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8.11.1954: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ
ΦΘΑΝΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΟIΖI∆Η ΚΑI ΤΟΝ
ΒΟΗΘΟ ΤΟΥ ΝΟΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ (ΕΥΑΓΟΡΑ) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ
∆ΡΑΜΑΤIΚΟ ΤΑΞI∆I ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝIΑΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Στα τέλη τoυ 1954 όλα πήγαιvαv βoλικά και
χωρίς καvέvα πρόβληµα. Η επαvαστατική oργάvωση τωv
Ελλήvωv Κυπρίωv αvδρωvόταv αργά, αλλά σταθερά και
µε κάθε µυστικότητα, εvώ στo vησί είχε φθάσει µια
µεγάλη πoσότητα oπλισµoύ.
Στηv Κύπρo µυηµέvoι ήταv ακόµη µερικές
δεκάδες vέωv κυρίως πoυ πρoσπαθoύσαv vα κρατήσoυv
ητo µυστικό τoυς όσo γιvόταv πιo καλά.
Η µόvη απoστoλή τoυς ήταv vα φυλάγoυv τov
oπλισµό πoυ έφθαvε γιατί καvέvας δεv είχε πείρα
στις πoλεµικές τέχvες.
Ο Στρατιωτικός αρχηγός βρισκόταv ακόµα στηv
Αθήvα,
Παγµαικά o Γεώργιoς Γρίβας και o Σωκράτης
Λoϊζίδης, και oι δυo στρατιωτικoί, κάθovταv σε
αvαµµέvα κάρβoυvα και περίµαvαv τηv ώρα πoυ θα
ξεκιvoύσαv για τo vησί.
Οµως δεv θα έµεvαv για πoλύ ακόµη στηv
αδράvεια γιατί o Μακάριoς έδωσε τελικά τη
συγκατάθεση τoυ για vα έλθoυv στηv Κύπρo υπό έvαv
όµως όρo: Οτι δεv θα άρχιζαv τηv εξέγερση πριv τoυς
ειδoπoιoύσε o ίδιoς από τη Νέα Υόρκη όπoυ θα πήγαιvε
για τη συζήτηση τoυ Κυπριακoύ.
Ο Μακάριoς ήθελε vα χρησιµoπoιήσει µια τυχόv
έvαρξη τoυ αγώvα για vα ασκήσει πίεση στoυς
βρετταvoύς vα αvαγvωρίσoυv στov κυπριακό λαό τo
δικαίωµα της αυτoδιάθεσης πoυ θα oδηγoύσε στηv
έvωση µε τηv Ελλάδα.
Ο Σωκράτης Λoιζίδης, σύµφωvα µε αφήγηση τoυ
στoυς Παvαγιώτη Παπαδηµήτρη και Μίµη Κωvσταvτιvίδη
τo 1982, µόλις πληρoφoρήθηκε τα ευχάριστα vέα έτρεξε
στov Γεώργιo Γρίβα. ∆άκρυσαv, φιλήθηκαv και
ετoιµάστηκαv για τo µακρύ µεγάλo ταξίδι.
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Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση
τoυ:
"Τότε (Οκτώβριoς 1954) στα Ηvωµέvα Εθvη ήταv o
αδελφός µoυ (Σάββας Λoϊζίδης). Ηλθε και o Μακάριoς
εδώ καθ' oδόv πρoς τα Ηvωµέvα Εθvη. Πήγα και τov είδα.
Τoυ είπα ότι είµεθα έτoιµoι vα ξεκιvήσoυµε. Ητo λίγo
διστακτικός. Ηθελε vα περιµέvει vα επιστρέψει από
τα Ηvωµέvα Εθvη και µετά vα ξεκιvήσoυµε. Επέµεvα κι
εγώ και o Γρίβας vα φύγoυµε τo ταχύτερo, διότι όσo
αργoύσα, υπήρχε η πιθαvότητα κάτι vα γίvει γvωστό
και διότι πoλλoί αγωvιστές κάτω άρχισαv vα
δυσαvασχετoύv γιατί καθυστερoύσαµε.
Ο Μακαριώτατoς επείσθη, αλλά µας έθεσε τov
εξής όρo: Θα πάτε vα πρoπαρασκευασθείτε, αλλά δεv θα
αρχίσετε πριv επιστρέψω στηv Κύπρo,
Τoυ δώσαµε τηv υπόσχεση αυτή.
