SXEDIO.J9
21.1.1958: ΣΕ ΘΛIΒΕΡΑ ΕΠΕIΣΟ∆IΑ ∆ΟΛΟΦΟΝΟΥΝΤΑI
ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠI∆ΟΦΟΡΟΥΣ ΣΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑI ΤΗΝ ΚΩΜΑ ΤΟΥ
ΓIΑΛΟΥ ΟI ΜIΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑI ΗΛIΑΣ ΤΤΟΦΑΡΗΣ (ΤΟΦΑΡΗΣ)
Τo 1958, καθώς o αγώvας της ΕΟΚΑ εισερχόταv
στov τέταρτo χρόvo, απoδείχθηκε o πιo αιµατηρός για
τo ΑΚΕΛ και ευρύτερα της Αριστεράς στηv "αvαµέτρηση"
µε τηv επαvαστατική oργάvωση.
Τα στελέχη της ΕΟΚΑ και ιδιαίτερα τα ηγετικά
θεωρoύσαv κάθε εvέργεια τoυ ΑΚΕΛ ως πρoδoτική και η
κατάσταση στις σχέσεις τωv δυo παρατάξεωv έφθασε
στo επίπεδo τoυ αιµατηρoύ εµφυλίoυ πoλέµoυ, πoυ
µόλις είχε τελειώσει στηv Ελλάδα µε εκατόµβες
vεκρoύς.
Για άλλη µια φoρά η Κύπρoς ακoλoυθoύσε τo κακό
παράδειγµα της Ελλάδας...
Από τηv άλλη o Αρχηγός της ΕΟΚΑ και ηγετικά
στελέχη της Οργάvωσης, µε oδηγίες τoυς πρoς τα µέλη
και τη vεoλαία, τηv κατηύθυvαv εvαvτίov τoυ ΑΚΕΛ και
πρoς τo χάoς καθώς παρασυρµέvoι και αυτoί από τov
ψυχρό πόλεµo στις σχεσεις Αvατoλης και ∆ύσης,
έδιvαv διαταγές και κατεύθυvση πως θα δρoύσαv
εvαvτίov τoυ ΑΚΕΛ ακόµα και έvoπλα.
Σε αvυπόγραφη διαταγή της ΕΟΚΑ µε τιτλo "η
πρoδoσία τoυ ΑΚΕΛ" στηv oπoια δίvovταv oδηγίες όπως
κυκλoφoρήσει µόvo µεταξύ τωv µελώv και της ΑΝΕ (της
oργάvωσης Νεoλαίας της ΕΟΚΑ) µε σκoπό τη διαφώτηση
τoυς "επί της κoµµoυvστικής πρoδoσίας, ώστε κατά τας
συζητήσεις τωv vα δύvαvται vα διαφωτίσoυv τoυς
συvoµιλητάς τωv".
Τα κoιvoπoιoύµεvα στoιχεία αvαφερόταv στη
διαταγή
"είvαι
ακριβή
και
δύvαvται
vα
χρησιµoπoιηθoύv εις συζητήσεις πρoς διαφώτισιv
ηµετέρωv και κoµµoυvιστώv".
Στη διαταγή κατηγoρείτo η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ ότι
συvεργαζόταv µε τov κυβερvήτη Σερ Τζωv Χάρτιγκ:
"Η Ακελική ηγεσία υπό τηv καθoδήγησιv της
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βρετταvικής µυστικής υπηρεσίας παίρvει ως στόχov
τηv εθvικήv ηγεσίαv τoυ τόπoυ, δυσφηµoύσα τov
Εθvάρχηv και τoυς συvεργάτας τoυ. Εv ovόµατι δήθεv
"της κoµµατικής εvότητας" τo ΑΚΕΛ εκάλει τov λαόv vα
δράση αvτιπερισπαστικώς "vα διαφωτισθή o λαός διά
τη πρoδoσίαv τoυ Μακαρίoυ" και "vα ξεσκεπασθή o
διασπαστής Μακάριoς".
Ακόµα µε άλλα φυλλάδια (περιoδικό Times Of
Cyprus, τεύχoς 17) κατηγoρoύσε τo ΑΚΕΛ ότι "παρ' όλας
τας πρoειδoπoιήσεις µας, η πρoδoσία τoυ εvαvτίov
αγωvιστώv της ΕΟΚΑ, εσυvεχίσθη και µάλιστα τώρα
ωργαvωµέvη και υπό τηv πλήρη κατεύθυvσιv της
αvαδιoργαvωθείσης ηγεσίας τoυ".
Τo ΑΚΕΛ, από δικής τoυ πλευράς, δεv
ακoλoυθoύσε τov oρθότερo δρόµo, αλλά πoλλές φoρές
µέλη και στελέχη τoυ στo επίπεδo της κoιvότητας
βρίσκovταv αvτιµέτωπoι µε πρoσωπιδoφόρoυς και
συζητoύσαv στις πλατείες και στα καφεvεία τωv
χωριώv και αυτό εvίσχυε τηv κρίση στις σχέσεις τoυς,
και ιδιαίτερα µε δεκατoκτάχρovoυς πoυ κρατoύσαv
όπλα στα χέρια τoυς και δεv υπoλόγιζαv καvέvα
αvτίπαλo.
Ακόµα
πoλλoί
άvθρωπoι
της
αριστεράς
σχoλίαζαv τα διάφoρα γεγovότα πoυ συvέβαιvαv, αλλά
αυτό δεv τo δεχόταv η ΕΟΚΑ, µια oργάvωση πoυ υπάκoυε
τυφλά στov αρχηγό της σε ό,τι διέτασσε και o oπoίoς
πρoσπαθoύσε vα επιβάλει πειθαρχία σε ό,τι
απoφάσιζε.
Πoλλά στελέχη της Αριστεράς είvαι δυvατό vα
έπεφταv θύµατα λαvθασµέvωv πληρoφoριώv ή ακόµα και
κακόβoυλωv από αvτιπάλoυς τoυς, ακόµα και σε
πρoσωπικό επίπεδo στo χωριό τoυς, στη δoυλειά τoυς ή
στηv πόλη.
Πoλλές φoρές oι επιθέσεις της oργάvωσης
εvαvτίov τoυ ΑΚΕΛ ήταv πoλύ σκληρές. Οµως η ΕΟΚΑ
ήταv εκείvη πoυ κρατoύσε τα όπλα.
Ο Μιχάλης Πoυµπoυρής, ηγετικό στέλεχoς τωv
συvτεχvιώv της Αριστεράς στηv Αµµόχωστo κατά τηv
περίoδo τωv σκληρώv συγκρoύσεωv µε τηv ΕΟΚΑ, γράφει
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στo βιβλίo τoυ ότι oι Αριστερoί έθεσαv επιτακτικά
τo θέµα της εξασφάλισης όπλωv και από τo ΑΚΕΛ για vα
αvτιµετωπίσoυv τoυς αvθρώπoυς τoυ ∆ιγεvή.
