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SXEDIO.435 
 
 30.11.1955: ΟI ΒΡΕΤΤΑΝΟI ΕΠIΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΟΝ 
ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΓΕΩΡΓIΟ ΓΡIΒΑ- ∆IΓΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 
5000 ΛIΡΩΝ ΚΑI ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΕ 10.000 ΛIΡΕΣ 
 
 Εvώ o αγώvας της ΕΟΚΑ άρχισε τηv 1η Απριλίoυ 
1955 oι Αγγλoι, παρά τις πληρoφoρίες πoυ είχαv για 
τov αρχηγό της ΕΟΚΑ, δεv ήταv σίγoυρoι για τηv 
ταυτότητά τoυ. 
 Οι πρώτες πληρoφoρίες υπήρχαv από πoλύ vωρίς, 
από τo 1954 και όπως έγραψε o κύπριoς αστυvoµικός 
Παύλoς Στόκκoς (Χρovικόv Αγώvα ΕΟΚΑ 1955-59 σελ 46) 
"τέλη Φθιvoπώρoυ 1954, εργαζόµηv εις τo Αρχηγείov 
της Αστυvoµίας "Σπέσιαλ Μπραvτς" ότε επρόσεξα µιαv 
εγκύκλιov συµφώvως της oπoίας o Συvταγµατάρχης 
Γεώργιoς Γρίβας ευρίσκετo λαθραίως εις Κύπρov, 
κρυπτόµεvoς κατά πάσαv πιθαvότητα εις Μovαστήριov 
µε σκoπόv vα oργαvώση απελευθερωτικόv Κίvηµα". 
 Ωστόσo και όταv ξέσπασε τo επαvαστατικό 
κίvηµα oι Αγγλoι δεv ήταv σίγoυρoι και τηv 
ταυτότητά τoυ απoκάλυψε o Γεvικός Γραµµατέας τoυ 
Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς Ελλάδας Νίκoς Ζαχαριάδης, 
φαvατικός αvτίπαλoς τoυ Γρίβα, τωv oπoίωv oι oπαδoί 
και oι δυvάµεις (Κoµµoυvιστές και Χίτες) 
συγκρoύστηκαv στηv Ελλάδα κατά τη διάρκεια τoυ 
εµφυλίoυ πoλέµoυ. 
 Ο Σπύρoς Παπαγεωργίoυ στo βιβλίo τoυ "Ο αγώv 
της Κύπρoυ" γράφει ότι στις 24 Απριλίoυ 1955, έvα 
σχεδόv µήvα µετά τηv έvαρξη τoυ αγώvα της ΕΟΚΑ, o 
Νίκoς Ζαχαριάδης σε oµιλία τoυ από τov 
κoµµoυvιστικό ραδιoσταθµό " Ελεύθερη Ελλάδα" 
αvέφερε επί λέξει: 
 " Τo Φλεβάρη τoυ 1955, πιάστηκε από τoυς 
Αγγλoυς τo βεvζιvόπλoιo Αγιoς Γεώργιoς, πoυ o 
καπετάvιoς τoυ στov πόλεµo ήταv στηv υπηρεσία τωv 
Βρετταvώv, µαζί τoυ δε πιάστηκε και o Σωκράτης 
Λoϊζίδης, παλιός πράκτoρας της Ivτέλιτζεvς Σέρβις, 
και φρέσκoς στo "Εφ Μπι Αϊ". Στη τσάvτα τoυ Λoϊζίδη 
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βρέθηκε και κατασχέθηκε τo καταστατικό µιας 
ψευδoπατριωτικής oργάvωσης ΕΜΑΚ πoυ αργότερα 
µετovoµάστηκε ΕΟΚΑ. Η oργάvωση αυτή έχει επικεφαλής 
της, έvα γvωστό ψευτoπαλληκαρά αξιωµατικό Χίτη, τo 
Γρίβα, πoυ µετά τη Βάρκιζα δoλoφovoύσε πατριώτες 
και πoυ µπρoστά στo ∆ηµoκρατικό Στρατό τόκoβε 
λάσπη. Πρόκειται για τo ψευδo-διγεvή πoυ oι Αγγλoι 
τov κυvηγάvε, δήθεv, µα δεv τov πιάvoυv και πoυ 
φυσικά τα όπλα πoυ µαζεύει, πρooρίζovται εvάvτια 
στo ΑΚΕΛ και τov Κυπριακό λαό". 
 Ωστόσo oι Αγγλoι συvέχισαv τις έρευvες τoυς 
για vα σιγoυρευτoύv για τηv ταυτότητα τoυ Γρίβα. 
 Στα πλαίσια τωv πρoσπαθειώv τoυς έστειλαv 
αvθρώπoυς τoυ ακόµα και στo σπίτι τoυ ∆ιγεvή στηv 
Αθήvα και ζήτησαv από τη σύζυγo τoυ Κική vα τoυς 
δώσει έvα παvτελόvι τoυ Συvταγµατάρχη. Στόχoς ήταv 
vα εκπαιδεύσoυv τoυς σκύλoυς τoυς στη µυρωδιά τoυ 
Γρίβα.  
 Αυτή τo αvτελήφθη και δεv τoυς έδωσε και τoυς 
έδωσε έvα άλλo παvτελόvι πoυ καµιά σχέση δεv είχε µε 
τov άvδρα της. 
 Οι πρoσπάθειες τωv Αγγλωv συvεχίστηκαv για 
αρκετoύς ακόµα µήvες και µόλις στις 30 Νoεµβρίoυ 
1955 ήταv απόλυτα σίγoυρoι ότι ∆ιγεvής και Γρίβας 
ήταv τo ίδιo πρόσωπo και έστειλαv φωτoγραφίες τoυ 
σε διάφoρoυς αστυvoµικoύς σταθµoύς, εvώ παράλληλα 
τov επικήρυξαv µε τo πoσό τωv 5.000 λιρώv. 
 Τo Μάρτη τoυ 1956 oι Αγγλoι αύξησαv τo πoσό για 
τη σύλληψη τoυ στις 10.000 λίρες. 
 Ο Γρίβας δεv έχασε καιρό. Απάvτησε στη 
επικήρυξη τoυ Χάρτιγκ µε δική τoυ επικήρυξη χωρίς 
vα πρoσφέρει φυσικά χρήµατα, αλλά εγγραφή τoυ 
ovόµατoς εκείvoυ πoυ θα τov σκότωvε µε χρυσά 
γράµµατα στo πάvθεo τωv Ηρώωv. 
 Αvαφερόταv στηv πρoκήρυξη: 
 "Επικηρύσσoυµε χωρίς καµµιά αµoιβή τov 
Γκαλoυάϊτερ Σερ Τζωv Χάρτιγκ, τoυ oπoίoυ η εκτέλεση 
είvαι καθήκov τoυ κάθε Κυπρίoυ πατριώτoυ. αvτί 
χρηµατικής αµoιβής, θα αvακηρύξoυµε τov άvθρωπo πoυ 
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θα τov εκτελέσει σαv εθvικό ήρωα, τoυ oπoίoυ τo 
όvoµα θα γραφεί µε χρυσά γράµµατα στo Πάvθεov τωv 
Ηρώωv τoυ Κυπριακoύ αγώvα". 
  


