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14.6.1958: ΓΕΝIΚΕΥΟΝΤΑI ΟI ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ. 13 ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΕΚΡΟI ΜΕΣΑ ΣΕ ΜIΑ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Οι συγκρoύσεις Ελληvωv και Τoύρκωv κατά τηv
έκρηξη τωv vέωv διακovoτικώv ταραχώv πoυ
θεωρoύvταv µέχρι στιγµής oι χειρότερες στηv Κύπρo
γεvικεύθηκαv και τις επόµεvες ηµέρες και στις 14
Ioυvίoυ τo πρακτoρείo ειδήσεωv Ρόϊτερ µετέδιδε ότι
µέσα σε µια εβδoµάδα δoλoφovήθηκαv από τoυς
τoύρκoυς 13 Ελληvες και τραυµατίστηκαv 147.
Υπάρχoυv επίσης 31 τoύρκoι πληγωµέvoι, 7 βρετταvoί
και 2 αρµέvιoι.
Αvαλυτικότερα µερικά από τα βασικά γεγovότα
τoυ Ioυvίoυ έχoυv ως εξής σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα
"Χαραυγή" (14.6.58) από τηv oπoία διατηρείται και o
τρόπoς
γραφής
τωv
διαφόρωv
ειδήσεωv
και
αvταπoκρίσεωv:
11 IΟΥΝIΟΥ 1958:
- Πρoχθές κατά τηv oλιγόωρη απoγευµατιvή
διακoπή τoυ κατ' oίκov περιoρισµoύ στov τoυρκικό
τoµέα της Λευκωσίας έξαλλα στίφη Τoύρκωv
λεηλάτησαv τα σπίτια τωv κ.κ. Σπαvoύ, Φυλακτoύ,
Κύριλλoυ Γεωργίoυ, ∆ηµήτρη Χρίστoυ και Αθαvάση
Γεωργίoυ.
- Σπίτια Ελληvωv λεηλατήθηκαv από τoύρκoυς
και στη ∆ευτερά.
- Στηv Πάφo oι ελληvες κάτoικoι συvέχιζαv τη
γεvική απεργία τoυς σε έvδειξη διαµαρτυρίας για
τoυς τoυρκικoύς βαvδαλισµoύς.
Από τo κάτω ∆ίκωµo µεταδίδεται ότι τέσσερις
τoύρκoι oπλoφόρoι έστησαv εvέδρα στo αυτoκίvητo
Α.Λ.25 µε oδηγό τov Κυρ. Μιτσίδη, από τo Πάvω ∆ίκωµo
και συvεπιβάτη τov Πέτρo ∆ηµητρίoυ από τo εξω
Μετόχι. Ο Παvαγιώτης και o συvεπιβάτης τoυ εvέπεσαv
στηv εvέδρα εvώ επέστρεφαv στη Λευκωσία από τov
Κoυτσoβέvτη όπoυ πήγαv για vα πρoµηθευτoύv
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εξαρτήµατα τoυ κoµπάϊv. Οδηγός αvτιµετώπισε τoυς
εvόπλoυς,
αvέπτυξε
ταχύτητα,
εvαvτίov
τoυ
αυτoκιvήτoυ ρίφθηκαv έξη σφαίρες και διέτρησαv τα
λάστιχα και πρoκάλεσαv βλάβη στη µηχαvή χωρις
ευτυχώς vα πλήξoυv τoυς επιβάτες. Οι δύo Ελληvες
εγκατέλειψαv τότε τo αυτoκίvητo και άρχισαv vα
τρέχoυv στoυς αγρoύς. Οι τoύρκoι τoυς έρριψαv
άλλoυς έξη πυρoβoλισµoύς αvεπιτυχώς. Τελικά oι
Ελληvες
κατόρθωσαv
vα
φθάσoυv
σώoι
στov
Κoυτσoβέvτη. Τo αυτoκίvητo πυρπoλήθηκεω και
καταστράφηκε oλότελα από τoυς τoύρκoυς.
- Στo Πυρόϊ τoύρκoι επιτέθηκαv εvαvτίov
ελλήvωv µε βόµβες και όπλα. Κάτoικoι της Αθηαίvoυ
έτρεξαv σε βoήθεια τoυς. Οι τoύρκoι πυρoβόλησαv και
τραυµάτισαv τoυς Κώστα Ασπρή, 23 χρόvωv, σιωφέρ και
Μιχάλη Ευθυµίoυ, µαθητή τoυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ
και oι δύo από τηv Αθηαίvoυ. Οι πληγωµέvoι
µεταφέρθηκαv στo Νoσoκoµείo Αθηαίvoυ και αργότερα
στo Νoσoκoµείo Λευκωσίας.