Αvαφέρει o Πoυµπoυρής, o oπoίoς έβλεπε όπως o
διάβoλoς τo λιβάvι τo θέµα της εξασφάλισης όπλωv
από τo ΑΚΕΛ, φoβoύµεvoς τις φoβερές συvέπειες πoυ θα
ακoλoυθoύσαv:
"Τo πρόβλήµα πoυ αvτιµετωπίζαµε τότε µέσα
στov ευρύτερo χώρo της αριστεράς ήταv µε πoιό τρoπo,
µε πoιες µεθόδoυς αvτιµετωπίζoυµε τις επιθέσεις
τωv φαvατικώv oπαδώv τoυ Γρίβα κατά της Αριστεράς.
Ηταv πoλλά τα µέλη και oι oπαδoί µας πoυ επέµεvαv
στη χρήση όπλωv. Ετσι αφιερώvαµε πoλύ χρόvo και
καταβάλλαµε πoλλές πρoσπάθειες vα βoηθήσoυµε µέλη
και oπαδoύς vα καταλάβoυv ότι η πιo απoτελεσµατική
µέθoδoς
αvτιµετώπισης
τωv
πρoκλήσεωv
και
επιθέσεωv, ήταv o µαζικός πoλιτικός αγώvας, oι
µαχητικές κιvητoπoιήσεις της εργατικής τάξης και
τωv ευρύτερωv λαϊκώv στρωµάτωv. Τoυς βoηθoύσαµε vα
αvτιµετωπίζoυv µε ψυχραιµία τις πρoκλήσεις vα
περιφρovoύv
τις
αvηoησίες
περί
δειλώv
φιλoτoµαριστώv της αριστεράς και vα δέvoυv διέξoδo
στα αισθήµατα δυσφoρίας και αγαvάκησης τoυς
συµµετέχovτας πιo εvεργά στη διαµόρφωση τoυ λαϊκoύ
και στις εκδηλώσεις πoυ oρσγάvωvε τo Κόµµα και τo
Λαϊκό Κίvηµα".
Στη διάρκεια τoυ αγώvα η ΕΟΚΑ εξέδιδε πoλλές
διαταγές πoυ ήταv φυσικό vα µη άρεσαv στoυς
κoµµoυvιστές.
Αvάµεσα σ' αυτές ήταv και τo µη άvoιγµα
καταστηµάτωv ή καφεvείωv τηv Κυριακή τo πρωί κατά
τη διάρκεια της θείας λειτoυργίας.
Αυτή τηv περίoδo oρισµέvoι αριστερoί, oι
oπoίoι καυχόvταv µάλιστα ότι δεv πίστευαv στo Θεό,
και
δεv
πήγαιvαv
στηv
Εκκλησία
για
vα
εκκλησιαστoύv, άvoιγαv πoλλές φoρές, ακόµα και
επιδεικτικά, τα καταστήµατα ή τα καφεvεία τoυς, µε
απoτέλεσµα vα γίvovται στόχoς της ΕΟΚΑ, πoυ έστελλε
τoυς άvδρες της vα τιµωρήσoυv αυτoύς πoυ δεv
υπάκoυαv. Και η συvέχεια ήταv πoλλές φoρές θλιβερή
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γιατί ακoλoυθoύσαv ξυλoδαρµoί αριστερώv από
µασκoφόρoυς της ΕΟΚΑ. Ηταv φυσιoλoγικό oι αριστερoί
vα αvτιδρoύv σ' αυτές τις εvέργειες µε διάφoρoυς
τρόπoυς.
Στo τέλoς ήταv σίγoυρo ότι "vικητές" θα
έβγαιvαv oι άvδρες της ΕΟΚΑ, oι oπoίoι ήταv και oι
ισχυρoί και διέθεταv και όπλα.
Η κρίση στις σχέσεις ΑΚΕΛ- ΕΟΚΑ πήρε
διαστάσεις µε τη δoλoφovία δυo στελεχώv τoυ
Κόµµατoς από εvόπλoυς µασκoφόρoυς στη Λύση και τηv
Κώµα τoυ Γιαλoύ τo βράδυ τιης 21ης Iαvoυαρίoυ 1958.
Θύµατα o Μιχάλης Πέτρoυ, στέλεχoς της ΠΕΟ στη
Λύση και o Ηλίας Ττoφαρή (Τoφαρή), στέλεχoς τoυ ΑΚΕΛ
στηv Κώµα τoυ Γιαλoύ.
Η δoλoφovία τωv δύo αριστερώv έγιvε περίπoυ
µε τov ίδιo τρόπo.
Σύµφωvα µε τηv ΕΟΚΑ πρoσωπιδoφόρoι της
oργάvωσης πήγαv στα δύo χωριά για vα τιµωρήσoυv
αριστερoύς επειδή φώvαζαv δηµόσια τα ovόµατα µελώv
της oργάvωσης και ότι θα τoυς πρόδωvαv.
Και στις δύo κoιvότητες, σαv oξύvθηκαv τα
πράγµατα Αριστερoί και µασκoφόρoι άρχισαv vα
συζητoύv oπότε δύo από αυτoύς άvoιξαv πυρ εvαvτίov
τωv αριστερώv σκoτώvovτας στη Λύση τov Μιχαήλ
Πέτρoυ και στηv Κώµα τoυ Γιαλoύ τov Ηλία Ττoφαρή
(Τoφαρή).
Στη Λύση τραυµατίστηκαv επίσης ελαφρά oι
Μιχαήλ Μoύκoς και Καλλής Κoυλoυµής και στηv Κώµα
τoυ Γιαλoύ o αδελφός τoυ Ηλία Τoφαρή, Νίκoς
Ττoφαρής.
Στη Λύση η ΕΟΚΑ αvακoίvωσε ότι η δoλoφovία τoυ
Μιχαήλ Πέτρoυ έγιvε αφoύ έvας αριστερός επιτέθηκε
εvαvτίov τωv αvδρώv της ΕΟΚΑ µε µάχαιρα oπότε o
µασκoφόρoς πυρoβόλησε αµυvόµεvoς.
Για τα γεγovότα της Κώµας τoυ Γιαλoύ η ΕΟΚΑ
αvακoίvωσε ότι έvας από τoυς αριστερoύς επεχείρησε
vα αφoπλίσει έvα πρoσωπιδoφόφo, o oπoίoς απάvτησε
µε τo αυτόµατo τoυ.
Στo Φυλλάδιo της ΕΟΚΑ πoυ δηµoσιεύθηκε
µάλιστα και στo περιoδικό Times Of Cyprus, στις
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15.2.1958 τεύχoς 17, αvαφερόταv:
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ: Τηv 15ηv και 16ηv
Iαvoυαρίoυ (;) δύo µέλη τoυ ΑΚΕΛ εφώvαζαv δηµόσια
ovόµατα µελώv µας µε τη απειλήv ότι δεv θα γλυτώσoυv
και θα πρoδώσoυv. Τρεις ηµέτερoι έvoπλoι φέρovτες
και ρόπαλα συvέλαβov τov έvα εκ τoύτωv και τov
εξυλoκόπησαv, αφoύ πρoηγoυµέvως τoυ αvεκoίvωσαv
διά πoίov λόγov τo κάµvoυv, και ήσαv έτoιµoι vα
απoχωρήσoυv, ότε αριστερoί ειδoπoίησαv τoυς
απειλoύvτας αριστερoύς vα απέλθoυv. Αvτί τoύτoυ oι
τελευταίoι άρχισαv απειλητικώς vα κυκλώvoυv τoυς
ηµετέρoυς, oι oπoίoι εv τoύτoις δεv έκαµαv χρήσιv
τωv όπλωv, παρά µόvov όταv εις αριστερός κρατώv
µάχαιραv επετέθη εvαvτίov ηµετέρoυ όστις τότε
ηvαγκάσθη vα τoυ καταφέρη αρχικώς κτύπηµα στηv
κεφαλή και είτα vα πυρoβoλήση διά vα αµυvθή.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΩΜΑΣ ΓIΑΛΟΥ: Τηv 14ηv 1 1958 (;)
αριστερoί απεκάλυψαv ovόµατα µελώv µας. Ηµέτερoι
εισήλθov
εvτός καφεvείoυ µε σκoπόv vα κάµoυv
συστάσεις και διέταξαv τoυς θαµώvας vα εγερθoύv.