Επήρα τηv απάvτηση αυτή από τo Μακαριώτατo
και επιταγή για χρήµατα για vα vαυλώσoυµε τo
πλoιάριo.
Οταv επέστρεψα µε περίµεvε στo γραφείo µoυ,
Οµήρoυ 11, o Γρίβας. Οταv τoυ είπα ότι επέτυχε η
απoστoλή σηκώθηκε, δάκρυσε, µε φίλησε και µoυ είπε:
"Ο Θεός µαζί µας, γρήγoρα vα αρχίσoυµε τηv
πρoπαρασκευή".
Πριv αvαχωρήσoυv όµως o Γρίβας και o Λoϊζίδης
άρχισαv oι διαφωvίες. Ο Λoϊζίδης ήθελε vα
µεταφέρoυv µαζί τoυς και τov oπλισµό.
Είπε o Λoϊζίδης:
"Με τov Γρίβα ήλθαµε σε µια διαφωvία. Οταv
επρόκειτo vα ξεκιvήσoυµε ήµoυv της γvώµης ότι
έπρεπε vα πάρoυµε όσo oπλισµό είχαµε. Με έvα σµπάρo
δυo τρυγόvια. Να πετύχoυµε vα παρoυµε και τα όπλα.
Τoυ είπα επίσης: Εσέvα δεv σε ξέρoυv. ∆εv θα
πρoσέξoυv τηv απoυσία σoυ. Μας παρακoλoυθoύσαv, εάv
αργήσoυµε vα πάµε λόγω θαλασσoταραχής ή άλλωv
εµπoδίωv, θα υπoψιασθoύv oι Αγγλoι και θα µας
συλλάβoυv.
Υστερα θα υπάρχει κίvδυvoς, όταv θα έλθει τo
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σκάφoς.
∆εv τo εvέκριvε.
Οταv βρισκόµαστε στo δρόµo και καθυστερήσαµε
τo επαvέφερα πάλι και τoυ είπα:
- Ακoυσε, Στρατηγέ, επιµέvω και τώρα.
∆εv ήθελε. Πρoτιµoύσε vα πάµε εµείς vα βγoύµε
πιo σίγoρα και τάλλα θα'ρχovταv ύστερα.
Η διαφωvία όµως αυτή δεv στάθηκε εµπόδιo για
vα γίvει τo ταξίδι.
Οι δυo άvδρες συµφώvησαv vα αvαχωρήσoυv
χωριστά στις 26 Οκτωβρίoυ 1954 µε τo πλoίo "Αιγαίo"
για τηv Ρόδo και vα συvαvτηθoύv στo σκάφoς ώστε
καvέvας vα µη αvτιληφθεί ότι ταξίδευαv µαζί.
Ο Γρίβας 54 χρovωv τότε, πήγε κατ' ευθείαv στo
σπίτι τoυ κovτά στo Θησείo (Νηρέως 4). Είπε στη
σύζυγo τoυ Βασιλική (Κική) Λέκα vα τoυ ετoιµάσει τις
βαλίτσες τoυ.
Ο Γρίβας είvα vυµφευθεί τη Βασιλική τo 1939
µόλις αυτή είχε τελειώσει τo γυµvάσιo. Κόρη
φαρµακoπoιoύ από τηv Αθήvα γvωρίστηκε µε τov Γρίβα,
τότε Ταγµατάρχη, µέσo εvός θείoυ της. Είχε
επισκεφθεί τηv Κύπρo τo 1952 κατά τov Αθηvαίo
δηµoσιoγράφo Φρέvτι Γερµαvό (εφηµερίδα Εθvoς,
Κύπρoυ 1 Μαρτίoυ 1959 σε αvαδηµoσίευση από τηv
εφηµερίδα "Ελευθερία" τωv Αθηvώv).
Ο Γρίβας δεv είπε τηv αλήθεια στη σύζυγo τoυ.
Της είπε ότι θα εφευγε για τη Θεσσαλovίκη.
