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Μήνυμα
Η μελωδία της μεγαλοψυχίας
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Η
απόδοση της Ανάστασης σαν «Λα-
μπρής» χρονικής περιόδου είναι

απόηχος μεγαλοψυχίας του Λαού μας.
Γιατί την κλίμακα της
ερμηνείας των αναστάσι-
μων ύμνων, θεμελιώνουν
συγκλονιστικοί θρήνοι
για τον τραγικό κυκε-
ώνα των ασταμάτητων
νεκρικών απωλειών και
των γενοκτονιών τετρα-
κόσιων χρόνων. Υπό το
αδυσώπητο κράτος της
τουρκικής βαρβαρότη-
τας, ο αιμοσταγής κατα-
κτητής ατίμαζε, κατακρεουργούσε,
αφάνιζε ένα έθνος επί τέσσερεις αιώνες
κι άπλωνε την κατάρα της επέλασής
του στην ιστορία που δεν μπορούσε να
αντιληφθεί. Ιστορία χιλιετιών σκέψης,
δημιουργίας και πολιτισμού. Και η
υπαρξιακή του επιβολή δεν διακόπτε-
ται στον χρόνο. Προεκτείνεται μέχρι το
1922 και το 1974 και συνεχίζεται 48
χρόνια. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι
η διάρκεια του σταυρικού μας μαρτυ-
ρίου που συνιστά όμως ανελέητο
δράμα προσδοκίας και εκφράζεται
σαν ελπίδα. Στην ιστορία του πολιτι-
σμού δεν συνηθίζεται να γεννιέται από

την τραγωδία πίστη στην εξέλιξη της
ζωής και της προοπτικής ενός Λαού
όπως στην περίπτωση του Κυπριακού

Ελληνισμού και του
έθνους μας ευρύτερα. Ευ-
χόμαστε καλή Ανάσταση
μέσα από το ηφαίστειο
του εξελισσόμενου πέν-
θους. Καλή λευτεριά
μέσα από την κάμινο της
δυστυχίας. Και την απε-
λευθέρωση μέσα από το
πάθος της ξένης κατοχής.
Ζούμε τον πόνο ελπίζο-
ντας και πιστεύουμε στην

λύτρωση αγγίζοντας τα τραύματά μας.
Εδώ έγκειται όμως και η διάρκειά μας
στον ιστορικό χρόνο. Υπάρχουμε αγω-
νιζόμενοι. Ο αγώνας υπέρτατη αλή-
θεια μας. Αλλά και υπαρξιακό μας
χρέος. Αυτή είναι η ουσία της ελληνι-
κής μας παρουσίας στην πανδαμάτορα
πραγματικότητα. Και σ' αυτήν θα
οφείλουμε την υπόστασή μας.

Λαμπρή του 2022. Ας συνεχίσουμε να
θεμελιώνουμε την προώθησή μας στον
πολιτισμό, στον αγώνα που ξεκινά από
το απολυτρωτικό πάθος και αναπτύσ-
σεται στην αξιοπρέπεια. Γιατί χωρίς
αγώνα δεν ανατέλλει ελευθερία. Και

Του Γιάννη Σπανού
(Προέδρου των Συνδέσμων Αγωνιστών της ΕΟΚΑ) 

Ο Πρόεδρος των
Συνδέσμων Αγωνιστών

κ. Γιάννης Σπανός
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χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει αξιοπρέ-
πεια που γιγαντώνει την ύπαρξη του
ανθρώπου.

Αυτή την Λαμπρή ας εδραιώσουμε τον
προαιώνιο θρύλο της ύπαρξής μας,
έχοντας πάντα κατά νουν αξέχαστο το
συλλογικό πάθος που άνδρωσε τις ψυ-
χικές δυνάμεις των πατέρων μας και
τους οδήγησε από τις τρικυμίες των
δραμάτων στις εκάστοτε λεωφόρους
των νικητήριων προελάσεων και στην
ελευθερία. Εξολόθρευαν οι εχθροί το
Γένος σε κάθε αφορμή απολυτρωτικής
εξέγερσης. Ο Κιουταχής έπνιγε στο
αίμα τους τις διεκδικήσεις των Πελο-
ποννησίων κατά την Επανάσταση του
'21. Αλλά δεν έσβηνε τον πόθο που ξα-
νάνθιζε στην Τριπολιτσά, στην Καλα-
μάτα, στην Ακροναυπλία, στην Πάτρα
στα Δερβενάκια. Έκαιγε την Στερεά
από τους Διάκουςς της σωτηρίας της.
Αλλά υψώνονταν νέα κεφάλια στα
καμένα κορμιά κι απλώνονταν νέα
σπαθοφόρα μπράτσα στους αποκεφα-
λισμένους ήρωες. Ο Εμπού Λουμπούτ
κατάσφαζε την Χαλκιδική και πυρπο-
λούσε τη Μακεδονία αλλά από τα ρι-
ζοβούνια της Ηπείρου ξεπετάγονταν
νέοι επαναστάτες. Έπνιγε ο Τούρκος
τα Ψαρά στα ματωμένα κύματά τους,
την Κω, την Κρήτη στις σφαγές, αλλά
από τα Λευκά Όρη αναδύονταν νέα
παλληκάρια που χόρευαν τη λευτεριά
στα αλώνια των θανάτων. Λαιμόπνιγε
την Κύπρο στις κρεμάλες, τις αρπαγές
των γυναικών και των παιδιών της,
τον θανατικό Ιούλιο του 1821, αλλά τα

κυκλάμινα της ελευθερίας ξαναφύτρω-
ναν στον Πενταδάκτυλο, ποτισμένα
από το αίμα της ΕΟΚΑ. Ξερίζωνε τις
συκαμιές του Σαραγιού αλλά οι αγχό-
νες ξαναφύτρωναν στις Κεντρικές Φυ-
λακές της Λευκωσίας. Και τα πεδία του
πόνου απλώνονταν ξανά στα Κρατη-
τήρια της Κοκκινοτριμιθιάς, της
Πύλας, του Πολεμίου κι η κραυγή του
λυτρωμού συγκλόνιζε τον κόσμο από
τις παρελάσεις της φλογισμένης νιότης
στη Λευκωσία, την Αμμόχωστο, τη Λε-
μεσό, την Πάφο, τη Σκάλα, την Κερύ-
νεια. Απαγόρευαν οι τρισάθλιες
σκοπιμότητες τους θρήνους των διωγ-
μένων από τις εστίες τους, αλλά τα δά-
κρυα της προδομένης Καρπασίας
ξέπλεναν τον άδικο συμβιβασμό κι
αναζωογονούσαν τη διεκδίκηση. Η πο-
λιτική παραπλανούσε ανοίγοντας δρό-
μους στους διαδηλωτές προς τα
Τροοδίτικα βουνά αλλά οι καταδιωγ-
μένοι πόθοι ξανάστηναν τις σημαίες
των απαιτήσεων στην Αμμόχωστο,
αναπετώντας το χρέος για τους εγκλω-
βισμένους Βαρωσιώτες έναντι της
πόλης που εμφανιζόταν αλλόκοσμο
φάντασμα, δείχνοντας πως η λύτρωση
των σκλάβων είναι η συνέπεια των
ελεύθερων προς την επιταγή του
αγώνα της τιμής και της ανθρωπιάς.
Και υπενθυμίζοντας πως το 1571 οι πα-
τέρες έστησαν αντίσταση 11 μηνών στα
φουσάτα του Λαλά Μουσταφά. Κι
έμειναν ιερές Συγκλιτικές μνήμες στην
ιστορία της πόλης των λεμονανθών,
Λαμπρή του 2022. Η ιστορία δοκιμά-
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ζει τον εγκέφαλο, την ψυχή, τη συ-
νείδηση. Θυμίζει τους αιώνες, τα ιδε-
ώδη, τις υποχρεώσεις και προβάλλει
ενώπιον της παρασυρμένης σε ύπνωση
υπόστασης του ανθρώπου, την αξίωση
της απελευθερωτικής πάλης. Το ξανά-
νιωμα της τόλμης του '21, του '40, του
'55. Ταρακουνάει το φιλότιμο και δεί-
χνει το δρόμο του αγώνα όπου καρτε-
ρούν ο Αυξεντίου στα καταράχια του
Μαχαιρά, ο Μάτσης στις υπώρειες του

Δικώμου, ο Παλληκαρίδης στην Κρε-
μάλα, βλέπουν με μάτια ξηρά από την
αναμονή τα πλήθη που συντηρούν την
κατοχή και φωνάζουν την αφύπνιση
που θα σώσει τη μνήμη των 48 τουρκο-
κρατούμενων χρόνων, υπαγορεύοντας
πως χωρίς ελευθερία η ευημερία δεν
διαρκεί, πως χωρίς την αξιοπρέπεια
του ελεύθερου ανθρώπου η ζωή είναι
καταδίκη αφανισμού. Καλή Ανά-
σταση, καλή Λευτεριά.
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Αγαπητοί συναγωνιστές,

Για λόγους υγείας αναγκάζομαι να
αποσυρθώ από τα καθήκοντά μου
ως Προέδρου των Συνδέσμων
Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-
59.

Όπως γνωρίζετε, είμαι
άνθρωπος που θέλω να
ανταποκρίνομαι στις
υποχρεώσεις μου και να
φέρνω εις πέρας την
αποστολή μου. Σήμερα,
δυστυχώς, οι δυνάμεις μου
δεν μου το επιτρέπουν στον
βαθμό που θα ήθελα.

Δουλέψαμε μαζί τόσα χρόνια. Περά-
σαμε και ζήσαμε μαζί όλες τις φάσεις
της λειτουργίας των Συνδέσμων Αγω-
νιστών. Βιώσαμε χαρές και λύπες, δυ-
σκολίες και αντιξοότητες. Δεχθήκαμε
πιέσεις, επιθέσεις και έχουμε υποστεί
διωγμούς. Μας έκαναν πόλεμο γιατί
ξέφυγαν από το πνεύμα της ενότητας
και της ομοψυχίας. Τους νίκησαν τα
συμφέροντα.

Προσωπικά ένιωσα την αγάπη σας. Με
συγκίνησε η δική σας εμπιστοσύνη και
η δική σας στήριξη στο δύσκολο έργο
που είχαμε να επιτελέσουμε. Το έργο
αυτό δεν ήταν άλλο από τη σωτηρία
της Κύπρου μας, από τη διάσωση και

την επικράτηση του αθάνατου αγωνι-
στικού πνεύματος και των ιδανικών
του τιτάνιου απελευθερωτικού μας

Αγώνα. Αυτού του Αγώνα,
που, δυστυχώς, παρόλο το

εθνικό του μεγαλείο, τις
θυσίες και την προ-
σφορά της υπέροχης γε-
νιάς του '55, υπήρξαν
κάποιοι που προσπά-
θησαν να μειώσουν το

φέγγος του και την λα-
μπρότητά του. Κάποιοι,

δυστυχώς, εξακο- λουθούν
να βάλλουν εναντίον του Απε-

λευθερωτικού μας Αγώνα, κάτι που
δεν γνωρίζω να υπάρχει διεθνώς ανά-
λογη περίπτωση. Βάλλουν ιδιαίτερα
εναντίον του μεγάλου Αρχηγού του
Αγώνα Γεωργίου Γρίβα- Διγενή, ο
οποίος, ως απόστρατος Συνταγματάρ-
χης, αγωνίστηκε με πάθος ενάντια σε
μια αυτοκρατορία με πρωτόγονα μέσα
και άπειρα παλληκάρια, με μόνο μέσο
την ψυχή και τη θέληση για λευτεριά.

Προσπάθησα, με την βοήθεια και συ-
μπαράστασή σας, να κρατήσω τους
Συνδέσμους έξω  πό τη χαώδη πολι-
τική, παρόλο που διαρκώς εξασκήθηκε
αρκετή πίεση από τα κόμματα και από
κάποιους δημοσιογράφους, να μας
αναγκάσουν να εμπλακούμε. 
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ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ 1955 -1959

Θέμα: Παραίτηση από τη θέση του Προέδρου

των Συνδέσμων Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α. 1955- 1959

Του Θάσου Σοφοκλέους
τέως προέδρου των Συνδέσμων μας

5 Μαρτίου 2022
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Κάποτε, μάλιστα, ύστερα από από-
φαση που πήραμε με το σκεπτικό:
«γιατί να μην υπάρχουν δικοί μας στη
Βουλή που να εκφράζουν τις θέσεις
μας;» και με την παρότρυνση του Γλαύ-
κου Κληρίδη, κατεβήκαμε στις βουλευ-
τικές εκλογές (Κλαίρη Αγγελίδου,
Φώτης Παπαφώτης, Θάσος Σοφοκλέ-
ους, Ανδρέας Τσαγγαρίδης). Ωστόσο, η
γεύση που πήραμε δεν ήταν και η κα-
λύτερη. Θα μπορούσα να πω με την
εμπειρία μου ότι επρόκειτο για μια
δουλειά η οποία δεν πολυταιριάζει
στον χαρακτήρα μας. 
Μπορεί κάποιοι ευάλωτοι και ευκολό-
πιστοι να απεδέχθησαν συκοφαντίες
εναντίον μου (όπως και εναντίον ο
ένας στον άλλο) χωρίς προβληματισμό.
Ανθρώπινες αδυναμίες...
Δεν κράτησα κακία εναντίον κανενός.
Η άμυνά μου ήταν πάντα απλή. Τους
ερωτούσα: «Ορκίζεσαι με το χέρι στο
Ευαγγέλιο και ενώπιον του Θεού ότι
αυτό που λες είναι αλήθεια;» Δυστυχώς
η απάντηση ήταν συνήθως η ίδια:
«Έτσι άκουσα»... 
Ευχαριστώ θερμά τους συναγωνιστές
μου, τους εκάστοτε συνεργάτες μου,
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής των
Συνδέσμων για την συνεργασία μας
στον δύσκολο αγώνα που αντιμετωπί-
σαμε στην προσπάθειά μας να κρατή-
σουμε το πνεύμα του Αγώνα μας
αθάνατο, να αντιμετωπίσουμε όλους
εκείνους που προσπαθούν να μειώσουν
την ακτινοβολία, το μεγαλείο και την
προσφορά της ΕΟΚΑ στον αδούλωτο
λαό μας.
Νιώθω μαζί με όλους σας περήφανος
και έχω τη συνείδησή μου ήσυχη γιατί
έκαμα το καθήκον μου.
Στην πορεία μου μπορεί να έκαμα
λάθη –ουδείς αλάνθαστος– όμως συ-
νειδητά και με σκοπούς ανεπίτρε-
πτους, ποτέ. 

Δεν χρηματίστηκα και δεν πρόταξα
ιδιοτελή προσωπικά συμφέροντα και
πρόσφερα τις υπηρεσίες μου αμισθί.

Θέτω τον εαυτό μου στην κρίση του
Πανάγαθου Θεού. 

Φίλοι αγαπημένοι, συναγωνιστές,
φεύγω από τη θέση μου και αφήνω
πίσω την καρδιά μου, η οποία θα
κτυπά στους δικούς σας ρυθμούς. Προ-
σευχόμαστε στον Θεό να σώσει το πο-
λυβασανισμένο νησί μας από τους
βάρβαρους της Τουρκίας, να φέρει τη
γαλήνη και τη λευτεριά στον λαό μας
και στον Ελληνισμό γενικότερα.

Υποκλίνομαι ευλαβικά και εκφράζω
την ευγνωμοσύνη μου στους μεγάλους
και αθάνατους ήρωές μας, στον αεί-
μνηστο μεγάλο μας Αρχηγό, ηρωϊκό Δι-
γενή, και σ' όλη την ηρωϊκή γενιά του
55-59 επώνυμους και ανώνυμους, επι-
φανείς και αφανείς.

Εύχομαι στον συναγωνιστή ο οποίος
θα με διαδεχθεί, όποιος και να είναι,
αλλά και σε όλα τα μέλη της Εκτελε-
στικής Επιτροπής και στους Συνδέ-
σμους Αγωνιστών γενικότερα, καλές
επιτυχίες και να αντιμετωπίσουν με
σθένος και σύμπνοια τις προκλήσεις
που μας απειλούν με γνώμονα πάντοτε
τους ιερούς σκοπούς που θέσαμε κατά
την ίδρυση των Συνδέσμων Αγωνιστών
Ε.Ο.Κ.Α 1955 -1959.

Θα είμαι πάντα μαζί σας με όλες τις δυ-
νάμεις που ο Θεός θα μου δώσει.

Ο Πανάγαθος Θεός να σας έχει καλά,
να σας φωτίζει, να σας εμπνέει και να
ευλογεί το έθνος των Ελλήνων.

«Γεμάτη μέλι η κηρύθρα της καρδιάς
μου να φάτε, κι ο νους μου φαρδύ χο-
ροστάσι να χορέψετε».

Με την αγάπη μου

Θάσος Σοφοκλέους

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



Τ
ο τεύχος αυτό του ΑΓΩΝΙΣΤΗ

(45), είναι αφιερωμένο στον 4ετή

αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α 1955-1959. Σ’ αυτό

περιλάβαμε, συνοπτικά, μερικά από τα

κύρια γεγονότα του Αγώνα για Ένωση

της Κύπρου με την Ελλάδα (1878-

1920), τις αλλεπάλληλες προς τούτο

επισκέψεις και ενέργειες των Εθναρχι-

κών μας Πρεσβειών της δεκαετίας

1920-1930 στο Λονδίνο, τα Οκτω-

βριανά του 1931, τη Διασκεπτική του

1947-1948 και το Δημοψήφισμα του

1950. 

Το σύντομο αυτό ενωτικό οδοιπορικό

που παραθέτουμε, αποσκοπεί στη

γνώση και τη μεταλαμπάδεση στους

νεώτερους των γεγονότων που προη-

γήθηκαν του απαράμιλλου και τρο-

παιούχου αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α, πράγμα

που αποτελεί την κυριότερη καταστα-

τική μας υποχρέωση, για αναζωπύ-

ρωση των μηνυμάτων που απορρέουν

από το κληροδότημα αυτό που μας

άφησαν οι πεσόντες συναγωνιστές μας

και η ιστορία μας.

Όλα τα γεγονότα που αναφέρουμε,

είναι τεκμηριωμένα. Προέρχονται από

αδιάσειστες πηγές (Απομνημονεύματα

Μακάριου Γ΄ και Γεωργίου Γρίβα Δι-

γενή, Χρονικό του Αγώνος, του Γεωρ-

γίου Γρίβα Διγενή, ως και από συνε-

ντεύξεις / καταθέσεις / δημοσιογραφι-

κές διασκέψεις, ηγεσίας και συναγω-

νιστών, ανακοινώσεις του ίδιου του

Διγενή, μαρτυρίες που απορρέουν

μέσα από ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ και τον καθημερινό ημερή-

σιο ΤΥΠΟ), καθώς και από τα Λευκώ-

ματα των διαφόρων Συνδέσμων μας.

Ἐτσι το τεύχος μας αυτό, ευελπιστούμε

ότι θα αποτελέσει μια αξιόλογη και

αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης του κό-

σμου και παράλληλα την αποθησαύ-

ριση της ιστορικής αλήθειας που

εκπέμπεται συνεχώς μέσα από τις σελί-

δες του, μακριά από υποκειμενικότη-

τες, προσωπικά συμφέρονται και

υπερβολές.

Στις σελίδες αυτές του ΑΓΩΝΙΣΤΗ, θα

ξεπροβάλουν επίσης «κατορθώματα»

δοσίλογων και αργυρώνυτων προδο-

τών και υβριστών του Αγώνα που επί

χρόνια τον καταολεμούν και τον δια-

στρεβλώνουν με απροσμέτρητη λύσσα,

εχθρότητα φοβερή και μεγάλο μίσος.

Οι Αγωνιστές της Ε.Ο.ΚΑ με παντιέρα

την ΕΥΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ

ΟΥΔΕΝ ΕΙΣΕΠΡΑΞΑΝ, πέραν ενός

μεταλλίου και ενός Διπλώματος,

ΟΥΤΕ ΖΗΤΗΣΑΝ, ΟΥΤΕ ΑΠΑΙΤΗ-

Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ8

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ 45ης ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ

Από τη σύνταξη

ΜΗΝΥΜΑ
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ΣΑΝ, ΟΥΤΕ ΔΕΚΤΗΚΑΝ ΟΠΟΙΑ-

ΔΗΠΟΤΕ ΑΜΟΙΒΗ για την 4χρονη

εθελοντική ελληνοπρεπή και εθνο-

φελή προσφορά τους.

Οι Σύνδεσμοι των Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α

1955-1959, με τη μικρή αλλά σημα-

ντική αυτή έκδοσή τους, συμβάλλουν

ουσιαστικά  στη διατήρηση και συντή-

ρηση του πνεύματος της Ε.Ο.Κ.Α για

τους επερχόμενους, ΑΝΟΣΟΠΟΙΟΥΝ

ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ και την απαλ-

λάσσουν από τους εκάστοτε ΛΟΙΜΩ-

ΔΕΙΣ και ΔΥΣΩΔΕΙΣ ΡΥΠΟΥΣ που

εξακοντίζουν διάφοροι θεοστυγείς

αρνητές κάθε εθνικού ιδανικού και δη-

λώνουν, ότι όσοι κι αν μείνουμε, θα συ-

νεχίσουμε την απρόσκοπτη έκδοση τού

ΑΓΩΝΙΣΤΗ με κύριο στόχο την ΕΥ-

ΚΛΕΙΑ και την ΑΙΓΛΗ του ΑΓΩΝΑ

μας, των Αρχηγών και Συναγωνιστών

μας, η πατραγαθία των οποίων έχει κα-

ταστεί γι’ αυτούς κόκκιονο πανί.

Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε, ΠΟΤΕ

ούτε και θα ανεχθούμε την επικράτηση

της φθοράς και την κηλίδωση χαρα-

κτήρων και ιστορικών γεγονότων.

Απεναντίας θα αποκαλύπτουμε, με

τεκμήρια, τα μεγάλα εγκλήματα κατά

του Έθνους και θα ενημερώνουμε συ-

νεχώς γι’ αυτά τον κόσμο, κρίνοντας

και επικρίνοντας κάθε εθνική παρε-

κτροπή, οθενδήποτε προερχομένην.

ΜΗΝΥΜΑ



Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ10

Σ
αν σήμερα, πριν από 67 χρόνια, ο

Κυπριακός Ελληνισμός, μετά από

αρνήσεις των δεκάδων κατακτητών να

αποδώσουν την ελευθερία του, απο-

φάσισε να πάρει την τύχη του στα ρο-

ζιασμένα χέρια του.

Τα εκατοντάδες χρόνια δουλείας γαλ-

βάνισαν την υπομονή και του ατσάλω-

σαν το κορμί για να αντέχει τα βάσανα

της δουλοπαροικίας και τα βασανι-

στήρια σώματος και ψυχής από αφέ-

ντες αδίστακτους, διψασμένους για

λεηλασίες και ατιμίες.

Ο Κυπριακός Ελληνισμός έσκαφτε με

υπομονή τη γη του, αναστέναζε και

έκλωθε τη μοίρα του, όρθιος πίσω από

το Ησιόδειο αλέτρι του, πλάθοντας,

χωρίς να τους γνωρίζει, τους δικούς

του Ήρωες βγαλμένους μέσα από τα

παραμύθια της γιαγιάς και του παπ-

πού. Ήρωες φορτωμένους δόξα και λε-

βεντιά, δικαιοσύνη και αγάπη, όμοιους

με τους Ήρωες του Ομήρου, της Αθή-

νας, της Σπάρτης, της Μακεδονίας, της

Ιωνίας. Είναι η άφθαρτη φυλή των Ελ-

λήνων η οποία για τρεις χιλιάδες χρό-

νια παραμένει αναλλοίωτη και τρέχει

μέσα στο αίμα των απανταχού Ελλή-

νων ανά τους αιώνες, γεννώντας Σα-

λαμινομάχους, Θεμιστοκλήδες και

Παυσανίες, Μεγαλέξανδρους και Πα-

λαιολόγους, Διγενήδες και Μακαρίους,

Αυξεντίου και Μάτσηδες, Ανδρού-

Ομιλία 

του Προέδρου του Σ.Ι.Μ.Α.Ε. κ. Ανδρέα Μαϊμαρίδη

στον εορτασμό εθνικής επετείου 1ης Απριλίου 1955

1η Απριλίου 2022, Αίθουσα Τελετών ΣΕΚ

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 

Εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου,

Κύριοι Υπουργοί,

Κύριοι Αρχηγοί και Εκπρόσωποι κομμάτων, 

Κύριε Αρχηγέ της Αστυνομίας, 

Κύριε Αρχηγέ της Εθνικής Φρουράς, 

Κύριε Διοικητή της ΕΛΔΥΚ, 

Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες, 

Παιδιά και εγγόνια των Αγωνιστών, 

Ελληνίδες και Έλληνες,

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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τσους και Ήρωες του Αχυρώνα. Ανά-

δειξε Περικλήδες και Αισχύλους, Σο-

φοκλήδες και Ευριπίδες, Αριστοτέλη-

δες και Σωκράτες, Βενιζέλους και Κα-

ποδίστριες, Σεφέρηδες, Παλαμάδες και

Ελύτηδες.

..............................................................................

Εδώ ξαναγεννήθηκαν Μπουμπουλίνες,

Σουλιώτισσες και Βυζαντινές Δέσποι-

νες. Εδώ οι Καψάληδες, οι Κολοκο-

τρώνηδες και οι Νικηταράδες, αλλά

και οι Μαυροκορδάτοι και οι Κου-

ντουριώτες.

Οι άνδρες και γυναίκες της Κύπρου,

μαθητές και τεχνίτες, γεωργοί και δά-

σκαλοι, δεσποτάδες και παπάδες, όλος

ο κυπριακός ελληνισμός με ενθουσια-

σμό ανταποκρίθηκαν στο σάλπισμα

του πολεμικού παιάνα του Διγενή και

δήλωσαν παρόντες.

Τα ηρωικά παιδιά της Ε.Ο.Κ.Α, τα

νιάτα της Κύπρου, κατά τον τετραετή

επικό Αγώνα έγραψαν σελίδες θυσίας

και δόξας ανάλογες ή και ανώτερες

στην ιστορία του ελληνικού έθνους, γε-

νόμενοι πραγματικά «πολλώ κάρονες

τούτων».

..............................................................................

Οι εκατοντάδες των Ηρώων μας με τα

αξεπέραστα κατορθώματά τους, τις

έξυπνες ενέδρες τους στα βουνά, τον

κάμπο και τις πόλεις, υπήρξαν παρα-

δείγματα εφευρετικότητας αναπτύσ-

σοντας εκρηκτικά υλικά και μηχανι-

σμούς, όπλα, νάρκες, χειροβομβίδες,

κάθε είδους στρατιωτικό υλικό, μέσα

σε πρωτόγονα μεν εργαστήρια, παρά-

γοντας με κίνδυνο της ζωής τους, όπως

έγινε αρκετές φορές με το θάνατο σε

ώρα κατασκευής χειροποίητων οπλι-

κών συστημάτων και εκρηκτικών, του

Σταύρου Στυλιανίδη, του Παντελή Κα-

τελάρη, του Αρτέμου Φραντζέσκου,

του Τουμάζου Τουμάζου και του

ακρωτηριασμού άλλων που κατά ευ-

τυχή συγκυρία απέφυγαν το θάνατο.

Τα τραγικότερα θύματα αυτών των πε-

ριπτώσεων είναι οι τέσσερις των Κουρ-

δάλων, Αλέκος Κωνσταντίνου,

Παναγιώτης Γεωργιάδης, Κώστας Ανα-

ξαγόρα, Ανδρέας Πατσαλίδης.

Το θυσιαστήριο στο Μαχαιρά, όπου ο

ήρωάς μας Γρηγόρης Αυξεντίου μετά

από μια αξιοθαύμαστη πορεία δράσης

τριών χρόνων, κατέστη φόβος και τρό-

μος στους Άγγλους αποικιοκράτες, με

τις παράτολμες ενέδρες, πολλές με την

προσωπική του παρουσία και άλλες

κάτω από τη δική του καθοδήγηση,

πολέμησε μόνος, αφού αποδέσμευσε

τους τέσσερις συντρόφους του, για

δέκα ώρες από το κρησφύγετο του

στην πλαγιά του βουνού του Μαχαιρά

απαντώντας στην ιταμή πρόσκληση

των Βρετανών για παράδοσή του με

δύο από αιώνων λέξεις ελληνικές

«Μολών Λαβέ».

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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Οι τέσσερις Ήρωες μας του Αχυρώνα

στο Λιοπέτρι, σε μια σκυταλοδρομία

θανάτου, απαντώντας στην αήθη πρό-

σκληση των Άγγλων για παράδοσή

τους, αποφάσισαν την ηρωική αλλά

απεγνωσμένη έξοδό τους σε μια τολ-

μηρή προσπάθεια διάσπασης του απο-

κλεισμού τους από δεκάδες στρατιώτες

πεσόντες μαχόμενοι. Μνημονεύουμε

τον Φώτη Πίττα, τον Ξάνθο Σαμάρα,

τον Ηλία Παπακυριακού και τον Αν-

δρέα Κάρυο.

Μνημονεύουμε τον αετό του Πενταδα-

χτύλου Κυριάκο Μάτση, τον ήρωά μας

που με το ηθικό του μεγαλείο στην

απάντησή του προς τον Κυβερνήτη

Στρατάρχη Χάρντιγκ, που ήλθε με όσο

θράσος του έδιδε ο τίτλος του Αρχη-

γού του Αυτοκρατορικού Επιτελείου

να πατάξει εντός έξι μηνών την

Ε.Ο.Κ.Α. Προσπάθησε να εξαγοράσει

την τιμή και αξιοπρέπεια του Κυριά-

κου Μάτση προσφέροντας το μυθικό

για την εποχή εκείνη ποσό των 500.000

λιρών, πήρε την απάντηση κόλαφο, ότι

«Ημείς, ου περί χρημάτων τον Αγώνα

ποιούμεθα», υποχρεώνοντας τον Στρα-

τάρχη να αποχωρήσει κατησχυμμένος.

..............................................................................

Υποκλινόμαστε μπροστά στον ανεί-

πωτο πόνο των μανάδων της Ε.Ο.Κ.Α.

οι οποίες με καρτερία ξαγρυπνούσαν

αναμένοντας την επιστροφή των παι-

διών τους από διατεταγμένη υπηρεσία

και αν πέφτανε στη μάχη τα παιδιά

τους, τα αποχαιρετούσανε με λίγες

μόνες λέξεις. «Χαλάλι της πατρίδας

μου αφού εν επαραδόθηκεν τζι έμεινε

τζιε σκοτώθηκεν, ας έσιει την ευτζήν

μου». (Αντωνού, μητέρα του Γρηγόρη

Αυξεντίου).

Ή το βγαλμένο από ελληνική τραγω-

δία τετράστιχο της μάνας των Ανδρέα

και Γεώργιου Κάρυου που στις σαρά-

ντα ημέρες από τη θυσία του Ανδρέα

στο Λιοπέτρι έπεσε και ο δεύτερος γιος

της Γεώργιος στον Αστρομερίτη, στην

κηδεία του οποίου απάγγειλε το «κάθε

σαράντα και ένα γιον δίδω εις την θυ-

σίαν και αν δεν κανέσουν τα παιδιά,

ας παν και τα εγγόνια μου για την

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

Ή η αμίμητη πράξη του πατέρα του τε-

λευταίου πεσόντα, Ήρωα της Ε.Ο.Κ.Α.

Σάββα Ροτσίδη, ο οποίος στην κηδεία

του γιου του πρόσφερε γαμήλια λου-

κούμια. Οι μάνες και οι πατέρες των

παιδιών της Ε.Ο.Κ.Α., περήφανοι για

τις θυσίες των παιδιών τους δεν κλαί-

ανε μπροστά στον δυνάστη, κλείνανε

τον πόνο τους βουβό στην καρδιά

τους, κλαίανε και μοιρολογούσανε τα

παιδιά τους κρυφά, μη χαρεί για τον

πόνο τους ο δυνάστης.

Αυτά τα αμούστακα παιδιά, αυτοί οι
αγνοί χωρικοί της κυπριακής γης,
αυτός ο λαός με ηθικές αξίες και ρίζες
πανάρχαιες, πολέμησε τέσσερα χρόνια

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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έναν δυνάστη που έφερε 40 χιλιάδες
στρατό, άρματα, ελικόπτερα και αερο-
πλάνα, χωρίς να ορρωδήσει, χωρίς να
παραπονεθεί. Αυτός ο λαός είναι η
δόξα, η αξιοπρέπεια, η τιμή και το ήθος
των Ελλήνων Κυπρίων της Ε.Ο.Κ.Α.

Είμαστε σε αυτόν ευγνώμονες.

Αιωνία η μνήμη όλων.

Ζήτω η Ε.Ο.Κ.Α.

Ζήτω η Κύπρος.

Ζήτω η Ελλάς.

Συνάντηση Μακαρίου - Διγενή στη Ρόδο

Ο Αρχηγός Διγενής με την ομάδα του στα βουνά του Κύκκου - 
Ανακοίνωση του Σχεδίου HARDING, αλλά...

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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Μ
ε ανυπέρβλητη χαρά και εθνική

περηφάνια, γιορτάσαμε την 67η

επέτειο της έναρξης του απελευθερωτι-

κού και αντιαποικιακού αγώνα της

Ε.Ο.Κ.Α, οι μαχητές της οποίας με

στρατιωτικό τους αρχηγό

τον ΑΞΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙ-

ΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΔΙ-

ΓΕΝΗ και πολιτικόν ηγέτη

τον τότε θρυλικό και δια-

πρύσιο κήρυκα των δι-

καίων του κυπριακού

λαού Αρχιεπίσκοπο ΜΑ-

ΚΑΡΙΟ Γ΄, ανέσυραν απο-

φασιστικά και ατρόμητα

τη ΡΟΜΦΑΙΑ της δικαιο-

σύνης και της αγανάκτησης εναντίον

των άτεγκτων Βρετανών κατακτητών

και σφετεριστών της ελευθερίας τους,

υψώνοντας έτσι επάξια το Γένος εις

την κορυφήν της ιστορίας μας, διεκδι-

κώντας, δυναμικά πλέον, την ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΙΑ και την ΕΝΩΣΗ της Κύπρου με

την Ελλάδα.

Η ενσυνείδητη αυτή ενέργεια των Ε/Κ,

κατέδειξε ότι τόσο η Παλμεροκρατία,

όσο και το ιταμό ΟΥΔΕΠΟΤΕ του

Χόπκινσον, ΟΥΤΕ «ΚΟΙΜΗΣΕ» ούτε

διέγραψε τον πόθο για ΑΥΤΟΔΙΑ-

ΘΕΣΗ-ΕΝΩΣΗ. Ο κόσμος αναθάρρεψε

και καλωσόρισε την Ε.Ο.Κ.Α και εξι-

δανίκευσε τον θεόσταλτο Αρχηγό της

ΔΙΓΕΝΗ, θαύμασε και εμπιστεύτηκε

πλήρως τη σοφή και άρτια οργάνωσή

της, επικρότησε την πολύ

προσεκτική επιλογή των

μελών της, τη σιδερένια θέ-

ληση, πειθαρχία και εχεμύ-

θεια που επικρατούσε

μεταξύ τους, έτσι που κάθε

μέλος γνώριζε μόνο τους

ελάχιστους συνεργάτες

του, έστω και αν προέρχο-

νταν από την ίδια οικογέ-

νεια π.χ. ο πατέρας στην

Π.Ε.Κ.Α, ο μεγάλος γιος στις πληροφο-

ρίες, ο άλλος γιος σε Τοπική Ομάδα

Κρούσεως, ο τρίτος γιος στην Αντί-

σταση των Δημοτικών Σχολείων, η μια

κόρη στην Α.Ν.Ε, η άλλη στο Γυναι-

κείο Τμήμα της Ε.Ο.Κ.Α και η Τρίτη σε

ομάδα Στήριξης, ουδεμίαν σχέση είχαν

μεταξύ τους ως ΜΕΛΗ της Ε.Ο.Κ.Α.

Γνωρίστηκαν τον Μάρτιο του 1959

που υπεγράφησαν πια οι συμφωνίες Ζ-

Λ και εδόξη ΑΜΝΗΣΤΙΑ σε όλους.

ΤΟΤΕ ήταν και οι μεγάλες ΕΚΠΛΗ-

ΞΕΙΣ.

Ε.Ο.Κ.Α
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955

Σχόλιο του Ευθύμιου-Μίμη Βασιλείου

ΔΙΓΕΝΗΣ
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Στο διάστημα των 4 χρόνων που κρά-

τησε ο Αγώνας, εκείνο που συνέδεσε

άρρηκτα τον κόσμο (ορκισμένο και μη)

με την Ε.Ο.Κ.Α, ήταν αφ’ ενός μεν ο

κοινός προαιώνιος πόθος της ΕΝΩ-

ΣΗΣ, αφ’ ετέρου δε η ευλογημένη από

τον Θεό ανυπόκριτη, υποδειγματική

και αψευδής συνεργασία της Οργάνω-

σης με την Εκκλησία, πράγμα που μπο-

ρεί να μην έφερε την ΑΥΤΟΔΙΑ-

ΘΕΣΗ-ΕΝΩΣΗ, λόγω της άρνησης των

ισχυρών της γης, ΕΦΕΡΕ ΟΜΩΣ ΤΗΝ

Κ.Δ. και την απαλλαγή της Κύπρου

από την αγγλική κατοχή.

Συμπερασματικά καταλήγουμε στη

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ότι η Ε.Ο.Κ.Α δίδαξε

στον κόσμο ότι «ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η

ΙΣΧΗΣ», ότι «ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗΝ ΚΑΙ

ΤΟΛΜΗΝ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και ότι τα

ΔΥΣΚΟΛΑ αντιμετωπίζονται και

εξουδετερώνονται ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ

ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΑΙΟΥΣ, όπως, πολύ δί-

καια και εύστοχα αποκάλεσε ο Αρχη-

γός Διγενής τους μαχητές του,

αποχαιρετώντας τους τον Μάρτιο του

1959, με την τελευταία του διαταγή

«ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΑΙΟΥΣ ΜΑΧΗ-

ΤΑΣ» της Ε.Ο.Κ.Α.

Σε μας εναπόκειται σήμερα η ολοκλή-

ρωση ή μή της Ελευθερίας μας, διαφυ-

λάττοντας άσπιλη, αμόλυντη και ως

κόρην οφθαλμού τη ΓΛΩΣΣΑ και την

ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, κρατώ-

ντας την ΜΑΚΡΙΑ από κάθε ΑΛΛΟ-

ΤΡΙΩΣΗ, ΠΑΡΑΦΘΟΡΑ ή ΠΑΡΑ-

ΚΑΜΨΗ.

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ

ΖΗΤΩ Η Ε.Ο.Κ.Α – ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

2 Απριλίου 2022

ΔΙΓΕΝΗΣ



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
Ε.Ο.Κ.Α 1955-1959
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 - 2024
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Αχιλλέας Αιμιλιανίδης Δικηγόρος, πανεπιστημιακός 99 435335

Φοίβος Κλόκκαρης Αντιστράτηγος ε. α. 99 988913

Μαίρη Κουτσελίνη Φιλόλογος, πανεπιστημιακός 99 689637

Παντελής Βουτουρής Φιλόλογος, πανεπιστημιακός 99 363734

Γιώργος Κέντας Διεθνολόγος, πανεπιστημιακός 99 414638

Λένια Σεμελίδου Φιλόλογος - Ερευνήτρια 99 433281

Νίκος Μαλακουνίδης Γενικός Χειρούργος 99 595244

Βούλα Μόρμορη Διευθύντρια Περιφερειακού
Γυμνασίου Κοκκινοτριμιθιάς 99 671479

Ρένος Λυσιώτης Δικηγόρος, Αγωνιστής - Ερευνητής 99 643643

Λάζαρος Μαύρος Δημοσιογράφος - Ερευνητής 99 445756

Αλέξανδρος Μαυρομμάτης Φιλόλογος, Αγωνιστής - Ερευνητής 99 415666

Πάρις Μάρκου Συνταγματάρχης 99 479794

Εκπρόσωπος Μικρασιατών
Κύπρου 25 365928

Ηρακλής Ζαχαριάδης Ερευνητής Πρόεδρος ΕΠΟΚ (Ελλάδος)

Γαβριήλ Καουτζάνης Θωρακοκαρδιακός Χειρουργός

Τάκης Ιωάννου Τέως Πρεσβευτής 99 472828

Επίσης όρισε περιφερειακούς αντιπροέδρους - αντικαταστάτες ως ακολούθως:

Αμμόχωστος Αλέκος Μαυρομμάτης, Παναγιώτης Παπαγεωργίου

Λεμεσός Σταύρος Σταύρου (Σύρος)

Λάρνακα Ηλίας Φιλιαστίδης, Φοίβος Πέτρου

Κερύνεια Ανδρέας Κκελέσιης

Πάφος Μιχαλάκης Παπαντωνίου, Γιώργος Στενιώτης

Λευκωσία Παναγιώτης Κοτζιάς, Μίμης Βασιλείου

Ο Πρόεδρος των Συνδέσμων Αγωνι-

στών ΕΟΚΑ κ. Γιάννης Σπανός όρισε

συμβουλευτικό σώμα με την ονομασία

"Ανώτατο Προεδρικό Συμβούλιο" με

ανθρώπους του πνεύματος και των

γραμμάτων, αποτελούμενο από τους

κάτωθι:
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Από το τελευταίο φύλλο της «ΚΥ-
ΠΡΟΥ» (ΕΤΟΣ Γ΄, αρ. 107 (140)

της 3/16 Σεπτεμβρίου 1920, αναδημο-
σιεύουμε τα πιο κάτω δύο ενδιαφέρο-
ντα κείμενα. Το πρώτο έχει τίτλο.
«ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ» και
αναφέρεται σε επιστολή
του Γεωργίου Γρίβα προς
συγγενή του κατά την
επέλαση της Μικρασιατι-
κής Εκστρατείας του Ελ-
ληνικού Στρατού:

«Εκ νεωτέρας επιστολής
του φίλου ανθυπολοχα-
γού του Πεζικού Γεωρ-
γίου Γρίβα προς συγγενή
του, αποσπώμεν τες ακο-
λούθους περικοπάς. 

Θράκη 23 Ιουλίου 1920.

Αγαπητέ μου,

Θα παραξενευθής βέβαια
γιατί σου γράφω από την Θράκην και
αύριον ίσως απ’ αλλού, αλλ’ αυτά για
μας δεν είναι τίποτε.

Τώρα έχουμε όλοι φτερά. Αφού κατα-
διώξαμε τον Κεμάλ μέχρι Προύσης η
πτερωτή Μεραρχία μου απεβιβάσθη εις
Θράκην, εκυνηγήσαμεν τον Ταγιάρ
εφθάσαμεν εις Αδριανούπολιν και
τώρα αφού συνελάβομεν τον Ταγιάρ
πάμε ίσως πάλιν διά τον Κεμάλ.

Και όλα αυτά έγειναν εν διαστήματι
40 μόνον ημερών διατρέξαντες πεζή
άνευ ουδενός μεταφορικού μέσου
πλέον των 700 χιλιομέτρων.

Η προέλασις μας αύτη εκίνησε τον
θαυμασμόν των Ευρωπαίων φίλων και
εχθρών.

Γάλλος Συνταγματάρχης του Επιτε-
λείου του Στρατάρχου Φος, ον συνή-

ντησα εν Πανόρμω συνο-
δευόμενον υπό Γάλλου κα-
θηγητού μου εν τω Σχο-
λείω των Ευελπίδων, έμενε
με ανοικτόν στόμα όταν
διηγούμην την προέλασίν
μας.

Μου γράφετε να έλθω,
πως είναι δυνατόν να
αφήσω την ωραίαν αυτήν
ζωήν η οποία αν και είναι
επίπονος για μένα είναι
ευχάριστος; Θα έλθω όταν
εκπληρώσω το καθήκον
μου προς την Πατρίδα. Ο
Θεός όστις μέχρι της στιγ-

μής αυτής με διεφύλαξε σώον θα με
διαφύλαξη και τώρα.

