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I.Δηζαγσγή 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία επηδηψθεη ηε ζθηαγξάθεζε ησλ δξάζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο 

θπξίσο ηεο Διιελνθππξηαθήο ηεο Αξηζηεξάο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950 ζηελ Κχπξν. ηε 

ζρεηηθή ηζηνξηνγξαθία, ε Αξηζηεξά παξακέλεη ελ πνιινίο αθαλήο ή ακέηνρε, παξφιν πνπ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θππξηαθήο βηβιηνγξαθίαο ζρεηίδεηαη αθξηβψο κε απηή ηε δεθαεηία θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηα ρξφληα ηνπ 1955-1959. Ζ ζπγθεθξηκέλε δεθαεηία είλαη θξίζηκε γηα ηελ 

θππξηαθή πνιηηηθή θαη ηζηνξία, ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν θαη 

γηα ηε δεκηνπξγία δηαηξεηηθψλ ηνκψλ. Γηα λα θαηαλνεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δεθαεηία 

πιεξέζηεξα γίλεηαη κηα απαξαίηεηε αλάιπζε ηεο πξνεγνπκέλεο δεθαεηίαο, κηαο θνκβηθήο 

πεξηφδνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο δσήο ζηελ Κχπξν. 

Μεζνδνινγηθά ε πηπρηαθή εξγαζία ζηξέθεηαη ζε πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο 

πεγέο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή πξσηνγελψλ πεγψλ έπαημε ε απνπζία εμεηδηθεπκέλεο 

βηβιηνγξαθίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο, 

εθεκεξίδεο θαη απηνβηνγξαθηθά θείκελα κε παξάιιειε ρξήζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηε 

δηαζηαχξσζε ησλ γεγνλφησλ. 

Απαξαίηεηε, πξηλ πεξάζνπκε ζην θπξίσο κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θξίλεηαη ε 

δηεπθξίληζε ελλνηψλ πνπ παξαηίζεληαη ζε απηή. Αξρηθά, ε χπαξμε δχν εζλνηηθψλ νκάδσλ 

πνπ θπξηαξρνχλ ζην λεζί δεκηνπξγεί αξθεηά ελλνηνινγηθά πξνβιήκαηα. Καηά ηελ πεξίνδν 

ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζην Βξεηαληθφ απνηθηαθφ θαζεζηψο, 

εγθαηαιείπεηαη ε Οζσκαληθή ππεθνφηεηα θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ θνηλνηήησλ γίλεηαη πιένλ 

ζε ζξεζθεπηηθή βάζε, ρξηζηηαλνί θαη κνπζνπικάλνη. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα γίλεηαη 

ρξήζε ησλ φξσλ Διιελνθχπξηνη θαη Σνπξθνθχπξηνη αληίζηνηρα, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη 

εληνλφηεξα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1940 κέρξη θαη ζήκεξα.Ζ ρξήζε απηψλ ησλ φξσλ ζηνρεχεη 

ζηελ πιήξε πεξηγξαθή ησλ δχν θνηλνηήησλ θαζψο ε ζπγθξφηεζε εζληθήο ηαπηφηεηαο 

ππήξμε θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο πνιηηηθνπνίεζεο ηεο θάζε θνηλφηεηαο. Δπηπιένλ, ν 

δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε Γεμηά θαη Αξηζηεξά αθνξά ηελ Διιελνθππξηαθή θνηλφηεηα, ε 

νπνία κειεηάηαη ζηελ παξνχζα πηπρηαθή. ηηο εμαηξέζεηο γίλεηαη ε αληίζηνηρε δηεπθξίληζε. 

Κεληξηθφο ζηφρνο δελ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ αιιά ε 

θαηαλφεζε ηφζν ηνπ ηζηνξηθνχ φζν θαη ηνπ πνιηηηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν απηά ζπλέβεζαλ. 

Δλ θαηαθιείδη, ζηφρνο είλαη ε αλάδεημε κηαο δηαθνξεηηθήο πηπρήο ηεο Κππξηαθήο ηζηνξίαο 

ηεο Αξηζηεξάο πνπ θαηέρεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ. 
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II.Η Βξεηαλία ζηελ Κύπξν θαη ζην Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν 

ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε Κχπξνο παξαρσξείηαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, ζε ζπκθσλία κε 

ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Ζ Κχπξνο δηλφηαλ σο «αληηθείκελν λνκήο θαη θαηνρήο». 

Οπζηαζηηθά ν νπιηάλνο ήηαλ ν επηθπξίαξρνο θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία αζθνχζε ηελ 

θπξηαξρία ζην λεζί. Σν 1914 κε ηελ είζνδν ηεο Σνπξθίαο ζηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν 

θαη ηελ έληαμε ηεο ζηηο Κεληξηθέο Γπλάκεηο, ε Κχπξνο πξνζαξηάηαη πιήξσο ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία. Σν 1915 ε Βξεηαλία πξνζθέξεη ζηελ Διιάδα ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξηήζεη ηελ 

Κχπξν, έρνληαο σο απψηεξν ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνλ Πξψην Παγθφζκην 

Πφιεκν κε ην κέξνο ηεο Αληάλη, φκσο ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη. Σν 1925 ε Κχπξνο 

αλαθεξχζζεηαη επίζεκα Βξεηαληθή απνηθία, σο απνηέιεζκα ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο ην 

1923 θαζψο θαη ηεο παξαίηεζεο ηεο Σνπξθίαο απφ ηα δηθαηψκαηα ηεο.
1
 

Ζ επηινγή ηεο Κχπξνπ απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία δελ ήηαλ θαζφινπ ηπραία. Ζ 

γεσγξαθηθή ηεο ζέζε σο ζηαπξνδξφκη ηξηψλ επείξσλ απνηεινχζε θαηαιπηηθφ ξφιν, 

βξηζθφηαλ θνληά ζηε Γηψξπγα ηνπ νπέδ, θνληά ζηελ Παιαηζηίλε θαη ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηέινο θνληά ζηηο «Πχιεο ηεο Κηιηθίαο» πνπ κεηά ην 

Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν απνηεινχζε ηδηαηηέξα ζεκαληηθφ ζεκείν γηα ηελ Αγγιία ιφγσ 

ηεο ζεκαληηθήοαχμεζεοηεο ζνβηεηηθήο επηξξνήο ζηελ επξχηεξε πεξηνρήο. Ζ Κχπξνο ήηαλ 

έλα ζεκαληηθφ πξνρσξεκέλν θπιάθην θαη ζηξαηησηηθή βάζε γηα ηελ επηηήξεζε ζηελ 

αλαηνιηθή Μεζφγεην, απνηεινχζε λεζί ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. ηφρνο ηεοΜεγάιεο 

Βξεηαλίαο ήηαλ ν έιεγρνο ηεο Κχπξνπ λα ζπκβάιεη ζηε δηαθχιαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ ηεο ζπκθεξφλησλ, ηδηαίηεξα ζηελ πξνζηαζίαηεο νδνχ ησλ Ηλδηψλ. Γηα ηελ 

πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ρξεηαδφηαλ ε δηαηήξεζε ελφο Σνπξθηθνχ θξάηνπο πνπ ζα 

ζπλέρηδε λα θαηέρεη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη λα έρεη ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή εμνπζία ζε 

φιε ηε βφξεηα δψλε ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ αιιά θαη θαηά κήθνο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο πνπ ζα ζπλέδεε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κε ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν. Δπηπξφζζεηα, 

ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε φηη ππήξρε ε αλάγθε γηα έλα ζεκείν πνπ ζα επέηξεπε ηελ 

εγθαηάζηαζε «ζηξαηησηηθήο βάζεο» ζηελ πεξηνρή. Ο βαζηθφο παξάγνληαο ήηαλ ν 

ζηξαηησηηθφο γηα ηελ επηινγή ηεο Κχπξνπ, αιιά θαη γηα ηε ζηήξημε πξνο ηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο νδνχ ησλ Ηλδηψλ.
2
 

                                                 
1
FrancoisCrouzet, Ζ Κππξηαθή Γηέλεμε 1946-1959, Σφκνο Α΄, Αζήλα, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, 

2011, ζ.22,37,38 
2
Σην ίδην, ζ.37-38 
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Με ηελ θήξπμε ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο ζηελ θππξηαθή θνηλσλία θαη πνιηηηθή, θαζψο ππήξρε αλάγθε ζπκκεηνρήο ησλ 

Κππξίσλ ζηελ πνιεκηθή πξνζπάζεηα. Ζ κεηαηφπηζε απηή επλφεζε ηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ 

πνπ επηηξέπαλ ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο δσήο ησλ Κππξίσλ, θαζψο θαη ηελ 

επαλαδηεθδίθεζε ησλ εζληθψλ δεηεκάησλ γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο Έλσζεο. Ζ πνιηηηθή ησλ 

Βξεηαλψλ κεηά ηελ εμέγεξζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1931, ήηαλ ε εθαξκνγή ζθιεξψλ 

θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ (ε ιεγφκελε Παικεξνθξαηία) έηζη ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ην status 

quo.ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ εληνπίδεηαη ζεκαληηθή αλάπηπμε θαηλνχξγησλ πνιηηηθψλ 

δπλάκεσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ θνκκνπληζκφ θαη ην ζπλδηθαιηζκφ.
3
 

Ζαλάπηπμε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο ζρεηηδφηαλ κε ηηο πνιεκηθέο ζπλζήθεο θαη ε 

εκθάληζε ηεο Αξηζηεξάο κε θνκκνπληζηηθέο επηξξνέο ζρεηηδφηαλ κε ηελ εηζξνή ιατθψλ 

ζηξσκάησλ ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο. Σν 1941 ηδξχζεθε απφ ηελ Απνηθηνθξαηηθή 

Κπβέξλεζε ην «Σκήκα Δξγαζίαο» κέζα απφ κηα δηαδηθαζία πξννδεπηηθήο εξγαζηαθήο 

πνιηηηθήο πνπ μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

Βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αχμεζε ησλ ζπλδηθάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ήηαλ ε 

εθαξκνγή λφκσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε δηεχξπλζε ησλ δηθαησκάησλ ζηηο εξγαηηθέο 

ζπληερλίεο, θαζψο θαη ηα ζηξαηησηηθά έξγα πνπ δεκηνχξγεζαλ απμεκέλε δήηεζε ζε 

εξγαηηθά ρέξηα.
4

 Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ζπλδηθάησλ δελ δεκηνχξγεζε ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηνπο Βξεηαλνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ζεκαληηθφ φκσο δήηεκα ήηαλ 

ε κε εζηηαζκέλε δξάζε ησλ ζπλδηθάησλ ζε εξγαηηθά ζέκαηα. Σα ζπλδηθάηα είραλ σο 

απψηεξν ζηφρν λα εκπιαθνχλ ελεξγά θαη κε ηνλ πνιηηηθφ αγψλα, νη θεληξηθέο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο δελ πεξηνξίδνληαλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα αιιά μεθίλεζαλ 

λα δηαρσξίδνληαη θαη λα δξνπλ βάζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο ηαπηνηήησλ.
5
 

Ο Γεχηεξνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο βξήθε ηελ Αξηζηεξά ηεο Κχπξνπ ζε θαζεζηψο 

παξαλνκίαο, φπσο θαη φια ηα θφκκαηα απφ ην 1931. Σν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Κχπξνπ πνπ 

είρε ηδξπζεί ην 1926, παξφιν πνπ ήηαλ παξάλνκν είρε ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηα ζπλδηθάηα. 

Λφγσ ηεο κνξθήο ηνπ σο θνκκνπληζηηθφ θφκκα δελ ζα κπνξνχζε λα βγεη απφ ηελ παξαλνκία 

εθηφο θη αλ δεκηνπξγνχζε έλα λέν θφκκα. Απηή ήηαλ θαη ε απφθαζε πνπ πάξζεθε κε 

πξσηνβνπιία ζπλδηθαιηζηψλ. Σν Μάξηην ηνπ 1940 ε αγγιηθή θπβέξλεζε είρε ππνζρεζεί ηε 

δηεμαγσγή δεκνηηθψλ εθινγψλ, ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ πξνζέιθπζε επηθαλψλ αηφκσλ 

                                                 
3
 Γηάλλεο Μειηφο, Σάζνο Κππξηαλίδεο, Τν Κππξηαθό κεηά ηνλ Β’ Παγθόζκην Πόιεκν. Ζ ειιεληθή θαη 

ειιελνθππξηαθή ζηξαηεγηθή, Θέζεηο ηεχρνο 25, Οθηψβξηνο - Γεθέκβξηνο 1988, ζ. 3 
4
 Francois Crouzet, ν.π., ζ.123 

5
Σην ίδην, ζ.121,127  
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ηεο αζηηθήο ηάμεο πνπ ήζειαλ λα αληηηαρζνχλ ζηηο πθηζηάκελεο ζπληεξεηηθέο δεκνηηθέο 

αξρέο.
6

 ηηο 14 Απξηιίνπ 1941 ζε έλα ρσξηφ ηεο επαξρίαο Λάξλαθαο, ηε θαξίλνπ 

ζπγθαιείηαη ζπλέιεπζε θαη απνθαζίδεηαη ε ίδξπζε ηνπ Αλνξζσηηθνχ Kφκκαηνο ηνπ 

Δξγαδφκελνπ Λανχ (AKEΛ). Ζ ηδξπηηθή αλαθνίλσζε αλαθέξεη ζην ηέινο ηεο: «Ζ Ηδξπηηθή 

Σπλέιεπζηο αλαθέξζε είο ην θξίζηκν ησλ ζεκεξηλώλ θαηαζηάζεσλ θαη έθξηλε όηη ε ζπζηαζίο 

Κόκκαηνο σο ην «ΑΚΔΛ» κε θαζαξώο Γεκνθξαηηθόλ, Αληηθαζηζηηθόλ θαη Αληηρηηιεξηθόλ 

ραξαθηήξα, ζπλάδεη πιήξσο πξνο ην ζεκεξίλνλ αγώλα θαηά ηεο απνιπηαξρίαο θαη ηεο 

βίαο».
7
Σν ΚΚΚ θαη ην Αλνξζσηηθφ Κφκκα ηνπ Eξγαδφκελνπ Λανχ γηα ηξία ρξφληα, κέρξη ην 

1944, δξνχζαλ παξάιιεια, κέζσ ηεο παξαλνκίαο ην έλα θαη κέζσ ηεο λνκηκφηεηαο ην άιιν. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ ΑΚΔΛ, ε έκκεζε ζηάζε ηνπ ππέξ ηεο Έλσζεο, θαζψο θαη ε απήρεζε ηνπ 

απνηέιεζε αθφκε έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ status quo ζηελ Κχπξν. 

Οη Κχπξηνη ελεπιάθεζαλ έληνλα ζην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν κεηά ηελ ηηαιηθή 

επίζεζε ζηελ Διιάδα ζηηο 28 Οθησβξίνπ 1940, κέρξη ηφηε ππήξρε κηα παζεηηθή ζηάζε. Οη 

Διιελνθχπξηνη μεθίλεζαλ λα έρνπλ ειπίδεο γηα ηελ Έλσζε κε ηελ Διιάδα κεηά ηε ζπκκαρία 

ηεο κε ηελ Αγγιία, θαζψο ζεσξνχζαλ φηη κε ηελ επηθξάηεζε ησλ ζπκκάρσλ ζα κπνξνχζε λα 

αλνίμεη ν δξφκνο πξνο ηελ Έλσζε. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ ε έλαξμε 

ζεκαληηθψλ πνιηηηθψλ δηεξγαζηψλ. Οη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο φκσο πνπ ππήξμαλ κε ην ηέινο 

ηνπ πνιέκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ επέθεξαλ 

αλαηαξαρέο. Οη Βξεηαλνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ραιάξσζαλ 

ηε ζθιεξή λνκνζεζία πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηε ζπλάζξνηζε 

αηφκσλ, επλφεζαλ ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλδηθάησλ θαη επαλέθεξαλ ηηο δεκνηηθέο εθινγέο. 

Γεληθφηεξα φκσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ νη Βξεηαλνί δελ κεηέβαιαλ νπζηαζηηθά ηελ 

πνιηηηθή ηνπο γηα ηελ Κχπξν, παξά ηηο πηέζεηο πνπ δέρνληαλ, κε πξφθαζε ηε ζπλνιηθή 

πνιεκηθή θαηάζηαζε. Οη «αλειεχζεξνη λφκνη» πνπ είραλ επηβιεζεί ζηνπο Κχπξηνπο 

ζηαζήθαλ σο αηηία γηα πνιιέο αλαηαξαρέο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, φζν θαη 

κεηαπνιεκηθά. 

 

                                                 
6
FrancoisCrouzet, ν.π., ζ.129-130 

7
 ΑΚΔΛ, Τν Κόκκα ηνπ Δξγαδόκελνπ Λανύ, Λεύθσκα θσηνγξαθηθώλ θαη εηδηθώλ ηζηνξηθώλ εγγξάθσλ ηνπ ΚΚΚ 

– ΑΚΔΛ, Λεπθσζία, εθδφζεηο Κ.Δ. ηνπ ΑΚΔΛ, 1979, ζ. 87 
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1. Η ζηάζε ησλ εζληθώλ θνηλνηήησλ θαη ησλ πνιηηηθώλ παξαηάμεσλ ζηα 

ηέιε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

ηα ηέιε ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ νη Διιελνθχπξηνη αλεμαξηήησο πνιηηηθήο 

ζέζεο είραλ πηζηέςεη φηη βξίζθνληαη πιένλ θνληά ζηελ Έλσζε κε ηελ Διιάδα. Ζ Έλσζε είρε 

επηθξαηήζεη σο εγεκνληθή ηδενινγία κε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία απηήο ηεο ηδέαο λα 

επηηειεί ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο επνρήο αιιά θαη ε αλάπηπμε αληηζηαζηαθνχ θηλήκαηνο 

ζηελ Διιάδα πνπ επεξέαζε ηνπο Κχπξηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ νη ζπληερλίεο πνπ 

πξφζθεηλην ζηελ Αξηζηεξά βξίζθνληαλ ζε έληνλε αληηπαξάζεζε κε ηελ απνηθηαθή 

θπβέξλεζε, φκσο ε φμπλζή απηήο ηεο ζρέζεο εκθαλίδεηαη εληνλφηεξα ζηε κεηαπνιεκηθή 

πεξίνδν. 

ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 1943 ην ΑΚΔΛ ζπκκεηείρε σο λφκηκν θφκκα θαη 

θαηέθηεζε δχν δήκνπο: ηεο Λεκεζνχ κε ηνλ Πινπηή έξβα θαη ηεο Ακκνρψζηνπ κε ηνλ 

Αδάκ Αδάκαλην. Σν ΑΚΔΛ δηαηεξνχζε ζηελνχο δεζκνχο κε ηελ «Παγθχπξηα πληερληαθή 

Δπηηξνπή» (ΠΔ) πνπ ζπζηάζεθε ην 1941. Ζ ΠΔ ππνζηήξημε δεκφζηα ην ΑΚΔΛ ζηηο 

εθινγέο ηνπ 1943 κε απνηέιεζκα ηελ απνρψξεζε δηαθφξσλ κειψλ θαη ζηειερψλ ηεο 

αληηθνκκνπληζηηθήο ηδενινγίαο. ηηο απνρσξήζεηο απηέο ζπλέβαιιε θαη ε ελζάξξπλζε ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο Ηεξαξρίαο αιιά θαη ησλ εγεηψλ ηεο Γεμηάο.
8
 Σν 1945 δεκηνπξγείηαη κε ηελ 

ελζάξξπλζε ηφζν ηεο Δθθιεζίαο φζν θαη ηεο Γεμηάο απφ ηνπο απνρσξήζαληεο ηεο ΠΔ ε 

«πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Κχπξνπ» κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηεο αλφδνπ ηνπ θνκκνπληζκνχ 

αιιά θαη ηνλ έιεγρν ησλ εξγαηηθψλ ζηξσκάησλ. Απηφ απνηππψλεηαη ζηε δήισζε ηνπ 

πξψηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο ΔΚ Κψζηα Γεκεηξίνπ: «Απνθαζίζακε λα ηδξύζνπκε 

ζπληερλίεο γηαηί κέρξη ηόηε δελ ππήξρε εξγαηηθό θίλεκα, παξά κόλν ην θνκκνπληζηηθό θόκκα 

πνπ δηεύζπλε θαηξνζθνπηθά ηνπο εξγάηεο». Ζ ΔΚ είρε αλαπηχμεη ζηελέο ζρέζεηο κε ηε 

Γηεζλή πλνκνζπνλδία Διεπζέξσλ ζπλδηθάησλ, κε ακεξηθαληθά ζπλδηθάηα αιιά θαη κε ηε 

ΓΔΔ.
9
 Παξ’ φια απηά ζηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο ηάρζεθαλ θαη νη δχν νξγαλψζεηο 

ππέξ ηεο Έλσζεο κε ηελ Διιάδα. Μηα κεξίδα Σνπξθνθππξίσλ ζπλδηθαιηζηψλ απνρψξεζαλ 

εληειψο θαη επηδίσμαλ λα ηδξχζνπλ λέα ηνπξθηθά ζπλδηθάηα. 

Ζ πιεηνςεθία ηεο θνηλφηεηαο ησλ Σνπξθνθππξίσλ αληηιακβαλφηαλ φηη ην 

ελδερφκελν ηεο Έλσζεο ή ηεο Απηνθπβέξλεζεο κε βάζε ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο ζα 

                                                 
8
 Francois Crouzet, ν.π., ζ.125 

9
Σην ίδην, ζ.128 
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κπνξνχζε λα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα απηνχο.
10

 Ο θφβνο απηφο δελ ήηαλ 

απζαίξεηνο, πήγαδε απφ ηηο αληίζηνηρέο αληηκεησπίζεηο πνπ δέρζεθαλ σο κεηνλφηεηα πνπ 

ππάγνληαλ ζηνπο Έιιελεο, γηα λα απνδείμνπλ ην επηρείξεκα ηεο θαθήο κεηαρείξηζεο πνπ 

ελδέρεην λα δερζνχλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Έλσζεο επηθαινχληαλ ηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο, 

ζηελ νπνία νη Σνχξθνη είραλ απνβιεζεί.Δπηπξφζζεηα, νη Σνπξθνθχπξηνη ζεσξνχζαλ φηη 

αθφκε θαη ππφ ηελ απνηθηαθή θπξηαξρία ήηαλ ήδε αδηθεκέλε σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπο, ζηηο δεκφζηεο θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο.
11
Αλ θαη ε ηνπξθνθππξηαθή κεηνλφηεηα ίδξπζε 

πνιηηηθά θφκκαηα κε ζθνπφ λα νξγαλσζεί απέλαληη ζην ελδερφκελν ηεο Έλσζεο, δελ 

απνηέιεζε κηα κνλνιηζηθή θνηλφηεηα. Παξ’ φηη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα νξγάλσζε ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ δελ είραλ ζηφρν ηελ ελαληίσζε ζηελ Έλσζε, έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν 

κεηαπνιεκηθά απέλαληη ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ Διιελνθππξίσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

Έλσζεο. Αλ θαη ε ηδέα ηεο Έλσζεο δεκηνπξγνχζε θφβν ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ, ππήξραλ ζεκαληηθά παξαδείγκαηα ηφζν ζε εξγαζηαθφ φζν θαη ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο ησλ δχν θνηλνηήησλ. Γεληθφηεξα φκσο ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1950 ε Σνπξθνθππξηαθή πιεπξά δελ ζεκείσζε θάπνηά 

έληνλε αληίδξαζε απέλαληη ζηηο θηλήζεηο ησλ Διιελνθππξίσλ γηα Έλσζε. Οη Σνπξθνθχπξηνη 

είραλ ζπζηεκαηηθή θαη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο Διιελνθχπξηνπο, ζπλεξγάδνληαλ 

αξκνληθά ζε φινπο ηνπο ηνκείο, αθφκε θαη ζηα κηθηά δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ζπκβνχιηα. 

Μφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππήξραλ ξπζκηζηηθέο επεκβάζεηο απφ ηελ Βξεηαληθή 

Κπβέξλεζε, ε Σνπξθνθππξηαθή πιεπξά ζπληαζζφηαλ καδί ηεο ρσξίο φκσο ηδηαίηεξε 

ερζξφηεηα κε ηνπο Διιελνθχπξηνπο.
12

 

Καηά ηα πξψηα απνηθηαθά ρξφληα εθαξκφζηεθε έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο ζην λεζί, ην 

νπνίν είρε σο απνηέιεζκα ηελ εμίζσζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ήηαλ 

Διιελνθχπξηνη κε ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο.
13

 Ζ δηαρσξηζηηθή ηάζε απνηππψλεηαη θαη ζηα 

επίζεκα έγγξαθα φπνπ ππήξρε ν δηαρσξηζκφο «κε κσακεζαλνί» γηα ηνπο Διιελνθχπξηνπο 

θαη αληίζηνηρα «κσακεζαλνί» γηα ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο.
14

 Ζ απνηθηαθή ηαθηηθή είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ εκπέδσζε ηεο εζλνηηθήο δηαίξεζεο, απηή ε δηαίξεζε απνηππψζεθε έληνλα 

κέζα απφ ηε δεκηνπξγία δπν εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, ηα μερσξηζηάεθινγηθά θέληξα πνπ είραλ 

ζαλ επαθφινπζν ηελ μερσξηζηή εθπξνζψπεζε θαη βάζε λνκηκνπνίεζεο. Παξαηεξνχληαη 

                                                 
10

 Ζ Σνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα ππνινγηδφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ πεξίπνπ 

ζην 18% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Κχπξνπ. 
11

 Francois Crouzet, ν.π., ζ.157, 158 
12

 Νίθνο Κξαληδηψηεο, Γύζθνια ρξόληα. Κύπξνο 1950-1960, Αζήλα, Βηβιηνπσιείν «Δζηία», 1981, ζ.21-22 
13

 Κψζηαο Γξαηθφο, Κππξηαθή ηζηνξία, Λεπθσζία, 1991, ζ.237 
14

 Καηζψλεο, Ζ Κύπξνο ζηνπο δξόκνπο ηεο ηζηνξίαο, Λάξλαθα, 2002, ζ.34 
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ειάρηζηεο δηαθνξνπνίεζεο σο πξνο απηφ ην δηαηξεηηθφ κνληέιν θαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε 

νηθνλνκηθά δεηήκαηα. Ο δηαρσξηζκφο ησλ θαηνίθσλ ζην πιαίζην ηεο εζλφηεηαο ή ηεο 

ζξεζθείαο, είρε θαιιηεξγεζεί θαη εκπεδσζεί απφ ηελ απνηθηαθή θπβέξλεζε ζε φιν ην 

δηάζηεκα πνπ ε Κχπξνο απνηεινχζε απνηθία, αλ θαη ν εζλνηηθφο δηαρσξηζκφο αθνξνχζε θαη 

ηελ παγίσζε ηνπ ελσηηθνχ ιφγνπ απφηελ ειιεληθή θνηλφηεηα.
15

 

  

                                                 
15

 Αιέμεο Υ. Αιέθνπ, Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Κύπξν, 1945-55, Δζληθφ Αξρείν Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ, 

2012, ζ.23 
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III.Η Αξηζηεξά από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 κέρξη ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο 

Σα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα, κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, ήηαλ θαζνξηζηηθά 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο εληφο θαη εθηφο Κχπξνπ, ζε ζρέζε κε ην θππξηαθφ δήηεκα. 

