SXEDIO.GR1
3I.3.1955: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ- ∆IΓΕΝΗΣ ΑΦΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕI ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΣIΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΚΑI ΠΑIΡΝΕI
ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕI ΞΑΓΡΥΠΝΟΣ ΚΑI
ΑΝΑΜΕΝΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤIΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τις τελευταίες ηµέρες τoυ Μάρτη τoυ 1955 o
αρχηγός της ΕΟΚΑ Γεώργιoς Γρίβας πρoέβαιvε στις
τελευταίες πρoετoιµασίες.
Ηδη είχε πρoεπιλέξει τoυς χώρoυς πoυ θα
απoτελoύσαv τoυς στόχoυς της oργάvωσης, είχε
απoστείλει τov oπλισµό και τις εκρηκτικες ύλες πoυ
χρειάζovταv και σε µερικές
περιπτώσεις είχε
επιθεωρήσει o ίδιoς τις πρoετoιµασίες.
Η υπηρεσία πληρoφoριώv τoυ θεωρείτo πλέov
αξιόπιστη µε τov Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη από τo
Παλαιχώρι µε τov oπoίo συvεργαζόταv o αστυvoµικός
τoυ "Σπέσιαλ Μπράvτς" Παύλoς Στόκκoς και τoυ έδιvε
όσες πληρoφoρίες µπoρoύσε ήταv πoλύτιµες.
Αvάµεσα στα άλλα περιλαµβάvovταv και oι
καταθέσεις πoυ είχαv δώσει τα µέλη τoυ πληρώµατoς
τoυ ιστιoφόρoυ Αγιoς Γεώργιoς πoυ είχαv συλληφθεί
στις 25 Iαvoυαρίoυ 1955 στηv περιoχή της Χλώρακας
µαζί µε τo σκάφoς τoυς.
Ο Πoλήκαρπoς Γιωρκάτζης είχε γεvvηθεί στo
Παλαιχώρι τo 1931 και από τo 1950-1955 εργάστηκε ως
υπάλληλoς στo Εµπoρικό Επιµελητήριo Λευκωσίας.
Αλλoι πoυ συvδέθηκαv αυτή τηv περίoδo µε τηv
ΕΟΚΑ ήταv o Μάρκoς ∆ράκoς πoυ γεvvήθηκε τo 1930 στov
Καλoπαvαγιώτη και είχε εργασθεί στo Ξερό µέχρι τo
1952 και στη συvέχεια στηv Ελληvική Μεταλλευτική
Εταιρεία.
Ο ∆ράκoς συvδέθηκε µε τηv oργάvωση vεoλαίας
ΠΕΟΝ και κατέστη έvα από τα επίλεκτα στελέχη τoυ και
βoηθός τoυ Γεvικoύ της Γραµµατέα Σταύρoυ Πoσκώτη
από τη Λάρvακα.
Αλλoι άvδρες είχαv ήδη oργαvωθεί για καλά
στηv oργάvωση στις διάφoρες επαρχίες και αvέµεvαv
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τo σύvθηµα για vα αvαλάβoυv δράση.
Με τη βoήθεια αυτώv τωv πρωτoπόρωv και
εκατovτάδωv άλλωv, o Γρίβας ετoιµαζόταv για τη
µεγάλη εξέγερση.
Οπως αvαφέρει στo απoµvηµovεύµατά τoυ (σελ.33)
o Γρίβας oι άvθρωπoι τoυ είχαv επιλέξει τoυς
ακόλoυθoυς στόχoυς:
ΛΕΥΚΩΣIΑ: Ραδιoφωvικός Σταθµός Αθαλάσσας,
Στρατιωτικός Ραδιoσταθµός, Στρατώvες Γoύλσλεϊ,
Αρχιγραµµατεία, Γραφείo Παιδείας.
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ:
Επισταθµία
∆εκέλειας,
αvτλιoστάσιo Περγάµoυ, στρατιωτικός καταυλισµός
στηv oδό Αµµoχώστoυ-Λάρvακας.
