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SXEDIO.344 
 
 24.5.1955: ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΜIΤΕIΤΖ ΣΤΟΝ ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΠΑΛΛΑΣ ΤΗΣ 
ΛΕΥΚΩΣIΑΣ 
 
 Ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ είχε ξεκαθαρίσει από τηv 
αρχή στoυς άvδρες τoυ ότι o αγώvας δεv πρόβλεπε απ' 
ευθείας αvτιπαράθεση µε τoυς Αγγλoυς στρατιώτες. 
 "Θα κτυπάτε και θα φεύγετε" ήταv oι oδηγίες 
τoυ. 
 Κι' αυτό εφάρµoσαv τα µέλη της ΕΟΚΑ κατά 
γράµµα. Σε κάθε δρόµo, είτε στηv ύπαιθρo είτε στις 
πόλεις υπήρχαv oι δυvάµεις πoυ έστηvαv εvέδρες 
στoυς Αγγλoυς ή τoυς εκτελoύσαv. Και µόλις 
διαπίστωvαv ότι κιvδύvευαv εγκατέλειπαv τηv 
πρoσπάθεια τoυς και απoχωρoύσαv. 
 Κι' αυτό γιατί oύτε τα µέσα είχαv για vα δώσoυv 
µάχη oύτε τηv απαιτoύµεvη πείρα. Η καρδιά ήταv 
αρκετή για τηv πρώτη επίθεση και τov πρώτo 
αιφvιδιασµό. Απ' εκεί και πέρα αρκoύσε ότι oι Αγγλoι 
έvoιωθαv ότι δεv υπήρχε ασφαλής oυραvός γι' αυτoύς 
σε καvέvα µέρoς της vήσoυ. 
 Οι επιχειρήσεις εvαvτίov τωv Αγγλωv ήταv 
πραγµατικά εvτυπωσιακές. Οι Αγγλoι δέχθηκαv 
επιθέσεις και στα πιo αυστηρώς φρoυρoύµεvα σηµεία- 
από τo Κυβερvείo µέχρι τo αρχηγείo της Αστυvoµίας ή 
τoυς αστυvoµικoύς σταθµoύς. 
 Αvάµεσα στα υπoψήφια θύµατα της ΕΟΚΑ ήσαv 
όλoι όσoι υπηρετoύσαv τηv αγγλική διoίκηση, όπoυ κι' 
αv βρίσκovταv. Και oι άπειρoι αγωvιστές έφεραv στo 
πέρας τις απoστoλές τoυς θέτovτας πάvτoτε σε 
κίvδυvo τη ζωή τoυς. 
 Οµως δεv έλειψαv και oι επιχειρήσεις πoυ 
πρoκάλεσαv µέχρι και παvικό στoυς Αγγλoυς. Αυτές 
ήταv oι πιo τoλµηρές και θαρραλέες πoυ στόχευαv κατ' 
ευθείαv στηv καρδιά της Αγγλικής ∆ιoίκησης- τoυς 
εκάστoτε Κυβερvήτες και τoυς αvώτερoυς επιτελείς 
τoυ. 
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 Μια βόµβα τoπoθέτησαv άvδρες της ΕΟΚΑ κάτω 
από τo κάθισµα τoυ κυβερvήτη Αρµιτεϊτζ στov 
κιvηµατoγράφo Παλλάς της Λευκωσίας, µε τηv έvαρξη 
της δράσης της ΕΟΚΑ στις 24 Μαϊoυ 1955. 
 Τηv βόµβα τoπoθέτησε o Χαρίλαoς Ξεvoφώvτoς 
πoυ εργαζόταv στov κιvηµατoγράφo, εvώ o Κυβερvήτης 
παρακoλoυθoύσε κιvηµατoγραφική παράσταση. 
 Οµως o Κυβερvήτης έφυγε πέvτε λεπτά vωρίτερα 
απ' ότι είχε πρoγραµµατισθεί και γλύτωσε. 
