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Αφιερωμένο στους ηρωικούς Νεκρούς και Τραυματίες της Επισκοπής    
Γράφει ο Άγγελος Δημητριάδης, Πολεμιστής και Τραυματίας στην 

ιστορική Μάχη της Επισκοπής το 1974.           (Φεβρουάριος, 2022)   

 

Εισαγωγή    

Ονομάζομαι Άγγελος Δημητριάδης, κατάγομαι από τα Χολέτρια 

Πάφου και κατοικώ στη Λεμεσό.  Αποφοίτησα από το Β΄ Γυμνάσιο 

Αρρένων Λεμεσού (Λύκ. Απ. Πέτρου & Παύλου).  Μετά τον Πόλεμο 

σπούδασα Οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ Αθηνών.  Διορίστηκα καθηγητής 

Οικονομικών σε Λύκεια της Λεμεσού και αφυπηρέτησα με το βαθμό 

του Βοηθού Διευθυντή Α΄.   

Έλαβα μέρος στη Μεγάλη Μάχη της Επισκοπής στις 20 Ιουλίου  

1974 για να ανοίξει ο δρόμος Πάφου – Λεμεσού και Επισκοπής – Καντού – Τροόδους.      

 

«Οδοιπορικό» – Από το ΚΕΝ  Πάφου στην Επισκοπή, 20 Ιουλίου 1974   
Φίλες και Φίλοι,   

Κατατάγηκα στην Ε.Φ. και υπηρέτησα ως Λοχίας στο ΚΕΝ Πάφου την περίοδο 1972 – 1974.  

Το Σάββατο, 20 Ιουλίου 1974, μια Ομάδα από το ΚΕΝ Πάφου αποτελούμενη από 20 περίπου 

Λοχίες μαζί με τον Διοικητή του ΚΕΝ Αντισυνταγματάρχη Ιωάννη Κατερινάκη, πήραμε εντολή 

από την Ε.Φ. να ανεβούμε σε ένα Φορτηγό, να πάμε στην Κερύνεια για να αντιμετωπίσουμε τους 

Τούρκους που εισέβαλαν στην πατρίδα μας.  Ήταν περίπου η ώρα 7 το πρωί.    

Για να έρθουμε στη Λεμεσό περάσαμε από τα χωριά Κούκλια, Αρχιμανδρίτα, Μούσερε, Δωρά, 

Μαλιά, Άλασσα, Ύψωνας και φθάσαμε στο Στρατόπεδο των Πολεμιδιών.    

Όταν φτάσαμε στα Κούκλια το Φορτηγό σταμάτησε.  Κατέβηκε ο Διοικητής και μίλησε για λίγο με 

τον Υπεύθυνο του Αστυνομικού σταθμού και τον Κοινοτάρχη των Κουκλιών.  Στα Κούκλια 

κατοικούσαν και Τουρκοκύπριοι.  Όταν οι Τούρκοι μας είδαν με τα όπλα νόμισαν ότι θα τους 

κτυπούσαμε.  Επειδή ήταν λίγοι, φοβήθηκαν ότι θα τους σκοτώναμε γι’ αυτό παρέδωσαν τα 

όπλα τους δίχως να γίνει μάχη με αντάλλαγμα η Αστυνομία και ο Κοινοτάρχης των Κουκλιών να 

εγγυηθούν την ασφάλεια τους.  Η συμφωνία τηρήθηκε και οι Τουρκοκύπριοι των Κουκλιών δεν 

έπαθαν τίποτα.   

Πριν φύγουμε από τα Κούκλια πιθανόν να ήρθε εντολή από το ΓΕΕΦ αντί να μεταβούμε στην 

Κερύνεια, να κατευθυνθούμε προς Λεμεσό.   

 

Γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε τον κύριο δρόμο Πάφου – Λεμεσού    

1) Υπήρχαν οι Αγγλικές Βάσεις και οι Άγγλοι δεν επέτρεπαν σε Ελληνοκύπριους στρατιώτες 

να περάσουν μέσα από τις Βάσεις.     

2) Δεν μπορούσαμε να περάσουμε από το χωριό Επισκοπή. O δρόμος περνούσε από το 

κέντρο του χωριού και η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Τουρκοκύπριοι και ήταν ένοπλοι.     