Στην Αθήνα φαγωθήκανε να με πά-
ρουν, εν τούτοις εγώ δεν θέλω. Θα ήτο
αίσχος για μένα εάν άφηνα τους συ-
ναδέλφους μου να πολεμούν εδώ ενώ
εγώ απολαμβάνω τα καλά των Αθη-
νών.

Στην Κύπρο θα έλθω όταν λήξη αυτή
η κατάστασις και πιστεύω πολύ γλή-
γορα…

Σε φιλώ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΙΔΕ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ
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Ὅ
ταν ἕνα ἔθνος διέρχεται γιά

αἰῶνες πολλούς τά μονοπάτια

τῆς Ἱστορίας, εἶναι φυσικό στά κατά-

στιχα τῆς μνήμης του νά εἶναι κατα-

χωρημένες καί ἀναβάσεις θριάμβων

καί καταβάσεις ὀδύ-

νης· νίκες καί ἧττες·

περηφάνια γιά ἔπη

ἔνδοξα καί θρῆνος γιά

ἀπώλειες τραγικές.

Μιά θλιβερή κατά-

βαση, τή θλιβερότερη

τῆς Ἱστορίας μας, τή

Μικρασιατική Κατα-

στροφή, μνημονεύουμε

φέτος, ἑκατό χρόνια

ἀπό τότε πού συνέβη.

Τό γεγονός τῆς Μικρα-

σιατικῆς καταστροφῆς εἶναι ἀπό τά

πιό σπάνια πού μπορεί νά τύχουν στήν

ἱστορική πορεία ἑνός ἔθνους. Ἡ

Ἑλλάδα ἐρχόταν νικήτρια ἀπό τούς

Βαλκανικούς πολέμους, ὅπου ἐθριάμ-

βευσε, καί ἀπό τόν πρῶτο παγκόσμιο

πόλεμο, ὅπου βρισκόταν μέ τό μέρος

τῶν νικητῶν. Κι ἐκεῖ πού ἑτοιμαζόταν

νά ὁλοκληρώσει τήν ἀπελευθέρωση

τῶν ὑπόδουλων ἐδαφῶν της, βρέθηκε

ἀντιμέτωπη μ' ἕνα διπλό ξεριζωμό: τόν

γεωγραφικό, ἀπό χώματα χιλιόχρονα,

σπαρμένα μέ κόκκαλα πολλῶν ἑλλη-

νικῶν γενεῶν, καί τόν ξεριζωμό τοῦ

ἰδανικοῦ, πού ἀποτελούσε τήν προαι-

ώνια ἐθνική παρα-

καταθήκη της. Ἔ-

πρεπε νά μαζέψει

γρήγορα τούς δικέ-

φαλους ἀετούς της,

τίς σημαῖες πού

ἔθρεψαν τά ὄνειρά

της, νά τίς κρύψει

βαθιά στήν καρδιά

της καί, τό χειρό-

τερο, νά τίς λησμο-

νήσει πιά.

Πέρασαν ἀπό τότε

ἑκατό χρόνια, ἕνας ὁλόκληρος αἰώνας.

Μά ὁ Ἑλληνισμός τῆς Μικρᾶς Ἀσίας
καί οἱ ἀλησμόνητες πατρίδες θά εἶναι
πάντα ἀνοικτές πληγές. Τό ψυχικό

τραῦμα τῆς καταστροφῆς καί τοῦ ξερι-

ζώματος μένει πάντα ἀνοιχτό καί ἡ

πίκρα γιά τά αἴτιά τους, δηλητήριο. Ὁ

χρόνος πού περνᾶ δέν γιατρεύει τίς

πληγές. Μέσα στή σκέψη τοῦ καθενός,

στήν καρδιά καί στήν ψυχή του, πα-

Αφιέρωσις
ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

1922-2022

Ἀπό τίς Τυπικές Διατάξεις τῆς Εκκλησίας τῆς Κύπρου

Ο Σμύρνης Χρυσόστομος
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ραμένει ἀγιάτρευτη ἡ πληγή τῆς Μι-

κρασίας.

Στή Μικρά Ἀσία στρέφεται καθημε-

ρινά ἡ σκέψη κάθε Ἕλληνα Χριστια-

νοῦ. Στήν Καππαδοκία καί τούς

Καππαδόκες Πατέρες, στον Ὄλυμπο

τῆς Βιθυνίας, στή Σεβάστεια μέ τούς

Σαράντα μεγάλους μάρτυρες, στή Νι-

κομήδεια μέ τόν Ἅγιο Παντελεήμονα,

στήν Παφλαγονία μέ τόν Ἅγιο Μάμα

καί τόν Ἅγιο Στυλιανό, στό Ίκόνιο μέ

τήν Ἁγία Ἰουλίττα καί τόν Ἅγιο Κή-

ρυχο, στήν Έφεσο, στή Νίκαια, στή

Χαλκηδόνα, στούς χώρους τῶν Οἰκου-

μενικῶν Συνόδων.

Ἡ Μικρά Ἀσία ἦταν πάντα, ἀπό

ἀρχαιοτάτων χρόνων, κοιτίδα τοῦ

Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Ἦταν ἡ καθ'

ἡμᾶς Ἀνατολή. Οἱ Ἕλληνες στή
Μικρά Ἀσία οὔτε ἐπήλυδες ἦταν,
οὔτε μειονότητα. Ὁ πανάρχαιος καί

βαθύρριζος Ἑλληνισμός, καί μετά τήν

κατάρρευση τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρα-

τορίας, ἐξακολούθησε νά ἔχει τήν ἴδια

ἐθνική συνειδησιακή ὑπόσταση, ὅπως

καί πρίν, διατηρώντας στά στήθη του

ἀκοίμητη τή φλόγα γιά τήν Ἑλλάδα.

Κι αὐτός ὁ πατριωτισμός τόν ἔσπρωξε

νά ξεσηκωθεῖ πολλές φορές καί πρίν

καί μετά τό μεγάλο 1821. Ὁ χρόνος κα-

ταγράφει, ὄντως, στίς σελίδες του, μέ

αἷμα τήν ἑλληνικότητα τῆς Μικρᾶς

Ἀσίας.

Ὅταν ἐμφανίστηκαν οἱ Τοῦρκοι στή

Μικρά Ἀσία, οἱ Ἕλληνες γηγενεῖς κά-

τοικοί της, μετροῦσαν ἐκεῑ δύο χιλιά-

δων χρόνων Ἱστορία κι ἕνα μοναδικό

πολιτισμό στή Φιλοσοφία, τά Γράμ-

ματα καί τίς Τέχνες.

Γιά πολλά χρόνια, ἀκόμα καί μετά τήν

ἵδρυση τοῦ ἀνεξάρτητου ἑλληνικοῦ

κράτους, ἡ καρδιά ὁλόκληρου τοῦ

ἔθνους κτυποῦσε καί θερμαινόταν μέ

τό ὅραμα τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς Μι-

κρᾶς Ἀσίας καί τῶν ἑλληνικῶν πληθυ-

σμῶν πού διαβιοῦσαν ἐκεῖ. Κι ὅταν ἡ

διορατικότητα τοῦ Βενιζέλου, ὁ ὁποῖος

διέθετε κεραῖες πρός ὅλες τίς κατευ-

θύνσεις, ἀντελήφθη ὅτι ἔφτασε ὁ κα-

τάλληλος καιρός, ἐπεχειρήθη τό

μεγάλο ἅλμα, ἐπεχειρήθη ἡ πραγμά-

τωση τῆς «Μεγάλης Ἰδέας»!

Ἡ Μεγάλη Ἰδέα ἀπέβλεπε στήν ὁλο-

κλήρωση τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν

ἑλληνικῶν πληθυσμῶν, κάτι πού δέν

ἔγινε τό 1821. Ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821

δέν ἀπέβλεπε νά ἐλευθερώσει μόνο τόν

Μοριᾶ καί τή Ρούμελη, μά ὅλα τά κα-

τοικημένα ἀπό ἑλληνικούς πληθυσμούς

ἐδάφη. Ἡ Μεγάλη Ἰδέα ἦταν ἡ φυ-

σική συνέχεια τοῦ 1821. Τά 500 χρό-

νια τῆς στυγνῆς κατοχῆς δέν

νομιμοποιοῦσαν τήν τουρκική κυριαρ-

χία στά ἑλληνικά μικρασιατικά ἐδάφη,

ὅπως δέν τήν νομιμοποίησαν καί τά

400 χρόνια κατοχῆς στή δυτικά τοῦ

Αἰγαίου Ἑλλάδα. Ἡ Μεγάλη Ἰδέα

ἦταν ἰδέα ἀπελευθερωτική καί

ἐθνική, ὄχι ἐθνικιστική.
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Κι ἐνῶ τό μεγάλο ἐγχείρημα βρισκόταν
σέ ἐξέλιξη, ἐμφιλοχώρησε στίς τάξεις
τῶν Ἑλλήνων πρωτοφανής διχόνοια
καί καταστροφικός διχασμός. Ὁ ἑλλη-
νικός λαός διχάστηκε βαθύτατα σέ δύο
παρατάξεις. Σέ πολλούς φάνηκε με-
γάλη ἡ ταλαιπωρία τῆς πολυετοῦς
ἐμπόλεμης κατάστασης. Παρασύρθη-
καν ἀπό τούς ξένους, τούς εχθρούς τῆς
Ἑλλάδος καί ἔδειξαν μίαν ἀνεξήγητη
ἀνωριμότητα, ζητώντας τερματισμό
τῆς ἐθνικῆς προσπάθειας. Παρά τούς
κινδύνους πού διαφαίνονταν καί τίς
ὑποδείξεις φιλικῶν κρατῶν, ἀπέπεμ-
ψαν ἀπό τήν ἐξουσία τόν Βενιζέλο, τόν
δημιουργό τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος, πού
κρατοῦσε τίς ἰσορροπίες ἀνάμεσα
στούς ἰσχυρούς τῆς ἐποχῆς. Δέν εἶναι
μόνον ἡ Ἱερουσαλήμ πού «ἀποκτείνει»
τούς προφήτες της. Τήν συναγωνίζεται
ἐπάξια καί ἡ Ἀθήνα.

Αὐτοί πού ἀνῆλθαν στήν ἐξουσία ἀθέ-
τησαν τίς προεκλογικές ὑποσχέσεις
τους, συνέχισαν καί ἐνέτειναν τόν
ἀγώνα, ἀλλ' εἶχαν χάσει τήν ὑποστή-
ριξη τῶν συμμάχων. Πολλοί ἀπό
αὐτούς, μάλιστα, τούς πρώην συμμά-
χους, στράφηκαν πρός τόν Κεμάλ, τόν
ὁποῖο βοήθησαν ποικιλοτρόπως. Καί
ἀμέσως ὅλα ἀνατράπηκαν.

Στή γη τῆς Μικρασίας, τότε, πού περί-
μενε γιά αἰῶνες τήν ἀνάσταση καί τόν
λυτρωμό, σήμαναν νεκρώσιμα οἱ κα-
μπάνες. Ἡ Μικρά Ἀσία, ἡ Ἀνατολική
Θράκη, ἡ Κωνσταντινούπολη, ἡ συναι-
σθηματική πρωτεύουσα τῶν ὀνείρων
τοῦ ὑπόδουλου Ἑλληνισμοῦ, πού συμ-

βόλιζε στή σκλαβωμένη ψυχή τήν ἀνά-
σταση τῆς Ἑλλάδος, χάθηκαν. Κάθε
λόφος στήν προαιώνια κοιτίδα τοῦ
Ἑλληνισμοῦ, ἔγινε κι ἕνας «κρανίου
τόπος». Κάθε στρέμμα γῆς κι ἕνας
«ἀγρός αἵματος», ὅπου ἐτάφησαν ὄχι
μόνον ἑκατοντάδες χιλιάδες γηγενῶν
Ἑλλήνων, ἀλλά καί ὄνειρα καί πόθοι
καί ἰδανικά. Ὁ Ἑλληνικός στρατός
ἐγκατέλειψε τή μικρασιατική γῆ καί οἱ
γόοι καί οἱ θρῆνοι ἐκάλυψαν τήν
ἔκτασή της. «Αἷμα καί πῦρ καί ἀτμίς
καπνοῦ» καί τέφρα πανταχοῦ.

Ὁ Μουσταφά Κεμάλ, μέ τήν ψυχική
πώρωση ἑνός Νέρωνα, παρακολού-
θησε καί διηύθυνε, ἀπό τό γραφικό
Κορδελιό, τήν καταστροφή τῆς Σμύρ-
νης, τήν τρομερή πυρκαγιά, τή σφαγή
χιλιάδων ἀθώων, τούς βιασμούς γυ-
ναικῶν, ἕνα ὄργιο καί μία θηριωδία
πού δέν μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ οὔτε σέ
ἀνθρώπους οὔτε σε ἀνθρωποειδή.

Ἑκατό χρόνια ἀπό τή μεγάλη κατα-
στροφή, «στενάζοντες ὀδυνηρῶς ἐκ βά-
θους ψυχῆς», παίρνουμε καί τά
ἀναγκαῖα διδάγματα. Γιατί ἡ Ἱστορία
μπορεῖ, πάντοτε, νά διδάξει ὅσους θέ-
λουν νά διδαχθοῦν. Ἡ ἀνάμνηση τέ-
τοιων θλιβερῶν ἐπετείων γίνονται
ἀφετηρίες γιά νά ἀναπολήσουμε τό πα-
ρελθόν ἀλλά ταυτόχρονα ἀποτελοῦν
καί εὐκαιρίες γιά νά σκεφτοῦμε τό μέλ-
λον.

Τό μεγαλύτερο μάθημα πού θά μπο-
ρούσαμε νά ἀντλήσουμε ἀπό τή θλι-
βερή ἐπέτειο εἶναι ἡ ἀνάγκη τῆς

21Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ



Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ22

ἐθνικῆς ὁμόνοιας καί ὁμοψυχίας πρός
ἀντιμετώπιση τῶν ἐθνικῶν κινδύνων.
Ἡ διχόνοια σέ ὧρες κρίσιμες, ὅταν τό
ἔθνος σύσσωμο θά ἐπρεπε νά εἶχε ἀνα-
λάβει τή μεγάλη προσπάθεια, ὁδήγησε
στήν ἀνείπωτη τραγωδία. Καί εἶναι τό
δίδαγμα τοῦτο διαχρονικό. Ὅσες
φορές τό ἔθνος ὁμονοούσε, ἔφθανε
στον κολοφώνα τῆς δόξης του. Κι ἀντί-
θετα, ὅταν διείσδυε τό σαράκι τῆς δι-
χόνοιας, καταποντιζόμασταν.

Ἀφιερώνοντας τιμητικά τίς «Τυπικές
Διατάξεις» τῆς Εκκλησίας τῆς Κύπρου,
τοῦ ἔτους 2022, «ταῖς ἑπτά Ἐκκλησίαις
ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ... ὧν ἐκινήθη ἡ λυχνία

ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς», μέ ἀφορμή τή φε-
τινή θλιβερή ἐπέτειο, ἀποτίουμε φόρο
τιμής σ’ ὅσους ἀγωνίστηκαν καί θυ-
σιάστηκαν γιά τήν ἑλληνικότητα αῦτῆς
τῆς περιοχῆς καί ταυτόχρονα καλού-
μαστε νά ἀποφύγουμε παρόμοια λάθη,
γιατί δέν ἀντέχουμε, ὡς ἔθνος, ἄλλη
ἐθνική καταστροφή.

Μᾶς παρηγορεῖ, ὡστόσο, μέσα στήν
ὀδύνη μας γιά τήν ἀπώλεια ἐθνικῶν
ἐδαφῶν, τό γεγονός ὅτι ὁ Ἑλληνισμός
δέν ἐξαντλεῖται σέ στενά ἐθνικά ὅρια.
Ἡ Ἑλληνική ἰδέα εἶναι πλατύτερη τῆς
ἑλληνικῆς γῆς καί ὑπερβαίνει τά κα-
θαρῶς ἐθνικά ἑλληνικά σύνορα.

Λεηλατημένοι τάφοι στο νεκροταφείο του Σισλί

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
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Στην ελληνική ιστορία καταφαίνεται

σαφέστατα ότι οι μεγάλες εθνικές μας

απογοητεύσεις, καταστροφές και απώ-

λειες οφείλονται στο φθοροποιό και

ολέθριο στοιχείο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙ-

ΧΑΣΜΟΥ, ο οποίος ανέκαθεν κατα-

τρώει τα σπλάχνα του ελληνισμού.

Οι διχασμοί και οι πόλεμοι που απορ-

ρέουν από την καταραμένη αυτή εμ-

φύλια σύγκρουση ιδεών και συμφε-

ρόντων, οδηγούν αποδεδειγμένα στην

πλήρη καταστροφή και τον εθνικό όλε-

θρο, πράγμα που βλέπουμε, δυστυχώς

να συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Τραγικά για τον ελληνισμό παραδείγ-

ματα εθνικού διχασμού που έγιναν

αιτία πολύ μεγάλων εθνικών κακοπα-

θειών, είναι:

• Ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431

π.Χ - 404 π.Χ.)

• Ο εμφύλιος πόλεμος του 1823-1825

που παρ’ολίγο να γινόταν αιτία απο-

τυχίας και ναυαγίου της Επανάστα-

σης, με κίνδυνο να παραμείνει η

Ελλάδα υπό Τουρκική κατοχή με όλα

τα παρεπόμενα, τα γνωστά δηλαδή

ΚΑΥΔΙΑΚΑ ΔΙΚΡΑΝΑ (δυσμενείς

όροι συνθηκολόγησης νικητών προς

ηττημένους).

• Ο εγκληματικός εθνικός διχασμός,

1915-1922, που οφείλεται στην πολι-

τική διαμάχη Ελευθέριου Βενιζέλου -

Βασιλιά Κωνσταντίνου ΙΒ΄, που επέ-

φερε τη μεγάλη Μικρασιατική Κατα-

στροφή.

Σχόλιο
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΧΑΣΜΟ

Από τη Σύνταξη

Ελευθέριος Βενιζέλος Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ



• Ο απαίσιος ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕ-

ΜΟΣ, σήμερα «εμφύλιος», 1946-1949.

• Το Κυπριακό Ζήτημα 1963-1974.

Μελετώντας τα αίτια και τα αιτιατά

των μεγάλων αυτών εθνικών διχα-

σμών, συμπεραίνουμε ότι τα ΜΙΣΗ, τα

ΠΑΘΗ, Ο ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ, και το

ΠΕΙΣΜΑ, που συνοδεύουν πάντα ένα

ΕΜΦΥΘΛΙΟ ΣΠΑΡΑΓΜΟ, οδηγούν με

μαθηματική ακρίβεια στο βάραθρο του

αφανισμού, του εξευτελισμού και της

εκμηδένησης των πάντων, ως και στην

τραγική συντριβή και πανωλεθρία δι-

καίων και αδίκων.

Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της

απευκταίας και εναγούς αυτής κατά-

ρας που κατατρύχει τον ελληνισμό και

τον κακοστρατίζει είναι η εξ απαλών

ονύχων ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡ-

ΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗ-

ΤΩΝ, οι οποίες να καθοδηγούν τους

πολίτες προς την ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (να κυβερνούν δηλαδή

οι άριστοι) και τη ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙ-

ΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ των ΑΙΤΙΩΝ και ΑΙ-

ΤΙΑΤΩΝ ενός διχασμού και της

συνέπειές του στο κάθε άτομο τόσο

κατ’ ιδίαν, όσο και ομαδικά.

Σήμερα, μελετώντας και παρακολου-

θώντας την πορεία του εθνικού μας

προβλήματος, διαπιστώνουμε ότι,

ΠΑΡ’ ΟΛΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΟΣΚΕΙ

ΑΚΟΜΑ Η ΔΙΧΟΝΟΙΑ, ο κόσμος

έπαυσε να αποτελεί πλέον τυφλό εκτε-

λεστικό όργανο, έρμαιο στα χέρια

οποιασδήποτε δημαγωγικής συνθημα-

τολογίας.

Έχει κατανοήσει ότι ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥ-

ΜΠΝΟΙΑ και ΟΜΟΨΥΧΙΑ μπορούμε

να αντιμετωπίσουμε τις χίλιες-μύριες

απειλές και προκλήσεις που εκτοξεύο-

νται καθημερινά εναντίον μας από

τους άσπονδους προαιώνιους εχθρούς

μας.

Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ24
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

  

        

     

 

/    
  

  
 

  
  

20/5/1889     SIR WALTER SENTALL 

20/6/1889      SIR HENRY BRLWER 

17/2/1897      SIR HENRY BRLWER 

06/08/1912       SIR HAMILTONK GOOLD 
ADAMS 

29/10/1918      SIR JOHN EUGENE CLAUSON 

05/12/1918      SIR JOHN EUGENE CLAUSON 

03/02/1919      SIR JOHN EUGENE CLAUSON 

12/10/1919      SIR JOHN EUGENE CLAUSON 

09/08/1920      SIR MALCOLM STEVENSON 

26/10/1920      SIR MALCOLM STEVENSON 

25/10/1929     SIR RONALD STORRS 

08/11/1929     SIR RONALD STORRS 

23/01/1947     LORD REGINALD THOMAS 
HERBERTBARON WINSSTER 

15/9/1959     LORD REGINALD THOMAS 
HERBERTBARON WINSSTER 

 

Σωφρόνιος Γ΄ Κύριλλος Β΄ Κύριλλος Γ΄ Μακάριος Β΄

Σημ.: Ο τότε Κυρηνείας Μακάριος Μυριανθεύς έκαμε μεγάλους εράνους στη Μητροπολητική του
περιφέρεια (1926 και 1928) και ενίσχυσε την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία με το “ΚΕΡΥΝΕΙΑ῾
Γράφει σχετικά ο Περδίος:

«Με το ράσο της Κερύνειας
που φουσκώνει στον αγέρα
και με του λαού τη φλόγα
που την Κύπρο πυρπολεί,
δώσαμε το πρώτο δώρο
στη χρυσή μας τη Μητέρα
κι είπε πρώτο να μας φέρει
το δικό της το φιλί..»

Λεόντιος Α΄

ΕΘΝΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ



Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ26

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
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ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ



Τ
ο 1931 οι ελληνικές εφημερίδες της
Κύπρου καταγράφουν την πρώτη

αιματηρή εξέγερση και την εξορία των
ηγετών του κυπριακού ελληνισμού.

Στον ιστορικό αυτό σταθμό του αγώνα
για ελευθερία είχε συμβάλει και ο
Τύπος με την πύρινη αρθρογραφία
του.

Μετά τα Οκτωβριανά οι Άγγλοι εφαρ-
μόζουν στυγνή δικτατορία, που μένει
στην ιστορία ως «Παλμεροκρατία».

Οι εφημερίδες λογοκρίνονται,κλείνουν
και δημοσιογράφοι φυλακίζονται ή
εξορίζονται.

Η πιο αγνή, αυθόρμητη και εντελώς
απροετοίμαστη εξέγερση του κυπρια-
κού ελληνισμού εναντίον της Αγγλο-
κρατίας, με αίτημα την ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, που
έμεινε στην ιστορία μας ως ένα διδα-
κτικότατο συμβεβηκός, ως και βαρυσή-
μαντο ορόσημο του Κυπριακού Αγώνα
για ΕΝΩΣΗ.

Αποτέλεσμα: Εμπρησμός του Κυβερ-
νείου, επέμβαση του κατοχικού στρα-
τού, που σκότωσε και τραυμάτισε
αρκετούς, εξόρισε τους εκκλησιαστι-
κούς και λαϊκούς ηγέτες, (Μητροπο-
λίτη Κιτίου Νικόδημο Μυλωνά,
Μητροπολίτη Κυρηνείας, Μακάριο
Μυριανθέα, τους Βουλευτές Θεοφάνη
Θεοδότου και Γεώργιο Χατζηπαύλου,
τον Οικονόμο της «Φανερωμένης» Διο-
νύσιο Κυκκώκη, τον Θεοφάνη Τσαγ-
γαρίδη, Θεόδωρο Κολοκασίδη, τον
δικηγόρο Σάβα Λοϊζίδη, τον Χαράλα-
μπο Βατυλιώτη και Κώστα Σκελέα)

επέβαλε δικτατορία (ΠΑΛΜΕΡΟΚΡΑ-
ΤΙΑ), έθεσε διά «νόμου» τη Δημοτική
Εκπαίδευση υπό τον απόλυτο έλεγχον,
επέβαλε συλλογικό πρόστιμο στους
Ε/Κ κατοίκους της Λευκωσίας ύψους
₤35,000.-, επέβαλε παντού λογοκρισία,
απαγόρευσε την κατοχή/ανάρτηση της
ελληνικής σημαίας, απαγόρευσε την
ανάκρουση του ελληνικού εθνικύ
ύμνου, καταδίκασε 2000 σε φυλάκιση
με καταναγκαστικά έργα, κατάργησε
το ιερό διδασκαλίο, το Νομοθετικό
Συμβούλιο (Βουλή) και τις Σχολικές
Εφορείες, απαγόρευσε την κωδωνο-
κρουσία, τη διδασκαλία της ελληνικής
ιστορίας ως και τη συγκέντρωση πέραν
των 5 ατόμων, εισήγαγε τον θεσμό το
«Cyprus Certificate» με σκοπό την όσο
το δυνατό μεγαλύτερη
απομάκρυνση των Κυ-
πρίων από την ελλη-
νική  μόρφωση και
την επιμόρφωση.

ΝΕΚΡΟΙ 9: 
Ονούφριος Κληρίδης –
Κυριάκος Παπαδόπου-
λος – Σάββας Μουσού-
ρης – Γεώργιος Δ.
Μούτσος – Παναγιώ-
της Δημήτρη – Χαρά-
λαμπος Φιλή –
Μιχαήλ Ιωάννου –
Λοΐζος Λοϊζίδης – Σου-
λούμης.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 30: 
Ο έντιμος διοικητής
Λευκωσίας, αφού
προηγουμένως εγένο-

ΑΠΟ ΤΗ «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» ΣΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ
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Ονούφριος
Κληρίδης

ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΑ

Μητροπολίτης
Κιτίου Νικόδημος

Μυλωνάς



ντο αι αναγκαίαι διατυπώσεις, ανέ-
γνωσε προκήρυξιν επί τη βάσει του
Riot Act παραινούσαν το πλήθος να
διαλυθεί. Αλλ’ επειδή το πλήθος δεν
διελύετο, δοθείσης διαταγής τα αστυ-
νομικά όργανα επυροβόλησαν κατ’
αρχάς μεν εις τον αέρα, έπειτα δε κατά
του πλήθους αυτού και αντέκρουσαν
διά των λογχών τους διαδηλωτάς εξ ών
επληγώθησαν οι έξης:

1. Μιχαήλ Χριστοφή, Δάλι, τραύμα επί
του ινιακού, θλάσις του οστού.

2. Πλούταρχος Κακουλλή, υπάλληλος
Σίγγερ Λευκωσία, τραύμα επί της κάτω
σιαγόνος δεξιόθεν του οστού.

3. Βασίλειος Σωκράτους, υπάλληλος
τυροκομείου Ε. Γεωργιάδου τραύμα
διαπεράσαν εις δεξιόν βραχίονα και
τραύμα εις τον δεξιόν μηρόν και
τραύμα αριστερού γλωτού.

4. Μιχαήλ Αναστασιάδης, μαθητής Γ΄
Γυμνασίου, τραύμα
δεξιάς κνήμης.

5. Θωμάς Νικολάου,
Διόριος, τραύμα του
μετώπου μέχρι του
οστού.

6. Νικόλαος Χαρα-
λάμπους, Τριμίθθι,
μώλωπας επί του δε-
ξιού βραχίονος.

7. Ανδρέας Ιακωβί-
δης (πογιατζής) θλά-
σις των οστών των
δακτύλων του δε-
ξιού ποδός.

8. Νίκος Παναγή,
Καραβάς, ετών 14

τυπογράφος, τραύμα επί του αριστε-
ρού ποδός διά βλήματος σφαίρας.

9. Νικόλαος Γεωργίου, Τΰμβου, τραύμα
επί της αριστεράς χειρός των μαλακών
μορίων.

10. Θεοχάρης Χρ. Τούμπας, τραύμα δι’
υποκοπάνου, κάτωθι του δεξιού
οφθαλμού.

11. Χρήστος Χ΄΄ Ιωάννου, Λευκω-
σία,τραύμα επί της κεφαλής διά γκλωπ.

12. Χριστάκης Σαμάρας, Λευκωσία,
απόφοιτος Γυμνασίου, τραύμα διά
σφαίρας του δεξιού ποδός επί των μα-
λακών μορίων.

13. Χρύσανθος Χριστοδούλου, μαθη-
τής Δ΄ Γυμνασίου, τραύμα επι της δε-
ξιάς ωμοπλατιαίας χώρας.

14. Ιωάννης Μιτσίδης, τραύμα επί της
κοιλιακής χώρας διά λόγχης. 

(ΛΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ  30/10/1931)

29Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

΄Ό,τι έμεινε από τον εμπρησμό του Κυβερνείου

ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΑ
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Αχιλλέας
Αιμιλιανίδης

Σάββας
Λοϊζίδης

ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΑ

Οικονόμος
Φανερωμένης

Διονύσιος
Κυκκώτης



Ο Λεόντιος Α΄
1896
1947

31Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

ΣΧΟΛΙΟ

Τέλος της χηρείας του Αρχιεπισκοπικού θρό-
νου Κύπρου

1930: Εκλογή Λεόντιου.

1931: Κύπριοι Ιεράρχες 3: Πάφου Λεόντιος,
Κιτίου Νικόδημος, Κυρηνείας Μακάριος. Εξο-
ρία του Κιτίου Νικοδήμου και Κυρηνείας Μα-
κάριου. Μένουν μόνο 2 ιεράρχες.
Αρχιεπίσκοπς Σωφρόνιος και ο Πάφου Λεό-
ντιος.

1933: Θάνατος του Αρχιεπισκόπου Σωφρό-
νιου.Ο Λεόντιος μόνος ιεράρχης. Τοποτηρητής
ο Πάφου Λεόντιος.

1946: Επιστροφή του Κυρηνείας Μακαρίου.

1947: Αποστολή του Δέρκων Ιωακείμ. Υποψή-
φιος Αρχιεπίσκοπος ο Συναίου Πορφύριος
(δεξιά) ο Πάφου Λεόντιος (αριστερά). Ο Δέρ-
κων υποστηρίζη τον Λεόντιο, ο οποίος εκλέγε-
ται ως Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, αλλά πεθαίνει
σε 37 μέρες. Μόνος ιεράρχης ο Μακάριος Μυ-
ριανθεύς. Ο Πατριάρχης αποστέλλει τον Σάρ-
δεων Μάξιμο και τον Περγάμου Αδαμάντιο
οπότε μαζί με τον Κυρηνείας Μακάριο συνι-
στούν Ιερά Σύνοδο - Εκλογή ως Αρχιεπισκό-
που τον Μακάριον Β΄.

1948: Επανασύσταση της 4μελούς Ιεράς Συνό-
δου Κύπρου με την εκλογή ως Πάφου του Κλε-
όπα και Κιτίου του Μακαρίου και Κυρηνείας
του Κυπριανού.

ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΑ
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Ο κυβερνήτης λόρδος Γουΐνστερ, σε

διάγγελμά του κάλεσε τους εκπροσώ-

πους του κυπριακού λαού, να πάρουν

μέρος σε μια ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕ-

ΛΕΥΣΗ, τη «ΔΙΑΣΚΕΠΤΙΚΗ», η

οποία θα έκανε συστάσεις/εισηγήσεις,

σχετικά με την παροχή ΣΥΝΤΑΓΜΑ-

ΤΟΣ στην Κύπρο.

Η ΔΕΞΙΑ, με επικεφαλής τον νεοε-

κλεγμένο Αρχιεπίσκοπο Λεόντιο Α΄,

που απηύθυνε σχετικό διάγγελμα προς

τον κυπριακό λαό, στις 12 Ιουλίου

1947, ΑΡΝΗΘΗΚΕ να συμμετάσχει.

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΚΤΗΚΕ, όπως ΔΕ-

ΚΤΗΚΑΝ και οι Τ/Κ.

Οι υπόλοιποι 14 Ε/Κ που κλήθηκαν

ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ, λέγοντας ότι μοναδι-

κός πολιτικός στόχος των Ε/Κ ήταν η

ΕΝΩΣΗ με την Ελλάδα. Την διασκε-

πτική αυτήν εν τέλει, πήραν μέρος οι

Αριστεροί ΔΗΜΑΡΧΟΙ (Ιωάννης Κλη-

ρίδης, Λευκωσίας, ο οποίος μάλιστα

υπέβαλε και σχετική τροποποίηση επί

του προτεινόμενου συντάγματος, τις

οποίες όμως απέρριψαν οι Βρετανοί,

Πλουτής Σέρβας Λεμεσού, Λύνος Σα-

νταμάς Λάρνακας, Αδάμος Αδάμαντος

Αμμοχώστου και Πολύκαρπος Νικο-

λόπουλος Μόρφου).

Από την Π.Ε.Ο ο Γ.Γ. Ανδρέας Ζιαρτί-

δης και Ανδρέας Φάντης, ένας αντι-

πρόσωπος της Κεντρικής Συνεργατικής

Τράπεζας, ο Παναγιώτης Χατζημι-

χαήλ, ο δικηγόρος Γεώργιος Αραδι-

πιώτης από τη Λάρνακα, ο δικαστής

Σωκράτης Ευαγγελίδης από τη Λεμεσό,

ο δικηγόρος  Μισιέλ Χούρης από τη

Λεμεσό και οι Τ/Κ (Νιαζί Φαντήλ δή-

μαρχος Λεύκας, Χασάν Σιασμά των

Τ/Κ Συντεχνιών, Ιρφάν Χουσεΐν της

Τουρκικής Αγροτικής Ένωσης, Σουπί

Κευαάν Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνα-

κας, Ραούφ Ντενκτάς δικηγόρος, Σαΐτ

Γκαλόπ Τ/Κ παράγοντας από τη Λευ-

κωσία και Αλή Ραπίτ Τ/Κ παράγοντας

από τα Μανδριά της Πάφου).

ΔΙΑΣΚΕΠΤΙΚΗ
09/07/1947

Κυβερνήτης Λόρδος Γουΐνστερ

Από τη Σύνταξη

ΔΙΑΣΚΕΠΤΙΚΗ
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Αργότερα η Κ.Ε του Α.Κ.Ε.Λ στην έκ-

θεσή της του Ιουλίου 1948, δήλωσε ότι

«η συμμετοχή μας στη Γνωμοδοτική

Συνέλευση, ήταν «ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ

ΛΑΘΟΣ». Συνεχίζοντας έδωσαν τους

ακόλουθους δύο λόγους για τη συμμε-

τοχή τους:

α) Τους το είχε συστήσει το Κομμουνι-

στικό Κόμμα της Μεγάλης Βρετανίας.

β) Δεν μπόρεσαν να συνειδητοποιή-

σουν πλήρως τις ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ του Αγ-

γλοαμερικανικού Ιμπεριαλισμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ήταν να αποτύχει η

προσπάθεια αυτή του Κυβερνήτη, διότι

επικράτησε τότε στην Κύπρο το

Εθναρχικό Σύνθημα «ΜΑΚΡΑΝ ΑΠΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ, ΜΑΚΡΑΝ ΑΠΟ ΤΑΣ

ΚΑΛΠΑΣ».

Μακάριος Β΄ ο από Κηρυνείας
(Μυριανθεύς) 1917-1947. Εθελοντής
στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-

1913 και μετέπειτα (1947)
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 1947-1950

Ιωάννης
Κληρίδης

Ε.Α.Σ.

Ραούφ
Ντενκτάς

Τ/Κ

Ανδρέας
Ζιαρτίδης

Π.Ε.Ο

ΔΙΑΣΚΕΠΤΙΚΗ
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Ο «Τριπτόλεμος» Ευρύχου με επί κεφαλής τον
Γενικό Γραμματέα Σταύρο Ριρή και σημαιοφόρο
τον Ανδρέα Βασιλειάδη τον Διομήδους, κατευθύ-
νεαι από την Αγ. Μαρίνα στον Άγιο Γεώργιο για
να ψηφίσει ως γνήσιον τέκνον τον Κυρηνείας
Μακάριου Μυριανθέα και να τονώσει ταυτό-

χρονα το ηθικό των ψηφοφόρων που τόσο πολύ
τους φοβέριζαν οι Βρετανοί.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 1950

Δημοψήφισμα στην Ευρύχου το 1950



Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 35

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 1950



Μ
ε την επονείδιστη αγοραπωλησία
της Κύπρου το 1878 μεταξύ Τούρ-

κων και Βρετανών, οι αείμνηστοι πα-
τέρες και παππούδες μας βρέθηκαν απ'
τη μια στιγμή στην άλλη κάτω από τον
ζυγό του νέου «αφέντη», των Βρετα-
νών. Αυτοί τώρα ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΣΦΑ-
ΖΑΝ ΜΕ ΤΟ ΣΠΑΘΙ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ
ΒΑΜΒΑΚΙ... 

Οι νέοι κατακτητές, παρ' ότι ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΟΙ, αποδείχτηκαν χειρότεροι
και πιο επικίνδυνοι από τους ΜΟΥ-
ΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ Τούρκους, καθ’ ότι
μακροπρόθεσμος σκοπός αλλά και
άμεσος στόχος τους ΔΕΝ ΗΤΑΝ μόνο
η υλική κατάκτηση και απομύζηση της
Κύπρου, ΑΛΛΑ ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ η με
κάθε τρόπο ΝΟΘΕΥΣΗ και ΠΑΡΑ-
ΠΟΙΗΣΗ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗ-
ΣΗΣ των Ε/Κ, της ΓΛΩΣΣΑΣ και της
ΙΣΤΟΡΙΑΣ τους, ούτως ώστε να γίνουν
τυφλά πειθήνια όργανά τους, χωρίς να
«σηκώνουν κεφάλι» αλλά να «προ-
σκυνούν χέρι» και να «δοξάζουν την
φιλέσπλαχνο ευεργέτιδα και ισχυρή
προστάτιδα Μεγάλη Βρετανία». Ουδό-
λως είναι τυχαίο το γεγονός ότι στις
επίσημες αναφορές και απογραφές που
έκαναν, τους αποκαλούσαν ΜΗ ΜΟΥ-
ΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ.

Συνεχής επιδιωκόμενος στόχος των

Βρετανών ήταν επίσης η φθορά της Ελ-
ληνικής Παιδείας που τους ενοχλούσε
πολύ, διότι μέσω της τα ελληνόπουλα
μάθαιναν την καταγωγή τους, γεγονός
που διασφάλιζε και τη συνέχιση της
καλλιέργειας των πολιτιστικών και
παραδοσιακών τους καταβολών,
πράγμα που αργά ή γρήγορα θα οδη-
γούσε στην εκπαραθύρωσή τους από
την Κύπρο.

Γι’ αυτό έθεσαν, διά νόμου, τη Στοιχει-
ώδη Παιδεία υπό τον απόλυτον έλεγχό
τους, αλλά απέτυχαν, διότι οι δάσκα-
λοι, παρά το γεγονός ότι ήταν Δημό-
σιοι Υπάλληλοι, στάθηκαν στο ύψος
τους και χωρίς να λογαριάζουν και
αυτήν ακόμη την «παύση τους για λό-
γους δημοσίου συμφέροντος», συνέχι-
ζαν να ενσταλάζουν στις παιδικές
ψυχές τα νάματα των ελληνοχριστιανι-
κών ιδεωδών, που ούτε κατά διάνοιαν
περιλαμβάνονταν στο Αναλυτικό Πρό-
γραμμα των Σχολείων.

Δοκίμασαν να κάμουν το ίδιο και στη
Μέση Παιδεία, αλλά «έσπασαν τα μού-
τρα τους» πάνω στη σθεναρή αντί-
σταση τόσο του κόσμου, όσο κυρίως
της Εκκλησίας, η οποία είχε θέσει όλα
τα Γυμνάσια υπό την απόλυτη προ-
στασία της, αναλαμβάνοντας ταυτό-
χρονα την ανέγερση κτηρίων, τον

ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 15ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1950
Η τελευταία ειρηνική διεκδίκηση της Ένωσης

Σχόλιο του Ευθύμιου-Μίμη Βασιλείο
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εξοπλισμό, την συντήρηση, την επάν-
δρωση και τον διορισμό Σχολικών
Εφορειών, οι οποίες επιφορτίζονταν
και το κόστος λειτουργίας των Γυμνα-
σίων, που δεν ήταν λίγο.

Τα Σχολεία και κυρίως τα Γυμνάσια,
στάθηκαν τότε όρθια και ακλόνητα
στις εκπαιδευτικές επάλξεις και ως
ΑΝΗΛΑΤΟΙ ΑΚΜΟΝΕΣ της Πίστεως
και της Πατρίδας, εδραίωσαν και κρα-
ταίωσαν την ελληνικότητα του τόπου,
με ένα και μόνο σύνθημα: «ΕΝΩΣΙΝ
ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΩΣΙΝ».

Ο ενδοσπλάχνιος τούτος πόθος των
Ε/Κ, που φώλιαζε επί αιώνες στις καρ-
διές τους, έγινε το μοναδικό και μό-
νιμο ειδοποιό χαρακτηριστικό επι-
μύθιο του προφορικού και γραπτού
λόγου της Κυπριακής Εθναρχίας, των
«Πρεσβειών» μας αλλά και κάθε
Ε/Κ, που βομβαρδιζόταν διαρκώς
με θελκτικότατες χρυσοποίκιλες πα-
ραινέσεις και προτροπές των διαφό-
ρων αυτόβουλων «ειρηνευτών» και
συνταγογράφων και προπάντων της
Intelligence Service για αλλαγή πορείας
πλεύσης.

Και

• ΟΤΑΝ ΠΙΑ η καταπίεση και η κατο-
χική αυθαιρεσία έγιναν απαράδεκτες,
δυσβάστακτες και βαρυαλγείς,

• ΟΤΑΝ η εξευτελιστική και ταπεινω-
τική περιφρόνηση ξεπέρασε κάθε όριο
αξιοπρέπειας, υπομονής και ορθοφρο-
σύνης,

• ΟΤΑΝ οι νεφελώδεις υποσχέσεις
αποδείκτηκαν φρούδες και παραπλα-
νητικές,

• ΤΟΤΕ ΞΕΧΕΙΛΙΣΕ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ. Λή-
φθηκαν αποφάσεις και προγραμματί-
στηκε ο έσχατος αγώνας για την
ΕΝΩΣΗ της Κύπρου μετά της ΜΗ-
ΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Σύσσωμη και ομόφωνη η Εθναρχία, με
απόφασή της 01/12/1949, και με εγκύ-
κλιο του Αρ. 13, Β΄ 08/12/1949 που συ-
νυπόγραψαν ο Πάφου Κλεόπας, ο
Κιτίου Μακάριος, ο Κυρηνείας Κυ-
πριανός και ο Χωρεπίσκοπος Σαλαμί-
νος Γεννάδιος ανεκοινώθη η
διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 15
και 22 Ιανουαρίου 1950 με 2 επιλογές
σε κάθε ψηφοδέλτιο:

• Υπέρ της Ενώσεως της Κύπρου με την
Ελλάδα.

• Ενίσταμε της Ενώσεως της Κύπρου
με την Ελλάδα.

Στις 12 Δεκεμβρίου 1949 ο Αρχιεπί-
σκοπος Μακάριος Β΄ έστειλε επι-
στολή στον Άγγλο Κυβερνήτη της
Κύπρου, σερ Άντριου Ράιτ, ζητώντας
του να αναλάβει η κυβέρνηση τη διε-
ξαγωγή του. Τούτου αρνηθέντος ανέ-
λαβε το έργον αυτό η Εθναρχία, η
οποία όρισε τη διεξαγωγή του στις εκ-
κλησίες στις 15 και 22 Ιανουαρίου
1950.

Ο Ελληνικός Κυπριακός λαός προ-
σήλθε στις κάλπες για να δηλώσει την
έγγραφη και ενυπόγραφη αξίωσή του
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για Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα,
χωρίς να λογαριάσει ή να δειλιάσει
μπροστά στις ΠΟΛΥ ΕΝΤΟΝΕΣ ΚΑ-
ΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ των Βρετα-
νών, δημόσιες και κατ’ ιδίαν, εναντίον
όσων θα ΥΠΕΓΡΑΦΑΝ.

