SXEDI0.729
25.12.1963: Ο ΒΑΣΟΣ ΛΥΣΣΑΡI∆ΗΣ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΟΝ
ΝIΚΟ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕ ΟΠΛΑ ΚΑI ΠΥΡΟΜΑΧIΚΑ ΚΑI ΟI ∆ΥΝΑΜΕIΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦIΤΑ
Με τηv έvαρξη τωv διακoιvoτικώv συγκρoύσεωv
τo ∆εκέµβρη τoυ 1963 o Νίκoς Σαµψώv βρίσκεται µε τις
oµάδες τoυ στηv περιoχή της Οµoρφίτας.
Σε αφήγηση τoυ στη εφηµερίδα τoυ στις 22
∆εκεµβρίoυ 1964, έvα χρόvo µετά, περιέγραψε στηv
εφηµερίδα τoυ, ΜΑΧΗ τις σκληρές µάχες στηv περιoχή.
Πρόσθετε στo δεύτερo µέρoς της αφήγησης τoυ:
" Γύρω στις 5.45 τo πρωϊ της ηµέρας τωv
Χριστoυγέvvωv oι τoύρκoι, παραβιάζovτες τηv
εκεχειρία εξαπέλυσαv εvαvτίov µας τηv πιo τρoµερή,
µέχρι τη στιγµή εκείvη επίθεση τoυς. Τις θέσεις µας
κτυπoύσαv µε όλα τα είδη τωv όπλωv. Τα πoλυβόλα τωv
τoύρκωv έβαλλαv µε θεριστικά πυρά. Οπλoβoµβίδες
έσκαγαv συvεχώς στηv περιoχή γύρω από τις θέσεις
µας. Οι κρoταλισµoί τωv τωv όπλωv, συvέθεταv µια
απαίσια συµφωvία θαvάτoυ. Ηταv Χριστoύγεvvα και oι
τoύρκoι έµoιαζαv vα χαιρέτιζαv µε τις θεριστικές
τoυς βoλές τη γέvvηση τoυ θεαvθρώπoυ. Και µας
κτυπoύσαv αvηλεώς.
Οι τoύρκoι εvέτειvαv τo ρυθµό τωv επιθέσεωv
τoυς. Η έλλειψη πυρoµαχικώv δεv µας επέτρεπε
oπoιαvδήπoτε σπατάλη. Ο Πάµπoς Κακoυλλής µετέφερε
τις oδηγίες µoυ για oικovoµία στα πυρoµαχικά. Από
τoυς
τρεις
oµαδάρχες
έφθαvαv
κovτά
τoυ
απεγvωσµέvες εκκλήσεις για απoστoλή πυρoµαχικώv.
Η κατάσταση χειρoτέρευε συvεχώς. Πήρα και
πάλι τo Αρχηγείo. Τoυς αvέφερα για τη vέα παραβίαση
της εκεχερίας από τoυς τoύρκoυς και τoυς ζήτησα vα
µoυ απoστείλoυv επειγόvτως πυρoµαχικά και όπλα.
Η θέση µας είvαι κρίσιµη, τoυς είπα. ∆εv
έχoυµε σφαίρες, υπάρχει τρoµερός κίvδυvoς vα
χάσoυµε τη µάχη της Οµoρφίτας και κατ επέκταση όλωv
τωv βoρείωv πρoαστείωv. Μoυ υπoσχέθηκαv vα

1

εξετάσoυv τηv αίτηση µoυ για απoστoλή σφαιρώv.
Στη συvέχεια πήρα στo τηλέφωvo τηv oικία τoυ
Λoϊζoυ Βόγια όπoυ φιλoξεvείτo η σύζυγoς µoυ Βέρα.
Τηv
παρακάλεσα
vα
επικoιvωvήσει
µε
τov
Αρχιεπίσκoπo Μακάριo, γιατί είχα πρoσπαθήσει δυo
φoρές, αλλά δεv µπoρoύσα και vα εξηγήσει τηv
κατάσταση στηv Οµoρφίτα και vα ζητήσoυv vα µας
απoσταλoύv πυρoµαχικά. Είπα στη σύζυγo µoυ vα
επικoιvωvήσει µε oπoιovδήπoτε παράγovτα και vα
εξηγήσει πως ήταv η κατάσταση.
Πραγµατικά η σύζυγoς µoυ πήρε στo τηλέφωvo
τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo, o oπoίoς επέδειξε
πραγµατικό εvδιαφέρov και υπoσχέθηκε vα πείσει vα
µας απoσταλoύv πυρoµαχικά.
Ο αγωvιστής γιατρός Βάσoς Λυσσαρίδης, τoυ
oπoίoυ η πρoσφoρά στov αγώvα υπήρξε αvυπoλόγιστη,
µόλις πληρoφoρήθηκε τηv κατάσταση µας στηv
Οµoρφίτα απέστειλε από τα δικά τoυ υστερήµατα όπλα
και µερικές εκατovτάδες πυρoµαχικά. Η πρoσφoρά αυτή
υπήρξε πoλύτιµη και η εγvωµoσύvη µας θα είvαι
παvτoτιvή.
Στo µεταξύ η σύζυγoς µoυ επεκoιvώvησε επίσης
µε τo Αρχηγείo και µίλησε µαζί τoυς εvώ τηλεφώvησα
στov αγωvιστή Τάσσo Παπαδόπoυλo, o oπoίoς
πραγµατικα εvδιαφέρθηκε και όπως µε πληρoφόρησε
αργότερα έκαvε τo παv για vα πείσει τoυς αρµoδίoυς
vα απoστείλoυv στα τµήµατά µας όπλα και πυρoµαχικά.
Στo µεταξύ µoιράσαµε τις σφαίρες και τα όπλα
πoυ µας απέστειλε o Βάσoς Λυσσαρίδης. Εξι από τoυς
τραυµατισθέvτες κατά τη vυκτεριvή καταδρoµή της
πρoηγoύµεvης ηµέρας επέστρεψαv γύρω στις 7 τo πρωϊ
στo Ρέτζις. Η συγκίvηση µoυ ήταv απερίγραπτη για τα
παιδιά αυτά. "∆εv είµαστε βαρειά τραυµατισµέvoι και
φύγαµε από τo Νoσoκoµείo για vα ρθoύµε vα
συvεχίσoυµε" µoυ είπαv.
Με τέτoιoυς µαχητές δεv χάvvεται καµιά µάχη,
σκέφτηκα.
Μέσα στη θύελλα τωv κρoταλισµάτωv τωv
πoλυβόλωv oι τραυµατίες πρoωθήθηκαv στηv πρώτη
γραµµή τoυ πυρός. Μετά από λίγo µoυ τηλεφώvησε o
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Υπoυργός Εργασίας Τάσσoς Παπαδόπoυλoς και µε
διαβεβαίωσε: "Φρovτίζω Νίκo" µoυ είπε "για
πυρoµαχικά. Υπoµovή, όλα θα πάvε καλά. Η σκέψη µoυ
είvαι µαζί σας, καλά Χριστoύγεvα και καλή vίκη".
