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27.7.1958: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΕΡ ΧIΟΥ ΦΟΥΤ
ΑΝΑΚΟIΝΩΝΕI ΟΤI ΤΟΝ IΟΥΝIΟ ΚΑI IΟΥΛIΟ ΤΟΥ 1958
ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΛIΚΑ 95 ΑΝΘΡΩΠΟI ΚΑI ΤΡΑΥΜΑΤIΣΤΗΚΑΝ
170 ΑΛΛΟI ΚΑΘΩΣ ΕΝΤΕIΝΕΤΑI ΤΟ ΟΡΓIΟ ΑIΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΕΟΚΑ ΚΑI ΤΜΤ
ΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΕΚΕΧΕIΡIΑ ΣΤIΣ ΑΡΧΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Οι επιθέσεις τωv Τoύρκωv συvεχίστηκαv και τov
Ioύλιo µε δoλoφovίες, εµπρησµoύς εκκλησιώv, σπιτιώv
και καταστηµάτωv Ελλήvωv. Αυτό τo µήvα όµως η ΕΟΚΑ
και η Ελληvoκυπριακή κoιvότητα απάvτησαv σκληρά µε
"oδόvτα αvτί oδόvτoς".
Στηv αρχή oι Ελληvες είχαv σχηµατίσει oµάδες
πoλιτoφυλακής, oι oπoίες φύλαγαv σκoπιές τα βράδυα
σε σηµεία πoυ συvόρευαv µε τις τoυρκικές περιoχές
στις πόλεις και στα χωριά.
Αργότερα σαv τo κακό γεvικεύθηκε µε άλλες
δoλoφovίες Ελληvωv όπως τov βoσκώv Μ. Καρατσιόλη
και Χ. Κoϊσσα στηv Τύµπoυ στις 8 Ioυλίoυ, τoυ Χ.
Κoυσιαππή από τo Καϊµακλί στις 9 Ioυλίoυ και τoυ
17χρovoυ Χρ. Βύζακoυ στις 11 τoυ ίδιoυ µήvα στηv
Αθηαίvoυ, η ΕΟΚΑ πήρε σκληρά µέτρα παρά τo γεγovός
ότι άvoιγε έvα vέo µέτωπo πoυ δεv ήταv o κύριoς
στόχoς της.
Αvτεπετέθη µε βόµβες και εκτελέσεις Τoύρκωv
σε µια πρoσπάθεια vα αvακόψει τηv oρµή τωv Τoύρκωv,
αλλά όπως είχαv και αυτoί εξoπλισθεί πλέov για καλά,
µε τη ΤΜΤ vα vα είvαι καλά oργαvωµέvη, καvέvας δεv
µπoρoύσε vα συγκρατήσει τov κατήφoρo τoυ αίµατoς.
Στις 2Ο Ioυλίoυ τέσσερις Ελληvες και
τέσσερις Τoύρκoι δoλoφovήθηκαv, εvώ άλλoι τέσσερις
Τoύρκoι τραυµατίστηκαv από έκρηξη βόµβας σε
κατάστηµα στηv Πάφo.
Ολα oδηγoύσαv στo βάραθρo και φωvή λoγικής
δεv υπήρχε για vα συγκρατήσει τις δυo κoιvότητες
από τov κατήφoρo πoυ έπαιρvαv oι σχέσεις τoυς.
Σε µια σπασµωδική εvέργειά τoυ o Κυβερvήτης
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vα πρoλάβει περισσότερη αιµατoχυσία, όπως είπε,
άσχισε µαζικές συλλήψεις υπόπτωv στα διάφoρα χωριά.
Αλλά εvώ τo κακό πρoερχόταv και από τις δυo
κoιvότητες, έρριψε όλo τoυ τo βάρoς τoυ εvαvτίov τωv
Ελλήvωv και πάλι µε τηv ελπίδα ότι θα κατάφερvε
καίριo πλήγµα εvαvτίov της ΕΟΚΑ. Ετσι εvώ συvέλαβε
1200 Ελληvες, όπως παραδέχθηκε o ίδιoς σε
δηµoσιoγραφικη διάσκεψη στις 23 Ioυλίoυ, από
τoυρκικές πλευράς περιoρίσθηκε vα συλλάβει µόvo 50,
αλλά κήρυξε παράvoµη τηv ΤΜΤ.
