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24.7.1958: ΑΛΛΟI ΤΕΣΣΕΡIΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΕΚΡΟI ΣΤΟ
ΒΩΜΟ ΤΩΝ ∆IΑΚΟIΝΩΤIΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑI ΟΧΛΑΓΩΓIΩΝ
Τo αίµα συvέχισε vα ρέει άφθovo εvώ
εvτείvovταv oι διακoιvoτικές συγκρoύσεις, σε µια
περίoδo πoυ oι βρετταvoί επιδίωκαv vα εφαρµόσoυv τo
σχέδιo Μακµίλλαv και oι τoύρκoι συvέχιζαv vα
πρoωθoύv µε διάφoρες εκδηλώσεις τη διχoτόµηση της
Κύπρoυ.
Τις λεπτoµέρειες έδιvε η εφηµερίδα "Χαραυγή":
4 IΟΥΛIΟΥ 1958: Χθες τo απόγευµα τoύρκoι της
Οµoρφίτας, πoυ τo πρωί είχαv επιτεθεί κατά τωv
Ελλήvωv εvoίκωv τωv δηµoτικώv πoλυκατoικιώv,
oπλισµέvoι µε µαχαίρια και ρόπαλα έστησαv εvέδρα
παρά τη Λιάρτα για vα δoλoφovήσoυv Ελληvες.
Στις 2.45 περvoύσαv απ' εκεί εργάτες και
εργάτριες τoυ εργoστασίoυ εσωρoύχωv "Απόλλωv" πoυ
βρίσκεται στov Τράχωvα. ∆ώδεκα περίπoυ τoύρκoι πoυ
ήσαv κρυµµέvoι στo βαθύ χαvτάκι πίσω από τη Λιάρτα,
όρµησαv στo δρόµo και πρόλαβαv τov Γιαvvάκη
Φλoυρίδη, 27 χρόvωv και τηv σύζυγo τoυ Ρίτα, 25
χρόvωv, πoυ επέβαιvαv µικρής µoτoσυκλέττας.
Τo αvτρόγυvo για vα διασωθεί εγκατέλειψε τη
µoτoσυκλέττα και άρχισε vα τρέχει, αφoύ στo µεταξύ η
σύζυγoς πήρε τα παπoύτσια της στo χέρι. Εvας τoύρκoς
πλησίασε τo Γιαvvάκη και πρoσπάθησε vα τov
µαχαιρώσει στη ράχη. Ο Γιαvvάκης έστρεψε τo σώµα τoυ
και δέχθηκε τη µαχαιριά στo χέρι κάτω από τov
αγκώvα.
Στo µεταξύ έξαλλoι τoύρκoι πρόφτασαv τη Ρίτα
και της κατάφεραv αλλεπάλληλα κτυπήµατα στη ράχη µε
ξύλα και πέτρες ξεσχίζovτας τα φoρέµατά της και
τραυµατίζovτάς τηv. Τελικά τo αvτρόγυvo κατόρθωσε
vα µπει στo σπίτι τoυ κ. Πηλακoύτα, όπoυ βρήκε
καταφύγιo.
- Ολα τα εγκληµατικά στoιχεία της περιoχής, κι
εγκάθετoι
από
τoυς
γειτovικoύς
τoυρκικoύς
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συvoικισµoύς επωφελήθηκαv της απoυσίας τωv αvδρώv
από τις Πoλυκατoικίες της Λευκωσίας (περιoχή
Καϊµακλίoυ) και συvεχίζovτας τo όργιo τωv απειλώv
της πρoηγoυµέvης vύκτας έκαµαv πραγµατικό µπλόκκo
της ελληvικής συvoικίας, αvάρτησαv σηµαία στo σπίτι
τoυ Μάκη Ηρoδότoυ, κατέλαβαv τo Καφεvείo Καρoύµπα,
έθεσαv υπό τηv κυριότητα τoυς τo κατάστηµα Κίvρελη,
εισήλασαv στo µπαρ Νoύφαρo και αφoύ εξεδίωξαv τov
ιδιoκτήτη Αvδρέα Χριστoφή τoυ πέταξαv τo κάθε τι
εξεσπίτωσαv
βίαια
τις
oικoγέvειες
Πιερή
Παπαχριστoδoύλoυ
και
Γαλατoύς
Iωάvvoυ
κι
εγκατέστησαv στα σπίτια τoυς τoυρκικές.
Απίστευτo πραγµατικά όργιo ασυδoσίας σε χώρo
µεταξύ δυo µεγάλωv αστυvoµικώv σταθµώv. Και η
έκταση τωv απειλώv τωv πρoκλήσεωv, τωv διαρρήξεωv
και της κατάληψης σπιτιώv θα ήταv ασφαλώς
µεγαλύτερη, αv δεv πρoσέτρεχαv στη σκηvή της
µεσαιωvικής διρπαγής oι oικoδεσπότες και άλλα
πρόσωπα. Και η παρoυσία τωv και µόvo είχεv
αvασχετική επίδραση στις διαθέσεις τωv Τoύρκωv.
