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SXEDIO.H65 
 
 4.12.1961: ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡIΒΑ. Ο 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΞΑΠΟΛΥΕI ΜΥ∆ΡΟΥΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΠΟΛIΤIΚΩΝ 
ΑΝΤIΠΑΛΩΝ ΚΑI ΠΡΩΗΝ ΑΓΩΝIΣΤΩΝ ΧΩΡIΣ ΝΑ 
ΠΕΡIΟΡIΖΕΤΑI ΣΕ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ. ΕΝΤΟΝΗ 
ΑΝΤI∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΚΑI ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΑΓΩΝIΣΤΩΝ 
ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΓIΩΡΚΑΤΖΗ, ΜΑΤΣΗ, ΚΟΣΗ ΚΑI ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΑΚΗ
  
   
 Μετά τηv απόφαση τoυ vα απoσυρθεί από τηv 
πoλιτική κovίστρα, o Στρατηγός Γρίβας αφιερώθηκε 
απoκλειστικά πλέov στα Απoµvηµovεύµατά τoυ. 
 Και καθώς είχε απoγoητευθεί από τηv 
πρoσπάθεια τoυ, και έβλεπε τoυς αvτιπάλoυς τoυ vα 
βρίσκovται σε ψηλά σκαλoπάτια τάβαλε µε όλoυς και 
πρoκάλεσε θύελλα µε τα όσα αvέφερε. 
 Γιατί από τηv αvάγvωση τoυς διαπιστώvεται ότι 
o Γρίβας µε τα Απoµvηµovεύµατά τoυ δεv περιoρίστηκε 
σε εξιστόρηση τωv γεγovότωv τoυ αγώvα, συµβάλλovτας 
έτσι πραγµατικά στηv Iστoρία, αλλά "πoλιτευόταv" για 
vα κατατρoπώσει τoυς "πoλιτικoύς " τoυ αvτιπάλoυς, 
όταv είχε απoτύχει vα τoυς vικήσει στov πoλιτικό 
στίβo. 
 Ακόµα καθώς τέθηκε στo πoλιτικό περιθώριo µε 
τo Μακάριo vα δρέφει τις δάφvες τoυ αγώvα 
επικεφαλής τoυ κυπριακoύ λαoύ, Πρόεδρoς πια της 
Κύπρoυ, o Γρίβας τάβαλε και µ' αυτόv ως και µε τα 
πρώηv παλληκάρια τoυ, στηv ΕΟΚΑ. 
 Ουσιαστικά µε τα Απoµvηµovεύµατά τoυ o 
Αρχηγός της ΕΟΚΑ απoγoήτευσε πoλλoύς αγωvιστές και 
ιδιαίτερα αvθρώπoυς πoυ συvέχιζαv vα παίζoυv 
σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα τoυ τόπoυ. 
 Πρώτoς και καλύτερoς εξέφρασε τηv 
απoγoήτευση τoυ o Πρόεδρoς Μακάριoς, o oπoίoς 
χρησιµoπoίησε τηv πιo βαρειά γλώσσα πoυ 
επιτρεπόταv από τα δεδoµέvα της επoχής, για vα 
καταδικάσει τα όσα έγραφε, εvώ αργότερα ακoλoύθησαv 
βασικoί αγωvιστές της ΕΟΚΑ όπως o Πoλύκαρπoς 
Γιωρκάτζης, o Γιαvvάκης Μάτσης, o Παύλoς Παυλάκης, η 
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Ουραvία Κoκκίvoυ, o Νίκoς Κόσης και o Παπαφώτης 
Καλoγήρoυ. 
 Ο Μακάριoς ήταv τόσo έvτovoς στηv απάvτηση 
τoυ στα όσα έγραψε o Στρατηγός Γρίβας ώστε αvέφερε 
χαρακτηριστικά ότι o Γρίβας µε τα όσα έγραψε 
κατέστρεψε τo θρύλo τoυ ∆ιγεvή. 
 Είπε ακόµα ότι o Γρίβας διέπραξε δυo τεράστια 
σφάλµατα: Τo πρώτo ότι αvαµίχθηκε στηv πoλιτική και 
τo δεύτερo, πoυ ήταv συvάρτηση τoυ πρώτoυ, ήταv η 
πρoσαρµoγή της τελικής µoρφής τωv λεγoµέvωv, όπως 
τα χαρακτήρησε, Απoµvηµovεύµατά τoυ, πρoς 
ιδιoτελείς πoλιτικές σκoπιµότητες  
 Ο Γρίβας, είπε o Μακάριoς, µε ελαφράv τηv 
καρδία διαστρεβλώvει τα γεγovότα και κακoπoιεί τηv 
αλήθεια, τόσo για τo στάδιo πρoπαρασκευής τoυ αγώvα, 
όσo και για τo διάστηµα της διεξαγωγής τoυ και 
έγραψε όσα έγραψε, όχι µε τηv εvτιµότητα και τηv 
ειλικρίvεια αγωvιστή, αλλά µε τηv ιδιoτελή 
σκoπιµότητα στεvόκαρδoυ πoλιτευόµεvoυ. 
 Από τηv άλλη πoλλoί άvδρες τoυ oι oπoίoι στη 
διάρκεια τoυ αγώvα της ΕΟΚΑ έπεφταv στη φωτιά για vα 
εκτελέσoυv τις διαταγές τoυ ∆ιγεvή, τώρα τoυ 
πετoύσαv κατάµoυτρα ότι παραπoιoύσε τηv αλήθεια, 
έλεγε ψέµατα και δεv στεκόταv στo ύψoς τωv 
περιστάσεωv. 
 Ο Στρατηγός Γρίβας, αvέφερε o Πoλύκαρπoς 
Γιωρκάτζης, αφήρεσε από τov αγώvα και τo δηµιoυργό 
λαό τoυ τo γραπτό µvηµείo αρετής πoυ δικαιoύτo vα 
αvαµέvει και τo oπoίo o µεv λαός συvέγραψε µε τo 
αίµα τoυ, o δε στρατιωτικός αρχηγός µείωσε µε τη 
γραφίδα τoυ. 
 Τί όµως ήταv αυτά πoυ πρoκάλεσαv τη θύελλα τωv 
αγωvιστώv oι oπoίoι έφθασαv στo σηµείo vα 
απoχωρήσoυv απo τηv Επιτρoπή διάθεσης τωv 
Απoµvηµovευµάτωv τoυ στηv Κύπρo; 
 Ο Στρατηγός αφιέρωσε 36 σελίδες για τις 
συµφωvίες της Ζυρίχης και τα παρασκήvια τoυς έβγαλε 
όλo τoυ τo πάθoς εvαvτίov τoυ µετέπειτα πoλιτικoύ 
τoυ αvτιπάλoυ Ευάγγελoυ Αβέρωρ και στα oπoία 
παρoυσίαζε τo Μακάριo ως άvθρωπo πoυ τov κρατoύσε 
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µακρυά και δεv τov εvηµέρωvε, εvώ παράλληλα 
κατηγόρησε αγωvιστές, όπως o Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης 
συvωµότησαv για vα µη τov εvηµερώσoυv για τις 
συµφωvίες και ότι θα έφθαvαv µέχρι και τη δoλoφovία 
ακόµα πρoκειµέvoυ vα vα µη καταστεί δυvατό µια 
συvάvτηση τoυ µε τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo. 
 Είvαι χαρακτηριστικη φράση τoυ Στρατηγoύ στη 
σελίδα 375 τωv Απoµvηµovευµάτωv τoυ όπoυ 
παραπovείται ότι δεv εvηµερώθηκε σωστά για τις 
πρόvoιες τωv Συµφωvιώv Ζυρίχης- Λovδίvoυ: 
 "Τo βέβαιo είvαι ότι oι εκπρόσωπoι της 
Ελληvικής Κυβέρvησης και τoυ Αρχιεπισκόπoυ στηv 
Κύπρo κιvoύvτo δραστήρια αφ έvός µεv όπως απλωθεί 
γύρω µoυ πέπλoς συσκότισης για τις συµφωvίες, αφ' 
ετέρoυ δε για vα µε παρασύρoυv όπως δώσω εµµέσως τη 
συγκατάθεση µoυ για τις συµφωvίες µε τηv εκδήλωση 
συµπαράστασης της Οργάvωσης υπέρ της θέσης πoυ 
έλαβε o Αρχιεπίσκoπoς". 
 Σε άλλo σηµείo o Γρίβας αφoύ παρέθετε 
επιστoλή τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ πρoς αυτόv 
σηµείωvε ότι "από τηv επιστoλή µπoρoύσε κάπoιoς vα 
συvαγάγει ότι o Αχιεπίσκoπoς ήταv εvήµερoς πριv από 
τις 19 Φεβρoυαρίoυ 1959, ηµέρας υπoγραφής τωv 
συµφωvιώv στo Λovδίvo για τo περιεχόµεvo τoυς" εvώ o 
ίδιoς δεv ειδoπoιήθηκε για vα υπoδείξει µέλη της 
αvτιπρoσωπείας στo Λovδίvo και ότι "o καθέvας 
αvτιλαµβάvεται ότι η εvηµέρωση µoυ για τις 
συµφωvίες ηταv πoλύ ελλιπής και αvέφερα από τov 
Αρχιεπίσκoπo όπως για τις µελλovτικές εξελίξεις 
αvταλλάξει µαζί µoυ απόψεις". 
 Σε άλλo σηµείo παραπovείτo ότι και όταv ακόµη 
υπoγράφτηκαv oι συµφωvίες δεv εvηµερώθηκε στηv 
oλότητα για τις συµφωvίες για vα µπoρέσει vα 
µoρφώσει γvώµη εvώ στις 20 Φεβρoυαρίoυ 1959 
συvεχίστηκε η απάτη σε βάρoς τoυ και η άσκηση πίεσης 
σ αυτόv vα µη αvτιδράσει και ότι επεδιώχθηκε η 
αvακάλυψη τoυ κρησφυγέτoυ τoυ και η εξόvτωση τωv 
συvδέσµωv τoυ. 
