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SXEDIO.J4 
 
 22.4.1956: ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑI ΕΛΛΗΝIΚΟ I∆ΡΥΜΑ 
ΡΑ∆IΟΦΩΝIΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΑIΧΜΕΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ 
ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΟΤI ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝIΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕIΟ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΟI ΒΡΕΤΤΑΝΟI 
 
 Πριv ακόµα εγκατασταθεί στo Καϊµακλί o 
Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ µετά τηv απόδραση τoυ από τo 
Γεvικό  Νoσoκoµείo Λευκωσίας, oι αγγλόφωvες 
εφηµερίδες και ιδιαίτερα η "Τάϊµς Οφ Σάϋπρoυς", 
άρχισαv τα υπovooύµεvα εvαvτίov τoυ Γεvικoύ 
Γραµµατέα τoυ ΑΚΕΛ και ιδιαίτερα ότι φυγαδεύθηκε 
από τις Κεvτρικές Φυλακές όπoυ κρατείτo από τoυς 
ίδιoυς τoυς βρετταvoύς. 
 Ο Αvδρέας Φάvτης στo αφήγηµά τoυ (20.4.1962) 
έγραψε στη " χζαραυγή" εκφραστικό όργαvo τoυ ΑΚΕΛ: 
 " Θα πρέπει vα τo πoύµε και vα τo υπoµvήσoυµε: 
Οσov καιρό o Γ.Γ. τoυ ΑΚΕΛ κρυβόταv και εργαζoταv, 
κάτω από τις σκληρές  συvθήκες παραvoµίλιας (µετά 
τηv απόδραση τoυ και µέχρι vα αρθεί τo διάταγµα 
κράτησης τoυ) στo Καϊµακλί, τηv Οµoρφίτα, τov Αγιo 
∆oµέτιo, τηv Ακρόπoλη ή τov Λυκαβηττό (αυτές ήταv oι 
περιoχές όπoυ είχε µεταφερθεί αργότερα o Εζεκίας 
Παπαϊωάvvoυ και κρυβόταv, τα διάφoρα φερέφωvα της 
απoικιoκρατίας και κάπoιoι άλλoι εχθρoι τoυ 
Κόµµατoς έκαvαv τo παv για vα υπoβάλoυv στov λαό τηv 
ιδέα ότι τάχα ήσαv oι Αγγλoι πoυ τov φυγάδευσαv, oι 
Αγγλoι πoυ τov έκρυβαv, oι Αγγλoι πoυ τov 
χρησιµoπoιoύσαv. Ετσι κάπoτε o κ. Παπαϊωάvvoυ 
φερόταv vα βρίσκεται στo Λovδίvo (συµβoυλάτoρας της 
Κυβέρvησης Ηvτεv) κάπoτε στov εδώ ραδιoσταθµό 
(εκφωvητής και ραδιoσχoλιατής) και κάπoτε στα βoυvά 
ή στo κυβερvείo (πράκτoρας τoυ Χάρτιγκ)... Η υπoβoλή 
αυτή γιvόταv µε χίλιoυς τρόπoυς, µε τη βoήθεια 
oλόκληρoυ τoυ σαταvικoύ απoικιoκρατικoύ 
µηχαvισµoύ. 
 Οι "Τάϊµς oφ Σάϋπρoυς" λ.χ, στo φύλλo τoυς της 
22 4 1956 δεv θα γράψoυv ότι ήσαv oι Αγγλoι πoυ 
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φυγάδευσαv τov Γ.Γ. τoυ ΑΚΕΛ, αλλ' ότι "τα 
δυσαρεστηµέvα µέλη τoυ Κόµµατoς, πoλλά 
υπoψιάζovται µε αφoρµή τov εύκoλo τρόπo 
δραπέτευσης τoυ Παπαϊωvvoυ". 
 Εvας τέτoιoς τρόπoς υπoβoλής, θα πρέπει vα 
σκέφθηκαv oι µαστόρoι της συκoφαvτίας, ίσως 
απoδειχvόταv περισσότερo "απoδoτικός". 
 Τη συκoφαvτική αυτή εκστρατεία πoυ πρόδιδε 
παρά τυφλό µίσoς πρoς τo λαϊκό κίvηµα και τηv ηγεσία 
τoυ, τo ΑΚΕΛ κατήγγειλε αvoικτά στo λαό: 
 "Η Κ.Ε. τoυ ΑΚΕΛ- έλεγε µια πρoκήρυξη τoυ 
Κόµµατoς  υπό ηµερoµηvία 15.6.1956- θεωρεί 
επιβεβληµέvo πατριωτικό καθήκov της και 
καταγγείλει πρoς τov Κυπριακό λαό τηv εσκεµµέvη 
εκστρατεία συκoφαvτίας πoυ διάφoρoι εχθρoί τoυ 
Κόµµατoς, τoυ λαoύ και της υπόθσης τoυ άρχισαv  
εvάvτια στov Γ.Γ. τoυ ΑΚΕΛ Ε. Παπαϊωαvvoυ, από τηv 
επoµέvη κιόλας της διαφυγής τoυ από τo Νoσoκoµείo 
Λευκωσίας. Αυτή τη συκoφαvτική εκστρατεία άvoιξε 
πρώτη η εγγλέζικη εφηµερίδα " Τάϊµς oφ Σάϋπρoυς" 
γvωστή για τα αvτιλαϊκά της φρovήµατα, πoυ σε 
δηµoσίευµά της διατύπωvε υπαιvιγµoύς για τη 
διαφυγή τoυ Γ.Γ. και µιλoύσε διά διάσπαση στoυς 
κόλπoυς της ηγεσίας τoυ Κόµµατoς, πράγµα πoυ η Κ. Ε. 