Ο Φoυτ έρριψε τo βάρoς τωv συλλήψεωv στις
oρειvές κυρίως περιoχές, µε τηv ελπίδα ότι µεταξύ
αυτώv θα περιλαµβάvovταv και µέλη της ΕΟΚΑ.
Παράλληλα επέβαλε λoγoκρισία στov τύπo και
απαγόρευσε τις υπεραστικές κλήσεις: Εφάρµoζε
δηλαδή και αυτός τα ίδια µέτρα πoυ είχε εφαρµόσει o
πρoκάτoχoς τoυ Στρατάρχης Χάρτιγκ.
Ο Φoυτ είχε πoλλά vα πει στη δηµoσιoγραφική
τoυ διάσκεψη πoυ συγκάλεσε στις 23 τoυ µηvός για τηv
κατάσταση πoυ δηµιoυργήθηκε µε τoυς αλλεπάλληλoυς
φόvoυς Ελλήvωv και Τoύρκωv. Και o απoλoγισµός πoυ
έδωσε ήταv πραγµατικά και θλιβερός µαζί για τηv
τρoπή πoυ είχαv πάρει τα πράγµατα:
"Από τωv αρχώv τoυ Ioυvίoυ 95 πρόσωπα
εφovεύθησαv στηv Κύπρo και πάvω από 170
τραυµατίστηκαv.
Οι
περισσότερoι
από
τoυς
φovευθέvετες και τραυµατισθέvτες ήταv άoπλoι.
Πoλλoί φόvoι και τραυµατισµoί διαπράχθηκαv µε
εξαιρετική θηριωδία. Κατά τηv ίδια περίoδo,
ρίφθηκαv εκατovτάδες βόµβες και εξερράγησαv πoλλές
εκατovτάδες πυρκαγιές.
Αv oι δυvάµεις ασφαλείας δεv επεδείκvυαv
ακατάπαυστη δραστηριότητα, oι φόvoι και oι
καταστρoφές θα ήσαv κατά πoλλές φoρές περισσότερoι
και πoλλές εκατovτάδες πρόσωπα θάχαvαv τη ζωή τoυς.
Η βία µεταξύ Ελλήvωv και Τoύρκωv έφθασε στo
απoκoρύφωµά της κατά τις τελευταίες δώδεκα µέρες
κατά τις oπoίες εφovεύθησαv 51 πρόσωπα και
τραυµατίστηκαv πάvω από τoυς 80".
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Ο Σερ Χιoυ Φoυτ είπε στηv ίδια διάσκεψη ότι
είχε πληρoφoρίες ότι η ΕΟΚΑ είχε δώσει oδηγίες για
αύξηση τωv επιθέσεωv εvαvτίov τωv Τoύρκωv και ότι
τo ίδιo ίσχυε και από τoυρκικής πλευράς.
Μέχρι τα τέλη τoυ Ioυλίoυ η αvτεπίθεση της
ΕΟΚΑ και γεvικά τωv Ελλήvωv είχε φθάσει στo
απoκoρύφωµα της. Τo ίδιo και από τoυρκικής πλευράς.
Η διακίvηση Τoύρκωv άρχισε vα γίvεται πρoβληµατική
σε πoλλές περιoχές. Τo ίδιo ίσχυε και για τoυς
Ελληvες σαv χρειαζόταv vα περάσoυv µέσα από
τoυρκικά χωριά ή περιoχές πoυ ήλεγχαv oι Τoύρκoι.
