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Ζήνωνα Τζιάρρα,

Συνεργάτη Λέκτορα Σπουδών Ασφάλειας & Διπλωματίας,

University of Central Lancashire Cyprus

Εισαγωγή

Κατά την τελευταία δεκαπενταετία έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος με τη
δημοσίευση όλο και περισσότερων πραγματειών σχετικά με διάφορες πτυχές της
τετραετίας 1955 - 1959 στην Κύπρο. Οι μελέτες αυτές, οπωσδήποτε ποιοτικές και
στηριγμένες σε αρχειακά δεδομένα, ανταποκρίνονται σε ποικίλα ερωτήματα που
θέτουν κατά περιόδους η επιστημονική κοινότητα και η κοινωνία των πολιτών,
ανασυνθέτοντας και αναλύοντας ποικίλες όψεις της πολύ σημαντικής περιόδου που
ορίζεται στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία ως «Κυπριακός Αγώνας»1 ή «Αγώνας της

ΕΟΚΑ»2 και στην αγγλόγλωσση βιβλιογραφία κυρίως ως «The Cyprus Revolt»3 ή
«The Cyprus Emergency».4

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τους μελετητές και τη
μεθοδική διερεύνηση μίας σειράς σημαντικών θεματικών, η φύση του αγώνα της
«Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών» (ΕΟΚΑ) δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς.
Όντως, στη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιευμένων ερευνών οι συγγραφείς
καταπιάνονται με τη δράση της ΕΟΚΑ, χωρίς ωστόσο να έχουν παραθέσει σαφείς
επεξηγήσεις για την ορολογία που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν για την

1. Βλ. για παράδειγμα Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Στρατηγικές του Κυπριακού: Η Δεκαετία του 1950 (Αθήνα: Πατάκη,
2004).
2. Βλ. για παράδειγμα Ανδρέας Βαρνάβας, Ιστορία του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ (1955-1959) (Λευκωσία:
Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα EOKA 1955-1959, 2002)∙ Πενήντα Χρόνια μετά την Έναρξη του Απελευθερωτικού

Αγώνα της ΕΟΚΑ: Μια Ιστορική Αποτίμηση (Λευκωσία: Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα EOKA 1955-1959,
2006)∙ Γεώργιος Γ. Ασσιώτης, Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ, 1955-1959 (Λευκωσία: Επιφανίου, 1997).
3. Βλ. για παράδειγμα Robert Holland, Britain and the Revolt in Cyprus, 1954-1959 (Oxford: Oxford University
Press, 1998)∙ Nancy Crawshaw, The Cyprus Revolt: an Account of the Struggle for Union with Greece (London:
Allen and Unwin, 1978).
4. Βλ. για παράδειγμα David M. Anderson, «Policing and Communal Conflict: the Cyprus Emergency, 1954-60»
στο Emergencies and Disorder in the European Empires after 1945, επιμ. Robert F. Holland (London: Frank Cass,
1994), 177-207.
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περιγραφή και ανάλυσή της. Συνεπακόλουθα, η εν λόγω αδυναμία έχει ως
αποτέλεσμα την αυθαίρετη ή αβασάνιστη εργαλειακή χρήση των όρων και των
εννοιών που αναφέρονται στο τι είδους αγώνα (από τεχνικής άποψης)
πραγματοποίησε η ΕΟΚΑ με όλες τις παρερμηνείες που η στρέβλωση αυτή
επιφέρει.

Η παρούσα ανάλυση φιλοδοξεί να συμβάλει στον ορισμό της φύσης του αγώνα της
ΕΟΚΑ, χωρίς όμως να δίνει μία τελική απάντηση στο πολύ σημαντικό αυτό
ερευνητικό ερώτημα. Η επιλογή αυτή έγινε ενσυνείδητα και δεν οφείλεται μόνο στην
έλλειψη διαθέσιμου χώρου (είναι πρακτικά αδύνατο στα πλαίσια ενός άρθρου να
δοθεί επαρκής απάντηση βασισμένη στην επεξεργασία δεδομένων), αλλά κυρίως
στο ότι ο ορισμός της φύσης και του χαρακτήρα του αγώνα της ΕΟΚΑ αποτελεί
ερευνητικό εγχείρημα σε εξέλιξη, τα πορίσματα του οποίου θα ανακοινωθούν από
τους γράφοντες σε μεταγενέστερο στάδιο. Αντίθετα, η μέθοδος που προτιμήθηκε
στο παρόν άρθρο είναι μία διεπιστημονική προσέγγιση μέσα από το πρίσμα της
Ιστορίας και των Στρατηγικών Σπουδών για τη διατύπωση μερικών παρατηρήσεων,
οι οποίες θα αποβούν επωφελείς για την επεξήγηση της φύσης του αγώνα που
πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο: στο πρώτο μέρος θα καταδειχθεί η ποικιλομορφία
στην ορολογία που χρησιμοποιήθηκε από τους ερευνητές στις δεκαετίες που
ακολούθησαν τον τερματισμό του επιχειρησιακού προγράμματος της ΕΟΚΑ το
1959. Ακολούθως, θα προβούμε στην επεξήγηση του κάθε όρου ξεχωριστά, όπως
αυτός χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των διαφόρων πεδίων μελέτης στη
βιβλιογραφία. Στο σημείο αυτό επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι δεν θα γίνει
αναφορά στη χρήση πολιτικά χρωματισμένων ορολογιών που έχουν
χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση μη επιστημονικών σκοπών.5

Η Φύση της ΕΟΚΑ στη Διεθνή και Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία.

Καταρχήν, πρέπει να επισημανθεί ότι το ενδιαφέρον για την καταγραφή της πορείας
εξέλιξης της δράσης της ΕΟΚΑ εκδηλώθηκε ήδη ενόσω η φυσική πάλη στην Κύπρο
βρισκόταν σε εξέλιξη. Όντως, τα τμήματα της βρετανικής πολιτείας, με κύριους
εκφραστές τα Υπουργεία Αποικιών (Colonial Office) και Πολέμου (War Office6),
άρχισαν το 1957 και εντονότερα κατά το 1960 να ενδιαφέρονται για τον καταρτισμό

5. Για παράδειγμα βλ. πρόσφατες αναφορές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι η ΕΟΚΑ «ενεπλάκη σε
πράξεις βίας και τρομοκρατίας στην Κύπρο» στο «No: 308, 2 December 2016, Press Release Regarding the
Statements of Panos Kammenos, Minister of National Defence of Greece,» Republic of Turkey: Ministry of Foreign
Affairs, ημερομηνία πρόσβασης 8 Ιανουαρίου 2017, http://www.mfa.gov.tr/no_-308_-2-december-2016_-press-re-
lease-regarding-the-statements-of-panos-kammenos_-minister-of-national-defence-of-greece.en.mfa. Επίσης το
ίδιο θεσμικό όργανο σε δελτίο τύπου ανάφερε ότι η ΕΟΚΑ ήταν τρομοκρατική οργάνωση: «No: 162, 20 July 2016,
Press Release Regarding the Statement of Greek Foreign Minister Nikos Kotzias Published on the Web Page of
the Ministry of Foreign Affairs of Greece about the Cyprus Peace Operation of 20 July 1974,» Republic of Turkey:
Ministry of Foreign Affairs, ημερομηνία πρόσβασης 8 Ιανουαρίου 2017, http://www.mfa.gov.tr/no_-162_-20-july-
2016_-press-release-regarding-the-statement-of-greek-foreign-minister-nikos-kotzias-published-on-the-web-page-
of-the-ministry-of-foreign-affairs-of-greece-about-the-cyprus-peace-operation-of-20-july-1974.en.mfa.
6. Melville to Foot, 1 January 1960, CO 926/1076, The National Archives of the United Kingdom (εφεξής TNA).
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μιας ανεπίσημης μελέτης για τις απαρχές και την εξέλιξη της «Κατάστασης Ανάγκης

στην Κύπρο» (Cyprus Emergency), καθώς και τις «αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις»

(counter-terrorist operations).7 Το έντονο ενδιαφέρον των Βρετανών ιθυνόντων
προέκυψε τόσο λόγω της επιθυμίας τους για άντληση συμπερασμάτων προς
μελλοντική χρήση σε περιπτώσεις «τρομοκρατίας» (terrorism)8 όσο και λόγω της
αμηχανίας που αισθάνθηκαν στο άκουσμα επικείμενων εκδόσεων -τόσο στα
ελληνικά όσο και στο αγγλικά- κατά τα πρώτα στάδια της Κυπριακής Δημοκρατίας.9

