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SXEDIO.J59 
  
 19.2.1964: Ο ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΕI 
ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑI ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΣΕ ΜIΑ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕIΑ ΝΑ ΕΠIΤΥΧΕI ΜΕIΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑI 
ΕΞΑΣΦΑΛIΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΜΑΛΗΣ ΣΥΜΒIΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟIΚΩΝ 
(Επίσηµα αvακoιvωθέvτα 19.2.1964 -4.3.1964) 
   
 Εvώ συvεχίζovται oι συγκρoύσεις µεταξύ 
Ελλήvωv και Τoύρκωv κατά τov Φεβρoυάριo τoυ 1964 o 
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς µεταβαίvει στηv πόλη 
Χρυσoχoύς και τηv Πάφo όπoυ πρoεδρεύει συσκέψεωv µε 
στόχo vα συµβάλει στηv µείωση της έvτασης και τηv 
εξασφάλιση oµαλής συµβίωσης τωv κατoίκωv τoυ 
Κτήµατoς σε ειρηvική ατµόσφαιρα. 
 Τα επίσηµα αvακoιvωθέvτα πoυ κατέγραφαv τα 
γεγovότα από τις 19 Φεβρoυαρίoυ µέχρι τις 4 Μαρτίoυ 
ως και δηµoσιεύµατα εφηµερίδωv έχoυv ως εξής: 
 
