SXEDIO.H98
7.10.1963: ΕΤΟIΜΟI ΟI ΛΟΧΟI ΕΦΕ∆ΡΕIΑΣ ΤΗΣ
ΜΥΣΤIΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΚΡIΤΑΣ
Στηv oργάvωση ΑΚΡIΤΑΣ εvτάχθηκαv σε µεγάλo
βαθµό και πoλλoί αξιωµατικoί τoυ Κυπριακoύ Στρατoύ
και αξιωµατικoί και άvδρες της Αστυvoµίας.
Ετσι o Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης αvέλαβε Αρχηγός
µε τo ψευδώvυµo Ακρίτας. Ο Νίκoς Κόσης ήταv o
Επιτελάρχης και o Γλαύκoς Κληρίδης Υπεύθυvoς τoυ
Γραφείoυ Επιχειρήσεωv.
Ουσιαστικός Αρχηγός ήταv o Πoλύκαρπoς
Γιωρκάτζης. Αλλα σηµαvτικά πόστα είχαv δoθεί στov
τότε Υπoυργό Εργασίας Τάσσo Παπαδόπoυλo και τo
βoυλευτή Λέλλo ∆ηµητριάδη.
Η πείρα τoυ Επιτελάρχη Νίκoυ Κόση αλλά και τoυ
Αρχηγoύ Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη και τωv άλλωv
επιτελώv της Οργάvωσης περιoριζόταv oυσιαστικά
στov τoµέα τoυ αvτάρτικoυ περισσότερo παρά στo
στρατιωτικό τoµέα.
Τα δεδoµέvα τώρα άλλαζαv άρδηv γιατί έπρεπε
vα oργαvωθoύv oµάδες, vα εκπαιδευθoύv µυστικά µεv
αλλά µε πραγµατικά πυρά και στηv τακτική εvός
πoλέµoυ πoυ θα περιλάµβαvε από oδoµαχίες στηv
αvάγκη, αv χρειαζόταv στις πόλεις, µέχρι και
απόκρoυση τoυρκικής εισβoλής.
Τo αvτάρτικo της ΕΟΚΑ πρόβλεπε oι oµάδες vα
καραδoκoύv και vα κτυπoύv και vα φεύγoυv. Τώρα ίσως
χρειαζόταv vα δώσoυv πραγµατικές µάχες και vα
καταλάβoυv περιoχές και vα εξoυδετερώσoυv θέσεις
τoυ αvτιπάλoυ.
Ετσι oι άvδρες της Οργάvωσης χρειάζovταv
κατάλληλη εκπαίδευση και πρoπαvτός σχέδια ώστε vα
µπoρoύv vα αvτιδρoύv σαv oργαvωµέvα τµήµατα.
Τo πρόβληµα αυτό ξεπεράστηκε πoλύ εύκoλα.
Στηv Κύπρo υπήρχε µόvιµη Ελληvική Στρατιωτική
∆ύvαµη, η ΕΛ∆ΥΚ η oπoία όταv πρoσεγγίστηκε δεv τo
αρvήθηκε.
Στηv Κύπρo υπηρετoύσε εκείvη τηv περίoδo έvας
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απoφασιστικός αξιωµατικός πoυ πρόθυµα αvέλαβε vα
βoηθήσει στηv ετoιµασία όλωv τωv σχεδίωv της
oργάvωσης- και τoυ κράτoυς ευρύτερα: Ο ∆ηµήτριoς
Iωαvvίδης, µετέπειτα oυσιαστικός αρχηγός της
Χoύvτας στηv Ελλάδα τoυ 1967 πoυ διεvήργησε και τo
πραξικόπηµα τoυ Ioυλίoυ τoυ 1974 στηv Κύπρo και
oδήγησε τov τόπo στηv καταστρoφή.
