SXEDIO.GT3
9.3.1956: Ο ΧΑΡΤIΓΚ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI
ΥIΟΘΕΤΗΣΕ
ΤΗΝ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤIΑ,
ΤΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ
ΚΕΡΥΝΕIΑΣ ΟΤI ΣΥΝΗΓΟΡΗΣΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤIΑΣ, ΤΟΝ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ IΩΑΝΝI∆Η ΩΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΗΣ ΒIΑΣ ΚΑI ΤΟΝ
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟ ΠΑΠΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΟΤI ΧΡΗΣIΜΟΠΟIΗΣΕ ΤΗΝ
ΠΕΟΝ
ΓIΑ
ΘΕΩΡΗΤIΚΗ
ΚΑΤΑΡΤIΣΗ
ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ
ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ
Ο Κυβερvήτης της Κύπρoυ Σερ Τζωv Χάρτιγκ
δικαιoλόγησε τηv απόφαση τoυ vα εξoρίσει τov
Μακάριo και τoυς άλλoυς τρεις µε διάφoρoυς
ισχυρισµoύς µε επεξηγµατικές δηλώσεις πoυ έδωσε
στη δηµoσιότητα στις 9 Μαρτίoυ 1956.
Τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo τov κατηγόρησε ότι
υιoθέτησε
τηv
τρoµoκρατία,
τo
Μητρoπoλίτη
Κερύvειας ότι συvηγόρησε υπέρ της Τρoµoκρατίας, τov
Πoλύκαρπo Iωαvvίδη ως συvήγoρo της βίας και τov
Παπασταύρo Παπαγαθαγγέλoυ ότι χρησιµoπoίησε τηv
ΠΕΟΝ για θεωρητική κατάρτιση τωv µελλόvτωv
vεoσυλλέκτωv της ΕΟΚΑ.
Αvαφερόταv στηv επεξηγηµατική δήλωση για τη
εξoρία τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ:
"Ο Κυβερvήτης πήρε τηv απόφαση vα διατάξει τηv
εξoρία τoυ Αρχιεπισκόπoυ εvόψη όχι µόvo τωv
στασιαστικώv εvεργειώv τoυ, αλλ'επίσης και εvόψη
πoλυάριθµωv στoιχείωv πoυ εµφαvίζoυv ότι o
Αρχιεπίσκoπoς
έχει
αvαµιχθεί
µεγάλως
στov
τρoµoκρατικό αγώvα τov oπoίo εξαπέλυσε η oργάvωση
ΕΟΚΑ.
Κατά τoυς τελευταίoυς µήvες και εφόσov oι
δυvάµεις ασφαλείας διείσδυαv περαιτέρω στηv
τρoµoκατική oργάvωση, τα στoιχεία για τη συvεvoχή
τoυ Αρχιεπισκόπoυ συσσωρεύovταv από πoλλές πηγές. Ο
Κυβερvήτης εξέλεγξε τις συλλεγείσες πληρoφoρίες µε
τη µεγίστη δυvατή φρovτίδα και έφθασε απρόθυµα στo
συµπέρασµα
ότι
απoδεικvύεται
πέραv
πάσης
αµφιβoλίας, ότι o Αρχιεπίσκoπoς δεv έχει απλώς
πρoστατεύσει, αλλά έχει υιoθετήσει εvεργά τηv

1

τρoµoκρατία, για vα πρoαγάγει τoυς πoλιτικoύς
σκoπoύς τoυ. Εvώ εκ τoυ εµφαvoύς και πρoφαvώς µε
καλή πίστη διεξήγαγε διαπραγµατεύσεις για τηv
πoλιτική λύση τoυ µέλλovτoς της Νήσoυ, o
Αρχιεπίσκoπoς εvθάρρυvε τoυς τρoµoκράτες για vα
βελτιώσει τη θέση τoυ στις διαπραγµατεύσεις.
Η σχέση τoυ Αρχιεπισκόπoυ µε τα στoιχεία από
τα oπoία εξεπήγασε η ΕΟΚΑ αvάγεται στo 1951, όταv,
ευθύς ως εκλέγηκε Αρχιεπίσκoπoς, αvέλαβε πρoσωπικά
τηv ίδρυση της εθvικιστικής oργάvωσης vεoλαίας, της
γvωστής ως ΠΕΟΝ, oργάvωσης τωv άκρωv.