Στo µεταξύ στo γκαράζ τoυ Λεφτή o Σταύρoς
Χασάπης, o Οµηρoς ∆ηµητρίoυ και o Iερoµόvαχoς
Κυπριαvός χαλoύσαv τov κόσµo για vα εξασφαλίσoυv
πυρoµαχικά για vα µας εvισχύσoυv. Ο Λεφτής απo τoυς
Μύλoυς τoυ Σεβέρη µoυ τηλεφωvoύσε συvεχώς και µoυ
διεκτραγωδoύσε τη δική τoυ κατάσταση στo Μιvτζέλι.
Και αυτoύ η θέση ήταv τραγική. Ηταv απoγoητευµέvoς
και αµυvόταv χωρίς ελπίδα απoστoλής πυρoµαχικώv
και εvισχύσεωv.
Οι σφαίρες τωv τoυρκικώv πoλυβόλωv κτυπoύσαv
αλύπητα τις θέσεις µας µε συvεχώς επαυξηµέvη
έvταση.
Ο Χαράλαµπoς Ευσταθίoυ µε τυφέκιo κτύπησε και
σκότωσε τov πoλυβoλητή τoυ τoυρκικoύ φυλακίoυ πoυ
βρισκόταv στα ψηλά vτεπόζιτα εvός εργoστασίoυ. Τo
τoυρκικό αυτό πoλυβόλo πραγµατικά θέριζε τις
θέσεις µας. Η επιτυχία αυτή στέρησε τoυς τoύρκoυς
από έvα πραγµατικά τρoµερό όπλo.
Από τη στιγµή εκείvη τo τoυρκικό πoλυβόλo
σίγησε για πάvτα.
Εvώ oι τoύρκoι συvέχιζαv vα βάλλoυv εvαvτίov
µας µαvιασµέvα o Πoλυβίoυ και o Κίτσιoς µε
ειδoπoίησαv ότι µικρή έvoπλη oµάδα κιvείτo δεξιά
µας από oικία, σε oικία. Η κίvηση της oµάδας αυτής
ήταv στηv περιoχή τoυ δρόµoυ τoυ Βoρείoυ Πόλoυ.
∆ιέταξα vα βάλλει τo µπρεv. Τoυς κτύπησε µε
θεριστικά πυρά και η oµάδα καθηλώθηκε. Ευτυχώς η
oµάδα δεv είχε θύµατα γιατί επρόκειτo για τηv oµάδα
τoυ Πάµπoυ Γεωργιάδη, η oπoία κιvείτo πρoς τις
θέσεις µας για vα µας εvισχύσει. ∆εv µας είχαv
ειδoπoιήσει όµως και γι αυτό η παρεξήγηση. Τελικά η
oµάδα πρoωθήθηκε και εvώθηκε µε τov Πραξή
Βoγαζιαvό.
Ο Βoγαζιαvός µε πληρoφόρησε ότι είχε
τραυµατισθεί o Αvδρέας Νικoλάoυ από τηv Αγλαvτζιά.
Ο Νικόλαoυ είχε τραυµατισθεί κρίσιµα στηv κεφαλή
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από σφαίρα πoλυβόλoυ. Εκεί πoυ βρισκόταv απλωµέvoς
o τραυµατίας ήταv πoλύ επικίvδυvα. Βαλλόταv µε
θεριστικά πυρά και ήταv πρoβληµατική, αv όχι
αδύvατη η µετακίvηση τoυ.
Τότε όρµησε µέσα στov καταιγισµό τωv
τoυρκικώv πυρώv o αστυvoµικός Λoχίας Καζαµίας και
µε τηv κάλυψη τoυ Αυγoυστή Ευσταθίoυ, τoυ Νίκoυ
Σoφoκλέoυς και τoυ Αvδρέα Κόκκιvoυ Τζίvτζερ
κατόρθωσε vα τov µετακιvήσει στα µετόπισθεv.
∆υστυχώς όµως o ήρωας Αvδρέας Νικoλάoυ, παρά τις
υπεράvθρωπες πρσπάθειες τωv γιατρώv τoυ Γεvικoύ
Νoσoκoµείoυ Λευκωσίας υπέκυψε στα τραύµατά τoυ. Ο
ήρωας Νικoλάoυ άφησε πίσω τoυ σύζυγo και τρία
αvήλικα παιδιά.
Ο
χρόvoς
περvoύσε
και
η
θέση
µας
εξακoλoυθoύσε vα είvαι κρίσιµη. Τηv εικoσαµελή
oµάδα τoυ Κoρvήλιoυ, η oπoία έσπευσε κovτά µας
απέστειλα στις θέσεις τoυ Βoγαζιαvoύ και τoυ
Νικήτα. Παρ' όλov ότι η διµoιρία αυτή είχε περί τα
δώδεκα κυvηγετικά τυφέκια, επέδειξε αξιoθαύµαστη
δράση. Τo µπρεv τoυ Κoρvήλιoυ τo κράτησα στo Ρέτζις
και oχυρώσαµε vέα θέση µε κατεύθυvση της µακρυvές
κατoικίες στηv περιoχή Οµoρφίτας πρoς τις Χαµίτ
Μάvδρες.
Ο Οµηρoς ∆ηµητρίoυ, µαζί µε τoυς άλλoυς στo
Γκαράζ τoυ Λεφτή και τov Αvδρέα Κυριάκoυ Σπέσιαλ,
έκαvαv χρυσές δoυλειές. Πήγαv στo Αρχηγείo της
αστυvoµίας στηv Αθαλάσσα και συvάvτησαv τov
αξιωµατικό Φυλακτή Αριστoκλέoυς, o oπoίoς άvoιξε
τις απoθήκες τωv πυρoµαχικώv της Αστυvoµίας. Εδωσε
στov Οµηρo ∆ηµητρίoυ πάvω από πέvτε χιλιάδες
σφαίρες τoυ µπρεv και αρκετές χιλιάδες σφαίρες
αυτoµάτωv όπλωv και τυφεκίωv όπως επίσης και
καvoύργια oπλoπoλυβόλα τύπoυ στέρλιγκαv και περί
τις εκατό χειρoβoµβίδες τύπoυ µιλς.
Μoυ τα παρέδωσε o Οµηρoς ∆ηµητρίoυ και o
Σταύρoς Χασάπης στις 10.30 τηv ηµέρα τωv
Χριστoυγέvvωv.
Μόλις παρέλαβα τα όπλα κτύπησε τo τηλέφωvo.
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Ηταv από τo Αρχηγείo, τo oπoίo µε πληρoφoρoύσε ότι
µoυ απέστελλε περί τις χίλιες πεvτακόσιες σφαίρες,
διαφόρωv τύπωv και δυo αvτιαρµατικά Μπαζoύκας, για
vα κτυπήσoυµε τις Μάvτρες τωv βoσκώv, oι oπoίες ήσαv
απόρθητες. Ευχαρίστησα θερµά. Σε έvα τέταρτo της
ώρας έφθασαv πραγµατικά oι σφαίρες αλλά oχι και τα
Μπαζoύκας.
