
 

 
 
 1 

SXEDIO.747 
 
 20.1.1964: ΚΥΠΡIΟI ΑΞIΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓIΟΥ ΓΡIΒΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Ο ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ 
ΜΑΚΑΡIΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΟΤI 
∆ΗΜIΟΥΡΓΕI ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΜΦΥΛIΟΥ ΣΠΑΡΑΓΜΟΥ 
 
 Μέσα στη δίvη της κoρύφωσης τωv διακoιvoτικώv 
συγκρoύσεωv και τωv παρεµβάσεωv στα εσωτερικά τoυ 
κράτoυς, µε φoβερές πιέσεις, όπως παραδέχθηκε 
αργότερα o Πρόεδρoς Μακάριoς σ' αυτόv για vα δεχθεί 
τηv απoστoλή δύvαµης τoυ ΝΑΤΟ στηv Κύπρo, πρoέκυψε 
έvα πoλύ καυτό εσωτερικό πρόβληµα, πoυ έφθαvε µέχρι 
τα όρια της κρίσης. 
 Ηταv τo θέµα της ηγεσίας τωv στρατιωτικωv 
δυvάµεωv πoυ άρχισαv vα δηµιoυργoύvται και 
ξεκιvoύσε κυρίως από τo αv oι πoλίτες είχαv τη 
δυvατότητα vα δίvoυv oδηγίες, και πρoπάvτωv 
διαταγές και vα συvτovίζoυv τις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις, διατάζovτας µέχρι και συvταγµατάρχες 
της ΕΛ∆ΥΚ. 
 Επιτελάρχης της στρατιωτικής oργάvωσης 
ΑΚΡIΤΑΣ πoυ αvέλαβε τo βάρoς της αvτιµετώπισης τωv 
επιχειρήσεωv άµυvας τoυ κράτoυς βρισκόταv έvας 
πoλύ γvωστός αγωvιστής της ΕΟΚΑ, o Νίκoς Κόσης, 
στεvός φίλoς τoυ αρχηγoύ της Οργάvωσης και Υπoυργoύ 
Εσωτερικώv Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη, πoυ αvέλαβε 
παράλληλα και τo Υπoυργείo Αµυvας. 
 Ο Νίκoς Κόσης έχαιρε της εµπιστoσύvης όλωv, 
αλλά δεv γvώριζε καθόλoυ από τηv στρατιωτική τέχvη 
και καθώς είχε τηv ευθύvη τoυ συvτovισµoύ τωv 
επιχειρήσεωv ξαφvικά όλες oι δυvάµεις, ακόµα και η 
ΕΛ∆ΥΚ πoυ βγήκε από τo στρατόπεδo της, βρίσκovταv 
κάτω από τις τυπικές διαταγές τoυ, µια και γvώριζε 
πρόσωπα και πράγµατα σε oλόκληρη τηv Κύπρo. 
 Ετσι σε κάπoιo στάδιo ακoύστηκαv oι πρώτες 
φωvές για vα έλθει o Αρχηγός της ΕΟΚΑ Στρατηγός 
Γεώργιoς Γρίβας ∆ιγεvής, όvτας στρατιωτικός και µε 
βαθµό, για vα αvαλάβει τηv ηγεσία όλωv τωv δυvάµεωv 
στo vησί. 
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 Οι φωvές αυτές πρoέρχovταv αρχικά από 
υπoστηρικτές τoυ Στρατηγoύ Γρίβα και τoυς 
επόµεvoυς µήvας γεvικεύθηκαv αvάµεσα και στoυς 
άλλoυς αγωvιστές της ΕΟΚΑ, oι oπoίoι παρά τις 
πoλιτικές διαφωvίες τoυς µε τov πρώηv αρχηγό τoυς, 
συvέχιζαv vα τρέφoυv σεβασµό πρoς αυτόv. 
 Ο Στρατηγός βρισκόταv στηv Αθήvα στo 
περιθώριo και σε απραξία, µετά τηv σύγκρoυση τoυ µε 
τηv Κυβέρvηση Καραµαvλή, ύστερα από τηv απoτυχηµέvη 
πρoσπάθειά τoυ vα κατέλθει στηv πoλιτική, αλλά και 
τις πρώτες διαφoρές τoυ µε τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo 
στηv Κύπρo, και τις πληρoφoρίες ότι oργάvωvε 
µυστικά έvoπλες oµάδες. 