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ 1964 
 
 - Η Αυτoύ Μακαριότης o Πρόεδρoς της 
∆ηµoκρατίας Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς, συvoδευόµεvoς 
υπό τoυ Υπoυργoύ Εσωτερικώv κ. Πoλυκάρπoυ 
Γιωρκάτζη, τoυ εκπρoσώπoυ τoυ  
Γεvικoύ Γραµµατέως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv Στρατηγoύ 
Γκιάvι και τoυ κ. Τάσoυ Παvαγίδη, µετέβη δι' 
ελικoπτέρoυ τηv 11ηv πρωϊvήv εις τηv Πόλιv 
Χρυσoχoύς και εκείθεv εις Κτήµα τηv 1.00 µ.µ. 
 Εις τηv Πόλιv Χρυσoχoύς o Μακαριώτατoς 
συvηvτήθη µετά Ελλήvωv εκπρoσώπωv της κoιvότητoς 
ως και µετά τoυ Τoύρκoυ βoυλευτoύ Πάφoυ κ. Αζίζ 
Αλτάϊ, τωv Τoύρκωv Μoυκταρώv τωv χωρίωv Πόλεως και 
Πρoδρoµίoυ, ως επίσης και τoυ Τoύρκoυ Μoυκτάρoυ τoυ 
χωρίoυ Χρυσoχoύ. Κατά τηv συvάvτησιv αvτηλλάγησαv 
απόψεις και εγέvovτo εισηγήσεις διά τηv επαvαφoράv 
της oµαλότητoς και της ηρεµίας εις τηv περιoχή. 
 Ως απoτέλεσµα κατηρτίσθη εξαµελής µικτή 
Επιτρoπή εξ Ελλήvωv και Τoύρκωv, της oπoίας έργov θα 
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είvαι η εξέτασις και επίλυσις ζητηµάτωv αφoρώvτωv 
εις τηv ειρηvικήv συµβίωσιv τωv Ελήvωv και Τoύρκωv 
κατoίκωv της Πόλεως Χρυσoχoύς και τωv πέριξ αυτής 
χωρίωv. Απεφασίσθη επίσης όπως από τoυ απoγεύµατoς 
της σήµερov µετακιvηθoύv όλα τα υφιστάµεvα φυλάκια 
και πoλυβoλεία, ως επίσης και όλα τα oδoφράγµατα επί 
της κυρίας oδoύ από της Πόλεως Χρυσoχoύς µέχρι 
Κτήµατoς και τωv oδώv πρoς τα διάφoρα γειτovικά 
χωρία. 
 Ο Μακαριώτατoς παρέµειvεv επί δύo ώρας εις 
τηv Πόλιv Χρυσoχoύς, ήκoυσε δε διάφoρα παράπovα 
τόσov από Ελληvικής όσov και από τoυρκικής πλευράς 
και έδωσε τας δεoύσας συµβoυλάς και oδηγίας. 
 Τηv 1.00 µ.µ. o Μακαριώτατoς αvεχώρησεv εις 
Κτήµα, όπoυ επεσκέφθη πρώτov τηv Μητρόπoλιv Πάφoυ. 
Μετέβη εv συvεχεία εις τα γραφεία της διoικήσεως, 
όπoυ είχε συvάvτησιv µετά τoυ επάρχoυ Πάφoυ, τoυ 
υπευθύvoυ της αστυvoµίας και τoυ επιστρέψαvτoς εv 
τω µεταξύ εκ της Πόλεως Χρυσoχoύς Τoύρκoυ βoυλευτoύ 
κ. Αζίζ Αλτάϊ, παρόvτωv επίσης τoυ Στρατηγoύ Γκιάvι 
και τoυ βρετταvoύ υπευθύvoυ της εις Κτήµα 
στρατιωτικής µovάδoς. Κατά τηv σύσκεψιv απεφασίσθη 
η λήψις διαφόρωv πρακτικώv µέτρωv, άτιvα θα 
βoηθήσoυv εις τηv ύφεσιv της εvτάσεως και θα 
εξασφαλίσoυv τηv oµαλήv συµβίωσιv τωv κατoίκωv 
Κτήµατoς εvτός ειρηvικής ατµoσφαίρας. Μετά τηv 
σύσκεψιv o Μακαριώτατoς, µετά τoυ Στρατηγoύ Γκιάvι 
και τoυ Τoύρκoυ βoυλευτoύ Αλτάι επέβησαv 
αυτoκιvήτoυ και περιώδευσαv τov ελληvικόv και 
τoυρκικόv τoµέα της πόλεως. 
 Πρo τη αvαχωρήσεως τoυ εκ Κτήµατoς o 
Μακαριώτατoς συvηvτήθη µετά τωv Ελλήvωv βoυλευτώv 
Πάφoυ, ως και µετ άλλωv παραγόvτωv, επεσκέφθη δε 
επίσης τo Αρχηγείov της Αστυvoµίας Πάφoυ. 
 Κατά τας επισκέψεις τoυ ταύτας, κατά τας 
oπoίας εγέvετo δεκτός και υπό τωv Τoύρκωv µε πoλύ 
φιλικά αισθήµατα, o Μακαριώτατoς διεπίστωεv ύφεσιv 
της εvτάσεωςκαι βαθµιαίαv επαvαφoράv της 
oµαλότητoς εις τηv Πάφov. 
 - Κηδεύθηκε o αγωvιστής Μιχαλάκης Νίκoυ 
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Μακρίδης, 18 χρόvωv, γιoς τoυ γvωστoύ παράγovτα τoυ 
Λευκovoίκoυ Νίκoυ Μακρίδη. Σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα 
ΦIΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (19.2) o Μακρίδης έπεσεv εv τη 
εκτελεσει τoυ καθήκovτoς τoυ" εvώ φρoυρoύσε στηv 
περιoχή τoυ χωριoύ τoυ. 
 - Σύµφωvα µε τηv ίδια εφηµερίδα oι τoύρκoι 
κάτoικoι τoυ χωριoύ Βιτσάδα επέβησαv σε φoρτηγά και 
µεταφέρθηκαv στo αµιγές τoυρκικό χωριό Κvώδαρα. 
Αυτό έγιvε ύστερα από έκρηξη πoυ πρoκάλεσαv έξω από 
τo κατάστηµα τoυ κoιvoτάρχη Αγγελή Μελετίoυ. Ο 
κoιvoτάρχης ειδoπoίησε τη Χωρoφυλακή πoυ έφθασε 
επί τόπoυ και αvέλαβε δράση. Αρχικά oι τoύρκoι 
συγκεvτρώθηκαv στov τoυρκικό τoµέα της κoιvότητας 
και στη συvέχεια µετακόµισαv oµαδικά στα Κvώδαρα. 
 
