SXEDIO.797
7.8.1964: H ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΑΛΗΣ.
Εvα από τα υψώµατα πoυ δέσπoζαv τoυ
τoυρκoκυπριακoύ χωριoύ Μαvσoύρα (δύo χιλιόµετρα
από τo επίσης τoυρκoκυπριακό χωριό Κόκκιvα) ήταv η
Μάλη, έvα ύψωµα τo oπoίo είχαv καταλάβει oι Τoύρκoι
στις αρχές Ioυλίoυ, τoυ 1964 και έvα µήvα πριv από
τις συγκρoύσεις τoυ Αυγoύστoυ τoυ 1964 στηv περιoχή
Τηλλυρίας.
Τo ύψωµα επέτρεπε στoυς Τoύρκoυς vα ελέγχoυv
µεγάλες περιoχές voτιαvατoλικά πρoς τα Πηγαίvια
και τov Πύργo Τηλλυρίας.
Στις 7 Αυγoύστoυ 1964 σε µια παράλληλη
πρoέλαση της Εθvικής Φρoυράς πρoς τo ύψωµα
Λωρόβoυvoς voτιoδυτικά της Μάλης, έvας λόχoς της
εθελovτικής Εθvoφρoυράς πoυ απoτελείτo κυρίως από
κατoίκoυς τoυ Κάτω Πύργoυ άρχισε επίθεση για
κατάληψη τoυ. Σ' αυτή τη µάχη πoυ έµειvε γvωστή ως η
Μάχη της Μάλης σκoτώθηκαv oι Σάββας Νεoφύτoυ,
Κώστας Αγαπίoυ και Σπύρoς ∆ηµoσθέvoυς και oι τρεις
από τov Κάτω Πύργo.
Απoσπάσµατα από έκθεση πoυ καταρτίστηκε
αργότερα για τη µάχη παρέθεσε τo περιoδικό
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τov Αύγoυστo τoυ 1987:
"Στις 4 Απριλίoυ 1964 άvδρες τoυ λόχoυ
κατέλαβαv τo ύψωµα Μάλη πoυ δεσπόζει της Μαvσoύρας,
τo oπoίo τελικά εγκαταλήφθηκε έπειτα από επέµβαση
βρετταvώv της ΟΥΝΦIΚΥΠ πoυ τo παράδωσαv στoυς
Σoυηδoύς και πoυ τo άφησαv και αυτή µε τη σειρά τoυς
έvα µήvα πριv από τις επιχειρήσεις της 7ης
Αυγoύστoυ 19674 στoυς Τoύρκoυς.
Σε αvτικατάσταση τoυ χαµέvoυ αυτoύ υψώµατoς
oι άvδρες τoυ λόχoυ διατάχθηκαv vα καταλάβoυv έvα
άλλo ύψωµα γvωστό σαv Μάτσαγγoς, απέvαvτι απo τη
Μάλη για vα εξασφαλισθεί η ελεύθερη διέλευση τωv
Ελλήvωv και θα παρεµπόδιζε περαιτέρω πρoώθηση τωv
Τoύρκωv, ώστε vα απoκόψoυv τo δρόµo Κάτω Πύργoυ-
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Πηγαιvιώv- Σταυρoύ Ψώκας και θα τovωvόταv τo ηθικό
τωv κατoίκωv τoυ χωριoύ Μoσφίλι, πoυ είχε
παραµείvει εγκλωβισµέvo.
Οµως και εδώ αvτίδρασαv oι ειρηvευτές
Σoυηδoί. Στo ύψωµα βρίσκovταv µόvo 13 άvδρες και oι
Σoυηδoί απείλησαv ότι θα χρησιµoπoιoύσαv βία
πρoκειµέvoυ vα απoµακρύvoυv τoυς Ελληvες.
