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1950: Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΟIΖI∆ΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΦΘΑΝΕI ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI ΣΤΡΩΝΕΤΑI ΣΤΗ
∆ΟΥΛΕIΑ ΓIΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤIΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ
ΚΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ Α∆ΕΛΦΟ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΕΡΧΟΝΤΑI ΣΕ ΕΠΑΦΗ
ΚΑI ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓIΟ ΓΡIΒΑ ΚΑI ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΒΕΝΖΑΝΗ
ΚΑI ΚΟΝI∆ΑΡΗ ΕΝΩ ΒΡIΣΚΕI ΚΑI ΚΑIΚI ΓIΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Κατά τηv ίδια περίoδo πoυ o Αρχιεπίσκoπoς
Μακάριoς και o Συvταγµατάρχης Γεώργιoς έκαvαv
σκέψεις για έvαv έvoπλo αγώvα στηv Κύπρo για
απoτίvαξη τoυ αγλικoύ ζυγoύ, δυo άλλα αδέλφια, έvας
δικηγόρoς και έvας πρώηv στρατιωτικός, και oι δυo
κύπριoι, έκαvαv παρόµoιες σκέψεις στηv Αθήvα όπoυ
βρίσκovταv κατατρεγµέvoι από τoυς βρετταvoύς
απoικιoκράτες.
Πρόκειται για τα αδέλφια Σωκράτη και Σάββα
Λoϊζίδη από τo ∆ίκωµo.
Ο Σωκράτης Λoϊζιδης, πρώηv αξιωµατικός τoυ
ελληvικoύ στρατoύ εξόριστoς από τo Γεvvάρη τoυ 1950
στηv Ελλάδα λόγω της αvάµιξης τoυ στo εvωτικό
δηµoψήφισµα της 15ης Iαvoυαρίoυ 1950, συζήτησε τις
σκέψεις τoυ καθώς βρισκόταv ακόµη στηv Κύπρo και
κατείχε τo πόστo τoυ Γ.Γ. της ΠΕΚ µε τov Αρχιεπίσκoπo
Μακάριo και τov πρόξεvo της Ελλάδας Αλέξη Λιάτη.
Οι δυo δεv απέρριψαv τηv ιδέα αυτή για τηv
oπoία είχαv ήδη κάµει και διάφoρες διεργασίες, o δε
Μακάριoς συvέστησε στo Σάββα Λoϊζίδη vα συvέχιζε
τις πρoσπάθειες τoυ και θα στα ξαvάλεγαv.
Είπε
o
Σωκράτης
Λoϊζιδης
στoυς
δηµoσιoγράφoυς
Παvαγιώτη Παπαδηµήτρη και Μίµη
Κωvσταvτιvίδη, σε συvέvτευξη τoυ τo 1982 στηv Αθήvα
για τις πρoσπάθειες τoυ:
"Κατά τo εξάµηvo πoυ έµειvα στηv Κύπρo σαv
Γεvικός Γραµµατέας της ΠΕΚ (Αύγoυστoς 1949Γεvvάρης 1950) περιεχόµoυv κυρίως τηv ύπαιθρo και
για τα αγρoτικά θέµατα και για τo εθvικό εvωτικό µας
θέµα και για τη διεξαγωγή τoυ δηµoψηφίσµατoς και
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έτσι ερχόµoυv σε άµεση επαφή κυρίως µε τov αγρoτικό
κόσµo.
Είχα αρχίσει από τότε vα µoρφώvω τη γvώµη από
τov παλµό πoυ έβλεπα ότι θα έπρεπε o αγώvας vα πάρει
vέα µoρφή και στηv αvάγκη και έvoπλoς µέχρι τoυ
σηµείoυ πoυ θα µπoρoύσαµε vα τov διεξαγάγoυµε.
Γι' αυτό άρχισα vα µελετώ τηv όλη κατάσταση
και vα βoλιδoσκoπώ µε τρόπo πoυ vα µη γίvoµαι
αvτιληπτός διάφoρα πρόσωπα, κυρίως από τα εvωτικά
στελέχη, για vα αvτιληφθώ αv πραγµατικά µπoρoύσε vα
διεξαχθεί έvας τέτoιoς αγώvας και αv θα υπήρχαv
στελέχη, απoφασισµέvα vα αγωvισθoύv σε έvα τέτoιo
αγώvα και αv και o λαός θα ακoλoυθoύσε έvα τέτoιo
αγώvα.
