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SXEDIO.GQ1 
 
 19.1.1955: Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ, Ο ΠΡΩΤΟΣ 
ΚΥΠΡIΟΣ ΕΚΠΑI∆ΕΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑI ΣΤΗΝ 
ΕΟΚΑ ΚΑI ∆I∆ΕI ΣΤΟ ΓΡIΒΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤIΩΤIΚΗΣ 
ΤΟΥ ΤIΜΗΣ ΟΤI ΘΑ ΤIΜΗΣΕI ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΑ IΕΡΑ 
 
 Στηv αρχή τoυ ηµερoλoγίoυ τoυ o αρχηγός της 
ΕΟΚΑ, Γεώργιoς Γρίβας- ∆ιγεvής κάµvει τρεις 
σύvτoµες αvαφoρές σε έvα vέo στέλεχoς πoυ απέκτησε, 
τov Γρηγόρη Αυξεvτίoυ, πρώηv έφεδρo αξιωµατικό τoυ 
ελληvικoύ στρατoύ πoυ διέµεvε στη Λύση και 
ασχoλείτo µε τo επάγγελµα τoυ oδηγoύ µεταφέρovτας 
εργάτες στη ∆εκέλεια. 
 Ο Γρηγόρης Αυξεvτίoυ ήταv στεvός φίλoς τoυ 
Αvδρέα Αζίvα, στεvoύ συvεργάτη τoυ Αρχηγoύ της ΕΟΚΑ 
και τoυ Κυριακoυ Μάτση, εvός άλλoυ γεωπόvoυ πoυ 
επίσης γvώριζε o επίσης γεωπόvoς Αvδρέας Αζίvας. 
Και oι τρεις έζησαv στη Θεσσαλovίκη και ήσαv φίλoι. 
 Ετσι ήταv φυσικό o Αvδρέας Αζίvας vα 
µεριµvήσει για έvταξη τωv δυo αυτώv παλλικαριώv 
στηv ΕΟΚΑ. 
 Οµως o Αυξεvτίoυ ήταv και πρώτoς εξάδελφoς 
τoυ Γρηγόρη Γρηγoρά, από τη Λύση, o oπoίoς είχε 
αvαλάβει ως µέλoς της ασφάλειας τoυ Αρχηγoύ της 
ΕΟΚΑ. 
 Αvαφέρει o Γεώργιoς Γρίβας στo ηµερoλόγιo 
τoυ:  
 19 IΑΝΟΥΑΡIΟΥ: (...) Αυξεvτίoυ µoυ έδωσε τov 
λόγov τoυ ότι τίθεται υπό τας διαταγάς µoυ διά vα 
αvαλάβη απoστoλάς. Τoυ είπov ότι σκoπεύω vα τoυ 
αvαθέσω σαµπoτάζ εις περιoχήv ∆εκέλειας-Πύλας και 
επαρχίαv Αµµoχώστoυ. 
 20 IΑΝΟΥΑΡIΟΥ: (...) ∆ι' Αµµoχώστoυ µετέβηµεv 
εις Λύσηv όπoυ είδov έφεδρov αξιωµατικόv. 
 26 IΑΝΟΥΑΡIΟΥ: Περί 20ηv ώραv µεταβάσις 
Παλλoυριώτισσα πρoς συvάvτησιv µετά Αυξεvτίoυ 
oίτιvoς η εκπαίδευσις επερατoύτo. 
 Ο Αvδρέας Καoυρής γράφει στo βιβλίo τoυ 
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(Γρηγόρης Αυξεvτίoυ, Λευκωσία 1996" σελ. 147) για τη 
µύηση τoυ Γρηγόρη Αυξεvτίoυ: 
 "Η µυστική κάθoδoς τoυ Γεωργίoυ Γρίβα στηv 
Κύπρo ήταv απoτέλεσµα µιας πρoετoιµασίας δύo 
χρόvωv, Πρoηγήθηκε ακόµη µια µυστική απoστoλή όπλωv 
και πυρoµαχκώv από τηv Ελλάδα στηv Κύπρo, τα oπoία 
και είχαv παραλάβει άvθρωπoι µυηµέvoι στηv 
Οργάvωση. Φυτώριo και πρώτη έπαλξη αγωvιστώv, η 
Ορθόδoξoς Χριστιαvική Εvωση Νέωv (ΟΧΕΝ) και η 
Παvαγρoτική Εvωση Κύπρoυ (ΠΕΚ). Και στις δυo υπήρχαv 
άvθρωπoι πoλύ στεvά συvδεδεµέvoι µε τov Γρηγόρη. 
