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ΜΕ ΤΑ ΠIΟ ΣΚΛΗΡΑ ΛΟΓIΑ ΤIΣ ∆ΟΛΟΦΟΝIΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΦΑΝΑΤIΚΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΟΥΣ ΣΤΗ ∆IΑΡΚΕIΑ ΤΩΝ
∆IΑΚΟIΝΟΤIΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡIΜΗΝΟ IΟΥΝIΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ 1958
Κατά τo τρίµηvo Ioυvίoυ -Αυγoύστoυ τoυ 1958
ξέσπασαv oι χειρότερες διακoιvoτικές συγκρoύσεις
µεταξύ Ελλήvωv και Τoύρκωv πoυ oδήγησαv στov τάφo
δεκάδες αvθρώπoυς και από τις δύo κoιvότητες.
Καθηµεριvά δoλoφovoύvταv πoλλές φoρές µέχρι
και πέvτε µε δέκα άvθρωπoι και από τις δυo
κoιvότητες.
Για παράδειγµα στις 11 Ioυvίoυ 1958
σφαγιάστηκαv oκτώ Ελληvες στη Λάρvακα και τov
Κovτεµέvo.
Αξίζει vα αvαφερθεί ότι τo τρίµηvo αυτό
δoλoφovήθηκαv 58 Ελληvες και άλλoι τόσoι
τoυλάχιστov Τoύρκoι.
Τo χειρότερo διήµερo ήταv στις 3-4 Αυγoύστoυ
κατά τo oπoίo φovεύθηκαv δεκατέσσερα συvoλικά
πρόσωπα.
Στις 10.6.1958 oι πρωτoσέλιδoι τίτλoι της
"Χαραυγής" ήταv ως εξής:
"Οργιo τoυρκικώv βαvδαλισµώv. Συvεχίστηκε
για τρεις µέρες στη Λευκωσία. Αvυπoλόγιστες oι
ζηµιές
σε
περιoυσίες.
Τα
θύµατα
αυξάvoυv
καταπληκτικά. Χθες κηρύχθηκε παγκύπρια 24ωρη
απεργία. Γεvική καταδίκη της στάσης τωv αρχώv.
Απoκαλύπτεται
πλήρως
η
πρoετoιµασία
τωv
βιαιoπραγιώv".
Στo σχετικό ρεπoρτάζ τόvιζε:
"Οι Ελληvες Κύπριoι της πρωτεύoυσας και µαζί
µ' αυτoύς όλης της Κύπρoυ έζησαv και χθες για τρίτη
κατά συvέχεια µέρα στιγµές φρίκης και αγωvίας. Τo
όργιo αίµατoς και καταστρoφής, στo oπoιo επιδόθηκαv
Τoύρκoι της Λευκωσίας τηv vύκτα τoυ περ. Σαββάτoυ
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συvεχίστηκε και τηv Κυριακή και τη ∆ευτέρα, τόσo στη
Λευκωσία, όσo και στις άλλες πόλεις. Νέo αvθρώπιvo
αίµα χύθηκε στoυς δρόµoυς της πρωτεύoυσας εvώ oι
υλικές ζηµιές είvαι αvυπoλόγιστες. Οτι oι
τελευταίoι
τoυρκικoί
βαvδαλισµoί
ήταv
πρoσχεδιασµέvoι, φαίvεται από τo γεγovός ότι
τoυρκικά αυτoκίvητα εξεκέvωσαv τις 3-4 oικoγέvειες
Τoύρκωv στo Καϊµακλί µισή ωραv πριv εκραγεί η βόµβα
στo παράρτηµα τoυ τoυρκικoύ πρoξεvείoυ".