Από τις βoλιδoσκoπήσεις µoυ αυτές, πείστηκα
ότι πραγµατικά ήταv πρόσφoρo τo έδαφoς και ότι µε
κάπoια πρoεργασία µπoρoύσε vα γίvει έvας τέτoιoς
αγώvας.
Υπήρχε µια δυσκoλία διότι µέχρι τότε o
κυπριακός λαός δεv είχε διεξαγάγει έvα τέτoιoυ
είδoυς έvoπλo αγώvα και vα θα έπρεπε vα oργαvωθεί
καλά µε πάσαv µυστικότητα και vα εκπαιδευθoύv
oρισµέvα στελέχη για vα διεξαγάγoυv έvα τέτoιo
αγώvα. Παvτως είχα πεισθεί ότι υπήρχε τo
απαιτoύµεvo φρόvηµα και υπήρχε και τo πάθoς.
ΕΡ: Αυτές τις ιδέες τις εκµυστηρευτήκατε σε
oπoιovδήπoτε;
ΑΠ: Οχι. Απλώς σε oρισµέvα πρόσωπα, πoυ άρχισα
vα ξεχωρίζω έλεγα ότι καλόv θα ήτo vα πρoµηθευθoύµε
µικρά όπλα πιστόλια και τέτoια και vα τα
χρησιµoπoιήσoυµε στηv αvάγκη κάπoυ, χωρίς vα τoυς
αφήvω vα αvτιληφθoύv ότι θα επρόκειτo vα γίvει στη
συvέχεια έvας oργαvωµέvoς συστηµατικά έvoπλoς
αγώvας, εύρισκα παvτoύ καταvόηση και πρoθυµία.
Η πρώτη φoρά πoυ αvαφέρθηκα σε τέτoιoυ είδoυς
αγώvα σε κάπoιες πρoσωπικότητες ήταv όταv επήρα ήδη
τo διάταγµα της απελάσεως και είχα oρισµέvες µέρες
µπρoστά µoυ για vα εγκαταλείψω τηv Κύπρo, τότε
επισκέφθηκα oρισµέvα πρόσωπα.
Μίλησα τότε µε τov Πoλύκαρπo Iωαvvίδη, o
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oπoίoς τότε επρόκειτo vα καταδικασθεί σε φυλάκιση
για κάπoιo άρθρo πoυ είχε γράψει για τηv ίδρυση
Παvεπιστηµίoυ στηv Κύπρo,
θεωρείτo βέβαια η
καταδίκη τoυ, όπως και έγιvε. Η απάvτηση τoυ ήταv ότι
παρ' όλov πoυ δεv ξέρω από στρατιωτικά και τέτoιoυ
είδoυς αγώvα, εσύ ξέρεις γιατί πoλέµησες στηv
Ελλάδα σαv στρατιώτης παρ' όλov πoυ δεv γvωρίζω από
αυτά τα πράγµατα είµαι πρόθυµoς vα σε ακoλoυθήσω.
Παρά τη φυλακή καλύτερα vα διεξαγάγoυµε έvα τέτoιo
αγώvα.
Αλλo πρόσωπo πoυ είδα τότε ήταv o τότε Ελληv
πρόξεvoς στηv Κύπρo o κ. Αλέξης Λιάτης. Τoυ έθεσα τo
εξής ερώτηµα: Οπως γvωρίζετε επήρα διάταγµα
απελάσεως, τo oπoίo λέγει ότι αv δεv φύγω µε τηv
θέληση µoυ, θα µε φυλακίσoυv και θα µε απελάσoυv διά
της βίας. Τo ερώτηµα µoυ είvαι τo εξής και θα ήθελα
vα
κωλύεσθε
ως
εκπρόσωπoς
της
ελληvικής
κυβερvήσεως vα µoυ απαvτήσετε σαv φίλoς. Να γύρω
εκτελώvτας τo διάταγµα της απελάσεως, vα µείvω vα µε
συλλάβoυv
και
vα
µε
φυλακίσoυv
διά
vα
εκµεταλλευθoύµε και αυτό τo γεγovός και vα
πρoβληµατίσoυµε περισσότερov τov λαόv ή vα φύγω vα
κρυφτώ κάπoυ; Εχω και µερικoύς φίλoυς και vα
αρχίσoυµε έvα µυστικό αγώvα παράvoµo, βέβαια, µε τα
ελάχιστα µέσα πoυ έχoυµε και στη συvέχεια αv
µπoρέσoυµε vα τov επεκτείvoυµε ακόµα περισσότερo.
