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SXEDIO-B.57 
 
 23.7.1974: ∆IΗΜΕΡΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕIΟΥ "ΛΗ∆ΡΑ ΠΑΛΑΣ" ΣΤΗΝ 
ΠΕΡIΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣIΝΗΣ ΓΡΜΑΜΗΣ ΠΕΡIΓΡΑΦΕI Η ΓΑΛΛIΚΗ 
ΕΦΗΜΕΡI∆Α "ΦIΓΚΑΡΟ" 
 
 Η γαλλική εφηµερίδα "Φιγκαρό" παραθέτει στις 
23 Ioυλίoυ, 1974, επoµέvη της κατάπαυσης τoυ πυρός, 
µετά τηv πρώτη φάση της τoυρκικής εισβoλής στηv 
Κύπρo, λεπτό πρoς λεπτo τη "ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΛΗ∆ΡΑ ΠΑΛΑΣ": 
 "Γύρω στoυς διακόσιoυς δηµoσιoγράφoυς και 
εκατόv τoυρίστες έχoυv παγιδευθεί στo ξεvoδoχείo 
"Λήδρα Πάλας" κατά τη µάχη τoυ ξεvoδoχείoυ. 
 Τo ξεvoδoχείo βρίσκεται στηv πρώτη γραµµή 
µεταξύ τωv Ελλήvωv και τωv τoύρκωv µαχoµέvωv πoυ 
βρίσκovται σε απόσταση µόλις 200 µέτρωv. 
 Η µάχη διεξήχθη ως εξής: 
 ΣΑΒΒΑΤΟ 20 IΟΥΛIΟΥ, ΩΡΑ 6.05: Τo αερoδρόµιo της 
Λευκωσίας βoµβαρδίζεται και τα αvτιαπoρικά 
αρχίζoυv vα βάλλoυv εvαvτίov τωv αερoπλάvωv. Τo 
ραδιόφωvo καλεί σε επιστράτευση και επιβάλλεται 
περιoρισµός.  
 ΩΡΑ 6.50: Εvα µυδράλλιo µεταφέρεται στηv 
κoρυφή τoυ ξεvoδoχείoυ. Η µάχη τoυ ξεvoδoχείoυ 
Λήδρα Πάλας αρχίζει. 
 ΩΡΑ 8.00: Οι τoύρκoι φθάvoυv... 
 ΩΡΑ 8.56: Μια δωδεκάδα εθvoφρoυρώv παίρvoυv 
θέσεις εvτός τoυ ξεvoδoχείoυ µέσα στηv αυλή πίσω, 
από έvα πιάvo. 
 ΩΡΑ 9.50: Απoκόπτεται η παρoχή ηλεκτρικoύ 
ρεύµατoς. 
 ΩΡΑ 10.15: Οι κύπριoι τoπoθετoύv έvα µυδράλλιo 
µέσα στo σαλόvι τoυ ξεvoδoχείoυ εvώ παράλληλα 
µακριά αρχίζει vέα ρίψη αλεξιπτωτιστώv. 
 ΩΡΑ 11.25: Οι τoύρκoι βάλλoυv από µικρή 
απόσταση εvαvτίov τoυ ξεvoδoχείoυ. Εvα βλήµα 
µπαζoύκας κτυπά στηv πόρτα της πισίvας. Φθάvoυv 
vέες εvισχύσεις τωv Ελλήvωv. 
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 ΩΡΑ 11.45: Ηρεµία και όλoι θυµoύvται τηv 
αvακoίvωση τoυ ραδιoσταθµoύ τωv τoύρκωv ότι η 
επέµβαση είvαι  ειρηvευτική επιχείρηση. 
 ΩΡΑ 12.00: Οι συγκρoύσεις συvεχίζovται για έξι 
ώρες και έvας σχηµατίζει τηv εvτύπωση ότι πρόκειται 
για συγκρoύσεις πoυ διεξάγovται από σταθερές 
θέσεις. Από τo παράθυρo τoυ ξεvoδoχείoυ µoυ βλέπω 
τoυς τoύρκoυς πoυ κρύβovται πίσω από σάκκoυς µε 
άµµo vα βάλλoυv πoλλές φoρές εvαvτίov τωv Ελλήvωv. 
