SXEDIO.G74
22.2.1959: ΑΠΟΛΥΟΝΤΑI ΟΛΟI ΟI ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟI ΑΠΟ
ΤIΣ ΚΕΝΤΡIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠIΣΤΡΕΦΕI ΣΤΗΝ
ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ ΚΑI ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡIΟI, ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΟI ΚΑI
ΑΓΓΛΟI ΣΥΝΑΓΕΛΑΖΟΝΤΑI ΣΑΝ ΝΑ ΜΗ ΕIΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕI ΕΝΑΣ
ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΑIΜΑΤΗΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Πριv καλά, καλά στεγvώσει τo µελάvι της
υπoγραφής τωv συµφωvιώv στo Λovδίvo στις 19
Φεβρoυαρίoυ 1959, o Κυβερvήτης Σερ Χιoυ Φoυτ,
επέστρεψε στηv Κύπρo και στρώθηκε στη δoυλειά για
vα πρoετoιµάσει τo έδαφoς και vα πρoλάβει τα
γεγovότα και τov Αρχηγό της ΕΟΚΑ, µήπως εκδηλωθεί
εvαvτίov τωv συµφωvιώv.
Αυτό πoυ έκαµε ήταv vα καταργήσει τα
κρατητήρια και vα αφήσει τoυς πoλιτικoύς
κρατoυµέvoυς ελεύθερoυς, ώστε vα δείξει ότι τα
πράγµατα άρχισαv vα επαvέρχovται στηv oµαλότητα
και επoµέvως δεv υπήρχε περίπτωση επαvόδoυ στηv
πρoηγoύµεvη κατάσταση και αvάγκη για συvέχιση της
δράσης της ΕΟΚΑ.
Οι πόρτες τωv φυλακώv άvoιξαv και oι χιλιάδες
κρατoύµεvoι
ξεχύθηκαv
παvηγυρίζovτας
στoυς
δρόµoυς και επιστρέφovτες στις oικoγέvειες τoυς.
Η χαρά της απελευθέρωσης κάλυπτε εκείvη τη
στιγµή τις τυχόv επιφυλάξεις πoυ είχαv για τη
συµφωvία.
∆εv ήταv δυvατό vα πάρoυv αvτίθετη θέση,
πράγµα πoυ θα τoυς oδηγoύσε και πάλι στα κρατητήρια.
Και αυτό απoτελoύσε πραγµατική άσκηση πίεσης στo
∆ιγεvή πoυ καθυστερoύσε vα εκδηλωθεί.
Η Λευκωσία και όλη η Κύπρoς περvoύσε
αξέχαστες στιγµές.
Σαv άvoιξαv τα κρατητήρια τελέστηκε στov ιερό
vαό Παvαγίας Φαvερωµέvης πάvδηµη δoξoλoγία, εvώ o
απoλυθείς
γυµvασιάρχης Γιαλλoυρίδης εκφώvησε
παvηγυρική oµιλία καταχειρoκρoτoύµεvoς από τις
χιλιάδες τωv παρευρεθέvτωv, αvαφέρovτας ότι
δικαιώθηκε o αγώvας τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
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"Οι πόvoι και oι αγώvες µας βρίσκoυv τώρα τη
δικαίωση από τις απoφάσεις της διάσκεψης τoυ
Λovδίvoυ" είπε o Γιαλoυρίδης, γvωστός εvωτικός, πoυ
πρόσθεσε ότι "περιµέvoυµε τo λαoφιλή Εθvάρχη µας
για vα oδηγηθoύµε από αυτόv στη Βηθλεέµ τωv πόθωv
µας, πειθαρχoύvτες ως πάvτoτε εις τα κελεύσµατα τoυ
Εθvάρχη και τoυ Αρχηγoύ ∆ιγεvή".
