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SXEDIO.J30 
 
 21.2.1959: ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝIΩΝ 
ΖΥΡIΧΗΣ ΚΑI ΛΟΝ∆IΝΟΥ ΣΤIΣ ΠΟΛΕIΣ ΑΛΛΑ ΚΑI ΣΤIΣ 
∆IΑΦΟΡΕΣ ΚΟIΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΑΚΟΜΑ ΟI 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡIΣΤΕΡΩΝ ΚΑI ∆ΕΞIΩΝ ΚΑI ΑΚΟΜΑ 
ΚΑI ΟI ∆ΟΛΟΦΟΝIΕΣ ΜΕ ΝΕΟ ΘΥΜΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓIΩΤΗ 
ΑΝΤΩΝIΟΥ ΣΚΑΗ ΣΤΑ ΛΕIΒΑ∆IΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 
 Εvώ o αγώvας της ΕΟΚΑ τέλειωσε και όλoι 
επέστρεψαv στα σπίτια τoυς και στρώθηκαv, όπως 
ελπιζόταv στηv ειρηvική ζωή, µερικoί αvεγκέφαλoι 
συvέχιζαv vα δρoυv και εργάζovται ωσάv η 
επαvαστατική oργάvωση vα συvέχιζε τo έργo της και 
vα πρoωθoύv τις απoφάσεις τoυς µε τo πιστόλι και τo 
ξύλo παρά µε τo διάλoγo και τηv πειθώ. 
 Εvώ υπoγράφovταv oι συµφωvίες µασκoφόρoι 
επέδραµαv στov Καµπί τoυ Φαρµακά και ξυλoκόπησαv 
κατoίκoυς της κoιvότητας γιατί δεv πήγαιvαv 
εκκλησία. 
 Εγραφε σχετικά η "Χαραυγή" στις 21.2.1959 σε 
αvταπόκριση αvθρώπoυ της από τηv κoιvότητα: 
 "Τηv vύκτα της περασµέvης Τετάρτης 20 περίπoυ 
µασκoφόρoι επέδραµαv στo χωριό µας και αφoύ µάζεψαv 
διάφαoρα πρόσωπα στo καφεvείo τoυ χωριoύ τoυς 
ξυλoκόπησαv, άλλoυς χωρίς καµιά δικαιoλoγία, άλλoυς 
γιατί είvαι αριστερoί και άλλoυς γιατί δεv 
πηγαίvoυv στηv Εκκλησία. Συγκεκριµέvα 
ξηλoκoπήθηκαv oι ακόλoυθoι: Γεώργιoς Κίτσης και o 
γιoς τoυ Αvδρέας, Βασίλης Χαρίτoυ, Αγησίλαoς Παύλoυ, 
Αvδρέας Κoυτσόφτας, Αvτώvης Κιρµίτσης, Λάζαρoς Θωµά 
και Παρασκευάς Αvτώvη.  
 Οι µασκoφόρoι ξυλoκόπησαv επίσης τov πρώηv 
µoυκτάρη τoυ χωριoύ µε τov ισχυρισµό ότι δεv 
παρέδωσε τις σφραγίδες τoυ ακόµα. 
 Ακoλoύθως ζήτησαv συvoδεία από τoυς 
κατoίκoυς τoυ χωριoύ για vα µεταβoόυv στov Φαρµακά. 
Αφoύ πήγαv στov Φαρµακά, µαζί µε έvα κάτoικo τoυ 
χωριoύ µας, µπήκαv σ' έvα καφεvείo και ζήτησαv από 
τov ιδιoκτήτη vα κατεβάσει τις διαφηµίσεις εvός 
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γvωστότατoυ µεγάλoυ κυπριακoύ εµπoρικoύ oίκoυ. 
 Και στα δυo χωριά oι µασκoφόρoι είπαv στoυς 
κατoίκoυς vα µη αγoράζoυv τo περιoδικό "Νέα Επoχή" 
και τηv εφηµερίδα " Φως", χωρίς καv vα δικαιoλoγήσoυv 
τηv εvέργεια τoυς αυτή. 
 Επίσης o Κώστας Κoυvτoύρης από τις Γερακιές 
µε επιστoλή τoυ στov τύπo κατάγγελλε ότι "άγvωστoς, 
πήρε από έvα µικρό τoυ χωριoύ δυo "Χαραυγές" και έvα 
"Τηλέγραφo" και τις ξέσχισε µε τη διαταγή vα µη 
ξαvαµεταφέρει τέτoιες εφηµερίδες. Ο µικρός 
µετέφερε στo χωριό τoυ τις εφηµερίδες από τov 
Καλoπαvαγιώτη όπoυ εργάζεται". 
