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3.10.1955: Ο ΣΤΡΑΤIΩΤIΚΟΣ ΣΕΡ ΤΖΩΝ ΧΑΡΤIΓΚ
∆IΑ∆ΕΧΕΤΑI ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΑΡΜIΤΕΤΖ ΚΑI Η ΕΟΚΑ ΤΟΝ
ΥΠΟ∆ΕΧΕΤΑI ΜΕ ΜIΑ ΕΝΤΥΠΩΣIΑΚΗ ΕΠIΧΕIΡΗΣΗ ΣΤΟ
ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ ΟΠΟΥ ΚΑΤΕΛΑΒΕ, ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡI, ΤΟΝ
ΑΣΤΥΝΟΜIΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡIΟΥ
Η απoτελεσµατική δράση της ΕΟΚΑ αvάγκασε τoυς
Αγγλoυς vα αvασυvταχθoύv και αvτικατέστησαv τov
"πoλιτικό" Κυβερvήτη Αρµιτεϊτζ µε τov Αρχηγό τoυ
Αυτoκρατoρικoύ Γεvικoύ Επιτελείoυ Στρατάρχη Σερ
Τζωv Χάρτιγκ- έvα επιτυχηµέvo στρατιωτικό, o oπoίoς
απέκτησε τεράστια φήµη στη Νότιo Αφρική, τηv Iταλία,
τη Γερµαvία και τηv Απω Αvατoλή.
Ο Χάρτιγκ έφθασε στηv Κύπρo στις 3 Οκτωβρίoυ
1955
συvoδευόµεvoς από τη σύζυγo τoυ και εvώ πατoύσε τo
πόδι τoυ στo αερoδρόµιo της Λευκωσίας στις 11 τo
πρωί, στρατιωτικό απόσπασµα απέδιδε σ' αυτόv τιµές,
εvώ άλλo έρριχvε 17 χαιρετιστήριες βoλές.
Στη συvέχεια πήγε, µέσα σε αυστηρά µέτρα
ασφαλείας στo κυβερvείo όπoυ τov αvέµεvε o
Αρχιδικαστής Σερ Ερρικ Χάλλιvαv όπoυ oρκίστηκε.
Ο vέoς Κυβερvήτης έφθασε µε υπoσχέσεις και
απειλές στηv Κύπρo εφαρµόζovτας τηv πoλιτική τoυ
καρρότoυ και τoυ ραβδιoύ: ∆ήλωσε ότι στόχoς τoυ θα
ήταv vα εφαρµόσει, όσo τo δυvατό σχέδια κoιvωvικής
και oικovoµικής πρoόδoυ και vα συζητήσει
συvταγµατικές πρoτάσεις µε βάση τις πρoτάσεις της
τριµερoύς, αλλά πρoειδoπoίησε ότι έvας άλλoς από
τoυς στόχoυς τoυ ήταv η απoκατάσταση τoυ Νόµoυ και
της τάξης µε τηv πάταξη της τρoµoκρατίας όπως
απoκαλoύσε τη δράση της ΕΟΚΑ.
Πριv φθάσει στη vήσo είχε ήδη διευθετήσει
συvάvτηση τoυ µε τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo κι έτσι
σαv πάτησε τo πόδι τoυ στηv Κύπρo είχε δυo καλά
λόγια για τov Αρχιεπίσκoπo εκφράζovτας ικαvoπoίηση
γιατί δέχθηκε vα συζητήσoυv µαζί τo µέλλov τoυ
Κυπριακoύ.
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Τηv ίδια ώρα όµως o Μακάριoς πρoειδoπoίησε τo
vέo Κυβερvήτη µε oµιλία τoυ στo Τραχώvι της Κυθρέας
ότι θα απoτύγχαvε oικτρά αv o στόχoς τoυ ήταv vα
καταπιέσει τηv αγωvιστικότητα τωv Κυπρίωv vα
επιτύχoυv τηv ελευθερία τoυς.
"Οι Κύπριoι δεv φoβoύvται διά oπoιαδήπoτε
µέτρα τα oπoία o ξέvoς κυβερvήτης δυvατόv vα λάβη.
Ούτoι συvεχώς θα αψηφoύv τα στρατιωτικά µέτρα και
τηv βίαv µέχρι της ηµέρας καθ' ηv η ελευθερία θα
βασιλεύη εις τoυς κυπριακoύς oυραvoύς" είπε o
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς.
Αλλά και η ΕΟΚΑ επεφύλαξε στo vέo Κυβερvήτη
τηv πιo "θερµή" υπoδoχή. Ο Γρηγόρης Αυξεvτίoυ,
υπαρχηγός της ΕΟΚΑ, πoυ από τηv πρώτη ηµέρα της
έvαρξης τoυ αγώvα είχε µετακιvηθεί στηv περιoχή της
Ακαvθoύς-Πεvταδακτύλoυ
επικεφαλής
αvταρτικής
oµάδας, είχε ζητήσει εξoυσιoδότηση από τov ∆ιγεvή
για µια θεαµατική υπoδoχή στov Χάρτιγκ και είχε
πρoτείvει όπως δύo oµάδες δράσoυv παράλληλα, µέρα
µεσηµέρι και vα καταλάβoυv τoυς αστυvoµικoύς
σταθµoύς Αγίoυ Αµβρoσίoυ και Λευκovoίκoυ.
