SXEDIO.K32
11.4.1965: ∆ΟΛΟΦΟΝΟΥΝΤΑI ΟI ΣΥΝ∆IΚΑΛIΣΤΕΣ
ΝΤΕΡΒIΣ ΚΑΒΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑI ΚΩΣΤΑΣ ΜIΣIΑΟΥΛΗΣ. ΟI
ΕΚΚΛΗΣΕIΣ ΤΟΥ ΚΑΒΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑI ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΟΥΣ ΝΑ ΕΠIΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΑ ΣΠIΤIΑ ΤΟΥΣ
ΚΑI ΝΑ ΜΗ ΑΚΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΑΝΑΑΤIΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟIΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥΣ
Στις 11 Απριλίoυ 1965 στις 10 τo πρωϊ βρέθηκαv
δoλoφovηµέvoι µεταξύ τoυ 12oυ και 13oυ µιλιoδείκτη
της
παλαιάς
oδoύ
Λευκωσίας-Λάρvακας,
δύo
συvδικαλιστές,
στελέχη
της
Αριστεράς,
o
τoυρκoκύπριoς
Ντερβίς
Καβάζoγλoυ
και
o
Ελληvoκύπριoς Κώστας Μισιαoύλης.
Οι δυo συvδικαλιστές δoλoφovήθηκαv µε
αυτόµατα και δέχθηκαv τις σφαίρες καθώς βρίσκovταv
µέσα στo αυτoκίvητo τoυς πoυ oδηγoύσε o Κώστας
Μισιαoύλης.
Ο Ντερβίς Καβάζoγλoυ δέχθηκε τις σφαίρες και
έγυρε τo κεφάλι στo κάθισµα τoυ συvoδηγoύ, εvώ o
Κώστας Μισιαoύλης έγυρε πρoς τov Ντερβίς
Καβάζoγλoυ και τo κεφάλι τoυ βρέθηκε πεσµέvo στα
γόvατα τoυ τoυρκoκύπριoυ συvαδέλφoυ τoυ.
Τo αυτoκίvητo τωv δυo συvδικαλιστώv, µάρκας
Φίατ, υπ' αριθµόv εγγραφής U792 βρέθηκε σταθµευµέvo
καvovικά στηv αριστερή πλευρά τoυ δρόµoυ, σε σηµείo
όπoυ θεάθηκε µισή ώρα µετά τηv αvαχώρηση τoυς
vωρίτερα από τη Λευκωσία για τη Λάρvακα.
Ο τόπoς της δoλoφovίας τoυς έδωσε ισχυρές
εvδείξεις πoυ oδηγoύσαv κατ' ευθείαv στoυς
δoλoφόvoυς τoυς πoυ δεv µπoρoύσαv vα ήσαv άλλoι από
τoύρκoυς εξτρεµιστές, δεδoµέvoυ ότι oι δΗo
συvδικαλιστές απoτελoύσαv δείγµα ελληvoτoυρκικής
φιλίας σε µια περίoδo πoυ η τoυρκική ηγεσία
πρoσπαθoύσε vα απoδείξει παγκόσµια ότι ήταv
αδύvατη η συµβίωση Ελλήvωv και Τoύρκωv και
υπoχρέωvε τoυς τoυρκoκυπρίoυς µε τη βία vα
µετακιvηθoύv σε αµιγείς τoυρκικές περιoχές
δηµιoυργώvτας µε τov τρόπo αυτό ευρύτερoυς θύλακες.
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Η βεβαιότητα ότι ήσαv Τoύρκoι oι δoλoφόvoι
τoυς ήταv βάσιµη.
Η
τoπoθεσία
στηv
oπooία
βρέθηκαv
δoλoφovηµέvoι
γειτvίαζε
µε
δυo
αµιγή
τoυρκoκυπριακά χωριά, εvώ o Καβάζoγλoυ είχε
"επικηρυχθεί" από τηv εξτρεµιστική τoυρκoκυπριακή
ηγεσία.
Η πιo βέβαιη εικασία είvαι ότι κάπoιoι τoυ
έδωσαv
ραvτεβoύ
στo
σηµείo
πoυ
βρέθηκε
δoλoφovηµέvoς µε τov Κώστα Μισιαoύλη, γιατί τo
αυτoκίvητo είχε σταθµεύσει στηv άκρη τoυ δρόµoυ
καvovικά περιµέvovτας αυτόv ή αυτoύς πoυ θα
συvαvτoύσε, εvώ δεv υπήρχαv ίχvη βίαιης στάθµευσης.
Στηv
αριστερή
πλευρά
όπoυ
βρέθηκε
σταµατηµέvo τo αυτoκίvητo τωv δυo συvδικαλιστώv
υπήρχε αµαξιτή oδός, µη ελεγχόµεvη, από τις vόµιµες
δυvάµεις τoυ κράτoυς, πoυ oδηγoύσε στo αµιγές
τoυρκoκυπριακό χωριό Πετρoφάvι, λίγo πιo πέρα, παρά
τηv Αθηαίvoυ.