 

Τουρκικά αεροπλάνα κτυπούν με τα πολυβόλα το ΚΕΝ και βομβαρδίζουν τη 

Ναυτική Βάση της Πάφου  

 

Μόλις φύγαμε από το ΚΕΝ Πάφου ένα Τουρκικό αεροπλάνο κτύπησε με τα πολυβόλα του το 

ΚΕΝ.  Από τις σφαίρες των πολυβόλων τραυματίσθηκαν μερικοί έφεδροι στρατιώτες που πήγαν 

στο ΚΕΝ για να καταταγούν και να πάρουν όπλα.  Ένας απ’ αυτούς ήταν ο φίλος μου Μάρκος 

Μάρκου από την Γεροσκήπου ο οποίος τραυματίσθηκε από μια σφαίρα του αεροπλάνου.  
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Ένα άλλο αεροπλάνο, (πιθανόν το ίδιο), πήγε στην Κάτω Πάφο και βομβάρδισε τη Ναυτική 

βάση.  Οι βόμβες που έπεσαν στη στεριά άνοιξαν δύο μεγάλους κρατήρες οι οποίοι γέμισαν με 

θαλασσινό νερό και έγιναν λίμνες.  Αργότερα, με την τουριστική ανάπτυξη, έκλεισαν τις λίμνες.   

Ζούμε σε μια χώρα, που δυστυχώς, τα λάθη που κάναμε και εξακολουθούμε να κάνουμε είναι 

πολλά και τεράστια.       

 

Στρατιωτικά Λάθη  

Πήραμε εντολή 20 περίπου Λοχίες, να ανεβούμε σ’ ένα Φορτηγό, να μεταβούμε από το ΚΕΝ 

Πάφου στην Κερύνεια, μέρα μεσημέρι, χωρίς αντιαεροπορική κάλυψη, σε ένα άγνωστο μέρος.   

Ήταν πιο λογικό να μέναμε στην Πάφο και να λαμβάναμε μέρος στις Μάχες της Πάφου. Αντί στην 

Κερύνεια, καταλήξαμε στο Στρατόπεδο των Πολεμιδιών.  Γλυτώσαμε από τα πολυβόλα του 

Τουρκικού αεροπλάνου στο ΚΕΝ αλλά κινδυνεύαμε από νέο βομβαρδισμό στα Πολεμίδια.   

Μείναμε στα Πολεμίδια δύο περίπου ώρες.  Μας έδωσαν και φάγαμε «ένα κομμάτι ψωμί και 

λίγες ελιές».  Μας είπαν ότι «τα Σχέδια άλλαξαν».  Αντί για Κερύνεια, μας είπαν ότι θα πάμε να  

κτυπήσουμε το χωριό Επισκοπή για να ανοίξει ο δρόμος Πάφου – Λεμεσού καθώς και το χωριό 

Καντού για να ανοίξει ο δρόμος Επισκοπή – Καντού – Τρόοδος.       

Αργότερα μάθαμε ότι τα Σχέδια άλλαξαν γιατί οι Τούρκοι βομβάρδισαν μια αυτοκινητοπομπή που 

μετέφερε στρατιώτες από τη Λευκωσία στην Κερύνεια.  Φοβήθηκαν μήπως θα είχαμε και εμείς την 

ίδια τύχη.   

Σημειώστε ότι η Ομάδα που ήρθε από το ΚΕΝ Πάφου αποτελείτο από Λοχίες και υπηρετούσαμε 

όλοι τη στρατιωτική μας θητεία (δεν ήμασταν έφεδροι).    

 

 

Η   Μ ε γ ά λ η   Μ ά χ η   σ τ η ν   Ε π ι σ κ ο π ή     

Πήραμε πυρομαχικά, ανεβήκαμε στο Φορτηγό και ξεκινήσαμε, γύρω στο μεσημέρι, από το 

Στρατόπεδο των Πολεμιδιών για την Επισκοπή.   

Στην Επισκοπή κατοικούσαν περίπου 650 Ελληνοκύπριοι.  Οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι (με 

αυτούς που ήρθαν από άλλα χωριά) ήταν περίπου 3.300.     