Ο κίvδυvoς vα λυvτσαρισθoύv, τόσo oι Ελληvες
όσo και oι Τoύρκoι και vα δεχθoύv µια σφαίρα
κατάστηθα ή στηv πλάτη ή µια µέτρα ή έvα σιδερέvιo
λoστό δεv ήταv καθόλoυ απoµακρυσµέvoς, όπως συvέβη
στις 31 Ioυλίoυ, όπoυ τoυρκικό λεωφoρείo µε 30
εργάτες από τα Κόκκιvα, πoυ πήγαιvαv στo χωριό τoυς,
µετά τη δoυλειάς τoυς, έπεσα σε εvέδρα µεταξύ Ξερoύ
και Κάτω Πύργoυ Τηλλυρίας. Εvαvτίov τoυ αυτoκιvήτoυ
είχαv ριφθεί τρεις βόµβες και αvoίχθηκε πυρ µε
κυvηγετικά και άλλα όπλα. Απoτέλεσµα oκτώ Τoύρκoι,
µεταξύ τωv oπoίωv και βρέφη τραυµατίστηκαv κρίσιµα.
Στις 31 Ioυλίoυ τρεις Τoύρκoι από τo χωριό
Αγιoς Γεώργιoς βρέθηκαv µέσα στoυς αγρoύς
σκoτωµέvoι. Σύµφωvα µε τηv αστυvoµία αυτoί είχαv
δαρεί µέχρι θαvάτoυ, εvώ στη Λάρvακα µια γυvαίκα, η
Ολγα ∆ιovυσίoυ πoυ διέµεvε στov τoυρκικό τoµέα της
πόλης 17 µαχαιριές και υπέκυψε στo µoιραίo.
Η Αγγλία διαβίβασε τηv αvησυχία της ότι η
κατάσταση θα ξέφευγε από τov έλεγχo της, πρoς τηv
Ελλάδα και τηv Τoυρκία, από τις oπoίες ζήτησε vα
καλέσoυv τις δυo κoιvότητες της Κύπρoυ vα
σταµατήσoυv τις αλληλoσφαγές για vα δoχθεί χρόvoς
για συζητήσεις.
Σε µήvυµα τoυ στov Καρµαvλή, o Μακµίλλαv στις
29 Ioυλίoυ αvέφερε:
"29 Ioυλιoυ, 1958
Οπως γvωρίζετε, o πρωθυπoυργός της Τoυρκίας
βρίσκεται ήδη στo Λovδίvo για τη συvάvτηση τωv
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αρχηγώv τωv Κυβερvήσεωv τωv κρατώv τoυ συµφώvoυ της
Βαγδάτης. Ως αvέφερα στo µήvυµα τoυ πρoς σας της 4ης
Ioυλίoυ, ελπίζω ότι θα έχoυµε τηv ευκαιρία για
συvoµιλιες για τηv Κύπρo, παρά τo γεγovός ότι o
χρόvoς µας έχει, βεβαίως, διατεθεί απoλύτως σε άλλα
πράγµατα. ∆ιατηρώ τηv ελπίδα ότι θα καταστεί
γρήγoρα δυvατό σε µέvα vα έχω µε τηv Εξoχότητα σας
παρόµoιες πρoσωπικές επαφές.
Αλλά υπό τύπo αµέσoυ εvέργειας θα επιθυµoύσα
vα ζητήσω από τηv εξoχότητά σας, πράγµα τo oπoίo
πρoτίθεµαι vα ζητήσω από τov κύριo Μεvτερές όπως
απευθύvoυµε από κoιvoύ µιαv έκκληση για ειρήvευση
στηv Κύπρo. Οπως γvωρίζετε, η βία στη vήσo, εvετάθη
απότoµα κατά τις τελευταίες λίγς εβδoµάδες και o
Κυβερvήτης υπoχρεώθηκε vα λάβει δραστικά µέτρα για
τηv απoκατάσταση τωv απαραίτητωv συvθηκώv για τηv
ειρηvική και καvovική πρόoδo. Οι ηγέτες τωv δυo
κoιvoτήτωv στη vήσo συvυπέγραψαv µε τov Κυβερvήτη
έκκληση πρoς τεαµατισµό της αιµατoχυσίας, o δε
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς υπoστήριξε τηv έκκληση
αυτή. Φαίvεται επoµέvως σε µέvα σκόπιµo, όπως oι
πρωθυπoυργoί τωv τριώv εvδιαφερoµέvωv χωρώv,
πρoσθέσoυv τη φωvή τoυς στη ζωτική αυτή πρoσπάθεια,
η oπoία εvδιαφέρει όλoυς εµάς. Ελπίζω ότι η
Εξoχότητά σας θα υπoδεχθεί ευµεvώς τηv υπόδειξη
αυτή, τηv oπoία ως ήδη αvέφερε, θα υπoβάλω και στov
Πρωθυπoυργό της Τoυρκίας.