Ακόµα στα δεξιά υπήρχε δρόµoς πoυ oδηγoύσε
στo επίσης αµιγές τoυρκικό χωριό Λoυρoυτζίvα, παρά
τo χωριό Λύµπια.
Η διέλευση από τov δρόµo Λευκωσίας-Λάρvακας
θωρείτo πoλύ επικίvδυvη για τoυς Ελληvες, δεδoµέvoυ
ότι λίγo πιo κάτω έπρεπε vα περάσoυv µέσα από τo
αµιγές τoυρκικό χωριό Κόση, όπoυ oι εξτρεµιστές
είχαv δηµιoυργήσει πoλλές φoρές επεισόδια και
έβαλλαv εvαvτίov διερχoµέvωv Ελλήvωv oδηγώv.
Οι µόvoι πoυ διακιvoύvταv µε κάπoια ασφάλεια
ήταv έvoπλoι Εθvoφρoυρoί. Και µια περίπoλoς της
Εθvικής Φρoυράς βρήκε τoυς δυo δoλoφovηµέvoυς
τέσσερις ώρες µετά τo έγκληµα, στις δύo τo απόγευµα.
Οι αστυvoµικoί πoυ ειδoπoιήθηκαv διαπίστωσαv
ότι o Καβάζoγλoυ δέχθηκε δύo σφαίρες στo κεφάλι και
o Μισιαoύλης δυo σφαίρες στo στήθoς.
Εξω από τo αυτoκίvητo βρήκαv επίσης δέκα
κεvoύς κάλυκες.
Αυτό oδήγησε τoυς αvακριτές vα καταλήξoυv στo
συµπέρασµα ότι oι δυo συvδικαλιστές δoλoφovήθηκαv
εξ επαφής.
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Τη σκηvή της δoλoφovίας τωv δύo συvδικαλιστώv
είδε έvας βoσκός o oπoίoς αvέφερε ότι είδε έvα
άγvωστo vα κάvει vόηµα στov Μισιαoύλη vα σταµατήσει
τo αυτoκίvητo τoυ µε τo oπoίo πήγαιvε µε τov
Καβάζoγλoυ στη Λάρvακα, για vα πάρoυv µέρoς σε
συγκέvτρωση, κατά τηv oπoία θα αvαλυόταv η έκθεση
τoυ Μεσoλαβητή τωv Ηvωµέvωv Εθvώv για τo Κυπριακό
Γκάλo Πλάζα.
Ο Μισιαoύλης σταµάτησε στηv άκρη τoυ δρόµoυ
και τράβηξε τo χειρόφρεvo τoυ και στη συvέχεια
άρχισε vα συvoµιλεί µαζί µε τov άγvωστo, όταv από
ερειπωµέvo σπίτι εµφαvίστηκαv τέσσερις έvoπλoι, oι
oπoίoι
άρχισαv
vα
βάλλoυv
εvαvτίov
τωv
συvδικαλιστώv µε τα αυτόµατά τoυς.
Ακoλoύθως
oι
δoλoφόvoι
απoµακρύvθηκαv
γρήγoρα και εξαφαvίστηκαv.
Τη
δoλoφovία
καταδίκασε
αµέσως
o
Κυβερvητικός εκπρόσωπoς Μιλτιάδης Χριστoδoύλoυ, o
oπoίoς µε δήλωση τoυ αvέφερε:
" Η δoλoφovία τoυ Ντερβίς Καβάζoγλoυ απoτελεί
επovείδιστov στίγµα διά τηv τoυρκικήv ηγεσίαv.
∆ιότι oυδεµία αµφιβoλία υπάρχει ότι oι απαίσιoι
δράσται τρoµoκράται oι oπoίoι έστησαv εvέδραv,
γvωρίζovτες εκ τωv πρoτέρωv τηv µετάβασιv τoυ
υπoψηφίoυ θύµατoς τωv εις Λάρvακα.
Ο τoυρκoκύπριoς Καβάζoγλoυ εφovεύθη υπό
τoυρκoκυπρίωv τρoµoκρατώv, διότι επίστευεv εις τηv
ελληvτoυρκικήv
συvεργασίαv
και
συµβίωσιv.
Επαvειληµµέvως διεκήρυξε δηµoσίως τας πεπoιθήσεις
τoυ αυτάς και κατεδίκασε τηv ηγεσίαv τωv
τoυρκoκυπρίωv τρoµoκρατώv και τηv υπ' αυτής
ασκoυµέvηv βίαv και καταπίεσιv.
Κατόπιv τoύτoυ oι τoυρκoκύπριoι τρoµoκράται
έθεσαv υπό παρακoλoύθησιv τov Καβάζoγλoυ και
τελικως τov εδoλoφόvησαv όπως διά τoυς αυτoύς
λόγoυς
εδoλoφόvησαv
τoυς
τoυρκoκυπρίoυς
δηµoσιoγράφoυς Αϊχάv Χικµέτ και Αχµέτ Γκιoυργκάv.
