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8.6.58: ΕΠΕΚΤΕIΝΟΝΤΑI ΟI ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤIΣ ∆IΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕIΣ ΕΝΩ Η ΚΡIΣΗ ΦΕΡΝΕI
ΠIΟ ΚΟΝΤΑ ΑΡIΣΤΕΡΟΥΣ ΚΑI ∆ΕΞIΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΕΝΩΝΟΥΝ ΤIΣ ∆ΥΝΑΜΕIΣ ΤΟΥΣ ΚΑI ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΤΡΑ
ΑΥΤΟΑΜΑΥΝΑΣ
Οι θηριωδίες τωv τoύρκωv βαvδάλωv εvαvτίov
τωv Ελλήvωv συvέβαλε ώστε vα επιβεβαιωθεί αυτό πoυ
συµβαίvει πάvτoτε µεταξύ τωv Ελλήvωv, αvεξάρτητα
από ιδεoλoγική τoπoθέτηση: Τη συvέvωση τωv δυvάµεωv
για αvτιµετώπιση τoυ κoιvoύ αvτιπάλoυ ή εχθρoύ.
Τo ίδιo έγιvε και τώρα. Αριστερoί και δεξιoί
στις διάφoρες κoιvότητες, µε εξαίρεση µερικές όπoυ
oι φαvατικoί δεv συvήλθαv από τη αρχή, παρά πoλύ
αργότερα, σαv έχασαv αρκετoύς συγχωριαvoύς τoυς,
πραγµατoπoίησαv κoιvές συσκέψεις και απoφάσισαv vα
oργαvωθoύv σε πoλιτoφυλακές.
Οι πoλιτoφυλακές απoτελoύvταv από µικρές
oµάδες πoυ φύλαγαv µε βάρδιες στις εισόδoυς της
κάθε κoιvότητας για τvα ειδoπoιήσoυv τoυς
κατoίκoυς, σε περίπτωση επίθεσης και µάλιστα
oµαδικώv από Τoύρκoυς κατoίκoυς είτε της
κoιvότητας τoυς είτε της πόλης τoυς εvαvτίov
Ελλήvωv ή περιoυσιώv Ελλήvωv.
Αλλoι πάλι πoλιτoφύλακες περιπoλoύσαv στoυς
δρόµoυς κρατώvτας συvήθως ρόπαλα τα oπoία
µπoρoύσαv vα χρησιµoπoιήσoυv συvήθως για αυτoάµυvα
περισσότερo παρά για επίθεση µέχρι vα ζητηθεί
ευρύτερη βoήθεια.
Αλλoι, πιo πρovoητικoί, είχαv τoπoθετήσει
πίσω από τηv κυρία πόρτα τoυ σπιτιoύ τoυς κάπoιo πιo
"απoτελεσµατικό" αvτιµείµεvo όπως κoυvιές ή αξίvες
ακόµα και σιδερoλoστoύς.
Από τη Λεµεσό o αvταπoκριτής τς "Χαραυγής"
µετέδιδε στις 9 Ioυvίoυ 1958, σύµφωvα µε τηv
εφηµερίδα πoυ πρόβαλε τo θέµα κάτω από τov τιτλo "
δεξιoί και αριτερoί της Λεµεσoύ στιγµατίζoυv
αδελφωµέvoι της θηριωδίες":
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"Σύσσωµoς o ελληvικός πληθυσµός της πόλης και
επαρχίας µας κατήλθε σήµερα σε µια πρωτoφαvή σε
επιτυχία αvεργία, εκδηλώvovτας τηv αγαvάκτηση και
τov απoτρoπιασµό τoυ για τα αvήκoυστα εγκλήµατα τωv
τoύρκωv στη Λευκωσία. Ολα γεvικά τα καταστήµατα, τα
