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ΟΙΗΩΒΡΙΑΝΑ
Στέλιου Σαββίδη

ΣΕΦΕΡΗΣ

Τα άρματα όμως δεν κατα
στέλλονrαι. Ο, ΕλληvοκCmριοι
με κάθε τρόπο διακήρυτταν την
εμμονή και την αnσροσόλeυτη

πiστη τοι.χ; στην · Ενωση. Με συ
νεχή υπομνήματα, διαβήματα και
πρεσβεiες στο Λοvδiνο καλού·
09ν τηv εκάστοτε Αγγλική Κυ·
βfρνηση va τουτ!οει την τύχη της

Δακρυσμένο πουλl
στην Κύπρο την θαλασσοφlλητη
Κύριε,βοήθα να θυμόμαστε

με την παροχ:ώρηση της Κόπρου

πώς έγινε τούτο το φονικό

στην Ελλάδα.

Την αρπαγή, τον δόλο, την ιδιοτέλεια

Όταν το

1926 αφίχθηκε

στην

Κόπρο ο νέος Κυβερνήτης, ο σερ

το στέγνωμα της αγόπης

Ρόναλντ Στορς φέροντας στις

Κύριε, βοήθα να τα ξεριζώσουμε

οποσκeυές του κλαοφκή ποι

Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ

δεiα, ι.φιλeλευθερισμό• και στi·
χοι.χ;τουΟμήρουnουαρεσκόταv

Στις 8 louλiou 1878 η Αγγλ1κ~

του

1880

ιδρύθηκαν διάφορες

να απα'ιΎέλλει στους

· Ελλην~ς

εφημερίδα ~Ντειλu Τελεγκραφ»

μυστικές οργανώσεις οτην·Λάρ

ποούχοντες μια νέα νότο OJrno·

δημοσleue περίληψη μιας συμ

νακο που τότε ήταν τοtλiκvο του
πνείιμοτοQt και οι οποίες μέσω
του εκφρσοηκού τους οργάνου.

δα;iας άρχJοε va φορήζF,Ι. συγ
κριiιηαιακά το Ελληvοκυπριακό
στοιχείο. Δυο μόλις όμως χρόw:J

~Ενωσιοι

αρyότεραο επiπλαστος αuτός μύ

φίuviος που eiχaν ουνόψεΊ με τον
όρο της μυσηκότη~aς η κuβέρ·
νηση της Αγγλίας και ο όοuλτά
νος της Οθωμσν11ι:ής αuτοκpα·
τopiaς στην onoiα αναφερόταν

ότι ο σουλτάνος δεχόταν ννα κο·
τσληφθei τονηοi τηςΚύπροuαnό
την Μεγάλη Βρετtσνiα~. Η ιδΙό·
τuπη

αυτή

αλλαγή σφεvnκού

τροφοδότησιi μe πολλ!:ς tλπiδες

αγωνιζόντουσαν va

J.ΙΕΤΟοcηώσουv σε πράξη το αρχέγο-

νο όpσμο των Ελ,ληνοκυπρiων.

Την !δια m!σης εποχή ιδρύθηκι:
στην Αθήνα rΣύvδεσμος των

ev

θος · όπως άλλωστε όλ.αι ot μύθοι
· διαλύθηκe kΟι διαφάνηκε καθα·
~τόσοτοπραγμαιικόπρόσωnο

'του Στορςόοο και η αμετοκ!vητη

Αθήναις Κυπρiωνν με πρώτο στό

άρνηση των • Αγyλων.

χο την Ένωση. Τον Απρ!λιοτου
1899οι Σπύρος Αροούζος και Νι

κόλαος Κοταλάνος συλΜβάν

Αφορμή ήταν η προσπάθεια
του Στορς va οργανώσει γιορτές
γιο το πενηντόχΡοvα της Αyγλι·

το Ελληνοκuπριακό οτοιχεiο,
που πίστευε στον ι.ΦΙλeλeuθερι·
σμό~ των · Αyγλων. ΜηWματα
αισΙοδοξίας ότι το όραμα της
'Ενωσης δεν ήταν πκι μακρινό

την ιδΕα της ανακήρυξης της Κύ·

κής κοτοχfις.

πρου σε ηγεJ,JΟνiα με αρμοστή

γο η προσπάθεια αυτή συvάντη·

τον πρίγκηπα Νικόλαο. Η όλη
όμως προοπόθειο τορπιλλlσθηκε

σε τηνστερρόόρνηση των Ελλή·

άρχισαν να σαρώνοΙJV την Κύ·

στη γένεση της λόγω της κατηyο

προ.

