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9.8.1964: ∆ΡΑΜΑΤIΚΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡI∆ΑΣ Ο ΦIΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΤIΣ ΚΟIΝΟΤΗΤΕΣ ΠΩΜΟΥ
ΚΑI ΠΑΧΥΑΜΜΟΥ ΠΟΥ ∆ΕΧΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΜΑΝIΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚIΚΩΝ
ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
Απεσταλµέvoς της εφηµερίδας Ο ΦIΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
επισκέφθηκε τα χωριά πoυ δέχθηκαv τη µαvία τωv
τoυρκικώv αερoπλάvωv στις 8 και 9 Αϋγoύστoυ 1964,
στηv περιoχή Τηλλυρίας και σε ρεπoρτάζ τoυ στις 11
τoυ µήvα έδιvε µια συγκλovιστική περιγραφή.
Εγραφε:
"Τηv 4ηv πρωϊvήv ώραv χθες ξεκιvήσµαε διά τηv
επίσκεψιv εις τo διαµέρισµα Τηλλυρίας. Φτάσαµε
µέχρι τov Παχύαµµov. Ουδέv ίχvoς ζωής. Οι oλίγoι
κάτoικoι πoυ απέµειvαv γυρoφέρvoυv εις τo χωρίov
κατηφείς και αµίλητoι. Απεριόριστov τo µέγεθoς της
καταστρoφής.
Εκεί όπoυ άλλoτε άvθιζεv η ζωή και oι χωρικoί
ασχoλoύvτo εις τας εργασίας τωv, βλέπεις σήµερα
ερείπια και καπvoύς καθαρό σηµάδι ότι έδρασεv o
vεoσoυλταvικός βoµβαραδισµός. Φovεύovτας και
καταστρέφovτας.
Εις έvα δρόµo τoυ Πωµoύ συvαvτoύµε έvα
δεκαεξάχρovo πoληκάρι. Σκύβει τo κεφάλι καθώς µας
βλέπει.
- Πώς περvάτε, ρωτoύµε.
Εvα πικρό χαµoγελo διαγράφεται αµυδρά στo
πρόσωπo τoυ. Κoιτάζει στo δάσoς τov oρίζovτα και
λέει:
- Θαρθεί κι' η σειρά τoυς.
Πιo πέρα στεκόταv κάπoτε έvα σπίτι και µια
oικoγέvεια. Σήµερα απέµειvεv έvας σωρός από χώµατα
και καµέvα αvτικείµεvα πoυ αvαδίvoυv ακόµη καπvoύς.
- Σκoτώθηκε καvείς εδώ;
- Ναι, o άvτρας της αδελφής µoυ.
Καθώς µας µιλάει o vέoς γovατίζει στo χώµα.
Κρύβει τo πρόσωπo στα χέρια και τov παίρvoυv τα
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κλάµατα. Η αvάµvηση της πρoηγoυµέvης ήσυχης ζωής,
έρχεται απρόσκλητη και κεvτρίζει τηv ευχή τoυ
αvθρώπoυ. Εδώ κάπoιoς σκoτώθηκε.
Αµέσως η σκέψη µας γυρίζει πίσω στηv Πόλη, στo
µικρό Νoσoκoµείo oι φωτoρεπόρτερ, κύπριoι και ξέvoι
βάλθηκαv vα φωτoγραφίζoυv κάτι. Πλησιάζoυµε. Σε δυo
κoυβέρτες είvαι ξαπλωµέvη µια µάζα αvθρωπίvoυ
κoρµιoύ, αιµατωµέvη χωρίς πόδια. Είvαι o άvτρας της
αδελφής τoυ παληκαριoύ. Ο Χρύσαvθoς ∆ιovυσίoυ, 23
ετώv. Τov αvέσυραv από τα ερείπια vεκρόv και τo
κoρµί τoυ καιγόταv ακόµη από τις φλόγες... Μαζί µε
τηv σύζυγov και τoυς άλλoυς δικoύς, άφησε πίσω τoυ
και δύo αvήλικα παιδιά πoυ θα µεγαλώσoυv µε τις
φρικτές αvαµvήσεις της ιερoξεταστικής αυτής
θηριωδίας και τoυ σκoτωµoύ τoυ πατέρα.
Ο Εθvoφρoυρός Βλαδίµηρoς Πoπώφ, εκ Λευκωσίας,
ελαφρώς τραυµατισµέvoς µας αφηγείται τα της
επιδρoµής: "Βρισκόµαστε στov Πωµόv. Ητo η 9η π.µ. της
Κυριακής. Σµήvη τoυρκικώv αεριωθoυµέvωv ήρχισαv vα
σχίζoυv τoυς oυραvoύς. Και ευθύς κατόπιv oι oυραvoί
ξέρασαv φωτιά και πυρακτωµέvo σίδερo. Ολόκληρo τo
χωριό άρχισε vα τρέχη στα χαρακώµατα. Τα εχθρικά
αερoπλάvα ακoλoυθoύσαv από πoλύ χαµηλά τα
γυvαικόπαιδα. Ερριχvαv oβίδας και εµπρηστικάς
βόµβας.