ην εζσηεξηθφ παξαηεξείηαη πιένλ έληνλα κηα πφισζε αλάκεζα ζηε Γεμηά θαη ηελ 

Αξηζηεξά. Παξά ηελ πφισζε φκσο, Αξηζηεξά θαη Γεμηά έρνπλ θνηλή ζέζε απέλαληη ζην 

θππξηαθφ: έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα. Απφ ην 1946 κέρξη ην 1950, ε απνηθηαθή 

θπβέξλεζε βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ηνπο Διιελνθππξίνπο πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ Έλσζε, 

ρσξίο ηελ εκπινθή ηεο Διιάδαο, νχηε ηεο Σνπξθίαο.
16

 

Ζ θππξηαθή Αξηζηεξά βξηζθφηαλ ζε έληνλε αληηπαξάζεζε κε ηελ Απνηθηνθξαηηθή 

Κπβέξλεζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, ελψ παξάιιεια βξέζεθε πνιιέο 

θνξέο ζηα φξηα ηεο απαγφξεπζεο. Μεγάιε ζπδήηεζε είρε αλαπηπρζεί γχξσ απφ ηελ 

ηδενινγηθή θχζε ηνπ ΑΚΔΛ, ππήξρε ε ηδέα φηη απνηειεί έλα αθφκε Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα, 

απιψο εμεπγεληζκέλν. Οη Βξεηαλνί, πηνζεηψληαο ηελ αληίιεςε φηη ην ΑΚΔΛ δελ απνηειεί 

έλα εξγαηηθφ θφκκα αιιά έλα θνκκνπληζηηθφ θφκκα κε αλαηξεπηηθή βάζε, πιεζίαζαλ ζηελ 

απαγφξεπζε ηνπ ην 1942, 1944 θαη 1949. Σν ΑΚΔΛ απνηεινχζε ην κνλαδηθφ θφκκα κε 

νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ζε φια ηα επίπεδα, νξγαλσηηθή δνκή θαη παξάιιειεο 

νξγαλψζεηο. Γεληθφηεξα ην ΑΚΔΛ ήηαλ ζπρλά ζηα φξηα ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο 

παξαλνκίαο. εκαληηθφο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ΑΚΔΛ ζηε λνκηκφηεηα ήηαλ ν ξφινο ηνπ 

Βξεηαληθνχ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο πνπ εκπφδηζε ηελ απαγφξεπζε ηνπ θφκκαηνο αλαθνξάο 

ηνπ θππξηαθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο.
17

 

ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 ππήξμε ζεκαληηθή ραιάξσζε ησλ θαηαζηαιηηθψλ 

κέηξσλ πνπ είραλ εθαξκφζεη νη Βξεηαλνί, αιιά ππήξρε κηα ζπλερήο πξνζπάζεηα ειέγρνπ 

ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δνκψλ. Σν 1944 θαη ην 1945 μεθηλνχλ λα ππάξρνπλ έληνλεο 

αληηπαξαζέζεηο ζηελ Κχπξν κε ηνπο Βξεηαλνχο. Ζ αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο κεηά 

ην 1945 θαη ηα καδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνθηά, ζέηεη μαλά ην δήηεκα ηεο απαγφξεπζεο 

θαη ηεο εθαξκνγήο λνκηθνχ πιαηζίνπ θαηαζηνιήο, φηαλ ε αληηπαξάζεζε θηλείηαη πηα ζε έλα 

επίπεδν καδηθψλ εθδειψζεσλ δηακαξηπξίαο. 

Ζ πξψηε έληνλε θηλεηνπνίεζε έγηλε ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ 1944. Οη ζπλζήθεο 

δσήορεηξνηέξεπζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη ε απνηθηαθή θπβέξλεζε δελ είρε 

                                                 
16

 Γηάλλεο Μειηνχ, Σάζνο Κππξηαλίδεο, ν.π., ζ.06 
17

 Francois Crouzet, ν.π., ζ.130 
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παξέκβεη θαζφινπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Δίραλ πξνεγεζεί νξηζκέλνη απεξγηαθνί 

αγψλεο ην Γεθέκβξην ηνπ 1942 θαζψο θαη ηνλ Αχγνπζην θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1943. Ζ ΠΔ 

ραξαθηήξηδε ηνλ αγψλα γηα ηε κείσζε ηνλ ηηκψλ πνιηηηθφ ζπλδένληαο ηνλ κε ηελ απζηεξή 

λνκνζεζία πνπ είραλ επηβάιεη νη Βξεηαλνί. Αηηία ηεο απεξγίαο ήηαλ ε αξλεηηθή ζηάζε ηεο 

απνηθηνθξαηηθήο θπβέξλεζεο απέλαληη ζηα αηηήκαηα ησλ ζπλδηθαιηζηψλ. Ζ απεξγία 

δηήξθεζε 23 κέξεο θαη ζπκκεηείραλ ηφζν Διιελνθχπξηνη φζν θαη Σνπξθνθχπξηνη εξγάηεο. 

εκεησζήθαλ πξσηνθαλείο ζπγθεληξψζεηο θαη δηαδειψζεηο πνπ ζπζπείξσζαλ θαη θφζκν 

εθηφο ησλ απεξγψλ.
18

 Ζ εθεκεξίδα «Αλεμάξηεηνο» ζηηο 14 Μαξηίνπ 1944 θπθινθνξεί κε 

ππφηηηιν «Ογθώδεηο ζπγθεληξώζεηο εηο όιαο ηάο πόιεηο θαη ππνβνιή ςεθηζκάησλ πξνο ηελ 

Κπβέξλεζηλ». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο έγηλαλ βίαηεο επηζέζεηο ζε επηρεηξεκαηίεο. Σν 

ΑΚΔΛ ζηήξημε ηελ απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ηφζν κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ, ηελ έθδνζε 

πξνθεξχμεσλ φζν θαη κέζσ απνζηνιήο ηειεγξαθήκαηνο ζην βξεηαλφ Πξσζππνπξγφ. 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1944 ν Κφζκν Πάξθηλζνλ, απεζηαικέλνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Απνηθηψλ, επηζθέθζεθε ηελ Κχπξν. Ζ επίζθεςή ηνπ ζηάζεθε αθνξκή γηα λέα αληηπαξάζεζε 

κε ηελ Απνηθηαθή Κπβέξλεζε. ηάιζεθαλ πεξίπνπ 500 ηειεγξαθήκαηα θαη ππνκλήκαηα απφ 

θππξηαθέο νξγαλψζεηο πνπ δεηνχζαλ Έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα θαη θαηάξγεζε ησλ 

απζηεξψλ λφκσλ. Οξγαλψζεθαλ δηάθνξεο δηαδειψζεηο απφ ην ΑΚΔΛ θαη κεηά ηελ 

απάληεζε ηνπ Κφζκν Πάξθηλζνλ φηη δελ ήηαλ ν αξκφδηνο γηα ηα πνιηηηθά δεηήκαηα, 

ζεκεησζήθαλ ειάρηζηέο ζηάζεηο εξγαζίαο.
19

 ηηο 29 Απγνχζηνπ ε εθεκεξίδα Αλεμάξηεηνο 

αλαθέξεη «ν Δξγαδόκελνο Διιεληθόο Κππξηαθόο Λαόο δηεδήισζελ εηο εηξεληθάο 

ζπγθεληξώζεηο θαη δηα ςεθηζκάησλ ηνλ αλαιινίσηνλ Πόζνλ ηνπ νπώο επζύο κεηά ην πέξαο ηνπ 

πνιέκνπ ε Κύπξνο ηύρε Δζληθήο Απνθαηαζηάζεσο δηα ηεο Δλώζεσο ηεο κεηά ηεο Μεηξόο 

Διιάδνο».  

 

Βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζηάζε ηεο Κππξηαθήο Αξηζηεξάο ππέξ ηεο Έλσζεο 

ζηάζεθε ε πηζαλή επηθξάηεζε ηεο Αξηζηεξάο ζηελ Διιάδα. Οη ζέζεηο ηνπ ΑΚΔΛ ζρεηηθά κε 

ην εζληθφ δήηεκα απνηππψλνληαη ζε κηα αλαθνίλσζε κε αθνξκή ηελ επέηεην ηεο 28
εο

 

Οθησβξίνπ ην 1944. Ζ αλαθνίλσζε ππνγξάθεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ ΑΚΔΛ θαη 

αλαθέξεη ζην ηέινο ηεο: «Δκπξόο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Δζληθήο Δλόηεηαο ηνπ 

                                                 
18

 Francois Crouzet, ν.π., ζ. 143 
19
Σην ίδην, ζ. 143-144 
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Κππξηαθνύ Λανύ, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε Υπόζεζηο ηεο Δζληθήο καο Απνθαηαζηάζεο. 

Εήησλ ν Δζληθό – απειεπζεξσηηθόο αγώλαο ηνπ Κππξηαθνύ Λανύ».
20

 

Ζ θαηάζηαζε ζηελ Κχπξν ζην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ήηαλ αξθεηά ηεηακέλε. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ήηαλ νη ζπκπινθέο ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ 1944 ζην ρσξηφ 

Λεπθφληθνο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ενξηαζκψλ ηεο εζληθήο επεηείνπ άξρηζαλ δηαπιεθηηζκνί 

αλάκεζα ζε νκάδεο δηαδεισηψλ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Γεμηάο θαη ε απνηθηαθή αζηπλνκία 

άλνημέ ππξ ελάληηα ζηνπο δηαδεισηέο ζθνηψλνληαο ηξεηο θαη ηξαπκαηίδνληαο αξθεηνχο. 

Παξφκνηεο εληάζεηο είραλ ππάξμεη θαη ζην παξειζφλ αιιά ήηαλ ε πξψηε θφξα πνπ ππήξμε 

ηφζν βίαηε απάληεζε απφ ηελ απνηθηνθξαηηθή θπβέξλεζε. Οη βξεηαληθέο αξρέο εμέδσζαλ 

αξγφηεξα κηα ζεηξά απαγνξεχζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ηελ Αξηζηεξά φζν θαη ην ιατθφ 

θίλεκα ηεο επνρήο. Ζ απνηθηαθή αζηπλνκία μεθίλεζε λα θάλεη έξεπλεο ζε γξαθεία θαη 

ιέζρεο, ελψ θνξχθσζε ησλ απαγνξεχζεψλ ζηάζεθε ε ζχιιεςε, θαηαδίθε θαη θπιάθηζε ηεο 

εγεζίαο ηεο Παγθχπξηαο πληερληαθήο Δπηηξνπήο κε 15 θαηεγνξίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε 

ζπλσκνζία θαηά ηεο απνηθηνθξαηηθήο θπβέξλεζεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1945.
21

 

Ζ αληίδξαζε ηεο Αξηζηεξάο ζηηο ζθιεξέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκνζηήθαλ ήηαλ ε 

πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα θαη ε νξγάλσζε καδηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ. Μαδηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο νξγαλψζεθαλ ζε φιε ηελ Κχπξν, ζεκαληηθή φκσο ήηαλ ε δηαδήισζε ζηελ 

πιαηεία ησλ δηθαζηεξίσλ πνπ είρε πνιχ κεγάιε δπλακηθή θαη αλάγθαζε ηελ αζηπλνκία λα 

αλαγγείιεη δηάηαγκα απφ ηα κεγάθσλα πνπ πξνεηδνπνηνχζε φηη ε ζπγθέληξσζε είλαη 

παξάλνκε. Οη ζπκκεηέρνληεο απεηινχληαλ βάζε ησλ απνηθηαθψλ λφκσλ, φηη αλ δελ 

δηαιχνληαλ άκεζα ζα ππήξραλ θπξψζεηο.
22

 Αλ θαη ηα κέιε ηεο Παγθχπξηαο πληερληαθήο 

Δπηηξνπήο είραλ θαηαδηθαζηεί, ιφγσ ησλ πηέζεσλ απφ ηα βξεηαληθά εξγαηηθά ζπλδηθάηα 

αθέζεθαλ γξήγνξα ειεχζεξνη. Ζ απαγφξεπζε πνπ δέρζεθε ε Παγθχπξηα πληερληαθή 

Δπηηξνπή αληηκεησπίζζεθε κε ηε δεκηνπξγία ηεο «Παγθχπξηαο Δξγαηηθήο Οκνζπνλδίαο» ην 

Μάξηην ηνπ 1946. Σν Μάην ηνπ 1946 ηα ςεθνδέιηηα ηνπ «Μεηψπνπ Δζληθήο πλεξγαζίαο» 

γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο πνπ εκπεξηείρε ην ΑΚΔΛ θαη άιιεο αξηζηεξέο ηάζεηο, θαηάθεξαλ 

λα θαηαθηήζνπλ φινπο ηνπο κεγάινπο δήκνπο θαη ηηο θσκνπφιεηο.
23

 

ηελ πεξίνδν απφ ην 1946 κέρξη ην 1950 εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζε 

πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Ζ πεξίνδνο απηή ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή ηνπ 

                                                 
20

 ΑΚΔΛ, ν.π., ζ.109 
21

 ΑΚΔΛ, ν.π., ζ. 126 
22
Σην ίδην, ζ. 127 

23
Francois Crouzet, ν.π., ζ.144-145  



12 

εληνλφηεξνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηελ Αξηζηεξά θαη ηε δεμηά, ηδηαίηεξά ζην επίπεδν ηνπ 

Κππξηαθνχ δεηήκαηνο. Ζ κεηαβνιή ηνπ βξεηαληθνχ θαζεζηψηνο είλαη ζην επίθεληξν θαη ην 

εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη απηή ηελ πεξίνδν είλαη Έλσζε ή Απηνθπβέξλεζε. Σν εξψηεκα απηφ 

είλαη ε βαζηθή αηηία ηεο κεηέπεηηα νμχηαηεο πνιηηηθήο πφισζεο.
24

 

  

                                                 
24

FrancoisCrouzet, ν.π., ζ.165 
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1. Πξνζπάζεηα Μεηαξξύζκηζεο 

Σν δήηεκα ηεο παξαρψξεζεο ηεο Έλσζεο ζεσξείην θιεηζηφ γηα ηε Μεγάιε Βξεηαλία απφ ην 

1945. Οξηζκέλνη αλψηεξνη ππάιιεινη ηνπ ForeignOffice θαη θάπνηα κέιε ηεο θπβέξλεζεο 

πξνηείλαλ ηφηε ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί.
25
Αλ θαη ππήξρε ε άπνςε φηη ε εθρψξεζε ηεο Κχπξνπ 

ζηελ Διιάδα απφ ηελ Αγγιία ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ εηθφλα ηεο ηειεπηαίαο ζηελ 

θνηλσλία, ζα ηεξκάηηδε ηελ άλνδν ηεο Αξηζηεξάο ζηελ Διιάδα θαη ζα ελίζρπε ηνλ 

Αληηβαζηιέα, ε ηδέα ηεο Έλσζεο δελ πινπνηήζεθε. Τπήξμαλ ζεκαληηθέο αληηδξάζεηο ζηελ 

εγθαηάιεηςε κηαο ζεκαληηθήο απνηθίαο κε νπζηαζηηθά αβέβαηα απνηειέζκαηα ηφζν ιφγσ ηεο 

αζηάζεηαο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ησλ γεληθφηεξσλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ. Ζ 

Έλσζε δελ ζα πεξηφξηδε απαξαίηεηα ηελ επηξξνή ησλ θνκκνπληζηψλ ζε Διιάδα θαη Κχπξν. 

Αληίζεηα, ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη θαη πεξηζψξηα γηα αχμεζε ηεο ζνβηεηηθήο 

επηξξνήο.
26

 

Ζ Βξεηαλία είρε αληηιεθζεί φηη πξέπεη λα πξνηείλεη κηα ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ γηα 

ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ εληάζεσλ ζηελ Κχπξν. εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ απφθαζε ηεο έπαημε 

ε επηθξάηεζε ηεο Δξγαηηθήο Κπβέξλεζεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1945. Ζ θπβέξλεζε ζεσξνχζε φηη 

κπνξνχζε λα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα ζηελ Κχπξν ζε θάζε επίπεδν θαη έηζη ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 1945 αλαθνηλψζεθε ην πξψην επίζεκν ζρέδην ζρεηηθά κε ηελ Κχπξν.
27

 Οη 

κεηαξξπζκίζεηο ζρεηίδνληαλ θαηά βάζε κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε, ηελ 

βειηίσζε ηεο θαη ηε ζπκκεηνρή ζηα δεηήκαηα δηνίθεζεο απφ ληφπηνπο. θνπφο ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πέξαλ ηεο απνθπγήο ησλ βίαησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ζε έλα βαζκφ ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο, ήηαλ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζπλαίλεζεο ησλ Κχπξησλ γηα ηελ 

Βξεηαληθή Κπξηαξρία ζην λεζί. Μηα ηέηνηα θίλεζε ζα είρε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 

Βξεηαλία, αξρηθά ζα λνκηκνπνηνχζε θνηλσληθά ηελ παξακνλή ηεο ζηελ Κχπξν θαη ζα 

κεηψλνληαλ νη εληάζεηο ζρεηηθά κε ην αίηεκα γηα Έλσζε. 

Ζ Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ είρε πάληνηε επαθή κε ηελ θνηλσλία θαη κε ηελ πνιηηηθή. 

ρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο Έλσζεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα ζρέζε ακνηβαηφηεηαο απφ 

ηελ πιεπξά ηεο Δθθιεζίαο. Απφ ηε κία φζν ε Δθθιεζία εληάζζεη ηελ πνιηηηθή ηεο Έλσζεο, 

ηφζν ε Έλσζε σο  εληαία εζληθή πνιηηηθή πνιηηηθνπνηείηαη θαη ξηδνζπαζηηθνπνηείηαη παίξλεη 

αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε Δθθιεζία. Δπηπιένλ ζην βαζκφ πνπ ην δήηεκα ηεο Έλσζεο 

                                                 
25

FrancoisCrouzet, ν.π., ζ.169 
26
Σην ίδην, ζ.171 

27
Σην ίδην, ζ.171 
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ηίζεηαη σο εζληθναπειεπζεξσηηθφ δήηεκα, ηφζν θαη ε Δθθιεζία απνθηά ηνλ θπξίαξρν θαη 

αδηακθηζβήηεην ξφιν ηεο αξρήο ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα.
28

 

Μεηά ην ζάλαην ηνπ Αξρηεπίζθνπνπ Κχξηιινπ Γ΄, ν κνλαδηθφο επίζθνπνο ζηελ 

Κχπξν ιφγσ ηεο απέιαζεο ησλ ππνινίπσλ απφ ηελ απνηθηνθξαηηθή θπβέξλεζε ήηαλ ν 

Λεφληηνο, Μεηξνπνιίηεο Πάθνπ. Ο Λεφληηνο ηέζεθε σο ηνπνηεξεηήο ηνπ ζξφλνπ κέρξη ηε 

δηεμαγσγή εθινγψλ λένπ Αξρηεπηζθφπνπ. Μεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, επηηξάπεθε 

ε επηζηξνθή ελφο εμφξηζηνπ ηεξάξρε, ηνπ Μαθαξίνπ Κπξήλεηαο. Ζ Αξηζηεξά έρνληαο σο 

βαζηθφ ζηφρν ηελ απφθηεζε επξχηεξεο απήρεζεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ππνζηήξημε ην 

Λεφληην γηα ηε ζέζε ηνπ αξρηεπηζθφπνπ, ν νπνίνο είρε εκθαλείο αληηαπνηθηαθέο ηάζεηο θαη 

ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο Δξγαηηθνχο, φπσο θαη κία ηάζε γηα εζληθή ελφηεηα. Ο Λεφληηνο 

θέξδηζε ηηο εθινγέο ζηηο 20 Ηνπλίνπ 1947. Αλ θαη είρε δειψζεη φηη ζα αξληφηαλ ην αμίσκα 

ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ, εληέιεη δέρζεθε λα ην αλαιάβεη, φκσο ζε ιίγν πεξηζζφηεξν απφ έλα 

κήλα πέζαλε. Ο ζάλαηνο ηνπ Λεφληηνπ ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ήηαλ έλα ζνβαξφ ζεκείν 

θακπήο γηα ηελ θππξηαθή αξηζηεξά. ηηο εθινγέο πνπ αλαθεξχρζεθαλ κεηά ην ζάλαην ηνπ 

Αξρηεπηζθφπνπ Λενληίνπ, εθιέγεηαη ν Μαθάξηνο Β΄. Μηα κεγάιε κεξίδα ηεο Αξηζηεξάο 

ππνζηεξίδεη φηη νη εθινγέο έγηλαλ ζε έλα πξσηνθαλέο θιίκα λνζείαο θαη αληηθνκκνπληζκνχ 

ιφγσ ηεο ζηέξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ απφ ηνπο αξηζηεξνχο.
29

 

  

                                                 
28
ία Αλαγλσζηνπνχινπ, «Ζ Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ θαη ν εζλαξρηθόο ηεο ξόινο: 1878-1960. Ζ 

ζξεζθεπηηθνπνίεζε ηεο θππξηαθήο δξάζεο: Έλσζε», χγρξνλα Θέκαηα, 68-70, Αζήλα, 1999, ζ. 199 
29

 Αλδξέαο Φάληε, Τν Κππξηαθό Σπλδηθαιηζηηθό Κίλεκα ζηα Φξόληα ηεο Αγγιόθξαηηαο (1878-1960), Τόκνο Β’, 

Λεπθσζία, 2006, ζ.424 



15 

2. Απηνθπβέξλεζε - Έλσζε 

Ζ δηαηξεηηθή ηνκή πνπ ππήξρε ζηελ Διιάδα εθείλε ηελ πεξίνδν αλάκεζα ζηε Γεμηά θαη ηελ 

Αξηζηεξά είρε κεηαθεξζεί θαηά θάπνην ηξφπν θαη ζηελ Κχπξν, αλ θαη νη δχν πιεπξέο είραλ 

αλαπηχμεη πεξηζψξηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο ζηε βάζε ηεο Έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ 

Διιάδα. Ζ Δξγαηηθή θπβέξλεζε πίζηεπε φηη ν κεγαιχηεξνο θίλδπλφο ήηαλ ε ζηάζε ηεο 

Οξζφδνμεο εθθιεζίαο πνπ εθπξνζσπνχζε ηε δεμηά, ε νπνία είρε εθθξάζεη εληνλφηεξα ηελ 

επηζπκία γηα Έλσζε κε ηελ Διιάδα. Σν ΑΚΔΛ δελ αληηκεησπηδφηαλ σο κεγάινο θίλδπλφο 

ζην δήηεκα ηνπ Κππξηαθνχ κέρξη ην 1948. Έλαο απφ ηνπο θφβνπο ηφηε ηεο Γεμηάο, ήηαλ ην 

ελδερφκελν κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ραιαξψζεσλ πνπ ζα εθαξκφδνληαλ απφ 

ηελ απνηθηνθξαηηθή θπβέξλεζε, λα κεηψλνληαλ ε επηζπκία ηνπ ιανχ γηα Έλσζε κε ηελ 

Διιάδα. Απηφ απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε ζπζηεκαηηθή ηνπο άξλεζε 

απέλαληη ζηηο κεηαξξπζκίζεηο. Μεηά ηελ εθινγηθή λίθε ηνπ ΑΚΔΛ ην 1946, ε Γεμηά πίζηεπε 

φηη ην ελδερφκελν ηεο δεκηνπξγίαο ζπληαγκαηηθνχ θαζεζηψηνο ζα ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ 

άλνδν ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο.
30

 

Σν 1947 δεκηνπξγείηαη κηα Αληηπξνζσπία πνπ εθθξάδεηαη ηφζν απφ ηε δεμηά φζν θαη 

απφ ηελ Αξηζηεξά θαη ην Μεηξνπνιίηε Πάθνπ Λεφληην σο επηθεθαιήο, κε ζθνπφ ηε 

κεηάβαζε ηνπο ζην Λνλδίλν θαη ηελ θαηάζεζε αηηήκαηνο Έλσζεο. Ζ απφξξηςή ηνπ 

αηηήκαηνο γηα Έλσζε απφ ηελ Βξεηαληθή θπβέξλεζε ζπλνδεχεηαη κε ηελ πξφηαζε γηα 

«πληαγκαηηθή Απηνθπβέξλεζε», κε ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο Βξεηαλίαο. Ζ πξφηαζε 

απνξξίπηεηαη απφ ηελ Δζλαξρία αιιά ην ΑΚΔΛ ηελ απνδέρεηαη ιακβάλνληαο ππφςηλ φηη ζα 

ήηαλ έλα βήκα πην θνληά ζηελ πινπνίεζε ηεο Έλσζεο. Ζ ζηάζε πνπ θξάηεζε ην ΑΚΔΛ 

απέλαληη ζηελ πξφηαζε γηα πληαγκαηηθή Απηνθπβέξλεζε, ζηάζεθε ε αθνξκή γηα ηελ 

φμπλζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ κε ηελ Δζλαξρία αιιά θαη ηε κείσζε ηεο επηξξνήο ηνπ ζηελ 

θνηλσλία. Σελ ίδηα ρξνληά ζπγθαιείηαη κε απφθαζε ηεο Βξεηαλίαο, Γηαζθεπηηθή πλέιεπζε 

κεζθνπφ λα πξνιάβεη ηελ εθδήισζε αληηδξάζεσλ ζηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο γηα έλσζε 

ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα.
31

 ηε δηαζθεπηηθή ζα παξνπζηαδφηαλ έλα ζχζηεκα 

απηνθπβέξλεζεο. Ζ πλέιεπζε ζα γηλφηαλ ζην Λνλδίλν κε ζπκκεηνρή 30 εθπξνζψπσλ απφ 

φιε ηελ Κχπξν. Τπήξμε έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ή κε ζηε δηαζθεπηηθή. Ζ Γεμηά πξνζέγγηδε αξλεηηθά ην ελδερφκελν ηφζν ηεο 

ζπκκέηνρεο ηεο, φζν θαη ηελ απηνθπβέξλεζε θαη απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε κε 

ζπκκεηνρή ηεο. πγθεθξηκέλα: « Ζ Δζλαξρία ππνζηήξηδε ηελ άκεζε απηνδηάζεζε – Έλσζε θαη 

                                                 
30

 Γηάλλεο Μειηφο, Σάζνο Κππξηαλίδεο, ν.π., ζ.07-08 
31
Σην ίδην, ζ.08 
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ηε δπλακηθή δηεθδίθεζε ηεο από ηνπο Άγγινπο […] γη’ απηό […] απέξξηςε νπνηαδήπνηε 

ζπκκεηνρή θαη ζπδήηεζε».
32

 

Ζ Αξηζηεξά απνδέρζεθε ηελ πξφηαζε θαη ζπκκεηείρε κε εθπξνζψπνπο ηεο έρνληαο 

ζηφρν ηε δηεμαγσγή δεκνθξαηηθψλ εθινγψλ. Πξνθαλψο ε Αξηζηεξά είρε έληνλεο αλεζπρίεο 

γηα ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ησλ Βξεηαλψλ αιιά βαζηθφο ζηφρνο ηεο ήηαλ ε 

αλαδηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Κχπξν. Ζ ηδέα ηεο «Απηνθπβέξλεζεο – 

Έλσζεο» είρε ζαλ βαζηθφ ζηφρν ηελ αλεμαξηεζία ηεο Κχπξνπ απφ ηελ απνηθηνθξαηία θαη 

αξγφηεξα ηελ Έλσζε κε ηελ Διιάδα. Ζ πλέιεπζε απνηειείην απφ Διιελνθχπξηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο Αξηζηεξάο, εθπξνζψπνπο ησλ Σνπξθνθχπξησλ θαη έλαλ εθπξφζσπν ηεο 

θνηλφηεηαο ησλ Μαξσληηψλ.
33

 Ζ Γηαζθεπηηθή πλέιεπζε δελ έθεξε θάπνην κεηαξξπζκηζηηθφ 

απνηέιεζκα αιιά αληίζεηα κηα νπζηαζηηθή θνηλσληθή δηάζπαζε. Δλδεηθηηθφ γηα ηελ φμπλζή 

ηεο πεξηφδνπ είλαη ε δήισζε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Β΄ φηη «ν αγώλαο θαηά ηνπ 