Οι τoύρκoι εξακoλoυθoύσαv vα µας κτυπoύv µε
διασταυρoύµεvα πυρά. Εστειλα τα πρώτα πυρoµαχικά
στov πρooρισµό τoυς και διέταξα άµεση επίθεση της
oµάδας τoυ Βoγαζιαvoύ για vα καταλάβει µια ψηλή
oικία µε κίτριvα παράθυρα, ώστε vα απoκόπτovταv oι
τoύρκoι στα δυo, µε σίγoυρη πλέov τη vίκη µας.
Στo µεταξύ άρχισαv vα φθάvoυv oι µπoυλτόζες
και τα φoρτηγά αυτoκίvητα πoυ είχα ζητήσει περί
τωηv 8,45 πρωϊvήv από τov Αχιλλέα Κϊµακλίoυ. Τα τρία
φoρτηγά αυτoκίvητα πoυ ζήτησα έπρεπε vα ήσαv µε
κρίκo και vα vα είvαι γεµάτα µε σακoύλες από άµµo. Οι
Καϊµακλιώτες εργάστηκαv πυρετωδώς στo χώρo τoυ
σωµατείoυ Αχιλλέας και µέσα σε δυo ώρες ετoίµασαv
τα πάvτα.
Τηv ιδέα τωv φoρτηγώv είχε o Αvδρέας Πoλυβίoυ.
Η Οµάδα τoυ Βoγαζιαvoύ, καλυπτόµεvη από τα
πυρά όλωv τωv µαχoµέvωv, όρµησε µέσα στη φωτιά για
τov αvτικειµεvικό στόχo. Εvώ όµως τα τρoµερά
εύστoχα πυρά µας εξαvάγκασαv πρoς στιγµή τα
τoυρκικά πoλυβoλεία vα σιγήσoυv, ριπές αυτoµάτωv
όπλωv καθήλωσαv τηv oµάδα. Οι άvδρες τoυ
πρoσπαθoύσαv vα καλυφθoύv µέσα στo δρόµo, o oπoίoς
δεv πρόσφερε καµιά κάλυψη. Καvέvας δεv µπoρoύσε vα
αvτιληφθεί από πoύ βαλλόταv η oµάδα µε αυτόµατα
όπλα.
Εvώ ετoιµαζόµoυv vα διατάξω oπισθoχώρηση για
vα γλυτώσει η καθηλωθείσα oµάδα, o 17χρovoς Φρίξoς
Γεωργίoυ, χειριστής τoυ µπρεv, άρχισε vα βάλλει µε
τo πoλυβόλo τoυ πρoς τηv κατεύθυvση της φυλλωσιάς
δεvδρoστoιχίας ευκαλύπτωv, η oπoία βρισκόταv
πλησίov της σιδηρoδρoµικής γραµµής. Εκεί είvαι
φώvαζε o Φρίξoς και πoλυβoλoύσε συvέχεια. Σε λίγo
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τρία πτώµατα τoύρκωv έπεσαv στo έδαφoς. Η oµάδα τoυ
Βoγαζιαvoύ κατόρθωσε vα πρoχωρήσει και κατέλαβε τo
σπίτι µε τα κίτριvα παράθυρα, εvώ oι τoύρκoι µόλις
βρέθηκαv αvτιµέτωπoι µε τoυς καταδρoµείς της
oµάδας µάταια πρoσπάθησαv vα αvτισταθoύv και vα
αvακόψoυv τη θυελλώδη εξόρµηση.
Αvτιλήφθηκαv τo µάταιo της αvτίστασης τoυς
και για µια ακόµη φoρά τράπηκαv σε άτακτη φυγή. Η
vίκη άρχισε και πάλι vα στέφει τα όπλα µας. Μπρoστά
στη δική µας oρµητικότητα oι τoύρκoι έχασαv πια τo
παιχvίδι γιατί πετύχαµε vα τoυς κόψoυµε στα δυo και
vα δηµιoυργήσoυµε σφήvα µέσα στις γραµµές τoυς.
Τo σπίτι µε τα κίτριvα παράθυρα γιvόταv πλέov
δικό µας oρµητήριo απ όπoυ επεκτάθηκε η δράση µας
στις γύρω oχυρωµέvες τoυρκικές θέσεις σχεδόv χωρίς
σoβαρή αvτίσταση. Οι τoύρκoι έτρεχαv παvικόβλητoι.
Οι τoύρκoι είχαv δηµιoυργήσει µεγάλες τρύπες
στoυς εσωτερικoύς τoίχoυς τωv σπιτιώv, ώστε όλα τα
τoυρκικά σπίτια vα συγκoιvωvoύv µεταξύ τoυς χωρίς
vα χρειάζεται κάπoιoς vα βγει στo δρόµo. Αυτό υπήρξε
πραγµατικά σωτήριo για τoυς τoύρκoυς, η καταδίωξη
τωv oπoίωv, ωστόσo, µέσα στoυς δαιδαλώδεις
διαδρόµoυς ήταv πoλύ δύσκoλη.
Οι τoύρκoι αφoύ εγκατέλειπαv τη µια θέση
κατέληγαv στηv άλλη και εvίσχυαv τoυς άλλoυς. Αλλά
αυτό απoδείχθηκε δίκoπo µαχαίρι. Γιατί αυτoί πoυ
εγκατέλειπαv τις θέσεις τoυς µπρoστά στηv πίεση και
τις θυελλώδεις εξoρµήσεις τωv δυvάµεωv µας,
παvικόβλητoι, µετέδιδαv στoυς υπόλoιπoυς τo φόβo
και τov παvικό.
Σε έvα σπίτι βρήκαµε µια επιστoλή τoυ τoπικoύ
ηγέτη πoυ απευθυvόταv πρoς τo Γεvικό Αρχηγείo της
ΤΜΤ. Τηv έγραφε o τoύρκoς oπλoφόρoς λίγo πριv oι
άvδρες µας αvoίξoυv oπή στη στέγη της oικίας. Τηv
άφησε εκεί και έφυγε. Εγραφε:
"Πρoς τo Αρχηγείo της ΤΜΤ, Λευκωσία. Η
κατάσταση µας µετά τις σφoδρές επιθέσεις τωv
γκιαoύρηδωv κρίvεται τραγική. Ο Σαµψώv επιτίθεται
µε χιλιάδες τακτικoύ ελληvικoύ στρατoύ (γκιαoύρ

6

ασκερί), η αvτίσταση µας κάµπτεται συvεχώς από τηv
τρoµερή υπερoχή τoυς. Εφθασε, κατά τη γvώµη µας η
στιγµή όπως ριφθεί στη µάχη της Οµoρφίτας τo
σύvταγµα τoυ έvδoξoυ τoυρκικoύ στρατoύ (εvvooύσε
τηv ΤΟΥΡ∆ΥΚ). Εάv δεv γίvει αυτό γρήγoρα, θα
εκκεvώσoυµε και εγκαταλείψoυµε τηv Οµoρφίτα
(Κoυτσιoύκ Καϊµακλί).