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος
του 1950, σύμφωνα με τα επίσημα και
καθ’ όλα νόμιμα «κρατούντα» ήταν
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ:

215,108 από τις 224,747 που είχαν δι-
καίωμα ψήφου, δηλαδή το 95,71% του
Ε/Κ πληθυσμού άνω των 18 ετών, ΨΗ-
ΦΙΣΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ, κάνο-
ντας έτσι την 15ην Ιανουαρίου 1950,
ΜΕΡΑ ΘΡΙΑΜΒΟΥ για την ΕΝΩΣΙΝ
και ΣΑΡΩΤΙΚΗΣ ΗΤΤΑΣ για τον βρε-
τανικό ιμπεριαλισμό, που ανερυθρία-
στα και ιταμά επανέλαβε ότι «το
ζήτημα της Κύπρου ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ».

Η ΕΘΝΑΡΧΙΑ της Κύ-
πρου, δεν έμεινε αδρα-
νής. Στάθηκε δίπλα στον
κάθε Ε/Κ ένθερμος προ-
στάτης, βοηθός και προ-
ασπιστής του, ΠΟΥ
ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ανεπηρέ-
αστος και ανένδοτος,
παρ’ όλα τα βάναυσα,
αντιδημοκρατικά και
εκδικητικά μέτρα των
Βρετανών που πήραν
εναντίον των Δημοσίων
Υπαλλήλων και ιδιαί-
τερα των ΔΑΣΚΑΛΩΝ, με επικεφαλής
τον Άγγλο Κυβερνήτη, Σερ Άντριου
Ράιτ.

Στη συνέχεια η Εκκλησία συγκέντρωσε
όλα τα ψηφοδέλτια και τα έδεσε σε 4
τόμους, τους οποίους μια ΕΙΔΙΚΗ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ της Εθναρχίας υπό τον
κυρόν Μητροπολίτη Κυρηνείας ΚΥ-
ΠΡΙΑΝΟ, ανέλαβε να παραδώσει στη
ΔΥΣΗ δηλαδή στην Ελληνική Κυβέρ-
νηση, την Αγγλική και τον Γενικό
Γραμματέα του Ο.Η.Ε Τρίγκβε Λι
(Νορβηγό), και μια άλλη (Α.Κ.Ε.Λ) στο
Ανατολικό Μπλοκ. Στόχος ήταν η ΔΙΕ-
ΘΝΟΠΟΙΗΣΗ του Κυπριακού ζητή-
ματος.

Ένας τόμος έμεινε στην Αρχιεπισκοπή
Κύπρου (σήμερα στο Μουσείο Αγώ-
νος) ως αψευδής μάρτυρας της τελευ-
ταίας ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ των
Ε/Κ, που ήταν και η πλειοψηφία του
λαού (80% Ε/Κ και 20% Τ/Κ και
άλλοι), για Ένωση της Κύπρου με την
Ελλάδα.

Η «Πρεσβεία» μας με ηγέτη
τον διαπρύσιο κήρυκα της
Ενώσεως Μητροπολίτη Κυ-
ρηνείας Κυπριανό, έφθασε
στην Αθήνα, και πήγε κατ’
ευθείαν στο Πρωθυπουρ-
γικό Γραφείο, στις 20
Μαΐου 1950, για να επιδώ-
σει το πρώτο τεύχος του
Δημοψηφίσματος στον
Πρωθυπουργό κ. Νικόλαο
Πλαστήρα, ο οποίος δεν το
εδέχθη, διότι η ΕΛΛΑΔΑ

τότε ήταν πλήρως εξαρτημένη, ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΑ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ, από το
Η. Β. και τις Η.Π.Α.

Ο Μητροπολίτης
Κυρηνείας Κυπριανός
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Την ίδια μέρα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθη-
νών και Πάσης Ελλάδος ΣΠΥΡΙΔΩΝ,
δήλωσε στον μ. Κυπριανό τα εξής:

«Συνεχίστε τον Αγώνα σας με την πε-
ποίθηση ότι ολόκληρος ο Ελληνι-
κός Λαός ερίσκεται παρά το
πλευρό σας και με τη βεβαι-
ότητα ότι ο θρίαμβός σας
δεν είναι μακράν.

Γρηγορείτε, επιμείνατε και
δικαιωθήσεσθε. θαρρείτε
και έρρωσθε, ο επιμένων
σωθήσεται.

Ο Κύριος είη μεθ’ υμών.

Ζήτω η Ένωσις».

Αργότερα, ο Γεώργιος Παπαν-
δρέου, Πρόεδρος των Φιλε-
λευθέρων, Αντιπρόεδρος και
Υπουργός Εσωτερικών της
συγκιβέρνησης Νικολάου
Πλαστήρα, που αργότερα
απέκτησε το προσωνύμιο
«Γέρος της Δημοκρατίας»,
όταν στις 29 Σεπτεμβρίου 1950
επισκέφθηκε την Κύπρο, είπε στον
τότε δήμαρχο Λευκωσίας και αρ-
χηγό του Κ.Ε.Κ. Θεμιστοκλή
Δέρβη, τα ακόλουθα:

«Η Ελλάς αναπνέει σήμερον
με δύο πνεύμονας. Τον μεν
Αγγλικόν, το δεν Αμερικανι-
κόν. Δεν μπορεί, λόγω του
Κυπριακού, να διακινδυνεύ-
σει από ασφυξίαν».

Η αδυναμία της Ελληνικής Κυ-
βέρνησης να στηρίξει το αίτημα της
Κύπρου για ΕΝΩΣΙΝ, διεφάνη ξε-

κάθαρα και το 1951 όταν ο Νικόλαος
Πλαστήρας είπε στον Αρχιεπίσκοπον
Μακάριον Γ΄ «μου ζητάς να κάψω την
Ελλάδα, χωρίς να μπορώ να ωφελήσω
την Κύπρο. Καθίστε λοιπόν ήσυχα».

Ο Κυπριανός βλέποντας την
κατάσταση και ακούοντας
όλ’ αυτά, δεν απογοητεύ-
τηκε, δήλωσε μάλιστα ότι: 

«Οι Κύπριοι δεν είμεθα
αντιβρετανοί. Την πατρίδα

του Βύρωνος την τιμώμεν
και την σεβόμεθα πάντοτε ως

φίλην και σύμμαχον.

Θα ήμεθα όμως ανάξιοι εαυτών,
εάν ηνηχόμεθα και την κυριαρ-

χίαν των  Άγγλων. Θα ήμεθα
ανάξιοι τόσον της ιστορίας
μας, όσον και του σύγχρο-
νου πολιτισμού».

Στις 3/7/1950 στην Ελλη-
νική Βουλή όου παρέδωσε

στον Πρόεδρό της αείμνηστο
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΟΝΤΙΚΑ σει-

ράν τόμων του δημοψηφίσμα-
τος. Ο αρχηγός της προς τούτο
πρεσβείας μας Μητροπολίτης

Κυρηνείας ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ είπε
τα εξής:

«Τους τόμους τούτους,
Κύριε Πρόεδρε, αποτε-
λούντας την ΙΕΡΑΝ ΒΙ-
ΒΛΟΝ της θελήσεως του
Ελληνικού Κυπριακού

λαού παραδίδομεν σήμε-
ρον εις την Βουλήν των Ελ-
λήλων ως αρραβώνα της
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Νικόλαος
Πλαστήρας

Γεώργιος
Παπανδρέου
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Ενώσεως της Κύπρου μετά της Μη-
τρός Ελλάδος…».

Ο Πρόεδρος Γόντικας απάντησε:
«Μετά συγκινήσεως παραλαμβάνω
από υμάς τους τόμους του Δημοψηφί-
σματος διά τους οποίους εκδηλούται ο
Εθνικός Πόθος της από των Ομηρικών
χρόνων Ελληνικής Κύπρου, εστέ βέ-
βαιος ότι οι αντιπρόεδροι του Ελληνι-
κού λαού, συμμερίζονται βαθύτατα τα
αισθήματα του τμήματος εκείνου του
Ελληνισμού, το οποίον εσείς εκπροσω-
πείτε».

Στο Λονδίνο ΟΥΔΕΙΣ εδέχθη την
Πρεσβεία μας, ούτε παρέλαβε
τους τόμους του Δημοψηφίσματος.
Στη συνέχεια μετέβη στον Ο.Η.Ε
όπου και κατέθεσε στον Γεν. Γραμ-
ματέα τον τρίτο τόμο του δημοψη-
φίσματος. 

Καταλήγοντας συμπεραίνουμε ότι
το ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ του 1950
είναι η απόδειξη της ακραιφνούς
και εθνωφελούς επιμονής των γο-
νέων μας ότι είναι ΕΛΛΗΝΕΣ,
πράγμα που διεκδίκησαν δυνα-
μικά, λίγο αργότερα, με την
Ε.Ο.ΚΑ την 1η Απριλίου 1955, με
στρατιωτικό ΑΡΧΗΓΟ τον αθά-
νατο και δαφνοστεφή Στρατηγό
Γεώργιο Γρίβα ΔΙΓΕΝΗ και άξιο
πολιτικό ΟΙΑΚΟΣΤΡΟΦΟ, τον
αείμνηστο Εθνάρχη Αρχιεπίσκοπο
Μακάριο Γ΄.

Έχοντας πάντα υπ’ όψιν τα εθνικά
μηνύματα που εκπέμπονται από το
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ του 1950, δη-
λούμεν ότι ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ, ΤΙ-

ΜΟΥΜΕ και ΟΥΔΕΠΟΤΕ ξεχνούμε
τους συντελεστές του. Όσον αφορά αυ-
τούς που εξεδήμησαν εις Κύριον, δεό-
μεθα στον Ύψιστο όπως κατατάξει τις
ψυχές τους «εν χώρα ζώντων και εν
σκηναίς δικαίων».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο δημοψήφισμα της
15ης Ιανουαρίου 1950 ΨΗΦΙΣΑΝ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΟΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ (18+), γεγονός πολύ πρω-
τοποριακό για την τότε εποχή.

15 Ιανουαρίου 1950: Για πρώτη φορά
ψηφίζουν ΓΥΝΑΙΚΕΣ στην Κύπρο.
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Κ
ατόπιν προσκλήσεως υπό του κ.

Θεμ. Δέρβη, συνήλθον χθες το από-

γευμα εις το δημοτικόν μέγαρον Λευ-

κωσίας οι προχθές εκλεγέντες ένδεκα

εθνικόφρονες δήμαρχοι πόλεων και

κωμοπόλεων της Κύπρου.

Μετά την σύσκεψιν εξεδόθη το κατω-

τέρω ανακοινωθέν:

«Σήμερον (χθες) το απόγευμα συνήλ-

θον εν τω δημοτικώ μεγάρω Λευκω-

σίας οι Δήμαρχοι Λευκωσίας, Πάφου,

Κερύνειας, Μόρφου, Λαπήθου, Αθηαί-

νου, Καραβά, Λευκονοίκου, Λευκά-

ρων, Ακανθούς και Πόλεως Χρυσο-

χούς.

Ούτοι ενέκριναν ομοφώνως το κατω-
τέρω ψήφισμα, ακολούθως δε αποφά-
σισαν την σύμπηξιν Συνδέσμου, του
οποίου σκοπός είναι:

1) η υπό την αιγίδα της Εθναρχίας

προώθησις του Ενωτικού Αγώνος και

2) η προάσπισις των συμφερόντων των

Δήμων των οποίων προΐστανται ως

και η προαγωγή τούτων.

Το περί ού ο λόγος ψήφισμα έχει ως

εξής:

«Ημείς οι Δήμαρχοι Λευκωσίας,

Πάφου, Κυρηνείας, Μόρφου, Λαπή-

θου, Αθηαίνου, Καραβά, Λευκονοί-

κου, Λευκάρων, Ακανθούς και

Πόλεως Χρυσοχούς, συνελθόντες σή-

μερον, 2αν Ιουνίου 1953, εν τω Δημο-

τικώ Μεγάρω Λευκωσίας.

Ψηφίζομεν

1. Διακηρύττομεν τον αναλλοίωτον

πόθον του Κυπριακού λαού διά την

Ένωσιν της Νήσου μετά της Μητρός

Ελλάδος, υπέρ πραγματοποιήσεως της

οποίας τασσόμεθα υπό την αιγίδα της

Εθναρχίας.

2. Διακηρύττομεν ότι δεν μετέχομεν

των υπό της ξένης Κυβερνήσεως οργα-

νουμένων εορτών επί τη στέψει της Βα-

σιλίσσης της Αγγλίας, διότι συμμετοχή

λαού υποδούλου εις τοιαύτας εορτάς

είναι ασυμβίβαστος προς την εθνικήν

του αξιοπρέπειαν. Ο λαός τον οποίον

αντιπροσωπεύομεν δεν θα πανηγυρί-

σει παρά την στιγμήν, κατά την οποίαν

θα αποκτήση την ελευθερίαν του, υπέρ

της οποίας θα συνεχίση αδιάλλακτον

τον Ενωτικόν Αγώνα.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΚΑ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΝ

Ο αναλλίωτος πόθος της Ενώσεως — Αποχή από

τας εορτάς της στέψεως — Σύμπηξις Συνδέσμου

ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΤΟΝ ΕΘΝΑΡΧΗ

(ΕΘΝΟΣ 3/6/1955)
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Έπονται αι υπογραφαί των κ.κ. Θ.

Δέρβη, Ι. Ιακωβίδη, Χαρ. Δημητριάδη,

Πολ. Ιακωβίδη, Φ. Παρασκευαΐδη, Π.

Κουμενή, Π. Καλαβά, Λ. Γρηγορίου,

Λ. Λοΐζου, Χ΄΄ Κώστα και Π. Γεωρ-

γίου.

Οι ένδεκα δήμαρχοι, ευθύς μετά την

σύσκεψιν των μετέβησαν εν σώματι εις

την Αρχιεπισκοπήν και υπέβαλαν τα

σέβη των εις τον Εθνάρχην, προς τον

οποίον παρέδωσαν το πρωτότυπον

του υπ’ αυτών εγκριθέντες ψηφίσμα-

τος. Ο Μακαριώτατος συνεχάρη τους

δημάρχους διά την εκλογήν των και

διά την πρωτοβουλίαν την οποίαν ανέ-

λαβον.

Δρ. Θεμιστοκλής Δέρβης, Δήμαρ-
χος Λευκωσίας (1929-1956) και Αρ-

χηγός του Κ.Ε.Κ. (Κυπριακόν
Εθνικό Κόμμα)
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Ο Αρχηγός της Κυπριακής Πρεσβείας (Αντιπροσωπείας) Μητροπολίτης Κυρηνείας
Κυπριανός, παραδίδει στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Δ. Γόντικα, τους τό-

μους του Ενωτικού Δημοψηφίσματος.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 1950
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Η Σύνταξη ευχαριστεί θερμά τον συναγωνιστή Γεώργιο Ταμάσιο που μας παραχώ-
ρησε την πιο πάνω ιστορική φωτογραφία, που δημοσιοποιείται για πρώτη φορά.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΟΣ



Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ
E.O.K.A.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ
Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, µὲ πίστιν εἰς τὸν τίµιον
ἀγῶνα µας, µὲ τὴν συµπαράστασιν ὁλοκλήρου τοῦ
Ἑλληνισµοῦ καὶ µὲ τὴν βοήθειαν τῶν Κυπρίων.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΝΑΞΙΝ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ

µὲ σύνθηµα ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον µᾶς κατέλιπαν οἱ πρόγονοί µας ὡς ἱερὰν παρακα-
ταθήκην: «Ή  TAN   Ή   ΕΠΙ   ΤΑΣ»

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ,

Ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων µᾶς ἀτενίζουν ὅλοι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἐλάµπρυναν τὴν
Ἑλληνικὴν Ἱστορίαν διὰ νὰ διατηρήσουν τὴν ἐλευθερίαν των: οἱ Μαραθωνοµά-
χοι, οἱ Σαλαµινοµάχοι, οἱ Τριακόσιοι τοῦ Λεωνίδα καὶ οἱ νεώτεροι τοῦ Ἀλβανι-
κοῦ ἔπους. Μᾶς ἀτενίζουν οἱ ἀγωνισταὶ τοῦ 1821, οἱ ὁποῖοι µᾶς ἐδίδαξαν ὅτι ἡ
ἀπελευθέρωσις ἀπὸ τὸν ζυγὸν δυνάστου ἀποκτᾶται πάντοτε µὲ τὸ ΑΙΜΑ. Μᾶς
ἀτενίζει ἀκόµη, σύµπας ὁ Ἑλληνισµός, ὁ ὁποῖος µᾶς παρακολουθεῖ µὲ ἀγωνίαν,
ἀλλὰ καὶ µὲ ἐθνικὴν ὑπερηφάνειαν. 

Ἂς ἀπαντήσωµεν µὲ ἔργα, ὅτι θὰ γίνωµεν «πολλῷ κάρρονες» τούτων.

Εἶναι καιρὸς νὰ δείξωµεν εἰς τὸν κόσµον, ὅτι ἐὰν ἡ διεθνὴς διπλωµατία εἶναι ΑΔΙ-
ΚΟΣ καὶ ἐν πολλοῖς ΑΝΑΝΔΡΟΣ, ἡ Κυπριακὴ ψυχὴ εἶναι γενναία. Ἐὰν οἱ δυνά-
σται µας δὲν θέλουν νὰ ἀποδώσουν τὴν λευτεριά µας, µποροῦµε νὰ τὴν
διεκδικήσωµεν µὲ τὰ ἴδιά µας τὰ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ µας. 

Ἂς δείξωµεν εἰς τὸν κόσµον ἀκόµη µία φορὰ ὅτι καὶ τοῦ σηµερινοῦ Ἕλληνος «ὁ
τράχηλος ζυγὸν δὲν ὑποµένει». Ὁ ἀγὼν θὰ εἶναι σκληρός. Ὁ δυνάστης διαθέτει τὰ
µέσα καὶ τὸν ἀριθµόν. 

Ἡµεῖς διαθέτοµεν τὴν ΨΥΧΗΝ. Ἔχοµεν καὶ τὸ ΔΙΚΑΙΟΝ µὲ τὸ µέρος µας. Γι’
αὐτὸ καὶ θὰ Ν Ι Κ Η Σ Ω Μ Ε Ν .

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑΙ

Ἀτενίσατε τὸ ἔργον σας. Εἶναι αἶσχος ἐν εἰκοστῷ αἰῶνι οἱ λαοὶ νὰ χύνουν τὸ αἷµα
των διὰ νὰ ἀποκτήσουν τὴν λευτεριά των, τὸ θεῖον αὐτὸ δῶρον, γιὰ τὸ ὁποῖον καὶ
ἐµεῖς ἐπολεµήσαµεν παρὰ τὸ πλευρὸν τῶν λαῶν σας, καὶ γιὰ τὸ ὁποῖον σεῖς του-
λάχιστον διατείνεσθε ὅτι ἐπολεµήσατε ἐναντίον τοῦ ναζισµοῦ καὶ τοῦ φασισµοῦ.

ΕΛΛΗΝΕΣ,

Ὅπου καὶ ἂν εὑρίσκεσθε, ἀκούσατε τὴν φωνήν µας,

ΕΜΠΡΟΣ! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ...
ΕΟΚΑ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ
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ΔΙΓΕΝΗΣ
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Ε.Ο.Κ.Α



ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ Ε.Ο.Κ.Α
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Sten gun

Ε.Ο.Κ.Α



Στην εφημερίδα της Αστυνομίας ημε-

ρομηνίας 4 Νοεμβρίου 1955 περιλή-

φθηκε η αναζήτηση του Γεωργίου

Θεοδώρου Γρίβα, με σχετική περι-

γραφή του και οδηγίες προς τους αστυ-

νομικούς για σύλληψή του. Την ταυτό-

τητά του απεκάλυψε στους Βρετανούς

ο Γ.Γ. του Κ.Κ.Ε Νίκος Ζαχαριάδης.
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Πλαστή ταυτότητα
Γεωργίου Γρίβα Διγενή

Ε.Ο.Κ.Α



17 Σεπτεμβρίου 1955
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ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
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T
ο πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων

της Κωνσταντινούπολης τον Σε-

πτέμβριο του 1955 αποτελεί ένα σημα-

ντικό ιστορικό επεισόδιο. Μπορεί να

έχει λιγότερη, προφανώς, σημασία από

τη Μικρασιατική Καταστροφή, αλλά

βρίθει συμπερασμάτων που δεν θα πρέ-

πει να μας αφήνουν αδιάφορους. Προ-

σωπικά άκουσα για πρώτη φορά την

ιστορία από έναν αυτόπτη μάρτυρα

και ημιπρωταγωνιστή των γεγονότων,

όταν ο αείμνηστος διπλωμάτης Βύρων

Θεοδωρόπουλος μου διηγήθηκε την

προσωπική του εμπειρία. Υπηρετούσε

τότε ως πρόξενος στην Πόλη και είχε

αναλάβει να μεταφέρει από το προξε-

νείο στο τηλεγραφείο του Ταξίμ το

υπηρεσιακό τηλεγράφημα, με το οποίο

θα ενημερωνόταν η Αθήνα για τα

επεισόδια.

Ο Θεοδωρόπουλος διηγείτο το πως

μέχρι τα γηρατειά του τον ακο-

λουθούσε ο φρικτός ήχoς των λο-

στών με τους οποίους ο όχλος

έσπαγε τις σιδεριές και τις βιτρίνες

των καταστημάτων των Ρωμιών

στη Μεγάλη Λεωφόρο του Πέραν.

Όμως, πέρα από τα βιώματα είχε

την ευθυκρισία να προσπαθεί

συχνά να αναλύσει τι οδήγησε ως εκεί

και τι σήμαινε εκείνη η εμπειρία για

τον Ελληνισμό αλλά και την ελληνική

εξωτερική πολιτική.

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός
πως ο διωγμός συνέβη σε μια περίοδο
πολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας
στην Αθήνα. Ο πρωθυπουργός Παπά-
γος ήταν μήνες άρρωστος στο κρεβάτι
και ήταν σαφές σε όλους πως δεν
υπήρχε μια ισχυρή κυβέρνηση στην
Ελλάδα. Οι Τούρκοι το γνώριζαν και
το εκμεταλλεύθηκαν. Δεν είναι ίσως
τυχαίο πως και άλλα σημαίνοντα γε-
γονότα στην ταραγμένη ελληνοτουρ-
κική σχέση συνέπεσαν με αντίστοιχες
συγκυρίες. Η εισβολή στην Κύπρο συ-
νέπεσε με την Αθήνα σε πολιτική

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ
Τα διδάγματα της Ιστορίας

Του Αλέξη Παπαχελά

Η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων στην Κων-
σταντινούπολη, μετά το πογκρόμ του 1955

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ
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κρίση, ενώ και το επεισόδιο των Ιμίων
στήθηκε όταν ο Κώστας Σημίτης είχε
μόλις εκλεγεί και δεν ήλεγχε καν τον
κρατικό μηχανισμό. Γι’ αυτό, καλό
είναι να θυμόμαστε πάντοτε πως η
πλέον επίφοβη στιγμή για μια επικίν-
δυνη ένταση με την Τουρκία είναι
όταν εμείς βρισκόμαστε σε δική μας
κρίση και περιδίνιση.

Τον Σεπτέμβριο του ’55 έχουμε όμως
και δύο άλλα ενδιαφέροντα φαινό-
μενα. Η τότε αμερικανική κυβέρνηση
ασκεί, για πρώτη φορά, την πολιτική
των ίσων αποστάσεων έναντι της Ελ-
λάδος και της Τουρκίας, σε μια πρωτο-
φανή επίδειξη αδιαφορίας για το ποιος
είχε δίκιο και ποιος άδικο. Το τηλε-
γράφημα το οποίο εστάλη στις δύο
πρωτεύουσες την επομένη των επεισο-
δίων ήταν σχεδόν πανομοιότυπο, συ-
νιστούσε, και στις δύο πλευρές να
επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και ψυ-
χραιμία. Το περιεχόμενο του ήταν τόσο
εξοργιστικό που μέχρι και ο τότε βασι-
λεύς Παύλος εξέφρασε με σχετική
διαρροή στον Τύπο τη δυσφορία του.
Και πάλι έχει ενδιαφέρον η σύγκριση
με το επεισόδιο των Ιμίων, όπου η κυ-
βέρνηση Κλίντον είχε στείλει ένα πα-
νομοιότυπο τηλεγράφημα στην Αθήνα
και την Άγκυρα συνιστώντας αυτοσυ-
γκράτηση, με τη μόνη διαφορά ότι το
ελληνικό τηλεγράφημα αναφερόταν
στα Ίμια και το τουρκικό στα νησιά
Καρντάκ...

Πέραν όμως της Ουάσιγκτον, είναι

προφανές πως οι Βρετανοί υποκίνησαν

την Άγκυρα σε μια τόσο ακραία ενέρ-

γεια ως αντίποινα για την άρνηση της

Αθήνας να συμμετάσχει σε τριμερή

διάσκεψη στο Λονδίνο για τη λύση του

Κυπριακού. Το αν η ελληνική κυβέρ-

νηση έπρεπε να είναι πιο ρεαλιστική

έναντι των Βρετανών εκείνη τη δεκαε-

τία αποτελεί μείζον θέμα προς διερεύ-

νηση και συζήτηση, παρ’ όλα αυτά δεν

χωρεί αμφιβολία ότι ο βρετανικός δά-

κτυλος είχε τον δικό του ρόλο τον μοι-

ραίο Σεπτέμβριο.

Το φωτογραφείο του Δημητρίου
Καλούμενου και του αδελφού του

Ματθαίου Καλούμενου
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Στα μεγάλα «αν» της Ιστορίας θα πρέ-

πει να προστεθεί και το τι θα είχε γίνει

αν η Ελλάδα είχε απαντήσει με αντί-

ποινα απελαύνοντας ένα κομμάτι του

πληθυσμού της Δυτικής Θράκης,

πράγμα που δεν της επέτρεψε κυρίως η

προσήλωση στην Ατλαντική Συμμαχία

και η αγωνία να μην προκληθεί ρήγμα

σε αυτήν.

Γεγονός, πάντως, είναι ότι το 1955 η

Πόλη έχασε ό,τι κοσμοπολίτικο της

είχε απομείνει. Οι Ρωμιοί που έφυγαν

πήραν μαζί τους τις μυρωδιές, τα χρώ-

ματα των μαγαζιών, τη ζωντάνια μιας

επιχειρηματικής κοινότητας που κυ-

ριαρχούσε στη ζωή της Πόλης. Πολλοί

πεφωτισμένοι Τούρκοι μιλάνε σήμερα

για τη «δεύτερη άλωση», εννοώντας

πως τότε έφυγε το τελευταίο μειονο-

τικό κομμάτι της Πόλης και άρχισε κλι-

μακωτά η εισβολή των «ορδών της

Ανατολίας». Ένα μέρος της τουρκικής

διανόησης και ελίτ έχει αντιμετωπίσει

με μεγάλη ωριμότητα αυτό το ιστορικό

επεισόδιο, με βιβλία, ταινίες και σο-

βαρή έρευνα.

Στην έκδοση που κρατάτε στα χέρια

σας θα βρείτε πολύτιμες μαρτυρίες Ελ-

λήνων και Τούρκων που έζησαν τα

τραγικά επεισόδια, νέα σημαντικά έγ-

γραφα και φωτογραφίες από τα τουρ-

κικά αρχεία, αλλά και αναλύσεις

ειδικών για τη σημασία των Σεπτεμ-

βριανών, τον ρόλο των Μεγάλων Δυ-

νάμεων και την εξέλιξη της ίδιας της

Τουρκίας έπειτα από αυτά. Η έκδοση

θα έπρεπε να είναι ίσως αφιερωμένη

στις λίγες εκατοντάδες Ελλήνων που

διατηρούν ακόμη ζωντανή, με κόπο

και υπομονή, τη μακραίωνη παρουσία

και παράδοση στις γειτονιές της Πόλης.

Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας προσεύχεται
μπροστά στο κατεστραμμένο ιερό εκκλησίας
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Α
ν βρεθεί κανείς σήμερα στο νησάκι
Αντιγόνη, θα ακούσει γύρω του

ελληνικά. Στις καφετέριες, στη θά-
λασσα, στους κήπους των σπιτιών ή
και στους δρόμους. Οι καμπάνες του
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και του
Αγίου Γεωργίου χτυπούν ακόμη. Οι
καλύτεροι μεζέδες του νησιού πωλού-
νται από έναν Έλληνα και το Σαββα-
τοκύριακο το μοναδικό κλαμπ της
περιοχής παίζει κυρίως ελληνικά τρα-
γούδια και προσφέρει μαθήματα στο
συρτάκι.

Απολαμβάνω ιδιαίτερα το καλοκαίρι
μου στο νησί αυτό με τους Έλληνες,
τους Αρμένιους και τους Εβραίους,
παρά τη φράση ενός μεγαλύτερου Αρ-
μένιου που μου είπε: αυτό δεν είναι τί-
ποτα, παιδί μου, έπρεπε να δεις αυτό
το νησί όταν ήμουν νέος, ήταν σαν τη
Χονολουλού!

Ακόμη κι έτσι οι εντυπώσεις μου από
το νησί ήταν αρκετές για να μπορώ να
φανταστώ πως ήταν η ζωή στην Κων-
σταντινούπολη με τους Έλληνες κατοί-
κους της. Όπως είναι σήμερα η Πόλη,
με τους λίγους πια Έλληνες, δεν αφή-

νει πολλά περιθώρια για να φανταστεί
κανείς το κοσμοπολίτικο παρελθόν
της. Όταν νέοι συναντούν σήμερα κά-
ποιον Έλληνα τον ρωτούν από πότε
ζει εδώ, μη γνωρίζοντας ότι οι Έλληνες
ήταν οι πρώτοι κάτοικοι του Βοσπό-
ρου.

Η ανταλλαγή πληθυσμών ή καλύτερα
η απέλαση ανθρώπων, ο φόρος περι-
ουσίας (του 1943), τα Σεπτεμβριανά
του 1955 ή ο διωγμός του 1964 ήταν
μέτρα για να ξεφορτωθεί το τουρκικό
κράτος τους Χριστιανούς και τους
Εβραίους πολίτες του, έτσι ώστε να
«περιφρουρήσει» την πρόσφατη κρα-
τική του υπόσταση και να προστατευ-
θεί από μελλοντικούς «προδότες».

Το πογκρόμ του Σεπτεμβρίου του 1955
δεν ήταν αποτέλεσμα μιας ελληνο-
τουρκικής σύγκρουσης. Άλλωστε, αρ-
μενικά και εβραϊκά μαγαζιά μπήκαν κι
εκείνα στο στόχαστρο τότε. Το να πι-
στέψει κάποιος ότι η βία εναντίον
αυτών των μη Ελλήνων ήταν ένα τυ-
χαίο γεγονός, σημαίνει ότι δεν ξέρει
πόσο οργανωμένα δρουν οι τουρκικές
μυστικές υπηρεσίες. Μπορούσαν ακόμη

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ντιλέκ Γκιουβέν
55 χρόνια μετά

Η Ντιλέκ Γκιουβέν είναι ιστορικός και διδάσκει ιστορία στο Πανε-

πιστήμιο Σαμπαντζί της Κωνσταντινούπολης. Η διδακτορική δια-

τριβή της, που εκπονήθηκε το 2005, βασίστηκε στο απόρρητο μέχρι

τότε αρχείο «Φάχρι Τσόκερ»
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και να αναγνωρίσουν τις διαφορές
ανάμεσα στους Μουσουλμάνους και
τους Ντονμέδες (Εβραίους που ασπά-
στηκαν το Ισλάμ).

Σκοπός των Σεπτεμβριανών ήταν η
εθνική ομογενοποίηση της χώρας και η
μεταφορά του κεφαλαίου σε μουσουλ-
μανικά χέρια.

Αλλά πώς είναι σήμερα η ζωή Χρι-
στιανών και Εβραίων στην Τουρκία;
Υπάρχουν καθημερινά ακόμη αρκετά
παραδείγματα μιας μη ανεκτικής εθνι-
κιστικής Toυρκίας:

Την περασμένη εβδομάδα τρώγοντας
στο εστιατόριο Kalpazanlcaya της
νήσου Αντιγόνη, ένας Αρμέντος επιχει-
ρηματίας μου έδειξε τις δύο επαγγελ-
ματικές του κάρτες: μία με το αρμενικό
του όνομα και μία με το τουρκικό, και
μου εξήγησε ότι προσέχει πάρα πολύ
σε ποιον αποκαλύπτει την αρμενική
του ταυτότητα. Το δεξί χέρι του πρω-
θυπουργού Ερντογάν, ο Τσεμίλ Τσι-
τσέκ, μου εξήγησε πριν από μερικές
ημέρες ότι οι περισσότεροι στρατιώτες
του ΡΚΚ είναι Αρμένιοι, επειδή λίγοι
από αυτούς δεν έχουν υποστεί περι-
τομή. Φυσικά δεν μπορούσε να μου πα-
ράσχει περισσότερες αποδείξεις γι’
αυτό. Ο πρωθυπουργός Ερντογάν υπο-
γράμμισε σε κάποιον από τους τελευ-
ταίους λόγους του ενάντια στην
αντιπολίτευση, ότι η εθνική καταγωγή
είναι κάτι πολύ σημαντικό γι’ αυτόν.
Ένας βουλευτής του Ρεπουμπλικανι-
κού Κόμματος κατηγορούσε τον πρόε-

δρο Αμπντουλάχ Γκιουλ ότι έχει αρμε-
νική καταγωγή. Ο λόγιος Αρμένιος
Σεβάν Νισανιάν διώκεται για την κρι-
τική του στον κεμαλισμό.

Όμως, παρ’ όλα αυτά, την ίδια στιγμή
υπάρχει μία εντυπωσιακά θετική αλ-
λαγή στην πολιτική του τουρκικού
κράτους απέναντι στις μειονότητες.

Στις 13 Μαΐου, ο Ερντογάν απέστειλε
μία εγκύκλιο που ανέφερε ότι οι Χρι-
στιανοί και οι Εβραίοι είναι μέρος του
τουρκικού κράτους και όλες οι κρατι-
κές υπηρεσίες οφείλουν να προασπί-
σουν τα δικαιώματά τους, αλλά και να
τους βοηθούν στην επίλυση υποθέσεων
σχετικών με τα σχολεία, τις εκκλησίες ή
τα ιδρύματά τους. Κάθε προσβολή απέ-
ναντι τους θα έχει σοβαρές επιπτώσεις.
Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της
χώρας που ο πρωθυπουργός έκανε μια
τέτοια δήλωση.

Στις 15 Αυγούστου επετράπη στον Πα-
τριάρχη Βαρθολομαίο να λειτουργήσει
στο μοναστήρι της Παναγίας της Σου-
μελά στην Τραπεζούντα, έπειτα από 88
χρόνια. Στις 19 Σεπτεμβρίου χιλιάδες
Αρμένιοι προβλέπεται να συγκεντρω-
θούν για την τελετή των εγκαινίων της
ανακαινισμένης αρμενικής εκκλησίας
Ahtamar. Περίπου 10.000 τουρκικές οι-
κογένειας άνοιξαν τα σπίτια τους στην
περιοχή για να υποδεχθούν τους Αρ-
μένιους επισκέπτες.

Ο υπουργός Παιδείας Νιμέτ Τσου-
μπουκού ήταν ο πρώτος Τούρκος
υπουργός Παιδείας που επισκέφθηκε
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αρμενικό σχολείο και ασχολήθηκε με
τα προβλήματα των μειονοτικών σχο-
λείων. Ο υπουργός Εσωτερικών Εγκε-
μέν Μπαγκίς αρνείται να χρησιμο-
ποιήσει τους όρους «μειονότητα» και
«μη μουσουλμάνος» για τους Τούρκους
Χριστιανούς και Εβραίους, επειδή θε-
ωρεί ότι το ποιος είναι ο παλαιότερος
πληθυσμός στη
Μικρά Ασία
είναι ακόμη ένα
θέμα υπό συζή-
τηση. Οπότε
δεν μπορούμε
να αποφαν-
θούμε με σιγου-
ριά ποιος είναι
μειονότητα και
ποιος πλειονό-
τητα. Σε όλες
τις επιστολές
του χρησιμοποιεί τον όρο «διαφορε-
τική θρησκευτική ομάδα» (farkli inang
gruplari).

Μπορεί η αντιμετώπιση του θέματος
από την τουρκική κυβέρνηση να είναι
διχασμένη, αλλά θα πρέπει να παραδε-
χθούμε ότι το Κόμμα της Δικαιοσύνης
και της Ευημερίας συνθέτει τη μονα-
δική τουρκική κυβέρνηση από το 1923
που πραγματικά προσπαθεί να συζη-
τήσει και να επιλύσει τα προβλήματα
των Ελλήνων, των Αρμενίων και των
Εβραίων.

Από την άλλη, εύχομαι να μπορούσα
να είμαι σίγουρη ότι το Κόμμα της Δι-

καιοσύνης και της Ευημερίας αποδέχε-
ται τους Χριστιανούς και τις εβραϊκές
ομάδες σαν ισότιμους Τούρκους πολί-
τες και δεν παίζει το παιχνίδι του «ανε-
κτικού» κράτους που συμπεριφέρεται
καλά στις μειονότητές του, οι οποίες
όμως είναι πάντα μειονότητες.

Το φωτογραφικό αρχείο του ναυάρχου
Φάχρι Τσόκερ, που ανέλαβε τη διερεύ-
νηση των γεγονότων του 1955, είναι το
μόνο που περιέχει καρέ καρέ την εξέ-

λιξη του προγκρόμ.

ΠΟΓΚΡΟΜ - ΔΙΚΗ



Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 57

Τα αμφιλεγόμενα γεγονότα της
Θεσσαλονίκης

Δεν έχω υπόψη μου ότι υπάρχει κά-

ποιος αυτόπτης μάρτυρας για τα συμ-

βάντα στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει

μόνο μια εικασία, η οποία συζητήθηκε

κατά τη διάρκεια της δίκης της κυβέρ-

νησης Μεντερές. Τότε είχε αναφερθεί

ότι τη βόμβα στο σπίτι του Κεμάλ στη

Θεσσαλονίκη τη μετέφερε με το υπηρε-

σιακό του αυτοκίνητο

ο πρόξενος μας και

με τις οδηγίες του

Οκτάι Ενγκίν η

βόμβα τοποθετή-

θηκε από τον Μεχ-

μέτ Ουτσάκ.

Η δίκη των ενόχων

Η βασική αιτία που δεν καταδικάστη-

καν οι τρεις  βασικοί ένοχοι της Θεσ-

σαλονίκης ήταν ότι τα δικαστήρια

είχαν στηθεί για να καταδικαστεί το

Δημοκρατικό Κόμμα και η ηγεσία του,

δηλαδή εκεί δικάζονταν οι αρχές του

Δημοκρατικού Κόμματος. Αλλά τα

τρία αυτά προαναφερόμενα άτομα

ανήκαν στις κρατικές υπηρεσίες ή ήταν

άτομα στα οποία τους είχε ανατεθεί ερ-

γασία από το παρακράτος και η απαλ-

λαγή τους σήμαινε αθώωση του κρά-

τους ρίχνοντας όλα τα σφάλματα στην

κυβέρνηση του Δημοκρατικού Κόμμα-

τος. Εάν είχαν δικαστεί οι τρεις προα-

ναφερθέντες θα φαινόταν ότι τα

Σεπτεμβριανά ήταν ένα οργανωμένο

κρατικό σχέδιο, ενώ τώρα όλο το στή-

σιμο και ο στόχος των δικαστηρίων

αυτών ήταν να ρίξουν το φταίξιμο στο

Δημοκρατικό Κόμμα.

Ο άνθρωπος που σχεδίασε τα 
γεγονότα της Θεσσαλονίκης

Ο Οκτάι Ενγκίν ήταν ένας από τους

ελίτ της μειονότητας της Θράκης και

από τα μαθητικά του ακόμα χρόνια

στην Ελλάδα έζησε μια άνετη ζωή, δε-

χόμενος υποτροφίες και βοηθήματα

από συγκεκριμένες οργανώσεις της

Τουρκίας. Το αξιοπερίεργο της όλης

υπόθεσης ήταν το πώς ένας νέος μαθη-

τής ο οποίος δεν μπορούσε ακόμα να

καθορίσει το μέλλον του με τον α΄ ή

τον β΄ τρόπο, μπορούσε να λάβει μα-

θητικές υποτροφίες από διάφορες ορ-

γανώσεις του τουρκικού κράτους. Ο

Ενγκίν, αφού πήρε αυτά τα βοηθήματα

και τις υποτροφίες, ακριβώς μετά το

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ 1955
Ριντβάν Ακάρ - Πολιτικά παιχνίδια

Ο Ριντβάν Ακάρ είναι Τούρκος ιστορικός - δημοσιογράφος και συγ-

γραφέας του βιβλίου «Οι τελευταίοι εξόριστοι της Κωνσταντινού-

πολης»

Ατνάν Μεντερές
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συμβάν διέφυγε στην Τουρκία και

μετά τη διαφυγή του η επαγγελματική

του εξέλιξη μάς δίνει κάποια πολύ ση-

μαντικά και με νόημα στοιχεία. Ο Εν-

γκίν εργάστηκε στις κρατικές

υπηρεσίες ασφαλείας, εργάστηκε στη

διεύθυνση γενικής ασφάλειας, στις

υπηρεσίες της ΜΙΤ και σε όλους αυ-

τούς τους τομείς αναβαθμίστηκε στις

διευθυντικές θέσεις του τμηματάρχη. Η

πιο υψηλόβαθμη κρατική θέση που του

ανατέθηκε ήταν η θέση του νομάρχη

στον νομό Νεβ Σεχίρ της κεντρικής

Τουρκίας. Μετά από αυτήν την υπηρε-

σία εκλήθη στο κέντρο και μετά από

λίγο καιρό συνταξιοδοτήθηκε.

Η ορνάνωση «Η Κύπρος 
είναι Τουρκική»

Τα μέλη της οργάνωσης «Η Κύπρος

είναι Τουρκική» είχαν εξοργιστεί με

τον Μεντερές και ειδικά κατά τη διάρ-

κεια των δικών του οι ηγέτες της ορ-

γάνωσης έδωσαν σημαντικές κατα-

θέσεις και πληροφορίες εναντίον του,

προς την κατεύθυνση ότι όλα αυτά

ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο και ορι-

σμένοι από αυτούς δίνοντας αυτές τις

πληροφορίες δήλωναν και την πολι-

τική τους ταυτότητα, ότι ήταν οπαδοί

του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και

όχι οπαδοί του Δημοκρατικού Κόμμα-

τος. Η γενική άποψη ήταν ότι ο Με-

ντερές τους είχε αφήσει μόνους και για

τον λόγο αυτό ήταν πολύ εξοργισμένοι

μαζί του.

Η εφημερίδα «Ιστανμπούλ Εξπρές»
αφορμή για τα γεγονότα

Η «Ιστανμπούλ Εξπρές» ήταν βασικά

μια εφημερίδα που υποστήριζε το Δη-

μοκρατικό Κόμμα αλλά δεν ήταν το

όργανο του κόμματος. Το επίσημο όρ-

γανο του κόμματος ήταν η εφημερίδα

«Ζαφέρ». Αλλά γι’ αυτό ακριβώς το

συμβάν, για ποιον λόγο επιλέχθηκε η

εφημερίδα «Εξπρές», δεν γνωρίζουμε

πολλά πράγματα. Βασιζόμενος στα λε-

γόμενα του ιδιοκτήτη της εφημερίδας

«Μιτάτ Μπερί», ο oποίος στις καταθέ-

σεις του έλεγε ότι δεν είχε ιδέα για τη

δεύτερη έκδοση της εφημερίδας του

(που ανέφερε τα γεγονότα της Θεσσα-

λονίκης στο πρωτοσέλιδο) το λιγότερο

που μπορούμε να πούμε είναι ότι

υπήρχε μια συνεργασία μεταξύ της δι-

οίκησης της εφημερίδας και του Δημο-

κρατικού Κόμματος. Αλλά γι’ αυτήν τη

συνεργασία δεν διαθέτουμε συγκεκρι-

μένα ουσιαστικά σχοιχεία.