θνκκνπληζκνύ είλαη πιένλ επείγσλ ηνπ αγώλνο δηα ηελ Έλσζίλ» ζηελ εθεκεξίδα 

«Γεκνθξάηεο» ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 1947. Οπνηνδήπνηε ζρέδην γηα πηζαλή κεηαξξχζκηζε 

ήηαλ θαηαδηθαζκέλν ζε απνηπρία ιφγσ ηεο απμεκέλεο απήρεζεο πνπ είρε ην αίηεκα γηα 

Έλσζε. Ζ πηζαλφηεηα Απηνθπβέξλεζεο πξνυπέζεηε ηελ απαγθίζηξσζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ 

ηελ εζληθηζηηθή επηξξνή. Ζ απνηπρία ηεο Γηαζθεπηηθήο πλέιεπζεο ήηαλ ε νξηζηηθή ξήμε 

αλάκεζα ζηελ Αγγιηθή Κπβέξλεζε θαη ηελ Κππξηαθή εγεζία, φκσο ππάξρεη ε άπνςε φηη ε 

πξφηαζε ηεο Βξεηαλίαο είρε αξθεηέο πξννπηηθέο γηα λα θαηαθέξεη ε Κχπξνο λα έξζεη 

ζεπιήξε αλεμαξηεζία θαη απηνδηάζεζε.
34

 

Με ην πέξαο ηεο Γηαζθεπηηθήο μεθίλεζε ε έληνλε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηελ 

Αξηζηεξά θαη ηε Γεμηά, θαζψο θαη ε αλάπηπμε κηαο πην ξηδνζπαζηηθήο ηάζεο γηα Έλσζε πνπ 

εθδειψζεθε ζηα κέζα ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Ζ Γηαζθεπηηθή πλέιεπζε απνηειεί θνκβηθφ 

ζεκείν γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημε ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο ηφζν ζε πνιηηηθφ φζν θαη ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν. Ζ παξέκβαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζηελ θππξηαθή Γεμηά, νη 

εζσηεξηθέο δηαηαξάμεηο ζην ΑΚΔΛ κε αθνξκή απηή, νη ακθηηαιαληεχζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπληαγκαηηθέο πξνηάζεηο θαη ηα ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα ηεο Βξεηαλίαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

                                                 
32

 Γηψξγνο Γεσξγήο, Ζ Αγγινθξαηία ζηελ Κύπξν. Από ηνλ αιπηξσηηζκό ζηνλ αληηαπνηθηαθό αγώλα, Αζήλα, 

1999, ζ.173 
33

 Οη Μαξσλίηεο είλαη ρξηζηηαλνί πνπ έθηαζαλ ζηελ Κχπξν απφ ηε πξία θαηά ην Μεζαίσλα, έρνπλ απνθηήζεη 

ηελ δηθηά ηνπο δηάιεθην θαη θαηνηθνχζαλ ηδηαίηεξα ζηελ βνξεηνδπηηθή Κχπξν. FrancoisCrouzet, ν.π., ζ. 26  
34

 Νίθνο Κξαληδηψηεο, ν.π., ζ. 26 
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ηελ πξψηε ζπζπεηξσκέλε εκθάληζε ηεο ηνπξθηθήο θνηλφηεηαο, αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία 

ηεο.
35

 

3. Η δηαθνηλνηηθή απεξγία ηνπ 1948 

Ζ πφισζε ην 1948 εθδειψζεθε θπξίσο ζην ζπλδηθαιηζηηθφ κέησπν, φηαλ νξγαλψζεθαλ 

ζπιιαιεηήξηα θαη απεξγίεο κε θνξχθσζε ηελ απεξγία ησλ κεηαιισξχρσλ ηνλ Ηαλνπάξην ηεο 

ίδηαο ρξνληάο, πνπ δηήξθεζε 124 κέξεο. Ζ απεξγία θεξχρζεθε απφ ηε πληερλία ησλ 

Δξγαηψλ ηεο Κππξηαθήο Μεηαιιεπηηθήο Δηαηξείαο (ΚΜΔ), ηελ Παγθχπξηα Δξγαηηθή 

Οκνζπνλδία (ΠΔΟ) θαη απφ ηελ Σνπξθηθή πληερλία Μεηαιισξχρσλ ηεο ΚΜΔ πνπ είρε 

ζηελέο ζρέζεηο κε ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ησλ Σνχξθηθσλ πληερληψλ. 

Ζ πλνκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ Κχπξνπ (ΔΚ) πνπ είρε ζηελέο ζρέζεηο κε ηε δεμηά 

εμέδσζε αλαθνίλσζε θαηά ηεο απεξγίαο πνπ αλέθεξε εθηφο ησλ άιισλ : « Τν ΑΚΔΛ, ε ΠΔΟ 

θαη γεληθά νη θνκκνπληζηέο ήηαλ θαιά εθνδηαζκέλνη κε πνιεκηθό πιηθό ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνύζαλ απνθιεηζηηθά ελαληίνλ εζληθνθξόλσλ εξγαηώλ θαη πνιηηώλ […] πξνθαλώο 

ην πιηθό απηό πξννξηδόηαλ γηα ρξήζε – αλ νη ζπλζήθεο δηακνξθώλνληαλ όπσο έιπηδαλ νη 

θνκκνπληζηέο θαη ε Διιάδα κεηαηξεπόηαλ ζε κηα «ιατθή δεκνθξαηία» - γηα ελζσκάησζε ηεο 

Κύπξνπ κέζα ζε κηα Βαιθαληθή ζνβηεηηθή δεκνθξαηία από ηα πξώηα ρξόληα ηεο ίδξπζεο 

ηνπο».
36
Απέλαληί ζηνπο εξγάηεο δελ ζηάζεθε κφλν ε εηαηξεία, αιιά θαη ε Γεμηά θαη ε 

Δθθιεζία. εκεησζήθαλ ζνβαξέο ζπκπινθέο ζηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο ζηνΜαπξνβνχλη θαη 

ε απνηθηαθή θπβέξλεζε έθαλε εθηεηακέλε ρξήζε βίαο. Οπζηαζηηθά ην 1948 ήηαλ ε πξψηε 

καδηθή απεξγία ησλ κεηαιισξχρσλ, ακηαληψξπρσλ θαη νηθνδφκσλ. Ζ απεξγία ζηξάθεθε 

ελάληηα ζηελ εθκεηάιιεπζε πνπ δέρνληαλ νη εξγάηεο κε βαζηθφ αίηεκα ηελ βειηίσζε ησλ 

εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ θαη ηε κείσζε ηνπ σξαξίνπ.
37

 

Σν Μάξηην ηνπ 1948 ζεκεησζήθαλ νη πξψηεο ζπκπινθέο κε ηελ αζηπλνκία θαη νη 

πξψηεο επηζέζεηο απεξγνζπαζηψλ θαηά απεξγψλ. Πέξαλ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν 

θνηλνηήησλ ζεκαληηθφο ήηαλ θαη ν ξφινο ησλ γπλαηθψλ εξγαηξηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά, ζηε 

ζπκπινθή πνπ έγηλε ζηηο 16 Μαξηίνπ ζην ρσξίν Ξεξφ νη γπλαίθεο εξγάηξηεο νξγάλσζαλ 

πξσηνβνπιία επίζεζεο ζε ηξαίλν πνπ κεηέθεξε απεξγνζπάζηεο.
38

 Ζ ζηάζε ηεο εηαηξείαο 

απέλαληη ζηνπο απεξγνχο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή ηεο εηαηξείαο Υέληξημ 

                                                 
35

 Αιέμεο Υ. Αιέθνπ, ν.π.,ζ.232 
36

 Γξεγνξηάδεο Γξεγφξεο, Ηζηνξία ηεο ΣΔΚ, Έθδνζε ΔΚ, Λεπθσζία, 1994, ζ. 257 
37
Αλδξέαο Παλαγηψηνπ, «Ο θππξηαθόο θνκκνπληζκόο»: Κνηλσληθή ηζηνξία ηνπ θππξηαθνύ θνκκνπληζηηθνύ 

θηλήκαηνο, http://koinonioloyika.blogspot.com/2015/01/blog-post.html, 6 Ηαλνπαξίνπ 2015, ηειεπηαία 

πξφζβαζε 4 Απγνχζηνπ 2018 
38

 Αλδξέαο Φάληε, ν.π., ζ.424 

http://koinonioloyika.blogspot.com/2015/01/blog-post.html
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ήηαλ: «Ζ ρώξα κνπ μνδεύεη εθαηνκκύξηα δνιάξηα γηα λα πνιεκήζεη ηνλ θνκκνπληζκό θαη 

θνληά ζ’ απηά δελ λνηάδεη ηελ εηαηξεία κνπ αλ ζα μνδεύεη κεξηθέο ρηιηάδεο γηα ηνλ ίδην 

ζθνπό»
39

. Ζ ζπγθεθξηκέλε δήισζε εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξα θείκελα κε κηθξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο. ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο ππήξμε ζεκαληηθή ζηήξημε ησλ απεξγψλ ηφζν 

ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν θαη απφ ηηο δχν θνηλφηεηεο κε ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηε δεκηνπξγία ηακείνπ ην νπνίν ελίζρπε ηνπο απεξγνχο απφ εηζθνξέο, ην νπνίν 

ζπγθέληξσζε 30.000 ιίξεο. Σα αηηήκαηα ησλ εξγαηψλ έγηλαλ δεθηά ζηηο 16 Μαΐνπ 1948 απφ 

ηε δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ απνηθηαθή θπβέξλεζε. Ζ επηηπρεκέλε έθβαζε ηεο 

απεξγίαο ζπλέβαιεζηε καδηθνπνίεζε ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη αχμεζε ην θχξνο ηεο 

Αξηζηεξάο. Ζ ελφηεηα πνπ δεκηνπξγήζεθε θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο δχν 

θνηλφηεηεο, δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θνηλψλ 

δηεθδηθήζεσλ.
40

 

  

                                                 
39
Σην ίδην, ζ.467 

40
 Αιέμεο Υ. Αιέθνπ, ν.π., ζ.233 
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4. Η ζηξνθή πξνο ηελ Έλσζε 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1948, ε Αξηζηεξά θαη ε Δζλαξρία μεθίλεζαλ παξάιιεια έλα 

ζεκαληηθφ αγψλα ππέξ ηεο Έλσζεο ε Δζλαξρία θαη ππέξ ηεο «Απηνθπβέξλεζεο – Έλσζεο» 

ε Αξηζηεξά. ηηο 16 επηεκβξίνπ 1948 νξγαλψλεηαη ζπιιαιεηήξην κε αίηεκα ηελ 

Απηνθπβέξλεζε θαη ηνλ Οθηψβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο απφ ηελ Δζλαξρία ζπιιαιεηήξην κε 

αίηεκα ηελ Έλσζε.
41

 

Σν ηέινο ηνπ 1948 βξήθε ηελ Αξηζηεξά απνθιεηζκέλε απφ ηνπο κεραληζκνχο 

εμνπζίαο κε εμαίξεζε ηηο ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο αξρέο πνπ είρε θεξδίζεη ζηηο εθινγέο. Απηφ 

ην θιίκα δεκηνπξγήζεθε θπξίσο ιφγσ ηεο ζηάζεο ηεο απέλαληη ζην δήηεκα ηεο έλσζεο ηεο 

Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα. ηνλ αληίπνδα φκσο ε Αξηζηεξά είρε θαηαθέξεη κέζα απφ ηελ 

θνηλσληθή ηεο δξάζε λα δεκηνπξγήζεη έλα ζεκαληηθφ θιίκα θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο. ηα 

πιαίζηα ηεο αλαζπγθξφηεζεο θαη ηνπ μεθαζαξίζκαηνο ησλ πνιηηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ 

ηάζεσλ πνπ ππήξραλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 ζην ΑΚΔΛ, ν Νεφθπηνο 

Ησάλλνπ (γλσζηφο σο Φίθεο) αληηθαηαζηάζεθε ην 1949 απφ ηνλ Δδεθία Παπατσάλλνπ. 

Ζ παιηά θεληξηθή επηηξνπή ηνπ ΑΚΔΛ ραξαθηεξίζηεθε νπνξηνπληζηηθή, κε ζηελέο 

ζρέζεηο κε ηελ Βξεηαλία.
42

 Ζ κεγαιχηεξε ζηξνθή ηνπ ΑΚΔΛ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ήηαλ 

απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο «Απηνθπβέξλεζεο – Έλσζεο» κε ζθνπφ ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηε 

δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπληάγκαηνο ζηελ «Έλσζε θαη κφλν Έλσζε». Ζ ζηάζε ηεο Βξεηαλίαο 

είρε επεξεάζεη αξθεηά απηή ηε ζηξνθή γηαηί είρε απνηχρεη ζε κεγάιν βαζκφ λα ζεκειηψζεη 

ηηο ζέζεηο ηεο θαη λα απνζπάζεη ηε ζπλαίλεζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ Διιελνθππξίσλ θαη 

αληίζεηα δηαηήξεζε ην κέρξη ηφηε πθηζηάκελν θαζεζηψο.
43

 

Ζ ελσηηθή δηάζεζε ηνπ ΑΚΔΛ ζρεηηδφηαλ άκεζα κε ηελ αληηαπνηθηαθή ζηάζε πνπ 

είρε πηνζεηήζεη ήδε απφ ην 1944. ηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο πνπ δηεμάγνληαη ην 

Μάην ηνπ 1949, ε Αξηζηεξά ράλεη ηνλ έλα απφ ηνπο ηξεηο δήκνπο πνπ είρε θαηαθηήζεη ζηηο 

εθινγέο ηνπ 1946. 

 

                                                 
41

 Νίθνο Κξαληδηψηεο, ν.π., ζ. 26 
42

 Πινπηή έξβα, Έλα άιιν κλεκόζπλν. Δλζπκήζεηο από ηε δσή κνπ, Λεπθσζία, Ππξζφο, ζ.26 
43

 Francois Crouzet, ν.π., ζ.166 
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IV.Η πνιηηηθή ηεο Κππξηαθήο Αξηζηεξά απέλαληη ζηε Βξεηαλία θαη ηε 

δεμηά ζην πξώην κηζό ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 

1. Σν ελσηηθό Γεκνςήθηζκα 

Ζ πεξίνδνο ηνπ 1950-55 απνηειεί πεξίνδν φμπλζεο ηεο έληαζεο ζηελ Κχπξν. Παξ’ φηη δελ 

παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο θαη ζπγθξνχζεηο φπσο ηε δεθαεηία ηνπ 1940, είλαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηε ζπλέρεηα ησλ εμειίμεσλ. Σξεηο είλαη νη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ. Αξρηθά ην δήηεκα παίξλεη δηεζλή δηάζηαζε θαζψο 

εληνπίδεηαη θαη ε παξέκβαζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο. Δπηπιένλ, ε ειιελνθππξηαθή 

θνηλφηεηα ηαπηίδεηαη πηα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ην αίηεκα ηεο Έλσζεο. Σέινο, ζε απηήλ 

ηελ πεξίνδν μεθηλνχλ νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ πξννπηηθή έλνπινπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ 

αγψλα. 

Ζ Δζλαξρία έρεη θαηαθέξεη λα δηαζθαιίζεη ηελ πνιηηηθή εγεκνλία, ηφζν ζην 

εζσηεξηθφ φζν θαη ζηηοεμσηεξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, λα επηβιεζεί ζηελ Αξηζηεξά θαη λα 

εθθξάδεη ηελ πιεηνςεθία ηεο ειιελνθππξηαθήο θνηλφηεηαο. Ζ πξψηε κεγάιε επηηπρία ηεο 

Δζλαξρίαο είλαη ε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο ππέξ ηεο Έλσζεο ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 1950. 

Σν δεκνςήθηζκα είρε ζηφρν λα εθθξαζηεί θαη λα γλσζηνπνηεζεί ε επηζπκία ησλ θαηνίθσλ 

ηεο Κχπξνπ γηα Έλσζε ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαζψο θαη ζηε δηεζλή θνηλή γλψκε. Σν 

επηέκβξην ηνπ 1949 ην ΑΚΔΛ είρε πξνηείλεη ζηελ Δζλαξρία ηε δηεμαγσγή 

Γεκνςεθίζκαηνο κε ζθνπφ ηε ζπλεξγαζία ζην δήηεκα ηνπ Κππξηαθνχ, αιιά ν 

Αξρηεπίζθνπνο αξλήζεθε, ζεσξψληαο φηη δελ κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη έλα ζρέδην πνπ 

πξνηεηλφηαλ απφ νξγαλψζεηο πνπ είραλ πξνδψζεη ηελ Κχπξν.
44

 Με ηελ άξλεζε ηεο 

Δζλαξρίαο, ε Αξηζηεξά απνθάζηζε λα πξνσζήζεη κφλε ηεο ηελ ηδέα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, 

έρνληαο ζηφρν λα αζθήζεη πίεζε ζηε Γεμηά. Σν ΑΚΔΛ πξάγκαηη έζηεηιε ππφκλεκα ζην 

πκβνχιην Αζθαιείαο θαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην Ννέκβξην 

θαηαγγέιινληαο ηελ θαηαπίεζε πνπ δερφηαλ ε Κχπξνο απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία.
45

 Ζ 

εθεκεξίδα «Νένο Γεκνθξάηεο» αλαθνίλσζε ηε δηεμαγσγή ζπιιαιεηεξίσλ κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηνπ δηαβήκαηνο πξνο ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη αξγφηεξα ην ΑΚΔΛ μεθίλεζε ηε 

ζπγθέληξσζε ππνγξαθψλ πνπ ζα ην ζπλφδεπαλ. Ζ απφξξηςε ηεο ζπλεξγαζίαο είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ε Δζλαξρία θαη ε Δθθιεζία κέζσ ηνπ δεμηνχ Σχπνπ λα θαηαδηθάζνπλ θαη λα 

απνηξέςνπλ ηελ ππνγξαθή ησλ Κππξηψλ. Σν γξαθείν ηεο Δζλαξρίαο αλαθνίλσζε ηελ 
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1
ε
Γεθεκβξίνπ 1949 ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο γηα ηελ έθθξαζε ηεο ζέιεζεο ησλ 

Κχπξησλ γηα ηελ Έλσζε κε ηελ Διιάδα. Τπάξρεη αθφκε θαη ζήκεξα κηα ζεκαληηθή δηέλεμε 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πνηνο πξαγκαηηθά είρε ηελ πξσηνβνπιία αλάκεζα ζην ΑΚΔΛ θαη ηελ 

Δζλαξρία γηα ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο θαη πξνψζεζεο ηνπ Κππξηαθνχ δεηήκαηνο 

δηεζλψο. 

ηηο 8 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1949 ε Δζλαξρία κε επηθεθαιήο ηνλ Αξρηεπίζθνπν Μαθάξην 

Β΄ δεκνζηεχεη εγθχθιην γηα ηε δηελέξγεηα Γεκνςεθίζκαηνο, ε εγθχθιηνο αλαθέξεη 

«Κππξηαθέ ιαέ. Τνπ Θενύ δώξνλ είλαη ε ειεπζεξία. Τεο Θείαο ηαύηεο επινγίαο ε κηθξά παηξίο 

καο ζηεξείηαη από αηώλσλ πνιιώλ. Ξέλνο θπξίαξρνο ηεο Νήζνπ καο θαηά ηελ ηειεπηαίαλ 

εβδνκεθνληαεηίαλ παξακέλεη ε Μεγάιε Βξεηηαλία. Γηά ηελ αλάθηεζηλ ηεο ειεπζεξίαο ηεο ε 

Κύπξνο νπδέπνηε έπαπζε λα αγσλίδεηαη. […] Καη επήιζε, ηέινο, ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο 

Πόιεκνο, θαηά ηνλ νπνίνλ κεγαιόζηνκνη εθνύζζεζαλ εθ λένπ αη πεξί ειεπζεξίαο θαη 

απηνδηαζέζεσο ησλ ιαώλ δηαθεξύμεηο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ησλ δεκνθξαηηώλ, εθ ησλ εγεηώλ ηνπ 

νπνίνπ ήζαλ νη θπξίαξρνί καο Άγγινη. Δηο ηνλ αγώλα εθείλνλ ζπλέβαιελ εθ ησλ πξώησλ ε 

Κύπξνο δηά ρηιηάδσλ ζηξαηησηώλ θαη ηνπ πιηθνύ ηεο πινύηνπ, νινθαύησκα δε θαηέζηε ε 

Μήηεξ Διιάο, δηά λα εμαζθαιίζεη δηά ηεο ζπζίαο ηεο θαη ηελ πξώηελ θαη ηελ ηειηθήλ 

ζπκκαρηθήλ λίθελ. […] Ζ κέρξη ηνύδε ζηάζηο ηεο θπξηάξρνπ δπλάκεσο έρεη πείζεη πάληαο, όηη 

αύηε παξακέλεη αζπγθίλεηνο πξν ηεο ζειήζεσο εκώλ, όπσο ελσζώκελ κεηά ηεο Μεηξόο 

Διιάδνο. […] Δκπξόο Κύπξηνη, όινη εηο ηα επάιμεηο δηά ηελ κάρελ ηνπ Γεκνςεθίζκαηνο, δηά 

ηελ εζληθήλ καο απνθαηάζηαζηλ, δηά ηελ Έλσζηλ κε ηελ αζάλαηνλ Μεηέξα Διιάδα». 
46
ηηο 10 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1949 ην ΑΚΔΛ αλαθνηλψλεη ηε ζηήξημε ηνπ γηα ην δεκνςήθηζκα θαη 

παξαθηλεί γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ «λα θάκνπλ ηελ 15ε ηνπ Γελάξε κέξα ζξηάκβνπ γηα ηελ 

Έλσζε θαη ζαξσηηθήο ήηηαο γηα ην μεληθό ηκπεξηαιηζηηθό θαζεζηώο».
47
Σν γεγνλφο φηη ε 

Δζλαξρία θέξδηζε ηελ πξσηνβνπιία θηλήζεσλ ζρεηηθά κε ην δεκνςήθηζκα, απνηέιεζε έλα 

ζεκαληηθφ πιήγκα γηα ην ΑΚΔΛ.
48

 

Ζ Απνηθηαθή Κπβέξλεζε αληηκεηψπηδε ζρεδφλ κε αδηαθνξία ηε δηεμαγσγή 

Γεκνςεθίζκαηνο. Σν Γεθέκβξην ζηάιζεθε επηζηνιή απφ ηνλ Αξρηεπίζθνπν κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θπβεξλήηε αιιά θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ δεκνςεθίζκαηνο απφ ηελ απνηθηαθή 

                                                 
46

 Πεξηνδηθφ «Διιεληθή Κχπξνο», έθδνζε ηνπ γξαθείνπ Δζλαξρίαο Κχπξνπ, Σεχρνο 10, Φεβξνπάξηνο 1950, ζ. 
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θπβέξλεζε «θαηά ηξφπν ειεχζεξν θαη ακεξφιεπην». 
49

 ηηο 17 Γεθεκβξίνπ, πέληε κέξεο 

αξγφηεξα, ν θπβεξλήηεο απάληεζε ζηνλ Αξρηεπίζθνπν αξλεηηθά αλαθέξνληαο δε, «Ζ ζηάζηο 

ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Απηνύ Μεγαιεηόηεηνο θαη ζπλεπώο θαη ηεο Κππξηαθήο Κπβεξλήζεσο, επί 

ηνπ ζέκαηνο ηνύηνπ, όπσο επαλεηιεκκέλσο δηεηππώζε, είλαη όηη ην δήηεκα είλαη θιεηζηόλ».
50

 Ζ 

επηζηνιή αλαθεξφηαλ δε, ζην φηη νη δεκφζηνί ππάιιεινη ζπλεπψο θαη νη δάζθαινη δελ είραλ 

δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο. Οπζηαζηηθά απηφ απνηεινχζε θαη ηε 

κνλαδηθή πξνεηδνπνίεζε πνπ ηέζεθε. Ζ αδηάθνξε, φπσο ραξαθηεξίδεηαη, ζηάζε ηνπ 

Κπβεξλήηε δηθαηνινγείηαη απφ ηελ άπνςε φηη κέρξη ηφηε ηα Ζλσκέλα Έζλε δελ είραλ 

επέκβεη ζηα δεηήκαηα απνηθηψλ, θαζψο θαη φηη νη Βξεηαλνί ππνηίκεζαλ ηηο 

πξνπαγαλδηζηηθέο δηαζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθέξεη έλα δεκνςήθηζκα ζηε δηεζλή 

θνηλφηεηα.
51

 

Ζ πξνεηνηκαζία γηα ην δεκνςήθηζκα μεθίλεζε άκεζα κε κηα ζεηξά ελεκεξψζεσλ ζε 

νιφθιεξε ηελ Κχπξν ηφζν απφ ηνλ ηχπν, φζν θαη κε απνζηνιέο νκάδσλ ζε ρσξηά. 

Δλεκέξσζε γηα ην δεκνςήθηζκα έγηλε ηφζν απφ ηε δεμηά θαη ηελ Δθθιεζία, φζν θαη απφ ηελ 

Αξηζηεξά, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. ηηο επηηξνπέο πνπ 

εηνίκαδε ε Δζλαξρία, ην ΑΚΔΛ κεηά απφ άξλεζε ηεο πξψηεο δελ ζπκκεηείρε, φκσο 

δηνξγάλσζε πνιιέο ζπγθεληξψζεηο. Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ ΑΚΔΛ ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 

ηνπνζεηήζεθε παξνηξχλνληαο φινπο ηνπο Διιελνθχπξηνπο λα ηαρζνχλ ππέξ ηεο Έλσζεο, 

πξνζζέηνληαο φκσο, φηη παξά ηελ πνιηηηθή ζεκαζία πνπ είρε ην δεκνςήθηζκα, δελ ήηαλ 

ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλα κέζν θαη θαηήγγεηιε ηνπο εγέηεο ηεο Γεμηάο σο δνιηνθζνξείο 

ηεο Έλσζεο.
52

 Σν δεκνςήθηζκα απεπζπλφηαλ ζε φινπο ηνπο θάηνηθνχο ηεο Κχπξνπ άλσ ησλ 

δεθανθηψ εηψλ θαη ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ζπκκεηείραλ νη γπλαίθεο ζε κηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία ζηελ Κχπξν. 

Σν Γεκνςήθηζκα είρε ηε κνξθή ζπιινγήο ππνγξαθψλ θαη δηήξθεζε επηά κέξεο. Οη 

θαηάινγνη γηα ηηο ππνγξαθέο βξίζθνληαλ ζηηο εθθιεζίεο κε επηθεθαιίδα «Αμηνχκελ ηελ 

έλσζηλ ηεο Κχπξνπ κε ηελ Έιιαδα». Ζ δηαδηθαζία ηνπ ήηαλ αλνηρηή θαη νη ειιεληθέο πεγέο 

αλαθέξνπλ φηη ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζε έλα θιίκα ελζνπζηαζκνχ. Ζ 

Βξεηαληθή πιεπξά φκσο αλαθέξεη έλα θιίκα πξνζπάζεηαο εθθνβηζκνχ γηα ηε δηαδηθαζία. 

