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Άφιεροΰται
εις
την Ελληνικήν Νεότητα
τής Μητρος Ελλάδος
καί
τής Κύπρου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ό Τζών Φίτζεραλντ Κέννεντυ, 85°: πρόεδρος των ’Ηνω
μένων Πολιτειών, έξέφρασε τήν προσωπικήν του φιλοσοφίαν
με τάς εξής λέξεις :
« "Ενας ανδρας πράττει αυτό πού πρέπει, εις πείσμα των
προσωπικών συνεπειών, εις πείσμα των εμποδίων καϊ των
κινδύνων καί των πιέσεων. Καί αΰτό αποτελεί την βάσιν ολο
κλήρου τής ανθρώπινης ηθικής ».

Ή φιλοσοφία αυτή διείπε ολόκληρον τήν ζωήν του.
( « ’Ελευθερία » 23 Νοεμβρ. 1963).

Με αυτούς τούς λόγους καί αυτός τάς σκέψεις θέλω να προ
λογίσω μερικός άπό τάς αναμνήσεις μου από τήν προπαρασκευήν
τοϋ επικού καί ένδοξου άγώνος, διό τήν ελευθερίαν και αύτοδιάθεσιν των αδελφών Ελλήνων τής Κύπρου και τήν εν τέλει ενωσιν
μετά τής μητρος Ελλάδος. Ο λογος δε είναι προφανής. Η εποχή
μας παρουσιάζει πολύ ολίγους άφωσιωμένους εις τό μεγάλα ιδα
νικό και ετοίμους νό θυσιασθώσιν υπέρ αυτών, εν άντιθέσει προς
εκείνους, τούς πολλούς, οί όποιοι καίτοι άνήκουσιν πολλάκις είς
τήν ήγέτιδα τάξιν έν τούτοις τό πάντα πράττουσι μόνον διό λόγων.
Όθεν επιβάλλεται ή εξέτασις τού έργου εκείνων τών ολίγων, οϊτινες διεπόμενοι άπό τήν φιλοσοφίαν τής ζωής τού John F. Kennedy
αποτελούν παράδειγμα διό τός επερχομένας γενεάς, είς τάς οποίας
είναι άφιερωμένον τό πρώτον τούτο τεύχος τών προσωπικών ανα
μνήσεων.
Όπως έπί Κατοχής οΰτω καί εν τφ ζητήματι τής ελευθερίας
τής Κύπρου οί ολίγοι είναι εκείνοι, είς τήν εθνικήν καί πνευματι
κήν ήγεσίαν, οί όποιοι, μακραν παντός συμφέροντος ΐ] καιροσκο
πισμού, ύπέλαβον ως καθήκον επιτακτικόν, ώς χρέος άναπόφευκτον *, τήν καθ' οίονδήποτε τρόπον συμμετοχήν είς τον αγώνα διό
* Ή άποψις αυτή ενθυμίζει θεμελιώδεις σκέψεις καί τάσεις του Κάντιου, ό
όποιος έθαύμαζε τόν έναστρον ουρανόν καί τό καθήκον. Καί τό πρώτον καί τό δεύ
τερον οδηγεί είς τόν Θεόν, ώς δημιουργόν του μεγαλειώδους τήν εμφάνισιν καί τήν
σύστασιν καί τήν συντήρησιν Παντός, καί τής ψυχής, διά τε τήν πνευματικήν σύστα-

την ελευθερίαν, ή όποια είναι τό εύγενέστερον ιδανικόν του Ελλη
νισμού όλων των αιώνων. Οί λόγοι των διδασκάλων τοϋ Γένους,
οί από τής έδρας συχνάκις έκφερόμενοι, ανεξαρτήτως τοϋ γεγονό
τος, ότι προσλαμβάνουσι σημασίαν και βαρύτητα, όταν μεταμορφώνται υπό των ιδίων εις έργα, τα όποια έχουσι κυρίως αξίαν,
διά τον φρονηματισμόν τής νεότητος τοϋ Έθνους, δέον να συνοδεύωνται διά τής διανθήσεως διά ζωντανών παραδειγμάτων τής
προσφάτου καί τής συγχρόνου ιστορίας, όταν ύπάρχη τοιαΰτη. Και
τοϋτο, διότι τό παράδειγμα διδάσκει ίσχυρότερον και διαρκέστερον
των λόγων.
Είναι δε συχνόν τό φαινόμενον, τό παρατηροΰμενον είς τους
ολίγους άνδρας, οί όποιοι άφιεροΰνται, εργφ καί λόγω, είς τα ιδα
νικά, ότι ούτοι « είς πείσμα των προσωπικών συνεπειών, είς πείσμα
τών εμποδίων καί τών κινδύνων καί τών πιέσεων », πράττουσιν ώς
« άνδρες, αύτό που πρέπει », όχι μόνον είς τον εθνικόν, αλλά καί
είς τον κοινωνικόν καί υπηρεσιακόν βίον, διότι « αύτό αποτελεί την
βάσιν ολοκλήρου τής ανθρώπινης ηθικής », ή οποία καί μόνη δύναται, να στηρίξη την ΰπαρξιν τοϋ "Εθνους, μάλιστα είς τάς κρίσι
μους ώρας.
Ταύτας δέ τάς άρχάς είναι ανάγκη νά ύπομνήσωμεν προς την
νέαν γενεάν, ή όποια ενίοτε απογοητεύεται άπό κακά παραδεί
γματα. Διότι ευτυχώς διά τό "Εθνος, ικανοί υπήρξαν οί άνδρες, οί
πιστοί είς την εν αρχή έκτεθείσαν φιλοσοφίαν τοϋ Τζών Κέννεδυ,
οΐτινες ήγωνίσθησαν τόσον επί Κατοχής, ότε έκινδύνευσαν νά άπολέσουν καί αυτήν την ζωήν των, είτε μετά ταύτης είτε είς τον
αγώνα τής Κύπρου έδρασαν υπέρ τής ελευθερίας της —εκτός τών
Ηρώων τής Ε.Ο.Κ.Α., υπό τον αρχηγόν Διγενή, καί τών ενδόξων
νεκρών της — « είς πείσμα τών προσωπικών συμφερόντων » καί
όταν μάλιστα εδρών κυρίως άφανώς, διότι επίστευον, πράγματι,
σιν καί διά τήν φωνήν τής συνειδήσεως, ή όποια όχι μόνον επιτάσσει τό καθήκον
είς τόν άνθρωπον, άλλα καί παρέχει ίκανοποίησιν, όταν α'ι εξωτερικοί συνθήκαι δεν
επιτρέπουν τήν επιτυχίαν. Ή άπόκτησις δέ τής ελευθερίας αποτελεί επιτακτικήν
φωνήν τής συνειδήσεως, πολύτιμον, αληθώς θειον αγαθόν παρασχεθέν υπό του Θεού
είς τόν άνθρωπον.

ότι το πολυτιμότατον αγαθόν, δπερ έδώρησεν δ Θεός εις τον
άνθρωπον είναι ή ελευθερία και ταΰτης την έννοιαν και βαρύτητα
διά την ζωήν, τον πολιτισμόν και την Δημοκρατίαν άπεκάλυψεν
εις τον κόσμον ό Ελληνισμός, διά τών αγώνων καί θυσιών του, είς
την τραγικήν πλήν ένδοξον αυτήν γωνίαν τής γης, ή οποία φέρει
τό όνομα Ελλάς. Και ή Ελλάς κατέστη διά τοΰτο συνώνυμος τής
Ελευθερίας και τής άληθοΰς δημοκρατίας.
Καθηγητής ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ I. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

Ή αίθουσα τής κατοικίας τού καθηγητοΰ κ. Γερ. Κονιδάρη.
"Ο καθηγητής κρατεί επί τής τραπέζης τής ορκωμοσίας το Ευαγγελίαν.

