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  Οφείλω πρώτα να ευχαριστήσω τους οργανωτές για την 
πρόσκλησή τους να πάρω μέρος στην αποψινή εκδήλωση, και να τους 
συγχαρώ για την πρωτοβουλία τους. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι χρήσιμες και 
για τη γενικότερη ιστορία του τόπου αλλά και ειδικότερα του επαγγελματικού 
κλάδου που οργανώνει την εκδήλωση, εν προκειμένω του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου. Τόσο ως προς το θέμα της συμβολής των Κυπρίων 
δικηγόρων στον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-1959, όσο και προς την 
ευκαιρία ανάδειξης της άγνωστης, εν πολλοίς, ιστορίας του δικηγορικού 
επαγγέλματος στην Κύπρο.  
 
  Πρέπει να πω ότι νοιώθω αρκετά άβολα, έχοντας αναλάβει να 
σας μιλήσω για ένα θέμα για το οποίο ορισμένοι από το αποψινό ακροατήριο, 
οι επιζώντες δικηγόροι αγωνιστών και αγωνιστριών της ΕΟΚΑ που μας τιμούν 
απόψε με την παρουσία τους, θα μπορούσαν να το αναπτύξουν πολύ 
καλύτερα από μένα, καθώς αυτοί έγραψαν με τις πράξεις και τη συμπεριφορά 
τους όσα εμείς οι νεότεροι, από την ασφάλεια της βιβλιοθήκης και του 
γραφείου μας μελετούμε. Η δεύτερη ανασφάλειά μου ως ομιλητή προέρχεται 
από το γεγονός ότι της σημερινής εκδήλωσης προηγήθηκε μια άλλη, τον 
Απρίλιο του 2002, πριν από 17 χρόνια, όταν τιμήθηκαν για πρώτη φορά οι 76 
δικηγόροι που υπερασπίστηκαν ενώπιον του ακροατηρίου αγωνιστές και 
αγωνίστριες της ΕΟΚΑ. Τότε εκδόθηκε και ένα σεμνό και λιτό λεύκωμα, με 
επιμέλεια  του Δημήτρη Ταλιαδώρου, που αποτελεί και την κύρια πηγή της 
αποψινής μου ομιλίας. Θα πρέπει, λοιπόν, απόψε να προσεγγίσω το θέμα 
από μια διαφορετική οπτική προσπαθώντας να αναδείξω κάτι καινούργιο και 
από την άλλη να απονεμηθεί ο πρέπων έπαινος και ο της δικαιοσύνης 
στέφανος σε αυτούς που τίμησαν το επάγγελμά τους και οι τελευταίοι εξ 
αυτών είναι ανάμεσά μας απόψε.  
 
  Ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν το τέλος μιας άκαρπης 
μακράς πορείας, που είχε ακολουθηθεί από το 1878. Η ενωτική αξίωση είχε 
εκφραστεί με θορυβώδεις διαδηλώσεις και συλλαλητήρια, την υποβολή 
εκατοντάδων υπομνημάτων και ψηφισμάτων, την οργάνωση τριών ενωτικών 
δημοψηφισμάτων (1921, 1930, 1950), την αποστολή «Πρεσβειών» στο 
Λονδίνο για την προώθηση του πολιτικού αιτήματος, τη συμμετοχή χιλιάδων 
Κυπρίων εθελοντών στον ελληνικό στρατό σε περιόδους πολεμικής έντασης 
και, τέλος, με την αυθόρμητη οκτωβριανή εξέγερση του 1931. Απόψε δεν θα 
εξετάσουμε πώς κατέληξαν οι ηγέτες του απελευθερωτικού αγώνα στην 
επιλογή της ένοπλης εξέγερσης, ούτε θα σταθούμε στην προετοιμασία του 
αγώνα. Θα σταθούμε όμως στο ότι την 1η Απριλίου 1955 εκδηλώθηκε η 
σημαντικότερη προσπάθεια για την απελευθέρωση της αγγλοκρατούμενης 
Κύπρου. Ο ένοπλος αγώνας εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας, με όσες 
δυσκολίες έκρυβε το παράλογο και παράτολμο ενός τέτοιου εγχειρήματος, 
φαινόταν ως η μόνη διέξοδος για να πειστεί η αποικιακή υπερδύναμη να 
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παραχωρήσει στους Έλληνες Κύπριους την ελευθερία τους. Την εξέγερση του 
1931 είχε ακολουθήσει στα επόμενα χρόνια μια στυγνή δικτατορική 
διακυβέρνηση, η «Παλμεροκρατία»,  που κατήργησε όλες τις συνταγματικές 
ελευθερίες του κυπριακού λαού και ταυτόχρονα έκανε για πρώτη φορά μισητή 
σε μεγάλο αριθμό Κυπρίων (όλων των κοινωνικών τάξεων) τη βρετανική 
διακυβέρνηση.  

