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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποσκοπεί να καλύψει το υφιστάμενο βιβλιογραφικό κενό 

αναφορικά με το ρόλο που έχει διαδραματίσει η τουρκική εφημερίδα Hürriyet στην ανάδειξη του 

Κυπριακού ως «εθνικού ζητήματος» ενώπιον της τουρκικής κοινής γνώμης κατά την περίοδο 

1948-1955. Για το σκοπό αυτό εξετάστηκαν περίπου 1.300 δημοσιεύματα της εφημερίδας, όλων 

των κατηγοριών, γραπτών (ρεπορτάζ και αναλύσεις) και οπτικών (φωτογραφίες και 

γελοιογραφίες). Το περιεχόμενό τους αναλύθηκε διεξοδικά, τόσο ως προς το επικοινωνιακό του 

περιεχόμενο σε συνάρτηση με την εκάστοτε συγκυρία των αναφορών στην Κύπρο και το 

Κυπριακό, όσο και ως προς τα εκφραστικά μέσα που υιοθετήθηκαν στη χρήση των εννοιών της 

τουρκικής γλώσσας. 

Όπως συνάγεται, η εφημερίδα επιχείρησε μεθοδικά και συστηματικά να επιστήσει την προσοχή 

της τουρκικής κοινής γνώμης, καθώς και των διαδοχικών τουρκικών κυβερνήσεων στην ύπαρξη 

της Κύπρου ως αλύτρωτου τουρκικού εδάφους που «δικαιωματικά» ανήκει στην Τουρκία για ένα 

σύνολο λόγων, που εκτείνονταν από τις «ιστορικές» της παρακαταθήκες μέχρι τον κομβικό ρόλο 

που υποστηριζόταν ότι διαδραμάτιζε στην άμυνα της Τουρκίας. Παράλληλα, προβάλλονταν και 

αναδεικνύονταν οι Τουρκοκύπριοι τόσο με τα πολιτισμικά όσο και με τα αποδιδόμενα πολιτικά 

χαρακτηριστικά της πλήρους αφοσίωσής τους στα ατατουρκικά ιδανικά, ως αναπόσπαστο τμήμα 

του «τουρκικού κόσμου» ευρύτερα, αλλά και της «μητέρας πατρίδας» Τουρκίας πιο συγκεκριμένα. 

Αν και το ζήτημα συναρτάτο συχνά με τα θέματα των «ομογενών» στην ελληνική Θράκη και στα 

Δωδεκάνησα, η εν γένει προβολή του, αλλά και η «πολιτική παρακαταθήκη» του ιδρυτή της Sedat 

Simavi προς τους επιγόνους του, καθιστά το Κυπριακό μία ιδιαίτερη, ποσοτικά και ποιοτικά, 

«εθνική υπόθεση». 

Στο πλαίσιο της στοχοθεσίας της, η Hürriyet συγκρότησε ένα αφηγηματικό σχήμα, το οποίο 

τοποθετούσε σε διακριτή και ετεροβαρή σχέση από τη μια μεριά τη «μεγάλη» και «ισχυρή» 

Τουρκία και από την άλλη τη «μικρή» και «ασταθή» Ελλάδα. Η ανισότιμη αυτή σχέση 

ερμηνευόταν με όρους ισχύος, πληθυσμιακούς, στρατιωτικούς, ιστορικούς, αλλά και 

πολιτισμικούς, με τους Τούρκους να θεωρούνται πιστοί, έργω και λόγω, στη διμερή 

«τουρκοελληνική» φιλία, ενώ οι Έλληνες να απεικονίζονται ως διιστορικά «ταραχοποιοί», οι 

οποίοι επιπλέον κλόνιζαν τα θεμέλιά της με την επιδίωξη της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. 

Η ίδια θέαση υιοθετείτο και για τους Ελληνοκύπριους, οι οποίοι ως «Ρωμιοί» θεωρούντο 

μειονότητα μέσα στη μεγάλη πληθυσμιακή θάλασσα των «είκοσι εκατομμυρίων Τούρκων» της 

ενδοχώρας. Η επιμονή των πρώτων στον ενωτικό αγώνα καταγγελλόταν ότι οφειλόταν σε 

«κομμουνιστική υποκίνηση» και καταδικαζόταν ως «θράσος» έναντι των «αυθεντικών 

ιδιοκτητών» της νήσου, το δε πέρασμα στην ένοπλη δράση της ΕΟΚΑ υποδεικνυόταν ως 

«τρομοκρατία». Αντίστοιχα ετεροβαρής και μειωτική ήταν και η απεικόνιση των Ελληνορθόδοξων 
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της Κωνσταντινούπολης, καθώς και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με την εφημερίδα να τους 

αντιμετωπίζει ως υπονομευτές των τουρκικών συμφερόντων στην Κύπρο. 

Όπως καταδεικνύεται, καθ’ όλη την υπό εξέταση περίοδο η Hürriyet είχε πλήρη συναίσθηση του 

ρόλου της ως «διαμορφωτή» της τουρκικής κοινής γνώμης (opinion maker), αλλά και της 

λειτουργίας που επιτελούσε στον επηρεασμό των κατά τόπους «καθοδηγητών» της (opinion 

leaders). Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε σε κύριο παράγοντα ανάδειξης του Κυπριακού στην 

τουρκική δημόσια σφαίρα, υποδεικνύοντάς το ως «το ζήτημα για το οποίο αξίζει/ επιβάλλεται 

κάποιος να σκεφθεί» (agenda setting), ενώ λειτούργησε παράλληλα και ως «πυλωρός» 

(gatekeeper) της συνακόλουθης ενημέρωσης.  
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ABSTRACT 

This dissertation aims at addressing the shortfall in contemporary literature on the Cyprus issue 

with respect to the crucial role played by the daily Turkish newspaper Hürriyet in bringing the 

Cyprus question to the fore between the years 1948-1955 and shaping accordingly the Turkish 

public opinion of that specific period. Approximately 1.300 pieces of all categories, either written 

(articles and analyses) or visual (photographs and caricatures), were put under scrutiny. The 

aforementioned material was examined both in terms of its communicational content and potential 

resonance, as well as of the rhetoric and expressive modalities of the adopted Turkish language. 

As shown, the newspaper repeatedly and methodically focused in drawing the attention of the 

Turkish public opinion, along with the one of the successive Turkish governments, in perceiving 

Cyprus as an unredeemed Turkish soil “rightfully” belonging to Turkey for a number of reasons, 

ranging from its “historical” past to its essential location for the Turkish strategic and defense 

necessities. At the same time, the Turkish Cypriots were portrayed as an inextricably intertwined 

part of the “Turkish world” and of the “Turkish motherland”, to the extent that they were 

considered as “kin” and “breathren”, as well as imbued with the political merits of ataturkism. 

Despite the fact that the Cyprus issue was often interconnected with other “national issues” such as 

the ones of the “Turks of Western Thrace” and the “Turks of the Dodecanese islands”, it stands in 

Hürriyet’s pages as unique, both quantitatively and qualitatively.  

In pursuing its political goal, the Turkish newspaper put together a consistent but discriminatory 

narrative of depicting Greece as a “small” and “unstable” state, contrary to a “robust” and 

“powerful” Turkey. This unequal standing was attributed to population, military, historical as well 

as cultural prerequisites of power between the two nations and peoples, with the Turks being shown 

as “faithful” to the bilateral “friendship” whereas the Greeks were being depicted as “all time 

troublemakers”, shaking its foundations with their option for supporting the struggle for Enosis. 

Greek Cypriots were treated under the same unequal approach; as “Rum” they were deemed a 

minority within the vast sea of the “twenty million Turks of the motherland”, adopting an 

“insolent” behavior towards the latter with their insistence in pursuing their cause, which was 

considered to have “communist underpinnings”. In the same fashion the Orthodox Greeks and the 

Ecumenical Patriarchate of Constantinople were pinpointed as undermining the Turkish interests 

on the island. 

In conclusion it is argued that Hürriyet throughout the period under examination was fully aware of 

its role as the opinion maker of the Turkish public opinion, while at the same time it served also as 

the main influence of the various opinion leaders in the Turkish mainland. Being as such, it proved 

to be the main press factor which brought the Cyprus issue to the spotlight of the Turkish public 

sphere, functioning both as an agenda setting actor, as well as the gatekeeper of the consecutive 

information providing on this specific issue. 
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Δηζαγσγή 

α) Η βηβιηνγξαθηθή αληηκεηώπηζε ηεο Hürriyet 

Δ παξνχζα δηαηξηβή ζα εμεηάζεη ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ε ηνπξθηθή εθεκεξίδα Hürriyet 

(Υηνπξξηέη, «Βιεπζεξία») ζηελ πξνβνιή θαη αλάδεημε ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο ελψπηνλ ηεο 

ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο θαηά ηελ πεξίνδν 1948-1955. Ώλ θαη έλα ζχλνιν εξεπλεηψλ έρεη 

ραξαθηεξίζεη ην ξφιν απηφ σο θαζνξηζηηθφ, νπδείο έρεη αζρνιεζεί εθηεηακέλα αιιά θαη ελδειερψο 

κε ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζή ηνπ. Ώπνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απηφλ έρνπλ γίλεη απφ Έιιελεο 

(Βιιαδίηεο θαη Κχπξηνπο),
1
 Σνχξθνπο

2
 θαη Σνπξθνθχπξηνπο

3
 επηζηήκνλεο, πνηέ φκσο δελ έρεη 

ζπγγξαθεί κία νινθιεξσκέλε κειέηε πνπ λα αλαδεηθλχεη κέζα απφ ηα δεκνζηεχκαηα ηεο ελ ιφγσ 

εθεκεξίδαο, α) ηνλ ηξφπν πνπ επεξέαζε ηε δηακφξθσζε ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ ζην θππξηαθφ δήηεκα, ηε ιεηηνπξγία ηεο δειαδή σο «δηακνξθσηή ηεο 

θνηλήο γλψκεο» (opinion maker), β) ηηο θάζεηο αιιειεπίδξαζήο ηεο κε ηελ θεληξηθή πνιηηηθή 

εμνπζία ηεο Σνπξθίαο επί ηνπ δεηήκαηνο απηνχ, γ) ηα πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά ζηεξενηππηθά 

ζρήκαηα πνπ πηνζέηεζε πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην δεηνχκελν, ηελ «επαηζζεηνπνίεζε» δειαδή 

ηφζν ηεο θνηλήο γλψκεο φζν θαη ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζην Κππξηαθφ θαηά ηελ ππφ 

εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν, αιιά θαη δ) ηελ απηνεηθφλα ηεο, ηε ζπλεηδεηνπνίεζε δειαδή απφ ηνλ 

ηδηνθηήηε θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηεο, ηεο ζπγθεθξηκέλεο απηήο ιεηηνπξγίαο.
4
 

                                                           
1 Νενθιήο αξξήο, Ζ Άθθδ Πθεονά, ηφκ. Αεχηεξνο, βηβιίν Ώ΄ Ε,  (Ώζήλα: Γξακκή, 1982), ζει. 189. Ώιέμεο Ώιεμαλδξήο, 

«Σν Μεηνλνηηθφ Γήηεκα, 1954-1987», ζην Οζ Δθθδκμημονηζηέξ πέζεζξ 1923-1987 (Ώζήλα: Γλψζε, 1991), ζει. 495-496. 

Υαξάιακπνο Καπθαξίδεο, Σμονηία-Κφπνμξ 1923-1960. Ζ Σμονηζηή Πμθζηζηή ζημ Κοπνζαηυ απυ ημκ Αηάημονη ζημκ 

Μεκηενέξ (Λεπθσζία: Ώκνξγφο, 2010), ζει. 149-151, κε αξθεηά ιάζε. ψηνο Κησξήο, Σμονημηφπνζμζ. Απυ ημ Πενζεχνζμ 

ζημκ οκεηαζνζζιυ (1923-1960) (Ώζήλα: Παπαδήζεο, 2013), ζει. 352-356, ρσξίο λα απνθεχγεη ιάζε πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο έκκεζεο παξαζέζεηο ηνπ Σχπνπ, πνπ ρξεζηκνπνηεί. 
2 Dilek Güven, Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları Bağlamında 6-7 Eylül Olayları («Σα Γεγνλφηα ηεο 6-7 

επηεκβξίνπ ζην Πιαίζην ησλ Μεηνλνηηθψλ Πνιηηηθψλ ηεο Ρεπνπκπιηθαληθήο Πεξηφδνπ») (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, 2005), ζει. 57-58. Melek Fırat, “Yunanistan‟la İlişkiler” («Οη ρέζεηο κε ηελ Βιιάδα»), ζην Baskın Oran 

(ed.), Türk Dış Politikası. Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, cilt (ηφκνο) 1: 1919-1980 

(«Σνπξθηθή Βμσηεξηθή Πνιηηηθή. Γεγνλφηα, Έγγξαθα, ρφιηα απφ ηνλ Πφιεκν ηεο Ώπειεπζέξσζεο κέρξη ήκεξα, ηφκ. 

1: 1919-1980») (İstanbul: İletişim Yayınları, 2001), ζει. 597. Hıfzı Topuz, Başlangıçtan Bugüne Türk Basın Tarihi 

(«Εζηνξία ηνπ Σνπξθηθνχ Σχπνπ απφ ηηο Ώπαξρέο έσο ηηο Δκέξεο καο») (İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1996), ζει. 103. ηνπ 

ηδίνπ II. Mahmut‟tan Holdinglere Türk Basın Tarihi («Εζηνξία ηνπ Σνπξθηθνχ Σχπνπ απφ ηνλ νπιηάλν Μαρκνχη ΕΕ έσο 

ηνπο Οκίινπο») (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2003), ζει. 213-214. Nuri İnuğur, Türk Basın Tarihi («Εζηνξία ηνπ Σνπξθηθνχ 

Σχπνπ») (İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti No 37, 1992), ζει. 236. Ayşen Sezer-Şanlı, “6-7 Eylül 1955. Türkiye‟de bir 

„pogrom‟ yaşandı” («6-7 επηεκβξίνπ 1955. Δ Σνπξθία βίσζε έλα „πνγθξφκ‟»), ζην Mete Kaan Kaynar (ed.), 

Türkiye‟nin 1950‟li Yılları («Δ Αεθαεηία ηνπ 1950 ζηελ Σνπξθία») (İstanbul: İletişim, 2015), ζει. 377-392. Funda Şenol-

Cantek, “Ellili Yıllar Türkiye‟sinde Basın” («Ο Σχπνο ζηελ Σνπξθία ηεο Αεθαεηίαο ηνπ 1950») ζην Mete Kaan Kaynar 

φ.π., ζει. 423-450. Ayşe Hür, İnönü ve Bayar‟lı Yıllar (1938-1960) («Σα Υξφληα κε ηνλ Ίλνλνπ θαη ηνλ Μπαγηάξ (1938-

1960)») (İstanbul: Profil, 2015), ζει. 159-162. Δ ηειεπηαία ζπγγξαθέαο έρεη δεκνζηεχζεη θαη δχν άξζξα ζηελ εθεκεξίδα 

Radikal επί ηνπ ζέκαηνο. Γηα ην ξφιν ηεο Hürriyet ζα κπνξνχζε λα γίλεη αλαθνξά ελδεηθηηθά θαη ζηελ απηνβηνγξαθία 

ηνπ γλσζηνχ Σνχξθνπ δεκνζηνγξάθνπ ηεο πεξηφδνπ, εθδφηε ηεο εθεκεξίδαο Vatan θαη θαζνδεγεηηθνχ κέινπο ηεο 

δηαβφεηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», Ahmet Emin Yalman, βι. Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte 

Gördüklerim ve Geçirdiklerim, 2 («Βθείλα πνπ Βίδα θαη Πέξαζα ζηελ Πξφζθαηε Εζηνξία»), ηφκ. 2 (İstanbul: Pera 

Turizm ve Ticaret A.Ş., 1997), ζει. 1646. 
3 Νηγηαδί Κηδίιγηνπξεθ, Σμ Αδζέλμδμ ηςκ Δεκζηζζιχκ (Ώζήλα: Μαχξε Λίζηα, 1999), ζει. 70-71. 
4 ηε βηβιηνγξαθία ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο κέζα απφ ηνπξθηθέο δεπηεξνγελείο πεγέο επηζεκαίλνληαη θαη νη δχν 

εξγαζίεο ηνπ Νηθφιανπ ηέιγηα, νη νπνίεο σζηφζν εμεηάδνπλ ηνλ ηνπξθνθππξηαθφ Σχπν ηεο πεξηφδνπ 1955-1959 θαη 

1960-1963 αληίζηνηρα, βι. Dr. Nikolaos Stelya, İstenmeyen Bebek Kıbrıs Cumhuriyeti. Kıbrıs Sorunu Yeniden Okumak: 

Kıbrıslı Türk Basını, EOKA ve Kıbrıs Cumhuriyeti‟nin  Kuruluşu (1955-1959) («Σν Ώλεπηζχκεην ΐξέθνο, ε Κππξηαθή 

Αεκνθξαηία. Ξαλαδηαβάδνληαο ην Κππξηαθφ Πξφβιεκα: Ο Σνπξθνθππξηαθφο Σχπνο, ε ΒΟΚΏ θαη ε Ίδξπζε ηεο 

Κππξηαθήο Αεκνθξαηίαο, 1955-1959») (İstanbul: Kalkedon-Khora, 2013), θαη ε ειιεληθή ηνπ έθδνζε, Ο Αβχκαξ ηδξ 

ΔΟΚΑ 1955-1959 ζηα Πνςημζέθζδα ημο Σμονημηοπνζαημφ Σφπμο (Λεπθσζία: Ελζηηηνχην Μέζσλ Μαδηθήο Βπηθνηλσλίαο, 
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Παξά ην πινχζην έξγν πνπ έρεη παξαρζεί θαηά θαηξνχο απφ ηζηνξηθνχο, πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο 

θαη δηεζλνιφγνπο ζηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο θαη δηπισκαηηθήο ηζηνξίαο ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο, 

κηα αληίζηνηρε κειέηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα δελ έρεη θαηαζηεί δπλαηφ λα εθπνλεζεί 

ζηελ Βιιάδα, ζηελ Κχπξν ή ζηελ Σνπξθία. ζνλ αθνξά ηηο δχν πξψηεο ρψξεο, νη ιφγνη 

πηζαλφηαηα έρνπλ λα θάλνπλ θαηαξρήλ κε ην εκπφδην ηεο γιψζζαο, ζην βαζκφ πνπ κέρξη πξφηηλνο 

ειάρηζηνη εξεπλεηέο θαηείραλ ζε επαξθή βαζκφ ηελ απαηηνχκελε πξνο ηνχην ηνπξθηθή γιψζζα. Ώλ 

θαη, φπσο δείρλνπλ λεψηεξεο ζπγγξαθηθέο πξνζπάζεηεο, ηα πξάγκαηα έρνπλ ζαθψο βειηησζεί ζηνλ 

ηνκέα απηφλ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, δελ έρεη εθδεισζεί κέρξη ηνχδε ην απαξαίηεην ελδηαθέξνλ 

λα εξεπλεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ν Υαηδεβαζηιείνπ έρεη εχζηνρα 

επηζεκάλεη φηη, «δελ ππάξρεη ζήκεξα πξφζβαζε ζε ηνπξθηθέο αξρεηαθέο πεγέο θαη δελ έρεη 

εθπνλεζεί κηα ζεηξά κειεηψλ βαζηζκέλσλ ζε απηέο»,
5
 εληνπίδνληαο θαη‟ αξρήλ ηνπο ιφγνπο ηεο 

θαη‟ αλάγθελ κνλνκέξεηαο πνπ πεξηνξίδεη ην εχξνο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ θαη εκπνδίδεη ηελ 

νινθιεξσκέλε αλάδεημε πεξηζζφηεξσλ πηπρψλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Κη αλ ε ζσζηή δηαπίζησζε ηνπ 

Υαηδεβαζηιείνπ ηζρχεη γηα ηηο πξσηνγελείο αξρεηαθέο πεγέο, ε πξφζβαζε ζηηο νπνίεο είλαη αθφκε 

δχζθνιε έσο αδχλαηε ζηελ Σνπξθία γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν,
6
 δελ ηζρχεη ην ίδην γηα ηα  

έληππα ηεο επνρήο, ηα νπνία είλαη πιένλ ζρεηηθά εχθνια πξνζβάζηκεο ηφζν δηά δψζεο, φζν θαη ζε 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ. 

Τπφ ηελ έλλνηα απηή, είλαη κάιινλ πεξίεξγν πνπ δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί κέρξη ζήκεξα ζηελ 

Σνπξθία λεψηεξεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, ππφ κνξθή άξζξνπ ή δηαηξηβήο, γηα ην ξφιν ηεο 

Hürriyet ζην Κππξηαθφ είηε ζηα πξψηκα απηά ρξφληα πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα δηαηξηβή, είηε θαη ζε 

κεηαγελέζηεξα.
7
 Δ κφλε ζπλνιηθή θαη κάιινλ αμεπέξαζηε κέρξη ζήκεξα εξγαζία γηα ην ξφιν ηνπ 

Σχπνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζην θππξηαθφ δήηεκα ηελ πεξίνδν 1945-1959, είλαη 

εθείλε ηνπ θαζεγεηή Fahir Armaoğlu, πνπ φκσο έρεη δεκνζηεπζεί αξθεηά παιηά, ην 1963.
8
 Παξά 

ηαχηα, ε κειέηε εθείλε ηνπ Σνχξθνπ θαζεγεηή, κε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε θαη παξάζεζε 

απνζπαζκάησλ ηνπ ηνπξθηθνχ Σχπνπ ηεο πεξηφδνπ 1948-1959, δηεπθξηλίδεη πνιιά δεηήκαηα 

                                                                                                                                                                                
2013). ηνπ ηδίνπ, İstenmeyen Bebeğin Ölümü. Kıbrıs Türk Basınında Ortaklık Cumhuriyeti Tecrübesi (1960-1963) («Ο 

Θάλαηνο ηνπ Ώλεπηζχκεηνπ ΐξέθνπο. Δ Βκπεηξία ηεο πλεηαηξηθήο Αεκνθξαηίαο ζηνλ Σνπξθνθππξηαθφ Σχπν, 1960-

1963») (İstanbul: Kalkedon-Khora, 2015), θαη ε ειιεληθή ηνπ έθδνζε, Ο Θάκαημξ ημο Ακεπζεφιδημο Βνέθμοξ. Σμ 

Δβπείνδια ηδξ οκεηαζνζηήξ Γδιμηναηίαξ ζηα Πνςημζέθζδα ημο Σμονημηοπνζαημφ Σφπμο, 1960-1963, (Ώζήλα: 

Παπαδήζεο, 2015). 
5 Βπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ, ηναηδβζηέξ ημο Κοπνζαημφ. Ζ δεηαεηία ημο 1950, (Ώζήλα: Παηάθεο, 20052), ζει. 18-19. 
6 Με ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο ζρεηηθνχ πιηθνχ ζε αδεκνζίεπηεο δηαηξηβέο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζε ηνπξθηθά ή 

παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, νη κφλεο εξγαζίεο πνπ έρεη ν γξάθσλ ππ‟ φςηλ ηνπ κε παξαπνκπέο ζε ηνπξθηθέο αξρεηαθέο 

πεγέο (Başbakanlık Arşivi - Ανπεία ηδξ Πνςεοπμονβίαξ) είλαη ηα αθφινπζα άξζξα πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε εθδφζεηο 

«παλεπηζηεκίσλ» ησλ θαηερνκέλσλ, βι. Sanem Yaymak- Suat Söylemez- Emre Aykoç, “Başbakanlık Arşivindeki 

Mektup ve Telgraflarda Kıbrıs” («Δ Κχπξνο ζηηο επηζηνιέο θαη ζηα ηειεγξαθήκαηα ηνπ Ώξρείνπ ηεο Πξσζππνπξγίαο»), 

ζην İlker Vancı Osam (ed.), 6th Internatıonal Congress on Cyprus Studies, 24-26 October 2007, έθδνζε ηνπ 

«παλεπηζηεκίνπ ηεο Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ» ησλ θαηερνκέλσλ, 2008, ζει. 231-249 θαη ησλ ηδίσλ ηξηψλ ζπγγξαθέσλ, 

“T.C. Başbakanlık Arşivi‟ndeki Belgelerde Kıbrıs: Sunuş/ 1923-1951 Dönemi/ 1952-1960 Dönemi” («Δ Κχπξνο ζηα 

έγγξαθα ηνπ Ώξρείνπ ηεο Πξσζππνπξγίαο: Πξφινγνο/ Πεξίνδνο 1923-1951/ Πεξίνδνο 1952-1960»), πεξηνδηθή έθδνζε 

«JCS» ηνπ ίδηνπ «παλεπηζηεκίνπ», ηφκ. 14 [34], 2008. 
7 Βμαίξεζε απνηειεί ην ζρεηηθά παιαηφηεξν έξγν ηεο Duygu Sezer, Kamu Oyu ve Dış Politika («Κνηλή Γλψκε θαη 

Βμσηεξηθή Πνιηηηθή) (Ankara: Sevinç Matbaası, 1972), πνπ εξεπλά ηελ πεξίνδν 1964-1968. Δ δηαπίζησζε απηή γίλεηαη 

επίζεο κε ηελ επηθχιαμε ηεο ελδερφκελεο χπαξμεο θάπνηαο αδεκνζίεπηεο δηαηξηβήο. 
8 Fahir Armaoğlu, Kıbrıs Meselesi 1954-1959. Türk Hükümeti ve Kamu Oyunun Davranışları («Σν Κππξηαθφ 1954-1959. 

Δ Σνπξθηθή Κπβέξλεζε θαη νη πκπεξηθνξέο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλήο Γλψκεο»), (Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 156-138, Sevinç Matbaası, 1963). 
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ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ νη πνηθίιεο ηνπξθηθέο εθεκεξίδεο είραλ δηαδξακαηίζεη ζηελ πξνβνιή ηνπ 

Κππξηαθνχ θαη ζηε ζπλαθφινπζε «επαηζζεζία» πνπ θαιιηεξγήζεθε ζην ηνπξθηθφ αλαγλσζηηθφ 

θνηλφ. Ώπφ ηελ άπνςε απηή, ελδεηθηηθφ ηεο πξσηνθαζεδξίαο ηεο Hürriyet είλαη ην γεγνλφο φηη ζηα 

ρξεζηκνπνηεζέληα απφ ηνλ Armaoğlu απνζπάζκαηα θαηά ηα θξίζηκα έηε 1954 θαη 1955, ε 

ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα έξρεηαη πξψηε κε δηαθνξά θαη ζηηο δχν ρξνληέο, κε 40 απνθφκκαηα ην 

1954 (έλαληη 15 ηεο Vatan θαη 12 ηεο Halkçı
9
), θαη κε 46 απνθφκκαηα ην 1955 (έλαληη 26 ηεο Ulus 

θαη 23 ηεο Zafer). Χζηφζν, αλ θαη επηζεκαίλεη ηνλ θαίξην ξφιν ηεο Hürriyet θαη ηνπ ηδξπηή ηεο, 

δεκνζηνγξάθνπ Sedat Simavi ζηελ αλαθίλεζε θαη δεκφζηα πξνβνιή ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο,
10

 

θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ζπγγξαθέαο δελ θαίλεηαη λα έρεη αληηιεθζεί ην πιήξεο εχξνο ηνπ, θαζψο ηα 

απνζπάζκαηα πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ πξψηκε πεξίνδν 1948-1953 είλαη είηε αλχπαξθηα 

(θακκία αλαθνξά ζηα έηε 1948-1950 θαη 1952), είηε εληειψο ελδεηθηηθά (ηξία δεκνζηεχκαηα ην 

1951 θαη πέληε ην 1953).
11

 

Τπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, ε παξνχζα δηαηξηβή ζα επηρεηξήζεη λα θαηαγξάςεη, λα αλαιχζεη θαη, 

θαηά ζπλέπεηα, λα θσηίζεη ηε ιεηηνπξγία πνπ έρεη επηηειέζεη ε εθεκεξίδα Hürriyet θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηψλ, 1948-1955, ζηελ αλάδεημε ηεο Κχπξνπ θαη ηνπ θππξηαθνχ 

δεηήκαηνο ελψπηνλ ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο. Παξάιιεια, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζα 

επηρεηξήζεη λα θαηαδείμεη θαη ην ξφιν πνπ θηινδφμεζε λα δηαδξακαηίζεη ζην λα εθειθχζεη ηελ 

πξνζνρή θαη λα εθκαηεχζεη ηε δεκφζηα πνιηηηθή παξέκβαζε ησλ δηαδνρηθψλ ηνπξθηθψλ 

θπβεξλήζεσλ ζην ελ ιφγσ δήηεκα. 

β) Μεζνδνινγηθά πξνιεγόκελα 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακάηηζε ε εθεκεξίδα Hürriyet ζηελ αλάδεημε ηνπ 

Κππξηαθνχ ελψπηνλ ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο, θαη παξάιιεια ηεο αιιειεπίδξαζήο ηεο κε ηηο 

ηνπξθηθέο θπβεξλήζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 1948-1955, εμεηάζηεθαλ ζπλνιηθά 1.284 δεκνζηεχκαηά 

ηεο. Σα ηειεπηαία πεξηέιαβαλ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πνπ ζρεηίδνληαλ άκεζα ή έκκεζα κε ηελ 

Κχπξν θαη ην Κππξηαθφ: Κεληξηθά πξσηνζέιηδα ξεπνξηάδ, πξσηνζέιηδα ξεπνξηάδ, ξεπνξηάδ ησλ 

εζσηεξηθψλ ζειίδσλ, αληαπνθξίζεηο απφ ηελ Ώζήλα, ηελ Άγθπξα, ηε Λεπθσζία, πφιεηο ηεο 

Σνπξθίαο θαηά πεξίπησζε, ην Δλσκέλν ΐαζίιεην, ηηο Δ.Π.Ώ., θαζψο θαη πφιεηο ηνπ αξαβηθνχ 

θφζκνπ θαηά πεξίπησζε,
12

 ηαμηδησηηθέο αληαπνθξίζεηο, θχξηα άξζξα, άξζξα γλψκεο, αλαιχζεηο, 

ζχληνκα ζεκεηψκαηα, ηζηνξηθά ρξνλνγξαθήκαηα, θσηνγξαθίεο κε ηηο ζπλνδεπηηθέο ηνπο ιεδάληεο, 

γεινηνγξαθίεο θαη δηαθεκίζεηο.  

ια ηα παξαπάλσ εμεηάζηεθαλ ππφ ην πξίζκα ησλ ηεζζάξσλ ζεκείσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζηελ 

εηζαγσγή ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ νη πνιηηηθέο ζέζεηο, ηα 

                                                           
9 Βπξφθεηην γηα ηελ πξνζσξηλή έθδνζε ηεο αληηπνιηηεπφκελεο Ulus, πνπ είρε θιείζεη γηα έλα δηάζηεκα. 
10 Armaoğlu, φ.π., ζει. 29, 41-42. 
11 Βλδερνκέλσο ε έιιεηςε απηή λα νθείιεηαη ελ κέξεη ζην γεγνλφο φηη ην επίθεληξν ηεο εξγαζίαο ηνπ αθνξνχζε ηα έηε 

1954-1959. 
12 Δ απνπζία αληαπνθξηηή ηεο εθεκεξίδαο ζηε Μφζρα ή ζε άιιεο πξσηεχνπζεο ηνπ ηφηε αλαηνιηθνχ κπινθ είλαη κάιινλ 

θαηαλνεηή, δεδνκέλνπ φρη κφλν ηνπ έληνλα αληηθνκκνπληζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο, αιιά θαη ησλ ηζρπξψλ επηπηψζεσλ ηεο 

ηφηε ςπρξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ. 
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εθθξαζηηθά ζρήκαηα, αιιά θαη νη ζηεξενηππηθέο αλαθνξέο πνπ εμππεξεηνχζαλ ηελ αλάδεημε ηνπ 

πξνεθηεζέληνο ηειηθνχ ζηφρνπ ηεο εθεκεξίδαο. Πέξαλ ησλ απζηεξψο επηθεληξσκέλσλ ζηελ 

Κχπξν θαη ζην Κππξηαθφ δεκνζηεπκάησλ, εμεηάζηεθαλ θαη αληίζηνηρα πνπ αθνξνχζαλ ζπλνιηθά 

ηηο δηκεξείο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ 

ειιεληθή Θξάθε θαη ηα Ασδεθάλεζα), θαζψο θαη δεκνζηεχκαηα πνπ επηθεληξψλνληαλ ζηελ 

ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζηηο εθεκεξίδεο ηεο θαη ζηνπο ζεζκνχο ηεο, ην 

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη ζηνλ πξνθαζήκελφ ηνπ Ώζελαγφξα. Δ 

ζπκπεξίιεςε απηή έγηλε ζην κέηξν θαη ζην βαζκφ πνπ ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα ζπλδένληαλ – 

άκεζα ή έκκεζα – θαη εξκήλεπαλ πιεξέζηεξα ηε ζπλνιηθφηεξε ηνπνζέηεζε ηεο εθεκεξίδαο 

απέλαληη ζηελ Κχπξν θαη ην Κππξηαθφ θαηά ην ππφ εμέηαζε ρξνληθφ δηάζηεκα. Παξάιιεια, ζηελ 

έξεπλα εληάρζεθαλ θαη ηα γξαθφκελα ζηηο ηνπξθνθππξηαθέο εθεκεξίδεο πνπ αλαδεκνζηεχνληαλ 

αλά πεξηφδνπο ζε εηδηθή ζηήιε ηεο Hürriyet, φρη φκσο θαη εθείλα ηνπ μέλνπ Σχπνπ πνπ αθνξνχζαλ 

ην Κππξηαθφ. Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή απηή ήηαλ ε κέξηκλα λα πεξηνξηζηεί ε εμέηαζε ηνπ 

ζέκαηνο ζε ακηγψο ηνπξθηθφ πιαίζην, έηζη φπσο εθδεισλφηαλ είηε άκεζα απφ ηηο ζηήιεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηνπξθηθήο εθεκεξίδαο, είηε έκκεζα απφ ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ 

Σχπνπ πνπ ε Hürriyet επέιεγε λα πξνβάιεη, πηνζεηψληαο νπζηαζηηθά ην πεξηερφκελφ ηνπο. Σν ίδην 

απηφ θξηηήξην ίζρπζε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή θαη γηα ηηο δάλεηεο γεινηνγξαθίεο, σο επί ην πιείζηνλ 

ιεθζείζεο απφ άιιεο ηνπξθηθέο εθεκεξίδεο. 

ε φιε ηελ έθηαζε ηεο δηαηξηβήο δηαηεξήζεθε ε ηνπξθηθή γξαθή ησλ θχξησλ νλνκάησλ, εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ ελέπηπηαλ ζην πιαίζην κεηάθξαζεο απνζπαζκάησλ, νπφηε θαη γξάθνληαη ζηα 

ειιεληθά. Σν ζχλνιν ησλ ηίηισλ ησλ εμεηαζζέλησλ δεκνζηεπκάησλ παξαηίζεηαη ζηα ηνπξθηθά, 

ελψ αθνινπζεί ε ειιεληθή ηνπο κεηάθξαζε εληφο παξελζέζεσο. Δ Κςκζηακηζκμφπμθδ αλαθέξεηαη 

κε ην ζπγθεθξηκέλν φξν, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εληάζζεηαη ζε ηνπξθηθφ ζπγθείκελν (ηίηινη 

δεκνζηεπκάησλ, νκηιίεο Σνχξθσλ, ηίηινη νξγαλψζεσλ, θ.η.ι.), νπφηε απνδίδεηαη σο Ηζηακιπμφθ. 

ηαλ εμεηάδνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηκεξή θηιία Βιιάδαο-Σνπξθίαο, 

πξνθξίλεηαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ ημονημεθθδκζηή, γηα δχν ιφγνπο: Ώθελφο κελ δηφηη απηή είλαη ε 

ζπλήζεο κνξθή ηνπ ζηελ ηνπξθηθή γξαθή θαη θαζνκηινπκέλε, αθεηέξνπ δε δηφηη δίλεη ην κέηξν 

ηεο εκπξφζεηεο πξφηαμεο ηεο Σνπξθίαο έλαληη ηεο Βιιάδαο, σο ρψξαο «κεγαιχηεξεο, ηζρπξφηεξεο 

θαη ζεκαληηθφηεξεο» έλαληη ηνπ «κηθξνχ, κηθξφηεξεο ηζρχνο θαη ππνδεέζηεξνπ» γείηνλά ηεο.
13

 

Ώληηζηνίρσο, κεξηθή δπζθνιία παξνπζηάδεη ε απφδνζε ηνπ φξνπ Rum ησλ δεκνζηεπκάησλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ αθφκε θαη ζήκεξα αδηαθξίησο νη Σνχξθνη γηα λα αλαθεξζνχλ ηφζν ζηνπο 

Βιιελνξζφδνμνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, φζν θαη ζηνπο Βιιελνθχπξηνπο.
14

 Ώλ θαη ζε νξηζκέλα 

                                                           
13 Δ ηνπξθηθή γιψζζα θαη ην αιθάβεην δηεπθνιχλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή, ζην βαζκφ πνπ ην αξρηθφ γξάκκα «Σ» 

ηνπ «Σνχξθνο/ ηνπξθηθφο» (Türk) πξνεγείηαη ηνπ αξρηθνχ γξάκκαηνο «Τ» ηνπ «Έιιελαο/ ειιεληθφο» (Yunan). 
14 Δ επηινγή απηή δελ είλαη νπδέηεξε. Πξφθεηηαη γηα θαηάινηπν ηεο επνρήο ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο, φηαλ νη 

ππήθννη δηαθξίλνληαλ κε βάζε ηελ ζξεζθεπηηθή θαη φρη ηελ εζλνηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, επηβηψλεη δε λνεκαηνδνηψληαο 

ελζπλείδεηα ηελ άξλεζε λα αλαγλσξηζηεί ν ειιεληθφο ραξαθηήξαο ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ππφζηαζεο ησλ 

πξναλαθεξνκέλσλ. ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, ε ζπγθεθξηκέλε ηαχηηζε εμππεξεηνχζε θαη ην ζθνπφ ηεο πνιηηηθήο 

ζηνρνπνίεζεο ησλ Βιιελνξζφδνμσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνδεηρζνχλ σο ζπλππεχζπλνη θαη λα 

«ηηκσξεζνχλ» γηα ηελ «αλαζηάησζε» πνπ είραλ πξνθαιέζεη Βιιαδίηεο θαη Βιιελνθχπξηνη, επηδηψθνληαο ηελ έλσζε ηεο 
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εμ απηψλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο Elen, ε θαηά θαλφλα ρξήζε ηνπ φξνπ Rum επηβάιιεη κία 

εληαία απφδνζή ηνπ. Έηζη, επειέγε λα απνδίδεηαη σο Δθθδκμηφπνζμζ ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ 

θαη σο Ρςιζμί ζηελ πεξίπησζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, εθηφο απφ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνθξίζεθε γηα ιφγνπο έκθαζεο θαη ινγηθήο ηνπ θεηκέλνπ, ε ρξήζε ηνπ φξνπ Ρςιζμί θαη γηα ηνπο 

Βιιελνθχπξηνπο. 

γ) Θεσξεηηθά πξνιεγόκελα θαη ε ηνπξθηθή θνηλή γλώκε 

Κάζε πξνζέγγηζε ζην δήηεκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξφηεζεο ηεο «θνηλήο γλψκεο» πξνυπνζέηεη ηελ 

ελαζρφιεζε κε δχν ηνπιάρηζηνλ παξάγνληεο, νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ θαη ζπληίζεληαη θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο: Σν «θνηλφ» θαη ην «κέζν».
15

 Γχξσ απφ ηηο δνκέο, ηηο ιεηηνπξγίεο, ηελ φζκσζε θαη 

ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ έρεη αλαπηπρζεί έλαο καθξχο, έληνλνο θαη κε 

ζπρλέο κεηαπηψζεηο ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο επηζηεκνληθφο πξνβιεκαηηζκφο, πνπ 

ρξνλνινγείηαη θαηά βάζε απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Δ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πέξαζε απφ 

ηξεηο θάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημήο ηεο ηνλ 20ν αηψλα: Καηά ηελ πξψηε θάζε πνπ 

δηήξθεζε απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα κέρξη ην 1940, ηα Μέζα αληηκεησπίδνληαλ σο παληνδχλακνη 

κεραληζκνί, ηθαλνί λα επεξεάζνπλ θαη λα θαηεπζχλνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο απφςεηο ηνπ 

θνηλνχ. Δ δεχηεξε θάζε, ε νπνία δηήξθεζε απφ ην 1940 κέρξη ην 1960, ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ 

ακθηζβήηεζε απηήο ηνπο ηεο παληνδπλακίαο. Σα Μέζα φρη κφλν ζεσξήζεθαλ αλίθαλα λα 

επεξεάζνπλ θαηαιπηηθά ην ζρεκαηηζκφ γλσκψλ θαη ζηάζεσλ, αιιά αληηζέησο εληνπίζηεθε ε 

δπλαηφηεηά ηνπο λα εληζρχνπλ πξνυπάξρνπζεο απφςεηο θαη αληηιήςεηο. Σέινο, θαηά ηελ ηξίηε 

θάζε πνπ δηαξθεί απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 θαη θηάλεη κέρξη ηηο εκέξεο καο, επαλήιζε ν 

έληνλνο θαη βάζηκνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ ηζρπξή επίδξαζε ησλ Μέζσλ επί ηνπ θνηλνχ, θαζψο 

εμεηάζζεθαλ ελδειερέζηεξα ηνκείο πηζαλψλ επηδξάζεσλ, αιιά θαη δηεξεπλήζεθαλ ππφ λέεο 

νπηηθέο νη ξφινη ησλ παξαγφλησλ ηεο επηθνηλσλίαο. 

Δ αθεηεξία ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ζεκαηνδνηήζεθε απφ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αλεζπρία 

νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ζηνραζηψλ θαη δηαλννπκέλσλ ηεο επνρήο, φπσο νη Max Weber, Walter 

Lippmann, John Dewey θαη Ernest Hemingway γηα ηελ επηξξνή πνπ κπνξεί λα αζθήζεη ν Σχπνο 

ζηηο εθινγηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ.
16

 Σα απνηειέζκαηα φισλ εθείλσλ ησλ εξεπλψλ (φπσο ηνπ 

Institute of Propaganda Analysis
17

), θαηέηεηλαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα Μέζα είραλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα αζθνχλ απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ησλ θξίζεσλ, απφςεσλ θαη γλσκψλ ηνπ 

θνηλνχ, ην νπνίν παξνπζηαδφηαλ σο παζεηηθφ θαη επηξξεπέο ζηε ρεηξαγψγεζε. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

ζπληζηακέλε απηψλ ησλ κειεηψλ έρεη κείλεη ζηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο ηεο πνιηηηθήο 

                                                                                                                                                                                
Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα. Γηα κία εμαηξεηηθή πξφζθαηε πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο, βι. Samim Akgönül, «Rum Nedir? 

Kim Der, Kime Der, Niye Der?» («Ση είλαη Ρσκηφο; Πνηνο ην ιέεη, ζε πνηνλ ην ιέεη, γηαηί ην ιέεη;»), ζην Hakan Yücel 

(επηκ.), Rum Olmak Rum Kalmak («Να Βίζαη Ρσκηφο Να Μέλεηο Ρσκηφο») (İstanbul: Εζηφο, 2016), ζει. 19-36. 
15 χκθσλα κε ην γξακκηθφ επηθνηλσληαθφ κνληέιν ηνπ ςπρνιφγνπ Hovland, πνπ δηαηππψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ΐ΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη ηέζζεξηο βαζηθνί παξάγνληεο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη νη εμήο: Πεγή- Μήλπκα- Καλάιη- 

Ώπνδέθηεο, βι. Νίθνο Αεκεξηδήο, Πμθζηζηή Δπζημζκςκία. Γζαηζκδφκεοζδ, Γδιμζζυηδηα, Γζαδίηηομ (Ώζήλα: Παπαδήζεο, 

2002), ζει. 31. Δ εδψ αλαθνξά ζηνπο δχν εθ ησλ ηεζζάξσλ γίλεηαη ελδεηθηηθά. 
16 ην ίδην, ζει. 28. 
17 ην ίδην, ζει. 29-30. 
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επηθνηλσλίαο σο ε ζεσξία ηεο «ππνδφξηαο βειφλαο» (hypodermic-needle theory), ή «ζεσξία ηεο 

ζθαίξαο» (bullet theory), ή «ζεσξία ηνπ ηκάληα κεηαβίβαζεο» (transmission belt theory).
18

  

Σελ θπξηαξρία ηνπ κνληέινπ ηεο παληνδπλακίαο ησλ Μέζσλ έζεζαλ ζε ακθηζβήηεζε νη κειέηεο 

πνπ εθπνλήζεθαλ ζην Bureau of Applied Social Research ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Columbia, απφ ηνλ 

Paul Lazarsfeld θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο, ηα Μέζα επηδξνχλ 

κφλν δεπηεξεπφλησο ζην ζρεκαηηζκφ εθινγηθήο απφθαζεο ησλ αλαπνθάζηζησλ θαη πξσηίζησο 

εληζρχνπλ ηηο πξνυπάξρνπζεο απφςεηο θαη γλψκεο ηνπο, ελψ ε πξνεθινγηθή θακπάληα ησλ Μέζσλ 

απνδεηθλχεηαη αλαπνηειεζκαηηθή, θαζψο αγγίδεη κφλν εθείλνπο πνπ έρνπλ ήδε ηνπνζεηεκέλνη 

ππέξ κηαο παξάηαμεο. εκαληηθφ, εμάιινπ, εχξεκα ηεο έξεπλαο είλαη ην γεγνλφο φηη ην (εθινγηθφ) 

θνηλφ δείρλεη λα επεξεάδεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηε δηαπξνζσπηθή πνιηηηθή επηθνηλσλία κε 

ηνπο ιεγφκελνπο «(θαζ)νδεγεηέο γλψκεο» (opinion leaders),
19

 νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

κελχκαηα ησλ Μέζσλ πξνθεηκέλνπ λα ην επεξεάζνπλ.
20

 Δ δηαπξνζσπηθή απηή πνιηηηθή 

επηθνηλσλία νλνκάζηεθε «δηθαζηθή ξνή επηθνηλσλίαο» (two-step flow of communication).
21

 Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επέδξαζαλ θαηαιπηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ ππνδείγκαηνο-

κνληέινπ (paradigm) ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, εθείλνπ ησλ «πεξηνξηζκέλσλ 

επηδξάζεσλ» ησλ Μέζσλ (the limited-effects model). Λίγν αξγφηεξα ην βηβιίν ελφο απφ ηνπο 

καζεηέο ηνπ Lazarsfeld, ηνπ Joseph Klapper, πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1960 πξνζέθεξε ηελ επηηνκή 

ηεο ζεσξίαο ησλ πεξηνξηζκέλσλ επηδξάζεσλ.
22

 

Δ ρξνληθή ζηηγκή δεκνζίεπζεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ Klapper ήηαλ νξηαθή, θαζψο ηφηε αλαπηπζζφηαλ 

έλα Μέζν πνπ ζα δηακφξθσλε έσο ηηο εκέξεο καο κε θαηαιπηηθφ ηξφπν ηηο γλψκεο θαη επηινγέο 

ηνπ θνηλνχ: Δ ηειεφξαζε, ε παξνπζία θαη δξάζε ηεο νπνίαο – καδί κε ηε κεηαγελέζηεξε αλάπηπμε 

ησλ λέσλ Μέζσλ Μαδηθήο Βπηθνηλσλίαο – απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο πην θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο κεηάβαζεο απφ ην κνληέιν-ππφδεηγκα ησλ «πεξηνξηζκέλσλ επηδξάζεσλ ησλ 

Μέζσλ» ζε απηφ ησλ «κεηξίσλ» (moderate effects model) θαη ησλ «παλίζρπξσλ επηδξάζεσλ» 

(powerful effects model).
23

 ηελ αιιαγή απηή ηνπ κνληέινπ ζπλεηέιεζαλ θαη άιινη πιελ ηεο 

ηειεφξαζεο παξάγνληεο, φπσο νη κεηαβνιέο ππνδεηγκαηηθνχ (paradigmatic) θαη κεζνδνινγηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ δηακφξθσζαλ ηηο ζεκεξηλέο αληηιήςεηο γηα ηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία. Έηζη, ε 

επαλεμέηαζε ησλ επξεκάησλ ηεο νκάδαο Lazarsfeld απνθάιπςε κεγαιχηεξν πνζνζηφ επίδξαζεο 

απ‟ φ,ηη αξρηθά είρε εθηηκεζεί.
24

 Μία δεχηεξε παξάκεηξνο πνπ αξρηθά δελ είρε πξνζερζεί ήηαλ φηη 

                                                           
18 ην ίδην, ζει. 30-31. Werner J. Severin & James W. Tankard, Jr., Communication Theories: Origins, Methods, and 

Uses in the Mass Media (New York & London: Longman, 1992), ζει. 247. 
19 Γηα ηελ έλλνηα ησλ «νδεγεηψλ γλψκεο», βι. θαησηέξσ ζει. 10. 
20 Jack M. McLeod, Gerald M. Kosicki & Zhongdang Pan, “On Understanding and Misunderstanding Media Effects”, 

ζην James Curran & Michael Gurevits, Mass Media and Society (London: Edward Arnold, 1991), ζει. 240. Αεκεξηδήο, 

φ.π., ζει. 36-37. 
21 Γηα ηελ πιεξέζηεξε ππνζηήξημε ηεο ζεσξίαο απηήο ελεξγήζεθαλ επηπξφζζεηεο έξεπλεο απφ ηελ νκάδα ηνπ Lazrsfeld, 

βι. Elihu Katz & Paul Lazarsfeld, Personal Influence. The Part Played by People in the Flow of Mass Communication 

(Glencoe, Ill: Free Press, 1955).  
22 Joseph Klapper, The Effects of Mass Communication (New York: Free Press, 1960).  
23 Αεκεξηδήο, φ.π., ζρεδηάγξακκα ζει. 261.  
24 Σελ πξνζνρή ζηνλ πεξηνξηζκέλν ραξαθηήξα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο ηεο εθηζηνχζε, άιισζηε, θαη ε ίδηα ε 

νκάδα ηνπ Columbia, βι. McLeod, Kosicki & Pan, φ.π., ζει. 240.  
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ηα Μέζα επεξεάδνπλ ην θνηλφ ζε έλα ζχλνιν ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο δηακφξθσζεο ηεο 

εθινγηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο, φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ, αιιά 

πεξηζζφηεξν καθξνπξφζεζκα, παξαηήξεζε ε νπνία έδσζε αθνξκή γηα ηε δηαηχπσζε, κεηαμχ 

άιισλ, ηεο ζεσξίαο ηεο «εκεξήζηαο δηάηαμεο/ ζεκαηνινγίαο» (agenda setting).
25

 χκθσλα κε 

απηήλ, ε ζπρλφηεηα ησλ αλαθνξψλ ζε ζπγθεθξηκέλα πνιηηηθά δεηήκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ 

ηα Μέζα αληαλαθιάηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ δίδεη ην θνηλφ ζην ίδην ζχλνιν δεηεκάησλ θαη ηηο 

επεξεάδεη άκεζα. Με άιια ιφγηα, ηα Μέζα αζθνχλ άκεζε θαη έληνλε επηξξνή ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

εκεξήζηαο ζεκαηνινγίαο ησλ δεηεκάησλ, πνπ πξνβαιιφκελα «αμίδνπλ» λα γίλνπλ είδεζε, 

ππνβάιινληαο έηζη ζην θνηλφ φρη «ηη λα ζθεθηεί», αιιά «γηα πνηά πξάγκαηα αμίδεη λα ζθεθηεί».
26

 

πσο αλαθέξεη ν Αεκεξηδήο, ε γεληθή δηαδηθαζία ηεο «εκεξήζηαο δηάηαμεο/ ζεκαηνινγίαο» 

απνηειείηαη απφ ηξεηο επηκέξνπο δηαηάμεηο: Σελ εκεξήζηα δηάηαμε/ ζεκαηνινγία ησλ Μέζσλ 

(media agenda), ηε δεκφζηα ζεκαηνινγία (public agenda) θαη ηελ πνιηηηθή ζεκαηνινγία (policy 

agenda). Δ πξψηε αθνξά ηελ ηεξάξρεζε ησλ ζεκάησλ απφ ηα Μέζα, ε δεχηεξε απνηειείηαη απφ ηα 

ζέκαηα ζηα νπνία δίλεη πξνηεξαηφηεηα ην θνηλφ, ελψ ε ηξίηε αλαθέξεηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ 

πνιηηηθψλ ειίη, πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο.
27

 Ώμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε ηεο ζεκεξηλήο 

εηθφλαο ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο απεηέιεζε ε κεηαβνιή ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

θνξέσλ ηνπ κελχκαηνο: Βλψ παιαηφηεξα απηνί αληηκεησπίδνληαλ σο «νπαδνί-ζηαζψηεο» (partisan 

advocates) ησλ απφςεσλ πνπ δηακεζνιαβνχζαλ, πιένλ ινγίδνληαη «επαγγεικαηίεο ηεο 

επηθνηλσλίαο» (professional communicators), νη νπνίνη «δηακνξθψλνπλ ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλνχ».
28

 

Βάλ, απφ ηε κία πιεπξά ε επηθέληξσζε ζηηο επηδξάζεηο ησλ Μέζσλ επί ηνπ θνηλνχ έδσζε αθνξκή 

γηα ηε δηαηχπσζε θαη ηελ πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε ζεσξηψλ φπσο απηή ηεο «εκεξήζηαο 

δηάηαμεο/ζεκαηνινγίαο», απφ ηελ άιιε αλαπηχρζεθε έλαο εμίζνπ έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ 

έλλνηα ηνπ «απνδέθηε» ησλ κελπκάησλ ησλ Μέζσλ: ηνπ αθξναηεξίνπ/θνηλνχ (audience). Ο 

πξνβιεκαηηζκφο απηφο αθνξνχζε ζηελ εληαία ή κε ππφζηαζή ηνπ, ζηηο δεκνγξαθηθέο 

ππνδηαηξέζεηο ηνπ (θχιν, ηάμε, γεσγξαθηθή θαηαλνκή θ.η.ι.), αιιά θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο εθθξάδεηαη πξνο ηα έμσ θαη ζπγθξνηεί ηελ πξνο δηεξεχλεζε έλλνηα ηεο «θνηλήο γλψκεο». 

Έηζη, ν Vincent Price, εμεηάδνληαο ην δήηεκα ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο «θνηλήο γλψκεο» θαη 

ζπλνςίδνληαο ηηο απφςεηο πνπ έρνπλ εθθξαζηεί, αλαθέξεηαη ζηηο νκαδνπνηήζεηο πνπ αλαθχνληαη 

φηαλ ιακβάλνληαη ππφςε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαηά ηε ζεσξεηηθή επεμεξγαζία ηνπ 

                                                           
25 Αεκεξηδήο, φ.π., ζει. 38-39. Δ έλλνηα ηεο δηακφξθσζεο ηεο «εκεξήζηαο δηάηαμεο» είλαη θνκβηθή γηα ηελ παξνχζα 

δηαηξηβή, θαζψο ζπληζηά κία απφ ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο Hürriyet αλαθνξηθά κε ηελ αλάδεημε ηνπ Κππξηαθνχ 

θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν. 
26 Michael Gurevitch & Jay G. Blumler, “Lincages between the Mass Media and Politics: A model for the Analysis of 

Political Communication Systems”, ζην James Curran, Michael Gurevitch, Janet Wallacott (ed.), Mass Communication 

and Society (London: The Open University Press, 1977), ζει. 272. James Dearing, Everett Rogers, Agenda-Setting 

(London: Sage Publications, 1996). Αεκεξηδήο, φ.π., ζει. 100-106. 
27 Αεκεξηδήο, φ.π., ζει. 102. Severin & Tankard, φ.π., ζει. 226.  
28 Jay G. Blumler & Michael Gurevitch, “The Political Effects of Mass Communication”, ζην Michael Gurevitch, Tonny 

Bennet, James Curran and Janet Wallacott (ed.), Culture, Society and the Media (London & New York: Methuen, 1982), 

ζει. 240-242.  
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ζέκαηνο. ην πιαίζην απηφ, ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπλαξζξψλεηαη κε ηα Μέζα ζε κία 

ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ραξαθηεξίδεηαη «πιήζνο», «κάδα» θαη «θνηλφ» φηαλ ζπγθξνηείηαη ζηε 

βάζε ηεο ελφηεηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο, ηεο θνηλήο πξνζήισζεο ζε ελδηαθέξνληα, 

πέξα απφ ηα φξηα ζηελψλ, ηνπηθψλ αληηιήςεσλ θαη εκπεηξηψλ, θαη ζηε βάζε ηεο αληηπαξάζεζεο 

θαη νξζνινγηθήο ζπδήηεζεο αληίζηνηρα.
29

 Βίλαη ην ηειεπηαίν, ην «θνηλφ», απηή ε «ραιαξά 

νξγαλσκέλε ζπιινγηθφηεηα» πνπ απνηειεί ην επίθεληξν ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

ζπγθξνηείηαη ε «θνηλή γλψκε».  

Καη ην «θνηλφ», φκσο, κε ηε ζεηξά ηνπ δελ είλαη εληαίν θαη ζηαζεξφ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη 

γηα φια ηα δεηήκαηα. Έηζη, ν Price θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ «γεληθνχ θνηλνχ», ην νπνίν πεξίπνπ 

εμηζψλεηαη κε ην γεληθφ πιεζπζκφ,
30

 «εθινγηθνχ θνηλνχ», «πιεξνθνξεκέλνπ θνηλνχ»
31

 θαη 

«ελεξγνχο θνηλνχ». Σν ηειεπηαίν (active public) είλαη ην ηκήκα εθείλν ηνπ «πιεξνθνξεκέλνπ 

θνηλνχ» πνπ έρεη κηα πεξηζζφηεξν ελεξγή ζπκκεηνρή ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα θαη ηα κέιε ηνπ 

νπνίνπ «αληαγσλίδνληαη ζηελ αγνξά ηεο γλψκεο (δειαδή κέζα ζην πιεξνθνξεκέλν θνηλφ) γηα ηελ 

πξνζέιθπζε ππνζηεξηθηψλ θαη “λενθψηηζησλ” ζηνπο ζθνπνχο ηνπο».
32

 Πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθξίλνπλ, λα πεξηγξάςνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηε δξάζε θαη ηε ιεηηνπξγία απηήο ηεο νκάδαο ηνπ 

«ελεξγνχ θνηλνχ», νη εξεπλεηέο πηνζέηεζαλ ηνπο φξνπο «δξάζηεο» (actors),
33

 «δηακνξθσηέο 

γλψκεο» (opinion makers),
34

 ή «ειίη» (élite). χκθσλα κε ηνλ Key, ζηελ ειίη κε ηελ επξεία έλλνηα 

ηεο ιέμεο, πεξηιακβάλνληαη νη πνιηηηθνί εγέηεο, νη θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη, ηα ελεξγά 

θνκκαηηθά ζηειέρε, φζνη δηακνξθψλνπλ ηελ θνηλή γλψκε θαη άιινη «πνπ απνηεινχλ απηφ ην 

αζαθέο θνηλσληθφ ζηξψκα πνπ ζπδεηά θαη ελεξγεί κέζα απφ πνιηηηθνχο ξφινπο».
35

 Καηά ηνλ 

Almond, ε ειίη δηαθξίλεηαη ζε πνιηηηθή (επίζεκε πνιηηηθή εγεζία), γξαθεηνθξαηηθή (κέιε 

επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ), ειίη ζπκθεξφλησλ (πνιηηηθνπνηεκέλεο νκάδεο) θαη ειίη ηεο 

επηθνηλσλίαο (κέιε ησλ ΜΜΒ, αιιά θαη επηδέμηνη θαζνδεγεηέο ηεο θνηλήο γλψκεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ρψξνπο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, π.ρ. ν θιήξνο, νη εγέηεο ζσκαηείσλ θαη 

νξγαλψζεσλ θ.η.ι.).
36

 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπγθξνηείηαη ζηηο 

«ππφ αλάπηπμε» ρψξεο,
37

 κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Σνπξθία θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, ε 

«θνηλή γλψκε». Σα άηνκα πνπ ζπλζέηνπλ ηηο επηκέξνπο ηνπηθέο θνηλσλίεο αλαπηχζζνπλ 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο, σο επί ην πιείζηνλ εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ησλ 

θνηλνηήησλ ηνπο. Οη θνηλφηεηεο απηέο, δειαδή, παίδνπλ ην ξφιν ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο κέζα ζην 

                                                           
29 Vincent Price, Κμζκή Γκχιδ (Ώζήλα: Οδπζζέαο, 1996), ζει. 51-62. 
30 χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Allport, ν νπνίνο θαηά ηνλ Price ήηαλ ζαθψο επεξεαζκέλνο απφ ηα δεκνθξαηηθά ηδεψδε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟30, βι. Price, φ.π., ζει.72-74. 
31 Ο φξνο (attentive public) αλήθεη ζηνλ Almond, βι. Price, φ.π., ζει.77. Sezer, φ.π., ζει. 47. 
32 Price, φ.π., ζει. 80. 
33 ξνο ηνπ Lippman, βι. Price, φ.π., ζει. 65,79. 
34 ξνο ηνπ Rosenau, βι. Sezer, φ.π., ζει. 32, 79-80. 
35 ην ίδην, ζει. 79. 
36 ην ίδην, ζει. 80. Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Almond είλαη αληίζηνηρα “political”, “administrative or bureaucratic”, 

“interest” θαη “communication élites”, βι. G.A. Almond, The American People and Foreign Policy (N. York: Praeger 

Publishers, 1960), ζει. 139-143. 
37 Ο φξνο αλήθεη ζηε Sezer, φ.π., ζει. 60-70. 
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νπνίν δεκηνπξγνχληαη, φπσο είλαη θπζηθφ, ζρέζεηο εμνπζίαο. ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρηθήο 

ππξακίδαο ηζρχνο θαη επηξξνήο βξίζθνληαη νη ηνπηθνί πξνχρνληεο, απφ ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα ηεο 

θνηλφηεηαο εμαξηψληαη ηφζν νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά, φζν θαη πνιηηηθά. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη νη 

γλψκεο θαη νη απφςεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, θαζψο θαη αλαθνξηθά κε ηα επξχηεξα «εζληθά» δεηήκαηα πνπ πηζαλφλ λα ηνπο 

απαζρνιήζνπλ, επεξεάδνληαη θαη δηακνξθψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ππφ ηελ επίδξαζε ηεο γλψκεο 

ησλ πξνπρφλησλ. Έηζη, νη ηειεπηαίνη βξίζθνληαη ζε πξνλνκηαθή ζέζε, αθελφο δηφηη παίδνπλ ην 

ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή αηηεκάησλ θαη παξαπφλσλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ πξνο ηελ θεληξηθή 

εμνπζία, αθεηέξνπ δηφηη αζθνχλ επηξξνή θαη δηακνξθψλνπλ ηελ «θνηλή γλψκε» εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ ησλ θνηλνηήησλ.
38

 

Ώληηζέησο, ε θαηάζηαζε ζηηο πφιεηο ησλ «ππφ αλάπηπμε» ρσξψλ είλαη θάπσο δηαθνξεηηθή. Σν 

γεγνλφο φηη απνηεινχλ ην θέληξν ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ηνλ 

ηφπν φπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, πξνζδίδεη ζηηο πφιεηο δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Βθεί αλαπηχζζνληαη, δνπλ θαη δξνπλ νξηζκέλεο απφ ηηο ειίη πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, δειαδή ε πνιηηηθή, ε γξαθεηνθξαηηθή ειίη, θαη νη ειίη ηεο επηθνηλσλίαο. πσο είλαη 

θπζηθφ ην πνιηηηζηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ απηψλ είλαη θαηά θαλφλα πςειφηεξν 

απηψλ ηεο ππαίζξνπ, ζην κέηξν πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα δηαβάζνπλ, λα ελεκεξσζνχλ 

θαη λ‟ αληαιιάμνπλ γλψζεηο, γλψκεο θαη πιεξνθνξίεο.
39

 Βδψ ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο 

«θνηλήο γλψκεο» δηακεζνιαβείηαη φρη απφ ηηο παξαδνζηαθέο ηνπηθέο εγεζίεο, φπσο είλαη ε 

πεξίπησζε ηνπ ρσξηνχ, αιιά απφ ηηο εγεζίεο/ειίη ηεο πφιεο.  

Ξερσξηζηφο είλαη ν ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Σχπνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ «ππφ αλάπηπμε» 

ρσξψλ. πκβάιιεη, θαη‟ αξρήλ, ζηε γεθχξσζε απηνχ ηνπ «πνιηηηζκηθνχ ράζκαηνο» πνπ 

δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ρσξηνχ θαη πφιεο, απνηειψληαο έλαλ άμνλα κεηαθνξάο θαη δηάρπζεο 

πιεξνθνξηψλ, απφςεσλ θαη γλσκψλ απφ ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα θαη ηαλάπαιηλ. Καη‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν, εληζρχεηαη ε δηαδηθαζία πνιηηηζκηθήο θαη πνιηηηθήο νκνηνγελνπνίεζεο, ηελ νπνία 

επηδηψθνπλ νη πνιηηηθέο ειίη ηνπ θέληξνπ, ελψ ηαπηφρξνλα εληζρχεηαη ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν 

βαζκφ ην «αίζζεκα επηξξνήο». Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ν Σχπνο απνηειεί γηα ηελ θεληξηθή εμνπζία 

πξνλνκηαθφ πεδίν ειέγρνπ ηεο «θνηλήο γλψκεο» ηεο ρψξαο. Μέζσ απηνχ νη ειίη επηδηψθνπλ λα 

                                                           
38 ην ίδην, ζει. 63-65. Δ δηαπξνζσπηθή απηή επηθνηλσλία γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: είηε κέζα ζην πιαίζην ησλ δεζκψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο ή ηεο θπιεηηθήο ζπγγέλεηαο, είηε ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο (θαθελείν, πιαηεία ηνπ ρσξηνχ), φπνπ νη 

πξνχρνληεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα επεξεάζνπλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ 

απφςεσλ, αιιά θαη ησλ αηηεκάησλ θαζψο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ, έηζη φπσο απηά θαηά ηφπνπο δηακνξθψλνληαη, 

δηακεζνιαβνχληαη ζηελ θεληξηθή εμνπζία κέζσ ησλ ειίη/πξνπρφλησλ. Δ Sezer παξαηεξεί φηη ζηηο «ππφ αλάπηπμε» 

ρψξεο είλαη κηθξή ε πηζαλφηεηα λα δηακνξθσζνχλ νκάδεο ζπκθεξφλησλ κέζα ζηελ θνηλσλία, νη νπνίεο ζα 

αληαγσλίδνληαη θαη ζα δηακεζνιαβνχλ απηφλνκα ηα ζπκθέξνληά ηνπο πξνο ηελ εμνπζία. Καηά ζπλέπεηα ην ξφιν απηφλ 

αλαιακβάλνπλ νη ηνπηθέο ειίη, θαη κάιηζηα ηείλνπλ λα δηακνξθψλνπλ θάζε θνξά ηελ «θνηλή γλψκε» κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα εληζρχνληαη νη απφςεηο θαη νη επηινγέο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο. Έηζη, αθελφο κελ έρνπλ έλαλ θνκβηθφ ξφιν ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο ηάμεο πξαγκάησλ (status quo), ππνβνεζψληαο ηε δηαδηθαζία εζληθήο νκνηνγελνπνίεζεο, 

αθεηέξνπ, ιεηηνπξγψληαο κεηαμχ θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπηθψλ θνηλσληψλ κέζα ζ‟ έλα ηεξαξρηθφ θνηλσληθφ ζρήκα 

εμνπζίαο, πεξηνξίδνπλ ηηο πηζαλφηεηεο λα εκθαληζηνχλ θαη λα εθθξαζηνχλ απηφλνκα αλεμάξηεηεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ, 

βι. ζην ίδην, ζει. 65-69. 
39 Ο Rustow θάλεη ιφγν γηα «πνιηηηζκηθφ ράζκα» (cultural gap) κεηαμχ πφιεο θαη ρσξηνχ, βι. Dankward Rustow, “The 

Politics of the Near East”, ζε Sezer, φ.π., ζει. 66. 
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θαηαζηήζνπλ θνηλσλφ ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ απφςεψλ ηνπο ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ή 

ηνπιάρηζηνλ ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ. ‟ απηή ηε δηαδηθαζία πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

θεληξηθήο εμνπζίαο θαη ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ, νη άλζξσπνη ηνπ Σχπνπ, εθδφηεο θαη 

δεκνζηνγξάθνη, θαηέρνπλ κηα θεληξηθή ζέζε. Έρεη ήδε αλαθεξζεί φηη απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε 

θαηεγνξία αηφκσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ θνξπθή ηεο θνηλσληθήο ππξακίδαο θαηακεξηζκνχ ηεο 

εμνπζίαο θαη επηξξνήο, κηα «ειίη ηεο επηθνηλσλίαο». Δ ειίη απηή δηακεζνιαβεί κεηαμχ θέληξνπ 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ (θπβέξλεζεο) θαη ιανχ θαηά έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν: πιιέγεη θαη 

επεμεξγάδεηαη ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξάγεηαη ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή, θαζψο θαη 

απηέο πνπ εηζξένπλ απφ ηα ηεθηαηλφκελα ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή θαη επηιέγεη εθείλεο πνπ θαηά 

ηελ θξίζε ηεο «αμίδνπλ» λα γίλνπλ εηδήζεηο, είλαη, δειαδή, αλαθνηλψζηκεο ζην θνηλφ. Με άιια 

ιφγηα ζέηεη ηελ «εκεξήζηα δηάηαμε/ ζεκαηνινγία» θαη ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγεί σο έλα είδνο 

«ππισξνχ» (gatekeeper), ν νπνίνο ειέγρεη ηελ εηζξνή ηεο πιεξνθφξεζεο, επεξεάδνληαο 

αληηζηνίρσο ηνπο απνδέθηεο ηεο.
40

 

πλνςίδνληαο, κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη ζηηο επηκέξνπο θνηλφηεηεο ησλ «ππφ αλάπηπμε» ρσξψλ, ην 

ξφιν ηνπ ελδηάκεζνπ αλαιακβάλνπλ ηα άηνκα πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηηο θαηά ηφπνπο πνιηηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ειίη. Δ γλψκε ηνπο έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα θνηλά θαη γίλεηαη, ζπλήζσο, ζεβαζηή 

θαη απνδεθηή απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, είηε ιφγσ ηνπ εζηθνχ θχξνπο ησλ θνξέσλ ηεο, είηε ιφγσ 

ηνπ πιέγκαηνο ησλ εμαξηήζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ απηψλ θαη ησλ εληνπίσλ. Δ ιεηηνπξγία 

απηή ησλ πξνπρφλησλ ιακβάλεη ρψξα ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη, σο επί ην πιείζηνλ, κέζσ 

δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ, εληάζζνληάο ηνπο ζηελ θαηεγνξία ησλ «νδεγεηψλ γλψκεο» (opinion 

leaders).
41

 Οη «ειίη ηεο επηθνηλσλίαο», απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ιεηηνπξγνχλ απεπζπλφκελεο ζε 

κεγαιχηεξα αθξναηήξηα, ζπλήζσο αζηηθά, επεξεάδνπλ πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ ζην 

πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο φρη δηαπξνζσπηθήο θαη άκεζεο, αιιά πεξηζζφηεξν έκκεζεο θαη 

απξφζσπεο, απνηειψληαο ηνπο «δηακνξθσηέο γλψκεο» (opinion makers). 

Σν ζεσξεηηθφ απηφ ππφβαζξν ησλ πξνεθηεζέλησλ ζα επηρεηξεζεί λα εθαξκνζηεί ζηε Hürriyet ηεο 

ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ αλαθνξηθά κε ηελ Κχπξν θαη ην Κππξηαθφ. Θα επηρεηξεζεί, δειαδή, λα 

εμεηαζηεί θαηά πφζν ε ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα θαη νη ζπληειεζηέο ηεο αλέιαβαλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ ην ξφιν ηνπ «δηακνξθσηή» ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ, 

επηδεηψληαο αθελφο κελ λα ηελ επεξεάζνπλ ηφζν ζε αζηηθφ, φζν θαη ζε ηνπηθφ πεξηβάιινλ 

(δηακνξθψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο ζηάζεηο ησλ ηνπηθψλ «θαζνδεγεηψλ γλψκεο»), αθεηέξνπ δε λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε ηελ εηέξα ηνπξθηθή ειίη, ηελ πνιηηηθή (θπβέξλεζε, πνιηηηθά θφκκαηα), 

πξνθεηκέλνπ λα ηελ πξνζαλαηνιίζνπλ πξνο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα: Σελ επίζεκε, δεκφζηα θαη 

                                                           
40 Γηα ηε ζχλζεηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο θαη ηελ θξίζηκε έλλνηα ησλ «ππισξψλ» (gatekeepers), βι. Μειίλα 

εξαθεηηλίδνπ, Κμζκςκζμθμβία ηςκ Μέζςκ Μαγζηήξ Δπζημζκςκίαξ. Ο Ρυθμξ ηςκ Μέζςκ ζηδκ Ακαπαναβςβή ημο 

φβπνμκμο Καπζηαθζζιμφ (Ώζήλα: Gutenberg, 1995), ζει. 218-225.  
41 Γηα ηνπο «νδεγεηέο γλψκεο» (opinion leaders), βι. θαη εξαθεηηλίδνπ, φ.π., ζει. 343-344. Βηδηθφηεξα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν πξβι. ηελ εμαηξεηηθή δηαηξηβή ηνπ Paul Stirling, ν νπνίνο έθαλε επξχηεξε 

επηηφπηα αλζξσπνινγηθή έξεπλα ζε δχν ηνπξθηθά ρσξηά ηεο πεξηθέξεηαο Καηζάξεηαο (Kayseri), ην Sakaltutan 

(Ννέκβξηνο 1949-Ώχγνπζηνο 1950) θαη ην Elbaşı (Ώχγνπζηνο-Ννέκβξηνο 1951), βι. Paul Arthur Stirling, The Turkish 

Village (New York: John Willey and Sons, 1965), ζει. 26-28, 31, 236-240, 254, 266-269. 
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δπλακηθή ηνπνζέηεζή ηεο έλαληη ηνπ «εζληθνχ δεηήκαηνο» ηεο Κχπξνπ. ην πιαίζην απηφ, ζα 

εμεηαζηεί, επίζεο, θαηά πφζν ε Hürriyet αλέδεημε ην ηειεπηαίν σο έλα εθ ησλ θεληξηθφηεξσλ 

ζεκάησλ ηεο «εκεξήζηαο δηάηαμεο/ ζεκαηνινγίαο» ηεο Σνπξθίαο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, 

ιεηηνπξγψληαο σο «ππισξφο» ησλ εηζεξρφκελσλ εηδήζεσλ. 

δ) Τν θαζεζηώο ηνπ Τύπνπ ζηελ Τνπξθία θαη ην ηζηνξηθό πιαίζην ηεο επνρήο 

Δ δηαθχκαλζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ ηνπξθηθνχ Σχπνπ κε ηελ θεληξηθή πνιηηηθή εμνπζία αθνινχζεζε, 

φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ηελ πνξεία ηεο εζσηεξηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο απφ 

ην 1923 θαη εληεχζελ, ελψ επεξεάζηεθε άκεζα απφ ηε κεηάβαζε ζην πινπξαιηζηηθφ 

πνιπθνκκαηηθφ ζχζηεκα πνπ αθνινχζεζε ην πξνεγεζέλ απηαξρηθφ κνλνθνκκαηηθφ θαζεζηψο ηεο 

πεξηφδνπ 1923-1946. ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Mustafa Kemal λα ζέζεη ηνλ ηνπξθηθφ 

Σχπν ππφ ηνλ νινθιεξσηηθφ ηνπ έιεγρν, ε Μεγάιε Σνπξθηθή Βζλνζπλέιεπζε (T.B.M.M.) ςήθηζε 

ηνλ «Νφκν πεξί Σχπνπ» (Matbuat Kanunu) 1881/15-7-1931, ην 50φ άξζξν ηνπ νπνίνπ πξνέβιεπε 

φηη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην είρε ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηνπ λα θιείλεη πξνζσξηλά εθείλεο ηηο 

εθεκεξίδεο ή ηα πεξηνδηθά πνπ κε δεκνζηεχκαηά ηνπο έβιαπηαλ «ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή ηεο 

ρψξαο».
42

 Παξάιιεια, αλαζπζηάζεθε ην Μάην ηνπ 1933 ε «Γεληθή Αηεχζπλζε Σχπνπ» (Matbuat 

Umum Müdürlüğü), πνπ είρε δηαιπζεί ην 1931 θαη επηθεθαιήο ηεο ηέζεθε ν Vedat Nedim Tör. Δ 

ππεξεζία ππήρζε ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Τπνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ, κε Τπνπξγφ ηνλ Şükrü Kaya ν 

νπνίνο, φπσο ζα θαηαδεηρζεί, δεθαπέληε ρξφληα αξγφηεξα επξφθεηην λα θιεζεί απφ ηνλ Sedat 

Simavi, γηα λα αλαιάβεη ηε ζηήιε ηεο αλάιπζεο ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ ζηε Hürriyet, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Κππξηαθνχ.
43

 ηηο 27 Ενπλίνπ 1938 ςεθίζηεθε απφ ηελ Σνπξθηθή 

Βζλνζπλέιεπζε κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο εηδηθφο ηξνπνπνηεηηθφο ηνπ 1881 λφκνο. ε εθείλνλ 

μερψξηδαλ νη πξνβιέςεηο πεξί άδεηαο πνπ έπξεπε λα δνζεί απφ ηελ θπβέξλεζε, γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κία έθδνζε (άξζξν 9), θαζψο θαη ε άξλεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ζε άηνκα κε 

«θαθή θήκε» (suî şöhret). πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, ην πεξηζψξην θαζνξηζκνχ ηνπ «θαθφθεκνπ» 

αηφκνπ ήηαλ αξθεηά επξχ θαη ζηελ απφιπηε δηθαηνδνζία ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, ε νπνία κε 

ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχζε λα απνθιείζεη απφ νπνηαδήπνηε εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα άηνκα πνπ δελ 

ήηαλ ηεο αξεζθείαο ηεο (παξάγξαθνο πνπ πξνζηέζεθε ζην άξζξν 12).
44

  

Σν δεδνκέλν πεξηνξηζηηθφ πιαίζην εθκεηαιιεχζεθε θαη ε λέα πνιηηηθή εγεζία ππφ ηνλ İsmet İnönü 

πνπ αλαδείρζεθε κεηά ην ζάλαην ηνπ Atatürk, φπσο θαη φιεο νη θπβεξλήζεηο πνπ ζρεκαηίζζεθαλ 

                                                           
42

 Topuz, 100 Soruda, ζει. 88-89. İnuğur, φ.π., ζει. 105. 
43 Οη απφςεηο ηνπ  Kaya πεξί ειεπζεξνηππίαο ήηαλ ραξαθηεξηζηηθέο: «Οη αξζξνγξάθνη καο είλαη ειεχζεξνη λα 

θξηηηθάξνπλ ηηο ππνζέζεηο ηεο ρψξαο. Βθείλα πνπ ζα θαζνξίζνπλ θαη ζα πεξηνξίζνπλ ην πιαίζην θαη ηελ ειεπζεξία 

έθθξαζεο είλαη ε παηδεία, ε ζπλείδεζε θαη ε θνηλή ινγηθή ηνπ αξζξνγξάθνπ. Σελ ππεπζπλφηεηα πνπ πεγάδεη απ‟ απηήλ 

ηελ επξεία ειεπζεξία δελ ηελ αθήλνπκε ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα θάζε αηφκνπ ή αξζξνγξάθνπ, αιιά ζ‟ απηά πνπ 

πξνβιέπνπλ νη λφκνη. Δ ειεπζεξία ηεο γξαθήο βξίζθεηαη ζηελ θπξηαξρία ηνπ αξζξνγξάθνπ, ηε δε ππεπζπλφηεηά ηνπ ηελ 

θαζνξίδεη ν δηθαζηήο», βι. Topuz, φ.π., ζει. 91. 
44 Topuz, ζει. 94-95. Ο Güvenir  ζεσξεί αληηζπληαγκαηηθφ ην άξζξν 9, βι. O. Murat Güvenir, 2. Dünya Savaşζnda Türk 

Basζnζ. Siyasal İktidarin Basζnζ Denetlemesi ve Yönlendirmesi («Ο Σνπξθηθφο Σχπνο ζην Αεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. Ο 

Έιεγρνο θαη ε Καζνδήγεζε ηνπ Σχπνπ απφ ηελ Πνιηηηθή Βμνπζία») (İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayηnlarη: 31, 

1991), ζει. 43-44. Ο λφκνο 1881 ππέζηε κηθξέο αιιαγέο θαηά ηα έηε 1932, 1933 θαη 1934, Topuz, ζει. 89. Ώλαιπηηθή 

πεξηγξαθή θαη παξάζεζε θεηκέλσλ γηα ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ Σχπνπ ππάξρεη ζην έξγν ηνπ Server İskit, βι. Server 

İskit, Türkiye‟de Matbuat Rejimleri («Σα Καζεζηψηα ηνπ Σχπνπ ζηελ Σνπξθία») (İstanbul: Matbuat Umum Müdürlüğü 

Neşriyatη, 1939). 
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ππφ ηελ επνπηεία ηεο. Βμάιινπ, ε έλαξμε ηνπ ΐ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ην 1939 απνηέιεζε κηα 

εμέιημε πνπ δηεπθφιπλε ηελ θεληξηθή εμνπζία ζην ζηφρν ηεο λα ειέγμεη ηνλ Σχπν. Έηζη, ζηηο 24 

Ώπξηιίνπ 1940 πξνζηέζεθαλ δχν αθφκε άξζξα ζηνλ ήδε ηξνπνπνηεκέλν λφκν 1881, κε βάζε ηα 

νπνία απαγνξεχζεθαλ δεκνζηεχκαηα πνπ είηε πξνζέβαιαλ ην εζληθφ ζπλαίζζεκα ησλ Σνχξθσλ, 

είηε αθνξνχζαλ ζε κέηξα πνπ ιακβάλνληαλ ή αλαθξίζεηο πνπ δηεμάγνληαλ ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ηεο ρψξαο. Δ λέα απηή πξνζζήθε ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 3 ηνπ ηξαηησηηθνχ Νφκνπ 

πνπ θεξχρζεθε ζε έμη λνκνχο ηεο Σνπξθίαο ζηηο 20 ΜαΎνπ 1940, έδσζε ηε ραξηζηηθή βνιή ζηελ 

ειεπζεξνηππία, θαζψο έδηλε ζηνλ ζηξαηησηηθφ δηνηθεηή ην δηθαίσκα λα εκπνδίδεη εθδφζεηο, λα 

θιείλεη ηππνγξαθεία θαη λα επηβάιιεη ινγνθξηζία ζηνλ ηχπν.
45

 Ο δεκνζηνγξάθνο Nadir Nadi 

πεξηέγξαθε ραξαθηεξηζηηθά ηελ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα σο αθνινχζσο: «Δ θαηάζηαζε ηνπ 

Σχπνπ καο ην θαινθαίξη ηνπ 1939 ήηαλ πεξηιεπηηθά ε εμήο: Ώπαγνξεπφηαλ λα βγάδεηο γιψζζα 

[sic] ζηνλ Βζληθφ Δγέηε, ζηελ θπβέξλεζε θαη ζην Ρ.Λ.Κ. Δ γεληθφηεξε ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο δελ 

κπνξνχζε κε θαλέλαλ ηξφπν λα απνηειεί αληηθείκελν θξηηηθήο […] Ώιιά ηη είδνπο ήηαλ ην ηφηε 

ηνπξθηθφ θαζεζηψο; Καζψο θαηέιεγε λα ζεκαίλεη „είλαη φ,ηη  θαη ε πνιηηηθή ζνπ απφθιηζε‟, 

αζηεηεπφκαζηαλ κεηαμχ καο πνχ θαη πνχ γηα ην θπβεξλεηηθφ καο ζχζηεκα ιέγνληαο φηη είλαη 

„κπαλαλία‟».
46

 

Δ κεηαπνιεκηθή κεηάβαζε ηεο ρψξαο ζηνλ πνιηηηθφ πινπξαιηζκφ, κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

κνλνθνκκαηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ «Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο» (Demokrat Parti) 

ησλ Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü θαη Refik Koraltay (7 Εαλνπαξίνπ 1946), 

ζπκπαξέζπξε θαη ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ηνπ Σχπνπ. Οη ζπλζήθεο ηνπ πνιπθνκκαηηθνχ 

αληαγσληζκνχ αλάγθαζαλ ηφζν ην θπβεξλψλ Ρεπνπκπιηθαληθφ Λατθφ Κφκκα (C.H.P.), φζν θαη ην 

λεφηεπθην Αεκνθξαηηθφ Κφκκα λα επηδεηθλχνπλ μερσξηζηή επαηζζεζία ζηα δεηήκαηα ηεο 

ειεχζεξεο έθθξαζεο ζηε δεκφζηα ζθαίξα. Ώπνηέιεζκα ήηαλ ε θπβέξλεζε λα λνκνζεηήζεη ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ δηαβφεηνπ άξζξνπ 50, θαζ‟ νδφλ πξνο ηηο εθινγέο ηεο 21
εο

 Ενπιίνπ 1946. Σν 

γεγνλφο ζεσξήζεθε θνκβηθφ, θαζψο ήξε ηε κείδνλα δακφθιεην ζπάζε, ε νπνία απεηινχζε ηελ 

ειεπζεξνηππία ζηε ρψξα. Χζηφζν, ε δεκνζίεπζε ησλ δειψζεσλ Bayar πεξί «λνζείαο» ζηηο 

δηεμαρζείζεο εθινγέο νδήγεζε ζηελ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο δχν εθεκεξίδσλ, κε βάζε ην 

αθφκε ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ ηξαηησηηθνχ Νφκνπ. Οη έληνλεο δηακαξηπξίεο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, αιιά θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο λέαο κεηαπνιεκηθήο δηεζλνχο πξαγκαηηθφηεηαο, 

νδήγεζε ηειηθά ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε ηνπ Ρ.Λ.Κ. λα θαηαξγήζεη ην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο 

ζηηο 27 Αεθεκβξίνπ 1947, θάλνληαο έλα αθφκε βήκα πξνο ηελ νκαινπνίεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ 

Σχπνπ.
47

 

Δ νινθιεξσηηθή θαηάξγεζε ησλ απαγνξεχζεσλ, φκσο, πνπ είραλ επηβιεζεί ζηαδηαθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κνλνθνκκαηηθήο πεξηφδνπ ζα ιάκβαλε ρψξα κε ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ηνπ 

                                                           
45 Güvenir, ζει. 48-49. 
46 Nadir Nadi, Perde Aralζğζndan («Ώπφ ηε Υαξακάδα ηεο Ώπιαίαο [ησλ παξαζθελίσλ]»), (İstanbul: Çağdaş Yayηnlarη, 

19914), ζει. 24-25. 
47 Topuz, II Mahmut‟tan, ζει. 184-185. Nilgün Gürkan, Türkiye‟de Demokrasiye Geçişte Basın (1945-1950) («Ο Σχπνο 

ζηελ Σνπξθία θαηά ηε Μεηάβαζε ζηε Αεκνθξαηία (1945-1950)»), (İstanbul: İletişim Yayınları, 1998), ζει. 378-387. 
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Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο. Καζψο ην ηειεπηαίν είρε ππνζηεξηρζεί απφ ζεκαληηθή κεξίδα ηνπ 

ηνπξθηθνχ Σχπνπ (δηαθξηηηθά δε θαη απφ ηελ ίδηα ηε Hürriyet), κία απφ ηηο πξψηεο θπβεξλεηηθέο 

ηνπ απνθάζεηο ππήξμε ε εηζαγσγή ελφο λένπ θαη θηιειεχζεξνπ «Νφκνπ πεξί Σχπνπ» ζηηο 15 

Ενπιίνπ 1950. Με απηφλ θαηαξγήζεθε ε πξφβιεςε πεξί ιήςεο θπβεξλεηηθήο άδεηαο γηα ηελ 

έθδνζε εληχπσλ θαη εθείλε πεξί άξλεζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο ζε «θαθφθεκα» άηνκα. 

Παξάιιεια, ήξζε ε πξφβιεςε πεξί «πνηληθήο επζχλεο» ησλ εθδνηψλ, πεξηνξηδφκελε ζηνπο ηνκείο 

ηεο λνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο επζχλεο. Δ πξψηε απηή πεξίνδνο ηεο λέαο δηαθπβέξλεζεο έρεη 

ραξαθηεξηζζεί σο «κήλαο ηνπ κέιηηνο» κεηαμχ ηεο ηδίαο θαη ησλ αλζξψπσλ ηνπ Σχπνπ, 

αληηπαξαβαιιφκελε ζηελ «πεξίνδν ησλ απαγνξεχζεσλ» πνπ ραξαθηήξηδε ηνπο πνιηηηθνχο 

πξνθαηφρνπο ηεο. Καηά ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θπθινθνξνχζαλ είθνζη εκεξήζηεο 

πνιηηηθέο εθεκεξίδεο, αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο είηε εθδφζεθαλ ηφηε γηα πξψηε θνξά, είηε ήηαλ 

πξφζθαηε ε έθδνζή ηνπο.
48

 Βίλαη ζε ην απηφ ην πιαίζην ηεο πξντνχζαο θηιειεπζεξνπνίεζεο πνπ 

εθδφζεθε ε Hürriyet, αξζξψλνληαο ην δηθφ ηεο ιφγν κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γηα φια ηα 

ζέκαηα ηεο ηνπξθηθήο εκεξήζηαο ζεκαηνινγίαο, εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Κππξηαθνχ ζην νπνίν ζα εζηηάζεη ε παξνχζα δηαηξηβή. 

Με ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηα δεκνζηεχκαηα κεηαβιήζεθαλ θαη απέθηεζαλ πξννδεπηηθά έλα 

πεξηζζφηεξν θξηηηθφ, ελίνηε δε θαη επηθξηηηθφ ραξαθηήξα, γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πνιηηηθή αλαζθάιεηα ηνπ λενπαγνχο θπβεξλεηηθνχ θφκκαηνο, δελ άξγεζε λα νδεγήζεη ην 

ηειεπηαίν ζην λα αλαθξνχζεη πξχκλαλ θαη λα ζθιεξχλεη ηε ζηάζε ηνπ θαη ζηα ζέκαηα ηνπ Σχπνπ. 

Έηζη, ην 1953 ςεθίζηεθε ν Νφκνο «πεξί ησλ δηαπξαηηφκελσλ αδηθεκάησλ δηά ηνπ Σχπνπ ή ηνπ 

Ραδηνθψλνπ», πνπ θαηά ηηο θπβεξλεηηθέο δηαθεξχμεηο απνζθνπνχζε ζηελ πξφιεςε θαηαζηάζεσλ 

φπσο «λα ζίγεηαη ή λα πξνζβάιιεηαη ε ηηκή, ε ππφιεςε θαη ε αμηνπξέπεηα, λα πιήηηεηαη ην θχξνο 

ή λα βιάπηεηαη ε θήκε θαη ε πεξηνπζία». Οη γεληθφινγεο απηέο δηαηππψζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απζηεξνπνίεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πνηλψλ, είραλ άκεζε θαη νδπλεξή επίπησζε ζην ρψξν ηνπ 

Σχπνπ, θαζψο νδήγεζαλ ζηε ζχιιεςε θαη ζηε θπιάθηζε αξθεηψλ επηθαλψλ Σνχξθσλ 

δεκνζηνγξάθσλ. Δ θαζνδηθή πνξεία ηνπ θπβεξλψληνο Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο φζνλ αθνξά ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ Σχπνπ ζα ζπλερηδφηαλ κέρξη ηελ αλαηξνπή ηνπ απφ ην 

ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ηεο 27
εο

 ΜαΎνπ 1960, κε ζιηβεξφ απνινγηζκφ 867 θαηαδίθεο Σνχξθσλ 

δεκνζηνγξάθσλ θαη 2.300 κελχζεηο ελαληίνλ ηνπο ηελ πεξίνδν 1955-1960.
49

 πσο ζα θαηαδεηρζεί, 

έλα απφ ηα πξψηα  «ζχκαηα» ήηαλ θαη ν εθδφηεο ηεο Hürriyet, Sedat Simavi, ν νπνίνο νδεγήζεθε 

ζην δηθαζηήξην έπεηηα απφ ηε κήλπζε πνπ ππέβαιε γηα ζεηξά άξζξσλ ηνπ ν Τπνπξγφο 

Βμσηεξηθψλ, Fuat Köprülü. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηνπ Σχπνπ ζηελ Σνπξθία δελ έγηλαλ ελ θελψ, αιιά εληφο ηνπ 

θιίκαηνο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θηιειεπζεξνπνίεζεο πνπ ραξαθηήξηδε ηηο κεηαπνιεκηθέο 

εμειίμεηο ζην δπηηθφ εκηζθαίξην. Δ ακθηζβήηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ ηελψλ πνπ πξφβαιε 

                                                           
48 Topuz, II Mahmut‟tan, ζει. 186-191, 209-225. 
49 Funda Şenol-Cantek, “Ellili Yıllar Türkiye‟sinde Basın” («Ο Σχπνο ζηελ Σνπξθία ηεο Αεθαεηίαο ηνπ 1950») ζην Mete 

Kaan Kaynar φ.π., ζει. 423-450. 
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επηζεηηθά ε νβηεηηθή Έλσζε ήδε απφ ην 1945, ελίζρπζε ηελ αληηξσζηθή θαρππνςία ησλ 

ηνπξθηθψλ πνιηηηθψλ ειίη θαη ηηο νδήγεζε λα αλαδεηήζνπλ θαηαθχγην ζηνλ «ειεχζεξν θφζκν» ηεο 

Αχζεο, ηδηαηηέξσο κεηά ηελ επακθνηεξίδνπζα ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ΐ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Κχξηνο ζηφρνο κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ΝΏΣΟ ην 

1949 ήηαλ ε έληαμε ζηνπο θφιπνπο ηνπ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ. Πξνο εμππεξέηεζε ηνπ δεηνχκελνπ 

απηνχ απνθαζίζηεθε ε ζηξαηησηηθή ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηνλ πφιεκν ηεο Κνξέαο γηα ηελ 

αλάζρεζε ηνπ «θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ». Δ ζπγθεθξηκέλε επηινγή έδηλε έλαλ ζαθή 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεσγξαθηθή ηεο 

ζέζε, αιιά θαη ηε ιήςε βνήζεηαο απφ ην ρέδην Μάξζαι, ηελ θαζηζηνχζε «πξνπχξγην» ηνπ 

δπηηθνχ θφζκνπ έλαληη ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ πνπ ηφηε μεθηλνχζε. Δ ίδηα θεληξηθή πνιηηηθή επηινγή, ηφζν ηνπ Ρ.Λ.Κ. φζν θαη ηνπ 

δηαδφρνπ ηνπ Α.Κ., ε πιήξεο δειαδή ηαχηηζε ηεο Σνπξθίαο κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο επηινγέο ηεο 

Αχζεο ελαληίνλ ηνπ αλαηνιηθνχ ζπλαζπηζκνχ, ήηαλ εθείλε πνπ νδήγεζε ζηηο ζχλαςε ηνπ 

πκθψλνπ Φηιίαο θαη πλεξγαζίαο κε ηελ Βιιάδα θαη ηε Γηνπγθνζιαβία (Φεβξνπάξηνο 1953), ε 

νπνία αλαβαζκίζηεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηε πλζήθε πκκαρίαο, Πνιηηηθή πλεξγαζίαο θαη 

Ώκνηβαίαο ΐνήζεηαο (Ώχγνπζηνο 1954), θαζψο θαη ζηε ζχλαςε ηνπ πκθψλνπ ηεο ΐαγδάηεο 

(Φεβξνπάξηνο 1955).
50

 

Παξφκνηα, αιιά φρη αληίζηνηρε ήηαλ θαη ε πνξεία ηεο Βιιάδαο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. 

Έρνληαο πιεγεί απφ ηελ ηξηπιή μεληθή θαηνρή ηελ πεξίνδν ηνπ Πνιέκνπ, ε ρψξα δνθηκάζηεθε 

ζνβαξά απφ ηελ εκθχιηα δηέλεμε πνπ αθνινχζεζε ακέζσο κεηά. Καηά ζπλέπεηα, ε δηαδηθαζία ηεο 

εζσηεξηθήο ηεο αλαζπγθξφηεζεο ιάκβαλε ρψξα ππφ πνιχ πην αθαλζψδεηο θαη επίπνλεο ζπλζήθεο, 

ηφζν ζην νηθνλνκηθφ φζν θαη ζην πνιηηηθφ επίπεδν, ζε ζρέζε κε ηε γεηηνληθή ηεο Σνπξθία πνπ δελ 

γλψξηζε ίδηνπ κεγέζνπο θαη έληαζεο νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαη πνιηηηθή αλαζηάησζε. Μεηά ηελ 

ήηηα ηνπ Αεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ ην θαινθαίξη ηνπ 1949, ε Βιιάδα επεδίσμε επίζεο λα εληαρζεί 

ζηνπο δπηηθνχο πνιηηηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο ζεζκνχο, ζπκκεηείρε ζηνλ πφιεκν ηεο Κνξέαο θαη 

εηζήιζε καδί κε ηελ Σνπξθία ζηνπο θφιπνπο ηνπ ΝΏΣΟ ην 1952. ην πιαίζην απηφ, θνηλφ ππήξμε 

θαη ζηηο δχν ρψξεο ην θιίκα ηνπ έληνλνπ αληηθνκκνπληζκνχ ηφζν ζε ηδενινγηθφ, φζν θαη ζε 

επίπεδν θαηαζηαιηηθψλ πξαθηηθψλ, αλ θαη ε Σνπξθία νπδέπνηε αληηκεηψπηζε έλα καδηθφ θίλεκα 

ακθηζβήηεζεο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, φπσο απηφ είρε εθδεισζεί ζηελ Βιιάδα. Σν γεγνλφο είλαη 

θνκβηθφ δηφηη, φπσο ζα θαηαδεηρζεί, έδσζε ηελ αθνξκή ζηε Hürriyet λα ππνζηεξίδεη ζζελαξψο θαη 

αδηαιείπησο φηη ππήξρε έληνλε «θνκκνπληζηηθή παξνπζία» ζηελ Βιιάδα, αιιά θαη ζηελ Κχπξν, 

φηη ν ελσηηθφο αγψλαο ζηεξηδφηαλ εγρψξηα θαη δηεζλψο απφ ηνπο θνκκνπληζηέο, γη‟ απηφ θαη ε 

ηπρφλ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα εγθπκνλνχζε ζνβαξνχο θηλδχλνπο πεξηθεξεηαθήο 

αλαζηάησζεο θαη αλαηξνπψλ γηα ηνλ δπηηθφ θφζκν. 

                                                           
50 Hüseyin Bağcı, Türk Dış Politikasında 1950‟lı Yıllar (Δ Αεθαεηία ηνπ 1950 ζηελ Σνπξθηθή εμσηεξηθή Πνιηηηθή) 

(Ankara: Ödtü Yayıncılık, 2007), ζει. 3-58. Baskın Oran, φ.π., ζει.477-614. Βπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ, Δζζαβςβή ζηδκ 

Ηζημνία ημο Μεηαπμθειζημφ Κυζιμο (Ώζήλα: Παηάθεο, 201010), ζει. 29-114, 121-150. 
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Παξά ηελ παξαρψξεζε ηεο Ασδεθαλήζνπ (1947-1948), ε κεηαπνιεκηθή Βιιάδα βξηζθφηαλ ζε 

αδχλακε ζέζε λα επηηχρεη έλα αληίζηνηρν ηειηθφ απνηέιεζκα γηα ηε ΐφξεην Ήπεηξν θαη ηελ 

Κχπξν. Δ πεξίπησζε ηεο δεχηεξεο απνηππψλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηε θξάζε ηνπ ηφηε 

αληηπξνέδξνπ ηεο θπβέξλεζεο, Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, ηνλ Μάην ηνπ 1950, φηη ε Βιιάδα αλέπλεε 

κε δχν πλεχκνλεο, έλαλ αγγιηθφ θαη έλαλ ακεξηθαληθφ, θαη δελ κπνξνχζε λα θηλδπλεχζεη απφ 

αζθπμία ιφγσ ηνπ Κππξηαθνχ. Σε γξακκή απηή, πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ δειψζεηο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπφξεπζεο, αιιά πξνζεθηηθήο πνιηηηθήο απνζηαζηνπνίεζεο, αθνινχζεζαλ 

φιεο νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο κεηά ην δεκνςήθηζκα ηνπ 1950, κέρξη πνπ ε θπβέξλεζε Παπάγνπ 

απνθάζηζε λα δηεζλνπνηήζεη ην ζέκα ην 1954. Δ ζηάζε απηή, σζηφζν, δελ ζα γηλφηαλ πηζηεπηή 

απφ ηε Hürriyet, ε νπνία ζα ζεσξνχζε ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε ησλ Ώζελψλ σο ππεχζπλε θαη 

ππνδαπιίδνπζα παξαζθεληαθά ηνπο ελσηηθνχο πφζνπο ησλ Κππξίσλ. Οη ηειεπηαίνη, άιισζηε, 

είραλ ήδε απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1950, πλεπκαηηθφ ηαγφ θαη εκςπρσηή ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο 

ηνλ Ώξρηεπίζθνπν Μαθάξην Γ΄, ε έληνλε πξνζσπηθφηεηα θαη νη δηπισκαηηθέο θηλήζεηο ηνπ νπνίνπ 

ζε θππξηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζα ηνλ έζεηαλ ζπρλά ζην δεκνζηνγξαθηθφ ζηφραζηξν ηεο 

ηνπξθηθήο εθεκεξίδαο. Σν θιίκα ηεο κεηαπνιεκηθήο δηκεξνχο πξνζέγγηζεο κεηαμχ Βιιάδαο θαη 

Σνπξθίαο πνπ ππαγφξεπε ε δηεζλήο ζπγθπξία, νη αληαιιαγέο επηζθέςεσλ κεηαμχ αλψηαησλ 

θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ (νθνθιήο ΐεληδέινο, βαζηιηθφ δεχγνο Παχινπ θαη Φξεηδεξίθεο, 

Ώιέμαλδξνο Παπάγνο ζηελ Σνπξθία, Adnan Menderes, Celal Bayar θαη Fuat Köprülü ζηελ 

Βιιάδα), παξά ηηο δεκφζηεο δηαθεξχμεηο πεξί θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο, δελ ζηάζεθαλ ηθαλά λα 

κεηαβάινπλ ηε ζηάζε ηεο εθεκεξίδαο, αιιά νχηε θαη λα απνηξέςνπλ ηειηθά ηελ αξλεηηθή 

θιηκάθσζε ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε αθνξκή ην Κππξηαθφ.
51

 

ε) Ο Sedat Simavi θαη ε εθεκεξίδα Hürriyet 

Ο Süleyman Sedat Simavi γελλήζεθε ην 1896 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
52

 Ήηαλ γηφο ηνπ Halil 

Hamdi Simavi, αλψηεξνπ θξαηηθνχ ππαιιήινπ θαη δηαλννχκελνπ, ν νπνίνο είρε ζηελέο ζρέζεηο κε 

ηελ εκβιεκαηηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ ηνπξθηθνχ Tanzimat, Mithat Paşa, θαη ηεο Aliye, εγγνλήο 

ελφο εθ ησλ «πξσζππνπξγψλ» (sadrazam) ηνπ ζνπιηάλνπ Abdülhamid II, ηνπ Mehmed Esad Saffet 

Paşa.
53

 Ο λεαξφο Sedat κεηαθέξζεθε, κσξφ ζαξάληα εκεξψλ, ζηελ επαξρία Canik ηνπ λνκνχ 

Σξαπεδνχληαο, φπνπ αξγφηεξα έιαβε ηα πξψηα καζήκαηα γαιιηθψλ, γηα λα επηζηξέςεη ζηελ Πφιε 

ζε ειηθία νθηψ ρξνλψλ. ηελ νζσκαληθή πξσηεχνπζα μεθίλεζε ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, ε νπνία είρε 

                                                           
51 Crouzet, φ.π., ζει. 323-463. Υαηδεβαζηιείνπ, φ.π., 325-358. Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο, Ζ Δθθδκζηή Δλςηενζηή 

Πμθζηζηή 1945-1981, ηφκ. 2 (Ώζήλα: Βζηία, 20022), ζει. 11-87. 
52 Δ πιεξνθνξία ηνπ ηεθαλίδε πεξί γελλήζεσο ηνπ Simavi ζηε Ρφδν είλαη ιαλζαζκέλε, βι. Ioannis D. Stefanidis, Isle 

of Discord. Nationalism, Imperialism and the Making of the Cyprus Problem (London: C. Hurst & Co, 1999), ζει. 224, 

ππνζ. 14. H γέλλεζή ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεθκαίξεηαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα πνπ έρνπλ γξαθεί γη‟ απηφλ 

απφ Σνχξθνπο εξεπλεηέο, θαζψο θαη απφ ζπλεξγάηεο ηνπ δεκνζηνγξάθνπο, βι. İrem Barutçu, Babıâli Tanrıları. Simavi 

Ailesi. Hürriyet Gazetesi Yaratan Ailenin Nefes Kesen Öyküsü («Οη Θενί ηεο [ζπλνηθίαο] Babıâli. Δ Οηθνγέλεηα ηκάβη. 

Δ Εζηνξία ηεο Οηθνγέλεηαο πνπ Αεκηνχξγεζε ηε Υηνπξξηέη, πνπ Κφβεη ηελ Ώλάζα») (İstanbul: Destek Yayınevi, 2012), 

ζει. 18. Yusuf Özkır, Hürriyet Gazetesi. Kurumsal Kimlik, Mülkiyet Sahipliği va Genel Τayın Politikası («Δ εθεκεξίδα 

Υηνπξξηέη. Βπηρεηξεκαηηθή Σαπηφηεηα, Εδηνθηεζηαθφ Καζεζηψο θαη Βθδνηηθή Πνιηηηθή») (İstanbul: Çizgi Kitabevi, 

2017), ζει. 27. Necati Zincirkıran, Hürriyet ve Simavi İmparatorluğu («Δ Υηνπξξηέη θαη ε Ώπηνθξαηνξία ησλ ηκάβη»), 

(İstanbul: Gençlik Yayınları, 1994), ζει. 7. 
53 Πξφθεηηαη γηα ηνλ ζαληξαδάκε πνπ είρε ππνγξάςεη «δαθξπζκέλνο» ηε ζπλζήθε εηξήλεο κε ηε Ρσζία ην 1878, βι. 

Barutçu, φ.π., ζει. 40. 
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επίζεο γαιιηθφ ππφβαζξν, ζηα ζρνιεία Saint Joseph θαη Galatasaray.
54

 Έρνληαο απφ κηθξφο έθεζε 

ζηε δεκνζηνγξαθία, ν Simavi μεθίλεζε ηνλ εθδνηηθφ-δεκνζηνγξαθηθφ ηνπ βίν ην 1916 απφ ηελ 

εβδνκαδηαία εθεκεξίδα Hande, κε ηε Hürriyet λα απνηειεί ηελ ηειεπηαία ηνπ πξνζπάζεηα, ελψ 

είραλ κεζνιαβήζεη άιιεο 58.
55

 

Σν γεγνλφο φηη ε Hürriyet είρε μεθηλήζεη ηνλ εθδνηηθφ ηεο βίν ηελ 1
ε
 ΜαΎνπ 1948,

56
 ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο θήκεο πνπ δηέδσζε έλαο αληαγσληζηήο ηνπ, έγηλαλ αθνξκή λα θαηεγνξεζεί ε εθεκεξίδα φηη 

εθδηδφηαλ «κε εβξατθά θεθάιαηα». Δ έθηαζε ησλ δηαδφζεσλ ήηαλ ηέηνηα, πνπ ν Simavi 

αλαγθάζηεθε λα δεκνζηεχζεη αλαζθεπαζηηθφ θχξην άξζξν, ζην νπνίν δηαβεβαίσλε πσο ήηαλ 

«100% αλφζεπηνο Σνχξθνο» θαη πσο εμέδηδε ηε ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα «επηδηψθνληαο λα 

εθαξκφζ[εη] ηα ηδαληθά ηνπ Σνπξθηζκνχ».
57

 Σα πξαγκαηηθά γλσζηά γεγνλφηα είλαη φηη ν Simavi 

είρε ιάβεη δάλεην απφ ηνπο εβξατθήο θαηαγσγήο εκπφξνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, αδειθνχο 

Burla, έλαληη δηαθεκίζεσλ πνπ θαηαρψξηδε ηφζν ζηελ ηφηε εθδηδφκελε εθεκεξίδα ηνπ, 7 Gün 

(«Βπηά Δκέξεο»), φζν θαη ζηελ αθνινπζήζαζα Hürriyet. Καηά ηε καξηπξία ηνπ ινγηζηή ηνπ, 

Fahri Refiğ, ην δάλεην εθείλν είρε απνπιεξσζεί ζηα θαηνπηλά ρξφληα «κέρξη δεθάξαο», γεγνλφο 

πνπ σζεί ηνλ Zincirkıran λα θάλεη ιφγν γηα «βξσκηέο» πνπ ελνρινχζαλ φιε ηελ εθδνηηθή 

νηθνγέλεηα ηεο Hürriyet.
58

 Σελ ίδηα πεξίπνπ γξακκή αθνινπζεί θαη ε Barutçu, φρη φκσο θαη ν 

Özkır, ν νπνίνο αθελφο κελ δηαθξίλεη κία θηιντζξαειηλή γξακκή απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

πνπ θάλεη ζε θχιια ηεο εθεκεξίδαο,
59

 αθεηέξνπ δε αθήλεη νξηζκέλα αλνηρηά εξσηεκαηηθά ζηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ βηβιίνπ ηνπ.
60

 

                                                           
54 Barutçu, φ.π., ζει. 18. Özkır, φ.π., ζει. 27. Zincirkıran, φ.π., ζει. 8. 
55 Barutçu, φ.π., ζει. 26-45. Özkır, φ.π., ζει. 27-39. Zincirkıran, φ.π., ζει. 9-17. Δ Barutçu, επηθαινχκελε ζρεηηθή 

καξηπξία ηνπ ηζηνξηθνχ Cemal Kutay, αλαθέξεη φηη ν Simavi, επξηζθφκελνο ζε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ιφγσ 

ησλ επαλεηιεκκέλσλ δαλείσλ πνπ είρε ζπλάςεη, απείιεζε λα ζέζεη ηέξκα ζηε δσή ηνπ, αλ δελ ζηεθφηαλ κε επηηπρία ε 

ηειεπηαία εθείλε εθδνηηθή ηνπ πξνζπάζεηα, βι. Barutçu, φ.π., ζει. 59. Καηά ηνλ Zincirkıran, ην άγρνο γηα ηελ επηηπρία 

ηεο Hürriyet πξνθάιεζε ζηνλ Simavi ειαθξχ εγθεθαιηθφ, ιίγν κεηά ηελ έθδνζή ηεο, γεγνλφο πνπ ηνπ είρε αθήζεη θάπνηα 

παξάιπζε ζην ρέξη, ζην πφδη θαη ζηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ, βι. Zincirkıran, Genel Yayın Müdürü. Olaylar, Anılar, 

Gerçekler («Γεληθφο Αηεπζπληήο Έθδνζεο. Γεγνλφηα, Ώλακλήζεηο, Πξαγκαηηθφηεηεο») (İstanbul: Epsilon Yayıncılık, 

2013), ζει. 11, 28, 35. 
56 ηελ ηζηνξία ηνπ ηνπξθηθνχ Σχπνπ είραλ θπθινθνξήζεη, πξηλ ηε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε, δχν αθφκε εθεκεξίδεο κε ην 

φλνκα «Hürriyet», ε πξψηε ην 1868 θαη ε δεχηεξε ην 1897. Καη νη δχν είραλ εθδνζεί ζην Λνλδίλν θαη απνηεινχζαλ 

φξγαλα ησλ «Νέσλ Οζσκαλψλ», βι. Özkır, φ.π., ζει. 68, ππνζ. 115. 
57 Sedat Simavi “Mecburi bir Açıklama” («Μία Ώλαγθαζηηθή Αηεπθξίληζε»), Hürriyet, 11/12/1949. 
58 Zincirkıran, Hürriyet ve Simavi İmparatorluğu, ζει. 18 θαη γεληθφηεξα γηα ηηο θαηεγνξίεο πεξί «εβξατθνχ θεθαιαίνπ», 

ζην ίδην, ζει. 18-22. Σνπ ηδίνπ, Genel Yayın Müdürü, ζει. 54-59. 
59 Özkır, φ.π., ζει.96-102 . 
60 Özkır, φ.π., ζει. 488. Ώλεμαξηήησο ησλ δηαςεχζεσλ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ππάξρνπλ πξάγκαηη νξηζκέλα 

εξσηεκαηηθά, φπσο ην γεγνλφο φηη παξά ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, ν Simavi είρε ζηείιεη ην 1947 ηνλ γηφ 

ηνπ, Haldun, ζηηο ΔΠΏ γηα λα εθπαηδεπηεί θαη λα δηεμαγάγεη «έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ζχγρξνλε δεκνζηνγξαθία θαη ηηο 

εθδφζεηο, θαζψο θαη ηηο ηερληθέο εθηχπσζεο», βι. Zincirkıran, Hürriyet ve Simavi İmparatorluğu, ζει. 17, θαη Barutçu, 

φ.π., ζει. 49-51. Σν θφζηνο ησλ εηζαρζέλησλ ακεξηθαληθψλ εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θφζηνο 

κεηαθνξάο ηνπο, εκβάιιεη ζε ζθέςεηο γηα ην θίλεηξν ησλ αδειθψλ Burla λα πξνρσξήζνπλ ζε κία ηέηνηα θίλεζε 

δαλεηνδφηεζεο πςεινχ ξίζθνπ, ιακβαλνκέλεο ππ‟ φςηλ θαη ηεο ηφηε νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο ηνπ Simavi. Ο Özkır 

παξαζέηεη ζχληνκν ηζηνξηθφ ηεο νηθνγέλεηαο Burla, ε νπνία θαηαγφηαλ απφ Ββξαίνπο εθαξδίκ ηεο Εζπαλίαο, πνπ είραλ 

κεηαλαζηεχζεη αλαγθαζηηθά ζηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία ηνλ 15ν αηψλα θαη εγθαηαζηαζεί ζηε Θεζζαινλίθε. Δ 

ελαζρφιεζή ηνπο κε ην εκπφξην θαη ηηο εηζαγσγέο ζπλερίζηεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ κεηέθεξαλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ην 1911, βι. Özkır, φ.π., ζει. 97-98, ππνζ. 207. Ώπφ ηελ πιεπξά ηεο ε Barutçu, παξαζέηνληαο ηελ 

πξναλαθεξζείζα νξγηζκέλε δηάςεπζε ηνπ Refiğ ζην γηφ ηνχ Simavi, Erol, πεξί ησλ «εβξατθψλ θεθαιαίσλ» πίζσ απφ 

ηελ ίδξπζε ηεο εθεκεξίδαο, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ν ινγηζηήο ηεο εθεκεξίδαο «ήηαλ θη εθείλνο Θεζζαινληθηφο», 

βι. Barutçu, φ.π., ζει. 61-62, ππνλνψληαο αληίζηνηρε θαηαγσγή ηνπ Sedat Simavi. Δ πιεξνθνξία απηή παξαπέκπεη, φρη 

ζηε γεσγξαθηθή θαηαγσγή ηνπ ηδξπηή ηεο Hürriyet, αιιά ζηε ζξεζθεπηηθή-ηδενινγηθή ηνπ πξνέιεπζε, εθείλε ηεο 

ζξεζθεπηηθήο νκάδαο ησλ εμηζιακηζζέλησλ Ββξαίσλ, νπαδψλ ηνπ ακπεηάη εβί, ην πξνζσλχκην ησλ νπνίσλ ζηελ 
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Πέξαλ ησλ θεκψλ απηψλ, σζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα ζεσξείηαη φηη απνηέιεζε κία ηνκή 

ζηνλ εθδνηηθφ ρψξν ηεο Σνπξθίαο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, ιφγσ ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ εηζήγαγε: 

Πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ, πνπ «ππνζηήξηδε» ην δεκνζηεπφκελν ξεπνξηάδ, κηθξέο θαη 

επαλάγλσζηεο εηδήζεηο θαη άξζξα, ζε αληίζεζε κε ηα κέρξη ηφηε εησζφηα ζηνλ ηνπξθηθφ Σχπν, 

ρξήζε απιήο θαη θαηαλνεηήο γιψζζαο πνπ απεπζπλφηαλ ζε φιεο ηηο νκάδεο ηνπ ηνπξθηθνχ 

πιεζπζκνχ, θαη έκθαζε ζε δεκνζηεχκαηα ηέξςεο ηνπ αλαγλψζηε, φπσο κπζηζηνξήκαηα ζε 

ζπλέρεηεο.
61

 Οη λεσηεξηζκνί εθείλνη πνπ είρε εηζαγάγεη ν Simavi ζηνλ εθδνηηθφ βίν ηνπ ηνπξθηθνχ 

Σχπνπ, ζπλδπάδνληαλ κε ηελ πνιηηηθή ηεο εθεκεξίδαο πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ εθιατθεπκέλε 

ζεκαηνινγία, έληνλν αληηθνκκνπληζκφ, πξνζήισζε ζηα αηαηνπξθηθά ηδαληθά ηεο θνζκηθφηεηαο, 

αιιά θαη ζηα κεηαπνιεκηθά δεκνθξαηηθά ηδαληθά ηνπ δπηηθνχ «ειεχζεξνπ θφζκνπ», αλάδεημε ηεο 

ζεκαζίαο πνπ είρε ε «θηιία» ηεο Σνπξθίαο κε ηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ πξσηνπνξία ηνπ 

ηειεπηαίνπ, δειαδή ην Δλσκέλν ΐαζίιεην θαη ηηο Δ.Π.Ώ., ππνζηήξημε ηεο εηζφδνπ ηεο Σνπξθίαο 

ζην ΝΏΣΟ,
62

 αιιά θαη ελφο έληνλνπ αλζειιεληθνχ πλεχκαηνο. ην πιαίζην ηνπ ηειεπηαίνπ 

εληαζζφηαλ θαη ε αλάδεημε ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο απφ ηηο ζηήιεο ηεο, γεγνλφο πνπ ζπληέιεζε 

ζηε δηακφξθσζε αληίζηνηρσλ ζηάζεσλ ζηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε. Δ ηειεπηαία επηβξάβεπζε ηελ 

εθεκεξίδα γηα φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλσξίζκαηα, αλεβάδνληαο πξννδεπηηθά θαηά πνιχ 

ηελ θπθινθνξία ηεο ζε ζρέζε κε εθείλελ ησλ ππφινηπσλ ηνπξθηθψλ εθεκεξίδσλ.
63

 Πέξαλ ηεο 

δεκνζηνγξαθηθήο πξντζηνξίαο ηνπ ηδξπηή ηεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Μηθξαζηαηηθήο Βθζηξαηείαο, 

αθνξκή γηα ηελ εθδήισζε αλζειιεληθψλ αηζζεκάησλ είρε απνηειέζεη ην εμήο πεξηζηαηηθφ: Σν 

1947 ε ηνπξθηθή δεκνζηνγξαθηθή έλσζε (Gazeteciler Cemiyeti), πξφεδξνο ηεο νπνίαο ήηαλ ν 

Simavi, είρε πξνζθαιέζεη θαη θηινμελήζεη ζηελ Σνπξθία κία νκάδα Βιιήλσλ δεκνζηνγξάθσλ. 

