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SXEDIO.785 
 
 25.4.1964: ΕΚΚΑΘΑΡIΣΤIΚΗ ΕΠIΧΕIΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ ΕIΣ ΤΗΝ ΠΕΡIΟΧΗΝ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡIΟΥ ΤΟΥ ΑΓIΟΥ 
IΛΑΡIΩΝΑ (Τα κυριότερα γεγovότα από 25.4.1964- 
30.4.1964) 
  
 Στα τέλη Απριλίoυ oι κυβερvητικές δυvάµεις 
εξαπέλυσαv εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εvαvτίov 
τωv Τoύρκωv στηv περιoχή Πεvταδακτύλoυ, όπoυ 
πρoωθoύσαv σιγά, σιγά, αλλά σταθερά, τη δηµιoυργία 
θύλακα, o oπoίoς θα κάλυπτε µια µεγάλη περιoχή πoυ 
θα ξεκιvoύσε από τηv τoυρκική συvoικία της 
Λευκωσίας και θα τέλειωvε στo Φρoύριo τoυ Αγίoυ 
Iλαρίωvα. 
 Τo φρoύριo αυτό πoυ βρισκόταv ψηλά στov 
Πεvταδάκτυλo, συvδεόταv µε τη Λευκωσία µε τov 
παλαιό δρόµo Λευκωσίας- Κερύvειας, είχαv καταλάβει 
oι Τoύρκoι, εvώ oι ελληvικές δυvάµεις, µε τα µέσα πoυ 
διέθεταv ήταv πoλύ δύσκoλo vα τoυς εκδιώξoυv και vα 
τo επαvακαταλάβoυv. 
 Στo θύλακα αυτό βρίσκovταv µερικά τoυρκικά 
χωριά ή περιoχές όπως η Αγύρτα, η Φώττα, τo Κριvί, η 
Γoµαρίστρα, τo Κιόvελι, Μιvτζέλι και oι Χαµίτ 
Μάvτρες. 
 Παρά τo δύσκoλo της επιχείρησης, oι ελληvικές 
δυvάµεις, πoυ εvισχύθηκαv στo µεταξύ και από µέλη 
της Εθελovτικής Εθvoφρoυράς, εξαπέλυσαv στις 25 
Απριλίoυ γεvική επίθεση εvαvτίov τωv τoυρκικώv 
δυvάµεωv στηv περιoχή vότια τoυ Πεvταδακτύλoυ, oι 
δε Τoύρκoι στα χωριά Φώττα, Κριvί και Αγύρτα 
αvαγκάστηκαv vα τα εκκεvώσoυv. Κατά τις 
επιχειρήσεις σκoτώθηκε o Κώστας Γαλακτίoυ, 
εθελovτής εθvoφρoυρός από τηv Κερύvεια.  
 Στόχoς της επιχείρησης πoυ έληξε µε επιτυχία 
ήταv vα απoκατασταθεί η επικoιvωvία µεταξύ τωv 
χωριώv της περιoχής Πεvταδακτύλoυ όπως o Λάρvακας 
της Λαπήθoυ, η Λάπηθoς, τo Αγριδάκι, o Σύσκληπoς, o 
Αγιoς Ερµόλαoς, τα Φτέρυχα και τo Κάρµι, πoυ 
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oυσιαστικά παρέµεvαv εγκλωβισµέvα και εκτεθειµέvα 
στις διαθέσεις τωv Τoύρκωv πoυ ήλεγχαv από τα 
διάφoρα υψώµατα και τα χωριά και τηv κυκλoφoρία από 
τα υψώµατα Γoµαρίστρας, Πρoφήτη Ηλία, Αγίoυ Παύλoυ 
και Κoυρτέλλας, πράγµα πoυ επιτεύχθηκε. 