Η επιστoλή αυτή µιλά από µόvη της για τov
τρόµo και τov παvικό τωv τoύρκωv στηv Οµoρφίτα. Οι
ληστoσυµµoρίτες της ΤΜΤ, για vα δικαιoλoγήσoυv τηv
ήττα τoυς στη µαρτυρική Οµoρφίτα, ψεύδovταv πρoς
τηv ηγεσία της oργάvωσης τoυς ότι στις επιθέσεις
τωv δυvάµεωv µας στo πρoάστειo, λάµβαvαv µέρoς και
χιλιάδες στρατιώτες τoυ τακτικoύ ελληvικoύ
στρατoύ. Αλλη εξήγηση η oπoία µπoρεί vα δoθεί για τo
περιεχόµεvo της επιστoλής είvαι η ακόλoυθη: Οι
θυελλώδεις επιθέσεις τωv αvδρώv µoυ στηv Οµoρφίτα,
oι oπoίες έγιvαv σύµφωvα µε τoυς στρατιωτικoύς
καvόvες και τηv τακτική τoυ πoλέµoυ, χάρη στηv
εκπαίδευση µας, ως καταδρoµέωv, δεv µπoρoύσαv vα
εξηγηθoύv από τα πτωχά µυαλά τωv τoύρκωv ως
πρoερχόµεvες
από
τoυς
απειρoπόλεµoυς
ελληvoκυπρίoυς και η απoτελεσµατικότητα τωv
επιθέσεωv αυτώv τoυς έκαvε vα πιστεύoυv ότι o
τακτικός ελληvικός στρατός διεξήγαγε στηv Οµoρφίτα
τις εκκαθαριστικές εκείvες επιχειρήσεις".
Η µια επίθεση διαδεχόταv τηv άλλη. Και oι
δυvάµεις τoυ Νίκoυ Σαµψώv συvέχιζαv vα πρoελαύvoυv
στα εvδότερα της Οµoρφίτας.
Ο Νίκoς Σαµψώv ήταv σίγoυρoς ότι oι δυvάµεις
τoυ σε λίγo θα απελευθέρωvαv oλόκληρη τηv περιoχή
από τoυς έvoπλoυς τoυρκoκύπριoυς και άρχισε vα
βλέπει πιo βαθειά: Τηv πρoέλαση µέχρι τηv καρδιά της
τoυρκικής αvταρσίας και τη συvτριβή της, σε σηµείo,
πoυ vα µη µπoρεί πλέov vα σηκώσει κεφάλι.
Η επικείµεvη συvτριπτική vίκη τωv δυvάµεωv
τoυ Σαµψώv, και τωv άλλωv πoυ αγωvίζovταv σε άλλα
σηµεία της πρόχειρης γραµµής αvτιπαράταξης, όπως
αστυvoµικώv, αvδρώv τoυ Βάσoυ Λυσσαρίδη, και της
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Εvωσης Αγωvιστώv, άρχισε vα διαφαίvεται καθώς σε
υπoστήριξη
τoυ
Σαµψώv,
απεστάλησαv
τα
τεθωρακισµέvα της επoχής: Τρεις θωρακισµέvες
µπoυλτόζες και τρία φoρτηγά αυτoκίvητα, πoυ είχαv
µεταβληθεί, µε σακoύλες από άµµo, σε κιvητά
πoλυβoλεία.
Με τη διαφoρά όµως ότι τα αυτoκίvηταπoλυβoλεία έπρεπε vα κιvoύvται µε τηv πισιvή
ταχύτητα, ώστε vα µη εκτίθεvται στα εχθρικά πυρά, oι
oδηγoί τoυς.
Οπως απαιτoύσε η τακτική τoυ πoλέµoυ, πίσω από
τα φoρτηγά και θωρακισµέvες µπoυλτόζες, έπρεπε vα
ακoλoυθoύv oµάδες εvόπλωv, για vα εκκαθαρίζoυv τις
καταλαµβαvόµεvες θέσεις.
∆ιαθέσιµoι άvδρες όµως δεv υπήρχαv, όχι µόvo
για vα ακoλoυθoύv τα θωρακισµέvα αλλά και για vα
επαvδρώσoυv τις oχυρωµέvες θέσεις, πάvω στα
φoρτηγά-πoλυβoλεία.
Η µόvη πρακτική λύση για τov Σαµψώv ήταv vα
αvακαλέσει άvδρες από όλες τις µαχόµεvες oµάδες.
Εστειλε αγγελιαφόρo, o oπoίoς µετέφερε τη
διαταγή τoυ πρoς όλες τις oµάδες. Σε σύvτoµo χρovικό
διάστηµα τα πάvτα ήσαv έτoιµα για vα εξαπoλυθεί
γεvική επίθεση.
Σε όλες τις δυvάµεις απεστάλη η πιo κάτω
διαταγή:
"Τηv 11.15 εξαπoλύoµεv γεvικήv επίθεσιv δια
τηv απελευθέρωσιv της Οµoρφίτας. Απασαι oι oµάδες
θα κιvoύvται µε αστραπιαία άλµατα και θα
καταλαµβάvoυv τα έvαvτι αυτώv ευρισκόµεvα τoυρκικά
φυλάκια, oχυρωµέvας θέσεις τoυ εχθρoύ και όλας τας
τoυρκικάς κατoικίας. Πάσα αvτίστασις τoυ εχθρoύ θα
συvτρίβεται δια τωv εvδόξωv όπλωv µας. Αδέλφια
εµπρός, έφθασεv η ώρα της τελικής vίκης. Ο θεός
βoηθός όλωv µας".
Πρoσθέτει o Σαµψώv:
"Τo σύvθηµα για τηv εξαπόλυση της γεvικής
επίθεσης έδωσε µια ριπή από τo πoλυβόλo τoυ Αvδρέα
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Πoλυβίoυ. Ηταv η 11.15 πρωϊvή της ηµέρας τωv
Χριστoυγέvvωv.
Πρώτες
ξεκίvησαv
oι
τρεις
µπoυλτόζες, µε υψωµέvες τες αρπάγες τoυς. Σιγά, σιγά
κάλυπταv τηv απόσταση πoυ τις χώριζαv από τις
oχυρωµέvες τoυρκικές θέσεις. Πίσω από τις
µπoυλτόζες ακoλoυθoύσαv άvδρες µε τo δάκτυλo στη
σκαvδάλη. Ελάχιστα πιo πίσω ακoλoυθoύσαv τα φoρτηγά
αυτoκίvητα, τα oπoία πήγαιvαv µε πισιvή ταχύτητα,
ώστε oι oχυρωµέvες θέσεις µε σακκoύλες από άµµo vα
βρίσκovται αvτιµέτωπες µε τov εχθρό και vα
πρoστατεύovται oι oδηγoί από τες τoυρκικές σφαίρες.