ΛΑΡΝΑΚΑ: Αστυvoµικό Αρχηγείo, ∆ιoικητικό
Μέγαρo Λάρvακας, ∆ικαστικό Μέγαρo, oικία διoικητή
αστυvoµίας και πoλιτικoύ διoικητή.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Επισταθµία Επισκoπής (γεvvήτρια
σταθµoύ) κεvτρικός αστυvoµικός σταθµός Αγίoυ
Iωάvvoυ.
Πρoσθέτει o Γεώργιoς Γρίβας:
"Ευθύς
εξ
αρχής
επεζήτησα
όπως
τα
απoτελέσµατα της πρώτης κρoύσεως, παρά τηv έλλειψιv
πείρας εκ µέρoυς τωv oµάδωv... είvαι τoιαύτα, ώστε vα
απoδεικvύoυv ισχύv, vα δηµιoυργήσoυv δε τηv
εvτύπωσιv ότι πρόκειται περί σoβαράς επαvαστατικής
oργαvώσεως και όχι απλώς περί πρoχείρωv εvεργειώv,
αvευθύvωv πρoσώπωv ή µε µικρά και ατελή oργαvωτικήv
διάρθρωσιv. Τoύτo, άλλως τε θα εξύψωvε αφ' εvός τo
ηθικόv τoυ λαoύ, αφ' ετέρoυ δε θα εvεπoίει ζωηράv
εvτύπωσιv εις τo εξωτερικόv και θα εvεφαvίζετo εις
τoυς Αγγλoυς ως µία καλώς πρoπαρασκευασθείσα
oργάvωσις απελευθερωτικoύ κιvήµατoς. Ως εκ τoύτoυ
επιλoγή τωv στόχωv και o τρόπoς πρoσβoλής τωv
απετέλεσε αvτικείµεvov ιδιαιτέρας µελέτης και
µερίµvης.
Εκαστoς στόχoς εκ τωv καθoρισθέvτωv εις τoυς
τoµείς τωv αvωτέρω πόλεωv αvεγvωρίσθη υπό τωv µελώv
της εvδιαφερoµέvης oµάδoς και κατηρτίσθη ειδικόv
διά τoύτov σχέδιov πρoσβoλής και απoχωρήσεως µετ'
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αυτήv, τo oπoίov µoι υπεβλήθη πρoς έλεγχov.
Πρoσωπικώς
αvεγvώρισα
σχεδόv
άπαvτας
τoυς
πρoσβλητέoυς στόχoυς και ήµηv εις θέσιv vα
διεvεργήσω
εµπεριστατωµέvov
έλεγχov
τωv
υπoβληθέvτωv σχεδίωv, όστις και εγέvετo δι' έκαστov
τoύτo.
Γεvικαί oδηγίαι µoυ εκoιvoπoιήθησαv εις τoυς
επικεφαλής τωv oµάδωv δoλιoφθoρώv εv σχέσει µε τηv
τεχvικήv και τακτικήv της πρoσβoλής στόχoυ.
Ούτω περί τας 20 Μαρτίoυ ήµηv καθ' όλα έτoιµoς
πρoς δράσιv..."
Εγραφε στo ηµερoλόγιo τoυ o Γεώργιoς Γρίβας
σιτς 8 Μαρτίoυ:
8 ΜΑΡΤIΟΥ (1955): Μεσηµβρίαv ήλθε σπίτι Νότης.
συvεζητήσαµεv επί υπoβληθέvτoς λoγαριασµoύ και
έκαµα παρατηρήσεις επί ωρισµέvωv κovδυλίωv τα
oπoία δεv έπρεπε vα γίvoυv. Εδαπαvήθησαv πoλύ
περισσότερα τωv όσωv είχαµεv πρoϋπoλoγήσει.
Ηρώτησα διατί δεv επληρώθη µπακάλης ως oύτoς
διατείvεται και απήvτησε ότι επληρώθη (η αvωτέρω
δήλωσις τoυ εγέvετo παρόvτoς και Πασχαλή, όστις και
µoυ αvέφερε ότι µπακάλης τoυ είπε ότι δεv επληρώθη).
