SXEDIO.789
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1964: ΟI ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΣΟΥΡΑΣ ΚΟΚΚIΝΩΝ ΚΑI Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚIΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡIΑΣ.
26 ΑΞIΩΜΑΤIΚΟI ΚΑI ΟΠΛIΤΕΣ ΚΑI 28 ΠΟΛIΤΕΣ
ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜIΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚIΑΣ. (Σύvτoµη περίληψη τωv
δραµατικώv γεγovότωv µε τηv πρώτη εισβoλή της
Τoυρκίας στo vησί τov Αύγoυστo τoυ 1964)
Οι µάχες της Μαvσoύρας-Κoκκίvωv όπως έγιvαv
γvωστές oι συγκρoύσεις στηv περιoχή τωv δύo χωριώv
τov Αύγoυστo τoυ 1964, έγιvαv µόvo για έvα σκoπό: Να
παρεµπoδισθεί
η
δηµιoυργία
ξεχωριστoύ
πρoγεφυρώµατoς για τoυς Τoύρκoυς πoυ θα τoυς
διασφάλιζε απόλυτη έξoδo πρoς τη θάλασσα απέvαvτι
από τηv Τoυρκία, από τηv oπoία θα µπoρoύσαv πιo
άvετα vα αvεφoδιάζovται µε όπλα και άvδρες, αλλά και
για vα διασφαλίσoυv ακόµα έvα ξεκάθαρo τoυρκικό
θύλακα, παρόµoιo µε εκείvo της περιoχής ΛευκωσίαςΑγίoυ Iλαρίωvα.
Η
περιoχή
Μαvσoύρας-Κoκκίvωv
στα
βoρειoδυτικά της Κύπρoυ έµoιαζε µε έvα πέταλo πoυ
είχε άvoιγµα πρoς τη θάλασσα. Τo πέταλo αυτό
πρoστατευόταv από ψηλoύς λόφoυς ή χαµηλά βoυvά και
κάλυπτε µια έκταση 25 τετραγωvικώv χιλιoµέτρωv
στηv oπoία διέµεvαv 1000 περίπoυ τoυρκoκύπριoι.
Στo voτιoδυτικό τµήµα τoυ πετάλoυ βρισκόταv
τo ύψωµα Λωρόβoυvoς απ' όπoυ µπoρoύσε vα ελέγχεται
απo ψηλά η περιoχή αλλά και µια µεγάλη έκταση γης
από τηv άλλη πλευρά τoυ πρoγεφυρώµατoς πρoς τηv
Πόλη Χρυσoχoύς.
Βoρειαvατoλικά τoυ πετάλoυ, στηv περιoχή
Μαvσoύρας, βρισκόταv τo ύψωµα Μάλη πoυ έλεγχε τις
πρoσβάσεις πρoς τov Κάτω Πύργo Τηλλυρίας και vότια
πρoς τα Πηγαίvια, και άλλες πειρoχές πoυ
κατoικoύvταv από Ελληvoκύπριoυς.
Οι
αρχές
της
∆ηµoκρατίας
είχαv
επαvειληµµέvες πληρoφoριες ή είχαv εvτoπίσει µε
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διάφoρoυς τρόπoυς πλoιάρια vα πρoσεγγίζoυv µυστικά
τα βράδυα στo λιµεvίσκo τωv Κoκκίvωv και vα
απoβιβάζoυv Τoύρκoυς στρατιωτικoύς από τηv Τoυρκία
ή
τoυρκoκύπριoυς
πoυ
είχαv
εκπαιδευθεί
στρατιωτικώς στηv Αγκυρα, όπως επίσης και oπλισµό.
Οι πληρoφoρίες τωv αρχώv της ∆ηµoκρατίας
αvέφεραv ότι στηv περιoχή είχαv απoβιβασθεί µέχρι
τις αρχές τoυ Αυγoύστoυ τoυ 1964, περίπoυ 800
αξιωµατικoί και άvδρες και αρκετός oπλισµός.
Από αυτoύς oι 450 είχαv παραµείvει στηv
περιoχή και oι άλλoι είχαv διoχετευθεί µε διάφoρoυς
τρόπoυς σε άλλες περιoχές πoυ έλεγχαv oι Τoύρκoι.
Ετσι όταv στις 10 Ioυλίoυ oι Τoύρκoι έβαλαv σε
εφαρµoγή τα σχέδιά τoυς και πρoωθήθηκαv πρoς τo
ύψωµα Λωρόβoυvoς για vα διασφαλίσoυv τo πέταλo
Μαvσoύρας-Κoκκίvωv η Εθvική Φρoυρά αvτέδρασε
αµέσως.
Ωστόσo o αρχηγός της ∆ιεθvoύς Ειρηvευτικής
∆ύvαµης στov oπoίo απευθύvθηκε o αρχηγός της
Εθvικής Φρoυράς αξιώvovτας από αυτόv vα παρέµβει
για vα διαλύσoυv oι Τoύρκoι τις θέσεις τoυς, είχε
αvαφέρει ότι δεv αvησυχoύσε γιατί δεv επηρέαζε τηv
κατάσταση απoφασιστικά.
Οµως η Κυπριακή Κυβέρvηση δεv επρόκειτo vα
απoδεχθεί
τηv
επέκταση
τoυ
τoυρκικoύ
πρoγεφυρώµατoς-καvτovίoυ.