Κυρίως δε η απόφαση του στρατιωτικού αρχηγού της ΕΟΚΑ, Γεώργιου Γρίβα-
Διγενή, να εκδώσει τα απομνημονεύματά του10 υπήρξε γεγονός που προκάλεσε
ιδιαίτερες ανησυχίες στους Βρετανούς ιθύνοντες.11 Τελικά, μη επιθυμώντας να
εξάψουν τα πολιτικά πάθη στην πρώην αποικία τους, σε μια περίοδο που
χρειάζονταν την ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή συναίνεση για να επιτύχουν
ομαλή μετάβαση από το καθεστώς αποικίας σε ανεξάρτητη δημοκρατία,12

απέφυγαν να προχωρήσουν στην έκδοση μιας «επίσημης» ιστορίας για τα γεγονότα
της τετραετίας. Απεναντίας, επέλεξαν να συνδράμουν στις ερευνητικές

7. Memo to Witney and MacDonald by Neale, 3 January 1957, CO 926/1076, TNA. Για τη διατμηματική συζήτηση
αναφορικά με προτεινόμενους ερευνητές που θα αναλάμβαναν τη μελέτη και συγγραφή δες γενικά το υλικό που
υπάρχει στο CO 926/1636, TNA.
8. Memo to Melville by Morris, 9 January 1957, CO 926/1076.
9. Melville to Hale, 16 June 1959, CO 926/1076, TNA∙ Melville to Key, 16 June 1959, CO 926/1076, TNA∙ Foot to
Morris, 30 April 1959, CO 926/1076, TNA.
10. Γεώργιος Γρίβας, Απομνημονεύματα Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-59 (Αθήνα, 1961).
11. Memo by Higham to Melville and Carstairs 22 May 1959, CO 926/1076, TNA∙ Foot to Morris, 30 April 1959,
CO 926/1076, TNA.
12. Melville to Hale, 16 June 1959, CO 926/1076, TNA∙ Melville to Key, 16 June 1959, CO 926/1076, TNA.

Ο Όρκος και το Ευαγγέλιο των αγωνιστών της ΕΟΚΑ 

στο Μουσείο Αγώνος στη Λευκωσία.
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δραστηριότητες του πανεπιστημιακού καθηγητή François Crouzet (συγγραφέα του
δίτομου έργου Le Conflit de Chypre)13 και της δημοσιογράφου Nancy Crawshaw
(που εξέδωσε το βιβλίο The Cyprus Revolt),14 στον βαθμό που οι ερωτήσεις τους
δεν επηρέαζαν ζητήματα ασφαλείας, όπως π.χ. τη δραστηριοποίηση των
βρετανικών μυστικών υπηρεσιών στην Κύπρο.15

Το έντονο ενδιαφέρον για την περίοδο 1955 - 1959 συνεχίστηκε και στα χρόνια που
ακολούθησαν την κυπριακή ανεξαρτησία, γεγονός που διαπιστώνεται από τον
σεβαστό αριθμό συγγραμμάτων ιστοριογραφικής παραγωγής. Το πρίσμα μέσω του
οποίου προσεγγίστηκαν οι θεματικές που άπτονται της προσπάθειας των Ελλήνων
της Κύπρου να επιτύχουν την ενσωμάτωση του νησιού στην ελλαδική εδαφική
επικράτεια είναι όντως πολύμορφο και αδιαμφισβήτητα ενδιαφέρον. Εντούτοις, ένας
μελετητής εξαρχής της ενασχόλησής του με τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο δεν
έχει παρά να συνειδητοποιήσει την ποικιλομορφία που υφίσταται και στην ορολογία
που χρησιμοποιείται για την περιγραφή/ χαρακτηρισμό του είδους του αγώνα που
διεξήγαγε η ΕΟΚΑ κατά το τελευταίο στάδιο της βρετανικής αποικιακής κυριαρχίας:
«επανάσταση» (revolution), «εξέγερση» (revolt), «ανταρσία» (rebellion), «τρομοκρατία»

(terrorism), «ανατρεπτικό κίνημα» (insurgency), «ανταρτοπόλεμος» (guerilla warfare),
«ανορθόδοξος πόλεμος» (irregular warfare), «συγκρούσεις χαμηλής εντάσεως» (low
intensity conflicts). Οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται εναλλασσόμενα, χωρίς όμως οι
συγγραφείς να έχουν προβεί σε κάποια επεξήγηση/ τεκμηρίωση για τους λόγους
επιλογής τους.16

13. François Crouzet, Le Conflit de Chypre, 1946-1959. 2 Vols (Bruxelles: É. Bruylant, 1973). Το βιβλίο έχει μετα-
φραστεί και στην ελληνική γλώσσα. Δες François Crouzet, Η Κυπριακή Διένεξη, 1946-1959, μτφρ. Αριστοτέλης
Φρυδάς, 2 Τόμοι (Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2011), Τόμοι 1 και 2.
14. Crawshaw.
15. Piper to Higham, 17 August 1960, CO 926/1636, TNA∙ Ross to Roberts, 3 April 1960, CO 926/1636, TNA.
16. Σίγουρα θα μπορούσαν να σημειωθούν πολλά παραδείγματα βιβλίων ή δοκιμίων στα οποία χρησιμοποιούνται
οι συγκεκριμένοι όροι ή έννοιες. Ωστόσο, ο περιορισμένος χώρος μας υποχρεώνει να παραθέσουμε μόνο ένα αν-
τιπροσωπευτικό δείγμα: Holland∙ Crawshaw ∙ Anderson∙ Χάινς Α. Ρίχτερ, Ιστορία της Κύπρου, μτφρ. Χαράλαμπος
Παπαχρήστου, 2 Τόμοι (Αθήνα: Εστία, 2008), Τόμος 2∙ C. W. Thayer, Guerrilla: a Study of Irregular Warfare 1939-

1963 (London: Michael Joseph, 1964)∙ Frank Kitson, Bunch of Five (London: Faber, 1977)∙ Doros Alastos, Cyprus

Guerilla. Grivas, Makarios and the British (London: Heinemann, 1960)∙ Dudley Barker, Grivas: Portrait of a Terrorist

(New York: Harcourt, Brace and Company, 1959)∙ Charles Foley and W. I. Scobie, The Struggle for Cyprus (Stan-
ford: Stanford University Press, 1973)∙ W. Byford-Jones, Grivas and the Story of EOKA (London: Robert Hale,
1959)∙ Charles Foley, Island in Revolt (London: Longmans, 1962)∙ Ό.π., Legacy of Strife: Cyprus from Rebellion
to Civil War (Middlesex: Penguin Books, 1964)∙ Βασίλης Κ. Γούναρης, Στάθης Ν. Καλύβας και Ιωάννης Δ. Στεφα-
νίδης (επιμ.), Ανορθόδοξοι Πόλεμοι: Μακεδονία, Εμφύλιος, Κύπρος (Αθήνα: Πατάκη, 2010)∙ Bruce Hoffman, Inside
Terrorism (New York: Columbia University Press, 2006)∙ Gregory Blaxland, The Regiments Depart: A History of
the British Army, 1945-1970 (London: Kimber, 1971)∙ Andrew R. Novo, «Friend or Foe? The Cyprus Police Force
and the EOKA Insurgency», Small Wars and Insurgencies 23 (2012): 414-431∙ Simon Robbins, «The British
Counter-insurgency in Cyprus», Small Wars and Insurgencies 23 (2012): 720-743∙ I. F. W. Becket, Modern Insur-
gencies and Counter-Insurgencies. Guerrillas and their Opponents since 1750 (London: Routledge, 2001)∙ James
S. Corum, Training Indigenous Forces in Counterinsurgency: A Tale of Two Insurgencies (Carlisle Barracks: The
Strategic Studies Institute of the U.S. Army War College, 2006)∙ David French, «British Intelligence and the Origins
of the EOKA Insurgency», British Journal for Military History 1 (2015): 84-100∙ Robert Taber, Θεωρία και Πρακτική
του Ανταρτοπόλεμου: Ο Πόλεμος του Ψύλλου, μτφρ. Σπύρος Μάνδρος (Αθήνα: Κάλβος, 1976)∙ Susan L.
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Εκτός από τις δημοσιευμένες μελέτες, στις οποίες η χρήση της προαναφερθείσας
ορολογίας γίνεται αβασάνιστα και εργαλειακά, έχουν εκδηλωθεί απόπειρες
προσδιορισμού των ένοπλων δραστηριοτήτων της ΕΟΚΑ. Σε ένα τέτοιο εγχείρημα
προβαίνει ο F. Crouzet στο έργο του για τη διένεξη στην Κύπρο. Ο συγγραφέας
θεωρεί ότι οι ενέργειες της οργάνωσης θα μπορούσαν να την κατατάξουν στον τύπο
της «τρομοκρατίας», εφόσον επρόκειτο για ένοπλο αγώνα ο οποίος «δεν φτάνει τον