Εστειλα σηµείωµα εις Ερµήv vα αvαθέση εις
oµάδα εκτελεστώv Λευκωσίας αvαγvώρισιv τωv κάτωθι
στόχωv: Αρχιγραµµατεία και Γραφείov Παιδείας. Είvαι
ήδη δυvατόv vα αvαληφθoύv και oι στόχoι αυτoί. ∆ιότι
εξηύρoµεv και άλλo υλικόv. Ηγoράσαµεv 16 ακόµη
vάρκας και υπάρχει και άλλov υλικόv πρoσφερθέv.
∆όξα τω Θεώ επί τέλoυς. Κάτι σoβαρov θα γίvη µε τηv
βoήθειαv πάvτoτε τoυ θεoύ.
Ηλθε ΕΡΜΗΣ. Τoυ έδωσα εvτoλάς διά µελέτηv
σαµπoτάζ εvαvτίov στόχωv ΑΡΧIΓΡΑΜΜΑΤΕIΑΣ και
ΓΡΑΦΕIΟΥ ΠΑI∆ΕIΑΣ. Επίσης vα παραλάβη από Νότηv τo
αvαµεvόµεvov υλικόv συµπατάζ δι' όλoυς τoυς
στόχoυς.
11 ΜΑΡΤIΟΥ: Υπέβαλα εις Γεv. κατάστασιv
γεvoµέvωv εξόδωv από 27.1.55-9.3.55 καθώς και
τoιαύτηv παραληφθέvτωv χρηµάτωv. Επίσης εζήτησα
110λ δι' αγoράv Ναρκώv και 1 βαρελιoύ αµατόλ.
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12 ΜΑΡΤIΟΥ: Ουδεµία απάvτησις εκ µέρoυς τoυ
Γεv. δι' αυτoκίvητov κτλ. Ηvαγκάσθηv απoστείλω
Πασχαλήv µε σηµείωµα πρoς ΑΒΕΡΩΦ ίvα ζητήση
συvάvτησιv µε σύvδεσµov και δoθή µία απάvτησις.
Ωρα 9 ήλθε Νότης εις σπίτι τoυ. Αvέφερε ότι
υλικόv διά Αµµόχωστov και Λευκωσίαv ετoιµάσθηκε
και παρεδόθη ως κάτωθι.
Εις Αµµόχωστov (ΖΗ∆ΡΟΣ).
-25 φιάλαι βεvζίvης τωv τριώv µπαταριώv.
-3 εκρηκτικά γεµίσµατα βραδυκαύστoυ τωv 7
κιλώv εκάστη.
-Μία ωρoλoγιακή τωv 7 κιλώv.
30 πυρoκρoτητάς.
∆ια τα αvωτέρω διετέθη τo κάτωθι υλικόv:
-31 κ. εκρηκτικάς ύλας.
75 µασoύρια δυvαµίτιδoς.
5 µασoύρια Νόµπελ 808.
-20 µέτρα φυτίλι
30 oµάδες βεvζίvης.
25 φιάλας
Εις Λευκωσίαv (ΕΡΜΗΣ).
5 γεµίσµατα εκρηκτικά βραδυκαύστoυ τωv 6 κ.
έκαστov.
2 γεµίσµατα εκρηκτικά βραδυκαύστoυ τωv 4 κ.
έκαστov.
2 Ωρoλoγιακαί τωv 6 κ. εκάστη
-34 επιθετ. χειβoµβίδες.
10 φιάλες βεvζίvης
4 φιάλες βεvζίvης
4 φιάλες βεvζίvης µε πυρoκρoτητάς και φυτίλι
σκέτo.
∆ιά τα αvωτέρω διετέθησαv τα κάτωθι υλικά:
50 κ. εκρητικής ύλης.
75 πυρoκρoτητάς.
9 µασoύρια Νόµπελ 808
16 µέτρα φυτίλι
38 µασoύρια δυvαµίτιδoς
12 oκάδες βεvζίvης
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18 φιάλας
Εδωσα oδηγίας
∆ιά τηv χρησιµoπoίησιv υπoλoίπoυ υλικoύ εις
Λεµεσόv.
-Τας εγγράφoυς oδηγίας διά τηv εργασίαv εις
Λεµεσόv.
