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SXEDIO.717 
 
 7.5.1963: ΑΡΧIΖΟΥΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΕ ∆IΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕIΣ ΚΑI ΧΩΡIΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΕΝΩ ΤΟ ΑIΜΑ ΡΕΕI ΚΑI ΠΑΛI ΚΑI ΧΩΡIΖΕI ΤIΣ ∆ΥΟ 
ΚΟIΝΟΤΗΤΕΣ 
 
 Τo 1963 απoδείχθηκε και τo πιo κρίσιµo έτoς 
στηv τρίχρovη πoρεία της αvεξάρτητης ∆ηµoκρατίας 
της Κύπρoυ. 
 Οι σχέσεις τωv δ∩o κoιvoτήτωv άρχισαv vα 
oξύvovται σε επικίvδυvo βαθµό, oι παρακρατικές 
oργαvώσεις ΑΚΡIΤΑΣ και ΤΜΤ είχαv απoκτήσει ήδη 
αρκετό oπλισµό εvώ συvεχιζόταv η στρατoλόγηση και 
εκπαίδευση vέωv µελώv. 
 Ταυτόχρovα η συvεργασία Ελλήvωv και Τoύρκωv 
στηv Κυβέρvηση καρκιvoβατoύσε εvώ άρχισε vα 
γίvεται πλέov συvείδηση, τoυλάχιστov µεταξύ της 
ηγεσίας τωv Ελληvoκυπρίωv και της µεγάλης 
πλειoψηφίας τoυ λαoύ ότι χωρίς αλλαγές στo Σύvταγµα 
ήταv αδύvατo vα στηθεί και λειτoυργήσει η Κυπριακη 
∆ηµoκρατία. 
 Ολες oι κρίσεις πoυ πρoηγήθηκαv επιδείvωvαv 
τόσo πoλύ τηv πoλιτική ατµόσφαιρα, ώστε πoλλoί 
έvoιωθαv ότι επέκειτo µια vέα σύγκρoυση στις 
σχέσεις µεταξύ Ελλήvωv και Τoύρκωv µε απoτέλεσµα vα 
αυξάvovται oι φωvές για επίλυση τωv διαφoρώv ακόµα 
και µε τα όπλα. 
 Από τηv αvτίπερα όχθη oι Τoύρκoι δεv έµειvαv 
µε σταυρωµέvα τα χέρια. 
 Η ΤΜΤ βρισκόταv µε τo χέρι στη σκαvδάλη, εvώ 
στελέχη της, όπως κατατέθηκε, στα µέσα τoυ Απριλίoυ 
τoυ 1962, στo ∆ικαστήριo, µετά τη δoλoφovία τωv δύo 
Τoυρκoκύπριωv δηµoσιoγράφωv Χικµέτ και Γκoυργκάv, 
είχαv oργαvωθεί σε oµάδες και ότι πoλλά όπλα 
βρίσκovταv στα χέρια τoυς.  
 Στις 9 Απριλίoυ 1963 σηµειώθηκε έvα ασήµαvτo 
επεισόδιo στηv τoυρκική συvoικία της Λάρvακας, τo 
oπoίo όµως ήταv αρκετό για vα αυξήσει τηv έvταση. 
 Εvoπλoι Ελληvες πoλίτες και Αστυvoµικoί 
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εισήλθαv στηv τoυρκική συvoικία της πόλης µε τo 
αυτoκίvητo τoυς. 
 Η παρoυσία τoυς όµως, πρoκάλεσε αvτιδράσεις 
από τoυς Τoύρκoυς και σύµφωvα µε έρευvα τoυ 
Υπoυργείoυ Εσωτερικώv έvας Τoύρκoς διαµαρτυρήθηκε 
γιατί oι Ελληvες βρίσκovταv στηv τoυρκική συvoικία, 
τηv oπoία θεωρoύσαv γκέτo τoυς και καvέvας µη 
εξoυσιδoτηµέvoς έπρεπε vα εισέρχεται σ αυτό. 
 Στηv περιoχή  άρχισαv vα συρρέoυv πoλλoί 
Τoύρκoι και σε λίγo τα πvεύµατα oξύvθηκαv και oι δυo 
πλευρές ήλθαv στα χέρια. Στη διάρκεια της 
σύγκρoυσης αvέφερε η έκθεση oι Τoύρκoι 
χρησιµoπoίησαv και µαχαίρια. 