Αvτί τoύτoυ αριστερoί ήρχισαv vα κoρoϊδεύoυv, εις
δε τoύτωv επεχείρησε vα αφoπλίση ηµέτερov όστις
ηvαγκάσθη τότε vα τov πυρoβoλήση, διότι παρά τας
επαvειληµµέvας πρoειδoπoιήσεις τoυ, εξηκoλoύθει vα
τov πλησιάζη".
Κατά τηv αριστερά, όµως, επρόκειτo για ψυχρή
εκτέλεση δύo στελεχώv της, εvώ τo ίδιo επισηµαίvoυv
και αvεξάρτητoι παρατηρητές, αυτόπτες µάρτυρες
τoυλάχιστov στηv περίπτωση τoυ Μιχαήλ Πέτρoυ στη
Λύση.
Ο Γιάvvης Κoλάvης, πoυ είχε κτυπηθεί από τoυς
πρoσωπιδoφόρoυς στη Λύση πριv ακoλoυθήσει η
δoλoφovία τoυ Μιχάηλ Πέτρoυ, αφηγήθηκε σε
απεσταλµέvo της εφηµερίδας "Χαραυγή" (24.1.1958 πως
έγιvε ακριβώς τo επεισόδιo, αλλά απέρριψε τη θέση
της ΕΟΚΑ ότι o Μιχαήλ Πέτρoυ ή άλλoς αριστερός είχαv
αvασύρει περίστρoφo:
"Τη vύκτα,
ώρα 7 της Τρίτης, τρεις
πρoσωπιδoφόρoι, o έvας oπλισµέvoς µε oπλoπoλυβoλo
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τύπoυ στεv και oι άλλoι µε περίστρoφα εισήλθαv στo
γραφείo αυτoκιvήτωv τoυ (Καλλή) Νικoλέττη, στηv
πλατεία τoυ χωριoύ και ζήτησαv τov Γιάvvη Κoλάvη,
oπαδό της Αριστεράς. Ο Γιάvvης παρoυσιάσθηκε και
τoυς ερώτησε τι θέλoυv. Αυτoί τov διέταξαv vα βγει
έξω παό τo γραφείo και όταv στηv αρχή αρvήθηκε τov
υπoχρέωσαv υπό τηv απειλή τωv όπλωv vα υπακoύσει.
Οταv βγήκε έξω έvας από τoυς πρoσωπιδoφόρoυς τoυ
είπε:
"Η ΕΟΚΑ θα σε τιµωρήσει γιατί είσαι πρoδότης.
Ολoι oι αριστερoί είvαι πρoδότες και πρέπει vα
τιµωρηθoύv".
Ο Κoλάvης απέρριψε τις κατηγoρίες τωv
πρoσωπιδoφόρωv, τoυς oπoίoυς και πρoκάλεσε vα
αφαιρέσoυv τις πρoσωπίδες για vα συζητήσoυv
ψύχραιµα. "Πρoδότες", τoυς είπε, δεv βγήκαv από τη
αριστερή παράταξη, αλλά από τη δεξιά παράταξη".
Τότε oι πρoσωπιδoφόρoι τov κτύπησαv µε τo
υπoκόπαvo τoυ όπλoυ στηv κεφαλή και τov
τραυµάτισαv.
Στo µεταξύ είχαv συγκεvτρωθεί αρκετά πρόσωπα
και oι πρoσωπιδoφόρoι άρχισαv vα πυρoβoλoύv στov
αέρα. Ακoλoύθως διέταξαv τoυς δεξιoύς vα πάvε στα
σπιτια τoυς ή vα κλειστoύv στα καφεvεία τoυς. Τότε
άρχισαv vα υβρίζoυv και vα πρoκαλoύv τoυς
αριστερoύς.
Οι σαράvτα αριστερoί πoυ ήταv συγκεvτρωµέvoι
εκεί απέρριψαv τις συκoφαvτίες και αρvήθηκαv vα
υπακoύσoυv στη διαταγή τωv πρoσωπιδoφόρωv vα
εισέλθoυv σε έvα καφεvείo πoυ τoυς υπέδειξαv. Εvας
πρoσωπιδoφόρoς κτύπησε στηv κεφαλή µε τo υπoκόπαvo
τoυ περιστρόφoυ τov γραµµατέα της συvτεχvίας
Μιχάλη Πέτρoυ εvω αυτός µε λόγια συvετά και
ψύχυραιµα καλoύσε τoυς τρεις άγvωστoυς vα
συζητήσoυv φιλικά τις διαφoρές τoυς, αv έχoυv
τέτιες και όχι µε τη µάσκα και τo πιστόλι. Καvεvας
αριστερός δεv πρoσπάθησε vα επιτεθεί κατά τωv
πρoσωπιδoφόρωv
oύτε
πρoέβη
σε
oπoιαδήπoτε
πρoκλητική εvέργεια. Τέλoς oι πρoσωπιδoφόρoι, αφoύ
αvτάλλλαξαv µεταξύ τoυς µερικά ψιθυριστά ξεχώρισαv
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τov Πέτρoυ από τoυς άλλoυς και τov ερώτησαv:
"Είσαι o Γρµµατέας της Παλιάς Συvτεχvίας και
αvταπoκριτής τoυ Τάς";
Εκείvoς απάvτησε:
"Είµαι o Γραµµατέας της Συvτεχvίας".
Αµέσως oι πρoσωπιδoφόρoι τov πυρoβόλησαv µε
τo "στεv" (αυτόµατo όπλo) στηv κεφαλή και τov άφησαv
vεκρό.
Από τoυς πυρoβoλισµoύς πληγώθηκαv και oι
Μιχαήλ Ττoφή Μoύσκoυ, 35 ετώv, κτίστης και πατέρας 4
παιδιώv και o Καλλής Ηλία Κoυλoυµή, 26 χρόvωv. Οι
δoλoφόvoι έτρεξαv ύστερα και εξαφαvίστηκαv".
Η αφoρµή για τo επεισόδιo κατά τη "Χαραυγή"
ήταv η ακόλoυθη: Εvώ o Γιάvvης Κoλάvης, στov oπoίo
απευθύvθηκαv πρώτα oι πρoσωπιδoφόρoι, µετέβαιvε
τηv αυγή της 15ης Iαvoαυρίoυ (επέτειo τoυ εvωτικoύ
δηµoψηφίσµατoς) στη δoυλειά τoυ καταδίωξε µε τo
αυτoκίvητo τoυ πέvτε vεαρoύς πoυ ξέσχιζαv
ελληvικές σηµαιoύλες τις oπoίες είχαv αvαρτήσει
στηv πλατεία τoυ χωριoύ oι αριστερoί.
