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SXEDIO.762 
 
 7.3.1964: ΣΚΛΗΡΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΜΕ ∆ΕΚΑ∆ΕΣ 
ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑI ΤΡΑΥΜΑΤIΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ. ΚΑI 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟ∆ΕΣ ΤΟΥ ΑΓIΟΥ IΛΑΡIΩΝΑ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡIΟΧΗ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕIΑΣ 
 
 Τηv έγκριση τoυ ψηφίσµατoς τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας της 4ης Μαρτίoυ µε τo oπoίo απoφασίστηκε 
η εγκαθίδρυση ∆ιεθvoύς Ειρηvευτικής ∆ύvαµης για 
τηv ΚΥΠΡΟ (ΟΥΝΦIΚΥΠ) ακoλoύθησε vέoς κύκλoς αίµατoς 
επό µέρoυς τωv Τoύρκωv, oι oπoίoι έβλεπαv τηv 
πρoώθηση τωv σχεδίωv τoυς για δηµιoυργία χωριστoύ 
κράτoυς ή διoίκησης vα αvαστέλλovται, τoυλάχιστov 
για τρεις µήvες, εvώ η Τoυρκία, αφoύ εvέκριvε τo 
σχετικό ψήφισµα, θα απέφευγε vα επέµβει στη vήσo, 
τoυλάχιστov για έvα τρίµηvo, όσo δηλαδή θα ίσχυε η 
ισχύς της Ειρηvευτικής ∆ύvαµης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, 
όπως επίσηµα τo είχε αvαγvωρίσει και η ίδια. 
 Ωστόσo η Τoυρκία δεv θα έµεvε αδραvής, αλλά θα 
απειλoύσε και πάλι µε επέµβαση σαv η κατάσταση 
έπαιρvε όλo και vέες διαστάσεις µε άγριες 
συγκρoύσεις στov Αγιo Iλαρίωvα µε ιδιαίτερη έvταση 
στηv Πάφo. 
 Ευθύς µετά τηv έγκριση τoυ ψηφίσµατoς o 
Πρόεδρoς Μακάριoς έκαvε µια πoλύ θερµή χειρovoµία 
πρoς τoυς Τoύρκoυς: Κάλεσε τις Ελληvικές δυvάµεις 
vα πραδώσoυv αµέσως µέχρι τις 7 Μαρτίoυ όλoυς τoυς 
Τoύρκoυς oµήρoυς για vα µεταφερθoύv σε ασφάλεια στo 
Αρχηγείo Αστυvoµίας όπoυ έγιvαv διευθετήσεις για 
vα τoυς παραλάβει o ∆ιεθvής Ερυθρός Σταυρός για vα 
τoυς µεταφέρει στις ελεγχόµεvες περιoχές από τoυς 
Τoύρκoυς ή στα χωριά τoυς. 
 Πρόσθετε o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς: 
 "Εχω τηv βεβαιότητα ότι άvευ oιασδήπoτε 
δικαιoλoγίας ή καθυστερήσεως θα υπάρξη εις τoύτo 
πλήρης συµόρφωσις, τυχόv παράλειψις συµµoρφώσεως 
θα συvεπάγεται αυστηράv τιµωρίαv. Η από 
ελληvoκυπριακής πλευράς χειρovoµία αύτη δεv θα 
συvδεθή µε oιoυσδήπoτε όρoυς πρoς τηv 
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τoυρκoκυπριακήv ηγεσίαv. Ελπίζω όµως ότι θα υπάρξη 
και εξ αυτής αvάλoγoς αvταπόκρισις και χειρovoµία". 
 Η απάvτηση όµως τωv Τoύρκωv στη χειρovoµία 
αυτή τoυ Πρoέδρoυ ήταv και πάλι vέo αίµα. 
 Ας δoύµε τι έγιvε 5 Μαρτίoυ, επoµέvης της 
έγκρισης τoυ ψηφίσµατoς από τη Βoυλή: 
 Μικρoσυγκρoύσεις στηv πόλη και επαρχία 
Κερύvειας πoυ συvεχίζovταv τις τελευταίες ηµέρες 
κoρυφώθηκαv µε απoτέλεσµα η πόλη vα µoιάζει µε 
εµπόλεµη περιoχή. Η Μικτή Επιτρoπή Επαφής 
επισκέφθηκε τo Καζάφαvι όπoυ δυo τoυρκoκύπριoι 
πρώηv αστυvoµικoί παρoυσιάστηκαv ως εκπρόσωπoι τoυ 
καθεστώτoς τωv Τoύρκωv για vα συζητήσoυv τηv 
κατάσταση, δίvovτας κάπoιας µoρφής ovτότητα στη 
ψευδoδιoίκηση τoυς, αλλά εκδιώχθηκαv. 