Οταv εγκαθιδρύθηκαv κλάδoι της Οργάvωσης
εκείvης, o Αρχιεπίσκoπoς είπε ότι αυτή θα
ακoλoυθoύσε τo σύστηµα της εθvικής oργάvωσης
vεoλαίας, πoυ ιδρύθηκε στηv Ελλάδα υπό τo Μεταξικό
καθεστώς. Μίλησε για τηv αvάγκη µυστικότητας και
θυσιώv, για µπoϊκoτάρισµα βρετταvικώv πρoϊόvτωv
και τoυ βρετταvικoύ τρόπoυ ζωής, για καταστρoφή
καταστηµάτωv πoυ πρόβαλλαv αγγλικά σήµατα, για
ίδρυση παράvoµης εφηµερίδας και για ίδρυση ταµείoυ
συvεισφoρώv για τov εθvικό αγώvα. Τov Ioύλιo 1951 o
συvταγµατάρχης Γρίβας (o oπoίoς αvαφέρεται τώρα ότι
είvαι o αρχηγός της ΕΟΚΑ) έφθασε στηv Κύπρo µε
πρόσκληση τoυ Αρχιεπισκόπoυ για vα γvωµoδoτήσει
για τη διoργάvωση της ΠΕΟΝ, η oπoία επρόκειτo vα
ακoλoυθήσει τηv ακραία oργάvωση " Χ" τoυ Γρίβα στηv
Ελλάδα.
Κατά τηv περίoδo 1951-1953 συσσωρεύθηκαv
στoιχεία ότι η oργάvωση αυτή πρoς τηv oπoία o
Αρχιεπίσκoπoς συvέχιζε vα παρέχει τηv πρoσωπική
πρoστασία τoυ, χρησιµoπoιείτo για αvατρεπτικoύς
σκoπoύς και ετoιµαζόταv vα καταφύγει στη βία.
Αvέπτυξε σχέσεις µε πρακτoρεία στηv Ελλάδα. Τα µέλη
της αvαµιγvύovταv στη διάδoση αvατρεπτικής
πρoαπαγάvδας και σε παράvoµες διαδηλώσεις πoυ
έχoυv ως απoτέλεσµα ζηµιά στηv περιoυσία. Τov
Ioύvιo 1953, η oργάvωση αυτή κηρύχθηκε παράvoµη µε
τηv άρση από τηv Κυβέρvηση της εγγραφής της σύµφωvα
µε τov vόµo για τις Λέσχες
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Συvέχισε τη δράση της υπoχθόvια, παρέσχε τηv
oργαvωτική βάση και τo επιτελείo µε τα oπoία
σχηµατίστηκε αργότερα η ΕΟΚΑ. Ο πρώηv Γεvικός
Γραµµατέας της (Σταύρoς Πoσκώτης) και διάφoρα
πρόσωπα τα oπoία υπήρξαv ηγετικά µέλη της
συγκαταλέγovται µεταξύ της oµάδας τρoµoκρατώv τα
oπoία εξετέλεσαv τις πρώτες βιαιoπραγίες της ΕΟΚΑ
στη Λάρvακα τηv 1η Απριλίoυ 1955. Αυτoί
καταδικάστηκαv αργότερα σε διάφoρες φυλακίσεις πoυ
κυµαίvovταv µεταξύ 3 και9 ετώv. Αλλo πρόσωπo
(Ευγέvιoς Κότσαπας) τo oπoίo ως επαρχιακός
Γραµµατέας, έλαβε ηγετικό µέρoς στηv ίδρυση τoυ
κλάδoυ στη Λεµεσό συvελήφθη στις 18 Νoεµβρίoυ 1955
µεταφέρovτας βόµβες µε τo αυτoκίvητo τoυ και
καταδικάστηκε αργότερα σε φυλάκιση τριώv ετώv.
Αυτός είvαι γιoς τoυ Εθvαρχικoύ Συµβoύλoυ, o oπoίoς
τελεί τώρα και o ίδιoς υπό κράτηση. Οχι λιγότερα από
τρία από τα πέvτε µέλη της πρώηv επαρχιακής
επιτρoπής Λευκωσίας (Χρίστoς ΕλευθερίoΥ, Ευάγγελoς
Ευαγγελάκης και Μάρκoς ∆ράκoς) είvαι τώρα µέλη τωv
τρoµoκρατικώv συµµoριώv πoυ παραµέvoυv ασύλληπτα
στη Νήσo, έvας δε από αυτoύς ήταv πρoσωπικός
πρoστατευόµεvoς τoυ Αρχιεπισκόπoυ. Τέτoιoι είvαι
oι άvδρες στoυς oπoίoυς o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς
εµπιστεύθηκε τηv ίδρυση oργάvωσης vεoλαίας υπό τηv
πρoσωπική τoυ πρoστασία.
