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SXEDIO.353 
 
 ΜΑIΟΣ 1958: ΒΡΕΤΤΑΝΟI ΣΤΡΑΤIΩΤΕΣ ∆IΕΝΕΡΓΟΥΝ 
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠIΧΕIΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΩ∆IΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣIΑ KING 
FISHER  
 
 Υστερα απo κάθε εvέδρα ή επιχείρηση της ΕΟΚΑ 
oι βρετταvoί αvτιδρoύσαv συvήθως µε µαζικές 
έρευvες και συλλήψεις. 
 Μεγάλες δυvάµεις στρατιωτώv απέκλειαv έvα ή 
περισσότερα χωριά, αvάλoγα µε τηv περίπτωση, κι' 
αφoύ επέβαλλαv κατ' oίκov περιoρισµό και άρχιζαv 
έρευvες από σπίτι σε σπίτι. 
 Σε όλες τις περιπτώσεις oι άvδρες κάτoικoι 
τoυ χωριoύ, από 12 µέχρι 60 χρόvωv, πoδηγoύvταv στo 
γήπεδo τoυ χωριoύ κι εκεί γιvόταv o έλεγχoς της 
ταυτότητας τoυς. 
 Πoλλoί ξυλoκoπoύvταv. Αλλoι συλλαµβάvovταv 
και αvακρίvovταv για µέρες στα κρατητήρια τωv 
Αγγλωv παρά τις διαµαρτυρίες για παραβίαση τωv 
αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv τoυς και τoυ oικoγεvειακoύ 
τoυς ασύλoυ. 
 Τέτoιες επιχειρήσεις έγιvαv σ oλόκληρη τηv 
Κύπρo µε ιδιαίτερη σκληρότητα τo τελευταίo εξάµηvo 
τoυ 1958. 
 Στα τέλη Μαϊoυ 1958 εξαπoλύθηκε η µεγαλύτερη 
επιχείρηση στηv περιoχή τωv χωριώv Παλώδιας, 
Μαθηκoλώvης και Φασoύλας για τηv αvεύρεση και 
σύλληψη τoυ Αρχηγoύ της ΕΟΚΑ Γεωργίoυ Γρίβα ∆ιγεvή. 
 Στηv επιχείρηση δόθηκε η ovoµασία "King Fisher". 
 Τα δύo χωριά απoκλείστηκαv για περίoδo πέραv 
της µιας εβδoµάδας και oι Αγγλoι δεv άφησαv 
κυριoλεκτικά πέτρα πάvω σε πέτρα. 
 Ολόκληρη η κoιλάδα χωρίστηκε σε τoµείς µε 
κoρδέλες και η κάθε oµάδα από τoυς 300 στρατιώτες 
πoυ πήραv µέρoς στηv επιχείρηση αvέλαβε vα 
ερευvήσει εξovυχιστκά τov τoµέα της. 
 Στo πλαίσιo τωv ερευvώv oι Αγγλoι 
τoπoθετoύσαv εκρηκτικές ύλες κάτω από βράχoυς και 
τoυς αvατίvασσαv µε τηv ελπίδα ότι κάτω από αυτoύς 
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θα βρίσκovταv κρησφύγετα της ΕΟΚΑ. 
 Τov Αύγoυστo τoυ 1958 oι κάτoικoι τωv χωριώv 
Ασσια-Βατυλή και Λύση πέρασαv 14 δραµατικές µέρες 
εvώ oι Αγγλoι στρατιώτες oργίασαv. 
 Στα µέσα τoυ Σεπτέµβρη τoυ ιδίoυ χρόvoυ µε 
αφoρµή εvέδρα πoυ στήθηκε στo δρόµo Μεταξύ Γιόλoυ- 
Τσάδας εκατovτάδες στρατιώτες απέκλεισαv τα χωριά 
της περιoχής πόλης Χρυσoχoύς, όπoυ oι κάτoικoι 
πέρασαv πραγµατικά δραµατικές στιγµές. 
 ∆εκάδες άτoµα κατέληξαv στα Νoσoκoµεία της 
Πάφoυ µε εµφαvή τα τραύµατα τoυς σ' όλα τα µέρη τoυ 
σώµατoς τoυς από τoυς ξυλoδαρµoύς τωv βρετταvώv 
στρατιωτώv. 
 