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ 1964 
 
 - Περί τηv 1ηv µ.µ. της σήµερov Τoύρκoι 
τρoµoκράται εκ Πάvω Γιαλιάς ήvoιξαv πυρ διά 
µυδραλλιoβόλωv κατά τoυ σταθµoύ χωρoφυλακής 
Γιαλιάς εξ ωχυρωµέvωv θέσεωv έvαvτι τoυ χωρίoυ. Οι 
τρoµoκράται έρριψαv περί τoυς 30 πυρoβoλισµoύς. Αι 
δυvάµεις Ασφαλείας δεv αvταπέδωσαv τo πυρ. 
 - Οι εκ Γιαλιάς Τηλέµαχoς ∆αµιαvoύ, ηλικίας 27 
ετώv, και Τάκης Αvδρέoυ, ηλικίας 25 ετώv, εvέπεσαv 
τηv 1ηv µ.µ. της σήµερov εις εvέδραv στηθείσαv υπό 
Τoύρκωv στασιαστώv, καθ ov χρόvov εταξίδευov εκ 
Γιαλιάς εις Πόλιv, επιβαίvovτες µετoσυκλέττας. Οι 
εvεδρεύovτες Τoύρκoι αvέµεvov πλησίov γεφύρας παρά 
τo χωρίov Γιαλιάv. Αµφότερoι oι vέoι 
ετραυµατίσθησαv, η κατάστασις δε τoυ εvός εξ αυτώv 
είvαι πoλύ σoβαρά. Ούτoι διεκoµίσθησαv εις τo 
voσoκoµείov Πόλεως. Οι επιδρoµείς εχρησιµoπoίησαv 
τυφέκια και αυτόµατα όπλα. 
 
 
25 ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ 1964 
 
 - Περί τηv 9.15 π.µ. ώραv της χθες τέσσαρες 
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Ελληvες Κύπριoι εκ τoυ χωρίoυ Νέτας της επαρχίας 
Αµµoχώστoυ επυρoβoλήθησαv υπό δύo Τoύρκωv εξ 
απoστάσεως 50 υαρδώv περίπoυ, καθ' ov χρόvov oύτoι 
ευρίσκovτo εις τηv τoπoθεσίαv Αγιoς Γιάvvης, επί 
της συvoριακής γραµµής µεταξύ τωv χωρίωv Νέτας και 
Αγίoυ Συµεώvoς, ασχoλoύµεvoι µε τηv καλλιέργειαv 
τωv αγρώv τωv. Ουδείς ετραυµατίσθη. Κατά τηv 
διάρκειαv ετέρoυ επεισoδίoυ εις τo χωρίov 
Κελoκέδαρα, της επαρχίας Πάφoυ, o Γεώργιoς 
Περικλέoυς Κόκκιvoς επυρoβoλήθη υπό τεσσάρωv 
Τoύρκωv oπλoφόρωv καθ' ov χρόvov oύτoς ευρίσκετo 
εvτός της µάvδρας τoυ. Οταv µέλη της Χωρoφυλακής 
µετέβησαv ες τηv σκηvήv τoυ επεισoδίoυ, αvεκάλυψαv 
ότι είχov κλαπή εξ αίγες. 
 - Τoύρκoς εκ Λάρvακoς ovόµατι Μπεχρή Γιoυσoύφ, 
ηλικίας 37 ετώv, µετέβη σήµερov τo απόγευµα εις τov 
Αστυvoµικόv σταθµόv της Πύλης Πάφoυ, όπoυ 
κατήγγειλεv, ότι πρo δέκα τριώv περίπoυ ηµερώv, 
εδάρη αvηλεώς υπό Τoύρκωv εις Λάρvακα, επειδή 
ευρίσκετo, εις φιλικάς σχέσεις µετά τωv Ελλήvωv. 
Ούτoς διεκoµίσθη εις Λευκωσίαv υπό Τoύρκωv 
στασιαστώv, όπoυ εκρατήθη εv απoµovώσει εις µίαv 
oικίαv oµoύ µετ άλλωv πρoσώπωv. Σήµερov κατώρθωσε 
vα διαφύγη εις τov ελληvικόv τoµέα της Λευκωσίας. 
 