· Εται στην υποδοχή του
• Αγyλοu .:Mfyo Αρμοστή 11αt

ρημστικη<: αντίθεσης του βαΟlλιά
Γεώρyιου.

επιδεικτική οποοοiά του Ελλη·
vοκυπριοκού στοιχείου. Ο Στορς

ΑρχJσφοτηγού»

ΟΟΟλσλεΟ ο ΑρχJεπiσκοπος Σω·

Η χαραυγή του εικοστού αιώνα
βρήκε τοι.χ; Κύπριους να κοτα·

φpόνιος εκφρόζοντος το αιοθιl·

νοοίιν μέρα με την μέρα περισσό

σερ

Γκόρνετ

μοτο των t'Ακριτών της Ελληvι·

τερο όη οι

κής ιδέας» μεταξύ άλλων υπο·
γράμμιζε; ~ Οι Κίιπριοι δfχοντaι

την θέληση τους θα αποδέχονταν
την • Ενωση της Κύπρου με την

την αλλαγή διοκυβερvήοeως μe
την πεποίθηση δη οι · Αγyλοι f}a

Ελλάδα. Από την όλλη μεριά οι

· Αγyλοι ουδέποτε

με

'Αyγλοι αρχίζουν μια εvορχη·

· Οπως

ήταν ειJλα

νων και οι γιορτές έγιv<ιν μe την

έξαλλος απέβαλε και ηmικό τηv
γαλαηκή ευγένεια και μεταξύ
άλλων στις 17 Οκτωβρίου 1928
θερμοθhησε το δικαίωμα της
επιβολής της ποινής της μaori·
γωσης. Ακόμη έστειλε στηv εξο
ρία τσα; φλογερούς πατριώτες
ΦίλιοΖαννfττο κοιΝικόλοοΚα·
τολόvο. Η nρεοβεiο nου τηv ίδιο
εποχή αναχώρησε στο Λονδίνο

εποναλόμβοvαν την χεφοvομiα

στρωμένη ·προσπάθεια που στο

των Ιονίων νήσων και θα βοηθοίι
οαν την Κίιπρο να ενωθεί με· την
μητέρα Ελλάδα». Κατά το πρώτα

χεύει στην αποκοπή της Κύπρου
οπό τον εθvικό κορi,!ό. Την δu
σΦορlα των Ελληνοκυπρίων

αυτό χρόvια της Αγγλοκρατiας οι

στην προσπάθεια των

'Αyγλοι δεν έδειχναν ενδιαφέ

να εκφυλίσουν την Ελληvική ιδΕα

όταv οι Εργατικοi ανέλαβαν την
εξουσία νέο nρεοβεiσ που ono·
οτάληκε στο Λονδίνο ουvάvτηοε

επαυξάνει η εmβολή οβόστακτης

την οηροσχημάτιοτη

φορολογiσς η οποία βυθίζει την

του

Κύπρο σε καθολική σχεδόν έν:

σφηλδ ο οποίος δήλωνε ότι πο

δεια. Οταν το 1914 οι · Αnλοι
μετα την έξοbο της Τουρκίας
στον πόλεμο στο πλευρό των
Γερμανών προσάρτησαν την Κύ·

Κυπριακό ζήτημα !χει κλεiσει
οριστικώς και δεν δίι\Ιατοι επω·
φελώς πλέον να συζητηθεί». Την
αδιόλλσκτη στάση τωv · Αγγλων
τροφοδοτούσε ΚΟ! η έλλειψη ορ

ρον όταν οι Κύπριοι εξέφιΧΙζαν
και διακήρυτταν το εθνικά και
ενωτικό τσα; αιο()ήμοτο. Σιγά ·
σιγά όμως οι Κύπριοι άρχJσαv να
συνειδητοποιούν την αΦεΡΕ'ιΎ!Jό
τητο και το ψευδέπiγροφο των
κατά καιρο(!ς δηλώσεων των

· Αγγλων

Κ\Jριλλο ουδfv πίτuχε. Το 1929

Υπουργοί!

