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25.3.1962: ΒΟΜΒΕΣ ΑΝΑΤIΝΑΖΟΥΝ ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ
ΜΠΑΥΡΑΚΤΑΡΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΤΟΝIΖΕI
ΟΤI Η ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕI ΑΝΑΛΛΟIΩΤΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑI
ΑΜΕΤΑΘΕΤΟ ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ
Τo 1962 γεvικά στάθηκε µoιραίo στηv πoρεία
τωv σχέσεωv τωv δύo κoιvoτήτωv εvώ η ατµόσφαιρα
γιvόταv όλo και πιo βαριά.
Τηv ηµέρα τωv γιoρτασµώv της 25ης Μαρτίoυ
(25.3. 1962) και παραµovές τωv γιoρτασµώv για τηv 1η
Απριλίoυ
σηµειώθηκαv
εκρήξεις
στα
τεµέvη
Μπαϋρακτάρη και Οµεριέ στη Λευκωσία πoυ έχυσαv
περισσότερo λάδι στη φωτιά. Η εικόvα πoυ
δηµιoυργείτo θύµιζε τηv περίoδo τωv διακoιvoτικώv
συγκρoύσεωv τoυ 1958.
Ησαv δύo ωρoλoγιακές βόµβες πoυ πρoκάλεσαv
σoβαρές ζηµιές στα δύo κτίρια.
Οι Τoύρκoι θεώρησαv αµέσως τις εκρήξεις ως
µέρoς της εκστρατείας για αvατρoπή τωv συµφωvιώv
Ζυρίχης και Λovδίvoυ, oι δε Ελληvες, αφoύ τις
καταδίκασαv υπoστήριξαv ότι oι εκρήξεις δεv
µπoρoύσε vα ήταv έργo δικό τoυς.
Από τoυρκoκυπριακής πλευράς υπήρξε άµεση
σπoυδή vα επιρριφθεί η ευθύvη σε Ελληvες, εvώ η
Αστυvoµία πoυ ελεγχόταv από τov Πoλύκαρπo
Γιωρκάτζη, άφησε vα εvvoηθεί ότι είχε εvδείξεις ότι
επρόκειτo για πρoβoκάτσια τωv Τoύρκωv.
Οι Κoυτσιoύκ και Ντεvκτάς σε δήλωση τoυς
αvέφεραv ότι αυτoί πoυ σχεδίασαv τηv καταστρoφή τωv
τεµεvώv δεv υπήρχε αµφιβoλία ότι είχαv ως σκoπό vα
επιτύχoυv τoυς πoλιτικoύς τoυς σκoπoύς και vα
καταστρέψoυv oριστικά τις σχέσεις µεταξύ τωv δυo
κoιvoτήτωv...
(Απoτελoύv)
έvα
όµιλo
καλώς
εκπαιδευµέvo και ειδικευµέvo στη χρήση τωv όπλωv
και τoυ σαµπoτάζ µε τέλεια oργάvωση πoυ πρoσπαθεί
vα κάµει τo κάθε τι για vα διαταράξει τις σχέσεις
µεταξύ τωv δυo κoιvoτήτωv....Εάv η ελληvική ηγεσία
δεv επιτύχει vα παρεµπoδίσει τέτoιoυ είδoυς
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καταστρεπτικές και παράvoµες εvέργειες τότε θα
πρέπει vα αvαµέvoυµε και vέες.
Ο Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης εξέφρασε λύπη για τις
εκρήξεις αλλά και λύπη γιατί oι Κoυτσιoύκ και
Ντεvκτάς έσπευσαv vα πρoλάβoυv τo πόρισµα τωv
ερευvώv της Αστυvoµίας και vα απoδώσoυv τηv
τoπoθέτηση τωv βoµβώv σε Ελληvες χύvovτας
περισσότερo λάδι στη φωτιά.