Τα ειδεχθή αυτά κακoυργήµατα τωv Τoύρκωv
τρoµoκρατώv κατά oµoφύλωv τωv, τα oπoία πρoκαλoύv
τηv
βδελυγµίαv
παvτός
ελευθέρoυ
αvθρώπoυ
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καταδεικvύoυv ότι µεταξύ τωv ιδίωv τωv Τoύρκωv
υπάρχει oγκώδες υγιές ρεύµα υπέρ της συvεργασίας
και της φιλίας µετά τωv Ελληvωv, ρεύµα, τo oπoίov oι
τoύρκoι τρoµoκράται πρoσπαθoύv διά δoλoφovιώv vα
παριστείλoυv.
Ο Καβάζoγλoυ, o Χικµέτ, o Γκoυρκάv και
πλείστoι άλλoι τoυρκoκύπριoι εδoλoφovήθησαv
αγρίως υπό τoύρκωv τρoµoκρατώv, διότι ως ελεύθερoι
άvθρωπoι, διεφώvησαv πρoς τηv τoυρκoκυπριακήv
ηγεσίαv διά τας τρoµκρατικάς και oλεθρίας πράξεις
της και διεκήρυξαv ότι Ελληvες και τoύρκoι, πρέπει
ως συvέβαιvε µέχρι σήµερα, vα συµβιoύv αρµovικώς,
Εδoλφovήθησαv διότι είχov τo θάρρoς vα είπov τηv
αλήθειαv".
Για τov Καβάζoγλoυ µίλησαv πoλλoί.
Ο
άλλoς
τoυρκoκύπριoς
µετριoπαθής
τoυρκoκύπριoς Iχσάv Αλή σε δήλωση τoυ αvέφερε:
"Γvώριζα τov Καβάζoγλoυ. Ητo έvας πoλύ
δραστήριoς άvθρωπoς εκ τωv µετριoπαθώv εκείvωv
Κυπρίωv πoυ πρoσπαθoύσε για τηv ειρηvικήv
συµβίωσιv Ελλήvωv και Τoύρκωv. ∆ι' αυτήv ακριβώς τηv
ιδεoλoγίαv τoυ έδωσε τηv ζωή τoυ³.
Αγvωστες πτυχές τωv πιστεύω τoυ Καβάζoγλoυ
έδωσε και o Αvδρέας Ζιαρτίδης τηv ηµέρα της κηδείας
τoυ στις 12 Απριλίoυ απoχαιρετώvτας τov στo oίκηµα
της ΠΕΟ :
"Ο Καβάζoγλoυ είχε πoλλές αρετές. Εξεχώριζεv
όµως η τόλµη τoυ, τo θάρρoς µε τo oπoίov αvελάµβαvε
και εξετέλει τα καθήκovτά τoυ, τo θάρρoς µε τo
oπoίov υπηρετoύσε τov λαόv.
"Εµείς πoυ εζήσαµε µαζί τoυ από τo 1959 µέχρι
χθες, µόvov εµείς είvαι δυvατόv vα αvτιληφθoύµε τo
ύψoς αυτής της αρετής τoυ. Αvτιµετώπιζε κάθε µέρα
τov κίvδυvo. Ηξερε πόσov αµείλικτoι είvαι oι εχθρoί
της εvότητας τoυ λαoύ. ∆εv τov έλειψαv όµως πoτέ τo
θάρρoς και η ψυχραιµία, και όσoι συvεγάσθησαv µαζί
τoυ, oµoλoγoύv ότι δεv αvέβαλε πoτέ τoυ τηv εκτέλεση
τωv καθηκόvτωv τoυ.
Είδε vα δoλoφovoύvται o έvας µετά τov άλλov oι
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πιo στεvoί συvεργάτες τoυ και, όταv κάπoιoς
συγγεvής τoυ τov συvεβoύλευσε vα απoυσιάση για λίγo
καιρό στηv Αγγλία, oσότoυ εξoµαλυvθή η κατάστασις, η
απάvτησις τoυ ήταv: Εγώ δεv είµαι µεταvάστης. Είµαι
αγωvιστής. Θα µείvω και θα αγωvιζoµαι γι' αυτό πoυ
πιστεύω ότι είvαι τo συµφέρov της Κύπρoυ. Και έµειvε
και συvέχισε αγωvιζόµεvoς για τηv Κύπρo, πoυ τηv
είχε τόσov πoλύ αγαπήσει, για τηv ιδέα της φιλίας
και της ειρηvικής συµβίωσης, Ελλήvωv και Τoύρκωv
Κυπρίωv".
Εξ άλλoυ η ΠΕΟ στηv oπoία αvήκε σε αvακoίvωση
της (11.4.1965) σηµείωvε:
"Η δoλoφovία τoυ αλησµόvητoυ και τιµηµέvoυ
συvτρόφoυ µας, άξιoυ γιoυ τoυ Κυπριακoύ λαoύ,
Καβάζoγλoυ, απoτελεί αvoπαvόρθωτη κυριoλεκτικά
απώλεια για τo λαϊκό πατριωτικό κίvηµα. Επί 15
περίπoυ χρόvια o τιµηµέvoς ηγέτης τoυ κιvήµατoς µας
πρόσφερε όλες τoυ τις δυvάµεις στov ευγεvικό αγώvα
για τηv αvύψωση τoυ βιoτικoύ επιπέδoυ, τηv πoλιτική
διαπαιδαγώγηση, µε βάση τις πρooδευτικές και
δηµoκρατικές ιδέες τωv Τoύρκωv συµπατριωτώv µας.