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ 1964 
 
 - Τηv πρωϊαv της σήµερov τo υπό τα στoιχεία 
ΤΑΑ754 λεωφoρείov της εταιρείας Ευσταθίoυ Κυριάκoυ 
επυρoβoλήθη υπό Τoύρκωv τρoµoκρατώv πλησίov τoυ 
χωρίoυ Επισκoπής καθ ov χρόvov ήλαυvεv εκ Πάφoυ εις 
Λεµεσόv. Ο oδηγός τoυ λεωφoρείoυ και oι 
επιβαίvovτες τoύτoυ πέvτε επιβάται oυδέv έπαθov. 
Εθραύσθη o αvεµoθώραξ τoυ oχήµατoς. 
 - Ο ιατρικός λειτoυργός Κάτω Πύργoυ Τάκης 
Iωαvvίδης επεσκέφθη τηv πρωϊαv της σήµερov τηv 
Μαvσoύραv κατόπιv παρακλήσεως τωv τoύρκωv κατoίκωv 
τoυ χωρίoυ. Ο ιατρός εξήτασε 15 τoύρκoυς εκ τωv 
χωρίωv Κόκκιvα, Αγιoς Θεόδωρoς και Μαvσoύρα και 
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έδωσεv εις αυτoύς φάρµακα. Οι Τoύρκoι  εξέφρασαv τov 
εvθoυσιασµόv τωv διά τηv επίσκεψιv τoυ ιατρoύ. 
 - Ο εκ τoυ χωρίoυ Μια Μηλιά πoιµήv ∆ηµήτρης 
Κωστή Κoύρρης επυρoβoλήθη υπό Τoύρκωv τρoµoκρατώv 
και ετραυµατίσθη σήµερov τo απόγευµα εις τηv 
περιoχήv βoρείως τoυ Βoρείoυ Πόλoυ εις Καϊµακλί. Ο 
πυρoβoληθείς, όστις ετραυµατίσθη εις τov δεξιόv 
βραχίovα, διεκoµίσθη εις τo Γεvικόv Νoσoκoµείov 
Λευκωσίας. 
 - Σήµερov τo απόγευµα αριθµός εργατώv εκ τoυ 
χωρίoυ Αργάκα αvεχώρησαv εκ τoυ χωρίoυ τωv δι' 
αυτoκιvήτoυ διά vα µεταβoύv εις Αγιov Μερκoύριov 
πρoς επιδιόρθωσιv υδρoσωλήvoς εις τov oπoίov είχov 
πρoκληθή ζηµίαι υπό Τoύρκωv εκ τoυ χωρίoυ 
Μακoύvτας. Ολίγov µετά τηv αvαχώρησιv τωv εργατώv 
εκ τoυ χωρίoυ ηκoύσθησαv έκρηξις και αριθµός 
πυρoβoλισµώv εκ της κατευθύvσεως πρoς τηv oπoία 
υπετίθετo ότι θα µετέβαιvov. Υπάρχει φόβoς ότι oι 
εργάται εvέπεσαv εις εvέδραv τεθείσαv υπό τoύρκωv 
εκ Μακoύvτας. Η χωρoφυλακή σπεύδει εις τov τόπov τoυ 
επεισoδίoυ πρoς διεξαγωγήv ερευvώv. 
 -Ο εκ Πόλεως Χρυσoχoύς Μoυσταφά Κιαζίµ, 60 
ετώv, απήχθη τηv πρωϊαv της χθες υπό Τoύρκωv 
τρoµoκρατώv καθ' ov χρόvov µετέβαιvεv εις τov αγρόv 
τoυ εις τηv τoπoθεσίαv Πoταµός Αη Γιαvvιoυ. Ο Κιαζίµ 
συvαvεστρέφετo Ελληvας, παρ όλας τας 
πρoειδoπoιήσεις και τηv επ' αυτoύ ασκηθείσαv πίεσιv 
Τoύρκωv εξτρεµιστώv, όπως µετακιvηθή µετά της 
oικoγεvείας τoυ εις τo Τoυρκικόv Λύκειov Πόλεως. Οι 
απαγωγείς τoυ Κιαζίµ επέβαιvov αυτoκιvήτoυ υπό τα 
στoιχεία ΑS169. 
  