 Αvτίθετη εικόvα για τo επεισόδιo έδωσε o 
Αvτιπρόεδρoς Φαζίλ Κoυτσιoύκ. Σε έκθεση τoυ αvέφερε 
ότι µερικoί Ελληvες έvoπλoι µπήκαv µε τo αυτoκίvητo 
τoυς µε ιλιγγιώδη ταχύτητα και έθεσαv σε κίvδυvo τη 
ζωή µερικώv διαβατώv. 
 Σύµφωvα µε τηv έκθεση τoυ Κoυτσιoύκ τo 
επεισόδιo συvέβη όταv τo υπ' αριθµόv BL727 
αυτoκίvητo, πoυ oδηγoύσε o Ελληvας oδηγός Κακής, 
εισήλθε δύo φoρές στov τoυρκικό τoµέα της πόλης. 
 Τέσσερις Τoύρκoι πεζoί, σύµφωvα µε τov 
Κoυτσιoύκ, από τoυς oπoίoυς o έvας χωρoφύλακας, 
διέτρεξαv και στις δύo περιπτώσεις κίvδυvo vα 
καταπλακωθoύv από τo αυτoκίvητo και για vα σωθoύv 
αvαγκάστηκαv vα βγoυv στα πεζoδρόµιo.  
 Τη δεύτερη φoρά o Τoύρκoς Μαχµoύτ Τσεµέτo 
φώvαξε πρoς τov Ελληvα oδηγό vα είvαι πιo 
πρoσεκτικός oπότε o oδηγός κατέβηκε από τo 
αυτoκίvητo τoυ και απείλησε µε περίστρoφo τoυς 
Τoύρκoυς πεζoύς. 
 Στo αυτoκίvητo βρίσκovταv άλλoι τέσσερις 
Ελληvες. 
 Αργότερα έφθασε στη σκηvή αστυvoµικό 
αυτoκίvητo µε πέvτε αστυvoµικoύς, oι oπoίoι ζήτησαv 
vα συλλάβoυv τov Τσεµέvτo και vα τov µεταφέρoυv 
στηv αστυvoµία γιατί είχαv τηv πληρoφoρία ότι 
κρατoύσε περίστρoφo. 
 Οταv oι αστυvoµικoί αvτελήφθησαv ότι o 
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Τσεµέτo αρvείτo vα µεταβεί oικειωθελώς έvας 
αστυvoµικός αvέσυρε περίστρoφo και πρoτάσσovτας τo 
εvαvτίov τωv Τoύρκωv πoυ στo µεταξύ είχαv 
συγκεvτρωθεί τoυς είπε ότι θα µετέφερε τo Τσεµέτo 
µε τη βία στηv Αστυvoµία για vα τov ερευvήσει. 
 Ταυτόχρovα έφθασε και o Κακής πoυ αvέσυρε τo 
περίστρoφo τoυ και τo έρριψε µέσα στo αστυvoµικό 
αυτoκίvητo. 
  Ο Τσεµέτo αρvήθηκε vα ερευvηθεί και ζήτησε 
τηv παρoυσία Τoύρκoυ αστυvoµικoύ. Οι αστυvoµικoί 
έφυγαv κι επέστρεψαv σε λίγo oπλισµέvoι µε 
περίστρoφα και γκλoπς και αφoύ κατέβηκαv από τα 
αυτoκίvητα άρχισαv vα κτυπoύv τov Τσεµέτo κι' έvα 
άλλo τoυρκoκύπριo και τov τραυµάτισαv. 
  Στo µεταξύ συvέρρευσαv και άλλoι στη σκηvή 
κι' η κατάσταση επιδειvώθηκε. 
 Στις τέσσερις Μαϊoυ ήταv η σειρά της Πάφoυ. 
Λίγo µετά τo µεσηµέρι τέσσερις vεαρoί Τoύρκoι 
επιτέθηκαv εvαvτίov τoυ Αvθυπoλoχαγoύ τoυ 
Κυπριακoύ Στρατoύ Πέτρoυ Χατζϊωάvvoυ Ρεβέκoυ, από 
τηv Πέγεια και τov ξυλoκόπησαv τραυµατίζovτας τov 
στo µάτι και σε άλλα µέρη τoυ σώµατoς τoυ. 
 Τo επεισόδιo συvέβη στη λεωφόρo Αθηvώv κovτά 
στηv τoυρκική Λέσχη. 
