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ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ... 

Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα, όιν θαη πην ζπρλά γίλεηαη αλαθνξά ζην Σηξαηεγό Γεώξγην Γξίβα 
Γηγελή, πνπ ππήξμε «άμην» ηέθλν ηεο παηξίδαο. 

Πώο αιιάδνπλ όκσο νη θαηξνί; Πξηλ κεξηθά αθόκα ρξόληα πνιύ ιίγνη ηνικνύζαλ λα 
αλαθέξνπλ ην όλνκα ηνπ. Τόηε βξηζθόκαζηαλ πην θνληά ζην πξαμηθόπεκα, ηελ εηζβνιή, ν 
θόζκνο βξηζθόηαλ ζε αληίζθελα, νη λεθξνί κόιηο είραλ ηαθεί, θαη ν θόζκνο έςαρλε ηνπο 
αγλννύκελνπο κεξόλπρηα.   

Σήκεξα όκσο πνιιά άιιαμαλ. Οη ρξνληθέο απνζηάζεηο από ην έγθιεκα κεγάισζαλ θαη νη 
κλήκε αδπλάηηζε ιίγν. Όρη όκσο ζε ηέηνην βαζκό πνπ λα μερλά απηνύο πνπ έδσζαλ κε ηηο 
εγθιεκαηηθέο ηνπο πξάμεηο γε θαη ύδσξ ζην θαηαθηεηή. 

Όπνηνο όκσο ηνικήζεη ζήκεξα λα πεηά πξάγκαηα κε ην όλνκα ηνπο θαη λα αλαθέξεη ηελ 
ηζηνξηθή αιήζεηα, πνπ γηα νξηζκέλνπο είλαη ηόζν πηθξή λα αληηκεησπίζεη ηελ απηαξρηθή θαη 
νινθιεξσηηθή λννηξνπία θαη ζπκπεξηθνξά ησλ εζληθνθξόλσλ, ησλ ζπλδέζκσλ 
αγσληζηώλ θηι. Απηή ε λννηξνπία πνπ δελ παξνπζηάδεη ηζηνξηθό θαη πνιηηηθό ιόγν αιιά 
ραξαθηεξηζκνύο όπσο πξνδόηεο αλζέιιελαο, δε ζπκκαδεύεηαη. Αθόκε ξίρλεη πύξηλεο 
απεηιέο θαη ηεξνεμεηαζηηθνύο αθνξηζκνύο. Τη θνβνύληαη άξαγε; Σίγνπξα ηνλ επηζηεκνληθό 
ιόγν πνπ ηεθκεξησκέλα κέζα από πεγέο δίλεη αηξάληαρηα ζηνηρεία, πνπ ζεκειηώλνπλ θαη 
γξάθνπλ ηε ηζηνξηθή πνξεία ηνπ ιανύ καο καθξηά από σξαηνπνηήζεηο, παξαπνηήζεηο θαη 
δηαζηξεβιώζεηο γηα λα βξνύκε ην αιεζηλό καο πξόζσπν θαη έηζη λα ζηεξίμνπκε ην κέιινλ 
καο. 

Απηόλ ηνλ επηζηεκνληθό ιόγν ζα αθνινπζήζνπκε θαη εκείο, γηαηί ε αιήζεηα γηα ην 
πξόζσπν ηνπ Γξίβα είλαη ηόζν θαλεξή θαη απνδεδεηγκέλε πνπ κόλν εζεινηπθινύληεο 
αδύλαηνλ λα δνπλ.  
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Η ΓΡΑΗ ΣΟΤ ΓΡΙΒΑ ΠΡΙΝ ΣΟ 1955 

Πνιινί είλαη απηνί πνπ ζέινπλ ηελ Ηζηνξία λα αξρίδεη θαη λα ζηακαηά ζην 1955-59. Καη ην 
ζέινπλ απηό, γηαηί έρεη απνδεηρζεί πέξα πάζεο ακθηβνιίαο όηη ε δξάζε ηνπ Γξίβα, ηόζν 
πξηλ όζν θαη κεηά ήηαλ πξνδνηηθή θαη εγθιεκαηηθή. Δπεηδή όκσο ε Ηζηνξία είλαη εληαία θαη 
δελ επηδέρεηαη επηιεθηηθέο αλαθνξέο, ζα παξνπζηάζνπκε ηε δξάζε ηνπ Γξίβα ηόζν πξηλ ην 
’55 όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1955-59 αιιά θαη κεηά ην 1959. 

Πνηόο ήηαλ όκσο ν Γξίβαο πξηλ ην 1955; Πνύ ήηαλ θαη ηί έθαλε; 

Τα εξσηήκαηα απηά απαληά ε ίδηα ε Ηζηνξία θαη νη Ηζηνξηθνί. Ο Γξίβαο ήηαλ ηδξπηήο θαη 
αξρεγόο ηεο θαζηζηηθήο θηινλαδηζηηθήο νξγάλσζεο «Φ» κε ηνπο γλσζηνύο ζηνλ ειιεληθό 
ιαό «Φίηεο». Απηό ην γεγνλόο θαίλεηαη μεθάζαξα θαη κέζα από δειώζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ 
Γξίβα, θαη από βηβιία ηζηνξηθώλ Αξηζηεξώλ θαη Γεμηώλ, θαη από απνθαιύςεηο ηνπ 
ππαξρεγνύ ηεο «Φ» ηαγκαηάξρε Πνπδότ. 

Αο δνύκε όκσο αλαιπηηθά ηη αλαθέξνπλ νη ηζηνξηθέο πεγέο γηα ην Γξίβα πξηλ ην 1955. 

Ο Άληξνο Παπιίδεο ζην βηβιίν ηνπ «Μαθάξηνο ν Γ΄» αλαθέξεη «Ο ξόινο ηεο νξγάλσζεο 
ησλ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Γξίβα ήηαλ ύπνπηνο γη΄ απηό νη κεγάιεο αληηζηαζηαθέο νξγαλώζεηο 
κε πξώην ηνλ «ΔΛΑΣ» αξλήζεθαλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν κε ην 
Γξίβα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ». 

Ο Σπύξνο Μπισλάο ζην βηβιίν ηνπ «Δζληθή Κξίζε» αλαθέξεη «Τν παξειζόλ ηνπ ζηελ 
Διιάδα δελ ήηαλ θαζαξό. Σηξαηνθξάηεο, αληηδεκνθξάηεο, παζηαζκέλνο αληηθνκκνπληζηήο 
ίδξπζε ηελ πεξηβόεηε ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε «Φ» πνπ θηππνύζε ην 
εζληθναπειεπζεξσηηθό θίλεκα ππεξεηώληαο αληηθεηκεληθά ηα λαδηζηηθά ζηξαηεύκαηα 
θαηνρήο»  

Ο Dominigue Eudew ζην βηβιίν ηνπ «Οη θαπεηάληνη» αλαθέξεη «Γηαθόζηα κέηξα από ηελ 
Αθξόπνιε ζηε ζπλνηθία ηεο παιηάο αγνξάο ηνπ Θεζείνπ ζηαζκεύνπλ νη θνκκάληνο ηεο 
θηινλαδηζηηθήο εζληθήο νξγάλσζεο «Φ» πνπ δηεπζύλεη ν Γξίβαο. Ζ «Φ» θάλεη ηε 
πξνπαγάλδα ηεο ρξεζηκνπνηώληαο ηα απηνθίλεηα ηεο αζηπλνκίαο, θαη θάζε βξάδπ 
μακνιάεη ηα ιαγσληθά ηεο θαηά ησλ θόθθηλσλ. 
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Ο Γηάλλεο Γεκεηξηάδεο ζην βηβιίν ηνπ «Ζ Σνβηεηηθή Γηείζδπζε ζηελ Διιάδα» αλαθέξεη 
«Μέζα ζηε παξαδάιε απηή δύζθνια κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη πνηνη εξγάζηεθαλ, γηα 
ινγαξηαζκό ησλ Γεξκαλώλ εθηόο από θάπνηεο θνηλά απνδεθηέο νξγαλώζεηο όπσο νη 
«Φίηεο». 

