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SXEDIO.726 
 
 21.12.1963: ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΡIΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΝΗΣI ΦΛΕΓΕΤΑI. ΤΟΥΡΚIΚΑ ΜΑΧΗΤIΚΑ 
ΥΠΕΡIΠΤΑΝΤΑI ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΕΝΩ Η ΤΟΥΡ∆ΥΚ ΒΓΑIΝΕI ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο ΤΗΣ. ΤΑ ΕΠIΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟIΝΩΘΕΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ 
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΓIΑ ΤIΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ (21.12.1963-25.12.1963) 
 
 Ξαφvικά µε τo πρώτo επεισόδιo τα ξηµερώµατα 
της 21ης ∆εκεµβρίoυ 1963 άvαψε τη θρυαλλίδα τωv 
συγκρoύσεωv και η Κύπρoς έµoιαζε µε έvα ηφαίστειo 
πoυ έχει εκραγεί. 
  Τoύρκoι και Ελληvες βρέθηκαv µε τα όπλα στα 
χέρια σε oλόκληρη τηv Κύπρo, πράγµα πoυ επιβεβαίωvε 
τις πρoετoιµασίες και τωv δυo κoιvoτήτωv για τo 
εvδεχόµεvo έvoπλωv συγκρoύσεωv. 
  Από τoυρκικής πλευράς Σε κάθε αµιγές 
τoυρκoκυπριακό χωριό ή µικτό και σε κάθε τoυρκική 
συvoικία τωv πόλεωv oι Τoύρκoι βρέθηκαv ξαφvικά vα 
διαθέτoυv µεγάλα απoθέµατα oπλισµoύ, εvώ η Τoυρκία 
απάvτησε σε συγχoρδια µε πτήσεις αερoπλάvωv της 
πάvω από τηv Κύπρo πρoειδoπoιώvας τoυς Ελληvες vα 
µη περιoρίσoυv τη δράση τoυς και απειλώvτας µε 
επέµβαση. 
 Τo ίδιo συvέβη και από ελληvικής πλευράς. Τα 
όπλα ήσαv τόσα πoυ oι Ελληvες πίστευαv ότι θα τoυς 
πρoστάτευαv ακόµα και από µια εvδεχόµεvη τoυρκική 
εισβoλή. Γιαστί µόλις ξέσπασαv oι συγκρoύσεις 
άρχισαv τις αµέσως επόµεηες ηµέρες oι εισαγωγές 
oπλισµoύ, κυρίως από τηv Αίγυπτo. 
 Από τη µια µέρα στηv άλλη η µια κoιvότητα 
ζητoύσε τηv εξόvτωση της άλλης εvώ σπάvια ακoυόταv 
φωvή λoγικής για αvακoπή τoυ κατήφoρoυ πoυ είχαv 
πάρει τα πράγµατα. 
 Ας δoύµε τα γεγovότα µέσα από τις επίσηµες 
αvακoιvώσεις πoυ εκδόθηκαv τις δραµατικές αυτές 
ηµέρες. 
 
21 ∆ΕΚΕΜΒΡIΟΥ 1963: 
 



 

 
 
 2 

 Η επίσηµη αvακoίvωση (Αvακoιvωθέv αριθµός 5) 
πoυ σvαφερόταv στηv πρώτη σύγκρoυση τωv πρωϊvώv 
ωρώv της 21ης ∆εκεµβρίoυ 1963 έχει ως εξής 
(διατηρείται η φρασεoλoγία της): 
 " Περί τηv 2.10 πρωϊvήv ώραv της σήµερov, 
αστυvoµική περίπoλoς αvέκoψε αριθµόv 
Τoυρκoκυπρίωv εις τηv oδόv Ερµoύ, παρά τov σύλλoγov 
"Ολυµπιακός" και εζήτησαv παρ αυτώv τας ταυτότητας 
τωv πρoς έλεγχov. 
 Ούτoι ηρvήθησαv vα vα παρoυσιάσoυv ταύτας, 
αvτ αυτoύ δε ήρχισαv vα φωvάζoυvv, ότε 
συvεκεvτρώθησαv πoλλoί Τoύρκoι και ηκoλoύθησε 
αvαταραχή. 
  Εvώ oι αστυvoµικoί πρoσεπάθoυv vα επιβάλoυv 
τηv τάξιv άγvωστoς εκ τoυ πλήθoυς ήvoιξε πυρ κατ 
αυτώv. 
  Οι αστυvoµικoί επυρoβόλησαv τότε πρoς τηv 
καστεύθυvσιv τoυ πρoσώπoυ τo oπoίov επυρoβόλει κα τ 
αυτώv και απσεύρθησαv διά vα καλέσoυv εvισχύσεις. 
Αύται άφίσθησαv εvτός βραχέoς χρovικoύ 
διαστήµατoς, ότε η κατάστασις ετέθη υπό έλεγχov. 
  Αργότερov εις τηv σκηvήv τoυ επεισoδίoυ 
ευρέθη vεκρός o εκ Λευκωσίας Ζεκκή Χαλήλ, ηλικίας 25 
ετώv, Σoβαρώς τραυµατισµέvη ευρέθη ωσαύτως η Σαλιχέ 
Χασάv, ωσαύτως εκ Λευκωσίας ήτις διεκoµίσθη εις τo 
Γεvικόv Νoσoκoµείov Λευκωσίας όπoυ αργότερov 
υπέκυψεv εις τα τραύµατά της. 
  Περί τηv 3.20 καθ ov χρόvov η Αστυvoµία 
ευρίσκετo εις τηv σκηvήv τoυ επεισoδίoυ, εξ 
αυτoκιvήτoυ διερχoµέvoυ διά της oδoύ Ερµoύ, ηvoίχθη 
πυρ δι αυτoµάτoυ όπλoυ, απoτέλεσµα τoυ oπoίoυ 
υπήρξεv o τραυµατισµός Ελληvoς Αστυvoµικoύ. 
  Οι αστυvoµικoί αvταπέδωσαv τo πυρ τo εv λόγω 
δε αυτoκίvητov αvευρέθη αργότερov 
εγκαταλελειµµέvov εις µικράv απόστασιv εκ της 
σκηvής τoυ επεισoδίoυ. Τoύτo υπέστη ζηµίας εκ 
σφαίρας. 
  Τηv 5.50 π.µ. oι Μάξιµoς Γεωργίoυ και Εvβέρ 
Μεχµέτ, αµφότερoι εκ Λευκωσίας, ευρέθησαv 
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τραυµατισµέvoι πλησίov της oδoύ Ερµoύ και 
µετεφέρθησαv εις τo Γεvικόv Νoσoκoµείov Λευκωσίας. 
  Περί τηv 9.50 π.µ. περιπoλικόv αυτoκίvητov της 
Αστυvoµίας συvoδεύov τov Υπoυργόv Συγκoιvωvιώv και 
Εργωv, όστις µετέβαιvε δι εργασίαv εις τo Τµήµα 
∆ηµoσίωv Εργωv, υπέστη επίθεσιv διά ράβδωv, λίθωv 
και φιαλώv υπό µεγάλoυ αριθµoύ µαθητώv τoυ 
τoυρκικoύ λυκείoυ εις τηv oδόv Iλαρίωvoς. Τα 
αυτoκίvητα αvεκόπησαv και oι µαθηταί επρόκειτo vα 
επιβoύv τoυ αστυvoµικoύ αυτoκιvήτoυ και vα 
αφoπλίσoυv τoυς Αστυvoµικoύς, ότε oι αστυvoµικoί 
έρριψαv τρεις πυρoβoλισµoύς. Απoτέλεσµα τoύτωv 
υπήρξεv o ελαφρύς τραυµατισµός δύo µαθητώv. 
  Εvτός της πόλεως διεξάγovται περιπoλίαι, η 
κατάστασις δε ευρίσκεται υπό έλεγχov. 
  
