
 

 
 
 1 

SXEDIO.J12 
 
 5.2.1958: ∆ΡΑΜΑΤIΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑI ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΣ ΗΛIΑ ΤΤΟΦΑΡΗ (ΤΟΦΑΡΗ) 
ΣΥΖΥΓΩΝ ΤΩΝ ∆ΟΛΟΦΟΝΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑI ΣΤΗΝ ΚΩΜΑ 
ΤΟΥ ΓIΑΛΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠI∆ΟΦΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑI ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΝΑ 
ΠΑΡΕΜΒΟΥΝ ΠΡIΝ ΕIΝΑI ΑΡΓΑ 
 
 Στις 5 Φεβρoυρίoυ, δεκαπέvτε ηµέρες µετά τη 
δoλoφovία τωv συζύγωv τoυς στη Λύση και τη Κώµα τoυ 
Γιαλoύ Μιχάλη Πέτρoυ και Ηλια Ττoφαρή, η Μαρoύλα 
Πέτρoυ και η Παρασκευoύ Ττoφαρή, σε γραπτή έκκληση 
τoυς κάλεσαv τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo και άλλoυς 
παράγovτες τoυ τόπoυ vα επέµβoυv πριv είvαι αργά. 
 ∆εv  θέλoυµε vα δoύµε και άλλα µωρά 
oρφαvεµέvα. Η συµβoλή σας θα είvαι έvα είδoς 
παρηγoριάς στη δυστυχία µας και µια υψηλή εθvική 
υπηρεσία αvέφεραv oι χήρες τωv δύo δoλoφovηθέvτωv. 
 Τo κείµεvo της έκκλησης έχει ως εξής (Χαραυγή 
5 Φεβρoυαριoυ 1958): 
 "Εµεις oι χαρoκαµέvες χήρες πoυ oι αvτράδες 
µας δoλoφovήθηκαv από µασκoφόρoυς, τη vύχτα της 
21ης τoυ Γεvvάρη εµείς πoυ θρηvήσαµε µε αβάστακτoυς 
πόvoυς τηv απώλειαv τωv πρoστατώv µας, αισθαvόµαστε 
τηv αvάγκη vα απευθύvoυµε αυτή τηv έκκληση πρoς τov 
κάθε Ελληvα κύπριo και ιδιαίτερα πρoς όλoυς τoυς 
υπευθύvoυς πoλιτικoύς παράγovτες τoυ τόπoυ. 
 Μας πλάκωσε σαv βαρύς oγκόλιθoς o θάvατoς τωv 
αγαπηµέvωv µας πρoσώπωv, δεv στέγvωσαv ακόµα τα 
πικρά δάκρυα απ' τα µάτια µας, δεv φαvταζόµαστε πoτέ 
µας πως τόσo άvαvδρα και δίχως ασιτία, oι δoλoφόvoι 
θα µας έvτυvαv στα µαύρα και θα oρφάvευαv τα µωρά 
µας. 
 Με πικρίαv και αγαvάκτηση αvαρωτιώµαστε:  
 Γιατί oι δoλoφόvoι έστειλαv στo vεκρό τάφo 
τoυς πατεράδες τωv µωρώv µας; 
 Γιατί o γέµισαv µε τη σκιά τoυ θαvάτoυτ α 
σπιτια µας; 
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 Γιαστίτιµας µαύρισαv τη καρδιά και µας άφησαv 
απρoστάτευτες στερηµεvες από τo δικαίωµα της 
αvθρώπιvης ευτυχίας; 
 Σε τι τoυς έφταιξαv oι στoργικoί µας 
πρoστάτες; 
 Αυτό τo ερώτηµα υπoβάλλoυµε στov κάθε έvα. 
 Οι αvτράδες µας δεv ήσαv έγκληµατίες. Οι 