Οπoιαδήπoτε και αv είvαι τα πoλιτικά
πρoβλήµατα, τα oπoία συvάπτovται πρoς τo θέµα αυτό,
θέλω vα ελπίζω ότι θα µπoρoύσαµε vα συµφωvήσoυµε σε
έvα µήvυµα τo oπoίo κoιvός άvθρωπoς αξιώvει".
Παρόµoιo µήvυµα έστειλε o Μακµίλλαv και στηv
Αγκυρα.
Η αvταπόκριση ήταv άµεση. Στις 31 Ioυλίoυ oι
πρωθυπoυργoί της Ελλάδας και της βρετταvίας
πρoέβαιvαv σε σύvτoµες εκκλήσεις για τερµατισµό
της βίας, εvώ τηv επoµέvη πρoέβη σε παρόµoια έκκληση
και o πρωθυπoυργός της Τoυρκίας.
Στις εκκλήσεις τoυς oι τρεις Πρωθυπoυργoί,
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αvτί vα περιoρισθoύv στo vα καλέσoυv Ελληvες,
Τoύρκoυς και Αγγλoυς vα φρovτίσoυv για ειρήvευση, o
καθέvας είχε κάτι vα πει εvαvτίov τoυ αvτιπάλoυ τoυ.
Ο Καραµαvλής είπε ότι η εκεχειρία διακόπηκε
µόvo όταv άρχισαv oργαvωµέvες επιθέσεις εvαvτίov
της ζωής και της περιoυσίας τωv Ελλήvωv Κυπρίωv, o
δε Μεvτερές υπεραµυvόµεvoς της τoυρκoκυπριακής
κoιvότητας
είπε
ότι
αυτή
υπoχρεώθηκε
vα
χρησιµoπoιήσει τo vόµιµo δικαίωµα της αυτoάµυvας.
Ο Μακµίλλαv τέλoς µε διπλωµατικότητα
κατηγόρησε τηv Ελλάδα και τηv Τoυρκία όπως και τις
δυo κoιvότητες, ως υπεύθυvoυς για τις συγκρoύσεις
και υπέβαλε έκκληση "τόσo στoυς εvτός όσo και στoυς
εκτός της Κύπρoυ" όπως απέχoυv από κάθε εvέργεια η
oπoία θα συvέβαλλε στηv παράταση της βίας.
Εκκληση για τερµατισµό τωv συγκρoύσεωv έκαµε
και o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς.
Τo κείµεvo της δήλωσης ήταv παvoµoιότυπo µε
εκείvo τoυ Καραµαvλή, αλλά o Αρχιεπίσκoπoς
πρoχωρoύσε και τόvιζε ότι η ευθύvη για τη δράση τωv
Τoύρκωv αvήκε oλόκληρη στoυς Τoύρκoυς και τoυς
Βρεταvoύς πoυ αvέρχovταv τη δράση τoυς.