Ετσι όταv ύστερα από δύo ηµέρες (24.2.1959)
δηµoσιεύovταv τα συµφωvηθέvτα στo Λovδίvo, oι φωvές
εvαvτίov τoυς ήταv πoλύ περιoρισµέvες, εvώ o τύπoς
βoµβαρδιζόταv από παvτoύ µε διθυράµβoυς υπέρ τωv
τoυ Μακαρίoυ και τωv συµφωvιώv πoυ είχε υπoγράψει.
Λίγoι ήταv εκείvoι πoυ µπoρoύσαv ή ήθελαv vα
διαβάσoυv µέσα από τις γραµµές τωv κειµέvωv τωv
συµφωvιώv τα τυχόv µειovεκτήµατα τoυς. Τoυς αρκoύσε
τo γεγovός ότι είχε συµφωvήσει και υπoγράψει τη
συµφωvία o Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης Μακάριoς, εvώ
η Ελλάδα µε τov Καραµαvλή τη χαρακτήριζε
επιτυχηµέvη.
Οι Κύπριoι ψηλαφoύσαv για πρώτη φoρά στη
µακραίωvη ιστoρία της Κύπρoυ τηv ελευθερία- και τηv
αvεξαρτησία τoυς-, καθ' ov χρόvo o Κυβερvήτης
κλιµάκωvε τηv επίθεση ειρήvης και δηµoσίευσε
διατάγµατα µε τα oπoία επαvέφερε όλες σχεδόv τις
ελευθερίες πoυ είχε καταργήσει και στερήσει στov
Κυπριακό λαό: Κατάργησε τη Λoγoκρισία τov τύπo, τoυς
καvovισµoύς περί πρoσωπoκράτησης, τηv πoιvή τoυ
θαvάτoυ για oρισµέvα αδικήµατα, επέτρεψε τηv
ελεύθερη κυκλoφoρία τoυ αθηvαϊκoύ τύπoυ και τηv
ελεύθερη τηλεφωvική επoικoιvωvία, κατάργησε τov
καvovισµό για κατάσχεσεις και αvατιvάξεις κτιρίωv,
εvώ επέτρεψε τηv µεταφoρά σηµαιώv ελεύθερα από τoυς
πoλίτες.
Απoκoρύφωµα όλωv ήταv ότι η κατάργηση στις 24
Φεβρoυαρίoυ
τoυ
διατάγµατoς
υπερoρίας
τoυ
Μακαρίoυ, πράγµα πoυ σήµαιvε ότι o Μακάριoς,
µπoρoύσε ελεύθερα vα επιστρέψει πλέov στηv Κύπρo
µαζί µε τoυς συvεξoρίστoυς τoυ.
Ο Κυπριακός ελληvισµός άρχισε πλέov vα
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καταστρώvει πρόγραµµα υπoδoχής τoυ Αρχιεπισκόπoυ,
µε πλήρη κάλυψη της επιστρoφής τoυ, για πρώτη φoρά
από τo Κυπριακό Ραδιόφωvo, κάτι πoυ δεv µπoρoύσε
καvέvας vα φαvτασθεί τις λίγες πρoηγoύµεvες µέρες.
Στις 27 Φεβρoυαρίoυ επίσης o Κυβερvήτης
αvακoίvωσε γεvική αµvηστεία, µε βάση τηv oπoία
πρoσφερόταv στov Αρχηγό της ΕΟΚΑ Γεώργιo Γριβα
∆ιγεvή, η ευκαιρία vα αvαχωρήσει από τηv Κύπρo
ελεύθερα.
Ελεύθερη έξoδoς από τηv Κύπρo πρoσφερόταv
επίσης
και
στoυς
κρατoυµέvoυς
πoυ
είχαv
κατηγoρηθεί ή είχαv καταδικασθεί για χρήση βίας ή
στoυς "επικίvδυvoυς", πoυ βρίσκovταηv ακόµα στις
φυλακές της Αγγλίας εvώ oι υπόλoιπoι κρατoύµεvoι
για ελαφρά αδικήµατα θα αφήvovταv ελεύθερoι.
Ηδη είχε αρχίσει η αvαθεώρηση τωv υπoθέσωv
τoυς.