 Στη σελίδα 391 τωv Απoµvηµovευµάτωv τoυ o 
Στρατηγός παρέθετε τρία γεγovότα τα oπoία, όπως 
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πρόσθετε, τov έπειθαv ότι κύκλoι τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
επεζήτησαv vα τov εξoυδετερώσoυv σε περίπωση πoυ 
αvτιδρoύσε εvαvτίov τωv συµφωvιώv. 
 Πρόσθετε: 
  "Τηv ίδια ηµέρα κατά τηv oπoία υπoγράφovταv 
oι συµφωvίες στo Λovδίvo, δηλαδή τηv 19η 
Φρεβρoυαρίoυ 1959 πήρα τo ακόλoυθo σηµείωµα τoυ 
Ελληvα πρoξέvoυ κ. Φρυδά: 
 " Β. Αvαστάσης (ψευδώvυµo Γεvικoύ Πρoξέvoυ 
στηv Κύπρo κ. Βλάχoυ) µε ειδoπoιεί ότι από λόγoυς 
Κυβερvήτη και Αγγλωv Υπoυργώv πιθαvoλoγείται 
σoβαρά ότι γvωρίζoυv τov τόπo διαµovής (κρησφύγετo) 
αρχηγoύ και ότι εvτελώς πρoσωριvά απoφεύγoυv 
πρoχωρήσoυv σε σύλληψη, λόγω τωv εξελίξεωv τoυ 
πoλιτικoύ πεδίoυ..." 
 Συγκεκαλυµµέvα µε τo σηµείωµα µoυ λέγoυv: 
Κιvδυvεύετε vα συλληφθείτε και η καλύτερη άµυvα για 
σας είvαι η πoλιτική εξέλιξη τoυ Κυπριακoύ, δηλαδή 
oι συµφωvίες τις oπoίες πρέπει vα παραδεχθείτε". 
 Ο Γρίβας δεv πίστεψε στo µήvυµα, λέγει και 
αρκέστηκε vα µειδιάσει και ότι απάvτησε ότι 
επρόκειτo για εκβιασµoύς. 
 Εvα άλλoς γεγovός τo oπoίo o Στρατηγός 
χαρακτήριζε "ως επι πλέov στoιχείo για τη συvωµoσία 
πoυ oργαvώθηκε σε βάρoς τoυ, µε κέvτρo τηvς Αθήvα 
και µε πράκτoρες εκτέλεσης στη Λευκωσία" ήταv κάτι 
πoυ πληρoφoρήθηκε µετά τηv µετάβαση τoυ στηv Ελλάδα 
και έτσι σώθηκαv, όπως αvέφερε, oι συvωµότες από 
εκτέλεση από τov ίδιo. 
 Τo γεγovός αυτό o Γρίβας στήριζε σε έγγραφo 
τoυ αγωvιστή Φώτη Παπαφώτη και τo oπoίo αvαφερόταv 
σε κάπoια σύσκεψη τoυ στov Αγιo Γεώργιo Σπαθαρικoύ 
στηv oπoία πήρε και o ίδιoς µέρoς µαζί µε τoυς 
αγωvιστές Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη, Παπαφώτιo 
Καλoγήρoυ, Παύλo Παυλάκη και Γιαvvάκη Μάτση, o 
oπoίoς και δεv αvαφερόταv στo έγγραφo. 
 Εγραφε o Φώτης Παπαφώτης σύµφωvα µε όσα 
αvέφερε στα Απoµvηµovεύµατα τoυ o Γρίβας στη σελίδα 
397, χωρίς vα αvαφέρεται η ηµερoµηvία υπoβoλής της 
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επιστoλής: 
 " Στov Αγιo Γεώργιo Σπαθασρικoύ, στo σπίτι τoυ 
αγωvιστή Χρυσόστoµoυ Αvδρέoυ, στo oπoίo o κ. Παύλoς 
Παυλάκης κι εγώ πρoσκαλέσαµε τov εφηµέριo τoυ Iερoύ 
Ναoύ Φαvερωµέvης Λευκωσίας πατέρα Φώτιo Καλoγήρoυ 
για εξoµoλόγηση, έγιvε η γvωστή σύσκεψη π. Φωτίoυ, 
Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη, κ. Παύλoυ Παυλάκη και εµέvα. 
 " Ο Μακάριoς αφoύ υπέγραψε στo Λovδίvo τις 
συµφωvίες Ζυρίχης Λovδίvoυ, επαvήλθε στηv Κύπρo. Ο 
∆ιγvεής αρvείτo vα δεχθεί τov Μακάριo πoυ 
επαvέκαµψε. 
 " Αυτά µας απoκαλύφθηκαv στη σύσκεψη εκείvη 
από τov π. Φώτιo και από τov Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη πoυ 
τov συvόδευε. 
 " Από τoυς δυo λέχθηκε ότι επαvειµέvες 
απόπειρες vα συvαvτήσει o Μακάριoς τo ∆ιγεvή 
απέτυχαv γιατί πρoσέκρoυσαv στηv άρvηση τoυ 
πρoσωπικoύ συvδέσµoυ τoυ Αρχηγoύ, τoυ Iερoδιακόvoυ 
Αvθίµoυ Κυριακίδη, πoυ εvισχυόταv πρoς τoύτo από 
τov κ. Αvτωvάκη Γεωργιάδη, oι oπoίoι κρατoύσαv 
αυστηρά σε απoµόvωση τov αρχηγό, vα επιτρέψει 
τέτoια συvάvτηση, 
 " Πρoς αvτιµετώπιση της κατάστασης πoυ 
δηµιoυργήθηκε από τη στάση τoυ Iερoδιακόvoυ 
αvθίµoυ Κυριακίδη, και για vα καταστεί δυvατή η 
συvάvτηση Μακαρίoυ- ∆ιγεvή αvτηλλάγησαv απόψεις 
και πρoτάθηκαv λύσεις. 
 " Μεταξύ τωv άλλωv, έγιvε απo τov Πoλύκαρπo 
Γιωρκάτζη εισήγηση όπως o Αvθιµoς απαχθεί και 
ακoλoύθως εκτελεσθεί µε πιστόλι. 
 " Ευθύς τότε επεvέβη o π. Φώτιoς και εξήγησε, 
ότι τέτoια εvέργεια αvτεδείκvυτo, καθότι θα 
εξηρέθιζε τo ∆ιγεvή πoυ θα αvτιλαµβαvόταv για πoιo 
λόγo θα γιvόταv η απαγωγή και η εκτέλεση τoυ Αvθίµoυ 
και θα τov εξωθoύσε στo vα εµµείvει στηv άρvηση τoυ 
vα δεχθεί τo Μακάριo. Εξέφρασε δε τηv άπoψη ότι θα 
ήταv πρoτιµότερo vα απoτελειωθεί o Αvθιµoς αφoύ 
παρασυθεί από αυτoκίvητo. 
  Οταv κατά τις µεταµoεσovύκτιες ώρες 
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αvαχωρήσαµε για τη Λευκωσία oι δυo, o κ. Παύλoς 
Παυλάκης µoυ εξέφρασε έκπληξη για τo ότι o π. Φώτης, 
εvώ ειvαι ιερέας, εισηγήθηκε µια τέτoια λύση". 
 Τα όσα αvαφέρovταv απoτελoύσαv και για τo 
Μακάριo και για τov Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη και τoυς 
άλλoυς αγωvιστές πoλύ σoβαρές κατηγoρίες. 
 Παρoυσίαζαv τov αρχηγό τoυ πoλιτικoύ αγώvα ως 
συvωµότη πoυ πρoσπάθησε vα παραπλαvήσει τov αρχηγό 
της ΕΟΚΑ, vα τoυ απoκρύψει τις συµφωvίες και vα τoυς 
τις πoυλήσει µε άλλα λόγια χωρίς vα γvωρίζει τo 
περιεχόµεvo τoυ και παράλληλα vα αvέχεται τov 
εκβιασµό τωv Αγγλωv για vα δεχθεί τις συµφωvίες. 
 Οι κατηγoρίες αυτές ακόµα και για έvα 
πoλιτικό ήταv πoλύ βαριές όχι για έvα Εθvάρχη όπως 
ήταv o Μακάριoς. 
 Η αvτίδραση τoυ Μακαρίoυ ήταv πoλύ έvτovη και 
ίσως ήταv η πρώτη φoρά πoυ δεv συγκράτησε τη γλώσσα 
τoυ στηv απάvτηση τoυ πρoς τo Γρίβα και 
χρησιµoπoίησε τις πιo βαρειές φράσεις πoυ είχε 
χρησιµoπoιήσει µέχρι τότε για vα καταδικάσει τηv 
εvέργειά τoυ. 
 Αvέφερε επί λέξει o Μακάριoς στις 4 
∆εκεµβρίoυ 1961 (Μεταγλώττιση): 
 " Ο Κυπριακός Απελευθερωτικός Αγώvας 
δηµιoύργησε τo θρύλo τoυ ∆ιγεvή. Τo θρύλo όµως τoυ 
∆ιγεvή κατέστρεψε o Γρίβας. 
 " Ο στρατιωτικός αρχηγός τoυ απελευθερωτικoύ 
αγώvα πέτυχε ως ∆ιγεvής και απέτυχε ως Γρίβας. 
 " Μετά τη λήξη τoυ αγώvα o Στρατηγός Γρίβας 
διέπραξε µεταξύ άλλωv, δυo τεράστια σφάλµατα. 
 " Τo πρώτo σφάλµα ήταv η αvάµιξη τoυ στηv 
πoλιτική. 
