του Άγγλου διασταυρώθηκε με το βλέμμα του Ανδρέα. Ο Αγγελό
πουλος συγκλονισμένος ένοιωσε την ικεσία του Άγγλου και πέταξε την πέτρα
αφήνοντας τον να φύγει. Έκτοτε ο Άγγλος εξαφανίστηκε αποσιωπώντας το
περιστατικό. Ίσως η στάση αυτή του Άγγλου να ήταν ανταπόδοση για την
συμπεριφορά του Ανδρέα, το βλέμμα του όμως έκτοτε έμεινε βαθιά στη μνήμη
του Ανδρέα. Αυτό ήταν το ήθος των Αγωνιστών.

Αναφέρω ακόμα δύο συγκλονιστικές περιπτώσεις που δείχνουν τον κόσμο,
το ήθος και τις ευαισθησίες των Αγωνιστών.

Ο Κυπριακός λαός πορεύτηκε αγέρωχος και περήφανος και αντιμετώπισε
την αγγλική θηριωδία και τις σιδερόφρακτες στρατιές του Χάρντιγκ με πάθος
και αυταπάρνηση. Στάθηκε άκαμπτος και ανυποχώρητος, πορεύτηκε με
ακμαίο το ηθικό στις φυλακές και στα κρατητήρια, αντιμετώπισε με γενναιότη
τα ψυχής τα καταπιεστικά μέτρα των Άγγλων αποικιοκρατών, τα φρικτά
βασανιστήρια και αντίκρισε με το κεφάλι ψηλά την αγχόνη.

• Ανδρέας Γεωργίου: Στις 30 Οκτωβρίου 1956 στο χωριό Αναρίτα είχε στή
σει ενέδρα και ήταν έτοιμος να ρίξει χειροβομβίδα εναντίον στρατιωτικής περι
πόλου που περνούσε από το σημείο αναμονής. Πυροδότησε τη χειροβομβίδα
και τη στιγμή που σήκωσε το χέρι του για να τη ρίξει αντιλήφθηκε ότι εκεί κοντά
υπήρχαν μικρά παιδιά του δημοτικού. Τότε κράτησε τη χειροβομβίδα στα χέρια
του, γεγονός που τον οδήγησε στον θάνατο.

Στον τετράχρονο Αγώνα του Κυπριακού λαού για απελευθέρωση μετείχε, με
ελάχιστες εξαιρέσεις, ολόκληρος ο Κυπριακός λαός, και αυτοί που ήσαν συνει
δητά οργανωμένοι στους διάφορους τομείς, αλλά και αυτοί που δεν ήσαν. Είναι
χιλιάδες οι περιπτώσεις που απλοϊκοί άνθρωποι πρόσφεραν βοήθεια και
συμπαραστάθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στους αγωνιστές, χωρίς να
είναι οργανωμένοι. Η καθολική συμμετοχή του λαού φαίνεται και από την
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Παθητική Αντίσταση, από την αποδοχή των Διαιτητικών Δικαστηρίων, από
την αγόγγυοτη καταβολή συλλογικών προστίμων και γενικά από την όλη του
συμπεριφορά. Οι εκδηλώσεις συμπαράστασης και η συμμετοχή του σε όλες
τις στιγμές του Αγώνα ήταν υποδειγματική. Οι τιμές προς στους νεκρούς του
Αγώνα, η αγωνία του για τους απαγχονισμους των παλληκαριών, η καθημε
ρινή συγκίνηση για τις δραστηριότητες της οργάνωσης, η αντίδραση και η
αντοχή του στα καθημερινά καταπιεστικά μέτρα των Άγγλων, οι αντιδράσεις
των κοινοτήτων και ιδιαίτερα των γυναικών της υπαίθρου στη βαναυσότητα
των Αγγλων με λιθοβολισμούς και επιθέσεις, μας δείχνουν παραστατικά πώς
πολέμησε για την ελευθερία του ο Κυπριακός λαός. Σε πολλές περιπτώσεις
οι γυναίκες έδωσαν μάχη με τα αγγλικά στρατεύματα αντιμετωπίζοντας
τους ένοπλους στρατιώτες με πέτρες και ξυλα.
Στα σκληρά χρόνια της τετραετίας, το πνεύμα της αυταπάρνησης και της
αυτοθυσίας, η διάθεση για αγώνα, η πίστη και η αγάπη για την ελευθερία, χαλύβδωναν την απόφαση του λαού, που πορεύτηκε με το σύνθημα των Αγωνιστών
του 21 «Λευτεριά ή Θάνατος».
Μέσα από τον πόνο και τα βάσανα, μέσα από τις κακουχίες και τις αντιξο
ότητες, κάτω από τα φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια, οι αγωνιστές της
ΕΟΚΑ διατήρησαν το ψυχικό τους μεγαλείο και κατέκτησαν τις ηθικές αξίες που
καταξίωναν τον άνθρωπο και τον οδηγούσαν στη σφαίρα της πνευματικής ολο
κλήρωσης. Το ήθος και η αξιοπρέπεια, η πίστη στο δίκαιο, η άμετρη αγάπη
προς την πατρίδα και το πνεύμα της θυσίας ήσαν τα χαρακτηριστικά γνωρί
σματα των Αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Το μεγαλείο του Κυπριακού λαού στον τετρά
χρονο Αγώνα και τη διάσταση της ψυχικής του αντοχής μάς τα δίνουν κατά τον
πιο παραστατικό τρόπο οι γονείς των ηρωομαρτύρων μας. Οι αλύγιστες και
αγέρωχες μάνες, που αντίκρισαν τα παιδιά τους μισοκαμένα, διάτρητα από τις
σφαίρες του εχθρού, ξεψυχισμένα κάτω από τα φρικτά βασανιστήρια, με τη
φράση «χαλάλι της πατρίδας, λεβέντη μου».
Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν πέρα για πέρα Αγώνας ελευθερίας, Αγώνας αξιο
πρέπειας και λεβεντιάς. Ένας Αγώνας γεμάτος απαράμιλλο ηρωισμό, αυτα
πάρνηση και ανιδιοτέλεια. Αγώνας προσφοράς και θυσίας, που διεξήχθη για
τέσσερα ολόκληρα χρόνια, με βασικά όπλα την ψυχική δύναμη του λαού, την
πίστη του στον Θεό και την πατρίδα και τον από αιώνες πόθο του για ένωση
με την Ελλάδα. Ο Διγενής φεύγοντας από την Κύπρο αποχαιρέτησε τον κυπρια
κό Λαό και ιδιαίτερα τη Νεολαία.
Παραθέτω αποσπάσματα: (α) Από τον αποχαιρετισμό της Νεολαίας.
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΚΙΜΟΝ ΝΕΟΑΑΙΑΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. (Α.Ν.Ε.)
Σε καμάρωνα. Σε θαύμαζα. Η ψυχή μου εσκίρτα στην ορμή των
εθνικών εκδηλώσεων σου. Ένοιωθα τον παλμόν σου, ο οποίος με
έσπρωχνε στας πιο τολμηρός αποφάσεις μου, γιατί ήξερα, πως θα
σε εύρισκα πάντα πλάι μου, εκτελεστήν πιστόν αλλά και τολμηρόν.
Χάραξες τον δρόμον που πρέπει να ακόλουθη η Νεολαία στους
αγώνας του Έθνους. Το παράδειγμα σου θα εμπνέη τας επερχόμε
νος γενεάς. Η Κύπρος, ο Ελληνισμός και εγώ ο Αρχηγός σου σε
καμαρώνουμε. Σε αποχωρίζομαι με πόνο. Σου αφήνω, όμως, μια
υποθήκη, την οποία πρέπει να τήρησης.
Μ ε την κατάπαυσιν του μαχητικού αγώνος η αποστολή σου δεν
ετελείωσε. Τώρα αρχίζει ειρηνικός αγών διά την αξιοποίησιν όλων
εκείνων που απεκτήσαμεν με αίμα. Προσηλωμένοι πιστά στην ιδέα
της Πατρίδος, ηνωμένοι σε αρραγείς τάξεις, πειθαρχημένοι σαν
στρατιώται της Πατρίδος, να σταθήτε δίπλα από τον αρχιτέκτονα
του νέου οικοδομήματος, τον ΕΘΝΑΡΧΗ, και να τον βοηθήσετε εις το
έργον του. Ό π ω ς φάνηκες γενναία στην δυναμική αναμέτρησιν με
τον δυνάστην, έτσι πρέπει να φανής τολμηρή, πειθαρχημένη, εργα
τική, στην αναμέτρηση με τας δυσκολίας της δημιουργίας του νέου
κράτους για την ειρηνικήν επιβίωσιν.
Σε ευχαριστώ, σε συγχαίρω, σε θαυμάζω διά το έργον που επετέλεσες μέχρι σήμερον. Θ α ζήσω με την Ελπίδα ότι κάποτε θα επι
στρέψω στην Κύπρο, για να σε καμαρώσω και πάλιν και να ξανα
ζήσω μέσα στην ατμόσφαιρα των εθνικών παλμών σου. Και η
ημέρα αυτή θα είναι η ευτυχεστέρα της ζωής μου.
Σε αποχαιρετώ αφήνοντας σου όλη την αγάπη μου.
Ε.Ο.Κ.Α.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ

(β) Από τον αποχαιρετισμό όλων των Ελλήνων της Κύπρου.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΛΑΟΝ
Όταν την 1 ην Απριλίου 1955 ύψωσα την σημαία του επαναστα
τικού απελευθερωτικού κινήματος, έταξα ως σκοπόν την απελευ-
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θέρωσιν της Κύπρου και εζήτησα την υποστήριξιν του Ελληνικού
Κυπριακού λαού και την συμπαράστασιν ολοκλήρου του Έθνους,
αίτινες και μου παρεσχέθησαν πλήρως κατά τον τετραετή σκληρόν
αγώνα μας.
Ήδη κατόπιν της μεταξύ των Κυβερνήσεων Ελλάδος και Τουρ
κίας συμφωνίας της Ζυρίχης, η οποία επεκυρώθη εν Αονδίνω και
υπό του Εθνάρχου Μακαρίου, είμαι υποχρεωμένος
ΝΑ ΔΙΑΤΑΞΩ ΚΑΤΑΠΑΥΣΙΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ.
Εκείνος ο οποίος δεν θα εδέχετο την συμφωνίαν και θα εσυνέχιζε τον αγώνα, θα ΕΔΙΧΑΖΕ όχι μόνον τον Κυπριακόν Λαόν, αλλά
πιθανώς και ολόκληρον το Έθνος, τα δε αποτελέσματα του εθνικού
διχασμού θα ήσαν απείρως καταστρεπτικώτερα από τα τοιαύτα, τα
οποία τινές νομίζουν ότι θα επιφέρη η δοθείσα λύσις.