Στηv ΟΧΕΝ ήταv o εξάδελφoς τoυ Γρηγόρης Γρηγoράς, 
στηv δε ΠΕΚ ήταv έvας παλιός τoυ γvώριµoς από τα 
χρόvια της Θεσσαλovίκης (όπoυ φoιτoύσε και όπoυ o 
Γρηγόρης υπηρετoύσε στo ελληvικό στρατό), o Αvδρέας 
Αζίvας. Και oι δυo ήταv από τoυς πιo στεvoύς 
συvεργάτες τoυ ∆ιγεvή, από τηv πρώτη κιόλας στιγµή 
πoυ πάτησε τo πόδι τoυ στηv Κύπρo. Ο µεv Γρηγoράς 
αvαλαµβαvει πρoσωπικός σωµατoφύλακας τoυ ∆ιγεvή, o 
δε Αζίvας, σαρώvει τηv ύπαιθρo, πρoσπαθώvτας vα 
πρoετoιµάσει τov αγώvα, εvώ πoλλές φoρές συvoδεύει 
και τo ∆ιγεvή στις µετακιvήσεις πoυ κάvει σε 
διάφoρες περιoχές, πρoκειµέvoυ vα oργαvώσει και vα 
επoπτεύσει καλύτερα τα όσα γίvovταv για τηv 
πρoετoιµασία τoυ αγώvα. 
 Και oι δυo είχαv στα υπόψη τov Γρηγόρη και 
αvέµεvαv τηv κατάλληλη στιγµή για vα τov 
πρoσεγγίσoυv. Ηταv "σύκo ψηµέvo" είχε πει o Γρηγoράς 
στo ∆ιγεvή, κάvovτας τov vα γελάσει. Ετσι σύστησε 
τov Αυξεvτίoυ o ξάδελφoς τoυ, λέγovτας ακόµα πως 
ήταv και έφεδρoς αvθυπoλoχαγός. ∆υo τρεις φoρες 
είχε µιλησει o Γρηγoράς στo ∆ιγεvή για τo Γρηγόρη. Η 
απάvτηση τoυ ∆ιγεvή ήταv όµως πάvτα η ίδια: 
 - Θα σoυ πω. 
 Εκτός όµως παό τo Γρηγoρά για τov Αυξεvτίoυ 
µιλoύσε συvεχώς και o Αζίvας στo ∆ιγεvή. Οµως 
εκείvoς ήξερε πότε θα άvoιγε τις πόρτες της ΕΟΚΑ για 
τo Γρηγόρη. Στις σκέψεις τoυ ∆ιγεvή εκείvες τις 
µέρες δεv ήταv µόvo η µύηση αγωvιστώv στηv ΕΟΚ Α. 
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Ηταv o πρoγραµµατισµός, η επιλoγή στόχωv, η 
ηµερoµηvία πoυ θα ξεσπoύσε τo ηφαίστειo, η επόµεvη 
µέρα και η συvέχεια τωv επιθέσεωv. 
 Τόσo o Γρηγoράς όσo και o Αζίvας, έζησαv 
ξεχωριστές στιγµές, καθώς πληρoφoρoύσαv τo Γρηγόρη 
Αυξεvτίoυ για τo µεγάλo µυστικό". 
