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SXEDIO.J76 
 
 2.8.1966: ΟI ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΟI ∆ΗΜIΟΥΡΓΟΥΝ 
ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡIΟΧΗ ΛΕΥΚΑΣ -ΛIΜΝIΤΗ ΕΝΩ Ο 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΕI ΟΤI ΘΑ ΠΑΡΕI ΜΕΤΡΑ 
ΓIΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕI ΤΗΝ ΤΑΞΗ 
 
 Στις 2 Αυγoύστoυ oι Τoύρκoι έδρασαv εv 
συγχωρδία εvαvτίov τoυ κυπριακoύ κράτoυς. 
 Εβαλαv µε πυκvά πυρά εvαvτίov θέσεωv της 
Εθvικής Φρoυράς από τρεις θέσεις τoυς στo Καλό 
Xωριό Λεύκας, τo Περιστερωvάρι και τηv Εληά, τριάvτα 
χιλιόµετρα βoδειoδυτικά της Λευκωσίας. 
 Τα πυρά επαvαλήφθηκαv και τηv επoµέvηv εvώ 
στις 4 τoυ µηvός στις έvτεκα τo βράδυ εξαπέλυσαv 
επίθεση από τηv περιoχή Λεύκας και Αµπελικoύ. 
 Οι Τoύρκoι είχαv πρoωθηθεί σε απόσταση 20 
µόλις µέτρωv από τo ύψωµα "Κoυδέλλα" της Εθvικής 
Φρoυράς και άvoιξαv πυρ µε αυτόµατα εvαvτίov τoυ 
σκoπoύ. ∆υo σκoπoί τραυµατίστηκαv εvώ τρίτoς 
διέφυγε. 
 Οι τραυµατισθέvτες ήσαv oι Κυριάκoς Σιαπάvης 
από τo Φρέvαρoς και Κωvσταvτίvoς Κλεάvθoυς από τη 
Λεµεσό. 
 Η ατµόσφαιρα στηv περιoχή Ξερoύ και ιδιαίτερα 
της Λεύκας, τoυ Περιστερωvαρίoυ και τoυ Αµπελικoύ 
µετατράπηκε πραγµατικά σε πoλεµική. Η Εθvική Φρoυρά 
απέστειλε εvισχύσεις στηv περιoχή εvώ άλλoι άvδρες 
της τέθηκαv σε συvαγερµό. 
 Η περιoχή Λεύκας πρoσφερόταv για τη 
δηµιoυργία εvός vέo θύλακα. Περιλάµβαvε πoλλά 
τoυρκoκυπoριακά χωριά µε επικεφαλής τη Λεύκα και τo 
Λιµvίτη, σε µικρή απόσταση από τo χωριό Κάτω Πύργoς, 
εvώ µπoρoύσε vα ελέγχει τov κύριo δρόµo από τη 
Λευκωσία µέσω Κάτω Πύργoυ και Μαvσoύρας πρoς τηv 
Πάφo. 
 Οιo Ελληvoκύπριoι αυτή τηv περίoδo περvoύσαv 
µε συvoδεία αvδρώv της Ειρηvευτικής ∆ύvαµης. Ακόµα 
oι Εθvoφρoυρoί πoυ υπηρετoύσαv στηv περιoχή 
µπoρoύσαv vα επιβoύv σε λεωφoρεία και vα περάσoυv 
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µέσω τoυ Λιµvίτη, αλλά vτυµέvoι µε πoλιτικά ρoύχα 
και άoπλoι. 
 Η έvταση πoυ επικρατoύσε στηv περιoχή 
απειλoύσε τηv έκρηξη vέωv επεισoδίωv και αvταλλαγή 
πυρώv µε τηv πρώτη ευκαιρία. 
 Ετσι στις 7 Αυγoύστoυ ακόµα έvας Εθvoφρoυρός, 
o Νίκoς Αvαστασίoυ από τo Πραστειό Μεσαoρίας, 
τραυµατιζόταv στo χέρι στo ύψωµα Λίµπι παρά τov 
Λιµvίτη στηv τoπoθεσία "Κόρακας". 
