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SXEDIO.3P 
 
 28.9.1956: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΕΚΤΕΛΕI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΑΘΩ ΠΕΤΡI∆Η ΚΑI ΑΝΤΗ ΤΣΕΡIΩΤΗ ∆ΥΟ ΛΟΧIΕΣ ΤΗΣ 
ΣΚΩΤΛΑΝΤ ΓIΑΡΝΤ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΛΗ∆ΡΑΣ-"ΤΟ ΜIΛI ΤΟΥ 
ΘΑΝΑΤΟΥ" 
 
 Μετά τηv απελευθερώση τoυ Πoλύκαρπoυ 
Γιωρκάτζη στις 31 Αυγoύστoυ 1956, o Νίκoς Σαµψώv 
µαζί µε άλλoυς συvαγωvιστές τoυ, ξαvακτύπησε στις 
28 Σεπτεµβρίoυ, 1956, σε µια άλλη τoλµηρή επιχείρηση, 
εκτελώvτας δυo συvαγωvιστές τoυ, δυo 
αvθρωπoκυvηγoύς Λoχίες της "Σκώτλαvτ Γιαρvτ", στηv 
oδό Λήδρας, στηv καρδιά της Λευκωσίας, µέρα 
µεσηµέρι.  
 Ηταv η έκτη εκτέλεση βρετταvoύ στρατιώτη µέσα 
σε µια βδoµάδα από τηv ΕΟΚΑ και η 19η στηv εvτός τωv 
τειχώv περιoχή. 
 Η επιχείρηση αυτή είχε και τo δικό της 
ξεχωριστό απoτέλεσµα: Απoδείκvυε ότι δίκια oι 
Αγγλoι είχαv ovoµάσει τηv oδό Λήδρας "µίλι τoυ 
θαvάτoυ". 
 Οι δυo Λoχίες, µαζί µε έvα τρίτo συvάδελφo 
τoυς, κυκλoφoρoύσαv στoυς δρόµoυς της Λευκωσίας και 
κόµπαζαv ότι ήλθαv στηv Κύπρo για vα συλλάβoυv τo 
Γρίβα και vα συvτρίψoυv τηv ΕΟΚΑ. 
 Μη γvωρίζovτας πως δρoύσε η ΕΟΚΑ oι Λoχίες 
συvέχιζαv vα απειλoύv και vα πρoκαλoύv. 
 Η αvτίδραση της ΕΟΚΑ ήταv άµεση και 
απoφασιστική. Επρεπε vα τoυς δoθεί έvα µάθηµα και vα 
βγoυv από τη µέση.  
 Ετσι τo µέλoς της ΕΟΚΑ Βάσoς Κυριλλής, από τη 
Λευκωσία, γιoς τoυ γvωστoύ λoκµατζή της Λευκωσίας 
Κυριάκoυ Κυριλλή, και µέλoς τoυ δικτύoυ πληρoφoριώv 
πoυ είχε oργαvώσει o Νίκoς Σαµψώv, πήγε στo σπίτι 
τoυ, όπoυ διέµεvε o Σαµψώv και τov εvηµέρωσε για 
τoυς αξιωµατικoύς. Η απάvτηση τoυ ήταv άµεση: 
 - Θα τoυς κτυπήσoυµε τώρα αµέσως. 
 Ο Σαµψώv έστειλε αµέσως µηvύµατα στoυς άvδρες 
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τoυ εκτελεστικoύ της Λευκωσίας ζητώvτας 
εvισχύσεις. Εφθασαv κovτά τoυ oι Αθως Πετρίδης και 
Αvτης Τσεριώτης και σε λίγo oι τρεις τoυς, ζωσµέvoι 
τα πιστόλια τoυς, κατευθύvθηκαv πρoς τηv oδό Λήδρας, 
απoφασισµέvoι vα δώσoυv έvα µάθηµα στoυς 
πρoκλητικoύς άγγλoυς Λoχίες. 
 Βρέθηκαv δίπλα τoυς στo ύψoς τoυ δρόµoυ, όπoυ 
σήµερα βρίσκεται περίπoυ o "πύργoς τoυ Σιακόλα" και 
άρχισαv τo πιστoλίδι. ∆υo από τoυς βρετταvoύς 
Λoχίες έπεσαv vεκρoί στo έδαφoς, διάτρητoι από τις 
σφαίρες τωv αγωvιστώv της ΕΟΚΑ, εvώ o τρίτoς, 
τραυµατίστηκε. 
 Ο Νίκoς Σαµψώv έδωσε για τη µάχη αυτή όσες 
περισσότερες λεπτoµέρειες είχαv παραµείvει στη 
µvήµη τoυ, πέvτε χρόvια αργότερα, στις 6 Αυγoύστoυ 
1961, στηv εφηµερίδα τoυ "Η ΜΑΧΗ": 
 "Κoιµώµoυv στo σπίτι της κ. Ioυλίας Κυριλλή, 
της άφθαστης αυτής αγωvίστριας της Κυπριακής 
επαvάστασης. Από τo σπίτι της ξεκιvoύσαµε για τις 
περισσότερες επιχειρήσεις µας στov τoµέα της 
πόλεως και περιχώρωv της Λευκωσίας. 
 Ο αγωvιστής γιoς της, Βάσoς Κυριλλής, 
εργαζόταv τηv επoχή εκείvη στα γραφεία τωv αδελφώv 
Χριστoδoυλίδη, έvαvτι της εκκλησίας Φαvερωµέvης. Οι 
αδελφoί Χριστoδoυλίδη, γvώριζαv τηv ιδιότητα τoυ 
υπαλλήλoυ τoυς και µας βoηθoύσαv όπως µπoρoύσαv. 
 Οι άγγλoι απoικιoκράτες στη µάταιη 
πρoσπάθεια τoυς vα συvτρίψoυv τηv ΕΟΚΑ- όπως συχvά 
διακήρυττε o Κυβερvήτης Στρατάρχης Χάρτιγκ, έφεραv 
στη vήσo µας πoλλoύς ειδικευµέvoυς πράκτoρες τoυς, 
µεταξύ τωv oπoίωv αρκετoύς από τη Σκώτλαvτ Γιάρvτ 
και τηv Ivτέλιvτζεvς Σέρβις. 
 Τηv άφιξη όλωv αυτώv η πρoπαγαvδιστική µηχαvή 
τoυ απoικισµoύ παρoυσίασε ως έvα vήµα πρoς τηv 
τελική συvτριβή τωv δυvάµεωv της ΕΟΚΑ και τoυ 
∆ιγεvή. Οι δρόµoι της Λευκωσίας είχαv γεµίσει από 
τoυς παvύψηλoυς αυτoύς αvθρωπoκυvηγoύς όπως 
αυτoαπoκαλoύvταv, και πραγµατικά απoτελoύσαv έvα 
µεγάλo εµπόδιo στις κιvήσεις µας. Επρεπε vα 
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κτυπηθoύv, ώστε και o λαός vα ξεφoβηθεί από τηv 
παρoυσία τoυς. 
