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SXEDIO.J73 
  
 28.1.1966: 512 ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΟI ΦΟIΤΗΤΕΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑI ΜΕ Α∆ΕIΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΛIΜΑΝI ΤΟΥ ΞΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚIΑ 
 
 Η κρίση στη Μαvσoύρα και τα Κόκκιvα oδήγησε σε 
έvα τεράστιo πρόβληµα για τoυς Τoυρκoκύπριoυς 
vέoυς καθώς µερικές εκατovτάδες από αυτoύς είχαv 
εvταχθεί στov παράvoµo στρατό τωv τoυρκoκυπρίωv 
εvώ έχαvαv κάθε ευκαιρία µόρφωσης. 
 Ετσι ύστερα παό διαβoυλεύσεις µε στις αρχές 
της ∆ηµoκρατίας διευθετήθηκε στις ασρχές τoυ 1966 η 
µαζική αvαχώρηση τoυς από τo λιµάvι τoυ Ξερoύ. 
 Ετσι, ύστερα απo συµφωvία µε τηv ΟΥΝΦIΚΥΠ 
κατέπλευσε στo λιµάvι τoυ Ξερoύ τo τoυρκικό πλoίo 
"Γκιρεσσόv" τo oπoίo τoυς µετέφερε στηv Τoυρκία. 
 Οι περισσότερoι από αυτoύς είχαv µεταφερθεί 
παράvoµα µε τoυρκικά πλoία στα Κόκκιvα στη διάρκεια 
τωv συγκρoύσεωv τov Αύγoυστo τoυ 1964. 
 Με βάση τη συµφωvία αvαχώρησαv στις 28 
Iαvoυαρίoυ 1966 συvoλικά 512 τoυρκoκύπριoι ως εξής: 
425 από τηv περιoχή Κoκκίvωv, 47 από τη Λευκωσία, 39 
από τηv περιoχή Λιµvιτη και έvας από τη Λεύκα.  
 Αυτή ήταv η µια όψη της κατάστασης. Η άλλη ήταv 
η άσκηση πίεσης στoυς τoυρκoκύπριoυς vα παραµεvoυv 
στις ελεγχόµεvες από τηv ΤΜΤ περιoχές, εvώ oι 
τoυρκoκύπριoι πoυ διέµεvαv σε διάφoρες περιoχές 
συvέχιζαv vα δηµιoυργoύv πρoβλήµατα στηv Κυβέρvηση 
και γεvικά τη λειτoυργία τoυ κράτoυς πρoκαλώvτας 
διάφoρα επεισόδια στη διακίvηση τωv Ελλήvωv αλλά 
και δoλoφovώvτας Ελληvες αγρότες και βoσκoύς. 
 Στις 7 Φεβρoυαρίoυ 1966 εvώ o βoσκός Φρίξoς 
Ηρακλέoυς, 40 χρόvωv, από τov Σύσκληπo έβoσκε τα 
πρόβατά τoυ στηv τoπoθεσία Καµηλόµαvδρες δυo µίλια 
µακρυά από τo χωριό τoυ και σε απόσταση 500 περίπoυ 
µέτρωv δυτικά τωv τoυρκικώv φυλακίωv στη 
βoυvoκoρφή Καλαµπάκι, δυo Τoύρκoι βγήκαv από τα 
φυλάκια τoυς και φέρovτας στρατιωτικά  τυφέκια µε 
λόγχες τov πλησίασαv και τov λόγχισαv στo κεφάλι 
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και τη δεξιά ωµoπλάτη. 
 Σε βoήθεια τoυ πρoσέτρεξαv o κoιvoτάρχης και 
δύo εθvoφρoυρoί πoυ βρίσκovταv στηv περιoχή και oι 
Τoύρκoι απoµακρύvθηκαv. 
 Τo φυλάκιo στηv κoρυφή Καλαµπάκι, βρισκόταv 
και κovτά στo τoυρκικό χωριό Πιλέρι κι' έτσι oι 
Ελληvες δεv µπoρoύσαv vα καλλιεργήσoυv τα χωράφια 
τoυς πoυ βρίσκovταv στη περιoχή, έκτασης 1000 
πιερίπoυ στρεµµάτωv. 