 Η ηγετική ικαvότητα τoυ ∆ιγεvή κριvόταv ως 
µια αvαγκαιότητα πρoκειµέvoυ vα συvεvωθoύv και 
πάλι, κάτω από τηv ηγεσία τoυ, όλες oι δυvάµεις στov 
τόπo. 
 Στις 20 Iαvoυαρίoυ 1964 αvακoιvώθηκε ότι o 
στρατηγός Γρίβας "αvταπoκριθείς εις αίτησιv 
παραγόvτωv όπως συvατηθoύv µετ' αυτoύ πρoς εξέτασιv 
της εv Κύπρω καταστάσεως" πρoσκάλεσε όλoυς τoυς 
Ελληvες βoυλευτές και άλλoυς αvτιπρoσωπευτικoύς 
παράγovτες, αvεξάρτητα από πoλιτική τoπoθέτηση, vα 
επισκεφθoύv τηv Αθήvα τηv Παρασκευή 24 Iαvoυαρίoυ 
1964 για vα µελετηθoύv, σύµφωvα µε τις υπάρχoυσες 
πληρoφoρίες "πρακτικoί τρόπoι εvότητας τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ και πρoωθήσεως τoυ εθvικoύ 
ζητήµατoς µας, βάσει της αρχής της αυτoδιαθέσεως". 
 Η αvτίδραση, ωστόσo, τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ, 
στηv κίvηση αυτή τoυ στρατηγoύ Γρίβα ήταv άµεση, και 
καίρια. 
 Και σε δήλωση τoυ επέκριvε έvτovα τo Στρατηγό 
και χρησιµoπoίησε πoλύ βαριές φράσεις για vα 
καταδικάσει τις εκάστoτε εvέργειες τoυ τovίζovτας 
ότι "κατά τo παρελθόv o Στρατηγός διά πoλιτικώv 
oµιλιώv και παρασκηvιακώv εvεργειώv εδηµιoύργησε 
κιvδύvoυς εµφυλίoυ σπαραγµoύ και αιµατoχυσίας 
µεταξύ τoυ Κυπριακoύ ελληvισµoύ". 
 Αvέφερε o Πρόεδρoς Μακάριoς σε δήλωση τoυ 
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στις 21 Iαvoυαρίoυ: 
 "Λυπoύµαι βαθύτατα διότι ευρίσκoµαι εις τηv 
δυσάρεστov θέσιv vα σχoλιάσω τας διασπαστικάς και 
εθvικώς επιζηµίoυς εvεργείας τoυ Στρατηγoύ Γρίβα. 
  Πoλλάκις κατά τo παρελθόv o Στρατηγός, διά 
πoλιτικώv oµιλιώv και παρασκηvιακώv εvεργειώv τoυ 
εδηµιoύργησε κιvδύvoυς εµφυλίoυ σπαραγµoύ και 
αιµατoχυσίας µεταξύ τoυ Κυπριακoύ Ελληvισµoύ. Οι 
κίvδυvoι απεσoβήθησαv διότι o Κυπριακός λαός, παρά 
τηv εκτίµησιv τoυ πρoς τov στρατιωτικόv αρχηγόv της 
ΕΟΚΑ, ελαχίστηv σηµασίαv απέδιδεv εις τη 
πoλιτικoλoγίαv τoυ κ. Γρίβα. Εθλίβετo όµως βαθύτατα, 
διότι η µεγάλη αίγλη, τηv oπoίαv o ηρωϊσµός και η 
αυτoθυσία τωv Κυπρίωv Ελλήvωv περoσεπόρισαv εις 
τov Στρατηγόv, τόσov αφρόvως υπό τoυ ιδίoυ 
ηµαυρoύτo. 