Απηή ε ζέζε ησλ απνηθηνθξαηψλ, κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ζε έλα κεγάιν βαζκφ αλ ιάβνπκε 
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ππφςε ηελ Κππξηαθή θνηλσλία ηεο πεξηφδνπ, κηα θνηλσλία εζσζηξεθή θαη θιεηζηή πνπ ε 

ελδερφκελε απνρή ζα κπνξνχζε λα θαηαζηήζεη ηνλ νπνηνλδήπνηε πξνδφηε.
53

 Ζ αλνηρηή 

δηαδηθαζία απέηξεπε ηελ απνρή θαζψο θαη ηελ αξλεηηθή ζέζε απέλαληη ζην δήηεκα ηεο 

Έλσζήο. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ ζπλεπψο πξνβιέςηκν, απφ ηνπο 224.757 Διιελνθχπξηνπο πνπ 

είραλ ην δηθαίσκα ςήθνπ, νη 215.108 ηάρζεθαλ ππέξ ηεο Έλσζεο. ην δεκνςήθηζκα 

ζπκκεηείραλ πνιινί πνιίηεο αξκέληθεο θαηαγσγήο, δεκφζηνη ππάιιεινη, παξά ηελ 

πθηζηάκελε απαγφξεπζε, αιιά θαη, ζχκθσλα κε νξηζκέλεο αλαθνξέο, Σνπξθνθχπξηνη.
54

 

Σν απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο δφζεθε ζηνλ θπβεξλήηε Ραίη ζηηο 4 

Φεβξνπαξίνπ 1950 ν νπνίνο επαλέιαβε φηη ην δήηεκα ηεο Έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ 

Διιάδα ήηαλ θιεηζηφ, κηα αληίδξαζε αλακελφκελε ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο πνπείρε εΚχπξνο γηα ηε Μεγάιε Βξεηαλία. Γεκηνπξγήζεθαλ ηξία αληίγξαθά απφ 

ηηο ππνγξαθέο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο κε ζθνπφ λα παξαδνζνχλ απφ ηελ Δζλαξρία ζηελ 

Κπβέξλεζε ηεο Διιάδαο, ζηελ Κπβέξλεζε ηεο Αγγιίαο θαη ζηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ.
55

 Ζ «Eζληθή πξεζβεία»
56

 κε απφθαζε ηνπ Δζλαξρηθνχ πκβνχιηνχ θαη επηθεθαιήο 

ην Μεηξνπνιίηε Κπξήλεηαο Κππξηαλφ, έγηλε απνδεθηή ζηελ Αζήλα απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο 

Κπβέξλεζεο πλαζπηζκνχ Πξσζππνπξγφ Νηθφιαν Πιαζηήξα, φκσο αξλήζεθε λα παξαιάβεη 

ηνπο ηφκνπο ηνπ Γεκνςεθίζκαηνο, αλαθέξνληαο φηη «ε Κπβέξλεζηο επηθπιιάηεηαη λα 

ρεηξηζζή ην θππξηαθόλ εληόο ησλ πιαηζίσλ ησλ ζρέζεσλ ηεο κε θίιελ θαη ζύκκαρνλ Γύλακηλ, 

κόιηο ζεσξήζε όηη επέζηε ε ζηηγκή επηπρνύο δηεπζεηήζεσο».
57

 Ζ Βξεηαληθή Κπβέξλεζε 

αξλήζεθε λαβξεζεί κε ηελ «Eζληθή πξεζβεία». Σν ΑΚΔΛ απέζηεηιε μερσξηζηή «πξεζβεία» 

κε ην φλνκα Δζληθφο Απειεπζεξσηηθφο πλαζπηζκφο (ΔΑ) ζηηο επξσπατθέο πξσηεχνπζεο, 

κε επηθεθαιήο ην Γεληθφ Γξακκαηέα Δδεθία Παπατσάλλνπ, ηνλ Δχδσξν Ησαλλίδε κέινο ηνπ 

θφκκαηνο (θάηνηθν Λνλδίλνπ) θαη ηνλ Αδάκν Αδάκαλην ζηέιερφο ηνπ θφκκαηνο θαη 

δήκαξρφ Ακκνρψζηνπ. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ ΑΚΔΛ λα αλαθφςεη ηελ πξνβνιή ηεο Δζλαξρίαο 

σο εγεκνληθή πνιηηηθή ζηελ Κχπξν, δελ είρε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, θαζψο ην 

δεκνςήθηζκα λνκηκνπνίεζε ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ λεζηνχ ηελ Δζλαξρία σο θχξην 

εθθξαζηή ηνπ ελσηηθνχ αγψλα. 
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Ο Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο Β΄ πεζαίλεη ζηηο 28 Ηνπλίνπ 1950 θαη θεξχζζνληαη 

εθινγέο γηα ηελ ζέζε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ. Γηεθδηθεηέο ηνπ ζξφλνπ ήηαλ ν Μεηξνπνιίηεο 

Κπξήλεηαο πνπ ζπζπείξσζε ηελ αθξνδεμηά ηάζε αιιά αξλήζεθε ηελ ππνςεθηφηεηα
58

 θαη ν 

Μεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Μαθάξηνο. ηηο20 Οθησβξίνπ 1950 εθιέγεηαη Αξρηεπίζθνπνο ν 

Μαθάξηνο Γ΄ έρνληαο εμαζθαιίζεη ηε ζηήξημε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Κππξηαθνχ 

Αγψλα (ΔΚΑ). Ο Μαθάξηνο ελ αληίζεζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ είρε ην πιενλέθηεκα φηη 

ζηεξηδφηαλ ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή δχλακε πνπ θαηείρε ε Δθθιεζία, ρξεζηκνπνηνχζε δε 

ηε δχλακε θαη ην θχξνο ηεο κε ζθνπφ ηελ πνιηηηθή επηβνιή.
59

 

Με απφθαζε ηεο Ηεξάο πλφδνπ είραλ απνθιεηζηεί νη θνκκνπληζηέο απφ ην εθινγηθφ 

ζψκα. Με πξνθήξπμε ε Αξηζηεξά θαινχζε ηνλ θφζκν ζε απνρή απφ ηε δηαδηθαζία 

ςεθνθνξίαο απνθαιψληαο ηελ θάξζα θαη ππνζηεξίδνληαο φηη έρεη ζαλ απψηεξν ζθνπφ ηε 

δηάζπαζε ηνπ ιανχ ζε κηα θξίζηκε πεξίνδν πνπ ππάξρεη αλάγθε γηα ελφηεηα.
60

 Σελ ίδηα 

πεξίνδν ε Απνηθηαθή Κπβέξλεζε παξέκεηλε ακεηαθίλεηε σο πξνο ηηο ζέζεηο ηεο, εληείλνληαο 

ηα θαηαζηαιηηθά κέηξα. Ζ εληνλφηεξε θαηαζηνιή παξαηεξείηαη ζηελ εθπαίδεπζε ιφγσ ηνπ 

φηη ηα δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία αζθνχζαλ ηε κεγαιχηεξε πξνπαγάλδα ππέξ ηεο Έλσζεο. Ζ 

ζθιήξπλζε ησλ λφκσλ θαη ε αδηαθνξία ηεο Βξεηαλίαο ήηαλ βαζηθή αθνξκή γηα ηελ 

νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο εζληθηζηηθνχ θηλήκαηνο.Ζ πξψηελίθε ηνπ Μαθάξηνπ 

ζεκεηψλεηαη ην Μάξηην ηνπ 1951 φηαλ ν Έιιελαο Πξέζβεο παξέδσζε έγγξαθν απφ ηελ 

Κπβέξλεζε ηεο Διιάδαο πνπ δεηνχζε ηελ Έλσζε κε αληάιιαγκα ηελ παξαρψξεζε βάζεσλ 

ζηνπο Βξεηαλνχο ή θαζνξηζκφ εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο απηνδηάζεζεο. Αλ θαη ε απφθαζε ηεο Βξεηαλίαο ήηαλ αξλεηηθή, ην δήηεκα 

ηέζεθε ζηελ Αγγιία επίζεκα απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε.
61

 

  

                                                 
58

 πχξνο αθειιαξφπνπινο, ν.π., ζ. 291 
59

 Νίθνο Κξαληδηψηεο, ν.π., ζ. 47 
60

 πχξνο αθειιαξφπνπινο, ν.π., ζ. 291 
61
Σην ίδην, ζ. 292 



25 

2. Η ηδέα ηνπ έλνπινπ αγώλα θαη ε Αξηζηεξά 

Ζ πξσηνβνπιία ηεο νξγάλσζεο ελφπινπ αγψλα δηεθδηθείηαη ηφζν απφ ηνλ ίδην ην Γεψξγην 

Γξίβα, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη ζηα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ, φζν θαη απφ ηνπο Κχπξηνπο 

δηθεγφξνπο αδειθνχο Λντδίδε ζηελ Αζήλα, θαίλεηαη φκσο φηη θαη νη δχν κεξηέο είραλ 

μεθηλήζεη λα επεμεξγάδνληαη ηελ ηδέα παξάιιεια.
62

 Σα αδέιθηα, άββαο θαη σθξάηεο 

Λντδίδε ήηαλ δηθεγφξνη απφ ην ρσξίν Γίθσκν, θαηνηθνχζαλ ζηελ Αζήλα κεηά ηνλ εμνξηζκφ 

ηνπο απφ ηνπο Βξεηαλνχο ην 1931 θαη ην 1950 αληίζηνηρα. Ο Γεψξγηνο Γξίβαο θνίηεζε ζηε 

ζρνιή Δπέιπηδσλ, ζπκκεηείρε ζηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, θαζψο θαη ζην Γεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν κε ην βαζκφ ηνπ ηαγκαηάξρε.
63

 Δπηπιένλ ζπκκεηείρε σο αξρεγφο ζηνλ 

πξψην βαζηθφ ππξήλα ηεο νκάδαο «Υ» πνπ ηδξχζεθε ην 1941, πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ 

φηηθαηά ηε δηάξθεηα ηεο Διιεληθήο θαηνρήο ε νκάδα ηνπ επηδίσμε ρσξίο επηηπρία λα έξζεη 

ζεεπαθή κε ηηο γεξκαληθέο δπλάκεηο.
64
πκκεηείρε, ζηα Γεθεκβξηαλά θαζψο θαη ζηνλ 

Διιεληθφ Δκθχιην, θαηαθέξλνληαο λα αλαδεηρζεί ζε ππιψλα ηεο αθξνδεμηάο θαη ηνπ 

αληηθνκκνπληζκνχ ζηελ Διιάδα. ηηο αξρέο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ε νκάδα «Υ» ζηεξηδφηαλ 

θπξίσο ζε θχπξηνπο αμησκαηηθνχο θαη είρε ζηελέο επαθέο, νηθνλνκηθήο θχζεσο, κε ηνλ ηέσο 

αξρηεπίζθνπν Κχπξνπ Αζελψλ Υξχζαλζν θαη ην Μεηξνπνιίηε Κπξελείαο.
65

 Δπηπιένλ ην 

1948 ππήξμε νκάδα «Υ» ζηελ Κχπξν πνπ πξνσζνχζε ηελ αληηθνκκνπληζηηθή δξάζε.
66

 

πγθεθξηκέλα, ν Γεψξγηνο Γξίβαο αλαθέξεη ζηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ φηη ηα 

Υξηζηνχγελλα ηνπ 1950 επηζθέθζεθε ην ζηξαηεγφ Γ. Κνζκά θαη ηνπ εμέζεζε ηηο ζθέςεηο ηνπ 

γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή έλνπινπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα ζηελ Κχπξν. 

Αξγφηεξα ν ηξαηεγφο θάιεζε ην Γξίβα θαη ηνπ αλαθνίλσζε φηη ζα ηνπ παξείρε ηε 

ζπκπαξάζηαζή ηνπ.
67

 Ζ αξλεηηθή ζηάζε ηνπ Αξρηζηξάηεγνπ Παπάγνπ, πνπ ζπκβνπιεχηεθε 

ν πληαγκαηάξρεο Γ. Κνζκάο, έδσζε ηέινο ζηηο δεηήζεηο. 

Ζ ζπλάληεζε ησλ αδειθψλ Λντδίδε κε ηνλ Μαθάξην Γ΄ έγηλε ζηελ Αζήλα ην Μάξηην 

ηνπ 1950. Αθνχ έιαβαλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Δζλάξρε, πξνζέγγηζαλ ηνλ πξψελ Τπνπξγφ 

πγθνηλσληψλ Γεψξγην ηξάην. Ο πξψελ ππνπξγφο απνδέρηεθε ηελ πξφηαζε γηα ζπλεηζθνξά 

                                                 
62

FrancoisCrouzet, ν.π., ζ.483-484 
63

 Βηνγξαθία – Γεψξγηνο Γξίβαο Γηγελήο, 

https://digenisidrima.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82/, ηειεπηαία 

πξφζβαζε 20 Ηνπιίνπ 2018 θαη FrancoisCrouzet, ν.π., ζ.468 
64

 Αιέμεο Υ. Αιέθνπ, ν.π., ζ. 95 
65
Σην ίδην, ζ.96 

66
 Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ, Σηξαηεγηθέο ηνπ Κππξηαθνύ: Ζ δεθαεηία ηνπ 1950, Αζήλα, Παηάθε, 2005, ζ. 50-53 

θαη FrancoisCrouzet, ν.π., ζ.469 
67

 Γεψξγηνο – Γηγελήο Γξίβαο, Απνκλεκνλεύκαηα Αγώλνο ΔΟΚΑ 1955 – 1959, Αζήλα, 1961,ζ.14 - 15 



26 

ζηνλ αγψλα θαη πξφηεηλε λα γίλεη πξνζέγγηζε ζην Γεψξγην Γξίβα.
68

 Σνλ Ηνχιην ηνπ 1951 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλάληεζε ηνπ Μαθάξηνπ Γ΄ κε ην Γξίβα ζηελ Κχπξν, αλ θαηππάξρνπλ 

αλαθνξέο φηη δελ πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ηνπο γλσξηκία.
69

 Ζ ζηάζε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ 

ήηαλ αξρηθά δηζηαθηηθή θαη ν Γξίβαο ηνλ πεξηέγξαςε σο ζπληεξεηηθφ θαη ζθεπηηθφ, κε 

ακθηβνιίεο γηα ηε δπλαηφηεηα επηηπρίαο καρεηηθψλ δξάζεσλ ζηελ Κχπξν.
70

 Παξάιιεια 

ζηελ Αζήλα απφ ηνπο αδειθνχο Λντδίδε είρε δεκηνπξγεζεί Δπηηξνπή πνπ ζα ζπληφληδε ηηο 

δξάζεηο ηνπ αγψλα, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ θαζεγεηέο θαη ζηξαηεγνί. 

ζνλ αθνξά ηε ζηάζε ηεο Αξηζηεξάο, ζηηο 16 Ηνπιίνπ 1951 ν Γεληθφο Γξακκαηέαο 

ηνπ ΑΚΔΛ Δδεθίαο Παπατσάλλνπ, απνζηέιιεη επηζηνιή ζην Πνιηηηθφ Γξαθείν ηεο 

Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΚΚΔ κε ηίηιν «Σα δηεζληζηηθά καο θαζήθνληα ζε πεξίπησζε 

πνιέκνπ».
71

 ηελ επηζηνιή ππνζηεξίδεηαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

«πιαηεηάο θιίκαθαο ζακπνηάδ» απφ ην ΑΚΔΛ θαη λα δεκηνπξγεζεί κηθξήο θιίκαθαο 

αληαξηνπφιεκνο «ζηα βνπλά ηεο Κχπξνπ, κεξηθέο εθαηνληάδεο αληάξηεο πνπ ζα δξνπλ ην 

βξάδπ θαη ηελ εκέξα ζα γπξίδνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο θαη ηηο δνπιεηέο ηνπο». θνπφο ησλ 

δξάζεσλ ζα ήηαλ λα πξνθαιέζεη «ζνβαξέο δεκηέο ζηνλ ερζξφ» θαη λα ζεκεησζνχλ επηζέζεηο 

ζε βξεηαληθέο βάζεηο, αεξνδξφκηα θαη ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζα ήηαλ κηα «ζνβαξή 

ζπκβνιή ζηελ αληηηκπεξηαιηζηηθή, αληηπνιεκηθή ππφζεζε […] αιιά θαη γηα λ’ απνβνχκε 

ζνβαξφηεξνο παξάγνληαο ζηελ παλειιήληα πάιε γηα εζληθή θαη θνηλσληθή ιεπηεξηά». ηελ 

αλαθνίλσζε γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ πνζφηεηα ησλ φπισλ πνπ θαηείρε ην ΑΚΔΛ, ηηο 

δηαζεζηκφηεηεο θαη ην ελδερφκελν ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε.
72

 

Αλ θαη ε επηζηνιή δελ αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία ακηγψο εζληθναπειεπζεξσηηθνχ 

θηλήκαηνο, αιιά ζηε ζηάζε πνπ ελδέρεηαη λα θξαηήζεη ζηελ πεξίπησζε ελφο λένπ 

γεληθεπκέλνπ πνιέκνπ, παξνπζηάδεη κε ζαθήλεηα ηηο δπλαηφηεηεο αιιά θαη ηηο αδπλακίεο 

πνπ παξνπζηάδνληαλ: «Μεγάιεο θιίκαθαο αληαξηνπόιεκν δελ ζα κπνξνύζακε λα θάλνπκε 

γηαηί ηα βνπλά καο δελ είλαη θαη ηόζν ζπνπδαία γη’ απηή ηε δνπιηά θαη γηαηί είκαζηε λήζνο θαη 

δελ έρνπκε ελδνρώξα». 

                                                 
68

 πχξνο αθειιαξφπνπινο, ν.π., ζ. 293 
69

 Μαθάξηνο  Γξνπζίσηεο, ν.π., ζ. 51 
70

 Νίθνο Κξαληδηψηεο, ν.π., ζ. 56 
71

 Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ, «Οη ειιεληθέο θππξηαθέο πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη ε εγθαηάζηαζε ζηξαηησηηθψλ 

βάζεσλ ζην λεζί, 1945-1955», ζην Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ – Άγγεινο πξίγνο – Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ 

(επηκέιεηα), Τν Κππξηαθό θαη ην Γηεζλέο Σύζηεκα, 1945-1974: Αλαδεηώληαο ζέζε ζηνλ θόζκν, Αζήλα, Κέληξν 

Μειεηψλ Σάζζνο Παπαδφπνπινο θαη εθδφζεηο Παηάθε, 2013, ζζ. 47-63 
72

 Δθεκεξίδα «Φηιειεχζεξνο» 1 Απξηιίνπ 2016 



27 

ηηο 30 Ννεκβξίνπ ην 1951 πξαγκαηνπνηήζεθε ην 7
ν
 πλέδξην ηνπ ΑΚΔΛ, νπνχ έγηλε 

κηα ζεκαληηθή αλαζθφπεζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ θφκκαηνο, ζε κηα ζπγθπξία ηδηαίηεξα δχζθνιε 

γηα ην θφκκα. Σα κέιε είραλ κεησζεί ζρεδφλ ζην κηζφ ζπγθξηηηθά κε ην 1945, κεηψζεθαλ νη 

πξσηνβνπιίεο γχξσ απφ ην εζληθφ δήηεκα, ε Δζλαξρία εθκεηαιιεχηεθε ηελ πξνβνιή ζην 

δήηεκα ηνπ Γεκνςεθίζκαηνο, ην ΑΚΔΛ είρε κεηαηξαπεί ζε έλα είδνο αληηπνιίηεπζεο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο θππξηαθήο πνιηηηθήο ζθελήο.
73

 πδεηήζεθε έληνλα θαη αζθήζεθε θξηηηθή σο 

πξνο ηελ απφθαζε ηνπ ΑΚΔΛ λα απέρεη απφ ηε δηεμαγσγή εθινγψλ ηνπ αξρηεπηζθφπνπ θαη 

γεληθφηεξα ε ζηάζε απνρήο πνπ είρε θξαηήζεη ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο. Σν απνηέιεζκα ηνπ 

πλεδξίνπ ήηαλ ε δηαγξαθή κειψλ πνπ ππνζηήξηδαλ λα παξακεξηζζεί ην δήηεκα ηεο Έλσζεο 

έλαληη ησλ ζπληαγκαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ε απφθαζε λα πηνζεηεζεί ε ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο κε θάζε κέζν πξνψζεζεο. 

Ζ ζηάζε ηεο Βξεηαλίαο, θαζψο θαη ε άξλεζε έθζεζεο ηνπ δεηήκαηνο ζηελ θξίζε ηνπ 

ΟΖΔ έθαλε ηνλ Μαθάξην λα δεη ηνλ έλνπιν αγψλα σο ηε κνλαδηθή ιχζε γηα ην δξφκν πξνο 

ηελ Έλσζε. Ο Γξίβαο, ζέινληαο λα δεη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα δηεμαγφηαλ ν αγψλαο, 

επηζθέθζεθε δχν θνξέο ηελ Κχπξν πάξα ηελ απνηξνπή ηνπ Μαθαξίνπ. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1952 

απνθαζίζηεθε λα επηηαρπλζεί ν εζληθναπειεπζεξσηηθφο αγψλαο. Ο Αξρηεπίζθνπνο νξίζηεθε 

σο Πξνεδξεχσλ αλαιακβάλνληαο ηελ πνιηηηθή εγεζία θαη ν Γξίβαο αλέιαβε ηε ζηξαηησηηθή. 

Σν Μάξηην ηνπ 1953 ζα πξαγκαηνπνηεζεί λέα ζπλάληεζε ζηελ Αζήλα ηνπ Μαθάξηνπ κε ην 

Γξίβα κε ζηφρν ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αγψλα. Οη απφςεηο ηνπο δελ ζα ηαπηηζηνχλ 

ζηε ζπλάληεζε απηή, αιιά αξγφηεξα, ν Μαθάξηνο ππνζηήξημε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

δνιηνθζνξψλ ελαληίνλ ηεο Απνηθηαθήο Κπβέξλεζεο, ρσξίο φκσο ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

αληάξηηθνπ. ηνλ αληίπνδα ν Γξίβαο ζεσξνχζε φηη έπξεπε λα δηαηεξεζεί ην αξρηθφ ζρέδην 

θαη ηειηθά ν Αξρηεπίζθνπνο ιίγν θαηξφ αξγφηεξα ζα απνδερζεί ην ζρέδην ηνπ Γξίβα. Σν 1953 

μεθίλεζε ε δηαδηθαζία εχξεζεο θαη απνζηνιήο νπιηζκνχ ζηελ Κχπξν. Τπήξμε αθφκε κηα 

πξνζπάζεηα φκσο αλαζηνιήο ηεο έλαξμεο ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα, κε ζθνπφ ηελ 

εχξεζή ιχζεο κέζσ ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο νδνχ, ε νπνία δελ ηειεζθφξεζε. Μεηά ην ηέινο 

ηνπ Δζληθναπειεπζεξσηηθνχ Αγψλα αλαθέξεηαη φηη ν Μαθάξηνο εθκπζηεξεχηεθε ζην ζηελφ 

ηνπ ζπλεξγάηε Νίθν Κξαληδηψηε φηη δέρηεθε ζεκαληηθέο πηέζεηο απφ ηνπο θχθινπο ηεο 

Αζήλαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ, θαζψο θαη φηη ηνπ δήισζε:«Ήηαλ ζθάικα κνπ. Σθάικα 

νη θόλνη γπλαηθόπαηδσλ θαη Άγγισλ ζηξαηησηώλ, θαη κεγαιύηεξν ζθάικα κνπ νη εθηειέζεηο 

θνκκνπληζηώλ. Δκείο, έπξεπε, πζηέξα από ηελ άξλεζε ηεο Βξεηαληθήο Κπβέξλεζεο, λα 
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δηεζλνπνηήζνπκε ην ζέκα καο, θαη λα θεξδίζνπκε ηελ θνηλή γλώκε κε άιια κέζα θαη όρη κε ηε 

βία».
74

 

Ακέζσο κεηά ην δεκνςήθηζκα ηνπ 1950 μεθίλεζε ε δηαδηθαζία απνθιεηζκνχ ηεο 

Αξηζηεξάο απφ ηνλ αληηαπνηθηαθφ αγψλα θαη παξά ηεο πξνζπάζεηεο ηεο γηα θνηλή 

ζπκπφξεπζε δελ ππήξμε πνηέ ε αληίζηνηρε απνδνρή.
75

 ην ζρεδηαζκφ ηεο ΔΟΚΑ
76

 δελ 

ηέζεθε πνηέ ην ελδερφκελν ζπγθξφηεζεο θνηλνχ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα κε ηελ 

Αξηζηεξά. Κάηη ηέηνην δελ ήηαλ ζηηο πξνζέζεηο νχηε ηεο Δζλαξρίαο, νχηε ηνπ Γξίβα. 

πλεπψο, απηφ πνπ ην ΑΚΔΛ ζα έπξεπε λα απνθαζίζεη κε ηελ έλαξμε ηνπ ελφπινπ αγψλα 

ηεο ΔΟΚΑ ήηαλ αλ ζα πηνζεηνχζε ή φρη έλνπιεο κνξθέο αληηαπνηθηαθνχ απειεπζεξσηηθνχ 

αγψλα κέζσ δηθνχ ηνπ πνιηηηθνχ ζρήκαηνο.
77
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3. Η ήηηα ηεο Αξηζηεξάο ην 1953 θαη ε δηεζλνπνίεζε ηνπ Κππξηαθνύ 

δεηήκαηνο ην 1954 

ηηο εθινγέο πνππξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1953 ε Γεμηά επηβεβαηψλεη ηελ θνηλσληθή ηεο 

απνδνρή κε κηα ζεκαληηθή λίθε έλαληη ηεο Αξηζηεξάο. Αλ θαη ε ήηηα ηεο Αξηζηεξάο ζηηο 

δεκνηηθέο εθινγέο ήηαλ αξθεηά ζεκαληηθή θαζψο έραζε δήκνπο ζηνπο νπνίνπο παξαδνζηαθά 

είρε επηξξνή, αλαδείρζεθε ην ΑΚΔΛ σο ε κνλαδηθή απεηιή γηα ηελ Δζλαξρία. Ο Μαθάξηνο 

φκσο εθηφπηδε φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ Αξηζηεξά ζε πνιιά θαη ζεκαληηθά πεδία, φπσο ην 

δήηεκα ηνπ ελσηηθνχ αγψλα. Ζ Αξηζηεξά κεηά ηελ εζσθνκκαηηθή θξίζε πνπ είρε 

αληηκεησπίζεη, έραζε ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο εθινγηθήο ηεο δχλακεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

απήρεζήο ηεο, ελψ ε ζηάζε πνπ θξάηεζε απέλαληί ζην δήηεκα ηεο Έλσζεο ηελ επεξέαζε 

αξλεηηθά. ηνλ αληίπνδα, ν Μαθάξηνο έθαλε πνιιέο θαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε 

δηεζλνπνίεζε ηνπ ελσηηθνχ αγψλα θαη ηελ άζθεζε πηέζεσλ ζηελ Διιάδα θαη είρε 

δεκηνπξγήζεη πξσηνθαλή δίθηπα πξνβνιήο θαη ζπλεξγαζίαο είηε κέζσ ηνπ Σχπνπ, είηε κέζσ 

ησλ ζρέζεσλ πνπ είρε ιφγσ ηεο Δθθιεζίαο. Σν 1953 νπζηαζηηθά εληνπίδνπκε κηα θάζεηε 

δηαίξεζε εληφο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο πνπ δεκηνπξγεί δπν ζεκαληηθνχο πφινπο πνπ 

επεξεάδνπλ θαη θαιχπηνπλ νιφθιεξε ηελ θνηλσλία, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

θάπνηνπ ελδηάκεζνπ πνιηηηθνχ ρψξνπ. 