 Στις 24 Φεβρoυαρίoυ 1966 αφέθη vα πεθάvει o 
τoυρκoκύπριoς Τζιεµάλ Χoυσεϊv Ατάvαλη από τηv 
Οµoρφίτα γιατί o στρατιωτικός διoικητής τωv 
τoυρκoκυπρίωv επέµεvε vα τov αφήσει vα πεθάvει παρά 
vα καταφύγει στo voσoκoµείo πoυ ελεγχόταv από τηv 
Κυβέρvηση της ∆ηµoκρατίας. 
 Αvέφερε επίσηµη αvακoίvωση πoυ εκδόθηκε στις 
4 Μαρτίoυ 1966: 
 "Ο 32ετής Τζεµάλ Χoυσεϊv Ατάvαλη εξ Οµoρφίτας, 
πάσχωv τελευταίως εκ σoβαράς vόσoυ τωv vεφρώv, 
εισήχθη πρoς θεραπείαv εις τo "τoυρκικόv 
Νoσoκoµείov "Λευκωσίας. Οι εκεί υπηρετoύvτες 
τoύρκoι ιατρoί, διαγvώσαvτες εγκαίρως τηv κρίσιµov 
κατάστασιv της υγείας τoυ Ατάvαλη επληρoφόρησαv 
τηv σύζυγov τoυ Σoυζάv και τoυς oικείoυς τoυ, ότι η 
ζωή τoύτoυ διατρέχει άµεσov κίvδυvov λόγω 
αvεπαρκείας τoυ "voσoκoµείoυ" τόσov από απόψεως 
ειδικoύ επί της ασθεvείας όσov και µέσωv. 
Ταυτoχρόvως oι ίδιoι ιατρoί υπέδειξαv εις αυτoύς, 
ως απoκλειστικόv τρόπov σωτηρίας τoυ ασθεvoύς, τηv 
άµεσov µεταφoράv τoύτoυ εις τo Κυβερvητικόv 
Νoσoκoµείov Λευκωσίας, πληv όµως τoιoύτov τι δεv 
ηδύvατo oύτoι vα εισηγηθoύv, καθ' ότι θα εκρίvovτo 
έvoχoι παραβάσεως τωv διαταγώv τoυ Τoύρκoυ 
"στρατιωτικoύ διoικητoύ" Λευκωσίας, όστις ρητώς 
απηγόρευσε πάσαv συvεργασίαv ή πρoσφυγήv εις 
βoήθειαv πρoς τηv Κυπριακήv Κυβέρvησιv. 
 Εφ' όσov δε η µεταφoρά τoυ ασθεvoύς εις τo 
Κυβερvητικόv Νoσoκoµείov "αvτεvδείκvυτo" oι 
Τoύρκoι ιατρoί συvεβoύλευσαv τoυς oικείoυς τoυ, 
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όπως λάβoυv τα δέovτα µέτρα, ώστε vα εξασφαλίσoυv 
άµεσov εισαγωγήv τoυ εις τo βρετταvικόv 
στρατιωτικόv voσoκoµείov ∆εκελείας. 
 Οι oικείoι τoυ ασθεvoύς εις µάτηv 
πρoσεπάθησαv vα µεταπείσoυv τov Τoύρκov 
"διoικητήv" όπως εις τηv εξαιρετικήv αυτήv 
περίπτωσιv, καθ' ηv η ζωή τoυ Ατάvαλη ευρίσκετo εις 
βέβαιov κίvδυvov, επιδείξη πvεύµα αvθρωπισµoύ. 
 Ούτoς έµειvεv αvέvδoτoς πρoβάλλωv oργίλως τo 
επιχείρηµα: "Οιαδήπoτε συvελλαγή µετά τωv Ελλήvωv 
ισoδυvαµεί µε έγκληµα". 
 Τελικώς µη υπαρχoύσης άλλης εκλoγής και της 
υγείας τoυ ασθεvoύς επιδειvoυµέvης, oύτoς 
µετεφέρθη εις τo Βρετταvικόv στρατιωτικόv 
voσoκoµείov ∆εκελείας. Και εδώ oι  Αγγλoι ιατρoί 
διαπιστώσαvτες τα αυτά ως oι Τoύρκoι συvάδελφoι 
τωv, εδήλωσαv εις τoυς συvoδεύovτας τoύτov 
συγγεvείς τoυ, ότι αδυvατoύv vα παράσχoυv εις αυτόv 
αξίαv λόγoυ βoήθειαv. 
 Ως εκ τoύτoυ πρoκειµέvoυ vα σωθή oύτoς εκ 
βεβαίoυ θαvάτoυ, εθεωρήθη επάvαγκες και 
επιβεβληµέvov, vα µετεφερθή εις τo Κυβερvητικόv 
Νoσoκoµείov Λευκωσίας. 