Καηά ηελ επηζηξνθή ηεο, ε ειιεληθή απνζηνιή επέιεμε λα δηαπεξαησζεί ζηε Υίν κέζσ κχξλεο 

θαη ν κεηέπεηηα εθδφηεο ηεο Hürriyet παξαθάιεζε ηνλ θίιν ηνπ θαη θαηνπηλφ ζηέιερνο ηεο 

εθεκεξίδαο, Hikmet Bil, λα ηνπο ζπλνδεχζεη θαη λα ηνπ θέξεη κία θσηνγξαθία απφ ηνλ ηάθν ηνπ 

παηέξα ηνπ, πνπ είρε πεζάλεη ζην ειιεληθφ λεζί ην 1907, φληαο Ννκάξρεο ηνπ επί νζκαλνθξαηίαο. 

ηαλ επέζηξεςε ν Bil, ηνπ αλέθεξε φηη ην εθεί κνπζνπικαληθφ λεθξνηαθείν δελ ππήξρε πηα, 

                                                                                                                                                                                
ηνπξθηθή είλαη dönme, δειαδή νη «απνζηάηεο/ αιιαμνπηζηήζαληεο». ην ελδερφκελν απηφ παξαπέκπεη θαη ν 

Ώιεμαλδξήο, πξνβάιινληάο ην σο δεδνκέλν, ρσξίο φκσο λα πξνζθνκίδεη θάπνηα βηβιηνγξαθηθή ή άιιε επηβεβαίσζε, βι. 

Ώιέμεο Ώιεμαλδξήο, «Σν Μεηνλνηηθφ Γήηεκα 1954-1957», ζην ζπιινγηθφ Οζ Δθθδκμημονηζηέξ πέζεζξ, 1923-1987 

(Ώζήλα: «Γλψζε», 19912), ζει. 495-552. Πέξαλ ηεο θεκνινγίαο, θακκία επηβεβαησκέλε πιεξνθνξία γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα ηνπ Sedat Simavi δελ απαληάηαη ζηελ ηνπξθηθή βηβιηνγξαθία, ελψ ηφζν νη ζπλεξγάηεο ηνπ, φζν 

θαη νη απφγνλνί ηνπ ηελ αξλνχληαη θαηεγνξεκαηηθά, βι. ζπλέληεπμε ηνπ Necati Zincirkıran ζηε δεκνζηνγξάθν ηνπ Oda 

Tv, Nevval Sevindi (22/2/2017). Hikmet Bil ζηε Barutçu, φ.π., ζει. 62. 
61 İnuğur, φ.π., ζει. 233. Özkır, φ.π., ζει. 76-80. Δ επηκνλή ηνπ Simavi ζηελ απιή γιψζζα, πνπ πξέπεη λα είλαη 

θαηαλνεηή απφ αλαγλψζηεο κε δηαθνξεηηθφ κνξθσηηθφ επίπεδν, απνδίδεηαη ραξαθηεξηζηηθά κε ηε ξήζε ηνπ 

«αλαγλψζηεο κνπ είλαη ν πιαλφδηνο πσιεηήο θεθηέδσλ ζηε ακςνχληα, ν ππάιιεινο ηνπ ζηαζκνχ ζηα Άδαλα, θαζψο 

θαη ν γξακκαηέαο ηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ ζηε κχξλε», βι. Barutçu, φ.π., ζει. 61. 
62

 Özkır, φ.π., ζει. 82-96. 
63 Σν αξρηθφ ηεο ηηξάδ ήηαλ 30 ρηιηάδεο θχιια, γηα λα αλέβεη ζηα 56 ρηιηάδεο κφιηο ην 1949, ζηα 83 ρηιηάδεο ην 1950 θαη 

ζηα 100 ρηιηάδεο ην 1951, βι. Hıfzı Topuz, Başlangıçtan Bugüne Türk Basın Tarihi, ζει. 103. ηνπ ηδίνπ, II. Mahmut‟tan 

Holdinglere, ζει. 187. πσο ζα αλαθεξζεί, ε ίδηα ε εθεκεξίδα επαηξφηαλ ηελ 1/1/1951 φηη είρε θζάζεη ηα 203.250 

θχιια, βι. θαησηέξσ, ζει. 90, ππνζ. 278. Ώλ θαη δελ ππάξρνπλ αμηφπηζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο θπθινθνξίεο ησλ 

εθεκεξίδσλ ηελ πεξίνδν εθείλε, ε ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 1946 (202 εθεκεξίδεο θαη 302 πεξηνδηθά ζε εζληθή 

ηνπξθηθή θιίκαθα έρνπλ ζπλνιηθή θπθινθνξία πεξίπνπ 100 ρηιηάδεο θχιια) κε ην ηηξάδ ηεο εθεκεξίδαο ην 1951, φπσο 

ην αλαθέξεη ν Topuz, είλαη ελδεηθηηθή ηνπ αικαηψδνπο ελδηαθέξνληνο πνπ ε ηνπξθηθή θνηλή γλψκε επεδείθλπε ζηε 

ζεκαηνινγία ηεο, βι. Orhan Koloğlu, Osmanlı‟dan Günümüze Türkiye‟de Basın («Ο Σχπνο ζηελ Σνπξθία απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο ζηηο Δκέξεο καο»), (İstanbul: İletişim, 1992), ζει. 70. 
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θαζψο απφ πάλσ ηνπ είρε θαηαζθεπαζηεί ν θχξηνο δξφκνο ηνπ λεζηνχ. Σν αίζζεκα ηεο καηαίσζεο 

πνπ είρε αηζζαλζεί, ηνλ νδήγεζε λα μεζπάζεη, ραξαθηεξίδνληαο «θξηθαιεφηεηα» θαη 

«βαλδαιηζκφ» ηε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, ελψ ε απνζηξνθή ηνπ κεγάισζε αθφκε πεξηζζφηεξν 

απφ ηα «αξλεηηθά» γηα ηελ Σνπξθία δεκνζηεχκαηα ησλ θηινμελεζέλησλ Βιιήλσλ δεκνζηνγξάθσλ, 

ηα νπνία είραλ αθνινπζήζεη κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ Βιιάδα.
64

 

Ώλακθηζβήηεηα, φκσο, ην ζέκα πνπ αλέδεημε απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο ηνπ, ζπλδπάδνληάο ην 

κε ηνλ έληνλν αλζειιεληζκφ ηνπ, θαη πνπ ηνλ απαζρφιεζε κέρξη ηηο ηειεπηαίεο ζηηγκέο ηεο δσήο 

ηνπ – φπσο ζα θαηαδεηρζεί ζηελ παξνχζα δηαηξηβή – ήηαλ ην Κππξηαθφ.
65

 χκθσλα κε ηηο 

καξηπξίεο, ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ Simavi γηα ηελ Κχπξν μεθίλεζε κεηά απφ έλα ηαμίδη πνπ 

είρε θάλεη ζην λεζί, καδί κε ηνλ επηζηήζην θίιν ηνπ, Hikmet Bil.
66

 Φηάλνληαο ζηε Λεκεζφ, 

κεηέβεζαλ ζε έλα θαθελείν, φπνπ έγηλαλ κάξηπξεο ησλ παξαπφλσλ πνπ εθθξάδνληαλ απφ ηνπο 

παξφληεο εθεί Σνπξθνθχπξηνπο, πεξί ηεο «θαθνκαζεκέλεο ζπκπεξηθνξάο» ησλ Βιιελνθππξίσλ ζε 

ζρέζε κε ην αίηεκα ηεο απηνδηάζεζεο, θαζψο θαη ηεο «θαηαπίεζεο» πνπ πθίζηαλην απφ εθείλνπο. 

Βπηπιένλ ηζρπξίδνληαλ φηη, σο απνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο, έλα ηνπξθνθππξηαθφ ρσξηφ είρε 

«εθρξηζηηαληζζεί» θαη ν ηκάκεο ηνπ είρε γίλεη παπάο. Ώθνχγνληαο απηά, ν Simavi αξρηθά 

«ζπγθηλήζεθε», γηα λα «μεζπάζεη» θαηφπηλ ζε ιπγκνχο, δίλνληαο ηελ ππφζρεζε ζηνλ Bil φηη 

«κπνξεί λα πεζάλσ, αιιά ζα πνιεκήζσ, γηα λα ζψζσ ηνχηε ηελ ηνπξθηθή Κχπξν».
67

 

Πξάγκαηη, ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, ηφζν ν Sedat Simavi, φζν θαη νη απφγνλνη θαη νη επίγνλνί 

ηνπ, ζα πξφβαιιαλ επαλεηιεκκέλσο, ζπζηεκαηηθά θαη κεζνδηθά ηελ «ππφζεζε ηεο Κχπξνπ», 

κεηαηξέπνληάο ηελ ζε «ζεκαία» ηεο «λαπαξρίδαο» ηνπο, φπσο έρεη ραξαθηεξηζηεί ε Hürriyet γηα 

ην εθηφπηζκά ηεο ζην ρψξν ηνπ ηνπξθηθνχ Σχπνπ. Σν ξφιν πνπ είραλ δηαδξακαηίζεη, ζα 

αλαγλψξηδαλ κεηαγελέζηεξα ηφζν ν Rauf Denktaş, φζν θαη ν πνιηηηθφο ζχκβνπινο ηνπ Menderes 

θαη θαηφπηλ Πξσζππνπξγφο ν ίδηνο, ν Nihat Erim. Ο πξψηνο, κηιψληαο πιένλ σο «πξφεδξνο» ηνπ 

ςεπδνθξάηνπο, έιεγε φηη ε ζεκαζία ηεο εθεκεξίδαο έγθεηην ζε δχν ζθέιε, ην πξψην εθ ησλ 

                                                           
64 Bil, φ.π., ζει. 25-27. ην γεγνλφο αλαθέξεηαη θαη ν Zincirkıran, πξνζζέηνληαο ην ζρφιην ηνπ Simavi φηη «νη Ρσκηνί δελ 

είλαη έζλνο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα εκπηζηεπζεί», θαζψο θαη φηη ηελ «αιήζεηα» εθείλε έπξεπε λα γλσξίζνπλ πνιχ θαιά 

«νη δηνηθνχληεο ηελ Σνπξθία θαη ν ιαφο», βι. Zincirkıran, Hürriyet ve Simavi İmparatorluğu, ζει. 23-25. Barutçu, φ.π., 

ζει. 65-68. 
65 Πέξαλ ηεο παξαηεζείζαο βηβιηνγξαθίαο, ζηελ νπνία επηζεκαίλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηεο Hürriyet, ηε ζεκαζία 

ηεο ελ ιφγσ εθεκεξίδαο, αιιά θαη ηνλ κείδνλα ξφιν ηνπ εθδφηε ηεο ζηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ηνπ Κππξηαθνχ, 

ηνλίδνπλ θαη ηα πξναλαθεξζέληα ηξία έξγα πνπ εμηζηνξνχλ ηελ πνξεία ηεο Hürriyet θαη ηνπ Simavi. Έηζη, ε Barutçu 

θάλεη ιφγν γηα ηνλ «αξρηηέθηνλα ηεο ππφζεζεο ηεο Κχπξνπ» (Kıbrıs Davasının Mimarı), βι. Barutçu, φ.π., ζει. 68-71, ν 

Zincirkıran εθηηκά φηη ρσξίο ηνλ Simavi θαη ηελ εθεκεξίδα ηνπ ην Κππξηαθφ νχηε ζα αλαδεηθλπφηαλ, αιιά νχηε θαη ζα 

πηνζεηείην «απφ ην έζλνο θαη ην θξάηνο», γεγνλφο πνπ είρε σζήζεη πνιινχο λα πηζηέςνπλ πσο ν Simavi ήηαλ «Κχπξηνο», 

βι. Zincirkıran, Hürriyet ve Simavi İmparatorluğu, ζει. 23, ελψ ν Özkır αλαθέξεη πσο κεηά απφ ην ξφιν πνπ είρε 

δηαδξακαηίζεη ε Hürriyet, Κππξηαθφ θαη εθεκεξίδα «ηαπηίζηεθαλ θαηά ηα επφκελα ρξφληα», βι. Özkır, φ.π., ζει. 86-87. 
66 Δ παξάζεζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηαμηδηνχ πνηθίιιεη ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο αθεγεηέο. Οη Zincirkıran 

θαη Bil θάλνπλ ιφγν γηα κεηάβαζε ζηε Λεκεζφ, σο ελδηάκεζν ζηαζκφ ελφο ηαμηδηνχ γηα ιφγνπο πγείαο. Ο πξψηνο ην 

ηνπνζεηεί ην θαινθαίξη ηνπ 1949, κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηε κχξλε (βι. Zincirkıran, Hürriyet ve Simavi İmparatorluğu, 

ζει. 25-26), ελψ ν δεχηεξνο ην ρξνλνινγεί ην θαινθαίξη ηνπ 1950, σο ηκήκα ηνπ ηαμηδηνχ ζηελ «Βπξψπε» (βι. Bil, φ.π., 

ζει. 31-32). Χζηφζν, κηιψληαο αξγφηεξα ζηελ Barutçu, ν Bil παξάιιαμε ηελ εμηζηφξεζε, αλαθέξνληαο φηη είραλ πάεη 

ζηε Λάξλαθα, επαλαιακβάλνληαο ζηελ αθήγεζε νξηζκέλεο δπζθεκηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνπο Ρσκηνχο/ 

Βιιελνθχπξηνπο, φπσο φηη «έπαηξλαλ κε ην κέξνο ηνπο ηνχο Βγγιέδνπο, εμαγνξάδνληάο ηνπο κε ρξήκαηα απφ ηα 

ραξηνπαίγληα θαη πξνζθέξνληάο ηνπο γπλαίθεο», βι. Barutçu, φ.π., ζει. 68. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ζα θαηαδεηρζεί, 

ε εθθίλεζε ζηελ ελαζρφιεζε ηεο εθεκεξίδαο κε ηελ Κχπξν ζα γηλφηαλ ήδε απφ ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1948, κε ηηο 

«ηαμηδησηηθέο» αληαπνθξίζεηο ηνπ Ragıp Çalapala. 
67 Bil, φ.π., ζει. 33-36. Zincirkıran, Hürriyet ve Simavi İmparatorluğu, ζει. 25-26. 
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νπνίσλ ήηαλ πσο «„αλ ε Hürriyet έθαλε έλα ζέκα πξσηνζέιηδν, ηφηε απηφ ζήκαηλε πσο έρεη θάπνηα 

βάζε‟», ζεκεηψλνληαο πσο απνηεινχζε ηε θσλή ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, θαη ην δεχηεξν ήηαλ 

φηη εζχραδαλ φηαλ «ε Hürriyet έθεξλε ζηελ επηθαηξφηεηα ζέκαηα, ηα νπνία απνθεχγακε λα 

αγγίμνπκε ή λα δεκνζηνπνηήζνπκε».
68

 Με παξαπιήζην ηξφπν αλαγλψξηδε θαη ν Erim ηνλ 

πξσηνπνξηαθφ ξφιν ηνπ εθδφηε θαη ηεο εθεκεξίδαο ηνπ ζην Κππξηαθφ. Ώθνχ παξαδερηεί φηη ηα 

πξψηα εθείλα ρξφληα ε ηνπξθηθή πνιηηηθή ζθελή δελ ελδηαθεξφηαλ θαη πνιχ γηα ην ζέκα, αθελφο 

κελ ιφγσ ηεο δεζκεπηηθήο δηαηχπσζεο ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, αθεηέξνπ δε δηφηη ε Κχπξνο 

δελ ελέπηπηε ζηα φξηα ηνπ «Βζληθνχ πκθψλνπ» (Mısak-i Milli), ζεκείσλε ηα εμήο: «Βθείλνο πνπ 

αλέδεημε ηελ ππφζεζε εθ λένπ ζηελ Σνπξθία ήηαλ ν καθαξίηεο ν εληάη ηκάβη […] Καηαπηάζηεθε 

κε ηελ Κχπξν σο έλα κεγάιν εζληθφ δήηεκα […] Βθείλνο πξφβαιε ην ζέκα ελψπηνλ ηεο ηνπξθηθήο 

λενιαίαο θαη ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο, θαη κάιηζηα θαηά ηέηνην ηξφπν, πνπ ηφζν ε 

θπβέξλεζε, φζν θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα φρη κφλν δελ αληηηάρζεθαλ ζην ελάληην εθείλν ξεχκα, 

αιιά επηπιένλ δηαγθσλίδνληαλ γηα λα θαλνχλ φηη πάλε καδί ηνπ. Λίγν αξγφηεξα, ε θπβέξλεζε ην 

πηνζέηεζε επηζήκσο θαη ε αληηπνιίηεπζε άξρηζε λα αληηκεησπίδεη ην ζέκα σο ππφζεζε (dâva)».
69

 

Σν ζπγθεθξηκέλν πλεχκα ππφ ην νπνίν ν Simavi ελδηαθεξφηαλ γηα ηνπο «Σνχξθνπο ηνπ 

εμσηεξηθνχ», δελ πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηνπο «Σνχξθνπο ηεο Κχπξνπ». πσο ζα θαηαδεηρζεί, 

επεθηεηλφηαλ θαη ζε άιινπο πιεζπζκνχο, φπσο ζηνπο «Σνχξθνπο» ηεο «Απηηθήο Θξάθεο» θαη ησλ 

Ασδεθαλήζσλ, αιιά θαη ζε εθείλνπο ηεο ΐνπιγαξίαο θαη ησλ ΐαιθαλίσλ.
70

 Κακκία φκσο απφ ηηο 

πιεζπζκηαθέο απηέο νκάδεο δελ απέθηεζε – ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ππφ εμέηαζε δηάζηεκα – ην 

βάξνο, θαη δελ απέζπαζε ζε ηέηνην βαζκφ ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ, φζν νη 

Σνπξθνθχπξηνη. Σν πάζνο ηνπ γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο «ππφζεζεο» ελψπηνλ ηεο 

ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο, αιιά θαη ελψπηνλ ησλ Σνχξθσλ θπβεξλψλησλ ήηαλ ηέηνην, πνπ ν 

Zincirkıran απνδίδεη ζε απηήλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ζεσξψληαο ηνλ Σνχξθν εθδφηε σο «κάξηπξα/ 

πεζφληα» ππέξ ηεο Κχπξνπ.
71

 

Βκθνξνχκελνο, ινηπφλ, απφ έλα θηινδπηηθφ θαη λεσηεξηθφ πλεχκα, αιιά θαη απφ έληνλα 

αλζειιεληθά αηζζήκαηα, ν Simavi ζα μεθηλνχζε ηνλ Μάην ηνπ 1948 ηελ 59
ε
 θαη ηειεπηαία ηνπ 

εθδνηηθή/ δεκνζηνγξαθηθή πξνζπάζεηα, ηε Hürriyet. ε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηφπηλ, ζα 

πξφηαζζε κέζα απφ ηηο ζηήιεο ηεο ην άθακπην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ Κχπξν, ην νπνίν ζα 

κεηέηξεπε ηειηθά ηελ ηειεπηαία ζε «ηνπξθηθή εζληθή ππφζεζε», πνπ ζα έζεηε ζε ηζρπξή δνθηκαζία 

                                                           
68 Özkır, φ.π., ζει. 105. 
69 Nihat Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs («Δ Κχπξνο ζην κέηξν ησλ φζσλ γλσξίδσ θαη έρσ δεη») 

(Ankara: Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii, ρ.ρ.), ζει. 4-5. Γηα ηνλ φξν dâva, βι. θαησηέξσ, ζει. 67, ππνζ. 213. 
70 Βίλαη αμηνπξφζεθην ην γεγνλφο φηη ην ελ ιφγσ ελδηαθέξνλ δελ επεθηάζεθε πνηέ ζε κνπζνπικαληθνχο-ηνπξθηθνχο 

πιεζπζκνχο πνπ δηαβηνχζαλ εληφο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, παξά ηνλ έληνλν αληηθνκκνπληζκφ απφ ηνλ νπνίνλ 

εκθνξνχληαλ ν Simavi θαη ε Hürriyet. Χζηφζν ν Bil, κηιψληαο ζηελ Barutçu, ηζρπξίζηεθε πσο ν Σνχξθνο εθδφηεο 

ζθφπεπε λα «αζρνιεζεί» θαη κε ην Κηξθνχθ, αλ «πεηχραηλε» ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ. Με ηε ζθέςε, κάιηζηα, «λα πάξνπκε 

θαη ηα πεηξέιαηα ηνπ Κηξθνχθ, πνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ζην Βζληθφ καο χκθσλν», είρε ζηείιεη ηνλ Bil ζηελ πεξηνρή, ζε 

κία πξψηε αλαγλσξηζηηθή απνζηνιή, αιιά, «δελ ήηαλ γξαθηφ… Γπξλψληαο απφ ην Κηξθνχθ, ηνπ κεηέθεξα ηηο 

εληππψζεηο κνπ, φκσο δελ ελδηαθέξζεθε… Ήηαλ πνιχ άξξσζηνο… Βμάιινπ, εθείλε ηελ πεξίνδν ε ππφζεζε ηεο Κχπξνπ 

είρε ιάβεη κεγάιεο δηαζηάζεηο. Ώλ ηαθηνπνηείην ην ζέκα ηεο Κχπξνπ, ηφηε ε Υηνπξξηέη ζα έβγαηλε θαη ζα „ιεγε „Να 

Πάξνπκε ην Κηξθνχθ!‟», βι. Barutçu, φ.π., ζει. 65-66, ππνζ. 3. 
71 Kıbrıs Şehidi, βι. Zincirkıran, Genel Yayın Müdürü, ζει. 37. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



20 
 

ηηο δηκεξείο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, ελψ παξάιιεια ζα κεηαηξεπφηαλ ζε επινγνθαλέο πξφζρεκα 

γηα ηνλ πξννδεπηηθφ αθαληζκφ ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. 
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Μέξνο Α - Η επνρή ηνπ Sedat Simavi 

Η αθεηεξία: Έλα νδνηπνξηθό κε λόεκα 

Δ Κχπξνο εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηηο ζηήιεο ηεο Hürriyet ζηηο 26 Ενπλίνπ 1948, ηνλ δεχηεξν 

κήλα ηεο έθδνζήο ηεο, σο ζέκα ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο. Βπξφθεηην γηα κία είδεζε 

κε ηίηιν «Τπφ δηεξεχλεζε ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ»,
72

 πνπ αξπφηαλ απφ ηα 

πξαθηνξεία Anadolu θαη Nafen.
73

 ην πεξηερφκελφ ηεο γηλφηαλ αλαθνξά ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε 

ηεο «Βπηηξνπήο γηα ηηο Σνπξθνθππξηαθέο Τπνζέζεηο», ε νπνία είρε ζπγθξνηεζεί ηελ επαχξηνλ ηεο 

απνηπρίαο ηεο Αηαζθεπηηθήο πλέιεπζεο.
74

 πσο πξνζηίζεην, ζηελ πξψηε εθείλε ζπλεδξίαζε ηεο 

ελ ιφγσ Βπηηξνπήο ν παξηζηάκελνο Κπβεξλήηεο ιφξδνο Winster, επρφηαλ θαιή επηηπρία ζην έξγν 

ηεο θαη πξνεμνθινχζε φηη νη Σνπξθνθχπξηνη «επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ ππφ βξεηαληθή 

δηνίθεζε». Σν επφκελν δηάζηεκα, ε εθεκεξίδα δελ ζα έδηλε ζπλέρεηα ζηελ πιεξνθφξεζε νχηε γηα 

ηε ζχλζεζε, νχηε γηα ηηο εξγαζίεο ηεο Βπηηξνπήο, ελψ κέρξη θαη ηνλ Ώχγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο δελ 

απαληάηαη θάπνηα άιιε είδεζε ή ζρνιηαζκφο γηα ηελ Κχπξν. 

Δ επφκελε αλαθνξά ζην λεζί – πιελ εθείλεο πνπ πξναλήγγεηιε ζεηξά ηαμηδησηηθψλ ξεπνξηάδ γηα 

ηελ νπνία ζα γίλεη κλεία παξαθάησ – εκθαληδφηαλ ζηελ Hürriyet ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1948. Σε θνξά 

απηή, ε παξνπζία ήηαλ αλαβαζκηζκέλε ζην θχξην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο, ην νπνίν έθεξε κελ σο 

ππνγξαθή ην φλνκά ηεο, αιιά ζπγγξαθέαο ήηαλ ν εθδφηεο ηεο, Sedat Simavi, φπσο πξνθχπηεη θαη 

απφ ηε κεηαγελέζηεξε αξζξνγξαθία ηνπ γηα ην Κππξηαθφ.
75

 Τπφ ηνλ ηίηιν «Σν Γήηεκα ηεο 

Κχπξνπ»
76

, ν Simavi, ιακβάλνληαο αθνξκή απφ ηηο «απεξγίεο θαη ηηο δηαδειψζεηο» ζην λεζί, 

παξαηεξνχζε φηη «νη Έιιελεο θίινη», παξά ην αδηέμνδν ζην νπνίν βξίζθνληαλ,
77

 έρνπλ αξρίζεη λα 

δηεθδηθνχλ θαη πάιη δηθαηψκαηα επί ηεο Κχπξνπ, δηαθηλδπλεχνληαο έηζη ηελ αγγιηθή βνήζεηα. 

Τπελζπκίδνληαο ηελ εμέγεξζε ηνπ 1931, παξέπεκπε ζε πξφζθαηε ηφηε δήισζε ηνπ βαζηιηά 

Παχινπ ζε ακεξηθαληθή εθεκεξίδα πεξί ηεο επηζπκίαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ λα παξαρσξεζεί ε 

Κχπξνο ζηελ Βιιάδα, θαη πξφζζεηε φηη ε ζπγθεθξηκέλε δήισζε είρε πξνθαιέζεη δηπισκαηηθή 

επηπινθή κε ηε ΐξεηαλία. πλερίδνληαο ζε έλαλ κάιινλ κεηξηνπαζή ηφλν, ν Simavi εθηηκνχζε φηη 

νη απεξγίεο ζηα κεηαιισξπρεία δελ ζα είραλ απνηέιεζκα θαη δελ ζα δηαξθνχζαλ, ζην βαζκφ πνπ νη 

Βιιελνθχπξηνη «κεηά βίαο εμαζθαιίδνπλ ηα πξνο ην δελ», ελψ είλαη «κάιινλ άθαηξν» λα ζεσξεί 

                                                           
72 “Kıbrıs Türklerinin bugünkü durumu inceleniyor”, Hürriyet, 26/6/1948. 
73 “Near and Far East News Group”. Ήηαλ ν εδξεχσλ ζην Λνλδίλν νξγαληζκφο-νκπξέια πνπ ζηηο αξρέο ηνπ 1948 

αλαδηνξγάλσζε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ φιε ηε ξνή πιεξνθφξεζεο πνπ ήζειαλ λα δηνρεηεχζνπλ νη βξεηαληθέο κπζηηθέο 

ππεξεζίεο ζηε Μέζε θαη Άπσ Ώλαηνιή, ζε κία πεξίνδν πνπ μεθηλνχζε ν Φπρξφο Πφιεκνο, βι. John Jenks, British 

Propaganda and the News Media in the Cold War (Edinburg University Press, 2006), ζει. 20-21. 
74 ηελ είδεζε αλαθέξεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε Βπηηξνπή δεκηνπξγήζεθε «απφ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε». ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ηφηε Κπβεξλήηε ιφξδν Winster. Ο Crouzet εθηηκά φηη ε ζπγθξφηεζή ηεο δελ 

έγηλε απφ πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα, αιιά γηα ιφγνπο αλαδηάξζξσζεο ησλ εζσηεξηθψλ ζεκάησλ ηεο ηνπξθνθππξηαθήο 

θνηλφηεηαο, βι. François Crouzet, Ζ Κοπνζαηή Γζέκελδ 1946-1959, (Ώζήλα: ΜΕΒΣ, 2011), ηνκ. Ώ, ζει. 159, θαη ζπλνιηθά 

γηα ηελ Βπηηξνπή, ζει. 159-161. Χζηφζν, ν Κησξήο επηζεκαίλεη ζσζηά ηελ ζθνπηκφηεηα πνπ ππαγφξεπζε ηε δεκηνπξγία 

ηεο, βι. Κησξήο, φ.π., ζει. 282, θαη ζπλνιηθά γηα ην έξγν ηεο Βπηηξνπήο, ζει. 282-296. 
75 Δ Barutçu αλαθέξεη φηη ηνλ πξψην ελάκηζε ρξφλν έθδνζεο ηεο εθεκεξίδαο, ν Simavi δεκνζίεπε ηα άξζξα ηνπ κε ηελ 

ππνγξαθή «Hürriyet», βι. Barutçu, φ.π., ζει. 60, ππνζ. 2. Ώπηφ επηβεβαηψλεηαη ελ κέξεη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, θαζψο 

ην πξψην θχξην άξζξν πνπ θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ σο «Sedat Simavi» θαη έρεη ζρέζε κε ηελ Κχπξν, απαληάηαη ζηηο 

13/10/1950, δπφκηζε δειαδή ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο θπθινθνξίαο ηεο Hürriyet. 
76 “Kıbrıs Meselesi” Hürriyet, 18/8/1948. 
77 Δ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ηνπ αθνξνχζε ηνλ ζπλερηδφκελν ηφηε ειιεληθφ εκθχιην πφιεκν. 
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θάπνηνο φηη ε ΐξεηαλία ζα ππνρσξνχζε  ζην αίηεκα ηεο Βιιάδαο: «Τπάξρεη αθφκε ε κλήκε ηνπ 

ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακάηηζε ε Κχπξνο ζηνλ πξφζθαην πφιεκν γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο 

Μέζεο Ώλαηνιήο. Βίλαη αθέιεηα λα ζεσξείηαη φηη ε ΐξεηαλία ζα εγθαηαιείςεη έηζη εχθνια ζηνλ 

θαζέλα πνπ ην δεηεί ην λεζί απηφ, πνπ απνηειεί κία αξηεξία ηεο».
78

 

Με ηελ εμαίξεζε ηνπ θχξηνπ απηνχ άξζξνπ ηεο 18
εο

 Ώπγνχζηνπ, θαζψο θαη κίαο κηθξήο είδεζεο 

ηνπ πξαθηνξείνπ Anadolu γηα ηελ επίζθεςε επηηξνπήο Σνπξθνθχπξησλ δαζθάισλ ζηνλ πξφεδξν 

İnönü πξνθεηκέλνπ λα «θαηαζέζνπλ ηα ζέβε ηνπο»,
79

 ε πξψηε ηαθηηθή επαλεκθάληζε ηεο Κχπξνπ 

ζηελ εθεκεξίδα κεηά ηνλ Ενχλην ζα γηλφηαλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζηηο 13 Ώπγνχζηνπ 1948, φηαλ 

ζηελ πξψηε ηεο ζειίδα εκθαληδφηαλ εληφο πιαηζίνπ ε πξναλαγγειία κηαο ζεηξάο ηαμηδησηηθψλ 

ξεπνξηάδ γηα ην λεζί. Τπφ ηνλ θεληξηθφ ηίηιν «Ση γίλεηαη κε ηελ Κχπξν;» θαη καδί κε ηε 

θσηνγξαθία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Rakım Çalapala πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη ην ελ ιφγσ ξεπνξηάδ, 

αλαθέξνληαλ ηα εμήο:  

«Ζ Υζμοννζέη εκδζαθένεηαζ εη ημο ζφκεββοξ βζα ημοξ Σμφνημοξ πμο δζααζμφκ εηηυξ 

παηνίδμξ. Θεςνμφιε ηαεήημκ ιαξ κα παναημθμοεμφιε ηδ γςή ηςκ μιμβεκχκ ιαξ πμο 

ανίζημκηαζ ζε λέκεξ πχνεξ ηαζ κα πανμοζζάγμοιε ζημοξ ακαβκχζηεξ ιαξ υθα εηείκα πμο 

αθέπμοιε ηαζ αημφιε. Πνμξ ημκ ζημπυ αοηυ, εα ζηέθκμοιε ζοπκά ημοξ ζοκενβάηεξ ιαξ 

κα πναβιαημπμζμφκ ένεοκεξ ζημ ελςηενζηυ. Πνχηα απ‟ υθα αζπμθδεήηαιε ιε ηδκ 

Κφπνμ, δ μπμία εδχ ηζ εαδμιήκηα πνυκζα ανίζηεηαζ πχνζα απυ ηδκ παηνίδα. Έκαξ εη 

ηςκ ακηαπμηνζηχκ ιαξ, μ Rakım Çalapala, ανίζηεηαζ ήδδ ζημ πνάζζκμ κδζί, 

επζζηεπηυιεκμξ ηδκ Κφπνμ ηαζ ημοξ Σμονημηφπνζμοξ. φκημια εα δζααάζεηε απυ ηζξ 

ζηήθεξ ηδξ Υζμοννζέη ηζξ εκηοπχζεζξ ημο».
80

 

πσο θαζίζηαηαη θαλεξφ απφ ην πεξηερφκελν απηήο ηεο πξναλαγγειίαο, δεκνζηεπφηαλ ην πξψην 

ζχληνκν αιιά ζπγθξνηεκέλν θείκελν ηεο εθεκεξίδαο γηα ηελ Κχπξν, κε αθνξκή ηε ζπγθεθξηκέλε 

«ηαμηδησηηθή» δεκνζηνγξαθηθή απνζηνιή. Έηζη, ην ελδηαθέξνλ γηα ην λεζί εληαζζφηαλ ζην 

ζπλνιηθφηεξν ελδηαθέξνλ ησλ ηζπλφλησλ ηεο – θαη δε ηνπ Sedat Simavi – γηα ηνπο «Σνχξθνπο ηνπ 

εμσηεξηθνχ», ην νπνίν κάιηζηα ηδενινγηθνπνηείην θαη γηλφηαλ αληηιεπηφ σο «θαζήθνλ».
81

 Δ 

Κχπξνο ηνπνζεηείην ζηελ θνξπθή ηεο κέξηκλαο απηήο, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεκαζίαο πνπ ηεο 

                                                           
78 Γηα ηελ απεξγία ζηα θππξηαθά κεηαιισξπρεία θαη ηε θηιελσηηθή ζηάζε ηνπ ΏΚΒΛ κεηά ηε δηάιπζε ηεο 

Αηαζθεπηηθήο, βι. Crouzet, ζει. 228-229 θαη 223. Πεξηιεπηηθή αλαθνξά ζηε ζπλέληεπμε ηνπ βαζηιηά Παχινπ, ζε 

Crouzet, ζει. 221. 
79 “Kıbrıs Türklerinin İnönü‟ye Tâzimi” («Οη Σνπξθνθχπξηνη ππέβαιιαλ ηα ζέβε ηνπο ζηνλ Ίλνλνπ»), Hürriyet, 

19/8/1948. 
80 “Kıbrıs Ne Âlemde?”, Hürriyet, 13/8/1948. Δ ίδηα πξναλαγγειία εκθαληδφηαλ πξσηνζέιηδα θαη πάιη εληφο πιαηζίνπ 

ζηελ εθεκεξίδα, ηε θνξά απηή ρσξίο ηε θσηνγξαθία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, ζηηο 22 Ώπγνχζηνπ, γηα λα πιεξνθνξήζεη 

ηνπο αλαγλψζηεο ηεο φηη ηελ επνκέλε, 23 ηνπ κελφο, ζα μεθηλνχζε ε δεκνζίεπζε ησλ ξεπνξηάδ. 
81 Καηά ηνλ Κησξή, ην 1948 απνηειεί «ζεκείν θακπήο», θαζψο ε ηνπξθνθππξηαθή εγεζία καδί κε παληνπξθηζηηθνχο 

θχθινπο ζηελ Σνπξθία θαηαθέξλνπλ λα θηλεηνπνηήζνπλ κεξηθψο ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε, ε νπνία αξρίδεη λα 

ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη, μεθηλνχλ απνζηνιέο εθπαηδεπηηθψλ, φπσο απηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ν Çalapala, νη νπνίνη σο άιινη ηεξαπφζηνινη «πεξηφδεπαλ ζηηο πεξηνρέο κε Σνπξθνθππξίνπο ππνζάιπνληαο ην 

μέζπαζκα έληνλσλ αλζελσηηθψλ δηαδειψζεσλ θαη θαιιηεξγψληαο ην αίηεκα γηα έκςζδ ηεο Κχπξνπ κε ηελ Σνπξθία», 

βι. Κησξήο, φ.π., ζει. 303. πσο πξνθχπηεη απφ ηηο αληαπνθξίζεηο ηνπ Çalapala, πνπ ζα αλαιπζνχλ αθνινχζσο, ζηελ 

θαιιηέξγεηα απηψλ αθξηβψο ησλ «εζληθψλ» αηζζεκάησλ απνζθνπνχζαλ ηφζν νη ζπγθεθξηκέλεο επηζθέςεηο, φζν θαη ε 

ζπλνιηθφηεξε εηδεζενγξαθία ηεο εθεκεξίδαο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ Κχπξν. 
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απνδηδφηαλ απφ ηε Hürriyet. ηε ζχληνκε πξναλαγγειία επηζεκαηλφηαλ αθφκε ην γεγνλφο φηη ην 

«πξάζηλν λεζί» «εδψ θη εβδνκήληα ρξφληα βξίζθεηαη ρψξηα απφ ηελ παηξίδα», ππελζπκίδνληαο 

έηζη ζηνπο αλαγλψζηεο φηη ε Κχπξνο απνηεινχζε θάπνηε ηκήκα ηεο νζσκαληθήο επηθξάηεηαο θαη 

θαιψληαο ηνπο λα δηαβάζνπλ φια εθείλα πνπ ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο «είδε θαη άθνπζε» 

θαηά ηελ «επίζθεςή» ηνπ ζην λεζί. 

Πξάγκαηη, ην πξψην κέξνο ησλ «ηαμηδησηηθψλ» εληππψζεσλ ηνπ Çalapala δεκνζηεπφηαλ ζηηο 23 

Ώπγνχζηνπ ππφ ηνλ ηίηιν «Μηα ρψξα πνπ ζα ζαο αξέζεη ακέζσο».
82

 Ο δεκνζηνγξάθνο 

πξνρσξνχζε ζε κία πεξηγξαθή ηνπ ηφπνπ θαη ησλ αλζξψπσλ, εληππσζηαζκέλνο απφ ηελ αλάπηπμε 

ηνπ λεζηνχ, ηα δεκφζηα έξγα (αζθαιηνζηξσκέλνη δξφκνη), ηελ επκάξεηα ησλ θαηνίθσλ, θαζψο θαη 

απφ ηελ αμηνπξεπή εκθάληζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζε ζρέζε κε ηνπο Σνχξθνπο ηεο Ώλαηνιίαο (δελ 

ππήξραλ «μππφιεηνη» θαη «ξαθέλδπηνη»). Πεξλψληαο θαηφπηλ απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ θιίκαηνο 

ζηελ ηζηνξία, ν Çalapala εμέζεηε θαηά ηνλ πξνζθηιή ζηελ ηνπξθηθή αθήγεζε ηξφπν ηηο δηάθνξεο 

ηζηνξηθέο πεξηφδνπο απφ ηηο νπνίεο πέξαζε ε Κχπξνο, κε θεληξηθφ αθεγεκαηηθφ γλψκνλα ππφ 

πνίνπ ηελ θπξηαξρία βξηζθφηαλ. ην πιαίζην απηφ, ππνζηήξηδε ραξαθηεξηζηηθά φηη ήηαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο βπδαληηλήο «θπξηαξρίαο ηεο Κχπξνπ» πνπ είρε πηνζεηεζεί ε ειιεληθή γιψζζα θαη ν 

πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ «ηφηε πξέπεη λα εμειιελίζηεθε θαη λα απέθηεζε ειιεληθή ζπλείδεζε».
83

 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο αθήγεζεο κε ηίηιν «Σνπξθηθή ζεκαία ζηνπο κηλαξέδεο ηεο Ώγίαο νθίαο», 

ν δεκνζηνγξάθνο ζπλέρηδε ηελ ηζηνξηθή ηνπ αλαδξνκή κε αλαθνξά ζηα εξείπηα ηνπ λανχ ηεο 

Ώθξνδίηεο ζηα Κνχθιηα θαη θαηφπηλ ζε φιεο ηηο ηζηνξηθέο θάζεηο ηνπ λεζηνχ, απφ ηελ θαηάθηεζή 

ηνπ απφ ηνπο Άξαβεο κέρξη ηελ άισζή ηνπ απφ ηνπο Οζσκαλνχο. Βμέθξαδε ην παξάπνλν φηη, παξά 

ηε δηαηήξεζε ησλ αξραίσλ κλεκείσλ φπσο εθείλνπ ηεο Ώθξνδίηεο, δελ έρεη ζσζεί θαλέλα κλεκείν 

ηεο αξαβηθήο κνπζνπικαληθήο πεξηφδνπ, θαζψο εθείλα «θαηαζηξάθεθαλ εμ νινθιήξνπ απφ ηνπο 

ΐπδαληηλνχο». Βπηζήκαηλε, αθφκε, φηη νη δχν λανί ηεο Ώγίαο νθίαο ζε Λεπθσζία θαη 

Ώκκφρσζην, νη νπνίνη είραλ κεηαηξαπεί ζε ηδακηά κεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε, «βξίζθνληαη 

θαη ζήκεξα ζε ηνπξθηθά ρέξηα, ρξεζηκνπνηνχκελνη σο ηεκέλε θαη κάιηζηα ζηηο εζληθέο επεηείνπο 

θπκαηίδεη απφ ηνπο κηλαξέδεο ηνπο ε έλδνμε ηνπξθηθή ζεκαία». Δ ζρεηηθή θσηνγξαθία απφ ηνλ 

λαφ ηεο Ώκκνρψζηνπ ζπλφδεπε ην δεχηεξν απηφ ξεπνξηάδ, ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ ν Çalapala 

αλαινγηδφκελνο ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε ηεο Ώηγχπηνπ θαη ηε κεηαβίβαζε ζηνλ νπιηάλν 

                                                           
82 “Derhal Beğeneceğiniz bir memleket”, Hürriyet, 23/8/1948. Δ ζπγθεθξηκέλε «ηαμηδησηηθή» απνζηνιή, ζηελ νπνία 

ζπκκεηείρε ν Çalapala, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ηέιε Ενπιίνπ 1948, δηήξθεζε πεξίπνπ 20 εκέξεο θαη δηνξγαλψζεθε απφ 

ην «χιινγν Φνηηεζάλησλ Κππξηαθψλ ρνιείσλ» (Kıbrıs Okullarından Yetişenler Cemiyeti), πνπ είρε ηδξπζεί ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1946. πκκεηείραλ 48 δάζθαινη, δχν δεκνζηνγξάθνη (ν Çalapala θαη ε İffet Halim Oruz ηεο 

εβδνκαδηαίαο έθδνζεο Kadın (Γπλαίθα), θαζψο θαη ε βνπιεπηήο ηνπ θπβεξλψληνο ηφηε Ρεπνπκπιηθαληθνχ Λατθνχ 

Κφκκαηνο (C.H.P.), Hasene Ilgaz. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ Σνπξθία, ην «δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην» ηνπ «πιιφγνπ» 

ππέβαιε ζρεηηθή έθζεζε ζην γξαθείν ηνπ Σνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ. Βμαηηίαο ηνπ «απμαλφκελνπ ελδηαθέξνληνο» γηα ηελ 

Κχπξν, ν ελ ιφγσ «χιινγνο» άξρηζε απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1948 λα εθδίδεη ην πεξηνδηθφ «Πξάζηλν λεζί» (Yeşilada), 

ελψ ην 1951 ζα ελσλφηαλ κε ηνλ «Σνπξθνθππξηαθφ Πνιηηηζηηθφ χιινγν» (Kıbrıs Türk Kültür Derneği), ζπγθξνηψληαο 

ηελ «Σνπξθνθππξηαθή Έλσζε Πνιηηηζκνχ θαη Ώξσγήο» (Kıbrıs Türk Kültür ve Yardım Birliği). Παξά ηε δηαθήξπμε ηεο 

ελνπνίεζεο, σζηφζν, νη δχν «χιινγνη» ζα  εμαθνινπζνχζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ρσξηζηά κέρξη ηελ ηειηθή ηνπο ελνπνίεζε  

ζηηο 6 Ενπιίνπ 1954, βι. Prof. Dr. Derviş Manizade (επηκ.), Kıbrıs dün, bugün, yarın (Δ Κχπξνο ρζεο, ζήκεξα, αχξην) 

(İstanbul: Yaylacık Matbaası, 1975), ζει. 228-234, 255-258. 
83 Bizans hakimiyeti devrinde Adanın resmi dili Yunanca olmuş. Yerli halkın Rumlaşması ve kendisini Rum bilişi o 

çağdan kalma olsa gerektir. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



24 
 

Yavuz ηνλ Θεξηψδε (Yavuz Sultan Selim) ηνπ θφξνπ ππνηέιεηαο πνπ πιήξσλαλ κέρξη ηφηε νη 

ΐελεηνί ζηνπο Ώηγππηίνπο, αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά: «Έζβεζε ηφηε απφ ηα κάηηα κνπ ε εηθφλα ηεο 

Ώθξνδίηεο κε ην ζπαζκέλν ρέξη πνπ πξνζπαζνχζε λα θαιπθζεί θαη εκθαλίζηεθε ε εηθφλα ηνπ 

ήξσα Γηαβνχδ, ζπλνθξπσκέλνπ, κε ηα κεγάια κνπζηάθηα θαη ηα ζθνπιαξίθηα ζηα απηηά».
84

 

ην ηξίην κέξνο ηνπ νδνηπνξηθνχ ηνπ ζηελ Κχπξν, ν νδεγφο ηνπ Çalapala, ν νπνίνο πεξηδηάβαηλε 

ηελ Ώκκφρσζην, έπηαζε θνπβέληα κε έλαλ «Σνπξθνκάλν» αζηπλνκηθφ, πνπ ηνπ παξαπνλέζεθε φηη 

«δπζηπρψο ζην Αεκαξρείν ε δηθή καο είλαη ε κηθξφηεξε ζεκαία». Ο δεκνζηνγξάθνο επηβεβαίσλε 

ην γεγνλφο θνηηάδνληαο ην Αεκαξρείν θαη πξφζζεηε: «Κνηηαρηήθακε ζηα κάηηα κε ηνλ 

Ώκκνρσζηηαλφ αζηπλνκηθφ. Οη θαξδηέο καο ρηχπεζαλ κε ηελ ίδηα πξνζδνθία». Δ πεξηγξαθή 

ζπλέρηδε ζηνπο ίδηνπο «παηξησηηθνχο» ηφλνπο, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ ηνπξθηθή ζεκαία θαη ηα 

«εζληθά» αηζζήκαηα ησλ Σνπξθνθππξίσλ:  

«Οζ Σμονημηφπνζμζ είκαζ ηυζμ έιπθεμζ εεκζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ, πμο δεκ ιπμνχ κα ηα 

πενζβνάρς μφηε πνμθμνζηά, μφηε βναπηά. Ζ ιεβαθφηενδ ζηακμπμίδζή ημοξ είκαζ ζε ηάεε 

εοηαζνία κα ηοιαηίγμοκ ηδκ έκδμλδ ημονηζηή ζδιαία αημοιπχκηαξ ηδκ ζημ ιέηςπυ 

ημοξ. ημοξ ιζκανέδεξ ηςκ ηγαιζχκ ηδξ Αβίαξ μθίαξ ζε Λεοηςζία ηαζ Αιιυπςζημ 

έπμοκ ηάκεζ ιζα δζηή ημοξ παηέκηα. Καηά ηζξ εεκζηέξ επεηείμοξ ηαζ εμνηέξ ηοιαηίγμοκ 

απυ ημοξ ιζκανέδεξ αοημφξ μζ ζδιαίεξ ιαξ ιε ημ ιζζμθέββανμ ηαζ ημ αζηένζ. Με αθμνιή 

ηδκ επίζηερδ ζηδκ Κφπνμ ιζαξ μιάδαξ Σμφνηςκ δαζηάθςκ, υθμζ μζ Σμονημηφπνζμζ 

ηζκδημπμζήεδηακ. Σα πςνζά ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ ζδιαζμζημθίζηδηακ. Τπμδέπηδηακ 

ημοξ θζθμλεκμφιεκμφξ ημοξ ιε γμονκάδεξ ηαζ κηαμφθζα, ζακ κα ήηακ δ ιεβαθφηενδ 

εμνηαζηζηή πανά. ημοξ δνυιμοξ πμο πενκμφζακ έθηζαλακ ρδθά αρίδεξ ενζάιαμο, 

έζηνςζακ ηα αήιαηά ημοξ ιε ηθαδζά ιονζίκδξ ηαζ ένακακ ηα ηεθάθζα ημοξ ιε βζαζειζά. 

Με ημ αμοαυ ημοξ ηθάια, ημοξ ηαθςζυνζγακ, ιζθχκηαξ ιε πνμθμνά απυ ηδκ ηεκηνζηή 

Ακαημθία,
85

 ηαζ μζ επζζηέπηεξ αμφνηςκακ. Σμοξ έθεβακ ιμκάπα „εδχ ηζ εαδμιήκηα 

πνυκζα είιαζηε ιαηνζά απυ ηδκ παηνίδα, μνθακμί ιείκαιε!‟. Σα ιάηζα ημοξ ήηακ πάκηα 

ζηδ ζδιαία ημοξ. ε πυζδ εζθζηνζκή ζηεκμπχνζα ημοξ αφεζγε ημ ηοπαίμ βεβμκυξ κα είκαζ 

ηαηά ηζ ιζηνυηενδ απυ ηζξ άθθεξ. Γζυηζ εηείκδ δ ζδιαία είπε ηοιαηίζεζ ιυκδ ιε 

ιεβαθμπνέπεζα βζα 308 έηδ ζημοξ μονακμφξ ηδξ Κφπνμο! Πυζμοξ ιάνηονεξ
86

 έπμοιε 

δχζεζ βζα κα ηοιαηίγεζ εηείκδ δ ζδιαία ζε αοηυ ημ κδζί!». 

Δ αθήγεζε ζπλερηδφηαλ κε ηζηνξηθέο αλαθνξέο απφ ηελ πνιηνξθία θαη ηελ άισζε ηεο Κχπξνπ, 

κέζα ζην ίδην πλεχκα ηεο «εζληθήο αλάηαζεο» πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ ππεξεθάλεηα γηα ηηο 

ζηξαηησηηθέο θαη θαηαθηεηηθέο επηδφζεηο ηεο πάιαη πνηέ Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο. Βηδηθή 

αλαθνξά γηλφηαλ ζηελ «δίθαηε δηαθπβέξλεζε» ησλ Οζσκαλψλ – έλα ζηεξενηππηθφ ζρήκα πνπ ζα 

                                                           
84 “Ayasofya minarelerinde Türk Bayrağı”, Hürriyet, 24/8/1948. 
85 Anadolu, φπσο νλνκάδεηαη ζηελ ηνπξθηθή ε Μηθξά Ώζία. 
86 Şehit, ν «κάξηπξαο ηεο πίζηεο». Ώπηφο είλαη ν φξνο πνπ εμαθνινπζεί λα πεξηγξάθεη ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα ηνλ 

«πεζφληα», ελψ αληίζηνηρνο ζξεζθεπηηθφο φξνο, εθείλνο ηνπ «γαδή» (gazi), πεξηγξάθεη ηνλ «βεηεξάλν» θαη ηνλ «ήξσα 

ηνπ πνιέκνπ». 
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επαλεξρφηαλ ζηα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο – θαζψο θαη ζηνλ επνηθηζκφ ηνπ λεζηνχ απφ 

Σνχξθνπο ηεο θεληξηθήο Μηθξάο Ώζίαο, εμ νπ θαη ε ζρεηηθή αλαθνξά πεξί ηεο αλαιινίσηεο 

δηαηήξεζεο εθείλεο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο πξνθνξάο ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο απφ ηνπο 

Σνπξθνθππξίνπο. Ώλαγλσξίδνληαλ, σζηφζν, θαη επηξξνέο απφ ηα ειιεληθά. 

Ώλαθεξφκελνο ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ λεζηνχ, ν Çalapala ππνζηήξηδε φηη εθ ησλ 451 

ρηιηάδσλ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ «κφλν 82 ρηιηάδεο είλαη Σνχξθνη. Πεξηζζφηεξνη απφ 362 

ρηιηάδεο είλαη Ρσκηνί θαη πεξίπνπ 7.500 Ώξκέληνη θαη Άγγινη. Μέζα ζην κεγάιν απηφ πιήζνο, 

δηθαίσο ππάξρεη ν θφβνο ηεο αθνκνίσζεο θαη ηεο θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ. Οη Σνχξθνη 

έρνπλ σο κεγαιχηεξν φπιν ηνπο ην ζθηρηαγθάιηαζκα ησλ εζληθψλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ». ην 

δξφκν ηεο επηζηξνθήο απφ ηελ Πάθν ζηελ Λεπθσζία, ν δεκνζηνγξάθνο γηλφηαλ κάξηπξαο ελφο 

ζεξκνχ θαη ζπγθηλεηηθνχ ιφγνπ πεξί «λνζηαιγίαο γηα ηελ παηξίδα» πνπ εθθσλνχζε έλαο ρφηδαο, 

απεπζπλφκελνο ζηνπο θηινμελνχκελνπο Σνχξθνπο δαζθάινπο. πσο αθεγείηαη ν Çalapala, κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ ιφγνπ, πιεζίαζε ηνλ ρφηδα θαη ηνπ είπε λα κε ζηελνρσξηέηαη, δηφηη κε ηφζν 

έληνλα «παηξησηηθά» αηζζήκαηα πνπ έηξεθαλ νη Σνπξθνθχπξηνη, αθφκε θη αλ νη Σνχξθνη 

αθαλίδνληαλ απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ζα αλαβίσλαλ ζην λεζί: «Μπνξεί λα ππάξμεη παηξίδα γηα 

έλα έζλνο ζαλ ην δηθφ καο πνπ εμαπιψζεθε ζηα πέξαηα ηνπ θφζκνπ; πνπ βξηζθφκαζηε εκείο, εθεί 

είλαη ε παηξίδα καο! Ώγθαιηαζηήθακε, θηιεζήθακε θαη θιάςακε καδί…».
87

 

«Πψο λα κελ θιαίεη ν Κχπξηνο θσλάδνληαο „Μεηέξα παηξίδα, κεηέξα παηξίδα!‟;… Σν Πξάζηλν 

λεζί απέρεη φιν θη φιν 70 ρηιηφκεηξα απφ ηελ Ώλαηνιία. ηαλ ε ζάιαζζα δελ θαιχπηεηαη απφ 

νκίριε, ηα ρψκαηα ηεο Σνπξθίαο είλαη νξαηά απφ απέλαληη θαη ηηο λχρηεο αθνχγνληαη αθφκε θαη νη 

θσλέο ησλ ζθχισλ. Πεξηδηαβαίλνληαο ην Πξάζηλν λεζί, πνπ φπσο απφ πιηθήο, έηζη θαη απφ εζηθήο 

απφςεσο απνηειεί έλα απνθνπέλ ηκήκα ηεο Ώλαηνιίαο, έρεηε ηελ εληχπσζε φηη βξίζθεζηε ζηελ 

παηξίδα ζαο. Αηφηη απφ πιεπξάο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ε Κχπξνο κνηάδεη κε κία κηληαηνχξα ηεο 

Ώλαηνιίαο». Με απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ιφγηα μεθηλνχζε ν δεκνζηνγξάθνο ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

ηέηαξηνπ κέξνπο ηνπ νδνηπνξηθνχ ηνπ ζηελ Κχπξν. Ο ζπλαηζζεκαηηθφο ηφλνο πνπ πηνζεηνχζε, 

ζηφρεπε εκθαλψο ζηελ αθχπληζε ησλ «παηξησηηθψλ» αηζζεκάησλ ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ε γεσγξαθηθή πεξηγξαθή κε ηνλ «λνζηαιγηθφ» ηξφπν πνπ γηλφηαλ, ιεηηνπξγνχζε 

εληζρπηηθά πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ζθηαγξαθψληαο έλα απφ ηα βαζηθά κεηέπεηηα ζρήκαηα ηεο 

ηνπξθηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο, εθείλν ηεο γεσγξαθηθήο εγγχηεηαο ηνπ λεζηνχ ζηελ «κεηέξα 

παηξίδα». Δ παξάζεζε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηήο ρισξίδαο ηνπ λεζηνχ πνπ αθνινπζνχζε, 

ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ παξαηήξεζε φηη πειάηεο ησλ κεγάισλ μελνδνρείσλ ηνπ λεζηνχ ήηαλ 

βαζηιείο θαη πινχζηνη απ‟ φιν ηνλ θφζκν, αιιά θαη απφ ην παξάπνλν φηη «ηα εμαηξεηηθά φκνξθα 

θαη κεγάια μελνδνρεία δελ έρνπλ δπζηπρψο φκνηά ηνπο ζηελ παηξίδα καο». Καηφπηλ, ην γεγνλφο 

ηεο άθημήο ηνπ αθηνπιντθψο ζηε Λάξλαθα έδηλε αθνξκή ζηνλ Σνχξθν δεκνζηνγξάθν λα 

παξαηεξήζεη φηη «ν νζσκαληθφο ζηξαηφο πνπ ήιζε λα θαηαθηήζεη ην λεζί δελ απνβηβάζηεθε εδψ, 
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αιιά ζηε Λεκεζφ» θαη ζηε ζπλέρεηα λα πεξάζεη ζε κία εθηελή αθήγεζε ηεο νζσκαληθήο 

θαηάθηεζεο ησλ πφιεσλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο Κχπξνπ. Χζηφζν, ε ηαχηηζή ηνπ κε ηελ ηζηνξηθή 

νζσκαληθή εθζηξαηεία θαζίζηαην θαλεξή απφ ηελ ελαιιαγή κεηαμχ ηξίηνπ εληθνχ θαη πξψηνπ 

πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ. Έηζη, απφ ην αξρηθφ «νη Οζσκαλνί» πνπ ρξεζηκνπνηνχζε θαη ην νπνίν 

δηέηξερε φιε ηελ αθήγεζε, θαηέιεγε ζπληαπηηδφκελνο κε ηνπο ηζηνξηθψο δξάζαληεο, γξάθνληαο ηα 

εμήο: «Ώο κελ μερλνχκε, φκσο, πσο ν αξηζκφο ησλ καξηχξσλ πνπ δψζακε κφλν γηα ηελ 

Ώκκφρσζην είλαη δέθα ρηιηάδεο». Σν ηέηαξην απηφ κέξνο νινθιεξσλφηαλ κε ηελ πεξηγξαθή ηεο 

παλίδαο ηεο Κχπξνπ, θαζψο θαη κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε ζπκπαζείο ηφλνπο ζηνπο γατδάξνπο ηνπ 

λεζηνχ.
88

 

ηηο 26 Ώπγνχζηνπ αθνινπζνχζε ην πέκπην κέξνο ηνπ νδνηπνξηθνχ, κε ηίηιν «Φψληα ζηα 

θαηαζηήκαηα ηεο Λεπθσζίαο». Βθεί ν Çalapala πεξηέγξαθε παξαζηαηηθά ηα θαηαζηήκαηα, ηα 

πξντφληα θαη ηηο ηηκέο, θάλνληαο αλαιπηηθή αλαθνξά θαη ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο Σνπξθίαο. 

ηε ζπλέρεηα έδηλε κία αλάινγε εηθφλα ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο νδνχ Λήδξαο, ηελ νπνία 

παξνκνίαδε κε ην Πέξαλ (Beyoğlu) ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Καη ζε εθείλε ηελ θαηλνκεληθά 

νπδέηεξε πεξηγξαθή, φκσο, εκθηινρσξνχζε ε εζληθηζηηθή «πηλειηά»: «Μφλν πνπ αλ έρεηε θίιν 

Σνπξθνθχπξην ζα ζαο πάεη γηα ςψληα πάληνηε ζε ηνπξθηθά [ηνπξθνθππξηαθά] θαηαζηήκαηα. Αηφηη 

θαη νη Βιιελνθχπξηνη θάλνπλ αγνξαπσιεζίεο κφλν κε ηνπο νκνγελείο ηνπο. Χζηφζν, νη πην 

πινχζηνη θαη επθαηάζηαηνη θάηνηθνη ηνπ Πξάζηλνπ λεζηνχ είλαη νη Βιιελνθχπξηνη. Ώπηφ ηζρχεη 

θπζηθά θαη γηα ηε Λεπθσζία. Ώπφ ηνπο 34 ρηιηάδεο 500 θαηνίθνπο ηεο κφλν νη 10 ρηιηάδεο είλαη 

Σνχξθνη». Δ αθήγεζε ζπλερηδφηαλ κε ηελ παξάζεζε ησλ ηνπξθηθψλ νλνκάησλ αξθεηψλ 

ιεσθφξσλ ηεο Λεπθσζίαο, θαζψο θαη ηελ επηζήκαλζε φηη, πιελ ειάρηζησλ εμαηξέζεσλ, ην ζχλνιν 

ησλ ρσξηψλ θαη θσκνπφιεσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηελ πφιε είραλ ειιεληθά νλφκαηα. Δ επάλνδνο ζηηο 

ηζηνξηθέο αλαθνξέο γηλφηαλ κε ηελ πεξηγξαθή ηεο δηακφξθσζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ απφ ηηο 

πνιηνξθίεο θαη ηηο επηινγέο ησλ θαηαθηεηψλ. Μεηαμχ ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηνπο αλαγλψζηεο 

αμηνζέαησλ ήηαλ ηεκέλε θαη κλεκεία ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ. Ώθνινπζνχζε ε πεξηγξαθή ηεο 

βξαδηλήο δσήο θαη ηεο δηαζθέδαζεο, κε κλεία ζην «θεκηζκέλν θνληάθ ηεο Κχπξνπ», ελλνψληαο 

πηζαλφλ ηε δηβαλία, πνπ κνηάδεη «κε ην δηθφ καο ξαθί». Ο δεκνζηνγξάθνο αλαξσηηφηαλ «πψο 

κπνξνχλ θαη ην πίλνπλ κε ηφζε δέζηε», κελ παξαιείπνληαο σζηφζν λα αθήζεη θαη ηελ αηρκή ηνπ: 

«Παξάιιεια, βεβαίσο, κε ην θνληάθ αδεηάδνπλ κπνπθάιη ην κπνπθάιη θαη ηα παιαησκέλα θξαζηά. 

Οη Βιιελνθχπξηνη είλαη ηδηαηηέξσο επηξξεπείο ζε απηά!». ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα, 

μερσξηζηή κλεία γηλφηαλ ζηνλ γλσζηφ Σνχξθν ινγνηέρλε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, Namık Kemal, ν νπνίνο 

ζεσξείηαη κία απφ ηηο εκβιεκαηηθέο πξνζσπηθφηεηεο πνπ επαλαπξνζδηφξηζε ηηο έλλνηεο ηεο 

«παηξίδαο» θαη ηνπ «παηξησηηζκνχ» θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηελ νζσκαληθή ζηελ ακηγψο ηνπξθηθή 

πεξίνδν. Ο Namık Kemal έδεζε γηα 38 κήλεο εμφξηζηνο ζηελ Ώκκφρσζην θαη ν δεκνζηνγξάθνο 
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επεζήκαηλε ην ζεβαζκφ κε ηνλ νπνίνλ ηνλ είρε ππνδερζεί ν κνπθηήο ηεο Ώγίαο νθίαο ζηε 

Λεπθσζία, κεηά ηε ιήμε ηεο ηηκσξίαο ηνπ πξψηνπ.
89

 

Ώλαθνξά ζηνλ ίδην Σνχξθν ινγνηέρλε γηλφηαλ θαη ζην έθην ηκήκα ηνπ νδνηπνξηθνχ, κε ηε 

ζπλνδεπηηθή θσηνγξαθία λα απεηθνλίδεη ην «κπνπληξνχκη» πνπ είρε θπιαθηζηεί. Ο ηίηινο ηνπ 

απνζπάζκαηνο απηνχ παξέπεκπε ζε κία γλσζηή ηζηνξία ηνπ δηεγεκαηνγξάθνπ Ömer Seyffettin, 

γηα ηνλ ζαπκαηνπξγφ ηξφπν πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο ελφο θάζηξνπ ην 1555, ην 

αθέθαιν πηψκα ελφο Οζσκαλνχ δεξβίζε ζεθψζεθε θαη θαηαδίσμε ηνλ ηππφηε πνπ ηνλ είρε 

απνθεθαιίζεη, ηνλ ζθφησζε θαη πήξε πίζσ ην θεθάιη ηνπ. ηελ αθήγεζε ηνπ Çalapala ν κχζνο 

παξαιιαζζφηαλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαηά ηελ πνιηνξθία ηεο Ώκκνρψζηνπ απφ 

ηνπο Οζσκαλνχο, φηαλ ν Kilis Bey Cambulat έιαβε ηελ θεθαιή ηνπ ππφ κάιεο θαη πνιεκψληαο 

νπηζζνρψξεζε, γηα λα αθήζεη ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζηελ αγθάιε ηεο αγαπεκέλεο ηνπ.
90

 Οη 

«εξσηθνί» απηνί ζπλεηξκνί κε ην νζσκαληθφ παξειζφλ έδηλαλ θαηφπηλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ πφιεσλ ηεο Λεκεζνχ, ηεο Ώκκνρψζηνπ, ηεο Λάξλαθαο, ηεο Πάθνπ θαη ηεο 

Κεξχλεηαο. Ξερψξηδε ε αλαθνξά ζηελ επηινγή ηεο Ώκκνρψζηνπ απφ ηνπο αθππεξεηήζαληεο 

«Άγγινπο ππαιιήινπο» σο εζπραζηήξηνπ πξννξηζκνχ γηα ηα γεξάκαηά ηνπο, θαζψο θαη ηα 

δεκνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ παξέζεηε: ηε Λεκεζφ απφ ηηο 23 ρηιηάδεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηνίθσλ 

νη 5 ρηιηάδεο ήηαλ «Σνχξθνη», ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ Ώκκφρσζην ήηαλ «πάλσ απφ 3 

ρηιηάδεο Σνχξθνη ζηηο 16 πεξίπνπ ρηιηάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο», 2,5 ρηιηάδεο ζηηο 6 ρηιηάδεο ηεο 

Πάθνπ, 2,5 επίζεο ρηιηάδεο ζηηο 15 ρηιηάδεο ηεο Λάξλαθαο θαη 800 Σνπξθνθχπξηνη ζηηο 3 ρηιηάδεο 

ηεο Κεξχλεηαο. Ο αξζξνγξάθνο επεζήκαηλε ηνλ πινχζην ζε ηζηνξηθά κλεκεία θππξηαθφ ρψξν, ελψ 

παξέζεηε ελ ζπληνκία θαη ην ρξνληθφ ηεο «ελνηθίαζεο» ηνπ λεζηνχ απφ ηνπο Οζσκαλνχο ζηνπο 

ΐξεηαλνχο ην 1878, φηαλ νη ηειεπηαίνη είραλ επέκβεη γηα λα απνηξέςνπλ ηελ επέιαζε ησλ 

ληθεθφξσλ Ρψζσλ πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηε Μεζφγεην. Δ ελνηθίαζε εθείλε κεηεηξάπε 

ζε «πξνζάξηεζε» ην 1914, ε νπνία «αλαγλσξίζηεθε επηζήκσο ην 1923 κε ηε πλζήθε ηεο 

Λσδάλλεο».
91

 

ην έβδνκν ηκήκα ηεο αθήγεζήο ηνπ, ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο μεθηλνχζε επηζεκαίλνληαο ζε 

ινγνηερλίδνλ χθνο φηη «ε νξθάληα ηνπ λεζηνχ άξρηζε ηελ εκέξα πνπ ν ζνπιηάλνο Ώκπληνπιρακίη 

ην ελνηθίαζε ζηνπο Άγγινπο». Βθηηκνχζε φηη νη ηειεπηαίνη «απέδεημαλ» ζηελ Κχπξν πσο ππήξμαλ 

«θαινί απνηθηνθξάηεο» [sic] γη‟ απηφ θαη «δελ ζα αθνχζεηε φηη νη Σνπξθνθχπξηνη θαηαπηέζηεθαλ 

απφ ηνπο Άγγινπο. Βθείλν πνπ θπξίσο ηνπο ηαιαηπσξνχζε, ήηαλ πσο ρσξίζηεθαλ απφ ηε κεηέξα 

παηξίδα». Καη‟ εθείλνλ, νη Σνπξθνθχπξηνη βξίζθνληαλ «ππφ ηελ πιηθή θαη εζηθή θαηαπίεζε 

                                                           
89 “Lefkoşa mağazalarında alışveriş”, Hürriyet, 27/8/1948. 
90 πσο πξφζζεηε ν ζπληάθηεο, πιάη ζηνλ ηάθν ηνπ πνιεκηζηή ππήξρε κία ζπθηά θαη νη άηεθλεο γπλαίθεο πνπ έηξσγαλ 

απφ ηνπο θαξπνχο ηεο θαηφξζσλαλ λα απνθηήζνπλ παηδί, εμ νπ θαη ν ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ. 
91 “Başını vermiyen şehit ve çocuk veren ağaç” («Ο πεζψλ πνπ δελ έδηλε ηελ θεθαιή ηνπ θαη ην δέληξν πνπ έδηλε 

παηδηά»), Hürriyet, 28/8/1948. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ θιηκάθσζε ηεο αληηπαξάζεζεο γηα ηελ Κχπξν θαη ηελ εκέξα 

πνπ μεθηλνχζε ε ηξηκεξήο δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ (29/8/1955), ε εθεκεξίδα δεκνζίεπε, φπσο ζα θαηαδεηρζεί, ηζηνξηθά 

«ληνθνπκέληα» πνπ ακθηζβεηνχζαλ επζέσο ηα φζα παξαδερφηαλ επηά ρξφληα πξηλ ζηε ζπγθεθξηκέλε απνζηξνθή ηνπ ν 

Çalapala. Ώκθηζβήηεζε ηεο δεδνκέλεο πξφβιεςεο ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο ζα εκθαληδφηαλ ζπνξαδηθά απφ ηηο 

ζηήιεο ηεο Hürriyet θαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ην 1955. 
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πεξηζζνηέξσλ απφ 362 ρηιηάδεο Ρσκηψλ», επεηδή εθείλνη αλέξρνληαλ ζε 82 ρηιηάδεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα ππνηάζζνληαη ζηα θειεχζκαηα ηεο ειιεληθήο πιεηνςεθίαο, ηδίσο 

ζηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα, ζηελ πξνεδξία ησλ νπνίσλ θπξηαξρνχλ νη Βιιελνθχπξηνη κε ηελ 

εμαίξεζε ηεο Λεχθαο. Καη επεηδή παληνχ «γίλεηαη φ,ηη ιέεη ε πιεηνςεθία, νη δπζηπρείο 

[Σνπξθνθχπξηνη] δελ δηαθέξνπλ θαζφινπ απφ ην Αεκνθξαηηθφ Κφκκα!». 

ηε ζπλέρεηα ν Çalapala πιεξνθνξνχζε φηη ζε φιε ηελ Κχπξν ππήξραλ 633 ρσξηά, εθ ησλ νπνίσλ 

ζε πεξηζζφηεξα απφ 150 δνχζαλ «Σνχξθνη» θαη πεξηζζφηεξα απφ 125 ήηαλ κεηθηά. πσο 

πξφζζεηε, νη πην πνιιέο «Σνπξθάιεο» θνξνχζαλ θεθαινκάληειν, θακκία φκσο δελ θνξνχζε 

θεξεηδέ. ε φια ηα ηνπξθνθππξηαθά ρσξηά ήηαλ δηαδεδνκέλε ε νξγάλσζε ζε ιέζρεο, φπνπ 

ζχρλαδαλ νη άξξελεο θάηνηθνί ηνπο, ζπγθξνηψληαο κηα έληνλε θνηλσληθή δσή θαη κηιψληαο ζρεδφλ 

γηα θάζε ζέκα. ηνπο ηνίρνπο ησλ θαθελείσλ θαη ησλ ιεζρψλ ηνπο ππήξραλ ηα πνξηξέηα ησλ 

Atatürk, İnönü, Namık Kemal, ζηξαηάξρε Fevzi Çakmak, ζε νξηζκέλα δε θαη ηνπ Celal Bayar, 

θαζψο θαη έγρξσκεο αληηπξνζσπεπηηθέο εηθφλεο απφ ηνλ «Πφιεκν ηεο Ώλεμαξηεζίαο» ηνπ 1919-

1922.
92

 Ώπφ εθείλα πνπ είραλ εληππσζηάζεη ηνλ δεκνζηνγξάθν μερψξηδαλ έλαο αλαξηεκέλνο ζε 

ηνίρν θαθελείνπ θαηάινγνο 35 αηφκσλ, ζηα νπνία είρε επηκεξηζηεί ρξεκαηηθή πνηλή γηα δεκία πνπ 

πξνήιζε απφ «άγλσζην δξάζηε». Ο Çalapala επηθξνηνχζε ηε ζθέςε, ζεσξψληαο φηη θαη‟ απηφλ 

ηνλ ηξφπν νη ρσξηθνί είηε δελ ζα μαλαέθξπβαλ πιένλ ηνλ δξάζηε, είηε ζα είραλ ηα κάηηα ηνπο 

ηέζζεξα γηα λα ηνλ πηάζνπλ. Σνλ εληππσζίαδε, επίζεο, κία αλαθνίλσζε πνπ φξηδε ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία γηα ηε ζπγθνκηδή ηεο ζνδεηάο ειαηψλ θαη ραξνππηψλ. Δ εμήγεζε πνπ ηνπ δφζεθε ήηαλ 

φηη είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ εξγάηεο ζε αηνκηθή βάζε θη έηζη ζπκβάιινπλ απφ θνηλνχ φινη ζηε 

ζπγθνκηδή, νχησο ψζηε θαη ην πξντφλ λα ζπιιερζεί ζηελ ψξα ηνπ θαη θαλελφο ην βηφο λα κελ 

ππνζηεί δεκία. Σέινο, ζε άιιε ζχληνκε εζνγξαθηθή αλαθνξά ηνπ, πιεξνθνξνχζε φηη απφ ηηο 

ληφπηεο εθεκεξίδεο κάζαηλε ηηο πνηλέο γηα θάπνηα πιεκκειήκαηα: Βμχβξηζε 2 ιίξεο, δηαηάξαμε 

δεκνζίαο ηάμεο ιφγσ κέζεο 5 ιίξεο, ειαθξχο ηξαπκαηηζκφο 15 ιίξεο, βφζθεζε αηγψλ ζε 

απαγνξεπκέλε πεξηνρή 10 ιίξεο, ππεξβνιηθή ηαρχηεηα κνηνζηθιέηαο 50 ιίξεο. ηελ θαηαθιείδα 

δελ παξέιεηπε λα αλαθέξεη πσο ε αζηπλνκία ζην λεζί απνιάκβαλε θχξνπο.
93

 

ε ζπλέρεηα απηήο ηνπ ηεο αλαθνξάο πεξί «αζηπλνκηθνχ θχξνπο» θαη κε αθνξκή κία αγγειία γηα 

πξφζιεςε αζηπλνκηθψλ, ν δεκνζηνγξάθνο απαξηζκνχζε ζηελ φγδνε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζήο ηνπ, 

ηα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα πνπ είρε ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα (κηζζφο, επηδφκαηα, ζχληαμε, 

εθάπαμ) θαη επεζήκαηλε εθ λένπ ηελ θνηλσληθή απνδνρή ηνπ, θαζψο θαη εθείλνπ ηνπ ηεισλεηαθνχ 

απφ ακθφηεξνπο, «Σνχξθνπο θαη Ρσκηνχο», επηιέγνληαο κάιηζηα λα δψζεη ην εμήο παξάδεηγκα: 

ηελ εμέγεξζε
94

 ηνπ 1931, ν δηεπζπληήο ηεο αζηπλνκίαο ζηελ Πάθν ήηαλ «Ρσκηφο». Ο 

                                                           
92 «İstiklâl Harbî», φπσο είλαη γλσζηφο θαηά κία δηαηχπσζε ν ειιελνηνπξθηθφο πφιεκνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, 

πεξηγξαθφκελνο κε ηηο αξαβηθήο ξίδαο απηέο ιέμεηο. Ο δεχηεξνο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα έρεη ακηγψο 

ηνπξθηθέο ιέμεηο, Kurtuluş savaşı, θαη ζεκαίλεη «Πφιεκνο ηεο Ώπειεπζέξσζεο» ή αθξηβέζηεξα «Πφιεκνο ηεο 

Ώπνιχηξσζεο», ππνβάιινληαο έηζη  επζέσο ην ζπλεηξκφ φηη κε ηνλ πφιεκν εθείλν νη Σνχξθνη είραλ ιπηξσζεί/ γιηηψζεη 

απφ ηνπο Έιιελεο. 
93 “Yeşil Adada Köy, Köylü ve Polis” («Υσξηφ, ρσξηθφο θαη αζηπλνκία ζην Πξάζηλν λεζί»), Hürriyet, 29/8/1948. 
94 «ηάζε» (isyan) ζην πξσηφηππν. Δ ιέμε ππνλνεί ηε ζηάζε ελαληίνλ ηεο λφκηκεο εμνπζίαο θαη πξφθεηηαη γηα ηνλ φξν 

πνπ θαηά πιεηνςεθία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επίζεκε ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία, πξνθεηκέλνπ λα απνλνκηκνπνηήζεη εζηθά 
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Κπβεξλήηεο ηνχ έζηεηιε επηζηνιή φηη πξέπεη λα δηαιέμεη κεηαμχ ησλ εζληθψλ ηνπ αηζζεκάησλ θαη 

ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ, ππνζρφκελνο φηη αλ δηάιεγε ηα πξψηα ζα επαλεξρφηαλ κεηά ηε 

ιήμε ησλ γεγνλφησλ, ρσξίο θακκία θχξσζε, ζην βαζκφ θαη ζηα θαζήθνληά ηνπ. Καηά ηνλ 

δεκνζηνγξάθν, «ν Ρσκηφο αζηπλνκηθφο δηεπζπληήο απάληεζε “επηιέγσ ηα θαζήθνληά κνπ…”, 

έκεηλε δειαδή πηζηφο ζηελ εθηέιεζε ηεο θξαηηθήο ηνπ απνζηνιήο». 

Μεηά ηελ έκκεζε θαη δηραζηηθή απηή αλαθνξά, ε επηζηξνθή ζηελ άκεζε θαη ζηνρεπκέλε 

«παηξησηηθή» αθήγεζε γηλφηαλ κε ηελ πεξηγξαθή ηεο επίζθεςήο ηνπ ζην ρσξηφ Κλψδαξα 

(«Konetra»), καδί κε ηνπο Σνχξθνπο δαζθάινπο ηεο απνζηνιήο. Βθεί φινο ν πιεζπζκφο, «απφ 7 

έσο 70 ρξφλσλ», θαηέβεθε ζην δξφκν λα ηνπο πξνυπαληήζεη: «Με εζληθά άζκαηα, ελζνπζηψδεηο 

ιφγνπο θαη δάθξπα ζηα κάηηα, έδεηρλαλ ηε ραξά ηνπο θαη καο αγθάιηαδαλ έλαλ-έλαλ». Σν πιένλ 

ραξαθηεξηζηηθφ πεξηζηαηηθφ, φκσο, ζα ιάκβαλε ρψξα φηαλ κία νγδνληάρξνλε ειηθησκέλε γπλαίθα 

ηνλ πιεζίαζε γηα λα ηνλ ξσηήζεη αλ καδί ηνπο είρε έιζεη θαη ε «γαιαλνκάηα θφξε». Ο 

δεκνζηνγξάθνο, αληηιακβαλφκελνο φηη ε γπλαίθα αλέκελε ελαγσλίσο ηελ θαηαθαηηθή απάληεζε, 

ηεο απνθξίζεθε «δελ κπφξεζε, αιιά ζα έιζεη ζχληνκα, ζαο ζηέιλεη ραηξεηίζκαηα». Ώξγφηεξα ηνπ 

εμήγεζαλ φηη ε «μαλζηά γαιαλνκάηα θφξε» ήηαλ ε λεξάηδα πνπ ζα έθεξλε ηελ «ειεπζεξία», θάηη 

πνπ ε γηαγηά είρε αθνχζεη ζην ξαδηφθσλν, «ην είρε πηζηέςεη κε φιε ηεο ηελ θαξδηά θαη απφ ηφηε 

είρε ζπλδέζεη ηελ ηειεπηαία ηεο επηζπκία, φιεο ηηο πξνζδνθίεο θαη ηνπο πφζνπο ηεο κε απηφ ην 

φλεηξν, κε απηήλ ηελ ηζηνξία ηεο λεξάηδαο πνπ θέξλεη ηελ ειεπζεξία». Ο ζπκβνιηζκφο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηζηαηηθνχ είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξσλ αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη απηά αθξηβψο 

ήηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καιιηψλ θαη ησλ καηηψλ ηνπ Mustafa Kemal Atatürk, γεγνλφο ην 

νπνίν κάιινλ επηβεβαίσλε θαη ε επφκελε θξάζε ηνπ δεκνζηνγξάθνπ: «Βίλαη ε θσλή ηνπ 

ξαδηνθψλνπ ηεο Άγθπξαο, ηελ νπνία δελ αθνχεη κφλν ε νγδνληάρξνλε ειηθησκέλε, αιιά φινη νη 

Κχπξηνη», γηα λα ζπλερίζεη ακέζσο θαηφπηλ λα αθεγείηαη ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφζηεθαλ ζην λεζί 

νη «επαλαζηαηηθέο αξρέο ηνπ Ώηαηνχξθ».
95

 πσο ζεκείσλε, νη αιιαγέο ζηε γιψζζα, ζην 

αιθάβεην, ζηελ ελδπκαζία αιιά θαη ην θάιεζκα ζηελ πξνζεπρή ηνπξθηζηί είραλ εθαξκνζηεί 

άκεζα, ελψ ε εθαξκνγή ηνπ αζηηθνχ θψδηθα ήηαλ ελ εμειίμεη, δηφηη έπξεπε λα πεξάζεη απφ ηελ 

θνηλνηηθή ζπλέιεπζε. Ο δεκνζηνγξάθνο αλαγλψξηδε φηη νη Σνπξθνθχπξηνη εθάξκνζαλ κφλνη ηνπο 

θαη άκεζα απηέο ηηο κεηαξξπζκίζεηο, φηαλ ζηελ Σνπξθία ρξεηάζηεθε «ε βία ηεο αζηπλνκίαο θαη ηεο 

ζηξαηνρσξνθπιαθήο». Καη‟ απηφλ, ε έκπξαθηε πηνζέηεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ήηαλ θάηη γηα ην 

νπνίν νη Σνπξθνθχπξηνη έπξεπε λα επαίξνληαη. Παξάιιεια, φπσο επεζήκαηλε, νη «αδηάζπαζηνη 

δεζκνί» ηνπο κε ηελ Σνπξθία θαηαδεηθλχνληαλ θαη απφ ηηο ηνπξθηθέο ηαηλίεο πνπ παίδνληαλ ζηνπο 

θηλεκαηνγξάθνπο. Χζηφζν, ε εηθφλα δελ ήηαλ ίδηα θαη γηα ηνλ ηνπξθηθφ Σχπν, ν νπνίνο έθηαλε κε 

κεγάιε θαζπζηέξεζε ζην λεζί ιφγσ ησλ αξαηψλ δξνκνινγίσλ θαη ησλ πςειψλ λαχισλ. πσο 

φκσο πιεξνθνξνχζε, ην κεγαιχηεξν φλεηξν ησλ παηδηψλ ηνπ Αεκνηηθνχ ήηαλ λα ζπνπδάζνπλ ζηελ 

                                                                                                                                                                                
θαη πνιηηηθά φρη κφλν ηηο θαηά θαηξνχο εμεγέξζεηο ελαληίνλ ηεο νζσκαληθήο εμνπζίαο, αιιά θαη ηηο εζληθέο επαλαζηάζεηο 

ησλ ππνηειψλ ιαψλ θαηά ην 19ν αηψλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ειιεληθήο ηνπ 1821. 
95 Υαξαθηεξηζηηθνί είλαη, επίζεο, νη ζπλεηξκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ ζχγρξνλν αλαγλψζηε κεηαμχ ηεο «θφξεο/ 

λεξάηδαο» ηνπ ξεπνξηάδ κε ηε ζπκβνιηθή «Ayşe» ηεο ζπλζεκαηηθήο θξάζεο «Δ Ώυζέ μεθίλεζε γηα δηαθνπέο» (Ayşe 

tatile çıktı) πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην ηνπξθηθφ ΓΒΒΝ γηα λα ζεκάλεη ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ εηζβνιήο ζηελ Κχπξν 

ην 1974. 
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Σνπξθία θαη κάιηζηα λα εγθαηαζηαζνχλ εθεί. Δ αθήγεζε ηεο 30ήο Ώπγνχζηνπ έθιεηλε κε ηνλ 

Çalapala λα ράλεη ην δξφκν πεγαίλνληαο ζε δεμίσζε πξνο ηηκήλ ησλ Σνχξθσλ δηδαζθάισλ θαη 

ςάρλνληαο λα παξαηεξεί έλα ζπίηη φπνπ εηζεξρφηαλ πιήζνο αλζξψπσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

γπλαίθεο κε δαληεισηά θεθαινκάληεια.
96

 

Δ ζπλέρεηα ηνπ επεηζνδίνπ γξαθφηαλ ζην επφκελν, έλαην θνκκάηη ηεο παξνπζίαζήο ηνπ γηα ηελ 

Κχπξν: Βηζεξρφκελνο ζην ζπίηη πνπ είρε παξαηεξήζεη, είδε κηα γπλαίθα πνπ έςειλε κε ζηγαλή 

θσλή ηειεηνπξγηθά ζηίρνπο ηνπ Süleyman Çelebi: «Έλησζα πσο βξηζθφκνπλ ζε θάπνηα ηνπξθηθή 

επαξρία», παξαηεξνχζε. Ο κηθξφο πνπ ηνπ είραλ δψζεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζπίηη λα ηνλ 

ζπλνδεχζεη γηα λα θηάζεη ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ, ηνχ εμνκνινγήζεθε φηη δελ ήηαλ 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηνπο εθεί δαζθάινπο θαη φηη ήζειε λα πάεη ζηελ Πφιε. Ο δεκνζηνγξάθνο 

δξαηηφηαλ ηεο επθαηξίαο γηα λα παξαηεξήζεη φηη εμαηηίαο απηήο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο 

νξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο ησλ κεηαθηλνπκέλσλ ζηελ Σνπξθία, ην λεζί έκελε ρσξίο κνξθσκέλνπο 

λένπο, ηα θνξίηζηα δελ έβξηζθαλ ζπδχγνπο θαη ε ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα ζηεξείην «ζηειερψλ 

πνπ ζα ηελ θαζνδεγήζνπλ θαη πνπ ζα ππεξαζπηζηνχλ ηα δηθαηψκαηά ηεο». Ώθνινπζνχζε ε 

αθήγεζε κηαο ζπδήηεζήο ηνπ κε ηνλ επί 45 ρξφληα δάζθαιν Raci, ν νπνίνο «ήηαλ έλαο ζεκαληηθφο 

άλζξσπνο, έλαο ιατθφο ήξσαο πνπ βνήζεζε λα επαλαθηήζνπλ ηε ζξεζθεία θαη ηελ εζληθφηεηά 

ηνπο νη Σνχξθνη ρσξηθνί πνπ είραλ εθρξηζηηαληζηεί, θαη θαηά ζπλέπεηα εμειιεληζηεί, εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο [Σνχξθσλ] δαζθάισλ». χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ζην λεζί, ηα νπνία θαη επηθαιείην, 

ζηελ Σνπξθία ππήξραλ 20 ρηιηάδεο πεξίπνπ Σνπξθνθχπξηνη. 

Βμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα είλαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ ηνπξθνθππξηαθή εθπαίδεπζε πνπ θαηέγξαθε 

ζην απφζπαζκα απηφ ν Çalapala: ηελ Κχπξν ππήξραλ 476 ειιεληθά δεκνηηθά θαη 206 ηνπξθηθά. 

ε εθείλα θνηηνχζαλ 48.822 Βιιελνθχπξηνη θαη 11.411 «Σνχξθνη». Τπήξραλ, επίζεο, πάλσ απφ 20 

ειιελνθππξηαθά γπκλάζηα θαη πάλσ απφ 10 ιχθεηα ζειέσλ θαη αξξέλσλ. Οη Σνπξθνθχπξηνη 

αληηζηνίρσο είραλ 4 γπκλάζηα, 1 ιχθεην αξξέλσλ θαη ην ιχθεην ζειέσλ «ΐηθηψξηα» πνπ φκσο δελ 

αλαγλσξηδφηαλ απφ ην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Παηδείαο. Ώπφ ην 1925 θαη εμήο είρε απνδπλακσζεί ε 

εθπαίδεπζε γηαηί δελ ζηέιλνληαλ ηαθηηθά δάζθαινη εθ Σνπξθίαο. ην ιχθεην επηθεθαιήο ήηαλ έλαο 

Άγγινο απφ ηνλ νπνίν νη απφθνηηνη είραλ ηα εμήο «παξάπνλα»: Μφιηο ηνπνζεηήζεθε δηεπζπληήο, 

άιιαμε ηνλ ηίηιν ηνπ ζρνιείνπ απφ «ηνπξθηθφ» ζε «κνπζνπικαληθφ». «Πξφθεηηαη δειαδή φπσο 

θαηαιαβαίλνπκε γηα ερζξφ ησλ Σνχξθσλ», έζπεπδε λα ζπκπεξάλεη ν δεκνζηνγξάθνο. «Λέλε – 

ζπλέρηδε – φηη πνιέκεζε ζηα Ααξδαλέιηα, έρεη ζην πφδη ηνπ ζθαίξα απφ ηνπξθηθφ φπιν, 

παληξεχηεθε κε Ώξκέληζζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκαρηθήο θαηνρήο ηεο Εζηαλκπνχι θαη ην 

ζρνιείν δελ ην δηνηθεί εθείλνο, αιιά ε καληάκ!». πσο πξφζζεηε, ν ζπγθεθξηκέλνο δηεπζπληήο είρε 

γίλεη αηηία θαη γηα «κηθξνεμεγέξζεηο» δηφηη παξαγλψξηδε «εληειψο ηα εζληθά αηζζήκαηα ησλ 

καζεηψλ». Οη πξνζδνθίεο ησλ Σνπξθνθππξίσλ απφ ηελ «θπβέξλεζε ηεο Σνπξθηθήο 

Αεκνθξαηίαο», φπσο ηηο δηαηχπσλε ν δεκνζηνγξάθνο, ήηαλ λα απνζηαινχλ Σνχξθνη δάζθαινη, λα 

κελ απαηηείηαη ε πνιηηνγξάθεζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ πνπ κεηέβαηλαλ ζηελ Σνπξθία γηα λα 

                                                           
96 “Türk İnkılapları karşısında Kıbrıs” («Δ Κχπξνο έλαληη ησλ ηνπξθηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ»), Hürriyet, 30/8/1948. 
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ζπνπδάζνπλ θαη λα δνζνχλ ηαμηδησηηθέο δηεπθνιχλζεηο ζε φζνπο Σνπξθνθχπξηνπο είραλ 

πνιηηνγξαθεζεί ζηελ Σνπξθία θαη επηζπκνχζαλ λα πεγαηλνέξρνληαη ζην λεζί. Έηζη, βεβαίσλε, ζα 

αλαραηηηδφηαλ θαη ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα. Δ κεγαιχηεξε φκσο επεξγεζία πξνο ηνπο 

Σνπξθνθχπξηνπο ζα ήηαλ, θαηά ηε γλψκε ηνπ, ε ίδξπζε ζρνιείνπ φισλ ησλ ηάμεσλ, απφ ην 

λεπηαγσγείν κέρξη ην ιχθεην, θάηη πνπ απνηεινχζε «δηθαίσκά ηνπο», κηαο θαη ήηαλ «νιφςπρα 

πξνζδεδεκέλνη ζην έζλνο θαη ζηε κεηέξα παηξίδα ηνπο». Παξάιιεια έθξηλε πσο, πέξαλ ηνπ 

ζρνιείνπ, νη Σνπξθνθχπξηνη είραλ «απεγλσζκέλα αλάγθε» απφ έλα «πίηη ηνπ Λανχ»
97

 κε πινχζηα 

βηβιηνζήθε.
98

 

ηε δέθαηε θαη πξνηειεπηαία ζπλέρεηα ηνπ νδνηπνξηθνχ ηνπ ζηελ Κχπξν, ν Rakım Çalapala 

ζπλέρηδε λα παξαζέηεη ηα φζα θαη‟ εθείλνλ ρξεηάδνληαλ νη Σνπξθνθχπξηνη, ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

νπνίσλ αλακελφηαλ απηή ηε θνξά απφ ηε βξεηαληθή δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ: Να θαηαξγεζεί ν 

θπβεξλεηηθφο έιεγρνο ζην Evkaf, ηελ θεληξηθή δειαδή δηνίθεζε ησλ κνπζνπικαληθψλ επαγψλ 

ηδξπκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαλ σο εχπνξα θαη πξνζνδνθφξα, λα απνθαηαζηαζεί ε νηθνλνκηθή θαη 

δηνηθεηηθή αλεμαξηεζία ησλ ηεξνδηθαζηεξίσλ κε ηελ απνθνπή ηνπο απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Evkaf θαη 

ηελ επαλαθνξά ηνπ θαζεζηψηνο πνπ είραλ κέρξη ην 1927, λα απνθαηαζηαζεί ε ζξεζθεπηηθή 

αξκνδηφηεηα ηνπ Μνπθηή κε ηελ εθινγή ηνπ απφ ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο θαη φρη ηνλ δηνξηζκφ ηνπ, 

λα κεηαξξπζκηζηνχλ «δεκνθξαηηθά» νη ζρνιηθέο επηηξνπέο θαη λα δνζεί ηέινο ζηελ εθπαίδεπζε 

άλεπ βηβιίσλ, λα γίλνληαη δηνξηζκνί ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο θαη ζηηο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηελ 

πιεζπζκηαθή αλαινγία θαη λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ Σνχξθσλ δηεπζπληψλ, λα δηαζθαιηζηεί ε 

«ακεξνιεςία» ζηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα, λα αιιάμεη ε δεκφζηα αληηκεηψπηζε θαη ηα δεκφζηα 

έγγξαθα κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ φξσλ «κνπζνπικάλνο» θαη «κνπζνπικαληθφο» κε ηνπο φξνπο 

«Σνχξθνο» θαη «ηνπξθηθφο» αληίζηνηρα θαη, ηέινο, λα αιιάμεη ην «κνπζνπικαληθφ» νηθνγελεηαθφ 

δίθαην ζε «ηνπξθηθφ». 

Πεξλψληαο ζηελ θαηαγξαθή ηεο πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζην λεζί, ν 

αθεγεηήο πιεξνθνξνχζε φηη ζηελ Κχπξν ππήξραλ δχν ηνπξθνθππξηαθά θφκκαηα, ην «KATAK» 

(Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu, Φνξέαο Σνπξθηθήο Μεηνλφηεηαο Νήζνπ Κχπξνπ) πνπ είρε 

ηδξπζεί – φρη ηπραία θαη‟ απηφλ – ζηηο 23 Ώπξηιίνπ 1943
99

 θαη ην «Βζληθφ Σνπξθηθφ Λατθφ 

Κφκκα» (Milli Türk Halk Partisi) πνπ ήηαλ λεψηεξν θαη αληαγσληζηηθφ ηνπ πξψηνπ. Καη ηα δχν 

είραλ παξαξηήκαηα ζηηο πεξηζζφηεξεο θσκνπφιεηο θαη ρσξηά ηεο Κχπξνπ. Ώπφ ηνπο δηάθνξνπο 

ηνπξθνθππξηαθνχο θνξείο θαη ελψζεηο, ν Çalapala μερψξηδε ην «Ίδξπκα Σνχξθσλ Ώγξνηψλ» (Türk 

Çiftçiler Kurumu), ην νπνίν ζεσξνχζε επηηπρεκέλν «σο έλα άιιν πνιηηηθφ θφκκα» θαη ην 

                                                           
97 “Halkevleri”. Πξφθεηηαη γηα πνιηηηζηηθέο εζηίεο πνπ είρε ζπγθξνηήζεη ην θεκαιηθφ θαζεζηψο ην 1932, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαδψζεη ηηο «επαλαζηαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο» πνπ είρε εηζαγάγεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δσήο. Ώπνηεινχζαλ 

ζπλέρεηα ησλ Νενηνπξθηθψλ «Σνπξθηθψλ Βζηηψλ» (Türk Ocakları) πνπ είραλ θιεηζηεί έλαλ ρξφλν λσξίηεξα. 
98 “Bacağından Türk kurşunu taşıyan müdür” («Ο δηεπζπληήο πνπ έθεξε ζην πφδη ηνπξθηθφ βφιη»), Hürriyet, 31/8/1948. 

Παξάζηαζε δηακαξηπξίαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ΐξεηαλφ δηεπζπληή είρε θάλεη θαη ν επηθεθαιήο ηνπ «πιιφγνπ 

Φνηηεζάλησλ», Derviş Manizade, ην 1949 ζηνλ ΐξεηαλφ πξέζβε ζηελ Άγθπξα, κε αθνξκή ηε θηινμελία ζηελ Σνπξθία 

Σνπξθνθχπξησλ δαζθάισλ, βι. Manizade, φ.π., ζει. 237-239. 
99 Δ 23ε Ώπξηιίνπ είλαη ζηελ Σνπξθία ε εκέξα ενξηαζκνχ «Βζληθήο Κπξηαξρίαο θαη Παίδσλ», φπσο είλαη ε επίζεκε 

νλνκαζία ηεο κεηά ηε ρνχληα ηνπ 1980. Σν 1948 πνπ γξάθεη ν Çalapala ενξηαδφηαλ σο «Δκέξα ηνπ Παηδηνχ», 

ελνπνηεκέλε ήδε απφ ην 1935 κε ηελ εκέξα ηεο «Βζληθήο Κπξηαξρίαο» πνπ ζπκβφιηδε ηελ θαηάξγεζε ηνπ νπιηαλάηνπ. 
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παξνκνίαδε κε ηα ελ Σνπξθία πξναλαθεξζέληα «πίηηα ηνπ Λανχ». ζνλ δε αθνξνχζε ηνλ Σχπν, 

παξαηεξνχζε φηη νη εθεκεξίδεο ήηαλ ηέζζεξηο, ε «Φσλή ηνπ Λανχ» (Halkın Sesi), ν «Βιεχζεξνο 

Λφγνο» (Hür Söz), ν «Σνπξθηθφο Λφγνο» (Türk Sözü) θαη ν «Βξγαδφκελνο» (Emekçi), κε ηηο δχν 

πξψηεο λα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε θπθινθνξία. Ο δεκνζηνγξάθνο δελ έθξπβε ηε ζπγθίλεζε πνπ 

αηζζαλφηαλ φηαλ δηάβαδε ηνλ ππφηηηιν ηνπ «Σνπξθηθνχ Λφγνπ»: «Σνχξθηθε ε νπζία καο, 

ηνχξθηθνο θαη ν ιφγνο καο, εθείλνο πνπ θάλεη ζπίζα ηελ πίζηε καο είλαη ν Ώηαηνχξθ!». 

πλερίδνληαο κε θνηλσληθνχ ηχπνπ παξαηεξήζεηο, πιεξνθνξνχζε πσο νη Σνπξθνθχπξηνη εξγάηεο 

ζπλεξγάδνληαλ κε ηνπο Βιιελνθππξίνπο ζηε δηεθδίθεζε ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ. Καηά ηελ 

αληίιεςή ηνπ, νη «Ρσκηνί» ηνπ λεζηνχ ρσξίδνληαλ ζε δχν θαηεγνξίεο: Σνπο εζληθηζηέο θαη ηνπο 

θνκκνπληζηέο. Οη πξψηνη ήζειαλ ηελ Έλσζε, ελψ νη δεχηεξνη ηελ απηνθπβέξλεζε. Οη 

Σνπξθνθχπξηνη απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζεσξνχζαλ επηθίλδπλεο θαη ηηο δχν απηέο ελαιιαθηηθέο, 

ηάζζνληαλ ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ θαζεζηψηνο θαη ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ, 

ππνζηήξηδαλ «ηελ επηζηξνθή ηεο Κχπξνπ ζηνλ παιηφ ηεο ηδηνθηήηε πνπ είλαη ε Σνπξθία».
100

 Ο 

Çalapala δηαηχπσλε ηε γλψκε φηη ηφζν νη «θσλαζθίεο» ησλ Βιιελνθππξίσλ, φζν θαη ε «αγσλία» 

ησλ Σνπξθνθππξίσλ είλαη «αβάζηκεο», δηφηη ηζηνξηθά φπνηνο θπξηαξρνχζε ζηε Μεζφγεην, εθείλνο 

είρε ππφ ηελ θπξηαξρία ηνπ θαη ηελ Κχπξν. Βμάιινπ, εθηηκνχζε φηη απνθιείεηαη νη ΐξεηαλνί λα 

παξαδψζνπλ «ηνπιάρηζηνλ ζήκεξα» ηελ Κχπξν ζηνπο Έιιελεο, νη νπνίνη «πεξλνχλ ηελ επηιεςία 

[sic] ηνπ θνκκνπληζκνχ». Πξνο επίξξσζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ, πξνρσξνχζε ζε κία ζχληνκε 

ηζηνξηθή παξέθβαζε, θάλνληαο ιφγν γηα ηελ «αλεθηηθφηεηα» θαη ηε «δηθαηνζχλε» κε ηηο νπνίεο 

αληηκεηψπηζαλ ηνπο «Ρσκηνχο» ζε Κσλζηαληηλνχπνιε θαη Κχπξν ν Μσάκεζ ν Πνξζεηήο θαη ν 

Λάια Μνπζηαθά Παζά αληηζηνίρσο, απνξψληαο ξεηνξηθψο αλ «δελ απνηειεί ην πην θπζηθφ καο 

δηθαίσκα λα απνδψζεη ε δεκνθξαηηθή αγγιηθή δηνίθεζε ζηελ ηνπξθηθή κεηνλφηεηα ηα δηθαηψκαηα 

πνπ αλαγλψξηζαλ πξηλ απφ αηψλεο ζηηο ρξηζηηαληθέο θνηλφηεηεο νη Σνχξθνη Πνξζεηέο». 

Βπηζηξέθνληαο θαηφπηλ ζηε ζχγρξνλε πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ λεζηνχ, ν δεκνζηνγξάθνο 

αληηκεηψπηδε ζεηηθά ηηο πξνηάζεηο λα ζπγρσλεπηνχλ ηα δχν ηνπξθνθππξηαθά θφκκαηα, ζεσξνχζε 

δε «βιαπηηθή» ηε ζπλεξγαζία ησλ Σνπξθνθππξίσλ εξγαηψλ κε ηνπο Βιιελνθχπξηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, «πνπ αθνινπζνχλ επηκφλσο κία αληηηνπξθηθή γξακκή, ηδηαίηεξα δε ηε 

ζπλεξγαζία κε θνκκνπληζηηθά κνξθψκαηα». ην πιαίζην απηφ, επηζθεπηφηαλ ηα γξαθεία ηεο 

εθεκεξίδαο «Βξγαδφκελνο», νη αξκφδηνη ηεο νπνίαο επηρεηξνχζαλ απνινγεηηθά λα ηνλ πείζνπλ φηη 

δελ ήηαλ θνκκνπληζηέο θαη φηη έηζη ηνπο είραλ θαηαηάμεη εθείλνη πνπ αληηηίζελην ζηελ απφδνζε 

ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. Σνπ έδηλαλ κάιηζηα θαη ην ζχλνιν ησλ 70 εθδνζέλησλ 

θχιισλ ηεο εθεκεξίδαο ηνπο λα ηα «εμεηάζεη» γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο. Χζηφζν, νη εξσηήζεηο 

ηνπο γηα ηνπο θνκκνπληζηέο ηεο Σνπξθίαο πξνθαινχζαλ ιχπε ζηνλ Çalapala («δελ βξήθαλ ηίπνηε 

άιιν λα ξσηήζνπλ; Βίλαη θαλεξφ πσο έρνπλ δειεηεξηαζηεί απφ ηνπο Ρσκηνχο ζπλδηθαιηζηέο»), 

                                                           
100 Δ ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ε νπνία ζα επαλεξρφηαλ ζπρλά ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο Hürriyet, θαίλεηαη πσο είρε 

βξεηαληθή πξνέιεπζε: Βίρε δηαηππσζεί ην 1895 απφ ηνλ ηφηε Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ηεο ΐξεηαλίαο, έλαληη ηνπ ελσηηθνχ 

αηηήκαηνο ησλ Βιιελνθππξίσλ θαη είρε πξνθαιέζεη απαληεηηθφ ππφκλεκα εθ κέξνπο ηνπο, ην νπνίν είρε ππνβιεζεί ζηνλ 

Τπνπξγφ Ώπνηθηψλ, Joseph Chamberlain, βι. Υάηληο Ρίρηεξ, Ηζημνία ηδξ Κφπνμο, ηφκνο 1νο (1878-1949), (Ώζήλα: 

ΐηβιηνπσιείν ηεο Βζηίαο, 2007), ζει. 115. 
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ηνλ νδεγνχζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, δηαβηψληαο ζην «ζηελφ» λεζησηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ, 

ήηαλ απνθνκκέλνη απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν, θαζψο θαη ζηε ζπκβνπιή «λα κελ απνθνπνχλ απφ ηηο 

ππφινηπεο ηνπξθηθέο θνηλφηεηεο θαη νη ηνπξθηθέο εξγαηηθέο ελψζεηο ζηελ Κχπξν λα 

παξαδεηγκαηηζηνχλ απφ ηελ Έλσζε Σνχξθσλ Ώγξνηψλ (Türk Çiftçi Birliği)».
101

 

ην ελδέθαην θαη ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ αθηεξψκαηνο ηεο Hürriyet ζηελ Κχπξν, κεηά απφ 

νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο γηα ηνλ ηξφπν εθθνξάο ησλ ιέμεσλ απφ ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο, ν Çalapala 

πηνζεηνχζε εθ λένπ έλαλ πην ζπλαηζζεκαηηθφ ηφλν, αθεγνχκελνο έλα ηξαγνχδη γηα ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε πνπ έιεγαλ πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπ ζην λεζί. 