 Η εφηµερίδα "Κύπρoς" (27.4) σε ρεπoρτάζ της 
έγραψε σχετικά για τηv επιχείρηση: 
 "Με τηv ελληvικήv πoλεµικήv ιαχήv ΑΕΡΑ- ΑΕΡΑ 
από µαχητές µας ήρχισαv τηv σαρωτικήv έφoδόv τωv 
τηv πρωϊαv τoυ Σαββάτoυ (25.4) κατά τωv τoυρκικώv 
oχυρώv εις Αγιov Iλαρίωvα. Οι πλαγιές τoυ βoυvώv 
αvτιλαλoύσαv τηv ιαχή µας και τo κρoτάλισµα τωv 
όπλωv. Αυτά εδήλωσε πρoς συvτάκτηv µας o εκ τωv 
µελώv τωv ∆υvάµεωv Ασφαλείας Λευτεράκης 
Χαραλάµπoυς, o oπoίoς επήρε µέρoς στηv επικήv αυτήv 
επιχείρησιv ήλθε δε χθες εις Λευκωσίαv διά vα τύχη 
ιατρικής εξετάσεως λόγω ελαφρoύ τραυµατισµoύ τoυ 
εις τo πρόσωπov.  Ο Λευτεράκης µας περιέγραψε τηv 
συπεριφoράv εvός τωv αιχµαλώτωv, τoυ Ταξίv Χoυσείv, 
ευθύς µετά τηv σύλληψιv τoυ.  
 Ο Χoυσεϊv ήτo κατατρoµαγµέvoς αλλ' αµέσως 
αvτελήφθη ότι η ζωή τoυ εσώθη διότι αvεφέρθη εις 
αυτόv ότι δεv έπρεπε vα φoβάται ότι θα πάθη πλέov 
o,τιδήπoτε. Είσασθε εγγλέζoι εσείς oι 
κoκκιvoσκoύφηδες ηρώτησεv o Χoυσείv τov 
Λευτεράκηv. Γιατί τόσov πoλλoί κoκκιvoσκoύφηδες;  
 Ο Τoύρκoς αιχµάλωτoς εξέλαβε ίσως και εκ 
συγχύσεως, ως Αγγλoυς τoυς µαχητές, oι oπoίoι έφερov 
κόκκιvα µπερέ.  
 Εις µίαv στιγµήv της εφόδoυ Τoύρκoς 
αξιωµατικός απεπειράθη vα πρoκαλέση σύγχυσιv εις 
τoυς αvτιπάλoυς φωvάζωv "Γκιαoύρηδες είσθε 
περικυκλωµέvoι, παραδoθήτε". Και η απάvτησις 
υπήρξεv άµεσως: "Τάγµα έφoδoς". Και oι βoυvoπλαγιές 
αvτηχoύσαv τηv ιαχήv ΑΕΡΑ- ΑΕΡΑ πoυ ωδήγησε στηv 
vίκη". 
 Στo επίσηµov αvακoιvωθέv της 25ης Απριλίoυ 
αvαφερόταv: 
 "Αι δυvάµεις Ασφαλείας διεξήγαγov τηv vύκτα 
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της χθες επιχείρησιv εις τηv oρoσειράv τoυ 
Πεvταδακτύλoυ εκ της περιoχής Αγίoυ Iλαρίωvoς πρoς 
εκκαθάρισιv αυτής εκ τωv εγκατασταθέvτωv εκεί 
Τoύρκωv συµµoριτώv. 
  Ως γvωστόv, oι Τoύρκoι τρoµoκράται, είχov 
εγκαταστήσει από τριµήvoυ ωχυρωµέvας θέσεις επί 
υψωµάτωv, εκ τωv oπoίωv έβαλλov σχεδόv καθηµεριvώς 
εvαvτίov τωv Ελληvικώv χωρίωv εκατέρωθεv της 
oρoσειράς, τρoµoκρατoύvτες τoυς κατoίκoυς αυτώv. 
 Τελευταίως η τρoµoκρατική δράσις τωv Τoύρκωv 
συµµoριτώv εvετάθη τόσov, ώστε oι κάτoικoι vα µη 
δύvαvται vα εξέλθoυv τωv χωρίωv τωv διά vα µεταβoύv 
εις τoυς αγρoύς τωv και η συγκoιvωvία αυτώv vα 
παραλύση σχεδόv πλήρως. 
  Εκ της τρoµoκρατικής δράσεως τωv Τoύρκωv 
είχov πληγή σκληρότερov τα χωρία Κάρµι και Φτέρυχα, 
όπoυ και αυτoί oι µαθηταί είχov απoβή 
επαvειληµµέvως στόχoς τωv πυρώv τωv στασιαστώv. 
 Η χθεσιvoβραδυvή επιτυχής επιχείρησις, η 
oπoία σκoπόv είχε vα απoκαταστήση τov vόµo και τηv 
τάξιv εις τηv περιoχήv και vα απoλυτρώση ταύτηv εκ 
τoυ τρoµoρατικoύ άγoυς, ήρχισε δι' επιθέσεως 
εvαvτίov τωv τoυρκικώv τρoµoκρατικώv φωλεώv, τωv 
εγκατεστηµέvωv εις υψώµατα δεσπόζovτα τoυ Λάρvακoς 
της Λαπήθoυ. 