Δεν μας ενημέρωσαν εάν οι Ελληνοκύπριοι έφυγαν ή βρίσκονταν ακόμη μέσα στο χωριό.  Ήταν 

ακόμη ένα τραγικό στρατιωτικό λάθος.  Αργότερα μάθαμε ότι κατά τη διάρκεια της Μάχης, οι 

Ελληνοκύπριοι  κάτοικοι δεν ήθελαν να φύγουν από τα σπίτια τους.  Μαζεύτηκαν σε ένα ασφαλές 

μέρος και έμειναν μέσα στο χωριό.  Μάλιστα, κατά την διάρκεια της Μάχης, τραυματίστηκε από 

αδέσποτη σφαίρα, προερχόμενη από τους Τούρκους, η Ελισάβετ (Σαββού) Πολυκάρπου της 

οποίας το σπίτι ήταν στην άκρη του χωριού.      

Όταν φτάσαμε στο Κολόσσι κατεβήκαμε από το Φορτηγό.  Εκτός από εμάς, δηλ. τους 20 Λοχίες 

που ήρθαμε από το ΚΕΝ Πάφου, στο Κολόσσι και στην Ερήμη μας περίμεναν αρκετοί έφεδροι 

στρατιώτες που πήγαν πριν από εμάς.  Οι έφεδροι αφού ενώθηκαν μαζί μας προχωρήσαμε όλοι 

μαζί προς την Ερήμη.     

 

Πριν περάσουμε το Γεφύρι του Ποταμού Κούρη, ακροβολιστήκαμε, οι μισοί αριστερά του 

Γεφυριού μέσα στον ποταμό και οι άλλοι μισοί δεξιά με κατεύθυνση την Επισκοπή.  Καλύπταμε 

ένα μέτωπο γύρω στα 600 μέτρα πλάτος.      

Γενικός Υπεύθυνος της επιχείρησης ορίστηκε ο Αντισυνταγματάρχης Κατερινάκης Ιωάννης, 

Διοικητής του ΚΕΝ Πάφου που ήταν μαζί μας στο Φορτηγό.    

 

Με «πυρ και κίνηση», περάσαμε τον ποταμό και προχωρήσαμε προς την Επισκοπή.  Στη δεξιά 

μεριά του κύριου δρόμου, πάνω στο ύψωμα, υπήρχε Τουρκικό Πολυβολείο.  Εδώ έπεσαν 

πολεμώντας τα πρώτα δύο παλικάρια.  Ήταν:  
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1. Ο έφεδρος Ανθυπολοχαγός Σπύρος Πετούσης από τη Λεμεσό και  

2. Ο έφεδρος Στρατιώτης Τρόφιμος Κουλλέ από τη Γερμασόγεια.   

 

Δώσαμε σκληρή μάχη, κυριεύσαμε το Πολυβολείο και μπήκαμε στα πρώτα σπίτια του χωριού.  Τα 

γυναικόπαιδα, όπως μάθαμε αργότερα, μαζεύτηκαν στο κέντρο του χωριού και μετά μπήκαν στις 

Αγγλικές βάσεις.  Αργότερα οι Άγγλοι τους έστησαν αντίσκηνα εκεί στα γήπεδα του Happy Valley.     

Μπήκαμε μέσα στο χωριό και προχωρούσαμε από σπίτι σε σπίτι.  Εδώ έπεσαν πολεμώντας 
άλλα δύο παλικάρια.  Ήταν:  
 

3. Ο έφεδρος Ανθυπολοχαγός Οδυσσέας Κλεάνθους από τις Κυβίδες και  
4. Ο έφεδρος στρατιώτης (φοιτητής της Ιατρικής) Σωτήρης Παπαλαζάρου από τα Χολέτρια, 

(συγχωριανός μου).      
 
Ο Ανθυπολοχαγός Σπύρος Πετούσης και ο στρατιώτης Σωτήρης Παπαλαζάρου ήταν βαριά 
τραυματίες, δεν άντεξαν και πέθαναν στο Νοσοκομείο.  
 
Η Ομάδα που ήρθε από το ΚΕΝ Πάφου είχε μόνο τραυματίες.  Ο πρώτος τραυματίας ήταν:  
 

1. Ο Λοχίας Γιώργος Ηλιάδης από το Πολέμι.  Ήταν ο χειριστής του οπλοπολυβόλου 
Μπρέν.  Ήταν ο «πρέγκατζης» της Ομάδας.  Τραυματίστηκε στο μηρό.   