Βπηπξνζζέησο, παξέζεηε αλαιπηηθά ηελ αθήγεζε ηεο «γηαγηάο Βχαο» πνπ ε μεληηηά ησλ πέληε 

παηδηψλ ηεο ζηελ Σνπξθία γηα ζπνπδέο θαη θαηφπηλ γηα κφληκε εγθαηάζηαζε, ηελ είρε αλαγθάζεη 

λα δεη έλαλ βίν κέζα ζηε ζιίςε. Σέινο, ζεκείσλε ηα ιφγηα ελφο κέινπο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

Λάξλαθαο ιίγν πξηλ ηνλ απνραηξεηηζκφ. Ο ζπγθεθξηκέλνο Σνπξθνθχπξηνο πεξηέγξαθε ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ είραλ θπξηαξρήζεη πξηλ 70 ρξφληα, φηαλ ππεζηάιε ε «ηνπξθηθή» ζεκαία απφ ην 

θάζηξν ηεο πφιεο, ιέγνληαο φηη απφ ηφηε θαη ζην εμήο νη Σνπξθνθχπξηνη «έζαςαλ ην πέλζνο ζηελ 

θαξδηά ηνπο, έδεζαλ σο Σνχξθνη θαη πάληνηε ζα δνπλ σο Σνχξθνη […] Ααθξχδνπκε ηψξα πνπ 

θεχγεηε… Βζείο ζήκεξα γπξίδεηε ζηε κεηέξα παηξίδα. ηαλ θηάζεηε εθεί, λα δηεγεζείηε κε ηελ 

πην δπλαηή θσλή ηα φζα είδαηε θαη αθνχζαηε. Καη λα θηιήζεηε λνζηαιγηθά εθ κέξνπο καο εθείλα 

ηα άγηα ρψκαηα!».
102

 

Ώπφ ην ζχλνιν ησλ πεξηγξαθψλ ηνπ Çalapala θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη νη αληαπνθξίζεηο πνπ είρε 

θαηαζέζεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο Hürriyet θάζε άιιν παξά έλα απιφ νδνηπνξηθφ ήηαλ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα επξφθεηην γηα έλα ζχλζεην πξνπαγαλδηζηηθφ θείκελν πνπ απεπζπλφηαλ 

πεξηζζφηεξν ζην ζπκηθφ παξά ζηε ινγηθή ηνπ Σνχξθνπ ηεο «κεηέξαο παηξίδαο» θαη ηνλ 

παξαθηλνχζε λα ελδηαθεξζεί γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ «αδειθψλ» ηνπ. Ο ζχλζεηνο 

ραξαθηήξαο ηνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ, επηζηξαηεπφηαλ 

έλα θαηλνκεληθά νπδέηεξν ζχλνιν ηζηνξηθψλ, ιανγξαθηθψλ, ηαμηδησηηθψλ, θαζψο θαη 

ινγνηερληθψλ πεξηγξαθψλ ησλ ηφπσλ ηνπ λεζηνχ θαη ησλ ηνπξθηθήο θαηαγσγήο θαηνίθσλ ηνπ, 

ζπλαξκνζκέλσλ πάληνηε γχξσ απφ έλαλ θεληξηθφ αθεγεκαηηθφ άμνλα: Δ Κχπξνο, λεζί πνπ κέρξη 

πνιχ πξφζθαηα απνηεινχζε ηκήκα ηεο νζσκαληθήο παξάδνζεο θαη γεσγξαθίαο, δελ έρεη 

ιεζκνλήζεη ηελ Σνπξθία θαη θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα λα παξακείλεη ζηελ ηξνρηά ηεο. Οη 

Σνπξθνθχπξηνη ηεινχλ ζε πιήξε επίγλσζε ηνπ «έλδνμνπ» παξειζφληνο ησλ θαηαθηεηψλ 

πξνγφλσλ ηνπο, θαζψο θαη ηεο δηαθξηηήο ηνπο ηαπηφηεηαο έλαληη ησλ Βιιελνθππξίσλ, ελψ 

νλεηξεχνληαη θαη επηζπκνχλ δηαθαψο λα έιζεη ε κέξα πνπ θαη ε Σνπξθία ζα δείμεη εκπξάθησο ην 

                                                           
101 “Partiler, gazeteler ve hazırlanan kanunlar” («Κφκκαηα, εθεκεξίδεο θαη εηνηκαδφκελνη λφκνη»), Hürriyet, 1/9/1948. 
102 “Bir Kıbrıs sarkısı ve Havva Nine” («Έλα θππξηαθφ ηξαγνχδη θαη ε γηαγηά Βχα»), Hürriyet, 2/9/1948. Ώμίδεη λα 

ζεκεησζεί ε επηζήκαλζε πνπ θάλεη ν Çalapala φηαλ ζπγθξίλεη ηελ επηκνλή ησλ κνξθσκέλσλ Σνπξθνθππξίσλ (εθείλσλ 

πνπ κηινχλ θαη ειιεληθά θαη αγγιηθά), λα κηινχλ ηελ ηνπξθηθή, κε ηνπο «ρακάιεδεο θαη ηνπο θατθηζήδεο ηεο 

Ώιεμαλδξέηηαο», αιιά θαη ηεο Πφιεο: «Ση πηθξή εκπεηξία, φηαλ επηζηξέθακε κε ην πινίν απφ ηελ Κχπξν ζην 

Εζθεληεξνχλ. Ώλαηξίρηαζα αθνχγνληαο ηνπο ρακάιεδεο θαη ηνπο θατθηζήδεο πνπ καο πεξηηξηγχξηδαλ λα κε κηινχλ 

ηνπξθηθά, αιιά κηα αθαηαλφεηε γιψζζα, κίμε αξαβηθήο θαη θνπξδηθήο. Βπηζηξέςακε ζηελ Εζηαλκπνχι. ην ιηκάλη θαη 

ζην πινίν ην ίδην ράιη!». 
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δηθφ ηεο ελεξγφ ελδηαθέξνλ γη‟ απηνχο. Μέρξη ηφηε, θξαηνχλ ςειά ηελ ηνπξθηθή ζεκαία, 

δηεθδηθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ππνδέρνληαη κε ζπγθίλεζε ηνπο επηζθέπηεο απφ ηελ επεηξσηηθή 

Σνπξθία θαη δεηνχλ λα εηζαθνπζηεί δπλαηά ε θσλή ηνπο ζηε «κεηέξα παηξίδα». Ώπηά, ινηπφλ, 

ηεθηαίλνληαλ ζηελ Κχπξν, απαληνχζε ηξφπνλ ηηλά ν Rakım Çalapala ζην αξρηθφ εξψηεκα ηνπ 

αθηεξψκαηνο,
103

 κε ηε ζεηξά ησλ έληεθα ξεπνξηάδ ηνπ γηα ην λεζί. 

Η Hürriyet σο παξάγσλ πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο ζην Κππξηαθό  

α) Η πύθλσζε ηεο αξζξνγξαθίαο 

Μεηά ην εθηελέο θαη ζηνρεπκέλν απηφ νδνηπνξηθφ, ε επφκελε αλαθνξά ηεο εθεκεξίδαο ζηελ 

Κχπξν απαληάηαη ζηηο 4 Οθησβξίνπ, κε ηελ πξσηνζέιηδε αλαπαξαγσγή ζχληνκεο είδεζεο ηνπ 

Associated Press, γηα ην «κεγαιχηεξν κέρξη ηψξα» ζπιιαιεηήξην ησλ Βιιελνθππξίσλ πνπ είρε 

ιάβεη ρψξα ηελ πξνεγνπκέλε ζηε Λεπθσζία. ε εθείλν είραλ ζπκκεηάζρεη 50.000 άηνκα «πνπ 

θξαηνχζαλ ζηα ρέξηα ηνπο ηε γαιαλφιεπθε», ελψ ζην πιήζνο είρε κηιήζεη ν «80άρξνλνο 

Ώξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο», «Markorios» φπσο αλαγξαθφηαλ ζηελ είδεζε.
104

 Σα ηεθηαηλφκελα 

απηά ζηελ Κχπξν, αιιά θαη ε θηλεηηθφηεηα γχξσ απφ ην ζέκα ζα πξνθαινχζαλ ηελ παξέκβαζε 

ηνπ Sedat Simavi, ε νπνία δηαηππσλφηαλ ζε θχξην άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Οη Σνχξθνη ηεο Κχπξνπ». 

Σν ελ ιφγσ άξζξν ήηαλ πξνθεηηθά απνθαιππηηθφ, δηφηη ζε εθείλν ν εθδφηεο-ηδηνθηήηεο ηεο 

Hürriyet κεηαμχ ησλ άιισλ δηαηχπσλε γηα πξψηε θνξά ηελ άπνςε φηη ε κφλε απνδεθηή κεηαβνιή 

ηνπ πθηζηακέλνπ θαζεζηψηνο ηνπ λεζηνχ ήηαλ ε δηρνηφκεζε,
105

 ελψ ηαπηφρξνλα ππνζηήξηδε ηελ 

εγγπεηηθή παξνπζία Σνπξθίαο θαη Βιιάδαο γηα ηελ «αλεμαξηεζία» ηεο Κχπξνπ:  

«Πχξ ιπμνεί, θμζπυκ, κα δζεοεεηδεεί ημ γήηδια ηδξ Κφπνμο; Καηά ηδ βκχιδ ιαξ, δεκ 

οπάνπεζ ηοπνζαηυ γήηδια. Ζ Κφπνμξ εα ζοκεπίζεζ κα γεζ ιε ηδ ζδιενζκή δζμζηδηζηή ηδξ 

ακελανηδζία ηαζ οπυ ηδ δζαηοαένκδζδ ηδξ Αββθίαξ. ζμκ αθμνά ειάξ, οπμζηδνίγμοιε 

υηζ δ Κφπνμξ, δ μπμία ανίζηεηαζ αηνζαχξ απέκακηζ απυ ηζξ αηηέξ ιαξ ηδξ ιδηέναξ 

παηνίδαξ ηαζ οπυ ηδκ πνμζηαζία ηςκ ζοιιάπςκ ιαξ Άββθςκ, πνέπεζ κα ιείκεζ οπυ ημ 

ζδιενζκυ ηδξ ηαεεζηχξ. Σμ ηαεεζηχξ αοηυ ιυκμ ιε έκακ ηνυπμ ιπμνεί κα ιεηααθδεεί: 

πςξ αηνζαχξ έβζκε ηαζ ζηδκ Ηνθακδία, οπυ ημκ υνμ κα πςνζζηεί ημ κδζί ζε δφμ ίζεξ 

πενζμπέξ, ιία ημονηζηή ηαζ ιία νςιαίζηδ. Καη‟ αοηυκ ημκ ηνυπμ, μζ ηοαενκήζεζξ 

Σμονηίαξ ηαζ Δθθάδαξ εα εββοχκηαζ ηδκ πνμζηαζία ηαζ ηδκ ακελανηδζία ημο. Ζ 

ακηίεεηδ πενίπηςζδ, κα βίκεζ αθθζχξ βζα ηδκ Κφπνμ, δδθαδή έκα ηαεεζηχξ οπυ ηδ 

δζαηοαένκδζδ ηδξ Δθθάδαξ, είκαζ εκηεθχξ αδζακυδηδ. Οφηε ηακ ηίεεηαζ εέια κα 

                                                           
103 “Kıbrıs Ne Âlemde?”, Hürriyet, φ.π., ζει.18. 
104 “Kıbrıs adasının Yunanistana ilhakı için miting yapıldı” («ην λεζί ηεο Κχπξνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιιαιεηήξην γηα 

ηελ έλσζε κε ηελ Βιιάδα»), Hürriyet, 4/10/1948. 
105 Σν γεγνλφο φηη δεηείην ε δηρνηφκεζε ηνπ λεζηνχ δελ είρε πεξάζεη απαξαηήξεην απφ ηνλ ειιελνθππξηαθφ 

ηνπιάρηζηνλ Σχπν, βι. Νέμξ Κοπνζαηυξ Φφθαλ, 28/10/1948, παξάζεζε ζην Κησξήο, φ.π., ζει. 353. 
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ιείκμοιε αδζάθμνμζ βζα ηδκ ηφπδ εηαηυ πζθζάδςκ Σμφνηςκ πμο δζααζμφκ ζηδκ Κφπνμ 

ηαζ πμο μζ ηανδζέξ ημοξ πηοπμφκ ζακ ηζξ δζηέξ ιαξ βζ‟ αοηά ηα πχιαηα».
106

 

Ώληίζηνηρν κε ην ζπιιαιεηήξην ησλ Βιιελνθππξίσλ ηεο 3
εο

 Οθησβξίνπ, πξαγκαηνπνηνχζαλ νη 

Σνπξθνθχπξηνη ηελ Κπξηαθή 28 Ννεκβξίνπ, επίζεο ζηε Λεπθσζία. Σελ είδεζε – πνπ ήηαλ θαη ε 

κφλε πνπ δεκνζίεπε γηα ηελ Κχπξν ε Hürriyet ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1948 – αξπφηαλ ε εθεκεξίδα θαη 

πάιη απφ ην Associated Press, πιεξνθνξψληαο φηη ζπκκεηείραλ 6.000 απφ ηνπο «80.000 

Σνχξθνπο» ηνπ λεζηνχ, ζε έλα ζπιιαιεηήξην πνπ ήηαλ «ην πνιππιεζέζηεξν απφ φζα έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη κέρξη ζήκεξα». Οη ζπκκεηέρνληεο «δηακαξηπξήζεθαλ εληφλσο ελαληίνλ ηεο 

ηδέαο λα αλαιάβεη ηε δηνίθεζε ηεο λήζνπ κία ηνπηθή ειιεληθή θπβέξλεζε θαη απαίηεζαλ, ζε 

πεξίπησζε απφζπξζεο ησλ Άγγισλ, λα απνδνζεί ε Κχπξνο ζηνλ παιαηφ ηεο ηδηνθηήηε, ηελ 

Σνπξθία».
107

 Οξκψκελνο απφ ηελ είδεζε απηή, ν αξζξνγξάθνο İbrahim Alâettin Gövsa, δεκνζίεπε 

άξζξν γλψκεο κε ηίηιν «Δ επρή ησλ Σνπξθνθππξίσλ». ε απηφ, αθνχ ηνλίζεη πφζν είρε 

«ζπγθινληζηεί» απφ ην ηνπξθνθππξηαθφ ζπιιαιεηήξην, αλέθεξε φηη κε ηε δηνξγάλσζή ηνπ νη 

«νκνεζλείο» ηεο λήζνπ είραλ δεηήζεη, «εθφζνλ ηεξκαηηζηεί ε εβδνκεθνληαεηήο αγγιηθή 

δηαθπβέξλεζε, λα ελσζνχλ κε ηε δηπιαλή Ώλαηνιία απφ ηα ζπιάρλα ηεο νπνίαο απνθφπεθαλ, θη 

φρη κε ηελ Βιιάδα πνπ βξίζθεηαη ζε νθηαπιάζηα θαη δεθαπιάζηα απφζηαζε». Ο αξζξνγξάθνο 

ππνζηήξηδε πσο, φπνηα θαη αλ ήηαλ ε πνιηηηθή ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, «είλαη πξνζσπηθψο 

αδχλαηνλ λα κείλνπκε αδξαλείο θαη αδηάθνξνη» έλαληη απηήο ηεο επηζπκίαο, ηελ νπνία 

«ζπκκεξηδφκελνη νιφςπρα, δελ εξρφκαζηε ζε αληίζεζε κε ηελ αγάπε πνπ ηξέθνπκε έλαληη ησλ 

θίισλ θαη γεηηφλσλ καο Βιιήλσλ». Καη‟ εθείλνλ, ηφζν ε γεσγξαθία, φζν θαη ε ηζηνξία 

καξηπξνχζε γηα ην δίθαην ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ αηηήκαηνο, ελψ ην γεγνλφο φηη «ζήκεξα» νη 

Βιιελνθχπξηνη έρνπλ ηελ πιεζπζκηαθή πιεηνςεθία δελ κπνξνχζε λα πξνβάιιεηαη σο κνλαδηθφ 

θξηηήξην επηινγήο. Ώληίζεηα, ην θξηηήξην απηφ νδεγνχζε ζηε ζθέςε φηη «δελ είλαη ιίγεο νη 

πεξηνρέο ζηα ΐαιθάληα θαη ζηε Απηηθή Θξάθε, φπνπ πιεηνςεθεί ν ηνπξθηθφο πιεζπζκφο». Καη ν 

Gövsa θαηέιεγε σο αθνινχζσο: «Βλ ζπληνκία, αλ ππνζηεξηρζεί ε επηζπκία ησλ Σνπξθνθππξίσλ, 

ηφηε δεκηνπξγείηαη θαη κηα ηζνξξνπία έλαληη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Ρφδνο, ε Υίνο, ε Λέζβνο θαη 

παξφκνηα ηκήκαηα ησλ πιεπξψλ ηνπ ζψκαηνο ηεο Ώλαηνιίαο βξίζθνληαη ππφ ηε δηαθπβέξλεζε ηεο 

γείηνλνο Βιιάδαο».
108

 πσο θαη ν Simavi ζην πξναλαθεξζέλ άξζξν ηνπ, έηζη θαη ν Gövsa 

αλαθεξφηαλ ζηνπο «θίινπο Έιιελεο», γηα λα πξνηάμεη ακέζσο κεηά ηε δηθή ηνπ 

επηρεηξεκαηνινγία. Χζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηνλ Simavi πνπ ζην άξζξν ηνπ είρε ηαρζεί ππέξ ηεο 

                                                           
106 “Kıbrıs Türkleri”, Hürriyet, 23/10/1948. εκεηψλεηαη φηη ζηελ εηζαγσγηθή παξάγξαθν ηνπ θχξηνπ απηνχ άξζξνπ ηνπ, 

ν Simavi έθαλε ιφγν γηα «εθαηφ ρηιηάδεο πεξίπνπ Σνχξθνπο ηεο Κχπξνπ», νη νπνίνη κέρξη ην ηέινο ηνπ άξζξνπ είραλ 

απνιέζεη ην θαηά πξνζέγγηζε αξηζκεηηθφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ, κεηαβαιιφκελνη ζε «εθαηφ ρηιηάδεο» γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

πνιηηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ ζπληάθηε. Χζηφζν, ιηγφηεξν απφ έλα κήλα πξηλ, ζηελ 7ε ζπλέρεηα ηνπ ηαμηδησηηθνχ 

αθηεξψκαηνο ηεο εθεκεξίδαο ζην λεζί, ν απεζηαικέλνο δεκνζηνγξάθνο ηεο Çalapala έγξαθε πσο νη Σνπξθνθχπξηνη ήηαλ 

«82 ρηιηάδεο», βι. αλσηέξσ, ζει 25. 
107 “Kıbrısta 6.000 Türk nümayiş yaptı” («ηελ Κχπξν δηαδήισζαλ 6.000 Σνχξθνη»), Hürriyet, 29/11/1948. Ο ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ Σνπξθνθππξίσλ επαλέξρεηαη ζηηο 80 ρηιηάδεο, ζε αληίζεζε κε ηηο αλσηέξσ αλαθνξέο ηνπ Simavi. ην 

πιαίζην απηφ ησλ πνιηηηθήο πξνεθηάζεσο αληηθαηηθψλ αλαθνξψλ εληαζζφηαλ θαη ε αλαθνξά ζηνπο 15.000 

Σνπξθνθχπξηνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζπιιαιεηήξην, φπσο αλαγξαθφηαλ ζηε ιεδάληα ηεο θσηνγξαθίαο 

πνπ δεκνζηεπφηαλ ζην θχιιν ηεο εθεκεξίδαο ηεο 22αο Αεθεκβξίνπ, βι. “Kıbrıs Türklerinin yaptığı büyük miting” («Σν 

κεγάιν ζπιιαιεηήξην πνπ δηνξγάλσζαλ νη Σνπξθνθχπξηνη», Hürriyet, 22/12/1948. 
108 “Kıbrıs Türklerinin Dileği”, ζηήιε «Günün Düşüncesi» («Δ ζθέςε ηεο εκέξαο»), Hürriyet, 6/12/1948. 
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δηρνηφκεζεο, ν Gövsa ππνζηήξηδε ηελ επηζηξνθή νιφθιεξεο ηεο Κχπξνπ ππφ ηνπξθηθή δηνίθεζε 

κε θξηηήξηα «γεσγξαθηθά θαη ηζηνξηθά», ελψ δελ παξέιεηπε λα αλαθεξζεί αθελφο κελ ζηελ 

«ηζνξξνπία» πνπ ζα δεκηνπξγείην έηζη κε ηελ ειιεληθή δηαθπβέξλεζε ησλ λεζηψλ ηνπ αλαηνιηθνχ 

Ώηγαίνπ – γηα ηα νπνία κάιηζηα ελέγξαθε ππνζήθεο ραξαθηεξίδνληάο ηα σο αλαπφζπαζην ηκήκα 

«ηνπ ζψκαηνο ηεο Ώλαηνιίαο» – αθεηέξνπ δε ζηελ «πιεζπζκηαθή πιεηνςεθία ησλ Σνχξθσλ ηεο 

Απηηθήο Θξάθεο». Καη νη δχν απηέο αλαθνξέο ζα εληάζζνληαλ ην επφκελν δηάζηεκα ζην 

αθεγεκαηηθφ ζρήκα ησλ ηζπλφλησλ ηεο εθεκεξίδαο – αιιά αξγφηεξα θαη ηεο ηνπξθηθήο 

θπβέξλεζεο – φηαλ γηλφηαλ ιφγνο γηα ην Κππξηαθφ. 

Σελ ίδηα «θηιηθή» πξνο ηνπο Έιιελεο δηάζεζε εμέθξαδε θαη‟ αξρήλ ν Simavi θαη ζην επφκελν 

θχξην άξζξν ηνπ. Σν γεγνλφο δελ ηνλ εκπφδηδε λα θάλεη ιφγν γηα ηελ «ηνπξθηθή αηκφζθαηξα πνπ 

δηαηεξείηαη κε φιε ηεο ηε δσηηθφηεηά ζην λεζί», αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ Βιιελνθππξίσλ. 

Ώθνινχζσο, επαλαιάκβαλε ην «ππέξηαην ελδηαθέξνλ καο» γηα ηνπο «εθεί δηαβηνχληεο νκνγελείο 

καο» θαη εμεγνχζε ηνπο ιφγνπο πνπ, θαηά ηε γλψκε ηνπ, θαζηζηνχζαλ απαγνξεπηηθή ηελ έλσζε 

ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα:  

«ήιενα, ζε ηαιιία πενίπηςζδ δεκ ηίεεηαζ εέια ζοιπενίθδρδξ ηδξ Κφπνμο ζηα 

εθθδκζηά κδζζά. Ζ Δθθάδα ζήιενα έπεζ ελαζεεκήζεζ ελαζηίαξ ηδξ εζςηενζηήξ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ ηαζ ανίζηεηαζ ζε αδοκαιία κα αοημηοαενκδεεί, πανά ηδ αμήεεζα ημο 

πεδίμο Μάνζαθ. ζμ θμζπυκ ζήιενα ανίζηεηαζ ζε αδοκαιία κα δζαζθαθίζεζ ηδκ 

ηονζανπία ηδξ ζηδ δζηή ηδξ πενζυκδζμ, δεκ δφκαηαζ κα θένεζ ζηζξ πθάηεξ ηδξ έκα ηυζμ 

αανφ θμνηίμ υπςξ ηδκ πνμζάνηδζδ ηδξ Κφπνμο. Αηυιδ ηαζ ακ ημ επζπεζνμφζε, ηακέκα 

ηνάημξ δεκ εα ζοβηαηέκεοε. Δίκαζ δοκαηυκ κα ηεεεί ζήιενα γήηδια απυηηδζδξ αηυιδ 

ηαζ ιζαξ ζπζεαιήξ πθείμκμξ εδάθμοξ απυ ιία ιζηνή Δθθάδα, δ μπμία δεκ ιπμνεί κα 

ηαημνεχζεζ κα λεθμνηςεεί ημκ Δνοενυ ηίκδοκμ;».  

Δ εθκεηάιιεπζε ηεο ηζηνξηθήο ζπγθπξίαο ηνπ ειιεληθνχ Eκθπιίνπ πνιέκνπ είλαη εκθαλήο ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Simavi, φρη κφλν φηαλ επηρεηξνχζε λα θαηαδείμεη ηελ «αδπλακία» ηεο 

Βιιάδαο θαη ηελ αζηάζεηα ηεο εζσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο, αιιά θαη φηαλ ηαπηφρξνλα 

επεδίσθε λα αλαδείμεη ηα ζηνηρεία απηά ζηε δηεζλή ζθελή, ρξεζηκνπνηψληαο ηα κε ζηφρν λα 

επηζηήζεη, ηξφπνλ ηηλά, ηελ πξνζνρή ησλ άιισλ θξαηψλ – θαη δε ησλ κεγάισλ – θαη λα απνηξέςεη 

νπνηνδήπνηε ακπδξφ ή κε ελδερφκελν λα εμεηαζηεί ζνβαξά ε πεξίπησζε έλσζεο ηνπ λεζηνχ κε 

ηελ Βιιάδα. ηελ θαηεχζπλζε απηή, ην ίδην απφιπηε θαη θαηεγνξεκαηηθή ήηαλ θαη ε θαηάιεμε 

ηνπ άξζξνπ ηνπ: «ζνλ αθνξά εκάο, πηζηεχνπκε πσο δελ κπνξεί λα ππάξμεη άιινο ηδηνθηήηεο ηνπ 

λεζηνχ απηνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιένλ θνληηλή πξνο ηε κεηέξα παηξίδα καο ζέζε. Μαο έξρεηαη 

βαξχ αθφκε θαη λα ην ζπδεηνχκε. πσο ζήκεξα, έηζη θαη αχξην δελ ηίζεηαη γηα καο δήηεκα λα 

κπνχκε ζε παδάξηα γηα ηελ ηχρε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λεζηνχ».
109

 

                                                           
109 “Türk adası: KIBRIS” («Έλα ηνπξθηθφ λεζί: Δ ΚΤΠΡΟ»), Hürriyet, 11/12/1948.  
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Σε ζθπηάιε ηεο αξζξνγξαθίαο έπαηξλε θαηφπηλ θαη πάιη ν İbrahim Alâettin Gövsa, ζε άξζξν ηνπ 

κε ηίηιν «Δ Κχπξνο θαη νη άιινη», ζην νπνίν επαλαιάκβαλε αξθεηά απφ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ηνπ. Δ αλάιπζή ηνπ δηαλζηδφηαλ απφ επηζεκάλζεηο ηνπ ηχπνπ «ε Ώλαηνιία 

κάο αλήθεη εδψ θαη ελλέα αηψλεο κε ην δίθαην ηνπ ζπαζηνχ καο» θαη «νη παππνχδεο καο δελ πήξαλ 

θαη ηελ Κχπξν, πνπ είλαη κία πξνέθηαζε ηεο νξνζεηξάο ηνπ Σαχξνπ, θαη ηα άιια λεζηά πνπ 

βξίζθνληαη εληφο ησλ ρσξηθψλ καο πδάησλ απφ ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο ΐπδαληηλνχο, αιιά απφ 

άιια έζλε, δίλνληαο ην αίκα ηνπο θαη ηε δσή ηνπο, δηφηη γλψξηδαλ φηη απηά ήηαλ αλαγθαία γηα ηελ 

αζθάιεηα ηεο παηξίδαο». Χζηφζν, θεληξηθφο ζηφρνο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ήηαλ λα ςέμεη ηελ 

«αδηαθνξία» πνπ επηδεηθλπφηαλ απφ ηνλ δεκνζηνγξαθηθφ θφζκν ηεο Σνπξθίαο γηα ην δήηεκα ηεο 

Κχπξνπ: «Παξαηεξψ κε ζιίςε θαη απνξία ηε βαζηά καο αδηαθνξία, ελψ γλσξίδσ κεηαμχ ησλ 

αξζξνγξαθνχλησλ ζηηο εθεκεξίδεο καο έλαλ-έλαλ ρσξηζηά αλζξψπνπο πνπ νη παππνχδεο ηνπο, νη 

παηεξάδεο ηνπο, αθφκε θαη νη ίδηνη έρνπλ γελλεζεί θαη κεγαιψζεη ζηελ Κχπξν». ην πιαίζην απηφ, 

ζεκείσλε πσο δελ επηδεηθλπφηαλ γηα ηελ ηειεπηαία ην ίδην ελδηαθέξνλ πνπ αλαπηπζζφηαλ γηα ηα 

εζσηεξηθά πνιηηηθά δεηήκαηα θαη θαηέιεγε επρφκελνο λα κελ ζπλερηδφηαλ εθείλε ε ζηάζε, δηφηη 

«πξψηα απφ φινπο, δηθφ καο είλαη ην ρξένο λα κελ κέλνπκε αζπγθίλεηνη θαη αδηάθνξνη!».
110

 

Φαίλεηαη, φκσο, πσο ε «αδηαθνξία» γηα ηελ νπνία έθαλε ιφγν ν Gövsa, δελ αληαπνθξηλφηαλ 

εληειψο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πέληε κέξεο κεηά ην άξζξν ηνπ, πξσηνζέιηδε αληαπφθξηζε ηνπ 

ζπλεξγάηε ηεο εθεκεξίδαο, Emin Karakuş, απφ ηελ Άγθπξα αλέθεξε φηη «ηα πξφζθαηα 

δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο Κχπξνπ παξαθνινπζνχληαη κε κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ 

πνιηηηθνχο θχθινπο ζηελ Άγθπξα». Ο ελ ιφγσ αληαπνθξηηήο είρε κηιήζεη κε «πςειφβαζκν 

αμησκαηνχρν ηεο αληηπνιίηεπζεο», ν νπνίνο ηνπ είρε αλαθέξεη ηα εμήο:  

«Δηείκμ πμο ζηεθηυιαζηακ βζα ηα Γςδεηάκδζα υζμ ήηακ εκ γςή μ Αηαημφνη, ήηακ ηα 

κδζζά αοηά ιεηά ηδκ απεθεοεένςζή ημοξ απυ ημοξ Ηηαθμφξ κα ιδκ πνμζανηδεμφκ μφηε 

απυ ειάξ, μφηε απυ ηδκ Δθθάδα, αθθά δ πενζμπή κα απμηηήζεζ ιζαξ ιμνθήξ αοημκμιία. 

Ζ ζηέρδ αοηή εα απμηεθμφζε ηαζ ημκ πθέμκ απμδεηηυ ηνυπμ [δζεοεέηδζδξ] ηυζμ βζα 

ιαξ, υζμ ηαζ βζα ημοξ ίδζμοξ ημοξ ηαημίημοξ ηςκ κδζζχκ.
111

 Μεηά ημ Β΄ Παβηυζιζμ 

Πυθειμ, ηα ζοβηεηνζιέκα κδζζά δυεδηακ ζηδκ Δθθάδα πςνίξ ηακ κα νςηδεεί δ βκχιδ 

ιαξ. Σχνα ηίεεηαζ εέια ιέθθμκημξ ηδξ Κφπνμο, δ μπμία ανίζηεηαζ ζε απυζηαζδ 

ακαπκμήξ ηαζ δ μπμία είκαζ δζηή ιαξ ηυζμ απυ άπμρδξ μζημκμιζηήξ, υζμ ηαζ απυ ηάεε 

άθθδ άπμρδ. Σμ ημονηζηυ έεκμξ δεκ πνυηεζηαζ κα δείλεζ λακά ηδκ ίδζα αδζαθμνία πμο 

είπε επζδείλεζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ Γςδεηακήζςκ».
112

 

                                                           
110 “Kıbrıs ve ötekiler”, ζηήιε «Günün Düşüncesi», Hürriyet, 16/12/1948. 
111 Βπξφθεηην γηα ηελ ηδέα «ζεκαηλφλησλ Ώγγιηθψλ θχθισλ» πεξί ηα ηέιε ηνπ 1924 λα δεκηνπξγεζεί «Νεζησηηθφ 

Κξάηνο» πνπ ζα πεξηιάκβαλε ηελ Κχπξν θαη ηα Ασδεθάλεζα, ηδέα ε νπνία «ππφ ηαο ζεκεξηλάο πεξηζηάζεηο, δελ 

θαίλεηαη απαξέζθνπζα εηο ηνπο Βιιεληθνχο θχθινπο», αιιά θαη – φπσο ηεθκαίξεηαη θαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

δεκνζίεπκα ηεο Hürriyet – ήηαλ «ν πιένλ απνδεθηφο ηξφπνο δηεπζέηεζεο» θαη γηα ηνπο Σνχξθνπο. Γηα ηελ επηζήκαλζε, 

βι. Υξηζηφθνξνο Υξεζηίδεο, Κοπνζαηυ ηαζ Δθθδκμημονηζηά. Πμνεία ιζαξ Δεκζηήξ Υνεςημπίαξ, 1953-1967 (Ώζήλα, 

1967), ζει. ϟ ζ΄. 
112 “Kıbrıs‟ın istikbali ve Türkiye/ Hükümet bu işe lakayt kalmıyacak” («Σν Μέιινλ ηεο Κχπξνπ θαη ε Σνπξθία/ Δ 

Κπβέξλεζε δελ ζα κείλεη αδηάθνξε ζην δήηεκα»), Hürriyet, 21/12/1948. 
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Βλδηαθέξνπζα ήηαλ ε αληίθαζε ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ ζέκαηνο απφ ην ελ ιφγσ 

δεκνζίεπκα: Ώλαθνξά ζηε ζηάζε ηεο «θπβέξλεζεο» ζηνλ ππφηηηιν, παξάζεζε απφςεσλ ηεο 

αληηπνιίηεπζεο ζην θπξίσο ζέκα, ρσξίο λα δίδεηαη θακκία άιιε δηεπθξίληζε. Με ηνλ εχζρεκν απηφ 

ηξφπν παξνπζηαδφηαλ πηζαλφηαηα ην ελδηαθέξνλ θαη ε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ δεηήκαηνο 

θαη απφ ηελ ίδηα ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε. Θεσξψληαο ην ζέκα πξφσξν, κηαο θαη ε ΐξεηαλία δελ 

είρε εθδειψζεη θακκία πξφζεζε λα κεηαβάιεη ην θαζεζηψο θπξηαξρίαο ηεο λήζνπ, ίζσο ε 

θπβέξλεζε λα άθεζε ζπγθαιπκκέλα λα δηαξξεχζνπλ νη ζθέςεηο ηεο γηα ην δήηεκα ηνπ κέιινληνο 

ηεο Κχπξνπ, ρσξίο λα κπνξεί θάπνηνο λα ηελ θαηεγνξήζεη φηη παξεκβαίλεη.
113

 Βμίζνπ 

ελδηαθέξνπζα είλαη θαη ε άκεζε ζπζρέηηζε ηνπ ζέκαηνο κε ηα Ασδεθάλεζα, γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεη φηη νη Σνχξθνη ηζχλνληεο δελ είραλ μεράζεη, νπζηαζηηθά νχηε θαη απνδερηεί, ηελ 

έληαμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λεζηψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, θαζψο θαη φηη ελέηαζζαλ ην δήηεκα 

ηεο θπξηαξρίαο επί ηεο Κχπξνπ ζην επξχηεξν δήηεκα ησλ λήζσλ ηνπ αλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ πνπ 

βξίζθνληαη πέξημ ησλ παξαιίσλ ηεο κηθξαζηαηηθήο ελδνρψξαο.
114

 

Σηο ππνςίεο φηη ν πνιηηηθφο θφζκνο ηεο Σνπξθίαο παξαθνινπζνχζε εθ ηνπ ζχλεγγπο ην ζέκα ηεο 

Κχπξνπ, εξρφηαλ λα εληζρχζεη έλα δεκνζίεπκα ηεο Hürriyet ζηηο 24 Αεθεκβξίνπ, ην νπνίν 

επηθαιείην δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Al Nida ηνπ ΚαΎξνπ. χκθσλα κε ην ηειεπηαίν, ζηελ 

Σνπξθία είρε μεθηλήζεη κία πξνπαγαλδηζηηθή εθζηξαηεία γηα ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κχπξνπ, 

εθζηξαηεία πνπ ππνζηεξηδφηαλ απφ κεξίδα ηνπ ηνπξθηθνχ Σχπνπ, αιιά φρη θαη απφ ηελ ηνπξθηθή 

θπβέξλεζε. Βπηπξνζζέησο αλαθεξφηαλ φηη «φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, επηθεθαιήο ηεο εθζηξαηείαο 

απηήο βξίζθεηαη ν βνπιεπηήο Cihad Baban. χκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

                                                           
113 Καηά ηνπο ΐξεηαλνχο, ν «πςειφβαζκνο αμησκαηνχρνο ηεο αληηπνιίηεπζεο» ήηαλ ν πξφεδξνο ηνπ αληηπνιηηεπφκελνπ 

Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, Celal Bayar, βι. Κησξήο, φ.π., ζει. 356. Ώθφκε θαη αλ απηφ ηζρχεη, δελ αλαηξεί ηελ ππφζεζε 

φηη ελδερνκέλσο λα εμέθξαζε ηηο «αλεζπρίεο» θαη ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, αλ ιάβεη θάπνηνο ππ‟ φςηλ ηνπ ηελ 

θνκκαηηθή πξνέιεπζε ησλ ηδξπηηθψλ ζηειερψλ ηνπ Α.Κ., θαζψο θαη ηνπο ζηελνχο δεζκνχο ηνπ Bayar κε ηνλ İnönü, βι. 

Cemil Koçak, Türkiye‟de Milli Şef Dönemi (1938-1945) (Δ Πεξίνδνο ηνπ Βζληθνχ Δγέηε ζηελ Σνπξθία, 1938-1945), 

(İstanbul: İletişim,  1996), ηνκ. Ώ΄, ζει. 116-118 θαη 135-136. ε θάζε πεξίπησζε, ε θπβέξλεζε ηνπ C.H.P. είρε 

μεθαζαξίζεη δηά ζηφκαηνο ηνπ Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ ηεο ξεηψο ζηνπο ΐξεηαλνχο ην «ζνβαξφ ηεο ελδηαθέξνλ» γηα ηελ 

Κχπξν ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο, ήδε απφ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1950, βι. έγγξαθν πνπ παξαζέηεη ν 

Κησξήο, φ.π., ζει. 375-376. 
114 Σελ ίδηα πεξίνδν, «νξηζκέλνη αξκφδηνη θξαηηθνί αμησκαηνχρνη» πνπ κίιεζαλ ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Vatan ζηελ 

Άγθπξα, είραλ αλαθέξεη φηη ην ζέκα ηεο Κχπξνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη «απιντθά» θαη ζεκείσλαλ φηη «δελ ζα 

ήηαλ ζσζηφ» λα αλακέλεηαη πσο ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε ζα κεηέβαιlε ηελ επί 25 έηε «παξαδνζηαθή» ηεο πνιηηηθή πνπ 

ζπλίζηαην ζηελ επηκνλή ηεο λα «κέλεη καθξηά απφ πνιηηηθέο εδαθηθήο επέθηαζεο», βι. Vatan, 13/12/1948, παξάζεζε 

ζην Armaoğlu, φ.π., ζει. 8. Σελ άπνςε απηή πεξί αλάγθεο ζεβαζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ ζπλφξσλ ηεο Σνπξθίαο, έηζη 

ψζηε «λα κελ δεκηνπξγεζνχλ ξήγκαηα ζηελ πνιηηηθή καο πνπ ππαγνξεχεη ην Βζληθφ χκθσλν» [Mısak-i Milli]» 

εμέθξαδε απφ ηελ ίδηα εθεκεξίδα ν εθδφηεο θαη θχξηνο αξζξνγξάθνο ηεο, Ahmed Emin Yalman, πνπ ηελ επνρή εθείλε 

πξφζθεηην πιήξσο ζην αληηπνιηηεπφκελν Αεκνθξαηηθφ Κφκκα. ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ν Yalman ππνζηήξηδε κελ φηη 

«δελ πξέπεη λα ζίμνπκε ηελ χπαξμε είθνζη εθαηνκκπξίσλ Σνχξθσλ ηεο κεηέξαο παηξίδαο ράξηλ ηεο βνήζεηαο πξνο 

νγδφληα ρηιηάδεο Σνπξθνθχπξηνπο», πξφζζεηε φκσο φηη «εάλ ε Ώγγιία επηζπκεί λα απνζπξζεί απφ ηελ Κχπξν, ηφηε ε 

Σνπξθία πξέπεη λα έρεη ηνλ απφιπην ιφγν ζην δήηεκα ηεο ηχρεο ηνπ λεζηνχ, ηφζν γηα ηε δηθή ηεο αζθάιεηα, φζν θαη εμ 

νλφκαηνο ησλ Σνπξθνθππξίσλ», βι. “Milli Mısak ve Kıbrıs” («Σν Βζληθφ χκθσλν θαη ε Κχπξνο») Vatan, 16/12/1948, 

παξάζεζε ζην Armaoğlu, φ.π., ζει. 9. Γηα ηελ ζηελή «θαζνδεγεηηθή» ζρέζε ηνπ Yalman κε ηελ εγεζία ηνπ Α.Κ. ηελ 

πεξίνδν 1946-1950, βι. Topuz, 100 Soruda, ζει. 102 θαη ηνπ ηδίνπ, II. Mahmut‟tan Holdinglere, ζει. 188. Δ 

ρξεζηκφηεηα ηνπ απνηξεπηηθνχ βάξνπο πνπ ζα είρε ζηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηνινγία γηα ην Κππξηαθφ ε επίθιεζε ηνπ 

ηνπξθηθνχ «Βζληθνχ πκθψλνπ» είρε επηζεκαλζεί ήδε απφ ην 1954, απφ ηνλ εκβξηζή γλψζηε ηεο ηνπξθηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο Υξηζηφθνξν Υξεζηίδε, βι. Υξεζηίδεο, φ.π., ζει. 69-74. Σελ επαηζζεζία ηεο ηφηε ηνπξθηθήο 

θπβέξλεζεο ζε ζέκαηα εδαθηθψλ δηεθδηθήζεσλ πέξαλ ησλ εζληθψλ ηεο ζπλφξσλ επηβεβαηψλεη θαη ε καξηπξία Έιιελα 

δηπισκάηε πνπ παξαζέηεη ν Crouzet, φ.π., ηνκ. Ώ΄, ζει. 281, ππνζ. 50. Ο ζπγγξαθέαο, εμάιινπ, επηζεκαίλεη θαη απηφο ην 

ελδερφκελν ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα ελζάξξπλε παξαζθεληαθά ηηο εθδειψζεηο θνηηεηηθψλ θαη άιισλ νξγαλψζεσλ γηα 

ηελ Κχπξν θαηά ηελ πξψηκε απηή πεξίνδν, ελψ ηαπηφρξνλα ε ίδηα λα εκθαλίδεηαη «κε κηα επίθαζε εγθαξδηφηεηαο» 

απέλαληη ζηελ Βιιάδα, βι. Crouzet, ζην ίδην, ζει. 371-372. 
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βνπιεπηή, ε απφδνζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Βιιάδα ζα θέξεη ηνλ θνκκνπληζκφ κέρξη ηηο αλαηνιηθέο 

πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ».
115

 

Σελ επνκέλε, 25 Αεθεκβξίνπ, ε Hürriyet πιεξνθνξνχζε πξσηνζέιηδα φηη ε «θνηηεηηθή λενιαία» 

επξφθεηην λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπιιαιεηήξην ζηελ πιαηεία Cebeci ηεο Άγθπξαο, πξνθεηκέλνπ «λα 

γλσζηνπνηήζεη γηα αθφκε κία θνξά ηηο επαηζζεζίεο ηεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ».
116

 ηελ είδεζε παξαηίζεην ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο «λενιαίαο», ζηελ νπνία 

αλαθεξφηαλ φηη ζηφρνο ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ ήηαλ λα παξαθαιέζεη ηελ θπβέξλεζε λα απεπζπλζεί 

ζηα Δλσκέλα Έζλε, πξνθεηκέλνπ λα «γιηηψζνπλ απφ ηελ ηξαγηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη λα 

απνιαχζνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο νη ζθαγηαδφκελνη θαη βαζαληδφκελνη Σνχξθνη ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα, έηζη ψζηε λα ζσζνχλ νη Σνπξθνθχπξηνη απφ ηε 

δηάδνζε ηεο θσηηάο ηνπ θνκκνπληζκνχ». Οη δηνξγαλσηέο ηφληδαλ, επίζεο, φηη ην ζπιιαιεηήξην δελ 

έηξεθε «ηκπεξηαιηζηηθέο» βιέςεηο, νχηε θαη ζηξεθφηαλ ελαληίνλ «ηεο α ή ηεο β ρψξαο, θηιηθήο ή 

κε θηιηθήο». Αήισλαλ, ηέινο, φηη εξγάδνληαη φινη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί έλα «ππνδεηγκαηηθφ 

ζπιιαιεηήξην […] γη‟ απηφ θαη επηβάιιεηαη λα απνθχγνπκε θαηεγνξεκαηηθά ελέξγεηεο πνπ ζα 

γίλνπλ αίηηα επηζέζεσλ θαη δεκηψλ».
117

 

Βπηθξνηψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία ηεο ηνπξθηθήο θνηηεηηψζαο λενιαίαο, ν Simavi 

δεκνζίεπε ζηηο 26 Αεθεκβξίνπ θχξην άξζξν κε ηίηιν «Γηα ηελ Κχπξν», ζην νπνίν εμέθξαδε ηελ 

επρή «λα έρνπλ ιάβεη ην κήλπκα νη Έιιελεο θίινη καο» απφ ην πξαγκαηνπνηεζέλ ζπιιαιεηήξην: 

«Ώο θάλνπλ νη Βιιελνθχπξηνη φζεο ζπγθεληξψζεηο ζέινπλ θη αο δεηνχλ ζε κεγάια ζπιιαιεηήξηα 

λα ελσζεί ε Κχπξνο κε ηελ Βιιάδα φζν ζέινπλ. Βδψ ππάξρεη ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ εκείο 

ζέινπκε θαη απηή είλαη φηη ε Κχπξνο νπδέπνηε έρεη δνζεί ζηελ Βιιάδα». Βπαλαιακβάλνληαο ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία πεξί «αδχλακεο» θαη «κηθξήο» Βιιάδαο πνπ «επνθζαικηά» ην λεζί, ηεο 

πξνζήπηε πσο «νχηε θαλ θαηαλνεί πφζν γεινία είλαη ε απαίηεζή ηεο λα απηναλαθεξπρζεί εθ Θενχ 

                                                           
115 “Kıbrıs ve Türkiye” («Δ Κχπξνο θαη ε Σνπξθία»), Hürriyet, 24/12/1948. Ο Cihad Baban, δεκνζηνγξάθνο θαη 

βνπιεπηήο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηηο εθινγέο ηνπ 1946 θαη κχξλεο ζε εθείλεο ηνπ 1950 θαη 1954, ζε φιεο κε ην 

Αεκνθξαηηθφ Κφκκα, ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ φρη κφλν είραλ αξζξνγξαθήζεη γηα ηελ Κχπξν ζηνλ ηνπξθηθφ Σχπν, 

αιιά θαη απφ εθείλνπο πνπ ην ζπλέδεαλ κε επξχηεξνπο αλαζεσξεηηθνχο ζηφρνπο. Ώπαληψληαο π.ρ. απφ ηηο ζηήιεο ηεο 

Tasvir ζε δεκνζίεπκα ηνπ αζελατθνχ Βήιαημξ, έγξαθε φηη ην γεγνλφο πσο ε Σνπξθία δελ επηδεηνχζε ηελ πξνζάξηεζε 

ηεο Κχπξνπ «ζήκεξα» δελ ζπλεπαγφηαλ φηη δελ ζα ην έπξαηηε «αχξην», αλάινγα κε ηελ «εμέιημε ησλ γεγνλφησλ» θαη 

ζεκείσλε: «Βάλ νη Σνπξθνθχπξηνη ππνζηνχλ θαηαπίεζε, φπσο γξάθεη ην Βήια, ηφηε ε Σνπξθία ίζσο αξρίζεη λα 

ζθέθηεηαη ηελ πξνζάξηεζε γηα λα ηνπο ζψζεη. Ώλ ε Βιιάδα απμήζεη ηελ ερζξφηεηά ηεο, ίζσο κηα ησλ εκεξψλ λα 

θαηαζηεί αλαγθαία ε επηζηξνθή ησλ Ασδεθαλήζσλ ζηελ Σνπξθία γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Βάλ θαηαπηεζηνχλ νη Σνχξθνη 

ηεο Κνκνηελήο θαη ησλ εξξψλ [sic], ίζσο απηφ λα επηηάζζεη ζπλνξηαθέο επαλνξζψζεηο ζηα ΐαιθάληα, γηα λα 

πξνζηαηεπζνχλ ηα ηνπξθηθά ζπκθέξνληα», βι. Cihad Baban, “Bir Yunan Gazetesine Cevap” («Ώπάληεζε ζε κία 

ειιεληθή εθεκεξίδα»), Tasvir, 17/1/1948, παξάζεζε ζην Armaoğlu, φ.π., ζει. 7. 
116 “Kıbrıs için/ Bugün Ankarada büyük bir miting tertip ediliyor” («Αηνξγαλψλεηαη ζήκεξα κεγάιν ζπιιαιεηήξην ζηελ 

Άγθπξα γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 25/12/1948. Δ ππνθψζθνπζα παληνπξθηζηηθή αηκφζθαηξα ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ 

θαζίζηαηαη εκθαλήο θαη απφ ηελ πιένλ μεθάζαξε αλαθνξά ελφο εθ ησλ επηθεθαιήο ησλ ελ ιφγσ θνηηεηηθψλ ζπιιφγσλ, 

ηνπ Erhan Löker, ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ηε Vatan, έθαλε ιφγν φρη απιψο γηα ηνπο «Σνχξθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ», αιιά γηα 

ηνπο «ηνπιάρηζηνλ 60 εθαηνκκχξηα Σνχξθνπο πνπ δηαβηνχλ εθηφο ησλ ζδιενζκχκ ζπλφξσλ καο», βι. Armaoğlu, φ.π., 

ζει. 10. 
117 Δ αλάγλσζε ησλ ηειεπηαίσλ απηψλ γξακκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε ιέμε tecavüz πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ αλαθνίλσζε ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα «επίζεζε» αιιά θαη «βηαζκφο», δεκηνπξγεί κεηαγελέζηεξνπο ζπλεηξκνχο κε ηα 

πνηθίιεο θχζεσο έθηξνπα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε επηά ρξφληα αξγφηεξα, ζε έλα αληίζηνηρν 

ζπιιαιεηήξην, πνπ νδήγεζε ζην πνγθξφκ ησλ επηεκβξηαλψλ ηνπ 1955. Παξάιιεια, ε έθθιεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κία «ππνδεηγκαηηθή» θαη ρσξίο έθηξνπα ζπγθέληξσζε ζα ραξαθηήξηδε, φπσο ζα θαηαδεηρζεί, ηηο πεξηζζφηεξεο 

επαηλεηηθέο αλαθνξέο ηεο εθεκεξίδαο γηα ηα ηνπξθηθά ζπιιαιεηήξηα γηα ηελ Κχπξν, κέρξη βεβαίσο εθείλν ησλ 

επηεκβξηαλψλ. 
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πξνζηάηηο θαη ηδηνθηήηεο ησλ λεζηψλ ηεο Μεζνγείνπ. ε ηέηνην βαζκφ κάιηζηα πνπ κε ιίγε 

πξνζπάζεηα ζα επηρεηξήζεη λα δεηήζεη θαη δηθαηψκαηα επί ηεο Μάιηαο, ηεο ηθειίαο, θαζψο θαη 

ηεο παιαηάο ειιεληθήο απνηθίαο, ηεο Κνξζηθήο! [sic]». Ο Simavi θαηέιεγε ππνζηεξίδνληαο φηη ην 

θαζεζηψο ηεο Κχπξνπ ζα παξέκελε ακεηάβιεην θαη αλ «θάπνηα κέξα αιιάμεη ηδηνθηήηε, ηφηε ζα 

επηζηξαθεί ζηνπο Σνχξθνπο θαη φρη ζηνπο Έιιελεο».
118

 Μάξηπξαο γη‟ απηφ ήηαλ, θαηά ηνλ 

αξζξνγξάθν, ην πξνεγεζέλ θνηηεηηθφ ζπιιαιεηήξην πνπ εμέθξαδε θαη ηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε. 

Καηά ζπλέπεηα, «γηα καο πιένλ ε Κχπξνο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη νχηε ζέκα αληηπαξάζεζεο, 

νχηε παδαξηψλ».
119

 

ην θχιιν ηεο ίδηαο εκέξαο ε εθεκεξίδα δεκνζίεπε, επίζεο πξσηνζέιηδα, ξεπνξηάδ ζρεηηθφ κε ην 

πξναλαθεξζέλ ζπιιαιεηήξην, ζπλνδεπφκελν απφ θσηνγξαθίεο θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Άγθπξαο πνπ φδεπαλ πξνο ηελ πιαηεία Cebeci θαη ελφο νκηιεηή ηεο εθδήισζεο. Δ είδεζε 

ζπλερηδφηαλ ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο, φπνπ δεκνζηεπφηαλ θαη θσηνγξαθία ησλ δηαδεισηψλ ζε 

αλεμάξηεηε ζηήιε. ηε ζπγθέληξσζε, ζηελ νπνία είρε κηιήζεη ν πξφεδξνο ηεο «Φνηηεηηθήο 

Έλσζεο», Erhan Löker, θαη άιινη, επαλαιήθζεθαλ ηα φζα δηαιακβάλνληαλ ζηε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε πνπ είρε δεκνζηεπζεί ζηηο 25 ηνπ κελφο, ελψ ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή, κεηά ην 

ηέινο ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ εςάιε ν εζληθφο χκλνο θαη αθνινχζεζε πνξεία ηελ νπνία ραηξέηηδε κε 

ελζνπζηαζκφ απφ ηα κπαιθφληα ν θφζκνο. Δ πνξεία ζηάζκεπζε ζηελ πιαηεία ηεο Λσδάλλεο, φπνπ 

εθθσλήζεθαλ λένη θινγεξνί παηξησηηθνί ιφγνη, εςάιε μαλά ν εζληθφο χκλνο θαη θαηφπηλ 

ζπλερίζηεθε κέρξη ηελ πιαηεία Ulus, φπνπ επαλαιήθζεθε ην ίδην ζθεληθφ. Οη νκηιεηέο αλέθεξαλ 

φηη «δελ ζα γίλεη αλεθηή» ε παξαρψξεζε ηεο λήζνπ ζηελ Βιιάδα, δηφηη ε «θίιε ρψξα» δελ έρεη 

«μεκπεξδέςεη κε ηνλ θνκκνπληζκφ», θάηη πνπ ζπληζηνχζε απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ηεο Σνπξθίαο. 

Καηά ζπλέπεηα, αλ επξφθεηην λα δνζεί ζε θάπνηνλ ε Κχπξνο, ηφηε έπξεπε λα επηζηξαθεί ζηνλ 

«παιηφ ηεο ηδηνθηήηε», ηελ Σνπξθία, θαη «αλ είλαη λα θπκαηίζεη εθεί θάπνηα ζεκαία, απηή πξέπεη 

λα είλαη ε έλδνμε ηνπξθηθή». Σα αηηήκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ελίζρπζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν, ηελ απνζηνιή δαζθάισλ θαη ηελ αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ εληφο 

Σνπξθίαο ζε φζνπο έρνπλ ππεξεηήζεη ζην λεζί. Ώμηνζεκείσην ήηαλ ην γεγνλφο φηη αλαγλψζηεθε  

απνζηαιέλ ηειεγξάθεκα ηεο «Βζληθήο Σνπξθηθήο Φνηηεηηθήο Έλσζεο» (Milli Türk Talebe Birliği, 

M.T.T.B.), θαζψο θαη ε αλαθνξά φηη ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα δηαβηβαζηνχλ ηα αηηήκαηα ηεο 

ζπγθέληξσζεο ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε. χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα, ε φιε εθδήισζε δηήξθεζε 

απφ ηηο 9.30 κέρξη ηηο 12.00 θαη κεηά ην πέξαο ηεο νη θνηηεηέο «επέζηξεςαλ κε ηάμε θαη εξεκία 

ζηηο ρνιέο ηνπο».
120

 

ε κία παξάιιειε θηλεηηθφηεηα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ν «χιινγνο Σνπξθνθππξίσλ» 

ζπλεδξίαδε ζην «πίηη ηνπ Λανχ» ζηε ζπλνηθία Eminönü θαη, θαηφπηλ ζπδεηήζεσλ θαη έληνλσλ 

                                                           
118 Βίλαη πξνθαλήο ε αιιαγή ζηάζεο ηνπ Simavi ζην άξζξν ηνπ απηφ γηα ην κέιινλ ηεο Κχπξνπ ζε πεξίπησζε 

κεηαβνιήο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο, θαζψο ζπληαζζφηαλ ηψξα κε ηελ άπνςε πεξί «επηζηξνθήο νιφθιεξνπ ηνπ λεζηνχ ζηελ 

Σνπξθία», ζε αληίζεζε ηελ άπνςε πεξί δηρνηφκεζεο πνπ είρε δηαηππψζεη ζην πξψην ηνπ άξζξν, βι. αλσηέξσ, ζει. 34. 
119 “Kıbrıs için”, Hürriyet, 26/12/1948. 
120 “Ankara‟da Kıbrıs için büyük bir miting yapıldı”, («Μεγάιν ζπιιαιεηήξην γηα ηελ Κχπξν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Άγθπξα»), Hürriyet, 26/12/1948. 
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αληηπαξαζέζεσλ, ππεξςήθηδε αιιαγέο ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ θαη εμέιεγε ηε λέα εθηειεζηηθή ηνπ 

επηηξνπή. ην πιαίζην απηφ, ε δηαηχπσζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ «ηαθηηθφ κέινο δχλαηαη λα γίλεη θάζε 

Σνχξθνο πνπ έρεη θνληηλή ή καθξηλή ζρέζε κε ηελ Κχπξν», άιιαμε κε ηελ εχγισηηε 

αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο «Κχπξνο» κε ηε ιέμε «θππξησηηζκφο» (Kıbrıslılık), ελψ επηδηψρζεθε ε 

ζπκκεηνρή ζην χιινγν θαη «Σνχξθσλ» πνπ είραλ ηελ βξεηαληθή ππεθνφηεηα. Μεηαμχ ησλ 

νλνκάησλ πνπ εμειέγεζαλ ζην θαζνδεγεηηθφ φξγαλν, μερψξηδαλ εθείλα ηνπ πθεγεηή Derviş 

Manizade ζηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ Burhan Nalbantoğlu ζηε ζέζε ηνπ βνεζνχ γεληθνχ 

γξακκαηέα.
121

 

ην ζπιιαιεηήξην ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Άγθπξαο ζα αληηδξνχζε κε ηειεγξάθεκά ηεο 

ε Φνηηεηηθή Έλσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, είδεζε πνπ δεκνζίεπε ε Hürriyet ζηηο 2 

Εαλνπαξίνπ 1949. ην ηειεγξάθεκα, αθνχ γηλφηαλ εχγισηηε κλεία ζηνλ εξσηθφ αγψλα ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ ζην πιεπξφ ησλ ζπκκάρσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξφζθαηνπ ηφηε ΐ΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, ραξαθηεξηδφηαλ «γεινία» ε δηαηππσζείζα ηνπξθηθή αηηίαζε πεξί ηεο Βιιάδαο σο 

«δνξπθφξνπ ηνπ θνκκνπληζκνχ» θαη εθθξαδφηαλ ε «ιχπε» θαη ε «απνξία» ησλ ζπληαθηψλ γηα ηελ 

απφθαζε ησλ Σνχξθσλ θνηηεηψλ λα δεηήζνπλ ηελ παξέκβαζε ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ ζην ζέκα 

ηεο Έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα. Ώληαπνδίδνληαο ηε δηαηχπσζε, γηλφηαλ κελ ιφγνο πεξί 

«θίινπ ηνπξθηθνχ έζλνπο», πξνζηίζεην φκσο φηη ε ζηάζε εθείλε ησλ Σνχξθσλ θνηηεηψλ, θαζψο 

θαη ε «ππνζηήξημε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ ηνπξθηθψλ επηζήκσλ αξρψλ» είρε 

πξνθαιέζεη «απνξία θαη αγαλάθηεζε». Σέινο, δεηείην ε επαλφξζσζε ησλ ηνπξθηθψλ 

ραξαθηεξηζκψλ, κε ηελ επηζήκαλζε φηη εθθξάζεηο ηνπ ηχπνπ «δνξπθνξηθή ηνπ θνκκνπληζκνχ 

ρψξα» απνηεινχζαλ «πξνθαλέο ιάζνο» θαη «ςεπδή αληίιεςε». Ώκέζσο κεηά ηελ είδεζε, 

αθνινπζνχζε αλππφγξαθε παξέκβαζε ηεο εθεκεξίδαο, κε ηελ νπνία πξνθαηαιακβαλφηαλ ε ζηάζε 

ησλ «Σνχξθσλ αλαγλσζηψλ» γηα ην ηειεγξάθεκα ησλ Βιιήλσλ θνηηεηψλ: ηελ παξέκβαζε 

εθείλε ζεκεησλφηαλ φηη «δελ κπνξεί παξά λα αηζζαλζνχλ» κε ηε ζεηξά ηνπο «απνξία θαη 

αγαλάθηεζε», δηφηη ε ηνπξθηθή αλαθνίλσζε είρε γξαθεί κε «αμηνπξεπή θαη κεηξηνπαζή γιψζζα», 

ζηφρνο ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ δελ ήηαλ θακκία ρψξα, αιιά ε θαηαγγειία ηεο «θνκκνπληζηηθήο 

ηπξαλλίαο» πνπ βίσλαλ νη Σνχξθνη, ελψ θξηλφηαλ «αθαηαλφεηε» ε ειιεληθή ζηάζε λα ζεσξεζεί ην 

ζπιιαιεηήξην ηεο Άγθπξαο σο ζηξεθφκελν θαηά ηεο Βιιάδαο. Καη ε παξέκβαζε θαηέιεγε σο 

εμήο: «Βιπίδνπκε φηη δελ ζα αξγήζνπκε λα πιεξνθνξεζνχκε ηελ αληίδξαζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

θχθισλ θαη ηεο ηνπξθηθήο λενιαίαο έλαληη απηνχ ηνπ ηειεγξαθήκαηνο».
122

 

Πξάγκαηη, ε «αληίδξαζε» πνπ επηδεηνχζε ε Hürriyet δεκνζηεπφηαλ ζηηο ζηήιεο ηεο ηελ 4
ε
 

Εαλνπαξίνπ, αθνχ είρε πξνεγεζεί κηα κέξα πξηλ ε ζρεηηθή ζπλάληεζε «εθπξνζψπσλ ησλ θνηηεηψλ 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο». Βθθξάδνληαο ηελ επρή ε ειιελνηνπξθηθή θηιία «λα δηαξθέζεη αηψληα», 

νη Σνχξθνη θνηηεηέο αλέιπαλ ην ζθεπηηθφ ηνπο ζε ηξία ζεκεία: 1) Οπδέπνηε ε Βιιάδα 

ραξαθηεξίζηεθε «δνξπθφξνο ηνπ θνκκνπληζκνχ», αληίζεηα επηθξνηνχκε ηνλ αγψλα ησλ Βιιήλσλ 

                                                           
121 “Kıbrıslılar dün bir toplantı yaptılar”, («Οη Κχπξηνη πξαγκαηνπνίεζαλ ρζεο ζπλάληεζε»), Hürriyet, 27/12/1948. 
122 “Mitingler Atina Üniversitelilerinde hayret ve infial uyandırmış” («Σα ζπιιαιεηήξηα πξνθάιεζαλ, ιέεη, απνξία θαη 

αγαλάθηεζε ζηνπο θνηηεηέο ησλ Ώζελψλ»), Hürriyet, 2/1/1949. 
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ελαληίνλ ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, «ζεσξνχκε ηελ επηζπκία ζαο λα καο δηδάμεηε ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο 

ζαο ζηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν έλαλ αρξείαζην ππεξβάιινληα δήιν», 2) «ην Κππξηαθφ είλαη 

δηεζλέο δήηεκα» θαη φλησο δεηήζακε πξνζθπγή ζηα Δλσκέλα Έζλε, δηφηη «πηζηεχνπκε φηη 

απνηειεί ηνλ πην δίθαην θαη ζψθξνλα δξφκν πνπ επηβάιιεηαη λα αθνινπζνχλ ηα ειεχζεξα έζλε» 

[sic], θαη 3) είλαη ην πην θπζηθφ δηθαίσκα ηεο ηνπξθηθήο λενιαίαο λα αληηδξά ζε θάζε δήηεκα ζην 

νπνίν έρεη δίθην. Ώλ γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο πξφθεηηαη λα θπκαηίζεη θάπνηα άιιε ζεκαία πάλσ απφ 

«ην Πξάζηλν λεζί», απηή ζα είλαη «κία θαη κφλε, ε ηνπξθηθή».
123

 

πσο είλαη εκθαλέο, ζηελ πξψηκε εθείλε θάζε ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο, νη φξνη εκθαλίδνληαλ 

αθξηβψο αληίζηξνθνη απφ εθείλνπο πνπ θπξηάξρεζαλ κεηά ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ δεηήκαηνο απφ ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε ην 1954. Έηζη, ην 1949  θαη ζε επίπεδν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθπξνζψπσλ ηεο 

θνηλσλίαο, ησλ θνηηεηηθψλ απηψλ ελψζεσλ, ήηαλ ε ηνπξθηθή πιεπξά εθείλε ε νπνία δεηνχζε ηελ 

πξνζθπγή ζηα Δλσκέλα Έζλε θαη επηδίσθε ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ δεηήκαηνο. Δ ζπγθεθξηκέλε 

πξνζθπγή, κάιηζηα, ζεσξείην σο ν πην «ζψθξσλ θαη δίθαηνο δξφκνο» πνπ φθεηιαλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηα «ειεχζεξα έζλε», δηαηχπσζε πνπ ζην ςπρξνπνιεκηθφ θιίκα ηεο επνρήο 

παξέπεκπε ζηηο κε θνκκνπληζηηθέο ρψξεο, άξα ζίγνπξα θαη ζηελ Σνπξθία, αθήλνληαο αξθεηέο 

ακθηβνιίεο γηα ηελ ηειηθή έθβαζε ηνπ εκθπιίνπ ηεο Βιιάδαο. Χο πξφζρεκα γηα ηελ επηδίσμή ηεο 

πξνβαιιφηαλ ε «θαηαπίεζε ησλ Σνχξθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ απφ ηνλ θνκκνπληζκφ», θαηεγνξία ε 

νπνία δελ αλαιπφηαλ πεξηζζφηεξν, πεξηιάκβαλε φκσο ξεηψο ηνπο Σνπξθνθππξίνπο σο ελ δπλάκεη 

«ζχκαηα». Με ην δεδνκέλν πξφζρεκα δεηείην λα κελ παξαρσξεζεί ε Κχπξνο ζε κία ρψξα πνπ 

«θηλδχλεπε» απφ ηνλ θνκκνπληζκφ, ηελ Βιιάδα, ζε κία νθζαικνθαλή πξνζπάζεηα επηθνηλσληαθήο 

ππνλφκεπζεο ηνπ θχξνπο ηεο, αιιά θαη πξνζεηαηξηζκνχ ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο, θαζψο θαη 

ησλ δπηηθψλ θπβεξλήζεσλ, φπσο αθξηβψο επηρεηξνχζε λα θάλεη θαη ν Simavi ζην πξφζθαην ηφηε 

άξζξν ηνπ.
124

 

Σεο είδεζεο πεξί ηεο αλαθνίλσζεο ησλ Σνχξθσλ θνηηεηψλ, είρε πξνεγεζεί άξζξν γλψκεο ηνπ 

İbrahim Alâettin Gövsa, κε ην νπνίν ν αξζξνγξάθνο ππεξαζπηδφηαλ πιήξσο ηε δηεμαγσγή ηνπ 

ζπιιαιεηεξίνπ, ππελζπκίδνληαο φηη ήηαλ εθείλνο πνπ ζηηο 6 Αεθεκβξίνπ 1948 είρε επηζηήζεη ηελ 

πξνζνρή ηεο θνηλήο γλψκεο ζην θππξηαθφ δήηεκα. Ο επηθπιιηδνγξάθνο επεζήκαηλε ηελ 

πξνζεθηηθή ζηάζε ησλ δηνξγαλσηψλ θαη ησλ νκηιεηψλ, πξνζζέηνληαο φηη ζα ζεσξνχζε εαπηφλ 

ππεχζπλν «αλ είρε δνζεί αθνξκή αθφκε θαη γηα ηελ παξακηθξή  θίλεζε πνπ ζα νδεγνχζε ζε 

πνιηηηθή γθάθα». Λακβαλνκέλσλ ππ‟ φςηλ ησλ κεηαγελέζηεξσλ εμειίμεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1950, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί επίζεο αμηνζεκείσηε θαη ε παξαηήξεζή ηνπ φηη 

                                                           
123 “Kıbrıs davası/ Türk Üniversitelileri Atina yüksek tahsil gençliğinin mesajına cevap verdiler” («Δ ππφζεζε ηεο 

Κχπξνπ/ Οη Σνχξθνη θνηηεηέο απάληεζαλ ζην κήλπκα ηεο θνηηεηηψζαο λενιαίαο ησλ Ώζελψλ»), Hürriyet, 4/1/1949. Οη 

νξγαλψζεηο πνπ ππέγξαθαλ ηελ ηνπξθηθή αλαθνίλσζε ήηαλ νη «Φνηηεηηθή Έλσζε Παλεπηζηεκίνπ Εζηαλκπνχι» 

(İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği), Milli Türk Talebe Birliği θαη «Φνηηεηηθή Έλσζε Πνιπηερλείνπ» (Teknik 

Üniversitesi Talebe Birliği). 
124 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 36. 
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«γηα λα βαδίζεη θάπνηνο κε αζθάιεηα πξέπεη λα βιέπεη ην έδαθνο πνπ παηάεη. ζνη γλσξίδνπλ 

θαιά ηη ζέινπλ, αμηψλνληαη λα δνπλ ην ηδαληθφ ηνπο λα πξαγκαηνπνηείηαη».
125

 

Δ ζεκαληηθφηεξε, φκσο, παξέκβαζε δεκνζηεπφηαλ ζηηο 5 Εαλνπαξίνπ θαη ήηαλ έλα άξζξν γλψκεο 

ηνπ δεκνζηνγξάθνπ πνπ είρε ηαμηδέςεη ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1948 ζηελ Κχπξν θαη είρε ζπληάμεη ην 

πξψην αθηέξσκα ηεο Hürriyet ζην λεζί, ηνπ Rakım Çalapala. Ο ηειεπηαίνο, ζηνλ απφερν ηνπ 

ζπιιαιεηεξίνπ ησλ Σνχξθσλ θνηηεηψλ, εθηηκνχζε φηη ην Κππξηαθφ, έλα «δσηηθφ γηα καο δήηεκα», 

είρε αξγήζεη λα απαζρνιήζεη ηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε. Πξφζζεηε φηη ε ζεηξά ησλ ξεπνξηάδ κε 

ηηο εληππψζεηο πνπ είρε δεκνζηεχζεη κεηά ην ηαμίδη ηνπ ζηελ Κχπξν, θαζψο θαη ηα φζα είραλ 

δηεγεζεί ζην πεξηβάιινλ ηνπο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο νη Σνχξθνη δάζθαινη, καδί κε ηνπο νπνίνπο 

είρε ηαμηδέςεη ζην λεζί, «ζπληζηνχζαλ ηα πξψηα ζθηξηήκαηα πνπ έζθηδαλ εθείλε ηε ζιηβεξή ζησπή 

πνπ έκνηαδε κε αδηαθνξία». Καηά ηνλ αξζξνγξάθν, ε θηλεηηθφηεηα εθείλε ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο 

γλψκεο είρε γίλεη αληηιεπηή απφ ηνπο «γείηνλέο καο», νη νπνίνη θαη «εθλεπξίζηεθαλ εληειψο». 

Ο Çalapala ζπλέρηδε αλαθέξνληαο φηη θαηά ην παξειζφλ νη Έιιελεο ήηαλ πνιχ πην δηεθδηθεηηθνί 

ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ, ελψ ε ηνπξθηθή πιεπξά  παξαηεξνχζε απηήλ ηελ «αλαζηάησζε» κε κεγάιε 

«ςπρξαηκία», δηφηη δελ πίζηεπε φηη «ε Μεγάιε ΐξεηαληθή Ώπηνθξαηνξία» ζα εγθαηέιεηπε ηε λήζν 

θαη ήηαλ ζίγνπξε φηη νη νκνγελείο ηεο ήηαλ «αζθαιείο απφ θάζε άπνςε» ππφ ηε δηνίθεζε ηεο 

ηειεπηαίαο. Ώθνχ επαλαιάβεη ην επηρείξεκα πεξί απνηπρίαο ηεο Βιιάδαο λα αληηκεησπίζεη ηνλ 

θνκκνπληζκφ, αλαξσηηφηαλ ηη θαηάζηαζε ζα επηθξαηνχζε ζηελ Κχπξν αλ απηή ελσλφηαλ κε κία 

Βιιάδα ζε αλαζηάησζε. Πεξαηηέξσ, ζπλαξηνχζε ην ζέκα κε ηελ «θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ησλ νκνγελψλ καο ζηα ειιεληθά εδάθε», ηνλίδνληαο πσο ε Σνπξθία 

παξαθηινπζψληαο «κε πφλν» ηε «ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ ησλ γεηηφλσλ ηεο Θξάθεο», 

είλαη «ππνρξεσκέλε» λα ζεσξεί «επηθίλδπλε πεξηνρή» θάζε κέξνο φπνπ «επεθηείλεηαη ν 

θνκκνπληζκφο» θαη λα πξνζέρεη νχησο ψζηε νη πεξηνρέο απηέο «λα κελ δηεπξχλνληαη». Σελ εκέξα 

ινηπφλ, ζπλέρηδε, πνπ ε Ώγγιία απνθαζίζεη λα απεθδπζεί ησλ δηθαησκάησλ ηεο επί ηεο Κχπξνπ, 

είλαη ην πην «θπζηθφ δηθαίσκα» γηα ηελ Σνπξθία λα ελδηαθεξζεί γηα ην λεζί «εθ λένπ θαη 

εληφλσο», θαζ‟ φζνλ εθεί δηαβηνχλ νγδφληα ρηιηάδεο «αδειθνί καο», νη νπνίνη «πνηίδνπλ ζήκεξα 

κε ηα δάθξπα ηεο λνζηαιγίαο πνπ ρχλνπλ γηα ηε κεηέξα παηξίδα ηα ρψκαηα ηνπ λεζηνχ, πνπ ρζεο 

πνηηδφηαλ κε ην αίκα ησλ καξηχξσλ». Τπνζηήξηδε πσο νη «πξαγκαηηθνί ηδηνθηήηεο» ηεο Κχπξνπ 

ήηαλ νη Σνχξθνη, πσο νπδέπνηε ην λεζί αλήθε ζηελ Βιιάδα, νχηε θαλ ζηελ αξραηφηεηα, θαη φηη 

εθείλν πνπ ζπλέβε ήηαλ πσο «κεηά ηε δηαίξεζε ηεο Ρσκατθήο Ώπηνθξαηνξίαο, επεηδή 

ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο ρψξεο πνπ πέξαζαλ ζηε ΐπδαληηλή δηνίθεζε, νη ληφπηνη έκαζαλ ηελ επίζεκε 

γιψζζα ηνπ ΐπδαληίνπ πνπ ήηαλ ε ειιεληθή θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη νχηε θαλ 

Έιιελεο». πλερίδνληαο παξέζεηε ηε γλσζηή επηρεηξεκαηνινγία πεξί ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη 

ιαηξεπηηθήο ειεπζεξίαο πνπ έθεξαλ γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο νη «Σνχξθνη», ε παξέκβαζε ησλ νπνίσλ 

αλ δελ ππήξρε, ηφηε νη Οξζφδνμνη παπάδεο ζα είραλ πξν πνιινχ απνβηψζεη ζηα κέξε φπνπ ηνπο 

εμφξηδαλ νη ΐελεηνί θαη έηζη «δελ ζα είρε ζπγθξνηεζεί ην βαξχ νξζφδνμν ζπιινγηθφ ζπλαίζζεκα 

                                                           
125 “Kıbrıs mitingi” («Σν ζπιιαιεηήξην γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 3/1/1949. 
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πνπ ζηεξίδεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ Βιιήλσλ πεξί ηνπ φηη ηνπο αλήθεη ην λεζί, ελψ νη Υξηζηηαλνί 

ηεο Κχπξνπ ζα είραλ κεηαηξαπεί εμνινθιήξνπ ζε Καζνιηθνχο». Σν άξζξν πεξαησλφηαλ κε κία 

αθφκε ζπλαηζζεκαηηθή θνξψλα: πσο ρηππνχζε ε θαξδηά νγδφληα ρηιηάδσλ Σνπξθνθππξίσλ ιφγσ 

ησλ αθαηάιπησλ δεζκψλ κε ηελ κεηέξα παηξίδα, έηζη ρηππνχζε θαη ε θαξδηά δεθανθηψ 

εθαηνκκπξίσλ Σνχξθσλ γηα ηελ επηπρία θαη ηελ επεκεξία ησλ νκνγελψλ ηνπο.
126

  

Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ Çalapala ζπκπχθλσλε αλακθηζβήηεηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε, αιιά θαη αξθεηή απφ ηε βαζηθή επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα ζπλαπνηεινχζε ζηγά-ζηγά 

θαη ηελ επίζεκε ηνπξθηθή πξνζέγγηζε ζην δήηεκα: Σν Κππξηαθφ είλαη δσηηθή εζληθή ππφζεζε ηεο 

Σνπξθίαο, ε Κχπξνο έρεη πνηηζηεί απφ ην αίκα ησλ καξηχξσλ πνπ ηελ θαηέθηεζαλ θαη ζε 

πεξίπησζε απνρψξεζεο ησλ Άγγισλ αλήθεη δηθαησκαηηθά ζηνπο Σνχξθνπο. Μία ελδερφκελε 

παξαρψξεζή ηεο ζηελ Βιιάδα ελέρεη θηλδχλνπο απνζηαζεξνπνίεζεο ιφγσ ηεο αλεμέιεγθηεο 

δξάζεο ησλ θνκκνπληζηψλ, ηζηνξηθά ην λεζί νπδέπνηε αλήθε ζηελ Βιιάδα, νχηε θαη νη θάηνηθνί 

ηνπ είλαη Έιιελεο, αιιά αληίζεηα δηαηήξεζαλ ηελ ζξεζθεπηηθή ηνπο πίζηε – πνπ ζήκεξα ζηεξίδεη 

ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο – ράξε ζηελ πνιηηηθή θαη ηε κεγαινζπκία ησλ Σνχξθσλ θαηαθηεηψλ. 

Σν παξάδεηγκα ησλ Σνχξθσλ θνηηεηψλ ηεο Άγθπξαο ζα αθνινπζνχζαλ ηηο επφκελεο εκέξεο 

θνηηεηηθνί θαη άιινη ζχιινγνη ζηηο επαξρίεο ηεο Σνπξθίαο. Έηζη, φπσο πιεξνθνξνχζε ε Hürriyet, 

ζπιιαιεηήξηα δηνξγαλψζεθαλ ζηε Μαιάηεηα θαη ζηελ Καηζάξεηα ζηηο 8 Εαλνπαξίνπ,
127

 ζην 

Μπαιίθεζηξ ζηηο 15 Εαλνπαξίνπ,
128

 θαη ζηελ Ώληηφρεηα ζηηο 16 Εαλνπαξίνπ. Καη ζηηο ηέζζεξηο 

πεξηπηψζεηο νη εθδειψζεηο ήηαλ ζρεδφλ παλνκνηφηππεο, φπσο ίδηα ήηαλ θαη ε πεξηγξαθή ηνπο απφ 

ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο. πσο αλαθεξφηαλ, νη δηαδεισηέο πξνέηαμαλ ηελ αλάγθε πξνζθπγήο 

ζηα Δλσκέλα Έζλε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ «Σνχξθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ» θαη δε ηεο Κχπξνπ, απφ 

ηελ «ηπξαλλία» ή ηελ «απεηιή ηνπ θνκκνπληζκνχ», εθθψλεζαλ θνξηηζκέλεο ζπλαηζζεκαηηθά 

νκηιίεο,
129

 ηξαγνχδεζαλ ηνλ εζληθφ χκλν, θαηέζεζαλ ζηεθάληα ζηα κλεκεία ηνπ Ώηαηνχξθ θαη 

δηαιχζεθαλ εζχρσο. ηελ Ώληηφρεηα, κεηά ην πέξαο ησλ νκηιηψλ, απειεπζεξψζεθαλ θαη δχν 

πεξηζηέξηα κε θφθθηλεο θνξδέιεο ζηα πφδηα ηνπο, έλα γηα λα πεηάμεη ζηελ Κχπξν θη έλα γηα λα 

θαηεπζπλζεί ζηα Δλσκέλα Έζλε.
130

 Ώληίζηνηρε εηθφλα θαη ζεκαηηθέο ζηα ζπλζήκαηα θαη ζηηο 

εθθσλεζείζεο νκηιίεο παξνπζηαδφηαλ θαη ζην ζπιιαιεηήξην πνπ νξγαλψζεθε έλα κήλα αξγφηεξα 

ζηε κχξλε απφ ηε «λενιαία ηεο πφιεο», φπσο πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα ζηηο εζσηεξηθέο ηεο 

ζειίδεο. Καη εδψ ηα αληηθνκκνπληζηηθά ζπλζήκαηα ελαιιάζζνληαλ κε δειψζεηο αθνζίσζεο ζηνπο 

«θίινπο», θαζψο θαη κε ηελ εθδήισζε «πιήξνπο εκπηζηνζχλεο ζηα Δλσκέλα Έζλε», ηνπνζέηεζε 

                                                           
126 “Kıbrısı unutamayız” («Αελ κπνξνχκε λα μεράζνπκε ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 5/1/1949. 
127 “Kıbrıs adası için/ Malatya ve Kayseri‟de de dün birer miting yapıldı” («Υζεο δηνξγαλψζεθαλ ζπιιαιεηήξηα ζηε 

Μαιάηεηα θαη ζηελ Καηζάξεηα γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 9/1/1949. 
128 “Balıkesir gençleri Kıbrıs için bir miting yaptılar” («Οη λένη ηνπ Μπαιίθεζηξ δηνξγάλσζαλ ζπιιαιεηήξην γηα ηελ 

Κχπξν»), Hürriyet, 16/1/1949. 
129 Π.ρ. ζην Μπαιίθεζηξ έλαο λένο αλαθψλεζε φηη ε Κχπξνο είλαη έλα ζηέκκα πνπ ηαηξηάδεη κφλν ζην θεθάιη ησλ 

Σνχξθσλ, Hürriyet, “Balıkesir gençleri…”. 
130 “Antakya‟da dün Kıbrıs için bir miting yapıldı” («ηελ Ώληηφρεηα δηνξγαλψζεθε ρζεο ζπιιαιεηήξην γηα ηελ Κχπξν», 

Hürriyet, 17/1/1949. Καηά ηνλ Armaoğlu, ε ζπκβνιηθή θίλεζε ησλ Ώληηνρέσλ κε ηα πεξηζηέξηα «πξέπεη λα δήισλε ηελ 

επηζπκία ηνπο λα επηιπζεί ην δήηεκα κε εηξεληθά κέζα θαη δηα ηεο νδνχ ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ». Υαξαθηεξηζηηθφ 

σζηφζν ήηαλ ην ζχλζεκα πνπ θπξηάξρεζε: «απφ ηελ ιπηξσζείζα Ώληηφρεηα ζηελ Κχπξν πνπ πξφθεηηαη λα ιπηξσζεί» , 

βι. Armaoğlu, φ.π., ζει. 15. 
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πνπ γηα κία αθφκε θνξά βξηζθφηαλ ζε εκθαλή αληίζεζε κε ηελ ζηάζε πνπ ζα ηεξνχζαλ ην 

ηνπξθηθφ θξάηνο θαη ε ηνπξθηθή θνηλή γλψκε ην 1954, φηαλ ηα ελία ηεο δηεζλνπνίεζεο ζα 

πεξλνχζαλ ζηα ρέξηα ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο.
131

 Μέρξη ηφηε ζα είρε ράζεη πιένλ ηελ ηζρχ ηνπ ην 

επηρείξεκα ηνπ «θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ» γηα ηελ Βιιάδα, ε νπνία ζα είρε αθήζεη πίζσ ηεο ηελ 

πεξίνδν ηνπ Βκθπιίνπ πνιέκνπ, ελψ απφ ην 1952 θαη εμήο νη δπν ρψξεο ζα θαζίζηαλην πιήξε 

κέιε ηνπ ΝΏΣΟ. 

ην ίδην πιαίζην ησλ ζπιινγηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ, νη θνηηεηηθέο ελψζεηο ησλ παλεπηζηεκίσλ ηεο 

Πφιεο θαη ηεο Άγθπξαο δηνξγάλσλαλ θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ «Μνξθσηηθνχ πιιφγνπ 

Κχπξνπ» (Kıbrıs Okutma Derneği), ηαμίδη ζην λεζί, ζην νπνίν δήισλαλ ζπκκεηνρή «άλσ ησλ 150 

θνηηεηψλ». πσο αλέθεξε ε ζρεηηθή είδεζε, νη Σνχξθνη θνηηεηέο επξφθεηην λα αλαρσξήζνπλ 

εληφο κηαο εβδνκάδαο θαη ζα ηνπο ππνδέρνληαλ ζην λεζί «πεξηζζφηεξνη απφ πέληε κε έμη ρηιηάδεο 

Σνχξθνη». ηελ Κχπξν ζα νξγαλσλφηαλ ζεαηξηθή παξάζηαζε, ζηελ νπνία νη εθ Σνπξθίαο ζα 

ελζάξθσλαλ ηελ «Ώλεμαξηεζία», ζε κία επζεία αλαθνξά ζηνλ «Πφιεκν ηεο Ώλεμαξηεζίαο» ηνπ 

1919-1922. Βλδηαθέξνπζα ζχκπησζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη, ζχκθσλα κε ηελ είδεζε ηεο 

Hürriyet, ηελ ίδηα πεξίνδν ζα επηζθεπηφηαλ ην λεζί θαη νκάδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ.
132

 

β) Μία αληηαπνηθηαθή παξέκβαζε 

Ώπφ ην Φεβξνπάξην κέρξη ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1949, ην Κππξηαθφ πεξλνχζε ζε δεχηεξε κνίξα ζηηο 

ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο.
133

 Ώλ εμαηξέζνπκε ην πξναλαθεξζέλ δεκνζίεπκα γηα ην ζπιιαιεηήξην ηεο 

κχξλεο, θαζψο θαη κία πξαθηνξεηαθή αληαπφθξηζε ηνπ Associated Press απφ Ώζήλα,
134

 δελ 

ππήξρε θαλέλα άιιν δεκνζίεπκα πνπ λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ην ζέκα. Δ εηδεζενγξαθία ζα 

μεθηλνχζε εθ λένπ απφ ηνλ Μάην θαη εμήο, ελψ αληίζεηα ζα πιήζαηλαλ ηα δεκνζηεχκαηα απφ ηελ 

αξρή ηνπ έηνπο θαη γηα ηνπο πξψηνπο δχν κήλεο, πνπ πξαγκαηεχνληαλ ηελ έιεπζε ηνπ λένπ 

Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε Ώζελαγφξα. Τπήξρε, σζηφζν, έλα αμηνκλεκφλεπην δεκνζίεπκα ηνλ 

Ώπξίιην, έλα θχξην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο κε ηίηιν «Δ ρξενθνπία ηεο απνηθηνθξαηηθήο πνιηηηθήο», 

γξακκέλν πξνθαλψο απφ ηνλ Sedat Simavi, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ βξηζθφηαλ ζε πιήξε 

αληίθαζε κε ηα φζα ππνζηήξηδε ε εθεκεξίδα γηα ην Κππξηαθφ. ην ελ ιφγσ δεκνζίεπκα ν 

αξζξνγξάθνο εθηηκνχζε φηη ήηαλ νη ΐξεηαλνί εθείλνη πνπ πξψηνη θαηαλφεζαλ κεηαπνιεκηθά ηε 

ρξενθνπία ηνπ απνηθηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο θη έηζη ηψξα έλα ζχλνιν παιαηψλ απνηθηψλ ηνπο 

«δνπλ σο αλεμάξηεηα θξάηε, πηζηά ζην βξεηαληθφ ζηέκκα». Δ «θαηαλφεζε» απηή 

αληηπαξαβαιιφηαλ κε ηελ πνιηηηθή ηεο Γαιιίαο ε νπνία, αληί λα αθνινπζήζεη πην θηιειεχζεξε 

πξνζέγγηζε, ζπλέρηδε ηελ πξνπνιεκηθή πνιηηηθή ηεο, κε απνηέιεζκα «λα αληηκεησπίδεη ζήκεξα 

αγψλεο αλεμαξηεηνπνίεζεο ζε θάζε ηφπν». Ώλαθεξφκελνο κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε ηεο Ελδνθίλαο, 

                                                           
131 “İzmir‟de/ Gençlik Kıbrıs için büyük miting yaptı” («Δ λενιαία πξαγκαηνπνίεζε θαη ζηε κχξλε κεγάιν 

ζπιιαιεηήξην γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 21/2/1949, κε βάζε αληαπφθξηζε ηνπ πξαθηνξείνπ Anadolu. 
132 “Üniversitelilerin Kıbrıs seyahati” («Σν ηαμίδη ησλ θνηηεηψλ ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 24/1/1949. 
133 Καηά ηνλ Armaoğlu, απηφ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη ζηηο 4 Ώπξηιίνπ 1949 ηδξπφηαλ ην ΝΏΣΟ θαη ε πξνζνρή ηνπ 

ηνπξθηθνχ Σχπνπ είρε επηθεληξσζεί «ζην ζεκαληηθφηεξν απηφ γεγνλφο κεηά ην ηέινο ηνπ ΐ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ» θαη 

φρη ζε θάπνηα «θαηαιαγή ηεο έμαξζεο ησλ ζπιιαιεηεξίσλ», βι. Armaoğlu, φ.π., ζει. 15. 
134 “Kıbrıs meselesi/ Türk-Yunan münasebatını bir imtihandan geçiriyormuş!” («Σν Κππξηαθφ ζέηεη, ιέεη, ζε δνθηκαζία 

ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο!»), Hürriyet, 16/2/1949. 
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ν αξζξνγξάθνο ζεκείσλε φηη «ην θινγεξφ απηφ αζηαηηθφ έζλνο έρεη πξνζθχγεη ζηα φπια γηα λα 

ζσζεί απφ ην γαιιηθφ δπγφ», θαζψο θαη φηη «θαηά ηνπο Ώκεξηθαλνχο, δελ είλαη καθξηά ε εκέξα 

πνπ νη Γάιινη ζα εγθαηαιείςνπλ ηελ Ελδνθίλα». Ώθνινχζσο, επηθαινχκελνο ην ηζηνξηθφ 

παξάδεηγκα ηεο ΐαηαβίαο, ραξαθηήξηδε «αγσληζηέο ηεο αλεμαξηεζίαο» εθείλνπο πνπ αληηζηάζεθαλ 

ζηνπο Γάιινπο ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα, επεζήκαηλε ηελ «πιήξε αληίζεζε ησλ ΔΠΏ ζην 

απνηθηνθξαηηθφ ζχζηεκα» θαη θαηέιεγε σο εμήο: «Βίλαη πηθξφ λα βιέπεη θαλείο λα ππάξρνπλ 

αθφκε απνηθηνθξαηηθέο πνιηηηθέο ζηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Γη‟ απηφ θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα κελ 

πηζηεχεη θάπνηνο φηη ζα επηηχρνπλ ηα έζλε πνπ κάρνληαη γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο».
135

 Καηά 

εηξσληθφ ηξφπν, νη δηαηππσζείζεο απηέο ζέζεηο βξίζθνληαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ηε ζηάζε πνπ 

πηνζεηνχζε ηφηε ζην Κππξηαθφ, αιιά θαη κε εθείλε πνπ ζα ηεξνχζε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ε 

εθεκεξίδα έλαληη ηνπ αγψλα ηνπ θππξηαθνχ ιανχ λα απνηηλάμεη ηνλ βξεηαληθφ – απηή ηε θνξά – 

απνηθηνθξαηηθφ δπγφ, ραξαθηεξίδνληάο ηνλ σο «ηξνκνθξαηία». Παξά ην γεγνλφο φηη ζην άξζξν 

παξερφηαλ αλαθαλδφλ ππνζηήξημε ζηα έζλε πνπ «κάρνληαη γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο», ε 

ππνζηήξημε εθείλε ζα κεηαβαιιφηαλ ζε αλνηρηή ερζξφηεηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ αγψλα ηεο ΒΟΚΏ 

ζηελ Κχπξν, πξνθαλψο δηφηη δηαθπβεχνληαλ ηα ηνπξθηθά ζπκθέξνληα, αιιά θαη κε ηελ 

πξνζρεκαηηθή δηαθνξνπνίεζε φηη ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν αγψλαο δηλφηαλ γηα ηελ 

απηνδηάζεζε/έλσζε θαη φρη γηα ηελ αλεμαξηεζία. Αελ κπνξεί, σζηφζν, λα κελ επηζεκαλζεί ην φηη 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θππξηαθνχ αγψλα νπδέπνηε ε Σνπξθία ή νη Σνπξθνθχπξηνη έιαβαλ επί 

ηεο αξρήο αληηαπνηθηαθή ζηάζε θαη φηη νπδέπνηε έζεζαλ ζέκα απνρψξεζεο κηαο απνηθηνθξαηηθήο 

δχλακεο, ηεο ΐξεηαλίαο, απφ ηελ Κχπξν. 

Βπηζηξέθνληαο ζηελ ελαζρφιεζή ηεο κε ην λεζί, ε Hürriyet μεθηλνχζε ηνλ Μάην ηνπ 1949 κε έλα 

δεκνζίεπκα γηα ηηο επηθείκελεο δεκνηηθέο εθινγέο ζην λεζί. Βπξφθεηην γηα κία πξαθηνξεηαθή 

αληαπφθξηζε ηνπ Nafen, ζηελ νπνία γηλφηαλ αλαθνξά ζηε «κνλνκαρία» κεηαμχ ησλ παξαηάμεσλ 

πνπ πξφζθεηληαλ ζηελ δεμηά θαη ηελ αξηζηεξά, ελψ πξνζηίζεην φηη «ε Βθθιεζία θαη ε πιεηνςεθία 

ησλ θππξηαθψλ εθεκεξίδσλ ππνζηεξίδεη ηε δεμηά». ην ηέινο ηεο αληαπφθξηζεο επηζεκαηλφηαλ 

πσο «θαη ηα δχν απηά θφκκαηα – νη «εζληθηζηέο» θαη νη «θνκκνπληζηέο» – θαίλεηαη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα».
136

 Βλδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη, πέξαλ 

ελφο έκκεζνπ ζρνιίνπ, ζηελ εθεκεξίδα δελ δεκνζηεπφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κήλα θακκία άιιε είδεζε ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε ησλ εθινγψλ απηψλ, νχηε θαη θάπνην ζρεηηθφ 

άξζξν-αλάιπζε. Γηα θάπνην ιφγν θαίλεηαη σο εάλ ε Hürriyet λα ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πηπρή ησλ ηεθηαηλνκέλσλ ζην λεζί, ελδερνκέλσο επεηδή ε ζεκαληηθή ππνρψξεζε 

ηεο αξηζηεξάο ζε ςήθνπο ππέζθαπηε ην αθήγεκα ηεο εθεκεξίδαο πεξί «θνκκνπληζηηθνχ 

θηλδχλνπ».
137

 Έλαο άιινο πηζαλφο ιφγνο ήηαλ ε ζηξνθή ηνπ εηδεζενγξαθηθνχ θαη αλαιπηηθνχ 

ελδηαθέξνληφο ηεο ζηελ θπξίσο Βιιάδα θαη ζηελ εξκελεία γηα ηελ επίδξαζε πνπ ζα είραλ ζηηο 

                                                           
135 “Müstemleke politikasının iflâsı”, Hürriyet, 16/4/1949. 
136 “Kıbrıs adasında seçim savaşı için hazırlıklar”, («Βηνηκαζίεο γηα ηε κάρε ησλ εθινγψλ ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 

16/5/1949. 
137 Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή απνηπρία ηεο αξηζηεξάο, βι. Crouzet, φ.π., ζει. 244-247. 
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δηκεξείο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο ηα πνδνζθαηξηθά επεηζφδηα πνπ είραλ ζεκεησζεί ζηε γεηηνληθή 

ρψξα. 

γ)Τα πνδνζθαηξηθά επεηζόδηα ησλ Αζελώλ 

Μεηά ηνλ αγψλα πνδνζθαίξνπ ηνπ Μεζνγεηαθνχ Κππέιινπ κεηαμχ Εηαιίαο-Σνπξθίαο ζηηο 21 

ΜαΎνπ 1949 ζηελ Ώζήλα, είραλ μεζπάζεη επεηζφδηα πνπ ζα έδηλαλ αθνξκή γηα ηελ εθδήισζε 

έληαζεο ζηηο δηκεξείο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. Έρνληαο ληθήζεη ζηνλ πξνεγνχκελν αγψλα ηελ 

ειιεληθή νκάδα, ε ηνπξθηθή εηηήζεθε ζηνλ ηειηθφ απφ ηελ ηηαιηθή θαη θαηαιφγηζε ηελ ήηηα ηεο 

ζηνλ Έιιελα δηαηηεηή θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ. ηελ αλαηαξαρή πνπ αθνινχζεζε, ν ειιεληθφο 

Σχπνο θαηεγφξεζε ηνπο Σνχξθνπο παίρηεο θαη ηζχλνληεο φηη είραλ επηηεζεί ζηνλ δηαηηεηή θαζψο 

θαη ζηνπο Εηαινχο παίθηεο ζηα απνδπηήξηα, ελψ ε ηνπξθηθή πιεπξά ππνζηήξημε φηη είρε δερζεί 

επίζεζε απφ Έιιελεο θηιάζινπο θαη παξάγνληεο. Σν ζέκα έθηαζε κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα παξέκβεη 

ν Σνχξθνο πξέζβεο ζηελ Ώζήλα, Ruşen Eşref Ünaydın, ζηνλ ππνπξγφ Βμσηεξηθψλ Κ. Σζαιδάξε, 

αιιά θαη λα θαηαηεζνχλ επεξσηήζεηο ζηελ ηνπξθηθή Βζλνζπλέιεπζε απφ ηνπο βνπιεπηέο ηνπ 

θπβεξλψληνο CHP, Mehmet Kamil Boran (Mardin) θαη Kemal Zeytioğlu (Eskişehir). ηελ 

επεξψηεζή ηνπο είρε απαληήζεη ν Σνχξθνο ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ Necmettin Sadak. 

ηελ αξζξνγξαθία ηνπ γηα ην δήηεκα, ν Simavi επηηίζεην δξηκχηαηα ελαληίνλ ησλ Βιιήλσλ, 

θάλνληαο ιφγν γηα «δπζηπρέο θαη δχζκνηξν έζλνο», ην νπνίν «είλαη ηφζν ζαζηηζκέλν 

κεηαπνιεκηθά πνπ έρεη ράζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ». Aηηία ηνπ ζρνιίνπ ήηαλ ε ππνζηήξημε ησλ 

Βιιήλσλ θηιάζισλ ζηελ ηηαιηθή νκάδα, εθπξφζσπν κηαο ρψξαο πνπ ήηαλ ερζξηθή ζηελ Βιιάδα 

θαηά ηνλ ηειεπηαίν πφιεκν, ζε αληίζεζε κε ηνπο Σνχξθνπο πνπ – φπσο ππνζηήξηδε – ζπλέδξακαλ 

κε ηξφθηκα ηνλ δνθηκαδφκελν ειιεληθφ ιαφ ζηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο.
138

 Ο 

αξζξνγξάθνο εμέθξαδε ηε «ιχπεζή ηνπ» γηα ηνπο «δπζηπρείο Έιιελεο» θαη πξφζζεηε φηη «αλ δελ 

ππήξρε εθείλν ην αίζζεκα θαησηεξφηεηαο πνπ ηνπο θαηαζηξέθεη, ίζσο λα κελ ηνπο νηθηίξακε, 

αιιά λα ηξέθακε θη εκείο ην ίδην αίζζεκα κίζνπο πνπ ηξέθνπλ εθείλνη γηα καο».
139

 Σελ επνκέλε 

δεκνζίεπε λέν θχξην άξζξν κε ηνλ εχγισηην ηίηιν «Αελ έρνπκε αλάγθε ηε θηιία ηεο Βιιάδαο»,
 

ζην νπνίν ηέθκαηξε φηη έρεη ηεξκαηηζηεί πιένλ ε «θηιία» πνπ είρε μεθηλήζεη ην 1930, θαζ‟ φηη απηή 

ήηαλ κνλνκεξήο θαη ηε ζεβφηαλ κφλν ε ηνπξθηθή πιεπξά. Σψξα, ζπλέρηδε, δελ ππάξρεη θαλέλα 

φθεινο απφ κία θηιία κε έλα έζλνο πνπ δελ ηελ εθηηκά θαη «κε έλαλ εμαζιησκέλν γείηνλα πνπ δελ 

κπνξεί λα ηα βγάιεη πέξα κε κία ρνχθηα ζπκκνξηηψλ πνπ έρνπλ πάξεη ηα βνπλά».
140

 

Αχν εκέξεο αξγφηεξα, ν Simavi επαλεξρφηαλ θαη, εκπιέθνληαο θαη ην Κππξηαθφ, ηνπνζεηείην 

επζέσο ζηα «εθθξεκή», ιφγσ ηεο πξνεγνχκελεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο, δηκεξή δεηήκαηα κε ηελ 

Βιιάδα. Καη‟ εθείλνλ, εθφζνλ είρε ηεξκαηηζηεί ε θηιία, ήηαλ «θπζηθφ» λα ηεζνχλ ηα εμήο 

δεηήκαηα: α) Να γίλεη «επαλφξζσζε» ζηελ «αθχζηθε θαηάζηαζε» ηνπ Ππζίνπ, ζέκα πνπ έρεη 

                                                           
138 Γηα ηνλ θαη ζήκεξα θαιιηεξγνχκελν απηφλ κχζν ηεο ηνπξθηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο, βι. George A. Kazamias, “Turks, 

Swedes and famished Greeks. Some Aspects of Famine Relief in Occupied Greece, 1941-44”, Balkan Studies, vol. 33(2), 

1992, ζει. 293-307. 
139 “Zavallı Yunanlılar” («Αχζηπρνη Έιιελεο», Hürriyet, 22/5/1949). 
140 “Yunanistanın dostluğuna ihtiyacımız yoktur”, Hürriyet, 23/5/1949. 
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κείλεη αλνηρηφ απφ ηελ επνρή ηνπ Σνχξθνπ Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ, Tevfik Rüştü Aras, θαη λα 

«εληαρζεί ζηα εδάθε καο», β) «λα ηεζεί ππφ ηνπξθηθή δηνίθεζε ην λεζί ηεο Κχπξνπ, ην νπνίν έρεη 

πιένλ θαη θνκκνπληζηή Αήκαξρν θαη ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο δσέο εθαηφ ρηιηάδσλ Σνχξθσλ 

ζπκπνιηηψλ» [sic], θαη γ) «λα καο επηζηξαθεί απφ πιεπξάο αζθαιείαο ησλ αθηψλ ηεο Ώλαηνιίαο, 

έλα ζχλνιν λεζηψλ πνπ βξίζθνληαη ηψξα ζηα ρέξηα ησλ Βιιήλσλ». ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, 

πέξαλ ηνπ κνλαδηθνχ έκκεζνπ ζρνιηαζκνχ ηεο πνιηηηθήο επηηπρίαο ηεο αξηζηεξάο ζηηο θππξηαθέο 

δεκνηηθέο εθινγέο, δελ γηλφηαλ άιιε αλαθνξά ζηελ Κχπξν. Ώλαπηπζζφηαλ, φκσο, πεξαηηέξσ κία 

εζληθηζηηθή επηρεηξεκαηνινγία γηα ηελ «αλάγθε» λα «επηζηξαθνχλ» ζηελ Σνπξθία ηα ειιεληθά 

λεζηά, κε ηελ εθ λένπ επηζηξάηεπζε ηνπ επηρεηξήκαηνο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ πνπ 

«αδπλαηεί λα μεπεξάζεη ε Βιιάδα», αλ θαη ν Simavi ζεκείσλε πσο δελ ηνπ είλαη γλσζηή ε ζέζε 

ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ επί ησλ δεηεκάησλ απηψλ. 

Βπηζήκαηλε σζηφζν, θαιιηεξγψληαο θαη ην αλάινγν θιίκα, φηη «γηα ηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε 

είλαη πιένλ αλαγθαία ε δηεπζέηεζε ησλ ηξηψλ απηψλ δεηεκάησλ πνπ ηελ απαζρνινχλ έληνλα».
141

 

πσο είρε ζπκβεί θαη κε ηα ζπιιαιεηήξηα γηα ηελ Κχπξν, έηζη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε 

ππφζεζε πεξλνχζε ζηελ «ηνπξθηθή λενιαία» θαη ηηο νξγαλψζεηο ηεο, νη νπνίνη θαη δηνξγάλσζαλ 

κεγάια ζπιιαιεηήξηα δηακαξηπξίαο ζηηο 24 ΜαΎνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζηηο 26 ΜαΎνπ ζε 

Κσλζηαληηλνχπνιε, κχξλε θαη Άγθπξα.
142

 Δ γλσζηή απφ ηελ εζληθηζηηθή ηεο δξάζε θαηά ηελ 

πεξίνδν 1923-1936 M.T.T.B.
143

 είρε ήδε δξαζηεξηνπνηεζεί απφ ηηο 21 ΜαΎνπ, ζηέιλνληαο 

ηειεγξάθεκα ζπκπαξάζηαζεο θαη δηακαξηπξίαο ζηνλ επηθεθαιήο ηεο ηνπξθηθήο εζληθήο νκάδαο 

ζηελ Ώζήλα. Δ νξγάλσζε απηή, αιιά θαη άιιεο νξγαλψζεηο ηεο ηνπξθηθήο θνηηεηηψζαο λενιαίαο 

πξσηνζηαηνχζαλ ζηα πξναλαθεξζέληα ζπιιαιεηήξηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, απαηηψληαο ηε 

δηαθνπή ησλ αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ηνπο Έιιελεο. Καηά ηε δηάξθεηά ηνπο, σζηφζν, νη 

νκηιεηέο πεξηνξίζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο δηακαξηπξίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαη δελ έζημαλ 

δεηήκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, θαηά ζπλέπεηα νχηε θαη εθείλν ηεο Κχπξνπ.
144

 Παξά ηαχηα, 

γεγνλφο είλαη πσο ε κεζνδνινγία θηλεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο γηα δεηήκαηα εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο θαη δε γηα ην Κππξηαθφ, ήηαλ ε ίδηα: Πξνθαιείην κέζσ δεκνζηεπκάησλ ηνπ Σχπνπ θαη 

αθνινχζσο ζπιιαιεηεξίσλ πνπ νξγαλψλνληαλ απφ θνηηεηηθέο λενιαίεο. πσο δε έρεη 

επηζεκαλζεί, ηφζν ζηα ζπιιαιεηήξηα γηα ην Κππξηαθφ φζν θαη ζε εθείλα πνπ έγηλαλ κε αθνξκή ηα 

                                                           
141 “Öküz öldü...” («Σν βφδη πέζαλε…[ηέξκα ν ζπλεηαηξηζκφο]»), Hürriyet, 24/5/1949. Ο ηίηινο είλαη εχγισηηνο θαη 

παξαπέκπεη ζε γλσζηή ηνπξθηθή παξνηκία. 
142 Ώληίζηνηρα ζπιιαιεηήξηα είραλ ιάβεη ρψξα θαη ζε Ώτδίλην, Καιιίπνιε, Κνξθνχηειη, Γεληζέ, Φψθαηα, Γθαδίαληεπ θαη 

Πέξγακν, Hürriyet, 28/5/1949 θαη 30/5/1949. 
143 Ώλαιπηηθά γηα ηε δξάζε ηεο νξγάλσζεο, βι. M. Çağatay Okutan, Bozkurt‟tan Kuran‟a M.T.T.B. («Δ Μ.Σ.Σ.ΐ. απφ 

ηνλ Γθξίδν Λχθν ζην Κνξάλη») (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2004). 
144 Βληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη κεηαμχ ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαηαδίθεο πνπ είραλ πεξηέιζεη ζηνπο νξγαλσηέο απφ 

δηάθνξα ζεκεία θαη θνξείο ηεο Σνπξθίαο, ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη κία επηζηνιή πνπ είρε ζπληαρζεί απφ 

Βιιελνξζνδφμνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Δ Hürriyet δελ έραλε ηελ επθαηξία λα ηελ παξαζέζεη, καδί κε ηα ζηνηρεία 

ησλ ππνγξαθφλησλ. ε εθείλε, νη ζπληάθηεο εμέθξαδαλ «ηε βαζηά ηνπο ζιίςε γηα ηελ ζξαζεία ελέξγεηα ησλ Βιιήλσλ 

πνπ ηξαπκάηηζε έληνλα φινπο ηνπο Σνχξθνπο πνιίηεο», βι. “Gençlik dün fevri bir miting yaptı” («Δ λενιαία 

πξαγκαηνπνίεζε ρζεο εθηάθησο ζπιιαιεηήξην»), Hürriyet, 24/5/1949. Βπηζεκαίλεηαη πσο νη νξγαλσηέο ησλ 

ζπιιαιεηεξίσλ επερείξεζαλ λα εκπιέμνπλ θαη ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, δεηψληαο ζρφιην θαη δεκφζηα παξέκβαζε 

γηα ηα γεγνλφηα ησλ Ώζελψλ (ζα γίλεη αλαιπηηθή αλαθνξά ζην νηθείν θεθάιαην). Τπφ ηελ έλλνηα απηή, πξέπεη λα 

δηαηππσζεί κία επηθχιαμε γηα ην θαηά πφζν ε δεκφζηα εθείλε παξέκβαζε ησλ Βιιελνξζφδνμσλ ήηαλ απζφξκεηε ή είρε 

επηβιεζεί κέζσ ζρεηηθψλ πηέζεσλ. 
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πνδνζθαηξηθά επεηζφδηα, ππνγξακκηδφηαλ ε «θνζκησηάηε» ζπκπεξηθνξά ησλ δηαδεισηψλ θαη ε 

απνθπγή νπνησλδήπνηε εθηξφπσλ. 

Δ «άκεκπηε» εθείλε ζπκπεξηθνξά δελ έκελε αζρνιίαζηε απφ ηνλ Simavi, ν νπνίνο θαη ηελ 

πξαγκαηεπφηαλ ζε έλα αθφκε θχξην άξζξν ηνπ. Έηζη, θάλνληαο ιφγν ηελ «επαίζζεηε ηνπξθηθή 

λενιαία», ηε ζπλέραηξε γηα ηε ζηάζε πνπ είρε επηδείμεη, επαηξφηαλ γηα ην γεγνλφο φηη ε Σνπξθία 

ήηαλ ηπρεξή λα έρεη ηέηνηαο πνηφηεηαο λένπο θαη πξφζζεηε ραξαθηεξηζηηθά: «Οη μέλνη πνπ 

ππήξμαλ κάξηπξεο ησλ ζπιιαιεηεξίσλ πνπ νξγάλσζε ε ηνπξθηθή λενιαία, νη Σνχξθνη θνηηεηέο, 

ζαχκαζαλ ηε ζνβαξή θαη ςχρξαηκε ζηάζε ηνπο. Βθείλνη πνπ επηζπκνχλ λα δνπλ ζπιιαιεηήξηα 

δηακαξηπξίαο ρσξίο ζπαζίκαηα θαη θαηαζηξνθέο, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ αγσγή, πξέπεη λα 

έξζνπλ ζηε ρψξα καο. Οη ζπγθεληξψζεηο πνπ δηεμάγνληαη ρσξίο έθηξνπα είλαη αλακθηζβήηεηα πην 

απνηειεζκαηηθέο θαη θαηαδεηθλχνπλ ηελ σξηκφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ […] Έλα έζλνο πνπ έρεη 

ηέηνηα λενιαία κπνξεί λα θνηηάδεη κε αζθάιεηα ην αχξην θαη λα ξηρηεί άθνβα ζηελ ππφζεζε ηεο 

δεκνθξαηίαο».
145

 

ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλείην θαη ην επφκελν θχξην άξζξν ηεο Hürriyet, κε ηίηιν «Δ ππνβάζκηζε 

κηαο αλνεζίαο». ε εθείλν ν Simavi, αλαθεξφκελνο θαη πάιη ζηα επεηζφδηα ησλ Ώζελψλ, θαηέιεγε 

πιένλ ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ πεξί ηεο θηιίαο ησλ Βιιήλσλ θαη ζεσξνχζε άθπξεο ηηο φπνηεο 

πξνζπάζεηεο επαλφξζσζεο, θξίλνληαο φηη νη πξάμεηο ησλ Βιιήλσλ θηιάζισλ θαη ε αξζξνγξαθία 

ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ ήηαλ αδηάςεπζηνη κάξηπξεο ησλ πξαγκαηηθψλ ειιεληθψλ αηζζεκάησλ έλαληη 

ηεο Σνπξθίαο: 

«,ηζ ηαζ ακ ζογήηδζε μ πνέζαδξ ιαξ ζηδκ Αεήκα ιε ημκ Έθθδκα Τπμονβυ ηςκ 

Δλςηενζηχκ, μ δζάθμβμξ αοηυξ δεκ αθμνά ημ ημονηζηυ έεκμξ. Ζ ζοιπενζθμνά είημζζ 

πζθζάδςκ Δθθήκςκ πνμξ ειάξ δεκ είκαζ απυ ηα γδηήιαηα πμο ιπμνεί κα ηαηημπμζδεμφκ 

ιεηαλφ δζπθςιαηχκ ηαζ δεκ εεςνμφιε ανηεηά ηα υπμζα ηδθεβναθήιαηα απμδμηζιαζίαξ 

ένπμκηαζ απυ ηδκ Δθθάδα. Αθμφ ιέπνζ ηχνα μζ Έθθδκεξ δεκ ιπυνεζακ κα εηηζιήζμοκ ηδ 

θζθία ημο άιεζμο βείημκά ημοξ, ημο ημονηζημφ έεκμοξ, δεκ εα ιπμνέζμοκ ηαζ ζημ ελήξ κα 

ηδκ εηηζιήζμοκ. ,ηζ ηαζ κα πμοκ πζα δεκ αλίγεζ θνάβημ [sic] […] Διείξ έπμοιε πθέμκ 

ηαηαβνάρεζ ηα αζζεήιαηα πμο ηνέθμοκ βζα ιαξ ηαζ δεκ είιαζηε δζαηεεεζιέκμζ κα ηα 

αθθάλμοιε».
146

  

Πέξαλ ελφο θχξηνπ άξζξνπ ηνπ Simavi, ζην νπνίν ζπλέραηξε ηνλ ππνπξγφ Βμσηεξηθψλ Necmettin 

Sadak δηφηη είρε κηιήζεη κε παξξεζία ζηε ΐνπιή θαη είρε πεη «ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο»,
147

 

ε εθεκεξίδα δελ έδσζε άιιε ζπλέρεηα ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

 

 

                                                           
145 “Hassas Türk Gençliği” («Δ επαίζζεηε ηνπξθηθή λενιαία»), Hürriyet, 25/5/1949. 
146 “Zırvanın tevili”, Hürriyet, 27/5/1949. 
147 “Necmettin Sadak‟ın beyanatı” («Δ δήισζε ηνπ Νεηδκεηηίλ αληάθ»), Hürriyet, 1/6/1949. 
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δ) Οη θηινμελνύκελνη Τνπξθνθύπξηνη θαη νη αβξόθξνλεο Βξεηαλνί 

ηα κέζα Ενπλίνπ ε Κχπξνο επαλεξρφηαλ ζηηο ζειίδεο ηεο Hürriyet, ηε θνξά απηή κε κία άκεζε 

ηνπξθηθή αλάκεημε. Βπξφθεηην γηα ηελ αλαδεκνζίεπζε πξαθηνξεηαθήο αληαπφθξηζεο ηνπ Anadolu, 

κε ηελ νπνία αλαθνηλσλφηαλ φηη θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ «Γξακκαηέα Κχπξνπ ηνπ αγγιηθνχ 

Τπνπξγείνπ Ώπνηθηψλ M. Trumbull»
148

 κία κνίξα 12 ηνπξθηθψλ καρεηηθψλ Spitfire κε επηθεθαιήο 

ηνλ «πηέξαξρν Suphi Göker»
149

 ζα κεηέβαηλε ζηελ Κχπξν κεηαμχ 20-24 Ενπλίνπ. πσο 

αλαθεξφηαλ, ζηελ πξφζθιεζε ν «Trumbull» ζεκείσλε φηη, εθηφο απφ ηα «νθέιε πνπ ζα 

πξνθχςνπλ», ε ζπγθεθξηκέλε ρεηξνλνκία γηλφηαλ σο αληαπφθξηζε ηεο βξεηαληθήο πιεπξάο ζηελ 

«θηινμελία» ηεο ηνπξθηθήο, φηαλ ην 1947 είραλ κεηαβεί ζηελ Σνπξθία βξεηαληθά βνκβαξδηζηηθά 

αεξνζθάθε θαη πξνζσπηθφ.
150

 Σειηθά ε ηνπξθηθή κνίξα έθηαζε ζηελ Κχπξν ην πξσί ηεο 22αο 

Ενπλίνπ, έηπρε «ελζνπζηψδνπο» ππνδνρήο απφ «ηνλ ιαφ ηεο λήζνπ» θαη πξαγκαηνπνίεζε 

«επηηπρείο βνιέο» απφ θνηλνχ κε βξεηαληθά αεξνζθάθε.
151

 Δ κνίξα ζα επέζηξεθε ζηα Άδαλα ηεο 

Σνπξθίαο ζηηο 24 Ενπλίνπ, αθνχ ηελ είρε επηζεσξήζεη θαη «μεπξνβνδίζεη» ν επηζθεπηφκελνο ην 

λεζί δηνηθεηήο ησλ βξεηαληθψλ δπλάκεσλ Μέζεο Ώλαηνιήο, πηέξαξρνο Sir William Dickson.
152

 

ρεηηθή θσηνγξαθία ηεο «επηζεψξεζεο» δεκνζηεπφηαλ πξσηνζέιηδα ζηε Hürriyet ηεο 30
εο

 

Ενπλίνπ, κε ηε ιεδάληα λα ππελζπκίδεη ηηο «ζεξκέο εθδειψζεηο αγάπεο ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ» ηεο 

λήζνπ. 