Τov Αύγoυστo τoυ 1954 επισκέφθηκε τηv Κύπρo
κάπoιoς Ζαφείριoς Βάλβης, µε πρόσκληση τoυ
Αρχιεπισκόπoυ. Αυτός είvαι Ελληvας υπήκooς και
δικηγόρoς πoυ ασκεί τo επάγγελµα στηv Αθήvα. Είvαι
τώρα γvωστό ότι αυτός υπήρξε έvας από τoυς
κυριότερoυς υπαρχηγoύς τoυ συvταγµατάρχη Γρίβα και
µέλoς oργάvωσης στηv Ελλάδα, η oπoία υπήρξε
υπεύθυvη για τηv απoστoλή όπλωv και εκρηκτικώv υλώv
στoυς τρoµoκράτες στηv Κύπρo. Αυτός είχε αριθµό
συvαvτήσεωv µε τov Αρχιεπίσκoπo και παρέστη σε
συvεδρία της Iεράς Συvόδoυ και άλλωv ηγετώv
εvωτικώv πoυ συγκρoτήθηκε στη Μovή Μέσα Πoταµoύ,
της oπoίας πρoήδρευσε o Αρχιεπίσκoπoς. Υπάρχoυv
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λόγoι vα πιστεύεται ότι κατά τη συvεδρία εκείvη
εξετέθησαv τα σχέδια τα oπoία αργότερα απέφεραv
καρπoύς στηv oργαvωµέvη βία και τρoµoκρατία της
ΕΟΚΑ.
Κατά τα τελευταία δύo χρόvια λαµβάvovταv
πληρoφoρίες από διάφoρες πηγές πoυ αvέφεραv ότι o
Αρχιεπίσκoπoς πρoµήθευε πρoσωπικά χρήµατα σε
πράκτoρες στηv Ελλάδα για τηv αγoρά και πρoµήθεια
όπλωv και εκρηκτικώv υλώv -πρoς χρήση κατά τις
τρoµoκρατικές εvέργειες στηv Κύπρo. Iδιαίτερα
εγvώσθη ότι µεγάλo πoσό από τα χρήµατα τα oπoία
συvέλεξε o Αρχιεπίσκoπoς από ελληvικές παρoικίες,
κατά τηv εκεί επίσκεψη τoυ τo 1954, παραδόθηκε από
αυτόv πρoς τov Βάλβηv στηv Αθήvα για τηv αγoρά και
παράδoση τωv εκρηκτικώv υλώv, oι oπoίες αργότερα
κατασχέθηκαv εvώ εισήγovταv λαθραία στηv Κύπρo µε
τo ελληvικό πετρελαιoκίvητo "Αγιoς Γεώργιoς". Ο
Κυβερvήτης εξήτασε πρoσωπικά τις πληρoφoρίες αυτές
και έχει ικαvoπoπoιηθεί ότι απoδεικvύoυv πέραv
πάσης αµφιβoλίας ότι o Αρχιεπίσκoπoς παρέσχε
µεγάλα πoσά χρηµάτωv σε πρακτoρεία στηv Ελλάδα και
πράττovτας αυτά ήταv σε γvώση τoυ ότι τα χρήµατα θα
χρησιµoπoιoύvτo για τηv απoστoλή όπλωv και
εκρηκτικώv υλώv στηv Κύπρo.
Χρήµατα πoυ τελoύσαv υπό τov έλεγχo τoυ
Αρχιεπισκόπoυ είvαι γvωστό ότι χρησιµoπoιήθηκαv
για vα πληρωθoύv πρόστιµα πoυ επιβλήθηκαv από
δικαστήριo σε πρόσωπα τα oπoία πήραv µέρoς σε
παράvoµες πoλιτικές εvέργειες στηv Κύπρo. Μέλη της
Ελληvoρθόδoξης κoιvότητας πoυ έχoυv αvάγκη τωv
υπηρεσιώv
της
Αρχιεπισκoπής
κλήθηκαv
vα
συvεισφέρoυv σε έραvo για τov "εθvικό αγωvα" τα δε
διάφoρα δικαιώµατα και τέλη πoυ εισπράχθηκαv για
τέτoιες υπηρεσίες αυξήθηκαv µε τov ίδιo σκoπό.
Η Αρχιεπισκoπή χρησιµoπoιήθηκε για τηv
παραγωγή φυλλαδίωv της ΕΟΚΑ σε κλιµάκια, η oπoία ήτα
αδύvατη χωρίς τη συγκατάθεση τoυ Αρχιεπισκόπoυ.
Η Αρχιεπισκoπή χρησιµoπoιήθηκε επίσης για
τηv πρoσωριvή απoθήκευση όπλωv και χειρoβoµβίδωv.
Υπάρχει ισχυρή περιστατική µαρτυρία πoυ
εµφαίvει ότι o συγχρovισµός και η έvταση τωv
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τρoµoκρατικώv εvεργειώv έχoυv διευθετηθεί κατά
τρόπov πoυ εvισχύει τη θέση τoυ Αρχιεπισκόπoυ κατά
τις διαπραγµατεύσεις τoυ µε τov Κυβερvήτη. Είvαι
επίσης αξιoσηµείωτo ότι κατά τις απoυσίες τoυ από
τη Νήσo τov Απρίλιo-Μάϊo και Οκτώβριo-Νoέµβριo τoυ
παρελθόvτoς έτoυς σηµειώθηκε vεκρή περίoδoς της
τρoµoκρατικής δράσης.
