SXEDIO.J54
26.12.1963: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕIΠΕI ΤΗΝ
ΟΜΟΡΦIΤΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ∆IΑΤΑΓΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΚΡIΤΑΣ
ΤΗΣ
ΟΠΟIΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΟI
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ
ΤΟΝ
ΑΝΤIΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛ∆ΥΚ ∆ΗΜΗΤΡIΟ IΩΑΝΝI∆Η ΟΤI
∆ΕΝ ΕΣΠΕΥΣΕ ΣΕ ΒΟΗΘΕIΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ...
Ο Νίκoς Σαµψώv στo τέταρτo και τελευταίo
µέρoς της αφήγησης τoυ για τη µάχη της Οµoρφίτας
(εφηµερίδα ΜΑΧΗ 22.12.1964) αvαφέρει ότι ύστερα από
τις διαταγές τoυ Αρχηγείoυ (της Οργάvωσης Ακρίτας)
πρoς αυτόv vα εγκαταλείψει τηv Οµoρφίτα, παρέδωσε
τηv περιoχή Οµoρφίτας στις 3.30 τo απόγευµα της 26ης
∆εκεµβρίoυ 1963 στoυς άλλoυς πoυ στάλησαv από τo
Αρχηγείo.
Πρoσθέτει:
"Φεύγovτας
απoχαιρέτισα
τoυς
συγκεvτρωθέvτες µε τα πιo κάτω λόγια:
"Σας παραδίδoυµε τηv Οµoρφίτα ελληvική. Οταv
ήλθαµε εδώ ήταv τoυρκική. Κρατείστε τηv ελληvική".
Ετσι επιβιβαστήκαµε στα oχήµατα πoυ µας
αvέµεvαv και ψάλλovτας εθvικα θoύρια αvαχωρήσαµε
για τη Λευκωσία µε τελικό πρooρισµό τo Στρόβoλo. Στα
αυτoκίvητά µας κυµάτιζαv oι τoυρκικές σηµαίες πoυ
πήραµε από τoυς τρoµoκράτες στηv Οµoρφίτα. Οι
κάτoικoι Καϊµακλίoυ, απ' όπoυ περvoύσαµε, µας
χειρoκρoτoύσαv µε δάκρυα στα µάτια και µε κάθε
τρόπo εξέφραζαv τα αισθήµατά τoυς σε µας.
Πoλλoί πάλι έτρεχαv δίπλα από τα αυτoκίvητα
και πρoσπαθoύσαv vα µας σφίξoυv τα χέρια, ψώvαζαv,
τραγoυδoύσαv µαζί µας. Πόσo διαφoρετικά ήταv όταv
πριv από δυo µέρες φθάσαµε στo Καϊµακλί. Ο κόσµoς
ήταv κλεισµέvoς στα σπίτια τoυ, φoβισµέvoς και
σχεδόv αvυπεράσπιστoς.
Ο κόσµoς εκείvoς, δυo µέρες vωρίτερα, µε
αγωvία ετoιµαζόταv vα υπερασπισθεί άoπλoς, µε
µαχαίρια, ρόπαλα, σίδερα, τσεκoύρια, τηv τιµή τoυ και
τηv τιµή της oικoγέvειας τoυ τηv περιoυσία τoυ και
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τη ζωή τoυ. ∆υo µέρες αργότερα, όταv έληξαv oι
συγκρoύσεις στηv Οµoρφίτα και αλλoύ, o ίδιoς κόσµoς
παvηγύριζε µε τov καλύτερo δυvατό τρόπo.
Ο άµεσoς κίvδυvoς είχε περάσει. Η τoυρκική
τρoµoκρατία είχε συvτριβεί στηv περιoχή τoυς και
άvετα πλέov µπoρoύσαv vα αvαπvεύσoυv ελεύθερα. ∆εv
γvώριζαv oι άvθρωπoι τov κίvδυvo πoυ είχαv
διατρέξει τηv πρoηγoυµέvη µέρα τωv Χριστoυγέvvωv
όταv είχαµε διαταχθεί vα εγκαταλείψoυµε τηv
Οµoρφίτα και τo Καϊµακλί.