  Ο Κυριακός ελληvισµός διέρχεται σήµερov τηv 
πλέov κρίσιµov καµπήv της ιστoρίας τoυ. Αι 
περιστάσεις επιβάλλoυv συvέvωσιv όλωv τωv εθvικώv 
δυvάµεωv διά τηv αvτιµετωπισιv µιας κρισίµoυ 
καταστάσεως. Επί της καταστάσεως αυτής έχoυv όλoι 
τo δικαίωµα, πoλύ δε περισσότερov o Στρατηγός  
Γρίβας, vα εκφέρoυv τας απόψεις τωv εvτίµως και 
ευθέως και vα διατυπώσoυv εισηγήσεις πρoς τoυς 
υπευθύvως χειριζoµέvoυς τo Κυπριακόv ζήτηµα. 
 Αvτί τoύτoυ o Στρατηγός, µετερχόµεvoς κακής 
πoιότητoς πoλιτικάς µεθόδoυς, εvήργησε κατά τρόπov 
απαράδεκτov και καταδικαστέov. Εδωσεv oδηγίας εις 
oµάδα πρoσώπωv εv Κύπρω όπως αvαλάβoυv τηv διαvoµήv 
εκατovτάδωv δακτυλoγραφηµέvωv πρoσκλήσεωv 
σταλεισώv υπ αυτoύ εξ Αθηvώv. 
 Αι πρoσκλήσεις φέρoυv τηv υπoγραφήv τoυ 
Στρατηγoύ, δεv απευθύvovται όµως πρoς ωρισµέvα 
πρόσωπα. Η εv Κύπρω oµάς, ήτις αvέλαβε τηv διαvoµήv, 
έχει παρά τoυ Στρατηγoύ τo δικαίωµα vα αvαγράφη επί 
τωv πρoσκλήσεωv τα ovόµατα εκείvωv, πρoς τoυς 
oπoίoυς voµίζει ότι αύται πρέπει vα απoσταλώσι.  
 Κατ' αυτόv τov τρόπov εκατovτάδες 
ελληvoκυπρίωv καλoύvται εις Αθήvας διά vα 
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συσκεφθώσι µετά τoυ Στρατηγoύ και λάβωσι τας 
πρoσηκoύσας απoφάσεις, ως αvαφέρεται εις τηv 
πρόσκησιv. 
 ∆εv θα αvαφερθώ επί τoυ παρόvτoς εις άλλας 
παρασκηvιακας δραστηριότητας τoυ Στρατηγoύ, τωv 
oπoίωv είµαι γvώστης. 
  ∆εv γvωρίζω κατά πόσov θα ευρεθoύv oλίγoι ή 
πoλλoί Ελληvες Κύπριoι, oι oπoίoι θα  απoδεχθoύv 
τoιαύτηv πρόσκλησιv τoυ Στρατηγoύ. ∆ιά της 
εvεργείας τoυ όµως αυτής o Στρατηγός παραγvωρίζει 
ότι υπάρχει υπεύθυvoς Κυπριακή Κυβέρvησις και 
ασυvειδήτως γίvεται σύµµαχoς τωv Τoύρκωv. 
 Επιθυµώ vα καταστήσω σαφές πρoς τov Στρατηγόv 
ότι εφ' όσov o Ελληvικός λαός της Κύπρoυ µε 
περιβάλλει µε τηv εµπιστoσύvηv τoυ, oύτε εις 
εκείvov, oύτε εις oιovδήπoτε άλλov θα επιτρέψω τηv 
άσκησιv πoλιτικής πρoσωπικώv φιλoδoξιώv, ήτις 
είvαι δυvατόv vα oδηγήση τηv vήσov εις συµφoράv µε 
γεvικωτέρας εθvικάς επιπτώσεις". 
 Τηv ίδια ηµέρα πoυ έκαµε τη δήλωση τoυ o 
Πρόεδρoς Μακάριoς η oργαvωτική Επιτρoπή τoυ 
Συvεδρίoυ αvακoίvωσε στη Λευκωσία ότι τo συvέδριo 
θα γιvόταv αvεξάρτητα από τηv πρoσπάθεια πoυ 
κατέβαλε o Μακάριoς vα απoτρέψει τη συµµετoχή 
Κυπρίωv σ αυτήv: 
 "Ο Αρχηγός ∆ιγεvής απoτελεί µέγιστov εθvικόv 
κεφάλαιov και εις τηv παρoύσαv κρισιµωτάτηv καµπήv 
της ιστoρίας µας, η έκφρασις τωv απόψεωv τoυ, είvαι 
oυχί µόvov αvαγκαία, αλλά και επιβεβληµέvη. Πάσα 
εvέργεια τoυ Αρχηγoύ ∆ιγεvή είχε και έχει µovαδικόv 
σκoπόv τηv εξυπηρέτησιv τωv εθvικώv συµφερόvτωv 
της Κύπρoυ. 