Ώληίζηνηρεο εθδήισζεο «ζεξκψλ αηζζεκάησλ» εθ κέξνπο ησλ Σνπξθνθππξίσλ έηπρε θαη ην 

παιαηφ κέινο ηνπ θππξηαθνχ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Necati Özkan, φηαλ επέζηξεςε ζην λεζί 

απφ ηελ Άγθπξα, φπνπ είρε κεηαβεί γηα πνιηηηθέο δηαβνπιεχζεηο. πσο αλέθεξε ε ζρεηηθή είδεζε 

ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο, ν Özkan είρε ζπλαληεζεί ζηελ ηνπξθηθή πξσηεχνπζα κε 

ηνλ πξφεδξν ηεο Σνπξθηθήο Βζλνζπλέιεπζεο, Şükrü Saraçoğlu, αιιά θαη κε ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Αεκνθξαηίαο, İsmet İnönü, ηνπο «ραηξεηηζκνχο» θαη ηελ «αγάπε» ηνπ νπνίνπ κεηέθεξε ζην πιήζνο 

ησλ «4.000 αηφκσλ» πνπ ηνλ πξνυπάληεζαλ. Παξάιιεια, ηνπο αλαθνίλσλε φηη, ελζαξξπκέλνο απφ 

ηηο επαθέο ηνπ ζηελ Άγθπξα, επξφθεηην λα ηδξχζεη πνιηηηθφ θφκκα κε ηελ επσλπκία «Κφκκα ηεο 

Ώλεμαξηεζίαο» (İstiklâl Partisi), κε ζηφρν «λα ελψζεη ην ιαφ ππφ ηε ζθέπε ηνπ». Καηά ην 

δεκνζίεπκα, ην αθξναηήξηφ ηνπ «νξθίζηεθε» λα ππνζηεξίμεη ην θφκκα θαη λα «δψζεη θαη ηελ 

ςπρή ηνπ» ζηελ ππφζεζε ηεο ελφηεηαο, ελψ κεηά ηελ νκηιία ηνπ, ηνλ κεηέθεξε ζηνπο ψκνπο κέρξη 

ηελ Πιαηεία ηεο Ώλεμαξηεζίαο.
153

 

ε αληίζεζε κε ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ πιήζνπο θαηά ηελ ππνδνρή ηνπ Özkan, 

πίζσ ζηελ Σνπξθία νη εηδήζεηο αλαθνξηθά κε ηε ζηάζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο δελ ήηαλ θαη 

                                                           
148 Πξφθεηηαη γηα ιαλζαζκέλε αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ Roland Evelyn Turnbull, Ώπνηθηαθνχ Γξακκαηέα ηεο 

ΐξεηαλίαο ζηελ Κχπξν κέρξη ην 1950. 
149 Πξφθεηηαη γηα ηνλ αληηπηέξαξρν Hamdullah Suphi Göker, ν νπνίνο δηεηέιεζε αξρεγφο ηεο ηνπξθηθήο πνιεκηθήο 

αεξνπνξίαο απφ ην 1957 κέρξη ην 1959. χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο ηνπξθηθήο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο, ην 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ε εθεκεξίδα, ν  Göker  ήηαλ ηαμίαξρνο θαη δηνηθεηήο ηεο 1εο Βλαέξηαο 

Σαμηαξρίαο, βι. https://www.hvkk.tsk.tr/TR/BiyografiDetay.aspx?ID=13&IcerikID=16, πξφζβαζε ζηηο 14/2/2016. 
150 “Bir hava filomuz Kıbrıs‟a gidecek” («Μία κνίξα καο ζα κεηαβεί ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 15/6/1949. 
151 “Kıbrıs‟taki filomuzun gösterileri” («Οη επηδείμεηο ηεο κνίξαο καο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 23/6/1949. 
152 “Kıbrıs‟taki uçak filomuz döndü” («Δ ελ Κχπξσ κνίξα καο επέζηξεςε»), Hürriyet, 25/6/1949. 
153 “Kıbrıs‟ta bir İstiklâl Partisi kuruluyor”, («ηελ Κχπξν ηδξχεηαη Κφκκα ηεο Ώλεμαξηεζίαο») Hürriyet, 1/7/1949. 
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ηφζν ελζαξξπληηθέο. ε ζπγθέληξσζε ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ ηεο 

ρψξαο, ν επηθεθαιήο ηνπ, Sancit Özel, δηεθηξαγσδνχζε ηελ απξνζπκία ηφζν ηεο δεκνηηθήο αξρήο 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, φζν θαη ηνπ «Τπνπξγείνπ» θαη ησλ άιισλ «θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ» 

ζηνπο νπνίνπο απεπζχλζεθαλ, λα παξάζρνπλ πιηθή βνήζεηα ζηε ζρεδηαδφκελε θηινμελία 

Σνπξθνθχπξησλ δαζθάισλ πνπ επξφθεηην λα επηζθεθηνχλ ηελ Πφιε. ην άθνπζκα ησλ λέσλ 

απηψλ, «νη ζχλεδξνη αγαλάθηεζαλ θαη δήηεζαλ λα γίλνπλ ηα πάληα γηα λα ζπγθεληξψζνπλ 

ρξήκαηα κεηαμχ ηνπο θαη λα δηαζψζνπλ ην γφεηξν ησλ δαζθάισλ έλαληη ησλ μέλσλ». Ώπνθάζηζαλ 

κάιηζηα λα γλσζηνπνηήζνπλ ζην Ννκάξρε, πνπ ηνπο είρε θαιέζεη ζε ηζάη, φηη πξνηηκνχζαλ ηα 

ρξήκαηα γηα ηε δηνξγάλσζή ηνπ λα δνζνχλ ζηελ ππφ δεκηνπξγία «Έλσζή» ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζζνχλ ηα έμνδα θηινμελίαο ησλ Σνπξθνθχπξησλ δαζθάισλ.
154

 

Μεηά απφ 15 εκέξεο, ε Hürriyet επαλεξρφηαλ ζην ζέκα, πιεξνθνξψληαο ηνπο αλαγλψζηεο ηεο φηη 

νη Σνπξθνθχπξηνη δάζθαινη επξφθεηην λα έιζνπλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κεηαμχ 1-12 

Ώπγνχζηνπ, ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζθφπεπαλ λα επηζθεθζνχλ αξθεηά κέξε. ην πιαίζην 

απηφ, παξελέβαηλε άκεζα ππνζηεξίδνληαο φηη ε θαηάζηαζε ηνπ ηξακ ηεο πφιεο δελ επέηξεπε ηελ 

άλεηε κεηαθίλεζε ηεο θηινμελνχκελεο νκάδαο, γη‟ απηφ θαη πξφηεηλε λα δηαηεζνχλ έλα κε δχν 

ιεσθνξεία γηα ηελ αλεηφηεξε εμππεξέηεζή ηνπο.
155

 Σειηθά νη Σνπξθνθχπξηνη δάζθαινη έθηαλαλ 

αθηνπιντθψο ζηελ Ώιεμαλδξέηηα ζηηο 24 Ενπιίνπ, κε ηελ Hürriyet ηεο πξνεγνπκέλεο λα δίλεη 

πξσηνζέιηδα ιεπηνκέξεηεο ησλ εηνηκαζηψλ γηα ηελ ππνδνρή ηνπο.
156

 ηηο 25 Ενπιίνπ, ν εηδηθφο 

απεζηαικέλνο ηεο πιεξνθνξνχζε απφ ηελ πξψηε ζειίδα φηη ε αθηρζείζα νκάδα ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ απνηειείην απφ 23 γπλαίθεο θαη 85 άλδξεο. Σνπο ππνδέρζεθαλ ζεξκά κε εηδηθή 

ηειεηή, κεηαβαίλνληαο ζην πινίν ηνπο ν Έπαξρνο ηεο πφιεο, νκάδα Σνχξθσλ δαζθάισλ απφ ηελ 

Ώληηφρεηα, θαζψο θαη εθπξφζσπνη ηεο Έλσζεο Ααζθάισλ Κσλζηαληηλνχπνιεο. Οη 

θηινμελνχκελνη ζπγθεληξψζεθαλ ζην θαηάζηξσκα θαη θψλαδαλ ξπζκηθά «Σνπξθία-Σνπξθία», 

γεγνλφο πνπ δελ άθεζε αζπγθίλεην ηνλ απεζηαικέλν ηεο εθεκεξίδαο: «Δ ξπζκηθή απηή 

επαλάιεςε, πνπ θψλαμαλ νη Κχπξηνη αδειθνί καο κε ελζνπζηαζκφ βγαικέλν κέζα απφ ηελ θαξδηά 

ηνπο κφιηο πάηεζαλ ηα ρψκαηα ηεο κεηέξαο παηξίδαο, πξνθάιεζε ηφζν ζε εθείλνπο φζν θαη ζε καο 

δάθξπα ραξάο». Δ απνβίβαζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζηελ πφιε ηεο Ώιεμαλδξέηηαο θαίλεηαη πσο 

δελ ήηαλ ηπραίν γεγνλφο, αιιά απνηεινχζε κάιινλ κία ζπκβνιηθή επηινγή, εθείλε ηεο ππνδνρήο 

ηνπο ζε έλαλ λνκφ πνπ είρε πξνζαξηεζεί ζηελ Σνπξθία κφιηο δέθα ρξφληα πξηλ. Ώπηφ ηεθκαίξεηαη 

απφ ηα ιφγηα ππνδνρήο πνπ ηνπο επεθχιαμε ν Αήκαξρνο ηεο πφιεο Reşat, ν νπνίνο αλέθεξε πσο ν 

πιεζπζκφο ηεο επαξρίαο ηεο Ώιεμαλδξέηηαο (Hatay) «έρεη γεπηεί ηη ζεκαίλεη λα δεη θάπνηνο 

καθξηά απφ ηελ παηξίδα θαη γλσξίδεη πνιχ θαιά πφζα βάζαλα πεξλνχλ νη Κχπξηνη αδειθνί καο, 

                                                           
154 “Öğretmenlerin dünkü toplantısı”, («Δ ρζεζηλή ζπγθέληξσζε ησλ δαζθάισλ») Hürriyet, 3/7/1949. 
155 “Kıbrıs‟tan gelecek misafirlerimiz” («Οη θηινμελνχκελνί καο πνπ ζα έιζνπλ απφ ηελ Κχπξν») Hürriyet, 18/7/1949. 
156 “Kıbrıslı öğretmenler yarın İskenderun‟a gelmiş olacaklar” («Οη Κχπξηνη δάζθαινη ζα έρνπλ αθηρζεί  αχξην ζηελ 

Ώιεμαλδξέηηα») Hürriyet, 23/7/1949. 
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θαζψο θαη φηη ην κεγαιχηεξν απφ απηά είλαη ε λνζηαιγία ηεο ζεκαίαο», ιφγηα πνπ αθνινπζήζεθαλ 

απφ ηα «ρεηξνθξνηήκαηα θαη ηα δάθξπα» ησλ παξεπξηζθνκέλσλ.
157

 

Σελ ίδηα εκέξα ν δεκνζηνγξάθνο Rakım Çalapala πνπ είρε επηζθεθζεί ην «Πξάζηλν Νεζί» έλα 

ρξφλν πξηλ, δεκνζίεπε έλα ζεξκφ άξζξν θαισζνξίζκαηνο πξνο ηνπο «πνιχηηκνπο επηζθέπηεο ηεο 

ρψξαο καο». Σν άξζξν ηνπ εθείλν, πνπ ήηαλ έκπιεν ζπγθίλεζεο θαη παηξησηηθψλ ξεηνξηθψλ 

ζρεκάησλ, ραξαθηήξηδε ηνπο επηζθέπηεο σο «θηινμελνχκελνπο φινπ ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο» θαη 

πξνέηξεπε ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ λα ηνπο ππνδερζνχλ «κε ηελ ςπρή θαη ην πλεχκα πνπ είραλ 

ππνδερζεί ηνπο εθ Σνπξθίαο δαζθάινπο νη ζηεξεκέλνη θάζε επίζεκεο βνήζεηαο νγδφληα ρηιηάδεο 

Σνπξθνθχπξηνη». Καηέιεγε δε επρφκελνο ην «σο επ παξέζηεηε» εθ κέξνπο ηεο εθεκεξίδαο.
158

 

Ώπφ ηελ Ώιεμαλδξέηηα, ε νκάδα ησλ δαζθάισλ κεηέβε κε ηξέλν ζηελ Άγθπξα, φπνπ ζηηο 26 

Ννεκβξίνπ ηνπο έγηλε θαη πάιη ζεξκή ππνδνρή, απηή ηε θνξά απφ ηνλ Αήκαξρν ηεο πφιεο, Ragıp 

Tüzün, ηνλ εθεί Αηεπζπληή Βζληθήο Παηδείαο, κέιε ηνπ «Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ Κχπξνπ» (Kıbrıs 

Kültür Derneği), θνηηεηέο θαη πιήζνο θφζκνπ. Ο επηθεθαιήο ησλ Σνπξθνθχπξησλ δαζθάισλ, 

Zihni İmamoğlu, δήισλε ζην πξαθηνξείν Anadolu ζπγθηλεκέλνο απφ ηελ ππνδνρή πνπ ηνπο 

επηθπιάρζεθε, θαζψο θαη φηη αηζζάλνληαη πσο βξίζθνληαη «ζε κία εζηία πην δεζηή θαη απφ ην 

ζπίηη» ηνπο.
159

 ηηο 29 Ννεκβξίνπ γίλνληαλ δεθηνί απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Σνπξθηθήο Αεκνθξαηίαο, 

İsmet İnönü, ηνλ νπνίν πιεξνθνξνχζαλ «γηα ηα ζρνιεία θαη ηηο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

ζηελ Κχπξν», κε ηνλ Σνχξθν Πξφεδξν λα κέλεη «ηθαλνπνηεκέλνο» απφ ηελ ελεκέξσζε θαη λα 

εχρεηαη «ηε ζπλέρηζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Ώγγιίαο».
160

 ην πιαίζην 

ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ ηνπξθηθή πξσηεχνπζα επηζθέπηνληαλ αξηζκφ θξαηηθψλ θνξέσλ θαη 

ηδξπκάησλ, επηβαίλνληαο «ζε ιεσθνξεία πνπ εμαζθαιίζηεθαλ εηδηθά γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο», 

κία πξφηαζε πνπ θαηαδεηθλχεη πσο είρε εηζαθνπζηεί ηειηθά απφ ηελ ηνπξθηθή πνιηηεία ε ζρεηηθή 

εηζήγεζε πνπ είρε δηαηππψζεη ε εθεκεξίδα απφ ηηο ζηήιεο ηεο ζηηο 18 Ενπιίνπ. 

Παξαδφμσο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ησλ Σνπξθνθχπξησλ δαζθάισλ ζε ζεηξά πφιεσλ 

ηεο Σνπξθίαο θαηά ηνπο κήλεο Ενχιην θαη Ώχγνπζην, ε Hürriyet δελ αθηέξσζε νχηε έλα άξζξν 

γλψκεο ζε απηήλ. Βίλαη ελδεηθηηθφ ην γεγνλφο φηη ν Simavi πξνηηκνχζε λα αζρνιεζεί κε ηελ 

Βιιάδα ζε δχν θχξηα άξζξα ηνπ ηνλ Ενχιην, έλα γηα λα θαηαγγείιεη ηελ ειιεληθή πιεπξά φηη, αλ 

θαη εχθνια ζα κπνξνχζε, επίηεδεο δελ μεκπέξδεπε κε ηελ «θνκκνπληζηηθή εμέγεξζε», 

                                                           
157 “Kıbrıslı öğretmenler kafilesi dün geldi” («Ώθίρζε ρζεο ε νκάδα ησλ Κππξίσλ δαζθάισλ») Hürriyet, 25/7/1949. Ο 

ζπκβνιηζκφο ηεο Ώιεμαλδξέηηαο θαηέζηε αθφκε πην ζαθήο απφ ηελ παξνπζία ηνπ «πνξζεηή» ηεο, ζηξαηεγνχ Şükrü 

Kanatlı, ζηελ ηειεηή απνραηξεηηζκνχ ηνπο θαηά ηελ αλαρψξεζή ηνπο γηα ηελ Άγθπξα, Manizade, φ.π., ζει. 235, φπνπ θαη 

ε ζρεηηθή θσηνγξαθία. Ώληίζηνηρε θσηνγξαθία κε ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο δαζθάινπο λα θάζνληαη ζε θαθελείν ηεο 

Ώιεμαλδξέηηαο δεκνζίεπε ε εθεκεξίδα ζηηο 26 Ενπιίνπ. 
158 “Kıbrıslı öğretmenler” («Οη Κχπξηνη δάζθαινη») Hürriyet, 25/7/1949. Σελ επίζθεςε ησλ Σνπξθνθχπξησλ δαζθάισλ 

είρε νξγαλψζεη ν «χιινγνο Φνηηεζάλησλ» πνπ ην πεξαζκέλν θαινθαίξη είρε νξγαλψζεη θαη ηελ αληίζηνηρε επίζθεςε 

ζηελ Κχπξν ησλ Σνχξθσλ δηδαζθάισλ, βι. Manizade, φ.π., ζει. 235-237. 
159 “Kıbrıslı Türk öğretmenler Ankara‟da” («Οη Σνπξθνθχπξηνη δάζθαινη ζηελ Άγθπξα»), Hürriyet, 26/7/1949. 
160 “Kıbrıslı Türk öğretmenler/ Ankara‟da tetkiklere devam ediyorlar” («Οη Σνπξθνθχπξηνη δάζθαινη/ ζπλερίδνπλ ηηο 

ελεκεξσηηθέο ηνπο πεξηνδείεο ζηελ Άγθπξα») Hürriyet, 30/7/1949. 
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πξνθεηκέλνπ λα επσθειείηαη απφ ηελ ακεξηθαληθή βνήζεηα
161

 θαη έλα δεχηεξν γηα λα 

«θαηαγγείιεη» φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ρξεζηκνπνηνχζε «δχν φπια», γηα λα πξνζειθχζεη ηε 

ζπκπάζεηα θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο Βπξψπεο θαη ησλ ΔΠΏ: Σνπο «ζπκκνξίηεο» θαη ηα «νξθαλά 

ηνπ πνιέκνπ».
162

 ην ηειεπηαίν ηνπ απηφ άξζξν, σζηφζν, δελ έραλε ηελ επθαηξία λα δηεθδηθήζεη 

γηα κία αθφκε θνξά ηα ειιεληθά λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ: «Υξεζηκνπνηνχλ κάιηζηα ηφζν 

επηηπρψο θάζε είδνπο πξνπαγάλδα, ψζηε πξνο ην παξφλ λα έρνπλ θαηνξζψζεη λα ηνπο 

παξαρσξεζνχλ αθφκε θαη ηα λεζηά καο. Καη ιέκε πξνο ην παξφλ, δηφηη νπδέπνηε πξφθεηηαη λα 

επηηξέςνπκε λα παξακείλνπλ ζηα ρέξηα ηνπο σο κία θνκκνπληζηηθή εζηία ηα λεζηά, ηα νπνία 

βξίζθνληαη κηα αλάζα απφ καο. Δ Υίνο, ε Λέζβνο, ε Κσο θαη ε Ρφδνο, πνπ ζεσξνχληαη ηκήκα ησλ 

παηξψσλ εδαθψλ καο, αξγά ή γξήγνξα ζα επηζηξέςνπλ ζε καο. Βκείο έρνπκε ηε δχλακε θαη λα 

πξνζηαηεχζνπκε, αιιά θαη λα ζβήζνπκε ηηο θνκκνπληζηηθέο εζηίεο πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί εθεί. 

Γηα λα δνχκε, φηαλ ζα έξζεη ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ, ζα έρεη αληίθξηζκα ε ειιεληθή 

πξνπαγάλδα;». 

Πνιηηηθφ άξζξν, φκσο, κε αθνξκή ηελ επίζθεςε ησλ Σνπξθνθχπξησλ δαζθάισλ, δεκνζίεπζε ν 

İbrahim Alaettin Gövsa ζηελ Hürriyet ηεο 1
εο

 Ώπγνχζηνπ. ε απηφ έβξηζθε ηελ επθαηξία λα 

θαηαθεξζεί ελαληίνλ ησλ Βιιελνθππξίσλ, θαηαινγίδνληάο ηνπο φηη γηα κία αθφκε θνξά 

επηρεηξνχζαλ, νηνλεί εμεγεηξφκελνη ελαληίνλ ηεο ΐξεηαλίαο, λα επηβάινπλ ηελ απνπνκπή ηνπ 

«λενδηνξηζζέληνο» Κπβεξλήηε (ηνπ Sir Andrew Wright) θαη λα «αλαζηαηψζνπλ» ηελ ηειεπηαία, 

επελδχνληαο ζηελ «απεξραησκέλε» επξσπατθή λννηξνπία ηνπ «ηαπξνχ ελαληίνλ ηεο 

Δκηζειήλνπ». Καηά ηνλ αξζξνγξάθν, νη Βιιελνθχπξηνη ζπκπεξηθέξνληαλ αθφκε σο «ηα 

θαθνκαζεκέλα παηδηά ηεο Βπξψπεο»
163

 θαη «ειπίδνπλ φηη κε ηηο ηξέιεο ηνπο ζα αληηκεησπηζηνχλ 

κε ζπκπάζεηα, λνκίδνληαο πσο ζα βξνπλ αλίδενπο ξνκαληηθνχο ζαλ ηνλ Λφξδν Μπάηξνλ. Βίλαη 

φκσο αλακθίβνιν φηη ε Ώγγιία δελ ζα επηηξέςεη λα κεηαηξαπεί ε Κχπξνο ζε ηφπν ηξαγσδηψλ, 

φπσο είρε ζπκβεί ζηελ Κξήηε πξηλ κηζφ αηψλα». Βπηπιένλ, εηζήγαγε θαη πάιη ζην ζθεπηηθφ ηνπ 

ηνλ «θνκκνπληζηηθφ δάθηπιν», επηζεκαίλνληαο φηη «ζα ήηαλ ιάζνο ησλ δεκνθξαηηθψλ θξαηψλ απφ 

ηελ άπνςε ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο ηνπο, λα δψζνπλ ηελ επθαηξία λα αλακηρζεί ν θνκκνπληζκφο ζε 

έλα ζεκαληηθφ λεζί πνπ απνηειεί ηνλ πλεχκνλα ηεο Μεζνγείνπ». Σέινο, αθνχ επαλαιάκβαλε ηελ 

άπνςε φηη ε Κχπξνο είλαη ηνπξθηθή «ηφζν απφ γεσγξαθηθήο, φζν θαη απφ ηζηνξηθήο απφςεσο» θαη 

φηη αλ απνζπξζεί απφ εθεί ε ΐξεηαλία ηφηε ην «εκπεπηζηεπκέλν ζηα ρέξηα ηνπο» λεζί «είλαη 

θπζηθφ λα επηζηξαθεί ζηνπο παιηνχο ηνπ ηδηνθηήηεο», άλνηγε κε ηε ζεηξά ηνπ φιν ην θάζκα ησλ 

ηνπξθηθψλ δηεθδηθήζεσλ: «Βμάιινπ, κπνξεί λα απνδνζεί ζε άιιε αηηία θαη φρη ζηε δηεζλή 

θαηάζηαζε πνπ δελ επλνεί ηελ εμέηαζε ηέηνηνπ είδνπο δηθαησκάησλ, ην γεγνλφο φηη ε Σνπξθία δελ 

                                                           
161 “Yunanistan ve Amerikan yardımı” («Δ Βιιάδα θαη ε ακεξηθαληθή βνήζεηα»), Hürriyet, 6/7/1949. Δ φιε 

ζπιινγηζηηθή ηνπ έκειε λα δηαςεπζηεί πεξίηξαλα ζε ιηγφηεξν απφ δχν κήλεο, θαζψο ζηα ηέιε Ώπγνχζηνπ ν 

Αεκνθξαηηθφο ηξαηφο ζα εγθαηέιεηπε ην ηειεπηαίν πξνπχξγηφ ηνπ ζην Γξάκκν. 
162 “Yunan silahları” («Σα ειιεληθά φπια»), Hürriyet, 26/7/1949. 
163 Δ ζηεξενηππηθή απηή αλαθνξά ηνπ Gövsa πνπ ραξαθηεξίδεη ζπρλά ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ Βιιελνθππξίσλ – 

ζπρλά φκσο θαη ησλ Βιιαδηηψλ – απφ ηελ θαζεζηεθπία ηνπξθηθή ινγηθή, απαληάηαη θαη ζηε ζηάζε ηνπ Κπβεξλήηε 

Wright, ν νπνίνο «αληηκεηψπηδε ηνπο Κππξίνπο πεξίπνπ σο παηδηά πνπ ρξεηάδνληαη απζηεξφηεηα [θαη]…κεξηθά 

ραζηνχθηα πνχ θαη πνχ», βι. Ρφκπεξη Υφιιαλη, Ζ Βνεηακία ηαζ μ Κοπνζαηυξ Αβχκαξ (Ώζήλα: Πνηακφο, 2001), ζει. 42. 
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ζέηεη σο επίδηθν θαη ην ζέκα ησλ ππνινίπσλ λεζηψλ ζην Ώηγαίν, πνπ απνηεινχλ ηα πην θπζηθά 

ηκήκαηα ηεο Ώλαηνιίαο θαη ράξηλ ησλ νπνίσλ έρεη ρπζεί πάιαη πνηέ ηφζν ηνπξθηθφ αίκα;».
164

 ην 

ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ ν Gövsa επαλέθεξε ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ είρε πηνζεηήζεη ελλέα 

πεξίπνπ κήλεο πξηλ,
165

 φηαλ είρε θαη ηφηε παξαζέζεη νλνκαζηηθά ηα ειιεληθά λεζηά πνπ «έπξεπε 

λα επηζηξαθνχλ ζηελ Σνπξθία». Σελ ίδηα, άιισζηε, άπνςε δηαηχπσλε θαη ν Simavi ζε ηξεηο 

πεξηπηψζεηο, ηνλ Μάην θαη ηνλ Ενχιην ηνπ 1949, ζε ζπλάξηεζε κε ην Κππξηαθφ ζηελ πξψηε θαη 

ζρνιηάδνληαο δηαθνξεηηθφ δήηεκα ζηε δεχηεξε, αιιά θαη ζε θχξην άξζξν ηνπ ζηηο 27 Ώπγνχζηνπ 

1949.
166

 

Βπηζηξέθνληαο ζηελ νκάδα ησλ θηινμελνχκελσλ Σνπξθνθχπξησλ δαζθάισλ, ε Hürriyet ηεο 1
εο

 

Ώπγνχζηνπ πιεξνθνξνχζε φηη ηελ πξνεγνπκέλε, ηειεπηαία εκέξα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ 

ηνπξθηθή πξσηεχνπζα, ζπλέρηδαλ ηηο ελεκεξσηηθέο ηνπο επηζθέςεηο, ελψ ηνπο παξεηέζε γεχκα απφ 

ηνλ Αήκαξρν θαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο Άγθπξαο. Καηφπηλ κεηέβεζαλ ζην ζηδεξνδξνκηθφ 

ζηαζκφ, φπνπ ηνπο απνραηξέηεζε «πιήζνο ιανχ, δάζθαινη, ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο». Ο Zihni 

İmamoğlu, κηιψληαο θαη πάιη ζην Anadolu, εμέθξαδε ηε ζπγθίλεζή ηνπ γηα ηελ αγάπε θαη ηα 

ζεξκά αηζζήκαηα κε ηα νπνία ηνπο είραλ ππνδερζεί θαη θηινμελήζεη ζηελ Άγθπξα, πξνζζέηνληαο 

φηη «δελ βξίζθεη ιέμεηο» γηα λα δηαηππψζεη «ηελ επγλσκνζχλε» ηνπ ζην ιαφ ηεο ηνπξθηθήο 

πξσηεχνπζαο. χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, ε νκάδα ησλ Σνπξθνθχπξησλ δαζθάισλ αλαρψξεζε 

γηα ηελ  Κσλζηαληηλνχπνιε «ελ κέζσ ρεηξνθξνηεκάησλ», ελψ πιεξνθνξίεο ηεο εθεκεξίδαο απφ 

ηελ Κχπξν αλέθεξαλ φηη νη εηδήζεηο πνπ έθηαλαλ εθεί γηα ηηο εθδειψζεηο θηινμελίαο ησλ 

δαζθάισλ ζηελ Άγθπξα «παξαθνινπζνχληαη κε κεγάιν ελδηαθέξνλ».
167

  

Πξάγκαηη, φπσο αλαθέξεηαη ζην πξσηνζέιηδν ηεο Hürriyet ηεο 2αο Ώπγνχζηνπ, ζεξκή ππνδνρή 

αληίζηνηρε κε εθείλελ ηεο Άγθπξαο επεθπιάρζε ζηνπο Σνπξθνθχπξηνπο δαζθάινπο θαη ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Κάησ απφ ηε ζρεηηθή θσηνγξαθία ηεο ππνδνρήο ηνπο, ην ξεπνξηάδ 

πιεξνθνξνχζε φηη εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ νηθνδεζπνηψλ, ηνπο αλέκελαλ ζηνλ 

ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηνπ Haydarpaşa ν ππνδηεπζπληήο ηεο Αηεχζπλζεο Βζληθήο Παηδείαο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, Cemal Öncel, αιιά θαη εθπξφζσπνη ηεο M.T.T.B., πνπ είρε πξσηνζηαηήζεη 

ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα ηφζν ζηα ζπιιαιεηήξηα «ππνζηήξημεο» γηα ηελ Κχπξν, φζν θαη ζε 

εθείλα ηεο «δηακαξηπξίαο» γηα ηε ζηάζε ηεο Βιιάδαο θαηά ηνλ πνδνζθαηξηθφ αγψλα Σνπξθίαο-

                                                           
164 “Kıbrıs‟a dair” («ρεηηθά κε ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 1/8/1949. 
165 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 35. 
166 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 47 θαη 52. Σν ηξίην άξζξν ηνπ Simavi επηγξαθφηαλ “Türk-Yunan dostluğu!” («Σνπξθνειιεληθή 

θηιία!») θαη ζε απηφ, απαληψληαο ζε νμχηαην άξζξν ηνπ «Πξνζθπγηθνχ Κφζκνπ» ηεο 17εο Ενπιίνπ, θαηέιεγε σο εμήο: 

«ηαλ βξεζνχκε γχξσ απφ ην πξάζηλν ηξαπέδη [ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ] γηα λα θάλνπκε ινγαξηαζκφ γηα ηα λεζηά καο, 

ζα ηνπο θάλνπκε λα πιεξψζνπλ γηα απηά ηα απαίζηα, γεκάηα ζξάζνο δεκνζηεχκαηα. Να κελ ακθηβάιινπλ θαζφινπ γη‟ 

απηφ!», βι. Hürriyet, 27/8/1949. 
167 “Kıbrıs öğretmenleri bügün geliyorlar” («Οη Κχπξηνη δάζθαινη θζάλνπλ ζήκεξα [ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε]»), 

Hürriyet, 1/8/1949. Σν δεκνζίεπκα ζπλέρηδε κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ππνδνρήο ηνπο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε: Θα ηνπο 

αλέκελαλ εθπξφζσπνη ηεο Έλσζεο Αηδαζθάισλ Κσλζηαληηλνχπνιεο (İstanbul Muallimler Birliği), ηνπ πιιφγνπ 

Ώπνθνίησλ Αηδαζθαιηθψλ Ώθαδεκηψλ (Öğretmen Okullarından Mezunlar Cemiyeti), ηεο Σνπξθηθήο Πνιηηηζηηθήο 

Βζηίαο (Türk Kültür Ocağı), ηεο Βλψζεσο Φνηηεηψλ (Üniversite Talebe Birliği) θαη ηνπ πιιφγνπ Φνηηεζάλησλ 

Κππξηαθψλ ρνιείσλ (Kıbrıs Okullarından Yetişenler Cemiyeti). Καη εθεί ζα ηνπο παξαρσξνχληαλ κε κέξηκλα ηνπ 

Αήκνπ, εηδηθά ιεσθνξεία γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, ελψ ζα παξαηίζελην δχν δεμηψζεηο πξνο ηηκή ηνπο, κία ζηηο 4 

Ώπγνχζηνπ απφ ηελ Έλσζε Αηδαζθάισλ Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη κία ζηηο 14 Ώπγνχζηνπ απφ ην «χιινγν 

Φνηηεζάλησλ Κππξηαθψλ ρνιείσλ». 
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Εηαιίαο. ηνπο αθηρζέληεο πξνζθέξζεθαλ αλζνδέζκεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εθ κέξνπο ηεο 

Hürriyet. Πξψηνο ζηαζκφο ηνπο ήηαλ ην κλεκείν ζην Σαμίκ, φπνπ θαη θαηέζεζαλ ζηεθάλη αθνχ 

έςαιαλ ηνλ ηνπξθηθφ εζληθφ χκλν (ζρεηηθή θσηνγξαθία δεκνζηεπφηαλ ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο). 

Μεηά ηε κεζεκεξηαλή ηνπο μεθνχξαζε, επηζθέθζεθαλ ηηο Ώξρέο ηεο πφιεο μεθηλψληαο απφ ηνλ 

Ννκάξρε, πεξλψληαο απφ ηνλ Αήκαξρν θαη θαηαιήγνληαο ζηνλ Αηεπζπληή Βζληθήο Βθπαίδεπζεο 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ Πφιε, ην πξφγξακκά ηνπο 

πξνέβιεπε θαη επηζθέςεηο ζηελ Ώγία νθία, ηελ απέλαληη επξηζθφκελε ππφγεηα βπδαληηλή 

ΐαζηιηθή Κηλζηέξλα, θαζψο θαη εθδξνκή ζηα Πξηγθεπφλεζα.
168

 Βηδήζεηο θαη θσηνγξαθίεο απφ ηηο 

επηζθέςεηο ηνπο δεκνζηεχνληαλ ζηελ εθεκεξίδα θαη ηηο επφκελεο εκέξεο.
169

  

Βλδηάκεζνη ζηαζκνί κεηά ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ ε Πξνχζα θαη ηα Μνπδαληά, κε ην ζθεληθφ 

ηεο «ελζνπζηψδνπο ππνδνρήο» λα επαλαιακβάλεηαη θαη ζηηο πφιεηο εθείλεο.
170

 ηα Μνπδαληά, 

πφιε πνπ ζπλήθζε ε νκψλπκε αλαθσρή κε ηελ νπνία είρε ηεξκαηηζηεί ν ειιελνηνπξθηθφο πφιεκνο 

ηεο πεξηφδνπ 1919-1922, νη θηινμελνχκελνη θαηέζεζαλ ζηέθαλν ζην κλεκείν «ηνπ πεζφληνο 

Αεθαλέα Şükrü» αθνχ έςαιαλ ηνλ ηνπξθηθφ εζληθφ χκλν θαη αθνινχζσο κεηέβεζαλ ζην ηζηνξηθφ 

νίθεκα φπνπ είρε ζπλαθζεί ε αλαθσρή. Βθεί «εληππσζηάζηεθαλ» απφ ην γεγνλφο φηη ζηνπο ηνίρνπο 

ήηαλ αλαξηεκέλα ηα πνξηξαίηα ησλ κειψλ φισλ ησλ αληηπξνζσπεηψλ πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηηο 

ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο, πιελ ησλ πνξηξαίησλ ηεο ειιεληθήο, γεγνλφο γηα ην νπνίν δελ δηλφηαλ ζηελ 

είδεζε θάπνηα εμήγεζε. Καηφπηλ, νη θηινμελνχκελνη επέζηξεςαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, κε ηελ 

εθεκεξίδα λα θαιχπηεη θαη πάιη αλαιπηηθά κε ξεπνξηάδ θαη θσηνγξαθίεο ην ππφινηπν ηνπ 

πξνγξάκκαηφο ηνπο ζηελ παιαηά νζσκαληθή πξσηεχνπζα.
171

 Ώπφ ην πξφγξακκα εθείλν μερψξηδε ε 

ζπγθέληξσζε πνπ νξγάλσζε ζηηο 17 Ώπγνχζηνπ πξνο ηηκήλ ηνπο ε «Σνπξθηθή Πνιηηηζηηθή 

Βζηία», ζην πιαίζην ηεο νπνίαο αλαγλψζηεθαλ πνηήκαηα, έγηλαλ νκηιίεο θαη παίρζεθαλ ζεαηξηθά 

έξγα έκπιεα παηξησηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, αιιά θαη παληνπξθηζηηθψλ αλαθνξψλ, φπσο ε νκηιία 

ηνπ πνιηηηθνχ Cafer Seydahmet Kırımer, κε θαηαγσγή απφ ηνπο Σάηαξνπο ηεο Κξηκαίαο, ν νπνίνο 

«αλέιπζε ηνπο αγψλεο ηνπ Κππξηαθνχ θαη ηνπ αλά ηνλ θφζκν Σνπξθηζκνχ».
172

 

Σειηθά, νη Σνπξθνθχπξηνη δάζθαινη ζα αλαρσξνχζαλ κε πινίν γηα ηε κχξλε ζηηο 18 Ώπγνχζηνπ 

θαη απφ εθεί ζα επέζηξεθαλ επίζεο αθηνπιντθψο ζηελ Κχπξν. Ο απνραηξεηηζκφο ηνπο γηλφηαλ θαη 

πάιη απφ εθπξνζψπνπο ησλ δεκνηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ ηεο πφιεο, ελψ ν İmamoğlu, 

κηιψληαο ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Σχπνπ έθαλε ιφγν γηα «αηζζήκαηα αγάπεο, επγλσκνζχλεο θαη 

επραξηζηηψλ» πνπ γέκηδαλ ηηο θαξδηέο ηνπο γηα ηελ ππνδνρή θαη ηε θηινμελία πνπ ηνπο 

                                                           
168 “Kıbrıslı Türk öğretmenler dün şehrimize geldiler” («Οη Σνπξθνθχπξηνη δάζθαινη αθίρζεζαλ ρζεο ζηελ πφιε καο»), 

Hürriyet, 2/8/1949. 
169 “Kıbrıslı misafirlerimiz” («Οη Κχπξηνη θηινμελνχκελνί καο»), Hürriyet, 3/8/1949 θαη “Kıbrıslı öğretmenler şerefine 

bir çay verildi” («Παξεηέζε ηζάη πξνο ηηκήλ ησλ Κππξίσλ δαζθάισλ»), Hürriyet, 5/8/1949. 
170 “Kıbrıslı Türk öğretmenler” («Οη Σνπξθνθχπξηνη δάζθαινη»), Hürriyet, 7/8/1949. 
171 “Kıbrıslı öğretmenler şerefine dünkü çay ziyafeti” («Δ ρζεζηλή παξάζεζε ηζαγηνχ πξνο ηηκήλ ησλ Κππξίσλ 

δαζθάισλ»), Hürriyet, 13/8/1949, “Kıbrıslı Türk öğretmenler Üniversite Talebe Birliğinde” («Οη Σνπξθνθχπξηνη 

δάζθαινη ζηελ Έλσζε Φνηηεηψλ», Hürriyet, 15/8/1949, “Kıbrıslı öğretmenler için yapılan toplantı” («Δ ζπγθέληξσζε 

γηα ηνπο Κππξίνπο δαζθάινπο», Hürriyet, 18/8/1949. 
172 «Kıbrıslı öğretmenler için yapılan toplantı» («Δ ζπγθέληξσζε πνπ έγηλε γηα ηνπο Κππξίνπο δαζθάινπο»), Hürriyet, 

18/8/1949. 
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επηθπιάρζεθαλ. Μηινχζε γηα ηε «λνζηαιγία ηεο παηξίδαο θαη ηεο ζεκαίαο, αηζζήκαηα πνπ 

ππξπνινχλ ηνπο πεξίπνπ 90 ρηιηάδεο Σνπξθνθππξίνπο νη νπνίνη, φπσο θαη ην Σνπξθηθφ Νεζί ηεο 

Κχπξνπ, έρνπλ κείλεη ρψξηα απφ ηε κεηέξα παηξίδα», πξνζζέηνληαο πσο ζα μαλαηξαγνπδήζνπλ ην 

άζκα «Θιηκκέλνο ήιζα, ραξνχκελνο ζα θχγσ» πνπ είραλ πξσηνπεί εξρφκελνη ζηελ Σνπξθία. Δ 

εθεκεξίδα πεξάησλε ην ζρεηηθφ ξεπνξηάδ αλαθέξνληαο φηη νη θηινμελνχκελνη δάζθαινη 

αλαρψξεζαλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κε δάθξπα ζηα κάηηα, ηξαγνπδψληαο ηνλ ηνπξθηθφ 

εζληθφ χκλν, θαζψο θαη ην γλσζηφ «αληάξηηθν» ηξαγνχδη απφ ηελ επνρή ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ 

πνιέκνπ 1919-1922, «Καπλίδνπλ νη βνπλνθνξθέο» (Dağ başını duman almış).
173

 Καη‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ε εθεκεξίδα νινθιήξσλε ηελ παξνπζίαζε ηεο θηινμελίαο ησλ Σνπξθνθχπξησλ δαζθάισλ, 

κία επηθνηλσληαθή ηαθηηθή πνπ είρε μεθηλήζεη κε ηηο εηζεγήζεηο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ 

κεηαθηλήζεψλ ηνπο, είρε πεξάζεη απφ ηελ πξσηνζέιηδε πξνβνιή ησλ επηζθέςεσλ θαη ησλ 

δειψζεψλ ηνπο θαη θαηέιεγε κε ηελ πιεξνθφξεζε γηα ην ακθίδξνκν ελδηαθέξνλ ηεο Σνπξθίαο γηα 

ηελ Κχπξν θαη ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο, αιιά θαη ησλ ηειεπηαίσλ γηα ηε «κεηέξα παηξίδα». Έηζη, 

απφ ηε κία κεξηά ζπλέρηδε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην λεζί θαη ηνπο «νκνγελείο» 

θαηνίθνπο ηνπ ζηελ θνηλή γλψκε ηεο Σνπξθίαο θαη απφ ηελ άιιε πξνζέιθπε ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

πνιηηηθνχ θφζκνπ θαη δε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ζηα πξαθηηθά δεηήκαηα ηεο επίζθεςεο, θαη‟ 

νπζίαλ φκσο ζην ήδε ηεζέλ πνιηηηθφ δήηεκα ηεο Κχπξνπ. 

Σνλ Ώχγνπζην δχν αθφκε εηδήζεηο θππξηαθνχ ελδηαθέξνληνο ζα δεκνζηεχνληαλ απφ ηηο ζηήιεο 

ηεο εθεκεξίδαο. Δ πξψηε αθνξνχζε ηελ αληαπφδνζε απφ ηελ Σνπξθία ηεο βξεηαληθήο 

αεξνπνξηθήο θηινμελίαο ζηελ Κχπξν. ην πιαίζην απηφ αλαθεξφηαλ φηη ζηηο 5 Ώπγνχζηνπ 

αεξνπιάλα Vampire ηεο 32
εο

 Μνίξαο επξφθεηην λα επηζθεθζνχλ ζηηο 15 Ώπγνχζηνπ ηελ Σνπξθία 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο πφιεηο κχξλε, Eskişehir (Ανξχιαην), Κσλζηαληηλνχπνιε θαη Άγθπξα, 

φπνπ θαη ζα έθαλαλ αεξνπνξηθέο επηδείμεηο. Παξάιιεια, αλαθνηλσλφηαλ θαη ε επίζθεςε πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχζε ζε Άγθπξα θαη Κσλζηαληηλνχπνιε ζηηο 20 ηνπ ίδηνπ κήλα ν δηνηθεηήο ησλ 

βξεηαληθψλ δπλάκεσλ Μέζεο Ώλαηνιήο, πηέξαξρνο Sir William F. Dickson.
174

 Δ άιιε είδεζε, 

ζηαικέλε απφ ηνλ «αληαπνθξηηή ηεο εθεκεξίδαο καο ζηελ Κχπξν»,
175

 θαηέγξαθε ηηο αληηδξάζεηο 

ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ θαη ηνπ ειιελνθππξηαθνχ Σχπνπ γηα ηελ άθημε ζην λεζί ηνπ λένπ 

Κπβεξλήηε Sir Andrew Wright. πσο αλαθεξφηαλ, ν πξψηνο ζηα δεκνζηεχκαηά ηνπ αληηκεηψπηδε 

«κε ηθαλνπνίεζε» ηελ άθημή ηνπ Wright, ελψ ν δεχηεξνο «ηνπ επηηίζεηαη κε βαξηά θαη άηνπα 

δεκνζηεχκαηα θαη θαηεγνξεί ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο θαη κάιηζηα ηελ Σνπξθία», κε ηελ παξάζεζε 

θαη ζρεηηθνχ απνζπάζκαηνο απφ ηελ εθεκεξίδα Έεκμξ. Σελ αληαπφθξηζε αθνινπζνχζε κηθξή 

πξαθηνξεηαθή είδεζε ηνπ Nafen, ζηελ νπνία αλαθεξφηαλ φηη ην «θνκκνπληζηηθφ κπντθνηάξηζκα» 

ηεο άθημεο δελ ζα είρε απνηειέζκαηα, θαζψο «ηα δεμηά θφκκαηα ηνπ λεζηνχ γλσζηνπνίεζαλ φηη 

                                                           
173 “Kıbrıslı Türk öğretmenler dün gittiler” («Ώλαρψξεζαλ ρζεο νη Σνπξθνθχπξηνη δάζθαινη»), Hürriyet, 19/8/1949, 

φπνπ θαη θσηνγξαθία ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο απφ ην πινίν ηεο αλαρψξεζεο. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη ζηε 

εθεκεξίδα δελ δεκνζηεπφηαλ θάπνην ξεπνξηάδ απφ ηελ επίζθεςή ηνπο ζηε κχξλε. 
174 “15 Ağustosta bir tayyare filosu geliyor” («ηηο 15 Ώπγνχζηνπ έξρεηαη κία αεξνπνξηθή Μνίξα»), Hürriyet, 5/8/1949. 
175 Δ εθεκεξίδα αλαθεξφηαλ ζηελ χπαξμε «εηδηθνχ αληαπνθξηηή» ηεο ζηε Λεπθσζία, παξά ηελ επηζήκαλζε ηνπ 

Zincirkıran φηη θακκία ηνπξθηθή εθεκεξίδα δελ είρε αληαπνθξηηή ζην λεζί πξηλ ην 1952, βι. θαησηέξσ, ζει. 245, ππνζ. 

678. Ο ζπγθεθξηκέλνο αληαπνθξηηήο εκθαληδφηαλ απφ ηελ 1ε Ενπιίνπ 1949 κέρξη θαη ηνλ Αεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. 
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ππνζηεξίδνπλ ηνλ λέν Κπβεξλήηε». Σν γεγνλφο φηη ν ηειεπηαίνο θαηέβεθε απφ ην αεξνπιάλν 

θνξψληαο ηε ζηνιή ηνπ, εξκελεπφηαλ σο «κήλπκα» ζηνπο θνκκνπληζηέο ηεο λήζνπ.
176

 

Δ πξναλαγγειζείζα άθημε ηεο 32
εο

 κνίξαο ησλ βξεηαληθψλ αεξνζθαθψλ Vampire, θαζψο θαη ηνπ 

δηνηθεηή ησλ βξεηαληθψλ δπλάκεσλ Μέζεο Ώλαηνιήο, Sir William F. Dickson ιάκβαλε ηειηθά 

ρψξα ζηηο 26 επηεκβξίνπ. Ο ΐξεηαλφο δηνηθεηήο ζπληαμίδεπε ζην «ηδησηηθφ αεξνπιάλν» πνπ ηνλ 

είρε κεηαθέξεη κε ηνλ πξέζβε ηεο ΐξεηαλίαο Sir Noel Charles.
177

 Ώθνχ εμέθξαζε ηελ 

«ηθαλνπνίεζή» ηνπ απφ ηε θηινμελία πνπ είραλ ηχρεη πξνεγνπκέλσο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 

ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ ηαμίαξρν Russell επηζθέθζεθε θαηφπηλ ηελ εγεζία ηεο ηνπξθηθήο 

πνιεκηθήο αεξνπνξίαο, εθ κέξνπο ηεο νπνίαο αξγφηεξα ηνπο παξαηέζεθε δείπλν. ε αληίζηνηρε 

ρεηξνλνκία πξνο ηνπο Σνχξθνπο νηθνδεζπφηεο, ε αθηθλνχκελε βξεηαληθή κνίξα ζρεκάηηδε ζηνλ 

νπξαλφ ηελ εκηζέιελν θαη θαηφπηλ ην αξρηθφ γξάκκα Σ. Δ ζπγθεθξηκέλε επίδεημε ζα 

επαλαιακβαλφηαλ απηνχζηα δχν εκέξεο κεηά, φηαλ νη ΐξεηαλνί αεξνπφξνη ζα αλαρσξνχζαλ απφ 

ηελ Άγθπξα κε πξννξηζκφ ηελ Κχπξν.
178

 ηηο απνραηξεηηζηήξηεο δειψζεηο ηνπ, ν Dickson αλέθεξε 

φηη δελ επξφθεηην λα μεράζνπλ ην «εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ» ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο, ελψ δελ 

παξέιεηπε λα επηζεκάλεη φηη «ην αγγιηθφ θαη ην ηνπξθηθφ απνηεινχλ δχν έζλε ηα νπνία εξγάδνληαη 

επί ζηαζεξψλ, ήξεκσλ θαη δεκνθξαηηθψλ βάζεσλ θαη ηα νπνία ζπλδένληαη κε ζηελή θηιία. Οχηε ε 

ΐξεηαλία, νχηε ε Σνπξθία πξφθεηηαη λα ραιαξψζνπλ απηή ηε ζηελή ηνπο εγγχηεηα». 

Σν ελσηηθό δεκνςήθηζκα θαη νη αληηδξάζεηο ηεο «ηνπξθηθήο θνηλήο γλώκεο» 

Ο «θνκκνπληζηηθφο θίλδπλνο» σο παξάγσλ απνηξνπήο ηεο έλσζεο ζα απνηεινχζε έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα επηρεηξήκαηα ζην επηθνηλσληαθφ νπινζηάζην ηεο εθεκεξίδαο θαζ‟ φιν ην ππφ εμέηαζε 

δηάζηεκα. Έηζη, κε αθνξκή ηελ «θνκκνπληζηηθή πξνπαγάλδα ησλ Βιιελνθππξίσλ» ελαληίνλ ησλ 

«Σνχξθσλ» ηνπ λεζηνχ, πνπ είραλ «θεξδίζεη ηε ζπκπάζεηα θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ Άγγισλ», ν 

Simavi ζρνιίαδε ζε θχξην άξζξν ηνπ ηηο εηδήζεηο πνπ έθζαλαλ απφ ηελ Κχπξν φηη νη 

Σνπξθνθχπξηνη ζπγθξνηνχζαλ «κέησπν», πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηε ΐξεηαλία έλαληη ηεο 

«εγθαηάιεηςεο ηνπ λεζηνχ ζηνπο Έιιελεο» θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε πξψηε απνζπξζεί, λα 

«απαηηήζνπλ ηελ επηζηξνθή ηεο ζηελ Σνπξθία». Ο αξζξνγξάθνο θαηαλννχζε ηηο «αλεζπρίεο» ησλ 

«αδειθψλ» ηνπ, εκθαληδφηαλ φκσο βέβαηνο – φπσο άιισζηε πιεξνθνξείην απφ «αμηφπηζηεο 

πεγέο» – φηη ε ΐξεηαλία δελ είρε ηελ πξφζεζε λα εγθαηαιείςεη ηελ Κχπξν, αιιά θαη «ζε θακκία 

πεξίπησζε» δελ επξφθεηην λα ηελ παξαρσξήζεη ζηελ Βιιάδα, θαζψο αλ ιάβεη κηα ηέηνηα απφθαζε 

«ζα επηδείμεη ηελ επγέλεηα λα ηελ αθήζεη ζηνπο παιηνχο ηεο ηδηνθηήηεο, ηνπο Σνχξθνπο. Γη‟ απηφ 

κπνξνχκε λα είκαζηε βέβαηνη». Ώθνινχζσο, θαηά ηελ πξνζθηιή ηνπ ζπλήζεηα, θαηαθεξφηαλ 

ελαληίνλ ησλ Βιιήλσλ κε απαμησηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο: «πληζηά αθέιεηα λα δίλεη θάπνηνο 

                                                           
176 “Kıbrıs Rum gazeteleri/ Şimdi de Türkiye‟ye çatmağa başladılar” («Οη ειιελνθππξηαθέο εθεκεξίδεο άξρηζαλ ηψξα λα 

ηα βάδνπλ κε ηελ Σνπξθία»), Hürriyet, 10/8/1949. 
177 “İngiliz Hava Mareşali Dickson Ankara‟da” («Ο ηξαηάξρεο αεξνπφξνο Dickson ζηελ Άγθπξα»), Hürriyet, 

27/9/1949. 
178 “İngiliz tepkili uçak filosu dün Kıbrıs‟a döndü” («Σα αγγιηθά καρεηηθά αεξνζθάθε επέζηξεςαλ ρζεο ζηελ Κχπξν», 

Hürriyet, 29/9/1949. 
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ζεκαζία ζηηο αλνεζίεο ησλ Βιιήλσλ παιιεθαξάδσλ.
179

 Γλσξίδνπκε πφζν αρφξηαγνη είλαη νη 

Έιιελεο. Ώλ εμαξηηφηαλ απφ απηνχο, ζα δεηνχζαλ αθφκε θαη ηα λεζηά ηεο Ώγγιίαο! Αφμα ησ Θεψ, 

θαλείο πιένλ δελ ηνπο δίλεη ζεκαζία θαη δελ ηνπο εκπηζηεχεηαη». ηε ζπλέρεηα δηαηχπσλε ηηο 

απφςεηο ηνπ κε ηξφπν πνπ ζχκηδε ηηο αληίζηνηρεο εθθξάζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζην κέιινλ 

νη Necmettin Sadak θαη Fuad Köprülü, πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ φηη γηα ηελ επίζεκε Σνπξθία δελ 

πθίζηαην Κππξηαθφ δήηεκα:  

«Μάηαζα ημονάγμκηαζ μζ Δθθδκμηφπνζμζ, πμο ηάεε ηυζμ ηαζ θζβάηζ ακαηζκμφκ ημ 

Κοπνζαηυ εθπίγμκηαξ υηζ εα επζηφπμοκ ηάπμζμ απμηέθεζια. Γεκ οπάνπεζ γήηδια πμο κα 

μκμιάγεηαζ Κοπνζαηυ. Δίκαζ υκεζνμ κα πζζηεφμοκ πςξ εα έθεεζ ηάπμζα ιένα πμο εα 

δμεεί ζημοξ Έθθδκεξ έκα κδζί ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζηα πανάηηζα φδαηα ηδξ Σμονηίαξ. Ζ 

Κφπνμξ ανίζηεηαζ αηυιδ ςξ παναηαηαεήηδ οπυ αββθζηή δζμίηδζδ. ηδκ πανμφζα 

ηαηάζηαζή ημο δεκ ηίεεηαζ γήηδια κα αθθάλεζ πένζα [sic] ημ κδζί, ηζ υηακ αοηυ ηεεεί 

ηυηε μ ηφνζμξ ζοκμιζθδηήξ εα είκαζ δ Σμονηία. Οζ Έθθδκεξ ηδξ κήζμο κα ημ βκςνίγμοκ 

ηαθά αοηυ!».
180

 

Γηα ην «κέησπν» ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ζην νπνίν αλαθεξφηαλ ν Simavi, πιεξνθνξνχζε ε 

εθεκεξίδα δχν εκέξεο κεηά, ζε αληαπφθξηζή ηεο απφ ηελ Κχπξν. χκθσλα κε απηήλ, δηαθφζηνη 

«εθπξφζσπνί» ηνπο απ‟ φιν λεζί είραλ ζπγθεληξσζεί ζηε Λεπθσζία, γηα λα «δηαηεξήζνπλ ηελ 

εζληθή ηνπο ελφηεηα». ηελ ελ ιφγσ ζπγθέληξσζε κίιεζε ν εθπξφζσπνο ησλ «Φνηηεζάλησλ ζηα 

Σνπξθηθά ρνιεία», θαη γλσζηφο γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ ζην Κππξηαθφ, πθεγεηήο Derviş 

Manizade, θαζψο θαη νη επηθεθαιήο ηνπ ΚΏΣΏΚ θαη ηεο «Έλσζεο Σνπξθνθχπξησλ Ώγξνηψλ», 

ηαζζφκελνη ακθφηεξνη ππέξ ηνπ «Κφκκαηνο Βζληθήο Βλφηεηαο θαη πκπφξεπζεο» (Milli Birlik ve 

Beraberlik Partisi). Βλδηαθέξνπζα ήηαλ ε θαηαιεθηηθή πιεξνθνξία ηεο αληαπφθξηζεο, φηη φινη νη 

παξεπξηζθφκελνη «έδσζαλ φξθν απέρζεηαο [Nefret Andı] ελαληίνλ φζσλ επηρεηξήζνπλ λα 

δηαιχζνπλ ηελ Βλφηεηα απηή».
181

 ην πιαίζην κίαο αληίζηνηρεο εθδήισζεο ελφηεηαο, αιιά θαη 

ηζηνξηθήο κλήκεο πνπ γεθχξσλε ην απψηεξν κε ην πξφζθαην ηνπξθηθφ παξειζφλ, νξγαλσλφηαλ 

ζηηο 13 επηεκβξίνπ ζηε Λεπθσζία κία «κεγαινπξεπήο ηειεηή» κλεκφλεπζεο ηεο 9
εο

 

επηεκβξίνπ, θαηά ηελ νπνία «νη Σνπξθνθχπξηνη» θαηέζεηαλ ζηέθαλν ζην «Μλεκείν ηνπ 

Ώγλψζηνπ ηξαηηψηε». πσο δηεπθξηληδφηαλ, επξφθεηην γηα ηελ εκέξα πνπ ν «εξσηθφο ηνπξθηθφο 

                                                           
179 Palikarya ζην πξσηφηππν. Πξφθεηηαη γηα ζηεξενηππηθή ππνηηκεηηθή έθθξαζε πνπ απαληάηαη δηαρξνληθά ζε Σνχξθνπο 

δεκνζηνγξαθνχληεο θαη δεκνζηνινγνχληεο. Δ ρξήζε ηεο έιθεη ηελ θαηαγσγή απφ ηελ πεξίνδν ηεο κηθξαζηαηηθήο 

εθζηξαηείαο, ε αηπρήο έθβαζε ηεο νπνίαο πξνζέδσζε ζηελ ηνπξθηθή εθδνρή ηνπ ειιεληθνχ φξνπ ηελ έλλνηα ηνπ 

«παιιεθαξηζκνχ» κάιινλ παξά εθείλε ηεο «γελλαηφηεηαο». 
180 “Kıbrıs Türklerinin cephesi” («Σν κέησπν ησλ Σνπξθνθππξίσλ»), Hürriyet, 13/9/1949. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ 

αθξνηειεχηηα εθείλε ηνπ θξάζε, ν Simavi έθαλε ιφγν γηα «Έιιελεο ηεο λήζνπ» (Adadaki Yunan‟lılar) θαη φρη γηα 

«Ρσκηνχο» (Rum‟lar), φπσο ην έπξαηηε ζε φιν ην ππφινηπν ηνπ άξζξνπ ηνπ. Βίλαη άγλσζην αλ επξφθεηην γηα lapsus 

calami ή γηα ηελ ελδφκπρε αλαγλψξηζε φηη θαη νη δχν φξνη παξαπέκπνπλ ζην ίδην έζλνο. Μηθξή είλαη πάλησο ε 

πηζαλφηεηα λα αλαθεξφηαλ έκκεζα ζε ειιεληθήο ππεθνφηεηαο αλζξψπνπο ηνπ λεζηνχ, θαζψο ηίπνηα ζην ζπγθεθξηκέλν 

άξζξν ή ζε άιιεο παξεκβάζεηο ηνπ δελ πξντδεάδεη γηα θάηη ηέηνην. 
181 “Kıbrıslı Türklerin güzel bir kararı” («Μία σξαία απφθαζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ»), Hürriyet, 15/9/1949. Πξφθεηηαη 

γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ ηνπξθνθππξηαθψλ θνξέσλ ππφ ηελ «Οκνζπνλδία Σνπξθνθππξηαθψλ Οξγαλψζεσλ» (Kıbrıs Türk 

Kurumları Federasyonu), πξσηνβνπιία πνπ εθδειψζεθε γηα λα αληηκεησπηζηεί ε θιηκάθσζε ησλ ελσηηθψλ 

δηεθδηθήζεσλ ησλ Βιιελνθππξίσλ, αιιά θαη λα πξνθιεζεί κία πην ελεξγή αλάκημε ηεο Σνπξθίαο ζην δήηεκα, βι. 

Κησξήο, φ.π., ζει. 366-369. Manizade, φ.π., ζει. 240-243. 
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[sic] ζηξαηφο εηζεξρφηαλ ην 1570 ζηελ πφιε ηεο Λεπθσζίαο απφ ηελ πχιε ηεο Κσζηάληδαο». 

Ώξγφηεξα ηελ ίδηα εκέξα, νη ίδηνη «Σνπξθνθχπξηνη εφξηαζαλ θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο κχξλεο, 

ζε ηειεηή πνπ δηνξγαλψζεθε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν Κξπζηάι».
182

 

Ο Οθηψβξηνο θαη ν Ννέκβξηνο ηνπ 1949 ζα πεξλνχζαλ ρσξίο ηε δεκνζίεπζε εηδήζεσλ ή άξζξσλ 

γηα ηελ Κχπξν.
183

 Σνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο πεζαίλεη ν δεκνζηνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο 

İbrahim Alaettin Gövsa θαη ηε ζηήιε ηνπ ζηε Hürriyet αλαιακβάλεη έλα ζχλνιν ζπλεξγαηψλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Rakım Çalapala πνπ είρε επηκειεζεί ην πξψην αθηέξσκα ηεο εθεκεξίδαο 

ζηελ Κχπξν ην 1948, θαζψο θαη νη Tahsin Öztin θαη Hikmet Bil, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ – ηδίσο 

ηνπ δεχηεξνπ – ζα απαληεζνχλ ζπρλά ζηελ κεηαγελέζηεξε εκπξεζηηθή αξζξνγξαθία ηεο 

εθεκεξίδαο γηα ην Κππξηαθφ.
184

 Χζηφζν, ηνλ Αεθέκβξην παξαηεξείηαη αλαδσπχξσζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ην δήηεκα, θαζψο εγθαηληαδφηαλ ε πεξίνδνο ησλ ξεπνξηάδ θαη ηεο 

αξζξνγξαθίαο γηα ην δεκνςήθηζκα πνπ πξφηεηλε θαη επερείξεζε λα νξγαλψζεη ζην λεζί ην ΏΚΒΛ, 

αιιά θαη ηεο αληίζηνηρεο πξφζεζεο πνπ εθδήισλε ε θππξηαθή Βθθιεζία. Έηζη, κηθξή 

πξαθηνξεηαθή είδεζε ηνπ Associated Press πνπ αλαδεκνζίεπε ε εθεκεξίδα ζηηο 5 Αεθεκβξίνπ, 

πιεξνθνξνχζε φηη ην «Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Κχπξνπ» θαινχζε ηελ εξρνκέλε Κπξηαθή ην ιαφ ζε 

δεκνςήθηζκα γηα ηελ έλσζε ηεο λήζνπ κε ηελ Βιιάδα. Χζηφζν, πξφζζεηε, ε πξσηνβνπιία εθείλε 

είρε απνηχρεη δηφηη «νξηζκέλνη αληηθνκκνπληζηέο πνπ απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ λεζηνχ 

αληηηάρζεθαλ», πξνηηκψληαο «λα ςεθίζνπλ γηα ην ζέκα αξγφηεξα». Πνιηηηθνί παξαηεξεηέο πνπ 

επηθαιείην ην πξαθηνξείν ζεκείσλαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε «δελ ζεσξείηαη ζνβαξή», θαζψο 

ην πεξηζζφηεξν πνπ ζα θαηάθεξλε ην ΏΚΒΛ ήηαλ λα ζπγθεληξψζεη ηηο ςήθνπο ησλ ππνζηεξηθηψλ 

ηνπ κε ηελ πξννπηηθή λα ηηο ππνβάιεη ζηα Δλσκέλα Έζλε.
185

 

Σα πξάγκαηα φκσο ζνβάξεπαλ ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα, φηαλ αθελφο κελ ε Βθθιεζία ηεο Κχπξνπ 

απεπζπλφηαλ ζηνλ Κπβεξλήηε δεηψληαο ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο, ηελ επζχλε ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ νπνίνπ ζα είρε ε ίδηα, αθεηέξνπ δε νη Σνπξθνθχπξηνη δηνξγάλσλαλ ζε απάληεζε 

ζπιιαιεηήξην δηακαξηπξίαο ζηε Λεπθσζία.
186

 Δ εθηίκεζε πεξί ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο 

θαηαδεηθλπφηαλ ηφζν απφ ηε κεηαθνξά ησλ ζρεηηθψλ εηδήζεσλ απφ ηηο εζσηεξηθέο ζηελ πξψηε 

ζειίδα ηεο Hürriyet, φζν θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη αληαπνθξίζεηο κεηαδίδνληαλ απφ ηνλ «εηδηθφ 

απεζηαικέλν» ηεο εθεκεξίδαο ζην λεζί. Έηζη, ζηηο 13 Αεθεκβξίνπ θαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο 

αλαθνηλσλφηαλ πσο «Ξεθίλεζε ε έληαζε ζηελ Κχπξν», κε ηνλ ππφηηηιν λα αλαθέξεη φηη «Σν 

                                                           
182 “Kıbrıs‟ın Türkler tarafından zaptı” («Δ θαζππφηαμε ηεο Κχπξνπ απφ  ηνπο Σνχξθνπο»), Hürriyet, 14/9/1949. 
183 Σν γεγνλφο είλαη αμηνπεξίεξγν, θαζψο ηνλ Οθηψβξην ζπγρσλεπφηαλ ην «Κφκκα Σνπξθνθππξηαθήο Βζληθήο 

Βλφηεηαο» (Kıbrıs Türk Milli Birlik Partisi, KTMBP) θαη ην ΚΏΣΏΚ ζε εληαίν θνκκαηηθφ θνξέα κε ηελ επσλπκία 

«Βζληθή Σνπξθηθή Έλσζε Κχπξνπ» (Kıbrıs Milli Türk Birliği, KMTB), βι. Κησξήο, φ.π., ζει. 368, φπνπ ε ΚΜΣΐ 

αλαθέξεηαη ιαλζαζκέλα σο «Σνπξθηθφ Βζληθφ Κφκκα, Kıbrıs Türk Partisi». 
184 “Okuyucularımıza” («Πξνο ηνπο αλαγλψζηεο καο»), Hürriyet, 3/12/1949. 
185 “Kıbrıs‟ta komünistlerin akim kalan bir plebisiti” («Έλα απνηπρφλ δεκνςήθηζκα ησλ θνκκνπληζηψλ ζηελ Κχπξν», 

Hürriyet, 5/12/1949. 
186 Οη εηδήζεηο, σζηφζν, πνπ έθηαλαλ ζηελ Σνπξθία απφ ηελ Κχπξν φηη νξηζκέλνη Σνπξθνθχπξηνη ηάζζνληαλ ππέξ ηεο 

δηεμαγσγήο δεκνςεθίζκαηνο ζην λεζί, αληηκεησπίδνληαλ κε «ζιίςε» απφ ηελ θπβεξλεηηθή Ulus θαη πξνθαινχζαλ ηελ 

αληίδξαζή ηεο. Έηζη, απφ ηηο ζηήιεο ηεο ε εθεκεξίδα ηνχο θαινχζε λα είλαη πάληνηε ελσκέλνη απέλαληη ζηνπο 

«Ρσκηνχο» ηνπ λεζηνχ, βι. “Kıbrıs Türkleri ve plebisit bahsi” («Οη Σνπξθνθχπξηνη θαη ην ζηνίρεκα ηνπ 

δεκνςεθίζκαηνο»), Ulus, 8/12/1949, παξάζεζε ζην Armaoğlu, φ.π., ζει. 18. 
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ζπιιαιεηήξην πνπ δηνξγάλσζαλ νη Σνπξθνθχπξηνη είρε κεγάιν απφερν ζηελ Ώγγιία».
187

 Δ 

«εκθαλήο» εθείλε «έληαζε ζηελ πνιηηηθή αηκφζθαηξα ηεο Κχπξνπ» πξνβαιιφηαλ σο απφηνθν ηεο 

πξφζεζεο ηεο Οξζφδνμεο Βθθιεζίαο ηνπ λεζηνχ «πνπ εθπξνζσπεί ηνπο δεμηνχο» λα δηεμαγάγεη 

δεκνςήθηζκα γηα ηελ Έλσζε θαη λα γλσζηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζηα Δλσκέλα Έζλε θαη 

απφ ηελ άιιε κεξηά ηνπ «κεγάινπ ζπιιαιεηεξίνπ» ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζηελ θππξηαθή 

πξσηεχνπζα. Παξάιιεια, γηλφηαλ αλαθνξά ζηελ πξνζπάζεηα ζπιινγήο ππνγξαθψλ απφ ηελ 

Ώξηζηεξά ζηηο πφιεηο Λεπθσζία, Λάξλαθα, Λεχθα θαη Λεκεζφ, θαζψο θαη ζηηο «πιεξνθνξίεο» φηη, 

αλ δελ επδνθηκνχζε ε πξνζθπγή ηνπ ΏΚΒΛ ζηα Δ.Β., ηφηε ζα μεθηλνχζε ζην λεζί επξείαο έθηαζεο 

απεξγία. Ώλ θαη «ηα λέα πνπ έξρνληαη απφ ηελ Ώγγιία», φηη ε ηειεπηαία δελ επξφθεηην λα 

επηηξέςεη ζε θαλέλαλ παξάγνληα λα εκπιαθεί ζηα εζσηεξηθά ηεο δεηήκαηα, «θαηαπξάπλαλ ηελ 

αγσληνχζα ηνπξθηθή κεηνλφηεηα», ε «θαηαπξάπλζε» εθείλε δελ αληαλαθιάην ζηελ πεξηξξένπζα 

αηκφζθαηξα, δηφηη νη Βιιελνθχπξηνη «ζα ζπλερίζνπλ ηηο εθδειψζεηο ππέξ ηνπ δεκνςεθίζκαηνο».  

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζπιιαιεηήξην ησλ Σνπξθνθππξίσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ 

ζηε ΐξεηαλία επέιεγε λα δψζεη ε εθεκεξίδα κε ηε δεκνζίεπζε, ακέζσο θαηφπηλ, πξαθηνξεηαθήο 

αληαπφθξηζεο ηνπ Nafen κε πεγή ηελ εθεκεξίδα Glascow Herald. Δ ηειεπηαία ζεκείσλε πσο, 

παξά ην γεγνλφο φηη φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ Κχπξν, ζην κπαιφ ζρεκαηίδεηαη ε εηθφλα ελφο 

ειιεληθνχ λεζηνχ, ην πξφζθαην ζπιιαιεηήξην ησλ Σνπξθνθππξίσλ ππελζπκίδεη ηελ παξνπζία θαη 

εθείλσλ, ηελ νπνία «φιν μερλνχκε». ηε ζπλέρεηα ππνγξάκκηδε φηη νη Σνπξθνθχπξηνη 

«αληηηίζεληαη πιήξσο» φρη κφλν ζηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα, ππνζηεξίδνληαο ηε 

δηαηήξεζε ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο, αιιά θαη ζηελ ηδέα ηεο δηεμαγσγήο δεκνςεθίζκαηνο. 

Βπηπξνζζέησο, επηθαιείην ηελ αλαθνξά ησλ νκηιεηψλ ζην ηνπξθνθππξηαθφ ζπιιαιεηήξην φηη «ε 

έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα ζα νδεγήζεη ζε εκθχιην πφιεκν ζην λεζί».
188

 Δ Hürriyet 

επέιεγε λα θιείζεη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο αληαπφθξηζεο ηεο βξεηαληθήο εθεκεξίδαο, παξαζέηνληαο 

ηελ επηζήκαλζή ηεο φηη νη Βιιελνθχπξηνη «δελ δείρλνπλ λα θαηαλννχλ ην δήηεκα ηεο έλσζεο», 

πάξα ηαχηα «ζχξνληαη πίζσ απφ ηελ ππφζεζε απηή».
189

 

Οη ηνπξθνθππξηαθέο αληηδξάζεηο ζηηο ελσηηθέο επηδηψμεηο πξνβάιινληαλ πξσηνζέιηδα θαη ηελ 

επνκέλε εκέξα, 14 Αεθεκβξίνπ, κε αθνξκή ηειεγξάθεκα πνπ είρε απνζηείιεη ε M.T.T.B.. Οη 

ζπληάθηεο ηνπ αλέθεξαλ φηη νη 15 ρηιηάδεο Σνπξθνθχπξηνη πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζπιιαιεηήξην, 

δηεξκελεχνληαο ηα αηζζήκαηα ησλ 85 ρηιηάδσλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο, απνθάζηζαλ «λα 

δηακαξηπξεζνχλ εληφλσο γηα κία αθφκε θνξά» ελαληίνλ ηεο έλσζεο ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα. 

Έλα ηέηνην ελδερφκελν, ηφληδαλ, «ζα νδεγνχζε ηελ Κχπξν ζε νηθνλνκηθή θξίζε, ζα πξνθαινχζε 

θπιεηηθφ, θνηλσληθφ θαη εκθχιην πφιεκν θαη ηνηνπηνηξφπσο ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ εηξήλε θαη 

ηελ εξεκία δηαθφξσλ ρσξψλ ηεο Μέζεο Ώλαηνιήο». Ώθνχ επαλαιάκβαλαλ ηελ αληίζεζή ηνπο θαη 

                                                           
187 “Kıbrıs‟ta gerginlik başladı” θαη “Türklerin yaptıkları büyük miting İngiltere‟de derin akis yarattı”, Hürriyet, 

13/12/1949. Γηα ην ηνπξθνθππξηαθφ ζπιιαιεηήξην ηεο 12εο Αεθεκβξίνπ βι. θαη Κησξήο, φ.π., ζει. 371-374. 
188 Σηο ίδηεο απεηιέο πεξί αηκαηνθπιίζκαηνο ζηελ Κχπξν γηα λα εκπνδηζηεί ε Έλσζε είρε δηαηππψζεη έλαλ πεξίπνπ ρξφλν 

λσξίηεξα ν Rauf Denktaş, ζηνλ απφερν ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ ζπιιαιεηεξίνπ ηνπ Ννεκβξίνπ 1948, βι. Κησξήο, φ.π., 

ζει. 209. 
189 “Bir İngiliz gazetesinin şayanı dikkat yazısı” («Έλα αμηνπξφζεθην άξζξν κηαο αγγιηθήο εθεκεξίδαο»), Hürriyet, 

13/12/1949. 
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ζηε δηεμαγσγή ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, επαλέθεξαλ ην γλσζηφ επηρείξεκα φηη, αλ πξφθεηηαη λα 

απνζπξζεί ε ΐξεηαλία απφ ην λεζί, «ηφηε απηφ πξέπεη λα απνδνζεί ζηνλ παιαηφ ηνπ ηδηνθηήηε, ηνλ 

πην θνληηλφ ηνπ γείηνλα, εθείλνλ πνπ ζα ην δηαηεξήζεη θαη ζα ην ππεξαζπηζηεί κε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν, ην κνλαδηθφ θξάηνο ηεο Βγγχο Ώλαηνιήο, ηελ Σνπξθία».
190

 

Ώληαπνθξηλφκελεο ζην ηειεγξάθεκα, ηξεηο ηνπξθηθέο θνηηεηηθέο νξγαλψζεηο, ε πξναλαθεξζείζα 

«Φνηηεηηθή Έλσζε Παλεπηζηεκίνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο», ε «Έλσζε Φνηηεηψλ Πνιπηερλείνπ», 

θαζψο θαη ην Γξαθείν Κσλζηαληηλνχπνιεο ηεο «Βζληθήο Φνηηεηηθήο Οκνζπνλδίαο Σνπξθίαο» 

(Türkiye Millî Talebe Federasyonu, T.M.T.F.) πξαγκαηνπνηνχζαλ ζπγθέληξσζε θαηά ηελ νπνία 

γηλφηαλ «νκφθσλα» απνδεθηή ε απφθαζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ραξαθηεξίδνληαο «εχινγεο ηηο 

επγελείο θηλεηνπνηήζεηο» ηνπο θαη δειψλνληαο «κε ππεξεθάλεηα» φηη «νη ίδηνη είλαη θάζε ζηηγκή 

έηνηκνη λα πξάμνπλ φζα επηβάιινληαη ζην δήηεκα απηφ». Ώληίζηνηρε ζηάζε ππνζηήξημεο «ησλ 

δηθαίσλ ησλ Κππξίσλ αδειθψλ καο, δίθαηα πνπ επηρεηξείηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

ζθεηεξηζκνχ», πηνζεηνχζαλ θαη νη «Σνπξθηθή Πνιηηηζηηθή Βζηία» θαη «Οξγάλσζε Σνπξθηθήο 

Νενιαίαο», θαιψληαο απζεκεξφλ ηνλ θφζκν ζε ζπλάληεζε ζην «πίηη ηνπ Λανχ» ηεο πεξηνρήο 

Eminönü.
191

 

Σν ζπιιαιεηήξην ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζην λεζί θαη νη εθδειψζεηο ππνζηήξημεο ζηελ Σνπξθία δελ 

έκελαλ αζρνιίαζηεο απφ ηνλ Simavi, ν νπνίνο ζε θχξην άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα ηελ επνκέλε, 

αθνχ επηζεκάλεη πφζν ζεκαληηθέο ήηαλ νη εθδειψζεηο, ραξαθηήξηδε «μαλαδεζηακέλν θαγεηφ» ηελ 

απαίηεζε λα ελσζεί ε Κχπξνο κε ηελ Βιιάδα θαη δεηνχζε ηε δηαζαθήληζε ηνπ δεηήκαηνο κηα ψξα 

αξρχηεξα. ην πιαίζην απηφ, απεπζπλφηαλ ζηνλ πξέζβε ηεο ΐξεηαλίαο ζηελ Σνπξθία, ξσηψληαο 

ηνλ επζέσο αλ ζθφπεπε ε ρψξα ηνπ λα απνρσξήζεη απφ ην λεζί θαη, ζε πεξίπησζε πνπ ην έπξαηηε, 

αλ ζθεθηφηαλ λα «ην επηζηξέςεη ζηνπο παιαηνχο ηνπ ηδηνθηήηεο, ηνπο Σνχξθνπο». Ώθνινχζσο ηνλ 

ξσηνχζε αλ «είρε ηελ επγελή θαινζχλε», ζε πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο δελ είρε ηελ αξκνδηφηεηα λα 

απαληήζεη, λα ζπκβνπιεπηεί ηελ θπβέξλεζή ηνπ θαη λα δψζεη κία απάληεζε. Πάλησο, επεζήκαηλε, 

«ζεσξψ πσο ζε θακκία πεξίπησζε νη Άγγινη δελ ζα έδηλαλ πεζθέζη [sic] ηελ Κχπξν ζηνπο 

Έιιελεο, θάηη πνπ εκπνδίδεηαη θαη απφ ηε κεηαμχ καο θηιία, αιιά θαη απφ ηελ αγγιηθή επγέλεηα». 

Ώθνχ επαλαιάβεη φηη ε ειιεληθή πιεηνςεθία ζηελ Κχπξν δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ παξάδνζή ηεο 

ζηελ Βιιάδα, θαζψο θαη φηη ε Σνπξθία «δελ ζα επηηξέςεη ηελ παξάδνζή ηεο ζε άιια ρέξηα πιελ 

ησλ δηθψλ καο», θαηέιεγε ζην άξζξν ηνπ κε κία αθφκε εκπξεζηηθή «πξνεηδνπνίεζε» πξνο ηνπο 

Βιιελνθππξίνπο, δηαηππσκέλε κε άθνκςν ηξφπν: «Μηαο θαη ην ‟θεξε ε θνπβέληα, ζέινπκε λα 

πνχκε θαη δπν θνπβεληνχιεο ζηνπο παιιεθαξάδεο Ρσκηνχο ηεο Κχπξνπ: Ώλ έρεηε κπαιφ, θνηηάμηε 

λα ηα πάηε θαιά κε ηνπο Σνχξθνπο ζην λεζί. Γλσξίδνπκε πνιχ θαιά πνηνη ζαο ζηγνληάξνπλ θαη 

                                                           
190 “Kıbrıs‟tan gelen telgraf” («Σν ηειεγξάθεκα απφ ηελ Κχπξν») Hürriyet, 14/12/1949. 
191 “Yüksek Tahsil Gençlerimizin kararı” («Δ απφθαζε ηεο θνηηεηηψζαο λενιαίαο καο γηα ηελ Κχπξν») θαη “Gençlik 

bügün toplantıya çağrılıyor” («Δ λενιαία θαιείηαη ζήκεξα ζε ζπγθέληξσζε»), ελδηάκεζνη ηίηινη ζην αλσηέξσ, Hürriyet, 

14/12/1949. 
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δελ θνηκφκαζηε. Αελ έρεη κείλεη πιένλ ηίπνηα θξπθφ απφ ηελ θσκσδία πνπ παίδεηε κπξνζηά ζηα 

κάηηα καο!».
192

 

Σε ζθπηάιε ησλ αληηδξάζεσλ ελαληίνλ ηνπ πξνγξακκαηηδφκελνπ απφ ηελ Βθθιεζία ηεο Κχπξνπ 

δεκνςεθίζκαηνο έπαηξλε ε Φνηηεηηθή Έλσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πφιεο, ε νπνία νξγάλσλε 

ζπγθέληξσζε ζηηο 4 Εαλνπαξίνπ 1950. πσο πιεξνθνξνχζε ε Hürriyet ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο, 

επξφθεηην λα ζπδεηεζεί «ην ζήκεξα θαη ην αχξην ηεο Κχπξνπ, ελψ κε ηδηαίηεξε ζνβαξφηεηα ζα 

εμεηαζηεί ην δήηεκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. ηε ζπγθέληξσζε πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο».
193

 ηε εθδήισζε εθείλε, ζηελ νπνία εθθξαδφηαλ ε δηακαξηπξία ησλ 

παξεπξηζθνκέλσλ γηα ην αίηεκα έλσζεο ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα, ν Orhan Arıman ν νπνίνο 

κίιεζε εμ νλφκαηνο ηεο θνηηεηηθήο έλσζεο, ππνζηήξηδε φηη κε ην ζρεδηαδφκελν δεκνςήθηζκα δελ 

επξφθεηην λα ξπζκηζηεί ην πξφβιεκα, ελψ αλαθεξφκελνο ζην «απίζαλν αίηεκα» ηεο 12
εο

 

Αεθεκβξίνπ πνπ ε θππξηαθή Βθθιεζία είρε ππνβάιεη ζηνλ Κπβεξλήηε, ζεκείσλε φηη εθείλν δελ 

επξφθεηην λα πηνήζεη, αιιά αληίζεηα λα εληζρχζεη ηα αηζζήκαηα ηεο ηνπξθηθήο λενιαίαο. Καηφπηλ 

ην ιφγν ιάκβαλε ν γλσζηφο Derviş Manizade, ν νπνίνο αθνχ αλέιπζε ηε ζεκαζία πνπ έρεη ην λεζί 

γηα ηελ «ηνπξθηθή θπξηαξρία», θαηεγνξνχζε ηνπο Βιιελνθχπξηνπο φηη κε ην ζρεδηαδφκελν 

δεκνςήθηζκα «εμππεξεηνχλ ηηο εξπζξέο ίληξηγθέο ηνπο» θαη πξφζζεηε φηη ην Κππξηαθφ δελ είλαη 

δήηεκα ησλ 85 ρηιηάδσλ Σνπξθνθππξίσλ, αιιά ππφζεζε πνπ αθνξά ηα 20 εθαηνκκχξηα ησλ 

Σνχξθσλ. ηε ζπγθέληξσζε ην ιφγν έιαβαλ θαη άιινη νκηιεηέο, νη αλαθνξέο ησλ νπνίσλ 

πνίθηιιαλ μεθηλψληαο απφ ηηο αλαδξνκέο ζηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνχ απφ ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζή 

ηνπ ην 1571 έσο ηηο εκέξεο εθείλεο, κέρξη ηελ απαγγειία πνηεκάησλ «παηξησηηθνχ» ραξαθηήξα. 

Ξερψξηδαλ ε απνζηξνθή ελφο νκηιεηή φηη «δεκνςήθηζκα ζεκαίλεη γηα έλα αδχλακν έζλνο λα 

αλνίμεη ε πφξηα ζηνπο αξηζηεξνχο αλέκνπο πνπ πλένπλ απφ ηε Ρσζία», θαζψο θαη ε απαγγειία 

ελφο πνηήκαηνο κε ηίηιν «Παιιεθαξάδεο»
194

 πνπ ζα επαλαιακβαλφηαλ γηα δεχηεξε θνξά θαηφπηλ 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δ ζπγθέληξσζε πεξαησλφηαλ «κε ηηο ελζνπζηψδεηο 

εθδειψζεηο ηεο λενιαίαο».
195

 

Πιεζηάδνληαο ζηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο πιήζαηλαλ ηα δεκνζηεχκαηα ηεο 

Hürriyet γηα ην ζέκα. Έηζη, ζηηο 11 Εαλνπαξίνπ δεκνζηεπφηαλ πξσηνζέιηδα αληαπφθξηζε ηνπ 

Associated Press ηεο πξνεγνπκέλεο απφ ηε Λεπθσζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε βξεηαληθή 

θπβέξλεζε είρε απνθαζίζεη λα εληζρχζεη ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηεο ζηελ Κχπξν κε έλα ζψκα 

450 αλδξψλ πνπ ζα εξρφηαλ απφ ηελ Βιιάδα θαη ην νπνίν ζα ζπλεπηθνπξνχζε ηελ πθηζηάκελε 

ηφηε ζηξαηησηηθή δχλακε ησλ δχν ρηιηάδσλ αλδξψλ ζην λεζί. ηελ εθηεηακέλε αληαπφθξηζε 

πεξηγξαθφηαλ ε δηαδηθαζία ηνπ επηθείκελνπ δεκνςεθίζκαηνο θαη γηλφηαλ ιφγνο γηα ηε 

                                                           
192 “Kıbrıs‟tan gelen telgraf” («Σν ηειεγξάθεκα απφ Κχπξν») Hürriyet, 15/12/1949. 
193 “Kıbrıs işi hakkında bir toplantı yapılacak” («Θα πξαγκαηνπνηεζεί ζπγθέληξσζε γηα ην ζέκα ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 

3/1/1950. 
194 Γηα ηηο ζπλδειψζεηο ηνπ φξνπ palikarya ζηελ ηνπξθηθή ζθέςε, βι. αλσηέξσ ζει. 57, ππνζ. 179. 
195 “Üniversiteliler Kıbrıs için bir toplantı yaptılar” («Οη θνηηεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ κία ζπγθέληξσζε γηα ηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 5/1/1950. Σν ξεπνξηάδ θηινμελείην ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο, ελψ ζηελ πξψηε δεκνζηεπφηαλ 

θσηνγξαθία απφ ηελ εθδήισζε. 
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«ρίκαηξα»
196

 πνπ «επί καθξφλ» έηξεθαλ νη Βιιελνθχπξηνη λα ελσζνχλ κε ηελ Βιιάδα, ελψ δελ 

έιεηπαλ νη αλαθνξέο ζην «πνιχ ζνξπβψδεο θνκκνπληζηηθφ κπινθ»
197

 πνπ είρε εηνηκάζεη ην δηθφ 

ηνπ θείκελν κε αίηεκα ηελ έλσζε. Ώθνινχζσο παξεηίζεην ην ζθεπηηθφ ηεο απαληεηηθήο επηζηνιήο 

ηνπ Κπβεξλήηε Sir Andrew Wright ζηνπο «παπάδεο», νη νπνίνη φκσο έδεηρλαλ απνθαζηζκέλνη λα 

πξνρσξήζνπλ ζηε δηεμαγσγή ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. Σν δεκνζίεπκα πεξαησλφηαλ κε ηελ 

επηζήκαλζε ηεο απμαλφκελεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πνπ είρε κεηαπνιεκηθά ε Κχπξνο γηα ηε 

ΐξεηαλία, ηδίσο «κεηά ηελ απφζπξζε ησλ Άγγισλ απφ ηελ Ώίγππην θαη ηελ Παιαηζηίλε».
198

 

Λίγν πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ, ε Hürriyet δεκνζίεπε θαη πάιη πξσηνζέιηδα πξαθηνξεηαθή 

αληαπφθξηζε ηνπ Associated Press, ηε θνξά απηή απφ ηελ Ώζήλα, ζρεηηθά κε ην επεηζνδηαθφ 

ζπιιαιεηήξην ρηιίσλ πεξίπνπ θνηηεηψλ ζην Παλεπηζηήκην ησλ Ώζελψλ κε αίηεκα ηελ έλσζε ηεο 

Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα, ην νπνίν δηαιχζεθε κε ηελ επέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξαπεί πνξεία πξνο ηηο πξεζβείεο ηεο ΐξεηαλίαο θαη ησλ ΔΠΏ. Μάιηζηα ζηελ αληαπφθξηζε 

αλαθεξφηαλ φηη ε πξεζβεία ησλ ΔΠΏ ζηε Λεπθσζία είρε εθδψζεη αλαθνίλσζε ελ φςεη ηνπ 

πξνγξακκαηηδφκελνπ δεκνςεθίζκαηνο, πξνεηδνπνηψληαο ηνπο Ώκεξηθαλνχο πνιίηεο φηη ε 

αλάκεημε ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο μέλνπ θξάηνπο αληίθεηηαη ζην λφκν πεξί ηζαγελείαο. 

Βπξφθεηην πξνθαλψο γηα πξνεηδνπνίεζε ζε πξφζσπα πνπ είραλ (θαη) ηελ ακεξηθαληθή 

ππεθνφηεηα, κε ζηφρν λα απνηξαπεί νπνηαδήπνηε πηζαλή δεκφζηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ή 

ζπκκεηνρή ζην δεκνςήθηζκα, ζπκπεξηθνξέο πνπ ελδερνκέλσο ζα έζεηαλ ζε δνθηκαζία ηηο ζρέζεηο 

κε ην Δλσκέλν ΐαζίιεην.
199

 

Οη αληηδξάζεηο ηεο «ηνπξθηθήο λενιαίαο» ζην θνηηεηηθφ ζπιιαιεηήξην ηεο Ώζήλαο δελ άξγεζαλ 

λα εθδεισζνχλ. πσο πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα, ε εθηειεζηηθή επηηξνπή ηεο M.T.T.B., 

ζπλεδξίαζε ππφ ην θσο ησλ εμειίμεσλ θαη απνθάζηδε ηελ πξαγκαηνπνίεζε αληηζηνίρνπ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ηε Αεπηέξα 16 Εαλνπαξίνπ, κία δειαδή εκέξα κεηά ην δεκνςήθηζκα ζην λεζί, 

«γηα λα δηαθεξχμεη φηη πξέπεη λα δνζεί έλα ηέινο ζε απηέο ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ζθέςεηο ζρεηηθά κε 

ηελ Κχπξν». χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ελ ιφγσ νξγάλσζεο έθηαλαλ 

πνιιέο επηζηνιέο απφ «εζληθηζηηθέο νξγαλψζεηο», ζηηο νπνίεο δηαηππσλφηαλ ην ζπγθεθξηκέλν 

αίηεκα. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ «εθ ηνπ ζχλεγγπο» παξαθνινχζεζε ησλ 

δεκνζηεπκάησλ θαη ησλ εμειίμεσλ ηνπ Κππξηαθνχ απφ ηελ ηνπξθηθή θνηηεηηθή έλσζε «δελ 

θαζηζηνχλ έθπιεμε ηε δηνξγάλσζε ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ», φπσο ραξαθηεξηζηηθά παξαηεξνχζε ε 

εθεκεξίδα. Παξάιιεια, απνθαζηδφηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπγθέληξσζεο «αθαδεκατθνχ 

ραξαθηήξα» ζην «πίηη ηνπ Λανχ» ζην Eminönü, ζηελ νπνία ζα αλαδεηθλπφηαλ ην δήηεκα κε 

«επηζηεκνληθφ ηξφπν» θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζα γλσζηνπνηνχληαλ ζηα Δλσκέλα Έζλε. ηε 

                                                           
196 Δ ιέμε «hülya» ζην θείκελν ζεκαίλεη θαη‟ αθξίβεηα ηελ «νλεηξνθαληαζία». 
197 “hayli patırdıcı komünist bloku”. 
198 “İngiltere Kıbrıs‟a asker yolladı” («Δ Ώγγιία απέζηεηιε ζηξαηεχκαηα ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 11/1/1950. 

Ώλαιπηηθφηεξα γηα ηελ ηειεπηαία απηή αλαθνξά, βι. Crouzet, φ.π., ζει. 298-307 θαη Υφιιαλη, φ.π., ζει 50-53. 
199 “Atina‟da Kıbrıs için nümayiş” («πιιαιεηήξην ζηελ Ώζήλα γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 13/1/1950. 
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ζπλάληεζε εθείλε ζπκκεηείραλ νλφκαηα φπσο ν Burhan Belge,
200

 ν Dr. Derviş Manizade θαη ν 

θαζεγεηήο Hamit, αιιά θαη ν επξηζθφκελνο ζηελ Άγθπξα γηα δηαβνπιεχζεηο θαη επηθεθαιήο ηεο 

ηνπξθνθππξηαθήο επηηξνπήο πνπ είρε αθηρζεί εθεί πξν εβδνκάδνο, Dr. Fazıl Küçük.
201

 Μάιηζηα, ζε 

είδεζε ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο ε εθεκεξίδα πιεξνθνξνχζε φηη ε ηνπξθνθππξηαθή επηηξνπή ζα 

εξρφηαλ απζεκεξφλ αεξνπνξηθψο απφ ηελ Άγθπξα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί εθηθηή ε ζπκκεηνρή ηεο.
202

 

Πξάγκαηη, ε εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15 Εαλνπαξίνπ ζηηο 3 ην κεζεκέξη, αλήκεξα ηελ 

πξψηε Κπξηαθή ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ζηελ Κχπξν, θαη ζπλερηδφηαλ «κέρξη ηηο βξαδηλέο ψξεο κε ηε 

ζπκκεηνρή κεγάινπ πιήζνπο θνηηεηψλ». Βθεί, κεηά ην ζχληνκν ραηξεηηζκφ ηνπ επηθεθαιήο ηεο 

Μ.Σ.Σ.Β., Suphi Baykal, ην ιφγν έπαηξλε ν εθ Κχπξνπ Dr. Fazıl Gökçe, ν νπνίνο ηφληδε φηη επί 71 

έηε νη Σνπξθνθχπξηνη είραλ «δεζκνχο θαξδηάο» κε ηε «κεηέξα παηξίδα» θαη φηη είραλ κείλεη 

πάληνηε καθξηά απφ ηνλ «θνκκνπληζηηθφ θίλδπλν». Ώθνινπζνχζε ν Derviş Manizade κε κία 

αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνχ, κεηά ηελ νπνία ζεκείσλε πσο ε Κχπξνο θεξδήζεθε «κε μίθνο 

θαη κε αίκα» θαη φηη απνηθήζεθε κε «10 ρηιηάδεο γλήζηνπο Σνχξθνπο»,
203

 γη‟ απηφ θαη ε πξνζηαζία 

ηνπο απνηεινχζε «εζληθφ θαζήθνλ» θαζελφο πνπ ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ Σνχξθν. Καηφπηλ 

εξρφηαλ ε ζεηξά ηνπ Burhan Belge, ν νπνίνο αθνχ έθαλε θαη εθείλνο κία ηζηνξηθή αλαδξνκή, 

ππνζηήξηδε φηη νη δηεζλείο ζπλζήθεο δελ είραλ κεηαβιεζεί ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ απφ ην 

Κξηκατθφ πφιεκν – νπφηε θαη παξαρσξήζεθε ε Κχπξνο ζηνπο Άγγινπο
204

 – κέρξη ηηο εκέξεο ηνπο. 

Πξφζζεηε πσο, εθφζνλ ε Σνπξθία φπσο θαη ε Βιιάδα δηαδξακάηηδαλ ζηε δεδνκέλε πεξηνρή ην 

                                                           
200 Ο Burhan Asaf Belge ήηαλ εμέρνπζα θπζηνγλσκία ηεο αξηζηεξήο ηνπξθηθήο δηαλφεζεο θαηά ηε ιεγφκελε 

κνλνθνκκαηηθή πεξίνδν (1923-1946). Ήηαλ απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο νηθνλνκηθήο επηζεψξεζεο Kadro πνπ θηινδνμνχζε λα 

δψζεη αξηζηεξή θαηεχζπλζε ζηελ θεκαιηθή αξρή ηνπ θξαηηζκνχ ζηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία. Αηεηέιεζε αξγφηεξα 

βνπιεπηήο Μνχγισλ ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ηνπ Menderes, θαηαδηθάζηεθε ζε ηζφβηα θάζεηξμε απφ ηε ρνχληα ηνπ 

1960 θαη απνθπιαθίζηεθε ην 1963. Ο γηφο ηνπ, θαζεγεηήο Murat Belge, είλαη εμίζνπ γλσζηφο αξηζηεξφο δηαλννχκελνο, 

κε δηψμεηο απφ ηε ρνχληα ηνπ 1980 θαη πινχζην ζπγγξαθηθφ έξγν. 
201 “Gençlik pazartesiye bir miting yapacak” («Σελ εξρνκέλε Αεπηέξα ε λενιαία ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζπιιαιεηήξην»), 

Hürriyet, 14/1/1950. ρεηηθή κε ηηο δχν εθδειψζεηο είδεζε δεκνζηεπφηαλ θαη ηελ επνκέλε, 15/1 (“Kıbrıs adası için 

yapılacak miting hakkında hazırlık” [«Βηνηκαζίεο γηα ην ζπιιαιεηήξην πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ Κχπξν»]). ην 

ελ ιφγσ δεκνζίεπκα δηλφηαλ έθηαζε ζε επηζηνιή 33 κειψλ ηεο Μ.Σ.Σ.Β. κε ηελ νπνία απνξξίπηνληαλ ηα δεκνζηεχκαηα 

πεξί έιιεηςεο αληηπξνζσπεπηηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ησλ Σνπξθνθππξίσλ πνπ είραλ έιζεη γηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εθδειψζεηο, δηαςεπδφηαλ σο «αλππφζηαηε» ε ζρεηηθή εηδεζενγξαθία θαη απνδηδφηαλ ζηα 

«πξνζσπηθά θαπξίηζηα» ηεο ηνπξθνθππξηαθήο εθεκεξίδαο İstiklâl, ηδηνθηεζίαο ηνπ Necati Özkan. 
202 Γηα ηελ πξψηε αλαθνξά ζηελ έιεπζε ηεο επηηξνπήο «πνπ εθπξνζσπνχζε ηνπο Σνπξθνθππξίνπο» ζηελ Άγθπξα βι. 

“Kıbrıs‟tan bir Türk heyeti geliyor” («Έξρεηαη απφ ηελ Κχπξν κηα ηνπξθηθή επηηξνπή»), Hürriyet, 8/1/1950. Ώθνχ 

ζπκκεηάζρεη ζηελ «αθαδεκατθή ζπλάληεζε» θαη ζην ζπιιαιεηήξην, ε επηηξνπή ζα επέζηξεθε ζηελ Άγθπξα 

αεξνπνξηθψο ζηηο 17 Εαλνπαξίνπ, φπσο πιεξνθνξνχζε πξσηνζέιηδα ε Hürriyet ηεο 18εο Εαλνπαξίνπ (“Kıbrıs‟tan gelen 

heyet dün Ankara‟ya gitti” [«Δ επηηξνπή πνπ ήξζε απφ ηελ Κχπξν αλαρψξεζε ρζεο γηα ηελ Άγθπξα»]). ηε θσηνγξαθία 

πνπ ζπλφδεπε ην ξεπνξηάδ εηθνλίδνληαλ ηα επηά κέιε ηεο, ελψ ζηε ιεδάληα επαλαιακβαλφηαλ ε πιεξνθνξία φηη ηα 

«απνηειέζκαηα» ησλ δχν εθδειψζεσλ πνπ ζπκκεηείρε, ζα απνζηέιινληαλ «αηηηνινγεκέλα» απφ ηελ Μ.Σ.Σ.Β. ζηνλ 

ΟΔΒ. 
203 Σν εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ δηάηαγκα επνηθηζκνχ ηεο θαηαθηεκέλεο Κχπξνπ πνπ ππέγξαθε ν νπιηάλνο ειίκ ΐ΄ 

δεκνζηεχζεθε ζε κεηαγξαθή ζηελ ηνπξθηθή εθεκεξίδα Kurun ηεο 5εο Ενπιίνπ 1936. πσο αλαθεξφηαλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν, νη έπνηθνη έπξεπε λα επηιεγνχλ πξνζεθηηθά γηα λα αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ αθηεκφλσλ, ησλ 

εγθαηαιεηςάλησλ ηηο γαίεο ηνπο ή ησλ δηεθδηθνχλησλ απηέο, ησλ αλέξγσλ θαη δηαθφξσλ ηερληηψλ, ζηνπο νπνίνπο 

παξέρνληαλ θαη θνξνινγηθά θίλεηξα. Μεηαμχ ησλ επνίθσλ έπξεπε λα ζπγθαηαιερζνχλ θαη «πξφζσπα επηδηδφκελα εηο 

ηελ ιεζηείαλ θαη ελ γέλεη γλσζηά δηα ηελ θαθήλ ησλ δηαγσγήλ», «φζνη επηδίδνληαη εηο ηελ επαηηείαλ», θαζψο θαη νη 

αγξφηεο «πνπ είλαη γλσζηνί δηα ηελ θαθήλ ησλ ζπκπεξηθνξάλ» θαη νη «ηνθνγιχθνη», βι. Υ..Λ. Πάκπαινο- Εσάλλεο Π. 

Θενραξίδεο, Ο Σμονηζηυξ Σφπμξ βζα ηδκ Κφπνμ (1928-1945), (Λεπθσζία: Κέληξν Μειεηψλ Εεξάο Μνλήο Κχθθνπ, 2008), 

ζει. 150-154. 
204 Δ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ηεο εθεκεξίδαο, ελδερνκέλσο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Belge, είλαη εκθαλψο ιαλζαζκέλε, θαζψο ε 

Κχπξνο παξαρσξήζεθε ζηνπο ΐξεηαλνχο κεηά ηνλ Ρσζνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1877-1878. 
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ξφιν ηνπ «θχιαθα», ήηαλ «εθ ηνπ κε φληνο» ε απαίηεζε ηεο ηειεπηαίαο λα πξνζαξηήζεη ηελ 

Κχπξν. Ο Σνχξθνο θαζεγεηήο ππνζηήξηδε, ηέινο, φηη εάλ ε ΐξεηαλία ζειήζεη λα απνρσξήζεη απφ 

ην λεζί, «θάηη πνπ ε αγγιηθή πνιηηηθή κπνξεί λα θαηαζηήζεη αλαγθαίν κηα εθ ησλ εκεξψλ», ηφηε 

έπξεπε λα «επηζηξέςεη» ηελ Κχπξν ζηνλ «ηδηνθηήηε» ηεο. 

ην ηέινο ηεο εθδήισζεο ε Μ.Σ.Σ.Β. εμέδηδε αλαθνίλσζε πνπ θαινχζε ζην ζπιιαιεηήξην 

δηακαξηπξίαο ηεο 16
εο

 Εαλνπαξίνπ θαη ε νπνία αλέθεξε ηα εμήο: 

«οιπμθίηδ! Δίκαζ δ εεκζηή έλανζδ εηείκδ πμο δίκεζ γςή ζηδκ εεκζηή ζοκείδδζδ. Ζ 

ΚΤΠΡΟ πενζιέκεζ ημ δζηυ ζμο εκδζαθένμκ. οιιεηέπμκηαξ ζημ ΜΔΓΑΛΟ 

ΤΛΛΑΛΖΣΖΡΗΟ πμο εα λεηζκήζεζ ζήιενα ζηζξ 10 ζημ Μπέβζαγζη εα αβηαθζάζεζξ ηζξ 

85 πζθζάδεξ ηςκ Σμφνηςκ αδεθθχκ ζμο, έηζζ υπςξ ζε έηαλε δ ιμίνα ηαζ εα πνάλεζξ ημ 

ηαεήημκ ζμο. Με ηδκ αθμνιή αοηή, οπεκεοιίγμοιε ζδζαζηένςξ ζημοξ αλζυηζιμοξ 

ζοιπμθίηεξ ιαξ υηζ ημ ζοθθαθδηήνζυ ιαξ δζμνβακχκεηαζ πνμηεζιέκμο κα 

δζαιανηονδεμφιε βζα ηα πνμαθδεέκηα πενί εκχζεςξ αζηήιαηα, υηζ δεκ ζηνέθεηαζ 

εκακηίμκ ηακεκυξ απμθφηςξ θμνέα ή ημζκυηδηαξ ηδξ πυθδξ ιαξ ηαζ υηζ πνέπεζ κα 

ηζκδεεί ζε ηθίια ςνζιυηδηαξ ηαζ ζμαανυηδηαξ υπςξ ανιυγεζ ζηδκ ημονηζηή 

κεμθαία».
205

  

Δ αλαθνίλσζε εθείλε ήηαλ ραξαθηεξηζηηθή απφ πνιιέο πιεπξέο. Πξψηνλ, επηρεηξνχζε λα 

πξνθαιέζεη ηελ πνιηηηθή θηλεηνπνίεζε επξχηεξσλ νκάδσλ ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, κε θεληξηθφ άμνλα ηα «παηξησηηθά αηζζήκαηα» ησλ κειψλ ηεο γηα ην δήηεκα 

ηεο Κχπξνπ. Γηα λα γίλεη ακεζφηεξε θαη λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο, αλαθεξφηαλ ζε 

απηνχο ζην β΄ εληθφ πξφζσπν, σο εάλ λα απεπζπλφηαλ ζηνλ θαζέλα ηνπο μερσξηζηά, επελδχνληαο 

ζπγθηλεζηαθά θαη θαιψληαο ηνπο λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηνπ κέιινληνο ησλ «Σνχξθσλ 

αδειθψλ» ηνπο. Αεχηεξνλ, ηδσκέλε κεηαγελέζηεξα είλαη αδχλαηνλ λα κελ πξνθιεζεί θαη πάιη ε 

ζχγθξηζε κε ηα φζα επξφθεηην λα αθνινπζήζνπλ ζηα επηεκβξηαλά. Δ εκθαληηθή ππφκλεζε ηεο 

«σξηκφηεηαο» θαη ηεο «ζνβαξφηεηαο» πνπ επηβαιιφηαλ λα επηδείμνπλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ, αιιά θαη ε ξεηή δηεπθξίληζε φηη ην ηειεπηαίν δελ ζηξεθφηαλ 

ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε – πξνθαλψο κεηνλνηηθνχ – θνξέα ή θνηλφηεηαο, απνθάιππηαλ μεθάζαξα ηε 

δηάζεζε λα πξνιεθζνχλ έθηξνπα ελαληίνλ ηεο ειιελνξζφδνμεο κεηνλφηεηαο (κηαο θαη ην επίδηθν 

δήηεκα αθνξνχζε ηελ Κχπξν) θαη ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ. Ώθξηβψο ζην πιαίζην απηφ 

γηλφηαλ ε «ππελζχκηζε», δηλφηαλ δειαδή ε ζαθήο εληνιή λα κελ αγγηρηνχλ νη πεξηνπζίεο θαη ε 

θπζηθή ππφζηαζε ησλ κεηνλνηηθψλ, θάηη πνπ εκκέζσο παξαπέκπεη ζην ελδερφκελν λα είραλ νη 

δηνξγαλσηέο ππνζπλείδεηα θαηά λνπ αληίζηνηρεο εκπεηξίεο ηνπ ηνπξθηθνχ θαη νζσκαληθνχ 

                                                           
205 “Kıbrıs için tertip edilen miting bugün yapılacak/ Miting hazırlık mahiyetinde olmak üzere Eminönü Halkevinde dün 

bir akademik toplantı yapıldı” («ήκεξα ην πξνγξακκαηηζζέλ ζπιιαιεηήξην γηα ηελ Κχπξν/ Πξαγκαηνπνηήζεθε ρζεο 

ζην πίηη ηνπ Λανχ ζην Βκίλνλνπ κία αθαδεκατθή εθδήισζε ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ»), 

ηίηινο θαη ππφηηηινο πξσηνζέιηδεο είδεζεο ζε  Hürriyet, 16/1/1950. Δ επίκαρε θξάζε ηνπ πξσηνηχπνπ γηα ηελ 

ειιελνξζφδνμε κεηνλφηεηα είρε σο εμήο: «...şehrimizde bulunan hiç bir teşekkül ve topluluğa kat‟iyen müteveccih 

olmadığı, Türk gençliğine yakışır bir vakar ve olgunluk havası içinde geçmesi gerektiği sayın vatandaşlarımıza 

ehemniyetle hatırlatılır». 
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παξειζφληνο θαη λα ήζειαλ λα απνηξέςνπλ πηζαλή επαλάιεςή ηνπο, ίζσο επεηδή ζηελ πξψηκε 

εθείλε ζπγθπξία ηνπ Κππξηαθνχ δελ επηζπκνχζαλ επεηζφδηα πνπ ζα δηαθηλδχλεπαλ ηε δηεζλή ζέζε 

ηεο ρψξαο, ηδηαίηεξα φηαλ ε επίζεκε θπβέξλεζε δελ είρε αθφκε ηνπνζεηεζεί δεκνζίσο γηα ην 

ζέκα.
206

 

Σν ζπιιαιεηήξην ηεο 16
εο

 Εαλνπαξίνπ γηλφηαλ θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζηε Hürriyet ηεο επνκέλεο 

εκέξαο, ζπλνδεπφκελν απφ δχν κεγάιεο θσηνγξαθίεο. Δ πξψηε απεηθφληδε ηνπο ζπγθεληξσκέλνπο 

ζηελ πιαηεία Beyazıt, αξρηθφ ηφπν ζπγθέληξσζεο ησλ δηαδεισηψλ θαη ε δεχηεξε ην πιήζνο ζηελ 

πιαηεία Σαμίκ πνπ απνηεινχζε θαη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο. ηελ πξψηε θπξηαξρνχζαλ νη 

ηνπξθηθέο ζεκαίεο, ελψ ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο απεηθνληδφηαλ έλα πηθέην κε δσγξαθηζκέλε ηελ 

Κχπξν κε ην κηζνθέγγαξν θαη επάλσ θαη θάησ ηε θξάζε «Δ Κχπξνο είλαη ησλ Σνχξθσλ».
207

 ηε 

δεχηεξε εηθνλίδνληαλ νη δηαδεισηέο γχξσ απφ ην κλεκείν ηεο πιαηείαο Σαμίκ, κε ηε ιεδάληα λα 

θάλεη ιφγν γηα «ηεξάζηην πιήζνο». ην ξεπνξηάδ αλαθεξφηαλ πσο νη δηαδεισηέο είραλ ζπξξεχζεη 

ζηελ πιαηεία Beyazıt κε ην ηξακ, επί ηνπ νπνίνπ είραλ αλαγξαθεί κε θηκσιία ζπλζήκαηα φπσο 

«πκπνιίηε λα „ζαη ζηηο 10 ζην Μπέγηαδηη. Έρεη ζπιιαιεηήξην γηα ηελ Κχπξν», «Δ Κχπξνο είλαη 

ησλ Σνχξθσλ», «Βκείο είκαζηε ηέθλα ηνπ Ώηαηνχξθ», «Δ Κχπξνο είλαη θνκκάηη ηεο Σνπξθίαο», 

«Βκείο είκαζηε πνιχ θαινί, αιιά θακκηά θνξά θαη πνιχ θαθνί» [sic]. Ώληίζηνηρα ζπλζήκαηα-

κελχκαηα πξνο ηελ ειιεληθή πιεπξά είραλ αλαγξαθεί θαη ζηα πηθέηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θνηηεηψλ: «Παιιεθαξάδεο έξρεηαη ν Μπαξκπαξφζζα», «Ώζελαίε! Σν θεθάιη ηνπ πεηεηλνχ πνπ 

ιαιεί πξηλ ηελ ψξα ηνπ ην θφβνπλ!», «Έλα ιάζνο, δχν ιάζε», «Να μέξεηε σο πνχ ζαο παίξλεη
208

 

παιιεθαξάδεο!», «πνηνο δίλεη ηα ιεθηά παίδεη θαη ηνλ ζθνπφ».  