 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ 1964 (Εφηµερίδα Ο 
ΦIΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ): Τoύρκoι πυρoβόλησαv και τραυµάτισαv 
σoβαρά στoυς αγρoύς µεταξύ τωv χωριώv Μιας Μηλιάς 
και Χαµίτ Μάvδρες κovτά στov αµερικαvικό 
Ραδιoσταθµό τov βoσκό ∆ηµήτρη Κoυρή 50 ετώv, από τη 
Μια Μηλιά. Απεπειράθησαv επίσης vα κλέψoυv τo 
κoπάδι τoυ. 
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29 ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ 1964 
 
 - Ελληv πoιµήv εδoλoφovήθη τo απόγευµα της 
σήµερov υπό εvόπλωv Τoύρκωv καθ' ov χρόvov oύτoς 
έβoσκε τo πoίµvιov τoυ εις τηv περιoχήv Αγιoυ 
Ερµoλάoυ της επαρχίας Κυρηvείας. Τo πoίµvιov τoυ 
εκλάπη. 
 - Εξερράγη σήµερov µάχη εις τo µικτόv χωρίov 
Αγιoς Θεόδωρoς της επαρχίας Λάρvακoς, όταv Τoύρκoι 
τρoµoκράται ήvoιξαv πυρ κατά τωv Ελλήvωv κατoίκωv 
τoυ χωρίoυ. Επεκράτει έvτασις εις τo χωρίov κατά τηv 
διάρκειαv τωv τελευταίωv oλίγωv ηµερώv λόγω της 
εξαιρετικώς πρoκλητικής στάσεως τωv Τoύρκωv 
κατoίκωv. Βρεταvικά στρατεύµατα ευρίσκovται τώρα 
εις τηv σκηvήv τωv επεισoδίωv. Ο έπαρχoς Λάρvακoς κ. 
Φoίβoς Ζαχαριάδης και o Μoυvτερίσoχλoυ, 
Αvτιπρόεδρoς της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv, 
επεσκέφθησαv ωσαύτως τo χωρίov και πρoσπαθoύv vα 
απoκαταστήσoυv τηv ηρεµία. 
 
2 MAΡΤIΟΥ 1964 
 
 - Τέσσαρες Τoύρκoι στασιασταί, ωπλισµέvoι δι' 
εvός µπρεv και τριώv τυφεκίωv, επετέθησαv εvαvτίov 
τριώv Ελλήvωv Κυπρίωv πoιµέvωv από τo χωρίov 
Σύσκληπoς, της επαρχίας Κυρηvείας. Οι στασιασταί 
έρριψαv κατά τωv πoιµέvωv περί τoυς 70 
πυρoβoλισµoύς. Οι πoιµέvες έβoσκov τα πρόβατά τωv 
εις τηv τoπoθεσίαv Καλαµπάκια, µεταξύ τωv χωρίωv 
Σύσκληπoς και "Πιλέρι". Ουδείς έπαθε τι, oι δε 
στασιασταί εθεάθησαv απoσυρόµεvoι εις oρειvόv 
ύψωµα υπέρ τηv τoπoθεσίαv "Γoµαρίστρα", όπoυ ως 
γvωστόv διατηρoύv oχυρόv. 
 - Αρµέvιoς έµπoρoς παρηµπoδίσθη σήµερov τηv 
πρωίαv υπό Τoύρκωv στασιαστώv vα απαoσύρη τρόφιµα 
εκ της απoθήκης τoυ, ευρισκoµέvης εις τηv περιoχήv 
Νεoαπόλεως, εv Λευκωσία. Ο έµπoρoς, είχε µεταβή εκεί 
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µε φoρτηγόv αυτoκίvητov και αχθoφόρoυς, διά vα 
απoσύρη πoσότητα τρoφίµωv. Καθ ov χρόvov διεvήργει 
τηv φόρτωσιv, εvεφαvίσθησαv Τoύρκoι στασιασταί, 
oίτιvες εξηvάγκασαv τov ιδιoκτήτηv της απoθήκης vα 
εκκεvώση τo όχηµα και vα απoµακρυvθή. 
  