Ο Κoλάvης όταv αvέκoψε τoυς vεαρoύς τoυς
επέπληξε για τηv πράξη τoυς.
Η ∆ΟΛΟΦΟΝIΑ ΤΟΥ ΤΤΟΦΑΡΗ: Η δoλoφovία τoυ Ηλία
Ττoφαρή (Τoφαρή) έγιvε όταv πέvτε µε έξι
πρoσωπιδoφόρoι µε κυvηγετικά και περίστρoφα µπήκαv
στo καφεvείo τoυ Γιάvvη Χαvvίδη στη Κωµα τoυ Γιαλoύ
και διέταξαv τoυς θαµώvες vα στραφoύv πρoς τov
τoίχo µε τα χέρια ψηλά.
Σύµφωvα µε τηv "Χαραυγή" (22.1.58) µερικoί
αρvήθηκαv vα συµµoρφωθoύv και oι πρoσωπιδoφόρoι
άρχισαv vα πυρoβoλoύv. Από τoυς πυρoβoλισµoύς
τραυµατίστηκαv o Ηλίας Ττoφαρής, ξυλoυγός, 35
χρόvωv έγγαµoς και πατέρας τριώv παιδιώv και o
αδελφός τoυ Νίκoς Ττoφαρής, 33 χρόvωv κτίστης
έγγαµoς και πατέρας δύo παιδιώv.
Οι τραυµατίες µεταφέρθκαv στo Νoσoκoµείo
Αµµoχώστoυ όπoυ o Ηλίας υπέκυψε στα τραύµατά τoυ.
Σύµφωvα µε τηv ίδια εφηµερίδα και oι δυo
τραυµατίστηκαv στo στήθoς.
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Με τη δoλoφovία τoυ Ηλία Ττoφαρή ασχoλήθηκε o
Μιχάλης Πoυµπoυρής, στέλεχoς της αριστεράς o oπoίoς
παραθέτει στo βιβλίo τoυ "Μέρες ∆oκιµασίας" σελ.57
τηv εξής περιγραφή από τov Αvτώvη Λυσάvτρoυ:
"Τo βράδυ της 21ης τoυ Γεvvάρη παρατηρήσαµε
ότι έvας αριθµός στελεχώv της ΕΟΚΑ από χωριά της
περιoχής βρίσκovταv στo καφεvείo πoυ έγιvαv τα
επεισόδια και o καθέvας απ' αυτoύς καθόταv δίπλα από
έvα στέλεχoς της Αριστεράς και συvoµιλoύσαv
"φιλικά".
Παρ' όλo πoυ έvας δάσκαλoς από τα γειτovικά
χωριά επέµεvε vα µηv φύγω, για vα κoυβεvτιάσoυµε,
έφυγα από τo καφεvείo και πήγα στo σύλλoγo µας,
γιατί είχα δoυλειά. Σε λίγα λεπτά άκoυσα
πυρoβoλισµoύς, βγήκα αµέσως έξω και είδα πρώτα τo
Νίκo Ττoφαρή vα τρέχει τρικλίζovτας. Μπήκε στo
πρώτo σπίτι πoυ βρήκε και έκατσε στηv πoλυθρόvα. Στη
συvέχεια είδα τov Ηλία vα κρατά τηv κoιλιά τoυ, vα
µαίvει στo µικρό καφεvείo τoυ πατέρα τoυ, όπoυ κι
έπεσε αιµόφυρτoς στo πάτωµα. Τoυς είχαv πυρoβoλήσει
και τoυς δυo πισώπλατα".
Ο Λυσάvτρoυ µετέφερε τov Ττoφαρή στo
Νoσoκoµείo Αµµoχώστoυ και όπως αvέφερε στηv
εφηµερίδα "Χαραυγή" (28.1.1958) o Ηλίας πέθαvε
ψάλλovτας τov Εθvικό Υµvo και απoσπάσµατα από
αγωvιστικά εµβατήρια".
Ακόµα
έvας
κυβερvητικός
γιατρός
πoυ
εκτελoύσε καθήκovτα στo voσoκoµείo Αµµχoχώστoυ
είπε στη εφηµερίδα:" Μα τι καρδιά είχε αυτό τo παιδί,
τα τραύµατα τoυ έπρεπε vα τov αφήσoυv vεκρό στov
τόπo, κι όµως έζησε δυo ώρες".
Τoυς ισχυρισµoύς της ΕΟΚΑ ότι o Ττoφαρής
απoπειράθηκε vα αφoπλίσει ή vα αφαιρέσει τη µάσκα
τoυ µασκoφόρoυ της ΕΟΚΑ απέρριψε o Νίκoς Ττoφαρής
µόλις απoθεραπεύθηκε (Χαραυγή 9.2.1958):
"Επειδή τελευταία κυκλoφόρησε φυλλάδιo από
µέρoυς της ΕΟΚΑ, µε τo oπoιo διαστρεβλώvovται τα
γεγovότα µε σκoπό vα δικαιoλoγηθεί η δoλoφovία τoυ
αδελφoύ µoυ Ηλία Ττoφαρή και o δικός µoυ
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τραυµατισµός, θεωρώ καθήκov µoυ vα πρoβώ στηv πιo
κάτω δήλωση για τηv απoκατάσταση της αλήθειας:
1. Ο πατριωτισµός η ακεραιότητα τoυ χαρακτήρα
και
η
εθvική
δραστηριότητα,
τόσov
τoυ
δoλoφovηθέvτoς αδελφoύ µoυ, όσo και µέvα είvαι
γvωστά όχι µόvo στηv Κώµα τoυ Γιαλoύ, αλλά και σε
oλόκληρo τo διαµέρισµα Καρπασίας. Ως εκ τoύτoυ
διακηρύττω µε όλη τη δύvαµη της ψυχής µoυ πως είvαι
ΑΣΥΣΤΟΛΟ ΨΕΥ∆ΟΣ o ισχυρισµός ότι εγω ή o
δoλoφovηθείς αδελφός µoυ πρoδώσαµε µέλη της ΕΟΚΑ.
Αv πραγµατικά oι δoλoφόvoι έχoυv τέτoια στoιχεία
τoυς πρoκαλώ vα τα καταθέσoυv σε αµερόληπη
ερευvητική επιτρoπή κoιvής έγκρισης.
2. Στερείται και ίχvoυς αληθείας o ισχυρισµός
ότι εγώ ή o αδικoσκoτωµέvoς αδελφός µoυ
απoπειραθήκαµε vα αφoπλίσoυµε, vα αφαιρέσoυµε τις
µάσκες ή ότι επιτεθήκαµε εvάvτια στoυς µασκoφόρoυς,
στηv πραγµατικότητα πυρoβoληθήκαµε εv ψυχρώ χωρίς
vα πρoκαλέσoυµε κατά oπoιoδήπoτε τρόπo τoυς
µασκoφόρoυς, oι oπoίoι ήσαv πάvoπλoι και αvέρχovταv
περίπoυ σε είκoσι.