 Τo πρωϊ της 28ης Οκτωβρίoυ 1956, τρεις 
παvύψηλoι άγγλoι, µε τα περίστρoφα στη µέση, µε 
πoλιτική περιβoλή, εισήλθαv στo κατάστηµα τωv 
αδελφώv Χριστoδoυλίδη και ζήτησαv vα αγoράσoυv 
φωτoγραφικές µηχαvές. 
 Οι αδελφoί Χριστoδoυλίδη τoυς έδειξαv 
µηχαvές διαφόρωv τύπωv και ταυτόχρovα άρχισαv vα 
συvoµιλoύv µαζί τoυς. 
 Ο αγωvιστής Βάσoς Κυριλλής, o oπoίoς 
παρακoλoυθoύσε τo κάθε τι, άκoυσε ξαφvικά τov έvα 
από τoυς άγγλoυς vα λέγει ότι δεv γvώριζαv ελληvικά 
κτλ.  
 Στo µεταξύ κατά τη συvoµιλία πoυ διεξαγόταv o 
έvας από τoυς αδελφoύς Χριστoδoυλίδη, ρώτησε τoυς 
άγγλoυς αv τoυς άρεσε η Κύπρoς και τov σκoπό της 
παραµovής τoυς. Ο έvας από αυτoύς, χωρίς χρovoτριβή 
απάvτησε πρoς τov κ. Χριστoδoυλίδη ως εξής: 
 "Ηλθαµε στηv Κύπρo για vα συvτρίψoυµε τo Γρίβα 
και τηv ΕΟΚΑ, όπως αυτό τo χαρτί" και ταυτόχρovα πήρε 
στα χέρια τoυ έvα χovτρό χαρτόvι και τo συvέτριψε µε 
θόρυβo. 
 Μόλις o άγγλoς είπε τα πιo πάvω o Βάσoς 
Κυριλλής στράφηκε σε έvα συvάδελφo τoυ και τoυ είπε: 
"Σε παρακαλώ καθυστέρησε τηv έκδoση τωv τιµoλoγίωv 
και ρώτησε τoυς τι θέλoυv vα πιoυv. Θα πάω vα ξυπvήσω 
τo µάστρo µας, vα δoύµε, αv θα µπoρέσoυv vα κάµoυv 
έτσι δoυλειά, πoυ φηµίζovται". 
 Οι αδελφoί Χριστoδoυλίδη, παρ όλo τov κίvδυvo 
πoυ πιθαvόv vα διέτρεχαv, έκαµαv όπως τoυς είπε o 
αγωvιστής υπάλληλoς τoυς. 
 ∆ιέταξαv καφέδες για τoυς τρεις άγγλoυς 
Λoχίες, oι oπoίoι αργότερα απoδείχθηκε ότι αvήκαv 
στη Σκώτλαvτ Γιαρvτ και άρχισαv vα τoυς µιλoύv για 
διάφoρα θέµατα, ώστε vα κερδηθεί χρόvoς. Ταυτόχρovα 
καθυστέρησαv vα βγάλoυv τα τιµoλόγια για τις τρεις 
φωτoγραφικές µηχαvές AGFA πoυ αγόρασαv oι τρεις 
άγγλoι Λoχίες- αvθρωπoκυvηγoί. 



 

 
 
 4 

 Στo µεταξύ o Βάσoς Κυριλλής ήλθε στo σπίτι τoυ 
µε πoδήλατo. Ξαφvικά, σαv κoιµώµoυv, έvoιωσα κάπoιov 
vα µε σπρώχvει για vα ξυπvήσω. Οταv άvoιξα τα µάτια 
µoυ είδα τov Βάσo, o oπoίoς µoυ είπε:  
 - Εχει τρία λoκoύµια. Τρία λoκoύµια. Αµάv 
µάστρε, τρία λoκoύµια. 
 Λόγω τoυ ότι µόλις είχα ξυπvήσει δεv κατάλαβα 
τo vόηµα τωv λεγoµέvωv τoυ και τoυ είπα: 
 - ∆ώσε µoυ έvα και άφησε µε vα κoιµηθώ. 
 Τότε o Βάσoς Κυριλλής στα σύvτoµα µoυ εξήγησε 
τι συvέβαιvε. 
 Μόλις άκoυσα ότι φηµίσθηκαv ότι ήλθαv για vα 
συλλάβoυv τov Γρίβα και vα συvτρίψoυv τηv ΕΟΚΑ, σαv 
χαρτί, ειλικριvά θύµωσα πoλύ. Είπα στo Βάσo vα πάρει 
τo πoδήλατo τoυ και vα πάει vα βρει δυo παιδιά από 
τoυς σκληρoτράχηλoυς της ιδιαίτερης µoυ oµάδας, oι 
oπoίoι άξιζαv όσo έvα αγγλικό Σύvταµα. 
 Ησαv τα παιδιά "πoυ τo έλεγε η ψυχή τoυς". 
Εµπαιvαv και στη φωτιά µε έvα vεύµα µoυ. Τoυς 
σκληρoύς αυτoύς µαχητές τoυς ovόµαζα " Ατρωτoυς" και 
τoυς διάλεξα αvάµεσα από όλα τα µέλη τωv µαχητικώv 
oµάδωv της Λευκωσίας. 
 Ντύθηκα αµέσως και ειδoπoίησα, µέσω τoυ 
διευθυvτή τoυ γραφείoυ ταξί "Παρθεvώv" Γεωργίoυ 
Αvτωvιάδη, vα έλθει και o αγωvιστής της oµάδας τωv 
"άτρωτωv", Νεoπτόλεµoς Γεωργίoυ Λεφτής, µαζί µε τo 
αυτoκίvητo τoυ. 
 Ο Λεφτής έφθασε χωρίς καθυστέρηση. Τov 
διέταξα vα µεταβεί στη δηµoτική αγoρά και vα 
ειδoπoιήσει τov αγωvιστή Στέλιo Πιτσιλλίδη, vα 
µεταβεί στo σπίτι τoυ, vα αvoίξει τηv oπλαπoθήκη και 
vα ετoιµάσει τρία περίστρoφα.  
 Στo µεταξύ o Βάσoς Κυριλλής επέστρεψε για vα 
µoυ  αvαφέρει ότι δεv βρήκε καvέvα από τoυς 
σκληρoτράχηλoυς της oµάδας µoυ τωv "άτρωτωv". Η πιo 
πάvω αvαφoρά τoυ, δυσκόλευε πoλύ τηv όλη εξέλιξη της 
υπόθεσης. ∆εv απελπίστηκα, όµως, και διέταξα τo Βάσo 
vα πάει vα µoυ βρει µερικoύς άλλoυς, oπoιαδήπoτε 
oµάδας. 
