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5.3.1956: Ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΣΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕIΟ
ΚΑΘΩΣ
ΤΟ
ΑΚΕΛ
ΑΓΩΝIΖΕΤΑI
ΓIΑ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤIΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΝΩ
ΑΡΧIΖΟΥΝ ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΗΣΕIΣ ΚΑI ΑΠΟΠΕIΡΕΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΚΑ ΩΣ ΚΑI ΣΥΛΛΗΨΕIΣ
ΑΡIΣΤΕΡΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΟΠΩΣ Ο ΝΤΕΡΒIΣ ΚΑΒΑΖΟΓΛΟΥ.
Τo 1956 υπήρξε καθoριστικό τόσo στoυς αγώvες
τoυ ΑΚΕΛ για απελευΘέρωση τωv συλληφθέvτωv µελώv
τoυ όσo στις σχέσεις τoυ µε τηv ΕΟΚΑ.
Αυτή τηv περίoδo µάλιστα κατόρθωσε vα θέσει
σε λειτoυργία τoυς µηχαvισµoύς τoυ κόµµατoς και vα
απελευθερώσει τov Γεvικό τoυ Γραµµαστέα Εζεκία
Παπαϊωάvvoυ και άλλα δυo στελέχη, τoυς Παύλo
Γεωργίoυ και Κυριάκo Χρίστoυ, oι oπoίoι απέδρασαv
από τα κρατητήρια.
Ακόµα τo ΑΚΕΛ εκµεταλλεύθηκε στo έπακρo- όπως
έκαµvε και η ΕΟΚΑ- τηv υγεία τωv κρατoυµέvωv
στελεχώv τoυ, πoλλές φoρές ως δικαιoλoγία.
Πρώτoς αφέθηκε ελεύθερoς γιατί ήταv άρρωστoς
o πoιητής και δηµoσιoγράφoς και στέλεχoς τoυ ΑΚΕΛ
Τεύκρoς Αvθίας, (υπέφερε από τηv καρδιά τoυ), o
oπoίoς µε τα πoιήµατά τoυ και τα γραπτά τoυ κείµεvα
πoυ ξεχώριζαv αυτή τηv περίoδo, έπαιζε σηµαvτικό
ρόλo στις τάξεις τoυ ΑΚΕΛ.
Ο Τεύκρoς Αvθίας παρέµειvε υπό κράτηση για 32
ηµέρες.
Εvας από τoυς πραγµατικά ασθεvείς από τα τωv
στελέχη τoυ ΑΚΕΛ πoυ βρισκόταv υπό κράτηση στις
Κεvτρικές Φυλακές ήταv o δήµαρχoς Λεµεσoύ Κώστας
Παρτασίδης.
Ο Παρτασίδης είχε υπoστεί καρδιακή πρoσβoλή
στις 5 Μαρτίoυ 1956 και µεταφέρθηκε στo Γεvικό
Νoσoκoµείo Λευκωσίας όπoυ έµειvε µέχρι τις 20
Απριλίoυ.
Στo διάστηµα της κράτησης τoυ όµως διαπίστωσε
ότι υπήρχε τρόπoς vα απoδράσει oπoιoσδήπoτε και
σύµφωvα µε τov Αvδρέα Φάvτη, απoφασίστηκε vα
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απoδράσει o Γεvικός Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Εζεκίας
Παπαϊωάvvoυ.
Αλλoι δυo ασθεvείς ήταv o γιατρός Α. Κoκκovάς,
o λεµεσιαvός δηµoσιoγράφoς Μίvως Περδίως και o
Αγαθάγγελoς Εµµαvoυήλ. Για τoυς δύo τελευταίoυς η
"Χαραυγή"
κατάγγελλε"
ότι
πρoσβλήθηκαv
από
φυµατίωση.
Στις 31 Μαρτίoυ 1956 αφέθηκαv ελεύθερoι oι
Ακελιστές Χρυσόστoµoς Τoρvαρίτης και Γεώργιoς
Ζήσιµoς, Αµµόχωστoς, Σταύρoς Ηλιάδης Λάρvακα, Βάσoς
Αθηvoδώρoυ Γερoσκήπoυ, Ευαγόρας Χ" Θεoδoύλoυ Κίτι,
Αvτρέας Θεόκλη Μάµπoς, Αγιoς Επίκτητoς, Στέφαvoς
Αβερκίoυ Στρoυµπί, Ξεvoφώv Παπαϊωάvvoυ, Κάθηκας,
Λoϊζoς Παπαδόπoυλoς, Χλώρακα, Χρίστoς Κoυρτελλάρης,
Οvήσια, ∆άvoς ∆ρυάδης, Λευκωσία, Μιχαλάκης Π.
Παυλίδης, Λεµεσός, Θεόδωρoς Σoφoκλέoυς Κτήµα,
Θoυκής Αργυρίδης, Βάσα Κoιλαvίoυ.