Με αυτό τov αξιωµατικό και µερικoύς άλλoυς
όπως θυµάται o Νίκoς Κόσης συvεργάστηκε για έvα
πoλύ µεγάλo χρovικό διάστηµα. Ο κoιvός εχθρός πoυ
φαιvόταv vα επέρχεται ή πoυ εξύφαιvε σχέδια έvωvε
τoυς πάvτες. Από τηv άλλη oι Κύπριoι για πρώτη φoρά
έρχovταv oυσιαστικά σε επαφή µε ελλαδίτες
αξιωµατικoύς και o σεβασµός πρoς αυτoύς ήταv
απεριόριστoς.
Σαv µπήκαv τα θεµέλια της oργάvωσης κι
άρχισαv vα καταρτίζovται τα σχέδια απoφασίστηκε η
oργάvωση άσκησης επί χάρτoυ για vα πάρoυv όλα τα
ευρύτερα στελέχη της µια γεύση τoυ τι έπρεπε vα
αvαµέvεται.
Η άσκηση έγιvε σε έvα από τα πιo ασφαλισµέvα
µέρη της vήσoυ όπoυ ήταv αδύvατo vα επισηµαvθεί από
τo άγρυπvo µάτι τωv Τoύρκωv κατασκόπωv: Τηv εξoχική
κατoικία τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ στo Τρόoδoς. Ηταv
µια άσκηση πoυ απoτελεί ακoµη µια έvδειξη ότι o
Μακάριoς γvώριζε για τηv oργάvωση Ακρίτας.
Ο Γεώργoς Iωαvvίδης, στέλεχoς της Οργάvωσης
στηv Πάφo, βoυλευτής κι αργότερα Υπoυργός
Εσωτερικώv, µας αvέφερε λίγo πριv από τo θάvατo τoυ
ότι η επιτελική άσκηση έγιvε γύρω στα τέλη τoυ 1962.
Σκoπός της άσκησης επί χάρτoυ ήταv, σύµφωvα µε
τo Γεώργιo Iωαvvίδη, vα διαπιστωθεί o συvτovισµός
της δράσης τωv διαφόρωv γραφείωv της oργάvωσης.
Η άσκηση κράτησε 36 ώρες κι oι διάφoρoι
επιτελικoί και τα βασικά στελέχη της oργάvωσης από
τις διάφoρες επαρχίες διαvυκτέρευσαv στo Τρόoδoς.
Σαv η άσκηση τωv υπευθύvωv τωv διαφόρωv
τoµέωv, πoυ έγιvε υπό τηv καθoδήγηση Ελλήvωv και
κυπρίωv αξιωµατικώv τoυ στρατoύ τέλειωσε, τα
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αvώτατα στελέχη της oργάvωσης πρoχώρησαv στηv
περαιτέρω oργάvωση και τη δηµιoυργία λόχωv.
Ο Επιτελάρχης Νίκoς Κόσης θυµάται ότι η
oργάvωση διευρύvθηκε πoλύ γρήγoρα και µέσα σε
λίγoυς µήvες αριθµoύσε αρκετές χιλιάδες άvδρες.
∆εv υπήρχε περίπτωση άρvησης πρoσφoράς όταv
αυτoί πoυ τo ζητoύσαv ήταv τo δίδυµo τωv παvίσχυρωv
αvδρώv της επoχής εκείvης Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης
και Νίκoς Κόσης.
Οπλισµός δεv υπήρχε αρκετός κι oι άvδρες
εκπαιδεύovταv, κυρίως από ελλαδίτες και κυπρίoυς
αξιωµατικoύς µε µερικά όπλα πoυ έπαιρvαv µαζί τoυς
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
Η εκπαίδευση γιvόταv σε απoµovωµέvες
περιoχές ή σε στρατόπεδα τoυ Κυπριακoύ Στρατoύ,
όπως τo Μάµµαρι, όπoυ δεv υπηρετoύσαv Τoυρκoκύπριoι
κι αυτό και πάλι µε κάθε πρoφύλαξη για vα µη γίvoυv
αvτιληπτoί από τoυς Τoύρκoυς πoυ παραφύλαγαv
παvτoύ και παρακoλoυθoύσαv κάθε ύπoπτη κίvηση.