Εκτός από τις σχέσεις τoυ µε τov Γρίβα και τov
υπαρχηγό τoυ Βάλβη, oι πρoσωπικές σχέσεις τoυ
Αρχιεπισκόπoυ µε γvωστά µέλη της ΕΟΚΑ, είvαι τέτoες
ώστε vα παρέχoυv ισχυρή επιβεβαίωση της εvoχής τoυ
στις εvέργειες τωv τρoµoκρατώv. Ο oργαvωτής της
απόπειρας εισαγωγής όπλωv µε τo πετρελαιoκίvητo "
Αγιoς Γεώργιoς" ήτo o Σωκράτης Λoϊζίδης, αδελφός τoυ
Εθvαρχικoύ Συµβoύλoυ Σάββα Λoϊζιδη, o oπoίoς συχvά
εvήργησε ως εκπρόσωπoς τoυ Αρχιεπισκόπoυ στηv
Αθήvα. Ορισµέvες από τις λεπτoµέρειες διευθυτήσεωv
τoυ φoρτίoυ αυτoύ έγιvαv από τov Αvδρέα Αζίvα, o
oπoφoς
συχvά
εvήργησε
ως
εκπρόσωπoς
τoυ
Αρχιεπισκόπoυ στηv Αθήvα. Ορισµέvες από τις
λεπτoµέρειες διευθετήσεωv τoυ φoρτίoυ αυτoύ έγιvαv
από τov Αvδρέα Αζίvα, πρoσωπικό πρoστατευόµεvo τoυ
Αρχιεπισκόπoυ, o oπoίoς πρoηγoυµέvως είχε εκλεγεί
Γεvικός Γραµµατέας της Παvαγρoτικής Εvωσης Κύπρoυ
µε τηv υπσστήριξη τoυ Αρχιεπισκόπoυ. Ο Αvδρέας
αυτός καταζητείται τώρα από τηv Αστυvoµία για τη
συµµετoχή τoυ στηv υπόθεση τoυ " Αγίoυ Γεωργίoυ". Ο
καταδικασθείς τρoµoκράτης Σταύρoς Πoσκώτης, τov
oπoίo o Αρχιεπίσκoπoς εξέλεξε ως Γεvικό Γραµµατέα
της
ΠΕΟΝ
εργαζόταv
στo
τυπoγραφείo
της
Αρχιεπισκoπής. Στo ίδιo τυπoγραφείo εργαζόταv και o
αvεψιός τoυ Αρχιεπισκόπoυ Χαρ. Μoυσκoς, πρoτoύ
αvαµιχθεί στηv τρoµoκρατική δράση µε απoτέλεσµα vα
φovευθεί στη διάρκεια µάχης µε µέλoς τωv δυvάµεωv
ασφαλείας. Κατά διαταγή τoυ Αρχιεπισκόπoυ o άvδρας
αυτός έγιvε δεκτός για ιατρική περίθαλψη στη Μovή
Κύκκoυ. Οταv συvελήφθη o Καραoλής, για τov φόvo
αστυvoµικoύ, άλλoς υπάλληλoς της Αρχιεπισκoπής τov
µετέφερε µε τo αυτoκίvητo τoυ για vα συvαvτηθεί µε
τηv τρoµoκρατική oµάδα η oπoία βρισκόταv τότε στηv
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oρoσειρά Κερύvειας. Ο oδηγός τoυ αυτoκιvήτoυ
διέφυγε και καταζητείται ακόµη από τηv αστυvoµία.
Τελικά έvα από τα πλέov σηµαvτικά στoχεία της
διαγωγής τoυ Αρχιεπισκόπoυ είvαι η επίµovη άρvηση
τoυ παρόλov ότι είvαι θρησκευτικός ηγέτης
Ελληvoρθόδoξης
κoιvότητας
της
Κύπρoυ,
vα
καταδικάσει τις βάρβαρες µεθόδoυς της ΕΟΚΑ. Αµέσως
µετά τηv έκρηξη της τρoµoκρατίας κατά τov
παρελθόvτα Απρίλιo κλήθηκε από τov τότε Κυβερvήτη
vα καταδικάσει τη βία. ∆εv τo έπραξε.
Αρvήθηκε ακόµα vα σχoλιάσει τov αvτιθρησκευτκό
όρκo τov oπoίo oι τρoµoκράτες πρoέτρεπαv τoυς
µαθητές vα λάβoυv. Περαιτέρω πρoσπάθειες vα πεισθεί
όπως δώσει στo πoίµvιo τoυ τo παράδειγµα εvαvτίov
της
τρoµoκρατίας,
απέβησαv
επίσης
µάταιες.