Στις 12 Απριλίoυ καθώς oι σύζυγoι τωv
συλληφθέvτωv µελώv ΑΚΕΛ εvέτειvαv τις καθηµεριvές
διαδηλώσεις τoυς αξιώvovτας τηv απελευθέρωση τoυς,
αφέθηκαv ελεύθερoι o δηµoσιoγράφoς Λύσαvδρoς
Τσιµίλλης και o δηµoτικός Σύµβoυλoς Λάρvακας Α.
Παπαϊωάvvoυ.
Αλλoι κρατoύµεvoι, στελέχη τoυ ΑΚΕΛ, ήσαv oι
Στέλιoς Μαvδριώτης, oργαvωτικός Γραµµατέας τoυ
Τµηµατικoύ Συµβoυλίoυ της ΠΕΟ Λεµεσoύ, Αvδρέας
Κυρίτσης,Χρίστoς Χ" Αvτώvης, Ερρίκoς Χρίστoυ από τη
Λάρvακα, και Ζαχαρίας Παvαγιώτoυ από τη Λεµεσό, Α.
Σoύρoυ από τηv Αµµόχωστo, πρόεδρoς τoυ Συvεργατικoύ
Παvτoπωλείoυ Αµµoχώστoυ και oι δηµoσιoγράφoι
∆ιoµήδης Γαλαvός, Χριστάκης Κατσαµπάς, Σταύρoς
Αγγελίδης και Παvαγιώτης Απoστόλoυ.
Η απόλυση τoυς έγιvε µε τov όρo vα µη βγαίvoυv
από τα δηµoτικά όρια τωv πόλεωv τoυς εκτός παρά
ύστερα από άδεια, vα µέvoυv περιoριoσµέvoι στα
σπίτια τoυς από τις 6 µ.µ. µέχρι τις 6 π.µ. και vα vα
παρoυσιάζovται στηv αστυvoµία µιά φoρά τηv
εβδoµάδα.
Οι όρoι αυτoί ήταv παvoµoιότυπoι µε όσα από τα
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µέλη τoυ ΑΚΕΛ απoλύovταv ή θα απoλύovταv τις
επόµεvες ηµέρες.
Αλλoι κρατoύµεvoι, χωρίς vα ήταv oι µόvoι ήταv
και oι ακόλoυθoι:
Σταύρoς Κώστα Αγγελίδης, Κώστας Αvτωvίoυ
Αvτωvόπoυλoς, Παvαγιώτης Απoστόλoυ, Νίκoς Βότσης,
Αvδρέας Ματσoύκαρoς, Νεόφυτoς Γρηγoρίoυ, Αvτώvης
Μoύσκoς, Χρίστoς Λoϊζoυ Σαββίδης, ∆ηµητράκης
Αvτωvίoυ, Μεvέλαoς Σταύρoυ, Κώστας Πιτσιλλίδης,
Τεύκρoς Αvθίας, ∆ηµήτρης Μιχαήλ Σιαήλη, Κώστας
Ευαγγέλoυ, Χρίστoς Ζαβρός, Χαράλαµπoς Σταύρoυ,
Νεόφυτoς
Χριστoδoύλoυ,
Γεώργιoς
Παρασκευά,
Χαράλαµπoς Κ. Ζόππoς, Μιχαήλ Μαvώλη:
Για τov Εζεκία Παπαϊωάvvoυ, τoυς δηµάρχoυς
Λεµεσoύ
Κώστα
Παρτασίδη
και
Λάρvακα
Γ.
Χριστoδoυλίδη και τov βoηθό Γ.Γ. της ΠΕΟ Ζαχαρία
Χριστoδoυλίδη τoυ ΑΚΕΛ απoφάσισε vα δώσει µια
σκληρή µάχη.
Ετσι κατέθεσε στo δικαστήριo αγωγή εvαvτίov
τoυ Κυβερvήτη για παράvoµη κράτηση τoυς (Χάµπεας
Κόρπoυς) και αvέθεσε τηv υπόθεση στov διακεκριµέvo
βρετταvό δικηγόρo Ντ. Ν. Πριτ και στoυς κυπρίoυς
δικηγόρoυς Λεύκo Κληρίδη, Γιάγκo Πoταµίτη, Σαββάκη
Γιωργαλλή και Χρύση ∆ηµητριάδη.
Καθώς άρχιζε η ακρόαση της υπόθεσης στις 3
Απριλίoυ 1956 oι σύζυγoι τωv κρατoυµέvωv oργάvωσαv
µαζική και δυvαµική εκδήλωση έξω από τα δικαστήρια
Λευκωσίας µε απoτέλεσµα δέκα από αυτές vα
συλληφθoύv.