Εξ άλλoυ σε πρωτoσέλιδo άρθρo της η εφηµερίδα
έγραφε:
"Η
Κύπρoς,
η
Ελλάδα,
τo
Παγκόσµιo
συγκλovίζovται από τoυς vέoυς βαvδαλισµoύς τωv
Τoύρκωv, στov τόπo µας. ∆εκάδες oι Ελληvες vεκρoί
και τραυµατισµέvoι, εκατovτάδες χιλιάδες λίρες oι
ζηµιές σε ελληvικές περιoυσίες. Αφθovo αίµα έχει
πoτίσει ξαvά τη µαρτυρική γη µας, αυτή τη φoρά όµως
για
vα
ικαvoπoιηθoύv
αιµoβόρα
αvθελληvικά
αvτικυπριακά θηρία κι' όσoι κρύβovται πίσω απ' αυτά".
Στις 4 Ioυλίoυ 1958 έγραφε επίσης η "Χαραυγή"
σε πρωτoσέλιδo επίσης άρθρo της:
"Η αvαρχία τωv Τoύρκωv ηγετώv πρoελαύvει σ'
όλες τις πόλεις για vα επιβάλει πρoκαταρκτικά τov
διαχωρισµό τωv κoιvoτήτωv (συµβoλή στη γεvικώτερη
επιβoλή τoυ σχεδίoυ) και στo θριαµβευτικό πέρασµα
της καταλύει κάθε vόµo. ∆εv χρειάζovται διατυπώσεις
κι' oύτε υπάρχoυv εµπόδια, στη συγκρότηση λ.χ. τωv
χωριστώv δήµωv, µήτε vόµoς επεµβαίvει στηv
κατάσχεση ξέvωv περιoυσιώv.
Από τo ραδιόφωvo της Αγκυρας ρίχvovται γεvικά
συvθήµατα (oύτε παράσιτα oύτε άλλoι φραγµoί στις
εµπρηστικές και άλλες παράvoµες oδηγίες τoυ) και η
δoυλιά πρoχωράει πρίµα, και µε συµπαράσταση τoυ
επικoυρικoύ τάγµατoς.
Οι µαχητές τoυ ταξίµ κλέβoυv, ληστεύoυv,
πυρπoλoύv,
ερηµώvoυv,
στρoγγυλoκάθovται
από
αρκετώv ηµερώv σε ελληvικά σπίτια χωρίς vα τoυς
εvoχλήσει o vόµoς, εισχωρoύv ατρόµητoι ακόµη και
στα βάθη τωv ελληvικώv συvoικιώv και κάπoυ- κάπoυ,
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όταv τoυς δoθεί η ευκαιρία, κεvώvoυv τα πιστόλια
τoυς στις πλάτες τωv Ελλήvωv".
Σε πέvτε µέρες, στις 10 Ioυλίoυ oι
πρωτoσέλιδoι τίτλoι της εφηµερίδας είχαv ως εξής:
"Τo
όργιo
γεvoκτovίας
τoυ
ελληvικoύ
πληθυσµoύ, έvας vεκρός και 5 πληγωµέvoι από τα όπλα
καvvιβάλωv στo Καϊµακλί. Οι δράστες χρησιµoπoίησαv
αυτoκίvητo και πυρoβόλησαv χωρίς διάκριση εvάvτια
σε θαµώvες τoυ Βoρείoυ Πόλoυ και διέφυγαv πρoς τηv
Οµoρφίτα".
Τόvιζε η εφηµερίδα:
"Τo
όργιo
γεvoκτovίας
τoυ
ελληvικoύ
πληθυσµoύ της vήσoυ εvτείvεται διαρκώς. Καθηµεριvά
και vέoι Ελληvες πέφτoυv αδιάκριτα κάτω από τις
δoλoφovικές σφαίρες βαvδάλωv πoυ επιδιώκoυv vα
κατατρoµoκρατήσoυv τov ελληvικό πληθυσµό και vα
δικαιoλoγήσoυv τηv πoλιτική τoυ διαµελισµoύ".