αληθινό ανταρτοπόλεμο και ο οποίος συνίσταται προπαντός σε δολιοφθορές, σε απόπειρες

κατά προσώπων, σε ενέδρες και επιδρομές πολύ μικρών ομάδων». Βέβαια, όπως ο ίδιος
ο Crouzet αναφέρει, ενσυνείδητα αποφεύγει τη χρήση του όρου «τρομοκρατία» στην
ανάλυσή του, επειδή στον δημόσιο διάλογο περικλείει «μία απόχρωση σαφώς

μειωτική». Επίσης για λόγους αντικειμενικότητας, δεν υιοθετεί και τη χρήση του όρου
«αντίσταση»/ αντιστασιακό κίνημα». Συνεπώς, η μέθοδος που εφαρμόζει
περιλαμβάνει τη χρήση άχρωμων όρων ή περιφράσεων.17

Η ερμηνεία του Crouzet προσιδιάζει στην προσέγγιση του B. Crozier. Η μελέτη του
Crozier (του οποίου η δημοσίευση της πραγματείας προηγήθηκε χρονικά, εφόσον
υλοποιήθηκε το 1960) αφορά το φαινόμενο των εξεγέρσεων (rebellions) και
επικεντρώνεται σε διάφορες περιπτωσιολογικές μελέτες, μεταξύ αυτών και στην
ΕΟΚΑ. Ο συγγραφέας ορίζει την ΕΟΚΑ ως παράδειγμα αυθεντικής τρομοκρατίας
(terrorism), στηρίζοντας την επιχειρηματολογία του στον μικρό αριθμό των μαχητών
της οργάνωσης και στο ότι ποτέ δεν υπήρξε -και ποτέ δεν επέλεξε να μετατραπεί-
σε κανονικό στρατό. Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι τα ένοπλα μέλη της ήταν στην
ουσία ομάδες πίεσης, αποτελούμενες κυρίως από ένα σκληρό πυρήνα
δολιοφθορέων και στις πόλεις από ομάδες εκτελεστών/ δολοφόνων (murder
squads). Οι ένοπλες αυτές ομάδες υποστηρίζονταν από πυρήνες μαθητών της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνεχίζοντας, ο Crozier σημειώνει ότι ο τρόπος
δράσης των δολιοφθορέων στις ορεινές περιοχές αφορούσε επιθέσεις εναντίον
αστυνομικών σταθμών για υφαρπαγή οπλισμού, ενέδρες σε στρατιωτικά αυτοκίνητα
και δολιοφθορές∙ επιπρόσθετα, εκτελούνταν καθαρά «τρομοκρατικές» (terrorist)
ενέργειες, όπως βομβιστικές επιθέσεις και «μεμονωμένοι φόνοι» (individual
murders).18 Ωστόσο, όπως γίνεται αντιληπτό από τους αναγνώστες του έργου, η
ανάλυση του Crozier δεν βασίζεται σε πρωτογενές υλικό για την υποστήριξη των
επιχειρημάτων του. Επίσης, δεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενεργή υποστήριξη
της ΕΟΚΑ από διάφορα σύνολα της ελληνοκυπριακής κοινωνίας (όχι μόνο τους
μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), κατά τρόπο που αυτή εκφραζόταν μέσα

Carruthers «A Red Under Every Bed? Anti‐communist Propaganda and Britain's Response to Colonial Insur-
gency», Contemporary Record, 9:2 (1995), 294-318∙ Christopher Hewitt «The Costs of Terrorism: A Cross‐national
Study of Six Countries», Terrorism, 11:3 (1988), 169-180∙ James Ker-Lindsay, The Cyprus Problem: What Εveryone
Needs to Know (Oxford: Oxford University Press, 2011)∙ Martin L. van Creveld, The Transformation of War (New
York: The Free Press, 1991).
17. Βλ υποσημείωση αριθμός 3 στο Crouzet, μτφρ. Αριστοτέλης Φρυδάς, Τόμος 1, 463.
18. Brian Crozier, The Rebels. A Study of Post-War Insurrections (London: Chatto & Windus, 1960), 179-180.
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από κινητοποιήσεις, όπως απεργίες, διαδηλώσεις και παθητική αντίσταση σε
έκταση λαϊκής εξέγερσης.

Μία ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο J. Bowyer Bell, ο οποίος στην έρευνα που
δημοσίευσε για διάφορες εξεγέρσεις (revolt) εξετάζει και την περίπτωση της ΕΟΚΑ.
Ο συγγραφέας σχολιάζει ότι η ΕΟΚΑ διαμόρφωσε ένα ουσιαστικά «στρατιωτικό

κίνημα αντίστασης, πάνω από το έδαφος, συνδεόμενο με νόμιμες πολιτικές δομές,19 σε

μεγάλο βαθμό εξαρτημένο από τα ταλέντα συγκεκριμένων ανδρών και τη γεωπολιτική

συγκρότηση του πεδίου μάχης».20 Εντούτοις, και η ανάλυση του Bell, αν και
μεγαλύτερης έκτασης σε σχέση με άλλα εγχειρίδια, δεν θέτει το είδος του αγώνα
της ΕΟΚΑ στο επίκεντρο. Αντίθετα πραγματοποιεί μία συγκριτική προσέγγιση με
άλλες εξεγέρσεις, στηριζόμενος κυρίως σε δευτερογενείς πηγές. Επίσης, το εν λόγω
έργο δημοσιεύθηκε το 1976, όταν ο αριθμός των διαθέσιμων πρωτογενών
δεδομένων για τους ερευνητές ήταν κατά πολύ μικρότερος σε σχέση με τον
αντίστοιχο σήμερα.

Ενδιαφέρουσες είναι και οι παρατηρήσεις του D. French στο σύγγραμμά του για τις
μεθόδους καταστολής των Βρετανών στις αποικίες τους, μεταξύ αυτών και η
Κύπρος. Ο French αναδεικνύει με παρρησία τα ζητήματα που απορρέουν από την
προβληματική χρήση του όρου «τρομοκρατία» (terrorism). Μάλιστα, στο δεύτερο
κεφάλαιο του βιβλίου του παρουσιάζει για ποιους λόγους οι Βρετανοί στην

19. Προφανώς ο συγγραφέας εδώ εννοεί την Αρχιεπισκοπή και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΚ και ΣΕΚ.
20. J. Bowyer Bell, On Revolt (London: Harvard University Press, 1976), 184.

Σύγκρουση μεταξύ Ελληνίδων Κυπρίων γυναικών και αποικιακών δυνάμεων, 

Φωτ. Αρχείο Ίδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνος ΕΟΚΑ (ΙΔΑΑΕ) 1955-1959.
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προσπάθεια αποδόμησης της όποιας πολιτικής νομιμοποίησης των μελών των
απελευθερωτικών κινημάτων χρησιμοποιούσαν όρους όπως «φονιάδες» (thugs),
«συμμορίτες» (bandits) και «κακοποιούς» (gangsters).21 Όπως με οξυδέρκεια
υπογραμμίζει: «Είναι τετριμμένο, αλλά αληθινό, ότι ο τρομοκράτης για τη μία πλευρά είναι

ο αγωνιστής της ελευθερίας για την άλλη πλευρά».22 Τελικά, ο συγγραφέας θεωρεί ότι η
υιοθέτηση των χαρακτηρισμών που χρησιμοποιούσαν οι Βρετανοί για τους
αντιπάλους τους (έννοιες δηλαδή που απέρρεαν από πολιτικά συμφέροντα και
προπαγάνδα)23 οδηγεί στη διάπραξη του ίδιου λάθους. Συνεπακόλουθα,
προχωράει στη χρήση ενός πιο ουδέτερου όρου, «εξεγερμένοι» ή «στασιαστές» (in-
surgents), για αναφορά σε όσους μάχονταν εναντίον της βρετανικής αποικιακής
κυριαρχίας.24 Ωστόσο, ο French με τη μέθοδο που χρησιμοποιεί καταδεικνύει τι δεν
ήταν, αλλά όχι τι είδους ήταν τελικά, ο τρόπος δράσης της ΕΟΚΑ στην Κύπρο.

