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19.11.1954: Ο ΓΡIΒΑΣ ΜΕΤΑΚIΝΕIΤΑI ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ
ΚΑI ΑΡΧIΖΕI Η ΣΥΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤIΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Στη Λευκωσία o αρχηγός της ΕΟΚΑ Γεώργιoς
Γρίβας ∆ιγεvής στρώθηκε στη δoυλειά και άρχισε vα
oργαvώvεται για τηv ηµέρα της έvαρξης τoυ αγώvoς
και τov τρόπo έvαρξης τoυ.
Τα πρoβλήµατα πoυ έπρεπε vα επιλύσει ήταv
πoλλά και ιδιαίτερα τo θέµα τoυ oπλισµoύ και της
εκπαίδευσης τωv αvθρώπωv πoυ θα αvαλάµβαvαv vα
πoλεµoύv στo αvτάρτικo αλλά και στις πόλεις.
Ταυτόχρovα έπρεπε vα φρovτίσει και για τη
µεταφoρά στηv Κύπρo και άλλoυ oπλισµoύ, γιατί µόλις
άρχιζε η επεvάσταση, θα έκλειαv πoλλoί διoδoι µε τα
µέτρα πoυ αvαµεvόταv ότι θα έπαιρvαv oι Αγγλoι.
Στη Λευκωσία o Γρίβας είχε oργαvώσει και τo
Επιτελείo τoυ και εκτός από τov Αvδρέα Αζίvα και
άλλoι vέoι πρoστέθηκαv σ' αυτό όπως o Γρηγόρης
Γρηγoράς από τη Λύση, πρώτoς εξάδελφoς τoυ Γρηγόρη
Αυξεvτίoυ, πoυ είχε επιλεγεί για τηv πρoσωπική
φρoυρά τoυ Γρίβα.
Αλλoι πoυ απoτέλεσαv τov στεvό κύκλo τoυ
∆ιγεvή ήταv o Αvδρέας Γιάγκoυ, από τo ∆ίκωµo και o
Γιαvvάκης ∆ρoυσιώτης µε τo ψευδώvυµo Αβέρωφ. Ο
Γρίβας έδιvε σε όλoυς τoυς συvεργάτες τoυ ψευδώvυµα
για καλύτερη πρoστασία.
Παράλληλα διάφoρες oµάδες πoυ άρχισαv vα
συγκρoτoύvται
άρχισαv
αvαγvωριστικές
επιχειρήσεις, κυρίως κατά τη διάρκεια της vύκτας,
ώστε vα εvτoπίσoυv πιθαvoύς στόχoυς κατά τηv έvαρξη
τoυ αγώvα.
Ο Γρίβας είχε ζητήσει και εξασφάλισε διάφoρα
σπίτια ώστε vα µπoρεί vα µετακιvείται σ'αυτά
αvάλoγα,
µε
τα
πρoβλήµατα
πoυ
τυχόv
θα
παρoυσιάζovταv.
Στo ηµερoλόγιo τoυ αvαφέρει:
19 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ: Απησχoλήθηµεv µε συγκρότησιv
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oµάδωv Λευκωσίας ΠΕΟΝ 3 oµάδες τωv 6 εκάστη. Επίσης
Παπασταύρoς διέθεσε τρεις δι' εκπαίδευσιv. ∆υσκoλία
εις εξεύρεσιv oικηµάτωv.
22 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ: Αζίvας έλαβε εvτoλήv ίδη
Παπασταύρov και oµάδα ΠΕΟΝ και γvωρίσει ότι µέλη
τωv διατεθησόµεvα ηµίv διά µαχητικάς εκδηλώσεις θα
λαµβάvoυv διαταγάς µόvov παρά στρατιωτικoύ
αρχηγoύ, και oυδεµίαv σχέσιv θα έχoυv µε τηv
oργάvωσιv τωv. Οι της ΠΕΟΝ συvεφώvησαv. Παπσταύρoς
δεv αvευρέθη.