Αυτή είναι η επιθυμία μου προς την οποίαν καλώ πάντας να
συμμορφωθούν.
Ε.Ο.Κ.Α.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ
Εάν αναλύσει κανείς το περιεχόμενο των δύο τελευταίων χαιρετισμών (απο
χαιρετισμών) του Αρχηγού Διγενή προς τη Νεολαία και προς τον Ελληνικό
Κυπριακό Λαό, βλέπει αφ' ενός τη συναισθηματική φόρτιση που αναταράζει το
είναι του και αφ' ετέρου τους προβληματισμούς, την αγωνία του για το μέλλον,
την άμετρη αγάπη του και τις πατρικές συμβουλές του προς τον Κυπριακό λαό,
διακηρύττοντας αγάπη, ομόνοια και συσπείρωση.
Έχω την πεποίθηση ότι μέσα από τη σύντομη αναφορά μου, αβίαστα απα
ντώ στα τρία ερωτήματα που μου είχαν τεθεί: «Ο τρόπος διεξαγωγής του
Αγώνα, τα μέσα και το ήθος των Αγωνιστών».

Το κατ' εμέ είναι προτιμότερα η λύσις αυτή, έστω και εάν δεν
είναι εκείνη που ανεμέναμεν και η οποία θα ικανοποιεί τους πόθους
μας, παρά ο εθνικός διχασμός, γιατί σ' ένα τέτοιον διχασμόν ΘΑ ΤΑ
ΧΑΣΩΜΕΝ ΟΛΑ.
Αντί του πολεμικού παιάνος θα σημάνω σήμερον ΟΜΟΝΟΙΑΝ,
ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΓΑΠΗΝ, ίνα επί των ερειπίων και της τέφρας της απαστραπτούσης από δόξαν και εθνικόν μεγαλείον Κυπριακής εποποι
ίας, ανοικοδομήσετε το νέον οικοδόμημα της νεαράς Δημοκρατίας.
Εις τους πρωτεργάτας αυτής εναπόκειται ήδη να την οδηγήσουν
εις την οδόν της ευημερίας και της προόδου. Όσον αφορά εμέ,
αποφασισμένος να μην αναμιχθώ εις την πολιτικήν και την δημοσίαν ζωήν, τόσον εν Κύπρω όσον και εν Ελλάδι, θα παρακολουθώ
με αγωνίαν εκ του μακρόθεν τα βήματα της πολυβασανισμένης και
αιματοβρέκτου Πατρίδος μου και θα συμμερίζωμαι μαζί σας την
χαράν και τον πόνον σας.
Έχω την συνείδησιν ήσυχον ότι έπραξα το καθήκον μου- έργον
της πολιτικής ήτο να εκμεταλλευθή τους επικούς αγώνας του
Κυπριακού Λαού. Και αύτη τους εξεμεταλλεύθη, όπως ηδυνήθη ή
όπως ενόμισε καλύτερον.
ΝΥΝ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΝΑ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΩΜΕΝ
Συσπειρωθήτε ΟΛΟΙ, ΗΝΩΜΕΝΟΙ, πέριξ του ΕΘΝΑΡΧΟΥ, ο οποί
ος αποτελεί σήμερον σύμβολον ΕΝΟΤΗΤΟΣ και ΙΣΧΥΟΣ και βοηθή
σατε τούτον εις το δύσκολον έργον του.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ
Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Θεωρώ μεγάλη τιμή για με'να που συμμετέχω σ' αυτή τη συζήτηση στρογ
γυλής τραπέζης. Πέρα από το δέος που νοιώθει κανείς, όταν συναντιέται με
ανθρώπους ζώντες που ρισκάρισαν την ίδια τους τη ζωή για κάποια ιδανικά.
θ α ήθελα να ξεκινήσω με μια παρατήρηση. Είναι σαφές, αλλά νομίζω ότι
πρέπει να το υπενθυμίσω, ότι στο σύνολο του ο αγώνας του 1955-59 προ
σλαμβάνεται σαν μέρος του ενιαίου σώματος της ιστορίας του ελληνισμού και
της κοινής κληρονομιάς του. Οι πάμπολλες οδοί Κύπρου, Κυπρίων Αγωνιστών,
Παλληκαρίδη, Καραολή και Δημητρίου στις πόλεις της Ελλάδας, μαζί και με τις
εκδηλώσεις συμπαράστασης και την έμπρακτη βοήθεια της επίσημης Ελλάδας
προς τον ελληνικό κυπριακό λαό, είναι νομίζω μερικοί μόνο μάρτυρες αυτής της
κοινής πρόσληψης.
θ α ήθελα τώρα με τη σειρά μου να κάνω μερικές σύντομες παρατηρήσεις
για την πρόσληψη του αγώνα του 55-59 στην Κύπρο, στο διάστημα που πέρα
σε από τότε ως σήμερα. Να τονίσω ότι επιθυμία μου είναι όσα θα ακολουθή
σουν να παρουσιαστούν από τη σκοπιά του ιστορικού.
Στα πενήντα χρόνια που πέρασαν από την έναρξη του αγώνα, παρατηρού
με στην Κύπρο μια κάποια διαφοροποίηση έναντι του Αγώνα. Όχι γιατί τα
αισθήματα άλλαξαν, όσο γιατί άλλαξαν οι συνθήκες, ειδικά μετά την εισβολή
του 1974 και το κλείσιμο του κύκλου του ενωτικού αιτήματος. Είναι επίσης
σαφές ότι η πρόσληψη του Αγώνα από τη νέα γενιά, τη γενιά των εγγονών
αυτών που αγωνίστηκαν, είναι, φοβάμαι, πιο αμφίσημη από ό,τι στο παρελθόν.
Ίσως, κατά ένα μέρος η στάση αυτή μπορεί να εξηγηθεί και πάλι μέσα από
τα γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που, όπως
πιστεύω, συνέβαλε σε αυτή την πορεία, και ίσως τη διευκόλυνε. Μιλώ για την
επίσης αμφίσημη (κάποτε διπλή - διπλωματική) γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε
ήδη πριν ακόμα την αρχή του αγώνα.
Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Ποιο ήταν το αίτημα του αγώνα; Στο εσωτε
ρικό (στην Ελλάδα και την Κύπρο) μιλούσαμε βέβαια για την Ένωση. Από την
άλλη κυρίως στο εξωτερικό (αλλά όχι αποκλειστικά εκεί), μιλούσαμε για το
δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού.
Ένωση - αυτοδιάθεση. Για εμάς, ταυτόσημες έννοιες: τί άλλο από ένωση
μπορούσε να δώσει η εφαρμογή του δικαιώματος αυτοδιάθεσης στην Κύπρο,
όπου πλειοψηφούσε συντριπτικά το Ελληνικό στοιχείο;
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Και ο λόγος της επιλογής της χρήσης διαφορετικών όρων είναι ξεκάθαρος:
σε μια εποχή αποαποικιοποίησης, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης ήταν μοντέρνο,
αποδεκτό, εύκολα αναγνωρίσιμο και από τα νέα αφρικανικά και ασιατικά
κράτη, που μόλις είχαν αποκτήσει την ανεξαρτησία τους, αλλά και από τον
υπόλοιπο κόσμο. Σε αντιδιαστολή με αυτό, το αίτημα της εθνικής αποκατά
στασης και της εθνικής ολοκλήρωσης αναγόταν ιστορικά στην προηγούμενη
γενιά των ευρωπαϊκών (κυρίως) εθνικών κινημάτων.
Αν λάβουμε λοιπόν υπόψη μας το κλίμα της εποχής, οι πολιτικοί λόγοι της
επιλογής είναι ξεκάθαροι. Αυτό όμως ίσως εξηγεί και τον λόγο για τον οποίο η
ανεξαρτησία έγινε τελικά λύση αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα, μια και στη
διαδικασία της αποαποικιοποίησης η αυτοδιάθεση κατά κανόνα οδηγούσε στην
ανεξαρτησία. Τι άλλο από ανεξαρτησία ζητούσαμε τελικά, θ' αναρωτιόταν η
διεθνής κοινότητα, αν απορρίπταμε τη λύση αυτή;
Στο μεταξύ ήδη, από την περίοδο 55-59, ο αγώνας κατά της Μεγάλης Βρε
τανίας στην Κύπρο ονομάζεται αντιαποικιακός. Μπορεί όμως να υποστηρίξει
κανείς ότι ο χαρακτηρισμός αυτός μόνο συγκυριακά μπορεί να γίνει αποδεκτός,
στο χρονικό πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιήθηκε. Ό π ω ς είδαμε, η εξέταση
των αιτημάτων και της τυπολογίας του Αγώνα δείχνουν ότι ήταν ουσιαστικά
διαφοροποιημένος από τα κυρίως αντιαποικιακά κινήματα που είχαν προηγη
θεί (όπως βέβαια και από όσα τον ακολούθησαν χρονικά).
Και βέβαια αυτή η διπλή παράσταση δίνει αργότερα την ευκαιρία στον
εφιάλτη (τη διχόνοια) να επιλέξει μέρος της φρασεολογίας και να διχάσει τους
αγωνιστές και τον λαό. Αδέσμευτη ανεξαρτησία - Γνήσια ένωση και άλλες λέξεις
γνώριμες, παλιοί φίλοι της εποχής του Αγώνα, γίνονται σημαίες στις ενδοελληνικές συγκρούσεις (κομματικές στην Ελλάδα, τελικά ακόμα και εμφύλιες στην
Κύπρο).
Η ίδια διπλή παράσταση συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Παρουσιάζονται
ιστορικοί νεολογισμοί που με κίνητρο σύλληψης τους τις διάφορες πολιτικές
σκοπιμότητες, δίνονται ως ιστορικές αλήθειες: ο αγώνας της ΕΟΚΑ θα παρου
σιαστεί ακόμη και σαν αγώνας για την ανεξαρτησία (άσχετα αν η ανεξαρτησία
δεν υπήρξε ποτέ αίτημα του). Τέτοιοι νεολογισμοί θα θολώσουν βεβαίως ακόμα
περισσότερο το τοπίο και μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και επαγγελματίες ιστο
ρικούς σε οικτρές πλάνες.
Παρατηρούνται και φαινόμενα απάλειψης του βασικού αιτήματος του
αγώνα 1955-59 από τον δημόσιο λόγο. Το ίδιο συμβαίνει κάποτε και σε -περισ
σότερο ή λιγότερο επίσημα- κείμενα για τον αγώνα: συχνά βλέπουμε και την