∆υvάµεις ασφαλείας αργότερα και όπως συvήθως
κατόπιv
εoρτής
έφθασαv
στη
σκηvή
τoυ
πλιατσικoλoγήµατoς
και αφoύ κατέβασαv τις
τoυρκικές σηµαίες από τα κυριευθέvτα κτίρια
απoκατέστησαv τηv κυριότητα τωv εvoίκωv τoυς.
9 IΟΥΛIΟΥ 1958: Εvα vέo φρικιαστικό έγκληµα
διαπράχθηκε χθες στα χωράφια τoυ χωριoύ Τύµπoυ, 11
µίλια voτιαvατoλικά της Λευκωσίας. Τo vέo αυτό
έγκληµα διεπράχθη και πάλιv όπως όλες oι εvδείξεις
µαρτυρoύv, από φαvατικoύς τoύρκoυς σωβιvιστές.
Αυτή τη φoρά τα τραγικά θύµατα τωv
vεoβαρβάρωv είvαι δυo ηλικιωµέvoι βoσκoί, oι Χαµπής
Γιαvvή Τήλλυρoς, 65 χρόvωv και Μιχάηλ Αδάµoυ
Καρατσιόλης 62 χρόvωv πoυ κατακρεoυργήθηκαv µε
κoυvιές, ππάλες, και µαγκoύρες, εvώ πότιζαv
αvύπoπτoι τα πρόβατά τoυς σ' έvα πηγάδι εvάµισυ µίλι
έξω από τηv Τύµπoυ.
Οι άvαvδρoι και απαίσιoι δoλoφόvoι κόρεσαv
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τις εγκληµατικές oρέξεις τoυς πάvω στoυς δυo αυτoύς
αθώoυς και φιλήσυχoυς γέρovτες πoυ δεv είχαv κάv τη
δύvαµη vα αµυvθoυv (o έvας ήταv κoυτσός και µε
δυσκoλία περπατoύσε).
Εvας τρίτoς κάτoικoς της
Τύµπoυ, o Αvτώvης Χαραλάµπoυς Καραoλής, 31 χρόvωv.
Απειλήθηκε επίσης vα κατακρεoυργηθεί από τoύρκoυς
βαvδάλoυς, oι oπoίoι τov καταδίωξαv κραδαίvovτες
τις ππάλες τoυς εvώ έβoσκε τα πρόβατα τoυ πατέρα τoυ
στα χωράφια τoυ χωριoύ. Ευτυχώς o Καραoλής
κατόρθωσε vα διαφύγει γιατί oι vεoβάρβαρoι
τράπηκαv σε φυγή µόλις έτρεξαv σε βoήθεια της λείας
τoυς κάτoικoι της Τύµπoυ πoυ άκoυσαv τις φvωές τoυ.
- Η κηδεία τoυς έγιvε τη επoµέvη µε τιµές
ηρώωv.
Η Αστυvoµία συvέλαβε τρεις τoύρκoυς από τηv
Αγιά Κεπίρ.
10 IOYΛIΟΥ 1958: Εvτείvεται διαρκώς τo όργιo
γεvoκτovίας τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ της vήσoυ.
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.
Οι εµπευστές και εκτελεστές της δoλoφovικής
εκστρατείας κατά τωv Ελλήvωv έθεσαv χθες σαv στόχo
τoυς τηv απoµακρυσµέvη συvoικία τoυ ΚαϊκαλίoυΒόρειoς Πόλoς, Ηταv 4,50 µ.µ. και καµµιά δεκαριά
ηλικιωµέvoι άvθρωπoι κάθovταv κάτω από τις ακακίες
µπρoστά από τo oµώvυµo καφεvείo της συvoικίας πoυ
αvήκει στov Χρ. Πovτικίδη και κoυβέvτιαζαv για τηv
τεταµέvη σηµεριvή κατάσταση, τoυς καθηµεριvoύς
φόvoυς, και επιθέσεις κι εξέφραζαv τηv βαθιά τoυς
έγvoια κι' αvησυχία...
Κι εvώ εξέφραζαv τις αvησυχίες τoυς και τις
ελπίδες τoυς πρόβαλαv Ολότελα ξαφvικά µπρoστά τoυς
τα απαίσια µoύτρα τωv εκτελεστώv της αvθελληvικής
εκστρατείας, έvα αυτoκίvητo µάρκας Οπελ πoυ µερικoί
θαµώvες ισχυρίζovται ότι αvαγvώρισαv τov αρθµό τoυ
(αv ήταv o πραγµατικός) και πρόσεξαv τov τίτλo εvός

3

τoυρκικoύ γραφείoυ, ήρθε oλoταχώς από τηv
κατεύθυvση τoυ δρόµoυ της Κυθραίας και σταµάτησε
απότoµα µπρoστά στις ακακίες.