ε απηή ηε δηαίξεζε ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ην γεγνλφο φηη πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ 

δεκνηηθψλ εθινγψλ ην ΑΚΔΛ επηδίσμε ηε ζπλεξγαζία κε ην Κππξηαθφ Δζληθφ Κφκκα 

(ΚΔΚ). θνπφο ηνπ ΑΚΔΛ ήηαλ ε δεκηνπξγία δηαθνκκαηηθψλ ζπλδπαζκψλ κε ζπκθσλία 

ζην ειάρηζην, κε θεληξηθφ ζχλζεκα
78

 «Δληαίνο αδηάιιαθηνο εζληθναπειεπζεξσηηθφο αγψλαο 

– απνκφλσζε ησλ ζπληαγκαηφθηισλ». Δζηίαδε ζηνλ «αδηαίξεην εζληθναπειεπζεξσηηθφ 

αγψλα», ηελ ελαληίσζε ζηνπο «αλειεχζεξνπο λφκνπο» θαη ηελ «ππνζηήξημε ησλ αγψλσλ ηνπ 

ιανχ», ηελ «πξαθηηθή ζπκπαξάζηαζε ζηνλ αγψλα ηνπ ιανχ ελάληηα ζηελ εθκεηαιιεπηηθή 

αδεθαγία ηνπ μέλνπ κνλνπσιηαθνχ θεθαιαίνπ» , θαζψο θαη ηελ αλάγθε γηα «λα εθθξαζηεί ε 

ζηάζε θηιίαο θαη αιιειεγγχεο πξνο ηελ ηνπξθηθή θαη αξκεληθή κεηνλφηεηα».
79

 Ζ πξφηαζε 

ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΑΚΔΛ αλέθεξε επίζεο: «Γελ είλαη άξαγε νιέζξηα γηα ηνλ 

αγώλα καο ε πνιηηηθή ηεο δηάζπαζε; Γελ είλαη πεκπηνθαιαγγηηηζκόο… ε ηαθηηθή ηνπ 

δηαρσξηζκνύ ησλ εζληθώλ δπλάκεσλ ηνπ ιανύ; Ξέξνπκε όηη ην ‘δηαίξεη θαη βαζίιεπε’ είλαη ην 
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δόγκα ηνπ θπξίαξρνπ… θη όκσο κεξηθνί πνιηηηθνί θύθινη ηεο Γεμηάο δελ εμππεξεηνύλ ζηελ 

πξάμε απηό ην ηκπεξηαιηζηηθό δόγκα…». 

Σν ΑΚΔΛ, πξνθεηκέλνπ λα παξαηάμεη ν θππξηαθφο ιαφοέλαλ δηαθνκκαηηθφ εζληθφ – 

απειεπζεξσηηθφ ζπλαζπηζκφ «…δειώλεη θαζαξά θαη απεξίθξαζηα όηη είλαη πξόζπκό λα 

ζπλεξγαζηεί κε όινπο. Τν ΑΚΔΛ είλαη πξόζπκν λα ζπλεξγαζηεί κε ηνΚππξηαθό Δζληθό Κόκκα 

(ΚΔΚ) ηνπνπνίνπ ΓΓ είλαη ν θ. Θ. Γέξβεο, όπσο θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν πνιηηηθό θόκκα ή 

θύθιν πνπ ζα δείμεη πλεύκα παηξησηηζκνύ θαη αγσληζηηθήο ζπλέρεηαο».
80

 Πάξα ηηο 

νκνινγνπκέλσο εηιηθξηλείο πξνζέζεηο ηνπ ΑΚΔΛ γηα ζπλεξγαζία, ην δηαθχβεπκα ήηαλ ε 

θαηάθηεζε πνιηηηθήο εγεκνλίαο. Ζ Γεμηά είρε επηθπξψζεη ηε δηθή ηεο θαη δελ απνδέρηεθε 

ηελ πξφηαζε. Σε ζέζε ηεο Γεμηάο ζηήξημε ν ηχπνο θαη ε ειιεληθή πξεζβεία απνθφπηνληαο 

θάζε επηινγή ζηελ Δζλαξρία. Ζ εθεκεξίδα ην Έζλνο αλαθέξεη ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 1953 

«…νη εζληθφθξνλεο νχηε ζπδεηνχλ, αιι’ νχηε θαλ ελδηαθέξνληαη δη’ φζα ιέγνπλ ή γξάθνπλ 

ή θάλνπλ νη θνκκνπληζηαί. Απηή ε πιήξεο αδηαθνξία ησλ εζληθνθξφλσλ απνηειεί ηεο 

θαιπηέξαλ απάληεζηλ πξνο ηνπο θνκκνπληζηάο».
81

 Ζ Δζλαξρία ζηηο 20 Απξηιίνπ 1953 

εμέδσζε αλαθνίλσζε πνπ πξνέηξεπε νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία κε ηελ Αξηζηεξά γηαηί ζα 

έπιεηηε ηνλ εζληθφ αγψλα. 

Ζ Βξεηαλία παξνπζίαζε ην 1954 έλα λέν ζπληαγκαηηθφ ζρέδην πνπ ζηφρεπε ζηελ 

απνδνρή ηνπ απφ ηνπο Διιελνθχπξηνπο, ηελ αλαθνπή ηεο πξνζθπγήο ηνπ εζληθνχ δεηήκαηνο 

ζηνλ ΟΖΔ θαη ηε κνληκνπνίεζε ηεο Βξεηαληθήο εκπινθήο θαη θπξηαξρίαο ζηελ Κχπξν. Ζ 

παξαρψξεζε πληάγκαηνο απφ ηελ Βξεηαλία ζηφρεπε ζηε κείσζε ηεο ελσηηθήο δηάζεζεο. Ο 

λένο θπβεξλήηεο ηεο Κχπξνπ εμεηάδνληαο ηελ πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο πληάγκαηνο 

ζηεξίρηεθε ζην φηη νη πνιηηηθά κεηξηνπαζείο πξνζσπηθφηεηεο ηεο Κχπξνπ, ζα έβιεπαλ απηή 

ηελ εμέιημε ζεηηθά. Ζ λέα βξεηαληθή πνιηηηθή γλσζηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1954. Αλ θαη 

ε πξφζεζε ηεο ήηαλ λα επεμεξγαζηεί ην λέν ζπληαγκαηηθφ πιαίζην, δελ ππήξραλ ηα 

θαηάιιεια ρξνληθά πεξηζψξηα. Οπζηαζηηθά ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο λέαο 

ζπληαγκαηηθήο κεηαξξχζκηζεο, ήηαλ ε δεκηνπξγία Ννκνζεηηθήο πλέιεπζεο, ηελ νπνία νη 

Βξεηαλνί είραλ ζθνπφ λα ειέγρνπλ δηνξίδνληαο νη ίδηνη ηελ πιεηνςεθία ησλ δεκνζίσλ 

ιεηηνπξγψλ πνπ ζα ηελ απάξηηδαλ. Ζ εμαζθάιηζε ηεο πιεηνςεθίαο ζα ηνπο δηαζθάιηδε ηε 

δπλαηφηεηα απψζεζεο ηνπ «θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ». Σν χληαγκα φπσο ήηαλ θπζηθφ 

απνξξίθζεθε απφ ηελ Δζλαξρία, ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε, θαζψο θαη ην ΑΚΔΛ. ηηο 19 
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Ηνπιίνπ ην γξαθείν ηνπ ΑΚΔΛ ραξαθηήξηζε πξνζβιεηηθή ηελ πξφηαζε ηεο βξεηαληθήο 

θπβέξλεζεο θαη θάιεζε φινπο ηνπο παηξηψηεο λα αληηζηαζνχλ ζηα δνπισηηθά ζρέδηα ηεο 

μέλεο δχλακήο θαηνρήο.
82

 ηηο 2 Απγνχζηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδήισζε ππέξ ηεο 

Έλσζεο θαη θαηά ηνπ πληάγκαηνο.Ο απνηθηαθφο θπβεξλήηεο εμέδσζε κηα ζεηξά κέηξα κε 

ζηφρν ηελ θαηαζηνιή, κέηξα πνπ ραξαθηεξηζηήθαλ απφ ηνλ Αξρηεπίζθνπν Μαθάξην σο 

ηξνκνθξαηηθέο κέζνδνη πνπ ζχκηδαλ ηηο θαζηζηηθέο Γπλάκεηο.
83

 Πξαγκαηνπνηήζεθε γεληθή 

απεξγία κε ζπκκεηνρή ηφζν ηεο Αξηζηεξάο φζν θαη ηεο Γεμηάο ζηελ Κχπξν, ελψ ζρεηηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο νξγαλψζεθαλ θαη ζηελ Διιάδα.
84

 

Σν 1953 μεθηλάεη, παξάιιεια κε ηελ εζσηεξηθή αλαδηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο 

θαηάζηαζεο ζηελ Κχπξν, ε πνιηηηθή ηεο δηεζλνπνίεζεο απφ ηελ θπβέξλεζε Παπάγνπ. Ο 

πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο πξνζέγγηζε ην Γεθέκβξην ηνπ 1953 ηνλ Άγγιν ππνπξγφ 

Δμσηεξηθψλ Άληνλη Ήληελ, επηδηψθνληαο λα βξεζεί κηα ιχζε γηα ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ. Ο 

Άληνλη Ήληελ φκσο απάληεζε γηα αθφκε θφξα φηη είλαη έλα ζέκα θιεηζηφ γηα ηελ Βξεηαλία. 

Ο Αιέμαλδξνο Παπάγνο ηνλ ελεκέξσζε φηη ε Διιεληθή Κπβέξλεζε ζα ρεηξηδφηαλ πιένλ ην 

δήηεκα κε ηνλ ηξφπν φπνπ ζα έθξηλε απηή θαιχηεξν θαη φηη απνθηνχζε πιένλ απνιπηή 

ειεπζεξία ζηηο ελέξγεηεο ηεο.
85

 Ο Μαθάξηνο κεηά απφ απφθαζε ηεο Δζλαξρίαο κεηέβε ζηελ 

Αζήλα γηα λα ζπδεηήζεη ηα λέα δεδνκέλα κε ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε, θαζψο θαη λα 

δεηήζεη ηελ εγγξαθή ηνπ ζέκαηνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ.
86

 Παξφιεο ηηο 

αληηξξήζεηο πνπ είραλ εθθξαζηεί απφ ηηο ΖΠΑ κε αηηηνινγία φηη ε ζπγθπξία δελ ήηαλ 

θαηάιιειε, ην 1954 έγηλε πξνζθπγή απφ ηνλ Έιιελα πξσζππνπξγφ ζηνλ ΟΖΔ. Ζ αξλεηηθή 

ζηάζε ησλ ΖΠΑ φκσο έθαλε ηνλ ΟΖΔ λα αλαβάιιεη ηε ζπδήηεζε γηα ηελ επφκελε Γεληθή 

πλέιεπζε, κε ζηφρν κέρξη ηφηε λα επεμεξγαζηνχλ Βξεηαλία θαη Διιάδα απφ θνηλνχ ην 

δήηεκα. 

ρεηηθά κε ηελ νλνκαζία ηεο ΔΟΚΑ δφζεθε απφ ην ζηξαηεγφ θαη αξρεγφ ηεο 

Γεψξγην Γξίβα. Δπηπιένλ, είρε ηα πξψηα ηξία αξρηθά γξάκκαηα απφ κηα παιαηφηεξε 

νξγάλσζε πνπ νξγάλσζε ηελ εμέγεξζε ην 1931, ηελ Δζληθή Οξγάλσζε Κχπξνπ, πξηλ ηελ 

εκθάληζε ηεο φκσο είραλ ππάξμεη αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο φπσο ε ΚΑΡΖ (Κχπξηνη 

Αγσληζηαί Ρηςνθίλδπλνη Ζγέηαη) ε νπνία είρε δεκηνπξγήζεη ππξήλεο ζηελ Αζήλα θαη 

μεθίλεζε ηεκχεζε ησλ κειψλ ηεο κε απφιπηε κπζηηθφηεηα ην 1953. Σν ΔΜΑΚ (Δζληθφ 
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Μέησπν Απειεπζεξψζεσο Κχπξνπ) απνηέιεζε αθφκε κηα πξνζπάζεηα ησλ Κππξίσλ γηα 

έλαξμε αληηαπνηθηαθήο δξάζεο, πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηνλ σθξάηε Λντδίδε.
87

 Αλ θαη ν 

ραξαθηήξαο ηεο ΔΟΚΑ ήηαλ κπζηηθφο νη Βξεηαλνί είραλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

πξηλ μεθηλήζεη ηε δξάζε ηεο. Γεληθφηεξα δηαθέξεη αξθεηά απφ άιια κπζηηθά θηλήκαηα, είρε 

ηδηαίηεξα κνλνιηζηθή δνκή θαη ήηαλ ηδηαίηεξα ζπγθεληξσηηθή.
88

 Ζ αξρηθή ζπγθξφηεζε ηεο 

ΔΟΚΑ ήηαλ αλάκεζα ζε νκάδεο δνιηνθζνξάο θαη νκάδεο δξάζεο. Ζ θάζε νκάδα αξηζκνχζε 

πεξίπνπ έμη κέιε, νη νπνίεο ζηάιζεθαλ ζηηο θπξηφηεξεο πφιεηο θαζψο θαη ζηα νξεηλά ρσξηά 

κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ππξήλσλ αληάξηηθσλ νκάδσλ. Ο Γξίβαο αλέιαβε ηελ εθπαίδεπζε 

φζσλ δελ είραλ πξνεγνχκελε ζηξαηησηηθή εκπεηξία θαη φξηζε αξρεγνχο ζε θάζε νκάδα, ηελ 

πεξίνδν ηεο πξνεηνηκαζίαο δεκηνπξγήζεθε δίθηπν επηθνηλσλίαο, θξεζθχγεηα θαη θξπςψλεο 

γηα πξνκήζεηεο.
89

 

Ζ ΔΟΚΑ απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ ηζηνξία ηεο Κχπξνπ, έρνληαο επεξεάζεη 

ηελ πνιηηηθή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηηο ηδενινγηθέο ηάζεηο θαζψο 

θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ θνηλσληθή δνκή. Ζ επηξξνή ηεο ΔΟΚΑ ζε θάζε έθθαλζή ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζηελ Κχπξν ππήξμε ραξαθηεξηζηηθή ηφζν γηα ηε δηάξθεηα ηνπ φζν θαη γηα ηελ 

εγεκνληθή ζέζε πνπ απέθηεζε. 

Δίλαη θξίζηκν ζε απηφ ην ζεκείν λα γίλεη κηα ζαθήο δηάθξηζε ησλ ηξηψλ πνιηηηθψλ 

πφισλ ηεο πεξηφδνπ πνπ δηαηεξνχληαη κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Απηνί είλαη ε 

Δζλαξρία, ην ΑΚΔΛ θαη ε ΔΟΚΑ. Οη δηαθνξέο ηνπ ΑΚΔΛ κε ηνπο άιινπο δπν πφινπο έρνπλ 

γίλεη εκθαλείο ζε δηάθνξα ζεκεία, ζεκαληηθέο φκσο είλαη θαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ 

Δζλαξρία θαη ηελ ΔΟΚΑ. χκθσλα κε ην πχξν αθειιαξφπνπιν, ε Δζλαξρία είρε θάλεη 

ζαθείο ηηο πξνηηκήζεηο ηεο γηα επηφηεξεο θαη βξαρχρξνλεο κνξθέο αγψλα, θαζψο θαη 

ηεδηαθνξνπνίεζή ηεο ζηε ζπλέρεηα σο πξνο ηε ρξήζε ηεο παζεηηθήο άκπλαο, θαζψο 

εμέθξαδε ηα ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα ηεο ειιελνθππξηαθήο αζηηθήο ηάμεο. Ζ αζηηθή ηάμε 

απφ έλα ζεκείν θαη κεηά ζεσξνχζε φηη ζα κπνξνχζαλ λα εθθξαζηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο θαη 

κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο θαη ζηάζεθε επηθπιαθηηθά απέλαληη 

ζηνλ έλνπιν αγψλα. Ζ επηθπιαθηηθφηεηά ηεο ζρεηηδφηαλ αξρηθά κε ην φηη έλα πνιεκηθφ 

θιίκα δεκηνπξγεί αλαζηαιηηθνχο κεραληζκνχο ζηελ νηθνλνκία θαη κε ηελ θπξίαξρε 

αληίιεςε ησλ ελ ιφγσ ζηξσκάησλ γηα ζπληεηαγκέλν ζεζκηθφ δηαθαλνληζκφ ησλ 

πξνβιεκάησλ. Καη’ επέθηαζε ε Δζλαξρία, απνηειψληαο ην λφκηκν εθπξφζσπν ησλ 
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Διιελνθππξίσλ, είρε ζεηηθφ πξφζεκν γηα ηα αζηηθά ζηξψκαηα θαη απνηεινχζε ηνλ 

πξνηηκφηεξν γηα απηά πνιηηηθφ πφιν.
90

 

ηνλ αληίπνδα, ε ΔΟΚΑ απνηειείην ζηε βάζε ηεο, ζχκθσλα κε ηα ππάξρνληα 

ζηνηρεία, απφ άηνκα 15 έσο 25 εηψλ, κε κέζν φξν ειηθίαο πνπ ζπκκεηείρε ζηηο επηζεηηθέο 

ελέξγεηεο 21 εηψλ, ελψ κε έλα πνζνζηφ 32% καζεηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη νη 

ππφινηπνη λένη ηερλίηεο, νη νπνίνη θαηά βάζε ήηαλ απφθνηηνη ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο θαη 

ζην ζχλνιν ηνπο ήηαλ παηδηά αγξνηψλ πνπ είραλ κεηαλαζηεχζεη πξνο αζηηθά θέληξα. Απφ ηα 

ππάξρνληα ζηνηρεία δελ πξνθχπηεη ζπκκεηνρή κηθξναζηψλ ή αζηηθψλ ζηξσκάησλ. Καηά 

ζπλέπεηα, ε δξάζε ηεο ΔΟΚΑ ρξεζηκνπνηήζεθε σο κνριφο πίεζεο έλαληη ησλ Βξεηαλψλ, 

εθθξάδνληαο ηελ νξκή ησλ αγξνηηθψλ ζηξσκάησλ. 
91

 

Αληηζέησο, ην ΑΚΔΛ έθθξαδε θαηά βάζε ην πξνιεηαξηάην ζηα αζηηθά θέληξα πνπ 

αλαγλψξηδεφηη εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ πιαηζίνπ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ άλνδν ηνπ κνλνπσιηαθνχ θαπηηαιηζκνχ θαη ηελ απνηθηνθξαηηθή εγεκνλία, δελ είρε 

πεξηζψξηα επηβίσζεο. ηαλ πηα ε αλεμαξηεζία ήηαλ νξηαθά δεδνκέλε, ε ΔΟΚΑ 

κεηαβιήζεθε ζηνλ έλνπιν θξνπξφ ηνπ κειινληηθνχ αζηηθνχ θαζεζηψηνο, ππνβάζκηζε ηελ 

αληηαπνηθηαθή δξάζε θαη αλαβάζκηζε ηελ αληηθνκνπληζηηθή δξάζε. Ζ Δζλαξρία, 

εθπξνζσπψληαο ηελ αζηηθή ηάμε, απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γξίβα, 

πξνβάιινληαο ηελ εζληθή νκφλνηα κέζσ ηεο αλεμαξηεζίαο. Ζ ζηάζε ηεο Δζλαξρίαο κε ηνλ 

πξνθαλή πξσηαξρηθφ θαη εγεκνληθφ ξφιν ήηαλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ αληαγσληζκνχ αιιά θαη γηα ηελ επηβίσζε ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο.
92

 

Παξφιν πνπ ε ΔΟΚΑ απέθηεζε ζεκαληηθή θνηλσληθή απήρεζε, πνιηηηθά ζηεξηδφηαλ 

ζηελ ηαθηηθή ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο Αξηζηεξάο θαη ησλ Σνπξθνθππξίσλ. Ο ηξφπνο πνπ είρε 

εμαξρήο νξγαλσζεί ε ΔΟΚΑ είρε θάλεη θαλεξή ηελ πην πηζαλή θαηάιεμε ηεο, ηελ απνηπρία 

θαη ην δηραζκφ είηε ζε εζληθφ, είηε ζε ηδενινγηθφ επίπεδν. Οη πνιηηηθνί ζπζρεηηζκνί ηνπ 

παξειζφληνο επεξέαδαλ ηφζν ηε ζέζε ηεο Αξηζηεξάο, φζν θαη ηελ Δζλαξρία πνπ θαιείην λα 

επηβεβαηψλεη ηελ πνιηηηθή ηεο εγεκνλία, αιιά θαη ηελ αληζνξξνπία πνπ ππήξρε εληφο ηεο 

Γεμηάο. Αλακθίβνια, ε ΔΟΚΑ σο κνξθή αληηαπνηθηαθήο πάιεο ήηαλ έλα ξηδνζπαζηηθφ 

εγρείξεκα αιιά θαηά βάζε ήηαλ ην απνηέιεζκα κηαο καθξάο αληηπαξάζεζεο εληφο ελφο 

πνιχπινθνπ ηδενινγηθνχ πιέγκαηνο ηεο ειιελνθππξηαθήο θνηλφηεηαο εληφο ησλ πιαηζίσλ 
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ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο. Ζ πεξίνδνο ηνπ 1955-59 απνηειεί ηελ βαζηθφηεξε ππφ εμέηαζε 

πεξίνδν έθθξαζεο ησλ θάζεησλ δηαηξεηηθψλ ηνκψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 
93
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V.Η θξίζηκε πεξίνδνο ηνπ 1955-59 

1. Η έλαξμε ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνύ αγώλα ηεο ΔΟΚΑ θαη ε 

πξώηε αληίδξαζε ηνπ ΑΚΔΛ 

Ζ έλαξμε ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα έγηλε ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ 1955 κε κηα ζεηξά 

εθξήμεσλ ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Κχπξνπ. εκαληηθφηεξε έθξεμε ζεσξείηαη απηή ζηνλ 

θεληξηθφ ξαδηνζηαζκφ θαη ζην Μέγαξν ηεο Αξρηγξακκαηείαο ζηε Λεπθσζία. Σν ίδην βξάδπ 

θπθινθφξεζε ε πξψηε πξνθήξπμε ηεο ΔΟΚΑκε ηελ ππνγξαθή «ν Αξρεγφο – Γηγελήο».
94

 Αλ 

θαη νη επηζέζεηο ζπλερίζηεθαλ θαη ηελ επφκελε λχρηα αλαθέξεηαη φηη δελ είραλ φιεο ηελ 

αλακελφκελε επηηπρία. Ζ επηρείξεζε ηεο Ακκνρψζηνπ κε αξρεγφ ην Γξεγφξε Απμεληίνπ είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ απνθάιπςε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαη ηελ επηθήξπμε ηνπ, ζηε Λάξλαθα ε 

αζηπλνκία αλαθάιπςε φιε ηελ νκάδα θαη ηε ζπλέιαβε, ην ίδην ζπλέβε θαη ζηε Λεκεζφ.
95

 

Ζ 1
ε
 Απξηιίνπ μάθληαζε ηελ θνηλσλία ιφγσ ηνπ εξαζηηερληζκνχ ησλ δξάζεσλ πνπ 

πξφδηδαλ κηα κηθξή νκάδα αλζξψπσλ ρσξίο ηδηαίηεξε νξγαλσηηθή δνκή θαη ζπγθξφηεζε, 

θαζψο θαη ιφγσ ησλ άκεζσλ ζπιιήςεσλ αηφκσλ απφ ηελ αζηπλνκία.
96

 Ζ θππξηαθή θνηλσλία 

ζεσξνχζε φηη απηέο νη ελέξγεηεο δελ ζα είραλ ηε δπλακηθή λα θιηκαθσζνχλ, νχηε ηε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ γεληθεπκέλν θιίκα αλαηαξαρήο. Απηήλ ηε ζέζε ελίζρπε ην 

γεγνλφο φηη κεηά ηελ έλαξμε ηεο ΔΟΚΑ κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 1955 ππήξμε κηα ζρεηηθή 

κείσζε ησλ ζπληνληζκέλσλ δξάζεσλ, νη νπνίεο ήηαλ ζπνξαδηθέο θαη κε ρακειφ αληίθηππν 

θαη πνζνζηφ επηηπρίαο. Ζ έλαξμε ηεο δξάζεο θαηαδηθάζηεθε απφ ηκήκα ηεο ειιεληθήο 

αζηηθήο ηάμεο, αθήλνληαο ηελ εληχπσζε φηη απνηειεί πξνβνθάηζηα πνπ εμππεξεηεί ηα 

βξεηαληθά ζπκθέξνληα θαη ζηξέθεηαη θαηά ηνπ θππξηαθνχ ιανχ.
97

 

Σν ΑΚΔΛ βξέζεθε έθπιεθην σο πξνο ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ θαη επηδίσμε λα 

πάξεη ζέζε ζην δήηεκα άκεζα. Σελ 1
ε
 Απξηιίνπ έγηλε έθηαθηε ζπλάληεζε ηνπ Πνιηηηθνχ 

Γξαθείνπ θαη κε νκφθσλε απφθαζε εθδφζεθε αλαθνίλσζε πνπ θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ 

Δδεθία Παπατσάλλνπ «σο ε πην δηνξαηηθή αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε πνηέ ην θφκκα ησλ 

εξγαδφκελσλ». Ζ ζηάζε ηνπ ΑΚΔΛ ήηαλ φηη ηέηνηεο ελέξγεηεο ζα είραλ ζνβαξέο επηπηψζεηο 

ζηνλ εζληθναπειεπζεξσηηθφ θαη αληηαπνηθηαθφ αγψλα, θαζψο πξνέβιεπε φηη ε ηαθηηθή ηνπ 

έλνπινπ νδεγνχζε ζε ήηηα.
98
Ζ ζηάζε ηνπ θφκκαηνο φηη ε πξνζθπγή ζηελ έλνπιε πάιε δελ 
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ζα επδνθηκνχζε θαη ε κνλή ζηξαηεγηθή πνπ ζακπνξνχζε λα επηθέξεη απνηειέζκαηα ήηαλ ε 

ζπλέρηζε ησλ απεξγηψλ θαη ησλ ζπιιαιεηεξίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηπισκαηηθέο επαθέο, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζε γεληθέο γξακκέο δηθαηψζεθε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
99

 

Ζ αλαθνίλσζε ηνπ ΑΚΔΛ αλέθεξ κεηαμχ άιισλ φηη «νη εθξήμεηο δελ είραλ θακία 

ζρέζε κε ηνλ θππξηαθφ αγψλα» θαη φηη ν ιαφο ζα έπξεπε λα επαπμήζεη ηελ επαγξχπλεζε ηνπ 

θαη λα απνκνλψζεη ηνπο «ηαξαμίεο», ελψ ηνλ αγψλα απνθήξπμε θαη ε ΠΔΟ.
100

 Σν ΑΚΔΛ 

πξαγκαηηθά αηθληδηάζηεθε κε ηελ έλαξμε ηεο δξάζεο ηεο ΔΟΚΑ αλ θαη ζε έλα βαζκφ 

γλψξηδε ηηο πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο ηεο. Θα ήηαλ βέβαηα πνιχ δχζθνιν έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα θφκκαηα ηεο επνρήο λα κελ είρε γλψζε ηνπ γεγνλφηνο. Σν φηη ην ΑΚΔΛ γλψξηδε 

θαίλεηαη ζηελ πξνθήξπμε ηεο νινκέιεηαο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 

1955: «Γηα ην ιαό ήηαλ θάπσο αθαηαλόεην, γηαηί, ηε ζηηγκή ηνπ πην επαίζρπληνπ 

ραληαθώκαηνο ηνπ Κππξηαθνύ ζηνλ ΟΖΔ, αθνύγνληαλ ζην ξαδηνθσληθό ζηαζκό ησλ Αζελώλ, 

θαη άιισλ πσο νξηζκέλνη ππαηληγκνί θαη ζπλζήκαηα πεξί δήζελ ‘ερζξνπξαμηώλ’ πνπ ζα 

‘αξρίζνπλ’ ζηελ Κύπξν, πεξί ‘αληαξηηθήο δξάζεο’ θαη ‘ζακπνηάδ’ πνπ επηδίδεηαη δήζελ ν 

Κππξηαθόο ιαόο. Ξεθαζαξίδνπκε πσο εκείοδηαθεξύηηνπκε όηη ν αγώλαο ηνπ Κππξηαθνύ ιανύ 

είλαη καδηθόο, αλνηθηόο, εηξεληθόο, δεκνθξαηηθόο, ην ελλννύκε. Τν ΑΚΔΛ θαιεί ην ιαό λα 