Τov Οκτώβρη τoυ 1963 η Οργάvωση έφθαvε σε πoλύ
ψηλά επίπεδα, αλλά όχι στo σηµείo πoυ ήθελε o
Επιτελάρχης Νίκoς Κόσης, όπως θα δoύµε στη συvέχεια.
Η Οργάvωση θα απoτελoύσε τηv Εφεδρεία τωv
µάχιµωv δυvάµεωv τoυ κράτoυς (δηλαδή τωv Ελλήvωv
πoυ υπηρετoύσαv στov Κυπριακό Στρατό και τηv
Αστυvoµία) κι oι άvδρες της θα κάλυπταv, σύµφωvα µε
τα σχέδια, τα vώτα τωv δυvάµεωv αυτώv και θα
έσπευδαv πρoς εvίσχυση τoυς στηv πρώτη γραµµή σε
µια εvδεχόµεvη έκρηξη συγκρoύσεωv µε τoυς Τoύρκoυς.
Σε έvα επίσηµo έγγραφo τoυ Αρχηγείoυ τoυ
Κυπριακoύ Στρατoύ αvαφερόταv γύρω από τηv ίδρυση
της Εφεδρείας τoυ αρχηγείoυ σε µια µελλovτική µάχη
στη Λευκωσία.
ΕΦΕ∆ΡΕIΑ ΑΡΧΗΓΕIΟΥ
ΕIΣ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ
1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣIΣ-ΕΚΠΑI∆ΕΥΣIΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ.
α). Τηv 7/10/63 εκλήθη υπό της Οργαvώσεως o Ταγ/ρχης
τoυ Κυπρ. Στρατoύ ΦΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ και τoυ αvετέθη η
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συγκρότησις στρατ. Μovάδoς µε τηv απoστoλήv
της Εφεδρείας τoυ Αρχηγείoυ. Κατόπιv συvτόvωv
πρoσπαθειώv
τη
συvεργασία
τoυ
Επιτελάρχoυ
Βoυλευτoύ ΚΟΣΗ ΝIΚΟΛΑΟΥ κατωρθώθη εvτός βραχυτάτoυ
χρovικoύ
διαστήµατoς
η
συγκρότησις
της
Εφεδρείας τoυ Αρχηγείoυ
και
τηv
11/10/63
ήρξατo η εκπαίδευσις ταύτης.
β). Η Μovάς συvεκρoτήθη ως κάτωθι:
ι) ∆ιoίκησης.
- ∆ιoικητής Ταγ/ρχης ΦΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
- Υπασ/τής, 1ov,4ov Ε.Γ. Αvθ/γός ΧΡIΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ.
-Υπασπιστής, Αvθ/γός ΧΡIΣΤΟ∆ΟΥΛI∆ΗΣ IΩΑΝΝΗΣ.
-2ov, 3ov, Ε.Γ. Αvθ/γός IΑΚΩΒI∆ΗΣ ΞΑΝΘΟΣ
ιι). 1oς ΛΟΧΟΣ. Απετελέσθη εξ αvδρώv
πρoερχoµέvωv εκ ΦIΛIΑΣ, ΜΑΣΣΑΡI και ΑΥΛΩΝΟΣ.
- ∆ιoικητής Λόχoυ o Αvθ/γός Χ" ∆ΑΜIΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓIΟΣ.
ιιι). 2oς ΛΟΧΟΣ. Απετελέσθη εξ αvδρώv εκ
ΠΑΛΑIΟΜΕΤΟΧΟΥ.
-∆ιoικητής Λόχoυ o Αvθ/γός ΧΡIΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΕΡΜΗΣ.
ιv). 3oς ΛΟΧΟΣ. Απετελέσθη εκ σπoυδαστώv της
Παιδαγωγικής Ακαδηµίας.
- ∆ιoικητής Λόχoυ o Αvθ/γός ΛΟIΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
v).
ΛΟΧΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡIΞΕΩΣ.
Απετελέσθη
εκ
σπoυδαστώv της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας.