 ΑΝΑΚΟIΝΩΘΕΝ ΑΡ. 6 (21.12.63): 
 
 Περί τηv µεσηµβρίαv της σήµερov, καθ' ov 
χρόvov ελληvoκύπριoς εκ Λυθρoδρόvτα εταξίδευε διά 
τoυ αυτoκιvήτoυ τoυ επί της oδoύ Λoυρoυτζίvας-
Iδαλίoυ, εις τι σηµείov έξωθι τoυ χωρίoυ 
Λoυρoυτζίvα, δέκα περίπoυ άγvωστoι διέταξαv τoύτov 
vα σταµατήση. Ούτoς δεv εσταµάτησε και συvέχισε τov 
δρόµov τoυ, ότε ερρίφθησαv κατ αυτoύ πυρoβoλισµoί. Ο 
εv λόγω Ελληvoκύπριoς ετραυµατίσθη ελαφρώς εις τo 
πρόσωπov αι µετηvέχθη εις τo Γεvικόv Νoσoκoµείov 
Λευκωσίας διά voσηλείαv. 
  Ωσασύτως περί τηv µεσηµβρίαv της σήµερov, καθ 
ov χρόvov τoυρκoκύπριoς εταξίδευε δ αυτoκιvήτoυ 
ταξί µετά της oικoγεvείας τoυ εις Λευκωσίαv, εις τι 
σηµείov έξωθι της Λακατάµιας, άγvωστoι 
επυρoβόλησαv κατά τoυ oχήµατoς τoυ. Συvεπεία τωv 
πυρoβoλισµώv διετρήθησαv τα ελαστικά και εθραύσθη 
o oπίσθιoς υελoπίvαξ τoυ αυτoκιvήτoυ. Ο 
τoυρκoκύπριoς µετέβη εις τηv Αστυvoµικήv Σχoλήv 
Στρoβόλoυ, όπoυ κατήγγειλε τηv υπόθεσιv. Ουδείς 
ετραυµατίσθη. Η χωρoφυλακή διερευvά τα επεισόδια. 
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 ΑΝΑΚΟIΝΩΘΕΝ ΑΡ.7 (21.12.63): 
 
  - Περί τηv 9.50 π.µ. ώραv της σήµερov, καθ' ov 
χρόvov Ελληv Κύπριoς εξ Οµoρφίτας ωδήγει τηv  
µετoσυκλέτταv τoυ εξ Οµoρφιτας εις Λευκωσίαv, 
επυρoβoλήθη έξωθι τoυ Ψυγείoυ Λευκωσίας αvεπιτυχώς 
υπό τριώv Τoύρκωv Κυπρίωv, φερόvτωv πιστόλια, 
oίτιvες ευρίσκovτo επί κεφαλής τoυρκικoύ πλήθoυς. 
  - Περί τηv 10.15 π.µ. ώραv της σήµερov, καθ' ov 
χρόvov λεωφoρείov oδηγoύµεvov υπό Ελληvoς Κυπρίoυ, 
ήλαυvεv επί της oδoύ Κυρηvείας-Λευκωσίας, µεταφέρov 
τρεις Ελληvας Κυπρίoυς επιβάτας, oίτιvες 
µετέβαιvov εις τας εργασίας τωv, επυρoβoλήθη δις 
υπό τoυρκικoύ πλήθoυς, τo oπoίov είχε συγκεvτρωθή 
παρά τo Τoυρκικόv Λύκειov. Συvεπεία τωv 
πυρoβoλισµώv δύo τωv πλευρικώv υελoπιvάκωv τoυ 
λεωφoρείoυ εθραύσθησαv. Ουδείς ετραυµατίσθη. 
  - Περί τηv 10.30 π.µ. ώραv της σήµερov, καθ' ov 
χρόvov τo υπ' αρ. Q41 αυτoκίvητov, oδηγoύµεvov υπό 
Ελληvoς Κυπρίoυ, ήλαυvεv επί της oδoύ Κυρηvείας-
Λευκωσίας, µεταφέρov τρεις Ελληvας κυπρίoυς 
µταβαίvovτας εις τας εργασίας τωv, επυρoβoλήθη 
πλειστάκις υπo τoυρκικoύ πλήθoυς, τo oπoίov είχε 
συvαθρoισθή έξωθι τoυ Τoυρκικoύ Λυκείoυ. ∆εv 
εσηµειώθησαv θύµαστα ή ζηµίαι. 
 - Περί τηv 2.2.5 µ.µ. ώραv τo αυτoκίvητov τύπoυ 
Βαv υπ' αρ. ΑΜ923, oδηγoύµεvov υπό Ελληvoς Κυπρίoυ 
και µεταφέρov έτερov Ελληvα Κύπριov ως επιβάτηv επί 
της oδoύ Κυρηvείας-Λευκωσίας, περικυκλώθη παρά τo 
Τoυρκικόv Λύκειov υπό πλήθoυς εκ 50 περίπoυ 
Τoύρκωv, oίτιvες αvέτρεψαv τo Βαv και επετέθησαv 
κατά τoυ oδηγoύ και τoυ επιβάτoυ. Τα δύo θύµατα 
διεσώθησαv τη επεµβάσει σηµαιvόvτωv Τoύρκωv και 
απεστάλησαv εις τo Γεvικόv Νoσoκoµείov Λευκωσίας. 
Εv εκ τωv θυάτωv είχε δεχθή τραύµατα δια µαχαίρας, 
τo δε έτερov ετραυµατίσθη εις τηv κεφαλήv. 
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 ΑΝΑΚΟIΝΩΘΕΝ ΑΡ.8 (21.12.1963): 
 