εληείλεη ζην έπαθξν ηελ επαγξύπλεζε ηνπ θαη λα θπιαρζεί από νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

ηπρνδησθηηθέο πεξηπέηεηεο πνπ ζα εμππεξεηνύλ μέλνπο ζθνπνύο».
101

 

ε απνινγηζκφ ηνπ ην ΑΚΔΛ ην Μάξηην ηνπ 1957 ππνζηήξημε φηη δηέπξαμε κηα ζεηξά 

απφ ιάζε ζρεηηθά κε ηελ ΔΟΚΑ, θάπνηα απφ απηά αξθεηά ζνβαξά. Ζ απηνθξηηηθή 

ζρεηηδφηαλ κε ηελ ππνηίκεζε ηνπ θηλήκαηνο ηεο ΔΟΚΑ ζεσξψληαο ην θίλεκα ιίγσλ 

θαλαηηθψλ ηεο Γεμηάο, ην νπνίν φκσο εληέιεη απέζπαζε ζεκαληηθή ιατθή ππνζηήξημε. ηελ 

αλαθνίλσζε αλαθάιεζαλ ηνπο ραξαθηεξηζκνχο πνπ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ πξψηε ηνπο 

αλαθνίλσζε πνπ ηε ραξαθηήξηζαλ βηαζηηθή θαη αςπρνιφγεηε, κε έιιεηςε ςπρξαηκίαο. Ζ 

αξρηθή αλαθνίλσζε θαζψο θαη ν απνινγηζκφο ηνπ θφκκαηνο θάλνπλ εκθαλή ηελ αδπλακία 

ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηνπ έλνπινπ αγψλα, δεδνκέλνπ δε φηη δελ είρε 

εκπιαθεί πνηέ ζε έλνπιε εμέγεξζε, κηα αδπλακία πνπ δελ ίζρπε ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεμηάο 

θαη ηεο ΔΟΚΑ.
102
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Ζ αξρηθέο αληηδξάζεηο ηνπ ΑΚΔΛ απέλαληη ζηελ ΔΟΚΑ ήηαλ ζαθψο επεξεαζκέλεο 

απφ ην ΚΚΔ θαη ηνλ ηφηε ΓΓ Ν. Εαραξηάδε. ηηο 24 Απξηιίνπ ν Ν. Εαραξηάδεο, ζε νκηιία 

ηνπ απφ ην ξαδηνθσληθφ ηαζκφ Διεχζεξή Διιάδα ραξαθηήξηζε ηελ ΔΟΚΑ σο φξγαλν ησλ 

Βξεηαλψλ θαη ησλ Ακεξηθαλψλ, πνπ έρεη ζθνπφ ην μεπνχιεκα ηνπ Κππξηαθνχ κέζσ ηεο 

ζπκθσλίαο γηα εγθαζίδξπζε βξεηαληθψλ βάζεσλ θαζψο θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπ ΑΚΔΛ θαη 

ηνπ Κππξηαθνχ ιανχ.
103

 Ο εγέηεο ηνπ ΚΚΔ, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα δηαρσξίζεη ηε ζέζε ηνπ 

απφ ηελ ΔΟΚΑ, αλέδεημε ην δήηεκα ηεο ηνπξθνθππξηαθήο κεηνλφηεηαο κε ηξφπν ηδηαίηεξα 

πξνβιεκαηηθφ γηα ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ ζην ΑΚΔΛ, ζε ζεκείν πνπ λα πξνθχπηεη δήηεκα 

δηρνηφκεζεο ηνπ λεζηνχ. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα ηελ πξνζθνξά γφληκνπ εδάθνπο ζηελ 

ειιεληθή θαη θππξηαθή Γεμηά γηα λέεο θαηεγνξίεο έιιεηςήο παηξησηηζκνχ θαηά ηνπ ΑΚΔΛ 

θαη ηνπ ΚΚΔ.
104

 Σν πξφβιεκα ήηαλ φηη αληί λα δνζεί έκθαζε ζην δήηεκα ηεο ζεκαζίαο πνπ 

είρε γηα ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο ε απαιιαγή απφ ηελ απνηθηνθξαηηθή θαηαπίεζε ζηελ 

πξννπηηθή ηνπ πιήξνπο ζεβαζκνχ ησλ πνιηηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ θάζε 

κεηνλφηεηα δηθαηνχηαη λα έρεη, ν ΓΓ ηνπ ΚΚΔ άλνηγε έλα θαηλνχξγην ζέκα, ππνζηεξίδνληαο 

νπζηαζηηθά ηε δηπιή έλσζε.
105

 

ηηο 19 θαη 20 Ηνπλίνπ ε ΔΟΚΑ επηηέζεθε ζε Αγγιηθνχο ζηφρνπο. Ζ απάληεζε ηεο 

Απνηθηνθξαηηθήο Κπβέξλεζεο ήξζε ζηηο 15 Ηνπιίνπ 1955 κε κηα ζεηξά λφκσλ. Ζ λέα 

λνκνζεζία επέηξεπε ηελ θξάηεζε αηφκσλ πνπ ζεσξνχζε ν Κπβεξλήηεο ηξνκνθξάηεο, ρσξίο 

λα έρνπλ ην δηθαίσκα δηθάζηκνπ δηαδηθαζίαο θαη ηνλ εγθιεηζκφ ηνπο ζε ζηξαηφπεδα 

θξάηεζεο,
106

 κεξηκλνχζε γηα δεκηνπξγία εηδηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη δηνξηζκφ εηδηθψλ 

δηθαζηψλ γηα ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε εζσηεξηθή αζθάιεηα θαη δηαζάιεπζε ηεο ηάμεο 

θαη πξνέβιεπαλ ην κέηξν ηνπ θαη’ νίθνλ
107

 πεξηνξηζκνχ.
108

 Σν Ννέκβξην ηνπ 1955 ζα 

επηβιεζεί θαζεζηψο έθηαθηεο αλάγθεο, απαγνξεχνληαο φιεο ηηο ζπγθεληξψζεηο κε εμαίξεζε 

ηηο ζεαηξηθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο. Σν 

ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη ε εθαξκνγή ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο ζε φζνπο νπινθνξνχλ, ε 
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 ηελ βηβιηνγξαθία πνπ αθνινχζεζα ραξαθηεξίδνληαη επη ην πιείζησλ σο ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, ιφγσ 

ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ φκσο πνπ εμεηάδεηαη γηα απνθπγή ζχγρπζεο θαη ηαχηηζεο κε ηα ζηξαηφπεδα εμφλησζεο 

γίλεηαη ρξήζε ηνπ φξνπ ζηξαηφπεδν θξάηεζεο. 
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 ηελ Κππξηαθή δηάιεθην ν θάηνηθφλ πεξηνξηζκφο πεξηγξάθεηαη κε ηε ιέμε «θέξθηνπ» 
108

 πχξνο αθειιαξφπνπινο, ν.π., ζ. 331 
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εθαξκνγή ηζφβηαο πνηλήο ζε φζνπο δηαπξάμνπλ δνιηνθζνξέο θαη ε απαγφξεπζε θάζε 

απεξγίαο πνπδελ ζρεηηδφηαλ κε ηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα.
109

 

Ζ Απνηθηαθή Κπβέξλεζε είρε ζεκαληηθέο αλεζπρίεο γηα ην ξφιν ηνπ ΑΚΔΛ. ηηο 25 

Ννεκβξίνπ 1955 ν γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Απνηθηψλ έζηεηιε ηειεγξάθεκα 

ζηνλθπβεξλήηε ηεο Κχπξνπ ζεξ Σδσλ Υάξληηλγθ πνπ ηνλ πιεξνθνξνχζε φηη ζπκθσλνχζε 

λα ηεζεί εθηφο λφκνπ, ζην ηειεγξάθεκα έγξαθε κεηαμχ άιισλ: «Γελ έρσ θακία ακθηβνιία 

φηη νη θνκκνπληζηέο ζα δηεθδηθήζνπλ αλνηθηά ηελ εγεζία κε ηα πξψηα ζεκάδηα εμαζζέλεζεο 

ηεο Δζλαξρίαο».
110

 Ζ Βξεηαλία δελ επηδίσθε λα πξάμεη δηαθνξεηηθά απφ φηη έπξαμε γηα ηα 

ππφινηπα θνκκνπληζηηθά θφκκαηα ησλ δηάθνξσλ απνηθηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ν θπβεξλήηεο 

απάληεζε φηη ζα ζέζεη ην ΑΚΔΛ εθηφο λφκνπ κφιηο κπνξέζεη λα βξεη κηα αθνξκή πνπ ζα 

κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη ηελ πξάμε ηνπ. Αληίζηνηρέο πξνζπάζεηεο γηα απαγφξεπζε ηνπ 

ΑΚΔΛ είραλ πξνεγεζεί απφ ην Βξεηαλφ Κπβεξλήηε ην 1950 φηαλ είραλ αζθεζεί δηψμεηο 

ζηελ εθεκεξίδα ηνπ ν «Νένο Γεκνθξάηεο», κε ηξίκελε αλαζηνιή έθδνζεο θαη ηξίκελε 

θπιάθηζε ηνπ εθδφηε.
111

 

ηηο 14Γεθεκβξίνπ ην ΑΚΔΛ θαη νη νξγαλψζεηο ηνπ, Έλσζε Αγξνηψλ Κχπξνπ 

(ΔΑΚ), Παγθχπξηα Οξγάλσζε Γεκνθξαηηθψλ Γπλαηθψλ (ΠΟΓΓ) θαη Αλνξζσηηθή 

Οξγάλσζε Νενιαίαο (ΑΟΝ) ηέζεθαλ εθηφο λφκνπ, κεηά απφ επηδξνκέο ζε ζσκαηεία θαη ζε 

ζπίηηα. Αλ θαη δελ ηέζεθε εθηφο λφκνπ ε ΠΔΟ ζπιιήθζεθαλ πνιιά ζηειέρε θαη επηπιένλ 

θαηαζρέζεθε ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηεο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπιιήςεηο πάλσ απφ 

100 ζηειερψλ θαζψο θαη Σνπξθνθχπξησλ
112

 πνπ κεηαθέξζεθαλ ζε ζηξαηφπεδν θξάηεζεο 

ζηελ Πχια θαη ζηηο Κεληξηθέο Φπιαθέο. Απαγνξεχζεθε επηπιένλ ε έθδνζε ησλ εθεκεξίδσλ 

«Νένο Γεκνθξάηεο», «Αλεμάξηεηνο» θαζψο θαη ε Σνπξθνθππξηαθή εθεκεξίδα κε αξηζηεξέο 

αλαθνξέο «Ηλθηιάπζη» θαη ν «Θεσξεηηθφο Γεκνθξάηεο». 

ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε, κε ηελ νπνία ην ΑΚΔΛ θαη άιιεο ιατθέο νξγαλψζεηο 

ηέζεθαλ εθηφο λφκνπ, ε Αγγιηθή Απνηθηαθή Κπβέξλεζε αλαθέξεη: «Ζ ηξνκνθξαηία θαη ε 

βία έθακαλ αλαγθαία ηελ θήξπμε θαηάζηαζεο επεηγνχζεο αλάγθεο. Ζ Κπβέξλεζε δε κπνξεί 

λα αθήζεη ειεπζεξία δξάζεο ζε κηα νξγάλσζε πνπ νη πξαγκαηηθνί ζθνπνί ηεο είλαη λα 

παξαηείλνπλ ηε δπζαξέζθεηα θαη ηηο ηαξαρέο ζηελ Κχπξν. […] Σν γεγνλφο φηη κεγάιε κεξίο 
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ηνπ πιεζπζκνχ δέρεηαη ηψξα ηελ βία θαη ηελ αλαηαξαρή αληί ησλ νκαιψλ δεκνθξαηηθψλ 

κεζφδσλ νθείιεηαη θπξίσο εηο απηνχο.»
113

 Ζ αλαθνίλσζε εκθάληδε ην ΑΚΔΛ σο εμίζνπ 

ζεκαληηθή απεηιή κε ηελ ΔΟΚΑ γηα ην απνηθηαθφ θαζεζηψο ιφγσ ηεο αληηαπνηθηαθήο 

δξάζεο πνπ πξφβαιιε, ε νπνία ζπρλά ήηαλ εληνλφηεξε απφ ηελ ελσηηθή ηνπ δξάζε. 

Απηή ε πξάμε ηεο απνηθηνθξαηηθήο θπβέξλεζεο δελ έθεξε κφλν αληηδξάζεηο απφ ηελ 

ΠΔΟ, πνπ νξγάλσζε κεγάιε ζπγθέληξσζε αιιά θαη απφ ην Γεμηφ ηχπν θαζψο θαη απφ ηνλ 

Μαθάξην, ν νπνίνο δήισζε «Απνδνθηκάδσκελ αλεπηθπιάθησο ηελ ηνηαύηελ ελέξγεηαλ ηεο 

Αγγιηθήο Κπβεξλήζεσο αλεμαξηήησο ησλ ζεκειησδώλ δηαθνξώλ, αίηηλεο καο ρσξίδνπλ από 

εθείλνπο ελαληίνλ ησλ νπνίσλ αύηε ζηξέθεηαη. Έρνκελ ηελ γλώκελ όηη κηα ηδενινγία, κόλνλ δη’ 

άιιεο θαιπηέξαο ηδενινγίαο πνιεκείηαη θαη νπρί δηα ηεο βίαο. Γηθαηνινγνύληεο νη Βξεηαλνί ηελ 

ηνηαύηελ ελέξγεηαλ ησλ ηζρπξίδνληαη κεηαμύ άιισλ όηη νη θνκκνπληζηαί απεηέινπλ εκπόδηνλ εηο 

ηαο δηεμαγνκέλαο ζπλνκηιίαο πξνο ιύζηλ ηνπ δεηήκαηνο».
114

 Ο Μαθάξηνο ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ Απνηθηαθφ Κπβεξλήηε δεηνχζε γεληθή ακλεζηία θαη απειεπζέξσζε 

ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ ηφζν ησλ δεμηψλ φζν θαη ησλ αξηζηεξψλ.
115

 

Σν ΑΚΔΛ ζα παξακείλεη εθηφο λφκνπ γηα ηέζζεξα ρξφληα κέρξη ηηο 2 Γεθεκβξίνπ 

1959, έρνληαο φκσο αλαπηχμεη δξάζε εληφο ηεο παξαλνκίαο. Ζ εμέηαζε ηεο πεξηφδνπ φπνπ 

ην ΑΚΔΛ βξίζθεηαη ζηελ παξαλνκία ζα κειεηεζεί ζε δχν πεξηφδνπο, απφ ην 1955 κέρξη ην 

1957 θαη απφ ην 1957 κέρξη ην 1959. 
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2.Σν ΑΚΔΛ ζηελ παξαλνκία 

i. 1955-57: Η πεξίνδνο αλαζπγθξόηεζεο 

ηαλ θεξχρζεθε ην ΑΚΔΛ εθηφο λφκνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο. 

Έπξεπε παξάιιεια λα κπνξέζεη λα αλαδηνξγαλσζεί ζηε λέα ζπλζήθε ηεο παξαλνκίαο θαη λα 

ζπλερίζεη κε ζπλέπεηα ηελ αληηαπνηθηαθή θαη θνηλσληθή δξάζε θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο. 

Οη επηδηψμεηο ελφο παξάλνκνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ζηεξίδνληαη ζηελ νξγαλσηηθή 

δνκή, ηε ζπκκεηνρή ζηειερψλ πνπ είλαη άξξεθηά ζπλδεδεκέλα κε ηε θχζε ηνπ θφκκαηνο, ηε 

ζπλέρηζε ηεο ζπγθεληξσηηθήο ηάζεο κε απαξαίηεηε πεηζαξρία θαη ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο 

ηδενινγηθήο βάζεο πνπ ζα αλαπηχμεη ην ζηνηρείν ηεο πίζηεο θαη ηνπ αλαπηεξσκέλνπ εζηθνχ. 

Πάλσ ζε απηά ηα ζεκεία δεκηνπξγήζεθε ν παξάλνκνο κεραληζκφο ηνπ ΑΚΔΛ. 

Παξφιν πνπ ππήξρε ε πιεξνθνξία φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ έξεπλεο απφ ηελ 

απνηθηαθή θπβέξλεζε, ηζρπξηζκφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ Λνπθή Αιεηξά,
116

 έλαλ απφ 

ηνπο επηθεθαιήο ηεο επαγξχπλεζεο ηνπ θφκκαηνο, δελ ππήξρε ε πιεξνθνξία γηα ζπιιήςεηο 

θαη νχηε γηα ηελ έθηαζε ηεο 14
εο

 Γεθεκβξίνπ. Αλ θαη φπσο αλάθεξε ν Λνπθήο Αιεηξάο είρε 

γίλεη πξνζπάζεηα λα ελεκεξσζνχλ ηα ζηειέρε, δελ θαηέζηε δπλαηφ. Αλάκεζα ζηνπο 

ζπιιεθζέληεο ήηαλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Δδεθίαο Παπατσάλλνπ, ελψ εθηφο ζχιιεςεο ήηαλ 

ν Γηάλλεο Καηζνπξίδεο θαη ν Αλδξέαο Φάληεο πνπ παξέκεηλαλ θαηαδεηνχκελνη κέρξη ην 

1957. Οη καδηθέο ζπιιήςεηο ήηαλ έλα ζεκαληηθφ πιήγκα σο πξνο ηελ άκεζε αλαζπγθξφηεζε 

ηνπ ΑΚΔΛ. 

Έλα ρξφλν κεηά ηελ έλαξμε ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα ν Δ. Παπατσάλλνπ, 

ζε ζπλέληεπμή ηνπ απέθπγε λα απαληήζεη θαηά πφζν ήηαλ ππέξ ή θαηά ηεο ΔΟΚΑ, δήισζέ 

φκσο ππέξ ηεο εθερεηξίαο. Ζ ζηάζε ηνπ ΑΚΔΛ απέλαληη ζηελ ΔΟΚΑ είλαη αιήζεηα φηη 

κεηαβιήζεθε αξθεηέο θνξέο, ε δήισζε ηνπ ΓΓ πξνθάιεζε φκσο αληηδξάζεηο απφ 

ζπγθξαηνχκελνπο ηνπ πνπ δήηεζαλ αλαζεψξεζε. Ο Δ. Παπατσάλλνπ μεθίλεζε λα ράλεη ηε 

ζηήξημε ηνπ κε ηε γξακκή ηεο νπδεηεξφηεηαο, ελψ ν έλνπινο αγψλαο θέξδηδε ζπλερψο 

έδαθνο. Απηφ ηνλ νδήγεζε ζην λα δεηήζεη ελφηεηα θαη απειεπζέξσζε ηνπ Μαθαξίνπ, 

αλαγλσξίδνληαο ηνλ σο κνλαδηθφ εθπξφζσπν ησλ Διιελνθππξίσλ.
117

 

Ζ αλαζπγθξφηεζε ηνπ θφκκαηνο πξνβιεκάηηδε ηα ζηειέρε πνπ είραλ απνθχγεη ηε 

ζχιιεςε θαη ζεσξνχζαλ φηη ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απνδξάζεηο γηα ηελ άκεζε 
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νξγάλσζε ηνπ θφκκαηνο ζηα λέα δεδνκέλα. ηηο 18 Απξηιίνπ ν Δδεθίαο Παπατσάλλνπ 

παξηζηάλνληαο ην βαξηά άξξσζηφ νη αξρέο απνθάζηζαλ ηε κεηαθνξά ηνπ, κεηά απφ απεηιέο 

ηεο αληηπξνζσπίαο ηνπ ΑΚΔΛ φηη θαζίζηαληαη ππεχζπλνη γηα ηελ δσή ηνπ. Ζ απφδξαζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 20 Απξηιίνπ 1956 θαη παξά ηηο δηάθνξεο επηπινθέο, θαηάθεξε λα 

δηαθχγεη κε ηα πφδηα θαη λα θηάζεη ζε ζπίηη ζηειέρνπο ηνπ θφκκαηνο. Σν απφγεπκα ηεο ίδηαο 

εκέξαο θεξχρζεθε θαηαδεηνχκελνο. Ζ απνηθηαθή αζηπλνκία δελ κπφξεζε λα ηνλ εληνπίζεη 

θαη ζηηο 24 Απξηιίνπ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΑΚΔΛ κεηαθέξζεθε ζην ρσξίν Οκνξθίηα 

φπνπ ζπλάληεζε ην βνεζφ ΓΓ Αλδξέα Φάληε θαη ηνλ Γηάλλε Καηζνπξίδε.
118

 Σελ ίδηα 

πεξίνδν δξαπέηεπζαλ αθφκε δχν εγεηηθά ζηειέρε, ν Κπξηάθνο Υξήζηνπ θαη ν Παπιάθεο 

Γεσξγίνπ. 

Παξάιιεια ζηε δεκηνπξγία ελφο παξάλνκνπ κεραληζκνχ ζπλέβαιαλ κέιε θαη ηνπηθά 

ζηειέρε κε θαιή νξγαλσηηθή θαηάζηαζε, θάηη πνπ δηαζθάιηδε θαη ηελ επηβίσζε ηνπ ζην 

θαζεζηψο πξνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, δεκηνπξγήζεθε κεραληζκφο πεξηθξνχξεζεο ηεο εγεζίαο 

θαη ησλ ζπλεδξίσλ ησλ ζσκάησλ ηνπ θφκκαηνο, θαηαζθεπή θξεζθχγεησλ γηα ηα εγεηηθά 

ζηειέρε, κεραληζκνί επαθήο θαη ζπληνληζκνχ κε ζπληερληαθά ζηειέρε ηεο ΠΔΟ πνπ δελ 

είραλ ζπιιεθζεί, κεραληζκφο αιιεινγξαθίαο κεηαμχ ηνπ θέληξνπ θαη ησλ επαξρηψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχζε γηα ηε δηνξγάλσζε θηλεηνπνηήζεσλ θαη ηελ νξγαλσηηθή αλαζπγθξφηεζε, 

κεραληζκφο πνιπγξάθεζεο θαη πξνψζεζεο θπιιαδίσλ κε ηηο ζέζεηο ηνπ θφκκαηνο, 

κεραληζκφο νξγάλσζεο θαη θαζνδήγεζεο ησλ καδηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη κεραληζκφο 

ζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ ηεο Αξηζηεξάο.
119

 

ζνλ αθνξά ηελ νξγαλσηηθή θαηάζηαζε ηέζεθαλ ηξεηο θχξηεο θαηεπζχλζεηο: ε 

επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ησλ Κνκκαηηθψλ Οξγαλψζεσλ Βάζεο θαη ε δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ 

θπξίσο ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο, ε έληαμε λέσλ κειψλ θαη ηέινο ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ 

Κφκκαηνο, κε δεδνκέλε θαη ηελ αλάγθε ζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ζηειερψλ πνπ 

βξίζθνληαλ ζηα ζηξαηφπεδα θξάηεζεο θαη ζηηο Κεληξηθέο Φπιαθέο.
120

 

Ζ αλαζπγθξφηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε νξγάλσζε ζηε βάζε πιάλσλ δνπιεηάο κε 

δηάξθεηα αξρηθά πέληε κελψλ θαη αξγφηεξα ελλέα. Ζ δηαδηθαζία είρε κεγάιε επηηπρία θαη 

απηφ αληαλαθινχζε ζηελ απμεκέλε επηξξνή θαη ην θχξνο ηνπ θφκκαηνο εληφο ηεο θππξηαθήο 
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θνηλσλίαο, παξά ηηο επηζέζεηο ηεο απνηθηνθξαηίαο θαη ηνπο εθθνβηζκνχο απφ κέξνπο ηεο 

αθξνδεμηάο κεξίδαο ηεο ΔΟΚΑ κε επηθεθαιήο ην Γξίβα.
121

 ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ην θφκκα 

είρε θαηαθέξεη λα ζπζπεηξψζεη ην δηπιάζην αξηζκφ κειψλ απφ ην 1955. Σν θελφ πνπ είρε 

δεκηνπξγεζεί απφ ην θιείζηκν ηεο εθεκεξίδαο «Νένο Γεκνθξάηεο» έξρεηαη λα θαιχςεη ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 1956 ε εθεκεξίδα «Υαξαπγή» πνπ αλ θαη απνηεινχζε φπσο ραξαθηεξίδεηαη 

ηε θσλή ηνπ θφκκαηνο, δελ αλαθέξεηαη ξεηά σο ηέηνηα. Ζ δεκηνπξγία ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ 

ζεκαληηθή γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ απφςεσλ ηνπ θφκκαηνο κε ηελ θνηλσλία. Ζ λέα 

εθεκεξίδα πξνθάιεζε αληηδξάζεηο, ιίγνπο κήλεο κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο ζηάιζεθε 

απεηιεηηθή επηζηνιή απφ ην Γξίβα ζην δηεπζπληή ηεο θαη αθνινχζεζε ε ηνπνζέηεζε βφκβαο 

ζην ζπίηη ηνπ.
122

 

Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ θφκκαηνο,πέξαλ απφ ηε ζπλέρηζε ηνπ αληηαπνηθηαθνχ αγψλα κε 

ζπλερείο καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηα ρεηξφγξαθα θείκελα θαη ηηο 

ζπλεληεχμεηο ησλ ζηειερψλ ηνπ ΑΚΔΛ,
123

 ήηαλ ε ππεξάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

θαη ησλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ, ε θαηάξγεζε ησλ ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο, ε ελαληίσζε 

ζηνπο απαγρνληζκνχο αγσληζηψλ ηεο ΔΟΚΑ θ.α. Σν ηειεπηαίν δήηεκα απαζρφιεζε φπσο 

ήηαλ ινγηθφ θαη ηνλ ηχπν. Ζ εθεκεξίδα «Υαξαπγή» αλαθεξφηαλ ζε πξσηνζέιηδν ηεο «ρη 

άιιεο εθηειέζεηο!». Δπηπιένλ ζηα ρξφληα ηεο παξαλνκίαο ε Αξηζηεξά νξγάλσζε ή 

ζπκκεηείρε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε κηα ζεηξά απφ καδηθέο πνιηηηθέο δξάζεηο, φπσο ε απεξγία 

γηα ηελ εμνξία ηνπ Μαθάξηνπ ην 1956, νη δηαδειψζεηο κε αθνξκή ηελ επίζθεςε ηνπ Λφξδνπ 

Ράηθιηθ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Απνηθηψλ Υέαξ, εθδειψζεηο θαηά ηεο επεηείνπ ηεο ζέζπηζεο 

ηνπ λφκνπ πεξί πξνζσπνθξάηεζεο θαη ηεο επηβνιήο ηνπ θαζεζηψηνο έθηαθηήο αλάγθεο θαη 

θηλεηνπνηήζεηο θάζε θφξα πνπ ην θππξηαθφ ηίζεην ζηα Ζλσκέλα Έζλε.
124

 Καηά ηε δηάξθεηα 

ησλ εθδειψζεσλ θαη ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ππήξμε έληνλε θαηαζηνιή κε αξθεηνχο λεθξνχο 

απφ ηελ Απνηθηαθή Αζηπλνκία.
125

 

Αλακθίβνια ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ παξάλνκνπ κεραληζκνχ ηνπ ΑΚΔΛ έπαημαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν νη γπλαίθεο ησλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ πνπ ηέζεθαλ επηθεθαιήο ηεο 
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πξψηεο πεξηφδνπ. Ηδηαίηεξα ην 1956 ζηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην 

αίηεκα ηεο απνθπιάθηζεο ησλ ζπδχγσλ, αλαθέξεηαη δε φηη ήηαλ ε θηλεηήξηα δχλακε ησλ 

θηλεηνπνηήζεσλ γηα απειεπζέξσζε ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ ηεο επνρήο. Πέξαλ ηνπ 

θνηλσληθνχ βάξνπο πνπ αλέιαβαλ νη γπλαίθεο, δηαδξακάηηζαλ έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

πνιηηηθφ ξφιν ζηνλ αληηαπνηθηαθφ αγψλα, θαζψο θαη ζηε κεηαθνξά πξνθεξχμεσλ θαη 

θπιιαδίσλ. Δθκεηαιιεπφκελεο ην δηθαίσκα επίζθεςεο ζηηο θπιαθέο ιφγσ ηνπ βαζκνχ 

ζπγγέλεηαο απνηειέζαλ ην βαζηθφ ζχλδεζκν αλάκεζα ζηνπο θξαηνπκέλνπο θαη ζηα ζηειέρε 

πνπ είραλ δηαθχγεη ηε ζχιιεςε.
126

 Ζ αιιαγή ζηάζεο ηνπ ΑΚΔΛ δπν ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΟΚΑ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο ελφηεηαο ησλ θπξίαξρσλ ηάζεσλ θαη 

ήηαλ απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζηηγκέο ηεο πεξηφδνπ ιφγσ ηνπ ππήξρε θνηλή ζπκκεηνρή. 