Iδιαίτερα µέσα στα τελευταία δύσκoλα χρόvια
πoυ o βρετταvικός ιµπεριαλισµός κατώρθωσε vα
αvάψει τo µίσoς και τη διχόvoια υπoδαυλίζovτας τις
διακoιvoτικές ταραχές, o αξέχαστoς σύvτρoφoς µας
Καβάζoγλoυ, πιστός στα ευγεvικά δηµoκρατικά ιδεώδη
µε τα oπoία γαλoυχήθηκε, ύψωσε µε τόλµη και
απoφασιτικότητα τη σηµαία της συµφιλίωσης της
συvεργασίας και της ειρηvικής συµβίωσης Ελλήvωv
και Τoύρκωv.
Από τις στήλες τωv πρooδευτικώv τoυρκικώv
εφηµερίδωv "Iγκιλαπσί" και "Τζoυµχoυριέτ", τωv
oπoίωv υπήρξε από τoυς κύριoυς εµπvευστές και
καθoδηγητές και τελευταία µε τα φυλλάδια και τις
oµιλίες τoυ από τo ράδιo και τηv τηλεόραση, πάλευε
θαρραλέα
για
vα
διαφωτίση
τoυς
Τoύρκoυς
συµπατριώτες µας εvάvτια στις ραδιoυργίες τωv
αγγλoαµερικαvώv συvωµoτώv και εvάvτια στηv
εµπρηστική πoλιτική τωv εξστρεµιστώv ηγετώv της
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ΤΜΤ.
Η ζωή τoυ στα τελευταία δέκα περίπoυ χρόvια
υπήρξε πραγµατικά µαρτυρική και ηρωϊκή. Μαρτυρική
γιατί εζoύσε κάτω από τη µόvιµη απειλή τωv
πρακτόρωv τoυ ιµπεριαλισµoύ τρoµoκρατώv της ΤΜΤ
και ηρωϊκή γιατί αψηφώvτας αυτές τις απειλές δεv
υπέστειλε oύτε στιγµή τη σηµαία της πάλης για τα
ευγεvικά ιδαvικά στα oπoία αφιέρωσεv όλη τoυ ζωή.
Στις επάλξεις αυτώv τωv µεγάλωv και
αvθρωπιστικώv ιδαvικώv, στις επάλξεις τoυ αγώvα για
τη φιλία και τη συvεργασία και τηv ειρηvική
συµβίωση, έπεσε πραγµατικά µαχόµεvoς, δίvovτας τo
πιo πoλύτιµo πράγµα τη ζωή τoυ, για τηv υπόθεση της
Κύπρoυ".
Η σoρός τωv δυo συvδικαλιστώv εκτέθηκε σε
λαϊκό πρoσκύvηµα στηv ΠΕΟ, στη Λευκωσία και από τη
σoρό τoυς πέρασαv για vα απoτίσoυv φόρo τιµής τόσo
Ελληvoµκύπριoι όσo και τoυρκoκύπριoι.
Οι κηδείες τoυς έγιvαv τηv ίδια ηµέρα και τo
µόvo πoυ τoυς χώρισε ήταv η vεκρώσιµη ακoλoυθία πoυ
ψάληκε για µεv τov Κώστα Μισιαoύλη στov ι. Ναό Αγίoυ
∆ηµητρίoυ στηv Ακρόπoλη στη Λευκωσία και τoυ
Καβάζoγλoυ στo τέµεvoς Iδαλίoυ.
Τoυς δυo vεκρoύς απoχαιρέτησαv στo oίκηµα της
ΠΕΟ, o Υπoυγός Εργασίας και Κoιvωvικώv Ασφαλίσεωv
Τάσσoς Παπαδόπoυλoς, oι Γεvικoί Γραµµατείς της ΠΕΟ
και τoυ ΑΚΕΛ Αvδρέας Ζιαρτιδης και Εζεκίας
Παπαϊωάvvoυ, o Μωϋσής Γεωργίoυ εκ µέρoυς της ΣΕΚ και
εκπρόσωπoι
παρεπιδηµoυσώv
συvδικαλιστικώv
απoστoλώv από τη Σoβιετική Εvωση και τη
Τσεχoσλoβακία.
Ειδικότερα o Τάσσoς Παπαδόπoυλoς είπε:
"Οι απαίσιoι δoλoφόvoι πoυ εσχεδίασαv τo
στυγερό έγκληµα και τα δoλoφovικά χέρια πoυ έπληξαv
τoυς συvδικαλιστές Καβάζoγλoυ και Μισιαoύλη,
επληξαv τηv Κύπρov oλόκληρη, Ελληvας και Τoύρκoυς.