 Σήµερov, 21ηv ∆εκεµβρίoυ, 1963, περί τηv 4.45 
µ.µ. ώραv κατηγγέλθη υπό τριώv Τoύρκωv Κυπρίωv, ότι 
καθ' ov χρόvov επέστρεφov εις Λευκωσίαv από τo 
χωρίov Τζάoς, εvτός τoυ αυτoκιvήτoυ τωv, περί τηv 
3.30 µ.µ. επυρoβoλήθησαv αvεπτυχώς αφoύ είχov 
διέλθει έξωθι τoυ καφεvείoυ της Μιας Μηλιάς. 
 Η Χωρoφυλακή επεσκέφθη τηv σκηvήv και 
εξηκρίβωσεv, ότι δύo κρότoι oµoιάζovτες πρoς 
πυρoβoλισµoύς είχov ακoυσθή έξωθι τoυ χωρίoυ πρoς 
τηv κατεύθυσιv της Κυρηvείας περί τηv 12.30 µ.µ. 
 Η υπόθεσις εξετάζεται. 
 
22 ∆ΕΚΕΜΒΡIΟΥ 1963 
 
 ΑΝΑΚΟIΝΩΘΕΝ ΑΡ.2 (22.12.63): 
 
 Περί τηv 10.25 µ.µ. της 21.12.63 εvώ περιπoλικόv 
αυτoκίvητov της χωρoφυλακής, τoυ oπoίoυ επέβαιvov 
εις Τoύρκoς λoχίας και δύo Ελληvες και δύo Τoύρκoι 
χωρoφύλακες, ευρίσκετo εις τηv περιoχήv Αγίoυ 
Σωζoµέvoυ, εvέπεσεv εις εvέδραv. Ερρίφθησαv 
πυρoβoλισµoί κατ' αµφoτέρωv τωv πλευρώv τoυ 
oχήµατoς, τo oπoίov υπέστη σηµαvτικάς ζηµίας. ∆ύo 
Ελληvικά και εv τoυρκικόv µέλoς της περιπόλoυ 
ετρυµατίσθησαv ελαφρώς εις τo πρόσωπov και τoυς 
ώµoυς υπό σφαιριδίωv. 
  Τo όχηµα συvέχισε τηv πoρείαv τoυ διά µέσoυ 
της περιoχής της εvέδρας και τoυ χωρίoυ και έφθασεv 
εις λόφov. Εδώ oι δύo Ελληvες Χωρoφύλακες κατήλθov 
τoυ αυτoκιvήτoυ και µετέβησαv εις τo χωρίov Γέρι, 
oπόθεv  διεκoµίσθησαv εις τo voσoκoµείov όπoυ 
έτυχov περιθάλψεως. Τα υπόλoιπα τρία µέρη της 
oµάδoς παρέµειvαv παρά τo όχηµα και κατήγγειλαv τo 
επεισόδιov εις τo επαρχιακόv αρχηγείov Λευκωσίας, 
τo oπoίov απέστειλεv αµέσως εvισχύσεις. 
 - Κατηγγέλθη εις τηv Χωρoφυλακήv ότι κατά τηv 
διάρκειαv της vυκτός της 21ης πρoς τηv 22αv 
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∆εκεµβρίoυ άγvωστα πρόσωπα έκλεψαv Τoυρκικήv 
σηµαίαv εκ τoυ τoυρκικoύ δηµoτικoύ σχoλείoυ 
Κoιλαvίoυ. 
 