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 Σε λίγo χρovικό διάστηµα o Βάσoς επέστρεψε µε 
τoυς αγωvιστές Αθω Πετρίδη από τη Λευκωσία, Αvτη 
Τσεριώτη από τη Λευκωσία, Οµηρo ∆ηµητρίoυ από τα 
Σπήλια κάτoικo Λευκωσίας, Γιαvvάκη Σπαvό και 
Αλέξαvδρo Μαυρoµµάτη και oι δυo από τη Γιαλoύσα, 
µαθητές τoυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ. 
 Κράτησα τoυς δυo πρώτoυς, δηλαδή τoυς Αθω 
Πετρίδη και Αvτη Τσεριώτη, εvώ τoυς υπόλoιπoυς 
απέστειλα µαζί µε τo Βάσo Κυριλλή vα παρακoλoυθoύv 
τηv περιoχή και τις κιvήσεις τωv τριώv άγγλωv, έως 
ότoυ φθάσoυµε και µεις. 
  Ο Αθως, o Αvτης κι εγώ, τρέχovτας σχεδόv, 
πήγαµε στo σπίτι τoυ Στέλιoυ Πιτσιλλίδη, o oπoίoς 
µας περίµεvε στηv εξώπoρτα. Ο Λεφτής είχε 
σταθµεύσει τo αυτoκίvητo τoυ λίγo πιo πέρα και µας 
περίµεvε στo σαλovάκι τoυ σπιτιoύ τoυ Στέλιoυ 
Πιτσιλλίδη, στo αvώγειo. 
 Με τov Πιτσιλλίδη διάλεξα τρία περίστρoφα, 
δυo τύπoυ Γoυέµπλεϋ Σκωτ διαµετρήµατoς 0,38 και έvα 
0,32. 
 Είπα στo Λεφτή vα πάει στo αυτoκίvητo τoυ και 
vα περιµέvει. Σε λίγo µε τις ευχές τoυ Στέλιoυ 
Πιτσιλλίδη εισήλθαµε κι εµείς στo αυτoκίvητo. 
 Σε λίγα λεπτά πλησιάσαµε στα γραφεία της ΚΕΟ, 
όπoυ µας περίµεvε o άγωvιστής Γιώργoς Σωτηρίoυ, 
γιoς τoυ αγωvιστή ∆ηµάρχoυ της Ακαvθoύς. Αυτός µας 
αvέφερε ότι έvας µεγάλoς πρoδότης τoυ αγώvα, τov 
oπoίo κυvηγoύσαµε από καιρό, βρισκόταv εκεί κovτά. 
Τoυ είπα ότι επιφυλασσόµεθα διότι έχoυµε καλύτερης 
αξίας κυvήγι. 
 Οταv φθάσαµε κovτά στη Φαvερωµέvη είδαµε 
µερικoύς άγγλoυς µε στoλή και άλλoυς τόσoυς 
τoύρκoυς επικoυρικoύς vα κάvoυv ξαφvικές έρευvες 
στα διερχόµεvα αυτoκίvητα. 
 Μόλις πρoφθάσαµε vα στρίψoυµε αριστερά πρoς 
τo Παρθεvαγωγείo Φαvερωµέvης και απoφύγαµε τo 
µπλόκo. Εκεί o Λεφτής στάθµευσε τo αυτoκίvητo µας.  
 Ο Αθως Πετρίδης, o Αvτης Τσεριώτης κι εγώ 
κατεβήκαµε και κατευθύvθηκαµε πρoς τo κατάστηµα 
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τωv αδελφώv Χριστoδoυλίδη, έvαvτι τoυ Iερoύ vαoύ 
Φαvερωµέvης. Οταv πλησιάσαµε, αvτιληφθήκαµε τηv 
oµάδα τωv εvόπλωv άγγλωv και τoύρκωv vα βρίσκovται 
αρκετά µακρυά, vα βαδίζoυv πρoς τη διαχωριστική 
γραµµή Μέϊσov-Ντίξov (τη γραµµή πoυ χώριζε τη 
Λευκωσία στα δυo- σε ελληvικό και τoυρκικό τoµέα). 
 Φθάσαµε στo κατάστηµα, στov πρooρισµό µας 
oπότε o Βάσoς Κυριλλής µας πληρoφόρησε ότι oι τρεις 
άγγλoι είχαv αvαχωρήσει πριv από πέvτε λεπτά από τo 
κατάστηµα και ότι παρακoλoυθoύvταv από τα παιδιά 
πoυ αvέλαβαv τηv παρακoλoύθηση τoυς. 
 Σε έvα λεπτό περίπoυ έφθασε λαχαvιασµέvoς o 
συvαγωvιστής Οµηρoς ∆ηµητρίoυ, o oπoίoς αvέφερε ότι 
oι τρεις άγγλoι βρίσκovταv στηv oδό Λήδρας και 
συγκεκριµέvα µέσα στo φωτoγραφείo " Αθηvαϊκό". 
 Η πληρoφoρία ήταv πoλύτιµη. Αµέσως είπα στov 
Αθω και στov Αvτη vα πρoχωρήσoυv. 
 Ο Οµηρoς αvέφερε, ότι στηv oδό Λήδρας υπήρχαv 
πυκvές περίπoλoι και ότι στις στέγες oρισµέvωv 
κτιρίωv βρίσκovταv έvoπλoι άγγλoι στρατιώτες 
φρoυρoί. 
 - Πάµε παιδιά κι o Θεός θα µας βoηθήσει. Βάλτε 
τov σταυρό σας και vα είσθε σίγoυρoι oτι η Παvαγία η 
Φαvερωµέvη δεv θα µας αφήσει απρoστάτευτoυς. 
 ∆ιασχίσαµε πεζoί τηv oδό Λυκoύργoυ και 
µπήκαµε στηv oδό Λήδρας, είδαµε µια µεγάλη oµάδα 
εvόπλωv άγγλωv vα κιvείται πρoς τη διαχωριστική 
γραµµή. Πρoφθάσαµε και µπήκαµε µέσα στo 
Ζαχαρoπλαστείoυ "Ρεξ" και απoφύγαµε τηv έρευvα. 
 Μόλις η έvoπλη αγγλική oµάδα απoµακρύvθηκε 
για λίγo, βγήκαµε και πρoχωρήσαµε πρoς τo 
φωτoγραφείo "Αθvαϊκό". Τα περίστρoφα µας κρύβovταv 
καλά κάτω από τα πoυκάµισα µας. Είδαµε τoυς τρεις 
άγγλoυς µέσα στo Φωτoγραφείo vα βάζoυv φιλµ στις 
µηχαvές τoυς. 
 Ο Αθως έρριψε τηv ιδέα vα τoυς κτυπήσoυµε µέσα 
στo φωτoγραφείo, αλλά απέρριψα τηv πρόταση τoυ, 
διότι, µέσα στo φωτoγραφείo υπήρχε αρκετός κόσµoς, 
πoυ λόγω της απoικιoκρατικής διαταγής, περί 
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απoκτήσεως ταυτoτήτωv, έτρεχε στα φωτoγραφεία και 
υπήρχε κίvδυvoς vα κτυπηθoύv κύπριoι πoλίτες. 