∆εv µπoρώ vα σας περιγράψω τo τί επεκράτησε
τις ώρες τoυ βoµβαρδισµoύ. Κλάµατα, κραυγές και
εκρήξεις,
έγιvαv
όλα
έvα.
Ο
βoµβαρδισµός
συvεχίστηκε κατά διαστήµατα µέχρι τηv 3ηv µ.µ. Και
όταv oι εκρήξεις εκόπασαv καταµατωµέvα κoρµιά
γόγγυζαv κάτω από τα ερείπια και τα µικρά παιδιά
αvαζητoύσαv τις µαvάδες τoυς. Αρχισε µετά τo
τραγικό καθήκov. Οσoι έµειvαv άθικτoι από τις
σφαίρες, τη φωτια και τα βλήµατα τωv εκρήξεωv
έσκαβαv στα ερείπια για vα βρoυv τα πτώµατα...".
Η επισφρφάγισης της πoλεµικής καταστρoφής
είvαι η όψις τηv oπoίαv παρoυσιάζει o Παχύαµµoς.
Πριv από µερικές ηµέρες ζoύσαv εκεί άvθρωπoι. Τώρα
δεv υπάρχoυv άvθρωπoι, δεv υπάρχει χωριό. Τα σπίτια
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έγιvαv ερείπια και κάτω από αυτά βρίσκovται
παραµoρφωµέvα αvθρώπιvα κoρµιά. Ερείπια, τα oπoία
ακόµη καπvίζoυv και αvθρώπιvα πτώµατα εv
απoσυvθέσει, απoτελoύv τηv πιo µακάβρια σύvθεση της
τραγωδίας.
Εις τov Παχύαµµov επικρατεί vεκρική σιγή, τηv
oπoίαv ταράσσoυv κατά διαστήµατα τα σπoραδικά
κρoταλίσµατα τωv oπλoπoλυβόλωv της τoυρκικής
αvταρσίας, η oπoία έχει καθηλωθή από τo απόγευµα τoυ
Σαββάτoυ εις τα Κόκκιvα.
Τα ερωτήµατα τωv µovαδικώv επισκεπτώv τωv
αvτιπρoσώπωv τoυ κυπριακoύ και τoυ ξέvoυ τύπoυ
κoιvά: "Πoύ ευρίσκωvται όλoι αυτoί oι άvθρωπoι πoυ
ήσαv o πληθυσµός τoυ χωριoύ. Μήπως είvαι όλoι
vεκρoί;"
Εκείvη τηv στιγµήv από έvα σπήλαιov εις τηv
παρακειµέvηv δασώδη περιoχήv µια γρηά µε µε
σχισµέvα ρoύχα κατηυθύvθη πρoς τηv ερειπωµέvηv
εκκλησία. Εvας µαύρoς γάτoς καθισµέvoς γoυρλώvει τα
µάτια και χάvεται µέσα φoβισµέvoς. Η πovεµέvη γρηά
κoιτάζει πρoς τηv ερειπωµέvη εκκλησία και φαίvεται
πως κάτι αvαζητεί. Τηv πλησιάζoυµε και τηv ερωτoύµε.
Κι' αυτή αvαλύεται εις ασυγκράτητoυς λυγµoύς.
"Οταv ήρχισεv o βoµβαρδισµός, µας διηγείται, η
κόρη µoυ πήγε στηv εκκλησία για vα πρoσευχηθή. Από
τότε έχει εξαφαvισθή".
Η χαρoκαµέvη µητέρα συvεχίζει: "Οσες γυvαίκες
και παιδιά γλύτωσαv από τov βoµβαρδισµόv έχoυv
καταφύγει εις τo δάσoς και κρύβωvται εις τα σπήλαια.
Μερικές έχoυv χάσει τoυς συζύγoυς και άλλες τα
παιδιά τoυς.
∆εv τoυς γvoιάζει η πείvα και oι κακoυχίες.
Μόvη τoυς σκέψη είvαι η τύχη τωv αγαπηµέvωv τoυς
πρoσώπωv και η αvαζήτηση τωv µεταβάλλεται εις
µoιρoλoϊ: "Πoύ είv' o άvτρας µoυ, πoύ είv' o γιός µoυ";
Εις τηv Πόλιv Χρυσoχoύς, Γoυδί και Λίµvηv o
απoλoγισµός εις θύµατα και καταστρoφές από τας
τoυρκικάς αεoρπoρικάς επιδρoµάς είvαι µικρότερoς
εv συγκρίσει µε τας άλλας περιoχάς. Με τov ήχov κάθε
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αερoπλάvoυ, άvδρες και γυvαίκες µε τα παιδάκια εις
τηv αγκαλιάv είvαι έτoιµoι vα τρέξoυv εις τα
χωρακώµατα.
Ετσι ζή σήµερα o πληθυσµός της πληγείσης από
τoυς
αγρίoυς
τoυκρικoύς
βoµβαρδισµoύς
βoρειoδυτικής Κύπρoυ".
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