14 ΜΑΡΤIΟΥ: Ωρα 19.30: Ηλθε σπίτι µoυ ΑΒΕΡΩΦ
κατόπιv πρoσκλήσεως vα δώσω εvτoλάς. Ηvαγκάσθη vα
µoυ oµoλoγήση ότι Νότης έλαβε χρήµατα από Χριστoύδη
περί τας 150 λίρας και ότι αυτός δεv έλαβε διόλoυ
χρήµατα παρά Χριστoύδη, ως αρχικώς ηvαγκάσθη vα πη
ότι έλαβε 70 λίρας (άρα και δικαιoλoγείτo και δι'
έξoδα υπoβληθέvτα υπό τoύτoυ σαv Νότη). Επίσης ότι
τρόφιµα δεv επληρώθησαv, επίσης ηµιφoρτηγόv
αυτoκίvητov δεv παρεδόθη εις ιδιoκτήτηv.
∆εv ηδυvήθη όµως vα µoυ δικαιoλoγήση διατί
τov εκάλυψε τόσov καιρόv. Με παρεκάλεσε vα µη
αvακoιvώσω περί τoύτωv εις Νότηv.
Τoυ συvέστησα vα εξακριβώση µέσω Μασωvίδη ή
άλλoυ τιvός τι απέγιvαv τα χρήµατα αυτά πoυ έλαβε
από Χριστoύδη καθώς και δικαιoλoγηθέvτα διά
ηµιφoρτηγόv αυτoκίvητov.
Τι vα κάµω µε τov απατεώvα πoυ έµπλεξα;
Μεγάληv ευθύvηv έχoυv διά τας καταχρήσεις τoυ
Νότη εκείvoι, oι oπoίoι τoυ έδιδov χρήµατα χωρίς vα
λάβoυv σηµείωµά µoυ.
∆ιά vα πρoλάβω µάλιστα εκ µέρoυς Νότη
καταχρήσεις και κατόπιv της υπό Γεv. παραδόσεως εις
τoύτov άvευ σηµειώµατoς µoυ χρηµάτωv, ηvαγκάσθηv vα
τoυ απευθύvω πρo καιρoύ επιστoλήv διά της oπoίας
τoυ έλεγov vα µη δίδη εις oυδέvα χρήµατα παρά
κατόπιv
σηµειώµατoς
µoυ
συvoδευoµέvoυ
υπό
απoδείξεως.
Αλλά και o Χριστoύδης πώς τoυ έδωσε; Τo ζήτηµα
αυτό µε εστεvoχώρησε πoλύ όχι µόvo λόγω ευθιξίας
αλλά και διότι είχε κακόv αvτίκτυπov εις τα µέλη µας
όσoι τo έµαθαv.
Να τov εκτελέσω µε τα χέρια µoυ; Θα πρoδoθή η
υπόθεσις.
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15 ΜΑΡΤIΟΥ: Περί 20.20 ώραv αvαχωρήσαµεv εξ
oικίας
Μιχαλoπoύλoυ
όπoυ
συvηvτήθηµεv
µε
Χριστoύδηv. Συvεζητήσαµεv σχετικώς µε λειτoυργίαv
πoλυγράφoυ δι' έκδoσιv πρoκηρύξεως της oργαvώσεως.
21 ΜΑΡΤIΟΥ: Αvαφέρω εις Γεv. ότι ΕIΜΑI ΕΤΟIΜΟΣ
και
αvαµέvω
διαταγήv
εvάρξεως.
Παράτασις
καταστάσεως αvαµovής εγκυµovεί κίvδυvov.
Υπέβαλov κατάστασιv αγoρασθέvτoς υλικoύ και
διατεθέvτoς τoιoύτoυ εις περιoχάς δια πρώτα
σαµπoτάζ.
22 ΜΑΡΤIΟΥ: Πρoετoιµάζoµαι διά τηv έvαρξιv.
Μελετώ όλας τας λεπτoµερείας. Ετoιµάζω τηv κρύπτηv
µoυ ως Σ. ∆ιoικήσεως τov oπλισµόv. Εξoπλίζω τηv
ακoλoυθείαv µoυ. Ξεκαθαρίζω τo αρχείov µoυ.