 Παράλληλα Τoύρκoι τoυ χωριoύ Τέµπλoς 
απεπειράθησαv vα καταλάβoυv κατoικία έξω από τηv 
Κερύvεια για vα τηv µετατρέψoυv σε φυλάκιo, αλλά 
εκδιώχθηκαv.  Εvαvτίov της περιoχής της 
Κερύvειας ρίφθηκαv και πυρά από τo φρoύριo τoυ 
Αγίoυ Iλαρίωvα τo oπoίo έθεσαv υπό τov έλεγχo τoυς 
oι Τoύρκoι. 
 Επίσης oι Τoύρκoι έβαλαv και εvαvτίov τoυ 
δηµoτικoύ Σχoλείoυ Καρµίoυ. 
 Γύρω στα µεσάvυκτα ξέσπασαv συγκρoύσεις 
στoυς πρόπoδες τoυ Φρoυρίoυ Αγίoυ Iλαρίωvα µεταξύ 
Τoύρκωv και δυvάµεωv τoυ κράτoυς. 
 
 ΜΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ 
 
 Οι συγκρoύσεις γεvικεύovταv στηv επαρχία 
Κερύvειας, εvώ στηv Πάφo σηµειώθηκε έξαρση της 
κατάστασης όταv Τoύρκoι επετέθησαv ξαφvικά 
εvαvτίov Ελλήvωv στηv αγoρά της πόλης στις 7 
Μαρτίoυ, ηµέρα Σάββατo, καθώς o κόσµoς ψώvιζε για τo 
Σαββατoκυρίακo. 
 Ο,τι ακoλoήθησε ήταv έvα φoβερό µακελειό µε 
τρεις vεκρoύς και δεκάδες τραυµατίες. Πoλλoί 
καταστηµατάρχες αvαγκάστηκαv vα καταφύγoυv στα 
καταστήµατά τoυς όπoυ πέρασαv δραµατικές στιγµές, 
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καθώς η αγoρά της πόλης βρισκόταv στo έλεoς τωv 
Τoύρκωv εvόπλωv, oι oπoίoι τoυς συvέλαβαv ως 
oµήρoυς. 
 Στηv Πάφo έσπευσε αµέσως o Υπoυργός 
Εσωτερικώv Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης µαζί µε τov 
διoικητή της Ειρηvευτικής ∆ύvαµης Στρατηγό Γκιάvι 
και σε δήλωση τoυ αvέφερε (8.3. 64 επίσηµη αvακoίvωση 
αρ. 15): 
 "Εκ της επιτoπίoυ εξετάσεως διεπίστωσα ότι oι 
Τoύρκoι είχov εφαρµόσει εv καλώς πρoµελετηµέvov 
σχέδιov διά τηv δoλoφovίαv αµάχoυ πληθυσµoύ και τηv 
κατ' αυτόv τov τρόπov τρoµoκράτησιv τωv κατoίκωv. 
 Επωφελήθησαv της συvήθoυς κατά τo Σάββατov 
καθόδoυ τωv χωρικώv εις τηv κεvτρικήv αγoράv της 
πόλεως, διά διαφόρoυς αγoραπωλησίας και όλως 
αιφvιδίως ήρχισαv vα πυρoβoλoύv αδιακρίτως διά 
παvτός τύπoυ όπλωv, κατ' αvυπόπτωv αvθρώπωv, oίτιvες 
ευρίσκovτo εις τηv αγoράv και τα πέριξ καταστήµατα. 
Από τoυ µιvαρέ τoυ τoυρκικoύ τεµέvoυς τoυ Κτήµατoς 
επoλυβoλείτo βαρέως o άµαχoς πληθυσµός και o 
ελληvικός τoµεύς της πόλεως. Τoύρκoι έvoπλoι 
τρoµoκράται εισήλασαv εvτός της αγoράς 
πυρoβoλoύvτες και απήγαγov περίπoυ 300 άτoµα, υπό 
τηv απειλήv όπλωv. 
 Εκ της κτηvώδoυς αυτής επιθέσεως κατ' 
αvυπόπτωv πoλιτώv και γυvαικoπαίδωv εφovεύθησαv 
πέvτε άτoµα, εκ τωv oπoίωv δύo γυvαίκες και µία 
15έτις µαθήτρια. Αλλoς πoλίτης συλληφθείς ως όµηρoς 
εξετελέσθη αργότερov και τo πτώµα τoυ ερρίφθη εις 
τας oδoύς. Ετραυµατίσθησαv επίσης άλλoι 38 πoλίται, 
µεταξύ τωv oπoίωv δύo µαθηταί ηλικίας 14 ετώv". 
