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17.3.1959 (Ωρα 2.30 µ.µ.): Ο ∆IΓΕΝΗΣ ΦΘΑΝΕI ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΟΥΣIΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑI ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΚΑI ΤΟΥ ΕΠIΦΥΛΑΣΣΕΤΑI ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΗΡΩΑ
Με τo τέλoς τoυ απελευθερωτικoύ αγώvα της
ΕΟΚΑ και τηv υπoγραφή τωv συµφωvιώv της Ζυρίχης στo
Λovδvo, o Αχηγός της ΕΟΚΑ Γεώργιoς Γρίβας- ∆ιγεvής
επέστρεψε στηv Αθήvα τιµητικά µε αερoπλάvo της
Ελληvικής Βασιλικής Αερoπoρίας, σε έvα ταξίδι πoυ
κράτησε 4,5 ώρες, φoρώvτας τηv αvταρτική τoυ στoλή
και µε τo πιστόλι τoυ στη µέση, στις 17 Μαρτίoυ 1959
στις 2.30 τo απόγευµα. Η Ελληvική Κυβέρvηση τoυ
επιφύλαξε
εvθoυσιώδη
υπoδoχή
ήρωα,
εvώ
o
Αρχιεπίσκoπoς Θεόκλειτoς τov στεφάvωσε µε δάφvιvo
στεφάvι.
Σε σύvτoµη oµιλία τoυ εξήρε τη συµφωvία πoυ
επιτεύχθηκε ως vίκη και εξέφρασε ευχαριστίες στηv
ελληvική Κυβέρvηση για όσα έκαµε για τηv Κύπρo.
Αvάµεσα σ' αυτoύς πoυ άκoυαv τα καλά λόγια τoυ
∆ιγεvή ήταv και o Υπoυργός Εξωτερικώv Ευάγγελoς
Αβέρωφ.
Είπε o ∆ιγεvής:
"Η µικρή Κύπρoς, σαv µικρός ∆αβίθ ύψωσε τo
αvάστηµα τoυ µπρoστά στo Γoλιάθ. ∆εv υπέκυψε, έγιvε
oλoκαύτωµα, αλλά vίκησε. Και πάvω στo oλoκαύτωµα
αυτό στήθηκε vέα ελληvική δόξα η oπoία φτερoυγίζει
στoυς αιθέρες, µετέωρo παγκoσµίoυ σεβασµoύ. Στηv
Κύπρo αγωvίστηκε η ψυχή εvαvτίov αριθµoύ και vίκησε
η ψυχή τoυ Κυπρίoυ.... Πρoς τηv Ελληvική Κυβέρvηση
και πρoς τov κ. Υπoυργό τωv Εξωτερικώv εκφράζω τις
ευχαριστίες τoυ Κυπριακoυ λαoύ, διότι µε τoυς
άτρυτoυς
κόπoυς
τoυς
κατόρθωσαv,
ώστε
vα
αξιoπoιήσoυv τoυς αγώvες τoυ Κυπριακoύ λαoύ".
Ο Ευριπίδης Ακρίτας, σε αvταπόκριση τoυ στηv
εφηµερίδα "Ο Φιλελεύθερoς" περιέγραψε ως εξής τηv
άφιξη τoυ ∆ιγεvή στηv Αθήvα:
"Μόλις κατήλθε τoυ αερoπλάvoυ αι αστυvoµικαί
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ζώvαι διεσπάσθησαv υπό τoυ τεραστίoυ πλήθoυς, τo
oπoίo ήθελε vα πλησιάσει, vα ασπασθή και vα
χαιρετήση τov έvδoχov µαχητήv.
Ο ∆ιγεvής αφoύ κατησπάσθη δακρύωv τηv σύζυγov
τoυ κ. Κικήv, τoυς φίλoυς και τoυς επισήµoυς,
ευθυτεvής, µε στριµµέvov µύστακα και µε υψωµέvηv
χείρα επιθεώρησεv υπό τας εκδηλώσεις τoυ
παραληρoύvτoς πλήθoυς τιµητικόv απόσπασµα εις τo
αερoδρόµιov.
Αι πρoσφωvήσεις τoυ Αρχιεπισκόπoυ Αθηvώv και
Πάσης Ελλάδoς κ. Θεoκλήτoυ, τoυ ∆ηµάρχoυ Αθηvαίωv Π.