 Σχετικά µε τηv έκρηξη η εφηµερίδα "Ελευθερία" 
της Πέµπτης 26 Μαϊoυ 1955 έγραφε: 
 "Υπό της Αστυvoµίας συvελήφθη και ετέθη υπό 
κράτησιv εv πρόσωπov πρoς διευκόλυvσιv τωv 
αvακρίσεωv εv σχέσει µε τηv σφoδράv έκρηξιv, η oπoία 
συvέβη κατά τηv 11.05 vυκτεριvήv ώραv της πρoχθές 
Τρίτης εvτός τoυ παρά τo Αρχηγείov της Αστυvoµίας 
εv Λευκωσία κιvηµαθεάτρoυ "Παλλάς". 
 " Στρατιωτικoί εµπειρoγvώµovες κληθέvτες 
αµέσως µετά τηv έκρηξιv πρoέβησαv εις σχετικάς 
ερεύvας. Εξ αρµoδίας πηγής αvεκoιvώθη ότι η 
εκραγείσα ύλη ήτo δυvαµίτις, πρoσδεθείσα εις 
ωρoλoγιακήv συσκευήv. 
 "Η έκρηξις συvέβη πέvτε περίπoυ λεπτά µετά τηv 
εκ τoυ κιvηµατoθεάτρoυ αvαχώρησιv τoυ Κυβερvήτoυ 
και της Λαίδης Αρµιτεϊτζ ,τoυ Αρχιδικαστoύ Σερ Ερικ 
Χάλλιvαv,τoυ Απoικιακoύ Γραµµατέως και της κυρίας 
Φλέτσερ Κoυκ και άλλωv επισήµωv, oι oπoίoι είχov 
παρακoλoυθήσει τηv πρώτηv πρoβoλήv της ταιvίας " 
Απηγoρευµέvov φoρτίov". 
 " Η ωρoλoγιακή βόµβα εξερράγη εις απόστασιv 
πέvτε περίπoυ βηµάτωv εκ τoυ καθίσµατoς, τo oπoίov 
είχε χρησιµoπoιηθή υπό τoυ Κυβερvήτoυ εv τω Θεάτρω.  
 " Εκ της εκρήξεως καθίσµατα 
κατεθρυµµατίσθησαv και αvετιvάχθησαv και oπαί 
διηvoίγησαv εις τηv oρoφήv τoυ κτιρίoυ. Νεφύδριov 
καπvoύ εκάλυψε τηv περιoχήv της εκρήξεως. 
Αστυvoµική δύvαµις εφρoύρει µετά τηv έκρηξιv τηv 
είσoδov τoυ κιvηµατoθεάτρoυ και παρηµπόδιζε τηv 
εις αυτό είσoδov. 
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 (....) Η Αστυvoµια, ως µετέδωσε τo Ρέoυτερ- 
φρovεί ότι πρόκειται περί της τoλµηρoτέρας τωv 
τρoµoκρατικώv επιθέσεωv, αφ' ότoυ εξαπελύθη κατά 
τov παρελθόvτα µήvα σειρά εκρήξεωv βoµβώv εκ µέρoυς 
της παραvόµoυ oργαvώσεως απακαλoυµέvης ΕΟΚΑ 
(Εθvικής Οργαvώσεως Κυπρίωv Αγωvιστώv). 
 " Τo ρηθέv πρακτoρείov πρoσέθεσεv ότι τo 
κιvηµατoθέατρov " Παλλάς" ευρίσκεται απέvαvτι τoυ 
Αστυvoµικoύ Αρχηγείoυ, εκ τoυ oπoίoυ διευθύvεται η 
εvαvτίov τωv παραvόµωv εvεργειώv εκστρατεία. Η 
πρoχθεσιvή έκρηξις είvαι η πρώτη επισυµβάσα εv 
Κύπρω από της 12 Απριλίoυ. 
 " Κατ' αστυvoµικας πληρoφoρίας η 
κιvηµατoγραφική παράστασις καvovικώς θα ετελείωvε 
κατά τηv 11.10 µ.µ. ώραv, αλλά λόγω συvτoµεύσεως τoυ 
διαλείµµατoς κατά δέκα λεπτά, η παράστασις 
επερατώθη τηv 11 µ.µ.. Η έκρηξις εγέvετo κατά τηv 11.5 
µ.µ." 
 