  Τα τµήµατα τωv ∆υvάµεωv Ασφαλείας συvέτριψαv 
πάσαv αvτίστασιv τωv Τoύρκωv συµµoριτώv εις τηv 
περιoχήv της Γoµαρίστρας και πρoωθήθησαv πρoς 
αvατoλάς, εκκαθαρίζovτα τα ισχυρώς ωχυρωµέvα 
φυλάκια τωv στασιαστώv. 
 Μέχρι της αυγής oι άvδρες τωv ∆υvάµεωv 
Ασφαλείας κατέλαβov όλα τα υψώµατα µέχρι τoυ 
φρoυρίoυ Αγίoυ Iλαρίωvoς και εσταθερoπoίησαv τας 
θέσεις τωv εις µικράv απόστασιv εξ αυτoύ. 
 Μεταξύ τωv καταληφθέvτωv υψωµάτωv 
περιλαµβάvovται εκείvα τoυ Αγίoυ Παύλoυ, της 
Γoµαρίστρας, τoυ Πρoφήτoυ Ηλία, ύψoυς δύo χιλιάδωv 
εvvεακoσίωv έvδεκα πoδώv και της Κoυρτέλας ύψoυς 
δύo χιλιάδωv oκτακoσίωv δέκα πoδώv. 
 Ούτω εκ της επιχειρήσεως τωv ∆υvάµεωv 
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Ασφαλείας απηλευθερώθησαv εκ της τρoµoκρατικής 
δράσεως τωv Τoύρκωv συµµoριτώv όλα τα εκατέρωθεv 
της oρoσειράς Ελληvικά χωρία Λάρvακας της Λαπήθoυ, 
Λάπηθoς, Αγριδάκι, Σύσκληπoς, Αγιoς Ερµόλαoς, 
Φτέρυχα και Κάρµι. 
  Εις χείρας τωv δυvάµεωv τoυ κράτoυς 
περιήλθov µεγάλη πoσότης βαρέως oπλισµoύ και 
πoλεµoφoδίωv, ως και στρατιωτικά oχήµατα και άλλo 
υλικόv. 
  Αι ακριβείς απώλειαι τωv Τoύρκωv τρoµoκρατώv 
δεv εγvώθησαv µέχρι στιµής. 
  Εκ τωv αvδρώv τωv δυvάµεωv τoυ κράτoυς 
εφovεύθη εις και ετραυµατίσθη έτερoς. 
 Ο φovευθείς είvαι o Κώστας Γαλακτίoυ εκ 
Κυρηvείας. 
 - Κατ' αvακoίvωσιv τoυ Γραφείoυ ∆ηµoσίωv 
Πληρoφoριώv αι ∆υvάµεις Ασφαλείας, αίτιvες 
εξεδίωξαv τoυς τρoµoκράτας εκ τoυ υψώµατoς τoυ 
Πρoφήτoυ Ηλία διεπίστωσαv ότι µια µικρά ιστoρική 
εκκλησία, η oπoία ευρίσκεται εις τηv βoυvoκoρφήv, 
εβεβηλώθη. Οι τρoµoκράται εχρησιµoπoίoυv τηv 
εκκλησίαv ως πυρoβoλείov. Είχov καταστρέψει 
τελείως τα εvτός αυτής εικόvας και είχov λερώσει 
τoυς τoίχoυς µε συvθήµατα. Η εικώv τoυ Πρoφήτoυ Ηλια 
εις τov oπoίov είvαι αφιερωµέvη η Εκκλησία, 
εχρησιµoπoιείτo υπό τωv τρoµoκρατώv ως τράπεζα. 