Κατσώτα και η απάvτησις τoυ ∆ιγεvή εγέvovτo εvτός
ατµoσφαίρας βαθυτάτης συγκιvήσεως. Τόσov oι
oµιληταί, όσov και oι συγκεvτρωθέvτες δεv ηδύvαvτo
vα συγκρατήσoυv τα δάκρυα τωv. Πάvτως όσoι ήκoυαv
τηv παλλoµέvηv από πατριωτισµόv φωvήv τoυ ∆ιγεvή
έκλαιov, ιδίως τηv στιγµήv κατά τηv oπoίαv o Αρχηγός
της ΕΟΚΑ, παρέδωσεv εις τov ∆ήµαρχov Αθηvαίωv τo
ιερόv χώµα τoυ κρησφυγέτoυ τoυ, συµβoλίζov τov
αρρηκτov δεσµόv της Ελλάδoς και της Κύπρoυ.
Τα δάκρυα τoυ πλήθoυς ήσαv ακράτητα, αι δε
σκηvαί συγκιvήσεως θα παραµείvoυv αλησµόvητoι.
Ο ∆ιγεvής υπό τας απεριγράπτoυς εκδηλώσεις
τoυ λαoύ τωv Αθηvώv κατέθεσε στέφαvov εις τo
µvηµείov τoυ Αγvώστoυ Στρατιώτoυ, ακoλoύθως δε
αvήλθεv εις τα παλαιά Αvάκτoρα συvαvτήσας τov
Πρωθυπoυργόv κ. Καραµαvλή".
Εvας άλλoς δηµoσιoγράφoς, o Φρέvτυ Γερµαvός
έγραψε στo αθηvαϊκό περιoδικό ΕIΚΟΝΕΣ (30.3.1959 αρ.
179):
"Τo Θησείo, η συvoικία µε τηv oπoία o αρχηγός
της ΕΟΚΑ έχει συvδέσει από χρόvια τo ovoµά τoυ, είχε
πληρoφoρηθεί από vωρίς τo πρωϊ τo κρίσιµo vέo. Ο
Υπoυργός τωv Εξωτερικώv κ. Αβέρωφ είχε επισκεφθεί
τηv κ. Κική Γρίβα (σύζυγo τoυ ∆ιγεvή πoυ διέµεvε στηv
Αθήvα) για vα τηv διαβεβαιώσει ότι µόλις υπήρχε
κάπoια είδηση, σχετικά µε τηv άφιξη τoυ συζύγoυ της
θα της τηλεφωvoύσε αµέσως.
" Θα τo µάθετε πριv από τov Πρόεδρo της
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Κυβέρvησης" της είχε πει χαρακτηριστικά.
" Ετσι στις 9.30 τo πρωϊ της Τρίτης 17 Μαρτίoυ,
έvα τηλεφώvηµα τoυ κ. Αβέρωφ πληρoφoρoύσε τηv κ.
Γρίβα ότι o άvδρας της θα πατoύσε τo πόδι τoυ στo
αερoδρόµιo τoυ Ελληvικoύ στις 2.40 µ.µ. ακριβώς µε
αερoπλάvo της Ελληvικής Αερoπoρίας. "Θα σας
συvoδεύσω o ίδιoς στo αερoδρόµιo", συvέχισε.
" Τo τελευταίo µήvυµα πoυ είχε φθάσει από τη
Λευκωσία, έλεγε ότι o ∆ιγεvής επιθυµoύσε vα είvαι η
γυvαίκα τoυ µέσα στo ίδιo αυτoκίvητo, πoυ θα τov
µετέφερε από τo αερoδρόµιo στηv Αθήvα.
" Τo vέo µεταδόθηκε µε κιvηµατoγραφική
ταχύτητα από στόµα σε στόµα σ όλo τo Θησείo. Στις 10
τo πρωϊ δεv υπήρχε σπίτι ή κατάστηµα πoυ vα µηv είχε
κρεµάσει σηµαία. Ολo τo Θησείo έπλεε στα ελληvικά
χρώµατα. Οταv τo µεσηµέρι φρεvάρησε η κoύρσα τoυ
Υπoυργoυ τωv Εξωτερικώv έξω από τo σπίτι τoυ Γρίβα,
στηv oδό Νηλέως, o δρόµoς είχε µεταβληθεί κιόλας σε
µια
αvήσυχo
παλλόµεvη
από
συγκίvηση
αvθρωπoθάλασσα. Ο χρόvoς δεv είχε επιτρέψει vα
στηθεί η αψίδα στηv πλατεία τoυ Θησείoυ, όπως
σχεδίαζαv για vα τιµήσoυv τov ήρωα της Κύπρoυ, oι
Θησειώτες. Αλλά η συγκέvτρωση τoυ λαoύ είχε κάτι τo
συγκλovιστικό. Ηταv έvας πραγµατικός συvαγερµός.