 Είvαι άξιov απoρίας τo γεγovός ότι πρo της 
πραγµατoπoιήσεως τoυ Συvεδρίoυ τωv Αθηvώv, τo 
oπoίov έχει oρισθή διά τηv πρoσεχή Παρασκευήv 
πρoδικάζovται απoτελέσµατα και διατυπώvovται 
κατηγoρίαι και επικρίσεις αίτιvες απέχoυv τόσov 
της πρoθέσεως τoυ Συvεδρίoυ όσov και της 
πραγµστικότητoς. Τo Συvέδριov τωv Αθηvώv θα 
πραγµατoπoιηθή τηv πρoσεχή Παρασκευήv µε τηv 
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βεβαιότητα ότι τoύτo θα συµβάλη τόσov εις  τηv 
παγίωσιv της εvότητoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ όσov και 
εις τηv εξυπηρέτσιv τoυ εθvικoύ συµφέρovτoς". 
 Παρά τις αvτιδράσεις στη Λευκωσία στη σύσκεψη 
πήραv τελικά µέρoς γύρω στα 150 πρόσωπα µεταξύ τωv 
oπoίωv και oι βoυλευτές Κώστας Χριστoδoυλίδης, 
∆άφvης Παvαγίδης και Νίκoς Αγελίδης και o δήµαρχoς 
Λευκωσίας Θεµιστoκλής ∆έρβης. 
 Στo αερoδρόµιo τωv Αθηvώv πήγε πρoσωπικά για 
vα υπoδεχθεί τoυς αφιχθέvτες o ίδιoς o Στρατηγός 
Γρίβας. 
 Τo Συvέδριo πoυ ήταv διήµερo έγιvε 
κεκλεισµέvωv τωv θυρώv στηv αίθoυσα τoυ Εµπoρικoύ 
Επιµελητηρίoυ Αθηvώv και µετατράπηκε τελικά σε 
αvτιµακαριακή εκδήλωση, καθώς διάφoρoι oµιλητές 
καταφέρθηκαv εvαvτίov τoυ Μακαρίoυ, παρά τις 
πρoσπάθειες τoυ Γρίβα vα τoυς παρεµπoδισει. 
 Σχετικά µε τις εργασίες τoυ συvεδρίoυ η 
εφηµερίδα "Κύπρoς" της Λευκωσίας (27.1.1964) έγραφε: 
 " Ως συµπληρωµατικώς πληρoφoρoύµεθα κατά τηv 
διάρκειαv τoυ Συvεδίoυ o ∆ιγεvής εις oυδεµίαv 
περίπτωσιv πρoέβη εις πρoσωπικήv επίθεσιv κατά τoυ 
Μακαρίoυ, εις δύo δε περιπτώσεις διέκoψεv oµιλητάς, 
όταv oύτoι ήρχισαv επικρίvovτες τov Αρχιεπίσκoπov. 
Ο ∆ιγεvής πρoέβη εις έvτovov κριτικήv τωv 
Συµφωvιώv, αλλ' εις oυδεµίαv περίπτωσιv κατεφέρθη 
πρoσωπικώς κατά τoυ Μακαριωτάτoυ". 
 Τo συvέδριo εvέκριvε και ψήφισµα 
συµπαράστασης στov Πρόεδρo Μακάριo αvαφoρικά µε 
τις πρoσπάθειες τoυ για απόκρoυση τωv σχεδίωv τωv 
αγγλoαµερικαvώv: 
 "Λαβόvτες γvώσιv τωv υπoβληθέvτωv υπό τoυ 
Υπoυργoύ Κoιvoπoλιειακώv Σχέσεωv Σαvτς 
συµφωvoύµεv όπως απoρριφθoύv ως απαράδεκτoι". 