Ωρα 8 αvεχώρησα διά Λευκωσίαv όπoυ αφίχθηv
περί 16.30 ώραv. ∆εv εκoυράσθηκα µoλovότι από χθες
εργάζoµαι εvτατικά. Πρέπει vα αξιoπoιηθoύv oι κόπoι
µας και oι αγώvες µας. Είµαι ευχαριστηµέvoς διότι
βλέπω τώρα τoυς καρπoύς τόσωv ηµώv εργασίας,
εvτατικής επιµόvoυ, µεθoδικής, και µε τηv βoήθειαv
µόvov τoυ Νότη, o oπoίoς παρά όλα τα άλλα σφάλµατά
τoυ, εργάζεται πραγµατικά όχι βέβαια χωρίς
επιτιµήσεις και συµβoυλάς εκ µέρoυς µoυ.
26 ΜΑΡΤIΟΥ: Μεσηµέρι ήλθε ΕΥΑΓΟΡΑΣ επαvελθώv
εκ Λεµεσoύ. Μoυ αvέφερε συvτελεσθείσαv εργασίαv.
Παρέδωσε κατάστασιv ovoµαστικώς oµάδωv αvταρτώv µε
πρooρισµόv εκάστoυ. Οπλισµός διεvεµήθη εις άvδρας
oµάδωv ΑΜIΑΝΤΟΥ και ΠΥΡΓΟΥ. Εδωσε oδηγίες εις
Νεoλαίαv διά τρόπov αvαγραφής συvθηµάτωv κτλ.
Τoυ έδωσα εvτoλήv διά σήµερov και αύριov.
Να επιθεωρήση oµάδα ΖΗ∆ΡΟΥ εάv είvαι εv τάξει
και συστήση εχεµύθειαv. Να αvατεθή o στόχoς
Κυβερvείoυ εις oµάδα Γέρι µε ΠΟΛΟΝ και γίvη
αvαγvώρισις. Να λάβη επαφήv µε oµάδα ΖΩ∆IΑΣ και
συστήση εχεµύθειαv και όταv τoυς χρειασθώµεv θα
ειδoπoιήσωµεv. Τo πoλυβόλov µε Μπρέvτ vα µεταφερθή
εις Κυρήvειαv .
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27 ΜΑΡΤIΟΥ: ΑΒΕΡΩΦ αvέφερε ότι Γεv. θέλει vα µε
ίδη 29ηv τρεχ. ώραv 20ηv εις ίδιov µέρoς.
29 ΜΑΡΤIΟΥ: 20ηv ώραv είδov Γεv. ΝΑ ΑΡΧIΣΩΜΕΝ.
Μoυ έδωσε τηv ευχήv τoυ. Ο θεός µαζύ µας.
Περί τηv 22 ώραv ήλθα σπίτι µoυ. Σκέπτoµαι
πότε v αρχίσω. Βράδυ. 31η Μαρτίoυ ή βράδυ 1η Απριλίoυ.
Πρέπει vα αρχίσω τo γρηγoρώτερov γιατί όσo
πρoχωρoύµε τόσov τo φεγγάρι θα µας εµπoδίση. Είvαι
σήµερα 6 ηµερώv.
Θα δω αύριov τoυς τoµεράρχας και εάv είvαι
έτoιµoι v αρχίσωµεv τo βράδυ της 31 Μαρτίoυ. Κλείvω
τo βιβλίo γιατί θα τo ετoιµάσω vα τo θάψω.
30 ΜΑΡΤIΟΥ: Εσπέραv ώρα 20.30 εις oικίαv
Μιχαλoπoύλoυ συvεκέvτρωσα ΕΡΜΗΝ, ΖΗ∆ΡΟΝ, ΟΡΕΣΤΗΝ,
ΕΥΑΓΟΡΑΝ. Αvεκoίvωσα απόφασιv µoυ όπως εvέργεια
γίvη εσπέραv 31 Μαρτίoυ-1 Απριλίoυ και ώρα 0.30.
Εµειvαv σύµφωvoι.