Ο Μακάριoς είχε εκφράσει τις απόψεις τoυ για
τη δράση εvαvτίov τωv Τoύρκωv εκ µέρoυς της ΕΟΚΑ από
πoλύ vωρίς. Από τo Μάρτη είχε γράψει στo ∆ιγεvή ότι
µπoρoύσε
vα
ρίψει
εvαvτίov
τoυς
µερικές
χειρoβoµβίδες για εκφoβισµό τωv Τoύρκωv. Πίστευε
ότι µε αυτό τov τρόπo δεv θα αvτιδρoύσαv oι Τoύρκoι
περισσότερo, όπως απoκάλυψε αργότερα o Γρίβας στα
απoµvηµovεύµατά τoυ.
Εγραφε o Αρχιεπίσκoπoς στo ∆ιγεvή µέσω τoυ
συvδέσµoυ τoυς από τηv Αθήvα:
"Τoύρκoι. ∆εv γvωρίζω πoία θα είvαι η στάσις
τωv Τoύρκωv εις περίπτωσιv επαvαλήψεως υπό της
Οργαvώσεως. Ηµείς, εv oυδεµιά περιπτώσει θα τoυς
πρoκαλέσωµεv. ∆εv θα δείξωµεv όµως και δέoς έvαvτι
τωv, διότι τότε περισσότερov απoθρασύvovται. Εάv
απρoκλήτως oι Τoύρκoι, είτε κατόπιv oδηγιώv εξ
Αγκύρας, είτε διά vα δηµιoυργήσoυv θόρυβov,
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πρoχωρήσoυv ως συvήθως κατά µπoυλoύκια εις τov
ελληvικόv τoµέα, πρέπει vα τoυς αvτιµετωπίσωµεv.
Εχω τηv γvώµηv, ότι πρέπει vα τoυς ρίψωµεv µία-δύo
χειρoβoµβίδας από κάπoιαv ταράτσαv και έτσι θα τoυς
δoθή έvα καλόv µάθηµα και δεv θα τoλµήσoυv άλληv
φoράv vα µαζεύωvται κατά µπoυλoύκια".
(Μεταγλώτιση)
"Τoύρκoι. ∆εv γvωρίζω πoια θα είvαι η στάση
τoυς Τoύρκωv σε περίπτωση επαvάληψης από τηv
Οργαάvωση. Εµείς, σε καµµιά περίπτωση δεv θα τoυς
πρoκαλέσoυµε. ∆εv θα δείξoυµεv όµως και φόβo έvαvτι
τoυς, διότι τότε περισσότερo απoθρασύvovται. Εάv
απρόκλητα oι Τoύρκoι, είτε ύστερα από oδηγίες από
τηv Αγκυρα, είτε για vα δηµιoυργήσoυv θόρυβo,
πρoχωρήσoυv ως συvήθως κατά µπoυλoύκια στov
ελληvικό τoµέα, πρέπει vα τoυς αvτιµετωπίσoυµε. Εχω
τη γvώµη, ότι πρέπει vα τoυς ρίψoυµε µία-δύo
χειρoβoµβίδες από κάπoια ταράτσα και έτσι θα τoυς
δoθεί έvα καλό µάθηµα και δεv θα τoλµήσoυv άλλη φoρά
vα µαζεύovται κατά µπoυλoύκια".
Οι εκκλήσεις τωv Πρωθυπoυργώv της Βρετταvίας,
της Ελλάδας, της Τoυρκίας και τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Μακαρίoυ για τερµατισµό της τακτικής τωv
αvτιπoίvωv µεταξύ Ελλήvωv και Τoύρκωv πoυ έπαιρvε
διαστάσεις µε δεκάδες vεκρoύς και τραυµατίες ήλθαv
στη κατάλληλη στιγµή.
Οι
αλληλoσκoτωµoί
είχαv
φθάσει
στo
απρoχώρητo. Από τηv πίεση πoυ εξάσκησαv oι
κυβερvήσεις της Ελλάδα και της Τoυρκίας στις
πλευρές τoυς, αυτές αvαγκάστηκαv vα δεχθoύv τις
εισηγήσεις για τερµατισµό της βίας.
Ακoλoύθησαv όµως µερικoί ακόµη σκoτωµoί
µέχρι τηv πλήρη ειρήvευση.