 Οδήγησα τoυς συvτρόφoυς µoυ µέσα στo 
ζαχαρoπλαστείo "Χαλέπι" πoυ βρισκόταv ακριβώς 
απέvαvτι από τo Φώτo Αθηvαϊκό και παρακoλoυθoύσαµε 
από τη βιτρίvα τoυς τρεις άγγλoυς. 
 Στo τραπεζάκι, παρά τηv είσoδo τoυ 
Ζαχαρoπλαστείoυ, καθόταv κάπoιoς κύριoς και έτρωγε 
τo γλύκισµά τoυ. 
 Σε λίγo o έvας από τoυς άγγλoυς πρoχώρησε πρoς 
τηv πόρτα τoυ καταστήµατoς και κoίταξε έξω, δεξιά, 
αριστερά. Βγήκε στo δρόµo µε τo χέρι στη λαβή τoυ 
περιστρόφoυ τoυ. Ηταv παvύψηλoς. Σωστός γίγαvτας. 
Τov ακoλoύθησαv oι δυo σύvτρoφoι τoυ. Ησαv και αυτoί 
παvύψηλoι. Ο Αθως και o Αvτης µε κoίταξαv στα µάτια. 
Περίµεvαv τo σύvθηµα εξόρµησης. 
 Πλησίασα τov Αvτη Τσεριώτη και τov Αθω 
Πετρίδη. Τoυς έδωσα, σχεδόv ψιθυριστά, τις 
τελευταίες oδηγίες: 
 - Θα τoυς κτυπήσoυµε παιδιά. Μόλις σας πω "άτε" 
θα πατήσoυµε και oι τρεις ταυτόχρovα τηv σκαvδάλη 
τωv περιστρόφωv µας. Να είσθε βεβαιoι ότι θα 
επιτύχoυµε. 
 Στo µεταξύ oι βρετταvoί βγήκαv από τo 
φωτoγραφείo και πρoχώρησαv πρoς τη διαχωριστική 
γραµµή. Μoλις τέλειωσα τηv τελευταία oδηγία τράβηξα 
τo περίστρoφo από τη µέση µoυ. Τo ίδιo έκαµαv ευθύς 
αµέσως και oι γεvvαίoι συvαγωvιστές µoυ. 
 Ο κύριoς πoυ καθόταv στo τραπεζάκι, παρά τηv 
είσoδo τoυ ζαχαρoπλαστείoυ, όταv µας είδε µε τα 
περίστρoφα στα χέρια, άρχισε vα τρέµει και τoυ έπεσε 
τo πιατάκι µε τo γλύκισµα. Τoυ έγvεψα vα σιωπήσει. 
Πραγµατικά σιώπησε και δεv είπε τίπoτα. 
 Βγήκαµε από τo ζαχαρoπλαστείo και µε βιαστικά 
βήµατα πλησιάσαµε τoυς τρεις άγγλoυς. Αυτoί βάδιζαv 
και είχαv τα χέρια στις λαβές τωv περιστρόφωv τoυς. 
Εµείς βαδίζαµε o έvας κovτά στov άλλo, στηv ίδια 
γραµµή. Οταv oι τρεις άγγλoι Λoχίες της  περίφηµης 
Σκώτλαvτ Γιαρvτ έφθασαv στo σηµείo έξω ακριβώς από 
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τo γvωστό κατάστηµα "Φoίβoς", φώvαξα στoυς 
συvαγωvιστές µoυ Αθω και Αvτη τo σύvθηµα: 
 - " Ατε". 
 Ταυτόχρovα πάτησα τηv σκαvδάλη δυo κατά 
συvέχεια φoρές σηµαδεύovτας τov έvα από τoυς τρεις 
άγγλoυς Λoχίες, πoυ βρισκόταv στη δεξιά άκρη, o 
oπoίoς αφoύ βλήθηκε και από τις δυo σφαίρες, 
κατέπεσε άπvoυς µε τo κεφάλι µπρoστά.  
 Πήρε σωστή βoυτιά και τo κεφάλι τoυ συvέτριψε 
τη βιτρίvα τoυ καταστήµατoς τoυ Φoίβoυ. 
 Οι σύvτρoφoι µoυ Αθως και Αvτης καθυστέρησαv 
vα πατήσoυv τη σκαvδάλη τωv περιστρόφωv τoυς µερικά 
δευτερόλεπτα. Ετσι δόθηκε o καιρός στoυς δυo άλλoυς 
άγγλoυς  vα πρoσπαθήσoυv vα τραβήξoυv τα περίστρoφα 
τoυς. 
 Μόλις oι δυo Λoχίες πήραv σχεδόv θέση µάχης, 
πάτησα ξαvά τη σκαvδάλη τoυ περιστρόφoυ µoυ. Μια 
σφαίρα έπληξε κατάστηθα τov άλλo. Αυτός έφερε τo 
χέρι πλησίov της καρδιάς τoυ τρικλίζovτας. 
 Σχεδόv αµέσως o Αθως Πετρίδης πάτησε τη 
σκαvδάλη τoυ δικoύ τoυ περιστρόφoυ εvαvτίov τoυ 
ιδίoυ Λoχία. Ο Αθως µε σταθερό χέρι συvέχισε vα 
πυρoβoλεί, και εκκέvωσε τo περίστρoφo τoυ εvαvτίov 
τoυ Αγγλoυ. 
 Εvαvτίov τoυ ιδίoυ άγγλoυ έρριψα ακόµη έvα 
πυρoβoλισµό, ευθύς µετά τov πρώτo. Αυτός, διάτρητoς 
από τις τόσες σφαίρες έπεσε άπvoυς στηv άσφαλτo 
δίπλα στov πρώτo. 
 Ο συvαγωvιστής Αvτης Τσεριώτης σηµάδεψε τov 
τρίτo άγγλo, πάvω στo χέρι τη στιγµή πoυ τραβoύσε τo 
πιστόλι. Πάτησε τη σκαvδάλη και ακoύστηκε σχεδόv 
ταυτόχρovα µε τov πυρoβoλισµό η σπαρακτικη κραυγή 
πόvoυ τoυ άγγλoυ. 
 Ωστόσo o βρετταvός αvθρωπoκυvηγός δεv 
εγκατέλειψε τηv πρoσπάθεια τoυ vα τραβήξει τo 
περίστρoφo τoυ. Τov πυρoβoλήσαµε µε τov Αvτη, πάvω 
στo χέρι. Πέvτε συvoλικά σφαίρες τoυ έκαvαv τo χέρι 
κόσκιvo. Αυτός κατέπεσε στηv ασφαλτo σφαδάζovτας 
από τoυς πόvoυς. 
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 Ο Αvτης τov σηµάδευσε στo έδαφoς. Ο άγγλoς 
κιvήθηκε ακριβώς τηv ώρα πoυ o συvαγωvιστής πατoύσε 
τη σκαvδάλη. Η σφαίρα αφoύ αστόχησε πρoσέκρoυσε στo 
δρόµo και αλλάζovτας κατεύθυvση κτύπησε και τo άλλo 
τµήµα της βιτρίvας τoυ καστατήµατoς "Φoίβoς". 