Όσον αφορά την ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, δύο είναι οι κύριες πηγές οι οποίες
προχωρούν μέχρι ενός σημείου σε παρατηρήσεις για τη φύση και το χαρακτήρα
της ένοπλης πάλης της ΕΟΚΑ. Η πρώτη πηγή αφορά το εγχειρίδιο του Ε.
Χατζηβασιλείου για τις στρατηγικές του Κυπριακού της δεκαετίας του 1950, στο
οποίο αφιερώνεται ένα υποκεφάλαιο για την εξέταση του πιο πάνω ζητήματος.25 Ο
Έλληνας ιστορικός απορρίπτει τον όρο «τρομοκρατία» (που αφορά τη δράση
ομάδων από επίλεκτους μαχητές) ως επαρκή για να αποδώσει την εικόνα του
Κυπριακού Αγώνα. Αντίθετα, επιχειρηματολογεί ότι η δράση της ΕΟΚΑ εκτός από
τις διάφορες μορφές ένοπλης δράσης περιελάμβανε και το στοιχείο της λαϊκής
εξέγερσης, αναγνωρίζοντας τοιουτοτρόπως τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι
υποστηρικτικές οργανώσεις της ΕΟΚΑ (η ΠΕΚΑ26 και η ΑΝΕ27) καθώς και η
Εκκλησία της Κύπρου (Εθναρχία) στην κινητοποίηση του λαού.28 Αφού
πραγματοποιεί μία ενδιαφέρουσα επεξήγηση για ποιους λόγους τελικά δεν
επικράτησε η χρήση του όρου «επανάσταση» (παρόλο που διάφορες
προσωπικότητες χρησιμοποίησαν τον όρο αυτό)29 καταλήγει ότι: «Είναι, με άλλα

λόγια, περίπλοκη η περιγραφή του κυπριακού αγώνα: υπήρξε ταυτόχρονα επαναστατικός,

αντιαποικιακός, και αντιαυτοκρατορικός, αλυτρωτικός, μαζικός, στο τέλος έγινε και

αντικομμουνιστικός. Υπάρχουν, συνεπώς, πολλές επάλληλες και σημαντικές ιδιορρυθμίες στην

21. David French, The British Way in Counter-Insurgency, 1945-1967 (Oxford: Oxford University Press, 2011),
42-73.
22. Ό.π., 9.
23. Για παραδείγματα επίσημης έκδοσης με στόχο τη διεύρυνση της υποστήριξης της κοινής γνώμης προς τη βρε-
τανική πλευρά βλ. Terrorism in Cyprus: the Captured Documents (London: H. M. Stationery Office, 1956)∙ Cyprus:
EOKA’s Campaign of Terror (London: Central Office of Information, 1957).
24. French, 9.
25. Χατζηβασιλείου.
26. Πολιτική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα.
27. Άλκιμος Νεολαία ΕΟΚΑ
28. Χατζηβασιλείου, 237-238.
29. Ό.π., 238-242.
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περίπτωσή του, αλλά και στην πρόσληψή του από τους πρωτεργάτες και ηγέτες του».30

Βέβαια, παρά το ότι ο Χατζηβασιλείου φαίνεται να κλίνει προς τον όρο «επανάσταση»

για την περιγραφή της δράσης της ΕΟΚΑ, δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη
κοινωνιολογικά κριτήρια της έννοιας της επανάστασης, όπως π.χ. την έκταση, τον
βαθμό επιτυχίας και τους στόχους ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Τη δεύτερη ελληνόγλωσση πηγή31 για το είδος του αγώνα στην Κύπρο αποτελούν
δύο συγγράμματα του Γεώργιου Γρίβα-Διγενή, τα οποία εκδόθηκαν εντός μικρού
χρονικού διαστήματος μετά τον τερματισμό του Αγώνα της ΕΟΚΑ το 1959. Τα εν
λόγω γραπτά έργα αφορούν τα απομνημονεύματά του (1961) και μία μελέτη (1962)
επί στρατηγικών και τακτικών ζητημάτων για τον ανταρτοπόλεμο ως μορφή αγώνα,
συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων από τις εμπειρίες του στην Κύπρο.
Στα δύο βιβλία του ο στρατιωτικός αρχηγός της ΕΟΚΑ αδιαμφισβήτητα παραδίδει
πληθώρα πληροφοριών αναφορικά με την οργάνωση και δράση της ένοπλης
οργάνωσης σε τεχνικό επίπεδο. Όπως αποκαλύπτει, το επιχειρησιακό πρόγραμμα
της ΕΟΚΑ ήταν ένας συνδυασμός μαχητικής δράσης από ανταρτικές ομάδες και
δολιοφθορείς και ενεργής υποστήριξης από τον ελληνοκυπριακό πληθυσμό έναντι
των βρετανικών αποικιακών αρχών.32 Όσον αφορά το εννοιολογικό πλαίσιο, ο
Γρίβας-Διγενής χρησιμοποιεί στην έκδοση των απομνημονευμάτων του τον όρο
«επαναστατικό κίνημα»33, για να προσδιορίσει τη στοχοθεσία, τη φύση και τον
χαρακτήρα του αγώνα της ΕΟΚΑ. Στο έτερο έργο του κατατάσσει τη μορφή του
αγώνα στην Κύπρο εντός του πλαισίου του ανταρτοπολέμου και μάλιστα με πολύ
σαφή διατύπωση: «Κατά το τετραετές διάστημα του Κυπριακού αγώνος, μολονότι

προεκλήθην πολλάκις υπό του αντιπάλου, απέφυγα πάσαν επίδειξιν δυνάμεως και διετήρησα

απ’ αρχής μέχρι τέλους του αγώνος την μορφήν του ανταρτοπολέμου, διότι αυτόν αρχικώς

συνέλαβα, δι’ αυτόν ήμουν ωργανωμένος, και διά τοιούτον μόνον αγώνα ήσαν αι δυνατότητές

μου».34

Η επισκόπηση της διεθνούς και ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας στην οποία
προβήκαμε στο παρόν τμήμα αναδεικνύει το θολό τοπίο που υπάρχει αναφορικά
με τον προσδιορισμό της φύσης του αγώνα που πραγματοποίησε η ΕΟΚΑ κατά
την τετραετία 1955 - 1959. Είναι λοιπόν πρόδηλο ότι η έρευνά μας χρειάζεται να
στραφεί στην εξειδικευμένη γνώση που προσφέρει το ερμηνευτικό πλαίσιο μελέτης
των επαναστατικών κινημάτων, όπως έχει διαμορφωθεί σε άλλα πεδία έρευνας. Η
διασαφήνιση των όρων και των εννοιών που υιοθετούνται για τα επαναστατικά

30. Ό.π., 247.
31. Βέβαια, το εν λόγω βιβλίο κυκλοφόρησε και στην αγγλική γλώσσα. Βλ.  George Grivas, Guerrilla Warfare and
EOKA’s Struggle: A Politico-military Study (London: Longmans 1964).
32. Γρίβας, Απομνημονεύματα, Παράρτημα, 3∙ Γεώργιος Γρίβας, Αγών ΕΟΚΑ και Ανταρτοπόλεμος (Πολιτικοστρα-
τιωτική Μελέτη) (Αθήναι, 1962), 15-16, 21.
33. Για παράδειγμα βλ. Γρίβας, Απομνημονεύματα, 19.
34. Έμφαση στο πρωτότυπο. Βλ. Γρίβας, Αγών ΕΟΚΑ, 93.
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κινήματα, στην οποία θα προχωρήσει το επόμενο τμήμα του άρθρου, είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για τον προσδιορισμό της φύσης του αγώνα της ΕΟΚΑ.

Χαρτογραφώντας το Πεδίο των Όρων και των Εννοιών.

Στη βάση όσων αναπτύχθηκαν πιο πάνω, επιχειρούμε σε αυτή την ενότητα να
χαρτογραφήσουμε το πεδίο των όρων και των εννοιών από σκοπιά θεωρητική,
αφενός για την καλύτερη κατανόησή τους και αφετέρου για να ξεκαθαρίσουμε
περαιτέρω την ασυμφωνία που υπάρχει στη βιβλιογραφία. Η προκαταρκτική αυτή
συζήτηση μπορεί να παρέχει την αναγκαία και κατάλληλη θεωρητική βάση για μία
σε βάθος μελέτη της φύσης και του χαρακτήρα της ΕΟΚΑ. Σχετικά με το θέμα της
ορολογίας ο J. Bowyer Bell το 1976 έγραφε: «Κανείς δεν φαίνεται να είναι βέβαιος για

την ακριβή φύση ενός ξεσηκωμού (insurrection), για τη διαφορά μεταξύ ανταρσίας (rebellion)

και εξέγερσης (revolt) ή μεταξύ ενός εξεγερμένου (rebel) και ενός στασιαστή (insurgent) ή

για το πότε -και εάν- μια εξέγερση γίνεται επανάσταση (revolution)».35 Ο ίδιος συγγραφέας
υποστηρίζει, μάλιστα, ότι πολλοί όροι χρησιμοποιούνται εναλλασσόμενα ή
τυγχάνουν συγκρουόμενων επεξηγήσεων, με αποτέλεσμα να μην είναι πιθανή η
συμφωνία επί των ορισμών ή των διακρίσεων μεταξύ διάφορων φαινομένων.36