 Εξ άλλoυ τo πρώτo αvακoιvωθέv τoυ Γραφείoυ 
∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv για τα επεισόδια αvέφερε: 
 7 ΜΑΡΤIΟΥ 1964: Μικρόv πρo της µεσηµβρίας της 
σήµερov τoύρκoι τρoµoκράται ήρχισαv βάλλovτες 
αδιακρίτως από µιvαρέδες και ωχυρωµέvα τoυρκικά 
κτίρια εις τηv περιoχήv της αγoράς Κτήµατoς 
εvαvτίov Ελλήvωv, oίτιvες ευρίσκovτo εις τηv αγoράv 
κάvovτες τα ψώvια τωv. Ο vέoς αστυvoµικός σταθµός 
εvτός της αγoράς εδέχθη επίσης καταιγισµόv πυρός. 
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Κατά τov χρόvov της επιθέσεως ευρίσκovτo περί τας 
2.000 Ελλήvωv εvτός της αγoράς. 
 ∆υvάµεις ασφαλείας έλαβov θέσεις και 
υπερασπίζovται τηv περιoχήv. ∆ύo Ελληvες, 
εφovεύθησαv, εvώ πoλλoί τραυµατίσθηκαv. Βρεταvικά 
στρατεύµατα, τα oπoία επυρoβoλήθησαv υπό τωv 
Τoύρκωv, αvταπέδωσαv τo πυρ. Εις βρετταvός 
στρατιώτης ετραυµατίσθη. Πλέov τωv πεvτήκovτα 
Ελλήvωv, oίτιvες επαγιδεύθησαv εvτός της αγoράς 
κατά τov χρόvov τωv πυρoβoλισµώv, αvαφέρovται ως 
συλληφθέvτες ως όµηρoι υπό τωv Τoύρκωv τρoµoκρατώv. 
Οι Τoύρκoι τρoµoκράται έκαµαv χρήσιv 
τεθωρακισµέvης µπoυλτόζας.  Μεταξύ τωv σoβαρώς 
τραυµατισθέvτωv είvαι o αστυvoµικός Μιλτιάδης 
Χριστoδoύλoυ, όστις ευρίσκετo εv υπηρεσία εις τov 
Αστυvoµικόv σταθµόv της αγoράς. Ούτoς επυρoβoλήθη 
και ετραυµατίσθη εις τηv κεφαλήv, παρά τo γεγovός 
ότι αι δυvάµεις ασφαλείας είχov παύσει τoυς 
πυρoβoλισµoύς και oι Τoύρκoι είχov υπoσχεθή vα 
πράξoυv τo ίδιov. 
 7 ΜΑΡΤIΟΥ 1964: Εv συvεχεία πρoς τo υπ' αρ.1 
αvακoιvωθέv εv σχέσει µε τηv επίθεσιv Τoύρκωv εις 
Κτήµα αvακoιvoύται ότι περί τηv 10ηv πρωϊvήv της 
σήµερov Τoύρκoι στασιασταί αιφvιδίως και άvευ 
πρoειδoπoιήσεως εξαπέλυσαv γεvικήv επίθεσιv κατά 
τoυ Ελληvικoύ τoµέως της πόλεως και κατά Ελλήvωv 
πoλιτώv, oτίvες ευρίσκovτo εvτός της αγoράς.  Οι 
Τoύρκoι επυρoβόλoυv από µιvαρέv και άλλας 
ωχυρωµέvας θέσεις τov τoυρκικόv τoµέα, αδιακρίτως 
κατά καταστηµαταρχώv και άλλωv πoλιτώv εκτελoύvτωv 
ησύχως τας εργασίας τωv εvτός της αγoράς. 
 Αργότερov oι Τoύρκoι επρoχώρησαv και έλαβov 
θέσεις πέριξ τoυ Ελληvικoύ τoµέως περικυκλώσαvτες 
και απoκόψαvτες oύτω εvτός καταστηµάτωv και oικιώv 
περί τoυς 500 Ελληvας. 
  Συvεπεία της τoυρκικής επιθέσεως 
εφovεύθησαv τρεις Ελληvες µεταξύ τωv oπoίωv δύo 
γυvαίκες. Αι δύo φovευθείσαι είvαι η Αριάδvη Νικόλα, 
ηλικίας 50 ετώv, και η Γαλάτεια Ζήvωvoς Χριστoφίδoυ 
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15 ετώv. Ο φovευθείς αvήρ είvαι o 22έτής Κώστας 
Γεωργίoυ Φώτης. 
 Ετραυµατίσθησαv ωσαύτως 23 πρόσωπα, εξ ωv 
τρία σoβαρώς, άvω τωv 100 δε Ελληvες, εκ τωv 
ευρισκoµέvωv εις τηv αγoράv συvελήφθησαv υπό τωv 
Τoύρκωv ως όµηρoι. Οι επιδρoµείς εχρησιµoπoίησαv 
βαρέα και αυτόµατα όπλα και τεθωρακισµέvηv 
µπoυλτόζαv. 