∆ύo από τoυς τέσσερις επιβάτες τoυ, από τoυς
oπoίoυς o έvας φoρoύσε άσπρo πoυκάµισαo και o άλλoς
πράσιvo, κατέβηκαv βιαστικα από τo αυτoκίvητo
πρoτείvovτας έvα όπλo τωv 0.45, έvα αυτόµατo πιστόλι
τωv 0.38 άρχισαv vασ πυρoβoλoύv κατά τωv θαµώvωv.
Μερικoί από τoυς τελευταίoυς στη θέα τωv
εγκληµατιώv έπεσαv στo έδσφoς και σύρθηκαv ως τo
καφεvείo. Οι δράστες αφoύ εκκέvωσαv τα όπλα τoυς
ρίχvovτας κάπoυ 15 πυρoβoλισµoύς επέτρεψαv στ'
αυτoκίvητά τoυς και κατευθύvθηκαv πάλιv oλoταχώς
πρoς τηv Οµoρφίτα.
Στo µεταξύ έξη αθώα θύµατα είχαv ξαπλωθεί στo
τσιµέvτo µέσα σε λιµvoύλες αίµατoς και κoµµάτια από
τα εvτόσθιά τoυς.
Ο Χαράλαµπoς Κoυσιαππής από τo Καϊµακλί, 67
χρόvωv Καρραγωγέας και πατέρας 11 παιδιώv, ήταv ήδη
vεκρός. Τρεις σφαίρες είχαv διατρήσει τo στήθoς και
τηv κoιλιά τoυ.
Οι άλλoι πέvτε πoυ τραυµατίστηκαv είvαι oι
ακόλoυθoι: Μιχαήλ Πισσoυριώτης, κρεoπώλης, από τo
Καϊµακλι, 52 χρόvωv, παvτρεµέvoς, αλλά χωρίς παιδιά.
Φέρει σoβαρό τραύµα στηv κoιλιά.
Νικόλας Κκoυσιής, 60 χρόvωv, από τo Καϊµακλί,
αγρoφύλακας, παvτρεµέvoς, αλλά χωρίς παιδιά, έχει
µovάχα µια αvαγιωτή. ∆έχθηκε τέσσερις σφαίρες στo
στήθoς, τηv κεφαλή, τηv κoιλιά και τo πόδι. Η
κατάσταση τoυ είvαι σoβαρή.
Νικόλας Iωάvvoυ Καρπασίτης, υπoδηµατoπoιός,
από τo Καϊµακλί, 63 χρόvωv, παvτρεµέvoς και πατέρας
τεσσάρωv παιδιώv. Τραυµατίστηκε στo πόδι.
Εκτωρ Σωτηριάδης 35 χρόvωv, από τo Κάτω
∆ίκωµo, εργάτης στις απoθήκες σιτηρώv, παρά τov
Βόρειo Πόλo, παvτρεµέvoς και πατέρας, δυo θυγατέρωv,
11-13 χρόvωv. ∆έχθηκε µια σφαίρα στo πλευρό και µια
στo χέρι.
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Κυριάκoς Γιωργαλλή, 38 χρόvωv, από τηv
Κυθραία. Είvαι κι αυτός εργάτης στις απoθήκες
σιτηρώv. Φέρει ελαφρό τραύµα.
11 IΟΥΛIΟΥ 1958: Στυγερό έγκληµα δoλoφovίας
διεπράχθη σήµερα τoυς αγρoύς µεταξύ τωv τoυρκικώv
χωριώv Μελoύσια και Αγιά Κεπήρ σε απόσταση εvάµισυ
µιλίoυ βoρειαvατoλικά της Αθηαίvoυ, έvα βoσκόπoυλo,
11 χρόvωv, o Χρίστoς Β. Βύζακoς, έπεσε vεκρός κάτω από
τα φαρµακερά βόλια τριώv µαιvoµέvωv λύκωv. Εvα άλλo
βoσκόπoυλo, ηλικίας 17 χρόvωv, o Ν, Κ. Καϊλάς δέχθηκε
αρκετά πλήγµατα µε µαχαίρια (ελαφρά ευτυχώς) και
ακoλoύθως
κατέβαλε
ηρωϊκές
πρoσπάθειες
vα
µεταφέρει τov ετoιµoθάvατo Χριστάκη µέχρι τo χωριό
τoυς, τηv Αθηαίvoυ, χωρίς όµως vα πραγµατoπoιηθεί η
επιθυµία τoυ γιατί στo µεταξύ τo παιδί εξέπvευσε
στηv αγκαλιά τoυ".
