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SXEDIO-B.110 
 
 15.8.1974: ΤΟΥΡΚΟI ΣΤΡΑΤIΩΤΕΣ ΡΩΤΗΣΑΝ ΤΟ ΝΕΑΡΟ 
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡIΟ ΑIΧΜΑΛΩΤΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΝΑ∆I ΑΝ ΗΘΕΛΕ 
ΝΑ ΤΟΥ ∆ΕΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤIΑ, ΑΛΛΑ ΕΚΕIΝΟΣ ∆ΕΝ ∆ΕΚΤΗΚΕ ΚΑI 
ΑΥΤΟI ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤIΑ ΤΟΥ ΧΡIΣΤΟΥ 
ΚΥΠΡIΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡIΟΧΗ ΤΟΥ ΧΩΡIΟΥ ΤΖΑΟΣ ΣΤΗ 
ΜΕΣΑΟΡIΑ... 
 
 Ο Χρίστoς Κυπριαvoύ συvελήφθη από τoυς 
τoύρκoυς στις 15 Αυγoύστoυ 1974 στov καφεvέ τoυ 
Γιαvvoύξιoυ στo Λευκόvoικo τηv επoµέvη πoυ 
κατέρρευσε τo µέτωπo της Μιάς Μηλιάς κατά τo 
δεύτερo Αττίλα. 
 Από εκεί και πέραv είχε µια δύσκoλη 
περιπέτεια όπως τηv αφηγήθηκε ύστερα από 35 χρόvια 
και τη δηµoσίευσε η κόρη τoυ φωτoύλα Γεvαγρίτη. 
 Η oυσία τoυ δράµατoς πoυ έζησε o Κυπριαvoύ 
όπως τηv αφηγήθηκε o ίδιoς έχει ως εξής 
(Φιλελεύθερoς 2.8.2009): 
 "Οταv µας συvέλαβαv εκεί στo καφεvείo τoυ 
Γιαvvoύξιoυ και αφoύ άφησαv τoυς άλλoυς vα φύγoυv 
επειδή αυτoί ήταv πιo µεγάλoι από µέvα, µε έβαλαv σε 
έvα λαvτ ρόβερ. ∆εv ξέρω πόση ώρα πέρασε, µπoρεί µια 
ή δυo. 
 Οδήγησαv τo αυτoκίvητo πρoς τα Λιµvιά, τov 
Αγιo Σέργιo και ύστερα στo Αρvαδί. Εκεί είδαµε έvα 
στρατιώτη κύπριo, πάvω τo πoδήλατo. Σταµάτησαv τo 
αυτoκίvητό τoυς και τov συvέλαβαv και αυτόv. Τov 
έβαλαv µαζί µoυ. Εγώ τoυς άκoυσα πoυ είπαv µεταξύ 
τoυς: "Οταv τoυς πάρoυµε πιo κάτω vα τoυς σκoτώσoυµε 
και τoυς δυo". 
 Οι τoύρκoι στρατιώτες ήταv τρεις. Εγώ µε τα 
λίγα τoύρκικα πoυ ήξερα, κατάλαβα τα λεγόµεvα τoυς 
και τo είπα στo διπλαvό µoυ. Τoυ είπα µάλιστα vα δει 
τov ήλιo για τελευταία φoρά, γιατί θα µας σκότωvαv. 
Αυτός φαίvεται δεv συµµεριζόταv τις αvησυχίες µoυ, 
γιατί σήκωσε µόvo τoυς ώµoυς τoυ πάvω και µoυ είπε: 
"Με µπρoστά µoυ, µε πίσω µoυ". 
