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Ή πορεία πρός τήν άγχόνη έχει άρχίσει. 



ΕΝ ΩΣΗ 
- Τ Ο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΙΔΑΝΙΚΟ 

Ή ιστορία τfις Κύπρου, ένός ά.τόφιου έλληνι-
1Cοf> νησιοf>, χάνεται στά βάθη τών αιώνων 1Cαί των 
χιλιετιών. Μία ά.τελείωτη άλυσίδα. ά.γώνων 1eαί έξαί
σιων, μέ τή θετι1Cή άλλά 1eαί δραματι1Cή έρμηνεία τοf> 
δρου, ίστορι1eών γεyονότων, δημιούρ-γησε μία αξιο
θαύμαστη πορεία, διά πυρός 1eαί σιδήρου. Γιατί πολ
λοί ύπfιρξαν οί 1eατα1eτητές της Κύπρου, οι σφετερι
στές της Ύfις 1eαί τf\ς ιστορίας. Κι δμ.ως, ό Κυπρια1eός 
Έλληνισμός άντεξε. Πότε έγ1eατελειμμένος, π6τε ξε
χασμένος, πότε προδομένος, διατήρησε ά.μείωτο τό 
έθνι1eό του φρόνημα 1eαί 1eράτησε ζωντανή τή φλ6γα, 
μεταγγίζοντας τά έθνο1eύτταρα ά.π6 γενιά σέ γενιά, 
ά.π6 πατέρα σέ γ ιό. 

Ή Κύπρος, σέ δλο α'bτό τόν τρικ:υμιώδη ιστο
ρι1Cό πλο'(), χρησιμοποίησε ώς 1eαύσιμο f>λη τό «ύλι-
1Cό» πού τfις μετάγγιζε ή Μητρόπολη. Ό Έλληνισμός 
στό νησί έχε ι τόση ιc:αί τέτοια παρουσία, τόσους 1eαί 
τέτοιους τίτλους, δσο 1eαί στήν ύπ6λοιπη Ελλάδα. 

Ξειc:ινάει ά.π6 τά βάθη της ιστορίας, πολύ πρίν 
οι Τρωί1eοί fιρωες 1eατέλθουν στό θαλασσοφίλητο νησί 
τfις Άφροδίτης, σφραγίζοντας όριστι1eά τόν έλληνι1eό 
χαρα1eτήρα 1eαί τήν φυσιογνιψία τοf> τόπου. 

Καί έτσι, ό Α Ιας, ό Κηφεύς, ό Πράξανδρος, ό 
Σ6λων ό Άθηναιος ιc:αί τόσοι άλλοι, συνέδεσαν άρρη-
1Cτα τίς τύχες τfις μεyαλονήσου μέ α'bτές τοf> ύπ6λοι
που Έλληνισμοf>. 'Αλήθεια, π6σοι ά.πό έμάς γνωρί
ζουμε δτι ή Κυρήνεια, κατεχόμενη, σήμερα, ήταν 
ά.ποι1eία της ά.χαί1Cfις Κυρήνειας, ένός μι1eροf> σήμερα 
χωριοf>, �ωά.πό τό ΑΙγιο; 

Πόσοι γνωρίζουμε γιά τούς ά.γώνες τοf> Κίμω
νος 1eαί τίς περίλαμπρες νί1eες του στόν 1eυπρ ια1eό 
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χώρο, κατά tών ΙΙερσδ>ν; Πόσοι -yνωρίζουμε Ύιά τούς 
άΎδ>νες τοi'> Κύπριου βασιλtα Εi>αΎόρα, πού, δπrος 
μαρ-rJροi'>ν oi ιστορικοί, « .. . JCατέστησε τήv Κύπρο 
έλληvιJCοτέρα τiJς 'Ελλάδος;». ΆρΎότερα, Κύπριοι ή
Ύεμόνες πλαισιώνουν μέ τά πλοtα τους τόν Μέyα 'Α
λέξανδρο, στήν θρυλική του εκστρατεία. Παρά tίς 
λεηλασίες καί tίς καταστροφές πού θά προκαλέσουν 
οι βάρβαροι τύραννοι τfις Ρqιαιοκρατίας, ό Ελληνι
σμός στfιν Κύπρο μένει άείζωος. θά έπιβιώσει καί έπί 
Βυζαντίου, δταν έπανειλημμένα οι 'Άραβες θά κυρι
εύσουν τό νησί καί θά καταστοi'>ν μάστιΎα. Κα{ oi 
κατακτητές συνεχίζουν νά παρελαύνουν άπό τόν τό
πο, παλεύουν μέ λύσσα νά άλλάξουν τό φρόνημα τοi'> 
λαοi'>, νά τόν έκλατινίσουν fι άρΎότερα εκτουρκίσουν. 
Ναίτες 'Ιππότες, Λουζινιάν, Φράyκ:οι, Όθωμανοί. Βα
ρύ φόρτο α[ματος πλήρωσε ή Κύπρος στό άΎιΟ 1821 .  
Έκατοντάδες ιερεtς καί πρόκριτοι, ή ήyεσία τοi'> νη
σιοi'>, άποκεφαλίζονται. 'Ανάμεσά τους καί ό 'Αρχι
επίσκοπος Κυπριανός. 

Ή [δρυση τοi'> πρώτου, άνεξάρτητου Έλληνι
κοi'> κράτους. σηματοδοτεt τό πέρασμα σέ έναν ω.λο 
στόχο, πού δ)ς σήμερα είναι ό φάρος, τό ιδανικό, ό 
πόθος τοi'> Κuπριακοi'> Έλληνισμοi'>. Είναι ή έν<Χψ.ά
τmση στό έλληνικό κράτος. Μέχρι τότε ό Ελληνισμός 
στό νησί πάλευε Ύιά τήν έθνικ:ή του έπιβίmση. Τώρα, 
οι άΎfiJνες άποβλέπουν στήν έθνικ:ή του όλοκλήρrοση. 
Ό Ίrοάννης Καποδίστριας, στά f>πομνήματά του πρός 
τίς μεyάλες δυνάμεις, συμπεριλαμβάνει καί τήν Κύ
προ στά έδάφη έκεtνα πού άξιώνει νά ένσαιματωθοi'>ν 
στό ύπό [δρυση νεοελληνικό κράτος, κάνοντας λό'yο 
Ύtά ποταμούς α[ματος πού χύθηκαν Ύιά τόν σκοπό 
αύτό. 

Έκατοντάδες Κ'6πριοι έθελοντές φεύ-yουν Ύιά 
τήν επαναστατημένη Έλλάδα καί πολεμοi'>ν στή Ρού
μελη καί τόν Μωρηά. Τό ένωτικό iδεό>δες Ύεννιέtαι, 
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άνδρώνεται καί καθοδηyεt σκέψεις καί πρόξεις. Τό 
1878, δταν οι "ΆyyΝ.>ι διαδέχονται τούς Τούρκους. ό 
Άρχιεπtσκοπος Σωφρόνιος θά τούς ύποδεχθεt μt το{)
τα τά λόΎια: «Of Κύπριοι, δντες -yvήσιοι 'Έλληνες, 
έναν lχομεv πόθον, μlαν γλvκεfαν καl παρήγορον 
έλπlδαν, τήν μr.τά τi)� μητρ6ς 'Ελλάδος 'Βνωσιν>> . Τά 
ύπομνήματα καί οι παραστάσεις πρός τό Λονδίνο, 
εlναι fκτοτε άναρίθμητα. Μέ τά χρόνια, οι Κύπριοι 
άρχίζουν νά άντιλαμ.βάνονται δτι οι κατακτητές δέν 
σκοπεύουν νά ικανοποιήσουν τούς έθνικούς τους 
πόθους καί νά στέρξουν στήν Ένωση το{) νησιο1) μt 
τήν Έλλάδα. Ά-yωνίζονται δμιος. διεκδικοtν, καί σέ 
κάθε εύκα ιρία έκδηλώνουν μt έξαίσιο τρόπο τά α t
σθήματά τους. τίς προσδο1dες τους. Τό 1897, στόν άτυ
Χfι έλληνοτουρκικό πόλεμο δεκάδες Κύπριοι φτάνουν 
στήν κυρίιος Έλλάδα καί κατατάσσονται στόν στρα
τό μας. Τό 1912- 13, στούς βαλκανικούς, ot Κύπριοι 
έθελοντές ξεπερνοtν τούς 2.000. Κρυφά, παρά τίς 
μεθοδεύσεις καί iχπαΎορεύσεις τl\ς άyyλικfις άποικιο
κρατίας, φεύγουν άπό τό νησί καί σπεύδουν στά μέτο>
πα, στίς έπάλξεις: Ίiπειρο, Μακεδονία, θράκη. Δεκά
δες Κύπριοι θά δώσουν τή ζmι\ τους, σέ κοινή σπονδή 
αtματος, πλάι στούς Έll.αδίτες συμπολεμιστές τους. 
Ένας άπό αύτούς, ό δήμαρχος Λεμεσσοt Χριστόδου
λος Σώζος, fπεσε στό Μπιζάνι tflς Ήπείρου, λίγο πρίν 
τήν εtσοδο τοt έλληνικοt στρατοt στά Γιάννενα. 

Τό 1931 ξέσπασε στήν Κύπρο ή μεyiiλη έξέyερ
ση. Πυρπολεtται τό Κυβερνεtο, σύμβοΝ.> tflς άποικιο
κρατίας. Ό λαός στούς δρόμους tflς Λευκωσίας κραυ
γάζει γιά έλευθερία καί Ένωση. Ή καταστολή i>πfιρ
ξε σκληρή: Νεκροί, τραυματίες, iχπαγόρευση tflς έλλη
νικfις σημαίας. Δοο μητροπολίτες έξορίστηκαν, 2.500 
Κύπριοι καταδικάστηκαν σέ πολυετεtς φυλακίσεις. 

Τό 1940, εi'>πιστοι καί άγωνιστές, σάν δΝ.>υς 
τούς "Ελληνες, οι Κυπριώtες θά πλαισιώσουν τόν άγ-
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γλικό στρατό κατά χιλιάδες, δίνοντας βάση στίς 
ύποσχέσεις το\> Λονδίνου γιά «έθνική άποκατάστα
ση». Κώr.οιοι, παρά τίς σχετικές απαγορεύσεις, fφτα
σαν στήν 'Ελλάδα καί έντάχθηκαν στόν έλληνικό 
στρατό. οι ν Αγγλοι δμως, πάντα διπρόσωποι καί 'f>
πουλοι, δταν τελειώσει ό πόλεμος, θά «ξεχάσουν)) τίς 
ύποσχέσε ι ς τους. 

Τό ποτάμι δέν γυρίζει δμrος πίσω. 
Ή ένσωμάτωση τtις Δωδεκανήσου, τό 1947, 

στόν έθνικό κορμό, αναζωπυρώνει τίς έλπίδες τδ>ν Κυ
πρίων, πού πιστεύουν δτι fρχεται καί ή ώρα τtις διιcftς 
τους έθνιιcftς αποκατάστασης. Ή αγγλική πολιτική 
παραμένει δμrος άκαμπτη, αδιάλλακτη. οι δυνάστες 
τονίζουν μέ ψφαση δτι οi>δέποτε θά tyκαταλείψουν 
τήν Κύπρο. Κορυφαία fκφραση των άγνών καί πλέων 
cbραίrον συναισθημάτων το\> Κυπριακοί> Έλληνισμο\>, 
ύπfιρξε τό ιστορικό Δημοψήφισμα το\> 'Ιανουαρίου 
το\> 1950. 

Σχεδόν τό 97% το\> λαοί>, πραγματώνοντας τό 
έθναρχικό σύνθημα «'Ένιιχι� καf μ6νον 'Ένιιχι�», 
προσfιλθε καί ύπέyραψε απαντώντας τήν πραjμάτωση 
το\> όνείρου. Τό Δημοψήφ ισμα, σύμφωνο μέ τίς αρχές 
τtις Αi>τοδιάθεσης καί το\> Διεθνο\>ς Δικαίου, δημι
ούργησε απαράγραπτες έθν ι κές ύποθfικες καί παραμέ
νει ώς σήμερα γραμμάτιο ανεξόφλητο. 

Μία έπιταΎfι χρυσή, μέ τό 97% το\> πληθυσμοί> 
ένός νησιο\> νά ζητάει τήν Ένωση μέ τήν Έλλάδα, τά 
θλιβερά καί ξενόδουλα πολιτικά κατεστημένα των 
Άθηνων, αρνοί>νται νά τήν έξαργυρώσουν. Άρνο\>ν
ται νά τήν διεκδικήσουν. 

Ό αγώνας θά ξεσπάσει σάν θύελλα ασυγκρά
τητη, στίς ι ·Απριλίου τού 1955. Ύπό τήν καθοδήγηση 
το\> θρυλικοί> στρατηγοί> Γεmργίου ΓρίΡα (Διγετη) 
καί τοi'> Μαιcαρίου, ό όποtος τότε δέν είχε ύποστείλει 
ακόμη τήν σημαία τtις Ένώσεrος, θά γραφτο\>ν σελίδες 
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δόξας 1eαί ήρωίσμού. Μπροστάρηδες στό προσκλητή
ριο αύτό, ή Έιcιcλησία ιcαί οι νέοι τfις Κύπρου. Γρά
φει 6 Μα1eάριος στόν Γρίβα, λίΎες έβδομάδες μετά τήν 
fναρξη τού ά.Ύώνα τfις Ε.Ο.Κ.Α., πρώιμα μά μέ ένθου
σιασμό: 

«Ή Ε.Ο.Κ.Α. προσέφερε στόν rυπριακό άγώνα 
άπεlρως περισσότερα άπό τόν 75ετfJ χαρτοπόλεμο. Τό 
δνομα ΔΙΓΕΝΗΣ εlναι α(νιγμα γιά το� Άγγλους καl 
σvγχρόν� θρύλος. Έπέρασε fιδη σnfν άπελεvθερωτι
κlfν 1στορ(αν». 

Τό Έπος θά ιcρατήσει 4 χρόνια. 4 χρόνια φω
τιάς, πού θά χαρίσουν στό Πάνθεον τfις Ίστορίας μας 
μορφές ήροiιcές, -yνήσιους συνεχιστές των διαχρονι-
1Cών έποποιών τού Έθνους των Έλλήνων. 

• Από ποιόν έθνομάρτυρα ν' ά.ρχίσει ιcανεtς. 
ποιόν νά προποθαυμάσει, ποιανού τήν θυσία νά έξυ
μνήσει; Ό · Ανδρt.ας Ζάκος έιcτελέστηιcε στίς 9 Αύ
ΎΟύστου 1956. Παραμονή, τήν τελευταία του ν()χτα, 
fyραψε στόν ά.δελφ6 του: 

« 11 πρώτα fι iJστepα, fπρeπε νά δώσω την ζιιn1 
μου. Μόνο μέ τlfν έκτέλεση θά μπορέσω νά μεlνω γιά 
πάντα νέος καl άθάvατος». 

οι Στtλιος Μαυρομμάτης 1eαί Μιχάλης Κου
τσόφτας ά.παπονίστηιcαν στίς 21  Σεπτεμβρίου 1956. 

'ΈΎραψε 6 δεύτερος. λίΎες ώρες πρίν τή θυσία 
του: 

«Ol μόν� λέξεις πού θ' άκούσοvν άπό τά χεl
λη μας ol δυνάστες, εlναι: ΕΑΕΥΘΕΡΙΑ 'Η θΑΝΑΤΟΣ. 

Ή μόνη κατηγορlα: Εlμαστε Ελληνες της Κύ
πρου. Τά κελλιά μας δονούνται άπό τά πατριωτικά 
μας τραγούδια. Κι α'ότοl πού μάς καταδιώκουν, ξέ
ρουν γιά ποιόν σκοπό μάς στέλνουν νά έκτελεστούμε. 
Ξέρουν τόν τlμιο, τόν ιερό μας σκοπό». 

Ό Άνδρt.ας ΠαναΎίδης, πατέρας 3 ά.νήλιιcων 
πα ιδιων, ά.παπονίστηιcε στίς 21  Σεπτεμβρίου 1956. Έ-
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γραψε, μελλοθάνατος, στή γυναίκα τοu καί στά πα ι
διά τοu: 

«Πεθαlνω yιά χάρη μιάς μεγάλης Ίδέας. Κά
ποτε ή μάννα σας θά σάς πει yιατl έκτελfστηκα. Λα
τρευτά μου παιδιά, νά ylνετε καλοl Έλληνες Κύπριοι. 
Ά κολοvθf/στε πάντα τόν δρόμο τf)ς άρετf)ς»>. 

Στίς 8 Α'ό'yούστοu 1956, άπαγχονίστηκε άπ6 
τούς "Άγγλοuς ό 1άιceιΡος Πατάτσος. Νά πδ>ς περιγρά
φει τη δι1Cή τοu πορεία στόν θάνατο: 

«Αlσ;(ος στούς 'Άγγλους! Αlσχος! οι 'Άγγλοι 
εlναι αιμοχαρεCς δυνάστες. Είναι κτήνη. θά τολμJ1-
σοvν τά τέρατα νά βάψουν άκόμα μιά φορά τά χέρια 
τους μέ αlμα άθώmv. 

� φαlνεται, πολύ σύντομα θά άρχlσοvν οι 
έκτελέσεις»>. 

Λίγες &ρες πρίν άπαγχονιστεt, ό Πατάτσος φώ
ναξε στούς σuντρόφοuς τοu, πού είχαν βουρκώσει 
-yνωρίζοντας πώς αύτός θά έκτελοt>νταν: 

- «Γιατl κάvετε iτσι; θά σάς βλέπω άπό ψηλά, 
θά προσεύχομαι yιά έσάς, yιά τήν Κύπρο, yιά τήν 
Έλλάδα μας. MJ1 φοβάστε. οι �γyλοι θά μάς πάρουν 
τό σώμα, άλλά ποτέ δέv θά μπορέσουν νά μάς σrοτώ
σοvν τήν ψvχJ1, τήν 1δέα»>. 

Σέ ποιόν νά πρrοτοαναφερθεt κανείς; 
Στόν Μάρκο Δράκο, πού οι μάχες τοu μέ τούς 

"Άγγλοuς lιφησαν έποχή; 
Στόν Εύαγόρα Παλληιcαρίδη, πού βάδισε στήν 

άγχόνη χαμογελαστός καί γενναtος. στά 18  τοu χρό-
νια; 

Στόν Στυλιανό Λένα, πού fyινε ό φόβος καί ό 
τρόμος των κατακτητών, ώσποu φονεύθηκε σέ σύγ
κρουση μαζί τοuς; 

Στόν μαχητfι της Ε.Ο.Κ.Α. Μάκη Γεeιργάλλα, 
πού ξεψύχησε στά χέρια το{> Γρηγόρη Αuξεντίοu ψι
θυρίζοντας « . . .  άρχηyέ μου πεθαlνω, ζJ1τω ή Έλλάδα>> ; 
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Στήθηκαν νtες Θερμοπύλες στήν Κύπρο, τf\ς 
Ε.Ο.Κ.Α. καί το{) Διyενf\, δταν κάποιοι (θά πο{)με πα
ρακάτrο ποιοί) κρύβονταν i\ συνεργάζονταν μ.έ τούς 
κατακτητές. 

Στίς 2 Σεπτεμβρίου 1958, στό Λ ιοπέτρ ι τf\ς Άμ
μοχώστου, γράφτηκε νέα Γραβιά. Τό «χάνι» ήταν έδiί> 
fνας άχυρώνας. 4 άντάρτες τf\ς Ε.Ο.Κ.Α., άπό τά δυ
ναμικότερα στελέχη της, έντοπίστηκαν έκεt άπό τούς 
'Άyyλους. "Ηταν οι Άνδρtας Κάρυος, Φιότης Πήτταc;, 
Ήλfας Παnακυρ ιακοi> καί Ξάνθος Σαμάρας. Άφοf>, 
όχυρ<ψένοι στόν άχυρώνα πού κρύβονταν, φόνευσαν 
7 ... Αyyλους στρατιώτες, άρνούμενοι νά παραδοθοf>ν, 
κάηκαν ζωντανοί δταν οι  πολιορκητές τους, φιξαν 
βενζίνη καί tθεσαν φmτ ιά στό όχυρό τους. 

·Ο Κυριάκος Μάτσης, ό Παπαφλέσσας το{) 
κυπρ ιακοf> άyώνα, θά άντικρύσει κατάματα τόν "'Ay
yλo κυβερνήτη πού τοf> πρότεινε νά y(νει πράκτορας 
καί νά καταδώσει τόν Γρίβα: 

- « Έξοχιδτατε: Ού πεpl χpημάτωv τόv άγώvα 
ποιούμεθα, άλλά πεpl άpετi)ς». 

Στ(ς 19 Νοεμβρίου 1958, περικυκλώθηκε άπό 
τούς "'Αyyλους στόν Πενταδάχτυλο. ·σταν τοf> ζήτη
σαν νά έξέλθε ι τοf> κρησφυyέτου του καί νά παραδο
θεt, άπάντησε αUτολεξεί: 

« :4 v θέλετε, δv τολμάτε, tλάτε vά μέ βγάλετε. 
Zmvτavό πάν� δέv θά μέ πιάσετε». Ό Κυριάκος Μά
τσης θυσιάστηκε μένοντας έκεt, δρθιος, περιφρονώ
ντας τόν θάνατο, yιά Ένωση καί έλευθερία. 

·ασο yιά τόν σταυραητό το{) Μαχαιρά, τόν 
Γρηyόρη Αύξεντίου, τ( νά πρωτοπεt, τί νά πρωτοθυμη
θε t κανείς; 

Είχε γίνει τό φόβητρο τδ>ν "'Ayy'λmν ό ύπαρχη
yός τf\ς Ε.Ο.Κ.Α. Ot έπιτυχίες του διαδέχονταν ή μία 
τήν άλλη, οι άπώλειες των άποικιοκρατων μεyάλω-
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ναν. Λίγες ήμέρες πρίν τό όλοκαύταιμά του, σάν ά.πό 
προαίσθημα. fyραφε στήν γυναίκα του: 

«Νά μJ1ν άvησvχεiς, δέv θά πιαστώ εiJκΌλα. 
Στην έσχάτη άvάγ1cη, θά άγωvιστώ ιcαl θά πεθάνω σάv 
"Έλληνας. iUλά ζωvτανόν, δέv θά μέ πιάσουν>> . 

Ό Γρηγόρης Αύξεντίου τήρησε τά παραπάνω, 
στήνοντας στόν Μαχα ιρά τοf> Τροόδους νέες Θερμο
πύλες. 

• Οταv έντοπίστηκε ή σπηλιά τους. διέταξε 
τούς συντρόφους του νά έξέλθουν. 

'Έμεινε μόνος στό κρησφύγετο καί στίς προ
τροπές των " Αγγ')..ΙJ.)ν νά παραδοθεt, βροντοφώναξε 
αi>τό πού δεκάδες μάρτυρες άκουσαν έκεtνο τό 
βροχερό πρωίνό, 3 Μαρτίου τοf> 1957: 

- ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ! 
Ό Λεrονίδας ά.νασταινόταν, τούτη τήν φορά 

στήν Κύπρο. Μετενσαρκώθηκε στό πρόσωπο τοf> Γρη
γόρη Αύξεντίου, πού fμεινε καί πολέμησε ώς τό τέλος. 
σάν "Έλληνας. -yνfισιος ά.πόγονος τοf> ήρωίκοf> Λακε
δαιμόνιου. 

Έτσι πολέμησαν καί btεσαν οι νέοι τf\ς Κύ
πρου, i>πέρ πίστεως, πατρίδος καί Ένώσεως. Ύπfιρξαν 
δμrος καί κάποιοι, πού κατά καί μετά τόν ά.γώνα, προ
τίμησαν νά μείνουν μακριά ά.πό τά πεδία των μαχών 
καί τf\ς τιμf\ς. Καί δχι μόνον αi>τό. Όρισμένοι, κατά
ντησαν δοσίλογοι, καταδότες καί πράκτορες τοf> έχ
θροf>. οι 'Εφιάλτες πάντα ύπfιρχαν καί δυστυχώς ύ
πάρχουν, στήν ιστορία τοf> Έθνους μας. Πλάι στούς 
fιρωες {>πfιρξαν καί αi>τοί πού συνειδητά καί ηθελημέ
να συνεργάστηκαν μέ τούς κατακτητές τf\ς γf\ς μας. 
Ε{ναι ή πικρή μοίρα τοf> τόπού μας. πλάι στόν Πε
ρ ικλf\, τόν Μέγα ·Αλέξανδρο, τόν 'Αθανάσιο Διάκο, 
τόν Γρίβα καί τόν Αύξεντίου, νά έχει νά έπιδείξει 
Ά νταλκ:ίδες. 'Εφιάλτες. Πηλ ιογούσηδες. 
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Ό ά.γώνας τfις Ε.Ο.Κ.Α. δέν θά μποροοοε, δν
τας γνήσια έλληνικός, νά ά.ποτελέσει εξαίρεση. Ύ
πfιρξε ά.γώνας άντιαποικuχκός, tθνοαπελευθερeιτι
κός, έwnικός καί παλλαϊκός. Πίσω δμως ά.π6 τούς 
πολλούς, πού πρόταξαν τά στήθια στόν 'Άγγλο κατα
κτητή, i>πfιρξαν καί οι λίγοι πού μήδισαν. Αύτοί πού 
σαμπόταραν τόν ήροiκό ά.γώνα, αύτοί πού μέ έπαί
σχυντη ά.ναλγησία συνεργάζονταν μέ τήν ά.ποικιο
κρατία, δταν τά κυπριακά νιάτα ά.νέβα ι ναν στίς 
ά.ιyχόνες fι γίνονταν όλοκαύταιμα στά κρησφύγετα το'f> 
Τροόδους. 

Τήν μαύρη λίστα των καταδοτών, των νεκρο
θαφτών τfις Ένώσεrος, κοσμεt δ'U<J't'UX(ί)ς καί ή κυπρ ια
κή fκδοση το'f> Κ.Κ.Ε., τό περιβόητο Α.Κ.Ε.Λ. Καί γιά 
νά ά.κριβολογο'f>με, δχι όλόκληρη ή κυπριακή ά.ρι
στερά, άλλά ά.ναντίρρητα, δπως προκύπτει ά.πό πλη
θώρα στοιχείων (όρισμένα ντοκουμέντα παρατίθεν
ται στήν συνέχεια) μέρος τfις ήγεσίας της, προτίμησε 
τήν ά.ποχή ά.πό τό έθνικό ένο>τικό προσκλητήριο. Ά
ποχή, πού, σέ όρισμένες περιπτώσεις εξελίχθηκε σέ 
συνδιαλλαγή. 

Πρός τιμήν τους, ά.ρκετά στελέχη το'f> Α.Κ.Ε.Λ, 
κατανόησαν τόν ά.ντεθνικό ρόλο τfις ήγεσίας το'f> κόμ
ματος καί δέν συμμορφώθηκαν. 

·Εντάχθηκαν στό παλλαϊκό, μαζικό κίνημα 
τfις Ε.Ο.Κ.Α. καί ά.ψήφισαν ά.πειλές καί έκβιασμούς. 
Άντίθετα, ή ήγεσία τfις κυπριακfις ά.ριστεράς έπέ
μεινε σέ μία ά.παθή τακτική ά.δράνειας, προτείνοντας 
μέ έμμονή «εlρηvιJCό άγώVα» καί δχι «τρομοJCρατlα». 
Τί προσέφεραν δμως στήν κυπριακή i>πόθεση δεκαετί
ες «εiρηvιJCώv άγώvωv>> , πρίν καί μετά τό tπος τfις 
Ε.Ο.Κ.Α.; 

Ποιός κατακτητής έγκαταλείπει τή λεία του 
«εiρηvιJCά» καί ποιός λαός κέρδισε .τήν έλευθερία 
του ά.ναίμακτα καί χωρίς ά.γώνα; 
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Τήν άντεθνι!Cή στάση τού Α.Κ.Ε.Λ., στηλίτευ
σε άκόμα καί ή έλλαδι!Cή άριστερά. οι άνακοινώ
σεις της Ε.Δ.Α. έκείνης της περιόδου, εlναι άκρως 
άποκαλυπτικές. 

Βέβαια, δέν θά άνέμενε κανείς άγώνες καί θυ
σίες άπό αύτούς πού αlσθάνονταν, Κ:αί αισθάνονται 
άκόμα, κόμπλεξ πού εΙ ναι Έλληνες. Μάλλον έτυχε ά.
πλά νά γεννηθοt>ν έλληνόφωνοι. 

Δέν θά άνέμενε κανείς συμπαράταξη στά πεδία 
των μαχών, αύτών πού προσκυνοt>ν τό Κρεμλίνο καί 
δχι τόν Παρθενώνα, ένώ σήμερα έχουν καταντήσει 
θεραπαινίδες της Ούάσιγκτον καί της νέας τάξης. 

Δέν θά περιμέναμε άντικατοχικό άγrονα, τότε 
καί τώρα, άπό τούς iερο!Cήρυκες της «έπαvαπροσέπι
σης)) καί τοt> «εlρηνικοt> διαλόγου» μέ τούς 'Άγγλους 
χθές, μέ τούς Τούρκους σήμερα. Δυστυχώς γιά τήν ά
ριστερά, έλλαδι!Cή καί κυπρια!Cή, τά στοιχεtα βοοt>ν 
καί εlναι άμείλικτα. Αύτοί πού πρέσβευαν καί πάλε
ψαν γιά τό «δραμα» της αύτόνομης «Μακεδοvlας)) , 
αύτοί πού συντάχθηκαν μέ τόν πανσλαβισμό καί τά 
ά.ρπακτικά του σχέδια, αύτοί πού άγωνίστηκαν γιά 
τήν έθνι!Cή δικαίωση ... Βουλγάρων καί Γιου-γκοσλά
βων, θά ήταν σχ1'ιμα όξύμωρο καί άντιφατικό νά άγω
νίζονταν f>πέρ τοt> iεροt> σκοπού της Ένώσεως Κύπρου 
καί 'Ελλάδος. Προτίμησαν νά ταχθοt>ν f>πέρ τοt> δι
καιώματος αύτοδιάθεσης τοt> «μακεδονικού λαού)) 
(δηλαδή f>φαρπαγή καί έκσλαβισμός της Μακεδονίας 
μας), άλλά δταν ήρθε ή στιγμή της αύτοδιάθεσης τού 
κυπριακοt> λαοt>, «ένοχλήθηκαν». 

Ε Ι να ι τό γνωστό σύνδρομο της άρ ιστεράς, πού 
της άφαίρεσε δ,τι έθνικό στοιχεtο μπορεt νά έμπερι
εtχε. Καί εlναι μοναδι!Cή πράγματι ή συμπεριφορά 
αύτή των Έλλήνων κομμουνιστών (ξανατονίζεται: δ
χι δλων!), δσο καί άνεξήγητη. 
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Τήν άντεθνοcή στάση τού Α.Κ.Ε.Λ., στηλίτευ
σε άκόμα καί ή έλλαδική άριστερά. οι άνακοινώ
σεις της Ε.Δ.Α. έκείνης της περιόδου, εlναι άκρως 
άποκαλυπτ ικές. 

Βέβαια, δέν θά άνέμενε κανείς άγώνες καί θυ
σίες άπό αύτούς πού αισθάνονταν, Κ:αί αισθάνονται 
άκόμα, κόμπλεξ πού εlναι Έλληνες. Μάλλον έτυχε ά
πλά νά γεννηθούν έλληνόφωνοι. 

Δέν θά άνέμενε κανείς συμπαράταξη στά πεδία 
των μαχών, αύτών πού προσκυνούν τό Κρεμλίνο καί 
δχι τόν Παρθενώνα, ένώ σήμερα �συν καταντήσει 
θεραπαινίδες της Ούάσιγκτον καί της νέας τάξης. 

Δέν θά περιμέναμε άντικατοχικό άγώνα, τότε 
καί τώρα, άπό τούς ιεροκήρυκες της «έπαvαπροσέ'πι
σης» καί τού «εlρηνικού διαλόγου» μέ τούς ·Άγγλους 
χθές, μέ τούς Τούρκους σήμερα. Δυστυχώς γιά τήν ά
ριστερά, έλλαδική καί κυπριακή, τά στοιχεtα βοούν 
καί εlναι άμείλικτα. Αύτοί πού πρέσβευαν καί πάλε
ψαν γιά τό «δραμα» της αύτόνομης «Μαιcεδοvlας», 
αύτοί πού συντάχθηκαν μέ τόν πανσλαβισμό καί τά 
άρπακτικά του σχέδια, αύτοί πού άγωνίστηκαν γιά 
τήν έθνική δικαίωση ... Βουλγάρων καί Γιουγκοσλά
βων, θά ήταν σχ1'ιμα όξύμωρο καί άντιφατικό νά άγΟ'r 
νίζονταν ύπέρ τού ιερού σκοπού της Ένώσεως Κύπρου 
καί 'Ελλάδος. Προτίμησαν νά ταχθούν ύπέρ τού δι
καιώματος αύτοδιάθεσης τού «μαιcεδοvιιcού λαού» 
(δηλαδή ύφαρπαγή καί έκσλαβισμός της Μακεδονίας 
μας), άλλά δταν ήρθε ή στιγμή της αύτοδιάθεσης τού 
κυπριακού λαού, <<ένοχλήθηκαν». 

Εiναι τό γνωστό σύνδρομο της άριστεράς, πού 
της άφαίρεσε δ, τι έθνικό στοιχεtο μπορεt νά έμπερι
είχε. Καί εlναι μοναδική πράγματι ή συμπεριφορά 
αύτή των 'Ελλήνων κομμουνιστών (ξανατονίζεται: δ
χι δλων!), δσο καί άνεξήγητη. 

19 



Όταν εiναι yιά τό δίκαιο καί τήν έθνιχ:ή όΜ
κλήρωση όποιουδήποτε τρίτου (άπό τήν Νικαράγουα 
καί τήν Νότιο Άφριχ:ή t.ως τήν Λιβύη καί τή Χιλή) ή 
άρ ιστερά μάχεται μέ άνεπανάληπτη άλληλεyyύη. ·ο
ταν εiναι δμrος άκριβως yιά τήν Ιδια ύπόθεση, yιά τό 
ιερό δικαίωμα στήν αύτοδιάθεση καί τήν έθνιχ:ή ό')..ι}
κλήρωση άλύτρωtων κομματιii>ν το{) "Έθνους μας (Βο
ρειοηπειρωtικός καί Κυπριακός ·Ελληνισμός) τότε 
προτιμά τήν ένοχο σιωπή, τήν άποχή fι ... τίς διαμαρ
τυρίες καί τά άναμασήματα περί έθνικισμο1'>. Γιατί 
κύριοι το{) Κ.Κ.Ε. καί το{) Α.Κ.Ε.Λ.; Γιατί εiναι έθνι
κοαπελευθερωtικός καί δίκαιος ό fνοπ')..ι}ς άyώνας τών 
δποιων

.
κατατρεyμένων άνά τήν 'όφήλιο καί οι άyωνες 

το{) Ιδιου μας το{) λαο1'> συνιστο1'>ν Έθνικισμό καί 
«μεγαλοϊδεατισμό». Γιατί δύο μέτρα καί δύο σταθμά; 
Γιατί σέ κάθε λαό τά άναφαίρετα έθνικά του δίκαια 
συνιστο1'>ν δικαίωμα καί yιά τούς Έλληνες, ή άσκηση 
τών Ιδιων άκριβιός δικαιωμάτων εiναι «σωβινισμός»; 

Δίκαιη ύπόθεση ή έπανένωση το1'> Βορείου καί 
Νοτίου Βιετνάμ, της Βόρειας καί Νότιας Κορέας, της 
Άνατολι1Cfις καί Δυτι1Cfις Γερμανίας, άλλά δταν γίνε
ται λ&yος yιά Ένωση Έλλάδας καί Κύπρου, τούς πιά
νει άλλερyία. Ή αύτοδιάθεση έπιτρέπεται yιά δ')..ι}υς, 
άλλά δχι yιά τούς 'Έλληνες της Κύπρου. Έξ' άλλου, 
πουθενά στόν κόσμο μιά μειονότητα το{) 18% (δσο 
ήταν πάντα, μέ μικρές αύξομειώσεις οι Τουρκοκύ
πριοι) δέν άναyορεύτηκε σέ <<Κοινότητα». Μόνο στήν 
Κύπρο. "Αλλη μιά παγκόσμια πρωtοτυπία, σέ βάρος 
μας φυσικά. 

Δέν εiναι ύπερβολή νά ύπενθυμιστεt δτι ό ά
yώνας το1'> 1955-59, χαρακτηρίστηκε έκτός άπό ήρωl
κός καί προδομένος. Προδομένος δχι μόνο άπό τήν κυ
πριακή άριστερά καί τούς κομμουνιστές. Δυστυχδ>ς 
τήν σκυτάλη άνέλαβαν fιδη πρίν τό 1959 οι της άλλης 
πλευράς, οι «άκόλοvθοι» το1'> Λονδίνου, έπίyονοι των 
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όποίων εlναι ot σημερινές πολιτι1Cές θεραπαινίδες 
τf\ς Ούάσι'γ1Cτον. 

Ξαφνι1Cά. ot έ1eπρόσωποι το{) μι1eροελλαδι1Cο1:Ι 
μειοδοτισμο'tl, Εύάγyελος 'Αβέρωφ 1Cαί 'Άπελος Βλά
χος, ένω ή Ε.Ο.Κ.Α. μέ τίς έπιτυχίες της δημιούρ-yησε 
προ'ύποθέσεις γιά άξιοπρεπfι έξαργύρωση τf\ς νίJCης 

. στήν τράπεζα των διαπραγματεύσεων, έσπειραν τό 
σπόρο τf\ς «άvεξαρτησlας», έ1eτρέποντας τήν ύπόθεση 
άπ6 αύτό πού ώς τότε ήταν ό άπαράγραπτος πόθος 1eαί 
στόχος: τήν Ένωση. Τό τί εtδους «άνεξαρτησία)) δ6-
θη1Cε στήν Κύπρο, άποδείχθη1Cε γρήγορα 1eαί μέ τρόπο 
όδυνηρό. Ή « εύrοχέστερη μέρα>> 1Cάπο ιαιν έθναρχων, ή
ταν ή ταφόπλα1eα τf\ς Ενώσεως, ή όποία διάτων συνθη-
1Cών Ζυρίχης 1eαί Λονδίνου, άπο1Cλειόταν διά παντός. 

Ό Μα1Cάριος, άμέσαις μετά. άλλαξε πορεία, σέ 
μιά όμολσyουμένως όβιδια1Cή μεταμόρφωση. Δημιουρ
γεt γύρω του μία 1eάστα έξουσίας, σταδια1eά 1eαί 1eατά 
1Cα ιρούς στηρίζεται άπ6 τό Α.Κ.Ε.Λ. 1eαί έξαπολύει 
διοημό έναντίον των παλιών του συνοδοιπόρων τf\ς Έ
νώσειος. Τό μα1eαρια1Cό παρακράτος προβαίνει άκόμη 
καί σέ δολοφονίες ένο>τικδ>ν (Νο'tlρος, Παντελίδης, 
κ.λπ.) fι στήν κατατρομοκράτησή τους. Όποιος δέν ά
ποδέχεται τό νέο δραμα, τήν κολοβή «άvεξαρτησlα», 
γίνεται έχθρός τf\ς νέας τάξης. 

'Εκπληκτοι, ot ένο>τικοί άγωνιστές βλέπουν νά 
τίθενται στό περιθώριο τf\ς κοινωνίας, οι οικογένειές 
τους νά πένονται, οι άγδ>νες τους νά JCηβδιλιόνονται. 
οι παλιοί δοσίλσyοι καί πράκτορες των 'Άπ'λιiΝ (Ζα
χαριάδες κ.λπ.) άναρριχώνται στά δημόσια άξιώμα
τα καί έπιζητο'{)ν τήν εf>νοια το{) Μακαρίου, ό όποtος 
προτιμά τόν έλκυστικό ρόλο τo'tl Προέδρου τf\ς άνε
ξάρτητης Κυπριατης Δημοκρατίας, ένδ> σέ περίπτωση 
Ένώσεως θά μετέπιπτε σέ fναν τοπι1eό Μητροπολίτη. 

Ή έκτροπή τo'tl άγδ>να καί τό άνεξαρτησιακό 
δραμα, άλλάζουν άρδην τά δεδομένα. 'Απόδειξη δτι, 
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λίγο άργότερα. δταν ή χ:υβέρνηση τtις 'Ενώσεως Κέ
ντρου συζητά πάνω σέ διάφορες παραλλαγές (σχέδια 
"'Ατσεσον) άλλά πάντα άχ:ολουθώντας μέ συνέπεια 
πολιτική 'Ενώσεως Κύπρου - 'Ελλάδας, ό Μακάρ ιος 
καί οι σύν αi>τώ απέρριψαν τά προτεινόμενα. 

Προσπάθησαν χ:αί προσπαθοt>ν άκόμα νά aπο
δείξουν δτι επρόχ:ειτο γιά διχοτόμηση. Γιατί; Διότι 
θά έδίδετο στούς Τούρχ:ους μία fχ:ταση τοt> 2-4% στήν 
Καρπασία. πιθανόν μέ χ:αθεστώς έχ:μίσθωσης. Μέ c\λ
λοθι αύτό τό διάτρητο επιχείρημα. ματαίωσαν τήν Έ
νωση καί ύπονόμευσαν τήν παρουσία τtις έλλην ιχ:f\ς 
μεραρχίας, χ:αλλιεργώντας άνθελληνιχ:ό χ:λtμα σέ βά
ρος τών Έλλήνων άξιιψατιχ:ών. Αύτή εiναι ή ιστορι
κή άλήθεια. πού αναδύεται λίγο λίγο. χρόνο μέ τόν 
χρόνο. άπό τά άρχε ία τοt> Foreign Office χ:αί πληθώρα 
ωJ..mν ντοκουμέντων πού fρχοντα ι στό φώς. Δέν fιθε
'λο.ν τό σχέδιο 'Άτσεσον χ:αί τήν Ένωση. σπιλώνοντας 
χ:αί ύβρίζοντας, χ:ραυγάζοντας γιά δfιθεν διχοτόμηση. 