πσο ήηαλ αλακελφκελν, θαη ζηελ πεξίπησζε εθείλε επαλαιήθζεθε ε πξαθηηθή αλάινγσλ 

δηαδειψζεσλ ηνπ παξειζφληνο θαη ην ζπιιαιεηήξην μεθηλνχζε κε ηελ απαγγειία ηνπ ηνπξθηθνχ 

εζληθνχ χκλνπ θαηφπηλ ερεξήο παξνηξχλζεσο ελφο θνηηεηή. Ώθνινπζνχζε ην «παηξησηηθφ» 

θάιεζκα ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο Μ.Σ.Σ.Β., Fikret Aytaç, κε επζεία επίθιεζε ηεο ηζηνξίαο:  

«Δοβεκείξ κέμζ, ιίθδζακ μζ ζεθίδεξ ηδξ έκδμλδξ ζζημνίαξ ηςκ ζζυεεςκ Μμοζηαθά 

Κειάθ, ηαζ μζ αηνίηεξ επζδνμιείξ
209

 ζάξ θςκάγμοκ απυ ηζξ υπεεξ ημο Γμφκααδ: “Υίθζμζ 

ηαααθάνδδεξ κζηήζαιε ηδ ιένα εηείκδ έκακ βζβάκηζμ ζηναηυ!”. Απυ ημοξ αηέθεζςημοξ 

μνίγμκηεξ ηδξ Μεζμβείμο ανμκημθςκάγμοκ ιέζα απυ μιμανμκηίεξ ηακμκζχκ μζ 

                                                           
206 Σν ελδερφκελν λα εθιακβαλφηαλ ε «ζηνρνπνίεζε ηεο Βιιάδαο» ζην ζπιιαιεηήξην σο απεηιή απφ ηνπο «Ρσκηνχο 

ζπκπνιίηεο καο» επεζήκαηλε θαη ν Armaoğlu, ν νπνίνο ππνζηήξηδε φηη ε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηελ αλαθνίλσζε ηεο 

Μ.Σ.Σ.Β. απνζθνπνχζε αθξηβψο ζην λα δηαζθεδάζεη απηνχο ηνπο θφβνπο, βι. Armaoğlu, φ.π., ζει. 22. 
207 Οη ζπλεηξκνί κε ηε δηαβφεηε νξγάλσζε πνπ επξφθεηην λα ηδξπζεί επηζήκσο ην 1954 είλαη εχινγνη. 
208 Haddinizi bilmelisiniz ζην πξσηφηππν πνπ θαη‟ αθξίβεηα ζεκαίλεη «πξέπεη λα γλσξίδεηε ηα φξηά ζαο». Πξφθεηηαη γηα 

κία αθφκε ζηεξενηππηθή έθθξαζε ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο πνπ απεπζχλεηαη ζε φζνπο ελεξγνχλ πέξα απ‟ φ,ηη ε δχλακε ή 

ε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία ηνπο επηηξέπεη, έηζη φπσο νη ζπγθεθξηκέλεο ζεζκίζεηο γίλνληαη αληηιεπηέο θαη 

απνδεθηέο ζηελ ηνπξθηθή πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θνπιηνχξα. Σν ζηεξεφηππν ρξεζηκνπνηείηαη, επίζεο, θαη γηα φζνπο 

είλαη ή ζεσξνχληαη «μέλνη» ζηνπο Σνχξθνπο, ζε κία έκκεζε αιιά πξνθαλή ππφκλεζε ηεο θαησηεξφηεηάο ηνπο έλαληη 

ησλ ηδίσλ. 
209 Akıncılar ζην πξσηφηππν. Πξφθεηηαη γηα ηνπο «γαδήδεο» άηαθηνπο επηδξνκείο (gaziler) πνπ ιεειαηνχζαλ ηηο 

ζπλνξηαθέο πεξηνρέο ησλ ΐπδαληηλψλ απφ ηελ επνρή ησλ ειηδνχθσλ θαη νη νπνίνη ζηα πξψηα ρξφληα ηεο Οζσκαληθήο 

Ώπηνθξαηνξίαο κεηαηξάπεθαλ ζε akıncılar, εληαζζφκελνη ζηνλ ηαθηηθφ ζηξαηφ κε ηελ ίδηα φκσο απνζηνιή: Σηο έθηππεο 

επηδξνκέο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ερζξνχ, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ εμαζζελήζνπλ θαη λα ηνπ θάκςνπλ ην εζηθφ. 
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Μπανιπανυζζα: “Αεδκαίε έθηαζε δ χνα ζμο. Μάνηονάξ ιμο μ ηυζιμξ, έπεζ πάνεζ πζα 

θςηζά ημ αίια ζηζξ θθέαεξ ιμο”, θέκε. αξ ανμκημθςκάγς ηζ εβχ: “Κζ ακ είζηε 

Αεδκαίμζ παθθδηανάδεξ, κα ιάεεηε ιέπνζ πμφ ζαξ παίνκεζ! ηακ μ Σμφνημξ αβάγεζ ημ 

ζπαεί απ‟ ημ εδηάνζ πνέπεζ κά „ανεζ άθθμ εδηάνζ κα ημ αάθεζ”. Μυθζξ ηχνα ηεθεζχζαηε 

ημοξ εζςηενζημφξ ζαξ ηζαηςιμφξ, ιδκ οπμηνίκεζηε θμνχκηαξ ημκ θζθζηυ ιακδφα! 

Παίγεηε ιε ηδ θςηζά!...». 

Καηφπηλ ην ιφγν ιάκβαλε ν Ali Haydar Yeşilyurt, ν νπνίνο δηάβαδε ην πνίεκα «Κάιεζκα απφ ηελ 

Κχπξν»
210

, κε ην πιήζνο λα «ελζνπζηάδεηαη» απφ ηνπο εμήο ζηίρνπο ηνπ:
 
«Σνπ Σνχξθνπ ην 

πξάζηλν λεζί, ηνπ Σνχξθνπ νη νξίδνληέο ηνπ, φξθν δψζακε παηδηά γηα ηελ Κχπξν λα 

πεζάλνπκε».
211

 

Ώπφ ην Beyazıt νη λενιαίνη δηαδεισηέο θηλήζεθαλ «ζπληεηαγκέλα», κε «ηε ζνβαξφηεηα θαη ηελ 

σξηκφηεηα πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη», πξνο ην Σαμίκ. ηε δηαδξνκή ηξαγνπδνχζαλ ηα εκβαηήξηα 

«Καπλίδνπλ νη βνπλνθνξθέο» θαη «Μπαξκπαξφζζα», ελψ «εθαηνληάδεο πνιίηεο» ηνχο 

επηθξνηνχζαλ ζην πέξαζκά ηνπο, θσλάδνληαο «Δ Κχπξνο ζα γίλεη ηνπξθηθή». Μεηά απφ κία 

ζηάζε ζην θηίξην ηεο Ννκαξρίαο, φπνπ εςάιε θαη πάιη ν εζληθφο χκλνο, ν θφζκνο πνπ «πιήζπλε» 

θαηά ηε δηαδξνκή έθηαλε ζηελ πιαηεία Σαμίκ. Βθεί έςαιαλ γηα ηξίηε θνξά ηνλ εζληθφ χκλν, 

εθθψλεζαλ ιφγν πεξηζζφηεξνη απφ δέθα νκηιεηέο θαη κία ψξα αξγφηεξα ε δηαδήισζε πεξλψληαο 

απφ ην Dolmabahçe έθηαλε ζην κλεκείν ηνπ Μπαξκπαξφζζα ζην Besiktaş, φπνπ θαη πεξαησλφηαλ 

«κε κία επγελή ιεπηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε λενιαία, ε νπνία δελ άθεζε πεξηζψξηα γηα ηελ 

παξακηθξή δηακαξηπξία».
212

 

πσο θαη παιαηφηεξα, έηζη θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζπιιαιεηήξην ησλ Σνχξθσλ θνηηεηψλ έδηλε 

αθνξκή ζηνλ Simavi λα δεκνζηεχζεη ηελ επνκέλε θχξην άξζξν πνπ επηγξαθφηαλ «ΚΤΠΡΟ: Δ 

Βζληθή καο Τπφζεζε».
213

 ε εθείλν επαλαιακβαλφηαλ ην ζχλεζεο ηξίπηπρν κνηίβν πνπ ζπρλά 

ραξαθηήξηδε ην χθνο ηνπ: Πξνζβνιέο, «πξνεηδνπνηήζεηο» θαη απεηιέο. Έηζη, αθνχ θαηεγνξήζεη 

ηνπο Έιιελεο, «πνπ έρνπλ ην ζξάζνο λα κηινχλ μεδηάληξνπα γηα ειιελνηνπξθηθή θηιία», φηη 

«έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα ηεξάζηην ππψδεο απφζηεκα», εθδήισλε εκκέζσο ηελ ελφριεζή ηνπ θαη 

γηα ηνπο ΐξεηαλνχο πνπ είραλ αξθεζηεί λα εληζρχζνπλ ηε θξνπξά ηνπο θαη δελ είραλ απνηξέςεη 

δξαζηηθά ην δεκνςήθηζκα. Καηφπηλ «ππελζχκηδε» ζηνπο Έιιελεο φηη ην Κππξηαθφ δελ ήηαλ φπσο 

ην Κξεηηθφ δήηεκα, νχηε ε Σνπξθία ήηαλ ε Σνπξθία «εθείλεο ηεο επνρήο» [sic], γηα λα πεξάζεη 

ακέζσο κεηά ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ φηη ην Κππξηαθφ είρε πιένλ κεηαβιεζεί ζε «εζληθφ 

δήηεκα» γηα ηνπο ίδηνπο:  

                                                           
210 “Kıbrıs‟tan Sesleniş”, ζην πξσηφηππν. 
211 “Türkündür Yeşil ada, Türkündür o ufuklar/ Kıbrıs için ölmeğe and içmişiz çocuklar”. 
212 “Gençlik dün Kıbrıs için büyük bir miting yaptı” («Δ λενιαία πξαγκαηνπνίεζε ρζεο κεγάιν ζπιιαιεηήξην γηα ηελ 

Κχπξν»), Hürriyet, 17/1/1950. 
213 “Millî Dâvamız: KIBRIS”, Hürriyet, 17/1/1950. Δ ιέμε dâva πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Simavi θάζε άιιν παξά ηπραία 

ήηαλ, θαζψο ζηελ ηνπξθηθή ζεκαίλεη κελ ηελ «ππφζεζε», αιιά εκπεξηέρεη θαη ηελ έλλνηα ηεο ππφζεζεο γηα ηελ επφδσζε 

ηεο νπνίαο γίλεηαη αγψλαο, εμ νπ θαη ε δεχηεξε ζεκαζία ηεο ιέμεο είλαη ε «δίθε», κηα δηαδηθαζία δειαδή ζηελ νπνία νη 

δηάδηθνη θάλνπλ αγψλα γηα λα θεξδίζνπλ ηελ «ππφζεζε». Γη‟ απηφ θαη ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν κπνξεί λα απνδνζεί θαη 

σο «αγψλαο», έλλνηα πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζηε ρξήζε ηεο αλαθνξηθά κε ηελ Κχπξν. 
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«ήιενα μζ Σμφνημζ έπμοκ πάνεζ ζηα πένζα ημοξ ημ Κοπνζαηυ ςξ ιία εεκζηή ημοξ 

οπυεεζδ. ζμζ άημοζακ ηδ θςκή ηδξ ημονηζηήξ κεμθαίαξ πμο πναβιαημπμίδζε πεεξ 

ζοθθαθδηήνζμ, είδακ πχξ έηακε ημοξ μονακμφξ ηδξ Ηζηακιπμφθ κα ακηδπήζμοκ βζα ηδκ 

ημονηζηή Κφπνμ. Σμ γήηδια ηδξ Κφπνμο είκαζ πθέμκ δζηή ιαξ οπυεεζδ, έκα γήηδια πμο 

είκαζ αδφκαημκ κα δζαπςνζζηεί απυ ειάξ. Σμ γήηδια αοηυ έπεζ ηυζμ πμθφ εκμπμζδεεί ιε 

ηδκ οπυζηαζή ιαξ πμο δεκ ιπμνμφιε κα θακηαζημφιε ηαιιία δφκαιδ πμο κα είκαζ ζηακή 

κα ημ δζαπςνίζεζ ηαζ κα ημ απμζπάζεζ. πςξ είπακ ηαζ μζ κεμθαίμζ ιαξ πεεξ, ακ δεκ 

οπάνπεζ ιέζμ ιπμνμφιε ηαζ ημθοιπχκηαξ κα πάιε απυ ημ Ακειμφνζμ [Anamur] ζημ 

κδζί βζα κα ημ οπεναζπζζημφιε ηαζ δεκ πνυηεζηαζ κα εβηαηαθείρμοιε ηδκ Κφπνμ ζημοξ 

ενοενμφξ παθθδηανάδεξ […] Υάνζκ αοημφ ημο κδζζμφ εα ζηείθμοιε ζηα αγήηδηα υπζ 

ιυκμ ηδκ θζθία ηςκ Δθθήκςκ, αθθά ηαζ εηείκςκ πμο εα ηάκμοκ υηζ ηδκ οζμεεημφκ. Διείξ 

δεκ εέθμοιε πθέμκ κα ηεεεί γήηδια πμο κα μκμιάγεηαζ Κοπνζαηυ. Ζ Κφπνμξ εα ιείκεζ 

ςξ έπεζ ηαζ, υ,ηζ απμηέθεζια ηαζ κα δχζεζ ημ δδιμρήθζζια, δ ηαηάζηαζδ δεκ εα 

αθθάλεζ. Αοηυ ημ εέθμοιε βζα κα απμθφβμοιε ηδκ εηδήθςζδ ακαπυηνεπηςκ επεζζμδίςκ. 

Γζα ηδκ Σμονηία δεκ οπάνπεζ γήηδια πμο κα θέβεηαζ Κοπνζαηυ, οπάνπεζ ιία ημονηζηή 

Κφπνμξ». 

Ο αξζξνγξάθνο ήηαλ ζαθήο. Δ Κχπξνο δελ ήηαλ Κξήηε, δηφηη πιένλ ηελ είρε κεηαηξέςεη ζε 

«εζληθφ δήηεκα» κία νξκεηηθή θνηλή γλψκε, ελψ πθίζηαην θαη κία ηζρπξή Σνπξθία. Σν «εζληθφ» 

εθείλν δήηεκα απνηεινχζε πιένλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ηνπξθηθήο χπαξμεο, ην νπνίν νη 

Σνχξθνη ζα έθαλαλ ηα πάληα γηα ην «ππεξαζπηζηνχλ». ζνη δε αληηηίζνληαλ, ε «θηιία» ηνπο ζα 

είρε ηελ ίδηα ηχρε κε εθείλελ ησλ Βιιήλσλ: Θα πεηαγφηαλ ζηνλ θάιαζν ησλ αρξήζησλ. Ο νμχο 

ιφγνο ηνπ Simavi είρε, εθηφο ησλ άιισλ, θαη δχν πξνθεηηθά ζηνηρεία: πσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλέθεξε, εάλ δελ ππήξραλ ηα κέζα, νη Σνχξθνη ζα «θνιπκπνχζαλ» κέρξη ην λεζί. Πξάγκαηη, ηφζν 

ην 1963 φζν θαη ην 1967 ε έιιεηςε απνβαηηθψλ ζθαθψλ απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ απέηξεςαλ κία ηνπξθηθή εηζβνιή, κέρξη ην 1974, νπφηε θαη 

είραλ απνθηεζεί πιένλ ηα κέζα πνπ δηεπθφιπλαλ ην «θνιχκπη».
214

 Παξάιιεια, ε εκθαλήο νξγή 

πνπ δηέηξερε ην θείκελν έθαλε ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ λα θηάζεη κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα πξνεηδνπνηεί 

αλνηρηά γηα ηελ εθδήισζε επεηζνδίσλ κε αθνξκή ην Κππξηαθφ, επεηζφδηα ηα νπνία, φπσο 

ζεκείσλε, δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνηξαπνχλ, αθξηβψο δειαδή φ,ηη επξφθεηην λα γίλεη ζε 

Κσλζηαληηλνχπνιε, κχξλε θαη Άγθπξα ηνλ επηέκβξην ηνπ 1955. 

Σε ζθπηάιε απφ ηνλ Simavi έπαηξλε ζηηο 18 Εαλνπαξίνπ ν γλσζηφο Rakım Çalapala, κε άξζξν 

γλψκεο ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο πνπ επηγξαθφηαλ «Ώπηφ δελ είλαη δεκνςήθηζκα, 

αιιά ραξηνπαίγλην!». Ο αξζξνγξάθνο αλέπηπζζε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ επηζείνληαο ην 

                                                           
214 ρνιηάδνληαο ηηο «θαηδξνινγίεο ησλ Σνχξθσλ» ζην ζπιιαιεηήξην ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ην φξγαλν ηνπ ΏΚΒΛ 

Νέμξ Γδιμηνάηδξ παξέζεηε απφζπαζκα νκηιίαο πνπ ππνζηήξηδε φηη εθθσλήζεθε, ζχκθσλα κε ην νπνίν είρε ιερζεί φηη 

«πξηλ απφ ιίγνπο κήλεο ήιζακε σο εθπαηδεπηηθή απνζηνιή ηψξα ζα έιζνπκε σο εζληθφο ζηξαηφο», βι. Κησξήο, φ.π., 

ζει. 237 θαη 359. Οη απνζηξνθέο απηέο καδί κε ην «θνιχκπη απφ ην Ώλεκνχξην» ηνπ Simavi, απνηεινχζαλ πξψηκεο αιιά 

πξνδήισο ζαθείο ελδείμεηο ησλ πξνζέζεσλ ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζα πηνζεηνχζαλ θαη 

νη επίζεκεο ηνπξθηθέο θπβεξλήζεηο. 
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θφβεηξν ηνπ «θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ» θαη ππνζηεξίδνληαο φηη ε Ρσζία είρε κεηαηξέςεη ζε 

θέληξα «εξπζξήο πξνπαγάλδαο» ηηο εθθιεζίεο πνπ βξίζθνληαλ ζε κέξε ηα νπνία είρε θαηνξζψζεη 

λα ζέζεη ππφ ηελ επηξξνή ηεο. Μία ηέηνηα πεξίπησζε, ζπλέρηδε, απνηεινχζε θαη ε Βθθιεζία ηεο 

Κχπξνπ πνπ δηνξγάλσλε ην δεκνςήθηζκα, γεγνλφο πνπ θαη‟ απηφλ απνδεηθλπφηαλ απφ έλα ζχλνιν 

γεγνλφησλ: Δ ηειεπηαία επέκελε ζηε δηεμαγσγή ηνπ αλ θαη ε ΐξεηαλία είρε δειψζεη πσο δελ 

ηίζεηαη ζέκα απνρψξεζήο ηεο, ν Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο Σνπξθίαο αξλείην φηη πθίζηαηαη 

θππξηαθφ δήηεκα φπσο θαη ν Έιιελαο νκφινγφο ηνπ θαη νη Σνπξθνθχπξηνη αληηηίζελην πιήξσο 

ζηελ παξαρψξεζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Βιιάδα «φπσο θαη νη ερέθξνλεο Βιιελνθχπξηνη», νη νπνίνη 

«ζχκθσλα κε ηηο εηδήζεηο πνπ έξρνληαη, πήγαλ ζηελ εθθιεζία αιιά δελ ςήθηζαλ».
215

 Αελ δίζηαδε, 

κάιηζηα, λα πξνεμνθιήζεη φηη «αλακθίβνια» ε «θφθθηλε εθθιεζία» ζα πιαζηνγξαθνχζε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, παξνπζηάδνληαο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο απφ ηνλ ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ηνπ εθεί πιεζπζκνχ. Ώλ θαη ήηαλ πιένλ κάηαην, παξαηεξνχζε, λα εηπσζεί νηηδήπνηε ζε 

απηνχο ηνπο «θνπξαζηηθνχο θσλαζθνχληεο», έπξεπε λα ηνπο επαλαιακβάλεηαη ζπλερψο κία 

αιήζεηα «κέρξη λα ηε βάινπλ θαιά ζην κπαιφ ηνπο»: «Οη ρψξεο δελ παίξλνληαη κε ςήθνπο, αιιά 

δίλνληαο αίκα θαη δσέο». Πεξαηηέξσ ππνζηήξηδε φηη νη ζηξαηεγηθνί ιφγνη παξαρψξεζεο ηνπ 

λεζηνχ ζηε ΐξεηαλία δελ είραλ κεηαβιεζεί παξά ηα ρξφληα πνπ είραλ πεξάζεη θαη φηη ην θαζεζηψο 

ηνπ δελ έπξεπε λα αιιάμεη. ζν γηα ηα «μέλα ρέξηα πνπ ζα απισζνχλ επάλσ ηνπ», εθείλα «είλαη 

θαηαδηθαζκέλα λα θανχλ θαη λα γίλνπλ ζηάρηε, φπσο ζα ζπλέβαηλε αλ απιψλνληαλ ζε 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο κεηέξαο παηξίδαο. Καη έηεξνλ νπδέλ!».
216

 

Σελ ίδηα κέξα πνπ γξάθνληαλ απηέο νη γξακκέο, ε «λενιαία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Άγθπξαο» 

πξαγκαηνπνηνχζε ζηηο 11.30 ην πξσί ην δηθφ ηεο ζπιιαιεηήξην ελαληίνλ ηεο θνηηεηηθήο 

θηλεηνπνίεζεο ζηελ Ώζήλα θαη ηνπ δηεμαρζέληνο δεκνςεθίζκαηνο ζηελ Κχπξν. Δ εθεκεξίδα 

επέιεγε θαη πάιη, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, λα θάλεη ηελ 

είδεζε θχξην ζέκα.
217

 Αεκνζηεχνληαλ, επίζεο πξσηνζέιηδα, δχν ραξαθηεξηζηηθέο θσηνγξαθίεο 

απφ ηε ζπγθέληξσζε, απηή ηε θνξά ζηελ πιαηεία «ηνπ Θξηάκβνπ» (Zafer meydanı) θάησ απφ ην 

έθηππν άγαικα ηνπ Atatürk. ηε δεχηεξε μερψξηδε έλαο ραξαθηεξηζηηθφο ηχπνο γελεηνθφξνπ 

κνπζνπικάλνπ πνπ θξαηνχζε ζην ρέξη ηνπ έλα πηθέην, ην νπνίν εηθφληδε ηελ Κχπξν κε ην 

κηζνθέγγαξν θαη ην αζηέξη επάλσ ηεο, θαζψο θαη ηελ επηγξαθή «κελ λνκίδεηο φηη θνηκάηαη ν 

γθξίδνο ιχθνο». Σν ζθεληθφ ήηαλ θαη εδψ ην ίδην: πγθέληξσζε ζηελ πιαηεία Θξηάκβνπ, πνξεία 

κέρξη ηελ πιαηεία «ηνπ Έζλνπο» (Ulus meydanı) θαη απφ εθεί πνξεία ζηελ πεξηνρή Samanpazarı, 

ζηελ πιαηεία ηνπ «πηηηνχ ηνπ Λανχ» θαη ηέινο «ζπληεηαγκέλε» κεηάβαζε ζην πξνζσξηλφ ηφηε 

                                                           
215 Δ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηνπο «ερέθξνλεο Βιιελνθχπξηνπο» θαίλεηαη πσο είρε βάζε, ζην βαζκφ πνπ νξηζκέλνη 

εχπνξνη έκπνξνη ηεο Λεκεζνχ είραλ εθθξαζηεί ελαληίνλ ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, ελδερνκέλσο απφ θφβν φηη ζα 

βιάπηνληαλ ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο ζπκθέξνληα απφ ηελ έλσζε κε ηελ Βιιάδα, βι. Dimitris Michalopoulos, «The 1950 

Plebiscite in Cyprus», ζην Υάηληο Ώ. Ρίρηεξ, Ηζημνία ηδξ Κφπνμο, ηφκνο δεχηεξνο (1950-1959) (Ώζήλα: ΐηβιηνπσιείν ηεο 

Βζηίαο, 2011), ζει. 35, ππνζ. 42. 
216 “Plebisit değil, Papaz kaçtı ouynu!”, Hürriyet, 18/1/1950. ηνλ ηίηιν γηλφηαλ ινγνπαίγλην κε ην φλνκα ηνπ 

ραξηνπαίγληνπ, ε αθξηβήο κεηάθξαζε ηνπ νπνίνπ είλαη «ν παπάο ην έζθαζε». Δ επηινγή παξέπεκπε ζηελ εκπινθή ηεο 

εθθιεζίαο ζηελ νξγάλσζε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. 
217 “Kıbrıs için Ankara‟da da miting yapıldı” («πιιαιεηήξην πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζηελ Άγθπξα γηα ηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 19/1/1950. 
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καπζσιείν ηνπ ηδξπηή ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο θαη απφηηζε θφξνπ ηηκήο ζε ζηάζε πξνζνρήο. ηα 

κέξε απ‟ φπνπ πεξλνχζαλ «ηα πιήζε» ςαιιφηαλ ν εζληθφο χκλνο, θαζψο θαη ην γλσζηφ πιένλ 

εκβαηήξην «θαπλίδνπλ νη βνπλνθνξθέο», θαηαηίζελην ζηεθάληα, αλαγηγλψζθνληαλ «παηξησηηθά» 

πνηήκαηα θαη επηδεηθλπφηαλ ζπκπεξηθνξά «ζνβαξή» θαη «κεηξεκέλε» κέρξη ηηο 2 ην κεζεκέξη 

φηαλ θαη δηαιχζεθαλ νη ζπγθεληξσκέλνη. ηελ πιαηεία Θξηάκβνπ ην ιφγν έιαβε ν θνηηεηήο 

Mesrur Gürgenç ν νπνίνο, αθνχ θαηεγφξεζε ηνπο Έιιελεο ζπλαδέιθνπο ηνπ γηα αληηθαηηθή ζηάζε 

(απφ ηε κηα δηαδήισλαλ γηα ηελ έλσζε θαη απφ ηελ άιιε πεξίκελαλ «θαινπξναίξεηε» ζηάζε απφ 

ηνπο Σνχξθνπο γηα ην ζέκα), ζεκείσζε φηη δελ ππάξρεη «απηνζπζία» πνπ δελ ζα έθαλαλ γηα ην λεζί 

ηα 20 εθαηνκκχξηα ησλ Σνχξθσλ. Σελ άπνςή ηνπ πσο «ε Κχπξνο είλαη ηνπξθηθή θαη ηνπξθηθή ζα 

κείλεη» ζπκκεξηδφηαλ θαη ν επφκελνο νκηιεηήο, ν επηθεθαιήο ηνπ «Σνπξθνθππξηαθνχ 

Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ» (Kıbrıs Türk Kültür Derneği), Nef‟i Koryürek, ν νπνίνο πξφζζεηε φηη νη 

ρξνληθψο αλαιινίσηνη ηζηνξηθνί, γεσγξαθηθνί, ζηξαηησηηθνί θαη ζηξαηεγηθνί ιφγνη πνπ ζπλδένπλ 

ηελ Κχπξν κε ηελ «κεηέξα παηξίδα» Σνπξθία δελ κπνξεί λα παξακεξηζηνχλ απφ «ηζρπξηζκνχο 

πεξί θπιήο θαη πιεηνςεθίαο». 

πιιαιεηήξην κε ηα ίδηα αθξηβψο ραξαθηεξηζηηθά είρε πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηε κχξλε ζηηο 22 

Εαλνπαξίνπ, φπσο πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα ηελ επνκέλε, δεκνζηεχνληαο πξσηνζέιηδα ζχληνκε 

ζρεηηθή πξαθηνξεηαθή αληαπφθξηζε ηνπ Anadolu. Οη δηαδεισηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε 

θνηηεηηψζα λενιαία, ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα «θαη άιιεο λενιαηίζηηθεο νξγαλψζεηο» 

ζπγθεληξψζεθαλ ζην εθεί «πίηη ηνπ Λανχ». Κεληξηθφ κήλπκα ησλ 15 ξεηφξσλ πνπ αγφξεπζαλ 

ζην πιήζνο ήηαλ φηη «ε Κχπξνο νπδέπνηε ζα εγθαηαιεηθζεί ζε μέλα ρέξηα». Μεηά ηελ εθδήισζε, 

δηαιχζεθαλ εζχρσο, «κε ηξφπν ζνβαξφ θαη κεηξεκέλν φπσο αξκφδεη ζηελ ηνπξθηθή λενιαία».
218

 

Οη εμειίμεηο ηεο εβδνκάδαο 15-22 Εαλνπαξίνπ, θαηά ηελ νπνία δηήξθεζε ε δηαδηθαζία ηνπ 

δεκνςεθίζκαηνο ζηελ Κχπξν, θαιχπηνληαλ απφ ηελ εθεκεξίδα κε αληαπνθξίζεηο θαη άξζξα 

γλψκεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο, φπσο απηά πνπ έρνπλ παξαηεζεί, θαζψο θαη κε μέλεο πξαθηνξεηαθέο 

αληαπνθξίζεηο. ην πιαίζην ησλ ηειεπηαίσλ εληάζζνληαλ θαη δχν ελδηαθέξνληα δεκνζηεχκαηα, 

έλα κε βάζε ην Associated Press θαη έλα κε βάζε ην Nafen. Σν πξψην δεκνζηεπφηαλ πξσηνζέιηδα 

ζηε Hürriyet ηεο 19
εο

 Εαλνπαξίνπ θαη πιεξνθνξνχζε φηη ζην δεκνςήθηζκα είραλ ςεθίζεη ππέξ ηεο 

Έλσζεο πεξηζζφηεξνη απφ 200 ρηιηάδεο Βιιελνθχπξηνη. Γηλφηαλ, επίζεο, αλαθνξά ζε αλαθνίλσζε 

ηεο Βθθιεζίαο λα πξνζέιζνπλ ζηελ ςεθνθνξία κέρξη ηελ επφκελε Κπξηαθή φζνη δελ ην είραλ 

πξάμεη, θαζψο θαη ζηε ζηαζεξή ζέζε ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο λα κελ ιάβεη ζε θακκία πεξίπησζε 

ππ‟ φςηλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο «πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Βθθιεζία κε ηε 

ζπλεξγαζία ησλ θνκκνπληζηψλ». Χζηφζν, φπσο αλαθεξφηαλ, νη ζρέζεηο κεηαμχ Βιιελνθππξίσλ 

                                                           
218 “Kıbrıs için İzmir gençliği de dün bir miting yaptı” («πιιαιεηήξην γηα ηελ Κχπξν πξαγκαηνπνίεζε ρζεο θαη ε 

λενιαία ηεο κχξλεο»), Hürriyet, 23/1/1950. 
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θαη ΐξεηαλψλ παξέκελαλ «εγθάξδηεο», ελψ δηαςεχδνληαλ νη θήκεο φηη νη νξγαλσηέο ηεο 

θακπάληαο ζα πξνρσξνχζαλ θαη ζε ελέξγεηεο «πνιηηηθήο αλππαθνήο».
219

 

Σν δεχηεξν πξαθηνξεηαθφ δεκνζίεπκα έθεξε ηνλ εχγισηην ηίηιν «Οη ζνβηεηηθέο βιέςεηο επί ηεο 

Κχπξνπ» θαη επηρεηξνχζε λα παξνπζηάζεη ηελ εηθφλα ελφο λεζηνχ κε ζεκαληηθή ζνβηεηηθή-

θνκκνπληζηηθή δηείζδπζε, ρσξίο σζηφζν λα ηε ζπλαξηά άκεζα κε ην ελ εμειίμεη δεκνςήθηζκα. 

πσο αλαθέξζεθε, ην πεξηερφκελφ ηνπ ζηεξηδφηαλ ζε αληαπφθξηζε ηνπ γλσζηνχ γηα ην ξφιν ηνπ 

θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ πξαθηνξείνπ Nafen,
220

 ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ επηθαιείην 

δεκνζηεχκαηα ησλ εθεκεξίδσλ ηνπ νκίινπ Kemsley.
221

 Κεληξηθή ηδέα ηνπ δεκνζηεχκαηνο ήηαλ φηη 

κεηά ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν ε νβηεηηθή Έλσζε είρε θαηνξζψζεη λα δηεηζδχζεη κε πξάθηνξέο 

ηεο ζηελ Κχπξν θαη λα ζακπνηάξεη ηα δπηηθά ζπκθέξνληα κε ηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ 

εθείλνη ππνθηλνχζαλ. Τπνζηήξηδε φηη φινη νη «αξηζηεξνί παξάγνληεο» ηνπ λεζηνχ ζπλδένληαλ κε 

ην Κ.Κ.Β. θαη κάιηζηα φηη ηα κέιε ηεο Κ.Β. ηνπ ηειεπηαίνπ ήηαλ θαη κέιε ηεο Κ.Β. ηνπ ΏΚΒΛ. 

Παξάιιεια, εθηηκνχζε φηη νη Κχπξηνη δελ αζρνινχληαη ηδηαίηεξα κε ηελ πνιηηηθή θαη φηη ην 

πξφβιεκα ηεο απαιιαγήο ηνπο απφ ηελ εινλνζία ηνχο απαζρνινχζε πεξηζζφηεξν απφ ην 

δεκνςήθηζκα [sic], ελψ κε αθνξκή ηελ «επηζήκαλζε» απηή, δελ έραλε ηελ επθαηξία λα 

ππνγξακκίζεη ηνλ «θαζνξηζηηθφ ξφιν» πνπ είρε δηαδξακαηίζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελ ιφγσ 

πξνβιήκαηνο ν Σνπξθνθχπξηνο Mehmet Aziz.
222

 Ώκέζσο κεηά ηελ αληαπφθξηζε ηνπ Nafen 

αθνινπζνχζε ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο κία πξαθηνξεηαθή είδεζε ηνπ Anadolu, φπνπ παξαηίζεην 

δήισζε ηνπ ΐξεηαλνχ Τπνπξγνχ Κνηλνπνιηηεηαθψλ Τπνζέζεσλ, F. Noel Baker, ν νπνίνο 

επαλαιάκβαλε πσο ε ρψξα ηνπ δελ είρε πξφζεζε λα κεηαβάιεη ην θαζεζηψο ηεο Κχπξνπ, θαζψο 

θαη φηη ην δηεμαγφκελν δεκνςήθηζκα δελ επξφθεηην λα έρεη θάπνην πξαθηηθφ απνηέιεζκα.
223

 

Δ πηνζέηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ δχν απηψλ δεκνζηεπκάησλ απφ ηελ εθεκεξίδα κέζσ ηεο 

αλαδεκνζίεπζεο πνπ επέιεγε λα θάλεη, πξνέθππηε θαη απφ ηε ιεδάληα θσηνγξαθίαο ηνπ 

Associated Press πνπ δεκνζίεπε πξσηνζέιηδα ζηηο 26 Εαλνπαξίνπ. ε εθείλελ εηθνληδφηαλ κία 

ζεκαηνζηνιηζκέλε κε ειιεληθέο ζεκαίεο νδφο ηεο Λεπθσζίαο, ελψ ζηε ιεδάληα ηεο αλαθέξνληαλ 

ηα εμήο: «αο είρακε πιεξνθνξήζεη πσο ε παξαζπξζείζα απφ ηηο εξπζξέο πξνθιήζεηο εθθιεζία 

ηεο Κχπξνπ νξγάλσζε δεκνςήθηζκα ππέξ ηεο έλσζεο ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα, αιιά φηη ε 

Ώγγιία απνθάζηζε λα κελ ιάβεη ππ‟ φςηλ ηεο απηή ηελ απίζαλε θίλεζε». Δ πξσηνζέιηδε εθείλε 

δεκνζίεπζε ηεο θσηνγξαθίαο, εθηφο ησλ κελπκάησλ ηεο ιεδάληαο ηεο, ιεηηνπξγνχζε θαη σο 

                                                           
219 “Kıbrıs‟ta sükün var/ İngiltere plebisit neticesini nazara almamak azminde” («Δξεκία ζηελ Κχπξν/ Δ Ώγγιία είλαη 

απνθαζηζκέλε λα κελ ιάβεη ππ‟ φςηλ ην απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο»), Hürriyet, 19/1/1950. 
220 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 21. 
221 Πξφθεηηαη γηα εθδνηηθφ φκηιν πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1945 απφ ηνλ Gomer Berry, 1ν Τπνθφκε ηνπ Kemsley. Σν 1950 

πεξηιάκβαλε ηηο εθεκεξίδεο Sunday Times, Daily Graphic, Sunday Chronicle, Daily Dispatch, θαζψο θαη έλα ζχλνιν 

επαξρηαθψλ εθεκεξίδσλ. 
222 “Kıbrıs üzerindeki Sovyet emelleri”, Hürriyet, 20/1/1950. 
223 “Plebisit İngiltere‟de alâka uyandırmadı” («Σν δεκνςήθηζκα δελ πξνθάιεζε ελδηαθέξνλ ζηελ Ώγγιία»), ελδηάκεζνο 

ηίηινο ζε Hürriyet, 20/1/1950. 
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κήλπκα ζην ζπκηθφ ησλ αλαγλσζηψλ, νη νπνίνη αληίθξηδαλ ηνλ ειιεληθφ ζεκαηνζηνιηζκφ ζηελ 

πξσηεχνπζα ελφο λεζηνχ πνπ είραλ κάζεη λα ζεσξνχλ ηνπξθηθφ.
224

 

Σα ζηνηρεία ηνπ έληνλνπ αληηθνκκνπληζκνχ θαη ηεο εζληθηζηηθήο έμαξζεο πηνζεηνχληαλ θαη ζηα 

άξζξα γλψκεο πνπ δεκνζηεχνληαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζηε Hürriyet, φπσο έρεη 

θαηαδεηρηεί γηα ηα παξαηεζέληα άξζξα γλψκεο ησλ Simavi θαη Çalapala. Σα ίδηα ζηνηρεία 

απαληψληαη θαη ζην πξψην άξζξν γλψκεο γηα ην Κππξηαθφ ηνπ δηθεγφξνπ θαη δεκνζηνγξάθνπ 

Hikmet Bil, ελφο αηφκνπ πνπ επξφθεηην λα δηαδξακαηίζεη θεληξηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηεο 

δηαβφεηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», θαζψο θαη ζην πνγθξφκ ηνπ επηεκβξίνπ 

1955. Κάησ απφ ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «Σν πξάζηλν λεζί δελ κπνξεί λα γίλεη θφθθηλν»,
225

 ν Bil 

εμέζεηε εθείλεο ηηο βαζηθέο γξακκέο ηεο ηνπξθηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο νη νπνίεο, πξνβάιινληαο ζε 

πξψην πιάλν ηε «ξψκε» ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ, αλαδείθλπαλ ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ πνπ 

ζεσξνχληαλ σο κε δηεπζεηεζέληα κεηαμχ Βιιάδαο θαη Σνπξθίαο: 

«Γεκ ιπμνχ κα θδζιμκήζς ηα παναηάης θυβζα εκυξ παθαζμφ ηαζ βκςζημφ Άββθμο 

δζπθςιάηδ, μ μπμίμξ οπδνέηδζε ηαζ ςξ πνέζαδξ ζηδ πχνα ιαξ: “Δηείκμζ πμο αιμζααία 

πνμεημζιάγμοκ ηδ θζθία ιεηαλφ ηςκ εεκχκ είκαζ μζ δδιμζζμβνάθμζ ημοξ. Οζ δζπθςιάηεξ 

είκαζ απθχξ εηείκμζ πμο οπμβνάθμοκ ηζξ ζοκεήηεξ θζθίαξ”. Ο ημονηζηυξ Σφπμξ 

εθάνιμζε ζηδκ πνάλδ ηα θυβζα αοηά έκακηζ ημο εθθδκζημφ έεκμοξ ιε ημκ πζμ ςναίμ ηαζ 

ανιυγμκηα ηνυπμ. Ο Σφπμξ εκυξ ακδνείμο έεκμοξ πμο πμθέιδζε ιέπνζ ηδκ ηεθεοηαία 

νακίδα ημο αίιαηυξ ημο εεςνχκηαξ ημοξ 100% επενμφξ, ιε ηδκ ίδζα ανιυγμοζα 

ακηνίηεζα ζηάζδ ενβάζηδηε πμθφ πνμηεζιέκμο κα ηείκεζ πείνα θζθίαξ ζημοξ Έθθδκεξ ηαζ 

κα δχζεζ αλία ζηδ θζθία αοηή. ιςξ μζ απέκακηί ιαξ ιε ηζξ πνυζθαηεξ ηζκήζεζξ ημοξ 

έδεζλακ μθμθάκενα ηαζ ημοημπυκδνα υηζ είκαζ πμθφ ιζηνμί βζα κα ηαηακμήζμοκ ηδκ 

ακηνίηεζα αοηή ζηάζδ ηαζ υηζ οπμθένμοκ απυ έκα ζφιπθεβια ηαηςηενυηδηαξ. Κζ εκχ 

αηυιδ ιεηαλφ διχκ ηαζ ηςκ Δθθήκςκ οθίζηακηαζ αιέηνδηα ποχδδ απμζηήιαηα, εκχ 

πενζδζαααίκμκηαξ παθζά ημονηζηά κδζζά υπςξ δ Ρυδμξ, δ Υίμξ ηαζ δ Μοηζθήκδ, αθέπς 

ιε πυκμ ζηδκ ροπή πχξ ελμθμενεφηδηακ ή εηημπίζηδηακ ιέπνζξ εκυξ μζ εηεί Σμφνημζ, 

εκυζς βκςνίγς υηζ αιέηνδημζ Σμφνημζ ηδξ Γοηζηήξ Θνάηδξ ζηεκάγμοκ ηάης απυ ηδκ 

εθθδκζηή ιπυηα ηαζ ηέθμξ εκυζς επζγδηείηαζ κα ααθηεί ηυηηζκδ δ πνάζζκδ Κφπνμξ, ημ 

κυδια ημο ιαεήιαημξ πμο έδςζε δ ημονηζηή κεμθαία είκαζ πμθφ ιεβαθφηενμ απ‟ υζμ 

εεςνείηαζ. Απέκακηζ ζηδ ιζηνή Δθθάδα οπάνπεζ ιία ιεβάθδ Σμονηία. Μάθζζηα, δεκ έπεζ 

ηακ ακάβηδ δ Κφπνμξ κα ααθηεί ηυηηζκδ, δζυηζ πζθζάδεξ Σμφνημζ δζά ιέζμο ηςκ αζχκςκ 

                                                           
224 “Kıbrıstaki mahut plebisit” («Σν παζίγλσζην δεκνςήθηζκα ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 26/1/1950. Ώλ ιεθζεί ππ‟ φςηλ 

ην γεγνλφο φηη ε θσηνγξαθία δεκνζηεπφηαλ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1950, είλαη βάζηκν λα ππνηεζεί φηη ν ειιεληθφο 

ζεκαηνζηνιηζκφο ηεο Λεπθσζίαο μππλνχζε ζηε κλήκε κεγάινπ κέξνπο ησλ αλαγλσζηψλ ηεο εθεκεξίδαο αληίζηνηρεο 

εηθφλεο ηεο Μεγάιεο Οδνχ ηνπ Πέξαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ε νπνία ήηαλ ζεκαηνζηνιηζκέλε κε ηηο ζεκαίεο ησλ 

ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ειιεληθήο, φηαλ νη ηειεπηαίεο βξίζθνληαλ ζηελ πάιαη πνηέ 

νζσκαληθή πξσηεχνπζα ηελ πεξίνδν 1918-1922. Δ ηνπξθηθή βηβιηνγξαθία νλνκάδεη ραξαθηεξηζηηθά εθείλν ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα «Πεξίνδν ηεο Καηνρήο». Σν ζπγθεθξηκέλν ελδερφκελν εληζρχεη θαη ν Bil ζην βηβιίν ηνπ φηαλ, κηιψληαο γηα 

ηνλ Simavi, αλαθέξεη πσο «αλήθε ζηε γεληά πνπ είρε δεη πψο επί ρξφληα ήηαλ ζεκαηνζηνιηζκέλε ε ιεσθφξνο ηνπ Πέξαλ 

κε ηηο ειιεληθέο ζεκαίεο ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο», βι. Bil, φ.π., ζει. 28. 
225 “Yeşil Ada Kızıl olamaz”, ζηήιε «Düşünceler» («θέςεηο»), Hürriyet, 19/1/1950. 
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έπμοκ πμηίζεζ άθεμκα ιε ημ αίια ημοξ ηα πχιαηα αοημφ ημο 100% ημονηζημφ κδζζμφ. 

Θοιίγς ζημοξ δοζηοπείξ κα αημφζμοκ ηδ νςιαθέα θςκή ηδξ ημονηζηήξ κεμθαίαξ πμο 

θέεζ “ηαζ ημθοιπχκηαξ αηυιδ εα πάιε απυ ημ Ακειμφνζμ ζηδκ Κφπνμ”, αθθά ηαζ υηζ δ 

νήζδ ημο δθζηζςιέκμο Άββθμο δζπθςιάηδ αθδεεφεζ ηαζ απυ ηδκ ακάπμδδ». 

Σν επφκελν άξζξν γλψκεο, πνπ ζπλέπηπηε κε ηελ ηειεπηαία εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ 

δεκνςεθίζκαηνο ζηελ Κχπξν, δεκνζηεπφηαλ ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο ηεο Hürriyet απφ ηνλ Faruk 

Nafiz Çamlıbel θαη πξαγκαηεπφηαλ κε πξνζβιεηηθά εηξσληθφ ηξφπν ην ξφιν ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ 

Κχπξνπ ζηελ «εγθφζκηα ππφζεζε» ηνπ Κππξηαθνχ: 

«Γεκ βκςνίγμοιε πμζμ έεκμξ ηαζ πυηε είδε ηαθυ απυ ηδκ ακάιζλδ ηςκ ενδζηεοηζηχκ 

θεζημονβχκ ζηα εβηυζιζα, ιε ιέζα άθθα εηηυξ ηδξ πνμζεοπήξ […] Έπεζ ηφπεζ κα 

αημφζμοιε ζζημνίεξ ενδζηεοηζηχκ θεζημονβχκ πμο πμοθάκε μζηυπεδα ηαζ ελμπζηά ζημκ 

πανάδεζζμ, υπζ υιςξ ηαζ ενφθμοξ βζα ενδζηεοηζημφξ θεζημονβμφξ πμο ηαηαηνμπχκμοκ 

δπείνμοξ ζημκ πθακήηδ […] Ο Ανπζπαπάξ
226

 ηδξ Κφπνμο αάθεδηε κα ηακμκίζεζ ηδ ιμίνα 

ηδξ ηαζ λεηίκδζε κα ιαγεφεζ ρήθμοξ ζηδκ εηηθδζία, θεξ ηαζ είπε ηαηημπμζήζεζ ηα 

επμονάκζα […] ‟ αοηέξ υιςξ ηζξ πμθζηζηέξ δμοθεζέξ, πνζκ ηάπμζμξ ιαγέρεζ ρήθμοξ, 

πνμτπυεεζδ είκαζ κα ιαγέρεζ ηα ιοαθά ζημ ηεθάθζ ημο. Απ‟ ηδκ άθθδ ιενζά, δεκ έπμοκ 

ζοθθμβζζεεί ηδ ιμίνα ηδξ Κφπνμο μζ δβέηεξ ημο ηυζιμο πμο ηακμκίγμοκ ηζξ εβηυζιζεξ 

οπμεέζεζξ ηαζ ημ έπεζ ηάκεζ ιυκμ μ Ανπζπαπάξ; Ή ιήπςξ ημο ήθεε δ εεία επζθμίηδζδ κα 

ακαθάαεζ ιία πνμαθδιαηζηή οπυεεζδ πμο εηείκμζ απμθεφβμοκ αηυιδ ηαζ κα ηδ είλμοκ; 

[…] Γεκ οπάνπεζ ηαιιία πενίπηςζδ μ Ανπζπαπάξ, αθμφ ηαεοπμηάλεζ ιε ηδκ εοθοΐα ημο 

ημφημ ημ κδζί ζηδκ άηνδ ηδξ Μεζμβείμο, κα ημ δζαηδνήζεζ μφηε ηαζ ιε ηζξ πνμζεοπέξ 

υθςκ ηςκ ενδζηεοηζηχκ ημο θεζημονβχκ. Γεκ εα εηπθαβμφιε ακ έκαξ ενδζηεοηζηυξ 

θεζημονβυξ πμο ανέζηεηαζ κα ηάκεζ ημκ Κμζιμηνάημνα, κμζηαθβήζεζ ζφκημια ημ 

ανπζπαπαγθίηζ ημο. Καζ ιζαξ ηαζ είκαζ λαημοζηυ ημ πζμηυ ηδξ Κφπνμο, ένπεηαζ ζημ κμο 

ημ ακέηδμημ ιε ημκ ιπεηνή Μμοζηαθά πμο ιζα ιένα ημφ „νεε κα πμοθήζεζ ηδ πχνα ηζ 

υηακ ημκ έθενακ ιπνμζηά ζημκ επζηεθαθήξ ηςκ βεκζηζάνςκ, πνυηαλε ημ ιπμοηάθζ ιε ημ 

πζμηυ ηαζ ημο είπε “αοηυ ηδκ πμοθάεζ, αοηυ ηδκ αβμνάγεζ. Δβχ είιαζ μ εκδζάιεζμξ 

ηεθάθδξ!”. Δίιαζηε ζίβμονμζ πςξ υηακ γμνίζμοκ ηα πνάβιαηα εα αάθεζ ηζ μ Ανπζπαπάξ 

ιπνμζηά ημ ιπμοηάθζ ηαζ εα πεζ: “Ηδμφ μ ημζιμηνάημναξ!”. Ωζηυζμ, ζε ιία ηαοηή 

πενίμδμ, δ ιέεδ δεκ ιπμνεί κα εεςνδεεί εθαθνοκηζηυ βζα ημοξ εκυπμοξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκ πεηνέθαζμ ακηί βζα κενυ». 

                                                           
226 “Başpapaz” ή θαη “başpapas”. Βίλαη ν ππνηηκεηηθφο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ηνπξθηθά γηα λα ππνδειψζεη 

ζξεζθεπηηθφ εγέηε ηεο ρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο. ηηο πεξηφδνπο έληαζεο κε ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηνλ ηνπξθηθφ Σχπν γηα ηνλ Παηξηάξρε, εδψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κππξηαθνχ πηνζεηείηαη θαη γηα ηνλ 

Ώξρηεπίζθνπν Κχπξνπ (ηνλ γεξαηφ Μαθάξην ΐ΄). 
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Δ εηθφλα νινθιεξσλφηαλ κε ην ζπλνδεπηηθφ ηνπ άξζξνπ ζθίηζν πνπ έδεηρλε έλαλ παπά λα θνηηά 

κία πδξφγεην κε επνθζαικηνχληα κάηηα.
227

  

Ο πξνζβιεηηθά εηξσληθφο ηφλνο πνπ δηαηξέρεη φιν ην θείκελν ήηαλ ελδεηθηηθφο ηεο ελφριεζεο ηνπ 

αξζξνγξάθνπ απφ ηελ ελαζρφιεζε ηεο Βθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ, αιιά θαη ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ 

πξνζσπηθά, κε ηελ ππφζεζε ηεο Έλσζεο. Πεξηζζφηεξν φκσο θαη απφ ηελ ηδέα ηνπ 

δεκνςεθίζκαηνο ελνρινχζε ε επηηπρήο δηεμαγσγή θαη ην απνηέιεζκά ηνπ, ην γεγνλφο δειαδή φηη 

ε πιεηνςεθία ηνπ λεζηνχ έθαλε γλσζηή ηε βνχιεζή ηεο ππέξ ηεο έλσζεο κε ηελ Βιιάδα θαη εθηφο 

ησλ νξίσλ ηνπ, κεγαιψλνληαο – νπζηαζηηθά δηεζλνπνηψληαο – ηηο πνιηηηθέο ηνπ πξνεθηάζεηο. Δ 

ρξήζε ηνπ ππνηηκεηηθνχ φξνπ «Ώξρηπαπάο», αιιά θαη ην γεγνλφο φηη απνθεχγεηαη ε αλαθνξά ηνπ 

νλφκαηφο ηνπ θαζεαπηφ, πξφδηδε ηελ έληνλε αληίδξαζε ηνπ ζπληάθηε, εμ νπ θαη ε θαηαθπγή ζηνπο 

δηδαθηηθνχο ηφλνπο ηεο ηνπξθηθήο ιατθήο ζνθίαο πνπ πξννησλίδνληαλ έλα κέιινλ θάζε άιιν παξά 

ιακπξφ γηα ηνλ πξνθαζήκελν ηεο Βθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ. Αελ ζα κπνξνχζε, άιισζηε, λα είλαη 

αιιηψο ε εμέιημε ησλ πξαγκάησλ ζηα κάηηα ησλ εζληθηζηψλ Σνχξθσλ ζρνιηαζηψλ ηεο επνρήο, 

φηαλ εθείλν πνπ αληίθξηδαλ ήηαλ, ζχκθσλα κε ηε ινγηθή ηνπο, έλαλ αξρηεξέα κηαο παιαηάο 

επαξρίαο ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο, «χπνπην» ηψξα γηα αλνρή αλ φρη ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θνκκνπληζηέο, λα απεηιεί λα πξνζαξηήζεη έλα αθφκε λεζί ηνπ Ώηγαίνπ ζηε ρψξα κε ηελ νπνία 

είραλ πνιεκήζεη θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ θαη ηελ νπνία ζεσξνχζαλ εκθαλψο ππνδεέζηεξή 

ηνπο ζην παξφλ. Σα ξεηνξηθά απηά ζρήκαηα ζα επαλέξρνληαλ ζπρλά ππθλά ζηελ αξζξνγξαθία ηεο 

εθεκεξίδαο γηα ην Κππξηαθφ θαζ‟ φιν ην επφκελν ππφ εμέηαζε ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Σν ζέκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ζηελ Κχπξν ζα κεηαθεξφηαλ θαη ζηελ ηνπξθηθή Βζλνζπλέιεπζε, κε 

αθνξκή ηελ επεξψηεζε πνπ θαηέζεηε ν βνπιεπηήο ηλψπεο Cevdet Kerim İncedayı.
228

 Ο πξψελ 

ζηξαηησηηθφο γηαηξφο γλσζηνπνηνχζε ζην ζψκα φηη ζηε 10
ε
 επέηεην ηεο αλαθήξπμεο ηεο 

Σνπξθηθήο Αεκνθξαηίαο, δειαδή ην 1933, είραλ ζηαιεί σο δψξν κηθξέο πνζφηεηεο ρψκαηνο απ‟ 

φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζην ζρεδηαδφκελν καπζσιείν ηνπ Atatürk. ην 

πιαίζην απηφ, νη Σνπξθνθχπξηνη είραλ απνζηείιεη ζε θηαιίδην ην αίκα ηνπο θαη ν βνπιεπηήο 

ξσηνχζε εάλ θαη εθείλν επξφθεηην λα ηνπνζεηεζεί ζηα ζεκέιηα ηνπ καπζσιείνπ. Ώπαληψληαο ν 

Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ Necmeddin Sadak, ζεκείσλε φηη ε θπβέξλεζε ζα εμέηαδε ηα ζρεηηθά 

αηηήκαηα ελ επζέησ ρξφλσ θαη ηνπνζεηήζεθε σο αθνινχζσο γηα ηα ζπιιαιεηήξηα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηελ Σνπξθία γηα ην Κππξηαθφ, θαζψο θαη γηα ην δεκνςήθηζκα:  

«Γεκ οπάνπεζ γήηδια πμο κα μκμιάγεηαζ Κοπνζαηυ. Σμ έπς δδθχζεζ ηαζ πνμ ηαζνμφ 

απακηχκηαξ ζε ενςηήζεζξ δδιμζζμβνάθςκ. Καζ δεκ ηίεεηαζ γήηδια Κοπνζαημφ δζυηζ δ 

Κφπνμξ ανίζηεηαζ οπυ ηδκ ηονζανπία ηαζ ηδ δζαηοαένκδζδ ηδξ Αββθίαξ. Γκςνίγμοιε υηζ 

δ Αββθία δεκ έπεζ ηδκ παναιζηνή πνυεεζδ ηαζ δεκ επζδεζηκφεζ ηδκ παναιζηνή δζάεεζδ κα 

                                                           
227 “İçkiden tellâl” («Μεζπζκέλνο ηειάιεο»), ζηήιε «Haftanın Manzarası» («Θέα ζηε εβδνκάδα»), Hürriyet, 22/1/1950. 
228 Γηα ηνλ İncedayı θαη εθηελέζηεξα γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ, βι. Γεψξγηνο Ώγγειεηφπνπινο, «Δ Σνπξθηθή 

Βμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη ην Κππξηαθφ Γήηεκα (1950-1955)», ζην Οζ Αβχκεξ πνζκ ημκ Αβχκα ημο 1955. Πηοπέξ απυ ηδκ 

Πνμεημζιαζία Ονβάκςζδξ ημο Αβχκα (Λεπθσζία: Ώθαδεκία Εζηνξηθψλ πνπδψλ Εδξχκαηνο Ώπειεπζεξσηηθνχ Ώγψλα 

ΒΟΚΏ, 2013), ζει. 309-323. 
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ιεηααζαάζεζ ημ κδζί ζε ηάπμζμ άθθμ ηνάημξ. Έπμοιε πθήνδ επίβκςζδ ημο βεβμκυημξ 

αοημφ. Οπμζαδήπμηε εκένβεζα ζηδκ Κφπνμ δεκ ιεηααάθθεζ, μφηε δφκαηαζ κα ιεηααάθεζ 

αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ. Οφηςξ επυκηςκ ηςκ πναβιάηςκ, ιάηαζα ακαζηαηχκμκηαζ μζ κέμζ 

ιαξ πμο δζμνβακχκμοκ ζοθθαθδηήνζα ηαζ ηάκμοκ δζαδδθχζεζξ, ηγάιπα ημονάγμκηαζ. Σμ 

έπς δδθχζεζ ηαζ ημ επακαθαιαάκς». 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε απηή, ηνλ ιφγν έιαβε εθ λένπ ν İncedayı, ν νπνίνο ππνζηήξηδε κεηαμχ 

άιισλ πσο ε Κχπξνο απνηειεί κία έλδνμε ζειίδα ηεο ηνπξθηθήο ηζηνξίαο, φηη βξίζθεηαη ζε έλα 

ζεκαληηθφ γεσγξαθηθφ ζεκείν θη φηη «κηα κέξα έλα επθπέο θξάηνο, έλα έζλνο φπσο ην αγγιηθφ πνπ 

έρεη εγθνιπσζεί ηελ ηνπξθηθή θηιία, ζα θξίλεη ζε πνηνλ πξέπεη λα δψζεη απηφ ην λεζί». 

Ώθνινχζεζαλ θσλέο απφ ηελ αίζνπζα πνπ έιεγαλ «ζην ηνπξθηθφ έζλνο», κε ηνλ İncedayı λα 

επηθξνηεί απαληψληαο «νπσζδήπνηε ζην ηνπξθηθφ έζλνο» θαη ηνλ βνπιεπηή Tunçeli, Necmettin 

Sahir Sılan, λα πξνζζέηεη «καδί κε ηα Ασδεθάλεζα».
229

  

Σν πεξηζηαηηθφ απηφ ζηε ΐνπιή ήηαλ ελδεηθηηθφ ηφζν ηεο ζηάζεο πνπ ηεξνχζε ε ηνπξθηθή 

θπβέξλεζε, φζν θαη ησλ αηζζεκάησλ πνπ έηξεθε αξηζκφο ησλ θπβεξλεηηθψλ κειψλ ηεο 

Βζλνζπλέιεπζεο. Δ ηνπνζέηεζε ηνπ Σνχξθνπ Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ ήηαλ ζαθήο: Δ Σνπξθία δελ 

έζεηε ζέκα Κππξηαθνχ φζν ε ΐξεηαλία δελ έδεηρλε θακκία δηάζεζε λα ζπδεηήζεη δεκφζηα ην ζέκα 

ηεο θπξηαξρίαο ηεο επί ηνπ λεζηνχ ή λα απνζπξζεί απφ απηφ ζην εγγχο ή ζην απψηεξν κέιινλ. 

Ώπηή ζπληζηνχζε κία πξνζεθηηθή ζηάζε απφ πιεπξάο Σνπξθίαο, ε νπνία δελ ήζειε λα 

δηαθηλδπλεχζεη ηε δεκφζηα αλαθίλεζε ελφο ζέκαηνο, πνπ πηζαλψο λα ηελ έθεξε ζε αληηπαξάζεζε 

κε έλαλ ηζρπξφ δπηηθφ ζχκκαρν. ηελ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο ζπλέβαιε ζίγνπξα θαη 

ε πάγηα ζηάζε ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο, ε νπνία δελ άθελε θαλέλα πεξηζψξην 

δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ δεηήκαηνο νχηε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, ζηέιλνληαο θαη‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν ην κήλπκα θαη ζηελ Σνπξθία φηη ηίπνηα δελ είρε κεηαβιεζεί ζε ζρέζε κε ηελ 

Κχπξν. Χζηφζν, νη θηλεηνπνηήζεηο ηεο ηνπξθηθήο λενιαίαο νδεγνχζαλ πξαθηηθά ζε αλαθίλεζε ηνπ 

ζέκαηνο εληφο ηεο ρψξαο, αλαθίλεζε πνπ αληαλαθιάην θαη ζηελ ηνπξθηθή Βζλνζπλέιεπζε. ην 

πιαίζην ηεο εθεί ζπδήηεζεο, ε θπβέξλεζε έβξηζθε κελ ηελ επθαηξία λα ηνπνζεηεζεί επηζήκσο, 

παξάιιεια φκσο έλαο αξηζκφο θπβεξλεηηθψλ βνπιεπηψλ εθδήισλε ηελ πεπνίζεζή ηνπ γηα ην φηη 

ελ θαηξψ ε Κχπξνο έπξεπε λα απνδνζεί ζηελ Σνπξθία, εηο δε εμ απηψλ πξφζζεηε θαη ηε δηεθδίθεζε 

ησλ Ασδεθαλήζσλ. Πέξαλ ηεο έθθξαζεο ησλ απζεληηθψλ ηνπο αηζζεκάησλ, ίζσο λα κελ είλαη 

αβάζηκν λα ππνηεζεί φηη νη ζπγθεθξηκέλνη βνπιεπηέο έιεγαλ αλνηρηά θαη δεκφζηα εθείλα ηα νπνία 

δελ κπνξνχζε λα αξζξψζεη επηζήκσο ε θπβέξλεζε, ε νπνία φθεηιε λα ιάβεη ππ‟ φςηλ ηηο δηεζλείο 

ηζνξξνπίεο. ην κέηξν πνπ θάηη ηέηνην επζηαζνχζε, πξνθχπηεη φηη ζηνπο θφιπνπο ηεο ηφηε 

ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Λατθνχ Κφκκαηνο (C.H.P.) ππήξρε κάιινλ κία 

πνιχ πην θαζαξή εηθφλα θαη‟ αξρήλ γηα ηηο θξαηηθέο επηδηψμεηο ζην Κππξηαθφ απ‟ φ,ηη αθελφηαλ 

                                                           
229 “Mecliste dün Kıbrıs işi görüşüldü/ N. Sadak: „İngiltere Adayı elden çıkarmıyacaktır‟ dedi” («ηελ Βζλνζπλέιεπζε 

ζπδεηήζεθε ρζεο ην Κππξηαθφ/ Ν. αληάθ: „Δ Ώγγιία δελ ζα αθήζεη ηελ Κχπξν‟»), Hürriyet, 24/1/1950. 
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δεκνζίσο λα δηαθαλεί.
230

 Δ επηβεβαίσζε, σζηφζν, απηψλ ησλ ππνζέζεσλ κπνξεί λα γίλεη κφλν 

θαηφπηλ ελδειερνχο κειέηεο ησλ ηνπξθηθψλ αξρείσλ ηεο επνρήο, φηαλ θπζηθά απηφ θαηαζηεί 

δπλαηφλ. 

Ο Necmettin Sadak ζα επαλαιάκβαλε απηνχζηα ηε δήισζή ηνπ πεξί κε χπαξμεο «θππξηαθνχ 

δεηήκαηνο» θαη ηξεηο εκέξεο αξγφηεξα, απαληψληαο ζε εξσηήζεηο δεκνζηνγξάθσλ ζην 

αεξνδξφκην, ιίγν πξηλ αλαρσξήζεη γηα ην Παξίζη.
231

 Δ ζηάζε εθείλε ηνπ Σνχξθνπ Τπνπξγνχ 

Βμσηεξηθψλ ηφζν έλαληη ηνπ ζέκαηνο ηεο Κχπξνπ, φζν θαη έλαληη ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ησλ 

Σνχξθσλ θνηηεηψλ πξνθαινχζε ηε δπζθνξία ηνπ Simavi, ν νπνίνο θαη ηε δηαηχπσλε ζε θχξην 

άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Δ κε αξεζηή θηλεηνπνίεζε ηεο λενιαίαο». ε εθείλν ν αξζξνγξάθνο 

εμέθξαδε ηε δηαθσλία ηνπ κε ηνλ Sadak, αλαξσηψκελνο: «Ση ζα „πξεπε λα θάλεη ε ηνπξθηθή 

λενιαία φηαλ γίλεηαη δεκνςήθηζκα ζηελ Κχπξν γηα ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα; Να 

δέζεη ηα ρέξηα ηεο πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαβηάζεη ηελ πνιηηηθή ηεο αηαξαμίαο πνπ αθνινπζεί ην 

Τπνπξγείν καο ησλ Βμσηεξηθψλ θαη λα παξακείλεη κάξηπξαο ησλ ηεθηαηλνκέλσλ; Δ ηνπξθηθή 

λενιαία έρεη απφιπην δίθην λα δηνξγαλψλεη ζπιιαιεηήξηα γηα ηελ Κχπξν θαη είλαη άμηα 

ζπγραξεηεξίσλ γηα ηελ επαηζζεζία θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο». πλερίδνληαο ππελζχκηδε φηη ζε 

φιεο ηηο δνθηκαζίεο πνπ πέξαζε ε ρψξα ήηαλ νη λένη εθείλνη νη νπνίνη ηελ είραλ βγάιεη απφ ηε 

δχζθνιε ζέζε, απφ ηελ αλαθαηάιεςε ηεο Ώδξηαλνχπνιεο απφ ηνπο ΐνχιγαξνπο κέρξη ηελ 

εθαξκνγή ησλ επαλαζηαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ Atatürk. Γη‟ απηφ θαη «είλαη επηεηθψο ζθιεξφ 

λα θαηεγνξείηαη. ηαλ θξίλνληαη δεηήκαηα ηεο ρψξαο ε ηνπξθηθή λενιαία ζα επηδεηθλχεη πάληνηε 

επαηζζεζία θαη δελ ζα θξχβεη ηελ αγσλία ηεο. πνηνο θαη λα πξνζβιεζεί, φπνηνο θαη λα ηελ 

πξνζβάιιεη, θαλείο δελ κπνξεί λα ηεο αθαηξέζεη απηφ ην δηθαίσκα».
232

 

Σελ ίδηα ζηάζε έλαληη ηνπ Sadak πηνζεηνχζε απφ ηηο ζηήιεο ηεο Hürriyet θαη ν Hikmet Bil, ηελ 

νπνία φκσο δηαηχπσλε κε πνιχ πην επηζεηηθφ ηξφπν. Ώθνχ πξνζάςεη ζηνλ Sadak φηη είρε κηιήζεη 

«σο εάλ λα ήηαλ Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ θάπνηνπ μέλνπ θξάηνπο θαη κε έλαλ ηξφπν πνπ δείρλεη πσο 

έρεη απνιέζεη πιήξσο ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο πξψηεο ληφηεο ηνπ», ζπλέρηδε νξκεηηθά:  

«πζ, Νεηγιεηηίκ ακηάη! Ζ ημονηζηή κεμθαία μοδέπμηε ημονάγεηαζ ηγάιπα. ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα είζηε εζείξ πμο ημονάγεζηε ηγάιπα, ηαηδβμνχκηαξ ηδκ ιε αοηά ηα 

θυβζα… Μπνμζηά ζε ηείκμοξ πμο έηθεζζακ ηα ιάηζα ζηδκ αανυπμζξ πμζί πνμζάνηδζδ 

ηςκ Γςδεηακήζςκ ζηδκ Δθθάδα, δ κεμθαία ηδξ Σμονηίαξ εα ηάκεζ ζίβμονα ηδ θςκή ηδξ 

κα αημοζηεί, πανά ηα υζα θέηε. Ίζςξ εζείξ ελαζηίαξ ηδξ δθζηίαξ ζαξ κα ιδκ ιπμνείηε πζα 

                                                           
230 Δ ππφζεζε απηή εληζρχεηαη πεξαηηέξσ ηφζν απφ ην δηπισκαηηθφ δηάβεκα ηεο Άγθπξαο ζηε ΐξεηαλία ην Αεθέκβξην 

ηνπ 1949 πεξί θηλδχλνπ λα ζηγνχλ ηα «ζεκειηψδε ζπκθέξνληά» ηεο ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ θαζεζηψηνο ζηελ 

Κχπξν, φζν θαη απφ ηελ άξλεζή ηεο, απφ ηηο αξρέο ηνπ 1950 θαη κεηά, λα ρνξεγεί ηελ ηνπξθηθή ππεθνφηεηα ζηνπο 

Σνπξθνθχπξηνπο πνπ ζπνχδαδαλ ζηελ Σνπξθία. Ο Crouzet πνπ επηζεκαίλεη ηηο εμειίμεηο απηέο, εθηηκά φηη ε εμαγγειία 

θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο απνηέιεζαλ ην «απνθαζηζηηθφ γεγνλφο» πνπ θηλεηνπνίεζε ηελ ηνπξθηθή 

θνηλή γλψκε, αιιά θαη αλεζχρεζε ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε, βι. Crouzet, φ.π., ζει. 285-289. Γηα ηελ εληειψο αληίζεηε 

ζηάζε πνπ είρε πηνζεηήζεη ε Σνπξθία ππνζηεξίδνληαο ηε ρνξήγεζε ηεο ηνπξθηθήο ηζαγέλεηαο ζηνπο Σνπξθνθππξίνπο 

κεηά ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, γεγνλφο πνπ είρε νδεγήζεη ζε θχκα κεηαλάζηεπζεο κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1930, βι. Κησξήο, φ.π., ζει. 120-129. 
231 “Sadak dün Paris‟e gitti” («Ο αληάθ αλαρψξεζε ρζεο γηα ην Παξίζη»), Hürriyet, 27/1/1950. 
232 “Gençliğin beğenilmeyen hareketi”, Hürriyet, 25/1/1950. 
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κα αζζεακεείηε αοηυκ ημκ εκεμοζζαζιυ, ημ βεβμκυξ αοηυ υιςξ δεκ πνυηεζηαζ κα 

παθζκαβςβήζεζ ηδκ ημονηζηή κεμθαία. Οζ κέμζ αοημί, ηςκ μπμίςκ ηα αζζεήιαηα ηαζ ηζξ 

αβςκίεξ οπμηζιάηε, εα λένμοκ μπςζδήπμηε κα δχζμοκ ηδκ απάκηδζδ πμο πνέπεζ ζε ζαξ 

ηαζ ζε υζμοξ ζηέθημκηαζ ζακ ηζ εζάξ».
233

 

Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα ζα δεκνζηεχνληαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, ηα νπνία 

θηινμελνχζε ε Hürriyet ζηηο εζσηεξηθέο ηεο ζειίδεο, κε βάζε πξαθηνξεηαθή αληαπφθξηζε ηνπ 

Associated Press απφ ηε Λεπθσζία. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία, ην 96% ηνπ ειιελνθππξηαθνχ 

πιεζπζκνχ πνπ είρε δηθαίσκα ςήθνπ είρε ςεθίζεη ππέξ ηεο Έλσζεο, κε ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα 

λα δίδνληαη σο 215.108 ζεηηθέο ςήθνη επί ζπλφινπ 244.787 «εθινγέσλ».
234

 Πην ελδηαθέξνπζα, 

φκσο, ήηαλ ε αληαπφθξηζε ηνπ Nafen απφ ην Λνλδίλν πνπ αθνινπζνχζε, δηφηη πξφβαιε ηα φζα είρε 

δειψζεη ν γλσζηφο πξψελ επηθεθαιήο ηεο βξεηαληθήο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο ζηελ θαηνρηθή 

Βιιάδα, Christopher Woodhouse, ζην πεξηνδηθφ Spectator.
235

 χκθσλα κε ηνλ Woodhouse, «ε 

νβηεηηθή Ρσζία επηρεηξεί θαη πάιη λα βάιεη ζην ρέξη ηελ Βιιάδα», δηφηη γλψξηδε πσο εάλ ην 

θαηαθέξεη ηφηε «ζα εγθαηαζηαζεί ηαπηφρξνλα θαη ζηελ Κχπξν θαη έηζη ζα θαηέιζεη ζην 

ππνγάζηξην ηεο Μεζνγείνπ». Χο απφδεημε ηνπ ζθεπηηθνχ ηνπ πξφβαιε ην γεγνλφο ηεο 

κεηαζηξνθήο ηεο ζηάζεο ησλ θνκκνπληζηψλ ζην λεζί απφ πνιέκηνπο ζε ππέξκαρνπο ηεο 

εθθιεζίαο θαη ζπλέρηδε ππνζηεξίδνληαο φηη νη ηειεπηαίνη «πξνβάιινληαο ην δήηεκα ηεο έλσζεο 

ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα, επηδηψθνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία αθξαηθλή εζληθηζηηθή νκάδα θαη 

ηνηνπηνηξφπσο κία λέα νκάδα αληηπνιίηεπζεο ζηελ Βιιάδα». Σέινο, αλέθεξε φηη νη Έιιελεο 

θνκκνπληζηέο «έρνπλ ζπλεζίζεη λα δεηνχλ» θαη ππελζχκηδε πσο θάπνηε είραλ δεηήζεη φρη κφλν ηελ 

Κχπξν, «αιιά θαη ηε Θξάθε [sic] θαη ηελ ΐφξεην Ήπεηξν». Δ νκνηφηεηα ησλ βξεηαληθψλ 

επηρεηξεκάησλ ηνπ Woodhouse κε ηελ ηνπξθηθή επηρεηξεκαηνινγία φπσο εθθξαδφηαλ ζηηο ζειίδεο 

ηεο Hürriyet, είλαη θάηη παξαπάλσ απφ εκθαλήο. Καη νη δχν ραξαθηεξίδνληαλ απφ αθξαίν 

αληηθνκκνπληζκφ, ζεσξνχζαλ πσο πίζσ απφ ην ελσηηθφ θίλεκα βξίζθνληαλ νη επεθηαηηθνί πφζνη 

θαη ηα ζρέδηα ηεο Ρσζίαο (πξναηψληνπ ερζξνχ πνπ ηψξα θαζνδεγείηαη θαη απφ ηελ θνκκνπληζηηθή 

ηδενινγία), αληηηίζνληαλ ζηε «ζπλεξγαζία» ηεο εθθιεζίαο κε ηνπο αξηζηεξνχο, ηελ νπνία 

«δηαπίζησλαλ», ελψ ελέηαζζαλ ηε δηεθδίθεζε ηεο Κχπξνπ ζε φ,ηη ζεσξνχζαλ σο επξχηεξεο 

αιπηξσηηθέο επηδηψμεηο ηεο Βιιάδαο. Δ ζχκπησζε απηή ζηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηελ πνιηηηθή 

νπηηθή αληηθαηνπηξίδεη πξνθαλψο θαη ηε ζχκπησζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δχν ρσξψλ, ε νπνία ζα 

θαζίζηαην νινέλα θαη εκθαλέζηεξε ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο. 

Ο Εαλνπάξηνο έθιεηλε κε κία αθφκε πξαθηνξεηαθή αληαπφθξηζε ηνπ Associated Press απφ ηε 

Λεπθσζία, ζηελ νπνία κεηαθέξνληαλ νη θήκεο πεξί ησλ επφκελσλ θηλήζεσλ «εθείλσλ πνπ 

δηνξγάλσζαλ ην δεκνςήθηζκα ζηελ Κχπξν». Βθείλεο δελ ήηαλ άιιεο απφ ηελ πξνζθπγή ζηα 

Δλσκέλα Έζλε κε ην αίηεκα λα εμεηαζηεί εθεί ην δήηεκα. Αελ παξαιεηπφηαλ θαη ε αλαθνξά ζηελ 

                                                           
233 “Yeşil Ada ve Sadak” («Σν Πξάζηλν Νεζί θαη ν αληάθ»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 26/1/1950. 
234 “Kıbrıs‟taki uydurma plebisitin neticesi” («Σν απνηέιεζκα ηνπ επηλνεκέλνπ δεκνςεθίζκαηνο ζηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 29/1/1950. Ο ζσζηφο αξηζκφο είλαη 224.757, πνπ είραλ ην δηθαίσκα ππνγξαθήο. 
235 Δ εθεκεξίδα επέιεγε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ελδηάκεζν ηίηιν «ηα θφιπα πνπ κεραλεχνληαη νη εξπζξνί» (kızılların 

çevirdikleri fırıldaklar), Hürriyet, 29/1/1950. 
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πξφζεζε ηνπ «Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Κχπξνπ» [sic] λα θηλεζεί απηφλνκα θαη λα ζηείιεη 

αληηπξνζσπείεο ζηνλ ΟΔΒ «θαη ζε δηάθνξεο ρψξεο».
236

 Έλαληη ησλ «θεκψλ απηψλ» θαίλεηαη πσο 

θηλεηνπνηήζεθε ε Μ.Σ.Σ.Β., απνζηέιινληαο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ έλα 

ηειεγξάθεκα «δηακαξηπξίαο», ζην νπνίν αλαθέξνληαλ κεηαμχ άιισλ θαη ηα εμήο:  

«Γκςνίγεηε υηζ μζ μνευδμλμζ ηάημζημζ ηδξ Κφπνμο δζελήβαβακ ηδκ Κονζαηή 15 

Ηακμοανίμο 1950 έκα δδιμρήθζζια βζα ηδκ έκςζδ ηδξ κήζμο ιε ηδκ Δθθάδα. Ζ είδδζδ 

αοηή επέδναζε ανκδηζηά ηυζμ επί ηςκ Σμφνηςκ πμο γμοκ ζημ κδζί ηαζ μζ μπμίμζ, ακ ηαζ 

ιεζμκυηδηα, απμηεθμφκ έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ, υζμ ηαζ επί ηδξ ημονηζηήξ ημζκήξ 

βκχιδξ. Γζυηζ, ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο 20μφ αζχκα ηα πμθζηζζιέκα έεκδ έπμοκ δχζεζ 

αιμζααία οπυζπεζδ αδεθθμζφκδξ ηαζ ημζκήξ δζααίςζδξ, οπμζπέζεζξ πμο έπμοκ 

απμηοπςεεί ηαζ ζημ Υάνηδ ηςκ Ζκςιέκςκ Δεκχκ. Έηζζ ηαζ δ ημονηζηή κεμθαία εηηζκεί 

πενζζζυηενμ απυ αοηυ ημ ζδιείμ. Θεχνδζε ακαβηαίμ κα δζαηδνφλεζ υηζ, ζε πενίπηςζδ 

πμο μδδβδεμφιε ζε κέμ ηαεεζηχξ ζδζμηηδζίαξ επί ηδξ κήζμο, ηυηε ημ ημονηζηυ έεκμξ εα 

έπεζ δζηαζχιαηα ζζημνζηά ηαζ κμιζηά, ηα μπμία πνέπεζ κα θδθεμφκ οπ‟ υρζκ 

πενζζζυηενμ απυ ηάεε άθθμο έεκμοξ. Ζ ημονηζηή κεμθαία έπεζ εηθνάζεζ αοηέξ ηζξ 

απυρεζξ ηδξ ζε αηαδδιασηέξ ζοκακηήζεζξ ηαζ ζε ζοθθαθδηήνζα. Σζξ ηαηαεέημοιε ζηα 

Ζκςιέκα Έεκδ ιε ηζξ ζπεηζηέξ θεπημιένεζεξ έηζζ χζηε κα θάαμοκ βκχζδ. Ωξ κέμζ ηαζ 

άκενςπμζ ημο πκεφιαημξ ηδξ Σμονηζηήξ Γδιμηναηίαξ, εζθζηνζκμφξ ιέθμοξ ηςκ Ζ.Δ., ζαξ 

παναηαθμφιε κα πνάλεηε ηα δέμκηα».
237

 

Δ είδεζε απηή ησλ εζσηεξηθψλ ζειίδσλ ζπλερηδφηαλ κε ζρφιην γηα ηα «λέα πνπ θηάλνπλ ζηελ 

πφιε καο», ζχκθσλα κε ηα νπνία παξαηεξείην δηαθσλία ζηνπο θφιπνπο ηνπ ελσηηθνχ κεηψπνπ 

ζηελ Κχπξν, κε ηνπο δεμηνχο λα επηζπκνχλ γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ κφλν ζηελ Βιιάδα 

θαη ζηε ΐξεηαλία θαη ηνπο αξηζηεξνχο λα ηειεγξαθνχλ ηα απνηειέζκαηα ζηα Δλσκέλα Έζλε.
238

 

Σν επφκελν βήκα ηεο θππξηαθήο εθθιεζίαο, ε γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δεκνςεθίζκαηνο ζηνλ Κπβεξλήηε ηεο Κχπξνπ, πξνβαιιφηαλ ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα ζηηο 

εζσηεξηθέο ζειίδεο κε βάζε πξαθηνξεηαθή αληαπφθξηζε ηνπ Associated Press απφ ηε Λεπθσζία. 

Δ θαηαθιείδα ηνπ θεηκέλνπ, κεηά ηελ παξάζεζε ησλ φζσλ δηαιάκβαλε ε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ 

Μαθαξίνπ ΐ΄ πξνο ηνλ Wright, αλέθεξε «ππελζπκηζηηθά» φηη «φπσο είλαη γλσζηφ, ην αλεπίζεκν 

δεκνςήθηζκα πνπ έιαβε ρψξα ζην λεζί ζηηο 15 Εαλνπαξίνπ, νξγαλψζεθε απφ ηελ Βθθιεζία ηεο 

Κχπξνπ κε ηε βνήζεηα ησλ θνκκνπληζηψλ θαη ε αγγιηθή θπβέξλεζε ελαληηψζεθε ζε απηήλ ηελ 

θίλεζε».
239

 Δ δεκνζίεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο είδεζεο απφ ηελ εθεκεξίδα είρε ηε κνξθή κηθξνχ 

                                                           
236 “Kıbrıs‟ta plebisitten sonra yeni bir hareket bekleniyor” («Νέα θίλεζε αλακέλεηαη ζηελ Κχπξν κεηά ην 

δεκνςήθηζκα»), Hürriyet, 31/1/1950. 
237 “Kıbrıs‟ta yapılan uydurma plebisit” («Σν επηλνεκέλν δεκνςήθηζκα ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 2/2/1950. 
238 Σν «Λατθφ Μέησπν» θέξεηαη λα έρεη απνζηείιεη ην ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα ζηνλ Γ.Γ. ηνπ Ο.Δ.Β. Trygve Lie, κε ην 

αίηεκα λα εμεηαζηεί ην δήηεκα ζηελ επφκελε Οινκέιεηα ηνπ ψκαηνο, ελψ ε Βθθιεζία δείρλεη «πξνο ην παξφλ 

αλαπνθάζηζηε», βι. Hürriyet, φ.π. 
239 “Kıbrıs Başpeskoposu mahut plebisitin neticesini adanın valisine bildirdi” (« Ο Ώξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ θνηλνπνίεζε 

ην απνηέιεζκα ηνπ γλσζηνχ θαη κε εμαηξεηένπ δεκνςεθίζκαηνο ζηνλ θπβεξλήηε»), Hürriyet, 7/2/1950. Οη αξλεηηθνί 

ζπλεηξκνί πνπ πξνθαινχζαλ ηελ επνρή εθείλε νη εηδήζεηο πεξί «ζπλεξγαζίαο ηεο εθθιεζίαο κε ηνπο θνκκνπληζηέο» 

εληζρχνληαλ θαη απφ έηεξε πξαθηνξεηαθή αληαπφθξηζε ηνπ Nafen απφ ην Λνλδίλν, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη Κχπξηνη 
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θεηκέλνπ θάησ απφ κία κεγάιε θσηνγξαθία ηεο δηαδήισζεο ελαληίνλ ηνπ δεκνςεθίζκαηνο πνπ 

είρε πξαγκαηνπνηήζεη ε ηνπξθηθή λενιαία ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Μεηαμχ ησλ πηθέησλ μερψξηδε 

κία ζε πξψην πιάλν πνπ έγξαθε «Βθθιεζία! ε καο ρξσζηάο ηε δσή ζνπ».
240

 

Η εθινγηθή λίθε ηνπ Γεκνθξαηηθνύ Κόκκαηνο: Νέα επνρή, ίδηα «θαζήθνληα» 

Μηθξφ παξάζπξν πιεξνθφξεζεο γηα ηηο δηεξγαζίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ηνπξθνθππξηαθήο 

κεηνλφηεηαο, άλνηγε ε εθεκεξίδα κε κία κηθξή πξσηνζέιηδε είδεζε ζρεηηθά κε ηελ απφπεηξα 

δνινθνλίαο ηνπ παιαηνχ θεκαιηθνχ ζηειέρνπο θαη ηφηε επηθεθαιήο ηνπ «Κφκκαηνο 

Ώλεμαξηεζίαο» ζηελ Κχπξν, ηνπ Necati Özkan. Δ επίζεζε είρε πξαγκαηνπνηεζεί ηε ζηηγκή πνπ ν 

Özkan έκπαηλε ζην ζπίηη ηνπ θαη ν ηξαπκαηηζκφο ηνπ είρε σο απνηέιεζκα λα θηλδπλεχζεη λα ράζεη 

ην κάηη ηνπ. ψζεθε απφ ηελ επέκβαζε πνιηηψλ θαη αζηπλνκηθψλ. ην παξαζθήλην ηεο επίζεζεο, 

ζχκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, βξηζθφηαλ κία αλαθνίλσζε ηνπ «Σνπξθνθππξηαθνχ Πνιηηηζηηθνχ 

πιιφγνπ» ηεο Άγθπξαο πνπ «ζηνρνπνηνχζε» ηνλ Özkan, ελψ ν ζπιιεθζείο δξάζηεο Enver 

Mustafa ήηαλ αδειθφο ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ πιιφγνπ, Mehmet Ali Pamir, γεγνλφο πνπ θαηά ηελ 

Hürriyet νδεγνχζε «ζε πνιηηηθέο εξκελείεο» θαη «πξνθάιεζε αλαζηάησζε θαη ζιίςε ζηνπο 

Σνπξθνθχπξηνπο».
241

 

Μεηά ηελ πιεζσξηθή πξνβνιή ηνπ Κππξηαθνχ απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο ηνλ Εαλνπάξην θαη 

κέρξη ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ 1950 ιφγσ ηνπ δηεμαρζέληνο δεκνςεθίζκαηνο, ηα ζρεηηθά κε ηελ 

Κχπξν δεκνζηεχκαηα ζα κεηψλνληαλ θαη πάιη ηνπο επφκελνπο κήλεο ζηε Hürriyet. Παξά ηελ 

πνζνηηθή ππνρψξεζε, σζηφζν, ε πνηνηηθή παξνπζία ηνπ ζέκαηνο ζα ζπλέρηδε αλππνρψξεηε, 

θαηαδεηθλχνληαο ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ πνξεία ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ήηαλ 

ην έλα θαη κνλαδηθφ δεκνζίεπκα ηνπ Μαξηίνπ, ην θχξην άξζξν ηνπ Simavi κε ηίηιν «Δ Βιιάδα θαη 

ε Κχπξνο», αθνξκή γηα ην νπνίν είραλ ζηαζεί νη ζεξκέο εθδειψζεηο ζηελ Ώζήλα φηαλ θαηέθηαζε 

ε βνήζεηα απφ ην λεζί πξνο ηε ρεηκαδφκελε κεηεκθπιηαθή Βιιάδα. Ο εθδφηεο ηεο Hürriyet είρε 

ελνριεζεί ζθφδξα απφ ηηο εθδειψζεηο εθείλεο, ζεκεηψλνληαο φηη αδπλαηνχζε λα θαηαλνήζεη «ηνλ 

έξσηα απηφλ ηεο κηθξήο Βιιάδαο γηα ηελ Κχπξν» θαη πξνζζέηνληαο φηη γηα ηελ Βιιάδα «είλαη 

επηεηθψο γεινίν λα επηρεηξεί λα εγείξεη αμηψζεηο επί ηεο Κχπξνπ ηψξα πνπ αδπλαηεί λα 

εμαζθαιίζεη ηα πξνο ην δελ». ηελ ηφζν ραξαθηεξηζηηθή ινγηθή ηνπ ηδίνπ, ηα πξάγκαηα ήηαλ θάηη 

παξαπάλσ απφ απιά: «Βμάιινπ θχξηέ κνπ, πνηα ε αλάγθε λα ζνξπβείηε ηφζν πνιχ; πνηνο ζέιεη 

λα πάξεη ηελ Κχπξν, καδεχεη ην ζηξαηφ ηνπ θαη ην ζηφιν ηνπ θαη αλ έρεη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ 

                                                                                                                                                                                
θνκκνπληζηέο απνζηέιινληαλ θαηά νκάδεο ζηελ Πξάγα, ιάκβαλαλ εθπαίδεπζε θαη νδεγίεο απφ ηελ Κνκηλθφξκ θαη 

θαηφπηλ επέζηξεθαλ ζην λεζί. Βθεί, ε εθθιεζία πνπ ζηεξίδεηαη ιφγσ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο ςήθνπο θαη ησλ 

αξηζηεξψλ, γηλφηαλ «φξγαλν ηεο ελσηηθήο θίλεζεο, γηα λα κελ ηηο απνιέζεη», βι. “Kıbrıs‟lı komünistler Prag‟da 

yetiştiriliyor” («Οη Κχπξηνη θνκκνπληζηέο εθπαηδεχνληαη ζηελ Πξάγα»), Hürriyet, 8/2/1950. 
240 Βπξφθεηην γηα κία επζεία παξαπνκπή ζηε γλσζηή ζέζε πνπ απαληάηαη ζε επίζεκεο θαη εθιατθεπκέλεο κνξθέο 

ηνπξθηθψλ ηζηνξηθψλ αθεγήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε επηβίσζε ηεο ρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο θαηά ηελ νζσκαληθή 

πεξίνδν νθεηιφηαλ ζηελ «αλεθηηθή ζηάζε» ηνπ επίζεκνπ θξάηνπο θαη ζηελ «ειεπζεξία ηεο ιαηξείαο» πνπ ηεο παξέζρε. 
241 “Kıbrısta suikast/ İstiklâl Partisi Lideri N. Özkan yaralandı” («Ανινθνλία ζηελ Κχπξν/ Σξαπκαηίζηεθε ν Δγέηεο ηνπ 

Κφκκαηνο Ώλεμαξηεζίαο Ν. δθαλ»), Hürriyet, 5/2/1950. 
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ηνπ, πάεη θαη ηελ παίξλεη. Έηζη, κε ιίγα ιφγηα, θαηαιαβαίλνπκε εκείο ηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ».
242

 

Καηά ηνλ αξζξνγξάθν,  

«δ ακαηίκδζδ ημο Κοπνζαημφ ηάεε ηνεζξ ηαζ θίβμ ιε εηδδθχζεζξ παθθδηανζζιμφ 

απμηεθεί έηθναζδ ηδξ ακεζθζηνίκεζαξ ηδξ ιζηνήξ Δθθάδαξ. Καηά ηδ βκχιδ ιαξ, μζ 

Έθθδκεξ πνέπεζ κα πάρμοκ κα θέκε αιήκ ζε ιζα πνμζεοπή πμο δεκ έπεζ ηεθεζχζεζ ηαζ κα 

ακαγδηήζμοκ ηνυπμοξ κα ηα πάκε ηαθά ιε ημοξ βείημκέξ ημοξ, ημφξ Σμφνημοξ. πςξ 

ειείξ δεκ επζιέκμοιε βζα ηα Γςδεηάκδζα πμο ηα εβηαηαθείραιε ζ‟ αοημφξ, έηζζ ηαζ 

εηείκμζ ακ έπμοκ ιοαθυ, δεκ πνέπεζ κα λακαπζάζμοκ ζημ ζηυια ημοξ ημ εέια ηδξ 

Κφπνμο. Με ηδκ αθμνιή αοηή, ημ θέιε βζα ηεθεοηαία θμνά: Ζ Κφπνμξ είκαζ πνχηα απ‟ 

υθα ιεβάθδ ιπμοηζά βζα ηδ ιζηνή Δθθάδα. Έπεζηα, είκαζ ημφνηζηδ ηαζ αζςκίςξ ημονηζηή 

εα ιείκεζ».
243

 

πσο θαζίζηαηαη εκθαλέο, ζην θχξην εθείλν άξζξν πεξηιακβάλνληαλ εθηφο απφ ηνλ 

αληηθνκκνπληζκφ – ν νπνίνο κε ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ δελ κπνξνχζε πηα λα απνηειέζεη ζηνηρείν 

πξνπαγαλδηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο ελαληίνλ ηεο γεηηνληθήο ρψξαο – φια ηα άιια ζηνηρεία ηεο 

γλσζηήο ξεηνξηθήο ηνπ ζπληάθηε: Τπεξνςία θαη ππνηίκεζή ηεο κε επαλεηιεκκέλε ρξήζε ηνπ 

φξνπ «κηθξή Βιιάδα», αιπηξσηηθφο εζληθηζκφο, εθθξάζεηο ηεο «πηάηζαο», απεηιέο θαη 

δηαηξάλσζε ηνπ «αλαπφηξεπηνπ» ηνπξθηθνχ «πεπξσκέλνπ» ηνπ λεζηνχ, κε ηε ρξήζε κάιηζηα ζηελ 

θαηαθιείδα ηνπ άξζξνπ ηήο κεηαγελέζηεξα γλσζηήο απφ ηα επηεκβξηαλά θξάζεο «ε Κχπξνο 

είλαη ηνπξθηθή θαη ηνπξθηθή ζα κείλεη». Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, κία κηθξή πξαθηνξεηαθή είδεζε 

ηνπ Anadolu απφ ηελ Ώζήλα πξνθαινχζε κάιινλ πξνβιεκαηηζκφ ζηνλ Σνχξθν αλαγλψζηε ηεο 

εθεκεξίδαο, φηαλ δηαβαδφηαλ παξάιιεια κε ηα φζα πνκπσδψο δηαθήξπζζε ν Simavi γηα ην «πψο 

παίξλεηαη ε Κχπξνο». Βπξφθεηην γηα ηελ παξνπζία ηνπ Σνχξθνπ πξέζβε Ruşen Eşref Ünaydın ζην 

Άξγνο θαη ηηο «εηιηθξηλείο εθδειψζεηο ππέξ ηεο ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο» πνπ είραλ ιάβεη ρψξα 

εθεί. ην πιαίζηφ ηνπο, ν πξέζβεο ηεο Σνπξθίαο δελ δίζηαζε «λα εγθσκηάζεη ηνλ εξσηθφ ειιεληθφ 

ζηξαηφ γηα ηνλ ιακπξφ ηνπ ζξίακβν ππέξ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο αλζξσπφηεηαο».
244

 Δ 

ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά αθνξνχζε πξνθαλψο ηελ πξφζθαηε ηφηε λίθε ηνπ εζληθνχ ζηξαηνχ ζηνλ 

ειιεληθφ εκθχιην θαη ν πξέζβεο είρε θηλεζεί απφ δηπισκαηηθή αβξφηεηα θαη εηιηθξηλέο 

αληηθνκκνπληζηηθφ ελδηαθέξνλ, ε επηζήκαλζή ηνπ σζηφζν γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ 

ζηξαηνχ άθελε ζαθείο εληππψζεηο ζηνλ Σνχξθν αλαγλψζηε. 

Βπηζηξέθνληαο ζην άξζξν ηνπ Simavi, ε επηζεηηθή επαλάιεςε ησλ ίδησλ επηρεηξεκάησλ 

θαηαδείθλπε φηη δελ είρε κεηαβιεζεί θαζφινπ ε πξνζέγγηζε ηεο εθεκεξίδαο θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηεο 

ζην Κππξηαθφ. Ώπηφ επηβεβαησλφηαλ θαη απφ ην θχξην άξζξν ηνπ ζηηο 31 ΜαΎνπ, κεηά δειαδή απφ 

ηηο εθινγέο ηεο 14
εο

 ΜαΎνπ 1950, ζηηο νπνίεο ην Αεκνθξαηηθφ Κφκκα ηνπ Menderes θαηήγαγε 

                                                           
242 πσο έδεημαλ νη κεηαγελέζηεξεο εμειίμεηο, ε θξπζηάιιηλε θαη νιηγφινγε απηή ινγηθή ηνπ Simavi – ινγηθή πνπ 

θαηαδεηθλχεη αλάγιπθα ηελ θπξίαξρε ηζηνξηθά αληίιεςε ησλ ειίη ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ Κχπξν – ζα επηθξαηνχζε θαη ζα 

κεηαθξαδφηαλ γηα κία αθφκε θνξά ζηε manu militari θαηάθηεζε-εηζβνιή ζην λεζί. 
243 “Yunanistan ve Kıbrıs”, Hürriyet, 23/3/1950. 
244 “Bir Türk-Yunan dostluk tezahürü” («Μηα εθδήισζε ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο»), Hürriyet, 6/5/1950. 
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κεγάιε λίθε.
245

 Παξά ην φηη ε λέα θπβέξλεζε δελ είρε θαηαζηήζεη αθφκε ζαθείο ηηο ζέζεηο ηεο γηα 

ηα δεηήκαηα ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο εηξσλεπφηαλ ηηο 

δειψζεηο φηη ε ηειεπηαία δελ ζα κεηαβαιιφηαλ, αλαξσηψκελνο «πψο είλαη δπλαηφλ λα αιιάμεη 

θάηη πνπ δελ ππάξρεη» [sic] θαη δηακαξηπξφκελνο κεηαμχ άιισλ φηη «ζαλ λα κελ έθηαλε ην 

γεγνλφο φηη θαηέιαβαλ ηα Ασδεθάλεζά καο, δελ έρνπκε δψζεη αθφκε απάληεζε απφ επίζεκα ρείιε 

ζηνπο Έιιελεο, νη νπνίνη ζέινπλ λα θαζίζνπλ θαη πάλσ ζηελ Κχπξν». Βπηπιένλ, μεθηλψληαο κία 

αληηπαξάζεζε κε ηνλ λέν Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ, Mehmed Fuad Köprülü, πνπ πξντφληνο ηνπ 

ρξφλνπ ζα ιάκβαλε κεγάιεο δηαζηάζεηο θηάλνληαο κέρξη ηελ αίζνπζα ηνπ δηθαζηεξίνπ, ηνλ 

«ζπκβνχιεπε» λα πεξηδηαβεί σο «ζεαηήο» ηηο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο ηεο Σνπξθίαο ζην 

εμσηεξηθφ, δηφηη «ηφηε ζα θαηαιάβαηλε πσο είλαη αλχπαξθηεο θαη πσο φια ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ 

απφ ηελ αξρή».
246

 

Λίγεο εκέξεο πξηλ, ε εθεκεξίδα δεκνζίεπε πξαθηνξεηαθή είδεζε ηνπ Associated Press ζρεηηθή κε 

ηηο εθδειψζεηο ππέξ ηεο Έλσζεο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηήζεη Κχπξηνη δηαδεισηέο, κε αθνξκή ηελ 

άθημε αληηπξνζσπείαο απφ ην λεζί ππφ ηνλ επίζθνπν Κπξήλεηαο Κππξηαλφ, ε νπνία ζα επέδηδε 

ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ «δήζελ δεκνςεθίζκαηνο».
247

 ρεηηθή 

θσηνγξαθία ηνπ πιήζνπο ησλ δηαδεισηψλ, «κηαο νκάδαο πνπ μεζήθσζαλ νη Έιιελεο αξηζηεξνί» 

ζχκθσλα κε ηε ιεδάληα, καδί κε ηνπο «παπάδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζπιιαιεηήξην» 

δεκνζηεπφηαλ αθνινχζσο ζηηο 27 ΜαΎνπ. Καηφπηλ ηνχηνπ, Σνπξθνθχπξηνη θνηηεηέο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απέζηεηιαλ ζηνλ λέν Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ ην αθφινπζν 

ηειεγξάθεκα: «ηηο εκέξεο καο πνπ ην Κππξηαθφ ιακβάλεηαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ζηα ζνβαξά 

απφ ηνπο Έιιελεο, αλεζπρνχκε γηα ηελ ηχρε ηεο ηνπξθηθήο Κχπξνπ. Βθηηκνχκε φηη ε αλνηρηή 

ηνπνζέηεζε θαη ζην δήηεκα απηφ ζα βάιεη ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο θαη απηφ αλακέλνπκε απφ 

εζάο».
248

 

Σα πεξηζζφηεξα δεκνζηεχκαηα γηα ην Κππξηαθφ πνπ ζα αθνινπζνχζαλ ηνλ κήλα Ενχλην, 

βαζίδνληαλ ζε πξαθηνξεηαθέο αληαπνθξίζεηο απφ ηελ Ώζήλα, ην Λνλδίλν θαη ηε Λεπθσζία. 

Βγρψξηαο πξνέιεπζεο ήηαλ κφλν ην θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ξεπνξηάδ ηεο εθεκεξίδαο κε ηηο 

δειψζεηο πεξί εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ Köprülü, θαζψο θαη έλα θχξην άξζξν. Έηζη, ζπλερίδνληαο 

ηελ πιεξνθφξεζε γηα ηελ θππξηαθή αληηπξνζσπεία πνπ βξηζθφηαλ ζηελ Ώζήλα, ε Hürriyet 

δεκνζίεπε πξσηνζέιηδα αληαπφθξηζε ηνπ Associated Press, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην κέινο ηεο 

ηξηκεινχο αληηπξνζσπείαο, άββαο Λντδίδεο, πνπ είρε απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα ην 

1941 κεηά ηελ εμνξία ηνπ απφ ηελ Κχπξν, δελ είρε ιάβεη αθφκε ηελ απαξαίηεηε ζεψξεζε απφ ην 

                                                           
245 Δ βηβιηνγξαθία επί ηνπ ζέκαηνο ηεο «κεηάβαζεο ζηελ πνιπθνκκαηηθή πεξίνδν» θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο Σνπξθίαο 

απφ ην Α.Κ., ηδηαίηεξα ε ηνπξθηθή, είλαη ηεξάζηηα, βι. ελδεηθηηθά ην πιένλ πξφζθαην θαη νγθψδεο Mete Kaan Kaynar 

(ed.) Türkiye‟nin 1950‟li Yılları («Δ δεθαεηία ηνπ 1950 ζηελ Σνπξθία»), (İstanbul, 2015). Γηα ζπλνπηηθέο αλαθνξέο ζηελ 

αγγινζαμσληθή, βι. Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, (London, 1968), ζει. 312-319, Feroz Ahmad, 

The Making of Modern Turkey, (London & New York, 1994), ζει. 108-120, Erik J. Zürcher, Turkey. A Modern History, 

(London & New York, 1994), ζει. 231-252. 
246 “Dış Politika” («Βμσηεξηθή Πνιηηηθή»), Hürriyet, 31/5/1950. 
247 “Atina‟da nümayiş” («Αηαδήισζε ζηελ Ώζήλα»), Hürriyet, 21/5/1950. 
248 “Kıbrıslı talebelerin Hariciye Vekiline çektiği telgraf” («Σν ηειεγξάθεκα πνπ απέζηεηιαλ νη Κχπξηνη θνηηεηέο ζηνλ 

Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ», Hürriyet, 26/5/1950. 
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βξεηαληθφ πξνμελείν, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα κεηαβεί ζηε ΐξεηαλία καδί κε ηα άιια δχν 

κέιε. Δ πξφζεζε ηεο αληηπξνζσπείαο «πνπ έρεη ηελ ηζρπξή ππνζηήξημε ησλ Κππξίσλ 

θνκκνπληζηψλ» λα κεηαθέξεη ην Κππξηαθφ ζηα Δ.Β. ζπλαληνχζε ηελ αληίδξαζε ηνπ αληαπνθξηηή, 

ν νπνίνο ηζρπξηδφηαλ πσο κία ηέηνηα θίλεζε ζα ππνζηεξηδφηαλ απφ «ηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ηνπο 

δνξπθφξνπο ηεο» πξνθεηκέλνπ «λα θέξνπλ ζε δχζθνιε ζέζε ηε ΐξεηαλία». ην δεχηεξν κέξνο ηεο 

αληαπφθξηζεο γλσζηνπνηείην ε ζχιιεςε ηνπ «θνκκνπληζηή δεκάξρνπ ηεο Λεκεζνχ» [Κ. 

Παξηαζίδε] καδί κε έμη κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
249

 Σελ πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ελφο «αξηζηεξνχ» ηε θνξά απηή ζσκαηείνπ, ηεο «Αηδαζθαιηθήο Έλσζεο Οπαδψλ Κχπξνπ» [;;] 

πξφβαιε ε εθεκεξίδα ζε λέα αληαπφθξηζε ηνπ ίδηνπ πξαθηνξείνπ. Δ είδεζε αθνξνχζε ηε βνχιεζε 

ηεο βξεηαληθήο «θππξηαθήο θπβέξλεζεο» λα δηαιχζεη ην ελ ιφγσ ζσκαηείν, εάλ ην ηειεπηαίν δελ 

παξείρε επαξθείο εμεγήζεηο γηα ηε δηακαξηπξία ηνπ ελαληίνλ ηεο πξφζεζεο ηεο θπβέξλεζεο λα 

αθαηξεζεί απφ ηα εγρεηξίδηα ηνπ δεκνηηθνχ πνπ είραλ έιζεη απφ ηελ Βιιάδα ράξηεο πνπ απεηθφληδε 

ηελ Κχπξν σο «ειιεληθφ έδαθνο», θαζψο θαη «έλα πνίεκα» πξνθαλψο αληίζηνηρνπ 

πεξηερνκέλνπ.
250

 Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ ην Nafen, αιιά θαη ε Hürriyet πνπ ην αλαδεκνζίεπε, 

επέιεγαλ λα πξνβάινπλ δεκνζίεπκα ηνπ εβδνκαδηαίνπ πεξηνδηθνχ Time and Tide, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ε ΐξεηαλία «δελ δχλαηαη λα μεράζεη ηελ άπνςε ηεο Σνπξθίαο ζην Κππξηαθφ» θαη «είλαη 

ππνρξεσκέλε λα ιάβεη ππ‟ φςηλ ηεο ηα δηθαηψκαηα ηεο ηνπξθηθήο κεηνλφηεηαο ησλ 80.000 ζην 

λεζί».
251

 

Πξαθηνξεηαθέο αληαπνθξίζεηο, επίζεο, θάιππηαλ θαη ηε ζηάζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην 

ζέκα ηεο Έλσζεο. Έηζη, ζχκθσλα κε ην Anadolu θαη ην Reuters, ην κέινο ηεο θππξηαθήο 

αληηπξνζσπείαο «Παπατσάλλνπ»
252

 δήισλε πσο ν Πξσζππνπξγφο ηεο Βιιάδαο «ζηξαηεγφο 

Πιαζηήξαο», κε ηνλ νπνίν είραλ ζπλαληεζεί  ζην Παξίζη, ζεκείσλε φηη ην δήηεκα ηεο έλσζεο ηεο 

Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα έπξεπε λα αθεζεί ζηελ επρέξεηα ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο, ηαζζφκελνο 

θαηά ηεο κεηαθνξάο ηνπ ζηα Δ.Β.
253

 Ο Πιαζηήξαο ζα απέξξηπηε θαη πάιη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα λα 

ηεζεί δήηεκα Κχπξνπ ζηε ΐξεηαλία θαη λα ππάξμεη πξνζθπγή ζηα Δ.Β. ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα, αλ 

θαη, φπσο πιεξνθνξνχζε ε ζρεηηθή αληαπφθξηζε ησλ ίδησλ δχν πξαθηνξείσλ, ε θππξηαθή 

αληηπξνζσπεία ήιπηδε λα ηεζεί ην ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ ηνλ 

πξνζερή ηφηε επηέκβξην.
254

 χκθσλα κε αληαπφθξηζε ηνπ Associated Press δεκνζηεπκέλε ζηηο 

εζσηεξηθέο ζειίδεο ηεο Hürriyet, κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ειιεληθνχ θνηλνβνπιίνπ θπθινθνξνχζε 

πξνο ππνγξαθή ςήθηζκα, πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ην ζέκα ζηε βξεηαληθή θπβέξλεζε θαη ζην 

βξεηαληθφ θνηλνβνχιην, ππελζπκηδφηαλ σζηφζν ε επηζήκσο εθπεθξαζκέλε αληίζεζε ηεο ειιεληθήο 

                                                           
249 “Kıbrıs ilhakçıları gayreti arttırdılar” («Οη Κχπξηνη ελσηηθνί αχμεζαλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο»), Hürriyet, 4/6/1950. 
250 “Kıbrıs öğretmenleri ile hükûmet arasındaki ihtilâf” («Ώληηπαξάζεζε κεηαμχ Κππξίσλ δαζθάισλ θαη θπβέξλεζεο»), 

Hürriyet, 14/6/1950. 
251 “Kıbrıs‟taki Türkler ve İngiltere‟nin durumu” («Οη Σνχξθνη ζηελ Κχπξν θαη ε θαηάζηαζε ηεο Ώγγιίαο»), Hürriyet, 

10/6/1950. 
252 Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηφηε Γ.Γ. ηνπ ΏΚΒΛ, Βδεθία Παπατσάλλνπ. 
253 “Kıbrıs meselesinde Yunanistan kararı İngiltere‟ye bıraktı” («ην Κππξηαθφ ε Βιιάδα άθεζε ηελ απφθαζε ζηελ 

Ώγγιία»), Hürriyet, 8/6/1950. 
254 “Plastiras Kıbrıs‟ın ilhakına muhalif” («Ο Πιαζηήξαο αληίζεηνο ζηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 15/6/1950. 
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θπβέξλεζεο ζε απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο.
255

 Σειηθά, ην θείκελν ζα ππέγξαθαλ 205 βνπιεπηέο, 

γεγνλφο πνπ νπδφισο κεηέβαιε ηε γλψκε ηνπ ΐξεηαλνχ Τπνπξγνχ Ώπνηθηψλ James Griffith, ν 

νπνίνο ην δηάζηεκα εθείλν είρε αξλεζεί λα δερζεί ηελ ηξηκειή θππξηαθή επηηξνπή πνπ βξηζθφηαλ 

ζην Λνλδίλν επί 18 εκέξεο. ηελ ίδηα πξαθηνξεηαθή αληαπφθξηζε παξαηίζελην θαη νη δειψζεηο ηνπ 

«πξψελ Τπνπξγνχ Άκπλαο Αξ. Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ» ππέξ ηεο αλαθίλεζεο ηνπ ζέκαηνο 

ελψπηνλ ηεο ΐξεηαλίαο θαη ησλ Δ.Β., κε ηελ επίθιεζε ηνπ θηλδχλνπ λα αλαιάβεη ηελ πξνψζεζε 

ηεο ππφζεζεο ε νβηεηηθή Έλσζε, θαηφπηλ ηεο πξνζθπγήο ζε απηήλ ησλ «Βιιελνθχπξησλ 

θνκκνπληζηψλ».
256

 

Πέξαλ ησλ πξνεθηεζεηζψλ απηψλ πξαθηνξεηαθψλ αληαπνθξίζεσλ, νη νπνίεο φζν εηδεζενγξαθηθφ 

ραξαθηήξα θαη αλ είραλ, θαηαδείθλπαλ μεθάζαξα ην ζηελφ ελδηαθέξνλ ηεο εθεκεξίδαο γηα ηελ 

εμέιημε ηεο ππφζεζεο ηεο Κχπξνπ, ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνπζεο ήηαλ θαη νη απνηππψζεηο ηνπ 

ζέκαηνο ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα. ηηο 20 Ενπλίνπ ν Köprülü πξνέβε ζε 

αλαιπηηθή ελεκέξσζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο γηα έλα 

ζχλνιν δεηεκάησλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. χκθσλα κε ην ξεπνξηάδ ηνπ «εηδηθνχ αληαπνθξηηή» 

ηεο Hürriyet, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ ελεκέξσζεο ε νπνία δηεμήρζε θεθιεηζκέλσλ ησλ 

ζπξψλ, νξηζκέλνη κε θαηνλνκαδφκελνη βνπιεπηέο δήηεζαλ πιεξνθφξεζε θαη γηα ην ζέκα ηεο 

Κχπξνπ. Ώπαληψληαο ν Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ, επαλαιάκβαλε ηε δήισζε ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ, 

Necmettin Sadak, φηη «δελ πθίζηαηαη ζέκα Κππξηαθνχ», πξνζζέηνληαο φηη «νη πξφζθαηεο 

πξνθιήζεηο πξνέξρνληαη απφ ηνπο Έιιελεο θνκκνπληζηέο» θαη φηη «ηελ επί ηνπ ζέκαηνο 

δξαζηεξηνπνίεζε δελ ππνζηήξηδε νχηε θαλ ε ειιεληθή θπβέξλεζε». πσο κάιηζηα ζεκεησλφηαλ 

ζηελ ελδηαθέξνπζα εθείλε «εηδηθή αληαπφθξηζε», ακέζσο κεηά «εηέζε θαη ην ζέκα ηεο 

παξαρψξεζεο ηνπ Καζηειφξηδνπ ζηνπο Έιιελεο θαη νξηζκέλα κέιε ηεο Κ.Ο. εμέθξαζαλ επ‟ απηνχ 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηδέεο θαη απφςεηο».
257

 

Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Simavi έβξηζθε λέα επθαηξία λα ηνπνζεηεζεί ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ, κε 

αθνξκή δεκνζίεπκα ηεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο Δθθδκζηά Υνμκζηά. Δ ηειεπηαία θαινχζε ηνλ «θίιν 

ησλ Βιιήλσλ», Celal Bayar, λα επηηξέςεη ηελ παξαρψξεζε πεξηζζφηεξσλ ειεπζεξηψλ ζηνπο 

Βιιελνξζφδνμνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη λα απνηξέςεη ηε δεκνζίεπζε αλζειιεληθψλ 

ζρνιίσλ απφ ηνλ ηνπξθηθφ Σχπν, θαζψο κφλν έηζη κπνξνχζε λα δηαζσζεί ε ειιελνηνπξθηθή θηιία. 