αντικατάσταση του αιτήματος της Ένωσης με τη λέξη Ελευθερία. Ασχετα
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πάντα από τους πολιτικούς λόγους που μπορεί να οδηγούν σε τέτοια διαχείρι
ση του παρελθόντος, μπορούμε να δεχθούμε τε'τοιες πρακτικές και συγχρόνως
να μείνουμε πιστοί στην ιστορική αλήθεια; Μπορούμε τελικά να δεχθούμε τη
θυσία της ιστορικής αλήθειας στο βωμό της όποιας σκοπιμότητας;
Και ποιες είναι τελικά οι επιπτώσεις της αμφισημίας αυτής; Πέρα από την
ανευλαβή αντιμετώπιση της ιστορικής αλήθειας η αμφισημία φέρνει (και) σύγ
χυση. Μιλούμε βέβαια για τη σύγχυση στο μυαλό των νεότερων γενεών, που
μεγαλώνουν προσλαμβάνοντας ανάμικτα σήματα για τον αγώνα του 1955-59.
Γιατί έγινε τελικά ο Αγώνας; Η ιστορία, το οικογενειακό περιβάλλον και ο δημό
σιος λόγος δίνουν συχνά πληροφορίες αντιφατικές μεταξύ τους. Τα σήματα
είναι ανάμικτα τόσο σε σχέση με τον ίδιο τον αγώνα όσο και σε σχέση με τα
αιτήματα και τη σημασία του. Μια τέτοια σύγχυση (που πρώτα από όλα απα
ξιώνει τον Αγώνα) δεν μπορεί παρά να βλάψει και την ευρύτερη κοινωνία, με
τον ίδιο τρόπο που η αρχική αμφισημία έβλαψε, πιστεύω, την υπόθεση της
Κύπρου.
Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με την ιστορία μας. Σίγουρα η πολιτική χρήση
του παρελθόντος είναι ευκολότερη από την ειλικρινή αποτίμηση και την απο
δοχή των λαθών και ενδεχομένως των (σωστών ή λανθασμένων, αυτό είναι
θέμα κρίσης) επιλογών των ηγετών μας. Από την άλλη οι επιλογές του παρελ
θόντος δεν πρέπει να αποσιωπώνται, ακόμη και όταν δεν συμβιβάζονται με τις
σημερινές πραγματικότητες ή τα σημερινά μας αιτήματα. Και βέβαια σαν ιστο
ρικοί πρέπει να ξαναπούμε ότι αυτό που δεν μπορούμε να δεχθούμε είναι η δια
στρέβλωση της ιστορίας (ή αν θέλουμε να το εκφράσουμε ευγενικά: η προσαρ
μογή των γεγονότων του παρελθόντος στις ανάγκες του τώρα). Η ιστορική
εμπειρία δείχνει ότι μια τέτοια πρακτική αποσιώπησης ή / και διαστρέβλωσης
του παρελθόντος μπορεί να γίνει πηγή σοβαρών προβλημάτων για το μέλλον.
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ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Επίκουρος Καθηγητής της Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Είναι και για μένα μεγάλη τιμή να μετέχω σ' αυτή τη συζήτηση με ζώντες
αγωνιστές. Θ α ήθελα να ασχοληθώ με το θέμα της αποτίμησης, το οποίο θέτει
διάφορα ζητήματα, περίεργα ζητήματα, στην περίπτωση του Κυπριακού.
Τελευταία, εδώ και πολλά χρόνια, εμφανίζεται ένας προβληματισμός στην
ιστοριογραφία, ελληνική και διεθνή: Πέτυχε ο Αγώνας της ΕΟΚΑ του 1955-59;
Συνήθως λένε δεν πέτυχε.
Η δική μου απάντηση είναι απλή και σαφής και δεν καταλαβαίνω για ποιο
λόγο το συζητάμε. Φυσικά και πέτυχε, αφού απάλλαξε την Κύπρο από τον
αποικιακό ζυγό και δημιούργησε συνθήκες εθνικής και πολιτικής ελευθερίας.
Βέβαια - κι αυτό ήταν κι ένα θέμα που είχα αναπτύξει σ' ένα συνέδριο που είχα
με κάνει με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, την
άνοιξη στην Αθήνα - κανείς, μα κανείς από τους αγώνες ελευθερίας, στην Ελλη
νική αλλά και την Παγκόσμια Ιστορία, δεν έχει ποτέ καταφέρει να εκπληρώσει
το σύνολο των στόχων του. Όλοι αυτοί οι αγώνες της ελευθερίας είναι ένα
τμήμα για μελλοντικές, ειρηνικές βέβαια κατά κανόνα, κατακτήσεις.
Συχνότατα, αν όχι πάντα, αυτοί οι αγώνες συνοδεύονται από απογοητεύ
σεις και εσωτερικές συγκρούσεις, ακόμη και από εμφυλίους πολέμους. Επι
τρέψτε μου να σας αναφέρω δύο-τρία παραδείγματα:
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 - Πέτυχε τους στόχους της; Η Ελληνική
Επανάσταση ήθελε να απελευθερώσει όλα τα Βαλκάνια, γι' αυτό ο Υψηλάντης
άρχισε τον Αγώνα από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Τι απελευθέρωσε; Απε
λευθέρωσε, επιτρέψτε μου τη φράση, ένα κρατίδιο, την Πελοπόννησο και μια
λωρίδα γης στη Στερεά, ένα κρατίδιο υπερχρεωμένο από τη γέννηση του, επιβαρυμένο από τις επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων, με αυταρχικό καθεστώς,
τη στιγμή που όλα του τα προηγούμενα συντάγματα ήταν ριζοσπαστικά και
δημοκρατικά. Ένα κρατίδιο, που αξίζει να το θυμόμαστε αυτό στην Κύπρο, που
αναγκάστηκε να αλλάξει τη σημαία του, για να επιβιώσει. Η σημαία της επα
νάστασης, η σημαία του Υψηλάντη, είχε τρεις λωρίδες οριζόντιες - κόκκινο,
άσπρο και μαύρο - με τον Φοίνικα στη μέση. Ό λ α αυτά, στη συνέχεια βγήκαν.
Έφυγε ο Φοίνικας, το σύμβολο της Αναγέννησης. Έφυγε το μαύρο χρώμα, γιατί
το μαύρο χρώμα ήταν το χρώμα των Φιλελευθέρων επαναστατικών δυνάμεων
της Ευρώπης, οι οποίες δυνάμεις τρόμαζαν την Ιερά Συμμαχία. Έφυγε αυτή η
σημαία και τη θέση της πήρε μια άλλη. Χτες είχα την ευκαιρία να περάσω από
το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου και εκεί βρήκα ένα καταπληκτικό
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δοκίμιο του Ιωάννη Μαζαράκη «Η Ιστορία της Ελληνικής σημαίας». Επιτρέψτε
μου να σας διαβάσω ένα απόσπασμα: «Κύριος πάντως λόγος της αντικατά
στασης της τρίχρωμης σημαίας του Υψηλάντη με τον Φοίνικα, κατά τον Τρι
κούπη, είναι ότι η Εθνική Συνέλευση θέλησε, όπως χάριν των εθνικών συμφερό
ντων του έθνους, να αντιπαρέλθει όλα τα εθνικά σύμβολα που ως τότε έφεραν
την σημαία της επανάστασης και για να δώσει την αίσθηση στην Ευρώπη ότι
πρόκειται για κάθε καθαρό προσωπικό αγώνα του έθνους και όχι για επανα
στατικό κίνημα της μυστικής εταιρείας, όπως αρχικά φώναζαν οι αυλές της
Ευρώπης για την Ελληνική Επανάσταση». Μάλιστα. Και τι σημαία πήραμε;
Σημαία γαλάζιο εμβαδόν με λευκό σταυρό. Βέβαια όλες οι σημαίες του έθνους
είχαν επάνω τον σταυρό. Γαλάζιο με λευκό σταυρό, όμως, συνέπιπτε να είναι
και η σημαία των Βουρβόνων, η γαλλική βασιλική σημαία, ένα από τα σύμβολα
της Παλινόρθωσης. Δεν ξέρω αν είναι ακριβής η υπόθεση μου για τη σύμπτω
ση αυτή. Οι φουκαράδες οι Έλληνες του κρατιδίου, οι οποίοι ήθελαν ν' απελευ
θερώσουν τα Βαλκάνια, είπανε στη μεγάλη Ευρώπη «μη μας αφήσετε να χαθού
με. Να, ορίστε, βγάζουμε τα σύμβολα του ριζοσπαστισμού μας, αλλάζουμε τα
πολιτεύματα μας. Παίρνουμε τα σύμβολα της συντηρητικής Ευρώπης, για να
μπορέσουμε να επιβιώσουμε».
- Άλλο παράδειγμα. Η Ελληνική εθνική αντίσταση πέτυχε όλους τους στό
χους της; Δεν συνοδεύτηκε, όμως, και από τρεις εμφυλίους πολέμους; Η εθνική
αντίσταση έφερε την εθνική και κοινωνική απελευθέρωση, που επαγγέλθηκαν
όλοι ανεξαιρέτως οι αντιστασιακοί, δεξιοί και αριστεροί;
- Η Γαλλική Επανάσταση. Αυτή κατέληξε στον Ροβεσπιέρο και στην τρομο
κρατία, όπου έπεφταν τα κεφάλια και κυλούσαν στους δρόμους της Γαλλίας,
και κατέληξε στην αυτοκρατορία του Ναπολέοντα και μετά στην ήττα του
Ναπολέοντα και στη συντηρητική παλινόρθωση.
- Η Ρωσική επανάσταση, η οποία στόχευε να ξεκινήσει μια επανάσταση σ'
όλο τον κόσμο, δεν κατάφερε να την ξεκινήσει. Κι αυτή συνοδεύτηκε από εμφύ
λιες συγκρούσεις, από απώλεια ρωσικών εδαφών και στο τέλος κατέληξε στη
σταλινική εξουσία, η οποία σκότωσε και μερικά εκατομμύρια Ρώσους κομμουνι
στές, τους δικούς της ανθρώπους. Κι όμως, κυρίες και κύριοι, ακούσατε ποτέ
κανένα να λέει ότι δεν πέτυχε η Ελληνική επανάσταση; Ακούσατε ποτέ κανένα
να λέει ότι δεν πέτυχε η εθνική αντίσταση, η Γαλλική επανάσταση ή η Ρωσική
επανάσταση; Γιατί λέγεται ότι δεν πέτυχε ο Κυπριακός Αγώνας;
Εδώ προσπαθούμε να κάνουμε μια ιστορική αποτίμηση. Υπάρχουν δυο βασι
κά επιχειρήματα:

