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συμπεριλαμβανομένων και των 

Πατριαρχών - πετάχτnκαν. ενώ τα 

οστεοφυλάκια παραδόθnκαν στn 

φωτιά. Οι βιασμοί γυναικών ανιiλθαν σε 

εκατοντάδες. Ακόμn δυο μnτροπολίτες 

και πολλοί ιερείς βασανίστnκαν και δια

πομπεύτnκαν. ενώ ένας μοναχός 

κάnκε ζωντανός. 

Ο απολογισμός είναι θλιβερός και n 
ελλnνικιi Κοινότnτα τnς 

Κωνσταντινούπολnς, ανθούσα ως τότε 

δnμογραφικά. οικονομικά. πολιτιστικά, 

εξοντώθnκε. 

Η προσχεδιασμένn επίθεσn κατά των 

Ελλιiνων επεκτάθnκε και στn Σμύρνn, 

που δεν είχε ελλnνικιi κοινότnτα και το 

μένος του τουρκικού όχλου στράφnκε 

κατά του Ελλnνικού Προξενείου και 

τnς εκκλnσίας του Ελλnνικού περιπτέ-
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ρου τnς Διεθνούς Έκθεσnς και των σπι

τιών των Ελλιiνων Αξιωματικών που 

υπnρετούσαν στο κλιμάκιο του ΝΑΤΟ 

στn Σμύρνn. 

Οι ίδιοι οι Τούρκοι θα ομολογιiσουν ότι 

τα γεγονότα αυτά τα προσχεδίασε το 

τουρκικό κράτος. Η Κυβέρνnσn 

Μεντερές, για να επιβάλει διακτατορία 

με τn λιiψn βιαίων μέτρων, έκανε όλn 

αυτιi τnν καταστροφιi με πρόσχnμα το 

προξενείο Θεσσαλονίκnς, μια τουρκικιi 

προβοκάτσια. 

Η Τουρκία για να μπει στnν Ευρώπn θα 

πρέπει να αναγνωρίσει τα εγκλιiματα 

τnς κατά Ελλιiνων και Αρμενίων και όχι 

μόνο. 

Δnμnτρnς Ηροδότου Ταflιαδώρος 

Φιflόflογος - ιστορικός 

Στους aνθισμένους του χωριού μου κάμπους 

Πόσο όμορφα μυρίζανε σιiμερα οι λεμονιές 

κάτω κει στnς Κατωκοπιάς του aνθισμένους κάμπους 

και πόσο αναγάλλιασε aπ· τα βάθn n ψυχιi μου 

βλέποντας τόπους γνώριμους aπ· τα μικρά μου χρόνια! 

Λες όλn τούτn n μυρουδιά. που ·ρχονταν απ' τn γn μας 

πιiγαινε μέσα μου βαθιά, εκεί που μ· επονούσε 

ένα αγκάθι στnν καρδιά - μια διασκελιά το σπίτι. 

Αγέρα μου. καθώς φυσάς περνώντας στnν αυλιi μου 

πάρε μαζί σου. στ· απαλά φτερά σου λίγο μύρο, 

άρωμα aπ· τα γαρύφαλα που φύτεψα στον κιiπο 

παρnγοριά στnν προσφυγιά στον πόνο μου να τα ·χω. 

Χρυσούflα Κερκίδου - παπασωζομέvου 



Ο ιιΝέος Κυπριακός Φύnαξ" ,εφπμε

ρίδα rων αρχών rου περασμένου 

αιώνα, έγραψε rπν 16-4-1938. 

ΤΡΜΙΚΩΤΑΤΟΝ ΔΥΠΥΧΗΜΑ ΕΞΩΘΕΝ 

ΚΥΘΡΕΑΣ. 

«Τπν 3πν μ.μ. τπς χθες συνέβπ δυστύ

χπμα, το οποίον παρ' ολίγον να εστοί

χιζε τπν ζωnν 18 ατόμων: Το υπ· αριθ
μόν ΤΝ 2770 δεκαοκταθέσιον αυτοκί
νπτον, οδπγούμενον υπό του εκ 

Νnσου Ραϊφ Μουσταφά μετέφερε 

αριθμό οθωμανών εκδρομέων εκ 

Λευκωσίας εις Χαλεύκασπν. 

Οι εκδρομείς αφού εγευμάτισαν παρά 

το κεφαλόβρυσον Κυθρέας, ανεχώρπ

σαν δια Χαλεύκασπν περί τπν 3πνμ.μ. 

ώρα. Ολίγον μετά τπν αναχώρπσίν των 

το αυτοκίνπτον ευρέθπ, ως φαίνεται, 

προ κωλύματος και ο σωφέρ πναγκά

σθπ να κάμπ επί τπς καμπnς τπς οδού 

απότομον στροφnν, συνεπεία τπς 

οποίας το όχπμα ανετράππ. 

Εκ τπς ανατροπnς εις των επιβατών, ο 

ΣαΦέτ Παρούτ, ευρέθπ κάτωθεν του 

αυτοκινnτου και εις θέσιν από τπν 

οποίαν καθίστατο αδύνατος π απελευ

θέρωσίς του. Συνεπεία τούτου ο ατυ

χnς Σαφέτ εύρε οικτρόν τέλος. ο 

Θάνατος οφείλεται εις εσωτερικnν 

αιμορραγίαν. 

ο αποθανών ειργάζετο εις το Γραφείον 

τπς Παιδείας ως Βοπθός Ταμίας, είναι 

δε πλικίας 32 περίπου ετών. Εκ των 
άλλων επιβατών ετραυματίσθπσαν 
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κατά το μάλλον και ήττον σοβαρώς 

πέντε μεταξύ των οποίων και ο Σιουκρn 

εφ., κτπματολογικός υπάλλπλος. Οι 

τραυματισθέντες μετεφέρθπσαν εις το 

Κυβερνπτικόν Νοσοκομείον Λευκωσίας 

πλπν του κ. Μεχμέτ Μουνnρ Ακκnλ, 

διδασκάλου, μεταφερθέντος εις τπν 

κλινικnν του ιατρού κ. Χρ. 

Ιερωνυμίδου, και του δικπγόρου κ. 

Χουσεϊν Εκρέμ, μωλωπισθέντος ελα

φρώς, όστις μετεφέρθπ εις τπν κλινι

κnν του κ. Ευρ. Δικαίου. 

Το πτώμα του αποθανόντος επί του 

οποίου θα διενεργπθή νεκροψία μετε

Φέρθπ εις το νοσοκομείον. Οι ελαφρώς 

τραυματισθέντες έτυχαν των πρώτων 

βοπθειών εις διάφορα φαρμακεία. 

Το δυστύχπμα εγένετο αντιλππτόν υπό 

των κατοίκων τπς κωμοπόλεως 

Κυθρέας. Ειδοποιπθείσπς πάραυτα τπς 

αστυνομίας Κυθρέας μετέβπ επί τόπου 

ο αστυνομικός Αλn Ρατζnλ εφ. Επίσπς 

μετέβπ εις τον τόπο του δυστυχnματος 

ο ιατρός κ. Ευέλθων Ιακωβίδπς όστις 

παρέσχεν εις τους τραυματισθέντας 

τας πρώτας βοπθείας. Ο σιωφέρ συνε

λnφθπ και ετέθπ υπό κράτπσιν». 

fΦροvrίδι Ιάκωβου Zωρ~rfJ 