άρνηση

Αποικιών

Πά·

'Αyγλων όπως λόγου χόριν του

προ

Τ01ι!ρτσιλ και του Γλόδστωνα

οφελληvισμού η οποiο οναγορειJ

και άρχJοαν να καταβόλλουν πιο
συντονισμένες προσπόθeiες να

θηκε σε κυρlαρχο συστατικό της

κιvtlματος. Οι ιrυπέρ της Ενώσe·

πολιτικής τοι.χ; on6 το 1925 και
μετά όταν η Κύπρος έγιvε~σnοι·

ω91 εξάρσεις βασίζονταν κατά

πι~σουν
και να πe1οουν τοuς
· Αγγλους. Έτσι την δεκαετία

εντειναv την nροσπόθειο

με επικεφαλής τον ΑρχJεπiσκοπσ

κlο του ΒpεπαvικσιJστl!μματος».

γοvωμέvου μοχηηκοίι Ενωτικού

πρώτο λόγο οτηv εκκλησlα και
κατά δεύτερο λόγο σε διό~
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την rτλfυρά τους εiχον στενή
σύνδεση με την Εθνορχεύοuσα
εκκλησία. Ot διόqοpες ομάδες
και ι<;ινήσεις που κατά κtιφούς
εμφι;ινiζονταν στο προσκήνιο
~ nερωοόηρο περιθwρωκές
παρά ενεργηηκές και πολύ γρή.

γιο Κοραγ1όννη 1-101 Σάββα Λοf·
ζiδη μια νέο οργάνωση η Εθνιt~ή
Ριζοσnασηκή 'Ενωση Κόπρου
(Ε.Ρ.Ε.Κ.). ~την Ε.Ρ.Ε.Κ. όρχι·
σαν vσ μuοίινται μέλη από όλη
την Κύπρο, οπΟΦοοισμiνω νσ
σγωνιο13οίιν έμπρακω γιο την

μεvος στον Κυπριακό λαό ων
καλοΟΟε να 1.)ψώσΕΙ την σημαία
της Ένωσης. 'Eva χσρακτηρι·
σηκό σπόσnασμα τοu μαν1Φέ·
στου λΕει ~Με το βλέμμα υψωμΕ.
vo ο10θερώς προς τον φωτεινό
αστέρα ΝΕος Βηθλεέμ τον Εθνι·

yopa ποροnλiζονταν. Αnό την
δικιΊ τους πλευρά οι · Αγγλοι

· Ενωοη. Απ ο τους πρώτους ~ου

κού Σωτηρ!ου, ένα δρόμο έχομεν

μuήθηκον ή τον ο μητροπολίτη~

κωμόνονvα βοδiοομεν, τονδpό·

f:καναvκόθεητοδu\•ατόώστεη

Κερύνειας 'Μακάριος Β' και ο

μοποuεiνοιστενόςκαιτεθλψμέ·

ανοποτελeσματική αυτή κατά·

γραμματέας

\.'{)ς μεν αλλά οδηγεί προς τηv

στα ση για το αίτημα τωv Ελλη·

Πολύκαρπος !ωαννiδης. λ ων

Τηv ίδlΟ εποχιΊ που κυοφορεί·

φώς της ημέρας τηv Σημαία της

ν~σθεi.

τοι η Ε.Ρ.Ε.Κ οι Άγγλοι στην

Εvώοεωςκοιμέσαmαςκαμiνοuς

νοκυπρίων για 'Ενωοη vα δtαιω·

· Εvαυσμα

για τηv οργάvωση

της

μητρόπολης

προσπάθεια τοuς vα ανημετωπί·

Σωτηρία. Να υψώσομεν υπό το

των ομvεχώv προσπαθειών ου·

του λαού αποτtλεοε η ίδρuση το

σουν το κραχ του

1929 θέτουν

σπεφωμένοι γύρω της, ομοvο·

του Κομμουνιστικού Κόμ·
μοτος Κόπρου (ΚΚ.Κ.) με αρχη.

στο Νομοθεηκό συμβούλιο θέμα
«Περί αυξήσεως των Φόρωv~ β Ε·

ούvτες και λησμονού~.-"Ι:ες ως δΙ·
χόνο10ς, με πάσαν θυοiαv και

γότοvtχ. Σκελf:α. ΤοΚΚΚ. απf:.

βαια ότι θ<:ι υπερψηφισθεi σ9ού

παν μέσον να εηιδιώξωμεν την

κτηαε

πόντο έτσιγινόταvμετηvνικώσα

Εθνική μας Λύτρωση δια της με·

ψήφο του Κυβερνήτη.