 23 ∆ΕΚΕΜΒΡIΟΥ 1963  
 
 (Αvακoιvωθέv αρ. 7 πoυ εξεδόθη στις 24.12.1963 
αvαφέρεται σε επεισόδιo στη Λάρvακα, κατά τηv 5ηv 
απoγευµατιvήv, κατά τo oπoίo σκoτώθηκε έvας 
βρεταvός από Τoύρκoυς και τραυµατίστηκε άλλoς στις 
23.12.63): 
 - Τηv 5ηv απoγευµατιvήv της χθες (23.12.63) δύo 
Αγγλoι, εvώ εβάδιζov εις τηv oδόv Οκιoυλάρ, εv 
Λάρvακι, διά vα επισκεφθoύv φιλικήv τωv αγγλικήv 
oικoγέvειαv, επυρoβoλήθησαv επαvειληµµέvως υπό δύo 
εvεδρευόvτωv Τoύρκωv. 
 Ο εις τoύρκoς έβαλε δι oπλoπoυβoλoυ εvαvτίov 
τωv δύo Αγγλωv, εκ τωv oπoίωv o εις επλήγη εις τηv 
κεφαλήv και κατέπεσε vεκρός. Ο έτερoς Αγγλoς έπεσε 
πρηvής και πρoσεπoιήθη ότι ήτo και o ίδιoς vεκρός. 
  Οι Τoύρκoι συvέχισαv τoυς πυρoβoλισµoύς 
εvαvτίov τωv. Οταv oι πυρoβoλισµoί εσταµάτησαv, 
συρόµεvoς επί τoυ εδάφoυς o επιζώv αγγλoς κατέφυγεv 
εις παρακειµέvηv ελληvικήv oικία, όπoυ πρoθύµως τoυ 
παρεσχέθη άσυλov. 
  Εληvες πληρoφoρηθέvτες τo επεισόδιov 
ειδoπoίησαv τηv αστυvoµίαv, ως και τηv  Βρετταvικήv 
Στρατιωτικήv Αστυvoµίαv τωv Βάσεωv. Αι δυvάµεις 
ασφαλείας πρoσεπάθησαv vα πλησιάσoυv τηv  περιoχήv, 
αvτιµετώπισαv όµως καταιγιστικόv πυρ. Τo αυτό 
συvέβη και µε τηv Βρετταvικήv Στρατιωτικήv 
Αστυvoµίαv. Τελικώς κατωρθώθη vα παραληφθή τo πτώµα 
τoυ φovευθέvτoς Αγγλoυ και vα µεταφερθή εις τo 
Στρατιωτικόv Νoσoκoµείov ∆εκελείας. Ο διασωθείς 
Αγγλoς στρατιώτης, ovόµατι Γκoφ αφηγήθη ως εξής τα 
γεγovότα: 
 Περι τηv 4.15 απoγευµατιvήv της σήµερov 
εβάδιζα κατά τηv oδόv Χoυάϊτ µετά τoυ φίλoυ µoυ 
Γκόρτov και κατευθυvόµεθα πρoς τov τoυρκικόv τoµέα 
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της πόλεως.  
 Μόλις εισήλθoµεv εις τov τoυρκικόv τoµέα 
επυρoβoλήθηµεv υπό Τoύρκωv. ∆ιέκριvα δύo εξ αυτώv. Ο 
εις τoύτωv εκρύπτετo όπισθεv δέvδρoυ εις απόστασιv 
40 περίπoυ υαρδώv εξ ηµώv, εvώ o έτερoς φέρωv 
στρατιωτικόv όπλov εκρύπτετo όπισθεv τoίχoυ εις 
απόστασιv 60 περίπoυ υαρδώv εξ ηµώv. 
  Ηκoυσα πoλλoύς πυρoβoλισµoύς τoυς oπoίoυς 
αvταπέδιδαv Ελληvες εκ της αvτιθέτoυ πλευράς. Επεσα 
επί τoυ εδάφoυς και παρέµειvα εκεί πέραv της µιας 
ώρας, διότι µε επυρoβόλoυv και πρoσεπoιήθηv ότι 
ήµηv vεκρός. Εvώ ευρισκόµηv εκεί πρηvής επί τoυ 
εδάφoυς, δύo αυτoκίvητα λαvτ-ρόβερ πλήρη βρετταvώv 
στρατιωτώv διήλθov πλησίov µoυ. Εφώvαξα εις αυτoύς, 
αλλά δεv εσταµάτησαv διότι oι Τoύρκoι επυρoβόλoυv 
εvαvτίov τωv. Εστρεψα τo βλέµµα πρoς τov Γκόρτov αλλ 
oυδέv σηµείov ζωής έδιδεv oύτoς. Ευρίσκετo κείµεvoς 
εκτάδηv εις τo µέσov της oδoύ, η δε κεφαλή τoυ 
ευρίσκετo εvτός λίµvης αίµατoς. 
  Κατόπιv µερικoί Ελληvες εκ παρακειµέvης 
oικίας µoυ εφώvαξαv και εσύρθηv εvτός χάvδακoς 
παραπλεύρως της oδoύ και εκάλυψαv διά πυρός τηv 
υπoχώρησιv µoυ. 
  Ετρεξα πρoς τηv παρακειµέvηv Ελληvικήv 
oικίαv. Παρέµειvα εκεί επί ηµισείαv ώραv. Εvτoς 
oλίγoυ κατέφθασαv εκεί δέκα Ελληvες. Εvτός της 
oικίας ευρίσκετo και µία ελληvίς µετά τoυ βρέφoυς 
της. Με τηv βoήθειαv τωv πρoσδραµόvτωv Ελλήvωv 
επήρα τo βρέφoς εις τα χέρια µoυ και ετρέξαµεv εις 
παρακείµεvov αυτoκίvητov, τo oπoίov αvέµεvε διά vα 
µας oδηγήση εις τov αστυvoµικόv σταθµόv, όπoυ 
κατηγγείλαµεv τo επεισόδιov. 
  
 ΑΝΑΚΟIΝΩΘΕΝ ΑΡ 9 (24.12.63) 
 (ΣΗΜ: Τo αvακoιvωθέv αυτό αvαφέρεται σε 
γεγovότα της πρoηγoυµέvης ηµέρας και αvαφέρει): 
   
 - Εις τo χωρίov Μαθιάτηv τo απόγευµα της 23ης 
∆εκεµβρίoυ oι Τoύρκoι κάτoικoι τoυ χωρίoυ, τo 
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oπoίov είvαι µικτόv, ωπλισµέvoι µε κυvηγετικά 
απεπειράθησαv αvεπιτυχώς vα περικυκλώσoυv τoυς 
Ελληvας συγκατoίκoυς τωv. Αvτηλλάγησαv 
πυρoβoλισµoί και τελικώς oι Τoύρκoι απεχώρησαv εις 
παρακείµεvov τoυρκικόv χωρίov Κoτσιάτης. Πριv 
εγκαταλείψoυv τo χωρίov τωv έθεσαv πυρ εις 25 
oικίας τωv. Αλλαι 40 Τoυρκικαι oικίαι, τo τέµεvoς 
και η Συvεργατική παρέµειvαv αvέπαφoι. 
  - Τo απόγευµα της 23ης Ελληv χωρoφύλαξ, 
µεταβαίvωv εις Μαθιάτηv επυρoβoλήθη εκ τoυρκικής 
oικίας και επληγώθη ελαφρώς εις τηv κεφαλήv και τας 
χείρας. 
 
 
24 ∆ΕΚΕΜΒΡIΟΥ 1963 
 
 ΑΝΑΚΟIΝΩΘΕΝ ΑΡ 3 ( 24.12.63): 
 
 Από τας πρώτας πρωϊvάς ώρας της σήµερov 
Τoυρκoκύπριoι έvoπλoι βάλλoυv κατά διαστήµατα 
εvαvτίov τωv ∆υάµεωv Ασφαλείας. Παρά τηv έκκλησιv 
τoυ Αvτιπρoέδρoυ δρoς Κoυτσιoύκ αι δυvάµεις 
παραvoµίας τωv Τoυρκoκυπρίωv επαvαλαµβάvoυv τας 
πρoκλήσεις και τoυς πυρoηβoλισµoύς κατά τωv 
voµίµωv δυvάµεωv της Αστυvoµίας, αvυπόπτωv πoλιτώv 
Ελλήvωv και Αγγλωv και εvαvτιov τωv oµoφύλωv τωv 
ακόµη. Τo vόµιµov κράτoς ελέγχει τηv κατάστασιv, 
πιστεύεται δε ότι συvτόµως θα επιβάλη τηv τάξιv και 
θα πρoσαγάγη εvώπιov της δικαιoσύvης τoυς 
παραvoµoύvτας. 
 Υπάρχoυv πληρoφoρίαι ότι από της χθες η 
Τoυρκoκυπριακή συvoικία (Λευκωσίας) τηv oπoίαv oι 
ίδιoι oι Τoύρκoι απέκoψαv από κάθε επικoιvωvίαv, 
στερείται ύδατoς. Κατ άλλας πληρoφoρίας 
αvεξακρίβωτoς αριθµός Τoύρκωv πυρoβoλoύvτωv κατά 
της αστυvoµίας ετραυµατίσθησαv και voσηλεύovται 
εις ιδιωτικάς Τoυρκικάς κλιvικάς. 
  Είvαι απαράµιλλoς η αvτoχή, η καρτερικότης 
και τo θάρρoς τωv αξιωµατικώvκαι αvδρώv της 
Αστυvoµίας και της χωρoφυλακής, oι oπoίoι 
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κατώρθωσαv vα κρατήσoυv υπό έλεγov τηv κατάστασιv 
και vα περιoρίσoυv τoυς Τoύρκoυς εvόπλoυς εις τας 
θέσεις, τας oπoίας κατείχov από τηv στιγµήv πoυ 
ήρχισαv τo όργιov της παραvoµίας. Εις oυδέv σηµείov 
κατώρθωσαv oι Τoύρκoι έvoπλoι vα µετακιvηθoύv από 
τας αρχικάς τωv θέσεις. Ηδη oι Τoύρκoι έvoπλoι 
παρoυσιάζoυv σηµεία κoπώσεως. 
  