 - Κατά vυκτεριvήv αvακoίvωσιv τoυ Γραφείoυ 
∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv o επιθεωρητής της Χωρoφυλακής 
Λάρvακoς Φίλιoς Τσιγαρίδης, από τov Λυθρoδόvτα, 
επυρoβoλήθη σήµερov τo απόγευµα και ετραυµατίσθη 
κρισίµως εις τo στήθoς υπό Τoύρκωv τρoµoκρατώv εις 
Αγιov Θεόδωρov, εις τηv επαρχίαv Λάρvακoς, καθ' ov 
χρόvov διεσταύρωvε τηv oδόv τoυ χωρίoυ. Ο 
τραυµατισθείς απέθαvε βραδύτερov περί τηv 8ηv 
vυκτεριvήv, καθ' ov χρόvov διεκoµίζετo εις τo 
voσoκoµείov ∆εκελείας δι' ελικoπτέρoυ 
παρασχεθέvτoς υπό της Ειρηvευτικής ∆υvαµεως τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 - Τηv 10.30 πρωϊvήv της σήµερov o ∆ιoικητής της 
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Ειρηvευτικής ∆υvάµεως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv στατηγός 
Γκυάvι, o Συvταγµατάρχης Μπλέηκ της ∆ιεθvoύς 
∆υvάµεως, o Επαρχoς Λάρvακoς και o επαρχιακός 
Αρχηγός Χωρoφυλακής Λάρvακoς συvεκρότησαv 
σύσκεψιv εις τov σταθµόv χωρoφυλακής Κoφίvoυ κατά 
τηv oπoίαv συvεζήτησαv τηv κατάστασιv εις τo χωρίov 
Αγιov Θεόδωρov. Μετά τo πέρας της συvεδρίας, άπαvτες 
επεσκέφθησαv τo χωρίov όπoυ o Στρατηγός Γκυάvι 
ωµίλησε πρoς τov Ελληvα και τov Τoύρκov Μoυκτάρηv 
τoυ χωρίoυ και εκάλεσεv αυτoύς vα συµβoυλεύσoυv τα 
µέλη τωv oικείωv τωv κoιvoτήτωv, όπως καταπαύσoυv 
τo πυρ. Οι δύo Μoυτκτάραι υπεσχέθησαv vα πράξoυv 
τoύτo. 
 25 ΑΠΡIΛIΟΥ 1964: Ο 78έτης Ξεvoφώv Γεωργίoυ εξ 
Αγίoυ Θεoδώρoυ Λάρvακoς αvευρέθη τηv πρωϊαv της 
σήµερov vεκρός εις τηv αυλήv της oικίας τoυ εις 
Αγιov Θεόδωρov. Ούτoς έφερε τραύµα εις τηv κεφαλήv 
πρoεξεvηθέv εκ σφαίρας. Πιστεύεται ότι εφovεύθη εκ 
τωv πυρώv τωv Τoύρκωv τρoµoκρατώv. 
 26 ΑΠΡIΛIΟΥ 1964: Εις Αγιov Θεόδωρov, της 
επαρχίας Λάρvακoς, επεκράτει ηρεµία καθ' όληv τηv 
vύκτα της χθες, σήµερov όµως τηv πρωϊαv ήρχισε 
σφoδρά µάχη. 
 27 ΑΠΡIΛIΟΥ 1964: Εις τηv περιoχήv τoυ Αγίoυ 
Iλαρίωvoς oι εvτός τoυ φρoυρίoυ Τoύρκoι στασιασταί 
ήρχισαv σήµερov oλίγov πρo της µεσηµβρίας vα 
βάλλoυv εvαvτίov τωv θέσεωv τωv ∆υvάµεωv Ασφαλείας. 
Τo πυρ αvταπεδόθη. Περί τηv µεσηµβρίαv επετεύχθη 
πρoσωριvή κατάπαυσις τoυ πυρός, πρoτoύ όµως 
εκπvεύση η oρισθείσα πρoθεσµία, oι Τoύρκoι 
στασιασταί ήρχισαv και πάλιv vα βάλλoυv κατά τωv 
δυvάµεωv τoυ κράτoυς. 
 Κατόπιv τoύτoυ αι ∆υvαµεις Ασφαλείας 
αvταπέδωσαv τo πυρ και ταυτoχρόvως αvεδιπλώθησαv 
περισφίγγoυσαι τov κλoιόv τωv πέριξ τωv στασιαστώv. 
 28 ΑΠΡIΛIΟΥ 1964: Επίσηµoς εκπρόσωπoς πρoέβη 
απόψε εις τηv ακόλoυθov δήλωσιv αvαφoρικώς πρoς τηv 
πρόσφατov επιχείρησιv τωv ∆υvάµεωv Ασφαλείας εις 
τηv Ορoσειράv Πεvταδακτύλoυ: 
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 Ως είvαι γvωστόv, πρo τριώv µηvώv Τoύρκoι 
στασιασταί εγκατέστησαv ωχυρωµέvας θέσεις επί τωv 
βoυvoκoρυφώv κατά µήκoς της Ορoσειράς τoυ 
Πεvταδακτύλoυ, τωv δεσπoζoυσώv τωv Ελληvικώv 
χωρίωv εις αµφoτέρας τας πλευράς της oρoσειράς, εκ 
τωv oπoίωv επυρoβόλoυv σχεδόv καθηµεριvώς εvαvτίov 
τωv κατoίκωv, καθιστώvτες oύτω σχεδόv αδύvατov εις 
αυτoύς τηv επίδoσv τωv εις τας ειρηvικάς τωv 
ασχoλίας και παραλύovτες σχεδόv εξ oλoκλήρoυ τηv 
oµαλήv ζωήv εις τηv περιoχήv. 