Ο Γηάλλεο Καηξεο ζην βηβιίν ηνπ «1960-..... ε γέλλεζε ηνπ λενθαζηζκνύ ζηελ Διιάδα» 
γξάθεη «Ο Γξίβαο πξνεξρόηαλ θαη αλήθε όρη ζηε δεμηά αιιά ζηελ αθξαία ππεξζπληεξηηηθή 
πηέξπγα ηεο. Δπηπιένλ ε πνιηηηθή ηζηνξία ηνπ Γξίβα ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαηνρηθή 
νξγάλσζε «Φίηεο», ζθαλδαισδώο επλννύκελε από ηνλ θαηαθηεηή γηα ινγαξηαζκό ηνπ 
νπνίνπ είρε ζπκβάιεη ζηελ εμόλησζε πνιιώλ παηξησηώλ θαη εζληθήο αληηζηάζεσο....» 

Ο Γηώξγνο Μηραήι «Δζληθή Αληίζηαζε» γξάθεη «Ζ «Φ» ζπλεξγαδόηαλ όρη κόλν κε ηηο 
θαηνρηθέο θπβεξλήζεηο θαη ηα πεξηβόεηα ηάγκαηα αζθαιείαο αιιά θαη κε γεξκαληθέο 
ππεξεζίεο. 

Δμ΄ άιινπ ν ίδηνο ν Γξίβαο δειώλεη όηη έθηηαμε ηελ «Φ» όρη γηα λα θηππήζεη ηνπο 
Γεξκαλνύο θαηαθηεηέο αιιά γηα λα θηππήζεη ηνπ «ΔΛΑΣ». 

Απηό όκσο ην παξαδέρηεθε θαη ν ππαξρεγόο ηεο «Φ» ν νπνίνο δήισζε ζηε δίθε ησλ 
δνινθόλσλ ηεο «Δηδηθήο» ηα εμήο «Πνηέ νη Γεξκαλνί δελ ελόριεζαλ κέιε ηεο νξγάλσζεο 
καο, εθηόο 10 πνπ έπηαζαλ κηα θνξά γηαηί ηνπο πήξαλ γηα θνκκνπληζηέο θαη ηνπο 
παξάδσζαλ ζηελ «Δηδηθή». Απνιύζεθαλ όινη. Δκάο ηνπο εζληθόθξνλεο δελ καο πείξαμαλ 
νη Γεξκαλνί. Οη Γεξκαλνί έβαδαλ ηηο εζληθηζηηθέο νξγαλώζεηο λα πνιεκνύλ ηνπο 
θνκκνπληζηέο γηα λα ΄ρνπλ απηνί ήζπρν ην θεθάιη ηνπο. 

Ο ίδηνο ν Γξίβαο ζηα απνκλεκνλεύκαηα ηνπ αλαθέξεηαη ζε δεκηέο πνπ πξνθάιεζε ζηνπο 
θνκκνπληζηέο ελώ δελ ιέεη ιέμε γηα δεκηέο πνπ πξνθάιεζε ζηνπο Γεξκαλνύο. 

Τε θαζηζηηθή πξνέιεπζε όκσο ηνπ Γξίβα καο ηελ απνδεηθλύεη θαη ε ίδηα ε «Μάρε» ζηελ 
έθδνζε ηεο 23 Ηαλνπαξίνπ 1994 γξάθεη «θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 4εο Απγνύζηνπ κε ππόδεημε 
ηνπ αείκλεζηνπ Ησάλλε Μεηαμά ππεξέηεζε ζηε δηεύζπλζε επηρεηξήζεσλ ηνπ Γ.Δ.Σ.». Γηα 
λα επηιεγεί πξνζσπηθά από ην Μεηαμά θαη λα ππεξεηήζεη ην θαζηζηηθό θαζεζηώο ηνπ, 
δείρλεη μεθάζαξα ην θαζηζηηθό πξνζαλαηνιηζκό ηνπ Γξίβα.  

 

 



 
4 

 

Δπίζεο ην 1943 έγηλε ζύζθεςε θαζηζηηθώλ αθξνδεμηώλ νξγαλώζεσλ ζηελ νπνία 
παξεπξέζεθε θαη αμησκαηηθόο ηεο Γθεζηάπν!!! Σ΄ απηή ηελ ζύζθεςε ζπκκεηείρε θαη ε 
νξγάλσζε «Φ» ηελ νπνία εθπξνζσπνύζε ν Γξίβαο. Γηα ηελ ζύζθεςε απηή γίλεηαη 
αλαθνξά θαη ζην βηβιίν ηνπ Γηώξγε Αζαλαζηάδε «Ζ πξώηε πξάμε ηνπ ειιεληθήο 
ηξαγσδίαο» θαη ζην βηβιίν «Ηζηνξία ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο» εθδόζεηο «Σύγρξνλε Δζηία». 

Απηή ήηαλ ινηπόλ ε δξάζε ηνπ Γξίβα πνπ θαλείο δελ κπνξεί πιένλ λα αξλεζεί. Πώο λα ηελ 
αξλεζεί άιισζηε αθνύ γηα ηελ νξγάλσζε «Φ» έγηλε δίθε αθνύ νη ππνζηεξηθηέο ηνπ Γξίβα 
έθαλαλ κήλπζε ζην Γ. Μηραήι κε ηελ θαηεγνξία όηη πξνζέβαιιε ηε κλήκε ηνπ Γξίβα όηαλ 
έγξαθε όηη ήηαλ ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλώλ. Σηε δίθε πνπ αθνινύζεζε κε καξηπξίεο 
αλζξώπσλ πνπ έδεζαλ ηα γεγνλόηα απνκπζνπνηήζεθαλ ε «Φ» θαη απνδείρζεθε όηη 
ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο Γεξκαλνύο. 

Τέινο, αλαθέξνπκε όηη, εάλ ε «Φ» δελ ήηαλ θαζηζηηθή θηινλαδηζηηθή νξγάλσζε δελ ζα 
έπαηξλε ζηηο εθινγέο ηνπ 1946 θαη 1950 ηα ζιηβεξά πνζνζηά ηνπ 0.17% θαη 0.84%. Απηά 
δείρλνπλ όηη ε «Φ» ήηαλ ιανκίζεηε θαη ν αξρεγόο ηεο ζύκθσλα κε ηνλ δεμηό πνιηηηθό 
Άγγειν Βιάρν ήηαλ πνιηηηθά άθξηηνο, δεζπνηηθόο, εγσθεληξηθόο, κε λννηξνπία θαλαηηθνύ.  

Απηά όζνλ αθνξά ηελ αιήζεηα γύξσ από ηε δξάζε ηνπ Γξίβα ζηελ Διιάδα.  
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ΓΙΑ ΣΟ ‘55 

Τν επηρείξεκα πνπ πξνβάιιεηαη ζπλερώο από ηνπο ππνζηεξηρηέο ηνπ Γξίβα είλαη όηη απηόο 
είλαη ν απειεπζεξσηήο ηεο Κύπξνπ από ηνπο Άγγινπο αθνύ απηόο εγήζεθε ηνλ έλνπιν 
αγώλα ην 1955-59. 

Πνιιέο θνξέο δε, όηαλ ηνπο αλαθέξεηο ηελ πξνδνηηθή δξάζε απηνύ ηνπ αλζξώπνπ δελ 
δηζηάδνπλ λα ζνπ αλαθέξνπλ θαη απηό ην αθειέο «Μα εκείο ηηκνύκε ην Γξίβα ηνπ 1955 
κόλν» !!!!!! 

Δίλαη ζσζηό όκσο απηό; Πνηά ήηαλ ε δξάζε ηνπ Γξίβα ην 1955-59; Πνηόλ ήξζε λα 
πνιεκήζεη ν Γξίβαο; Ήηαλ ζσζηή ε επηινγή ηνπ έλνπινπ αγώλα; Πνηό ήηαλ ην 
απνηέιεζκα ηνπ αγώλα ηνπ Γξίβα; Μεηακνξθώζεθε ν πξνδόηεο ζε παηξηώηε ην 1955 γηα 
λα μαλαγίλεη πξνδόηεο ην ’74;  

Γηα λα απαληήζνπκε ζηα πην πάλσ εξσηήκαηα πξέπεη λα απειεπζεξώζνπκε ηελ ηζηνξηθή 
έξεπλα από ηελ πξνπαγάλδα, ηελ πνιηηηθή ινγνθξηζία θαη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 
ζπλδέζκσλ αγσληζηώλ λα λνκνζεηήζνπλ ηελ ηζηνξηθή κλήκε θαη λα κειεηήζνπκε όια ηα 
δεδνκέλα ηεο επνρήο απηήο πνιηηηθά – θνηλσληθά θαη ηα γεγνλόηα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 
έλνπινπ αγώλα. 