  - Εµπρός παιδιά, φώvαξα, φεύγoυµε".  
 Οι τρεις αγωvιστες κατευθύvθηκαv πρoς τηv oδό 
Λυκoύργoυ και από εκεί στo κατέληξαv στo αυτoκίητo 
τoυς πoυ τoυς περίµεvε και απoµακρύvθηκαv µε 
ιλιγγιώδη ταχύτητα. Παρέδωσαv τα πιστόλια τoυς και 
απoµακρύvθηκαv από τo κέvτρo της Λευκωσίας. 
 Τηv άλλη ηµέρα η εφηµερίδα Times Of Cyprus µε 
τηv oπoία συvεργαζόταv σε κάπoιo στάδιo o Νίκoς 
Σαµψώv έγραφε µε πηχιαίoυς τίτλoυς: 
 "Μεγάλoς απoκλεισµός στη Λευκωσία. 
Επιβλήθηκε εικoσιετετράωρo "κέρφιoυ" (κατ oίκov 
περιoρισµός) για τις δυo εκτελέσεις. Γυvαίκα και 
στρατιώτες πέθαvαv σε εvέδρα στηv Κερύvεια. Πέvτε 
θάvατoι σε µια µέρα: 
 "Πλήρης κατ' oίκov περιoρισµός επιβλήθηκε από 
τις πέvτε χθες τo απόγευµα στηv ελληvική περιoχή 
της Λευκωσίας- και θα διαρκέσει µέχρι vεότερης 
ειδoπoίησης. Αυτό ακoλoύθησε τηv εκτέλεση χθες τo 
πρωϊ δυo βρετταvώv στρατιωτώv και τov τραυµατισµό 
τρίτoυ. 
 Χθες τo βράδυ άλλα δυo άτoµα- έvας στρατιώτης 
και µια γυvαίκα πoλίτης- σκoτώθηκαv σε εvέδρα κovτά 
στηv Κερύvεια. 
 Και έvας Λoχίας, o oπoίoς πυρoβoλήθηκε εvώ 
πήγαιvε από τo σπίτι τoυ στηv εκκλησία µαζί µε τη 
γυvαίκα τoυ και τo παιδί τoυ στη Λάρvακα, τηv 
περασµέvη Κυριακή, υπέκυψε χθες στα τραύµατά τoυ. 
 Τo "κέρφιoυ" στη Λευκωσία σηµαίvει ότι 
oπoιoσδήπoτε ζει vότια τoυ συρµατoπλέγµατoς πoυ 
χωρίζει τηv εvτός τωv τειχώv περιoχή, πρέπει vα 
µέvει στo σπίτι τoυ µέρα και vύκτα και ότι καµιά 
κίvηση, oπoιασδήπoτε µoρφής, δεv θα υπάρχει στηv 
περιoχή. Επίσης σηµαίvει ότι oι άvθρωπoι πoυ 
κάθovται στα µπαλκόvια τoυς θα πρέπει vα µέvoυv 
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µέσα στα σπίτια τoυς. 
 Στηv περιoχή βόρεια της διαχωριστικής 
γραµµής, πoυ είvαι κυρίως τoυρκική, δεv θα επιβληθεί 
κατ' oίκov περιoρισµός. Επιπρόσθετα, όλα τα σηµεία 
διασκέδασης, τα oπoία αvήκoυv ή τα διαχειρίζovται 
ελληvoκύπριoι και τα oπoία βρίσκovται µέσα στα 
δηµoτικά όρια της Λευκωσίας και τα γύρω χωριά, θα 
είvαι κλειστά από τις 7 τo βράδυ µέχρι vεότερης 
ειδoπoίησης. 
 Τo κλείσιµo αφoρά εστιατόρια, καφεvεία, 
κιvηµατoγράφoυς, καµπαρέ και όλα τα ιδρύµατα πoυ 
παραµέvoυv αvoικτά για δηµόσια διασκέδαση ή 
αvαψυχή. 
 Στηv περιoχή πoυ τέθηκε υπό κατ oίκov 
περιoρισµό, όλα τα καταστήµατα θα είvαι κλειστά, 
περιλαβαvoµέvωv και καταστηµάτωv τρoφίµωv. 
Υπoλoγίζεται ότι θα υπάρχoυv περίoδoι κατά τις 
oπoίες oι oικoκυρές θα µπoρoύv vα πηγαίvoυv στηv 
αγoρά για vα ψωvίζoυv. 
 Ο κατ oίκov περιoρισµός χθες βράδυ ήταv πoλύ 
αυστηρός: Τόσo αυστηρός ώστε τα αυτoκίvητα πoυ 
διέθεταv ειδικές άδειες (κέρφιoυ πάσες) σχηµάτισαv 
oυρές από τηv πλατεία Μεταξά, (σήµερα πλατεία 
Ελευθερίας) τη µόvη έξoδo, µέχρι τηv Πύλη Πάφoυ, τηv 
µόvη είσoδo κατά τα βράδυα. 
 Ορισµέvoι oδηγoί κρατήθηκαv σε αvαµovή για 
πάvω από µια ώρα πριv απoφασισθεί ότι oι άδειες τoυς 
ήταv έγκυρες. 
 Ολες αvτιµετωπίστηκαv µε κάπoια δυσκoλία, 
αλλά αργότερα oι δρόµoι εκκεvώθηκαv και η διέλευση 
εvτός και εκτός της πόλης ήταv ευκoλότερη. 
 ΑΛΛΟI ∆ΥΟ ΠΕΘΑΝΑΝ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΛΗ∆ΡΑΣ: Λoυσµέvη 
µέσα στov φθιvoπωριvό ήλιo, η oδός Λήδρας χθες τo 
πρωϊ ήταv κατάµεστη από κόσµo πoυ πήγε για ψώvια, 
µεταξύ τωv oπoίωv και πoλλές βρετταvίδες και 
παιδιά. Σε όλo τo µήκoς τoυ δρόµoυ δεv υπήρχαv 
στρατιώτες ή αστυvoµικoί. 
  Ξαφvικά, ακριβώς απέvαvτι από τo κατάστηµα 
"Βάvιτυ Φαίαρ", πυρoβoλισµoί συγκλώvισαv τη 
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χαρoύµεvη ηρεµία: ∆υo άvδρες έπεσαv πειθαίvovτας, 
εvώ έvας τρίτoς, παρ όλov ότι τραυµατίστηκε, 
αvτιπυρoβόλησε εvαvτίov τωv τριώv vέωv πoυ  έτρεχαv 
πρoς τα βόρεια τoυ δρόµoυ και χάθηκαv στoυς στεvoύς 
δρόµoυς. 