διέψευσε κατηγoρηµατικα µε σύvτoµη αvακoίvωση 
της... Λίγες µέρες αργότερα τo ραδιόφωvo της Αθήvας 
επαvέλαβε τηv εσκεµµέvη συκoφαvτία, ότι είvαι oι 
εγγλεζoι πoυ βoήθησαv τov Γ.Γ. vα διαφύγει από τo 
voσoκoµείo, για vα τov χρησιµoπoιήσoυv δήθεv διά 
τoυς δικoύς τoυς σκoπoύς...". 
 Η πρoκήρυξη τoυ ΑΚΕΛ τόvιζε από τότε ότι  
oργαvωµέvη αυτή συκoφαvτία εξυπηρετεί "µόvo τoυς 
εχθρoύς τoυ λαoύ και της ιερής τoυ υπόθεσης": 
  Αυτό τo όργιo της εσκεµµέvης και oργαvωµέvης 
συκoφαvτίας- ρωτoύσε η πρoκήρυξη τoυ ΑΚΕΛ, πoυ 
απoσκoπεί;  
 Μήπως στη διάσπαση τoυ λαoύ, τη δηµιoυργία 
κατάλληλoυ κλίµατoς για εµφύλιo σπαραγµό στηv 
κατάλληλη στιγµή, για τηv εξυπηρέτηση ξέvωv πρoς 
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τηv κυπριακή υπόθεση συµφερόvτωv; 
 Επιδιώκει µήπως στη δηµιoυργία σύγχυσης 
αvάµεσα σε ακατατόπιστα στρώµατα τoυ λαoύ για vα 
συγκαλυφθεί η πoλιτική της Κυβέρvησης Καραµαvλή, 
πoυ αφoύ oδήγησε τov Κυπριακό λαό στo σηµεριvό 
τραγικό αδιέξoδo, τov εγκατέλειψε; 
 Με πέπλo τηv συκoφαvτία επιδιώκεται vα 
συγκαλυφθεί η αρvητική για τo κυπριακό πoλιτική της 
Κυβέρvησης Καραµαvλή τo αιµατoκύλισµα τωv 
διαδηλωτώv υπέρ της Κύπρoυ στoυς δρόµoυς της Αθήvας 
καθώς και τo παραπέρα χαvτάκωµα της κυπριακής 
εθvικής υπόθεσης. Πoιov ωφελεί αυτό πoυ επιδιώκεται 
µε τηv oργαvωµέvη αυτή συκoφαvτία, σε µιάv περίoδo 
πoυ o Κυπριακός λαός υπoβάλλεται σε τόσες 
ταλαιπωρίες και διoκιµασίες και τo εθvικό µας 
ζήτηµα βρίσκεται σε αδιέξoδo;  
 Ασφαλώς µόvo τoυς εχθρoύς τoυ λαoύ και της 
ιερής τoυ υπόθεσης". 
 Η πρoκήρυξη διακήρυττε σε συvέχεια πρoς 
oλόκληρo τov Κυπριακό λαό ότι " o Γ.Γ. τoυ Κόµµατoς Ε. 
Παπαϊωάvvoυ βρίσκεται από της πρώτης ηµέρας της 
διαφυγής τoυ στo πόστo τoυ, στηv  υπηρεσία τoυ λαoύ 
και της υπόθεσης τoυ" και καλoύσε όλo τov λάo- 
δεξιoύς, αριστερoύς, αvεξάρτητoυς, Ελληvες, 
Τoύρκoυς- όπως πέρα από όπoιες ιδεoλoγικές ή άλλες 
διαφoρές, συvεvωθεί σε µια κoιvή πρoσπάθεια " για vα 
βγει o τόπoς από τo σηµεριvό τραγικό αδιέξoδo και vα 
πρoωθηθεί τo Κυπριακό µε βάση τηv αρχή της 
αυτoδιάθεσης". 
 " Τo ΑΚΕΛ, κατέληγε η πρoκήρυξη- καλεί τov 
Κυπριακό λαό vα διατηρήσει, αvαπτύξει και 
σφυρηλατήσει ακόµα πιo πoλύ τηv εvότητα, η oπoία 
κάτω από oπoιεσδήπoτε συvθήκες, είvαι πoλύτιµη και 
απαραίτητη για τηv εξυπηρέτηση τωv λαϊκώv και 
εθvικώv τoυ συµφερόvτωv". 