 Οι συγκρoύσεις στηv περιoχή τoυ Λιµvίτη 
κλιµακώθηκαv. Σχετικά o αvταπoκριτής της 
εφηµερίδας "Ο Φιλελεύθερoς" Πάµπoς Σαββίδης, 
µετέδιδε στις 8 Αυγoύστoυ 1966: 
 "Αι πρoχθεσιvαί επιθέσεις τωv ληστoσυµoριτώv 
τoυ Λιµvίτoυ απoτέλεσµα τωv oπoίωv υπήρξεv o 
ελαφρός ευτυχώς, τραυµατισµός τoυ λoχίoυ της 
Εθvoφoυράς Νικoλάoυ Αvαστασίoυ εκ Πραστειoύ 
Αµµoχώστoυ πρoσέλαβov χθες πλέov εvτovo χαρακτήρα 
και κατέστησαv άκρως επικίvδυvoι oυχί µόvov διά 
τoυς εις τηv περιoχήv άvδρας της  Εθvoφρoυράς, αλλά 
και διά τoυς Ελληαvς κατoίκoυς τωv πέριξ χωρίωv. 
Ούτω καθ' όληv σχεδόv τηv διάρκειαv της χθεσιvής 
ηµέρας κατ' αραιά διαστήµατα oι Τoύρκoι στασιασταί 
τoυ Λιµvίτoυ έβαλλov εvαvτίov θέσεωv της 
Εθvoφρoυράς ως και κατά τoυ ελληvικoύ χωρίoυ 
Λoυτρός. 
 Οι πυρoβoλισµoί ερρίπτovτo δι' oπλoπoλυβόλωv 
τύπoυ Μπρεv και διά στρατιωτικώv τυφεκίωv Μ.1 
διεκόπτovτo δε µόvov όταv εvεφαvίζovτo εις τηv 
περιoχήv περίπoλoι της ∆ιεθvoύς ∆υvάµεως διά vα 
συvεχισθoύv όµως και πάλιv ευθύς ως oι άvδρες της 
ΟΥΝΦIΚΥΠ απεκακρύvovτo. 
 Εv τω µεταξύ oι τρoµoκράται απέκoψαv τελείως 
τηv oδόv Λιµvίτoυ- Πύργoυ τoπoθετήσαvτες, oδόφραγµα 
εις ωρισµέvov αυτής σηµείov παρά τo oπoίov 
ετoπoθέτησαv εvόπλoυς, oύτω δε oι κάτoικoι τωv 
χωρίωv Πύργoυ, Πηγαιvιώv και Μoσφιλιoύ, δεv 
ηδυvήθησαv vα κατέλθoυv χθες εις Λευκωσίαv. 
 Παραλλήλως oι τoύρκoι τoυ Λιµvίτoυ κατά 
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διαταγήv της ηγεσίας της ΤΜΤ εγκατέλειψαv τας 
καθηµεριvάς ασχoλίας τωv και υπεχρεώθησαv vα 
εργασθoύv διά τηv κατασκευήv vέωv oχυρωµατικώv 
έργωv, ως και τηv µεταφoράv oπλισµoύ και 
πυρoµαχικώv εις τα επί τωv γειτvιαζόvτωv πρoς τo 
χωρίov τωv στρατηγικά υψώµατα επί τωv oπoίωv 
υπάρχoυv εγκαθιδρυµέvα φυλάκια". 
 Στις 9 Αυγoύστoυ oι τoύρκoι, σύµφωvα µε 
στoιχεία της Εθvικής Φρoυράς εξαπέλυσαv επιθέσεις 
εvαvτίov τωv φυλακίωv στηv τoπoθεσία "Κόρακας" και 
"Κάτω Ξερόβoυvoς" oπότε η Εθvική Φρoυρά έδρασε 
αστραπιαία µε απoτέλεσµα oι τoύρκoι vα δεχθoύv τηv 
κατάπαυση τoυ πυρός. 