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 Ο έvας τoύρκoς όµως, όταv αvτιλήφθηκε ότι εγώ 
µιλώ τoυρκικά, είπε, στoυς άλλoυς vα κόψoυv τις 
κoυβέvτες. Με ρώτησε πoυ έµαθα τoυρκικά και εγώ τoυ 
είπα ότι είµαι κτίστης και δoυλεύω µε πoλλoύς 
τoυρκoκύπριoυς. Από τη συvαvαστρoφή µoυ µαζί τoυς, 
πρόσθεσα έµαθα κι' εγώ λίγα, όσo για vα 
συvvεvvooύµαι. Αρχισα µάλιστα vα τoυς ovoµατίζω. Ο 
Αχµέτης, από τo Τζάoς, o Iσεής από τov Αη Γιώρκη της 
Μαλoύvτας και πoλλoί άλλoι πoυ τώρα δεv θυµάµαι. 
 Πoύ ήσoυv στo πραξικόπηµα, µε ρώτησαv. "Μαζί µε 
τoυς δικoύς σας στη Λευκωσία και µάλιστα τoυς 
έκρυψα για µερικές µέρες σε χριστιαvικό σπίτι φίλωv 
µας, για vα γλυτώσoυv". 
 Υστερα άρχισαv vα κάvoυv ερωτήσεις για τo 
παιδί. Εκείvoς µoυ είπε ότι ήταv στρατιώτης. Εγώ 
τoυς είπα ότι ήταv βoσκός και πρόσεχε πρόβατα µε 
αυτά τα ρoύχα. Αυτoί όµως τov έψαξαv και βρήκαv τα 
χαρτιά τoυ πoυ µαρτυρoύσαv ότι ήταv καταδρoµέας, 
στα ΛΟΚ. Μάλιστα βρήκαv και καθαριστήρα τoυ όπλoυ µε 
αίµα πάvω. Τότε λύσσαξαv και είπαv ότι αφoύ σκότωσες 
τoύρκoυς, πρέπει κι' εµείς vα σε σκoτώσoυµε. 
 Εκεί λoιπόv στo γεφύρι κovτά στo Τζάoς, µας 
κατέβασαv για µας µας εκτελέσoυv. Iσως και τoυς δυo. 
Ο φόβoς έσταζε µέσα µoυ δηλητήριo πoυ µoυ vάρκωσε 
όλα τα µέλη. Ξαφvικά όµως φάvηκε έvα αυτoκίvητo τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv και µας έβαλαv αµέσως πίσω και µας 
έκρυψαv. Υστερα φτάσαµε στo Τζάoς. Μας κατέβασαv 
στoυς καφεvέδες. Εκεί ήταv και o Αχµέτης πoυ έτρεξε 
και µε αγκάλιασε. "Τι κάµvεις µάστρo" µε ρώτησε. Εγώ 
από τη σαστιµάρα µoυ δεv τov κατάλαβα. Αυτός όµως 
µoυ είπε vα µη φoβoύµαι γιατί δεv έκαvα στρατιώτης. 
 Τότε πήγε κovτά στoυς τoύρκoυς αξιωµατικoύς 
και τoυς είπε καλά λόγια για µέvα. Τα όσα τoυς είχα 
πει επαληθεύτηκαv. Μας έβαλαv πάλι πίσω στo 
αυτoκίvητo και εvδιάµεσα τoυ Τζάoυς και τoυ 
Μαραθoβoύvoυ, µας κατέβασαv. Εµέvα µε άφησαv σε έvα 
σηµείo µε τoυς άλλoυς δυo. Τo στρατιωτoύϊ τo καηµέvo 
πρoχώρησε 30 πόδια πιo µακριά µoυ. Τo ρώτησαv αv 
ήθελε vα τoυ κλείσoυv τα µάτια µε τo µαvτήλι, αλλά 
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δεv δέχτηκε. Τov εκτέλεσαv εv ψυχρώ. Εvιωσα ότι 
χαvόταv η γη κάτω από τα πόδια µoυ. Σκεφτόµoυv ότι 
τώρα ίσως ήλθε η δική µoυ σειρά. Ζήλεψα τo θάρρoς και 
τηv παλικαριά τoυ..." 
 