 Ο Γρηγόρης Γρηγoράς περιγράφει στo βιβλίo τoυ 
Αvδρέα Καoυρή µια συγκλovιστική στιγµή όταv είπε 
στov ξάδελφo τoυ Γρηγόρη Αυξεvτίoυ ότι είχε ιδρυθεί 
επαvαστατική oργάvωση: 
 "Είχα επιλεγεί και ήµoυv στηv πρoσωπική 
φρoυρά τoυ αρχηγoύ, στov oπoίo είχα µιλήσει για τov 
Αυξεvτίoυ από τηv πρώτη στιγµή πoυ τov γvώρισα. Τoυ 
είχα πει ότι είχα έvα εξάδελφo, o oπoίoς ήταv 
αξιωµατικός τoυ Ελληvικoύ Στρατoύ. Τov είχα 
χαρακτηρίσει ως "σύκo ψηφµέvo" κάτι πoυ έκαvε τo 
Γέρo vα γελάσει. Τoυ είπα ότι ήταv έτoιµoς για τov 
αγώvα και ότι µπoρoύσα, αv ήθελε, vα τoυ µιλήσω ή vα 
τov φέρω σε επαφή µαζί τoυ. Οµως µε συγκρατoύσε και 
µoυ έλεγε vα κάvω λίγη υπoµovή, µέχρι vα µoυ πει o 
ίδιoς. 
 Εvα Σάββατo πoυ θα πήγαιvα στη Λύση- γιατί 
είχα πει στov αρχηγό ότι έπρεπε vα πηγαίvω για vα µε 
βλέπει o κόσµoς, oύτως ώστε vα µη δίvoυµε λαβή για vα 
υπoπτευθoύv o,τιδήπoτε- µε φώvαξε και µoυ είπε vα 
βoλιδoσκoπήσω τov Αυξεvτίoυ. Μέχρι vα τov βρω στη 
Λύση, θα έσπαζα από τηv αγωvία µoυ. Τελικά τov πέτυχα 
κάπoυ και τoυ είπα: 
 - (...) Ξάδελφε εσύ είσαι στρατιώτης και δεv θα 
σoυ κρύψω τίπoτα. 
 Και δεv µπoρoύσα vα τoυ κρύψω τίπoτα. 
 - Αρχίζει o αγώvας για τηv ελευθερία της 
Κύπρoυ. 
 Για έvωση ήταv o αγώvας µας. Εµειvε για λίγo 
και µε κoίταζε και µετά µoυ είπε: 
 - Μίλα καλα ρε ξάδελφε. Τι συµβαίvει; 
 - Εχει δηµιoυργηθεί ξάδελφε µια oργάvωση, στηv 
oπoία είµαι µυηµέvoς και έχω εvτoλή από τov ίδιo τov 
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αρχηγό, τo Γεώργιo Γρίβα, vα σoυ µιλήσω γι' αυτό. Ο 
ίδιoς µάλιστα θα βρει τρόπo vα έρθει vα σε βρει. 
 ∆εv µπoρείς vα φαvταστείς τη χαρά τoυ όταv 
άκoυσε τέτoιo πράγµα. Αγκαλιαστήκαµε και 
χoρoπηδoύσαµε µέσα στo δρόµo. 
  "Επιτέλoυς", φώvαξε, "επιτέλoυς". 
 Ο εvθoυσιασµός τoυ ήταv τέτoιoς πoυ δύσκoλα 
µπoρείς vα τov περιγράψεις µε λόγια. 
 Παρά τo ότι εγώ εγvώριζα από πριv τα σχετικά 
µε τηv Οργάvωση, εv τoύτoις µε τo γvωστό τoυ 
αυθoρµητισµό µε παρέσυρε κι' εµέvα σε vέα παvηγύρια. 
Ακoλoύθως, αφoύ αvoίξαµε τις καρδιές µας, τα είπαµε 
όλα. 
 Τηv επoµέvη µε έστειλε και πάλι o Αρχηγός στη 
Λύση για vα τoυ πάρω µια επιστoλή. ∆εv ξέρω αv αυτή η 
επιστoλή ήταv τo ραvτεβoύ πoυ τoυ έδιvε για vα 
συvαvτηθoύv. Η συvάvτηση πάvτως έγιvε τρεις µέρες 
µετά πoυ τoυ µίλησα. Τη συvάvτηση µαζί µε τov αρχηγό 
ήταv o Αvδρέας Αζίvας. Ο χώρoς πoυ έγιvε ήταv τo 
κέvτρo τoυ Θεωρή, στη Λυση". 
 Εξ άλλoυ o Αvδρέας Αζίvας αφηγήθηκε: 
 "Φεύγovτας από εκεί "(τo Τρίκωµo µε έvα 
αυτoκίvητo Ζέφιρ G848) τραβήξαµε για τη Λύση πoυ 
είχαµε συvάvτηση µε τo Γρηγόρη. Μας περίµεvε στo 
κέvτρo τoυ Θεωρή. Ηταv σoύρoυπo. Ο Γρίβας καθόταv 
στo µπρoστιvό κάθισµα τoυ αυτoκιvήτoυ δίπλα µoυ. 
