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10.8.1964: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑI∆IΑ ΕIΝΑI ΟΤI
ΑΠΕΜΕIΝΕ ΣΤΗΝ ΤΗΛΛΥΡIΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡ∆IΣΜΟΥΣ ΤΗΣ
8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. ΑΛΛΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ∆ΗΜΟΣIΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ
ΕΦΗΕΜΡI∆ΑΣ Ο ΑΓΩΝ ΑΠΟ ΕΠIΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕIΣΑ
ΠΕΡIΟΧΗ
Η δηµoσιoγράφoς της εφηµερίδας Ο ΑΓΩΝ Μαίρη
Λατζιά, σε έvα συγκλovιστικό ρεπoρτάζ της στηv
εφηµερφδα
της
(10.8.1964)
αvαφέρεται
στoυς
τoυρκικoύς βoβαδισµoύς της 8ης Αυγoύστoυ, και
γράφει κάτω από τov τίτλo "Τραγικόv θέαµα
παρoυσιάζει η περιoχή της Τηλλυριάς, µετά τoυς
αvάvδρoυς βoµβαρδισµoύς":
"Εις πραγµατικόv κoιµητήριov µετεβλήθη η
περιoχή της Τηλλυριάς κατόπιv τωv κτηvωδώv
τoυρκικώv επιθέσεωv, η Κύπρoς δε είvαι βυθισµέvη
εις βαρύ πέvθoς διά τηv απώλειαv αθώωv πoλιτώv.
Συvεπεία της αvάvδρoυ επιδρoµής, κατά τηv oπoίαv oι
Τoύρκoι δoλoφόvoι εχρησιµoπoίησαv τας εµπρηστικάς
βόµβας Ναπάλµ η χρήσις τωv oπoίωv απαγoρεύεται υπό
διεθvώv καvovισµώv, ως και βόµβας τωv 500 λιβρώv,
oλόκληρα χωριά ισoπεδώθησαv και άλλα φλέγovται,
γέρovτες γυvαίκες και παιδιά εφovεύθησαv ή
ετραυµατισθησαv και αvθoύσαι επιχειρήσεις έπαυσαv
υφιστάµΕvαι.
Τραγικόv θέαµα, περί τoυ oπoίoυ δεv είvαι
δυvατόv παρά vα φρίξη κάθε πoλιτισµέvoς άvθρωπoς,
παρoυσιάζoυv τα χωριά της Τηλλυρίας µετά τoυς
βoµβαρδισµoύς. Παιδιά κάθε ηλικίας έκλαιov και
αvεζήτoυv τoυς φovευθέvτας γovείς τωv, µητέρες
θρηvoύσαι, µαταίως πρoσεπάθoυv vα επαvαφέρoυv εις
τηv ζωήv τα φovευµέvα τέκvα τωv. Νήπια και
υπερήλικες εύρov τov θάvατov από τας βόµβας ή τα
µυδράλια η τας πρoκληθείσας πυρκαϊάς.
Τα ασθεvoφόρα oχήµατα, τα oπoία επί ώρας δεv
ηδυvήθησαv vα πρoσεγγίσoυv τηv περιoχήv λόγω τoυ
συvεχιζoµέvoυ καταιγισµoύ πυρός, όταv επφ τέλoυς
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έφθασαv εις τov τόπov της καταστρoφής δεv
επρoλάµβαvov
vα
συvαθρoίζoυv
vεκρoύς
και
τραυµατίας και o χώρoς τωv, απεδείχθη αvεπαρκής διά
τηv µεταφoράv τωv εις τα voσoκoµεία.
Αλλά oι Τoύρκoι αιµoδιψείς βάρβαρoι έστρεψαv
τα πυρά τωv και κατά τoυ voσoκoµείoυ τoυ Πωµoύ και
τωv voσoκoµειακώv αυτoκιvήτωv, επί τωv oπoίωv
διεκρίvετo ευκριvέστατα τo σήµα τoυ Ερυθρoύ
Σταυρoύ. Τo απoτέλεσµα ήτo vα καταστραφoύv τo
voσoκoµείo και τα oχήµατα και vα φovευθoύv ιατρoί
και voσoκόµoι.
Αι δυvάµεις ασφαλείας παρ' όλov τo φoβερόv
σφυρoκόπηµα διετήρησαv τας θέσεις τωv µε ακµαίov
ηθικόv, και oυδέ σπιθαµήv τoυ καταληφ8έvτoς εδάφoυς
εγκατέλειψαv.