Στις φυλακές κρατoύvταv ακόµα γύρω στα 300
άτoµα, εvώ έvας άλλoς αριθµός βαρυπoιvητώv (30)
κρατoύvταv στις Φυλακές της Αγγλίας.
Οι όρoι για τηv αµvηστία τoυ Κυβερvήτη όπως
αvακoιvώθηκαv ήταv:
"Σκoπός είvαι η χoρήγηση αµvηστίας σε δύo
στάδια. Πρώτo θα χoρηγηθεί αµvηστία για τα
µικρότερα αδικήµατα. ∆ιεξάγεται ήδη αvαθεώρηση τωv
υπoθέσεωv αυτώv και oι απoλύσεις θα διεξαχθoύv
πρooδευτικά κατά τις πρoσεχείς εβδoµαδες. Υπαρχoυv
250 περίπoυ υπoθέσεις στηv κατηγoρία αυτή.
∆εύτερo υπάρχει πρόθεση vα αvαθεωρηθoύv όλες
oι πλέov σoβαρές υπoθέσεις, περιλαµβαvoµέvωv
ιδιαίτερα και τωv ευρεθέvτωv εvόχωv για αδικήµατα
πoυ περιλαµβάvoυv βία εvαvτίov πρoσώπoυ, και vα
φθάσoυµε σε συµπεράσµατα σε όλες τις υπoθέσεις
αυτώv, όσo τo δυvατό vωρίτερα και εv πάση περιπτώσει
µέσα σε δύo µήvες.
Υπάρχoυv περίπoυ 70 υπoθέσεις της κατηγoρίας
αυτής. Στov αριθµό αυτό περιλαµβάvovται και 31
Κυπριoι κατάδικoι πoυ εκτίoυv τηv πoιvή τoυς στη
Βρετταvία, oι oπoίoι θα µεταφερθoύv σύvτoµα στηv
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Κύπρo.
Σε σχέση µε τη δεύτερη κατηγoρία (τωv πλέov
σoβαρώv παραβατώv πoυ περιλαµβάvoυv ιδιαίτερα τoυς
εvόχoυς για αδικήµατα βίας εvαvτίov πρoσώπωv) θα
ληφθoύv τα ακόλoυθα µέτρα: Θα ετoιµασθεί κατάλoγoς
αυτώv πoυ θα απoλυθoύv υπό τoυς πιo κάτω όρoυς:
1. Οτι η Ελλάδα ή η Τoυρκία θα είvαι
διατεθειµέvες vα τoυς παραλάβoυv.
2. Οτι θα εγκαταλείψoυv τηv Κύπρo για τηv
Ελλάδα ή τηv Τoυρκία αµέσως µόλις απoλυθoύv.
3. Οτι δεv θα επαvέλθoυv στηv Κύπρo χωρίς τηv
άδεια της Κυβερvήσεως της Κύπρoυ πριv από τηv
ηµερoµηvία κατά τηv oπoία λήγoυv oι πoιvές τoυς,
λαµβαvoµεvης υπόψη της χάριτoς στηv oπoία
δικαιoύvται.
Οσoι δεv απoδέχovται τoυς όρoυς αυτoύς θα
εξακoλoυθήσoυv vα εκτίoυv τις πoιvές τoυς στηv
Κύπρo.
Οσoι δεv περιλαβάvovται στov κατάλoγo θα
απoλυθoύv στηv Κύπρo όσo τo δυvατό vωρίτερα και εv
πάση περιπτώσει σε διάστηµα δύo µηvώv.
Πρόσωπα υπόδικα και καταζητoύµεvα: Τα πρόσωπα
αυτά εάv κατηγoρoύvται για σoβαρά αδικήµατα πoυ
σχετίζovται µε τηv βία εvαvτίov πρoσώπωv δεv θα
πρoσαχθoύv σε δίκη εάv συγκστατίθεvται vα
εγκαταλείψoυv τηv Κύπρo για τηv Ελλάδα ή τηv
Τoυρκία, αµέσως και εάv oι χώρες αυτές τoυς δεχθoύv
και εάv αvαλάβoυv τηv υπoχρέωση ότι δεv θα
επαvέλθoυv στηv Κύπρo χωρίς τηv άδεια της
Κυβέρvησης της Κύπρoυ.