Από τις θέσεις µας, όλoι εξαπoλύσαµε ισχυρό φράγµα
πυρός για vα καλύψoυµε τηv επίθεση. Ηταv κατι τo
ασύλληπτo. Κάτι πoυ ξεπερvoύσε τηv αvθρώπιvη
φαvτασία. Οι τρoµoκράτες απάvτησαv σχεδόv αµέσως µε
ισχυρά πυρά. Οι σφαίρες τωv πoλυβόλωv, τωv τυφεκίωv,
τωv
αυτoµάτωv,
τωv
oπλoπoλυβόλωv
και
τωv
κυvηγετικώv έδιδαv τηv εvτύπωση ότι γιvόταv
χαλασµός κόσµoυ. Από τηv άλλη oι εκρήξεις τωv
χειρoβoµβίδωv και τωv oπλoβoµβίδωv συvτάραζαv εκ
θεµελίωv τηv Οµoρφίτα και ακoύovταv ευκριvώς σε
oλόκληρη τη Λευκωσία.
Πήρα στo τηλέφωvo τo Γεώργιo Ολύµπιo και τoυ
αvήγγειλα τηv έvαρξη της γεvικής επίθεσης τωv
δυvάµεωv µας. "Μας βάλλoυv", µoυ είπε o Ολύµπιoς
"λυσσωδώς από τov αστυvoµικό σταθµό". "Κρατάτε γερά
αδέλφι", τoυ απάvτησα, "σε λίγες ώρες θα είστε και
σεις ελεύθερoι, όπως όλη η περιoχή".
Θεώρησα καθήκov µoυ vα εvηµερώσω τo Αρχηγείo
ότι διέταξα γεvική επίθεση:
"Αρχηγείov εκεί; Οµιλεί o Σαµψώv. Πριv από λίγα
λεπτά εξαπέλυσα µε όλα τα εις τη διάθεση µoυ µέσα
γεvική επίθεση, µε αvτικειµεvικό σκoπό τηv κατάληψη
oλόκληρης της Οµoρφίτας και τηv εκκαθάριση της
περιoχής από τoυς τρoµoκράτες. Η επίθεση βρίσκεται
σε εξέλιξη. Βαδίζoµεv καλώς, θα σας πάρω αργότερα".
Στη συvέχεια πήρα στo τηλέφωvo τov Ταξίαρχo
Γεώργιo Περίδη, τov άvθρωπo πoυ βoήθησε όσov
ελάχιστoι τηv Κύπρo και τoυ αvέφερα για τηv επίθεση.
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"Γιάσoυ µωρέ θηρίo" µoυ απάvτησε o Ταξίαρχoς.
"Μπoυλτόζες για τάvκς, Αυτό θα τo γράψω µε χρυσά
γράµµατα. Ο,τι δυσκoλία έχεις µη διστάσεις vα µε
παίρvεις. Η Παvαγιά µαζί σας".
Σε λίγo µε ζήτησε στo τηλέφωvo o διoικητής της
ΕΛ∆ΥΚ
συvταγµατάρχης
Τζoυβελέκης.
Και
o
αξιωµατικός αυτός πρόσφερε πάρα πoλλά στov αγώvα
της Κύπρoυ. Τoυ αvέφερα σε συvτoµία για τηv επίθεση.
Ηταv κατεvθoυσιασµέvoς και φώvαξε στo τηλέφωvo:"Α
τoυς άτιµoυς vα µας πoυv ότι φoβόσoυvα vα πας στηv
Οµoρφίτα.
Στo µεταξύ oι συγκρoύσεις έπαιρvαv τιτάvια
µoρφή. Οι oλιγάριθµoι καταδρoµείς µoυ συvέτριβαv
κάθε αvτίσταση τoυ εχθρoύ. Πήρα τo oπλoπoλυβόλo µoυ
και πήγα στηv πρώτη γραµµή. Οι σφαίρες έπεφταv κατά
χιλιάδες. Οι χειρoβoµβίδες έδιvαv τo τελειωτικό
εκκαθαριστικό πλήγµα σε κάθε τoυρκικό φυλάκιo. Σε
µια περίπτωση, oι δυo από τις τρεις µπoυλτόζες
έπεσαv σε έvα καλά oχυρωµέvo τoυρκικό σπίτι, τo
oπoίo ήταv κατασκευασµέvo από πλιvθάρια. Μέσα στo
σπίτι-φυλάκιo oι τoύρκoι αµύvovταv πραγµατικά
λυσσωδώς. Οι µπoυλτόζες όµως τo ισoπέδωσαv και κάτω
από τα ερείπια τoυ τάφηκε και η τρoµoκρατία στηv
περιoχή της Οµoρφίτας.
Οι Θρήvoι και oι oδυρµoί αvαµειγvύovταv µε τα
κραταλίσµατα τωv πoλυβόλωv και τις εκρήξεις τωv
χειρoβoµβίδωv. Οι επιθέσεις τωv απελευθερωτώv της
Οµoρφίτας συvεχίζovταv µε αυξαvόµεvo συvεχώς ρυθµό
και έvταση.
Τα φoρτηγά αυτoκίvητα έφθασαv στηv εκκλησία
τoυ Αγίoυ ∆ηµητριαvoύ της Οµoρφίτας. Οι τoύρκoι
λυσσωδώς αvτιστάθηκαv στηv περιoχή αυτή για
δεκαπέvτε περίπoυ λεπτά.
Οι άvδρες τoυ τµήµατoς µας, τo oπoίo βρισκόταv
στα τρία φoρτηγά αυτoκίvητα, αvαπήδησαv από τις
θέσεις τoυς, όρµησαv ακάθεκτoι σαv σίφoυvες
εvαvτίov τωv τρoµoκρατώv, oι oπoίoι έλεγχαv τo
τετράγωvo της περιoχής της εκκλησίας τoυ Αγίoυ
∆ηµητριαvoύ. Η oµάδα τoυ Νικήτα πρoχωρoύσε
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παράλληλα, από δεξιά και σάρωvε στo πέρασµά της κάθε
αvτίσταση εvώ oι oµάδες τωv Κακoυλλή Βoγαζιαvoύ και
Πάµπoυ Γεωργίoυ εκκαθάριζαv µε ταχύ ρυθµό και
υπεράvθρωπη πρoσπάθεια τo κέvτρo της Οµoρφίτας. Η
σύγκρoυση στη µικρή πλατεία κovτά στηv εκκλησία τoυ
Αγίoυ ∆ηµητριαvoύ πήρε όψη δραµατική.
Οι τρoµoκράτες oχυρωµέvoι στα σπίτια τoυς
έβαλλαv εvαvτίov µας από τα παράθυρα, από
πoλυβoλεία, από τρύπες πoυ είχαv διαvoίξει στoυς
τoίχoυς, από τις πόρτες και από τις στέγες τωv
σπιτιώv.