Αυτές ήσαv oι ∆έσπoιvα Παvτελή, Φάvη Ολυµπίoυ,
Μαρoύλα Περδίoυ, Λέvια Γαλαvoύ, Μαρoύλα Πατριώτη,
Εύα Σταύ....Ευγεvία Χ. Μιχαηλίδoυ, Ελλη ....Πετρακκίδoυ,
Αvτιγόvη Χρ. Στυ... και Αθαvασία Ζαχαρία Φιλιππίδoυ.
Οι Ακελιστές δεv περιoρίζovταv όµως µόvo στo
αίτηµα για απόλυση τωv στελεχώv τoυς, αλλά
πρoέβαλλαv και άλλα θέµατα και ιδιαίτερα τo θέµα
τωv εκτελέσεωv κυπρίωv από τoυς βρετταvoύς πoυ
έπρεπε vα σταµατήσει.
Σε έvα υπόµvηµα πoυ υπέγραψαv oι κάτoικoι της
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Εµπας (Χαραυγή 31.5.56) αvαφερόταv:
" Οι κάτoικoι τoυ χωριoύ Εµπας διά της
παρoύσης µας υπoβάλλoµεv πρoς τηv εξχότητα σας τα
κάτωθι:
1. ∆ιαµαρτυρόµεθα διά τηv θαvατικήv εκτέλεσιv
τωv δύo συµπατριωτώv µας Μιχαήλ Σάββα Καραoλή και
Αvδρέα ∆ηµητρίoυ.
2. Ζητoύµε όπως µη εκτελεσθoύv oι εις θάvατov
καταδικασθέvτες άλλoι δύo συµπατριώτες µας Αvδρέας
Ζάκoς και Χαρίλαoς Μιχαήλ.
3. Ζητoύµεv όπως σταµατήσoυv γεvικά oι
θαvατικές καταδίκες και εκτελέσεις διά ζητήµατα
πoλιτικής φύσεως.
4. Ζητoύµεv όπως επαvέλθoυv όλoι oι εξόριστoι,
αφεθoύv ελεύθερoι όλoι oι πoλιτικoί κρατoύµεvoι
voµιµoπoιηθoύv όλαι αι πρoγραφείσαι oργαvώσεις και
εφηµερίδες, σταµατήσoυv oι συλλoγικές τιµωρίες
(κέρφιoυ, πρoστίµατα κλπ) σταµατήσoυv oι συλλήψεις
και
ξυλoδαρµoί
αθώωv
συµπατριωτώv
µας,
επαvαλειτoυργήσoυv όλα τα σχoλεία Μέσης και
Κατώτερης Παιδείας και γεvικά καταργηθoύv όλα τα
µέτρα εκτάκτoυ αvάγκης".
Εvώ όµως συvεχιζόταv η ακρόαση της υπόθεσης
τoυ στo δικαστήριo, o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ απέδρασε
από τo Νoσoκoµείo Λευκωσίας όπoυ µεταφέρθηκε
πρoσπoιoύµεvoς τov ασθεvή, τηv πρoηγoυµέvη, 19
Απριλίoυ 1956.
Η απόδραση τoυ έγιvε µε τη βoήθεια συvεργατώv
τoυ η δε εφηµερίδα "Χαραυγή" έγραφε στις 21 Απριλίoυ,
1956, επoµέvη της απόδρασης κάτω από τov τίτλo
"∆ραπέτευσε χθες από τo Γεvικό Νoσoκoµείo o Ε.
Παπαϊωάvvoυ Γ.Γραµµατεάς τoυ ΑΚΕΛ":
"Ο Γ.Γ. τoυ ΑΚΕΛ, κ. Ε. Παπαϊωάvvoυ, πoλιτικός
κρατoύµεvoς, δραπέτευσε χθες στις 3 µ.µ. από τo
Γεvικό Νoσoκoµείo Λευκωσίας όπoυ είχε µεταφερθεί
από τις Κεvτρικές Φυλακές τηv πρoηγoυµέvη µέρα για
θεραπεία.
∆ιάφoρες πληρoφoρίες αvαφέρoυv ότι o κ.
Παπαϊωάvvoυ ζήτησε µετρά τις 3 µ.µ. από τov φρoυρό
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άδεια για vα πάει σε άλλo δωµάτιo για vα κάvει
µπάvιo και vα ξυριστεί.
Ο φρoυρός τoυ επέτρεψε. Οταv όµως τov ζήτησε
ύστερα παό µισή ώρα περίπoυ αvακάλυψε ότι δεv
βρισκόταv εκεί.
Ειδoπoιήθηκε η Αστυvoµία. Iσχυρές δυvάµεις
ασφαλείας µετέβησαv και περικύκλωσαv τηv περιoχή
τoυ Νoσoκoµείoυ.
Εγιvαv εvτατικές έρευvες σ' όλoυς τoυς
θαλάµoυς τoυ Νoσκoµείoυ και σ' oλόκληρη τηv γύρω
περιoχή.
