
την Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Και απο-. 

φόσισαν σχεδόν αμέσως ότι οι Έλληνες τα 

εlχαν κόνει και ορκίζονται εκδίκηση εναν

τίον των Ελλήνων κλπ. 

Αργότερα, ένας φlλος μου που το όνομα 

του έμεινε μυστικό, μου εκμυστηρεύθηκε 

ότι αυτός είχε τοποθετήσει τη μικρή βόμβα 

στην είσοδο τους για να δημιουργήσει 

ατμόσφαιρα έντασης για να μόθει ο κόσμος 

ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν σημασία». 

Το ζενίθ τις «ιερής αγανόκτησης» στην 

οποία ο Ντιρβόνα αναφέρεται, ήταν ο σφα

γιασμός 8 αόπλων Ελληνοκυπρlων κ~ι ο 
σοβαρός τραυματισμός 5 Ελληνοκυπριων, 
κοντό στο χωριό Κιόνελι στις 12 Ιουνίου, 
1958, δηλαδή πέντε μέρες μετό την έκρη
ξη. 

Διερευνητική επιτροπή Που είχε συστα
θεί υπό την προεδρία του Αρχιδικαστή για 

να διερευνήσει την υπόθεση, εξέδωσε 

έκθεση, της οποίας παραθέτουμε απόσπα· 

σμα: 

«Για μερικές μέρες πριν τη 12η Ιουνίου, 

κατ' ακρίβεια απ~τις 7Ιουνίου, τα διακοι: 
νοτικό αισθήματα ήταν εξημμένα στο νησι 

και υπήρξαν πολλές περιπτώσεις επιθέ

σεων από Τούρκους, κυρlως στη Λευκωσία, 
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εναντ!ον μελών της Ελληνοκυπριακής κοι
νότητας και επί Ελληνοκυπριακής ιδιοκτη
σίας. 

Η επίθεση ήταν ιδιαίτερα κτηνώδης και οι 
τραυματισμοί που έγιναν δείχνουν μιο 
όνευ προηγουμένου βαρβαρότητα». 

Διχοτόμηση ή θάνατος 

Ο σκοπός για τον οποlο η ΤΜΤ οργ4νωσε 
τέτοιες πρόξεις · βaρβαρότητας δlάι<ηρύ
χθηκε σε φυλλόδιο που κυκλοφόρησε <τrις 
7 Μαtου, 1958 και που έλεγε: 

«Ω Τουρκική νιότη. Πλησιόζει η μέf)σ..που 
θα κληθείτε να θυσιόσετε τη ζωή IΦJ το 
αίμα σας στον αγώνα για ΔΙΧΟΤΟΜΗlΗ -
τον αγώνα για ελευθερία ... Είσαι γε~αίός 
Τούρκος. Είσαι πιστός στην πατρί~ ;σου 
και το έθνος σου και σου έχει ανατεΕ)ει·το 
έργο της επίδειξης Τουρκικής δύναμqq:Να 
είσαι έτοιμος να σπόσεις\ τις αλυσί~~' της 
οκλαβιός με την αποφασιστικό"iη:rά ~~.~α ι 
τη δύναμη της θέλησης σου και την'.~y~nη 
σου yια την ελευθερία. Yf',:::;. 
Όλοι οι Τούρκοι, το σ(ι)στό και η ~~~Ό

σύνη και ο ~εός είναι μαζί σου. ΔΙΧΡ~Ο-
ΜΗΣΗ Ή θΑΝΑΤΟΣ». ' .. 
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Εσένα που διάλεξε 

η μοίρα να iπιαράζει 
της θάλασσας σπαραγδογεννημένη, 
Βαθιά κρατώ το πόνο σου 
ραντίζοντας με δάκρυα 

το σκλαΒωμένο χώμα, 

.και πάντα στ' όνειρο 

Βλέπω τους λόγγους 
της Τζιηρκάς 

και τες ακρογιαλές σου 

και στου Πενταδακτύλου 
τες αετοφωλιές 

ι;<αϋμός μου, κι' όνειρο 

να ξαναστήσω θρόνο 

Σάββας Νικολάου 

από την Κuθρtα 

και τώρα στις Η.Π. Αμερικής 