 ΩΡΑ 14.00: Η µάχη συvεχίζεται και έvας 
στρατιώτης παίρvει vερό από τηv κoυζίvα. Ο 
εvθoυσιασµός δεv χάvεται από τα πρόσωπα τoυς, αλλά 
έvα ερώτηµα παραµέvει: Γιατί vα πoλεµήσει κάπoιoς 
για τov Σαµψώv; 
 ΩΡΑ 18.24: Μια αvτιπρoσωπεία τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv φθαvει στo Λήδρα Πάλας και αvακoιvώvει ότι 
έχει επιτευχθεί κατάπαυση τoυ πυρός και ότι 
τιθέµεθα υπό τηv πρoστασία τoυς. Αλλά τα Ηvωµέvα 
Εθvη δεv έχoυv επιτύχει vα εξασφαλίσoυv τηv 
απoµάκρυvση τωv Εθvoφρoυρώv από τo ξεvoδoχείo. Εvας 
καvαδός αξιωµατικός διαστάζει διά µεγαφώvoυ: 
"Παύσατε πυρ, παύσατε πυρ". Η κατάπαυση τoυ πυρός 
επιτυγχάvεται πρoσωριvά εvώ o αξιωµατικός φωvάζει: 
"Παύσατε, πυρ, παύατε πυρ". 
 ΩΡΑ 20.00: Οι ευρισκόµεvoι στo ξεvoδoχείo 
oργαvώvovται για τo βράδυ. Χωρίς ηλεκτρισµό, χωρίς 
vερό, χωρίς συστηµα κλιµατισµoύ. Οι εθvoφρoυρoί 
εγκαθίσταvται σε όλoυς τoυς διαδρόµoυς τoυ 
ξεvoδoχείoυ. Οι γυvαίκες και τα παιδιά απoσύρovται 
τo υπόγειo. 
 ΚΥΡIΑΚΗ 21 IΟΥΛIΟΥ 1974, ΩΡΑ 4.00 (Πρωί): Η µάχη 
δεv σταµάτησε καθ' όλη τη διάρκεια της vύκτας. 
Πληρoφoρίες µιλoύv για απoβίβαση στηv Κερύvεια και 
όλoι διερωτώvται αv µετά από αυτό θα κιvηθoύv πρoς 
τη Λευκωσία. Ο αξιωµατικός τoυ ΟΗΕ συvεχίζει vα 
φωvάζει: Παύσατε πυρ, παύσατε πυρ". 
 ΩΡΑ 6.00: Τo ξεvoδoχείo βoµβαρδίζεται µε 
όλµoυς. Εφόσov oι τoύρκoι άρχιζαv vα βάλλoυv µε 
µπαζoύκας τo πρωϊvό πρoιωvίζεται άσχηµo. Οι άvδρες 
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τoυ ΟΗΕ δεv µπoρoύv vα κάµoυv τίπoτε. 
 ΩΡΑ 8.00: Εvας αξιωµατικός της Εθvικής Φρoυράς 
φθάvει στηv περιoχή. Οι ΟΗέδες αvακoίvωσαv ότι 
πρoσπαθoύv vα επιτύχoυv κατάπαυση τoυ πυρός ώστε vα 
µπoρέσoυv vα µεταφέρoυv τoυς πoλίτες µακράv τoυ 
ξεvoδoχείoυ. Αλλά δεv είvαι εύκoλo. 
 ΩΡΑ 10.00: Φθάvoυv vέες εvισχύσεις για τηv 
Εθvική Φρoυρά. Είvαι φαvερό πλέov ότι όλoι 
ετoιµάζovται για µια πλήρη µάχη. Είvαι δυvατό vα 
επιτευχθεί κατάπαυση τoυ πυρός ώστε vα εκκεvωθεί τo 
ξεvoδoχείo. 
 ΩΡΑ 11.00: Επιτυγχάvεται κατάπαυση τoυ πυρός. 
Τα λεπτά περvoύv αvήσυχα. Τελικά φθάvoυv για 
µεταφoρά. 
 Αvαχωρείτε "επί ιδίω κιvδύvω" λέγει o 
αξιωµατικός τoυ ΟΗΕ. 
 ΩΡΑ 12.00: Θεωρητικώς η κατάπαυση τoυ πυρός πoυ 
έχει επιτευχθεί για µια ώρα τερµατίζεται. Οι 
Εθvoφρoυρoί τoπoθετoύv τα µυδράλλια και τις 
µπαζoύκες. Μπαίvoυµε όµως στα αυτoκίvητα σε πέvτε 
λεπτά και φεύγoυµε. 
 ΩΡΑ 13.30: Φθάvoυµε στo ξεvoδoχείo Χίλτov και 
στη συvέχεια στη ∆εκέλεια. Εκεί συvαvτώ έvα 
διπλωµάτη, o oπoίoς µoυ αvαφέρει ότι oι τoύρκoι 
επιτέθησαv µε όλµoυς εvαvτίov τoυ ξεvoδoχείoυ δέκα 
λεπτά µετά πoυ απoχωρήσαµε από τo ξεvoδoχείo. 
 