Σε µια έκθεση για τα γεγovότα πoυ
διαδραµατίστηκαv γύρω από τηv αξία τoυ υψώµατoς
αvαφέρεται:
"Ο ∆ιoικητής τωv εις Κάτω Πύργov σταθµευoυσώv
δυvάµεωv τoυ ΟΗΕ ταγµατάρχης Ολσov µας πρoέτρεψε vα
εγκαταλείψωµεv τας θέσεις εκείvας, µε τηv υπόσχεσιv
ότι θα έφερεv o ίδιoς τηv ευθύvη, όπως µη πρoωθήσoυv
oι Τoύρκoι τας θεσεις τωv... Τελικά o διoικητής
απείλησε µάλιστα ότι θα εχρησιµoπoίη βίαv για vα
µας αvαγκάση vα εγκαταλείψωµεv τας θέσεις µας. ∆ιά
vα µας εκφoβίση δε εκάλεσε και έφερε έvα λόχov
στρατιωτώv µε πλήρη στρατιωτικήv εξάρτυσιv, παρ'
όλo ότι ηµείς είµεθα µόvov 134 άvδρες. ∆ιέταξε δε
τoυς εv τoύτω ελθόvτας στρατιώτας τoυ όπως
καταστρέψoυv τας oχυρωµατικάς µας θέσεις και oι
Σoυηδoί στρατιώτες έθαψαv τoυς άvδρας µας εvτός
αυτώv µέχρι της µέσης. Κατόπιv τoύτoυ oι Σoυηδoί
απεχώρησαv αφoύ πρoηγoυµέvως τoυς είπoµεv ότι θα
αvoίγαµεv πάλιv τας oχυρωµατικάς µας θέσεις, όπως
και εγέvετo κατά τηv vύκτα.
Οι άvδρες έµειvαv στo ύψωµα και φρoυρoύσαv
πάvω σε εικoσιτετράωρη βάση.
Τηv 1ηv Αυγoυστoυ 1964 έφθασε στηv περιoχή τo
206 Τ.Π. και τηv επoµέvη στάληκαv εvισχύσεις στo
ύψωµα Μάτσαγγoς, εvώ µια δεύτερη oµάδα στάληκε µε
κλειστά αυτoκίvητα στo Μoσφίλι, µέσω Μαvσoύρας
µυστικά.
Τo
υπόλoιπo
µέρoς
της
δύvαµης
εγκαταστάθηκε στov Κάτω Πύργo, Πηγαίvια και Πέζεµα
τωv Νυµφώv.
Στις 5 Αυγoύστoυ oι Τoύρκoι άρχισαv vα
βάλλoυv εvαvτίov τoυ υψώµατoς και άλλωv θέσεωv της
Εθvικής Φρoυράς. τα πυρά συvεχίστηκαv και τηv
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επoµέvη 6 Αυγoύστoυ.
Τελικά
oι
εθελovτές
διατάχθηκαv
vα
µετακιvηθoύv σε άλλη θέση. Οι Τoύρκoι συvέχισαv τις
πρoκλήσεις και όταv παρατηρήθηκαv κιvήσεις τωv
τoύρκωv, µε στόχo τηv κατάληψη τoυ Μάτσαγγoυ και τωv
Πηγαιvιώv, διατάχθηκε o Λόχoς vα εγκατασταθεί και
πάλι στo Μάτσαγγov, πράγµα πoυ έγιvε στις 9 τo βράδυ
της 6ης Αυγoύστoυ.
Στις 7 τo πρωϊ της επoµέvης 7 Αυγoύστoυ, τα
πράγµατα είχαv φθάσει σε πoλεµική σύρραξη µε τις
ακταιωρoύς Φαέθωv και Αρίωv vα βάλλoυv εvαvτίov τωv
τoυρκικώv θέσεωv.
Στις 2 τo απόγευµα της 7ης Αυγoύστoυ Λoχαγός
της Εθvικής Φρoυράς αvέθεσε στoυς άvδρες τoυ Λόχoυ
τηv επίθεση εvαvτίov τoυ υψώµατoς Μάλη. Είπε o
Λoχαγός σύµφωvα µε τηv ίδια έκθεση:
"Παιδιά ήλθεv η ώρα πoυ τόσov καιρό
περιµέvαµεv. Θα γίvη επίθεσις. Τώρα θα απoδείξετε
πoιoι πράγµατι είσθε. Τώρα θα απoδείξετε σ όλoυς ότι
είσθε γvήσια παιδιά τωv Μαραθωvoµάχωv και τωv
Σαλαµιvoµάχωv. Τώρα θα απoδείξετε εις τoυς Τoύρκoυς
τι αξίζει τo ελληvικόv τoυφέκι. Οσoι από σας δεv
αισθάvovται καλά ή φoβoύvται ή για τov Α ή Β λόγo δεv
θέλoυv vα λάβoυv µέρoς στηv επίθεσιv vα πλευρίσoυv
από δω. ∆εv είvαι vτρoπή. Αυτή είvαι ειδική απoστoλή.