Βξηζθόκαζηε ζηα πξώηα κεηαπνιεκηθά ρξόληα. Σηε πεξίνδν απηή βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε 
θαηάξξεπζε ηνπ απνηθηαθνύ ζπζηήκαηνο θαη ν ζρεκαηηζκόο αλεμάξηεησλ θξαηώλ, 
απνηέιεζκα ηεο πάιεο ησλ ιαώλ.  

Σηελ Κύπξν ην ζέκα ηεο απαιιαγήο ηνπ ιανύ καο από ηελ απνηθηαθή θπξηαξρία 
εθθξαδόηαλ ηόηε κε ην ζύλζεκα ηεο Έλσζεο πνπ ππνζηεξηδόηαλ θαη από ηελ Αξηζηεξά θαη 
ηε Γεμηά. 

Δδώ αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη ηα ρξόληα από ην 1940 είλαη γεκάηα αγώλεο ηεο Αξηζηεξάο 
γηα εξγαηηθά δηθαηώκαηα θαη γηα απαιιαγή από ηελ απνηθηαθή θπξηαξρία. Σ΄ όια απηά ηα 
ρξόληα ε δεμηά ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο Άγγινπο θαη πνιιέο θνξέο δηθαηνινγνύζε θαη ηε βία 
πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ. 

 

 



 
6 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 

 Τν 1941 ηελ απεπζείαο κάρε ηεο Κπβέξλεζεο, κε ηνπο εξγάηεο ζηελ νπνία 400 
εξγάηεο κεηαθέξζεθαλ ζην λνζνθνκείν.  

 Τελ παλαπεξγία ηνπ 1944 πνπ λέθξσζε ην λεζί.  

 Τελ αηκαηεξή επίζεζε ησλ Άγγισλ θαηά ηεο δηαδήισζεο ησλ αξηζηεξώλ ζην 
Λεπθόλνηθν κε ζύκαηα ηνλ Αλδξέα Δμεληάξε, ηνλ Αληξόληθν Κππξηαλνύ θαη ην 
καζεηή Κνπξηέιια.  

 Τε κάρε ησλ απεξγώλ ηνπ 1948 κε ηνπο Άγγινπο ζην Μαπξνβνύλη. 

 Τελ θαηαδίθε θαη ηε θπιάθηζε ηεο Π.Σ.Δ. ην 1946 γηαηί αλέπηπζζε πνιηηηθή δξάζε 
θαηά ησλ απνηθηζηώλ. 

Καη ζ΄ όιε απηή ηε πεξίνδν ε δεμηά ηεο Κύπξνπ ζπλεξγαδόηαλ κε ηνπο Άγγινπο, γηα 
θαηάπλημε ησλ θηλεκάησλ. Δλδεηθηηθέο είλαη νη δειώζεηο ησλ εγεηώλ ηνπο. 

Δλώ ν θππξηαθόο ιαόο θνξπθώλεη ην καδηθνπνιηηηθό ηνπ αγώλα απνθαζίδεηαη ε 
δεκηνπξγία ηεο ΔΟΚΑ θαη ν έλνπινο αγώλαο από ηε δεμηά. Τν ΑΚΔΛ κε αλαθνίλσζε ηνπ 
Π.Γ. ηελ 1/4/1955 πήξε ηε ζέζε όηη ε πην ελδεδεηγκέλε κνξθή αγώλα κέζα ζηηο θππξηαθέο 
ζπλζήθεο ήηαλ ε καδηθή πνιηηηθή πάιε πνπ ζα κπνξνύζε λα αλαπηύζζεηαη, λα 
πξνζιακβάλεη ηε κνξθή παλαπεξγίαο, ζπιιαιεηεξίσλ θαη πνιηηηθήο αλππαθνήο. 

Θέζε πνπ απνδείρηεθε από ηελ ηζηνξία πέξα γηα πέξα νξζή. Όκσο απηέο νη ζέζεηο 
ζπλνδεύηεθαλ από βαξηνύο ραξαθηεξηζκνύο γηα ηνπο αγσληζηέο ηεο ΔΟΚΑ. Παξ΄ όια 
απηά ε εγεζία ηνπ ΑΚΔΛ βξήθε ηε δύλακε θαη ηα ακέζσο επόκελα ρξόληα επαλόξζσζε ην 
ιάζνο ηεο. Έθαλε κηα αλνηθηή απηνθξηηηθή θαη αλαίξεζε ηνπο ραξαθηεξηζκνύο θαη ηα 
επίζεηα.  

Ήηαλ όκσο ζσζηή ε ζέζε ηνπ ΑΚΔΛ γηα ηνλ έλνπιν αγώλα; Απηό ην απνδεηθλύεη ε ίδηα ε 
ηζηνξία. 
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Ο πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, ηγέηηρ ηηρ δεξιάρ ζηη Κύππο κ. Γλαύκορ Κληπίδηρ 
δήισζε ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηνλ «Αγώλα» 8/11/1974 «Απνδείρζε όηη ν αγώλ ηεο ΔΟΚΑ 
55-59 έβιαςε ην εζληθό ζέκα ηεο Κύπξνπ». 

Ο Λ. Ηεξνδηαθόλνπ βνπιεπηήο ηνπ ΓΖΣΥ ζην βηβιίν ηνπ «Τν θππξηαθό πξόβιεκα ζει. 338-
340» γξάθεη «Αλεύζπλε θαη ιαλζαζκέλε ε απόθαζε γηα έλνπιν αγώλα» «Γελ ζα 
κπνξνύζε λα πάξεη ρεηξόηεξε πνξεία από εθείλε πνπ αθνινύζεζε» «Με ην ηξόπν απηό 
ππνβνεζήζεθαλ νη Άγγινη θαη νη Τνύξθνη». 

Δπίζεο ε απνηπρία ηεο έλνπιεο δξάζεο θαίλεηαη θαη από ηα απνηειέζκαηα ηνπ αγώλα. 
Δπηβάιιεηαη εξήκελ ηελ Κύπξνπ κηα αθξσηεξηαζκέλε θνινβή αλεμαξηεζία πνπ ζα 
δηαηώληδε ηα ζπκθέξνληα ησλ ερζξώλ ηεο Κύπξνπ. Αλαβαζκίζηεθαλ νη βιέςεηο θαη ηα 
απώηεξα ζρέδηα ηνπ ηνύξθηθνπ παξάγνληα ζηε Κύπξν. Υπνβνεζήζεθε ε δηαηξεηηθή 
πνιηηηθή ησλ Άγγισλ. 

Παξ΄ όια απηά όκσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έλνπινπ αγώλα έγηλαλ πξάμεηο απαξάκηιινπ 
ζάξξνπο θαη αλδξείαο θαη πνιινί ήηαλ απηνί πνπ ζαλ αγλνί  ηδενιόγνη ζπζηάζηεθαλ θαη 
γξάθηεθαλ ζηηο πην έλδνμεο ζειίδεο ηεο Κππξηαθήο Ηζηνξίαο. Ο Απμεληίνπ, ν 
Παιιεθαξίδεο, ν Μάηζεο ήξσεο πνπ ζπλέρηζαλ ηνλ αγώλα ηνπ Δμεληάξε θαη ηνπ 
Αληξόληθνπ θαη έδσζαλ όηη πην πνιύηηκν είραλ, γηα ηε παηξίδα ηνπο. 

Απηνύο ηνπο ηηκνύκε θαη ππνθιηλόκαζηε κπξνζηά ζηελ απηαπάξλεζε θαη ηελ ζπζία ηνπο. 

Απνηειεί όκσο πξνζβνιή πξνο όινπο απηνύο λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπζία ηνπο, γηα λα 
θαιπθζνύλ νη αζιηόηεηεο άιισλ.  