Ένωση. Πράγματι, την ένωση δεν την έφερε. Έφερε όμως την απαλλαγή από
τον αποικιακό ζυγό και την ελευθερία. Σε τελική ανάλυση έφερε τη δημιουργία
του ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους. Η εμμονή στο ζήτημα της Ένωσης και η
υποβάθμιση των πλεονεκτημάτων της Κυπριακής ανεξαρτησίας, αυτός ο μαξιμαλισμός ίσως να ήταν το σοβαρότερο λάθος που έκανε η ελληνική πλευρά
μετά το 1960.
- Το δεύτερο επιχείρημα μού φαίνεται λίγο πιο περίεργο. Δεν πέτυχε ο
Κυπριακός Αγώνας, γιατί τελικά ήλθε η τουρκική εισβολή του 1974 και η διχο
τόμηση της Κύπρου. Μ α από το 1960 ως το 1974, δεν μπορεί κανένας να κάνει
άλματα, μεσολαβούν 15 κρίσιμα χρόνια. Μεσολαβούν γεγονότα, μεσολαβούν
κρίσεις, μεσολαβούν και λάθη. Ο ισχυρισμός αυτός, ότι δεν πέτυχε ο Αγώνας
του '55, γιατί ήλθε το 1974, είναι μια κατασκευή, κατά τη γνώμη μου, πρωθύ
στερη, από επιστημονική άποψη αντι-ιστορική και λογικά αστήρικτη.
Ενώπιον λοιπόν του ιστορικού αυτή τη στιγμή ανακύπτει το θέμα της απο
τίμησης. Πριν κάποιος κάνει μια αποτίμηση, θα πρέπει να διερωτηθεί κατά
πόσον έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του Κυπριακού Αγώνα. Η απάντηση είναι όχι.
Αυτή τη στιγμή έκανε το ΣΙΜΑΕ ένα συνέδριο. Κάλεσε ορισμένους ιστορικούς
από την Κύπρο και την Ελλάδα και ήλθε τελικά ο κ. Θάσος Σοφοκλέους, τομεάρχης της ΕΟΚΑ, για να μας μιλήσει για τα Οργανογράμματα της ΕΟΚΑ. Ποιος
από μας μπορεί να μιλήσει γι' αυτό το θέμα: - με εξαίρεση ίσως τον κ. Πέτρο
Παπαπολυβίου, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι αυτά τα πράγματα τα γνωρίζει
καλά - τη δομή και τη διάρθρωση της ΕΟΚΑ, τη σχέση της με την πόλη και το
χωριό, τη σχέση της με την κοινωνία;
Γιατί εμείς, βλέπετε, είμαστε ειδικοί του Κυπριακού ζητήματος, κυρίως στη
διεθνή του πτυχή.
Έχει ολοκληρωθεί, πενήντα χρόνια μετά την έναρξη του, αυτό το φαινόμενο
της εσωτερικής σύγκρουσης στην Κύπρο που λέγεται Κυπριακός Αγώνας; Έχει
μελετηθεί επαρκώς; Νομίζω δεν έχει ακόμη μελετηθεί. Πιστεύω όμως ότι η δική
μου γενιά, η οποία έχει ασχοληθεί με μια θεματολογία και δεν την έχει ολοκλη
ρώσει, δεν θα κάμει ολοκληρωμένα αυτό το πράγμα. Πρέπει σιγά-σιγά να έρθει
μια φρέσκα γενιά ιστορικών, πιο νέων από μας, να κάνουν τη δική τους «ατζέ
ντα», να προτείνουν τα δικά τους θέματα. Ο δικός μας ρόλος θα είναι, εκτός
από το να κάνουμε τη δική μας δουλειά και να ολοκληρώσουμε τις δικές μας
μελέτες, να βοηθήσουμε αυτούς τους νέους ανθρώπους να ολοκληρώσουν
συστηματικά και σοβαρά τη μελέτη αυτού του πάρα πολύ σοβαρού φαινομέ
νου της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας.

- Το ένα επιχείρημα λέει, δεν πέτυχε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, γιατί δεν έφερε την
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Θάσος Σοφοκλέους:
Καταρχήν η πρώτη προκήρυξη του Αρχηγού Διγενή λέει επί λέξει: «... Αναλαμβάνομεν τον Αγώνα δια την αποτίναξιν του αγγλικού ζυγού με σύνθημα εκεί
νο, το οποίον μας κατέλιπαν οι προγονοί μας ...Η TAN Ή ΕΠΙ ΤΑΣ ...». Αρα είναι
ξεκάθαρο ότι κάναμε αντιαποικιακό αγώνα. Είναι γεγονός ότι προαιώνιος
πόθος του Κυπριακού λαού ήταν η Ένωση και θεωρούσαμε ότι αυτή θα απέρ
ρεε από την κατάληξη του αγώνα, όταν θα έφευγαν οι Αγγλοι και θα παίρναμε
τις τύχες μας στα χέρια μας. Τότε θα είχαμε κάθε δικαίωμα και Αυτοδιάθεση να
κάνουμε και να επιλέξουμε να διαθέσουμε τον εαυτό μας, όπως θέλαμε, όπως
θέσαμε ως τέλος του Αγώνα την Ένωση μας με την Ελλάδα.
Αλλά, σαφώς ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ το λέει στην πρώτη προκήρυξη για τον
σκοπό του αγώνα «διά την αποτίναξιν του αγγλικού ζυγού». Αρα, κατά συνέ
πεια περιέχεται το ότι κάναμε αντιαποικιακό αγώνα. Γι' αυτό παλεύαμε ενάντια
στους Αγγλους για να φύγουν. Το αποτέλεσμα, όπως πολύ σωστά είπε ο κ.
Ευάνθης Χατζηβασιλείου, είναι ότι δεν πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Πήραμε μια
κολοβωμένη, βεβαίως, ανεξαρτησία, αλλά ο αγώνας είχε και άλλα αποτελέσμα
τα πολύ πιο θεωρητικά, όπως το γεγονός ότι περιέσωσε την αξιοπρέπεια του
Κυπριακού λαού αφενός και αφετέρου την ταυτότητα του. Αν δεν γινόταν ο
απελευθερωτικός αγώνας, ίσως να μην υπήρχε Ελληνισμός σήμερα στην Κύπρο.

Δήμος Χατζημιλτής:
Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ είναι ένα ιστορικό γεγονός. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβο
λία ότι η Κύπρος από μια αποικία έγινε μια ανεξάρτητη χώρα. Αλλά, ταυτόχρο
να, δεν πρέπει να βλέπουμε τον Αγώνα της ΕΟΚΑ, αυτόν καθ' εαυτόν, ως ένα
απομονωμένο γεγονός. Ενδεικτικά σας διαβάζω ένα απόσπασμα από την
τελευταία διαταγή του Διγενή προς τους αγωνιστές, πριν από τη λήξη του
Αγώνα:
«... Δεν ηθέλησα να ζητήσω τη γνώμη σας πριν καταλήξω στην απόφαση
αυτή, για τους εξής λόγους. Δεν είχατε στοιχεία για να κρίνετε εν τω συνόλω μια
συμφωνία, η οποία έπρεπε να κριθή εις τα πλαίσια της κυπριακής πραγματι
κότητας και της διεθνούς τοιαύτης ...». Αυτό σημαίνει ότι τον αγώνα της ΕΟΚΑ
και ο ίδιος ο Διγενής δεν τον είδε περιορισμένο μόνο στα πλαίσια της Κύπρου
και της Ελλάδας. Τον είδε μέσα από τα διεθνή πλαίσια τα οποία ίσχυαν ακριβώς
την περίοδο εκείνη. Και πράγματι, έτσι πρέπει να δούμε τον Αγώνα, μέσα στη
χρονική περίοδο που διεξήχθηκε και στα πλαίσια των παγκοσμίων γεγονότων /
δεδομένων που υπήρχαν τότε στην Ευρώπη, τη Μ. Ανατολή, την Ασία, την Αμε
ρική. Δεν μπορούμε να δούμε τον αγώνα απομονωμένο από την περίοδο εκεί-
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νη. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε την Αυτοδιάθεση φυσικά, που για μας σήμαινε
Ένωση. Πήραμε όμως ανεξαρτησία, το οποίο είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο.
Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς ως αγωνιστές είναι να μη διαστρεβλώνονται τα
γεγονότα.
Πιστεύω απόλυτα ότι ο Αγώνας πέτυχε. Βέβαια δεν πρόκειται να σταματή
σει η ιστορική έρευνα του θέματος, αυτό είναι γεγονός, και εκτιμούμε και σεβό
μαστε κάθε άποψη που σχετίζεται με τον Αγώνα της ΕΟΚΑ. Εκείνο που θέλου
με είναι την αλήθεια. Δεν θέλουμε κάποιος που έχει μια ιδεολογική τοποθέτηση
τελείως διαφορετική από τη δική μας να δίδει άλλο νόημα από εκείνο που εμείς
πιστεύουμε και για το οποίο αγωνιστήκαμε.