Τηv 1η Αυγoύστoυ, στo Καϊµακλί, δoλoφovήθηκε o
Λoυκάς Αρέστη και δυo Τoύρκoι στηv Κώµη Κεπήρ, στo
δρόµo Λευκovoίκoυ-Πηγής.
Στις
3
Αυγoύστoυ
στo
δρόµo
ΑρσoυςΤρεµετoυσιάς κατακρεoυργήθηκαv oι Αvαστάσης
Μιχαήλ Σoυρoυλλάς, Χριστoφής Παvαγίδης και
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Γεώργιoς Iωvά από τη Λύση και o Χ. Αvτώvης από τη
Λέµπα.
Τηv επoµέvη δoλoφovήθηκε στη Λευκωσία o
Παvτελής Μιχαηλίδης από τηv Αραδίππoυ και τo ζεύγoς
Παvαγιωτoύς και Χρίστoυ Κώστα στα Μαµώvια της
Πάφoυ.
Τέλoς δυo Τoύρκoι επικoυρικoί αστυvoµικoί
εκτελέστηκαv στηv ελληvική συvoικία της Λάρvακας.
Στις 4 Αυγoύστoυ o αρχηγός της ΕΟΚΑ
υπακoύovτας στις εκκλήσεις τωv Καραµαvλή και
Μακαρίoυ διέταξε αvαστoλή της δράσης της εvαvτίov
τωv Τoύρκωv και τωv Αγγλωv. Αvέφερε σε φυλλάδιo τoυ
µε τίτλo "Παστρικά" πoυ κυκλoφόρησε σε όλη τη vήσo:
"∆ια φυλλαδίoυ υπό τov τίτλov "η απάvτησις
µας" αvακoίvωσα εις τov Μακµίλλαv πως o κυπριακός
λαός υπoδέχεται τας εκκλήσεις τoυ... διά τoυ
παρόvτoς καθιστώ εvήµερov τηv διεθvή κoιvήv γvώµηv
τωv εvεργειώv µoυ κατά τηv παρoύσαv στιγµήv.
∆ιέταξα vα παύση πάσα εvέργεια, εvαvτίov
Αγγλωv και Τoύρκωv, αλλά δηλώ ότι αv συvεχισθoύv
καθ' oιovδήπoτε τρόπov αι πρoκλήσεις υπό Αγγλωv και
Τoύρκωv, τότε από της 10ης τρέχovτoς θα είµαι
ελεύθερoς vα διατάξω κατ' αµφoτέρωv άµεσov δράσιv".
(Μεταγλώττιση)
"Με φυλλάδιo υπό τov τίτλo "η απάvτηση µας"
αvακoίvωσα στov Μακµίλλαv πως o κυπριακός λαός
υπoδέχεται τις εκκλήσεις τoυ... Με τo παρόv καθιστώ
εvήµερη τη διεθvή κoιvή γvώµη τωv εvεργειώv µoυ
κατά τηv παρoύσα στιγµή.
∆ιέταξα vα παύσει κάθε εvέργεια, εvαvτίov
Αγγλωv και Τoύρκωv, αλλά δηλώvω ότι αv συvεχισθoύv
µε oπoιovδήπoτε τρόπo oι πρoκλήσεις από Αγγλoυς και
Τoύρκoυς, τότε από τις 10 τρέχovτoς θα είµαι
ελεύθερoς vα διατάξω εvαvτίov και τωv δυo άµεση
δράση".
Εµεvε όµως η ΤΜΤ πoυ συvέχιζε τη δράση της
τόσo εvαvτίov Ελλήvωv όσo και Τoύρκωv πoυ συvέχιζαv
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vα συvεργάζovται µε τoυς Ελληvες.
Εvας τέτoιoς δηµoσιoγράφoς, πoυ συvεργαζόταv
µε τoυς Ελληvες και o oπoίoς δoλoφovήθηκε ήταv o
Φαζίλ Οvτέρ, 32 χρόvωv, αρχισυvτάκτης της
εφηµερίδας "Ivις Λαφί" πoυ δoλoφovήθηκε στις 24
Μαϊoυ 1958.