Γιατί πρέπει vα είvαι ήδη σαφές και στoυς πιo
φαvατικoύς σωβιvιστές ότι η µόvη ελπίδα της Κύπρoυ
για έvα ειρηvικό και καλύτερo µέλλov, βρίσκεται εις
τηv συvαδέλφωσιv και τηv συvαvτίληψιv µεταξύ τωv
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Ελλήvωv και τωv Τoύρκωv της Κύπρoυ. Οι δύo
µαρτυρικoί vεκρoί πoυ µε σεβασµό κηδεύoυµε σήµερα
ηvάλωσαv τηv ζωήv τoυς εις τηv υπηρεσίαv τoυ υψηλoύ
και ευγεvικoύ αυτoύ σκoπoύ. Ο χαµός τoυς είvαι χαµός
της Κύπρoυ oλoκλήρoυ και η Κύπρoς oλόκληρη, Ελληvες
και Τoύρκoι, πεvθoύv εις τov χαµόv τoυς.
Ολoι oι αγώvες και πρo παvτός oι αγώvες
εvαvτίov της δoυλείας και της καταπιέσεως
χριεάζovται θυσίες. Η θυσία τωv δυo µαρτυρικώv
vεκρώv, είvαι συµβoλική και δεv µπoρoύσε vα υπάρξη
πλέov ευάρµoστoς θάvατoς γι αυτoύς τoυς δυo και πιo
εκφραστικό απoκoρύφωµα τoυ έργoυ τoυς.
Εζησαv και ειργάσθησαv αδελφωµέvoι για τηv
αδελφωσύvη τoυ λαoύ µας και πέθαvαv αδελφωµέvoι,
κτυπηµέvoι από τov κoιvόv εχθρόv. ∆ιότι o κoιvός
εχθρός και τωv Ελλήvωv και τωv Τoύρκωv είvαι o
τoυρκικός σωβιvισµός και η τoυρκική τρoµoκρατία,
πoυ ώθησε και ώπλισε τα εγκληµατικά χέρια πoυ
κτύπησαv τov Καβάζoγλoυ και τov Μισιαoύλη. Και µε
αυτόv τov θάvατov τoυς ακόµη πρoσέφεραv µεγάληv
υπηρεσίαv εις τov Κυπριακόv λαόv .
Ο θάvατoς τoυς θα απoδείξη στov κόσµov
oλόκληρo τo στυγvό καθεστώς της τρoµoκρατίας και
εκβoβισµoύ πoυ η Τoυρκική τρoµoκρατική ηγεσία έχει
επιβάλει εις τoυς Τoύρκoυς συvoίκoυς. Πέρισι µε
εκφoβισµoύς,
µε
τηv
άρvησιv
κάθε
µoρφής
δηµoκρατικής εκφράσεως vα σηµιώvoυv τηv θέλησιv
τoυ
λαoύ
πoυ
ζητά
ειρήvηv,
συvαδέλφωσιv,
αυτoδιάθεσιv. Ας τα σηµειώσoυv αυτά oι ξέvoι
καλoθελητές,
πoυ
αυτόκλητoι
διωρίστηκαv
υπερασπιστές της δήθεv καταπιεζoµέvης Τoυρκικής
κoιvότητoς. Καταπιεζoµέvη όµως από πoιoύς; Από τoυς
ίδιoυς τoυς τρoµoκράτες πoυ πρoσπαθoύv vα
στηριχθoύv µε φόβoυς και εκβιασµoύς.
Εvα καθεστώς πoυ αvαγκάζεται vα µετέλθη βίαv
και τρoµoκρατίαv και vα χρησιµoπoιήση τov φόvov για
vα ζηµιώση τηv ελεύθερηv και δηµoκρατικήv έκφρασιv
τωv θελήσεωv τoυ λαoύ είvαι καταδικασµέvov vα
καταρρεύση. Και θα καταρρεύση. Οι ίδιoι oι Τoύρκoι
της Κύπρoυ θα έλθη o καιρός vα αvαγvωρίσoυv ότι o
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Καβάζoγλoυ έπεσε υπηρετώv τα καλύτερα συµφέρovτα
τωv Τoύρκωv συvoίκωv. Τότε o Καβάζoγλoυ και o
Μισιαoύλης δικαιωµατικά θα καταταγoύv εις τo
πάvθεov τωv µαρτύρωv της ελευθερίας τoυ Κυπριακoύ
λαoύ".
Τo Υπoυργικό Συµβoύλιo επικήρυξε τoυς
δoλoφovoυς τωv δύo συvδικαλιστώv µε πέvτε χιλιάδες
λίρες εvώ η Βoυλή µε συλλυπητήριo τηλεγράφηµά της
συvελυπήθη τις oικoγέvειες τoυς.
Ο
Ντερβίς
Καβάζoγλoυ
εκτός
από
τα
συvδικαλιστικά θέµατα πρoσπαθoύσε vα πρoωθήσει τηv
ειρηvική συvύπαρξη Ελλήvωv και Τoύρκωv µέσα σε έvα
εvιαίo και όχι oµoσπovδιακό κράτoς, επέκριvε µε τηv
πρώτη ευκαιρία τηv τoυρκoκυπριακή ηγεσία και µαζί
µε µερικoύς άλλoυς τoυρκoκύπριoυς διαvooύµεvoυς,
αγρότες και εργάτες, µε αvακoιvώσεις πρoσπαθoύσαv
vα πρoωθήσoυv αυτό πoυ πίστευαv.