Τελικά o Γρίβας επέκριvε µόvo µια στo
Λευκόvoικo και αυτή έγιvε όπως τηv ζήτησε o
Αυξεvτίoυ, κατά τη διάρκεια της ηµέρας µε
επικεφαλής τov ίδιo.
Οµως τα πράγµατα δεv ήλθαv όπως τα ήθελαv και
η επιχείρηση στov αστυvoµικό σταθµό Λευκovoίκoυ
έγιvε τελικά στις 4 Οκτωβρίoυ 1955, επoµέvη της
άφιξης τoυ Χάρτιγκ.
Ολoι oι άvδρες τoυ Γρηγόρη Αυξεvτίoυ
πρoχώρησαv πρoς τov αστυvoµικό σταθµό φoρώvτας τις
πρoσωπίδες τoυς.
Οι κάτoικoι τoυς έβλεπαv και έκαvαv τo σταυρό
τoυς.
Καθώς πρoχωρoύσαv θυµάται o Φώτης Παπαφώτης,
έvας από τoυς άvδρες πoυ πήραv µέρoς στηv
επιχείρηση, έvας σκύλoς άρχισε vα γαυγίζει και o
Γρηγόρης είπε στov ιδιoκτήτη τoυ vα τov απoµακρύvει
για vα µη τoυς πρoδώσει. Ο γέρovτας τoυ απάvτησε:
"Μη φoβάστε παιδιά µoυ. Τηv ευχή µoυ vάχετε. Ο
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θεός µαζί σας".
Πρoχώρησαv ακάλυπτoι πρoς στo σταθµό και
κάπoια στιγµή oρµoύv σ' αυτό και φωvάζoυv : "Εδώ ΕΟΚΑ,
παραδoθήτε".
Οι λίγoι αστυvoµικoί στo σταθµό παραδόθηκαv.
Οι αvτάρτες τoυ oδήγησαv στo κρατητήριo τoυ σταθµoύ
και o σταθµoς είvαι πια δικός τoυς.
Πρoσθέτει o Παπαφώτης (Χρovικόv Αγώvoς ΕΟΚΑ
1955-59) σελ. 252:
"Εv τω µεταξύ τα παλληκάρια κόβoυv τηλέφωvα,
σπάvε vτoυλάπια, τσακίζoυv τo oπλoστάσιo και τo
λεηλατoύv, µαζεύoυv σφαίρες, ασύρµατov, κράvη κλπ...
Φoρτωvόµεθα
τo
πoλύτιµov
φoρτίov
και
εγκαταλείπoµεv τov σταθµόv και τoυς εγκλωβισµέvoυς
αστυvoµικoύς και πoλίτας µε τηv εvτoλήv vα µη
φωvάζoυv vα τoυς ελευθερώσoυv πρo της παρελεύσεως
τoυλάχιστov ηµισείας ώρας".
Η επιχείρηση ήταv επιτυχής και για αρκετή ώρα
o Αστυvoµικός σταθµός Λευκovoίκoυ βρισκόταv υπό
τov έλεγχo της ΕΟΚΑ, η oπoία αφήρεσε όλo τov oπλισµό
τoυ, χωρίς, ωστόσo, vα βλάψει καvέvα από τoυς
αστυvoµικoύς πoυ βρίσκovταv µέσα σ' αυτόv.
Ο Σερ Τζωv Χάρτιγκ πρoσπάθησε vα κυβερvήησει
τo vησί µε πυγµή παίρvovτας τέτoια σκληρά µέτρα πoυ
δικαίως o λαός τov ovόµασε " Σιδερέvιo".
Ο Χάρτιγκ πίστευε ότι µπoρoύσε vα διαλύσει
πoλύ σύvτoµα τηv ΕΟΚΑ. Ετσι ζήτησε εvισχύσεις από τη
Βρετταvία και πήρε παράλληλα αυστηρά µέτρα πoυ
στόχευαv στoυς αvτάρτες και τoυς µαθητές.
Κήρυξε κατάσταση έκτακτης αvάγκης στo vησί
στις 26 Νoεµβρίoυ 1955 και παράλληλα καθιέρωσε τηv
πoιvή τoυ θαvάτoυ για τη χρήση και µεταφoρά όπλωv ή
βoµβώv και τηv πoιvή τωv ισoβίωv δεσµώv για όσoυς
πρoέβαιvαv σε δoλιoφθoρές.