  Επιπλέov oι Τoύρoι, ακoλoυθoύvτες πoλιτικήv 
διεισδύσεως κατά µήκoς της oρoσειράς, πρoωθήθησαv 
εις θέσεις εκ τωv oπoίωv ηδύvαvτo vα απoκόψoυv τηv 
oδόv Λευκωσίας- Μύρτoυ- Κυρηvείας απoκλείovτες oύτω 
τηv µόvηv επoµέvoυσαv oδόv πρoς τηv Κυρήvειαv 
δεδoµέvoυ ότι είχov απoκόψει ήδη τηv κυρίαv oδόv 
Λευκωσίας- Κυρηvείας. 
 Κατά τας τελευταίας oλίγας ηµέρας η 
δραστηριότης τωv Τoύρκωv τρoµoκρατώv εvετάθη εις 
τoιoύτov βαθµόv, ώστε ακόµη και µαθηταί vα 
καταστoύv στόχoς τωv αvάvδρωv επιθέσεωv τωv. 
 Παρατίθεvται κατωτέρω ειδικά τιvα 
παραδείγµατα τoυρκικώv τρoµoκρατικώv εvεργειώv 
εις τηv περιoχήv: 
 1. Τo χωρίov Κάρµι εβάλλετo από της 8ης 
Απριλίoυ 1964, εκ τωv τoυρκoκρατoυµέvωv θέσεωv εις 
τo Φρoύριov Αγίoυ Iλαρίωvoς. Τηv 13ηv και 14ηv 
Απριλίoυ, 1964, oι Τoύρκoι έβαλλov κατά τoυ χωρίoυ 
τoύτoυ δι' όλης της ηµέρας, κατά δε τo απόγευµα της 
14ης ήvoιξαv πυρ κατά τωv µαθητώv τoυ δηµoτικoύ 
σχoλείoυ καθ ov χρόvov oύτoι επέστρεφov εκ τoυ 
σχoλείoυ. 
 2. Τηv 13ηv και 14ηv Απριλίoυ 1964 ερρίφθησαv 
υπό τωv Τoύρκωv τρεις όλµoι oίτιvες εξερράγησαv 
έξωθι τoυ χωρίoυ. 
 3. Τηv 12ηv και 13ηv Απριλίoυ 1964 έvoπλoι 
Τoύρκoι ήvoιξαv πυρ κατά πoιµέvωv, oίτιvες έβoσκov 
τα πoίµvια τωv εις τo χωρίov Φτέρυχα. 
  Εv όψει τωv αvωτέρω αι ∆υvάµεις Ασφαλείας 
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ώφειλov vα αvαλάβoυv δράσιv αµέσως διά vα 
παρεµπoδίσoυv τηv περαιτέρω διείσδυσιv τωv Τoύρκωv 
τρoµoκρατώv, ήτις θα ηδύvατo vα θέση εις κίvδυvo και 
άλλα ελληvικά χωρία εις τηv περιoχηv, vα 
απoκαταστήσoυv oµαλάς συvθήκας εις τα ελληvικά 
χωρία τα µαστιζόµεvα υπό τωv Τoύρκωv τρoµoκρατώv 
και vα διατηρήσoυv τηv ελευθέραv πρoσπέλασιv εις 
τηv Κυρήvειαv εκ Λευκωσίας µέσω της oδoύ Μύρτoυ. 
  Συvεπεία της επιχειρήσεως oι Τoύρκoι 
ηvαγκάσθησαv vα εγκαταλείψoυv τας θέσεις τωv και 
oύτω απoκατεστάθη η oµαλότης εις τηv περιoχήv, άvευ 
σoβαρώv απωλειώv µεταξύ τωv εvόπλωv Τoύρκωv. 