γραφεία και τα εργoστάσια έκλεισαv. Οι εργάτες όλωv
τωv επαγγελµάτωv συµπεριλαµβαvoµέvωv και τωv
στρατιωτικώv απήργησαv. Οι µαθητές τωv δηµoτικώv
και τωv αvωτέρωv σχoλείωv απέσχαv τωv µαθηµάτωv
τoυς,
Σήµερα τις 10 π.µ. χιλιάδες πρόσωπα κατέκλυσαv
τηv πλατεία ηρώωv και συvθηµατoλoγoύσαv εvαvτίov
τωv τoυρκικώv βιαιπραγιώv και της αδιαφoρίας τωv
αρχώv, υπέρ της αυτoδιάθεσης, της εvότητας τoυ
λαoύµας κλπ. Στις 10.30 π.µ. άvω από 5.000 δεξιoί κι'
αριστερoί πληµµύρισαv τo Ριάλτo και τη γύρω
περιoχή. Μίλησε o δήµαρχoς Κώστας Παρτασίδης, o
oπoίoς τόvισε ότι η συγκέvτρωση κλήθηκε για vα
διαµαρτυρηθεί εvαvτίov τωv τoυρκικώv βαvδαλισµώv
και vα απoτίσει φόρo τιµής στα θύµατα τωv
εγκληµατικώv αυτώv πράξεωv. Ο δήµαρχoς επέκριvε
δριµύτατα τoυς τoύρκoυς ηγέτες πoυ παρoτρύvoυv
τoυς oµoθρήσκoυς τoυς σε βαρβαρότητες καθώς και τις
αρχές oι oπoίες µε τηv αvoχή καιτηv αδιαφoρία τoυς
εvθαρρύvoυv oυσιαστικά τις τoυρκικές βιαιoπραγίες.
Οι τoυρκικoί βαvδαλισµoί, διακήρυξε o κ. Παρτασίδης,
απoτελoύv µια εγκληµατική συµπαιγvία για τηv
ευvoύχιση τoυ απελευθερωτικoύ µας αγώvα.
Συvεχίζovτας o δήµαρχoς υπεγράµµισε τηv
αvάγκη της αδιάρρηκτης εvότητας τoυ ελληvικoύ
κυπριακoύ λαoύ.
"Μπρoστά σε µια τέτoια κατάσταση, είπε, µόvo µε
τηv εvότητα θα αvτεξέλθoυµε και θα vικήσoυµε. Ας
εvθυµηθoύµε και ας παραδειγµατισθoύµε από τoυς
αγώvες τωv αρχαίωv πρoγόvωv µας, oι oπoίoι µε τηv
εvότητα τoυς κατετρόπωσαv oλόκληρες αυτoκρατoρίες,
επιβάλλεται vα αγωvισθoύµε µε έvα σώµα και µια ψυχή
για vα επαvέλθει o Εθvάρχης µας, για vα απoλυθoύv
όλoι oι πoλιτικoί κρατoύµεvoι, vα καταργηθoύv τα
µέτρα έκτακτης αvάγκης και για vα κερδίσoυµε τηv
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ελευθερία µας".
Η ίδια εφηµερίδα έγραφε παράλληλα σε
αvταπόκριση από τηv Πάφo ότι και oι Ελληvες τoυ
Κτήµατoς άρχισαv vα λαµβάvoυv µέτρα για τηv
αυτoάµυvά τoυς καθώς oι τoυρκικoί βαvδαλισµoί
ξεσπoύσαv και στηv περιoχή Λεύκας.
Στηv Πάφo αvτιπρόσωπoι τωv Παλαιώv και τωv
Νέωv Συvτεχvιώv συvήλθαv και εξέλεξαv εξαµελή
oργαvωτική επιτρoπή η oπoία πρoέβη αµέσως στη
σύσταση της πoλιτoφυλακής πoυ αvέλαβε ήδη τηv
φρoύρηση της αγoράς της πόλης.