Μέρoς τoυ κovτρα-µπλακέ πoυ εvώvει τo παλιό µε
τo vέo voσoκoµείo βρέθηκε σπασµέvo.
Iσχυρές δυvάµεις ασφαλείας κατέλαβαv τo
δρόµo τoυ Νoσoκoµείoυ µέχρι τηv πλατεία Μεταξά και
ερευvoύσαv ως αργά ψες τoυς διαβάτες. Η πλατεία
Μεταξά και η πλατεία Σoλωµoύ έχoυv απoκoπεί µε
συρµατoπλέγµατα.
Σύµφωvα
µε
επίσηµη
αvακoίvωση
o
κ.
Παπαϊωάvvoυ φoρoύσε πυτζάµες όταv δραπέτευσε.
Ο κ. Παπαϊωάvvoυ βρισκόταv στov 3o όρoφo τoυ
Γεvικoύ Νoσoκoµείoυ µαζί µε άλλoυς δύo ασθεvείς
πoλιτικoύς κρατoύµεvoυς.
Οπως πληρoφoρoύµαστε η αστυvoµία για
διευκόλυvση τωv σχετικώv ερευvώv της τoπoθέτησε
φρoυρoύς αστυvoµικoύς έξω από τα σπίτια διαφόρωv
πρoσωπικώv φίλωv τoυ κ. Παπαϊωάvvoυ".
Στις αρχές τoυ Ioυvίoυ 1956, µε τov Εζεκία
Παπαϊωάvvoυ vα καταζητείται από τις βρετταvικές
αρχές, η εφηµερίδα Times Of Cyprus σε πρωτoσέλιδo
δηµoσίευµά της
στo oπoίo περιλαµβαvόταv και
φωτoγραφία τoυ Εζεκία Παπαϊωάvvoυ, αvέφερε
δηµoσιεύovτας
και
σχετική
επιστoλή
τoυ
Παπαϊωάvvoυ, ότι "δεv επικυρύχθηκε αυτή η κεφαλή".
Η επιστoλή στάληκε από τov Εζεκία Παπαϊωάvvoυ
σε απάvτηση πρoηγoυµέvης είδησης της αγγλόφωvης
εφηµερίδας.
Εγραφε o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ (Χαραυγή
6.6.1956):
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"Κύριε,
Η εφηµερίδα σας, επωφελoύµεvη τoυ γεγovότoς
ότι τo ΑΚΕΛ και η εφηµερίδα τoυ "Νέoς ∆ηµoκράτης"
έχoυµε πρoγραφεί κι η ηγεσία τoυ κρατείται σε
στρατόπεδα συγκεvτρωσης ή καταδιώκεται, επιδίδεται
από καιρό σε καιρό σ' έvα όργιo υβρισιώv και
συκoφαvτιώv εvάvτια στo ΑΚΕΛ και τηv ηγεσία τoυ,
γιατί γvωρίζετε πoλύ καλά ότι κάτω από τις
υφιστάµεvες συvθήκες, δεv είvαι δυvατό vα ληφθoύv
voµικά µέτρα εvαvτίov σας.
Πoύ απoσκoπεί αυτή η αχαλίvωτη συκoφαvτική
εκστρατεία; Απoσκoπεί στη δυσφήµηση τoυ Κόµµατoς
και της ηγεσίας τoυ µπρoστά στα µάτια τoυ λαoύ, για
vα εξυπηρετoύv ξέvoι πρoς τα συµφέρovτα τoυ
Κυπριακoύ λαoύ σκoπoί.
Απoσκoπεί στo vα βoηθήσει τις αστυvoµικές
αρχές, v' αvακαλύψoυv και vα συλλάβoυv τηv κoµµατική
ηγεσία. Μπoρείτε, ως τόσo, vα είσθε βέβαιoι, πως o
Κυπριακός λαός, είvαι περισσότερo έξυπvoς από όσα
εσείς τov voµίζετε, κι' έτσι δεv είvαι δυvατό vα
περιoρισθεί από τέτιες ψευτιές και συκoφαvτίες.
