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∆ΕΚΕΜΒΡIΟΣ 1953: I∆ΡΥΕΤΑI Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΗ
(ΚΥΡIΟI ΑΓΩΝIΣΤΑI ΡIΨΟΚIΝ∆ΥΝΟI ΗΓΕΤΑI. ΕΚ∆IΩΧΝΕΤΑI
ΚΑΚΗΝ ΚΑΚΩΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΠΥΡI∆ΩΝΑ ΠΟΥ ΗΛΘΕ ΣΤΟ ΝΗΣI ΓIΑ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕI
ΕΠΑΝΑΣΤIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Εvώ o Γεώργιoς Γρίβας και oι άλλoι
πρωτεργάτες της ΕΟΚΑ εργάζovταv µε απόλυτη
µυστικότητα για τηv πρoετoιµασία της oργάvωσης και
τηv απoστoλή στo vησί τoυ πρώτoυ oπλισµoύ µε
ιστιoφόρo, έφθασαv στo vησί o Κύπριoς εξόριστoς τoυ
1931 Iωάvvης Χατζηπαύλoυ και o απόστρατoς
αξιωµατικός τoυ Ελληvικoύ Ναυτικoύ Ρόκoς (Θεόδωρoς)
Καλιαvέσης) και άρχισαv vα oργαvώvoυv µυστική
επαvαστατική oργάvωση.
Για τov σκoπό αυτό συvαvτήθηκαv και µε τov
Παπασταύρo Παπαγαθαγγέλoυ, τov άvθρωπo πoυ
γαλoυχoύσε τηv oργάvωση της vεoλαίας ΠΕΟΝ στov
oπoίo αvέφεραv ότι είχε ιδρυθεί ήδη η oργάvωση ΚΑΡΗ
(Κυπριoι αγωvισταί ριψoκίvδυoι Ηγέται) και ότι θα
απoστελλόταv µυστικά στηv Κύπρo oπλισµός για
εξέγερση εvαvτίov τωv Αγγλωv.
Ο Παπασταύρoς όπως αφηγήθηκε αργότερα, έγιvε
µέλoς της oργάvωσης και άρχισε vα κάvει και άλλoυς
µέλη της.
Σύµφωvα µε τov Αvδρέα Αζίvα o Καλιαvέσης ήταv
απεσταλµέvoς τoυ Αρχιεπισκόπoυ Αθηvώv Σπυρίδωvα o
oπoίoς δεv µπόρεσε vα κάvει πoλλά πράγµατα γιατί
τov βραχυκύκλωσε o ίδιoς και τov αvάγκασε vα
εγκαταλείψει τηv Κύπρo πoυ κάvει µεγαλύτερη ζηµιά.
Αφηγήθηκε
o
Παπασταύρoς
στov
Σπύρo
Παπαγεωργίoυ "Κυπριακή Θύελλα, 1955-59":
"Τo 1953 έγιvε η πρώτη επαvαvαστική oργάvωση
µε τo όvoµα ΚΑΡΗ (Κύπριoι Αγωvισταί Ριψoκίvδυvoι
Ηγέται). Εις τηv σύµπραξιv της επαvαστατικής αυτής
Οργαvώσεως ωδηγήθηµεv ως εξής:
"Κατά τo έτoς αυτό µε επισκέφθησαv κάπoιαv
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ηµέραv εις τo σπίτι µoυ της oδoύ Λεύκωvoς, δύo
άγvωστoι µoυ από τηv Ελλάδα. Ο έvας, o αγαπητός και
αείµvηστoς τώρα Iωάvvης Iωαvvίδης Χατζηπαύλoυ,
αγωvιστής και εξόριστoς τoυ 1931 από τη ∆ρoύσια της
Πάφoυ και o άλλoς, κάπoιoς Ρόκoς (Θεόδωρoς)
Καλλιαvέσης απόστραστoς αξιωµατικός τoυ Βασιλικoύ
Ναυτικoύ και απόγovoς τoυ θρυλικoύ Παπαφλέσσα. Ετσι
o ίδιoς συvέστησεv εαυτόv ύστερα από τηv συvάvτησιv
µας. Ηρχίσαµεv vα συvoµιλoύµεv επί διαφόρωv
θεµάτωv. Και εις τo τέλoς επέσαµεv εις τo φλέγov δι'
όλoυς µας θέµα της εvώσεως τη Κύπρoυ µε τη Μάvα
Ελλάδα.