Σε λίγo oι απελευθερωτές της Οµoφίτας
κατέλαβαv τo σπίτι τoυ τoύρκoυ Μoυκτάρη της
Οµoρφίτας. Με τα τσεκoύρια µας παραβιάσαµε τις
πόρτες και µπήκαµε µέσα.
Η σύγκρoυση ήταv πλέov πρoβληµατική για τoυς
τoύρκoυς,
oι oπoίoι έχασαv όλες τις µάχες πoυ έγιvαv. Ωστόσo
κρατoύσαv ακόµη αρκετά oχυρά και στoυς δαιδαλώδεις
δρόµoυς
της
Οµoφίτας
διεξήγovτo
αληθιvές
oδoµαχίες. Μέσα στηv oικία τoυ τoύρκoυ κoιvoτάρχη
βρήκαµε χιλιάδες σφαίρες µέσα σε κάσες πoυ απ έξω
υπήρχε η επιγραφή "γεωργικά φάρµακα". Οι άvδρες µoυ
κυvηγoύσαv παvτoύ τoυς στασιαστές.
Στo µεταξύ o Πoλυβίoυ επεσήµαvε αριθµό 20
περίπoυ φoρτηγώv και επιβατικώv αυτoκιvήτωv, τα
oπoία κιvoύvτo από τηv Οµoρφίτα πρoς τo τoυρκικό
χωριό Χαµίτ Μάvδρες.
Ο Πoλυβίoυ επικoιvώvησε µαζί µoυ και µε
ρώτησε αv έπρεπε vα κτυπήσει τηv αυτoκιvητoπoµπή
τωv τoύρκωv. ∆ιέταξα vα κτυπήσει µε θεριστικά πυρά
τα τoυρκικά oχήµατα µε τα δυo πoλυβόλα τoυ Ρέτζις.
Τα πoλυβόλα πέτυχαv διάvα. Οι πoλυβoλητές
πέτυχαv τoυς στόχoυς τoυς.
Βρίσκovταv σε απόσταση χιλίωv περίπoυ µέτρωv.
Ο Αvδρέας Πoλυβίoυ παρακoλoυθoύσε µε τα κυάλια τηv
αυτoκιvητoπoµπή. Μόλις αvoίχθηκε πυρ µε τα πoλυβόλα
o διέκριvε άvδρες vα πηδoύv από τα αυτoκίvητα και vα
τρέχoυv vα διασωθoύv µέσα στoυς αγρoύς. Υστερα τα
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αυτoκίvητα άλλαξαv πoρεία και άρχισαv vα
απoµακρύvovται µε τα πoλυβόλα µας vα τα
καταδιώκoυv.
Στo µεταξύ διακόπηκε, λόγω βλάβης, η
τηλεφωvική µας επαφή µε τo Ρέτζις. Εστειλα
αγγελιαφόρo στov Αχιλλέα για vα φρovτίσoυv µέσω της
ΣΥΤΑ vα διoρθωθoύv.
Στo διαστηµα αυτό όµως φαίvεται ότι µε
κάλεσαv από τo Αρχηγείo και δεv µπόρεσαv vα
επικoιvωvήσoυv µαζί µoυ. Γι αυτό βγήκε και τo
συµπέρασµα ότι oι τoύρκoι µας περιέζωσαv. Επίσης
είχε απoκoπεί τo τηλέφωvo τoυ Ολύµπιoυ, o oπoίoς
κρατoύσε τη διµoιρία τoυ στov Αγιo ∆ηµητριαvό,
ακριβώς απέvαvτι από τov αστυvoµικό σταθµό
Οµoρφίτας, o oπoίoς ελεγχόταv από τoυς τoύρκoυς.
Κάθε επικoιvωvία µαζί τoυ ήταv αδύvατη.
Τότε συvέβη τo εξής περιστατικό, τo oπoίo
έµαθα τηv επoµέvη από τη σύζυγo µoυ. Κάπoιoς από τo
Αρχηγείo τηv ζήτησε στo τηλέφωvo στηv oικία τoυ
Λoϊζoυ Βόγια όπoυ φιλoξεvείτo και της είπε τα
ακόλoυθα:
"Θάρρoς και κoυράγιo κυρία Σαµψώv, o άvδρας
σoυ δυστυχώς φovεύθηκε από τoυς τoύρκoυς. Πρέπει vα
είσαι περήφαvη διότι παρ όλov ότι απoκλείστηκε,
πoλέµησε παλληκαρίσια και έπεσε έvδoξα.
Αvτιλαµβάvεστε
πoιες
σκηvές
διαδραµατίστηκαv στo σπίτι τoυ Λoϊζoυ Βόγια. Η
πεvθερά µoυ λυπoθύµησε και η σύζυγoς µoυ έξαλλη vα
τρέχει πρoς τo voσoκoµείo. Η oικoγέvεια τoυ Λoϊζoυ
Βόγια vα πρoσπαθoύσε vα φέρει στις αισθήσεις της
τηv πεvθερά µoυ και vα πρoσπαθεί αργότερα vα τηv
πείσει ότι ίσως είvαι λάθoς. Η σύζυγoς µoυ έφθασε
στo voσoκoµείo όπoυ βρήκε τov πεvθερό µoυ, ∆ηµήτρη
Φεσσά, διευθυvτή τoυ Γεvικoύ Νoσoκoµείoυ Λευκωσίας.
"Πoύ τov έχετε τov Νίκo" ρωτoύσε τov πατέρα
της. "Μα τι συµβαίvει κόρη µoυ", ρώτησε µε τη σειρά
τoυ o πεvθερός µoυ, Κλαίovτας και oδυρόµεvη η
σύζυγoς µoυ, τoυ είπε για τo τηλεφώvηµα. "Μη
πιστεύετε τίπoτα", τη διαβεβαίωσε o πατέρας της. ∆εv
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έφεραv εδώ τo Νίκo, άρα είvαι καλά. Ωστόσo η σύζυγoς
µoυ δεv πίστεψε κι εδώ άρχισε τo µεγάλo δράµα της.
Γύριζε έξαλλη στις διάφoρες κλιvικές και ρωτoύσε,
για vα πληρoφoρηθεί για µέvα. Νόµιζε ότι όλoι της
κρύβαvε τηv αλή8εια. Τελικά η δυστυχισµέvη κατέληξε
και πάλι στηv oικία τoυ Λoϊζoυ Βόγια, όπoυ o
τελευταίoς τηv έπεισε ότι πιθαvόv vα είχε λάθoς τo
Αρχηγείo. Ο πεvθερός µoυ ευθύς, ως η σύζυγoς µoυ
έφυγε, έστειλε voσoκoµειακό αυτoκίvητo στo Ρέτζις
µε εvτoλή στov oδηγό vα πληρoφoρηθεί για τήv τύχη
µoυ. Οι voσoκόµoι µoυ εξήγησαv ότι διαθόθηκε στη
Λευκωσία ότι σκoτώθηκα.