Ώληηδξψληαο ζθφδξα ζηηο απφςεηο απηέο, ν Simavi επαλαιάκβαλε φηη ήηαλ «γεινίν» λα κηιά 

θαλείο γηα «ηνπξθνειιεληθή θηιία» φζν γίλνληαλ ζπρλά θαη θαηά ηφπνπο ζπιιαιεηήξηα γηα ηελ 

Κχπξν ζηελ Βιιάδα θαη φζν ε ειιεληθή θπβέξλεζε «έθιεηλε ηα κάηηα» ζε απηά. Καη‟ εθείλνλ, νη 

Έιιελεο κπνξνχζαλ λα κηιάλε γηα θηιία κφλν εάλ έζεηαλ ηέινο ζηηο «ππεξβαζίεο ηνπο». Έσο ηφηε, 

                                                           
255 “Kıbrıs iltihakçıları yeni bir teşebbüse daha giriştiler” («Οη Κχπξηνη ελσηηθνί αλέιαβαλ κία αθφκε λέα πξνζπάζεηα»), 

Hürriyet, 17/6/1950. 
256 “İngiliz hükümeti/ Kıbrıs‟ın ilhakını bir kere daha redetti” («Δ αγγιηθή θπβέξλεζε απέξξηςε αθφκε κηα θνξά ηελ 

έλσζε ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 24/6/1950. Γηα ην ςήθηζκα πνπ ππέγξαςαλ νη Έιιελεο βνπιεπηέο, βι. Crouzet, φ.π., ζει. 

341. 
257 “Harici siyasetimizde hiç bir değişiklik yok” («Οπδεκία αιιαγή ζηελ εμσηεξηθή καο πνιηηηθή»), Hürriyet, 21/6/1950. 

Σν γεγνλφο φηη εηέζε ζέκα Καζηειφξηδνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο βνπιεπηέο ζε κία ζπδήηεζε γηα ηελ Κχπξν δελ δηαθεχγεη 

ηεο πξνζνρήο ηνπ έκπεηξνπ Armaoğlu, βι. Armaoğlu, φ.π., ζει. 25. 
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ε επίθιεζή ηεο ήηαλ «μαλαδεζηακέλν πηιάθη», γη‟ απηφ θαη «κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα ηε 

θηιία καο κφλν φηαλ ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ δηεπζεηεζεί πιήξσο ππέξ εκψλ». Με ηνλ ίδην φξν 

(«γεινηφηεηεο») ραξαθηήξηδε θαη ηελ έθθιεζε γηα παξαρψξεζε πεξηζζφηεξσλ ειεπζεξηψλ «ζηνπο 

Ρσκηνχο ηεο Εζηαλκπνχι», πξνζζέηνληαο δηθνξνχκελα φηη «αλ ππάξρνπλ θάπνηνη κεηαμχ ηνπο πνπ 

ηζρπξίδνληαη πσο δελ είλαη ειεχζεξνη, αο έιζνπλ λα πνπλ ζε καο ην παξάπνλφ ηνπο. Βκείο ζα 

αγσληζηνχκε κε φιεο καο ηηο δπλάκεηο γηα λα απνθηήζνπλ ηηο ειεπζεξίεο ηνπο».
258

 

Σελ ίδηα άπνςε, φηη δειαδή ε κφλε δπλαηή δηεπζέηεζε ηνπ Κππξηαθνχ ήηαλ εθείλε πνπ 

αλαγλψξηδε πιήξσο ηνλ «ηνπξθηθφ ραξαθηήξα» ηνπ λεζηνχ, ζπκκεξηδφηαλ θαη ν έηεξνο δηαπξχζηνο 

ππεξαζπηζηήο ησλ «ηνπξθηθψλ δηθαησκάησλ» επί ηεο λήζνπ, ν Hikmet Bil. ε ζεηξά ηαμηδησηηθψλ 

εληππψζεψλ ηνπ απφ ηηο «ρψξεο ηνπ ρεδίνπ Μάξζαι», ζηηο νπνίεο είρε πεξηνδεχζεη απφ ηηο αξρέο 

Ενπιίνπ κέρξη ηα ηέιε Ώπγνχζηνπ 1950, ζπκπεξηιάκβαλε ηελ Βιιάδα, παξαδφμσο δε θαη ηελ 

Κχπξν. Σν παξάδνμν θπζηθά ήηαλ επηθαλεηαθφ, θαζψο κπνξεί ηφηε ε Κχπξνο λα κελ ήηαλ 

«ρψξα», νχηε λα ελέπηπηε ζηελ θαηεγνξία ησλ θξαηψλ πνπ είραλ επσθειεζεί απφ ην ακεξηθαληθφ 

ζρέδην, ελέπηπηε φκσο ζηα άκεζα ελδηαθέξνληα ηνπ ζπληάθηε. Έηζη, ήγεηξε ην Κππξηαθφ κε 

ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο ζα θαηαδεηρζεί, ηξφπν, κηαο θαη ην θαξάβη πνπ ηνλ κεηέθεξε είρε δέζεη θαη 

ζηε Λεκεζφ. 

Δ πξναλαγγειία ησλ δεκνζηεπκάησλ γηα ηελ «Βπξψπε ηνπ ρεδίνπ Μάξζαι» γηλφηαλ ζηελ πξψηε 

ζειίδα ηεο Hürriyet ηεο 5
εο

 Ενπιίνπ 1950. Βθεί αλαθεξφηαλ εληφο μερσξηζηνχ πιαηζίνπ φηη απφ ηελ 

πξνζερή ηφηε Κπξηαθή ζα μεθηλνχζε ε δεκνζίεπζε ησλ εληππψζεσλ απφ ηελ «ζπλαξπαζηηθή 

πέλα» ηνπ Bil θαη φηη κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ ζα πεξηγξάθνληαλ ζα ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη ε 

Κχπξνο.
259

 Πξάγκαηη, ζηε δεχηεξε ζπλέρεηα ησλ δεκνζηεπκάησλ, ην πινίν «Άδαλα» πνπ κεηέθεξε 

ην δεκνζηνγξάθν έθηαλε ζην πξψην ιηκάλη ηνπ, ηνλ Πεηξαηά. ΐιέπνληαο ηνλ φγθν ηεο 

ακεξηθαληθήο βνήζεηαο πνπ είρε θαηαθζάζεη εθεί, ν Bil ζπλέθξηλε ηελ Βιιάδα πνπ «απαίηεζε 

πνιιά θαη πήξε ιίγα» κε ηε ρψξα ηνπ, ε νπνία «κε ηελ παζεηηθή πνιηηηθή ηεο δελ θαηάθεξε λα 

δηεθδηθήζεη» φζα έπξεπε, αλ θαη επηηεινχζε ξφιν «θχιαθα» έλαληη ηνπ θνκκνπληζκνχ. Γη‟ απηφ, 

ζπλέρηδε, ήηαλ «ζιηβεξφ» κηα ρψξα ζαλ ηελ Βιιάδα πνπ δελ ζεσξείην πσο έρεη μεκπεξδέςεη κε ηνλ 

εκθχιηφ ηεο λα ηξψεη «άζπξν ςσκί» θαη ε Σνπξθία «καχξν».
260

  

Δ έθθξαζε ηεο «ζιίςεο» κεηαβαιιφηαλ ζε αλνηρηή απνζηξνθή ζηελ επφκελε ζπλέρεηα ησλ 

εληππψζεσλ ηνπ Σνχξθνπ δεκνζηνγξάθνπ, θαζψο αλέθεξε πσο, αλ θαη είρε έξζεη έμη θνξέο ζηελ 

Βιιάδα, «δελ ππάξρεη θάηη επράξηζην λα δεη θάπνηνο, εθηφο απφ ηελ αθξίβεηα, ηνλ θνκκνπληζκφ 

[sic] θαη ηελ ερζξφηεηα πξνο ηνπο Σνχξθνπο. […] πνηε παηήζσ ην πφδη κνπ ζηα ρψκαηα ηνπ 

κηθξνχ απηνχ θξάηνπο, έρσ πάληνηε ηα ίδηα αηζζήκαηα θαη γηα θάπνην ιφγν ζέισ λα ζπληνκεχζσ 

φζν πεξλά απ‟ ην ρέξη κνπ ην εδψ πέξαζκά κνπ». Με ηα αηζζήκαηα απηά, ν Bil ζπλέρηδε ην ηαμίδη 

ηνπ κε θαηεχζπλζε ηελ Κχπξν, αθνχ πξψηα ην πινίν ηνπο είρε πεξάζεη απφ ηε άκν θαη ηε Ρφδν, 

                                                           
258 “Yunanlılara iki çift lâf…” («Απν ινγάθηα ζηνπο Έιιελεο…»), Hürriyet, 28/6/1950. 
259 “Marshall Plânı Avrupasında Neler Gördüm?” («Ση είδα ζηελ Βπξψπε ηνπ ρεδίνπ Μάξζαι;»), Hürriyet, 5/7/1950. 
260 “Yunanistan‟a yapılan yardım” («Δ βνήζεηα πνπ δφζεθε ζηελ Βιιάδα»), Hürriyet, 10/7/1950. 
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γεγνλφο πνπ ηνπ έδηλε ηελ αθνξκή λα ζπκεζεί φηη κεηά ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν είρε ηελ 

επθαηξία λα επηζθεθζεί σο δεκνζηνγξάθνο «ηα ηνπξθηθά ρψκαηα ηεο Λέζβνπ, ηεο Υίνπ θαη ηεο 

άκνπ». ηελ πνξεία πξνο ηελ Κχπξν, ν Bil παξέζεηε θαη κία αμηνπξφζεθηε αλάκλεζή ηνπ 

ζρεηηθή κε ηα «παιαηά ηνπξθηθά εδάθε ηεο Ασδεθαλήζνπ», πνπ αθνξνχζε θαη ηε ζχγθξνπζε δχν 

αλδξψλ, νη νπνίνη επξφθεηην λα δηαδξακαηίζνπλ θεληξηθφ ξφιν ζην θππξηαθφ δήηεκα κεξηθά 

ρξφληα αξγφηεξα: Σνλ ίδην θαη ηνλ κεηέπεηηα Μφληκν Ώληηπξφζσπν ηεο Σνπξθίαο ζηα Δ.Β., Selim 

Sarper. πσο αλέθεξε, ιίγν κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Ώζήλαο απφ ηνπο Γεξκαλνχο ππεξεηνχζε 

ζηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα σο δεκνζηνγξάθνο ηνπ πξαθηνξείνπ Anadolu. Δ εληνιή πνπ είραλ ηφηε 

απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ζηελ Σνπξθία ήηαλ «λα κελ γίλεηαη αλαθνξά ζε θακκία είδεζε πνπ 

αθνξνχζε άκεζα ή έκκεζα ηελ Σνπξθία». ηαλ, σζηφζν, ν άξηη αθηρζείο Πξσζππνπξγφο Γεψξγηνο 

Παπαλδξένπ, ζε ιφγν πνπ εθθψλεζε ζην χληαγκα, αλαθέξζεθε ζηελ έλσζε ηεο Ασδεθαλήζνπ κε 

ηελ Βιιάδα, ν Bil απέζηεηιε ηε ζρεηηθή είδεζε, έγηλε ζηφρνο ηεο νξγηζκέλεο ηειεθσληθήο 

αληίδξαζεο ηνπ Sarper, ηφηε Γεληθνχ Αηεπζπληή Σχπνπ θαη Βθδφζεσλ, πνπ ηελ είρε δεη λα 

δεκνζηεχεηαη ζηηο ηνπξθηθέο εθεκεξίδεο. Πεξλψληαο κε ην πινίν θαη πάιη απφ «ηα ηνπξθηθά απηά 

εδάθε πνπ απνηεινχλ ζπλέρεηα ηεο ηνπξθηθήο Ώλαηνιίαο», ερνχζε μαλά ζηα απηηά ηνπ ε 

επηηηκεηηθή θσλή ηνχ ηφηε πξντζηακέλνπ ηνπ, φπσο ζπλέβε θαη ιίγν αξγφηεξα φηαλ ην πινίν έδελε 

ζηε «κηθξή θσκφπνιε» ηεο Λεκεζνχ. Πεξηγξάθνληαο ηελ εηθφλα εθείλε, ν Bil πξνρσξνχζε άκεζα 

ζηελ απνζηνιή ελφο πνιηηηθνχ κελχκαηνο πξνο ηελ ηνπξθηθή λενιαία: «Γη‟ απηφ θαη ζα ήζεια λα 

ζπκίζσ ζε φινπο ηνπο λεαξνχο αλαγλψζηεο κνπ κε απηή ηελ αθνξκή φηη, εάλ κηα κέξα θηάζεη ζη‟ 

απηηά ηνπο ε θσλή κηαο θνηκηζκέλεο πνιηηηθήο γηα ηελ 100% ηνπξθηθή Κχπξν, ζα έρνπλ δηθαίσκα 

ζηε κέρξη ζαλάηνπ έμαξζε». 

Οη απφςεηο ηνπ δεκνζηνγξάθνπ γηα ηελ έθβαζε ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο θαηαγξάθνληαλ επίζεο 

θαη κε αθνξκή έλα πεξηζηαηηθφ ηνπ νπνίνπ ππήξμε κάξηπξαο ζηε Λεκεζφ. Πεξλψληαο κπξνζηά 

απφ έλα καγαδί, είδε δχν λεαξνχο κε θφθθηλα πνπθάκηζα πάλσ ζηα νπνία ππήξρε απφ κία 

θνλθάξδα. Ρσηψληαο έκαζε φηη ήηαλ νη βνεζνί ελφο Βιιελνθχπξηνπ καξαγθνχ πνπ ηνπο είρε 

απνιχζεη «επεηδή ήηαλ θνκκνπληζηέο θαη δελ έθαλαλ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο» θαη πνπ ζηε ζέζε 

ηνπο είρε πξνζιάβεη δχν «εξγαηηθνχο Σνπξθνθχπξηνπο». Οη δχν λεαξνί πεξίκελαλ επί κήλεο έμσ 

απφ ην καγαδί, δηακαξηπξφκελνη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν γηα ηελ απφιπζή ηνπο. Ο Bil ηνπο 

πξνζπέξαζε γειψληαο κε ηε ζπλνδεία ηνπ θαη ζθέθηεθε «πεξηκέλεηε θη εζείο καδί, ζαλ εθείλνπο 

πνπ πεξηκέλνπλ φηη ζα δνζεί ε Κχπξνο ζηελ Βιιάδα», ελψ θαηέιεγε κε λφεκα ζην θείκελφ ηνπ σο 

εμήο: «Ννκίδσ πσο εάλ ζπλερίδεηαη ην πείζκα ηνπο, αθφκε ζα πεξηκέλνπλ εθεί δα».
261

 

Έλαλ κήλα αξγφηεξα, ην πινίν ηνπ Bil μαλάδελε ζηνλ Πεηξαηά, ζην δξφκν ηεο επηζηξνθήο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Σε θνξά απηή ην Κππξηαθφ ζα απνηεινχζε ην ζέκα πνπ ν Σνχξθνο 

αξζξνγξάθνο ζα ζπδεηνχζε ζηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα κε ζπλνκηιεηή έλαλ κε θαηνλνκαδφκελν 

                                                           
261 “Rodos ve Türkiye..” («Δ Ρφδνο θαη ε Σνπξθία..»), Hürriyet, 11/7/1950. Ώλ ε πξψηκε θαη ζπγθπξηαθή ηειεθσληθή 

αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ Bil θαη Sarper είρε κία εηξσληθά ζπκβνιηθή ρξνηά, ζην βαζκφ πνπ νη δχν άλδξεο ζα 

ζπλεξγάδνληαλ έκκεζα θαη απνηειεζκαηηθά αξγφηεξα ζηελ φμπλζε ηνπ Κππξηαθνχ, ε θξάζε ηνπ Bil γηα ην δηθαίσκα 

ησλ Σνχξθσλ λενιαίσλ ζηε «κέρξη ζαλάηνπ έμαξζε» είρε αλακθηζβήηεηα κία καθάβξηα πξνθεηηθή αχξα, αλ ιεθζεί ππ‟ 

φςηλ ε κέρξη θεξαίαο έκπξαθηε επηβεβαίσζή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηεκβξηαλψλ. 
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Έιιελα δεκνζηνγξάθν «θίιν» ηνπ, κε αθνξκή ηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή απφ ηνλ ηειεπηαίν ηνπ 

πξφζθαηνπ ζπιιαιεηεξίνπ γηα ηελ Έλσζε. Ώπέλαληη ζηα επηρεηξήκαηα ηνπ Έιιελα ζπλαδέιθνπ 

ηνπ, φηη ην Κππξηαθφ αλαθηλείηαη απφ ην Κ.Κ.Β θαη φηη ε επίζεκε θπβέξλεζε δελ έρεη θακκία 

ζρέζε, ν Bil εκθαληδφηαλ δχζπηζηνο, ηνπ «ππελζχκηδε» φηη ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα «νπδέπνηε» 

ζα ξπζκηδφηαλ ππέξ ηεο Βιιάδαο θαη πξφζζεηε ζπκπεξαζκαηηθά ηα εμήο: «Οχησο ερφλησλ ησλ 

πξαγκάησλ, ελ ηε επξεία ελλνία κφλν κάηαην ζα ήηαλ λα πξνζβάιεη ε κηθξή Βιιάδα ην κεγάιν 

γείηνλά ηεο, ηελ Σνπξθία». Πεξλψληαο ζην ζέκα ηνπ ρεδίνπ Μάξζαι, ν Bil επαλαιάκβαλε ην 

ζπκπέξαζκά ηνπ γηα ηε «κηθξή Βιιάδα»: Ώλ δελ είρε γίλεη ν εκθχιηνο πφιεκνο πνπ είρε 

θαηαλαιψζεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ακεξηθαληθήο βνήζεηαο, ηφηε ζα ππήξρε κηα εληειψο 

δηαθνξεηηθή ρψξα.
262

 

Δ άπνςε ηνπ δεκνζηνγξάθνπ γηα ηελ Βιιάδα ήηαλ πξνθαλήο: Βπξφθεηην γηα κία «κηθξή ρψξα», 

φπσο επαλεηιεκκέλσο επηζεκαίλεη, ε νπνία ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηεο κεηά ηνλ Παγθφζκην θαη ηνλ 

εκθχιην πφιεκν, είρε θάζε ζπκθέξνλ λα κελ «πξνζβάιεη» ηνλ «κεγάιν» γείηνλά ηεο θαη – θπξίσο 

– λα κελ δηεθδηθεί εδάθε ηα νπνία ήηαλ «πξνδήισο ηνπξθηθά». πσο ηεθκαίξεηαη, ε πεπνίζεζε 

ηνπ ζπληάθηε πεξί «ηνπξθηθψλ εδαθψλ» δελ αθνξνχζε κφλν δηεθδηθνχκελα κέξε, φπσο ήηαλ ε 

Κχπξνο, αιιά θαη θαζαξά ειιεληθά φπσο ήηαλ ηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ θαη ηα 

Ασδεθάλεζα. Καη αλ γηα ηα δεχηεξα κπνξεί λα ππνηεζεί φηη ν Bil δελ είρε αθφκε «ρσλέςεη» ηελ 

πξφζθαηε ηφηε παξαρψξεζή ηνπο ζηελ Βιιάδα, γηα ηα πξψηα είλαη ζαθέο φηη νη απφςεηο ηνπ ήηαλ 

ζηαζεξά δηακνξθσκέλεο. Ώπηφ άιισζηε θαλεξψλεη θαη ην πεξηζηαηηθφ ηεο «απείζεηάο» ηνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ Πνιέκνπ, φηαλ νη πεπνηζήζεηο ηνπ ππεξίζρπζαλ ζηελ πξάμε έλαληη ησλ εληνιψλ 

πνπ είρε ιάβεη απφ ην θέληξν, κε απνηέιεζκα λα επηπιερζεί απφ ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ. Χζηφζν 

απφ ηφηε, λένο σλ ν ίδηνο, θαίλεηαη πσο είρε πηνζεηήζεη ην ξφιν πνπ θαη ηψξα πξφηεηλε ζηελ 

ηνπξθηθή λενιαία: Βθείλνλ ηνπ ηεινχληνο ζε «παηξησηηθή έμαξζε» λένπ, ν νπνίνο αληηδξά 

απέλαληη ζηελ «παζεηηθή» θαη «θνηκηζκέλε» επίζεκε πνιηηηθή ηεο ρψξαο ηνπ, φπσο ηνπ 

κεηαθέξεηαη απφ ηελ θεληξηθή ηνπ ππεξεζία. Βίλαη αθξηβψο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζθέςεο 

ηνπ ηα νπνία, ζπλδπαδφκελα κε ηα αληίζηνηρα ηνπ Simavi θαη ησλ άιισλ επηθπιιηδνγξάθσλ ηεο 

Hürriyet, ζα θαζηζηνχζαλ ηελ εθεκεξίδα πξσηνζηάηε ηεο δεκφζηαο αλαθίλεζεο ηνπ θππξηαθνχ 

δεηήκαηνο ζηελ Σνπξθία. 

Βμεηάδνληαο ηηο ππφινηπεο, πιελ ηεο αξζξνγξαθίαο, αλαθνξέο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Κχπξν ην 

δίκελν Ενπιίνπ-Ώπγνχζηνπ 1950 δηαπηζηψλεηαη πσο φιεο ήηαλ πξαθηνξεηαθνχ ραξαθηήξα. ε 

εθείλεο αλαδεηθλχνληαλ δηάθνξεο – ειάζζνλεο ή κείδνλεο απφ πνιηηηθήο πιεπξάο – πηπρέο ηνπ 

Κππξηαθνχ. ηηο πξψηεο εληάζζνληαλ ε αλαβίσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Μνπθηείαο,
263

 νη απεξγίεο πνπ 

«πξνθαινχλ νη θνκκνπληζηέο» ζην λεζί,
264

 ε ηνπξθνθππξηαθή βνήζεηα πξνο ηνπο πιεκκπξνπαζείο 

                                                           
262 “Marshall Plânı Yunanistanı” («Δ Βιιάδα ηνπ ρεδίνπ Μάξζαι»), Hürriyet, 19/8/1950. 
263 “Kıbrıs‟ta müftülük ihdas ediliyor” («Ώλαβηψλεη ε κνπθηεία ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 5/7/1950. 
264 “Kıbrıs‟ta komünistlerin çıkardıkları grevler” («Οη απεξγίεο πνπ πξνθαινχλ νη θνκκνπληζηέο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 

21/7/1950. 
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ηνπ Eskişehir [Ανξχιαην]
265

 θαη ε ζπλέληεπμε Σχπνπ ηεο ηνπξθηθήο «Βπηηξνπήο Πξνζηαζίαο 

Κχπξνπ».
266

 ηηο δεχηεξεο ελέπηπηαλ νη εηδήζεηο ηνπ Associated Press γηα ηηο δειψζεηο ηνπ 

Μεηξνπνιίηε Κπξελείαο πεξί «βξεηαληθψλ ξαδηνπξγηψλ» θαη γηα ην λέν κεγάιν ελσηηθφ 

ζπιιαιεηήξην ησλ Ώζελψλ. Ο επηθεθαιήο ηεο επξηζθφκελεο ζηελ Ώζήλα «Βζληθήο πξεζβείαο» 

Μεηξνπνιίηεο Κππξηαλφο, είρε δειψζεη ζε δεκνζηνγξάθνπο φηη νη ΐξεηαλνί «ξαδηνπξγνχλ κε ηελ 

Κχπξν ζηελ Σνπξθία» θαη πξφζζεηε φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ Βιιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ 

ήηαλ «πνιχ θαιέο, πηζαλφλ φκσο λα πξνθχςνπλ δηαθσλίεο κεηαμχ ηνπο κε βξεηαληθή ππνθίλεζε». 

Δ αξθεηά πξψηκε απηή πξνεηδνπνίεζε ηνπ Κππξηαλνχ, ηελ νπνία νη κεηαγελέζηεξεο εμειίμεηο 

επξφθεηην λα επηβεβαηψζνπλ, αληηκεησπηδφηαλ κάιινλ ζθσπηηθά απφ ηελ εθεκεξίδα, φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ηνλ ηίηιν πνπ επέιεγε λα βάιεη ζην δεκνζίεπκα.
267

 Ώληηζέησο, αζρνιίαζηε είηε 

άκεζα είηε έκκεζα έκελε ε είδεζε γηα ην αζελατθφ ζπιιαιεηήξην, είδεζε ζηελ νπνία 

θαηαγξάθνληαλ ηα κέηξα αζθαιείαο ζηε βξεηαληθή πξεζβεία πνπ είρε ιάβεη ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε, ε νπνία «επηζήκσο δελ ππνζηεξίδεη ην ελσηηθφ θίλεκα», σζηφζν «κεηαμχ ησλ 

βνπιεπηψλ θαη ησλ κειψλ ηεο πθίζηαληαη ηζρπξά αηζζήκαηα ππέξ, ελψ ν ιαφο ηάζζεηαη αλνηρηά 

ππέξ ηνπ ςεθίζκαηνο γηα ηελ έλσζε».
268

 

Με αθνξκή ξεπνξηάδ ηεο εθεκεξίδαο Journal de Genève ζρεηηθά κε ην κεγάιν ζπιιαιεηήξην ηνπ 

Αεθεκβξίνπ 1949 ζην Παλαζελατθφ ηάδην, αιιά θαη ηελ πξφζεζε ηεο «Βζληθήο πξεζβείαο» λα 

κεηαθέξεη ζηηο ΔΠΏ ηνλ ελσηηθφ αγψλα, ν Simavi εμαπέιπε λέν θχξην άξζξν ζηηο 14 Ώπγνχζηνπ, 

ζην νπνίν μεθαζάξηδε φηη δελ λνείην ειιελνηνπξθηθή θηιία φζν αλαθηλείηαη ζέκα Κχπξνπ απφ ηνπο 

Έιιελεο, νχηε θαλ έλαληη ηνπ «ξσζηθνχ θηλδχλνπ»:  

«Καζ ηζ δεκ ιεηήθεακ μζ παθθδηανάδεξ βζα κα απμηηήζμοκ ηδκ Κφπνμ
.
 ημ δείπκεζ ιε 

ζαθήκεζα δ ακηαπυηνζζδ αοηή [ηδξ Journal], εκχ μζ δζημί ιαξ θθοανμφκ αηυια πενί 

ημονημεθθδκζηήξ θζθίαξ ηαζ δεκ εέθμοκ κα ηδ αθάρμοκ, θεξ ηαζ έπεζ ηάπμζα αλία. 

Ξεπκμφκ υηζ έκακηζ ημο Κοπνζαημφ δεκ οπάνπεζ θζθία ημονημεθθδκζηή. ημ Κοπνζαηυ 

οπάνπεζ ιζα Δθθάδα πμο πηοπζέηαζ πενζπαεχξ ηαζ απέκακηί ηδξ ιία Σμονηία πάκημηε 

έημζιδ κα ηδξ αζηνάρεζ έκα παζημφηζ. Ονζζιέκμζ έλοπκμζ ζζπονίγμκηαζ υηζ δ 

ημονημεθθδκζηή αοηή δζαθςκία ςθεθεί ηδ Ρςζία ηαζ βζ‟ αοηυ [δ θζθία] είκαζ ακαβηαία. 

Ο ζζπονζζιυξ αοηυξ πάζπεζ απυ ηδ νίγα ημο. Γοζηοπχξ, ιε ημ Κοπνζαηυ δεκ έπεζ 

απμιείκεζ ημονημεθθδκζηή θζθία ηαζ υζμζ οπμζηδνίγμοκ ημ ακηίεεημ αξ δζααάζμοκ άθθδ 

ιζα θμνά ημ ηδθεβνάθδια ημο ακηαπμηνζηή ηδξ Journal de Genève πμο παναεέζαιε. Ακ 

ειείξ έπμοιε ανκδεεί ιέπνζ ζηζβιήξ ηδκ εκ θυβς θζθία είκαζ βζαηί ζηδνζγυιαζηε ζε 

κημημοιέκηα υπςξ αοηυ. Έηζζ πάκηα εα ακηζιεηςπίγμοιε έκα ηίκδια πμο εέθεζ κα 

                                                           
265 “Kıbrıs Türklerinin yardımı” («Δ βνήζεηα ησλ Σνπξθνθππξίσλ»), Hürriyet, 26/7/1950. 
266 “Kıbrıs‟ı Koruma Cemiyetinin toplantısı” («Δ ζπγθέληξσζε ηεο Βπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Κχπξνπ»), Hürriyet, 

12/8/1950. Ώλαιπηηθά γηα ηελ «Βπηηξνπή» βι. θαησηέξσ, ζει. 90-91. 
267 “Kıbrıs‟ta/ İngilizler entrikalar çeviriyorlarmış” («ηελ Κχπξν νη Άγγινη εμπθαίλνπλ ηάρα ίληξηγθεο»), Hürriyet, 

19/7/1950. 
268 “Atina‟da Kıbrıs için büyük bir nümayiş yapıldı”, Hürriyet, 22/7/1950. 
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ηαηαδείλεζ ςξ εθθδκζηή ηδκ αιζβχξ ημονηζηή Κφπνμ ηαζ μοδέπμηε εα ζηαιαηήζμοιε κα 

ορχκμοιε ηδ θςκή ιαξ».
269

 

Σν θεληξηθφ κνηίβν ηεο ζθέςεο ηνπ Simavi αλαθνξηθά κε ηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία 

επαλαιακβαλφηαλ νξκεηηθά θαη ζε εθείλν ην θχξην άξζξν ηνπ: ζν νη Έιιελεο αλαθηλνχζαλ ην 

Κππξηαθφ, ε ηειεπηαία δελ πθίζηαηαη. Βλδεηθηηθέο ησλ ζηεξενηχπσλ ηεο ζθέςεο ηνπ, φκσο, ήηαλ 

θαη νη ιέμεηο πνπ επέιεγε γηα λα πεξηγξάςεη ηελ Βιιάδα: Δ ρψξα πξνζσπνπνηείην ζε θάπνηνλ πνπ 

ζηξηθνγπξλά κε καλία, «ρηππηέηαη» ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί κε ηε ρξήζε κηαο ιέμεο απφ ηελ 

ειιεληθή αξγθφ,
270

 κε ην πείζκα φρη εθείλνπ πνπ πηζηεχεη ζε έλαλ αγψλα, αιιά εθείλνπ πνπ 

ζπκπεξηθέξεηαη σο «θαθνκαζεκέλν, κηθξφ παηδί». Ώπέλαληη ζε απηήλ αθξηβψο ηελ «αλάγσγε» 

ρψξα, ν αξζξνγξάθνο επεθχιαζζε ζηελ Σνπξθία ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν ηνπ «κεγάινπ αδειθνχ», 

ν νπνίνο είλαη πάληνηε έηνηκνο λα ηελ επαλαθέξεη ζηελ ηάμε, «αζηξάθηνληάο ηεο έλα 

ραζηνχθη».
271

 

Δ πηζαλφηεηα λα έθεξλε απνηειέζκαηα ε πεξηνδεία πνπ έθαλε ζηηο ΔΠΏ ε «Βζληθή πξεζβεία» γηα 

λα επνδσζεί ν αγψλαο γηα ηελ Έλσζε πξνθαινχζε, εθηφο απφ ηελ αληίδξαζε ηνπ Simavi, θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο εθεκεξίδαο θαηά ην επφκελν δηάζηεκα. Σν γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ 

πεληρξά ίζσο λα ζπλεηέιεζε ζηε κηθξή εηδεζενγξαθηθή θάιπςε ηεο πεξηνδείαο ζηηο εζσηεξηθέο 

ηεο ζειίδεο. Έηζη, ηνλ επηέκβξην θηινμελείην αληαπφθξηζε ηνπ Associated Press απφ ηελ 

Οπάζηλγθηνλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη «Ώκεξηθαλνί Γεξνπζηαζηέο» είραλ δηακελχζεη ζηελ 

Βπηηξνπή φηη, αλ θαη ππνζηήξηδαλ ηελ έλσζε απφ ζέζε αξρήο, κία ακεξηθαληθή παξέκβαζε ζην 

ζέκα ζα ήηαλ «άθαηξε» ηε δεδνκέλε ζηηγκή. Ώληηζηνίρσο, ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε δηά ζηφκαηνο 

ηνπ πκβνχινπ ηνπ State Department, John K. McFall, ζεκείσλε φηη «ζα ήηαλ πνιχ επηπρήο» εάλ 

ην ζέκα ξπζκηδφηαλ κεηαμχ Βιιάδαο θαη ΐξεηαλίαο, αιιά νη ΔΠΏ «πξνο ην παξφλ δελ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ απηή ηελ απφθαζε».
272

 Σνλ Οθηψβξην ε Hürriyet δεκνζίεπε ζηηο εζσηεξηθέο ηεο 

ζειίδεο θσηνγξαθία απφ ηε ζπλάληεζε ηεο Βπηηξνπήο κε ηνλ ειιεληθήο θαηαγσγήο δηεπζπληή ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο εηαηξείαο Twentieth Century Fox, πχξν θνχξα. ηε ιεδάληα ηεο έθαλε ιφγν 

γηα «νξηζκέλνπο ηεξείο πνπ έρνπλ γίλεη φξγαλα ησλ θνκκνπληζηψλ ζηελ Κχπξν θαη θάλνπλ καδί 

πεξηνδεία ζηηο ΔΠΏ γηα ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα».
273

 Σέινο, ζθσπηηθή αλαθνξά 

γηλφηαλ ζηελ απφθαζε ηνπ λενεθιεγέληνο Μαθάξηνπ Γ΄ λα θεξχμεη πέλζνο ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ, 

                                                           
269 “Yine Kıbrıs meselesi..” («Πάιη ην Κππξηαθφ..»), Hürriyet, 14/8/1950. 
270 İhtirasla kıvranan bir Yunanistan, ζην πξσηφηππν. 
271 Σα ζηεξεφηππα πεξί «κηθξήο Βιιάδαο» απέλαληη ζηε «κεγάιε Σνπξθία» ζα επαλαιακβάλνληαλ ζπρλά-ππθλά απφ 

ηνπο Simavi θαη Bil, ελψ ζα ππέθσζθε – φηαλ δελ δηαηππσλφηαλ ξεηά – θαη ην έηεξν ζηεξεφηππν πεξί ηνπ 

«θαθνκαζεκέλνπ παηδηνχ» πνπ πξέπεη λα «δηαπαηδαγσγείηαη» κε ηε βία φρη ηεο «γξνζηάο», αιιά ηνπ εμεπηειηζηηθνχ 

«ραζηνπθηνχ», βι. θαη ην παξαηεζέλ άξζξν γλψκεο ηνπ İbrahim Alaettin Gövsa ζηε Hürriyet ηεο 1εο Ώπγνχζηνπ 1949, 

φ.π., ζειç 47-48. Υαξαθηεξηζηηθή γεινηνγξαθία απηήο ηεο «θαθνκαζεκέλεο» ζπκπεξηθνξάο αλαδεκνζηεπφηαλ απφ ηε 

Vatan, ζην θχιιν ηεο Hürriyet ζηηο 8/4/1951, φπνπ εηθνληδφηαλ ε Βιιάδα σο εχδσλνο πνπ θσλάδεη «ζέισ ηελ Κχπξν!» 

ζε έλαλ έθπιεθην ζηξαηηψηε, κάιινλ ΐξεηαλφ, ελδηάκεζα ε Κχπξνο επάλσ ζε έλα ραιάθη θαη νη βινζπξέο θηγνχξεο ηεο 

«αθξίβεηαο» θαη ησλ «εζσηεξηθψλ πξνβιεκάησλ» πνπ ζπγθξαηνχζαλ ηνλ εχδσλν. ηε ιεδάληα αλαθεξφηαλ 

ραξαθηεξηζηηθά «ππλνβαηψληαο ζηνλ χπλν ηνπ δηθαίνπ». 
272 “Amerika Kıbrıs‟ın Yunanistana ilhakı işinde lâkayıd” («Ώδηάθνξε ε Ώκεξηθή ζην ζέκα ηεο έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε 

ηελ Βιιάδα»), Hürriyet, 16/9/1950. 
273 “Kıbrıs‟taki komünistlerle onların âleti olan bazı rahipler, adanın Yunanistan‟a ilhakı için Amerika‟da bir turne 

yapmakta [...]”, Hürriyet, 16/10/1950. 
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κε ηνλ ηίηιν ηεο εθεκεξίδαο λα αλαθέξεη «ε εξπζξή εκέξα πέλζνπο ζηελ Κχπξν θαηέιεμε ζε 

θηάζθν». ηε ζρεηηθή είδεζε-αληαπφθξηζε ηνπ Associated Press απφ ηε Λεπθσζία ζεκεησλφηαλ 

φηη, παξά ηελ έθθιεζε ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ, «ε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ηελ αγλφεζε 

θαη πήγε λα δηαζθεδάζεη», εθηφο απφ νξηζκέλνπο ππέξκαρνπο ηεο έλσζεο πνπ θαηέβαζαλ 

κεζίζηηεο ηηο ζεκαίεο. Χζηφζν, αληίθαζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπ ηίηινπ πνπ ππνλννχζε 

«θνκκνπληζηηθή ππνθίλεζε» ζηε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα θαη ηκήκαηνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

αληαπφθξηζεο, φπνπ ζεκεησλφηαλ φηη «ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα ΏΚΒΛ θνξφηδεςε ηελ απφθαζε 

ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ πεξί πέλζνπο».
274

 

Ώπφ πιεπξάο αξζξνγξαθίαο, κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1950 ν Simavi ήηαλ ν κφλνο πνπ επαλεξρφηαλ ζην 

Κππξηαθφ πξσηνζέιηδα, θαη ηηο δχν θνξέο φκσο εκκέζσο, ζρνιηάδνληαο ηελ επηθαηξφηεηα ζρεηηθά 

κε ηελ Βιιάδα. ηελ πξψηε πεξίπησζε εθθηλνχζε απφ ηελ εηδεζενγξαθία πεξί ειεχζεσο 

ζπληφκσο ζηελ Σνπξθία ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Βιιάδαο, νθνθιή ΐεληδέινπ, θαη έβξηζθε ηελ 

επθαηξία λα δεηήζεη απ‟ απηφλ ηε δηεπζέηεζε δχν «εθθξεκψλ» δεηεκάησλ, ελψ θαζαπηφηαλ ησλ 

πξνεγνπκέλσλ ηνπξθηθψλ θπβεξλήζεσλ, νη νπνίεο ιφγσ ηεο «ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο» είραλ 

ακειήζεη λα ξπζκίζνπλ ην πξψην απφ απηά. Παξάιιεια, δεηνχζε επηηαθηηθά απφ ηνλ Köprülü «λα 

βάιεη ζην δξφκν ηνπο ηηο πνιηηηθέο καο ζρέζεηο κε ηνλ πην θνληηλφ καο γείηνλα πνπ βξίζθεηαη 

κπξνζηά ζηε κχηε καο». Βπαλέθεξε, αθνινχζσο, ην ζέκα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζπλφξσλ ζηνλ 

Έβξν, δεηψληαο ηελ παξαρψξεζε ηνπ Πχζηνπ ζηελ Σνπξθία, «έηζη ψζηε λα κελ είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη λα πεξλνχκε απφ ειιεληθφ έδαθνο πεγαίλνληαο ζηελ Ώδξηαλνχπνιή καο», 

πξνζζέηνληαο φηη πξνο ην παξφλ «ην Πχζην βξίζθεηαη αθφκε ζηα ρέξηα ησλ Βιιήλσλ θαη ν κηθξφο 

καο γείηνλαο θπλεγά αθφκε ηε Μεγάιε Εδέα…».
275

 Βπηπξνζζέησο έζεηε ην ζέκα ηεο Κχπξνπ θαη 

δεηνχζε απφ ηνπο Έιιελεο λα «ην εγθαηαιείςνπλ», ελ φςεη ηεο αλακελφκελεο επίζθεςεο 

ΐεληδέινπ: «Σνπιάρηζηνλ κε ηελ αθνξκή απηή πξέπεη νη Έιιελεο λα πνπλ πιένλ φηη 

εγθαηαιείπνπλ ηνλ ζεβληά πνπ έρνπλ λα πξνβάιινπλ δηθαηψκαηα επί ηεο Κχπξνπ, δήηεκα πνπ καο 

εθλεπξίδεη θάζε ηφζν θαη ιηγάθη. Βηδάιισο, απηφο ν γεινίνο ηζρπξηζκφο ζα απνηειεί πάληνηε 

αθνξκή πνπ ζα θξαηά καθξηά ην έλα απφ ην άιιν ηα δχν απηά γεηηνληθά θξάηε». Μάιηζηα ν 

αξζξνγξάθνο ζεσξνχζε ηε ξχζκηζε – ππέξ θπζηθά ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο – ησλ δχν απηψλ 

δεηεκάησλ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ «απνθαηάζηαζε» ηεο έλλνηαο ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο: 

«Μαο θαίλεηαη φηη πλένπλ άλεκνη εθεί φπνπ ππήξρε ε θηιία πνπ δεκηνχξγεζε ν ΐεληδέινο, παηέξαο 

ηνπ ζεκεξηλνχ Πξσζππνπξγνχ. Βπηζπκνχκε ινηπφλ θαη εκείο λα δνχκε φηη ε ηνπξθνειιεληθή θηιία 

δελ είλαη μεξά ιφγηα θαη απηφ ην πεξηκέλνπκε απφ ηνλ Έιιελα Πξσζππνπξγφ».
276

 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν Simavi ζρνιίαδε ην επεηζφδην πνπ θέξεηαη λα είρε ιάβεη ρψξα κεηαμχ 

ηεο βαζίιηζζαο Φξεηδεξίθεο θαη ηνπ βαζηιηά ηεο Ώηγχπηνπ Φαξνχθ, φπσο ην είρε «απνθαιχςεη» ην 

ακεξηθαληθφ πεξηνδηθφ Life. Βπηθξνηψληαο ηελ απφζπξζε ηνπ πξέζβε ηεο Ώηγχπηνπ απφ ηελ 

                                                           
274 “Kıbrıs‟ta kızıl matem günü fiasko ile bitti”, Hürriyet, 6/11/1950. 
275 Βθηφο απφ ην ζηεξενηππηθφ ζρήκα ηνπ «κηθξνχ γείηνλα» πνπ θαη πάιη πηνζεηείηαη, απεπζπλφηαλ γηα πξψηε θνξά θαη 

ε θαηεγνξία φηη ε Βιιάδα είλαη κεγαιντδεαηηθή θαη κάιηζηα κε ηνλ γλσζηφ θαη απφ ηε κεηαγελέζηεξε ρξήζε ηνπ 

ιαλζαζκέλν νξζνγξαθηθά ηξφπν γξαθήο Megalo İdea, πνπ ζηα ηνπξθηθά παξαπέκπεη ζην «κεγαινκαλία». 
276 “Yunanistan‟dan gelen misafir” («Ο εμ Βιιάδνο θηινμελνχκελνο»), Hürriyet, 13/10/1950. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



90 
 

Ώζήλα, ν αξζξνγξάθνο ππνζηήξηδε φηη «εάλ επηδεηθλχακε θη εκείο ιίγε ζρνιαζηηθφηεηα ζηελ 

εμσηεξηθή καο πνιηηηθή, γηα παξάδεηγκα απφ ηα επεηζφδηα κε ηνπο αζιεηέο ζηελ Ώζήλα κέρξη ηα 

ζπιιαιεηήξηα πνπ δεηνχλ ηελ Κχπξν θαη ηα αλφεηα άξζξα πνπ αληηδξνχλ ζηελ επέηεην ηεο 

Άισζεο, ζα ππήξραλ άπεηξα επεηζφδηα πνπ ζα πξνθαινχζαλ ηελ αιιαγή ηνχ εθεί πξέζβε καο». Σν 

άξζξν θαηέιεγε δεηψληαο απφ ην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ λα επηδεηθλχεη ηελ ίδηα 

«επαηζζεζία» κε ηνλ βαζηιηά ηεο Ώηγχπηνπ, πξνθεηκέλνπ «ηνπιάρηζηνλ λα δηαθπιάηηνπκε θη εκείο 

ζαλ θη εθείλνλ ηελ απηνεθηίκεζή καο…».
277

 

Δ ππνηνληθή απφ πιεπξάο πνζφηεηαο δεκνζηεπκάησλ εηθφλα ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ ηνπ 1950 ζα 

ζπλερηδφηαλ ζηελ εηδεζενγξαθία ηεο Hürriyet γηα ην Κππξηαθφ θαη ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1951.
278

 Δ 

εληνλφηεξε θαη ππθλφηεξε παξνπζία ηνπ ζέκαηνο ζηηο ζηήιεο ηεο ζα επαλέθακπηε θπξίσο σο 

αληίδξαζε ζηελ δήισζε ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ νθνθιή ΐεληδέινπ ζηελ ΐνπιή ηνλ 

Φεβξνπάξην, φηη ε Βιιάδα δελ εγθαηέιεηπε ηε δηεθδίθεζε ηεο Κχπξνπ. Σν Κππξηαθφ ζα 

εκθαληδφηαλ αξαηφηεξα φιν ην ππφινηπν δηάζηεκα κέρξη ηα ηέιε ηνπ έηνπο. Οη δχν αμηνζεκείσηεο 

αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ήηαλ φηη ν Sedat Semavi άξρηδε λα 

ππνγξάθεη πιένλ θαη κε ην φλνκά ηνπ ηα θχξηα άξζξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ γηα ηελ 

Κχπξν, θαζψο θαη φηη ε εθεκεξίδα θηινμελνχζε ζηε δεχηεξε ζειίδα, ζηε ζηήιε ησλ επηινγψλ ηεο 

απφ άιιεο ηνπξθηθέο εθεκεξίδεο, θαη άξζξα γλψκεο πνπ αλέιπαλ ην Κππξηαθφ. 

Δ πξψηε – θαη κνλαδηθή ηνλ Εαλνπάξην – είδεζε πνπ αθνξνχζε ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ 

αλαθεξφηαλ ζηε δηάιπζε, θαηφπηλ θπβεξλεηηθήο απαγφξεπζεο, ηεο πξναλαθεξζείζαο «Βπηηξνπήο 

Πξνζηαζίαο Κχπξνπ». πσο πιεξνθνξνχζε ε Hürriyet, ε ελ ιφγσ Βπηηξνπή, ε νπνία είρε ηδξπζεί 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηηο 5 Ώπγνχζηνπ 1950 κε ζθνπφ «λα πξνζηαηεχζεη ηα πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ Σνπξθνθππξίσλ», αλαθνίλσλε ηελ Κπξηαθή 31 Αεθεκβξίνπ 

1950 φηη δηαιχεηαη θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο θπβέξλεζεο. Πξάγκαηη, ζηελ αλαθνίλσζή ηεο 

πνπ παξέζεηε ε εθεκεξίδα αλαθεξφηαλ φηη, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

είρε ιεθζεί ζηηο 4/11/1950, «είλαη αλαγθαζκέλε απφ 1/1/1951 λα ζέζεη ηέινο ζηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηεο». Ώπνθαιππηηθά γηα ην πνιηηηθφ ζθεπηηθφ ηεο Βπηηξνπήο, ε νπνία «ηδξχζεθε κε εζληθνχο θαη 

παηξησηηθνχο ζηφρνπο», αιιά θαη γηα ηελ έκκεζε θξηηηθή ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε γηα ηελ 

απφθαζή ηεο, ήηαλ ηα φζα γξάθνληαλ αθνινχζσο ζηελ αλαθνίλσζε:  

«Γζαθφμοιε ιε εθίρδ ηδκ Δπζηνμπή, οπαημφμκηαξ ζηδκ απυθαζδ αοηή, βζα ηδκ μπμία 

έπμοιε αάζζιεξ οπμρίεξ υηζ εθήθεδ ενεζδυιεκδ πενζζζυηενμ ζημ ζηεπηζηυ πενί θζθίαξ ιε 

ημ εθθδκζηυ έεκμξ ηαζ εέθμοιε κα δζαηδνφλμοιε υηζ εα δζαηδνήζμοιε βζα πάκηα ζηα 

ιφπζα ηδξ ηανδζάξ ηαζ ηδξ φπανλήξ ιαξ ημ ζδακζηυ ηδξ πνμζηαζίαξ ηδξ Κφπνμο, δ μπμία 

απμηεθεί ημιιάηζ ηδξ παηνίδαξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πεπμίεδζή ιαξ υηζ ζηδκ εεκζηή αοηή ιαξ 

                                                           
277 “Bir diplomatik hâdise” («Έλα δηπισκαηηθφ επεηζφδην»), Hürriyet, 13/12/1950. Βπξφθεηην γηα ηελ εξσηηθή 

«πνιηνξθία» ηνπ Φαξνχθ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ΐ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηε ζχδπγν ηνπ ηφηε δηαδφρνπ Παχινπ, ε 

νπνία ζχκθσλα κε ην ακεξηθαληθφ πεξηνδηθφ είρε θαηαιήμεη ζην ραζηνχθηζκα ηνπ Φαξνχθ. 
278 Σελ 1ε Εαλνπαξίνπ ε εθεκεξίδα ελεκέξσλε ηνπο αλαγλψζηεο ηεο φηη ε θπθινθνξία ηεο έρεη αλέιζεη ζηα 203.250 

θχιια. 
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οπυεεζδ ημ ημονηζηυ έεκμξ δεκ εα οπμπςνήζεζ. Σχνα πμο δ επζηνμπή ιαξ πενκά ζηδκ 

ζζημνία, επζεοιμφιε κα ζδιεζχζμοιε ηδκ ακαβηαζυηδηα μζ πναβιαηζηέξ θζθίεξ κα έπμοκ 

απήπδζδ ηαζ ζηα έεκδ ηαζ, ιε ηδκ αθμνιή αοηή, κα εοιίζμοιε ηδκ φπανλδ ηδξ 

„Δπζηνμπήξ Δκχζεςξ ηδξ Κφπνμο ιε ηδκ Δθθάδα‟,
279

 επίηζιμξ πνυεδνμξ ηδξ μπμίαξ 

είκαζ μ Βαζζθζάξ ηδξ Δθθάδαξ. Σδκ ζζημνζηή αοηή ιένα, βκςζημπμζμφιε ηαζ πάθζ ηδκ 

πίζηδ ηαζ ηδκ πεπμίεδζή ιαξ: Ζ Κφπνμξ είκαζ ημονηζηή ηαζ ημονηζηή εα ιείκεζ!».
280

 

Δ απφθαζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο λα δηαιχζεη ηελ «Βπηηξνπή» θαίλεηαη πσο εληαζζφηαλ 

ζηελ ζπγθξαηεκέλε έλαληη ηνπ ζέκαηνο ηεο Κχπξνπ δεκφζηα πνιηηηθή ηεο, κία πνιηηηθή πνπ 

ζπλέρηδε εθείλελ ηεο πξνθαηφρνπ θπβεξλήζεσο ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Λατθνχ Κφκκαηνο (C.H.P.) 

θαη ηελ νπνία επαλεηιεκκέλσο είρε επηθξίλεη ν Simavi θαη άιινη αξζξνγξάθνη απφ ηηο ζηήιεο ηεο 

Hürriyet. Άιισζηε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε λέα θπβέξλεζε ηνπ 

Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο επηδίσμε λα ειέγμεη ζπλνιηθά ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηεο λενιαίαο θαη δε ηεο 

θνηηεηηθήο, απαγνξεχνληάο ηνπο λα «αζρνινχληαη κε ηελ πνιηηηθή θαη λα δηνξγαλψλνπλ 

ζπιιαιεηήξηα θαη λπρηεξηλέο ζπγθεληξψζεηο ρσξίο άδεηα». Δ επηδίσμε εθείλε έρεη ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα, αθελφο κελ δηφηη αλαθνηλψζεθε δηά ζηφκαηνο ηνπ Πξσζππνπξγνχ Menderes, αθεηέξνπ 

δε δηφηη είρε εθδεισζεί κε αθνξκή ην ζπιιαιεηήξην δηακαξηπξίαο ηεο γλσζηήο Μ.Σ.Σ.Β. ελαληίνλ 

δεκνζηεπκάησλ ηνπ αθξαίνπ ηζιακηζηηθνχ πεξηνδηθνχ Büyük Doğu θαη ηα επεηζφδηα πνπ 

αθνινχζεζαλ.
281

 Πξνθαλψο ην Αεκνθξαηηθφ Κφκκα βξηζθφηαλ ελψπηνλ νξγαλψζεσλ πνπ είραλ 

δεκηνπξγεζεί ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ηεο κνλνθνκκαηηθήο εμνπζίαο ηνπ C.H.P. ή/ θαη 

αληαλαθινχζαλ ηε δηθή ηνπ ηδενινγία θαη δελ επηζπκνχζε λα αληηκεησπίζεη θαηαζηάζεηο ζην 

εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ απφ αλεμέιεγθηεο ελέξγεηέο ηνπο. Γη‟ απηφ θαη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, 

φηαλ ε θπβέξλεζε Menderes απνθάζηδε λα κπεη δπλακηθά θαη δεκφζηα ζηελ ππφζεζε ηνπ 

Κππξηαθνχ, δεκηνχξγεζε ηεο δηθή ηεο νξγάλσζε πνπ ζα θαζφξηδε ηηο εμειίμεηο ζε επίπεδν 

ξεηνξείαο θαη δηαδειψζεσλ, ηε δηαβφεηε «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή». Ώληηδξψληαο, ινηπφλ, ζηελ 

θπβεξλεηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία ηεξκαηηδφηαλ ε ιεηηνπξγία ηεο, ε «Βπηηξνπή» θαηαιφγηδε 

                                                           
279 Πξνθαλψο ελλνείηαη ε «Παλειιήληνο Βπηηξνπή Ώγψλα Βλψζεσο Κχπξνπ, ΠΒΏΒΚ) πνπ είρε ηδξπζεί ηνλ Μάην ηνπ 

1950 θαη επηθεθαιήο ηεο είρε δερζεί λα ηεζεί ν Ώξρηεπίζθνπνο Ώζελψλ ππξίδσλ, βι. Crouzet, φ.π., ζει. 329, 344. Δ 

Βπηηξνπή αξγφηεξα ζα κεηνλνκαδφηαλ ζε «ΠΒΒΚ» (Παλειιήληνο Βπηηξνπή Έλσζεο Κχπξνπ). 
280 “Kıbrıs Koruma Cemiyeti dağıldı” («Αηαιχζεθε ε Βπηηξνπή Πξνζηαζίαο Κχπξνπ»), Hürriyet, 2/1/1951. Δ 

«Βπηηξνπή» είρε δηνξγαλψζεη ζπλέληεπμε Σχπνπ ζηηο 12 Ώπγνχζηνπ 1950, ζηελ νπνία κίιεζε ν πξφεδξφο ηεο δηθεγφξνο 

Nevzat Karagil, πνπ αξγφηεξα ζα δηαδξακάηηδε ξφιν ζηελ θεληξηθή επηηξνπή ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη 

Σνπξθηθή». Οη ζηφρνη ηεο Βπηηξνπήο, φπσο ηνπο αλέιπζε, ήηαλ: «1. Δ πξνζηαζία ησλ δηθαίσλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ, 2. Δ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ επηξξνή ησλ αξηζηεξψλ ξεπκάησλ, 3. Δ ζπκβνιή ζηελ ππθλή 

αληαιιαγή ηδεψλ θαη ελφηεηαο ηδαληθψλ κεηαμχ ηνπο, θαη 4. Δ αλάπηπμε θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ Σνπξθνθππξίσλ θαη ηεο κεηέξαο-παηξίδαο Σνπξθίαο, βι. “Kıbrıs‟ı Koruma Cemiyetinin toplantısı” 

(«Δ ζπγθέληξσζε ηεο Βπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Κχπξνπ»), Hürriyet, 12/8/1950 θαη “İstanbuldaki Kıbrıs Koruma Cemiyeti 

bir basın toplantısı tertip etti” («Δ ελ Κσλζηαληηλνππφιεη Βπηηξνπή Πξνζηαζίαο Κχπξνπ παξέζεζε ζπλέληεπμε Σχπνπ»), 

İstiklâl, 13/8/1950. Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο ήηαλ ν ζπληεξεηηθφο δηαλννχκελνο İrfan Fethi Gemuhluoğlu. 
281 Γηα ηα επεηζφδηα θαη ηελ αληίδξαζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, βι. “Altı talebe kanuna aykırı hareketten sulh ceza 

mahkemesinde tevkif edildi” («Έμη θνηηεηέο πξνζήρζεζαλ ζην εηξελνδηθείν γηα παξάλνκεο πξάμεηο»), Hürriyet, 

22/3/1951. “Talebe teşekküllerinin politika ile uğraşmalarına izin verilmiyecek” («Αελ ζα δίδεηαη άδεηα ζηηο θνηηεηηθέο 

νξγαλψζεηο λα αζρνινχληαη κε ηελ πνιηηηθή»), Hürriyet, 23/3/1951. “Son nümayiş dolayısiyle Başbakanın beyanatı” 

(«Αήισζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ κε αθνξκή ηηο πξφζθαηεο δηαδειψζεηο»), Hürriyet, 24/3/1951. Δ «Μεγάιε Ώλαηνιή» 

(Büyük Doğu), ήηαλ ην εθδνηηθφ φξγαλν ηνπ επαλεηιεκκέλσο θαηαδηθαζζέληνο ηζιακηζηή δηαλννχκελνπ Necip Fazıl 

Kısakürek, ελδεηθηηθά γηα ηνλ νπνίνλ βι. Murat Güzel, “Necip Fazıl Kısakürek”, ζην Tanıl Bora-Murat Gültekingil, 

Modern Türkiye‟de Siyasî Düşünce («Πνιηηηθή θέςε ζηε χγρξνλε Σνπξθία»), ηφκ. 5 (İstanbul, 2003), ζει. 334-341 

θαη Rasim Özdenören, “Necip Fazıl Kısakürek”, ζην ίδην, ηφκ. 6 (İstanbul, 2004), ζει. 136-149. 
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νπζηαζηηθά ζηελ θπβέξλεζε φηη ηε δηέιπε ράξηλ κηαο θηιίαο κε ακθίβνιν αληίθξηζκα, κε ην 

πξφζζεην επηρείξεκα φηη ν ηφηε επηθεθαιήο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο είρε ζέζεη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

ηελ ππφζεζε ηεο Έλσζεο, άξα ε ειιεληθή πιεπξά ήηαλ «αζπλεπήο» κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

θηιίαο θαη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε έθαλε ιάζνο λα κελ επηηξέπεη θαη ζηελ Σνπξθία αληίζηνηρεο 

«παηξησηηθέο» εθδειψζεηο γηα ην Κππξηαθφ. Ίζσο δε εκκέζσο λα ππνλννχζε φηη θαη ε ηνπξθηθή 

θπβέξλεζε έπξεπε λα ζέζεη ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο ηέηνηνπ είδνπο νξγαλψζεηο θαη εθδειψζεηο. 

«Παζεηηθή» θαη «ελεξγεηηθή» πνιηηηθή Ι: Ο απόερνο ησλ δειώζεσλ ηνπ Έιιελα 

Πξσζππνπξγνύ 

Δ ειιεληθή θπβέξλεζε είρε πηνζεηήζεη ηελ πεξίνδν εθείλε αληίζηνηρα πξνζεθηηθή ζηάζε ζηελ 

αλαθίλεζε ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο. Βπηθαλεηαθή εμαίξεζε απνηέιεζε κφλν ε απάληεζε πνπ είρε 

δψζεη ζηε ΐνπιή ν Πξσζππνπξγφο νθνθιήο ΐεληδέινο ζε ηνπνζέηεζε ηνπ Παλαγηψηε 

Καλειιφπνπινπ πνπ είρε γίλεη κε αθνξκή ηε δήισζε ηνπ αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ ηεο 

ΐξεηαλίαο, Kenneth Younger, φηη νπδέπνηε έρεη πεξηέιζεη εηο γλψζηλ ηεο θπβέξλεζήο ηνπ 

αλαθνίλσζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα. Δ απαληεηηθή 

δήισζε ΐεληδέινπ ην απφγεπκα ηεο 15
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1951, φηη ε Βιιάδα έρεη επαλεηιεκκέλσο 

ζην παξειζφλ ζέζεη ζέκα Κχπξνπ θαη παξ‟ φιν πνπ δελ εθδίδεη αλαθνίλσζε, ζπλερίδεη λα ηελ 

ππνζηεξίδεη δηφηη ε Έλσζε απνηειεί δηαθαή πφζν φρη κφλν ηνπ θππξηαθνχ, αιιά θαη ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ,
282

 πξνβαιιφηαλ εηδεζενγξαθηθά ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο ηελ 

επφκελε.
283

 

Σξεηο εκέξεο κεηά, ην ζέκα ησλ δειψζεσλ ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ βξηζθφηαλ αθφκε ζηηο 

εζσηεξηθέο ζειίδεο, αιιά θαζαξά εηδεζενγξαθηθά. χκθσλα κε ην Associated Press απφ ηε 

Λεπθσζία, νη Σνπξθνθχπξηνη «δηακαξηπξήζεθαλ εληνλφηαηα γηα ηα δηθαηψκαηα πνπ πξφβαιε ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε επί ηεο λήζνπ», δηακαξηπξία πνπ ην «Σνπξθηθφ Κφκκα Βζληθήο Βλφηεηαο» 

γλσζηνπνηνχζε κε ηειεγξάθεκα πξνο ην βξεηαληθφ Τπνπξγείν Ώπνηθηψλ.
284

 Παξάιιεια, 

απέζηεηιε μερσξηζηά ηειεγξαθήκαηα ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε θαη ζηα ηνπξθηθά πνιηηηθά 

θφκκαηα δεηψληαο ηε βνήζεηα ηεο Σνπξθίαο, ελψ ην ηνπξθνθππξηαθφ «Κφκκα ηεο Ώλεμαξηεζίαο» 

απέζηεηιε «κελχκαηα» ζηνλ Πξφεδξν Σξνχκαλ, θαζψο θαη ζηηο θπβεξλήζεηο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο 

ΐξεηαλίαο. Μάιηζηα, ζην κήλπκα πξνο ηνλ Ώκεξηθαλφ Πξφεδξν ππνζηήξηδε φηη «απηή ε θίλεζε 

                                                           
282 ΐι. Crouzet, φ.π., ζει. 345. Ο ζπγγξαθέαο νξζψο επηζεκαίλεη φηη «ζα ήηαλ ζθάικα λα ππεξβάιιεη θαλείο ηε ζεκαζία 

απηήο ηεο δήισζεο […] ηελ νπνία θαηά κεγάιν κέξνο ηελ είραλ εκπλεχζεη ιφγνη εζσηεξηθήο πνιηηηθήο». Χζηφζν, ν 

ζπγγξάθσλ ην 1963 Armaoğlu ζεσξεί ηε δήισζε ΐεληδέινπ σο «ζεκείν θακπήο» ζηε κέρξη ηφηε πνξεία ηνπ Κππξηαθνχ 

δηφηη έηζη «άξρηζε λα εκθαλίδεηαη θαη ε Βιιάδα πίζσ απφ ηνπο Βιιελνθχπξηνπο, ηνπο Κχπξηνπο θνκκνπληζηέο θαη ηελ 

ειιελνθππξηαθή Οξζφδνμε Βθθιεζία», βι. Armaoğlu, φ.π., ζει. 25-26. Βλδερνκέλσο ν Armaoğlu λα σζήζεθε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ηνπ θξίζε επεηδή είρε ιάβεη γλψζε θαη ηεο αλεπίζεκεο ζπδήηεζεο πνπ είρε ν ΐεληδέινο κε 

δεκνζηνγξάθνπο θαηφπηλ ηεο δήισζήο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ είρε απνθιείζεη ηελ πηζαλφηεηα πξνζθπγήο 

ζηα Δ.Β., ζε πεξίπησζε πνπ νη ΐξεηαλνί εμαθνινπζνχζαλ ηελ αδηάιιαθηε ζηάζε ηνπο, βι. Stefanidis, φ.π., ζει. 18. 
283 “Yunan Başbakanı Kıbrıs‟ın ilhakı lehinde bulundu” («Ο Έιιελαο Πξσζππνπξγφο εηάρζε ππέξ ηεο έλσζεο ηεο 

Κχπξνπ»), Hürriyet, 16/2/1951, κε βάζε αληαπφθξηζε ηνπ Reuters. 
284 “Kıbrıs Türkleri Yunan iddialarını protesto ettiler” («Οη Σνπξθνθχπξηνη δηακαξηπξήζεθαλ γηα ηνπο ειιεληθνχο 

ηζρπξηζκνχο»), Hürriyet, 19/2/1951. 
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ηνπ ΐεληδέινπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο» θαη ηνπ δεηνχζε λα απνθξνχζεη 

«θάζε ειιεληθφ αίηεκα πνπ ζα δηαιακβάλεη ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα».
285

 

Βθηφο απφ ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο, φκσο, δελ άξγεζε λα εθδεισζεί θαη ε αληίδξαζε ηνπ Simavi. 

Έηζη, ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ ν ηειεπηαίνο δεκνζίεπε θχξην άξζξν, ζην νπνίν αθνχ παξαζέζεη ηελ 

πξναλαθεξζείζα δήισζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Βιιάδαο, έβξηζθε ηελ επθαηξία λα επηηεζεί ζηνλ 

Σνχξθν Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ γηα ηελ «θαηεπλαζηηθή» ηνπ ζηάζε:  

«αξ άνεζακ θμζπυκ μζ ζζπονζζιμί ημο Βεκζγέθμο Δθέκηδ; Οζ Έθθδκεξ δεκ γήηδζακ ιυκμ 

ηδκ Κφπνμ, αθθά ηαζ ηδκ ςναία ιαξ ιφνκδ.
286

 Καζ εοιυιαζηε υθμζ πχξ ηεθζηά 

ηαηέθδλε εηείκδ δ πενζπέηεζα. Απεοεφκμιαζ θμζπυκ ζημκ Τπμονβυ ιαξ ηςκ Δλςηενζηχκ 

πμο οπμζηδνίγεζ υηζ είκαζ απυβμκμξ ηςκ Μεβάθςκ Κζμπνμοθήδςκ: Α, ιάηζα ιμο, δεκ 

πάκεζξ εοηαζνία πμο κα ιδ ιζθήζεζξ βζα ηδκ εθθδκζηή θζθία! Βθέπεζξ θμζπυκ ημοξ θίθμοξ 

ζμο; […] Κζ ειείξ μζ δδιμζζμβνάθμζ ιεηαθένμοιε ηα πενί θζθίαξ ζηδκ ημζκή βκχιδ ζακ 

κα „ιαζηε μζ ρεφηεξ ζμο. […] Γεκ έπεζ πενάζεζ ηαζ πμθφξ ηαζνυξ απυ ηυηε πμο μζ 

Έθθδκεξ έθαβακ ημ ημονηζηυ παζημφηζ, αθθά παν‟ υθα αοηά πάνδ ζε ζαξ [ηνλ Köprülü 

θαη ηνλ Σνχξθν πξέζβε ζηελ Ώζήλα] ιπμνμφκ ηαζ ιζθμφκ έηζζ. Οπυηε παναηαθχ είηε 

κα αεθηζχζεηε ηζξ ζπέζεζξ, είηε κα βκςζημπμζήζεηε ζημοξ θίθμοξ ιαξ ιέπνζ πμφ ημοξ 

παίνκεζ. Δζδάθθςξ, δ ημονηζηή ημζκή βκχιδ δεκ εα ακηέλεζ άθθδ πνμζαμθή ηδξ 

αλζμπνέπεζάξ ηδξ».
287

 

Πιάη ζην θχξην απηφ άξζξν, ε εθεκεξίδα δεκνζίεπε θσηνγξαθία ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ πνπ είρε 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξνεγνπκέλε ζηελ Άγθπξα ε T.M.T.F., πξνθεηκέλνπ λα δηακαξηπξεζεί γηα 

«ηνπο πξνβιεζέληεο ζηελ Βιιάδα ηζρπξηζκνχο πεξί ηεο ελψζεσο ηεο Κχπξνπ».
288

 Αχν εκέξεο 

αξγφηεξα, ν Simavi δεκνζίεπε λέν θχξην άξζξν, πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ε επηηνκή 

ησλ απφςεψλ ηνπ πεξί εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ηνπ ξφινπ πνπ ην «έζλνο» σο ελεξγή 

«θνηλή γλψκε» πξέπεη λα δηαδξακαηίδεη ζηελ εθαξκνγή ηεο. ε εθείλν, αθνχ θάλεη ηνλ 

δηαρσξηζκφ κεηαμχ «ελεξγεηηθήο» θαη «παζεηηθήο» εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ππνζηήξηδε φηη ε ρψξα 

ηνπ εθάξκνδε «εδψ θαη έλαλ αηψλα» ηε δεχηεξε κε πξνθαλή «πηθξά απνηειέζκαηα». Καηά ηνλ 

                                                           
285 Οη δειψζεηο ΐεληδέινπ είραλ πξνθαιέζεη ηνπνζεηήζεηο βνπιεπηψλ γηα ην Κππξηαθφ ζηελ ηνπξθηθή Βζλνζπλέιεπζε, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη ζπιιαιεηήξην ζηελ Άγθπξα πνπ είρε δηνξγαλσζεί 

θαη πάιη απφ ηελ Μ.Σ.Σ.Β. Μεηαμχ ησλ ζπλζεκάησλ πνπ αθνχζηεθαλ ζην ηειεπηαίν μερψξηδε εθείλν πνπ ππνζηήξηδε φηη 

«ε ηνπξθηθή μηθνιφγρε είλαη ην θαιχηεξν βάιζακν, αιιά θαη ην πην θνβεξφ φπιν», βι. Armaoğlu, φ.π., ζει.27-30. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζχλζεκα δελ εθθξάδεη  κφλν ηελ άκεζε ζηξαηησηηθή απεηιή, αιιά αλαδεηθλχεη ηαπηφρξνλα εκκέζσο ην 

βαζχηαηα ξηδσκέλν ζηεξεφηππν πεξί ηεο «ηνπξθηθήο πνιεκηθήο αξεηήο» πνπ είλαη έηνηκε λα εθδεισζεί ζε θάζε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα επηρεηξήκαηα πεξί «δηθαίνπ» θαη «δηθαησκάησλ» δελ πείζνπλ ηελ απέλαληη πιεπξά. 

Παξάιιεια, ζπκίδεη έληνλα ην ζχλζεκα πνπ ήηαλ γξακκέλν ζηελ πξφρεηξε αςίδα πνπ είρε θαηαζθεπαζηεί ζηελ 

Ώιεμαλδξέηηα ην 1939, φηαλ εηζεξρφηαλ ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο ζηελ πφιε: «Δ θπξηαξρία βξίζθεηαη ζηελ άθξε ηεο 

μηθνιφγρεο» (Hakimiyet süngünün ucundadır). 
286 Σν απζαίξεην απηφ ζπκπέξαζκα ηνπ ζπληάθηε ζπλάγεηαη πηζαλφλ απφ ηελ αλαθνξά ΐεληδέινπ ζηελ δηεθδίθεζε ηεο 

Κχπξνπ ην 1915, φηαλ δηεθδηθνχκελε ήηαλ θαη ε κχξλε. 
287 “Yine Türk Kıbrıs” («Καη πάιη ε ηνπξθηθή Κχπξνο»), Hürriyet, 25/2/1951. ηελ εηζαγσγή ηνπ ν ζπληάθηεο έθαλε 

ιφγν γηα φζα είρε απαληήζεη ζηελ ειιεληθή ΐνπιή ν «Kyria Venizelos», ρξεζηκνπνηψληαο πξνθαλψο επηηηκεηηθά ηελ 

ειιεληθή ιέμε «θχξηνο», κε αλαπάληερν φκσο απνηέιεζκα ζην ηππσκέλν θείκελν. 
288 “Ankara‟da Kıbrıs için yapılan miting” («Σν ζπιιαιεηήξην πνπ έγηλε ζηελ Άγθπξα γηα ηελ Κχπξν»), θσηνγξαθία ζε 

Hürriyet, 25/2/1951. 
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Σνχξθν δεκνζηνγξάθν, νη δηεπζχλνληεο ηελ ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή «θνβνχληαη θαη ηνλ 

ίζθην ηνπο» θαη θαλείο ηνπο  

«δεκ ιπυνεζε κα δζαηνακχζεζ ηδ θςκή, ηδ αμφθδζδ ηαζ ηζξ επζεοιίεξ αοημφ ημο έεκμοξ. 

Ο Σεαθίη Ρμοζημφ Ανάξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηαπεκηαεημφξ ααζζθείαξ ημο ζημ 

Τπμονβείμ Δλςηενζηχκ, δεκ ιπυνεζε κα νοειίζεζ μφηε ηακ εηείκμ ημ γήηδια ηδξ 

ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ ζημ Πφεζμ ακάιεζα ζε ιαξ ηαζ ζημοξ  Έθθδκεξ. Γεκ λένς βζαηί 

δζζηάγμοιε ηαζ δεκ ορχκμοιε ηδ θςκή, βζαηί δεκ θςκάγμοιε θίβμ. Σζ θμαυιαζηε, 

ιήπςξ ηνμιάλμοιε ημ ιμοθάνζ ηαζ ζπάζμοκ ηα θθζηγάκζα ημο πναιαηεοηή; […] Οζ ηαβμί 

ημο ηνάημοξ ιαξ πμο εα ιαξ εημζιάζμοκ έκα θαιπνυ αφνζμ, ακ εέθμοκ κα ηναηήζμοκ ηζξ 

ηανέηθεξ ημοξ, είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα πανμοζζάζμοκ ζημ έεκμξ ιία εκενβδηζηή 

ελςηενζηή πμθζηζηή». 

Βκπιέθνληαο αθνινχζσο ην ζέκα ηεο Κχπξνπ, ν Simavi θαηέιεγε σο εμήο: «Καηά ηε γλψκε κνπ 

αλ ε Σνπξθηθή Αεκνθξαηία δελ ζεκειηψζεη κία ελεξγεηηθή πνιηηηθή αληάμηα ηνπ παξειζφληνο ηεο, 

πνιιά ζέκαηα φπσο ην Κππξηαθφ ζα κείλνπλ ζε εθθξεκφηεηα θαη ην ηνπξθηθφ έζλνο ζα πιεξψζεη 

πηθξά ηα δεηλά απηήο ηεο αλαπνθαζηζηηθφηεηαο».
289

 

Ο ηδηνθηήηεο ηεο Hürriyet πεξηέγξαθε παξαζηαηηθφηαηα ην πψο έπξεπε λα ιεηηνπξγεί ε ηνπξθηθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ζε ζπλζήθεο πνιπθνκκαηηζκνχ: Οη αξκφδηνη, νη ηζχλνληεο νθείινπλ λα ηείλνπλ 

επήθννλ νπο ζηηο επηζπκίεο θαη ζηε βνχιεζε ηνπ έζλνπο ηνπο, φπσο θπζηθά δηακεζνιαβείηαη απφ 

ηνπο δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλψκεο, ξφιν ηνλ νπνίν επεθχιαζζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Δ βνχιεζε 

απηή ηνπ έζλνπο επηηάζζεη λα αθνινπζεζεί κία πεξηζζφηεξν «ελεξγεηηθή» πνιηηηθή, ε νπνία δελ 

ζα θνβάηαη λα πςψζεη ηνπο ηφλνπο ηεο δηεθδίθεζεο, ζε αληίζεζε κε ηε ζηάζε πνπ ηεξείην ζην 

πξφζθαην παξειζφλ, θπξίσο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο κνλνθνκκαηηθήο πεξηφδνπ φπσο ν Tevfik 

Rüştü Aras. ΐεβαίσο, ν αθξαηθλήο νπαδφο ηνπ Atatürk, Simavi, δελ εμεγνχζε ηελ αληίθαζε απηή, 

πψο δειαδή έλαο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ είρε επηδείμεη ηέηνηα «αληθαλφηεηα» επί δεθαπέληε 

ρξφληα, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν απνιάκβαλε ηεο πιήξνπο ζηήξημεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπξθηθήο 

Αεκνθξαηίαο θαη παλίζρπξνπ θξαηηθνχ αλδξφο, ηνπ Mustafa Kemal Atatürk. Βθείλν, φκσο, πνπ 

εμεγνχζε πνιχ θαιά ήηαλ φηη, ηελ πεξίνδν ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο πνπ ππάξρνπλ αλφζεπηεο 

εθινγέο θαη πνιηηηθφο αληαγσληζκφο ησλ θνκκάησλ, νη θξαηηθνί ηζχλνληεο φθεηιαλ λα 

                                                           
289 “Aktif Politika” («Βλεξγεηηθή πνιηηηθή»), Hürriyet, 27/2/1951. Ο Armaoğlu ζπκκεξίδεηαη ελ κέξεη ηηο απφςεηο ηνπ 

Simavi φηαλ ζεκεηψλεη φηη παξά ηηο δειψζεηο ΐεληδέινπ, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε «δελ κεηέβαιε ξηδηθά ηε ζηάζε ηεο», 

θαζψο θαη φηη «απέθπγε λα εγθχςεη ζην δήηεκα». Βπηζεκαίλεη, σζηφζν, φηη ν θπβεξλεηηθφο βνπιεπηήο Bahadır Dülger, 

αξζξνγξαθψληαο ζηελ εθεκεξίδα Zafer πνπ ήηαλ «φξγαλν ηεο θπβέξλεζεο», ππνγξάκκηδε ηελ άκεζε αλάκημε πιένλ ηεο 

ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ζην δήηεκα. ην άξζξν γλψκεο εθείλν ηνπ Dülger πνπ παξαζέηεη ν Armaoğlu, ν πξψηνο δελ 

δίζηαδε λα εθθξάζεη ηελ ηππηθή ηνπξθηθή αληίιεςε πεξί ηνπ «ειιεληθνχ επεθηαηηζκνχ»: «Δ θίιε καο Βιιάδα, 

πεδψληαο απφ λεζί ζε λεζί, ζπλερίδεη κε επηηπρία επί καθξφλ ηελ πνιηηηθή επέθηαζεο ησλ εδαθψλ ηεο ζην Ώηγαίν θαη 

ζηε Μεζφγεην. Ώξρίδνληαο απφ ηελ Κξήηε, κε ηελ κεηαβίβαζε ζε απηήλ θαη ησλ Ασδεθαλήζσλ κεηά ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν, ε πνιηηηθή απηή ηεο εδαθηθήο επέθηαζεο νδήγεζε πάληνηε ζε απνηειέζκαηα πνπ εθδειψλνληαλ  ελαληίνλ ηεο 

Σνπξθίαο». Ο βνπιεπηήο-αξζξνγξάθνο θαηέιεγε ιέγνληαο φηη ε Κχπξνο «πνπ ηζηνξηθψο είλαη δηθή καο» έπξεπε λα 

απνδνζεί ζηελ Σνπξθία ιφγσ «ζνβαξψλ ζηξαηεγηθψλ αλαγθαηνηεηψλ», αιιά θαη «απφ ηελ άπνςε ηεο αζθάιεηαο ηεο 

Ώλαηνιίαο», βι. Bahadır Dülger “Kıbrıs meselesinde yeni bir safha” («Νέα θάζε ζην θππξηαθφ δήηεκα»), Zafer, 

21/2/1951, παξάζεζε ζην Armaoğlu, φ.π., ζει. 26-27. Ώλαθνξά ζην άξζξν ηνπ Dülger θάλεη θαη ν Crouzet, φ.π., ζει. 

368-369. 
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(ππ)αθνχζνπλ ηε θσλή ηνπ «έζλνπο», εηδάιισο ην ηίκεκα πνπ ζα πιήξσλαλ ζα ήηαλ ε απψιεηα 

ησλ αμησκάησλ ηνπο. Παξάιιεια, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ηα δχν δεηήκαηα πνπ ελ είδεη 

παξαδεηγκάησλ ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ επηθαιείην ν Simavi, είραλ λα θάλνπλ κε ηελ Βιιάδα 

θαη ηελ Κχπξν, γεγνλφο ελδεηθηηθφ ηεο εθηηκήζεσο φηη ζηα δεηήκαηα απηά «έπαηξλε» ηελ Σνπξθία 

λα «πςψζεη ηε θσλή» θαη λα επηηχρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

Πέξαλ ησλ πξνεθηεζεηζψλ δειψζεσλ ηνπ ΐεληδέινπ γηα ην Κππξηαθφ, πνπ είραλ πξνθαιέζεη ηηο 

αληηδξάζεηο ηφζν ησλ Σνπξθνθππξίσλ φζν θαη ηεο Hürriyet, ε ηειεπηαία αζρνιήζεθε θαη κε 

λεψηεξεο δειψζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Βιιάδαο γηα ην ζέκα. Έηζη, ζηα κέζα Μαξηίνπ 

πξφβαιε εηδεζενγξαθηθά ζηελ πξψηε ζειίδα ηε δήισζή ηνπ φηη, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηελ 

Κξήηε φπνπ ζα κεηέβαηλε γηα λα παξαζηεί ζην κλεκφζπλν ηνπ παηέξα ηνπ, ζα ιάκβαλε 

πξσηνβνπιία λα θαιέζεη φινπο ηνπο εγέηεο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί 

θνηλή γξακκή ζην Κππξηαθφ.
290

 πσο πιεξνθνξνχζε ε ζρεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ Reuters, ζηνλ 

ίδην ζηφρν, ηε δεκηνπξγία δειαδή κηαο ππεξθνκκαηηθήο πνιηηηθήο ζην ζέκα, θαηέηεηλαλ θαη νη 

πξνζπάζεηεο ηνπ επξηζθφκελνπ ηφηε ζηελ Ώζήλα Ώξρηεπηζθφπνπ Μαθάξηνπ. Ο Μαθάξηνο ζα 

ζπλαληηφηαλ ιίγν αξγφηεξα θαη κε ηνλ πξέζβε ηεο ΐξεηαλίαο ζηελ Ώζήλα, Sir Clifford Norton, 

ζηνλ νπνίν γλσζηνπνηνχζε ηε «βαζηά απνγνήηεπζε ηνπ θππξηαθνχ ιανχ» απφ ηελ αδηάιιαθηε 

ζηάζε ηεο ΐξεηαλίαο, δηαβεβαηψλνληάο ηνλ φηη νη «βάζεηο ησλ δπηηθψλ θξαηψλ» ζην λεζί ζα είλαη 

πεξηζζφηεξν αζθαιείο εάλ ελσλφηαλ ε Κχπξνο κε ηελ Βιιάδα.
291

 Δ εθεκεξίδα πξφβαιιε επίζεο 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλάληεζεο ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ ζηελ Βιιάδα, ζηελ νπνία ζπκθσλήζεθε 

λα επηδησρζεί ν θηιηθφο δηαθαλνληζκφο ηνπ ζέκαηνο ζε δηκεξή βάζε κε ηε ΐξεηαλία θαη λα 

απνθεπρζεί ε πξνζθπγή ζηνλ ΟΔΒ.
292

 Χζηφζν, ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα, κία πεξίεξγε είδεζε ηνπ 

Associated Press πνπ αλαδεκνζίεπε ε Hürriyet έδηλε κία εληειψο δηαθνξεηηθή εηθφλα. 

Υξεζηκνπνηψληαο παζεηηθή ζχληαμε ζηελ εηζαγσγηθή ηεο πξφηαζε θαη κφλν, θαη ρσξίο 

παξαπνκπή ζε πεγή ή πεγέο, έθαλε ιφγν γηα ηελ πξφζεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα ππνβάιεη 

ζηε βξεηαληθή πιεπξά επίζεκν αίηεκα δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ Κχπξν. Σν ππφινηπν ξεπνξηάδ 

απνηεινχζε κηα επαλάιεςε ηεο γλσζηήο ηνπνζέηεζεο πεξί «θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ».
293

 

Δ αληίδξαζε ηνπ Simavi ζε εθείλν πνπ ζεσξνχζε σο απνηέιεζκα ηεο ζπλάληεζεο ησλ πνιηηηθψλ 

εγεηψλ ζηελ Ώζήλα γηα ην Κππξηαθφ, εθδεισλφηαλ κε δχν θχξηα άξζξα ηνπ. ην πξψην 

πξαγκαηεπφηαλ θαη πάιη ηελ «χπλσζε» θαη ηελ αδξάλεηα ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, 

                                                           
290 “Yunanistan‟ın Kıbrıs‟ı ilhak için gayretleri” («Οη πξνζπάζεηεο ηεο Βιιάδαο λα πξνζαξηήζεη ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 

18/3/1951.  
291 “Kıbrıs Piskoposunun ada hakkındaki temasları” («Οη επαθέο ηνπ Βπηζθφπνπ Κχπξνπ γηα ην λεζί»), Hürriyet, 

28/3/1951. Βίρε πξνεγεζεί πξαθηνξεηαθή είδεζε ηνπ Reuters γηα ηελ «ελζνπζηψδε αληαπφθξηζε ελφο πιήζνπο 3 

ρηιηάδσλ θνηηεηψλ» ζηνλ ιφγν πνπ είρε εθθσλήζεη ν Μαθάξηνο απφ ην κπαιθφλη ηεο Μεβάθδξ Βνεηάκζαξ. Βθεί ν 

ηειεπηαίνο είρε αλαθέξεη φηη αλ επηκείλεη ε ΐξεηαλία ζηε ζηάζε ηεο ηφηε ζα κεηέθεξε ην ζέκα ζηα Δ.Β., βι. “Atina‟da 

Kıbrıs için nümayişler/ Kıbrıs Metropolidi bir nutuk verdi ve alkışlandı” («Αηαδειψζεηο ζηελ Ώζήλα γηα ηελ Κχπξν/ Ο 

Μεηξνπνιίηεο [sic] Κχπξνπ εθθψλεζε ιφγν θαη ρεηξνθξνηήζεθε»), Hürriyet, 16/3/1951. 
292 “Yunanistan Kıbrıs işini dostane halletmek istiyor” («Δ Βιιάδα επηζπκεί λα ξπζκίζεη θηιηθά ην ζέκα ηεο Κχπξνπ»), 

Hürriyet, 23/3/1951, κε βάζε ην Reuters. 
293 “Yunanistan Kıbrısın kendisine verilmesini resmen isteyecek/ Venizelos yakında İngiltere ile bu hususta müzakerelere 

girişecekmiş” («Δ Βιιάδα ζα δεηήζεη επηζήκσο λα ηεο δνζεί ε Κχπξνο/ Λέγεηαη φηη ζχληνκα ν ΐεληδέινο ζα επηρεηξήζεη 

δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ Ώγγιία γηα ην ζέκα»), Hürriyet, 5/4/1951. 
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αλαθέξνληαο αθξνζηγψο θαη εηξσληθά φηη «ν αγαπεηφο θίινο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Βμσηεξηθψλ καο, 

Kyrie Venizelos, ζα κεηαβεί ζηελ Ώγγιία φπνπ ζα δηαπξαγκαηεπηεί ην Κππξηαθφ κε Άγγινπο 

αλψηεξνπο αμησκαηνχρνπο».
294

 ην δεχηεξν, φκσο, πνπ είρε ζαλ θχξην αληηθείκελν ζρνιηαζκνχ ην 

Κππξηαθφ, ν ζπληάθηεο εμαπέιπε λένπο κχδξνπο ελαληίνλ ηεο Βιιάδαο:  

«Σα πμθζηζηά ηυιιαηα ζηδκ Δθθάδα εκχεδηακ βζα ηδκ πνμζάνηδζδ ηδξ Κφπνμο. Κζ ακ 

έιεκακ ζε αοηυ εα ήηακ ηαθά, απμθάζζζακ υιςξ κα ζηείθμοκ ηαζ ημκ Πνςεοπμονβυ 

ημοξ ζηδκ Αββθία. Ο Κφνζμξ Βεκζγέθμξ [Kyrie Venizelos] εα ιεηααεί, θέεζ, εηεί, εα 

παγανέρεζ ηνία πάκς πέκηε ηάης ιε ημκ Άββθμ Πνςεοπμονβυ, εα ηαηαθένεζ κα 

λεβεθάζεζ ηεθζηά ημοξ απάιπανμοξ Άββθμοξ ηαζ, ηζαη, εα πάνεζ απυ ηα πένζα ημοξ ηδκ 

Κφπνμ. Σα υκεζνα είκαζ ςναίμ πνάβια. Ο πεζκαζιέκμξ ηαναέθζα μκεζνεφεηαζ. Γζα κα 

πμφιε ηδκ αθήεεζα, ηζ εβχ ακ ήιμοκ Έθθδκαξ αοηά ηα υκεζνα εα έηνεθα ηαζ εα πίζηεοα 

πςξ ιζα ιένα δ Αββθία εα παναπςνήζεζ ηδκ Κφπνμ ζηδκ Δθθάδα. Ωζηυζμ, δ 

πναβιαηζηυηδηα είκαζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηή. Καη‟ ανπήκ ημ αββθζηυ ηνάημξ δεκ είκαζ 

ηυζμ δθίεζμ υζμ κμιίγμοκ μζ Έθθδκεξ. Γεφηενμκ, ημ ημονηζηυ έεκμξ απ‟ ηδκ πθεονά ημο 

μοδέπμηε εα αζθκζδζαγυηακ ηυζμ χζηε κα αθήζεζ ηδκ Κφπνμ ζ‟ αοημφξ. Σνίημκ, μζ πάκς 

απυ μβδυκηα πζθζάδεξ Σμφνημζ ημο πνάζζκμο κδζζμφ ιαξ είκαζ βκήζζα αδέθθζα ηςκ 

δνςζηχκ παθζηανζχκ ιαξ πμο ιάπμκηαζ ζηδκ Κμνέα. Δθυζμκ θμζπυκ μζ Έθθδκεξ θίθμζ 

ιαξ ιάξ οπμπνεχκμοκ κα ημ πμφιε ακμζπηά, αξ ημ πμφιε: Απέκακηζ ζημοξ ζζπονζζιμφξ 

ημοξ πενί Κφπνμο ηαθμφιε ηζ ειείξ ημοξ Έθθδκεξ κα ιζθήζμοιε βζα ηα Γςδεηάκδζα πμο 

απμηεθμφκ βκήζζα ηαζ αοεεκηζηή πενζμοζία ιαξ [sic]. Σμ δςδεηακδζζαηυ γήηδια, ημ 

μπμίμ ανβά ή βνήβμνα είιαζηε ακαβηαζιέκμζ κα δζεοεεηήζμοιε, απμηεθεί ημ πζμ γςηζηυ 

γήηδια ηδξ Σμονηίαξ. ,ηζ ηαζ κα ηάκμοκ μζ θίθμζ ιαξ Έθθδκεξ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα 

ιαξ αθήζμοκ ηα Γςδεηάκδζα. Δλμπχηαηε Κφνζε Βεκζγέθμ! Πνχηα ηα Γςδεηάκδζα ηζ 

έπεζηα πεξ αθεφνζ ηαζ λέπκα ηδκ ημονηζηή Κφπνμ».
295

  

ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ ν Simavi έζεηε γηα πξψηε θνξά ζέκα άκεζεο δηαπξαγκάηεπζεο κε 

«ηνπο Έιιελεο» κε αληηθείκελν δηεθδίθεζεο ειιεληθά εδάθε, εθείλα ηεο Ασδεθαλήζνπ, ηα νπνία 

είραλ δνζεί ζηελ Βιιάδα κε επίζεκε δηεζλή ζπκθσλία. Καηά ηε ζπλήζε ινγηθή ηνπ δε, θαη απηή ε 

«δηαπξαγκάηεπζε» έπξεπε λα θαηαιήμεη ππέξ ηεο Σνπξθίαο, νη Έιιελεο λα εγθαηαιείςνπλ ηα 

λεζηά ζηελ θπξηαξρία ηεο ηειεπηαίαο θαη ηαπηφρξνλα λα μεράζνπλ θαη θάζε είδνπο ζθέςε γηα 

αληαιιάγκαηα ζηελ Κχπξν, δηφηη εθείλε είλαη ηνπξθηθή. Καη φια εθείλα δεηνχζε λα ηα απνδερζεί ν 

«Κχξηνο ΐεληδέινο» ελ φςεη ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ Σνπξθία, ελψ δελ δίζηαδε λα απεηιήζεη 

εκκέζσο θαη κε πφιεκν, φηαλ αλαθεξφηαλ ζηα «αδέιθηα ησλ 80 ρηιηάδσλ Σνπξθνθππξίσλ» πνπ 

πνιεκνχζαλ ηφηε «εξσηθά ζηελ Κνξέα». 

                                                           
294 “Açıkta kaldık..” («Μείλακε ξέζηνη..»), Hürriyet, 6/4/1951. Σφζν ζε απηφ, φζν θαη ζην επφκελν άξζξν ηνπ ν Simavi 

πηνζεηνχζε αβάζηκε πιεξνθφξεζε, θαζψο ε ζχλνδνο ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ ζηελ Ώζήλα δελ είρε θαηαιήμεη ζε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δξάζεο, βι. θαη Crouzet, φ.π., ζει. 347. 
295 “Havada bulut”, Hürriyet, 7/4/1951. Καηά ιέμε ν ηίηινο ζεκαίλεη «λέθε ζηνλ νξίδνληα», πξφθεηηαη σζηφζν γηα ην 

ξεηφ-ινγνπαίγλην «havada bulut, Kıbrıs‟ı unut» («λέθε ζηνλ νξίδνληα, μέρλα ηελ Κχπξν»), ζην νπνίν ε «Κχπξνο» 

κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε νπνηαδήπνηε ιέμε. ηελ απφδνζή ηνπ  επειέγε ην πην θνληηλφ «πεο αιεχξη…». 
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Ο ηδηνθηήηεο ηεο Hürriyet επαλεξρφηαλ ζην δήηεκα αλαιπηηθφηεξα ηελ επνκέλε, 8 Ώπξηιίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ηα επηρεηξήκαηά ηνπ: «Σα Ασδεθάλεζά καο πνπ απνηεινχλ 

ζπλέρεηα ηεο Ώλαηνιίαο καο ζηε ζάιαζζα ηνπ Ώηγαίνπ θαη πνπ ηα αγθαιηάδνπλ νη αθηέο καο, είλαη 

ρίιηα πεληαθφζηα ηνηο εθαηφ ηνπξθηθά. Πψο είλαη ε Μάιηα θαη ε Κχπξνο αγγιηθά αλ θαη δελ δνπλ 

εθεί Άγγινη, πψο είλαη ε Κνξζηθή, ε Ώιγεξία θαη ε Σχληδα ησλ Γάιισλ παξά ηε γαιιηθή ηνπο 

κεηνλφηεηα, έηζη θαη ηα Ασδεθάλεζά καο είλαη ηνπξθηθά, παξά ην γεγνλφο φηη νη Έιιελεο έδησμαλ 

κε ην δφξη απφ εθεί ηνπο Σνχξθνπο». Ο δήινο ηνπ Simavi απφ ηελ πξψηε θηφιαο απηή παξάγξαθν 

ήηαλ ηέηνηνο πνπ μερλνχζε ηα πάληα: ρη κφλν ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο κε βάζε ηηο νπνίεο ηα ελ 

ιφγσ λεζηά είραλ παξαρσξεζεί ζηελ Βιιάδα, φρη κφλν ην ηνπξθηθφ Βζληθφ χκθσλν (Mısak-i 

Milli) πνπ ππφ ηελ πςειή επίλεπζε ηνπ Atatürk έζεηε εθπνδψλ νπνηαδήπνηε ππφλνηα εδαθηθήο 

δηεθδίθεζεο πέξαλ ησλ ζπλφξσλ ηεο Σνπξθίαο θαη εξρφηαλ ζε πξνθαλή αληίθαζε κε ηνλ νκλχνληα 

ζηνλ ηεζλεψηα εγέηε ηεο ρψξαο, Simavi, αιιά αθφκε θαη ηελ «ηνπξθηθή» Κχπξν, ηελ νπνία ηφζν 

έληνλα δηεθδηθνχζε, ελψ ηψξα ηελ αλαγλψξηδε κε κηα θξάζε σο «αγγιηθή». Βπηπξνζζέησο, κέζα 

ζηελ ππεξβνιή ηνπ εξρφηαλ ζε αληίθαζε αθφκε θαη κε ηα ίδηα ηα γξαθφκελά ηνπ ζην παξειζφλ, 

φηαλ απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο ηνπ έθαλε ιφγν γηα ηε «ρξεσθνπία ηεο απνηθηαθήο πνιηηηθήο» 

ηεο ΐξεηαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο θαη εμέθξαδε ηελ πεπνίζεζε φηη «ζα πεηχρνπλ ηα έζλε πνπ 

αγσλίδνληαη γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο».
296

 πλερίδνληαο θαηφπηλ ζηνπο ίδηνπο ηφλνπο, αλέθεξε ηα 

αθφινπζα:  

«[Σα Ασδεθάλεζα] είκαζ ιάθζζηα ηυζμ ημονηζηά πμο επί αζχκεξ έγδζακ ηάης απυ ηδ 

ζδιαία ιαξ, ακαπηφπεδηακ ηαζ μοδέπμηε έβζκακ ηςκ Δθθήκςκ. Δάκ μζ Έθθδκεξ 

ζζπονίγμκηαζ πςξ εηεί έγδζακ πνζκ απυ δφμ πζθζάδεξ πνυκζα μ ςηνάηδξ, μ Πθάηςκαξ 

ηαζ μ Ηππμηνάηδξ, ιπμνμφιε ηζ ειείξ ιζα πανά κα απανζειήζμοιε ηα μκυιαηα πζθζάδςκ 

δζμζηδηχκ ηαζ ημπανπχκ ιαξ πμο ιέπνζ πεεξ, δδθαδή ιέπνζ πνζκ απυ ζανάκηα πνυκζα, 

ηονζάνπδζακ ζηα κδζζά ηαζ ηοιάηζζακ ιε δυλα ηδ ζδιαία ιαξ. πμζμ ημονηζηυ 

βεκεαθμβζηυ δέκηνμ ηζ ακ ημζηάλεηε εα δζαπζζηχζεηε πένακ πάζδξ αιθζαμθίαξ υηζ ζημ 

Γςδεηακδζζαηυ αζθαέηζ ιαξ
297

 ανίζηεηαζ εαιιέκμ ηαζ ημ πζμ ηεθεοηαίμ άημιμ. Γεκ 

πνεζάγεηαζ κα πάιε παναπένα: Αηυιδ ηαζ μ παηέναξ ιμο ηείηαζ εηεί». 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηχπσζε, ε ππεξβνιή ηνπ αξζξνγξάθνπ έθζαλε ζε λέα θνξχθσζε, 

παξάιιεια φκσο ήηαλ ελδεηθηηθή θαη ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο κε ηνλ νπνίν ζηήξηδε ηα επηρεηξήκαηά 

ηνπ: Ώλ νη Έιιελεο έρνπλ λα επηδείμνπλ έλδνμνπο άλδξεο ηεο αξραηφηεηαο – ζηε ξχκε ηνπ ιφγνπ 

ηνπ ηνπνζεηεί ιαλζαζκέλα ζηα Ασδεθάλεζα ηνλ σθξάηε θαη ηνλ Πιάησλα – εάλ έρνπλ λα 

ππεξεθαλεχνληαη γηα ιακπξνχο θηινζφθνπο ησλ αξραίσλ ρξφλσλ, εκείο σο Σνχξθνη κπνξνχκε λα 

ππεξεθαλεπφκαζηε γηα ηνπο θαηαθηεηέο θαη θξαηηθνχο γξαθεηνθξάηεο πξνγφλνπο καο, νη νπνίνη 

                                                           
296 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 45-46. 
297 Cezayri Bahri Sefid ζην πξσηφηππν. Σν ζπγθεθξηκέλν βηιαέηη θαηά ηνλ 16ν αηψλα πεξηιάκβαλε κφλν ηα Ασδεθάλεζα, 

ηνλ 17ν αηψλα φκσο επεθηάζεθε γηα λα πεξηιάβεη φρη κφλν ηα λεζηά ηνπ Ώηγαίνπ, αιιά θαη επεηξσηηθέο πεξηνρέο ηεο 

Μηθξάο Ώζίαο φπσο ην Κνηδάειη θαη ηε Μαγλεζία, αιιά θαη ηελ Καβάια, ελψ ην 1784 ζπκπεξηέιαβε θαη ηελ Κχπξν. 

Ώπφ εδψ εθθηλνχζε ν αξζξνγξάθνο γηα λα δηεθδηθήζεη εθ λένπ φιε ηε λεζησηηθή πεξηνρή ηνπ αλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ, αιιά 

θαη γηα λα πξνζζέζεη πσο θαη ν δηθφο ηνπ παηέξαο «θείηαη εθεί», φρη ζηα Ασδεθάλεζα θαζ‟ εαπηά, αιιά ζηε Υίν, βι. 

αλσηέξσ, ζει. 17-18. 
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«κέρξη ρζεο» «θπξηαξρνχζαλ» ζηα λεζηά. Φαίλεηαη λα κελ ζπλεηδεηνπνηεί ην άηνπν ηεο ζχγθξηζεο 

κεηαμχ αλζξψπσλ ηνπ πλεχκαηνο πνπ ιάκπξπλαλ δηαρξνληθά ηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ θαη 

θαηαθηεηψλ ζηξαηησηηθψλ πνπ έζεζαλ εθήκεξα ηε ζθξαγίδα ηνπο ζην ρψξν. Γηα ηνλ ίδην ππήξραλ 

ηφζν «απφιπηα ινγηθέο ηζηνξηθέο, γεσγξαθηθέο θαη εζληθέο αηηίεο» δηεθδίθεζεο ησλ λεζηψλ, «πνπ 

αθφκε θαη κηα απφ απηέο είλαη αξθεηή γηα ηελ παξαδνρή ησλ δηθαίσλ καο». 

Πεξλψληαο ζην πνιηηηθφ «δηά ηαχηα», ν Simavi ζα δεηνχζε ηειηθά απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ 

Menderes «αλ πξαγκαηηθά ζέιεη λα ππεξεηήζεη απηή ηε ρψξα» λα «δηνξζψζεη ην κεγάιν ζθάικα 

πνπ δηέπξαμε ην Ρ.Λ.Κ. δίλνληαο πεζθέζη ζηνπο Έιιελεο ηα Ασδεθάλεζα. Βκείο δεηνχκε απφ ηνλ 

Ώληλάλ Μεληεξέο λα πάξεη πίζσ ην δίθην καο». Καη θαηέιεγε επηγξακκαηηθά κε κία θξάζε πνπ 

δηαηεξνχζε ηελ ηζρχ θαη ην πεξηερφκελφ ηεο θαη ζηελ ππφζεζε ηνπ Κππξηαθνχ πνπ κε ηφζν πάζνο 

ν ίδηνο θαη ε εθεκεξίδα ηνπ πξφβαιιαλ: «Ο αμηφηηκνο Πξσζππνπξγφο νθείιεη λα γλσξίδεη φηη, απφ 

ηελ εκέξα πνπ ζα εγείξεη ην ζέκα ηεο Ασδεθαλήζνπ, απηφ ζα κπεη ζηελ ηνπξθηθή θαξδηά έηζη 

ψζηε πνηέ λα κελ μαλαβγεί».
298

 

Δ δήισζε ηνπ νθνθιή ΐεληδέινπ ζηνλ αληαπνθξηηή ησλ New York Times ζηελ Ώζήλα, φηη ζε 

πεξίπησζε παξαρψξεζεο ηεο Κχπξνπ ζηελ Βιιάδα, ε ηειεπηαία ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα παξάζρεη 

ζε ΔΠΏ θαη ΐξεηαλία ην δηθαίσκα λα δεκηνπξγήζνπλ φζεο βάζεηο ζέινπλ ζην λεζί,
299

 

πξνθαινχζε εθ λένπ ηελ αληίδξαζε ηνπ Simavi, πνπ ηε δεκνζηνπνηνχζε ζε πξσηνζέιηδν θχξην 

άξζξν ηνπ. ε απηφ, παξνκνίαδε ηνλ ΐεληδέιν κε ηνλ «αεηνλχρε» εθείλνλ πνπ ηα παιηά ρξφληα 

«ηεο πληαγκαηηθήο Μνλαξρίαο»
300

 είρε πνπιήζεη ηνλ πχξγν ηνπ Λέαλδξνπ «κε δφζεηο ζε θάπνηνλ 

αθειή», θαη ζεκείσλε εηξσληθά: «Έη, απεξίζθεπηε Βμνρψηαηε ΐεληδέιν: Πεξηνπζία ζνπ είλαη ε 

Κχπξνο θαη βάιζεθεο λα ηελ παδαξεχεηο; Ση αζρνιείζαη κε απηήλ; Βθείλνο πνπ ηελ πήξε ηελ πήξε 

θαη εθείλνο πνπ ηελ πνχιεζε ηελ πνχιεζε, θη εζχ έκεηλεο κε ηελ φξεμε». Ώθνινχζσο θαζεζχραδε 

ηνπο «ζπκπνιίηεο καο [sic] πνπ δηαβηνχλ ζηελ Κχπξν», λα κελ αγσληνχλ θαη ζε θακκία πεξίπησζε 

λα κελ δίλνπλ βάζε ζηηο «αλνεζίεο» ησλ Βιιήλσλ, δηφηη νη Σνχξθνη δελ ζα επέηξεπαλ πνηέ λα 

«δνπλ θνκκνπληζηέο ζην ηνπξθηθφ λεζί ηεο Κχπξνπ» πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο. 