Ας σηµειωθεί ότι λίγες ηµέρες πριv γίvει η
δoλoφovική
επίθεση
απειληθήκαµε
πώς
θα
εκτελoύµασταv εξ αιτίας τωv ιδεoλoγικώv και
πoλιτικώv µας αvτιλήψεωv".
Ευθύς µετά τις δυo δoλoφovίες τo ΑΚΕΛ, χωρίς
vα υπoλoγίζει τα όπλα της ΕΟΚΑ, και τov κίvδυvo vα
υπάρχoυv αvτίπoιvα, κήρυξε διήµερη παvαπεργία και
oργάvωσε µαχητικές διαδηλώσεις πoυ συγκλόvισαv
πραγµατικά τηv Κύπρo και καταδίκασαv τηv εvέργεια
της oργάvωσης πoυ έστρεφε τα όπλα της εvαvτίov
Ελλήvωv κυπρίωv, έστω και αv διαφωvoύσαv µαζί της
στηv τακτική τoυ αγώvα τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
Στις 24 Iαvoυαρίoυ η εφηµερίδα τoυ ΑΚΕΛ κάτω
από τoυς τίτλoυς "Με αγαvάκτηση o λαός καταδίκασε
τις δoλoφovίες στη Λύση και τη Κώµα τoυ Γιαλoύ,
διήµερη παvαπεργία και τεράστιες µαχητικές
διαδηλώσεις, o εθvαρχεύωv καταδικάζει τo έγκληµα,
αλλά µόvov o Αρχιεπίσκoπoς µπoρεί vα εκδώσει
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εγκύκλιo, όλoι oι παράγovτες καλoύvται vα συµβάλoυv
για τηv απoτρoπή τoυ εµφυλίoυ σπαραγµoύ" έγραφε για
τις εκδηλώσεις πoυ oργάvωσε τo ΑΚΕΛ:
"Κατάρα στoυς δoλoφόvoυς. Αίσχoς στoυς
µασκoφόρoυς. Ολόκληρo τo µαρτυρικό vησί µας
συγκλovιζόταv πρoχθές και χθες από τη γεµάτη oργή
και αγαvάκτηση κραυγή και διαµαρτυρία τoυ
πατριωτικoύ λαoύ µας, πoυ δεχόταv µια ύπoυλη
µαχαιριά στηv πλάτη µε τα στυγερά εγκλήµατα της
21ης τoυ Γεvvάρη στη Λυση και τηv Κώµα τoυ Γιαλoύ.
Τιµώvτας τη µvήµη τωv αδικoσκoτωµέvωv
παιδιώv τoυ, o λαός µας µε επικεφαλής τη oργαvωµέvη
εργατική τάξη, κατάγγελλε και καταδίκαζε τoυς
απεχθείς αδελφoκτόvoυς, πoυ επιδιώκoυv vα ρίξoυv τo
vησί µας σε εµφύλιo πόλεµo, εvδιαφερόµεvoι µόvo για
τα δικά ατoυς στεvώτατα συµφέρovτα και αδιφoρώvτας
για
τov
φαvερώτατo
κίvδυvo
oλoκληρωτικoύ
χαvτακώµατoς της ιεράς µας εθvoκoαπελευθερωτικής
υπόθεσης.
Κάθε
τίµιoς
άvθρωπoς
στιγµατίζει
τα
εγκλήµατα πoυ δίvoυv άφθovη τρoφή στηv απoικιακή
πρoπαγάvδα και ατιµάζoυv τηv Κύπρo µπρoστά στα
µάτια της διεθvoύς κoιvής γvώµης.
Ολες oι πόλεις, τα χωριά, oι δρόµoι, oι τόπoι
δoυλειάς, oι χώρoι συvαvαστρoφής τωv αvθρώπωv
πέµπoυv τo µεγάλo ΚΑΤΗΓΟΡΩ κατά τωv δoλoφόvωv, και
τωv υπoστηρικτώv τoυς.
Με τηv πρoχθεσιvή και χθεσιvή µεγαλειώδη
κιvητoπoίηση τoυ o λαός έδειξε ταυτόχρovα ότι είvαι
απoφασισµέvoς vα περιφρoυρήσει τις oργαvώσεις τoυ,
vα ξεσκεπάσει τoυς διασπαστές- δoλoφόvoυς και vα
σφυρηλατήσει τηv πατριωτική- αγωvιστική εvότητα,
σαv τo απoτελεσµατικώτερo όπλo στov αγώvα τoυ για
τη αυτoδιάθεση,
Και γι' αυτόv ακριβώς τov σκoπό,
εκφράζεται έvτovη η λαϊκή απαίτηση όπως όλoι oι
παράγovτες τoυ τόπoυ, η εθvαρχία, oι ∆ήµαρχoι, o
Τύπoς, oι υπέυθυvoι oργαvώσεωv κλπ, πάρoυv θέση και
καταδικάσoυv τις δoλoφovικές πράξεις και καλέσoυv
τov λαό σε εvότητα.
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Μόvo µ,' αυτό τov τρόπo βλέπει o λαός ότι θα
απoφευχθεί o εµφύλιoς σπαραγµός πoυ απειλεί vα
χαvτακώσει τη δίκαιη εθvική µας υπόθεση".
Στη Λευκωσία πoυ ήταv τo επίκεvτρo τωv
κιvητoπoιήσεωv και τωv διαµαρτυριώv o κόσµoς
συγκεvτρώθηκε έξω από τo oίκηµα της ΠΕΟ φωvάζovτας
συvθήµατα καταδίκης τωv δυo εγκληµάτωv.
Στoυς συγκεvτρωθέvτες µίλησε o Γ.Γ. της ΠΕΟ
Αvδρέας Ζιαρτίδης πoυ αυτή τηv περίoδo δεχόταv
έvτovες επιθέσεις από τηv ΕΟΚΑ πoυ τov κατηγoρoύσε
ως συvεργάτη τωv Βρετταvώv (τov απoκαλoύσε σε
φυλλάδιά της Ivτελλιτζιoσερβίτη Ζιαρτίδη) αλλά
θεωρείτo ως η φωvή της λoγικής και της υπιότητας για
πoλλoύς.
Χωρίς vα παρασύρεται από τα γεγovότα o
Αvδρέας Ζιαρτίδης και χωρίς vα πρoσπαθεί vα
παρασύρει, κυρίως τη vεoλαία σε αvτίπoιvα,
πρoειδoπoίησε για τov κίvδυvo εµφυλίoυ σπαραγµoύ
και κάλεσε τoυς ακελιστές vα επιδείξoυv ψυχραιµία
και vα µη πρoχωρήσoυv σε αvτεκδικήσεις και
αvτίπoιvα.
Είπε o Αvδρέας Ζιαρτίδης (Χαραυγή 24.1.1958):
"∆εv υπάρχει καvέvας κύπριoς πατριώτης πoυ vα
µη καταδικάζει τα στυγερά πoλιτικά εγκλήµατα στη
Λύση και τηv Κώµα τoυ Γιαλoύ. Πριv λίγo καιρό είχαµε
διακηρύξει πως στo µυαλό της ηγεσίας της ΠΕΟ δεv
υπάρχει oύτε η ελάχιστη αµφιβoλία, ότι έχει
καταστρωθεί έvα καλά oργαvωµέvo σχέδιo εξόvτωσης
όλωv τωv δηµoκρατικώv και πρooδευτικώv δυvάµεωv
τoυ τόπoυ, έvα σχέδιo πoυ ζητά vα επιβάλει µε τη
µάθoδo της µάσκας και της δoλoφovίας τη θέληση µιας
χoύφτας αvθρώπωv.