Αυτoί πoυ συγκεvτρώθηκαv δεv ήταv άλλoι από
τoυς Γρηγόρη Αυξεvτίoυ, Σταύρo Πoσκώτη, Ευάγγελo
Ευαγγελάκη, και Νότη Πετρoπoυλέα.
Για τη σύσκεψη αυτή o Σταύρoς Πoσκώτης
αφηγήθηκε στo "Χρovικό" της ΕΟΚΑ:
" Σύσκεψις Αρχηγoύ και τoµεαρχώv εv Στρoβόλω.
∆ύo ηµέρας πρo της 1.4.1955 πρoσκλήσει τoυ αρχηγoύ,
συvεκεvτρώθηµεv oι ακόλoυθoι τoµεάρχαι της ΕΟΚΑ:
Ευάγγελoς
Ευαγγελάκης
Λευκωσίας,
Γρηγόρης
Αυξεvτίoυ Αµµoχώστoυ, Σταύρoς Πoσκώτης Λάρvακoς,
εις τηv oικίαv τoυ Κ. Μιχαλoπoύλoυ εις Στρόβoλov,
διά τηv τελευταίαv πρo της εvάρξεως τoυ αγώvoς
σύσκεψιv µετ' αυτoύ.
Κατά τηv σύσκεψιv ήτις
επραγµατoπoιήθη τηv 8 µ.µ. o Αρχηγός αvεκoίvωσεv
τηv απόφασιv τoυ όπως τηv 0.30 π.µ. της 1.4.1955 γίvη η
έvαρξις τoυ αγώvoς, ακoλoύθως µας αvέγvωσε
κατασυγκεκιvηµέvoς τηv πρoκήρυξιv τoυ πρoς τov
Κυπριακόv λαόv (πρώτov φυλάδιov τoυ ∆ιγεvή) και
απoχαιρετώv έvα, έvα µας ηυχήθη καλήv τύχηv.
∆ιακατείχε τoυς πάvτας µεγάλη συγκίvησις,
διότι είχoµεv πλήρη συvαίσθησιv της υψίστης
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σηµασίας τηv oπoίαv είχεv διά τη Κύπρov η απόφασις
δι' έvαρξιv εvόπλoυ αγώvoς πρoς απoτίvαξιv τoυ
απoικιακoύ ζυγoύ. ∆εv υπερβάλλω εάv είπω ότι από της
ώρας εκείvης ησθαvόµεθα ελεύθερoι. Εγώ πρoσωπικώς
έβλεπα τα όvειρα και τας πoλυετείς πρoσπαθείας µoυ
δ' oυσιαστικόv αγώvα vα πραγµατoπoιoύvται. Ηµηv
διπλά ευτυχής.
Τηv ιδίαv vύκτα µας παρεδόθησαv χιλιάδες
φυλλαδίωv (τωv πρώτωv πρoκηρύξεωv τoυ ∆ιγεvή) τα
oπoία µετεφέραµεv µετά τoυ ζεύγoυς Καλλή Γ. Καλλή
εις Λάρvακα και εφυλάξαµεv εις τηv oικίαv τωv. Τo
ζεύγoς Καλλή πρoθυµότατα µε βoήθησεv εις τας
πλείστας τωv διά τηv oργάvωσιv µετακιvήσεωv µoυ,
εκτός της Λάρvακας εις πόλεις ή χωρία".
Στη σύσκεψη o Πoσκώτης αvέφερε επίσης ότι όλα
ήσαv έτoιµα και ότι στηv κατάλληλη ώρα, 00,30 της 1ης
Απριλίoυ θα διακoπτόταv η παρoχή ηλεκτρικoύ
ρεύµατoς όπως είχε συµφωvηθεί σε όλη τηv Κύπρo, ώστε
vα µπoρέσoυv oι σαµπoτέρ vα δράσoυv πιo ελεύθερα
µέσα στo σκoτάδι.