Το μέγα εθνικόν καί πανελλήνιον θέμα τής Κόπρου υπήρξε, μετά τόν
δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον καί μάλιστα μετά την άπόκρουσιν τής ξένης
επιβουλής ( 1947 -1950), το έτερον των μεγάλων θεμάτων εθνικής άποκαταστάσεως (κατά τήν Διάσκεψιν Ειρήνης τών Παρισίων τοΰ 1946 παρέμεινεν εκκρεμές ενώπιον τοΰ Συμβουλίου τών ‘Υπουργών επί τών Εξωτερικών
τό Βορειοηπειρωτικόν ), τό όποιον συνεκίνει καί συγκινεΐ πάσαν ελληνικήν
καρδίαν.
Ή άπελευθέρωσις τής Κόπρου, επί τή βάσει τής αρχής τής αυτοδιαθέσεως, ή όποια θεσπίζεται εις τόν Καταστ. Χάρτην τών Ηνωμένων Εθνών
( 1945) καί άπετέλεσε επαγγελίαν τών Δυτικών «Συμμάχων μας», θά εΐχεν
ήδη πιθανώτατα συντελεσθή, εάν παράγοντες συμμαχικοί καί ήμέιεροι δεν
έδιδον άλλην κατεόθυνσιν εις τόν πολιτικόν χειρισμόν, ό όποιος ήρχισε διά
τοΰ Δημοψηφίσματος τφ 1950 καί συνεχίσθη τόσον επιτυχώς, διά τής Επι
τροπής Άγώνος καί τής δι’ αυτής παρασκευής τής Έπαναστάσεως, τ.έ. διά
τοΰ ενόπλου ήρωϊκοΰ άγώνος τής Ε.Ο.Κ.Α. υπό τόν στρατηγόν κ. Γεώρ
γιον Γρίβαν - Διγενήν.
Άλλ* ή απαλλαγή τής Κόπρου από τόν ξενικόν ζυγόν, ό'νειρον πολλών
γενεών, Κυπρίων ‘Ελλήνων είδικώτερον, δεν ηδυνατο να συντελεσθή πλή
ρως, ένεκα τών συμφωνιών Ζυρίχης καί Λονδίνου, εφ όσον αυται εισηγαγον
ως παράγοντα αποφασιστικόν, μέ δικαιώματα αρνησικυρίας, ανήκουστα εις
έκτασιν καί δυναμιν, εις τήν ιστορίαν τών Πολιτειών, την Τουρκικήν μειο
ψηφίαν (18%) καί τό Τουρκικόν Κράτος. Ή πείρα τοΰ παρελθόντος είς
ούδέν ΐσχυσε διά ν' άποτρέψη τήν εξέλιξιν ταυτην. Έπειτα δεν έλήφθη
υπ' δ'ψιν — τουναντίον ήγνοήθη παντελώς —ότι τα ‘Ηνωμένα Εθνη, παρα
τό γεγονός, ότι υφίστανται τήν ισχυροτατην επιδρασιν τών συμφερόντων
τών Μεγάλων Δυνάμεων καί τής αρχής τής ισορροπίας δυνάμεων εν τή πολι

τική των ήτο αδύνατον να μη όδηγήσωσι τελικώς τούς λαούς των 'Αποι
κιών από τής Αύτοκυβερνήσεως εις την Αύτοδιάθεσιν, γεγονός, οπερ συνετελέσθη ίδίφ κατά τα τελευταία εξ έ'τη (1958- 1963), ήτοι ευθύς μετά τήν
σύναψιν τής Συνθήκης Ζυρίχης - Λονδίνου.
Ούτως ενφ πολλοί λαοί και μάλιστα απολίτιστοι, ή ελάχιστα προηγμένοι
εις τον πολιτισμόν, απέκτησαν το δικαίωμα τής Αύτοδιαθέσεως, ο εύγενης
και από 3.500 ετών ελληνικός καί πεπολιτισμένος λαός τής Κύπρου δεν απέ
κτησε το ιερόν τούτο δικαίωμα, παρά τό γεγονός, δτι ήγωνίσθη επιτυχώς
επί τέσσαρα περίπου έτη καί δεν ήττήθη στρατιωτικώς. At εις χεΐράς μου
επιστολαί τού στρατηγού Γρίβα - Διγενή τού ’Ιουνίου καί Αύγουστου τού
1958 άποτελοΰσιν, εκτός τών πληροφοριών, καί βεβαιώσεις τού ενδόξου
αρχηγού τού επικού άγώνος, δτι ήδύνατο ή Ε.Ο.Κ.Α. να εξακολούθηση τον
αγώνα, ή πορεία τού οποίου ήδύνατο να όδηγήση εις αληθή αυτοκυβέρνη
σήν, ως πρώτον στάδιον καί τήν αύτοδιάθεσιν καί ως δεύτερον καί τελικόν.
Ή ίδρυθεΐσα διά τών συνθηκών Πολιτεία ούτε πραγματικόν Κράτος
ανεξάρτητον είναι ούτε αληθής δημοκρατία, ή δε περιωρισμένη ελευθερία
της τελεί διαρκώς εν κινδύνφ. Μία τών βασικών αιτιών τής άτυχεστάτης
εξελίξεως τού Κυπριακού είναι ασφαλώς καί ή ταχεία άχρήστευσις τής ’Επι
τροπής "Αγώνος, μάλιστα από τού 1957, δτε επέστρεψεν από τάς Σεϋχέλλας
δ ’Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Ή Επιτροπή Άγώνος είχε σαφήνειαν σκο
πών καί ειλικρίνειαν απόλυτον είσηγήσεως. Περί τής επιτροπής ταύτης ύπάρχουσι νΰν δλίγισται γραμμαί εις τό εργον τού στρατηγού ( σελ. 19) καί πε
ρισσότεροι διά τήν ιστορίαν τής συγκροτήσεώς της εις τό σχετικόν ιστορικόν
αρθρον τού ΣωκράτουςΛοϊζίδη, δ όποιος ήκολούθησε τον Διγενή. Χάριν τής
πληρότητας τού παρόντος πρώτου σημειώματος περί τής’Επιτροπής Άγώνος
θά δημοσιευθή εν τέλει, εν παραρτήματι, εις τό άνάτυπον τού παρόντος ή
αυθεντική καί με τήν συγκατάθεσιν τής ’Επιτροπής δημοσιευθεΐσα εις τήν
«’Ελευθερίαν» έκθεσις τής 27*1? Σεπτεμβρίου 1960.'Ημας ενδιαφέρει ενταύθα
κυρίως ή άπόφασις καί ή πραγματοποίησις τής ορκωμοσίας τής επιτροπής.

Έν πρώτοις πρέπει να σημειωθή ποια ήσαν τα μέλη τής ’Επιτρο
πής καί πού συνεδρίαζαν. Ή αρχική συγκέντρωσις, ένθα εγένετο λόγος διά
τήν ανάγκην ενόπλου άγώνος εγένετο εις τήν επί τής δδού Σκουφά 60 οικίαν
τού συναδέλφου καθηγητού κ. Δημ. Βεζανή.*Ητο πολυπληθής καί διά τούτο
έφάνη εις πολλούς επικίνδυνος, εφ’ όσον όρος απαραίτητος ήτο ή μυστικότης. Ευτυχώς ούδέν συνέβη. Τής συσκέψεως προήδρευσεν δ Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος. Ήκολούθησαν αλλαι συσκέψεις, τινές εις τήν οικίαν μου, κειμένην τότε επί τής δδού Ασκληπιού 36β, άλλα περισσότεροι συνεδρίαι εγε-
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νοντο εις το δικηγορικόν γραφεΐον τοϋ %. 'Αντωνίου Αύγίκου, εις τήν οδον
Σατωβριάνδου 10. Των συνεδριών προήδρευεν σπανιότατα, δταν ήτο εν
Άθήναις, ό Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, αρχηγός τοΰ πολιτικού αγώνας, ώς
εθνάρχης, συνήθως όμως δ πρώην 'Υπουργός κ. Γεώργιος Στρατός. Μετεί
χαν τής Επιτροπής, οι δύο αδελφοί Σάββας και Σωκράτης Λοϊζίδης, δικη
γόροι ( ενίοτε συνηρχόμεθα καί εις τό τότε Γραφεΐον των επι τής οδού
Όμηρου), Γεράσιμος I. Κονιδάρης, τακτικός καθηγητής τοΰ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών, Γεώργιος Γρίβας, συνταγματάρχης εν άποστρ., Δημ. Βεζανής
καθηγητής τής Νομικής καί τής Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστημών,
Ήλίας Άλεξόπουλος συνταγμ. εν άποστρατείφ, δ στρατηγός Παπαδοπούλας
(ή Παπάς) καί δ Άντ. Αύγΐκος.
At διαπιστώσεις τάς δποίας έκαμεν αυτοπροσώπως εις Κύπρον μεταβάς, ώς περιηγητής δ μετά ταϋτα αρχηγός κ. Γ. Γρίβας καί ή αποστολή
όπλων εστερέωσαν τήν άπόφασίν μας περί ενόπλου άγώνος, δεδομένου, οτι
ή ελευθερία δε είναι συνήθως δώρον, αλλά καρπός τοϋ άγώνος καί τοϋ αί
ματος τών τέκνων τής πατρίδας. Ή επανάστασις ήτο ο μονος τροπος
διά ν' άποκτήση ή Κύπρος τήν ελευθερίαν της, ώς απέκτησαν καί τόσοι
άλλοι λαοί.
Προσωπικώς επίστευον, ήδη τφ 1950, καί τφ εΐπον, ότι δεν υπάρχει
πλέον χρόνος είτε εν πολέμφ είτε εν ειρήνη κατά τον όποιον ή Μεγ. Βρεττανία, λόγφ τής πτώσεώς της εν τή Μ. 'Ανατολή, θά ήτο διατεθειμένη να
δώση ώς δώρον τήν ελευθερίαν εις τήν Ελληνικήν Κύπρον : συμπέρασμα
λοιπόν : επανάστασις. Διά τούτο καί εκλήθην μεταξύ τών πρώτων να μετάσχω τής ’Επιτροπής άγώνος, διά τήν άπελευθέρωσιν τής Κύπρου άπό τον
άγγλικόν ζυγόν καί τήν διά δημοψηφίσματος ενωσιν αυτής μετά τής μητρός
'Ελλάδος.
*