 
2. Μετά τραυματίστηκε ο Λοχίας Αντρέας Τρύφωνας από τη Λετύμπου.  Ο Αντρέας γύρισε 

το κεφάλι του για να πει κάτι στο Διοικητή και μια σφαίρα τον κτύπησε στο μάγουλο.  
           Μπήκε από την μια και βγήκε από την άλλη.   Ευτυχώς δεν πέθανε και ζει μέχρι σήμερα.   
 

3. Μετά τραυματίστηκε στο κεφάλι ο Διοικητής μας και Υπεύθυνος της επιχείρησης, 
Αντισυνταγματάρχης Κατερινάκης Ιωάννης από την Κρήτη.   

 
4. Ο τελευταίος τραυματίας ήμουν εγώ, Λοχίας Άγγελος Δημητριάδης από τα Χολέτρια. 

Τραυματίστηκα στον αριστερό μηρό και στην άρθρωση της λεκάνης.   
  
 

Οι Άγγλοι με τα τανκς    

Στη δυτική έξοδο του χωριού, με κατεύθυνση την Πάφο, βρίσκονταν Άγγλοι στρατιώτες με άρματα 

μάχης.  Από εκείνο το σημείο αρχίζουν οι Αγγλικές Βάσεις και οι Άγγλοι δεν επέτρεπαν σε 

Ελληνοκύπριους στρατιώτες να περάσουν μέσα από τις Βάσεις.  

 

 

Η Μάχη μέσα στο χωριό     

Η Μάχη σε κατοικημένη περιοχή δηλ. από σπίτι σε σπίτι, είναι το χειρότερο είδος μάχης και το πιο 

επικίνδυνο.  Οι Τούρκοι ήταν ταμπουρωμένοι μέσα στα σπίτια και πάνω στις ταράτσες και μας 

πυροβολούσαν.  Ακούαμε τους πυροβολισμούς αλλά δεν βλέπαμε τους Τούρκους.  Δεν ξέραμε 

από ποια σημεία έρχονταν οι σφαίρες.   Εμείς προχωρούσαμε μόνο από την ανατολική και τη 

βόρεια πλευρά.  Καλύπταμε ένα μέτωπο 600 περίπου μέτρων.   

Επειδή το μέτωπο ήταν αρκετά μεγάλο, δεν γνωρίζαμε τι προβλήματα συναντούσε η κάθε ομάδα 

και τι απώλειες είχε κατά τη διάρκεια της Μάχης.         

 
 

Περιγραφή του δικού μου τραυματισμού (Άγγελου Δημητριάδη)   
Μπήκαμε μέσα στο χωριό και προχωρούσαμε από σπίτι σε σπίτι.  Προχωρήσαμε και φθάσαμε 
πριν το Γυμνάσιο.  Κάποιος από την Ομάδα άνοιξε ένα σπίτι και μπήκαμε μέσα.  Άνοιξε το ψυγείο 
και ήπιε παγωμένο νερό.  Εγώ φοβήθηκα μήπως οι Τούρκοι είχαν δηλητηριάσει το νερό και ήπια 
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μια πορτοκαλάδα.  Σκέφτηκα ότι η πορτοκαλάδα ήταν εργοστασιακή και ήταν πιο σίγουρη.  Μην 
ξεχνάτε ότι ήταν Ιούλιος με θερμοκρασία 40ο βαθμούς και διψούσαμε πάρα πολύ.    
Βγήκαμε έξω από το σπίτι, κυριεύσαμε μερικά σπίτια, καθώς και το Γυμνάσιο.  Ήμασταν έτοιμοι 

να καταλάβουμε τα επόμενα σπίτια.  Απέναντι μας βρισκόταν το Πρατήριο Πετρελαιοειδών.   

Οι Τούρκοι οπισθοχωρούσαν και δημιουργούσαν νέες θέσεις μάχης σε άλλα σπίτια.  Μαζί τους 

μετέφεραν τους νεκρούς και τους τραυματίες που είχαν.   