Οη ζπληερλίεο πνπ δελ είραλ απαγνξεπζεί επηηεινχζαλ ζεκαληηθφ έξγν ηφζν γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δξάζεο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ηνπ θφκκαηνο θαη ηνπ ηακείνπ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ. ηαδηαθά, ππήξμε κηα 

επαλαιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ πνπ πξνυπήξρε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Κνκβηθφ ζεκείν 

απνηέιεζε θαη ε αλαζπγθξφηεζε ηεο ΑΟΝ ιφγσ ηνπ φηη ε ΔΟΚΑ είρε επεξεάζεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηε λενιαία ηεο Κχπξνπ έρνληαο θαηαθέξεη λα αζθεί ζεκαληηθή δχλακε ζηα ζρνιεία. 

Αλέθαζελ φκσο, ν ρψξνο ηεο λενιαίαο απνηεινχζε ζεκαληηθφ πεδίν γηα ηελ έληαμε λέσλ 

κειψλ. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 1957 πξνρψξεζε ζε ςήθηζκα πνπ 

ζρεηηδφηαλ κε ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ βάζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ηνπ ΟΖΔ. Σν 

ςήθηζκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πίεζε πνπ δεκηνπξγνχζε ν εζληθναπειεπζεξσηηθφο αγψλαο 

νδήγεζε ηελ Απνηθηαθή Κπβέξλεζε ζηε ραιάξσζε νξηζκέλσλ κέηξσλ φπσο ην δηάηαγκα 

πξνζσπνθξάηεζεο. Μέζα ζην πιαίζην ακλεζηίαο ηνπ 1957 αθέζεθαλ ειεχζεξνη νη αξηζηεξνί 

πνιηηηθνί θξαηνχκελνη, ε Αξηζηεξά φκσο ζπλέρηζε ηηο θηλεηνπνηήζεηο γηα ζηήξημε ησλ 

ππνινίπσλ πνιηηηθψλ θξαηνχκελσλ. Μαδί κε άιινπο εμφξηζηνπο θαη θπιαθηζκέλνπο 

αθέζεθε ειεχζεξνο θαη ν Μαθάξηνο απφ ηηο ευρέιιεο θαη κεηαθέξζεθε ζηελ Αζήλα. 

Ζ δηαδηθαζία ραιάξσζεο ησλ κέηξσλ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ 

παξαλνκίαο ηνπ ΑΚΔΛ. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο ηνπ 1957 κε 1959 ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

ζεηξά εληάζεσλ αλάκεζα ζηε Γεμηά θαη ηελ Αξηζηεξά, θαζψο θαη απφ ηηο δηεθδηθήζεηο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε ηνπ θφκκαηνο. 

                                                 
126

 πλέληεπμε Γηαλλάθε Κνινθαζίδε ζην δεκνζηνγξάθν Μηράιε Μηραήι, ζην ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ Άζηξα 

(Κχπξνπ), ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2012 



44 

ii. 1957-1959: Η πεξίνδνο ηεο έληαζεο 

Ζ πεξίνδνο ηνπ 1955-59 δηαθξίλεηαη απφ έληαζε θαη πφισζε αλάκεζα ζηελ Αξηζηεξά θαη ηε 

Γεμηά. Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζην παξάλνκν ΑΚΔΛ θαη ηελ παξάλνκε ΔΟΚΑ δελ ήηαλ φκσο 

κνλνζήκαληεο θαη δηέθεξαλ ζε θάζε πεξηνρή. Ζ βία πνπ εθδειψζεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

1957-59 δελ είλαη θαζνιηθά δηάρπηε. Αληηζέησο, απφ ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο 

πξνθχπηεη έλα πιαίζην εξκελείαο κε βάζε ηε ινγηθή ησλ αληηπνίλσλ. Οη δηαηαγέο πνπ 

δφζεθαλ απφ ηνλ Γξίβα γηα επηζέζεηο ελαληίσλ αξηζηεξψλ δελ είραλ αληαπφθξηζε ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ, κε εμαίξεζε ηελ επαξρία Ακκνρψζηνπ πνπ απνηεινχζε έλαλ ηδηφηππν 

εθινγηθά δήκν.
127

 Ζ ζνβαξφηεξε ζπλέπεηα ηεο πφισζεο θαη ηεο βίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζε 

απηήλ ηελ πεξίνδν ήηαλ ν θίλδπλνο λα μεθχγνπλ απφ ηνλ έιεγρν νη αληηδξάζεηο θαη λα 

θαηαιήμνπλ ζε εκθχιην πφιεκν.
128

 

Τπνζέησ φηη, είλαη θξίζηκν λα δηαζαθεληζηεί φηη αλ θαη φζα ζπλέβεζαλ πξηλ θαη κεηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ 1957 δελ αληηπξνζψπεπαλ ηελ ΔΟΚΑ ζπλνιηθά, εληφο ηεο είραλ 

δεκηνπξγεζεί αξθεηέο ηάζεηο. Ζ έληαμε ελφο αηφκνπ ζηελ ΔΟΚΑ δελ ζπλνδεπφηαλ 

απαξαίηεηα κε ηε ξεηή απνδνρή ηεο αληηθνκνπληζηηθή ηάζεο θαη ππάξρνπλ καξηπξίεο κειψλ 

πνπ αξγφηεξα θαηήγγεηιαλ ηα εγθιήκαηα θαηά ησλ θνκκνπληζηψλ. Ζ πεξίνδνο ηνπ 

εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα ήηαλ κηα πεξίνδνο κε εληάζεηο ηφζν ζε πνιηηηθφ φζν θαη 

θνηλσληθφ επίπεδν. Σν αίηεκα ηεο Έλσζεο είρε θηάζεη ζηελ θνξχθσζε ηνπ θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο θαηαζηαιηηθνχο λφκνπο ηεο απνηθηαθήο θπβέξλεζεο ππήξρε έλα 

γεληθεπκέλν θιίκα πφισζεο. Απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη, νη επηζέζεηο πνπ 

δέρζεθαλ νη Διιελνθχπξηνη αξηζηεξνί θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη Σνπξθνθχπξηνη δελ 

αληηπξνζψπεπαλ ζπλνιηθά ηελ ΔΟΚΑ, αιιά κφλν κία αθξαία αληηθνκκνπληζηηθή ηεο ηάζε. 

Ζ ΔΟΚΑ είρε ζηξέςεη ηε δξάζε ηεο ελαληίσλ ησλ Διιελνθχπξησλ αξηζηεξψλ, απφ ην 

θζηλφπσξν ηνπ 1957. Οκάδεο θξνχζεο θαηέζηξεθαλ ηα γξαθεία ηεο ΠΔΟ, μπινθνπνχζαλ 

κέιε ηεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δνινθνλνχζαλ. Οη δήκαξρνη ηεο Αξηζηεξάο 

κεηέβεζαλ ζηελ Αζήλα γηα λα δηακαξηπξεζνχλ ζηνλ Μαθάξην κε απνηέιεζκα γηα κηα 

πεξίνδφ λα ζηακαηήζνπλ νη επηζέζεηο.
129

 Δλδεηθηηθή είλαη ε αληηθνκκνπληζηηθή ηάζε πνπ 
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άιπηζκα» ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 1957 ζην 4
ν
 ηεο ηεχρνο κε ηίηιν «Ζ θνκκνπληζηηθή ζαπίια», 

θαη άξζξν κε ηίηιν «Ζ θνκκνπληζηηθή ηαθηηθή».
130

 

Ζ θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε ιίγν θαηξφ αξγφηεξα, ην Γεθέκβξην ηνπ 1957, φηαλ κεηά 

απφ δηαηαγή ηνπ Γξίβα δεκηνπξγήζεθαλ ζε φιεο ηηο επαξρίεο ιίζηεο πξνγξαθψλ κε νλφκαηα 

κειψλ ηνπ ΑΚΔΛ θαη ηεο ΠΔΟ πνπ ζεσξνχληαλ «πξνδφηεο», αληίγξαθφ ηεο ηνπηθήο ιίζηαο 

ησλ ηχιισλ Ακκνρψζηνπ κε πέληε νλφκαηα, ήξζε ζηελ θαηνρή ησλ Βξεηαλψλ. ηηο 22 

Ηαλνπαξίνπ 1958 δπν ζπλδηθαιηζηέο κέιε ηνπ ΑΚΔΛ, ηα αδέιθηα Ζιίαο θαη Νίθνο 

Σηνθαξήο, ππξνβνιήζεθαλ απφ καζθνθφξνπο, κε ηνλ πξψην λα ππνθχπηεη ζηα ηξαχκαηά 

ηνπ, θαη ην δεχηεξν λα επηδεί βαξηά ηξαπκαηηζκέλνο. Σν ίδην βξάδπ δνινθνλήζεθε ζην ρσξίν 

Λχζε ν γξακκαηέαο ηεο ΠΔΟ Μηράιεο Πέηξνπ θαη άιια ηξία κέιε ηνπ ΑΚΔΛ 

ηξαπκαηίζηεθαλ. Σα νλφκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπκάησλ ήηαλ ζηε ιίζηα πξνγξαθψλ 

Ακκνρψζηνπ.
131

 

Σελ επφκελή κέξα θεξχρζεθε 48 απεξγία απφ ηελ ΠΔΟ, πνπ ζε πξνθήξπμε ηεο 

αλέθεξε πσο ζχζζσκε ε εξγαηηθή ηάμε έπξεπε λα θαηαδηθάζεη ην ζηπγλφ έγθιεκα. ε φιεο 

ηηο πφιεηο δηνξγαλψζεθαλ δηαδειψζεηο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηνπο δξάζηεο θαζίζηεο θαη 

θνληάδεο. Ο Μαθάξηνο έιαβε ηειεγξάθεκα απφ ηελ ηνπηθή νξγάλσζε ηεο ΠΔΟ ζηε 

Λάξλαθα πνπ πέξαλ ηεο έθθξαζεο ηεο δηακαξηπξίαο γηα ηε δνινθνλία ησλ ζηειερψλ ηεο, 

πξνεηδνπνηνχζε πσο ππήξρε θίλδπλνο εκθπιίνπ. Τπήξμαλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ δεμηψλ θαη 

αξηζηεξψλ ζε νξηζκέλα ρσξηά, ελψ ζηε Λεπθσζία πξαγκαηνπνηήζεθε καδηθή πνξεία κε 

θεληξηθά ζπλζήκαηα θαηά ησλ θαζηζηψλ θαη ησ καζθνθφξσλ θνληάδσλ ηεο ΔΟΚΑ, ν 

επηθεθαιήο Εηαξηίδεο ζε επεηέζε ζηελ Δζλαξρία θαη ηελ θάιεζε λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ 

ηηο δνινθνληθέο ελέξγεηεο. Ο Μαθάξηνο πνπ βξηζθφηαλ ζηελ Αζήλα ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 1958 

απεχζπλε έθθιεζε ζηνπ Κππξίνπο λα κελ πξνβαίλνπλ ζε δηραζηηθέο ελέξγεηεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κφλν πξνο φθεινο ησλ Βξεηαλψλ. ηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 1958 ζε επηζηνιή ηνπ 

Γξίβα πξνο ηνλ Μεηξνπνιίηε Κηηίνπ Άλζηκν, θαηεγνξνχζε ηνπο δνινθνλεκέλνπο 

ζπλδηθαιηζηέο σο πξάθηνξεο ησλ Άγγισλ, ρσξίο φκσο λα δίλεη θάπνην απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. 

Δπηζηνιή απφ ηνλ Γξίβα έιαβε θαη ν Μαθάξηνο ηελ ίδηα κέξα « Τη πξέπεη λα γίλε. Πξέπεη λα 

αληηκεησπίζσκελ ηελ θαηάζηαζηλ ζαξξαιέα. Οη θνκκνπληζηαί είλαη αληίπαινί καο είηε ην 

ζέινπκε είηε όρη. Δλδείθλπηαη λα ηνπο εμνληώζσκελ σο πνιηηηθήλ νληόηεηα, ώζηε λα κελ είλαη 
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πιένλ ππνινγίζηκόο θαη δπλάκελε δηα ησλ απνθάζεσλ ηεο λα επεξεάδε ην εζληθό δήηεκα… Δλ 

πάζε πεξηπηώζεη, εγώ εηνηκάδνκαη δπλακηθώο λα αληηκεησπίζσ θαη ηνπο ηξείο αληίπαινπο. Με 

εθόδηα ηε πίζηηλ θαη ην δίθαησλ ηνπ αγώλνο καο ζα αληηκεησπίζσ θαη ηνλ λένλ αληίπαινλ, 

βέβαηόο όηη ζα ππεξηζρύζσκελ».
132

 

Μεηά ηα γεγνλφηα ηεο 22
εο
Ηαλνπαξίνπ 

133
 θπθινθφξεζε αλαθνίλσζε απφ ηελ ΔΟΚΑ 

κε ηίηιν «Ηδνχ πνηνη είλαη νη Κνκκνπληζηαί ηνπ ΑΚΔΛ» πνπ αλέθεξε φηη ε ΔΟΚΑ δελ 

δηεμάγεη «νύηε θνκκαηηθόλ, νύηε ηαμηθόλ αγώλα αιιά εζληθναπειεπζεξσηηθόλ» θαη φηη δελ 

ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ θνκκαηηθή ηδενινγία θαλελφο, κνλαδηθφ κέιεκα ηνπο ήηαλ ν 

παηξησηηζκφο ηνπ θαη ε ζπλέλσζε ησλ δπλάκεσλ γηα λα δησρζεί ν δπλάζηεο κε ηα φπια. Ζ 

αλαθνίλσζε αλαθέξεη φηη ππήξμε πξφηαζε απφ ηελ ΔΟΚΑ, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

θαηεγνξίεο γηα πξνδνζία απνδεηρζνχλ ςεπδείο ηφηε ζα απηνραξαθηεξηζζνχλ σο ζπθνθάληεο, 

δηαθνξεηηθά θαινχζαλ ζηελ απηνδηάιπζε ηνπ ΑΚΔΛ γηα πξνδνζία. Αλαθέξεηαη φηη απηή ε 

πξφηαζε δελ είρε πνηέ ζπγθεθξηκέλε απάληεζε πέξαλ ηνπ φηη ην ΑΚΔΛ δελ δεηά απφ θαλέλα 

πηζηνπνηεηηθφ παηξησηηζκνχ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δνινθνλίεο πνπ 

δηαπξάρζεθαλ δίλνληαο ηε δηθηά ηεο εθδνρή ζηα γεγνλφηα. Ζ αθνξκή γηα ηελ επίζεζε ζην 

ρσξίν ηεο Λχζεο, θαηά ηελ αλαθνίλσζε, ήηαλ φηη ηα δπν κέιε ηνπ ΑΚΔΛ θψλαδαλ δεκφζηα 

ηα νλφκαηα κειψλ ηεο ΔΟΚΑ κε ηελ απεηιή φηη δελ ζα γιηηψζνπλ θαη ζα ηα πξνδψζνπλ. 

Αλαθέξεηαη δε ε πξνηξνπή: «όινη νη Έιιελεο νη νπνίνη πνλνύλ ηνλ αγώλα ηνπ Κππξηαθνύ 

ιανύ θαη αλαγλσξίδνπλ ηηο ζπζίεο ηνπ, είηε είλαη δεμηνύ είηε είλαη αξηζηεξνί, αο ελσζνύλ 

δίλνληαο ηνπο εξγαηνθάπεινπο κόλνπο ηνπο. Αξηζηεξνί θαη δεμηνύ αο δώζνπλ ηα ρέξηα γηα 

ζπλεξγαζία όπσο έγηλε ζην Τξίθσκν θαη ηε Γηαινύζα, θαη ηόηε ελσκέλνη λα πξνρσξήζνπκε 

ζηελ λίθε». Κιείλνληαο δειψλνπλ φηη δελ ζα αλερζνχλ θαλέλαο λα πξνδίδεη ηνλ αγψλα 

αλεμάξηεηα ην πνπ αλήθεη, γηαηί ζα ρηππήζνπλ «όρη κόλνλ απηόλ, αιιά θαη εθείλνπο πνπ 

θξαηνύλ ζηηο ηάμεηο ηνπ ηέηνηα θαζάξκαηα θαη ηα ζπγθαιύπηνπλ ππόηνλ καλδύα ηνπ θόκκαηνο, 

ηεο Οξγαλώζεσο. Γηαηί θαη εθείλνη πνπ ηνπο ππεξαζπίδνληαη είλαη θαη απηνί πξνδόηεο».
134

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν Γξίβαο, κπξνζηά ζην ελδερφκελν ηεο απφζπξζεο ησλ 

Άγγισλ, μεθίλεζε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζηξαηησηηθή θαηίζρπζε. ηα Απνκλεκνλεύκαηα ηνπ 

αλαθεξφηαλ φηη είρε μεθηλήζεη λα σξηκάδεη ε ζθέςε ηεο νξγάλσζεο ελφο πνιηηηθνχ 

θφκκαηνο, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα αληηηαρζεί ζην ΑΚΔΛ ζηελ πεξίπησζε ηεο ιχζεο ηνπ 
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Κππξηαθνχ. Γελ επηζπκνχζε κεηά ηελ επηθξάηεζε εηξήλεο λα ππάξμεη πνιηηηθφ ράνο, 

ραξαθηεξίδνληαο ηελ Δζλαξρία σο αλνξγάλσηε θαη ην ΑΚΔΛ σο άξηζηα νξγαλσκέλν. Ζ ηδέα 

απηή ηνλ νδήγεζε ζηελ επηζηνιή πνπ έζηεηιε ζηηο 20 Ηνπιίνπ 1957 ζηνλ Μεηξνπνιίηε 

Κηηίνπ πνπ δηαηχπσλε ηεο αλεζπρίεο ηνπ.
135

 

Σν ΑΚΔΛ θάιεζε ηνλ Γξίβα λα εθζέζεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνδνζία ζε κηα αλεμάξηεηε επηηξνπή, κε ζθνπφ λα δηαγξάςεη ακέζσο φπνην κέινο ηνπ 

απνδεηθλπφηαλ πσο είρε ζρέζε κε ηνπο Βξεηαλνχο. Ο Γξίβαο δε απάληεζε πνηέ ζε απηή ηελ 

πξφηαζε, αιιά γηα έλα δηάζηεκα ζηακάηεζε ηηο επηζέζεηο θαηά ησλ αξηζηεξψλ 

Διιελνθχπξησλ, θπξίσο φκσο ιφγσ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Μαθάξηνπ.
136

 ε απηή ηε θάζε ηνπ 

αγψλα ν Γξίβαο απνηεινχζε ηνλ απφιπην αξρεγφ, ήηαλ νπζηαζηηθά ν κφλνο ππεχζπλνο γηα 

ηεο απνθάζεηο θαη ην ηδενινγηθφ πεξηερφκελν. Δπηπιένλ ελεξγνχζε απηνβνχισο, ε κφλε 

απεηιή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ήηαλ ην ΑΚΔΛ.
137

 

Σν Μάξηην ηνπ 1958, ιφγσ ηεο πίεζεο πνπ δερφηαλ ην ΑΚΔΛ απφ ηα κέιε ηνπ γηα ηηο 

πξαθηηθέο ηεο ΔΟΚΑ, ε εγεζία ηνπ θφκκαηνο θάιεζε νινκέιεηα ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο 

γηα λα ζπδεηεζεί ην ζέκα. Ζ πιεηνςεθία ηεο νινκέιεηαο ηάρζεθε ππέξ ζηελ πξνκήζεηα 

νπιηζκνχ αιιά αλέβαιε ηε ιήςε απφθαζεο θαη νρηψ κέξεο αξγφηεξα ζπλεδξίαζε μαλά. ηε 

δεχηεξή νινκέιεηα απνθαζίζηεθε φηη ζα ήηαλ ιάζνο λα παξαζπξζνχλ απφ ηηο πξνθιήζεηο 

θαη λα αληηηάμνπλ ηα φπια φπσο ππνζηεξίρζεθε ζηελ πξνεγνχκελε νινκέιεηα ή αθφκε θαη 

λα επηηξεπφηαλ ε θαηνρή νπιηζκνχ γηα άκπλα. Τπάξρεη ν ηζρπξηζκφο φηη ηελ ίδηα πεξίνδν 

είρε πξνζεγγίζεη Άγγινο αμησκαηηθφο ηνλ Νίθν Φινπξέληδν ζηελ Ακκφρσζην γηα λα 

πξνκεζεχζνπλ φπια ζηελ Αξηζηεξά αιιά δελ έγηλε απνδεθηφ απφ ηνλ ίδην, ελψ 

ππνζηεξίδεηαη φηη ε ίδηα πξφηαζε απφ ηελ απνηθηαθή θπβέξλεζε έγηλε θαη ζε άιινπο 

αξηζηεξνχο.
138

 

Ζ πεξίνδνο απφ ην Μάην κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1958 αλαθέξεηαη σο ε πην αηκαηεξή 

πεξίνδνο ηεο ρξνληάο. ε δηάζηεκα ζαξάληα εκεξψλ ζθνηψζεθαλ έμη Διιελνθχπξηνη κέιε 

ηνπ ΑΚΔΛ θαη Λατθψλ Οξγαλψζεσλ θαη έγηλαλ επηζέζεηο θαη μπινδαξκνί αξηζηεξψλ ζε 

πνιιά ρσξηά.
139

 

                                                 
135

 πχξνο αθειιαξφπνπινο, ν.π., ζ. 379-380 
136
Σην ίδην, ζ. 380 

137
 νθία Αξγπξίνπ, ν.π., ζ. 430-431 

138
 Μηράιεο Πνπκπνπξήο, ν.π., ζ.20-21 

139
Σην ίδην, ζ.76 



48 

ηηο αξρέο ηνπ Μαΐνπ ην 1958 αλαθαιχθζεθε βφκβα ζην θηήξην φπνπ ζηεγαδφηαλ ε 

θνκκαηηθή εθεκεξίδα ηνπ ΑΚΔΛ, ε Υαξαπγή, ελψ ζηελ Κεξχλεηα γξάθηεθε κε θφθθηλε 

κπνγηά ζην άγαικα ηνπ Μαθάξηνπ Β΄ «ΑΚΔΛ».
140

 ηηο 23 Μαΐνπ δνινθνλήζεθε ην κέινο 

ηνπ ΑΚΔΛάββαο Μέλνηθνπ ζην πξναχιην ηεο εθθιεζίαο ηνπ Λεπθφληθνπ θαη ην βξάδπ ηεο 

ίδηαο κέξαο καζθνθφξνο επηηέζεθε θαη ζθφησζε άιιν κέινο ηνπ ΑΚΔΛ, ηνλ Γεκήηξε 

Μαηζνχθν.
141

 Ζ δνινθνλία ηνπ . Μέλνηθνπ αλαθέξεηαη σο ε πην απάλζξσπε, θξηθηή θαη 

απνηξφπαηα επίζεζε πνπ δέρηεθε πνηέ κέινο ηνπ θφκκαηνο. Ο άββαο Μέλνηθνο δέζεθε θαη 

θηκψζεθε ζηνλ επθάιππην ηνπ πξναπιίνπ ηεο εθθιεζίαο, μπινθνπήζεθε θαη 

απνδνθηκάζηεθε απφ ην ρσξηφ σο πξνδφηεο. 
142

 ηηο 25 Μαΐνπ ε εθεκεξίδα Υαξαπγή 

θπθινθνξεί κε πξσηνζέιηδν «Σηα όξηα ηνπ θαληβαιηζκνύ θαη ηεο Ηεξήο εμέηαζεο. Τν όξγην ηεο 

πνιηηηθήο δνινθνλίαο είρε εμεγείξεη θάζε παηξησηηθή ζπλείδεζε. Πξσηνθαλήο εμππεξέηεζε 

ηνπ απνηθηζηηθνύ δόγκαηνο» θαη θαιεί ζε 24σξε παλαπεξγία. Γχν κέξεο αξγφηεξα απφ ην 

ρηχπεκα ηεο 25
εο
Μαΐνπ δνινθνλείηαη ν Αληξέαο αθθάο, κέινο ηεο ΠΔΟ θαη πσιεηήο ηεο 

εθεκεξίδαο Υαξαπγήο θαη ζηηο 29 Μαΐνπ δνινθνλείηαη ν Παλαγηψηεο ηπιηαλνχ 

(Αξθνπάλανο) θαη μπινθνπείηαη ε γπλαίθα ηνπ. Ο Π. ηπιηαλνχ δέρζεθε επίζεζε κε ξφπαιν 

πνπ είρε θαξθσκέλν πάλσ ζπφληεο, κέρξη πνπ δηακειίζζεθε ην θεθάιη ηνπ, ε γπλαίθα ηνπ 

έκεηλε ελληά κήλεο ζην λνζνθνκείν. Ζ θφξε ηνπ,Πεηξνχ ηπιηαλνχ, δήισζε φηη θαζψο 

βγάδαλε ηα ξνχρα απφ ηνλ παηέξα ηεο ζην λνζνθνκείν, έπεθηαλ απφ απηά θνκκάηηα ζάξθαο 

θαη θνθάισλ, πνπ είραλ ιηψζεη κε ηα ρηππήκαηα ησλ ξνπάισλ.
143

 ηηο 18 Ηνπλίνπ έλνπινη 

καζθνθφξνη κπήθαλ ζην θαθελείν ηνπ ρσξηνχ Άγηνο Θεφδσξνο Αγξνχ θαη ππξνβφιεζαλ ην 

ζηέιερνο ηεο Αξηζηεξάο Νηθφδεκν Ησάλλνπ.
144

 

ηηο 25 Μαΐνπ ην ΑΚΔΛ θαηαδίθαζε ηηο δνινθνλίεο κε θείκελν ηεο ζηε Υαξαπγή θαη 

απεχζπλε έθθιεζε ζε φινπο ηνπο αξκφδηνπο πνιηηηθνχο, ηελ Δζλαξρία θαη ηνλ Σχπν λα 

απαηηήζνπλ ηελ πάηαμε απηψλ ησλ αηκαηεξψλ πξαθηηθψλ. Ζ ΠΔΚΑ πνπ απνηεινχζε ηελ 

πνιηηηθή πηέξπγα ηεο ΔΟΚΑ ραξαθηήξηζε «ζεαηξηλίζηηθε» ηελ έθθιεζε, θαη 

ραξαθηεξίδνληαο ηνπο δνινθνλεκέλνπο πξνδφηεο. ην ίδην κήθνο ήηαλ θαη ε πξνθήξπμε πνπ 

εμέδσζε ν Γξίβαο θαη ππεξαζπηδφηαλ ην δηθαίσκά ηνπ λα εθηειεί πξνδφηεο.
145

 Οη απαληήζεηο 

απηέο εμφξγηζαλ ηνπο αξηζηεξνχο Διιελνθχπξηνπο, πνπ άξρηζαλ λα δεηνχλ εθδίθεζε, 

θάλνληαο ην ελδερφκελν ηνπ εκθπιίνπ νξαηφ. ηηο 12 Ηνπλίνπ, ε εγεζία ηνπ ΑΚΔΛ ζέινληαο 
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λα απνθχγεη ην ελδερφκελν ηνπ εκθπιίνπ εμέδσζε αλαθνίλσζε πνπ ηφληδε ηε ζεκαζία ηεο 