Γεώργιος Καζαμίας προς Θάσο Σοφοκλέους:
Αν ο Αγώνας δεν ήταν κατά της Μ. Βρετανίας αλλά εναντίον οποιασδήποτε
άλλης χώρας π.χ. του Σουδάν, θα κάνατε κάτι διαφορετικό;

Θάσος Σοφοκλέους:
Ο αγώνας θα ήταν ο ίδιος. Όταν διεξάγεις έναν αγώνα, για να εκδιώξεις
κάποιον κατακτητή, είτε λέγεται αποικιοκράτης είτε κατακτητής ή ο,τιδήποτε
άλλο, κάνεις απελευθερωτικό αγώνα. Κι αυτό κάναμε το 1955-59, με στόχο την
εκπλήρωση των πόθων του Κυπριακού Ελληνισμού για Ένωση.

Δήμος Χατζημιλτής:
Έχω την εντύπωση ότι όλοι οι Απελευθερωτικοί αγώνες είναι οι ίδιοι, θυμά
μαι είδα ένα φιλμ με τίτλο «Algeria». Αν άλλαζε κανείς τον τίτλο και αντί «Αλγε
ρία» έβαζε «Κύπρος», ο αγώνας ήταν ακριβώς ο ίδιος, απαράλλακτος. Συμφω
νώ απόλυτα με τον Θάσο Σοφοκλέους, ο οποίος είπε ότι, όταν είσαι αποικία,
αγωνίζεσαι να απελευθερωθείς, είτε ο κατακτητής είναι η Οθωμανική αυτο
κρατορία είτε η Αγγλία είτε η Γαλλία, κ.ο.κ.

Γεώργιος Καζαμίας:
Δεν υπάρχει άλλο κίνημα που να ζήτησε να ενωθεί με μια άλλη χώρα. Γι'
αυτό μπαίνει ένα ερώτημα αν ο Αγώνας της Κύπρου ήταν αντιαποικιακός ή όχι,
αν ήταν συμπτωματικά αντιαποικιακός ή αν ήταν πρακτικά μέρος του εθνικού
κινήματος της εθνικής ολοκλήρωσης.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Ανδρέας Αγγελόπουλος (αγωνιστής, τ. Πρόεδρος ΣΙΜΑΕ, Αντιπρόεδρος

Δήμος Χατζημιλτής:
Δεν καταλαβαίνω το νόημα αυτού του ερωτήματος. Όταν ένας αγώνας είναι
για την απελευθέρωση, είναι αντιαποικιακός, δεν είναι; Πρώτιστος σκοπός είναι
η ελευθερία.

ΙΔΑΑΕ):
Ο αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν αντιαποικιακός, απελευθερωτικός. Αν είχαμε να
κάνουμε είτε με τους Γάλλους είτε με τους Γερμανούς είτε με οποιονδήποτε
άλλο κατακτητή, ο αγώνας μας θα ήταν ο ίδιος.

Θάσος Σοφοκλέους:
Εμείς δεν ζητήσαμε απευθείας την Ένωση. Ήταν γνωστοί οι πόθοι του
Κυπριακού Ελληνισμού. Γράφαμε συνθήματα στους τοίχους βέβαια, αλλά εκεί
νο που ζητούσαμε ήταν να φύγουν οι αποικιοκράτες.

Ευάνθης Χατζηβασιλείου:
Υπάρχει μια παρεξήγηση. Κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι ο αγώνας της ΕΟΚΑ δεν
ήταν αντιαποικιακός. Απλά αυτό που λέω είναι ότι δεν ήταν μόνο αντιαποικιακός και εκεί διαφέρει από τα άλλα αντιαποικιακά κινήματα. Αυτό που ισχυρί
στηκα εγώ στην εισήγηση μου, είναι ότι ο Αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν δύο πράγμα
τα. Ένας αγώνας ευρωπαϊκός, εθνικής ολοκλήρωσης, ο οποίος αναλαμβανόμε
νος εναντίον μιας αποικιοκρατικής δύναμης γινόταν αυτομάτως και αντιαποικιακός. Ο αγώνας της Αλγερίας ήταν ένας αγώνας κλασικός εναντίον της αποι
κιοκρατίας. Επιτρέψτε μου, δεν είναι το ίδιο με τον κυπριακό αγώνα. Δεν βάζα
τε βόμβες στα στάδια, εσείς δεν τινάζατε στον αέρα μικρά παιδιά. Στην Αλγε
ρία τα τινάζανε. Τα μέσα που χρησιμοποιήσατε εσείς ήταν εντελώς ευρωπαϊ
κά.
Δεν διαφωνώ με τον πρέσβη. Ο Κυπριακός αγώνας, ένοπλος μεν και με
θύματα, έγινε όμως μέσα στα πλαίσια ενός δυτικού ουμανισμού / δυτικού
ανθρωπισμού, τα οποία μερικές φορές, στα αντιαποικιακά κινήματα, μέσα στη
λογική των καταπιεσμένων ανθρώπων, οι οποίοι με το δίκιο τους εξεγείρονται
εναντίον της αντιδραστικής αποικιοκρατίας, μερικές φορές διαλύθηκαν. Στην
Κύπρο όχι.

Μανώλης Χριστοφίδης (μέλος Αλκιμης Νεολαίας ΕΟΚΑ-ΑΝΕ, τ. υπουργός):
Έχω μια παρατήρηση σε σχέση με την εισήγηση του κ. Ο. Σοφοκλέους. Δεν
μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν οι «Μάχιμοι» και οι «Μη Μάχιμοι». Αναφέρω
αυτό που είπε ο Αρχηγός Διγενής: «Ένα πεδίο μάχης υπήρχε και ήσαν όλοι μάχι
μοι». Δεν είναι ορθό ότι η Α.Ν.Ε. δεν είναι στις τάξεις των μαχίμων. Όλες οι στα
τιστικές δείχνουν ότι ποσοστό πέραν των 9 0 % όλων των αγωνιστών, όλων των
τύπων, όλων των κατηγοριών, ήταν νέοι.
Πώς κρίνω το άλκιμο του αγωνιστή; Τον κρίνω από την αφοσίωση στον
αγώνα και από τον χρόνο που αφιερώνει στον Αγώνα. Ο μαθητής της Α.Ν.Ε.
ήταν υποχρεωμένος ολοήμερα να παρακολουθεί για σκοπούς κατασκοπείας. Ο
μαθητής που έπρεπε να σπάσει τον οικογενειακό κλοιό για να φύγει μεσάνυκτα,
να αναρτήσει σημαίες στα σχολεία, ο μαθητής στον οποίο είχαμε αναθέσει να
κάνει εμπρησμούς αυτοκινήτων. Ακόμη και όταν καθιερώθηκε το «κέρφιου» για
τους μεγαλύτερους, από 15 χρόνων και άνω.
Από τις αναφορές στα «Τετράδια» του Γ. Σεφέρη, που ακούσαμε στην εισή
γηση του πρέσβη Γιώργου Γεωργή, φαίνεται ότι ο κορυφαίος διπλωμάτης σε
ουσιώδη χρόνο για την εποπτεία του Κυπριακού λέει ότι υπήρχαν άνθρωποι σε
θέσεις κλειδιά που περί άλλων ετύρβαζαν π.χ.«το Κυπριακό θα το φάει το
χώμα» ή «θα το κλείσουμε» κ.ο.κ. Αυτά αξίζουν μια διερεύνηση, για να δούμε
γιατί φτάσαμε σ' αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα.

Βίας Λειβαδάς (Αγωνιστής, Πολιτικός Κατάδικος, μέλος Σ.Ι.Μ.Α.Ε.):
Θ α δώσω μια προσωπική μαρτυρία, η οποία σχετίζεται με το αν ο αγώνας
της ΕΟΚΑ ήταν αντιαποικιακός, και επίσης θέλω να ανατρέψω την άποψη για
τις χωριστές πορείες του Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνα από τα κινήμα

Δήμος Χατζημιλτής:
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κύπρος ήταν ένα μικρό νησί, ενώ η Αλγερία μια
μεγάλη χώρα.
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τα άλλων χωρών.
Έξι αγωνιστές της ΕΟΚΑ είχαν μεταφερθεί στις Φυλακές Wormwood Scrubs
του Λονδίνου και σταδιακά οι εξόριστοι γίναμε είκοσι. Από την πρώτη μέρα
συναντήσαμε τρεις αγωνιστές του Ιρλανδικού Δημοκρατικού στρατού (I.R.A.)
και έναν τέταρτο, ο οποίος ήταν σε απομόνωση. Από την ίδια στιγμή οι αγωνι217