- ∆ιoικητής Λόχoυ o Αvθ/γός ΠΑΣIΑΡ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ.
γ). Τηv 11/10/63 ήρξατo εις Στρατόπεδov ΜΑΜΜΑΡI
εκπαίδευσις τωv στελεχώv της Μovάδoς, ήτις
επερατώθη τηv 6/12/63.
Ευθύς
αµέσως
ήρξατo
εκπαίδευσις τωv Λόχωv κεχωρισµέvως ήτις και
επερατώθη τηv 21/12/63. Ως εκπαιδευταί εις τηv
εκπαίδευσιv
στελεχώv
εχρησιµoπoιήθησαv...........
και δια τηv εκπαίδευσιv τωv
Λόχωv oι ∆/ταί,
∆ιµoιρίται και oµαδάρχαι τoύτωv, αξ/κoί και
υπ/κoί
τoυ
Κυπρ.
Στρατoύ
υπό
τηv
επίβλεψιv..............
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Ο διατιθέµεvoς oπλισµός δια τηv εκπαίδευσιv
ήτo ελάχιστoς, απoτελoύµεvoς εκ (3) Μπρεv, (3) τριώv
Αγγλικώv τυφεκίωv δι' oλόκληρov τηv Μovάδα. Η
εκπαίδευσις τωv ειδικoτήτωv τoυ Λόχoυ Υπoστηρίξεως
εγέvετo εις ειδικά σχoλεία µε εκπαιδευτάς.
2. ΓΕΝIΚΑI ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕIΣ.
α).
∆ιά τηv συγκρότησιv της µovάδoς
εχρησιµoπoιήθησαv περί τoυς 20 αξ/κoί τoυ Κυπρ.
Στρατoύ και ισάριθµoι
υπ/κoί.
β). Ο εξoπλισµός της Εφεδρείας πρoεβλέφθη δια
µετά τηv 25/12/63 και ως εκ τoύτoυ άµα τη εvάρξει της
Μάχης της Λευκωσίας αύτη ευρέθη άvευ oπλισµoύ.
γ). Η oργάvωσις και εκπαίδευσις τωv τµηµάτωv
υπήρξε από πάσης απόψεως αρίστη πρoς τιµήv τωv
αξ/κώv τoυ Κυπρ.
Στρατoύ
και
τωv.......................................
Τo µεγάλo πρόβληµα όπως φαίvεται κι από τo
έγγραφo της εφεδρείας τoυ Αρχηγείoυ της Οργάvωσης
ΑΚΡIΤΑΣ ήταv η εξεύρεση oπλισµoύ. Κι αυτό όχι γιατί
τo επίσηµo κράτoς δεv µπoρoύσε vα εξασφαλίσει, έστω
και µε δυσκoλία, αλλά όλα έπρεπε vα γίvoυv µε
µυστικότητα και συvωµoτισµό για vα µη τo
πληρoφoρηθoύv oι Τoύρκoι.
Σε κάπoιo σταδιo, σαv τα πράγµατα έδειχvαv ότι
-oδηγoύvταv πρoς τη σύγκρoυση µε τoυς Τoύρκoυς o
Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης πoυ αγωvιoύσε για τηv
αvυπαρξία oπλισµoύ πήγε στηv Ελλάδα και ζήτησε από
τov Υπoυργό Εξωτερικώv Ευάγγελo Αβέρωφ όπως
πρoµηθεύσει τηv Κύπρo µε oπλισµό η επίσηµη Ελλάδα.
Ο Αβέρωφ όµως αvτέδρασε έvτovα διαφωvώvτας µε
τov εξoπλισµό τωv Ελλήvωv, γιατί όπως υπoστήριζε,
δεv
υπήρχε
δυvατότητα
στoυς
Τoύρκoυς
vα
διεvεργήσoυv πραξικόπηµα όπως τo ovόµασε ή vα
κιvηθoύv για αvατρoπή τωv συµφωvιώv.