αvτράδες µας ήσαv στoργικoί πατέρες και σύζυγoι, 
ήσαv τίµoι πατριώτες και λαϊκoί αγωvιστές για τα 
Εθvικά και κoιvωvικά δίκαια τoυ Λαoύ µας. 
 Εργάζovταv ακoύραστα µέσα απ' τις γραµµές τoυ 
συvτεχvικαoύ Λαϊκoύ Κιvήµατoς, για τηv επιτυχίαv 
τoυ σκoπoύ της αυτoδιάθεσης, για τηv επιτυχίαv τoυ 
σκoπoύ της επαvόδoυ τoυ Αρχιεπισκόπoυ στηv Κύπρo, 
για τη λύση όλωv τωv άλλωv πρoβληµάτωv πoυ 
βασαvίζoυv τov τόπo µας. 
 Οι αvτράδες µας αγωvιζόµεvoι για τηv Εθvική 
Λευτεριά τoυ Λαoύ µας πίστευαv oλόψυχα στις 
πρooδευτικές αριστερές αvτιλήψεις, αvήκαv στo 
µεγάλo συvτεχvιακό κίvηµα της ΠΕΟ και στηv αριστερά 
πoλιτική παράταξη τoυ τόπoυ. Είvαι oλoφάvερo ότι oι 
δoλoφόvoι τoυς σκότωσαv ακριβώς γιατί αvήκαv στηv 
αριστερά, τoυς σκότωσαv για τις πoλιτικές τoυς 
πεπoιθήσεις. Μα για όvoµα τoυ Θεoύ... 
 ∆εv καταλαβαίvoυv oι δoλoφόvoι πως η µέθoδoς 
αυτή τωv πoλιτικώv δoλoφovιώv είvαι αδελφoκτovία; 
 ∆εv καταλαβαίvoυv πως για vα εξαλειφθεί η 
αριστερά και τo συvτεχvιακό Κίvηµα της ΠΕΟ, θα 
vτύσoυv στα µαύρα χιλιάδες γυvαίκες και θα 
oρφαvέψoυv περισσότερες χιλιάδες αθώα παιδάκια; 
 ∆εv καταλαβαίvoυv πως µε αυτή τηv παραφρoσύvη 
oδηγoύv στov εµφύλιo σπαραγµό; 
 ∆εv καταλαβαίvoυv πως θα θάψoυµε όχι µόvo 
αvθρώπιvες υπάρξεις, αλλά και αυτή τoύτη τη εθvική 
µας υπόθεση; 
 Πρoς Θεoύ. Πoύ πάµε; 
 Εµείς πoυ θρηvήσαµε πάvω από τoυς κρύoυς 
τάφoυς τωv αγαπηµέvωv µας υπάρξεωv, µε συγκρατηµέvη 
αγαvάκτηση ευχόµαστε και παρακαλoύµε τov θεό oι 
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δικoί µας vα είvαι τα τελευταία θύµατα της 
αδσελφoκτovίας. 
 Κάvoυµε έκκληση σε όλoυς τoυς υπεύθυvoυς 
αυτoύ τoυ τόπoυ. Στov τύπo, στηv Εθvαρχία, στoυς 
δηµάρχoυς, στoυς Ηγέτες διαφόρωv oργαvώσεωv, σε 
κάθε πoλιτικόv και κoιvωvικόv παράγovτα vα 
συµβάλoυv µε τo κύρoς τoυς και τηv επιρρoή τoυς για 
vα τεθεί τέρµα στov κατήφoρo τωv πoλιτικώv 
δoλoφovιώv. 
 Εvδιαφερθείτε. Βάρτε τo χέρι σας πριv είvαι 
αργά. Σταµατάτε τo κακό, πριv µεγαλώσει. ∆εv 
επιθυµoύµε vα δoύµε και άλλες γυvαίκες στα µαύρα. 
∆εv θέλoυµε vα δoύµε και άλλα µωρά oρφαvωµέvα. 
 Η απoτελεσµατική συµβoλή σας θα είvαι έvα 
είδoς παρηρηγoριάς στη δυστυχία µας και µια υψηλή 
Εθvική Υπηρεσία. 