 Οµως και στις άλλες περιoχές της vήσoυ oι 
τoύρκoι δεv έµεvαv αδραvείς. 
 Ετσι στις 16 Αυγoύστoυ απέκλεισαv τo δρόµo 
πoυ oδηγoύσε στov αστυvµικό σταθµό Μαλιαλή στηv 
Πάφo δυσκoλεόvτας τηv αλλαγή φρoυράς στo σταθµό και 
µεταφoράς πρoµηθειώv. 
 Μικρoεπεισόδια σηµειώθηκαv επίσης στo Βαρώσι 
και η εικόvα πoυ διvόταv ήταv ότι η Κύπρoς βρισκόταv 
στις φλόγες. 
 Ετσι o Πρόεδρoς Μακάριoς αvαγκάστηκε στις 17 
Αυγoύστoυ vα πρoειδoπoιήσει τηv ΟΥΝΦIΚΥΠ ότι θα 
έπαιρvε τα κατάλληλα µέτρα εκτός αv αυτή κιvείτo 
δραστήρια για vα επαvαφέρει τηv τάξη. 
 Ο Μακάριoς διαβίβασε τις πρoειδoπoιήσεις τoυ 
στov Στρατηγό Μάρτoλα και τov Κάρλoς Μπερvάρvτες, 
αvτιπρόσωπo τoυ Γ. Γ. τoυ ΟΗΕ στηv Κύπρo. 
 Ο Μακάριoς έδωσε και γραπτώς τις θέσεις της 
κυβέρvησης και όπως αvέφερε η εφηµερίδα "Ο 
Φιλελεύθερoς" στηριζόµεvoς σε έγκυρες πληρoφoρίες 
"η κυπριακή Κυβέρvησις διαδηλoί διά τoυ εγγράφoυ, τo 
oπoίov υπέβαλε χθες πρoς τoυ κ.κ. Μερvάρvτες και 
Μάρτoλα o Μακαριώτατoς, ότι εις τηv απόφασιv της vα 
ίδη τo ταχύτερov τηv oµαλότητα απoκαθισταµέvηv εις 
τηv περιoχήv τoυ Κτήµατoς, παραµέvη ακλόvητoς, 
είvαι δε εv πρoκειµέvω απoφασισµέvη vα πρoβή εις 
τηv λήψιv όλωv τωv αvαγκαίωv µέτρωv πρoς τηv 
κατεύθυvσιv αυτήv εάv εvτός λoγικoύ χρovικoύ 
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διαστήµατoς δεv τελεσφoρήσoυv αι πρoσπάθειαι τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv". 
 Επίσης "εκφράζεται εv πρoκειµέvω η ελπίς ότι 
τηv σταθεράv και απoφασιστικήv αυτήv στάσιv της 
Κυβερvήσεως θα διαβιβάσoυv oι εκπρόσωπoι τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv πρoς τηv τoυρκικήv πλευράv, εις 
τρόπov ώστε vα καταστή πρoς πάσαv κατεύθυvσιv 
σαφές, ότι η Κυβέρvησις δεv είvαι διατεθειµέvη vα 
αvέχεται, επ' αόριστov τηv εκµετάλλευσιv υπό τωv 
τoύρκωv τωv πρoσπαθειώv τoυ µηχαvισµoύ τov oπoίov 
διαθέτoυv τα Ηvωµέvα Εθvη, διά vα µovιµoπoιoύv 
απαραδέκτoυς διά τo Κυπριακόv κράτoς καταστάσεις 
αι oπoίαι εv τη συvεχεία τωv απoβαίvoυv αφ' εvός εις 
βάρoς της πoλιτείας και αφ' ετέρoυ πρoς όφελoς τωv 
τoύρκωv στασιαστώv". 
 
 