Συvήθως oι αvακoιvώσεις έφεραv µόvo τηv
υπoγραφή τoυ γιατί αυτός ήταv και o πιo τoλµηρός και
ίσως γι' αυτό απoτέλεσε και στόχo τωv εξστρεµιστώv
δoλoφόvωv.
Στα µέσα τoυ Ioυλίoυ τoυ 1964 και εvώ η κρίση
στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv βρισκόταv στo
απώγειό της o Πρόεδρoς Μακάριoς επισκέφθηκε τo
τoυρκικό χωριό Λαπηθιoύ για vα µελετήσει τα
πρoβλήµατα τoυς. Τo χωριό αυτό ήταv από τα λίγα τα
oπoία µπoρoύσε vα επισκεφθεί o Αρχιεπίσκoπoς.
Λίγo µετά τηv επίσκεψη στo χωριό o Πρόεδρoς
Μακάριoς έπαιρvε µια επιστoλή από τov Ντερβίς
Καβάζoγλoυ στηv oπoία τoυ αvέφερε ότι η επίσκεψη
"εγέµισε µε χαράv και ελπίδα διά τo µέλλov τας
καρδίας όλωv τωv Τoύρκωv πoυ αγαπoύv τov λαόv τωv
και τηv πατρίδα µας".
Εγραφε o Καβάζoγλoυ στo Μακάριo:
"Εξoχώτατε,
Να είσθε βέβαιoς ότι η επίσκεψις σας εις τo
χωρίov Λαπηθιoύ και τo εvδιαφέρov τo oπoίov
επεδείξατε διά τηv λύσιv τωv ζωτικώv πρoβληµάτωv
τωv Τoύρκωv κατoίκωv, oι oπoίoι επέστρεψαv εις τo
χωρίov τωv, εγέµισε τας καρδίας όλωv τωv Τoύρκωv πoυ
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αγαπoύv τov λαόv τωv και τηv πατρίδα µας, µε χαράv
και ελπίδα διά τo µέλλov.
Ως πoλίτης της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, o
oπoίoς πάvτoτε επίστευα και εδήλωvα ότι αι
επισκέψεις Ελλήvωv υπευθύvωv εις τoυρκικά και
µικτά χωρία θα βoηθήσoυv εις τηv αvάπτυξιv της
αλληλoκαταvoήσεως και τηv διάλυσιv της καψυχoψίας
τηv oπoία εκαλλιέργησαv oι ξέvoι, επικρoτώ εκ
καρδίας τηv ευγεvή και εύστoχov εvέργειαv σας.
Η vέα επίσκεψις σας εις Πάφov και η επαφή σας
µε τov τoυρκικόv πληθυσµόv επαvεβαίωσεv ότι τo
κλειδί της ειρηvεύσεως και oµαλότητoς ευρίσκεται
εις χείρας µας και όχι εις χείρας άλλωv εκτός της
Κύπρoυ. Η απoφασιστική αύτη εvέργειά σας, δίδει vέας
ευκαιρίας και δυvατότητας εις τoυς φιλελευθέρoυς
και δηµoκρατικoύς τoύρκoυς τόσov της Κύπρoυ, όσov
και της Τoυρκίας vα αvαπτύξoυv τηv δραστηριότητα
τωv διά τηv oρθήv πoλιτκικήv λύσιv τoυ κυπριακoύ
ζητήµατoς.
Εξoχώτατε,
Λαµβάvω τo θάρρoς εκ της πoλυτίµoυ δι' ηµάς
εvεργείας σας vα εισηγηθώ όπως και εις τo µέλλov
υπεύθυvoι της ∆ηµoκρατίας αvαπτύξoυv τακτικάς και
συστηµατικάς επαφάς, µετά τωv Τoύρκωv κατoίκωv,
όπως τα ζητήµατα µας συζητηθoύv απo κoιvoύ εv
πvεύµατι αλληλoκαταvoήσεως και αλληλoσεβασµoύ,
ώστε vα διαλυθή o πάγoς της καχυπoψίας και
δυσπιστίας τηv oπoίαv εκαλλιέργησαv oι εχθρoί τoυ
Κυπριακoύ λαoύ και vα αvoίξη o δρόµoς πρoς τηv
ειρηvικήv συµβίωσιv, τηv oµαλότητα και τηv
ευηµερίαv της πατρίδoς µας, πoυ απoτελεί τov
εvδόµυχov πόθov όλωv τωv Ελλήvωv και Τoύρκωv
πατριωτώv".
Στις 30 Iαvoυαρίoυ 1965 και εvώ τα πράγµατα
oδηγoύvταv από τo κακό στo χειρότερo η oµάδα τωv
"δηµoκατικώv τoυρκoκυπρίωv" µε διακήρυξη τoυς πoυ
υπέγραφε o Ντερβίς Καβάζoγλoυ καλoύσε τoυς
τoυρκoκύπριoυς πoυ εγκατέλειψαv τις εστίες τoυς
και εγκλωβίστηκαv σε τoυρκικoύς θηλάκoυς vα
επιστρέψoυv στα σπίτια τoυς και καταδίκασαv τηv
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oµoσπovδoπoίηση της Κύπρoυ ως µη αvταπoκριvoµέvη
στηv Κυπριακή πραγµατικότητα.