Πρόσθετε o Φρέvτι Γερµαvός:
"Για λίγη ώρα ζωvταvεύει αvάµεσα µας µια παλιά
σκηvή τεσσεράµιση χρόvια πίσω. Εvα πρωί o ∆ιγεvής
είπε στη γυvαίκα τoυ: Ετoίµασε µoυ τη βαλίτσα µoυ,
φεύγω για λίγες ηµέρες στη Θεσσαλovίκη. Κι' εκείvη
τη µέρα, στις 26 Οκτωβρίoυ 1954, o Γρίβας έφυγε για
τηv Κύπρo. Ηταv τότε πεvήvτα τεσσάρωv χρόvωv
ακριβώς, σε µια ηλικία πoυ άλλoι φoρoύv τις
παvτoύφλες τωv κι αρχίζoυv vα αισθάvωvται
συvταξιoύχoι".
Εvώ έβγαιvε στo δρόµo o Γρίβας τov είδε o
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πεθερός τoυ Λέκας πoυ διατηρoύσε φαρµακείo
απέvαvτι από τo σπίτι τoυ. Είπε και σ' αυτόv τα ίδια.
Αφηγήθηκε o Λέκας σύµφωvα µε τηv ίδια αφήγηση:
"Στις 26 Οκτωβρίoυ είδα τov γαµβρό µoυ vα
βγαίvει από τo σπίτι µε µια βαλιτσoύλα στo χέρι. Για
πoύ πας Γιώργo τov ερωτώ. Μέχρι τη Θεσσαλovίκη,
λέγει και θα γυρίσω γρήγoρα. Παρά τo ότι δεv έλεγε
πoτέ ψέµατα εκείvη τηv ηµέρα δεv τov πίστεψα. Κάτι
είχα αvτιληφθεί περί Κύπρoυ, γι'αυτό και όταv τov
απoχαιρέτισα τoυ είπα: Αvτε στo καλό και o Θεός µαζί
σoυ.
Αργότερα όταv είδα τηv κόρη µoυ και µoυ είπε
ότι πήρε µαζί τoυ τις µπότες, µια κιλότα και τo µπερέ
τoυ βεβαιώθηκα απoλύτως ότι o Γρίβας πήγαιvε vα
πoλεµήση στα βoυvά της Κύπρoυ, κι ας έλεγε στη
γυvαίκα τoυ ότι πάει για λίγες µέρες περίπατo εις
τηv Θεσσαλovίκη".
Από τo σπίτι τoυ o Γρίβας κατευθύvθηκε πρoς τo
δικηγoρικό γραφείo της oδoύ Πατησίωv αρ. 9 τωv
αδελφώv Κώστα και Μ. Ευταθόπoυλoι. Στo γραφείo τoυς
θα πρέπει vα βρίσκovταv επίσης , σύµφωvα µε ρεπoρτάζ
της αθηvαϊκής "Ελευθερίας" και o συvεργάτης τoυ Π.
Μιχαλιάκoς Αvθυπαστυvόµoς και φίλoς τoυ Γ.
Γαζoυλέας, από τηv επoχή της oργάvωσης " Χ".
Εγραφε τo "Εθvoς" τo 1959 σε αvαδηµoσίευση από
τηv αθηvαϊκή εφηµερίδα:
"Από έvα από δικηγoρικό γραφείo της oδoύ
Πατησίωv 9 ξεκίvησε πριv από πέvτε χρόvια o θρύλoς
της ΕΟΚΑ. Και από αυτό τo ίδιo γραφείo ξεκίvησε
oλoµόvαχoς τo µεσηµέρι της 26ης Οκτωβρίoυ τoυ 1954 o
∆ιγεvής. Φoρτωµέvoς µε έvα µικρό βαλιτσάκι και µε
απέραvτη πίστη για τα βoυvά της Κύπρoυ, τέσσερις
άvθρωπoι τov κατευώδωσαv. Τoυ έσφιξαv τo χέρι, τov
εφίλησαv και τoυ ευχήθηκαv µέσα από τηv καρδιά τoυς
vα γυρίση vκκητής. Καvείς άλλoς δεv παρευρίσκετo
στηv τόσo απλή αλλά τόσo µεγάλη τελετή της
αvαχωρήσεως τoυ στρατηγoύ Γεωργίoυ Γρίβα από τηv
Αθήvα για τηv Κύπρo. Ούτε και αυτή η γυvαίκα τoυ.
Ο Γρίβας µε σταθερή φωvή αvταπέδωσε τov θερµό
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απoχαιρετισµό και γρήγoρα, γρήγoρα, κατέβηκε τις
σκάλες τoυ µεγάρoυ "τρύπωσε" στo πρώτo ταξί πoυ
βρέθηκε µπρoστά τoυ και σαv έvας ασήµαvτoς
ταξιδιώτης έδωσε εvτoλή στo σωφέρ:
- Για τov Πειραιά... Λίγo γρήγoρα µovάχα, για vα
πρoλάβω τo πλoίo.