Ετσι η Εθvική Φρoυρά απέστειλε έvα vεoσύστατo
Τάγµα τηv 1η Αυγoύστoυ στηv περιoχή πoυ
εγκαταστάθηκε στoυς πρόπoδες τoυ υψώµατoς Ακόvι-τo
oπoίo φρoυρείτo από άvδρες της ΟΥΝΦIΚΥΠ- σε µια
πρoσπάθεια vα παρεµπoδισθεί περαιτέρω πρoέλαση τωv
Τoύρκωv πρoς Λωρόβoυvo.
Με τov τρόπo αυτό αvέκoπτε oυσιαστικά τηv
απoστoλή εvισχύσεωv τωv πρoκεχωρηµέvωv θέσεωv τωv
Τoύρκωv στo Λωρόβoυvo.
Οι άvδρες της ΟΥΝΦIΚΥΠ αvτιλήφθηκαv ότι θα
ακoλoυθoυσε σύγκρoυση και στις 5 Αυγoύστoυ για vα
µη εγκλωβιστoύv πρoφαvώς στηv περιoχή, απoχώρησαv
από τις θέσεις πoυ κατείχαv στo ύψωµα Ακόvι και η
Εθvική Φρoυρά µε έvα πήδηµα κατάφερε vα θέσει τo
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ύψωµα υπό τov έλεγχo της.
Οι Τoύρκoι αvτέδρασαv µε σφoδρά πυρά και η
Εθvική Φρoυρά απάvτησε µε αvτεπίθεση και τoυς
εκδίωξε από τo Λωρόβoυvo και τo ύψωµα Μάλη πoυ
δέσπoζε της Μαvσoύρας.
Ταυτόχρovα oι ∆υvάµεις της Εθvικής Φρoυράς
άρχισαv ευρεία επίθεση και αvάγκασαv τoυς Τoύρκoυς
vα απoσυρθoύv σε µια µικρή έκταση στηv περιoχή τωv
χωριώv Μαvσoύρας-Κoκκίvωv.
Μέχρι τo απόγευµα της 8ης Αυγoύστoυ oι
δυvάµεις της Εθvικής Φρoυράς είχαv τo απάvω χέρι
και η εξάλειψη τoυ πρoγεφυρώµατoς, πoυ oυσιαστικά
σµικρύvθηκε στηv περιoχή τωv Κoκκίvωv, όπoυ είχαv
συγκεvτρωθεί αρκετές τoυρκικές δυvάµεις, όπως
επίσης και o αρχηγός της ΤΜΤ Συvταγµατάρχης
Βoυρoυσκάv και o τoυρκoκύπριoς ηγέτης Ραoύφ
Ντεvκτάς, ήταv ζήτηµα ωρώv.
Ωστόσo η Τoυρκία επεvέβη στρατιωτικώς για vα
µαταιώσει τηv εκκαθάριση της περιoχής και
απέστειλε τα αερoπλάvα της τα oπoία σάρωσαv τηv
περιoχή.
Οι βoµβαρδισµoί συvεχίστηκαv και κατά τις
επόµεvες δύo ηµέρες εvαvτίov τωv χωριώv Πόλη
Χρυσoχoύς, Γιαλιά, Λίµvη, Πωµός, Παχύαµµoς και
Πηγαίvια.
Ταυτόχρovα πλήγηκαv περιoχές τωv χωριώv Κάτω
Πύργoυ και Ξερoύ, όπoυ µάλιστα βυθίστηκε µια
τoρπιλλάκατoς της Εθvικής Φρoυράς.
Ακόµα τo δάσoς της Πάφoυ έγιvε στόχoς µε
εµπρηστικές βόµβες Ναπάλµ πoυ πρoκάλεσαv τεράστιες
πυρκαγιές και καταστρoφές
Σε κάπoιo στάδιo επεvέβησαv τα Ηvωµέvα Εθvη
πoυ ζήτησαv κατάπαυση τoυ πυρός. Στo διάστηµα αυτό
τoυρκικά πoλεµικά σκάφη έφθασαv στηv περιoχή και
απoµάκρυvαv
τo
Ντεvκτάς
και
τoυς
άλλoυς
αξιωµατoύχoυς. (Για τηv ιστoρία όπως αφηγήθηκε
αργότερα o αρχηγός της ΤΜΤ εvώ βρισκόταv στη
Μαvσoύρα υπέστη καρδιακή πρoσβoλή και χρειάστηκε
vα µεταφέρoυv γιατρό για vα τov εξετάσoυv άvδρες
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv).
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Οι Τoύρκoι παρέµειvαv vα ελέγχoυv µια πoλύ
περιoρισµέvη ζώvη µερικώv χιλιoµέτρωv, αλλά
αvακόπηκαv τα σχέδια τoυς για διεύρυvση τoυ
πρoγεφυρώµατoς τoυς τo oπoίo σύµφωvα µε τoυς
υπoλoγισµoυς της τότε ηγεσίας θα µπoρoυσε vα
επεκταθεί βoρειαvατoλικά πρoς τo Λιµvίτη-Λεύκα και
vα συvεvωθεί πoλύ εύκoλα µε τo πρoγεφύρωµα της
Λευκωσίας- Αγίoυ Iλαρίωvα δηµιoυργώvτας τη βάση της
µετέπειτα γραµµής Αττίλα πoυ εγκαθιδρύθηκε τo 1974,
ύστερα από δέκα χρόvια.
Στις επιχειρήσεις της Εθvικής Φρoυράς στη
Μαvσoύρα και τα Κόκκιvα, έπεσαv 26 αξιωµατικoί και
oπλίτες. Σκoτώθηκαv επίσης στις συγκρoύσεις από
τoυς τoυρκικoύς βoµβαρδισµoύς, 28 πoλίτες και
τραυµατίστηκαv άλλoι 58.
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