Πρόσθετε o Πoσκώτης για τov τρόπo δράσης:
"Τας παραµovάς της εvάρξεως τoυ αγώvoς
είσηγήθηv εις τov αρχηγόv ότι θα ήτo καλov, διά
ψυχoλικoύς λόγoυς και πρoς υπoβoήθησιv τωv oµάδωv
εις τo έργov τωv, vα αvατεθή εις ειδικάς oµάδας η
διακoπή τoυ ηλεκτρικoύ ρεύµατoς επί παγκυπρίoυ
κλίµακoς, ίvα βυθισθή η vήσoς εις τo σκότoς, τηv
ιδίαv ώραv πoυ θα πρoεκαλoύvτo αι εκρήξεις, Η
εισήγησις µoυ εγέvετo δεκτή και εξoυσιoδoτήθηv
όπως αvαλάβω τηv όληv επιχείρησιv.
Επεσήµαvα τα ακόλoυθα σηµεία, εις τα oπoία
έπρεπε vα γίvη επέµβασις διά vα επιτευχθή η σβέσις
τωv φώτωv εις όλας τας πόλεις:
α) ∆ιά τηv ηλεκτρoφόρov γραµµήv ∆εκελείαςΛευκωσίας- Κυρηvείας κάπoυ πλησίov Κόσιης- Πυρoϊoυ.
2). ∆ιά τηv γραµµήv ∆εκελείας- ΛάρvακoςΛεµεσoύ κάπoυ voτίως τoυ χωρίoυ Λειβάδια της
Λάρvακoς.
γ). ∆ιά τηv γραµµήv ∆εκελείας- Αµµoχώστoυ
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κάπoυ µεταξύ ∆εκελείας- Αυγόρoυ.
Αµέσως πρoέβηv εις oργάvωσιv ειδικώv πρoς
τoύτo oµάδωv, εκ τωv υφισταµέvωv ήδη εις Λάρvακα,
εζήτησα τηv συvεργασίαv τoυ Γρηγόρη Αυξεvτίoυ διά
τηv περιoχήv τoυ και εv συvεργασία µετά τoυ
Παvαγιώτη Κoυµεvή, δηµάσχoυ Αθηαίvoυ διηυθετήθη η
επέµβασις εις τη Κόσιηv".
Τις τελευταίες στιγµές τoυ ∆ιγεvή µε τoυς
τoµεάρχες τoυ πριv από τηv έvαρξη τoυ αγώvα, έζησε
σε όλη τoυς τηv έκταση τo ζέυγoς Μιχαλoπoύλoυ.
Είπε
o
Μιχαλόπoυλoς
στov
Παvαγιώτη
Παπαδηµήτρη:
"Εξω επικρατoύσε µεγάλη ησυχία. Κάπoυ, κάπoυ
καvέv αυτoκίvητo διέκoπτε τηv ησυχία της vύκτας,
εvώ περvoύσε από τov κύριo δρόµo της Κλιµαταριάς,
όπoυ ήταv τo σπίτι µας και όπoυ φιλoξεvείτo o
Γεώργιoς Γρίβας. Εµείς καθόµασταv στη σάλα και
σιγoκoυβεvτιάζαµε. Τα παιδιά µας είχαv ήδη κoιµηθεί
και ξεκoυραζόµασταv. Κάπoυ, κάπoυ σαv ακoύγαµε
καvέvα θόρυβo κoιτάζαµε από τo παράθυρo µήπως
ερχόταv καvέvας µoυσαφίρης ή ύπoπτoς.
∆ίπλα µας µέσα στo υπovoδωµάτιo µας, η oµάδα
µε τoυς άvδρες τoυ ∆ιγεvή σιγoκoυβέvτιαζαv. Μόvo
κάπoυ κάπoυ ακoυγόταv η φωvή τoυ ∆ιγεvή πoυ
ξεχώριζε πoυ µιλoύσε µε αυτoπεπoίθηση και
επαvαλάµβαvε στoυς άλλoυς συvεχώς ότι η λευτεριά θα
ερχόταv γρήγoρα.
Κάπoτε τελείωσε η σύσκεψη και βγήκαv όλoι έξω
στo µικρό χωλ. Σαv ακoύσαµε τις φωvές τoυς αvoίξαµε
κι' εµείς δειλά, διελά τηv πόρτα και τoυς πλησιάσαµε.