 
   Το κυπριακό ενωτικό κίνημα ήταν το πιο μαζικό και το πιο 

μακρόβιο αλυτρωτικό κίνημα στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία. Σε αυτό 
συντελούσε η σαφέστατη αριθμητική υπεροχή του ελληνικού πληθυσμού στην 
Κύπρο, το υψηλό πολιτιστικό επίπεδο του νησιού και η πανελλήνια αίσθηση 
για τη «φιλελληνικότητα» των Βρετανών, από τους οποίους αναμενόταν μια 
κίνηση ανάλογη με την παραχώρηση των Επτανήσων στο ελληνικό κράτος 
στα 1864.  

 
Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος ήταν ο καταλύτης για όσα 

ακολούθησαν στην Κύπρο καθώς επικράτησε η - αφελής όπως αποδείχθηκε 
– αντίληψη, ότι οι Βρετανοί θα παραχωρούσαν τη μεγαλόνησο στην Ελλάδα 
ως αναγνώριση των θυσιών της χώρας, πιστής συμμάχου των νικητών του 
πολέμου. Η ίδρυση του ΟΗΕ, και η διακήρυξη των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου αναπτέρωναν αυτές τις ελπίδες, αν και η εσωτερική πολιτική 
κατάσταση στην μεταπελευθερωτική Ελλάδα δεν επέτρεπε στις ελληνικές 
κυβερνήσεις να τολμήσουν να θέσουν στους Βρετανούς την αξίωση για την 
παραχώρηση της Κύπρου.  
 
  Σε αυτό το κλίμα γεννήθηκε η ΕΟΚΑ. Όμως, πριν φτάσουμε στο 
1955, να μου επιτρέψετε να αναφερθώ για λίγο στη θέση και στον ρόλο των 
Κυπρίων δικηγόρων στα χρόνια που προηγήθηκαν του 1955. Είναι ένα 
τεράστιο θέμα για το οποίο θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθεί και ένα 
ειδικό συνέδριο με την ενεργό εμπλοκή και του Παγκύπριου Δικηγορικού ή να 
ενθαρρυνθούν να γίνουν διδακτορικές διατριβές και ειδικές έρευνες. Σημειώνω 
ότι από σχετική μου έρευνα στο Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών 
προκύπτει ότι η πρώτη εγγραφή Κύπριου φοιτητή στη Νομική Αθηνών έγινε 
τον Ιανουάριο του 1856. Και ο πρώτος Κύπριος διδάκτωρ της Νομικής 
Αθηνών, το 1859, ήταν ο Τηλέμαχος Δαυΐδ, που επέλεξε να παραμείνει στην 
Ελλάδα. Από τα αριθμητικά δεδομένα των σχολών προτίμησης των Κυπρίων 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι εντυπωσιακό ότι από την ίδρυση του 
Πανεπιστημίου, το 1837, μέχρι την έλευση των Βρετανών στην Κύπρο, το 
1878, στην Νομική  γράφτηκαν οι επτά από τους μόλις 26 φοιτητές από το 
νησί μας. Περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού. Η άφιξη των 
Βρετανών, η ισονομία και η απονομή δικαιοσύνης με ευρωπαϊκές σύγχρονες 
συνθήκες εκτόξευσε τις ανάγκες σε δικηγόρους και τις εγγραφές στη Νομική 
Σχολή των Αθηνών που μόνο για τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 1893, έφτασαν 
τους 18, και σε ποσοστό του συνόλου των φοιτητών το 50%. Δηλαδή, ο ένας 
στους δύο που σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών εγγραφόταν στη Νομική. 
Κύπριους δικηγόρους από άλλα πανεπιστήμια της Γαλλίας και της Γερμανίας, 
συναντούμε σποραδικά, με πρώτο τον σπουδαίο Νικόλαο Ι. Σαρίπολο, από τη 
Λάρνακα με διδακτορικό στο Παρίσι το 1844, καθηγητή Συνταγματικού 
Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1846. Από τις αρχές του 20ού 
αιώνα αυξήθηκαν οι εγγραφές Κυπρίων Νομικών στα βρετανικά 
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πανεπιστήμια, και ειδικά στο Λονδίνο. Μετά την Οκτωβριανή εξέγερση, στα 
χρόνια της Παλμεροκρατίας, οι αποικιακές αρχές επέβαλαν, από την 
Πρωτομαγιά του 1936 ότι δικαίωμα εγγραφής στους καταλόγους των 
Κυπρίων δικηγόρων θα είχαν μόνο όσοι σπούδασαν νομικά στη Βρετανία ή 
στην Ιρλανδία. Ήταν μια αντιδημοκρατική απόφαση των Βρετανών, στο 
πνεύμα των αντεπαναστατικών νόμων που επιβλήθηκαν μετά τα Οκτωβριανά, 
που στόχευε στην αποκοπή των κυπριακών δεσμών με το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Όπως εντοπίζεται σε δεκάδες βρετανικά έγγραφα, οι Βρετανοί 
διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούσαν στην Κύπρο πίστευαν ότι το ενωτικό 
κίνημα δεν εξέφραζε τον λαό και ήταν πλαστό δημιούργημα της Εκκλησίας, 
των δασκάλων και των δικηγόρων – πολιτευτών που είχαν σπουδάσει στην 
Αθήνα. Αποκόπτοντας τους δεσμούς με το Πανεπιστήμιο Αθηνών ήλπιζαν ότι 
θα έκαναν τους Έλληνες Κυπρίους δικηγόρους πιο «φιλοβρετανούς» και 
λιγότερο Έλληνες. Ήταν μια αφελέστατη προσέγγιση, όπως αποδείχθηκε 
στον αγώνα της ΕΟΚΑ όπου ορισμένοι από τα πιο δυναμικά στελέχη της 
οργάνωσης ήταν πτυχιούχοι βρετανικών πανεπιστημίων. Αξίζει να 
εκμεταλλευθούμε την ευκαιρία και να προσθέσουμε ότι ανάμεσα στους ηγέτες 
του πρώιμου ενωτικού κινήματος και τους πρώτους βουλευτές ξεχωρίζουν 
πολλοί δικηγόροι με πιο σημαντικούς τον Θεοφάνη Θεοδότου, τον Ευγένιο 
Ζήνωνα, τον Ιωάννη Κυριακίδη, τον Νικόλαο Κλ. Λανίτη, τον Χριστόδουλο 
Σώζο, τον Ευάγγελο Χατζηιωάννου. Μια πολιτική δραστηριότητα που 
ανακόπηκε μετά την κατάργηση του Νομοθετικού Συμβουλίου, το 1931.  
 