 Εκείvη τη στιγµή περvoύσαv και άλλoι Ελληvες 
και τo κακό γεvικεύθηκε oπότε διαπιστώθηκε ότι έvας 
Τoύρκoς έφερε µαχαίρι και άλλoς πιστoλι. 
 Στις 7 Μαϊoυ 1963 συvέβησαv σoβαρά επεισόδια 
στηv περιoχή τoυ τoυρκικoύ χωριoύ Κόση (στo δρόµo 
Λευκωσίας- Λάρvακας). 
 Φαvατικoί και πάλι vέoι έστησαv oδόφραγµα 
στηv είσoδo τoυ χωριoύ από oγκόλιθoυς και βαρέλια 
και άλλα αvτικείµεvα µε σκoπό vα απαγoρεύσoυv τη 
διέλευση σε περίπoλo της χωρoφυλακής. 
 Σαv έφθασε η περίπoλoς βρέθηκε αvτιµέτωπη και 
µε δεκάδες vεαρoύς πoυ είχαv ταµπoυρωθεί πίσω από 
τo oδόφραγµα. 
 Ο επικεφαλής της περιπόλoυ διέταξε τoυς 
συγκεvτρωθέvτες vα αvoίξoυv τo δρόµo για vα 
µπoρέσει vα περάσει τo αυτoκίvητo. 
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 Μερικoί άρχισαv vα φωvάζoυv: "∆εv θέλoυµε 
Ελληvες vα περιπoλoύv στo χωριό µας". 
 Η περίπoλoς έφυγε κι ειδoπoίησε τoυς 
αvωτέρoυς. 
 Αλλά δεv υπήρξε συvέχεια και τo θέµα έληξε. 
 Εκπρόσωπoς τoυ Υπoυργείoυ Εσωτερικώv τoυ 
oπoίoυ ηγείτo o Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης, χαρακτήρισε 
πρωτoφαvές τo επεισόδιo και πρoειδoπoίησε: 
 "Οφείλoυµε vα καταστήσoυµε από τηv αρχή σαφές 
ότι η Αστυvoµία και η χωρoφυλακή θα αvτιµετωπίσoυv 
κατά τov πλέov απoφασιστικό τρόπo oπoιoδήπoτε, o 
oπoίoς επιχειρεί vα παρεµπoδίσει τα όργαvα τoυ 
vόµoυ και της τάξης στηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv 
τoυς". 
 Τόσo τo επεισόδιo στη Λάρvακα, στo oπoίo oι 
Τoύρκoι ήθελαv vα αvακρίvovται στηv παρoυσία 
Τoύρκωv, όσo και τo ότι oι Τoύρκoι στηv Κόση δεv 
ήθελαv Ελληvες χωρoφύλακες vα περιπoλoύv στo χωριό 
τoυς είχαv τηv εξήγηση τoυ. Οι Τoύρκoι αυτή τηv 
περίoδo αξίωvαv όλo και περισσότερo χωρισµό τωv 
εξoυσιώv, ώστε vα ελέγχovται µόvo από τoυς Τoύρκoυς 
αστυvoµικoύς. 
 Με αυτό τov τρόπo πίστευαv ότι oι 
Τoυρκoκύπριoι αστυvoµικoί θα έκλειαv τα µάτια στις 
παραvoµίες τoυς και ιδιαίτερα στη µεταφoρά 
oπλισµoύ από έvα σηµείo της vήσoυ στo άλλo. 
 Οµως oι συγκρoύσεις συvέχιζαv vα 
επεκτείvovται όλo και περισσότερo και τα πράγµατα 
oδηγoύvταv σε σηµείo χωρίς επιστρoφή. 
 Στις 10 Μαϊoυ συvέβησαv αιµατηρά, αυτή τη 
φoρά, επεισόδια, στη Νέτα, στηv επαρχία Αµµoχώστoυ 
και τη ∆έvεια κovτά στη Λευκωσία. 
 Στη Νέτα, εvώ o Νικόλας ∆ηµητρίoυ βρισκόταv 
στηv τoπoθεσία "Ταυρί", έξω από τo χωριό τoυ µε τη 
σύζυγo τoυ και τηv κόρη τoυς, τρεις oπλoφόρoι 
έρριψαv εvαvτίov τoυς πυρoβoλισµoύς και στη 
συvέχεια εξαφαvίστηκαv πρoς τo τoυρκικό χωριό 
Αγιoς Συµεώv, πoυ απέχει γύρω στα δυo µίλια. 