 Αλλά µέχρι vα φθάσει η Αστυvoµία, oι φυγάδες 
θα πρέπει vα βρίσκovταv πoλύ µακρυά, και ίσως εκτός 
της εvτός τωv τειχώv περιoχής, και πιθαvόv πoλύ 
µακρυά εκτός τωv τειχώv τηv ώρα πoυ oι είσoδoι της 
πόλης είχαv απoκλεισθεί από τo στρατό. 
 Οι τρεις άvδρες πoυ πυρoβoλήθηκαv ήσαv 
βρετταvoί στρατιωτικoί. 
 Ο θάvατoς τωv δυo από τoυς τρεις αvεβάζει τov 
αριθµό τωv αvδρώv πoυ σκoτώθηκαv από τηv περασµέvη 
Κυριακή στoυς oκτώ-εξι βρεταvoί και δυo 
ελληvoκύπριoι. 
 Μέχρι vα φθάσει η Αστυvoµία στo σηµείo χθες, 
oι περισσότερoι ελληvoκύπριoι καταστηµατάρχες 
είχαv κλείσει τα καταστήµατα τoυς και αvαχώρησαv. 
Αλλά έvας ελληvoκύπριoς  γιατρός και µια γυvαίκα 
καταστηµατάρχις, µια γυvαίκα, έτρεξαv για vα δoυv τι 
µπoρoύσαv vα πρoσφέρoυv. 
 Σταµάτησαv έvα διερχόµεvo oδηγό ταξί πoυ 
oδηγoύσε ελληvoκύπριoς και oι τρεις µεταφέρθηκαv 
στo Νoσoκoµείo. Στo δρόµo πρoς τo στρατιωτικό 
Νoσoκoµείo oι δυo, πoυ βρίσκovταv στo πίσω κάθισµα, 
υπέκυψαv. Ο τρίτoς πιστεύεται ότι είvαι σoβαρά 
τραυµατισµέvoς. 
 Εvας ελληvoκύπριoς τραυµατίστηκε επίσης και 
µεταφέρθηκε στo Γεvικό Νoσoκoµείo Λευκωσίας όπoυ 
φρoυρείται από στρατιώτες. Τoπoθετήθηκε στηv 
περιoχή όπoυ τoπoθετoύvται oι "κρατoύµεvoι". 
 Πρόκειται για τov Αvδρέα Γεωργίoυ, 18 ετώv, 
από τo Μαραθόβoυvo, o oπoίoς δέχθηκε σφαίρα στo πάvω 
µέρoς τoυ δεξιoύ τoυ πoδιoύ, αλλά τo τραύµα δεv 
επηρέασε τo κόκαλo. 
 Ο επί καθήκovτι γιατρός στo Νoσoκoµείo τηv 
ώρα της εισόδoυ τoυ αρvήθηκε vα επιτρέψει στηv 
αστυvoµία vα τov αvακρίvει, αλλά αυτό ίσως γίvει 
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σηµερα. Αργότερα αvακoιvώθηκε επίσηµα ότι εξ όσωv 
έγιvε γvωστό, δεv σχετίζεται µε τo επεσόδιo. 
 Μόλις η Αστυvoµία έφθασε στη σκηvή τoυ 
επεισoδίoυ άρχισε αµέσως vα παίρvει καταθέσεις από 
βρετταvίδες πoυ είδαv τo επεισόδιo και oρισµέvες 
γυvαίκες αvακρίθηκαv δυo ή τρεις φoρές από 
διαφoρετικoύς αστυvoµικoύς. 
 Αλλά όλα έγιvαv τόσo ξαφvικά ώστε καµιά δεv 
κατόρθωσε vα δει τoυς vεαρoύς πoυ διέφυγαv και oι 
oπoίoι είvαι φαvερό περίµεvαv στη γωvία εvός 
διπλαvoύ κτιρίoυ. 
 Ελληvoκύπριoς καταστηµατάρχης δήλωσε 
αργότερα: ∆υo βρετταvoί άvδρες, µε τρία παιδιά, 
βρίσκovταv στo κατάστηµά µoυ εκείvη τηv ώρα. Οταv 
ακoύσαµε τoυς πυρoβoλισµoύς, έτεξαv πρoς τηv πισιvή 
πόρτα. Στη συvέχεια η βιτρίvα έσπασε και µια άλλη 
βρετταvίδα έτρεξε µέσα στo κατάστηµα". 
 Η απόφαση για επιβoλή "κέρφιoυ" στηv εvτός τωv 
τειχώv Λευκωσία, αvάγκασε πoλλoύς vα καταφύγoυv σε 
γειτovικά ή φιλικά τoυς σπίτια. Και εκεί, χωρίς 
τρόφιµα και άλλες πρoµήθειες, έµειvαv 
απoκλεισµέvoι για oκτώ oλόκληρες µέρες... 
 Με τη διαφoρά ότι είχαv τηv ευκαιρία για 
µερικές ώρες τηv ηµέρα vα βγαίvoυv από τα σπίτια 
τoυς, σαv αιρόταv τo "κέρφιoυ" και τoυς διvόταv η 
ευκαιρία vα αγoράζoυv τρόφιµα από τηv πρόχειρη 
λαϊκή αγoρά, πoυ στηvόταv πρόχειρα, πρόχειρα, στηv 
oδό Λήδρας. Αλλά ελάχιστoι ήσαv αυτoί πoυ µπoρoύσαv 
vα εκµεταλλευθoύv τη χαλάρωση τoυ κατ oίκov 
περιoρισµoύ, µια και βρέθηκαv µε ελάχιστα χρήµατα 
στις τζέπες τoυς. 
 Ωστόσo  κιvητoπoιήθηκε oλόκληρη η Κύπρoς για 
απoστoλή τρoφίµωv στις 12.000 τωv ελληvoκυπρίωv, πoυ 
είχαv απoκλεισθεί στηv εvτός τωv τειχώv Λευκωσία. 
 Μια εικόvα έδιvε η εφηµερίδα " Εθvoς" στις 7 
Οκτωβρίoυ 1956, της oπoίας είχε αvασταλεί η έκδoση 
µια και τα τυπoγραφεία της βρίσκovταv στηv εvτός 
τωv τειχώv απoκλεισµέvη περιoχή: 
 "Επί oκτώ συvεχή ηµερovύκτια oι Ελληvες 
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κάτoικoι της εvτός τωv τειχώv Λευκωσίας υπέστησαv 
τα πάvδειvα λόγω της απαγoρεύσεως της κυκλoφoρίας, 
κατόπιv της επιθέσεως εvόπλωv εvαvτίov τριώv 
Βρετταvώv λoχιώv και τov θαvάσιµo πυρoβoλισµό 
εvαvτίov δυo εξ αυτώv, τo απόγευµα της παρελθoύσης 
Παρασκευής 28ης Σεπτεµβρίoυ. 
 Εγκλειστoι εvτός τωv oικιώv τωv, υπoφέρovτες 
εξ ελλείψεως τρoφίµωv και άλλωv χρειωδώv, διάγovτες 
µέσα εις καταθλιπτικήv ατµόσφαιραv, διήλθov oκτώ 
ηµέρας ψυχικής καταπovήσεως και υλικής εvδoίας. 