Σε µια άλλη αvταπόκριση της στις 9 τoυ µηvός
(έκδoση 10.6.1958) η "Χαραυγή" έγραφε κάτω από τov
τίτλo "τoυρκικές θηριωδίες και βαvδαλισµoί
σηµειώθηκαv και στηv περιoχή Λεύκας- πυρπoλήθηκαv
και
λεηλατήθηκαv
ελληvικά
καταστήµατα
εvώ
αvύπτoπoι εργάτες λιθoβoλήθηκαv άγρια από τoυρκικά
στίφη":
"Εξαλλα στίφη Τoύρκωv πρoέβησαv σήµερα σε
πρωτoφαvείς θηριωδίες σε βάρoς της ζωής και της
περιoυσίας Ελλήvωv. Οι βαvδαλισµoί άρχισαv αµέσως
µετά τo µεσηµέρι σήµερα. Τριακόσιoι περίπoυ
µαιvόµεvoι τoύρκoι, έχυσαv βεvζίvη στo κατάστηµα
υφασµάτωv τoυ Iάκωβoυ Χειµωvίδη, 100 µέτρα από τov
αστυvoµικό σταθµό και τo πυρπόλησαv. Τo κατάστηµα
πoυ ήταv τo µεγαλύτερo και τo πλoυσιώτερo της
περιoχής Λεύκας, έγιvε παραvάλωµα τoυ πυρός. Οι
ζηµιές υπoλoγιζovται σε 15.000 περίπoυ. Οι φλόγες
και o καπvός από τηv πυρκαϊά ήταv oρατά αρκετά µίλια
µακρυά.
Οι έξαλλoι τoύρκoι πυρπόλησαv και λεηλάτησαv
και διάφoρα άλλα ελληvικά καταστήµατα και σπίτια. Η
πυρoσβεστική µετέβη στη Λεύκα καθυστερηµέvα και
δεv µπόρεσε vα περισώσει τίπoτε από τα καταστήµατα
πoυ πυρπoλήθηκαv.
Τα µαιvόµεvα τoυρκικά στίφη επιτέθηκαv άγρια
και κατά αvυπόπτωv Ελλήvωv εργατώv. Στις 5 µ.µ.
λιθoβόλησαv στηv είσoδo της Λεύκας τo αυτoκιλvητo
τ.696 πoυ µετέφερε εργάτες της ΚΜΕ από τov Ξερό στo
Μoυτoυλλά. Τo αυτoκίvητo είχε αvακoπεί από τoύρκoυς
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επικoυρικoύς oπότε δέχθηκε αµέσως καταιγίδα
λιθoβoλισµώv. Τραυµατίσθηκαv µάλλov σoβαρά o
oδηγός Γιάvvης Πασχάλης 45 χρόvωv, από τov
Καλoπαvαγιώτη και δύo εργάτες. Ο τραυµατισµέvoς
oδηγός κατόρθωσε vα γυρίσει τo αυτoκίvητo µε τoυς
επιβάτες πίσω στov Ξερό. Οι τρεις πληγωµέvoι
µεταφέρθηκαv στo Μoσoκoµείo Πεvτάγιας.
Εξ άλλoυ σήµερα τo απόγευα o Βάσoς Παvαγή
εργάτης από τη Βαρίσια, υπέστη επίθεση από τoύρκoυς
στη Λεύκα και τραυµατίστηκε στηv κεφαλή και σ' άλλα
µέρη τoυ σώµατoς τoυ. Ο Βάσoς επέστρεψε µε
µoτoσυκλέττα από τo Απλίκι, στo δρόµo τηv
σταµάτησαv δυvάµεις ασφαλείας και τoυ είπαv ότι
µπoρεί vα περάσει από τη Λεύκα για vα πάει στo χωριό
τoυ. Οµως κovτά στov αστυvoµικό σταθµό τov
σταµάτησαv αρκετoί τoύρκoι και τov χτύπησαv µε
ρόπαλα στηv κεφαλή και συvέχισαv vα τov κτυπoύv
όταv έπεσε στo δρόµo. ∆υvάµεις ασφαλείας πoυ εδέησε
vα επέµβoυv, τov έσωσαv από βέβαιo θάvατo.
Αργότερα θεάθηκε από κατoίκoυς τoυ Ξερoύ
επιβατικό αυτoκίvητo συvoδευόµεvo από δυvάµεις
ασφαλείας vα µεταφέρει αρκετoύς τραυµατισµέvoυς
άvδρες και γυvαίκες και vα κατευθύvεται πρoς τo
στρατόπεδo Ξερoύ. Φαίvεται ότι είvαι κι' αυτoι
θύµατα τωv τoυρκικώv θηριωδιώv στη Λεύκα.
Τα τoυρκικά στίφη λεηλατoύσαv αvεvόχλητoι
για αρκετές ώρες. Μόλις στις 3 µ.µ. επιβληθηκε
κέρφιoυ στη Λεύκα αλλά και τov Ξερό.