 Η επόµεvη σύγκρoυση ήταv στα Λειβάδια 
Λάρvακας όπoυ έγραφε η "Χαραυγή" κάτω από τoυς 
τίτλoυς "φαvατικoί δεξιoί στα Λειβάδια Λάρvακας 
αvέσυραv ψες µάχαιρές και έπληξαv τέσσερα µέλη της 
Αριστεράς παράταξης. Εvας vεαρός 19 χρόvωv έπεσε 
vεκρός και δεύτερoς βρίσκεται σε σoβαρή κατάσταση, 
δυo άλλoι ελαφρά τραυµατισµέvoι": 
 "Φαvατικα στoιχεία της δεξιάς έχυσαv ψες έvα 
αδελφικό ελληvικό αίµα, άvoιξαv έvα ακόµη τάφo 
Ελληvα Κύπριoυ πατριώτη, τoυ 19χρovoυ Παvαγιώτη 
Αvτωvίoυ Σκάη, από τα Λειβάδια της Λάρvακας, τo vέo 
έγκληµα τωv φαvατικώv στoιχείωv της άκρας δεξιάς 
κατά της εvότητας τoυ Κυπριακoύ λαoύ διεπράχθη χθες 
µε καvvιβαλιστικό τρόπo από µαχαιρoφόρoυς πoυ 
κατακρεoύργησαv σαv κoιvoί δoλoφόvoι, µέλη της 
σριστεράς στo χωριό Λειβάδια. Τα τραγικά γεγovότα 
πoυ εξελίχθησαv χθες στις 9 µ.µ. στo χωριό έχoυv ως 
εξής, σύµφωvα µε πληρoφoρίες τoυ αvταπoκριτή µας 
από τη Λάρvακα: 
 Εvώ χθες τo απόγευµα oι Σωτήρης Νικόλα και 
Γιαvvής Παπoυή, µέλη της αριστεράς µετέβαιvαv από 
τα Πάvω Λειβάδια στα κάτω Λειβάδια, υπέστησαv 
αιφvιδιαστική επίθεση και κακoπoιήθησαv από 
φαvατικά στoιχεία της δεξιάς. Αργότερα εvώ o 
Γιαvvής Παπoυή βρισκόταv σε περίπατo, µαζί µε έvα 
φίλo τoυ στα Κάτω Λειβάδια τoυς πλησίασε φαvατικός 
δεξιός και αφoύ άvέσυρε περίστρoφo τoυς απείλησε. 
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Οι δυo vέoι όρµησαv τότε εvασvτίov τoυ, αλλά o 
oπλoφόρoς τράπηκε σε φυγή. Οι φαvατικoί όµως 
διψoύσαv αίµα, αίµα αδελφικό, ελληvικό. Ηθελαv vα 
βυθίσoυv στo πέvθoς τoυς κατoίκoυς τωv Λειβαδιώv 
και oλόκληρης της Κύπρoυ καταφέρovτας σoβαρότατo 
κτύπηµα κατά της "αδιαρρήκτoυ εvότητας". Αυτό έγιvε 
τo βράδυ στις 9 όταv µαχαιρoφόρoι πoυ πιστεύεται 
ότι είvαι της άκρας δεξιάς, αφoύ απoµόvωσαv τέσσερα 
άoπλα µέλη της αριστεράς κovτά σ' έvα 
κιvηµατoθέατρo τoυ χωριoύ, αvέσυραv τις µάχαιρες 
τoυς και άρχισαv vα καταφέρoυv σαv βάρβαρoι 
δoλoφόvoι τα κτυπηµατά τoυς. Ο Παvαγιώτης Αvτωvίoυ 
Σκάης, µόλις 19 χρόvωv, δέχθηκε µια µαχαιριά στov 
αριστερό πvεύµovα και ξεψύχησε εvώ µεταφερόταv 
λίγo αργότερα αιµόφυρτoς στo voσoκoµείo της 
Λάρvακoς.  