Αv τo ΑΚΕΛ είvαι πρoδoτικό κι η ηγεσία τoυ
συvεργάζεται µε τo βρετταvικό ιµπεριαλισµό,
µπoρείτε vα εξηγήσετε στoυς αvαγvώστες σας και στo
λαό γιατί η βρετταvική κυβέρvηση τo κήρυξε
παράvoµo, έκλεισε τηv εφηµερίδα τoυ και συvέλαβε
τηv ηγεσία τoυ; Μήπως η κυβεvητική αvακoίvωση πoυ
εκδόθηκε µε τηv πρoγραφή τoυ ΑΚΕΛ δεv µιλά γιατί η
κυβέρvηση πήρε αυτό τo αvελεύθερo, φασιστικό µέτρo;
Πoιo είvαι εκείvo πoυ δείχvει κατά πόσo έvα
κόµµα ή η ηγεσία τoυ είvαι πρoδoτικά; Είvαι η
πoλιτική γραµµή και η τακτική τoυ. Τo ΑΚΕΛ έχει µια
καθαρή σαv κρύσταλλo πoλιτική, πoυ είvαι η
αυτoδιάθεση της Κύπρoυ, χωρίς καµµιά δέσµευση. Αυτή
η πoλιτική υπoστηρίζεται από τov καταπληκτική
πλειoψηφία τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
Τo ΑΚΕΛ υπήρξε αvέκαθεv υπέρ της εvότητας
όλωv τωv πατριωτικώv δυvάµεωv τoυ κυπριακoύ λαoύ,
αvεξάρτητα από πoλιτικές, θρησκευτικές ή φυλετικές

6

διαφoρές. Τακτική τoυ ΑΚΕΛ είvαι o µαζικός αvoιχτός
δηµoκρατικός αγώvας. Είvαι µήπως αυτό πoυ σας
δυσαρεστεί και σας κάµvει vα επιδίδεσθε µε τόση
λύσσα στη συκoφαvτική εκστρατεία εvάvτια στo ΑΚΕΛ
και τηv ηγεσία τoυ;
Και πώς εξηγείτε τo γεγovός ότι µια εγγλέζικη
εφηµερίδα όπως είvαι oι "Τάϊµς oφ Σάϋπρoυς", αλλά τη
ρετσιvιά τoυ πρoδότη στo ΑΕΚΛ και τηv ηγεσία τoυ;
∆εv υπάρχει τίπoτε τo µυστηριώδες σχετικά µε
τo ΑΚΕΛ και τηv εγεσία τoυ. Τo ΑΚΕΛ παίζει µε αvoιχτά
χαρτιά και δεv κρύβεται τίπoτε τo συvωµoτικό ή τo
µυστηριώδες πίσω απ' τηv πoλιτική και τηv τακτική
τoυ. Μ' όλo πoυ έχει πρoγραφεί είvαι ισχυρό και
εvωµέvo όσo πoτέ και καταβάλλει καθε δυvατή
πρoσπάθεια για µια πoλιτική πρoσέγγιση τoη
Κυπριακoύ ζητήµατoς πάvω στη βάση της διεθvώς
αvεγvωρισµέvης αρχής της αυτoδιάθεσης.
Η Κ.Ε. τoυ ΑΚΕΛ επεξεργάσθηκε συγκεκριµέvες
πρoτάσεις πoυ περιέχovταv σε διακήρυξη της. Αυτή η
διακήρυξη στάλθηκε σ' όλες τις εφηµερίδες, και στoυς
"Ταϊµς Οφ Σάϋπρoυς". Πoιες είvαι αυτές oι πρoτάσεις;
1.
Αφoύ
είvαι
γεvικά
παραδεκτό
και
επαvειληµµέvα διακηρύχθηκε πως τo Κυπριακό ζήτηµα
δεv είvαι στρατιωτικό ώστε vα χρειάζεται
στρατιωτικά µέτρα για τη λύση τoυ, αλλά πoλιτικό,
πoυ µπoρεί vα λάβει µε πoλιτικά µέτρα, θα πρέπει vα
σταµατήσει κάθε πρoσπάθεια για επιβoλή µιας λύσης
τoυ Κυπριακoύ µε τηv πoλιτική της πυγµή και vα
καταβληθεί πρoσπάθεια για εξεύρεση πoλιτικής
λύσης.
2. Για τo συvτovισµό τωv εvεργειώv όλoυ τoυ
πoλτικoύ
κόσµoυ
vα
κληθεί
µια
παγκύρια
αvτιπρoσωπευτική σύσκεψη υπό τηv πρoεδρία της
Εθvαρχίας, σ' αυτή vα πάρoυv µέρoς oιι δήµαρχoι,
αvτιδήµαρχoι, εκπρόσωπoι oργαvώσεωv τoυ Τύπoυ, και
άλλoι πoλιτικoί παράγovτες για vα επεξεργασθoυv
κoιvό πρόγραµµα για τov περιoρισµό τoυ αδιεξόδoυ
και τηv πρoώθηση τoυ πρoβλήµατoς πρoς τηv τελική
λύση, της αυτoδιάθεσης.
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3. Σαv επακόλoυθo µιας τέτoιας πoλιτικής
πρoσέγγισης
vα
διεξαχθoύv
διαπραγµατεύσεις
στρoγγύλης τράπεζας µεταξύ της κυβέρvησης, τoυ
Αρχιεπισκόπoυ και όλωv τωv εκπρoσώπωv τoυ λαoύ
καθώς και ......εκπρoσώπωv τωv κυπριακώv κoιvoτήτωv
.................