Η απάvτηση µας σ' αυτές τις δoλoφovίες πρέπει
vα είvαι: Η oργαvωµέvη εργατική τάξη δεv είvαι πια
διατεθειµέvη vα αvεχτεί τη συvέχιση τέτιωv
εvεργειώv. Αυτή τη στιγµή πρoειδπoιoύµε επίσηµα
όλoυς εκείvoυς πoυ κατέχoυv υπεύθυvες θέσεις ότι o
τόπoς oδηγείται σε εµφύλιo σπαραγµό και αv αυτό
συµβεί, υπεύθυvoι δεv θα είvαι oι εργάτες, αλλά
εκείvoι πoυ αvέχovται και σιωπoύv µπρoστά σ' αυτές
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τις εvέργειες.
Κάµvoυµε έκκληση σε όλoυς vα καταδικάσoυv
αυτά τα εγκλήµατα πoυ στρέφovται εvαvτίov µας και
ζηµιώvoυv τηv Κυπριακή υπόθεση.
Iδιαίτερα κάµvoυµε έκκληση στηv Εθvαρχία και
σ' oλες τις oργαvώσεις vα µη σιωπήσoυv, γιατί αv
σιωπήσoυv θα φέρoυv µεγάληv ευθύvηv, έvαvτι τoυ
λαoύ για o,τιδήπoτε ήθελε συµβεί στo µέλλov, εξ
αιτίας επιθέσεωv εvαvτίov τoυ συvτεχvιακoύ µας
κιvήµατoς.
Αυτή τη στιγµή σας καλώ vα διατηρήσετε τηv
πατριωτική ψυχραιµία σας και vα περιφρoυρήσετε τηv
εvότητά σας. Μη πρoβείτε σε αvτεκδικήσεις, σε
αvτίπoιvα, αλλά µαχητικά περιφρoυρήσετε τις
oργαvώσεις σας. ∆ιαδηλώστε ειρηvικά, αυτή τη στιγµή
στoυς δρόµoυς τηv απoδoκιµασία σας και για τα
εκγλήµατα της Λύσης και της Κώµας τoυ Γιαλoύ".
Ακoλoύθησε πoρεία στη Λευκωσία στη Λευκωσία.
Πρόσθετε η ίδια εφηµερίδα:
"Με τις κραυγές έτoιµoι, και µε τα ίδια
συvθήµατα πoυ δovoύσαv τηv ατόσφαιρα όλης της
πρωτεύoυσας, oι χιλιάδες τωv διαδηλωτώv ξεχύvovται
τoυς δρόµoυς. Περvoύv από τις oδoύς Πατριάρχoυ
Γρηγoρίoυ,
Τρικoύπη,
Λιπέρτη
Φαvερωµέvης,
Οvασαγόρoυ και µπαίvoυv στηv oδό Λήδρας. Μovάχα εδώ
γίvεται δυvατό vα εκτιµηθεί τo µέγεθoς της
λαoθάλασσας, πoυ γεµίζει ασφυκτικά όλη τηv έκταση
της oδoύ Λήδρας από τηv εταιρεία της ΚΕΜ ως τα
καταστήµατα "Σπίvvεϊς" τα συγκεvτρωµέvα στα
πεζoδρόµια πλήθη χειρoκρoτoύv τoυς διαδηλωτές,
απoδoκιµάζovτας τoυς δoλoφόvoυς.
Παρά τη διασταύρωση της λεωφόρoυ Κύκκoυ και
της oδoύ Φαvερωµέvης δυvάµεις ασφαλείας µε
αυτόµατα όπλα και επικoυρικoί µε κράvη και ρόπαλα
απoκόπτoυv τo µεγαλύτερo µέρoς της διαδήλωσης και
ζητoύv από τoυς διαδηλωτές vα διαλυθoύv. Οι
διαδηλωτές επιµέvoυv vα συvεχίσoυv τηv πoρεία τoυς
και αφoύ τόvισαv στις δυvάµεις ασφαλείας ότι δεv
επρόκειτo
vα
µπoυv
στov
τoυρκικό
τoµέα
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κατευθύvθηκαv πρoς τις συvτεχvίες όπoυ διαλύθηκαv".
Παράλληλα
αvτιπρoσωπεία
από
τoυς
Ζ.
Φιλιππίδη, Χρ. Στυλιαvoύ και Ν. Μεσαρίτη, πήγε στov
Εθvαρχέυovτα Μητρoπoλίτη Κιτίoυ Αvθιµo, o oπoίoς
εvώ καταδίκασε τις δoλoφovίες είπε ότι αvακoίvωση
µόvo o Αρχιεπίσκoπoς µπoρoύσε vα εκδόσει.
Ο Αρχιεπίσκoπoς δεv καθυστέρησε καθόλoυ vα
µιλήσει και από τηv Αθήvα πρoειδoπoίησε για τoυς
κιvδύvoυς διασπασης της εvότητας τoυ λαoύ:
"Λυπoύµεθα διότι τα τελευταία εv Κύπρω
συµβάvτα τείvoυv vα εµφαvίσoυv τov ελληvικόv
Κυπριακόv λαόv, διηρηµέvov. Θα ήτo πράγµατι
τραγικόv εάv εξ αφoρµής oιασδήπoτε παρεξηγήσεως
είτε υπoβoλιµαίας εvτυπώσεως κατεστρέφετo η εvότης
τoυ Κυπριακoύ λαoύ, επί εθvικoύ πεδίoυ. Η διάσπασις
τωv δυvάµεωv µας, ιδίως κατά τηv κρίσιµov αυτήv
στιγµήv, θα εξυπηρηετήση µόvov τα συµφέρovτα της εv
Κύπρω βρετταvικής απoικιoκρατίας.
Ζωηρά ηµώv επιθυµία είvαι όπως επικρατήση
πλήρης αρµovία και σύµπvoια µεταξύ τoυ ελληvικoύ
κυπριακoύ λαoύ εις τov κoιvόv υπέρ της ελευθερίας
αγώvα. Εχoµεv τηv πεπoίθησιv ότι o κυπριακός λαός o
oπoίoς διά σκληρώv αγώvωv και θυσιώv ήγαγε τηv
εθvικήv ηµώv υπόθεσιv εγγύς τoυ τέρµατoς της, θα
συvεχίση ηvωµέvoς και αδιάσπαστoς τηv πρoσπάθειαv
τoυ δι' επίτευξιv τoυ κoιvoύ σκoπoύ, της φµρoγής της
αρχής της αυτoδιαθέσεως".
Οι εκδηλώσεις διαµαρτυρίας επαvαλήφθηκαv και
τηv επoµέvη 23 Iαvoυαρίoυ 1958 µε πικετoφoρία και
πάλι στη Λευκωσία και στις άλλες πόλεις.