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
στές της ΕΟΚΑ και οι Ιρλανδοί συγκροτούμενοι γίναμε μια ομάδα, διότι ήμασταν
συναγωνιστε'ς στον κοινό αγώνα εναντίον του κοινού εχθρού, που ήταν η Αγγλι
κή Αποικιοκρατία. Ακολούθησαν προσπάθειες για απόδραση. Ένας συναγωνι
στής, ο Νικόλας Ιωάννου, φοιτητής, ανε'λαβε να συνεννοηθεί με τους Ιρλανδούς.
Τον Δεκε'μβριο όμως του 1957 μας είχαν χωρίσει. Δέκα είχαν πάει στις φυλακές
Kent και άλλοι δε'κα στο Wakefield. Πηγαίνοντας στο Wakefield βρήκαμε τον ένα
από τους Ιρλανδούς, τον οποίο είχαμε συναντήσει στις φυλακε'ς «Wormwood
Scrubs», ο οποίος ήταν σε απομόνωση. Είχαν ήδη έτοιμο το σχέδιο για απόδρα
ση τριών αγωνιστών του IRA, και ένας ο ίδιος τέσσερις. Όταν φθάσαμε και δέκα
εμείς, το σχέδιο δεν μπορούσε να υλοποιηθεί και το ακύρωσαν κι έκαναν ένα
δεύτερο. Νοικίασαν αεροπλάνο από την Ιρλανδία, έφθασαν στην Αγγλία με είκο
σι μαχητές του IRA, για να καταλάβουν τις φυλακές του Wakefield και να μας
απελευθερώσουν και τους δεκατέσσερις. Δυστυχώς, το σχέδιο δεν προχώρησε,
γιατί φαίνεται πως είχε διαρρεύσει και οι φυλακές ήταν περικυκλωμένες από
στρατό. Συνεχίσαμε αυτή την προσπάθεια. Ο συναγωνιστής Ν. Ιωάννου είχε
πάει στην Ιρλανδία, για να συνεννοηθεί με τον IRA για την απόδραση μας. Ενώ
γύριζε από την Ιρλανδία τη δεύτερη φορά, τον δολοφόνησαν. Αυτοκίνητο το
οποίο οδηγείτο από δεσμοφύλακα των φυλακών του Wakefield τον κτύπησε
μετωπικά και πέρασε από πάνω του.
Μετά από αυτό κάναμε κι' άλλα σχέδια. Είχαμε συμφωνήσει με τους Ιρλαν
δούς ότι, όταν καταφέρναμε να αποδράσουμε, θα πηγαίναμε στην Ιρλανδία και
θα κατατασσόμασταν στις τάξεις του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού, για
να αγωνιστούμε εναντίον του κοινού εχθρού. Για μας δεν υπήρχε θέμα ότι εμείς
ήμαστε Κύπριοι, αυτοί Ιρλανδοί. Όχι. Ο εχθρός ήταν κοινός και μ' αυτό τον
τρόπο συνεργαζόμασταν.
Αργότερα στην Ιρλανδία έκαναν ένα νέο σχέδιο. Ένας Ιρλανδός θα έκανε μια
φανερή ληστεία, για να συλληφθεί και να σταλεί στις φυλακές εκεί, για να είναι
ο μόνιμος και έμπιστος συνεργάτης μαζί με την οργάνωση του· και πραγματικά
έτσι έγινε. Δύο μήνες πριν, είχε οριστεί η 12η Φεβρουαρίου 1959 ως ημέρα της
απόδρασης. Στις 11 όμως είχαν υπογραφεί οι συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου.
Αλλά τέτοια ήταν η απογοήτευση μας από τις συμφωνίες που είπαμε ότι δεν
μας ενδιέφερε και προχωρεί η απόδραση. Και πραγματικά έγινε η απόδραση
στις 12 του μηνός, όπως ορίστηκε, με αποτέλεσμα να αποδράσει μόνο ένας
Ιρλανδός. Για μια τυχαία καθυστέρηση δέκα λεπτών απέτυχε το όλο εγχείρημα.
Το τι θέλω να π ω είναι ότι εμείς ως αγωνιστές υποστηρίζουμε όλους τους αγώ
νες εναντίον της αποικιοκρατίας, τους νιώθουμε σαν δικούς μας, είτε αυτοί γίνο
νταν στην Κένυα είτε στην Αλγερία, γιατί ήταν εθνικοί απελευθερωτικοί αγώνες.
Κι όταν τέλειωσε ο αγώνας και γυρίσαμε στην Κύπρο, η Κύπρος ήταν το κέντρο
της δράσης του IRA για την επικοινωνία και τον οπλισμό. Τώρα που έληξε και ο
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αγώνας του IRA θα ζητήσουμε την άδεια να γράψουμε αυτή την πάρα πολύ
σημαντική ιστορία.

Λουκής Αυγουστίδης (αγωνιστής, ταξίαρχος ε.α, μέλος Σ.Ι.Μ.Α.Ε.):
Έχω την άποψη ότι ο σκοπός του Αγώνα ήταν η απελευθέρωση της Κύπρου
σε πρώτο στάδιο και σε δεύτερο στάδιο η Ένωση της Κύπρου με τη μητέρα
Ελλάδα. Έτσι ξεκινήσαμε τον Αγώνα του 1955-59 και γι' αυτό τον Αγώνα έδω
σαν οι ήρωες μας τη ζωή τους. θεωρώ ότι η ανεξαρτησία ήταν ένα στάδιο το
οποίο ακολούθησε, αν θέλετε, ένα αναγκαίο κακό και ήταν ένας ενδιάμεσος
αντικειμενικός σκοπός και τελικός αντικειμενικός σκοπός ήταν η Ένωση.

Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη (συντονίστρια της συζήτησης):
Ισχυρότερη μαρτυρία για το γεγονός ότι πίσω από τον αγώνα υπήρχε η
Ένωση είναι οι ίδιοι οι αγωνιστές, οι οποίοι μέχρι και την τελευταία τους στιγμή
τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο. Αυτό δεν είναι θέμα που χρειάζεται περισσότε
ρη τεκμηρίωση.

Μιχαλάκης I. Μαραθευτης (εκπαιδευτικός, αγωνιστής - πολιτικός κατάδι
κος, πρόεδρος ΙΔ.Α.Α.Ε.):
Πάνω στο ίδιο θέμα θα ήθελα να π ω και εγώ δυο λόγια. Ο αγώνας φυσικά
της Κύπρου ήταν απελευθερωτικός. Αλλά, εφόσον η Κύπρος ήταν αποικία,
αυτόματα γινόταν και αντιαποικιακός.
Οι πλείστες χώρες που πολεμούσαν τον άξονα όπως Γαλλία, Αγγλία είχαν
αποικίες. Οι Η.Π.Α. δεν είχαν αποικίες, γι' αυτό κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση, διότι ήταν υποχρεωμένες να παράγουν οι ίδιες
τα υλικά για τις βιομηχανίες τους και δεν είχαν αποικίες για να τα εξάγουν. Αντί
θετα, οι αποικιακές δυνάμεις έπαιρναν τις πρώτες ύλες από τις αποικίες σε
πολύ εξευτελιστικές τιμές και κατόπιν είχαν έτοιμες αγορές στις αποικίες, για
να στείλουν τα προϊόντα τους σε πολύ ψηλές τιμές. Γι' αυτό, όταν κλήθηκαν οι
ΗΠΑ να μπουν στον πόλεμο, προηγήθηκε μια συνάντηση του Προέδρου Φρα
γκλίνου Ρούσβελτ και του Ουΐνστον Τσέρτσιλ, πάνω στο θωρηκτό «Πρίγκιπας
της Ουαλίας», τον Αύγουστο του 1941, λίγες βδομάδες μετά την κατάληψη της
Ελλάδος από τους Γερμανούς. Σε εκείνη τη συνάντηση έκαναν τη γνωστή Δια
κήρυξη του Ατλαντικού. Το β' από τα οκτώ άρθρα της οποίας τόνιζε ότι: «Κάθε
λαός θα έχει το δικαίωμα να εκλέγει την κυβέρνηση της αρεσκείας του». Εδώ
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ακριβώς ει'χαν τεθεί οι βάσεις για την απελευθέρωση των αποικιακών λαών.
Παρόμοιες διακηρύξεις έγιναν και στις μετέπειτα συναντήσεις των ηγετών στη
Γαλλία, στο Πότσνταμ και αλλού.
Κατόπιν τούτου οι Η ΠΑ μπήκαν στον πόλεμο. Ένα όμως χρόνο μετά από
αυτή τη συμφωνία του Ατλαντικού, ο Τσέρτσιλ παρασπόνδησε. Είχα γράψει
κάποτε «Η Αγγλία είχε μεγάλους ηγέτες σύμφωνα με την τότε ιστορία για να
κερδίσει τον πόλεμο, όμως δεν είχε ηγέτες για τον νέο κόσμο, ο οποίος εγεννάτο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο».
Ο Τσέρτσιλ με τη δήλωση του, τον Νοέμβριο του 1942, στο Δημαρχείο του
Λονδίνου - ένα χρόνο μετά τη διακήρυξη του Ατλαντικού, όταν οι Η Π Α είχαν ήδη
μπει στον πόλεμο - ότι «Δεν πρόκειται εξαιτίας του Κυπριακού να διαλύσει τη
Βρετανική αυτοκρατορία», αναιρούσε ο ίδιος τις διακηρύξεις του σχετικά με την
αυτοδιάθεση των αποικιακών λαών. Είχε τότε εγερθεί το θέμα της Κύπρου από
την Κυβέρνηση της Ελλάδος.
Τα λόγια αυτά δε του Τσέρτσιλ, τα επανέλαβε το 1944 και το 1945 και ο
εργατικός πρωθυπουργός Αττλη, που τον διαδέχτηκε. Από εδώ επομένως πρέ
πει να ξεκινήσουμε για να δούμε τι είδους ήταν ο Κυπριακός Αγώνας. Ήταν
αγώνας εναντίον του αποικιοκρατισμού της Μ. Βρετανίας και είχε τότε σύμμα
χο και τις ΗΠΑ, οι οποίες όμως αργότερα συνετάχθησαν μαζί με τη Μ. Βρετα
νία και αυτά τα οποία ψήφισαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον καταστα
τικό χάρτη του Ο Η Ε ήλθαν να τα καταπατήσουν.

τα πράγματα. Μέσα από τα «Απομνημονεύματα» του Γρίβα - Διγενή, τα οποία
εκδόθηκαν το 1961, όταν είχε ήδη εκδηλωθεί η ρήξη των δύο ηγετών του
κυπριακού αγώνα, σε αρκετά κεφάλαια, κατά την άποψη μου, φαίνεται ότι δεν
αποκαλύπτεται η όλη αλήθεια. Μας λείπουν πάρα πολλές άγνωστες σελίδες.
Π.χ. δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες, την πλήρη αλήθεια για τις κρίσιμες συνομι
λίες Μακαρίου - Χάρντινγκ του Φεβρουαρίου του 1956. Υπάρχουν κάποιες
ενδείξεις στα «Απομνημονεύματα» του στρατηγού Γρίβα. Από την άλλη πλευρά
δεν έχουμε σχεδόν τίποτε από την αλληλογραφία του Αρχιεπισκόπου Μακαρί
ου. Χρειάζεται να ανοίξουν και τα ελληνικά κυπριακά Αρχεία. Μέχρι τώρα έχου
με αρκετά βιβλία με τις αναμνήσεις Αγωνιστών, αλλά μας λείπουν τα κύρια ελλη
νικά αρχεία. Δεν έχουμε ούτε καν τα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Πιστεύω ότι, αν δεν ανοίξουν τα Αρχεία, δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε σωστά
και ολοκληρωμένα τις διάφορες πτυχές του Αγώνα.
Κλαίρη Αγγελίδου (εκπαιδευτικός, αγωνίστρια, τ. Υπουργός, Πρόεδρος του
ΣΙΜΑΕ):
Σκοπός του ΣΙΜΑΕ είναι η συγκέντρωση των Αρχείων. Έχουμε αποταθεί ήδη
στα Υπουργεία Εξωτερικών Κύπρου και Ελλάδας. Δυστυχώς, με λύπη μου θα
σας πληροφορήσω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σήμερα που καθόμαστε
εδώ, με πληροφόρησε ότι το Αρχείο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου βρισκόταν
κάτω από μια σκάλα στην Αρχιεπισκοπή και καταστράφηκε κατά το πραξικό
πημα. Αρα είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τα ακριβή στοιχεία. Ελπίζω ότι θα
υπάρχουν αντίγραφα κάπου, που θα μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε.