Διχοτόμηση δμrος εiναι αi>τό πού συμβαίνει 
σήμερα. Διχοτόμηση εiναι τό 37% τtις έλληνιχ:f\ς χ:υ
πριαχ:f\ς yf\ς πού fχει τουρχ:οποιηθεt. διχοτόμηση 
εiναι οι 200.000 πρόσφυγες, ή σύληση τών ναών χ:αί 
τών μοναστηριών μας, εiναι ή 'λο.ίλαπα τών εποίχ:ων 
πού fχει άλλοιώσει τήν έλληνική φυσι<>Ύ\'(ψία των 
νt>ν χ:ατεχομένων χ:αί fχε ι προκαλέσει τήν μετανά
στευση χ:αί αύτών των Ιδιων των Τουρχ:οχ:υπρίων. 

Ή γένεση τοt> χ:υπριακοt> χ:ράτους δέν ήταν 
λοιπόν άπότοχ:ος μιάς ύγιοt>ς διαδιχ:ασίας αύτοδιά
θεσης. Ή Κυπριακή Δημοχ:ρατία γεννήθηχ:ε μέ καισα
ρική. ύπό τήν ύψηλή εποπτεία των άρχιάτρων τtις 00-
άσιγχ:τον καί τοt> Λονδίνου. χ:αί μέ lσχυρή δόση άν
αισθητιχ:οt>. 

Γ6ρω άπό τήν νεοσύστατη χ:ρατιιcή μηχανή. 
δημιουργήθηχ:αν διαπλεκόμενα συμφέροντα μιχ:ρο
συντεχνιαχ:οt> τύπου. Άνώνυμοι κ:αί επώνυμοι τtις Κ υ-
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πριαιcrις κοινωνίας, έγιναν ξαφνικά ύπουργοί, διευ
θυντές, διοικητές τραπεζών καί όργανισμδ)ν. Ή κά
στα έξουσίας πού δημιουργήθηκε άπό τήν iδρυση τού 
νέου κράτους, συσσώρευσε άτομικά συμφέροντα πού 
οι ώφελούμενοι διαισθάνθηκαν (καί διαισθάνονται 
fιος σήμερα) δτι θά έξανεμίζονταν, σέ περίπτωση 'Ε
νώσεως. 

"Έτσι ένισχύθηκε ό διπολισμός: Αύτοί πού 
έντάχθηκαν στόν κρατικό μηχανισμό (Κυπριακό συ
γκρότημα έξουσίας) καί οι fχοντες διαπλοχ:ή μέ 
αύτόν (έπιχειρηματίες καί έφοπλιστές) καί άπό τήν 
άλλη, ό άπλός λαός, αύτός πού πάλεψε γιά τήν Ένωση 
καί πού τώρα τόν καλοοοαν νά πιστέψει σέ κάτι 
καινούργιο καί άπρόσωπο. Γράφουν μέ πίκρα τά «Κv
πριαΙCά ΧροvιΙCά» τό 1961,  λίγους μόλις μfινες άπό 
τήν ίδρυση το{> κράτους: 

«Σήμερα ΙCαλούμαστε vά tvταχθούμε σέ ΙCάτι 
πού έφεϋρε ό ΙCόσμος της φθοράς, γιά vά μάς ξαvα
ρlξεz στά πλοΙCάμια του. Καvεlς μας δέv πιστεύει σέ 
αύτήv τήv πολιτεlα. Κι 6μως. άποτελεl πιά πραγματι
ΙCότητα ΙCal μέρος της ζωflς μας». 

Αύτός πού πλαισίωσε αύτόν τόν έρμαφρόδιτο 
σχηματισμό, δέν ήταν φυσικά οι έναιτικοί τtις Κύ
πρου. Αύτοί βρέθηκαν στό στόχαστρο το{> μακαρια
κοt"> κράτους, γιατί κράτησαν τήν πίστη τοuς στήν 
'Ελλάδα, τόν πόθο τους γιά τήν Ένωση. Άπό τήν [
δρυση το{> χ:υπρ ιακοt"> κράτους ώφελfιθηκαν άκρ ιβώς 
αύτοί πού δέν άγωνίστηκαν καί δέν μάτωσαν. οι &κα
πνοι καί οι άπόλεμοι, αύτοί πού tκαναν κυρήγματα 
φ ιλε ιρην ισμο{> καί άνευ βίας άγδ>να, δταν ο ι λεβέντες 
τtις Ε.Ο.Κ.Α. πέθαιναν δρθιοι ή σέρνονταν στίς φυλα
κές καί τίς κρεμάλες. 

·σπως γίνεται παντο{> καί πάντα, .άλλοι αγω
νίστηκαν καί άλλοι καρπώθηκαν δόξες, τιμές καί 
άξ ιώματα. Άπό έκεt καί f>στερα, άπό τό τεχνητό πο-
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λιτιχ:ό φυτώριο τf\ς «νέας Κύπρου» άναδείχθηχ:αν τά 
φυτά πού μύρ ιζαν άνθελληνισμό χ:αι τουριc:ολαγνεία. 
Οι  έπίΎΟνοί τους φτάνουν ώς τίς μέρες μας, α'ότοειc:
φράζονται μέσα άπό τίς θέσεις το{) περιβόητου «Νεο
rnπpιακού Συνδέσμου». Κοινός παρονομαστής δ'λmν 
τους: Ή άλλφy(α ΠfJf% δ, τι fλληνικ6. 

Σ' έναν τόπο πού βουλιάζει έλληνιιc:ότητα, α'ό
τοί οι  άμβλυμένης συνείδησης χ:αί λευχαιμι1CfΊς μνή
μης, πάλεψαν νά στήσουν νέους μύθους. Ή ιστορία 
άρχίζει Ύιά α'ότούς τό 1960. Τά άλλα πρέπει νά δια
Ύραφο'()ν, Ύιατί εlναι Ύεμάτα άρωμα Έλλάδας. τί νά 
πρωτοθυμηθεί ιc:ανείς; Τόν μαχ:αρίτη Ύενιιc:ό Ύραμμα
τέα το{) Α.Κ.Ε.Λ. Έζεrdα Παπαϊωάννοv, πού ο ι ιc:ατά 
χ:αιρούς ύβριστιχ:ές δηλώσεις του Ύιά τήν Έλλάδα 
ξεπερνοοοαν σέ άνθελληνισμό ιc:ι α'ότές των Τούριc:ων; 

Την άνεπανάληπτη δή'λmση το{) Xaplλaov 
Φλψάκη, πού ένοχλfιθηιc:ε άπό τόν δρο «Πανεθνική 
Διάσκεψη» Ύιατί χ:ατ' α'ότόν εlναι ά'J.JJ:J .Έθνος οι 
Κύπριοι (!!!) ιc:αί άλλο tμεtς; 

Νά θυμηθο'()με δτι πολέμησαν μέ λύσσα τόν 
ένιαίο άμυντιιc:ό χδ)ρο 'Ελλάδας - Κύπρου δχι μόνο οι 
Το'()ρχ:οι, οι  Έ.πλέζοι χ:αί οι  Άμεριχ:ανοί, άλλά ιc:αί ή 
χ:υπριαχ:tι χ:αί έλλαδιχ:tι άριστερά; Νά θυμηθο'()με δτι 
fχουν -yίνει οι tεροχ:tιρυχ:ες τf\ς έπαναπροσέyyισης, μέ 
πο ιο'\Jς; Μέ το'\Jς ιc:αταπατητές τf\ς Ύfις χ:αί των περ ιου
σιδ>ν μας; Μέ το'\Jς δολοφόνους ΎΧ:ρίζους λ'\Jιc:ους το{) 
Ντενιc:τάς; Νά θυμηθο'()με τίς δηλώσεις στελεχδ>ν το{) 
Συνασπισμο'(), πο'\J χαραχ:τήρισαν «άλfιτες» τά νεαρά 
παιδιά, το'\Jς μοτοσυιc:λετιστές τftς Κύπρου, πού τόλ
μησαν νά σπάσουν τά συρματοπλέ-yματα τf\ς ντρο
πης, χαρίζοντας στήν άθανασία τά όνόματα το{) Σο
λωμο'() Σολιομο'() ιc:αί το{) Τάσου 1σαάιc:; 

Δυστυχώς, ένας άπό το'\Jς νόμους τf\ς Ίστορίας, 
το{) ιστοριιc:ο'() -yίγνεσθαι, εΙ ναι χ:αί το'()τος: 
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Νά πέφτουν στήν Ύfι, λαβψ.ένοι, οι άΎωνιστές 
πού θά -yίνουν τό λίπασμα Ύιά ν' άνθίσει ό σπόρος. Ό 
σπόρος τtις ελευθερίας. Καί νά νέμονται τίς θυσίες 
τους ot άκαπνοι, οι δειλοί, οι μετριότητες, άκόμα καί 
οι προδότες. Όλοι αi>τοί πού τήν κρίσιμη δ>ρα φροντί
ζουν νά άκυρώσουν τό ραντεβού τους μέ τήν Ίστορία, 
Ύ ιά νά έρθουν μετά, fρποντας καί κολακεύοντας, σάν 
-yυμνοσιάλαΎκες, νά οικειοποιηθούν τήν θυσία τδ>ν 
άληθινδ>ν πατριωτών. 

Βέβαια, θά ήταν άδικο, άναμφίβολα άδικο νά 
χαρακτηρίσουμε τό σύνολο τtις άριστεράς ώς ένδο
τικούς fι έστω άπέχοντες άπό τό έθνικό προσκλητήριο 
τtις Ε.Ο.Κ.Α. τού 1955, άλλά καί άρ-yότερα. Πολλοί 
έπέλεξαν τόν δρόμο τtις τιμflς, άνέβηκαν στό βουνό, 
πflραν τό δπλο. 

Όπως καί στήν άλλη πλευρά, τό δτι βρέθηκαν 
«έθνάρχες)> καί τά παρελκόμενά τους καί i>πέyραψαν 
λύσεις έθνοκτόνες, δέν σημαίνει φυσικά τίποτα Ύιά 
τούς ά-yνούς ένωτικούς σέ Έλλάδα καί Κύπρο. Αi>τοί 
οi'>τε έπίορκο ι κατάντησαν, οi'>τε χαμαιλέοντες, οi'>τε 
συμβιβασμένοι . ..  Αλλοι έξέτρεψαν τό δραμα καί έν 
συνεχεία τό κηλίδωσαν, πατώντας α'όθαίρετα στήν 
δική τους θυσία, στά δικά τους πιστεύω. 

Νά πώς έκφράστηκαν, θετικά Ύtά τόν ά-yδ>να 
i>πέρ τtις Ένώσεως, δύο έπώνυμοι τtις άριστεράς (καί 
δέν είναι οι μόνοι): 

- Ό Νlκος 'l'vppufJκrg, στό fp-yo του « 1στορlα 
της Σύγχρονης Έλλάδας)> (τόμος Γ σελ. 263): 

«Δέv χωράει άμφιβο)Jα πώς οι διενέξεις άνά
μεσα σnfν έλληνοιrοπριακή πλειοψηφlα και την 
τοvρκοιrοπριακή μειον6τητα (προσοχr1: μειον6τητα) 
αντανακλούσαν την πάλη τού λαού της Κ'dπροv γιά 
την άπ6κτηση τού δικαιώματος της αvτοδιάθεσης>>. 

- Ό Μαv6λης Γλtζος, στήν ά'yόρευσfι του στή 
Βουλή των Έλλήνων, στίς 21  Φεβ. 1986, είπε έπί λέξει: 
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«Γιατl έγκαταλεlφθηκε τό αlτημα της aυτο
διάθεσης τοt) 1(1)πριακού λαού; Σέ 6ποιοv τολμάει καl 
μιλάει έvavτlov της Έvώσεο�. θά fιθελα vά τού πώ: θά 
εlχαμε σήμερα τά Έπτάvησα fι τά Δωδεκάνησα άv ά
κολουθούvταv, tκεfvες τlς tποχ�. ή fδια γραμμή; Θά 
εlχαμε τήv Κρήτη; Αύτό δέv εlvαι σωβιvιστική άvτl
ληψη. Elvaι ή ύπεράσπιση, τού δικαιώματος, tπιμέ
vω, της αύτοδιάθεσης». 

Έτσι είδαν, πρός τιμήν τους, κάποιοι, τήν ιε
ρή ύπόθεση τf)ς έθνι'ΙC1\ς μας όλοκλήρωσης, κι άς t
κραζαν Κλαψουρίζοντες οι ιδεολογικοί τους καθοδη
γητές καί κόρακες το{) ένδοτισμο{). 

Δυστυχώς γιά τούς άλλοπρόσαλλους το{) κο
σμοπολίτικου διεθνισμο{) ή τούς νεοφιλελεύθερους 
άρνησιπάτριδες, άλλιώτικες δψεις Κα( οι μέν Κα( οι 
δέ το{) Ιδιου νομίσματος πού καλείται Νέα Τάξη, οι 
δεσμοί μητροπολιτικο{) καί κυπριακο{) Έλληνισμο{), 

·ήσαν καί θά είναι διαχρονικοί καί άκατάλυτοι, πέρα 
Κα{ ΠάVΟ> άπό τό έφήμερο καί τό ιδιοτελές. 'Ελλάδα 
καί Κύπρος ύπfιρχαν πολύ πρίν ύπάρξει Μακάριος 
καί Καραμανλf\ς, Κ.Κ.Ε., Α.Κ.Ε.Λ., Μεγάλη Βρεταννία 
καί Η.Π.Α., Ε. Ο. Κ. καί Εύρωπα11Cή 'Ένωση, ΝΑ ΤΟ καί 
ΟΗΕ. Κα( θά ύπάρχουν καί μετά άπό αύτούς. Διότι 
άπλά είναι ένα καί τό αύτό "Έθνος, τά άλλα είναι 
έφήμεροι σχτυ.ιατισμοί καί συνασπισμοί. Έλλάδα καί 
Κύπρος θά ύπάρχουν, μαζί θά πορεύονται καί ή Ένω
ση θά έπισυμβεί κάποτε, γιατί είναι ιστορική νομο
τέλεια καί διακαής έπιθυμία δ'λmν των γνησίων 'Ελ
λήνων. Προσπαθο{)ν νά μάς πείσουν δτι ή Ένωση συ
νιστά έπεκτατισμό, ιμπεριαλισμό, σωβινισμό. 'Α
παντο{)με: Είναι τόσο σωβινισμός καί έθνικισμός ή 
Ένωση Έλλάδας - Κύπρου, δσο ήταν καί ή άπελευθέ
ρωση τf)ς Μακεδονίας καί τf)ς 'Ηπείρου, ή Ένωση μέ 
τήν Κρήτη καί ή ένσωμάτωση τών Δωδεκανήσων. 
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.. Ας τό αντιληφθο{)με καί άς τό παραδεχθο{)με: 
Τό 1974 δέν σιcλαβώθηκε μόνο ή Κύπρος. Ύποθηκεύ
τηκε καί έξευτελίστηκε 6λ6κληρη ή Έλλάδα. Καί συ
νεχίζει νά έξευτελίζεται δσο διαρκεί ή κατοχή καί έ
ξακολουθεί 6 βιασμός τfις έθνιτης μας αξιοπρέπειας. 

Ξεχάσαμε τήν λέξη έλευθερία καί ξερνάμε 
ακατάσχετα τήν λέξη όμοσπονδία . ..  Ας διατηρήσουμε 
τουλάχιστον τήν συνειδησιαιcή μας αi>τονομία, σή
μερα πού οι πολλοί κατάντησαν δυτικόπληκτοι ψευ
δοκοσμοπολί τες. 

οι αληθινοί κοσμοπολίτες εΙμαστε έμείς, για
τί αγαπο{)με πρώτα απ· δλα τόν τόπο μας αλλά σε
βόμαστε καί δλα τά 'Έθνη πού τιμο{)ν τήν ιστορία καί 
τίς παραδόσεις τους. Δtν μπορείς νά εiσαι αύθεντι
κός κοσμοπολίτης άν δέν σέβεσαι πρώτα απ· δλα τίς 
δικές σου ρίζες καί παραδόσεις. Τασσόμαστε 1>πέρ 
τtις fναισης τtις 1ρλανδίας, 1>πέρ το{) λυτρψο1) των Πα
λα ι στ ι νίιον, 1>πέρ τtις ανεξαρτησίας των Κούρδων. Α ύ
τό απαιτεί ή ούσιαστιιcή διεθνιστιιcή μας αλληλεy
γύη πρός δλα τά έθνικοαπελευθερο>τικά κινήματα. 
Αi>τό δμrος δέν σημαίνει δτι ilπεμπολο{)με τό δικαίmμα 
καί �ν διιcή μας έθνιιcή όλοκλήραιση. Δtν ζητο{)με 
τίποτα παραπάνm από τά δσα προβλέπει τό Διεθνές 
Δίκαιο. 

οι δεσμοί Έλλαδιτδ>ν καί Κυπρίrον, εiναι καί 
θά παραμείνουν αναλλοίιοτοι, ακατάλυτοι. Αi>τό τρέ
μουν Το{)ρκοι καί 'Εγγλέζοι, γι' αi>τό παλεύουν μέ 
λύσσα νά τούς διασπάσουν. Δέν εiναι τυχαίο, δτι τό 
1974, δπου εισέρχονταν οι Άττίλες, σέ δποιο χωριό 
ψπαιναν, αναζητοοοαν βάσει καταλό'yων το'6ς ένm
τικούς καί αμέσως τούς έκτελοοοαν. 

Δtν εiναι τυχαίο δτι οι  ξένοι καταπατητές 
καί οι  tyχώριοι έπαναπροσεγγιστές τρέμουν ακόμα 
καί νεκρό τόν θρυλικό Διγε\f1\ καί κλαψουρίζουν πα
νικόβλητοι άν ακουστεί κάποιο σύν� γιά τόν 

28 



θρύλο τf)ς Ε.Ο.Κ.Α. Δtν είναι τυχαtο δτι προσπαθοf>ν 
νά έξαπλίσουν τήν κουλτούρα τδ>ν Κυπρ{(ι)ν καί νά 
σιΎJCαπουροποιήσουν τήν κοινωνία τους, ώστε νά με
ταλαχθοf>ν σέ άχρqιους καί άοσμους μαζάνθρωπους, 
έξοβελίζοντας τήν έλληνικότητά τους. 

Ή Ίστορία θά ξαναδιαγράψει τόν ιcύκλο της 
δμιος, γιατί είναι άνεξάντλητη ή δυναμιιcή της. Ό 
Κυπριακός Έλληνισμός, άείζωος καί άνεξάλειπτος, 
θά άναδείξει αύτό πού fιδη διαισθάνεται καί το'() τό 
καταπιέζουν: Μιά σωστή άντίληψη γιά τό ποιο{ 
πραιyματικά εΙμαστε καί πού μάς πάνε οι συνεχεtς 
ύποχωρήσεις. Αύτή ή άναγκαιότητα άφορά τό Έθνος 
μας συνολικά. οι ποικιλώνυμοι καί πολύχρqιοι «βο
λεμένοι>>, οι εόνοούμενοι το'() συστήματος (πολιτικοί, 
δημοσιογράφοι, διανοούμενοι) θά μείνουν τότε άνερ
γο ι, θά καταστοf>ν άεργο ι. 

Ό κυπριακός λαός, άτόφια έλληνικός, μπορεt 
νά έπανεπιβεβαιώσει τήν διαρτη ήρωl.ιcή του στάση 
άνά τούς αΙώνες. 

οι Σολωμός καί 1σαάκ άνοιξαν τόν δρόμο. Δtν 
μπορεt έπίγονοι το'() Αύξεντίου καί το'() Γρίβα, νά 'ναι 
άνθρωπάκια δίχως μνήμη καί τιμή. Δtν μπορεt τούς fι
ρ<ΟCς νά έχουν άποκαθηλώσει τουρκολάyνοι καντα
δόροι καί qψισθοι δημοσιογράφοι. 

Δtν γίνεται, δέν πρέπει νά γίνει άποδεκτό, ή 
έξrοτεριιcή πολιτιιcή τοf> Έθνους νά γίνεται προσωπι
ιcή ύπόθεση άμερικανοθρεμ:μένων άσχέτων, έπειδή κά
ποιοι, έκ δυσμών, μάς τούς έστειλαν έδώ φυτευτούς. · 

Δtν άποδεχόμαστε, ώς άνθρωποι καί ώς Έλλη
νες, αύτοεξευτελισμούς τύπου S 300 μέ τήν Τουριcία 
νά άποφασίζει ποιά δπλα μας. . .  έπιτρέπει νά άγορά
σουμε! ! !  

Δtν άποδεχόμαστε τ ά  τετελεσμένα τf)ς εlσβο
λf\ς καί τf)ς κατοχf\ς. 
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• Υποστηρίζουμε τόν άπεγκλωβισμό άπ6 τόν 
παρόντα όλισθηρό δρόμο, άπό τά ύφιστάμενα πλαί
σια συζητήσεων καί πρεσβεύουμε τήν έπανατοποθέ
τηση τού κυπρ ιακοt στίς ρεαλιστικές του διαστά
σεις, σάν πρόβληJφ ξένης εlσβολfις, ιc:ατοχf\ς ιc:αί ε
ποικισμού. 

Ζητοtμε ένιαiο άμυντικό χώρο μέ tργα καί 
όχι στά χαρτιά. 'Απαιτούμε έλληνιιcή στρατιωτική 
παρουσία στήν Μεγαλόνησο, lσχυρή ιc:αί αποτρεπτι
κή. Όπως τό 1964-67, δταν ό στρατηγός Γεώργιος Γρί
βας ιc:αί οι έπιτελεiς τtις Α.Σ.Δ.Α.Κ. κατέστησαν τήν 
Κύπρο όχυρό άπόρθητο. 

Θέλουμε Κύπρο ελεύθερη καί έλληνιιcή. Καί σέ 
αi>τούς πού λο ιδωρούν τούς Κυπρίους, λtyοντας 
-άφορμfις δοθείσης άπό τήν νεοκυπριακή μειοψηφία
πώς τάχα δέν θέλουν τήν Ένωση, τούς προκαλούμε: 

.. Ας καλύψει έπιτέλους ή Έλλάδα άμυντικά 
τήν Κύπρο, άς στείλει μία μεραρχία στό νησί, άς ανα
λάβει τίς συμβατικές άλλά καί ήθιιc:ές εόθύνες της 
άπέναντι στόν Κυπριακό 'Ελληνισμό, άς φερθεi ή έλ
ληνική πολιτική ή'yεσία έλληνικά καί δχι άθηναί
κά, άς φερθούν ot Κύπριοι πολιτικοί έθνικά, καί 
btειτα, άν τολμούν, άς έπαναλάβουν τό Δημοψήφι
σμα τού 1950, γιά Ένωση i\ δχι. Καί τότε, μέ τήν Έλ
λάδα πραγματικό έγγυητή τfις άσφάλειας τού Κυ
πριακού Έλληνισμοt, θά δοtμε τί θά άποφασίσει ή 
μεγάλη πλειοψηφία των Κυπρίι.ον. 

Ρωτούμε καί ξαναρωτοtμε τούς πολιτικάντη
δες πού ταπεινώθηκαν στά 'Ίμια, παρέδωσαν τόν Ό
τσαλάν, πανικοβλήθηκαν στούς S 300 καί έναγκαλί
ζοντα ι σήμερα μέ τούς Ά ττίλες. 

Τούς ρωτούμε καί τούς προκαλούμε: Άντί νά 
ιc:αθυβρίζουν άκόμη καί νεκρό τόν fιρωα Δ ιγενfι, αi>
τόν πού ανακηρύχθηκε άπό τήν Βουλή των Έλλήνων 
<<ΑΞΙΟΣ», έχουν τό σθένος καί τήν θέληση νά άναλά-
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βουν τίς εi>θύνες τους έναντι τής Κύπρου κ:αί το'f> "Έ
θνους; Ή πρέπει κ:αί γι' αύτό νά λάβουν τήν «fγ1φι
σιv>> �ωθεν; Πολύ πιθανόν, lxφo'f> οι φίλοι τους είναι 
δυτικ:ά το'f> Άτλαντικο'f> κ:αί άνατολικ:ά το'f> Αιγαίου. 

Τήν ποθητή πορεία ύψηλfις στρατηγικ:fις, σέ 
Α ιγαιο κ:αί Κύπρο, πορεία άνάσχεσης το'f> τουρκ:ιιcο'f> 
έπεκ:τατισμο'f>, ύπονομεύουν άφ' ένός ή έλλειψη θέλη
σης το'f> άθηναίκο'f> κατεστημένου νά τήν χαράξει κ:αί 
ύλοποιήσει κ:αί άφ'έτέρου ή στειρα παρελθοντολογία 
και οι πολιτικές ιδεοληψίες συγκεκριμένων ιcομματι
κων στρατοπέδων. Είναι αi>τοί πού προαναφέραμε. 
Αuτοί πού στήν Κύπρο δέν ένοχλο'f>νται άπ6 τήν 
εισβολή καί τόν έκ:τουρκ:ισμό ά'λλ.ά τούς ένοχλο'f>ν ή ... 
έλληνικ:ή σημαια (!!!), ό έθνικ:ός f>μνος, οι άναφορές 
στήν Ε.Ο.Κ.Α. κ:αί τόν στρατηγό Γρίβα. Ή έμμονή σέ 
στερεότυπα κ:αί διχαστικές λογικές το'f> παρελθόντος, 
δηλητηριάζει τό έσωτερικ:ό μέτωπο, άδυνατίζει τήν 
διαπραγματευτικ:ή ισχύ το'f> Έλληνισμο'f> συνολικά. 

Ένώ οι Το'f>ριcοι είναι μιά γροθιά, έναιμένοι 
καί άποφασισμένοι νά ύλοποιήσουν τόν τελικ:ό στό
χο, πού είναι -κ:αί δέν τόν κ:ρύβουν- ή κ:ατάκ:τηση δ
λης τfις Κύπρου κ:αί ή �ωση το'f> Έλληνισμο'f> άπό τό 
νησί, έμεις ταλαιπωρούμαστε άπό διχαστικά σύνδρο
μα. Κάποιοι θέλουν νά καταντήσουν έπιλειcτικ:ή τή 
μνήμη μας καί νά σβήσουν τήν Ίστορία. 

Δtν θά τό πετύχουν. Γιατί, δπmς tyραψε ιcι 
ένας άγνωστος φίλος άπ6 τήν Λευκωσία, 

« ... Η ΕΝΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΙΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑ
ΓΕΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΙΙΡΟ, Η ΕΝΩΣΗ ΘΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΑΛΗΘΙΝΉ ΤΗΣ ΤΑ ΥΓΟΤΠΓ Α. .. ΚΑΙ ΟΙ Α ΥθΕΝτΙΚΟΙ 

. ΕΝΩΤΙΚΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ IIANfA ΗθΙΚΑ ΩΡΑΙΟL ΣΑΝ 
ΜΥΘΟΣ. .. » 
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Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΟΠΟΙIΑ 
ΚΑΙ Η ΕθΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ 

ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗrΕΣΙΑΣ 

ΤΟΥ Α. Κ. e. Λ. 



Elvaι avvf\Θηs τακτικ'Ι'\ τοΟ διεθνοΟς κομμοννισμοΟ, κάθε 
cmελιvθερωτικόν κfνημα, τό δ'Π'οtοv δ�ν yfνεται ό'Π'ό την 1'\yε
σfav fι καθοδήyησfν τοv, νa θεωρf\ται ώιτι'Π'ατριωτικόν και 
νcΧ δvσφημf\ται τόσον το\Πο δσ'ον και fι fιyεσfα τοv. Διότι 
Φrώτερος C7ΚΟ'Π'όs τοΟ κομμοννισμοΟ εtναι νa καρ"Πωθi3, κομμα
τικώς καl 'Π'Ολιτικώs, δφ4λη άπό κάθε κfνηmν· τrολιτικήν fι 
ι&νικήν. Δ•v Ινδιαφiρει τοός κομμοννιστas ιάν οVτω WερyοΟντες 
κατηyορηθοΟv δτι 'Π'pοδfδονν και κατατrατοΟv και αVras 
mcόμη τas διακηρύξεις των τrερι Ιλεvθεριών, διότι δι· αVroVς 
δtv Ιχονν σημασfαν τa yραφόμενα και λεyόμενC"<, �a μόνΟν 
δ σκοτrόs δν Α'Π'ιδιώκει δ κομμοννισμός. Δw το\ις wδιαφέρει 
ιαv κανεις τούς κολλήc:ττ;ι τήv ρετσινιa τοΟ' « 'Π'pοδότοv », διότι 
tbrό τhοια εlvαι φορτωμwα τa κομμοvνιστικa κ-όμματα δλων 
τ&ν χωρ(Ι)v- c δ βρεyμiνος δw φοβ&ται &τrό τa νερά:.. Δw 
τούς Ινδιαφέρει και ιαv προδfδονν τόν τό'Π'ΟV τοvς, διότι Πα
τρ(δα δι• αVτοVς εtναι μιά, fι c Μεyάλη Σοβιετική •ενωση :.. 

Τό φtρονν βαρiως και δ.ν e7VYXωρoOv wtνον 'Πού θa 
σηι<ώc:ττ;ι τήν σημα{αν τοΟ ι&νικοΟ bνναyερμοΟ wcxvτfoν τcΟ 
δννάστοv, διότι νομfζονν, δτι αVτοι 'Π'ρtπει νa Ιχονν μονο
τrt:>λιοv τas Ιξεyiρσεις λαών wαντfον κατακτητών, διa νa 
το\ις Vτrοτάσσονν αVτοι κατό'Π'ιν Vτrό τήν τvρανν{αν τcϋ 
προλεταριάτου. Τό Σταλινικόν δόyμα: c οvδεις &λλος άmμεινε 
νa σηκώc:ττ;ι τήν Ιθνικ'Ι'\ν σημα(αν και νa τήν τrά1) μ'Π'pοστcΧ 
Ικτόs cmό τa κομμοννιστικa' κόμματα » &τrοτελεt σήμερον τό 
mστεύω τοΟ κομμοννισμοΟ. 

'Έτσι, δw εtδαν μ• καλό μάτι δταν fι Αtyvπτος, τό Μα
ρόκον και αl "Ινδfαι &τriκτησαν τήν άvεξαρτησfαν των μ. μή 
κ�μοvνιστas fιyhaς, καθώς και �αν οΙ • Αλγερινοί, οΙ δ'Π'οΙοι 

. μάχονται «J1'ιμερον, Ασήκωσαν τήν &τrελεvθερωτικ'Ι'\ν σημαίαν 
μΙ ιθνικιστικήν fιyεσίαν. 

Kαra τόv tδιον τρόπον οΙ κομμοννισται ήytrαι τοΟ 
Α.Κ.Ε.Λ., τό ΚV'Π'ριακόν άmλεvθερωτικόν κ(νημα, τελείως ξiνον 
'Πρόs αVrούς, ώς 'Πρόs τήν δρyάνωσιν και flyεσίαν τοv, τό 
εtδαν σ&ι κ!τι πού δw το\ις σwiδεε, Ιστω και &ι τq\Πο εlρyά-
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ζπο � διώξ'ι;ι τbν ιcαταιcτητflν, cτ!v 1(6:τι, cτννεπ(.;)ς, ποu δiν 
θό: τοόs httrρnrι vό: Ι<CΧpπωθοΟν πολιτικό: δφfλη, cτ!v ις6:τι, 
τtλος, ποu fcτωs � τούς fιμπ6διζε νό: Ιξcmλώcτονν τήv κομμοv
νιcττικήν fδεολο-γ{cχν και ποu θό: Ιθeτε φρcχyμόv cττό:ς κομμCv
νιcττικό:ς διcχβρωτικό:ς Ιδi<χς μicτcx cττό:ς Κvπριcχκό:ς μάζας. 

Σi κ4'Ποιο φυλλάδιο τοΟ Αf<ΕΛ : c ΓΡΑΜΜΗ - ΠΡΑ
ΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑκτΙΚΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ » δtcχβάζει κcχνιις τό: Ιξης: 
c Tb ΑΚΕΛ cτό:ν lvcx Μcχρξιcττικb κόμμα hπδιώtει κm mipcι 
κip« μ.n• Φ c:dκo&ιcihcrη σχοκο6ς. 'Απώτερος cτκοπbς 
τοΟ ΑΚΕΛ etνcxι δ σοcτιcχλιcτμbς - κομμοννιcτμός, τb κοιvωνικb 
σVστημα cττb δποtο τό: μicrcx της πcxρcxyωyi'\ς μετcχβιβάζοvτcχι 
κλπ. ». •ιδοu λοιπόν δλοκάθαρcχ ποιbς b cτκοπbς πάcτης κινfι
cτeως τοΟ ΑΚΕΛ. Έφ• δcτον δw Ιξvπηρετεtτcχι δ cτκοπbς cχVτός, 
π&σα κfνηcτις, πίiσcχ Μρyειcχ, fcττω κcχι Ιό:ν cxVrη δδηn εΙς 
τήν Ιθνικήν Ιλεvθερίcχν wbς λcχοΟ, εtνcχι κcχτcχκριτlcχ. 

Γι• cxVτb �<eχι τb Κvπριcχκόv mλεvθeρωτικόv κίνημα τb 
&ιmΠτηcτcχν ci6� 4κ6 τίiς κpώ-ηις fιμipcις τϊiς iιφ�ξcώς 
'rOU Ι<CΧι πριν fι 6J<όμη κcχτcχλάβονν mpι τίνος rnρόιcειτο; διότι 
τοVτο δW tyivετo μi τό:ς κομμοννιcττικό:ς δννάμεις. 



Α. ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑΤΑ ΤΒΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ IIPO ΤΟΥ 
ΑΙΙΕΛΕΥθΕΡΟΤΙΚΟΥ ΚΙ'ΝΙDΙΑΊΌΣ 

Τό ΑΚΕΛ άπολωαν τήν πρωτοπορεfαν εΙς η'ιν διαχεfρι
αιν τοu ιθνικοΟ ζητήματος, tφ• δcτον τcuτο lχειρfζε'tο 'fι 
Έθναρχ{α, προcmrάθησε καl πpό &κόμη 'ffjς Ινό:ρξιCΑ:ς τc.Ο 
μαχητικοΟ ciyώνος της ΕΟΚΑ, νά δυσφημfστ;ι τό Cρyον τοϋ 
Έβvάρχοu. Διότι τό σVνθημα c ΕΝΟΤΗΤ Α », τό όποΙον τό 
ΑΚΕΛ σερβίρει κάθε τόσον, δw αημα{νει καl Vποταy'fιν εΙς 
τήν ι&νικήν tιyεmcxv, &λλά τοΟτο lκμεταλλεVnαι τόν δρον κατά 
τάς mριατάσεις. ·σταν τό κόμμα ΗΓΗΤΑΙ, τότε tι c Ινότητα » 
πρtπει νά Αφαρμόζεται κατά yράμμα καl οΙ πάντες πρέmι νά 
Vποτάσσωνται εΙς τοΟτο. ·σταν δμως τό κόμμα εlναι ΟΥ.ΡΑΓΟΣ, 
ώς εΙς τό Κv-πριακόν, τότε cΈΝΟΤΗΤΑ » διά τοΟτο αημα{νει 
c ΔΙΑΣΠΑΣΗ :ι, διά τf\s δυσφημ{αεως καΙ διειαδύαεως εΙς τάς 
τάξεις τοϋ άvτιπάλου, cΑΧττε νά δννηθ� νά &ναλάβτ;ι τήν 'fιyε
crfcxv. 

Στόχος του C7WΕΠώς Ιι Έθναρχfα ιι:αl δ-ή ό Έβvάρχης 
διά νά τόν ιφυδετερώcn;ι. Πρός τόν C7Κο-πόν τοΟτον Ικάλει 
τοVς ότrαδούς του νά δράσουν άvτιmpιC7'Παατιι<ώS c διά νά 
διαφωτισθf\ ό λαός διά τήν προδοσ{αν τοΟ Μακαρίου » καl νά 
c ξεσ1<mαατη ό διαC7'Παατής Μακάριος, τό δρyανον των 
'Άyyλων καl • Αμερικανών :ι. 

c Ή Έβvαρχ{α, Ιπροπάyάνδιζε τό ΑΚΕΛ, εtναι θεσμός 
Φιηρχαιωμiνος και δw μδς Ικτιμοϋν οΙ φfλοι μας , ΑyyλοΙ 
καl κανεlς εΙς τό Ιξωτερικόν, δταν lπl κεφαλf\ς τοΟ ι&νικοϋ 
ciy(;)voς fμφανίζεται κληρικός :ι· και εΙς τό αημεtον τοΟτο Ιι 
γνώμη τοΟ ΑΚΕΛ C7WΕφώνει μi Ικεfνην τf\s .Βρεττανικf\ς Κυ

, βιρνήσιως. 
Σuκοφαντική Ικατρατεfα διεξήyετο άπό των ατηλών των 

1\mίπων τοΟ ΑΚΕΛ. καθ� καl εΙς 0'\ΙyΚΕντρώαεις πόλεων και 
χωρfων, διά τάς όποfας. προθύμως Ιχορηyεtτο 6:δεια 6:πό 
τοVς • Ayyλouς tπαρχιακοVς διοικητάς. 

Διά τήν διατrίατωαιν τf\ς άληθείας των &νωτtρω δW 
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Ιχει τιs παρά vά Φιcχδιφfισι:ι τά • Ακελικά fντvπα 'ff\s mρι6δοv 
πρό τοΟ κιvή μcrτος. 

ΟVτω 11 llyισiα τοΟ ΑΚΕΛ, tσωs παρά την θiλησιν κcχι 
Ιyκρισιν τf\s πλειον6τητοs τ&ν 6-παδών της, fστάθη αννειδητά 
&ντι μtrωποs και ώs ciνnικcχνσιn«'"Ις clς 'τήν mσtν«nσισιν 
wG KuκpuacoG ).cιoG xcιτck τών •Αyy>.ων . Και τοΟτ'ο φαf
vεται Ιtπό τC!ι acchωτl�. 

ΑΙ μcχχητιιcαι διαδηλώσεις τi'\s vεoλαfcxs τ&:>ν πόλεων τf\s 
1 8 /12 /54 Ιχαραιcτηρ(σθησαv ώs « τραμποvιcισμο( »: Τό lttrό
ytvμα 11 Κ.Ε. τοΟ ΑΚΕΛ Ιδιδε δδηyfαs εls δλαs τάς πόλεις 
c vά παρεμποδισθο\ίv πάσf,} θvσfejt », κεvτριι<ά δt crrUJχη hrε
σdφθ;ησcχv τηv Διοfκησιν Λεvιcωσfcrs ι<αι κροσiφιpcιν βοή
kιcιν ιlς wν ΔιοιΧ'fΙΦ Κ>.fμινς χcιι �ν cicn"Uν6μoν φς 
δι«>.uσιν τών διcιδη).ωτών . Els Λεμεσόν ό Κεvτριι<ός ι<cxl ό 
Ί<ομμοννιστι'\s δfιμαρχοs Παρτασfδηs μ'Πf\ι<cχv ot &στννομιι<όv 
αVτοι<(vητον και προkρmαv τοVς διαδηλωτάς νά διcχλvθο\ίv. 
Το\ίτ' αVτό fyWeτo καl εls Λεvιcωσfcχv � δ\ίο &acελoηytras, 
οΙ ό'Ποtοι μάλιστα Ιφερον κ•ριβpcιχι6νιcι τ«ξ•ως I I 

Τ'Ι'\ν hroμfvην &νακοινωθW τi'\s Κεvτριι<f\s Ιχαρcχκτήριζε 
τάς fθνιι<άς fι<δηλώσειs ώs « θλιβερά fmισόδια » και ώs « Ιρyον 
Ιχθρ&v τοΟ λαοΟ ». Els την Λάρνeχι<α μiλοs τοΟ πολιτιι<οΟ 
yραφε(οv και ό ι<ομμοννιστι'Ιs δfιμαρχοs ηζιχαρ(στησαv τόv 
διοιι<ητ'Ι'\v διά τόv « καλόν χειρισμόv » ·της διαδηλώσεωs, 
« χάριs εls τόν όποtον 11 διαδfιλωσιs δtν Ιξετρά'Πη εls lξi-yeρcnv » 
(CYPRUS MAIL 29 /12 /1954). 

Ή Α.Ο.Ν. &λάμβανε fvτολάς νά δι:� �ωs κcxl va προ
λαμβάvτ.ι τάς μαθητικάς &mρyfas και διαδηλωσειs και νά δια
φωτίζf,} τοVς μαθητάs νά μ'Ι'\ &κολοvθο\ίv « Vιτο1rτα σvvθfιματα ». 
Μέλη τοΟ 1r0λιτιι<οΟ yραφεfοv τοΟ ΑΚΕΛ δ'Πωs οΙ : ΠcχΟλοs 
Γεωρyfοv, Xaμτri'\s Μιχαηλ(δηs, σννώδεvcχv τά παιδιά τovs 
�ρι τi'\s εlσόδοv τοΟ Π. Γvμνασfοv, διά νά σ1rάσονν την 
άπερy(cχv. 

Τό δημοσιοyραφικόν _δρyαvον τοΟ. ΑΚΕΛ « Ν. ΔΗ
ΜΟΚΡΑΤΗΣ » Ιyραφε την 21 /12 /1954 :· « •ο &yώvas τοΟ 
ΚvπριακοΟ λαοΟ yιά α\ιτοδιάθεση εtναι &yώναs μαζιι<ός, 
&vοιιcτόs, εlρηvιι<όs, &yώvas 1r0v στηρίζεται πάνω crrό 
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διεθv•s δίκαιο καl καμιά σχέση δ•v Cχει μ• προβοκάτσιες. 
Γι' α\ιτό καl ώρισμwα Ικτροπα πού σημειώβηιιαν τlς 
τελεvταtες μ!ρες �v tyκρίvοvται άπό τόv λαόν μας yιατl 
ξέρει πώς α\ιτό βλάπτει την Ιερή τοv ύπόθεση. Δ•ν ύπάρ
χει άμφιβολία πώς τά Ικτροπα α\ιτά ύποθάλπονται άπό 
Ιχθρούς τοΟ _&yώva μας πού lκμε"tαλλεvοvται τόv πα
τριωτικό Ιvθοvσιασμό καl τόν αVθορμητισμό "tf\ς Κv
πριακf\ς νεολαίας yιά νά fξvπηρετήσοvν ξένα &\rτικvπριακά 
Iμπεριαλιστικά σvμφiροvτα. Ό Κvπριακός λαός πρέπει 
vά tπayρvπvf\ yιά vάvαι Ιτοιμος νά ξεcncεπάση καl lξcv
δετερώση κάθε πρόκληση, κάθε προβοκάτσια καl νά 
προστατεvση τόν εΙρηνικό δίκαιο &yώνα τοv ». 