* *

'Από τά πλέον άξιομνημόνευτα γεγονότα εις τήν ζωήν τής Επιτροπής
υπήρξεν άσφαλώς ή δρκωμοσία της. Ή άπόφασις περί δρκωμοσίας ελήφθη
κατά τά τέλη Φεβρουάριου 1953, όταν πλέον άπό άπόψεως άποστολής όπλων
καί δργανώσεως εν Κύπρφ ή προετοιμασία τού ενόπλου άγώνος, είχε προ
χωρήσει. Ό ’Αρχιεπίσκοπος Μαρκάριος ευρισκόμενος εν Άθήναις άπεδέχθη
τήν πρότασιν περί δρκωμοσίας, επειδή δέ ή Επιτροπή Άγώνος ήτο μυ
στική καί ελάμβανε διαρκώς μέτρα τηρήσεως τής μυστικότητας τής δράσεώς
της, δΓ δ καί δεν συνεδρίαζε πάντοτε εις τό αυτό μέρος, διά τούτο άπεφασίσθη να γίνη ή δρκωμοσία εις τήν οικίαν μου, εφ’ όσον ή εκάστοτε επίσκεψις τών μελών τής 'Επιτροπής καί μάλιστα τοϋ Αρχιεπισκόπου είς
οικίαν καθηγητοϋ τής Θεολογίας, ήτο φυσικόν νά μή προκαλή ύπονοίας.
Όθεν, άποφασισθείσης τής δρκωμοσίας καί δρισθέντος τοΰ τόπου,

συνήλθομεν πάντες εις την τότε κατοικίαν μου επί τής όδοΰ ’Ασκληπιού
46β (3ον όροφον) περί την 7Τΐν εσπερινήν τής 7ή? Μαρτίου 1953. Η συγκίνησις πάντων των μελών τής Επιτροπής υπό την Προεδρίαν τοΰ ’Αρχιε
πισκόπου κ. Μακαρίου ήτο εύλογος. ‘Η οικογένεια μου μετά ετη επληροφορήθη το γεγονός τοΰτο, τόση ήτο ή μυστικότης, ήν ετηρήσαμεν.
Κατά την ΐεράν εκείνην ώραν, έλαβον εν εκ των πολλών αντίτυπων τής
Κ.Δ. τής Βιβλιοθήκης μου. Πρόκειται περί τής 16ns κριτικής εκδόσεως τής
Καινής Διαθήκης τής American Bible Society τής Ν. Ύόρκης ( Greek
New Testament υπό Dr T. Nestle, εκδόσαντος εκ νέου διά φωτογραφήσεως την εν λόγφ έκδοσιν τής Stuttgart τοΰ 1936). Επ αυτοΰ είχε τεθή
εν τή Άποστολική Διακονίφ σταυρός. Ή φωτογραφία τής Κ.Δ. είναι
συνημμένη εις την παρούσαν βραχυτάτην έκθεσιν.
’Έλαβον, λοιπόν, τό τυχαίως εύρεθέν εμπρός μου άντίτυπον τής Κ.Δ.
εις όπερ ειχον θέσει εις τό εσώφυλλον την επιγραφήν « Βιβλιοθήκη Γεράσι
μου I. Κονιδάρη, τακτικού Καθηγητού τής Γεν. Έκκλ, 'Ιστορίας εν τφ
Πανεπιστημίφ Θεσσαλονίκης, Μάιος 1946».
Τήν Κ.Δ. έθεσα επί τής τραπέζης, μεθ’ ο ήγέρθημεν πάντες διά να
δώσωμεν τον όρκον, συνταγέντα κατά τα πρότυπα τού μεγάλου άγώνος, κατά
τρόπον δηλαδή οΰχί απολύτως σαφή. Καί δ μεν ’Αρχιεπίσκοπος Μακάριος
έθεσε τήν χεΐρα επί τού στήθους ημείς δέ επί τού 'Ιερού Ευαγγελίου. Καί
τον μεν όρκον άνεγίγνωσκεν ή A Μ. δ ’Αρχιεπίσκοπος, ημείς δε τον επαναλαμβάνομεν φράσιν προς φράσιν, εν βαθυτάτη συγκινήσει.
Μετά τούτο ΰπεγράψαμεν πάντες τον όρκον, όστις φυλάσσεται ασφα
λώς, άλλα τό ιερόν κείμενον τού Ευαγγελίου παρέμεινε προς φυλαξιν παρ
εμοί, καίτοι ανήκει κατά φυσικόν λόγον εις τήν 'Επιτροπήν. Φυσικφ τφ
λόγφ όταν έλθη δ καιρός — όταν άρχίση νά φαίνεται ότι ανοίγει δ δρόμος
πρός τήν αύτοδιάθεσιν τής Κύπρου ή κατά τήν άσκησιν τού δικαιώματος
τούτου, τού άναφαιρέτου από πάντα λαόν, τό I. Ευαγγελίαν, ο ορκος και
τό τραπέζι αυτό τού σπιτιού μου, θά δωρηθώσιν εις την Κύπρον, δια να
άποτελέσωσι μέρος τών κειμηλίων, τού μεγάλου εθνικού άγώνος τής Ελλη
νικής Κύπρου.
Κατά τήν αυτήν ημέραν τής δρκωμοσίας, ως καί κατά τήν 131Τν Μαρ
τίου συνεδριάσαμεν καί συνεχίσαμεν τήν συζήτησιν επι τών διάφορων
θεμάτων τής προετοιμασίας τής Έπαναστάσεως τής Κύπρου.