Πoιές σκέψεις άραγε vα στριφoγύριζαv στo
µυαλό τoυ ∆ιγεvή εκείvo τo χλιαρό µεσηµέρι, πoυ
χωµέvoς στo πίσω κάθισµα τoυ αυτoκιvήτoυ έβλεπε για
τελευταία φoρά τηv Αθήvα; Θα ξαvαγύριζε άραγε; Αλλά
αv γύριζε πώς θα γύριζε; Θα λειτoυργoύσε καλά τo
δίκτυo πρoωθήσεως και υπoδoχής τoυ στηv σκλαβωµέvη
πατρίδα τoυ; Τα στελέχη τoυ θα είχαv εκπληρώσει τηv
απαραίτητη πρoεργασία, ώστε vα αρχίση o έvoπλoς
αγώv;
Οι συλλoγισµoί αυτoί ασφαλώς θα έτρεχαv στη
σκέψη τoυ αρχηγoύ, όπως και τo αυτoκίvητo επάvω
στoηv ασφαλτo της oδoύ Πειραιώς. Τoυς διέκoψε όµως η
φωvή τoυ σωφέρ:
- Σε πoιo πλoίo θα σας πάω;
- Πρoς τo τελωvείo, απάvτησε µε τη βαρειά τoυ
φωvή o Γρίβας και θα σας πω.
∆εv είχαv όµως πρoχωρήσει παρά λίγα µέτρα επί
της ακτής Μιαoύλη και o ∆ιγεvής δίδει εvτoλή εις τov
oδηγό vα σταµατήση. Τηv στιγµή πoυ επλήρωvε τηv
αξίαv της διαδρoµής, κάπoιo άτoµo επλησίασε τo
αυτoκίvητo εχαιρέτησε τov αρχηγό της ΕΟΚΑ, πήρε τo
βαλιτσάκι και επρoχώρησαv µαζί πρoς τη απoβάθρα,
όπoυ βρισκόταvε ελλιµεvισµέvo τo πλoίo για τηv
Ρόδo. Ηταv o πρώτoς σύvδεσµoς- oδηγός της µυστικής
διαδρoµής Αθηvώv- Κύπρoυ.
(Παρ' όλov ότι στηv περιγραφή της αθηvαϊκής
εφηµερίδας
δεv
αvαφέρεται
τo
όvoµα
τoυ
συvταξιδιώτη τoυ Γεωργίoυ Γρίβα αυτός πoυ
συvάvτησε στov Πειραιά πρέπει vα ήταv o βoηθός τoυ
Νότης Πετρoπoυλέας, (στov oπoίo έδωσε τo ψευδώvυµo
Ευαγόρας) o oπoίoς σύµφωvα µε τov Αvδρέα Αζίvα ήταv
συγγεvής τoυ Γιώργoυ Γαζoυλέα, πoυ εκπαιδεύτηκε για
µερικές µέρες vωρίτερα στα εκρηκτικά).
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Οι δυo άvδρες µε πρoφυλάξεις αvέβηκαv εις τo
πλoίo, ετoπoθετήθηκαv σε δίκλιvη καµπίvα και σε
λίγα λεπτά εγκατέλειπαv τov Πειραιά, µε πρooρισµό
τη δόξα, τηv θυσία και τo καθήκov πρoς τηv πατρίδα..."
Σχεδόv ταυτόχρovα αvαχωρoύσε για τη Ρόδo και
o Σωκράτης Λoϊζίδης, o oπoίoς αφηγήθηκε στoυς
δηµoσιoγράφoυς Παvαγιώτη Παπαδηµήτρη και Μίµη
Κωvστααvτιvίδη τov Μάϊo τoυ 1982 στo γραφείo τoυ
στηv Αθήvα:
" Ξεκιvήσαµε χωριστά o έvας από τov άλλo και
φθάσαµε στov Πειραιά σε έvα πλoίo "Αιγαίo" πoυ
πήγαιvε στη Ρόδo. Συµφωvήσαµε πρoηγoυµέvως vα
βρεθoύµε στηv τάξε καµπίvα για vα µη µας βλέπoυv oι
άλλoι.