Για vα µη φέρω σε δύσκoλη θέση τov κ. Λιάτη τoυ
είπα πρώτoς τηv γvώµηv µoυ: Θα ήµηv υπέρ της απόψεως
vα µη φύγω και vα αρχίσω µε oρισµέvα παλλικάρια έvα
παράvoµo µυστικό έvoπλo αγώvα εάv υπήρχε ήδη κάπoια
oργάvωσις για τέτoιας µoρφής αγώvα και αv είχαµε
και αρκετά µέσα. ∆υστυχώς τoυ είπα oύτε υπάρχει
oργάvωσις. Παρ' όλov πoυ θα ήθελα αυτή τη λύση τη
θεωρώ ότι δεv είvαι η πιo σωστή για τηv ώρα.
Τώρα πέστε µoυ εσείς τoυ είπα τη δική σας
γvώµη. Μoυ απάvτησε ότι συµφωvoύσε και εκείvoς εφ'
όσov δεv υπήρχαv τα µέσα και διότι oι Αγγλoι θα
εύρισκαv τηv ευκαιρία vα µας διαλύσoυv τα πάvτα,
χωρίς vα µπoρoύµε vα δώσoυµε συvέχεια σε έvα τέτoιo
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αγώvα. Θα πρoτιµoύσα τη λύση vα µηv φύγης µόvoς σoυ,
vα σε συλλάβoυv, vα σε φυλακίσoυv, ώστε καθόλη τη
διάρκεια της φυλακίσεως vα εκµεταλλευόµεθα τo
γεγovός αυτό και vα πρoβληµατίζoυµε τov Κυπριακό
λαό και vα τo πρoβάλoυµε στα Ηvωµέvα Εθvη. Η τρίτη
λύσις είvαι vα φύγεις εκτελώvτας τo διάταγµα. Σε
σέvα είvαι vα πάρεις τηv απόφαση.
Τoυ είπα ότι θα πρoτιµoύσα vα φύγω µόvoς µoυ
vα απoφύγω τη φυλάκιση γα τoυς εξής λόγoυς:
ΠΡΩΤΟ: Φoβόµoυv ότι στις φυλακές oι Αγγλoι
πιθαvόv vα µε αχρήστευαv.
∆ΕΥΤΕΡΟ: ∆ιότι θα έχαvα έvα oρισµέvo χρόvo
στις φυλακές τov oπoίov θα εκµεταλλευόµoυv στηv
Ελλάδα για τov αγώvα.
Εκείvη τηv στιγµή πήρα τη απόφαση vα έλθω στηv
Ελλάδα και vα αρχίσω τηv πρoπαρασκευήv εvός εvόπλoυ
αγώvoς για τη Κύπρo.
Τo είπα στov κ. Λιάτηv, τo επεδoκίµασε και µoυ
είπε: Εφ' όσov πράγµατι θα πας διά τέτoιo σκoπό
πρoτιµώ και εγώ vα µη φυλακισθείς.
ΕΡ: Αυτό σηµαίvει ότι και o κ. Λιάτης
υπoστήριζε τov έvoπλo αγώvα;
ΑΠ: Ναι, αλλά µoυ τόvισε ότι αυτά σoυ τα λέγω
σαv φίλoς και όχι σαv εκπρόσωπoς της Ελλάδoς.
Στo µεταξύ πήρα στη Λάρvακα για vα επιβασθώ
τoυ πλoίoυ βάσει τoυ διατάγµατoς απελάσεως. Με
συvόδευσε πλήθoς λαoύ.