Θέματα, άτινα άπησχόλησαν τήν Επιτροπήν, κατά διαφόρους συνε
δριάσεις της ( εσημειώθησαν τυχαίως μερικαί συνεδρίαι εις τό τελευταΐον
εσώφυλλον τού Ί. Ευαγγελίου :
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13 Μαΐου 1953 οικία Κονιδάρη
6 ’Απριλίου 1955 οικία Κονιδάρη
23 ’Απριλίου 1955 γραφεΐον Άντ. Αύγίκου
5 Μαΐου 1955
»
»
»
17 Μαΐου 1955
»
»
»
)
ήσαν: εκτός τοϋ 1) τοϋ αφορώντας την αποστολήν οπλών — περί ταϋτα ησχολεΐτο κυρίως, εχων ίδιους συνεργάτας δ κ. F. Στρατός πρώην Υπουργός
‘Αμΰνης, προεδρεύων τής ’Επιτροπής κατά την απουσίαν τοΰ Αρχιεπίσκο
που Μακαρίου" 2) τό τοϋ καθορισμού τοΰ αρχηγού τοϋ ένοπλου άγώνος
( προϋτάθη δ συνταγματάρχης Κύπριος την καταγωγήν κ. Γεώργιος Γρίβας,
δ θρυλικός πλέον Διγενής )' 3) τής προπαγάνδας" 4) το τής δραστηριοποιήσεως τής Πανελληνίου ’Επιτροπής Αύτοδιαθεσεως κ.α. Αι συσκέψεις
τοΰ 1956 άφεώρων εις την άναδιοργάνωσιν καί δραστηριοποιησιν τής Πανελ
ληνίου ’Επιτροπής Αύτοδιαθεσεως Κύπρου, διότι υπήρχαν παραπονα δίκαια
τοΰ Διγενή, ούτινος σημείωμα επεδόθη εν αντιγραφή) εις τον Αρχιεπίσκο
πον Δωρόθεον καί τον Υπουργόν Προεδρίας κ. Κ. Τσατσον. Των συζητή
σεων μετεΐχον οί κ.κ. Σάββας Λοϊζίδης καί Γερ. Κονιδαρης εκ μέρους τής
’Επιτροπής Άγώνος, χωρίς να γνωριζωσι βεβαίως τοΰτο οι συνομιληται
μας Άρχιμ. κ. 'Ιερώνυμος Κοτσώνης, έμπιστος των ’Αρχιεπισκόπων Σπυ
ρίδωνος καί Δωροθέου, Γενικός Γραμματευς επι τινι χρονον τής Επιτρο
πής Αύτοδιαθεσεως Κύπρου. Μετεΐχεν ωσαύτως καί δ κ. Χρηστίδης. Χάριν
τοΰ « Παρνασσού » σημειώ, δτι εις τό γραφεΐον τοΰ Πρόεδρόν και τοΰ Γεν.
Γραμματέως εγένοντο συσκέψεις τινές περί τοΰ θέματος τής δραστηριότητας
καί άναδιοργανώσεως τής ’Επιτροπής Αύτοδιαθέσεως. Η Επιτροπή εις
ούδεν κατέληξε, διότι επήλθε, κατά τινα απουσίαν μου, οξεία διχογνωμία
τοΰ κ. Σάββα Λοϊζίδη καί τοΰ Άρχιμ. Ί. Κοτσώνη. Περί ταύτης θά πρέ
πει να γίνη λόγος άλλοτε εις άλλο σημείωμα εις οπερ θα παρατεθώσιν 3
αντίγραφα σημειωμάτων μου προς μέλος τής ’Επιτροπής. Επίσης απησχολησε την ’Επιτροπήν τό θέμα περί τής μορφής τοΰ άγώνος. Ό ’Αρχιεπί
σκοπος Μακάριος φρονών, δτι δ άγων θά ήτο κυρίως άγων δολιοφθορών
ύπεστήριξε προς στιγμήν δτι δεν εχρειάζετο εξοπλισμός στρατιωτών - ανταρ
τών. Τουναντίον δ Γρίβας, προς δν συνετάχθημεν πάντες ημείς— ήμεις ίσως
ζωηρότερον τών άλλων — εφρόνει, δτι θά είχε διπλήν μορφήν : σαμποτάζ και
άνταρτικήν, δι’ δ καί εχρειάζετο δπλισμός διά τάς δυνάμεις τών ανταρτών,
οϊτινες θά Ικάλυπτον τούς δολιοφθορεΐς. Ή γνώμη αυτή επεκρατησε.

Κατά την απουσίαν τοΰ Σάββα Λοϊζίδη καί εμοΰ εις ’Αμερικήν, κατ’
Αύγουστον καί Σεπτέμβριον τοΰ 1954, τοΰ μέν πρώτου, διά τα Ήν. "Εθνη,

τοΰ δε σημειοΰντος τάς γραμμάς ταύτας εις την Β' Γεν. Συνέλευσιν τοΰ
Παγκ. Συμβουλίου των Εκκλησιών εν Evanston Illinois, ένθα μετά τοΰ
καθηγητοΰ κ. Άμ. Άλιβιζάτου έφέραμεν τό Κυπριακόν εις την Επιτροπήν
εν των Εξωτερικών Υποθέσεων, μέ μερικήν επιτυχίαν ( τά κλειδιά τής
Επιτροπής τά κατέχουν οί "Αγγλοι και οι ’Αμερικανοί, ενφ έπρεπε \ά τά
κατέχουν ο! χριστιανοί αντιπρόσωποι ουδετέρων και ανεπηρέαστων από τήν
πολιτικήν τών μεγάλων Δυνάμεων χωρών ), δ ’Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ένέκρινε ν’ ακολουθήση τόν Γρίβαν δ ανυπόμονος νά άγωνισθή εξόριστος εκ
Κόπρου συμμαθητής του κ. Σωκράτης Λοϊζίδης δικηγόρος, έχων μετά τοΰ
άδελφοΰ του γραφεΐον εις τήν δδόν Όμηρου, λίαν γνωστόν φυσικά εις τά
εν Άθήναις όργανα τής ’Αγγλικής κατασκοπείας. Διά τοΰτο επανελθών εξέφρασα εντόνως τούς φόβους μου, διά τήν έγκρισιν τοΰ ’Αρχιεπισκόπου,
καίτοι βαθύτατα εκτιμώ τήν αγωνιστικήν διάθεσιν καί τήν ταπεινοφροσύνην
τοΰ αγαπητού άγωνιστοΰ Σωκράτη.
*
* *

’Ενταύθα πρέπει νά σημειωθή ωσαύτως, ότι μετά τήν έναρξιν τοΰ αγώ
νας τήν ΐην ’Απριλίου 1955 εγένοντο πολλαί συνεδριάσεις τής Επιτροπής,
άλλ’ εις τό ‘Ιερόν Εύαγγέλιον σημειοΰται ή τελευταία συνεδρία τής ’Επι
τροπής υπό τήν προεδρίαν τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου εις τό ξενοδοχεΐον
τής Μεγ. Βρεττανίας τήν 16Τ1ν Νοεμβρίου 1955 πρό τής συλλήψεως τοΰ
Μακαρίου καί τής μεταφοράς του εις Σεϋχέλλας.
*
* *