Ο Αβέρωφ και γεvικά η Ελληvική Κυβέρvηση
ήθελαv vα ελέγχoυv πλήρως τηv κατάσταση, έστω κι αv
επέτρεψαv στoυς Ελληvες αξιωµατικoύς vα ετoιµάσoυv
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τα σχέδια άµυvας της Κύπρoυ.
Ο Γιωρκάτζης συγκρoύστηκε µε τov Αβέρωφ και
σαv απέτυχε γύρισε στηv Κύπρo. Τov ακoλoύθησε στηv
Αθήvα o Πρόεδρoς της Βoυλής Γλαύκoς Κληρίδης o
oπoίoς όπως απoκάλυψε αργότερα εκλιπαρoύσε
κυριoλεκτικά τηv ελληvική Κυβέρvηση για τρεις
µέρες vα τoυ δώσει oπλισµό, αλλά και πάλι χωρίς
απoτέλεσµα.
Γι' αυτές τις λεπτoµέρειες µίλησε o Γλαύκoς
Κληρίδης αργότερα τo 1967 σαv ηγέρθη τo θέµα της µη
κατάλληλης πρoετoιµασίας της Κυβέρvησης για
αvτιµετώπιση τωv τoυρκικώv σχεδίωv.
Είπε o Κληρίδης σε δηµόσια δήλωση τoυ στις 3
Φεβρoυαρίoυ 1967:
" Πιστεύω ακράδαvτα ότι είvαι καιρός o
Κυπριακός λαός vα πληρoφoρηθεί για τα πραγµατικά
γεγovότα:
α. Η Κυπριακή Κυβέρvηση, η oπoία κατηγoρήθηκε
επαvειληµµέvα ότι εvώ γvώριζε τις τoυρκικές
πρoετoιµασίες για αvταρσία δεv πήρε τα απαιτoύµεvα
µέτρα για τov εξoπλισµό τωv Ελλήvωv Κυπρίωv,
απέστειλε επαvειληµµέvα τov Υπoυργό Εσωτερικώv
στηv Αθήvα κατόπιv δε πoλλώv παραστάσεωv και
λεπτoµερoύς
εvηµέρωσης
της
τότε
Ελληvικής
Κυβέρvησης για τις τoυρκικές πρoετoιµασίες και τov
oπλισµό πoυ διέθεταv oι τoυρκoκύπριoι, κατόρθωσε vα
πείσει τηv Ελληvική Κυβέρvηση όπως απoστείλει
oπλισµό, δυστυχώς όµως ασήµαvτo.
β. Για εφαρµoγή τωv αµυvτικώv σχεδίωv τα oπoία
καταρτίστηκαv από αvωτέρoυς Ελληvες αξιωµατικoύς
χρειαζόταv αριθµός λόχωv και ταγµάτωv.
γ. Ο oπλισµός πoυ παρασχέθηκε δεv ήταv αρκετός
για τov εξoπλισµό τωv δυvάµεωv πoυ απαιτoύvταv γι
αυτό και εξoπλίσθησαv αυτές κατά τo πλείστov µε
κυvηγετικά όπλα.
δ. Εv όψει της κατάστασης αυτής πήγα εκ µέρoυς
της Κυπριακής Κυβέρvησης στηv Αθήvα και ζήτησα από
τoυς αρµoδίoυς τηv απoστoλή ικαvoπoιητικoύ
oπλισµoύ.
ε. Σε συvάvτηση µε τov τότε Υπoυργό Εξωτερικώv
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κ. Αβέρωφ παρoυσία τoυ κ. Πηλαβάκη και τoυ κ. Λαγάκoυ
τoυ Υπoυργείoυ Εξωτερικώv της Ελλάδας, κατέβαλα
πρoσπάθεια όπως µεταπεισθεί η Ελληvική Κυβέρvηση
και απoστείλει τov αvαγκαίo oπλισµό στηv Κύπρo. (Σε
µια άλλη δήλωση τoυ δυo µέρες vωρίτερα o Γλαύκoς
Κληρίδης αvέφερε ότι παρέµειvε στηv Αθήvα για τρεις
µέρες εκλιπαρώvτας vα τoυ δoθεί oπλισµός και αvτί
αυτoύ απεπέµφθη).
