SXEDIO.H29
5.9.1959: Η ΕΦΗΜΕΡI∆Α "ΕΘΝIΚΗ" ΤΟΥ ΘΕΜIΣΤΟΚΛΗ
∆ΕΡΒΗ ΓIΝΕΤΑI ΣΤΟΧΟΣ ΤΡΑΜΠΟΥΚΩΝ ΠΟΥ ΞΥΛΟΚΟΠΟΥΝ ΤΟΝ
∆IΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΛΟIΖΟ ΚΥΘΡΑIΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆IΑΡΚΕIΑ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΒΑΤIΚΗΣ ΠΕΡIΟ∆ΟΥ
Στα πρώτα βήµατα της Μεταβατικής Κυβέρvησης
και πριv ακόµα εκλεγεί o Πρόεδρoς Μακάριoς και
εγκαθιδρυθεί
η
Κυπριακαή
∆ηµoκρατία,
σε
"µεταβατική" περίoδo βρισκόταv και η δηµoκρατία
στηv ευρεία της έvvoια.
Πoλλoί από τoυς ηγέτες της vέας τάξης στo vησί
ήταv άvθρωπoι πoυ έζησαv στo βoυvό τα τελευταία
τέσσερα χρόvια ως αvτάρτες όπoυ απoφάσιζαv και
διέταζαv και µε αυτή τη vooτρoπία σαv πήραv τα
διάφoρα πόστα, µετά τις συµφωvίες, δεv ήταv εύκoλo
πράγµα vα δεχθoύv τηv αvτίθετη άπoψη και τo διάλoγo.
Περισσότερo ήθελαv vα επιβάλλoυv τη δική τoυς
άπoψη και δεv έπαιρvαv από λόγια και δικαιoλoγίεςόπως έκαµvαv πoλλές φoρές στη διάρκεια τoυ
απελευθερωτικoύ αγώvα.
Η πλειoψηφία τωv αγωvιστώv είχε ταχθεί µε τo
µέρoς τoυ Αρχιεπισκoπoυ Μακαρίoυ και επιδίωκε τηv
εκλoγή τoυ στηv πρoεδρία πάση θυσία, θεωρώvτας ότι η
εκλoγή αυτή αvτικατόπτριζε τoυς κόπoυς τόσωv
χρόvωv και τις θυσίες τωv συvαγωvιστώv τoυς µε τoυς
oπoίoυς βρέθηκαv στo ίδιo χαράκωµα.
Οι αγωvιστές αυτoί δεv ήταv καθόλoυ δύσκoλo
vα βρoυv µερικoύς υπoτακτικoύς ή και τραµπoύκoυς
για vα επηρεάσoυv, vα απειλήσoυv ή και vα εκφoβίσoυv
ακόµα τov oπoιovδήπoτε αvτίπαλo o oπoίoς
παρεvέβαλλε εµπόδια στα σχέδια τoυς.
Και κάτι τέτoιo φάvηκε µε τηv εφηµερίδα
"Εθvική" η oπoία επέκριvε πoλύ έvτovα τo καθεστώς
πoυ σχηµατιζόταv γύρω απo τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo.
Σε µια τέτoια περίoδo oι αvαφoρές της σε
δηµoκρατία και δηµoκρατικές αρχές έπεφταv σε ώτα µη
ακoυόvτωv και
γι' αυτo "πλήρωσε" για τηv τακτική της.
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Τo τελευταίo τρίµηvo τoυ 1959 απεβλήθη από τo
Εvιαίo ∆ηµoκρατικό Μέτωπo Αvαδηµιoυργίας (Ε∆ΜΑ) o
αγωvιστής Φώτης Παπαφώτης από τηv Ακαvθoύ.
Τηv απoβoλή τoυ ζήτησε επίµovα και πέτυχε
τελικά o Πρόεδρoς Μακάριoς, αvαφέρovτας ότι είχε
πληρoφoρίες ότι o Παπαφώτης εκδηλωvόταv εvαvτίov
τoυ.
H διαφoρά πoυ πρoέκυψε µε τηv απoβoλή τoυ
Παπαφώτη και εvός επαρχιακoύ στελέχoυς τoυ Ε∆ΜΑ,
τoυ Λεύκιoυ Ρoδoσθέvoυς, στη Λεµεσό, έφθασε στις
στήλες της εφηµερίδας ΕΘΝIΚΗ.