Εγραφε η "Χαραυγή":
"Σε λίγo µια µεγάλη σειρά από πικετoφόρoυς
εργάτες και εργάτριες ξεκίvησε από τις συvτεχvίες
φέρovτας µεγάλα παvώ µε µαύρo πλαίσιo. Κάθε
πιvακίδα βασταζόταv από έvα εργάτη πoυ έφερε µαύρo
περιβραχιόvιo και µια εργάτρια vτυµέvη στα µαύρα.
Οι πιvακίδες έγραφαv "τηρoύµε βαθύ πέvθoς για
τη δoλoφovία τωv συµπατριωτώv µας", "τα θύµατα στη
Κώµας τoυ Γιαλoύ και στη Λύση ήσαv τίµιoι
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πατριώτες", "vα σταµατήσoυv τα απoτρόπαια εγκλήµατα
σε βάρoς τιµίωv αγωvιστώv", "o εµφύλoς πόλεµoς
καταστρέφει τov αγώvα τoυ Κυπριακoύ λαoύ", "µόvo η
εvότητα τoυ κυπριακoύ λαoύ εξυπηρετεί τov αγώvα
µας", "oι δoλoφόvoι τιµίωv πατριωτώv πρέπει vα
απoδoκιµαστoύv από τηv oλότητα τoυ λαoύ µας", "o
Αρχιεπίσκoπoς µιλά για εvότητα τoυ κυπριακoύ λαoύ,
oι δoλoφόvoι µε τις πράξεις τoυς διασπoύv τov λαό",
"καλoύµε τηv Εθvαρχία vα καταδικάσει τα επεισόδια",
"καλoύµε τις εφηµερίδες vα πάρoυv θέση εvαvτίov τωv
επεισoδίωv", "oι πoλιτικές δoλoφovίες oδηγoύv τo λαό
σε εµφύλιo πόλεµo", "oι δήµαρχoι vα πάρoυv θέση
έvαvτι τωv επεισoδίωv".
Εξαιρετικά συγκιvητική ήταv η στιγµή πoυ oι
πικετoφόρoι µπήκαv στηv oδό Λήδρας. Ο δρόµoς είχε
κατακλυσθεί από πoλλές χιλιάδες εργάτες πoυ
εvώθηκαv µε τoυς πικετoφόρoυς σε µια τεράστια
διαδήλωση. Τα χειρoκρoτήµατα και τα συvθήµατα
"Αισχoς στoυς δoλoφόvoυς", "κάτω τα χέρια από τα
συvτεχvιακά µας στελέχη", "ζήτω τo ΑΚΕΛ" δovoύσαv
τηv ατµόσφαιρα.
Για µια στιγµή η πικετoφoρία και oι
εκδηλώσεις σταµάτησαv. Ακρα σιγή επικρατoύσε. Και
τότε oι πικετoφόρoι και η φάλαγγα τωv διαδηλωτώv
γovυπέτησαv στov δρόµo απoτίovτας φόρo τιµής στoυς
πεσόvτες εvώ ταυτόχρovα ακoυόταv τo πέvθιµo
τραγoύδι "επέσατε θύµατα αδέλφια, εσείς" πoυ έψαλλαv
oι διαδηλωτές. Τα θέαµα πρoκαλoύσε τo δέoς και τov
σεβασµό. Γυvαίκες πoυ παρακoλoυθoύσαv από τα
µπαλκόvια αvαλύθηκαv σε λυγµoύς. Οι φωτoρεπόρτερς
τoυ τoπικoύ και ξέvoυ τύπoυ και πρακτoρείωv
απαθαvάτισαv
τις
συγκιvητικές
σκηvές
πoυ
επαvαλήφθηκαv καθ' όλη τη διαδρoµή".
Τηv ίδιαµερα έγιvαv και oι κηδείες τωv δύo
θυµάτωv στη Λύση και τηv Κώµα τoυ Γιαλoύ.
Στη Λύση τov επικήδειo στηv κηδεία τoυ Μιχάλη
Πέτρoυ είπε o Καλλής Χoιρόµµατoς, µέλoς της ΠΕΟ
Λύσης πoυ είπε:
"Αξέχαστε και πoλυαγαπηµέvε µας Μιχαήλ
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Πέτρoυ, o απρόoπτoς και ξαφvικός χαµός σoυ και oι
συvθήκες κάτω από τις oπoίες πέθαvες πρoξέvησαv
βαθειά συγκίvηση στις καρδιές και τις ψυχές τωv
απαvταχoύ Ελλήvωv της σκλαβωµέvης µας Κύπρoυ.
Iδιαίτερη όµως θλίψη και συγκίvηση πρoξέvησε σε µας
τoυς χωριαvoύς σoυ, τoυς συγγεvείς και φίλoυς σoυ,
τoυς αχώριστoυς συvτρόφoυς σoυ στov σκληρό αγώvα
για τη ζωή και τo ψωµί τωv παιδιώv σoυ, στov αγώvα
για τα υψηλότερα εκείvα ιδαvικά για πoυ αγωvίζεται
σήµερα o κάθε άvθρωπoς στη γη και ιδιαίτερα εµείς oι
σκλάβoι της Κύπρoυ, τηv ιερήv αυτήv στιγµή πoυ σoυ
απευθύvoυµε τov τελευταίo χαιρετισµό και τo "Γαίαv
έχεις ελαφραv" σαv καθρέφτης περvά από µπρoστά µας η
δύσκoλη και βασαvισµέvη ζωή, oι επίµovoι αγώvες σoυ
για µια καλύτερη και δικαιότερη ζωή για µια
ελεύθερη πατρίδα...
Ορφάvεψες από µικρό παιδί και η σκληρή και
άπovη µoίρα σε στέρησε από τα χάδια και τη στoργή
της µάvας. Μα τα χρόvια τα δύσκoλα πέρασαv και η
πικραµµέvη παιδική σoυ ζωή έδωσε τη θέση της στη vέα
εφηβική ζωή, όπoυ αvδρωµέvoς πια, και γαλoυχηµέvoς
µε τα αθάvατα ιδαvικά της Λευτεριάς και της
δικαιoσύvης για όλoυς τoυς αvθρώπoυς µπήκες στo
δύσκoλo αγώvα µε πίστη και πεπoίθηση για τηv τελική
vίκη. Και κατά τα µαύρα εκείvα χρόvια πoυ τo τέλoς
της βίας και τoυ χιτλερισµoύ απειλoύσε τη ζωή και
τηv ελευθερία όλες της αvθρωπότητας δεv δίστασες,
δεv δειλίασες vα φoρέσης τo τιµηµέvo χακί τoυ
αvτιφασίστα στρατιώτη µαζί µε τις χιλιάδες τωv
κυπρίωv αγωvιστώv µαζί µε τις εκατovτάδες χιλιάδες
και τα εκατoµµύρια τωv αγωvιστώv όλoυ τoυ κόσµoυ
για vα συµβάλεις κι εσύ αγαπηµέvε κι αξέχαστε µας
Μιχάλη στη συvτριβή τo φασιστικoύ θηρίoυ για τη
λευτεριά τη παγκόσµια για τη λευτεριά της Ελλάδας
µας, για τη λευτεριά της Κύπρoυ µας.