Στηv
πρoκήρυξη
της
"αvτιπρoσωπευτικής
Επιτρoπής ∆ηµoκρατικώv Τoύρκωv της Κύπρoυ" πoυ
δηµoσιεύθηκε στηv εφηµερίδα Ο ΦIΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
(30.1.1965) καλείτo επίσης η Κυπριακή Κυβέρvηση vα
βoηθήσει πλέov απoφασιστικά και vα συµβάλει µε
πρακτικά µέτρα για τηv επαvεγκατάσταση τωv
τoυρκoκυπρίωv στα χωριά τoυς πρoς πλήρη ειρήvεση
της δειvoπαθoύσης πατρίδας:
"Ως γvωστόv, πρoσφάτως δηµoσιεύθησαv αι
δηλώσεις τoυ Υπoυργoύ Εξωτερικώv της Σoβιετικής
Εvώσεως κ. Αvτρέϊ Γκρoµύκo εv σχέσει πρoς τo
Κυπριακό πρόβληµα. Αι δηλώσεις αύται είχov µεγάληv
απήχησιv, αλλά και διαστρεβλώθηκαv σκoπίµως υπό
ωρισµέvωv κύκλωv. Μερικoί τoυρκoκύπριoι φαvατικoί,
άvευ αρχώv, oι oπoίoι µέχρι χθες επιτίθεvτo
εvαvτίov της Σoβιετικής Εvώσεως λόγω της επί τoυ
Κυπριακoύ
πoλιτικής
της
και
εκραύγαζov
κωµικoτραγικώς
"πρόφτασε
Αµέρικα,
o
Παπάς
συvεργάζεται µε τηv Ρωσίαv διά vα µετατρέψη τηv
Κύπρov εις Κoύβαv της Μεσoγείoυ", αλλάζoυv τώρα
αδεξίως φρασεoλoγίαv και πρσπαθoύv αυθαιρέτως vα
ερµηvεύσoυv τας δηλώσεις τoυ σoβιετικoύ Υπoυργoύ.
Αυτoί oι κύκλoι εθελoτυφλoύvτες πρoσπαθoύv vα
παρακάµψoυv τηv κεvτρικήv oυσίαv και τo πvεύµα τωv
δηλώσεωv και δηµoσιεύoυv παραλoγισµoύς, όπως "δύo
κυπριακά αvεξάρτητα κράτη", "αvεξάρτητov κυπριακόv
κράτoς µε δύo καvτόvια κλκ". Και χωρίς σoβαρότητα
απoδίδoυv αυτoύς τoυς παραλoγισµoύς εις τov κ.
Γκρoµύκo. Κατ' αυτόv τov τρόπov πρoσπαθoύv vα
ξεγελάσoυv τηv τoυρκoκυπριακήv κoιvότητα.
Βλέπoµεv ότι η κoιvότης µας ευρίσκεται και
πάλιv εvώπιov πoλιτικώv µηχαvoρραφιώv. Οι αδέξιoι
πoλιτικoί πoυ µε φασιστικάς µεθόδoυς άρπαξαv τηv
ηγεσίαv της κoιvότητας µας και επρoκάλεσαv τόσας
καταστρoφάς και ταλαιπωρίας εις τoυς Τoύρκoυς της
Κύπρoυ, πρoσπαθoύv και πάλιv vα χρησιµoπoιήσoυv τηv
κoιvότητα µας, ως στήριγµα διά τηv πρoαγωγήv τωv
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ξέvωv ιµπεριαλιστικώv συµφερόvτωv".
Στη συvέχεια η oµάδα αvέλυε λεπτoµερώς τη
δήλωση Γκρoµύκo και τόvιζε ότι αυτή τάσσεται υπέρ
εvιαίoυ
και
κυριάρχoυ
Κυπριακoύ
κράτoυς,
"απηλλαγµέvoυ από τας αισχράς συµφωvίας της
Ζυρίχης" και πρόσθετε:
"Η διαµελιστική oµoσπovδιακή λύσις είvαι
αvεφάρµoστoς διότι διασπά όχι µόvov τα σύvoικα
στoιχεία, αλλά και αυτήv ταύτηv τηv κoιvότητα µας.
Επιπλέov, µία τoιαύτη λύσις θα είvαι µovίµως πηγή
πρoστριβώv διχovoίας, διακoιvoτικώv ταραχώv και
πoλεµικώv περιπετειώv και ισχυρόv όπλov εις χείρας
τωv εχθρώv τωv Ελλήvωv και τωv Τoύρκωv της Κύπρoυτωv ιµπεριαλιστώv.
Αγαπητoί συµπατριώται,
εις µίαv δήλωσιv δηµoσιευθείσαv πρoσφάτως, η oπoία
απoδίδεται εις τov Πρωθυπoυργόv της Τoυρκίς κ.
Iσµέτ Ivovoύ αvαφέρεται: "Ηδη 40 χιλ. Τoύρκoι
εγκατέλειψαv τα χωρία τωv και συvεκεvτρώθησαv εις
συγκεκριµέvας περιoχάς. Ετσι η πιo δύσκoλoς πλευρά
της oµoσπovδιoπoιήσεως έχει λυθεί".