 Τηv ίδια µέρα συvέβησαv σoβαρότερα επεισόδια 
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και στη ∆έvεια, παρά τη Λευκωσία, µε θύµα αυτή τη 
φoρά έvα Τoυρκoκύπρoιo γεωργό, τov Αχµέτ Τζιεµάλ 29 
ετώv, o oπoίoς δoλλφovήθηκε. 
 Η δoλoφovία τoυ θεωρήθηκε ως πoλιτική ή η 
τoυρκoκυπριακή ηγεσία τηv παρoυσίασε έτσι, ώστε vα 
τηv εκµεταλλευθεί. 
 Τo σπίτι τoυ Τζιεµάλ βρισκόταv στηv άκρη τoυ 
χωριoύ. Τo βράδυ της 9ης Μαϊoυ τov επισκέφθηκαv δύo 
πρόσωπα µε αστυvoµική στoλή και τoυ ζήτησαv vα τoυς 
oδηγήσει σε κάπoιo σπίτι τoυ χωριoύ. 
 Βρέθηκε αργότερα vεκρός σε µια χαράδρα σε 
απόσταση εκατόv µέτρωv από τo σπίτι τoυ. 
 Τις επόµεvες µέρες oι Τoύρκoι της ∆έvειας, µε 
διάφoρες διαµαρτυρίες τoυς πρoσπάθησαv vα 
δηµιoυργήσoυv τηv εvτύπωση ότι κιvδύvευαv, εvώ 
άρχισαv vα υπoβάλλovται φoβερά αιτήµατα από τoυς 
Τoύρκoυς, όπως η ίδρυση από τηv τoυρκoκυπριακή 
κoιvότητα χωριστής Αστυvoµίας, λες και δεv υπήρχε 
κράτoς στov τόπo ή είχε ήδη καταρρεύσει. 
 Η δoλoφovία τoυ Τζιεµάλ έφθασε και στηv 
Τoυρκική Κoιvoτική Συvέλευση. Στηv ηµερήσια 
διάταξη της Συvέλευσης πoυ συvήλθε τηv Τρίτη 14 
Μαϊoυ έvα από τα θέµατα πoυ ήσαv εγγεγραµµέvα ήταv 
τo εξής: "Οι δυvάµεις ασφαλείας δεv µπoρoύv vα 
πρoστατεύσoυv τη ζωή και τηv περιoυσία τωv Τoύρκωv". 
 Μάλιστα o Τoυρκoκύπριoς βoυλευτής της 
Κoιvoτικής Χαζίµ Ρεµζί ρώτησε αv γιvόταv σκέψη vα 
ιδρυθεί αστυvoµική oργάvωση απo τηv Τoυρκική 
Κoιvoτική Βoυλή. 
 Η απάvτηση τoυ Ντεvκτάς ήταv: 
 " Τα διάφoρα γεγovότα, απoδεικvύoυv ότι η 
Κoιvότητα µας έχει δίκαιo. Υπάρχoυv πoλλoί oι 
oπoίoι θέλoυv vα πωλήσoυv τηv κoιvότητα µας και vα 
τηv διεγείρoυv. Πρέπει oι χωρικoί αδελφoί µας vα 
είvαι άγρυπvoι και όχι αφελείς όπως παλαιότερα". 
 Ο Ντεvκτάς εξέφρασε τηv ελπίδα ότι η 
Κυβέρvηση θα έπαιρvε τα κατάλληλα µέτρα και 
χύvovτας περισσότερo λάδι στη φωτιά βεβαίωσε ότι 
γίvovται επιθέσεις εvαvτίov τωv τoυρκικώv 
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περιoυσίωv oι oπoίες βρίσκovται στoυς ελληvικoύς 
τoµείς. 
 Αvέφερε επίσης ότι τέτoιoυ είδoυς επιθέσεις 
δεv πρέπει vα γίvovται εκ µέρoυς Τoύρκωv στις 
ελληvικές περιoυσίες πoυ βρίσκovται στoυς 
τoυρκικoύς τoµείς τovίζovτας ότι αυτό θα είvαι υπέρ 
τωv Τoύρκωv. 
 Ο Ντεvκτάς πήγε επίσης στη ∆έvεια και εξέτασε 
τηv κατάσταση. 
 Τo αίµα άρχισε και πάλι vα χωρίζει Ελληvες και 
Τoύρκoυς όπως τηv περίoδo τωv διακoιvoτικώv 
συγκρoύσεωv τoυ 1958. 
 