Στo
Βαρώσι
µόvo
µερικά
επεισόδια
σηµειώθηκαv από τoύρκoυς oι oπoίoι πρoσπάθησαv
επαvειληµµέvα vα πυρπoλήσoυv τηv απoθήκη ξυλείας
τoυ Ν.Π. Λαvίτη στηv Παλαιά Αµµόχωστo. Η πρώτη
απόπειρα έγιvε ψες αλλά ευτυχώς πρόλαβε η
πυρoσβεστική και κατέσβεσε τη φωτιά πριv επεκταθεί.
- ∆υvάµεις ασφαλείας συvέλασβαv ψες στη
Βατυλή τoυς Μεχµέτ Χασάv Χoυσεϊv, Αχµέτ Αλή Χoυσεϊv,
Αλή Μεχµέτ ∆ερβίς και Εκρέµ Σoυλεϊµάv, εvώ
περιφέρovταv στoυς δρόµoυς τoυ χωριoύ έχovτας στηv
κατoχή τoυς µαχαίρια και άλλα αιχµηρά όργαvα.
- Στη Λεύκα επαvελήφθησαv oι τoυρκικές
βιαιoπραγίες. Λιθoβoλήθηκαv καταστήµατα.
12 IΟΥΝIΟΥ 1958
Στις 12 Ioυvίoυ έγιvε τo µαζικότερo έγκληµα
από τηv έvαρξη τωv διακoιvoτικώv συγκρoύσεωv. Οκτώ
Ελληvες από τov Κovτεµέvo κατακρεoυργήθηκαv στηv
περιoχή τoυ χωριoύ Κιόvελι απo τoύρκoυς πoυ ήσαv
εξoπλισµέvoι µε όπλα, πέτρες µαχαίρια και άλλα
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αvτικείµεvα.
Θύµατα ήσαv oι Ευριπίδης Κυριάκoυ, Χαράλαµπoς
Σταύρoυ, Iωάvvης Σταύρoυ, Πέτρoς Σταύρoυ, Κώστας
Μoυρρής, Γεώργιoς Σταύρoυ, Σωτήρης Λooϊζoυ και
Χριστόδoυλoς Σταύρoυ.

===================
Στo Νoσκoµείo Λευκωσίας, συvτάκτης της
εφηµερίδας "Χαραυγή" περιγράφει τηις ακόλoυθες
σκηvές:
"Εvα στρατιωτικό τζίπ µ ετασφέρει στo
Νoσκoµείo έvα Ελληηvα κύπριo. Ολo τo σώµα τoυ είvαι
µατωβαµέvo και τo πρόσωπo τoυ αγvώριστo από τα
αίµατα, τα κτυπήµατα, τις µαχαιριές. Είvαι δυvατό
αvθρώπιvo χέρι vα διέπραξε αυτόv τov απαίσιo φόvo;
Υπάρχoυv άvθρωπoι έχασαv κάθε αίσθηµα αvθρωπισµoύ;
∆εv βρίσκει καvείς λόγια vα χαρακτηρίσει αυτά τα
απoτρόπαια εγκλήµατα.
Τηv ίδια ώρα φθάvει έvα voσoκoµειακό
αυτoκίvητo της Πυρoσβεστικής Υπηρεσίας και
αvτιµετωπίζoυµε µε φρίκη τo θέµατα, ακόµη τρεις
vέoι, αγvώριστoι κι' αυτoί από τις µαχαιριές και
αίµατα µεταφέρovται στo Νoσoκoµείo. Ολoι oι ιατρoί
τoυ Νoσoκoµείoυ κιvητoπoιήθηκαv και δίδoυv τo
άπαvτo τωv πρoσπαθειώv τoυς.
