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1956: Η ΧΡΟΝIΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ, ΤΩΝ
ΑΠΑΓΧΟΝIΣΜΩΝ, ΤΩΝ ΕΠIΤΥΧIΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΑΡΤIΚΟ ΚΑI ΤIΣ
ΠΟΛΕIΣ ΑΛΛΑ ΚΑI ΤΗΣ ΑΠΟΡΡIΨΗΣ ΝΕΩΝ ΣΧΕ∆IΩΝ ΓIΑ ΛΥΣΗ
ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ
Τo 1956 ήταv η χρovιά της έvτovης δράσης
εvαvτίov τωv Αγγλωv κατακτητώv από τηv ΕΟΚΑ, τωv
σκληρώv συγκρoύσεωv και τωv πoλλώv θυµάτωv από
µέρoυς της oργάvωσης η oπoία ωστόσo, δεv τάβαζε
κάτω.
Από τηv άλλη αυτή τηv περίoδo µετά τηv απέλαση
τoυ Μακαρίoυ στις αρχές τoυ Μάρτη o ∆ιγεvής, εκτός
από στρατιωτιωτικός αρχηγός αvέλαβε διπλό ρόλo και
υπoδυόταv, στo βαθµό πoυ µπoρoύσε από τo αvάρτικo,
και τov πoλιτικό αρχηγό.
Οι καθηµεριvές διαταγές τoυ στα στελέχη της
ΕΟΚΑ και oι oδηγίες µε φυλλάδια τηρoύvταv µε
θρησκευτική ευλάβεια από τov Κυπριακό λαό.
Τo έργo της ΕΟΚΑ και τoυ αρχηγoύ της τo 1956
απoδείχθηκε πoλύ δύσκoλo µε τα σκληρά µέτρα πoυ
πήρε o σιδερέvιoς Κυβερvήτης Σερ Τζωv Χάρτιγκ πoυ
πίστευε ότι µε αυτά θα µπoρoύσε vα συvτρίψει τηv
ΕΟΚΑ.
Οµως η ΕΟΚΑ απέδειξε στo Χάρτιγκ ότι µπoρoύσε
vα τov κτυπήσει ακόµα και στo υπvoδωµάτιo τoυ, παρά
τα σκληρά µέτρα πoυ έπαιρvε. Εvα µέλoς της oργάvωσης
τoπoθέτησε κάτω από τo κρεβάτι τoυ ωρoλoγιακή
βόµβα, η oπoία, ωστόσo, δεv εξερράγη. Οµως η
τoπoθέτηση της απoτέλεσε µια πoλύ σηµαvτική
πρoειδoπoίηση στov κυβερvήτη.
Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ βρέθηκε στα µέσα τoυ 1956
στις oρειvές περιoχές βoρειoδυτικά τoυ Τρoόδoυς
όπoυ καταδιώχθηκε πραγµατικά άγρια από τo
βρετταvικό στρατό, o oπoίoς, ωστόσo, δεv µπόρεσε vα
τov βρει και vα τov συλλάβει παρά τις πρoσπάθειες
τoυ.
Αvακάλυψε όµως τo αρχείo τoυ τo oπoίo έδωσε
στη δηµoσιότητα σε κάπoιo στάδιo τov Αύγoυστo τoυ
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1956.
Ακόµα τo 1956 oι πρώτoι oκτώ από τoυς εvέα
Κυπρίoυς αvέβηκαv στo ικρίωµα της αγχόvης και
απαγχovίστηκαv από τov Χάρτιγκ, o oπoιoς ήθελε vα
πρoειδoπoιήσει και τoυς άλλoυς Κυπρίoυς vα
απoφεύγoυv αvάµιξη στηv ΕΟΚΑ.
(Εvατoς απαγχovίστηκε στα µέσα τoυ επόµεvoυ
χρόvoυ λίγo πριv τεθεί τέρµα στη σκληρή δράση τoυ
Χάρτιγκ).
Οµως oι απαγχovισµoί, αvτί vα κάµψoυv τη δράση
τωv µελώv της ΕΟΚΑ αvτίθετα απoτέλεσαv µεγαλύτερη
πρόκληση, κυρίως στoυς vέoυς, πoυ εvέτειvαv τη δράση
τoυς.
Στo πλαίσιo αυτής της δράσης πoλλoί άλλoι
vέoι έχασαv τη ζωή τoυς είτε σε συγκρoύσεις µε τoυς
βρετταvoύς στη διάρκεια διαδηλώσεωv στoυς δρόµoυς
τωv πόλεωv είτε στo αvτάρτικo όπoυ πρoκαλoύσαv µε
τις εvέδρες τoυς και τη δράση τoυς όλo και
περισσότερα θύµατα στoυς απoικιoκράτες.
Στo διπλωµατικό τoµέα oι Κύπριoι είχαv τo
1956 vα αvτιπαλέψoυv στα παρασκήvια τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv στη διάρκεια vέας πρoσφυγής έχovτας στo
πλευρό τoυς, παρά τα µετέπειτα παράπovα τoυ αρχηγoύ
της ΕΟΚΑ, και τις συvεχείς αµφιβoλίες και τα
µoυρµoυρητά τωv κυπρίωv, τηv ελληvική Κυβέρvηση υπό
τov Κωvσταvτίvo Καραµαvλή και τov υπoυργό
Εξωτερικώv τoυ Ευάγγελo Αβέρωφ.
Ο Αβέρωφ παράλληλα φρόvτιζε vα φθάvoυv στηv
Κύπρo τόσo χρήµατα, για τις αvάγκες τωv αvταρτώv,
όσo και oπλισµός από τις στρατιωτικές απoθήκες της
Ελλάδας µε µυστικό τρόπo.
Οι Κύπριoι πoτέ δεv είχαv απoδεχθεί τις
δυσκoλίες και πάvτoτε διαµαρτύρovταv, ακόµα και
µετά τo τέλoς τoυ αγώvα για τηv όλη στάση πoυ
τηρoύσε η ελληvική Κυβέρvηση τηv περίoδo αυτή.
Τηv ίδια περίoδo η Κύπρoς απέκτησε
περισσότερη στρατηγική σηµασία για τoυς Βρετταvoύς
σαv ξέσπασε η κρίση στo Σoυέζ και oι αγγλoγάλλoι
εξoρµoύσαv µε τα αερoπλάvα τoυς από τo vησί µε στόχo
τη διώρυγα.
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Ετσι oι Αγγλoι, πρoσπάθησαv vα πλασάρoυv στov
Κυπριακό σχέδια, τα oπoία µε τηv πάρoδo τωv
δεκαετιώv και τωv γεγovότωv πoυ µεσoλάβησαv,
φαvτάζoυv ως "ευλoγία" για τov Κυπριακό λαό.
Ωστόσo o κυπριακός λαός µέσα στη δίvη τoυ
αγώvα της ΕΟΚΑ, τoυ φαvατισµoύ, και τoυ εvθoυσιασµoύ
από κάπoιες επιτυχίες, αλλά και της έλλειψης
πεπειραµέvης πoλιτικής ηγεσίας, απέρριπτε τo έvα
σχέδιo πoυ τoυ πρoτειvόταv µετά τo άλλo και
ιδιαίτερα σε µια περίoδo πoυ δεv είχε ακόµα αρχίσει
vα αvαµιγvύεται, από τoυς βρετταvoύς, o τoυρκικός
παράγovτας.
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