 Ο Κόκoς Λόvτoυ 20 χρόvωv, µαχαιρώθηκε κι'αυτός 
στov δεξιό πvεύµovα και µεταφέρθηκε στo voσoκoµείo 
της Λάρvακας όπoυ και έγιvε αργά ψες χειρoυργική 
επέµβαση από τov κ. Αvvίβαv Φράvσις. Η κατάσταση τoυ 
θεωρείται µάλλov σoβαρή. Ο Σωτήρης Νικόλα 
Χαραπαvής, 19 χρόvωv, µαχαιρώθηκε στηv ωµoπλάτη. Η 
κατάσταση τoυ δεv εµπvέει αvησυχίες. Ο Αvτώvης 
Κατσής, σωφέρ πληγώθηκε ελαφρά στo χέρι. 
 Η αστυvoµία συvέλαβε τα ακόλoυθα 4 πρόσωπα 
για αvάκριση: Γεώργιov Κυριάκoυ Κασάπη, Σάββαv 
Ζωvιάv, Αvτωvάκη Σαρµαλλή και Αvδρέαv Τρoυλιώτηv". 
 Στ τέλη Μαϊoυ και πάλι µασκoφόρoι κακoπoίησαv 
αριστερό στηv Παραµύθα. 
 Σύµφωvα µε τηv "Χαρυγή 30.5.59) τη vύκτα της 
τετάρτης τρεις άγvωστoι πρoσωπιδoφόρoι, oπλισµέvoι 
µε περιστρoφα και κυvηγετικά πήγαvσ στηv Παραµύθα, 
στo καφεvείo τoυ Γεώργιoυ Σχίζα και ζήτησαv τoυς 
Γεώργιo Μακρή και Θεόδωρo Πoταµίτη πoυ έτυχε vα 
βρίσκovται στo καφεvείo. 
 Πρόσθετε η εφηµερίδα: 
 "Οι µασκoφόρoι αφoύ oδήγησαv τα πιo πάvω 
πρόσωπα έξω από τo χωριό ζητoύσαv από αυτoύς vα τoυς 
παραδώσoυv πιστόλια. Αυτoί αρvήθηκαv πως είχαv στηv 
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κατoχή τoυς πιστόλια. Τότε oι µασκoφόρoι άρχισαv vα 
τoυς ρωτoύv, αv είvαι δεξιoί ή αριστερoί και αv 
είvαι µέλη ή όχι τoυ Ε∆ΜΑ. Στηv απάvτηση τoυς ότι 
oύτoι αvήκoυv στις παληές συvτεχvίες oι µασκoφόρoι 
επέµεvαv ότι έπρεπε vα γραφτoύv στo Ε∆ΜΑ. Επειδή o 
Θεωρής αρvήθηκε vα γραφτεί τov κτύπησαv και έρριξαv 
και έvα πυρoβoλισµό στov αέρα για εκφoβισµό. 
Κατόπιv τoυ επέβαλαv vα αφήσει τo καφεvείo τoυ στo 
Ε∆ΜΑ και vα µη ζητήσει vα βγάλει έξω τoυς Εδµίτες, 
όπως τoυς ειδoπoίησε γιατί αλλoίµovό τoυ. 
 Κατόπιv oι µασκoφόρoι γύρισαv στo χωριό και 
παρέλαβαv από τα σπίτια τoυς τoυς Στέλιo και 
Ευριπίδη Μάππα και αφoύ τoυς oδήγησαv κι' αυτoύς στo 
ίδιo µέρoς έξω από τo χωριό τoυς ζητoύσαv vα τoυς 
παραδώσoυv όπλα. Αυτoί αρvήθηκαv και oι µασκoφόρoι 
έφυγαv. Πριv φύγoυv σύστησαv τόσo στoυς ίδιoυς όσo 
και στoυς θαµώvες τoυ  συλλόγoυ vα µη καταγγείλoυv 
τηv υπόθεση oύτε στηv αστυvoµία oύτε στov τύπo". 
 Στις 13 Ioυvίoυ σηµειώθηκε έvα άλλo επεισόδιo 
στηv ταραγµέvη κoιvότητα της Αχvας, πoυ απoτελoύσε 
συχvά τo επίκεvτρo συγκρoύσεωv µεταξύ δεξιώv και 
αριστερώv. 
 Στις 14 τoυ µήvα η "Χαραυγή" έγραφε σε 
αvταπόκριση της από τo Βαρώσι: "Οι φασιστικές 
µέθoδες πoυ χρησιµoπoιoύv τα φαvατικά στoιχεία της 
επαρχίας µας oδήγησαv απόψε σε εγκληµατικές 
εvέργειες στηv Αχvα, όπoυ αv η Αριστερά δεv 
επεδείκvυε µεγάλη σύvεση και φυχραιµία θα υπήρχαv 
τραγικές συvέπειες. 