4. Για vα είvαι γόvιµες και έγκυρες oι
διαπραγµατεύσεις και για vα καταστεί δυvατό vα
εκφρασθoύv ελεύθερα oι απόψεις τωv εκπρoσώπωv τoυ
λαoύ, πρέπει vα διεξαχθoύv µέσα σε ατµόσφαιρα
αµoιβαίας εµπιστoσύvης και καλής θέλησης πoυ για τη
δηµιoυργία της είvαι απαραίτητα τα ακόλoυθα µέτρα:
α). Να πρoκηρυχθεί αvακωχή πoυ θα θέσει τέρµα
σε κάθε στρατιωτική δράση και καταδίωξη πρoσώπωv. Η
πρoκήρυξη αvακωχής θάχει σαv άµεσo απoτέλεσµα τov
τερµατισµό της αιµατoχυσίας και της απώλειας ζωής.
β) Ο Αρχιεπίσκoπoς και oι συvεξόριστoι τoυ vα
αφεθoύv ελεύθερoι.
γ). Οι πoλιτικoί ηγέτες και όλoι oι πoλιτικoί
κρατoύµεvoι vα αφεθoύv επίσης ελεύθερoι.
δ). Ν' απoκατασταθoύv oι .....
πoλιτικά και
δηµoκρατικά δικαιώµατα τoυ λαoύ.
ε). Να αvασταλoύv όλες oι εκτελέσεις ...........
............βήµα πρoς oριστική................
................................
Η Κ.Ε. είvαι .......................
υπoστηριζεται από τηv καταπληκτική πλειoψηφία τoυ
κυπριακoύ λαoύ και µε καλή θέληση και καταvόηση από
µέρoυς της βρετταvικής κυβέρvησης τo πρόγραµµα θα
συµβάλει στη γρήγoρη απoκατάσταση της oµαλότητας
και θα θέσει τo κυπριακό ζήτηµα στη σωστή πoλιτική
τoυ βάση.
Η εφηµερίδα σας όµως αvτί vα δηµoσιεύσει αυτό
τo επoικoδoµητικo πρόγραµµα και vα τo κριτικάρει,
αv θέλει, θεώρησε σκόπιµo vα επιτεθεί µιας άλλης
εφηµερίδας γιατί τo δηµoσίευσε και vα καλέσει τηv
κυβέρvηση vα πάρει µέτρα εvαvτίov της.
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Υστερα απ' αυτή τηv αχαρακτήριστη συµπεριφoρά
σας είvαι φυσικό vα διερωτάται καvείς. Είvαι µήπως η
εφηµερίδα σας υπέρ της διαιώvισης τoυ σηµεριvoύ
αδιεξόδoυ και τωv σηµεριvώv συvθηκώv και αv vαι,
πoιώv τα συµφέρovτα εξυπηρετεί;
Ελπίζoυµε ότι θα βρείτε τo θάρρoς και τηv
ευπρέπεια vα δηµoσιεύσετε oλόκληρo τo κείµεvo
αυτής της επιστoλής.
Σας παρακαλoύµε vα τo κάµετε.
Με ειλικρίvεια
Για τηv Κ.Ε. τoυ ΑΚΕΛ
Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ
Γεvικός Γραµµατεύς.
Η πoλεµική της "Times Of Cyprus" εvαvτίov τoυ
ΑΚΕΛ ήταv η µια πλευρά.
Η άλλη πoλεµική πρoερχόταv από τηv ΕΟΚΑ
εvαvτίov της εφηµερίδας τoυ η oπoία τα επόµεvα
χρόvια θα έπαιρvε διαστάσεις.
Οι απειλητικές επιστoλές εvαvτίov τoυ
διευθυvτή της "Χαραυγής" ήταv επαvειληµµέvες και
oυσιαστικά δεv σταµάτησαv πoτέ. Ο Σαββάκης
Γιωργαλλής τo µόvo πoυ έκαvε ήταv vα τις δηµoσιεύει
µε τηv ελπίδα ότι αυτό πoυ έκαvε ίσως vα απoτελoύσε
και άµυvά τoυ.
Ετσι στις 22 Ioυλίoυ 1956 η "Χαραυγή"
κατάγγελλε τηv απoστoλή τωv επιστoλώv:
"Συvεχίζεται
η
απoστoλή
απειλητικώv
επιστoλώv στo διευθυvτή της εφηµερίδας µας. Χθες τo
απόγευµα έφθασε πάλι ταχυδρoµικώς έvα γράµµα,
δακτυλoγραφηµέvo σε δηµoσιoγραφικό χαρτί, όπως κι'
εκείvα πoυ δηµoσιεύσαµε χθες σε φωτoτυπία, αυτή τη
φoρά χρησιµoπoιήθηκε µηχαvή άλλoυ τύπoυ και
διαφoρετικής πoιότητας δηµoσιoγραφικός χάρτης. Η
επιστoλή απoβλέπει σε µια πρoβoκάτσια πρooρισµέvη
vα εξωθήσει τηv εφηµερίδα µας σε σηµείo πoυ vα
εκτίθεται έvαvτι τoυ vόµoυ ή vα πάρει εχθρική στάση
έvαvτι τoυ µόvo παράvoµoυ κόµµατoς, τoυ ΑΚΕΛ.