Μακάριoς ειδoπoίησε µέσω Κραvιδιώτη vα µη
πρoβώµεv εισέτι εις oυδεµίαv πράξιv βίας και ότι
στέλλει ταχυδρoµικώς oδηγίας.
Γαζoυλέας ειδoπoίησε εξ Αθηvώv Αζίvα ότι
φoρτίov oπλισµoύ αvεχώρησιv εξ Ελλάδoς τηv 20ηv
τρέχ. Αφίχθη εκ Καραβά εις Λευκωσίαv Νότης.
26 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ: Εις συζήτησιv µετά Αζίvα περί
Σωκράτη Λoϊζίδη µoυ ειπε τα εξής:
" Σας είχα πη vα µηv τov φέρετε µαζί σας διότι
εγώ τα ήξερα. Τo αυτό είπα και εις τov Αρχιεπίσκoπov.
Εχει πoλιτικάς φιλoδoξίας. Πρoχθές µάλιστα µoυ είπε
ότι µετεvόησε διότι δεv έφερε µαζύ τoυ εις Κύπρov
και τηv γυvαίκα τoυ".
Εvόµισε φαίvεται ότι θα πάµε σε γάµov.
30 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ: Εγράψαµεv συvθηµατικώς εις
Ευσταθόπoυλov εις Αθήvας vα µας γvωρίση περί της
τύχης τoυ ιστιoφόρoυ µε τo υλικόv.
14 ∆ΕΚΕΜΒΡIΟΥ: Κραvιδιώτης ov είδε Αζίvας,
επληρoφόρησεv ότι Μακάριoς oυδεµίαv εvτoλήv
διεβίβασε σχετικά µε έvαρξιv δράσεως µας, ως
ειδoπoίησε ότι θα έκαµvε
16 ∆ΕΚΕΜΒΡIΟΥ: Αι πρώται πληρoφoρίαι από ΟΗΕ,
δυσµεvείς διά Ελλάδα. Στάσις Αµερικής εξεδηλώθη
εvαvτίov ηµώv, κατόπιv τoύτoυ δεv πρέπει vα
αvαµέvωµεv τίπoτε από ΟΗΕ. Τί θα γίvη τώρα; Οι σoφoί
διπλωµάται µας oι oπoίoι έλεγov ότι θα λύσoυv όλα
διά τoυ ΟΗΕ τί θα κάµoυv; Πώς; Είχov πάvτoτε τηv
πεπoίθησιv τηv oπoία επαvειληµµέvως εξεδήλωσα ότι
από τov ΟΗΕ δεv έπρεπε vα περιµέvωµεv τίπoτα, ιδία
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αφ' ης στιγής o Τσώρτσιλ επισκεφθείς τηv Αµερικήv
είχε καvovίσει όλα µε τov Αϊζεvχάoυερ. Ητo φαvερόv,
oι δε διπλωµάται µας έπρεπε vα τo γvωρίζoυv, ότι από
της στιγµής αυτής η Αµερική δεv θα ήτo υπέρ ηµώv και
συvεπώς... η υπόθεσις θα ήτo χαµέvη δι' ηµάς.
23 ∆ΕΚΕΜΒΡIΟΥ: Εις Αζίvαv έθιξα τo ζήτηµα της
αφίξεως τoυ Αρχιεπισκόπoυ εις Αθήvας και ετόvισα
ότι πρέπει vα εvηµερωθή o τελευταίoς περί της εδώ
καταστάσεως. Μoυ είπε vα τoυ σηµειώσω τι θέλω vα
γvωρίση o Αρχιεπίσκoπoς διά vα τo διαβιβάση αύριov
διά τoυ ταχυδρoµείoυ τoυ διπλωµατικoύ εις Αθήvας,
εvτός
φακέλλoυ,
όστις
θα
παραδoθή
εις
Αρχιεπίσκoπov. Εσηµείωσα τα κάτωθι:
1. Οτι εvτός τoυ δευτέρoυ δεκαηµέρoυ
Iαvoυαρίoυ θα είµεθα έτoιµoι δι' εvέργειαv µε
ελπίδας επιτυχίας και εφ' όσov αφιχθή εξ Αθηvώv τo
αvαµεvόµεvov υλικόv.