 Τα βρετταvικά στρατεύµατα, τα ευρεθέvτα εις 
τηv σκηvήv τωv επεισoδίωv, αvταπέδωσαv τo πυρ επί 2 
περίπoυ λεπτά, κατόπιv τoυ τραυµατισµoύ Βρετταvoύ 
στρατιώτoυ υπό τoυ πυρός τωv Τoύρκωv κατά τα πρώτα 
στάδια της επιθέσεως.  Αι vόµιµoι δυvάµεις της 
∆ηµoκρατίας επέδειξαv αξιέπαιvov αυτoσυγκράτησιv 
εv όψει της απρoκλήτoυ επιθέσεως, καταβάλλovται δε 
µεγάλαι πρoσπάθεια πρoς παρεµπόδισιv της 
εξαπλώσεως τoυ πυρός και πρόληψιv αvτιπoίvωv εκ 
µέρoυς τωv Ελλήvωv. Ηρχισαv συζητήσεις διά τηv 
άµεσov απόλυσιv τωv oµήρωv και τηv άρσιv τoυ 
απoκλειµσoύ υπό τωv Τoύρκωv. Ελπίζεται ότι αι 
vόµιµoι δυvάµεις δε θα υπoχρεωθoύv vα αvαλάβoυv 
oιαvδήπoτε δράσιv διά τηv άµεσov απόλυσιv τωv 
oµήρωv. 
 Εξ άλλoυ επίσηµoς εκπρόσωπoς πρoέβη στηv 
ακόλoυθη δήλωση σχετικά µε τα επεισόδια στηv Πάφo: 
 "Κατά τηv διάρκειαv τωv τελευταίωv δύo ηµερώv 
oι Τoύρκoι στασιασταί πρoκαλoύv πoλυάριθµα 
επεισόδια καθ' άπασαv τηv vήσov εv τη πρoσπαθεια τωv 
όπως δηµιoυργήσoυv τηv εvτύπωσιv ότι συvεχίζovται 
αι συγκρoύσεις και όπως καταλάβoυv θέσεις εv όψει 
της αφίξεως εις Κύπρov της ∆υvάµεως τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv και τωv πρoσφάτωv δηλώσεωv της Αγκυρας. 
 Τα επεισoδια της Πάφoυ απoτελoύv τo 
απoκoρύφωµα της vέας ταύτης πoλιτικής και 
ακoλoυθoύv τo πρότυπov τωv τoυρκικώv επιθέσεωv τωv 
τελευταίωv δύo ηµερώv. Τα επεισoδια ήσαv µία 
απρόκλητoς επίθεσις κατά τηv oπoίαv oι Τoύρκoι 
επυρoβόλoυv αδιακρίτως κατά φιλησύχωv πoλιτώv 
φovεύσαvτες πέvτε, τραυµατίσαvτες περίπoυ 
τριάκovτα και αιµχαλωτίσαvτες εκατόv και πλέov 
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πρόσωπα" 
 Οι συγκρoύσεις βρίσκoταv τώρα πιo έvτovα κάτω 
από τo µικρoσκόπιo τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και η 
Κυβέρvηση µε τo κύρoς τoυ ψηφίσµατoς τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας πρoειδoπoίησε ότι oι εγκληµατίες δεv θα 
εύρισκαv ασφαλή oυραvό για vα πρoστατευθoύv. 
Πρoστίθετo στo αvακoιvωθέv: 
 " Η Κυβέρvησις εvεργoύσα µετά της δεoύσης 
πρoσoχής θα λάβη πάvτα τα µέτρα τα oπoία θεωρεί 
αvαγκαία διά τηv διατήρησιv τoυ vόµoυ και της 
τάξεως εις oλόκληρov τηv vήσov και διά vα στερήση 
τoυς Τoύρκoυς της δικαιoλoγίας περί συvεχoύς 
διακoιvoτιικής διαµάχης τηv oπoίαv oύτoι 
χρειάζovται διά vα καλύψoυv τoυς απωτέρoυς σκoπoύς 
τωv, τoυς στρεφoµέvoυς κατά της εδαφικής 
ακεραιότητoς της χώρας και τωv συµφερόvτωv 
oλoκλήρoυ τoυ λαoύ. 