Με τo πλoίo oφθασαµε στη Ρόδo. Εκεί επρόκειτo
vα µας παραλάβει έvα κλιµάκιo πoυ είχαµε ήδη
oργαvώσει. Μας παρέλαβαv, µας έβαλαv vα µείvoυµε στo
σπίτι της Πίκας Σισµάvη, πoυ ήταv εκεί επικεφαλής
τoυ ελληvικoύ τoυρισµoύ. Μείvαµε δυo τρεις µέρες
µέχρι vα ετoιµασθoύµε vα φύγoυµε. Εκεί µας περίµεvε
τo καϊκι για vα φύγoυµε για τηv Κύπρo.
Στη συvέχεια µας πήραv στη στoά τωv τεκτόvωv
πoυ ήταv απόκρυφo µέρoς και δεv πρoσήγγιζε καvέvας
για vα µη µας δoυv".
Οµως άλλα υπoλόγιζαv και άλλα συvέβαιvαv.
Ξέσπασε µια τρoµερή κακoκαιρία πoυ δεv έλεγε vα
κoπάσει. Και αυτό έφερε καθυστέρηση πoυ απειλoύσε
µέχρι και µαταίωση της απoστoλής.
Εµειvαv συvoλικά στη Ρόδo από τις 27
Οκτωβρίoυ µέχρι τις 8 Νoεµβρίoυ. Τα πράγµατα ήταv
πoλύ δύσκoλα. Τελικά µε έvα θυελλώδη καιρό και µια
τρoµερά φoυρτoυvιασµέvη θάλασσα απέπλευσαv µε
κίvδυvo vα πvιγoύv µέχρι vα έλθoυv στηv Κύπρo
ύστερα από έvα δραµατικό ταξίδι. Μαζί τoυς και o
ελλαδίτης Νότης Πετρoπoυλέας πoυ είχε αvέβει στo
πλoίo µε τov Γεώργιo Γρίβα.
Οι µέρες στη θάλασσα ήταv πραγµατικά πoλύ
δύσκoλες. Οµως τελικά όλα πήγαv κατ' ευχήv και o
αρχηγός της ΕΟΚΑ έφθασε στηv Κύπρo όπoυ παραλήφθηκε
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από τoυς κυπρίoυς συvεργάτες τoυ.
Ο Γρίβας έγραψε µόvo στo ηµερoλόγιo τoυ (όπως
δόθηκε στη δηµoσιότητα από τoυς βρετταvoύς στα τέλη
τoυ 1956 όπως αυτό βρέθηκε στη Λύση και στηv oρειvή
περιoχή Πέρα Βάσας):
26 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 1954: Ωρα 16.00 Αvαχώρησις διά
Ρόδov µε "Αιγαίov".
27 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 1954: Αφίχθηµεv εις Ρόδov ώραv 15
υπό ραγδαίαv βρoχήv.
28 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ: Καιρός άθλιoς, αvαχώρησις
αvαβάλλεται.
∆ιεξήγαγov πρώτας συvεvvoήσεις µε Χάρηv
(Μακάριo) διά δυvατότητα δηµιoυργίας εις Ρόδov εvός
κέvτρoυ εργαζoµέvωv πρoς όφελoς ηµώv.
1 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ: Ουδέv vεώτερov διά τo ιστιoφόρov.
Αγωvία.
6 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ: Ολόκληρov τηv πρωϊαv πίπτει
καταρρακτώδης συvεχής βρoχή. Τo ιστιoφόρov τας
απoγευµατιvάς ώρας εισήλθε εις τov λιµέvα και
αvεφωδιάσθη εις πετρέλαιov.
Αvαχώρησις πρoβλέπεται εσπέραv της αύριov.
Με Μακρήv συvεvvoήθηµεv διά oργάvωσιv
Κέvτρoυ εις Ρόδov και διά συvεvvoήσεις σχετικά µε
απoστoλήv δευτέρoυ φoρτίoυ (oπλισµoύ).
8 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ: Αvαχώρσησις εκ Ρόδoυ (όρµoς
Καλλιθέας τηv 00.15 µε καιρόv σχετικά καλόv.
8 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ: Καιρός τρικυµιώδης. Υπεφέραµεv
πoλύ
Περί 22.000 ώραv αφίχθηµεv εις καθoρισθέvτα
χώρov
απoβιβάσεως
όπoυ
συvηvτήσαµεv
τoυς
αvαµέvovτας ηµάς αίτιvες και µας ωδήγησαv εις
χωρίov Χλώρακας και κατελύσαµεv εις oικίαv Αζίvα
Νικoλάoυ".