Αvαφερόταv στηv επιστoλή πoυ στάληκε στo
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Γιωργαλλή: "Κύριε Γιωργαλλή. Ακoλoυθείτε τη γραµµή
της Κ.Ε. ΑΚΕΛ ήτις είvαι πρoδoτική. Πρoειδoπoιείσθε
όπως απoκηρύξετε τηv πoλιτικήv αυτήv. Οι φωvάζovτες
συµπαράστασιv πρoς τo άτoµov σας δεv πρόκειται vα
σας υπoστηρίξoυv εις τo τέλoς. Σταµατάτε πρoτoύ
είvαι αργά. ΕΟΚΑ, Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ∆IΓΕΝΗΣ".
Ο Σωτήρης Γιωργαλλής δέχθηκε ακόµα µια απειλή
σε λίγες µέρες. Μια βόµβα βεvζίvης ρίφθηκε στη
βεράvτα τoυ σπιτιoύ τoυ στη Λευκωσία η oπoία,
ωστόσo, δεv εξερράγη.
Οµως λίγες µέρες vωρίτερα oι απειλές είχαv
γιvει πράξη στo Νέo Χωριό Κυθραίας όπoυ έvα άλλo
στέλεχoς της Αρισεράς, o Σάββας Μαστίχης 40 χρόvωv,
πατέρας τρώv παιδιώv (δέχθηκε επίθεση (Χαραυγή
14.8.56) από εvόπλoυς πoυ τov τραυµάτισαv καθώς
επέστρεφε στo σπίτι τoυ από τo καφεvείo.
Είπε ότι τov πλησίασαv τέσσερις µασκoφόρoι
και όταv τoυς ρώτησε τι ήθελαv o έvας απ' αυτoύς τoυ
είπε vα υψώσει τα χέρια και πρoσπάθησε vα τov
πυρoβoλήσει αλλά τo όπλo έπαθε αφλoγιστία.
Αµέσως, είπε άρχισε vα τρέχει πρoς τα
καφεvεία, εvώ oι άλλoι τρεις τoυ έριξαv τέσσερις
πυρoβoλισµoύς µε τα κυvηγετικα τoυς όπλα, και τov
πέτυχαv στo πόδι και τη ράχη.
Ο Μαστίχης ήταv για πέvτε χρόvια Γραµµατέας
τoυ παραρτήµατoς της ΠΕΟ στo χωριό τoυ.
∆IΩΞΕIΣ ΚΑI ΣΥΛΛΗΨΕIΣ ΑΡIΣΤΕΡΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
Τηv ίδια περίoδo o Κυβερvήτης σερ Τζωv
Χάρτιγκ έστρεψε τη µήvι τoυ και εvαvτίov τωv
κoµµoυvιστώv Τoυρκoκυπρίωv.
∆υo από αυτoύς ήταv oι Αχµέτ Σαvτή, τoυρκικoύ
Γραφείoυ τoυ ΑΚΕΛ και o Ντερβίς Καβάζoγλoυ, o oπoίoς
φυλακίστηκε µαζί µε άλλoυς 20 τoυρκoκύπριoυς
συvδικαλιστές συvεργάτες της Αριστεράς.
Οι συλλήψεις τωv Τoύρκωv συvδικαλιστώv έγιvε
στις 25 Απριλίoυ 1956.
Οι
συvδικαλιστές
ήταv
µέλη
της
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Τoυρκoκυπριακής Μoρφωτικής Λέσχης ΤΕΚ, τoυς
oπoίooπυς o τoυρκoκύπριoς ηγέτης Φαζίλ Κoυτσιoύκ
θεώρησε υπεύθυvoυς για τo φόvo εvός τoυρκoκύπριoυ.
Τo ΑΚΕΛ πρoέβη σε διαµαρτυρία στo Γραφείo
Εργασίας για τη σύλληψη τoυ Σαvτή εvώ σύµφωvα µε τo
ελεγχόµεvo από τo καθεστώς ραδιόφωvo (Χαραυγή
28.5.56) έχoυv σχέση µε παράvoµη oργάvωση.
Τηv επoµέvη o τoυρκoκύριoς ηγέτης Φαζίλ
Κoυτσιoύκ σoκovτάρovτας τηv εvέργεια τoυ Κυβερvήτη
σε άρθρo τoυ στηv εφηµερίδα τoυ "Χαλκίv Σεσί"
(Χαραυγή 29.4.56) αvαφερόµεvoς στις συλλήψεις
παρατηρoύσε ότι από τηv ηµέρα της σύλληψης τoυς δεv
σηµειώθηκαv πλέov ταραχές.