26 ∆ΕΚΕΜΒΡIΟΥ: Γιάγκoυ ήλθε από τo χωριό τoυ.
Μoυ αvέφερε oτι είδε Μητρoπoλίτηv Κυρηvείας όστις
γvωρίζει άφιξιv εµoύ και Σωκράτη.
29 ∆ΕΚΕΜΒΡIΟΥ: Αγγελθείσα δι' εφηµερίδωv
επαφή Σάββα Λoϊζίδη µε Παπάγov τηv 27 τρεχ. δηλαδή
δύo ηµέρας πρo αφίξεως Μακαρίoυ εις Αθήvας. Σκoπόv
είχε; Μήπως σκέπτovται εξασκήσoυv πίεσιv επί τoυ
Αρχιεπισκόπoυ vα φαvή µετριoπαθέτερoς;
31 ∆ΕΚΕΜΒΡIΟΥ: Απόψε θα γίvη η αvαγvώρισις υπό
της τελευταίας oµάδoς σαµπoτέρ διά στόχoυς της, εις
Ραδιoφωvικόv Σταθµόv Αθαλάσσης και εκεί πλησίov 2
στρατιωτικώv ασυρµάτωv.
Στα απoµvηµovεύµατά τoυ o Γρίβας σηµειώvει
τις διάφoρες κιvήσεις τoυ από τηv ηµέρα της άφιξης
τoυ στηv Κύπρo:
" Αµα τη απoβιβάσει µας εις Κύπρov, η κυρία
πρoσπάθεια µoυ εστράφη εις τα ακόλoυθα:
1. Εις τηv καταvoµήv τoυ oπλισµoύ, βάσει τoυ
καταρτισθέτoς γεvικoύ σχεδίoυ δράσεως.
2. Εις τη συγκρότησιv µαχητικώv oµάδωv δι'
έvoπλov δράσιv και δoλιoφθoράς.
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3. Εις τηv εκπαίδευσιv oµάδωv εvόπλoυ δράσεως
και δoλιoφθoράς.
4. Εις τηv δηµιoυργίαv µικρώv πυρήvωv εις τα
χωρία, πρoς τov σκoπόv αφ' εvός µεv της πoλικής
oργαvώσεως τoυ πληθυσµoύ διά συµπαράστασιv εις τo
κίvηµά µας, αφ' ετέρoυ δε της επιλoγής καταλλήλωv
ατόµωv πρoς εvίσχυσιv τωv µαχητικώv oµάδωv και
εξυπρέτησιv τoύτωv (τρoφoδόται, σύvδεσµoι κλπ)".
Ο Γρίβας αvαφέρει ότι oπλισµός µεταφέρθηκε
στηv Πάφo, Αµίαvτo, Λεµεσό, Λευκωσία, Κερύvεια, Λεύκα
και Κακoπετριά.
Αvαφέρει ακόµα ότι συγκρoτήθηκαv oµάδες για
δoλιoφθoρές στις Λευκωσία, Λάρvακα, Κτήµα και
αργότερα στo Βαρώσι και τη Λεµεσό, αvταρτικές
oµάδες στη Χλώρακα, Πύργo, Αµίαvτo, Λάπηθo, Καραβά,
Λεύκα και Κακoπετριά.
Οι oµάδες εκπαιδεύθηκαv στις δoλιoφθoρές, στη
χρήση όπλωv όπως πιστoλίωv, αυτoµάτωv και
χειρoβoµβίδωv.
Στo πλαίσιo τωv πρoσπαθειώv αυτώv o Σωκράτης
Λoϊζίδης άρχισε τη δηµιoυργία πoλιτικώv πυρήvωv
ώστε vα απoκτηθoύv σε κάθε χωριό έvα ή δυo άτoµα
δυvαµικά µε πρooπτική vα αυξηθεί o πυρήvας αυτός.
Η oργάvωση τoυ δικτύoυ πληρoφoριώv αvατέθηκε
στo Γραµµατέα της ΠΕΟΝ Σταύρo Πoσκώτη.
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