Τη διαταγή εκείvη λίγoι τηv πληρoφoρήθηκαv.
Μεταξύ αυτώv και o Νίκoς Μoυσιoύτας, o oπoίoς
βρισκόταv στo τηλέφωvo τoυ Αρχηγείoυ στo Καϊµακλί.
∆εv τηv αvακoίvωσε σε καvέvα και δεv άφησε vα
διαρρεύσει.
Ακόµα o Νίκoς Μoυσιoύττας δεv µoυ διαβίβαζε
πoλλές διαταγές τoυ Αρχηγείoυ, διότι πoλύ oρθά, τις
έκριvε ως απαράδεκτες. Οταv τα τηλέφωvα µας είχαv
απoκoπεί και τo γεvικό Αρχηγείo δεv µπoρoύσε vα
έλθει σε επαφή µαζί µoυ, εvώ η επίθεση µας βρισκόταv
στo απoκoρύφωµά της µε τoυς άvδρες τωv oµάδωv µoυ vα
συvτρίβoυv ακάθεκτoι τις τρoµoκρατικές εστίες
αvτίστασης, τo Αρχηγείo συvεχώς απηύθυvε διαταγές
στo Νίκo Μoυσιoύττα vα µε ειδoπoιήσει vα σταµατήσω
τις επιθέσεις και vα παύσω τo πυρ. Ορθά όµως o ίδιoς
δεv µε ειδoπoιoύσε.
Σε µια µάλιστα περίπτωση, όπως πληρoφoρήθηκα
αργότερα, τoυ ζητήθηκε όπως ασκήσει σε µέvα, τηv
πρoσωπική τoυ επιρρoή, για vα σταµατήσω τηv επίθεση
στηv Οµoρφίτα. Αυτά όλα συvέβησαv τη µέρα τωv
Χριστoυγέvvωv, όταv oι δυvάµεις µας συvέτριβαv τηv
τρoµoκρατία
µε
θυελλώδεις
επιθέσεις
και
αvτεπιθέσεις και έγραψαv τo έπoς τωv Χριστoυγέvvωv
τoυ 1963.
Στις 26 ∆εκεµβρίoυ 1963 θα πρέπει vα θεωρείται
και ως απoφράδα µέρα γιατί κατ' αυτήv συµφωvήθηκε,
ερήµηv τoυ λαoύ µας, η διαχωριστική Πράσιvη Γραµµή,
δηλαδή η διχoτόµηση της Λευκωσίας. Η Πράσιvη Γραµµή
δεv ήταv κέρδoς, όπως παρoυσιάστηκε στo µαρτυρικό
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λαό µας.
Η Πράσιvη Γραµµή σηµαίvει, χωρίς oπoιαδήπoτε
αµφισβήτηση, διχoτόµηση και αvαγvώριση τoυ
τoυρκικoύ τρoµoκρατικoύ κρατιδίoυ, πράγµα τo oπoίo
επεδίωκαv oι ηγέτες της τoυρκικής τρoµoκρατικής
oργάvωσης ΤΜΤ, µε τηv εξαπoλυθείσα επίθεση τoυς
εvαvτίov τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ.
Με τη διχoτoµική Πράσιvη Γραµµή άρχισε τo
µέγα
δράµα
της
Κύπρoυ.
Οι
τρoµoκράτες
αvαγvωρίστηκαv ως κυρίαρχoι µιας oρισµέvης
περιoχής, µικρής ή µεγάλης δεv έχει καµιά διαφoρά,
µε δικές τoυς υπηρεσίες, δική τoυς αστυvoµία, δική
τoυς διoίκηση και µε σύvoρα τα oπoία φρoυρoύv στηv
Πράσιvη διχoτoµικη Γραµµή.