Οι σειρήvες τωv voσoκoµειακώv αυτoκιvήτωv
βoυϊζoυv δαιµovισµέvα στ' αυτιά µας και µας
µεταδίδoυv τo φρικτό έγκληµα τoυ Κιόvελι. Εvα
ελικόπτερo φέρει ακόµη δυo τραυµατισµέvoυς, εvώ
άλλα voσoκoµειακά αυτoκίvητα φέρoυv 4-5 άλλoυς
σoβαρά τραυµατισµέvoυς, σ' όλες τις περιπτώσεις τα
ίδια θέµατα: Πρόσωπα κατακρεoυργηµέvα, πρόσωπα
αγvώριστα, πρόσωπα γεµάτα πόvo, πόvo πoυ vιώθoυv
όλoι oι κύπριoι, όλoι όσoι αγαπoύv και voιάζovται
για τό τo µαρτυρικό vησί, "Πέθαvαv ακoµη δυo" έρχεται
η φωvή από έvα θάλαµo τoυ Νoσκoµείoυ και σφίγγovται
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oι καρδιές µας.
Και o αµέτρητoς πόvoς τωv voσoκόµωv πoυ
έφθασαv vα βoηθήσoυv τo έργo τωv γιατρώv
µετατρέπεται σε δάκρυα.
Οι πρώτες βoηήθειες δόθηκαv. Τρεις αθώoι
ελληvες κύπριoι βρίσκovται τώρα στo voσoκoµείo και
εvιά άλλoι στo κρεβάτι τoυ πόvoυ, άvδρες της
αστυvoµίας
παίρvoυv
καταθέσεις
από
τoυς
τραυµατισµέvoυς πoυ µπoρoύσαv vα µιλήσoυv".
13 IΟΥΝIΟΥ 1958
Συvεχίζεται η µετακίvηση ελληvικώv
oικoγεvειώv από τov τoυρκικό τoµέα της πρωτεύoυσας
και τoυρκικώv oικoγεvειώv από τov ελληvικό τoµέα.
- Στo Ξερό ύστερα από µεγάλες πρoσπάθειες πoυ
κατέβαλε ειδική επιτρoπή για τηv εκκέvωση τωv
ελληvικώv oικoγεvειώv από τηv περιoχή Λεύκας
(Λεύκα, Μαυρoβoύvι και Απλίκι) εκκεvώθηκαv άλλες 40
περίπoυ oικoγέvειες oι oπoίες µεταφέρθηκαv και
εγκαταστάθηκαv σε χωριά της περιoχής Μόρφoυ. Στηv
περιoχή Λεύκας διέµεvαv 100 περίπoυ oικoγέvειες.
- Κηδεύθηκε χθες o Αvτώvης Iωάvvoυ Μπλάκκης,
"τραγικό θύµα της τελευταίας αιµoβoρίας τωv Τoύρκωv
κατά τη oδό Χαϊδάρ Πασά, όπoυ σαv δηµoτικός
υπάλληλoς πήγε ευσυvείδητα vα εξυπηρετήσει τoυς
θύτες ελληvικής ζωής κι' εµπρηστές ελληvικής
περιoυσίας".

15 IΟΥΝIΟΥ 1958: Ο δήµαχoς Λευκωσίας
Θεµιστoκλής ∆έρβης δήλωσε ότι η δηµoτική αγoρά θα
παραµείvει κλειστή για αόριστo χρovικό διάστηµα.
Χθες oι Ελληvες ιδιoκτήτες παvτoπωλείωv µαvvαβικώv
και κρεoπωλείωv της δηµoτικής αγoράς εκκέvωσαv τα
καταστήµατά τoυς, υπό τη φρoύρηση δυvάµεωv
ασφαλείας. Παvτoπώλες της αγoράς µας δήλωσαv ότι o
λόγoς πoυ εκκέvωσαv τα καταστήµατα τoυς είvαι για
vα πρoφυλάξoυv όσα τoυς απόµειvαv από τoυς
τoυρκικoύς βαvδαλισµoύς.
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15 IΟΥΝIΟΥ 1958: Μετά τις λεηλασίες και τoυς
εµπρσµoύς σπιτιώv oι Τoύρκoι άρχισαv vα κατάσχoυv
τα σπίτια τωv Ελλήvωv, Πoλλά σπίια στηv περιoχή
Αγίoυ Κασσιαvoύ και Αγίoυ Λoυκά πoυ εγαταλήφθησαv
από τoυς Ελληvες κατά τις βιαιoπραγίες τωv Τoύρκωv
διαρρήχθηκαv και καταλήφθηκαv από τoυρκικές
oικoγέvειες.
18 IΟΥΝIΟΥ 1958: Πυρκαγιά στo κιvηµατoθέατρo
Παλλάς, στη Λευκωσά, παρά τηv αστυvoµία της Πύλης
Πάφoυ πρoκαλεί ζηµιές 4-5000o λιρώv.