Περιέργως, περισσότερο από σαράντα χρόνια μετά από τις διαπιστώσεις του Bell,
η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν φαίνεται να έχει καταλήξει ως προς το περιεχόμενο
αυτών των όρων, ενώ το πεδίο των εν λόγω φαινομένων έχει καταστεί ακόμα πιο
περίπλοκο για διάφορους λόγους.37 Η θεωρητική συζήτηση σχετικά με τα διάφορα
είδη κοινωνικών κινημάτων και οργανωμένης βίας φαίνεται να κινείται γύρω από
δύο βασικά πεδία μελέτης: της Κοινωνιολογίας και των Στρατηγικών Σπουδών ή των
Διεθνών Σχέσεων γενικότερα. Παρόλο που υπάρχει σημαντικός βαθμός
αλληλοεπικάλυψης μεταξύ τους, θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι μεν
κοινωνιολογικές προσεγγίσεις επικεντρώνονται περισσότερο στις κοινωνικό-
πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις αυτών των φαινομένων, ενώ οι αναλύσεις που
προέρχονται από το πεδίο των Στρατηγικών Σπουδών τα εξετάζουν μέσα από το
πρίσμα των συγκρούσεων (Σπουδών Πολέμου) και της αντιμετώπισής τους. Πιο
κάτω ακολουθείται αυτός ο διαχωρισμός, κυρίως για λόγους οργάνωσης του
κειμένου και καλύτερης κατανόησης του θέματος, ξεκινώντας από τους
κοινωνιολογικούς ορισμούς και τα επαναστατικά κινήματα.

35. Bell, 4. Σημειώνεται ότι η μετάφραση-απόδοση των αποφθεγμάτων και των όρων έγινε από τους συγγραφείς
λαμβάνοντας υπόψη σχετικές αγγλόγλωσσες και ελληνόγλωσσες μελέτες. Ωστόσο, ενδέχεται να συναντήσει κανείς
αυτούς τους όρους και με διαφορετική μετάφραση στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία.
36. Ό.π.
37. Όπως για παράδειγμα η παγκοσμιοποίηση, η εξέλιξη της τεχνολογίας, οι μεταβολές ισχύος σε διεθνή κλίμακα
κ.α. Βλ., Earl Conteh-Morgan, Collective Political Violence: An Introduction to the Theories and Cases of Violent

Conflicts (New York και London: Routledge, 2004), 1-2. 
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Κοινωνιολογικοί Ορισμοί.

Έχοντας κάνει μια ενδελεχή επισκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από τις πτυχές
του φαινομένου της επανάστασης και των κοινωνικών κινημάτων, ο γνωστός
κοινωνιολόγος A. Giddens καταλήγει στο ότι η έννοια της επανάστασης μπορεί να
οριστεί ως η «κατάκτηση, συχνά με τη χρήση βίας, της πολιτικής εξουσίας από τους ηγέτες

ενός μαζικού κινήματος, όπου η χρήση της εξουσίας αυτής στρέφεται στην συνέχεια για να

τεθούν σε κίνηση μείζονες διαδικασίες κοινωνικής μεταρρύθμισης».38 

Πιο αναλυτικός είναι ο Bell, σύμφωνα με τον οποίο μια επανάσταση δεν είναι απλώς
η αλλαγή ενός καθεστώτος ή μιας κυβέρνησης. Αντιθέτως, ο όρος αυτός υπονοεί
μια ουσιαστική κοινωνική αλλαγή πολύ βαθύτερη από την απλή «άφιξη μιας νέας

ελίτ» εφόσον μια επανάσταση επιδιώκει «το μετασχηματισμό… βασικών αξιών».39 Με
άλλα λόγια, αν και οι επαναστάσεις μπορούν να προκύψουν με πολλούς τρόπους
η ουσία βρίσκεται στην αλλαγή των συμπεριφορών και των αξιών αλλά και στην
εισαγωγή ενός νέου οράματος για την κοινωνία, την πολιτική και τον κόσμο
γενικότερα. Κατά τον Bell αυτός ο ριζικός κοινωνικο-πολιτικός μετασχηματισμός
συνδέεται και με τη χρήση βίας, είτε κατά το στάδιο κατάληψης της εξουσίας είτε
κατά την προσπάθεια για προστασία της νέας τάξης πραγμάτων.40 

Τουλάχιστον από κοινωνιολογικής και πολιτικής σκοπιάς υπάρχει σημαντική

38. Anthony Giddens, Κοινωνιολογία, μτφρ. Δημήτρης Τσαούσης (Αθήνα: Gutenberg, 2002), 655.
39. Bell, 4.
40. Ό.π., 4-5. 

Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ Γεώργιος Γρίβας με αντάρτες στην περιοχή Κύκκου, 

Φωτογραφικό Αρχείο ΙΔΑΑΕ 1955-1959.



53

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΤΗΣ ΕΟΚΑ. ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

σύγκλιση απόψεων σε ό,τι αφορά το τι εστί επανάσταση αλλά και για το ποια είναι
τα χαρακτηριστικά της. Ο E. Conteh-Morgan τα συνοψίζει στην αλλαγή που
επισυμβαίνει στα εξής τέσσερα σημεία: αξίες και μύθοι της κοινωνίας, κοινωνική
δομή, θεσμοί και είδος της ηγεσίας των ελίτ ή η ταξική σύνθεση.41 Ο δε C. Tilly
αναφέρει τέσσερις συνιστώσες συλλογικής δράσης που είναι αναγκαίες για την
ανατροπή ενός κοινωνικού συστήματος -αυτό δηλαδή που επιδιώκει μια
επανάσταση- και συνοψίζονται στα εξής: ο τρόπος οργάνωσης, οι τρόποι
κινητοποίησης (απόκτηση υλικών, ηθικών και πολιτικών μέσων), τα κοινά
συμφέροντα εντός του κινήματος και οι ευκαιρίες που προκύπτουν λόγω και τυχαίων
γεγονότων.42 Τέλος, παρά αυτή τη γενική σύγκλιση απόψεων, αξίζει να σημειωθεί
ότι μέσα από τα χρόνια έχουν διατυπωθεί πολλαπλοί ορισμοί της «επανάστασης»

καθώς και διάφορες κατηγοριοποιήσεις και υπο-κατηγοριοποιήσεις διάφορων
τύπων επανάστασης βάσει κριτηρίων, όπως ο αριθμός των συμμετεχόντων, η
διάρκεια της επανάστασης ή ο αριθμός των νεκρών θυμάτων κατά τη διάρκειά
της.43

Εντός αυτής της συζήτησης εμπίπτει και ένας άλλος σημαντικός, αλλά κατά τα άλλα
ξεχωριστός, όρος, ο οποίος, όπως εξηγήσαμε, έχει χρησιμοποιηθεί και για την ίδια
την ΕΟΚΑ: η εξέγερση (revolt). Η εξέγερση μάλιστα συγχέεται πολύ συχνά, ιδιαίτερα
στην αγγλόγλωσση βιβλιογραφία, με την επανάσταση, ενώ γενικότερα στην αγγλική
γλώσσα πολλοί από τους όρους που εξετάζονται εδώ χρησιμοποιούνται
εναλλασσόμενα και ως συνώνυμα.44 Σε ό,τι αφορά την ουσία, η εξέγερση είναι,
συγκριτικά με την επανάσταση, λιγότερο περίπλοκη και πιο περιορισμένου
χαρακτήρα. Πρόκειται για «μια βίαιη αντίδραση στην κεντρική εξουσία που μπορεί να

οδηγήσει σε επανάσταση» με σκοπό την κατάληψη της εξουσίας «εν ονόματι μιας

στερημένης νομιμότητας».45

Επιπλέον, ο Bell ορίζει την εξέγερση ως «ένα συνεκτικό, ένοπλο ξεσηκωμό (rising) με

επαρκείς διαστάσεις ώστε να δοκιμάσει σοβαρά την υπάρχουσα κεντρική εξουσία, χωρίς όμως

τη δυνατότητα να δημιουργήσει εναλλακτική εξουσία». Αυτό το στοιχείο αποτελεί

41. Conteh-Morgan, 158.
42.Charles Tilly, From Mobilization to Revolution (New York: Random House, 1978), 7. 
43. Βλ. για παράδειγμα, Raymond Tanter and Manus Midlarsky, «A Theory of Revolution», Conflict Resolution XI,
no. 3 (1967): 265-68. Επίσης, James C. Davies, «Toward a Theory of Revolution», American Sociological Review