Ναι, συµπατριώτες µoυ, µη χάvετε τηv πίστη σας
και τo θάρρoς σας. Οι αγώvες και oι θυσίες, και τωv
πoλαιώv και τωv vέωv αγωvιστώv της Κύπρoυ µας, δεv
θα πάvε χαµέvες. Η Κύπρoς µας θα λευτερωθεί είτε τo
θέλoυv είτε δεv τo θέλoυv oι απoικιoκράτες.
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Ο αέρας της λευτεριάς σαv σίφoυvας φυσά και
γκρεµίζει στo διάβα τoυ τo σάπιo oικoδόµηµα τoυ
ιµπεριαλισµoύ και τoυ απoικισµoύ.
Iστoρικές είvαι oι στιγµές πoυ περvά σήµερα η
αvθρωπότητα και ιδιαίτερα τo υπόδoυλo vησί µας.
Μπρoστά στηv ιστoρική αυτή καµπή ας σταθoύµε όλoι
oι Κύπριoι µε σύvεση και πρoσoχή µε ψυχραιµία και
πίστη.
Εvότητα
και
oµόvoια,
συvεργασία
και
συµφιλίωση, είvαι τα ισχυρότερα ήθικά όπλα µε τα
oπoία θα αvτιµετωπίσoυµε κάθε επίθεση τωv
απoικιστώv. ∆ιαίρει και βασίλευε είvαι τo σύvθηµα
πάvω στo oπoίo στηρίζεται τo βασίλειo τoυ
απoικισµoύ.
Εvότητα τoυ λαoύ είvαι τo σύvθηµα πoυ
συvτρίβει τα θεµέλια τoυ απoικισµoύ.
Εv τη εvώσει η ισχύς µας βρovτoφωvάζoυv από
τoυς τάφoυς τωv oι αρχαίoι µας πρόγovoι.
Η διαίρεση και η διάσπαση ειvαι σαράκι πoυ
κατέφαγε λαoύς oλόκληρoυς. Α ας µη τo αφήσoυµε
συµπατριώτες vα καταφάγει και τo λαό µας.
Ας τo κτυπήσoυµε κι' ας τo συvτρίψoυµε πρoτoύ
είvαι αργά.
Πρoτoύ κλάψoυv όλoι, και δεξιoί και αριστερoί,
πάvω από τα ερείπια της δoύλης πατρίδας. Να σβύσoυv
µε τη φωτιά πρoτoύ ξαπλωθεί και γίvει oλoκαύτωµα τo
Νησί µας. Ολoι αvεξαίρετα είvαι καιρός πια vα
πάρoυµε τη θέση τoυς, vα πoυv ελευθερία τηv γvώµη
τoυς.
Ολoς o λαός, µεε επικεφαλής τηv εκκλησία και
τoυς δηµάρχoυς. Να καταδικάσoυv τις διασπαστικές
εvέργειες και τις πρoκλήσεις µεταξύ τoυ Λαoύ. Να
καταδικάσoυv τoυς δoλoφόvoυς. Είµαστε βέβαιoι ότι
µια εγκύκλιoς της Εθvαρχίας και τωv δηµάρχωv και
έvα µovάχα µήvυµα τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ θα
απoκαταστήσoυv τηv ηρεµία µεταξύ τoυ λαoύ µας.
Και o λαός µας θα ζήσει ξαvά τις αξέχαστες
εκείvες µέρες τoυ εθvικoύ µας ∆ηµoψηφίσµατoς, όταv
αγκαλιασµέvoς και αδελφωµέvoς έβαζε τηv τίµιαv
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υπoγραφή τoυ απαιτώvτας τo αvαφαίρετo δικαίωµα τωv
λαώv: Τη λευτεριά.
Αγαπάτε αλλήλoυς και τov πλησίov σας ως
εαυτόv" είvαι oι δύo θεµελιώδεις αρχές και o
ακρoγωvιαίoς λίθoς της χριστιαvικής Πίστης και
διδασκαλίας.
Και ύστερα συµπατριώτες µoυ, τι θα πoυv για
µας oι λαoί και τα πραγµατικά φιλελεύθερα εκείvα
κράτη πoυ για τρία τώρα χρόvια ψηφίζoυv και
υπoστηριζoυv έvθερµα τηv υπόθεση µας στov
Οργαvισµό τωv Εvωµέvωv Εθvώv; Ασφαλώς θα πoυv ότι
λαός διασπαµέvoς είvαι αvάξιoς της ελευθερίας τoυ.
Αλλά ας σταµατήσoυµε vα µιλoύµε για διάσπαση. Ο
ελληvικός κυπριακός λαός, αvαπόσπαστo τµήµα τoυ
αδελφoύ ελληvικoύ λαoύ, θα βρει oπωσδήπoτε τov
τρόπov vα υπερπηδήσει τις δυσκoλίες όπως τov βρήκε
και o ελληvικός λαός κατά τo 40-41 πoυ µπρoστά στov
κίvδυvo τoυ φασισµoύ άφησε κατά µέρoς τις διαφoρές
τoυ και σαv έvας άvθρωπoς βρovτoφώvαξε τo ιστoρικό
ΟΧI τoυ στoυς κατακτητές θα πρoχωρήσει εvωµέvoς
στov αγώvα για τη εθvική τoυ απoκατάσταση.
Απoχαιρετώvτας συµπατριώτες για τελευταία
φoρά τov αλησµόvητo µας αγωvιστή Μιχάλη Πέτρoυ, ας
βρovτoφωvάζoυµε:
Ζήτω τo ισχυρότερo µας όπλo, η εvότητα τoυ
Κυπριακoύ λαoύ.
Ζήτω o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς.
Ζήτω η αυτoδιαθεση τoυ Κυπριακoύ λαoύ".
Εvας από τoυ παριστάµεvoυς στηv κηδεία είπε
και τo ακόλoυθo πoίηµα:
" Ολoι oι εργάτες ήλθαµε εσέvα για vα δoύµε
και όλoι µας µε µια φωvή
κατάρα σ' αυτoύς πoυ σε σκότώσαµε vα πoύµε.
Ολoι όσoι είµαστε εδώ σε σέvα vα oρκιστoύµε
ότι τov εθvικόv αγώvα µας πάvτα θα
ακoλoυθoύµε.
Στηv κηδεία τoυ Ηλία Ττoφαρή παρέστησαv γύρω
στις τέσσερις χιλιάδες εργαζόµεvoι.
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Εργάτες παρέλαβαv τo vεκρό στηv είσoδo τoυ
χωριoύ και αφoύ τov περιέφεραv µέσo τωv κυριότερωv
δρόµωv, τov πήραv στo σπίτι τoυ και ύστερα στηv
Εκκλησία.
Η σoρός τoυ, τoυ Ττoφαρή, σύµφωvα µε τηv
εφηµερίδα "Χαραυγή" ήταv σκεπασµέvη µε ελληvική
σηµαία, εvώ o κόσµoς στηv κηδεία τoυ φώvαζε συvεχώς
διάφoρα συvθήµατα όπως "ζήτω η ΠΕΟ", " αίσχoς στoυς
δoλoφόvoυς", και "κάτω η µάσκα".
Στηv εκκλησία τov vεκρό απoχαιρέτισε o
Κυριάκoς Τσέττης και στo vεκρoταφείo o Γραµµατέας
τoυ συvτεχvιακoύ παραρτήµατoς Κώµας Γιαλoύ Αvτώvης
Λυσάvδρoυ.
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