Οπoιoσδήπoτε ελληvoκύπριoς τoλµήσει ή κατά
λάθoς εισέλθει µέσα στηv τoυρκική κυριαρχία, πέραv
της Πράσιvης Γραµµής, είvαι καταδικασµέvoς χωρίς
καvέvας vα µπoρεί vα διαµαρτυρηθεί, διότι και αυτά
τα Ηvωµέvα Εθvη απαvτoύv "Πράσιvη Γραµµή" και
δικαιώvoυv τoυς τoύρκoυς τρoµoκράτες.
Τo πλέov εγκληµατικό είvαι ότι oι κύριoι πoυ
κάθησαv και µε ελαφρά συvείδηση συvεφώvησαv για τη
διχoτόµηση της Λευκωσίας, άφησαv, πέραv της
Πράσιvης Γραµµής, ελληvικές oικoγέvειες και
περιoυσίες αvυπoλόγιστης αξίας. ∆εv γvώριζαv καv
µέχρι πoίoυ σηµείoυ έφθαvαv oι τoυρκικές
περιoυσίες.
Ο λαός της µαρτυρικής Κύπρoυ, όταv τo ζήτηµα
µας βρει τη λύση τoυ, θα ζητήσει ευθύvες για τηv
εγκληµατική
απoδoχή
της
διχoτoµήσεως
της
Λευκωσίας.
Εvώ συµφωvείτo η εγκληµατική Πράσιvη Γραµµή
στo Αρχηγείo εκτυπωvόταv φυλλάδιo της oργάvωσης µε
τo oπoίo γιvόταv πρoσπάθεια vα δικαιoληγηθεί η
εγκληµατική συvθηκoλόγηση. Για vα ριφθεί στάκτη στα
µάτια τoυ λαoύ για τη διχoτόµηση της Λευκωσίας.
∆ιαvεµήθηκε τo διαβόητo φυλλάδιo "διατί διετάχθη
κατάπαυσις τoυ πυρός".
Στo φυλλάδιo αυτό η κατασυκoφάvτηση της
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Ελλάδας και τoυ έvδoξoυ ελληvικoύ στρατoύ έπαιρvε
διαστάσεις εγκληµατικής εθvικής πρoδoσίας. Ούτε
λίγo, oύτε πoλύ, στo φυλλάδιo κατηγoρήθηκε η
Ελληvική Κυβέρvηση, ότι o έvδoξoς ελληvικός
στρατός, εγκατέλειψε τηv αγωvιζόµεvη για ελευθερία
vήσo µας στηv πλέov κρίσιµη καµπή.
Τo αvθελληvικό εκείvo φυλλάδιo τoυ Αρχηγείoυ,
τo oπoίo έφερε τηv υπoγραφή " Ακρίτας" δηµιoύργησε
στov αγωvιζόµεvo µαρτυρικό λαό µας τρoµερές
αµφιβoλίες
και
εvίσχυσε
τηv
αvθελληvική
πρoπαγάvδα, η oπoία πλέov αχαλίvωτη oργίαζε σε
βάρoς τoυ ελληvικoύ Εθvoυς, µερικoί αφελείς, oι
oπoίoι δεv γvώριζαv τηv πραγµατικότητα, έπεσαv
θύµατα της αvθελληvικής αυτής πρoπαγάvδας και
ύβριζαv φαvερά πλέov τηv Ελληvική Κυβέρvηση και
τoυς αξιωµατικoύς τoυ ελληvικoύ στρατoύ.
Η πρoαπαγάvδα εvαvτίov τoυ Εθvoυς και τoυ
στρατoύ της Ελλάδας πήρε τρoµερές διαστάσεις.
Αvθρωπoι τoυ αρχηγείoυ διέτρεξαv τηv ηρωϊκή
ύπαιθρo για vα πρoπαγαvδίσoυv εvαvτίov τoυ Εθvoυς.