Τελευταίοι αξιόλογοι συνεδρίαι τής ’Επιτροπής εγένοντο πολλαί, αλλά
μετά τήν επάνοδον τής Α.Μ. τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου εκ τής εξορίας
μία κατ’ ’Οκτώβριον τοΰ 1958 εις τήν επί τής όδοΰ Άραχώβης 15 τότε
νέαν κατοικίαν μου. Κατά ταύτην άπουσίαζεν εις ’Αμερικήν δ κ. Σάββας
Λοϊζίδης, μετέχων τής αντιπροσωπείας τής Ελλάδος εις τά Ήνωμ. "Εθνη.
Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην δ ’Αρχιεπίσκοπος Μακάριος άπαντών εις δξυτάτας κρίσεις, ίδίφ τοΰ κ. Δ. Βεζανή, ΰπερημύνθη τής στροφής τής πολιτικής
του από τής «Ένώσεως» πρός τήν ανεξαρτησίαν. ’Αλλά περί ταύτης τής
πολιτικής άλλοτε θά γίνη λόγος, διότι δέον νά συνδυασθή καί νά κριθή εν
άναφορφ πρός όσα επληροφορήθημεν από τόν Σάββαν Λοϊζίδην, όταν έπανήλθεν από τά 'Ηνωμένα ’Έθνη· Πάντως κατά τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1958
καί πρό αυτού ή ’Επιτροπή μας ούδεμίαν ήσκει πλέον επιρροήν, τοΰ ’Αρ
χιεπισκόπου Μακαρίου διαχειριζομένου προσωπικώς μετά τής Κυβερνήσεως
Καραμανλή τό Κυπριακόν ζήτημα. Τό πώς, διατί, καί από ποιου χρόνου
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ακριβώς διεκόπη ή επαφή τής Επιτροπής προς τον Διγενή, δεν είναι δυνα
τόν να λεχθή ένταΰθα. Τα πλήρη στοιχεία έχουσιν δ στρατηγός Γ. Γρίβας Διγενής κα'ι δ 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, τοΰ προέδρου μας κ. Στρατού
δυναμένου να συμβάλη εις την διαλεΰκανσιν σημείων τινών.
Κατά την σύνταξιν των συμφωνιών τής Ζυρίχης καί Λονδίνου ούδεμιαν
επαφήν εΐχομεν μετά τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Κατά τον ’Ιανουάριον
καί Φεβρουάριον τοΰ 1959 δ σημειών τάς γραμμάς ταΰτας εύρέθη ( από τοΰ
1957 ), χάρις εις τήν προθυμίαν τοΰ αειμνήστου Προέδρου τοΰ Παρνασσοΰ,
καθηγητοΰ Θρασ. Βλησίδου, ν’ άντιπροσωπεύη τον Παρνασσόν εις τήν
Επιτροπήν Αύτοδιαθέσεως Κόπρου, ένθα μετά τινας αντιρρήσεις τών κρα
τουντών, « άνέλαβε Γεν. Γραμματεύς » χωρίς να τφ παραδίδωνται τα χαρτιά.
‘Αρμόζει κάποτε νά διηγηθώ τα τής συμμετοχής εις τήν εν λόγφ ’Επιτροπήν,
τα άφορώντα καί τήν πολιτικήν τών ’Αρχιεπισκόπων Δωροθέου καί Θεοκλή
του. Ύπό τήν ιδιότητα ταΰτην συνέταξα το πρόγραμμα υποδοχής τοΰ Διγενή
εις ’Αθήνας, δπερ ένεκρίθη υπό τοΰ αειμνήστου ’Αρχιεπισκόπου Θεοκλήτου
καί τοΰ τότε Ύπουργοΰ επί τών ’Εξωτερικών κ. Εύαγγ. Άβέρωφ- Γοσίτσα
( τό χειρόγραφον καί το πρόγραμμα ΰπογεγραμμένον εΰρίσκεται εις τό Άρχεΐον μου). Έπέβλεψα εΐς τήν κατασκευήν τοΰ άργυροΰ στεφάνου καί τοΰ
χρυσοΰ μεταλλίου ( σχέδια καθηγητών Μαρινάτου - Όρλάνδου ), ατι\α άπεδόθησαν εις τον Διγενή ( δ στέφανος έπεδόθη εις τον Διγενή εις τό άεροδρόμιον ).
*

* *

Ήκολουθησε τό επόμενον γεγονός, με τό όποιον καί έκλεισε τυπικώς
τό έ'ργον τής ’Επιτροπής, ή δποία παρασκευάσασα τον επικόν αγώνα καί
δώσασα τον ’Αρχηγόν τής Ε.Ο.ΚΑ. είναι λυπηρόν, δτι δεν ήδυνήθη
ν' άσκήση τήν επιρροήν της μέχρι τέλους, επικοινωνοΰσα μετά τοΰ Διγενή.
Τήν 6ΐν Μαΐου 1959, δτε συνεκεντρώθημεν εις τήν κατοικίαν μου
Άραχώβης 15 ( 3°$ δροφος διαμερ. 7) διά να εορτάσωμεν τήν εν ύγείςι
επάνοδον τοΰ στρατηγοΰ Γεωργίου Γρίβα - Διγενή άπεφασίσθη καί εγένετο:
1 ) ή υπογραφή τοΰ Ευαγγελίου παρά τών πράγματι συνεχισάντων τήν
συνεργασίαν των εν τή ’Επιτροπή τοΰ Κυπριακοΰ Άγώνος. Δυο μέλη τής
Επιτροπής: οι κ.κ. Ήλίας Τσατσόμοιρος καί Δ. Σταυρόπουλος, δεν μετεί
χαν τής 'Επιτροπής μετά τήν δρκωμοσίαν, άγνωστον διατί, ίσως ένεκα επαγ
γελματικών ασχολιών. ’Ενωρίς ωσαύτως έπαυσε νά μετέχη τών συνεδριών
τής ’Επιτροπής δ αείμνηστος στρατηγός Παπαδοπούλας - Παππάς, διότι διεφώνησε διά τό ζήτημα τής επιστροφής τών αγγλικών παρασήμων, τό όποιον
άνεκίνησεν δ φίλος συνάδελφος κ. Δημ. Βεναζής. Συνεφωνήσαμεν 2 ), δτι
έπρεπε νά καταπολεμηθή ή ιδέα τής ΐδρύσεως Πανεπιστημίου εν Κύπρφ,
διά λόγους εθνικούς καί 3) δτι έπρεπε νά ύποστηριχθή δτι δεν πρέπει νά
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γίνη ένταξις της Κυπριακής Δημοκρατίας εις τήν Βρεττανικήν Κοινοπολι
τείαν. Άτυχώς ή τρίτη γνώμη δεν επεκράτησεν εν Κΰπρφ.
Τάς αναμνήσεις ταύτας έθεωρήσαμεν άναγκαΐον να σημειώσωμεν εν
ταύθα άφ’ ενός μεν διότι άναφέρονται εις τα πλέον βασικά σημεία προετοι
μασίας τού ιστορικού άγώνος, άφ’ ετέρου δε διότι καθορίζεται σαφώς δ
χρόνος, καθ’ δν έπαυσε κατ’ ουσίαν να άσκή οίανδήποτε επιρροήν ή ’Επι
τροπή ’Αγώνος. Ό χρόνος αυτός είναι ό ’Οκτώβριος τού 1958, εί καί
ήδυνατό τις εΐπεΐν, δτι ίκανώς πρότερον είχεν έξασθενήσει ή επιρροή της.
*Η προσπάθεια ήν κατέβαλεν ή ’Επιτροπή ’Αγώνος, όπως κινητοποιήση τήν
Πανελλήνιον ’Επιτροπήν άπέτυχε.

Φωτοτυπία τελευταίας σελίδος Ευαγγελίου ορκωμοσίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΛΟΪΖΙΔΟΥ
Δικηγόρου

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΟΝΟΣ
Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
[Χάριν τής διαφυλάξεως τών Ιστορικών στοιχείων, από την λησμοσύνην ή παραμόρφωσιν, ό κ. Σωκρ. Λοϊζίδης, μέλος τής ’Επιτροπής ’Αγώνας πρός άπελευθέρωσιν
τής Κύπρου, έξέθηκε πρό ετών τά τής 'Ιστορίας τής ‘Επιτροπής εις τήν εφημερίδα
« "Ελευθερία > υπό τόν τίτλον «‘Εν όνόματι τής ιστορικής ακρίβειας καί χάριν αυτής,
ή "Αλήθεια διά τήν Ε Ο.Κ A > ( πώς έδημιουργήθη καί πώς παρεσκεύασε τόν Κυπρια
κόν αγώνα ). Προτάσσεται ή εξής ιστορική σημείωσις]:

Ό γνωστός αγωνιστής Σωκράτης Λοϊζίδης, τέως ’Εθναρχικός Σύμβου
λος καί από τού 1950 εξόριστος εκ Κύπρου, δστις τόν Νοέμβριον του 1954
μετέβη κρυφίως μετά του στρατηγού Γρίβα- Διγενή εις Κύπρον διά τήν
διεξαγωγήν τού ενόπλου Ένωτ. Κυπρ. Απελευθ. Άγώνος και εΐτα τον
"Ιανουάριον τού 1955 συνελήφθη υπό των ’Άγγλων κατά τήν σύλληψιν τού
πλοιαρίου «’Άγ. Γεώργιος» καί κατεδικάσθη εΐς δωδεκαετή φυλάκιν, είναι,
ώς καί δ αναγνώστης θά διαπιστώση, το κατ’εξοχήν ενδεδειγμένον πρόσωπον
διά να παράσχη τήν μαρτυρίαν του επί τής ιστορίας τού κυπριακού άγώνος.
« Άνέγνωσα πολλάκις ανακριβή δημοσιεύματα, άναφερόμενα εις τήν
προπαρασκευήν καί δργάνωσιν τού ενόπλου Κυπριακού απελευθερωτικού
άγώνος καί εΐς τήν ϊδρυσιν τής Ε.Ο.Κ.Α. Καίτοι τυγχάνει νά είμαι εν εκ
τών προσώπων, τών ελάχιστων, Suva γνωρίζουν καλώς καί εξ Ιδίας άντιλήψεως καί δλως εξ ύπαρχής τό ιερόν τούτο καί Ιστορικόν θέμα, άπέφυγα, εν
τούτοις, μέχρι σήμερον, να άποκαλύψω τήν αλήθεια διά τούς εξής λόγους :
Πρώτον διότι ενίοτε τά άνακριβη ταΰτα δημοσιεύματα προήρχοντο άπό
άνεύθυνα πρόσωπα. Δεύτερον διότι έπεθύμουν νά διαφυλάξω πλήρη καί
άμείωτον τήν καί άπό άπόψεως άποκαλυπτικότητος άξίαν τών άπομνημονευμάτων τού ’Αρχηγού τής Ε.Ο.Κ.Α. στρατηγού Γρίβα - Διγενή, τών οποίων,
εΐρήσθω εν παρόδω, ή καθυστέρησις τής δημοσιεύσεως εάν εμείωσε τήν
άξίαν των άπό άπόψεως επικαιρότητος, ηύξησεν όμως, ταύτην άπό άπόψεως
πληρότητας. Καί τρίτον διά νά μήν εκτεθώ εΐς τήν πιθανότητα νά εκληφθή
ώς αύτοπροβαλλόμενος, δεδομένου ότι, εκθέτων τό εν λόγψ θέμα είναι άναπόφευκτον νά άναφέρωμαι καί εΐς τόν εαυτόν μου. Τελευταίως πάλιν παρακολουθών τήν κατά τού Στρατηγού Γρίβα - Διγενή άρθρογραφικήν επίθεσιν,
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άνέγνωσα εις τό προπαρασκευαστικόν αυτής δημοσίευμα αναληθή, ή εσφαλ
μένος μεταδοθεΐσαν δήλωσιν σχετικός με την ΰπόδειξιν τοΰ Στρατηγού
Γρίβα - Διγενή ώς τού αρχηγού τού 'Απελευθερωτικού Άγώνος τής Κύπρου
καί σχετικός με τον σχηματισμόν τού πρώτου πυρήνος τής Ε.Ο.Κ.Α. Την
φοράν ταύτην εθεώρησα ΰποχρέωσίν μου έναντι τής αλήθειας καί τής ιστο
ρίας vù άποκαλύψω διά τού παρόντος την αλήθειαν. Τό άρθρον, ό'θεν, τούτο
είναι ξηρά εξιστόρησις τόσον μόνον γεγονότων όσων επαρκούν διά την κατάδειξιν τού ποιοι εσχεδίασαν, προπαρασκεύασαν καί οργάνωσαν τον ένο
πλον Ένωτικόν ’Απελευθερωτικόν Κυπριακόν ‘Αγώνα καί τού ποιοι υπέ
δειξαν καί ώρισαν τον Στρατηγόν Γρίβα - Διγενή ώς στρατιωτικόν ’Αρχη
γόν τού άγώνος. Είναι δε ή εξιστόρησις αύτη κατ' ανάγκην σύντομος καί
επομένως ούχί πλήρης, αλλά πάντως ό'λως αληθής, ακριβής καί αντικειμε
νική ώστε οΰδείς εκ τών γνωριζόντων τήν αλήθειαν να δυνηθη να τήν επικρίνη επί ανακριβείς καί μεροληψίς. Έν δνόματι, λοιπόν, τής ιστορικής
αλήθειας καί χάριν αυτής καί μόνον αποκαλύπτω :
Τόν Μάρτιον τού έτους 1951, δτε δ Μακαριώτατος 'Αρχιεπίσκοπος
Κύπρου κ. Μακάριος, μεθ’ οΰ συνδέομαι στενότατα από τών γυμνασιακών
χρόνων, ήλθεν εις τάς ’Αθήνας, τόν επεσκέφθην ιδιαιτέρως, συνοδευόμενος
υπό φίλου, τού οποίου τό όνομα υπάρχει σκοπιμότης να μήν αναφέρω επί
τού παρόντος, εις τό ξενοδοχεΐον « Μ. Βρεταννία », ένθα δ Μακαριώτατος
διέμενεν. ’Αφού άρχικώς τού εξέθεσα τάς απόψεις μου καί τό σχέδιόν μου
περί δργανώσεως καί διεξαγωγής ενόπλου Ενωτικού 'Απελευθερωτικού
Άγώνος εν Κύπρφ, ειτα τού άνεκοίνωσα ότι, συνεπής προς δήλωσίν μου
τήν όποιαν τού είχα κάμει κατά τήν εκ Κύπρου άπέλασίν μου τήν 3 - 2 - 1950
καί προς σχετικόν όρκον μου τής αυτής ημέρας, ειχον αρχίσει τήν συνωμο
τικήν προπαρασκευήν ενόπλου Ενωτικού 'Απελευθερωτικού Άγώνος τής
Κύπρου καί ότι είχον ήδη εξεύρει καπετάνιον, τόν Γεώργιον Ζήσην, καί
καΐκι διά να μεταβφ εν καιρφ κρυφίως εις Κύπρον καθώς καί ολίγον οπλι
σμόν καί ότι υπήρχε δυνανότης εξευρέσεως άφθονου δπλισμού, διά τήν διε
ξαγωγήν τοιούτου άγώνος εν Κύπρφ. Τάς άπόψεις μου τάς δποίας εξέθεσα
κατά τήν συνάντησίν μας ταύτην δ Μακαριώτατος δεν θεωρώ άπαραίτητον
να δημοσιεύσφ διά τού παρόντος. Μετά τινας ημέρας επανεπεσκέφθην μετά
τού αυτού φίλου τόν Μακαριότατου διά τό αυτό θέμα. Έκ τής δευτέρας
ταύτης συναντήσεώς μου με τόν Μακαριότατου άρκούμαι να άναφέρφ μόνον
ότι δ μεν Μακαριώτατος τελικώς με εξουσιοδότησεν, όπως διά τήν προπα
ρασκευήν άγώνος λάβω 5.000 χαρτίνας λίρας διά λογαριασμόν τής Αρχιεπι
σκοπής Κύπρου παρά τίνος Κυπρίου, χωρίς όμως να τού άποκαλύψω τον
δΓ όν θά ελάμβανον τα χρήματα, εγώ δε άρνηθείς τήν εΐσπραξιν τού ποσού
καί εν γένει άνάμιξίν μου εις τό οικονομικόν μέρος τού άγώνος, εδήλωσα
είς τόν Μακαριώτατον, ότι θά Ιπροχώρουν είς τήν σύστασιν Μυστικής Έπι-