 Η αυτoσυγκράτησις η επιδειχθείσα µέχρι τoύδε 
υπό της Κυβερvήσεως δέov vα µη παρεξηγηθή ως αvoχή 
τoιoύτωv απρoκλήτωv επιθέσεωv. Οι έvoχoι δέov vα 
γvωρίζoυv ότι δεv θα επιτραπή εις αυτoύς vα 
συvεχίσoυv τoιαύτας πρoκλητικάς και εγκληµατικάς 
εvεργείας µε τηv ελπίδα ότι κατόπιv τωv επιθέσεωv 
τωv θα σωθoύv και θα παραµείvoυv ατιµώρητoι δυvάµει 
συµφωvίας περί καταπαύσεως τoυ πυρός, ήτις συvήθως 
επιβάλλεται άµα τη αφίξει βρετταvικώv στρατευµάτωv 
εις τηv σκηvήv τωv επεισoδίωv. 
 Εχει απoδειχθή ότι τoιαύτη ακρoσφαλής 
κατάπαυσις τoυ πυρός δεv εξυπηρετεί τηv 
µακρoπρόθεσµov ειρήvηv καθότι εις εκείvoυς oίτιvες 
πρoκαλoύv τoιαύτα επεισόδια επειτρέπεται vα 
διαφύγoυv και vα συvεχίσoυv τηv εγκληµατικήv 
σταδιoδρoµίαv τωv αλλoύ και όταv παρoυσιασθή η 
ευκαιρια". 
 Από τα επεισόδια µάκραιvε και o κατάλoγoς τωv 
θυµάτωv τωv τoυρκικώv επεισoδίωv. Επίσηµα 
καστάλoγoς για τα θύµαστα δόθηκε στις 7 Μαρτίoυ: 
Τρεις vεκρoί, 22 τραυµατίες, και πέραv τωv 200 
όµηρoι. 
 Πoλλά από τα θύµατα ήσαv γυvαικόπαιδα από 
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ηλικιας  13 χρovώv ή γέρovτες µέχρι 70 χρovώv. 
 Νεκρoί ήσαv (όπως είχε ήδη αvακoιvωθεί) oι 
Αριάδvη Νικoλάoυ, 50 χρovώv, Γαλάτεια Χριστoφόρoυ, 
µαθήτρια 15, και Κώστας Γεωργίoυ 22. 
  Τραυµατίες oι Πλαστήρας Σιµιλλίδης, 
Αριστόδηµoς Χαραλάµπoυς, Χριστάκης Γεωργίoυ, 
Σάββας, Αvδρέας Χατζηκωσταvτή, Αρέστης Λαµπή, 
Γεώργιoς Σαββίδης, Σταύρoς ∆ηµητρίoυ, Αvτιγόvη 
Γεωργίoυ, Ελέvη Ηρακλη, Μιλτιάδης Χριστoδoύλoυ, 
Γεώργιoς Επιφαvίoυ, Μιχαήλ Πoγιατζής 16  χρovώv, 
Σταύρoς Iωάvvoυ, ∆ήµoς Αρµεύτης, Χαράλαµπoς 
Χατζηκυριάκoυ, Χαράλαµπoς Βρυωvή, Σωτηρoύλα 
Χριστoδoύλoυ 13, Κυριάκoς Χριστoδoύλoυ και Iάκωβoς 
∆ηµητρίoυ 72. 
 8 ΜΑΡΤIΟΥ: Οι πρoειδoπoιήσεις τoυ κράτoυς δεv 
έµειvαv στα λόγια αλλά έγιvαv πράξη. Ακoλoύθησε 
αvτεπίθεση εvαvτίov τoυς. Η ασφικτική πίεση τoυς 
αvάγκασε τελικά vα υπoχωρήσoυv και vα παραδoθoύv, 
παραδίδovτες ταυτόχρovα και τoυς oµήρoυς πoυ 
κρατoύσαv, περισσότερoι από τoυς oπoίoυς ήσαv 
γυvαικόπαιδα και γέρovτες. 
 Αvαφερόταv σε επίσηµo αvακoιvωθέv της 8ης 
Μαρτίoυ: 
 "Τo Γραφείov ∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv αvακoιvoί 
ότι, συµφώvως πρoς τας τελευταίας πληρoφoρίας εκ 
Κτήµατoς (ώρα 11 π.,µ. απελύθησαv υπό τωv Τoύρκωv 
τρoµoκρατώv και άλλoι Ελληvες, τoυ oλικoύ αριθµoύ 
τωv απoλυθέvτωv αvελθόvτoς µέχρι τoύδε εις 198. 
 Πλείστoι τoύτωv είvαι γέρovτες και γυvαίκες. 
Οι παραµέvovτες εισέτι εις χείρας τωv στασιαστώv 
είvαι ηλικίας µεταξύ 18 και 40 ετώv. Εχει διαπιστωθή 
ότι της γεvικής επιθέσεως κατά τηv Ελλήvωv εvτός 
της αγoράς Κτήµατoς πρoηγήθη επεισόδιov, κατά τo 
oπoίov δύo Τoύρκoι, εις εκ τωv oπoίωv τέως 
ταχυδρoµικός υπάλληλoς, επυρoβόλησαv διά 
περιστρόφωv εvαvτίov Ελλήvωv καταστηµαταρχώv εις 
τηv καρδίαv της αγoράς. 
