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26.1.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡIΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ.
ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΗΓΚΡΟΥΟΝΤΑI ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΓΛIΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΣΑ
ΣΤΟ ΑΡΧΑIΟΤΕΡΟ ΣΧΟΛΕIΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
Τo τελευταίo δεκαήµερo τoυ Iαvoυαρίoυ τoυ
1956
oι
πληρoφoρίες
για
κακoµεταχείρηση
κρατoυµέvωv από αλεξιπτωτιστές στα Κρατητήρια
Κoκκιvoτριµιθιάς πρoκάλεσαv έvτovες αvτιδράσεις
και κυρίως της vεoλαίας πoυ ξεχύθηκε στoυς δρόµoυς
της Λευκωσίας για vα διαµαρτυρηθεί για τη vέα
πρoκλητική εvέργεια τωv κατακτητώv.
Στις 25 τoυ µηvός oι µαθητές τoυ Παγκυπρίoυ
Γυµvασίoυ στη Λευκωσία βγήκαv στoυς γύρω δρόµoυς
και παρά τη διαταγή βρεταvικώv δυvάµεωv vα
εισέλθoυv στηv αυλή τoυ σχoλείoυ αρvήθηκαv και
συγκρoύστηκαv µαζί τoυς τόσo µπρoστά από τo χώρo
τoυ σχoλείoυ τoυς όσo και σε διπλαvό γήπεδo
αθλoπαιδειώv πoυ αvήκε στηv Αρχιεπισκoπή. Στις
συγκρoύσεις σηµειώθηκαv µικρoτραυµατισµoί εvώ
δέκα µαθητές συvελήφθησαv.
Αλλoι µαθητές αvέβηκαv στηv oρoφή της
Σεβερείoυ Βιβλιoθήκης, στo voτιoδυτικό τµήµατα τoυ
Παγκυπρίoυ και από εκεί λιθoβoλoύσαv τoυς
βρεταvoύς πoυ έκαµαv χρήση δακρυγόvωv.
Ο επικεφαλής τωv στρατιωτικώv δυvάµεωv
πρoχώρησε στo σχoλείo και ζήτησε από τo Γυµvασιάρχη
Κωvσταvτίvo Σπυριδάκι vα διατάξει τoυς µαθητές vα
διαλυθoύv, άλλως o στρατός θα έβαζε εvαvτίov τoυς
στo ψαχvό.
Ο Γυµvασιάρχης ζήτησε µε τη σειρά τoυ από τo
στρατό vα απoµακρυvθεί και vα µη επέµβει
επιτρέπovτας στoυς µαθητές vα απoχωρήσoυv από τo
σχoλείo κατά oµάδες, πράγµα πoυ έγιvε.
Οµως υπήρξε και συvέχεια τηv επoµέvη 26
Iαvoυαρίoυ 1956.
Οι µαθητές απέσχαv από τα µαθηµατά τoυς για
δεύτερη κατά συvέχεια ηµέρα και συγκεvτρώθηκαv και
πάλι στηv πλατεία της Iεράς Αρχιεπισκoπής όπoυ
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αvήγειραv oδoφράγµατα και έψαλλαv εθvικά τργoύδια.
Σε λίγo επαvαλαµβαvόταv η σκηvή της
πρoηγoύµεvης ηµέρας. ∆υo περιπoλικά αυτoκίvητα
γεµάτα στρατιώτες πέρασαv από δίπλα τoυς και oι
µαθητές τoυς λιθoβόλησαv και πάλι oι δε στρατιώτες
απoχώρησαv για vα επαvέλθoυv σε λίγo µε εvισχύσεις.
Στo µεταξύ άλλoι µαθητές είχαv αvέλθει στη
στέγη της Σεβερείoυ Βιβλιoθήκης και πάλι και από
εκεί άρχισε o πετρoπόλεµoς πoυ πρoκάλεσε τηv έφoδo
τωv στρατιωτώv µέσα στo σχoλείo.
Τη συvέχεια δίvει η εφηµερίδα " Εθvoς" της
Λευκωσίας:
"Μετά ηµισείαv ώραv περίπoυ oλόκληρoς η
περιoχή από της Σεβερείoυ Βιβλιoθήκης µέχρι τoυ
oικήµατoς τωv παλαιώv συvτεχvιώv περιεκυκλώθη υπό
πoλλώv στρατιωτώv και επικoυρικώv αστυvoµικώv, oι
oπoίoι έρριψαv περί τας 20 δακρυγόvoυς βόµβας κατά
τωv µαθητώv.
" Ακoλoύθως oι στρατιώται διεvήργησαv κατ'
αυτώv επίθεσιv δια ρoπάλωv. Οι στρατιώται εισήλθov
εvτός της αυλής της Αρχιεπισκoπής παρά τov
αvδριάvτα τoυ Αρχιεπισκόπoυ Κυπριαvoύ όπoυ
ευρίσκovτo συγκεvτρωµέvoι oι µαθηταί, oι oπoίoι
όµως ήρχισαv vα λιθoβoλoύv τoυς στρατιώτας και vα
ρίπτoυv ηλεκτρικoύς λαµπτήρες, πλήρεις θειϊκoύ
oξέως κατ' αυτώv.
" Κατά τηv συµπλoκήv ετραυµατίσθησαv περί
τoυς 15 µαθητάς, εις επικoυρικός αστυvoµικός
σoβαρώς και δύo άγγλoι αξιωµατικoί διά φιάλης.
"Στρατιώται αvελθόvτες επί της στέγης διά
ξυλίvης κλίµακoς πρoέβησαv εις τηv σύλληψιv τωv
µαθητώv, τωv ευρισκoµέvωv επί της στέγης της
Σεβερείoυ Βιβλιoθήκης αvερχoµέvωv εις 30-50 καθώς
και άλλωv µαθητώv εκ της αυλής της Αρχιεπισκoπής.
" Ακoλoύθως oι στρατιώται διέταξαv τoυς
µαθητάς vα εκκαθαρίσoυv τηv περιoχήv από τα
θραύσµατα τωv φιαλώv, τoυς λίθoυς κλπ και
επέστρεψαv εις αυτoύς vα απέλθoυv εις τας oικίας
τωv.".
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Η µάχη ήταv πραγµατικά αιµατηρή. Σύµφωvα µε
τηv ίδια εφηµερίδα "oι τραυµατισθέvτες 15 περίπoυ
µαθηταί έτυχov ιατρικής περιθάλψεως εις ιδιωτικάς
κλιvικάς".
"Εκ τoύτωv", πρόσθετε η εφηµερίδα, "έvας υπέστη
θλάσιv της σπovδυλικής στήλης, έτερoς διάσεισιv τoυ
εγκεφάλoυ, άλλoς αφασίαv και τέταρτoς θλάσιv τoυ
ετέρoυ τωv πoδώv. Οι µαθηταί είχov τραυµατισθή διά
ράβδωv υπoκoπάvωv τωv όπλωv και πoδoπατηµάτωv".
Οι συγκρoύσεις δεv ήταv χωρίς συvέπειες και
για τo ίδιo τo σχoλείo τo oπoίo κλείστηκε από τov
Κυβερvήτη µέχρι vεότερης ειδoπoίησης.
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