τροπής "Αγώνας με τήν οποίαν οΰτος θά συνωμίλει κατά την επάνοδόν του
εΐς "Αθήνας.
Μετά τινας ημέρας άνεκοίνωσα άπαντα τα ανωτέρω εις τον αδελφόν
μου Σάββαν Λοϊζίδην, ό'στις μετεΐχεν εΐς τάς μετά τοΰ καπετάνιου Γεωργίου
Ζήση σχετικός συνεννοήσεις και προπαρασκευαστικός ενεργείας. "Εν συνε
χεία άπεφάσισα, όπως διά τον σχηματισμόν τής Μυστικής "Επιτροπής προ
σεγγίσω πρώτον τούς κ.κ. Γ. Στρατόν, τέως Υπουργόν, συνταγματάρχην
εν ά. Γεώργιον Γρίβαν και άντισυνταγματάρχην Ήλίαν Άλεξόπουλον.
Συνοδευόμενος υπό τοΰ καπετάνιου Γεωργίου Ζήση, όστις συνεδέετο μετά
τοΰ κ. Στράτου από τήν κατά τήν κατοχήν εθνικήν άντίστασιν, επεσκέφθην
εΐς τήν τότε επί τής οδού "Ιθάκης 61 οικίαν του τόν κ. Στράτον προς τόν
όποιον εξέθεσα τήν άποψίν μου καί τό σχέδιόν μου περί ενόπλου Ενωτι
κού "Απελευθερωτικού Άγώνος εν Κΰπρφ, τα τών συνομιλιών μου μετά
τοΰ Μακαριωτάτου καί τοΰ επρότεινα, όπως συστήσωμεν τήν Μυστικήν
"Επιτροπήν "Αγώνος καί όπως εν συνεχείς έλθω μεν εΐς συνάντησιν, διά τον
αυτόν σκοπόν με τούς φίλους του κ.κ. Γρίβαν καί Άλεξόπουλον. Ό κ.
Στράτος με τήν θερμήν θέσιν τήν οποίαν έλαβεν αμέσως καί τό άμεσον καί
καί έντονον ενδιαφέρον του συνετέλεσεν εις τό να σχηματισθή τάχιστα ή
Μυστική "Επιτροπή Άγώνος. Έξεφράσθη ενθουσιωδώς υπέρ τής συμμετο
χής τών κ.κ. Γρίβα καί Άλεξοπούλου εΐς τήν "Επιτροπήν καί άνέλαβεν,
όπως τούς συναντήση καί ό ίδιος προσωπικώς προς τοΰτο. Ευθύς αμέσως
επεδίωξα συνάντησιν, μέσφ τοΰ καπετάνιου Ζήση, μετά τών κ.κ. Γρίβα καί
Άλεξοπούλου μετά τών οποίων οΰτος επίσης συνεδέετο ατενώς από τήν εθνι
κήν άντίστασιν κατά τήν Κατοχήν. Συνηντήθημεν πρώτον με τόν κ. Άλε
ξόπουλον εΐς τήν τότε επί τής όδοΰ Βαλαωρίτου 12 οικίαν του, όστις άφοΰ
τοΰ εξέθεσα τό θέμα, ως εΐχεν μέχρι τής συναντήσεώς μας, καί τοΰ έπρότεινα τήν συμμετοχήν του εΐς τήν Μυστικήν "Επιτροπήν Άγώνος, εξεδηλώθη άνεπιφυλάκτως υπέρ τοΰ άγώνος, άπεδέχθη άμέσως όπως μετάσχη τής
"Επιτροπής καί μοΰ έτόνισε τό άπαραίτητον τής συμμετοχής τοΰ κ. Γρίβα,
μέ τόν όποιον ήδη ειχον κλείσει συνάντησιν. Ή μετά τοΰ κ. Γρίβα συνάντησις τοΰ άδελφοΰ μου Σάββα καί έμοΰ έγινεν τόν Μάϊον τοΰ 1951, μάλι
στα δέ διά λόγους συνωμοτικής τακτικής εΐς τό ζαχαροπλαστεΐον Τσίτα.
"Από τής συναντήσεώς αυτής ή Μυστική "Επιτροπή Άγώνος εΐχεν ήδη
συσταθή, ό Ένωτικός άγων τοΰ Κυπριακοΰ Λαοΰ άπό ειρηνικός, άνοργάνωτος καί άπρογραμμάτιστος έλάμβανε τήν μορφήν τοΰ προπαρασκευασμένου καί «οργανωμένου ενόπλου άπελευθερωτικοΰ άγώνος καί ό άγων αυτός
ευρισκε τόν στρατιωτικόν Αρχηγόν του. Δέν γνωρίζω τί θά άναφέρη επί
τοΰ σημείου τούτου εΐς τα άπομνημονεύματά του ό Στρατηγός Γρίβας Διγενής, ως ειχον, όμως, άντιληφθή εκ τής τότε συναντήσεώς μας οΰτος
εμελέτα καί εσχεδίαζε τόν τρόπον άγωνιστικής άπελευθερωτικής δράσεώς