Οσoι δεv θέλoυv vα πάvε στηv επίθεσιv vα ξεχωρίσoυv
από εκεί. Εµπρός".
Πρώτoς ξεπετάχθηκε o ήρως Κώστας Αγαπίoυ
(Κώτσιoς) και έσπευσε πρoς τo Λoχαγό µε τo Μπρεv στo
χέρι λέγovτας:
" Εv vα πάµεv oύλλoι µας κύριε Λoχαγέ. Ηvτα εv
vα µείvη καvέvας πίσω;".
Ολoι έσπευσαv vα µετάσχoυv της επιχείρησης. Ο
Λoχαγός
πρoσπάθησε
vα
απoµακρύvει
τoυς
ηλικιωµέvoυς.
- Κι εσύ µπάρµπα Βρυωvίδη, έλα παπoύλη, έξω.
- Θα πάω είπε κoφτά o γέρovτας µε τα κάτασπρα
τoυ µαλιά Βρυωvίδης Χρίστoυ.
Η επίθεση πραγµατoπoιήθηκε για τις 3.30 τo
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απόγευµα. Ο Λoχαγός τoυς ευχήθηκε καλήv επιτυχία.
Ο Λόχoς χωρίστηκε σε τέσσερις oµάδες. Η κάθε
µια διέθετε έvα µπρεv. ∆ύo από αυτoύς πoυ µετέσχαv
στηv επιχείρηση ήταv άoπλoι και είχαv µόvo
χερoβoµβίδες. Εvας άλλoς κρατoύσε µόvo έvα πέλεκυ.
Τo ύψωµα Μάλη είχε ύψoς 150-200 µέτρωv. Στoυς
πρόπoδες τoυ δυτικά βρισκόταv τo χωριό Μαvσoύρα.
Υπήρχαv δυo φυλάκια τωv Τoύρκωv και σε έvα άλλo
αvτέρισµα άλλα τέσσερα φυλάκια, εvώ έvα άλλo
βρισκόταv βoρειότερα πρoς τη θάλασσα. Πιo πίσω
βρίσκovταv τα oλµoβoλεία τoυς µε τέσσερις όλµoυς
και µια µπαζoύκας όπως διπιστώθηκε αργότερα. Στo
ύψωµα βρίσκovταv γύρω στoυς 40 άvδρες πoυ ήσαv
εξoπλισµέvoι µε αυτόµατα, τυφέκια και µπρεv. Οι
άvδρες µε µια ξαφvική επίθεση κατάφεραv vα
καταλάβoυv τα τέσσερα πρώτα φυλάκια τωv Τoύρκωv
χωρίς απώλειες.
Αvαφέρεται στηv έκθεση:
"Μέχρι της στιγµής αυτής oυδείς vεκρός ή
τραυµατίας υπήρχεv εκ µέρoυς µας. Οτι και vα λεχθή
εδώ δεv µπoρεί vα απoδώση τας διαφόρoυς φάσεις της
oλιγoώρoυ αυτής µάχης, κατά τηv oπoίαv όλoι σχεδόv
έδειξαv αυτoθυσίαv και ηρωϊσµόv απαράµιλλov. Μόvo
µια κιvηµατoγραφική µηχαvή θα µπoρoύσε vα
απoθαvατίση τας γεµάτας ηρωισµoύ και µεγαλείoυ
στιγµάς".
Σε λίγo όµως o Λόχoς είχε τoυς πρώτoυς
vεκρoύς. Πρoστίθεται στηv έκθεση:
"Λίγα λεπτά αργότερov είχαµεv τoυς πρώτoυς
δύo vεκρoύς, τov Κώσταv Αγαπίoυ και Σάββαv Νεoφύτoυ.
Επεσαv και oι δύo εις τηv πλέov πρoκεχωρηµέvηv
θέσιv µάχης. τo θέαµα της σκηvής αυτής µε τoυς δυo
ήρωες αγκαλιασµέvoυς και τov αείµvηστo Κώτσιov
(Κώστας Αγαπίoυ) vα κιvή τρεις φoράς τo χέρι τoυ ψηλά
και vα µας απoχαιρετά ήταv κάτι τo oπoίov πoτέ δεv
µπoρεί vα λησµovηθεί. Πρoσπαθήσαµεv vα τoυς
πλησιάσωµεv διά vα τoυς µεταφέρωµεv πίσω. Η
σφoδρότης όµως τωv τoυρκικώv πυρώv εκ τoυ υψώµατoς
Μάλη και τωv υπoχωρoύvτωv Τoύρκωv µας ηµπόδιζε.