  Έχοντας παραθέσει έστω και συνοπτικά την προϊστορία, ας 
δούμε τα βασικά συμπεράσματα από τα βιογραφικά των 76 δικηγόρων που 
υπερασπίστηκαν αγωνιστές της ΕΟΚΑ κατά το 1955-1959. Ακούσαμε τα 
ονόματά τους προηγουμένως από τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου, Δώρο Ιωαννίδη. Ανάμεσά τους και μια γυναίκα, η Κωνσταντίνα 
Βάρδα, μέλος της ΕΟΚΑ και κατοπινή βουλευτής με το ΑΚΕΛ στην Κοινοτική 
Συνέλευση. Ως προς το πανεπιστήμιο αποφοίτησής τους, μόνο οι 16, δηλαδή 
ποσοστό 20% είχαν σπουδάσει στην Αθήνα: Σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι είχαν 
σπουδάσει Νομικά στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, επιβεβαιώνοντας όσα 
είπαμε παραπάνω για την εκτός πραγματικότητας αφέλεια των βρετανικών 
απαγορεύσεων. Μια άλλη ενδιαφέρουσα κατηγοροποίηση είναι η ηλικία των 
δικηγόρων. Από τους 74 για τους οποίους υπάρχει το έτος γέννησης οι 43, 
ποσοστό 58% ήταν το 1955 πάνω από τριάντα χρονών και οι υπόλοιποι 
γεννημένοι από το 1925 και εξής, ήταν δηλαδή κάτω από τα τριάντα ετών το 
1955. Μεγαλύτερης ηλικίας εξ αυτών ήταν δύο εμβληματικές φυσιογνωμίες, ο 
Ιωάννης Κληρίδης και ο Κερυνειώτης Σάββας  Χρίστης, 72 χρονών και οι δυο 
τους το 1955, γεννημένοι το 1887. Από μια μεγάλη ομάδα που ήταν 
γεννημένοι μετά το 1930 ήταν δηλαδή κάτω των 25 ετών το 1955 νεαρότερος 
ήταν ο Κώστας Ν. Πηλαβάκης, από την Πάφο, γεννημένος το 1936.  
 
  Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και τα στοιχεία πολλοί 
δικηγόροι, και ειδικά εκ των νεαρότερων τότε, ήταν ενεργά μέλη της ΕΟΚΑ, 
μάλιστα ορισμένοι όπως ο Ρένος Λυσιώτης και ο Τάσσος Παπαδόπουλος 
ανέλαβαν σημαντικά καθήκοντα και υπηρέτησαν από υψηλή θέση στην 
ιεραρχία της ΕΟΚΑ και ειδικότερα στην ΠΕΚΑ, την Πολιτική Επιτροπή 
Κυπριακού Αγώνος. Παρενθετικά αναφέρουμε ότι εκτός από τον Τάσσο 
Παπαδόπουλο, και άλλοι δύο νομικοί που εκλέχθηκαν στη συνέχεια πρόεδροι 
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της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γλαύκος Κληρίδης και ο Σπύρος Κυπριανού 
είχαν άμεση σχέση με την ΕΟΚΑ.  
 
  Βέβαια, όπως υπογράμμισε εμφατικά η γνωστή ρήση του 
Δημάρχου Λευκωσίας, Θεμιστοκλή Δέρβη, «όλη η Κύπρος ήταν ΕΟΚΑ». Για 
τον λόγο αυτόν ακριβώς, η εμφάνιση ενώπιον των βρετανικών δικαστηρίων 
δικηγόρων υπεράσπισης αγωνιστών της ΕΟΚΑ, αυτών που η αποικιοκρατία 
αποκαλούσε και συμπεριφερόταν απέναντί τους ως «τρομοκράτες», είχε 
μεγαλύτερη βαρύτητα, για ευνόητους λόγους, όταν ανάμεσά τους 
περιλαμβάνονταν και θεωρούμενοι γενικώς ως φίλαγγλοι έγκριτοι νομικοί, 
όπως ο Σερ Παναγιώτης Κακογιάννης ή ο πρώην γενικός εισαγγελέας Στέλιος 
Παυλίδης, ο οποίος μάλιστα υπερασπίστηκε τρεις εκ των καταδικασθέντων σε 
θάνατο και κατόπιν απαγχονισθέντες. Αντίστοιχα, ο γιος του πρώτου, ο Γώγος 
Κακογιάννης, δικηγόρος και αυτός στη Λεμεσό, φιλοξένησε στο σπίτι του για 
μεγάλα διαστήματα καταζητούμενους αγωνιστές και ανάμεσά τους τον 
τομεάρχη της πόλης, τον Δήμο Χατζημιλτή.  
 
  Και οι 76, λοιπόν, εμφανίστηκαν στα δικαστήρια ως δικηγόροι 
υπεράσπισης αγωνιστών. Κάποιοι εξ αυτών, δεν χρειάζεται να τους 
αναφέρουμε είναι και εκ των παρόντων απόψε, αρνούνταν να πάρουν αμοιβή 
και εμφανίζονταν αφιλοκερδώς. Από εκεί και πέρα, ορισμένοι είχαν το 
προνόμιο και τον επίζηλο τίτλο να υπερασπιστούν τους εννιά 
απαγχονισθέντες ήρωες της ΕΟΚΑ και να μοιραστούν μαζί τους 
συγκλονιστικές στιγμές από τις τελευταίες των ηρωικών συναθλητών της 
αγχόνης. Ή βρέθηκαν μπροστά στις συγκινητικές σκηνές αποχωρισμού των 
ηρώων από τις οικογένειές τους. Ή παρευρέθηκαν στην αναγνώριση των 
νεκρών, απαγχονισθέντων ή πεσόντων, από τους οικείους των ηρώων στο 
νεκροτομείο. Και αποτέλεσαν με αυτόν τον τρόπο αναπόσπαστο κομμάτι της 
ιστορίας της ΕΟΚΑ σε ορισμένες από τις πιο φωτεινές της ώρες. Άλλοι 
υπερασπίστηκαν με τόλμη και παρρησία ορθώνοντας το ανάστημά τους στην 
αποικιοκρατία τα ανθρώπινα δικαιώματα των συμπατριωτών τους, ή 
διαμαρτυρήθηκαν για την καταπάτηση του δικαιϊκού συστήματος από τις 
βρετανικές αρχές, από μια χώρα δηλαδή που ήταν η πρωτοπόρος στην 
εφαρμογή των αρχών και των αξιών του σύγχρονου δικαίου. Άλλοι μετείχαν 
στις Επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγων των 
πόλεών τους, ή σε διάφορες ad hoc επιτροπές για συγκεκριμένα γεγονότα ή 
συμπεριφορές των σωμάτων ασφαλείας ή παραβιάσεων της νομοθεσίας με 
την επιβολή εκτάκτων μέτρων. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και γνωστές 
προσωπικότητες που ανήκαν στην Αριστερά. Αξίζει επίσης να γίνει μνεία και 
σε διαπρεπείς Βρετανούς νομικούς που αντιτάχθηκαν στην καταπάτηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο και διαμαρτυρήθηκαν έντονα και σε 
πολλές περιπτώσεις για τα βασανιστήρια εις βάρος αγωνιστών της ΕΟΚΑ. 
 