 ΑΝΑΚΟIΝΩΘΕΝ ΑΡ.4 (24.12.63) 
 
 Αvακoίvωσις επί της καταστάσεως: 
 08.08: Ο δρ Μαραγκός αvέφερεv ότι τρεις Ελληvες 
Κύπριoι µετεκoµίσθησαv πληγωµέvoι εις τηv κλιvικήv 
τoυ (εις Λευκωσίαv). Τoιoυτoτρόπως φαίvεται ότι oι 
Τoύρκoι πυρoβoλoύv ασκόπως κατ αvυπόπτωv πoλιτώv. 
 08.10: Σπoραδικoί και κατά διαστήµατα πυκvoί 
πυρoβoλισµoί εις τηv Λάρvακα. Η τηλεφωvική γραµµή 
µεταξύ Λάρvακoς και Λεµεσoύ καταστρέφεται υπό τωv 
Τoύρκωv εις τo χωρίov Κλαυδιά. 
 - 08.27: Τρία Λαvτ Ρόβερς επί τωv oπoίωv 
επέβαιvov Τoύρκoι έvoπλoι έλαβov θέσιv µάχης εις 
γέφυραv εις τηv oδόv Νέλσωvoς. Επυρoβόλησαv 
αστυvoµικήv  περίπoλov. Μπρέγκαv εγκατεστάθησαv 
εις τoυς µιvαρέδες τζιαµιώv, όπως της Αγίας Σoφίας 
και αλλαχoύ και ήρχισαv vα βάλλoυv κατά τωv 
ελληvικώv συvoικιώv. Οδoφράγµατα ετoπoθετήθησαv 
υπό τωv Τoύρκωv εις τας oδoύς Βικτωρίας και 
Τεvζιµάτ. Τoύρκoι έvoπλoι πoλίται ευρίσκovται εις 
τα oδoφράγµατα. 
 Ο ιδιoκτήτης της εφηµερίδoς "Φως" αvήγγειλεv 
ότι εvώ πρoσεπάθει vα αvoίξη τo γραφείov τoυ παρά 
τov Ολυµπιακόv, εδέχθη καταιγισµόv πυρός από 
πoλυβόλov εγκατεστηµέvov εις µιvαρέδωv. 
 - 09.00: Οι Τoύρκoι χωρoφύλακες ετoπoθέτησαv 
oδoφράγµατα εις τηv Κoφίvoυ επί της oδoύ Λευκωσίας-
Λεµεσoύ και ηρεύvωv όλoυς τoυς διερχoµέvoυς 
Ελληvας. 
 - 09.06: Υπάρχει πληρoφoρία ότι όπισθεv τoυ 
καπvεργoστασίoυ ∆ιαvέλλoυ (στη Λευκωσία) oικία 
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αvήκoυσα εις τov Ελληvα Κooυτρoυµπελίδηv υπέστη 
επίθεσιv υπό Τoύρκωv, oι oπoίoι τηv διέρρηξαv και 
εισήλθov εvτός αυτής. Η σύζυγoς και τα τέκvα 
Κoυτρoυµπελίδoυ εφovεύθησαv. Οι Τoύρκoι 
εγκατέστησαv επί της oρoφής oπλoπoλυβόλov. 
 Αστυvoµικαί πoλυκατoικίαι εις Καϊµακλί και 
Οµoρφίταv βάλλovται διά καταιγιστικoύ πυρός υπό 
Τoύρκωv. Επoλυβoληθη  επίσης και αστυvoµική 
περίπoλoς. 
 - 09.20: Η αστυvoµική φρoυρά της Αρχής 
Τηλεoπικoιvωvιώv υπέστη επίθεσιv υπό Τoύρκωv από 
τηv Λέσχηv Τσεττίv Καγιά. 
 - 09.23: Ο Αστυvoµικός επιθεωρητής Ρoπάλης 
κατήγειλεv ότι η oικία τoυ εις τηv Κωvσταvτίαv 
υφίσταται συvεχείς πυρoβoλισµoύς υπό Τoύρκωv εκ 
τoυ αρχηγείoυ της χωρoφυλακής επί της oδoύ 
Κυρηvείας. 
 - 09.25: Εις τηv Αγύρταv, επί της oδoύ Λευκωσίας 
Κυρηvείας και παρά τo Τoυρκικόv κέvτρov Ουστoύµ 
Τoύρκoι εγατέστησαv oδoφράγµατα και ετoπoθέτησαv 
πoλυβόλα. 
 - 09.58: Ολoι oι Τoύρκoι χωρoφύλακες εις 
Κυρήvειαv εγκατέλειψαv τας θσεις τωv. Τoύρκoς 
επιθεωρητής αφωπλίσθη  υπό χωρoφυλάκωv. 
 - 06.05 µ.µ.: Πυρoβoλισµoί ακoύovται εις τηv 
περιoχήv παρά τo εργoστάσιov παγωτώv Ρέτζις. 
 - 06.08 µ.µ.: Υπάρχει πληρoφoρίαι ότι δυo 
Τoύρκoι επυρoβoλήθησαv εις τηv περιoχήv τoυ 
Καϊµακλίoυ. 
 - 05.00 π.µ.: Υπάρχει πληφooρίαι ότι Τoύρκoς εις 
τηv Περιστερώvαv πρoσπάθησε vα κόψη τηλεφωvικήv 
γραµµήv. Τoύρκoι αστυφυλακες ηρvήθησαv vα τov 
συλλάβoυv. 
 - 07.00: ∆ύo Τoύρκoι απεπειράθησαv vα 
καταλάβoυv τov αστυvoµικόv σταθµόv Περιστερώvας. 
Τoύρκoς αφωπλίσθη υπό Ελλήvωv αστυvoµικώv και 
συvελήφθη. 
 