Το μόνο που μπορούμε να εικάσουμε
και να αναρωτηθώ με βάση το ρεπορ-
τάζ που έχω κάνει, είναι πως πρόλαβαν
στην εφημερίδα μόλις στις 5 το από-
γευμα να συμπεριλάβουν την είδηση
αυτή σε μία δεύτερη έκδοση. Με βάση
τις τεχνικές δυνατότητες των τυπογρα-
φείων της Τουρκίας εκείνης της εποχής
η εφημερίδα δεν ήταν σε θέση να μετα-
φέρει μια είδηση εντός 3-4 ωρών με μια
δεύτερη έκδοση στους αναγνώστες της.
Από μαρτυρίες γνωρίζουμε ότι η εφη-
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μερίδα είχε κυκλοφορήσει πολύ πριν
από τις 5 το απόγευμα, ενώ η είδηση
της τοποθέτησης βόμβας στο σπίτι του
Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη για πρώτη
φορά είχε μεταδοθεί από το ραδιό-
φωνο στη 1 η ώρα ως μια τηλεγραφική
είδηση, της τελευταίας στιγμής. Άρα, η
εφημερίδα έπρεπε εντός 2-3 ωρών να
έχει ετοιμάσει την είδηση ώστε να βγει
ως δεύτερη έκδοση, κάτι ανεπίτρεπτο
με βάση τις τεχνικές δυνατότητες που
διέθεταν τα τυπογραφεία της Τουρ-
κίας εκείνης της εποχής.

Ο διωγμός των Ελλήνων

Το 1955 δεν ζήσαμε γεγονότα εξορίας.

Αυτοί που έφυγαν από την Τουρκία το

’55 κατά μεγάλο μέρος ήταν άνθρωποι

που είχαν χάσει τις περιουσίες, τα σπί-

τια τους.

Έφυγαν σκεπτόμενοι ότι δεν μπορούν

πλέον να τα αναπληρώσουν, άνθρωποι

που είχαν χάσει τις ελπίδες τους και

είχαν χάσει και την εμπιστοσύνη τους

στο κράτος που ζούσαν.

Το καμένο
ιερό της

Αγίας
Τριάδος,
στην πε-

ριοχή
Ταξίμ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
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Ο
ι τεκμηριωμένες αυτές αποκαλύ-

ψεις του αξιόλογου δημοσιογρά-

φου Παπαχελά, ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ των

οποίων γράφτηκε στις 17/09/1961 στη

Νήσο των Σκύλων, έφεραν στην επι-

φάνεια τον από αιώνων κυοφορού-

μενο και φανατικά καλλιεργούμενο

«ευσεβή πόθο» των Τούρκων, για εξά-

λειψη του ελληνισμού, ξεχνοώντας

όμως ότι «ἡ Ρωμιοσύνη ἐν φυλή (εἶναι,

ἐν) συνότζιαιρη τοῦ κόσμου, κανένας

έν (δέν) ἑβρέθηκε γιά νά τήν ἰξηλείψει,

κανένας γιατί σιέπει την πού τά ’ψη ὁ

Θεός μου. Ἡ Ρωμιοσύνη ἐν νά χαθῆ

ὄντας ὁ κόσμος λείψη...»

Φανέρωσε επίσης τον βαθμό πίστης και

Σεβασμού που τρέφουν οι Τούρκοι

στις διάφορες Συνθήκες που υπογρά-

φουν με τους γείτονές τους (Έλληνες,

κ.ά.) και ταυτόχρονα κατάδειξε σ’ όλο

τον κόσμο πόσο εύκολα, κατάφορα

και ετσιθελικά αναιρούν την υπο-

γραφή τους, πράγμα που δικαιολογεί

απόλυτα τα σοφά λόγια του παππού:

«Παιδί μου, ο Τούρκος γεφύρι και να

γίνει, μήν περάσεις από πάνω του»

(είναι δηλαδή πολύ αναξιόπιστος).

Στα διάφορα ΠΟΓΚΡΟΜ που σχεδιά-

ζουν οι Τούρκοι, έχουν ως εκτελεστικά

όργανα τούς «Γκρίζους Λύκους», οι

οποίοι είναι ένα συνονθύλευμα άβου-

λων οργάνων των τουρκικών μυστι-

κών υπηρεσιών, ανεπάγγελτων και τυ-

φλών παρακρατικών υποχειρίων της

εκάστοτε τουρκικής εξουσίας, που με

το πρώτο νεύμα της, κάνουν τα πάντα

ρημαδιό. Το ζωώδες αυτό σύνολο, υπο-

κινείται, κινητοποιείται, ελέγχεται και

συντηρείται από αυτές και έτσι εκ του

ασφαλούς και συνεχώς φανατιζόμενο,

«τυμβορυχεί, λαφυραγωγεί, βιάζει,

σκοτώνει, ασελγεί, σκυλεύει, αρπάζει,

ληστεύει, κατεδαφίζει, σπάζει ό,τι είναι

κλειστό, ιεροσυλεί, κλέπτει, διαρρη-

γνύει, βεβηλώνει, ανοσιουργεί, ασεβεί,

βρίζει και γενικά ενεργεί ως ένα κτή-

νος που το μόνο που ξέρει να κάνει

είναι ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ».

Στον τομέα αυτό, οι Τούρκοι έδωκαν

πολλές εξετάσεις και βγήκαν ΑΡΙ-

ΣΤΟΥΧΟΙ (Κωνσταντινούπολη, Σμύρ-

νη, Λευκωσία-Τηλλυρία...).

Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι ο

κόσμος, διαβάζοντας το ρεπορτάζ

αυτό του κ. Παπαχελά, και βλέποντας

σ’ αυτό τη θρασύτατη και κυνικότατη

απαίτηση των Τούρκων να γίνουν δε-

κτοί ως Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, της κυριότερης δηλαδή Παγκό-

σμιας Προστάτιδας των Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων, μαζί μάλιστα με τους

Γκρίζους Λύκους τους, αντιδρά, μένει

ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΓΚΡΟΜ
ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1955 ΚΑΙ ΤΑ ΕΞ ΑΥΤΗΣ
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άναυδος και αγανακτισμένος. Εκδη-

λώνει τη διαφωνία του σ’ αυτό, διακη-

ρύσσοντας την αντίθεσή του με

ψηφίσματα, δηλώσεις και διακηρύξεις

με τις οποίες καλούν την Τουρκία να

σταματήσει τους διωγμούς εναντίον

των εθνικών μειονοτήτων και της δικής

της εισβολής σε άλλες χώρες, τη διεκδί-

κηση ξένων εδαφών και Α.Ο.Ζ, με τις

παραβιάσεις του εναέριου χώρου των

γειτόνων της και γενικά τις απειλές, τα

casus belly, την παράταξη «στρατιω-

τών» και γενικά τους παλληκαρισμούς

της εναντίον των γύρω μικρών κρα-

τών, μεταξύ των οποίων είναι η Ελ-

λάδα και η Κύπρος.

Οι Σύνδεσμοί μας καταδικάζουν μετά

βδελυγμίας την τούρκικη αυτή νοοτρο-

πία ως και κάθε συνελεύθερη δραστη-

ριότητά της και δηλώνουν ότι τέτοιες

συμπεριφορές ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, στόχοι

της οποίας είναι:

• Προαγωγή της Ειρήνης

• Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιο-

σύνη με όλους

• Καταπολέμηση κάθε κοινωνικού

αποκλεισμού και διάκρισης

• Προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύ-

νης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

μικρών και μεγάλων

• Στήριξη της εδαφικής συνοχής κάθε

χώρας μέλους, της αλληλεγγύης μεταξύ

των χωρών της Ε.Ε, και του αμοιβαίου

σεβασμού

• Η πάση θυσιών προστασία των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων.
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16 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α
(Απομνημονεύματα, «Χρονικόν Αγώνος, Οδοιπορικόν Ελευθερίας»)
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ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Επιλύχνιος δέηση στον χώρο της θυσίας

Της Δανάης Γεωργιάδου
Φιλόλογος Β.Δ.Α΄, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων στο ΥΠΑΝ, 

Μ.Α. στην Κλασική Φιλολογία – 
Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού 

Δειλινό της 31ης Αυγούστου 2022. Μια

σεμνή τελετή την ώρα της δύσης του

ήλιου, μια μυσταγωγία εις μνήμην των

Ηρώων της ιστορικής μάχης του Νοσο-

κομείου.

Ένα  πτυσσόμενο τραπέζι στη μέση

του χώρου στάθμευσης του παλαιού

Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

επενδυμένο με μια Ελληνική Σημαία.

Επάνω, τοποθετημένες ευλαβικά οι

φωτογραφίες των ηρωικών παλληκα-

ριών της ΕΟΚΑ Ιωνά Νικολάου και

Κυριάκου Κολοκάση. Ένα πρόσφορο

με αναμμένο κερί στη μέση, ένα κα-

ντήλι και μια πιατέλα με κόλλυβα. Το

κύριο σκηνικό της απλής αλλά υπο-

βλητικής εκδήλωσης προς τιμήν των

απειροπόλεμων αγωνιστών που ανα-

μετρήθηκαν με τον θάνατο και κέρδι-

σαν την αθανασία. Παρόντες, εκατόν

περίπου άτομα. Αγωνιστές – συναγω-

νιστές των τιμωμένων, αλλά και νεότε-

ροι, κάθε ηλικίας άνθρωποι που

ένιωθαν την ιερή υποχρέωση να προ-

σευχηθούν για τις ηρωικές ψυχές και

να αντλήσουν δύναμη και κουράγιο

από το παράδειγμα εκείνων.  

Πρωινό της 31ης Αυγούστου 1956.

Άντρες της ΕΟΚΑ της ομάδας Γερίου

ανέλαβαν να απελευθερώσουν τον

αγωνιστή και πολιτικό κατάδικο Πο-

λύκαρπο Γιωρκάτζη, ο οποίος εισαγό-

ταν ως υποτιθέμενος ασθενής στο

Νοσοκομείο. Απέναντί τους στην

άνιση μάχη, δεκάδες πάνοπλοι άγγλοι

στρατιώτες, που συνόδευαν σιδηροδέ-

σμιο τον ασθενή «τρομοκράτη».

Ο ήλιος έγερνε για τα καλά και παρα-

χωρούσε τη θέση του στο σούρουπο,

το οποίο λες και ανέπεμπε δέηση, με το

αναμμένο καντήλι και τα αρώματα του

θυμιάματος προς τον Ύψιστο, υπέρ

αναπαύσεως της ψυχής των ευσταλών

νέων που έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι.

«Μετά πνευμάτων δικαίων τετελειωμέ-

νων, τας ψυχάς των δούλων σου,

Σώτερ, ανάπαυσον», υμνωδούσε ο με-

λωδικός χορός των ιεροψαλτών κατά

το τρισάγιο. Και η ικεσία του ιερέα:

«Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα

έλεός σου, δεόμεθά σου, επάκουσον

και ελέησον.» Ρίγος κατελάμβανε τις

ψυχές των παρευρισκομένων, μόνο και

μόνο από τη συνειδητοποίηση ότι το
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μνημόσυνο τελούνταν στον ιερό χώρο

της θυσίας.   

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο πρόε-

δρος των Συνδέσμων Αγωνιστών

ΕΟΚΑ, ο φιλόλογος, ιστορικός μελε-

τητής και συγγραφέας Γιάννης Σπανός,

ο οποίος ζωντάνεψε με παραστατικό-

τητα και λεπτομέρεια το σκηνικό της

μάχης: «Η είσοδος του παλιού Νοσο-

κομείου Λευκωσίας βάφτηκε με το

αίμα δυο αγωνιστών της ΕΟΚΑ και

ενός φαρμακοποιού και με τον τραυ-

ματισμό δυο παλληκαριών ορκισμένων

στη λευτεριά της πατρίδας και την

ένωσή της με τη μάνα Ελλάδα…» Και

πιο κάτω: «…Ο Κυριάκος τον πυροβό-

λησε, ο Άγγλος έπεσε νεκρός αλλά το

δάκτυλό του πατούσε τη σκανδάλη.

Χτυπήθηκαν ο Κυριάκος που πέθανε

αμέσως κι ο Ιωνάς που αν και τραυμα-

τίας έτρεξε στην έξοδο πυροβολώντας

μέχρι τελευταίας σφαίρας και πέταξε

το όπλο κατάμουτρα στους Άγγλους

στρατιώτες, που πήραν θέσεις και πυ-

ροβολούσαν. Όταν είδαν ότι ο Ιωνάς

ήταν πεσμένος στο δάπεδο έτρεξαν και

τον σκότωσαν με τους υποκοπάνους

των όπλων τους... Ο Σπύρος τραυματί-

στηκε, έπεσε στο πάτωμα και σύρθηκε

προς ένα δωμάτιο. Ζήτησε βοήθεια

από έναν γιατρό που τον μετέφερε στο

χειρουργείο. Στη σκηνή της μάχης κει-

τόταν νεκρός κι ο Κούλης Κυριακίδης,

φαρμακοποιός του Νοσοκομείου που

βρέθηκε ανάμεσα στα πυρά…»   

Δεν έχω ιδίαν πείρα της ατμόσφαιρας

της εποχής, καθώς δεν ήμουν γεννη-

μένη την περίοδο εκείνη. Οι ζωντανές,

όμως, περιγραφές του Γιάννη Σπανού,

η λεπτομερής αφήγησή του για το πώς

εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, ακόμα και

η αναφορά του στον τύπο των πιστο-

λιών που είχαν μαζί τους οι αγωνιστές,

στις ενθουσιώδεις αντιδράσεις τους

έναντι των δυσκολιών που ενδέχετο να

αντιμετωπίσουν και άλλα, παρουσιά-

ζονταν σαν κινηματογραφική εικόνα

μπροστά μας, προκαλούσαν τη φαντα-

σία και τα συναισθήματά μας και συ-

νέθεταν τα διαδραματισθέντα το

πρωινό εκείνο στο Νοσοκομείο. Την

κατάνυξη του σκηνικού και την όλη ει-

κόνα επέτεινε το γεγονός ότι στην εκ-

δήλωση παρευρίσκονταν και αγωνι-

στές της ΕΟΚΑ -άνθρωποι που θα μπο-

ρούσαν να βρίσκονται στην ίδια θέση

με τους ηρωικούς νεκρούς-, μάρτυρες

αδιάψευστοι των συμβάντων και της

σημασίας τους. 

Όταν το σκοτάδι απλώθηκε παντού

και η τελετή όδευε προς τη λήξη της,

δρομείς προσήλθαν στο καντήλι για

την αφή της φλόγας. Οι τάφοι των πε-

σόντων ανέμεναν το φως από τη

δέηση, ως ελάχιστη ένδειξη του σεβα-

σμού μας στο μεγαλείο τους. Ακολού-

θησε μονόλεπτη σιγή και τέλος ο

Εθνικός μας Ύμνος. 

Ο αντίκτυπος στην καρδιά αλλά και

στη ζωή μας από τη συμμετοχή σε τέ-
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τοιες εκδηλώσεις ίσως να ήταν μικρό-

τερος αν δεν βρισκόμαστε κι εμείς σή-

μερα σε κατάσταση ανάλογη. Μόνο

που τώρα τη θέση των Βρετανών αποι-

κιοκρατών έχουν πάρει οι Τούρκοι ει-

σβολείς, που εδώ και 48 χρόνια

κατέχουν τη μισή μας πατρίδα και επι-

βουλεύονται με την αδηφάγο ορμή

τους την άλλη μισή. Όπως, όμως, χαρα-

κτηριστικά είπε ο Γιάννης Σπανός

στην ομιλία του: «Είναι καιρός η ψυχή

να επικοινωνήσει με την ιστορία. Να

γονατίσει στους τάφους των νεκρών

και ν’ ακούσει τις φωνές από τον άλλο

κόσμο… Το χρέος της απελευθέρωσης

βαρύνει τους επιδόξους μνηστήρες της

εξουσίας που οφείλουν να διακηρύ-

ξουν την απόφασή τους να αγωνι-

στούν για την απελευθέρωση της

σκλάβας πατρίδας. Κι η απελευθέρωση

δεν ξεφυτρώνει από το πουθενά ή από

την αποφυγή κατονόμασής της, αλλά

με εξοπλισμό και αγώνα. Και υπάρχει

το πρότυπο του αγώνα: Η ορμή και το

πάθος της ΕΟΚΑ. Και η αυτοθυσία

των αγωνιζομένων…» 

Τιμή και δόξα, λοιπόν, στους ηρωικούς

νεκρούς αλλά και καθήκον απαρά-

γραπτο η δικαίωση της προσφοράς

τους, με την απελευθέρωση της πατρί-

δας μας από την τουρκική κατοχή.

ΜΑΧΕΣ Ε.Ο.Κ.Α
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Η
λευτεριά είναι λουλούδι που φυ-

τρώνει στην κοπριά, έγραψε αφο-

ριστικά ο Νίκος Καζαντζάκης. Και

προφανώς ο Κρητικός συγγραφέας με-

λέτησε την ιστορία και είδε κι έμαθε

πολλά από τα κακά που παρεισέφρη-

σαν στη διαδρομή του ηρωισμού και

στην εξέλιξη των επιτευγματικών γε-

γονότων που στόλισαν τα μεγάλα χρό-

νια του άδολου πατριωτισμού. Ο

φθόνος κι η κακογλωσσιά μαχαίρωσαν

πισώπλατα τον Κολοκοτρώνη κι οι φι-

λοδοξίες άλλων τον καθαίρεσαν, έστω

και προσωρινά, από την ηγεσία της

Επανάστασης. Ο Μιαούλης καθαιρέ-

θηκε από τη ναυαρχία και αντικατα-

στάθηκε από Άγγλο (τον Κόχραν), που

πληρωνόταν με 37 χιλιάδες λιρών! Ο

Καραϊσκάκης δολοφονήθηκε από όρ-

γανα ξένων που κατονομάζει ο επανα-

στάτης από τη Λόφου Ιωάννης

Σταυριανός (Γ.Σπανός «Οι Κύπριοι

στην Επανάσταση). Ο πατριάρχης

Γρηγόριος ο Ε΄ λοιδορείται από αστοι-

χείωτους λιβελλογράφους που δεν

έχουν την ικανότητα να ερευνήσουν τα

γεγονότα και να μεταλαμπαδεύσουν

το φως της αλήθειας. Οι ραδιουργίες

των πολιτικών και η αντιπαράθεση

των συμφερόντων τους με  τους πολε-

μιστές έσυραν τον αγώνα στο χείλος

του γκρεμού, πριν καλά-καλά η απο-

λυτρωτική θέληση των Ελλήνων ξεπε-

ταχτεί από τα αιματόβρεχτα πεδία του

1822. Ο αγώνας κινδύνεψε να διαλυ-

θεί ενώ ο Τούρκος κατακτητής ξεθη-

καρωνόταν να σφάξει και να ρημάξει

τον λαό που στεκόταν όρθιος κι αγω-

νιζόταν για την τιμή του. Στο φού-

ντωμα του ιερού ξεσηκωμού ένας από

τους ηρωικότερους οπλαρχηγούς, ο

Οδυσσέας Ανδρούτσος, διασύρθηκε

και τελικά δολοφονήθηκε στο κελί της

φυλακής του στην Ακρόπολη και το

κορμί του το πέταξαν στα βράχια.

(Χειρόγραφο Τέρπου Παπαδόπου-

λου). Και μετά τον σκοτωμό τον έσυ-

ραν πεταμένο σ' ένα κλαδί και τον

έθαψαν σαν «προδότη». Φονιάς το άλ-

λοτε πρωτοπαλλήκαρό του, ο Γκούρας,

όργανο πολιτικών, που κατάφαγε με

την παρέα τα λεφτά του πρώτου διε-

θνούς δανείου από την Αγγλία. Τον

Γέρο του Μωριά και τον Πλαπούτα

τους καταδίκασαν σε θάνατο με κατή-

γορο τον άγγλο εισαγγελέα Μάσσον!

Επί κεφαλής οι πολιτικοί ευνοούμενοι

προξενείων. Τον Καποδίστρια τον δο-

λοφόνησαν όργανα των ξένων. Ο Νι-

κηταράς (Σταματελόπουλος) ζητιά-

νευε έξω από την «Ευαγγελίστρια»

στον Πειραιά. Βρίθει η ιστορία από

Ώρα κάθαρσης της ιστορίας

Του Γιάννη Σπανού, Προέδρου των Συνδέσμων Ε.Ο.Κ.Α

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
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αίσχη και πνίγονται στο αθώο αίμα

θύματα που έμειναν θαμμένα υπό το

βάρος συκοφαντιών και διασυρμών

σατανικών. Η λευτεριά είναι λουλούδι

που βλασταίνει στην κοπριά!...

Μικρότητες και αντιμαχίες δεν αμαύ-

ρωσαν τα δικά μας χρόνια; Αγωνιστές

της ΕΟΚΑ κυνηγήθηκαν στα παρα-

σκήνια πολιτικών συνωμοσιών γιατί

δεν δήλωναν υποταγή στους νεοφανείς

της εξουσίας. Το όνομα του Γιαννάκη

Στεφανίδη μαρτυρεί τον άδικο χαμό

του, έστω κι αν το δράμα του πατέρα

του καθαγίασε τον νεκρό κι η συκο-

φαντία σαρώθηκε από τους συναγωνι-

στές του. Ο Άντης Τσεριώτης χάθηκε

χωρίς να υπάρξει αιτιολογία της εξα-

φάνισής του. Τα ονόματα των αδικο-

χαμένων Ευριπίδη Νούρου και

Νεοκλή Παναγιώτου, ξεπετάγονται

από τους τάφους κι οι φωνές τους τα-

ράζουν την ηρεμία των νεκρών. Ο Φει-

δίας Συμεωνίδης βρέθηκε νεκρός στο

χωματένιο δάπεδο του οικίσκου από

τσιμεντότουβλα στην ερημιά της Αν-

θούπολης, στερούμενος φαρμάκων

λόγω φτώχειας, ενώ διέτρεχε τον κίν-

δυνο να πεθάνει από εξουθένωση, αν

όχι από πείνα, σε εποχή που κυβερ-

νούσαν συναγωνιστές του!... Κι οι κα-

τατρεγμοί αγωνιστών με εκφοβι-

σμούς, ξυλοδαρμούς και φυλακίσεις

(29 Ιουλίου 1973) από πολιτικούς

εχθρούς, προκαλούν μελανές κηλίδες

που βαρύνουν εξουσίες αναρριχητι-

κών. Υπάρχουν ηθικές ανομίες που λε-

ρώνουν την μετεπαναστατική ιστορία.

Είναι αμφισβητήσεις, συκοφαντίες,

ψεύδη, προσωπικοί, κομματικοί και

συνωμοτικοί, κοινωνικοί και επαγγελ-

ματικοί διασυρμοί και λίβελλοι, που

οργίασαν σε βάρος ανυπεράσπιστων

ανθρώπων, όπως η Νίτσα Χατζηγεωρ-

γίου, (Γιάννη Σπανού «ΕΟΚΑ» τ.3),

που έστω κι αν είναι μετρημένοι, ζη-

μιώνουν την ανθρωπιά και την αυτο-

θυσία της ιστορίας του αγώνα. Και

ταυτόχρονα η ανοχή, η μυθομανιακή

καυχησιολογία και ο νεποτισμός που

παρατηρούνται εκεί όπου έπρεπε να

πατάσσονται παραδειγματικά για να

επέλθει κάθαρση, όσο οι πρωταγωνι-

στές γεγονότων παραμένουν στο προ-

σκήνιο της εποχής που φεύγει σε

ατμόσφαιρα αλαλαζόντων κυμβάλων.

Και την κάθαρση υποχρεούνται να

επιβάλουν εκείνοι που ανέχτηκαν την

παραβίαση των άγραφων νόμων της

ζωής πριν να μαγαρίσουν το μεγαλείο

του αγώνα οι πειρατές της διαστρέ-

βλωσης, οι λιποτάκτες, η μαύρη προ-

παγάνδα κι οι θεομπαίχτες, που

εκμεταλλεύονται ιερά και όσια, αυτα-

πατώμενοι ότι θα κερδίσουν φήμη με

παραπλανήσεις και κορδακισμούς.

Γιατί ναι μεν τα ψεύδη αργά ή γρή-

γορα αποκαλύπτονται. Αλλά οι σκιές

παραμένουν και κηλιδώνουν με κα-

ταισχύνη τη δόξα.

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
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Εξηνταεφτά χρόνια από την έναρξη

του απελευθερωτικού αγώνα, οι απο-

μένοντες βαρύνονται με το ηθικό χρέος

της αποκατάστασης των ιδεών, των

αρετών και του ήθους που λάμπρυναν

το ηρωικότερο στάδιο των ελληνικών

χιλιετιών του Κυπριακού Ελληνισμού.

Του λαού που οφείλει να επιζήσει,

μόνον εάν αποκαθάρει την ιστορική

του διαδρομή στον διαρρέοντα χρόνο.

Η ανθρωπιά και η άδολη προς την πα-

τρίδα αγάπη των γενεών, ήταν τα θε-

μέλια της ΕΟΚΑ και είναι οι δυνάμεις

της δικαίωσης του δοκιμαζόμενου και

πανταχόθεν πληττόμενου και απειλού-

μενου με αφανισμό λαού μας.

Νεοκλής Παναγιώτου Νίτσα Παπαγεωργίου

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
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Σ
τις 9 Μαρτίου 2016 συμπληρώθη-

καν οι εκδηλώσεις για τα 60χρονα

της Ε.Ο.Κ.Α με την παρουσίαση του

«Αποχαιρετισμού» του Γιάννη Ρίτσου,

που γράφτηκε ειδικά για τις τελευταίες

ώρες του Γρηγόρη Αυξεντίου, σε μου-

σική σύνθεση του Γιώργου Καλογήρου

και σκηνοθεσία/ερμηνεία του μουσο-

τραφούς ηθοποιού Νεοκλή Νεοκλέους,

στο νεόδμητο κτήριο του Θ.Ο.Κ. στη

Λευκωσία.

«Το καίριο (κάθε τι το πολύ σημα-

ντικό) στη ζωή μας βρίσκεται πέραν

του ατόμου και αν δεν ολοκληρωθεί

κανείς ως άτομο, είναι αδύνατο να το

υπερβεί, να το ξεπεράσει». Η αυτο-

γνωσία του Γρηγόρη Αυξεντίου και η

ενσυνείδητη απόφασή του να γίνει

ολοκαύτωμα, συμπυκνώνει τη σύ-

μπλεξη του τρόπου σκέψης και της πο-

ρείας ενός ήρωα ως όρων της

διαχρονικής επιβίωσης του ελληνι-

σμού, άμεσος φορέας και θεματοφύλα-

κας της οποίας είναι και η αυτοθυσία

του Γρηγόρη Αυξεντίου.

Ο υπέροχος και πολυτάλαντος ηθο-

ποιός Νεοκλής Νεοκλέους, με τη μελω-

δικότατη μουσική συνοδεία και τη

συνεχή αρμονική υπόκρουση του

«τρίο» του Γ. Καλογήρου, μπήκε στο

πετσί, τόσο του Γιάννη Ρίτσου, όσο και

του Αυξεντίου. Ερμήνευσε πλήρως όλα

τα νοήματα και μηνύματα του «Απο-

χαιρετισμού» και απέδωσε άψογα τις

τελευταίες ώρες του ήρωα, αφήνοντας

να γίνει κατανοητό ότι μόνον όταν ο

άνθρωπος αφοσιώνεται σε ένα σκοπό

ή ένα ιδανικό βρίσκει τον εαυτό του,

αισθάνεται τη ζωή του με περιεχόμενο

και επιτελεί αβίαστα, άφοβα και προ-

πάντων ενσυνείδητα τον σκοπό της

αποστολής του, φθάνοντας άνετα

μέχρι την αυτοθυσία. Υποδεικνύει και

διδάσκει επίσης ότι τότε μόνον ο άν-

θρωπος μπορεί «να φύγει από τον

εαυτό του», αν πιστεύει ακράδαντα,

αν δουλεύει συνεχώς και αν αποσκο-

πεί ανιδιοτελώς σε κάθε ανώτερο και

υψηλότερο και αν έχει μονίμως την πυ-

ξίδα της ζωής του προσαναλοτισμένη

σ’ αυτό. Για να επιτευχθεί όμως τούτο

χρειάζεται Πίστη και όπως περίτρανα

απεδείχθη, ο Γρηγόρης Αυξεντίου είχε

μεγάλη πίστη. Πίστη στον Θεό και την

Πατρίδα. Τούτο μετέδωσε παραστατι-

κότατα στον επίλογο του έργου ο Νε-

οκλής Νεοκλέους, όπου ο Γρηγόρης

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

«Ο Αποχαιρετισμός» του Γιάννη Ρίτσου

Σχόλιο Ευθύμιου-Μίμη Βασιλείου

ΟΛΟΚΑΤΩΜΑΤΑ
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Αυξεντίου φθάνει στην «τελείωση»

χωρίς κλάψες, αλλά με μια ουράνια

χαρά και ικανοποίηση που μπόρεσε να

φθάσει στο τέλος δικαιωμένος έναντι

του εαυτού του και ικανοποιημένος

έναντι του χρέους και της συνείδησής

του.

Συγχαρητήρια. Ήταν η καλύτερη ερμη-

νεία της έννοιας του αυτοσεβασμού,

της αυτοσυνείδησης, της αυταπάρνη-

σης, της αυτεπίγνωσης, της αυτοβου-

λίας, του αυτοπροσδιορισμού και της

αυτοπροαίρεσης. ΜΠΡΑΒΟ!

Ένοπλος άγγλος στρατιώτης ερευνά τα
«αποκαΐδια» με πάσαν προσοχή, μήπως

και ...

Το κρησφύγετο του Γρηγόρη 
Αυξεντίου σήμερα είναι τόπος

εθνικού αναβαπτίσματος

Αυγουστής
Ευσταθίου

Αντώνης
Παπαδόπουλος

Φειδίας
Συμεωνίδης

Ανδρέας
Στυλιανού

ΟΛΟΚΑΤΩΜΑΤΑ
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«Ἕνα ἄλλο ἐκ τῶν ἀνωτέρων στε-
λεχῶν της Ε.Ο.Κ.Α, ὁ ἀπό πολλοῦ
καταζητούμενος ὑπό τῶν δυνάμεων
ἀσφαλείας Κυριάκος Μάτσης, «Μιλ-
τιάδης», 32 ἐτῶν, ἐπροτίμησεν, ὅπως
καί ὁ Αὐξεντίου, νά ἀφήση τούς συ-
ντρόφους του νά παραδοθοῦν καί
αὐτός νά ἀποθάνη ἡρωικῶς, ὅταν
150 καί πλέον στρατιῶται ἀπεμό-
νωσαν χθές ἀσφυκτικῶς τό Κάτω
Δίκωμον, κατόπιν πληροφοριῶν τῆς
προηγουμένης νυκτός, ὅτι τό κρη-
σφύγετον τοῦ Μάτση εὑρίσκετο εἰς
τό ἐν λόγω χωρίον.

Τό κρησφύγετον ἀνεκαλύψθη εἰς τό σα-
λόνι μιᾶς οἰκίας, πλησίον δέ αὐτοῦ ὑπῆρχε
παράθυρον, διά τοῦ ὁποίου οἱ ἐντός
αὐτοῦ κρυπτόμενοι ἠδύναντο νά διαφύ-
γουν εἰς τήν αὐλήν καί ἐκεῖθεν πρός τοΰς
πρόποδας τοῦ Πενταδάκτυλου. Ὁ περιφε-
ρειακός, ὡς περιγράφεται ἐπισήμως, ἀρχη-
γός τῆς Ε.Ο.Κ.Α ἦτο ἐπικεκηρυγμένος.
Κατάγεται ἀπό τό Παλαιχώρι (Ὀρεινῆς)
καί ἦτο ἄγαμος. Οἱ γονεῖς του εἶναι ἐγκα-
τεστημένοι εἰς Ἀμμόχωστον. Ἦτο ἀπόφοι-
τος τῆς Ἀνωτάτης Γεωπονικῆς Σχολῆς
Θεσσαλονίκης, ἐξήσκησε δέ τό ἐπάγγελμα
τοῦ γεωπόνου κατ’ ἀρχήν εῖς τό ἀγρό-
κτημα Π. Ἰωάννου εἰς Κούκλια (Ἀμμοχώ-
στου), προσληφθείς ἀργότερον εἰς τάς
γεωργικάς ἐπιχειρήσεις τῆς Ἑλληνικῆς Με-
ταλλευτικῆς Ἑταιρείας. Τό φθινόπωρον
τοῦ 1956 ἀπέδρασεν ἐκ τῶν κρατητηρίων
Κοκκινοτριμηθιᾶς, ἔκτοτε δέ κατεζη-
τεῖτο, ἐπικηρυχθεῖς ἀργότερον διά τοῦ
ποσοῦ τῶν 5000 λιρῶν.

Οὐδέν ἀνεκοίνώθη διά
τούς δύο παραδοθέντας συ-
ντρόφους τοῦ Μάτση,
ἐγνώσθη ὅμως ὅτι ὁ εἷς ἐξ
αὐτῶν εἶναι 22 ἐτῶν ἐκ
Πέλλαπαϊς καί ὁ ἕτερος 23,
ἐκ Λαπήθου. Ήταν ο Αν-
δρέας Σοφιόπουλος και
Κωσταρής Χριστοδούλου.

Ο ίδιος διακυρύττει:

«Να γιατί δεν νοιάζουμαι
αν τη γη την ζουν Τούρκοι

για Έλληνες, Εβραίοι, για... 

Εκείνο που έχει σημασία είναι να την ζουν
αυτοί που την ποτίζουν με τον ιδρώτα
τους και να περπατούν ελεύθεροι πάνω
της, διαφαντευτές και κυρίαρχοί της. Ν’
αναπνέουν περήφανοι τον αέρα της που
νά ’ναι αέρας δροσιάς, ομορφιάς, λεβε-
ντοσύνης. ΟΧΙ ΠΝΙΧΤΗΣ».

Κυριάκος Μάτσης

Ο ΜΑΤΣΗΣ ΕΠΡΟΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΔΙΟΤΙ ΕΓΝΩΡΙΖΕ
ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΔΙΓΕΝΗΣ

Μιμούμενος τό παράδειγμα τοῦ Αὐξεντίου, ἔπεσε μέ τόν δάκτυλον εἰς την
σκανδάλην, ἀφοῦ προέτρεψε τους δύο συντρόφους του να παραδοθούν

ΟΙ ΔΥΟ MET’ ΑΥΤΟΥ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΕΣ 
ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΕΚ ΛΑΠΗΘΟΥ ΚΑΙ ΠΕΛΛΑΠΑΪΣ

(ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ 20/11/1958)

Ό,τι απέμεινε μετά την ανατίναξη του σπιτιού
του Κυριάκου Μάτση στο Κάτω Δίκωμο, που
ήταν το κρησφύγετο του Κυριάκου Μάτση.

ΟΛΟΚΑΤΩΜΑΤΑ



Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ72

Ο
ι Βρετανοί έμαθαν, κατόπιν προ-
δοσίας, το μέρος όπου κρύβονταν

4 σκληροτράχηλοι καταζητούμενοι
αντάρτες της Ε.Ο.Κ.Α (Ανδρέας Κά-
ρυος, Ηλίας Παπακυριακού, Φώτης
Πίττας, Χρίστος Σαμάρας).

Αμέσως ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις
των Βρετανών πήγαν στο Λιοπέτρι και
αφού πήγαν κατευθείαν στον αχυρώνα
όπου κρύβονταν οι 4 μαχητές της
Ε.Ο.Κ.Α τους κάλεσαν να παραδο-
θούν. Αντί άλλης απάντησης οι 4
«άνοιξα πυρ» κατά των Βρετανών,
οπότε άρχισε μια πολύωρη αλλά άνιση
μάχη. Ήταν η φονικότερη, δραματικό-
τερη και η πιο επική μάχη, από τότε
που άρχισε τη δράση της η Ε.Ο.Κ.Α.

Οι 4 βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση,
γιατί οι Βρετανοί, μη μπορώντας να
τους καταβάλουν, έρριξαν εμπρηστική
βόμβα από ελικόπτερο
και έβαλαν φωτιά στον
αχυρώνα, οπότε οι 4 λε-
βεντονιοί της Ε.Ο.Κ.Α
έκαμαν έξοδο» και θερί-
στηκαν κυριολεκτικά
από τα βρετανικά πολυ-
βόλα, αφού πρώτα κατά-
φεραν να επιφέρουν
καίρια πλήγματα στους
κατα- κτητές (σκοτώθη-
καν και τραυματίστηκαν
αρκετοί βρετανοί στρα-
τιώτες).

Το ολοκαύτωμα του Μαχαιρά 3 Μαρ-

τίου 1957, επανελήφθη στον «Αχυ-

ρώνα» στις 2 Σεπτεμβρίου 1958, σε

«Νέο Χάνι της Γραβιάς», κερδίζοντας

τον Παγκόσμιο Θαυμασμό.

Σήμερα ο «Αχυρώνας» αποτελεί ένα

από τα ιερότερα μνημεία της ιστορίας

μας που το κοσμούν οι προτομές των

και που μας καθοδηγούν ως φωτεινός

οδοδείκτης στο καθήκο για τη λευτε-

ριά της πατρίδας μας από τους Αγαρη-

νούς.

Ο Αρχηγός Διγενής γράφει σχετικά,

στα απομνημονεύματά του: «Είναι

πολύ δύσκολο εμέ να ξεχωρίσω μεταξύ

των 4 αυτών παλληκαριών ποιος ήταν

ο γενναίος των γενναίων, διότι και οι 4

συνηγωνίσθησαν την στιγμήν εκείνη,

ποιος θα πέθαινε γενναιότερον». 

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ 
02/09/1958

ΟΛΟΚΑΤΩΜΑΤΑ
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ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΩΝ
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ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟΙ

ΑΓΧΟΝΗ
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Ὁ
ἐκ Τσάδας 18ετής Ευαγόρας Μιλ-
τιάδου Παλληκα-

ρίδης κατιδικάσθη χθές
ὑπό τοῦ ἐν Λευκωσίᾳ ει-
δικοῦ δικαστοῦ κ.
Μπέρναρντ Σῶ, εἰς θά-
νατον, εὑρεθεῖς ἔνοχος
κατηγορίας ὅτι τήν
18ην παρελθόντος Δε-
κεμβρίου εἶχεν εἰς τήν
κατοχήν του ἕν ὁπλοπο-
λυβόλον τύπου μπρέν
καί τρεῖς σφαίρας.

Ἐρωτηθείς ὑπό τοῦ δικαστοῦ ἐάν εἶχε
νά εἴπη τι διά να μή καταδικασθῆ ὁ
Παλληκαρίδης ἀπήντησαν ὡς ἑξῆς:
«Ξέρω πώς θά μέ  καταδικάσετε εἰς θά-
νατον. Ὅ,τι ἔκαμα, τό ἔκαμα ὡς Κύ-
πριος, ὁ ὁποῖος ζητεῖ την ἐλευθυρίαν
του».

Εὐθύς ὡς ὁ κατηγορούμενος παραδέ-
χθη ἐνοχήν oἱ δικηγόροι του κ.κ.
Φοῖβος Κληρίδης και Λέλλος Δημη-
τριάδης, ἐδήλωσαν εἰς τό δικαστήριον
ὅτι ἐν ὄψει τῆς τοιαύτης παραδοχῆς
καθώς καί τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Νόμος

δέν προνοεῖ ἄλλην ποινήν πλήν τοῦ θα-
νάτου, ἡ ἐκεῖ παρουσία
των ἦτο πλέον περιττή
καί ἄχρηστος, ἐζήτησαν
δέ ἀπό τό δικαστήριον νά
τούς ἐπιτρέψη νά ἀποσυρ-
θοῦν, πλήν τοῦτο δέν πα-
ρέσχε τήν ζητουμένην
ἄδει-αν, ἀποφανθέν ὁτι
τοιοῦτό τι θά ἦτο ἀσύνη-
θες ὅ-σον καί ἀπαράδε-
κτον εἰς τά χρονικά τῶν
δικαστηρίων.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ

Ὁ δικηγόρος τοῦ Στέμματος κ. Χίλαρο
Γκόσλιγκ ἀναλύων τό ἱστορικόν τῆς
ὑποθέσεως, εἶπεν ὅτι τό ἀδίκημα συ-
νέβη τήν νύκτα τῆς 18ης παρελθόντος
Δεκεμβρίου. Ἦτο, εἶπε, μία σεληνόφω-
τος νύκτα και ἕν ἀπόσπασμα τοῦ βα-
σιλικοῦ ναυτικοῦ ὑπό τήν ἀρχηγείαν
τοῦ ὑπολοχαγοῦ Ρέϊνολτς, ἐξετέλει πε-
ριτολίαν ἐπί τῆς ὁδοῦ ἤτις ἄγει ἀπό τόν
Σταυρόν πρός τήν Λυσόν. Εἰς μίαν
στιγμήν ἡ ἐμπροσθοφυλακή τῆς περι-
πόλου ἀντιμετώπισε τρεῖς ἄνδρας καί

ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ
Ο 18ΕΤΗΣ Ε. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ

«Ο,ΤΙ ΕΚΑΜΑ, ΤΟ ΕΚΑΜΑ ΩΣ ΕΛΛΗΝ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΤΟΥ — ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΤΕ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ, ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΑΙ»

«ΕΠΙΤΡΕΨΑΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΩΜΕΝ»

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 9/8/1956

ΑΓΧΟΝΗ
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δύο ὄνους. Ὁ εἷς ἐκ τῶν τριῶν ἀνδρῶν
ἔφερε ὅπλον μπρέν. Οὗτος εἶναι ὁ  κα-
τηγορούμενος.

«Οἱ τρεῖς ἄνδρες ἀντελήφθησαν τό
αὐτοκίνητον τοῦ ὁποίου ἐπέβαινον oἱ
ἄγγλοι στρατῶται και οἱ δύο ἐξ αὐτῶν
ἐτράπησαν εἰς φυγήν καί κατώρθωσαν
τελικῶς νά διαφύγουν. Ἀλλά τό πρό-
σωπον τό ὁποῖον ἔφερε το μπρέν πα-
ραδόθη χωρίς νά δοκιμάση νά φύγη ἤ
νά προβάλη ἀντίστασιν. Οἱ ὄνοι ἠρευ-
νήθησαν, ἐπ’ αὐτῶν δέ εὐρέθησαν κου-
βέρται καί τρόφιμα. Ἐπί τοῦ ἑνός ἐξ
αῦτῶν εὑρέθησαν ἐπίσης δύο σφαι-
ροθῆκαι πλήρεις, ἐπί δέ τοῦ ἑτέρου
τρίτη τοιαύτη. Ἀπό τάς περιστάσεις
ὑπό τάς ὁποίας εὐρέθησαν τό μπρέν
καί τά πυρομαχικά, συνάγεται ὅτι
ταῦτα, ἐκείνην τήν νύκτα, μεταφέρο-
ντο διά νά ἀποθηκευθοῦν ἤ νά χρησι-
μοποιηυοῦν κάπου ἀλλοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ δικηγόρος τοῦ Στέμμα-
τος ἀνέγνωσε κατάθεσιν τήν ὁποίαν
ἔδωσεν ὁ κατηγορούμενος καί εἰς τήν
ὁποίαν ὁ τελευταῖος περιέγραψε πώς
ἔγινε μέλος τῆς Ε.Ο.Κ.Α καί πώς ἀργό-
τερον ἐδραπέτευσε ἀντί νά παρουσια-
σθή εἰς τό δικαστήριον
Κτήματος, ὅπου ἐπρό-
κειτο νά δικασθῆ — τόν
Ὀκτώβριον τοῦ 1955—
δι’ ὀχλαγωγίαν.

Εἰς τήν ὡς ἄνω κατάθε-
σιν, ὁ κατηγορούμενος
— ἐξηκολούθησεν ὁ δι-
κηγόρος τοῦ Στέμματος

— ἀναφερόμενος εἰς τήν σύλληψιν του,
ἀπεκάλυψεν ὅτι κατ’ ἐκείνην τήν
νύκτα αὐτός και δύο ἄλλα πρόσωπα,
oἱ Γεώργιος Γαβριήλ έκ Στενής και
Ἄγγελος Χριστοφόρου, ἐκ Νατᾶς, με-
τέβαινον εἰς τήν περιοχήν τοῦ Σταυροῦ
διά νά κατασκευάσουν ἄλλα κρησφύ-
γετα, ἔδιδε δε την ἐξήγησιν ὅτι πᾶν ὅτι
ἔπραξε, εἶχε καθῆκον να το πράξη ὡς
«Ἕλλην, ὅστις ποθεῖ τήν ἐλευθερίαν
του».