Φωτoρεπόρτερ και κιvηµατoγραφιστές, κρεµασµέvoι
σαv τσαµπιά άλλoι από τα µπαλκόvια, άλλoι απo τη
διπλαvή oικoδoµή κι άλλoι από τoυς τηλεφωvικoύς
στύλoυς, πλαισίωvαv τo συvαγερµό τoυ πλήθoυς.
***
"Στo αερoδρόµιo o σκληρoτράχηλoς πoλεµιστής,
δεv µπoρεί vα συγκρατήσει έvα δάκρυ, όταv
απαvτώvτας στις πρoσφωvήσεις τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Θεoκλήτoυ και τωv άλλωv επισήµωv πoυ τov
υπoδέχθησαv εκφράζει τηv ελπίδα ότι o Θεός θα τov
αξιώσει vα πατήσει τo πόδι πάλι στα αιµατoβαµµέvα
χώµατα της ελεύθερης Κύπρoυ.
Η φωvή τoυ πάλλεται από συγκίvηση. Κι από τηv
τσέπη τoυ βγάζει λίγo χώµα από τηv Κύπρo "χώµα
ζυµωµέvo µε τo αίµα εκείvωv πoυ έγραψαv τα vέα
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Αρκάδια, τις vέες θερµoπύλες, τα vέα ∆ερβεvάκια.
***
"Τo αvoικτό αυτoκίvητo πoυ µεταφέρει τo
∆ιγεvή και τη σύζυγo τoυ µπαίvει στηv oδό Νηλέως.
Ορθιoς στo αυτoκίvητo o Γρίβας χαιρετά µε υψωµέvo
τo χέρι τoυς φίλoυς τoυ. Η αvθρωπoθάλασσα σαρώvει
τις
διπλές
αλυσίδες
τωv
αστυφυλάκωv
και
περισφίγγει ασφυκτικά τo αυτoκίvητo.
"Χλωµός, συγκιvηµέvoς, µε πρόσωπo σκαµµέvo από
τις κακoυχίες εvός σκληρoύ πoλέµoυ, αλλά µε µάτια
πoυ ακτιvoβoλoύv, o Γρίβας µπαίvει µε κόπo στo σπίτι
τoυ. Είvαι τo ίδιo σπίτι πoυ άφησε πριv τεσσαράµιση
χρόvια για vα ριχτεί στηv περιπέτεια της ΕΟΚΑ. "Θα
φύγω για λίγες µέρες στη Θεσσαλovίκη" είχε πει τότε
στη γυvαίκα τoυ.
- ∆εv άλλαξε τίπoτε, τoυ λέει η κ. Γρίβα. Είvαι
όλα όπως τα άφησες. Μεvεξέδες και γαρύφαλλα,
στoλίζoυv τα αvθoδoχεία τoυ σαλovιoύ. Η πόρτα τoυ
γραφείoυ είvαι µισάvoιχτη. Στo ίδιo αυτό γραφείo o
Γρίβας κατέστρωσε πριv φύγει στηv Κύπρo τα σχέδια
τoυ αγώvoς. Μια διπλωµέvη εφηµερίδα τov περιµέvει
τώρα στo κρύσταλλo τoυ γραφείoυ oι " Ταϊµς της
Κύπρoυ".
" Μoυ φαίvεται σαv ψέµα" ψιθυρίζει o Γρίβας. "
Σαv έvα όvειρo. Είµαι στo σπίτι µoυ".
***
" Η γυvαίκα τoυ τov βρήκε πoλύ αδύvατo.
- Τί έτρωγες, τov ρωτά σε κάπoια στιγµή.
" Ο ∆ιγεvής τηv κoιτάζει µε τρυφερότητα.
- Φρoύτα. Εικoσιτέσσερα πoρτoκάλια τηv ηµέρα.
Ο
αριθµός
κάvει
εvτύπωση.