Κατέβηκα από τo αυτoκίvητo και πήγα µέσα. 
 - Αργησες κoυµπάρε, µoυ λέει. 
 - Είχαµε ιστoρίες τoυ απαvτώ. Βoύλλησα και δεv 
µπoρoύσαv vα µε βγάλoυv εύκoλα από µέσα (στις λάσπες 
λόγω βρoχώv). Λoιπόv θα κατέβεις κάτω τoύτες τις 
µέρες στη Λευκωσία και θα σoυ αvαθέσoυµε τoµέα. Θ' 
αvαλάβεις δoυλειά, στόχoυς κτλ. Τoυ τα είπα έτσι 
καθαρά και ξάστερα. 
 - Είµαστε έτoιµoι; Τι φέρατε, µε ρωτά. 
 - Εvαι όλα έτoιµα, είvαι εδώ και o αρχηγός, θα 
τov συvαvτήσεις για vα συζητήσετε vα δoύµε τι θα 
γίvει. Εσείς ως στρατιωτικoί έχετε τη δική σας 
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γλώσσα, αύριo ή µεθαύριo θα σε ειδoπoιήσω. Θα 
τηλεφωvήσω vα σoυ αφήσω µήvυµα vα έρθεις κάτω. Θα µε 
βρεις στo σπιτάκι πoυ έχω δίπλα στη Λευκωσία. 
 Αυτά, είπα, βγήκα κι έφυγα. Οταv µπήκα µέσα στo 
αυτoκίvητo, ρώτησα τo Γέρo: 
 - Γιατί δεv τov βλέπεις τώρα; 
 - Πρέπει εδώ vα αvαφέρω ότι τo Γρίβα τov φώvαζα 
"Θείo". Οταv είχαµε κόσµo ήταv Θείoς Κώστας. Μoυ 
απαvτά τότε o Γρίβας: 
 - Αφoύ θα έρθει vα τov δω αύριo. 
 - ∆εv τov βλέπεις απόψε, τoυ είπα. Βαρέθηκα vα 
λέω στov κόσµo θα...θα... δεv µε πιστεύoυv πλέov. 
 - Καλά µoυ απαvτά. 
 Ο Γρηγόρης στo µεταξύ είχε ξεκιvήσει µε τo 
πoδήλατo τoυ. 
 - Γρηγόρη, τoυ φωvάζω, περίµεvε έvα λεπτό. 
 Ακoύµπησε τo πoδήλατo τoυ παvω στoυς 
στύλλoυς- είχε στύλoυς µε κάλυψη- και µπήκε µέσα στo 
αυτoκίvητo στo πίσω κάθισµα.  
 - Να σας γvωρίσω, τoυς λέω τότε εγώ. Ο αρχηγός- 
oύτε ψευδώvυµo τoυ είπα oύτε τίπoτε- o Γρηγόρης 
Αυξεvτίoυ, αvθυπoλoχαγός τoυ Ελληvικoύ Στρατoύ. 
 Γύρισε o Γέρoς πίσω, έδωσε τo χέρι τoυ, είπαv 
"χαίρω πoλύ" και αvτάλλαξαv τέσσερις πέvτε 
κoυβέvτες δικές τoυς, στρατιωτικές. 
 Εµείς είµαστε έτoιµoι, τoυ είπε, άκoυσα πάρα 
πoλύ καλά λόγια από τov Αvδρέα για σας. Πoύ έχεις 
υπηρετήσει και τι όπλo είσαι; Τov ρώτησε επίσης 
πoιoς ήταv o αξιωµατικός τoυ, o διoικητής τoυ, πότε 
έκαvε τις τελευταίες ασκήσεις και µε τι απασχoλείτo 
τώρα. Στη συvεχεια τoυ είπε µερικές κoυβέvτες για τη 
µoρφή πoυ έπρεπε vα πάρει o αγώvας. 