Πέτρος Παπαπολυβίου:
Σχετικά με το ερώτημα που επαναδιατύπωσε ο κ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου
για τον αν πέτυχε ή όχι ο αγώνας, είναι ένα θέμα που το συζητάμε και πλανά
ται ανοικτό για πολλά χρόνια. Θ α ήταν άδικο να πούμε ότι δεν πέτυχε ο αγώ
νας, όταν απέδωσε την κυπριακή ελευθερία και εδώ υπάρχουν ακόμα οι ζώντες
αγωνιστές, που έδωσαν τα πάντα για την επιτυχία του. Από την άλλη, όμως, οι
Συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου απέκλειαν δια παντός την Ένωση,
που ήταν ο βασικός στόχος του αγώνα, και δεν μπορούμε να το παραβλέπου
με αυτό.
Θα ήθελα, όμως, να θέσω κάποια άλλα ερωτήματα σε σχέση με την προ
βληματική του συνεδρίου. Τι στόχους είχε από άποψη στρατηγικής και τακτι
κής ο αγώνας;
Οι πρωταγωνιστές του Αγώνα Μακάριος και Διγενής δεν μας έχουν αφήσει
αρχειακές συλλογές εγγράφων που θα μπορούσαν να φωτίσουν περισσότερο
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Ανδρέας Αγγελόπουλος:
Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι πολλοί αγωνιστές κατέχουν σημαντικά Αρχεία
και οφείλουν να τα παραδώσουν στο Μουσείο Αγώνος. Δεν είναι δικά τους, είναι
του Αγώνα.
Παύλος Σεμελίδης (εκπαιδευτικός, αγωνιστής):
Εκείνο που αποκομίζει κανένας απ' αυτό το συνέδριο είναι η διαβεβαίωση
από την ιστορική έρευνα για το μεγαλείο αυτού του αγώνα. Τα διάφορα ερω
τήματα που προκύπτουν είναι δευτερεύοντα. Το πρωτεύον είναι το φρόνημα
με το οποίο διεξήχθη αυτός ο αγώνας. Όσον αφορά αν έφερε το ποθούμενο
αποτέλεσμα, σίγουρα δεν το έφερε. Έφερε μερικό αποτέλεσμα, που ήταν καρ
πός πολιτικής συναλλαγής, υποχρεωτικής πορείας, λόγω του ότι είμαστε ένας
μικρός λαός και τα 'χαμε βάλει με μεγάλα και ανάλγητα κράτη.
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Εκείνο που έχει σημασία είναι το ήθος και το μεγαλείο του Αγώνα. Περί
αυτού δεν αμφιβάλλει κανένας και αβίαστο βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο αγώ
νας της ΕΟΚΑ είναι το κορυφαίο συμβάν των τρισήμισυ χιλιάδων χρόνων της
Κυπριακής ιστορίας και πολυ εύστοχα το καθόρισε ο Πρόεδρος της Κυπρια
κής Δημοκρατίας στον χαιρετισμό του στο συνέδριο. Είπε ο Πρόεδρος: «Ο
αγώνας της ΕΟΚΑ κοσμεί την Ιστορία». Αυτό είναι το συμπυκνωμένο συμπέ
ρασμα του σημερινού συνεδρίου.

Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη:
Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς ότι αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα. Αν
τίθενται επιμέρους θέματα τα οποία αξίζει να διερευνηθούν ή να συζητηθούν,
θεωρώ ότι είναι μια στιγμή που μπορούμε να το κάνουμε, γιατί αυτό σημαίνει
διάλογος μεταξύ αγωνιστών και ιστορικών. Αλλά ουδείς αμφισβήτησε, και το
τόνισα εξ αρχής, την επιτυχία του Αγώνα, ούτε το μεγαλείο, ούτε το ήθος,
ουτε και τα αποτελέσματα του. Κι αυτοί που σήμερα ομιλούν για «απομυθο
ποίηση» δήθεν του αγώνα, ουσιαστικά μιλούν για ένα ιστορικό γεγονός, το
οποίο δεν μπορούν να απομυθοποιήσουν για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρ
χει το ιστορικό γεγονός, όμως, με τα χαρακτηριστικά της μυθοπλασίας.
Ήρωες άνθρωποι που ξεπέρασαν τον εαυτό τους, το ισοζύγιο δυνάμεων που
έπρεπε να είναι υπέρ του αποικιοκράτη και εντούτοις μπόρεσε κατά κάποιο
τρόπο να αντιμετωπιστεί από τους Κύπριους με ήθος και μεγαλείο, το οποίο
συναντούμε μόνο σε μύθους και παραμύθια. Αυτό ήταν ιστορία, δεν ήταν μύθος.
Γι' αυτό το λόγο δεν φοβόμαστε για καμιά απομυθοποίηση του Αγώνα. Τα
επιμέρους ερωτήματα δεν ενοχλούν κανένα και νομίζω ότι οι ιστορικοί θα
θέσουν πάρα πολλά ερωτήματα και καλό είναι να τα θέσουν ενώπιον μας.

Κωνσταντίνος Λόίζου (αγωνιστής):
Από την πρώτη ημέρα που άρχισε ο Αγώνας, η Αριστερά άρχισε επίθεση
εναντίον του αγώνα, πριν ακόμη να γνωρίζουν ότι της ΕΟΚΑ ηγείτο ο Διγενής.

Χριοτόδουλος Βασιλειάδης:
Είχε ενημερωθεί ο Διγενής για τις συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου και ποια
ήταν η αντίδραση του;
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Θάσος Σοφοκλέους:
Εξ όσων γνωρίζω και είχα την τύχη να είμαι μαζί του, όταν τελείωσε ο αγώ
νας. Ήμουν εξόριστος στη Ρόδο, ήλθε εκεί και πήγε στην Αθήνα μαζί με μερικούς
από μας. Όταν έρχονταν απεσταλμένοι του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από την
Κύπρο για ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά
ότι πάρα πολλές φορές είχε θυμώσει και μάλιστα σε βαθμό που τους απέφευ
γε και τους έδιωχνε με τη φράση «Με εξαπατήσατε και μου κρύψατε την αλή
θεια». Μαρτυρώ ενώπιον όλων σας, το έζησα από κοντά. Μιαν ημέρα, όταν
πληροφορήθηκε ότι θα ερχόντουσαν να τον δουν, μου είπε: «Πήγαινε στον Πει
ραιά και όποιο βαπόρι βρεις να φεύγει, κόψε δύο εισιτήρια, πήγαινε σπίτι πάρε
μια βαλίτσα με τα βασικά, πες το στη σύζυγο μου και έλα να με πάρεις». Αυτό
και έκανα. Πήγαμε στην Κέρκυρα incognito, γιατί είχε εκνευριστεί τόσο πολύ ο
Αρχηγός, που δεν ήθελε να συναντήσει τους απεσταλμένους. Ιδιαίτερα όσον
αφορά τις πρόνοιες της συμφωνίας για τις βάσεις ήταν πλήρως απληροφόρη
τος, δεν ήξερε τίποτα για την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στους
Αγγλους και είχε κάμει αγώνα τεράστιο να μειώσει όσον μπορούσε το έδαφος
που παρέμενε υπό το καθεστώς των βάσεων. Αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο
αρχικά σε σχέση με το τι συμφωνήθηκε τελικά, καθώς και για το καθεστώς των
χωριών που έμεναν στην περιοχή των βάσεων.
Όσον αφορά την Αριστερά είναι γνωστό σ' όλους ότι η ΕΟΚΑ δεν απέκλειε
τους αριστερούς. Το ΑΚΕΛ, η ηγεσία της Κυπριακής αριστεράς, είναι που στρά
φηκε εναντίον του αγώνα και προσπάθησε να τον υποσκάψει και να δώσει
μηνύματα στους οπαδούς του, οι οποίοι όμως οπαδοί του δεν υπάκουσαν. Τα
απλά μέλη δεν υπάκουσαν στις εντολές της ηγεσίας τους και πάρα πολλοί
μετείχαν στον αγώνα. Έχουμε ακόμη και ήρωες, όπως ο Χρ. Κκέλης στην Κισσόνεργα που ήταν στέλεχος του ΑΚΕΛ. Είχαμε ανθρώπους στη φυλακή, όπως ο
Ανδρέας Μαππής, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους σας. Μαζί μου υπήρχε
κατάδικος σε ισόβια δεσμά στις φυλακές του Λονδίνου που ήταν οργανωμένος
στο ΑΚΕΛ. Θ α μπορούσαμε να παραθέσουμε ολόκληρο κατάλογο ονομάτων.
Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΑ δεν απέκλεισε κανένα. Όποιος εκδήλωνε την επιθυμία
του να γίνει μέλος της ΕΟΚΑ, εγίνετο. Δεν εξετάζαμε ποτέ σε ποιο κόμμα ή ιδε
ολογικό χώρο ανήκε.

Δήμος Χατζημιλτής:
Για το θέμα αυτό καταθέτω κι εγώ την προσωπική μου μαρτυρία στη Λεμε
σό. Έμενα σ' ένα σπίτι για ένα χρόνο σε κρησφύγετο και ο ιδιοκτήτης ήταν
μέλος του ΑΚΕΛ. Είχαμε μια δεύτερη περίπτωση, εκείνος ο οποίος μας έκανε τις
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
επείγουσες μεταφορές ήταν εκπρόσωπος της ΠΕΟ σε ένα μεγάλο ιδ.ωτ.κό
οργανισμό και μας κατασκεύασε κι ένα μικρό κρησφύγετο.
Είχαμε ακόμη μια περίπτωση όπου, όταν ένα μέλος της ΕΟΚΑ το παρουσία
σαν στο δ.καστήρ,ο με την κατηγορία για εκτελέσεις, τον έσωσε κάποιος, ο
οποίος ανήκε σε αριστερή οικογένεια. Φαίνεται καθαρά ότι και οι αριστεροί
συνεργάστηκαν μαζί μας στον Αγώνα. Εναντίον του Αγώνα της ΕΟΚΑ ήταν η
ηγεσία του ΑΚΕΛ και όχι τα απλά μέλη.