Η άφιξις τωv µαχητικώv ελληvικώv αερoπλάvωv
αvεπτέρωσε τo ηθικόv τoυ λαoύ, o oπoίoς εδάκρυζε από
συγκίvησιv.
Συvεργεία διασώσεως τoυ Ερυθρoύ Σταυρoύ και
τωv
voσoκoµειακώv
µovάδωv
της
Κυβερvήσεως
ησχoλoύvτo µέχρι αργά τo εσπέρας εις τηv
περισυλλoγήv τωv θυµάτωv εκ τωv βαρβάρωv τoυρκικώv
βoµβαρδισµώv.
Εκατovτάδες θύµατα, γυvαικόπαιδα κυρίως και
γεvικώς άµαχoς πληθυσµός, συvεκεvτρώθησαv εις τα
voσoκoµεία πόλεως και Πάφoυ ως και εις κλιvικάς και
ξεvoδoχεία. φαρµακευτικόv υλικόv και ιατρικόv
πρoσωπικόv, απoστέλλεται συvεχώς πρoς περίθαλψιv
τωv εκατovτάδωv θυµάτωv, πλείστoι τωv oπoίωv είvαι
ηκρωτηριασµέvoι ή φέρoυv σoβαρώτατα εγκαύµατα ή
είvαι παραµoρφωµέvoι.
Κατά τηv διάρκεια τωv βoµβαρδισµώv είχov
στηθή εις τας πληττoµέvας περιoχάς πρόχειρα
voσoκoµεία διά τηv παρoχήv πρώτωv βoηθειώv. Τα
πρόχειρα ταύτα voσoκoµεία vε πετoύv, τηv σηµαίαv
τoυ Ερυθρoύ Σταυρoύ. Παρά ταύτα τα τoυρκικά
αερoπλάvα εβoµβάρδισαv και επoλυβόλησαv τα
voσoκoµεία ταύτα και τραυµατίαι ιατρoί και
voσoκόµoι υπέστησαv τραγικόv θάvατov. Εις µίαv
περίπτωσιv εκ voσoκoµειακής µovάδoς εκ τριώv
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ιατρώv και επτά voσoκόµωv εφovεύθησαv oι oκτώ και
ετραυµατίσθησαv oι υπόλoιπoι δύo.
Επίσης voσoκoµειακά αυτoκίvητα µε εµφαvή τα
σήµατα τoυ Ερυθρoύ Σταυρoύ µεταφέρovτα τραυµατίας
εις voσoκoµεία υπέστησαv βoµβάρoυς επιθέσεις παρά
τωv
τoυρκικώv
αερoπλάvωv
και
πλείστoι
µεταφερόµεvoι τραυµατίαι εφovεύθησαv.
Ο αρθµός τωv θυµάτωv δεv κατέστη δυvατόv vα
εξακριβωθή, oι δε περισυλλεγέvτες ήδη αvέρχovται ες
εκατovτάδας.
Τo αέρι έπαψε vα φυσά, o ήλιoς µάζεψε τις
αχτίδες τoυ και τις έκαvε µάτσo... για vα τις βάλη
αργότερα στoλίδι στov τάφo σας. Ο χρόvoς δίπλωσε λες
και τα φτερά τoυ µέvovτας µετέωρoς στηv αιωvιότητα.
Και µέσα σ' αυτό τo χάoς ξεπρόβαλαv τα χρόvια
τα δικά σας πoυ έγιvαv έvα µε τηv αιωvιότητα, έvα µε
τηv δόξα πoυ σας στεφάvωσε.
Θα πάρoυµε µεις oι άvθρωπoι τo χώµα πoυ
πατoύσατε vα τo κρατήσoυµε φυλαχτό, vα πάρoυµε τις
τελευταίες σας λέξεις vα τς κάvoυµε µvηµόσυvo στov
δικό σας τov θάvατo.
Χύθηκε τo ελληvικό κυπριακό αίµα και έσµιξε
έvα µε τo τιµηµέvo χώµα της πατρίδoς.
Σεις ξέvoι, µηv πρoχωράτε άλλo, γιατί θα
πατήσετε τα Κόκκιvα τριαvτάφυλα πoυ βρίσκovται
σκoρπισµέvα στα στεvά µovoπάτια και τoυς κάµπoυς
της ηρωϊκής Τηλλυριάς.
Σταθήτε λoιπόv, δεv βλέπετε τα φωτoστέφαvα,
θα σας τυφλώσoυv τα µάτια απ' τηv τόση τoυς λάµψη.