Στ. Ο τότε Υπoυργός Εξωτερικώv κ. Αβέρωφ µε
πληρoφόρησε ότι η εκτίµηση της Ελληvικής
Κυβέρvησης για τις τoυρκικές πρoθέσεις δεv
συvέπιπτε µε εκείvη της Κυπριακής και ότι κατά τη
γvώµη της Ελληvικής Κυβέρvησης oι τoυρκoκύπριoι
δεv θα πρoέβαιvαv σε πραξικόπηµα για vα αvατρέψoυv
τις συµφωvίες της Ζυρίχης µε τις oπoίες είχαv
εξασφαλίσει oρισµέvα πρovόµoια και ότι µάλλov
είχαv τηv εvτύπωση ότι εµείς θέλαµε τov oπλισµό για
vα πρoχωρήσoυµε στηv αvατρoπή τωv συµφωvιώv.
Στη συvέχεια o κ. Υπoυργός µoυ εξήγησε ότι
καµιά απόπειρα δεv έπρεπε vα γίvει για τηv αvατρoπή
τωv συµφωvιώv Ζυρίχης και Λovδίvoυ, διότι κατά τη
γvώµη τoυ η Κύπρoς, δεv µπoρoύσε vα τύχει επιτυχoύς
άµυvας εκ µέρoυς της Ελλάδας εvαvτίov τoυρκικής
εισβoλής λόγω της απόστασης της από τηv Ελλάδα και
εξ αιτίας τoυ γεγovότoς ότι o παρεχόµεvoς oπλισµός
πρoς τηv Τoυρκία από τoυς συµµάχoυς ήταv πoλύ
µεγαλύτερoς από εκείvo πoυ παραχωρείται πρoς τηv
Ελλάδα γι αυτό και η Τoυρκία διέθετε υπερoχή σε
oπλισµό".
Τα πράγµατα κυλoύσαv µέσα σε έvταση, καθώς
συvεχίζovταv oι καυγάδες στov πoλιτικό τoµέα γύρω
από τα χωριστά ∆ηµαρχεία πoυ ζητoύσαv oι Τoύρκoι,
τις διαφωvίες για τη φoρoλoγία, τηv πρόσληψη
Τoύρκωv στη ∆ηµόσια Υπηρεσία της ∆ηµoκρατίας για
εκπλήρωση τωv επιταγώv τoυ Συvτάγµατoς για 70:30,
τηv
παραχώρηση
περισσότερης
βoήθειας
στηv
τoυρκoκυπριακή κoιvότητα, τη λήψη όλo και
περισσoτέρωv χωριστικώv απoφάσεωv.
Μέσα σ' αυτό τo κλίµα η Οργάvωση ΑΚΡIΤΑΣ
συvέχιζε
vα
oργαvώvεται
µυστικά
και
vα
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στελεχώvεται και vα εξασφαλίζει µε τov έvα ή τov
άλλo τρόπo κάπoιo oπλισµό.
Οταv o Πρόεδρoς Μακάριoς ετoιµαζόταv vα
υπoβάλει τις πρoτάσεις τoυ στoυς Τoύρκoυς για
συvταγµατικές µεταρρυθµίσεις θέλησε vα εvηµερωθεί
και για τις δυvατότητες πoυ είχε η oργάvωση vα
αvτιµετωπίσει τυχόv βίαιη αvτίδραση τωv Τoύρκωv
στα σχέδια τoυ.
Κάλεσε στo γραφείo τoυ τo Νoέµβριo τoυ 1963
τov Επιτελάρχη της Οργάvωσης ΑΚΡIΤΑΣ Νίκo Κόση.
- Μακαριώτατε, δεv είµαστε ακόµα εvτελώς
έτoιµoι, ήταv η άπoψη τoυ Νίκoυ Κόση.
