SXEDIO.348
ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
∆IΕΘΕΤΕ ΠΟΛΥ ΛIΓΟ ΟΠΛIΣΜΟ ΓIΑ ∆IΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Η ΕΟΚΑ διεξήγαγε τov αγώvα της εvαvτίov τωv
Αγγλωv µε τα λιγότερα δυvατά µέσα σε σηµείo πoυ όταv
τέλειωσε o αγώvας ακόµα και oι ίδιoι oι Αγγλoι
έµειvαv έκΘαµβoι από τov περιoρισµέvo oπλισµό πoυ
διέθετε.
Κυvηγετικά όπλα, πιστόλια, µερικά αυτόµατα
Μαρσίπ, Τόµσov και Στεv, πoλλά από τα oπoία ήσαv
επιτoπίoυ κατασκευής, κovτόκαvvα κυvηγετικά,
µερικές Καραµπίδες και στρατιωτικά τυφέκια ήταv o
oπλισµός πoυ µαζί µε τηv απόφαση για αγώvα ήταv όλα
όσα διέθετε η oργάvωση
Μερικά από τα πρώτα όπλα της ΕΟΚΑ έφερε στηv
Κύπρo µυστικά έvα πλoίo, µε τη φρovτίδα τoυ Αvδρέα
Αζίvα λίγo πριv απo τo Πάσχα τoυ 1954 σύµφωvα µε
µαρτυρία τoυ Αvδρέα Αζίvα (αφήγηση στov Χρ. Καλλιγά
τo Νιόβρη τoυ 1964) και περιλάµβαvαv 48 κιβώτια από
τυφέκια, χειρoβoµβίδες, φυσίγγια, αυτόµατα τύπoυ
"Μαρσίπ" και " Τόµσov", µερικά "Μπρεv" κι έvα βαρύ
πoλυβόλo ιταλικής πρoέλευσης τύπoυ "Μπερέττα".
Αλλα πάλι όπλα εξασφάλιζαv oι Κύπριoι
κλέβovτας τα από τoυς Αγγλoυς στρατιώτες είτε στις
εvέδρες, σαv αvαγκάζovταv vα εγκαταλείψoυv τις
θέσεις τoυς.
Από τις βόµβες ελάχιστες ήσαv εισαγόµεvες. Οι
υπόλoιπες
ήσαv
επιτoπίoυ
κατασκευής
τύπoυ
υδρoσωλήvoς, αλλά ήσαv αρκετές για vα κάvoυv καλά τη
δoυλειά τoυς.
Οι βόµβες αυτές δεv ήσαv τίπoτε από έvα
κoµµάτι σωλήvα µεταφoράς vερoύ (ύδατoς, γι' αυτό και
υδρoσωλήvoς) πoυ γεµιζόταv µε εκρηκτική ύλη και
πρoκαλείτo έκρηξη της µε τη βoήθεια πυρoκρoτητή και
µε σύρµα κυρίως από µακρυά: Ο Κύπριoς αγωvιστής της
ΕΟΚΑ δεv είχε τίπoτε vα κάvει παρά vα συvδέσει τη
βόµβα µε δυo σύρµατα και από µακρυά vα εvώσει τις
άκρες τωv δυo συρµάτωv µε τoυς πόλoυς µιας µεγάλης
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µπαταρίας, για vα επιτύχει τη δηµιoυργία κυκλώµατoς
και τηv έκρηξη της βόµβας υδρoσωλήvoς.
Οι βόµβες αυτές κατασκευάζovταv σε διάφoρα
εργαστήρια της ΕΟΚΑ.
Εvας από τoυς κατασκευαστές ήταv o Στυλιαvός
Λέvας o oπoίoς επέδειξε πλoύσια δράση κι έπεσε στηv
περιoχή Πελεvτριoύ- Πoταµίτισσας και υπέκυψε στo
µoιραίo στo Νoσoκoµείo Ακρωτηρίoυ στις 28 Μαρτίoυ
1957.
Οι ωρoλoγιακές βόµβες ήταv επίσης πρωτόγovες.
Για τηv κατασκευή τoυς χρησιµoπoιείτo, όπως
αφηγήθηκε o Κυριάκoς Πατατάκoς, έvας από τoυς
κατασκευαστές τoυς, Κάλι και Ζάχαρη και Ασίτ, για
µoλυβδoκόvδυo.
Η εκρηκτική ύλη τoπoθετείτo µέσα στov ειδικό
χώρo και κλειόταv µε πλαστικά φύλλα. Είχε
χρovoµετρηθεί ότι έvα πλαστικό φύλo στo πώµα τoυ
σωλήvα χρειαζόταv έvα λεπτό για vα καταστραφεί από
τo Ασίτ και vα πρoκληθεί η έκρηξη. Ετσι αvάλoγα µε
τov
αριθµό
τωv
πλαστικώv
φύλλωv
πoυ
χρησιµoπoιoύvταv θα µπoρoύσε vα καθoρισθεί και o
χρόvoς της έκρηξης της βόµβας.
Εvα αλλo "όπλo" της ΕΟΚΑ, Κυπριακής έµπvευσης
και κατασκευής και τo oπoιo πρoκαλoύσε περισσότερo
αvαστάτωση παρά θύµατα µεταξύ τωv βρετταvώv, ήταv
έvα κoµµάτι σωλήvας πoυ πυρoδoτείτo απo µακρυά µε
σύρµα.
Τo "όπλo" πoυ έµoιαζε µε κυvηγετικό όπλo
απoτελείτo από έvα µακρύ σωλήvα, o oπoίoς γεµιζόταv
κατά τo έvα τρίτo µε πυρίτιδα και τo άλλo τρίτo µε
µικρά κoµµάτια από σίδηρo.
Ο σωλήvας τoπoθετείτo ψηλά σε δέvδρα στηv
άκρη τoυ δρόµoυ και πυρoδoτείτo από µακρυά
εκσφεvδovίζovτας τα κoµµάτια τoυ σιδήρoυ εvαvτίov
τωv διερχoµέvωv κυρίως αυτoκιvήτωv.
Ωστόσo τα µέλη της ΕΟΚΑ ήταv πoλύ δύσκoλo vα
επιτύχoυv στόχo µε τo όπλo αυτό, εκτός τυχαία, γιατί
αυτός πoυ τo πυρoδoτoύσε βρισκόταv πoλύ µακρυά και
έτσι σταδιακά εγκαταλείφθηκε.
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Η ΕΟΚΑ είχε τεράστιo πρόβληµα έλλειψωης
oπλισµoύ, κυρίως κατά τηv έvαρξη τoυ Αγώvα. Για
παράδειγµα τα µέλη τoυ Εκτελεστικoύ της ΕΟΚΑ για τη
κάθε εvεργεια τoυς θα έπρεπε vα παραλάβoυv τα
πιστόλια συvήθως µε τα oπoία δρoύσαv, από
συγκεκριµέvo σηµείo και µετά τηv εκτέλεση έπρεπε vα
τα επιστρέψoυv στηv κρύπτη τoυς, γιατί θα τα έπαιρvε
κάπoιoς άλλoς για vα δράσει αvάλoγα.
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