Από ην 1957 όηαλ άξρηζε λα θαίλεηαη πιένλ όηη ε Βξεηαληθή απνηθηνθξαηία ηέιεησλε 
νξηζηηθά θαη όια έδεηρλα όηη νδεγνύκαζηε ζε κνξθή αλεμαξηεζίαο ν Γξίβαο άξρηζε κηα 
νξγαλσκέλε επίζεζε ελάληηα ζηελ Αξηζηεξά πνπ πέξαζε από ηηο απεηιέο ζηνπο 
μπινδαξκνύο, ηηο έλνπιεο επηζέζεηο θαη ηηο δεκόζηεο εθηειέζεηο. 

Μεηά ην ζάλαην ηνπ Γξ. Απμεληίνπ ηελ άλνημε ηνπ 57 ε αξηζηεξά απέζπξε ηηο θαηεγνξίεο 
ηνπ 55 θαη ζπκκεηείρε ζε επηηξνπέο εξάλνπ θαη ζπκπαξάζηαζεο γηα ηνπο αγσληζηέο θαη νη 
ζρέζεηο Αξηζηεξάο – Γεμηάο θαίλνληαλ πνιύ νκαιέο.  
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Γεθάδεο ήηαλ ηα κέιε θαη νη νπαδνί ηεο Αξηζηεξάο πνπ έπεζαλ ζύκαηα ηεο κηζαιινδνμίαο 
θαη ηεο αληηθνκκνπληζηηθήο πζηεξίαο. Δθαηνληάδεο άιινη θαθνπνηήζεθαλ, πβξίζηεθαλ, 
απεηιήζεθαλ, θαηαδηώθηεθαλ, αλαγθάζηεθαλ λα κεηαλαζηεύζνπλ. 

Αο δνύκε νξηζκέλε ηέηνηεο ζθελέο γηα λα θαηαιάβνπκε ην ζεάξεζην έξγν απηνύ ηνπ «άμηνπ 
ηέθλνπ ηεο παηξίδαο». 

Σηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 1958 έλνπινη καζθνθόξνη επεηέζεθαλ ηαπηόρξνλα ζηνπο αξηζηεξνύο 
δπν ρσξηά ζηελ Κώκα ηνπ Γηαινύ θαη ζηε Λύζε. Οη καζθνθόξνη ππό ηελ παξόηξπλζε 
πεξηνίθσλ εζληθόθξνλσλ θώλαδαλ «Μαληξίζηε ηνπο.... Μαληξίζηε ηνπο...»!!! Οη Αξηζηεξνί 
εξγάηεο ζηάζεθαλ ζε κηα γξακκή κπξνζηά ηνπο θαη δελ δηαιύνληαλ. Έλαο από απηνύο 
πιεζίαζε ηνπο νπιηζκέλνπο καζθνθόξνπο «Ξέξεηο καο εκάο αγσληδόκαζηε γηα ηε 
θησρνινγηά...» Μεξηθνί δηζηάδνπλ άιινη δηζηάδνπλ γηα αίκα... ππξνβνινύλ....  Ο Ζιίαο 
Τηνθαξήο πέθηεη λεθξόο ζην ρώκα.... 

Λίγνπο κήλεο κεηά ην Μάξηην ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ ε ίδηα λννηξνπία ζα νδεγήζεη κηαλ νκάδα 
εζληθνθξόλσλ λα ζύξεη κέρξη ην πξναύιην ηεο εθθιεζίαο έλα έληηκν νηθνγελεηάξρε, 
γλσζηό γηα ηελ αληηαπνηθηαθή δξάζε ηνπ ην Σάββα Μελνίθνπ, λα ηνλ θξεκάζεη ζηνλ 
πιάηαλν έμσ από ηελ εθθιεζία, λα ηνλ πξνπειαθίδεη κε αηζρξνινγία θαη λα ηνλ ζθνηώζεη 
κε ιηζνβνιηζκό.  

Τελ ίδηα λύθηα ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1958 έλνπινη εηζβάινπλ, ηαπηόρξνλα ζηα θαθελεία 
ησλ Αξηζηεξώλ ζηε Λύζε θαη ζηελ Κώκα ηνπ Γηαινύ θαη δνινθνλνύλ εθηόο από ηνλ Ζιηα 
Τηνθαξή θαη ηνλ Μηράιε Πέηξνπ. 

Καη γηα ηηο ηξεηο απηέο δνινθνλίεο δελ δόζεθε θακηά εμήγεζε, γηα ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ 
πξνδόηε παξά ην όηη νη ζπγγελείο ησλ ζπκάησλ, πξνθαινύλ ζπλερώο ηνπο ζπλδέζκνπο 
αγσληζηώλ, πνπ ηνπο απνθαινύλ πξνδόηεο, λα απνδείμνπλ ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπο.  

Σηηο 6/5/1958 καζθνθόξνη ππξνβόιεζαλ θαη ζθόησζαλ ηνλ Κπξηάθν Παηάηα από ηελ 
Πεγή. Δπίζεο θακηά απόδεημε δελ ππάξρεη γηα ην ηη πξνδνζία έθαλε ν άλζξσπνο απηόο. 
Σηηο 25/5/1958 ζθνηώλνπλ κε όπια ηνλ Αλδξέα Σαθθά από ηα Πέξα Οξεηλήο. Σηε 
πεξίπησζε απηή απεδείρζεθε πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, όηη ν άλζξσπνο απηόο δελ 
ππήξμε πνηέ πξνδόηεο. 
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Σηηο 29/5/1958 θάπνηνο βνζθόο εηδνπνίεζε ηνλ Παλαή Σηπιηαλνύ βνζθό από ηελ Αρεξίηνπ 
όηη «θάπνηνη ήηαλ ρσζκέλνη ζηα ζθιηλίηδηα θαη ηνλ πεξίκελα λα ηνλ ζθνηώζνπλ γηαηί ήηαλ 
ζηέιερνο ηνπ ΑΚΔΛ» . Ο Παλαήο έθπγε θαη πήγε ζην θαθελείν όπνπ ελεκέξσζε ηνπο 
ζπγρσξηαλνύο ηνπ θαζώο θαη δπν ζηειέρε ηεο Γεμηάο πνπ ηνπ είπαλ «θνπκπάξε ελ 
κπνξνύκε λα θάκνπκε ηίπνηε ... θαιά θάκλεηο λα θύεηο λα γιπηώζεηο». 

Μεηά ν Παλαήο πήγε ζηνλ θνπκπάξν ηνπ πνπ ήηαλ άξξσζηνο. Μαζθνθόξνη έθακαλ θινηό 
γύξσ από ην ζπίηη άιινη κπήθαλ κέζα κε μύια πνπ είραλ θαξθηά ζηελ άθξε θαη θηύπεζαλ 
ηνλ Παλαή κέρξη ζαλάηνπ, ελώ μπινθόπεζαλ άγξηα ηελ γπλαίθα ηνπ θαη ηελ θόξε ηνπ. 
Αθόκα νη ζπγγελείο ηνπ πεξηκέλνπλ λα ηνπο πνπλ πνηα πξνδνζία έθαλε ν Παλαήο.  

Δπίζεο από ηνπο καζθνθόξνπο ηνπ Γξίβα ζθνηώζεθαλ νη εμήο (ζηειέρε ηνπ ΑΚΔΛ): 

Νηθόδεκνο Ησάλλνπ από ηνλ Άγην Θεόδσξν 

Μαξία Φαξίηνπ από ηελ Μειηά 

Αληξέαο Αλαζηάζε από ηελ Αξαδίππνπ 

Κώζηαο Κνύλλεο από ηελ Καινςίδα 

Μηράιεο Μηθξαζηάηεο από ην Φξέλαξνο 

Φξηζηόδνπινο Οξληζάξεο από ην Φξέλαξνο 

Γηάλλεο Ησάλλνπ από ηελ Αρεξίηνπ 

Παλαγηώηεο Τζάξνο από ηελ Άζζηα 

Αληξέαο Μηραειίδεο από ηνλ Κάησ Πύξγν 

Γηα όινπο απηνύο θακηά απόδεημε έζησ θαη γηα ηε παξακηθξή πξνδνζία. Δπίζεο ππάξρεη 
επίζεκνο θαηάινγνο από 93 άηνκα πνπ ππξνβνιήζεθαλ, θαθνπνηήζεθαλ, εθβηάζηεθαλ, 
από ηνπο Μαζθνθόξνπο ηνπ Γξίβα. 