 

Όταν το παντελόνι μου βάφτηκε κόκκινο από το αίμα  

Εγώ με τον Λοχία Παύλο Χρυσοστόμου από την Πενταλιά, βγήκαμε πρώτοι έξω από το σπίτι 

μέσα στο οποίο είχαμε μπει προηγουμένως.  Οι Τούρκοι μας είδαν και μας πυροβολούσαν.  Μια 

ριπή έπεσε μπροστά μου χωρίς να με κτυπήσει.  Εγώ έπεσα αμέσως κάτω για να καλυφτώ.  Την 

ώρα που έπεφτα κάτω, μου έριξαν τη δεύτερη ριπή η οποία με τραυμάτισε στον αριστερό μηρό 

και στην άρθρωση της λεκάνης.  Αμέσως ένοιωσα ένα κάψιμο και ένα ζεστό υγρό να τρέχει.  Στην 

αρχή νόμισα ότι τρύπησε το παγούρι μου και βράχηκα με το νερό.  Όταν κοίταξα, είδα το 

παντελόνι μου που κοκκίνισε από το αίμα.  Φώναξα στον συμπολεμιστή μου Παύλο 

Χρυσοστόμου που ήταν 3 – 4 μέτρα μακριά από εμένα και του είπα ότι τραυματίστηκα.   

Μου είπε: «Τρέξε προς το σπίτι, θα πυροβολώ εγώ και θα σε καλύπτω».   

Δοκίμασα να τρέξω, προχώρησα 2 – 3 μέτρα και έπεσα στο έδαφος γιατί το πόδι μου παρέλυσε, 

νόμισα ότι κόπηκε.  Οι Τούρκοι με έβλεπαν και οι σφαίρες που μου έριχναν έπεφταν δίπλα μου 

και οι άλλες από πάνω μου.  Αμέσως θυμήθηκα τα γνωστά μισητά «βαρελάκια» που κάναμε στην 

εκπαίδευση.  Κυλίστηκα δηλ. στο έδαφος όπως κυλά ένα βαρέλι, μετακινήθηκα και καλύφθηκα 

πίσω από το σπίτι που καταλάβαμε προηγουμένως.  Κυλώντας, πέρασα πάνω από κάθε εμπόδιο 

που συναντούσα όσο γρηγορότερα μπορούσα γιατί οι σφαίρες έπεφταν δίπλα μου.   

Ευτυχώς, φάνηκα τυχερός μέσα στην ατυχία μου και δεν κτυπήθηκα από άλλες σφαίρες.  «Τα 

βαρελάκια που έκανα μου έσωσαν τη ζωή».    

Μετά ήρθαν κάποιοι συμπολεμιστές μου να με βοηθήσουν.  Θυμήθηκα ότι στο σπίτι που είχα μπει 

προηγουμένως, η Τουρκάλα είχε σιδερωμένα ρούχα πάνω στο τραπέζι.  Είπα σε ένα 

συμπολεμιστή μου να μπει στο σπίτι και να φέρει κάποια ρούχα για να μου δέσει τα τραύματα με 

εκείνα τα σιδερωμένα (αποστειρωμένα) ρούχα για να περιοριστεί η αιμορραγία και να αποφύγω τη 

μόλυνση.   

Μετά ήρθε ο έφεδρος στρατιώτης Πανίκκος Παναγιώτου από τη Λεμεσό, ένα παιδί ψηλό και 

δυνατό (ήταν και αυτός μαθητής του σχολείου μας), με φορτώθηκε στη ράχη του και με μετέφερε 

καμιά τριανταριά μέτρα.  

Το πουκάμισο του Πανίκκου βάφτηκε κόκκινο με το δικό μου αίμα.   

Μετά ένας στρατιώτης έφερε ένα πρόχειρο φορείο.  Με ξάπλωσαν πάνω στο φορείο και με 

μετέφεραν στην αυλή ενός σπιτιού δίπλα στον κύριο δρόμο.   

 

Οι σφαίρες κτύπησαν το λαντρόβερ – εγώ έπεσα μέσα στις τριανταφυλλιές   

Οι στρατιώτες με ανέβασαν στα κάγκελα της αυλής και ήταν έτοιμοι να με βάλουν στο λαντρόβερ.  