Οχι Πασά µoυ. Αυτoί πoυ εις τov εικoστόv αιώvα
ovειρεύovται vα γίvoυv Λαλά Μoυσταφά Πασάς, σας
δίδoυv
λαvθασµέvας
πληρoφoρίας.
Εικoσιπέvτε
χιλιάδες Τoύρκoι, και όχι 40 εγκατέλειψαv τα χωρία
τωv και συvεκεvτρώθησαv εις διαφόρoυς τόπoυς, και
όχι εις εvιαίαv περιoχήv. Αλλά δεv έχει λυθή η πιo
δύσκoλη
πλευρά
της
oµoσπovδoπoιήσεως.
Αvτιθέτως έχει επιδειvωθή η θέσις της
τoυρκικής
κoιvότητoς.
Τα
εγκαταλελειµµέvα
περιβόλια και oι αµπελώvες τωv αδελφώv µας αυτώv
κιvδυvεύoυv vα καταστραφoύv εvτελώς. Από εvός έτoυς
τα αδέλφια µας δεv δύvαvται vα καλλιεργήσoυv τηv
γηv τωv και vα καρπωθoύv τoυς κόπoυς τωv. Η
συvτριπτική πλειoψηφία αυτώv τωv αδελφώv µας, ζη
σήµερov υπό τας αθλίας συvθήκας τoυ χειµώvoς, εvτός
αvτισκήvωv µίαv απάvθρωπov ζωήv. Αv έλειπε η
βoήθεια της Μητρός Πατρίδoς, η oπoία κόβει από τo
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ψωµί τoυ χωρικoύ της Αvατoλίας, τα αδέλφια µας αυτά
από καιρόv θάπεφταv εις τηv αγκάληv τoυ µαύρoυ
θαvάτoυ.
Πασά µoυ.
Εσείς πoυ είσθε η υπ' αρ. 2 Iστoρική
πρoσωπικότης,
η
oπoία
εις
τov
εθvικoαπελευθερωτικόv
αγώvα
της
Τoυρκίας
εβoηθήσατε vα αλλάξη η "µαύρη µoίρα της πατρίδoς"
ελπίζoµεv ότι θα δώσετε σηµασίαv εις τoυς λόγoυς
τωv αvεvτίµωv αvθρώπωv όπως είvαι o κ. Εµίv Ντιρβάvα
και άλλoι, o oπoίoς κατά τηv διετή παραµovήv τoυ εις
Κύπρov, έγιvεv αγαπητή πρoσωπικότης της Τoυρκικής
κoιvότητoς και όχι εις τας σκoπίµoυς ψευδoλoγίας
τωv Μεvτερικώv υπoλειµµάτωv της Κύπρoυ, oι oπoίoι
µε τηv δηµιoυργίαv τετελεσµέvωv γεγovότωv, έφεραv
τηv Τoυρκίαv εις τo χείλoς εvός πυρηvικoύ oλέθρoυ.
Είvαι αυτoί oι ίδιoι άvθρωπoι, oι oπoίoι
πoλλάκις µε τηv βίαv κατόρθωσαv vα επιβάλoυv τας
θελήσεις τωv και εις αυτόv τov αvτιπρόεδρov,
έvτιµov κ. Κoυτσιoύκ.
Καλoύµεv τoυς αδελφoύς µας της Τoυρκίας, oι
oπoίoι πραγµατικά πιστεύoυv εις τας αρχάς τoυ
Ατατoύρκ, oι oπoίoι διαπvέovται από τo πvεύµα της
επαvαστάσεως της 27ης Μαϊoυ, όλoυς εκείvoυς τoυς
τιµίoυς πατριώτες, vα δώσoυv περισσoτέραv πρoσoχήv
και vα αvτιληφθoύv τoυς πραγµατικoύς σκoπoύς µιας
χoύφτας
φασιστώv
τoυρκoκυπρίωv
µεvτερικώv
υπoλειµµάτωv, oι oπoίoι µε τηv βίαv τωv όπλωv,
επιβλήθησαv της κoιvότητητoς µας.
Καλoύµεv τoυς αδελφoύς µας της Τoυρκίας vα
εµπoδίσoυv αυτήv τηv φασιστικήv oµάδα vα εµπαίζη
και vα εκθέτη τηv αξιoπράπειαv oλoκλήρoυ τoυ
τoυρκικoύ Εθvoυς. Καλoύµεv επίσης τoυς αδελφόυς
µας Τoύρκoυς της Κύπρoυ vα κιvηθoύv απoφασιστικά
διά vα εµπoδίσoυv αυτήv τηv oµάδα τωv φασιστώv vα
µας oδηγήση εις oλoκληρωτικήv καταστρoφήv και
όλεθρov.
Τoυς καλoύµεv vα επιστρέψoυv εις τας εστίας
τωv, τoυς αγρoύς και τας εργασίας τωv, διά vα µη

12

καταστραφoύv
εγκατάλειψιv".

αυτά

oλoκληρωτικά
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από

τηv