• Αλλά t'l Κεvτρικη tπιτροπή τοΟ ΑΚΕΛ προχωρεt άκόμα 
παρά mρα. ΕΙς τήν 2αν δλομ!λειάv της 1'\ δποία σννf\λθε 
mάκτως τήν 1 3ην Ίανοvαρίοv 1955 Wlκρινε την κάτωθι 
προκήρvξιν πρός τόν Κv-πριακόv λαόν ( Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ 
1 5 /1 /55 ). 

c Γιά τό λαό f\ταν κάπως άκατανόητο yιατι τήν 
στιyμη τοΟ mό tπαισχύvτοv χαντακώματος τcΟ Κv
πpιακοΟ στόv ΟΗΕ άκοvόταν &πό τόν ραδιοφωνιχό 
σταθμό • Αθηνών χαι δ:λλως πως ώρισμivοι ύπαινιyμοl 
καl σvνθήματα mρl δf\θεv c fχθρcπραξιών » πcύ θά 
c &ρχfσονν » στήν Κύπρο, mρl c &νταρτιχf\ς δράσης » 
ιcal c σαμπρτάζ » πού θά tπιδοθfi δf\θεν δ Κvπριακός 
λαός. Ξεχαθαρfζοvμε πώς δταν lμεΙς διακηρVττοvμε δτι δ 
&yώvας τοΟ Κv-πριακοΟ λαοΟ εlναι μαζικός, &vοικτός, ειρη
νικός, δημοκρατικός, τό WνοοΟμε. Τό ΑΚΕΛ καλεt τόv 
λαό νά lντείνη ατό rnακρο την tπαyρV-πνησή τοv καΙ νά 
φvλαχθf\ άπό δποιαδή'ΠCΠΕ μορφf\ς τvχοδιωκτιιdς περι
'Π'hειες πού θά tξv-πηρετοΟv ξivcvς σκοπούς ». 



Β .  ΕθΝΙΚΟΝ ΑDΕΔΕΥθΕΡΑΤΙΚΟΝ ΣΑΔΙΙΙΣΙΙΑ 
· τΒΕ ΕΟΚΑ 

·0ταν οΙ &-γωνισταl τiis ΕΟΚΑ άvετfνασσαν τάς πολεμιιcάς 
βάσεις τών •Αyyλων τήν lην Ά1rριλfοv 1955, τό ΑΚΕΛ J<Q\ 
ή ΠΕΟ εv�θησαν σέ 1rλήρη σ\ιyχισιv και C7\l\lhαξav τά mρf
φημα Ικεtvα άvακοιvωθέvτα των, wavτfoν της. Ιξεyiρσεως τοΟ 
ΚV'ΠριακοΟ ΛαοΟ κατά της δοvλεfας, και τά ό1rοtα μαζι μέ τήν 
ραδιοφωνιιcήν όμιλfαν τοΟ Ζαχαριάδη της 24 /4 /55 ά'Πό τοΟ 
ραδιοσταθμοΟ τών σvμμοριτών c ΕΛΕΥθΕFΗ ΕΛΛ}ΔΑ », 

άvήιcονν 1r'λiον εls τήν Ίστορfαν της προδc:σ(cις -rcu ΑΚΕΛ . 
Έκεt θά βρi) κavεls δλαs τάς Vβρειs wavτfoν τών &-γωvιστών, 
c τραμποΟκοι », c βαρελόττοι », c ψεvτοδιyεvi'\δεs », c δνναμι
σΠς » κλ'Π'. 

Γιά τήν Ιστορία yράφοvμε τά όνόματα των Ιξ τοΟ 
ΠολιτιιcοΟ Γ ραφεfοv τοΟ ΑΚΕΛ ποv C7\Ι\Ιhαξαν τήν mρί
φημον wfvην διαιcοfνωσιν διά νά τοVς 'Π'αpαδώσωμεν 
εls τήν καταισχύvην τών σημερινών καl μεταyεvεστfρων. 

Έζειcfαs Πα"Παtωάvvοv, Γ. Γ. τοΟ ΑΚΕΛ, ΠαΟΛος 
Γ�ωρyfοv, βοηθός Γ. ΓραμμCχτεVς, 'Α�δρtαs Φάvτηs, 
Κεvτρικ� όρyανωτικόs y.ραμματεVς. 

Άνδ�αs Ζιαρτfδηs Γ.Γ. της ΠΕΟ. 
Σάββας Ίωάννοv, Διεvθνντήs Ν. Δημοκράτη. 
Ίωάvvηs Κατσοvρfδηs, Vπε\ιθννοs τοΟ μvστικοΟ yρα-

φεfοv rnayρV"ΠVήσεως τοΟ κόμματcs. 
Καl yιά νά ΙξάρQνν τό fιρωικόν κατώρθωμά των οΙ 

κομμοννισται fιyhαι tδημοσίεvσαν τήν tπcιόριον των 
άvακοιvωθέντων των Vπό τ\rrroν τηλεyραφικης άvταπο
ιcρfσεως tιc Λονδfνοv τό άιcόΛοvθον : c Τό ΑΚΕΛ και .fι 
ΠΕΟ 'Π'pοc7iφεραν μεyάλη ό'Πηρεσία aτόν "tθνικό &-γωνα 
τοΟ ΚV'ΠριαιcοΟ ΛαοΟ. Ή ά'Ποκήρvξη τώv δνναμιστικω� 
tκρήξέων ά'Πό τό Α ΚΕΛ και τήν ΠΕΟ άφαιρεt ά'Πό τά 
χέρια των ξένων Κvριάρχων μας τό 'Πρόσχημα yιά Ινταση 
τών ιcατα"Πιεστικών μέτρων » (Ν. ΔΗΜΟΚΡΑτΗΣ 6 /4 /55). 

Και tι Ιδία tφημερls εls τό αότό φόλλον τηs fyραφε. : 
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c Δ!ν Vπάρχει καμιά &νάyκη νά κρvβόμαστε στό σκοτάδι 
-n,s ν\ιιcταs yιά νά ρίχνοvμε δνναμίτεs καΙ ciλλεs tκρη
κτιιds vλες. Μ' αVτό δ!ν κατορθώνοvμε τίτrοτe l!iλλο τrαρά 
vά δτrλ(ζοvμε τό χέρι τοΟ ξένο\ι κvριάρχοv yιά νά μας 
ιmrπήση τrιό &τrοτελeσματικά. • Αντίθετα μ! τόν &νοικτό, 
εΙρηνικό, τrαλλαiκό, fvιαto άyώνα, άφοτrλίζοvμε τό χέρι 
τοΟ ξένοv κvριάρχοv &τrό τcΟ νά μ(iς κτvτrήσει καΙ τόν 
άναyκάζοvμε σ! Vποχώρηση ». 
ΚαΙ ινφ αt Κvτrριακαl 'Αρχαl ζαλισμέναι &τrό τόν αlφνι

διασμόν τfjs 1 ηs • Ατrριλίοv τrροστrαθc.Ον ματαίως νά βροΟν 
τrοtοι ot τrρωτερyάται καΙ άρχηyοl τοΟ κινήματος, δ άρχηyόs 
τοΟ Κ.Κ.Ε. Ζαχαριάδηs εls τήν ραδιοφωνικήν Ικείνην· δμιλίαν 
τοv, &τrοκαλVτrτeι διό nρώτην φορc!&ν εls τούς • Ayyλovs 
τήν ταvτότητα τοΟ Διyeνfj. ΚαΙ τό &κελικόν δρyανον c Ν. Δη
μοκράτης » Cστrevσε νά δημοσιεvστι τήν δμιλίαν hcείνην διά νά 
μετα� καΙ έν KVτrp<f) τrαvτοΟ ή τrροδcσ(α. 

ΚαΙ δμως δταν Vπeνθyμίζeται εΙς τό ΑΚΕΛ ή αΙσχρά hcelvη 
τrροδοσ(α, .τοΟτο άρκetται νά &τrαvτ�, δτι c efvdι κόμμα τrα
τριωτικόν ! ! καΙ δfv Cχει &νάyκην &τrό κανένα νά τοΟ δcΟΟη 
τrιστοτrοιητικόν τrατριωτισμcΟ ! ! » ΚαΙ. βέβαια δfν Cχeι άνάy
κην τoιo\rrov τrιστοτrοιητικοΟ, άφοΟ Cχει κολλημένο στό μέ-
τωτrόν τοv τό τοιοΟτον της τrρcδcσίας. . 

Κάθε ·ωηv δταν θά διαβάζ1;1 τά τrαρά τrάνω Ιyyρα�α 
θά αΙσθάνεται vτροτrήν, δ δ! Ιστορικός τοΟ μέλλοvτcς θά 
άντλήσι;ι &τr' αVτά τrολλά στοιχεtα ytά νa μαστιyώσ1J τήν 
προδοσία τοΟ ΑΚΕΛ. 

Κάτrοιος, wρώην cni�cxoς -ro\i ΑΚΕΑ , μδ;ς yράφει : 
c Ύ'I'C'fjpξav διά μέσοv των αΙώνων τrλεtσται δσαι τrεpι1Π'ώσεις 
ήyετων, Κvβeρv{ισεων fι καΙ δμάδων άτόμων, τά ότrοtα εfτe 
Ισκεμμένως καΙ διά τrροσωttιι<ά σvμφiροντα efτe λόyφ δειλίας 

. καl φvyομαχίας κατeτrρόδωσαν τόν λαόν.· Ή Ιστορία δμως 
των αvyχρόνων ιθνικcχχτrελεvθeρωτικών κινημάτων δfv Cχει vά 
τrαροwιάσι;ι τrαρομοίαν τrερί1Π'ωσιν ώρyανωμWηs καΙ διά 
θεωρητικών άξιωμάτωv σκοτrίμως τrεριβαλλcμiνης τrρcδοσ(ας 
Ινόs δλοκλήρcv κόμματος, μιας δλοκλήροv τrαρατάξεως. Προ
δοσία ή ότrοία διετrράχθη καΙ διατrράτπrcn oVχl ώς μ(α τrα-
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λινδρόμησιs ,. στραβοτιμονιά λό� mιξόων αννθηκC>ν ιls 
τάς όποfαs hvχe νά εόρεβοΟν cmροαδοκήτωs οΙ fιrmιevστa( 
της, αλλ' ώς tπiαημος καθιερωθεlαα τακτική μιδς mχρατάξεωs 
ή όποΙα δw fιριdσθη άrrλώs εls τήν διακfιρvξlv της ώς kδfιλωαιν 
διαφωνlαs τrρόs &λληv τακτικfιv, αλλά κατtβαλε τr&σαν τrροα
τrάθειαv vά τήν hηβάλ') καl χωρlς νά αlαθάνεται ο<Πε Ιχνος 
μεταμελεlας ,. διαθiσεως vά άvayvωpl� τάς εVθ\Λιαs ιcαι τάς 
αννετrεlαs της. 'Ατrό της cmόψεωs αότf\ς ή τrροδοαfα των ISC> 
ιcομμοννιατων ήyετωv εlvαι . τrρωτάι<οvατος και &vεv τrρoη
yovμivov. 

•Ήδη ιcal ή vOv ήyεαlα τοΟ ΑΚΕΛ, ότrό τό άvηλεlς μαατ(
yωμα της Έλληvικf1ς κoιvfis yvt:>μης καΙ η'ιv Ιξέyεραιν ιcal 
αότώv άιcόμη των ότrαδώv τοΟ ΑΚΕΛ, fιvαyκάαθη ιcατά τήν 
όλομD.ειαv της Κ.Ε. τοv, ή ότrοlα αvνi'\λθε τόν Μάρτιον τοΟ 
1957, vά ιcαταδικάα1;) τήν yραμμήν τrov fικολο\ιθησεν rvavτι 
τοΟ τrατριωτικοΟ ξεκιvfιματcς -τf\s ΕΟΚΑ. Λόyια δμως yραμμΜχ 
μόνον ατό χαρτl διότι α\ιτά δw τά fικολούθηααv κα\ αl τrράξεις. 

Ή άτrόφασιs Ικείvη λiyει τά iξf\ς : 
cΤαvτόχροvα ή Κ.Ε. ότrοyραμμίζει άvοικτά δτι ατή 

στάση μας Cvavτι τf\ς ΕΟΚΑ διετrράξαμε μιά σειρά λάθη, 
μερικά άτrό τά ότrοlα άριcετά σοβαρά. Πρ<;)τα - τrρώτα 
άτrό τήv άρχήv ότrοτιμfισαμε σοβαρά τό κίνημα τf\ς 
ΕΟΚΑ, θεωρώντας το σάν κ(νημα μερικών δεκάδων φαvα
τικώv τi'jς δεξιδς, τrρcωρισμbιο vά αβήαη cn μερικο\ις 
μf\νες ιcal δw μτrορiσαμε νά τrαρακολοvθfιαοvμε τlς τrροε
τοιμααfες τrov ylvovvτav τrάvω άτrό τρία χρόνια. Δε\mρο 
ή άvαιcοlvωαη τοΟ Π.Γ. τοΟ 'Ατrρlλη τοΟ 1955 �ταν μιά 
τrολv βιαστική καΙ άψvχολόyητη Μρyεια τrov πρόδιδε 
αVyχισι καΙ fλλειψι ψvχραιμ(ας κα\ μ• τόv τρότrο τrov 
hrιavε τό ζfιτημα θεωρητικολοyώvτας yιά άτομική τρο
μοκpατία � chrοατrάσματα άτrό τόv Λwιν, δw βοηθοΟαε 
καθόλου τΙς μάζες vά δοΟν αωατά yιά τrοιο\ις λόyοvς 
τό κόμμα μας δια�vοΟαε μ� τήv τακτική τοΟ lvoτr).ov 
άyώvα. Τρlτο οΙ χαρακτηρισμοl τrov σ• άvακοιvώαειs 
ιcal oi &ρθρα μας δώσαμε ατήν ΕΟΚΑ καΙ τούς άyωνι
αΠς της, άτrοιcαλώvταs τovs c ψεvτοδιyεvfjδες », cτραμ-
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ποόκοvς »,  « βαρελότrοvς c ,  c τρcχιcατροΟιcες » ι<λπ. i}σαν 
προι<λητικοι και σεχταριστικοι και ιvω δtv fξvπηρετcv
σαν ι<αθόλοv τήν fevικήv μας Vπόθεση και τήv tvό
τητα τοv λαοv, ώπλfζαμε τήv ΕΟΚΑ και τό μοvαρχο
φασισμό στήv fπfθισή τους Ιvάντια στό κόμμα και τό 
Λαtκό κfvημα και (ρριχvαv νερό στόv μύλο τf\ς διάσπασης 
κάι τοv κιvδύνοv fμφvλfov σπαραyμοv . . .  ». 
Ή .chrόφασις αύτή λέγει πολλά και τό περιεχόμεvόν της 

πρήrει vά Ικτιμηθi3 Vπό τάς περιστάσεις ύφ' &ς σννετάyη. 
llpciκov .  Στήν Κύπροv ή δλότης τοv Κvπριακοv λαοϋ 

Μκολπώθη τό κfνημα τf\ς ΕΟΚΑ και πολλά στελέχη το\ί 
ΑΚΕΛ i}λθοv elς διαφωv(αv και ρflξιv μt τήv ή-yεσfαv των, fξ 
αΙτίας τf\ς λανθασμένης yραμμflς της fναντι τοϋ Κινήματος 
μας. 'Έwρrnε, συνεπώς, vά c καλμάρονν » τούς άyαvακτισμέ
νοvς δτrαδούς των. 

Δmcρον . ΟΙ fκφωνηται τών χωρών τοϋ παρcrίτετά
σματος ιlς δλας τάς yλώσσας ύπερήσπιζον « τόν Ιeνικον 
άy�va τ�ν Κvπρfων » και fξιθιfαζον τούς- c άyωνιστάς » και 
τόν Έθνάρχην Μακάριον « τόν yενναtοv • Αρχηyόν τοϋ λαοϋ 
τοv, μi τόν δποtον οΙ Βρετταvοι τροι.ίάζονν νά διαπραyμα-
τεvθο\ίv chr' ιύθεfας » ι<λπ. 

· 

Tp('rOV • 'Από τάς 'Αθήνας φθάνονν πρός τό ΑΚΕΛ Im
τιμήσεις Ικ μiροvς τfiς ΕΔΑ (πολιτικοϋ κόμματος Vποκατα
στήσαvτος τό διαyραφW ΚΚΕ), ή δπο(α κατηyορεt τήν &κε
λικήν ή-yεσίαv c ώς συνειδητούς προδότας, ζημιωσαντας τό 
Κίνημα και εΙς τήν Κύπρον και εΙς τήν •Ελλάδα » και ώς c φιλο
τομαριστάς ». 

Κατά τινας μάλιστα πληροφορίας τό κομμοννιστικόν στέ
).εχος Γεώρyιος Μηνaς τfiς Κ.Ε. rnισκεφθεις τήν Τσεχοσλο
βακtαv και Ρωσfαv, hτέστρεψε κομίσας καθοδήyησιν τοv 
ΚΚΕ δι' αύτοκαθαίρεσιν τf\ς &κελικf\ς ή-yεσίας, fπαvαφοράv 
τ�ν chrοσκιρτηciάvτων και chrοβληθtvτων, άvοικτήv ι<αταyyε
λfαv τ�ν « λαθών » και νέον « ξει<ίνημα ». 

ΕΙς τά άvωτέρω συνεπώς αtτια πρέπει vά chroδoe;:l ή 
Ιιcδοαις τfiς άvωτέρω chrοφάσεως τοϋ ΑΚΕΛ, τό δποtον tν 
τfj πράξει δiν σημειώνει καμμίαv &λλαyήv τακτικflς fναντι 
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τf\ς ΕΟΚΑ και τοϋ άy(Λ)νός της. Ή άπόφασις cχ\ίτη ρίχνει 
άπλ(Λ)ς στάιcτην στά μάτια. Διότι αl \ίβρεις και 1'1 προδcσfα 
κατά τών μαχητών τf\ς ΕΟΚΑ fξακολοvθcϋν και μάλιστα 
Wτοvώτερον, 1'1 δέ άvτfδρασις fξεδηλώθη ωρyαveι.:μέ\iη πλέcν 
ιcαi μέ περισσότερον φανατισμόν, xcnά ηΊν δvσκcλωτέι:αν 
καμ'Πήν τοϋ άyώνος 1957 - 1958, δπως θά δcϋμε παρά κάτω. 

Μετά τήν παρέvθεσιν τcχ\ιτην fπανερχόμεeα εΙς 'tά yεyο
νότα τi'\s 1 ης Άπριλfοv. , 

Κατόπιν τών Ιιcρήξεων tκεfνων 6 δήμαρχcς Λάρνακcς 
Γ. Χριστοδοvλfδης, μέλος τοϋ Πολιτικcϋ Γι:αφε(cv τcu ΑΚΕΛ, 
Φιi'\λθεν τήν Φιαtιναχθεlσαν σκάλαν τcu Διοικη'tηρfcv Λάρ
νακος και fπεσκέφ&η τόν Διοικητήν, πρός τόν δπclcν « tξ
iφρασε τήν λύπην τοv » καl τόν διεβεβα(ωσεν δτι 'tό « ΑΚΕΛ 
άvτιτ{θεται εΙς τήν Ινοπλον βίαν ». Τό τοιοϋτον fδημcσιε\ιθη 
εΙς τήν άyyλόφωνον fφημερfδα Cyprus Mail τf\ς 2 'Απριλίοv 
1 955. 

Τό ΑΚΕΛ εtχε δώσει hτειyούσας διαταγάς νά παpεμ'Π'Ο
δfζωvται αl διαδηλώσεις καi νά μή παfρνονν σ' cxVτiς μέρος 
ot ότrαδο( τοv, χαθώς tπ(σης και νά &ποτρlπωηαι αt τrαι:αι
τήσεις τών χωριτιιcών Άρχών. Άιcελικά στελέχη fστlλλcvτο 
στά χωριά νά Φιαλύσονν τά άvτιεπαναατατιι<ά 6:\·ακοινω
θέvτα καl σννθήματα τοΟ ΑΚΕΛ. Καl δμως δλα αVτά 'tά σνν
θήματα τοϋ ΑΚΕΛ δw εδρον άπήχησιν, διότι ι<α\ CX\hQ\ αl 
τοmιcαl &κελικQ\ δμάδες &ιcόμη Ιβλεπον μέ σκετrτικισμόν 1ήν 
ΘΟ.ησιν τfiς 1'\yεσ(ας των Ιναντι τοϋ άyώνος. οι πατριώται 
χωρικοl πλημμυρισμένοι άπό άyανάκ"τησιν τcύς &mmμπcν 
μέ τά χαρακτηριστικά λόyια : « Αότά μας τά λiycvv οΙ 
Έyyλέζοι. ·οστε yίvεστε καl σεΙς Ιναν μ� τούς Έyyλέζcvς ». 

'Από τάς πpώτας flμέρας τοϋ άyώνος 1'1 &κελική flyεσία 
διά νά δικαιολοyήσ13 iαvτήν διά τήν στάσιν της ταότην, 
tπρόβαλε μέ τάς θεωρίας περl Νσ:pmυιων (τρομοκρατ(Λ)ν) 
ot όποΙοι κατεδιιcάσθησαν Vπό τcu Λένιν ώς παραyνωρ{
ζοvτες τόν ρόλον τών μαζών καl rnιδιώκοντες δίά 'tiA)ν μεμο
νωμένων δολοφονι(Λ)ν τήν δημιοvρyfαν flρώων, καl πρός τήν 
κcrmίθvvcnν αVτήν ωρyαν�&η ΦιοιΚϊή και &σvyκάλV'Π'τος 
Ιιcστρατείa εΙς τήν \ίπαιθρον. • Ανσλύων τήν άπόφασιv αVτήν 
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ιls κομματιιcήv cnινiλεvσιv τi'\s ΛεUΙ<ωσίας δ Γ.Γ. Πcnταϊeι:άννcv 
διικάnη Vπδ τοv Καννάοvρcv, σvν1άk,.c;V 1 i'js « Χα�α\ι)'fίS », 
δστις τόv flρώτησε : « Και &ν οΙ &νθι::ω1τοι αU,.οι αCιριc; ν 
ιcτv'ΠOVv τάs βάσεις, τότε lμεts θά τούς θεωρcvμεν καl θά το\ις 
Ικθhωμεν ώς 1τpοδ6τας ; » Τότε δ Πcnταϊωάννοv ά1τήν1ησεv 
άδιστάκτως : « Μάλιστα σ\ιντρcφε, tμεtς δέv 1τ�ό-κει1αι vά 
ιCτνπaμε τις βάσεις ». 

Ή ι\ιcελική Κεντρική Γ ραμματεlα ·sι• tyyι::άφcv 'ΠFόs τάς 
κομματικάς δμάδας (AVγcvστcs - Σετr,.ιμ�ριcs 1955) τrρcκει
μivοv vά σαμ1τοτάρονν τόν Cι::αvcv v1τtp 1ών 1τcλιτιιι &:v ιφα:. 
τovμivωv, κατεδίκαζεv ,.ήν εlσφcι::άν, διότι ,.ά χρήμα-τα, 
κατ• αUτούς, 'Πpοωρίζοvτο διά τήv άyοράv δ'Πλωv τi'\S 
tyκληματικfiς ΕΟΚΑ. Ή 1ταpα1ηρηθεtcα δμως άvτίδι;:ασις 
fιvάyκααε τήv f}yεσlαv vά ά'Πcσvι::τa ,.ό Cyyι::α,cv. 

· ΑΙ δμάδεs διαvομf\s φvλλαδίωv και σvvθημάτωv μας, 
ιδρισιcοv άvτίδρασιv ά'Πό τοVς κομμοvvιστάς μ1τράβcvς, οΙ 
δ1τ0tοι 1ταpεμόvεvαv vά ά'Ποχαλ\ιψCνν τcύς διαvcμεts τcVτωv 
J((Xl fσmvδαv vά τοVς Ι<αταyyείλονν εΙς ;ήv άσ-τννcμίαv. 
Ό Καραολi'\s Ι<αl οΙ &λλοι ά'Παyχοvισθivτες Ιχαρcncτηρίζοvτ� 
ιls c διαφωτιστικάς Ιvδοκομματικάs σvvελεvσειs » τcv ΑΚΕΛ ώς 
c δολοφόνοι » χα\ « τρομοκράται ». 

•εmσηs αΙ Νiαι Σνντεχvίαι εΙς άvαχοιvωθlv των, τόv 
Νοiμβριοv τοv 1955 άvεχοίvωσαv τά κάτωθι : 

- •σταy τήv 4ηv Νοεμβρίου 1955 άvτι1τpοσωmία μας 
hrεcnctφθη τόv Κvβερvήτη;ι Χάρτιyκ μi Vπόμvημα διαμαρ
wρlας διά τήv ιφάτησιv κcχ\ φvλάκι01v στελεχών μας, δ • Αy
yλος Κvβερvήτηs μ&ς Ιδήλωσεv άπεριφράστως : « Διατl δέv 
σννιρyάζισθε κα\ Ισεts μi τήv Κvβlρvησιv δ'Πως Ι<άμvονν 
οΙ κομμοννιστιιdς σvvτεχvίιs ι .  Τήv \Πrε\ιθvvοv αUτήv δήλω
σιv τοΟ Κvβερvήτοv lδημοσιε\ισαμεv εls τήv cΈρyατιιcήv 
ΦωvήV » κα\ h<cVJσαμεv TOVs κομμοvvιστάς νά μ(iς διαψεV
σοvv ft vά διαμαρ"ΝρηθοΟv εls τήv Κ�ρvησιv. ΔW hόλμη
σαv δμως. 

·σταv οΙ άκελικο\ flyhαι �σαvκρατο\ιμεvοι εls τάς crrρα
τιωτικάς φvλακάs, δ Πcnταiωάyvov Ιδειχvε 1rpόs τήv ιcατεύ
βννσιv TOV ljρωos Καραολi'\ και Cλεyε : c ΤοΟτος εΙvαι τσιράκι 
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τfiς Ίνήλλιτζενς Uρβις. Α�ριον θά εtσαι σ(;)ος και 11'ανεvτv
χής ατήν • Ayyλfav. 01 "Αyyλοι lμCiς θά κρεμάσcvν ». ·σταν 
δμωs καμμιά φορά κανειs τούς flρώτα « 11'00 εtναι ot &yωνι
αταf σας και τά θ<ιματά σας, τότε δ Καραολfis και δ Δράκος 
rnροβάλλοντο ώs οόμβολά των, ώς δf\θεν κομμοννιαταf Ι Ι 
(θά τp(ξονν τά Κόkkαλα τών fιpώων μας διά τήν vβpιν ). 

• Ακριβ� τήν lδfav fιμiραν 11'QV δ Kαρacλfis Ιχα(:<Χk"fηρf
ζετο ώς κοινός δολοφόνος, ot &κελικοι διά νά 1rpcλάβcuν τούς 
&λλοvς, ιλάμβανον τήν άπόφασιν mρι αvστά'αεωs « κοινών 
rnιτpο1rών 11'pός avλλoyt'\ν WΟy(:α�ών yιά 'tήν « διάσωση 
τοΟ νεcχροΟ ·Ελληνα KV11'pfov ». "Ώ τf\s άναιαχνντfας των . . . 

Τό ΑΚΕΛ μ• τήν 1rpoδoafav τfis fιyεσfas τcv, ή δwοfα 
ΙyWετο 11'λiον άντιλη11"tη vφ• δλων, fιρχιαε νά mρ\."� στήν 
άVV11'0ληψfαν. Els τάς τάξεις τοv fιρχιαεν ή άντfδρασις ώρι
αμwων στελεχ&sν lvavτfoν τόσον 'tfiS άwpαξfας δαcν και τής 
wό11"tov τακτικής, fι δ1r0fα lvfaχv� τόν Χάρτιyκ I Ένlρ α1 
βόμβαι τfis ΕΟΚΑ αννεκλόνιζον τάς βάσεις τών • Ακρωτηρfοv, 
Έ11't0'k011'ήs, Δεκελιfας, ot &κελικοι fιytται σvνε<n<tπτονrο τό 
11'iASs θά fφερον άντfδρασιν και θά lδικαιολόycνν τήν άwραξfαν 
των. Ώs Ικ το\ιτοv fι σ\ιyχισιs fιρχιαε νά κvριε\n;ι τό κομματικόν 
aόvολον, τό δ1rοtον Ικρατεtτο άwό τήν ήyεafav τοv ιcαθηλωμi
vον, καθ' fιν στιyμην διεδραματ(ζοvτο γεγονότα ήρωιαμοΟ 
και ακληρCiς πάλης τ&sν ήρωικών παιδιών 'tfiς ΕΟΚΑ. Και ή 
κλfκα της fιyεσ(ας τοΟ ΑΚΕΛ δtν 6:φηνεν εόι<αιρfαν άwό τοΟ νά 
Ινιάχ\π3 τό Ιρyον τών "Αyyλων, μiχρι τοΟ αημε(οv νά αιcηvο
θετήcn;ι άwόmιραν δολοφονίας κατά τοΟ Ζιαρτfδη κat νά καλτ,\ 
τούς Ιρyάτας τήν 111'ομiνην νά καταδικάαονν τήν τρομοκρα
τfαν της ΕΟΚΑ. 

• Α1rό cΝθεντικήν τηyήν yνωρfζομεν δτι τήν άwδτrειραν 
αότήν �ρyάνωααν ot tδιοι ot &κελικοι fιytται μi πρωταyω
νιστάς τούς Καταοvρfδην Ίωάννην και Ζαχαρfαν Φιλι'Π'Πfδην. 
·ο Κατσοvρfδης τήν &1rομένην τfis άwomfρaς fικούσ'θη εls τήν 
Λiαχην τοΟ κόμματος νa Μ)'1) εls τόν Φιλι'Π'Π'fδην : « Τώρα 
πού δλα lyιvav lv τάξει πρΠτει νά κινητοποιήσουμε τήν Ιρyα
τικήν τάξιν ». Έvτός δλfyόv κατiφθασαν mt ot Πα11'αίωάννοv 
και Φάντης 11'ρός οόακεψιν. 

. 
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Και fν(ρ al Ιθνικόφρονες δυνάμεις, 'Παρά τοVς διεθνεtς 
δεσμούς των ad τήν Δvσιν, Ικαμναν τό καθf\κόν των. και �
-πων τόν δννάστην, ti • Ακελική flyεσία fl όποία δf\θεν iκότmτο, 
δτι hίθετο mιμhωπος πρός τοVς lμmριαλιcττάς και πα�ά τάς 
φαινομενικάς τοvλάχιστον Vιrοχρεώσεις της ώς τάξεως και ώς 
κινήματος νά mιμετωπίσ13 τόν Ιδιον iχθρόν, Ιν το\ιτοις κατ
εσvκΟφάντει τόν άγώνά μας· κατώρθωσε δ� ώστε lvα μέρος τf\ς 
Ιρyατικf\ς τάξεως νά παραμείνt;ι άπλοVς θεατής, ινφ σvyχρόνως 
όποvλως κατrnρόδιδε και οvνεισiφερε διά τήν κατασνντριβήν 
τοΟ άγώνός μας Vιτό τοΟ δννάστcv. 

Και Ιν<ρ τf\ς Ιδόθη πλειστάκις άφcρμή νά ξεπλ\ιν13 τήν 
πλάνην της, τοVναντίον Ινίσχvε δλοiν τάς κραvyάς -της μ� τάς 
λiξεις « δολοφόνοι • (άλλά δολοφόνοι ποίων ; τών • Αyyλων ; ) 
ιcαι lκαμνεν ικκλήσεις πρός τά άδελφά ιcομμοννιστιιcά κόμματα 
τόΟ ΙξωτερικοΟ νά πάψονν νά VιτΟΟτηρίζc\ιv τήν « πρcδσrικήν 
ΕΟΚΑ και τόν κομμοννιστοφάyο Γρίβα » κα\ νά Vιτοσκάπτονν 
τό κΟρος τοΟ • Αρχιrnισκόποv. Χαρακτηριστική πρός τcΟτο 
εtναι και μία hτιστολή άκελικοΟ στελiχcvς, τcΟ δικηyόρcv 
Πα\ιλοv Μ:>δινοΟ, fl όποία mριf\λθε στά χέρια μας και τήν 
όποία δημοσιε\ιομεν εΙς τό τέλος (Παράρ-τημα Ε). 

Και τό τραyελαφικόν εΙς δλην α\nήν τήv περίcδcv �το f1 
δf\θεv cάδιάλλακτος» πολιτική yραμμή τοΟ ΑΚΕΛ εΙς τά άvα
κοινωθfντα τοv mρι α\ιτοδιαθiσεως, χωρ\ς τακτήν πρcθεσμίαν, 
οδτε fνδιάμεσοv αννταyματικήν περίοδον. 

• Ακριβώς α\ιτήv τήv στιyμήν τοΟ άφανισμcΟ τcΟ ΑΚΕΛ 
�λθεν δ Χάρτιyκ ώς « σωτήρ &yyελος • νά τό σώσι), διότι 
ιlναι τακτιιc"ή τf\ς άποικιοκρατικf\ς πολιτικf\ς τών • Ayyλωv vά 
iκμεταλλιvωνται και νck μή ·�νοuν νck χcιθοuν cιt δuν«
μcι, iχιiνcιι fπι -rών #mο(ων crnιp(�OY'r«L διck νck χcι-rcι
κο).ιμ.σGν -rck fβνιχck χινήμcι'r«. ΤΔ ΑΚΕΛ 1-rτpmι , σuνc
�, νc1ι ��cra ώ' c1ιν-r(ppοπον '"ί' ΕΟΚΑ. 

Ά11't;)τεtτο πρός τοΟτο τό ΑΚΕΛ vά δημιcvρyήc13 μάρ
τvρας δχι ιπι τοΟ mδίοv τώv μαχών δποv lμάχετο fl ΕΟΚΑ 
άλλά . . .  στά κρατητήρια. •Ετσι, τήv Ισπiραν τf\ς 13ης Δε

, ιcιμβρfοv 1955 σvλλαμβάvονται τά •Ακελικά στελiχη, πλήv . . . 
τοΟ ΖΙΑΡτΙΔΗ, δ δποtος κατά . . .  παράδοξον σ\ιμπτωσιv άv

! 
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εχώρησε διά Λονδtvον τρεtς f}μiρας πρό -ι fiς οvλλήψιως τ&ν 
• Αιcελικών ατελεχfί)ν, χωρlς νά δvvαται ούτcς ό<fτε σήμερον 
άκόμη νά δικαιολοΎflσfJ τόύς λόyc.uς -ιης &ναχωρήσιώς τοv, 
παρά τάς Ιπιμόvοuς αΙτήσεις στελεχών -ιcu ΑΚΕΛ. 

(Περl ΖΙΑΡτΙΔΗ και προδοσίας τtv δ�α ΠαFάρ-ιημα Γ). 
Πολλοι δ•ν μπόρεσαν τότε vά δώσcvν tξήyησιv -ιης σvλ

λήψεως τ&ν άκε).ικώv στελεχ&ν, σήμερον δμ<ι.:ς μι"tά 'tήν ιν 
�νει στάσιv τοu ΑΚΕΛ, δ•ν ότrάρχει τις δρθώς σκεm�νος, 
ό δποtος νά μή ά'Ποδfδ13 τα\rτην εΙς σvμπαιyν(αν ΑΚΕΛ - "Αy
yλων. και lδov μερικά Ινισχvτικά της τοιcχ\ι"tης ά'Πόψεως. 

- ΕΙvαι γνωστόν πΜον δτι αl σvλλήψεις εlχον ά'Ποφα
σισθη ά'Πό πολλοu, διεδόθη δί εΙς 'fά ιφmφήριc πληρcφcρlα 
δοθεtσα ά'Πό τόν στρατοmδάρχην, δτι αVται εlχον ά'Ποcrα
σισθη 20 f}μiρας πρό της πραyματc.πόιήσεώς 1ων. 

- Τήν παραμονήv τ&v σvλλήψεωv Ιδόθησαν δδηyfαι εΙς 
6).οvς τούς lμμ(σθοuς \ιπό τοu ΑΚΕΛ vά παραδώσωσι τ'ό 
άρχεtοv πρός φvλαξιv. 

- Μκα f}μjρας πρό τώv σvλλήψεωv Ιζητήθησαν ότrό τοΟ 
ΑΚΕΛ ·αl διεvθVvσεις ώρισμiνωv Ικ 'f&'>v στεΜχωv, τά δπctα 
σvνε).ήφθησαν (πιθ�ατα διά vά καταρτισθQ δ κατά).οyος 
σvλλήψΕωv I ! 1) .  · 

- Τήν v\ικτα της 13ης Δεκεμβρfοv (�ρα 21  mρfπov) 
·ωηv &στvvομικός hτληροφόρησε σVζvycv στελiχcuς τcΟ 
ΑΚΕΛ δτι hτfιcειvται τήv Ιδίαν v\ιιcτα σvλλήψεις &ριστε�ώv καl 
δτι hτισημα(vοvται τά σπίτια των. τ ό σΠλεχcς το\ίτο Ισπεvσε 
vά τό &ναφipfJ εΙς τόv Π. Γεωρyfοv (μiλcς 'tfiς Κεvτρικf\ς Γραμ
ματείας). Ούτος Ι�θη μ• Αδιcχφορf.cιν τήv εtδησιv. ΕΙς τήv 
hτιμονήv τοU στεΜχοuς vά &ναφερ6i) εΙς τά mα μ!). η τf\s 
Κεvτρικf\ς, ούτος σvyιcατfνεvσε vά πδvε στόν Πcrπαϊωάννcv. 
Ό Παπαtωάννοv τούς παρhτεμψε εΙς τόv Κατσοvραν, δηλώσας 
δτι c &μφιβάλλει » mρl τοu fyι<vρov 'ff\ς πληρcφcρfας, �ά 
« άς κανοvίση δ Κατσοvρας ». Ό Κατσοvρας ιd τήv Ιδίαν 
&διαφορίαν Ι�θη τήv εtδησιν, Myωv c πcΟ vά 1rάω τtrοιαν 
�ραν tyώ; ». Ό Ππάπης (Πcrπαiωάννοv) Cπρεπε vά τά κανο
vlm;ι καl vά κρuβf1. - Φαfvεται πως οΙ &νώτατοι flyhαι τοu 
ΑΚΕΛ Cβλrnav ώς σωτήριον διlξοδοv τήv σ\ιλληψιv και μαζί 
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τοvς τράβηξαν κal ιcαμμιά b<ατοντάδα &vVrrc'Π'τα cττελ!χη 
c &l<ovσ(oVS -f\pωcxs και μάρ-τupαs » διά νά τc\ίς σννcδε\ισcνν 
ιcαι προσ� . ο\ίτω cττό κόμμα κ6'Π'οιοs φωτccττi,ανcs μαρ
τuρ(οu - πάντωs wοπτος. 

·aσα &'Π'ό τά Φcελικά στεΜχη ήιρiθησαν Ιξω &πό τά 
σπfτια των τάs πρωινάs �ραs τ�r 14ηs Δεκεμβρfcu, όπότε 
Ιytνοντο αt συλλήψιιs, διiφuyαν. ·εκτοτε δt διν τcVς &νεζή
τησαν ο<ίτε Ιδιώχθησαν. 

· Τήν tτrομiνην �s· συλλήψεως τό Κuβrρ,;ητιιrcν &νcικοινω
e.ν Ιδιδεν ιfς τόν �ν τήν Ιντ<rπωσιν, δτι οΙ •Αyyλοι 
hτεχεfρονν χωρις προσχήματα νά &ποκαταcττήσcνν τό ΑΚΕΛ 
ιlς τη,; σννε(δησιν τ(.Ι)ν ΚV'Πρfων &ς c κόμμα tπανασ-τατικδν »,, 
c άδιάλλακτον », c lμ'Πόδιον ιlς τάς διctπpαyματεvσεις » κλπ. 
·y'Π'Ο'ΠτΟS δ τρό'ΠΟS διατU'Πώσεως καθ&ς και τό mριεχόμεvον 
τοΟ άναι<οινωθWrοs lκεfvou. 

· 

•εκ τοΟ τρ6'ΠΟU ιcαθ• δv _lyWoντo αl συλλήψεις 'και ή rnι
σήμανσιs τών συλληφθησΟιιiνων κατεδεfχθη πόσον μεyάλον 
Ινδιαφiρον εlχον ot • Ayy).oι διά τό προyFαφw ΑΚΕΛ. . 

Έκ τ(.Ι)ν 2.500 μελ(.Ι)ν του σννι).ήφθησαν 85, bc τοΟ σννό).cu 
s• τ(.Ι)ν 1 15 συλληφΜντων ot 30 �σαν ά'Π').ώς σuνcδοιπόροι 
� &-πό ιcαίρόν άτrοβ).ηθiντα � &ποσκιpτήcανtα μf).η. • Ασύ
).ηπτοι ιlχον παραμε(vει fι ιv τiρ μεταev εlχον ά'Πc).vθη ώς 
&σβενεtς � ώς σννδικα).ιcτταf, π).ήν τ(.Ι)ν χι).ιάδωv κομματι\('αν 
μe)Ji.W, ιcαι 80 % τοό).άχιcττον τ(\)ν άνω-ιlηων και 'tcX 50 % 
των κατωτάτων στε).ιχ(.Ι)ν τcΟ ΑΚΕΛ. 

Έντός ό).(yων μηνών τό « παράνομον » ΑΚΕΛ διετήρει 
πςφά τό c σuντpι'Π'τικόv κτύ'Πημα » I I τό ό'Π'Οtον \ίπiστη τήν 
άκό).οuθον 6ρyανωτικήν Vιτόσ'tασιν : 

α) •Απαντα τά Ιξ μΟ.η τοΟ άνωτάτοu καθcδηyητικcΟ 
6ρyάvou τοΟ κόμματοs τοΟ Πο).ιτικοΟ Γ ραφεfοu bc τών Έζεκfα, 
Ζιαρτ(δη, Φάντη, ΠαuΜκη, Κατσοuρ(δη ιcαι Σάββα Ίωάννc;u 
mrρiμειvav Ιξω τών κρατητηρ(ων και Ιδρων c εls τήν παρα
νομfαν » lv Κύ'Πρφ, π).ήν τοΟ Ζιαρτfδη δστιs ήιρfσκετο εls 'tό 
Ιξωτιρικόν� ·εeω τών κρατητηρfων παρiμει\.·αν trει:α τρ(α 
ιιf).η τfis Κ.Ε. τοΟ ΑΚΕΛ. 