Οι Τούρκοι μας είδαν και μας πυροβολούσαν.  Οι σφαίρες κτύπησαν το λαντρόβερ. Οι στρατιώτες 

που κρατούσαν το φορείο έπεσαν κάτω για να προστατευθούν από τις σφαίρες.  Εμένα με 

άφησαν ξαπλωμένο στο φορείο πάνω στα κάγκελα.  Για καλή μου τύχη έγειρα και έπεσα στην 

αυλή μέσα από τα κάγκελα, μέσα στις τριανταφυλλιές.  (Δεν έφταναν τα αίματα από τις σφαίρες, 

είχα και τα αίματα από τα αγκάθια των τριανταφυλλιών που με τσιμπούσαν σε ολόκληρο το 

σώμα).  Οι σφαίρες κτύπησαν το λαντρόβερ καθώς και το πεζοδρόμιο που ήταν δίπλα μου.     

Στην άλλη πλευρά, το σπίτι ήταν περιφραγμένο με ττέλι.  Κάποιος έκοψε το ττέλι, άνοιξε μια τρύπα 

και με έβγαλαν από εκείνη την τρύπα.  Κάποιοι στρατιώτες πυροβολούσαν τους Τούρκους και μας 

κάλυπταν.  Με ανέβασαν αμέσως στο λαντρόβερ και ξεκινήσαμε για το Νοσοκομείο.   
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Εγώ ήμουν ο τελευταίος τραυματίας.  Μετά τον τραυματισμό μου η Ομάδα μας δεν προχώρησε 

παρακάτω γιατί μπροστά μας υπήρχε ένας τεράστιος ανοικτός χώρος μέσα στον οποίο δεν 

υπήρχαν σπίτια.  Πρέπει να ήταν Γήπεδο.  Εκεί έπαιζαν ποδόσφαιρο οι Τουρκοκύπριοι.   

Όταν νύχτωσε, οι Τούρκοι δεν είχαν άλλη επιλογή.  Εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και μπήκαν μέσα 

στις Αγγλικές Βάσεις. Το πρωί της άλλης μέρας οι συμπολεμιστές μου κατέλαβαν ολόκληρο το 

χωριό χωρίς να συναντήσουν αντίσταση.    

Εμένα με μετέφεραν στο Νοσοκομείο.  Όταν περνούσαμε από τη Λεωφόρο Μακαρίου στη Λεμεσό 

ήταν γύρω στις 7 το απόγευμα και ο κόσμος ήταν στα πεζοδρόμια και συζητούσε για τον πόλεμο.   

 

 

Το λαντρόβερ μεταφέρει ακόμη ένα «σκοτωμένο»    

Ενώ έτρεχε το λαντρόβερ για να με μεταφέρει στο Νοσοκομείο, άκουσα κάποιον πολίτη που ήταν 

στο πεζοδρόμιο και φώναξε σε κάποιον άλλον πολίτη (που πιθανόν να βρισκόταν πιο μακριά) και 

του είπε δυνατά ότι το λαντρόβερ μεταφέρει ακόμη ένα «σκοτωμένο στρατιώτη», εννοούσε 

εμένα.  Αυτή τη φράση την άκουσε και την επανέλαβε μάλιστα ο οδηγός του λαντρόβερ.  

Σημειώστε ότι το λαντρόβερ ήταν κοντό και τα πόδια μου κρέμονταν απ’ έξω.     

Η φράση αυτή με πείραξε πάρα πολύ και επηρέασε αμέσως τη ψυχολογία μου.  Πονούσα πάρα 

πολύ, νόμιζα ότι κόπηκε το πόδι μου και θα πέθαινα από αιμορραγία πριν φτάσω στο 

Νοσοκομείο.   

 

Πέρασε αμέσως από το μυαλό μου σαν κινηματογραφική ταινία η εικόνα των γονιών μου 

και όλων των αδερφιών μου σαν να ήθελα να τους αποχαιρετήσω.  

     

Φτάσαμε στο παλιό Νοσοκομείο και με οδήγησαν στο χειρουργείο.  Οι γιατροί ρωτούσαν για τη 

Μάχη και εγώ απαντούσα αλλά επέμενα και τους έλεγα να ειδοποιήσουν αμέσως τη στρατιωτική 

ηγεσία για να στείλει ενισχύσεις στην Επισκοπή γιατί βρήκαμε μεγάλη αντίσταση.   