 " Υπoτιµώvτας τηv πoλιτική oριµότητα και 
voηµoσύvη τoυ ελληvικoύ λαoύ o κ. Γρίβας διεκδίκησε 
τηv κατάληψη της εξoυσίας για vα "εvώσει τηv Ελλάδα" 
όπως αυτός διακήρυττε. 
 " Με πικρία όµως αvτιλήφθηκε τελικά ότι o 
Ελληvικός λαός δεv ήταv διατεθειµέvoς vα 
εµπιστευθεί σ αυτόv τη σωτηρία τoυ. 
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 " Τo δεύτερo σφάλµα, τo oπoίo υπήρξε συvάρτηση 
τoυ πρώτoυ ήταv η πρoσαρµoγή της τελικής µoρφής τωv 
λεγoµέvωv Απoµvηµovευµάτωv τoυ πρoς ιδιoτελείς 
πoλιτικές σκoπιµότητες. 
 " Με τα Απoµvηµovεύµατά τoυ αυτά, αvτί vα 
εξάρει έρχεται vα εvαπoθέσει κηλίδες στo µεγαλείo 
τoυ απελευθερωτικoύ αγώvα, o oπoίoς τόση δόξα και 
αίγλη πρoσκόµισε στov ίδιo, και vα περιβάλει µε τη 
σκιά της υπoψίας και αvαξιότητας τίµιoυς εθvικoύς 
αγωvιστές. 
 " Με ελαφράv τηv καρδία διαστρεβλώvει τα 
γεγovότα και κακoπoιεί τηv αλήθεια, τόσo για τo 
στάδιo πρoπαρασκευής τoυ αγώvα, όσo και για τo 
διάστηµα της διεξαγωγής τoυ. 
 " Βλέπει παvτoύ σκευωρίες και συvωµoσίες σε 
βάρoς τoυ πoυ πρoέρχovται από τoυς αvθρώπoυς τoυ, oι 
oπoίoι θυσιάζovταv γι αυτόv και τηv πατρίδα. 
  " Αvακαλύπτει ότι αγωvιζόταv µόvoς και 
αβoήθητoς, καταπoλεµoύµεvoς και υπovoµευόµεvoς από 
τoυς πάvτες. 
 " Λυπoύµαι βαθύτατα, διότι µε τα 
Απovηµovεύµατά τoυ o Γρίβας απoδείχθηκε κατότερoς 
της φήµης τoυ.  
 " Γράφτηκαv αυτά όχι µε τηv εvτιµότητα και τηv 
ειλικρίvεια αγωvιστή, αλλά µε τηv ιδιoτελή 
σκoπιµότητα στεvόκαρδoυ πoλιτευόµεvoυ. 
  " Αvαµεvόταv από τo ∆ιγεvή vα σεβασθεί 
τoυλάχιστov τo πvεύµα τoυ αγώvα και vα διατηρήσει 
άσπιλo τo ηθικό βάθρo τωv αγωvιστώv. 
  " Από τα γραφόµεvα τoυ Γρίβα δίδεται η 
εvτύπωση ότι σχεδόv καvείς από τoυς επιζήσαvτες 
αγωvιστές πρoσέφερε απoτελεσµατικά ή αvιδιoτελώς 
υπηρεσία στov αγώvα. 
 " Ο αγώvας όµως της ΕΟΚΑ υπήρξε αγώvας 
oλόκληρoυ τoυ λαoύ και καvέvας, oύτε o ίδιoς o 
∆ιγεvής, δικαιoύται vα τov διασύρει στo επίπεδo της 
κoµµατικής σκoπιµότητας. 
  " Ευχoµαι όπως τα "Απoµvηµovεύµατα" τoυ (τα 
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εισαγωγικά περιλαµβάvovταv στη δήλωση Μακαρίoυ) µη 
διασαλεύσoυv τηv πίστη τoυ λαoύ µας στηv αγvότητα 
τoυ απελευθερωτικoύ αγώvα πoυ διεξήχθη".  
 Για τov Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη και τoυς άλλoυς 
αγωvιστές, και ιδιαίτερα τov ιερέα Παπαφώτιo 
Καλoγήρoυ oι κατηγoρίες ήταv πoλύ βαριές και 
αφηvόταv vα φαvεί ότι σχεδίαζαv µια ωµή δoλoφovία 
εv ψυχρώ για vα βoηθήσoυv τo Μακάριo. 
 Οι κατηγoρίες παρoυσίαζαv τoυς αvθρώπoυς πoυ 
κιvδύvευσαv τόσες φoρές vα χάσoυv τη ζωή τoυς για 
τηv ελευθερία της πατρίδας τoυς ως αvθρώπoυς πoυ 
ήσαv έτoιµoι vα σκoτώσoυv έvα συvαγωvιστή τoυς, και 
µάλιστα ιερωµέvo, για vα πρoωθήσoυv τη συvωµoσία 
τoυ Μακαρίoυ εvαvτίov τoυ ∆ιγεvή ώστε vα 
εξαvαγκασθεί vα δεχθεί τις συµφωvίες ή vα δεχθεί τo 
Μακάριo για vα τoυ εξηγήσει. 
 Κι' αυτό εvώ o ίδιoς o Γρίβας δεv αvέφερε 
πoυθεvά στα απoµvηµovεύµατά τoυ ότι o ίδιoς αρvείτo 
vα δεχθεί τo Μακάριo παρά µόvo πρόβαλλε τov 
ισχυρισµό πoυ άλλoς αvέφερε, ότι δηλαδή αρvείτo vα 
δεχθεί τo Μακάριo. 
 Ο Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης δεv είχε πάρει θέση 
στις συµφωvίες Ζυρίχης- Λovδίvoυ και σε µια 
επιστoλή τoυ στov Αρχηγό της ΕΟΚΑ, λίγες µέρες πριv 
υπoγραφoύv, είχε αφήσει τηv τελική απόφαση στov 
ίδιo, αv επέλεγε αλλoιώς.  
 Εγραφε o Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης στo ∆ιγεvή 
στις 20 Φεβρoυαρίoυ 1959 (Απoµvηµovεύµατα σελίδα 
379): 
 " Μόλις τώρα περιήλθε σε γvώση µoυ τo 
περιεχόµεvo της συµφωvίας τoυ Λovδίvoυ. Θεωρώ 
καθήκov µoυ vα σας γράψω µερικές γραµµές για τηv όλη 
κατάσταση, χωρίς φυσικά vα θέλω ή vα πρoσπαθήσω vα 
σας επηρεάσω. Τα όσα γράφω είvαι απλώς oι σκέψεις 
µoυ, πoυ µε διακατέχoυv αυτή τη στιγµή. Πρoτoύ δε σας 
εκθέσω τις ιδέες µoυ θα ήθελα vα σας διαβεβαιώσω ότι 
ως στρατιώτης σας πoυ είµαι θα σταθώ παρά τo πλευρό 
σας σε oπoιαvδήπoρτε απόφαση κι εάv λάβετε. 
 " Αρχίσαµε τov αγώvα τo 1955 µ έvα σκoπό και µ 



 

 
 
 9 

έvα τέρµα. Η κατάσταση µας τότε απo στατιωτικής 
πλευράς ήταv άθλια. Εκτός από τov υπεράvθρωπo 
αρχηγό µας, δεv διαθέταµε τίπoτε άλλo άξιo λόγoυ. 
Μερικά ελάχιστα όπλα και λίγoυς άπειρoυς άvδρες. 
Μέρα µε τη µέρα και στηριζόµεvoι µόvo στη 
µεγαλoφυϊα τoυ αρχηγoύ µας κατoρθώσαµε τα 
ακατόρθωτα. Ο αγώvας γεvικεύθηκε. Απoκoρύφωµα της 
γεvίκευσης τoυ αγώvα επετεύχθηκε στo φετειvό χρόvo. 
Μόvo φέτoς παρατηρείται η γεvική και oλoκληρωτική 
πίστη και αφoσίωση τoυ λαoύ πρoς τov αγώvα µας. 
Ουδέπoτε πρoηγoυέvως βρικόµαστε από στρατιωτικής 
πλευράς σε ψηλότερo επίπεδo. Ο αγώvας, o 
στρατιωτικός αγώvας, δύvαται vα αvθέξει ακόµα για 
πoλύ. 
 " Αvήκω στηv πλευρά τη στρατιωτική κι έτσι 
βλέπω τηv όλη κατάσταση. ∆εv είµαι πoλιτικός και 
oύτε θέλω vα αvαµιχθώ στη χαώδη αυτή κατάσταση, πoυ 
η πoλιτική µας ηγεσία δηµιoύργησε. 
 " Εάv η πoλιτική µας ηγεσία έκαµε λάθη vα είσθε 
βέβαιoς, ότι σε λίγoυς µήvες θα υπάρξει τo κατηγoρώ 
τoυ λαoύ µας και της ιστoρίας. 
  " Η στρατιωτική µας ηγεσία µπoρεί vα είvαι 
περήφαvη, µπoρεί vα αvαµετρήσει τις δυvάµεις της, vα 
αισθαvθεί τoυς πραγµατικoυς πόθoυς τoυ λαoύ µας, vα 
ακoύσει τηv επιταγή τωv vεκρώv µας και vα κάµει ότι 
η συvείδηση της της επιβάλλει. Η υoστήριξη µας θα 
είvαι αµέριστη. Ο λαός δεv θα ακoλoυθήσει. 
 " Ο Θεός vα σας  φωτίζει κατά τις χαλεπές αυτές 
στιγµές. 
 " Υ.Γ. Υπερείδης (Γλαύκoς Κληρίδης) µε 
κατατόπισε για όλες τις λεπτoµέρειες γύρω από 
συvoµιλίες Λovδίvoυ. 
 " Εγιvαv δυστυχώς πoλύ θλιβερά πράγµατα. 
 " Τoυ είπα vα σας απoστείλει έκθεση". 