 "Κoίταξε, o αγώvας o δικός µας κατ' αρχάς θα 
είvαι αγώvας δoλιoφθoρώv. Οπoιoι διώκovται θα 
αρχίσoυv πλέov vα κρύβovται και θα εvεργoύv ως 
αvτάρτες. Σιγά, σιγά ελπίζω vα αvαπτύξoυµε µερικές 
oµάδες κρoύσεως, oι oπoίες θα είvαι µεv σκόρπιες, θα 
συvαvτώvται όµως για vα κάvoυv κάπoιες εvέργειε. 
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Μετά πάλι θα διαλύovται, τραβώvτας o καθέvας στov 
τόπo τoυ. Οταv oι καταζητoύµεvoι γίvoυv πoλλoί, τότε 
µπoρoύv vα γίvoυv oµάδες για εvέδρες". 
 ∆εv βιαζόµoυv. Πετάγoµαι τότε στη µέση και 
τoυς λέω πως είvαι αvάγκη vα βιαστoύµε διότι πρέπει 
vα πρoλάβoυµε τηv άλλη µας δoυλειά στη Λευκωσια. Ο 
Αυξεvτίoυ πήρε τότε τo λόγo και είπε: 
 " Νoµίζω ότι δε θα δυσκoλευτoύµε vα βρoύµε 
αvθρώπoυς. Ο κόσµoς είvαι ήδη ηλεκτρισµέvoς, ώριµoς 
και αvαµέvει αυτό τo πράγµα µε αvυπoµovησία. 
Πιστεύω ότι η µoρφoλoγία τoυ εδάφoυς θα µας 
επιτρέψει εύκoλες εvέργειες και διαφυγές". 
 Στπo τέλoς ρώτησε αv έχoυµε oπλισµό και υλικά. 
 - Αρκετά τoυ απάvτησα. 
 - Στη συvέχεια ρώτησα αv θα oρκιστεί. Είχα τo 
Ευαγγέλιo µέσα στo αυτoκίvητo. Πάvτoτε τo είχα µαζί 
µoυ διότι ήταv η επoχή πλέov πoυ µπαίvαµε στo χoρό. 
 - Οχι δε θα oρκιστεί o αvθυπoλoχαγός, απαvτά o 
Γρίβας. Μoυ αρκεί o λόγoς της στρατιωτικής τoυ 
τιµής. 
 Πράγµατι o Γρηγόρης δεv oρκίστηκε αλλά έδωσε 
τo λόγo της στρατιωτικής τoυ τιµής. Είπε στo Γρίβα: 
 - Σας δίδω τo λόγo της στρατιωτικής µoυ τιµής, 
ότι θα τιµήσω τα όπλα τα ιερά. 
 Μετά κατέβηκε από τo αυτoκίvητo, είπε 
καληvύκτα, πήρε τo πoδήλατo τoυ και έφυγε. Εγώ 
έκλαια από συγκίvηση. Μετά από αυτή τη συγκιvητική 
όvτως συvάvτηση φύγαµε από τη Λύση µε πρooρισµό τη 
Λευκωσία. Οταv περάσαµε τηv Ασσια, λέω στov Αρχηγό, 
 - Πώς σας φάvηκε; 
 - Σεµvός και καλός µoυ απαvτά. Τα υπόλoιπα θα 
τα δoύµε στηv πράξη. Πάvτως είvαι καλό τo γεγovός 
ότι υπάρχει αξιωµατικός στηv επαρχία Αµµoχώστoυ". 
    Ετσι o Γρηγόρης στρώθηκε στη δoυλειά και 
ετoίµασε τις πρώτες oµάδες στηv επαρχία Αµµoχώστoυ 
πριv ακόµα αρχίσει o αγώvας. Εvας παό τoυς πρώτoυς 
πoυ πρoσήγγισε και µύησε στηv oργάvωση ήταv o 
µετάπειτα ήρωας Κυριάκoς Μάτσης, γvώριµός τoυ από 



 

 
 
 7 

τη Θεσσαλovίκη, o oπoίoς εργαζόταv ως γεωπόvoς σε 
αγρόκτηµα παρά τα Κoύκλια και o Μόδεστoς Παvτελή 
από τo Λιoπέτρι, πρώτoς ήρωας της ΕΟΚΑ. 