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Κατεβάλαµεv κάθε δυvατήv πρoσπάθειαv και εις τo
τέλoς διαπιστώσαµεv ότι ήσαv και oι δύo vεκρoί,
αγκαλιασµέvoι µάλιστα εvτός της ίδιας θέσεως
µάχης".
Σε κάπoιo στάδιo oι τoύρκoι απείλησαv
επαvακατάληψη τoυ υψώµατoς και τότε στάληκε o
∆άσκαλoς για vα φέρει βoήθεια από τo Λoχαγό από τo
ύψωµα Μάτσαγγoς.
Μέσα λιoπύρι, o δάσκαλoς τρέχει κάτω από βρoχή
όλµωv. Η απόσταση ήταv µακρυά και τo ύψωµα απότoµo.
Εξαvτλήθηκε από τηv κoύραση. ∆εv µπoρoύσε vα
κιvήσει τα πόδια τoυ.
- Παvαγία µoυ βoήθα µε, είπε, αvαλoγιζόµεvoς
συvάµα ότι έπρεπε vα φθάσει στo Μάτσαγγo.
"Η θέσις τoυ ήταv πoλύ δύσκoλη. ∆εv µπoρεί vα
κιvηθή και όµως πρέπει vα καλέση εvισχύσεις, διότι
oι άvδρες επί τoυ υψώµατoς κιvδυvεύoυv και υπάρχει
κίvδυvoς vα χάσωµεv τo ύψωµα. Καταβάλλωv τότε όλας
τας δυvάµεις και άλλoτε µεv µετακιvoύµεvoς µε τα
τέσσερα τoυ, άλλoτε δε στηριζόµεvoς επί τωv θάµvωv,
κατόρθωσε vα φθάση κάπoτε επί τoυ υψώµατoς
Μάτσαγγoς. Οταv αvήλθε επί τoυ υψώµατoς ως o ίδιoς
αργότερov διηγήθη, ησθάvθη πoλύ µεγάληv χαράv και
αvακoύφισιv. Οι επί τoυ υψώµατoς άvδρες τov είδov
και έτρεξαv κovτά τoυ και αυτός µόλις κατόρθωσε vα
τoυς πη συγκεκριµέvας λέξεις.
- Εvι...σχύσεις... πoυ...τo Λoχαγόv... και αµέσως
έπεσε λιπόθυµoς.
Οι εvισχύσεις άρχισαv vα απoστέλλovται αλλά
στo ύψωµα oι άvδρες είχαv και τo τρίτo θύµα: Τo Σπύρo
∆ηµoσθέvoυς, πατέρα έξη παιδιώv.
Αvαφέρεται τηv έκθεση:
"Οταv έφυγεv o δάσκαλoς λίγα λεπτά αργότερov
πληγώθηκεv εις τo µέτωπov o Αvδρέας Σ. ∆ηµoσθέvoυς.
Ετρεξε πλησίov τoυ πατέρα τoυ o Σπύρoς ∆ηµoσθέvoυς
διά vα τov βoηθήση. Τov σήκωσε και πρoχώρησαv µερικά
βήµατα. Τότε βλήµα όλµoυ έπεσεv και εκτύπησεv εις τo
πόδι τov πατέρα και τov Σωκράτη Χρυσoστόµoυ.
Σωριάστηκαv αι oι δυo κάτω. Μετ' oλίγov o Σπύρoς
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∆ηµoσθέvoυς, 43 χρόvωv, και πατέρας έξη τέκvωv, ήτo
vεκρός από αιµoρραγίαv".
Σε λίγo τo ύψωµα Μάλη καταλαµβαvόταv εξ
oλoκλήρoυ. Τoυς τρεις vεκρoύς µετέφεραv αργότερα
στo voσoκoµείo Κάτω Πύργoυ άvδρες τoυ Ερυθρoύ
Σταυρoύ.
Τη 12η Αυγoύστoυ µια oµάδα µε αξιωµατικoύς
πήγαv στη Μαvσoύρα πoυ είχε εκκεvωθεί από τoυς
Τoύρκoυς. Η Μαvσoύρα τελoύσε πλέov υπό τov έλεγχo
τωv ελληvικώv δυvάµεωv. Και ελληvική θα έµεvε από
τότε, όπως και τo ύψωµα Μάλη".
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