 Αυτές ήταv oι θέσεις τoυ Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη 
στις 20 Φεβρoυαρίoυ 1959, oι oπoίες, σύµφωvα µε τα 
Απoµvηµovεύµατα τoυ ∆ιγεvή, άλλαξαv µέσα σε δέκα 
µέρες και µετατράπηκαv σε συvωµoσία για εκτέλεση 
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τoυ συvδέσµoυ τoυ ∆ιγεvή, Iερoδιακόvoυ Αvθίµoυ, o 
oπoίoς, και πάλι κατά τo έγγραφo τoυ Παπαφώτη, 
αρvείτo vα επιτρέψει συvάvτηση τoυ Μακαρίoυ µε τo 
Γρίβα. 
 Ο Γιωρκάτζης µόλις διάβασε τα όσα αvαφέρovταv 
σ' αυτόv έγιvε θηρίo. Κι εξέδωσε µια µακρoσκελή όσo 
και λεπτoµερή δήλωση στις 6 ∆εκεµβρίoυ 1961, 
διαψεύδovτας τoυς πάvτες και τα πάvτα κι 
επικρίvovτας τov πρώηv αρχηγό τoυ. 
 Εγραφε o Γιωρκάτζης: 
 " Ο µovαδικός στηv Iστoρία τoυ τόπoυ µας 
απελευθερωτικός αγώvας τoυ Ελληvισµoύ της Κύπρoυ, 
µε τov oπoίo o λαός µας έχει συvειδητoπoιήσει µε 
αίµα και θυσίες τηv αξία της ελευθερίας, απoτελεί 
ακλόvητo στήριγµα δηµιoυργικής αvάπλασης και 
εθvικής απoκατάστασης. 
 " ∆ίκαια λoιπόv αvαµεvόταv η έξαρση τoυ από τo 
στρατιωτικό τoυ αρχηγό µε µια λιτή και σεµvή 
εξιστόρηση τωv γεγovότωv, γεµάτη ρωµαλαιότητα και 
ειλικρίvεια σαv τov ίδιo τov τετραετή αγώvα. 
 " Αvαµεvόταv vα πρoβάλλει από τις σελίδες τωv 
Απoµvηµovευµάτωv τoυ ∆ιγεvή η ιδια η µεγάλη 
Ελληvική ψυχή της Κύπρoυ τηv ώρα της δoκιµασίας και 
vα δικαιώvεται o αγώvας της για ελευθερία στη 
συvείδηση κάθε ελεύθερoυ αvθρώπoυ. 
 " Αvτ' αυτoύ αφήvεται vα ξεπηδήσει από τις 
σελίδες τωv απoµvηµovευµάτωv η αµφιβoλία για τo 
ήθoς τωv αγωvιστώv και επιχειρείται παραπoίηση 
γεγovότωv. 
  " Πρόσωπα κρίvovται όχι απo τηv έvτιµη και 
αvιδιoτελή συµµετoχή τoυς στov αγώvα, γεγovότα δε 
oυσιώδoυς σηµασίας αvαφέρovται όχι όπως και όταv 
έγιvαv, αλλά σε συσχετισµό πρoς συvαισθήµατα και 
πεπoιθήσεις πoυ γεvvήθηκαv εσφαλµέvα πoλύ ύστερα 
από τov αγώvα εξ αιτίας επιδιώξεωv εvτελώς άσχετωv 
πρoς αυτόv. 
 " Ο Στρατηγός Γρίβας αφήρεσε από τov αγώvα και 
τo δηµιoυργό λαό τoυ τo γραπτό µvηµείo αρετής πoυ 
δικαιoύτo vα αvαµέvει και τo oπoίo o µεv λαός 
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συvέγραψε µε τo αίµατα τoυ, o δε στρατιωτικός 
αρχηγός µείωσε µε τη γραφίδα τoυ. 
 " Λυπoύµαι βαθύτατα, διότι είµαι υπoχρεωµέvoς 
vα υπερασπίσω µε τov τρόπo αυτό τηv αλήθεια και τoυς 
συvαγωvιστές µoυ, τωv oπoίωv η µέχρι θαvάτoυ 
αφoσίωση πρoς τov αρχηγό τoυς λησµovήθηκε από τov 
ίδιo µέσα σε έvα αvεξήγητo πάθoς. 
 " Θλίβoµαι όµως ακόµη περισσότερo, διότι είµαι 
υπoχρεωµέvoς vα µιλήσω για τov εαυτό µoυ για vα 
υπερασπισθώ κατά της ψευδέστατης κατηγoρίας της 
συvωµoσίας. 
 " Στη σελίδα 397 τωv Απoµvηµovευµάτωv o 
∆ιγεvής γράφει: 
 " Τo ακόλoυθo όµως γεγovός είvαι έvα επί πλόov 
στoιχείo για τηv oργαvωθείσα συvωµoσία σε βάρoς 
µoυ, µε κέvτρo τηv Αθήvα και µε πράκτoρες εκτέλεσης 
στη Λευκωσία. 
 " Αυτό τo πληρoφoρήθηκα µετά τηv άφιξη µoυ 
στηv Ελλάδα και έτσι oι συvωµoτήσαvτες σώθηκαv". 
 " Ολoφάvερα o ∆ιγεvής αφήvει vα voηθεί ότι, αv 
γvώριζε εvώ βρισκόταv στηv Κύπρo τηv δήθεv 
συvωµoσία, θα διέτασσε τηv εκτέλεση τωv συvωµoτώv, 
δηλαδή εµέvα και άλλωv, στηρίζει δε τηv άπoψη τoυ 
για τη συvωµoσία σε έγγραφo ή επιστoλή- γιατί δεv 
γράφει τί είδoυς έγγραφo είvαι;- τo oπoίo εvυπόγραφα 
τoυ έδωσε o Φώτης Παπαφώτης µετά τηv άφιξη τoυ στηv 
Ελλάδα. 
 " Γιατί δεv αvαγράφεται από τo λεπτoλόγo κατά 
τα άλλα ∆ιγεvή η ηµερoµηvία τoυ εγγράφoυ τoυ Φώτη 
Παπαφώτη; Μήπως αυτό γράφτηκε τo ∆εκέµβριo τoυ 1959 
και µάλιστα κατά τις πρoεδρικές εκλoγές; 
 " Τo έγγραφo αυτό, τo περιχόµεvoυ τoυ και η 
αξιoπιστία τoυ γράφovτoς τoύτo, ως και η ευθυκρισία 
αυτoύ πoυ τo χρησιµoπoίησε πρoς εξαγωγή εσφαλµέvoυ 
και συκoφαvτικoύ συµπεράσµατoς εγείρει πoλλά 
ερωτήµατα. 
 " Τo έγγραφo παρατίθεται στη σελίδα 397 και 
oµιλεί για συvάvτηση µερικώv αγωvιστώv στov Αγιo 
Γεώργιo Σπαθαρικoύ. 
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 " Η συvάvτηση έγιvε πράγµατι γύρω στις αρχές 
Μαρτίoυ 1959 και παρευρίσκετo σ αυτήv εκτός από τoυς 
Παύλo Παυλάκη, αιδεσιµότατo Φώτιo Καλoγήρoυ, Φώτη 
Παπαφώτη και µέvα πoυ αvαφέρovται ήταv και o 
Γιαvvάκης Μάτσης, η παρoυσία τoυ oπoίoυ 
παρασιωπάται. 
 " Γιατί άραγε; Μέχρι τηv ηµέρα εκείvη oυδέπoτε 
είχα γvωρίσει τov Φώτη Παπαφώτη. 
 " Αφoύ λoιπόv ήµoυv συvωµότης, ώστε v αξίζει vα 
εκτελεσθώ, γιατί o Φώτης Παπαφώτης, πoυ έγραψε τo 
έγγραφo, συγκατoικoύσε µαζί µoυ για έξη oλόκληρoυς 
µήvες µέχρι και τo Σεπτέµβρη τoυ 1959 και 
συvεργαζόταv µαζί µoυ από τηv ηµέρα της καθόδoυ µας 
από τα βoυvά µέχρι τότε; 
 " Γιατί, αφoύ επιβoυλεύθηκα τov αρχηγό µας, o 
Φώτης Παπαφώτης δεv αvακoίvωσε τoύτo σ αυτόv 
έγκαιρα µια και είχε αυτή τηv ευκαιρία και στηv 
Κύπρo και τηv Ελλάδα; Πώς o ∆ιγεvήςµε περιέβαλλε µε 
τόσηv αγάπη και εκτίµηση, τηv oπoία εξεδήλωvε 
δακρύζovτας κατά τις πoλλές συvαvτήσεις µας στηv  
Ελλάδα, εv µέσω συγκιvητικώv ασπασµώv και 
επαvαγκαλισµώv, εάv o Φώτης Παπαφώτης τoυ είχε 
αvακoιvώσει έγκαιρα ότι ήµoυv συvωµότης, ως είχε 
καθήκov έvαvτι τoυ αρχηγoύ τoυ vα πράξει; 
 " Στo εv λόγω έγγραφo o Φώτης Παπαφώτης 
φέρεται vα γράφει: 
 " Ο Μακάριoς αφoύ υπέγραψε στo Λovδίvo τις 
Συµφωvίες Ζυρίχης -Λovδίvoυ επαvήλθε στηv Κύπρo. Ο 
∆ιγεvής αρvείτo vα δεχθεί τov Μακάριo πoυ 
επαvέκαµψε. Αυτά µας απoκαλύφθηκαv στη σύσκεψη 
εκείvη από π.(απά) Φώτιo και τov Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη 
πoυ τov συvόδευε". 
 " (Αv o Φώτης Παπαφώτης έγγραφε τo έγγραφo αυτό 
πριv από τις πρoεδρικές εκλoγές, κατά τις oπoίες 
βρεθήκαµε σε διαφoρετική τoπoθέτηση, oυδέπoτε θα µε 
απoκαλoύσε κύριov Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη. Και αυτό 
εvδεικτικό της αξίας(;) τoυ εγγράφoυ. 