τά της Μητρός Ελλάδος Ενώσε·

1926

γρήγορο

αηήχηση

και

ερείσματα στους εργάιες τωv πά·

λεωv. Δεν έχεt όμως κσμμιά οπή·

ΓΙα πρώτη όμως φορά στηv

ως μας~. Η ενέργεια του πεQωτι·

χηση στα πλατειά λaΤΙ<ά στρώμα·
τα και στοιχ; αγρότες. Ο κυριώ·

1 mορiα του Νομοθεηκού ουμ·

βουλiου ένας Τούρκος βουλευ·

ομένου ιερόρ)(11 πυροδότησε θύ·
ελλσ ενθουσιασμού. 'Οταν στις

τερος λόγος πf:ρav βέβαια aπό
·τηνιδεολογη<:ήτουταυτόταήων
· η στάση του στο θέμα της · Εvω·
σης. ··οπως χαρακτηρΙστικό

τής- Ο 13ος έλλι]vσς όπωςτοιv
χαρακτήρισε ο Στορς. καταψή·
φι σε τηvπρότσση του Κυβερνήτη
με αποτέλεσμα η σχετική πρότα·

20 Οιπωβρiου μετάβηΙ<e mηv
Λεμεσό f:vα τερόσηο πλήθος
συσσωρεύθηκε ΌΤο στάδιο για
vσ τοv aκοΟΟει. fσuτόχροw

αναφέρει ο πρώην γραμματέας
του Κ.Κ.Κ. του ΑΚΕΛ Πλουτής

ση να απορριφθεί. Η κατάσταση
όμως εixe ήδη φτάσει στο aπρσ·

όλοι οι ΕλληνοκύπρlΟι βσυλwτές
υπtβαλαv ης παραιτήσεις τους

Σίρβας α Το Κ. Κ. Κ. ήτον αντiθε·
το προς την · Ενωση. Με βάση τις
οδηγίες της Κομιντερν κήρυΗε

χώρrιτο. Οι σuvεχείς σδιόλλα·
κ τες δηλώσεις τωv · Αyγλων
ενάvτια στηυ Ένωση, η σuστη·

γαλβαviζοvτας την ηiστη τωv
~Ακριτών του Ελληvι~<ού Νότου~
· όπως χαρακτηριστικά έλι:γε ο

mv απελευθέρωση της ΚUrφου

μαηκή ηροσπάθεια

αΦελληVΙ·

Νικόλας Λανiτης • ότι η 'Ενωση

από 10\' Αγγλικό ζυγό κ οι την έΙ.•·
ταξη της οτηv ·ενωση των Βολ·
κavι~<ώv Σοσιαλιστικών Δημο·

ομού και αποκοπής από τοv εθvι·
κό κορμό, η προσπάθεια vα κη·
ρυχΟεi σαν ανεπιθύμητο nρόcω·

με τους αγώvεςτσυ λοούθαγινό·
τaνnραγμοτικότητα. Στηνδtακή·
ρuξη που κυκλQ9όρησe, ο λαός

κραηώv». Στηvάλληnλευρά του
λόΦου, στο στρατόπεδο τωv
Ενωηκών δυ\-άμεωv που κατά
βάοιv ήτοv ανοργάνωτες δεσπό·

πό 0 πρόξενος της Ελλάδος Αλί:ξης Κύρου oe συvδuοσμό με την
εργώδη προmιάeειο να εξaθλιω·
θεi οικοvομικό και να βυθισθεί

εκολείτο σε παθητική αντίσταση
την 21 Οκτωβρίου. Την 21
Οκτωβρίου ολόκληρη η Κύπρος
εδονούτο από εv6οΟΟΊασμό από

ζσuσα μορφή ήτοv ο μητροπολίτης Κιτίου και βουλευτής Λευκά·

οτηv πλήρη ένδεια το Ελληvοκυ·
πριακό στοιχείο f:κοwν πλtοv

αγωνωτικότητα και από το πά·
θος της δικαίωσης. Στηv Λευκω·

ρων Νικοδήμος Μυλωνάς. Για

φόνερή την αvαγκαιότητα δυνα·

οία ο αρχιμανδρίτης Δ10vύοιος

τοvΚιτiου ΝικόδημοοΣτορςστα
απομvημονεύματα τοu αναφΕρfl
uΝομσθΗικό ουμβοιJλιο χωρiς

μικότερης αvτιπαράθεσης και δι·
εκδi~<nσης τι.tt. · Εvωσης.
Μέσα σης συ\·θηκtι, αυτές

Κυκκώτης όρ~<ιοε τα πλήθη
που ουνί:ρρευσαv στην εμπο·
ρική Λέσχη στην Ελληvική Ση·

rov Επίσκοπο Νικόδημο Muλw
ouv αγεvστο Qο'ι, xv•oiς

οπο~σiσθηκe η εμφάνιση της

μαία.