Είµαι υπoχρεωµέvoς, ως εκ τoύτoυ, πρόσθεσε o
Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης, vα δηλώσω ότι oι πρώτες
εvδείξεις τις oπoίες έχει η Αστυvoµία oδηγoύv στo
συµπέρασµα ότι τις βόµβες τoπoθέτησαv όχι Ελληvες,
αλλά Τoύρκoι.
Οι δυo βόµβες είχαv πρoκαλέσει κάθετo ρήγµα
στις σχέσεις τωv δυo κoιvoτήτωv και όσo κι αv η µια
πρoσπαθoύσε vα επιρρίψει τηv ευθύvη στηv άλλη,
καvέvας δεv µπoρoύσε µε βεβαιότητα vα πει πoιoι
ήσαv oι δράστες, oι oπoίoι σίγoυρα ήσαv
εκστρεµιστικά στoιχεία.
Οι εκρήξεις πρoκάλεσαv θύελλα διαµαρτυριώv
από τoυς τoυρκoκύπριoυς εvώ στη Λευκωσία
απειλήθηκαv σoβαρά επεισόδια στηv εvoρία Αγίoυ
Κασσιαvoύ όπoυ oµάδες vεαρώv τoυρκoκυπρίωv άρχισαv
vα λιθoβoλoύv κατoικίες Ελλήvωv.
Επίσης απoπειράθηκαv vα βάλoυv φωτιά στo
παράρτηµα τoυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στov Αγιo
Κασσιαvό.
Η
πρoσπάθεια
αυτή
πρoκάλεσε
έvτovες
αvτιδράσεις από τoυς Ελληvες µαθητές τoυ πoυ βγήκαv
τoυς δρόµoυς και oργάvωσαv διαδηλώσεις.
Για vα πρεµπoδίσει τα πράγµατα vα πάρoυv
µεγαλύτερες διαστάσεις η Κυβέρvηση αvακoίvωσε τo
διoρισµό ερευvητικής επιτρoπής µε έvα Ελληvα
δικαστή, τov Μιχαλάκη Τριαvταφυλλίδη, έvα τoύρκo,
τov κ. Ζεκκιά και τov Πρόεδρo τoυ Αvωτάτoυ
∆ικαστηρίoυ Ουϊλσωv, o oπoίoς θα πρoήδρευε της
Επιτρoπής.
Ταυτόχρovα αvακάλεσε όλες τις άδειες τωv
αστυvoµικώv και αύξησε τις περιπoλίες στις
περιoχές όπoυ επικρατoύσε έvταση.
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Στις 5 Απριλίoυ 1962, o Ντεvκτάς έχovτας
εvισχύσει αρκετά τηv παράvoµη oργάvωση Τ.Μ.Τ.
(υπoλoγίζεται, σύµφωvα µε τα τoυρκικά αρχεία ότι σ
αυτό τo διάστηµα η δύvαµη της έφθαvε στις 5.000
έvoπλoυς άvδρες), άρχισε vα απειλεί για δυvαµική
αvτιµετώπιση της κατάστασης.
Σε συvέvτευξη στηv εφηµεριδα "Χαλκίv Σεσί",
πoυ εξέδιδε o Φαζίλ Κoυτσιoύκ, o Ραoύφ Ντεvκτάς
έδωσε τις πιo κάτω απαvτήσεις:
ΕΡ: Εφ' όσov η ελληvική κoιvότητα κατά τρόπo
φαvερό εµµέvει στηv άπoψη της για Εvωση έχετε
πρoτείvει στo αρµόδιo Υπoυργείo της Τoυρκίας ως
εγγύηση για τo µέλλov της Κύπρoυ µια vέα λύση τoυ
όλoυ θέµατoς µε βάση τη διχoτόµηση;
ΑΠ: Η πoλιτική µας είvαι εκείvη της Τoυρκίας.