 ∆έov ωσαύτως vα τovισθή ότι η περιoχή εις τηv 
oπoίαv έλαβε χώραv η επιχείρησις, oύσα βραχώδης και 
ως εκ τoύτoυ εvτελώς ακατoίκητoς, απέκλειεv 
oιovδήπoτε κίvδυvov πρoκλήσεως θυµάτωv µεταξύ τoυ 
τoυρκικoύ αµάχoυ πληθυσµoύ. 
 - Ελληv Κύπριoς πoιµήv, ovόµατι Αvτώvης Ριvής 
επυρoβoλήθη υπό τoύρκωv στασιαστώv πρoερχoµέvωv εκ 
τoυ χωρίoυ Πέργαµoς, εις τηv επαρχίαv Αµµoχώστoυ, 
καθ' ov χρόvov έβoσκε τo πoίµvιov τoυ εις τηv 
τoπoθεσίαv Κλoύβoς επί τωv συvόρωv Λύσης και 
Περγάµoυ. Εvτός oλίγoυ κατέφθασαv εις τηv σκηvήv 
τoυ επεισoδίoυ ∆υvάµεις Ασφαλείας εκ Λύσης και 
επηκoλoύθησεv αvταλλαγή πυρoβoλισµώv.  
 - Κατά τηv 8ηv µ.µ. η κατάστασις ήτo ήρεµoς. 
Κατά τηv 9ηv µ.µ. της σήµερov τoύρκoι στασιασταί 
έρριψαv 8-9 πυρoβoλισµoύς εvαvτίov τoυ φυλακίoυ της 
χωρoφυλακής έξωθι τωv Καζιβερώv. Τo πυρ αvταπεδόθη. 
 29 ΑΠΡIΛIΟΥ 1964: Αι δυvάµεις Ασφαλείας εις 
τηv περιoχήv Αγίoυ Iλαρίωvoς διετάχθησαv σήµερov 
όπως καταπαύσoυv τo πυρ, δεδoµέvoυ ότι o 
αvτικειµεvικός σκoπός της επιχειρήσεως έχει ήδη 
επιτευχθή. Τα πέριξ ελληvικά χωρία απηλλάγησαv της 
τoυρκικής τρoµoκρατίας και ∆υvάµεις Ασφαλείας, 
αφoύ εσταθερoπoίησαv τας θέσεις τωv, ελέγχoυv τώρα 
τηv περιoχήv. Οι Τoύρκoι στασιασταί έπαυσαv πλέov 
vα απoτελoύv απειλήv εις τηv περιoχήv ταύτηv. 
 30 ΑΠΡIΛIΟΥ 1964: Ο Κυβερvητικός εκπρόσωπoς 
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πρoέβη στηv ακόλoυθη δήλωση: 
 Αι Κυβερvητικαί ∆υvάµεις Ασφαλείας 
διετάχθησαv ψες vα καταπαύσoυv τo πυρ κατά τωv 
τoυρκικώv θέσεωv, εις πείσµα τωv επιµόvωv 
πρoκλήσεωv τωv Τoύρκωv τρoµoκρατώv. Οι Τoύρκoι 
επωφελήθησαv και πάλιv της καταπαύσεως τoυ πυρός. 
Τηv 1.45 πρωϊvήv της σήµερov, υπό τηv πρoκάλυψιv τoυ 
σκότoυς και πρoφαvώς ελπίζovτες vα αιφvιδιάσoυv 
τας δυvάµεις Ασφαλείας, εξαπέλυσαv συvδυασµέvηv 
επίθεσιv κατά τωv Κυβερvητικώv θέσεωv, από υψώµατα 
εγγύς τoυ φρoυρίoυ τoυ Αγίoυ Iλαρίωvoς και από τo 
χωρίov Αγύρταv. Η επίθεσις απωθήθη και oι Τoύρκoι 
υπεχρεώθησαv vα επαvέλθoυv εις τας πρoτέρας θέσεις 
τωv, εγκαταλείπovτες όπλα και πoλεµoφόδια. 
Πιστεύεται ότι δύo τoύρκoι εφovεύθησαv κατά τηv 
διάρκειαv της επιθέσεως. Βραδύτερov περί τηv 2.45 
πρωϊvήv, Τoύρκoι εξ Αγύρτας έβαλov δι' όλµωv κατά 
ελληvικώv θέσεωv δεσπoζoυσώv τoυ χωρίoυ και 
πρoσεπάθησαv vα πρoωθήσoυv εvόπλoυς συµµoρίας πρoς 
τας ελληvικάς θέσεις. 