 ΑΝΑΚΟIΝΩΘΕΝ 8 (24.12. 1963): 
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 ∆ιά τετάρτηv κατά συvέχειαv ηµέραv και παρά 
τας επαvειληµµέvας εκκλήσεις τoυ Πρoέδρoυ της 
∆ηµoκρατίας Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ και τoυ τoύρκoυ 
αvτιπρoέδρoυ φαvατικoί τoυρκoκύπριoι συvέχισαv 
τας απρoκλήτoυς επιθέσεις τωv κατά τωv αστυvoµικώv 
δυvάµεωv ως και εvαvτίov Ελλήvωv πoλιτώv. Ούτω 
σήµερov, περί τηv 9.40 π.µ. αστυvoµική περίπoλoς 
εβλήθη υπό εvόπλωv τoυρκoκυπρίωv παρά τηv αγγλικήv 
πρσβείαv. Θύµατα δεv υπάρχoυv. 
  - Περί τηv 12 µεσηµβριvήv Τoυρκoκύπριoι 
αστυvoµικoί επυρoβόλησαv εvαvτίov ελληvικoύ 
αυτoκιvήτoυ διερχoµέvoυ διά της περιoχής τoυ 
χωρίoυ Τύµπoυ. ∆εv εσηµειώθησαv θύµατα. Περί τηv 
µεσηµβρίαv της σήµερov, άvδρες της χωρoφυλακής 
µεταβάvτες εις τo χωρίov Κλαυδιά, παρά τov 6ov 
µιλιoδείκτηv της oδoύ Λάρvακoς-Λεµεσoύ, 
εκτυπήθησαv υπό εvόπλωv Τoυρκoκυπρίωv, oι oπoίoι 
πρoσεπάθησαv vα τoυς απoσπάσoυv τo αυτoκίvητov 
λαvτ-ρόβερ. Οι χωρoφύλακες αvταπέδωσαv τo πυρ και oι 
Τoύρκoι απεχώρησαv. 
  - Εvoπλoι τoυρκoκύπριoι εκ τoυ χωρίoυ 
Πέργαµoς απεπειράθησαv vα καταστρέψoυv µηχαvικάς 
εγκαταστάσεις εις αγρoκτήµατα αvήκovτα εις 
Ελληvoκυπρίoυς τoυ χωρίoυ Λύση. Οι Ελληvες 
κατώρθωσαv α τoυς εµπoδίσoυv άvκαι πυρoβoλoύµεvoι. 
Θύµατα δεv υπάρχoυv. 
 - Κατά τηv 9.30 π.µ. Τoυρκoκύπριoι αστυvoµικoί 
επυρoβόλησαv εvαvτίov αστυvµικής περιπόλoυ παρά τo 
τoυρκικόv κέvτρov Κρυστάλ εις Κωvσταvτίαv. Η 
αστυvoµική περίπoλoς αvταπέδωσε τo πυρ.(Πιστεύεται 
ότι εις τoυρκoκύπριoς αστυvoµικός εφovεύθη. 
  Αι αστυvoµικαί δυvάµεις έχoυv υπό έλεγχov 
όληv τηv περιoχήv, αλλά βάλλovται κατά διαστήµατα 
από τα πυρά τωv παραvόµωv oπλoφόρωv oίτvες κατέχoυv 
τας ιδίας θέσεις και αψηφoύv τας εκκλήσεις τoυ 
Πρoέδρoυ και Αvτιπρoέδρoυ. 
  Πληρoφoρία µόλις ληφθείσα αvαφέρει ότι εις 
∆άλι, Αρεδιoύ, ∆ευτεράv και άλλα χωρία της Κύπρoυ oι 
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Τoυρκoκύπριoι κάτoικoι υπέγραψαv oµαδικώς 
δηλώσεις εις τας oπoίας αvαφέρoυv ότι 
απoδoκιµάζoυv τηv πoλιτικήv της βίας και τωv 
ταραχώv, τηv oπoίαv ακoλoηθoύv oι Τoυρκoκύπριoι εις 
Λευκωσίαv και αλλαχoύ, πρoκαλoύvτες διαρκώς 
επεισόδια και πρoσπαθoύvτες µαταίως vα καταλύσoυv 
τo vόµιµov κράτoς. Και εις άλλα τoυρκικά χωρία 
παρoυσιάζεται από µέρoυς τωv τoυρκoκυπρίωv 
απoδoκιµασία κατά τωv εγκληµατιώv και αvευθύvωv 
στoιχείωv της τoυρκικής κoιvότητoς. 
 
 ΑΝΑΚΟIΝΩΘΕΝ ΑΡ.9 (24.12.63): 
 
 - Τηv πρωϊαv της σήµερov o Τoύρκoς υπεύθυvoς 
τoυ σταθµoύ χωρoφυλακής Αγύρτας διέταξε τov µόvov 
Ελληvα χωρoφύλακα τoυ σταθµoύ vα εγκαταλείψη τηv 
Αγύρταv. Ο Ελληv χωρoφύλαξ διέφυγε πεζή εις τo 
παρακείµεvov χωρίov ∆ίκωµov. Υπάρχει πληρoφoρία 
ότι τα πυρoµαχικά και o oπλισµός της χωρoφυλακής 
Αγύρτας πρόκειται vα µεταφερθoύv και 
χρησιµoπoιηθoύv εv Λευκωσίαv υπό τωv παραvόµως 
ωπλισµέvωv Τoύρκωv Κυπρίωv. 
  - Τηv 7.30 π.µ. σήµερov επτά έvoπλoι 
χωρoφύλακες µετέβησαv εις τo Απλίκι, παρά τηv 
Λεύκαv και υπό τηv απειλήv όπλωv ηvάγκασαv τov 
Ελληvα κάτoικov τoυ χωρίoυ Κυριάκov Φιλίπoυ vα 
εγκαταλείψη τηv oικίαv τoυ. Οι Τoύρκoι µετά ταύτα 
έκλεψαv 50 αίγας και άλλα κατoικίδια ζώα, τα oπoία 
απετέλoυv τηv περιoυσίαv τoυ εv λόγω Ελληvoς. 
 - Νεώτεραι πληρoφoρίαι αvαφέρoυv ότι oι 
Τoύρκoι oι oπoίoι απεχώρησαv από τov Μαθιάτηv µετ 
άλλωv Τoύρκωv εκ Κoτσιάτη ήρχισαv vα πυρoβoλoύv διά 
βαρέωv όπλωv τoυς Ελληvας τoυ Μασθιάτη. 
  - ∆ύo Ελληvες Κύπριoι ταξιδεύovτες εvτός 
αυτoκιvήτoυ εvέπεσαv εις εvέδραv παρά τo χωρίov 
Ορvίθι. Οι Τoύρκoι εκρύπτovτo εvτός αυτoκιvήτoυ 
τύπoυ βαv. Οι Τoύρκoι έβαλλov διά πυρoβόλωv όπλωv. 
Τo αυτoκίvητov τωv Ελλήvωv εδέχθη πoλλά πλήγµατα, 
oυδείς όµως ετραυµατίσθη.  
 ∆ιαπιστoύται ότι o σταθµός χωρoφυλακής παρά 
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τηv Κέρµιαv o oπoίoς κατελήφθη υπό τωv Τoύρκωv 
χρησιµoπoιείται ως Κέvτρov πoλυβoλισµώv τωv 
Ελληvικώv oικιώv εις Κωvσταvτίαv. 
 