Όια ηα πην πάλσ καξηπξνύλ όηη ππήξρε ζπληνληζκέλε επίζεζε από ην Γξίβα θαη κηα 
πηέξπγα ηεο ΔΟΚΑ ελαληίνλ ηεο Αξηζηεξάο.  
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Καη όζνη δελ ην πηζηεύνπλ απηό θαιά θάλνπλ λα δηαβάζνπλ ηα απνκλεκνλεύκαηα ηνπ 
Γξίβα θαη ζα δνπλ όηη αθόκα θαη ν ίδηνο ην θαηακαξηπξεί απηό. Σε επηζηνιή ηνπ ζην 
Μεηξνπνιίηε Άλζηκν ην Γελάξε ηνπ 1958 αλαθέξεη: «Πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ηε 
θαηάζηαζε. Οη θνκκνπληζηαί είλαη αληίπαινη καο είηε ην ζέινπκε είηε όρη. Δλδείθλπηαη λα 
ηνπο εμνληώζνπκε σο πνιηηηθή νληόηεηα ώζηε λα κελ είλαη πιένλ ππνινγίζηκνο, δπλακεύεη 
δηα ησλ απνθάζεσλ ηεο λα επεξεάδεη ην εζληθό δήηεκα». 

Να ζεκεηώζνπκε εδώ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθόηαλ ηόηε ε Αξηζηεξά. Σηηο 
15/12/1955 ε απνηθηαθή θπβέξλεζε ζέηεη εθηόο λόκνπ ην ΑΚΔΛ θαη άιιεο ιατθέο 
νξγαλώζεηο. Σπιιακβάλεη θαη εμνξίδεη όιε ηελ εγεζία ηνπ, θαη θαηέζρεη όια ηα έληππα ηνπ. 

Αηηία γηα όια απηά όπσο αλαθέξεη ε ίδηα ε αλαθνίλσζε, ν αληηαπνηθηαθόο αγώλαο ηνπ 
ΑΚΔΛ. Αθέθαιε ινηπόλ θαη εθηόο λόκνπ ε Αξηζηεξά έρεη λα αληηκεησπίζεη θαη ηνλ πόιεκν 
ηνπ Γξίβα. Ο Γξίβαο ν νπνίνο βξήθε ηελ επθαηξία ηεο δσήο ηνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ην 
όλεηξν ηνπ: Να εμνινζξεύζεη ηνπο Αξηζηεξνύο.  

Ωζηόζν ε δηθαηνινγία πνπ πξνβαιιόηαλ θαη πνπ εμαθνινπζεί λα πξνβάιιεηαη είλαη όηη 
ήηαλ πξνδόηεο. Απηό όκσο κέλεη σο εδώ, δειαδή νύηε ππνζηεξίδεηαη από επηρεηξήκαηα 
νύηε θαη έρεη απνδεηρζεί νηηδήπνηε κέρξη ζήκεξα. 

Πόζν αιήζεηα είλαη απηό όκσο ην απνδεηθλύνπλ ηα γεγνλόηα θαη κόλν εζεινηπθινύληεο 
δελ ην αληηιακβάλνληαη: 

Ήηαλ δπλαηό ηε ζηηγκή πνπ ε απνηθηαθή θπβέξλεζε ζεσξνύζε ηνπο Αξηζηεξνύο ζαλ ηνλ 
ππ΄ αξηζκό θίλδπλν, ηνπ έζεηε εθηόο λόκνπ, ηνπο θπιάθηδε, ηνπο εμόξηδε νη ίδηνη λα είλαη 
θαηαδόηεο ησλ δησθηώλ ηνπο;  

Δπίζεο ζ΄ έλα γεληθόηεξν πιαίζην θαη παξά ηηο νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο ή δηαθσλίεο πνπ 
κπνξεί λα έρεη θάπνηνο κε ηελ Αξηζηεξά είλαη ηζηνξηθά νινθάλεξν όηη ε παξάηαμε απηή 
από ηελ ίδξπζε ηεο ήηαλ κηα ζπλεπήο αληηαπνηθηαθή δύλακε. Καη απηό βέβαηα είλαη 
απηνλόεην ηδενινγηθά. Γηα ηελ Αξηζηεξά ν θύξηνο ερζξόο θαη ζηε Κύπξν θαη δηεζλώο ήηαλ 
ν «Αγγινακεξηθαληθόο Ηκπεξηαιηζκόο». 

Υπάξρνπλ όκσο θαη νη απινί νη πξαθηηθνί ιόγνη. Πώο ήηαλ δπλαηό έλαο ηδενιόγνο 
αξηζηεξόο λα μέξεη ηα κπζηηθά ηεο ΔΟΚΑ, αθνύ ν ίδηνο ν Γξίβαο απαγόξεπε ζηνπο 
αξηζηεξνύο λα γίλνπλ κέιε ηεο ΔΟΚΑ; 
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Όζνη όκσο εμαθνινπζνύλ λα πηζηεύνπλ όηη ε ζηάζε ηνπ ΑΚΔΛ ππήξμε πξνδνηηθή θαιά 
θάλνπλ λα μαλαδηαβάζνπλ ηα «Απνκλεκνλεύκαηα» ηνπ Γξίβα.  Να ηη έγξαθε ζην 
εκεξνιόγην ηνπ 8/5/1955 «Δζληθόθξνλεο εθεκεξίδεο θάκλνπλ πνιηηηθή ηεο ηδέπεο ησλ. 
Οπδεκία δηακαξηπξία νύηε δηα ηνλ λόκνλ «πεξηνξηζκνύ θαη΄ νίθνλ» νύηε δηα ηελ δηαηαγή 
όπσο νη δεκόζηνη ππάιιεινη θξνπξνύλ ηα ίδηα ηα γξαθεία ησλ. Καη όκσο ε θνκκνπληζηηθή 
«Γεκνθξάηεο» καρεηηθώο θαηαθέξεηαη θαηά ηεο θπβεξλήζεσο θαη εκκέζσο καο 
εμππεξεηεί. Ο Γήκαξρνο Ακκνρώζηνπ θνκκνπληζηήο δηακαξηύξεηαη δηα ηνλ λόκνλ θαη 
όκσο νπδείο άιινο δήκαξρνο δηεκαξηπξήζε. 

Δπίζεο ν Σπύξνο Παπαγεσξγίνπ πηζηόο ηνπ Γξίβα αξγόηεξα Κπβεξλεηθόο Δθπξόζσπνο 
ηεο Οθηαήκεξεο θπβέξλεζεο Σακςώλ γξάθεη ζηε ζειίδα 312 ηνπ βηβιίνπ ηνπ «Κππξηαθή 
ζύειια» «Δίλαη εμ΄ ίζνπ αιεζέο όηη κόιηο έλα κήλα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα, ν Γηγελήο 
ζεκεηώλεη όηη κε νδεγόλ ηελ ζπλείδεζηλ ηνπ θαη όρη ράξη νηαζδήπνηε ζθνπηκόηεηνο όηη νη 
θνκκνπληζηαί ηεξνύλ ζηάζηλ πεξηζζόηεξνλ ζπκθέξνπζαλ ηελ ΔΟΚΑ από εθείλελ πνπ 
ηεξνύλ νη εζληθόθξνλεο». 

Οη επηζέζεηο θαηά ηεο Αξηζηεξάο δελ είραλ παξνδηθό ραξαθηήξα. Ήηαλ έλα ζπζηεκαηηθό, 
νξγαλσκέλν, θαηλόκελν. Από έξεπλα πξνθύπηεη όηη ηα όξγαλα ηνπ Γξίβα έθαλαλ θάπνπ 
130! Δπεηζόδηα ζε βάξνο ηνπηθώλ ζηειερώλ ηνπ ΑΚΔΛ θαη από ηηο επηζέζεηο ζθνηώζεθαλ 
19 κέιε ηνπ ΑΚΔΛ. Από ηηο επηζέζεηο έκεηλαλ ρσξίο πξνζηάηε 17 ρήξεο θαη 58 νξθαλά 
παηδηά. 