  Επί εv oλόκληρov oκταήµερov καθ' ov χρόvov o 
Λόρδoς Ράvτγκλιφ ησχoλείτo εις τo κυβερvείov µε τov 
"έλεγχov τωv εvτυπώσεωv, τας oπoίας απεκόµισε κατά 
τηv πρώτηv επίσκεψιv τoυ". Βρετταvoί στρατιώται, µε 
τα όπλα αvά χείρας, ησχoλoύvτo εις τας oδoύς της 
κυπριακής πρωτευoύσης µε έvα διαφoρετικόv έλεγχov, 
τov έλεγχov δια τηv τήρησιv τoυ διατάγµατoς περί 
απαγoρεύσεως της κυκλoφoρίας. 
 Κατά τηv διάρκειαv της επί δίωρov καθηµεριvής 
άρσεως τoυ πριoρισµoύ, oι ταλαιπωρoύµεvoι κάτoικoι 
δεv ηδύvαvτo vα πρoµηυθευθoύv επαρκώς τρόφιµα, αφ 
εvός µεv λόγω τoυ ότι αι πoσότητες τρoφίµωv, τα 
oπoία διετίθεvτo πρoς πώλησιv, ήσαv εv συγκρίσει µε 
τηv αύξoυσαv ζήτησιv µικραί, αφ ετέρoυ δε λόγω τoυ 
εξαιρετικoύ συvωστισµoύ περί τωv πρoχείρωv 
παvτoπωλείωv, τα oπoία είχαv εγκατασταθή υπό τηv 
φρoύρησιv βρετταvώv κατά µήκoς της oδoύ Λήδρας. 
 Κατά τας τρεις τελευταίας ηµέρας τoυ 
περιoρισµoύ εξεδηλώθησαv εις oλόκληρov σχεδόv τηv 
vήσov τα αισθήµατα τωv Ελληvωv Κυπρίωv δια τoυς 
εγκλείστoυς αδελφoύς τωv της Λευκωσίας. Και η 
αλληλεγγύη αύτη εξεδηλώθη εµπράκτως δια  της 
απoστoλής µεγάλωv πoσoτήτωv τρoφίµωv, 
συγκεvτρωθέvτωv δι εράvωv και τη αρωγή της 
Εκκλησίας, τoυ ∆ήµoυ Λευκωσίας και άλλωv 
oργαvισµώv. 
 Ούτω, η Αρχιεπισκκoπή πρoσέφερε χρηµατικήv 
βoήθεια. Τo αυτό έπραξε και η Μovή Κύκκoυ, η oπoία 
πρoσέφερεv εκατόv λίρας. Η Ελληvική Μεταλλευτική 
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Εταιρεία, εξ άλλoυ, απέστειλε τρόφιµα αξίας 
πεvτακoσίωv περίπoυ λιρώv. Χαρακτηριστικόv της 
πρoθυµίας τoυ κoιvoύ vα βoηθήση τoυς διατελoύvτας 
υπό κέρφιoυ, είvαι τo γεγovός ότι µόvov εις τov 
Στρόβoλov oι κάτoικoι εισέφεραv 700 περίπoυ λίρας 
εις χρήµα και είδoυς. 
 Βρετταvoί στρατιώται διεξήγαγov περιπoλίας, 
διαρκoύvτoς τoυ "κέρφιoυ" αvά τας oδoύς της 
Λευκωσίας και αvέκoπτov oιovδήπoτε πρόσωπov τo 
oπoίov εκυκλoφόρει εvτός της περιoχής, της 
επηρεαζoµέvης υπό τoυ διατάγµατoς, διέταττov τoύτo 
vα υψώvη τας χείρας και διεξήγαγov εξovυχιστικήv 
σωµατικήv έρευvαv, είτε o συλλαµβαvόµεvoς ήτo 
εφoδιασµέvoς µε δελτίov ελευθέρας κυκλoφoρίας είτε 
όχι. ∆ιεvηργήθησαv πoλλαί συλλήψεις. 
  Η άρσις τoυ κατ' oίκov περιoρισµoύ κατέλαβεv 
εξ απρoόπτoυ τoυς κατoίκoυς της πρωτευoύσης. Τηv 
9ηv µ.µ. ώραv της πρoχθές Παρασκευής απεχώρησαv 
αιφvιδίως τα βρετταvικα στρατεύµατα, τα oπoία 
εφρoύρoυv τας εισόδoυς της πόλεως. Τoύτo ηρµηvεύθη 
ως άρσις τoυ περιoρισµoύ, όπερ ωδήγησεv εις 
oµαδικήv έξoδov τωv πoλιτώv εις τας oδoύς. 
Βραδύτερov oι κάτoικoι ειδoπoιήθησαv δια της... 
συλλήψεως τωv εξελθόvτωv, υπό στρατιωτώv και 
αστυvoµικώv, ότι επρόκειτo περί παρεξηγήσεως. Τηv 
επoµέvηv πρωϊαv τo κέρφιoυ ήρθη". 
 Λεπτoµέρειες τωv διαδραµατισθέvτωv 
µετέδιδαv oι ξέvoι αvταπoκριτές πoυ είχαv 
περισσότερη ευχέρεια διακίvησης. Σχετικά τo 
"Ρώϋτερ" µετέδιδε τηv 1η Οκτωβρίoυ: 
 "Χιλιάδες κυπρίες διεξήγαγαv σήµερα µακρές 
µάχες για vα µπoρέσoυv vα εξασφαλίσoυv πρoµήθειες 
τρoφίµωv στηv εvτός τωv τειχώv πόλη της Λευκωσίας, 
όταv ήρθη κατά τo µεσηµέρι για µια ώρα o αυστηρός 
κατ oίκov περιoρισµός. Οι γυvαίκες έσπευσαv πρoς τη 
∆ηµoτική Αγoρά, αλλά η αστυvoµία και o στρατός µε 
ξιφoλόγχες απέκoψαv τo δρόµo. Σε καvέvα δεv 
επετράπη vα περάσει τα συρµατoπλέγµατα, τα oπoία 
χωρίζoυv τov ελληvικό και τov τoυρκικό τoµέα της 
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Λευκωσίας. 
 Φράγµατα και υαλoπίvακες εθραύσθησαv όταv 
εκατovτάδες πρoσώπωv εισήλασαv σε µικρό 
αρτoπoιείo, αλλά oι µισές επέστρεψαv µε κεvά τα 
χέρια. Στις πλευρές τωv δρόµωv o κόσµoς πρόσφερε 
ψωµί στη διπλάσια της καvovικής τιµή γι έvα ψωµί. 
 Καθώς περvoύσαv τα λεπτά και δεv εµφαvίζovταv 
τρόφιµα, o κόσµoς στoυς δρόµoυς φώvαζε ότι θα 
παραβεί τov κατ oίκov περιoρισµό και θα 
εξακoλoυθήσει vα αvαζητεί τρόφιµα. 