Πξνεμνθινχζε, κάιηζηα, θαη ηε ζηξαηησηηθή βνήζεηα ηεο Σνπξθίαο ζηνπο ΐξεηαλνχο αλ 

                                                           
298 “Oniki Adamız..” («Σα Ασδεθάλεζά καο..»), Hürriyet, 8/4/1951. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, ελψ ην θείκελν έβξηζε απφ 

ηε ρξήζε ηεο θηεηηθήο αλησλπκίαο («εκείο, ηα λεζηά καο» θ.ν.θ.), ν Menderes, αλ θαη Πξσζππνπξγφο ηεο Σνπξθίαο, δελ 

απνθαιείην «ν Πξσζππνπξγφο καο» (Başbakanımız) θαηά ηελ πξνζθηιή ηνπξθηθή ζπλήζεηα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, αιιά 

κε ζθέην ην αμίσκά ηνπ (Sayın Başbakan), σο εάλ λα έπξεπε λα απνδείμεη κε ηηο πξάμεηο ηνπ ζηα επίδηθα ζέκαηα φηη 

«αμίδεη» ηελ νηθείσζε θαη ηνλ κεηαθνξηθφ «ελαγθαιηζκφ» ηνπ απφ ην «ηνπξθηθφ έζλνο». Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε ζπλερήο 

εθείλε πξνβνιή ηνπ «ζέκαηνο» ησλ Ασδεθαλήζσλ απφ ηε Hürriyet θαη ηνλ εθδφηε ηεο, ελδερνκέλσο λα κελ νθεηιφηαλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ή ζηελ αληίζηνηρε «επαηζζεζία» ηεο ηνπξθηθήο 

πνιηηηθήο ζθελήο, φπσο είρε εθδεισζεί ζηε ζπδήηεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο επεξψηεζεο ηνπ İncedayı, (βι. αλσηέξσ, 

ζει. 74-75). χκθσλα κε ηνλ ηεθαλίδε, ν Τθππνπξγφο Ώπνηθηψλ John Dugdale, απαληψληαο ζε θνηλνβνπιεπηηθή 

εξψηεζε γηα ηελ Κχπξν ζηηο 21 Ενπλίνπ 1950 έθαλε «δπζκελή ζρφιηα γηα ηελ επίδνζε ηεο Βιιάδαο ζηε δηνίθεζε ησλ 

πξνζθάησο απνθηεζέλησλ Ασδεθαλήζσλ», βι. Stefanidis, φ.π., ζει. 13. 
299 “Yunanistan Kıbrıs karşılığı üsler verecekmiş” («Δ Βιιάδα, ιέεη, ζα δψζεη βάζεηο ζε αληάιιαγκα γηα ηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 12/4/1951. 
300 Meşrutiyet, πεξίνδνο ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε «Πξψηε» θαη «Αεχηεξε», κε αληίζηνηρεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηα έηε 

1876-1878 (φηαλ ν ζνπιηάλνο Abdülhamid II επέηξεςε ηε ιεηηνπξγία εθιεγκέλνπ  θνηλνβνπιίνπ, γηα λα ην θιείζεη 

εζπεπζκέλα κε πξφθαζε ηελ εθδήισζε ελφο αθφκε ξσζνηνπξθηθνχ πνιέκνπ) θαη 1908-1920 (φηαλ ην θνηλνβνχιην 

επαλαιεηηνχξγεζε σο απνηέιεζκα ηεο επαλάζηαζεο ησλ Νενηνχξθσλ, γηα λα πεξαησζεί θαη πάιη ε ιεηηνπξγία ηνπ απφ 

ηνλ ηειεπηαίν ζνπιηάλν ηεο νζσκαληθήο ηζηνξίαο, Mehmed IV Vahdettin). ην άξζξν δελ δηεπθξηληδφηαλ γηα πνηα απφ 

ηηο δχν πεξηφδνπο γίλεηαη ιφγνο. 
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παξίζηαην αλάγθε: «Τπνηεζείζζσ φηη νη Άγγινη βξίζθνληαη ζε αδπλακία λα ππεξαζπίζνπλ ην 

λεζί, εκείο μέξνπκε λα εληζρχζνπκε ηηο αγγιηθέο δπλάκεηο, βνεζψληαο ηεο κε ηνπο ζηξαηηψηεο 

καο». Δ θξάζε ήηαλ απνθαιππηηθή ησλ πξνζέζεσλ, έζησ θαη ζε ιεθηηθφ επίπεδν, ελφο «έλζεξκνπ 

παηξηψηε» δεκνζηνγξάθνπ, πνπ εκθαληδφηαλ λα κελ απερεί ηηο θπβεξλεηηθέο ζθέςεηο: Ώλ 

ζπλέηξεραλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, κία ηνπξθηθή ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζηελ Κχπξν ζα 

ήηαλ πηζαλή, αιιά θαη δπλαηή. εκεησηένλ φηη νη ζθέςεηο εθείλεο δηαηππψλνληαλ ζε κία πνιχ 

πξψηκε θάζε ηνπ Κππξηαθνχ, φηαλ ην ηειεπηαίν δελ είρε αθφκε απνηειέζεη επηζήκσο επίδηθν 

δήηεκα ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη απνηεινχζαλ 

ζπλέρεηα ηνπ παξειζφληνο ησλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ ηεο Σνπξθίαο-Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο κε 

ην λεζί ζην παξφλ: πσο ηα νζσκαληθά ζηξαηεχκαηα ηελ είραλ θαηαθηήζεη manu militari ηφηε, 

έηζη θαη νη Σνχξθνη ζηξαηηψηεο κπνξεί λα ζπλδξάκνπλ ην «ππεξαζπηζηηθφ» έξγν ησλ ΐξεηαλψλ 

θαη ηψξα. Καηαιήγνληαο, ν αξζξνγξάθνο θαινχζε θαη πάιη ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο λα «είλαη 

ήζπρνη» φηη ε Κχπξνο «ζα ζπλερίζεη λα είλαη δηθή» ηνπο. Ώπιψο ηνπο ζχζηελε λα αθήζνπλ ηνπο 

Σνχξθνπο λα «θαλνλίζνπλ» πξψηα ην δήηεκα ησλ Ασδεθαλήζσλ κε ηνπο Έιιελεο θαη θαηφπηλ ζα 

«απεπζπλζνχλ κε επγέλεηα ζηε γελλαηνδσξία ησλ Άγγισλ, πξνβάιινληαο ηνπο φξνπο καο πνπ ζα 

εθηνλψζνπλ ηε λνζηαιγία ζαο γηα ηελ παηξίδα». Πξνο ην παξφλ, «ε Κχπξνο βξίζθεηαη ζε ζίγνπξα 

ρέξηα, γη‟ απηφ θαη δελ πθίζηαηαη Κππξηαθφ δήηεκα γηα ηνπο Σνχξθνπο».
301

 

«Παζεηηθή» θαη «ελεξγεηηθή» πνιηηηθή ΙΙ: Η αλαηξνθνδόηεζε ησλ δεκόζησλ ηνπνζεηήζεσλ 

Πέξαλ ηνπ ζρνιηαζκνχ ηνπ Κππξηαθνχ απφ ηνπο αξζξνγξάθνπο ηεο εθεκεξίδαο, απφ ηνλ Ώπξίιην 

1951 ζα μεθηλνχζε, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαη ε θηινμελία απνζπαζκάησλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα 

άξζξσλ θαη απφ άιιεο ηνπξθηθέο εθεκεξίδεο. Δ αξρή γηλφηαλ κε έλα άξζξν γλψκεο ηεο Yeni 

Sabah κε ηίηιν «Οη πξνυπνζέζεηο ηεο θαιήο γεηηνλίαο», ζην νπνίν επηζεκαηλφηαλ φηη ε 

«νριαγσγηθή» αλαθίλεζε ηνπ Κππξηαθνχ θαη ε «εκθαλήο ππνζηήξημε ηνπ ΐεληδέινπ» ζε κία 

πεξίνδν δηεζλνχο θξίζεο «αληηκεησπίδεηαη κε ιχπε» απφ ηελ Σνπξθία. ην απφζπαζκα πνπ 

επέιεγε ε Hürriyet, φκσο, επαλαιακβαλφηαλ ε επηρεηξεκαηνινγία πνπ πηνζεηνχζε θαη ε ίδηα, πεξί 

«απφθηεζεο ηνπ λεζηνχ κε πνηακνχο αίκαηνο» θαηά ην παξειζφλ, «ππεξρηιηεηψλ ηζηνξηθψλ 

δεζκψλ», θαζψο θαη πεξί ηνπ «ζηελνχ ηνπξθηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ 

θαζεζηψηνο ηνπ».
302

 

Σν ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα έκελε αζρνιίαζην απφ ηελ εθεκεξίδα, γεγνλφο πνπ δελ ζπλέβαηλε 

θαη κε ην επφκελν δεκνζίεπκα πνπ παξέζεηε ηνλ ίδην κήλα. Βπξφθεηην γηα εθείλν ηεο Cumhuriyet 

κε ηίηιν «Βμέιημε ζηελ πνιηηηθή γξακκαηνινγία», ζην νπνίν ε εθεκεξίδα εκκέζσο επέθξηλε ην 

χθνο ηνπ άξζξνπ ηνπ Simavi πνπ αλαθεξφηαλ ζηνλ ΐεληδέιν θαη ηνλ απνθαινχζε «απεξίζθεπην», 

αλαξσηψκελε αλ ε «θίιε Υηνπξξηέη» ζα δεκνζηεχζεη ηελ θξηηηθή ηεο. Πξάγκαηη ε ηειεπηαία ην 

έπξαηηε, επηζεκαίλνληαο φκσο φηη «ν λεαξφο ζπληάθηεο βξήθε κάιινλ ππεξβνιηθή ηελ επαηζζεζία 

                                                           
301 “Kız kulesini satan adam” («Ο άλζξσπνο πνπ πνχιεζε ηνλ πχξγν ηνπ Λέαλδξνπ»), Hürriyet, 13/4/1951. Ο πχξγνο 

ηνπ Λέαλδξνπ νξζψλεηαη ζηε κηθξή βξαρνλεζίδα πνπ βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ ΐνζπφξνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

ζάιαζζαο ηνπ Μαξκαξά. 
302 “İyi komşuluğun şartları”, Hürriyet, 8/4/1951. 
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πνπ επηδείμακε ζην Κππξηαθφ θαη αηζζάλζεθε ηελ αλάγθε λα θάλεη ιφγν γηα ηνλ “θίιν” Έιιελα 

Πξσζππνπξγφ, θαζψο θαη λα δεη ηα γεγνλφηα απφ απηήλ ηελ νπηηθή γσληά». Δ νπηηθή ηεο Hürriyet, 

φπσο ε ίδηα δηεπθξίληδε, ήηαλ φηη ν Simavi είρε απιψο «απαληήζεη ζηηο αλνεζίεο ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ ηεο Βιιάδαο».
303

 Με έηεξν άξζξν ηνχ ηδηνθηήηε ηεο Hürriyet αζρνιείην θαη ην 

επφκελν άξζξν γλψκεο ηεο Cumhuriyet πνπ πξφβαιε ε πξψηε. Σε θνξά απηή ζρνιίαδε ην 

πξναλαθεξζέλ θχξην άξζξν ηνπ Simavi πνπ δεηνχζε πξψηα λα «θαλνληζηεί» ην «δήηεκα ηεο 

Ασδεθαλήζνπ» θαη κεηά εθείλν ηεο Κχπξνπ, αλαθέξνληαο ηα εμήο: «Ίζσο θαη λα είλαη ζσζηφ, 

φκσο θαηά ηε γλψκε καο ππάξρεη έλα ζθάικα αληηκεηάζεζεο. Τπάξρεη έλα ηφζν δα λεζάθη, ην 

Καζηειφξηδν, πνπ απφ ηα παξάιηά καο κπνξνχκε λα δνχκε κε γπκλφ κάηη ηα θαηζίθηα πνπ 

βφζθνπλ ζηηο άδελδξεο θνξπθέο ηνπ. Αελ ζα ήηαλ πην εχινγν λα θαζίζνπκε ζην ηξαπέδη θαη λα 

πνχκε „εθείλν εθεί λα καο ην δψζεηε!‟, μεθηλψληαο απφ απηφ;». Δ Hürriyet επηθξνηνχζε, ιέγνληαο: 

«Οπσζδήπνηε ν θίινο καο έρεη δίθην…».
304

 

Βλ κέζσ απηψλ ησλ δηεθδηθήζεσλ θαη νχζα δπζαξεζηεκέλε απφ ηελ «παζεηηθή» πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζνχζε ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε ζηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη δε ζην Κππξηαθφ, ε 

εθεκεξίδα απνθάζηδε λα απεπζπλζεί ζηνλ «απφγνλν ησλ κεγάισλ Κηνπξνπιήδσλ», φπσο ηνλ είρε 

ραξαθηεξίζεη ν Simavi, ηνλ Σνχξθν Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ Fuad Köprülü, δεηψληαο ηνπ λα 

δειψζεη «ηη ζθέθηεηαη γηα ηελ Κχπξν». Δ αληαπφθξηζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζην αίηεκα ηεο εθεκεξίδαο 

ζεκαηνδνηνχζε νπζηαζηηθά ηελ πξψηε δεκφζηα ηνπνζέηεζε ηνπ Köprülü κεηά ηηο 20 Ενπλίνπ 

1950, φηαλ είρε δειψζεη πσο νπδεκία αιιαγή πθίζηαηαη ζηελ πνιηηηθή ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο 

γηα ην ζέκα. πσο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ε εθεκεξίδα, ν ιφγνο πνπ είρε πάξεη ε ίδηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία, δεηψληαο λα κάζεη ηε γλψκε ηνπ Σνχξθνπ Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ, 

ήηαλ φηη «ηηο ηειεπηαίεο ηδηαηηέξσο εκέξεο ππεχζπλα θαη αλεχζπλα πξφζσπα, απφ ηνπο Έιιελεο 

πνιηηηθνχο θαη επηζθφπνπο κέρξη ηνλ Πξσζππνπξγφ, δηνξγαλψλνπλ ακέηξεηα ζπιιαιεηήξηα θαη 

δηεθδηθνχλ δηθαηψκαηα επί ηεο Κχπξνπ». Δ δήισζε ηνπ Köprülü φπσο δεκνζηεπφηαλ ζηελ πξψηε 

ζειίδα ηεο είρε σο εμήο:  

«Δίκαζ απμθφηςξ θοζζηυ κα ιαξ εκδζαθένεζ ζηεκά δ ηαηάζηαζδ ηδξ Κφπνμο, ελαζηίαξ 

ηδξ βεςβναθζηήξ ζδιαζίαξ πμο έπεζ βζα ηδ πχνα ιαξ, ημο βεβμκυημξ υηζ μζ εηεί 

μιμβεκείξ ιαξ ζοβηνμημφκ ιία ζδιακηζηή ιάγα, ηαεχξ ηαζ ηςκ ζζημνζηχκ δεζιχκ ιαξ. 

Γεκ αθέπμοιε ηάπμζμ θυβμ κα ιεηααθδεεί δ ζδιενζκή κμιζηή ηαηάζηαζδ ημο κδζζμφ. 

Δάκ υιςξ ηεεεί ιε ζμαανυ ηνυπμ εέια μπμζαζδήπμηε ιεηααμθήξ ηδξ ηαηάζηαζδξ αοηήξ, 

ηυηε δεκ εα επζηνέρμοιε κα ζοιαεί πςνίξ ειάξ ηαζ ηαηά ηνυπμ εκάκηζμ ζηα δζηαζχιαηά 

ιαξ, ηα μπμία ηυηε εα έπμοιε ηδ δοκαηυηδηα κα εέζμοιε. Απυ ηδκ άπμρδ αοηή, μζ εηεί 

μιμβεκείξ ιαξ πνέπεζ κα είκαζ ήζοπμζ. Δπεζδή δεκ επζεοιχ ιε ηακέκα ηνυπμ ηα θυβζα 

ιμο κα απμηεθέζμοκ αθμνιή ακηζπαναεέζεςκ, εα απμθφβς κα πνμαχ ζε πεναζηένς 

δδθχζεζξ επί ηδξ μοζίαξ ημο γδηήιαημξ. Δίκαζ βζ‟ αοημφξ ημοξ θυβμοξ πμο δ ηοαένκδζή 

                                                           
303 “Siyasi Edebiyatta Tekâmül”, αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 17/4/1951. 
304 “İstiyenin yüzü..” («Σν πξφζσπν ηνπ δεηνχληνο..»), Hürriyet, 29/4/1951. 
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ιαξ αθεκυξ ιεκ έπεζ ελδβήζεζ ζηζξ πθεονέξ πμο πνέπεζ ηδ εέζδ ηδξ βζα ημ εκ θυβς εέια 

ηαηά ηνυπμ εζθζηνζκή ηαζ θζθζηυ, αθεηένμο δε έπεζ παναιείκεζ ιαηνζά απυ ηδκ 

ακαηαναπή ηςκ ακηζπαναεέζεςκ ηαζ ηςκ δζαδδθχζεςκ ιε επζθφθαλδ ηαζ πενίζηερδ. 

Γζυηζ ζηδ ζδιενζκή ηαηάζηαζδ γςήξ ηαζ εακάημο ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ μ εθεφεενμξ 

ηυζιμξ ηαζ δ μπμία επζηάζζεζ ηδκ αθθδθεββφδ πςνίξ υνμοξ ηαζ πνμτπμεέζεζξ υθςκ ηςκ 

εθεφεενςκ ηαζ θίθςκ ηναηχκ, δεκ εεςνμφιε ζε ηαιιία πενίπηςζδ ζςζηυ κα 

πνμηφπημοκ απυ ημ πμοεεκά ηέημζεξ απνείαζηεξ ηαζ αηαηακυδηεξ ηαηαζηάζεζξ. Σέημζμο 

είδμοξ ακηζπαναεέζεζξ ημ πμθφ-πμθφ κα ελοπδνεημφκ εηείκμοξ πμο επςθεθμφκηαζ απυ ηδ 

γδιίςζδ ηδξ εζθζηνίκεζαξ ηαζ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ θίθςκ. Διείξ απμδίδμοιε ιεβάθδ 

ζδιαζία ζηδ ζηεκή ηαζ εζθζηνζκή ιεηαλφ ιαξ θζθία».
305

 

Δ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν Köprülü ζηελ αξθεηά αλαιπηηθή ηνπ εθείλε δήισζε ήηαλ κελ 

δηπισκαηηθή, εμαηξεηηθά δε ζαθήο θαη απνθαιππηηθή: Γήηεκα κεηαβνιήο ησλ λνκηθψλ ζπλζεθψλ 

πνπ δηέπνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ λεζηνχ δελ ηίζεηαη, εάλ φκσο ηεζεί ε Σνπξθία δελ ζα επηηξέςεη 

θάηη ηέηνην λα ζπκβεί θαηά ηξφπν πνπ λα ζίγεη ηα δηθαηψκαηά ηεο. Ώπηφ έρεη δηακελχζεη θηιηθά θαη 

κε εηιηθξίλεηα, ζε εθείλεο ηηο πιεπξέο «πνπ πξέπεη» θαη ε ίδηα ζα δηαηεξήζεη ηελ πξνζεθηηθή απηή 

ηεο ζηάζε, δηφηη δελ επηζπκεί λα πξνθιεζνχλ πξνζηξηβέο κεηαμχ «θίισλ». Δ ηειεπηαία αλαθνξά 

γηλφηαλ αλακθίβνια ζην πιαίζην ηεο ςπρξνπνιεκηθήο αληηπαξάζεζεο. Δ Σνπξθία, ζεσξψληαο ηνλ 

εαπηφ ηεο ηκήκα ηνπ «ειεχζεξνπ θφζκνπ», δηεθδηθνχζε ζηελ ηφηε ζπγθπξία ηελ έληαμή ηεο ζηελ 

αηιαληηθή ζπκκαρία ηνπ ΝΏΣΟ θαη ηαζζφηαλ ελαληίνλ ησλ θνκκνπληζηηθψλ ρσξψλ. ην πιαίζην 

απηφ εληαζζφηαλ θαη ε «πξνζεθηηθή ζηάζε» ηελ νπνία έιεγε πσο πηνζεηνχζε ζην Κππξηαθφ, 

ζηάζε πνπ απνζθνπνχζε ζην λα κε ζίμεη ηελ ελ δπλάκεη ζχκκαρν ρψξα ΐξεηαλία, αιιά θαη λα κελ 

θαλεί φηη πξνθαιεί έηζη αλαζηάησζε θαη εμαζζέληζε ηνπ θνηλνχ κεηψπνπ ελαληίνλ ηνπ 

θνκκνπληζκνχ, θάηη πνπ ζα έβιαπηε ηελ εηθφλα ηνπ πηζηνχ ζπκκάρνπ πνπ επηδίσθε λα παγηψζεη 

ζηε δηεζλή θνηλφηεηα, ηδηαίηεξα κεηά ηελ επακθνηεξίδνπζα ζηάζε ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ΐ΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ο πφιεκνο ηεο Κνξέαο ήηαλ κία πξψηεο ηάμεσο επθαηξία γηα ηελ επφδσζε 

απηήο ηεο επηδίσμεο, ηελ νπνία ε Hürriyet επαλεηιεκκέλσο εμππεξεηνχζε κε ηα πξσηνζέιηδα, ηελ 

εηδεζενγξαθία, ηηο απνθιεηζηηθέο αληαπνθξίζεηο ηεο απφ ην κέησπν, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ 

θσηνγξαθηθφ ηεο πιηθφ. πσο φκσο ηεθκαίξεηαη απφ ηηο δειψζεηο ηνπ Σνχξθνπ Τπνπξγνχ 

Βμσηεξηθψλ, δελ έδεηρλε δηαηεζεηκέλε λα ππνρσξήζεη ζε ζέκαηα «εζληθνχ ζπκθέξνληνο» φπσο ην 

Κππξηαθφ, φπνηε θαη εάλ εηίζελην, ράξηλ απηψλ ησλ επηδηψμεσλ. Οη ζρεηηθέο θηιηθέο 

πξνεηδνπνηήζεηο είραλ ζηαιεί ήδε ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1951, φπσο καξηπξεί ν ίδηνο ν Köprülü,
306

 

                                                           
305 “Hükümet Kıbrıs işi için de düşünüyor?” («Ση ζθέθηεηαη ε θπβέξλεζε γηα ην ζέκα ηεο Κχπξνπ;»), Hürriyet, 

21/4/1951. 
306 ηελ ηνπξθηθή βηβιηνγξαθία ππάξρεη κία ελδηαθέξνπζα αλαθνξά ζρεηηθή κε ηηο «πξψηκεο» εθείλεο 

«πξνεηδνπνηήζεηο» ηνπ Köprülü. ηεξίδεηαη ζηε καξηπξία ηνπ Σνχξθνπ πξέζβε Nureddin Vergin, πνπ δεκνζηεχζεθε 

πξψηε θνξά ην 1975, βι. Nureddin Vergin, “Perde arkasından Zürih” («ηα Παξαζθήληα ηεο Γπξίρεο»), ζην Prof. Dr. 

Derviş Manızade, φ.π., ζει. 102-103. Ο πξέζβεο αλέθεξε πσο ήηαλ παξψλ ζε ζπδήηεζε πνπ είρε δηεμαρζεί κεηαμχ ηνπ 

Köprülü θαη ηνπ Έιιελα «νκνιφγνπ» ηνπ Εσάλλε Πνιίηε (2ε θνξά Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ ην δηάζηεκα 9/8/1951-

30/9/1951), ρσξίο σζηφζν λα πξνζδηνξίδεη πφηε θαη πνχ. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο, ν πξψηνο είρε πεη ζηνλ δεχηεξν ηα εμήο: 

«Βγείξεηε μαθληθά ζέκα Κχπξνπ. αο παξαθαινχκε πνιχ, κελ ην θάλεηε. Ο ηξαηάξρεο Παπάγνο ζα πεξάζεη ζηελ 

ειιεληθή ηζηνξία σο έλαο έλδνμνο δηνηθεηήο, σο έλαο κεγάινο θξαηηθφο εγέηεο (…) αο εθιηπαξψ εηο ην φλνκα ηεο 
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ζπλνδεπφκελεο κάιηζηα απφ κία «δηδαθηηθή» επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηνπ αξξαγνχο κεηψπνπ πνπ 

έπξεπε λα δηαθπιάηηνπλ νη «θίιεο ρψξεο», κε δίλνληαο ηελ επθαηξία λα «ραίξνληαη» εθείλνη πνπ 

επηβνπιεχνληαλ απηή ηε θηιία, ηδηαίηεξα δε ζηηο θξίζηκεο εθείλεο ζπλζήθεο «δσήο θαη ζαλάηνπ». 

Παξά ηε δηπισκαηηθά δηαηππσκέλε αιιά ζαθή απηή ππεξάζπηζε ησλ «ηνπξθηθψλ δηθαησκάησλ» 

ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ δηά ζηφκαηνο Köprülü, ε εθεκεξίδα δελ έκεηλε ηθαλνπνηεκέλε. Έηζη, ακέζσο 

κεηά ην ξεπνξηάδ παξαηίζεην έλα ζχληνκν ζεκείσκα κε ηελ ππνγξαθή «Hürriyet», φπνπ 

ζηειηηεπφηαλ ε «παζεηηθή» πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο:  

«Με έηπθδλδ οπμδεπεήηαιε ηδκ ζοκεπζγυιεκδ επζιμκή ημο Τπμονβμφ Δλςηενζηχκ ημο 

Γδιμηναηζημφ Κυιιαημξ κα είκαζ πνμζδθςιέκμξ ζε ιία παεδηζηή πμθζηζηή, αηυιδ ηαζ 

ιεηά ηα ζοθθαθδηήνζα ηαζ ηζξ δδθχζεζξ ηςκ Δθθήκςκ πμο ιε ελαζνεηζηά επζεεηζηυ ηνυπμ 

πανααζάγμοκ ηδκ έκκμζα ηδξ ημονημεθθδκζηήξ θζθίαξ, ιία θζθία δ μπμία πνμέηορε απυ 

ημ υναια ημο ηυηε Πνςεοπμονβμφ Ηζιέη Παζά ηαζ ημο παηνυξ Βεκζγέθμο. Απυ ηδκ 

πθεονά ιαξ δεκ ιπμνέζαιε κα ηαηακμήζμοιε ηα ηυζμ ζοκηδνδηζηά ηαζ επζθοθαηηζηά 

θυβζα επί ημο εέιαημξ απυ ημκ Τπμονβυ Δλςηενζηχκ ηδξ Κοαένκδζδξ ημο Ακηκάκ 

Μεκηενέξ, ζημ δοκαιζζιυ ηδξ μπμίαξ πζζηεφμοιε. Λοπδεήηαιε ελ μκυιαηυξ ιαξ ηαζ ελ 

μκυιαημξ ηςκ Κοπνίςκ». 

Πέξαλ ησλ εκθαλψλ, ίζσο θαη ζθφπηκσλ ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ (ε θηιία ήηαλ δεκηνχξγεκα ηνπ 

Atatürk θαη φρη ηνπ İsmet İnönü, δελ αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ Köprülü, παξά κφλν ην αμίσκά 

ηνπ), ε εθεκεξίδα επεδίσθε λα εμσζήζεη ηα πξάγκαηα ζε εθείλν πνπ νλφκαδε «δπλακηθή» 

πνιηηηθή, ηελ νπνία επηδεηνχζε πιένλ εκκέζσο απφ ηνλ ίδην ηνλ Menderes, κεηαβαιιφκελε έηζη 

άκεζα γηα άιιε κηα θνξά ζε θαίξην δηακνξθσηή γλψκεο θαη πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο ηεο 

ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο ζην Κππξηαθφ. Δ ζηάζε απηή έδηλε αξγφηεξα ην δηθαίσκα ζηνλ 

Armaoğlu λα ζρνιηάζεη φηη ε Hürriyet «επέθξηλε κε δξηκχηεηα ηελ ειαζηηθφηεηα θαη ηελ αδξάλεηα 

ηεο θπβέξλεζεο ζην ζέκα ηε Κχπξνπ», θαη λα επηζεκάλεη φηη ε θαηά δχν κήλεο θαζπζηεξεκέλε 

αληίδξαζε ηνπ Σνχξθνπ Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ ζηηο δειψζεηο νθνθιή ΐεληδέινπ δελ είρε 

πξνέιζεη άκεζα απφ ηε ζηάζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, αιιά «απφ ηελ πίεζε ηεο ηνπξθηθήο 

                                                                                                                                                                                
ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο πνπ δεκηνχξγεζαλ κε πνιχ θφπν θαη ππεξληθψληαο ηελ ηζηνξία ν Ώηαηνχξθ θαη ν ΐεληδέινο, 

πάςηε λα εγείξεηε απφ ην πνπζελά ζέκα Κχπξνπ. Ώλ ην θάλεηε ζα καο βξείηε απέλαληί ζαο. Καη φιε ε Σνπξθία ζαλ έλα 

ζψκα ζα νξζσζεί κπξνζηά ζαο. Ώπηφ ζα είλαη θαη ην ηέινο ηεο ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο. Μελ ην θάλεηε απηφ». ηαλ ν 

Πνιίηεο «δελ έδσζε ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε», ιέγνληαο φηη ην Κππξηαθφ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ησλ Βιιήλσλ θαη φηη ν 

Παπάγνο είλαη δεζκεπκέλνο ζε απηφ, ν Köprülü άιιαμε χθνο θαη – ζχκθσλα πάληα κε ηελ αθήγεζε – πξφζζεζε: 

«Μάιινλ δελ ζαο μεθαζάξηζα θαιά ηελ άπνςή κνπ. πσο θαη λα „ρεη δελ ζα κπνξέζεηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηνπο 

πφζνπο ζαο γηα ηελ Κχπξν, ηα αίηηα ησλ νπνίσλ δελ θαηαλννχκε ή θαη δελ ζέινπκε λα θαηαλνήζνπκε. Δ Σνπξθία 

νπδέπνηε πξφθεηηαη λα ζαο ην επηηξέςεη. Θα ην εκπνδίζεη. θεθηείηε ην θαιά. Βκείο ζα θάλνπκε ππνκνλή γηα θάπνην 

δηάζηεκα, κε ηελ ειπίδα θαη ηελ επρή ε έμαξζή ζαο λα θαηαζηγάζεη θαη λα ζπκπεξηθεξζείηε πην ινγηθά. ηηο επίζεκεο 

δειψζεηο καο ζα ιέκε „δελ ηίζεηαη δήηεκα Κχπξνπ‟, φκσο ζέινληαο θαη κε θάπνηα ζηηγκή ε ππνκνλή απηή ζα ιάβεη έλα 

ηέινο». Σν πεξηζηαηηθφ αλαπαξάγεηαη θαη απφ ηνλ Nazım Güvenç, Kıbrıs Sorunu, Yunanistan ve Türkiye (Σν Κππξηαθφ, 

ε Βιιάδα θαη ε Σνπξθία) (İstanbul: Çağdaş Politika Yayınları, 1984), θαζψο θαη απφ ηνλ θαζεγεηή Hüseyin Bağcı, βι. 

Bağcı, φ.π., ζει. 105. Δ καξηπξία απηή, σζηφζν, είλαη πξνβιεκαηηθή, δηφηη νπδέπνηε ν Εσάλλεο Πνιίηεο ρξεκάηηζε 

Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο θπβεξλήζεσο Παπάγνπ (πνπ αλέιαβε ηελ πξσζππνπξγία ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1952), παξά κφλν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ, ηδηφηεηα κε ηελ νπνία είλαη άγλσζην εάλ είρε πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ελ ιφγσ 

ζπλάληεζε. 
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θνηλήο γλψκεο [δηακεζνιαβεκέλεο θπζηθά απφ ηε Hürriyet] θαη απφ ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο».
307

 

ην ηέινο ηνπ επηθξηηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο εθεκεξίδαο πξναλαγγέιινληαλ νη δειψζεηο γηα ην 

ζέκα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Ρ.Λ.Κ., Kasım Gülek, ζην θχιιν ηεο επνκέλεο. 

Πξάγκαηη νη απφςεηο ηνπ Kasım Gülek δεκνζηεχνληαλ ηελ επνκέλε, 22 Ώπξηιίνπ, επίζεο ζηελ 

πξψηε ζειίδα ηεο εθεκεξίδαο. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ C.H.P. δήισλε θαη εθείλνο κε ηε ζεηξά 

ηνπ φηη ηαζζφηαλ ελαληίνλ ηεο αιιαγήο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Κχπξνπ θαη κε εμίζνπ πξνζεθηηθή 

δηπισκαηηθή γιψζζα πξφζζεηε φηη ζηελ «επαίζζεηε απηή ζπγθπξία» δελ ζα ήζειε λα 

δεκηνπξγεζεί κία θαηάζηαζε πνπ ζα νδεγνχζε ζε δηαθσλία ηηο δχν ρψξεο, νη νπνίεο «ζπλδένληαη 

κε δεζκνχο ηφζν θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, φζν θαη εηιηθξηλνχο θηιίαο» θαη πάληνηε «θηλνχληαη καδί 

απέλαληη ζηα παγθφζκηα γεγνλφηα». Τπνζηήξηδε φηη ε παξνπζία ηεο ΐξεηαλίαο ζηελ Κχπξν 

έπξεπε λα ζεσξείηαη «βαζηθφ ζηνηρείν» πνπ δηαζθαιίδεη «ηελ αζθάιεηα ησλ ρσξψλ καο θαη ηελ 

επεκεξία ησλ νκνγελψλ καο», θαζψο θαη φηη φζνη επηδίσθαλ ηελ κεηαβνιή ηνπ εθεί θαζεζηψηνο 

ήηαλ «αλεχζπλνη άλζξσπνη πνπ νη επηδηψμεηο ηνπο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα ζπκθέξνληα ηφζν 

ηεο Σνπξθίαο, φζν θαη ηεο Βιιάδαο». Ώκέζσο κεηά απφ απηέο ηηο «δηαπηζηψζεηο» ν Γ.Γ. ηνπ 

θφκκαηνο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο ηνπνζεηείην επζέσο γηα ην δένλ γελέζζαη ζε πεξίπησζε 

αιιαγήο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ λεζηνχ: «Βάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηεζεί ζέκα κεηαβνιήο ηνπ 

ζεκεξηλνχ θαζεζηψηνο ηεο Κχπξνπ, ηφηε ε κεηαβνιή απηή ζα είλαη γηα ηελ Σνπξθία δσηηθφ 

δήηεκα ηφζν απφ γεσγξαθηθήο απφςεσο φζν θαη επεηδή εληφο ηεο [Κχπξνπ] δηαβηνί κία κεγάιε 

ηνπξθηθή κάδα».
308

 

πσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, νη ηνπνζεηήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο Κχπξνπ ηφζν ηεο ηνπξθηθήο 

θπβέξλεζεο, φζν θαη ηεο ηνπξθηθήο αληηπνιίηεπζεο ζπλέπηπηαλ ηε δεδνκέλε ζπγθπξία, κία 

ζχκπησζε πνπ – φπσο ζα θαηαδεηρζεί – επξφθεηην λα δηαηεξεζεί θαη ηα επφκελα ρξφληα. Καη νη 

δχν πιεπξέο δήισλαλ κε δηπισκαηηθφ ηξφπν φηη θππξηαθφ ζέκα δελ πθίζηαην φζν δελ 

κεηαβαιιφηαλ ε ππάξρνπζα ηφηε λνκηθή θαη δηεζλνπνιηηηθή θαηάζηαζε ζην λεζί, φηη νη 

πξνθιήζεηο απφ ην κε θαηνλνκαδφκελν αλαηνιηθφ κπινθ πξνο ηηο δχν ρψξεο ήηαλ πνιχ 

ζεκαληηθφηεξν θαη ππαξθηφ δήηεκα απφ ηελ αλαθίλεζε ηνπ Κππξηαθνχ, αιιά θαη φηη ζε 

πεξίπησζε πνπ ζην κέιινλ απηφ εγεηξφηαλ, ζα απνηεινχζε δσηηθφ δήηεκα γηα ηελ Σνπξθία, ρσξίο 

ηελ νπνία δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα δηεπζεηεζεί. Δ ζχκπησζε εθείλε ησλ απφςεσλ ησλ δχν 

πνιηηηθψλ παξαηάμεσλ
309

 δπζαξεζηνχζε ηελ εθεκεξίδα, ε νπνία, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Köprülü, ζρνιίαδε ηελ παξάζεζε ησλ απφςεσλ ηνπ Gülek ακέζσο κεηά σο εμήο: «Ώλακθίβνια ε 

δήισζε απηή ηνπ Γθηνπιέθ εηνηκάζηεθε ππφ ηελ επίδξαζε ησλ ζπληεξεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

αλαλεσλφκελνπ Λατθνχ Κφκκαηνο. Βάλ ν Καζίκ Γθηνπιέθ, πνπ είλαη έλαο δπλακηθφο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο, κπνξνχζε ν ίδηνο λα πεη ηελ άπνςή ηνπ, ηφηε δίρσο ακθηβνιία ζα εθθξαδφηαλ πην 

ηθαλνπνηεηηθά. Με άιια ιφγηα, δπζηπρψο νη απφςεηο θαη ησλ δχν θνκκάησλ πφξξσ απέρνπλ απφ 

                                                           
307 Armaoğlu, φ.π., ζει. 32. 
308 “Kasım Gülek‟in Hürriyet‟e beyanatı/ „Kıbrıs‟taki statükonun değişmesini istemiyoruz‟” («Αειψζεηο ηνπ Καζίκ 

Γθηνπιέθ ζηε Υηνπξξηέη/ „Αελ επηζπκνχκε κεηαβνιή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Κχπξνπ‟»), Hürriyet, 22/4/1951. 
309 ηελ ίδηα εχινγε δηαπίζησζε πεξί «επξχηαηεο ζπλαίλεζεο» κεηαμχ ησλ ηνπξθηθψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ηεο πεξηφδνπ 

ζην Κππξηαθφ θαηαιήγεη θαη ν Κησξήο, φ.π., ζει. 394. 
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ην λα δηεξκελεχζνπλ ηα αηζζήκαηα ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο». Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

εθεκεξίδα αθελφο κελ θαηεγνξνχζε εκκέζσο θπβέξλεζε θαη αληηπνιίηεπζε εθ λένπ γηα 

«παζεηηθφηεηα» θαη αηνικία ζην Κππξηαθφ, αθεηέξνπ δε δηεθδηθνχζε γηα ηνλ εαπηφ ηεο ην ξφιν 

ηνπ πξσηνπφξνπ θαη δπλακηθνχ εθθξαζηή ηνπ «ιατθνχ αηζζήκαηνο» ζην ζέκα, κεηαβαιιφκελε 

φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί ζε δηακνξθσηή ηεο θνηλήο γλψκεο. Δ ηειεπηαία, παξαθηλνχκελε θαη 

εληέρλσο εμεγεηξφκελε, ζα δηαδξακάηηδε κε ηε ζεηξά ηεο θνκβηθφ θαη ελίνηε δξακαηηθφ ξφιν ζηηο 

εμειίμεηο ηνπ Κππξηαθνχ ζηελ Σνπξθία. 

Δ πξσηνβνπιία εθείλε ηεο Hürriyet λα πξνβάιιεη πξσηνζέιηδα ηηο απφςεηο ησλ Köprülü θαη 

Gülek γηα ην Κππξηαθφ ζα πξνθαινχζε ηε δεκφζηα αληίδξαζε ηνπ νθνθιή ΐεληδέινπ θαη ζα 

επηβεβαίσλε ηελ θαζνξηζηηθή ηεο ιεηηνπξγία ζην Κππξηαθφ. πσο πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα, 

ιίγν πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπ γηα ηε Ρφδν απφ θνηλνχ κε ηνλ Ώκεξηθαλφ πξέζβε ζηελ Ώζήλα, ν 

Έιιελαο Πξσζππνπξγφο δήισλε ζην Βήια «έθπιεθηνο» γηα ηηο δειψζεηο ηνπ Σνχξθνπ Τπνπξγνχ 

Βμσηεξηθψλ θαη επεζήκαηλε φηη νη απφςεηο ηνπ «αληηηίζεληαη πιήξσο ζηηο ζπκθσλίεο θαη ζηηο 

αξρέο ησλ ειεπζέξσλ εζλψλ». Ώληίζηνηρε ήηαλ θαη ε αληίδξαζε ηνπ «Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ Εσάλλε Πνιίηε», ν νπνίνο δήισλε πσο επξφθεηην πεξί «ηερλεηνχ 

ζνξχβνπ πνπ έρεη επί ηνχησ θαηαζθεπαζηεί απφ νξηζκέλεο ηνπξθηθέο εθεκεξίδεο. Καηά ηε γλψκε 

κνπ, νπδεκία αηηία πθίζηαηαη γηα λα θινληζηεί ε δηκεξήο θηιία».
310

  

Δ εθεκεξίδα δελ πξνέβαηλε ζε θαλέλα ζρνιηαζκφ ησλ δειψζεσλ απηψλ ηελ ίδηα εκέξα, δελ 

ζπλέβε φκσο ην ίδην ηελ επφκελε, φηαλ ν Simavi κε θεληξηθφ πξσηνζέιηδν άξζξν ηνπ αλαιάκβαλε 

λα δψζεη ηε «δπλακηθή» απάληεζε ζηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Βιιάδαο:  

«[…] Σδ δδιμζζεοεείζα δήθςζδ ηδκ έηακε μ Τπμονβυξ Δλςηενζηχκ Fuat Köprülü ζε 

ιέκα ημκ ίδζμ. πςξ ημο ακέθενα ηαζ ηυηε, δ δήθςζδ είκαζ πμθφ πθζανή. Φαίκεηαζ πςξ μ 

Kyrie Βεκζγέθμξ εεχνδζε αανζά αηυιδ ηαζ αοηή ηδ κενςιέκδ δήθςζδ ηαζ πςξ ιε υζα 

είπε ζημ Βήια δεκ ιπμνεί κα ηνφρεζ ηδ θφπδ ημο. Έπμοιε ηυζμοξ θμβανζαζιμφξ ηαζ 

ηυζα γδηήιαηα κα ηαηημπμζήζμοιε ιε ημοξ Έθθδκεξ πμο είκαζ ακυδημ κα θθοανμφιε 

πενί ημονημεθθδκζηήξ θζθίαξ πνζκ ηα ελεηάζμοιε. Πνχηα πνέπεζ κα δζεοεεηήζμοιε 

μνζζηζηά αοηυ ημ εέια ηδξ Κφπνμο. Καζ ιάθζζηα ηαηά ηέημζμ ηνυπμ χζηε δ θέλδ Κφπνμξ 

κα ζαδζηεί απυ υθα ηα εθθδκζηά θελζηά ηαζ κα ηαηακμήζμοκ υθεξ μζ εθθδκζηέξ βεκζέξ υηζ 

πθέμκ ηέημζμ γήηδια δεκ ιπμνεί κα εβενεεί. Γεφηενμκ, πνέπεζ κα ηαεμνζζηεί δ ηφπδ ηςκ 

εοθμβδιέκςκ Γςδεηακήζςκ ιαξ πμο αβηαθζάγμοκ ηζξ αηηέξ ιαξ ηαζ πμο δ θοζζηή 

βεςβναθία ιάξ έπεζ πανίζεζ. Θέθς κα εοιίζς ζημοξ ζοιπμθίηεξ ιμο υηζ δεκ έπς 

ακαδείλεζ ημ δςδεηακδζζαηυ εκ είδεζ δδιαβςβίαξ. Οζ πενζζζυηενμζ απυ ηνεζξ πζθζάδεξ 

ζηδ Ρυδμ ηαζ μζ αηυιδ πενζζζυηενμζ ζηδκ Κς Σμφνημζ ελαημθμοεμφκ κα δζααζμφκ εηεί 

πανά ηδκ εθθδκζηή ηαηαπίεζδ. Απυ ηδκ διένα πμο ακέδεζλα ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια 

θαιαάκς ακανίειδηα ηδθεθςκήιαηα, επζζημθέξ ηαζ ηδθεβναθήιαηα απυ ημοξ 

                                                           
310 “Venizelos/ Fuat Köprülü‟nün demecinde dün cevap verdi” («Ο ΐεληδέινο απάληεζε ρζεο ζηηο δειψζεηο 

Κηφπξνπινπ»), Hürriyet, 25/4/1951. 
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ακαβκχζηεξ ιμο, πνάβια πμο δείπκεζ υηζ δ πθδβή ηςκ κδζζχκ ιαξ ιαηχκεζ ηδκ ηανδζά 

αοημφ ημο έεκμοξ ηαζ αοηυ δεκ ιπμνεί κα ημ ηαηαπναΰκεζ μφηε δ ηοαενκδηζηή ζζςπή, 

μφηε μζ θςκαζηίεξ ηςκ εθθδκζηχκ εθδιενίδςκ. Ακ υπζ ζήιενα, αφνζμ εα ηοιαηίζεζ ζ‟ 

αοηά δ ημονηζηή ζδιαία».
311

 

Με ην άξζξν ηνπ εθείλν, ν Simavi απνθάιππηε ηνλ θαίξην ξφιν πνπ είρε πξνζσπηθά 

δηαδξακαηίζεη: Δ δήισζε Köprülü είρε γίλεη ζηνλ ίδην θαηφπηλ πξνζθιήζεσο θαη επηπξνζζέησο 

είρε θξηζεί κάιινλ «ριηαξή», κε ην άκεζν ζπλαθφινπζν αίηεκα απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο λα 

ππάξμεη πην «δπλακηθή» πνιηηηθή ζην Κππξηαθφ. Βθφζνλ νη ζπγθπξίεο ή θαη ε βνχιεζε ηεο 

ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο δελ επέηξεπαλ ηελ εκπινθή ζε ιεθηηθέο αληηπαξαζέζεηο νη νπνίεο ζα 

έθεξλαλ ζην πξνζθήλην ην Κππξηαθφ, ν Simavi αλαιάκβαλε λα απαληήζεη φ ίδηνο ζηνλ νθνθιή 

ΐεληδέιν, δηαηεξψληαο έηζη ην ζέκα ζηελ πξσηνζέιηδε επηθαηξφηεηα. Δ απαίηεζή ηνπ ήηαλ 

αθξαία: Να ζβεζηεί απφ ηελ αηδέληα ησλ Βιιήλσλ ε ιέμε «Κχπξνο» θαη κφλν ηφηε νη αλαθνξέο 

ζηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία δελ ζα απνηεινχζαλ θιπαξία. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, επαλέθεξε – θαη 

κάιηζηα έληνλα θαη απαηηεηηθά – ζέκα απφδνζεο ησλ Ασδεθαλήζσλ ζηελ Σνπξθία, επηθαινχκελνο 

ιφγνπο γεσγξαθηθνχο αιιά θαη χπαξμεο εθεί «θαηαπηεδφκελσλ» Σνχξθσλ. ε ζρέζε, κάιηζηα, κε 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ έζεηε, γηα πξψηε θνξά αλέθεξε φηη ε πξσηνβνπιία ηνπ εθείλε γηα ηα 

Ασδεθάλεζα είρε ζπλαληήζεη ελζνπζηψδε ππνδνρή απφ ηνπο αλαγλψζηεο ηεο εθεκεξίδαο, 

θαηαδεηθλχνληαο έηζη ηε θηινδνμία ηνπ λα απνηειέζεη θνκβηθφ παξάγνληα ζηελ αλαθίλεζε θαη 

απηνχ ηνπ δεηήκαηνο. ια απηά, βεβαίσο, εληάζζνληαλ κελ ζε κία καμηκαιηζηηθή 

«δηαπξαγκαηεπηηθή» ηαθηηθή απφ ηηο ζηήιεο ηνπ Σχπνπ, ηα αηηήκαηα πνπ πξνβάιινληαλ σζηφζν 

αληαπνθξίλνληαλ πιήξσο ζηα πξαγκαηηθά «αηζζήκαηα» ηφζν ηνπ ζπληάθηε ηνπο, φζν θαη κεγάινπ 

κέξνπο ηνπ αλαγλσζηηθνχ ηνπ θνηλνχ.
312

 Έρεη επίζεο ήδε επηζεκαλζεί φηη ην δήηεκα απηφ ην 

ζπκκεξίδνληαλ θαη άιινη, φπσο είρε θαηαδείμεη ε αληίδξαζε ηνπ βνπιεπηή Tunçeli, Necmettin 

Sahir Sılan, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ηνπξθηθήο Βζλνζπλέιεπζεο πεξί ηα ηέιε Εαλνπαξίνπ 1950.
313

 ε 

θάζε πεξίπησζε, γηα άιιε κία θνξά ν Simavi ζπλαξηνχζε ηελ εμέιημε ηνπ Κππξηαθνχ κε κία 

ηαπηφρξνλε εμέιημε ηνπ δεηήκαηνο ησλ Ασδεθαλήζσλ πνπ ν ίδηνο έζεηε. 

Σελ ίδηα πξαθηηθή εγέξζεσο θππξηαθνχ δεηήκαηνο αθνινπζνχζε ε εθεκεξίδα ηελ ίδηα εκέξα, φηαλ 

ν αληαπνθξηηήο ηεο πνπ παξαθνινχζεζε ηε ζπλέληεπμε Σχπνπ ηνπ επξηζθφκελνπ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε Γεληθνχ Γξακκαηέα ησλ Δ.Β., Trygve Lie, ηνλ είρε ξσηήζεη εάλ ζα κπνξνχζε 

λα απαζρνιήζεη ηνλ Οξγαληζκφ ε θπβεξλεηηθή ππνβνιή ελφο «γεινίνπ αηηήκαηνο» φπσο ε έλσζε 

ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα. ηελ εξψηεζε εθείλε ν Γ.Γ. απαληνχζε σο εμήο: «ηνλ Οξγαληζκφ 

Δλσκέλσλ Βζλψλ δηαηππψλνληαη δηάθνξα απίζηεπηα αηηήκαηα. Ίζσο θαη απηφ λα είλαη έλα απφ 

εθείλα. Πξνζσπηθά έρσ αλεπηζήκσο ιάβεη κέρξη ηψξα αξθεηέο επηζηνιέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

                                                           
311 “Sözde dostluk” («Δ δήζελ θηιία»), Hürriyet, 26/4/1951. 
312 Αελ πξέπεη λα απνθιείεηαη θαη ε πηζαλφηεηα πξνσζεκέλσλ αλαγλσξηζηηθψλ «βνιψλ» κέζσ ησλ ζηειψλ ηεο Hürriyet 

απφ ηελ ίδηα ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα ζηείιεη πεξαηηέξσ κελχκαηα θαη λα βνιηδνζθνπήζεη ηηο 

αληηδξάζεηο ηεο ειιεληθήο. Δ επαιήζεπζε απηήο ηεο ππφζεζεο/ πηζαλφηεηαο ζα θξηζεί απφ ηελ έξεπλα ησλ ζρεηηθψλ 

εγγξάθσλ ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. 
313 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 75. 
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δήηεκα. Βθείλν, σζηφζν, πνπ είλαη δεηνχκελν απφ εκάο είλαη λα δηαηππψλνληαη ηα αηηήκαηα απφ 

ηηο θπβεξλήζεηο. ην ζέκα απηφ δελ έρεη κέρξη ζηηγκήο γίλεη θακκία πξνζθπγή. Ώλ φκσο ππάξμεη 

επίζεκε ηέηνηα, ηφηε ζα εμεηαζηεί λνκηθψο απφ ηα Δ.Β.».
314

 Δ ηνπνζέηεζε ηνπ Γ.Γ. ήηαλ εχγισηηε 

ηφζν απφ λνκηθήο, φζν θαη απφ πνιηηηθήο απφςεσο. Δ κφλε πεξίπησζε λα εμεηαδφηαλ έλα αίηεκα 

φπσο εθείλν ηεο έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα ήηαλ λα ππνβιεζεί επηζήκσο αίηεκα ζηνλ 

Οξγαληζκφ απφ κία θπβέξλεζε. ζν γηα ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο, παξαδερφηαλ κελ φηη 

ηνπ είραλ πεξηέιζεη «αλεπηζήκσο» ζρεηηθέο επηζηνιέο, ελέηαζζε σζηφζν επζέσο ηα ζρεηηθά 

αηηήκαηα ζε φζα «απίζηεπηα» έθηαλαλ θαηά θαηξνχο ζηα Δ.Β. Καηφπηλ ηνχησλ, ε εθεκεξίδα είρε 

ιάβεη ηελ απάληεζή ηεο θαη ήηαλ ελδεηθηηθή ε επηινγή ηεο λα πξνβάιεη ζηνλ θεληξηθφ ηίηιν ηεο 

είδεζεο ηελ απνζηξνθή ηνπ Lie φηη δελ έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ κε ην Κππξηαθφ αίηεκα ζηνλ 

Ο.Δ.Β. θαη λα αθήζεη γηα ηνλ ππφηηηιφ ηεο ηα «επαηλεηηθά ιφγηα» κε ηα νπνία εθθξάζηεθε ν 

ηειεπηαίνο γηα ηνλ «εξσηζκφ» ησλ Σνχξθσλ ζηξαηησηψλ ζηελ Κνξέα. 

Έλα γισζζηθφ νιίζζεκα ηνπ νθνθιή ΐεληδέινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξναλαθεξζείζαο 

επίζθεςήο ηνπ ζηε Ρφδν, έδηλε ηελ επθαηξία ζηε Hürriyet λα μαλαθάλεη πξσηνζέιηδε αλαθνξά 

ζηελ Κχπξν. Έηζη, φηαλ κεηά ην ηέινο ηήο εθεί νκηιίαο ηνπ ν Έιιελαο Πξσζππνπξγφο αληί ηνπ 

«δήησ ε Ρφδνο» αλαθσλνχζε «δήησ ε Κχπξνο», ην αθξναηήξηφ ηνπ πξνέβαηλε «ζε ελζνπζηψδεηο 

εθδειψζεηο» θαη ηξαγνπδνχζε «εζληθά άζκαηα», γεγνλφο πνπ είρε σζήζεη ηνλ ΐεληδέιν λα 

επαλαιάβεη επί ην νξζφλ.
315

 Δ Hürriyet ζρνιίαδε ζηνλ ππέξηηηιν ηεο πξσηνζέιηδεο είδεζήο ηεο 

«γιψζζα ιαλζάλνπζα…».
316

 Σν ίδην αθξηβψο ζρφιην έθαλε θαη ε εθεκεξίδα Son Telgraf, ην 

ζρεηηθφ απφζπαζκα ηεο νπνίαο παξέζεηε ε Hürriyet ζηε γλσζηή ζηήιε ησλ δεκνζηεπκάησλ απφ 

ηνλ ηνπξθηθφ Σχπν. Δ πξψηε ππφ ηνλ ηίηιν «Έλα ιάζνο»
 
ζεκείσλε φηη ε «ιαλζάλνπζα γιψζζα» 

ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ δείρλεη πσο δελ κπνξνχζε λα βγάιεη απφ ηνλ λνπ ηνπ ηελ Κχπξν θαη 

γη‟ απηφ «παξαιεξεί» γη‟ απηήλ, θαη πξφζζεηε ην εμήο: «Πξάγκαηη, θαιφ θη απηφ… Κη αλ 

αλαθσλνχζε „Γήησ ε Κσλζηαληηλνχπνιε‟, ηη ζα θάλακε;».
317

 Ο ζπλεηξκφο ηνπ ζπληάθηε ηεο Son 

Telgraf ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφο κηαο ππνθψζθνπζαο αλαζθάιεηαο γηα δεηήκαηα πνπ είρε 

θιεξνδνηήζεη ε ηζηνξηθή γεσγξαθία ηεο πεξηνρήο: πζρέηηδε ηελ πξψελ νζσκαληθή θηήζε ηεο 

Κχπξνπ, πνπ ε Σνπξθία είρε απεκπνιήζεη θαη δηεθδηθνχζε ηψξα ε Βιιάδα, κε ηελ πξψελ 

νζσκαληθή πξσηεχνπζα θαη λπλ ηνπξθηθή κεγαινχπνιε, ηελ νπνία ζεσξνχζε σο ελ δπλάκεη 

δηεθδηθνχκελε απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά. 

Μεξηθέο εκέξεο αξγφηεξα ν Simavi επαλεξρφηαλ ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ θαη κε αθνξκή ηηο 

δειψζεηο θαη ην γισζζηθφ νιίζζεκα ηνπ ΐεληδέινπ, ην αλαδείθλπε θαη ην ζπλέδεε άκεζα θαη πάιη 

                                                           
314 “Trygve Lie dün bir basın toplantısı tertip etti/ Kıbrıs için Birleşmiş Milletlere bir müracaat yapılmış değil” («Ο 

Trygve Lie παξαρψξεζε ρζεο ζπλέληεπμε Σχπνπ/ Αελ έρεη ππνβιεζεί αίηεκα γηα ηελ Κχπξν ζηα Δ.Β.»), Hürriyet, 

27/4/1951. 
315 “Venizelos Rodos‟ta yalnışlıkla „Yaşasın Kıbrıs‟ diye bağırdı” («Ο ΐεληδέινο αλαθψλεζε ζηε Ρφδν θαηά ιάζνο 

„Γήησ ε Κχπξνο‟»), Hürriyet, 1/5/1951. Βλδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη, φπσο πιεξνθνξεί ε ζρεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ 

Reuters πνπ αλαδεκνζίεπε ε εθεκεξίδα, ν ΐεληδέινο κεηέβε ζηελ θαηά ηε πλζήθε ησλ Παξηζίσλ απνζηξαηηθνπνηεκέλε 

Ρφδν κε ην αληηηνξπηιηθφ «Μηανχιεο» θαη κάιηζηα ζπλνδεία δχν ππνπξγψλ («Μαχξνπ θαη Πνιίηε»), θαζψο θαη ηνπ 

πξέζβε ησλ ΔΠΏ, γεγνλφο γηα ην νπνίν νπδεκία ηνπξθηθή δηακαξηπξία δηαηππψζεθε. 
316 “Dervişin fikri ne ise... [zikri de odur]”, θαηά ιέμε «φ,ηη ζθέθηεηαη ν δεξβίζεο, ζ‟ απηφ θαη αλαθέξεηαη». 
317 “Bir Yanlışlık”, αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 5/5/1951. 
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κε ην δήηεκα ηεο Ασδεθαλήζνπ. ην πξψην απφ ηα θχξηα άξζξα ηνπ επί ηνπ δεηήκαηνο, κε ηίηιν 

«Ώπάληεζε ζηνλ Κχξην ΐεληδέιν», απεπζπλφηαλ εθ λένπ ζηνλ Έιιελα Πξσζππνπξγφ κε εηξσληθά 

επηζεηηθφ ηξφπν, ιέγνληαο ηα εμήο:  

«Δλμπχηαηε Κφνζε! […] ηακ ηάκεηε θυβμ βζα ηζξ ημονηζηέξ εθδιενίδεξ πμο ζαξ 

επζηίεεκηαζ, ιάθθμκ εκκμείηε ηδ Υζμοννζέη. Γζυηζ εβχ πνμαάθθς ηα γδηήιαηα ηδξ Κφπνμο 

ηαζ ηςκ Γςδεηακήζςκ ςξ εεκζηέξ οπμεέζεζξ ηαζ πζζηεφς υηζ ανβά ή βνήβμνα εα ιαξ 

επζζηναθμφκ. Πζζηεφς ιάθζζηα πςξ ηα κδζζά αοηά δεκ εα παναιείκμοκ ζηα πένζα ηςκ 

Δθθήκςκ, αηυιδ ηαζ ιε ηίιδια ηδ θζθία ιε ηδκ Σμονηία. Αοηυ κα ημ βκςνίγεηε. Ζ 

Τρδθυηδξ ζαξ ζημ ηέθμξ εα ημ ηαηακμήζεζ [γη‟ απηφ θαη] ημ ηεθεοηαίμ δζάζηδια 

αθθάλαηε θίβμ ημ θεηηζηυ ζαξ ηαζ δεκ πζάκεηε ζημ ζηυια ζαξ ημκ ενοενυ παπά. Δάκ εζείξ 

ηαζ μζ θίθμζ ζαξ δεκ επακαθαιαάκαηε ζακ λακαγεζηαιέκμ πζθάθζ ηα πενί δζηαζςιάηςκ 

ζαξ επί ηςκ κδζζχκ αοηχκ, ηυηε είκαζ αέααζμκ πςξ ηζ ειείξ δεκ εα ζαξ 

ηαημιεηαπεζνζγυιαζηακ, ηαηά ηδκ έηθναζή ζαξ». 

Ο Simavi ζπλέρηδε αλαθέξνληαο φηη «θαηαλννχζε» ηνπο ιφγνπο εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ 

ζθνπηκνηήησλ πνπ είραλ νδεγήζεη ηνλ ΐεληδέιν αθφκε θαη λα αλαθσλήζεη θαηά ιάζνο «Γήησ ε 

Κχπξνο!» ζηε Ρφδν, αιιά σο Σνχξθνο πνπ έρεη δεη εθείλα ηα κέξε νπδέπνηε ζα λνκηκνπνηνχζε ηελ 

απφδνζή ηνπο ζηελ Βιιάδα, θαη θαηέιεγε: «Μπνξεί ν θίινο ζαο Fuat Köprülü, φζν παξακέλεη 

Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ καο, λα κελ ζαο θάλεη ιφγν επηζήκσο γηα ηα δηθαηψκαηά καο ζε απηά ηα 

λεζηά, αιιά εγψ φζν δσ ζα δηεξκελεχσ πάληνηε ηηο επηζπκίεο ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο θαη δελ ζα 

παξαιείπσ λα πςψλσ ηε θσλή κνπ γηα ηα λεζηά. Μελ μερλάηε, αθφκε θαη ην ρψκα ηνπο κπξίδεη 

ηνπξθηθά».
318

 

Ώληίζηνηρα επηρεηξήκαηα εμέθξαδε ν ηδηνθηήηεο ηεο Hürriyet θαη ζην δεχηεξν ζρεηηθφ θχξην άξζξν 

ηνπ κε ηίηιν «Σα λεζηά καο». Βθεί, επαλεξρφκελνο ζην «πιήζνο ησλ επηζηνιψλ» πνπ ππνζηήξηδε 

φηη ιακβάλεη απφ ηνπο αλαγλψζηεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεηεκάησλ ηεο Κχπξνπ θαη ησλ 

Ασδεθαλήζσλ, θαινχζε ηε θνξά απηή ηνλ Πξσζππνπξγφ Menderes «αλ έρεη ρξφλν» λα δεη «απηέο 

ηηο ζηνίβεο», γηα λα θαηαιάβεη αθφκε κηα θνξά «ηελ επαηζζεζία θαη ην πφζν ελζνπζηαζκέλε είλαη 

ε θνηλή γλψκε» γη‟ απηά, αιιά θαη «πφζν πνλεκέλε πιεγή αγγίδνπκε». Ώθνινχζσο θαη 

δηεπξχλνληαο ηηο αλαθνξέο ηνπ θαηά ηξφπν πνπ παξέπεκπε ζε παληνπξθηζηηθά ηδεψδε, πξφζζεηε 

ηα εμήο: «Ξεθηλψληαο απφ ηνπο Ρφδηνπο, ηνπο Κχπξηνπο, ηνπο Μπηηιεληνχο, ηνπο Κψνπο θαη ηνπο 

Υηψηεο θαη θηάλνληαο ζε φινπο ηνπο Σνχξθνπο πνπ δνπλ θαη ζηηο πην απφκαθξεο γσληέο ηεο 

παηξίδαο καο, έρσ απ‟ φινπο απηνχο ιάβεη ηέηνηεο επηζηνιέο έκπιεεο λνζηαιγίαο γηα ηελ παηξίδα, 

πνπ απηέο θαη κφλνλ είλαη αξθεηέο γηα λα απνδείμνπλ ην κέγεζνο ηνπ ζθάικαηνο ζην νπνίν έρνπκε 

ππνπέζεη εγθαηαιείπνληαο ηα λεζηά καο. Καη ζαλ λα κελ έθηαλαλ φια απηά, έρεη ζσξεπηεί επάλσ 

καο ην κίζνο φισλ ησλ Βιιήλσλ πνιηηηθψλ, κε πξνεμάξρνληεο ηνπο εξπζξνχο παπάδεο». Βίλαη 

εληππσζηαθή πξάγκαηη ε αθξαία νπηηθή ηνπ Simavi έλαληη λεζηψλ πνπ δελ αλήθαλ πιένλ ζηνπο 

                                                           
318 “Kyrie Venizelos‟a Cevap”, Hürriyet, 9/5/1951. 
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Σνχξθνπο. Ώξλείηαη λα δερζεί ηελ παξαρψξεζε ζηελ Βιιάδα ησλ εδαθψλ «πνπ αθφκε θαη ην 

ρψκα ηνπο κπξίδεη ηνπξθηθά» θαη νκλχεη λα ζπλερίζεη ηνλ «αγψλα» ηνπ, «φζν δεη», φπσο ιέεη 

ραξαθηεξηζηηθά ζην πξνεγνχκελν άξζξν ηνπ, πξνθεηκέλνπ εθείλα λα πεξάζνπλ θαη πάιη ππφ ηελ 

ηνπξθηθή θπξηαξρία. Βίλαη, φκσο, ε δηεθδίθεζε ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο Έιιελεο, έζησ θαη αλ δελ 

ηελ είρε εγείξεη αθφκε επηζήκσο ε ειιεληθή θπβέξλεζε, ην θνκβηθφ εθείλν ζεκείν πνπ 

ππξνδνηνχζε ηελ έληνλε αληίδξαζε, θαζψο θαη ηα εζληθηζηηθά αληαλαθιαζηηθά ηνπ. Σν γεγνλφο 

φηη νχηε ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε απφ ηε δηθή ηεο πιεπξά έδεηρλε πξφζπκε λα αλαδείμεη ην ζέκα ζην 

πξνζθήλην, πνιιαπιαζίαδε ηε δπζθνξία ηνπ, ε νπνία εθθξαδφηαλ ηφζν έκκεζα («ν θίινο ζαο Fuat 

Köprülü, φζν παξακέλεη Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ καο»), φζν θαη άκεζα ζην δεχηεξν θχξην άξζξν 

ηνπ: 

«Δηείκμ πμο ιαξ ζηεκμπςνεί ηαζ ιαξ εθίαεζ είκαζ δ ζζςπή ηδξ ηοαένκδζήξ ιαξ. Δβχ 

εέθς, υπςξ μ ελμπχηαημξ Βεκζγέθμξ ορχκεζ ηδ θςκή ημο βζα ηα κδζζά αοηά πμο δεκ 

απμηεθμφκ πενζμοζία ημο ηαζ ιε ιεβάθμ ενάζμξ ημθιά κα ακαθςκεί “Εήης δ Κφπνμξ”, 

έηζζ ηαζ δ ηοαένκδζή ιαξ κα ορχζεζ ηδ θςκή ηδξ ηαζ κα πεζ: “Κφνζμζ ημ έπεηε 

παναηάκεζ πθέμκ. Ο ζδζμηηήηδξ ηςκ εδαθχκ αοηχκ πμο ανίεμοκ απυ ηα ζενά μζηά ηςκ 

Σμφνηςκ πεζυκηςκ είκαζ αηυιδ εκ γςή ηαζ ιάθζζηα μθυνεμξ ηαζ πζμ ζζπονυξ απυ πμηέ. 

Δάκ ιέπνζ ηχνα δεκ έπμοιε ορχζεζ ηδ θςκή ιαξ ηαζ δεκ έπμοιε θςκάλεζ βζα ηα 

δζηαζχιαηά ιαξ, αοηυ ζοκέαδ δζυηζ έπμοιε ακηζθδθεεί ηδκ θεπηυηδηα ηςκ ηαζνχκ. Ζ 

πνυζηαζνδ ζζςπή ιαξ δεκ ζδιαίκεζ ζε ηαιιία πενίπηςζδ ηαζ παναίηδζδ απυ ηα 

δζηαζχιαηά ιαξ επί αοηχκ ηςκ κδζζχκ.” Αλζυηζιμζ ακαβκχζηεξ ιμο, είιαζ ζίβμονμξ υηζ 

δ ημονηζηή ημζκή βκχιδ εα ηάκεζ ανβά ή βνήβμνα ηδκ ημονηζηή ηοαένκδζδ κα πεζ αοηά 

ηα θυβζα».
319

 

Δ ηειεπηαία απηή θξάζε ηνπ Simavi θαηαδεηθλχεη γηα άιιε κηα θνξά ηελ πξφζεζε ηνπ ηδίνπ θαη 

ηεο εθεκεξίδαο ηνπ λα δηαδξακαηίζνπλ θνκβηθφ πνιηηηθφ ξφιν ζηελ αλάδεημε ηνπ θππξηαθνχ – θαη 

φρη κφλν – δεηήκαηνο, ηφζν ζε επίπεδν επεξεαζκνχ ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ψζηε λα ην 

αλαδείμεη ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο αηδέληα, φζν θαη ζε επίπεδν δηακφξθσζεο θαη πνιηηηθήο 

θηλεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο γηα έλαλ «ηεξφ εζληθφ ζθνπφ». Δ δηαηχπσζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε γηα εθείλα πνπ έιεγε φηη αλακέλεη λα εηπσζνχλ απφ ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε δελ 

ήηαλ ηφζν νμεία, φζν εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηνχζε γηα λα εθθξάζεη ηηο θαηά θαηξνχο ζθέςεηο ηνπ 

γηα ην Κππξηαθφ. Ήηαλ φκσο εμίζνπ έληνλε ζην πεξηερφκελφ ηεο, εμίζνπ εζληθηζηηθή θαη ην ίδην 

επεθηαηηθή γηα φ,ηη ζεσξνχζε πσο «αλήθεη δηθαησκαηηθά» ζηελ Σνπξθία. Παξάιιεια, ζε αξθεηέο 

παξεθβάζεηο ηνπ ιφγνπ ηνπ δηαθξηλφηαλ θαζαξά θαη ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ πνπ ηνλ 

παξαθηλνχζε, εμαηηίαο ηεο ππεξεζίαο ηνπ παηέξα ηνπ ζηε Υίν, ηνπ γεγνλφηνο φηη ν ηειεπηαίνο είρε 

ηαθεί εθεί, θαζψο θαη ηνπ φηη ν ίδηνο είρε επηζθεθζεί θαηά ην παξειζφλ νξηζκέλα απφ ηα κέξε 

απηά. 

                                                           
319 “Adalarımız”, Hürriyet, 17/5/1951. 
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Παξά ηηο αληηξξήζεηο θαη ηε ξεηνξεία ηνπ Simavi πεξί «δήζελ θηιίαο», ν ζηξαηησηηθφο δηάινγνο 

κεηαμχ Βιιάδαο θαη Σνπξθίαο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο κεζνγεηαθνχ κεηψπνπ ζπλερηδφηαλ 

θαλνληθά. πσο πιεξνθνξνχζε ζρεηηθά ε Hürriyet ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο, ε ππνγξαθή ελφο 

ζηξαηησηηθνχ πκθψλνπ Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ήηαλ «ζέκα εκεξψλ». Μεηά ηελ επηζηξνθή ζηελ 

Σνπξθία ηεο ζηξαηησηηθήο επηηξνπήο πνπ είρε επηζθεθζεί ηελ Ώζήλα κε επηθεθαιήο ηνλ 

αληηζηξάηεγν ηεο Αηεχζπλζεο Βπηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξθηθνχ ΓΒΒΘΏ, Yusuf Egeli, ζπγθαιείην 

ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, ζην νπνίν ζπκκεηείρε θαη ν Σνχξθνο πξέζβεο ζηελ Ώζήλα, Ruşen Eşref 

Ünaydın. χκθσλα κε ηε «δηαξξνή» απφ ηηο εθεί ζπλνκηιίεο, κεηαμχ ησλ ζεκάησλ πνπ είραλ 

ζπδεηεζεί ήηαλ θαη ην πψο «νη απαηηήζεηο ηεο Βιιάδαο επί ηεο Κχπξνπ ζα ιάβνπλ κνξθή ηέηνηα 

πνπ δελ ζα βιάςεη ηηο ακνηβαίσο θαιέο καο ζρέζεηο». Βμάιινπ, φπσο πξνζηίζεην, παξάιιεια κε 

ηελ ζχκπεμε ηνπ κεζνγεηαθνχ ζπκθψλνπ ζπδεηνχληαλ θαη νη επαθέο πνπ κέρξη ηφηε είραλ 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζην ΝΏΣΟ.
320

 Σελ ίδηα εκέξα δεκνζηεπφηαλ ζηηο 

εζσηεξηθέο ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο αληαπφθξηζε ηνπ ANKA απφ ηελ Άγθπξα, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ν βνπιεπηήο Zonguldak ηνπ θπβεξλψληνο Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, Abdurrahman 

Boyacigiller, είρε ππνβάιεη πξνθνξηθή επεξψηεζε κε ηελ νπνία δεηνχζε απφ ηελ θπβέξλεζε λα 

δηεπθξηλίζεη ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε ζην Κππξηαθφ θαη λα παξάζρεη «ιεπηνκεξή 

ελεκέξσζε» γηα ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ επί ηνπ ζέκαηνο. Πξνθεηκέλνπ, κάιηζηα, 

λα ιάβεη απάληεζε ζηελ επεξψηεζή ηνπ, είρε αθπξψζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ νκάδα ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ πνπ επξφθεηην λα επηζθεθζεί ην λεζί ζηα ηέιε Ενπλίνπ.
321

 

Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Simavi, ζπλέρηδε ακείσηε ηελ πνιεκηθή ηνπ γηα ηα ζέκαηα ηεο Κχπξνπ θαη 

ησλ Ασδεθαλήζσλ. Έηζη, ζηηο 5 Ενπλίνπ δεκνζίεπε λέν θχξην άξζξν, ηε θνξά απηή κε αθνξκή 

άξζξν πνπ είρε δεκνζηεχζεη ζηελ Αηνυπμθζκ ν αξρηζπληάθηεο ηεο θαη πξφεδξνο ηεο Έλσζεο 

πληαθηψλ, Νίθνο Κξαλησηάθεο. Ώθνχ ραξαθηεξίζεη «θίιν» ηνπ ηνλ ηειεπηαίν θαη παξαζέζεη ηα 

ζεκεία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ, απαληνχζε ζε εθείλνλ – θαη θαη‟ επέθηαζε ζηνπο αλαγλψζηεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο, αιιά θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ – σο εμήο: «ιεο νη 

ειιεληθέο εθεκεξίδεο θαη θπξίσο ε Αηνυπμθζξ πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη, φζν κηινχλ απφ ηηο ζηήιεο 

ηνπο γηα ηελ ειιεληθφηεηα ηεο Κχπξνπ, δελ πξφθεηηαη θη εγψ λα παχζσ λα δηαιαιψ ζηνλ θφζκν 

ηελ ηνπξθηθή θσλή ηεο. ζν γηα ην ζέκα ησλ Ασδεθαλήζσλ, εθείλν είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ θαη 

αθνξά κνλάρα εκάο ηνπο Σνχξθνπο πνπ είκαζηε νη παιαηνί ηνπο ηδηνθηήηεο. Μάιηζηα κέξε φπσο ε 

Λέζβνο, ε Υίνο, ε Κσο θαη ην Καζηειφξηδν πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο αθηέο καο είλαη 

αλαληίξξεηα θαη εθ γελεηήο
322

 ηνπξθηθά». Ο ζπληάθηεο εκπινχηηδε ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ, 

επαλαιακβάλνληαο παιαηφηεξε αλαθνξά ηνπ, κε ηα ειιεληθά λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ, 

θαζψο θαη ην Καζηειφξηδν. Βκθαληδφηαλ, σζηφζν, ιηγφηεξν απφιπηνο απφ ην ζχλεζεο χθνο ηνπ 

αλαθνξηθά κε ηελ Κχπξν θαη ζπλαξηνχζε ζην άξζξν ηνπ απηφ ηνλ «ππεξαζπηζηηθφ» ηνπ ξφιν απφ 

ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία παξνπζηαδφηαλ ν αληίζηνηρνο ειιεληθφο ξφινο ζηνλ Σχπν ηεο Βιιάδαο. 

                                                           
320 “Akdeniz Paktına hazırlık” («Βηνηκαζίεο γηα ην Μεζνγεηαθφ χκθσλν»), Hürriyet, 3/6/1951. 
321 “Meclis‟e Kıbrıs için bir sözlü soru takriri verildi” («Καηεηέζε ζηε ΐνπιή πξνθνξηθή επεξψηεζε γηα ηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 3/6/1951. 
322 Hiç münakaşa kabul etmeden Allah vergisi olarak Türktürler, ζην πξσηφηππν. 
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Ώληηζέησο, εκθαληδφηαλ απφιπηνο θαη αθξαίνο γηα ηα ππφινηπα ειιεληθά λεζηά πνπ απαξηζκνχζε, 

ραξαθηεξίδνληάο ηα «εθ γελεηήο ηνπξθηθά». ηε ζπλέρεηα αλαθεξφηαλ γηα πξψηε θνξά ζε 

απεηιεηηθέο πβξηζηηθέο επηζηνιέο πνπ ππνζηήξηδε φηη ιακβάλεη, αλψλπκεο ή κε παξαπεηζηηθέο 

ππνγξαθέο, «απφ θάηη παιιεθαξάδεο Κσλζηαληηλνππνιίηεο ή Βιιαδίηεο», ηνλίδνληαο φηη 

«νπδέπνηε» πξφθεηηαη λα ηνλ πηνήζνπλ θαη λα ηνλ εκπνδίζνπλ λα θάλεη γλσζηή «ηε δίθαηε θσλή 

ηνπ Σνχξθνπ», γηα λα θαηαιήμεη σο εμήο: «Ο Έιιελαο πνπ έρεη κπαιφ δελ πηάλεη ζην ζηφκα ηνπ 

νχηε ηα Ασδεθάλεζα, νχηε θαη ηελ Κχπξν».
323

 

Η απεπθηαία δηεζλνπνίεζε 

Ώπφ ηα κέζα Ενπλίνπ 1951 θαη κεηά παξαηεξείηαη κία χθεζε, θαζψο ε εθεκεξίδα αζρνιείην 

ζπνξαδηθά κε ην ζέκα ηεο Κχπξνπ κέρξη ηα κέζα Ννεκβξίνπ, φηαλ θαη επαλεξρφηαλ δπλακηθά 

ηφζν κε ξεπνξηάδ φζν θαη κε άξζξα γλψκεο. ην ελδηάκεζν εθείλν δηάζηεκα πξνβάιινληαλ 

ζέκαηα φπσο ε αληίδξαζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζηνλ ππνδεηρζέληα απφ ηελ Άγθπξα Μνπθηή ηεο 

Κχπξνπ ιφγσ ηεο αληίζεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ζηηο θεκαιηθέο «επαλαζηαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο»,
324

 ε 

αδπλακία εμεχξεζεο αληηθαηαζηάηε ηνπ απφ ηε Αηεχζπλζε Θξεζθεπηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο 

Σνπξθίαο φηαλ εθείλνο παξαηηήζεθε,
325

 ηα αηηήκαηα λα δηνξηζηνχλ δάζθαινη ζε Κχπξν θαη 

Ώθγαληζηάλ,
326

 ην λέν βηβιίν ηνπ κεηέπεηηα βηνγξάθνπ ηνπ Atatürk, Lord Kinross, γηα ηελ 

Κχπξν,
327

 θαη ε επηινγή δέθα Σνχξθσλ δαζθάισλ γηα λα απνζηαινχλ ζην λεζί.
328

 Ώπφ ηα ζέκαηα 

πνπ μερψξηδαλ θαηά ην ίδην δηάζηεκα, ήηαλ κία κηθξή είδεζε γηα ηελ εθηχπσζε απφ ηα Βιιεληθά 

Σαρπδξνκεία γξακκαηνζήκνπ κε ηνλ ράξηε ηεο Κχπξνπ θαη ηελ ειιεληθή ζεκαία,
329

 θαζψο θαη ε 

επηζηνιή πνπ απεχζπλε ζε φινπο ηνπο Κππξίνπο ν εμφξηζηνο ζηε Μφζρα γλσζηφο Σνχξθνο 

θνκκνπληζηήο πνηεηήο, Nazım Hikmet.
330

 Δ αληαπφθξηζε γη‟ απηή ηελ ηειεπηαία είδεζε εξρφηαλ 

απφ ηελ Ώκκφρσζην θαη ε επηζηνιή ηνπ Hikmet πνπ παξεηίζεην είρε σο εμήο: «Ώδέιθηα κνπ 

Βιιελνθχπξηνη θαη Σνπξθνθχπξηνη! Βίζηε άλζξσπνη ηνπ ίδηνπ σξαίνπ λεζηνχ. Πξνζπαζήζηε λα ην 

ζψζεηε απφ ηνλ αγγιηθφ δπγφ! ινη ζαο αγσληζηείηε ρέξη κε ρέξη, γηα λα απνθηήζεη ε Κχπξνο 

εηξήλε θη ειεπζεξία». Ο ζπληάθηεο ζρνιίαδε φηη ν Hikmet παξέβιεπε ην δπγφ ππφ ηνλ νπνίν 

                                                           
323 “Dostum Kraniotakis” («Ο θίινο κνπ Κξαλησηάθεο»), Hürriyet, 5/6/1951. 
324 “Kıbrıslılar müftüden şikâyetçi” («Οη Σνπξθνθχπξηνη δηαηππψλνπλ παξάπνλα γηα ηνλ κνπθηή»), Hürriyet, 16/6/1951. 

Ο δηνξηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνπθηή, Yakup Celâl Menzilcioğlu, είρε πξνβιεζεί απφ ηελ εθεκεξίδα ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 1951, βι. “Kıbrıs Müftülüğü” («Δ Μνπθηεία ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 3/2/1951. Γηα ηελ πεξίπησζε Menzilcioğlu 

αιιά θαη γηα ην ζέκα ηεο επαλαζχζηαζεο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Μνπθηή, βι. Κησξήο, φ.π., ζει. 315-329. 
325 “Kıbrıs‟a gidecek Müftü bir türlü bulunamıyor” («Αελ κπνξεί κε θαλέλα ηξφπν λα βξεζεί Μνπθηήο γηα λα κεηαβεί 

ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 19/10/1951. Βλδηαθέξνπζα ήηαλ ε επηζήκαλζε ηεο εθεκεξίδαο φηη «ν δηνξηζκφο Μνπθηή ζηελ 

Κχπξν δελ αλήθεη επηζήκσο ζηε Αηεχζπλζε Θξεζθεπηηθψλ Τπνζέζεσλ, φκσο θαηφπηλ επηζπκίαο ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ε 

ηειεπηαία ζεψξεζε αξκφδνλ λα ππνδείμεη ππνςήθην». 
326 “Kıbrıs ve Afganistan öğretmen istiyorlar” («Δ Κχπξνο θαη ην Ώθγαληζηάλ δεηνχλ δαζθάινπο»), Hürriyet, 10/7/1951. 
327 “Lord Kinross‟un Kıbrıs hakkında yazdığı kitap” («Σν βηβιίν πνπ ζπλέγξαςε ν Λφξδνο Kinross γηα ηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 4/11/1951. πσο αλέθεξε ε εθεκεξίδα, ζην βηβιίν ηνπ εθείλν κε ηίηιν «Οξθαλεκέλε Υψξα» [The Orphaned 

Realm: Journeys in Cyprus] ν Kinross ππνζηήξηδε φηη ε ηδέα ηεο έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα δελ ήηαλ 

«ξεαιηζηηθή», δηφηη φζν ε νβηεηηθή Έλσζε ζπληζηνχζε  απεηιή γηα νιφθιεξε ηε Μέζε Ώλαηνιή, ηελ Βιιάδα θαη ηελ 

Σνπξθία, θακκία βξεηαληθή θπβέξλεζε δελ ζα εγθαηέιεηπε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε ζηελ Κχπξν. 
328 “Kıbrısa gidecek öğretmenleri Bakanlık seçti” («Σν Τπνπξγείν επέιεμε ηνπο δαζθάινπο πνπ ζα κεηαβνχλ ζηελ 

Κχπξν»), Hürriyet, 17/11/1951. 
329 “Yunanlılar Kıbrıs için hâtıra pulu çıkardılar” («Οη Έιιελεο έβγαιαλ αλακλεζηηθφ γξακκαηφζεκν γηα ηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 3/9/1951. 
330 “Nazım Hikmet‟in Kıbrıslılara öğüdü!” («Δ ζπκβνπιή ηνπ Ναδίκ Υηθκέη ζηνπο Κππξίνπο!»), Hürriyet, 16/9/1951. 
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δνχζαλ «εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζηε Ρσζία» θαη επηρεηξνχζε λα μεζεθψζεη ηνπο Κχπξηνπο 

ελαληίνλ ησλ ΐξεηαλψλ, θάηη πνπ «φρη κφλν νη Σνχξθνη, αιιά θαη νη Ρσκηνί πνπ δελ παξαζχξνληαη 

απφ ηηο εξπζξέο πξνθιήζεηο, αληηκεηψπηζαλ κε απνξία. ρεδφλ φινη φζνη δηάβαζαλ ηελ επηζηνιή 

πεξηνξίζηεθαλ λα ρακνγειάζνπλ ειαθξά θαη λα ζεθψζνπλ ηνπο ψκνπο». Σν ζπγθεθξηκέλν 

ζθεπηηθφ ήηαλ ίζσο ελδεηθηηθφ ελφο εθ ησλ ιφγσλ πνπ απέηξεπαλ ηελ ηνπξθηθή θαη 

ηνπξθνθππξηαθή πιεπξά απφ ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή πηνζέηεζε κηαο καρεηηθήο ζηάζεο 

ελαληίνλ ηεο απνηθηνθξαηίαο: Θεσξνχζαλ φηη ηέηνηα ζηάζε ήηαλ πνιηηηθά ππνθηλνχκελε απφ ηε 

νβηεηηθή Έλσζε θαη ηνλ «θνκκνπληζκφ» θαη δελ επηζπκνχζαλ ζε θακκία πεξίπησζε λα 

ηαπηηζηνχλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζηνρνζεζία, πνπ ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ επηδησθφκελε 

ηφηε δηεθδίθεζε κηαο ηζφηηκεο ζέζεο ζην δπηηθφ «ειεχζεξν» θφζκν. ζνλ αθνξνχζε εηδηθά ηε 

Hürriyet, αληίζεηεο δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο, φπσο ε πξναλαθεξζείζα ηνπ Simavi,
331

 ήηαλ κάιινλ ε 

εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα, ελψ δελ θαίλεηαη λα απαζρνινχζε ηελ εθεκεξίδα ε αληηθαηηθή ζηάζε ηεο 

δεκνζηνγξαθηθήο ππνζηήξημεο πνπ παξείρε ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο άιισλ αληηαπνηθηαθψλ 

εμεγέξζεσλ, φπσο ζα θαηαδεηρζεί αθνινχζσο. 

Ώπφ ηα κέζα Ννεκβξίνπ ε εθεκεξίδα ζα επαλεξρφηαλ ζηελ επηζεηηθή πξνβνιή ηνπ Κππξηαθνχ, κε 

αθνξκή ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ηνπ δεηήκαηνο. Έηζη, ζηηο 19 Ννεκβξίνπ ραξαθηήξηδε «ειιεληθέο 

αλνεζίεο» ηα φζα δηαιακβάλνληαλ ζηελ επηζηνιή πνπ είρε απνζηείιεη ν Ώξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο 

ζηνλ Γ.Γ. ηνπ Ο.Δ.Β. Trygve Lie.
332

 Σελ επνκέλε αλαδεκνζίεπε άξζξν γλψκεο ηεο Yeni Sabah κε 

ην νπνίν επηθξηλφηαλ ε πξφζεζε ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο ζηα Δ.Β. λα ππνζηεξίμεη ηελ 

έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα θαη δεηείην απφ ηνλ Fuat Köprülü λα μεθαζαξίζεη ζηελ 

ειιεληθή πιεπξά ηα «ηνπξθηθά δηθαηψκαηα» επί ηνπ λεζηνχ «κε ηξφπν ζαθή, μεθάζαξν θαη 

απνγπκλσκέλν απφ θάζε είδνπο θξαζηηθέο πεξηθνθιάδεο ηεο πνιηηηθήο γιψζζαο».
333

 Παξάιιεια, 

πξφβαιε πξσηνζέιηδα ην ζπιιαιεηήξην δηακαξηπξίαο πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κχπξν, σο 

«έληνλε αληίδξαζε» ελαληίνλ ηεο πξναλαθεξζείζαο ζηάζεο ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο. πσο 

αλαθεξφηαλ ζηε ζρεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ Σνπξθηθνχ Πξαθηνξείνπ απφ ηε Λεπθσζία, νη «25 

ρηιηάδεο» ησλ Σνπξθνθππξίσλ πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί ζηηο 23 Ννεκβξίνπ, θαηέζηεζαλ γλσζηφ 

φηη ην πξνβιεζέλ ειιεληθφ αίηεκα «δελ ζπλάδεη κε ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη ην δίθαην ηνπ ιανχ 

ηεο λήζνπ» [sic].
334

 

Με ηνλ ίδην ηξφπν, ηελ πξνβνιή δειαδή ελφο ηνπξθνθππξηαθνχ ζπιιαιεηεξίνπ μεθηλνχζαλ θαη ηα 

δεκνζηεχκαηα ηνπ Αεθεκβξίνπ. Σε θνξά απηή ην «εμαηξεηηθά νγθψδεο» ζπιιαιεηήξην είρε ιάβεη 

ρψξα ζηηο 2 Αεθεκβξίνπ θαη ζε εθείλν είραλ ζπκκεηάζρεη «αληηπξφζσπνη εθιεγκέλνη απφ θάζε 

γσληά ηνπ Νεζηνχ», νη νπνίνη δηακαξηπξήζεθαλ φρη κφλν ελαληίνλ ηνπ αηηήκαηνο γηα ηελ έλσζε, 

αιιά θαη ελαληίνλ ησλ «ηάζεσλ απηνθπβεξλήζεσο». Οη «θινγεξνί νκηιεηέο» πνπ είραλ πάξεη ην 

                                                           
331 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 45-46. 
332 “Kıbrıs için yeni Yunan hezeyanları” («Νέεο ειιεληθέο αλνεζίεο γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 19/11/1951. 

Βλδηαθέξνπζα είλαη ε επηινγή ηεο εθεκεξίδαο λα θάλεη ιφγν γηα «ειιεληθέο αλνεζίεο», ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν Yunan 

πνπ παξαπέκπεη ζηελ Βιιάδα θαη φρη Rum, φπσο ζα ήηαλ αλακελφκελν γηα ηνλ Μαθάξην. 
333 “Falso bir ses” («Μηα θάιηζα θσλή»), Hürriyet, 20/11/1951. 
334 “Kıbrıs‟ta miting/ Yunan istekleri yine şiddetle protesto edildi” («πιιαιεηήξην ζηελ Κχπξν/ Έληνλε δηακαξηπξία 

θαη πάιη γηα ηα ειιεληθά αηηήκαηα»), Hürriyet, 24/11/1951. 
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ιφγν ππνζηήξηδαλ φηη ε Κχπξνο απνηεινχζε «αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ηνπξθηθήο παηξίδαο», 

θαζψο θαη φηη «ε ελσηηθή θίλεζε ζα νδεγήζεη ζε αηκαηεξνχο αγψλεο».
335

 

Σηο ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο ζρνιίαδε κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ χθνο θαη ν Simavi, ζε θχξην άξζξν 

πνπ δεκνζίεπε ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα: «Μφιηο ηνπο έδσζαλ ζάξξνο νη Ώκεξηθαλνί θαη νη Άγγινη, 

άξρηζαλ πάιη νη Έιιελεο λα θέξνληαη θαθνκαζεκέλα. Πξνέθπςε θαη πάιη ζέκα Κχπξνπ. 

Κηλεηνπνίεζε ηνπο παιιεθαξάδεο καο θαη πάιη απηφ λεζί, ιεο θαη ήηαλ αδέζπνην θαη αλαδεηνχζε 

ηδηνθηήηε». Ο αξζξνγξάθνο, αθνχ επαλαιάβεη φηη ε Κχπξνο κπνξνχζε λα δνζεί ζηελ Βιιάδα κφλν 

αλ «εθιείςεη ε Σνπξθία» θαη ζπγθαηέλεπε ε ΐξεηαλία, ηφληδε φηη θακκία απφ ηηο δχν πξνυπνζέζεηο 

δελ πθίζηαηαη θαη αλαξσηηφηαλ ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη ηη απάληεζε έπξεπε λα δνζεί ζε εθείλνπο 

ηνπο «δίρσο λφεκα ηζρπξηζκνχο ηεο Βιιάδαο»: «Έλα είλαη ζίγνπξν, νη παιιεθαξάδεο πξέπεη λα 

δψζνπλ ηέινο ζηνπο ηζρπξηζκνχο απηνχο πνπ δελ θάλνπλ ηίπνηε άιιν παξά λα εθλεπξίδνπλ ηνπο 

Σνχξθνπο», θαζ‟ φηη κε ηε ζπλερή αλαθίλεζε ηνπ ζέκαηνο «απνδεηθλχνπλ πεξίηξαλα φηη δελ 

επηζπκνχλ λα ηα πάλε θαιά» κε ηνπο ηειεπηαίνπο. Ο ζπληάθηεο εκθαληδφηαλ γηα κία αθφκε θνξά 

απφιπηνο ζηηο θξίζεηο ηνπ:  

«πςξ πάκηα θέβαιε, ειείξ δεκ δίκμοιε αλία ζε αοημφξ ημοξ ακοπυζηαημοξ ηαζ δίπςξ 

κυδια εθθδκζημφξ ζζπονζζιμφξ ηαζ δεκ ακαβκςνίγμοιε αοηυ πμο θέβεηαζ ημονημεθθδκζηή 

θζθία. Ακηί θμζπυκ κα πνμαάθθμοκ αοηέξ ηζξ δίπςξ κυδια απυρεζξ, ηαθυ εα ήηακ κα 

ένζπκακ ιία ιαηζά ζηδκ άεθζα ηαηάζηαζή ημοξ: Φςθζέξ ημιιμοκζζηχκ δελζά ηαζ 

ανζζηενά έημζιεξ κα παναζφνμοκ ζηδκ ηαηαζηνμθή αοηή ηδ δφζιμζνδ πχνα. πμζμξ 

παηάεζ ημ πυδζ ημο ζημκ Πεζναζά ημκ πζάκεζ δ ιονςδζά ηδξ ελαεθίςζδξ ηαζ ημο 

ημιιμοκζζιμφ [sic]. Κζ υζμ ζοκεπίγεηαζ αοηή δ ηαηάζηαζδ, δεκ ιπμνεί ηάπμζμξ πανά κα 

θοπάηαζ εηείκμοξ πμο αηυιδ γδημφκ ηδκ Κφπνμ».
336

 

Ο Σνχξθνο αξζξνγξάθνο αξρηθά παξαπνληφηαλ εκκέζσο φηη νη Έιιελεο έπαηξλαλ ζάξξνο απφ ηνπο 

μέλνπο, ηνπο ΐξεηαλνχο θαη ηνπο Ώκεξηθαλνχο, πνπ ήηαλ εθείλνη νη νπνίνη ηνπο «θαθνκάζαηλαλ» 

ζην Κππξηαθφ. Δ ζπλερήο ρξεζηκνπνίεζε ησλ εθθξάζεσλ «αβάζηκα» θαη «δίρσο λφεκα» γηα ηα 

ειιεληθά αηηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ Κχπξν, σζηφζν, πξφδηδαλ κάιινλ εθλεπξηζκφ θαη κία δηάζεζε 

λα ππνηηκήζεη θαη λα ππνβαζκίζεη ηελ φιε ππφζεζε, γεγνλφο θαηαλνεηφ εάλ ζπλδπαζηεί κε ηηο 

ππφλνηέο ηνπ φηη ν δηεζλήο παξάγσλ πηζαλφλ λα ελζάξξπλε κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν ηηο 

ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο. Γη‟ απηφ, άιισζηε, θαη ε θαηαθπγή ζην επφκελν γλσζηφ ζρήκα ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ, εθείλν ηνπ «θνκκνπληζκνχ», ν νπνίνο φκσο απηή ηε θνξά δελ 

ιεηηνπξγνχζε σο απεηιεηηθφ θφβεηξν, αιιά ππνδεηθλπφηαλ σο ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε πνπ 

επζχλεηαη γηα ηελ «εμαζιίσζε» ηεο Βιιάδαο. Έηζη, αληί ηεο νμείαο επηζεηηθφηεηαο παιαηφηεξσλ 

άξζξσλ ηνπ, ζην ζπγθεθξηκέλν ν Simavi πξνζέθεπγε θαηαιεθηηθά ζηνλ «νίθην» θαη ζηελ 

                                                           
335 “Kıbrıs‟ta yeni bir miting” («Νέν ζπιιαιεηήξην ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 3/12/1951. 
336 “Yunan istekleri” («Οη ειιεληθέο επηζπκίεο»), Hürriyet, 11/12/1951. 
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πεξηθξνλεηηθή παξφηξπλζε πξνο ηνπο Έιιελεο λα θξνληίζνπλ ηα ηνπ νίθνπ ηνπο θαη λα κελ 

επηδεηνχλ λα γίλνπλ «ηδηνθηήηεο» ηφπσλ πνπ νχησο ή άιισο δελ είλαη «αδέζπνηνη».
337

 

Ώληηζέησο, ηνλ αληηθνκκνπληζκφ σο θφβεηξν γηα ηα δπηηθά ζπκθέξνληα επέζεηε θαη πάιη ην 

γλσζηφ πξαθηνξείν Nafen, αληαπφθξηζε ηνπ νπνίνπ αλαδεκνζίεπε ε Hürriyet. Ο ιφγνο πνπ θαη‟ 

εθείλν είρε νδεγήζεη ζηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ «θνκκνπληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ» ζην λεζί ήηαλ 

«νη θήκεο φηη ε Κχπξνο ελδέρεηαη λα κεηαβιεζεί ζε θέληξν δηνίθεζεο ζηε Μέζε Ώλαηνιή γηα ηελ 

Ώγγιία, ηελ Σνπξθία, ηηο ΔΠΏ θαη ηε Γαιιία». Ώλ θαη γηλφηαλ ε παξαδνρή φηη ν αξηζκφο ησλ 

κειψλ ηνπ ΏΚΒΛ δελ είλαη «θνπζθσκέλνο», ππνζηεξηδφηαλ φηη απηά θαηέβαιιαλ πξνζπάζεηα λα 

εθιεγνχλ ζηνπο Αήκνπο θαη ζηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα, ελψ ζηελ θαηαθιείδα ηεο αληαπφθξηζεο 

εκπιεθφηαλ θαη ε Βθθιεζία: «Οη θνκκνπληζηέο ζηελ Κχπξν εξγάδνληαη ηψξα λα θαηαιήμνπλ ζε 

ζπκθσλία έηζη ψζηε, ελσλφκελνη θπξίσο κε ηελ Βιιεληθή Οξζφδνμε Βθθιεζία, λα επηρεηξήζνπλ 

θηλήζεηο απφ θνηλνχ ελαληίνλ ηεο αγγιηθήο δηνίθεζεο».
338

 Αχν εκέξεο αξγφηεξα ε εθεκεξίδα 

αλαδεκνζίεπε πξαθηνξεηαθή αληαπφθξηζε, απηή ηε θνξά απφ ην Associated Press, ζηελ νπνία 

εθηίζελην εηδεζενγξαθηθά ηα φζα είρε θαηαζέζεη ζηελ Βπηηξνπή Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ ησλ 

Δ.Β. ην κέινο ηεο ειιεληθήο θνηλνβνπιεπηηθήο αληηπξνζσπείαο, Λνπθήο Ώθξίηαο. Ο ζρνιηαζκφο 

απφ ηελ εθεκεξίδα γηλφηαλ ζηνλ ηίηιν θαη ζηνλ ππφηηηιν πνπ επέιεγε γηα ηελ πξσηνζέιηδε απηή 

είδεζε: «Οη Έιιελεο θπλεγνχλ αθφκε ηα φλεηξα» θαη «Ώξγά ή γξήγνξα, ιέεη, ε Ώγγιία ζα δψζεη 

ηελ Κχπξν ζηελ Βιιάδα!».
339

 ε ζπλέρεηά ηεο δεκνζηεπφηαλ ηελ επνκέλε, θαη πάιη πξσηνζέιηδα, 

θσηνγξαθία απφ δηαδήισζε ζηελ Ώζήλα ππέξ ηεο Έλσζεο, ζηε ιεδάληα ηεο νπνίαο γηλφηαλ 

ππφκλεζε ησλ δειψζεσλ Ώθξίηα θαη πξνζηίζελην ηα εμήο: «Σα ζπιιαιεηήξηα απηά, ηα νπνία 

νπδέλ πνιηηηθφ απνηέιεζκα έρνπλ, δελ σθεινχλ ζε ηίπνηε άιιν εθηφο απφ ηελ θαθνπνίεζε ηεο 

ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο, απφ ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο νπνίαο αλακέλεηαη φθεινο».
340

 

Σν ηειεπηαίν άξζξν γλψκεο, σζηφζν, ηνπ 1951 ζα γξαθφηαλ απφ ηνλ ηζηνξηθφ ηεο ινγνηερλίαο, 

ινγνηέρλε θαη αξζξνγξαθνχληα απφ ηηο ζηήιεο ηεο Hürriyet, ηνλ Nihad Sami Banarlı. Με 

ηδηαίηεξα ζπλαηζζεκαηηθή, αιιά θαη έληνλα εζληθηζηηθή γιψζζα, ζπλέθξηλε γηα δεχηεξε θνξά ηελ 

Κχπξν κε ηελ Κξήηε, κεηά ηελ πξνεγεζείζα αλαθνξά ηνπ ίδηνπ ηνπ Simavi ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 

1950. Ξεθηλψληαο κε κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ «έλδνμε θαηάθηεζε» ηεο Κξήηεο απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο ηνλ 17
ν
 αηψλα, επηζηξάηεπε αθνινχζσο ηα άξζξα ηνπ Σνχξθνπ ινγνηέρλε Süleyman 

Nazif, ν νπνίνο κε ηηο εμίζνπ ζπλαηζζεκαηηθέο πνηεηηθέο αλαθνξέο ηνπ δηεθηξαγσδνχζε ηελ 

«ηπξαλλία» ησλ «ζπκκνξηηψλ ηεο Κξήηεο» επί ησλ «Σνχξθσλ» ηνπ λεζηνχ ην 1911. Μέζα απφ ηηο 

γξακκέο ηνπ αλαδεηθλπφηαλ ε «αθνζησκέλε ζηελ παηξίδα» κνξθή ηνπ κνπεδίλε ησλ Υαλίσλ, πνπ 

                                                           
337 Βπξφθεηην  νπζηαζηηθά γηα ηελ επαλαθνξά κε άιιν ιεθηηθφ ηεο γλσζηήο ζηεξενηππηθήο ηνπξθηθήο έθθξαζεο «λα 

μέξεηο κέρξη πνχ ζε παίξλεη». Βμίζνπ ζηεξενηππηθή γηα ην ηνπξθηθφ ζθεπηηθφ είλαη θαη ε θξάζε πεξί ηνπ «αδέζπνηνπ» 

(sahipsiz) λεζηνχ, ζην βαζκφ πνπ ζηε ζπιινγηθή θνπιηνχξα θάζε πξφζσπν ή αληηθείκελν πνπ ζεσξείηαη κηθξφ ή 

«αδχλακν», ρξήδεη ηεο «πξνζηαζίαο» ηνπ «κεγαιχηεξνπ» ή ηνπ «ηζρπξνχ». 
338 “Komünist Partisi Kıbrıs adasında faaliyetini arttırdı” («Σν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα αχμεζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ 

ζην λεζί ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 17/12/1951. 
339 “Yunanlılar hâlâ rüya peşinde/ İngiltere Kıbrıs‟ı ergeç Yunanistan‟a verecekmiş”, Hürriyet, 19/12/1951. 
340 “Yunanistan‟da Kıbrıs için nümayişler” («πιιαιεηήξηα γηα ηελ Κχπξν ζηελ Βιιάδα»), θσηνγξαθία ζε Hürriyet, 

20/12/1951. 
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είρε θαηαζηεί «ην πιένλ εξάζκην ζχκβνιν ηνπ ηνπξθηζκνχ» φηαλ χςσλε ηελ ηνπξθηθή ζεκαία 

ζηνλ κηλαξέ, ελψ νη «ζπκκνξίηεο» χςσλαλ απέλαληη ηελ ειιεληθή, απνδεηθλχνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν φηη θαη νη «νη άλζξσπνη ησλ ηεκελψλ» κπνξνχλ λα είλαη έκπιενη ζάξξνπο θαη «εζληθήο 

έμαξζεο» φζν θαη νη πνιίηεο θαη νη ζηξαηησηηθνί. Δ δηήγεζε πεξλνχζε θαηφπηλ ζηελ παξάζεζε 

ζηίρσλ απφ αλψλπκνπο Σνχξθνπο πνηεηέο πνπ εμπκλνχζαλ ηα «εξσηθά θαηνξζψκαηα» ησλ 

θαηαθηεηψλ ηεο Κξήηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηθξνλεηηθή απαμίσζε ησλ ιηπνηαθηνχλησλ 

Γάιισλ ζηξαηησηψλ πνπ είραλ έιζεη ζε βνήζεηα ησλ πνιηνξθνχκελσλ ΐελεηψλ. Δ ηξαγσδία γηα 

ηνλ Banarlı έγθεηην ζην γεγνλφο φηη ε Κξήηε, λεζί πνπ «ζκηιεχηεθε απφ ην ηνπξθηθφ αίκα», είρε 

«δσξηζεί ζηνπο Έιιελεο» απφ ηα επξσπατθά θξάηε. Με ηελ πάξνδν φκσο ηνπ ρξφλνπ, «ε κεγάιε, 

ζηνξγηθή θαη έκπιεε ειένπο ςπρή ηνπ Σνχξθνπ γξήγνξα ζπγρψξεζε» ηελ «ηπξαλλία» πνπ είραλ 

ππνζηεί «ηα ηέθλα ησλ πνξζεηψλ ηνπ λεζηνχ. Με έλα ζείν θαη ππεξάλσ ησλ εμειίμεσλ αίζζεκα 

πνπ δίδεηαη κνλαρά ζηα επγελή έζλε, ζπγρσξέζεθαλ νη κεγάιεο ακαξηίεο. Θα ππνπέζνπλ φκσο νη 

ρζεζηλνί ερζξνί καο θαη ζεκεξηλνί θίινη καο ζηε γθάθα λα λνκίδνπλ φηη απηή ε „άθεζε‟ ζα είλαη 

αέλαε θαη ρσξίο φξηα;» Με ηελ εηζαγσγηθή απηή εξψηεζε ν αξζξνγξάθνο ζπλέδεε ην κέρξη ηνχδε 

αθήγεκά ηνπ κε ηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ: 

«Ζ κήζμξ ηδξ Κφπνμο, ηυζμ ημκηά ζηδ ιδηένα παηνίδα πμο μ πάνηδξ ηδξ ιεβάθδξ 

Σμονηίαξ ηδκ αβηαθζάγεζ ζακ αεχμ πεηανμφδζ ιε ιδηνζηή ζημνβή, δεκ πνυηεζηαζ κα 

πανζζηεί πθέμκ ζε ηακέκα ιε απυθαζδ λέκδ. Σμ „ηοπνζαηυ γήηδια‟ πμο ηάεε ηυζμ 

εβείνεηαζ ςξ εάκ κα έλοκε ηδκ πθδβή ηδξ Κνήηδξ πμο δεκ έπεζ αηυιδ επμοθςεεί, δεκ 

είκαζ ηυζμ ιζηνυ γήηδια υζμ θαίκεηαζ. Διείξ, ζοιιμνθμφιεκμζ ιε υθδ ιαξ ηδκ ροπή ιε 

ηζξ ααεζέξ ανπέξ ηδξ αδεθθμζφκδξ πμο ηα ηεθεοηαία πνυκζα έπεζ πενζαθδεεί δ ζζημνία ημο 

πμθζηζζιμφ, δεκ δζζηάζαιε κα παναδχζμοιε ιε ηα ίδζα ιαξ ηα πένζα αηυιδ ηαζ „ηα 

κδζζά‟, ζηδ εάθαζζα ηςκ κήζςκ „υπμο απεαίςζε μ Ναιίη Κειάθ‟. Δίιαζηε υιςξ ειείξ 

ηαζ εηείκμζ μζ μπμίμζ, πάνζκ ηδξ ακηίθδρδξ πενί ζφβπνμκμο πμθζηζζιμφ, πάνζκ ηδξ 

ακενςπζάξ, ηδξ αδεθθμζφκδξ ηαζ ηςκ ζδεςδχκ ηςκ Ζκςιέκςκ Δεκχκ, δζελάβμοιε 

ιέπνζ ηδ πενζυκδζμ ηδξ Κμνέαξ ημκ „πυθειμ ηδξ λζθμθυβπδξ‟ πμο μζ αζηναπέξ ηδξ 

εαιπχκμοκ ημοξ μθεαθιμφξ υζμ ηαζ ημ θςξ ηδξ αημιζηήξ αυιααξ… Οζ θίθμζ ιαξ ή μζ 

επενμί ιαξ πνέπεζ πθέμκ κα πζζηέρμοκ υηζ ζε αοηυ ημ πμθφηζιμ αηθάγζ πμο ηοθίβμκηαζ μζ 

Σμονημηφπνζμζ ιε ηδ εένιδ ημο „Πνάζζκμο Νδζζμφ‟, δεκ εα ηαζνζάλεζ ηακέκα άθθμ 

πνχια ζδιαίαξ εηηυξ απυ εηείκμ πμο πφεδηε υηακ μζ παηένεξ ημοξ ημ ηαηαηημφζακ. 

Γζυηζ δ ημονηζηή θμβμηεπκία έπεζ ζοκδείζεζ βζα ηα παηνχα εδάθδ κα αθδβείηαζ 

πενζζζυηενμ „έπδ‟ πανά „ιμζνμθυβζα‟».
341

 

Ο Banarlı αλαδείθλπε κε ηε ζεηξά ηνπ αξθεηέο απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ ζα ραξαθηήξηδαλ 

ηε κεηέπεηηα ηνπξθηθή επηρεηξεκαηνινγία ζην Κππξηαθφ: Δ ζχγθξηζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ άιιε 

κεγαιφλεζν ηεο Μεζνγείνπ πνπ βξηζθφηαλ ππφ νζσκαληθή θαηνρή, ηελ Κξήηε, ε πηθξή αλάκλεζε 

                                                           
341 “Girid ve Kıbrıs” («Δ Κξήηε θαη ε Κχπξνο»), Hürriyet, 19/12/1951. Γηα ην άξζξν ηνπ Simavi, βι. αλσηέξσ ζει. 67-

68. Γηα ην «ζχλδξνκν ηεο Κξήηεο» πνπ δηαπεξλνχζε ηελ ηνπξθηθή ζθέςε αλαθνξηθά κε ην Κππξηαθφ, βι. Κησξήο, φ.π., 

ζει. 80-93. 
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ησλ απσιεζζεηζψλ λήζσλ ηεο ζάιαζζαο ηνπ Ώηγαίνπ πνπ εδψ κεηαβαιιφηαλ ζε «εζεινληηθή 

παξαρψξεζε» ράξηλ «ηδαληθψλ», ε δπζζπκία έλαληη ησλ επξσπατθψλ «κεγάισλ δπλάκεσλ» πνπ 

ππέζαιςαλ ηνλ ειιεληθφ αιπηξσηηζκφ θαη αθαίξεζαλ εδάθε απφ ηνπο «θαηαθηεηέο Σνχξθνπο». 

Ώπηφ φκσο πνπ ήηαλ αμηνζεκείσην ήηαλ ε εκκνλή ζηηο αλαθνξέο, έζησ θαη δηαλζηζκέλεο κε 

ινγνηερληθέο πεξηγξαθέο, ζην «αίκα πνπ ρχζεθε» γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθείλεο νη 

θαηαθηήζεηο, φζν θαη ζην ζηεξεφηππν ηνπ «αλδξείνπ Σνχξθνπ πνιεκηζηή» πνπ δελ γλσξίδεη ήηηεο, 

πεξηθξνλεί ηνπο «ιηπνηάθηεο» δπηηθνχο, ζεσξεί θπζηθφ θαη απφιπηα λφκηκν δηθαίσκά ηνπ φρη κφλν 

λα θαηαθηά μέλνπο ηφπνπο, αιιά θαη λα δηεθδηθεί «ηζηνξηθά δηθαηψκαηα» επ‟ απηψλ. Δ 

ζπγθεθξηκέλε λννηξνπία, πνπ δηαηππσλφηαλ κε ηνλ πην ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν κε ηελ 

αθξνηειεχηηα θξάζε ηνπ ζπληάθηε πεξί «επψλ» θαη «κνηξνινγηψλ», έδεηρλε λα είλαη βαζηά 

ξηδσκέλε ζηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα ησλ ζπληαθηψλ ηεο εθεκεξίδαο θαη θαζηζηνχζε αδχλαηε ηελ 

θαηαλφεζε φρη κφλν ηεο κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ επνρψλ, αιιά θαη ηελ παξαδνρή φηη ε 

απψιεηα ησλ παιαηψλ νζσκαληθψλ εδαθψλ ήηαλ απφηνθν πνιέκσλ ζηνπο νπνίνπο ε Οζσκαληθή 

Ώπηνθξαηνξία είρε εηηεζεί. Γελλάηαη ινηπφλ ην εχινγν εξψηεκα, πψο κία αληίιεςε κπνξεί λα 

δερζεί ην δηθφ ηεο «θπζηθφ δηθαίσκα» ζηε «γελλαία θαηάθηεζε», δειαδή ζηε λίθε θαη λα ζέηεη 

εθηφο ινγηθήο ηεο ην ελδερφκελν λα δηεθδηθνχλ ηηο ίδηεο «δάθλεο» θαη νη αληίπαινη, φηαλ 

ππεξηζρχνπλ ζην πνιεκηθφ πεδίν. πσο θαζίζηαηαη θαλεξφ θαη απφ ην άξζξν ηνπ Banarlı, φκσο, 

ζηε ινγηθή ηεο εθεκεξίδαο θπξηαξρνχζε ε αληίιεςε φηη ηα εδάθε πνπ ήηαλ κηα θνξά νζσκαληθά-

ηνπξθηθά είλαη γηα πάληα ηέηνηα. ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, ε νπνία ζην πιαίζην ησλ 

κεηαπνιεκηθψλ εηξεληθψλ δηεζλψλ θαλφλσλ δελ απνηεινχζε αληηθείκελν πνιεκηθήο δηεθδίθεζεο, ε 

έγεξζε ειιεληθψλ αηηεκάησλ αληηκεησπηδφηαλ κε πνηθίια εθθξαζηηθά ζρήκαηα αληίδξαζεο πνπ 

ζπκπεξηιάκβαλαλ θαη ηελ απεηιή ρξήζεο βίαο θαη ηνπ πνιέκνπ, φπσο ήηαλ νη ππαηληγκνί ηνπ 

Simavi πεξί «εθλεπξηζκνχ» ησλ Σνχξθσλ, ε έκκεζε αλαθνξά ηνπ Banarlı ζηηο «απαζηξάπηνπζεο» 

ηνπξθηθέο μηθνιφγρεο ηεο Κνξέαο, αιιά θαη ε επζέσο ζηαζηαζηηθή αλαθνξά ησλ Σνπξθνθχπξησλ 

δηαδεισηψλ ζηνπο «αηκαηεξνχο αγψλεο» ζηνπο νπνίνπο ζα νδεγνχζε ε επηκνλή ηνπ ελσηηθνχ 

θηλήκαηνο. 

Η επίζθεςε ηνπ Έιιελα Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ ζηελ Σνπξθία θαη ην «απόζηεκα» ηεο 

Κύπξνπ 

Σν ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο πνπ έιαβε ρψξα ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1952 ζηηο δηκεξείο ειιελνηνπξθηθέο 

ζρέζεηο ήηαλ αλακθηζβήηεηα ε επίζθεςε ηνπ Έιιελα Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ, νθνθιή 

ΐεληδέινπ, ζηελ Σνπξθία. Δ έιεπζή ηνπ πξνβαιιφηαλ κε θεληξηθά πξσηνζέιηδα ζηε Hürriyet, ελψ 

ν Simavi πνπ έηπρε λα ζπληαμηδεχεη ζην ίδην πινίν κε εθείλνλ, είρε επηδηψμεη θαη απνζπάζεη 

απνθιεηζηηθή δήισζή ηνπ γηα ην Κππξηαθφ. Πξηλ φκσο εθηεζνχλ ηα ηεο επίζθεςεο ΐεληδέινπ ζε 

ζπλάξηεζε θαη κε ην ζέκα ηεο Κχπξνπ, είλαη ελδηαθέξνλ λα επηζεκαλζεί φηη, αλαθνξηθά κε ην ππφ 

εμέηαζε δήηεκα, ν ζπγθεθξηκέλνο κήλαο μεθηλνχζε θαη ηειείσλε κε δχν δάλεηα δεκνζηεχκαηα απφ 

ηελ ηνπξθηθή εθεκεξίδα Yeni Sabah. Βθείλα πιαηζίσλαλ, ηξφπνλ ηηλά, ηελ επίζθεςε ΐεληδέινπ θαη 

ζπλέδεαλ ζπκπησκαηηθά, αιιά πάλησο κε εμαηξεηηθά ζπκβνιηθφ ηξφπν, ηνλ θηιηθφ ραξαθηήξα πνπ 
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ήζειε λα πξνζδψζεη ζηελ επίζθεςή ηνπ ν Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ κε ηε ζηάζε ηεο Βιιάδαο ζην 

Κππξηαθφ. πληζηακέλε θαη ησλ δχν είλαη φηη αλαθέξνληαλ ζηελ «πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά» ηνπ 

«Βπηζθφπνπ» ή «Ώξρηπαπά» Κχπξνπ θαη έζεηαλ ζέκα θαηά πφζν ε ζηάζε ηνπ απηή ζπλάδεη κε ηε 

δηαθεξπζζφκελε «ηνπξθνειιεληθή θηιία». 