Φπζηθά ν κύζνο γηα δήζελ πξνδνηηθό ΑΚΔΛ ήηαλ έλα αλνύζην θαηαζθεύαζκα πνπ όπσο 
απνδείμακε πξνεγνπκέλσο δελ γηλόηαλ πηζηεπηό νύηε από ηνπο ίδηνπο ηνπο εκπλεπζηέο 
ηνπ. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν γίλνληαλ νη επηζέζεηο έρεη πιένλ απνδεηρζεί όηη ήηαλ ην 
θηύπεκα θαη ε θίκσζε ηεο Αξηζηεξάο γηα λα κελ είλαη ππνινγίζηκε δύλακε αθνύ ην 
παξαδέθηεθε θαη ν ίδηνο ν θαζνδεγεηήο ηνπο.  

Όκσο νη ζπλέπεηεο ηεο εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο δελ ήηαλ κόλν νη απώιεηεο δσώλ, νη 
ρήξεο, θαη ηα νξθαλά, ν δηαζπξκόο, ε θαηαζπθνθάληεζε θαη ε θαθνπνίεζε κεγάινπ 
αξηζκνύ πξνζώπσλ. Ζ ζνβαξόηεξε ζπλέπεηα πνπ απείιεζε λα πξνζιάβεη πξνεθηάζεηο 
εζληθήο ηξαγσδίαο ήηαλ ε αύμεζε ησλ θηλδύλσλ εκθπιίνπ ζπαξαγκνύ.  

Σ΄ απηήλ ηελ πεξίνδν ε εγεζία ηνπ ΑΚΔΛ δερόηαλ όιν θαη πεξηζζόηεξεο πηέζεηο από κέιε 
θαη θίινπο ηνπ θόκκαηνο όηη έπξεπε λα δξάζνπλ δπλακηθά θαη λα απαληήζνπλ κε ηα ίδηα 
κέζα. Σηελ νινκέιεηα δε ηεο Κ.Δ. ηνπ θόκκαηνο ηνλ Μάξηε ηνπ 1958 ηέζεθε έληνλα απηό ην 
ζέκα αιιά επηπρώο πάξζεθε ε ζσζηή απόθαζε ζα ήηαλ ηξαγηθό ιάζνο λα παξαζπξόηαλ 
ε Αξηζηεξά από ηηο πξνθιήζεηο θαη αηκαηεξέο επηζέζεηο θαη λα απαληήζεη κε ηνλ ίδην 
ηξόπν. 
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Έηζη θαη ζηε πεξίνδν απηή θαίλεηαη μεθάζαξα πσο ήηαλ ν ξόινο ηνπ Γξίβα. Γελ ήηαλ ν 
Γξίβαο πνπ σξαηνπνίεζε θαη εξσνπνίεζε λα δεμηά ηνπ ηόπνπ καο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο 
λα θηηάμεη ήξσεο.  

Ο Γξίβαο θαηεγνξεί όηη δελ πνιηηεύεηαη ελσηηθά ελώ πξνθαιείηε έληαζε κε εμηξεκηζηηθά 
ζπλζήκαηα θαη ζηε η/θππξηαθή θνηλόηεηα. Οη η/θύπξηνη δεκηνπξγνύλ πξνγεθύξσκα ζηε 
Μαζνύξα θαη ν Γξίβαο δηαηάζεη θαηάιπςεη ηεο Μαζνπξαο ελώ ε Διιάδα κέζσ 
πξσζππνπξγνύ ηόηε Γ. Παπαλδξένπ δειώλεη όηη είλαη ελαληίνλ ηεο επηρείξεζεο θαη 
επόκελνο δελ ζα ζπκκεηάζρνπλ ειιεληθά ζηξαηεύκαηα. 

7/8/64 – 10/8/64 ε Δζληθή Φξνπξά θαηαιακβάλεη ηα πςώκαηα Λνξνβνπλν θαη Μαζνύξα 
θαη αληί ηειηθήο επίζεζεο θάζνληαη κε ζηαπξσκέλα ηα ρέξηα. Τηο επόκελεο κέξεο 30-60 
ηνπξθηθά αεξνπιάλα βνκβαξδίδνπλ νιόθιεξε ηελ πεξηνρή κε απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην 
ρηιηάδσλ αζώσλ πνιηηώλ θαη ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο. 

Τελ επνκέλε νη Ακεξηθαλνί ζηέιλνπλ ηνλ Αηζεζνλ ζαλ κεζνιαβεηή. Ο Άηζεζνλ ππνβάιεη 
κε πιήξε κπζηηθνπάζεηα ην πεξηβόεην ζρέδην «Αηζεζνλ» πνπ πξνλννύζε δηρνηόκεζε ηεο 
Κύπξνπ. Ο Μαθάξηνο όπσο ήηαλ θπζηθό απνξξίπηεη ην ζρέδην απηό ελώ ν Γξίβαο ην 
απνδέρεηαη.  

1963 – 1964 – 1967 

Μεηά ηελ άηπρε θαηάιεμε ηνπ αγώλα ηεο ΔΟΚΑ πνπ ήηαλ αλακελόκελε ιόγσ θπξίσο ησλ 
επηινγώλ θαη ηεο ηαθηηθήο πνπ αθνινύζεζε ε εγεζία ηεο, ππνγξάθνληαη νη ζπκθσλίεο 
Επξίρεο – Λνλδίλνπ πνπ δίλνπλ ζηελ Κύπξν κηα θνινβή Αλεμαξηεζία κε έληνλα δηαηξεηηθά 
ζηνηρεία. 

Τν 1964 ν Μαθάξηνο απνθαζίδεη δεκηνπξγία Δζληθήο Φξνπξάο κε 10.000 άλδξεο. Δίραλ 
πξνεγεζεί νη δηθνηλνηηθέο ηαξαρέο ηνπ ’63 θαη ηα Ακεξηθαλνλαηντθά ζρέδηα Μπσι 
(31/1/1964) θαη Λέκληζηεξ πνπ πξνλννύζαλ – δηρνηόκεζε ηεο Κύπξνπ. Τα ζρέδηα απηά ηα 
είρε απνδερζεί ε «Βαζηιηθή θπβέξλεζε» ηεο Διιάδαο θαη αζθνύληαλ αθόξεηεο πηέζεηο ζην 
Μαθάξην γηα λα ηα δερζεί. Ο Μαθάξηνο γηα λα απνθύγεη πηέζεηο πξνζθεύγεη ζην Σπκβνύιην 
Αζθάιεηαο (15/2/1964) θαη δηεζλνπνηείηαη ην Κππξηαθό.  

Γπζηπρώο όκσο επηβάιιεηαη από ηελ Αζήλα θαη ηνλ Γησξθάηδε ζαλ αξρεγόο ν Γξίβαο 
9/6/1964. 
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Έηζη θάησ από απηέο ηηο ζνιέ θαη πεξίεξγεο ζπλζήθεο εκθαλίδεηαη ην εμηξεκηζηηθό 
ζύλζεκα γηα Έλσζε από ην Γξίβα θαη ηνπο όκνηνπο ηνπ. Έηζη κεηά θαη απηά ηα γεγνλόηα ε 
θαηάζηαζε γίλεηαη κηα ληε θάθην δηρνηόκεζε, αθνύ η/θύπξηνη δεκηνπξγνύλ ηνπο δηθνύο 
ηνπο ζύιαθεο, αιιά ε θπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο είλαη πην εληζρπκέλε. 

Γελ έκεηλαλ όκσο σο εδώ ηα πξάγκαηα. Οη ππεξπαηξηώηεο ζα αξρίζνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο 
αγώλεο θαη πάιη θαη ν Γξίβαο ζα έξζεη λα καο θέξεη λέα θαθά θαη λα καο νδεγήζεη ζε λέεο 
πεξηπέηεηεο. 