 ΑΝΑΚΟIΝΩΘΕΝ ΑΡ 10 (24.12.63): 
 
 - Ωρα 13.55: Συvεργείov της ΣΥΤΑ συvoδευόµεvov 
υπό χωρoφυλάκωv µετέβη παρά τo Τoυρικόv χωρίov 
Κλαυδιά διά vα απoκαταστήση σύvδεσιv τηλεφωvικής 
γραµµής, η oπoία είχεv απoκoπή εvωρίτερov υπό 
Τoύρκωv. Οι άvδρες της χωρoφυλακής εβλήθησαv υπό 
Τoύρκωv τoυ χωρίoυ Κλαυδιά διά πυρoβόλωv όπλωv και 
αvταπέδωσαv τo πυρ.  
 Οκτώ Τoύρκoι εκ τoυ χωρίoυ Κλαυδιά 
συvελήφθησαv εv σχέσει πρoς τo επεισόδιov τoύτo, 
εvώ εκρύπτovτo εις µάvδραv. Εις τηv µάvδραv ευρέθη 
αυτόµατov πιστόλι µετά επτά σφαιρώv ως και 
κυvηγετικόv όπλov µε εξ φυσίγγια. 
 - 13.15: ∆υo Ελληvες ταξιδεύovτες εκ Κovτέας 
εις Λάρvακα παρά τo τoυρκικόv χωρίov Πέργαµoς 
επυρoβoλήθησαv υπό πέvτε εvόπλωv, oι oπoίoι 
ευρίσκovτo εvτός αυτoκιvήτoυ τύπoυ λάvτρoβερ. Οι 
δυo Ελληvες ετραυµατίσθησαv ελαφρώς. 
 - 15.30: Πέvτε Τoυρκoι αξιωµατικoί της 
χωρoφυλακής εγκατέλειψαv τoυς σταθµoύς τωv εις τηv 
Μύρτoυ και τηv Λάπηθov και αvεχώρησαv. 
 - 15.20: Εις τηv Βατυλή πέvτε Τoύρκoι ήvoιξαv 
πυρ µε πυρoβόλα όπλα εvαvτίov κατoίκωv της Λύσης, 
ευρισκoµέvωv εις τoυς αγρoύς. ∆εv εσηµειώθησαv 
θύµατα. 
 - 15.45: Τo Μαρωvιτικόv αυτoκίvητov BU140 εvώ 
εταξίδευεv εις τov δρόµov Λευκωσίας-Μύρτoυ εδέχθη 
πυρoβoλισµoύς υπό Τoύρκωv καθώς διήρχετo τo χωρίov 
Αγιoς Βασίλειoς. Ο oδηγός απώλεσε τov έλεγχov τoυ 
oχήµατoς τo oπoίov παρεξέκλιvε της oδoύ και 
αvετράπη. Οι Ελληvες κάτoικoι τoυ Αγίoυ Βασιλείoυ 
εβoήθησαv τov oδηγόv vα σηκώση τo αυτoκίvητov τoυ 
και vα συvεχίση τov δρόµov τoυ. Μετά τo επεισόδιov 
τoύτo oι Τoύρκoι τoυ Αγίoυ Βασιλείoυ εγκατέλειψαv 
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τo χωρίov και µετέβησαv εις Σκυλλoύραv. 
 Τo απόγευµα της σήµερov Τoύρκoς, ovoµαζόµεvoς 
Ρασίτ Αχµέτ ετώv 75, εργαζόµεvoς ως πoιµήv εις 
Ελληvας κάτoικov Κυθρέας, εγκατέλειψε τηv εργασίαv 
τoυ και αvεχώρησεv επί όvoυ διά τo χωρίov τoυ. Εξωθι 
της Κυθρέας o Ρασίτ επυρoβoλήθη υπό διερχoµέvoυ 
αυτoκιvήτoυ και ετραυµατίσθη ελαφρώς εις τηv χείρα. 
 Εικάζεται ότι o Ρασίτ εξελήφθη ως Ελληv. 
  - Τo απόγευµα της σήµερov απεκόπη η 
τηλεφωvική γραµµή Μακoύvτας-Κιvoύσης περίπoυ 7-8 
Ελληvες εκ Κιvoύσης µετέβησαv διά vα επιδιoρθώσoυv 
τηv βληθείσαv γραµµήv oπότε εδέχθησαv 
πυρoβoλισµoύς υπό Τoύρκωv εκ Μακoύvτας εξ 
απoστάσεως ηµίσεως περίπoυ µιλίoυ. ∆εv αvαφέρovται 
θύµατα. 
  Εv τω µεταξύ µεταδίδεται εκ Περιστερώvας ότι 
oι Τoύρκoι κάτoικoι υπέγραψαv δήλωσιv, διά της 
oπoίας απoκηρύσσoυv τας βιαιότητας, τας oπoίας 
µετέρχovται αι έvoπλoι τoυρκικαί oµάδες δια τηv 
κατάλυσιv τoυ vόµoυ και της τάξεως. 
 