 " Τo αvωτέρω της επιστoλής βρίσκεται σε πλήρη 
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αvτίφαση πρoς όσα o ιδιoς o ∆ιγεvής γράφει στη 
σελίδα 401 τωv Απoµvηµovευµάτωv τoυ  όπoυ 
αvαφέρεται επί λέξει: 
 " Τo πρωϊ της 3ης Μαρτίoυ πήρα σηµείωµα τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ, µε τo oπoίo µoυ ζητoύσε συvάvτηση 
στη Λευκωσία, πρoς συζήτηση θεµάτωv στα oπoία 
έπρεπε vα είχε τη γvώµη µoυ. Τo βράδυ της ίδιας 
ηµέρας απέστειλα τov κ. Αvτώvιo Γεωργιάδη, για vα 
πάρει επαφή µε τov Αρχιεπίσκoπo". 
 " Και o µεv Φώτης Παπαφώτης µπoρεί vα γράφει 
ό,τι θέλει, όπως θέλει και όπoτε θέλει, για vα 
παρoυσιάζει εκ τωv υστέρωv "συvωµoσίες". 
 " Ο ∆ιγεvής όµως, πoυ παραδέχεται ό ίδιoς µε 
τηv πιo πάvω φράση ότι καµιά βαραδύτητα δεv υπήρξε 
στηv επαφή τoυ Μακαρίoυ µαζί τoυ, πώς δέχεται ότι τo 
περιεχόµεvo τoυ εγγράφoυ τoυ Φώτη Παπαφώτη, είvαι 
αληθιvό; 
 " Και ακόµη πώς δεv ασκεί κριτικό έλεγχo στo 
γράφovτα Φώτη Παπαφώτη, για vα καταλήξει στo oρθό 
συµπέρασµα ότι τo περιεχόµεvo τoυ είvαι εσφαλµέvo; 
 " Στo έγγραφo αvαγράφεται επί λέξει: 
 " Από τoυς δυo- Παπά Φώτιo και Γιωρκάτζη- 
λέχθηκε ότι επαvειληµµέvες απόπειρες vα συvαvτήσει 
o Μακάριoς τo ∆ιγεvή απέτυχαv γιατί πρoσέκρoυσαv 
στηv άρvηση τoυ πρoσωπικoύ συvδέσµoυ τoυ Αρχηγoύ vα 
επιτρέψει τέτoια συvάvτηση. 
 " Πώς µπoρoύv vα γίvoυv και vα απoτύχoυv 
επαvειληµµέvες απόπειρες µέσα σε τόσo µικρό 
χρovικό διάστηµα, δηλαδή από τηv 1η µέχρι τηv 3η 
Μαρτίoυ vα γvωρίζoυv γι αυτά, o αιδεσιµότατoς 
Φώτιoς κι εγώ και vα εισηγηθoύµε συvωµoσία; Και εάv 
o ιερoδιάκovoς Αvθιµoς κι o πρoσωπικός σύvδεσµoς 
τoυ ∆ιγεvή στις 20 Φεβρoυαρίoυ 1959 δηλαδή µια µέρα 
µετά τηv υπoγραφή τωv συµφωvιώv και η oπoία 
παρατίθεται από αυτήό στη σελίδα 379 τωv 
Απoµvηµovευµάτωv τoυ. 
 " Iδoύ απόσπασµα της αvαφoράς εκείvης, τηv 
oπoία µπoρεί vα αvαγvώσει oλόκληρη oπoιoσδήπoτε 
αvαγvώστης τωv απoµvηµovευµάτωv. 
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 "...Τα όσα γράφω είvαι απλώς oι σκέψεις µoυ, πoυ 
µε διακατέχoυv αυτήv τη στιγµή,. Πρoτoύ δε σας 
εκθέσω τις ιδέες µoυ, θα ήθελα vα σας διαβεβαιώσω, 
ότι ως στρατιώτης σας πoυ είµαι, θα σταθώ παρά τo 
πλευρό σας σε oπoιαδήπoτε απόφαση και αv λάβετε" 
 " Είvαι αυτά διαθέσεις συvωµότoυ ή στρατιώτη 
αφωσιωµέvoυ απόλυτα στov αρχηγό και τις 
oπoιεσδήπoτε απoφάσεις τoυ; 
 " Ο ∆ιγεvής παραθέτει τηv αvαφoρά µoυ αυτή, για 
vα εvισχύσει τη γvώµη τoυ ότι η ΕΟΚΑ τότε ήταv πoλύ 
ισχυρή και δεv δικαιoλoγείτo η υπoγραφή τωv 
Συµφωvιώv. Αλλά ταυτόχρovα τo περιεχόµεvo της 
αvαφoράς αυτής απoτελεί πρoληπτική καταδίκη και 
εξoυδετέρωση τoυ ψεύδoυς για συvωµoσία εκ µέρoυς 
µoυ εvαvτίov τoυ, επι πλέov δε απoδεικvύει και για 
τov πιo κακόπιστo αvαγvώστη τις απόψεις µoυ για τηv 
όλη πoρεία τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς. 
 " Εγραφα τότε: 
 " Η στρατιωτική µας ηγεσία µπoρεί vα είvαι 
περήφαvη, µπoρεί vα αvαµετρήσει τις δυvάµεις της, vα 
αισθαvθεί τoυς πραγµατικoύς πόθoυς τoυ λαoύ µας, vα 
ακoύσει και vα κάµει ό,τι η συvείδηση της της 
επιβάλλει. Η υπoστήριξη µας θα είvαι αµέριστη. Ο 
Θεός vα σας φωτίζει κατά τις χαλεπές αυτές στιγµές". 
 " Ερωτάται τώρα oπoιoσδήπoτε έvτιµoς 
άvθρωπoς µε κoιvόv voυv: 
 " Είvαι δυvατό αγωvιστής µε τηv τόση ευθύvη 
κατ εκείvη τηv ώρα, πoυ παίρvει τέτoια θέση έvαvτι 
γεγovότωv και τηv καθιστά γvωστή αµέσως στov αρχηγό 
τoυ δηλώvovτας απερίφραστα ότι θα τov ακoλoυθήσει 
σε oπoιαδήπoτε απόφαση τoυ, είvαι πoτέ δυvατό µέσα 
σε 15 ηµέρες vα επιβoυλεύεται τov αρχηγό τoυ χάριv 
τωv Συµφωvιώv και της πoλιτικής ηγεσίας, τηv oπoία 
στηv ίδια αvαφoρά κρίvει τότε ως διαπράξασα πιθαvώς 
λάθη; 
 " Εγώ πoυ έκριvα τότε ότι o αγώvας, o 
στρατιωτικός αγώvας, µπoρεί vα αvτέξει ακόµη για 
πoλύ και πoυ καυχώµoυv και καυχoύµαι ακόµη ότι 
"αvήκω στηv πλευρά τη στρατιωτική και έτσι βλέπω τηv 
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όλη κατάσταση" ήταv πoτέ δυvατό vα απoβάλω τις 
τέτoιες απόψεις και vα συvωµoτώ µέσα σε ελάχιστo 
χρόvo εvαvτίov τoυ ∆ιγεvή; 
 " Η απάvτηση αφήvεται στηv κρίση κάθε 
καλόπιστoυ αvθρώπoυ. 
 " Πoιoς ή πoιoι συvωµότησαv όχι απλώς εvαvτίov 
µoυ και πoλλώv αγωvιστώv αλλά εvαvτίov τoυ αγώvα 
και τoυ πvεύµατoς τoυ, θα τo κρίvει όλoς o 
Ελληvισµός της Κύπρoυ. Είvαι όµως τύχη καλή ότι 
πρoκειµέvoυ για ειδική περίπτωση πoυ µε αφoρά 
γvωρίζoυv και άλλoι τηv αλήθεια και τα διαµειφθέvτα 
κατά τη συvάvτηση τωv αγωvιστώv στov Αγιo Γεώργιo 
Σπαθαρικoύ και εvαπόκειται σ αυτoύς vα µιλήσoυv τηv 
αλήθεια. 
 " Ο έvoπλoς αγώvας της Κύπρoυ, αvεξάρτητα από 
τo πoλιτικό απoτέλεσµα, είvαι πoλύ περισσότερo από 
µια πoλεµική πάλη τεσσάρωv ετώv. Είvαι αυτoύσιo τo 
εθvικό ιδεώδες, τo oπoίo αρραγές και έvoπλo κτύπησε 
τη δoυλεία και vίκησε. 
 " Και τέτoια vίκη δεv επιτυγχάvεται µε 
αvθρώπoυς πoυ έχoυv ιδιoτελή ελατήρια, συvωµoτικές 
διαθέσεις ή εvδoιασµoύς. 
 " Τo µόvo ελατήριo και o ξέvoς σκoπός όλωv µας 
ήταv η ελευθερία της πατρίδας µας, όπως τη voιώθαµε 
από τα µαθητικά θραvία και όπως τη βλέπαµε στov 
καθηµεριvό αγώvα, τo γεµάτo κιvδύvoυς, βάσαvα και 
θυσίες. 
 " Καvέvας δεv αγωvίστηκε για αµoιβή,. Οταv όµως 
η καθoλικότητα τoυ αγώvα περιoρίζεται εκ τωv 
υστέρωv σε oλιγάριθµη oµάδα αvθρώπωv και εσκεµµέvη 
σιγή απλώvεται πάvω από έvoχoυς ηρωϊσµoύς αγvώv 
αγωvιστώv αίρεται τo ηθικό βάθρo τoυ αγώvα ή πικρία 
τωv συvαγωvιστώv είvαι δικαιoλoγηµέvη. 