Μέζα από ηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ν Γξίβαο ζα μαλαζέζεη ζέκα 
«Έλσζεο» θαη ζα δεκηνπξγήζεη κηα λέα εμνπζία πνπ ζα αληηπνιηηεύεηαη θαη ζα ππνζθάπηεη 
ηελ λόκηκε θπβέξλεζε Μαθαξίνπ. 

Ο Φηιειεύζεξνο γξάθεη ζηηο 17/2/66. «Υπάξρεη ή δελ ππάξρεη ζέκα Γξίβα; Υπάξρεη ή δελ 
ππάξρεη «ζέκα εθθξεκνύλησλ δεηεκάησλ εηο ην ζηξάηεπκα απαηηνύλησλ ξύζκηζε. Υπάξρεη 
πξόβιεκα δηα. .... εμνπζηώλ;» 

Δλώ ε «Αιήζεηα» 7/3/67 «Ο Κππξηαθόο Λαόο δπγόλ δελ ππνθέξεη έζησ θαη ειιεληθνύ ππό 
ηαο ζπλζήθαο κάιηζηα πνπ καο επηβάιιεηαη»  

Τνλ Ηνύιε ηνπ 1966 ε Αζήλα πξνρσξεί ζε δηάινγν κε ηελ Τνπξθία γηα θιείζηκν ηνπ 
Κππξηαθνύ. Ζ θπβέξλεζε θαηαδηθάδεη ηηο ελέξγεηεο απηέο ηεο Διιάδαο αιιά ν Γξίβαο ζε 
επηζηνιή ηνπ ζηνλ πξσζππνπξγό ηεο Διιάδαο 25/1/66 αλαθέξεη: 

«Πξνρσξήζηε ζηαζεξά θαη απνθαζηζηηθά θαη όηη απνθαζίζεηε εδώ είλαη εμαζθαιηζκέλν». 
Γειαδή ν Γξίβαο ζεσξνύζε ηνλ εαπηό ηνπ εμνπζία πνπ ξύζκηδε ην κέιινλ ηεο Κύπξνπ 
όπσο απηόο ήζειε. 

Τελ 21ε Απξηιίνπ 1967 επηθξαηεί ζηελ Διιάδα ην πξαμηθόπεκα θαη ε θαηάζηαζε 
ρεηξνηεξεύεη. Αζθήηαη κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ πλεπκαηηθή θαη θπζηθή ηξνκνθξαηία ζηνλ 
θππξηαθό ιαό κε ζηόρν ηελ Έλσζε. Όζνη έδεζαλ εθείλα ηα ρξόληα έρνπλ βαζηά θαη πηθξή 
πείξα γηα ηνπο πνιηηηθνύο αθξνβαηηζκνύο, ηνπο ηπρνδησθηηζκνύο θαη ηνπο αηζρξνύο 
πξνππιαθηζκνύο όζσλ ηνικνύζαλ λα κηιήζνπλ κε ηε γιώζζα ηεο ζύλεζεο ηεο 
ςπρξαηκίαο θαη ηεο απηνζπγθξάηεζεο. Όζνη είραλ αληίζεηε άπνςε κε ην Γξίβα θαη έιεγαλ 
όηη δελ ήηαλ δπλαηό λα απνθαζίδεη ε ρνύληα γηα ην κέιινλ ηεο Κύπξνπ, ήηαλ πξνδόηεο, 
αλζέιιελεο, θνκκνπληζηέο θαη άζενη θαη έπξεπε λα ππνζηνύλ βαξηέο ζπλέπεηεο θαη πνιιέο 
θνξέο πιήξσλαλ απηή ηνπο ηε δηαθσλία θαη κε ηε δσή ηνπο.  
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Καη όρη κόλν απηό ε Δζληθή Φξνπξά ειεγρόηαλ από αμησκαηηθνύο όξγαλα ηνπ Γξίβα πνπ 
έπαηξλαλ δηαηαγέο κόλν από ηε Φνύληα. Καη θπζηθά αζθνύληαλ όισλ ησλ εηδώλ νη 
εθβηαζκνί πάλσ ζηνπο λένπο, ηνπο γνλείο ηνπο θαη ζε νιόθιεξν ηνλ θππξηαθό ιαό κε 
ζθνπό λα ηνλσζεί ην θξόλεκα ηνπο. 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ην πλεύκα ηεο επνρήο εθείλεο ζα αλαθεξζνύκε ζε κηα 
ζπδήηεζε ζηε Βνπιή, 26 Ηνπλίνπ 1967. ην ζέκα ελέγξαςε ν βνπιεπηήο ηνπ Παηξησηηθνύ 
Μεηώπνπ (ζπλαζπηζκόο δπλάκεσλ εθηόο ηνπ ΑΚΔΛ) θαη είρε ζα ζέκα ηηο απεηιέο ηεο 
Φνύληαο θαη ησλ ππνζηεξηθηώλ ηνπ Γξίβα ελαληίνλ ηεο Κππξηαθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπ 
θππξηαθνύ ιανύ.  

Ο Λέιινο είπε πνιιά κίιεζε γηα έμαιινπο αλζξώπνπο ηνπο παζνινγηθώο αληηκαθαξηαθνύο 
ηνπο πεξηζσξηαθνύο πνπ κε ζύλζεκα ηελ Έλσζε δεηνύζαλ δνιίσο ρξήκαηα από ηελ 
Διιάδα γηα λα παηάμνπλ ηνλ θνκκνπληζκό.  

Γπζηπρώο όκσο ην παηξησηηθό κέησπν δελ ήηαλ ζπκπαγέο ζώκα. Ζ πιεηνςεθία ήηαλ νη 
θαλαηηθνί πνπ πξνζέβιεπαλ είηε ζηελ απξόζσπε Διιάδα είηε ζηε Φνύληα. Όζνη ήηαλ 
ελαληίνλ ηεο Έλσζεο θαη ηνπ Γξίβα, βνπιεπηέο ΑΚΔΛ, Γιαύθνο Κιεξίδεο (εγέηεο 
Παηξησηηθνύ Μεηώπνπ), Λέιινο Γεκεηξηάδεο (θνηλνβνπιεπηηθόο εθπξόζσπνο), Τάζζνο 
Παπαδόπνπινο θ.α. πήξαλ ην ραξαθηεξηζκό ηνπ πξνδόηε θαη ηνπ  αλζέιιεια. Έηζη ε 
Βνπιή πήξε απόθαζε γηα έλσζε ηεο Κύπξνπ κε ηελ Διιάδα. 

Μέζα ζ΄ απηό ην έληνλα θνξηηζκέλν θιίκα νη η/θύπξηνη εμηξεκηζηέο απαγνξεύνπλ ηηο 
πεξηπνιίεο ηεο Αζηπλνκίαο ζην ρσξηό Άγηνο Θεόδσξνο πνπ βξηζθόηαλ ζε ηνπξθνθππξηαά 
ζύιαθα. Ζ Δζληθε Φξνπξά κε δηαηαγέο Γξίβα επεκβαίλεη θαη θαηαιακβάλεη ηα πςώκαηα. Ζ 
Φνύληα όκσο δηαηάζζεη εγθαηάιεηςε ηεο πεξηνρήο θαη ηεξκαηηζκό ησλ πεξηπνιηώλ, ηεο 
Αζηπλνκίαο ζην ρσξηό Άγηνο Θεόδσξνο!!!! 

 

 

Πνηό εηαλ ην απνηέιεζκα όκσο απηήο ηεο ελέξγεηαο 1) Ζ η/θππξηαθή εγεζία δεκηνπξγεί 
δηθή ηεο δηνίθεζε ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρεη θαη δεκηνπξγνύληαη νπζηαζηηθά ζηε Κύπξν 2 
θπβεξλήζεηο, 2 θξάηε  2) έξρεηαη ν Σάπξνπλο Βαλο ζαλ κεζνιαβεηήο θαη πεηπραίλεη 
αλάθιεζε ηεο κεξαξρίαο. 3) ε Διιάδα αλαγλσξίδεη απηνδηνίθεζε η/θππξίσλ. 

Έηζη ν Μαθάξηνο θαη ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ηόπνπ εγθαηαιείπεη ηελ πνιηηηθή ηεο Έλσζεο 
θαη πηνζεηεί ηε «γξακκή ηνπ εθηθηνύ». 
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Αο δνύκε όκσο ηα γεγνλόηα από ηελ αξρή.  