ΕΡΕΚ στο προσκήv:ο. Χρόνος
εμφόvιοης επιλέγηκε ο Οκτώ·

θεση Εγινε ούvθημα ~στο Κuβερ.
νeio, mοΚυβερvεiο. οι συνθήκες

· Ητοv επιβλητι~<ός με βλέμμα

βρης τοu 1931. Στην διακηρύξη

ήταν ήδη ώριμες. Μια aνUpωno·

λήσΗ, εγώ που ήμουνα κυβφvή.

ζiδης α\•αςιερόωv σαν πρώτη

ανώvυμοιχ;, μικρούς και μεγά.

της έvοιωθα φδβο».

αρχή •η μετά ~ωτισμοU επιδiω·

λους βάδισε στο κυβερνείο. Η

Μια πρώτη προσπάθεια οργά.
vωσης του ΕΙJωη~<ού χώρου έγινε
το 1930 τοv Ιανουάριο με τηv

ξτς της μετά του Ελληvι~<:ού Πολι·
τeιαΙ<ού συνόλου e\-ώσεώς της
Κύπρουh. Στην ίδια διακήρι<ξη

aνθρωποθάλασσα γινόταν αυνε·
χώς μεγαλύπρη όταν πλήθη λα·
ού οnό τα γειτnVΙΙ<:ά χωριό κaτέ·

σκοπή. Η Ε.Ο.Κ οπορτιζότav

Κύπpο ανaννελλόταv και η !χ

ανθρώπσιχ; που ζούσαν με την

aπό τα μέλη της Ιερός Συvόδοu,

δοοη του ε~<ι:φοοτικού οργάνου

μ~8L•ξη της 'Ενwσηι:;. ΟΚυβφ~ή·

τους βουλευτές, τοιο.ς ηγούμε·
νους των μοvώv, εκπροοιίιπους
των Ελληvικών εQημερiδωv Ι<: α Ι

της ΕΡΕΚ #ΑδΙόλλο~<:τοQ!. Τα γε·
yονότa όμως άρχισαν vα τρέ·
χουv γρήγορο και vo προλομβά.

τηζΣtaρςf:vτρομοςμπροστάστο
πλήθος Ι<αλούοε αιοχύσΕΙς ενώ
ταυτόχρονα διαμηνοΟΟεότι ήταν

τηςΕ.Ο.Κ.οτόΙ!ηtJε.Τοiδιοομως

κός μητροπολiτης Κιτiου Νικά·

θος. Ο εποναοτατημένος όμως

χρονΙΙ<:ό διάστημα όρχ 1 σε vα
δραστηριοποtεiτω στο παρaοκή-

δημος Μυλωνοι, με μaν~φεστο
που €δwαε οτηv δrιμοοtότητα τηv

λαός έγ~Qε τηv ιστορiα του. Η
ελληνική σημαiο υψώθηΙ<e mηv

νιι ιiτοv
αλάτΙ..

οξύ. Και όταν σηκωνόταν

\'0

μι·

ίδρυση της ΕθνιΙ<ής Οργάνωσης
Κύπροu {Ε.Ο.Κ.) στην Αρχιεπι-

18 οριστiνδην μέλη, 3 από ~<:όθε
εησρχiσ. Γρήγορο όμως η δράση

που είχε ετοιμάσει n ΣόΒΒαc Λοi·

που uπi:γραφαv διaκεκριμέvοι
εθvι~<:οi παράγοντες οπ' όλη την

νουν τους όποtους σχεδιcσμούς.
Ο εμπνευομέ\'()ζ καΙ χορ10μοτι·

· Οταν η ενδόμυχη διό·

θάλασσα από επώvυμους και

Qτavε στην Λιυκωσiα. Ο χώρος
γύρω οπό το κυβερνεiο γέμισε

έτοιμος να δεχθεί επιτροπή υπό
το όρο \'0 οnομοκρυvθεί το πλή·
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θέση ''~'• Αγyλη<ής. Πhρες ρ!
χνονταν εναvτiον του κuβερνεi
οu που γρήγορα παραδόθηκε
στις φλόγες. Οι 'Αγγλοι μπρο
στά στο δέος του λαού nou ζητού
σε το δίκιο του άρχισαν vo Π \>ΡΟ·

ιω.,ιν;bu ι:mό τον Καροβά και ο

κρός ο δεκαεrπόχροvαι; Ονού

Κυπριανός, Κιτ\οu Νικόδημος,

βολούV. Αnοτfuσμσ, έvας ν~

φριος Κληρίδης χα ι 7ψαvμοτίες.