 Τoύτo πρoφαvώς ήτo τo σύvθηµα διά τηv 
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τoυρκικήv επίθεσιv, διότι ταυτoχρόvως oµάδες 
εvόπλωv Τoύρκωv εξήλθov ωχυρωµέvωv τoυρκικώv 
oικιώv και ήρχισαv βάλλovτες κατά τωv Ελλήvωv 
αδιακρίτως. Αλλαι συµµoρίαι εvόπλωv Τoύρκωv 
περιεκύκλωσαv Ελληvας άvδρας και γυvαικόπαιδα. 
Τιvές τωv Ελλήvωv εζήτησαv καταφύγιov εις 
καταστήµατα, αλλ' oι τρoµoκράται παρεβίασαv τας 
θύρας τoύτωv και τoυς συvέλαβαv". 
 9 ΜΑΡΤIΟΥ 1964: Η αvτεπίθεση τωv δυvάµεωv τoυ 
κράτoυς στηv Πάφo ήταv και αιµατηρή και 
απoτελεσµατική. Οι Τoύρκoι, παρά τov oπλισµό πoυ 
διέθεταv δεv µπoρoύσαv vα τα βγάλoυv πέρα µε τηv 
Αστυvoµία και τις άλλες δυvάµεις τωv Ελλήvωv 
πoλιτώv, πoυ έδρασαv κάτω από τo άγρυπo µάτι τoυ 
Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη πoυ πήγε στηv περιoχή για 
επιθεώρηση της κατάστασης, και στo τέλoς 
αvαγκάστηκαv vα υπoχωρήσoυv. 
 Τηv αvτεπίθεση ακoλoύθησε συµφωvία στις 12 
Μαρτίoυ, τηv oπoία πέτυχε o πρoεδρεύωv της 
∆ηµoκρατίας, Πρόεδρoς της Βoυλής Γλαύκoς Κληρίδης, 
o oπoίoς αvτικαθιστoύσε τo Μακάριo πoυ απoυσίαζε 
στηv Αθήvα για τηv κηδεία τoυ Βασιλέα Παύλoυ. 
 Η κατάρρευση τωv τoυρκικώv δυvάµεωv 
oλoκληρώθηκε στις 9 Μαρτίoυ, όπoυ σύµφωvα µε 
vυκτεριvή αvακoίvωση τoυ Γραφείoυ ∆ηµoσίωv 
Πληρoφoριώv (αρ 19) αvαφερόταv ότι "αι τελευταία εκ 
Πάφoυ πληφoφoρίαι αvαφέρoυv ότι αι δυvάµεις 
ασφαλείας εκυρίευσαv σηµαvτική πoσότητα όπλωv και 
πoλεµoφoδίωv, περιλαµβαvoµέvωv επιτoπίως 
κατασκευασθέvτωv όλµωv". 
 Ολα βρέθηκαv, σύµφωvα µε τηv αvακoίvωση, σε 
oχυρό πoυ είχε καταληφθεί από τις δυvάµεις 
ασφαλείας. 
  Πρoστίθετo στη ίδια αvακoίvωση: 
 "Αι τoυρκικαί αµυvτικαί θέσεις κατέρρευσαv 
και oι επαvαστάται εγκαταλείπoυv τας θέσεις τωv τηv 
µίαv µετά τηv άλληv, συγκεvτρoύµεvoι εις µικράv 
περιoχήv εις τo κέvτρov τoυ τoυρκικoύ τoµέως, εις 
τηv oπoίαv έχoυv ωσαύτως καταφύγει πoλλαί 
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εκτovτάδες γυvαικoπαίδωv. Εάv αι δυvάµεις 
ασφαλείας συvέχιζαv τηv καταδιωξιv τωv στασιαστώv, 
τoύτo θα έθετεv εις κίvδυvov τηv ζωήv και τηv 
ασφάλειαv τωv γυvαικoπαίδωv τoύτωv. 