27, no. 1 (1962): 5-19.
44. Οι αγγλικοί όροι, για παράδειγμα, revolt, revolution, insurrection, rebellion, insurgency, uprising, rising κτλ. θε-
ωρούνται πολλές φορές συνώνυμοι ακόμα και με έννοιες, όπως το πραξικόπημα (coup) ή η αστική εξέγερση-τα-
ραχή (riot). Βλ. για παράδειγμα: https://www.google.com.cy/search?q=uprising&ie=&oe=#q=uprising+meaning.
45. Bell, 5. Παρόμοια είναι η προσέγγιση του Albert Camus που γράφει: «Τι είναι ένας εξεγερμένος (ή επαναστάτης,
rebel); Ένας άνθρωπος που λέει όχι, αλλά η άρνησή του δεν υπονοεί αποκήρυξη. Είναι επίσης ένας άνθρωπος
που λέει ναι, από τη στιγμή που κάνει την πρώτη του επαναστατική/ εξεγερσιακή χειρονομία (gesture of rebellion).
Ένας σκλάβος που για όλη του τη ζωή δεχόταν διαταγές και ξαφνικά αποφασίζει ότι δεν μπορεί να υπακούσει σε
κάποια νέα προσταγή». Βλ. Albert Camus, The Rebel: An Essay on Man in Revolt (New York: Vintage Books,
1991), 13.
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επιπλέον διαφοροποίηση από την επανάσταση. Παράλληλα, τη διαχωρίζει από
φαινόμενα, όπως το πραξικόπημα ή την ανταρσία/ στάση (mutiny) (στις τάξεις ενός
στρατεύματος ή ενός πληρώματος πλοίου), περιγράφοντάς την χαρακτηριστικά ως
«έναν φονικό διάλογο μεταξύ εξεγερμένων που φιλοδοξούν να πάρουν την εξουσία και των

δυνάμεων της εξουσίας».46 Η ειδοποιός διαφορά, λοιπόν, μεταξύ επανάστασης και
εξέγερσης έγκειται μεταξύ άλλων στην κλίμακα του κινήματος, την επιτυχία και το
είδος της αλλαγής που επιδιώκουν να επιτύχουν -δηλαδή στους στόχους τους.47 

Αυτοί οι δύο όροι βρίσκονται σε περίοπτη θέση στις κοινωνιολογικές συζητήσεις
αναφορικά με τα διάφορα κινήματα, παρόλο που, όπως θα δούμε στη συνέχεια,
μοιράζονται πολλές ομοιότητες με όρους που χρησιμοποιούνται περισσότερο στη
βιβλιογραφία των Στρατηγικών Σπουδών και των Διεθνών Σχέσεων, με τους
οποίους ασχολούμαστε πιο κάτω. 

Ορισμοί Στρατηγικών Σπουδών.

Ένας από τους πιο δημοφιλείς όρους σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα που εξετάζουμε
είναι οι «συγκρούσεις χαμηλής εντάσεως» (low intensity conflicts). Ο όρος αυτός
προέκυψε κατά τη δεκαετία του 1980 και, σύμφωνα με τον M. L. van Creveld έχει
τρία βασικά χαρακτηριστικά: Πρώτον, τέτοιες συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα σε
λιγότερο ανεπτυγμένα μέρη του κόσμου. Δεύτερον, πολύ σπάνια περιλαμβάνουν
τακτικούς στρατούς και στις δύο πλευρές, αν και συχνά αφορούν σε συμβατικούς
στρατούς που αντιμετωπίζουν μη συμβατικούς (π.χ. ανταρτικά κινήματα). Τρίτον,
οι συγκρούσεις χαμηλής εντάσεως δεν βασίζονται σε οπλισμό ή οπλικά συστήματα
υψηλής τεχνολογίας, όπως αυτά που διαθέτουν οι μοντέρνοι συμβατικοί στρατοί,
π.χ. τα τεθωρακισμένα οχήματα, το βαρύ πυροβολικό, η αεροπορία κ.ο.κ.48 Σε αυτό
το είδος σύγκρουσης ο Creveld κατατάσσει και την περίοδο 1955 - 1959 στην
Κύπρο, χωρίς όμως να προβαίνει σε οποιαδήποτε επεξήγηση ή ανάλυση.
Επιπλέον, σημειώνει ότι οι χαμηλής έντασης συγκρούσεις ήταν οι πιο αιματηρές
περί τα μέσα του 20ου αιώνα,49 ενώ αλλού αναφέρει ότι η εποχή όπου το κράτος
υπερίσχυε στα διάφορα είδη συγκρούσεων ως δρώντας -δηλαδή οι τελευταίοι τρεις
περίπου αιώνες- έχει παρέλθει. Δεδομένου του πώς εξελίχτηκαν οι συγκρούσεις
κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, υποστηρίζει ότι οι πόλεμοι του μέλλοντος θα
είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία «χαμηλής εντάσεως».50

Υπάρχουν βεβαίως και αυτοί που, δικαίως, διατηρούν κάποιους ενδοιασμούς σε

46. Bell, 7-8.
47. Βλ. επίσης, Zenonas Tziarras, «The Sociology of the Arab Spring: A Revolt or Revolution?», The Globalized

World Post (2011), https://thegwpost.com/2011/08/23/the-sociology-of-the-arab-spring-a-revolt-or-a-revolution/.
48. Creveld, 20.
49. Ό.π., 20-22. 
50. Martin van Creveld, «Through a Glass, Darkly: Some Reflections on the Future of War», Naval War College

Review LIII, no. 4 (2000): 42.
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ό,τι αφορά τον όρο «συγκρούσεις χαμηλής εντάσεως» και όχι μόνο. Αυτό συμβαίνει
διότι έχει καταλήξει να είναι περισσότερο ένας όρος-ομπρέλα, κάτω από τον οποίο
έχει μαζευτεί πλέον ένας μεγάλος αριθμός άλλων εννοιών και ειδών πολέμου, όπως
η πολιτική βία, η εξέγερση, ο εμφύλιος πόλεμος, ο περιορισμένος πόλεμος και
πολλά άλλα. Το ίδιο συμβαίνει για παράδειγμα και με τον όρο «επαναστατικός

πόλεμος».51 Πολλές είναι μάλιστα οι φορές που υπάρχει αλληλοεπικάλυψη στους
όρους-ομπρέλα αλλά και στις υποκατηγορίες τους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η
αδυναμία για κάποια κοινή αντίληψη σε αυτό το πεδίο μελέτης είναι πρόδηλη
-ιδιαίτερα αναφορικά με τις μη-συμβατικές συγκρούσεις- και έχει καταγραφεί από
πολλούς συγγραφείς και αναλυτές τουλάχιστον από τα μέσα του περασμένου
αιώνα.52

Ο M. L. R. Smith, για παράδειγμα, είναι κάθετος σχετικά με τον όρο «συγκρούσεις

χαμηλής εντάσεως», σημειώνοντας ότι είναι θεμελιωδώς λανθασμένος. Προσθέτει
επίσης πως δεν υπάρχει καν ως κατάλληλη κατηγορία πολέμου και υπογραμμίζει
ότι η χρήση τέτοιων όρων δεν προκρίνει την καλύτερη κατανόηση «αλλά μάλλον

υποσκάπτει την απόπειρα σύλληψης της περιπλοκότητας του πολέμου ως όλον».53

Εξάλλου, ο όρος αυτός δεν είναι πλέον ιδιαίτερα δημοφιλής στον 21ο αιώνα, αφού
έχει αντικατασταθεί με έννοιες όπως: «μη-συμβατικοί πόλεμοι» (unconventional
warfare), «ασύμμετροι πόλεμοι» (asymmetric warfare), «μικροί πόλεμοι» (small wars),
«ανορθόδοξοι πόλεμοι» (irregular warfare) και άλλες, εξίσου αφηρημένες και γενικές
έννοιες.54

Ένας άλλος όρος, αρκετά συναφής σε περιεχόμενο και με αυτόν της εξέγερσης,
είναι το «ανατρεπτικό κίνημα» (insurgency). Στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία μπορεί
κανείς να συναντήσει τον όρο αυτό και ως «ανταρσία».55 Επειδή όμως αυτή η
ονομασία δεν διευκολύνει το εδώ εγχείρημά μας, έχουμε προτιμήσει την απόδοση
«ανατρεπτικό κίνημα»56, που ενδεχομένως να συμβάλλει καλύτερα στην προσπάθεια

51. Βλ. για παράδειγμα, Παναγιώτης Μαυρόπουλος, Εισαγωγή Στη Θεωρία Του Πολέμου και της Στρατηγικής

(Αθήνα: αυτοέκδοση, 2012), 76-84.
52. Βλ. για παράδειγμα, Franklin A Lindsay, «Unconventional Warfare», Foreign Affairs XL (1962)∙ Andrew C.
Janos, «Unconventional Warfare: Framework and Analysis», World Politics 15, no. 4 (1963)∙ M. L R. Smith,
«Guerrillas in the Mist: Reassessing Strategy and Low Intensity Warfare», Review of International Studies 29