β) Μολονότι fκΜfαθησαν mvτε κομματιιcαι >.ισχαι εls τάs 
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πόλεις και μερικοι &yροτικοι σVλλοyοι ΕΑΚ εls 'tήν Vιταιθροv, 
Ιιcατοvτάδιs σνντιχvιαιcων όρyανώσεων και &λλων σvλλόyων 
Π\s Vπαfθροv παρiμειvαν λειτοvρyοiίvτεs και χρησιμοποιοv
μεvοι ώs όρyανωτικαι βάσεις και « ιάvτρα δράσεως » τοΟ 
ΑΚΕΛ, Vπό τόν fλεyχον τοΟ δποfοv εόρfσκετο δλόκληρον τό 
κίνημα τf\s ΠΕΟ. 

y) ·ο�ιycις μ.6νοv · Ι)μiρcις μcιrck 'fήν wροyρcιφήν wv 
ΑΚΕΛ όπεβάλλετο Vπό τοΟ κόμματος μiσ:φ yνωστοΟ σvvοδοι
πόροv δικηyόροv αlτησιs πρδς fκδοσιν vicxς ιφημερ{δος· ποσόν 
δέ Λιρ. 'Ayyλ 500 lιc τοΟ ταμεfοv fράvov τοΟ ΑΚΕΛ κατnfθετο 
ώs tyy<ιησις. •Η &δεια tιcδόσεως παριχωρήθη 4μ4σως καl άπό 
τf'\s 17ης.Φεβροvαρfοv 1956 fιρχισεv tκδιδcμ{vη ή «  ΧΑΡΑΥΓΗ », 
flς τό σvντακτικόν προσωπικόν άπετελεJτο �� δλοκλ.ήροv άπό 
σvντάκτας τοΟ wροyρcιφiνwς « Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ » μέ άρχι
σvντάκτην τό πρώην μiλος τfiς Κ. Ε. ΤεΟκρον 'Αvθfαν δστις 
tv τφ μεταξό εtχεv άποφvλ.αι<ισθf'\ διά . . .  « λόyοvς ύyείας ». 

Ώς σvμπέρασμα. •Η άδράvεια και 6 άνηεπανασταηκός 
ρόλος τοΟ ΑΚΕΛ, ή θiσις τοv fvάντια aτόν μαχηηκόν &yωνα 
τf'\ς ΕΟΚΑ κατa των 'Άyyλων, f\σαν στοιχεrα 'tf'\ς άvcrιroτpi
πτov fξαφανfaeώς τοv άπό τήν πολιηκήν σιcηvήν. 

Πλ.ήν το<ιτοv 6μως ·6 κfνδvvος άvταpσfας μiσα στcύς κόλ
'Ποvς τοΟ ΑΚΕΛ, παντός όyιοΟs καl πατριωτικcΟ στοιχείcv 
1fOV άπέμεινε, -i\το λίαν άνησvχητική. Μιά 'tiτοια άV'tαρσ{α 
eα fκαμνε Ιιcκλ.ησιν πρός κάθε άριστερόν vά άκολcuθήο13 τόv 
δρδμον τf'\ς τιμf'\ς κάτω άπό τήν σημαίαν 'tf'\ς ΕΟΚΑ. 

Kal tδώ Ιyιcειται ή αΙτία τf'\ς « προyραφf'\ς » τοΟ ΑΚΕΛ. 
·Ετσι θa Ισώζετο και θa dρ(σχnο WMO'fC cις 'fήν διciθc
σιν -rciw 'Άπ�ων cbς ciν-r(ppowov 'fijς ΕΟΚΑ. · 

'Από τf\ς fvάρξεωs τοΟ &yωvos μiχρι 'tf'\ς προyραφi\s 
τοΟ ΑΚΕΛ, fιτοι tπι Wα μfivcxς, ή τακτική το<ιτοv αννίσταται 
εΙς καταπολ.iμησιν τοΟ &yώvος φανερa διa των Ινt\ιπων τοv 
καl εΙς παρcχπλ.ανητικάς Ιρμηνείας διa 'tόv λαόν διa νa σvyκρα
τήσ13 6σον τό δvνατόν περισσότερον τόv tρyατικόv κόσμον 
άπό τό κίνημά μας, τό όποΙον παρά τάς προσδοκίας των 
άιcελ.ικών ήyετώv δ λαός τό περιβάλλει διαρκώς καl μj μεyαλ.v
τtραν σvμπάθειαv. Τ6 πώς f\Wχθη ή σvνείδησιs αότών των 
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6:νeρώ1των τfls c λαtκfls 'Πpωτο'Ποpιfας • νά 'Παpαμiνονν άδρα
vεtς, vά ταξιδεύονν στό tξωτερικόν, νά δημαyωyc:Ον crrό iσω
τερικόv καθ' fιν στιγμήν τό αtμα τ&>ν 'Παιδιών τflς K\rrrρov 
lρρeε και bcατοvτάδε� iφvλακfζοvτο, εt\·αι ιr&τι 'Πcv και ε[ς τά 
κομμοννιστικά χρονιιcά άιcόμη άσφαλ&>ς δlv 'Πσpατηρεtται. 

• λ'Πό τf\ς rnα\ιριον δi τflς 'Πpοyραφf\ς τοΟ ΑΚΕΛ ή 'ΠΟλι
τιιd\ των άιcελοηyετ&>ν ό'Πηyορε\ιετο 6.'Πό lv και μόνον 'Πρ(iyμα : 
Τήν μέχρις άηδfας δovλo'Πpε-n:fi και cτννeηιcολόyον mθvμlav 
των νά ά'Παλλαyοw τό σνντομώτερον τc:Ο mριcρισμcΟ των 
στά ιcρατητήρια και νά rnαWλθονν ε[ς τάς 'Παλαιάς θέσεις των 
διά νά σννεχ(σονν τόν 'Πpοσφιλfl των ε[ρηνιι<όν χαpτt.'Πόλε
μον . . . και ό τρό'Πος μεθ' cδ rnεδ(ωξαv τό τοιcΟτcν τc:Vς 
Ιξέθεσι εΙς τά δμματσ δλωv τ&>ν ιcομμοννιστιιc&>ν ιcc μμάt ων ώς 
τούς 'Πλέον δειλούς, 'Πpοmτεtς, καιροσιcό'Πeιvς ιcαl φιλοτομα
ριστάς. 

Κα\ ιvφ και CΧ\ίτοl άιcόμη οΙ ό'Παδοf των άvfμεvov δτι μετα 
τήv 'Πpοyραφήv οΙ ήyhαι τοΟ ΑΚΕΛ θά 'Πpοέβαιvον (στω και 
εΙς Ιvδειξιv διαμαρτvρ(ας και μfσοvς lvavτfoν τοΟ ιcvριάρχcv 
εΙς "Παθητιιcήv ιcαl θαρραλiαv άvτfστασιv, lv τούτοις σννέχισαv 
δ'Πισθεν τώv σvρματο'Πλεyμάτωv τοΟ mριcρισμcΟ _των μi 
mρισσοτiραv άvτι'Πάθειαv τήv φορav α\ιτήv τήν τακτικήν των 
Ιναvτι τοΟ Ιvό'Πλοv &yώνος, φθάvοντες νά καταρώvται ώς wαf
τιοv τf\ς κρατήσεώς τωv δχι τόν Χάρτιyις άλλα τόv ΔΙΓΕΝΗ I !  
b δ'Ποtος δlv εtχεv δλλη δοvλεια να κάμ13 .ά'Πό τοΟ να βy� στό 
βοννό άvτάρτης μ! ά'Ποτiλεσμα νά τόv ιcvvηyow οΙ "Αyyλοι, 
άλλα και νά μή τόν 'Πtάvονν και νά 'Πιάvονν bcεfνovς οΙ δ'Ποtοι 
φαν άθώοι I I I 

• Αλλά καl μέσα στα Κρατητήρια ή 'Προδοσία τοΟ ΑΚΕΛ 
σννεχfζεται. 

ΕΙς τό 'Πλέον ιcρfσιμον στάδιον τ&>v δια"Πραyμcrτε\ισεωv 
(Φιβροvάριος 1�56) και ιvφ δ Έθνάρχης fδιδε τήν μάχηv εΙς 
τό δι'Πλωματικόν τrιδlον, ή ήyεσfα τοΟ ΑΚΕΛ, &φηvε τό άδιάλ
λαιcτον σ\ινθημα και tονζητοΟσε Ιξω καl μiσα στα κρατητήρια 
τήν &νάyι<ηv « vc\ βρn -rΔ χ6μ.μ.cι -rp6woν ν& μ,qj crdc; 
&ιcι�cώcις διc1ι ν& Ιξcιοφa>.ιη Ιν ήν-r�yμcι βο).ucΔ 
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yι� 'fc\ν >.cιc6ν » .  Πάvτοτι δηλαδή ατό « ψητό », fιτοι τό σvμ
φfρον ·τοΟ κόμματος, . 

D λf-γες μiριs Ιξορfζεται δ 'Αρχιε'Π'fcncοποs και τό ΑΚΕΛ 
Ιδειξε και τήν φοράν αVτήν τά ταπεινά τοv Ιλατήρια . •  Ανή
σνχοι οΙ fιyhαι τοv διά. τάς 'Π'pωτοφανεtς 'Π'ατριωτικάς Ικδη
Λώαιις, lμiμφοντο τά σνντεχνιακά στελiχη διά τήν &νικαν6-
τητά των νά mfσονν τοVς Ιρyάταs νά μή &πιρyήσονν. Τήν 
τρiτην fιμiραν Ικάλονν μ! &νακοινωθW τcVς lρyάtas νά tπαv
Ο.θονν στάς lρyασfas των. ΕΙς τretσμα δμως τοότων, οΙ Ιρyά
ται σννiχισαν μιά &βδομάδα &πιρycΟντες. 

Καθ' ftν στιγμήν δ σm-τόs ' Ιεράρχης δδε\ιeι Vπό φροuρησιν 
Ιως τοΟ τό'Π'οv τf\s lξoρfas τοv, διότι δw fδiχθη νά 1rpoδώcn3 
lva λαόν, τήν lδfav στιyμήν δ Έζεκfαs Πα'Π'αtωάννοv εΙς τάς 
Κεντρικάς φvλακάς και καθ' δν χρ6νον οΙ κώδωνες τών bacλη
σιlbv fιχοΟv mνθiμως και δ λαός lδάκρvσε διά -rό δρ&μα -roO 
fιyhov τοv, Ιξεφράζετο fνώ'Π'ιοv lvόs δημc·σιοyFά�cv και lvόs 
δικηy6ροv μj τάς αlσχροτtραs φράσεις fvavτfoν -roO σε'Π'τοΟ 
tβvoμάp'fvpos. 

ΕΙς τά ιcρατητήρια Ιξελ(σσοV'fαι cncηναι 'Π'Cλιηιr�ν σvy
κρο\ισεων -rώv • Ακελικών μ� τήν fιyεσfav των. Ή Ο.Uινή σvμ
mριφορά τοΟ Πα'Π'αtωάννοv και τώv στενών σννερyαι�v -rcv, 
y\ιρω ιbrό τό 1rp6σω'Π'Οv τοΟ Έθvάρχcv, Ιξώρyισε δχι μ6νcν 
-rά ιtπλa μtλη, &λλά και δλα τά κατώτερα στεΜχη . ..  H-ro ε\rτ\ι
χt,μα δι' αVrόv δη οΙ 'Άyyλοι τόν . . .  Ιδpα'Π'hεvcταν, διότι Ιι 
σvμmριφορά -rov θά 1\το καθημερινή 'Π'ρόιcλησις εΙς -rcVς σvy
ιcρaτovμ6vovs τοv Φcελιστάς. 

•Η δραττtτεvσiς τοv yενν� 'Π'ΟΛΜς ό'Π'Οψ(ες, λαμβαvομWων 
w• δψιv και τών mριστατικώv. Τήv fιμiραν τ�ς μnάφc:ρ&ς 
τοv εΙς τό vοαοκομεtοv, ιbrό δ1rov Ιξηφανfσθη τήv hτcμiνην, 
mδεfχθη &σννήθης φροV'ffς. Ό • Ayyλos &ξιωματικός Ιζή-rηΟ\ 
ιbrό τό νοσοκομεtοv νά σταλi) �iσως φορεtοv και vά κρατηθi) 
Μσις. τ όσον ταχεtα Ιξvπηρhησις δw Ιyιvε 'Π'Ο'f� σ� KFaτcuμr
vov. Άλλά και Ικτόs 'Π'αpαμiν;,ι &σ\ιλλη'Π"fος και 'Π'ΟλΜς φc�ς 
μδ:ς κατηyyiλθη δτι σJ χωριά δ'Π'οv �ρχοv 'Π'ληροφορ(αι δτι 
εό,)fσιcετο, στρατιωτικαι mρι1rολfαι mριmόλονν . . . διά -rήv 
&σφάλει&\/ 'fOV. • ΑΛλά και σήμFpοV &κόμη δ�V Ικλήθη 'Π'ρό δι-
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Ι«iσϊηplοv νά cmoλoyηθfj, μολονότι βαρuνεται μ� τήv κατη
yορlaν τf'\ς δρατrιτεUσεως. 'Εό.v δμως flτo κανεις -rfiς ΕΟΚΑ, 
ciσφα).ως, οΙ • Αyyλοι θά τόv εlχον δικάσει και κα-ταδικάσει. . 

Ό Πcrπαtωάννοv Vιτό τήv cndπηv και τάs εvλcylaς τών 
•λyyλωv κιvεtται πρός δημιοvρyίαν μαχητι""" όμό.Εc.:v 
iνcrn(oν τijς ΕΟΚΑ. Άποτvyχάvει δμως, διότι άφ' έvός μέv 
ιΜΣχιστοι δπαδοl άιι:ολοvθοΟν τόν c άρχ;,yόν » (και α\ιτοt 
λιπόψvχοι), διότι οVτος >(αραιcτηρίζεται ώς c!νθρωπος τώv 
• λyyλων, άφ' hiρov δέ διότι 11 ΕΟΚΑ Ιyρηyορεt και σνντρίβει 
πaσaν 'ΠΡοδοτική ν πpcα'Π'άθειάν τcv. 

· Και μετά τήν δρα ιιt ιεvαιν τοv Πcrπα'ic.:άνvcv, 11 άιι:ελική 
πολιτιιcή και τακτική οvδόλως �λλαξε, άιccλcv&Oca πρcδια
yεyραμμiνοv αχiδιον τfis ΊνΠλλιτζενς Dρβις. 

Τό αχiδιοv το\ίτο Ιχιι ώς άντικειμενικόν cncoπόv τήν 
σuνrριβijν της ΕΟΚΑ χcιι 'ι'όν κcιρcι-yχωνισμόν 'ι'οu Έθνάρ
χοu . Ή rnίτεvξις το\ιτοv άνοίyει διάπλα-τα τόν δρόμcv εls 
τοVς •λyyλovs τfis cmoικιaι<i'is των, όμαλfiς πλiοv, πορείας, 
\ιπολοyίζονταs rnι τσV ΑΚΕΛ και τ&;ν διαφόρων δλλωv c με
τριοπαθών » f) μ&λλον c κατερyαρiων » και c αvμφεροντολό
yων ». Ή μmπειτα αvμmριφορά τοΟ λΚΕΛ διαλuει κάθε 
άμφιβολ(aν περι τfis τamιvfis αvνερyααίας τοv μέ τοVς • Ay
yλovs και τfis αvνειδητfis προδοσίας τοv. 

'Από τόv δε\ιτερον μfivα τfis κρατήαeως ΟΟικλοφόρονν 
φfiμαι mρl σνντόμοv διαλuσεως τοΟ στρατοπiδοv άριστερών. 
Τόν Μάρτιον 1 956 μiλος τf\s Κεντρικής και yενικός ταμίας 
(Κοvρτελάρης) άπελ\ιnο μέ δλλοvς τοπικοVς ΙΙyΠαs και iαv
νιχίζοντο cmολ\ισεις, εls τρό'ΠC\) ώστε tφαίνετο κάθε φορά μιά 
avvδvcxσμiνη cmόλvαις άριθμοΟ vομοταyών fιyεαιακών μέ 
ι - 2 άντιηyεαιακο\ις, cncοπίμως το\ίτο, διά τήν rnάνδρωαιν 
των tπαρχιακών και κεντρικ&ν καθοδηγήσεων. 

Μfχριs Ίovλfov 1956 πλεtατα 'Ι'Ιyετικά lμμισθα στελfχη 
εtχον άπολvθfl, πρQyμα ποv tyiννησε πολλά Ιρωτημα-rικά 
εΙς τοVς δλλοvs μή 'Ι'ΙyετικοVς κρατοvμivοvς. ΑΙ αχεδιααμivαι 
αύται άπολuσεις cncοπόν εlχον νά Ιvιαχvθ� 1'1 άιι:ελική 'Ι'Ιyεα(α, 
Ιξω. Χαρακτηριστικά άφελήs εΙ ναι 1'1 αvvομιλία τοv f'Π'αρχιακοΟ 
ταμία Πάφοv (Ν. Μαvρονικόλα) μ� τόν άνακριτήν. c Μάs βάλατε 
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lμeiς μiσα και fμεινε μόνη της tι ΕΟΚΑ νά δ� ατήν Πάφο. 
·aσον καιρόν εtμαατι fξω 1roO μ1ropo0aε νά δFάσf,) ; » ΑVτό 
δεικWει 1r6aoν στραβά εΤχαν ιcαθοδηyηβf\ τά απλiχη τcΟ ΑΚΕΛ. 

Και lν<ί) ό fvo'ΠλOS άyών τόν ό1rοtον άτrεκfιρvξαν ώς 
« τρομοκρατ(αν » και « τραμ'Ποvκισμο\Js » φονντώνει και άyιcα
λιάζει δλα τά στρώματα τοΟ λαcΟ και αt κλαyyαι "Ιών δ1rλων 
και αl hφfι�ιs των βομβών, άντιλαλcΟν στά βc:ννά, τάς 'Πό
λεις και τά χωριά, lv(j) τό αlμα ράι 1ravτoO . χαι αl φvλαιcαι 
χαι τά κρατητήρια yεμ(ζονν άyωνια"tάs και τά σ1rλάyχνα "'i\ς 
ΚV"Πριαιcήs Ύfis κλε(νονν μέσα fιρωικcύs vεκρc\ιs, fι άιcελιχή 
fιyεσ(α βλimι δλα αVτά ώs Ιμ1r6δια στό καταχθόνιον Ιρ
yον της. 

ΑVτή, 1ι αVτοκαλοvμένη c hrαναατατική 'Πpωτο'Πcρε(α » 
άδρανεt άλλά και αvκοφαντεt. 

Τόν Μάt:)ν 1956 άτrόφασιs τf\s Κεντρικf\s τcΟ ΑΚΕΛ hrαν
εβεβα(ωαε τήν 'Προσήλωα(ν τηs ατήν ταιcτικήv τcΟ « εlρη
vικοΟ άyώνα » και τήν άvάyκην « διεξαyω-yf\s άyώνωv . . .  νο
μίμων, αάν άντι1rαράθεσι ατήν λανeασμivην ταιcτικήν τf\s τρο
μοκρατίας της ΕΟΚΑ ». ΟΙ ανντάκται τοΟ Cyyράφcv "Παρcv
αfαζαν τόν λαόν σcb δvαανααχετο\ίvrα h< τήs αννεχίαεως τοΟ 
άyώvos της ΕΟΚΑ, ό ό1rotos « Ιφερε τδαεs καταστροφές aτόν 
τάίτον » καi δτι « Ιξ α(τ(ας τήs ΕΟΚΑ όφίατανται τά στρατ6-
mδα αvyκεντpώαεωs και οΙ 1rpoyFαφέs τcΟ ΑΚΕΛ ,.. δτι 
c "Πρimι 6:φοβα νά διαφωτιαθη ό λαός » καΙ δτι fι c τρομοκρατία 
τήs ΕΟΚΑ δ(vει εls . τούs • Ayyλovs 'Πmήμmα ,.. δτι « εΤναι 
άvαyκαία μιά ρεαλιστική 1rpoayεfωaι και νά vfοθετήσωμε μιά 
ρεαλιστική 'Πολιτική άντα"ΠΟκρινομένη :πρόs τάs σvνθfιναs ,.. 

δτι c δb μκοροuμ.cν νΩ �ιι-rοGμcν ιlμcσον cι'kοδι48cσιν , 
άλλά νά άκολοvθήσωμεν τόν δρδμον των δι<Χ"Πραyμcχτεvσrων », 
διότι c και δ Λlνιν fκc:nιε σνμβιβασμcVς ». ΑVτά fλεyαν άτrοφά
αειs τf\s Κ.Ε. τοΟ ΑΚΕΛ. Τά tδια δηλαδή 1rοό fλεyαν χαl οΙ 
• Αyyλοι. Δειλοl και 6:νανδροι δ'Πωs �σαν, φιλοτομαρtα"tαi καi 
όλιαταί, δέν μ"ΠοροΟσαν νά ΙξαρθcΟν ατό δψοs και τήν αVτο
θvαίαν των άyωvιατών τf\s ΕΟΚΑ. Γι' aVτc\ιs, « h<εtνοι 1ro\i 
'Πtάαα� δ'Πλο και ιcτ\rπησαν τόν δννάστην, lφεFαν κατcχατρο
φήν aτόν τό'Πον ». 
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. Έvαvτiον τοΟ iyyράφov το\ιτcv fικcvσ-βη "Πατριc.:ιηκη 1'\ 
φωνt'\ iκεiνων ικ τών στελεχών, τά δ"ΠΟΙα wωρ(τfρον διε,ώ
νησαν μ� την 1'\yεσίαν τοΟ ΑΚΕΛ. Τά λίyα αVτά στελέχη 
διcδή�ωcrcιν -r�ν πcι-rριω-rιχ�ν δρόμ.ον τijς ΕΟΚΑ ώς -r�ν 
μόνον lβνuc�ν δρόμ.ον και Cκαμαν Cκκλησιν, Cστω και την 
ύστάτην στιyμήν, τό ΑΚΕΛ νά tνισχvcτ;ι δσο μ"ΠcpcΟσε -την 
ΕΟΚΑ. 

Κατά την Cντασιν τοΟ άyώνος τfis ΕΟΚΑ τό άκελικόν 
δρyανον « ΧΑΡΑ ΥΓΗ » iσννθηματοδοτcΟσε Vπέρ -τiis σννεννοή
σεωs μ� τούs "'Ayyλovs σ� καθημερινά. &ρθι=α -της. Τό ρv"Παρό
φvλλον τοΟτο. δvο φορ�s άνοικτά Cρριψε τό σ\ινθημα « Διατι 
μόνον δ Μακάριος ; ». Σvyχρόνωs τό ΑΚΕΛ εls "Πρόyι::αμμά τοv 
κvκλοφορfiσαν εls φvλλάδια χα\ δημcσιεvθtν ιιαl εls « Χαι:αvyt'Ιν » 
Cλεyε : « Νά σταματήσωμεν νά δίδωμεν i"Πιχειρήμα-τα εls την 
Κvβtρνησιν νά σννεχfζη την κατάστασιν mάκτcv άνάyκης. 
Νά σταματήση fι αlματοχvσfα 6:1rό δ"Πcvδή"Πcτε γα\ άν 'Πpctρ
χεται διά νά δημιοvρyηθii τό κα-τάλληλο κλJμα μιaς διακοινω
τικ;;ς διcχσχέψεωs στροyy\ιλης τpamζης μ� την ΒρεττανιΙC'ήν 
Κvβtρνησιν χαι άντι'Πpοσώ'ΠCVS δλων των ι<οινοτήτων -τfiς 
νήσοv 1rρός i�vρεσιν μιας 6:"Πcδεt�.1iϊς λ(σιc.:s ».  

ΕΙς Ινα δε\ιτερον Cyyραφον mρl τό τέλος Ίcvνfcv 1956 
διωχετε\ιθη εΙς -τάς κομματικάς σvνεδρίας άνοικ1 η Ι<' α\ ά"Πpc
σχημάτιστοs στρcφη 1rpός σvνταyματικt'Ιν λ\ισιν, διότι « άκι
νητο"ΠΟιήθηιιαν οΙ μάζες, δ λαός ζη-τa ψωμl ιιαl 'δχι χαβιάρι, 
ctνcιι ζή'ΠJμ.« xcι�ijς θε�ήσιως 'tijς BFε't'tcινιxijς Kvβ�p'liή

. σεως , -ή)ν cmoLcιν πρiπει νιk lπιχcι�εσβc:uμε . . . εtναι άρ
κετόν fι άvαyνώρισις -τfiς α\ιτqδιαθlσεωs . . .  Ούτε ζή-τημα βά
σεων τίθεται άφοΟ χοτζάμ κόμμα-τα Γ αλλfαs - 'Ιταλίας δ� 
θhοvν τοιαΟ-τα ζητήμα-τα . . . ΟΙ • Αyyλοι δ� "Πρόκειται νά 
iyκαταλεfψcvν α<ίριον την Κv"Προ . . .  Μ� βάση τέs νiες rnιδιώ
ξειs τοv τό κόμμα θά Cλθη εΙς rnαφη μ� τόν "'Άνθι:.ιο ». 

Κα\ iν σvνεχεί<;t ώs δικαιολοyητικόν άνεφέρετο : « Τό άδι
tξοδον δ"Ποv μας Cφερε fι ΕΟΚΑ μέ την τακτιχήν της, fι . fι-ττα 
τοΟ άπελεvθερωτιχοΟ κινήματcs t· I και δ Μακάριος !ταtνε 
"Ποv τό ΑΚΕΛ iyχατέλειψε την α\ιτcδιάθεση και Ιι<ανε 1/m:>χω
ρήσεις "Π"tραν τοΟ Σvvτάyματος 1948. Σάν 'Πpωτc"Πορεfα IXPviιε 
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καθf\κοv vά μή 6:φf)σοuμι τόv λαόν 6:ννπερ6:0"Πιστοv. Ό Κα
ραμαvλi'\s δW θά πάη στόν ΟΗΕ ». 

·ιδοv οΙ 6:vεμόμuλοι τοΟ Α.ΚΕΛ . .  Μuρfστηκαv c ψητό » yιά 
κομματική ν tιcμετάλλεuσιν. 

Πλf)ρηs σ\ιμπτωσιs ΑΚΕΛ - Χάρτιyκ. 
Ό πολύς Φιφi'\s ·ιωάννοu έξωμολοyf)βη μετά τήv 6:νακοf

vωσιν τοΟ Σνντάyματος Ράντκλιφφ τά iξf}s : c Δεκτόv· νά με(
vονν εls το\ιs Βρετταvούs τά 3 ΎποuρyεΙα. Υlοθετοiίμιν δλας 
τάs έyyuf)σειs διά τήν μειονότητα τών Τούρκων. Δειcτόν δπώs 
διατu1fι:&νονν οΙ Bpmavoι τό ζήτημα τf\s αύτοδιαθiσεως. Τό 
σύνταγμα δμως (τό wόλοιπον) πρimι νά yfvη d:πό μ(αv 
σνντακτικήv σννέλεuσιν 6:ντιπροσώπων τών Κvπρfων 6:ντι 
νά τό Ιχοuμε παραyyελfαv d:πό τόν Ράντκλιφφ. •ετσι 
βyαfvει και τό ΑΚΕΛ d:πό τό 6:διέξcδο και δμαλότατα μι 
μιά σνντιχκτιιcήv παρακάμπτεται δ Μακάριος καl tι ήyετιιcή 
μοvοπωλιακf) τοu θiσιs ».  Τό σχέδιον τοΟτο (χει tξu� 
μαζι μι &λλοus « μετριοπαθεΙs » ποv σννδiονται μ• τήν ·ιντD.
λιτζενς. Δhί εtvαι &λλωs τε μόνος δ 6:νεκδιήyητοs Φιφijs, δ 
δποΙοs σιctπτεται Ιτσι. Πολλοι &λλοι τέως 6:κελικοl ήyhαι καl 
παραyκωνισθWrεs μετimιτα μuρfστηκαv c ψητό » μ• τήν 
έξαyyελ(αv τοΟ Σuντάyματος Ράντκλιφφ καl f)ρχισαv κινού
μενοι διά τήν σύμπηξιv πολιτικών δμάδων. 

Ούτω ένφ δ Κvπριακόs λαός fιyωνfζετο διά νά θάψι) τf> 
Αξάμβλωμα τοΟ Ράντκλιφφ, 6:κελικοι ή-ytται f)θελαv νά τό στη
ρlξόνν καl νά καρπωθοΟν 6:1f• αύτδ. Ό d:ποδιοπομποlος τράyοs 
Πλouτijs Σέρβαs κιvεΙται ·νά δημιοuρyf)cπ,) κόμμα, 6:λλά μετά 
d:πό άκάρποus προσπαθείας 6:ναyκάζεται νά παραιτηθi3, διότι 
6:ντελf)φθη δτι 2 - 3  f)yετfσκοι ποv τόν άκολοuθοΟν δw 6:ντι
προσωmύονν παρά το\ιs ιαuτο<ιs των. 
· Τά κομμοννιστικά χρονικά δw έyνώρισαv τοιο\ι-rην δλο-

. κληρωτικήν έyκατάλειψιν εls τόσον βραχv χρονικόν διάστημα 
πολιτικών θέσεων καΙ Ιδεολογικών άρχών καΙ τοιαύτην ιπα(
σχuντον σννθηκολόyησιv ώs έκείvην εls �" προέβαιvον οΙ ήyi
ται τοv ΑΚΕΛ μόνον καΙ μόνον διά νά rnιτύχονν τήν d:παλ
λαyήν των ώs 6:τόμωv tιc τf\S κρατήσεως 1\ τήν Ιπαvαφοράν 
των εls τήν νομιμότητα. 
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Πρόs το\Πο uloehησav ώs όρθόν κριτήριον εls ι<άθε πpaξlν 
των τό lξf\s : cΣuμβάλλει το\Πο fι iιcεrvo εls την άιταλλαyήν μας 
fι< τf\s ιφατήσεωs, την hr�οδόν μας εls την νομιμότητα ι<αι 
εls τό νά μή . . .  χάσωμεν τfποτε άιτό τάs δννάμειs τcΟ ι<όμμcχ
τόs μας ; » Και εls τό αημεlον α\ιτό fι πρcίδcσfα των προσ
ελάμβαvε 1rλiον ι<α\ τά στοιχεrα "-θιki'\s διαφθcράς. Τοια\rτην 
σννθηκολόyησιν, φuyόμαχον και φιλοτc:μαριστικήν στάσιν 
Ιναvτι ξWαu Ι<Vριάρχοu δw θά fλάμβαvον Vπό τάs τότε σνν
θήκας ow οΙ fιyhαι σuμμοριων λ13στων και· δχι c fι 'Πατριωτική 
"--yεσ(α » lvόs κόμματος μ• hrαvαστατικάs &ρχάς. 

· • Α1rό την hrα\ιριον τf\s 1rpoyρaφf\s των και άιτό τό πρώτον 
« παράνομον » φuλλάδιόν των τό lv κατό1rιν τοΟ &λλοu τά 
« brα'ΧΧ:rrατικά » σννθήματά των &ποcniρονται fι 'Παρασιω
'Πωνται σκο1rfμωs. Ο<ίτω τό « &ιιεσοs α\ιτοδιάθεση και ι<άτω τά 
πα:αρiματα » &ποcnίρεται, τό c δχι βάσεις εΙς τούς ξfvouς » 
'Παpασιω'Π&ται δσοv &φο� δ. τό ψεuτοcniνταyμα « Ιδού κιhι 
πάνω στό ό'ΠΟJΟ μ1rοροΟμε νά σννεννοηθc:Ομε ». 

•s διcιβρω-rι� iχστρcιτε(cι τών 'Ι,yετών 
wu ΑΚΕΑ .  

Έφ• δσοv ό &yών τf\s ΕΟΚΑ σννεχfζετο παρά τάs προσ
δοκfαs των "-yιτών τοΟ ΑΚΕΛ, οVτοι εύρiθησαv πρό viou 
διλήμματος τ( rnρεm νά κάμονν yιά νά · τε� τέρμα εls την 
c ταλαιπωρ(αv των ». τtλοs κατέληξαν εls την μοναδικήν λv
σιν : Νά 1rαύσt;) ό Ινοπλοs &yώv και fι δράσις των πατριωτών, 
αtτια εls τά όποΙα &πtδιδον την σVλληψlν των μι-λονότι 1\σαν 
τeλεfωs &θώοι και &μhοχοι τοΟ &yώνοs. 

Πώς δμωS 1\το δννατόν νά ι<αταδικάσονν tκ viou τόν 
Ιvοπλον &yώνα μ• τά νέα σννθήματα « κάτω οΙ τρομοκράτες » ; 
Αtμα εlχε χuθfj δ:φθονον τό ό'Ποlοv θά Ιπνιyε τήν φωνήv των 
ι<αι fι κοινή γνώμη και α\ιτο\ &κόμη ot δικοl των, θά τούς κατ-

. έκριναν. Τό νέον σννεπώς σύνθημα πού utoθiτησav 1\το ιιν« 
XCITCιpΎ')&ii 'Ιι ΧCΙΤά.CΠ'CΙΟ&ς lχτά.χτοu clνά.yχης ιι• και λtyοντες 
α\ιτό οΙ &ιcελικοι fι-γhαι tννοοίίσαv τάs σννθήκας tκεlνας Vπό 1:ό.s 
ό'Πcfας fι ΕΟΚΑ μ• τήν δρaσιν της "-νάyκαζε τόν Χάρτιyι< νά 
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λαμβάvτ.ι κατασταλτικά μnρα και vά δικαιολοyfJ Μρyιιάν τοv 
ώς iκεfνηv της προyραφης τοΟ ΑΚΕΛ ιcαι σvλλήψεως τώv fιyε
τών τοv. Κατάργησις τών πρακτικών αlτ{ων τά δ'Ποtα προκα
λοΟν τfιv mχράτασιν τών mάκτων μhρων, δηλαδfι κατάρyη
σιν της δράσεως της ΕΟΚΑ καΙ οVχι καταδfκην τών mάκτων 
κανονισμών. ΚαΙ τό κομμοννιστικόv δρyavov c ΧΑΡΑΥΓΗ » 
καλλιερyεr τό mιε\ίμα της άποyνώσεως καΙ άπελmσ{ας μ! τό 
σύνθημα « ποΟ πaμε ; •οχι &λλο αfμα· &ς mσεΊ fι αύλα{α τοΟ 
δράματος και &ς iπανiλθωμεv rnl τέλcvς εΙς τfιν δμαλάtητα ». 

ΚαΙ tι rnοχή καθ' fιν &κριβώς οΙ κομμοννισταl iκραVyαζον 
τά τοιαVτα σννθήματα ήτο &κριβώς περfcδος καθ' fιν λόyιρ 
της Βρετταvικης πονηρ{ας καΙ άvεντιμότητος imβάλλετο Cντα
σις τοΟ άyώvος. ·ο άyών άvεστάλη (δέν κατ�πQvσεν δριστι
κώς) μόνον δταv fιξιώθη ώς άvτάλλαyμα fι άπελεvθέρωσις 
τοΟ 'Αρχιεπισκόπου καΙ fι Cναρξις μετά τούτοv διαπραyματεV
όεων. 'Ήτο άvαστολή τοΟ άyώvος μ! περιεχόμενον δV\•αμισμοΟ 
διότι αύτfι δννατόν νά κατη�λλετο άvά π�σαv στιyμην 
καΙ ο\ιχl τερματισμός τοΟ iνόπλcv άyώνος. 

'Αλλά δ Cνοπλος άyών τοΟ ΚV'ΠριακοΟ λαοΟ εtναι rnαvά
στασις πραyματικη καΙ δχι πvροτέχνημα τρακατρο\n<ας Πα
σχαλινf\ς, μέ t'\yεσfav άvταξfαv καΙ άποφασιστικ'Ι'ιv καl τοιαϋται 
rnQvαστάσεις δέv σταματοϋν, άλλά fι τcΧς καταστέλλει δννQ
μικώς δ άvτfπαλος fι νικοϋν. 

Ζητοϋντες την κατάπαvσιν τcΟ &νόπλcv &yώ\.·cς ot &κε
λικοl fιyhaι μετήρχοντο πav �σον iι<μεταλλεύσrως 'tf\ς κατα
άτάσεως, κάθε ταλαιπωρfαv τοΟ κοινοΟ, κάθε άτ\ιχημα διά 
νά &νσπεfρονν άποyοήτεvσιν διά τό μά'tαιοv καΙ 6mλπι τοΟ 
wόπλοv άyώνος. ΚαΙ tι cΧΑΡΑΥΓΗ» \/πό τ\Ιπον fνημερό'tητος 
δf\θεν και άλληλεyyύης Cστελλε το\ις σvντάκταS 'tης διά νά 
yράψ13 εtτα « δ φιλήσvχος και φιλειρηνικός λαός μας ζεt &κόμη 
στιγμ!ς Cντασης και &νησvχfας •· c ΠοΟ πάμε ; Τά παιδιά μας 
στεροΟνται την μόρφωσή τοvς. Τά ξενοδοχεtα άδpαvοϋν yιατl 
λόyφ τf\ς κατάστασης δw Cρχονται τοvρfστες. Τόσες μαvροφο
ρεμiνες μάvεs, τόσα 6ρφανά, τόσα iγκαταλελει� σπίτια. •0χι 
&λλο αtμα. Νά κλεfση fι αύλαfα τοΟ δράματος και νά hτανiλ
θοvμε εΙς τηv··'ΠΟλ�τ�)Ι δμαλότητα. Νά παύση fι Ικρvθμος 
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ιcατάαταση vά Μίσονν τά λουλούδια �s ζω� κal νά ξαναρ
χfσή fl ιlρηvική δουλειά ». 

Φωvάζονν vά hrcmλθ1) « f1 πολvιrδθητοs δμαλό-τηs » σάν 
vά εfναι δννατη δμαλό-τηs Ινόσφ εlμεθα δοϋλοι καl εΙρηνική 
δουλειά χωρls ιλεvθερfαv. ΠοΟ πάμε ; Τήv άπάvτησιv τήv 
Ιδιδάv Ιιςεtvοι πού πήyaιvav cnήv άyχόνηv : « στ' &χνάρια 
τcSW προyόvωv μας », «  δ:μες δ• y' Ασσόμεθα πολλιt'> κάρροvεs ». 

D μοιραtα lmιχήματα Ικ βομβ�v ι'\ « ΧΑΡΑ ΥΓΗ » φώ
ναζε « τό δρεπάνι τοϋ χάρου Ικοψε τό vημα τf\s ζωf\s ιcal 
fiλλωv ότrάρξεωv ». Έκμεταλλεvόμεvοv δi τάς περιπτώσεις 
βεvτtττας, ληστιιώv κλπ. τό cχVτό ρvιraρόφυλλοv Cyραφε : 
« Καλλιερyεtται τό Ιyιcλημα εls τά παιδιά κal fl τάση π� 
τό ιccχκό. Νά σώσουμε τήv vιολαfα άπό τή διαφθορά καl Πs 
&ναρχιιds τάσιιs ». 



r.  DEPIOΔOE DPQTJD: ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΕ 

ηιv 16ηv Α(ιyοόστοv 1956 fιρξατο fι fιcεχειρfα τf\ς ΕΟΚΑ 
fιv αύτη �� Ιδfας πρωτοβοvλfας &Wλαβε και ώς σνvtπεια τα\ι
της tι &vαστολή τ(.i)v rnιχειρήσεωv, διά νά δοβij tι δννατότης 
δια"Πραyματε\ισεων. Τότε fι κακεντρiχεια τ(.i)ν &κελικ(.i)v clθαψε» 
ιcvριολεκτικ(.ί)ς τήv ΕΟΚΑ. ΕΙς τά κρατητήρια οΙ κοι:ιμοννισται 
δήμαρχοι ΛεμεσοΟ και Λάρvακος Ιδήλωσαv παvηyvρικ(.ί)ς 6τι 
c δ ΔΙΓΕΝΗΣ Cχασε και τάς δννάμεις τοv και τήv σvμπόθειαv 
τοΟ λαοΟ ιcαι δw θά άρχiση ξανά » και 6τι c οΙ δροι ·'ΠΟV Cχει 
προσφiρει δ Χάρτιyι< εJvαι 'Π'ΟλV εVvoiιcoι και lάv Ιχη voOv 
(δ ΔΙΓΕΝΗΣ)θάτούς δεχθf\ ». Δηλαδή σννεβcvλεvαv vά "Παρα- . 
δοθο\ίμε yιά vά μεivονν αVrοι ιc\.ιριοι rnι τοΟ πολιτικcΟ mδiov. 
• Ανθρωπάρια και ψοφοδεεtς δλα τά Ιξεμεταλλε\ιοντο yιά τδ 
κομματικδv σvμφiροv. Ίδοv 'Π'Οfοvς άνθρώπcvς Cχει τδ ΑΚΕΛ 
ώς fιyhaς. και lδov 'ΠΟiα άvθρωπάρια Cχονν τήv άξlωσιv νά 
κατεvθVvονν και διοικcΟv τδν Κvπριαιcδν λαόν. ·Ας τcύς κα
μαρώσονν Ιιcεtvοι 'ΠΟV τούς &Wχονται &κόμη ώς άρχηyοVς. 

Τήν 23 /8 756 fι ΕΟΚΑ διά τοΟ ΣπαρτιατιιccΟ c Mo7tώv 
λαβ• » πρδς τδν Χάρτιyι< άτιiρριψε το\ις προτοθWτας Vπδ 
τοVτοv δροvς και τάσσει εΙς τόν Χάρτιyι< προθεσμ(αv vc!r τούς 
!ρ13 !λλως θά άρχfσονν αl rnιχειρήσεις. Τήv 29 /8 J56 τό B.B.C. 
bήpcσc τό ΑΚΕΛ διότι « � φvλλάδια τοv άντιτlθεται εΙς τήv 
ΕΟΚΑ και ζητεt σvvfχισιν τής Ιιcεχειρiος ι<αι τήν εlρήνεvσιν 
πρ&yμα 'ΠΟV δειιcv\.ιει 6τι τό ΑΚΕΛ Ιχει σνναfσθησιν τ(.i)ν lm
θvμι(.i)v τοΟ λαοΟ ». 

και ιvφ σννεχiζονται σχεδιασμivαι αl άπολύσεις τ(.i)v άκε
λικ(.i)ν, δεκάδες πατριωτ(.i)ν καθημεριν(.ί)ς σvλλαμ�άνcν1αι και 
Vποβάλλονται εΙς βασανιστήρια, iι ά'γχόνη δοvλε\ιει και τά 
εlδιι<ά ·διι<αστήρια Ιρyάζονται 'Π'Vpετωδ(.ί)ς και καταδικάζονν 
τούς άyωνιστάς. 