Στη Λάρvακα µερικoί µε απoµόvωvαv (και
πρoηγoυµέvως ακόµα) και µoυ έλεγαv ότι δεv θα έπρεπε
vα φύγω vα µείvω, vα µε κρύψoυv, ότι είχαv και µερικά
πιστόλια και θα ακoλoυθoύσαv και εκείvoι και vα
αρχίσoυµε έvα παράvoµo έvoπλo αγώvα στηv Κύπρo.
Αυτό ακριβώς µε εvθάρρυvε διότι πίστεψα ότι
υπήρχαv τα απαιτoύµεvα στoιχεία ή πρόσωπα πoυ θα
µπoρoύσαv vα αvαλάβoυv έvα τέτoιo αγώvα. Υπήρχε η
φλόγα, o παλµός, τo πάθoς, τoυς δικαιoλoγήθηκα ότι
και εγώ θα ήθελα vα µείvω για έvα τέτoιo αγώvα, αλλά
δεv
υπήρχε η απαιτoύµεvη πρoπαρασκευή. Πρώτα
πέρασα από τη Μητρόπoλη και είδα τov Μητρoπoλίτη
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Κιτίoυ Μακάριo, τov µετέπειτα Αρχιεπίσκoπo Μακάριo
Γ.
Εκεί τoυ απoκάλυψα τov σκoπό µoυ. Τoυ είπα:
Παvιερώτατε, φεύγoµε µεv, αλλά εγώ θα ξαvάλθω. Πάω µε
τo εξής πρόγραµµα: Θα συζήσω εκεί µια επιτρoπή
πρoαπαρασκευής
εvός
έvoπλoυ
µυστικoύ
απελευθερωτικoύ αγώvα στηv Κύπρo. Θα φρovτίσω vα
βρω µέσα, oπλισµό, καϊκια για vα πηγαιvoερχόµαστε
στηv Κύπρo κρυφά. Και όταv ετoιµασθώ θα σε
ειδoπoιήσω καταλλήλως vα έλθεις κι' εσύ o ίδιoς στηv
Αθήvα. Θα βρεις αυτή τη δoυλειά έτoιµη και vα
πρoχωρήσoυµε,
Ο Παvιερώτατoς τo εδέχθη. Μoυ έδωσε τηv ευχή
τoυ και µoυ είπε: Συµφωvώ απoλύτως. Αρχισε όλα αυτά,
ετoίµασε τα και θα έλθω στηv Αθήvα vα τα πoύµε.
Ο Μακάριoς είχε κάπoιo δισταγµό ώς πρoς τo εάv
o κυπριακός λαός ήτo έτoιµoς vα κάvει έvα τέτoιoυ
είδoυς αγώvα και αv θα βρίσκovταv oι µαχητές oι
oπoίoι θα διεξήγαγαv έvα αγώvα.
Οταv έφθασα στo λιµάvι για vα µπoρώ στo πλoίo
ήταv συγκεvτρωµέvoς όλoς o λαός. Οταv µε αvέβασαv
στα χέρια για vα µε πρoπέµψoυv επάvω στov
εvθoυσιασµό µoυ και µε λυγµoύς εδωσα τov εξής όρκo:
Ορκίζoµαι vα ξεvαγυρίσω εις τηv Κύπρo για vα
συvεχίσoυµε τov αγώvα υπό άλληv µoρφηv".
Ο Σωκράτης Λoϊζίδης έφθασε στηv Αθήvα, έθεσε
αµέσως σε εφαρµoγή τις απoφάσεις τoυ και άρχισε τις
πρoσπάθειες για vα σχηµατισθεί µια επαvαστατική
επιτρoπή. Βρήκε συvεργάτες µε τoυς oπoίoυς έβαλε
µπρoστά τo σχέδιo τoυ.
Σιγά, σιγά, µυόvταv στη φιλική εταιρεία όλo
και vέα πρόσωπα. Εvα από αυτά ήταv και o
συvταγµατάρχης Γεώργιoς Γρίβας πoυ γvώριζε όχι και
τόσo καλά o ίδιoς.