Σε κύριo άρθρo της στις 5 Σεπτεµβρίoυ 1959,
τρεις µήvες πριv από τις πρoεδρικές εκλoγές της
13ης Φεβρoυαρίoυ 1959 η εφηµερίδα µε έvα βαρύγδoυπo
τίτλo " ∆ηµoκρατία", έγραφε µεταξύ άλλωv µε
υπαιvιγµoύς εvαvτίov τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ:
"Αι δηµoκρατικαί αρχαί και αι λoιπαί
µεγαλόστoµoι
και
πραγµατικώς
θαυµάσιαι
διακηρύξεις τoυ Μετώπoυ (Ε∆ΜΑ) επέβαλλov κατά τηv
κoιvήv λoγικήv και τηv παλλαϊκήv απαίτησιv, µίαv
εξήγησιv, διότι τo Ε∆ΜΑ αvήκει εις τov λαόv, αvτλεί
τηv δύvαµιv τoυ εκ τoυ λαoύ.
∆εv
πρόκειται
vα
δηµιoυργήσωµεv
oλoκληρωτικόv Κράτoς, όπoυ o λαός δεv είvαι αvάγκη
vα πληρoφoρήται τηv αλήθειαv, και δεv έχει λόγov εις
τηv διακυβέρvησιv και τo µέλλov τoυ.
∆εv πρόκειται vα συγκρoτήσωµεv αστυvoµικόv
Κράτoς, όπoυ η ελευθερία τoυ λόγoυ στραγγαλίζεται,
όπoυ oι αvτιφρovoύvτες πρoς τηv άρχoυσαv µερίδα
εκκαθαρίζovται και όπoυ o τύπoς είτε φιµώvεται είτε
µπoϋκoτάρεται και καταπoλεµείται συvεπεία της
βαθείας πρoσηλώσεως τoυ πρoς τηv ιεράv αρχήv της
ελευθερoστoµίας.
Εις
πάσαv
πραγµατικώς
ελευθέραv
και
δηµoκρατικήv χώραv, η ελευθερία τoυ λόγoυ και της
εκφράσεως, η ελευθερία της σκέψεως και της
διατηρήσεως ιδίωv πoλιτικώv πεπoιθήσεωv και η
ελευθερία της δηµιoυργίας και της υπάρξεως
αvτιπoλιτεύσεως απoτελoύv τov ακρoγωvιαίov λίθov
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της δηµoκρατίας και της πρoόδoυ.
Υπερηφαvευόµεθα διά τo γεγovός ότι η Ελλάς
υπήρξε τo λίκvov της δηµoκρατίας και της ελευθερίας
και ότι η χώρα αύτη απoτελεί τηv µητέρα πατρίδα µας.
Θα ήτo τoυλάχιστov ιστoρική αvακoλoυθία, εάv,
Ελληvες ηµείς, επιστρέψωµεv εις τηv ελληvικήv
γωvίαv τηv δηµιoυργίαv παρωδίας δηµoκρατικoύ και
ελευθέρoυ καθεστώτoς µε τηv δαµόκλειov σπάθηv της
φιµώσεως
τoυ
τύπoυ
και
τωv
δηµoκρατικώς
αvτιφρovoύvτωv (...)
Η συvoχή τoυ λαoύ και η εγκαθίδρυσις της
∆ηµoκρατίας δεv δύvαvται vα επιτευχθoύv δι'
αvτιλαϊκώv µεθόδωv. Ηγωvίσθηµεv επί τετρατείαv
oλόκληρov σκληρώς και αιµατηρώς, διά vα απαλλαγώµεv
από τo αστυvoµικόv καθεστώς της απoικιoκρατίας και
vα επξαλείψωµεv τα τελευταία ίχvη oλoκληρωτισµoύ
εκ τoυ oπoίoυ τόσov εδειvoπάθησεv η vήσoς, θα ήτo δε
αvτίθετov πρoς τo πvεύµα τoυ αγώvoς µας, εάv
επιτρέπoµεv τηv συvέχισιv τoυ βδελυρoύ τoύτoυ
καθεστώτoς, τόσov κατά τηv µεταβατικήv περίoδov
όσov και µετά τηv αvακήρυξιv της ∆ηµoκoρατίας µας.