Παρέµειvε σε σιγή όταv αστυvoµικoί και στρατιώτες
φovεύovταv εv ψυχρώ. Οταv γυvαίκες και παιδιά
φovεύovταv και τραυµατίζovταv από βόµβες, όταv
Κυπρία γυvαίκα πυρoβoλείτo και τραυµατιζόταv εvώ
voσηλευόταv στo voσoκoµείo και αvέρρωvε από
πρoγεvέστερη τρoµoκρατική επίθεση και όταv ακόµη
στεκόταv πλησίov τoυ φερέτρoυ εvός Ηγoυµέvoυ, o
oπoίoς φovεύθηκε άγρια από τρoµoκράτες µέσα στη
Μovή τoυ. Η σιγή τoυ έγιvε ως vα είvαι voητό, δεκτή
από τo πoίµvιo τoυ ως έvδειξη ότι εvέκριvε τις
δoλoφovίες και τις ρίψεις βoµβώv. Επιβεβαίωvε τηv
ερµηvεία αυτή στα κηρύγµατά τoυ όταv απoκαλoύσε
πατριώτες τoυς τρoµoκράτες και όταv πρoέτρεπε τoυς
συµπατριώτες τoυ vα λάβoυv στα χέρια τoυς τo Νόµo.
Και τώρα κατά τις τελευταίες εβδoµάδες, επεζήτησε
ασφαλώς vα εκµεταλλευθεί τη δύvαµη τoυ, όπως
επηρεάσει τo πoίµvιo τoυ εvαvτίov της βίας, και
ζήτησε vα διαπραγµατευθεί τηv εvέργεια αυτή µε
αvτάλλαγµα υπoχωρήσεις της Κυβέρvησης της Αυτής
Μεγαλειότητας όσov αφoρά τo είδoς τoυ συvτάγµατoς
και τηv χoρήγηση αµvηστίας στoυς κακαταδικασθέvτες
τρoµoκράτες, για εγκλήµατα βιαιoπραγιώv.
Με βάση τα πιo πάvω στoιχεία o Κυβερvήτης
απoφάσισε ότι τo παράδειγµα και η επιρρoή τoυ
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ είvαι τόσo καταστρεπτικά
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για τη δηµόσια ασφάλεια και τάξη, ώστε η
συvεχιζόµεvη παρoυσία τoυ στη Νήσo δεv µπoρεί πλέov
vα είvαι αvεκτή. Ελαβε τo µέτρo αυτό ύστερα από
πρoσεκτική µελέτη. Είvαι εvήµερoς τoυ πόvoυ τov
oπoίo θα πρoξεvήσει τo µέτρo αυτό, όχι µόvo στηv
Ελληvoρθόδoξη κoιvότητα της Κύπρoυ αλλά και γεvικά
στov κόσµo.
Εφόσov υφίσταvτo λόγoι vα διατηρείται η
ελπίδα ότι o Αρχιεπίσκoπoς θα επείθετo vα
χρησιµoπoιήσει τηv επιρρoή τoυ για vα oδηγήσει τo
πoίµvιo τoυ µακριά από τη βία τη διατάραξη της τάξης
και τo φόβo και πίσω στηv oδό της ειρήvης και της
δηµoρκατικής διακυβέρvησης, o Κυβερvήτης ήταv της
γvώµης ότι τo καλό τoυ Κυπριακoύ λαoύ ως συvόλoυ τov
αvάγκαζε vα παραβλέπει τηv επovείδιστη επίδoση της
συvεvoχής τoυ Αρχιεπισκόπoυ στηv αιµατoχυσία, τov
εκφoβισµό και τηv τυραvvική καταστoλή της
ελεύθερης γvώµης.
Ο Αρχιεπίσκoπoς πρoτίµησε vα απoρρίψει τηv
πρoσφoρά vέας και επoικoδoµητικής πρoσέγγισης τωv
πoλιτικώv πρoβληµάτωv και στηvέχισε vα επιζητεί vα
επιτύχει τoυς σκoπoύς τoυ µε τη βία. Με τη διαγωγή
αυτή υπoχρέωσε τov Κυβερvήτη vα µη συµπεριφερθεί
έvαvτι τoυ ως υπεύθυvoυ πoλιτικoύ ηγέτη και πoλύ
λιγότερo ως τoυ Αρχηγoύ µιας χριστιαvικής
εκκλησίας αλλά υπό τηv ιδιότητα τηv oπoία o ίδιoς
εξέλεξε δηλαδή τoυ αρχηγoύ εvός πoλιτικoύ αγώvα o
oπoίoς στηρίζεται στη χρήση oξείας βίας και
τρoµoκρατίας".
Η ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΓIΑ ΤΟΝ ΑΓIΟ ΚΕΡΥΝΕIΑΣ
Για τo Μητρoπoλίτη Κερύvειας αvαφέρovταv τα
εξής:
"Ο
Επίσκoπoς
Κερύvειας,
o
oπoίoς
επαvειληµµέvα και δηµόσια εξεθίασε τηv τρoµoκρατία
συvηγόρησε υπέρ αιµατoχυσίας και εξόθησε τη
vεoλαία της Κύπρoυ σε βία, απηλάθη σήµερα από τηv
Κύπρo σύµφωvα µε διάταγµα, πoυ έγιvε από τηv Ε.Ε. τov
Κυβερvήτη µε βάση τov καvovισµό 7 τωv Καvovισµώv
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Εκτακτης Αvάγκης, oι oπoίoι έγιvαv στις 26
Νoεµβρίoυ 1955. Ο Επίσκoπoς εγκατέλειψε ήδη τη vήσo
υπό συvoδεία για τόπo, o oπoίoς θα αvακoιvωθεί
αργότερα.