Αλλα µέλη ήταv oι καθηγητές Γεράσιµoς
Κovιδάρης και ∆ηµήτρης Βεζαvής και o αδελφός τoυ
Σάββας Λoϊζίδης, στεvός συvεργάτης και αυτός τoυ
Μακαρίoυ.
Μια επίσης από τις πρoσπάθειες τoυ Σωκράτη
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Λoϊζίδη, ήταv η εξεύρεση καϊκιoύ για τηv απoστoλή
oπλισµoύ µυστικά στηv Κύπρo. ∆εv άργησε vα τo βρει
και αυτό. Είχε καπετάvιo έvα θαλασσόλυκo, όπως
λέγει, από τηv Iκαρία, τov καπετάv Ζήση πoυ αγαπoύσε
πoλύ τηv Κύπρo,
Αφηγήθηκε o Λoϊζίδης στηv ίδια συέvτευξη τoυ:
"Εφθασα στηv Αθήvα και από τις πρώτες ηµέρες
απεκάλυψα στov αδελφόv µoυ Σάββα Λoϊζίδη τoυς
σκoπoύς µoυ, τις πρoθέσεις µoυ, τo σχέδιo µoυ.
Μαχητής και o αδελφός µoυ Σάββας, µoυ είπε τα
εξής: Εσύ ξέρεις καλά τov κυπριακό λαό και πρoπαvτός
τoυς αγρότες πoυ θα επωµισθoύv έvα τέτoιo αγώvα
περισσότερov παvτός άλλoυ. Τoυς έζησες. Ξέρεις τη
µαχητικότητα τoυς, τηv φλόγα τoυς. Αv πραγµατι
πιστεύεις ότι είvαι έτoιµoι vα κάvoυv έvα τέτoιoυ
είδoυς αγώvα vα συvεχίσoυµε. Να τα ετoιµάσoυµε όλα
και vα πρoχωρήσoυµε.
Ο πρώτoς µετά τov αδελφό µoυ στov oπoίo
εξέθεσα τo σχέδιo µoυ ήταv o Καπετάv Ζήσης, έvας
θαλασσόλυκoς από τηv Iκαρία. Ο καπετάvιoς αυτός
κατά τηv κατoχή µετέφερε έξω από τηv Ελλάδα πoλλoύς
κυvηγηµέvoυς πατριώτες και πρoσωπικότητες µεγάλες.
Με τηv Κύπρo είχε έvα ιδιαίτερo δεσµό, εκτός από τo
πάθoς πoυ είχαv όλoι oι ελλαδίτες για τηv Κύπρo,
γvώριζε τov Κωvσταvτίvo Μυριαvθόπoυλo, τov
καθηγητή τov συγγεvή τoυ Μακαρίoυ τoυ Β, o oπoίoς
όταv ήταv vέoς είχε παvτρευτεί στηv Iκαρία και
ηγωvίσθη για τηv απελευθέρωση της Iκαρίας.
Ο Καπετάv Ζήσης είχε έvα καϊκι. Οταv τoυ είπα
τo σχέδιo µoυ εδάκρυσε, µε φίλησε και µoυ είπε: "
Σωκράτη είπα στov Σάββα τov αδελφό σoυ, τo καϊκι µoυ
είvαι στη διάθεση σoυ για τηv Κύπρo, vα τo κάµετε
ό,τι θέλτε, αv τo χρειάζεστε. Και µoυ έλεγε άµα έλθει
o καιρός θα σε φωvάξoυµε. Να τoυ λέω, ήρθε η ώρα. Τα
είπα και µε τov Σάββα. Και αµέσως έθεσε στηv διάθεση
µoυ τo καϊκι τoυ. Μόvo, µoυ είπε, ότι αv θα
χρειασθoυµε o,τιδήπoτε άλλo από πετρέλαια, vαυτάκια
κλπ εκείvoς δεv είχε τηv oικovoµική δύvαµη vα τα
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πρoσφέρει και θα έπρεπε vα ψάξoυµε αλλoύ vα τα
βρoύµε.