Οταv γvώσθηκαv oι θηριωδίες τωv τoύρκωv 500
Ελληvες από τηv περιoχή της Μαραθάσας ξεκίvησαv µε
αυτoκίvητα για vα µεταβoύv στη Λεύκα µε σκoπό vα
διαµαρτυρηθoύv. Στρατιώτες τoυς αvέκoψαv στo παλιό
Μαυρoβoόυvι και τoυς εµπόδισαv vα πρoχωρήσoυv στη
Λεύκα. Επέτρεψαv µόvo σε µια αvτιπρoσωπεία vα
µεταβεί στηv κωµόπoλη vα δει τov διoικητή. Τoυς
υπόλoιπoυς τoυς υπoχρέωσαv vα µπoυv στα αυτoκιvητά
τoυς. Τηv ίδια ώρα µετέβησαv και τoύρκoι, oι oπoίoι
στηv παρoυσία τωv στρατιωτιώv άρχισαv vα
λιθoβoλoύv τoυς Ελληvες πoυ βρίσκovταv στα
αυτoκίvητα. Οι στρατιώτες δεv επέτρεψαv στoυς
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Ελληvες vα κατεβoύv για vα αµυvθoύv, από τoυς
λιθoβoλισµoύς πληγώθηκαv o Αλκιβιάδης Παπαϊωάvvoυ,
47 ετώv, από τov Πεδoυλά και διάφoρα άλλα πρόσωπα,
µεταφέρθηκαv στo Νoσoκoµείo Πεvτάγιας, όπoυ τoυς
παρασχέθηκαv oι πρώτες βoήθειες. Ο Αλκιβιάδης
κρατήθηκε στo Νoσoκoµείo.
ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ: Επεισόδια σηµειώθηκαv και
στηv Αµµόχωστo. Αργά ψες (8.6) µεταφέρθηκαv στo
Νoσoκoµείo Αµµoχώστoυ σoβαρά τραυµατισµέvoι oι
Χαµπής ∆ηµητρίoυ 32 από τηv Κάτω Ζώδια και τώρα
κάτoικoς Βαρωσιoύ και o Iµπραχίµ Φιζoυλά, 44 χρόvωv.
Ο Χαµπής πoυ φέρει σoβαρά τραύµατα στηv κεφαλή και
άλλα µέρη τoυ σώµατoς τoυ κτυπήθηκε άγρια από
Τoύρκoυς
στηv
περιoχή
της
Σαλαµίvας.
Καταδιωκόµεvoς από έξαλλoυς τoύρκoυς o Χαµπής
έπεσε σε έvα λάκκo βάθoυς δέκα πoδώv. Εκεί oι
τoύρκoι τov λιθoβόλησαv άγρια και τoυ πήραv τo
πoρτoφόλι και τηv ταυτότητα.
Ο
Iµπραχήµ
Φιζoυλά
πληγώθηκε
σε
µικρoσυµπλoκές πάλι στη περιoχή της Σαλαµίvας.
ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ: Μαιvόµεvoι τoύρκoι στηv πόλη µας
πρoέβησαv τo απόγευµα της Κυριακής (8.6) σε
βαvδαλισµoύς παρόµoιoυς µε εκείvoυς πoυ έγιvαv στη
Λευκωσία δoλoφovώvτας κατά τov πιo άγριo τρόπo τov
Κώστα Γεωργίoυ, 45 χρόvωv, εργάτη στη δηµoτική αγoρά
Λάρvακας και τov Κυριάκo Κατώλη, 38 χρόvωv,
µηχαvικό. Η Λάρvακα τελεί από τη vύκτα της Κυριακής
υπό συvεχή κατ' oίκov περιoρισµό.
Ο
∆ήµαρχoς
της
πόλης
κ.
Γεώργιoς
Χριστoδoυλίδης έδωσε πρoς τov τύπo τηv ακόλoυθη
περιγραφή, για τις τoυρκικές θρηριωδίες και τα
τραγικά γεγovότα στηv πόλη τoυ:
"Πρώτα απ' όλα απoρρίπτω κατηγoρηµατικά τηv
πρoσπάθεια τoυ κυβερvητικoύ ραδισταθµoύ vα
παρoυσιάσει τoυς Ελληvες σαv υπεύθυvoυς για
τραγικά γεγovότα, πρoσπάθεια πoυ δεv µπoρεί µε
καvέvα τρόπo vα συγκαλύψει τα πραγµατικά γεγovότα.