Κλείων τήν ὁμιλίαν του ὁ δικηγόρος
τοῦ Στέμματος προσέθεσεν ὅτι τό ἀνευ-
ρεθέν μπρέν ἦτο «γρασαρισμένο» καί
συνεπῶς τοῦτο δέν ἠδύνατο vά χρησι-
μοποιηθή κατ’ ἐκείνην τήν νύκτα, ἀπε-
κάλυψεν ὅμως ὅτι συμφώνως πρός
πληροφορίας της Ἀστυνομίας τοῦτο
εἶχε χρησιμοποιηθῆ κατά τήν 19ην
Ἀπριλίου τοῦ 1956. Ὁ κατηγορούμε-
νος δέν προέβαλε καμμίαν ἀντίστασιν.
Εἶναι 18 ἐτῶν, μαθητής τοῦ Γυμνασίου
Πάφου και νέος καλοῦ χαρακτῆρος. Ὁ
πατήρ του εἶναι συνταξιοῦχος ἀστυνο-
μικός λοχίας.

Ὁ κ. Φοίβος Κληρίδης ἐκ μέρους τῆς
ὑπερασπίσεως, εἶπεν ὅτι ἡ ὑπεράσπισις

δέν ἀμφισβητεῖ
τά γεγονότα ὡς
ταῦτα ἐξετέθη-
σαν ὑπό τοῦ δι-
κηγόρου τοῦ
Στέμματος και
εἶπεν ὅτι δέν
εἶχε τί νά προ-
σθέση.

ΑΓΧΟΝΗ
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Η ΑΠΟΦΑΣIΣ

Ὁ δικαστής κ. Σῶ, ἐκδίδον τήν ἀπόφα-
σιν εἶπε τά ἑξῆς:

«Εὐαγόρα Μιλτιάδου Παλληκαρίδη,
παρεδέχθης ἐνοχήν εἰς τήν κατηγορίαν
ὅτι μετέφερες ὅπλα ἥτις στηρίζεται ἐπί
τοῦ ἄρθρου 52 (γ) τῶν Κανονισμῶν
Ἐκτάκτου Ἀνάγκης 1955-56.

«Τά γεγονότα ὡς ἐξετέθησαν ὑπό τῆς
κατηγορίας, δέν ἠμφισβητήθησαν ὑπό
τῶν δικηγόρων του. Τό Στέμμα— ἀνέ-
φεραν ὅτι τό μπρέν—γκάν ἦτο νεωστί
γρασαρισμένον καί ὅτι δέν θά ἠμπο-
ροῦσε νά χρησιμοποιηθῆ ἐκεῖνο τό
βράδυ. Τοῦτο ἐπιπλέον, δέν ἔφερε
σφαιροθήκην. Ἔτσι εἶναι πολύ πυθα-
νόν ὅτι κατά τήν στιγμήν τῆς συλλή-
ψεως σου δέν εἶχες πρόθεσιν να
χρησιμοποιήσης τό ὅπλον τοῦτο. Ἀλλά
τό Δικαστήριον δέν ἔχει ἀμφιβολίαν
ὅτι τοῦτο ἐπρόκειτο νά χρησιμοποιηθῆ
κάποτε διά παράνομον σκοπόν.

«Ὅταν σέ συνάντησε ἡ περίπολος καί
σέ ἐκάλεσε νά παραδοθῆς δέν ἀπεπει-

ράθης νά δραπετεύσης καί παρεδόθης.
Ἡ ἡλικία σου κατά τήν ἡμέραν τῆς
διαπράξεως τοῦ ἐγκλήματος ἦτο μόνον
18 ἐτῶν. Ὁ Νόμος ὅμως προνοεῖ μόνον
διά μίαν ποινή διά τό ἀδίκημα. Τήν
ποινήν θανάτου. Ὅθεν ἡ ποινή τήν
ὁποίαν σοῦ ἐπιβάλλω εἶναι ὅτι θά με-
ταφερθῆς εἰς τήν φυλακήν καί ἐκεῖθεν
ὅταν λήξη ἡ περίοδος τῆς ἐφέσεως, θά
μεταφερθῆς εἰς τόν τόπον τῆς ἐκτελέ-
σεως καί νά κρεμασθῆς μέχρις ὅτου
ἀποθάνης και εἴθε ὁ Θεός νά φανῆ
ἵλεος δι’ ἐσέ.

Ἔχεις δικαίωμα νά ὑποβάλης ἔφεσιν.»

Ὁ κατηγορούμενος ἤκουσε τήν ἀπό-
φασιν μετά ψυχραιμίας.

Ευαγόρας Παλληκαρίδης

ΑΓΧΟΝΗ
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Τ
α χρόνια από το 1878 μέχρι το 1960
προσομοιάζουν με ένα παρατετα-

μένο ιστορικό δράμα. Η άγρια εκμε-
τάλλευση του λαού μας ήταν
εφιαλτική, με τις οικονομικές αφαιμά-
ξεις των Άγγλων, τις τιμωρίες, τις φυ-
λακίσεις, την απανθρωπιά των
αποικιακών υπηκόων. Το
δράμα επεκτάθηκε στην
τετραετία του απελευθε-
ρωτικού αγώνα της
ΕΟΚΑ. Η κρατική τρομο-
κρατία αναβίωνε τον ναζι-
σμό σ’ όλη του τη φρίκη.
3.362 Έλληνες στα Στρα-
τόπεδα Συγκέντρωσης, με
κράτηση χωρίς δίκη.

‣ 1114 στις Φυλακές. 
‣ 1300 αντάρτες. 
‣ 139 μελλοθάνατοι, αμέτρητοι στα

βασανιστήρια. 
‣ 25 χιλιάδες σε ετοιμότητα, χιλιά-

δες στα μαζικά μαρτύρια. 

Αλλά η αποκορύφωση του δράματος
στη φοβερή σκηνή του «μπλοκ 8» της
αγχόνης, όπου μαρτύρησαν 9 αγωνι-
στές από 19 μέχρι 23 ετών και στη μο-

νοτονία της άκρας απελπισίας. Και η
διαδικασία γνωστή. Μετέφεραν τον
μελλοθάνατο στον ψυχρό προθάλαμο
του Άδη, αριστερά ο σιδερένιος μοχλός
της αγχόνης, δεξιά στο κέντρο η δί-
φυλλη ξύλινη καταπακτή, πάνω η
δοκός με τις τρεις θηλιές να κρέμονται,

απέναντι οι χειροπέ-
δες, για πισθάγκωνη
ακινησία των χεριών,
η λευκή κουκούλα.
Κι ο μελλοθάνατος
να οδηγείται στην
καταπακτή και με
τον γδούπο του
ανοίγματος της να
κρεμάζεται στο κενό,
να σπαρταρά και να

πεθαίνει από θραύση του ακραίου
οστού του. Στα απομονωμένα 3 κελιά
δίπλα στην κρεμάλα, γραφόταν μερό-
νυχτα η τρομερή λειτουργία της ανα-
μονής, ενώ οι καρδιές πάλλονταν στη
μακάβρια μελωδία του αναπόφευκτου
τέλους, στον οκτώηχο του επερχόμενου
θανάτου σπονδύλου, με επωδό της
πλάνης ότι ο θάνατος είναι ακαριαίος.

To μαρτύριο του απαγχονισμού

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 «Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Toυ Γιάννη Σπανού

Στα απομονωμένα 3 κελιά δίπλα στην κρεμάλα, γραφόταν μερόνυχτα

η τρομερή λειτουργία της αναμονής, ενώ οι καρδιές πάλλονταν στη

μακάβρια μελωδία του αναπόφευκτου τέλους, στον οκτώηχο του

επερχόμενου θανάτου

Η αγχόνη

ΑΓΧΟΝΗ
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Αλλά ο θάνατος στην αγχόνη δεν είναι
πάντα ακαριαίος. Γιατί οφείλεται και
σε ασφυξία. Διαρκεί 3 λεπτά, κατά τη
γνωμάτευση του μ. Κώστα Ζαμπάρτα.
Η καρδιά λειτουργεί και τροφοδοτεί
τον εγκέφαλο με αίμα, ενώ ο μελλοθά-
νατος σφαδάζει.

Η έρευνα άρχισε όταν ο Γενικός Ει-
σαγγελέας Μιχαλάκης Τριανταφυλλί-
δης, εκ των συνηγόρων θανατοποινι-
τών, με ρώτησε γιατί
δεν ερευνώ τη θανα-
τική εκτέλεση. Είναι
ακαριαίος ο θάνατος;
Και στην άμεση ερώ-
τηση μου εάν υπάρ-
χουν ενδείξεις περί
του αντιθέτου, ο
φίλος απάντησε: Το
πρόσωπο του Ανδρέα
Ζάκου ήταν μελανια-
σμένο, άρα τεκμαίρε-
ται ότι το μοιραίο
επήλθε από ασφυξία...

Κι η ιχνηλασία άρχισε από τον ιερέα
των Κεντρικών Φυλακών π. Αντώνιο
Ερωτοκρίτου. Στο ερώτημα για την τε-
λευταία συνάντηση με τον μελλοθά-
νατο Ανδρέα Ζάκο δεν ήταν διαφω-
τιστικός. Είχε μόνο μια παρατήρηση.
«Το πρόσωπο του εκτελεσθέντος ήταν
φαιό» (γκριζοκόκκινο, μελανιασμένο).

Δεύτερη η συνάντηση με τον π. Φώτιο
Καλογήρου που είχε διατελέσει Κε-
ντρικός Σύνδεσμος της ΕΟΚΑ. Τον φυ-
λάκισαν με τους Πολιτικούς Κατα-

δίκους και στους απαγχονισμούς της
9ης Αυγούστου 1956, του Ανδρέα
Ζάκου, του Χαρίλαου Μιχαήλ και του
Ιάκωβου Πατάτσου έζησε το δράμα.
Μου είπε: «Την επομένη του απαγχονι-
σμού μπήκε στο κελί μου, ο Ήτεν.
Ήταν ένας στην κουστωδία του μελλο-
θανάτου, στα λίγα μέτρα της τελευ-
ταίας πορείας της ζωής. Έμοιαζε
συγκλονισμένος. Κατά πώς έλεγαν

ήταν ο δήμιος. Έκατσε
στο κρεβατάκι, έσφιγγε
με τις παλάμες του το
πρόσωπο του και επα-
νελάμβανε: «Three times
my father, three times»
(Τρεις φορές πάτερ μου,
τρεις φορές). Ενίσχυα
την άποψη ότι τον
Ζάκο τον κρέμασαν
τρεις φορές. Δεν μου
απάντησε στις επίμονες
ερωτήσεις μου τι εννο-
ούσε. Έφυγε ο Άγγλος,
πήγε στο Βαρώσι όπου

έμενε και τίναξε τα μυαλά του με το πε-
ρίστροφο του»...

Ο Αντρέας Ζάκος ήταν 26 χρόνων,
πολύ λεπτός, με λίγο βάρος. Τελευταία
του επιθυμία ήταν ν’ ακούσει την
«Ηρωική Συμφωνία» του Μπετόβεν.
Εικάζεται ότι με τον ταυτόχρονο
απαγχονισμό με τον Χαρίλαο Μιχαήλ
και τον Ιάκωβο Πατάτσο, ο Ανδρέας
δεν πέθανε. Επανέλαβαν την εκτέλεση
δεύτερη και τρίτη φορά, οπότε κατέ-
ληξε από ασφυξία, εξ ου και το χρώμα

Κελλί μελλοθανάτων

ΑΓΧΟΝΗ
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του νεκρού προσώπου. Αυτή η τρο-
μερή διαδικασία επεσυνέβη, όπως θρυ-
λείται, τη 10ή Ιουλίου 1821 στη
Λευκωσία, όταν οι Τούρκοι κρέμασαν
ή καρατόμησαν Έλληνες σαν μετέχο-
ντες στην ελληνική Επανάσταση. Ονό-
ματα στο έργο μου «Οι Κύπριοι στην
Επανάσταση».

Και η έρευνα είχε προέκταση
στην εξομολόγηση του Άλμπερτ
Πιερπόιντ, αρχιδημίου της Αγ-
γλίας, με πέραν των 400 εκτελέ-
σεων στην αγχόνη. Από τις
εμπειρίες του γράφει ότι ο δή-
μιος πρέπει να έχει εμπειρικές
γνώσεις. Πώς να ζυγίσει τον μελ-
λοθάνατο, πώς να ισοζυγίσει το
βάρος του με αντίβαρο άμμο.
Να υπολογίζει το μήκος του
σχοινιού. Πώς να περάσει τον
βρόχο στο σβέρκο... Ανάλογα μ’
αυτά τα στοιχεία το τέλος θα
προέλθει από θλάση του αυχε-
νικού σπονδύλου ή από ασφυ-
ξία. Είναι δυνατόν ο κατάδικος
να αποκεφαλιστεί αν το μήκος
του σχοινιού είναι μακρύ.

Παρατήρηση: Σχετική ενημέ-
ρωση: από τους απαγχονισμούς στη
Βαγδάτη: Ένας από τους συγγενείς του
Σάνταμ Χουσέιν αποκεφαλίστηκε
γιατί το σχοινί ήταν μακρύ...

Παρατηρείται ότι η παραμονή στα
κελιά των μελλοθανάτων δεν είναι
παρά το προοίμιο του μαρτυρίου της
φρίκης, γιατί ο κατάδικος ζει παθητικά
την καταφορά της μοίρας του. Δεν
κρατά όπλο. Δεν πολεμά. Δεν θα πεθά-

νει στη φούντωση της μάχης, από μια
σφαίρα που θα τον πλήξει ξαφνικά. Ο
δεσμώτης εκεί πεθαίνει κάθε ώρα, κάθε
μέρα, κάθε νύχτα, σε μια παρατετα-
μένη ανελέητη μοναξιά, με την ψυχή να
παλεύει με νεκρή την ελπίδα προάγ-
γελο της κατάβασης στο βασίλειο του
σκότους. Η αποκορύφωση του δράμα-
τος ενός αγώνα...

Οι 9 απαγχονισθέντες:

10/05/1956: Μιχαλάκης Καραολής,
Ανδρέας Δημητρίου

09/08/1956: Ιάκωβος Πατάτσος, 
Ανδρέας Ζάκος, Χαρίλαος Μιχαήλ

21/09/1956: Μιχαήλ Κουτσόφτας,
Στέλιος Μαυρομμάτης, Ανδρέας
Παναγίδης

14/03/1957: Ευαγόρας Παλληκαρίδης

ΑΓΧΟΝΗ
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ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΩΝ - ΚΕΡΦΙΟΥ - ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
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ΕΡΕΥΝΕΣ - ΚΕΡΦΙΟΥ - ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ - ΑΝΑΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ο κ. Γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Ευ-
ρύχου Άρης Πορεάδης με την ομάδα

της Στ΄ τάξης 1957

ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΩΝ - ΚΕΡΦΙΟΥ - ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
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Επικουρικός εν δράσει

ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΩΝ - ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
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ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΩΝ - ΚΕΡΦΙΟΥ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
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ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΩΝ - ΚΕΡΦΙΟΥ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
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Μάρκος Δράκος

ΑΝΤΑΡΤΕΣ Ε.Ο.Κ.Α
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ΕΠΙΚΗΡΥΧΘΕΝΤΕΣ – ΚΑΤΑΖΗΤΗΘΕΝΤΕΣ
Γρηγόρης Αυξεντίου Λύση

Ιωάννης Δρουσιώτης Δρούσια

Γρηγόρης Γρηγοράς Λύση

Κωνσταντίνος Γάλλος Αγία Βαρβάρα

Αντώνης Γεωργιάδης Μηλικούρι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τρίκωμο / Αθήνα

/ Παράνομη είσοδος

Μάρκος Δράκος Λεύκα

Ευάγγελος Ευαγγελάκης Λευκωσία

Νίκος Σαμψών Αμμόχωστος

Παντελής Κατελάρης Επισκοπειό

Ανδρέας Ιερείδης Φλάσου

Ιωάννης Κασίνης Κ. Ζώδια

Λάμπρος Καυκαλίδης Αγρός

Κυριάκος Κόκκινος Παλαιχώρι

Ανδρέας Κορωνίδης Κακοπετριά

Σάββας Κουλλαπής Άγ. Θεόδωρος Λ/σού

Πολύκαρπος Γιωρκάτζης Παλαιχώρι

Πετράκης Κυπριανού Λάρνακα

Κώστας Λοΐζου Μαραθόβουνος

Γεώργιος Μάτσης Παλαιχώρι

Κυριάκος Μάτσης Παλαιχώρι

Ντίνος Μιχαηλίδης Κοιλάνι

Στυλλής Ξαπόλυτος Γαληνή

Φρίξος Δημητριάδης Τεμπριά

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α 1955-1959

Η
Βρετανική Διοίκηση της Κύπρου

επικήρυσσε και καταζητούσε ένα-

ντι χρημάτων (₤5.000 για τον καθένα

και ₤10.000) για τον αρχηγό ΔΙΓΕΝΗ),

τους αγωνιστές για τους οποίους είχε

πληροφορίες ότι ανήκαν στον

ΣΚΛΗΡΟ ΠΥΡΗΝΑ της Ε.Ο.Κ.Α ή

ήταν ΔΡΑΠΕΤΕΣ από τις Κεντρικές

φυλακές ή τα Κρατητήρια.

Συγκεκριμένα επικηρύχθηκαν 345,

μέρος των οποίων παραθέτουμε:

Γρίβας

Αυξεντἰου

Αντώνης Γεωργιάδης

ΚΑΤΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
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Ανδρέας Παναγιώτου Φιλιά

Ιωάννης Παπαδόπουλος Κάϊρο / Λεμεσός

Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου Κάτω Αμίαντος

Παυλάκης Παύλου Άρδανα

Αυγερινός Παρπαρές Μ. Γειτονιά, Λ/σός

Σοφοκλής Ποταμίτου Λεμεσός

Σάββας Ροτσίδης Μάμμαρι

Νίκος Σπανός Πέρα

Σταύρος Στυλιανίδης Γιαλούσα

Ανδρέας Τσιάρτας Πολύστυπος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ
1. Αυξεντίου Γρηγόριος

2. Γεωργάλλας Μιχαήλ

3. Γεωργίου Νίκος

4. Δράκος Μάρκος 

5. Κάρυος Ανδρέας 

6. Κάρυος Γεώργιος

7.  Κατελάρης Παντελής

8. Κυπριανού Πετράκης

9. Λένας Στυλιανός 

10. Λοΐζου Κώστας 

11. Μάτσης Κυριάκος

12. Μούσκος Χαράλαμπος 

13. Μυλωνάς Χρύσανθος

14. Παλληκαρίδης Ευαγόρας 

15. Παπαβερκίου Γεώργιος 

16. Παπακυριακού Ηλίας 

17. Παπαχριστοφόρου Ευαγόρας 

18. Παρίδης Μιχαήλ 

19. Πίττας Φώτης 

20. Ροτσίδης Σάββας 

21. Σαμάρας Χρίστος 

22. Στυλιανίδης Σταύρος

23. Χριστοδούλου Δημητράκης

Δημητράκης
Χριστοδούλου

Μάρκος
Δράκος

Στυλιανός
Λένας

Χαράλαμπος
Μούσκος

Πολύκαρπος Γιωρκάτζης

Σἀββας Ροτσίδης

ΚΑΤΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
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Η πρώτη σελίδα του καταλόγου Πολιτικών
Κρατουμένων που μεταφέρθηκαν από τις

Κεντρικές Φυλακές στο φρούριο της Κερύνειας
SCHEDULE

          
       

 

 
Detention Order made under Section 2 

of the Detention of Persons Law, 1955 
Detainee 

1. Dated 16.7.55 SHIAMISHI Stelios Haralampous 

2. Dated 16.7.55 EVANGELAKIS Evangelos Erotokritou 

3. Dated 16.7.55 ELEFTHERIOU Christos 

4. Dated 16.7.55 ZEVEDEOS Georghios Andrea 

5. Dated 16.7.55 PETSAS Andreas Ioannou 

6. Dated 16.7.55 DRAKOS Markos Kyriakou 

7. Dated 16.7.55 FIRILLAS Mikis Kyriakou 

8. Dated 16.7.55 PAPA ANASTASSIOU Panayiotis 

9. Dated 16.7.55 XENOPHONTOS Harilaos 

10. Dated 25.7.55 GEORGHIOU Menelaos 

11. Dated 25.7.55 TCHARDAS Kyriakos Andrea 

12. Dated 25.7.55 KAFKALLIDES Lambros Nicola 

13. Dated 25.7.55 KYPRIANOU Andreas 

14. Dated 13.8.55 CHRISTOFI Marios Polycarpou 

15. Dated 13.8.55 YIORGHALLAS Michael Thoma 

16. Dated 13.8.55 TYMVIOS Petros Michael 

17. Dated 16.8.55 FRANKESKIDES Yiannakis Nicola 

18. Dated 16.8.55 CHRISTODOULOU Christodoulos Am--------- 

19. Dated 16.8.55 KOMODATOS Ioannis Constantinou 

20. Dated 16.8.55 PARTELLA Nicos Thoma 

21. Dated 16.8.55 ELLINAS Pantelakis Anastassiou 

22. Dated 16.8.55 PARTELLA Pavlos 

23. Dated 16.8.55 FILIASTIDES Yiannakis Sofocli 

24. Dated 16.8.55 IERODIACONOU Georghios (Kokos) 

25. Dated 16.8.55 KOUSHIAPPAS Iacovos (Akis) 

 

ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΟΚΡΑΤΗΣΗ
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Στέλιος Σιάμισης Κυρά Μόρφου
Χριστάκης Ελευθερίου Λ/σία
Γεώργιος Ζεβεδαίος Λ/σία
Μάρκος Δράκος Λεύκα
Μίκης Φυρίλλας Λεύκα
Χαρίλαος Ξενοφώντος Πάφος
Κυριάκος Τσιάρτας Πολύστυπος
Λάμπρος Καυκαλίδης Αγρός
Μιχαήλ Γιωργάλλας Μαραθόβουνος
Γεράσιμος Καραμοντάνης Αμμόχωστος
Μιχαλάκης Πλατάνης Λ/σία
Γιάννης Παπαδόουλος Λεμεσός
Τεύκρος Λοΐζου Καλό Χωριό Λεύκας
Φρίξος Δημητριάδης Τεμβριά
Γιάννης Σπανός Γιαλούσα
Αλέκος Μαυρομμάτης Γιαλούσα
Κωνσταντίνος Λευκωσιάτης

Αρχιμαδρίτης Λ/σία
Παπαντώνιος Μαυρομμάτης Μόρφου
Παύλος Παυλάκης Αμ/στος
Θαλής Σελίπας Άγιος Δομέτιος
Νικόλαος Παρτέλλας Λ/κα
Ευστάθιος Χριστοδουλίδης Πάφος
Μιχαλάκης Μαραθεύτης Μόρφου
Γεώργιος Χατζηνικολάου Έγκωμη
Γιάννης Μυριανθέας Πρόδρομος
Νίκος Σπανός Πέρα Ορεινής
Φειδίας Καρυόλαιμος Κερύνεια
Άλκης Αργύρης Λεμεσός
Μιχαλάκης Ρωσσίδης Καλαβασός
π. Ευύλθων Διάκος Αμμόχωστος
Πέτρος Παπαϊωάννου Βαρώσι Κώστας Μι-
χαλόπουλος Λ/σία
Ανδρέας Γεωργιάδης Λευκωσία
Ανδρέας Ματσουκάρης Μια Μηλιά
Παλλάδιος Νικολάου Καραβοστάσι
Άνθος Κουντούρης Καραβοστάσι

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΡΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 1955-1959

Γιάννης
Παπαδόπουλος

Μίκης
Φιρίλλας

Φρίξος
Δημητριάδης

Τεύκρος Λοΐζου

ΠΡΟΣΩΠΟΚΡΑΤΗΣΗ

Από το αρχείο Χρ. Παπαχρυσοστόμου
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Γεώργιος Σελίπας Άγιος Δομέτιος

Πλάτων Βασιλείου Ευρύχου
Ανδρέας Ιερείδης Ευρύχου
Κώστας Λοΐζου Καλό Χωριό Λεύκας
Δημήτριος Κωνσταντινίδης Κτήμα, Πάφος
Ανδρέας Αναξαγόρας Ευρύχου
Λουκής Καρανίκης Άγ. Δομέτιος
Σόλων Ποιηταρίδης Λάρνακα
Κώστας Μουσίδης Κοκκ/θιά
Βενιζέλος Κότσαπας Λεμεσός
Κυριάκος Μάτσης Παλαιχώρι
Ιωάννης Μάτσης Παλαιχώρι
Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου Κ. Αμίαντος
Αρχ/της Μάξιμος Κουρσουμπάς Λ/σία
Αρχ/της Φώτιος Κωνσταντινίδης Λ/σία
Ηγούμενος Κύκκου Χρυσόστομος Ζώδεια
Ηγούμενος Μαχαιρά Ειρηναίος Κερύνεια
Μιχαλάκης Πισσάς Λ/σία
Φειδίας Συμεωνίδης Λαγουδερά
Παπασταύρος Παπαγαθαγγέλου Αγία Βαρβάρα
Παπαφώτιος Καλογήρου Λ/σία
Λουκής Παπαφιλίππου Λ/σία
π. Άνθιμος Κυριακίδης
Μιλτιάδης Χριστοδούλου Βαρώσι
Χαράλαμπος Τύμβιος Λ/σία
Μιχαήλ Ραουνάς Λ/σία
Ανδρέας Γερμανός Γαλάτα
Χρίστος Εγγλέζος Μουτουλλάς
Κώστας Ξαπόλυτος Γαληνή
Λουκής Παπαστράτους Λ/σία
Σόλων Λοΐζου ΚαλόΧωριό Λεύκας

Γιάννης
Σπανός

Κωνσταντίνος 
Λευκωσιάτης

Αλέκος
Μαυρομμάτης

Παύλος
Παυλάκης

Ο Πρόεδρος των Συνδέ-
σμων μας Γιάννης Σπανός
δίδει συνέντευξη στο Μου-

σείο των Κρατητηρίων
Κοκκινοτριμιθιάς

ΠΡΟΣΩΠΟΚΡΑΤΗΣΗ
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ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ - ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
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Ἀντίστασις ἐσωτερικοῦ χώρου

Τ
ό εἰδικόν τοῦτο τμῆμα θά ἀπαρτι-
σθῆ ἀπό ἄτομα μέ εἰδικά προσόντα

εἰs τό διατυπώνειν καί γράφειν. Τοῦτο
θά ὑφίσταται συνωμοτικῶς καί θά
εἶναι αὔταρκες διά τήν μετάδοσιν τῶν
γεγονότων γραπτῶς.

Θά ἀσχολῆται κυρίως: Μέ ἔξαρσιν
ἡρωικῶν πράξεων, ὡς Αὐξεντίου,
Μάτση. Ἡθικόν ἐξοπλισμόν τοῦ λαοῦ
με κυκλοφορίαν ἐντύπων, φυλλαδίων,
κ.λ.π.—Κυκλοφορίαν φυλλαδίων εἰς
ἐθνικάς ἐπετείους, ἀπεργίας κ.λ.π. Προ-
παγάνδαν εἰς στρατόν.

Κατωτέρω παρέχομεν σχηματικῶς τόν
τρόπον διαρθρώσεως τοῦ γραφείου
τούτου.

Τά ἀνωτέρω θά ἀποτελέσουν βάσιν
διά περαιτέρω συζήτησιν καί ὑποβο-
λήν ὁριστικοῦ σχεδίου. Ἔχω νά συ-
στήσω τά ἀκόλουθα: Οὐδέν σχέδιον
ἀρχικῶς συντασσόμενον δύναται νά
εἶναι τέλειον. Θά ὑπάρξουν πάντοτε
ἀτέλειαι. Ἐκεῖνο πού ἐνδιαφέρει είναι
νά ξεκινήσωμεν ἀρχικῶς ἐπί τῇ βάσει
ἑνός λογικοῦ σχεδίου, τό ὁποῖον συ-
νεχῶς θα βελτιοῦται καί τροποποιῆται
βάσει τῆς πεῖρας ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς του.

Πρέπει νά προπαρασκευασθῆ τό ἔδα-

φος διά τήν Π.Α. Πρίν ἤ ἀπευθυνθῶ

πρός τόν λαόν διά προκηρύξεως ὡς

πρός τήν αἰτηθησομένην ἐκ μέρους του

πειθαρχίαν εἰς τάς ἐντολάς καί ὑποδεί-

ξεις τῆς Ὀργανώσεως καθώς καί διά

τάς ζητηθησομένας θυσίας, θά ἤθελα

ὅπως προπαρασκευασθῆ ὁ λαός καί

μοῦ γνωσθοῦν αἱ τυχόν συναντηθησό-

μεναι ἀντιδράσεις.

ΕΘΝΑΡΧΙΑ
(Γενικός συ-
ντονιστής)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ
— Ξένοι ἀνταποκριταί
— Ἑλληνικός τύπος
— Προξενικαί ἀρχαί
— Γραφ. Ἐθναρχίας ἐξω-

τερικοῦ
— Φοιτητικαί ὀργανώσεις

ἐξωτερικοῦ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ A΄
— Τμήμα παραβιά-

σεως ἀνθρωπίνων
δικαιωμάτων

— Τμῆμα ὑερβασιῶν
στρατοῦ

— Τμῆμα οἰκονο-
μικῶν

— Τμῆμα ἐκπαιδεύ-
σεως

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Β΄
— Ἐσωτερικόν μέ-

τωπον 
— Τμήμα ἠθικοῦ

ἐξοπλισμοῦ
— Τμῆμα προπα-

γάνδας εἰς τόν
στρατόν

— Ἀπαντήσεις εἰς
δηλώσεις Κυβερ.
ὀργάνων 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΝ
6.12.57

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Διαταγή του Αρχηγού Διγενή

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α
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Εἰς τήν προπαγάνδαν ταύτην, ἡ ὁποία
θά γίνη ἀποκλειστικῶς διά ζώσης κατά
τάς συζητήσεις καί οὐχί ἐγγράφως ἤ
διά χωνίου, δέν πρέπει νά ὑπεισέλθω-
μεν εἰς λεπτομερείας ἤ νά καθορίζωμεν
τά ἀντικείμενα, τά ὁποῖα θά ἀποτελέ-
σουν στόχους Π.Α., ἀλλά νά ἀναφερώ-
μεθα εἰς γενικά ζητήματα. Κύρια
σημεῖα τῆς προπαγάνδας θά εἶναι :

1. Ὁ μαχητικός ἀγών πρέπει νά ὑπο-
βοηθηθῆ ὑπό τοῦ συνόλου τῶν Ἑλλή-
νων τῆς νήσου διά τῆς Π.Α. Οὕτω
ἕκαστος θά συμμετάσχη κατά ἕνα οἱον-
δήποτε τρόπον εἰς τοῦτον καί θά συ-
νεισφέρη εἰς τήν εὐόδωσίν του.

2. Ἡ Π.Α. ὑπῆρξε πάντοτε ἕν ὅπλον εἰς
χεῖρας τῶν καταδυναστευομένων λαῶν
κατά τοῦ δυνάστου καί ὡς παράδειγμα
νά φέρωνται αἱ Ἰνδίαι.

3. Ἡ Π.Α. θά περιλάβη τόσον ἀντικεί-
μενα οἰκονομικά, ὅσον και διοικητικά
τοιαῦτα πρός ἐξάρθρωσιν τῆς Κυβερ-
νητικῆς μηχανῆς, ἡ ὁποία ἀπομυζᾶ τόν
ἱδρῶτα τοῦ λαοῦ καί χρησιμοποιεῖ τό
χρῆμά του διά νά τρέφωνται μέ παχυ-

λούς μισθούς χιλιάδες Ἄγγλοι ἐν
Κύπρῳ.

4. Γενικῶς πρέπει νά ὑποστηρίξωμεν
τήν ἐγχώριον βιομηχανίαν καί τά ἐγχώ-
ρια προϊόντα ἀντί νά στέλλωμεν τό
χρῆμα μας στό ἐξωτερικόν. Ὑποστηρί-
ζοντες τήν ἐγχώριον παραγωγήν, ὑπο-
στηρίζομεν καί τόν ἐργάτην καί ἀγρό-
την, διά τῆς παρουσιαζόμενης οὕτω δυ-
νατότητος ἐξευρέσεως ἐργασίας καί
καταναλώσεως τῶν προϊόντων μας.

5. Διά τῆς Π.Α. δέν πρόκειται νά θίξω-
μεν εἴδη τροφῶν ἤ πρώτης ἀνάγκης,
ἀλλά κυρίως τοιαῦτα πολυτελείας καί
μποροῦμε νά ποῦμε, ὅτι θά προφυλά-
ξωμεν τίς τσέπες μερικῶν ἀνοήτων,
πού θέλουν νά ἐπιδειχθοῦν μέ τόν
πλοῦτον των.

6. Ἐάν ἕκαστος Ἕλλην, ὡς εἷς στρα-
τιώτης, πειθαρχήση εἰς τάς ἐντολάς τῆς
Ὀργανώσεως, τότε ἀσφαλῶς τό
πλῆγμα κατά τοῦ δυνάστου θά εἶναι
βαρύ καί θά συντομεύσωμεν τόν χρό-
νον διά τήν ἀπελευθέρωσίν μας.

Ο αργαλειός

Μεγάλη έμφαση στον ΑΡΓΑΛΕΙΟ έδωσε ο τομέας
Σολέας, που προκήρυξε μάλιστα και ειδικό ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟ, με διαταγή του “ΡΑΛΛΗ” (του τομεάρχη

Φρίξου Δημητριάδη).

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α
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Ομορφίτας

Σεραγίου Λευκωσίας

Πλατρών

Λεύκας – Ξερού

Special Branch

Καραόλου

Στρατόπεδο Πολεμίου

Μπογαζίου

Μπογαζίου Ζέφυρου Κερύνειας

Το επιταχθέν Λανίτειο Γυμνάσιο όπου ήθελαν οι βασανιστές.

• ΑΝΑΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ 

Τα χειρότερα ήταν: 

ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ - ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΣ

George Henr James Green – H.G. Simpson – Mc Kevoy -  Lionel Francis Savory –

Trasler – G.T.Mc Gowan – Jack Barlow – John Prendercast – Mathew – Merlin – Henry

John Burge – Been – Assim Errol – Souleiman Giltirim – Γεώργιος Ησαΐας – Αγάπιος

Παπακωνσταντίνου – Κυριάκος Κυριλλής – Απόστολος Παπακωνσταντίνου – John

Norman Leach – D.J. McLaughlan – George S. Pereira – F. Ma Cormick – Frederick

Wiliam Bird – William I.J. Webb – George Henry Green – H.N. Lyster – Robert Brayan

Froy.

ΟΙ 14 ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α 
ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΑΝ ΣΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

Από τα «ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ» του Ευθύμιου-Μίμη Βασιλείου

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

3 ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

5 ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΡΙΤΑΙΟΣ

6 ΠΛΑΤΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

7 ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ

8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

9 ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

10 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

11 ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ

12 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

13 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

14 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Ανδρών ηρώων, ευκλεών
μαχητών και προμάχων
της Κύπρου λαμπρών,

η μνήμη αγήρως.

”
“

ΒΑΝΑΥΣΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΩΝ
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ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ 

ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ
ΕΝ ΜΕΣΩ

ΤΩΝ 14 ΘΑΝΑΤΩΘΕΝΤΩΝ
ΣΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

ΒΑΝΑΥΣΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΩΝ
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Ὑ
πό τόν ὅρον ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΜ-
ΤΕΣ ἐννοοῦμεν 894 Ἀγωνιστάς, οἱ

ὁποῖοι παρουσιάσθησαν εἰς τά δικα-
στήρια μέ κατηγορίαν σαφῶς διατυ-
πωθεῖσαν, καί κατεδικάσθησαν βάσει
τῶν «Περί Ἐκτάκτου Ἀνάγκης» νόμων
εἰς φυλάκισιν, κατά κύριον λόγον, καί,
συμπληρωματικῶς, καί εἰς ἄλλας ποι-
νάς.Ἡ διάκρισις γίνεται πρός διαχωρι-
σμόν ἀπό τούς κρατηθέντας-φυλα-
κισθέντας εἰς τά διάφορα Στρατόπεδα
Συγκεντρώσεως, τά ἐπί τό ἡπιώτερον
ἀποκληθέντα ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ, ἄνευ
δίκης, μέ τήν γενικήν κατηγορίαν, ὅτι
ἦσαν ἐπικίνδυνοι εἰς τήν δη.μοσίαν
ἀσφάλειαν.

Ἡ ποικιλία τῶν κα-
τηγοριῶν, αἱ ὁποῖαι
τούς ἀπηγγέλθη-
σαν, δίδει εἰκόνα
τοῦ εἴδους καί τῆς
ἐκτάσεως τῶν ἀγω-
νιστικῶν δραστη-
ριοτήτων τούτων,
τό δέ εἶδος καί ἡ
αὐστηρότης τῶν ποινῶν, αἱ ὁποῖαι
τούς ἐπεβλήθησαν, τήν σοβαρότητα μέ
τήν ὁποίαν ἀντίκρυζε τάς ἀγωνιστικάς
των δραστηριότητας ἡ Ἀποικιοκρα-
τική Κυβέρ- νησις, καί τά πλαίσια τῆς
Δικαιοσύνης, μέσα εἰς τά ὁποῖα ἐκι-
νεῖτο ἡ τελευταῖα, κατά τήν ἐπιμέτρη-
σιν τῶν ποινῶν.

ΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΕΣ

Αἱ κυριώτεραι τῶν προσαφθεισῶν κατηγοριῶν κατά τῶν φυλακισθέντων ἦσαν:
1) Διά τήν προώθησιν τών σκοπών της τρομοκρατίας 44
2) Διά κατοχήν ὅπλων καί πυρομαχικῶν 163
3) Διά ρίψιν βόμβας καί ἐκκένωσιν ὅπλου 54
4) Διά μεταφοράν ὅπλων καί πυρομαχικῶν 53
5) Διά δολοφονίαν 1
6) Διά φόνον 3
7) Διά δολιοφθοράν 6
8) Διά χρήσιν ἐνόπλου βίας κατά τῆς Κυβερνήσεως 17
9) Διά κατοχήν ή μεταφοράν ἐκρηκτικῶν ἀντικειμένων 9
10) Διά κατοχήν ή δημοσίευσιν στασιαστικῶν εγγράφων 98
11) Δι’ ἀναγραφήν ἤ τοποθέτησιν στασιαστικῶν συνθημάτων 28
12) Διά συμμετοχήν εἰς διαδηλώσεις, ὀχλαγωγίας καί παρανόμους

συγκεντρώσεις 187
13) Ὡς μέλη τῆς παρανόμου Ὀργανώσεως Ε.Ο.Κ.Α. 15
14) Δι’ ἄρνησιν ἀπαλείψεως συνθημάτων 21
15) Διά παράβασιν τοῦ κατ’ οἶκον περιορισμοῦ 16

Του Χριστόδουλου Παπαχρυσοστόμου

Χριστόδουλος 
Παπαχρισοστόμου

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ
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Aἱ ἐπιβαλλόμεναι ποιναί από τα
ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ/ΔΙΚΑΣΤΕΣ
ἦσαν κυρίως φυλακίσεις, φθάνουσαι
ἑνίοτε μέχρις ἰσοβίων δεσμῶν και κα-
ταδίκαι εἰς θάνατον. Ἀναλογία μεταξύ
ἐγκλήματος καί ποινῆς δέν ὑπῆρχεν.
Οὕτω κατεδικάσθησαν εἰς θάνατον
ἀγωνισταί, διότι ἐπυροβόλησαν ἐνα-
ντίον Ἄγγλων, ἤ μετέφεραν ὅπλα καί
πυρομαχικά. Εἰς τήν δευτέραν περί-
πτωσιν συνήθης ποινή ἦτο ἡ καταδίκη
εἰς ἰσόβια δεσμά. Ἄλλες καταδίκες
ήταν: Πρόστιμο και Εγγύηση.

Συμπληρωματική ποινή ἐπιβαλλομένη
εἰς νεαρούς κάτω τῶν 18 ἐτῶν ἦτο ὁ
ραβδισμός, τόν ὁποῖον αἱ Βρεττανικαί
Ἀρχαί τῆς Νήσου, καταργηθέντα εἰς
τούς Μαύρους, ἐνομιμοποίησαν ἐν
Κύπρω διά τούς Κυπρίους Ἀγωνιστάς.
Ὁ σχετικός Νόμος δημοσιευθείς εἰς τήν
Ἐπίσημον Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνή-
σεως τῆς 26ης Νοεμβρίου 1955, ὑπ ἀρ.
3891, ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ὅταν ἕν πρόσωπον, ἄρρε-
νος φύλου, ἡλικίας κάτω
τῶν 18 ἐτῶν, ἔχει καταδικα-
σθῆ ἀπό ἕν δικαστήριον δι’
οἱανδήποτε παράβασιν τῶν
ἀνωτέρω κανονισμῶν, τό
Δικαστήριον θά δύναται, ἄν
κρίνη τοῦτο σκόπιμον, νά
καταδικάζη τό ὥς ἄνω πρό-
σωπον εἰς τήν ποινήν τῆς
μαστιγώσεως... Ἡ ποινή θά
ἐκτελήται διά λεπτῆς ρά-
βδου, ὁ δέ ἀριθμός τῶν ρα-

βδισμῶν ἐν οὐδεμία περιπτώσει θά
ὑπερβαίνη τούς 12».

Χαρακτηριστική ἐν προκειμένω εἶναι
ἡ δήλωσις τοῦ Βρεττανικοῦ Ὑπουρ-
γείου τῶν Ἀποικιῶν, γενομένη ἐν τῆ
Βουλῆ τῶν Κοινοτήτων, ἡ ὁποία ἔχει
ὡς ἑξῆς:

«Ἀπό τῆς κηρύξεως τῆς καταστάσεως
“Ἐκτάκτου Ἀνάγκης” ἐν Κύπρω 118
πρόσωπα κατεδικάσθησαν ἐν Κύπρω
εἰς ραβδισμούς. Ἀπό αὐτά 13 ἦσαν
κάτω τῶν 14 ἐτῶν, τά δέ ὑπόλοιπα με-
ταξύ τῶν 14-18 ἐτῶν».

Συμπληρωματικῶς πρέπει νά ἀνα-
φερθῆ, ὅτι πλήν τῶν ἐπισήμως καταδι-
κασθέντων ἱκανός ἀριθμός προσώπων
ἐρραβδίσθη και ποικιλοτρόπως ἐκακο-
ποιήθη, ἀνεπισήμως, εἰς τά περίφημα
«ἀνακριτήρια» τῆς ἐποχῆς. Ἱκανός ἐπί-
σης ἀριθμός φυλακισθέντων εἰς τά πε-
ρίφημα «ἀνακριτήρια» ἐπί ἡμέρας,
ἄνευ καταδίκης.