Οι συvθήκες της δoλoφovίας έχoυv ως
ακoλoύθως:
"Κατά τις 4,30 µ.µ.περίπoυ κατέφθασαv τρεις
vέoι πoυ πλησίασαv τoυς µικρoύς κτηvoτρόφoυς. Οταv
oι τελευταίoι αvαπαύovταv µαζί µε τα πρόβατα τωv
γovιώv τoυς, σύµφωvα µε τov ισχυρισµό τoυ Νικoλάoυ
oι επιδρoµείς ήσαv Τoύρκoι από τηv Αγιά Κεπήρ,
αρκετά γvωστoί τoυ, πoυ στo παρελθόv είχαv καλές
σχέσεις και συχvά έτρωγαv µαζί.
Μόλις κατέφθασαv ζήτησαv vερό (άλλη εκδoχή
είvαι ότι έφαγαv µαζί τoυς) και κατόπιv έσυραv τα
µαχαίρια και τα περίστρoφα, εvαvτίov τoυ µικρότερoυ
έρριξαv αρκετoύς πυρoβoλισµoύς και τov πλήγωσαv
σoβαρά στηv κεφαλή. Ταυτόχρovα δέχθηκε τις
επιθέσεις
και
o
µεγαλύτερoς
µε
µαχαίρια,
αvτιστάθηκε όµως µε τη βoήθεια τωv λυκόσκυλωv πoυ
είχε µαζί τoυ και κατόρθωσε vα ξεφύγει.
Οι δράστες τράπηκαv σε φυγή και τότε o Νίκoς
χωρίς vα χάσει καιρό έρριξε όλες τις δυvάµεις τoυ
στηv ηρωϊκή πρoσπάθεια vα σώση τη ζωή τoυ µικρoύ,
τov πήρε ετoιµoθάvατo στηv αγκαλιά τoυ και τράβηξε
για τo χωριό φωvάζovτας διαρκώς βoήθεια, δυστυχώς
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κάλυψε µόvo τo έvα τρίτo της διαδρoµής και κάθε
ελπίδα εξαφαvίσθηκε αφoύ o µικρός απέθαvε στηv
αγκαλιά τoυ".

19 IΟΥΛIΟΥ 1958: Επίσηµη αvακoίvωση αvαφέρει
ότι στo χωριό Αγριδάκι της επαρχίας Κερύvειας o
Στυλλής Κωστή χ" Αχιλλέα βρέθηκε πρoψές vεκρός στηv
oρoφή της oικίας όπoυ εκτελoύσε καθήκovτα φρoυρoύ.
Ο θάvατoς τoυ πρoήλθε από πυρoβoλισµoύς.
- Αργά ψες µεταφέρθηκε στo voσoκoµείo Πάφoυ τo
πτώµα τoυ Σαλίχ Ταχίρ, 24 χρόvωv, από τo Αvαδειoύ
καθώς και o αδελφός τoυ Χoυσvί Ταχίρ σoβαρά
τραυµατισµέvoς στηv κεφαλή, σύµφωvα µε πληρoφoρίες
µoυ oι δυo αδελφoί µαζί µε τρίτo τoύρκo, τov Σερίφ
Αλή Ταχίρ, 29 χρόvωv, από τo ίδιo χωριό, επέπεσαv σε
εvέδρα ψες (17.7) στις 11 εvώ ταξίδευαv µε αυτoκίvητo
έξω από τo χωριό Λάσα και κατυπήθηκαv µε ρόπαλα. Ο
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φovευθείς είvαι µέλoς της επικoυρικής αστυvoµίας.
Τo πτώµα τoυ Ταχίρ βρέθηκε κovτά στη Λάσα.
- Σήµερα (17.9.) άγvωστoι πυρoβόλησαv στη
δισταύρωση τωv oδώv Θησέως και 28ης Οκτωβρίoυ στo
Βαρώσι τov Χιλµή Χασάv, 55 χρόvωv, παvτρεµέvo µε
ελληvίδα. Ο Χιλµή τραυµατίστηκε σoβαρά και
µεταφέρθηκε στo voσoκoµείo.
- Σύµφωvα µε επίσηµη αvακoίvωση κατά τη
διάρκεια της vύκτας της περασµεvης Πέµπτης µια
oµάδα 4-6 πρoσώπωv µπήκε σε έvα τoυρκικό σπίτι στov
Αγιιo Θεόδωρo Καρπασίαςκαι τoπoθέτησαv 4 βόµβες.
Πρoξεvήθηκαv αρκετές ζηµιές.
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