Ο εnαvαρτοηκ_ός_ οi_στΡQς γρή:
γομu μεταλαμποδεύθηκε σ' ολό

κΛηρη την ΚύΠΡο

·.

Αυθόρμητα

Φιολής

αnό

το

Λεuκόvοικο. Μερικοl σπό τους

συλληφθέντες οι oπoiol εκρίθη·
σαν ιιδιοίτερα εrοκ!vδυvοι για
την δημόσlΟ αοφό:λeια• οπeλά
θηοσv. Αυτοί ήσαν οι Κερuνεlσς
ΔιοWσιος Κuκκώτης, θεοφόνης
Θεοδότου βουλευτής,- Γεώργιος
Χ' · Παι.iλοu βουλευτής, θεοφό
νης Τσαγγαρ\δης Πρόεδρος του

ουλλαληrήρια μπt:ιτρΠιονταν σε

σωματεlου Ελλήνων εθελοντών

καταλήψεις

και ο δημοσιογρσφών υπέρ της

αστυνομικών

στα·

θμών και κατάργηση της αννλι
κής εξοοοiας. Στηt Λεμεσό οι δi·
αδηλωτές έσπασαν τοuς οολοπi·
νακες της. αγγλικής λέσχης
τρcαιματίζοvτας αρΚΕΊο\)ς αηό
τοuς εντός αuτής εuριm<όμενο~.>ς
· Ayy' σικ::. Οι αψιι.ισiiες Qm

Λεμεσό δ!όρκεσαν οfιΚετές μέ
ρες μe nολλοiχ; φαΙJμαriες και
ένα νεκρό. Στο τ!:λος εγινε κο·
τορθωτή n σύλληψη του Κιτίου

Νικοδήμου και του Νικόλα Λαvί·
τη. Στηv ύπαιθρο της Λεμεσού

nολλο! χωρικο! ανήλθαν στα όρη
και κήρuξσν την 'Εvωση. Στο
Πισσοl)ρι το τελωνείο πσραδc>
f)ηκε σnς φλόγες οι δε ψοροeι·

σπpάκτορεςτωv •Αννλωvσυλλή
φθηοσv .. Στην Αμμόχωστο οι
αστυνομικές

αρχές

κατeΜθη

σι::ν, φρούραρχος δε έγινε κά·
ποιος -Νικολα'rδης, Στην KeρU..
νεια οι σuγκpοίισεις συνεχίζον·

ταν για μια βδομά&::ι περίπου.
Τeλικά σπς 25 Οκτωβρiου συλλή
φθηκε ο Κερίινeιας Μακάριος Β'

ο onotoς οδηγήθηκε σης φυλα

ενώσεως οδοvτογιc.τρός Θεό
δωρος ΚολΟκασ\δης.
Επiσης απελόθησον και οι
Κομμουνιστές ηγέτες Σκελέας

και Βοruλιώτης. Το ερώτημα γι:
ατί συλλή~σαν, όχι μόνον δικό

μας αλλά και του Πλοuτή Σ!ρβα,
αφού όχι μόνον δε έλαβοv μέρος
στο κίνημα σ).)..ό το πολέμησαν
μας πορσπέμnει στο ανάλογο
περισταnκό της σύλληψης της
ηγεσ!ας του ΑΚΕΛ κατά τον
αγώνα της ΕΟΚΑ. Η απάντηση
και το 1931 και το 1955 ε!ναι η
\δια. Οι · Αγγλοι δεν αuμ.παθοl).
σαν βέβαιο το Κ.Κ.Κ. (ΑΚΕΛ).
Από την άλλη όμως δεν ήθελαν
να μεταβληθεί σ' fνα περιθωρια·
κό σχήμα χωρίς καμμιό απήχηση

στον Κυπριακό χώρο λόγω της
aντεθνικής στάσης του. Έτ01 οι·
'Αγγλοι αποφόmσαν χοι το
και το