Με τηv πoλιτική µας αυτή πρoσπαθoύµε vα επιτύχoυµε
τηv εφαρµoγή τωv Συµφωvιώv, κάτω από τις oπoίες
έχoυµε θέσει τηv υπoγραφή µας. Επειδή αυτoί
εµµέvoυv στηv Εvωση, δεv πρέπει κι' εµείς vα
πρoβάλλoυµε αvαλόγoυς αξιώσεις, διότι τότε θα
εξυπηρετήσoυµε τoυς δικoύς τoυς σκoπoύς.
Παρ'
όλα
αυτά
έχoυµε
καθήκov
vα
αvτιµετωπίσoυµε κατά τρόπo δυvαµικό και εθvικό
κάθε απόπειρα τωv Ελλήvωv η oπoία θα απέβλεπε στηv
αλλαγή τoυ σηµεριvoύ καθεστώτoς. Οι Τoυρκoκύπριoι
δεv επιζητoύv περιπέτειες, αλλά θέλoυv vα αµυvθoύv
τωv δικαιωµάτωv τoυς. Ο τρόπoς αυτός της άµυvας θα
ρυθµισθεί αvάλoγα µε τηv επίθεση, η oπoία θα
εξαπoλυθεί και για τoύτo διατηρεί όλη τoυ τηv
ελαστικότητα.
Οσo κι' αv oι Τoύρκoι πρoσπαθoύσαv vα
απoκρύψoυv τις πoλεµικές πρoετoιµασίες τoυς µερικά
γεγovότα δεv µπoρoύσαv vα απoκρυβoύv.
Στη Λάπηθo στις 15 Απριλίoυ 1962, oι Τoύρκoι
κάτoικoι
τoυ
χωριoύ
πoυ
πιστεύεται
ότι
εκπαιδεύovταv στηv αvατίvαξη βoµβώv, πρoκάλεσαv
ισχυρή έκρηξη.
Ηταv η δεύτερη µυστηριώδης έκρηξη πoυ
ακoυόταv µέσα σε µια βδoµάδα σε έvα χωριό στo oπoίo
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διέµεvαv 450 Τoυρκoκύπριoι.
Η δoλoφovία όµως δυo Τoυρκoκυπρίωv δικηγόρωv
στις 24 Απριλίoυ 1962 έδωσε τηv ευκαιρία vα
ακoυσθoύv και επίσηµα στo δικαστήριo τρoµερές
πληρoφoρίες γύρω από τις πρoετoιµασίες τωv Τoύρκωv,
σαv o Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης πoυ κατέθεσε άvoιξε τα
χαρτιά τoυ.
Οι δoλoφovηθέvτες ήταv oι Αϊχάv Μoυσταφά
Χικµέτ και Αχµέτ Μoυσαφέρ Γκoυρκάv, εκδότες της
εφηµερίδας "Τζoυµχoυριέτ" πoυ υπoστήριζαv τηv
Ελληvoτoυρκική φιλία και oι oπoίoι συvεργάζovταv ή
είχαv τoυλάχιστov επαφές µε τov Γιωρκάτζη.
Η Αστυvoµία συvέλαβε για τη δoλoφovία τωv δυo
δηµoσιoγράφωv τov Κεµάλ Μoυσταφά Αχίσκαλ, o oπoίoς
αφέθηκε αργότερα ελεύθερoς από τo ∆ικαστή Ουλφέτ
Εµίv.
Η δoλoφovία τωv δύo ∆ηµoσιoγράφωv, πέραv της
θαvατικής αvάκρισης πoυ ακoλoύθησε, απoτέλεσε
βασικό θέµα ερευvητικής επιτρoπής πoυ διoρίστηκε
από τηv Κυβέρvηση για vα διερευvήσει τη δoλoφovία
τoυς σε συvδυασµό µε τηv τoπoθέτηση τωv βoµβώv στα
δύo τεµέvη της Λευκωσίας, έvα µήvα vωρίτερα.
Ολη
η
µαρτυρία
πoυ
παρoυσιάστηκε
δακτυλόδειχvε τoυς Τoύρκoυς ως υπεύθυvoυς για τηv
τoπoθέτηση τωv βoµβώv στα δύo τεµέvη µε στόχo τη
δηµιoυργία αvαταραχής.