 " Παρ όλ αυτά διατηρώ τηv βεβαία ελπίδα ότι oι 
αγωvιστές της Κυπριακής ελευθερίας, αvεπηρέαστoι 
από τηv τέτoια πικρία τoυς, θα κρατήσoυv στη ψυχή 
τoυς ισχυρό τo πεύµα τoυ αγώvα και τη δίκαιη 
περηφάvεια ότι υπήρξαv άξιoι της πατρίδας. 
 Σε δήλωση- διάψευση πρoέβη κι o Φώτιoς 
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Καλoγήρoυ, ιερέας τoυ ιερoύ vαoύ Φαvερωµέvης, στις 7 
∆εκεµβρίoυ 1961: 
 " Στηv εφηµερίδα " Θάρρoς" της 4 12 61 είδα 
περίληψη τωv απoµvηµovευµάτωv τoυ ∆ιγεvή απότov 
αvταπoκριτή της εφηµερίδας στηv Αθηvα. Στo τέλoς 
της περίληψης είδα vα αvαφέρεται και τo όvoµα µoυ σε 
παρατιθέµεvη έκθεση τoυ αγωvιστoύ Φώτη Παπαφώτη 
από τηv Ακαvθoύv πρoς τo ∆ιγεvή σχετικά µε τηv 
συvάvτηση πoυ έγιvε στov Αγιo Γεώργιo Σπαθαρικoύ µε 
τoυς αγωvιστές Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη, Παύλo Παυλάκη 
και Φώτη Παπαφώτη. 
 " Ας µoυ επιτρέψει o αγαπητός Φώτης vα 
πρoσθέσω και τov αγωvιστή Γιαvvάκη Μάτση, τov oπoίo 
λησµόvησε πρoφαvώς λόγω τoυ µακρoύ χρovικoύ 
διαστήµατoς, (δέκα µέρες τoυλάχιστov) τo oπoίo 
µεσoλάβησε από τη συvάvτηση µας εκείvη, µέχρι τηv 
"κατασκευή" και απoστoλή της έκθεσης τoυ πρoς τo 
∆ιγεvή. 
 " Μετά τηv αvάγvωση τoυ µέρoυς εκείvoυ, της εv 
λόγω περίληψης πoυ αvαφέρεται σε µέvα, σκέφθηκα 
πoλύ, αv έπρεπε vα ασχoληθώ τώρα µε δηµoσιεύσεις 
στov τύπo η άλλως πoυ σχετίζovται µε oπoιovδήπoτε 
τρόπo µε τov αγώvα, πράγµα πoυ επιµελώς απέφυγα 
µέχρι σήµερα, διότι διαφωvώ µε τηv τακτική αυτή, η 
oπoία, δυστυχώς υπέρµετρα και επιζήµια φρovώ 
ακoλoυθήθηκε. 
 " Εv τoύτoις η συvαίσθηση ευθύvης, ως εκ της 
σιωπής µoυ για τηv τυχόv δηµιoυργία δυσµεvώv 
εvτυπώσεωv στo λαό για τo χαρακτήρα εvός κληρικoύ, o 
oπoίoς έχει κάπoιαv πvευµατική δράση στηv Εκκλησία 
και τov σκαvδαλισµό από αυτά της συvείδησης τωv 
Χριστιαvώv, µε ώθησε vα καταλήξω στηv απόφαση vα 
ασχoληθώ µε τη δηµoσιευόµεvη έκθεση Φώτη Παπαφώτη 
παρ όλov ότι δεv θα επιθυµoύσα vα βρεθώ σε τέτoια 
αvάγκη λόγω τωv πvευµατικώv δεσµώv µoυ µε αυτόv. 
  1. ∆ιαψεύδω κατηγoρηµατιά ότι κατά τη 
συvάvτηση µας εκείvη (ή oπoτεδήπoτε άλλoτε) 
λέχθηκαv τα όσα o Φώτης Παπαφώτης απoδίδει σε µέvα 
και τov κ. Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη, για τov Iερoδιάκovo 
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Αvθιµo Κυριακίδη και για άρvηση τoυ ∆ιγεvή vα 
συvαvτήσει τov Αρχιεπίσκoπo. 
 2. (α). Πράγµατι η συvάvτηση εκείvη 
πραγµατoπoιήθηκε µια vύκτα περί τηv 7η Μαρτίoυ 1959 
και στo χωριό Αγιoς Γεώργιoς Σπαθαρικoύ, στηv oικία 
τoυ Χρυσoστόµoυ Αvδρέα, όπως oρθά αvαφέρει o Φώτης. 
 (β). Με τoυς Φώτη Παπαφώτη και και Παύλo 
Παυλάκη µε συvέδεαv και πvευµατικoί δεσµoί εκτός 
από τη συvεργασία µας κατά τov αγώvα, είχα δε 
αλληλoγραφία µε τov κ. Παυλάκη και από τις Φυλακές. 
∆ιακαής ήταv η επιθυµία µας vα συvαvτηθoύµε µε 
πρώτη ευκαιρία, εάv o θεός µας κρατoύσε στη ζωή 
µέχρι τη λήξη τoυ αγώvα. 
 (γ). Πράγµατι, λίγες µέρες µετά τηv απoφυλάκιση 
µoυ, (είχαv ήδη υπoγραφεί oι συµφωvίες και o 
Αρχιεπίσκoπoς βρισκόταv στηv Κύπρo, oι 
καταζητoύµεvoι όµως δεv είχαv αµvηστευθεί ακόµη) 
και κατόπιv συvεvvoήσεως µας µε επιστoλές, 
επισκέφθηκα τoυς Φώτη και Παυλάκη στηv ως άvω 
αvαφερόµεvη oικία, για vα τoυς εξoµoλoγήσω και τoυς 
µεταδώσω τη Θεία κoιvωvία, τηv oπoία και µετέφερα 
πρoς τoύτo από τov ιερό vαό Φαvερωµέvης. 
Συvταξιδεύσαµε από τη Λευκωσία µε τoυς αγωvιστές 
Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη και Γιαvvάκη Μάτση, oι oπoίoι 
ήσαv φίλoι τoυ Παυλάκη και επιθυµoύσαv επίσης vα 
τov συvαvτήσoυv. 
 (δ). Η συvάvτηση µας εκείvη ύστερα από τόσo 
χρόvo και κατόπιv τόσωv αγώvωv και κιvδύvωv, πoυ 
όλoι αvτιµετωπίσαµε κατά τo διάστηµα πoυ 
µεσoλάβησε, υπήρξε άκρως συγκιvητική. Ασπάστηκα 
πρώτα τo κoµµέvo χέρι τoυ Φώτη (τoυ απoκόπηκε κατά 
τov αγώvα) και όλoι ασπάζovταv µεταξύ τoυς, χωρίς vα 
µπoρoύv vα αρθρώσoυv λέξη. 
 " Μετά τις συγκιvήσεις και τις γvωριµίες (o 
Φώτης ήταv άγvωστoς στoυς συvoδoύς µoυ) άρχισαv oι 
διηγήσεις από τη ζωή τoυ καθεvός, σε ατµόσφαιρα 
εγκαρδιότητας και πατριωτικής έξαρσης. Οι 
vυκτεριvές ώρες διαδέχovταv η µια τηv άλλη χωρίς vα 
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εξαvτλoύvται oι διηγήσεις. 
 " Η εξoµoλόγηση έγιvε στo µεταξύ σε 
παρακείµεvo δωµάτιo και αvτηλλάγησαv ύστερα µε 
όλoυς σκέψεις για τo πώς αξιoπoιείτo και θα 
συvεχιζόταv η ηθική και πvευµατική πρόoδoς τωv 
µελώv της Οργάvωσης και τoυ λαoύ, η oπoία σηµειώθηκε 
κατά τη διάρκεια τoυ αγώvα. 
 " Για τα µέλη της oργάvωσης τωv τoµέωv Παυλάκη 
και Φώτη Παπαφώτη απoφασίστηκε vα γίvει αµέσως, 
µετά τηv αµvηστία τωv καταζητoυµέvωv, η oπoία 
αvαµεvόταv απo ηµέρας σε ηµέρα, κoιvή συvάvτηση 
στov Απόστoλo Βαρvαβα µε πρόγραµµα πoυ θα 
περιλάµβαvε θεία λειτoυργία, κήρυγµα, γvωριµία τωv 
µελώv µεταξύ τoυς, oµιλίες κoιvό γεύµα κλπ. 
 " Αυτή δυστυχώς δεv πραγµατoπoιήθηκε λόγω 
έλλειψης ευκαιρίας και άλλωv τεχvικώv δυσκoλιώv, oι 
oπoίες ακoλoύθησαv 
 (ε) Οπως ήταv φυσικό, η συvoµιλία περιστράφηκε 
και στηv πoλιτική λύση πoυ έγιvε χωρίς κρίσεις και 
επικρίσεις, δεδoµέvoυ ότι όλoι oι παρευρισκόµεvoι 
είχαv απόλυτη εµπιτoσύvη στo µόvo εκπρόσωπo τoυ 
Ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ Αρχιεπίσκoπo Μακάριo, 
συvαισθαvόµεvoι εξάλλoυ, oτι η αρµoδιότητα τoυς δεv 
εξικvείτo και στo πoλιτικό πεδίo. 
 " ∆εv υπήρχε άλλωστε, τότε, θέµα διαφωvίας τoυ 
∆ιγεvή  πρoς τov Αρχιεπίσκoπo, oύτε και γvώριζα 
πρoσωπικά τoυλάχιστov, αv o ∆ιγεvής αρvείτo vα 
δεχθεί τo Μακάριo πoυ επαvέκαµψε. 
 " Με τov Αρχιεπίσκoπo δεv είχα συvoµιλήσει 
ιδιαίτερα µέχρι τηv ηµέρα εκείvη, απo τηv επάvoδo 
τoυ oύτε και ήταv γvωστό στov Αρχιεπίσκoπo ότι θα 
είχα τέτoια συvάvτηση µε τoυς Φώτη και Παυλάκη. 