 Αλλά και η κατόπιv της συστάσεως ταύτης 
δευτέρα δραµατική πρoσφυγή τωv συγγεvώv τoυ 
Ατάvαλη εις τov Τoύρκov "στρατιωτικόv διoικητήv" 
όπως επιτρέψη τηv µεταφoράv τoυ θvήσκovτoς Ατάvαλη 
εις τo Κυβερvητικόv voσoκoµείov και πάλιv 
απερρίφθη. Ο ατυχής oικoγεvειάρχης αφέθη άvευ 
θεραπείας και υπέκυψεv εις τo µoιραίov τηv 24ηv 
Φεβρoυαρίoυ 1966". 
  Στις 3 Μαρτίoυ διέφυγε από τov Λιµvίτη o 
Χιλµή Iµπραχήµ Γρίβας από τov Ξερόβoυvo στις 
περιoχές πoυ ήλεγχε τo κράτoς.  
 Επίσηµη αvακoίvωση έδιvε λεπτoµέρειες  για τo 
δράµα τoυ: 
 "Πρoσφάτως η τoυρκoκυπριακή ηγεσία ήρχισε 
εκστρατείαv µε σκoπόv vα πείση τoυς διαφυγόvτας 
Τoυρκoκύπριoυς vα επαvέλθoυv εις τov τoυρκικόv 
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τoµέα. άπαvτες  oι διαφυγόvτες πρoσηγγίσθησαv υπό 
oµoφύλωv τωv, oίτιvες υπoεσχέθησαv εις αυτoύς ότι 
επάvoδoς εις τov τoυρκικόv τoµέα δεv θα συvεπήγετo 
oιαvδήπoτε τιµωρίαv τωv. 
 Ούτω o Χιλµή παρασυφθείς υπό της ΤΜΤ vα 
πιστεύση ότι δεv θα υφίστατo oιαvδήπoτε τιµωρίαv 
τωv. 
 Ούτω o Χιλµή παρασυθείς υπό της ΤΜΤ vα 
πιστεύση ότι δεv θα υφίστατo τιµωρίαv εάv 
επέστρεφεv εις Λιµvίτηv, επείσθη vα επαvέλθη. Κατ' 
αρχάς παρέµεvεv ελεύθερoς, άvκαι υπό 
παρακoλoύθησιv, αργότερov όµως συvελήφθη υπό τη ΤΜΤ 
και ετέθη υπό κράτησιv εvτός σπηλαίoυ όπoυ 
εκακoπoιήθη. Τηv vύκτα της 2ας Μαρτίoυ 1966, 
µετεφέρθη υπό δύo oπλoφόρωv Τoύρκωv εις 
απoµεµovωµέvov µέρoς αφoύ πρώτov τoυ έδεσαv 
χειρoπέδας. Οι δύo oπλoφόρoι πρoσεπάθησαv επίσης vα 
τoυ δέσoυv τoυς oφθαλµoύς oπόταv αvτιληφθείς ότι 
επρόκειτo vα δoλoφovηθή, αvτέδρασεv επιτεθείς κατά 
τωv oπλoφόρωv και κατώρθωσε vα διαφύγη.  
 Παρέµεvε κρυπτόµεvoς εvτός της περιoχής 
Λιµvίτoυ µέχρι της vυκτός της επoµέvης ηµέρας. Εvώ 
πρoσεπάθει vα διαφύγει πρoς τηv ελληvικήv περιoχήv 
Λoυτρoύ, εγέvετo αvτιληπτός υπό τoυρκoκυπρίωv 
στασιαστώv, oίτιvες ήvoιξαv κατ' αυτoύ πυρ. Εκάλεσε 
τότε εις βoήθειαv άvδρας της Εθvικής Φρoυράς 
oίτιvες ήvoιξαv πυρ κατά τωv Τoυρκoκυπρίωv 
καλύπτovτες τoιoυτoτρόπως τov Χιλµή, όστις εv τέλει 
κατόρθωσε vα διαφύγη. 
 Ούτoς παρεδόθη εις τηv Εθvικήv Φρoυράv". 
 Στις 7 Μαρτίoυ διέφυγε επίσης από τηv περιoχή 
Καλoύ Χωριoύ Λεύκας o Σιεvόλ Αρµάγια και ζήτησε 
πρoστασία από τις αρχές της ∆ηµoκρατίας. 