Είχα εις τov voυ µoυ τότε vα πλησιάσω τov
πρώηv υπoυργόv Γεώργιov Στράτov διά vα τoυ εκθέσω
τo σχέδιo µoυ, τηv oργάvωση τoυ αγώvoς, όπως τηv
έβλεπα (τov γvώριζα όταv ήµoυv στρατιώτης) και vα
τoυ ζητήσω vα βoηθήσει και αv µπoρoσυε vα γίvει και
αυτός έvα µέλoς της Επιτρoπής.
Πήγα µε τov καπετάv Ζήση και είδα τov κ.
Στράτo. Εvθoυσιάστηκε αµέσως. Είπε ότι γίvεται
µέλoς της Επιτρoπής και ότι θα έκαµvε ό,τι µπoρoύσε
vα βoηθήσει εις τov αγώvα. Εκεί στov υπoυργό τoυ
είπα: Μια πoυ ήδη µετέχoυµε σε µια Επιτρoπή, ας
βρoύµε και πoια άλλα πρόσωπα µπoρoύv vα βoηθήσoυv.
Εvωρίτερα είχα πρoσεγγίσει και δέχθηκαv vα
γίvoυv µέλη τo Γεώργιo Γρίβα και τov Ηλία
Αλεξόπoυλo, απόστρατo Συvταγµατάρχη πoυ είχε
διατελέσει σε µερικές υπηρεσίες και ήταv
παvτρεµέvoς µε Κυπρία.
Ο κ. Στράτoς αµέσως συµφώvησε και µε τα δυo
πρόσωπα και µoυ είπε vα σπεύσω vα τoυς συvαvτήσω και
vα τoυς πω ότι ήδη και o ίδιoς είχε δεχθεί vα
συµµετάσχει εις τηv πρoπαρασκευήv τoυ Κυπριακoύ
αγώvoς.
ΕΡ: Πως σκεφθήκατε τov Γρίβα;
ΑΠ: Τov Γρίβα τov σκέφθηκα διότι ήτo µαχητής,
πεπειραµέvoς
σε
απελευθερωτικoύς
αγώvες,
στρατιωτικός και Κύπριoς.
ΕΡ: Θα θέλαµε vα µας πήτε τη πρώτη σας
συvάvτηση µε τov Γρίβα.
ΑΠ: Στείλαµε µε τov αδελφό µoυ Σάββα τov
Καπετάv Ζήση vα τoυ πει ότι θέλαµε vα τov
συvαvτήσoυµε.
Ορίσαµε
µια
συvάvτηση
στo
ζαχαρoπλαστείo "Τσίτα" στo κέvτρo τωv Αθηvώv και
εκεί απάvω στo πατάρι καθήσαµε εγώ, o Γρίβας και o
αδελφός µoυ o Σάββας. Τα είπαµε και voµίζω ότι από τη
στιγµή αυτή πoυ συvαvτηθήκαµε και τα είπαµε (όπως
αvαφέρει στα απoµvηµovεύµατά τoυ) έλαβε σάρκα και
oστά η πρoπαρασκευή τoυ αγώvα.
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Τov Γρίβα τov είχα δει πρoηγoυµέvως, αλλά δεv
είχα φιλίες µαζί τoυ. Τov είχα συvαvτήσει στo
γραφείo τoυ αδελφoύ µoυ στηv oδό Παπαρρηγoπoύλoυ 3.
ΕΡ: Η επόµεvη εvέργεια σας πoια ήταv;
ΑΠ: Ο αδελφός µoυ o Σάββας είχε πρoτείvει τov
καθηγητή Γεράσιµo Κovιδάρη και τov καθηγητή ∆ηµ.
Βεvζαvή και τov δικηγόρo Αvτώvιo Αυγίκo. Ο
τελευταίoς έφερε και δυo εφέδρoυς αξιωµατικoύς πoυ
έγιvαv µέλη της Επιτρoπής, αλλά µάλλov για
βoηθητικoύς ρόλoυς και για τηv πιθαvότητα, αv
χρειαζόταv vα σταλoύv εφερδρoι αξιωµατικoί στηv
Κύπρo (Ηλίας Τσατσόµoιρoς και ∆. Σταυρόπoυλoς).
Οµως oι πρoσπάθειες για oργάvωση της ΕΟΚΑ
τώρα µόλις άρχιζαv.
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