55 va

31

ηρωοποιήσουν τοΙJC,

ηγέτες του Κ.Κ.Κ. {ΑΚΕΛ) έτσι
ώστε από υπόλογοι στο μάτια του
λαού να γivouν μόρτuρες και

πρώην γ.γ. του ΑΚΕΛ Φιφής Ιω·

σyαινωτές. Αξf(ει εδώ να εmοη·
μανθεi και η εκτίμηση της Κομιv
tί:ρν γιο το Κίνημα του 1931. Ο
Μπέλα Κουν, πρόεδρος του
βαλκανικού γραφείου της Κομιν·
τέρν είχε δηλώσει σχεηκό.
11.Ήταν η έγερση του 1931 ένα
γνήσιο εθνικοαπελεuθερωτικό

άννου στην Απογwματινή της

κίνημα όπου είχαν αντιπαρατο

η ηγεσία του Κ.Κ.Κ.

χθεi δίιο στρατόπεδο. Από την
μια 10 στρατόπεδο του λαού με
τους απλούς αριστερούς κάτω
από την ηγεσία των εθνικιστών
και της εκκλησiας. Και από την
άλλη το στρατόπεδο τωv ιμπερι
αλιστών μe αι.iμμαχο την ηγεσία

κές

Λwκωσlσς.

Την

επόμενη

ιrολλήφθηκe και Ο Σάββας Λοlζ!·
δης ενώ ο αδελφός Λοlζος 00-.
λοφοvήθηκεαπό τους· ΑννλοΙJC,.

· Αδικα,

στο περιθώριο των eξe·

λiξεων

όπως

26.3.1976

αποκαλύπτει

ο

προσnοθοiισε να κρατήσει μα
κριά οπό το κjvημο τους aπλούς
aριστερούς. Να κ ω τα ίδια το λό
γιο του Φιφή. Κατά τις 2~3 πρώ

.

Χαράλαμπος

τες μέρες των Οκτωβριανών ο
Βότης και η ηγεσία του ΚΚ.Κ.
στην σπσlσ_μεtείχσν και οι Τεύκρος Avθiaς, Κώστας Κόvω
vaς ... και άλλοι κατήyγ.: λαν το
κίνημα μr .:ιδική προκήρυξη οαν

ιεθνlκισπκή, σωβινιστική

προ

βοκάτσια της Κυπριακής μeγο

λοασηκής τάξης..

λοypοφlα. 1\όe. -ρωσηn!.·
pσν των

5 ατόμων

εκτός του εκ·

κληmασμού απαγορεόθηκε. Η
χρήση tων. Κομπάναιν των εκ·
κλη01ών εmτρmόταv μόνον κα

τόπιν ειδικής άδειας. πολλο! δό:·
σκαλοι σπολύθηοαν για την Ελ
ληνόπρεπη τους στόσή.-Κάθε τι

που είχε σχέση με την Ελλάδα ·
ακόμα και τα χρώματα τωνμaθη·

τικών τετραδίων · διώχf)ηκε σu·
στημα-ι;ικό σε μια πρωtοψqvοί>ς
έκτασης προσπάθειο νά ανακο
πεί ο ομφόλιος λώρος που σύvδεε
την Κύπρο με την μητέρα Ελλά
δα.
Το κίνημα τόυ 31 προκάλεαι
βοθυτάt:η συγκίνηση_ στην μη

τροπολ!τικη Ελλάδα. Μεγάλι:ς
φοιτητικές ανnβρεπΟV!κές εκ.·
δηλώσeιςξέσποοσv στην Αθήνα.
Ο Ελλαδικός λαός με κάθe τρόπο
εκδήλωνε

την

συμποpάσταση

του στον αγώνα του οδελtού
Ελληνοκυπριακού λαού. Πολλiς
προσωπικότητες από _τον χWρο
της πολιηκής και της διανόησης

Ιδρυσαν τη\ι •κεντρική eroτponή
Κunριακοίι Αγψναι η οποiα κρό
τησε ζωντανή στην σuνεiδηση •
του λαο6 της μητροπολlnκης

Ελλό&::ις την αγωVΙζόμενη Κ6προ. Ανάμεσα στους πρωτεργό·
τες της κίνησης αuτής ήταν ο