Και ο<iτε δι' αότήν τήν !φιξιν τ(.i)v Γαλλιι<(.i)v στρατεv
μάτώv δW διιμαρτvρήθη κ&ν τό ΑΚΕΛ, στάσις ποv !λλως τε 
άντιτfθεται πρδς τόv φιλοσοβιετιι<όv προσCΧ\:ατολισμόv τοΟ 
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ΑΚΕΛ. Και � 11 ΕΟΚΑ κατά τήν • λ'yyλοyαλλικfιν !πiμβασιv 
ιls τό Σοώζ Ιδειξε τήν &λληλεyy\ιην της 1τρόs τοVς ΑΙ-yvπτίοvς 
lvavτfoν τώv lμτrεριαλιστών, &vατινάσσοvσα τάs &εpcι'Πο
ρικάs βάσεις τωv και 1τpοξεvο0σα τεραστlας άπωλείας εΙς τόv 
στρατόv της, ώστε οΙ • Αyyλοι vά θvμο\ίνιαι τόv Νοiμβριοv 
1956 και νά τόv ά'ΠοκαΜσονν « ΜαΟροv Νοiμβριοv », οΙ άκε
λισται Ιαιώπωv. ΟΙ 'Παλληκαράδες αVrοί, οΙ δ1τοtοι �σαν Ιιcαvοι 
μόνον vά 1τροδίδονν μiλη μας σi • Ayyλovς και vά ρfχvονν φvλ
λάδια μi τάs στερεοτ\nτοvς φράσεις, δiν hόλμησαv οVτε ιcάv 
μιά διαδήλωcnν νά κάμονν οVτε μιά διαμαρτvρlα vά !κστομl
σονν ιcατά της • Αyyλοyαλλικf\ς tmμβάσεως εΙς τό Σcviζ, !v(f) 
mχρήλαννοv yιcαp(ζοvτες σννθήματα κατά τών άyωvιστώv διά 
μiσοv τών δδώv τών πόλεων δταv Ιφοvε\ιθησαv δύο προδόται 
μiλη των εΙς Λύσην και Κώμαv ΓιαλοΟ. 

Ποιά καλ\Ι"Ιiρα εύκαιρ(α 1ίτο παρά fκε(vη τf\ς • Αyyλο
yαλλικης rnιθiσεως κcriά τοΟ Σοώζ vά !κδηλώσονν τά αΙσθή
ματά των κατά τών lμ'trεριαλιστώ\1 ; 

Χαρακτηριστικόv δμως τf\ς Vπcιcρισίας τωv εΙς τό ζήτημα 
τοΟτο εtvαι και τά Ιξης δύο yεyονό-ια : . 

·σταv 11 διώρvξ τοΟ Σοviζ ά'Πεκλε(σθη διά τήv vavσι
πλofav Vπό τών Αlyvπτίων, αVrol άvτl vά προσiξονν εΙς τήν 
άvτι - ιμπεριαλιοτιι<fιv σκοπιμότητα τijς Vπcθiσεως, fιρχισαv 
vά μεμψιμοιρ::>Οv δι� τήν hrικειμ!νηv δvοδον τοΟ τιμαρίθμοv 
κα� τήv σπάvιv τ&v τροφ(μων, τήv δi μnfπειτα παροvσίαv 
τ(Ζ)v Γάλλων εΙς τήν Κύπρον τήν ιtδον μόνον άπό τf\ς σκοπιίΧς 
της άvόδοv τοΟ τιμαρίθμοv και δχι ως ζή"Ιημα Κα"Ια11α"Ιήσεως 
άρχώv. 

- ·σταv δ Γovtiv, vOv διοικητής Πλατρώv, hrεσκiφθη 
τά Κρατητήρια Πύλαs ιcαι σννηvτήθη μετά τοΟ Παρτασfδη 
(σχετικώς yράφομεv και κατωτέρω) μεταξv &λλωv Wχθησαv 

.και τά Ιξf\ς : 
rou4tν . Μά Ισεtς εtσαστε !vavτfoν των πολεμικών βάσεων, 

πώς θfλετε vά σίΧς lμπιστεvθοΟμε ; . 
llafmrσlδης . Προπαγάνδες. Έμεtς δ!ν !vαvτιωvόμαστε 

στις βάσεις. •Αστε τήν Μόσχα νά λiη δ,τι θfλει. 
·σταv αl στρατιωτικα\ • Αρχαι Ικλεισαv 2 - 3 φορiς τfιv 
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βάσιν τοΟ • Αιςpωτηρlοv διά τούς iρyάτας, 'ι'ι &ι<ελοηyεσ(α δι
εμαρτvρήθη διάτήv &τrώλειαv fιμερομι�(ωv, ιcα\ &ταν άρyότερα 
οΙ άyωvισται τf\s ΕΟΚΑ tπmιχαv fιρωιιcάs πράξεις σαμποτάζ 
εls Έmσιcοτrήν, οΙ • Αιcελιιcο\ διεμαρτvρήβησαv πρός τάs στρα
τιωτιιcάs • Αρχάs και iζήτησαv c άσφάλειαv και προστaσlαν 
διά .τούς iρyάταs ». 

ΑVτοι εlναι οΙ fιyhαι τοΟ ΑΚΕΛ οΙ δποtοι ιcό'Π'τονται ιcαι 
φωνάζοvv μέ φvλλάδεs δτι εtναι c Ινάντια στ•s πολεμικ� βάσεις 
στή ΚVπρο ». 

Κατά τήv mρlοδον της πρώτης ά\ιτης Ιιcεχειρlαs εtχε 
σχηματισ9f\ Ινα εtδοs σvvδέσμοv μεταξύ Κvβερνεlcv κα\ κρα
τητηρlοv τ�v &κελιιcωv. Έιcπρόσωποs τοΟ Χάρτιyιc, δ Γoviiv, 
σννηντήθη τέσσαραs φοράs μέ τούς δημάρχοvs ΛεμεσοΟ ιcαι 
Λάρναιcοs (Παρτασlδην και Χριστοδοvλfδηv ). Έκ τ�ν σvνεντεV
ξεωv τούτων και lιc τ�ν 6λ(yων μόνον ΠΟV άνειcοινώθησαv 
εls τούς 6λλοvs ιcρατοvμέvοvς όπδ τ�ν άνωτέρω δημάρχων, 
περιηλθον εls yvώσιν fιμών τά κάτωθι, πλήν τοΟ τ�ν πολε
μικ&'>ν βάσεων, τό δπο1ον άνεφέρομεν άvωτέρω. 

30 /6 /56. 
rouitν . • Απο� πώs lvcxs λαός εlρηνιιcός vlοθέτησε τήν 

βlαν. 
r. Χpισwδοuλ(δ"ης . Τ ό ΑΚΕΛ δ.ν Ιχει καμfαv σχέσιν μέ 

τήν βlav και &τrόδειeιs 'ι'ι μέχρι τοΟδε στάσις τοv. 
Κ. Jlcιιmισ(δ.,.ς . ΠρΠτει νά ιλπfζωμεν εΙς σ\ιντομοv &τrό

λvσιν ; 
rou4tν . Εtμαι βέβαιοs δτι μόλιs σνντριβη 'ι'ι τρομοιφcχτfα 

θά πcχύσοvv vφιστάμενα τά στρατόπεδα σvyκεντρώσεως. 
1 7 /12 /56. 
rouitν . (Πρόs τούς άνωτέρω δόο δημάρχοvς). τι λέτε 

yιά τ.ό σ\ινταyμα Ράντιcλιφφ ; 
• �ι. Δw τό εfδαμεν &κόμη. 
ro\Mtν . θά δημοσιεvθfi μεθαύριον άλλά Ιχω τόν σιcελε

τόν τοv. 
οι άvωτfρω μετά τήν άvάyνωσ(ν τοv : Μάλιστα. Εtναι 

βάσις yιά λύση τοΟ ΚvπριαιcοΟ. 
Ό lv ΚVπρφ chmmοιφιτής τοΟ ΡώΟτερ, ώς hrληροφο-
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ρή&ημεν, μετiδωσεν εls τό fξωτερικόν.τήν ε(δησιν τrερι rnιδοκι
μασ(ας τοΟ ανντάyματος Ράντκλιφφ \Ιτrό "ri\S fιyεσlας τοΟ ΑΚΕΛ, 
ά'λλ' w Κ\ιτrρφ δtν Cyινε γνωστή 1'1 εtδησιs λόyιρ σκοπιμό-τητος. 

Δύο fιμiρας μετά η'ιν &ναιcοlνωσιν τοΟ σνν'tάyματος 
Ράντι<λιφφ και τήν άιrάντησιν tπι τούτοv "ri\S •Ελλ. Κvβερνή
σεως και η'ιν λijψιν θiσεωs Ιναντtον τοv wό τijs Έθναρχlας, 
οΙ &ι<ελι�οι t'\yhαι fιναyκάσθησαν νά ά'λλάξονν στάσιν και νά 
προσαρμοσθοΟν, διά τόν φόβον τijs λαtκijs κcrταφρονήσεως. 

Ό Χάρτιyκ, 6μως, yνωρfζων καλώς τάς άιrόψειs των, 
Cστrεvσεν &πό ραδιοφώνοv νά προτεΙ\;r.ι &ντιπρcσωτrε(αν διά 
ΣεΟχiλλας εls τήν δποlαν σvμπεριελάμ�ανεν 1\:α κcμμcννισ-ιήν 
και fvα σννοδοιπόρον, πρayμα 'ΠΟ�i t'\ &ιcελική fιyεσ(α fιpμή. 
νεvσεν ώs Φιαyνώρισιν τijs Ισχύος τοΟ ΑΚΕΛ Vιrό τijs Κvβeρ
νήσεωs ! ! I 

Ό tδιοs δ Ικπρόσωποs τοΟ Χάρτιyκ, δ Γovέiv, Ισχεν &κόμη 
δύο σνναντήσειs μέ τοVς δημάρχοvς ΛεμεσcΟ και Λάρνακο� 
(τήν 24112 /56 και τήν 15 / 1  "j57) yιά νά το\ις πληρcφcρήσr.ι 
περι τi'\s Ιπικειμiνης άιrολύσεωs τών \Ιτrολοlπων άκελικών πλήν 
« μερικών άδιορθώτων »' και 1jσαν οΙ « άδιόρθωτοι », αύτοl 
οι Ιιχοίοι δb σvνεφώνοvν μ.i τl)ν Ι)yεσ{cιν 'fOU ΑΧΕΔ κcιι 
διcχώρησcιν &.χ� -rcιό'fην -r&ς ε68όνcις -rων . 

Και w<i) οΙ άκελικοι t'\yiται άπεδεlχθησαν ψεΟσται καl σvκο
φάνται εΙς τά σννθήματά των τrερl iyκαταλεfψεως τοΟ άyώνοs 
Vπό τijς •ωηνικf\ς Κvβερνήσεωs και τijs Έθναρχlας, Cστrεvσαν 
τήν rnομiνην τf\s άποφάσεωs τοΟ ΟΗΕ, τόν Φεβροvάριον τcΟ 
1957, νά τήν lκμεταλλ.εvθοΟν πρώτοι μ• σννθ�ματα, ώ.λά 
τοιαΟτα � ν« μ.'iι βλciΚ"rΟvν 'fOUς .. AyyΛovς κcιι ν« κ-rv· 
χοuν 'fOUς &.yωνιnάς : « Τό ψήφισμα τοΟ ΟΗΕ προστάζει 
νά σταματήση 1'1 αlματοχvσfα I f I Νά άρχfσονν διαπραyμa
τεύσειs μ• το\ις bcχροσώποvς 'fOU KvnριCI)Co\i ).cιo\i)) . 'Έτσι, 
σάν άνιμόμvλοι yvρfζονν κατά τήν φοράν τοΟ Dνiμov, άλλά 
σvyχρόνωs ζητοΟν και νά lκμεταλλεvθοΟν το\ις κόποvς τών 
&λλων αότοι οΙ δποtοι οόδw σννεισiφερον ο<ίτε μt τόν τrερl
φημον c wιαto . . .  μαζικό . . .  δημοκρατικό . . .  :t άyώνά των. 

3 



Δ .  ΜΕΤΑ TRN ΑDΕΔΕΥθΕΡΩΕIΝ 

τm: ΑΚΕΛΙΚΒ:ε ΒΙΈΕΙΑ:ε 

•Η ΚV'Πριαι<ή Κυβtρvησίς βλi'Πουσα ά'Ποτvyχάνοντα τά 
σχέδιά της, δηλαδή νά κατα'Πνίξt;� τό !θνικccrπελεvθερωτικόν 
κίνημα της ΕΟΚΑ, τό δ'Ποlον καθημερινώς άvδρc\ίται, άλλά καl 
CJVVCΧρ'Πάζει καl σννεyείρει τάς μάζας, ά'Π'Cf<Χσίζει νά ρίψ1:1 τό 
'Πpοσωmiον καl νά άπελεvθερώσt;ι τοVς &κελικG\ις fιyiτας c:>cττε 
οδτοι "Πλέον νά δ\ιvαντaι νά iρyασθοΟν φανερά και μέ δλην 
τήν ιλεvθερίαv των ivαντίον της ΕΟΚΑ και τής Έθvάρχίας. 
Καl ικ των κρατητηρίων οδτοι iξijλθον μέ c(kpYiμo" μvclcιv . 
·ο 'ΠολVς • Αtροvς, διεvθνντής των Κεντρικών φυλαι<ών, fδωσε 
εΙς τοVς &κελοη-γtrας 'Πιστο'Ποιητικόν καλijς διαyωyi\ς, εi'Πών 
διά τούτους : « •Η διαyωyή των κομμοννιστών κρατοvμέvωv 
Vτrηρξεv, w &ντιθέσει 'Πρός iκείνην των ιθvικοφρόνων ταραξιών, 
λίαν Ικαvο'Ποιητική, fι συμπεριφορά των δέ fναντι των 'Αρχών 
των κρατητηρίων �το μαλλ.ον σvμmριφορά σννερyασίας μέ 
cχ\ιτάς •• 

•Οποία διαφορά μεταξv &κελοηyετών κa\ κρατουμένων fι 
φυλαι<ισμένων !θνικων άyω.νιστων, των δ'Ποίων τά 'Πατριωτικά 
6σματα iδόvow τοVς αΙθέρας καl fι 'Ιτατριωτική στάσις των 
τοVς mοίχισε στερήσεις, κακωσεις και Wτός τούτων των φυ
λακών I 

•Η χρησιμο'Ποίησις τοΟ ΑΚΕΛ ύ'Πό της Κυβερνήσεως άni
βλmε : α) ΕΙς &ντίδρασιν κατά τijς ΕΟΚΑ, β) εΙς Vπερφα
λάyyισιν τοΟ • Αρχιmισκό'ΠΟυ, y) εΙς χρησιμο'Πο(ησιν τοΟ δijθεν 
κομμοννιστικοΟ κινδvvου διά 'Πρc:.'Παyάνδαv εΙς τό iξωτερικόν, 
lδίq: εΙς • Αμερική ν. 

Πρός τόν σκο'Πόν τοΟτον χρησιμο'Ποιεt τόν iρyατοκά'Πη
λον Ζιαρτίδην, iπανακάμψαντα ικ Λονδίνου δ'Που οδτος εtχε 
καταφ\ιyει . . . διά νά άποφVγι;1 τήν σ\ιλληψίν του Vπό των 
• Αyyλων I Ι ΤοΟτον fι Κυβέρνησις θά iχρησιμοποίει πρός 
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ύπερφαλάyyισιν τοΟ 'Αρχιεπισι<όποv, άφοΟ τόν παροvσίαζεν 
ώς άρχηyόν έρyατικοΟ κινήματος καΙ ούχl ώς κομμοννιστήν 
fιyhην διά νά παρακαθήcn;ι oVt-oς εΙς ένδεχομ�vας σvζητήσεις 
rnl τοΟ ΚV'ΠριακοΟ μέ τόν 'Αρχιrnίσι<οπον. Ούrω δ Ζιαρτίδης 
ρίπτει τό σύνθημα : c Διαπραγματεύσεις μέ τούς h<προσώπcvς 
τοΟ ΚV'ΠριακοΟ λαοΟ », διά νά το τροποποιήσ13 εlτα εΙς « Δια
πραγματεύσεις μέ τον Άρχιεπίσι<οπον καΙ τούς &λλcvς �κπρο
σώποvς τοΟ ΚV'ΠριακοΟ λαοΟ ». Ό λαδς δμως σύσσωμcς, πλήν 
έλαχίστων άριστερών, άvτ�δρασεν εΙς τό �ημα τcΟτο 
δι' h�ρov : « Διαπραγματεύσεις μέ τόν Μακάριον ώς τόν 
ΜΟΝΟΝ έκπρόσωπον τοΟ Κ\m'ριακcΟ λαοΟ ».  Το παλλαϊκόν 
δημοψήφισμα διά τον Μακάριον ώς τόν ΜΟΝΟΝ �κπρόσωπον 
καΙ tι άποστολή τηλεγραφημάτων πρός τcΟτeιν, έζάλισε τcύς 
άvεμομύλοvς καΙ τούς ήνάyκασε νά κάμονν δεξιώτερα, καί 
ταραγ�νοι vά κηρύσσcνν τώFα : « μέ τόv Μακάριον ώς ήyέτην» 
πολλοl δέ άριστεροl τόν άvαyvωρίζcνν ώς τόν ΜΟΝΟΝ . 

Πρό της άποτvχίας των οΙ άκελικοl f}yετίσι<οι νά παFαμε
ρίσονν τόν Μακάριον, σmύδονν εΙς ' Αθή\."ας διά va πρcσ�ρcνν 
δf\θεν yf\ν καΙ vδωρ εΙς τόν Άρχιεπίσι<οποv, πράγματι δμως 
διά νά άvακτήσονν τό χα�νον· Ιδαφος μεταξύ τcΟ λαcΟ καΙ 
τό καταρρακωθέν ιώρος των. Διότι δπως άπέδειξε καΙ fl μετ
mιτα πολιτική των tι τοιαύτη έμφάvισίς των ητο πρcσποιητή 
καΙ ούχl εΙλικρινής. AVτol πρcδόσαvτες τόν άyώvα, μή σvμ
μετασχόvτες εΙς τοΟτον, rnι�νow νά δίδcνν yvώμην περl της 
λ'ύσεως τοΟ �θvικοΟ μας ζητήματος. 'Αλλά �ξ όνόματος τίνος 
θά ώμ{λονν ; Μήπως �ξ όνόματός των ; AVτol οΙ όποΙοι hrρ6-
διδον τόν άyώvα καΙ h<αραδόκονν νά τόν h<μεταλλεvθcΟν 
πολιτικώς ; 'Ή μήπως έκ μ�ροvς τών �λαχίστων « μετριοπα
θών :. τοΟ Χάρτι)'1< τούς όπο{οvς οVτος διεφήμιζεv ώς τήν 
« wαv πολιτικήν δύναμιν μετά τήν σvvτριβήν της ΕΟΚΑ » ; 
ΚαΙ άσφαλώς αVτο\ θά 1jσαv οΙ μετριοπαθεΤς τούς δποίοvς 
όπενόει δ Χάρτιyκ, άφοΟ οvδrnοτε έvε�ίσθησαv &λλοι 
τοιοΟτοι .  ΚαΙ εΙχον τήv άvοίδειαv vά ζητοΟν'vά παρακαθήσονν 
εΙς στροyyύλην τράπεζαν σvζητήσεωv μαζl μέ τόν Μα
κάριον, δ όποΙος ώμίλει h< μ�ροvς τοΟ ΈλληνικοΟ ΚV'ΠριακοΟ 
λαοΟ, άvαvεώσαvτος τήν πρΟς αVτόν έμπιστοσύvην τοv διά 
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τ�ν &θρόων τηλεyραφημchων, δ bιτοtος, &κ6μη, ώμlλει Ικ 
μiροvς τ�ν cη.ωνιστ� 'ΠΟV lμάχοντο μi τό δ'Πλον κcrτά τοΟ 
κcrταιcτητοΟ, ό δτrοtος ώμ(λιι, -ήλος, lιc μiροvς τ�ν νειcpων τοΟ 
&y�νός μcχς. 

Πρόκειται τrερ\ θρcχσVτητος, 'Πο).ιτικf\ς ιξαχρεrώσεως ιccx\ 
&ναιδεlcχs. 'Εμφανίζονται ώς δf\θεν 'Πανηyvρlζοντες τήν &π
εΜvθtρωσιν τοΟ Έθνάρχcv κα\ 'Πpc:01Mio0ν τοΟτον, τήν 
&νάyιcην φι).οτιμ(αν 'Π'Οιο\ιμενοι, 'Πρό τ�ν μεyαλειωδ�ν 'Π'cV.
).αiκ�ν Ικδηλώσεων· κcrτά βάθος δμως αΙσθάνονται 'Πικρlαν 
διά τήν τοιαύτην 'Π'ροqή).ωσιν τοΟ λαοΟ 'Πρός τfιν ιθνιΚ'Ι'ιν 
Ιιyεαlαν τοv τήν δποlαν δημοσ(� μi).η τοΟ ΑΚΕΛ καθvβρl
ζονν &κόμη και σfιμερον και Ιδl� τόν 'Εθνάρχην. ΈκτιμοΟν 
και Ινισχύονν τό Ιρyον τf\ς Έθναpχlας fxcί ιτοu διν δ�VCIM'CU 
vck iwιδρ«σοvν διcιβpω'ι'ιχ«, χcιι μι μ.cιδιάμcι'fcι, rnισd
'ΠτΟνται τόν Έθνάρχην 1ι άποο-ή).λονν εΙς τοΟτον τηλεyρα
φήμcrτα, lvql ότrοvλως lρyάζονται κcrτά τοΟ ιc\ιροvς τo\rrov 
και τοΟ Cρyov τοΟ ιθνικοατrελεvθερωτιιcοΟ κινήμcrτος. 

'Αλλά και f} προσττάθεια τ�ν " Ayy).r.ι>ν δ'Πως προωθήσονν 
τούς κομμοννιστάς και χρησιμΟ'Π'Οιήσονν τόν Ι(Ομμοννιστικόν 
« ΜΠΑΜ ΠΟΥ ΛΑΝ » &ποτvyχάνει. ΑΙ 'Αρχαι άφήνονν mί
τηδες τούς κομμοννιστάς νά κινοΟνται, μολονότι τό ΑΚΕΛ 
εtναι προyεyραμμiνον, vά 1CVI().oφoρ� άvενόχ).ητοv φvλλάδιa, 
τοΟ rnιτpi'ΠOW 'Πικεττοφορ(ας και διαδηλώσεις τοv 'Π'Μισιοv
μiνcχς άπό . . .  άστννομικούς κλ'Π. θόρυβος δημιοvρ-yεtται τrερι 
νεκραvαστάσεως τοΟ ΑΚΕΛ και δ Χάρτιyκ φωνάζει και rnιση
μαl\ιει τόν . . .  κlνδvνοv Ικ τ�ν κομμοννιστ�ν. οΙ δτrοtοι κι
νοΟνται νά Μβονν τήν πρωτΟ'Ποpεfαv lv � νήσφ. ΕΙς δημο
σιοyράφοv δ Χάρτιyκ δηλώνει δτι vπάρχει ιc(vδννος f} Κ\ιπρος 
νά mριΟ.θτ,ι ότrό κομμοννιστιιcόν Ιλεyχον ! Ι Κα\ εtναι τόσον 
τrερίερyον πι;)ς ό σατραπlαιcος αVrός δ δποtος δ.ν Ιφοβήθη 
ό).όκληρον τόν �Ελληνιιcόν Κvπριακόν λαόν δ δτrοt� f}yων(ζετο 
μ.ι 'rck δκ�cι, ιv το\ιτοις 'Πpοσmοιεtτο δτι Ιφοβεtτο τούς 
δ).(yοvς φωνααιcοΟντcχs • ΑιcU.ιιcο\ις. 

"Ηρκεσαν δμως μερικοι μ'Πchσοι ά'Πό τούς ιθνιιcόφρονας, 
ώστε οΙ άιcελιιcοι « καράο).οι » νά ιφvβοΟν 'Πάλιν στlς τρ\ι'πις 
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των ιcαι Ιται ό Χάρτιyιc vά αταματfιcn;ι τl> τροτrάριοv τοΟ ιcομ
μοννιατιιcοΟ κινδύvοu. 

Ταρcχyμlνη 1'\ &ιcελικfι fιyεσία bl> τt'\ν διαρροfιν των κα
λνήρων cττελεχών της ιcαι τrολλών μελών της τά ό.τrοtσ άντ
ελfιφθηααν την προδοα{αv ιcαι τl>ν φιλοτομαριαμl>ν τf\ς 1'\yεαίας 
των, μή δνναμlνη δ! νά δικαιολογηθί3 διά την ατάσιν της 
cχVτήν, i\ρχιαε vά κάμν13 θεαματιιcάς χειρονομίας ιcαι κιvfιαεις 
διά vά σvyι<ρ<rrήcn;ι τeι Μrπομείναvτα μiλη της. 

llpώnι lν4ρycι« . Ή άντιιcατάστασις τf\ς fιyεσίας τοΟ 
ΑΚΕΛ. :ο Γ. Γ. τοΟ ΑΚΕΛ Πcmαtωάννοu άντιιccχθίσταται διά 
c λόyοuς όyιίας ». Εtναι 1'\ μόνη &λλαyή τrov fyνώσeη. Ή 
κλίκα τοΟ ιccχθοδηγητιιcοΟ τruρf\νος &λληλοΟτrοστηριζομiνη και 
&λληλοιccχλ� δ� τολμ� vά cχ\ιτοιccχθcχιρεθ;}, όμολοyοΟσα 
lινοιιcτά εΙς τl>ν λαl>ν δτι 1'\ τrολιτικfι της �το lιντεθνικη και 
Ιξνπηρετιιcι'i των σχεδίων των • Ayyλωv ιcαι δτι και cΝτη cχ\rτη 
mcόμη 1'\ wαρξις τοΟ ΑΚΕΛ ώς πολιτικοΟ σχfιματος, &τrοτελεt 
διάσπααιν των fθνικων Κuτrριαιcι.:>ν δννάμιων. 

Και δμως εΙς δaovs το\)s Μyονν δτι 11 fθνικη yραμμη τrov 
h1'\ρησαv Ινcχντι τοΟ Κινfιματος τf\ς ΕΟΚΑ και yενιιcι.:>ς τοΟ 

· fθνικοcmύ.εuβερωτιιcοΟ κιν'fιματος εtναι σφαλερά, οΙ κάπηλοι 
τοΟ ΑΚΕΛ bcxvτoOv : c τt φταίει τl> κόμμα, fάν fι fιyεσία τοv 
λαθεμiνα άντιμετώτrιαε τl> ξεκίνημα τf\ς δράσης τf\ς ΕΟΚΑ ; » 
τι φταίει tι fιyεσ(α ; • Αλλά δταν βρωμίcn;ι τl> κεφάλι βρωμάει 
δλο τό ψάρι. Μ• βρι.;)μες και αcmίλες Ιδηλητηρίαζε fι • Αιcελιιcη 
1'\yεσία τά μiλη της· . βρώμες τrov Wεφανίσθησαν ιcαι τrάλιν 
ιccχι διαριcοΟν μέχρι αfιμερα ιcαι fσάπιααν δλον τl> αώμα τοΟ 
ΑΚΕΛ ιcαι ποv ξεχύνονται κάθε μiρα διά νά δηλητηριάσονν 
την Kuτrριcxιcfιv άτμόαφαιραν. 

Δcuτ4pcι Μρycιcι. Τuμπαvοιcροuσίαι κcιι ότrοδοχαl τι.:>ν 
c!mελεvθερωθWτων &ιcελικων fιyετι.:>ν ιccιθώς κώ τοΟ cχ\ιτοεξορι-

. αθtντος και rnανελθότος Ζιαρτίδη, τl>ν ότrοtον οΙ &κελικοι 
προσπαθοΟv νά τrροβάλονν ώς τl>ν vtoν Γ.Γ. τοΟ ΑΚΕΛ. 
ΑVτόν ιδιάλεξαν τά . άιcελιιcά cττελiχη w αννεννοfιαει μ• την 
Ίντtλλιτζενς Dρβις. ΑVτός ό νάνος rnρόιcειτο νά vψώcn;ι τό 

. lινάατημά τοu πρl> τοΟ lιναατήματος τοΟ Μαιcαρίοv yιά νά 
τόν • . •  ότrοσιcελίcn;ι. Ή &ιcελιιcη fιyεαία δw εtχε ιcαλύτερον 
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το\ιτοu νά inroδεfξ1), τόν όποΙον Φ<όμr1 καΙ cττύJχη τοΟ ΑΚΕΛ 
άποακιρτήσαντα κατηyοροΟν. ("Ορα Παράρ-τημα Γ). 

Κατ' cχ\ιτόν λοιπόν τόν τρόπον εlχαμε τεχνητiς ώρyα
νωιdνεs \tποδοχiς καί σvyκεντρώσεις τών δοσιλόyων άκελικών 
άρχηy(σκωv, οΙ όποΙοι άντl νά κλειστοΟν ατά σπίτια των άπό 
vτρcmήν, τοVναντίον άπεθρασ\ινθησαν καΙ πpοιβαινον εΙς 
« πολιτικάς δηλώσεις ». ΚαΙ δλαι αl πομπώδεις cχ\ιταl σνyκεν
τρώσεις ιywovτo inrό τήν προστασlαν τών 6ρyάνωv της 
Κvβερνήσεως. Ό γενικός διεvθνντής 1ών δημοσίων Cρyωv 
Ιδωσεν όδηyίας cn δλοvς τοVς tπαρχιακοVς νά iπrοβοηθ{ισονν 
τό lρyov της inrοδοχής, Μαρρvvοvτες το\ις fρyάτας εΙς άπερ
yίας. 'Από άπόψεως οΙκονομικής, μόνον ή tπιστροφή καΙ Vτrο
δοχή καΙ τό φαγοπότι yιά τόν Ζιαρτlδην fστοίχισε ατά σνν
τεχvιακά fρyατικά ταμεlα ιWω τών Λιρ. 'Ayyλ. 500. Κο\ τά 
πcχντ;y\ιρια cχ\ιτά fσκόπονν νά τοvώσονν τό ήθικόv τών στε
λεχών καΙ μελών της ΠΕΟ καΙ νά άποσοβήσονν τήν άντιηγε
σιακήν προδιάθεσιν τώv κctπως ώρίμωv πολιτικώς fρyατών. 

Τρ(τη ινιρycιιι . 'Εντολή πρός τάς tπαρχιακάς rnιτροπάς 
δι' άναδιορyάνωσιν τοΟ κόμματος καΙ άντlδρασιν κατά της 
ΕΟΚΑ, ή ό1rοία διά της πατριωτικής δράσεώς της \rιτήρχε 
κlvδvvos διά τό ΑΚΕΛ νά fμφανισθi) καΙ ώς πολιτική 6vτ6της, 
6τr6τε θά τό κατtπνιγε. ΚαΙ ή fvτολή cχ\ιτή καθ' δν τρόπον 
fδόθη καταλήγει ε[ς καθαράν σννερyασίaν στελεχών καΙ μελών 
τοΟ ΑΚΕΛ μ� τοVς • Ayyλovς καΙ φθάνει ιdχρι πρcδοοlας. 

Ή προστrάθεια cχVτη τοΟ ΑΚΕΛ fντεlνεται κατά τήv 
τrερlοδον της Ικεχειρlας μας, διότι τοΟτο fλπlζει δτι ή άδρά
vεια άφ' wός μ�ν &ά μδς παραλVσ13 καΙ διαλ\ισ1), άφ' hiρov δ� 
δw θά ύπάρξ1) τιμωρία τών προδοτών ικ μέροvς μας, δπως 
σννέβαιvε πρό της fκεχειρίας. 

'Έwι wροδ6-rιιι w«σης χιιτηyορ(cις ε6ρ{σχοuν wροσ
'f«σ{ιιν καΙ καταφ\ιyιον εΙς τό ΑΚΕΛ. 

Ήναyκάσθημεν τότε νά Ικδώσωμεν πρός τό ΑΚΕΛ προει
δQΠοιητικήv προκήρvξιν inrό τόν τlτλοv c ΠΡΟΔΟΤΑΙ καΙ 
ΛΙΠΟΤΑΚΤΑΙ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΙ » εΙς τήν όποίαν fλiyoμεv τά 
lξiis : cΔw κάμvοvμεν κομματικόν fι ταξικόν άyώνα άλλά 
ι&νικόv τοιοΟτον εΙς τάς τάξεις τοΟ 6τrofov fκαλέσαμεν ΟΛΟΥΣ 
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ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τούς ·Ελληvαs, &vεξαρτήτωs πολιτιχων ή 
κοινωνιχών φρονημάτων xal δτι άπό τόν άyωvα α\ιτόν Ιλειπον 
μόνον οΙ κομμοvνισταl τοΟ ΑΚΕΛ, οΙ δποtοι μας lξvβριζαν 
άλλά σvyχρόνωs μας rnρόδιδαν » .  Προειδοποιοvσαμεν &κόμη 
εΙς τήν προκήρvξfν μας lκε(νην δτι c σννερyαζόμεθα μ� κάθε 
fvτιμον &τομον iΊ παράταξιν, άλλά καΙ δ�ν θά rnιτρiψοvμε 
σ� κανένα δεξιόν iΊ άριστερόν \ίά μας προδfδt;t, yιατl θά τόν 
ιmιπήσοvμε ». 

ΕΙς άπάvτησfν τοv τό ΑΚΕΛ άναyνωρfζει δτι c λαθεμένα 
άvτιμετώπισε τό ξεχfνημα τfiς δράσης τf\ς ΕΟΚΑ μ� άπρεπεtς 
χαρακτηρισμούς. ΑVτό δμως τό λάθος τό διώρθωσε lμπρακτα 
μ� τήν καθ' δλα πατριωτική στάση τοv στήν διάρχεια των δύο 
τελεvταfων χρόνων. Παρά τήν διάφων(α τοvς μ� τήν τακτικήν 
τfiς ΕΟΚΑ οΙ 'Αχελιστ�ς οVτε χατέδωσαν οVτε χατεπολέμησαν 
τούς Έοχfτες, άλλά κράτησαν lνavτ( τοvς στάση πατριωτική 
ποv τήν mfμησαν καΙ οΙ iδιοι καΙ δ Κvπρια1<ός λαός ». 

ΑVτά Ιλεyε τό ΑΚΕΛ άλλά μόνον σ� φvλλάδες, yιατl 
τά lρya τοv εtναι άvτfθετα των λόyων καΙ ή προδοσία μελών 
μας Vτrό άχελικωy σννεχlζεται, δπότε άναyκαζόμεθα νά άνα
φέροvμε σvyκεκριμένα yεyονότα μ� δνόματσ. ΚαΙ άντl τό 
ΑΚΕΛ νά τούς άποβάλ1;1 τοΟ κόμματος ζητεi τήν . . .  σvyκρό
τηση « &vεξάρτητης ιπιτροπf\ς στήν δποfαν νά κατατεθοΟν 
τά στοιχεtα yιά νά έρεννήση I ! ! » Δηλαδή δικαστήριον. 
Καθαρά Vτrεκφvyή yιατl τ'τοιο πρayμα fίτο άδVνατον νά 
ylν1;1 Vτrό τάς σημερινάς περιστάσεις, άλλά καΙ διότι tyνώριζαν 
οΙ άκελικοl δτι οvδ�ν μέλος μος θά έδέχετο νά λάβ1;} μέρος σ� 
τέτοια rnιτροπή, άφοΟ θά iφοβεtτο δτι τήν &λλην μ'ρα θά 
fίτο προδομένο άπ' α\ιτούς χα\ θά ώδηyεtτο στά κρατητήρια. 
'Έτσι τό ΑΚΕΛ σvνεχlζει τήν προδοσ\αν τοv άλλά καΙ τάς 
προκλήσεις lvαντι μελών μας μέ σύστημα πλέον ώρyαvωμένον 
καΙ μ� mολάς πρός τά μέλη τοv νά c ξεσ1<Ε'Π'άζονν τούς μασκο
φόρους • witS άπό την &λλη μεpιά yιά vά fξαπατήσονν ρίχvονν 
στόν λαόν τό σ\ιvθημα « wότητα » τό δποtον καΙ σήκωσαν 
ώς λάβαρον. 

Φωνάζονν c Ινότητα » yιά τούς άφελεtς, yιά νά δεlξοvν 
στόv λαόν δτι α\ιτο\ δfίθεν εtναι πατριώτες καl θέλοvv νά σvvεp-
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yασθοΟν μj δλοvs. tνφ Vτrοvλα )(ώνονν τό στιλhο ατά νώτα 
11<εfνοv 'Π'ΟV τοΟ ζητοΟν δf\θεν αvνερyασfαν. προδfδοντάς τον. 

ΑVτη εtναι fl yνωcrι-il τcχιςτιιcή τών ιcομμοννιστών ποv 
Ιφήρμοσαν κcxl cmΊν Έλλάδcχ·ιcατά τήν ιcοτοχήν. Καl fκεt yιά 
νά ξεyελάσοvν τοVς ιθνικιστάς fφώναζαν : c fλάτε νά Ινω
θοΟμε δλοι ». κσl δταν ιcατώρθωναν νά μποΟν στάς τάξεις 
των Ιθνιιcιστ&Sν. τοVς fδολοφόνονν και τοVς tιτρόδιδον. Ή 
τcχιςτική των αVτη 11<εt htiτvχε w μiρει yιατι πολλοι δw 
τοVς 'f\ξεραν. Έδώ δw πρόκειται νά tιτιτ\ιχ1) yιcι-rι wQς 
rνωPtt;ouμc . 

Φωνάζοvν &κόμη c Ινότητο » yιά νά πάροvν σvyχωρο
χάρτι yιά τις προδοσfες των. • Απατώνται δμως yιcχτι αl 
προδοσtcχι των εtναι yραμμiναι. μ• μονντζοuρα ατό πρόσωπό 
τοvς ποv δtν βyαfνει ποτ� και θά μεfΥ1) yιά πάντα yιά νά τοVς 
δεfχΥ1) ιcάθέ •Ελληνcχς : c Νά κι• Ινας προδότης ». Φωνάζοvν 
c Ινότητα » πά\;ω σι τf ; ·ενότητα πάνω cmΊν άδράνειάν 
των fι Ινότητα aτόν flρωικόv και αlματοβcχμμlνον άyii.Sνa μας 
τόν ό'Π'Οtον δtν άνcχyνωρfζοvν άλλά κάι εΙς τόν ό'Π'Οtον φοβοΟν
τcχι vά σvμμετάσχονν ώς φιλοτομαριστcχf ; 

Π&Sς iiτo δvνατόν νά νοηθi} c Ινότητcχ » άφοΟ διαφωνοΟν 
μι τόv Ινοπλοv άyώνα τοΟ ΚvπριcχκοΟ λαοΟ ; 

Kcxl δμως ιtνcχι cxVτόs ό Ινοπλος άyών ό όποtος σήκωσε 
τό Κvπριcχκόν εΙς πρώτης τάξεως διεΜς ζήτημα. ΑVτόs εtνσι 
11<εtνος ό όποtος flπεlλησε τήν σννοχήv τοΟ ΝΑ ΤΟ (yιά τόν. 
ό'Π'Οtον οΙ Ρωσόφιλοι • Ακελικοι hrρrnε το\ίλάχιστον νά χοf
ρωντcχι). ·ο fνοπλος . άyών εlνοι Ικεtνος ποv fστράφη στις 
πολίμιιάς βάσεις πόv μόνον μ1 λόyια πολεμοΟν οΙ • Α1C!λι\(()ι. 
Τ�ος εtναι ό fνοπλος άyών τοΟ ΚvπριcχκοΟ λcχοΟ (fξcχιρiσει 
των • Αιcιλικ&Sν) ποv Ιδημιοvρyησε yιά πρώτην φοράν άyωνι
στιιcήν σννιfδησιv cmΊν Κύπρον. Elvcxι ό Ινοπλος άyών κα\ οΙ 
άρχηyοf τοv οΙ όποtοι lξvμνήθησαν άπό όλόκληροv τόν fλεύ
θερον κόσμον σvμmριλcχμβcχνομiνοv και τοΟ σιδηροΟ παραπε
τάσματος. 

Όρyιάζει fl προδοσfcχ των. όρyιάζοvν οΙ μπράβοι των. 
οΙ όποtοf πf\ραν tντολήν νά προκcχλοΟν τά μiλη της ΕΟΚΑ 
yιά vά τά ξεcncηrάζονν. 
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Φvσικόν fιτο fl τακτικ� τωv αVτfl va "Προκαλiσ'Ι) τflv 
mfδρaσfv μας yιατ\ iav τοVς &φήναμε θa μaς Α1rρ6διδαν 
δλοvς καΙ &'Π'ό τflν δλλη μεριά τό κfνημά μας θά iξασθεvοϋσε 
και σιya - σιya θά iξεφuλfζετο. ΤοVς εlδο1rοιήσαμε "Προφορικώς, 
τούς εlδο1rοιήσαμε ypα1rτώς, τοVς εlδο1rοιήσαμε μ• χωvιa va 
1rάψονν νά 1rpoδlδouv. ΑVτοι <7\ΙViχισαv τήv τακτικήν τοuς 
νά 1rpoδlδow. 

•ετσι φθάσαμε και στά imισQδια Λύσης και Κώμας ΓιαλοΟ 
τά δ'Ποtα δslχvow τόv φανατισμόν τοuς iνavτlov τών &yωνι
στώv τοΟ ιθνικοαmλεvθερωτικοΟ κινήματος, &λλά και τfιν 
'Πλήρη καΙ &'Π'ροκάλV'Πτοv σννερyασfαν ΑΚΕΛ και • Αyyλων. 

Ta yεyονότα α\ιτa τά &ρ1rαξε f\ f\yεσfα τοΟ ΑΚΕΛ ώς 
&φορμήν yιά va iκδηλωθ� 1rMov φανερά wavτlov '�fis ΕΟΚΑ, 
vομlζοuσα δτι eα καΠφερε κτ\ι'Πημα κατ· αύ'τfiς ινφ στflv 
"Πραγματικότητα εtvαι α\ιτa 'Π'ΟV &'Πεy\ιμvωσαν το\ις &κελιστQς 
και τοVς ξεσκi'Π'ασαν στά μάτια δλων 1rotoι 1rpαyματικa 
οVτοι εtναι. • Αmδεlχθη, &'Π'ό τQς iκδηλώσεις αl δ1rοtαι hrηκο
λο\ιθησαν, fι 'Πλήρης σvμ"Παιyνlα ΑΚΕΛ - •Αyyλων, μ• τήν 
διαφορQν δτι τόσον &δiξια (καμαν τήν 1rλοκήν τών yεyονότων, 
μή τηρήσαvτες κ&ν τά 1rpοσχήματeχ: ώcrn άmκαλvφθη αVτη 
και fι Ινοχή τοΟ ΑΚΕΛ. 