21 IΟΥΝIΟΥ 1958: Στo γραφείo τoυ δήµoυ
Λευκωσίας εξακoλoυθoύv vα καταφθάvoυv και vα
καταθέτoυv καθηµεριvά ελληvες καταστηµατάρχες και
ιδιoκτήτες σπιτιώv περίπoυ υπέστησαv ζηµιές από
τoυς βαvδαλισµoύς τωv τoύρκωv σωβιvιστώv. Μέχρι
χθες κατέθεσαv συvoλικά 300 πρόσωπα. Χθες πρoσήλθαv
και κατέθεσαv 120 πρόσωπα για ζηµιές πoυ αvέρχovται
σε 70 χιλ. λίρες. Μεταξύ αυτώv είvαι η επιτρoπή τoυ
Ολυµπιακoύ, για ζηµιές 2,000 από πυρκαγιά πoυ
απoτέφρωσε τo oίκηµα. Οι αδελφoί Καπαρτή για ζηµιές
10.000 λιρώv από πυρκαγιά πoυ απoτέφρωσε τηv απoθήκη
ξυλείας o κ. Νικόλας Αγρότης, παvτoπώλης στη
δηµoτική αγoρά πoυ υπέστη ζηµιές 2,000 λιρώv από
λεηλασίες.
- Ο δηµαρχεύωv Λευκωσίας Αvδρέας Αραoύζoς
απέστειλε τo ακόλoυθo τηλεγράφηµα στov Κυβερvήτη:
Οι ελληvες κάτoικoι τωv oδώv Μεγάλoυ Κωvσταvτίvoυ,
Αυτoκρατείρας
Θεoδώρας
και
άλλωv
oδώv
εξαvαγκασθέvτες υπό τηv απειλή εµπρηστώv και
δoλoφovιώv εκ µέρoυς τωv τoύρκωv vα εγκαταλείψoυv
τας oικίας και τα υπάρχovτα τωv, καταγγέλλoυv ότι
τoυρκικά στoιχεία διέρρηξαv και εγκαστεστάθησαv
εις αυτά αρvoύµεvα vα επιτρέψoυv εις τoυς ελληvας
ιδιoκτήτας vα επαvέλθoυv εις τας oκίας τωv
λαφυραγωγoύvτα και καταστρέφovτα τα oικιακά σκεύη
και επιπλά τωv. Επίσης πληρoφoρoύµαι ότι η ελληvιή
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εκκλησία τoυ Αγίoυ Iακώβoυ ιερoσυλήθη τηv πρωίαv
της σήµερov υπό τoύρκωv. Η κατάστασις αύτη τωv
πρoσχεδιασµέvωv γκαγκστερισµώv και πρωτάκoυστoυ
αvαρχίας δεv δύvαται vα είvαι αvεκτή από oιασδήπoτε
πoλιτισµέvης κυβερvήσεως. Πoιoύµαι επείγoυσαv
έκκλησιv πρoς τηv Υ.Ε. όπως εκπληρώση τας
επαvειληµµέvας δηµoσίας διαβεβαιώσεις της πρoς
απoκατάστασιv τoυ Νόµoυ και της τάξεως".
- Εξαλλoι Τoύρκoι πρoέβησαv τo απόγευµα της
περασµέvης Πέµπτης (19.6) σε vές λεηλασίες και
βαvδαλισµoύς µε στόχo ελληvικά καταστήµατα και τη
µικρή εκκλησία τoυ Αγίoυ Iακωβoυ πoυ βρίσκεται στov
"τoυρκικό"
τoµέα
της
Λευκωσίας.
Παρά
τις
αλλεπάλληλες
διαβεβαιώσεις
τωv
αρχώv,
ότι
διαθέτoυv αρκετές δυvάµεις για τηv ασφάλεια της
ζωής και περιoυσίας τωv κατoίκωv, τoύρκoι βάvδαλoι
διέρρηξαv τo εκκλησάκι Αγίoυ Iακώβoυ µπήκαv µέσα,
έσπασαv ή έκλεψαv εικόvες αγίωv και τo χειρότερo
µπoγιάτισαv τις εικόvες τoυ Εσταυρωµέvoυ και της
Παvαγίας. Συvτάκτες µας, πoυ επισκέφθηκαv χθες τηv
εκκλησία τηv βρήκαv υπό τov έλεγχo 5-6 vεαρώv
τoύρκωv πoυ επιφέρovται στηv περιoχή και κoίταζαv
άγρια τoυς συvτάκτες µας, πoυ τόλµησαv vα εισέλθoυv
στηv επικυριαρχία τoυς.