 Ορισμένοι από τους δικηγόρους, όπως ο Δημητράκης 
Δημητριάδης, ο Άλκης Δημητρίου, ο Κοκής Ιωαννίδης, ο Ρένος Λυσιώτης, ο 
Γεώργιος Πολυβίου, ο Πανίκος Σιβιτανίδης, ο Τίτος Φάνος όπως και 
περισσότεροι από 3.300 άλλοι Έλληνες της Κύπρου διετέλεσαν «πολιτικοί 
κρατούμενοι» των Βρετανών, χωρίς δίκη, στη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ, 
ή συνελήφθηκαν κατά τους πρώτους μήνες του αγώνα της ΕΟΚΑ, όπως ο 
Σώτος Εμφιετζής. Έζησαν δηλαδή στα «κρατητήρια», όπως κατ’ ευφημισμόν 
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ονόμασαν τα δικά τους στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Κύπρο του 1955-
1959 οι νικητές του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Και γνώρισαν «τα 
συρματοπλέγματα της σκλαβιάς», στην  Κοκκινοτριμιθιά, την Πύλα, στο 
Πυρόι, στο Πολέμι, στην Αγύρτα και τα άλλα μικρότερα. Ο Ρένος Λυσιώτης, 
μάλιστα, ήταν ο πρώτος δικηγόρος που γνώρισε στο κορμί και στην ψυχή του, 
την αποτρόπαια αποικιακή κακομεταχείριση και τα απάνθρωπα βασανιστήρια 
στο κολαστήριο της Ομορφίτας. Και όπως ήταν φυσικό, η παρουσία των 
δικηγόρων – μελών της ΕΟΚΑ στις παράγκες των κρατητηρίων τούς επέτρεψε 
να συνεχίσουν τη δράση τους εκπροσωπώντας τους πολιτικούς 
κρατούμενους, να επικοινωνούν με τους Βρετανούς διοικητές των 
στρατοπέδων και να διαμαρτύρονται για τις στερήσεις των δικαιωμάτων τους.  

 
  Από τους άλλους νομικούς που συνδέονται με τον αγώνα της 
ΕΟΚΑ αξίζει να αναφέρουμε τον δικαστή Γεώργιο Γεωργίου, που παύθηκε 
λίγους μήνες μετά την έκρηξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, τον 
Σεπτέμβριο του 1955, τον Ανδρέα Παναγιώτου, νεαρό μέλος των ένοπλων 
ομάδων και του εκτελεστικού της ΕΟΚΑ στη Λευκωσία, δραπέτη από  τις 
Κεντρικές Φυλακές και καταζητούμενο, που απέκτησε μετά την κυπριακή 
ανεξαρτησία πτυχίο νομικής και άσκησε τη δικηγορία στη Λευκωσία και τον 
μεγάλο Κύπριο ποιητή Κώστα Μόντη, πτυχιούχο της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, στον οποίο δεν δόθηκε άδεια του δικηγορείν, εξαιτίας 
του παλμερικού νόμου που αναφέρθηκε παραπάνω και στον αγώνα της 
ΕΟΚΑ είχε «συγγραφική» δράση, με αρθρογραφία του στον παράνομο Τύπο 
της οργάνωσης.  
 
  Μια σύντομη, συνοπτική περιγραφή όπως η προηγηθείσα δεν 
μπορεί να αποτυπώσει στο σύνολό του και στις (ευρύτατες) διαστάσεις του το 
κεφάλαιο της συμβολής των Κυπρίων δικηγόρων, όλων των κυπριακών 
πόλεων, στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Μια σημαντική συμμετοχή στον παλλαϊκό 
αγώνα για ένωση με την Ελλάδα, όπως επιβάλλεται στον νομικό κόσμο μιας 
υπόδουλης ή ημικατεχόμενης πατρίδας. Εύχομαι όπως ακολουθήσουν και 
άλλες ανάλογες εκδηλώσεις για την καταγραφή της καθοριστικής συμμετοχής 
των μελών του κυπριακού δικηγορικού σώματος σε κρίσιμες στιγμές της 
νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του τόπου. 
  
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 