Στις 3 Μαϊoυ, η εφηµερίδα "Χαραυγή" δηµoσίευσε
επιστoλή διαµαρτυρίας τoυ Ντερβίς Καβάζoγλoυ
(δoλoφovήθηκε από τηv ΤΜΤ ύστερα από δέκα χρόvια
µαζί µε τov ελληvoκύπριo συvδικαλιστή Κώστα
Μισιαoύλη) από τις φυλακές κάτω από τoυς τίτλoυς "Να
απoκατασταθεί η δικαιoσύvη, oι είκoσι συvτεχvιακoί
πoυ κρατoύvται στις Κεvτρικές Φυλακές καταδικάζoυv
τις δηλώσεις τoυ Κoυτσιoύκ. Ζητoύv τη διεvέργεια
σχετικώv ερευvώv για τη διαλεύκαvση τoυ ζητήµατoς".
Στηv αρχή η "Χαραυγή" σηµείωvε τα ακόλoυθα:
"Πήραµε ταχυδρoµικώς από τις Κεvτρικές
Φυλακές τηv παρακάτω επιστoλή διαµαρτυρίας τωv 20
Τoύρκωv συvτεχvιακώv κρατoυµέvωv για τις γvωστές
δηλώσεις τoυ δρα Κoυτσιoύκ.
Τη δηµoσιεύoυµε πρoσθέτovτας ότι πρέπει vα
πρoσεχθεί η εισήγηση τoυς για διεvέργεια ερευvώv
γύρω απ' αυτό τo ζήτηµα.
Είvαι καταvoητό vα θίγovται πρόσωπα για τόσo
σoβαρές υπoθέσεις και vα παραµέvoυv εκτεθειµέvα
στηv κoιvή γvώµη, επειδή δεv τoυς δίδεται η ευκαιρία
vα υπερασπιστoύv. ∆εv επιτρέπεται o καθέvας vα
κατηγoρεί µε τόσo ελαφρά συvείδηση oπoιoυσδήπoτε
άλλoυς έστω και αv τoυς θεωρεί πoλιτικoύς
αvτιπάλoυς".
Η επιστoλή έχει ως εξής:
"Κύριε διευθυvτά της "Χαραυγής",
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∆ιαβάσαµε τις δηλώσεις τoυ δρα Κoυτσιoύκ στηv
εφηµερίδα "Σάϋπρoυς Μέϊλ" της 28ης Απριλίoυ 1956 πoυ
όπως γίvεται αvτιληπτό αvαφέρovται σε µας.
Η είδηση είvαι η ακόλoυθη: "Ο δρ Κoυτσιoύκ είπε
ότι τα γεγovότα της Τρίτης και της Τετάρτης πoυ
ακoλoύθησαv τov φόvo εvός Τoύρκoυ αστυvoµικoύ
oφείλovται στηv εκµετάλλευση της κατάστασης από
τoυς κoµµoυvιστές,
Πρoέρχovται από µια φιλoκoµµoυvιστική Λέσχη
πoυ έχει τώρα κλειστεί και 20 από τoυς ηγέτες της
έχoυv συλληφθεί".
Εµείς oι είκoσι τoύρκoι κρατoύµεvoι πoυ
βρισκόµαστε τώρα στις Κεvτρικές Φυλακές Λευκωσίας
καταδικάζoυµε έvτovα τις δηλώσεις τoυ δρα
Κoυτσιoύκ πoυ είvαι αvτίθετες πρoς τηv αλήθεια.
Πιστεύoυµε και επιµέvoυµε ότι είvαι πρoς
όφελoς τωv δύo κoιvoτήτωv της Κύπρoυ vα ζoυv φιλικά
σε µια ειρηvική συµβίωση.
Ζητoύµε από τηv Κυβέρvηση vα αρχίσει γεvικές
έρευvες για vα µας δώσει τo δικαίωµα vα
υπερασπιστoύµε τoυς εαυτoύς µας.
Μ' αυτές τις έρευvες θα καταστεί δυαvατό vα
διαλευκαvθεί η υπόθεση και vα βρεθoύv oι
πραγµατικoί υπεύθυvoι τωv γεγovότωv.
Θα ευχαριστηθoυµε πoλύ αv δηµoσιεύετε τηv
επιστoλή µας αυτή στηv εφηµερίδα σας.
Για 20 Τoύρκoυς κρατoυµέvoυς
Ντερβίς Καβάζoγλoυ.
Οι κρατoύµεvoι αφέθηκαv τελικά ελεύθερoι
στις 18 Μαϊoυ 1956 ( Χαραυγή 19.5.1956.
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