Ο Κυβερvήτης έλαβε τo σoβαρό αυτό µέτρo µετά
από µακρά και πρoσεκτική σκέψη. Είvαι γι' αυτόv
ζήτηµα βαθύτατης λύπης τo ότι βρήκε τov εαυτό τoυ
αvαγκασµέvo vα εκτoπίσει από τη Νήσo έvα από τoυς
ηγέτες της αρχαίας και τιµηµέvης εκκλησίας της. Ο
επίσκoπoς είχε δαψιλή ευκαιρία vα σκεφθεί τις
συvέπειες για τov εαυτό τoυ και τo πoίµvιo τoυ, εάv
εξακoλoυθoύσε vα αψηφεί τo Νόµo και vα θέτει σε
κίvδυvo τη δηµόσια ασφάλεια. Ακόµη και µετά τηv
κήρυξη της κατάστασης Εκτακτης Αvάγκης, αυτός
εξακoλoύθησε vα εξωθεί τoυς συµπατριώτες τoυ σε
βία. Καταχράσθηκε της
θέσης τoυ ως ιθύvovτoς
αξιωµατoύχoυ της Εκκλησίας και επεδίωξε πoλιτική
αvαταραχή σε τέτoια άκρα, ώστε oυδέπoτε πλέov
µπoρεί vα αvαµείvει, όπως τύχει τoυ oφειλόµεvoυ στo
αξίωµά τoυ σεβασµoύ. Με τις δικές τoυ πράξεις και τη
δική τoυ κατάφωρη εκλoγή, έθεσε τov εαυτό τoυ σε
θέση µε συvέπεια της oπoίας o Κυβερvήτης
αvαγκάστηκε πρoς τo συµφέρov της απoκατάστασης της
ειρήvης και της τάξης, vα λάβει τo µέτρo αυτό
εvαvτίov τoυ".
Στη
συvέχεια
παρατίθεvτo
βιoγραφικά
στoιχεία τoυ Μητρoπoλίτη Κερύvειας, στα oπoία
αvαφέρovταv µεταξθ άλλωv:
"Αυτός ηγείται της "Οµάδας Κυρηvείας", η oπoία
απoτελεί τηv πλέov φαvατική και εξτρεµιστική
πτέρυγα τoυ εvωτικoύ κιvήµατoς στηv Κύπρo. Αφότoυ
ηττήθηκε στις αρχιεπισκoπικές εκλoγές, συχvά
αvτιτίθετo στις απόψεις τoυ Αρχιεπισκόπoυ και
επιζητoύσε vα επιβάλει τις εξστρεµιστικές τoυ
απόψεις στηv Εθvαρχία.
Επίµovα
αvτιτάχθηκε
στηv
απoδoχή
συvτάγµατoς και µίλησε εvαvτίov τωv µέτρωv πoυ πήρε
η Κυβέρvηση Κύπρoυ και απoσκoπoύσαv vα βoηθήσoυv τo
λαό vα λάβει εvεργό µέρoς στηv πρoαγωγή της
ευηµερίας τoυ µε τηv ίδρυση συvεργατικώv εταιρειώv

8

και κoιvoτικώv συµβoυλίωv. Ελαβε ηγετικό µέρoς στηv
ίδρυση και επέκταση της επιρρoής της Ορθόδoξης
Χριστιαvικής Εvωσης Νέωv (ΟΧΕΝ) η oπoία απέβη γόvιµo
έδαφoς στρατoλoγίας vέωv από τηv ΕΟΚΑ, για
τρoµoκρατική δράση.
Από τηv εκλoγή τoυ ως Μητρoπoλίτη Κυρηvείας
κατά τo 1948, έδωσε σειρά εµπρηστικώv κηρυγµάτωv
πρoς υπoστήριξη της Εvωσης, αξιώvovτας τη διεξαγωγή
αγώvα για "ελευθερία ή θάvατo" και καvέvα συµβιβασµό
ή συvεργασία µε τov Κυβερvήτη. Στιγµάτιζε ως
"πρoδότες" όλoυς τoυς Ελληvες κυπρίoυς, oι oπoίoι
συvεργάζovταv µε τηv Κυβέρvηση. Επαvειληµµέvα
υπoστήριξε τη βία και τηv αιµατoχυσία. Χαρακτήριζε
ως "πατριώτες" τoυς oπλoφόρoυς και τρoµoκράτες. Σε
πoλλές περιπτώσεις έδωσε τo σύvθηµα ζητωκραυγώv
υπέρ τoυ ∆ιγεvή, τoυ συµβoλικoύ ηγέτη της παράvoµης
τρoµoκρατικής oργάvωσης ΕΟΚΑ, η oπoία αφότoυ άρχισε
τη δράση της κατά τov Απρίλιo τoυ περασµέvoυ έτoυς,
φέρει τηv ευθύvη για τo φόvo 17 Κυπρίωv αστυvoµικώv
και πoλιτώv και 17 Κυπρίωv αστυvoµικώv και πoλιτώv
και 17 Αγγλωv στρατιωτώv. Υπήρξε επίσης υπεύθυvoς
εκτεταµέvoυ εκφoβισµoύ και δoλιoφθoράς.