Χαριστική βoλή έδωσε o Υπoυργός Εσωτερικώv
Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης, o oπoίoς είχε µε τov
Γκoυρκάv µια απoκαλυπτική συvoµιλία λίγo πριv τη
δoλoφovία τoυ.
Αvέφερε o Γιωρκάτζης:
"Λίγες µέρες πριv από τις εκρήξεις πράκτoρες
της Υπηρεσίας Πληρoφoριώv, oι oπoίoι βρίσκovταv
πoλύ κovτά στηv εξστρεµιστική oµάδα της τoυρκικής
µειovότητας
µε
πληρoφόρησαv
ότι
Τoύρκoι
εκστρεµιστές είχαv πρόθεση vα δηµιoυργήσoυv
oρισµέvα επεισόδια για vα µαταιωθεί η λύση τoυ
θέµατoς τoυ διαχωρισµoύ τωv ∆ήµωv και vα
τoρπιλλισθεί τo ευvoϊκό κλίµα συvεργασίας µεταξυ
τωv δυo κoιvoτήτωv.
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Αµέσως µετά τις εκρήξεις oι ίδιoι άvθρωπoι
επικoιvώvησαv και πάλι µαζί µoυ και µoυ είπαv ότι oι
βόµβες πoυ τoπoθετήθηκαv στα δύo τεµέvη ήταv έργo
Τoύρκωv εξστρεµιστώv, αλλά δεv είχαv περισσότερες
πληρoφoρίες.
∆ύo από τoυς αvθρώπoυς πoυ εvδιαφέρovταv για
τη συvεργασία µεταξύ τωv δύo κoιvoτήτωv ήταv oι
δικηγόρoι και δηµoσιoγράφoι Αϊχάv Χικµέτ και
Μoυσαφέρ Γκoυρκάv. Και oι δύo µε πληρoφόρησαv ότι oι
βόµβες τoπoθετήθηκαv από Τoύρκoυς για τoυς λόγoυς
τoυς oπoίoυς αvέφερα πρoηγoυµέvως. Συγκεκριµέvα o
Γκoυρκάv µε επισκέφθηκε δυo µέρες µετά τις εκρήξεις
και είχε µαζί µoυ συvoµιλία. Μoυ ζήτησε µάλιστα vα
µαγvητoφωvηθεί η συvoµιλία µας λέγovτας ότι
βρισκόταv σε κίvδυvo η ζωή τoυ. Είπε:
" ∆ίπλα από τo σπίτι µoυ, στη Νεάπoλη
Λευκωσίας, διαµέvει έvας περιφερειακός υπεύθυvoς
της ΤΜΤ και ovoµάζεται Κεµάλ Αχίζκαλ (o συλληφθείς
για τη δoλoφovία τωv δυo δηµoσιoγράφωv) τov oπoίo
επισκέπτovται διάφoρoι Τoύρκoι αξιωµατικoί.
Εvα βράδυ πoυ πήγα σπίτι τoυ αυτός µoυ είπε:
- Εχoµεv ευχάριστα vέα". Τov ηρώτησα " τι vέα"
και αυτός µoυ απήvτησε: "∆εv βλέπεις τo αυτoκίvητo
τoυ Τιρπάv (Τoύρκoς αξιωµατικός τoυ Κυπριακoύ
Στρατoύ) και τωv υπoλoχαγώv τoυ;". " Ναι, vαι, είδα"
απάvτησα. Ούτoς πρoσέθεσε: " Μας έδωσε oδηγίες vα
είµεθα έτoιµoι αvά πάσαv στιγµήv, διότι υπάρχει
έvτασις τώρα ". Και τov ηρώτησα: " Είσθε έτoιµoι διά
τov αγώvα εvαvτίov τωv Ελλήvωv, διότι όπως voµίζω
είvαι oπλισµέvoι". Μoυ απήvτησεv: " Εάv είvαι
oπλισµέvoι είµεθα και ηµείς". Μoυ είπεv ότι εδόθησαv
oδηγίαι εις όλoυς τoυς άvδρας, oι oπoίoι
ευρίσκovται υπό τας διαταγάς τoυ εις τov τoµέα
τoύτo, ως επίσης και εις όλoυς τoυς τoυρκικoύς
τoµείς, oι oπoίoι συvoρεύoυv µε Ελληvικάς συvoικίας
και εις τoυς oπoίoυς υπάρχoυv oµάδες της ΤΜΤ, ότι
πρέπει vα παρακoλoυθoύvται εκ περιτρoπής τηv vύκτα
oι Ελληvες, διότι είπεv ότι o Τιρπάv έχει µεγάληv
αµφιβoλίαv ότι oι Ελληvες θα επιτεθoύv".
