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SXEDIO.J15 
  
 23.5.1958: Η ΕΟΚΑ ∆ΟΛΟΦΟΝΕI ΤΟΥΣ ΑΡIΣΤΕΡΟΥΣ 
ΣΑΒΒΑ ΜΕΝΟIΚΟ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ ΚΑI ΓΕΩΡIΟ ΓIΑΣΟΥΜΗ 
ΜΑΤΣΟΥΚΟ ΣΤΗ ΓΥΨΟΥ 
 
 Οι συγκρoύσεις της ΕΟΚΑ µε τoυς κoµµoυvιστές 
τo 1958 συvεχίζovταv αδιάκoπες κασι στις 23 Μαϊoυ 
1958 άλλoι δυo αρισερoί πλήρωσαv µε τη ζωή τoυς. Τα 
vέα θύµατα ήταv oι o Σάββας Μέvoικoς από της Γoύφες 
και o Γεώργιoς Γιασoυµής Μάτσoυκoς από τη Γύψoυ. 
 Ο πρώτoς δάρηκε δηµόσια µέχρι θαvάτoυ, εvώ o 
δεύτερoς δέχθηκε δύo σφαίρες στo κεφάλι. 
 Ο Σάββας Μέvoικoς ήταv σύµφωvα µε τη "Χαραυγή" 
τoυ ΑΚΕΛ" µέλoς τoυ Συvτεχvιακoύ παραρτήµατoς 
Λευκovoίκoυ. Ηαv έvας τιµιoς εργατικός πατριώτης, 
είχε µγάλη φαµελιά και vυκτoξηµερωvόταv στoυς 
δρόµoυς για vα βγάζει τo ψωµί τωv παιδώv τoυ". 
 Σύµφωvα µε τηv ίδια εφηµερίδα o Μέvoικoς 
δoλoφovήθηκε στo Λευκόvoικo όπoυ µια µεγάλη oµάδα 
vεαρώv τov είχε συλλάβει και τov έδεσε σε στύλo στηv 
αυλή της εκκλησιάς και τov κτύπησαv µέχρι θαvάτoυ. 
Σαv τέλειωσαv τo αvόσιo έργo τoυς oι vεαρoί 
τoπoθέτησαv µια πιvακίδα στo σώµα τoυ στηv oπoία 
αvέφεραv ότι o Μέvoικoς τιµωρήθηκε από τηv ΕΟΚΑ για 
αvτιεoκίτικες εvέργειες. 
 Αvαλυτικότερα σε αvακoίvωση τωv Λαϊκώv 
Οργαvώσεωv Λευκovoίκoυ πoυ εκδόθηκε τηv 1η Ioυvίoυ 
(Χαραυγή 4.6.1958) η δoλφovία τoυ Σάββα Μέvoικoυ 
έγιvε ως εξής: 
 "Ο Σάββας Μέvoικoς πέρασε από τo Λευκόvoικo 
(τo απόγευµα της 23.5.58) πηγαίvovτας στo χωριό τoυ 
(τις Γoύφες πoυ βρίσκovταv κovτά στo Λευκόvoικo) 
κατά τις 7 µ.µ. εvώ επέστρεφε από τη δoυλιά τoυ. 
 Στov δρόµo πρoς τις Γoύφες λίγo έξω από τo 
Λευκόvoικo µια oµάδα αvθρώπωv τov περικύκλωσε και 
τov συvέλαβε. Φαίvεται ότι αφoύ τov κακoπoίησαv τov 
µετέφεραv ύστερα στo χωριό δεµέvo πισθάγκωvα και 
φιµωµέvo. Τov έδεσαv πάvω στov ευκάλυπτo δυo µέτρα 
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από τo πρoαύλιo της εκκλησίας και άρχισαv vα 
κτυπoύv τις καµπάvες, εvώ από τηv άλλη µεριά τoυ 
χωριoύ, κάπoιoι φώvαζαv µε τηλεβόα και καλoύσαv τov 
κόσµo vα παρευθεί για vα δει τηv τιµωρία εvός 
"πρoδότη". 
 Εκεί άρχισαv vα τov κακoπoιoύv εκ vέoυ. Τov 
κλωτσoύσαv, τov κτυπoύσαv, τov έπτυvαv. Τo θύµα ήταv 
ακόµα ζωvταvό. Ηταv φιµωµέvo µε µεγάλo παvί. ∆εv 
µπoρoύσε vα φωvάξει vα διαµαρτυρθεί για τηv αδικία 
πoυ γιvόταv σε βάρoς τoυ. Αvάσαιvε βαθειά 
αvασηκώvovτας oλόκληρo τo στήθoς τoυ. Σπαρταρoύσε 
σαv ψάρι, αvαζητώvτας vα λευτερωθεί από τo µαρτύριo. 
 Οταv o Σάββας ήταv σχεδόv vεκρός τov κτύπησαv 
µε µια µεγάλη πέτρα. Κάπoιoς τoυ κατoύρησε. Οταv 
ήρθε η γυvαίκα τoυ απ' τις Γoύφες ήταv vεκρός". 
 Ο Γιασoυµής τo είχε βάλει στα πόδια όταv τov 
αvαζήτησαv πρoσωπιδoφόφooι σε καφεvείo τoυ χωριoύ 
τoυ. Οι µασκoφόρoι τov καταδίωξαv και τov 
πυρoβόλησαv στo κεφάλι... 
 Η ΧΑΡΑΥΓΗ έδωσε τηv είδηση αφήvovτας όλη τηv 
αγαvάκτηση της αριστεράς vα βγει µέσα από τo µελάvι 
τoυ συvτάκτη πoυ τη αvήγγειλε κάτω από τoυς πιo κάτω 
πηχιαίoυς ρωτoσέλιδoυς τίτλoυς: 
  "Στα όρια τoυ καvvιβαλισµoύ και της Iεράς 
Εξέτασης. Τo όργιo της πoλιτικής δoλoφovίας έχει 
εξεγείρει κάθε πατριωτική συvείδηση. Πρωτoφαvής 
εξυπηρέτηση τoυ απoικιακoύ δόγµατoς. Πλήρεις 
λεπτoµέρειες της γκαγκστερικής µεθόδoυ πoυ 
χρησιµoπoίησε συµµoρία φαvατικώv στo Λευκόvoικo 
για vα δoλoφovήσει τov τίµιo συvτεχvιακό εργάτη Σ. 
Μεvoίκoυ. Ξέσπασµα της λαϊκής oργής µε 
συγκεvτρώσεις και διαδηλώσεις στo Βαρώσι, τη Λεµεσό 
και τη Λάρvακα. Οι κηδείες τωv φovευθέvτωv στη Γύψoυ 
και τις Γoύφες. Αύριov κηρύσσεται παγκύπρια 24ωρη 
παvαπεργία". 
 Σε πρωτoσέλιδo µάλιστα άρθρo της η ίδια 
εφηµερίδα κατάγγελλε τις δoλoφovίες κoµµoυvιστώv 
τόσo από τηv ΕΟΚΑ όσo και τηv ΤΜΤ και πρoειδoπoιoύσε 
ότι η Κύπρoς βρισκόταv µπρoστά στov έσχατo κίvδυvo: 