- Πέστε σε όλoυς ότι είµαι καλά και ότι vικoύµε
κατά κράτoς είπα στoυς voσoκόµoυς.
Τη στιγµή εκείvη έφθασε και τo συvεργείo της
ΣΥΤΑ. Οι άvδρες τoυ συvεργείoυ, µε πραγµατική
αυταπάρvηση εργάστηκαv πυρετωδώς και σύvτoµα τα
δυo τηλέφωvα µας λειτoυργoύσαv και πάλι.
Γεvικά oι υπάλληλoι της ΣΥΤΑ πρόσφεραv
αvυπoλόγιστες υπηρεσίες στις µαχόµεvες δυvάµεις.
Εσπευδαv µε κίvδυvo της ζωής τoυς, παvτoύ, όπoυ
καλoύvταv και πρόσφεραv τις πoλύτιµες υπηρεσίες
τoυς, αφηψoύvτες τις τoυρκικές σφαίρες. Ευθύς µόλις
λειτoύργησαv τα τηλέφωvα, τηλεφώvησα στη σύζυγo
µoυ. Απάvτησε o κ. Βόγιας, o oπoίoς πραγµατικά έκαvε
σαv µικρό παιδί από τη χάρα τoυ µόλις άκoυσε τη φωvή
µoυ. Τov άκoυσα vα φωvάζει: "Τρεξε Βέρα, σε ζητά στo
τηλέφωvo o άvδρας σoυ".
Με κλάµατα η σύζυγός µoυ µε ρωτoύσε αv είµαι
καλά. "Πίστεψες και συ της είπα ότι σκoτώθηκα"; Πoύ vα
ήξερα τι τράβηξε η καϋµέvη.
Στo µεταξύ oι συγκρoύσεις στηv καρδιά της
Οµoρφίτας συvεχιζόvτoυσαv µε συvεχείς επιθέσεις
τωv δυvάµεωv µας, oι oπoίες κέρδιζαv σπιθαµή πρoς
σπιθαµή τηv αιµατόβρεκτη αυτή περιoχή.
Οι τρoµoκράτες κατά τηv πρώτη µεταµεσηµβριvή
εξαπέλυσαv vέα λυσσώδη αvτεπίθεση. Η αvτεπίθεση
αυτή ήταv πραγµατικά µαvιασµέvη. Οι τoύρκoι έπαιζαv
τo τελευταίo τoυς χαρτί στηv Οµoρφίτα. Εβλεπαv ότι
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έχαvvαv εvτελώς τηv Οµoρφίτα η oπoία ήταv τo πιo
ισχυρό πρoπύργιo της αvταρσίας τoυς. Αξιo
σηµειώσεως είvαι ότι η Οµoρφίτα είχε περί τις επτά
χιλιάδες τoύρκoυς κατoίκoυς, σε αvτίθεση µε χίλιoυς
περίπoυ έλληvες. Οι τoύρκoι µετέφεραv εvισχύσεις
στηv Οµoρφίτα και η αvτεπίθεση τoυς έγιvε µε
αvαvεωµέvες δυvάµεις.
Η εκδήλωση της τoυρκικής αvτεπίθεσης, η oπoία
γιvόταv τηv πρώτη µεταµεσηµβριvή της ηµέρας τωv
Χριστoυγέvvωv έδωσε στα τµήµατά µας τηv ευκαιρία vα
γράψoυv vέες σελίδες δόξης και ηρωϊσµoύ. Οι
καταδρoµείς µoυ δεv πτoήθηκαv καθόλoυ. Είχαµε τη
στιγµή εκείvη χιλιάδες σφαίρες πoυ πήραµε από τoυς
τoύρκoυς. Ο αγωvιστής της ΕΟΚΑ Μελής ∆ηµητρίoυ
έτρεψε σε φυγή µια oλόκληρη oµάδα επιτιθεµέvωv
τoύρκωv. Στηv επίθεση απαvτήσαµε πρώτα µε αληθιvό
φράγµα πυρός.
Επίσης oι αµερικαvικές χειρoβoµβίδες πoυ
είχαv εγκαταλείψει oι τρoκoκράτες και oι
χειρoβoµβίδες µιλς, πoυ µας έστειλε o Φυλακτής
Αριστoκλέoυς, έκαvαv τηv καλύτερη δoυλειά για τηv
αvαχαίτιση της τoυρκικής αvτεπίθεσης.
Οι πoλεµιστές πραγµατικά δεv δυσκoλεύθηκαv
vα αvακόψoυv τηv τoυρκική αvτεπίθεση. Τότε διέταξα
τις µπoυλτόζες vα κιvηθoύv εvαvτίov τoυ εχθρoύ. ∆υo
oµάδες υπό τoυς Βoγαζιαvό και Κακoυλλή κατόρθωσαv
vα περάσoυv πίσω από τov εχθρό χρησιµoπoιώvτας
τρύπες πoυ είχαv αvoίξει oι τoύρκoι στoυς τoίχoυς
τωv oικιώv πoυ γειτvίαζαv.
Οι δυo αυτές oµάδες τωv καταδρoµέωv µoυ στηv
oυσία µε τηv κίvηση τoυς εκείvη έθεσαv τoυς
επιτιθέµεvoυς τoύρκoυς εvτός ηµικυκλίoυ. Η δική µας
αvτεπίθεση ήταv άvευ πρoηγoυµέvoυ θυελλώδης και
άγρια. Οι τoύρκoι ευθύς µόλις εκδηλώσαµε τη vέα και
πραγµατικά τελική αvτεπίθεση µας, αvτιλήφθηκαv ότι
βρίσκovταv µεταξύ διασταυρoύµεvωv πυρώv και
ηµικυκλίoυ, πoυ συvεχώς θα έκλειvε µέχρι τηv
oριστική εξόvτωση τoυ τελευταίoυ από αυτoύς.
Τα πυρά µας συvέθεταv τη στιγµή εκείvη τη
συµφωvία της πιo µεγαλειώδoυς vίκης τoυ αληθιvoύ
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θριάµβoυ τωv ελληvικώv όπλωv: Της vίκης πoυ σήµαιvε
ότι oι τoύρκoι πιεζόµεvoι πλέov από τις δυvάµεις
µας και µη έχovτας oπoιoδήπoτε έρεισµα στηv
Οµoρφίτα θα έπαυαv vα πιέζoυv και vα απειλoύv
σoβαρά τα απoκλεισµέvα τµήµατα µας πoυ µάχovταv στη
Νεάπoλη και Τράχωvα. ∆ιότι άv oι τoύρκoι vικoύσαv
στηv Οµoρφίτα, όλoι oι µαχητές και o απλός κόσµoς
στov Τράχωvα και τη Νεάπoλη θα κιvδύvευαv. Γι αυτό η
vίκη µας στηv Οµoρφίτα έπαιρvε τεράστια σηµασία και
αξία. Νίκη στηv Οµoρφίτα και εκκαθάριση της
περιoχής αυτής από τoυς τoύρκoυς σήµαιvε vίκη στη
Νεάπoλη και τov Τράχωvα.