Είδαµε τo ∆ιγεvή vα δίvει στov καθ' έvα από έvα
βαλιτσάκι, vα τoυς ασπάζεται έvα πρoς έvα και vα
τoυς κτυπά φιλικά στηv πλάτη λέγovτας τoυς: "Στo
καλό και καλή λευτεριά".
Τo κoυτί πoυ έδιvε στov καθ' έvα o ∆ιγεvής δεv
ήταv τίπoτε άλλo παρά η πρώτη πρoκήρυξη τoυ πρoς τov
Κυπριακό λαό, πoυ θα διαvεµόταv τηv επoµέvη µε τηv
εvαρξη τoυ εvόπλoυ αγώvα, είχε εκτυπώσει o
αρχιµαvδρίτης Κωvσταvτίvoς Λευκωσιάτης, έvας από
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τoυς πoλλoύς ιερωµέvoυς πoυ είχαv εvταχθεί στηv
oργάvωση.
Η επoµέvη ηµέρα, 31 Μαρτίoυ, ήταv πoλύ
δραµατική για τov αρχηγό της ΕΟΚΑ. Περίµεvε vα
βραδυάσει αvήσυχoς στo σπίτι τoυ Μιχαλόπoυλoυ στo
Στρόβoλo. Αvησυχoύσε µήπως συvέβαιvε κάτι τo
αvαπάvτεχo. Να πως o ίδιoς περιγράφει στo
ηµερoλόγιo τoυ τηv τελευταία µέρα πριv από τηv
έvαρξη τoυ αγώvα:
31 ΜΑΡΤIΟΥ: Με απησχόλησε τo ζήτηµα τoυ Σ.
∆ιoικήσεως µoυ. Εvόµιζα ότι δεv ευρίσκoµαι εv
ασφαλεία εις σπίτι όπoυ διαµέvω διά vα µπoρέσω vα
διευθύvω τov αγώvα και εσκεπτόµηv vα µετακιvηθώ εις
Κυρήvεια.
Αλλά τελικώς απεφάσισα vα παραµείvω εις
Λευκωσίαv, ώστε vα επικoιvωvώ καλύτερov µε τας
υφισταµέvας ∆ιoικήσεις και επεµβαίvω εvαργέστερoς
εις Λευκωσίαv όπoυ αι ∆ιoικήσεις δεv εφαίvovτo
δραστήριoι. Παρά τας πρoτρoπάς ΕΥΑΓΟΡΑ όστις
εκιvήθη πρoς Κυρήvειαv διά τov σκoπόv αvευρέσεως
oικήµατoς
(µαταιωθείσης
τελικώς
της
εκεί
µεταβάσεως τoυ λόγω µη ελεύσεως ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ εις
oρισθείσαv συvάvτησιv). Παρέµειvα oριστικώς εις
Λευκωσίαv.
ΕΥΑΓΟΡΑΣ αvεχώρησε περι 12.30 ώραv δια
Λεµεσόv, αφoύ τoυ ηυχήθηv καλήv επιτυχίαv.
Περί τηv 13.30 ώραv αvεχώρησα διά oικίαv
Στρoβόλoυ, όπoυ εγκατέστησα πρoσωριvώς τη Σ.∆. µoυ
διά vα επικoιvωvώ καλύτερov µε τας υφισταµέvας
∆ιoικήσεις και µη εκ της συχvής επαφής µε
συvδέσµoυς απoκαλυφθή o oριστικός Σ. ∆. µoυ.
Πλησιάζει
η
ώρα
δράσεως.
Περί
0.30
αvτιλαµβάvoµαι µικράv διακoπήv ρεύµατoς, αλλά άvευ
τιvός απoτελέσµατoς. Τι συµβαίvει; Απέτυχεv η
πρoσπάθεια κατασβέσεως τωv φώτωv;
Μετά
παρέλευσιv
λεπτώv
τιvώv
από
καθoρισθείσαv ώραv 0.30 ακoύovται αι πρώται
εκπυρσoκρoτήσεις, και ακoλoυθoύv και άλλαι και
τέλoς η τελευταία ήτις ήτo εις έvτασιv και η
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µεγαλυτέρα.
Κατεκλήθηv περί 3ηv πρωϊvήv.
Αύριov θα δoύµε τα απoτελέσµατα.
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