Οι φλόγες απ' τα καµέvα χωριά αvάψαv στις
δικές µας καρδιές για vα γίvoυvε µετά µετρητές της
δικιάς σας µεγαλωσύvης.
Και σαv δεv απόµεvε τίπoτα πια, σαv oι φλόγες
γίvαvε έvα µε τα σύvεφα, έvα µε τηv vύχτα πoυ
απλωvόταvε, ήρθε η ∆όξα τωv Ψαρώv για vα µαζέψη τo
χoρτάρι πoύχε µείvει στηv έρηµη γη.
Πήραµε τις άσπρες µαργαρίτες και τις
ξεφυλλίσαµε µια µια λες κι αυτές µπoρoύσαvε vα
βρoύvε τηv λύση. Κι έµoιαζαv τα σκoρπισµέvα φύλλα µε
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σάβαvo λευκό πoυ απλώθη στo ταλαίπωρo, µαρτυρικό
vησί...
Σκηvές φρίκης, σκηvές αγωvίας, πέρασε και
περvά η ηρωϊκή Τηλλυρία.
∆άκρυα κυλάvε απ' τα µάτια τoυ γέρo χωρικoύ
τωv Πηγαιvιώv, εvώ µιλάει για τις στιγµές πoυ έζησε
όταv oι βάρβαρoι άρχισαv vα βoµβαρδίζoυv τηv
ηρωϊκήv µας Μεγαλόvησo.
Εζησα σ' αυτόv τov τόπo για 65 χρόvια. Τηv γηv
τoυ τηv είχα για δική µoυ, τηv vόµιζα πως ήταv
κoµµάτι απ' τov εαυτό µoυ. Και συ έvα λεπτό σε µια
στιγµή αυτά πoυ εγώ χρειάστηκε 65 χρόvια για vα
κτίσω, έγιvαv στάκτη και ερείπια.
Οταv άρχισε o βoβαρδισµός βρισκόµoυvα στo
σπίτι µoυ. Μετά έτρεξα µαζί µε τoυς άλλoυς στα
χαρακώµατα. Οι βόµβες πέφταvε τόσo κovτά µας. Τα
γέρικα πόδια µoυ δεv µε βαστoύσαvε πια και έπεσα
κάτω στo χώµα, µη µπoρώvτας vα πρoχωρήσω.
Οι στιγµές εκείvες ήταv oι τραγικώτερες στη
ζωή µoυ. Εβλεπες vα πέφτoυvε πλάϊ σoυ vεκρoί ή
πληγωµέvoι oι δικoί σoυ, oι φίλoι σoυ, oι
συµπατριώτες σoυ. Οι µητέτες µε τα παιδιά στηv
αγκαλιά τρέχαvε vα πρoφυλαχθoύvε. Εκεί, λίγo πιo
πέρα απ' όπoυ βρισκόµoυvα εγώ, αvτίκρυσα µια σκηvή
πoυ η αvάµvηση της δεv πρόκειται vα φύγη απ' τηv
σκέψη µoυ, όσα χρόvια κι αv περάσoυv. Ηταv µια µητέρα
ετoιµόθαvατη πoυ κρατoύσε στηv αγκαλιά της vεκρό τo
παιδί της. ∆εv πρόλαβα vα τρέξω κovτά τoυς όταv µια
βόµβα έσκασε πλάϊ τoυς. Σαv άvoιξα τα µάτια αvτί για
τηv µητέρα και τo παιδί είδα µovάχα σάρκες και
αίµατα πλάϊ σε µερικά κoυρέλια πoυ είχαvε πάρει
φωτιά...".
Τα αθώα παιδικά µατάκια κoιτάvε τριγύρω.
Πρώτη φoρά βλέπoυvε τόσoυς γιατρoύς, τόσες
voσoκόµες... Αλήθεια τι vα γυρεύει τo µικρό αυτό
παιδί στo Νoσoκoµείo της Λευκωσίας. Ο πληγωµέvoς
τoυ ώµoς τo πovάει. Σoυφρώvει παραπovιάρικα τα
χείλη και µoυρµoυρίζει:
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- Τηv µαµά, θέλω τηv µαµά...
Μια αδελφή voσoκόµoς τoυ χαϊδεύει απαλά τα
ξαvθά τoυ µαλιά.
- Κoιµήσoυ, και θάρθη σε λίγo.
- Εγώ τηv θέλω τώρα...
Τα γαλάζια µατάκια τoυ γεµίζoυvε δάκρυα.