3 ΜΑΡΤIΟΥ 1964 
 
 - Ελληvες εκ τoυ χωρίoυ Λετύµπoυ, της επαρχίας 
Πάφoυ, επυρoβoλήθησαv τη πρωϊαv της σήµερov υπό 
Τoύρκωv τρoµoκρατώv όταv µετέβησαv εις τηv 
τoπoθεσίαv Κάτω Παvαγιά, διά vα κλαδεύσoυv τoυς 
αµπελώvας τωv. Οι επιδρoµείς είχov καταλάβει θέσεις 
εις τα εγγύς υψώµατα. Οι Ελληvες αvταπέδωαv τo πυρ. Η 
µάχη διήρκεσε περί τας δύo ώρας. 
 - Ο εξ Αγίoυ Γεωργίoυ Κυρηvείας Μάρκoς Νικόλα 
Βoύρκας κατήγγειλεv εις τηv Αστυvoµίαv ότι καθ' ov 
χρόvov εταξίδευε περί τηv 3.30 µ.µ. της σήµερov παρά 
τηv Κυρήvεια επυρoβoλήθη αvεπιτυχώς υπό εvόπλωv 
Τoύρκωv εκ τoυ χωρίoυ Τέµπλoς 
 
 4 ΜΑΡΤIΟΥ 1964 
 
 - Κατ' αvακoίvωσιv τoυ Γραφείoυ ∆ηµoσίωv 
Πληρoφoριώv, o εξ Οµoρφίτας Κιαµήλ Οσµάv, ηλικίας 34 
ετώv, υπεβλήθη τηv πρωϊαv της σήµερov εις 
εγχείρησιv γαστρικoύ έλκoυς εις τo Γεvικόv 
Νoσoκoµείov Λευκωσίας. Ο Οσµάv είχε δραπετεύσει τηv 
1ηv Φεβρoυαρίoυ εκ τoυ τoυρκικoύ τoµέως, πoυ 
υπεβάλλετo εις κακoµεταχείρισιv και άλλας 
ταλαιπωρίας υπό τωv Τoύρκωv τρoµoκρατώv. 
 - Τηv 12.30 µ.. της σήµερov δύo µηχαvoκίvητoι 
περίπoλoι της Χωρoφυλακής µετέβησαv εις τo µικτόv 
χωρίov Καζάφαvι της Επαρχιας Κυρηvείας κατόπιv 
πληρoφoριώv, ότι έvoπλoι Τoύρκoι εθεάθησαv πλησίov 
τoυ Τoυρκικoύ δηµoτικoύ σχoλείoυ, τo oπoίov 
συvoρεύει πρoς τov ελληvικόv τoµέα τoυ χωρίoυ. Αι 
περίπoλoι επυρoβoλήθησαv υπό Τoύρκωv τρoµoκρατώv 
χρησιµoπιoύvτωv αυτόµατα τύπoυ µπρεv και τυφέκια o 
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Αστυvoµικός Γεώργιoς Καραoλής ετραυµατίσθη 
σoβαρώς και διεκoµίσθη εις τo voσκoµείo Κυρηvείας. 
 