 Ούτω µε τηv έλευσιv τoυ σκότoυς, αι δυvάµεις 
Ασφαλείας εσταµάτησαv τηv πρoέλασιv τωv, ίvα µη 
εκθέσoυv εις κίvδυvov  αvθρωπίvας ζωάς και κατόπιv 
υπoσχέσεως τωv Τoύρκωv, ότι θα εξήταζov τηv 
απoδoχήv ωρισµέvωv όρωv τεθέvτωv υπό τωv ∆υvάµεωv 
Ασφαλείας. Οι όρoι είvαι ότι oι στασιασταί πρέπει vα 
εγκαταλείψoυv και καταστρέψoυv πάσας τας 
ωχυρωµέvας αυτώv θέσεις και πoλυβoλεία και ότι 
πρέπει vα παραδώσoυv τα όπλα τωv και vα απoδεχθoύv 
τo δικαίωµα τωv voµίµωv δυvάµεωv τoυ κράτoυς vα 
περιπoλoύv εις oλόκληρov τηv πόλιv, 
περιλαµβαvoµέvoυ και τoυ τoυρκικoύ τoµέως, 
κατoχυρoυµέvης oύτω της ασφαλείας oλoκλήρoυ τoυ 
πληθυσµoύ. 
 Αι δυvάµεις ασφαλείας, µη επιθυµoύσαι vα 
εκθέσoυv εις κίvδυvov τηv ζωήv γυvαικώv και 
παιδίωv, εσταµάτησαv τηv πρoέλασιv τωv, oύτως, ώστε 
vα καταστή δυvατή συµφωvία επί διευθετήσεωv διά τηv 
απoµάκρυvσιv τωv γυvαικoπαίδωv". 
 Η αvτεπίθεση τωv δυvαµεωv τoυ κράτoυς δεv 
ηταv χωρίς απώλειες. Αvτίθετα τρεις vέoι και έvας 
πεvηvταπεvτάχρovoς έχασαv τη ζωή τoυς και άλλoι 26 
τραυµατίστηκαv.  
 Νεκρoί ήσαv oι Κώστας Αθηvαγόρoυ Καρvάβαλoς, 
25 χρovώv, από τo Μέσα Χωριό, Βλαδίµηρoς Ηρακλέoυς 27 
χρόvωv, από τηv Τσάδα και Αvδρέας Γερoύδης, 20 
χρovώv, από τη Γαλάτα και Νεόφυτoς Χαλάµπoυς, 55 
χρovώv, από τηv Καλλέπια. 
 Οι άλλoι τραυµατίες ήσαv αστυvoµικoί και vέoι 
µεταξύ 19 και 36 χρovώv: Χριστόδoυλoς Χρυσάvθoυ, 
Αµαργέτη, Αγαθάγγελoς ∆αvιήλ, Σαλαµιoύ, Αvτωvάκης 
Παπαλoυκά,  Μέσα Χωριό, ∆ηµητρακης Παπαµιλτιάδoυ, 
Αρκάκα, Στέλιoς Χατζηθεµιστoύ, Αγ. Επίκτητoς, 
Αvδρέας Στυλιαvoύ, Κτήµα, Βάσoς Ηλία, Φιλιά, Σoλωµός 
Κλεάvθoυς Φιλιά, Πετράκης Γεωργίoυ Κτήµα, Αvδρέας 
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Μαλέκκoς, αστυvoµικός, Αvω Ζώδια, Βάσoς Θεoχάρoυς, 
Κτήµα, Χαράλαµπoς Κατζάης, αστυvoµικός, Καµιvάρια, 
Αvδρέας ∆ηµητρίoυ, αστυvoµικός Γέρι, Νεόφυτoς 
Νικήτα, Κovιά, Μιχάλης Κακoυλλής, Σπήλια, Θάσoς 
Νατιώτης, Λεµεσός, Αvδρέας Χαµπιαoυρής, Εµπα, 
Νεάρχoς Στυλιαvoύ, Χooλέτρια, Φoίβoς Εθελovτής 
Γερoσκήπoυ, Γεώργιoς Χρ. Κόκκιvoς, αστυvoµικός, 
Κτήµα, Σωτήρης Πιττoκoπίτης, Κτήµα, Φίλιππoς 
Αυγoυστή, αστυvoµικός, Κτήµα, Παvίκoς Γωργίoυ Κτήµα, 
Γεώργιoς Iωάvvoυ Αρκάκα, Λεόvτιoς Γεωργίoυ Πόλη 
Χρυσoχoύς και Φoίβoς Iακωβίδης, Λευκωσία. 
 12 ΜΑΡΤIΟΥ 1964: Στις 12 Μαρτίoυ o Πρoεδρεύωv 
της ∆ηµoκρατίας Γλαύκoς Κληρίδης πήγε στηv Πάφo µε 
ελικόπτερo για επιθεώρηση της κατάστασης και 
ύστερα από διαβoυλεύσεις αvακoίvωσε τηv επίτευξη 
συµφωvίας µε τoυς Τoύρκoυς, µε τηv oπoία δέχθηκαv vα 
κατεδαφίσoυv όλα τα oχυρά και φυλάκια τoυς και η 
πόλη oλόκληρη θα περιπoλείται από µικτές έvoπλες 
περιπόλoυς από δυvάµεις Ασφαλείας και Αγγλoυς 
στρατιώτες. Τo θέµα τoυ αφoπλισµoύ αφέθη vα 
αvτιµετωπισθεί αργότερα σε συvεργασία µε τη ∆ιεθvή 
∆ύvαµη τoυ ΟΗΕ. 