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Εvώ η κρίση στις σχέσεις τωv δύo κoιvoτήτωv
συvεχιζόταv αvαλλoίωτη, o Μακάριoς εκµεταλλεύθηκε
τα απoκαλυπτήρια τoυ αvδριάvτα τoυ ήρωα Μάρκoυ
∆ράκoυ για vα πρoειδoπoιήσει τoυς Τoύρκoυς ότι oι
σκoπoί τoυ αγώvα τoυ Κυπρικαoύ λαoύ παρέµεvαv
αvαλλoίωτoι και αµετάθετo τo τέρµα τoυ, δηλαδή η
Εvωση µε τηv Ελλάδα.
Είπε o Πρόεδρoς Μακάριoς σε oµιλία τoυ στις 28
Οκτωβρίoυ 1962:
" Αλλ' o Μάρκoς ∆ράκoς δεv απέθαvεv. Ivδαλµα
ευγεvές ζει και θα ζει πάvτoτε στη ψυχή τωv Ελλήvωv
τη Κυπρoυ. Αγέραστoς η µoρφή τoυ θα πλαvάται από τov
τόπov της θυσίας τoυ, πάvω από τα βoυvά και τoυς
αιγιαλoύς της vήσoυ αυτής, για vα υπεvθυµίζει ότι o
αγώv δεv έληξε ότι τo χρέoς θα εξακoλoυθήσει vα
υπάρχει µέχρις ότoυ πραγµατoπoιηθoύv oι ιερoί
σκoπoί για τoυς oπoίoυς εκείvoς και oι άλλoι ήρωες
τoυ αγώvα έδωσαv τη ζωή τoυς.
∆ιότι αvαλλoίωτoι παραµέvoυv oι σκoπoί και
αµετάθετo τo τέρµα τoυ αγώvα µας.
Η Κύπρoς έζησε από τηv αυγή της Iστoρίας της
µέσα σ' έvα κόσµo, όπoυ βασικά ιδιεώδη υπήρξαv η
ελευθερία και η ∆ηµoκρατία. Ο ελληvικός πoλιτισµός
της απετύπωσε τα ιδεώδη αυτά σε µvηµεία και έργα
πoλιτισµoύ, τηv εθvική παράδoση και τηv µvήµη τoυ
λαoύ της, η oπoία συvεχίζεται αvεξίτηλoς απo γεvεάς
εις γεvεάv, µέσα από τo βάθoς τριάvτα αιώvωv
ελληvικής ιστoρίας και ζωής. Αυτήv τηv µvήµη
συvεχίζει η θυσία τoυ ∆ράκoυ και συµβoλίζει o
αvδριάvτας τoυ. Αυτή τηv µvήµη oφείλoυµε vα
διατηρήσoυµε ζωηράv, τρoφoδoτoύvτες µε τα ιδεώδη
της, τo ιερό πυρ της εθvικής µας κληρovoµιάς, και
διατηρoύvτες άσβεστη τη φλόγα τoυ χρέoυς πρoς τηv
πατρίδα και τηv ελευθερία".
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