Τελείωσε το χειρουργείο και ξύπνησα το πρωί της επόμενης μέρας.  Όταν ξύπνησα είδα ότι το 

Νοσοκομείο γέμισε με τραυματίες που τους έφεραν από τα διάφορα μέτωπα.  Κάποιοι από αυτούς 

ήταν συμπολεμιστές μου στην Επισκοπή.  Δυστυχώς, κάποιοι δεν άντεξαν και πέθαναν.  Στο 

διπλανό κρεβάτι βρισκόταν τραυματίας ο Διοικητής μας Αντισυνταγματάρχης Ιωάννης 

Κατερινάκης.   

 

 

Το πρώτο σοκ    

Όταν είδα τα τραύματα στο πόδι μου και το «ράψιμο» που μου έκαναν, έπαθα το «πρώτο σοκ».  

Ήταν σαν να «έραψαν μια σακούλα γεμάτη με άχυρα».  

 

Το δεύτερο σοκ     

Όταν διάβασα την Έκθεση των Γιατρών, διαπίστωσα ότι υπήρχαν ακόμη στο σώμα μου αρκετά 

θραύσματα από τις εκρηκτικές σφαίρες (ντουμ – ντουμ) που με τραυμάτισαν.  Αυτό ήταν το 

«δεύτερο σοκ».   

Νόμιζα ότι δεν θα μπορούσα να περπατήσω.  Φυσικά οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες, οι 

τραυματίες ήταν πολλοί, οι γιατροί ήταν λίγοι και οι σφαίρες των Τούρκων κτυπούσαν το 

Νοσοκομείο.   

 

Η εκκένωση του Νοσοκομείου Λεμεσού   

Το απόγευμα άρχισε η εκκένωση του Νοσοκομείου για δύο λόγους.    
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1ος  λόγος:  Οι σφαίρες από την Τουρκική συνοικία έφθαναν μέχρι το Νοσοκομείο γι’ αυτό 

τοποθέτησαν στα παράθυρα του Νοσοκομείου σακούλες με άμμο για προστασία.     

 

2ος  λόγος: Το Νοσοκομείο βρισκόταν δίπλα από την Αστυνομία και την Ανωτέρα Στρατιωτική 

Διοίκηση Λεμεσού και υπολόγιζαν ότι οι Τούρκοι με την αεροπορία θα βομβάρδιζαν αυτούς τους 

στρατιωτικούς στόχους, άρα, κινδύνευε το Νοσοκομείο.  Το ίδιο έγινε στη Λευκωσία και οι Τούρκοι 

βομβάρδισαν το Νοσοκομείο Αθαλάσσας.    

Οι ελαφρά τραυματίες μετεφέρθησαν στο Λανίτειο Γυμνάσιο το οποίο μετετράπη σε Νοσοκομείο.  

Οι σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διάφορα ιατρεία και κλινικές.  Εμένα με μετέφεραν σε μια 

Κλινική στην οδό Αγίου Ανδρέου.  Αργότερα, όταν ηρέμησε η κατάσταση, μας έφεραν πάλι στο 

Νοσοκομείο.  

   

Στην Επισκοπή, όλοι οι συμπολεμιστές μου πολέμησαν με ηρωισμό, δεν δειλίασαν και δεν 

εγκατέλειψε κανένας τη Μάχη.  Πολεμήσαμε όλοι γενναία, καταλάβαμε το χωριό και πετύχαμε τον 

στόχο μας να ανοίξει δηλ. ο δρόμος Λεμεσού – Πάφου.  Πληρώσαμε όμως βαρύ τίμημα.   

 

Είχαμε 4 νεκρούς, 4 σοβαρά τραυματίες και κάποιους άλλους με ελαφρύτερα τραύματα.          

 

 

Νεκροί – «Αθάνατοι ήρωες»     

1. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Σπύρος Πετούσης από τη Λεμεσό   
2. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Οδυσσέας Κλεάνθους από τις Κυβίδες   
3. Έφεδρος Στρατιώτης Τρόφιμος Κουλλέ από τη Γερμασόγεια   
4. Έφεδρος Στρατιώτης, φοιτητής της Ιατρικής, Σωτήρης Παπαλαζάρου από τα 

Χολέτρια (συγχωριανός μου)     
 

Η Ομάδα μας η οποία ήρθε από το ΚΕΝ Πάφου ήταν πιο τυχερή.  Είχαμε μόνο τραυματίες.   