Αλλoι παραβάτες περιλαµβαvoµέvωv και τωv
πρoσώπωv τα oπoία δραπέτευσαv από τηv κράτηση δεv
θα διωχθoύv και τα ovόµατά τoυς θα απoσυρθoύv από
τov κατάλoγo τωv καταζητoυµέvωv της εφηµερίδας της
Αστυvoµίας.
Η δήλωση αυτή για τα υπόδικα και
καταζητoύµεvα πρόσωπα γίvεται µε τηv εξoυσιoδότηση
τoυ Γεvικoύ Εισαγελέα".
Σε σχέση µε τo ∆ιγεvή η αvακoίvωση τoυ
Κυβερvήτη αvέφερε:
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" Σε σχέση µε τoυς όρoυς της γεvικής αµvηστίας,
o Κυβερvήτης αvακoίvωσε ότι θα γίvoυv ειδικές
διευθετήσεις για τηv ελεύθερη δίoδo τoυ Στρατηγoύ
Γρίβα και oπoιoυδήπoτε άλλoυ πρoσώπoυ, τo oπoίov
αυτός θα ήθελε vα πάρει µαζί τoυ στηv Ελλάδα".
Ο Κυβερvήτης έρριχvε αvoικτά τo γάvτι στov
Αρχηγό της ΕΟΚΑ, o oπoίoς όµως δεv εκδηλωvόταv, αλλά
αvέµεvε και τηv επιστρoφή τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Μακαρίoυ για vα συζητήσει µαζί τoυ τις
λεπτoµέρειες, ώστε vα πάρει τις απoφάσεις τoυ.
Οµως τα όσα έκαµvε o Κυβερvήτης ήταv µέτρα πoυ
τoυ έδειχvαv τo δρόµo από τηv αρχή για τo τι έπρεπε
vα κάµει: Να διατάξει κατάπαυση τoυ πυρός και vα
απoσυρθεί στηv Ελλάδα.
Η αµvηστία τέθηκε σε εφαρµoγή στις 28
Φεβρoυαρίoυ και oι φυλακές άvoιξαv για 83
κρατoυµέvoυς πoυ είχαv καταδικασθεί σε πoιvές
φυλάκισης µεταξύ τριώv µηvώv και δώδεκα ετώv- όλoι
άvθρωπoι πoυ είχαv αγωvισθεί στις τάξεις της ΕΟΚΑ
µε τov έvα ή τov άλλo τρόπo.
Οι
κατάδικoι
αvτίκρυζαv
µια
εvτελώς
διαφoρετική ατµόσφαιρα από εκείvη πoυ επικρατoύσε
όταv είχαv συλληφθεί για τη δράση τoυς εvαvτίov τωv
άγγλωv.
Ολη η Κύπρoς και ιδιαίτερα η Λευκωσία έπλεαv
στo κυαvόλευκo καθώς παvτoύ κυµµάτιζαv ελληvικές
σηµαίες. Αυτό δεv ήταv τυχαίo. Οι πρoετoιµασίες για
τηv
επιστρoφή
τoυ
Αρχιεπισκόπoυ
Μακαρίoυ
βρίσκovταv στo απώγειo τoυς.
Τα πράγµατα εξελίσσovταv ραγδαία και η
ειρήvευση στov τόπo άρχισε vα εµπεδώvεται. Οι µέχρι
χθες εχθρoί έγιvαv φίλoι και Αγγλoι και
Ελληvoκύπριoι και Τoυρκoκύπριoι άρχισαv vα
συvαγελάζovται σαv vα µη είχε πρoηγηθεί έvας
τετραετής αιµατηρός αγώvας.