D κά'Ποια κομματική σννεδρlαοη fνας δμιλητής εtm τά 
lξf\ς : cΠρtπει vά βοηθήσουμε τοVς • Ayyλouς διότι iav αVτοι 
φ\ιyονν fι ΕΟΚΑ θά στραφ� wavτfoν μας ». 

. 

Σ• α\ιτ•ς τις φράσεις μ1ropεt νά β� δ καθWας τό κίνητρον 
δλων τών Wερyειών τών &ρχηylδν τοΟ ΑΚΕΛ. 

Ποtον σκο1rόν iξV'Πηρmι δλος α\ιτός δ θόρvβος, αt φωναf, 
δ 1rανζοuρλισμός, αt &'Π'ερyfαι, τά τρεχάμάτα κλ'Π'. ; 

AVτol ot δ1rοtοι Ιμcινcιν Μ(σβηwι 1rρό τών ικτελiσεων 
τόσων &yωνιστων, αVrol 'Π'ΟV δw εt1rαν μιa Μξι μ1rροστά 
στf\ θvσfα rnι τfiς &yχόvης τόσων 'Παιδιών, αVτοι 'Π'ΟV δw 
μίλησαν yιά τοVς βαvδαλισμο\ις τώv Τούρκων και τΙς κατα
στροφ� τόσων mριοuσι.ών, fφθασαν σ"tό οημεtο νά 'Πάθονν 
&'Πό όστερfαν λόy\:ι) τοΟ φόvοu δύο rφοδο'τ'cίιν Άκελικωv. 

Ό iρyατοκάπηλος Ζιαρτfδης τρiχει στας 1rόλεις καΙ iκφω
vεt λόyοuς ό'Πό τήν 1rpοστασlαν τfiς

. &
στuvομfας. ·εξεyεfρει 
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τοVς fρyάτας καΙ το\ις παραι<ινεt εls fχδηλώσειs κατά τf\s 
ΕΟΚΑ καΙ το\ί Μακαρίοv Κα\ fρωτώμεν ποΙαν σχέσιν εΙχεv ό 
Μακάριος μ� τά yεyοvότα τfis Λvσηs καί Κώμαs Γιαλοv ; 

Στ1 Λεμεσό ό Ζιαρτlδηs μ� τόν Παρτασίδη έκφωνεi λόyον 
καθ' iΊ'' στιyμήν ή tπικοvρική άστvνομfα κανονίζει τήv τρο
χαίαν yιά vά μή tvοχλο\ίvται οΙ ρήτορες ! ! καΙ άμφάπροι 
καπφέρ&ησαν tvαvτίov τοv ΔΙΓΕΝΗ καΙ -τf\s Έθvαρχίαs. (Περl 
Παρτασίδη δρα καΙ Παράρτημα Δ). 

« Τό πιό ε(ίκολο πράγμα, εΙπε ό Ζιαρτίδηs, εΙvαι νά φο
ρέση καvεls τήv μάσκα, νά πάρη fνα πιστόλι καΙ νά κρvφτη 
σ� μιά yωνιά yιά νά σκοτώση, κο.eως &κόμη vά πάρη καΙ Cνα 
Στtvyκαν. A\rrol εΙναι ψεvτcαyωνιστέs. Πάν'fο-rc -rouς χcι
-rcιδιχάσαμc -rό iδιο lπcινcιλcιμβάνοuμι xcιl σfιμιρcι )) • 

Νά πώς βλέπονν οΙ tρyατοκάπηλοι :rov ΑΚΕΛ τόν &yώνα 
τοv Κvπριακοv λαοv. ΕΙναι ψεvτcαyωνιστ�s mΙνοι οΙ όποΙοι 
τρία χρόνια yvρίζονν στά βοννά καΙ το\ις λόyycvs, κοιμο\ίνται 
στά χιόνια καΙ στό κρvο, τρώνε λίyο ψωμl καΙ κρεμμvδι, 
κινδννε\ιοw κάθε στιyμή, κρατοvν τήν δaSα τοv &yωνιστοv 
καΙ tvσπείρονν τόν τρόμον στc\ιs. Τ 6ρηδεs. 

ΚαΙ εΙναι &yωνισταl ό Ζιαρτίδηs καΙ ό βλαχοδήμαρχος 
Παρτασίδηs καθωs κο\ δλοι ποv το\ις &κολο,Jθοw, οΙ όποΙοι 
τρώνε, κοιμο\ίνται f\σvχοι ι<αl τά μιλο\ίνε κρvφά καΙ τά κανο
.νίζονν μ� το\ιs • Ayyλovs. 

Στήν Λεvκωσία τά yεyονότα fξειλίχθησαν κατά τρό
πον ό όποrοs δεικv\ιει πλήρωs τήv προδοσίαν τοv ΑΚΕΛ. 
"Εε<χλλοι μπράβοι τοv, το\ις όποίοvs ό Ζιαρτίδηs σνν
εκtvτρωσεv άπό παvτοv, παρήλαννον εls τάs δδο\ις τi'js Λεv
κωσίαs πλαισιο\ιμενοι άπό mικοvρικο\ιs καΙ • Ayyλovs άστv
vομικο\ις fκβάλλοvτεs κραvyάs : « Κάτω ή τρομοκρατία », 
« Ζήτω τό ΑΚΕΛ ». ΚαΙ fνc;> τό ΑΚΕΛ εΙvαι προyεyραμμέvοv 
ο\ιδεls άπό το\ιs φωvασκοvvταs σννελήφθη, tvc;> &ρ1<εΙ vά 
κατηyορηθ� καvεls δτι εΙvαι μέλος τf\s ΕΟΚΑ yιά vά τrln) 
τρία χρόνια στήν φvλακήν. . 

η &Χλο δεικv\ιει a\rrό παρά δτι οΙ • Αyyλοι �iσav ε\ιχαρι
στημέvοι άπό τήv στάσιν a\rrήv τοv ΑΚΕΛ δ•ότι το\ίτο Cπαιζε 
&κριβώs τό παιyvfδι των ; 
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ΚαΙ τούς ξελαρvyyισμο\ις και τάς έχδηλC.::.σεις τc ϋ ΑΚΕΛ 
έξεμeταλλeύθη χαl 6 • Αyyλικός τύπος, 6 δ� Λέvvοξ Μπόvvτ 
άvήyyειλε στήv • Ayyλικf!v Bcvλήv 6τι Cχει • εύχάριστα vέα 
άπδ τήv Κύπρο » καΙ 6τι ot χομμοvvιcταl χ άπεκάλvψαv τούς 
μασχοφόροvς της ΕΟΚΑ ».  Τά λόyια CΧ'ίτά άπο•ελοw δίπλωμα 
προδοσlο.ς yιά τό ΑΚΕΛ . 

ΚαΙ 6 Ζιαρτίδης μεe-..:σθείς . . .  άπό τήv έπιτvχlαv τοv 
παροvσιάζεται, προσχληθεlς ώς λέyει ύπό τοϋ Κvβερνήτο.v, 
yια νά 1fi1 6λες τΙς άvοησlες καΙ μόνον τό Παveλλήνιον αtτημα 
δ�ν εlπε : « Α'frΟΔΙΑθΕΣΙ Ν ». ΈκεΙ μάλιο1 α βρήκε εuκαιρfαv 
νά σvμφωνήστ;ι μ� τόν Φο\ιτ 6τι δηλαδή « δtν εwοεi 'tήν CV'tαση 
yιατl άπ' αύτήν δέν μπορεi να π�αyματcποιηεί3 πρόcδος 
πρός έξε\ιρεση διεξόδοv άπό τό σημερΙνό &διέξcδο » . ΚαΙ 
εΤvαι « Cvταση » κατά τόν Ζιαρτlδη καΙ τόν Φc\ιτ 6 &yω"·ας 
πού διεξάγει δ Κvπριακός λαός. 

· 

Α\ιτοl εlναι ot δvθρωποι ot δποiοι στήv δvσκcΚώτερην 
καμπήν τοϋ Κvπριαχοϋ άyώνος �άλλcvν �ι·.αvτίοv τcϋ έθνικο
απeλεvθeρωτικοϋ κινήματος. Άρνφαl τοϋ άyώνος έπl τρία 
χρόνια, φιλοτομαpισ'tαl καi ύλισ-tαl δtν μπcρcϋσαv να έξαρ
θοw στό ίιψος τών άyωνιστών της ΕΟΚΑ. 'Έ'tσι έπρό�αλαν 
τό τροπάριον « δ�ν σvμφc.,νοϋμε μέ τήν -rαχτικήν τcϋ Cvcπλcv 
άyώνα, άλλά θiλοvμε άyώνα ε Ιρηνικό, μαζικό, δημcκFατικό . . .  ».  
'Υπάρχει 6μως μιά λαϊκή Cκφρασις πού άρμόζει σ' α\ι'tήν τήν 
πeρlπτωσιν : « δσα δέv φτάνει ή άλεποϋ τά κάμνει χρeμαστά
ρια ». 

ΚαΙ στό ζήτημα τοΟ ένόπλοv άyώνος τό ΑΚΕΛ δ!αΙfωνet 
μέ δλοvς τούς έλevθiροvς καΙ δημοκρατικc\ις λαcύς xcιl σuμ.
φ�νεί μόνον μi -rouς 'Άyy>.ouς .  Διαφωνei &κόμη χαl μ� 
τήν Μόσχα ή όποία έξvμveΙ τόν Cνοπλον άΎώ\.·α της ΕΟΚΑ. 

ΚαΙ hσι άποδεικvveται yιά μιά άκόμη φcρα ή πλήρης 
σύμπτωσις άπόψeων χαl ή σvνοδοιπορία • Αyyλων - ΑΚΕΛ. 

Ήθiλησαv ot άπάτριδες να έκμεταλλεvθcw -yιycνότα τά 
δποtα σχοπίμως !προκάλεσαν, δια να δώσοvν ώς έν9μιζαν 
τήν χαριστιχήν βολήν μαζl μ� τούς • Ayyλovς wαvτίον τοϋ 
άyώνός μας καΙ lτσι νά μείνοvv μόνοι κ\ιριοι έπl τοϋ πολιτικοϋ 
πεδlοv διά νά έπωφεληθοw κcμματιιιώς. Τcϋτο εtvαι τό α(ώ- . 



νιον δvιιρ6v των. και βαονν τώρc:τ vά μδς κcrτηyορήσονν 
Ιμδς � διαcmαατdς τοΟ &y(iWos J J J wtvoι οι δποtοι ο<ιδιμίαv 
σχtο'ιv Ιχονν ιd τ6v &yi.\Wa lνavτfov τ&W "Ayy'λωv, τ6ν lmotov 
lμεtς δ�άyομεv MOHOI χωρlς �v 4ριcrrcρb mιρ«-rσξιv 
και τ6ν lmotov 6ytiWa ιcαθημεριvί.\)ς οδτοι όβρfζονν. 

Κάθε ·ωηv ds τούς καμαρώcn;). ·As τoVs καμαρώσονν 
και οι c αWτροφοf :t των '"'s 'Ελλάδος και τ<:W χωρ&ν τοΟ 
'ΠCΧpαmτάσματος. Έιcτ6ς fάν και αότοι θελήαονν vά τοUς • • •  
φτwονν, δπως 'Π'ράyματι τούς 6:�fζει, yιaτt 6:mmAoOv κη
λίδα και yιά δλα τά κομμοuνιατικά κόμματα. . 



D A P A P T H M A  Α' . 

ΠΡΟΔΟτΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΛQΝ ΤΟΥ Α.Κ.Ε.Λ. 

ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΑΡΥΙΟΥ 1957 · ΜΑΡΥΙΟΥ 1958 

• Αφ' lis στιyμf\ς άπηλεvθερώθησαv οΙ w τοΙς κρατφηρfοις 
&κελικοι flyhαι ο�οι σvμφώνως πρΟς wόσχεσιν δοθεrσαv 
εΙς τοVς ''Ayyλovς (δρα και σvvομιλfαv Παρ.,ασfδη μετa ΓcvέΊΎ 
σελ. 00 - 00) και σvμφώvως πρΟς την δλην προδιαyεyραμμWην 
τακτικf\\1 τοΟ ΑΚΕΛ, παρώτρvναv τοVς δπαδοVς των νά παρ
εμβάλλονν καθ' οtονδή1rοτε τρόπον &ντίδFασιν εΙς :τcVς &yω
νιστάς τοv Ιθνικcαmλεvθερωτικοv &yώvος και νά « eεσκεπά
ζονν τοVς μασκοφόροvς ». 

Κατωτtρω παραθhομεv μερικά σvyκεκριι,ιWσ. yεyονότα 
και τά δ1t'οtα μολονότι !yvώριζεν 1'1 f\yεσfa TOV ΑΚΕΛ και 
111'αvειλημμ!νως Wεδεfξαμεν εΙς α&τήν τάς προδοτικάς Wερyεfας 
των δπαδών της, τοwαvτ(ον α\ί"tη δχι μόνον δέν meζήτησε 
νά δώσ1;) !vτολήν κατα1rα\ισεώς των, άλλά ΤΟ\1\.'αvτfον 11'αpώ
τρννε τοVς δπαδοVς της εΙς τοια\ιτας πράξεις τάς δ1rofaς αVτη 
και ώρyάvωσε πλiον συστηματικώς . .  

- Σνyκεκαλvμμiνος και πρόστυχος τρόπος προδcσfας των 
κομμοννιστών εlναι τό tξf\ς σύστημα : Μιλοvν δημcσ(� στά 
καφεvεtα και σvyιcεvτρώσεις 1rροδfδοvτες κατά τρό'Πον Cμμεσον 
τά μiλη μας1 c ·ι ντα έν ξiρω δτι δ Α. iΊ Β. (μέ τά δνόματά των) 
εtvαι μiλη τf\ς ΕΟΚΑ ; » 

- Τήν 22 /8 /57 δ άρχιβασαvισ"tής Ντfαρ !πεσκiφ&η τό 
οtκημα των Π. Σνντεχνιών Άμμοχώστcv δ1rov εlχε σύσκεψιν. 
Τό άπόyεvμα τf\ς Ιδfας fιμiρας και &pav 5 μ.μ. εtχε πάλιν 
σύσκεψιν εΙς τό οtκημα Π. Σνντεχνιών μέ τοVς Λαμπρfαv Χατζη
χρήστου και Δημ. Παφfτην iκ Μανδρών, 6τrαvτας 11'αλαιοσνν
τεχνιακούς. • Αποτfλεσμα τf\ς τοια\ιτης σvσκέψεως 1\το τήν 
νύκτα τf\ς Ιδfας fιμiρας νά !πιβληθt} dρφιοv στό χωριό τοΟ 
Παφfτη, τις Μάνδρες, 1rρός άvακάλvψιν δπΛων και καταζη
τουμfvωv. Χαρακτηριστιιcόν τf\S 11'ροδοτιιcf\ς CX\Πflς σννερyα-
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σ{ας εfvαι καΙ τό Ιξης : 'Εργάτες tρώτησαV τοVς iι')'ετ{σκοvς 
τΙ fιθελε δ Ντίαρ καΙ ούτοι άτrήvτησαν δτι ι ;ήτει τόν 'Ασπρfiν 
γιά νά τοv προμηθεvση !ργάτας και hτειδ"ι δ . ,·ελεvταtος 
Ιλειπε τό"· !διχtησαν α\ιτc{ Ι<αί όμως 6 • Ασπρijς εόρ{cncετο 
iνrός τοv οtχήμcιτος c(ς τό !νω πά.τωf.ιcι μi cD.λouς fρ
yά.τcις . Τό γεγονός τοiiτο τής σvνεργασ{ας περιi)λθεν εfς τΙιν 
άvτ{ληψιν τών tργατών, οΙ δποtοι 'Π'Viοντες μiνεα !ζήτησαν 
tξηyήσεις άπό τόν Λαμπριαν. Ούτος τοVς Ικλεισε τά στόματα 
Μγοvτας δτι δ • Αyyλος �το δημοσιογράφος ! I Ό Λαμπρlας 
τότε κατiφvyε στόν vlόν τοv δώσαvτος τήv wληροφορ{αν 
tργάτοv καί τοv Ικαμε σφοδράς παρατηρήσεις. Ό παρεvρεθεlς 
δμως πατήρ άπεστόμωσε τόv Λαμπρ{αν δστις lφvyε σ&ν βρε
γμiνη γάτα. 

- Ό κομμουνιστής Βασίλης Παναyη iC 'Εργατών Ιδωσε 
στοVς •Ayyλovς πληροφορίες διά τήv άvακάλvψιν τοu κρησφv
-yhοv τηv άειμvfιστοv Στvλιανlδη εΙς Έπισκοπε1ό. 

- Ό tξ A<ryόρov ΙνΊαρt-.ιος Ποuρος tφι��:αζε δημcσl<ίf : 
« Τούς ξtρeι.. δλοvς καΙ θά το\ις προδώσω. ΕΙναι μέρες πcv θά 
το\ις βΜπονν οι • Αyyλοι μ�ς τά ττiλια », σuyχι::όι·ως δ� tξ
ύβριζε καΙ τόv • Αρχιεπlσκc-r-ον ιιαι tξlοχι(ε '�.;λΜδ:ά ι:aς. 

- Πέτρος Μιχαήλ tκ Λιι.ι'Π'Πρίοv, σvστ1ματικά κατεσκό
πεvε μέλη μας καΙ μάλιστα σννελήφθη εΙς αύλήν μέλοvς μας 
κρvφακούων άπό τήv πόρτο . 

- Μιχαήλ Κοvκκοvλi)ς Ακ Σπαθαρικοu, άδελφός tκτελε
σθΜος πράκτορος τώv •Ayyλωv. Παρηκολούθει σvcrιηματικά 
μέλη μας καΙ σννεργάζετaι στενά μ• τήv άστννομlαν. Προέτρεπε 
τά παιδιά τοv νά φωvάζονν τά όvόματα μελών μας τά όποΙα 
διWειμον φvλλάδια. 

- Γεώργιος Χριστοφόροv Κιττ{λης άπό ΣύyκFασιv, &ξέ
σχιζε φvλλάδιά μας καΙ διiδιδε ψεvδώs δϊΊ trροφοδότει κατα
ζητοvμiνοvς γιά vά παρασύρr;ι μέλη μας καΙ άποσπ� πλη
ροφορίας. Σvyχρόvως άπεκάλV'Πτε μiλη μας tvώπιον 'Ελλήνων 
καΙ Τούρκων. Τήv 22 /8 /57 άπεκάλvψε εΙς τήv Π. Σνντεχvlαν 
Σvyκράσεως οlκ{αν δπcv lμεvε καταζητούμενος. 

- Εύάyyελος Μιχαήλ !ξ Άyfov • Αμβροσίοv, κατεδίωξε 
τρεΙς φορές μέλη μας διανέμοvτα φvλλάδια. Σvλληφθεiς καΙ 
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δαρεlς ώμολόyησε 6τι lπρόδωσcν cις τ«ς • Αρχ«ς τ� ν Χρί
στον Κιciμ.ηΛον lπι xcι-roxii δuνcιμ.(τιδος . 

- Κτωρi'jς r .1ιχαηλ lκ Σκυλλούρας. Ήμrnpα �λη εlσήρ
χοvτο εΙς τό χωρ•ό ;ιά νά σvστήσονν νά μή ξεσχfζcνν φυλλά
διά μας. ΟVτος παραμονεύων εΙς παρυφην τοv χωριcv έφωvαξε 
&τέροvς παραμονεύοντας κομμοννιστάς (περl τc\ις 2Ρ) οΙ δΠ"Οiοι 
έπετέ&ησαν έναντfον των 'J'ιμrnρων δπ-ότε οΙ τελεvταtοι fιναy
κάσθησαν νά π-vροβολήσονν καl τόν έτpαvμάτησον. 

- ΕΙς Κvθραlαν τό π-αλαιοσvvτεχνιαι<όν στέλεχος 'Ανδρlας 
Γιασεμlδης έξύβριζε δημοσi<jr την Όρyάνωσιν. Πιeανώτcrτα 
σvνειρyάζετο μετάτών 'ΆyyλωΥ' οVτος άνεχώρησε δι" Αyyλfαν. 

- Χρήστος Σκlτσιος έκ Ψυμολόφου κο1. δ \/Iός τοv σννερ
yάζοvται μετά τi'jς άστννομfας. 

- Λοtζος Ξυδιάς έξ 'Αραδf-τnrου. Ύβρfζ�ι δημcσf<jr την 
Όρyάνωσιν φανερώνων όνομαστικ&ς 6ν6μcnα μελών μας 
καθως καl την Vτrηρεσlαν την δπ-οfαν νομfζει 6τι διεξάγει 
Ικαστος εΙς την Όρyάνωσιν. 

- 'Αvτ�νιc.ς Μοvσκος, J,ξ 'ΑραδfmτοΙJ. Πράκτωρ των 
• Αyyλων π-αρακολοvθών μέλη μας. 

- Κώστας �αμπούλης έξ 'Αραδfmτου. Ξεσχfζει φυλλάδια 
τής ΌρyανC:>σεωs εΙς την εtσοδον τοv κινηματογράφου δπ-ου 
έρyάζεται καl άποκαλεt τούς άyωνιστάς δημοσf� « τρομο
κράτας ». 

- Κώστας Χamσιης έξ Άy. Άμβροσfου. Κατά την άνα
κάλυψιν'δπ-λισμοv μας εΙς Λεvκωσfαν tφώναζε δημcσf� : « Τούς 
φάγαμε άπ-όψε. Πάει t'ι Λεvκώσlα. 36 περfστpοιfα π-ού βρή
)(αμt ». 

- Παναγής Χατζηαvyοvστή ιξ Άy. 'Αμβρcσfcv. Σvνερ
yάζfται μ� άστννομfαν π-ροδίδων. Ο�τος &φώναζε : « Γιά νά 
'J'ισvχάση δ τόπος π-ρlπει νc1t 'Ι'Cpοδοβη t'ι ΕΟΚΑ ». ΟVτος 
έξυλοκοπήθη 

- Σολωμfjς Φωτfου έξ Άy. Νικολάου Λεvκονοfκcυ. Κατ
εβfβασε π-ανώ μας άναφερόμενα εΙς τούς π-εσόντας. 

- Γεώργιος Πολvτέχνης tκ Λεvκονοfκου. Παραιcολοvθεt 
'J'ιμετέροvς καl σvνερyάζεται μέ άστννομfαν καi π-ράκτορας. 
Τήν 1 1 /4/51 καl 1 3 /4./57 fιξfωσε άπ-ό τόv άστννομικόv λοχfαν 
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• Α"λlκ.ον Παvαy(δην νά τόν οννοδεvσ13 ιcαι ιcαταβιβάcn;) τήν 
Έλληνικήν σημα(αν άπό τό δημοτικόν σχολεlον. 

- Μιχαήλ Γιακοvμάτοv, Κ(κης Μέτα, Άνδρέας Σαρρ�, 
• Αντώνης Μαστ(χη και Πετρ�ς Μιχαήλ Κ τω� Vπό τήν fιyε
σ(αν τοΟ Δήμοv Νεοφ\ιϊοv Κοv;σοΟ, &παντες bc Γvψcv, τήν 
31 f3 f57 fκαvσαν inιδcιχ-nκώς τά φυλλάδια διά τοVς πεσόν
τας. ηιν 29 /3 /57 τrαρώτρvναν τό τrανηyvρ(ζcν τrλήθος 
διά τήν άπελεvθipωσιν τοΟ Έθνάρχοv δτrως μή φωνάζcvν 
c Ζήτω ό Μακάριος καΙ fι ΕΟΚΑ ». 

- Γεώρyιος Κοvμα. Σvνερyάζεται μ� τάς • Αρχάς και τήν 
άστvνομ(αν. Πρός σvyyενή τοv μαθητήν Άνωτέρας Σχολ�ς 
Λεvκονο(κοv σvν(στα νά τra στήν Τεχνικήν Σχολήν και vά μή 
λαμβάν1) Vιr' δψιν τά φvλλάδια τής ΠΕΚΑ κΟ'I μόνον τήν Κv
βέρνησι.ι νά φοβCΧται. 

- Χαράλαμτrος Δο\ικα bc ΣτrαθαρικοΟ. Τήν 1 /9 /57 άπ
εκάλvψε δημοσ(q: δνομα μέλοvς μας fκφωνc:Οντος σννθήματα. 

- Παλαιαι Σvvτέχν(αι ΣτrαθαρικοΟ. ΟVδέτrοτε άπήρyησαν. 
Κατά δ. τάς bcτεΜσεις και άπαyχονισμοVς άyωνιστών τό ρα
διόφωνόν των έλειτοvρyει, μόνον έξ δλων των ραδιοφώνων. 

- •Ηλίας Βραχiμης, 'Αρναδi. c Ή ΕΟΚΑ τrα(ρνει δτrλα 
άπό τήν • Αμερικήν και κτvτra τοVς άριστερο\ις . •  Αν σvνεχ(ση 
θά τrάροvμε καΙ έμεtς άπό τοVς •εyyΜζοvς :ι· α\ιϊά fλεyε. 

- Νικολής Πιερρhης bc Τρικώμοv. Τήν 15 /8 /57 εls κσ
φενεlον Cλεyε : Ό (άνέφερε δνομα) έy\ιριζε στό χωριό μ• τόν 
Φοv;ζιέκην (καταζητοvμενον). •Αλλοτε πάλιν έφώvαζε : c·Αν 
fιμovv προδότης θά έπρόδωνα τοVς τρεΙς Τ ρικωμ(τες τrov μέvovv 
στοΟ . . . στό χωριό . . . ( άποκαλ\ιτrτων C7VΥΧρόνως δνομα 
ιδιοκτήτου οtκ(ας και χωριό). 

- θεόδοvλος Σιοvκρ�ς Νικόλα έκ· Πατρικ(οv. 'Εντός κα
φενε(οv τήν 1 3 /7 /57 άπεκάλvψε όνόματα μελών μας τά όποtα 
διένειμον φvλλάδια καθως καΙ τό δνομα bcτελtσαντος τrροδό-την. 

- Κvριάκος Κατrπ(δης καl ΣτrΟρος Γεωρy(οv έκ Κώμης 
Κετr(ρ. ΠαρακολοvθοΟν στενώς fιμετέροvς και σvνερyάζονται 
μετά τής άστvνομ(ος. ·ετιμωρήθη διά" ξvλοδαρμοΟ. 

- Ττοφαρ�ς Δημήτρη fκ Κώμας ΓιαλοΟ. 'Εντός καφενε(οv 
άνέφερε όνόματα μιλ(Ζ)ν μας ·τά όποΙα Ιyραψαν οννθήματα. · 
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-· θεοφάvης Δημήτρη ικ Κώμαs Γιαλοv. •εμμισθος των 
Π. Σνντεχνιών. ΕΙς σvζήτησιν εtπε διά τόν φοvεvθivτα σvyχω
ριαvόν τοv 'Ανδρiα Παρασι<εVav : c καλά νά πάθη, yιατι 
fιθελε νά κάμη τόν πατριώτην ». 

ΟVτος μετά των Ττοφαρη Δημήτρη, θεc:'άvη Δημήτρη 
(άrrάvτων στελεχών Π. Σνντεχνιών) εtπav εΙς Γαλάtειαv πρός 
τούς Τοvρκοvς : « ·ε,· 6σον και μεΙς πολεμοΟμεν τήν ΕΟΚΑ 
δπως και σεtς yιατι νά μή Ιδρvσοvμε και κοινiς Σνντεχνίες ; » 
ΟΙ ΤοΟρκοι άιτήντησαv δχι. 

- • Ανδρέας Βάκη, Άνδρiας Π. Σταvρi'\, Μιχαήλ ΞΟφτας 
ικ Κώμας ΓιαλοΟ, Ιδόντες κανονάκι ήμών Ιτοιμον ΠFόs χρi'\σιν 
hrεισav τόν Πεζοwαv Ζαχαρία Πaπcmhρcv νά φωvάζt;ι c &ι 
παfξη ή πόμπα Αwά προδώσω οvλλcvς τής ΕΟΚΑ » δ-πότε 
οΙ fιμhεροι τό παρiλαβον. 

- Μιχαήλ Μαλακτός ικ Βασfλι. Τόν •Οκτώβριον 1956 
εtπε δημοσ(ως : c Γιά νά Ιλθη τό πράγμα στήv 6μαλότητα 
και νά f\σvχάσοvμε πρiπει νά σκοτωθfi 6 Άρχιm(σκcπός τcvς, 
�οι(Ζ)s δw γίνεται τίποτε ». Παρακολοvθεt στn·ώς f\μετfρcvς. 

- •Αvδρiας •ονοvφρίοv ικ Βασίλι. « ·σταv σταματήση 
ή τρομοιφατία, μέ τήν βοήθεια τής Ρωσίας θά Αyκατ αστ ήσcv
με κομμοννιστική Κvβiρvησι yιατι Αμεtς &yωνιζόμαστε πραγμα
τικά yιά τήν λεvτεριά και δχι οΙ μοναρχοφασfστες της ΕΟΚΑ. 
Ξiροvμε ποιοι yράφονν τά σνν.θήματα και &ι μδ;s βάλcνν νά 
τά �ήσοvμε θά τούς προδώσοvμε ». . 

- Νtκος Νικολαtδf1ς ικ Βασfλι. Σφοδρός πολiμιος τής &vαρ
τήσεως Έλληνικώv σημαιών. 

- Πcrvayης Τζιαμαλf\ς tξ •Ay. Τριάδος Γιαλοvσης. Τήν 
� f3 f51 εΙς τό καφενεtον Προκόm Φράyκcv εtπε : « Δόξα σοι 
6 θεός. 'Ε'Πfiεν τζιαi τοΟτος (6 Αόξwrfοv).· •εσιει 6 θεδς τζιαι 
yιά τούς 4λλοvς. ·εννά τούς ιcαθαρfσονν οvλλοvς ». 

-Mapκos Λvσάνδροv fξ •Ay. Τριάδοs . Γιαλο\ισης. Σ� 
ιcοvρεtόv τοv τήν flμiρav 'Π'ΟV fιrεσ� &yωνι�όμεvο, οΙ Χριστο
δούλοv και Τσαyyάρης : J•Ωχ fσκοτωθf\καv τζιαl το\ίτοι. ΜΙ 
τήv δ\ιvαμιv τοΟ θεοv I& θά με(νη o<r.rι Ιvas. • ΑΛλ.pvς θά σκο
τώσοuv και &λλους θά mάσονν ». . . 

- Γεώργιος ΠCmαyιάννης Ιξ Άyfας Τριάδος Γιαλο\ιαηs. 
4 
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ΣV1<οφαντεt flμmρouς. « Ή ΕΟΚΑ εtvαι fl καταστροφ<i\ της 
Κ\nτροv ». Τιμωρηθεlς φανερά διdι >.6youς -rιμijς hτtrρεψε 
στό ΑΚΕΛ vά άποδώοτ,ι τήv τιμωρίαν εΙς τήv ΕΟΚΑ. 

- Τόv Δmμβριοv 1957 δ μοvχτάρης EvρVχov Ιλαβε mι
στολήν άπεvθννομWην 'Πpός τήν ΠΕΟΜ EvρVχov, bc μέρους 
τοΟ Διοικητc:.Ο Λεvκωσίας - Κηρvνείας. Ή imστολή a\rrη &νε
yvώσ&η δημοσίως ότrό τοΟ μοvχτάροv καl fλεyε μεταξύ &Χλωv 
καl τά Αξi'jς : - « Έν δψει τfiς σημερινfiς καταστάσεως άmvθV
νομεν 'Πpόs τήv ΠΕΟΜ ΕvρVχου τά κάτωθι : 

Νά βοηθήσετε τάς δvνάμεις άσφαλείας εΙς τάς mιχειρήσεις 
των. ·εάν δfiτε κ�vα δ δ'Ποtος !νέχετcn στές 'Πράξεις τfiς ΕΟΚΑ, 
πηγαίνετε στόν 'Πλησιέστερον 'Πρόs σas άστvνομικόν σταθμόv 
fι εΙς τήv Λεvκωσίαv στά yραφεtα τfiς άστvνομίας καl άvακοι
νώσατε τα\ιτας 'Πρόs τήv άστvνομίαν fι 'Πρός τάς δvνάμεις 
άσφαλείας. Τότε μόνον θά μ'Πορέσοvμε νά hrιτVχοvμε τοΟ cnco
'ΠOO μας. 

- ΕΙς •Ay. Βασίλειον Μόρφοv -iήv 1 /9 /57 μέλη μας 
tyραφαν σvνθήματα στούς δρόμους καl Ιρριχναν φυλλάδια. 
•εκείνην τήv στιyμήv f)ρχοvτο στρατιωτικά αVτοκίνητα δ-πότε 
τά μέλη μας hρεξαν vά κρυφτοΟv άτό χωpιό. Μόλις τοVς άvτ
ελήφθησαν οΙ κομμοvνισταl f)ρχισαν νά κτvποΟv τlς καμ'Πάvες 
καl vά τοVς καταδιώκοvν. ·εκ τοVτωv δ Κ\nτρος Νικολάου 
�σε τήv καμ'Πάvα. ·ο Γιάννης .Χριστοδοvλου -y\Ιρίζε τά 
σπίτια τών 6θνικοφρόνωv yιά vά δ� 'Ποιοl Ιλειπcrv &ρα εtναι 
καl οΙ Ιvοχοι. ·ο Κυριάκος Χριστοδοvλου φώ\.·αζε 6τι εtδε 
'Ποιοl �σαν. ·ο Νικόλαος Χ. Καλόγηρος φώναζε : « Νά 'Προδώ
σουμε 5 - 6  yιά vά flσvχάσονν. ·ο Γιαννf\ς Πίyyουρος κατ
εδίωξε τά μέλη μας. 

- ΕΙς Kvθρafav ot κομμοννισταl Κώστας • Avδρkv καl 
Κλεό'Πας • Αδαμίδης D.άμβαvοv τρόφιμα καl &Χλα εtδη 'Παρ' 
ε\rποροvσης yνναικός καl Ιλεyαv 6τι τά Ιδιδαv εΙς τήν Όρ
yάvωσιv μιτά της δ-ποίας ώς Ισχuρfζοvτο ιόρfσκοvτο ιlς 
σννερyασfαν. 

- Πέτρος Πετρίδης διδάσκαλος Ικ Κvθρο:ίας. ΕΙς τό σVv
θημά μας δπως μ'ΠΟΟκοταρισ&Ον at Κuβερvητικα\ Σχολα\ 
ούτος Ιφώvαζε τήv 23 /7 /51 Ιντός τοΟ καφενείου κal στό σω-
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μcχπtον cΦfλοι τοΟ παιδιοu » : « Φτlτνει νά τρώη δ Σπvριδάκης 
ιcαι ot καλόγεροι � 'Αρχιεπισκο�. Νά ιcάμη ΣχοΜς τ'\ Κv
βiρνησις νά μάθουν γράμματα τά παιδιά τοu ιcόσμοv φτηνά ». 

- Λεωνίδας Μάyι<ας, ιcλtπτης, ιcατάδιιcοs &φεeεις hήτηδες 
fλε<ιθερος διά νά ιcαταδfδ13. Ό Νtιcος Νιιcολάοv, μiλος τοv 
ΑΚΕΛ ιcαι δημοτιιcός όπάλληλος εtπεν δτι c CΧΙΠός εtναι 6νθρω
πος δικός μας ». αίτος hροφοδοτεtτο &πό το\ιs ιcομμοννιστ(ις 
Κvριαιctδην ιcαι Τσαλδάρην. 

- 'Αρχάς ΑVγοvστοv 1957· ot Σάββας . Κατελf\ ιcαι Μι
χ&λης Λο\ιιcα h< Βιτσ&δας, μiλη Π. Σνντεχνιών, &φcv ι<ατεδ(CL
ξαν μiλη μας διανiμοντα φvλλάδια, το\ιs ιcατήyyειλαν εtτα εΙς 
τόν Τοvριcον μοvχτάρην το\ί χωρίcv. 

- Ό γνωστότατος "Προδότης εΙς τήν \Πrηρεσfαν τών 
"ΑyyΆ.ων � Κcιρcιφω-rιiς μαζι μ• στρατιώτας περιπόλcv 
i\άαν σνχνά φιλοξενο\ιμενοι στό οfι<ημα των Π. Σνντεχνιών 
Βιτσάδας. ΕΙς μίαν των hrισιc!ψεων τc\ιτων δ ΚαFαcrωτιδ.ς 
εlπε στό\ι ιξάδελφον τοv Μιχ&λη Λο\ιιcα ( τό δνομα το\ιτοv 
&ναyράφεται &νωτfρω) : c Έμεtς δw εfμαστε Ιχθροι μαζί σας 
το\ιs &ριστερο\ις, yιατι . δποv π&μεν μδς βοηθc\ίν ιcαι το\ις 
βοηθο\ίμεν ». 

·ενα &πόyεvμα, &ρχάς Α(ιyο\ιστοv 1957, δ Μιχ&λης Λc\ιιcα 
Ιιcρvφομιλο\ίσε � τό\ι Φ. Καραφωτιav εΙς τό οfιcημα τών Π. 
Σwτεχνιών Βιτσάδας. Τό tδιο βράδv δ Κα�αcrωτιας μαζι μ• 
"Ayyλovς στρcrτιώτας περιειc\ιιcλωσαν τό mριβόλι μiλcvς μας 
και &φοv τό μΟ.ος μας δw &πήντησε σ• διάφcFα σννθηματιιcά 
σφvρίyματα τά όποΙα ot tδιοι lφώ\.·αξαν, τότε τό rnλησίασαν 
ιcαl &φοu τό fιπείλησαν, τό &πεy\ιμνωσαν, Μyοντες δτι σ\ιντcμα 
θά τό σvλλάβονν m' CΧΙΠοφώF<ι>· 

- Στενωτάτη σννερyασία 1rαpατηρεtται μεταξύ τf\ς hrι
τροπf\ς Π. Σνντεχνιών Βιτσ&δας ι<αl τcv Tovρι<cv μcvχ1άι:η 
τοΟ χωρίοv, δcrrιs δW &ποιcρ\ιβει δτι σvνερy&ζεται ι<αl εlναι 
πράι<τωρ � &στννομίας. Διά νά σvyκΦιΥψcw δ. τήν σvνερ
yασίαν των Ιστειλcnι ml μί\Χ\1 lβδcμ&δα τόν Tcvριccν μcVΧ"άFην 
εΙς οlιcοδομιιςήν lρyασίαν c:,ς lρyάτην, αVιό\ι ό δπctcs πληρώνει 
ω.λοvς διά νά ιcαλλιερyο\ίν τά ι<τήματά τοv. 

- Γεώρyιος Κωνσταντίνοv h< Καλcδίψcιs, μiλcς Π. Σνντε-
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χνιών, &τrοιcαλ<nπων 6νόματα μελών μας fv crτεvQ ιcύι<λφ 
Ιδήλωσε : c cχVτά τά « 6yλάvια » θά mελεσθοϋv πρώτοι άτrό 
τό κόμμα ». 

- Κώστας Μαρtvος ΠοΟροs Ιξ Αόyόρcυ. Τήν 10 J1V57 
εΙς τήν πλατεtαv τοΟ χωρίου rnιδεικτικώς και προκλητικώς 
Ιξiσχιζε φ_υλλάδια της Όρyαvώσεως και � χvδαfαs φράσεις 
Ιξ<ιβριζε τόν ΕθΝΑΡΧΗΝ. 

- Ό Ικ Δeρ<ιvειαs Χριστάκης Δ. Φώκκης hταvειλημμtvως 
δημοσfq: άτrεκάλvπτε όvόμcnα μελών μας. Τοστ• ρ(,τό καl 
δ πατήρ του, δστις rnl πλiον rnρόδιδεν εΙς •Αyyλον &ξίωμα
τικόν εΙς τήν Ιρyασfαv του . όvόματα Vποκινη-τών &τrερyιών. 

- Χρf\στος Τσιλλάvτας Ικ Δερ<ιvειας, μtλος Π. Σvvτεχνιών, 
�φώναζε δημοσfq: 6νόμcnα μελών μας. 

- Γεώργιος Χρήστου ικ Δερ<ιvειας, γνωστός κομμοννιστής, 
hrρότεινε εΙς &στννομικόν λοχfαv κcnόmν !πεισcδfων εΙς τό 
χωρίον, c άν θΟ.η νά τοΟ πη τά όνόμcnα τών μασκοφόρων ώς 
τόν lvcxv ». 

- Παvαyης Φιλf'Π'Που Καλλο\ισιας lξ •Ay. Σερyfου, &τrε
κάλvψεν όνόμcnα Ικφωνητών fιμετiρων συνθημάτων fξωθι τοΟ 
κινηματοyράφοv τοΟ χωρίου του. 

- Κυριάκος Βλάχος Ικ Λιοτrετρfοv, άτrεκάλvψεν εΙς &νεyει
ρομWας πολvκατοικfαs fv Βαρωσfοις, δπου εlρyάζετο, 6ν6ματα 
χωριανών του ώς μελών μας. 

- Τάκης θεοφάvοvς Ικ Βατvλης. •Αmκάλvψεν όvόματα 
μελ&W μας. 

- • Ανδρtας eέοχ&ρη Σάββα Ικ MιCis Μηλι(iς. ΕΙς τό οtκημα 
• Αθλητικης ·ενωσεως άτrεκάλvψεν 6νόματα μελών μας. 

- • Αντώνης Κάρκaς ικ Μαραθοβούνοv. • Αmκάλvψεν � 
ματα μελών μας τά δποtα ώς ψευδώς Ισχυρfσθη &νεyνώρισεν 
ώς μασκοφόροvς διαviμοντας φυλλάδια. 

- Γεώρy•ος Δ. Παπαvικόλα Ικ Φρενάρcvς. Τό cχVτό ώς δ 
&νωήρω. 

- ·ο ΣΠλλιος Κάττση tξ •Ορμήδειας, Ιφώναζε δημοσίως 
στό χωριό δτι θά ατεfλ13 tmστολήν στήν &στννομfαv c νά 
σννάξη τά μjλη τ1k ΕΟΚΑ ». 