 

Τραυματίες   

1. Αντισυνταγματάρχης Ιωάννης Κατερινάκης, Διοικητής του ΚΕΝ Πάφου από 
την Κρήτη      

2. Λοχίας Αντρέας Τρύφωνας από τη Λετύμπου    
3. Λοχίας Γιώργος Ηλιάδης από το Πολέμι  
4. Λοχίας Άγγελος Δημητριάδης από τα Χολέτρια (υποφαινόμενος)    

 

Τραυματίστηκε επίσης από αδέσποτη σφαίρα προερχόμενη από τους Τούρκους, η Ελισάβετ 

(Σαββού) Πολυκάρπου, κάτοικος Επισκοπής, ενώ βρισκόταν στο σπίτι της.    

 

Όταν οι Τούρκοι εγκατέλειψαν το χωριό και μπήκαν μέσα στις Αγγλικές βάσεις, η Ε.Φ. μάζεψε όλα 

τα όπλα που άφησαν οι Τούρκοι και γέμισαν τρία Φορτηγά.   

Πριν μπουν στις Αγγλικές βάσεις, αρκετοί Τούρκοι έκρυψαν τα ατομικά τους όπλα μέσα στα 

χωράφια και στα αμπέλια που βρίσκονταν έξω από το χωριό.  Αυτά τα όπλα βρέθηκαν αργότερα.     

 

Μετά από λίγες μέρες ο Διοικητής του ΚΕΝ, Ιωάννης Κατερινάκης, αφού πήρε εξιτήριο από το 

Νοσοκομείο, πήρε την Ομάδα του ΚΕΝ Πάφου που πολέμησε στην Επισκοπή και από τη Λεμεσό 

πήγαν στην Κερύνεια και αντιμετώπισαν εκεί τους Τούρκους  Εισβολείς όπως ήταν τα αρχικά 

Σχέδια.        
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Αυτή την περιληπτική διήγηση την αφιερώνω:    

• Στους 4 Αθάνατους Ήρωες και σε όλους τους Τραυματίες που είχαμε στη μεγάλη Μάχη 

της Επισκοπής.   

• Την αφιερώνω επίσης σε όλους τους γενναίους Συμπολεμιστές μου (κληρωτούς και 

εφέδρους) με τους οποίους πολεμήσαμε μαζί στην Επισκοπή.         

• Θερμές ευχαριστίες θέλω να εκφράσω στους Συμπολεμιστές μου από το ΚΕΝ Πάφου για 

τις Πρώτες Βοήθειες που μου πρόσφεραν όταν τραυματίστηκα πριν μεταφερθώ στο 

Νοσοκομείο.   

• Ευχαριστώ επίσης τον έφεδρο στρατιώτη Πανίκκο Παναγιώτου από την Λεμεσό που με 

φορτώθηκε στη ράχη του και με μετέφερε στο σημείο των Πρώτων Βοηθειών.  Το 

πουκάμισο του Πανίκκου βάφτηκε κόκκινο με το δικό μου αίμα.      

 

 

Η Ευχή μου    

Εύχομαι να μην επαναληφθούν άλλα τέτοια ή παρόμοια γεγονότα και να μην γίνουν άλλα λάθη.   

Εύχομαι και ελπίζω να μην ξανάρθουν ποτέ άλλα πέτρινα και δίσεκτα χρόνια όπως το 1974.   

Ζούμε δυστυχώς σε έναν κόσμο ψεύτικο όπου επικρατούν τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα 

των Μεγάλων Δυνάμεων και φοβούμαι πολύ για το μέλλον των παιδιών μας και της χώρας μας.      

 

Με πολλή αγάπη,  

 

 

Άγγελος Δημητριάδης  

                                                                        

Συνταξιούχος Βοηθός Διευθυντής  Α΄ 

Πολεμιστής και Τραυματίας στην ιστορική Μάχη της Επισκοπής   
 

 