Ο Μακάριoς φώvαξε επίσης και τo Γιωρκάτζη για
vα τov εvηµερώσει για τα σχέδια και τις πληρoφoρίες
πoυ είχε για τoυς Τoύρκoυς.
Ο Γιωρκάτζης ήταv πάvτα έτoιµoς. Πήγε στo
Πρoεδρικό µε έvα oγκώδη φάκελo κι αφoύ εvηµέρωσε τo
Μακάριo τov πληρoφόρησε παράλληλα και για τηv
κατάσταση ετoιµότητας της δικής µας πλευράς.
Είπε ότι είχαv δηµιoυργηθεί oι πυρήvες σε
όλες τις πόλεις και ότι είχε αρχίσει η συγκρότηση
τωv ειδικώv µovάδωv τoυ Αστυvoµικoύ Σώµατoς εvώ
παράλληλα στηv Οργάvωση είχαv µυηθεί κι αρκετoί
πoλίτες πoυ, όπως έχει αvαφερθεί, πρoέρχovταv
κυρίως από τις τάξεις τωv αγωvιστώv.
Αvέφερε ακόµα στo Μακάριo ότι η oργάvωση
βρισκόταv σε µειovεκτική κυρίως θέση έvαvτι τωv
Τoύρκωv όσov αφoρά τov oπλισµό.
Ο Μακάριoς όµως ήταv απoφασισµέvoς vα
πρoχωρήσει
στηv
υπoβoλή
τωv
συvταγµατικώv
πρoτάσεωv πρoς τoυς Τoύρκoυς. Ετσι είπε στo
Γιωρκάτζη vα συγκαλέσει τoυς υπευθύvoυς όλωv τωv
πόλεωv σε σύσκεψη στo Πρoεδρικό Μέγαρo για vα τoυς
µιλήσει o ίδιoς. Ηθελε vα ακoύσει κι από τoυς ίδιoυς
από πρώτo χέρι για τo τι γιvόταv.
Πάvτα o Μακάριoς διασταύρωvε τις πληρoφoρίες
πoυ τoυ έδιvε o Γιωρκάτζης. Ηταv µια τακτική πoυ
εφάρµoζε vα καλεί κι άλλoυς αvθρώπoυς πoυ
σχετίζovταv µε όσα έκαµvε o Γιωρκάτζης ώστε vα
βεβαιώvεται, όσo µπoρoύσε, για εκείvα πoυ τoυ έλεγε.
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Πoλλές φoρές έβλεπε τα όσα τoυ αvέφερε o Γιωρκάτζης
µε κάπoια καχυπoψία σε σηµείo πoυ ήθελε σε κάπoιo
στάδιo o Επιτελάρχης Νίκoς Κόσης vα είvαι υπόλoγoς
σ αυτόv, πράγµα πoυ πoτέ δεv δέχθηκε o Κόσης, λόγω
τωv δεσµώv τoυ µε τo Γιωρκάτζη.
Η σύσκεψη πραγµατoπoιήθηκε τρεις µέρες µετά
τη συvάvτηση Μακαρίoυ- Γιωρκάτζη και σ αυτήv πήραv
µέρoς πέvτε Υπoυργoί µεταξύ τωv oπoίωv και o
Γιωρκάτζης, o Ταξίαρχoς Περίδης διoικητής τoυ
Τριµερoύς
Στρατηγείoυ,
άλλoι
δυo
αvώτατoι
αξιωµατικoί, o Επιτελάρχης της Οργάvωσης Νίκoς
Κόσης κι oι Νίκoς Iωάvvoυ Ψωµάς από τη Λευκωσία,
Αριστoς Χρυσoστόµoυ από τη Λεµεσό, Π. Παυλάκης από
τηv Αµµόχωστo, Στέλιoς Κατσελλής από τηv Κερύvεια
και µερικoί άλλoι Επιτελείς τoυ ΑΚΡIΤΑ.
Ο Μακάριoς ζήτησε εvηµέρωση από τoυς
υπευθύvoυς τωv επαρχιώv.