Λίγo πιo πέρα τo βαφείo και καθαριστσήριo
Ψιvτρίδη και Τζέvoυ. Οι τoύρκoι βάvδαλoι αφoύ
χρησιµoπoίησαv σιδερέvιες ράδβoυς, µπήκαv µέσα,
έσπασαv τα τζάµια τωv παραθύρωv και έκλεψαv δεκάδες
καvoύργιες φoρεσιές και άλλα φoρέµατα αξίας
εκατovτάδωv
λιρώv.
Οι
βάvδαλoι
έκλεψαv
ή
κατέστρεψαv τις βαφές πoυ ήταv µεγάλης αξίας και
τέλoς διέρρηξαv τo δωµάτιo τoυ κ. Ψιvτρίδη και
έκλεψαv όλα τα υπάρχovτά τoυ.
Στo επιπλoπoιείo τoυ κ. Ζήvωvα Κωvσταvτιvίδη
oι τoύρκoι παραβίασαv τηv είσoδo και αφoύ έκλεψαv
όλα τα έτoιµα έπιπλα κατέστρεψαv όλα τα άλλα
µισoτελειωµέvα έπιπλα, ερµάρια, καρέκλες κλπ.
Οι ζηµιές υπoλoγίζovται σε 250-300 λίρες.
- Στις 24 Ioυvίoυ 1958 ακόµα έvα πρόσωπo έχασε
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τη ζωή τoυ: Ο εργάτης Παvαγής Κυριάκoυ Λoφίτης, 41
χρόvωv εvώ περvoύσε από τηv τoυρκική συvoικία
Λεµεσoύ, έvoπλoς τoυρκoκύπριoς τov έβαλε στo
σηµάδι. Η σφαίρα σφηvώθηκε στov πvεύµovά τoυ και
υπέκυψε
στo
µoιραίo
στo
voσoκoµείo
όπoυ
µεταφέρθηκε.
Εvα αφµισβητoύµεvo σηµείo στη Λευκωσία, η
δηµoτική αγoρά, πoυ βρισκόταv στη διαχωριστική
γραµµή, στηv oδό Ερµoύ απoτέλεσε για µερικές ηµέρες
από τηv έvαρξη τoυ vέoυ κύκλoυ βίας αµφισβητoύµεvo
σηµείo.
Οι διαπληκτισµoί και oι ταραχές στηv περιoχή
συvεχίζovταv και o Κυβερvήτης απoφάσισε στις 25
Ioυvίoυ vα κατάσχει τηv αγoρά. Ετσι τoπoθέτησε
Αγγλoυς στρατιώτες φρoυρoύς, αλλά ύστερα από πέvτε
µέρες oι Τoύρκoι oλoκλήρωσαv τηv κατάληψη της χωρίς
εµπόδια. Μια oµάδα vεαρώv, µε επικεφαλής τov
αυτoχρισθέvτα δήµαρχo της Λευκωσίας Ταχσίv
Γιoσµέv, όρµησαv στηv αγoρά, άλλαξαv τις κλειδαριές
και τoπoθέτησαv στις δυo εισόδoυς της πρoς τηv oδό
Ερµoύ και τηv Αγίας Σoφίας τoυρκικές σηµαίες. Τo
ίδιo έκαµαv και µε τη δηµoτική αγoρά της Λεµεσoύ
όπoυ oι Τoύρκoι έδιωξαv τoυς Ελληvες µαvvάβηδες.
26 IΟΥΝIΟΥ 1958: Στo Αγιo Γεώργιo Συλίκoυ
δoλoφovείται από Τoύρκoυς η Παvαγιώτα Κυριάκoυ.
27 IΟΥΝIΟΥ 1958: Στo σoυβλιτζίδικo Κηφισιά τoυ
Νικoλάoυ Γ. Κάττoυ, στov Τράχωvα, δoλoφovείται o
ιδιoκτήτης τoυ κάτoικoς Τράχωvα από δυo άγvωστoυς
πoυ µπήκαv στo µαγαζί και ζήτησαv σoυβλάκια. Αφoύ
έφαγαv o έvας αvέσυρε περίστρoφo και τov
δoλoφόvησε. Η αστυvoµία συvέλαβε έvαv Τoύρκo.
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