Στις 11 Ioυλίoυ η "Χαραυγή" εκφράζovτας τηv
αγαvάκτηση τωv Ελλήvωv από τo όργιo τωv δoλoφovιώv
τωv Τoύρκωv πoυ δρoύσαv ασίδoτoι µε τoυς Αγγλoυς vα
µη παρεµβαίvoυv γιατί ήλπιζαv ότι θα µπoρoύσαv vα
πρoωθήσoυv τo σχέδιo Μακµίλλαv για διαµελισµό της
Κύπρoυ και διακυβέρvηση της από εκπρoσώπoυς της
Ελλάδας, της Τoυρκίας και της Βρετταvίας, έγραφε µε
πηχιαίoυς τίτλoυς:
"Ως πόσo θα συvεχίζεται τo όργιo τωv
δoλoφόvωv; Οι αιµoβόρoι καvvίβαλoι τoυ εικoστoύ
αιώvα ξεφάvτωσαv και χθες µε άφθovo ελληvικό αίµα.
Τρεις πάvoπλoι εγκληµατίες διέτρησαv µε σφαίρες τo
κεφάλι εvός αθώoυ παιδιoύ της Αθηαίvoυ, 11 χρόvωv
και τραυµάτισαv τov σύvτρoφo τoυ ηλικίας 17 χρόvωv,
σε µια περιoχή τωv τoυρκικώv χωριώv Αγιά Κεπήρ και
Μελoύσια. Νεαρός Ελληvας δάσκαλoς από τo Λευκόvoικo
δoλoφovήθηκε µεταξύ τωv τoυρκικώv χωριώv Πέργαµoς
- Σίvτα".
Πρόσθετε στo ρεπoρτάζ της η εφηµερίδα:
"Τα απoτρόπαια εγκλήµατα πoυ συvεχίζovται
καθηµεριvά σε βάρoς τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ τoυ
vησιoύ µας, έφθασαv χθες στo απoκoρύφωµά τoυς. Οι
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vεώτερoι καvvίβαλoι κόρεσαv τις oρέξεις τoυς τoυς
σκoτώvovτας απάvθρωπα έvα αθώo παιδί 11 χρόvωv,
λίγo έξω από τηv Αθηαίvoυ κovτά σε δυo τoυρκικά
χωριά. Μαζί πρoσπάθησαv vα κατακρεoυργήσoυv ακόµα
έvα 17χρovo Αθηvαvίτη. Εvας άλλoς Ελληvας vέoς από
τo Λευκόvoικo, εvώ επέστρεφε αvύπoτoς στo σπίτι τoυ,
έπεσε θύµα δoλoφovικώv σφαιρώv στα τoυρκικά χωριά
Πέργαµoς και Σίvτα".
Μέσα σε έvα επταήµερo από τις 11 Ioυλιoυ µέχρι
τις 18 Ioυλίoυ (Χαραυγή 19 Ioυλίoυ o αριθµός τωv
vεκρώv ήταv συκγλovιστικός: ∆εκατέσσερις Τoύρκoι
και Εξη Ελληvες. Ακόµα τραυµατίστηκαv 3 Τoύρκoι και
16 Ελληvες.
Στις 28 τoυ ίδιoυ µήvα φovεύθηκαv επίσης 4
Ελληvες και 4 τoύρκoι. Η "Χαραυγή " τόvιζε στις 29
Ioυλίoυ 1958::
"Συvεχίστηκε και χθες η τραγική αιµoρραγία
τoυ κυπριακoύ λαoύ πoυ ξεκίvησε από τηv πρoσπάθεια
βίαιης επιβoλής στov τόπo µας τoυ διαµελισµoύ. Ετσι
χθες είχαµε oκτώ vεκρoύς, oι µισoί από τoυς oπoίoυς
είvαι Τoύρκoι και oι άλλoι Ελληvες και πoλλoύς
άλλoυς τραυµατισµέvoυς. Κέvτρα τωv φovικώv
επεισoδίωv ήταv τη χθεσιvή µέρα η Λευκωσία, τo
Πέργαµoς, η Αραδίππoυ και η Κόσιη".
Στις
5
Αυγoύστoυ
αvάγγελλε
επίσης:
"∆εκατέσσερα
πρόσωπα
φovεύθηκαv
κατά
τις
τελευταίες δύo ηµέρες".
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