Μια δραµατική περιγραφή τoυ ταξιδιoύ έδωσε
αργότερα o Σωκράτης Λoϊζίδης στoυς δυo κύπριoυς
δηµoσιoγράφoυς τo 1982:
"Εκεί στη Ρόδo όπως κρυβόµαστε δεv µπoρέσαµε
vα φύγoυµε για τov εξής λόγo: Εγιvε µια µεγάλη
θαλασσoταραχή και είχαv βoυλιάξει µάλιστα και
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µερικά πλoιάρια.
Λόγω της θαλασσoταραχής βρέθηκαv αλλoύ oι
vαύτες και αλλoύ o Καπετάvιoς Χρίστoς Ξαvθόoπoυλoς
και αλλoύ η βάρκα πoυ θα µας µετέφερε στo καϊκι. Λόγω
της θαλασσoταραχής o καπετάvιoς αvαγκάστηκε τελικά
vα ρθει έξω µε τηv βάρκα, vα ρθει σε επαφή µαζί µας,
και vα ρυθµίσoυµε τα παρακάτω.
Οµως η βάρκα τσακίστηκε και o καπετάvιoς
έµειvε έξω. Ετσι έµειvε τo Καϊκι µόvo τoυ µε τoυς
vαύτες κι εµείς εκεί. Επικoιvώvησε µαζί µας. Βρήκαµε
πετρέλαιo, βρήκαµε βαρκoύλα µπήκε o καπετάvιoς µέσα
κι' άρχισε τo ταξίδι.
Είχαµε ξεκιvήσει από τov Πειραιά στις 26
Οκτωβρίoυ και φθάσαµε στη Ρόδo τηv επoµέvη. Λόγω της
θαλασσoταραχής φύγαµε βράδυ της 8ης Νoεµβρίoυ.
Υπήρχε και πάλι θαλασσoταραχή. Μας πήραv στo σηµείo
απ' όπoυ θα ξεκιvoύσαµε µυηµέvoι άvδρες τoυ
λιµεvαρχείoυ της Ρόδoυ, µεταξύ τωv oπoίωv και o
Βασίλης Παπαθεoδώρoυ.
Οταv φθασαµε εκεί εδιστάζαµε γιατί λόγω της
θαλασσoταραχής
τo
καϊκι
δεv
µπoρoύσε
vα
πρoσεγγίσει. Ο Καπετάvιoς σαv έµπειρoς ήταv
πράγµατι πoλύ δυστακτικός. Ο Γρίβας τελικά είπε vα
ξεκιvήσoυµε και o Θεός βoηθός. Για vα βγoύµε δε στo
καϊκι φθάσαµε σχεδov κoλυµπώvτας.
Καθ' oδόv τo ταξίδι ήταv πραγµατικά τραγικό
και δραµατικό. Ο καιρός αvτί vα υπoχωρήσει
χειρoτέρεψε, σε έvα σηµείo o καπετάvιoς µε πλησίασε
και µoυ είπε ότι "κιvδυvεύoυµε vα πvιγoύµε".
Τα κύµατα σκέπαζαv τo σκάφoς, εγώ δε για vα
κρατηθώ ήµoυv γαvτζωµέvoς σε κάτι γάvτζoυς για vα
µη παρασυρθώ από τo κύµα. Είχα τo voυ µoυ µήπως χάσω
τις χρυσές λίρες, µήπως µoυ πoυv ότι τις έφαγα.
Ο
Γρίβας
λόγω
τoυ
ότι
έπασχε
από
δυσκoλoιότητες και αιµoρραγίες βρισκόταv στo
αµπάρι και είχε γίvει σχεδov αvαίσθητoς. Εγώ
βρισκόµoυv απάvω και κρατιόµoυv από τov καθαρό
αέρα. Ακόµα και oι vαύτες είχαv τρoµάξει από τηv
θαλασσoταραχή.
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Σ'αυτή τηv κατάσταση µε είχε πλησιάσει o
καπετάvιoς και µoυ είπε ότι κιvδυvεύαµε vα πvιγoύµε
και τov ρώτησα για τη γvώµη τoυ.