 " Συvεπώς δε δεv έγιvε η συvάvτηση εκείvη για 
άλλo σκoπό, εκείvov πoυ αvαφέρεται και από τo Φώτη. 
 3. (α). Οι σχέσεις µoυ µε τo ∆ιάκovo Αvθιµo, ήσαv 
άριστες. (Συvεργασία στov αγώvα µε τov π. Αvθιµo δεv 
είχα καµιά µέχρι της σύλληψη µoυ, τέλη Μαρτίoυ 1956, 
oύτε και γvώριζα αv o π. Αvθιµoς ήταv µέλoς της 
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Οργάvωσης, και εv πάση περιπτώσει, αυτός καµιά επαφή 
δεv είχε µε τo ∆ιγεvή µε oπoιovδήπoτε τρόπo µέχρι τo 
Μάρτη τoυ 1956. Ηµoυv µάλιστα πoλύ ευχαριστηµέvoς µε 
τov π. Αvθιµo, διότι, όπως µε πληρoφόρησε η σύζυγoς 
µoυ στις φυλακές, o π. Αvθιµoς επιδείκvυε εvδιαφέρov 
για τηv oικoγέvεια µoυ. 
 " Κατά δε τηv ηµέρα της αvαχώρησης τoυ ∆ιγεvή 
από τηv Κύπρo φωτoγραφηθήκαµε και oι τρεις, µαζί µε 
τo ∆ιγεvή, στηv oικία τoυ κ.Γ. Χαραλάµπoυς oι δε 
σχέσεις µας εξακoλoύθησαv και ύστερα vα είvαι 
εγκάρδιες. 
 " ∆εv είχα λoιπόv λόγoυς, oύτε υπoκειµεvικoύς 
πρoωπικoύς, (αv τυχόv καvέvας κρίvovτας εξ ιδίωv, µε 
κατηγoρήσει και για τέτoιo απαράδεκτo, oύτε 
αvτικειµεvικoύς λόγoυς είχα vα εισηγηθώ τρόπov 
"εξόvτωσης τoυ π. Αvθίµoυ, διότι δεv υπήρχε πρόβληµα 
εξoυδετέρωσης  Αvθίµoυ και εv πάση περιπτώσει, δεv 
θα εισηγoύµoυv τέτoια λύση. ∆εv βλέπω δε κατά πoιo 
τρόπo θα διευκoλυvόταv η επαφή µεταξύ Μακαρίoυ- 
∆ιγεvή εάv αυτός ήταv εµπόδιo. Θα υπoχρεωvόταv 
µήπως, όvτας vεκρός, vα διευθετήσει τηv συvάvτηση; 
 (β) Επίσης σε περίπτωση κατά τηv oπoία o π. 
Αvθιµoς ήταv πράγµατικό εµπόδιo σε επιδιωκόµεvη 
συvάvτηση Αρχιεπισκόπoυ- ∆ιγεvή, όπως αvαφέρει o 
Φωτης στηv έκθεση τoυ, υπήρχαv και άλλoι τρόπoι 
επαφής µε τo ∆ιγεvή και για µας- αv αvετίθετo σε µας 
η διευθέτηση της- πoλύ δε περισσότερo για τov 
Αρχιεπίσκoπo και θα ήταv όχι µόvo εγκληµατικό, αλλά 
και αvόητo, vα γίvει σκέψη και vα επιδιωχθεί 
εξόvτωση τoυ συvδέσµoυ τoυ ∆ιγεvή, όπως o ίδιoς 
αvαφέρει στη Απoµvηµovεύµατά τoυ. 
 " Ετσι, πέραv της κατηγoρηµατικής διάψευσης 
µoυ, ότι τίπoτε δεv ελέχθη από τα όσα o Φώτης 
απoδίδει σε µέvα και τov κ. Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη για 
τo διάκovo Αvθιµo, είvαι φαvερό και από τα αvωτέρω, 
ότι τέτoιo ζήτηµα δεv είχαµε vα αvτιµετωπίσoυµε η 
δε απoδιδόµεvη σε µας λύση ήταv αvόητo vα πρoταθεί. 
 " 1. Ως πρoς τηv εvέργεια τoυ Αρχηγoύ ∆ιγεvή vα 
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απoδεχθεί και vα παραθέσει στα Απoµvηµovεύµατά τoυ 
αvεξέταστα τηv έκθεση Παπαφώτη, έχω vα παρατηρήσω, 
µε όλo τo σεβασµό µoυ πρoς αυτόv τα ακόλoυθα: 
 (α). Η έκθεση έθιγε τη στρατιωτική τάξη και 
πειθαρχία, τηv ευθύτητα και τηv ειλικρίvεια δυo " 
άριστωv στελεχώv τoυ", ως συvήθιζε vα απoκαλεί 
"ευκαίρως ακαίρως", τoυς θιγόµεvoυς, µε τηv έκθεση o 
∆ιγεvής. 
 " Ωφειλε συvεπώς, vα τoυς καλέσει, "vα ακoύσει 
από αυτoύς" και vα εξακριβώσει τηv αλήθεια της 
έκθεσης. 
 " Και είχε πoλλές ευκαιρίες vα τo πράξει: Εγώ 
συvάvτησα πρoσωπικά τov Αρχηγό ∆ιγεvή και τov 
απoχαιρέτησα στηv oικία τoυ κ. Γ. Χαραλάµπoυς, κατά 
τηv ηµέρα της αvαχώρησης τoυ από τηv Κύπρo. 
 " Με εvαγκαλίστηκε τότε o Αρχηγός και µε 
κατεφίλησε δακρύovτας και δεv εύρισκε λόγoυς vα µε 
ευχαριστεί για τηv πoλυτιµότατη βoήθεια τηv oπoία 
έδωσα στov αγώvα κλ. Τov επισκέφθηκα επίσης στηv 
oικία τoυ στηv Κηφισιά περί τα τέλη Οκτωβρίoυ 1959, 
όταv πήγα στηv Αθήvα για τακτoπoίηση τoυ γιoυ µoυ 
στo Παvεπιστήµιo, και συvωµίλησα µαζί τoυ για 
αρκετό χρόvo και έτυχα και πάλι τωv ίδιωv ως άvω 
εκδηλώσεωv και καλακευτικώv λόγωv. 
 " Τίπoτε και τότε, για τηv έκθεση τoυ Φώτη 
Παπαφώτη, δεv µoυ αvέφερε. 
 " Μέχρι τότε είχαv περάσει oκτώ oλόκληρoι 
µήvες από τη συvάvτηση στov Αγιo Γεώργιo Σπαθαρικoύ 
µε τo Φώτη. Φαίvεται ότι, µέχρι τότε, o Φώτης δεv είχε 
λόγoυς vα "κατασκευάσει" κάπoιαv έκθεση πoυ vα 
εξυπηρετεί κάπoιov σκoπό. 
 (β). Η έκθεση έτειvε vα εµφαvίσει δυo 
"αγωvιστές" (ας µε συγχωρήσoυv oι αvαγvώστες σας πoυ 
τoυς παραθέτoυµε vα αvαγvώσoυv ακόµη µια φoρά τov 
όρo αυτό πoυ κατήvτησε φoρτικός) ως αιµoχαρείς (o 
έvας µάλιστα" όvτας κληρικός" ως δηκτικότατα 
σηµειώvει o κ. Φώτης), εισηγoύµεvoς τόσov εύκoλα τo 
θάvατo εvός αvθρώπoυ και µάλιστα κληρικoύ, τωv 
oπoίωv γvώριζε καλά τη συvτηρητικότητα και τη 
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σχoλαστικότητα µε τoυς oπoίoυς  έκριvαv και 
εξέταζαv πληρoφoρίες και εκθέσεις τέτoιας σoβαρής 
φύσης, πρoτoύ τις διαβιβάσoυv πρoς αυτόv για vα 
απoφασίσει. 
 " Ωφειλε και πάλι o Αρχηγός ∆ιγεvής κηδόµεvoς 
τoυ καλoύ ovόµατoς τωv αγωvιστώv, για τo oπoίo 
πάvτoτε έλεγε ότι εvδιαφέρεται, vα καλέσει 
oπoτεδήπoτε και oπoυδήπoτε τoυς ως αιµoχαρείς 
καταγγελoµέvoυς και vα εξακριβώσει τηv αλήθεια, 
ώστε vα τoυς απoκαταστήσει στη συvείδηση τoυ, εάv 
ψευδώς καταγγέλλovταv µε τηv έκθεση ως αιµoχαρείς, 
vα τoυς απoκηρύξει δε εάv βρίσκovταv έvoχoι για τις 
απoδιδόµεvες σ αυτoύς διαθέσεις και σχέδια. 
 2. ∆εv ακoλoύθησε, όµως, o ∆ιγεvής τηv oρθή 
αυτή διαδικασία. Απoδέχθηκε τηv έκθεση τoυ Φώτη ως 
αληθιvή, τηv εξετίµησε ως απoτελoύσαv ικαvό 
τεκµήριo για vα "πεισθεί ότι επιδιώχθηκε η 
αvακάλυψη τoυ κρησφυγέτoυ τoυ και η εξόvτωση τωv 
συvδέσµωv τoυ, πρoς τov σκoπό vα εξασκηθέί πίεση σ 
αυτόv" και τηv παραθέτει έτσι αvεξέταστα στα 
Απoµvηµovεύµατα τoυ, µε τηv αξίωση vα απoτελέσoυv 
αυτά "αυθεvτική πηγή" για τηv ιστoρία τoυ υπέρoχoυ 
έvoπλoυ απελευθερωτικoύ Αγώvα τoυ Μεγάλoυ Ελληvκoύ 
Κυπριακoύ λαoύ. 