(2003) ∙ Gurmeet Kanwal, "Sub-Conventional or Low Intensity Conflict? Phraseology and Key Characteristics,"
CLAWS Journal (Summer 2008). 
53. Smith, 22, 37.
54. Βεβαίως κάποιες από αυτές προϋπήρχαν του όρου, αλλά παραμένουν πιο διαχρονικές λόγω του φάσματός
τους, όπως είναι για παράδειγμα η έννοια του μη συμβατικού πολέμου. Βλ. Smith, 19-37∙ Janos, 636-46∙ Michael
Wagner, «The Challenges of Iraq: Putting Us Army Stability Operations Doctrine to the Test», Small Wars &

Insurgencies 19, no. 4 (2008): 484-509.
55. Ιωάννης Χρήστου, «Παρουσίαση Και Συγκριτική Ανάλυση Του Σύγχρονου Αμερικανικού Και Βρετανικού

Δόγματος Καταπολέμησης Ανταρτών (Counterinsurgency Doctrine)» (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Μεταπτυχιακή
Εργασία, 2014), 4.
56. Όπως παρουσιάζεται στο Κώστας Υφαντής, Εισαγωγή στη Στρατηγική: Εννέα Μαθήματα (Αθήνα: Ι. Σιδέρη,
2015), 193.
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κατηγοριοποίησής του. Όπως και ο όρος «σύγκρουση χαμηλής εντάσεως», ο όρος
«ανατρεπτικό κίνημα» χρησιμοποιείται εναλλασσόμενα και ανακριβώς με τους όρους
«ανορθόδοξος», «μη συμβατικός», «επαναστατικός» και «αντάρτικος πόλεμος» (guerilla
warfare), ακόμα και με τον όρο «τρομοκρατία». Η σύγχυση θα μπορούσε βεβαίως
να δικαιολογηθεί, δεδομένου ότι όλα αυτά τα είδη πολέμου έχουν κάποια κοινά
χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει ο R. S. Moore:, «οι στασιαστές (insurgents) ενός ανατρεπτικού κινήματος

χρησιμοποιούν τακτικές αντάρτικου και τρομοκρατίας, υιοθετούν επαναστατικούς και

ριζοσπαστικούς σκοπούς, αποτελούν ασύμμετρες απειλές σε σύγχρονες συμβατικές δυνάμεις,

επιχειρούν στα νομικά και ηθικά περιθώρια της κοινωνίας, και θολώνουν τις διακρίσεις

μεταξύ πολιτών και μαχητών».57

Σύμφωνα με έναν μάλλον ευρέως αποδεκτό ορισμό, ως «ανατρεπτικό» ορίζεται το
κίνημα που επιδιώκει να αλλάξει το status quo προς δικό του όφελος,
χρησιμοποιώντας διάφορες τακτικές, περιλαμβανομένων της βίας και διάφορων
μεθόδων τρομοκρατίας.58 Επιπρόσθετα, τα ανατρεπτικά κινήματα μπορεί να γίνουν
καλύτερα κατανοητά ως κινήματα με λαϊκή βάση (grassroots), που θέλουν να
ανατρέψουν μια κυβέρνηση ή μια σειρά κοινωνικών κανόνων, από τους οποίους
νιώθουν ότι απειλούνται. Ο σκοπός δηλαδή είναι πολιτικός και η στρατηγική
υλοποίησής του μπορεί να περιλαμβάνει και την κατάληψη της εξουσίας.59 Οι
διάφορες βίαιες τακτικές χρησιμοποιούνται κατά της κρατικής εξουσίας ή εναντίον
του συμβατικού στρατού ως μέσο προβολής της ισχύος και της επιρροής του
κινήματος. Επιπλέον, παρόλο που οι μέθοδοι ενός ανατρεπτικού κινήματος
παραμένουν απαράδεκτοι για μια νόμιμη κυβέρνηση, οι στόχοι του θα μπορούσαν
θεωρητικά να τύχουν διαχείρισης στα πλαίσια μιας στρατηγικής αντιμετώπισης που
θα περιλάμβανε διαπραγμάτευση και την επίλυση κάποιων, ενδεχομένως βάσιμων,
παραπόνων.

Μια από τις πιο θολές διακρίσεις στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζεται μεταξύ του
ανατρεπτικού κινήματος, του αντάρτικου πόλεμου (ή ανταρτοπόλεμου) και της
τρομοκρατίας. Η αγγλική λέξη guerrilla (αντάρτης), που έχει τις ρίζες της στα
Ισπανικά και κυριολεκτικά σημαίνει «μικρός πόλεμος», προέρχεται από τη δράση των
Ισπανών ατάκτων (ή patridas) εναντίον των κατοχικών γαλλικών δυνάμεων κατά
την περίοδο μεταξύ των ετών 1808 και 1814, παρόλο που η συγκεκριμένη πρακτική

57. R. Scott Moore, «The Basics of Counterinsurgency», Small Wars Journal (2007), http://smallwarsjournal.
com/documents/moorecoinpaper.pdf. 
58. Roland Dannreuther, International Security: The Contemporary Agenda (Cambridge and Malden: Polity, 2007),
167-68∙ David J. Kilcullen, «Countering Global Insurgency», στο Strategic Studies: A Reader, επιμ. Thomas G.
Mahnken και Joseph A. Maiolo (London and New York: Routledge, 2008), 331.
59. Natasha Underhill, Countering Global Terrorism and Insurgency: Calculating the Risk of State Failure in

Afghanistan, Pakistan, and Iraq (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 11-12.
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χρονολογείται πίσω στην αρχαιότητα, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη.60 Και είναι
ακριβώς λόγω αυτής της μακράς ιστορίας που η έννοια του ανταρτοπολέμου
«βασίζεται περισσότερο στην παράδοση παρά σε κάποιον ορισμό».61 Ο Μάο τσε Τουνγκ,
ένας από τους πιο γνωστούς θεωρητικούς του ανταρτοπολέμου, τον κατέταξε ως
τμήμα του γενικότερου επαναστατικού πολέμου και όχι ως ξεχωριστό είδος,
σημειώνοντας επίσης ότι πρέπει να έχει πολιτικό σκοπό, χωρίς τον οποίο είναι
προορισμένος να αποτύχει.62 Ο επίσης γνωστός T. E. Lawrence (ή «Lawrence της
Αραβίας»), που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην Αραβική Εξέγερση (1916 -
1918) κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αναλύει τον ανταρτοπόλεμο ως όρο
σχεδόν ταυτόσημο της εξέγερσης. Επιπλέον, υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία ενός
φιλικού προς τον αγώνα πληθυσμού, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο
ανταρτοπόλεμος63 «μπορεί να διεξαχθεί με 2% ενεργούς σε μια δύναμη κρούσης και 98%

παθητικούς υποστηρικτές».64 

Γενικά ο ανταρτοπόλεμος έχει ως σκοπό την πολιτική και όχι τη στρατιωτική ήττα
του αντιπάλου: οι αντάρτες επιδιώκουν να πλήξουν την πολιτική ικανότητα των
αντιπάλων τους, να συνεχίσουν τον πόλεμο εναντίον τους.65 Επίσης, για να είναι
επιτυχημένος ένας ανταρτοπόλεμος πρέπει να έχει το πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά
τον χρόνο, τον χώρο και την υποστήριξη/ νομιμοποίηση (εσωτερικά και διεθνώς),
κάτι που μπορεί να του αποφέρει οφέλη σε τομείς όπως ο ανεφοδιασμός (τροφίμων

60. Beckett, 1.
61. Smith, 21.
62. Μαυρόπουλος, 78-79.
63. Εδώ χρησιμοποιεί τη λέξη rebellion την οποία αναφέρει εναλλασσόμενα με τις λέξεις guerrilla, irregulars και
insurgents αναφερόμενος στην εξέγερση ενός αντάρτικου κινήματος. 
64. T. E. Lawrence, «Science of Guerrilla Warfare», στο Strategic Studies: A Reader, επιμ. Thomas G. Mahnken
και Joseph A. Maiolo (London & New York: Routledge, 2008), 251.
65. Απτό παράδειγμα είναι αυτό του πολέμου στο Βιετνάμ, όπου οι ΗΠΑ δεν ηττήθηκαν ποτέ στρατιωτικά, αλλά
μάλλον πολιτικά, κάτι που τις ανάγκασε να αποσυρθούν.
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και πολεμοφοδίων), η περίθαλψη, οι πληροφορίες, το ανθρώπινο δυναμικό κτλ.66

Εξάλλου, οι τακτικές που χρησιμοποιούνται στον ανταρτοπόλεμο περιλαμβάνουν
«τακτικές ενεδρών, δολιοφθορών, επιδρομών και αιφνιδιασμού67 για την παρενόχληση

ενός μεγαλύτερου και λιγότερου ευκίνητου συμβατικού στρατού με σκοπό τη διάβρωση

της θέλησης και των δυνατοτήτων του για αντίσταση μέσω της διεξαγωγής παρατεταμένου

πολέμου φθοράς».68 Πάντως ο ανταρτοπόλεμος κατά κανόνα δεν επιδιώκει την
κατάληψη και διατήρηση εδάφους.