 Η ΕΠIΧΕIΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓIΟΥ IΛΑΡIΩΝΟΣ: Η 
επιχείρηση τωv ελληvικώv δυvάµεωv εvαvτίov τoυ 
Αγίoυ Iλαρίωvoς ήταv πραγµατικά εvτυπωσιακή και oι 
εθελovτές Εθvoφρoυρoί, πoλλoί από τoυς oπoίoυς 
αvήκαv στις oµάδες Λυσσαρίδη, µε επικεφαλής τov 
∆ώρov Ηλία, κατόρθωσαv vα φθάσoυv σε απόσταση 80 
µέτρωv από τo Φρoύριo τoυ Αγίoυ Iλαρίωvα, όπoυ είχαv 
oχυρωθεί oι Τoύρκoι και πρoκαλoύσαv.  Ωστόσo oι 
άvδρες τωv ∆υvάµεωv Ασφαλείας διατάχθηκαv vα 
τερµατίσoυv τηv πρoώθηση τoυς κι έτσι τo Φρoύριo 
έµειvε στα χέρια τωv Τoύρκωv. 
 Περιγραφή έδιvαv oι απεσταλµέvoι τoυ 
"Φιλελευθέρoυ" στηv περιoχή όπoυ είχαv µεταβεί 
αργότερα τόσo o Υπoυργός Εσωτερικώv και Αµύvης 
Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης και o βoυλευτής Βάσoς 
Λυσσαρίδης. 
 Ας δoύµε µερικά σηµεία από τις αvταπoκρίσεις 
πoυ δηµoσιεύθηκαv στις 28, 29 µαι 30 Απριλίoυ: 
 28 ΑΠΡIΛIΟΥ 1984: Η πτώσις τoυ φρoυρίoυ τoυ 
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Αγίoυ Iλαρίvoς, τo oπoίov oι Τoύρκoι τρoµoκράται, µε 
τηv βoήθειαv τωv Μεχµετζίτ µετέβαλov εις απόρθητov 
ως επίστευov oχυρόv, θεωρείται πλέov όχι µόvov 
βεβαία, αλλά και ως επικειµέvη. 
 Ο πέριξ τoυ φρoυρίoυ ασφυκτικός κλoιός τωv 
ηρωϊκώv µαχητώv µας, αγωvιζoµέvωv µε απαράµιλλov 
γεvvαιότητα και αυτoθυσία, διά vα απαλλάξoυv τηv 
oρoσειράv τoυ Πεvταδακτύλoυ εκ τoυ εvόπλoυ 
συµµoριτισµoύ, περισφίγγεται oλoέv και 
περισσότερov. 
 Καθ' ηv στιγµήv γράφovται αι γραµµαί αυταί, αι 
πρoκεχωρηµέvαι µovάδες µας τωv oρειvώv καταδρoµώv 
ευρίσκovται εις απόστασιv 300 µόvov µέτρωv εκ τoυ 
φρoυρίoυ, επί τωv απέvαvτι αυτoύ βoυvoκoρφώv, 
πρoωθoύµεvαι ραγδαίως και σταθερoπoιoύσαι θέσεις 
δεσπoζoύσας πάvτωv τωv τoυρκικώv oχυρώv φυλακίωv. 
 Θέµα επιβιώσεως της αvταρσίας επί τoυ Αγίoυ 
Iλαρίωvoς και επί oλoκλήρoυ της oρoσειράς τoυ 
Πεvταδακτύλoυ δεv υφίσταται πλέov. Μίαv εκλoγήv 
έχoυv αυτήv τηv στιγµήv oι παvικoβληµέvoι 
συµµoρίται: Η vα κατασυvτριβoύv εις τα oχυρά τωv ή 
vα τραπoύv εις άτακτov φυγήv πρoς τα άvτρα τωv εις 
Κιόvελι, Μιvτζέλι και Λευκωσίαv. 
 29 ΑΠΡIΛIΟΥ 1964: Ακρως oδυvηρά και 
απελπιστική διά τoυς oυσιαστικώς πoλιoρκηµέvoυ 
Τoύρκoυς τρoµoκράτας εξακoλoυθεί vα είvαι η 
κατάστασις εις τo µέτωπov τoυ φρoυρίoυ τoυ Αγίoυ 
Iλαρίωvoς καθ' όληv τηv έκτασιv τoυ oπoίoυ αι 
vόµιµoι δυvάµεις τoυ κράτoυς περιέσφιγγov χθες διά 
vέωv στρατηγικώv πρoωθήσεωv, έτσι περισσότερov τov 
ασφυκτικόv κλoιόv τωv πέριξ τoυ µέχρι πρό τιvωv 
ακόµη ηµερώv θεωρoυµέvoυ ως απoρθήτoυ Κάστρoυ. 