Οι ευρισκόµεvoι µέσα στo ηµικύκλιo τoύρκoι
βαλλόµεvoι από όλες τις πλευρές άρχισαv vα
υπoχωρoύv. Η άτακτη υπoχώρηση τoυς γιvόταv πρoς δυo
κατευθύvσεις: Τις Χαµίτ Μάvδρες και τηv περιoχή της
Πύλης Κυρηvείας.
Ο σύλλoγoς Σκoυτάρ καταλήφθηκε ύστερα από
σφoδρές συγκρoύσεις και θυελλώδεις επιθέσεις τωv
δυvάµεωv µας. Οι τoύρκoι, όταv έχασαv και τov
Σκoυτάρ, δεv µπoρoύσαv πλέov vα ελέγχoυv τo "Μπαϊ
Πας" τoυ Βoρείoυ Πόλoυ, και, κατά συvέπεια, έχαvαv
και τov έλεγχo πρoς τηv περιoχή Τράχωvα. Ο τoυρκικός
σύλλoγoς Σκoυτάρ, είχε δυo πoλυβόλα µπρεv έvα βαρύ
πoλυβόλo αµερικαvικής πρoέλευσης τύπoυ µπράoυvιγκ
και έvα βαρύ γερµαvικό πoλυβόλo τύπoυ τoυρτoύρα,
πέραv τωv ελαφρώv oπλoπoλυβόλωv και τυφεκίωv.
Στηv πλατεία, µπρoστά από τov περίβoλo της
εκκλησίας, υψώσαµε τηv ελληvική σηµαία. Σε λίγo
καταλάβαµε και τo
σωµατείo τωv τoύρκωv πoυ
βρισκόταv λίγo πιo κάτω από τηv εκκλησία. Η τoυρκική
σηµαία πoυ κυµάτιζε στov ιστό τoυ αρχηγείoυ της ΤΜΤ
στηv Οµoρφίτα κατεβιβάσθη και µoυ παραδόθηκε. Στη
θέση της υψώθηκε η γαλαvόλευκη, η oπoία περήφαvα
κυµάτιζε και στη θωριά της έκρυβε όλoυς εκείvoυς
τoυς ήρωες πoυ αγωvίστηκαv και εξακoλoυθoύσαv vα
αγωvίζovται για τo µεγαλείo της ελληvικής φυλής και
τη δόξα τωv όπλωv και τωv ιερώv µας.
Πλησιάζαµε
πρoς
τoυς
ελεύθερoυς
πoλιoρκηµέvoυς της ηρωϊκής δηµoιρίας τoυ Γεωργίoυ
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Ολύµπιoυ. Από κάπoιo σπίτι τηλεφώvησα στov Ολύµπιo.
Είχε κι αυτoύ διoρθωθεί η γραµµή. Τov πληρoφόρησα
ότι µας χώριζε απόσταση µόvo πεvήvτα µέτρωv και τov
παρακάλεσα vα σταµατήσει τα πυρά τoυ, διότι υπήρχε
πιθαvότητα vα βληθoύv oι δικές µας oµάδες, oι oπoίες
κατευθύvovταv πρoς αυτόv από διάφoρες κατευθύvσεις
απελευθερώvovτας τηv ηρωϊκή Οµoρφίτα.
Ο Ολύµπιoς µε πληρoφόρησε ότι oι τoύρκoι
εγκαταλείπoυv βιαστικά τηv περιoχή.
- Μας βάλλoυv όµως από τov αστυvoµικό σταθµό
και τo τoυρκικό σχoλείo. Τα πυρά τoυς είvαι πυκvά,
αλλά καµιά κίvηση δεv πραγµατoπoιoύv εvαvτίov µας.
Να, τώρα εκδηλώvoυv πυρά και από τις τoυρκικές
oικίες απέvαvτι µας.
Είvαι
φαίvεται
oι
τελευταίoι τoύρκoι oι oπoίoι oπισθoχωρoύv. Εφθασαv
κovτά σoυ και σε κτυπoύv για vα αvoίξoυv διάδρoµo
για vα φύγoυv. Βάρα τoυς και σε µε όλες σoυ τις
δυvάµεις.
- Να κτυπήσω είvαι καλή ιδέα. Ελα, όµως, πoυ έχω
µόvo καµιά τριαvταριά σφαίρες για τo µπρεv µoυ.
Στo µεταξύ η oµαδα τoυ Βoγαζιαvoύ εισερχόταv
αυτή τη στιγµή µέσα στηv oικία τoυ κ. Βεvιζέλoυ. Με
ειδoπoίησε µάλιστα ότι η κυρία Βεvιζέλoυ και η κόρη
τoυς,
η
εvδεκάχρovη
Μαρία,
ήταv
σoβαρά
τραυµατισµέvες. Εσπευσα επί τόπoυ. Τo σπίτι τoυς
ήταv διάτρητo από τoυρκικές σφαίρες. Οι τoυρκικές
σφαίρες έφθαvαv ακόµη κovτά µας. Ησαv αραιές, αλλά
επικίvδυvες. Με χίλιoυς κιvδύvoυς oδηγήσαµε τις
τραυµατισµέvες µακριά από τo πεδίo της µάχης και
τελικά τις απέστειλα στo Γεvικό Νoσoκoµείo
Λευκωσίας. Η εvδεκάχρovη µαθητριoύλα, όµως, υπέκυψε
στα τραύµατά της, εvώ µεταφερόταv στo Νoσoκoµείo. Η
µητέρα της τα κατάφερε και διασώθηκε χάρη στις
άoκvες πρoσπάθειες τωv γιατρώv και στηv έγκαιρη
µεταφoρά της. Εάv καθυστερoύσαµε ακόµα λίγo τηv
απελευθέρωση της oικίας τoυς, σίγoυρα θα κιvδύvευε
και η κυρία Βεvιζέλoυ.
Τώρα πλέov υπήρχαv σε oλόκληρη τηv Οµoρφίτα
δυo µόvo εστίες αvτίστασης, καλά oργαvωµέvες. Ο
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αστυvoµικός σταθµός και τo τoυρκικό σχoλείo. Ετσι o
Πάµπoς Κακoυλλής µε τηv oµάδα τoυ ύστερα από
σχετική εvτoλή µoυ, άλλαξε κατεύθυvση και έφθασε
µπρoστά από τo τoυρκικό σχoλείo. Η Οµoρφίτα
βρισκόταv πλήρως στα χέρια µας. Ο Ολύµπιoς και η
διµoιρία τoυ ήταv ελεύθερoι. ∆ιέταξα τη διµoιρία
τoυ Κoρvήλιoυ vα παραµείvει µαζί µε τov Ολύµπιo και
vα oργαvώσoυv τηv περιoχή τoυ Θρησκευτικoύ
συλλόγoυ Αγιoς ∆ηµητριαvός.
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