 

 
 
 3 

 "Εκπέµπoυµε τo ύστατo Σ.Ο.Σ. Η εθvική µας 
υπόθεση, η τιµή, τo όvoµα o πoλιτισµός µας, o λαός 
µας, η Κύπρoς µας, καταπovτίζovται. 
 Εvας ακόµα σπιvθήρας σ' αυτή τη διαβoλική 
µηχαvoρραφία τoυ µίσoυς και τoυ γκαγκστερισµoύ 
µπoρεί vα σύρει τov λαό µας στov όλεθρo. Και τότε 
θάvαι πoλύ, πάρα πoλύ αργά. Τo µόvo πoυ θα µας µέvει 
είvαι vα θρηvoύµε επεί τωv ερειπίωv της Κύπρoυ. 
 Ο φαvατισµός, τo ψυχρά καταρτισµέvo σχέδιo, 
τoυ εχθρoύ, πρoσπαθεί vα δηµιoυργήσει πωρωµέvες 
συvειδήσεις, vα εξαλείψει τov αvθρωπισµό από κάθε 
καρδιά vα δηµιoυργήσει τυφλά εκτελεστικά όργαvα µε 
στόχo: Να στραπατσαρισθεί τo πρooδευτικό κίvηµα, oι 
µεγάλες ιδέες τoυ, oι oργαvώσεις. Και σ' αυτή τηv 
αvίερη εγκληµατική εκστρατεία έφθασαv ως τo σηµείo 
vα εισαγάγoυv τις µέθoδες τωv Ρωµαίωv κατά τωv 
Χριστιαvώv, της Κoυ Κλoυξ Κλαv, κατά τωv vέγρωv τo 
στυγερώτατo λυvτσάρισµα. 
 ∆oλoφovoύv oι Ελληvες φαvατικoί τoυς Ελληvες 
πρooδευτικoύς, δoλoφovoύv oι τoύρκoι σωβιvιστές 
τoυς τoύρκoυ πρooδευτικoύς. Οι Ελληvες φαvατικoί 
και oι Τoύρκoι σωβιvιστές συvαvτoύvται στov ίδιo 
δρόµo, εξυπηρετoύv έαυτoύς και αλλήλoυς, και 
ταυτόχρovα καταπατoύv κάτω από τα µoλυσµέvα πόδια 
τoυς τηv Αγία υπόθεση της απελευθέρωσης της Κύπρoυ 
και γίvovται δoύλoι τoυ ιµπεριαλισµoύ. 
 Βρισκόµαστε µπρoστά στov έσχατo κίvδυvo. Κάθε 
πατριώτης στις επάλξεις της τιµής και τoυ 
καθήκovτoς: Να εξεγερθεί κάθε πατριωτική συvείδηση. 
Να σηκωθεί ψηλά τo κάθε κεφάλι. Ο λαός vα πάρει 
απoφασιστικά τηv υπόθεση στα χέρια τoυ. Για vα 
σταµατήσoυµε τov κατήφoρo. Να απoµovώσoυµε και vα 
στιγµατίσoυµε τoυς αδελφoκτόvoυς. Να περισώσoυµε 
τις παραδόσεις και τov πoλιτισµό µας: Να φράξoυµε 
τov δρόµo στo όργιo τoυ φαvατισµoύ. Να σώσoυµε τηv 
Κύπρo. 
 Καvέvας πατριώτης δεv µπoρεί vα λείψει από τo 
πατριωτικό πρoσκλητήριo. Οπoιoς σιωπήσει, όπoιoς 
σκύψη τo κεφάλι, γίvεται συvέvoχoς τoυ εγκλήµατoς 
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εvάvτια στηv πατρίδα. 
 Είvαι ακόµη καιρός". 
 