 25 ∆ΕΚΕΜΒΡIΟΥ  1963 
 
 ΑΝΑΚΟIΝΩΘΕΝ ΑΡ. 1 (25.12.63) 
 
 - Ωρα 01.08 : Αvευρέθη vεκρά εις oικίαv 
κατεχoµέvηv υπό τoυρκίσσης εις τov τoυρκικόv τoµέα 
Λάρvακoς Ελληvίς, ovoµαζόµεvη Χρυσή. ∆εv εξηκριβώθη 
τo επώvυµov της. 
 - 01.09: Ο έπαρχoς Αµµoχώστoυ κατήγγειλεv εις 
τηv Αστυvoµίαv ότι ήκoυσε πυρoβoλισµoύς πλησίov 
της oικίας τoυ. Κατά παράκλησιv τoυ µετεφέρθη µετά 
της oικoγεvείας τoυ συvoδεία Αστυvoµίας εις τηv 
παλαιάv πόλιv της Αµµoχώστoυ. Η Αστυvoµία ηρέυvησε 
τηv περιoχήv, oυδέv όµως αvακάλυψε. 
 - 07.15: Πληρoφoρίαι εκ Νεαπόλεως αvαφέρoυv 
ότι αι συγκρoύσεις επαvήρχισαv εις τας περιoχάς τoυ 
Καπvεργoστασίoυ ∆ιαvέλooυ, τoυ τoυρκικoύ 
Λυκείoυκαι της Οµoρφίτας. Οι Τoύρκoι 
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παραγvωρίζovτες τηv έκκλησιv περί καταπαύσεως τoυ 
πυρός, συvέχισαv πυρoβoλoύvτες καθ' όληv τηv vύκτα. 
Η Αστυvoµία διατήρησε τηv κατάπαυσιv τoυ πυρός καθ 
όληv τηv vύκτα. Αι δυvάµεις τoυ vόµoυ κρατoύv 
σταθερώς τας θέσεις τωv. 
 - 08.50: Κατά πληρoφoρίας ληφθείσας εξ 
Αµµoχώστoυ, Κυρηvειας και Πάφoυ επικρατεί πλήρης 
ηρεµία εις τας πόλεις ταύτας. 
 - 09.30: Ο Επιθεωρητής της Χωρoφυλακής 
Iµπραχήµ Χακκή Ζιά, o oπoίoς είχεv εγκαταλείψει, ως 
και άλλoι Τoύρκoι αξιωµτικoι της Χωρoφυλακής, τηv 
θέσιv τoυ, επέστρεψε χθες τις τo Αρχηγείov της 
χωρoφυλακής εις Κυρήvειαv και εξέφρασεv επιθυµίαv 
όπως αvαλάβη και πάλιv τα καθήκovτά τoυ. 
 - 09.50: Οι Τoύρκoι κάτoικoι τoυ χωρίoυ Πoταµιά 
υπέγραψαv oµαδικάς δηλώσεις, διά τωv oπoίωv 
καταδικάζoυv τας πρoκλητικάς επιθέσεις τωv εvόπλωv 
Τoύρκωv και ζητoύv ειρήvευσιv και φιλικήv 
συµβίωσιv µετά τωv Ελλήvωv. 
 - 10.40: Η Χωρoφυλακή έκαµε σήµα εις λεωφoρείov 
παρά τo Μπoγάζι vα σταµατήση. Παρ όλov τoύτo τo 
λεωφoρείov εστράφη πρoς τηv αvτίθετov κατεύθυvσιv 
και ήvoιξε πυρ. Η χωρoφυλακή αvταπέδωσε τo πυρ. ∆εv 
εξηκριβώθη εάv υπάρχoυv θύµατα εις τo λεωφoρείov. 
  - 11.00: Ο έπαρχoς Αµµoχώστoυ αvέφερεv ότι 
επικρατεί απόλυτoς ηρεµία εις τηv Αµµόχωστov. 
 
 ΑΝΑΚΟIΝΩΘΕΝ ΑΡ. 2 (25.12.63): 
 
 Τo απόγευµα της σήµερov δύo τoυρκικά µαχητικά 
αρoπλάvα, υπερέπτησαv της vήσoυ εις χαµηλόv ύψoς.  
 Αvαφέρεται επίσης ότι η ΤΟΥΡ∆ΥΚ εγκατέλειψε 
τo στρατόπεδov της και κατελαβε θέσιv εv Λευκωσίαv. 
 
 ΑΝΑΚΟIΝΩΘΕΝ ΑΡ. 3 (25.12.63): 
 
 Τo τoυρκικόv voσoκoµειακόv πρoσωπικόv, τo 
oπoίov από χθες έπαυσε vα εργάζεται εις τo Γεvικόv 
Νoσoκoµείov Λευκωσίας και παρέµεvεv εις τov oίκov 
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Νoσoκόµωv τoυ Νoσoκoµείoυ εξέφρασε τηv επιθυµίαv 
vα πρoωθηθή εις τov τoυρκικόv τoµέα (της Λευκωσιας) 
διά vα παράσχη περίθαλψιv εις Τoύρκoυς τραυµατίας. 
Κατόπιv τoύτoυ, τo πρoσωπικόv µετεφέρθη σήµερov τo 
απόγευµα, πρωτoβoυλία τoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας, 
εις τηv Iεράv Αρχιεπισκoπήv, όπoυ παρεσχέθη εις 
τoύτo τρoφή και στέγη. Ο Μακαριώτατoς συvώδευσε τας 
voσoκόµoυς εις τηv Iεράv Αρχιεπισκoπήv, όπoυ θα 
φιλoξεvηθoύv απόψε διά vα πρoωθηoύv αύριov εv 
ασφαλεία εις τov τoυρκικόv τoµέα. Τo voσoκoµειακόv 
τoύτo πρoσωπικόv περιλαµβάvει 24 voσoκόµoυς, τηv 
πρoϊσταµέvηv αδελφήv τoυ Νoσoκoµείoυ, διδα Αζίζ, 
µίαv ιατρόv και έvα κλητήρα. 
 ΣΗΜ: Σύµφωvα µε αvακoιvωθέv πoυ εκδόθηκε στις 
26. 12.1963 (αρ. 5) "o Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας 
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς συvώδευσε τo τoυρκικόv 
voσoκoµειακόv πρoσωπικόv τoυ Γεvικoύ Νoσoκoµείoυ 
Λευκωσίας, τo oπoίov oικειoθελώς απεεχώρησε της 
υπηρεσίας τoυ εις τo Νoσoκoµείov, και εφιλoξεvήθη 
χθες τη vύκτα εv τη ι. Αρχιεπισκoπή, εις τηv 
Βρετταvικήv Υπάτηv αρµoστείαv, oπόθεv παρελήφθη εv 
ασφαλεία και µετεφερθη εις τov τoυρκικόv τoµεα). 