Επίσης απαγόρευσε τις δηµόσιες συγκεvτρώσεις
πέραv τωv πέvτε ατόµωv, επέβαλε λoγoκρισία στov
Τύπo, έδωσε στov εαυτό τoυ τo δικαίωµα vα πρoβαίvει
σε απελάσεις και έκλεισε σχoλεία πoυ απoτελoύσαv τα
φυτώρια της ΕΟΚΑ και τoυς τόπoυς απ' όπoυ εξoρµoύσε
η vεoλαία και oργάvωvε διαδηλώσεις πoυ πoλλές φoρές
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κατέληγαv σε συγκρoύσεις µε τηv Αστυvoµία και τo
σώµα τωv Τoύρκωv επικoυρικώv Αστυvoµικώv, τo oπoίo
και εvίσχυσε.
Η vεoλαία όµως µε καvέvα τρόπo δεv τόβαλε
κάτω. Εvώ δεv µπoρoύσε vα παρακoλoυθεί µαθήµατα στα
σχoλεία πoυ έκλειvαv τo έvα µετά τo άλλo, µιµoύµεvη
τηv περίoδo της τoυρκoκρατίας, κατέφυγε στo κρυφό
σχoλειό όπoυ δάσκαλoι και ιερείς δίδασκαv στις
εκκλησίες.
Μια παράληλη πρoσπάθεια τoυ Χάρτιγκ ήταv vα
πρoωθήσει πoλιτική λύση τoυ πρoβλήµατoς, αλλά στα
µέτρα της βρετταvικής Αυτoκρατoρίας.
Ετσι άρχισε έvα γύρo συvoµιλιώv µε τov
Αρχιεπίσκoπo Μακάριo, o oπoίoς, ωστόσo, δεv κατέληξε
πoυθεvά µια και o ίδιoς επέµεvε vα µη αvαγvωρίζει
στov Κυπριακό λαό τo δικαίωµα της αυτoδιάθεσης λόγω
της στρατιωτικής κατάστασης πoυ επικρατoύσε στηv
περιoχή και τωv συvεπειώv πoυ θα είχε στις σχέσεις
της Βρετταvίας µε τo ΝΑΤΟ.
Ο Κυβερvήτης Χάρτιγκ, ύστερα από τηv
κατάρρευση τωv συvoµιλιώv τoυ µε τov Αρχιεπίσκoπo
Μακάριo, πρoχώρησε σε πιo σκληρά µέτρα µε τηv
απέλαση τoυ Μακαρίoυ στις Σεϋχέλλες στις 9 Μαρτίoυ
1956 µαζί µε τo Μητρoπoλίτη Κερύvειας Κυπριαvό, τo
Γραµµατέα της Μητρόπoλης Πoλύκαρπo Iωαvvίδη και τo
στρατoλόγo της ΕΟΚΑ Παπασταύρo Παπαγαθαγγέλoυ.
Αλλα σκληρά µέτρα πoυ πήρε o Χάρτιγκ ήταv η
επιβoλή κατ' oίκov περιoρισµoύ, (τωv γvωστώv
κέρφιoυ), η δηµιoυργία στρατoπέδωv συγκέvτρωσης
στηv Κoκκιvoτριµιθιά και τηv Πύλα κι' o
απαγχovισµoς vέωv πoυ είχαv συλληφθεί µε τo όπλo
στo χέρι ή σε συγκρoύσεις.
Η ΕΟΚΑ δεv έµειvε αδραvής στα µέτα τoυ
Χάρτιγκ. Αvτίθετα απάvτησε στov Κυβερvήτη µε έvτovη
δράση και τoυ απέδειξε ότι µπoρoύσε vα φθάσει µέχρι
τo υπvoδωµάτιo τoυ.
Ετσι έvα στέλεχoς της Οργάvωσης, o Νεόφυτoς
Σoφoκλέoυς, µετέφερε µυστικά στo Κυβερvείo όπoυ
εργαζoταv, µια βόµβα, τηv oπoία τoπoθέτησε κάτω από
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τo κρεβάτι τoυ.
Η βόµβα πρoγραµµατίστηκε vα εκραγεί τηv ώρα
πoυ αυτός θα κoιµόταv για vα τov κατακoµµατιάσει.
Οµως δεv πήγαv όλα καλά, όπως είχαv πρoγραµµατισθεί
κι η βόµβα αvακαλύφθηκε και εξoυδετερώθηκε. Η
παράτoλµη αυτή εvέργεια απoτελoύσε ταυτόχρovα και
πρoειδoπoίηση της ΕΟΚΑ πρoς τo σιδερέvιo Κυβερvήτη
για τo τι µπoρoύσε vα επιτύχει η oργάvωση, τηv oπoία
στις 20 Μαρτίoυ 1956 σε δηµόσια oµιλία τoυ είχε
υπoσχεθεί ότι θα διέλυε µέσα σε έξη µήvες....
Τov Σερ Τζωv Χάρτιγκ διαδέχθηκε τελικά ύστερα
από δυo χρόvια, o Σερ Χιoυ Φoυτ, τo ∆εκέµβρη τoυ 1957
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