κεντρικές φυλακές

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ



Γιαννάκης Αθανασίου Άγιος Δομέτιος 8809
Μιχαλάκης Αλούπας Λευκωσία 926
Ανδρέας Αναστάση Λευκωσία 6287
Στέλιος Αναστασίου Κάμπος 507
Ευθύμιος Ανδρέου Μιτσερό 8544
Ρίτα Ευθυβούλου Λευκωσία 8567
Παπαχριστόδουλος Αυγουστή Αγρός 8610
Ευθύμιος-Μίμης Βασιλείου Ευρύχου 652
Ανδρέας Γαστριώτης Πύλα 8687
Θαλής Γερολατσίτης Άγιος Δομέτιος 8508
Γεώργιος Γιαγκούλας Σάββα Λάπηθος 525
Μάκης Γιωργάλλας Μαραθόβουνος 6082
Πολύκαρπος Γιωργκάτζης Παλαιχώρι 8640
Γρηγόρης Γρηγοράς Λύση 8533
Γεώργιος Δημητρίου (Σπάος) Λευκωσία 6280
Αυγουστής Ευσταθίου Πόλη Χρυσοχούς 8652
Ανδρέας Θεοχάρους Ευρύχου 6289
Ιάκωβος Καϊσερλίδης Λάρνακα 8383
Καλλίνικος (Μοναχός) Αθηαίνου 8433
Καρυόλαιμος Φειδίας Λευκωσία 110
Ιωάννης Κασίνης Κάτω Ζώδεια 8837
Χαρίλαος Κναής Δερύνεια 533
Ευγένιος Κότσαπας Λεμεσός 8419
Γεώργιος Κουής Πρατειό Αμ/στου 8422
Ευάγγελος Κουταλιανός Σαλαμίνα (Ελλάδος) 8365
Ρένος Κυριακίδης Κακοπετριά 8437
Παπαχαράλαμπος Κυριάκου Σαράντι 8677
Ρογήρος Κωνσταντινίδης Λεμεσός 8575
Πίτσα (Χαραλαμπία) Κωνσταντίνου Λευκωσία 8566
Βίας Λειβαδάς Βατυλή 8468
Άντης Λεοντιάδης Λευκωσία 8453
Σωκράτης Λοϊζίδης Κάτω Δίκωμο 8362
Γεώργιος Λυκούργος Λάρνακα 8382
Μιχαλάκης Μαραθεύτης Λευκωσία 111
Χριστάκης Μασωνίδης Γύψου 8594
Νικόλας Μαυρονικόλας Χλώρακα 8364
Γεώργιος Μάτσης Παλαιχώρι 8675
Άννα Μελισσά Λευκωσία ----
Άκης Μιχαηλίδης Γαλάτα 794
Χαράλαμπος Μπαταριάς Σαράντι 8626
Παύλος Νικήτα Κονιά 5924

Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ
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Απόσπασμα από τον κατάλογο των ενηλίκων
Πολιτικών Καταδίκων κατ’αλφαβητική σειρά επιθέτου
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Γεώργιος Χατζηιωνάς Λύση 8666
Γεώργιος Παλαιολόγος Λευκωσία 8638
Δημήτρης Παπαδόπουλος Λάρνακα 8548
Σάββας Παπαθωμάς Περιστερωνοπηγή 8709
Επιφάνης Παπαντωνίου Αχερίτου 8451
Ανδρέας Παπαπέτρου Αθηαίνου 954
Ανδρέας Παπαφίγγος Λεμεσός 6325
Μιχαλάκης Παρίδης Αναφωτία 8380
Νίκος Παστελλόπουλος Λεύκα 8776
Πενταράς Κώστας Χλώρακα 5895
Ήβη Πετρίδου Όμοδος ----
Βάσος Πετρωνάς Τραχώνι 8577
Χαράλαμπος Πιρμεττής Καννάβια 8630
Άννα Πολυβίου Λεύκα ----
Φιλόκυπρος Πολυκάρπου Καλλιάνα 439
Σταύρος Ποσκώτης Λάρνακα 8379
Χρίστος Ριρής Ευρύχου 8592
Ανδρέας Σάββα (Ματιτιής) Χάρτζια 8578
Νίκος Σαμψών Λευκωσία 8681
Νίκος Σεργίδης Λευκωσία 6131
Αντωνάκης Σολομώντος Κώμη Κεπήρ 8452
Θάσος Σοφοκλέους Κυθρέα 8579
Νίκος Σπανός Πέρα Ορεινής 8637
Λεωνίδας Στεφανίδης Λευκόνοικο 8627
Κώστας Στεφάνου Γιόλου 8773
Ανδρέας Στυλιανού Λαγουδερά 8651
Φειδίας Συμεωνίδης Λαγουδερά 8649
Γεώργιος Ταλιαδώρος Νικήτας 548
Τάκης Τσαγγάρης Λευκωσία 8511
Νίκος Τσαρδελλής Λάρνακα 8537
Ανδρέας Τσιάρτας Πολύστυπος 8624
Χαράλαμπος Φακούρας Διόριος 8538
Μίκης Φυρίλλας Λεύκα 8684
Γεώργιος Χαλλουμής Παλαιχώρι 8616
Ανδρέας Χαμπιαούρης Έμπα 8722
Κίκης Χαννίδης Λευκωσία 544
Γεὠργιος Χαραλαμπίδης Αλεξάνδρεια 8746
Έλλη Χαραλάμπους Κάμπος 653
Ανδρέας Χατζηγεράσιμος Κακοπετριά 8534
Λοΐζος Χατζηλοΐζου Λευκωσία 8450
Δημήτρης Χατζηπασχάλη Βαρώσια 8396
Παρασκευάς Χοιροπούλης Παλιομέτοχο 8504
Ανδρέας Χίππης Παλύστυπος 6290
Ανδρέας Χουβαρτάς Μπέλλαπαϊς 8660
Φώτης Χριστοφή Καλογραία 8581
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Α. Από Κεντρικές Φυλακές Κύπρου

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΗΛΙΚΙΑ

1 Αθανασίου Γιαννάκης Άγιος Δομέτιος 21

2 Αριστείδου Νίκος Δροΰσια 18

3 Ιορδανού Μάριος Λεμεσός 15

4 Κωνσταντινίδης Κώστας Ιωάννου Άγιος Δομέτιος 27

5 Μιχαήλ Κώστας (Κυνηγός) Ποταμίτισσα 25

6 Ξενοφώντος Νίκος Κάθηκας 23

7 Παναγή Χρυσόστομος Ασκάς 18

8 Χοιροπούλης Παρασκευάς Γεωργίου Παλιομέτοχο 19

Β. Από Φυλακές Αγγλίας

1/9 Κυριακίδης Ρένος Κακοπετριά 23

2/10 Λοϊζίδης Σωκράτης Κάτω Δίκωμο 36

3/11 Αοΐζου Νικόλας Καλογραία 33

4/12 Μάτσης Γεώργιος Παλαιχώρι 25

5/13 Ρωσσίδης Μιχαλάκης Καλαβασός 23

6/14 Σαμψών Νίκος Λευκωσία 22

7/15 Σοφοκλέους Αθανάσιος (Θάσος) Κυθρέα 24

8/16 Σοφοκλέους Νίκος Πάχνα 18

9/17 Σπανός Νίκος Πέρα Ορεινής 22

10/18 Στεφανίδης Λεωνίδας Λευκόνοικο 25

11/19 Τσαρδελής Νίκος Λάρνακα 22

12/20 Τσιάρτας Ανδρέας Πολύστυπος 23

13/21 Φιλιαστίδης Δημήτρης (Κίκης) Λάρνακα 23

14/22 Χριστοφή Φώτης Καλογραία 33

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΕΞΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ (ΡΟΔΟ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΖΥΡΙΧΗΣ – ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΩΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ 31 ΠΟΥ ΣΤΑΛΗΚΑΝ ΣΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΥΨΙΣΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Από τη Σύνταξη
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Γ. Στις Φυλακές της Αγγλίας

Στην αρχή έστειλαν και τους 31 στις

φυλακές WORMWOOD SCRUBS του

Λονδίνου, σε 4 αποστολές (27/08/56 -

06/02/57 - 13/09/57 - 13/11/57). Αργό-

τερα, τους διασκόρπισαν σε διάφορες

φυλακές, ως εξής:

Α/23-32

ΦΥΛΑΚΕΣ MAIDSTONE του KENT:

Πέτρος Στυλιανού, Λοΐζος Χατζη-

λοΐζου, Κίκης Φιλιαστίδης, Σωκράτης

Λοϊζίδης, Επιφάνης Παπαντωνίου, Ευ-

άγγελος Παναγιώτου, Θάσος Σοφο-

κλέους, Φώτης Χριστοφή, Γιαννάκης

Επαμεινώνδας και Μιχαλάκης Ρωσσί-

δης (σύνολο 10).

Β/33-42

ΦΥΛΑΚΕΣ WAKEFIELD του YORK

SHIRE: Ρένος Κυριακίδης, Γεώργιος

Σκοτεινός. Βίας Λειβαδάς, Γρηγόρης

Γρηγοράς, Ανδρέας Σάββα, Νικόλας

Λοΐζου, Νίκος Σαμψών, Νίκος Σοφο-

κλέους, Νίκος Τσαρδελλής και Γεώρ-

γιος Ιωάννου (σύνολο 10).

Γ/43

ΦΥΛΑΚΕΣ PARKHURST του IS-

LAND OF WHITE (αναρρωτικές):

Νίκος Βρακάς. (μόνο 1). Αργότερα

(09/01/59) μεταφέρθηκε στις φυλακές

MAIDSTONE, όπου ενώθηκε με τους

άλλους 10 συναγωνιστές του, που κρα-

τούνταν εκεί.

Δ/44-53

ΦΥΛΑΚΕΣ PERTH Σκωτίας: Νίκος

Σπανός, Σταύρος Ποσκώτης, Νίκος

Μουστάκας, Ανδρέας Χουβαρτάς, 

Κώστας Πιττάκης, Ανδρέας Παρα-

σκευάς, Ανδρέας Τσιάρτας, Χαράλα-

μπος Χριστοδούλου – Μπαταριάς,

Λεωνίδας Στεφανίδης και Γεώργιος

Μάτσης (σύνολο 10)

Κρατητήρια

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
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Ό
ταν σήκωσα το λάβαρο του εθνι-
κού μας κινήματος κάλεσα στον

στίβο της παλαίστρας ΟΛΟΥΣ,
ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ κοινωνικών ή
πολιτικών φρονημάτων. Ο
αγώνας ήτο κοινός και ΔΙ-
ΚΑΙΩΜΑ ΟΛΩΝ.

Την επομένη όμως, ξαφ-
νικά ακούσαμε μαζί με την
φωνήν των Άγγλων και
την φωνήν της αριστεράς
παρατάξεως, η οποία μας
απεκάλει «βαρελλόττους»
και «ψευτοδιγενήδες».

Τους προδότας αυτούς τους πε-
ριφρονήσαμε και κοιτάξαμε να κτυ-
πήσουμε τον κατακτητήν. Η μάζα του
λαού μας αγκάλιασε. Έμειναν μόνον οι
πληρωμένοι προδόται και οι λιποτά-
κται του αγώνος που εθεώρησαν καλό
να τρυπώσουν κάπου και να ακούουν
φοβισμένοι τες βροντές των βομβών
μας. Οι τελευταίοι αυτοί, ανήκαν ως
επί το πλείστον στην παράταξι που
μας έβριζε.

Δυόμισυ χρόνια σκληροί αγώνες που
τους διεξήγαγαν μόνοι οι λεβεντονιοί
της ΕΟΚΑ. Κτυπήσαμε τους Άγγλους
αλλά και τους προδότας, σε οποιαδή-
ποτε παράταξι και αν ανήκαν, δεξιάν
ή αριστεράν.

Όταν σταματήσαμε την δράση οικειο-
θελώς για εκεχειρία, οι προδόται και

λιποτάκται του αγώνος πήραν
θάρρος. Οι πρώτοι για να

συνεχίσουν την προδοσία
τους, οι δεύτεροι όχι για
να ξεπλύνουν την ατι-
μία τους, ή τουλάχι-
στον να ομολογήσουν
την πλάνη τους, αλλά
για να καρπωθούν πο-
λιτικά ωφέλη, για να

κερδίσουν ψήφους. Οι
καιροσκόποι αυτοί τράβη-

ξαν ολόισια στο «ψητό»
έτοιμο όπως ετοιμάστηκε πάνω

στες αναμμένες φλόγες των θυσιών της
ΕΟΚΑ.

Και για να το αρπάξουν εχρησιμοποί-
ησαν την προδοσίαν και την απάτην.
Προδοσίαν για να συντριβή η ΕΟΚΑ,
ενώ από την άλλη μεριά εφώναζαν
«ενότητα» για να μας πιάσουν στον
ύπνο. Συνηθισμένο «κόλπο» με την
διαφορά ότι δεν έλαβαν υπ’ όψιν τους
εάν μπορούσαν να ξεγελάσουν τον
αντίπαλο τους. Έτσι, κρησφύγετα μας
προδίδουν, ως του μ. Στυλιανίδη, φυλ-
λάδια μας ξεσχίζουν με ωργανωμένα
συνεργεία τους, καταδόσεις καταζη-
τουμένων κάμνουν και κέρφιου εν συ-
νεργασία με Άγγλους μαγειρεύουν.

E.O.K.A.

ΠΡΟΔΟΤΑΙ ΚΑΙ ΛΙΠΟΤΑΚΤΑΙ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΙ

Του Αρχηγού Διγενή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΓΕΝΗ
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(Όλα αυτά με στοιχεία και ονόματα
που έχουμε στα χέρια μας, που αν μας
ζητηθή θα τα αποκαλύψουμε).

Όλους αυτούς τους προδότας η αρι-
στερά παράταξις ηθέλησε να τους προ-
στατέψη ανοικτά και φώναξε: «Αυτοί
είναι δικοί μου». Και εμείς τους της χα-
ρίζουμε και ευχόμεθα να της ζήσουν
μαζί με όλους τους άλλους που έχει
στους κόλπους της.

Αντί να χωρίση τας ευθύνας της από
την προδοσίαν, την υιοθέτησε. Αντί να
καταδικάση τους προδότας, τους πα-
ροτρύνει να προδίδουν και να αντι-
δρούν. Αντί να σιωπήση, τουλάχιστον,
εκβάλλει υστερικές κραυγές για τα
«παιδιά της» που θέλουμε να τα τιμω-
ρήσουμε, κάμνει συγκεντρώσεις, φω-
νασκεί. Ούτε μια λέξι όμως δεν λέγει,
ούτε γράφει για τες κακοποιήσεις χι-
λιάδων αγωνιστών, ούτε για τα βασα-
νιστήρια, ούτε για τες βαρβαρότητες
των Άγγλων. Είδε κανείς τίποτε από
αυτά στες φυλλάδες των; Μέλι - γάλα
με τους Εγγλέζους. Γιατί όχι, αφού
χάρις σ’ αυτούς προσπαθούν να ανα-
στηθούν; Δεν είναι καιρός σήμερα. Θα
έλθη όμως μέρα που θα αποκαλυφθή η
προδοσία των και θα μείνουν κατά-
πληκτοι φίλοι και εχθροί των.

Φωνάζουν «ενότητα» (ίσον παγίδα)
για να μας κοιμήσουν και να αφήσουμε
τις πόρτες μας ανοιχτές για να εισβά-
λουν στο σπίτι μας και να το κάμουν
θάλασσα. Τα χαλινάρια που τους βά-
λαμε δεν πρόκειται να τα αφήσουμε
γιατί τότε θα καταστρέψουν ό,τι κτί-
σαμε με τόσο αίμα.

«Ενότητα» φωνάζουν, ενώ από την
άλλη μεριά προδίδουν. Αλλά ενότητα
στη προκειμένη περίπτωση δεν λέγει
τίποτε. Δεν μπορεί να συνεργασθή η
εντιμότης με την ατιμία και υπουλό-
τητα, ο ίσιος και ντόμπρος με τον και-
ροσκόπο, ο πατριώτης και αγωνιστής
με τον προδότη. Όλοι οι αγνοί πα-
τριώτες είναι ήδη ενωμένοι.

Σας ανεχόμεθα να ακολουθήτε, δεν
πρόκειται να πειράξουμε κανένα, οι-
ασδήποτε πολιτικάς πεποιθήσεις και
αν έχη, είτε κομμουνιστήν είτε εθνικι-
στήν είτε σοσιαλιστήν. Αλλά δεν θα
επιτρέψουμε σε κανένα, οποιοσδήποτε
και αν είναι, να καταστρέψη ό,τι κτί-
σαμε με τα ίδια μας τα χέρια.

Ο Κυπριακός λαός δεν πρέπει να ανη-
συχή από τες φωνασκίες των καιρο-
σκόπων και προδοτών, είναι σύνηθες
φαινόμενον τούτο σε κάθε αγώνα. Πα-
λαίμαχοι εμείς τα ξέρουμε όλα τα
«κόλπα». Ζητούμε να μας ακολουθήση
πιστά και τυφλά. Θα τον οδηγήσουμε
στο τέρμα. Να είναι ΒΕΒΑΙΟΣ. Αλλά
και θα κτυπήσουμε όπου βρούμε αντί-
δρασι, είτε από την δεξιά παράταξι,
είτε από την αριστεράν. Δεν ανήκουμε
σε κόμματα ούτε παρατάξεις. Ανή-
κουμε στην Κύπρο και για την ελευθε-
ρία της εργαζόμεθα. Η εθνική απε-
λευθερωτική εξόρμησις, μας έβαλε βα-
θειές ρίζες, που ποτίσθηκαν με αίμα
ολοκάθαρο και αγνό Ελληνικό. Και το
αίμα αυτό αφού επνιξε κάθε προδο-
τική ύπουλη ή ξενόδουλη δύναμη, επέ-
τρεψε να ξεπηδήσουν νέες δυνάμεις,
σφριγηλές, μαχητικές, αγνές, πατριωτι-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΓΕΝΗ
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κές, αι οποίαι με αναπεπταμένο το Ελ-
ληνικό λάβαρο και με σύμβολα ΠΑ-
ΤΡΙΔΑ και ΘΡΗΣΚΕΙΑ, βαδίζουν
γοργά και σταθερά προς τα πεπρω-
μένα του Έθνους, για μια Κύπρο Ελεύ-
θερη.

Όσοι πιστοί στας τάξεις μας. Δεν κά-
μνουμε διάκρισι ούτε διώχνουμε κα-
νένα, αρκεί όλοι να είναι αγνοί,
έντιμοι, ντόμπροι όπως και μεις. Συ-

νεργαζόμεθα και με κάθε έντιμο άτομο
ή παράταξιν αδιακρίτως πεποιθήσεων.
Σέρνουμε τον χορό με καθαρό το πρό-
σωπο αλλά και εθνικήν υπερηφάνειαν.
Όσοι θέλουν ας ακολουθήσουν. Δεν θα
επιτρέψουμε όμως σε κανένα να μας
κόψη τον δρόμον. Αυτόν θα τον ΚΤΥ-
ΠΗΣΟΥΜΕ ΑΛΥΠΗΤΑ. Αυτά προς
φίλους και εχθρούς.

Ε.Ο.ΚΑ, ο Αρχηγός ΔΙΓΕΝΗΣ

Τ
ο Α.Κ.Ε.Λ αναθεώρησε τη στάση
του έναντι του απελευθερωτικού

αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α, τουλάχιστον θεω-
ρητικά. Σε απόφαση της Κεντρικής του
Επιτροπής αναφέρονται και τα ακό-
λουθα:

«... Ταυτόχρονα η Κ. Ε. υπογραμμίζει
ανοικτά, ότι στη στάση μας έναντι της
Ε.Ο.Κ.Α διαπράξαμε μια σειρά λάθη,
μερικά από τα οποία αρκετά σοβαρά.
Πρώτα-πρώτα από την αρχή υποτιμή-
σαμε σοβαρά το κίνημα της Ε.Ο.Κ.Α,
θεωρώντας το σαν κίνημα μερικών δε-
κάδων φανατικών της δεξιάς, προορι-
σμένο να σβήσει σε μερικούς μήνες, και
δεν μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε
τις προετοιμασίες που γίνονταν πάνω
από τρία χρόνια. Δεύτερο η ανακοί-
νωση του Πολιτικού Γραφείου του
Απρίλη του 1955 ήταν μια πολύ βια-
στική και αψυχολόγητη ενέργεια, που
πρόδιδε σύγχυση και έλλειψη ψυχραι-

μίας και με τον τρόπο που έπιανε το
ζήτημα, θεωρητικολογώντας για ατο-
μική τρομοκρατία με αποσπάσματα
από τον Λένιν, δεν βοηθούσε καθόλου
τις μάζες να δουν σωστά για ποιους λό-
γους το κόμμα μας διαφωνούσε με την
τακτική του ένοπλου αγώνα. Τρίτον, οι
χαρακτηρισμοί που σε ανακοινώσεις
και άρθρα μας δώσαμε στην Ε.Ο.Κ.Α
και στους αγωνιστές της, αποκαλώ-
ντας τους «Ψευτοδιγενήδες», «τρα-
μπούκους», «βαρελότους», «τρομο-
κράτες» κλπ, ήσαν προκλητικοί και σε-
χταριστικοί και ενώ δεν εξυπηρετού-
σαν καθόλου την εθνική μας υπόθεση
και την ενότητα του λαού, όπλιζαν την
Ε.Ο.Κ.Α και τον μοναρχισμό στην επί-
θεσή τους ενάντια στο κόμμα και το
λαϊκό κίνημα και έριχναν νερό στον
μύλο της διάσπασης και του κινδύνου
εμφύλιου σπαραγμού». (Απομνημονεύ-
ματα του Διγενή σελ. 51).

ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Α.Κ.Ε.Λ
20 Μαρτίου 1957

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΓΕΝΗ
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Ηεμπλοκή του τουρκικού στοιχείου
στο Κυπριακό άρχισε να υποδαυ-

λίζεται από τους  Άγγλους από νωρίς
και ολοκληρώθηκε ενώ κορυφωνόταν
ο Αγώνας της ΕΟΚΑ.

Είναι συγκλονιστικές οι περιγραφές
των τουρκικών επιθέσεων εναντίον
εκκλησιών κα καταστημάτων.

Είναι όμως συγκλονιστικότερη η απο-
κάλυψη από το 1956, χάρτη για διχο-

τόμηση της Κύπρου, την οποία δεν
έπαυσαν έκτοτε να επιδιώκουν οι
Τούρκοι. Η εμπλοκή των Τούρκων δεν
ήταν δυνατό παρά να οδηγήσει σε λου-
τρό αίματος, όπως συνέβη στον Κοντε-
μένο και αλλού, θηριωδίες που
καταγράφονται με οργή και οδύνη
από τον Τύπο. Ακόμα και δεκάχρονο
παιδί έσφαξαν οι Τούρκοι έξω από την
Αθηαίνου. 

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΥΠΟΚΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΥΝ
ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

Σφαγή Ελληνοκυπρίων
στο Κιόνελι

(ΧΑΡΑΥΓΗ, 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 1951)

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΔΟΛΙΟΤΗΣ

Από τη Σύνταξη
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ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΔΟΛΙΟΤΗΣ
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ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΔΟΛΙΟΤΗΣ
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Τ
έσσερεις μόλις μήνες μετά την
έναρξη του αντιαποικιακού απε-

λευθερωτικού Αγώνα της Ε.Ο.ΚΑ, η
ΕΛΛΑΔΑ διέπραξε το πιο ολέθριο πο-
λιτικό σφάλμα της στην όλη πορεία
της για τη λύση του Κυπριακού.

Έπεσε στην παγίδα που τόσο έντεχνα
έστησαν οι Βρετανοί, οι οποίοι προ-
κειμένου να έχουν μόνιμα το «απάνω
χέρι» στην Κύπρο, σκέφτηκαν να επα-
ναφέρουν την Τουρκία στην όλη δια-
δικασία, καλώντας προς τούτο την
Ελλάδα και Τουρκία στο Λονδίνο για
συνομιλίες για «συζήτηση θεμάτων της
Ανατολικής Μεσογείου».

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία, η
οποία διά της υπογραφής της Συνθή-
κης της Λωζάνης το 1923, «ΠΑΡΗ-
ΤΗΘΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»,
αποδέκτηκαν την πρόσκληση αυτή
των Βρετανών, που απ’ εκείνη τη
στιγμή αποτέλεσε «ΣΤΑΘΜΟ» στην
όλη εξέλιξη του Κυπριακού, καθότι σε-
όλες τις εφεξής συνομιλίες και ενέρ-
γειες για λύση του «ζητήματος της
Κύπρου», η Βρετανία «έπαιζε πάντα
τον ρόλο της έχοντας πιστό και πολύ
απαιτητικό σύμματο την Τουρκία
(ήταν πλέον τα «πράγματα» 2-1 υπέρ
της Βρετανίας. 

Έτσι πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο
(29 Αυγούστου – 7 Σεπτεμβρίου 1955,
η εν λόγω συνάντηση, χωρίς τη συμμε-
τοχή των Κυπρίων (Ε/κ και Τ/κ), και
χωρίς κανένα όρο ή επιφύλαξη, που
έμεινε γνωστή στην ιστορία ως «Η ΤΡΙ-
ΜΕΡΗΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 1955».

Στις συνομιλίες που ακολούθησαν, οι
«θέσεις» Ελλάδος-Τουρκίας ήταν εκ
διαμέτρου αντίθετες, πράγμα που οδή-
γησε στην αποτυχία της Τριμερούς, όχι
όμως και της ΒΟΥΛΙΜΙΑΣ της Τουρ-
κίας, που έγινε πλέον δεκτή ως «ενδια-
φερόμενο μέρος» στις εφεξής συνο-
μιλίες, οι οποίες έκτοτε συνεχίζονται με
τα γνωστά σκαμπανεβάσματα.

Το 1958 οι Πρωθυπουργοί Ελλάδος
(Κωνσταντίνος Καραμανλής) και
Τουρκίας (Ατνάν Μεντερές) άρχισαν
κατ’ ιδίαν συνομιλίες στη Ζυρίχη, ενώ
ο Αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α συνεχιζόταν
σκληρός και πεισματώδης, και συμφώ-
νησαν στη δημιουργία ενός Ενιαίου Ανε-

ξάρτητου Κράτους, της Κ.Δ. Η συμφωνία
αυτή απεκλήθη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΖΥΡΙ-
ΧΗΣ και μονογραφήθηκε από τους
Πρωθυπουργούς. Στη συνέχεια ενσω-
ματώθηκε στη συμφωνία Λονδίνου και
υπογράφηκε από όλους τους εμπλεκο-
μένους (Βρετανία, Ελλάδα, Τουρκία,
Ε/κ και Τ/κ) στο Λάνγκαστερ Χάουζ

Η ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΤΟΥ 1955
ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΗΣ

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΔΟΛΙΟΤΗΣ

Από τη Σύνταξη
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(19 Φεβρουαρίου 1959) και σε 1 χρόνο
(16 Αυγούστου 1960) ανακηρύχθηκε η
Κ.Δ.

Η Κύπρος, εκπροσωπήθηκε από τον
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄, ο οποίος
υπέγραψε τις Συμφωνίες, τις δέκτηκε
με όλα τα ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σ’ όλη τη διάρκεια των
συνομιλιών για τις Συμφωνίες, οι
Η.Π.Α άσκησαν καταθλιπτική πίεση
στην Ελλάδα, για να «κλείσει» το Κυ-
πριακό.

Παραθέτουμε τους κύριους συντελε-
στές των Συμφωνιών Ζυρίχης και Λον-
δίνου:

 

 

 

    1955 
 /    

     

     

      

  -  1958-59 
/  /    

     

  
 

  

      – 
  

/   .   34  

/       

 

 

Το Βρετανικό
Κοινοβούλιο

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΔΟΛΙΟΤΗΣ
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24/04/1921 Απέλαση του Ελλαδίτη Καθηγητή-Δημοσιογράφου Νικο-
λάου Καταλάνου

31/10/1922 Απέλαση του Ελλαδίτη ιατρού Φίλιου Ζανέτου

ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΑ 1931 Εξορία του Μητροπολίτη Κυρηνείας Μακάριου
Μυριανθέως

»         »           »             Κιτίου Νικόδημου Μυλωνά

»         »    Οικονόμου «Φανερωμένης» Διονύσιου
Κυκκώτη

»         »    Σάββα Λοϊζίδη

»         »    Νικόλαου Κ. Λανίτη

»         »    Γεώργιου Χατζηπαύλου

»         »    Θεοφάνη Τσαγγαρίδη

»         »    Θεοφάνη Θεοδότου

»         »    Χαράλαμπου Βατυλιώτη

»         »    Κώστα Σκελέα

03/02/1950 »         »    Σωκράτη Λοϊζίδη

9/03/1956 »         »    Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄

»         »    Μητροπολίτη Κυρηνείας Κυπριανού

»         »    Πρωθιερέως της «Φανερωμένης»

»         »   Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου

»         »    Γραμματέα της Μητρόπολης Κερύνειας
Πολύκαρπου Ιωαννίδη

Θέρος 1956 Απέλαση όλων των Ελληνικής Υπηκοότητας καθηγητών
που υπηρετούσαν στα διάφορα Γυμνάσια της Κύπρου

09/03/1959 Εξορία 22 βαρυποινιτών πολιτικών Καταδίκων μέχρι τις
16 Αυγούστου 1959, οπότε η Κύπρος απηλλάγη επισήμως
από την αγγλική κατοχή και ανεκηρύχθη η ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

17/03/1959 Εξορία ΔΙΓΕΝΗ μετά ... τιμών

ΕΞΟΡΙΕΣ - ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ

Νικόλαος
Καταλάνος

Φίλιος
Ζανέττος

Αρχ. Μακά-
ριος Γ΄

Μητρ.
Κυρηνείας
Κυπριανός

Σωκράτης
Λοϊζίδης

Γεώργιος
Γρίβας
Διγενής

ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΩΝ
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ΣΧΟΛΕΙΑ

Οι νέοι της
Κύπρου ενά-

ντια στον
Βρετανό κα-

τακτητή.

Οι καθημερινές διαδη-
λώσεις των μαθητών
των Γυμνασίων ενα-
ντίον της βρετανικής
κατοχής είχε πολύ δυ-
σμενή αντίκτυπο στις
«δυνάμεις ασφαλείας»

ιδιαίτερα στα χωριά
όπου υπήρχαν Γυμνά-

σιο. Μόρφου, Ευρύχου,
Πεδουλάς, Όμοδος, Ρι-
ζοκάρπασο, Άγιος Αμ-

βρόσιος Κερύνεαις,
Αγρός, Λευκόνοικο...

ΜΑΘΗΤΕΣ
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Ό
λοι οι καταδικαζόμενοι σε φυλά-

κιση αγωνιστές της Ε.Ο.Κ.Α μέχρι

20 ετών, εκρατούνταν στο διαμέρισμα

(ζοντάνι) αρ. 9 (τούτο έχει παραχωρη-

θεί στο Σ.Ι.Μ.Α.Ε και αποτελεί ένα

από τους ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ).

Ως εκ τούτου, όλοι οι μαθητές (ss/ελα-
φροποινίτες και L/S βαρυποινίτες)
ήταν στο BLOCK 9.
Παραθέτουμε δειγματοληπτικό κατά-
λογο (για πλήρη κατάλογο, βλέπε
«Λεύκωμα Πολιτικών Καταδίκων / μα-
θητών Πολιτικών Καταδίκων» και
«Αρχείον Αγωνιστών» του Χριστό-
δουλου Παπαχρυσοστόμου.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Σπυρι-
δάκις, γυμνασιάρχης του Π.Γ.
επισκέφθηκε τους συλληφθέ-
ντες μαθητές και μαθήτριες
στις Κεντρικές Φυλακές. 

Με τηλεγραφήματα στον Κυ-
βερνήτη καυστηριάζει άφοβα
τη βάναυση συμπεριφορά
του Συμβ. Ασφαλ. εναντίον
των μαθητών.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
(Εγγύηση, πρόστιμο, ραβδισμοί, φυλάκιση)
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ΜΑΘΗΤΕΣ
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Τ
ούτο ήταν ένα, σχεδόν, καθημερινό

γεγονός στις πόλεις και στα χωριά,

όπου υπήρχαν Γυμνάσια: ΛΕΥΚΩΣΙΑ,

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΛΑΡ-

ΝΑΚΑ, ΠΑΦΟΣ, ΚΕΡΥΝΕΙΑ, ΜΟΡ-

ΦΟΥ, ΕΥΡΥΧΟΥ, ΠΕΔΟΥΛΑΣ, ΟΜΟ-

ΔΟΣ, ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ, ΡΙΖΟΚΑΡ-

ΠΑΣΟ, ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΚΕΡΥ-

ΝΕΙΑΣ, ΑΓΡΟΣ, κ.ά.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  -  ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έρευνα Μίμη Βασιλείου

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:

 

 
 

  

 

1.   27/09/55   

2.   07/02/56        »  

3.   13/03/56     

4.  

 

14/03/56   

5.   02/07/56    

6.   20/11/56      

7.   07/02/57   

8.   14/03/57   

9.   21/03/57     

10.   07/10/57     

11.  

 

02/08/58      

12.   03/08/58    

13.   15/09/58      

14.   03/1/58     

15.   05/10/58   

16.   13/10/58     »  

17.   22/10/58     »  

      

      

2       

2       

 

Πετράκης
Γιάλλουρος -
Σημαιοφόρος

ΜΑΘΗΤΕΣ
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ΜΑΘΗΤΕΣ
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ΜΑΘΗΤΕΣ
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ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  -  ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η μάχη της Σεβερείου

ΜΑΘΗΤΕΣ
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23/12/54   Προειδοποίηση Κυβερνήτη – Αντίδραση Κ. Σπυριδάκη

15/11/55   Σχολή Σαμουήλ (ιδιωτική) Λευκωσία

19/11/55   Παγκύπριο Εμπορικό Λύκειο Λάρνακος

24/11/55   Προειδοποίηση για τα Δημοτικά Σχολεία

28/11/55   Δημοτικό Σχολείο Ασκά

29/11/55   Δημοτικό Σχολείο Κυβίδων

02/12/55   Δημοτικό ΣχολείοΖωοπηγής

04/12/55   Ανωτέρα Σχολή Λευκονοίκου

05/12/55   Δημοτικό Ακακίου

07/12/55   Δημοτικό Αγίας Νάπας και Σωτήρας

08/12/55   Δημ. Αγ. Θεοδώρου Αγρού, Αγ. Ιωάννη Αγρού

09/12/55   Δημοτικό Λευκονοίκου

12/12/55   Δημοτικό Αγρού και Πεδουλά

13/12/55   Δημοτικό Αγ. Γεωργίου Κερύνειας

14/12/55   ΛΑΝΙΤΕΙΟ Λεμεσού

28/01/56   Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας

31/01/56   Γυμνάσιο Σολέας-Ευρύχου

01/02/56   Γυμνάσιο Λαπήθου

04/02/56   Δημοτικό Γιαλούσης, Τρικώμου, Βαθύλακα, Αρδάνων, Ορμήδειας

06/02/56   Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Δημοτικών και Γυμνασίων)

Διαδήλωση
μαθητών

ΣΧΟΛΕΙΑ



Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ120

Ο
ι μαθητές, με τις καθημερινές τους
διαδηλώσεις είχαν καταστεί, κατό-

πιν διαταγής του ΔΙΓΕΝΗ, ένας από
τους μεγαλύτερους και πιο ζημιογό-
νους μπελάδες που συνάντησαν οι Βρε-
τανικές Δυνάμεις Ασφαλείας στην
Κύπρο (1955-1959).

Ήταν αναγκασμένοι να διαθέτουν κα-
θημερινά για την καταστολή τους με-
γάλη δύναμη, πράγμα που γι’ αυτούς
ήταν μια συνεχής αιμορραγία μεγάλης
στρατηγικής σημασίας, γιατί τους στε-
ρούσε μεγάλες δυνάμεις από την ου-
σιαστική αποστολή τους, που ήταν η
καταδίωξη και φόνος ή σύλληψη του
αρχηγού ΔΙΓΕΝΗ και των ανταρτών
της Ε.Ο.Κ.Α, ως και του τρόπου τρο-
φοδοσίας και επικοινωνίας τους. Κάθε
διαδήλωση των μαθητών, κυρίως του
Γυμνασίου, έπληττε θανάσιμα τόσο το
βρετανικό γόητρο, όσο και την επί-
τευξη των στόχων του στρατού τους,
που καταδίωκε διαρκώς την Ε.Ο.Κ.Α.

Για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον βρα-
χνά που τους έπνιγε, όσους «ύπο-
πτους» μαθητές δεν φυλάκισαν, δεν
μαστίγωσαν, δεν καταδίκασαν σε εγ-
γύηση ή πρόστιμο, τους έκλειαν στα

κρατητήρια.

Στα κρατητήρια όμως υπήρχε τρόπος
και πρόγραμμα αντιμετώπισης κάθε
περίπτωσης, εγκεκριμένο από τον Αρ-
χηγό ΔΙΓΕΝΗ.

Για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η συνέ-
χιση της μόρφωσης αυτών των παι-
διών, οι κρατούμενοι καθηγητές τους
κατέτασσαν σε τάξεις και τους παρέδι-
δαν τα δέοντα μαθήματα, απόλυτα
σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα
που ίσχυε σε όλα τα Γυμνάσια της Ελ-
λάδας, τόσο στην αλλοδαπή, όσο και
την ημεδαπή.

Έτσι οι εγκλειόμενοι μαθητές στα
Κρατητήρια, αφού κάθονται κανονικά
σε εξετάσεις, σύμφωνα με όλους τους
όρους και απαιτήσεις, «ΕΠΑΙΡΝΑΝ»
το απολυτήριο ή τον έλεγχό τους, που
ήταν απόλυτα ισάξιο με κάθε άλλο.

Παραθέτω κατάλογο των μαθητών του
Κρατητηρίου Πυροΐου, όπως ακριβώς
ετηρήθη από τον μ. καθηγητή και στη
συνέχεια Επιθεωρητή Μέσης Εκπαί-
δευσης ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-
ΛΙΔΗ.

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΣΧΟΛΙΟ

Οι μαθητές των Γυμνασίων τότε με τις δυναμικές εκδηλώσεις τους αποτέλεσαν τον κα-
θημερινό μεγάλο αντίπαλο των Βρετανών με αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν να κρατούν κα-
θηλωμένο στις πόλεις και τα μεγάλα χωριά ένα πολύ μεγάλο μέρος των κατοχικών
στρατευμάτων, που ως εκ τούτου δεν μπορούσε να επιχειρεί εναντίον του αντάρτι-
κου σκληροπυρηνικύ Τμήματος της Ε.Ο.ΚΑ και του Αρχηγού Διγενή, αφ’ ετέρου δε
εξύψωναν και διατηρούσαν εν εγρηγόρσει την αγωνιστικότητα του λαού. Σ’ αυτόν
τον αγώνα, πολλοί μαθητές κλείστηκαν στα Κρατητήρια, στις Φυλακές, στα Ανακρι-
τήρια, σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις ή δολοφονήθηκαν από τους Βρετανούς.

ΜΑΘΗΤΕΣ
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Α΄ Τάξις D.P.
1) Λοΐζος Κέπος 2548
2) Στέλιος Χριστοδούλου 2537
3) Ανδρέας Σταύρου 2652
4) Γεώργιος Μελετίου 2603
5) Φίλιππος Ιωάννου 2576
6) Στέλιος Ροτσίδης 2645

Γ΄ Τάξις
1) Νεοκλής Κλεόπα 2587
2) Μιχαλάκης Καρής 2575
3) Κώστας Σεφέρης 2773
4) Απόστολος Στεφάνου 2774

Δ΄ Τάξις
1) Μιχαλάκης Μαυροκορδάτος 2601
2) Γεώργιος Χρυσός 2560
3) Ζήνων Γεωργίου 2719
4) Παναγιώτης Λούκα 2574

Ε΄ Τάξις
1) Χάρης Αντωνιάδης 2632
2) Τίτος Φλωρίτης 2525
3) Ιούλιος Σιλικιώτης 2651
4) Γιαννάκης Πρίμος 869

Στ΄ Τάξις D.P.
1) Κωστάκης Ευθυμίου 2572
2) Σάββας Παπαηρακλέους 2767
3) Μιχαλάκης Χριστοδούλου 2754
4) Στέλιος Χατζηνικολάου 2567
5) Ανδρέας Παπαδόπουλος 2629
6) Ανδρέας Φυλακτού 2701
7) Χρίστος Χριστοδούλου 2702
8) Ανδρέας Μιχαήλ 2904
9) Γεώργιος Σμίλας 2744
10) Μιχαλάκης Κωνσταντινίδης 2558
11) Ανδρέας Γεωργίου 2527
12) Τάσος Κωνσταντινίδης 2717
13) Χρίστος Νικολάου 2718
14) Πέτρος Κοιλανιστάκης 2587
15) Μιχαήλ Βασιλείου 2757
16) Φαίδων Σταύρου 2782
17) Σπυρίδων Χρίστου 2781
18) Κώστας Γεωργιάδης 2772
19) Ιωάννης Κωνσταντίνου 848
20) Κώστας Σάββα 876
21) Ανδρέας Κουλουντής 2590
22) Γεώργιος Μιτσίδης 2611
23) Κώστας Ηλιάδης 2706
24) Ανδρέας Χατζησάββα 2588

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ,
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ, ΣΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΠΥΡΟΪΟΥ

Μερικοί κρατούμενοι καθηγητές

που δίδαξαν στα διάφορα Κρατη-

τήρια και Φυλακές: Ευστάθιος

Χριστοδουλίδης, Μιχαλάκης Μα-

ραθεύτης, Γιώργος Χ΄΄Νικολάου,

Νίκος Σπανός, Φειδίας Καρυόλαι-

μος, Γιάννης Μυριανθέας, κ.ά.
Μιχαλάκης

Μαραθεύτης
Γεώργιος

Χατζηνικολάου
Ευστάθιος

Χριστοδουλιδης

ΜΑΘΗΤΕΣ

του μ. Ευστάθιου Χριστοδουλίδη
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21/06/56 Ειδοποιήθηκαν ότι απεφασίσθη να τους σταλεί αποστολή ότι θα
απελαθούν

27/06/56 Απέλαση 4 Πεδουλά, 1 Μόρφου

04/07/56 Απέλαση 4 Πεδουλά

14/07/56 Απέλαση 3 Λεμεσός, 1 Αμμόχωστος

16/07/56 Απέλαση 3 Μόρφου

18/07/56 Απέλαση 1 Προπονητή ΕΠΑ Λάρνακας

21/07/56 Απέλαση όλων των Γυμνασιαρχών Αμμοχώστου

23/07/56 Απέλαση 1 Γυμνασιάρχη Πόλης Χρυσοχούς

25/07/56 Απέλαση 1 καθηγητή στο Αθηναείδιο Γυμνάσιο Λεμεσού

26/07/56 Απέλαση 4 Γυμνασιαρχών Λεμεσού

27/07/56 Απέλαση 4 Γυμνασιαρχών Αμμοχώστου, 1 Γυμνασίου Ανωτέρας
Σχολής Λευκωσίας, 1 Γυμνασίου Αγρού

31/07/56 Απέλαση του Γυμνασιάρχου και άλλων Καθηγητών  Γυμνασίου
Ευρύχου, 1 Λαπήθου, 1 Αγρού

01/08/56 Απέλαση 1 από το Εμπορικό Λύκειο Λευκωσίας

11/08/56 Απέλαση 1 Ανταποκριτή του Αθλητικού Πρακτορείου Ειδήσεων

15/09/56 Απέλαση 1 Ιεροκήρυκα της Αρχιεπισκοπής

• Μέχρι τις 31/08/1956 απελάθηκαν όλοι οι εξ Ελλάδος καθηγητές που υπηρε-
τούσαν στα διάφορα Γυμνάσια της Κύπρου.

• Οι Σχολικές Εφορείες φρόντισαν και κάλυψαν όλα τα κενά που δημιουργή-
θηκαν, με ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, οι οποίοι, προς τιμή τους, έτρεξαν αμέ-
σως όπου κι αν βρίσκονταν και κάλυψαν όλες τις ανάγκες όλων των
Γυμνασίων.

• Οι καθηγητές στο Γυμνάσιο Ευρύχου ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΣΟΣ (Θεολόγος) και
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ (Γυμναστής) ήταν σημαντικά στελέχη της Ε.Ο.Κ.Α
και συνέθεσαν τον πρώτο ΥΜΝΟ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α «Είμαστ’ όλοι παιδιά της
Ε.Ο.Κ.Α...»