Από έγγξαθα πνπ αλαθάιπςε ε αζηπλνκία ην 1973 απνθαιύθζεθε έλα έγγξαθν 2/9/1971 
θάπνηνπ πνπ ππνγξαθόηαλ «Φ» θαη έιεε κεηαμύ άιισλ θαη ηα εμήο: 

«Κάπνηνο ππάιιεινο ηεο βξεηηαληθήο ύπαηεο αξκνζηίαο θ. Φιέηζηεο κνπ δήηεζε λα 
βνιηδνζθνπήζσ ην Γξίβα θαηά πόζνλ απνδέρεηαη επαλαθνξά ηνπ ζρεδίνπ «Άηζεζνλ» θαη 
λα «θαλνλίζεη ην Μαθάξην». 

Δπίζεο 18/6/1971 ε Φνύληα αλαθέξεη «Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε ζα βξεζεί εηο ηε ζθιεξάλ 
αλάγθελ λα ιάβεη ηα κέηξα εθείλα πνπ επηηάζζεη ην εζληθό ζπκθέξνλ νζνδήπνηε πηθξά θαη 
αλ είλαη ηνύηα». 

Μεηά από ιίγν θαηξό 31 Απγνύζηνπ 1971 ν Γξίβαο έξρεηαη ζηε Κύπξν κε ηελ αλνρή ηνπο 
Φνύληαο (Γιαύθνπ Κιεξίδε «Ζ θαηάζεζε κνπ») 

Μόιηο έξρεηαη ν Γξίβαο ηδξύεη ηελ ΔΟΚΑ Β κηα θαζηζηηθή νξγάλσζε πνπ ρξεζηκνπνηνύζε 
ηηο πην αζέκηηεο κεζόδνπο, γηα λα ππνζθάςεη ην θξάηνο.  

Ζ θαηάζηαζε γίλεηαη ηξαγηθή. Ο ιαόο καο γλσξίδεη κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ θπζηθή θαη 
πλεπκαηηθή ηξνκνθξαηία. Ζ θπβεξλεηηθή κεραλή δηαβξώλεηαη , ζηα ζρνιεία νη δάζθαινη 
ηξνκνθξαηνύληαη λα «εμπςώλνπλ ην εζληθό θξόλεκα ησλ καζεηώλ». Ζ εζληθή θξνπξά 
ειέγρεηαη από ηε Φνύληα. Τκήκαηα ηεο Αζηπλνκίαο ειέγρνληαη από ηελ ΔΟΚΑ Β΄. Αζώνη 
πνιίηεο πνπ δηαθσλνύζαλ κε ηελ ΔΟΚΑ Β’ δνινθνλνύληαη. Οη αλαληηλάμεηο αζηπλνκηθώλ 
ζηαζκώλ γίλεηαη ζπλήζεο θαηλόκελν. 

Σπγθεθξηκέλα από ηελ ΔΟΚΑ Β΄ κε επίζεκα ζηνηρεία έγηλαλ: 

16 θινπέο όπισλ 

14 απόπεηξεο δνινθνλίαο 

4 απαγσγέο 

20 αλαηξεπηηθέο ζπλσκνζίεο 

102 πξάμεηο βίαο 
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Φπζηθό απηό αθνύ ν Γξίβαο δηαηάζζεη ηελ ΔΟΚΑ Β’ λα «θαηαιύζνπλ ην θξάηνο θαη λα 
αλαηξέςνπλ ην Μαθάξην κε δνινθνλίεο θαη δνιηνθζνξέο ρσξίο έιενο ρσξίο νίθην θαη ρσξίο 
δηζηαγκό». 

Δπίζεο ζε πξνθήξπμε ηεο ε ΔΟΚΑ Β’  αλαθέξεη: «Θα πξάμσκελ παλ ην δπλαηόλ, δηα λα 
απνδείμνκελ όηη ην θξάηνο έρεη παύζεη λα πθίζηαηαη». 

Απηέο όιεο νη ελέξγεηεο ηνπ Γξίβα ώζεζαλ ηνλ ηόηε πξόεδξν ηεο Βνπιήο θ. Γιαύθν 
Κιεξηδε λα δειώζεη όηη εάλ ν ζηξαηεγόο Γξίβαο δελ ζηακαηήζεη ηηο δνινθνλίεο ζα θαιέζεη 
ηε Βνπιή λα ηνλ θαηαδηθάζεη ζαλ θνηλό δνινθόλν. 

Ο Σπύξνο Παπαγεσξγίνπ από ηνπο πην αθξαίνπο εζληθόθξνλεο πηζηόο νπαδόο ηνπ Γξίβα, 
άλζξσπνο πνπ ππεξέηεζε ηελ θπβέξλεζε Σακςώλ ζαλ θπβεξλεηηθόο εθπξόζσπνο 
γξάθεη ζην βηβιίν ηνπ «Μαθάξηνο, πνξεία δηα ππξόο θαη ζηδήξνπ». «Δίλαη εμαθξηβσκέλν 
όηη ην θαινθαίξη ηνπ 1973 κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ 3 νκάδεο ηεο ΔΟΚΑ Β’ 
εξγάδνληαλ ζηα ζρέδηα αλαηηλάμεσο ηνπ Μαθαξίνπ θαη είλαη επίζεο ζίγνπξν όηη ηηο 
ελέξγεηεο ησλ 2 νκάδσλ γλώξηδε θαη θαζνδεγνύζε ν Γξίβαο» ζει. 180. 

Τν 1972 πξνεηνηκάδεηαη πξαμηθόπεκα κε ηνλ θσδηθό «Σρέδην Αξάρλε». Δθηειεζηέο ην 2ν 
Δ.Γ. ηνπ ΓΔΔΦ θαη ν Γξίβαο. Δπηπρώο όκσο ζηηο 14/2/1972 ηα ζρέδηα δηέξξεπζαλ θαη 
ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία κέηξα επαγξύπλεζεο, ελώ ζηελ Αξρηεπηζθνπή γίλεηαη 
νγθσδέζηαην ζπιιαιεηήξην πνπ θαηαδηθάδεη ηελ ΔΟΚΑ Β’ θαη δειώλεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 
ζην Πξόεδξν Μαθάξην (Κ. Γξαηθνύ «Κππξηαθή Ηζηνξία» ζει. 117). 

Τν ζρέδην «Αξάρλε» όκσο δελ είλαη ην κόλν πξαμηθνπεκαηηθό ζρέδην πνπ αλέιαβε ε 
ΔΟΚΑ Β΄ κε ην Γξίβα, απνθαιύθζεθαλ αθόκα ηα ζρέδηα «Σθελδόλε» «Αθξνδίηε» θαη 
«Απόιισλ». Μάιηζηα ην ηειεπηαίν είρε θαη ηελ θσδηθή ππνγξαθή ηνπ Γξίβα Α.Δ./2 δειαδή 
Αξρεγόο ΔΟΚΑ / Β΄.  

Δλ ησλ κεηαμύ νη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θαη νη βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ζπλερίδνληαη, ελώ 
ζηηο 27/7/1973 κέιε ηεο ΔΟΚΑ Β΄ απαγάγνπλ ηνλ Υπ. Γηθαηνζύλεο θαη ν Γξίβαο δεηά γηα 
ηελ απειεπζέξσζε πιήξε ακλεζηία.  

Σηηο 27/11/1973 ν Γξίβαο πεζαίλεη, αιιά έρεη αθήζεη ζηνπο ζπλερηζηέο ηνπ έξγνπ ηελ 
παξαθαηαζήθε πνπ ήηαλ «λα θαηαιύζνπλ ην θξάηνο θαη λα αλαηξέςνπλ ην Μαθάξην, κε 
δνινθνλίεο θαη δνιηνθζνξέο ρσξίο έιενο, ρσξίο νίθην θαη δηζηαγκό». 

Πξάγκαηη ε νξγάλσζε ηνπ, εθηέιεζε ην ζθνπό ηεο ζηηο 15 Ηνπιίνπ 1974. Τν απνηέιεζκα 
όινη ην γλσξίδνπκε.... 