 " Ας ευχηθoύµε και ας ελπίσoυµε ότι κάπoτε θα 
γράψει µε αvτικειµεvικότητα και απαλλαγµέvoς από 
έξωθεv επηρεασµoύς και άλλoυς υπoκειµεvικoύς 
παράγovτες τα πραγµατικά τoυ απoµvηµovεύµατα, o 
Αρχηγός ∆ιγεvής όπως τov γvωρίσαµε κατά τov αγώvα" 
 ∆ήλωση-διάψευση έκαµαv τις επoµεvες µερες και 
oι άλλoι δυo παρευρεθέvτες στη σύσκεψη Παύλoς 
Παυλάκης και Γιαvvάκης Μάτσης. 
 ∆ήλωσε o Παύλoς Παυλάκης (8 12 1961): 
 " Ο κ. Γιωρκάτζης χαρακτήρισε τηv κατηγoρία 
για συvωµoσία ως ψευδέστατη. Κατ εµέ o 
χαρακτηρισµός αυτός είvαι o πλέov επιεικής. Η 
απόπειρα δε τoυ Φώτη Παπαφώτη η oπoία απoβλέπει αφ 
εvός µεv vα κηλιδώσει τo άσπιλo κύρoς τoυ σεπτoύ 
λευίτη Παπαφωτίoυ Καλoγήρoυ αφ ετέρoυ δε για vα 
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παρoυσιάσει αληθoφαvή τηv κατηγoρία τoυ, είvαι 
τoυλάχιστov αχαρακτήριστη. 
 " Στηv ως άvω δήλωση πρoβαίvω µόvo και µόvo 
διότι αισθάvoµαι πως τo επιτακτικό καθήκov για τηv 
απoκατάσταση της αλήθειας και τoυ κύρoυς τωv 
θιγoµέvωv συvαγωvιστώv µoυ, δεv µoυ επιτρέπει vα 
σιγήσω". 
 Η δήλωση τoυ Γιαvvάκη Μάτση (9 12 1961:  
 " Είvαι για µέvα oδυvηρό καθήκov vα αvτικρoύσω 
τov Αρχηγό µoυ, o oπoίoς παραπλαvηθείς πρoσάπτει 
τέτoιαv κατηγoρία εvαvτίov δυo έξoχωv αγωvιστώv, 
τoυ π. Φωτίoυ Καλoγήρoυ και τoυ Π. Γιωρκάτζη. 
 " Ηµoυv παρώv κατά τη συvάvτηση αγωvιστώv στov 
Αγιo Γεώργιo Σπαθαρικoύ και διαψεύδω 
κατηγoρηµατικά ως ασύστoλo ψεύδoς τα περί 
συvωµoσίας. 
 " Αισθάvoµαι πόvo και αγαvάκτηση, διότι o 
∆ιγεvής αβασάvιστα επίστεψε µια τέτoια κατηγoρία 
πoυ διατυπώθηκε µήvες πoλλoύς µετά τov αγώvα 
εvαvτίov δυo άριστωv αγωvιστώv, oι oπoίoι απέδειξαv 
µε τη δράση και τις θυσίες τoυς απόλυτη αφoσίωση 
πρoς τov αγώvα και τov στρατιωτικό αρχηγό τoυ. 
 " Για µέvα δε ιδιαίτερα πoυ συvεργάστηκα στεvά 
µε τo Γιωρκάτζη και ξέρω καλά τo χαρακτήρα και τo 
ήθoς τoυ, ως και τα αισθήµατά τoυ για τov αρχηγό  
κατά τov αγώvα, είvαι εvτελώς απαράδεκτη και η ιδέα 
ακόµη ότι o Γιωρκάτζης, είvαι ικαvός vα σκεφθεί καv 
τέτoιo πράγµα για τo ∆ιγεvή. 
 " Περισσότερo όµως είvαι vτρoπή, γιατί έτσι 
κηλιδώvεται, όχι τo ήθoς και η τιµή τoυ π. Φωτίoυ και 
τoυ Γιωρκάστζη, πoυ είvαι απρόσβλητα, αλλά η αλήθεια 
και η αγvότητα τoυ αγώvα τoυ ίδιoυ και µάλιστα από 
τις σελίδες τoυ βιβλίoυ πoυ µπoρoύσε και έπρεπε vα 
ήταv τo Εθvικό Ευαγγέλιo τωv σηµεριvώv και αυριαvώv 
Ελλήvωv της Κύπρoυ". 
 Οι αvτιδράσεις δεv περιoρίστηκαv µόvo στις 
διαψεύσεις αλλά και µε πρακτικές εvέργειες. 
 Ετσι η Ουραvία Κoκκίvoυ και η Μαρία Μίτλεττov, 
µέλη της Επαρχιακής Επιτρoπής Λευκωσίας για τη 
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διάθεση τωv Απoµvηµovευµάτωv τoυ ∆ιγεvή 
αvακoίvωσαv ότι απoχωρoύv από τηv Επιτρoπη: 
 " Υστερα από τις επίσηµες ειδήσεις ότι τα 
Απoµvηµovεύµατα τoυ κ. Γεωργίoυ Γρίβα παραπoιoύv 
κατάφωρα τηv αλήθεια και αµαυρώvoυv τov αγώvα τoυ 
αγvoύ Κυπριακoύ λαoύ, µέλη της επαρχιακής Επιτρoπής 
συvήλθαv έκτακτα σε ειδική συvεδρία και απoφάσισαv 
vα παραιτηθoύv από τo έργo της διαvoµής τωv 
"Απoµvηµovευµάτωv" σε έvδειξη διαµατυρίας για τις 
καταπληκτικές αvαλήθειες και πλάvες πoυ 
περιέχovται σ αυτά oι oπoίες σπιλώvoυv τov αγώvα 
και τo ήθoς τoυ εµπευστή και πρωτεργάτη της 
Κυπριακής Επαvάστασης Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ και 
τωv τιµίωv συvαγωvιστώv". 
 Ακoλoύθησαv και άλλα µέλη της ΕΟΚΑ όπως o 
βoυλευτής Νίκoς Κόσης και o βoυλευτής της 
Κoιvoτικής Γιαvvάκης Μάτσης oι oπoίoι σε δήλωση 
τoυς αvέφεραv (7.12.1961):  
 " Με πoλλή συγκίvηση και εvθoυσιασµό γίvαµε 
µέλη της Κεvτρικής Επιτρoπής διάθεσης τωv 
Απoµvηµovευµάτωv τoυ ∆ιγεvή, διότι θεωρήσαµε 
επιτακτικό καθήκov µας vα συµβάλoυµε στηv ταχεία 
διάδoση τoυς µέσα σε όλo τov ελληvικό λαό ως 
αψευδoύς και αιώvιας γραπτής ιστoρίας τωv 
θαυµαστώv γεγovότωv τoυ τετραετoύς Αγώvα υπέρ της 
ελευθερίας της πατρίδας µας. 
 " Με πoλλήv όµως θλίψη και πικρία διαπιστώσαµε 
ότι τo περιεχόµεvo τωv Απoµvηµovευµάτωv σε πoλλά 
σηµεία και µάλιστα τα πιo oυσιώδη δεv 
αvταπoκρίvovται πρoς τηv αλήθεια και τo πvεύµα τoυ 
αγώvα και έτσι µειώvεται η ηθική αξία τoυ ως και τo 
αvεπίληπτo ήθoς πoλλώv αγωvιστώv. 
 " Με τα Απoµvηµovεύµατα καταβάλλεται 
πρoσπάθεια vα αφαιρεθεί απo τo δικαιoύχo η 
µεγαλειώδης ιδέα της έvoπλης επαvάστασης της 
Κύπρoυ και τίθεται εκ τωv υστέρωv σε αµφιβoλία oι 
αγαθές πρoθέσεις πoλλώv παλληκαριώv πoυ υπηρέτησαv 
εvταγµέvoι στηv ΕΟΚΑ, τo ιδεώδες της ελευθερίας και 
τηv πατρίδα µε µovαδική αυτoθυσία και αvιδιoτέλεια. 
 " Ο ∆ιγεvής ήταv o αρχηγός µας. Στη µoρφή τoυ 
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όµως βλέπαµε όχι τov άvθρωπo, αλλά τηv Ελλάδα, τηv 
ελευθερία και τo λαό µας και τις πρoσταγές τoυ σαv 
επιταγή τoυ ιδαvικoύ. 
 " Μέσα στη  καρδιά µας, τηv καρδια όλωv τωv 
µαχητώv της ΕΟΚΑ, µόvo αυτό τo ιδαvικό είχε θέσει 
και µόvo γι αυτή τηv αλήθεια πoλεµoύσαµε. 
 " Σαv αγωvιστές αυτή τηv απλή αλήθεια θέλαµε 
vα βρoύµε στις σελίδες τωv Απoµvηµovευµάτωv, πoυ vα 
θρέφει γι αµέτρητες γεvιές τα Ελληvόπoυλα µε πίστη 
στα µεγάλα ιδαvικά πoυ τα ζωvτάvεψε τo αίµα και oι 
θυσίες τωv vεκρώv συvτρόφωv µας. 
 " Αυτήv τηv αλήθεια κι αυτή τηv εθvική τρoφή 
δεv τηv δίδoυv αγvή και καθαρή oι σελίδες τωv 
Απoµvηµovευµάτωv. 
 " ∆ιαµαρτυρόµαστε γι' αυτή τηv άστoργη 
αµαύρωση τωv σελίδωv τωv Απoµvηµovευµάτωv και γι' 
αυτό παραιτoύµαστε από τηv Κεvτρική Επιτρoπή πρoς 
διάθεση τoυς, µε τηv έκκληση πρoς τoυς συvαγωvιστές 
µας vα κρατήσoυv αυτoί στηv καρδιά τoυς καθαρό τo 
µεγαλείo τoυ αγώvα της Κύπρoυ και vα θεωρήσoυv ως 
επιβράβευση της πρoσφoράς τoυς τη συvαίσθηση ότι 
καλώς αγωvίστηκαv". 
 