ελφηεηαο κπξνζηά ζην θίλδπλν ηεο δηρνηφκεζήο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπξθηθψλ 

ζηξαηεπκάησλ. Σν ΑΚΔΛ αλαγλψξηδε σο κνλαδηθφ εθπξφζσπν ησλ Διιελνθχπξησλ ησλ 

Μαθάξην γηα ηηο κειινληηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη δεηνχζε λα ππάξμεη εηξήλεπζε, 

επαλαθέξνληαο δε έλα παιαηφηεξν αίηεκα ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνκκάησλ ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο.
146

 

Οη επηζέζεηο ζπλερίζηεθαλ θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1958. Ζ Μαξία Υαξίηνπ, κέινο ηνπ 

ΑΚΔΛ θαη ε δεθαηξηάρξνλε Γεζπνχιια Καηζνχξε ηεο Αξηζηεξάο ζην ρσξίν Μειηά 

δνινθνλήζεθαλ. Σελ ίδηα πεξίνδν μεθίλεζε λα ακθηζβεηείηαη ε απφθαζε πνπ πήξε ε 

Κεληξηθή Δπηηξνπή ην Μάξηην. Σν επηέκβξην θπθινθφξεζε έλα θπιιάδην απφ ηελ 

νξγάλσζε Μ.Ο.Σ.Δ. πνπ θαινχζε ζε αληίζηαζε ησλ ιατθψλ αγσληζηψλ θαη ραξαθηεξηζηηθά 

αλέθεξε: «γηα θάζε δάθηπιν πνπ ζα ράλεη έλαο ηίκηνο ιατθόο αγσληζηήο πξέπεη θαη ζα 

μεθαζαξίδνπκε δέθα θαη ζα δίλνπκε θαη θσηηέο αθόκα ζηα θαηαζηήκαηα ηνπο, ζηα ζπίηηα ηνπο 

γηα λα κάζνπλ λα ζέβνληαη ηνλ ιαό». Αλ θαη ην ΑΚΔΛ δε θαηάθεξε λα βξεη ηελ πξνέιεπζε 

ησλ θπιιαδίσλ, απνθάζηζε φηη ζα έπξεπε λα γίλεη ζθιεξή δηαθσηηζηηθή δνπιεία γηα λα κελ 

αλαηξαπεί ε απφθαζε ηεο Κ.Δ.
147

 Ζ αχμεζε ηεο βίαο ζρνιηάζηεθε έληνλα ηφζν απφ ηνλ 

Μαθάξην, φζν θαη απφ ηνλ ειιεληθφ δεμηφ ηχπν. Σν ΑΚΔΛ πξνρψξεζε ζε καδηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο θαη γεληθέο απεξγίεο θαηαδηθάδνληαο ηηο δνινθνλίεο. 
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iii. Οη δηαθνηλνηηθέο ηαξαρέο θαη ε ζηάζε ηνπ παξάλνκνπ ΑΚΔΛ 

Παξάιιεια κε ηε βία ζε βάξνο Διιελνθχπξησλ αξηζηεξψλ, αζθήζεθε θαη βία ζε βάξνο 

Σνπξθνθχπξησλ αξηζηεξψλ. Οη Σνπξθνθχπξηνη εγέηεο μεθίλεζαλ ηελ νξγάλσζε 

δηαδειψζεσλ ζε δηάθνξεο πφιεηο ζηα ηέιε ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1958, κε ζπλζήκαηα θαηά 

ηνπ θπβεξλήηε Φνπη θαη ππέξ ηνπ Υάξληηλγθ θαη ηεο δηρνηφκεζεο, θαηαιήγνληαο ζε 

εκπξεζκνχο ειιελνηνπξθηθψλ θαηαζηεκάησλ. Ζ έληαζε θιηκαθψζεθε ζηηο ζπγθξνχζεηο πνπ 

αθνινχζεζαλ κε ηηο βξεηαληθέο δπλάκεηο ζηηο νπνίεο ζθνηψζεθαλ ζπλνιηθά επηά 

Σνπξθνθχπξηνη θαη ηξαπκαηίζηεθαλ πάλσ απφ εθαηφ.
148

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θνηλήο πνξείαο Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθχπξησλ 

ζπλδηθαιηζηψλ ηελ 1
ε
 Μαΐνπ, ππξπνιχζεθε ν αξηζηεξφο Αζιεηηθφο θαη 

Πνιηηηζηηθφοζχιινγνο Σνπξθνθππξίσλ ζηε Λεπθσζία. Απφ ην Μάην κέρξη ηνλ Ηνχιην έγηλαλ 

ζπλνιηθά έμη επηζέζεηο ζε Σνπξθνθχπξηνπο αξηζηεξνχο. θνπφο ησλ επηζέζεσλ ησλ 

εζληθηζηψλ Σνπξθνθππξίσλ ήηαλ ε δηάξξεμε ηεοκνλαδηθήο γέθπξαο πνιηηηθήο ζπλχπαξμεο 

κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ πνπ ππήξρε, απηή ησλ αξηζηεξψλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ. Ο κφλνο ηξφπνο επηβίσζεο ησλ αξηζηεξψλ Σνπξθνθππξίσλ ήηαλ λα δειψζνπλ 

ζηνλ Σνπξθνθππξηαθφ Σχπν φηη δελ είραλ ζρέζε κε ηνλ θνκκνπληζκφ θαη ζηήξηδαλ πιήξσο 

ηελ εζληθή γξακκή ζην θππξηαθφ.
149

 

Οη επηζέζεηο ησλ εζληθηζηψλ Σνπξθνθππξίσλ δελ πεξηνξίδνληαλ κφλν θαηά ησλ 

νκνεζλψλ ηνπο. Έγηλαλ δνινθνλίεο θαη ηξαπκαηηζκνί πνιιψλ Διιελνθππξίσλ, θαηαζηξνθέο 

θαηαζηεκάησλ θαη ππξπνιηζκνί ζπηηηψλ.
150

 Ζ αθνξκή γηα ηελ έλαξμε ελφο λένπ θχθινπ 

βηαηνπξαγηψλ κε ηελ εθδίσμε Διιελνθππξίσλ απφ ηηο ηνπξθνθππξηαθέο ζπλνηθίεο ηεο 

Λεπθσζίαο, ήηαλ ξίςε βφκβαο ζε θηήξην, νπνχ ζηεγαδφηαλ ην ηνπξθηθφ γξαθείν 

πιεξνθνξηψλ ηνλ Ηνχλην. 
151
Σνλ Ηνχλην ηνπ 1958 έγηλε ε κεγαιχηεξε επίζεζε ηεο πεξηφδνπ, ε 

ζθαγή ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ Κνληεκέλνπ ζηνλ Κηφλειη, πεξηνρή φπνπ θαηνηθνχζαλ 

Σνπξθνθχπξηνη. Πνηθίινπλ νη εθδνρέο γηα ην πψο θαηέιεμε εθείλε ηε κέξα λα δνινθνλεζνχλ 

νθηψ Διιελνθχπξηνη κε φπια θαη καραίξηα. 

Δλδεηθηηθά γηα ηηο δηαθνηλνηηθέο ζρέζεηο ηεο πεξηφδνπ ην πην θάησ απφζπαζκα ηνπ 

Μαρινπδαξίδε: «..ζηηο 31/7/1958 βξέζεθαλ ζην ρσξηό Άγηνο Γεώξγηνο Πάθνπ ηα πηώκαηα 3 

Τνύξθσλ, από ηνπο νπνίνπο 2 γπλαίθεο, πνπ δάξζεθαλ κέρξη ζαλάηνπ. Τελ ίδηα κέξα Διιελίδα, 
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πνπ δηέκελε ζηελ ηνύξθηθε ζπλνηθία Λάξλαθαο πιήγεθε 19 θνξέο κε καραίξη θαη ζθνηώζεθε. 

Σηηο 2/8/1958 θαηαζηξάθεθε νινζρεξώο από ππξθαγηά ηνλ θαπλεξγνζηάζην Τάθε Παηίθε ζηελ 

ηνύξθηθε ζπλνηθία ηεο Λεπθσζίαο.. 

[…]Σύκθσλα κε ηνπ μέλνπο αληαπνθξηηέο ζηελ Κύπξν από ηηο 7/6/1958πνπ άξρηζαλ νη 

επηζέζεηο ησλ Τνύξθσλ ελάληηα ζηνπο Έιιελεο κέρξη ηα 4/8/1958 θνλεύηεθαλ 148 πξόζσπα. 

Από απηά 61 ήηαλ Έιιελεο θαη 59 Τνύξθνη. Οη αληεπηζέζεηο ησλ Διιήλσλ άξρηζαλ γύξσ ζηηο 

12/7..» 
152

 

Σν ΑΚΔΛ ζεσξνχζε φηη νη εληάζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ απνηεινχζαλ δηαζπαζηηθφ 

ζρέδην ηεο Απνηθηαθήο Κπβέξλεζεο θαη φηη ιφγσ ηεο κε αληαπφθξηζεο ηνπ θφκκαηνο ζηηο 

επηζέζεηο ηεο ΔΟΚΑ, νη Βξεηαλνί επηδίσμαλ λα δεκηνπξγήζνπλ εληάζεηο αλάκεζα ζηηο δχν 

θνηλφηεηεο δηαρσξίδνληαο ηεο. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1955 είρε θάλεη ιφγν ην ΑΚΔΛ γηα 

ηνλ επεξρφκελν θίλδπλν δηάζπαζεο ησλ ιατθψλ απνηθηαθψλ δπλάκεσλ θαη ηηο δηαθνηλνηηθέο 

αλαηαξαρέο πνπ ζα επέθεξε. Ζ ζθαγή ζην ρσξηφ Κηφλειη ραξαθηεξίζηεθε πξνβνθάηζηα, 

νξγαλσκέλε απφ Άγγινπο θαη εθαξκνζκέλε απφ θαζηζηηθά ζηνηρεία ηεο Σνπξθνθππξηαθήο 

θνηλφηεηαο, κε ζηφρν λα δψζεη ην έλαπζκα γηα ηελ ηξαγσδία, κέζσ ηεο πνιηηηθήο «δηαίξεη 

θαη βαζίιεπε».
153

 

Σελ πεξίνδν ηνπ 1955-59 ιφγσ ηνπ γεληθφηεξνπ θιίκαηνο έληαζεο πνπ ππήξρε 

αθεηέξνπ απφ ηελ ΔΟΚΑ, αθελφο απφ ηελ Σνπξθηθή Αληηζηαζηαθή Οξγάλσζε (ζην εμήο 

TMT), αξθεηά κεηθηά ρσξηά είραλ δηαρσξηζηεί. Ζ ΣΜΣ είρε θαιέζεη ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο 

πξηλ μεθηλήζνπλ νη έλνπιεο επηζέζεηο λα δηαθφςεη θάζε επαθή νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή κε ηνπο Διιελνθχπξηνπο.
154

 Δπηπιένλ ε χπαξμε Σνπξθνθχπξησλ εληφο ηεο 

Απνηθηαθήο Αζηπλνκίαο δελ δεκηνπξγνχζε ηδηαίηεξα ζεηηθφ θιίκα, αλ θαη αλαθέξεηαη φηη νη 

πεξηζζφηεξνη εληάρζεθαλ ιφγσ νηθνλνκηθήο αλάγθεο. Ωζηφζν ν θπβεξλήηεο Φνπη, 

θνβνχκελνο απφ ηα έθηξνπα ηεο ΣΜΣ, είρε δεηήζεη ηελ απαγφξεπζε ηεο απφ Λνλδίλν αιιά 

ην έηνηκα απνξξίθζεθε. Σν αίηεκα γηα απαγφξεπζε ηεο ΣΜΣ ζα επαλαθέξεη ν Κπβεξλήηεο 

κεηά απφ ηηο δνινθνλίεο Σνπξθνθππξίσλ πνπ δηέπξαμε ε ΔΟΚΑ σο αληίπνηλα. 
155
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VI.Από ην ζρέδην ΜαθΜίιαλ κέρξη ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ ΑΚΔΛ 

Σν 1958 απνηέιεζε κηα απφ ηηο πην αηκαηεξέο ρξνληέο απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα. Σν ζρέδην ΜαθΜίιαλ ζηηο 19 Ηνπλίνπ ζα πξνηαζεί κε ζηφρν 

ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ παχζε ησλ ερζξνπξαμηψλ αθελφο αλάκεζα ζηηο δπν 

θνηλφηεηεο θαη αθεηέξνπ αλάκεζα ζηελ Αξηζηεξά θαη ηε δεμηά. 
156

 

Ζ πξφηαζε ηνπ πξσζππνπξγνχ ΜαθΜίιαλ είρε θαλεξά ηελ ηδέα ηεο δηρνηφκεζεο 

κέζσ ηεο ζεζκηθήο εηζφδνπ ηεο Σνπξθίαο ζηελ Κχπξν, θαη κε ηελ παξνπζία θπβεξλεηηθψλ 

εθπξνζψπσλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο εληφο ηεο Κχπξνπ κε κεγαιχηεξα δηθαηψκαηα 

απφ ηνπο Κχπξηνπο. Ζ άξλεζε ησλ Βξεηαλψλ λα γίλνπλ αιιαγέο ζην ζρέδην νδήγεζε ην 

Διιεληθφ θιηκάθην ζε απνρψξεζε απφ ην Ναηντθφ ηξαηεγείν ζηε κχξλε. ηε ζπλέρεηα ε 

Διιάδα, κε επηζηνιή ηνπ Καξακαλιή ζηηο 9 επηεκβξίνπ 1958 ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 

ΝΑΣΟ, έζεζε δήηεκα απνρψξεζεο απφ ην ΝΑΣΟ ζε πεξίπησζε πνπ εθαξκνδφηαλ ην 

ζρέδην.
157

 

Ο Μαθάξηνο ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπ λα απνθχγεη φζα φξηδε ην ζρέδην ΜαθΜίιαλ, ζε 

ζπληεπμή ηνπ ζηηο 22 Απγνχζηνπ ζηε δεκνζηνγξάθν, βνπιεπηή θαη αληηπξφεδξν ηνπ 

Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο Μπάξκπαξα Καζι, απνδέρηεθε δεκφζηα γηα πξψηε θνξά ηελ 

πξννπηηθή δεκηνπξγίαο ελφο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο. Ζ πξφηαζε ηνπ Μαθάξηνπ πηνζεηήζεθε 

απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ηνπο Κχπξηνπο δήκαξρνπο, ηηο θπξηφηεξεο νξγαλψζεηο ζηελ 

Κχπξν θαζψο θαη ην ΑΚΔΛ πνπ φκσο πξφζζεζε φηη ε απηνδηάζεζε παξακέλεη ν ηειηθφο 

ζηφρνο. Ζ δήισζε ηνπ Μαθάξηνπ ζπλνδεχζεθε κε ηε δηαθσλία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ 

ΝΑΣΟ ζην ζρέδην ΜαθΜίιαλ, πνπ πξφηεηλε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο νη νπνίεο δελ έγηλαλ 

απνδεθηέο απφ ηε Βξεηαλία, ε νπνία ζηηο 29 επηεκβξίνπ αλαθνηλψλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζρεδίνπ. Ζ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ ΜαθΜίιαλ είρε ζαλ απνηέιεζκα έλα λέν 

μέζπαζκά βίαο αλάκεζα ζηελ ΔΟΚΑ θαη ηελ Απνηθηαθή Κπβέξλεζε, θαζψο θαη κηα λέα 

ζεηξά δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ ζα αλαζηείιεη ηε δξάζε ηεο ΔΟΚΑ ην Ννέκβξην γηα 

δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Ζ ηειηθή απφθαζε ηνπ ΟΖΔ ήηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε 

πεληακεξνχο δηάζθεςεο γηα απηνθπβέξλεζε.
158

 

Ζ πλζήθε ηεο Επξίρεο πξνέβιεπε ηελ αλαθήξπμε ηεο Κχπξνπ ζε αλεμάξηεηε 

Πξνεδξεπφκελε Γεκνθξαηία κε επηθεθαιήο Έιιελα Πξφεδξν θαη Σνχξθν Αληηπξφεδξν, κε 
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δηθαίσκα εθινγήο θαη απφ ηηο δπν θνηλφηεηεο αληίζηνηρα, κέζσ θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο αλά 

πεληαεηία.
159

 ρεηηθά κε ηε πλζήθε ηεο Επξίρεο ην ΑΚΔΛ, αληηιακβαλφηαλ αθελφο ηα 

ζεηηθά ζηνηρεία φπσο ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο θπξηαξρίαο ηεο Βξεηαλίαο θαη ηε δεκηνπξγία 

πνιηηηθήο νληφηεηαο ζηελ Κχπξν θαη αθεηέξνπ ηα αξλεηηθά φπσο ηελ αθχξσζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηελ απηνδηάζεζε, ηηο ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο απφ ηηο ηξεηο εγγπήηξηεο 

δπλάκεηο, ηελ εγθαηάζηαζε ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ απφ ηελ Αγγιία θαζψο θαη ηε ζηξαηησηηθή 

ζπκκαρία κε ηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία, δεηήκαηα πνπ «αθξσηεξίαδαλ» ηελ αλεμαξηεζία 

ηεο Κχπξνπ. Παξάιιεια αλαγλψξηδε φηη ζα επηηξεπφηαλ ζηελ Κχπξν λα δηαδξακαηίζεη ην 

ξφιν ηεο ζαλ παξάγνληαο εηξεληθήο θαη θηιηθήο ζπλεξγαζίαο ζην ρψξν ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζφγεην. Σέινο έζεηε εθ λένπ ην δήηεκα ηεο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο θαη ζπλεξγαζίαο 

Σνπξθνθππξίσλ θαη Διιελνθππξίσλ.
160

 

εκαληηθή ήηαλ ε χπαξμή ελφο κλεκνλίνπ πνπ απνηεινχζε κηα «ζπκθσλία θπξίσλ» 

πέξαλ ηνπ επίζεκνπ θεηκέλνπ, κεηαμχΚαξακαλιή θαη Μεληεξέο, ην νπνίν αθνξνχζε ζηε 

λαηντθνπνίεζε ηνπ λεζηνχ θαη ζηελ εμάιεηςε ηνπ ΑΚΔΛ απφ ηελ πνιηηηθή δσή. Ζ ζπκθσλία 

απηή δελ πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ. Σν κελ ΑΚΔΛ δελ ζα επέηξεπε ηελ πξαμηθνπεκαηηθή ηνπ 

απαγφξεπζε ηδηαίηεξα κε ηελ εκβέιεηα ηεο επηξξνήο πνπ είρε απνθηήζεη, ν Μαθάξηνο δε είρε 

ζαθή επηζπκία λα κελ εκπιαθεί ην ΝΑΣΟ ζηελ Κχπξν. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε απνδέρηεθε 

ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ ΑΚΔΛ ηελ άλνημε ηνπ 1959, ζεσξψληαο φηη ζα κπνξνχζε λα 

πεξηνξηζηεί ε εκβέιεηά ηνπ κέζσ ελφο «θαηάιιεινπ» εθινγηθνχ λφκνπ. Τπνζηεξίδνληαο φηη 

απηή ε απφθαζε είλαη ηνπ Μαθάξηνπ απνθιείνληαο ηελ Σνπξθία, ν Ενπξινχ ζεσξνχζε φηη 

ζα ήηαλ θαιχηεξν λα παξακείλεη παξάλνκν κέρξη ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ ζηνλ θππξηαθφ 

χληαγκα. Σν ΑΚΔΛ φκσο αζθνχζε ζεκαληηθέο πηέζεηο γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ θαη κεηά 

ηε δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο Δθηειεζηηθήο Δμνπζίαο ην Ννέκβξην ηνπ 1959, μεθίλεζε 

λα ζπκκεηέρεη θαλνληθά ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ Μαθάξην θαη ηηο άιιεο πνιηηηθέο 

δπλάκεηο γηα ηηο επηθείκελεο πξνεδξηθέο θαη βνπιεπηηθέο εθινγέο. Οη κνλαδηθέο αληηδξάζεηο 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΑΚΔΛ πξνεξρφληνπζαλ απφ ηηο ΖΠΑ αιιά αγλνήζεθαλ απφ ηνπο 

Βξεηαλνχο νη νπνίνη λνκηκνπνίεζαλ ην ΑΚΔΛ ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ.
161

 

Ζ λνκηκνπνίεζε ηνπ ΑΚΔΛ έγηλε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο Επξίρεο – 

Λνλδίλνπ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1959. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο είρε πξνεγεζεί κηα 
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ζεηξά καδηθψλ δηαδειψζεσλ θαη θηλεηνπνηήζεσλ κε αίηεκα ηελ άξζε ηεο παξαλνκίαο, κε 

απνθνξχθσζε ηηο 28 Ηνπλίνπ πνπ ζπγθέληξσζε δεθάδεο ρηιηάδεο δηαδεισηέο ζηε Λεπθσζία. 

Οη πνιππιεζείο ζπγθεληξψζεηο αληαλαθινχζαλ ηε δπλακηθή πνπ είρε απνθηήζεη ην ΑΚΔΛ 

αιιά θαη ηελ επηηπρία ηνπ παξάλνκνπ κεραληζκνχ. ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο πνπ 

αθνινχζεζαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 1959 ε Αξηζηεξά αθνινχζεζε ηε δπαδηθή γξακκή ηεο 

απηνλνκίαο – ελφηεηαο, κε ππνςήθην ηνλ Ησάλλε Κιεξίδε, ν νπνίνο είρε ηαπηηζηεί κε ηνπο 

αγψλεο γηα απηνθπβέξλεζε ην 1947. Σν ΑΚΔΛ ζπγθέληξσζε πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ 

ειιελνθππξηαθψλ ςήθσλ, πνζνζηφ ην νπνίν δηαηήξεζε θαη ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο, κε 

εμαίξεζε ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο 1960 ζηηο νπνίεο πξνψζεζε ηελ «ελφηεηα», απνδερφκελν 

λα πάξεη κφλν πέληε έδξεο ζηα πιαίζηα κηαο ζπκθσλίαο κε ην Παηξησηηθφ Μέησπν, δηάδνρν 

ζρήκα ηεο ΔΟΚΑ.
162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
162

 «Υξνληθφ», εθ. Πνιίηεο, 9/11/2008 
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VII.Δπίινγνο 

Ζ πεξίνδνο δεκηνπξγίαο ηνπ ΑΚΔΛ ήηαλ θνκβηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηελ Κχπξν. Δπηπιένλ, ε καδηθφηεηα πνπ ζρεηηθά γξήγνξα απέθηεζε 

θαιχπηνληαο ηνλ θελφ πνπ ππήξρε ζην ρψξν ηεο Αξηζηεξάο ζπλέβαιε ζηελ 

απνθξπζηάιισζε ηεο πνιηηηθήο θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ ηαπηνηήησλ. Καηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1940, ηδηαίηεξα κεηά ην πξψην κηζφ, ζεκειηψζεθε ηφζν ζηε ζρέζε ηνπ κε ην 

εξγαηηθφ θίλεκα φζν θαη κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία πνπ αλέπηπμε κε ηελ Σνπξθνθππξηαθή 

θνηλφηεηα. 

Ζ αδπλακία ησλ Διιελνθππξίσλ γηα εληαία γξακκή ζηνλ θππξηαθφ δήηεκα θαηά ηελ 

πξψηε πεξίνδν ηνπ 1950 ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο πνιηηηθήο. 

Δληνπίδεηαη ε ζπγθξφηεζε ελφο δίπνινπ ζηνλ θνκκαηηθφ ζχζηεκα θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ, ην νπνίν επεθηείλεηαη θαη κεηαγελέζηεξα. Δπηπξφζζεηα, νη 

αζηαζείο ζέζεηο ηνπ ΑΚΔΛ γηα ην δήηεκα ηνπ Κππξηαθνχ ζπλέβαιαλ ζηελ πνιηηηθή ηνπ 

απνκφλσζε ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα πνπ αθνινχζεζε. Αλ 

θαη ε ππνζηήξημε ηεο Έλσζεο απφ ην ΑΚΔΛ είρε κηα πξνζέγγηζε ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθή κε 

ειάρηζηεο δηαθνξέο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνζέγγηζε ηεο Δζλαξρίαο, ζηάζεθε αδχλαην λα γίλεη 

απνδεθηφ θαη λα ζπκβάιεη κε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο παξαλνκίαο ην ΑΚΔΛ θαηάθεξε φρη κφλν λα αλαζπγθξνηεζεί 

κέζσ ηνπ παξάλνκνπ κεραληζκνχ αιιά λα ζπκβάιεη ζηνλ αληηαπνηθηαθφ αγψλα, λα απμεζεί 

θαη εληέιεη λα ζπκκεηέρεη ζηηο πξψηεο εθινγέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Ζ 

αλαζπγθξφηεζε ηνπ ήηαλ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή. Ζ δξάζε ηνπ ΑΚΔΛ ηελ πεξίνδν ηεο 

παξαλνκίαο, κε ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ, ηελ νξγάλσζε απνδξάζεσλ θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο, απνηέιεζε κηα επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ σο έλα απφ 

ηα κεγαιχηεξα θαη θπξηφηεξα θφκκαηα ζηελ πνιηηηθή ηεο πεξηφδνπ. Ζ πεξίνδνο βίαο ηνπ 

1958-1959 απνηππψλεη ην θφβν πνπ ππήξρε γηα ηελ άλνδν ηνπ ΑΚΔΛ ζην ελδερφκελν ηεο 

απηνθπβέξλεζεο. Ο ζηφρνο ηεο πεξηζσξηνπνίεζήο ηνπ δελ επεηεχρζε. Αληίζεηα, ην ΑΚΔΛ 

έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πεξίνδν κεηά ην 1960. Αλ θαη νη πξνθιήζεηο πνπ δέρζεθε ην 

ΑΚΔΛ γηα αληαπφδνζε ηεο βίαο ήηαλ αξθεηέο, ηδηαίηεξα ην 1958, δελ αθνινχζεζε 

αληίζηνηρεο ηαθηηθέο θαη πεξηνξίζηεθε ζηελ αληηαπνηθηαθή ηνπ δξάζε. Παξάιιεια φκσο 

έραζε κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηαθηήζεηο πνπ είρε, ηνλ άκεζν ζπζρεηηζκφ κε ηελ 

Σνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα. 

πκπεξαζκαηηθά, ην ΑΚΔΛ αλ θαη θαηάθεξε λα ζπκκεηέρεη κε έλαλ δεπηεξεχνληα 

ξφιν ζηνλ εζληθναπειεπζεξσηηθφ αγψλα, κε πνιιέο απψιεηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ, δελ 



56 

θαηάθεξε λα εδξαηψζεη απηή ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Κππξηαθή θνηλσλία θαη πνιηηηθή. ηε 

δεθαεηία ηνπ 1950 ηαπηίζηεθε ε Αξηζηεξά κε ην ΑΚΔΛ θαη θαζνξίζηεθε ν ξφινο ηνπ θαη ε 

εκβέιεηά ηνπ. Παξάιιεια φκσο, ε πεξίνδνο 1955-1959 έκεηλε κηα πεξίνδνο αξθεηά ζθνηεηλή 

γηα ην ΑΚΔΛ, θάηη πνπ απνηππψλεηαη ζηελ ειάρηζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Οη ειάρηζηεο 

αλαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάζρεζε ηνπ αξρείνπ ηνπ φηαλ θεξχρζεθε 

παξάλνκν απνηεινχλ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο γηα ηε κειέηε ηνπ δεηήκαηνο. 
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