Δήμος Χατζημιλτής:
Νομίζω ότι οι σημερινές συζητήσεις και οι τοποθετήσεις των Πανεπιστημια
κών ήταν οι πιο χρήσιμες, οι πιο ενδιαφέρουσες που έγιναν τα τελευταία 50
χρόνια. Ανεξαρτήτως των τοποθετήσεων, προάγεται η αλήθεια και βγαίνουν
πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.
Θάσος Σοφοκλέους:

i

Συγχαίρουμε το ΣΙΜΑΕ για την διοργάνωση του Συνεδρίου. Το Συνέδριο ήταν
πραγματικά εποικοδομητικό. Ασφαλώς εμείς που ζήσαμε τον Αγώνα της ΕΟΚΑ
νιώθουμε μεγάλο το φορτίο του Αγώνα και είμαστε δεσμευμένοι από τον όρκο
μας και ψυχικά δοσμένοι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στην πατρίδα όσο
είναι δυνατόν. Τα χρόνια που μας πέρασαν ήμαστε μάρτυρες ανεπιθύμητων
καταστάσεων και θέσεων. Είδαμε και ακούσαμε πράγματα απαράδεκτα. Μας
απεκάλεσαν ακόμη και «δολοφόνους». Μας χαρακτήρισαν με χαρακτηρισμούς
ανεπίτρεπτους, αλλά εμείς εμπιστευόμαστε τους ιστορικούς, για να αποτιμή
σουν τον αγώνα αυτό και να γνωστοποιήσουν τις αλήθειες και να αντιμετωπί
σουν την κακοβουλία αυτή. Διότι περί κακόβουλης ενέργειας πρόκειται. Δεν
μπορεί να έρχονται καθηγητές και μάλιστα Πανεπιστημιακοί από την Ελλάδα
και να λένε ότι στην Κύπρο κάναμε «υπερσυντηρητικό εθνικιστικό αγώνα» και
να αφήνουν υπονοούμενα ότι εμείς κάναμε αγώνα εναντίον της Αριστεράς.
Είμαστε μάρτυρες, φίλοι συναγωνιστές, συνεδρίου που έγινε πριν μερικά
χρόνια στη Λευκωσία με τη συμμετοχή καθηγητών εξ Ελλάδος. Η συμπεριφορά
τους είχε ξεπεράσει κάθε όριο, ώστε μας ανάγκασαν να αντιδράσουμε. Είναι με
λύπη που ακούσαμε και ζήσαμε αυτά τα φαινόμενα. Δεν είναι υπερβολή να
πούμε ότι ζηλέψαμε τους συναγωνιστές μας που έφυγαν. Ο Γρ. Αυξεντίου,
όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο Αυγουστής Ευσταθίου, όταν πήρε
φωτιά στο κρησφύγετο του έλαμπε, γελούσε, γιατί εκείνη τη στιγμή το σώμα
του εξαϋλώθηκε. Είχε φύγει πνευματικά και ψυχικά. Είναι σαν να τους έλεγε «το
σώμα μου κάντε το ό,τι θέλετε». Αυτό το βιώσαμε κι εμείς στα βασανιστήρια.
Τους δώσαμε το σώμα μας, αλλά εμείς φύγαμε. Πονέσαμε. Λυπούμαστε όμως
γιατί ο λαός μας μερικές φορές έχει ξεφύγει και βλέποντας τη σημερινή κατά
σταση δεν μπορούμε να μην πονάμε. Βεβαίως κατανοούμε ότι έγιναν λάθη, τα
οποία δυστυχώς μας οδήγησαν στην κατάσταση που είμαστε τώρα.
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Ευάνθης Χατζηβασιλείου:
Αν με ενοχλεί κάτι στο επιχείρημα «δεν πέτυχε ο Κυπριακός Αγώνας», δεν
είναι το ιδεολογικό ζήτημα. Αυτό είναι θεμιτό. Αλλά με ενοχλεί κάτι άλλο. Είναι η
θέση «τι κουνιέστε, τι θέλετε; κάτσετε κάτω· έτσι κι αλλιώς δεν πετύχατε ούτε
και τότε». Εννοώ από την άποψη της παρουσίας του Κυπριακού ζητήματος διε
θνώς. Δεν με ενοχλεί η εσωτερική αντιπαράθεση. Καταλαβαίνω πόσο μπορεί να
πληγώνεται ένας άνθρωπος, ο οποίος έδωσε τα πάντα σ' έναν τέτοιο αγώνα,
όταν ακούει πολλές φορές εμάς τους ιστορικούς να γινόμαστε και κακόπιστοι.
Δεν χρειάζεται κανείς να υπερβάλλει. Αν ένας ιστορικός κάνει μια κακή τοποθέ
τηση, στο τέλος της συζήτησης θα κάνει λάθος, δεν θα κερδίσει στη δημόσια
συζήτηση. Δεν σημαίνει ότι αυτό που είπε θα επικρατήσει. Αν δεν έχει δίκιο, δεν
θα επικρατήσει. Όσον αφορά τα επιμέρους ιστορικά γεγονότα, ο ιστορικός
μπορεί να πει αυτό που έγινε. Δεν μπορεί να πει τι θα γινόταν, αν συνέβαινε
κάτι άλλο. Μ η νομίζετε ότι κι εμείς ως ιστορικοί έχουμε μελετήσει πλήρως τη
στάση κάθε ιθύνοντα και μπορούμε να την αποτιμήσουμε πλήρως.

Αναμνηστική φωτογραφία
των διοργανωτών του
Συνεδρίου. Διακρίνονται
ο Πρόεδρος των Συνδέσμων
Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-59
κ. Θάσος Σοφοκλέους,
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κύπρου κ. Σταύρος Α. Ζένιος,
η Πρόεδρος του ΣΙΜΑΕ
κ. Κλαίρη Αγγελίδου,
ο Κοσμήτορας κ. Ιωάννης
Ταϊφάκος και ο Πρόεδρος
του Ιδρύματος
Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ
κ. Μ. I. Μαραθεύτης.

Όσον αφορά την αναφορά του κ. Μαραθεύτη στον «Χάρτη του Ατλαντικού»
έχω να επισημάνω τα ακόλουθα: Είχε το μειονέκτημα ότι δεν ανέφερε τη λέξη
«Αυτοδιάθεση», οπότε το δικαίωμα των λαών να έχουν την Κυβέρνηση της αρε
σκείας τους μπορούσε να σημαίνει «αυτοκυβέρνηση», στην περίπτωση της
Κύπρου υπό αγγλική κυριαρχία. Γι' αυτό, όταν θέλαμε να το επικαλεστούμε
μεταπολεμικά, ήταν ένα κείμενο που, ως συνήθως συμβαίνει με τέτοια διακη
ρυκτικού χαρακτήρα κείμενα, μπορούσε να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι έρχονται νέες γενιές, οι οποίες δεν
ξέρουν πολλά πράγματα και αυτά που ζήσατε εσείς ως αγωνιστές τα θεωρούν
ως δεδομένα. Η νηφάλια μελέτη, την οποία υπηρετεί το ΣΙΜΑΕ, θα κάνει τη
μεγάλη προσφορά.

Γεώργιος Καζαμίας:
Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει και να βοηθήσει στη μελέτη του
αγώνα, τη νηφάλια μελέτη που θα είναι η ασπίδα του αγώνα. Γι' αυτό ενώνω κι
εγώ τη φωνή μου με την έκκληση για εντοπισμό και παράδοση των αρχείων.

Οι διοργανωτές υποδέχονται τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
κ. Τάσσο Παπαδόπουλο
226

227

9

Όψεις του ακροατηρίου

Διακρίνονται: ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Δώρος Θεοδώρου, ο
Πρέσβης της Ελλάδος κ. Δημήτριος Ράλλης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου κ.
Σταύρος Ζένιος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Τάσσος Παπαδόπουλος, οι
Μητροπολίτες Πάφου και Κιτίου, ο Επίτιμος Πρόεδρος του Σ. Κ. ΕΔΕΚΔρ Β. Λυσσαρίδης

Από αριστερά στη δεύτερη σειρά: Τ. Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Λέλλος Δημητριάδης, ο Γ.
Δ. του Υπουργείου Άμυνας κ. Π. Καρεκλάς, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς κ. Πέτρου και ο
Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Μ. Ζαμπέλας. Στην πρώτη σειρά: ο Αρχηγός της Ε. Φ. κ. Δ.
Νικολοδήμος, ο Κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. I. Ταϊφάκος, ο επίτιμος
Πρόεδρος του Σ.Κ. ΕΔΕΚΔρ Βάσος Λυσσαρίδης και οι Μητροπολίτες Κιτίου και Πάφου.
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Η Πρόεδρος του Σ.Ι.Μ.Α.Ε. κ. Κλαίρη Αγγελίδου, παρουσιάζει τους
Εισηγητές/Ομιλητές της πρώτης συνεδρίας. Διακρίνονται από αριστερά: ο
Αειτουργός του Σ.Ι.Μ.Α.Ε. κ. Γρ. Γιώρκας, ο Καθηγητής Ευάνθης Χατζηβασιλείου
και ο Δικηγόρος Αχχιλέας Κ. Αιμιλιανίδης. Δεξιά ο Δρ Βάσος Λυσσαρίδης.

Ό ψ η της έκθεσης Βιβλίου που λειτούργησε στο χώρο του Συνεδρίου
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Διακρίνονται ο πρώην Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Λέλλος Δημητριάδης, ο τ.
Πρέσβης και Τομεάρχης της ΕΟΚΑ, κ. Δήμος Χατζημιλτής. Στη δεύτερη σειρά
στα δεξιά οι καθηγητές Γεώργιος Καζαμίας και Ιωάννης Στεφανίδης.

Η καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών
κα Νίκη Σ. Λοϊζίδου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-59 και
ο Πρόεδρος της ΕΟΚΑ κ. Θάσος Σοφοκλέους και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος
Απελευθέρωσης Αγώνα ΕΟΚΑ, ΙΔ.ΑΛΕ. κ. Μιχαλάκης I. Μαραθεύτης.
I
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