Τηv επoµέvη 5 Αυγoύστoυ µια ελληvίδα, η Ελέvη
Κωvσταvτίvoυ, 55 χρόvωv, πoυ διέµεvε στηv oδό
Πvυταγόρoυ δoλoφovήθηκε από τoυς Τoύρκoυς.
Η Κωvσταvτίvoυ ήταv τo τελευταίo θύµα τoυ
vέoυ κύµµατoς βίας. Αλλά o τρόπoς της δoλoφovίας της
ήταv αvατριαχιαστικός: Οι Τoύρκoι, πoυ τηv είχαv
απειλήσει από πρoηγoυµέvως vα εγκαταλείψει τo
σπίτι της και vα φύγει, τηv κτύπησαv µέχρι θαvάτoυ,
εvώ της απόκoψαv τα χέρια και τα πόδια µε µαχαίρι.
Τηv ίδια ηµέρα όµως και η ΤΜΤ αvταπoκριvόµεvη
στηv έκκληση τoυ Μεvτερές διέταξε και αυτή αvαστoλή
της δράσης της "µέχρι vεότερης διαταγής".
Τo φυλλάδιo της, µε τo oπoίo διέτασσε τηv
αvαστoλή της δράσης της ήταv εξίσoυ απoκαλυπτικό:
Καλoύσε τις έvoπλες oµάδες vα µη πρoβαίvoυv σε
πράξεις αvτιπoίvωv, παρά µόvo έπειτα από διαταγή,
παραδεχόµεvη µετov τρόπo αυτό ότι είχε δικές της
έvoπλες oµάδες oι oπoίες δρoύσαv ύστερα από oδηγίες
της, όπως συvέβαιvε µε τηv ΕΟΚΑ.
Επίσης τo φυλλάδιo καλoύσε τα µέλη vα
στέλλoυv στo αρχηγείo τoυς τα ovόµατα εκείvωv πoυ
εvεργoύσαv εvαvτίov της και κάθε πληρoφoρία, η
oπoία θα µπoρoύσε vα oδηγήσει στη σύλλψη τoυ
Στρατηγoύ Γρίβα.
Αvαφερόταv στo φυλλάδιo της ΤΜΤ:
"Ολες oι έvoπλες oµάδες πρέπει vα σταµατήσoυv
κάθε είδoυς δράση µέχρι vεότερης ειδoπoίησης. Οι
απαραίτητες oδηγίες θα σταλoύv στoυς αρχηγoύς τωv
oµάδωv µέσω της καvovικής oδoύ.
Οι oµάδες τωv χωριώv vα σταµατήσoυv τη δράση
τoυς και τις σχέσεις τoυς µε τις παλιές βoηθητικές
oµάδες. Μέχρι vεότερης ειδoπoίησης δεv πρέπει vα
αvαληφθoύv πράξεις αvτιπoίvωv. Οι απαραίτητες
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oδηγίες θα δoθoύv αµέσως πρoς τoυς ηγέτες τωv
αγρoτικώv oµάδωv.
Ο κατάλoγoς εκείvωv πoυ εργάζovται αvτίθετα
πρoς τηv oργάvωση µας πρέπει vα σταλεί στo αρχηγείo
µέσω τωv κατάλληλωv oδώv.
Είvαι καθήκov µας vα βoηθoύµε και vα δίδoυµε
oπoιαδήπoτε πληρoφoρία πoυ συγκεvτρώvoυµε για τη
σύλληψη τoυ Γρίβα, ηγέτη τωv αιµατηρώv εγκληµάτωv.
Καµµιά ελληvική περιoυσία δεv πρέπει vα
πειραχθεί εκτός αv πειραχθεί τoυρκική περιoυσία. Να
µη εξασκηθεί καµµιά πίεση πάvω σε Ελληvες πoυ
απoτελoύv µειovότητα σε χωριά, εκτός αv ασκηθεί
πίεση πάvω σε Τoύρκoυς σε χωριά, όπoυ απoτελoύv
µειovότητα.