του εις την ιδιαιτέραν μας πατρίδα- Κατωτέρω παραθέτω μερικός συναντή
σεις καί συνεδριάσεις τής Επιτροπής, εχούσας ιδιαιτέραν σημασίαν διά
τον σκοπόν δι’ δν δημοσιεύεται το παρόν.
Την 6ην ‘Ιουνίου 1951 συνηντήθημεν ό κ. Στρατός, δ κ. Γρίβας καί
δ γραφών τό παρόν εις την οικίαν του πρώτου καί την 5-7-1951 δ κ.
Γρίβας άνεχώρει εις Κύπρον δΓ επιτόπιον εξέτασιν τής καταστάσεως καί
άναγνώρισιν. Την 10-7-1951 δ κ. Γρίβας συνηντήθη εν Κΰπρφ μετά τού
Μακαριωτάτου την 20-7- 1951 μετά τού Μητροπολίτου Κυρηνείας %. Κυ
πριανού καί την 3-8-1951 καί πάλιν μετά τού Μακαριωτάτου. "Αν καί
γνωρίζω τά των συζητήσεων εκείνων, εν τούτοις νομίζω ότι δεν άπόκειται
εις εμέ να όμιλήσω περί τούτων. Ό κ. Γρίβας έπέστρεψεν εκ Κύπρου μέ
την αυτήν ως καί πρότερον βεβαιότητα περί τής δυνατότητας αποτελεσμα
τικής διεξαγωγής ενόπλου απελευθερωτικού άγώνος εκεί. Έν συνεχεία ή
Επιτροπή συνεπληρώθη μέ νέα μέλη, ήτοι μέ τους καθηγητήν τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου "Αθηνών κ. Γεράσιμον Κονιδάρην, στρα
τηγόν κ. Ν. Παπαδοπούλαν (παππούν), δικηγόρον ‘Αντώνιον Αυγΐκον καί
τον καθηγητήν τής Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ‘Αθηνών Δημ.
Βεζανήν, όστις συνέστησεν Ετερο δύο μέλη, τούς κ. κ. Τσατσόμοιρον καί
Δ. Σταυρόπουλον, εξηκολούθησε δέ καί ενέτεινε τήν δράσιν της μέ όλους
τούς συνωμοτικούς κανόνας. Βεβαίως διά τήν προπαρασκευήν τού άγώνος
προσέφερον σημαντικός υπηρεσίας καί άλλα πρόσωπα, άλλα πάντοτε υπό
τήν κατεύθυνσιν, τήν όποιαν, ή έν αγνοί«? των δράσα Μυστική ’Επιτροπή
έδιδε προς αυτά διά τίνος μέλους της ή διά τίνος μεμυημένου οργάνου της.
Είμαι δέ βέβαιος ότι καί τό πρόσωπα ταΰτα θά τύχουν ηθικής ίκανοποιήσεως νό ΐδουν μνημονευόμενα εις τό άπομνημονεύματα τού στρατηγού
Γρίβα - Διγενή τό δνόματά των καί τός υπηρεσίας των.
Τον ‘Ιούνιον τού 1952, ότε δ Μακάριος ήλθε καί πάλιν εις τός ’Αθή
νας τον επεσκέφθην καί τού άνέφερα μεταξύ άλλων τήν σύστασιν, λειτουρ
γίαν καί δράσιν τής Επιτροπής, ώρίσαμεν δέ τήν 2-7-1952 ως ημέραν συνεδριάσεώς της, καθ' ήν θά παρίστατο καί δ ίδιος. "Οντως ή συνεδρίασις αυτή
έλαβε χώραν εις τήν επί τής δδού Σκουφά 34 τότε οικίαν τού μέλους τής
‘Επιτροπής καθηγητοΰ κ. Βεζανή. Δέν θεωρώ άπαραίτητον νό άφηγηθώ τό
λεχθέντα υπό τού Μακαριωτάτου καί έκάστου μέλους τής ’Επιτροπής εις
τήν συνεδρίασιν ταύτην. Προ τής άναχωρήσεως εξ Ελλάδος τού Μακαριωτάτου έπραγματοποιήθη τήν 21-7-1952 καί ειέρα συνεδρίασις τής Έπιτροείς τήν τότε επί τής δδού Μαυρομιχάλη 59 οικίαν τού αδελφού μου Σάββα
Λοϊζίδη, κατά τήν όποιαν παρέστη δ Μακαριώτατος. Κατά τήν συνεδρίασιν
ταύτην δ καθηγητής κ. Βεζανής εξέφρασε τήν γνώμην, ότι καλόν θά ήτο νό
ώριζεν ή ’Επιτροπή ένα « επί κεφαλής ». 'Ως είναι εύνόητον απαντες εθεωρήσαμεν ως φύσει καί θέσει « επί κεφαλής » τον ’Εθνάρχην Μακαριώτατον,
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προσέτι δε άπεφασίσαμεν όπως, απουσιάζοντας τοΰ Μακαριωτάτου, προε
δρεύω της 'Επιτροπής δ κ. Στρατός. Άν καί ή Επιτροπή συνεδρίαζεν, έλειτοΰργει καί έδρα συστηματικώς καί άδιακόπως, εν τοΰτοις δεν είχε γίνει
μέχρι τοΰ Μαρτίου 1953 σκέψις, όπως δώσωμεν δρκον τινά. Κατά την συνεδρίασιν, δμως, τής 7-3 - 1953 την γενομένην εν τή τότε επί τής δδοΰ ’Ασκλη
πιού 36 β τοΰ καθηγητοϋ κ. Κονιδάρη υπό την προεδρίαν τοΰ Μακαριότα
του, δστις εύρίσκετο τότε καί πάλιν εν Άθήναις, συνετάχθη προχείρως καί
κατά πρότυπον δρκου τοΰ 1821, δρκος τόν όποιον ύπεγράψαμεν άπαντα τα
μέλη τής Επιτροπής καί ωρκίσθημεν επί τοΰ ίεροΰ Ευαγγελίου. Τόσον τον
δρκον με τάς ΰπογραφάς, δσον καί τό Εΰαγγέλιον επί τοΰ οποίου ώρκίσθημεν φυλάσσομεν είσέτι.
Εΐς το σημείον τοΰτο πρέπον είναι να αναφέρω καί το δτι τό έτος 1954
περιήλθεν εις γνώσιν τής ’Επιτροπής, δτι παράγοντες τινές εν Άθήναις
επραγματοποίησαν συσκέψεις με θέμα την προπαρασκευήν μαχητικού αγώ
νας εν Κυπρφ. 'Ως ή το επόμενον, τοΰτο μάς άνησΰχησεν από άπόψεως συνω
μοτικής τακτικής, διότι ή κατά τό προπαρασκευαστικόν στάδιον παράλλη
λος ΰπαρξις δυο συνωμοτικών οργανώσεων διά τον αυτόν σκοπόν σημαίνει
διπλοΰν κίνδυνον διαφυγής τοΰ μυστικού καί απώλειαν τοΰ κατά τήν κρισιμωτέραν φάσιν πρωταρχικού παράγοντος επιτυχίας, τής μυστικότητας. 'Ως
εκ τουτου δ κ. Γρίβας καί δ υποφαινόμενος επεδιώξαξεν καί συνηντήσαμεν,
κεχωρισμένως, δυο τών ως άνω παραγόντων καί αφού άπεκαλΰψαμεν πρός
αυτούς δτι ενώ ή κίνησίς των δεν ειχεν ακόμη αρχίσει κδν τήν προπαρα
σκευήν, ή ίδική μας είχε περατώσει καί ήτο έτοιμος να προβή εΐς τήν έναρξιν τοΰ άγώνος, άνεγνώρισαν δτι ορθόν καί πρέπον ήτο να άναστείλωσι τήν
προώθησιν τοΰ σχεδίου των, πράγμα δπερ, πατριωτικώς φερόμενοι, καί
έπραξαν.
"Η Μυστική ’Επιτροπή ’Ενόπλου 'Ενωτικού ’Απελευθερωτικού Κυπρια
κού Άγώνος είναι εκείνη ήτις έσχεδίασε, προπαρεσκευασε καί διωργάνωσε
τόν ένοπλον Ένωτικόν ’Απελευθερωτικόν ’Αγώνα τής Κόπρου. Θεωρώ περιτ
τόν να κατονομάσω συγκεκριμένους τήν δράσιν τής εν λόγφ ’Επιτροπής.
Απλώς αναφέρω περιληπτικώς, δτι ή ’Επιτροπή αυτή καθώρισεν εν γενι
κούς γραμμαΐς τήν μορφήν τοΰ άγώνος, κατήρτισε τό σχέδιον αυτού, ώργάνωσε δίκτυον πληροφοριών, υπήγαγε υπό τήν αφανή επιρροήν καί σχεδόν
κατευθυνσίν της τάς επί τοΰ Κυπριακού ειρηνικός εκδηλώσεις καί ενέργειας
εν Έλλάδι καί Κυπρφ, εξεύρισκε καί συνεκέντωνεν δπλισμόν, εξεύρισκε καΐ
κια καί καπετάνιους διά τήν αποστολήν τοΰ δπλισμοΰ εΐς Κύπρμν, άπέστελλε καί άπέκρυπτεν δπλισμόν εΐς Κύπρον, εμύει τά κατάλληλα πρόσωπα
καί άνέθετεν εΐς ταΰτα τήν διεκπεραίωσιν δραστηριοτήτων εν Έλλάδι καί
Κυπρφ, εμύησε τά πρώτα εν Κυπρφ στελέχη, εξεπαίδευσεν άγωνιστάς, ωργάνωσε δίκτυον συνδέσμων καί επαφών με τήν Κύπρον, άπέστειλε μέλη της

δι’ Ιπιτόπιον μελέτην τής εν Κΰπρφ καταστάσεως καί επαφήν μέ τον Μακαριώτατον καί άλλους μεμυημένους, συνέχισεν επ’ αρκετόν καί μετά τήν έναρξιν τοΰ αγώνος αποστολήν οπλισμού εις Κύπρον κλπ. Είναι δε τα δύο μέλη
τής Επιτροπής ταύτης 6 στρατηγός Γρίβας καί δ υποφαινόμενος, εκείνοι
οϊτινες μετέβησαν κρυφίως εν Κύπριρ διά τήν έναρξιν καί διεξαγωγήν τού
αγώνος καί, δπερ σπουδαιότερον, ή Επιτροπή αύτη είναι εκείνη, ήτις όμοφώνως υπέδειξε καί ώρισε στρατιωτικόν ‘Αρχηγόν τού Ένοπλου Ενωτικού
Κυπριακού ‘Αγώνος τον κ. Γρίβαν, τον θρυλικόν ‘Αρχηγόν τής ΕΟΚΑ
Γρίβαν · Διγενή. Αυτή είναι ή μόνη καθαρή αλήθεια, όσον αφορς τήν προ·
παρασκευήν, οργάνωσιν καί έναρξιν τού 'Ενωτικού Κυπριακού ‘Απελευθε
ρωτικού αγώνος, τήν ιδρυσιν τής ΕΟΚΑ καί τήν ύπόδειξιν καί διορισμόν
τού κ. Γρίβα ώς Στρατιωτικού ‘Αρχηγού τού ‘Αγώνος. Γεγονός όμως είναι
εκ τών σημαντικών τού αγώνος, τό ότι οΐ παρεμβάντες εΐς τον μυστικόν
μηχανισμόν επαφών με τον Διγενή κατέστησαν ολίγον κατ' ολίγον δυσχερεστέραν τήν μεταξύ αυτού καί τής Επιτροπής επικοινωνίαν, διοκοπεΐσαν
εννελώς από τής επαναφοράς τού Μακαριωτάτου εκ Σεϋχελλών μεθ’ ήν επήλθε
καί ή πλήρης αδράνεια καί ατονία τής ’Επιτροπής. Τονιστέον, όθεν, ότι
ένφ ή προαναφερθεΐσα Μυστική ’Επιτροπή Κυπριακού ‘Απελευθερωτικού
‘Αγώνος είναι εκείνη ήτις προπαρεσκεύασεν, ώργάνωσεν, ήρχισε καί εν συνε
χείς επί αρκετόν χρόνον ετροφοδότει μέ οπλισμόν καί πολεμικόν υλικόν τόν
αγώνα, τόν οποίον επί τετραετίαν τόσον άξιοθαυμάστως Ιπιτυχώς διωργάνωσε, διηύθυνε καί διεξήγαγεν εν Κύπρφ διά τής ΕΟΚΑ δ Διγενής, δεν
είναι εκείνη, ή δποίο έδωσε τό οίον εδόθη τέλος εις τόν αγώνα.
( 27 Σεπτεμβρίου 1960 )