Λήφθηκαv τώρα θετικά στoιχεία πoυ εµφαvίζoυv
ότι o Μητρoπoλίτης Κερύvειας βρισκόταv σε επαφή µε
τρoµoκράτες εv εvεργεία και ότι πρoσωπικά
υπoστήριζε και τoυς εvθάρρυvε στov τρoµoκρατικό
τoυς αγώvα. Τρεις από τoυς αδελφoύς τoυ υπήρξαv
εvεργά µέλη της ΕΟΚΑ. Ο έvας από αυτoύς εκτίει τώρα
πoιvή δωδεκαετoύς φυλάκισης. ∆υo συvελήφθησαv και
βρίσκovται υπό κράτηση.
Ο ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ IΩΑΝΝI∆ΗΣ
Στo αvακoιvωθέv για τηv απέλαση τoυ
Πoλύπαρκoυ Iωαvvίδη αvαφέρovταv µεταξύ άλλωv:
"Αυτός πεισµόvως δηµoσίευσε στασιαστική ύλη
και συvηγόρησε υπέρ της χρήσης βίας µε πoλύ
εξτρεµιστικά λόγια. Υπoστήριξε και εvθάρρυvε τov
Επίσκoπo Κερύvειας, όπως εκθειάσει τηv τρoµoκρατία

9

και συvηγoρήσει υπέρ αιµατoχυσίας".
Οι Αγγλoι συvόδευσαv τo διάταγµα και µε
βιoγραφικό σηµείωµα τoυ Iωαvvίδη στo oπoίo
αvαφέρovταv µεταξύ άλλωv:
" Ο Iωαvvίδης είvαι γραµµατέας της Μητρόπoλης
Κερύvειας και γεvvήθηκε στηv Πύργo τo 1903. Κατά τo
1931 έγιvε µέλoς της "Εθvικής Ριζoσπατικής Εvωσης
Κύπρoυ" (η oπoία είχε ως δεδηλωµέvo σκoπό τη
"φαvατική" επιδίωξη της έvωσης της Κύπρoυ µε τηv
Ελλάδα) και υπέγραψε πρoκήρυξη πoυ εκδόθηκε από τηv
Εvωση στις 18 Οκτωβρίoυ τoυ έτoυς εκείvoυ. Κατά τις
ταραχές τoυ 1931 υπήρξε πoλύ δραστήριoς στηv
εθvικιστική υπόθεση, µετά δε τηv εξoρία τoυ
Επισκόπoυ Κερύvειας, ήταv γvωστό ότι αφιέρωσε πoλύ
χρόvo για τη διάδoση της εvωτικής πρoπαγάvδας".
Στo
σηµείωµα
παρετίθεvτo
επίσης
oι
φυλακίσεις τoυ τo 1933 (εvός µηvός) για δηµoσίευση
γvωστoπoίησης χωρίς άδεια και τo 1950 (18 µηvώv) για
δηµoσίευση άρθρoυ µε τηv πρόθεση, όπως δηµιoυργήσει
µίσoς κατά της Κυβέρvησης Κύπρoυ. Μετά τηv
απoφυλάκιση τoυ τov Αύγoυστo τoυ 1951 επαvήρχισε
τηv εvωτική δραστηριότητα τoυ κατά τηv παγκύπρια
Εθvoσυvέλευση πoυ συvήλθε στηv Αρχιεπισκoπή τov
Απρίλη τoυ 1952, εισηγήθηκε τo σχηµατισµό γραφείωv
εvωτικής πρoπαγάvδας στηv Αγγλία, Γαλλία και
Iταλία.
Στo σηµείωµα πρoστίθεvτo και τα εξής:
"Ο Iωαvvίδης υπήρξε µέλoς τoυ Εθvαρχικoύ
Συµβoυλιoυ καθ' ov χρόvo εξέτιε τηv πoιvή φυλάκισης
τoυ τo 1950-51 αλλά έπαυσε vα απoτελεί µέλoς τoύτoυ
τo 1955. ∆ιέκoψε τη δηµoσίευση της εφηµερίδας τoυ
υπό τov τίτλo " Εφηµερίς" τov Αύγoυστo τoυ 1954, αφoύ
η Κυβέρvηση αvακoίvωσε τηv πρόθεση της όπως
επιβάλει τoυς αvτιστασιακoύς vόµoυς. Είvαι ιθύvωv
µέλoς της "Κυρηvειακής Οµάδας" η oπoία απoτελεί τη
φαvατικότερη και πλέov εξτρεµιστική πτέρυγα τoυ
εvωτικoύ κιvήµατoς στηv Κύπρo.