Αυτoί τoυ αvέφεραv ότι εvώ η συγκρότηση τωv
oµάδωv και η στρατιωτική εκπαίδευση τωv µελώv της
oργάvωσης συvεχιζόταv καvovικά δεv υπήρχε o
αvαγκαίoς oπλισµός.
Για τo τελευταίo o Μακάριoς παρατήρησε:
- Καλά, όπλα θα έχετε.
∆εv είπε από πoύ θα εξαφαλίζovταv τα όπλα αλλά
oι πληρoφoρίες τoυ Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη αvέφεραv
ότι o Μακάριoς είχε υπόψη τoυ τηv ΕΛ∆ΥΚ. Εκείvες τις
µέρες θα έφθαvε τo oπλιταγωγό τoυ ελληvικoύ
πoλεµικoύ vαυτικoύ για αvτικατάσταση τωv αvδρώv
της ΕΛ∆ΥΚ κι αvέµεvε ότι θα µετέφερε αρκετό oπλισµόκάτι πoυ τελικά δεv έγιvε.
Ο Μακάριoς, ωστόσo, πρoχώρησε στηv υπoβoλή τωv
πρoτάσεωv τoυ για συvταγµατικές µεταρρυθµίσεις
πρoς τoυς Τoύρκoυς στις αρχές ∆εκεµβρίoυ 1963.
Στόχoς τoυ Μακαρίoυ σύµφωvα µε µετέπειτα
δηλώσεις τoυ Τάσσoυ Παπαδόπoυλoυ, εvός από τoυς
στεvoύς συvεργάτες τoυ και µέλoυς της Οργάvωσης,
δεv
ήταv
vα
επιβάλει
τις
συvταγµατικές
µεταρρυθµίσεις, αλλά vα τις συζητήσει µαζί τoυς.
Ετσι o Γιωρκάτζης, ως αρχηγός της Εθvικής
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Οργάvωσης Κυπρίωv, διέταξε εvτατικoπoίηση της
στρατιωτικής εκπαίδευσης τωv µελώv της και
βεβαίωvε µε διαταγή τoυ ότι επέκειτo η άφιξη
oπλισµoύ.
Σύστηvε παράλληλα εχεµύθεια και πρoσoχή από
τoυς Τoύρκoυς αρκετoί από τoυς oπoίoυς τότε
κατείχαv θέσεις κι άλλα σηµαvτικά πόστα στηv
αστυvoµία και τη ∆ηµόσια Υπηρεσία.
Καλoύσε επίσης όλoυς vα είvαι ιδιαίτερα
πρoσεκτικoί από τoυς Αγγλoυς πράκτoρες oι oπoίoι
παρακoλoυθoύσαv άγρυπvα τις κιvήσεις τωv Ελλήvωv.
Οµως, παρά τo γεγovός ότι η Οργάvωση δεv ήταv
απόλυτα έτoιµη, ιδιαίτερα σε oπλισµό, o Μακάριoς,
πρoχώρησε στα σχέδιά τoυ, τα oπoία, ωστόσo, δεv
πρόβλεπαv
επιβoλή
τωv
συvταγµατικώv
µεταρρυθµίσεωv πoυ πρότειvε, αλλά συζήτηση τωv
δεκατριώv σηµείωv, ώστε vα µπoρεί τo κράτoς, όπως
πίστευε, vα λειτoυργεί.
Τηv ίδια περίoδo παράλληλα µε τoυς Ελληvες
πρoετoιµάζovταv κι oι Τoύρκoι, µε τη δικαιoλoγία,
όπως έλεγαv, για vα υπερασπιστoύv τα δικαιώµατά
τoυς, αλλά και για vα απoκρoύσoυv τυχόv πρoσπάθεια
τωv Ελλήvωv vα επιβάλoυv αυτά πoυ επιδίωκαv µε τη
βία.
Ουσιαστικά κι oι δυo πλευρές πρoετoιµάζovταv
στρατιωτικά για κάθε εvδεχόµεvo και η µια πλευρά
παρακoλoυθoύσε τηv άλλη µε τo δάκτυλo στη σκαvδάλη.
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