ΑΠΕΛΑΣΗ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ
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Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α

Είμαστε όλοι παιδιά της Ε.Ο.Κ.Α

κι’ ατσαλένια έχουμε κορμιά

για την Κύπρος μας όλοι να πολεμάμε

και να πέφτουμε με θάρρος στη φωτιά

Της Πατρίδας παιδιά τιμημένα

και με πίστη στη γλυκειά μας Παναγιά

στα βουνά για ένα νέο ’21

για να ζήσουμε μιας ώρας λεφτεριά

Λευτεριά έλα δω για ν’ αγκαλιάσεις

και της Κύπρου τα ηρωικά παιδιά

που για σένανε και πάλι πολεμάνε

γιατί σ’ έχουνε βαθιά μέσ’ την καρδιά

Ἐλα μάνα δός μου την ευχή σου

για ν’ ανέβω ψηλά εις τα βουνά

και σαν πέσω κάποια μέρα μέσ’ τη μάχη

θα φωνάξω Ένωσης - Ελευθεριά

Στιχουργοί: Ιωάννης Μάσσος - Θεολόγος στο Ελληνικό Γυμνάσιο Ευρύχου

Ιωάννης Κατσούλης - Γυμναστής στο Ελλληνικό Γυμνάσιο Ευρύχου

ΣΧΟΛΕΙΑ
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Στις 19 Φεβρουαρίου 1959 υπεγρά-
φησαν στο Λονδίνο, οι συμφωνίες

Ζυρίχης-Λονδίνου, για εγκαθίδρυση
Ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους. Τις
υπέγραψαν οι Πρωθυπουργοί και
Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας, Αγ-
γλίας, Τουρκίας, καθώς και οι εκπρό-
σωποι των δύο κοινοτήτων της
Κύπρου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄
και Φαζήλ Κουτσιούκ.

Από τους 34 συμβούλους του Αρχιεπι-
σκόπου, 27 τάχθηκαν υπέρ της υπο-
γραφής των Συμφωνιών και 7
εναντίον.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ΜΑΚ-
ΜΙΛΛΑΝ δήλωσε ότι η υπογραφή των
Συμφωνιών αποτελεί «αξιομνημόνευτο
γεγονός». Στο προσωπικό του ημερο-
λόγιο κατέγραψε και τα εξής: «Οι Έλ-
ληνες είναι υπερευχαριστημένοι,...
αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι αυτοί οι
περισσότερον κερδισμένοι από το πα-
ζάρεμα. Θα έκαναν καλύτερα, αν απε-
δέχοντο το Σχέδιον Ράντκλιφ ή το
Σχέδιον Μακμίλλαν».

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός
Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΜΑΝ-
ΛΗΣ είπε ότι «αυτή τη στιγμή
πρέπει να χαιρόμαστε σαν
ανάδοχοι στη γέννηση ενός
καινούργιου κράτους».

Δήλωσε επίσης ότι «Η ημέρα αυτή
είναι η ευτυχέστερη της ζωής μου και
θα αποτελέσει σταθμόν εις την ιστο-
ρίαν της Κύπρου».

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών
ΖΟΡΛΟΥ μίλησε εκ μέρους του Τούρ-
κου Πρωθυπουργού Μεντερές και είπε
ότι «η λύση που συμφωνήθηκε αποτε-
λεί δίκαιη διευθέτηση του Κυπριακού».

Ο «ΝΙΧΑΤ  ΕΡΙΜ, διεθνούς απήχησης
συνταγματολόγος, που πέρασε από
όλα σχεδόν (εκτός από Πρόεδρος) τα
τουρκικά πολιτικά αξιώματα, ήταν ο
κύριος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της υπό τον
Ατνάν Μεντερές Τουρκικής αντιπρο-
σωπίας στις συνομιλίες που κατέληξαν
στις ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Ζυρίχης-Λονδίνου
για λύση του Κυπριακού, όταν αυτές
υπογράφησαν, δήλωσε:

«…Είναι πολύ δύσκολο να ανευρεθεί
άλλη χώρα στον κόσμο, όπου τέτοιο
ποσοστό πληθυσμού (18%-20%) να
έχει αποκτήσει τόσα δικαιώματα, όσα
απέκτησαν οι Τ/Κ με τις συνθήκες
αυτές…»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΖΥΡΙΧΗΣ-ΛΟΝΔΙΝΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΖΥΡΙΧΗΣ - ΛΟΝΔΙΝΟΥ

ΣυμφωνίεςΖυρίχης-Λονδίνου.
Μακάριος - Καραμανλής
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Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών
ΖΟΡΛΟΥ, όταν έγιναν οι Συμφωνίες,
είπε τα ακόλουθα:

«...Κι οι δύο προσπαθούμε να διασφα-
λίσουμε τα συμφέροντα των δικών μας
στην Κύπρο. Σε τελική ανάλυση, και οι
δύο κοινότητες έχουν δευτερεύουσα
σημασία. Είναι φτερά στους δυο ανέ-
μους από τους οποίους εξαρτάται η
τύχη της Κύπρου. Ο ένας άνεμος είναι η
ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ με την οποία οι δύο
πλευρές θα εφαρμόσουν τις συμφωνίες.
Αν υπάρχει ειλικρίνεια, οι αδυναμίες
όσων συμφωνήσαμε, δεν θα είναι εμπό-
διο. Αν δεν υπάρχει ειλικρίνεια, όλα θα
τιναχθούν στον αέρα. Ο άλλος άνεμος,
ο πιο δυνατός, είναι ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ανά-
μεσα στην Άγκυρα και την Αθήνα. Αν
είναι καλές, μη φοβάστε τα διασπα-
στικά στοιχεία στις Συμφωνίες. Αν
είναι κακές, μην εμπιστεύεσθε ακόμα
και τέλειες συμφωνίες. Όλες διατρέ-
χουν τον κίνδυνο να ανατιναχθούν
στον αέρα. Και τότε το μέλλον της Κύ-
πρου θα εξαρτάται από το ποιος θα
είναι και πόσο θα θέλει να είναι ισχυ-
ρότερος ο ένας από τον άλλο». 

Ο Δρ Φαζίλ Κουτσιούκ τόνισε ότι
«όλοι οι Τουρκοκύπριοι συμμετείχαν
σ’ αυτή την ατμόσφαιρα καλών σχέ-
σεων και ευτυχίας».

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ δή-
λωσε ότι «είναι μια μεγάλη μέρα… Πι-
στεύω πως σήμερα αρχίζει μια
καινούργια εποχή για τον λαό της Κύ-
πρου, μια εποχή ειρήνης, ελευθερίας
και ευημερίας».

Την επαύριο, 20 Φεβρουαρίου 1959, ο
Αρχιεπίσκοπος έστειλε επιστολή στον
ΔΙΓΕΝΗ στην οποία αναφέρει: «Μετά
μακρόν και σκληρόν αγώνα, τον
οποίον κατέβαλα επί του διπλωματι-
κού πεδίου, διά να επιτύχω βελτιώσεις
εις ορισμένα σημεία της συμφωνίας και
υπολογίζων τας θλιβεράς συνεπείας,
τας οποίας θα είχε διά τον κυπριακόν
λαόν και γενικώτερον διά το Κυπρια-
κόν ζήτημα και την Ελλάδα, ματαίω-
σις της συμφωνίας, εθεώρησα ότι είχον
υποχρέωσιν να υπογράψω την συμφω-
νίαν, διά της οποίας τίθεται άμεσον
τέρμα εις την βρετανικήν εν Κύπρω κυ-
ριαρχίαν και δημιουργείται μία μικρά
Ελλάς εις την περιοχήν αυτήν της Ανα-
τολικής Μεσογείου...».

Οι αγωνιστές κατάδικοι που κρατού-
νταν στις φυλακές Wormwood Scrubs
στην Αγγλία, μόλις πληροφορήθηκαν
την υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρί-
χης- Λονδίνου, ετοίμασαν επιστολή και
αφού την υπέγραψαν όλοι, την έστει-

λαν στον Αρχιεπίσκοπο Μα-
κάριο, με τον αγωνιστή Ηλία
Υψαρίδη, που όντας φοιτητής
στην Αγγλία, ήταν τακτικός
επισκέπτης των καταδίκων. Σ’
αυτή, μεταξύ άλλων δήλωναν:

«...Αν το σχέδιο, το οποίο υπε-
γράφη, εμποδίζει την επίτευξη
του τελικού σκοπού μας, μη

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΖΥΡΙΧΗΣ - ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Στο Λάνγκαστερ χάουζ. 
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διστάσετε ούτε στιγμή να το απορρί-
ψετε και μεις είμαστε πάντοτε παρά το
πλευρό σας, έτοιμοι για κάθε θυσία και
ανιδιοτελή προσφορά, μέχρις ότου επι-
τύχουμε τον σκοπό του Αγώνος και
εξιοποιήσουμε τις θυσίες του κυπρια-
κού λαού...».

Ο Ραούφ Ντενκτάς είπε ότι «καταλή-
ξαμε σε συμφωνία, η οποία όχι μόνον
επανέφερε τις δύο κοινότητες σε φιλία
και συνεργασία, αλλά εξάλειψε επίσης
όλες τις αιτίες διενέξεως μεταξύ Ελλά-
δας και Τουρκίας, χώρες που είναι ζω-
τικής σημασίας για την άμυνα της
Δύσεως...»

Ο ΔΙΓΕΝΗΣ, σε επιστολή του προς
τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Ευ-
άγγελο Αβέρωφ (Ισαάκιο), αναφέρει
ότι «εξ όσων μου εκοινοποιήθησαν,
εφ' όσον αγνοώ ακόμη το πλήρες κεί-
μενο των συμφωνιών, έχω ωρισμένας
σοβαράς αντιρρήσεις επί της επιτευ-
χθείσης συμφωνίας και έχω σοβαρούς
ακόμη ενδοιασμούς από απόψεως
πρακτικής εφαρμογής ενός τόσον πο-
λυπλόκου συστήματος διοικήσεως». 

Κατά τη συζήτηση των Συμφωνιών Ζυ-
ρίχης-Λονδίνου στην Ελληνική Βουλή,
28/02/1959, τις θέσεις της Κυβέρνησης

Κ. Καραμανλή, υποστήριξε
μόνο ο Γεώργιος Παπαν-
δρέου, (γέρος) κι έτσι πέρα-
σαν (170 υπέρ – 118 εναντίον
12 απουσίες). Ο Σοφοκλής Βε-
νιζέλος τάχθηκε αδιάλλακτα
υπέρ της ακύρωσης της Συμ-
φωνίας, πράγμα που ΔΕΝ
«ΠΕΡΑΣΕ»                           

22 Φεβρουαρίου 1959

1959: Ο ΔΙΓΕΝΗΣ, σε επιστολή προς
τον Έλληνα Πρόξενο στην Κύπρο, Α.
Φρυδά, καθορίζει τις βασικές προϋπο-
θέσεις για αποδοχή των όρων αμνη-
στίας που προτείνουν οι Βρετανοί:

1.  Μη κατεξευτελισμός ούτε δίωξη
αγωνιστών. Ο καθένας να πάει απ' ευ-
θείας στο σπίτι του.

2.  Η παράδοση του οπλισμού να γίνει
από την Οργάνωση σύμφωνα με σχε-
τική διαταγή του Αρχηγού. Απορρί-
πτει την παρουσία κάθε ένοπλου
αγωνιστή στην αστυνομία για παρά-
δοση του οπλισμού του.

3.  Εξασφάλιση της ασφάλειας της
ζωής του Αρχηγού, καθότι είναι γνω-
στό το μίσος των Βρετανών εναντίον
του.

4.  Ο Αρχηγός δεν θα αναχωρήσει από
την Κύπρο, αν δεν δει πρώτα όλους
τους αγωνιστές να επανέρχωνται στα
σπίτια τους.

26 Φεβρουαρίου 1959

1959: Ο Μητροπολίτης Κυρήνειας
Κυπριανός, σε επιστολή του προς τον
Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, ανα-

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΖΥΡΙΧΗΣ - ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις.
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φέρει ότι «...το καθεστώς που επέβαλ-
λαν οι Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδί-
νου είναι απείρως χειρότερον και
αυτού του αποικιακού καθεστώτος,
διότι υπό το τελευταίον τούτο, η Κύ-
προς παρέμεινε εις τας αγγλικάς χεί-
ρας ως παρακαταθήκη ελληνική, ενώ
τώρα αποκόπτεται οριστικώς εκ του
κορμού της μητρός Ελλάδος. Το ιερόν
και απαράγραπτον δικαίωμα της αυ-
τοδιαθέσεως, το οποίον ασκείται και
υπ' αυτών των μαύρων της Αφρικής,
εξοβελίζεται δια παντός».

25 Φεβρουαρίου 1959

Η Ελληνική Βουλή, ύστερα από τριή-
μερη συζήτηση, επικύρωσε τις Συμφω-
νίες Ζυρίχης-Λονδίνου για την Κύπρο.
Υπέρ ψήφισαν 170, εναντίον 118 και
12 απουσίαζαν.

28 Φεβρουαρίου 1959

Επικυρώθηκαν οι Συμφωνίες Ζυρίχης
- Λονδίνου από την Τουρκική Εθνο-
συνέλευση.

Σε σύνολο 487 ψήφισαν υπέρ των Συμ-
φωνιών 437 Τούρκοι βουλευτές. Στη
διάρκεια της συζήτησης, ο Τούρκος
Υπουργός Εξωτερικών Ζορλου, είπε
και τα ακόλουθα:

«α) Το σύνταγμα της Κ.Δ. αποκλείει
την ένωση και τη διχοτόμηση και ο
αποκλεισμός αυτός, καθώς και οι συ-
νταγματικές προβλέψεις έχει την εγ-
γύηση των εγγυητριών δυνάμεων, οι
οποίες έχουν το δικαίωμα να επέμβουν
μονομερώς για ν’ αποκαταστήσουν τα
πράγματα και ν’ αποτρέψουν οποια-
δήποτε απόπειρα μεταβολής του καθε-
στώτος που εγκαθίδρυσαν οι συνθή-
κες.

β) Αν γίνει απόπειρα κατά του καθε-
στώτος που εγκαθίδρυσαν οι συνθή-
κες, η Τουρκία μπορεί να επέμβει από
πλεονεκτική θέση, επειδή απέχει 40
μόνο μίλια από την Κύπρο, ενώ η Ελ-
λάδα απέχει 600......

1 Μαρτίου 1959

Μακ
Μίλλαν

Κων/νος
Καραμανλής

Ατνάν
Μεντερές

Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος

Φαζίλ 
Κουτσιούκ

Ευάγγελος 
Αβέρωφ

Φατίν
Ζορλού

Τάσσος
Παπαδόπουλος

Ραούφ
Ντενκτάς

Νιχάτ
Ερίμ

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΖΥΡΙΧΗΣ - ΛΟΝΔΙΝΟΥ
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Με βάση τις πρόνοιες των εν λόγω συμ-

φωνιών, ακολούθησε η σύνταξη του

Συντάγματος της Κ.Δ. από τους συ-

νταγματολόγους καθηγητή Θεμιστο-

κλή Τσάτσο (Ε), Nihat Erim (T),

Γλαύκο Κληρίδη, Γεώργιο Πολυβίου,

Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη, Τάσο Πα-

παδόπουλο (Κ) με νομικό σύμβουλο

τον τότε Γενικό Εισαγγελέα Κρίτωνα

Τορναρίτη (Ε/Κ) και από Τ/Κ πλευράς

τον Rauf Denktash, Halit Ali Riza,

Hakki Suleyman και Ali Dana με νο-

μικό σύμβουλο τον Mehmet Munir.

Συμμετέσχε επίσης ο Ελβετός συνταγ-

ματολόγος καθηγητής Marcel Bridel.

Το τελικό κείμενο του Συντάγματος

της Κ.Δ. υπεγράφη από τον τελευταίο

Βρετανό κυβερνήτη της Κύπρου Sir

Hugh Foot, τον Έλληνα Γενικό Πρό-

ξενο στην Κύπρο Γεώργιο Χριστό-

πουλο, τον Τούρκο Γενικό Πρόξενο

Turrel, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μα-

κάριο Γ΄ και τον Τ/Κ ηγέτη και μετέ-

πειτα αντιπρόεδρο της Κ.Δ. Δρα

Φαντίλ Κουτσιούκ.

Το Σύνταγμα τούτο, επικυρώθηκε από

το Κοινοβούλιο της Ελλάδας, Τουρ-

κίας και Μεγάλης Βρετανίας στις

28/02/1959, 01/03/1959 και 19/03/1959

αντιστοίχως.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

Nihat Erim

Γλαύκος Κληρίδης

Rauf Denktash

Από τη Σύνταξη
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Δ
ιάγγελμα του Αρχιεπισκόπου Μα-

καρίου προς τον Κυπριακόν λαόν

αμέσως μετά την υπογραφήν των Συμ-

φωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου

«Την στιγμήν ταύτην, καθ’

ην διαμορφούνται τα πε-

πρωμένα της ιστορικής

Νήσου μας, με αγάπην και

αφοσίωσιν αι σκέψεις μου

στρέφονται προς ολόκλη-

ρον τον Κυπριακόν λαόν

και αι ευχαί μου τον συνο-

δεύουν εις την πορείαν του

προς την λεωφόρον της

ελευθερίας και της προό-

δου, την οποίαν εγκαινιάζομεν σήμε-

ρον.

Διά της υπογραφείσης εν Λονδίνω συμ-

φωνίας ετέθησαν τα θεμέλια της ελευ-

θερίας και της ανεξαρτήτου δημο-

κρατίας της Κύπρου και νέα περίοδος

ευημερίας και προόδου διανοίγεται δι’

ολόκληρον τον Κυπριακόν λαόν. Εντός

ολίγου ο Κυπριακός λαός θα κληθή να

διαμορφώση ελευθέρως το μέλλον του

και το μέλλον των τέκνων του και θα

αναλάβη αποφασιστικός τα δικαιώ-

ματα και τας ευθύνας του εις το ελεύ-

θερον στάδιον της ευγενούς διεθνούς

πολιτιστικής αμίλλης και συνεργασίας.

Ουδόλως αμφιβάλλω, ότι θα φανήτε

αντάξιοι των ευγενών παραδόσεων

του μεγάλου πολιτισμού

μας. Από τα βάθη των αι-

ώνων μας παρακολου-

θούν την στιγμήν ταύτην

αι ψυχαί των προγόνων

μας και από το πάνθεον

των ηρώων αι ψυχαί

όλων εκείνων, οι οποίοι

με την θυσίαν και τους

υπέροχους αγώνας των

εθεμελίωσαν την Κυπρια-

κήν ελευθερίαν. Προς την ιεράν μνήμην

τούτων ως και προς πάντας εκείνους,

οίτινες ηγωνίσθησαν, υπέφεραν και

εδοκιμάσθησαν διά την απαλλαγήν

του λαού μας από την δουλείαν, στρέ-

φονται την στιγμήν ταύτην ευγνωμό-

νως αι σκέψεις μου.

Χαιρετίζω ιδιαιτέρως τον ηρωϊκόν ηγέ-

την του απελευθερωτικού κινήματος

της Κύπρου Στρατηγόν Γεώργιον Γρί-

βαν, τον Θρυλικόν Διγενήν και πάντα

τα μέλη της Εθνικής Οργανώσεως Κυ-

πρίων Αγωνιστών, χάρις εις τους αγώ-

Διάγγελμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
προς τον Κυπριακόν λαόν αμέσως

μετά την υπογραφήν των Συμφωνιών
Ζυρίχης - Λονδίνου
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νας και τας θυσίας των οποίων δυνά-

μεθα σήμερον να γευθώμεν τους καρ-

πούς της ελευθερίας. Η σημερινή

σύμβασις αποτελεί αξιοποίησιν των

ιδικών των αγώνων και θυσιών και της

ιδικής των πατριωτικής ενεργείας. Εις

την Ιστορίαν της Κύπρου θα παραμεί-

νουν πάντοτε ως οι ανυπέρβλητοι μα-

χηταί και οι μεγάλοι ήρωες και

αγωνισταί της ελευθερίας.

Το μέλλον διανοίγεται σήμερον ελπι-

δοφόρον και λαμπρόν ενώπιον μας.

Ύστερα από μακρούς αιώνας δουλείας

ανατέλλει και πάλιν εις την Νήσον μας

ο ήλιος της ελευθερίας. Ας μη λησμο-

νώμεν όμως ότι τα δικαιώματα δημι-

ουργούν και αντιστοίχους υποχρεώ-

σεις. Ένα νέον στάδιον αγώνος δια-

νοίγεται τώρα έμπροσθεν μας, το στά-

διον του ειρηνικού αγώνος της

προόδου και του μεγαλείου της Νήσου

μας. Εις το στάδιον τούτο ας κατέλθω-

μεν όλοι οι Έλληνες Κύπριοι, ηνωμένοι

και αδιάσπαστοι και με πνεύμα εγκαρ-

δίου συνεργασίας και αγάπης, ας κα-

ταβάλωμεν από κοινού μετά του

συνοίκου Τουρκικού στοιχείου πάσαν

προσπάθειαν δια την ανάπτυξιν και

προαγωγήν των συμφερόντων της πα-

τρίδος μας και την ανάδειξιν ταύτης ως

κέντρου πολιτισμού, προόδου και ει-

ρήνης εις την Μέσην Ανατολήν. Απευ-

θύνων εγκάρδιους ευχάς προς πάντας

τους Έλληνας και Τούρκους της Κύ-

πρου, χαιρετίζω με χαράν την επιτευ-

χθείσαν Συμφωνίαν και διακηρύσσω

μετά πεποιθήσεως ότι η ημέρα αυτή θα

είναι απαρχή νέας περιόδου προόδου

και ευημερίας της πατρίδος μας».

Λονδίνον 20 Φεβρουαρίου 1959

Διάγγελμα Μακαρίου
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Μ
ετά τη δοξολογία ο Αρχιεπίσκο-

πος Μακάριος εμφανίστηκε μπρο-

στά στα παραλληρούντα από ενθου-

σιασμό πλήθη από τον εξώστη του

νέου Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου. Τον

Μακαριότατο προσφώνησε ο Μητρο-

πολίτης Κιτίου. Απαντώντας ο Αρχιε-

πίσκοπος εκφώνησε τον πιο κάτω

βαρυσήμαντο και ιστορικό λόγο:

Δόξαν και ευχαριστίαν αναπέμπομέν

σοι Κύριε, ότι «διήλθομεν διά πυρός

και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις ανα-

ψυχήν».

Ιδού πάλιν εν τω μέσω υμών, εις την

αγαπητήν πατρίδα.

Πατρίδα ελευθέραν.

Τα νέφη της δουλείας

διελύθησαν, και ήλιος

ελευθερίας καταυγάζει

τους Κυπριακούς ου-

ρανούς. Νυξ αιώνων

παραχωρεί ήδη την

θέσιν της εις το γλυκύ

φως της ημέρας, και

αθάνατον, από τα

βάθη της μακρυνής

ιστορίας, αναδύεται το

πνεύμα των προγόνων

μας, διά να μεταφέρει παντού το μέγα

μήνυμα: «ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ».

Η Κύπρος είναι σήμερον ελευθέρα. Πα-

νηγυρίσατε, αδελφοί. Υψώσατε υπερή-

φανον το μέτωπον. Παρήλθεν ορι-

στικώς το δούλειον ήμαρ. Αι αλύσεις

της δουλείας απεκόπησαν, και αδέ-

σμευτοι αι χείρες μας κινούνται εις

αίνον μεν Κυρίου, εις έργα δε ειρηνικής

δημιουργίας, ευημερίας και προόδου.

Πόσος πόνος και δοκιμασίαι, πόσον
αίμα και θυσίαι υπήρξαν το τίμημα της
παρούσης στιγμής! Αποτίομεν ευλαβώς
φόρον τιμής εις τας μακράς γενεάς των

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄
ΟΤΑΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

«ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ»
Απομνημονεύματα Μακαρίου, Τόμος Γ΄, σελ. 233

1 Μαρτίου 1959
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προγόνων μας, αι οποίαι μετέδωσαν
άσβεστον μέχρι ημών την δάδα της
ελευθερίας και την σκυτάλην του πνεύ-
ματος, και εκληροδότησαν ιεράν την
παρακαταθήκην του ηθικού χρέους
και του καθήκοντος. Αποτίομεν φόρον
τιμής προς πάντας τους μάρτυρας της
Κυπριακής ελευθερίας. Ραίνομεν τους
τάφους των με τα άνθη της αγάπης μας
και τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης μας.
Την στιγμήν αυτήν αι λευκαί ψυχαί
των υπερίπτανται του χώρου τούτου
και συνεορτάζουν μεθ’ ημών τα Κυ-
πριακά ελευθέρια.

Διότι δεν απέθανον οι μεγάλοι νεκροί
μας. Ζουν και θα ζουν πάντοτε μέσα
εις τον θρύλον του ηρωισμού και την
παράδοσιν της αρετής των. Ζουν και
θα ζουν πάντοτε μέσα εις την μνήμην
των ιερών αγώνων και το ευγενές κάλ-
λος της θυσίας των. Ζουν και θα ζουν
πάντοτε μέσα εις την μνήμην των ελευ-
θέρων Κυπριακών ουρανών ως θρυλι-
κοί ημίθεοι, τους οποίους αγήρους και
αθανάτους θα διατηρήση πάντοτε η
ευγνωμοσύνη των μεταγενεστέρων.
Ζουν και θα ζουν μέσα εις τας καρδίας
των νέων μας, οι οποίοι δεν θα παύ-
σουν ποτέ να τρέφωνται ηθικώς και
ψυχικώς από τα ηρωικά των κατορθώ-
ματα και τας υπέροχους πράξεις της
δικής τους ανδραγαθίας. Επάνω από
τα λευκά των μνήματα ας ηχήσουν νι-
κητήριοι αι σάλπιγγες.

Ήρωες της Κύπρου! Η θυσία σας δεν
απέβη επί ματαίω. Το ένδοξον έπος το
οποίον εγράψατε διανοίγει σήμερον
λαμπράν την νέαν περίοδον της ιστο-

ρίας μας. Περίοδον ελευθερίας. Ο σπό-
ρος τον οποίον εσπείρατε αποδίδει ήδη
πλουσίαν την συγκομιδήν. Το δένδρον
της ελευθερίας,το οποίον εποτίσατε με
το αίμα σας, προσφέρει σήμερον τους
ευχύμους καρπούς του. Από τον Γολ-
γοθάν σας εξεπήγασεν η Ανάστασις
της πατρίδος μας. Από τους τάφους
σας εξεπήδησεν υπέρκαλλος η ελευθε-
ρία.

Εκείνοι υπήρξαν οι μάρτυρες. Αλλά
τον υπέρ ελευθερίας αγώνα μας κοσμεί
πλήθος ηρώων με επικεφαλής τον
Στρατηγόν Γεώργιον Γρίβαν, τον θρυ-
λικόν ΔΙΓΕΝΗΝ, του οποίου το όνο-
μαν κατέλαβεν τας ενδοξοτέρας
σελίδας της Κυπριακής Ιστορίας. Προς
τον υπέροχον αυτόν άνδρα και τους
γενναίους αγωνιστάς της Ε.Ο.Κ.Α απο-
τίομεν, κατά την επίσημον ταύτην
ώραν, φόρον υψίστης ευγνωμοσύνης
και τιμής. Ας στρέψωμεν προς αυτούς
τας σκέψεις μας, και ας αναλογισθώ-
μεν, ότι άνευ του δικού των ηρωισμού,
μακρυνή θα ήτο η ημέρα της ελευθε-
ρίας, άνευ των ιδικών των αγώνων θα
ήτο ανέφικτος η ημέρα της νίκης.

Αλλά και προς σε, ηρωικέ Κυπριακέ
Λαέ, αποτίω την στιγμήν ταύτην βαθύ-
τατον φόρον αγάπης και τιμής. Διότι
επί της αρετής σου εθεμελιώθη ο ηρωι-
σμός και η ανδρεία εκείνων. Επί της ευ-
ψυχίας σου ωκοδομήθη το έργον της
Κυπριακής Ελευθερίας. Είμαι υπερή-
φανος, διότι προΐσταμαι ενός τοιούτου
λαού! Και είμαι ευτυχής, διαπιστών,
ότι με την αρετήν και την πίστιν σου
το έργον το οποίον αρχίζει σήμερον θα
αχθή ασφαλώς εις αίσιον πέρας. Διότι
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ας μη νομισθή ότι η παρούσα ημέρα
αποτελεί το τέρμα. Αποτελεί τουνα-
ντίον την αφετηρίαν νέων, μακρών ει-
ρηνικών αγώνων, διά την κατοχύ-
ρωσιν των κεκτημένων και την περαι-
τέρω ανάπτυξιν και αξιοποίησιν
αυτών. Αποτελεί την αφετηρίαν νέων
εξορμήσεων προς εξασφάλισιν της λαϊ-
κής ευημερίας και προόδου και ανά-
δειξιν της πατρίδος μας εις χώραν
ευδαιμονούσαν και ευνομουμένην.

Προς τούτο όμως απαιτείται πρωτί-
στως απαρασάλευτος πίστις, γρανιτώ-
δης συνοχή και αδιατάρακτος ενότης.
Άνευ πίστεως προς το επιτευχθέν, άνευ
ενθουσιασμού διά την κτηθείσαν ελευ-
θερίαν, το έργον το οποίον τώρα ανα-
λαμβάνομεν είναι καταδικασμένον εις
αποτυχίαν. Ας συνεχίσωμεν λοιπόν
τον ενθουσιασμόν και την πίστιν μας.
Συσπειρωμένοι, όπως εις το παρελθόν,
ας αναλάβωμεν ηνωμένοι και αδιά-
σπαστοι, τον νέον αγώναν της ειρήνης
και της προόδου, τον αγώναν διά την
ευδαιμονίαν των τέκνων μας, τον
αγώνα διά το μεγαλείον της πατρίδος
μας.

Ας μη λησμονώμεν, ότι η ελευθερία δεν
αποτελεί μόνον προνόμιον και δικαί-
ωμα αποτελεί συγχρόνως βαρυτάτην
ευθύνην και υπέρτατον καθήκον. Αυτό
το καθήκον καλούμεθα τώρα να εκτε-
λέσωμεν. Καθήκον ευγενές και ωραίον
απέναντι των συμπατριωτών μας, απέ-
ναντι του κόσμου ολοκλήρου. Εις την
επιτέλεσιν του καθήκοντος αυτού ας
μην επιτρέψωμεν ποτέ να παρεισφρή-
σουν πάθη ή εύνοιαι. Ας τείνωμεν τι-
μίαν χείραν φιλίας και συνεργασίας

προς πάντας. Ιδιαιτέρως ας συνεργα-
σθώμεν εγκαρδίως και ειλικρινώς με το
φίλον σύνοικον Τουρκικόν στοι-
χείον.Εν τη αρμονική μετ’ αυτού συ-
νεργασία μας θα κραταιούται η
δύναμις και θα αυξάνουν αι ελπίδες
της επιτυχίας μας.

Με τοιαύτας προϋποθέσεις είμαι βέ-
βαιος ότι το μέλλον διανοίγεται λα-
μπρόν έμπροσθέν μας. Κατοικούμεν
μίαν πλουσίαν και ωραίαν νήσον, την
οποίαν δυνάμεθα, διά της εργασίας και
της αγάπης μας, να μεταβάλωμεν εις
πραγματικήν γην της επαγγελίας. Εις
την νήσον αυτήν ήνθησαν προ αιώνων
πολλών τα γράμματα και αι τέχναι,
και διεσταυρώθησαν οι ευγενέστεροι
πολιτισμοί. Επάνω εις τα χώματά μας
συναντάται σήμερον η Ασιατική εφευ-
ρετικότης και σοφία με το πνεύμα της
Ευρωπαϊκής Επιστήμης και Τεχνικής.
Γύρω από τα πελάγη μας εκτείνονται
αι ανήσυχοι επιδιώξεις τριών ηπείρων
και αι αντιθέσεις δύο κόσμων. Μέσα
εις το ταραχώδες τούτο περιβάλλον
καλούμεθα να διαδραματίσωμεν τον
ρόλον του συναρμοστού και του συμ-
φιλιωτού. Καλούμεθα να μεταβάλωμεν
την νήσον μας εις την χρυσήν γέφυραν,
η οποία να ενώνη, και όχι να χωρίζη,
τας αντιμαχομένας δυνάμεις. Καλού-
μεθα να μεταβάλωμεν την νήσον μας
εις την μεγάλην αρτηρίαν, η οποία να
συνδέη υλικώς και πνευματικώς τον
Βορράν και τον Νότον, την Δύσιν και
την Ανατολήν. 

Το εγχείρημα δεν είναι εύκολον. Απαι-
τείται προς τούτο μεγάλη προσπάθεια,
κολοσσιαία εργασία, βαρύς μόχθος. Εί-
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μεθα ένας λαός μικρός, ο οποίος δύνα-
ται να κραταιούται μόνον εν τη πνευ-
ματική του δυνάμει και να επιβάλλεται
μόνον εν τω ηθικώ μεγαλείω του. Η με-
γαλωσύνη των μικρών δεν είναι δυνα-
τόν να διαγράφεται, παρά ως ηθική
και πνευματική άνοδος, και εκ παραλ-
λήλου ως πρόοδος σταθερά εις όλους
τους τομείς της εθνικής των ζωής.
Μόνον το πνεύμα δεν δεσμεύεται από
τα γεωγραφικά όρια. Η ακτινοβολία
του δύναται να εισχωρεί παντού, να
διαλύη τον πάγον της καχυποψίας και
του μίσους, να θερμαίνη τας καρδίας
και να απεργάζεται την παγκόσμιον
αρμονίαν και ενότητα. Εν τη εννοία
ταύτη ο ρόλος της Δημοκρατίας της
Κύπρου θα είναι τεράστιος, και η απο-
στολή της σπουδαία και ιερά.

Την αποστολήν ταύτην θα αναλάβω-
μεν με πίστιν, ενθουσιασμόν και αγά-
πην, με την ιδίαν ακριβώς αγάπην, με
την οποίαν θα αναλάβωμεν και το
έργον της εσωτερικής αναδημιουργίας
και αναμορφώσεως, Θα μεταβάλωμεν
την νήσον μας εις ένα απέραντο δημι-
ουργικό εργαστήριον. Εις το εργαστή-
ριον τούτο θα υπάρξη θέσις δι’ όλους.
Όλοι θα κληθούν να συνεισφέρουν εξ
ίσου την εργασίαν των, διά να δικαι-
ούνται εξ ίσου να καρπωθούν και των
αγαθών της κοινής προσπαθείας.

Τρέφω ακράδαντον την πεποίθησιν,
ότι ημέραι λαμπραί διανοίγονται ενώ-
πιον μας. Διά πρώτην φοράν εις την
τρισχιλιετή ιστορίαν μας αναλαμβάνο-
μεν εις χείρας μας την ευθύνην του μέλ-
λοντός μας. Διά πρώτην φοράν ύστερα
από μακρούς αιώνας δουλείας γινό-
μεθα ελεύθεροι. Την ελευθερίαν μας θα

χρησιμοποιήσω μεν κατά τον καλύτε-
ρον δυνατόν τρόπον. Εις μεν το εσωτε-
ρικόν ως όπλον ηθικής και προόδου,
εις δε το εξωτερικόν, ως μέσον συσφίγ-
ξεως των διεθνών δεσμών, και ως όρ-
γανον προαγωγής της διεθνούς
αλληλεγγύης και συνεργασίας.

Αιώνες αναμονής και προσδοκίας, αι-
ώνες εγκαρτερήσεως και θυσίας παρα-
κολουθούν την στιγμήν ταύτην την
ιστορικήν πορείαν μας. Ας καταβάλω-
μεν πάσαν προσπάθειαν, ώστε να μην
φανώμεν υποδεέστεροι εκείνων οι
οποίοι εθυσιάσθησαν δια να χαρίσουν
εις ημάς πατρίδαν ελευθέραν. Ας κα-
ταβάλωμεν πάσαν προσπάθειαν ώστε
να φανώμεν αντάξιοι της υψηλής απο-
στολής, που η θεία πρόνοια επεφύλα-
ξεν εις ημάς. Αγέρωχοι και απτόητοι εις
τους αγώνας της ελευθερίας αποδει-
χθήτε τώρα ακαταπόνητοι και μεγαλό-
ψυχοι εις τους αγώνας της ειρήνης και
της ευημερίας. Κάμετε συνείδησιν την
δύναμιν, η οποία εναποτίθεται σήμε-
ρον εις τας ιδικάς σας χείρας.

Και οραματισθήτε την ελευθέραν
πλέον πατρίδα μας γεμάτην νεανικήν
ορμήν και δύναμιν, γεμάτην δημιουρ-
γικότητα και σφρίγος, να βαδίζη υπέ-
ροχος τον ωραίον δρόμον του πολι-
τισμού και της προόδου, τον δρόμον
της ευτυχίας και της χαράς. Κλείσατε
αυτό το όραμα εις την ψυχήν σας, και
εστέ βέβαιοι, ότι το κράτος, το οποίον
με την αγάπην και την θυσίαν σας θε-
μελιούται σήμερον, θα αποβή πραγμα-
τικόν κράτος ευημερίας και προόδου,
ηθικής και δικαιοσύνης, κράτος του
Θεού».

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΖΥΡΙΧΗΣ - ΛΟΝΔΙΝΟΥ
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Σ
τις 9 Μαρτίου το βράδυ ο
Αρχιεπίσκοπος Μακά-

ριος και ο Στρατηγός Γρί-
βας συναντήθηκαν και
είχαν συζήτηση πάνω σε
διάφορα θέματα για
3.30 ώρες. Μετά από
τη συνάντηση αυτή, κι
αφού το θέμα της
αμνηστίας ρυθμίστηκε
από τις 8 Μαρτίου, ο
Διγενής κυκλοφόρησε,
την ίδια μέρα, την πιο
κάτω προκήρυξη με την
οποία διέτασσε την κα-
τάπαυση του ένοπλου
απελευθερωτικού αγώνα:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΛΑΟΝ

Όταν την 1ην Απριλίου 1955 ύψωσα
την σημαίαν του επαναστατικού απε-
λευθερωτικού κινήματος, έταξα ως
σκοπόν την απελευθέρωσιν της Κύ-
πρου 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 Ελλά-

δος και Τουρκίας συμ-
φωνίας της Ζυρίχης,
η οποία επεκυρώθη
εν Λονδίνω και υπό
του Αρχιεπισκό-
που Μακαρίου,
είμαι υποχρεωμέ-
νος

ΝΑ ΔΙΑΤΑΞΩ
ΚΑΤΑΠΑΥΣΙΝ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

Εκείνος, ο οποίος δεν
θα εδέχετο την συμ-

φωνίαν και θα συνέχιζε
τον αγώνα, θα ΕΔΙΧΑΖΕ

όχι μόνον τον Κυπριακόν
Λαόν, αλλά πιθανώς και ολό-

κληρον το Έθνος, τα δε αποτελέσματα
του Εθνικού διχασμού θα ήσαν απεί-
ρως καταστρεπτικώτερα από τα τοι-
αύτα, τα οποία τινές νομίζουν, ότι θα
επιφέρη η δοθείσα λύσις.

Το κατ' εμέ, είναι προτιμοτέρα η λύσις
αυτή έστω και εάν δεν είναι εκείνη, που
ανεμέναμεν και η οποία θα ικανοποιεί
τους πόθους μας, παρά ο εθνικός διχα-
σμός, γιατί σ' ένα τέτοιον διχασμόν ΘΑ
ΤΑ ΧΑΣΩΜΕΝ ΟΛΑ.

ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ
Προκήρυξις

του Αρχηγού της ΕΟΚΑ διά
κατάπαυσιν του ενόπλου αγώνος

9 Μαρτίου 1959

ΔΙΓΕΝΗΣ
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Αντί του πολεμικού παιάνος, θα ση-
μάνω σήμερον ΟΜΟΝΟΙΑΝ, ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ, ΑΓΑΠΗΝ, ίνα επί των
ερειπίων και της τέφρας της απαστρα-
πτούσης από δόξαν και εθνικόν μεγα-
λείον Κυπριακής εποποιίας ανοικοδο-
μήσετε το νέον οικοδόμημα της νεαράς
Δημοκρατίας.

Εις τους πρωτεργάτας αυτής εναπόκει-
ται ήδη να την οδηγήσουν εις την οδόν
της ευημερίας και της προόδου. Όσον
αφορά εμέ, αποφασισμένος να μην
αναμιχθώ εις την πολιτικήν και την δη-
μοσίαν ζωήν, τόσον εν Κύπρω, όσον
και εν Ελλάδι, θα παρακολουθώ με
αγωνίαν εκ του μακρόθεν τα βήματα
της πολυβασανισμένης και αιματοβρέ-
κτου Πατρίδος μου και θα συμμερίζο-
μαι 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 αυτή τους εξεμεταλλεύθη όπως
ηδυνήθη ή όπως ενόμισε καλύτερον.

ΝΥΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ
ΝΑ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΩΜΕΝ

Συσπειρωθήτε ΟΛΟΙ, ΗΝΩΜΕΝΟΙ,
πέριξ του ΕΘΝΑΡΧΟΥ, ο οποίος απο-
τελεί σήμερον σύμβολον ΕΝΟΤΗΤΟΣ
και ΙΣΧΥΟΣ και βοηθήσατε τούτον εις
το δύσκολον έργον του. Αυτή είναι η
επιθυμία μου, προς την οποίαν καλώ
πάντας να συμμορφωθούν.

Ε.Ο.ΚΑ.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

ΔΙΓΕΝΗΣ

Ο Διγενής αποχαιρετά αγωνιστές στη Λευκωσία (17 Μαρτίου 1959)

ΔΙΓΕΝΗΣ
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ΔΙΓΕΝΗΣ

Τ
ο κροτάλισμα των αυτομάτων και

ο βρόντος των εκρήξεων εσταμά-

τησε.

Τον πολεμικόν παιάνα αντικατέστησε

το προσκλητήριον διά την ειρηνικήν

εξόρμησιν της αναδημιουργίας. Χωρίς

να σταματήσετε, ριχτήτε με την ορμήν,

που σας χαρακτηρίζει, στην ειρηνικήν

μάχην, για να κτίσετε περίλαμπρον το

νέον οικοδόμημα της Κυπριακής Πολι-

τείας. με αρχιτέκτονα τον ΕΘΝΑΡ-

ΧΗΝ.

Δεν υπάρχει καλυτέρα ηθική ικανο-

ποίησις για τον αγνόν αγωνιστήν από

του να βλέπη τους καρπούς των αγώ-

νων του να αξιοποιούνται και να καρ-

πούνται υπό του συνόλου.

Την στιγμήν, που αποχωρίζομαι από

σας, αφήνω τας τελευταίας μου υποθή-

κας, τας οποίας να τηρήσετε με ευλά-

βειαν, όπως ετηρήσατε και τες

πολεμικές διαταγές μου.

ΟΜΟΝΟΙΑ και ΑΓΑΠΗ μεταξύ σας. Ο

ατομικός εγωισμός και η ατομική φι-

λοδοξία να υποταχθή εις την θέλησιν

του ΕΘΝΑΡΧΟΥ, προς τον οποίον

οφείλετε ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΝ.

Με το αίμα των νεκρών αγωνιστών

μας εθεμελιώθη το οικοδόμημα της Κυ-

πριακής Πολιτείας. Με τους ώμους

τους δικούς σας θα στηριχθή αυτή.

Αλοίμονον, εάν δεν θελήσετε να την

στηρίξετε και κατακρημνισθή. Το

όνειρό μου είναι να επιστρέψω κάποτε

στην Κύπρο και να δω το οικοδόμημα

αυτό περίλαμπρον, εσάς δε τους ευτυ-

χείς ιδιοκτήτας του απολαμβάνοντας

τον καρπόν των κόπων και θυσιών

σας.

Σας αποχαιρετώ με πόνον, αλλά και

ευτυχής, γιατί από τώρα θα αρχίση και

για σας μία περίοδος ευτυχίας, στην

οποίαν από μακρόθεν θα συμμετέχω.

Ε.Ο.ΚΑ.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

ΔΙΓΕΝΗΣ

Προκήρυξη

του Αρχηγού της ΕΟΚΑ Διγενή
προς τους «Γενναίους Μαχητάς της ΕΟΚΑ»

5 Μαρτίου 1959

ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΜΑΧΗΤΑΙ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α
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Σ
ε καμάρωνα. Σε θαύμαζα. Η ψυχή

μου εσκίρτα στην ορμή των εθνι-

κών εκδηλώσεών σου. Ένοιωθα τον

παλμόν σου, ο οποίος με έσπρωχνε

στας πιο τολμηράς αποφάσεις μου,

γιατί ήξερα πως θα σε εύρισκα πάντα

πλάι μου, εκτελεστήν πιστόν, αλλά και

τολμηρόν.