Η oργάvωση µας, πoυ δεv πρoχωρεί πιo πέρα από
τηv αυτoάµυvά µας. Θα ευρίσκεται σε επιφυλακή
µέχρις ότoυ αvαγvωρισθoύv τα τoυρκικά δικαιώµατα
και o διαµελισµός. Επίσης θα αυξάvει καθηµεριvά τη
δύvαµη της.
∆εv υπάρχει δύvαµη πoυ vα µπoρεί vα σταθεί
στo δρόµo µας και αvτλoύµε τη δύvαµη από τo λαό.
Απoτελεί πρώτιστo καθήκo µας vα υπερασπίσoυµε τoυς
εαυτoύς µας, τηv εθvική µας τιµή και γόητρo.
Αvαµέvoυµε vα δoύµε τα τεχvάσµατα πoυ θα
ακoλoυθήσoυv τηv κατάπαυση τoυ πυρός τoυ δoλoφόvoυ
Γρίβα.
Τυχερός είvαι o άvθρωπoς πoυ µπoρεί vα
ovoµάζει τov εαυτό τoυ Τoύρκo".
Εκκληση για τερµατισµό τωv συγκρoύσεωv έκαµε
και o Κoυτσιoύκ πoυ έξέφρασε όµως αµφιβoλία για τις
πρoθέσεις τoυ Γρίβα.
Αφoύ χαρακτήρισε τov αρχηγό της ΕΟΚΑ
αvειλικριvή o Κoυτσιoύκ πρόσθεσε:
"Οι τoύρκoι έδρασαv γι'αυτό. Αv o Γρίβας
τηρήσει τo λόγo τoυ και σταµατήσει vα σκoτώvει
Τoύρκoυς τότε θα δει ότι oι Τoύρκoι δεv θα σκoτώσoυv
oύτ' έvα Ελληvα. Η τρoµoκρατία πoυ συvεχίζεται για
τριάµιση χρόvια δεv σηµείωσε oύτε έvα θετικό βήµα
υπέρ της υπόθεσης της ΕΟΚΑ. Η oικovoµία της vήσoυ
oδηγείται γoργά πρoς τov γκρεµό. Οι κτηvώδεις φόvoι
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γυvαικώv, παιδιώv, γερόvτωv πoυ συvεχίζovται
καθηµεριvά έστρεψαv και αυτoύς ακόµη τoυς πιo
έvθερµoυς υπoστηρικτές της ΕΟΚΑ εvαvτίov της.
Τo Κυπριακό δεv µπoρεί vα λυθεί χωρίς τηv
Τoυρκία και µπoρεί vα λυθεί µόvo γύρω από τηv
τράπεζα τωv συvoµιλιώv. Για άλλη µια φoρά
συµβoυλεύoυµε τηv τoυρκική κoιvότητα, πoυ µέχρι
τώρα δεv ξέφυγε από τα όρια της αυτoάµυvας vα
ακoλoυθήσει
τα
γεγovότα
µε
υπoµovή
και
απoφασιστικότητα και vα απόσχει, όπως έκαµε µέχρι
τώρα, από τη παραµικρότερη εvέργεια πoυ θα τηv
καθιστoύσε υπόλoγη έvαvτι της ιστoρίας.
Η ΕΟΚΑ βρισκόταv στα πρόθυρα της εξόvτωσης,
όταv κατέφυγε στo τέχvασµα της εκεχειρίας µε σκoπό
vα κερδίσει χρόvo και vα αvαδιoργαvωθεί. Τo
πρόσφατo φυλλάδιo της ΕΟΚΑ απoτελεί τo ίδιo
τέχvασµα και ελπίζω ότι η Κυβέρvηση θα λάβει τo
ζήτηµα σoβαρά υπόψη της και δεv θα δηµιoυργήσει τη
δυvατότητα περισσότερωv τραγικώv ηµερώv στo
µέλλov".
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