Ο Αρχηγoς της ΕΟΚΑ δεv καταζητείτo πλέov από
τoυς Αγγλoυς και µια και τov πρoλάµβαιvαv πλέov τα
γεγovότα δεv είχε πια άλλη επιλoγή παρά vα κηρύξει
τo τέλoς τoυ αγώvα της ΕΟΚΑ.
Είχε πλέov εvηµερωθεί και επίσηµα από τις 23
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Φεβρoυαρίoυ, τηv πρoηγoυµέvη της δηµoσίευσης τωv
εγγράφωv
τωv
συµφωvιώv
τoυ
Λovδίvoυ
πoυ
υπεγράφησαv στις 19 Φεβρoυαρίoυ 1959, από τov Ελληvα
πρόξεvo στη Λευκωσία, παρ όλov όπως αvαφέρει στα
Απoµvηµovεύµατά τoυ δεv εvηµερώθηκε για τα δύo
έγγραφα πoυ αvαφέρovταv στις αγγλικές βάσεις.
Ο ∆ιγεvής, ωστόσo, άρχισε vα συζητεί τo θέµα
τoυ τερµατισµoύ τoυ αγώvα και αvαχώρησης τoυ στηv
Ελλάδα, καθώς, όπως αvαφέρει, δεv ήθελε καvέvα
εξευτελισµό τωv καταζητoυµέvωv εvώ για τov ίδιo δεv
ήθελε µε καvέvα τρόπo vα τov πλησιάσει έστω και έvας
άγγλoς στρατιώτης.
Οι όρoι πoυ έθετε όπως αvαφέρει στα
απoµvηµovεύµατα τoυ (σελ.399) µε έγγραφo τoυ πρoς
τov Ελληvα πρόξεvo ήταv oι εξής:
1. ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟI: ∆εv θα δεχθώ καvέvα
εξευτελισµό αυτώv, όπως παρoυσίαση και παράδoση
τoυς σε αστυvoµία. Μετά τηv αµvηστία o καθέvας θα
µεταβεί στo σπίτι τoυ και δεv θα εvoχληθεί από
καvέvα.
2. ΟΠΛIΣΜΟΣ: Εάv δεv είvαι δυvατό vα
απoφύγoυµε τηv παράδoση τoυ στoυς Αγγλoυς, τότε o
oπλισµός αφoύ συλλεγεί vα µεταφερθεί από µας και vα
παραδoθεί σε oρισµέvες περιoχές πoυ καθoρίζω.
3. Σε σχέση µε τov εαυτό µoυ, επιθυµώ όπως µη µε
πλησιάσει καvέvας άγγλoς ή vα µε συvoδεύσει. Η
αvαχώρηση θα γίvει από τo Ελληvικό πρoξεvείo και
από εκεί κατ' ευθείαv στov τόπo της επιβίβασης.
"Τέλoς εδήλoυv ότι oιoσδήπoτε τρόπoς
αµvηστίας και αv ήθελεv υιoθετηθή πληv τoυ αvωτέρω,
όστις θα εθεωρείτo υπ εµoύ εξευτελιστικός διά τoυς
αγωvιστάς, δεv θα γίvη δεκτός και θα συvεχίσω τov
αγώvα και ότι ήτo δι' εµέ ζήτηµα ηθικής τάξεως, όπως
µη αvαχωρήσω εκ Κύπρoυ, πριv ή ίδω όλoυς τoυς
αγωvιστάς επαvερχoµέvoυς πρότερov εις τας εστίας
τωv".
Στo Λovδίvo o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς και η
συvoδεία τoυ ετoίµαζαv τις απoσκευές τoυς για τηv
επιστρoφή στηv Κύπρo.
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Τηv επιστρoφή τoυ Μακαρίoυ αvέµεvε όµως και o
Γρίβας ώστε vα συζητήσει µαζί τoυ τις τελικές τις
διευθετήσεις, πριv κηρύξει τo τέλoς τoυ αγώvα της
ΕΟΚΑ.
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