- Διομήδης Χατζηχρήστου, hrαρχιακόν στlλεχος εΙς Βα-
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ρ&Χ11. Κατa μvcrτικήν Ο'\1)1άvτρωσιν Ιδωσεv δδηy(ος « νa πα
ρακολοvθοΟν κα\ 1<CX'fayyiλλow crτδ κόμμα πav μiλcς καί 
fviρyειαv τf\ς ΕΟΚΑ. 

- Παντελf\ς Σαλοvσης i1< ΕvλοτVμποv, hrαρχιακον στέ
λεχος Π. Σνντεχνιών Λάρνακας, εtm σ� ήμετiροvς « Ιχοvμε δια
ταγήν. τοΟ ι<όμματος νa παρακολοvθοΟμε κα\ νa �ροvμε κάθε 
μjλος ι<α\ Μρyειαv τf\ς ΕΟΚΑ. 

- Γεώρyιος Κοvφτερός i1< Κάμ'ΠΟv Τσακ(crτραs, παρώτρννε 
μαθητcΧς τήν 28ην Όnωβρ(οv νa μεταβοΟν crτo σχολεtον, 
τήv δ� hroμjvην άφ(ιρεσεν ά'Πο το σχολεtον τήν Έλληνικήν 
σημα(αv τήν ό'Πο(αv &ννψωσαv μjλη μας. 

- 'Ανδρiας θεοδώροv, 'Avδρios Μαραyι<ός, Παvαyιώ'tης 
θεοδώροv τήν 28ην .,Οι<τωβρlοv ά'Πεδοι<lμαζαv διa σvριyμάτων 
vεάvιδας αl δ'ΠΟtαι μετiφερον &ιθη εls τον τάφον τοΟ 1'\ρωικοΟ 
vει<pοΟ μας Nfκov Γεωρylοv, εΙς Παλαιχώρι Πιτσιλιάς. Τήν δέ 
Wιcτα ιιmίπησαv τον δμιλητήv μας hr\ τi} ιθνικ;;ί �<ψι i3 και 
τον fιm(λησαv. 

- Λασhταs ά'Πο Παλαιχωpι Πιτσιλιδς. Έπροπαyάvδιζε 
νa σΠλλονν τa 'ΠαΙδιa crτls Κvβερνητικές σχcλιs. 

- Γιάννης Τριαvταφvλλlδης, Σαββό'Ποvλος, Φαlδων Πα\ι
λlδης i1< Παλαιχωρlοv, σννερyάζοV"tαι μετa των 'Αρχών προ
δ(δοντες τόv άy&να. Ό τελεvταtος εtναι lμμισθcς τf\ς Ίντiλ
λιτζενς Σiρβιs. 

- Τάκης Παλλιμιαρόποvλοs ι<a\ Κωστάκης Παπαπhρcv 
d:πο το 

·
Δάλι Vτrεδε(ιcννον μjλη τf\ς ΠΕΚΑ εΙς θαμώνας τοΟ κα

φεvεlοv. 
- Φfλι'Π'Πος ΜαλοVταs i1< Πiρα ΧωριοΟ, lδωσεν εΙς τήν 

άστvνομ(αv 6νομα μiλοvς μας ποu �ξεφώνησε σννθήματα, εlπt:.>ν 
δτι τον άνεyνώρισεv άπο τήν φωνήν . 

..:.. •ο κομμοννιcrτικός « ΑθΛΗτΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΙΛ
ΛΕΥΣ » εΙς Δfκωμον σννερyάζεται στενώς μετά των "Ayyλωv 
τ&ν τrαρa το .crτρατότrεδον 'Αyvρτας. Δfδcνν μαζ( των τrcδc
σφαιρικόiς σvναντfισεις. Περιτrολc.Ον σvχνό1ατα μαζf των εls 
το\ις δρόμοvς τοΟ χωρ(οv κατά τcΧς ννκτερινcΧς �ρας μjχρι των 
τrρωινών, διι<αιολο-γο<ιμένοι δτι τrράττονν τ�Οτο διά νά προσ-
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ταmίσονν δf\θεν μiλη των �6 . . .  τάς tπιθtσιις μααχοφόρων 
τf\s ΕΟΚΑ. 

Τό μ!σοvVιcτιον τf\ς 27 /10 /57 δvο φανατικά μlλη τοΟ ώς 
&ιω σvλλόyοv οΙ : Δημήτριος • Αρχιμανδρίτης και Σάββας 
Κωσταράι<οv και δ πρώην �crτννομικός Κvρι�ος Σπάταλας, 
σvνώδεvσαν στρατιώτας και μmβηααν εΙς olκfaς δvο νiων οΙ 
δποtοι καi οvνελήφθηααν ώs μlλη της ΕΟΚΑ. 

- •ο Δημήτριος Ν. Σταvρf\ς (Λοττf\ς) k Δικώμοv και 
Βααίληs ΓιαννακοΟ, καφετζf\ς, δδός Λιααfδοv, Λεvκι.ι:αία, και 
Σωτήρης Σάρτζης k Δικώμοv, αωφiρ, .mεκ�λvπτον δνόματα 
διανομlων φvλλαδίων μας. · 

- ΣταΟρος Δημήτρης (ΡααποΟτiν). Τήν ν\ιιcτα τf\s 28 / 
10 f51 δταν fιμhεροι tξεφώνονν cnινθήματα · tπ\ � ιθνιιd} 
Αορ�, οVτος &νiκραξεν tv δρyfj : cΔw· w�ρχονν στρατιl;Παι 
νά τοVς σvλλάβονν ; » 

- Βασίλης Κοvδοννa· tκ Λαπήθοv Κvρηνεfας. Έξiλοβεν 
φωστόν τοv εlαελθόντα εΙς καφενεtον τοΟ χωρfοv ώs κατα
ζητοvμενον καl εlδοποfηαε τήν �στννομ(αν, �τις κcχταφθάσααα 
τόν 0'\1\Ιiλαβε διά νά �οδειχθf1 δτι ο\ίτος fιτο lvcxς κοινός 
κλΠττης. 

- Όδvcτσiας Ξενοφώντος k Λαπήθοv. 0\ίτος Ιλεyε χαρα
κτηριστικώς « μέ τό νά yρ�φονν cnινθήμα'tα lμδς βλ� 
κα\ δχι τοVς Έyyλtζοvς. ·ο Μακάριος εtναι Wε\ιθννος yιά τοVς 
φόνοvs ». ·Otαv τήν 2 /1 1 /57 mvπηαε tι J(αμ1tά\ α yιά νά 
μεταδοθοΟν cnινθήμcχτα αVτός "αθώς και οΙ : • Ανδρlας Πολv
δώροv, Γεώρyιος ΛοVταιος, Χριστόδοvλος ΠαρποVλης, Ιτρεξαν 
yιά νά δοΟν ποιο\ τήν kτV'Πηααν. κae· δδόν βρf\καν lva παιδ\ 
�1 νομfααντες δτι αVτό τήν κτVπηαε, τό ιιcή:rπηαα" διατvμ:πα
νfζοντεs κατόπιν τό δνομ� τοv. 

� Γεώρyιος Νικοδήμου tξ •Ay. Γεωρylοv Κvρηνε(ας. Έξ
vβρfζει χvδαιότατα μέ �ηκοvστcvς φF�ις τόν •Εθ\.·άρχην κα\ 
τόν �ων� ι.ίας. 

- Φιφf\ς Ί�v, -yνωστόν · cτήλεχος τοΟ ΑΚΕΛ, δW 
�φή\/Ει εVκαιρfαν άπό τοΟ νά καταφέρεται Ιναντfον τοΟ �ώνος 
τf\ς ΕΟΚΑ. ΔW εtναι άπ(θανον wό τήν lμ'Π\IEVafν τοv και � 
αννερyάαf�ϊt μέ τοVς 'Άyyλοvς νά kδfδεται κα\ fι φvλΜ:δα 
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c ΕΛΕΥθΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ», 1'1 όποία άποτrνuι &ι<ελικflν yραμμήν. 
ΟVτος fικοUσθη εΙς τό yνωστόν dντρον τοίί Ιναντι Σcχντει<λαiρ 
μi τflν παρtα τοv (Παντζαρη Σταίίρον, Λάζαρον Χ�ιστοφίδην, 
Κ\πτροv Φωτιάδηv) νά Ακφράζεται κατά τοίί άyωνος της ΕΟΚΑ 
ώς ΙΙ'Ποκιvηθiντος ΙΙ'Πό των 'Αμερικcn·ων Ι ! : 

- Δ\ιο • Αyyλοι τοίί εlδικοίί ι<λάδο\ι της άcrτννομ(ας πα
ροvσιάσθησαν μίαν νVιςτα εΙς τήν tιτι της 6δο0 θράκης 10 εΙς 
ΛVΙ<αβηπόν οlκ(αν και άφοΟ εlσf\λθον Ιχαιρhησαν τόν οlκcδε- . 
σπότην μ! τό « Καληmρα σας, Κύριε Ζιαρτίδη ». ·σταν δ 
οlκοδεστrότης τούς άπήντησεν δτι δw εΙ ναι δ Ζιαρτtδης οVτοι 
άπηλθον ζητήσαντες σvyyνώμην. 

- Ό Κvριάκος Μαντάλης Αι< Πiρα Χωριοίί ιcατtδωσε στήν 
'Αστννομ(αν δύο μ!λη μας μ� τόν Ισχvρισμόν δτι διtvειμαν φvλ
λάδια της ΕΟΚΑ. ' 

- Ό yνωστός προδότη\ Πcn.·ayfiς Μοδlστοv Αι< Μάνδρων 
και δ σννερyό:της τοv 'Αντρίκος Στεφάvοv ιε 'Αθηαίνοv κατ' 
ιεrnxσtv των εΙς άστννομίαν τήν 20 /2 /58 κατiθεc-αν τά ιξflς : 
« - Τήν 5 μ.μ. άλλάξαμεν ροΟχα στις Π. Σνντεχνίeς ». 

- Ό yνωστός προδότης '.Ηλίας ΠαFασκεvό'Ποvλος bc Λάρ
vακος ε1ναι τακτικός θαμ�ν των Π. Σvvτεχνιω':'. 

- Τήν 9./3 /58 σvνελήφθηcαν δύο διανομεtς φvλλαδίων 
τοΟ ΑΚΕΛ. ·σταν τούς παροvσ(αcαν στflν 'Αcrτννομίαν δ ΙΙ'Πεύ
θννος • Αyyλος άειωματικός ε1m διά τόν fvα : « - Πάρτε τοv 
μία τvπική κατάθεσί », και διά τόν &λλον : c-' Αφηστt τον ». 

· Κcιι δμως lb fίcrcιν 'fiίς ΕΟΚΑ 8dt πήycιινcιν -rρ{cι 
χρ6νιcι φu�� . 

• Η Έφημεelς (( ΦwλεVθi()Ος » τής 16-4-68 lδημοσlwσe 
τάς κάτωθι lπιστολάς καl Vπό τιW Φαyραφόμnοιι τlτλοιι : 

ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΚλΛΟΥΝ ΔΙΑΣΠΑΣΙΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ 

K4lιe Διevθvιιτά 
τον (( Φιλελtνθiρον », 
θά Vποχeεωθώ πολv c!ν μον παeαχωeήσπε &λlγοιι χώροιι 

τijς lφημεelδος σας, διά ιιά δημοσιeΟΟ� κάτι, διά ιιά γνωρίση 
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δλο, 6 κόσμο, ποlοι κάμ.ανν ·bωτικιW iθJfικιhι dγώιια καl ποlοι 
κομματικιhι dγώιια Ιπικeατήσεω,. Καlτοι δέ7 lμαθα τόσα γράμ
ματα <Uστε νά δημοσιογραφώ bτιWτοι, ιWτό δέ7 θά μi iμποδlστι 
dπό τον JΙά κάμω τό καθήκιW μοv καl lκτελiσω τό χelo, ον 
πeό' τήν πατρtδα μον. 

Εlμαι μiλος τώιι παλαιώιι ιnwτεχηώιι καl ει, τά, τελεtιταlα' 
Δημοτικάς iκλοyά' iφήφισα κορδόJΙι τιhι σwδvασμό Παeτασlδη. 
'Εδιάβαζα πάnοτε τιW « Δημοκράτ� » καί b συιιεχεlq. τήν 
« Χαραvyήν » καl καμμlά, clλλην iφημelδα. 'Επlστεοο dπολmως 
δ, τι lreatFΦ· "Λκονα τό σtΝθημα bότης καl μόνΜ bότη, καi μi 
κατελάμβmε σvγκlνησ", διότι lπεθvμονtι πeαyματικώς δπως 
δλο, 6 Κυπριακό, λαό, ι)uξάyει ή-ιωμbο-ι άyώιια δlά τ,Ρ. 'Ελεv
θ�lαν. 'Εδιάβαζα ει, π}1ι Xaeavyήtι 6τι καθημερι"ώ' ol δεξιοί 
κατεξiσχιζm τά σwθήματα τον ΛΚΕΛ, καi lκαμ11m Ιπιθiσε" 
κατά τώJ' dριστeρώιι, διά νά lπικeατήστι τό κόμμα τιί»ι δεξιιί»ι 
καl Ιπlστεοο. Νά 6μως_ τώeα ποο μιW συιιiβη κάτι τό 6ποίmι πα
eαθhω παeακάτω καl τό 6ποίmι μιW �•οιξε τά μάτια καl dnε
λήφθηf' π}1ι πeαyματικότητα : 

τφ πe(!Qσμbηf' ΤετάρτηJΙ τό dπόyεvμα dκeιβώς στiς 6μ.μ. 
bψ καθόμαtι"α lξω άπό τό δωμάτιόJΙ μοv εlς τήJΙ αVλ,Ρ. τού σπι
τιο6 μοv, εldM δύο Π{1όσωπα νά κολλοW lπi τού ήλeκτρικού κάτι 
χαeτιά. "Oτrn τά /κόλλησαν καl dνεχώeησα11 lτρeξa κοnά καl 
τά /διάβασα. 'Έγραφαν δτι, « Π ρ i π ε ι , ά ν π ο σ τ η e l
ζ ω μ ο τ ά  Κ ν π e ι α κ ά  π ρ ο i.' ό ν τ α  δ ι ά  11 ά  l χ τι 
κ α l 6 Κ v π ρ ι ο ς l ρ γ ά τ η ς δ ο ν λ ε ι ά κ α l τ ά χ e ή
μ α τ α , ά μ i , ο ν JΙ σ τ ό , τ ό π ο " μ α ς • .  Μού �ρεσε 
πολtS, διότι καί lγώ �μαtι" bας dπό lκεlνονς ποο πρiν δύο χριWια 
lβαλα πlκετ καl lκαμνα παqiλασιν εlς τοtίς δρόμονς τη, Λεμσον 
ώς μiλος τώJΙ παλαιιi.w ιnwτεχνιώιι καi περιiφseα τό lδιαιι dκeι
βώ' σtΝθημα. 

Μετά μισήJΙ � περlπον elδα bα ιWτοκlνητΜ νά Πtf1J1ίi., 
νά πλησιάζτι τιhι στσλοιι ποο ήτm κολλημbα τά lγyραφα, νά στα
ματίi. καl Jlά κατeβαlJΙΟtιJI δύο dνθeωποι τοο, 6ποlονς Ιyνώ(]ισα 
άμiσως ώς . τοο, ώuvθtnιονς τώJΙ dριστερώιι τη, boelaς μον. 
Τούς lγνώ(]ισα άμiσως διότι elναι σ' αtΠοο, πού πλήρωσα τήJΙ 
mwδρομήν μον ώ, μiλος τών παλαιών ιnwτεχνιιί»ι. Μό� Ικα-
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τέβησαν άπό τό αmοκlπιτmι lσχισα'r τά lγy�αφα άπό τόν στiίλοv 
μπtjκιn μέσα στό αmοκίπιτιnι καl προχό)(!ησαν πρός τόν παρακάτω 
στνλοιι, lσχισαv bdσης κal lκei τά κολλημένα lπeαφα καl lπρο
χώρησαv . . •  

τ Ηταν τόση ή Ικπληξlς J14V ποV νόμισα πeι)ς στιrμην δτι 
τά Π(!όσωπα lκeiνa lφvyαv άπό τάς σvnεχνlας καl bε-yeάφησαv 
ώς iπικοvρικοl. 'Εξήτασα, άλλά lξακολοvθοiW νά παραμbουιι 
ή-yετικά μέλη τών παλαιών σvnεχνιών. Κατόπι• τούrοv διαrρά
φομαι άπό τάς παλαιάς σvnεplας καl παραμένω πρός τό πaeόv 
ιDεξάρτητος. 

· 

Προκαλώ δέ τούς ή-yέτας αmούς ι!ν τολμοiί'ν νά μέ διαφsύ
σσv'r, 8τε θά Π(lΟβώ elς τήν δημοσlενσι• καί τώ" &,ομάτων των 
διά J'ά μάθrι & κόσμος δλος ποίοι εl,αι ol διασπασταl τοiί Κwιρια
κο6 λαοiί. 

Μετά τιμή� 
Μιχάλη; Χριστοδούλοv 
Άr. Ίωάwης Λεμεσοiί. 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑΙ ΑΣΧΗΜΙΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΩΣΙΑ 

Πολίτης Βαρωσlαw μiί.ς reάφeι τά άκόλοvθα : 

Κατά τό" τελevταiον καιρό" & Γ.Γ. τής ΠΕΟ κ. Α. Ζιαeτί
δης, μέ Vποστηρικτήν την κομμοvνιστικη., «Xaeαvyή o  Κ(!ΦJ
rάζει δτι «μιά μερίδα δεξιών ψα"ατικών lκήρvξαv πόλεμον bιαv
τlοιι τής ΠΕΟ, μέ σκοπόν την iπικράτησιv». Καλεi δέ τούς lρrά
τας vά καταδικάσοvν τάς (( δrjOεv » πράξεις καl iπιθέσεις bavτ(ov 
άπλώ" καί άνwιερασπ1στω" ιfeιστειιώ,. Παeαβλέπει δέ σνστη
ματικώς νά lξετάσrι πώς Π(}Οήλθοιι al σvyκροVσεις καί π(lό παν
τος τά lλατήιιια τών δήθεν iπιΟέσεαw. Φ<ιwάζει & κ. Ζιαeτlδης 
διά Ινότητα lvφ πραrματικώς τορπιλλlζει σιnιεχώς κάθε σχετικη., 
προσπάθειαv. Παeαθέτομt" lνα παeάδειrμα διά •ά πεισθfί & 
άπλός κόσμος μέχιιι πolov σημεlοv προκλήσεως φθάνοvν τά ψα"α
τισμivα μέλη τ·ίjς ιfeιστεeiί.ς, καl ιDαμbομεv άπό τΟ. κ. Ζιαeτl
δην vά δώσrι τάς δεοtίσας σνστάσεις, ctUως θ' άποδειχθfί ώς 
σιnιbοχος. 
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Κατά τό �λθόιι ΣdββατΟ. 6-'4-68 Πf<WoV d(ιχbιιι ή 
πgοβολη τής ται•lαr; (( 'Λπόβασιι; cm)ιι Ρό&w.., » ιτrό κιnιματο
θίατ(!Ο" 'lntάλ ιτrό ΙJαιιώσι, πgοeβλήθησa. ώr; � δcdφo
eer; διαφημurrιιdr; σκηιιΑr; lμποeι.κόw elδιiw 11 ιnc17"Ar; πeοσeχόw 
l(!Jiow. Στάr; διαφημurrικάι; α.Πάr; ακηt'άι; Vπήρχι καl διαφήμι
σις τoiJ neewδuιOO cc Τά1'μς dφ Σά6πgοvς » τοδ τ..Sχοvς 'Αι· 
30 τήr; 30-3-58, ατό lξώφuλλσν τoiJ 6πofmJ ehuwlζnαι ή μητieα 
τοδ dπayχιwwθmor; NtoσVYrspιaκoiJ Ιqγάτον 'Α�α ΔημητefmJ. 

Έ.,φ δλοι Πtl(!αΚΟλονθο6σa. μΑ ήιnιχlα-, καl δλοι cbeλoyl
ζιwτo φ θιχι/αν τoiJ παλληκ�ιοiJ καl τό �ιο τής μητieαι; 
τον, b� άριστερός κωμοδ(!όμοr; τό hrάyyeλμα, lκ Κάτω ΙJα(!ώ
σlω., lθeώ(!ησe καλόιι .,ά aφtJ(!lξfι dποδο'"μάζοw κσl τό ��
κόιι καl φ μητiρα τoiJ 1/(!ωοr;. 

Αtnομάτωr; δλοι ol θαμόwιr; Ιστ� τά βUμματά τοw 
πρόι; τό μi(!Ος τόw σφυeιγμάτοw, φ δΑ κατάστασw lσΟΚ181' ή 
'fΝ%{!ωμ/α τάW παeevριακομbοw δeξιόw ol 6ποlοι φa. καl πολτι
πληθtστi(!Οι. 

Καl bφ ol ιUλοι ι-lχa. σταματήσει κάποιοι; lξακολονθο6σt ιιά 
σφτιρa. 'Επι.iβη τότι 6 ταξιθhηr; καl elς π�l• τον 6 
ώr; hω dριστερόι; κωμοδ(!όμοr; Ιθeώρησι καλόιι -,ά ξνλοκοπήσn 
τόιι Vπάλληλιw τoiJ '"'nJματογ(!άφοτι. 'Ε1U?tβησa. ci.Uoι καl hσι 
dπtφιVχθη γnικωτieα στιμπλοκή. • Ο δΑ τ(!όποr; καl �xor; τόw σφιι
eιγμάτοw �ο 6 rδιοr; μi τά πea;τα σφτιρlγματα dποδο'"μασlαι; 
Πjr; μητieαι; τoiJ 'Α�α Δημητelοu. 

'Ε{!ωτώμn τώρα τόν κ. Α. Ζ�/δφ, ιΘ τά μiλη τον �
γάζωnαι διό την bότηtfl, καl ποίοι πgοκαλο6ιι καl � 
ΔΙΑΣΠΑΣΙΝ καί σ?ίyχιιτw clr; τιW λαόtι : Έπfmιι;, ιΘ στlς Πα
Aadr; Στιnιplες διι'ιάσκ€J•·ται τά μiλη -,ά σνμπιg�αι μΑ 
�bιΙΦ 11 ιΜάσκοι-rιιι t·ιί d π ο δ ο κ ι μ ά ζ ο τι • � (! ω α r; 
κ α l ., ά Ε τι λ ο κ ο rr , ,. ν τ .ο v r; ι δ e ο λ ο γ ι κ ώ r; d ., τ ι
θ ι τ ο τι r;  τ ω " ;  

A<rraι εlναι μερικαl mριτrτώσιιs 'ΠΟV fσημειώcταμεν και 
Ιχομεν crroιχεta. •0πωs παvτοΟ cn κάβε �(Λ)να όπάρχονν και 
οΙ προδόται και WτcxQθa τόν ρόλοv αVrόv ιζfιλεvσαv va ώ/α-
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λάβοw τά fιyιτικά cτηλiχη τοΟ ΑΚΕΛ, ι�Οντcι μjλη των 
φcχνcιτιιcά ιccιl βιρμ6cχιμα νά κpοl(δοvν . 

Etvcιι Μ<ιχημα δτι fι πλιιοvότης των &ριcrrερών διν 
fyκpfvει την Μρyειcιν ταVrην τf\s fιyεα(ας των, &λλ' ο<ίτι ιcal 
την &ιcoλouθet ιls τδν ιccιτfιφορον ποv αVρnαι; Kal σ:Vτό εtνcιι 
ε\ιτ\ιχημα ιccιl yιάτην &ριcτnράν 11'Ciράτcχξιν διότι ο<ίτω θά τrερι
αώαονν δ, τι &ιήμ&ιvι πλflν . . .  τf\s τιμf\ς τοΟ Κ6μματδς των. 



ΠΑΡ Α Ρ Τ Β ΜΑ Β' . 

ΧΛΡΑΚΤΗΡΙΣτΙΚλ ΓΕΓΟΝΟΤ Α ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΜΜΑ τΙΚ ΗΣ Λ VΣΣΑΣ ΑΚΕΛΙΚQΝ ΗΓΕΤQΝ 

ΟΠQΣ AKPIBQΣ ΜΑΣ Τ λ ΕΓΝQΡΙΣΕ 

ΠΡQΗΝ ΑΚΕΛΙΚΟΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ : 

1 )  Τήν Wκτα ποlί yνώστηκε ή 6-πiλαση τοΟ • Αρχιεm
σκόποv, δ Παπαtωάννοv �δήλωσε : « Πρόκειται mρι σvμπαι
yνfας yιά νά τόν fιρωποιήσοvν ». ·0rαν δέ μετά δvό μέρες δ 
ραδιοσταθμός Μόσχα; μtλησε μέ άρκετά rnαινετικά λόyια yιά 
τόν • Αρχιmfσκοπον, δ ΠαπαtCΑ:άννοv εtπε : « Μά εJναι άκατα
τόπιστοι σιόρ ». 

2) •Η mαήμερη άπερyfα ποlί άκολοϋθησε τήν ά-πiλαση 
τοΟ • Αρχιrnισκό_ποv έθορvβησε τήν fιyεσfα και fσ; ελλαν σvχνά 
μπιλιεττάκια fξω μέ τις yνναtκες τοvς νά σταματήσ1) fι άmρy(α 
ποlί στοιχίζει μεροκάματα 1Cλπ. 'Αξfζει νά σημειωθ� fι λVσσα 
τοΟ Παπαϊωάννοv δταν διm(στωσε τήν άδιαφcρfα τών έρyα
τών yιά τή δική τοvς σ\ιλληψι καl βομβάρδιζε τclίς (ξω μέ 
βρισιές κal άmιλiς. 

3) ·0ταν τά στρατεVματα τοΟ Χάρτιyκ �ρyωναν τά 
βοννά κατά χιλιάδες οΙ Χριστοδοvλ(δης (δήμαρχος _Λάρνακος) 
και Στέλιος Ίακωβfδης τf\ς « Xα�αvyi'\s » κατέστρωναν σχέδια 
και κατέληγαν στό σvμπiFασμα : « θά τclίς πιάσοw· δw 
yλvτώνει δ Γ ρfβας αΙίτή τή φορά. θά τοlίς πιάσονν έπι Πλοvς 
vά ήσvχάσοvμε » .  ·Οταν δ. fyιvε tι πρώτη �εχειρfα δ:ρχισαν 
vά φωvάζοw : « τοlίς τσάκισαν. Δικαιωθήναμε. Διιι:αιC::.eηκε τ.ό 
κόμμα μας πο<ίλεyε καl Μyει δτι fι ΚVπρος δw σηκώνει 
fvοπλο άyώvα, άλλά μαζικό, εΙρηνικό, δημοκρατιχό κλπ. ». 

Τοlίς δροvς παράδοσης τοlίς fκριναν πολlί σvyχαταβατι
κοVς· δταν δέ yvώστηκε πώς δw rnρόκειτο vά παραδοθοΟν, 
αVτοι εlπαv : « ΠοΟ θά πavε, θά τοlίς πιάσcνν δλοvς ». 

4) •0ταν fμαθαν yιά τό σ\ιvταyμα Ράvτκλιφφ, οΙ άκελικοι 
fιyrnς �νθοvσιάcττηκαν, μάλιστα οΙ Ίάκωβος Νικολάc.v και 



Χριστοδοvλfδηs (δ{)μαρχοs) 'Πλησίαζαν τόv θεολόycv Λομ
'Π'pιανfδην ιcαι τόν 'Π'pο'Π'αyάvδιζαν yιά τήν άιrcδοχήν αύτοΟ 
τοΟ ανντάyμάrοs. Τήν Ιτ:ιδοιcιμααfαν τcΟ ..,vvτάyμaτos τήν 
6νειcοfνωααν ιcαι aτόν Γo-.>itv ιcαι Wτερe: &ρχιααν vά βρfζονν 
τήν •Ελληνιιcήν Κvβiρνηα•v ιι:αι τήν ΕΟΚΑ 'Π'ΟV τό άτιiρριψαν. 

5) ·σταν yνώστηιcι ή άπόρρ�ψιs τf\s Ιφεαηs τοΟ �ρωα 
Kαpaoλf\ άπό τό • Α\-αιcτοβοvλιο, α\ιτοι κ�ατcvμενοι στΙς ατρα
τιωτιdς φvλads ιrαι cn Ιλάχιcnη 6'Π'6cnαση 6'Π'ό τό κελλι 
τοΟ �ρωα, TFayouδcOc;av ιraι χ6ρειαν cnήv 'ΠαFάyιrα τοvς. 
·0ταν δ. δ Φωτfοv (' Αιcελιιcόν cmλεχοs) τcVς "Παρετ{)ρηαε 6τι 
α\ιτό �ταν Φιάρμοατο, δ Πα"Παt<ι:άvνcv εtm : c Σάν 'ΠΟλύ 
yνοιάζεαaι yιά Ινσ Ιyιcληματfα. '''Ηνια μ(iς ιcόφτει » ;  

6) ·σταν ιλάμβανον ·χώpαν τά yνωα:τά hτειαόδια τfis 
ΠΥ ΛΑΣ ιccχι οΙ φροvροι 'Π'Vpοβ6ληααν κa'i� ιcι:ατοvμlνων ιcaι 
μεριιcοι τfμιοι άριστεροι &ρχιααν νά φωι:άζονν και νά διαμαρ
τ\ιρωνται, δ Μιχαηλfδης (Γ.Γ. τf\s Ε.Α.Κ,) τοVς φώvαξε : 
c "Ήντα ·φωνάζετι ; "Ήντα α!ς ιcόφτιι ; •Ελδ.τε δά ! I » 



DA P A P THMA r' . 

Ζ Ι Α Ρ Τ Ι Δ Η Σ  

1 )  Κατά τό διάστημα τοΟ τελεvτα(οv πολtμοv μαζl μ.! 
τόν Φάντην lδέχθησαν εΙς τά ypαφεrα τών Σνντεχνιών πρά
κτορας τiis Ίντέλλιτζενς Σέρβις πρός τούς δπο(cvς Ινεχε(ρησαν 
κατάλοyον ΚV'Πρfων Τροτσκιστών. 

2) •Ωρyάνωσε τήν iναντίον τf\ς οlκ(ος τοv ψεvτcα'Πότrει
ραν ώς προερχοi,ιένην δf\θεν tκ μ.iροvς τf\s ΕΟΚΑ, iv φ χρόνφ 
Ιφρ6ντιζε νά λεf'Π13 σvyχρ6νως και άπό τό Ο'Πίτι τοv. ΟΙ 
καιdς δέ yλώσσες Μyονν δτι τοϋτο Ιyένετο w σννεvνοήσει μέ 
τήν ·ιντέλλιτζενς Σέρβις. 

(Περl τf\ς άποπε{ρας "ta\rτηs ώμιλήcαμ.εν άλλαχcΟ σελ. 00). 
3) •Ητο όmVθννος διά τήν άπερyfαν τών μ.nαλλωρύχίΑ>ν, 

τήν δπο{αν τό κ(vημα Ιπλήρωσε άκριβά ( mρl τάs Λιρ. • Ayyλ. 
30.000 και άποδιορyάνωσιν των Ιρymών). 

4) •Ητο Vrmίθvvos yιά τις βιcnοπραy.(ες iναvτίον 'Ελλή
νων Ιρyοδοτών στήν άπερyίαν τών οΙκοδόμων yιά μερικά 
yρ6σια cχ\ίξησιν και δμως τάσσε"tαι wάντ(ον · τflς β(ας δταν 
πρ6ι<ειται yιά τήν λεvτεριά τf\s Κvπροv. 

5) ·σταν πflyε άποστολήν μέ τόν Φιφf\ •ιc.:άνvοv άντι νά 
καταyyείλ1) δ,τι τοΟ άνετέθη άναφορικώς μι τήν α\ιτοκvβέρ
vησιν και &λλα άκ6μη, rnλαστοyράφησε τήν Ιντολην και yύ
ρισε μ.έ καθοδήyησιν τf\ς άρεσκείας τοv. 

6) Ή yννα(κα τοv �τα1) VJτε\ιθννη ατό σvντεχνιακόν φαρ
μακεtον δταv 1)-ιvαν αl καταχρήσεις. Kcr.ι τό παράξενο εtvαι 
δτι al καταχρήσε\ς δiν κατηyytλθησαν yιατι α\ιτό θchαν σt 
βάρος τοΟ κινήματος, Και δμως δ Ζιαρτίδης μι τόν μικρόν 
μιοθ6ν τοv βρlθηιcε μι Ο'Π(τι. 

7) •Έφvyε άπό τήν Κύπρο 2 - 3 "'ι:.ιtρεs πριν άπό την σύλ
ληψιν τών άιcελίιcών στελεχών, χωρις ο\/σ_ιαστιιcόν σκοπόν. 
Ό ιcατάλοyος τών Vπό σύλληψιν άριστερών βρισκόταν fιδη 
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στά χiρια τών iΚτελεστικών 6ρyάvων 6τav αότός άvεvόχλητος 
Ιφεvyε στό Ιξωτερικόν. 

Εtναι yvωστόν εΙς άρκετοUς 6τι 6 Ζιαρτίδης, δστις εtναι 
στενός φίλος τοΟ ΤcτιάτλεΟ, εlδοποιήθη περι τών rnικειιdνωv 
αvλλήψεων &κελικών, και 6τι πρός τό αvμφέρον τf\ς Ιρyατικf\ς 
τάξεως rnρεm νά φόyt;ι, πρayμα πού fκαμε. Λiyεται μάλιστα 
6τι εΙς τό Λοvδtνον εtχε crτενήν rnαφ1')ν μέ τό Ύποvρyεtοv τών 
• Αποικιών, δcοοας εΙς αότό τοUς άριθμοUς τριών τηλεφώνων 
διά νά rnικοινωνοϋν μαζί τοv. 

Στό Ιξωτερικόν σι άyyλικη Ιφημερίδα δχι μόνον δw μί
λησε yιά τόν &yώνα τοΟ ΚvπριακοΟ λαοΟ, άλλά Ιβοήθηcτε την 
• Αyyλικ1')ν Κvβiρvηcτιν άvαφερόμενος crτό ζήτημα τών άριστε
ρω ν κρατοvμiνων στην 'Ελλάδα ιν άντιπαραβολ� μέ τά 
στρατόπεδα cτvγκεντρώσεως και βαcταvιcrτηρίων crτ1')ν Κv
προν, δπότε \ιπε\ιθννος προcτωπικότης ιν 'Ελλάδι fιvαyκά
cτθη νά κάμ1) δήλωcτιν διά την μεyfσ:-την διαφοράν fι όποία 
Ιίφίσταται μεταξύ τών δvο mριπτώσ'εων. 

Παραθhομεν κατωτiρω· άvταπόκρισιν Ικ Λονδίνοv δημο
σιεvθεtσαν εΙς την c ΕΛΕΥθΕΡΙΑΝ » K<mρov τi'\s 27 /10 /1956. 
Ή Λονδfνειος Ιφημεplς Ντiτλv "Εξ-π� Ιφιστa την προcτοχην 
τών Βρετταvών άρμοδ{ων rnι τf\ς ccπιχρσ.δόξοv πcpι7nώσεως 
wG 'NXCpoG Γ.Γ. τi'\s ΠΕΟ κ. Ζιαρτίδη 6 δ:rrotoς μολονότι 
XCΙ'f«ζη-tcί'f«L cις 'fήν ΚQπρον , κατώρθωcτε νά lλθt;l ικ Βιiννης 
εΙς Λονδtνον δποv πcφιχμ.iνcι 4νcν6χ>.ηwς όπό 'fήν σχiπην 
wG ciyy>.ucoG · ν6μ.οv )) • 

Ό κ. Ζιαρτfδης φέρεται δηλώσας πρός cτvνερyάτην τi'\s 
c N· .. i'(λv "Εξπρtς » τά lξf\s : c ΟΙ νόμοι σας Iδώ εtναι καλοf. 
tJιι εtναι :δcτον καλοι εΙς την Κ<mρον. "Εκεt εlναι φασιστικοί ».  
ΕΙς tρώτηcτιν ,οο ρηθiντος cτvνερyάτοv διατι Ιξεδόθη διάταyμα 
κρατήcτεώς τοv, οVτος ά'Πήντηcτε τά fξf\s : c Δiν yνωρfζω. 
Έyώ και τό σωματεtόν μοv Vπήρξαμεν πάντοτε Ιvαντίον τf\S 
βίας ». 

Παράδοξος τφ δντι fι mρ(πτωcτις Ζιαρτ{δη· νά κcrrαζητi'\
ται Ιίπό -rf\s 'Ayyλικfjs tξοvσίας tv ΚVπρφ και νά εύρίσκ13 
lι.αvλον Ιίπό τόν άyyλικόν νόμον tv Λονδίνφ ! ! Ι 

8) Εtναι πρωτιρyάτης yιά την .αvμβιβαcrτικ1')ν πολιτικήν 
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σ-ιήν Κύπρον 'ΠΟV βοήθεt τοUς •Ayyλovς. Κcχτηy6ρησε τήν 
ΕΟΚΑ και τόν &yώνα τοΟ KU1rptaκo0 λα;:)V . και ιq:άτησε τόv 
Ιρyάτην μαιcρvά άπό τήν πάλην. Δbι lκαμε τίποτε yιά vά 'ιιπο
δf<J13 το\ιs Ιρyάτεs νά ιcτfζovv πολεμιιdς βάσεις σ-ιήν Κύπρον 
και AIYV1fτ0ν και . δμωs μi χαρτοπόλεμον κάμνει δf\θεv δτι 
κaτα�ρεται lvavτfov τι;)ν πολεμικι;)ν βάσεων στήν Κύπροv. 

9) .Ύπεστήριeι τά δύο Ιρyατικά vομοσχtδια yιά Vrro-
. χρεωτικήν διαιτησfαv άπό μιά άποιιcιακή διcχιaιβiρvησιν εls 
άvτάλλαyμα. τf\s πρόs τοΟτον προσφερθεfσηs wό τf\s Κvβερ
νήσεωs προστασiαs δταv εlδοποιήθη ιccrταλλήλωs mρι τf\S 
σv1,Λήψεώs τοv και lφuyεv εls τό ιeωτεριιcόv. 



Π Α Ρ Α Ρ Τ Β Μ Α  Δ' . 

ΠΑΡΤ ΑΣΙΔΗΣ ( ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ) 

•Ειcτός τcΖ>ν &λλαχοΟ c!rvaφερoμivωv προδοτικών πράξεων 
τοΟ Wφ διχοvο{ας ιθvικοφρόvων δημάρχοv ΛεμεσοΟ, σνyκρα
το\ιμεvο{ τοv μQς βεβcχιοΟv τά κάτωθι : 

Στά κρατητήρια Πvλas οΙ έθvικισταl κρατο\ιμεvοι tδοκ(
μαζαv τήν <b1δi\ σvμπεριφοράv τοΟ βλαχοδημάρχοv ΛεμεσοΟ 
κατά τήν σννήθη βραδννήν σννάθροισιν δτε έψάλλοvτο πα
τριωτικά δ:σμcχτα ιcαι δ ιθvιιcός wvos. αιίτοs fστmιδεv άπό τό 
προα\ιλιον νά κρvβfj διά νά μή όχληθf.Ι Ιστάμενος εΙς στάσιν 
προσοχi\ς δταv ιψάλλετο ό ι&vιιcός \ίμvος . • Αλλά ύπάρχει και 
ιcδ:τι κωμικόv μ� τήν Vιτόθεσιν της στεφαvια{αs άρτηρ{aς τοΟ 
βλαχοδημάρχοv, ή δπο{α Vπηρξεν άvτιιcε{μεvον αlσχρCΧς κομ
ματικi\ς ΙκμεταλλεVσεως. · 

Κcχτά τήν πΜον όξεtαv περ{οδον τοΟ άyώvos, δτε οΙ σvy
κρο\ισιις τcΖ>ν λεβεvτοvιcΖ>ν της ΕΟΚΑ μ� τάς δννάμεις τf\ς β(ας 
εtχον φθάσeι στό άποκορvφωμα, οΙ άιcελικαι μπράβοι και τό 
κιτρινόφvλλον « Χαραvyή » εtχον ύπεράvω δλων ο.Vτών τήv 
στεφαvια{α.ι άρτηρίαv τοΟ. Παρτασ(δη. 

Και ή Ιλαρά αVτή Vιτόθεσις Ιχει ώς Ιξi\ς, ώς μας τήν άviφερε 
σvyκρcχτοvμεvός τοv. mλεχοs τοΟ ΑΚΕΛ. 

Τήν σ\ιλληψfv τοv μετ• δ:λλων όπαδcΖ>v ήκολο\ιθησαv �
μcχτα ποικίλων τροφfμων Ικ μtροvς άφελcΖ>ν. OVτos τά έκράτησε 
δι• brrόv wωχο\ιμενοs wχθημερόν εΙς Ιδια{τερον ιcελλ{οv μετά 
τοΟ tc Πάφοv διιcηyόροv Μαvροvιιcόλα. ΕΙς διάστημα 1 5  ήμερών 
προσiθεσε βάροs 20 κιλcΖ>ν mρtπov. • Αποτιλεσμα : vvyμol εΙς 
."iήν ιcαρδιαιcήν χώραv και δ:μεσος μεταφορά εΙς τ9 Γ. Νοσοκο
μεtον ιcαι εtτα εΙς ·τ� �κομεtον Κ. Φvλφc(Α)ν. "Ειcτοτε fyιvε 
κ.ctfά φαντασίαν καρδιαι<Ρs! εΙδική μtρψνα Jφι εlδικόv διαιτο
λόyιον διά τot;rov ιc�ι � 'J'!'α�ή�'l �ημοιcοπικός θόρvβοs, 
ιvφ δ φιλαράκος άμiριμvος και ιlς ιccχτάστασιν ιcτηvώδοvς νάρ
κης Ιβλmε και fικοvε άvερvθριάστως τά δσα έΎFάφcvτο ιco.l i-

1 
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λiyovτo Ιξω τ&W ιφατητηρίων διά τήν c tmκίνδwον θiσtν 
τfiς �ίας τοv •· 

• Αλλά (χει και 4λλα δ περίφημος α(π6ς &κε).ικ6ς. 
Έξελθt:w τ&W κρατητηρίων (Φεβρcvάριον 1957) και δταν 

·hτεσdφθη τόν δμοι6v τοv δfιμαρχον Λάρνακας φ,ιφερεν δτι 
c fι κομματική 'ΠΟλιτική yιά προσyείωση στήν πρcχyματικc> 
τητα και yιά μιά σvμβιβαστική λvση πρ6ς ά'Π'Οτρο-nήν τfiς 
ιcαταστροφf\ς κερδίζει ovvεxώs Ιδαφος μiσα ατά Οτρώματατ&W 
ιθνικιστ&>ν :.. 