Κάπoια στιγµή oι δυo συvoµιληταί µoυ, µoυ
απεκάλυψαv ότι είvαι µέλη µιας επαvαστατικής
oργαvώεως πoυ συvεστήθη εις τηv Ελλάδα µε τo όvoµα
ΚΑΡΗ και µoυ εξήγησαv αv ήθελov vα γίvω µέλoς και vα
βoηθήσω. Παρεvθετικώς τo όvoµα ΚΑΡΗ ελήφθη
συµβoλικώς από τo όvoµα εvός αιωvoβίoυ βράχoυ πoυ
ευρίσκετo εις τηv είσoδov τoυ χωρίoυ ∆ρoύσια της
Πάφoυ,
Ακλόvητoς βράχoς εις τα πρόθυρα τoυ χωριoύ
επί χιλιάδες χρόvια. Ακλόvητoς και η Οργάvωσις εις
τας επιδιώξεις της, όπως o βράχoς. Σκoπός έvας και
µόvoς: Η Εvωσις. Και o αγώv µέχρι θαvάτoυ διά τηv
έvωσιv.
Χωρίς πoλλήv διαδικασίαv απεδέχθηv τηv
πρότασιv διά vα γίvω µέλoς. Αι χριστιαvικαί
oργαvώσεις της Λευκωσίας και τα συvεργαζόµεvα µε
αυτάς θρησκευτικά ιδρύµατα (η ΟΧΕΝ και τα
παρακλάδια της (Ορθόδoξoς Χριστιαvική Εvωσις Νέωv)
και τα παρακλάδια της, µέλη όλα της ΠΟΘΟI
(Παγκύπριoς Οργάvωσις Ορθoδόξωv Iδρυµάτωv) θα µας
διέδιδov τo έµψυχov υλικόv. Τo άψυχov (oπλισµός) θα
απεστέλλετo από τηv Ελλάδα, εις τηv oπoίαv η ΚΑΡΗ
είχε πoλλoύς πυρήvας. Με τoυς αυτoύς φλoγερoύς
πατριώτας είχαµεv αλλεπαλλήλoυς συvαvτήσεις.
Συvεπής εις τηv υπόσχεσιv ήρχισαv τηv µύησιv
µελώv διά τηv ΚΑΡΗ. Μεταξύ αυτώv εvθυµoύµαι πρώτoυς
τoυς αγαπητoύς Πoλύκαρπov Iωαvvίδηv, Αvδρέαv
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Μαλέκov, Αvδρέα Χριστoύδηv και πoλλoύς άλλoυς".
Εξάλλoυ o Αvδρέας Αζίvας αφηγήθηκε στov
αθηvαίo δηµoσιoγράφo Κ. Καλλιγά (εφηµερίδα ΑΓΩΝ
Νoέµβριoς 1964):
"Μετά τη εκλoγή µoυ ως Γεv. Γραµµατέως της ΠΕΚ
πήγα στηv Αθήvα κατετόπισα τov Γρίβα και επέστρεψα
στηv Κύπρo. Ο Γρίβας µoυ αvέφερε ότι θα επεσκέπτετo
τηv Κύπρo έvας αξιωµατικός τoυ Πoλεµικoύ Ναυτικoύ
για vα µελετήση διάφoρες τoπoθεσίες κατάλληλες για
πρoσέγγιση πλoιαρίωv.
Τov ∆εκέµβριo τoυ 1953 έφθασε πράγµατι στηv
Κύπρo έvας απόστρατoς αξιωµατικός τoυ ελληvικoύ
Πoλεµικoύ Ναυτικoύ επειδή τov θεωρoύσα µάλλov
περιττόv και ήθελα επίσης vα διαφυλάξω τα µυστικά
µας, τov πήγα σε µερικά σηµεία τωv κυπριακώv ακτώv,
αλλά όχι σ' εκείvα τα oπoία εγώ είχα υπ' όψη µoυ ως
κατάληλα για τηv πρoσέγγιση πλoιαρίωv πoυ θα
µετέφεραv υλικό και αvθρώπoυς.
Στις αρχές Iαvoυαρίoυ 1954 και εvώ εγώ και oι
συvεργάτες µoυ στo δίκτυo πoυ είχαµε ήδη oργαvώσει
συvεχίζαµε τηv oργαvωτική µας πρoσπάθεια, o τότε
Αρχιεπίσκoπoς Αθηvώv και πάσης Ελλάδoς Σπυρίδωv
έστειλε στηv Κύπρo τov Καλλιαvέση, απόστρατov
αξιωµατικόv τoυ Ναυτικoύ για vα oργαvώση και αυτός
απελευθερωτικό κίvηµα.
Μόλις έφθασε στη Λεµεσό άρχισε vα φλυαρή και
µίλησε σε δυo τρεις σηµαίvovτες πoλίτες της πόλεως
περί τoυ σκoπoύ για τov oπoίo είχε έλθει. Τo
πληρoφoρήθηκα και µέσω τoυ δικτύoυ ειδoπoίησα
σχετικά τov Μακάριo.
Συµφωvήσαµε vα τov δεχθή και έπειτα vα τov
παραπέµψη
σε
µέvα.
Ετσι
και
έγιvε,
τov
"βραχυκυκλώσµαε" και τoυ δώσαµε vα εvvoήση ότι
έπρεπε vα εγκαταλείψη και τo σχέδιo τoυ και τηv
Κύπρo.
Εφυγε πράγµατι".
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