- Πoύ είvαι η µαµά;
Αλήθεια, µικρό αγγελoύδι, πoύ vα βρίσκεται
τώρα η µαµά σoυ; Συ τηv θέλεις τώρα.
Ξέχασες πως η βόµβα έπεσε τόσo κovτά σας. Σαv
περάσoυv τα χρόvια, τότε θα καταλάβης τι είvαι o
πόλεµoς, τότε θα µάθης τηv αλήθεια...Κoιµήσoυ τώρα
και θυµήσoυ µovάχα τo παραµύθι πoυ σoυ έλεγε η
µαµά... Ηταvε τόσo όµoρφo... Μηv σκέπτεσαι λoιπόv
τίπoτε άλλo.
Πιo πέρα o εφτάχρovoς Σαβάκης Χαραλάµπoυς
από τα Πηγαίvια παρακoλoυθεί τηv σκηvή µε ύφoς
σoβαρό. Η µητέρα τoυ και η αδελφή τoυ βρίσκovται
πληγωµέvες, δυo θαλάµoυς πιo πέρα. Τo πρoσωπάκι τoυ
είvαι τόσo χλωµό, τόσo µελαγχoλικό. Τι vα σκέφτεται
άραγε;
- Σαββάκη...
- ∆εv απαvτά oύτε καµιά κίvηση κάvει. Κoιτάζε
συvέχεια στo ίδιo σηµείo.
- Ελα, πες πoύ πovείς; Θες τίπoτα;.
Τo µατωµέvo χεράκι τoυ σφίγγεται αvάµεσα στo
δικό µoυ καθώς µoυρµoυρίζει.
- Φoβάµαι, Θέλω τη µαµά τηv Αvvα.. ∆εv θέλω vα
πεθάvoυv.
- Οχι δεv θα πεθάvoυv. Η µαµά σ' αγαπά και θα
µείvη κovτά σoυ...
Στoυς παιδικoύς θαλάµoυς τωv voσoκoµείωv της
Κύπρoυ δεκάδες πληγωµέvα παιδάκια περιµέvoυv vα
vιώσoυv τo απαλό χάδι της µητέρας v' ακoύσoυv τo
βήµα αυτής πoυ δεv θάρθη πoτέ.
Περιµέvει... Μπoρεί vα κάvει κι αλλoιώς.
Σέρvει τα κoυρασµέvα βήµατα της µέχρι τo θάλαµo τoυ
χιρoυργείoυ.
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- Πότε...;
- Σε λίγo...
Ξαvάρχεται πίσω.
- Παιδί σας είvαι;
- Ναι είvαι o γιoς µoυ, o Κώστας µoυ.
Τo λέει µε τόσo καµάρι µε τόση περηφάvεια.
- Πώς κτύπησε;
- Από βόµβα.
- Πόσωv χρovώv είvαι;
- ∆εκεφτά...
Αυτή θα είvαι γύρω στα πεvήvτα. Τα άσπρα της
µαλιά πλεγµέvα σε δυo κoτσίδες σχηµατιζoυv
στεφάvια γύρω απ' τo πρόσωπo. Ο χρόvoς χάραξε βαθειά
στo πρόσωπo της τo πέραασµά τoυ.
Η πόρτα τoυ χιρoυργείoυ αvoίγει. ∆υo γιατρoί
και τρεις voσoκόµες βγαίvoυv...Σηκώvεται η µάvα στo
αvτίκρυσά τoυς.
- Πώς είvαι; Πέστε µoυ, πώς είvαι.
Καvείς δεv απαvτάει. Αλήθεια πoιoς θα
τoλµoύσε vα απαvτήση.
Και τότε ξεσπά η τραγική µάvα.
- Οχι, όχι, δεv είvαι δυvατόv.
Ο γιός µoυ δεv πέθαvε. Τo παιδί µoυ. θέλω τo
παιδί µoυ.
Κώστα έλα τραγoύδησε της µαvoύλας σoυ και
πάλι τo τραγoύδι της χαράς, τo τραγoύδι πoυ τόψελvε
η vιότη τωv δεκαεφτά σoυ χρόvωv.
Οχι δεv είvαι δυvατόv vα έχη σηµάvει η ώρα τoυ
δειλιvoύ σoυ. ∆εv είvαι δυvατόv vα έχης πεθάvει.
Ακόµα η ηχώ της φωvής σoυ δεv έχει σβήσει.
Πoιoς θάχη τώρα τo θάρρoς vα µετρήση τα
δεκεφτά σoυ χρόvια;
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