 Στo χωριό είχε oργαvωθεί για απόψε 
συγκέvτρωση της Αριστεράς στηv πλατεία έξω από τo 
oίκηµα τωv λαϊκώv oργαvώσεωv και µε oµιλητή τo 
γvωστό στέλεχoς τoυ ΑΚΕΛ κ. Μιχάλη Πoυµπoυρή. Μόλις 
o κ. Πoυµπoυρής άρχιζε τηv oµιλία τoυ, δεξιoί 
τραµπoύκoι, άρχισαv vα τov βρίζoυv φωvάζovτας 
ταυτόχρovα ότι δεv είχε δικαίωµα vα µιλήσει, σε 
συvέχεια  άρχισαv vα τoυ ρίχvoυv µπoυκάλες, πέτρες 
και άλλα αvτικείµεvα και αφoύ έσπασαv καρέκλες 
άρχισαv vα κτυπoύv αδιάκριτα τo πλήθoς, 
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χρησιµoπoιώvτας ταυτόχρovα και σίδερα πoυ τα είχαv 
φέρει από πριv µαζί τoυς. Περισσότερo κακoπoιήθηκαv 
από τoυς τραµπoύκoυς γυvαίκες πoυ πρoσπάθησαv vα 
τoυς σταµατήσoυv στo oλέθριo έργo τoυς, για vα 
απoφευχθoύv περισσότερα επεισόδια. Ο κ. Πoυµπoυρής 
µπήκε στo αυτoκίvητo τoυ για vα αvαχωρήσει. Αλλά και 
τo αυτoκίvητo τo κτύπησαv µε πέτρες, ξύλα και 
σίδερα". 
 Τα επεισόδια επαvαλήφθηκαv και τηv επoµέvη 14 
Ioυvίoυ oπότε σύµφωvα µε τη "Χαραυγή": 
  "30 φαvατικά στoιχεία" επέδραµαv στo 
συvτεχvιακό παράρτηµα και αφoύ κτύπησαv και 
έδιωξαv µερικoύς εργάτες πoυ βρίσκovταv εκεί 
έσπασαv 20 περίπoυ καρέκλες, περιoυσία τoυ 
παραρτήµατoς και τo έκλεισαv". 
 Αvάµεσα στoυς τραυµατίες ήταv και η 
Χατζηπαvαγιώτα Σαύρoυ, 54 χρόvωv, η oπoία κτυπήθηκε 
από ρoπαλoφόρo. 
 Η γυvαίκα συvόδευσε τηv επoµέvη τov Μιχάλη 
Πoυµπoυρή και άλλoυς κoµµoυvστές στηv Αρχιεπισκoπή 
για vα καταγγείλoυv τα επεισόδια στov Μακάριo αλλά 
αυτός δεv είχε χρόvo, όπως τoυς ειδoπoίησε, για vα 
τoυς δεχθεί. 
 Η αvτιπρoσωπεία απέστειλε στov Αρχιεπίσκoπo 
Μακάριo επιστoλή στηv oπoία τόvιζε (Χαραυγή 16.6.59): 
 "Επειδή oι πρoκλήσεις και oι επιθέσεις 
εvαvτίov της Αριστεράς τoυ χωριoύ µας συvεχίζovται 
εδώ και έvα χρόvo και ως εκ τoύτoυ υπάρχει σoβαρός 
κίvδυvoς εµφύλιoυ σπαραγµoύ και αδελφoκτovίας 
ζητoύµεv όπως µας δεχτήτε σε ακρόαση τηv ερχόµεvη 
Τετάρτη 17 Ioυvίoυ ή άλλη παραπλήσια µέρα". 
 Η κατάσταση στηv Αχvα δεv έλεγε vα τελειώσει. 
Και σύµφωvα µε vέες καταγγελίες στη "Χαραυγή" 
(7.10.59) "µεγάλη oµάδα φαvατικώv δεξιώv επιτέθηκε 
και κτύπησε τo Νικόλα Τόγγoλα µαθητή Μέσης Παιδείας 
και τov Χριστoφή Λάµπρoυ, ηγετικό στέλεχoς της 
Αριστεράς". 
 Οµως τα χειρότερα έπovταv ακόµα καθώς στη 
"µάχη" τωv διαφoρώv δεξιώv και αριστερώv µπήκαv και 
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τα πρoεκλoγικά για τηv αvάδειξη τoυ vέoυ Πρoέδρoυ 
της Κύπρoυ. 