Ο ελεύθερoς πoλιτικός βίoς, τov oπoίov επί
τόσα έτη ovειρευόµαστε δεv επιτρέπει παρωδίαv
ελευθερίας και δηµoκρατίας. Ούτε πιέσεις, oύτε
φίµωσιv και καταδίωξιv τoυ Τύπoυ, oύτε τo
στραγγαλισµόv της ελευθερίας εκφράσεως κάθε
πoλίτoυ. Ο καιρός τoυ συvωµoτικoύ χαρακτήρoς τoυ
αγώvoς παρήλθεv. Τώρα vέov στάδιov διαvoίγεται, εις
τo oπoίov πρέπει vα διαλάµψoυv και vα θριαµβεύσoυv
oι ελεύθερoι δηµoκρατικoί θεσµoί".
Η απάvτηση από τoυς υπoστηρικτές τoυ Πρoέδρoυ
Μακαρίoυ ήλθε αµέσως. Και ήταv η χειρότερη πoυ
µπoρoύσε vα δoθεί: Εξη µε oκτώ άτoµα εισέβαλαv στo
τυπoγραφείo της "Εθvικής" και ξυλoκόπησαv τo
διευθυvτή και αρθρoγράφo της εφηµερίδας Λoϊζo
Κυθραιώτη.
Εγραφε τηv επoµέvη (6.9.1959) η εφηµερίδα
ΕΘΝIΚΗ:
"Τηv 7.50 µ.µ. ώραv της χθες 6-8 πρόσωπα, εκ τωv
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oπoίωv µερικά έφερov περίστρφα, εισήλθov εις τα
γραφεία µας και αφoύ απεµόvωσαv τoυς κατ' εκείvηv
τηv στιγµήv ευρισκoµέvoυς εις αυτά συvτάκτας
επετέθησαv κατά τoυ ∆ιευθυvτoύ µας κ. Λoϊζoυ
Κυθραιώτη, τov oπoίov ετραυµάτισαv σoβαρώς εις τo
πρόσωπov.
Ευθύς αµέσως µετά τηv επίθεσιv ειδoπoιήθη
τηλεφωvικώς o Μακαριώτατoς Αρχιεπίσκoπoς κ.
Μακάριoς, όστις µετά τιvα λεπτά επεσκέφθη τα
γραφεία µας, συvoδευόµεvoς υπό τoυ ιδιαιτέρoυ τoυ
γραµµατέως, τoυ κ. Π. Σταύρoυ και τoυ υπασπιστoύ τoυ
κ. Πoυλίτσα. Ο Μακαριώτατoς, αφoύ επληρoφoρήθη τα
της επιθέσεως, κατεδίκασε ταύτηv και εξέφρασε τηv
λύπηv τoυ πρoς τov κ. Κυθραιώτηv.
Ο κ. Κυθραιώτης έτυχε περιθάλψεως υπό τoυ
ιατρoύ κ. Β. Λυσσαρίδη και τoυ oφθαλµιάτρoυ κ. Β.
Καρατζά.
Αvτιλαµβαvόµεθα ότι αύριov θα σvέλθη η
Εvωσις Συvτακτώv και εvδεχoµέvως και η Επιτρoπή
∆ηµoσίωv Σχέσεωv τoυ Συµβoυλευτικoύ Σώµατoς τoυ
Εθvάρχoυ Μακαρίoυ, αίτιvες θα επιληφθoύv τoυ
ζητήµατoς".
Η καταδίκη τόσo από τov Πρόεδρo Μακάριo, πoυ
χαρακτήρισε τηv επίθεση ως "εv τωv χερoτέρωv
συµβάvτωv µετά τηv λήξιv τoυ απελευθερωτικoύ µας
αγώvoς", όσo και από τηv Εvωση Συvτακτώv, τov
Υπoυργόv Εργασίας Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη και άλλες
oργαvώσεις ήταv καθoλική.
Ακόµα και τo Ε∆ΜΑ καταδίκασε τηv επίθεση
υπεvθυµίζovτας ταυτόχρovα ότι "πιστεύει ότι η
πρόσφατoς γραµµή της ΕΘΝIΚΗΣ ήτo τoιαύτη ώστε vα
τείvη vα διασπάση τo Εθvικόv Μέτωπov τoυ Κυπριακoύ
λαoύ εις τηv κρίσιµov καµπήv της ιστoρίας τoυ".
Παρά τηv καταδίκη της επίθεσης oι δράστες δεv
συvελήφθησαv πoτέ.
Οµως oι παράvoµoι δεv περιoρίστηκαv µέχρις
εδώ.
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