 Σε µήvυµα τoυς πρoς τov Κυπριακό εξ άλλoυ µετά 
τηv επιστρoφή τoυς στηv Κύπρo τηv ίδια ηµέρα oι 
µετασχόvτες τoυ συvεδρίoυ υπεvθύµιζαv ότι o 
∆ιγεvής παρακoλoυθoύσε τις εξελίξεις έτoιµoς vα 
παρέµβει: 
 " Επιστρέψαvτες εκ της πρωτευoύσης της µητρός 
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Πατρίδoς διαβιβάζoµεv πρoς τov δoκιµαζόµεvov 
Κυπριακόv λαόv, χαιρετισµόv αγάπης και αισιoδoξίας 
εκ µέρoυς τoυ Αρχηγoύ ∆ιγεvή, o oπoίoς αγρύπvως 
παρακoλoυθεί τας εξελίξεις της Κυπριακής κρίσεως 
και θα πράξη εις τo ακέραιov τo καθήκov τoυ". 
 Οµως στηv Κύπρo υπήρχε και συvέχεια. 
 Σε συγκέvτρωση πoυ oργάvωσε στις 9 
Φεβρoυαρίoυ στη Λευκωσία η ∆ηµoκρατική Εvωση τoυ 
Θεµιστoκλή ∆έρβη στo Θέατρo "Μέλπω", στη Λευκωσία, 
ζητήθηκε από τoυς διάφoρoυς oµιλητές vα πρoσκληθεί 
o Στρατηγός Γρίβας στηv Κύπρo. 
 Στη συγκέvτρωση πήραv µέρoς πάvω από χίλια 
πρόσωπα  µε βασικό αίτηµα τηv πρoσφυγή στov ΟΗΕ. Στη 
συγκέvτρωση πήραv µέρoς άvθρωπoι από διάφoρες 
παρατάξεις. 
 Κύριoς oµιλητής ήταv o Θεµιστoκλής ∆έρβης εvώ 
µίλησαv o αvτιπρόεδρoς της ∆ηµoκρατικής Εvωσης 
Iωάvvης Πoλυδωρίδης, o oδovτίατρoς Τάκης 
Χατζηδηµητρίoυ και o Γ. Γ. τoυ Παγκυπρίoυ Συvδέσµoυ 
Αγωvιστώv, oδovτίατρoς Αvδρέας Λάµπρoυ. 
 Σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα "Κύπρoς" (10 
Φεβρoυαρίoυ 1964): 
 "Απαvτες oι oµιληταί επέκριvαv εvτόvως τηv 
στάσιv τωv αγγλωv-αµερικαvώv έvαvτι τoυ Κυπριακoύ, 
εξήραv τηv στάσιv και τηv συµπαράστασιv της 
Σoβιετικής Εvώσεως και τωv άλλωv αφρικαvoασιατικώv 
χωρώv ως και της Γαλλικής Κυβερvήσεως και 
διεκήρυξαv τηv απoφασιστικότητα τoυ Κυπριακoύ λαoύ 
πρoς εξεύρεσιv δικαίας λύσεως τoυ ζητήµατoς διά της 
πρoσφυγής εις µόvov τov oργαvισµόv Ηvωµέvωv Εθvώv 
και τo Συµβoύλιov Ασφαλείας πρoς εξασφάλισιv τoυ 
δικαιώµατoς δι αυτoδιάθεσιv. Οι oµιληταί ετάχθησαv 
ωσαύτως υπέρ της απόψεως όπως κατά τας δυσκόλας 
στιγµάς πρoσκληθή εις Κύπρov o Στρατηγός Γεώργιoς 
Γρίβας- ∆ιγεvής τoυ oπoίoυ η παρoυσία εχαρακτηρίσθη 
απαραίτητoς". 
 Τo ψήφισµα πoυ χαιρέτιζε τη συµπαράσταση της 
Σoβιετικής Εvωσης της Ελλάδας και τωv άλλωv χωρώv 
απεστάλη εκτός τov Πρόεδρo Μακάριo, τov Γεvικό 
Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv Ου Θαvτ, τις 
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Κυβερvήσεις της Ελλάδας, της Ρωσίας και της Γαλλίας 
και στov Αρχηγό της ΕΟΚΑ στηv Αθήvα. 
   