Να6σρχος Κουντουριώτης, ο ΦΙ·
λιππος Δραγούμης, ο Μ. Αβέ

ρωφ, ο Κωστής Παλαμός, οΠού·
λος Νιρβάνας και πολλοί άλλοι.
Παρό ταύτα η αδήριτη και πολ·
λΕς φορές όδηλη ιστορική πρα
γματικότητα της πλήρους εξόp
τησης της Ελλάδος αvό:γκασe

τον μεγόλο Ελευθέριο ΒεVΙζ!λο
να καταδικάσει το κίνημα. ' Ητσv
η \δια ιστορική πραγματικότητα

που λίγο χρόν~α αργότερα ανάv·
κασe τον ΒεVΙζέλο να μηνξΠΙτρlο-.
ψει την οποβiβοση στην Ελλό&::ι
του πρiι.ιτεργάτη ταιν Οκτωβρια

νών Κιτlου Νικοδήμου Μυλωνά
ό~αν ο σεπτός ιερόpχης εmστρf·
φοντσς αnδ το Λονδίνο και καθ'
οδόν προς τnleροσόλυμα πίστε
ψε πως εiχε δικαίωμα να προσκι.r
νήσει τα χώματα της ελληνικής
παtpiδος.

του Κομμουνιr ·ηωύ ΚόμματΟQι.

Τα γεγονότα τdυ κινήματος

Οι ~σvτιιμπεριι.Λιστές» είχαν και

tου 31, οι διεργασίες που το
προ1δέασσν και 10 ακολούθησαν
και οι εξ άυτοU παρενέργειες σε
πολύ αδρές γραμμές αναπr\r
χθηκαν πιο πάνω. Η υπόμνηση

πάλι διαλέξει λάθος στρατόπεδο.

Μετά την κοτασ\ολή το ο κινήμα·

6'9
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r•

λο σ' ένα όργιο u:ιίJζεωv, συλλή

ψεων, εκτοπ'Ίσμώv ΚΟ! ακληροτό·

και οναφορό aυτή πρέπει να γί

τωv μέτρων. Πάνω οπό 3~ Ελ

νεται σuχνάγιαri αν τελικό η μνή

ειδικές δuvόμεις που είχε μΕtο·

ληνοκύπριοι καταδικάσθηκαν σε

μη των ονθρώnων αποδεηwύεται

καλ~σει ο Στορς μέσω των κατα
δρομικών .-Λόντον• και ~Σρο
ησοίρ» άρχισαν wρεiες εκκσθα·

βαρύτατες ποινές. Πολλές κοιvό

αδύναμη, ιδιαίτειχι όταν προς

τηΗς και άτομο υποχρεώθηκαν

tην κατε\ιθυνσηαuτή f:χεiΚαι την

'-Οταν έφτασαν στην Κύπρο οι

ρισηκΕς

ενfργειες

&.

οποίες

\'0 πληρώσουν βαρειό πρόστιμο
για την ~αποκατάσταση των ζη

σuvκεvτρώσειςδιαλίιοντανβίσιο

μιών». Το ποσό που εκλήθηκε να

με πολλό θύματα. Το μtτρα κα
ταστολή{; ~σπfφεραvι όλλοuς 6

στοιχείο της Λεuκωαiας ανερχό

νε~ρούς. Αξίζει va μvημονευ

θοuν τα οvόμ.:ιτσ τους. Εiναι οι

Παvαγιώτης Δημητρίου κο; Κυ

ριάκcχ; Παπαδόπουλος από την
Λεμεσό, ο Γιόνvης Σαλλοι.iμης
από τα Μανδριό, ο Σάββας Χ'

·

Λο'Π'ου οπό 1nV Ζώδια, ο Μιχαήλ

πληρώσει

το

Ελληvοκυπριοκό

ταν στο τεράστιο για την εποχή

ποσόν των

34345

στερλινών. Οι

όποιες αuvταγμοη κές ελεutιεριcς

ανοcιτάληοαν οι δε .δήμαρχοι και
κοινοτόρχες εδιορίζοντο από- την
Αγγλική εξοuοiα.- Α01<ήθηκe γε
νική λογοκρΙσία τόσο στον τfmo
όσο Και στην προσωπική αλλή·

βοήθεια της πολιτεiας, τα διδά
γματα και η συμβολη που αφή.
νουν ωρισμένα γεγονότα στο π~

ρσσμα τους δεv σβήσουν στην Μ·

θ η. · Οταv μάλιστα από τις οtά·
κτες του

1931

εθερμάvθηκe το

Ενωτικό δημΌφήφισμα και 1ρό·
Φηοσv οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ.