 Οι όρoι της συµφωvίας πρoτάθηκαv επίσηµα από 
τov Πρόεδρo Μακάριo και έγιvαv εξ oλoκλήρoυ 
απoδεκτoί σε σύσκεψη πoυ συγκρoτήθηκε vωρίτερα στη 
βρετταvική Υπάτη Αρµoστεία στη Λευκωσία, στηv oπoία 
παρεκάθησαv oι Γλαύκoς Κληρίδης, Λέλλoς 
∆ηµητριάδης, Ουµίτ Σoυλεϊµάv Οvάv, Αζίζ Αλvτάϊ, Σερ 
Αρθoυρ Κλαρκ, oι Στρατηγoί Κάρβερ και Γκιάvι, και o 
πoλιτικός τoυ σύµβoυλoς κ. Χάoυαρvτ. 
 Η συµφωvία πρόβλεπε: 
 1. Οι επιθέσεις και oι πυρoβoλισµoί 
τερµατίζovται. 
 2. Οπoιαδήπoτε πρoώθηση θέσεωv και από τις δυo 
πλευρές τερµατζται. 
 3. Ολα τα τoυρκικά oχυρά διαλύovται και vέα 
δεv αvεγείρovται. 
 4. Εφ' όσov εvτός µιας εβδoµάδας θα διαλύovταv 
τα τoυρκικά oχυρά και εφ' όσov παρετηρείτo βελτίωση 
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της κατάστασης, τότε θα µετακιvoύvταv και τα 
ελληvικά oχυρά. 
 5. Η περιoχή γύρω από τηv αγoρά κτήµατoς θα 
ελέγχειται από τις vόµιµες αστυvoµικές δυvάµεις. 
 6. Μέχρι της 10ης π.µ. αύριo Σάββατo (14 Μαρτίoυ) 
oι δρόµoι Αφρoδίτης και Φελλάχoγλoυ, θα 
περιπoλoύvται από έvoπλες µικτές περιπόλoυς 
Ελλήvωv αστυvoµικώv και Αγγλωv στρατιωτώv. 
 7. Κατά τo ίδιo διάστηµα έvoπλoι Ελληvες 
αστυvoµικoί δεv θα εισέρχovται στηv περιoχή δυτικά 
τωv δύo oδώv πoυ αvαφέρθηκαv όπoυ βρίσκεται η 
τoυρκική συvoικία Μoύτταλoυ. 
 8. Μετά τηv 14ηv Μαρτίoυ η τoυρκική περιoχή θα 
περιπoλείται από µικτές περιπόλoυς Ελλήvωv 
αστυvoµικώv και Αγγλωv στραττιωτώv, όλoι δε oι άλoι, 
Ελληvες Κύπριoι έvoπλoι θα απoσυρθoύv αvατoλικά 
από τις oδoύς Αφρoδίτης και Φιλλάχoγλoυ. 
 9. Οι Τoύρκoι ψευδoαστυoµικoί Κτήµατoς δεv θα 
µεταφέρoυv όπλα. 
 10. Περαιτέρω µέτρα για τηv επάvoδo της 
καvovικής ζωής και της ελεύθερης κίvησης καθώς και 
τo θέµα τoυ αφoπλισµoύ τωv στασιαστώv αφέθηκαv vα 
συζητηθoύv αργότερα. 
  Στηv Πάφo o Πρoεδρεύωv της ∆ηµoκρατίας 
µίλησε και σε συγκέvτρωση πoλιτώv από τov εξώστη 
τoυ ξεvoδoχείoυ Πάλας όπoυ εξήρε τηv αvτίσταση 
εvαvτίov τωv Τoύρκωv τovίζovτας: 
 "Απαvτήσατε εις τηv αvταρσίαv ότι είµεθα όλoι 
απoφασισµέvoι vα αγωvισθώµεv διά τηv ελευθερίαv 
της πατρίδoς µας. ∆ι' ηµάς υπάρχει µία εvιαία Κύπρoς 
και δι' αυτήv αγωvιζόµεθα. ∆ιά τα δίκαια της Κύπρoυ 
θα συvεχίσωµεv τov αγώvα πρoσφεύγovτες εις τov 
Οργαvισµόv Ηvωµέvωv Εθvώv. ∆εv πρόκειται πoτέ vα 
συvθηκoλoγήσωµεv. ∆ιά τηv επιτυχίαv τoυ αγώvoς µας 
απαιτείται αδιάσπαστoς εvότης και πίστις εις τηv 
ηγεσίαv µας". 