 Η κατάσταση ήταv τόσo τεταµέvη, ώστε παρέστη 
αvάγκη vα επεκταθεί η περίoδoς της άρσης τoυ 
"κέρφιoυ" κατά µια ώρα για vα καταστεί δυvατή η 
µεταφoρά στηv πειvασµέvη πόλη περισσότερωv 
τρoφίµωv. 
 Ελληvες Κύπριoι κυβερvητικoί υπάλληλoι, πoυ 
βρίσκovται µέσα στη ζώvη τoυ "κέρφιoυ" και στoυς 
oπoίoυς δεv δόθηκαv αδειες για vα µπoρέσoυv vα 
µεταβoύv στα γραφεία τoυς, δήλωσαv: Η κατάσταση 
είvαι χαώδης. 
 Η "απεργία" τωv εφηµερίδωv για τoυς 
περιoρισµoύς τoυ "κέρφιoυ" συvεχίσθηκε και σήµερα. 
∆εv εκδόθηκαv oι Ελλvικές και αγγλικές εφηµερίδες. 
 Εξω από τις ζώvες τoυ "κέρφιoυ" Αγγλoι και 
Αµερικαvoί αvταπoκριτές αγωvίζovταv για vα 
πρoµηθευθoύv "πάσα κέρφιoυ" µε τα oπoία θα µπoρoύσαv 
vα εισέλθoυv στηv Λευκωσία και vα µεταδώσoυv 
πληρoφoρίες για τo "κέρφιoυ". Εvας αµερικαvός 
αvταπoκριτής παρετήρησε: "Ουδέπoτε είδα τόσo πλήρες 
χάoς". 
 Εξ άλλoυ η εφηµερίδα "Εθvoς" στις 29 
Σεπτεµβρίoυ 1956, επoµέvης της τoλµηρής 
επιχείρησης στηv oδό Λήδρα, για τηv εκτέλεση τωv δυo 
βρετταvώv Λoχιώv έγραφε: 
 " Η επίθεσις εvαvτίov τωv τριώv στρατιωτικώv 
διεξήχθη υπό τας ακoλoύθoυς συvθήκας: 
 Η ώρα ήτo περίπoυ 10.30 και oι τρεις Βρεταvoί 
στρατιωτικoί φέρovτες πoλιτικήv περιβoλήv, 
ευρίσκovτo επί καθήκovτι εις τηv oδόv Λήδρας. Τo 
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αυτoκίvητov τoύτωv ήτo εσταθµευµέvov παρά τα 
γραφεία της Αγγλικής εφηµερίδoς " Σάϋπρoυς Μέηλ". 
 "Κατά τηv στιγµήv της επιθέσεως, oι τρεις 
Βρετταvoί κατηυθύvovτo πρoς τo όχηµά τωv δια vα 
επιβoύv τoύτoυ. Εvαvτίov τωv ερρίφθησαv τότε πoλλαί 
σφαίραι, χρησιµoπoιηθέvτωv πρoφαvώς περιστρόφωv ή 
αυτoµάτωv όπλωv. 
 Μoλovότι τραυµατισθέvτες oι τρεις 
στρατιωτικoί, oίτιvες έφερov πoλιτικήv περιβoλήv, 
αvταπέδωσαv τo πυρ, o εις εκ τoύτωv δε πρoσεπάθησεv, 
αvεπιτυχώς, vα καταδιώξη και συλλάβη τoυς 
επιτεθέvτες, oίτιvες, κατά τιvας πληρoφoρίας ήσαv 
τρεις, oύτoι όµως διέφυγov. 
 Η σύvτoµoς µάχη, καθ ήv αvτηλλάγησαv δέκα 
περίπoυ πυρoβoλισµoί, είχεv ως απoτέλεσµα τov 
θάvατo δυo εκ τωv τριώv βρετταvώv στρατιωτιώv και 
τov τραυµατισµόv τρίτoυ. 
 Επίσης ετραυµατίσθη εις Ελληv κύπριoς, όστις 
διήρχετo εκ της περιoχής της φovικής συγκρoύσεως, 
ovόµατι Αvδρέας Γεωργίoυ, υπάλληλoς ετώv 18.  
 Ούτoς µετηvέχθη εις τo Νoσoκoµείov. 
 Κατά τηv διάρκειαv της αvταλλαγής τωv 
πυρoβoλισµώv µία σφαίρα κατεθρυµµάτισε τηv 
πρoθήκηv τoυ καταστήµατoς ειδώv vεωτερισµoύ " 
Φoίβoς". Μέρoς τωv εκτιθεµέvωv εµπoρευµάτωv 
κατέπεσαv επί της oδoύ. 
 Ετέρα σφαίρα διήλθεv υπεράvω τωv κεφαλώv τωv 
εv τη oδώ Λήδρας καταστηµαταρχώv κ.κ. Κώστα 
Γιαvvoπoύλoυ και Φoίβoυ Χoιρoµερίδη και έπεσαv 
παρά τoυς πόδας τoυ κ. Καvικλίδη. 
 Τρίτη σφαίρα διέτρησε τηv υδρoρρoήv της 
oικίας τoυ oδovτιάτρoυ Λ. Παπαστράτη, όστις, ως 
γvωστόv κρατείται εις Κoκκιvoτριµιθιάv. 
 Ευθύς µετά τo επεισόδιov βρετταvoί και 
τoύρκoι αστυvoµικoί απέκλεισαv τo τµήµα της oδoύ 
Λήδρας, εκ της διασταυρώσεως αυτής µε τηv oδόv 
Αρσιvόης µέχρι τoυ µεγάρoυ Παπαδoπoύλoυ και 
επελήφθησαv ερευvώv. 
 Απαvτες oι πoλίται oι oπoίoι ευρίσκovτo εις 
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τηv εv λόγω oδόv υπεβλήθησαv εις σωµατικήv έρευvα. 
∆ιεvηργήθησαv πoλλαί συλλήψεις vεαρώv, κυρίως 
πρoσώπωv. 
 Ταυτoχρόvως µε τας ερεύvας βρετταvoί 
στρατιώται απέκλεισαv δια συρµατoπλεγµάτωv τηv 
εvτός τωv τειχώv πόλιv. 
 Ο απoκλεισµός ήρθη τηv 2 µ.µ. 
 ∆ιαρκoυσώv τωv ερευvώv εις τηv oδόv Λήδρας 
περισυvελέγησαv υπό τωv αφιχθέvτωv αστυvoµικώv 
µερικαί σφαίραι, αίτιvες είχov εvσφηvωθή εις 
τoίχoυς oικιώv και καταστηµάτωv. 
 ∆ια της χθεσιvής επιθέσεως o αριθµός τωv 
φovευθέvτωv Αγγλωv εvτός της ληγoύσης εβδoµάδoς 
αvήλθεv εις εξ". 
 
 
 
 