Λόγω των πολλαπλών ορισμών που υπάρχουν στη βιβλιογραφία για τον
ανταρτοπόλεμο και των διάφορων αδυναμιών τους, υπάρχουν συγγραφείς που
συμφωνούν με τον Μάο και θεωρούν ότι ο ανταρτοπόλεμος δεν μπορεί να ιδωθεί
ως ξεχωριστή κατηγορία πολέμου, αλλά μόνο ως τακτική εντός οποιουδήποτε
πολέμου. Μια άποψη που φαίνεται να δικαιολογείται, δεδομένου ότι
ανταρτοπόλεμος έχει συσχετιστεί με πολλούς άλλους όρους, όπως: επανάσταση,
εξέγερση, ανατρεπτικό κίνημα, εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας κ.α.69 

Παρόμοια είναι η προβληματική χρήση του όρου «τρομοκρατία», αφού πρόκειται για
μιαν περίπλοκη και αμφισβητούμενη έννοια.70 Θέτοντας μια καλή βάση ανάλυσης,
η N. Underhill αναφέρει ότι: «η τρομοκρατία μπορεί να υπάρχει τόσο ως τρόπος πολέμου

όσο και ως μια στρατηγική ανατρεπτικού κινήματος».71 Στο ίδιο πνεύμα, ο Bell σημειώνει
ότι: «ο ανταρτοπόλεμος μπορεί να αποτελεί τακτική μιας εξέγερσης με τον ίδιο τρόπο που

η τρομοκρατία μπορεί να είναι τακτική του ανταρτοπόλεμου -και κατ’ επέκταση της

εξέγερσης».72 Πάντως είναι κοινώς αποδεκτό ότι η τρομοκρατία αποτελεί μια τακτική
που επιδιώκει την επίτευξη πολιτικών σκοπών ενσπείροντας τον φόβο με τη χρήση
ή την απειλή χρήσης βίας -συνήθως- προς αμάχους. Ωστόσο, πέραν από τις
τρομοκρατικές τακτικές, σημαντικό χαρακτηριστικό που διακρίνει τις τρομοκρατικές
οργανώσεις από τα ανατρεπτικά κινήματα και τον ανταρτοπόλεμο είναι το γεγονός
ότι οι σκοποί τους είναι απαράδεκτοι και μη διαπραγματεύσιμοι. Και στις τρεις
περιπτώσεις οι μέθοδοι δεν είναι αποδεκτές. Η τρομοκρατία όμως σε αντίθεση με
τις άλλες δύο περιπτώσεις θεωρείται μη αντιπροσωπευτική των μαζών, ανήθικη και
εγκληματική.73 

66. Γεώργιος Κουκουδάκης, Ο Πόλεμος στη Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής (Αθήνα: Τουρίκη,
2014), 195-197.
67. Επίσης γνωστό ως η τακτική του «χτυπώ και φεύγω» ή «hit and run».
68. Μαυρόπουλος, 82.
69. Βλ. Bell. Επίσης, Joseph S. Kraemer, «Guerrilla Warfare & the Decolonization Movement», Polity 4, no. 2
(1971)∙ Lawrence∙ Mao Tse Tung, «Problems of Strategy in China's Civil War», στο Strategic Studies: A Reader,
επιμ. Thomas G. Mahnken και Joseph A. Maiolo (London & New York: Routledge, 2008)∙ Robert Taber, War of the

Flea: The Classic Study of Guerrilla Warfare (Washington, D.C.: Brassey's, Inc., 2002), 1-4.
70. Adam Roberts, «The 'War on Terror' in Historical Perspective», στο Strategic Studies: A Reader, επιμ. Thomas
G. Mahnken και Joseph A. Maiolo (London & New York: Routledge, 2008), 398-99. 
71. Underhill, 11.
72. Bell, 189.
73. Kilcullen, 332-33.
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Η διαφορά μεταξύ της χρήσης της τρομοκρατίας ως τακτικής στα πλαίσια μίας
εξέγερσης ή ενός ανατρεπτικού πολέμου και της χρήσης της ως αυτοσκοπού είναι
ότι στην πρώτη περίπτωση σκοπός δεν είναι η κατάκτηση, το ψυχολογικό πλήγμα
ή η δημιουργία κλίματος τρόμου, αλλά η δημιουργία μιας ανυπόφορης κατάστασης
για την κατοχική ή εξουσιάζουσα δύναμη.74 Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει
να είναι ξεκάθαρο ότι η χρήση του όρου τρομοκρατία είναι κατά βάση υποκειμενική,
αφού, όπως σημειώσαμε και ανωτέρω, «αυτός που για κάποιον είναι τρομοκράτης, για

κάποιον άλλον είναι μαχητής της ελευθερίας».75 Υπό αυτό το πρίσμα, η τρομοκρατία
είναι ένας περισσότερο πολιτικός όρος παρά οτιδήποτε άλλο: τις περισσότερες
φορές προσδίδει μια συγκεκριμένη διάσταση ηθικής και από-νομιμοποίησης στο
κίνημα/ δρώντα εκ μέρους αυτού που χρησιμοποιεί τον όρο. Γι’ αυτό τον λόγο δεν
μπορεί εύκολα να αποτελεί αντικειμενικό όρο για σκοπούς επιστημονικής
κατηγοριοποίησης, παρά μόνο σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες τακτικές οι οποίες
μπορούν να αξιολογηθούν βάσει των επιδιωκόμενων στόχων.

Επίλογος

Συμπερασματικά, καθίσταται εμφανές μέσα από αυτή την πρώτη, και μάλλον
σύντομη επισκόπηση της βιβλιογραφίας, ότι η συζήτηση για τη φύση και το
χαρακτήρα του αγώνα της ΕΟΚΑ δεν μπορεί να είναι μια απλή ή αβασάνιστη
υπόθεση. Αφενός οι ποικίλες βιβλιογραφικές προσεγγίσεις για την ίδια την ΕΟΚΑ
και αφετέρου η ασυμφωνία αναφορικά με τους όρους και τις έννοιες που
περιστρέφονται γύρω απ’ αυτήν δημιουργούν την ανάγκη για μια πιο σύνθετη,
διεπιστημονική και συστηματική ανάλυση. Σύμφωνα με τη συσσωρευμένη γνώση
για τα διάφορα είδη κοινωνικών κινημάτων και άλλων οργανώσεων ή τακτικών
πολέμου, η ανάλυση της ΕΟΚΑ θα πρέπει πλέον να βασιστεί σε συγκεκριμένες
μεταβλητές, οι οποίες θα πρέπει να στοιχειοθετηθούν τόσο με δευτερογενές όσο
και με πρωτογενές υλικό. Αυτές οι μεταβλητές, θα πρέπει να καλύπτουν τις δύο
βασικές διαστάσεις κάθε τέτοιου φαινομένου: την ιδεολογική και κοινωνικο-πολιτική
διάσταση, και την τακτική και επιχειρησιακή διάσταση. Εντός αυτού του πλαισίου
ανάλυσης της ΕΟΚΑ πρέπει να εξεταστούν μεταβλητές όπως το ιστορικό πλαίσιο,
οι πολιτικοί στόχοι, το ιδεολογικό περιεχόμενο, ο βαθμός επιτυχίας, η μαζικότητα
και το μέγεθος της λαϊκής βάσης υποστήριξης, ο χώρος και χρόνος των
επιχειρήσεων, οι τακτικοί στόχοι, οι μέθοδοι, και άλλα. Εξίσου σημαντικό είναι αυτές
οι μεταβλητές να ιδωθούν ως δυναμικά και όχι στατικά στοιχεία: στοιχεία δηλαδή
που μεταβάλλονται και μετασχηματίζονται στον χρόνο. Εν συνεχεία τα εμπειρικά
συμπεράσματα θα πρέπει να τοποθετηθούν στο πλαίσιο της θεωρητικής
συζήτησης, ούτως ώστε να συγκεκριμενοποιηθεί ο χαρακτήρας και η φύση του
αγώνα της ΕΟΚΑ, ο οποίος βεβαίως δεν ήταν ούτε μονοσήμαντος ούτε
μονοδιάστατος.

74. Taber, 97-98.
75. Conteh-Morgan, 254. Βλ. παρόμοια διατύπωση της πεποίθησης αυτής στο French, 9.