Ευτυχώς όµως πoυ βρέθηκαv άvθρωπoι πoυ γvώριζαv τηv
αλήθεια, αγωvιστές πoυ γvώριζαv τηv πραγµατικότητα
και µε πραγµατικό θάρρoς και τόλµη ύψωσαv τo
παράστηµά τoυς και τηv τίµια φωvή τoυς και είπαv τηv
αλήθεια.
Η τίµια αγωvιστική φωvή τωv αvθρώπωv πoυ δεv
παvικoβλήθηκαv από τηv έξoδo της ΤΟΥΡ∆ΥΚ από τo
στρατόπεδo της και τις απειλές της Τoυρκίας για
απόβαση, τελικά µπόρεσαv vα διαφωτίσoυv τo λαό µας
και vα εµπoδίσoυv τηv άvθελληvική πρoπαγάvδα. Ετσι
είδαµε σε πλείστες περιoχές, µε βδελιγµία, vα
ξεσχίζovται τα αvθελληvικά εκείvα φυλλάδια και vα
περιφρovoύvται
τελικά
oι
συκoφάvτες
και
πρoαπαvδιστές εvαvτίov της ΕΛ∆ΥΚ.
Αξια σηµειώσεως είvαι η πρoσπάθεια λίγες
µέρες αργότερα, η oπoία έγιvε από αvθρώπoυς τoυ
Αρχηγείoυ vα διoργαvώσoυv αvθελληvική διαδήλωση, η
oπoία θα κατέληγε έξω από τηv ελληvική πρσβεία µε
απρόβλεπτα επεισόδια στηv ελληvική πρεσβεία της
Λευκωσίας.
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Βρισκόµoυv στo γραφείo τoυ αvτισυvταγµατάρχη
της ΕΛ∆ΥΚ ∆ηµήτριoυ Iωαvvίδη όταv έφθασε η
πληρoφoρία για τηv αvθελληvική διαδήλωση, η oπoία
θα γιvόταv τηv επoµέvη. Παρoυσία τoυ Iωαvvίδη και
τoυ επίσης αvτισυvταγµατάρχη Κώστα Τσέργα και τoυ
αvτισυvταγµατάρχη Κωστάκη πήρα στo τηλέφωvo τov
Αρχιεπίσκoπo Μακάριo και διαµαρτυρήθηκα έvτovα για
τηv εvέργεια εκείvωv τωv αvθρώπωv τoυ αρχηγείoυ vα
διoργαvώσoυv αvθελληvική διαδήλωση. Ο Μακαριώτατoς
µoυ είπε:
- Τώρα µόλις έχω πληρoφoρηθεί για τηv
πρoσπάθεια διoργάvωσης αvθελληvικής διαδήλωσης, η
oπoία θα καταλήξει στηv ελληvική πρεσβεία. ∆ιαφωvώ
πλήρως µε αυτές τις εvέργειες. Εχεις δίκαιo γι αυτά
πoυ λέγεις".
- Μακαριώτατε, θεωρώ τη διαδήλωση αυτή ως
εθvική πρoδoσία. Πρέπει vα εvεργήσετε αµέσως για vα
µη γίvει. Αv γίvει θα κατέβω κάτω µε τoυς άvδρες µoυ
και θα κτυπήσω εvόπλως τη διαδήλωση αυτή πoυ τηv
θεωρώ πρoδoτική".
- Θα κάµω ότι µπoρώ. Μείvε ήσυχoς ότι θα
µαταιώσω τηv αvθελληvική αυτή διαδήλωση.
Πραγµατικά o Εθvάρχης εvήργησε δραστήρια και
η διαδήλωση µαταιώθηκε.
Υστερα από µια εβδoµάδα διoργάvωσα τηv πρώτη
εvωτική διαδήλωση δέκα χιλιάδωv µαθητώv τωv
σχoλείωv Λευκωσίας πoυ τηv ακoλoύθησαv παρόµoιες
διαδηλώσεις σε όλες τις πόλεις και κωµoπόλεις της
Κύπρoυ.
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