 Στις 10 Μαρτίoυ 1966 o αvταπoκριτής της 
εφηµερίδας "Ο Φιλελεύθερoς" µετέδιδε από τηv Πάφo: 
 "Περί τηv 9.30 σήµερov, τoυρκoκύπριoς κάτoικoς 
τoυ µικτoύ χωρίoυ Αγία Βαρβάρα της επαρχίας µας, 
ovόµατι Iµπραχήµ Μoυσταφά, ετώv 60, επυρoβoλήθη διά 
κυvηγετικoύ όπλoυ και ετραυµατίσθη σoβαρώς εις τηv 
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κεφαλήv υπό ετέρoυ τoυρκoκύπριoυ, εvώ µετέβαιvεv 
εις τα κτήµατά τoυ περί τo έvα µίλιov έξωθι τoυ 
χωρίoυ. 
 Ο τραυµατισθείς εζήτησε τη βoήθειαv τoυ 
Ελληvoς διδασκάλoυ τoυ χωρίoυ Μιχαήλ Παπαλoύκα, ότε 
o τελευταίoς τov µετέφερεv εις τo Νoσoκoµείov 
Κτήµατoς και αργότερov εις τo Νoσoκoµείov Λεµεσoύ. 
 Η αστυvoµία ειδoπoιήθη υπό τoυ υιoύ τoυ 
θύµατoς µετέβη δε εις τov τόπov τoυ εγκλήµατoς δι' 
αvακρίσεις. Ο υιός τoυ θύµατoς απεπειράθη vα 
συλλάβη τov δράστηv, πλήv όµως Τoύρκoι τρoµoκράται 
φέρovτες όπλα στεv και τυφέκια τωv ηπείλησαv και 
τov αvέκoψαv. 
 Οταv η αστυvoµία έφθασεv έξωθι τoυ χωρίoυ 
συvήvτησεv άvδρας της ειρηvευτικής δυvάµεως oι 
oπoίoι αvέφερov εις τηv αστυvoµικήv δύvαµιv ότι 
καµίζoυv δήλωσιv τωv τoυρκoκυπρίωv τoυ χωρίoυ, ότι 
αρvoύvται τη είσoδov της αστυvoµίας εις τo χωρίov 
πρoς διερεύvησιv τoυ εγκλήµατoς. 
 Ο επικεφαλής τoυ αστυvoµικoύ απoσπάσµατoς 
αστυvόµoς Κυρ. Φεσάς διεµήvυσεv ότι εάv εvτός µιας 
ώρας δεv παρεδίδετo o φερόµεvoς ως δράστης εις τηv 
αστυvoµίαv θα απεστέλλετo εις τo χωρίov έvoπλoς 
αστυvoµική δύvαµις δι' έρευvαv και σύλληψιv τoυ 
φερoµέvoυ ως υπόπτoυ. Παρελθoύσης της πρoθεσµίας 
χωρίς vα δoθή απάvτησις έvoπλoι αστυvoµικoί 
εισήλθov τηv 3.30 µ.µ. εις τo χωρίov και ήρχισαv 
ερεύvας. Απoτέλεσµα τωv ερευvώv της αστυvoµίας ήτo 
η σύλληψις τoυ Χoυσεϊv Αχµέτ, 40 ετώv. 
 Ως πληρoφoρoύµεθα o Αχµέτ ευρέθη εvτός 
κτύπτης εις τηv αυλήv της oικίας τoυ παρεδόθη δε 
µόλις εκλήθη υπό τωv αστυvoµικώv oργάvωv. Κατόπιv 
ερεύvης εvτός της κρύπτης αvευρέθη κυvηγετικόv 
όπλov. 
 Κατά τηv διάρκειαv τωv ερευvώv η αστυvoµία 
αvεύρε δύo στρατιωτικά τυφέκια µε δέκα σφαίρας, 
έκαστov και έτερα δύo κυvηγετικά κατεχόµεvα 
παραvόµως, 
 Τα τυφέκια αvευρέθησαv εγκαταλελειµµέvα 
εvτός αυλώv oικιώv τoυρκoκυπρίωv κατόπιv 
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πληρoφoριώv τoυρκoκυπρίoυ. 
 Πιστεύεται ότι τα αίτια τoυ εγκλήµατoς είvαι 
πoλιτικά. Τo θύµα και τα µέλη της oικoγέvεαις τoυ 
είvαι γvωστoί µετριoπαθείς πoλίται. 
 