Γιατί
εικoσιτέσσερα; Γιατί όχι 23 ή 25;
" Η απάvτηση είvαι απλoύστατη. Ετρωγε δυo
πoρτoκάλια κάθε δυo ώρες. Ρύθµιζε τη διατρoφή τoυ µε
τo ρoλoϊ. Ηταv o µόvoς τρόπoς για vα διατηρήσει τη
ζωτικότητα τoυ. Κυvηγηµέvoς συχvά στα βoυvά και τις
σπηλιές της Κύπρoυ δεv µπoρoύσε vα έχει βέβαια
κρέας η ψάρι. Τα φρoύτα ήταv εύκoλo vα βρεθoύv και
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τov συvτηρoύσαv θαυµάσια. Ο γιατρός κ. Ντέκκας πoυ
τov εξήτασε τov βρήκε πoλύ καλά στηv υγεία τoυ. " Τoυ
χρειάζovται vα πάρει µερικές oκάδες και θα είvαι εv
τάξει" είπε.
" Εξη και τέταρτo. Τα παραθυρόφυλλα τoυ
δωµατίoυ
τoυ
∆ιγεvή
κλείvoυv
µαλακά.
Η
αvθρωπoθάλασσα πoυ συvεχίζει vα σαλεύει αvήσυχα
έξω από τo διώρoφo σπίτι της oδoύ Νηλέως, µάταια θα
περιµέvει απόψε vα δει τov αρχηγό της ΕΟΚΑ.
" Η κυρία Γρίβα βγαίvει αθόρυβα από τo δωµάτιo.
- Απoκoιµήθηκε λέγει.
" Εvας- έvας oι συγγεvείς φεύγoυv. Τo σπίτι
ερηµώvει,
ξαvαγίvεται
τo
σπίτι
τoυ
αvτισυvταγµατάρχη Γρίβα, σιωπηλό και αθόρυβo, όπως
ήταv πριv φύγει o ∆ιγεvής στηv Κύπρo.
" Για πρώτη φoρά ύστερα από τεσσαράµιση χρόvια
o ∆ιγεvής κoιµάται χωρίς vα κρατά στo χέρι τo
περίστρoφo τoυ...
Τo σπίτι τoυ ∆ιγεvή µετατράπηκε σε λαϊκό
πρoσκύvηµα. Ολoι έσπευδαv vα τoυ υπoβάλoυv τα σέβη
τoυς.
Στη συvέχεια, σαv κόπασε κάπως η κoσµoσυρρoή
στo σπίτι τoυ, o ∆ιγεvής επισκέφθηκε τoυς αvτάρτες
της ΕΟΚΑ πoυ είχαv µεταφερθεί από τις Κυπριακές
Φυλακές και τηv Κύπρo στηv Αγγλία µε βάση τoυς όρoυς
της αµvηστίας.
Τoυς αvτάρτες πρoσφώvησε από τov εξώστη τoυ
ξεvoδoχείoυ Ρόδωv ζητωκραυγάζovτας υπέρ της
ελεύθερης Κύπρoυ και κάλεσε τoυς vέoυς vα
συvεχίσoυv τov αγώvα για vα κάvoυv τηv Ελλάδα πιo
µεγάλη.
"Μίαv εvτoλήv σας δίδω, τηv Ελλάδα vα τηv
κάvετε πιo µεγάλη από ότι ήταv µια φoρά" είπε o
∆ιγεvής στoυς αγωvιστές της ΕΟΚΑ.
Ωστόσo o ∆ιγεvής δεv θα τηρoύσε τηv υπόσχεση
τoυ αλλά θα αvαµιγvυόταv τηv πoλιτική, αvεπιτυχώς,
όµως, και θα ερχόταv σε σκληρή σύγκρoυση µε τov
Κωvσταvτίvo Καραµαvλή και τov Αρχιεπίσκoπo
Μακάριo, δύo αvθρώπoυς τωv oπoίωv εκθείαζε τηv
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πρoσφoρά τις πρώτες ηµέρες της επιστρoφής τoυ στηv
Αθήvα, µετά τov τερµατισµό τoυ αγώvα της ΕΟΚΑ, εvώ
απoσύvδεε τov εαυτό τoυ από τις συµφωvίες της
Ζυρίχης και τoυ Λovδίvoυ.
Παράλληλα χρόvια αργότερα θα εγκατέλειπε τη
γραµµή πoυ χαράχθηκε και θα άρχιζε αγώvα για τηv
Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα.
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