· 

ΤD.ος, εtναι &ρcχyε chrλf\ σ\ιμπτωcτιs τό δτι καθ" fιv στι
γμήν διεefιyοντο λvασώδιις tmχειρfισεις τt\W ''Ayy'λωv εΙς τά 
βοννά τοΟ Τ ροόδοvς και Ιmπταν δ lvaς μετά τόν fxXλtN �ς 
μάχες οΙ yενναtοι μαχηταl τfiς ΕΟΚΑ, Δρ&cος, Ntιcos Γεωρy(οv 
κ.λ.π., και ' fι προσοχfl τf\ς Κ\ιπροv �το Ιστραμμiνη πρόs τά 
yεννα1α 'Π'<Σλληκάρια τfiς ΕΟΚΑ, αχεδόν ταvτοχρ6νως fvaς 
αννθηκολόyος - δοα{λοyος νά �φfιvιται Ιλε\ιθεροs όπό τ&W 
•Αyy"λων ; 



D A P AP TBMA Ε' . 

Π� τ&. 
Ραδuχπαθμόιι Μόσχας. . 
Μόσχα - Σοβιnική 'Έιιοχιις • 

. 'Λyαπητi φlk, 

Λeωιωσlα 26-5-1957 

Π(!ώτα dπ' δλιi Ιχω ιιά σιlς τιwlσω πώς τδιιομd μον δέν τό 
dποκαλύπτω δχι dπό φόβιw Π(Κ)ς σιΙς, μά � πdnωιι dπό τ?}ν 
mρ(φημιw 'lniJJ.cτCnς Σiρβις, yιά τοt}ς ιτκοποtSς τής δποlας 
δπως κατdλαβα καl μaCl μΑ μbα τό μεyαλ6τeρο μiρος τής Ιρyα
τικfίς τdξη� τής KVπeoo, βαλθήκατe ,ά φ Ιξvπηeεrήσeτe μέ 
κdθe μlσο καl κdθe τeόπο. . 

Στ?}ν κατωτlf/ω ιbιάλwη θά δήre δτι τό δlκαιο elναc μέ τό 
δικό μου μlqος καl μΑ ιWτό το6 λαοtJ τής βασανwμbης αύτής 
1'ήιιον, πού κιwτά ιιτά ci.Uu δλα κακά πού μ<Ιt; φόeτωσe ή φύσις 
καl τό καθεστώς τotJ καπιταλισμοtJ, μ<Ιt; φόeτωσε ιιτά δtιό τελεv
ταi,α χρόνια καl τ&. ιWτοκαλοVμενιw dπeλεvθεqωτικόιι άyώvα, 
άποτikσμα τοiί δποlον ήταιι ή "fίιιος μας ιιά ylιιη βdσις lξdf/μησης 
τώv καπιταλιιιτώtι yιά ,ά htιβάλοvιι ιιτΟΟς Μεσαmτολcκούς λαούς 
μΑ τό hσc θiλω τά καθεστώτα τής άf!sιικelας τονς (lδε 'loeδa
,tφ ), καl iXπεea μι4 66.ιιι Π1Ji!'1"ucό'w δπλωιι, πού μιά μiρα θά 
εlιιαι καl βdιιις ΙΕόt}μηιιης banlιw σας. Ποτi ιιn} ζωή μου καl 
φieω 50 χf/όιιια ήλcκlα, δbι !κοvιια πώς bας παπάς, άnιπeόιιω
πος τώtι ιιvμφεeόnωιι καl ιιτvλοβdτης τotJ καπιταλιιιμοtJ μποeΟΟ
σε ιιά ήrαιι 11ρωας dπeλεvθέf/ωιιης τotJ λaotJ τον δπως θiλπe ιιά 
τόιι παρσvσιdιιeτe σεiς μέ τiς Ικπομπlς σας. 

"0τα1' ΙJμαιιτe μiλη το6 Κ.Κ. KWreoυ ιιτά μαDήματα πού 
μ<Ιt; Ιδι1'αιt καl dπό Ιοτοeικά. ιιvπράμματα διαβdιιαμe μiχeι 
τής �ς πού redf'Wt' μΑ eεαλισμό φ loτoela κdθe "Εfhονς 
καl δχι μέ τόιι φακό τόιι καπιταλιστικό, μάDαμε πώς ol παπdδες 
ήrαιι ή �τική κdιιτια κdθe �cκotJ κιιιήματος. 

Λwό yedφec καl dπoδwmSec ιd nοκονμbτα τeτeαyωνcκά 
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τοvλάχιστο 6 δικός μας lστοeικός Γιάwης Κοeδατος 8σιw dφoeci 
τήν δική μας lπανάστααι το6 1821. ΛtΠό παραδiχονται καl με
eικοl vμnτrέr; τώJι καπιταλιστ� δefJρow καl δ.θλων, γιά παeά
δeιγμα Παπαρρηγόποvλοr;. 

Τώgα πώς αtJJΙέβη "ά d.UάξOVJι δλα αtΠά καl νά φθάαωμε 
στό σημείο πm) 6 αtαθμόr; σαι; "ά μιλci καl "ά παρΟVJ1ιάζη αά" 
ao6me brαναστάτη τόν καλόγηρο11 δέν μποeέααμε νά τό καταλά
βουμε, lκτός ι!Jι lχWJΙ dλλάξeι dπό τής δικής σας πλeνeiί.ι; τά 
πeάγματα καl dπό Vπeρααπιστές τώ" δικαlοw τών μαζών γινή
κατe Vπeρααπιστέr; τfjς άντ(θeτης παeάταξης καl μάλιστα αVμ
μαχο( της. · 

"ΟταJι βλhuτε πώς τό lqyo τοσ παπα τό lκτ/μηαα11 ol πeο
βοκάτοeές τοv ol 'A.μeetκΦOl ( Μέ πeόακληαι το6 Χάeeιμα11 πeόr; 
τόν παπα ) καl τ&, καλο6ιι Jιά τόν dνταμεltpου' γιά τ� κόποvς 
τοv ποο lκαμε π) "fiσo μας τιμdριο το6 'Λμεeικα11ικο6 ·!μmeια
λι.αμο6· μήπιυς Φ rδta1' άιeΘ δταν τ&, lξvμνεiτΒ ιd τ&, ΧάQeι
μα1' δέν αημα(,ει αtΠό δτι αεlς efaαστe κομπdραοι το6 Χdρeιμα11 καl 
σιwτeλeστές τής παqαπieα VποδΟΟλιοοης τοiί λαοσ τfjr; Kmeov ; 

Μά ι�, παeαμεelαοvμε δλα αtΠά καl στρα",pοσμε στό lργο 
το6 παπα θέλομε "ά μ6.ς δε(ξeτε γιατl αtΠός νά πα/ρνη τά αvγχα
ρητήρια καl δχι ό μαρτvρικός αtΠός � ποο Ιβλεm ξεκάθαρα 
τlς δολοφtwkς τής 'Ιnέλλιτζnς Σέeβις καl δh μιλο6αe μ' δλα 
τά κακά ποο Vπόφeρε dπό τοος "Λγγλονς dποικιστές καl τ� ντό
πιους σvμμάχοvς τοvς τοος Kwreiovς 11αζιστές ; 

Μάλι.ατα Κ11eιε, braνσJ.αμβhω μ' δλη π) δf5ι,αμη τfjς ψvχής 
μοv δτι ΕΟΚΑ, ΠΕΚΑ καl 'Ιnέλλιτζnς Σέρβις bα καl τό αtΠ8 
σκατό εlναι, α' bα τmpl μαγeι.eWθηκΘ καl βγήκαν στό κλαel 
γιά "ά μδ.ς παρΟvαιάαΟιw τήν δεξιά αάν hrαναστατική δwαμι 
καl φ λαrκή παράταξι αά" πeοδοτική κατάστααι. 

ΛtΠό εl"αι ποο μδ.ς λέν κάθε μέρα ol ναζιστtς χϊτeς καl λοιπά 
μέλη τής ΕΟΚΑ, πώς τώgα elναι δική μας σειρά νά στeέφοt.w 
bankw μας τά δπλα . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • 4 • 

ΠΑΥ ΛΟΕ ΜΟΔΙΝΟΕ 
Δuc� 
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Κα\ 11 'Π'ροδοαfcχ τοΟ Α.Κ.Ε.Λ. αννιχfζιτcχι. Tιλevtatcx 
yεyονότα, ώs mχραδιfyματοs χάριν ιls ·εeω Μιτ6χι, Παλιο
χ&ρι κcχι mcxxoo τf\s vήaov, dnή6ιιξcχν δτι 11 ιcομμοννιcmιcή 
llyeafcx Ιξωβεt τοός φcxvcmιcoόs 6'Π'αδοός της · ιls cMiδρcxaιv 
ιcατά τGW Έθvικ&ν • Αyωvιστών τf\s ΚVιτροv τ6αον εΙς τό 
μαχητικόν mδfov δαον και εls τήν 'Π'αθητιιcήν mmστacnv. 
•Η Φmδρcχσιs μάλιστα ταύτης ιls τήν τιλεvταfcχν, ιtvcxι κατα
φανής και 'Π'pοΟ"Παβιt διά τc:Wτηs νά ιccφιr� 'ΠΟλιτικά 
�η. . 

Διά τά yιyov6τcx τc:τΟτcχ, ιcαθώς ιccχι 'Π'ροδοτιιcάς Ινιρyι(ας 
α\ 6ποtcχι -nιχόν i\βιλον tπcχκολοuθήσιι θD.ει iκδοθf\ αvμ'Π'λη
ρωματιιcή β(βλος. 



ΕΟΚΑ: 
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ 
Τόν Άπρίλιο τοt> 2003, ό ύπσyράφων τό βιβλίο 

α'bτό, δημοσίευσε στό περιοδικό «ΙΣΊΌΡΙΚΑ θΕΜΑ
ΤΑ» (fε{)χος 17) &ρθρο Ύιά τfιν tνοπλη δράση τtις 
ΕΟΚΑ κατά τtις βρετανι1Cfις άποικιοκρατίας. qψέ
νοντας στfιν άνάδειξη τοt> iχΎd>να α'bτοt'>, πού fχει 
θαφτεt έmcεμμένα καί δέν διδάσιcεται στά έλληνικά 
νιάτα. 

Ό έθνικοαπελεuθερωτικός - ένοπικός ά:yιbνας 
του Κυπριακοt'> • Ελληνισμοt'>. Παρουσιάζεται στά 
σχολικά έyχειρίδια συμπu1C\'(ψένος σέ έλάχιστες 
Ύρ<ηιμtς. τfιν ώρα πού άφιεριbνονται πολυσέλιδα κε
φάλαια Ύιά τfιν μεσαιωνι1Cfι Εi>ρd>πη fι τfιν Μεσοπο
ταμία. 

Δύο μfινες μετά (τόν Μάιο τοt> 2003) ό Κύπριος 
δημ.οσιο-yράφος καί έρεuνητfις Μιχάλης Μ ιχαfιλ, μέ
λος τtις « Έπιτροπftς yιά την άποκατάσταση, τd)ν άδl
κως δολοφοvηθtvτtJΝ άριστεp(Ιιν στην περlοδο τi)ς 
ΕΟΚΑ», άνταπάντησε μt πολυσέλιδο &ρθρο στό περι
οδικό «Ο ΠΟΛΠΗΣ», τε{)χος 1 1 1 .  

Τά κύρια σημ.εtα τοt> &ρθρου τοt'> Κύπριου δη
μοσιο-yράφου είχαν ιbς έξ1\ς: 

- Ή περίοδος τtις Όθqιανοκρατίας κmδικοποι
εtται σάν Τουρκοκρατία Ύιά νά διαιωνίζει τίς δια
φορtς. 'όπαρκτtς καί άνύπαρκτες. μt τό τουρκικό fθ
νος καί νά tκανοποιεt τόν έθνικισμό όρισμ.ένων. (Έ
δlό tχovμe την rvιοοτι1 yραμμfι: lσοπέ&οση τi)ς ιστορι
κttς μVJ1μης, στdν fkoμd τi)ς tλληνοτοvρκικttς «φι
λlας». Κακι»ς δηλαδJ1 όνομάζοvμe την σκλαβιά τεσ
σάρων αlώνιw τοvρκοκρατlα, τd κάvοvμe yιά νά ... 
ικαvοποισομe τdν Μνικισμd �!!!) 
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- Μέσα στίς σελίδες το{) άρθρου δίνεται ή έντύ
πωση δτι στήν Κύπρο δέν 1>πfιρχε τό ΑΚΕΛ καί εi>ρύ
τερα ή άρ ιστερά (τό fι.ρθρο μοv δμmς εlχε � τlτλο 1Cαl 
θέμα την lνοπλη δράση, την όποlα, "� fι 1Cα1C{ί)ς 
άν-έλα{Jε ή ΕΟΚΑ). 

- Είναι ψέμα δτι οι Κύπριοι στερο{)νταν 
στρατ ιrοτ ι ής έκπαίδευσης καί γνώσης. Χιλιάδες με
τέβησαν στήν Έλλάδα καί πολέμησαν γιά τήν άπε
λευθέρωσή της άπό τό ι 821 μέχρι τόν Β' Παγχ:όσμ ιο 
Πόλεμο ('Εδώ ό Μιχάλης Μιχωμ σ1Υ(1Cρlνει άνόμοια 
πράγματα. Διότι εlναι τελεlως διαφορετι1Cό νά εlσαι 
έθελοντης 1Cαl τελεlως fι.λλο νά ύφlσταται άνεξάρτητο 
1Cράτος, μέ τα1Cτι1Cό στρατό, όργανωμέvο σώμα άξιω
ματικώv, θητεlα "· τ.λ. Καl ή Κύπρος ήταν άπουdα, δί
χως ύποχρεωτιΚ7f στρατιωτιΚ71 θητεlα καl έκπαlδευ
ση. Νομlζω δτι ή διαφορά εlναι κατανοητη καl στόν 
πΛέον άδαή). 

- Ό Γρίβας είχε άποκλείσει τήν συμμετοχή τtις 
άρ ιστεράς στόν άγώνα (Δηλαδή τ{ lπρεπε νά κάνει, 
άπό την ώρα πού ή 1CVπpιακή άριστερά δήλmνε ύπέρ 
τού «εiρηνι1Cού άγιδνα»; Νά τούς στρατολογήσει ή 
ΕΟΚΑ μέ «τό στανιό καl μέ τόν βούρδουλα»; 'Επι
πλέον, να(, δέv συνέφερε 1Cιόλας νά φαlνεται ό άγιδ
νας κομμουνιστικός, ιΟΟτε νά μήν προκληθεί ή σφο
δρά άντι1CομμοvνιστιΚ7f έκεlvη την περlοδο Δύση). 

- Μία άλλη, σοβαρότατη άναχ:ρίβεια που πα
ραθέτει ό Στα{)ρος Καρχ:αλέτσης, είναι δτι οι 'Άγγλοι 
δέν κατάφεραν ποτέ νά διασπάσουν τήν στεγανότητα 
καί νά εισέλθουν στά άδυτα τtις ΕΟΚΑ. ('Εδώ 1Cαθεlς 
άντιλαμ{Jάvεται δτι έννοούσα τόν σκληρό πυρήνα 
τf)ς ΕΟΚΑ καl τόν (διο τόν άρχηγό, τόν όποfο έμφα
vlζοvν σήμερα άκόμη καl � ... συνεργάτη τάJv "Άγ
γλmv, οι δποlοι γνώριζαν ... κάθε στιγμή πού εlναι!! 
Λlγη σο{Jαρότητα δέv βλάπτει ... ). 

· 
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Τό ίστορικό ένωτικό δημοψήφισμα τού 1 950, κορύφωση τών άγώνων δεκα

ετιών γιά ένσωμάτωση στό έθνικό κέντρο. 

Ό Ραούφ Ντενκτάς, είσαγγελέας τής βρετανικής άποικιοκρατίας, έπιλέ

χθηκε άπό τήν Άγκυρα ώς ήγέτης τών Τουρκοκυπρίων. 



- 'Όσον άφορά τούς ΤουρκοJCύπρ ιοuς, θά λt
γαμε δτι ή έθνικόφρων παράταξη τf\ς Κύπρου σκόπι
μα τούς άφησε άπ' tξω (Κατά τ6ν Μιχάλη Μιχαήλ ol 
Τοvρκοrύπριοι ήταν δηλαδή .. .  περlποv fτοιμοι νά 
πάρουν τά δπλα κατά τώv Άγyλmv, τούς όποlοvς ύπη
ρετούσαν fως τ6τε δουλικά Άλλά δέv τούς liφησαν 
νά πολεμήσουν γιά τήν έλεvθερlα τού νησιού ol . . . 
κακοl έλληνοrύπριοι). 

- 'Άλλη αύθαίρετη θέση το{) Σταύρου Καρκα
λέτση είναι αύτή πο1'> άφορά τίς προδοσίες καί έκτε
λέσεις προδοτών. Να{, ύπfιρχαν πράκτορες των "Αγ
γ'λmν μ.εταξ1'> των έκτελεσθέντων. Δtν άνήκαν δμ.ως δ
λοι στήν άριστερά. (Συμφωνούμε άπ6λvτα. Kαl liν 
ύπfιρξαν άδlκως δολοφοvηθέντ�, νά άνοlξει δημοοιος 
διάλογος καl νά άποκατασταθούν όν6ματα καl συ
νειδήσεις). 

- Ό Γρίβας έβλεπε τόν άγώνα του καί σάν μ ιά 
εύκαιρία γιά νά έξοντώσει τήν άριστερά (Ξεχνάει ό 
Μιχάλης Μιχαήλ δτι ήταν περlοδος βαθιού tθvικού 
διχασμού, μlσοvς καl παθόJv. Έάv ή άριστερά σvμμε
τεlχε όλ6ψvχα στ6ν άγώνα, θά εlχε λ6γοvς νά τήν εξ
οντώσει ό Γρlβας, τουλάχιστον tκεlvη τήν στιγμή;). 

- Περιβόητο παραμύθι ή άνακfιρυξη το{) Γρίβα 
σέ «άξιο τf\ς Πατρίδας» (τΟΟη tμπάθεια πιά; Δηλαδή 
ποιι5ς hφεπε νά κηρvχθεl «liξιος>>; οι δοσlλογοι καl 
πράκτορ� τι»ν "Aγyλmv; 'Ή μήιιφς ol δήμαρχοι τού 
ΑΚΕΑ πού κλαψούριζαν γιά «εlρηνικ6 άγώνα» 
κ. τ.λ.;) 

- Ύποφέρουμε μέχρι σήμερα άπό τήν στενοκε
φαλιά ένός μωροφιλόδοξου στρατιωτικο{) («ΠΟΛΙ
ΤΗΣ», σελ. 35). ('Εδtδ, κατά τ6ν Μιχάλη Μιχαήλ, κα
κοδαιμοvlα τf)ς Κύπρου εlναι ή στενοκεφαλιά τού 
μωροφιλdδοξοv Γρlβα. ΆπιS αότήν «ύποφtροvμε σήμε
ρα». Δέν φταίνε δηλαδή Άγγλοι, Τούρκοι, 'Αμερικά
νοι, ντ6πιοι πράκτορες καl άνάξιοι πολιτικοl πού 
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tςerρεψαv την έvωτιΚJ1 πορεlα, άλλά ή . .. στενοκε
φαλιά καl ή μmροφιλοδοξlα του άvθρώποv πού m1-
κωσε τό βάρος τrις tνοπλης δράσης κατά τrις άποι
κιοκρατlας. Εlvαι έvτvπι:οσιακό δτι ό Μιχάλης Μι
χωfλ παρακάτω ... άρvεCται τούς χαρακτηρισμούς 
πού ό Cδιος f&οσε. άπαξιωτικά yιά τόv στρατηγό 
ΓρlfJa.) 

·σταν θέλησα νά άνταπαV't'f\σm στόν Μιχάλη 
Μιχα'fιλ, D..αβα άπό τόν έκ:δότη τοt"> «1ΙΟΛΙ7'Η» την 
φράση .« δέν  μιλάμε μέ ... έθνικ:ιστtς))! ! !  Τελικά τόν 
btεισα νά «ΠΕράσει» tστω λί-γες παραΎράφοuς. άφο1) 
μοi'> διεuκ:ρίνησε δτι bφεπε νά ε {μαι σόντομ.ος. 

Ή άνταπάντησfι μου είχε Φς έξfις: 
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� Ε Ν  =: Ε Χ Ν Α 
Ξ ΕΧ Ν f Ε Τ , f  Τ ΙΠ Ο ΤΑ Δ Ε Ν 

"Περιδιαβάζοντας γύρω μου τήν όμορφιά καί τήν λύπη .. . 
εΤδα μέσα στά μάτια ένός περιφερόμενου προσφυγόπουλου, 

στούς δρόμους τίjς Λευκωσίας 
τούς άπογόνους του νά 'ρχονται άπό αίiiJνα σέ αiiiJvα, 

καί έφιπποι στό φiiJς νά άντιστέκονται . . . .  " 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΠΑΚΟΣ 



Γ ιά τήν άποχή τού ΑΚΕΛ άπό 
τόν άγώνα τής ΕΟΚΑ 

Θά fιθελα νά καταθέσω, λιτά καί περιεκτικά, 
κάποιες άπόψεις γιά τόν ά.γώνα τtις ΕΟΚΑ (1955-59), 
ώς άπάντηση στήν κριτιιc:ή ποu μο1'> ά.σιc:ήθηκε άπό 
τόν δημοσιογράφο - έρευνητfι Μιχάλη Μιχαήλ ( Ό  
Πολlτης, τε{)χος Μαίου 2003), πιστεΟΟντας ά.κρά
δαντα στίς ά.ρχές το1'> γόνιμου κaί δημοκρατικο1'> δια
λόγου. 

Έχω τfιν έντ6πωση δτι ό ά.νωτέρω συνεργάτης 
το1'> Πολlτη, σέ μιά προσπάθεια νά βρεt όπmσδήποτε 
ψεyάδια στόν άντιαποικιακό - άπελευθερωτικό ά.γό>
να τflς ΕΟΚΑ, χάνει τό δάσος κολλώντας στά δέντρα. 

Προσωπικά, οi>δέποτε ά.ρνήθηκα δτι οι σχέ
σεις Μακαρίου - Γρίβα ήταν προβληματικές καί oi 
θέσεις τους συχνά ά.ντίθετες. Οi>δέποτε διατUπmσα 
τfιν Wtοψη δτι στήν ΕΟΚΑ ήταν «δλα ρόδινα», δπως 
ισχυρίζεται ό κος Μιχαήλ. Οi>δέποτε ά.ρνήθηκα τfι 
συνεισφορά τflς ιc:υπριαιc:fις ά.ριστεράς στήν ύπόθεση 
τflς αύτοδιάθεσης. - fνωσης (στό τελευταfο μοv βιβλlο 
μάλιστα γιά τόv άγώvα τfJς ΕΟΚΑ, έκδ. ΣτΡΑΤΗ2ΤΙ
ΚΗ ΙΣΊΌΡΙΑ, :4θ1fvα 2003, παραθέτω σειρά προκηρύ
ξεων τού ΑΚΕλ πού μιλσΟσαv γιά tvωση). Δtν μπο
ροοοα δμrος νά μήν στηλιτεUσω τfιν όβιδιαιc:ή μετα
στροφή μερίδας τf\ς ά.ριστεράς, ποu στάθηκε έχθρικά 
ά.πέναντι στόν ά.γώνα καί κατηγορο1'>σε τά στελέχη 
τflς ΕΟΚΑ ώς «βαρελέτους>>, «δvvαμιτι�» κ.τ.λ. 

Στfιν Κuπρο εΙχαμε τό μοναδικό φαινόμενο 
παγκοσμίως, νά ξεσπά ά.ντιαποικιακός - άπελευθερω
τικός ά.γώνας κόντρα στόν κατεξοχήν τότε φορέα το1'> 
lμπεριαλισμο1'> (Μ. Βρετανία) καί ή ήγεσία τtις ιc:υ
πρ ιαιctις ά.ρ ιστεράς νά ταλαντεUετα ι i\ καί νά έχθρεU
εται τόν ά.γώνα αύτό, ά.ντί νά γίνει μπροστάρης. ·Άν 

1 13 



'Ιάκωβος Χρ ιστοδουλίδης άπό τό χωρ ιό Πάνω Άρόδες. 

Στέλεχος της νεολαίας Ε.Ο.Κ.Α. , δολοφονήθηκε έν ψυχρψ 

άπό τούς "Αγγλους, τόν Σεmέμβρ ι ο τοϋ 1 958, 
στά 18 του χρόν ια. 



ένοχλοοοε δτι στρατιωτικός ά.ρχηγός εΙχε ά.ναλάβει 
δ (ναί! ά.ντικομμουνιστής) Γρίβας, ή ά.ριστερά μπο
ροοοε, ά.ντί νά ποντιοπιλατίζει, νά ιδρύσει τή δική 
της όργάνωση καί νά παλέψει γιά τή λευτεριά. "Όπως 
ά.κριβδ>ς στόν ά.ντιφασιστικό ά.γώνα εtχαμε τόν ΕΔΕΣ 
(«συντηρητικοί» - δεξιοί) καί τόν ΕΛΑΣ («προοδευτι
κοί» - κομμουνιστές). 

Γιατl δέv τό fκαvε αύτό ή 'Αριστερά στην Κ� 
προ και fμειvε θεατης; 

"Άν διαφωνοοοε μέ τόν Γρίβα γιατί δέν fφτια
ξε τή δική της «ΕΟΚΑ»; 

Ώς πρός τίς έκτελέσεις κομμουνιστών ά.πό τήν 
ΕΟΚΑ, έπιμένω δτι έπρόκειτο περί συνεργατών των 
"Άγγ'J..ΙJJν. "Άν tyιναν δμιος τέτοιου εtδους ά.ιc:ρότητες 
καί μέ γνώμονα καθαρά ιδεολογικά κριτήρια, εΙναι 
ά.παράδεκτο καί κατακριτέο. Καί εύχαρίστως, άν δ 
κος Μιχαfιλ διαθέτει ά.ποδείξεις γιά πραγματικά πε
ριστατικά καί πρόσωπα πο'6 δολοφονfιθηκαν, νά ά.
νοίξει ένας γόνιμος διάλογος . 

... Ας ά.ναλογιστοt'>με πάντως δτι καμία έπανά
σταση δέν uπηρξε ά.λάθητη καί δίχως ιδεολογικές 
σvyκρούσεις καί ά.κρότητες. ά.πό τήν Γαλλική καί τό 
δικό μας 1821 ώς τfιν Όκτωβριανfι. Καί έδώ εΙναι ή 
ούσία. Οi'>τε ή ΕΟΚΑ {>πfιρξε ή τέλεια όργάνωση; οi'>τε 
τά δποια λάθη καί tμ.πάθειες (ά.νθρώπινα γάρ) μπορεt 
νά ά.ποφε'6χθηκαν. Δtν πα'6ει δμιος νά ά.ποτελεt τήν 
τελευταία μέχρι σfιμερα έποποιία τοt'> Έλληνισμοt'>, 
μέ αττημα παλλαικό καί δημοκρατικό (αi>τοδιάθεση 
ένωση) πο'6 δυστυχώς άλλοι στό μέλλον καπηλε'6θη
καν καί κηλίδωσαν. Γιατί τά διαχρονικά ιδανικά 
ζοt>ν, οι  άνθρωποι εΙναι αi>τοί πο'6 τά καιc:οποιοt>ν. 
Τέλος, προκαλεt έντ'6πωση ή έμπάθεια τfις ά.ριστεράς 
πρός τό πρόσωπο τοt'> Γρίβα, ά.κόμη καί ώς στρατιωτι
κοt'>. Ό «στενοκέφαλος μωροφιλόδοξος>> πο'6 ά.ναφέρει 
ά.παξιωτικά δ κος Μιχαfιλ. κατεξεuτtλισε καί tξtθε-
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σε διεθνδ>ς μιά α'ότοκρατορία (τήν Βρετανική) καί ώς 
στρατιrοτικός πέτuχε τόν στόχο: τήν διεθνοποίηση 
τοο ά.γώνα. Προφανώς ή ά.ριστερά δέν το1) συγχωρεt 
δτι uπf\ρξε ά.ντικομμουνιστής. Προσωπικά, θά έκφρα
ζόμουν τό Ιδιο θετικά γιά όποιονδήποτε ήγο1)νταν 
ένός τέτοιου άγιbνα, εΙτε κομμουνιστής ήταν, εΙτε 
συντηρητικός εΙ τε ότιδήποτε. 

Καί εΙναι μελαΎΧολικό, Μ fχουν έκφραστεt 
μέ θαυμασμό γιά τόν στρατιrοτικό Γρίβα προσωπικό
τητες καί κ ι νήματα τf)ς ά.ρ ιστεράς ά.νά τόν κόσμο 
(ά.πό τόν Φιντέλ Κάστρο μέχρι το'ός Βιετνόνγκ καί τά 
λατινοαμερικάνικα κινήματα), ή έλληνι1Cή ά.ριστερά 
νά έπιμένει νά τόν καθυβρίζει καί νά παλεύει νά 
μειώσει τόν ά.γώνα τf)ς ΕΟΚΑ. Προφανδ>ς Uπ6 τό βά
ρος τών ένοχών της. γιατί τήν ώρα πού btρεπε ΑΙΊΕΙΧΕ 
ά.πό τό προ<ΠCλητήρ ιο τf)ς Ίστορίας. 

Σταύρος Καρκαλέτσης 
Ίστορικός - σuyγραφέας 

* * *  

Τό καλοκαίρι το1) 2003 καί στό τε1)χος 1 1 3  το1) 
«ΠΟΛΠΗ», ό Μιχάλης Μιχαήλ έπανf)λθε. Δήλωσε δτι 
ό Στα1)ρος Καρκαλέτσης τόν . . .  ά.πογοήτευσε μέ τήν 
ά.πάντησή του, Ισmς γιατί δέν ψ.αθε τά «έπαινετικά» 
σχόλια το1) έκδ6τη του («δέν μιλάμε μέ έθνικιστές») 
καί τό δτι τέθηκε ... πλαφόν στόν Καρκαλέτση (στό 
πολυσέλιδο ikρθρο το1) Μιχαήλ btρεπε, καθ' uπόδει
ξην το1) «ΠΟΛΠΗ» νά ά.παντήσm σέ . . . δύο σελίδες, 
πρός τιμήν το1) περιοδικο1) δμmς, fστω κι α'ότό, δη
μοσιεύθηκε). 1δο1) τά κύρια σημεtα: 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: Κατά τήν ikποφή μου ό 
Στα1)ρος Καρκαλέτσης υtοθετεt πλήρως τήν, πολλές 
φορές ά.νιστόρητη, γριηψή τών Συνδέσμων • Αγmνι-
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στων ΕΟΚΑ .. . δέν λαμβάνει i>π' δψιν ω.λες ιστορικές 
μαρτυρίες. 

ΑΠΑΝ'f ΗΣΗ: Νά μf1ν &δσοι>με λοιπόν tμφαση 
σ' αl.ιτούς πού πf'Jpaν τό δπλο και άνέβηκαν ατό βου
νό, νά μf1ν πιστέιyοvμε τούς άyωvι� πού όδf1Ύ71-
θηκαν στην κρεμάλα, άΛλά νά άναζητησοvμe τlς δη
λώσεις tκεlνOJV πού ... tryrwlστηκav άπό τόν καναπέ 
τους. « � νιατόρητες» οι άπόyιεις τ6>ν άyωvιστ6>ν, προ. 
φαν� κατά τόν Μιχάλη Μιχαf1λ αl.ιτtς τ6>ν δοσlλσγΟJV 
και τ6>ν tv άφασlα βρισκομέvmν elναι πιό ... f:yrυ
ρ�!!! 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: 'Άν τό ΑΚΕΛ πολεμο1'>σε 
την ΕΟΚΑ . . . θά ήταν πολύ δύσιcολο νά μεθοδεύσει 
μαζιιdι κατάδοση τδJν ά'yαινιστών έν μία ννιcτί; θά 
ψ.ενε τότε ΕΟΚΑ; 

ΑΠΑΝ'f ΗΣΗ: θά τό ξαναπούμε: Δέv κατηyο
ρο{Jμε τό σύνολο τotJ ΑΚΕΛ, παρά μlα συ"fΙCeκριμέvη 
μeριδα τf)ς fryeσl� και τ6>ν όπαΜιv τοv. Έ&», ό Μιχά
λης Μιχαf1λ μliς λtει δτι πρέπει .. .  νά χpοχιτσσμε και 
χάρη ατό ΑΚΕΛ. 

Δέv πειράζει πού δtv άyοιvlστηκαν κατά τl)ς 
άποικιοκpατlας, πρέπει νά τούς ... eVγνωμονοt>με πού 
« . . . δtv κατέδοσαν μαζικά τοvς άymνι� tv μlα 
vvκτl»!!! 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: 'Έχει i>π' δψιν του ό 
Σταtρος Καρκαλέτσης δτι πολλοί της ήyεσίας τΟ{) 
κόμματος κατηyορfιθηκαν χωρίς άποδείξεις (γιά προ
δοσία); 

. ΑΠΑΝ'f ΗΣΗ: Κοvpαστf1καμε νά τό λέμε: Κα-
τηyορι� όφe{λοvν νά άποδιδονται τεκμηριωμένα, πό
σο μάUον δταv μιλοσμε yιά προδότες καl προδοσlα. 
Τό παράνομο βιβλlο τl)ς ΕΟΚΑ πού περιλαμβάνεται 
ατό παρόν tpyo, δινeι άπαvτf1σεις, μΕ συ"fΙCeκριμέv� 
κατηyορι� καl yιά συ"fΙCeκριμέvα πρόσΩJπα. 
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: Έρωτά ό Σταf>ρος Καρ
ιcαλέτσης γιατί τό ΑΚΕΛ δέν έφτιαξε διιcή του ένοπλη 
όργάνοχτη, άφοf> δέν fιθελε τόν Γρίβα νά ήγειται τtις 
ΕΟΚΑ. Ή άπάντηση είναι άπλή: Διότι δέν ήταν θια
σώτης τtις ένοπλης μορφflς πάλης! 

ΑΠΑΝ'f ΗΣΗ: ' Εδώ τά σχdλια περιττεύουν. 
«Td ΑΚΕΑ δέv fιθελε την fvοπλη πάλη>)!!! Πολύ άγ(J)
νιστικd, πολύ άριστερd, πολύ έπαναστατικd!!! Τά δ
που rftς άριστερά άντιαποιΙCιοκρατικά κινΊ1ματα πού 
έπέλεξαν δλα την fvοπλη πάλη, ήταν λάθος; Ποιdς 
ΙCατακτητης tφvγε ποτέ δlχως fvοπλη πάλη; Πdτε ΙCαl 
πού λαdς κέρδισε την έλεvθερlα του δlχως αlμα καl 
άγiJJvες; Πώς θά φαινdταν στdν Μιχάλη ΜιχαΊ1λ δν 
στΊ1ν κατοχιΚΊ1 Έλλάδα ό ΕΛΑΣ δΊ1λωvε iJπέρ «εiρηνι
ΙCiJJv μορφών πάλης>> ΙCαl δέv πολεμούσε τούς Γερμα
νούς; 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: Πώς ό Γρίβας ιcατεξευτέ
λισε τούς 'Άγγλους; Πδχ; τούς έξέθεσε διεθνώς; 

ΑΠΑΝ'f ΗΣΗ: ΤΟΟη δγvοια; οι έΙCτελέσεις ά
γων ιστών πού ξεσήκωσαν διεθvΊ1 σάλο, δέv συνιστούν 
«tκθεση» τi)ς Μεy. Βρεταvlας; Τdν βρετανικd τύπο 
τού 1958 ΙCαl 1959 τdν lλαβε 'iJπ' δψιν του ό Μιχάλης 
ΜιχαΊ1λ; Άς διαβάσει Observer, Herald Tribune, Daily 
Mail ΙCαl Telegraph. Ό (διος ό βρετανικdς τύπος παρα
δέχεται αύτd πού ό Μιχάλης ΜιχαΊ1λ άρνειται: Ότι ή 
fvοπλη δράση τώv άγωvιστiJJv τi)ς ΕΟΚΑ, κατεξεvτέλι
σε ΙCα{ διέλυσε τd στρατιωτικd γdητρο τού βρετανι
κού στρατού. οι eiρωvεfες τi)ς Daily Telegraph εlναι 
έvδεικτιΙC�: « Ένας στρατάρχης, τρεις στρατηγοl καl 
40.000 στρατιόπες δέv στάθηκαν ικανο{ νά καταστεl
λοvν την δράση τi)ς ΕΟΚΑ>). 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: θά παραιcαλοf>σα τόν 
Σταf>ρο Καριcαλέτση νά μοf> 'όποδείξει σέ ποιό σημεtο 
άποιcάλεσα τόν Γρίβα στενοχ:έφαλο χ:αί μωροφιλόδο
ξο ... Έγώ δέν fyραψα τέτοιους χαραχ:τηρισμούς. .. 
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A l l ANT ΗΣΗ : Καί . . .  Cι.μνησία:;: !!! 

Περ ιοδι ια5 « Γ /ΟΛΠΊ-JΣ». τει)χος 1 1 1 , σελίδα 35: 
« ' "Υποφέρουμε μ�χρ ι σήμερα Cι.πό τιjν στεΙ'ΟΙ(εφαλ ι U. 

ένός i.Χσχετοv μέ τι] 11 πολι τι l(ι] μωροφιλόδοξου cτφα
τ ι ωτι l(ο1J ». 

Θά σάς θυμίζω eyrδ, τί yράψατε eσε ίς::: 

«Σψα τιωτι l(ός aρχηyός μεyάλης aξίας» ό 
Γρίβας-Δ ιγενής κατά τήν βρεταν ι κ ή  « Daily Mail» .  
« στρατιωτι l(ός δάσl(αλος» γ ι ά  τόν Φ ιντέλ Κάστρο. 
<<i.Χξ ιος τής Πα τρίδας» γ ιά η)ν Βουλή τών 'Ελλήνων. 
<χλλά . . .  « στενοl(έφαλος Ι(αί μωροφ ιλόδοξος» γ ι ά  τόν 
κύρ ι ο  Μ ιχαήλ καί τούς όμοϊδεάτες του. 

Λ ιγότερη έμπάθε ια δέν θά έβλαπτε . . .  

Ό συγγραφέας όμ ιλών μέ τόν τότε Πρόεδρο της 
Κυπρ ιακfΊς Δημοκρατίας, κ. ΓλαDκο Κληρίδη . 
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ΑΚΡΟΚΟΡΙΝθΟΣ 

ΓEfipf1QJ fAJYo/()'ff(Al 
fnι;ιο:.ιι,· l:ίfι�:οι;ι:Μ �:-,...,.&�•Χ·Jiι.tn'ι':( 

ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ 

" Υπερτιμήθηκε ή δποψη ο τι διευκολύνει τούς μαθητές (τό μονοτονικό}, κ6τι 
πού ίσως, είναι άντιπαιδα�γικό. Ύπάρχει, δλλωστε καί μία παρ6δαση, πού tκφρά-Ιζει τήν δποψη μεγάλων παιδα�γiΑίν, οί όποίο ι tπιμένουν οτι τό παιδί πρέπει ν6 κο
πιάζει, γιά νά γίνει δνθρωπος ίκανός, ωστε στή ζωή του ν6 ά ντιμετωπίσει ολες τίς 

[ άντιξΌότητες. Ύποστηρίχθηκε έπίσης, ύπέρ τοϋ μονοτονικοϋ καf ή δποψη, ο τι διευl κολύνονται οί τυπογράφοι καί οί στοιχειοθέτες, γενικά καί οτι οί έκδόσεις, πάλι γε, νικά, γίνονται οίκονομικότεpες. Παραγvωρι'στηκον ομως οί λόt<Οι, πού έπέ{Jαλα 
στούς 'Αλεξανδρινούς χρόνους, τήν καθιέρωση !'ών τόνων, οί όποίο ι ίσχύουν καί σή
μερα. Πολλές φορές τά γραπτ6 μου δέν δια{J6ζονται σωστά, οrον τυπώνονται στό μο
νοτονικό. Άς έλπίσουμε ο τι θ6 έπανέξετοστεϊ μελλοντικ6 τό θέμα καί ο τι θά tπικρα-

1 1 τήσουν σωφρονέστερες άπόψεις". Νικηφόρας Βρεπ6κος 
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Τί γ. ωρίζετε γιά τήν 

'Αριστερά; 

Αρ ιστερά ;  



Γ. Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΗΜΟΙΙΟΓΡΑΦΟΥ 

Τιμή: 4 1,60 

'Ένα μοναδικό όδοιπορικό τοϋ 1898 
στόν μείζονα 'Ελληνισμό. 

'Αποτελεί Συλλεκτική Έκδοση μέ ψηφιακή άνατύπωση 
έκ τοϋ πρωτοτύπου τοϋ 1898. 



'Έως τώρα (2004) &χουν έκδοθεϊ 

τά έξής βιβλία τού ίδίου : 

• Σύζευξη - ή ότuπη 
Ένωση Έλλάδος - Κύπρου 

(έκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ, 1996) 

• Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ 
(έκδόσεις Απολλώνειο Φώς. 2000) 

• Η μάχη τής Κύπρου. 1 974 
(έκδόσεις ΣΓΡΑ ΠΩΠΚΗ 

ΙΣΓΟΡΙΑ. 2002) 

• Ιράκ - 6 κ6σμος δέν είναι πιά 6 ϊδιος 
(έκδόσεις PUBLIΠX, 2003) 

• ΕΟΚΑ 1 955-1 959 
(έκδόσεις ΣΓΡΑ ΠΩΠΚΗ 

ΙΣΓΟΡΙΑ. 2003) 

• Μακεδονικός Αγώνας 

(έκδόσεις ΙΣΓΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑ Τ Α. 2003) 

• Η ώραία τής Κρήτης 

(Εμπειρία Εκδοτική, 2003) 

• Η Έλληνική Αριστερά 
καί 6 Απελευθερωτικός άγώνας 
τών Έλλήνων τής Κύπρου 

(έκδόσεις ΠΕΜΣΓΟΣ. 2004) 

• Επίτομη Ιστορία τής Κύπρου 
(έκδόσεις ΠΕΜΣΓΟΣ. 2004) 

• Πεθαίνοντας aτόν 86σπορο 

(Εμπειρία Εκδοτική, 2004) 
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