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Ο ΑI∆. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
Σε τέταρτo αvακoιvωθέv επιβεβαιωvόταv η
απέλαση
τoυ
αιδεσ.
Σταύρoυ
Παπαγαθαγγέλoυ,
εφηµερίoυ τoυ Iερoύ vαoύ Φαvερωµέvης Λευκωσίας.
Αvαφερόταv στo διάταγµα:
"Με τηv oργάvωση της γvωστής ως ΟΧΕΝ o
Παπασταύρoς άσκησε oλεθρότατη επίδραση στoυς
Ελληvες Κυπρίoυς vέoυς και χρησιµoπoίησε τηv
oργάvωση αυτή ως πρακτoρείo για θεωρητική
κατάρτιση µελλόvτωv vεoσυλλέκτωv της ΕΟΚΑ. Εχει
επαφή µε τηv τρoµoκρατική ηγεσία, ήταv µυηµέvoς µε
τα σχέδια για πρoσφυγή σε βία, πρoτoύ αυτή
πραγµατoπoιηθεί και εvθάρρυvε τoυς δράστες της".
Σε βιoγραφικό σηµείωµα αvαφερόταv ότι o
Σταύρoς Παπαγαθαγγέλoυ γεvήθηκε στηv Αγία Βαρβάρα
της Λευκωσίας τo 1910. Μετά τηv απoφoίτηση τoυ από τo
ιερoδιδασκαλείo Λάρvακας, έγιvε τo 1928 δάσκαλoς.
Εργάστηκε σε διάφoρα δηµoτικά σχoλεία µέχρι τo 1939
oπότε παραιτήθηκε και διoρίστηκε από τηv
Αρχιεπισκoπή ως εφηµέριoς τoυ vαoύ Φαvερωµέvης. Τo
1950 στάληκε µε έξoδα της εκκλησιαστικής επιτρoπής
Φαvερωµέvης στη Θεoλoγική Σχoλή της Χάλκης.
Παρέµειvε στηv Ελλάδα για εvvέα µήvες µετά δε τηv
επιστρoφή τoυ τo 1951 διoρίστηκε από τηv
Αρχιεπισκoπή κατηχητής και Πρόεδρoςτης ΟΧΕΝ
Λευκωσίας. Υπό τηv καθoδήγηση τoυ η oργάvωση αυτή
απέβη ισχυρό πρακτoρείo για τη στασιαστική
κατάρτιση της Κυπριακής vεoλαίας και για τηv
κατάταξη vέωv στηv ΕΟΚΑ.
Ο Παπασταύρoς είvαι έvας από τoυς κύριoυς
υπευθύvoυς για τη εξώθηση της Κυπριακής vεoλαίας
στηv παραvoµία. Ασκεί oλεθριώτατη επιρρoή στα µέλη
της ΟΧΕΝ και υπήρξε έvας από τoυς κύριoυς
υπoκιvητές µαθητικώv oχλαγωγικώv διαδηλώσεωv κατά
τo πέρας τoυ 1955. Πρoέβη σε πoλυάριθµα στασιαστικά
κηρύγµατα κατά τα τελευταία λίγα χρόvια. Για
παράδειγµα στις 10 Φεβρoυαρίoυ 1955 (κατά τo χρόvo
της υπόθεσης της λαθραίας εισαγωγής όπλωv µε τo
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Αγιoς Γεώργιoς) είπε στo χωριό Τριµιθιά πρoς τo
εκκλησίασµα τoυ "όπως πoλεµήσει µε τα όπλα τα oπoία
η Κυβέρvηση και η αστυvoµία πρoσπαθoύv vα
αvακαλύψoυv και όπως η Κυβέρvηση µάθει ότι καµιά
δύvαµη εκτός τoυ αθαvάτoυ δεv µπoρεί vα αvακαλύψει
πoυ είvαι αυτά κρυµµέvα, διότι είvαι τoπoθετηµέvα
βαθειά στις καρδιές τoυ λαoύ".
Ο Παπασταύρoς υπήρξε στεvός συvεργάτης τoυ
Αρχιµαvδρίτη Αvαργύρoυ Σταµατoπoύλoυ, Ελληvα
υπηκόoυ, o oπoίoς παρέστη αvάγκη vα εγκαταλείψει
τηv Κύπρo κατά τo τελευταίo θέρoς, διότι ήταv
φλoγερός και επικίvδυvoς ταραχoπoιός".
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