Χάραξες τον δρόμον, που πρέπει να

ακολουθή η νεολαία στους αγώνας του

Έθνους. Το παράδειγμά σου θα εμπνέη

τας επερχομένας γενεάς. Η Κύπρος, ο

Ελληνισμός και εγώ ο Αρχηγός σου, σε

καμαρώνουμε. Σε λίγο, με πόνον, θα σε

αποχωρισθώ. Σου αφήνω όμως μια

υποθήκη, την οποίαν πρέπει να τηρή-

σης:

Με την κατάπαυσιν του μαχητικού

αγώνος η αποστολή σου δεν ετελείωσε.

Τώρα αρχίζει.ο ειρηνικός αγών δια την

αξιοποίησιν όλων εκείνων, που απε-

κτήσαμε 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 ΕΘΝΑΡΧΗΝ, και

να τον βοηθήσετε στο έργον του. Όπως

φάνηκες γενναία στην δυναμική ανα-

μέτρηση με τον δυνάστη, έτσι πρέπει

να φανής τολμηρή, πειθαρχημένη, ερ-

γατική στην αναμέτρησιν με τας δυ-

σκολίας της δημιουργίας του νέου

κράτους για την ειρηνικήν επιβίωσιν.

Σε ευχαριστώ, σε συγχαίρω, σε θαυ-

μάζω για το έργον, που επετέλεσες

μέχρι σήμερον. Θα ζήσω με την ελπίδα,

ότι κάποτε θα επιστρέψω στην Κύπρο

για να σε καμαρώσω και πάλιν και να

ξαναζήσω μέσα στην ατμόσφαιρα των

εθνικών παλμών σου.

Και η ημέρα αυτή θα είναι η ευτυχε-

στέρα της ζωής μου.

Σε αποχαιρετώ, αφήνοντάς σου όλην

την αγάπην μου.

Ε.Ο.ΚΑ.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

ΔΙΓΕΝΗΣ

Προκήρυξη

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΛΚΙΜΟΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ ΕΟΚΑ (ΑΝΕ)

13 Μαρτίου 1959
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ΑΜΝΗΣΤΕΙΑ

Παράδοση οπλισμού της ΕΟΚΑ 1959

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΖΥΡΙΧΗΣ-ΛΟΝΔΙΝΟΥ
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΓΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΖΥΡΙΧΗΣ-ΛΟΝΔΙΝΟΥ



Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 141

• Επιστολή Μακαρίου 1955:
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στις 11
/7/1955 έστειλε επιστολή στον Αρ-
χηγό ΔΙΓΕΝΗ: «Σας συγχαίρω. Η
Ε.Ο.Κ.Α προσέφερεν εις τον κυ-
πριακόν αγώνα απείρως περισσό-
τερα από τον 75ετή χαρτοπόλεμο.
Το όνομα ΔΙΓΕΝΗΣ είναι αίνιγμα
διά τους Άγγλους και συγχρόνως
θρύλος. Επέρασεν ήδη εις την Απε-
λευθερωτικήν Ιστορία». (Απομν.
Μακ. Τόμος Ε΄, σελ. 581).

• Δήλωση Αρχ. Αθηνών Θεοκλήτου -
Υποδοχή 1959

• Απονομή για τις εξαίρετες ...

ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ ΑΝ-
ΔΡΕΙΑΣ

Ο ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΥΡΟς ΤΟΥ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ Α΄

ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
ΦΟΙΝΙΚΟΣ

«ΑΞΙΟΝ ΤΕΚΝΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙ-
ΔΟΣ» από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΟΥΛΗ 18/03/1959 (ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ)

ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ  _ Μάρτιος 1959

ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  _ Μάρτιος
1959

«ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 1960

«ΥΠΕΡΑΞΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ»
ψήφισμα της Ελλ. Κοινότ. Συνέλ.
Κύπρου 31/03/61

• ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡ.
ΒΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΤΟΝ
Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
«ΑΞΙΟΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕ-
ΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΤΡΙ-
ΔΟΣ»

• ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΩΝ ΠΟ-
ΛΕΩΝ.

Απονομές

ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ

Ο Διγενής στην Αθήνα 1959

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΖΥΡΙΧΗΣ-ΛΟΝΔΙΝΟΥ
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Η
δύναμη της Ιστορίας είναι το ανα-

φαίρετο δικαίωμα της αέναης δι-

δασκαλίας της. Είναι η δύναμη που

κατευθύνει στην νίκη με την επικρά-

τηση των ιδανικών που στυλοβατούν

το στερέωμα των πεποιθή-

σεων και των αξιώσεων ενός

αγώνα. Οι επιβολές των γε-

γονότων ήταν τα μυστικά

της επικράτησης των σκο-

πών της επανάστασης του

1821. Ο Μαραθώνας ενέπνεε

τις γιγαντιαίες ψυχές των 10

χιλιάδων πολεμιστών που

συνέτριφαν τις 55 χιλιάδες

της περσικής επιδρομής του 490 π.Χ. Οι

θαλασσομαχίες του 480 στη Σαλαμίνα

των ηνωμένων Ελλήνων, στο Αρτεμί-

σιο, τη Μυκάλη, των Ιώνων στην Καρ-

πασία, υπήρξαν τα αόρατα δόρατα

που όπλισαν τον Κανάρη στο λιμάνι

της Χίου, τον Μιαούλη στον Γέροντα.

Ο Ονήσιλλος οδήγησε τον Γρηγόρη

στο θαύμα του Μαχαιρά, ο Πατριάρ-

χης Γρηγόριος ευλογούσε τα στερνά

βήματα του Ευαγόρα στην κρεμάλα. Ο

Ρε Αλέξης άναψε τη φωτιά που διέ-

λυσε τα φράγκικα σκοτάδια του Με-

σαίωνα και οι παλληκαριές των

νεότερων χρόνων εμψύχωσαν τους

αγωνιστές του Διγενή το ‘55. Όταν

όμως σε αντιστροφή των αξιών το μα-

χητικό σθένος του Κυπριακού Ελλη-

νισμού χαρίστηκε στην νηπιώδη

πολιτική το 1959, τα

καμώματα της παραδι-

πλωματίας των ψευδαι-

σθήσεων υπονόμευσαν

την ΕΟΚΑ, παρέσυραν

στον συμβιβασμό και

έσυραν στην επαναλαμ-

βανόμενη έκτοτε υπο-

ταγή. Στην οποία

οφείλεται η κατάντια

του 1964-65, οι ήττες του 1974, οι συ-

νέπειες του 1983, οι δραματικές απώ-

λειες της μισής πατρίδας που

καταβροχθίζεται από την τουρκοκρα-

τία και παροράται από κάθε συμμα-

χία. Με την ανώριμη πολιτική του

συμβιβασμού, 48 χρόνια η κατοχική

αδηφαγία κατατρώει τα ανθρώπινα

δικαιώματα του Λαού μας που τα κομ-

ματικά τεχνάσματα τον τυφλώνουν

και μένει στραβός σε τραγικές επανα-

λήψεις δραμάτων όπως του Οδυσσέα

Ανδρούτσου στο έγκλημα της Ακρό-

πολης, της Μαντώς Μαυρογένους στη

1η Απριλίου
Οι υπαγορεύσεις της ιστορικής λογικής

Του Γιάννη Σπανού,
Προέδρου των Συνδέσμων Αγωνιστών της ΕΟΚΑ 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ
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πτώχευση, του Μιαούλη στην πείνα,

του Λόντου στην αυτοκτονία, του Κο-

λοκοτρώνη στη φυλακή του Παλαμη-

δίου, του Μακρυγιάννη στην

καταδίκη των Βαυαρών. Σ’ αυτήν απο-

δίδεται η εγκατάλειψη της Κερύνειας,

της Χερσονήσου των Αγίων, των Βα-

ρωσίων, της Μεσαριάς, της Μόρφου.

Αποθηρίωσε την προδοσία, παρότρυνε

στην λιποταξία από τις θέσεις μάχης,

παρέδωσε την πατρίδα στον Τούρκο

εισβολέα. Αυτή αφοπλίζει την ανάγκη

και ευθύνεται για τις ήττες. Ασφαλ-

τοστρώνει κατσάβραχα αντί να ου-

κρανοποιεί τον κόσμο. Ακούγετε τους

Ουκρανούς να εμπιστεύονται τις γυ-

ναίκες και τα παιδιά τους, τους γέρο-

ντες γονείς, σε αγνώστους προστάτες

κι οι ίδιοι γυρνούν στις μάχες. Πόσοι

από μας γύρισαν στον πόλεμο το ’74;

Πόσοι απαιτούν όπλα μισό σχεδόν

αιώνα για την απελευθέρωση; Απο-

λαμβάνουν σε πανάκριβα αυτοκίνητα

βόλτες στις καινούργιες λεωφόρους,

σκοτώνουν το χρέος στα νεοσκαπτό-

μενα κράσπεδα της ασφάλτου αλλά

λέξη δεν ακούς για τα όπλα τα ιερά

της ελευθερίας... Και η νεολαία μας με

τις απογυμνωμένες ψυχές από ιδεώδη

επιλέγει την φυγοστρατία από τον

αγώνα ενώ οι πατέρες της του ’55 τρα-

βούσαν στην κρεμάλα για τη λευτεριά

και την τιμή.

Η λογική της Ιστορίας διδάσκει. Η

Παιδεία ας επιστρέψει στο χτες, ανα-

ζωογονώντας το παρελθόν που φέρ-

νουν στη μνήμη οι επέτειοι της εθνικής

παλιγγενεσίας και της ΕΟΚΑ, για να

σώσει τον κόσμο μας από την καται-

σχύνη της ιστορικής συντριβής. Οι γο-

νείς ας πάρουν τα παιδιά τους από το

χέρι κι ας τα πάρουν στην αγχόνη και

στα Κρατητήρια όπου θα δουν στις

εκεί εκθέσεις την ιστορία και το χρέος.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ
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Α
πό τα τρίσβαθα της θάλασσας
μπορεί να αναβλύσει η βάσιμη

ελπίδα λύσης του χρόνιου εθνικού μας
προβλήματος εισβολής και κατοχής.
Και τα θετικά στοιχεία τέτοιας εξέλι-
ξης, αντικειμενικά αντικρυζόμενα
είναι αντιληπτά στην αλήθεια τους,
που προκύπτει από τα αποτελέσματα
των γεωτρήσεων και την ανεύρεση πο-
σότητας τρισεκατομμυρίων τετραγωνι-
κών ποδών. Η διαπίστωση από τις
ανακοινώσεις της τελευταίας έρευνας
συνιστούν πηγή αισιοδοξίας. Υπολογι-
ζόμενη ποσότητα 510 δις τ.μ. ή 11,7
τρις τ.π.

Και ο μεν λαός χαιρετίζει τα ευρήματα,
ειδικά η τουρκική κοινότητα σιωπά
αποκρύπτουσα τους φόβους της από
την παμφάγα βουλιμία της Τουρκίας, η
δε Τουρκία διακηρύσσει τις επιδρομι-
κές παρορμήσεις της προς εκμετάλ-
λευση και των οφελών. Και είναι αυτή
η επισήμανση πρόκληση νέου προβλη-
ματισμού και για την πλειονότητα του
82% και για τη μειονότητα του 18%.
Και ναι μεν δεν εκπλήττει η τουρκική
διάθεση. Σαρανταοκτώ χρόνια λυμαί-
νεται η Τουρκία το κατεχόμενο τμήμα
του επί δάφους της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Αλλά εγείρεται το καυστικό
ερώτημα: Γιατί η πολιτική της κυβέρ-
νησης δεν αναπροσαρμόζει ανάλογα
με τα διαρκώς προκύπτοντα δεδομένα,
όπως οι ανακαλύψεις στα θαλασσοτε-

μάχια; Διότι ο αδηφάγος κατακτητής
του 21ου αιώνα διεκδικεί βαρύνοντα
λόγο με την παραδοσιακή αρπακτικό-
τητά του, η κυβέρνηση περί άλλα τυρ-
βάζει, η δε τουρκοκυπριακή κοινότητα
καθεύδει, φοβούμενη την οργίλη αντί-
δραση της κατοχικής στρατοκρατίας,
της δικτατορίας του Ερντογάν και της
φανατικής φατρίας των δορυφόρων
του. Ούτως εχόντων των πραγματων
επείγει η αναζήτηση τρόπων επαφής
κατ αρχήν με προσωπικότητες της
αντίπερα όχθης και η συζήτηση των
επιβαλλομένων συνεννοήσεων, ούτως
ώστε η πληθυσμιακοί εκπρόσωποι της
Κύπρου να επιληφθούν των προκυ-
πτόντων και όχι να ανέχονται τον επι-
δρομέα να διαχειρίζεται την μοίρα του
κόσμου μας.

Μπορούμε, γηγενείς Έλληνες και
Τουρκοκύπριοι να επιληφθούμε των
πραγμάτων, να προστατεύσουμε τα
συμφέροντά μας, να χαράξουμε την
πορεία μας στο άμεσο και απώτερο
μέλλον, να κατοχυρώσουμε τα δικαιώ-
ματα των παιδιών μας και τον επιγό-
νων, να σφραγίσουμε με τη σφραγίδα
της σοφής ευθύνης και της λογικής την
τύχη του λαού μας στο διηνεκές.

Γίνεται αντιληπτό ότι μεταξύ προσω-
πικοτήτων και των δύο πλευρών ανα-
πτύσσεται σε περιορισμένους κύκλους
«διά τον φόβον των Ιουδαίων» διάλο-

Λύση από τη θάλασσα

Του Γιάννη Σπανού
Προέδρου των Συνδέσμων Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α. 1955 – 1959
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γος, που είναι δυνατόν να καθορίσει
την προοπτική στην αμεσότητα των
διαστάσεων του μέλλοντος χρόνου.

Εκτός από ενημερώσεις επί βασικών
σημετων επαφών και αρχικών συ-
μπτώσεων διαπιστώσεων, αποφεύγο-
νται ευρύτερες κοινοποιήσεις. Και
δικαίως. Διότι οι επαγρυπνούσες ξένες
υπηρεσίες είναι έτοιμες να διαλύσουν
κάθε δυνατότητα συνεννοήσεων όπως
συμβαίνει επί μισό αιώνα, αναμιγνύο-
ντας και την εκατέρωθεν κομματική
πολιτική. Έτσι έγινε το 1975, το 1978
με τον πνιγμό ή την απόρριψη συμφω-
νιών Κληρίδη – Ντενκτάς για την Καρ-
πασία, Κυπριανού για την Αμμόχωστο.
Ο ξένος δάκτυλος παρεμβαίνει. Οι
ξένες υπηρεσίες καραδοκούν. Οι υπό-
γειες συνεργασίες και τα ύποπτα συμ-
φέροντα οργιάζουν, οι επιτήδιοι
θησαυρίζουν και η πατρίδα βυθίζεται
στο χάος χωρίς δυνατότητες εξόδου.

Επισήμανση Διγενή στην αποδοχή των
προτάσεων Κασλ, 28 Σεπτεμβρίου
1958, επί της επιστολής Μακαρίου.

Πρακτικά δεν θα ήταν άσχετη τη εκτί-
μηση ότι «στα βάθη του τεμαχίου ‘Κρό-
νος’ υπάρχει ποσότητα φυσικού
αερίου που καλύπτει τις σημερινές
ανάγκες της Κύπρου σε καύσιμο ηλε-
κτροπαραγωγής για 60 – 79 χρόνια
ενώ για διπλάσια περίοδο καλύπτει τις
ανάγκες το ‘Αφροδίτη’ (ίντερνετ) ενώ
στο τεμάχιο Ζευς άρχισαν ήδη εκτενέ-
στερες έρευνες εκτεινόμενης δυναμικό-
τητας 2,5 τρις κ.π.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων ισχύει
η λογική του συμφέροντος που πολύ

καλά γνωρίζουν οι φίλοι της άλλης
πλευράς. Πιστεύει κανείς ότι θα μεί-
νουν αδιάφοροι όταν πληροφορηθούν
ότι οι οικογένειές τους μέχρι 14ης γε-
νεάς θα καλύπτονται κοινωνικοοικο-
νομικά από το φυσικό αέριο της
θάλασσάς μας, με όλα τα συνεπακό-
λουθα οφέλη; Ότι θα εξακολουθήσουν
να υποκύπτουν στην παμφάγο μανία
του Τούρκου δικτάτορα που δεν θα δι-
στάσει να στρέψει τη στρόφιγγα των
αγωγών αερίου προς την Τουρκία
αφήνοντας σίξυλους τους προστατευ-
όμενος τους να ψύχονται στις βαρυχει-
μωνιές; Αν φοβούνται να το παρα-
δεχτούν. Κάποια στιγμή θα καταλά-
βουν πως η τουρκική στρατοκρατία
δεν εισέβαλε στο νησί για τη χάρη των
Τουρκοκυπρίων αλλά για τα στρατη-
γικά, οικονομικά και πολιτικά συμφέ-
ροντά της.

Εξάλλου, ανάμεσα στην κοινότητα
που νέμεται από το 1974 το 37% του
εδάφους μας ασφαλώς υπάρχουν προ-
σωπικότητες που γνωρίζουν ότι μπορεί
μεν το άδικο να επικρατεί με τα όπλα
και τον φόβο κάποιων χρόνων, αλλά
το δίκαιο δεν καταπατείται διαρκώς. Η
φύση του δικαίου επιβάλλει από Δημι-
ουργίας την επικράτησή του και τον
τελικό και απόλυτο θρίαμβό του.

Κατά ταύτα ας εγκύψουν οι διεκδικη-
τές της προεδρίας της Δημοκρατίας
στην αλήθεια που προβάλλει από τα
γεγονότα της νομικής, της Ιστορίας και
της Θείας Δικαιοσύνης, πράγματα που
οι ως τώρα κυβερνήσεις δεν υπολόγι-
σαν.
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Σ
την παρουσία και με ομιλητή τον
εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής

Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη τε-
λέστηκαν τα αποκαλυπτήρια του Μνη-
μείου του Ηρωομάρτυρα της κυπρια-
κής ελευθερίας Σταύρου Στυλιανίδη,
στον χώρο της θυσίας του, στη μάντρα
του Καψουλή στο Επισκοπειό.

Το έργο ανεγέρθηκε με δαπάνες του
Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα
Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959 και την ευγενική
συνδρομή του Ιδρύματος «ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ ΚΤΩΡΙΔΗΣ».

Το έργο είναι δημιουργία του καλλιτέ-
χνη Κωνσταντίνου Σμυρνιού.

Αποκαλυπτήρια του Μνημείου του Ηρωομάρτυρα
του Απελευθερωτικού Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Σταύρου Στυλιανίδη

Τ
ο Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης

Αγώνα Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959 με τη

βοήθεια του Υπουργείου Οικονομικών

ανάλαβε τη δημιουργία Περιφεριακού

Μουσείου του Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α

όπως και Πολιτιστικού Κέντρου στο

Πελένδρι.

Ως γνωστό στην περιοχή αυτή της Πι-

τσιλιάς υπήρξε μια πολύ έντονη επα-

ναστατική δράση κατά τη διάρκεια

του τετραετούς επικού Απελευθερωτι-

κού μας Αγώνα πλούσια σε ενέδρες και

ανατινάξεις. Αποκορύφωμα των επα-

ναστατικών δράσεων η θυσία των

Ηρώων μας Σωτήρη Τσαγκάρη, Δημη-

τράκη Χριστοδούλου και Στυλιανού

Λένα.

Μαζί με το Μουσείο θα λειτουργεί και

Πολιτιστικό Κέντρο διασώζοντας έτσι

τη λαϊκή μας κληρονομιά, πολιτισμό,

παράδοση, τα ήθη και τα έθιμά μας ως

ελληνικός χώρος στην Κύπρο μας.

Ήδη έχει κατακυρωθεί προσφορά και

έχουν ξεκινήσει τα κατασκευαστικά τα

οποία βρίσκονται σε προχωρημένο

στάδιο.

Σ.Ι.Μ.Α.Ε
Δημιουργία Περιφερειακού Μουσείου του Απελευθερωτικού μας

Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. και Πολιτιστικού Κέντρου στο Πελένδρι

Σταύρος Στυλιανίδης

Σ.Ι.Μ.Α.Ε
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Ο
ι Επίτροποι κ. Ρένος Λυσιώτης και

κα Χρυοτάλλα Καδή αποσύρθη-

καν από τη θέση των Επίτροπων και

της Εκτελεστικής Γραμματείας και στη

θέση τους εκλέγονται οι Μιχάλης

Σταυρή και Λάμπρος Καούλας, που

είναι απόγονοι αγωνιστών, και ενδια-

φέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες

τους. Ως μέλος της Εκτελεστικής Γραμ-

ματείας εκλέχθηκε ο Επίτροπος κ. Κυ-

ριάκος Γεωργίου, απόγονος αγωνι-

στών, που εισηγήθηκε ο κ. Ρογήρος

Σιηπιλλής.

Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο κ. Αλε-

ξάνδρου ο οποίος ευχαρίστησε τον κ.

Σιηπιλλή για την εμπιστοσύνη και την

πρόταση να αναλάβει Πρόεδρος του

Ιδρύματος. Ανέφερε ότι αποδέχτηκε

την πρόταση του κ. Σιηπιλλή μετά από

προβληματισμό γιατί γνωρίζει το

βάρος και τις ευθύνες που συνεπάγεται

η Προεδρία του Ιδρύματος. Είπε επίσης

ότι η ανάληψη της Προεδρίας από τον

ίδιο, ένα άτομο που δεν είναι ο ίδιος

αγωνιστής, αλλά απόγονος αγωνι-

στών, αποτελεί τιμή γιατί είναι η

πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Οι

προηγούμενοι Πρόεδροι, Μιχαλάκης

Μαραθεύτης, Ανδρέας Αγγελόπουλος,

Ρογήρος Σιηπιλλής, ήταν αγωνιστές

και άτομα ιδιαίτερης βαρύτητας και

άρα αυτό κάνει τον τίτλο του Προέ-

δρου του Ιδρύματος ακόμα πιο βαρύ.

Πρόσθεσε ότι για την εξέλιξη και ανα-

βάθμιση του Ιδρύματος είναι απαραί-

τητη η συνεργασία με τα μέλη της

Εκτελεστικής Γραμματείας, τους Επι-

τρόπους και τους Επίκουρους Επιτρό-

πους.

Συνέχισε λέγοντας ότι αν θέλουμε να

φέρουμε κοντά στο Ίδρυμα τους νέους

και να εμφυσήσουμε στη νέα γενιά τα

ιδανικά του Αγώνα της ΕΟΚΑ, διατη-

ρώντας ταυτόχρονα τη μνήμη του

Αγώνα, θα πρέπει να παράξουμε έργο.

Τέλος ανέπτυξε εν συντομία τις σκέ-

ψεις του που θα βοηθήσουν στην εκ-

πλήρωση των στόχων του Ιδρύματος οι

οποίες περιλαμβάνουν, συνέδρια, ημε-

ρίδες, διαλέξεις, εκδόσεις, χρήση νέων

τεχνολογιών, οργάνωση και εμπλουτι-

σμό του αρχείου κ. ά.

Ανανέωση του Δ.Σ. του ΙΔ.Α.Α.Ε

Ρογήρος Σιηπιλλής

Πρόεδρος

Γιώργος Χατζησάββας

Γραμματέας

ΙΔ.Α.Α.Ε
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Α
δελφέ Αυγουστή και ακαταμά-

χητε λιονταρόψυχε Ματρόζο, 

Τα εναπομείναντα μέλη της οικογέ-

νειας των αγωνιστών της Ε.Ο.Κ.Α πεν-

θούν και θλίβονται για τον θάνατό

σου και καταθέτουν στο σεπτό φέρε-

τρό σου, που δικαιωματικά το καλύ-

πτει η γαλανόλευκη, το δάφνινο

στεφάνι της εκτίμησης και της αγάπης

τους. Ταυτόχρονα δέονται στον Ύψι-

στο όπως αναπαύσει την ψυχή σου,

τάσσοντάς την «ένθα οι δίκαιοι ανα-

παύονται». 

Το αναπότρεπτο γεγονός της εκδημίας

σου και της σωματικής επιστροφής

σου στη νεκροδόχο μητέρα γη, θυμίζει

σ´ όλους ότι «χους εσμέν και εις χουν

απελευσόμεθα». Την ίδια δε στιγμή, η

ιστορία ανοίγει τις ένδοξες σελίδες της

ελληνικής ζωής σου, όπου παρατίθεται

προς παραδειγματισμό η φιλοπατρία,

ο εθελοντισμός, η ευορκία, η πίστη, η

υπομονή και η πειθαρχία. Αυτά ήταν

πάντα τα όπλα σου, που σε χαρακτή-

ριζαν ανέκαθεν.Με το πρώτο σάλπι-

σμα του ΔΙΓΕΝΗ, εγκατέλειψες τα

πάντα και τον ακολούθησες στον με-

γάλο αγώνα για ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ -

ΕΝΩΣΗ της Κύπρου με τη μητέρα Ελ-

λάδα έχοντας ως πρότυπο τον όρκο

των αρχαίων Αθηναίων εφήβων «ΟΥ

Νεκρολούλουδα
στον Αυγουστή - Ευσταθίου ΜΑΤΡΟΖΟ

Του Ευθύμιου - Μίμη Βασιλέιου 

ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ
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ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΩ ΟΠΛΑ ΤΑ ΙΕΡΑ,

ΟΥΔ’ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΩ ΤΟΝ ΠΑΡΑ-

ΣΤΑΤΗΝ…» 

Έγινες μέλος της πιο ριψοκίνδυνης και
επιθετικής ανταρτικής ομάδας της
Ε.Ο.Κ.Α υπό τον ακατανίκητο
ΖΗΔΡΟ, τον οποίο ουδέποτε εγκατέ-
λειψες ούτε και σ’ αυτές τις τελευταίες
του στιγμές, προτού γίνει ολοκαύτωμα. 

Απήλθες, αγαπητέ ΜΑΤΡΟΖΟ, από
την επίγεια ζωή, αλλά αφήνεις πίσω
σου έργο αλήστου μνήμης και μοναδι-
κού παραδειγματισμού. Γι´ αυτό, ανα-
παύσου εν ειρήνη πλέον αείμνηστε
αδελφέ Αυγουστή και έσο βέβαιος ότι
οι συναγωνιστές σου παραμένουν εύ-
ορκοι επί των επάλξεων, δίδοντας τις
απαραίτητες μάχες για να παραμείνει
η μικρή μας πατρίδα ελληνική.

ΑΞΙΟΝ ΤΕΚΝΟΝ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ, οι

συναγωνιστές σου διαπιστώνουν ότι η

εφεξής απουσία σου από τους Συνδέ-

σμους Αγωνιστών της Ε.Ο.Κ.Α, είναι

πολύ αισθητή, η μορφή σου πολύ νο-

σταλγική και οι παραινέσεις σου αξιο-

ζήτητες. Ξέρουν επίσης ότι τα

πολλαπλά τάλαντα της ψυχής σου δεν

συνθάπτονται με το τόσο ταλαιπωρη-

μένο σώμα σου, αλλά καταυγάζουν

διαχρονικά τους πνευματικούς αιθέρες

ως πύρινοι και αειφεγγείς οδοδείκτες,

φαεινοί εμπνευστές και αλάνθαστοι

ποδηγέτες και χειραγωγοί και γι´ αυτό

σε μακαρίζουν και σε ευγνωμονούν. 

Γαίαν έχε ελαφράν ΑΥΓΟΣΥΤΗ - ΜΑ-

ΤΡΟΖΕ και μνήμην αιωνίαν.

ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ
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Ο
γίγαντας της Νομικής και ανήλα-

τος άκμων της αρετής και της φι-

λοπατρίας, ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠ-

ΠΟΥ, αφού επιτέλεσε πλήρως την απο-

στολή του, έφυγε για πάντα από τη

ζωή.

Ο οξυδερκής και ασυμβίβαστος αυτός

θεμιστοπόλος ήταν το πιο σίγουρο και

ασφαλές αποκούμπι και ευπρόσιτο κα-

ταφύγιο κάθε αδίκως διωκομένου.

Ο μ. Λουκής, όντας πάντα αλύγιστος

και ατρόμητος υπέρμαχος του ΔΙ-

ΚΑΙΟΥ, ουδέποτε αρνήθηκε να συν-

δράμει και να υποστηρίξει οποιον-

δήποτε αδικούμενο.

Ως πολυίδμων, δαήμων και προπάντων

εύορκος μυσταγωγός της Νομικής και

εκ φύσεως ευμήχανος και αγχίνους επι-

στήμονας, έδιδε το εθνωφελές παρόν

του παντού και πάντοτε, ΠΡΟΣΦΕΡΟ-

ΝΤΑΣ πάντα και ουδέποτε ΛΑΜΒΑ-

ΝΟΝΤΑΣ.

Πάνω απ’ όλα ο Λουκής είχε πάντα το

προς την ΠΑΤΡΙΔΑ καθήκον, πράγμα

που έδειξε εμπράκτως, εντασσόμενος

εθελοντικά στην E.O.K.A υπηρετώντας

πιστά και τελεσφόρα τον Αγώνα για

μια τετραετία (1955-1959).

Πίσω από την

ενσυνείδητη και

πολυσχιδή αυτή

δράση του,

εθνική και νο-

μική, κρυβόταν

άλλο ένα τάλα-

ντο του ασύ-

γκριτου αυτού αρχιτέκτονα του

Λόγου, της Ιστορίας και του Ανθρωπι-

σμού, η ΠΟΙΗΣΗ.

Με την ελικώνια γλαφυρότητα και ευ-

φράδεια που τόσο έντονα τον χαρα-

κτήριζε έδωσε πνοή στα «πιστεύω» του

απαθανατίζοντάς τα με άρτιους στί-

χους που εκφράζουν θαυμασμό, σεβα-

σμό και παραδειγματισμό.

Αθάνατε Λουκή, οι συναγωνιστές σου

σε αποχαιρετούν, καταθέτοντας στο

φέρετρο σου που το καλύπτει η Ελλη-

νική Σημαία και η δάφνη, που δικαιω-

ματικά σε συνοδεύουν, εκφράζοντας

ταυτόχρονα τα συλλυπητήριά τους

στους οικείους σου και δεόμενοι προς

τον Ύψιστο όπως τάξει την αθάνατη

ψυχή σου εν σκηναίς δικάιων και εν

χώρα ζώντων.

Γαίαν έχε ελαφράν και αιωνία να είναι

η μνήμη σου, αείμνηστε Λουκή.

Ύστατο Χαίρε
ΣΤΟΝ ΛΟΥΚΗ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ

Του Ευθύμιου - Μίμη Βασιλέιου 

ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ
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Η
υψικάρηνος και ισονε-

φής δρυς, που φιλοξέ-

νησε στον πνευματικό

ίσκιο της χιλιάδες παιδιά,

νέους, ενήλικες και ηλικιω-

μένους, ΕΠΕΣΕ προχθές

την Κυριακή 26 Ιουνίου

2022.

Δεν ακούονται πια τα

ευφρόσυνα και ευχαριστή-

ρια τιτιβίσματα των που-

λιών που για τόσα χρόνια εύρισκαν

καταφύγιο στην αειθαλή φυλλωσιά

της, ούτε και η ευγνωμοσύνη των θερ-

μόπληκτων οδοιπόρων που εύρισκαν

πάντα την αναψυχή στη ρίζα της όπου

ο ζείδωρος ίσκιος της τους αναζωογο-

νούσε. Η κυρία Νόνη δεν ζει πια μαζί

μας. 

Νόνη μου,

Τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, τα δι-

σέγγονά σου, όπως και τα εναπομείνα-

ντα αδέλφια σου, οι μαθητές σου, τα

κατηχητόπουλά σου, τα προσκοπάκια

σου, οι συνάδελφοί σου δάσκαλοι, η

Εκκλησία, η γενέτειρά σου Ευρύχου

και ο Άγιος Δομέτιος όπου και εγκα-

ταστάθηκες με τη «γέννηση» της Κ.Δ,

θρηνούν για τον θάνατό

σου και ταυτόχρονα δέο-

νται στον Ύψιστο όπως

τάξει τη δίκαιη ψυχή σου

«εν σκηναίς δικαίων» κα-

ταθέτοντας ταυτόχρονα

στο φέρετρό σου δάφνινα

και ανθοστόλιστα στεφά-

νια αγάπης και εκτίμησης.

Το Συμβούλιο Κοινοτικής

Ευημερίας Αγίου Δομετίου,

για το οποίο τόσο «πάσκισες», σε απο-

χαιρετά ευχαριστώντας σε και πολύ

περισσότερο ο Χριστιανικός Σύνδε-

σμος Γυναικών Αγίου Δομετίου, του

οποίου είχες την προεδρία για τόσα

χρόνια, σου εύχεται όπως «η οδός η πο-

ρεύει σήμερον» νάναι Παραδεισοδρο-

μούσα.

Την ίδια ώρα, η ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΕΩΣ

Ε.Ο.Κ.Α ΕΥΡΥΧΟΥ, την οποία στήρι-

ξες με όλες σου τις δυνάμεις, σε απο-

χαιρετά «ΕΙΣ ΣΤΑΣΙΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ».

Προσωπικά, ως αδελφός, συναγωνι-

στής και συνάδελφος, δίνοντάς σου

τον «τελευταίον ασπασμόν», σε θυμά-

μαι λεβέντισσα, τότε που ήσουν στην

Στ´ τάξη του Παγκυπρίου Γυμνασίου

και μου διάβαζες από τον «Τάφο» του

Στη δασκάλα
ΝΟΝΗ ΦΡΑΝΤΖΟΥΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Του Ευθύμιου - Μίμη Βασιλέιου 

Αντιγόνη (Νόνη) 
Φράντζουλου-Βασιλείου

ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ
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Κωστή Παλαμά «…άφτιαχτο κι αστό-

λιστο του Χάρου δεν σε δίνω. Στάσου

με τ’ ανθόνερο την όψη σου να

πλύνω…»

Νόνη μου, ήσουν μια αυτοδημιούργητη

προσωπικότητα, που αφήνεις πίσω

σου πολλά. Μέχρι προχθές, που επήλθε

το τέλος της επίγειας ζωής σου, ήσουν

μια καθ’ όλα επιτυχημένη ΜΗΤΕΡΑ

και άριστη ΔΑΣΚΑΛΑ, που ως ακά-

ματη δέσποινα και αρχόντισσα της πα-

ραμυθίας και της προφοράς, χάριζες

την ελπίδα και την αυτοπεποίθηση

τόσο απλόχερα και ενσυνείδητα σε

κάθε πάσχοντα. 

Ουδέποτε σε θάμπωσε η λάμψη του θε-
άρεστου και τελεσφόρου αυτού έργου
σου. 

Πίστευες ακράδαντα ότι Ο ΣΩΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥ-
ΜΠΛΗΡΩΜΑ του Έλληνα Χριστια-
νού Δασκάλου, πράγμα που εφάρμο-
σες έμπρακτα σ’ όλη τη διάρκεια της
σταδιοδρομίας σου, άσχετα αν το
ΠΛΗΡΩΣΕΣ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΑ.

Έκανες πάντα αυτό που έπρεπε, έχο-
ντας υπ´ όψη το σοφό απόφθεγμα του
Μένανδρου ότι «έστι δίκης οφθαλμός,
ος τα πάνθ’ ορά».

ΓΑΙΑΝ ΕΧΟΙΣ ΕΛΑΦΡΑΝ, ΑΔΕΛΦΗ

ΜΟΥ, ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΝ ΑΙΩΝΙΑΝ.

ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ
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21/2/2021 Νίκος Ευαγγέλου 84 Λάπηθος

2/6/2021 Ανδρέας Πασχάλης 90 Διόριος

2/6/2021 Ανδρέας Πασχάλης 90 Διόριος

8/6/2021 Κώστας Παπαλεοντίου 87 Δάλι

22/6/2021 Δημήτρης Τζιακούρης 83 Τύμπου

28/6/2021 Νίκος Δημητριάδης -- Λεμεσός

2/7/2021 Στέλιος Χριστοφή 80 Μάμαρι

2/7/2021 Κλέαρχος Ιακωβίδης 82 Λάρνακα

7/7/2021 Κωνσταντίνος Τίφας 83 Καλοπαναγιώτη

7/7/2021 Κυριάκος Χατζηλούκας 82 Φρέναρος

8/7/2021 Νίκη Καραολή – Παντελή 84 Παλαιχώρι

9/7/2021 Ανδρέας Θεοφάνους 81 Στρόβολος

15/7/2021 Μαρία Διομήδους – Ανδρέου 85 Άγιος Κωνσταντίνος
Λεμεσού

29/7/ 2021 Ελένη Λοφίτου 77 Λεμεσός

16/8/2021 Βάσος Χρίστου -- Λευκωσία

30/8/2021 Ιωάννης Μέττας 86 Αργάκι

3/9/2021 Γιώργος Κλεάνθους 85 Φιλιά

8/9/2021 Δημήτρης Καμαρίτης 81 Καλλέπια Πάφου

18/9/2021 Κωνσταντίνος Καραγιάννης 93 Δίκωμο

19/9/2021 Λευτέρης Χριστοδούλου 82 Λάρνακα Λαπήθου

20/9/2021 Ελισάβετ Κώστα 82 Μαραθόβουνο

22/9/2021 Δημήτρης Αναστασίου 80 Πάχνα Λεμεσού

28/9/ 2021 Βάσος Φιλίππου 82 Λατσιά

1/10/2021 Ανδρέας Νεοκλέους 82 Επισκοπή Πάφου

5/10/2021 Μελέτης Χριστοδούλου Καψούλης 85 Αργάκι

8/10/2021 Δημήτρης Δημητριάδης 89 Άγιος Μέμνωνας 
Αμμοχώστου

11/10/2021 Μαρούλα Καραολή-Στασή 92 Παλαιχώρι

14/10/ 2021 Θωμάς Παπαθωμάς 91 Λάρνακας της
Λαπήθου

22/10/2021 Βάσος Μισός 80 Ορμήδεια

24/10/2021 Σάββας Αντωνίου 80 Σπιτάλι Λεμεσού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΑΝΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΑΣ
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31/10/ 2021 Γιάγκος Χατζηγέρου 85 Βατυλή

31/10/2021 Μαρούλα Χατζηχαραλάμπους

Σαζεΐδη 96 Καλοπαναγιώτης

4/11/2021 Σάββας Γαβριήλ Στενιώτης --- Στενή

14/11/2021 Χρίστος Αποστόλου --- Αφάνεια

17/11/2021 Χαράλαμπος Κουρτέλλας 89 Δευτερά

18/11/2021 Δήμος Κουρτέλλας 77 Ανάγυια

19/11/2021 Πιερής Π. Κουτσόφτας 84 Περιστερωνοπηγή 
Αμμοχώστου

20/11/2021 Ανδρέας Δημοσθένους Σχίζα 81 Κατύδατα

20/11/2021 Ανδρέας Δημοσθένους Σχίζα 81 Κατύδατα

21/11/2021 Γεώργιος Γεωργιάδης 88 Μόρφου

26/11/2021 Κώστας Μουσίδης 91 Κοκκινοτριμιθιά

30/11/2021 Γεώργιος Καλογήρου 87 Λύση

1/12/2021 Φρόσω Κουρουκλάρη 89 Τσέρι

5/12/2021 Σάββας Γεωργίου Χαμάλης 79 Παλιομέτοχο

8/12/2021 Μιχαλάκης Μαραθεύτης 96 Πάφο

9/12/2021 Σωτήρης Καμμίτσης 83 Κάμπος Τσακκίστρας

12/12/2021 Γεώργιος Χατζηνικολάου 93 Έγκωμη

13/12/2021 Φειδίας Κυρίλλου 91 Αργάκα Πάφου

14/12/2021  Τάκης Φιλιππίδης ---- Λευκωσία

15/12/2021 Χαράλαμπος Πυρογιάτης 83 Αθηαίνου

17/12/2021 Λουκής Παπαφιλίππου 84 --------

21/12/2021 Πέτρος Κυριακίδης 94 Νέο Χωρίο Κυθρέας

2/1/2022 Ευδοκία Παύλου 85 Λάγια

3/1/2022 Πανίκος Χαρίτου 82 Πάφος

3/1/2022 Κίκα Ολυμπίου 82 Μαραθόβουνος

4/1/2022 Δημήτρης Γωγάκης 86 Μάμμαρι

4/1/2022 Μαλάμω Λύρα Νεοφύτου 81 Νεάπολη

5/1/2022 Ανδρέας Κωσταρής (Στρατηγός) 88 Κοντέα

10/1/2022 Σπύρος Χαραλάμπους 85 Χοιροκιτία

15/1/2022 Μάκης Μάρκου 86 Παραλίμνι

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΑΝΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΑΣ



Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 155

16/1/2022 Παναγιώτα Στυλιανού 85 Αλάμπρα

16/1/2022 Αλέκος Ιωάννου (Πόλος Καμπούρης) 86 Κακοπετριά

17/1/2022 Προκόπης Γεωργίου 85 Χανδριά

17/1/2022 Χάρης Γιασεμίδης 81 Μόρφου

17/1/2022 Χρίστος Ρωσσίδης -- Ακάκι

19/1/2022 Χαράλαμπος Ευθυμίου 85 Κονιά Πάφου

25/1/2022 Δημήτρης Μεταξά (Τζόγιας) 85 Παραλίμνι

29/1/2022 Χριστόδουλος Ν. Πενταράς 99 Χλώρακα

3/2/2022 Αντώνης Αγαθαγγέλου (Φελλάς) 87 Αλεθρικό

6/2/2022 Ευφροσύνη Παύλου Κιμισιή 89 Παλιομέτοχο

7/2/2022 Μιχαλάκης Φιλίππου 86 Κατωκοπιά

9/2/2022 Κωνσταντίνος Αυγουστή Ευσταθίου 86 Παναγιά

9/2/2022 Κώστας Χρυσοστόμου 79 Αστρομερίτης

15/2/2022 Νίκος Σάββα Τσιάρτας 85 Μένοικο

21/2/2022 Δημήτρης Ελευθερίου 88 Λευκωσία

23/2/2022 Νίκος Καπλάνης 87 Παλιομέτοχο

23/2/2022 Ιωάννης Μακρυγιάνηης 91 Πέρα Ορεινής

26/2/2022 Ανδρέας Παναγίδης 85 Φλάσου

6/3/2022 Άγις Μωσαϊκός 88 Λευκωσία

13/3/2022 Σωτηρία Παπακλεοβούλου

Χαραλαμπίδη -- Πάφος

18/3/2022 Ανδρέας Χατζηγερασίμου 87 Κακοπετριά

19/3/2022 Γιαννάκης Επαμεινώνδας 89 Πεδουλάς

21/3/2022 Αιμίλιος Χαραλάμπους 82 Λιμνάτις

4/4/2022 Παντελής Ευριπίδου 88 Τραχώνι Κυθρέας

20/4/2022 Ανδρέας Κάκκουφας 84 Αραδίππου

22/4/2022 Μιχαλάκης Γιασίτης -- Χαρδακιώτισσα
Κυθρέας

25/4/2022 Ειρήνη Κωνσταντινίδου 82 Λευκωσία

17/4/2022 Ξενία Μυριανθέως 92 Ευρύχου

19/4/2022 Παναγιώτα Σωτήρη Παπαθωμά 90 Πηγή Αμμοχώστου

5/4/2022 Χρίστος Ποιητάρης 86 Απεσιά Λεμεσού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΑΝΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΑΣ
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6/4/2022 Σπύρος Στέφου 89 Πραιτώρι Πάφου

18/4/2022 Ιωάννης Σχίζας 103 Ευρύχου

6/5/2022 Παύλος Παυλάκης 92 Άρδανα

11/5/2022 Νικόλας Ζένιος 83 Γέναγρα

14/5/2022 Στυλιανός Κόκκινος 83 Αμαργέτη

15/5/2022 Γαβριήλ Μηνά 88 Κυθρέα

16/5/2022 Χρυσόστομος Παναγιώτου 80 Παραμύθα

16/5/2022 Ανδρέας Νικολάου Τοχνίτης 86 Χοιροκιτία

17/5/2022 Παπαγεώργιος Παπακυριακού 90 Αγίοι Βαβατσινιάς

17/5/2022 Ανδρέας Σκορδής 83 Αγρός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ

ΘΑΝΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΑΣ
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