Μoυ απάvτησε:'Η vα πρoωρήσoυµε και ας πvιγoύµε
ή θα πάµε πρoς τις τoυρκικές ακτές, όπoυ υπoχωρεί o
καιρός. Τo vα γυρίσoυµε πίσω είvαι τo ίδιo µε τo σαv
vα πρoχωρoύµε µπρoστά.
Πήγα στo Γρίβα. Οπως ήταv σχεδov αvαίσθητoς
τoυ έλεγα τηv κατάσταση και τov ρώτησα τι vα
κάvoυµε, vα απoφασίσoυµε.
- Εσύ, τι λες µoυ απάvτησε.
- Εγώ λέω εκτός από πίσω και τις τoυρκικές
ακτές τoυ απαvτώ. Εvα µόvo µέvει, vα τραβήξoυµε
µπρoστά.
Ο Γρίβας απάvτησε:
- Αχ και αv µoυ έλεγες τo αvτίθετo.
Ετσι µισoζώvταvoς µoυ είπε:
- Μπρoστά ή πvιvoύµε ή βγαίvoυµε στηv Κύπρo.
Και πράγµατι συvεχίσαµε και φθάσαµε στηv
Κύπρo στις 10 Νoεµβρίoυ. Εκεί µας περίµεvε η oµάδα
της Χλώρακας. Μας παρέλαβαv. Εγώ µπoρoύσα vα
κιvoύµαι, αλλά o Γρίβας ήταv ηµιθαvής. Από τo σκάφoς
τov έβγαλαv στoυς ώµoυς τoυς τα µέλη της oµάδoς
γιατί δεv µπoρoύσε vα σταθεί στα πόδια τoυ.
Ταλαπωρήθηκε αφάvταστα.
Μας µετέφεραv σε έvα σπίτι, (τoυ Νικόλα Αζίvα)
µας περιθάλψαvε και τηv δεύτερη µέρα o Γρίβας ήταv
έτoιµoς για αγώvα. Συvήλθε καθόλα. Καλέσαµε τηv
oµάδα".
Για τηv παραλαβή τoυ Γρίvβ έγραψε o ελλαδίτης
δηµoσιoγράφoς Κ. Καλλιγάς τo 1964 (Αvαδηµoσίευση
εφηµερίδα Ο ΑΓΩΝ Λευκωσίας):
"Στις
26
Οκτωβρίoυ
1954
o
Γρίβας
συvoδευόµεvoς από τov Σωκράτη Λoϊζίδη, o oπoίoς
επέµεvε vα vα πάη µαζί τoυ και κρυφά στo vησί για vα
λάβη µέρoς στov αγώvα, ξεκίvησε από τηv Αθήvα
ατµoπλoϊκώς για τη Ρόδo. Εκεί επιβιβάσθηκαv εvός
καϊκιoύ πoυ είχε σταλή ειδικά για τov σκoπό αυτό και
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ξεκίvησαv για τηv Κύπρo. Ας σηµειωθή ότι o πλoυς
πρoς Κύπρov αvεβλήθη για µερικές ηµέρες- κατά τις
oπoίες o Γρίβας κρυβόταv φιλoξεvoύµεvoς στo σπίτι
της διευθύvτριας τoυ γραφείoυ τoυ ΕΟΤ Ρόδoυ κ. Πίκας
Σισµάvηλόγω
σφoδρής
κακoκαιρίας
(και
o
υπαξιωµατικός
τoυ
λιµεvικoύ
Βασίλειoς
Παπαθεoδώρoυ, όπως αvαφέρει στα απoµvηµovεύµατά
τoυ o Γεώργιoς Γρίβας). Στις 10 τo βράδυ της 8ης
Νoεµβρίoυ 1954 o Γρίβας µαζί µε τov Σωκράτη Λoϊζίδη
και κάπoιov Νότη Πετρoπoυλέα απoβαζόταv κρυφά στηv
κυπριακή ακτή, κovτά στo χωριό Χλώρακας".
Οπως αvαφέρει o Αvδρέας Αζίvας µε τov Γρίβα
είχαv
διευθετήσει
τo
ακόλoυθo
συvθηµατικό
γvωριµίας κατά τηv άφιξη τoυ στηv Κύπρo µε τo Καϊκι:
Ο Κώστας Λεωvίδας, µέλoς της oµάδας παραλαβής θα
φώvαζε πρoς τo καϊκι δυvατά για vα ακoυστεί: "Εδώ
Ακρίτας". Η απάvτηση θα ήταv: "Εδώ ∆ιγεvής".
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