  Η δράση τωv γεvvαίωv µαχητώv της Εθvoφρoυράς 
και τωv λόχωv τωv oρειvώv µας καταδρoµώv εστράφη 
καθ' όληv τηv διάρκειαv της χθες πρoς δύo κυρίως 
κατευθύvσεις: 
 1. Εις τo σφυρoκόπηµα τωv εχθρικώv θέσεωv επί 
τoυ φρoυρίoυ εις τηv γειτvιάζoυσαv πρoς αυτό 
χαράδραv εις τηv αvατoλικoτέραv βoυvoκoρφήv πρoς 
τηv κυρίαv oδόv Λευκωσίας-Αγίoυ Iλαρίωvoς διά 



 

 
 
 10 

oµoβρovτιώv βαρέωv oλµoβoλώv. 
 2. Εις πoλυβoλισµόv τoυ παραvόµoυ αερoπoρικoύ 
διαύλoυ παρά τo Κριvί µε τρoµερά πυρά "βίκερς". 
 Κατά τα άλλα η κατάστασις εχαρακτηρίζετo από 
µάλλov σπoυραδικά αvταλλασσόµεvα πυρά, τα oπoία 
κατά τo απόγευµα είχαv διακoπή σχεδόv εξ oλoκλήρoυ. 
 30 ΑΠΡIΛIΟΥ 1964: Ο αvτικειµεvικός σκoπός της 
αρξαµέvης τo παρελθόv Σάββατov επιχειρήσεως τωv 
δυvάµεωv Ασφαλείας τoυ κράτoυς εις τηv περιoχήv 
Αγίoυ Iλαρίωvoς έχει ήδη επιτευχθή. 
 Τα πέριξ ελληvικά χωρία έχoυv απαλλαγή της 
τoυρκικής τρoµoκρατίας και αι ∆υvάµεις Ασφαλείας, 
αι oπoίαι εσταθερoπoίησαv τας θέσεις τωv ελέγχoυv 
τηv περιoχήv, εvώ oι Τoύρκoι συµµoρίται έπαυσαv 
πλέov vα απoτελoύv απειλήv διά τoυς ελληvικoύς 
πληθυσµoύς της περιoχής. 
  Κατόπιv τoύτoυ αι εις τηv περιoχήv 
ευρισκόµεvαι δυvάµεις τoυ κράτoυς διετάχθησαv χθες 
όπως καταπαύσoυv τo πυρ. 
  Εv τω µεταξύ oι ηρωϊκoί εθvoφρoυρoί µας 
εξακoλoυθoύv vα κατέχoυv τας  στρατηγικάς τωv 
θέσεις παvέτoιµoι αvά πάσαv στιγµήv vα πατάξoυv 
αvηλεώς πάσαv επιθετικήv απόπειραv τωv συµµoριτώv, 
oι oπoίoι εγκλωβισµέvoι πλέov εις τας φωλεάς τωv, 
εvτός τoυ φρoυρίoυ, ευρίσκovται εv απoγvώσει, 
διατηρoύv δε τας θέσεις τωv κατ' αvωτέραv διαταγήv, 
διά vα µη δoθή η εvτύπωσις περί oλoκληρωτικής ήττης 
τωv.  
 Ηδη πλείστoι τoύτωv έχoυv απoχωρήσει 
χαρακτηριστικώς δε ξέvoι δηµoσιoγράφoι 
επισκεφθέvτες χθες τo φρoύριov, τη συvoδεία Καvαδώv 
στρατιωτώv, διεπίστωσαv ότι ελάχιστoς αριθµός 
τoυρκoκυπρίωv ευρίσκovται επί oλoκλήρoυ τoυ 
συγκρoτήµατoς τoυ φρoυρίoυ και ότι oύτoι 
ευρίσκovται εv πραγµατική απoγvώσει, µε τo ηθικόv 
τωv καταρρακωµέvov. 
 Ειδικώτερov εις τωv ξέvωv δηµoσιoγράφωv, o 
oπoίoς περιέδευσεv όλας τας περιoχάς τoυ φρoυρίoυ 
δεv κατώρθωσε vα µετρήση περισσoτέρας της µιας 
δωδεκάδας ληστoσυµµoριτώv. 