Σε όλη τηv πόλη µας υπήρχε χθες Κυριακή αvησυχία
ύστερα από τoυς τoυρκικoύς βαvδαλισµoύς στη
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Λευκωσια, χθες τo απόγευµα (Κυριακή) υπήρξε η
πληρoφρία ότι oι τoύρκoι συγκεvτρώθηκαv στov τoµέα
τoυς µε σκoπό vα επιτεθoύv εvαvτίov τωv ελληvικώv
συvoικιώv. Τότε άρχισαv vα ηχoύv oι κώδωvες της
εκκλησίας Αγίoυ Λαζάρoυ και αρκετoί Ελληvες
συγκεvτρώθηκαv στov περίβoλo και στη γύρω περιoχή
της εκκλησίας αυτής στη συvoικία Καλιβάτζια.
Αµέσως -συvέχισε o κ. δήµαρχoς- πήγα στη
εκκλησία Αγίoυ Λαζάρoυ και παρότρυvα τoυς
συγκεvτρωµέvoυς vα τηρήσoυv τηv ψυχραιµία τoυς. Τηv
ίδια στιγµή όµως πρόσεξα αρκετoύς τoύρκoυς vα
συγκεvτρώvovται εκεί κovτά. Τότε πήγα κovτά τoυς
και τoυς παρότρυvα vα µεταβoύv στα σπίτια τoυς, αφoύ
τoυς διαβεβαίωσα ότι ήταv ψευδέστατoς o ισχυρισµός
ότι oι Ελληvες ήταv έτoιµoι vα τoυς επιτεθoύv.
Πράγµατι oι τoύρκoι επέστρεψαv στov τoµέα τoυς.
Στo µεταξύ, συvέχισε o κ. Χριστoδoυλίδης,
κατέφθασαv αρκετoί έvoπλoι τoύρκoι αστυvoµικoί, oι
oπoίoι πήραv θέσεις έvαvτι της συvoικίας τωv
Καλιβατζιώv. Τότε πλησίασα τov υπεύθυvo τoύρκo
λoχία και τov κάλεσα vα φρovτίσει για τηv αυστηρή
φρoύρηση της περιoχής, κατά πoλύ περίεργo τρόπo,
όµως, έκαµαv σε λίγo τηv εµφάvιση τoυς πoλλoί
τoύρκoι πoυ πρoσπέρασαv τoυς αστυvoµικoύς εvτελώς
αvεvόχλητoι και διεισέδυσαv στov ελληvικό τoµέα.
Λιθoβόλησαv τoυς Ελληvες κατεθρυµµάτισαv παράθυρα
και πόρτες, πυρπόλησαv και κατάστρεψαv τελείως τo
σπίτι της Παvαγιώτς Γεωργίoυ (ευτυχώς αυτή, τo
παιδάκι της και η µητέρα της διεσώθησαv).
Πρoσπάθησα, vα αvακόψω τηv πoρεία τωv τoύρκωv,
φράσσovτας τoυς τov δρόµo µε τo αυτoκίvητo µoυ. Τότε
άρχισαv vα µε λιθoβoλoύv εµέvα. Ακoλoύθως oι
τoύρκoι επιτέθηκαv εvαvτίov τωv ελλήvωv µε
µάχαιρες, σίδερα, µαγκoύρες κτλ δόλoφovώvτας τoυς
Κώστας Γεωργίoυ και Κυριάκo Κατώλη. ∆εκάδες πρόσωπα
τραυµατίστθηκαv, ύστερα από τη θηριώδη αυτή επίθεση
στις 6 µ.µ. oι τoύρκoι υπoχώρησαv στη συvoικία τoυς
όπoυ παρέµειvαv συγκεvτρωµέvoι. Μισή ώρα αργότερα
κατέφθασε o στρατός πoυ πρώτη τoυ δoυλιά τoυ ήταv vα
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διαλύσει τoυς Ελληvες. Στη σκηvή τωv επεισoδίωv
είχε µεταβεί και o διoικητής Λάρvακας, o oπoίoς
παρότρυvε τα πλήθη vα διαλυθoύv χωρίς καvέvα
απoτέλεσµα.
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