Σν απφζπαζκα ηνπ πξψηνπ άξζξνπ κε ηίηιν «Οη αλαηξεπηηθέο πξνθιήζεηο ηνπ Βπηζθφπνπ 

Κχπξνπ» πνπ αλαδεκνζίεπε ε Hürriyet, μεθηλνχζε κε ην ξεηνξηθφ εξψηεκα θαηά πφζν ε «θνηλή 

κνίξα» πνπ νηθνδνκείηαη κε ηελ Βιιάδα «πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ιεηηνπξγεί εηο βάξνο καο» 

θαη ζπλέρηδε ππαγνξεχνληαο κε εχγισηην ηξφπν ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δηκεξνχο θηιίαο: 

«Πνέπεζ κα εζπςεεί ιζα ηαζ ηαθή ζημοξ Αεδκαίμοξ ηαζ ζημοξ Κοπνίμοξ υηζ είκαζ πμθφ 

ηαθέξ ηαζ ανιυγμοζεξ μζ οπμζπέζεζξ ηαζ μζ εθπίδεξ πενί θζθίαξ, ζοιιαπίαξ ηαζ ημζκχκ 

ιε ημοξ Σμφνημοξ αζιαηδνχκ αβχκςκ βζα έκακ ημζκυ ζημπυ, υιςξ δ πνχηδ ηαζ 

εειεθζχδδξ πνμτπυεεζδ βζα ιζα ηέημζα ζηεκή πνμζέββζζδ είκαζ δ επίδεζλδ εκυξ 

εθάπζζημο ημοθάπζζημκ ζεααζιμφ, ηαηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ πενζυδμο θζθίαξ ηαζ 

ζοιιαπίαξ, ζημ δίηαζμ ημο Σμφνημο. Ακ αοηυ δεκ επζδεζηκφεηαζ ηαζ ηάεε θίβμ ηαζ θζβάηζ 

δζαηδνφζζεηαζ δ επζεοιία ημοξ κα εκςεεί δ Κφπνμξ ιε ηδκ Δθθάδα, ηαζ εάκ ιάθζζηα ζ‟ 

αοηυ πνςημζηαημφκ ενδζηεοηζημί θεζημονβμί, ηυηε ιαξ ακαηαηεφεηαζ ημ ζημιάπζ. Ζ 

θζθία ημο Σμφνημο δεκ είκαζ μφηε δζπνυζςπδ, μφηε πμθοπνυζςπδ. Θέθμοιε μζ Έθθδκεξ 

κα είκαζ ηζ αοημί έηζζ βεκκαίμζ».
342

 

Ώληίζηνηρε εηθφλα θαη ζπιινγηζηηθή απαληάην θαη ζην δεχηεξν απφζπαζκα ηεο Yeni Sabah πνπ 

πξνεξρφηαλ απφ ην θχξην άξζξν ηεο θαη αλαδεκνζηεπφηαλ ζηε Hürriyet ηεο 31
εο

 Εαλνπαξίνπ. ε 

εθείλν ν ζπληάθηεο αλαξσηηφηαλ αλ ήηαλ «ζχκπησζε ή πξνγξακκαηηζκέλν» γεγνλφο ην φηη ν 

«αξρηπαπάο» ζηελ Κχπξν «επηηάρπλε ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο ππνθηλήζεηο ηνπ», ηελ ψξα πνπ ν 

Έιιελαο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ εηζεξρφηαλ ζηελ Σνπξθία. Ώθνινχζσο, ππελζχκηδε φηη είρε «εδψ 

θαη αξθεηφ θαηξφ» επηζεκάλεη απφ ηε ζηήιε ηνπ «πψο απηφο ν δήζελ ζξεζθεπηηθφο ιεηηνπξγφο 

ρξεζηκνπνηεί ηε ζξεζθεία ζηελ πνιηηηθή» θαη είρε «απνθαιχςεη» φηη «νη εθθιεζίεο θαη νη ηφπνη 

πξνζεπρήο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνιηηηθέο πξνθιήζεηο». Καηά ζπλέπεηα, νη «θηλήζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο» εθείλεο πνπ παξαηεξνχλην ζηελ Κχπξν ηελ ψξα πνπ μεθηλνχζαλ νη ζπδεηήζεηο 

κε ηνπο Έιιελεο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο ζηελ Άγθπξα, ιάκβαλαλ «ραξαθηήξα παγψκαηνο ηεο 

ζέξκεο ησλ δηπισκαηηθψλ ζπλνκηιηψλ». Ώιιάδνληαο ακέζσο θαηφπηλ ην κνηίβν ηεο αλάιπζήο ηνπ 

επί ην ζπλαηζζεκαηηθφηεξν, ν δεκνζηνγξάθνο ηεο Yeni Sabah παξαηεξνχζε ηα εμήο: «Ώπφ ηε κηα 

κεξηά λα δίλεηε ηα ρέξηα, λα ρχλεηε καδί ην αίκα ζαο θαη λα ελψλεζηε ηδενινγηθά,
343

 θαη απφ ηελ 

άιιε κεξηά ηαπηφρξνλα λα πξνζπαζείηε πίζσ απφ ηελ πιάηε ηνπ λα ζθάςεηε ην ιάθθν ηνπ 

γείηνλα, είλαη κηα ζηάζε πνπ ν Σνχξθνο δελ κπνξεί εχθνια λα ηελ θαηαλνήζεη. Πξάγκαηη ν 

                                                           
342 “Kıbrıslı Piskoposun tahrikâtı”, Hürriyet, 16/1/1952. 
343 Δ ζπγθεθξηκέλε θξάζε παξέπεκπε πξνθαλψο ζηελ αληηθνκκνπληζηηθή «ηδενινγηθή ελφηεηα» κε ηελ Βιιάδα, 

πξαθηηθφ απφηνθν ηεο νπνίαο ήηαλ λα «ρχλνπλ καδί ην αίκα» ηνπο ζηελ Κνξέα. 
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Σνχξθνο, πηζηφο ζηα πάηξηα θαη ζηα ήζε ηνπ, πξέπεη λα πεη ην θαισζνξίζαηε ζηνλ κνπζαθίξε 

ηνπ».
344

 

πκπησκαηηθά ή φρη, ηα δχν απηά δεκνζηεχκαηα ζπκπχθλσλαλ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ Κππξηαθνχ απφ νπηηθή γσλία ηνπ ηνπξθηθνχ Σχπνπ: Δ ειιελνηνπξθηθή θηιία 

δελ είλαη απζχπαξθηε, νχηε θαη αλαγθαζηηθφ επαθφινπζν ησλ θνηλψλ αγψλσλ ζηελ Κνξέα ζην 

πιαίζην ελφο ηδενινγηθνχ κεηψπνπ ελαληίνλ ηνπ «εξπζξνχ θηλδχλνπ», αιιά εμαξηάηαη απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ Βιιήλσλ έλαληη ζεκάησλ «επαίζζεησλ» γηα ηελ Σνπξθία φπσο ην Κππξηαθφ. Οη 

«πξνθιήζεηο» ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ ζα γίλνπλ αλεθηέο απφ ηνλ «Σνχξθν», πνιιψ δε κάιινλ 

φηαλ πξνέξρνληαη απφ έλαλ «παπά», ηνπ νπνίνπ ε ελαζρφιεζε πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηε 

ζξεζθεία θαη λα κελ επεθηείλεηαη ζηελ πνιηηηθή. Πξάγκαηη, αλ ιεθζεί ππ‟ φςηλ ην γεγνλφο φηη έλα 

θεληξηθφ θνκκάηη ησλ θεκαιηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ είρε επηθεληξσζεί ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη 

1930 ζηνλ εμνβειηζκφ ηνπ Εζιάκ, αιιά θαη ηεο ζξεζθείαο γεληθφηεξα, απφ ηελ πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο,
345

 ηφηε θαηαλνεί γηαηί «αλαθαηεπφηαλ ην ζηνκάρη» ηνπ αξζξνγξάθνπ 

ηεο Yeni Sabah, αιιά θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο αλαδεκνζηεχνπζαο Hürriyet. Δ θξάζε θιεηδί 

«ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζξεζθείαο ζηελ πνιηηηθή»
346

 ζπλερίδεη λα απνηειεί ζρεδφλ κέρξη ηηο εκέξεο 

καο ην θεληξηθφ κνηίβν θαηαδίθεο θαη απαμίσζεο ησλ δπλάκεσλ εθείλσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

Σνπξθίαο πνπ ζεσξείηαη φηη «επηβνπιεχνληαη» ην θνζκηθφ θαζεζηψο ηεο ρψξαο. Σέινο, ζηελ 

νηθνδφκεζε ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ εθηίζελην ζηα άξζξα απηά, επηζηξαηεχνληαλ θαη ηα 

ραξαθηεξνινγηθά γλσξίζκαηα ησλ Σνχξθσλ, φπσο ηα εμέζεηε ν ζπληάθηεο, πνπ δελ ήηαλ άιια 

απφ εθείλα ηεο «έληηκεο ζηάζεο» θαη ηεο «θαζαξήο εμήγεζεο» έλαληη ησλ μέλσλ. Δ ηειεπηαία 

θξάζε ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ, φκσο, ήηαλ αξθεηή γηα λα θαηαδείμεη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

«παηξνπαξάδνηε» ζπκπεξηθνξά απέλαληί ηνπο θαη ην θαισζφξηζκά ηνπο ζχκθσλα κε ηα ηνπξθηθά 

«ήζε» δελ ήηαλ εθδειψζεηο κνλνζήκαληεο, αιιά ζπλνδεχνληαλ απφ ηε ζπλερή επαγξχπλεζε, 

θαζψο θαη απφ ηελ ππνθψζθνπζα αγαλάθηεζε γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ζε ζέκαηα φπσο ην Κππξηαθφ, 

νη νπνίεο ζεσξνχληαλ «ππνλνκεπηηθέο». πσο ινηπφλ ραξαθηεξηζηηθά θαη απνθαιππηηθά ζεκείσλε 

ζηελ θαηαθιείδα ηνπ άξζξνπ ηνπ ν δεκνζηνγξάθνο, ν Σνχξθνο «πνέπεζ λα πεη θαισζνξίζαηε ζηνλ 

κνπζαθίξε ηνπ», δελ ζεκαίλεη φκσο φηη εέθεζ ην θάλεη φηαλ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

ζπιινγηζηηθήο ηνπ.
347

 

                                                           
344 “Bir Ziyaretin Manâsı” («Σν λφεκα κηαο επίζθεςεο»), Hürriyet, 31/1/1952. 
345 Π.ρ. απάιεηςε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ άξζξνπ φηη ην Εζιάκ απνηειεί ηελ επηθξαηνχζα ζξεζθεία ηνπ θξάηνπο, θαηάξγεζε 

ηνπ ραιηθάηνπ, θιείζηκν ησλ ηεξψλ ρψξσλ ησλ δεξβίζεδσλ θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ αδειθνηήησλ, εθθνζκίθεπζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, απαγφξεπζε ζηνπο ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο λα θπθινθνξνχλ κε ηα ηεξαηηθά ηνπο ξνχρα δεκνζίσο πιελ 

ησλ επηθεθαιήο ηνπο, θ.ά. 
346 Dini politikaya âlet etmek. 
347 «Ώγαλάθηεζε» έλησζαλ επίζεο, γηα άιιν φκσο ζέκα, θαη νη Σνπξθνθχπξηνη, νη νπνίνη ηε δεκνζηνπνηνχζαλ κε έλα 

ηειεγξάθεκα δηακαξηπξίαο πξνο ζην πξαθηνξείν ANKA: «Οη Σνχξθνη δηακαξηπξφκαζηε γηα ηελ αιιαγή ηνπ νλφκαηνο 

ηεο 300 εηψλ ηζηνξηθήο πιαηείαο Μπαυξαθηάξ ζηελ Κχπξν, ζε πιαηεία Βιεπζεξίνπ ΐεληδέινπ απφ ηνλ ελσηηθφ 

Αήκαξρν, θαη αηηνχκεζα ηελ πιεξνθφξεζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ην πεξηζηαηηθφ απηφ», βι.“Kıbrıs Türklerinin haklı 

infiali” («Δ δίθαηε αγαλάθηεζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ»), πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 26/1/1952. 
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Δ επηθείκελε επίζθεςε ΐεληδέινπ πξναλαγγειιφηαλ ζηνλ θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηίηιν ηεο 

εθεκεξίδαο.
348

 Παξά ην γεγνλφο φηη ηφζν ν ππέξηηηινο,
349

 φζν θαη ν ππφηηηινο
350

 αλαθέξνληαλ 

απζηεξά ζηα ζέκαηα ηεο επίζθεςεο, ν δεχηεξνο ππφηηηινο ιίγν πξηλ ην ξεπνξηάδ είρε θππξηαθή 

αλαθνξά: «Πάιη έγηλε δηαδήισζε ρζεο ζηελ Ώζήλα γηα ηελ Κχπξν».
351

 Ώθξηβψο απφ θάησ θαη 

εληφο πιαηζίνπ ζπκπιεξσλφηαλ φηη ε ππξνζβεζηηθή θαη ε αζηπλνκία είραλ δηαιχζεη ηνπο 

δηαδεισηέο κε ηε ρξήζε λεξνχ θαη γθινκπ. Σν ζρεηηθφ ξεπνξηάδ ησλ εζσηεξηθψλ ζειίδσλ 

πεξηέγξαθε ηε δηαδήισζε ηξηψλ ρηιηάδσλ αηφκσλ, ηα νπνία θξαηνχζαλ πηθέηα κε ζπλζήκαηα ζηα 

ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά φπσο «Βιεπζεξία ή ζάλαηνο γηα ηελ Κχπξν», «Έμσ νη Άγγινη απ‟ ηελ 

Κχπξν» θαη «Σνχξθνη θάησ ηα ρέξηα απφ ηελ Κχπξν». ην ηέινο δηεπθξηληδφηαλ φηη ε δηαδήισζε 

είρε ιάβεη ρψξα κε αθνξκή ηελ επέηεην ηνπ δεκνςεθίζκαηνο πξν δχν εηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

θαη ελ φςεη ηεο επίζθεςεο ηνπ Έιιελα θξαηηθνχ αμησκαηνχρνπ, ε εθεκεξίδα έζεηε εκκέζσο θαη ηε 

δηθή ηεο αηδέληα παξάιιεια κε ηελ επίζεκε, κία ηαθηηθή πνπ ζα επαιεζεπφηαλ θαη απφ ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ Simavi ζηνλ ΐεληδέιν γηα ην επίκαρν δήηεκα. 

Σελ ίδηα εκέξα πνπ αλαγγειιφηαλ ε επίζθεςε ηνπ Έιιελα Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ θαη παξερφηαλ 

ε πιεξνθφξεζε γηα ηε δηαδήισζε ζηελ Ώζήλα γηα ηελ Κχπξν, ζην Λνλδίλν νη Σνπξθνθχπξηνη πνπ 

είραλ ζπγθξνηήζεη ηελ «Λέζρε Σνπξθνθππξίσλ»
352

 μεθηλνχζαλ κία πξνζπάζεηα «δηαθψηηζεο» ζηε 

ΐξεηαλία γηα ηελ Κχπξν θαη ηελ Σνπξθία. πσο αλέθεξε ην ζρεηηθφ δεκνζίεπκα, θεληξηθφο 

ζηφρνο ηεο πξνζπάζεηαο εθείλεο ήηαλ ε πξνπαγάλδηζε κηαο ιχζεο είηε απηνθπβέξλεζεο, είηε 

απφδνζεο ηεο Κχπξνπ ζηελ Σνπξθία. ην πιαίζην απηφ, νη Σνπξθνθχπξηνη ηεο «Λέζρεο» 

απνζθνπνχζαλ ζην λα απνζπάζνπλ κία απάληεζε απφ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε ζηα αηηήκαηά 

ηνπο, αιιά θαη ζην λα δψζνπλ κία απάληεζε «ζηηο πξφζθαηεο δηαδειψζεηο ησλ Ρσκηψλ ζε Βιιάδα 

θαη Κχπξν, νη νπνίνη δελ έρνπλ θαηαγσγή απφ ηνπο Έιιελεο». Γηα λα απμήζνπλ δε ηελ απήρεζε 

ηνπ αηηήκαηφο ηνπο γηα απηνθπβέξλεζε ή επηζηξνθή ηεο Κχπξνπ ππφ ηνπξθηθή δηνίθεζε, 

απνθάζηδαλ λα εθδψζνπλ θαη εθεκεξίδα.
353

 

ζν ζπλερίδνληαλ ζην Λνλδίλν απηέο νη δηεξγαζίεο, ν νθνθιήο ΐεληδέινο επηβηβαδφηαλ απφ ηνλ 

Πεηξαηά ζην πινίν «Σαξζφο» θαη θαηεπζπλφηαλ ζηελ Σνπξθία, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ηελ επίζεκε επίζθεςή ηνπ. ην ίδην πινίν επέβαηλε θαη ν ηδηνθηήηεο ηεο Hürriyet, Sedat Simavi, ν 

νπνίνο είρε ηελ επθαηξία λα ζπλνκηιήζεη κε ηνλ Έιιελα Τπνπξγφ. Δ ζπδήηεζε εθείλε 

πξνβαιιφηαλ ζην θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηεο εθεκεξίδαο, πνπ έθαλε ιφγν γηα «Αήισζε ηνπ . 

ΐεληδέινπ ζηε Υηνπξξηέη»
354

 θαη νη ππφηηηινη ζηαρπνινγνχζαλ «πεγαίλσ ζηελ Άγθπξα γηα λα 

                                                           
348 “Yunan Dışişleri Bakanı memleketimize geliyor” («Ο Έιιελαο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ έξρεηαη ζηε ρψξα καο»), 

Hürriyet, 20/1/1952. 
349 “Atlantik Paktına iştirakimiz dolayısiyle izhari müzakerelerde bulunmak üzere” («Πξνθεηκέλνπ λα έρεη 

δηεπθξηληζηηθέο δηαβνπιεχζεηο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο καο ζην Ώηιαληηθφ χκθσλν»). 
350 “Yunan askeri şahşiyetlerinin de katılacakları bu görüşmelerde hususi bir ehemniyet veriliyor” («Ώπνδίδεηαη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζε απηέο ηηο ζπλνκηιίεο ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηάζρνπλ θαη Έιιελεο ζηξαηησηηθνί»). 
351 “Atina‟da Kıbrıs için dün gene nümayiş yapıldı”, κε βάζε αληαπφθξηζε ηνπ Associated Press απφ ηελ Ώζήλα. 
352 “Kıbrıs Türk Kulübü”. 
353 “Londra Türkleri Kıbrıs dâvasını yine ele aldılar” («Οη Σνχξθνη ηνπ Λνλδίλνπ αλέιαβαλ θαη πάιη ηελ ππφζεζε ηεο 

Κχπξνπ»), Hürriyet, 21/1/1952, κε βάζε ην πξαθηνξείν T.H.A. 
354 “S. Venizelos‟un Hürriyet‟e beyanatı”, Hürriyet, 29/1/1952. 
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ζπλερίζσ ηε θηιία πνπ δεκηνχξγεζε ν παηέξαο κνπ»,
355

 αιιά θαη ην επίκαρν γηα ηνλ Simavi 

δήηεκα: «Ο Τπνπξγφο  Βμσηεξηθψλ είπε φηη ε πξφζθαηε δηαδήισζε ζηελ Ώζήλα γηα ηελ Κχπξν 

δελ έγηλε ελαληίνλ καο, αιιά ελαληίνλ ηεο Ώγγιίαο».
356

 Ο νθνθιήο ΐεληδέινο αλέθεξε ζηνλ 

Σνχξθν δεκνζηνγξάθν φηη κεηαβαίλεη ζηελ Σνπξθία θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηεο ηνπξθηθήο 

θπβέξλεζεο θαη ηνλ δηαβεβαίσλε φηη επξφθεηην γηα κία «επίζθεςε θηιίαο» ε νπνία δελ 

απνζθνπνχζε ζε ηίπνηε άιιν. Αξαηηφκελνο φκσο ηεο επθαηξίαο, ν Simavi ηνλ ξσηνχζε θαηεπζείαλ 

γηα ην ζέκα ηεο Κχπξνπ: «Αελ λνζεχεηαη απηή ε θηιία απφ ηηο δηαδειψζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ 

Ώζήλα γηα ηελ Κχπξν; Ώπφ ηε κηα κεξηά θάλνπκε ιφγν γηα „ηνπξθνειιεληθή θηιία‟ θη απφ ηελ 

άιιε γίλνληαη ζηελ Ώζήλα δηαδειψζεηο, ε πην πξφζθαηε εθ ησλ νπνίσλ έιαβε ρψξα ηελ 

πεξαζκέλε εβδνκάδα. Ση ιέηε γη‟ απηφ;». Ο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ απαληνχζε ηα εμήο: «Οη 

δηαδειψζεηο απηέο δελ ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηεο Σνπξθίαο. Έγηλαλ ελαληίνλ ηεο Ώγγιίαο επεηδή δελ 

δφζεθε άδεηα ζε ζπλδηθαιηζηέο αληηπξνζψπνπο γηα έλα ζπλέδξην πνπ ζα γηλφηαλ ζηελ Κχπξν. Βγψ 

εξγάδνκαη γηα λα κεγαιψζεη θαη λα εμειηρζεί ε ηνπξθνειιεληθή θηιία. Βπηζπκψ εηιηθξηλψο λα κελ 

κείλεη θαλέλα ζεκείν ηξηβήο, αιιά θαη λα ηαθηνπνηεζνχλ ζπλ ησ ρξφλσ θαη ηα πθηζηάκελα». Ο 

Simavi άθελε αζρνιίαζηε ηελ απάληεζε ΐεληδέινπ, πξνζζέηνληαο ζην ππφινηπν ηεο παξνπζίαζήο 

ηνπ κεξηθέο αθφκε επαηλεηηθέο γηα ηελ Σνπξθία θξάζεηο ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ, θαζψο θαη νξηζκέλεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλνδεία ηνπ. Χζηφζν, θάησ αθξηβψο απφ ηελ εκβφιηκε ζην ξεπνξηάδ είδεζε 

απηή ηνπ Simavi – ε νπνία ζεκεησηένλ ήηαλ ηππσκέλε κε δηαθνξεηηθνχο θαη επδηάθξηηνπο 

ραξαθηήξεο ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν θείκελν ηεο εθεκεξίδαο – δεκνζηεπφηαλ θεληξηθά κία 

θσηνγξαθία πνπ εηθφληδε δηαδεισηέο λα ζπγθξνχνληαη κε ηελ αζηπλνκία ζην ζπιιαιεηήξην γηα 

ηελ Κχπξν ζηελ Ώζήλα. ηε ιεδάληα αλαθεξφηαλ φηη νη Έιιελεο αζηπλνκηθνί επηρεηξνχζαλ λα 

δηαιχζνπλ ηνπο θνηηεηέο πνπ δηαδήισλαλ, ζε κία εθδήισζε «πνπ φπσο είπε ζηνλ Ώξρηζπληάθηε 

καο ν Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ ΐεληδέινο, ζηξεθφηαλ ελαληίνλ ηεο Ώγγιίαο». 

Δ άθημε ΐεληδέινπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαιππηφηαλ απφ ηε Hürriyet θαη πάιη ζην θεληξηθφ 

ηεο πξσηνζέιηδν πνπ είρε ηίηιν κε ζεηηθφ πξφζεκν: «Ο θίινο Έιιελαο Τπνπξγφο ησλ Βμσηεξηθψλ 

ΐεληδέινο αθίρζε ρζεο ζηελ Εζηαλκπνχι».
357

 ηνπο ππφηηηινπο θαη ζην ξεπνξηάδ, ηα νπνία 

ζπλνδεχνληαλ απφ ηηο ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο, πξνβάιινληαλ νη δειψζεηο ηνπ θηινμελνχκελνπ γηα 

ην πφζν «επηπρήο» αηζζαλφηαλ απφ ην γεγνλφο φηη είρε έιζεη ζηελ Σνπξθία, γηα ην ζηφρν ηεο 

επίζθεςεο πνπ ήηαλ ε ζπλέρηζε ηεο θηιίαο πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ν παηέξαο ηνπ, θαζψο θαη γηα 

ηελ σθέιεηα πνπ ζα είραλ ηα δχν θξάηε απφ ηελ έληαμή ηνπο ζηελ Ώηιαληηθή πκκαρία. 

Ώθνινχζσο, φπσο πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα, ζηηο 20.05 ην βξάδπ ε ειιεληθή αληηπξνζσπεία 

αλαρψξεζε γηα Άγθπξα. Δ Hürriyet πξφβαιιε πξσηνζέιηδα θαη ηελ εθεί επίζθεςή ηνπο κε ηνπο 

ίδηνπο θηιηθνχο ηφλνπο θαη πξφζζεηε φηη, κεηά ηελ θαηάζεζε ζηεθάλνπ θαη ηε ζηάζε πξνζνρήο ζην 

πξνζσξηλφ καπζσιείν ηνπ Atatürk, ν ΐεληδέινο ζπλαληήζεθε κε ηνλ νκφινγφ ηνπ Fuad Köprülü, 

                                                           
355 “Ankaraya babamın kurduğu dostluğu idameye gidiyorum”. 
356 “Dışişleri Bakanı, Atina‟da Kıbrıs için son yapılan nümayişin bizim aleyhimize değil İngiltere aleyhine olduğunu 

söyledi”. 
357 “Dost Yunan Dışişleri Bakanı Venizelos dün İstanbula geldi”, Hürriyet, 30/1/1952. 
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θαζψο θαη κε ηνλ Πξφεδξν ηεο ηνπξθηθήο ΐνπιήο, Refik Koraltan.
358

 Ώληειιάγεζαλ θηιηθέο 

πξνζθσλήζεηο θαη αληηθσλήζεηο, κε ηνλ ΐεληδέιν λα θάλεη ιφγν γηα ηελ «ηεξή παξαθαηαζήθε» ηεο 

ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο.
359

 

Βθείλν πνπ δελ εζίγε ζηα ζρεηηθά ξεπνξηάδ, ην δήηεκα δειαδή ηεο Κχπξνπ, αλέιαβε λα ην 

πξνβάιεη θαη πάιη ν Simavi, φπσο είρε θάλεη θαη ζηελ πξνεγνχκελε αληαπφθξηζή ηνπ κε ηε 

ζρεηηθή εξψηεζε πνπ είρε απεπζχλεη πξνο ηνλ Έιιελα Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ ηνπο πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Έηζη, ζε ζεηξά ηξηψλ θπξίσλ άξζξσλ ηνπ πνπ έθεξαλ 

ηνλ ίδην ηίηιν θαη δεκνζηεχνληαλ ζηελ εθεκεξίδα απφ 31 Εαλνπαξίνπ έσο 2 Φεβξνπαξίνπ – θαηά 

ην δηάζηεκα δειαδή ηεο επίζθεςεο ΐεληδέινπ ζηελ Σνπξθία – ν Simavi ζπλέδεε γηα κία αθφκε 

θνξά ηελ εηιηθξίλεηα ηεο ειιεληθήο πιεπξάο ζηε δηκεξή «θηιία» κε ηελ εγθαηάιεηςε εθ κέξνπο ηεο 

ηήο ππφζεζεο ηεο Κχπξνπ, αιιά θαη κε ηηο παξαρσξήζεηο ηεο ζηα Ασδεθάλεζα.
360

 ην πξψην εμ 

απηψλ, ν ηδηνθηήηεο ηεο Hürriyet εμέθξαδε εηζαγσγηθά ηελ ειπίδα λα πηζηέςνπλ νη αλαγλψζηεο 

ηνπ ηα φζα ζα ηνπο εθζέζεη ζρεηηθά κε ηε «θηιηθή θνπβέληα» πνπ είρε κε ηνλ ΐεληδέιν, θαζ‟ φηη 

«φπσο θαιά μέξεηε, δελ είκαη θαη έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηεο ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο». 

Ώθνινχζσο αθεγείην θαη πάιη ηε ζηηρνκπζία γηα ηελ Κχπξν πνπ ε εθεκεξίδα είρε δεκνζηεχζεη 

δχν εκέξεο πξηλ. Σν άμην πξνζνρήο απφζπαζκα, φκσο, ήηαλ εθείλν πνπ πεξηέγξαθε πψο ν 

δεκνζηνγξάθνο άθνπγε ηνλ ΐεληδέιν λα εθζέηεη ηα ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο: «Δ ήζπρε 

ζάιαζζα θαη ε ρσξίο αλαηαξάμεηο ζπλέρηζε ηνπ ηαμηδηνχ καο κε ην πινίν πξέπεη λα επραξίζηεζε 

ηνλ ΐεληδέιν φζν θη εκέλα, δηφηη βξήθε ηελ επθαηξία λα ζηαζεί επαλεηιεκκέλσο ζηελ 

ηνπξθνειιεληθή θηιία. Κεληξηθφ άμνλα ζηα πεξί ηεο θηιίαο απηά ιφγηα ηνπ απεηέιεζαλ ηδηαηηέξσο 

νη πνιιέο απνζηνιέο πινίσλ κε βνήζεηα πνπ ζηείιακε ζηελ Βιιάδα θαηά ηνλ πξφζθαην πφιεκν. 

Βγψ ηνλ αθνχσ κε ελδηαθέξνλ, φκσο απφ ηελ άιιε κεξηά βαζάληδε ζπλερψο ηε ζθέςε κνπ ην 

δήηεκα ηεο Κχπξνπ». 

Οη ζπκβνιηζκνί ηεο «θηιηθήο» εθείλεο «θνπβέληαο» ήηαλ πνιινί. Ο νθνθιήο ΐεληδέινο 

επηρεηξνχζε κε δηάθνξα θξαζηηθά ζρήκαηα θαη εληππσζηαθά αλνίγκαηα λα πείζεη ηνλ Σνχξθν 

ζπλνκηιεηή ηνπ γηα ηελ εηιηθξίλεηα ηεο θηιίαο πνπ ν ίδηνο πξνζσπηθψο θαζψο θαη ε ρψξα ηνπ 

πξφηαζζαλ έλαληη ηεο Σνπξθίαο. Με ζεξκέο ξεηνξηθέο παξαιιαγέο επί ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο, 

επηζηξάηεπε απφ ην «βαξχ ππξνβνιηθφ» ηνπ νλφκαηφο ηνπ θαη ηεο «ηεξήο παξαθαηαζήθεο» πνπ 

ηνπ θιεξνδφηεζε ν παηέξαο ηνπ σο ζεκειησηήο ηεο δηκεξνχο θηιίαο, κέρξη ηα θνιαθεπηηθά ιφγηα 

γηα ηε «βνήζεηα» πνπ είρε πξνζθέξεη ε Σνπξθία κε ηελ απνζηνιή ηξνθίκσλ ζηε ρεηκαδφκελε ππφ 

θαηνρή Βιιάδα ηνπ ΐ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ώθφκε θαη ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ απέθπγε λα δψζεη 

νπνηαδήπνηε απάληεζε ηπρφλ ζχκηδε ηελ πξν ελφο πεξίπνπ έηνπο ηνπνζέηεζή ηνπ ζηελ ειιεληθή 

ΐνπιή. Ώλη‟ απηήο, θαηέθεπγε ζηε κηζή αιήζεηα, φηη δειαδή νη δηαδειψζεηο ζηελ Ώζήλα γίλνληαλ 

κελ, αιιά ζηξέθνληαλ ελαληίνλ ηεο ΐξεηαλίαο επεηδή ε ηειεπηαία δελ είρε επηηξέςεη ζε Έιιελεο 

ζπλδηθαιηζηέο λα κεηαβνχλ ζην λεζί. Ώπέλαληη ζε απηή ηε ιαιίζηαηε ζηάζε, ν Σνχξθνο 

                                                           
358 “S. Venizelos Ankara‟da” («Ο . ΐεληδέινο ζηελ Άγθπξα»), Hürriyet, 31/1/1952. 
359 “[...] kudsi bir vedia telâkki ettiği Türk-Yunan dostluğu [...]”, φ.π. 
360 “Venizelos‟la hasbihal” («Φηιηθή θνπβέληα κε ηνλ ΐεληδέιν»), Ε, ΕΕ θαη ΕΕ. 
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δεκνζηνγξάθνο ζηεθφηαλ ζησπειφο, άθνπγε «κε ελδηαθέξνλ» ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ, αιιά ην κπαιφ 

ηνπ γπξλνχζε ζπλερψο ζην Κππξηαθφ, γηα ην νπνίν θαη επζαξζψο ηειηθά ηνλ ξσηνχζε. Ώλ θαη 

ηφζν ζην ξεπνξηάδ ηνπ ηεο 29
εο

 Εαλνπαξίνπ, φζν θαη ζην πξψην ηνπ απηφ θχξην άξζξν άθελε 

αζρνιίαζηε ηε ζηάζε θαη ηηο απαληήζεηο ηνπ ΐεληδέινπ, ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ, θαηά πάζα δε 

πηζαλφηεηα θαη ηνπ ηδίνπ ηνπ Simavi θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο, πξννησλίδνληαλ ηελ πιήξε 

θαη επηζεηηθή επαλαθνξά ησλ γλσζηψλ ηνπ επηρεηξεκάησλ ζηε ζπλέρεηα. 

Πξάγκαηη, ζην δεχηεξν θαηά ζεηξά θχξην άξζξν ηνπ, ν Simavi επηζήκαηλε πσο ν ΐεληδέινο, κε ην 

λα ππνζηεξίμεη φηη νη δηαδειψζεηο ησλ Ώζελψλ ζηξέθνληαλ θαηά ησλ ΐξεηαλψλ, «επηρεηξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κία σξαία δηπισκαηηθή ηαθηηθή». «ηελ πξαγκαηηθφηεηα», ζπλέρηδε, «νη 

δηαδειψζεηο πνπ εδψ θαη ρξφληα ζπλερίδνληαη ζηελ Ώζήλα ζηξέθνληαη θαηά ηεο Σνπξθίαο. Ίζσο ε 

πξφζθαηε λα ζηξεθφηαλ ελαληίνλ ησλ Άγγισλ, φκσο απηφ δελ κεηψλεη ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

ππφζεζεο. Ώλ ππάξρεη θάηη βέβαην, απηφ είλαη ην γεγνλφο φηη ν Έιιελαο Τπνπξγφο ησλ 

Βμσηεξηθψλ επηζπκεί λα έιζεη ζηελ Σνπξθία σο θίινο θαη φηη ηνηνπηνηξφπσο επηδηψθεη λα 

πξνζδψζεη αμία θαη ζηε δηθή καο θηιία». Ώκέζσο κεηά απφ απηήλ ηελ επηζήκαλζε ηνπ 

«δηπισκαηηθνχ ειηγκνχ» ηνπ ΐεληδέινπ, επηζήκαλζε πνπ νπζηαζηηθά ηζνδπλακνχζε κε ηελ 

«πξνεηδνπνίεζε» φηη «δελ κπνξείο λα καο μεγειάζεηο», θαζψο θαη ηελ παξαδνρή ησλ θαιψλ 

πξνζέζεσλ ηνπ Έιιελα θπβεξλεηηθνχ αμησκαηνχρνπ, ν ηδηνθηήηεο ηεο Hürriyet πεξλνχζε 

θαηεπζείαλ ζηελ επίζεζε: 

«Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζογήηδζήξ ιαξ νχηδζα ημκ θζθμλεκμφιεκυ ιαξ πχξ εα 

ηαηημπμζδεμφκ ηα γδηήιαηα ηδξ Κφπνμο ηαζ ηςκ Γςδεηακήζςκ. Θέθδζε κα οπαζκζπεεί 

υηζ ηάεε έεκμξ επζαάθθεηαζ κα μνίγεζ ηδ δζηή ημο ιμίνα ηαζ υηζ δ οπυεεζδ εα 

ηαηημπμζδεεί ιε δδιμρήθζζια. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζε Κφπνμ ηαζ Γςδεηάκδζα μζ 

Έθθδκεξ έπμοκ ηδκ πθεζμρδθία ηαζ, υπςξ ηαζ κα „πεζ, ημ απμηέθεζια εα αβεζ οπέν ημοξ. 

Γεκ πνέπεζ υιςξ κα θδζιμκείηαζ υηζ μ ιυκμξ ζδζμηηήηδξ ηδξ Κφπνμο πμο έπεζ ηίηθμοξ 

ζδζμηηδζίαξ είκαζ δ Σμονηία, ηαεχξ ηαζ υηζ ανίζηεηαζ αηυιδ ζηα πένζα ηςκ Άββθςκ ςξ 

ηνυπμκ ηζκά εκμζηζαζηχκ. Κζ ακ πνμζεέζμοιε ημοξ Σμφνημοξ πμο εδχ ηαζ έκακ αζχκα 

έπμοκ ιεηακαζηεφζεζ απυ ημ κδζί, ηυηε εα απμηεθεί αθέθεζα κα αιθζαάθθμοιε βζα ημ υηζ 

αοηυ είκαζ ημονηζηυ. Δπζπνμζεέηςξ, ζε πενίπηςζδ πμο ηεεεί εέια δδιμρδθίζιαημξ 

είιαζηε πάκημηε έημζιμζ κα απμδείλμοιε ηδκ πνμακαθενεείζα πθεζμρδθία ιε ημοξ 

Σμονημηφπνζμοξ πμο αηυιδ δζααζμφκ ζηδκ Ακαημθία. Κζ ακ μζ ημιιμοκζζηέξ 

Δθθδκμηφπνζμζ ακάβηαζακ ημοξ Σμονημηφπνζμοξ κα ιεηακαζηεφζμοκ ιε ηδκ άεθζα 

ζοιπενζθμνά ημοξ, αοηυ μοδαιχξ απμηεθεί θυβμ βζα κα αλζχκμοκ ζήιενα δζηαζχιαηα». 

πσο θαζίζηαηαη πξνθαλέο, ν Simavi ζπλέρηδε λα πξνβάιιεη θαη ζε εθείλν ην θχξην άξζξν ηνπ ηα 

ζηεξενηππηθά επηρεηξήκαηα πεξί «ηδηνθηεηψλ» ηεο Κχπξνπ, νη νπνίνη κάιηζηα θαηά ηελ άπνςή ηνπ 

ήηαλ θαη νη κφλνη λφκηκνη, ζην βαζκφ πνπ θαηείραλ ηνπο «ηίηινπο ηδηνθηεζίαο» ηνπ λεζηνχ. 

Χζηφζν, πξνρσξνχζε έλα βήκα παξαπέξα θαη, επηρεηξψληαο λα αληηθξνχζεη ην εχινγν επηρείξεκα 

πεξί πιεηνςεθίαο ησλ Βιιήλσλ ζε Κχπξν θαη Ασδεθάλεζα, επαλέθεξε ην αληεπηρείξεκα ηεο 
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«απνθαηάζηαζεο» ηεο πιεζπζκηαθήο αλαινγίαο ζην λεζί: Ώλ ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη νη 

Σνπξθνθχπξηνη πνπ είραλ κεηαλαζηεχζεη ζηελ Σνπξθία, ηφηε ε αλαινγία ζα κεηαβαιιφηαλ ππέξ 

απηψλ. Δ αλάγθε πνπ έλησζε λα αλαζθεπάζεη ην ζπγθεθξηκέλν επηρείξεκα ήηαλ κάιινλ 

θαηαλνεηή, αλ ιεθζεί ππ‟ φςηλ ην γεγνλφο ηνπ πξνεγεζέληνο δεκνςεθίζκαηνο ζην λεζί θαη ηνπ 

απνηειέζκαηνο πνπ είρε αλαδείμεη. Δ πεπνίζεζή ηνπ, φκσο, φηη κε ηε ζπκπεξίιεςε θαη ησλ ελ 

Σνπξθία Σνπξθνθππξίσλ ε αλαινγία ζα κεηαβαιιφηαλ ππέξ ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο ήηαλ 

αζηήξηθηε, θαζ‟ φηη δελ βαζηδφηαλ ζε θάπνην δεκνγξαθηθφ δεδνκέλν, αιιά ελ είδεη 

πξνπαγαλδηζηηθήο πνκθφιπγαο εμππεξεηνχζε πεξηζζφηεξν ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάγθε θαζψο 

θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ ζθνπηκφηεηα. Άιισζηε ε ηνπξθνθππξηαθή κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ Σνπξθία 

θαη ε επηδίσμε ηεο αλάζρεζήο ηεο απνηέιεζαλ έλαλ απφ ηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο ηεο 

αξζξνγξαθίαο ηεο εθεκεξίδαο ήδε απφ ηα πξψηα ηαμηδησηηθά ξεπνξηάδ ηνπ Çalapala ην θαινθαίξη 

ηνπ 1948.
361

 ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ν Simavi απιψο επαλέθεξε ην ζέκα, ζε ζπλάξηεζε φκσο 

απηή ηε θνξά κε ηελ «απνθαηάζηαζε» ηεο πιεζπζκηαθήο ηζνξξνπίαο, έηζη ψζηε απηή λα 

ρξεζηκνπνηεζεί δπλεηηθά ζε έλα (λέν;) δεκνςήθηζκα. Παξάιιεια, έβξηζθε ηελ επθαηξία λα 

κεκθζεί εθ λένπ ηνπο Βιιελνθχπξηνπο, θαζηζηψληαο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε κεηνηθεζία ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ. 

Ώθνινχζσο ν αξζξνγξάθνο έζηξεθε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηνπο Έιιελεο δεκνζηνγξάθνπο πνπ 

«εθπξνζσπνχζαλ ηελ ειιεληθή θνηλή γλψκε» θαη νη νπνίνη  ζπλφδεπαλ ηνλ ΐεληδέιν ζην ηαμίδη 

ηνπ, επηζεκαίλνληαο ηα ζεξκά ππέξ ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο ιφγηα ηνπο, ηα νπνία ππεξζεκάηηδε 

ν Έιιελαο Τπνπξγφο. Ο Simavi φκσο εκθαληδφηαλ δχζπηζηνο απέλαληί ηνπο, ζεκεηψλνληαο 

αξρηθά πσο φπνηνο ηα άθνπγε ζα λφκηδε φηη δελ ππάξρεη δχλακε ηθαλή λα ρσξίζεη ηα δχν θξάηε θαη 

ζα έηεηλε λα ηα πηζηέςεη, γηα λα ζέζεη ακέζσο θαηφπηλ ην κέηξν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο θαη, θαη‟ 

επέθηαζε, ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο: «Ώλ ππνηεζεί φηη αχξην δελ βγαίλεη έλαο άιινο 

Ααζθάισθ
362

 λα πεη „κελ ενξηάδεηε ηελ πεληεθνζηνζηή επέηεην ηεο Άισζεο ηεο Εζηαλκπνχι [sic]‟, 

νχηε θαη θπηξψλεη θάπνηνο θφθθηλνο παπάο ιέγνληαο θάζε ιίγν θαη ιηγάθη αλνεζίεο ηνπ ηχπνπ 

„απηφ ην λεζί δηθφ ζαο, εθείλν ην λεζί δηθφ καο‟, ηφηε ζα δνχκε ζπλ ησ ρξφλσ ζε πνην βαζκφ είλαη 

αιεζηλέο απηέο νη πεξί ηεο σξαίαο θηιίαο δηαβεβαηψζεηο».
363

 

Ο αξζξνγξάθνο ήηαλ εηιηθξηλήο. πσο είρε επηζεκάλεη θαη ζηελ πξψηε ζπλέρεηα ησλ άξζξσλ ηνπ 

εθείλσλ, θάζε άιιν παξά έλζεξκνο νπαδφο ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο ήηαλ. Καηά ζπλέπεηα, ε 

δπζπηζηία ηνπ απέλαληη ζηε δηπισκαηηθή «επίζεζε θηιίαο» πνπ δερφηαλ απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ 

ήηαλ αλακελφκελε. Έηζη, ε αληίδξαζή ηνπ εθδεισλφηαλ άκεζα κε ηνλ ζπλήζε γηα εθείλνλ ηξφπν, 

ηελ πξφηαμε δειαδή θξηηεξίσλ πνπ ζα δνθίκαδαλ ηελ εηιηθξίλεηα ησλ ειιεληθψλ δειψζεσλ. Ο 

πήρεο ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, σζηφζν, δελ ήηαλ απιψο πςειφο αιιά απξνζπέιαζηνο, ζην κέηξν 

πνπ ε απνδνρή ηνπο ζηα ζέκαηα ηεο Κχπξνπ θαη ησλ Ασδεθαλήζσλ ζα ζήκαηλε ηελ νινθιεξσηηθή 

                                                           
361 ΐι. αλσηέξσ ζει 30. 
362 Δ αλαθνξά ελδερνκέλσο λα είλαη ζηνλ Ώπφζηνιν Ααζθαιάθε, θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, Πξχηαλε ηνπ 

ηδξχκαηνο ην 1953-1954 θαη έλζεξκνπ ππνζηεξηθηή ηνπ ελσηηθνχ αγψλα. Δ θαηάιεμε «-σθ» πξνθαλψο παξέπεκπε ζε 

κία εληειψο άζηνρε γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν πεπνίζεζε πεξί «θνκκνπληζηηθψλ» θηλήηξσλ. 
363 “Venizelos‟la hasbihal ΕΕ ” («Φηιηθή θνπβέληα κε ηνλ ΐεληδέιν ΕΕ»), Hürriyet, 1/2/1952. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



123 
 

ππνρψξεζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, θαζψο θαη ηελ πιήξε πξνζρψξεζή ηεο ζηηο απφςεηο ηεο 

ηνπξθηθήο, έηζη ηνπιάρηζηνλ φπσο αξζξψλνληαλ απφ ηνλ Simavi. Ο απφιπηνο θαη κε επηδερφκελνο 

αληηξξήζεσλ απηφο ηξφπνο ζθέςεο ζα ζπλέρηδε λα εθδειψλεηαη ζηα άξζξα-ηνπνζεηήζεηο ηνπ γηα 

ην Κππξηαθφ. 

Πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ αληίιεςή ηνπ σο πξνο κε ηε «δηεπζέηεζε» ησλ δεηεκάησλ ηεο 

Κχπξνπ θαη ησλ Ασδεθαλήζσλ έδηλε ν Simavi ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν ηκήκα ηεο ζεηξάο ησλ 

άξζξσλ ηνπ. πσο αθεγείην, φηαλ ην πινίν έθηαλε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ν ΐεληδέινο 

έδεηρλε απφ ηελ θνππαζηή ζηελ αθνινπζία ηνπ «ην κεγαιείν ηεο Εζηαλκπνχι», ν ίδηνο έθαλε ηηο 

αθφινπζεο ζθέςεηο: «Ώλ ήκνπλ εγψ ζηε ζέζε ηνπ, κηαο θαη ήξζα ζα έςαρλα ηξφπν λα θαλνλίζσ 

ακέζσο ζηελ Άγθπξα απηφ ην ζέκα ηεο Κχπξνπ θαη ηελ ππφζεζε ηεο Ασδεθαλήζνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα πείζσ ηνπο Σνχξθνπο γηα ηελ ηνπξθηθή κνπ θηιία [sic]. Βθφζνλ Σνχξθνη θαη Έιιελεο 

δηεθδηθνχλ ακθφηεξνη δηθαηψκαηα πάλσ ζηα πξναλαθεξζέληα λεζηά, ειάηε ηφηε λα 

εγθαζηδξχζνπκε κία θνηλή ηνπξθνειιεληθή δηνίθεζε ζηα Ασδεθάλεζα θαη κία θνηλή 

ηνπξθναγγιηθή θαη ειιεληθή ζηελ Κχπξν, θη έηζη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν λα πάςνπλ ηα λεζηά λα 

απνηεινχλ έλα απφζηεκα κεηαμχ ησλ εζλψλ ηεο Σνπξθίαο, ηεο Βιιάδαο θαη ηεο Ώγγιίαο». Δ 

πξφηαζε ηνπ Simavi ήηαλ εμφρσο απνθαιππηηθή: Αηαπξαγκαηεπφηαλ ζεσξεηηθά ηε κεηαβνιή ηνπ 

θαζεζηψηνο δχν ηφπσλ, ελφο λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο θαη κηαο λήζνπ ηεο Μεζνγείνπ, θαλέλα εθ 

ησλ νπνίσλ δελ αλήθε ζηελ Σνπξθία! Γη‟ απηά εηζεγείην δηκεξή θπξηαξρία επί ησλ Ασδεθαλήζσλ 

απφ Βιιάδα θαη Σνπξθία θαη ηξηκεξή αληίζηνηρε γηα ηελ Κχπξν, απνδερφκελνο αζκέλσο ηα 

εδαθηθά νθέιε γηα ηε ρψξα ηνπ, ρσξίο φκσο λα πξνβιεκαηίδεηαη ηη ζα γηλφηαλ αλ ζε ελδερφκελε 

ζρεηηθή δηαπξαγκάηεπζε θάπνηα πιεπξά έζεηε κε αληίζηνηρε επηρεηξεκαηνινγία δηεθδηθήζεηο γηα 

κέξε πνπ αλήθαλ ζηελ Σνπξθία. Ώπηή άιισζηε ήηαλ αθξηβψο ε πεξίπησζε φηαλ δηακειηδφηαλ ε 

Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία θαη νη δπηηθέο δπλάκεηο δηακνίξαδαλ ηα εδάθε ηεο κεηαμχ ηνπο, 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία είρε αληηδξάζεη έλνπια ν πξνζθηιήο ζε εθείλνλ εγέηεο Mustafa Kemal.
364

 

Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα θαζαξίζεη ην «απφζηεκα» πνπ θαη‟ εθείλνλ επεξέαδε αξλεηηθά ηα 

«έζλε» – θαη φρη ηα «θξάηε» – ηεο Σνπξθίαο, ηεο Βιιάδαο θαη ηεο ΐξεηαλίαο, φθεηιε νπζηαζηηθά ε 

Βιιάδα δηα ηνπ Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ ηεο λα παξαρσξήζεη ζπλδηνίθεζε ζε ηκήκαηα ηνπ εδάθνπο 

ηεο θαη λα απνδερζεί αληίζηνηρε ηξηκεξή ζε έδαθνο ηξίηεο ρψξαο, ε ζπληξηπηηθή ειιεληθή 

πιεηνςεθία ηνπ νπνίνπ είρε πξφζθαηα δεηήζεη κε ηνλ εηξεληθφ ηξφπν ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ηελ 

έλσζή ηεο κε εθείλελ. Δ ππνηίκεζε ηεο Βιιάδαο θαζίζηαην εκθαλήο φρη κφλν απφ ην νπζηαζηηθφ 

πεξηερφκελν ηεο πξφηαζήο ηνπ, αιιά θαη απφ ηε ζπκβνιηθή αλαθνξά ηνπ ζε «ηνπξθναγγιηθή» απφ 

ηε κία πιεπξά, θαζψο θαη «ειιεληθή» απφ ηελ άιιε ζπγθπξηαξρία επί ηεο Κχπξνπ. 

                                                           
364 Καηά εηξσληθή ζχκπησζε, εθείλελ αθξηβψο ηελ πεξίνδν, θαζψο θαη ηε δηάδνρε ηεο Λσδάλλεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ 

«επαλαζηαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ» ηνπ Atatürk, πξαγκαηεπφηαλ ζε άξζξν γλψκεο ηνπ ν ηέσο Τπνπξγφο Βζσηεξηθψλ θαη 

Βμσηεξηθψλ θαη ηφηε δηπισκαηηθφο ζρνιηαζηήο ηεο Hürriyet, Şükrü Kaya, βι. “Türk hükümetinin davetlisi ve Yunan 

Hariciye Vekili Kyrie Venizelos” («Ο πξνζθεθιεκέλνο ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο θαη Έιιελαο Τπνπξγφο 

Βμσηεξηθψλ Κχξηνο ΐεληδέινο»), Hürriyet, 1/2/1952. ην άξζξν ηνπ ν Kaya έπιεθε ην εγθψκην ηνπ Βιεπζέξηνπ 

ΐεληδέινπ θαη εμέθξαδε ηελ πεπνίζεζή ηνπ γηα ηελ επηηπρία ηεο επίζθεςεο ηνπ γηνχ ηνπ, νθνθιή, επηζεκαίλνληαο ηελ 

θνηλή ζπκκεηνρή ησλ δχν ρσξψλ ζηελ «Ώηιαληηθή πκκαρία». 
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Βπαλεξρφκελνο, σζηφζν, ζηε ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ησλ πξαγκάησλ, ν Simavi δηαηχπσλε ακέζσο 

θαηφπηλ ηηο ακθηβνιίεο ηνπ γηα ην θαηά πφζν κία ηέηνηα ζθέςε είρε πεξάζεη απφ ην κπαιφ ηνχ 

«Kyrie Venizelos», αιιά θαη θαηά πφζν ε θπβέξλεζε ηεο Άγθπξαο ζα έζηγε ην δήηεκα ηεο 

Κχπξνπ, γηα λα θαηαιήμεη θαη πάιη φηη θαλέλα ηζρπξφ ζεκέιην δελ ππήξρε ζε κία θηιία πνπ δελ 

δερφηαλ λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο ηνπξθηθνχο φξνπο: «Καηά ζπλέπεηα δελ κέλεη ηίπνηε άιιν λα 

εηπσζεί ζηνλ Έιιελα Τπνπξγφ ησλ Βμσηεξηθψλ απφ ηα θαιψο φξηζεο, θαιά ηα είδεο, ζην θαιφ θαη 

λα καο μαλάξζεηο. Αηφηη θαηά ηε γλψκε κνπ, φζν δελ ηαθηνπνηνχληαη ηα δεηήκαηα ηεο Κχπξνπ θαη 

ησλ Ασδεθαλήζσλ, νπδέπνηε ζα ζεκειησζεί ε επηδεηνχκελε πξνζέγγηζε κεηαμχ ησλ εζλψλ 

Σνπξθίαο θαη Βιιάδαο. ζν απηή ε θηιία είλαη έλα ελεξγφ απφζηεκα, πψο εκείο κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη είλαη νινδψληαλε θαη ζθχδεη απφ πγεία; Καη πεο φηη ην ιέκε, δελ ζα θνξντδεπφκαζηαλ 

επηεηθψο κεηαμχ καο;».
365

  

Παξά ηα ζρφιηα ηνπ Simavi, ε επίζθεςε ΐεληδέινπ εμειηζζφηαλ ζε θηιηθή αηκφζθαηξα, φπσο 

αληαλαθιάην θαη ζηε ζρεηηθή εηδεζενγξαθία ηεο Hürriyet. Έηζη, ν Έιιελαο Τπνπξγφο γηλφηαλ 

δεθηφο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Σνπξθηθήο Αεκνθξαηίαο, Celal Bayar, ζηνλ νπνίνλ θφκηδε κήλπκα 

θηιίαο ηνπ βαζηιηά Παχινπ,
366

 κε ηελ εθεκεξίδα λα δεκνζηεχεη δίπια απφ ηνλ θεληξηθφ ηεο ηίηιν 

θαη ζρεηηθή θσηνγξαθία απφ ηελ ελ ιφγσ ζπλάληεζε. Σελ επφκελε εκέξα επηζθεπηφηαλ ηε 

Μεγάιε Σνπξθηθή Βζλνζπλέιεπζε φπνπ γηλφηαλ δεθηφο κε «έλζεξκν ρεηξνθξφηεκα», φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα ζην εθηελέο ηεο δεκνζίεπκα.
367

 Σελ ίδηα εκέξα, 

φκσο, πνπ γξάθνληαλ απηά ζην θχξην ξεπνξηάδ ηεο, δεκνζηεπφηαλ αθελφο κελ ην πξναλαθεξζέλ 

ηξίην θχξην άξζξν ηνπ Simavi, αθεηέξνπ δε αλαδεκνζηεπφηαλ ζηηο εζσηεξηθέο ηεο ζειίδεο έλα 

απφζπαζκα απφ ην θχξην άξζξν ηνπ Ahmet Emin Yalman ζηε Vatan, ζην νπνίν ν ζπληάθηεο 

ζπζρέηηδε κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ επίζθεςε ΐεληδέινπ κε ηε ξχζκηζε ηνπ Κππξηαθνχ: 

«Τπυ ηζξ οθζζηάιεκεξ ζοκεήηεξ, πμζα είκαζ δ μδυξ δδιζμονβίαξ αιμζααίαξ ειπζζημζφκδξ 

ιεηαλφ Σμονηίαξ ηαζ Δθθάδαξ; Πχξ ιπμνμφκ μζ δφμ πχνεξ κα απμδείλμοκ υηζ, ζε αοηήκ 

ηδκ ακήζοπδ βςκζά ημο ηυζιμο, δφκακηαζ κα εηπνμζςπήζμοκ ιε ζφκεζδ ηαζ ςνζιυηδηα 

απυ ημζκμφ ηα ζοιθένμκηα ημο εθεφεενμο ηυζιμο, ηαεχξ ηαζ υηζ απμηεθμφκ ζημζπείμ 

ζηαεενυηδηαξ; Δβχ κμιίγς υηζ δ οπυεεζδ ηδξ Κφπνμο ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ιία 

εαοιάζζα εοηαζνία κα ακαγδηδεεί ηαζ κα ελεονεεεί δ μδυξ πμο μδδβεί ιπνμζηά. Γζαηί κα 

ιδκ πνμζπαεήζμοιε κα ηδ ιεηαηνέρμοιε ζε βέθονα ιεηαλφ Σμονηίαξ ηαζ Δθθάδαξ, αθθά 

ηαζ ιεηαλφ ηςκ δφμ πςνχκ ηαζ ηςκ πςνχκ ημο Βμνεζμαηθακηζημφ οιθχκμο;».
368

 

ε αληίζεζε κε ηνλ Simavi, ν Yalman ρξεζηκνπνηνχζε πνιχ πην ήπηα γιψζζα θαη ηαπηφρξνλα, 

φπσο θαη ν Kaya ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ, ηνπνζεηνχζε ηε ζπλελλφεζε ησλ δχν ρσξψλ ζην πιαίζην 

ηεο πξφζθαηεο ηφηε απφθαζεο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην ΝΏΣΟ θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ επζπλψλ 

                                                           
365 “Venizelos‟la hasbihal ΕΕΕ ” («Φηιηθή θνπβέληα κε ηνλ ΐεληδέιν ΕΕΕ»), Hürriyet, 2/2/1952. 
366 “S. Venizelos dün Celâl Bayara Yunan Kralının mesajını verdi” («Ο . ΐεληδέινο επέδσζε ρζεο ζηνλ Σδειάι 

Μπαγηάξ κήλπκα ηνπ Έιιελα ΐαζηιηά»), θεληξηθφο πξσηνζέιηδνο ηίηινο ζε Hürriyet, 1/2/1952. 
367 “Meclis dün hararetli Türk-Yunan dostluk tezahürlerine sahne oldu” («Δ ΐνπιή έγηλε ρζεο ζθελή έλζεξκσλ 

εθδειψζεσλ ηεο ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο»), Hürriyet, 2/2/1952. 
368 “Kıbrıs köprüsü” («Δ γέθπξα ηεο Κχπξνπ»), Vatan, αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 2/2/1952. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



125 
 

ηνπο ζηελ πεξηνρή φπσο πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. Χζηφζν, θαη ε δηθή ηνπ πξφηαζε ήηαλ 

εηεξνβαξήο ζηηο πξνζέζεηο, παξά ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο πεξί Κχπξνπ σο γέθπξαο θηιίαο κεηαμχ 

ησλ δχν ρσξψλ, θαζψο θαη κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ρσξψλ ηνπ πκθψλνπ, ππνλνψληαο πξνθαλψο 

θαηαξρήλ ηε ΐξεηαλία, αιιά θαη ηα ππφινηπα κέιε ζην κέηξν πνπ δελ ζα δηαηαξαζζφηαλ ε ζπλνρή 

ηνπ απφ ηελ αληηπαξάζεζε δχν ρσξψλ-κειψλ ηνπ. Βμάιινπ, ηε ζαθή νπηηθή ηνπ γηα ην δήηεκα 

είρε εθθξάζεη ν Yalman ήδε απφ ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1948, φηαλ έθαλε ιφγν γηα ην «απφιπην 

δηθαίσκα ιφγνπ ηεο Σνπξθίαο ζην δήηεκα ηεο ηχρεο ηεο Κχπξνπ», ζε πεξίπησζε πνπ ε ΐξεηαλία 

απνζπξφηαλ απφ ην λεζί.
369

 

Δ ζπλεξγαζία ησλ δχν ρσξψλ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά ζην πιαίζην αθξηβψο ηνπ 

ΝΏΣΟ ήηαλ ε νπηηθή πνπ επέιεγε λα πξνβάιιεη ε Hürriyet ζε ηειεθσληθή αληαπφθξηζε απφ ηελ 

Άγθπξα ηνπ ζπλεξγάηε ηεο Emin Karakuş, κεηά ην πέξαο ηεο ηξηήκεξεο παξακνλήο ηνπ ΐεληδέινπ 

θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ζηελ Άγθπξα. Βπηπιένλ, γηλφηαλ ιφγνο γηα ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπγθξνηήζνπλ νη δχν ρψξεο θνηλφ ακπληηθφ κέησπν καδί κε ηελ Εηαιία θαη ηε Γηνπγθνζιαβία, φρη 

αληαγσληζηηθφ αιιά βνεζεηηθφ ηεο ΐνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο. ηε ζπλέληεπμε Σχπνπ πνπ 

παξέζεζε, ν Έιιελαο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ δελ εθείζζε επαηλεηηθψλ ιφγσλ γηα ηελ «εμαηξεηηθή 

ππνδνρή» πνπ ηνπ είρε επηθπιαρζεί ζηελ Άγθπξα, θαζψο θαη γηα ηα «ζηέξεα ζεκέιηα» ηεο 

ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο. Κάλνληαο κε ηε ζεηξά ηνπ ζεηηθή αλαθνξά ζηε ζπκκεηνρή ησλ δχν 

ρσξψλ ζην ΝΏΣΟ, ζεκείσλε πσο αθφκε θαη αλ πθίζηαληαη νξηζκέλεο κηθξέο δηαθσλίεο, απηέο ζα 

μεπεξαζηνχλ κε ακνηβαίεο πξνζπάζεηεο. Ώθνχ πιεξνθνξήζεη φηη είρε πξνζθαιέζεη ζηελ Ώζήλα 

ηνλ νκφινγφ ηνπ, Fuad Köprülü, απάληεζε ζηηο ππνβιεζείζεο εξσηήζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

ζε κία ζρεηηθά κε ην Κππξηαθφ. Δ εθεκεξίδα δελ δηεπθξίληδε θαηά πφζν ήηαλ ν αληαπνθξηηήο ηεο 

εθείλνο πνπ ηελ είρε ππνβάιεη, πιεξνθνξνχζε φκσο φηη ν ΐεληδέινο είρε δψζεη ηελ εμήο 

απάληεζε: «Σν δήηεκα απηφ εηέζε ζηελ Βπηηξνπή Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ ζην Παξίζη. Δ 

απφθαζε πνπ ειήθζε ζηελ ελ ιφγσ επηηξνπή αθνξά ηελ απηνδηάζεζε ησλ εζλψλ. Αελ επηζπκψ λα 

ππεηζέιζσ ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ δεηήκαηνο. Θέισ κφλν λα θαηαζηήζσ ζαθέο ην εμήο, ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δελ πξφθεηηαη λα δηαηαξάμεη ηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία». Σελ ηειεπηαία 

απηή απνζηξνθή ηνπ ιφγνπ ηνπ επέιεγε ε εθεκεξίδα λα ηνπνζεηήζεη εληφο πιαηζίνπ σο μερσξηζηφ 

ππφηηηιν θάησ απφ ην ζρεηηθφ θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ξεπνξηάδ ηεο.
370

 

Σελ επίζθεςε ΐεληδέινπ θάιππηε ε εθεκεξίδα θαη ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη ηελ αλαρψξεζή ηνπ 

απφ ηελ Σνπξθία ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ. ην πιαίζην απηφ, πξνβάιινληαλ πξσηνζέιηδα ε επίζθεςή 

ηνπ ζην Φαλάξη κε ζρεηηθή θσηνγξαθία απφ ηε ζπλάληεζε κε ηνλ Παηξηάξρε Ώζελαγφξα,
371

 

θαζψο θαη νη ζεξκέο εθδειψζεηο ηνπ «πιήζνπο» θαηά ηελ αλαρψξεζή ηνπ απφ ηελ 

                                                           
369 ΐι. “Milli Mısak ve Kıbrıs”, φ.π., ζει. 33, ππνζ. 104. 
370 “Dün akşam Ankara‟dan ayrılan/ Venizelos bir basın toplantısı tertip etti” («Ο ΐεληδέινο ν νπνίνο αλαρψξεζε ρζεο 

βξάδπ απφ ηελ Άγθπξα παξαρψξεζε ζπλέληεπμε Σχπνπ»), Hürriyet, 3/2/1952. ηελ πξψηε ζειίδα δεκνζηεπφηαλ, 

επίζεο, θσηνγξαθία απφ ηε ζπλέληεπμε Σχπνπ, θαζψο θαη μερσξηζηφ ξεπνξηάδ γηα ην επίζεκν αλαθνηλσζέλ ησλ 

ζπλαληήζεσλ, βι. “Ankara görüşmeleri hakkında resmî tebliğ” («Βπίζεκν αλαθνηλσζέλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλνκηιίεο ηεο 

Άγθπξαο»), Hürriyet, 3/2/1952. 
371 Hürriyet, 4/2/1952. 
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Κσλζηαληηλνχπνιε γηα ηελ Ώζήλα.
372

 ε φια ηα ζρεηηθά ξεπνξηάδ δελ απαληάην άιιε αλαθνξά 

ζηελ Κχπξν. Κνξσλίδα ηεο ζεξκήο αηκφζθαηξαο πνπ πξνβιήζεθε εηδεζενγξαθηθά απφ ηηο ζειίδεο 

ηεο Hürriyet κπνξεί λα ζεσξεζεί ε δήισζε ηνπ Έιιελα Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ κεηά ηελ άθημή 

ηνπ ζηελ Ώζήλα: «Οη θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Βιιάδαο είλαη ηφζν ζηελέο πνπ 

ζχληνκα ζα κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη δχν ρψξεο απνηεινχλ κία θαη κνλαδηθή ρψξα».
373

 

Δ δηαθνξά, σζηφζν, κεηαμχ ηεο ζεξκήο θαη θηιηθήο ρξνηάο ησλ ξεπνξηάδ κε ηελ επηθπιαθηηθή 

ζηάζε ηνπ Simavi, αιιά θαη ηε ζηάζε πνπ πηνζεηείην επξχηεξα απφ ηελ αξζξνγξαθία γλψκεο ε 

νπνία ζηαζεξά ήγεηξε ζέκα Κχπξνπ, θαζίζηαηαη θαλεξή θαη απφ έλα αθφκε δεκνζίεπκα πνπ 

αλαπαξήγαγε ε εθεκεξίδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ΐεληδέινπ. Βπξφθεηην γηα ην άξζξν 

γλψκεο πνπ δεκνζηεπφηαλ ζηε Yeni Sabah, ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία νηνλεί 

πξσζχζηεξε απάληεζε ζηελ ηειεπηαία δήισζε ΐεληδέινπ απφ ηελ Ώζήλα. Ο αξζξνγξάθνο ηνπ, 

αθνχ επαλαιάβεη ζηελ εηζαγσγή ην «εθ ηνπ ζχλεγγπο θαη απφ θαξδίαο» ελδηαθέξνλ ηεο ηνπξθηθήο 

θνηλήο γλψκεο γηα ηελ «ηχρε θαη ηε κνίξα» [sic] ησλ «Σνχξθσλ πνπ δηαβηνχλ ζηελ Κχπξν», 

ππνζηήξηδε φηη φζν ην λεζί δηνηθείην απφ ηνπο ΐξεηαλνχο, δελ εηίζεην ζέκα «ελαζρφιεζεο» ηεο 

Άγθπξαο κε ηελ Κχπξν. Ώλ φκσο 

«δζαηαναπεεί ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ ημ ηαεεζηχξ, ηζ ακ ιάθζζηα δ δζαηάναλδ αοηή 

πνμέθεεζ ιε ηδκ πανυηνοκζδ ηαζ ηδκ παναηίκδζδ ημο Ανπζπαπά ζηδκ Κφπνμ, ηυηε δ 

ιεηααθδεείζα αοηή ηαηάζηαζδ υπζ ιυκμ εα ζηζάζεζ ηδκ ημονημεθθδκζηή θζθία, αθθά ηαζ 

δ ηεθεοηαία εα έπεζ πθήνςξ ελαζεεκίζεζ απυ ηδκ ηαηή ηδξ επίδναζδ. Διείξ δεκ είιαζηε 

δζαηεεεζιέκμζ κα πθδνχζμοιε έκα ηυζμ αανφ ηίιδια βζα ηδ θζθία ηαζ ηδ ζοιιαπία ηςκ 

Δθθήκςκ, δζυηζ ζε μπμζμδήπμηε ηίκδοκμ ηαζ ακηζπανάεεζδ εέθμοκ δδιζμονβδεεί πάνζκ 

ηδξ ημζκήξ ζδεμθμβίαξ, ημ ιεβαθφηενμ αάνμξ ηαζ θμνηίμ εα πέζεζ ηαζ πάθζ ζημοξ χιμοξ 

ημο Σμφνημο. Αοηυ πνμηφπηεζ ακαβηαζηζηά απυ ημ ιήημξ ηαζ ημ εφνμξ ηςκ ζοκυνςκ 

ιαξ. Ζ Κφπνμξ πνέπεζ κα εεςνδεεί έκα αβηάεζ πμο δφκαηαζ κα πθδβχζεζ ηζξ 

ημονημεθθδκζηέξ ζπέζεζξ. Σμ παναιφεζ υηζ αοηέξ δεκ έπμοκ ζπέζδ ιε ηζξ πνμηθήζεζξ 

ζηδκ Κφπνμ δεκ ημ πζζηεφεζ ηακείξ ζημκ ηυζιμ, βζα κα ημ πζζηέρμοκε μζ Σμφνημζ».
374

 

ην ίδην κνηίβν θηλείην θαη ην επφκελν άξζξν γλψκεο πνπ αλαδεκνζίεπε ε Hürriyet πάιη απφ ηε 

Yeni Sabah, ην νπνίν επηγξαθφηαλ «Οη παξαιείςεηο καο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή». Ο ζπληάθηεο 

ηνπ αλαξσηηφηαλ εάλ ε ειιελνηνπξθηθή θηιία ζπληζηνχζε αηηία ηνχ «λα κελ αλνίγνπκε ην ζηφκα 

καο ζρεηηθά κε ηηο θηλήζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηελ Κχπξν». Βμέθξαδε, επίζεο, ηελ απνξία ηνπ εάλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξφζθαησλ ζπλνκηιηψλ ζηελ Άγθπξα είρε ιεθζεί θάπνηα δηαβεβαίσζε 

ζρεηηθά κε ην ζέκα, δηφηη «ζην θεθάιαην απηφ νπδεκία αλαθνίλσζε ππάξρεη απφ ηελ πιεπξά καο, 

απφ ηνπο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο καο θαη κφλν ν Έιιελαο Τπνπξγφο ησλ Βμσηεξηθψλ, θαη 

απηφο θαηφπηλ εξσηήζεσλ ησλ δεκνζηνγξάθσλ, αξθέζηεθε λα δειψζεη φηη ε ππφζεζε ηεο Κχπξνπ 

                                                           
372 “Dost Yunan Dışişleri Bakanı dün yurdumuzdan ayrıldı” («Ώλαρψξεζε ρζεο απφ ηελ παηξίδα καο ν θίινο Έιιελαο 

Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ»), Hürriyet, 6/2/1952. 
373 “Venizelos Atina‟ya vardı” («Ο ΐεληδέινο αθίρζε ζηελ Ώζήλα»), Hürriyet, 6/2/1952. 
374 “Ankara görüşmeleri” («Οη ζπλνκηιίεο ηεο Άγθπξαο»), αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 5/2/1952. 
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είλαη ζέκα πνπ αθνξά ηελ Ώγγιία θαη ηνπο Κππξίνπο. Ώπηή είλαη άξαγε ε γλψκε ηεο ηνπξθηθήο 

θπβέξλεζεο, έηζη ζθέθηεηαη; Τηνζεηήζακε θη εκείο ηελ ειιεληθή απηή ζέζε θαη άπνςε; […] Αελ 

ήιζε αθφκε ε ψξα λα μππλήζνπκε ιίγν θαη λα θηλεζνχκε;».
375

 Ώληηζέησο, παξά ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ πνπ δηαηχπσλε σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο επίζθεςεο ΐεληδέινπ, ν 

δηπισκαηηθφο αλαιπηήο ηεο εθεκεξίδαο, Şükrü Kaya, δελ έθαλε θακκία αλαθνξά ζην Κππξηαθφ.
376

 

Σν ζέκα ηεο Κχπξνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επίζθεςε ΐεληδέινπ ζηελ Σνπξθία ζα επαλεκθαληδφηαλ 

δχν εκέξεο αξγφηεξα, ζε έλα πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκα έληνλεο δηακαξηπξίαο, ην νπνίν ήηαλ κελ 

αλππφγξαθν, αιιά ην χθνο θαη ν ηφλνο ηνπ εγείξνπλ ζνβαξέο ππνςίεο φηη είρε γξαθεί απφ ηνλ ίδην 

ηνλ Simavi. Ώθνξκή γηα εθείλε ηε δηακαξηπξία απνηέιεζε κία γεινηνγξαθία ηνπ . Πνιελάθε πνπ 

είρε δεκνζηεχζεη ν Ζιενήζζμξ Κήνολ ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ. Τπφ ηνλ ηίηιν «Βιιελνηνπξθηθαί 

εθδειψζεηο», εηθνληδφηαλ ν νθνθιήο ΐεληδέινο λα πνηίδεη ην δέληξν ηεο «ειιελνηνπξθηθήο 

θηιίαο», ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ είρε ζρεκαηηζηεί κηθξή ιηκλνχια απφ ην πφηηζκα, αιιά θαη απφ ηελ 

νχξεζε ελφο ζθχινπ κε θέζη, ελψ ν Σνχξθνο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ Fuad Köprülü, νκνίσο 

θεζνθφξνο, κεηέθεξε κε νηθνδνκηθφ θαξνηζάθη θνπξηά πνπ επηγξαθφηαλ «θππξηαθφλ δήηεκα». 

ηε ιεδάληα ν . ΐεληδέινο έιεγε, απεπζπλφκελνο ζηνλ Köprülü: «ρη Κηνπξνπινχ εθέληε. Σν 

δεληξάθη καο δελ αληέρεη ζε ηέηνην ιίπαζκα πνπ θνπβάιεζεο εδψ πέξα…». Σε γεινηνγξαθία 

αλαδεκνζίεπε πξσηνζέιηδα ε Hürriyet, επηζεκαίλνληαο φηη είρε δεκνζηεπζεί ηελ εκέξα αθξηβψο 

πνπ ν Έιιελαο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ δήισλε ζηελ Άγθπξα πσο ην Κππξηαθφ δελ επξφθεηην λα 

δηαηαξάμεη ηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία, θαη ζρνιίαδε απαληεηηθά ζηνλ ηίηιν ηεο είδεζεο, «Να 

ιείπεη ηέηνηα θηιία!», ελψ ζηνλ ππφηηηιν έθαλε ιφγν γηα «ζξαζχηαηε γεινηνγξαθία».
377

 

Ώθνινχζσο θαη ππφ ηνλ ελδηάκεζν ηίηιν «Καη ε δηθή καο θηιία δελ η‟ αληέρεη  απηά!», ν 

ζπληάθηεο εμεγεηξφηαλ ελαληίνλ ηεο απεηθφληζεο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο κε ην δέληξν θαη ηνπ 

ηνπξθηθνχ κε ην θεζνθφξν ζθχιν πνπ ην νπξεί, αλαξσηψκελνο «πψο κπνξεί θάπνηνο λα θιείζεη ηα 

κάηηα ζηε γεινηνγξαθία, ή θαιχηεξα ζηε ζξαζχηεηα απηή» θαη ζπλέρηδε σο εμήο: 

«Ζ οπμιμκή ιαξ απέκακηζ ζε αοημφ ημο είδμοξ ηζξ ιζηνυηδηεξ, πμο αθέπμοιε πάκηα ηαζ 

ζοβπςνμφιε ζημκ εθθδκζηυ Σφπμ, ελακηθείηαζ. Γεκ λένμοιε ηζ κα πμφιε βζα αοηήκ ηδκ 

ακάβςβδ ζηάζδ έκακηζ ημο εενιμφ εκδζαθένμκημξ πμο ημ έεκμξ ηαζ μ Σφπμξ ιαξ 

επέδεζλε ζημκ Βεκζγέθμ, μ μπμίμξ ακαπχνδζε απυ ηδ πχνα ιαξ πνμ ιζαξ εαδμιάδμξ. Ο 

Θευξ είκαζ πμο δίκεζ ζημκ άκενςπμ ηδ ιζηνυηδηα ηαζ ηδκ πμηαπυηδηα, ιάθθμκ έηζζ 

ζζπφεζ ηαζ βζα ηα έεκδ. Γζα πμζμ θυβμ ηαηαπίκεζ ηδ βθχζζα ημο ημ Τπμονβείμ ιαξ ηςκ 

Δλςηενζηχκ βζα ημ νεγζθίηζ αοηήξ ηδξ βεθμζμβναθίαξ πμο απεζημκίγεζ ημκ Σμφνημ ςξ 

ζηφθμ ηαζ ημκ Κζμπνμοθμφ ιε θέζζ; Καθμφιε ημοξ εκ Δθθάδζ εηπνμζχπμοξ ημο ΤΠΔΞ 

                                                           
375 “Haricî siyasetteki ihmallerimiz”, αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 10/2/1952. 
376 “Türk - Yunan Ankara Görüşmeleri” («Οη ηνπξθνειιεληθέο ζπλνκηιίεο ηεο Άγθπξαο»), Hürriyet, 9/2/1952. Ο 

γελλεκέλνο ζηελ Κσ ηεο πάιαη πνηέ Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο Şürkrü Kaya ήηαλ ν καθξνβηφηεξνο Τπνπξγφο 

Βζσηεξηθψλ ηεο Σνπξθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κνλνθνκκαηηθήο πεξηφδνπ ηνπ C.H.P (1923-1946). O Simavi ηνλ είρε 

ζπκπεξηιάβεη ζηνπο βαζηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο εθεκεξίδαο απφ ηφηε πνπ ζρεδίαδε ηελ έθδνζή ηεο, βι. İnuğur, φ.π., ζει. 

234. Δ αξζξνγξαθία ηνπ ζηε Hürriyet, ζα δηαξθνχζε ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. 
377 “Yazıklar olsun böyle dostluğa/ Tam dostluktan bahsedilen bu günlerde bir Yunan gazetesi küstahça bir karikatür 

neşretti!”, Hürriyet, 12/2/1952. 
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ιαξ κα ζδηχζμοκ ημ ακάζηδιά ημοξ. Να θείπεζ ηέημζα θζθία, κηνμπή ζε εηείκμοξ πμο 

ηθείκμοκ ηα ιάηζα ζε ιζα ηέημζα βεθμζμβναθία!».
378

 

Παξά ηνλ πξνβιεκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο γεινηνγξαθίαο κε ηελ ζηεξενηππηθή απεηθφληζε ηνπ 

θεζνθφξνπ Σνχξθνπ, αιιά θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ Κππξηαθνχ σο θνπξηάο-ηνπξθηθήο ζπκβνιήο 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ δέληξνπ ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο, ε αληίδξαζε ηνπ ζπληάθηε ήηαλ νμεία 

θαη κεξηθψο δπζαλάινγε κε ηνλ εμ νξηζκνχ ρηνπκνξηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο απεηθφληζεο. Ρφιν ζηε 

δηέγεξζε ησλ ζηεξενηππηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ ηεο ηνπξθηθήο εθεκεξίδαο είρε ζίγνπξα 

δηαδξακαηίζεη ε ζπκπεξίιεςε ηνπ ζθχινπ, ν ζπζρεηηζκφο ηνπ νπνίνπ κε άλζξσπν ζεσξείηαη βαξηά 

χβξηο ζηελ Σνπξθία. Σαπηφρξνλα φκσο εμίζνπ εξεζηζηηθφ πξέπεη λα ήηαλ θαη ην ζέακα ηνπ 

κεηαθέξνληνο ην Κππξηαθφ ελ είδεη θνπξηάο Köprülü, φπσο ηεθκαηξφηαλ θαη απφ ηηο ζρεηηθέο 

αλαθνξέο ηνπ δεκνζηεχκαηνο ζην ζέκα ηνπ λεζηνχ. Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο γεινηνγξαθίαο 

πξνθάιεζε ηελ νξγή ηνπ Σνχξθνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη ηνπ έδηλε ηελ επθαηξία αθελφο κελ λα 

θαηεγνξήζεη ηνλ ειιεληθφ Σχπν γηα παγίσο πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά έλαληη ηεο Σνπξθίαο, 

αθεηέξνπ δε λα επαλαθέξεη ηελ θαρχπνπηα αξλεηηθή ηνπ ζηάζε έλαληη ηνπ αθεγήκαηνο ηεο 

«ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο», παξαπέκπνληαο ηε θνξά απηή σο πξφζρεκα ζηελ «ζξαζχηαηε» 

αλαθνξά-ζηάζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο φπσο αληηθαηνπηξηδφηαλ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

γεινηνγξαθία. 

Δ εθεκεξίδα δελ έδηδε άιιε ζπλέρεηα ζην ζέκα θαη ν Φεβξνπάξηνο ηνπ 1952 έθιεηλε κε δχν 

πξαθηνξεηαθά δεκνζηεχκαηα: Σν πξψην ήηαλ ηνπ Anadolu θαη αθνξνχζε ηε θεκνινγία πεξί 

δεκηνπξγίαο κεγάιεο ακεξηθαληθήο-ΝΏΣΟτθήο βάζεο ζηελ Κχπξν ζε πεξίπησζε πνπ ηειηθά 

ζπγθξνηείην ε Αηνίθεζε Μέζεο Ώλαηνιήο,
379

 ελψ ην δεχηεξν, κε βάζε ην ANKA, επαλεξρφηαλ ζηε 

«βαζηά αγαλάθηεζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ» απφ ηελ κεηνλνκαζία ηεο πιαηείαο «Bayraktar» ζηε 

Λεπθσζία ζε πιαηεία «Βιεπζεξίνπ ΐεληδέινπ».
380

 Ο επφκελνο κήλαο Μάξηηνο ζα παξεξρφηαλ 

ρσξίο θάπνηα εηδεζενγξαθία ζρεηηθή κε ηελ Κχπξν. 

Η επίζθεςε ηνπ Σνύξθνπ Πξσζππνπξγνύ ζηελ Διιάδα: «Ση ζα γίλεη κε ηελ Κύπξν;» 

Σν επφκελν θππξνθεληξηθφ δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο αλαθεξφηαλ ζηνλ Κπβεξλήηε ηεο Κχπξνπ, 

θάλνληαο ιφγν γηα ηελ πξφζεζε ηνπ Sir Andrew Wright λα πξνρσξήζεη, θαηφπηλ ζρεηηθψλ εληνιψλ 

πνπ είρε ιάβεη κεηά ην πξφζθαην ηαμίδη ηνπ ζην Λνλδίλν, ζε δηαβνπιεχζεηο «κε ηνπο Κχπξηνπο» 

πξνθεηκέλνπ λα εηνηκαζηεί πξνζρέδην πληάγκαηνο θαη λα δνζεί «απηνθπβέξλεζε» ζην λεζί.
381

 

Χζηφζν, ε είδεζε πνπ ζα θπξηαξρνχζε ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1952 ήηαλ ε επίζθεςε πνπ ζα 

                                                           
378 “Bizim dostluğumuz da buna dayanmaz!”, Hürriyet, 12/2/1952. 
379 “Kıbrıs bir Amerikan üssü oluyor” («Δ Κχπξνο γίλεηαη κία ακεξηθαληθή βάζε»), Hürriyet, 20/2/1952. Ο ηίηινο είλαη 

ελδεηθηηθφο ηεο πξνζπάζεηαο λα πξνζειθπζηεί ην αλαγλσζηηθφ ελδηαθέξνλ κέζσ ηεο κεγαινπνίεζεο ηεο είδεζεο. Έηζη, 

ελψ ην ξεπνξηάδ αλαθεξφηαλ ζην ελδερφκελν λα δεκηνπξγεζεί κία κεγάιε βάζε, ν ηίηινο ππνδείθλπε φηη ην ζχλνιν ηνπ 

λεζηνχ κεηαβαιιφηαλ ζε ακεξηθαληθή βάζε. 
380 “Kıbrıs Türklerinin infiali”, Hürriyet, 21/2/1952. Σν γεγνλφο νδήγεζε ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο ζε πξσηνβνπιία 

ζπιινγήο ππνγξαθψλ απφ «ην ζχλνιφ» ηνπο, κε ζθνπφ λα ππνβιεζεί ζρεηηθφ ππφκλεκα ζηνλ Κπβεξλήηε, ρσξίο λα 

δίδνληαη άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θνξείο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θηλεηνπνίεζεο. 
381 “Kıbrıs adası muhtariyet ile idare edilecek/ Bir anayasa hazırlanacak” («Σν λεζί ηεο Κχπξνπ ζα δηνηθεζεί κε 

απηνθπβέξλεζε/ Θα εηνηκαζηεί ζχληαγκα»), Hürriyet, 11/4/1952, κε βάζε πξαθηνξεηαθή αληαπφθξηζε ηνπ Reuters. 
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πξαγκαηνπνηνχζε ζηελ Βιιάδα ν Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο Adnan Menderes, επηθεθαιήο 

θπβεξλεηηθήο αληηπξνζσπείαο θαη ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ Fuad Köprülü, 

σο αληαπφδνζε ηεο επίζθεςεο νθνθιή ΐεληδέινπ ζηελ Άγθπξα ηνλ Εαλνπάξην.
382

 

Δ είδεζε φηη επηθεθαιήο ηεο ηνπξθηθήο αληηπξνζσπείαο ζα εηίζεην ν ίδηνο ν Menderes μέληζε ηνλ 

Simavi, ν νπνίνο ζην θχξην άξζξν ηνπ απνξνχζε γηα ηελ απφθαζε απηή θαη ζπκπέξαηλε φηη δελ 

απνηεινχζε «ζχλεζεο γεγνλφο θνηδακάλ Πξσζππνπξγφο ηεο Σνπξθηθήο Αεκνθξαηίαο λα 

κεηαβαίλεη ζηελ Ώζήλα, κε άιια ιφγηα λα πξνζέξρεηαη ζηα πφδηα ησλ Βιιήλσλ θίισλ καο. Καηά 

πάζα πηζαλφηεηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη πξέπεη λα έρεη πνιιέο ζνβαξέο θαη θξπθέο πιεπξέο». Ο 

αξζξνγξάθνο ζηε ζπλέρεηα επαλεξρφηαλ ζηε γλσζηή άπνςή ηνπ πεξί ηεο χπαξμεο ελφο ζπλφινπ 

«εθθξεκψλ δεηεκάησλ κεηαμχ εκψλ θαη ησλ Βιιήλσλ», δεηήκαηα ηα νπνία «κφλν κία ζνβαξή 

πξνζσπηθφηεηα φπσο ν Πξσζππνπξγφο καο κπνξεί λα ηαθηνπνηήζεη». ηελ απαξίζκεζε ησλ 

«δεηεκάησλ» πνπ αθνινπζνχζε παξαηεξείηαη γηα πξψηε θνξά ε ζπληεηαγκέλε αλαθνξά ηνπο, 

θαζψο θαη ε ζπκπεξίιεςε εθηφο ηνπ Κππξηαθνχ, θαη ησλ θνληηλψλ ζηελ Σνπξθία «λεζίδσλ»: «Οη 

ζεκαληηθφηεξεο πθηζηάκελεο ππνζέζεηο κεηαμχ καο είλαη θαη‟ αξρήλ ην ζέκα ησλ Ασδεθαλήζσλ, 

ην δήηεκα ησλ λεζίδσλ πνπ βξίζθνληαη ρσκέλεο ζηελ άθξε ηεο κχηεο καο [sic], ην Κππξηαθφ, ην 

δήηεκα ηνπ Πχζηνπ ζηε Θξάθε θαη ηέινο ην δήηεκα ησλ πεξηνπζηψλ ησλ Σνχξθσλ ζηελ Βιιάδα». 

Ο Simavi επαλαιάκβαλε ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη ν Menderes κε ηε «δπλακηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα» 

ζα επέιπε «κεξηθψο» ζηελ Ώζήλα απηά ηα «δεηήκαηα», ηα νπνία ζπληζηνχζαλ «εκπφδην ζηελ 

ηνπξθνειιεληθή θηιία»: «Πξνθαλψο ε πιένλ νξζή θαη ζπληνκνηέξα νδφο είλαη λα αλακέλεηαη ε 

ηαθηνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ ζηνλ ηφπν ηνπο θαη θαηφπηλ ε εγθαζίδξπζε ηεο 

ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο. Βάλ ν Πξσζππνπξγφο καο κεηαβεί ζηελ Ώζήλα, ηνπ επρφκαζηε έλα 

επηηπρέο ηαμίδη».
383

 

Βίλαη άγλσζην θαηά πφζν ε ζπζηεκαηηθή παξάζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηεθδηθήζεσλ ηελ 

παξακνλή ηεο κεηάβαζεο Menderes ζηελ Ώζήλα ελέπηπηε απιψο θαη κφλν ζηε δεδνκέλε αληίιεςε 

πνπ είρε ν Simavi γηα ηα δηκεξή ειιελνηνπξθηθά δεηήκαηα θαη ην Κππξηαθφ, ή ήηαλ ελ κέξεη θαη 

απνηέιεζκα νξηζκέλεο θπβεξλεηηθήο ππνβνιήο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αλαθνξά ζηα επηκέξνπο 

ζέκαηα σο «δεηήκαηα» (meseleler), αιιά θαη σο «ππνζέζεηο» (dâvalar) αλαδείθλπε ηε 

δηεθδηθεηηθή δηάζεζε ηνπ ζπληάθηε.
384

 Βμίζνπ ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ γηα κία αθφκε θνξά θαη ε 

δηαηχπσζε ηεο ζέζεο ηνπ φηη, πξψηα ζα επηιχνληαλ εθείλα θαηά ηξφπν ζπκθέξνληα ζηελ ηνπξθηθή 

πιεπξά θαη χζηεξα ζα «ζεκειησλφηαλ» ε δηκεξήο θηιία. Μέζν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ 

επηδηψμεσλ ήηαλ, θαηά ηνλ ζπληάθηε, ε «ζηηβαξή» πξνζσπηθφηεηα ηνπ Σνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ, 

ζηνλ νπνίνλ απεπζπλφηαλ δεκνζίσο κε θνιαθεπηηθά ιφγηα, επηρεηξψληαο ηξφπνλ ηηλά λα ηνλ 

δεζκεχζεη εζηθά ζηελ επφδσζε ησλ ζηφρσλ. Μφλνλ έηζη, άιισζηε, ζα ήηαλ θαηαλνεηφ ζηνλ 

                                                           
382 “Türk-Yunan askerî ve siyasî görüşmesi yakında başlıyor/ Başbakan Menderes‟in reisliğindeki Türk heyeti, Atina‟ya 

hareket edecek” («Ξεθηλνχλ ζχληνκα νη ηνπξθνειιεληθέο ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλνκηιίεο/ Δ ηνπξθηθή 

αληηπξνζσπεία κε επηθεθαιήο ηνλ Πξσζππνπξγφ Μέληεξεο ζα αλαρσξήζεη γηα ηελ Ώζήλα), Hürriyet, 16/4/1952. 
383 “Başvekilimizin Atina seyahati” («Σν ηαμίδη ηνπ Πξσζππνπξγνχ καο ζηελ Ώζήλα»), Hürriyet, 16/4/1952. 
384 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 67, ππνζ. 213. 
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Simavi θαη απνδεθηφ απ‟ απηφλ ην γεγνλφο φηη «νιφθιεξνο Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο» πεγαίλεη 

«ζηα πφδηα ησλ Βιιήλσλ», αληί πξνθαλψο λα έιζνπλ εθείλνη ζηα δηθά ηνπ.
385

 

Ώλ ζην θχξην εθείλν άξζξν ηνπ εθδφηε ηεο Hürriyet ην Κππξηαθφ απαξηζκείην σο κία εθ ησλ 

«ππνζέζεσλ» πνπ θαιείην λα «ηαθηνπνηήζεη» ν Menderes ζηελ Ώζήλα, ζην επφκελν άξζξν ηνπ 

ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε κεηάβαζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα, ζα θαηείρε ηνλ 

θεληξηθφ ξφιν. ηελ εηζαγσγή ηνπ ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο ζεκείσλε φηη απφ ηελ Οζσκαληθή 

Ώπηνθξαηνξία είραλ πξνθχςεη πεξηζζφηεξα απφ «κηα ληνπδίλα θξάηε», θαλέλα φκσο δελ είρε 

ηέηνηνπο δεζκνχο «κε εκάο» φζν ε «ηνπξθηθή Κχπξνο». πσο αλέθεξε, νη ζηελνί δεζκνί ησλ εθεί 

επξηζθφκελσλ «100 ρηιηάδσλ Σνχξθσλ» θαζίζηαλην εκθαλείο απφ έλα ζχλνιν παξαγφλησλ, πνπ 

μεθηλνχζαλ απφ ηε γιψζζα ησλ εθεκεξίδσλ ηνπο θαη έθηαλαλ κέρξη «ηνλ ηξφπν ησλ αγψλσλ 

ηνπο». Ώπηφ πξνέθππηε θαη απφ ηα γξαθφκελα κίαο ηνπξθνθππξηαθήο εθεκεξίδαο πνπ είρε 

κπξνζηά ηνπ, πνπ θαηαδείθλπαλ ην βαζκφ ηεο πξφζδεζεο ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζηε «κεηέξα 

παηξίδα»: ηαλ νη ηειεπηαίνη κηινχζαλ γηα ηνλ επηθεθαιήο ηνπ θξάηνπο δελ ελλννχζαλ ηε 

«βαζίιηζζα ηεο Ώγγιίαο, αιιά ηνλ Σδειάι Μπαγηάξ» θαη φηαλ έθαλαλ ιφγν γηα ηνλ 

«Πξσζππνπξγφ καο» δελ ελλννχζαλ ηνλ Churchill, αιιά ηνλ Adnan Menderes. Καηφπηλ ηνχηνπ, ν 

Simavi αλαξσηηφηαλ πνηνο Σνχξθνο δελ ζα δάθξπδε δηαβάδνληαο εθείλα ηα ιφγηα πνπ γξάθνληαλ 

ηε ζηηγκή πνπ νη ίδηνη ήηαλ «ππήθννη πξνζσξηλψο κηαο άιιεο ρψξαο, ππφ άιιε ζεκαία». Γη‟ απηφ 

θαη θαη‟ εθείλνλ γελάην ην εξψηεκα: 

«Κζ εκχ μ Ακηκάκ Μέκηενεξ εημζιάγεηαζ κα ιεηααεί ζηδκ Αεήκα, είκαζ άναβε πμθφ κα 

γδηήζεζ ηάπμζμξ κα ηεεεί ημ ηοπνζαηυ γήηδια πμο ζηνζθμβονίγεζ ζακ ημ ενςηδιαηζηυ 

ζηδκ ηανδζά ηάεε Σμφνημο; Καηά ηδ βκχιδ ιαξ, ηχνα είκαζ δ χνα. Δίκαζ βεβμκυξ υηζ 

έπμοιε εβηαηαθείρεζ πνμζςνζκά ηδκ Κφπνμ ζηδκ αββθζηή δζαηοαένκδζδ. Καηά ζοκέπεζα, 

μοδειία ζπέζδ έπμοκ μζ Έθθδκεξ ιε αοηήκ ηδκ οπυεεζδ. Καζ ημ βκςνίγμοκ αοηυ ηαθά, 

υζμ ηζ ειείξ. Σμ ηοπνζαηυ γήηδια πμο γδημφιε απυ ημκ Ακηάκ Μέκηενεξ κα εέζεζ ζηδκ 

Δθθάδα είκαζ εηείκμ πμο ηάεε θίβμ ηαζ θζβάηζ εέθμοκ ιε ημ γυνζ κα ακαηζκμφκ μζ 

Έθθδκεξ θίθμζ ιαξ. Αοηυ ακαιέκμοιε απυ ηδ παιμβεθαζηή πμθζηζηή ημο Ακηκάκ 

Μέκηενεξ».
386

 

Παξά ηελ ηζηνξηθή ιαζξνρεηξία ηνπ Simavi (θαλέλα «θξάηνο» πνπ λα νλνκάδεηαη «Κχπξνο» δελ 

είρε πξνθχςεη απφ ηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία), θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη επαλεξρφηαλ ζηε 

δεκφζηα έθθιεζε πξνο ηνλ Σνχξθν Πξσζππνπξγφ ιίγν πξηλ εθείλνο ηαμηδεχζεη ζηελ Βιιάδα, 

επηρεηξψληαο λα ηνλ ππνρξεψζεη ζε εζηθή δέζκεπζε, ηελ θνξά απηή απνθιεηζηηθά γηα ην 

Κππξηαθφ. Ώπηφ θαηαδείθλπε ηε βαξχηεηα πνπ είρε ην ζέκα ζηε ζπλείδεζε θαη ζηελ πνιηηηθή 

αηδέληα ηνπ ζπληάθηε, ζπγθξηλφκελν κε ηα ππφινηπα δηκεξή «δεηήκαηα», ηα νπνία είρε αλαδείμεη 

                                                           
385 Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κία αθφκε ζηεξενηππηθή έθθξαζε πνπ απαληάηαη θαη ζήκεξα ζηε δεκνζηνγξαθία, αιιά θαη 

ζηε ζπλνιηθή λννηξνπία ηεο ηνπξθηθήο δεκφζηαο θνπιηνχξαο. Παξαπέκπεη εκθαλψο ζην ηεξαξρηθφ θνηλσληθφ ζρήκα, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ν θαηψηεξνο/ αζζελέζηεξνο/ ππνδεέζηεξνο πξέπεη λα θάλεη ηελ θίλεζε κεηάβαζεο «ζηα πφδηα», 

ζηελ έδξα δειαδή ηνπ αλψηεξνπ/ ηζρπξφηεξνπ/ θξαηνχληνο, γηα λα ππνβάιιεη ηα ζέβε ηνπ θαη λα αηηεζεί γηα ηελ 

ππφζεζή ηνπ. Οη νζσκαληθέο πξνζιακβάλνπζεο παξαζηάζεηο είλαη έθδειεο. 
386 “Anavatan parçaları” («Κνκκάηηα ηεο κεηέξαο παηξίδαο»), Hürriyet, 22/4/1952. 
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ζην πξνεγνχκελν θχξην άξζξν ηνπ. Ώθνχ, ινηπφλ, επηζεκάλεη ηελ πξνζήισζε ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ ζηελ «κεηέξα παηξίδα», έθηαλε ζην ζεκείν λα γξάςεη αλνηρηά φηη εθείλνη δελ 

ζεσξνχζαλ λνκηκνπνηεκέλνπο θπβεξλεηηθνχο επηθεθαιήο ηνπο ηε βαζίιηζζα θαη ηνλ ΐξεηαλφ 

Πξσζππνπξγφ, αιιά ηνλ Πξφεδξν ηεο Αεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο θαη ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο. Γη‟ 

απηφ θαη θαηέθεπγε ζην γλψξηκν ζπλαηζζεκαηηθφ χθνο, ζεσξψληαο δεδνκέλε ηε ζπγθίλεζε ηεο 

ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο έλαληη ησλ ζεξκψλ «παηξησηηθψλ» αηζζεκάησλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ θαη 

κε βάζε απηφ θαινχζε ηνλ Menderes λα αληαπνθξηζεί, εγείξνληαο ην Κππξηαθφ θαηά ηελ επίζθεςή 

ηνπ ζηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα. Δ επαλαιακβαλφκελε ζην άξζξν ηνπ «πξνζσξηλφηεηα» ηεο 

βξεηαληθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο λήζνπ έπξεπε λα ηεζεί έκπξαθηα ζην ηξαπέδη θαη κάιηζηα φρη σο 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο, αιιά θαηά ηξφπν απφιπην πνπ ζα απέθιεηε ηνπο Έιιελεο απφ ηελ 

ηειεπηαία. Ώπηφ, άιισζηε, αθξηβψο «αλέκελε» απφ ηελ «ρακνγειαζηή» πνιηηηθή ηνπ Σνχξθνπ 

πξσζππνπξγνχ.
387

 

ην κεηαμχ, ε έιεπζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνπ ζηξαηεγνχ Αεκεηξίνπ Μπφηζαξε, 

«αληηπξνέδξνπ»
388

 ηεο ηφηε θπβεξλψζαο ΒΠΒΚ ηνπ Πιαζηήξα, έδηλε ηελ επθαηξία ζηε Hürriyet λα 

αλαδείμεη θαη πάιη ην Κππξηαθφ, παξαζέηνληαο πξσηνζέιηδα ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ. 

Ώπαληψληαο ζε ζρεηηθφ εξψηεκα πνπ ηνπ εηέζε, ν Μπφηζαξεο αλέθεξε ηα αθφινπζα: 

«Δζείξ ιμο ηάκεηε ιζα ηέημζα ενχηδζδ ή ιήπςξ κα ηδκ ηάκς εβχ; Σμ Κοπνζαηυ 

απμηεθεί γήηδια δδιμηναηίαξ ηαζ εθεοεενίαξ. Δίηε δ εθθδκζηή, είηε δ ημονηζηή 

ηοαένκδζδ εα ημ νοειίζμοκ ιε δδιμηναηζηέξ ιεευδμοξ. Οζ εκ Δθθάδζ Κφπνζμζ ιπμνμφκ 

κα δζμνβακχκμοκ ζοθθαθδηήνζα. Αοηά ζοιααίκμοκ ζε ιζα δδιμηναηζηή πχνα. Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ οπυεεζδ μοδέπμηε ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ πνμαθήιαηα ιεηαλφ ηςκ δφμ 

πςνχκ. πςξ ηαιιία πνάλδ απυ ηδκ πθεονά ηδξ Δθθάδαξ δεκ πνυηεζηαζ κα έπεζ 

                                                           
387 Δ θαηαιεθηηθή απηή θξάζε ηνπ άξζξνπ ηνπ Simavi απνδεηθλχεηαη εκβιεκαηηθή απφ ηελ εμήο άπνςε: Σα πξαγκαηηθά 

αηζζήκαηα πνπ θξχβνληαλ θάησ απφ ην ρακνγειαζηφ πξφζσπν ηνπ Μέληεξεο φηαλ ζπλνκηινχζε ζην πιαίζην ησλ 

δηκεξψλ επαθψλ πνπ είρε ζηελ Βιιάδα πεξηγξάθνληαη αλάγιπθα απφ ηε ζρεηηθή αθήγεζε ηνπ Hikmet Bil, ν νπνίνο ηνλ 

είρε ζπλνδεχζεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη ηνπ ζηελ Ώζήλα. Βπηζηξέθνληαο κε ην ηξέλν ζηελ Ώζήλα απφ ηε 

Θεζζαινλίθε, φπνπ ν Menderes είρε εθθσλήζεη νκηιία απφ ην «ζπίηη ηνπ Atatürk» ζην ζπγθεληξσκέλν πιήζνο πνπ 

απνηειείην θπξίσο απφ κνπζνπικάλνπο ηεο ειιεληθήο Θξάθεο, ε θνπβέληα ήιζε ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο, κε ηνλ Bil λα 

ππνζηεξίδεη φηη «νη ζρέζεηο απηέο επηδηψθεηαη κε ην δφξη λα θαλνχλ θαιέο. Ώλαθέξζεθα ζην θππξηαθφ δήηεκα θαη ζηηο 

σκφηεηεο [sic] ζηε Απηηθή Θξάθε. Ώπαξίζκεζα κία-κία ηηο ειιεληθέο πζηεξνβνπιίεο θη φηαλ είπα „πξέπεη λα 

μππλήζνπκε‟, ν Μέληεξεο κε δηέθνςε ιέγνληαο: „Ννκίδεηο φηη εγψ πηζηεχσ ζ‟ εθείλα ηα ρακνγειαζηά πξφζσπα ησλ 

Βιιήλσλ;‟. „Σφηε πξνο ηη απηή ε θσκσδία;‟, ηνλ ξψηεζα θαη απάληεζε: „Βγψ φκσο αθνχσ θαη ηα δφληηα πνπ ηξίδνπλ ζ‟ 

εθείλα ηα ζηφκαηα πνπ ρακνγεινχλ. Ση λα θάλνπκε φκσο πνπ κφιηο εμήληα ρηιηφκεηξα πέξα απφ ηε ζηδεξνδξνκηθή 

γξακκή πνπ ηαμηδεχνπκε ππάξρεη ε Ρσζία. Ώπηφο είλαη ν θνηλφο θίλδπλνο πνπ καο ζπξψρλεη, παξά ηαχηα, ζε ηνχηε ηελ 

αλαγθαζηηθή θηιία‟», βι. Hikmet Bil, Kıbrıs Olayı ve İçyüzü («Σν Κππξηαθφ θαη ηα παξαζθήληά ηνπ»), (İstanbul, 1976), 

ζει. 58-59, ν νπνίνο ηνπνζεηεί ιαλζαζκέλα ην ηαμίδη ηνλ Ενχιην 1952. Ο πξψηνο πνπ αλέδεημε θαη εχζηνρα ζρνιίαζε 

απηήλ ηελ νκνινγία ήηαλ ν αξξήο, βι. Ζ Άθθδ Πθεονά, φ.π., ζει. 556-557. Δ εθπιεθηηθή απηή νκνινγία πνπ είρε 

επηζεκαλζεί ζε έλα απφ ηα ζπάληα έξγα ζηα νπνία είρε ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ε ηνπξθηθή βηβιηνγξαθία, ζπλήζσο 

απνζησπήζεθε απφ ηε κεηαγελέζηεξε ειιεληθή βηβιηνγξαθία. 
388 Ο ραξαθηεξηζκφο είλαη ηεο εθεκεξίδαο. Ο Αεκήηξηνο Μπφηζαξεο είρε νξηζηεί ηφηε απφ ηνλ Πιαζηήξα 

εμσθνηλνβνπιεπηηθφ κέινο ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ θφκκαηνο, ελψ έλαλ ρξφλν αξγφηεξα είρε ηνπνζεηεζεί ζηελ 

«επηηξνπή Οηθνλνκηθνχ» ηεο ΒΠΒΚ, κία εθ ησλ πνιιψλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί κε ζηφρν ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ 

θφκκαηνο ελ φςεη ηνπ πξνγξακκαηηδφκελνπ ζπλεδξίνπ ηνπ, βι. Καηεξίλα Αέδε, Ζ Ακάδοζδ ημο Κέκηνμο ζηδ 

Μεηαπμθειζηή Δθθάδα, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή (2013), αλεξηεκέλε ζην Βζληθφ Ώξρείν Αηδαθηνξηθψλ Αηαηξηβψλ, 

thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id29442#page/1/mode1up, ζει. 72, 81, πξφζβαζε ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2017. 
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απμηεθέζιαηα πμο εα ζηνέθμκηαζ εκακηίμκ ηδξ Σμονηίαξ, έηζζ οπμεέημοιε υηζ ηαζ μζ 

πνάλεζξ ηδξ Σμονηίαξ δεκ εα είκαζ εκακηίμκ ηδξ Δθθάδαξ…».
389

 

Δ δηπισκαηηθή εθείλε απάληεζε ηνπ Έιιελα πνιηηηθνχ αθελφηαλ αζρνιίαζηε απφ ηελ εθεκεξίδα, 

ε νπνία αξθείην αθνινχζσο λα παξαζέζεη ηηο απφςεηο πεξί δηκεξνχο θηιίαο θαη νηθνλνκηθψλ 

δεηεκάησλ ηνπ ζπλνδεχνληνο ηνλ Μπφηζαξε, Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγηνπ Γξεγνξίνπ. 

Καλέλαο πεξαηηέξσ ζρνιηαζκφο δελ εκθαληδφηαλ νχηε θαη ηηο επφκελεο εκέξεο, κε ηε Hürriyet λα 

ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηε κεηάβαζε ηνπ Menderes θαη ηεο ηνπξθηθήο αληηπξνζσπείαο ζηελ 

Βιιάδα. 

Πξάγκαηη ε επίζθεςε ηνπ Σνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ πξνβαιιφηαλ ηηο επφκελεο εκέξεο κε θεληξηθά 

πξσηνζέιηδα. Οη αληαπνθξίζεηο ζηέιλνληαλ απφ ηνλ Hikmet Bil πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

ζπλφδεπε ηνλ Menderes. Οη ηίηινη ήηαλ ζεηηθνί θαη ην πεξηερφκελν ησλ αληαπνθξίζεσλ 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ πιεξφηεηα θαη εμίζνπ ζεηηθή δηάζεζε γηα ηηο δηκεξείο ζρέζεηο.
390

 Ώπφ ην 

ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ δεκνζηεπκάησλ απνπζίαδε παληειψο ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ. Μφλν κεηά ηελ 

επηζηξνθή ηνπ Σνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο ζπλνδείαο ηνπ ζηελ Σνπξθία απαληάηαη ε πξψηε 

αλαθνξά ζην ζέκα, ζε άξζξν γλψκεο ηνπ Bil, φπσο ζα θαηαδεηρζεί αθνινχζσο. Ώπφ ηα 

παξαιεηπφκελα ηεο επίζθεςεο, ε νπνία δηήξθεζε απφ ηηο 26 Ώπξηιίνπ κέρξη ηηο 2 ΜαΎνπ, αμίδεη λα 

αλαθεξζνχλ ηα αθφινπζα: Σα κέηξα αζθαιείαο ήηαλ δξαθφληεηα θαη ζην πιαίζηφ ηνπο «εηέζεζαλ 

ππφ επηηήξεζε νη καληψδεηο θνκκνπληζηέο θαη νξηζκέλνη γλσζηνί γηα ηελ αληηηνπξθηθή ηνπο 

ζηάζε»
.391

 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπ ζε Όδξα θαη πέηζεο ν Menderes «ζπγθηλεκέλνο 

απφ ηηο εηιηθξηλείο εθδειψζεηο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, ηνπο επραξίζηεζε ζηα ειιεληθά»
.392

 έλα απφ 

ηα θαλφληα πνπ έβαιαλ ελ είδεη ραηξεηηζκνχ ζηηο πέηζεο έζθαζε κε απνηέιεζκα λα ράζεη ηε δσή 

ηνπ ν ζηξαηησηηθφο ηνπ ππξνβνιηθνχ πνπ ην ρεηξηδφηαλ θαη νη Σνχξθνη δεκνζηνγξάθνη έθαλαλ 

κεηαμχ ηνπο έξαλν «γηα λα βνεζήζνπλ ηε ρήξα θαη ηα νξθαλά ηνπ»
.393

 ν ειιεληθφο Σχπνο έγξαςε 

φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο Βιιάδαο απνθάζηζε λα μεθηλήζεη κία δηαδηθαζία απάιεηςεο απφ ηα 

δηδαθηηθά εγρεηξίδηα «φισλ ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ εηθφλσλ πνπ ήηαλ ελαληίνλ ηεο Σνπξθίαο»
.394

 ν 

                                                           
389 “Yunanlı bir siyasi lider şehrimizde” («Έλαο Έιιελαο πνιηηηθφο εγέηεο ζηελ πφιε καο»), Hürriyet, 22/4/1952. Σν 

Κππξηαθφ αλαδεηθλπφηαλ ζηνλ ππφηηηιν ηεο είδεζεο πνπ δηεξκήλεπε ηα ιφγηα ηνπ Μπφηζαξε: «Λέγνληαο φηη ην 

Κππξηαθφ ζα ξπζκηζηεί κε δεκνθξαηηθέο κεζφδνπο απέθπγε λα ηνπνζεηεζεί» (“General Boçaris: Kıbrıs meselesi 

demokratik usullerle halledilecektir diyerek işin içinde çıkıverdi”). Βπεηδή, φπσο αλαθέξεηαη, ε δήισζε Μπφηζαξε ήηαλ 

απάληεζε ζε ζρεηηθή εξψηεζε Σνχξθνπ δεκνζηνγξάθνπ, ελδερνκέλσο εθείλε λα είρε ηεζεί απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο ίδηαο 

ηεο Hürriyet. 
390 “Menderes Yunanistanda/ Heyetimizi yüzbin kişiyi aşan büyük bir kalabalık derin sevgi ve dostluk tezahürleriyle 

karşıladı” («Ο Μέληεξεο ζηελ Βιιάδα/ Έλα πιήζνο άλσ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ αηφκσλ ππνδέρζεθε ηελ αληηπξνζσπεία καο 

κε εθδειψζεηο βαζηάο αγάπεο θαη θηιίαο»), Hürriyet, 27/4/1952. “Menderes Yunanistan‟ı ziyaretinin ikinci günü/ Evvelki 

gece ziyafette hararetli dostluk nutukları teati edildi, Yunan basını heyetimizi selâmlıyor” («Αεχηεξε εκέξα ηεο 

επίζθεςεο Μέληεξεο ζηελ Βιιάδα/ ην πξνρζεζηλφ δείπλν αληειιάγεζαλ ζεξκνί ιφγνη θηιίαο, ν ειιεληθφο Σχπνο 

ραηξεηίδεη ηελ αληηπξνζσπεία καο»), Hürriyet, 28/4/1952. “Muhtemel taaruz karşısında/ Türk-Yunan askerî işbirliği 

görüşmeleri” («Αηαβνπιεχζεηο γηα ηνπξθνειιεληθή ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία/ έλαληη ελδερφκελεο επίζεζεο»), Hürriyet, 

29/4/1952. “Türk-Yunan görüşmelerinde tam bir anlaşmaya varıldı” («Πιήξεο ζπκθσλία επεηεχρζε ζηηο 

ηνπξθνειιεληθέο ζπλνκηιίεο»), Hürriyet, 30/4/1952. 
391 Hürriyet, 27/4/1952. 
392 Hürriyet, 28/4/1952. 
393 Hürriyet, 29/4/1952. 
394 “Okul kitaplarından Türk aleyhtarı yazılar çıkarılıyor” («Ώθαηξνχληαη απφ ηα ζρνιηθά βηβιία ηα αληηηνπξθηθά 

θείκελα»), Hürriyet, 30/4/1952. 
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πξψελ ζηξαηησηηθφο, Τπνπξγφο ΐνξείνπ Βιιάδαο, Λεσλίδαο παήο, ππνζρέζεθε φηη ν λαφο ηνπ 

Ώγίνπ Γεσξγίνπ [Ρμηυκηα] ζα κεηαηξεπφηαλ ζε ηδακί
395

 θαη ην ειιεληθφ Τπνπξγείν Παηδείαο 

έδσζε κε εγθχθιηφ ηνπ εληνιή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα λα θάλνπλ νκηιίεο 

ππνζηεξηθηηθέο ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο.
396

 Παξά ην γεγνλφο φηη, φπσο επεζήκαηλαλ θαη μέλνη 

πνιηηηθνί παξαηεξεηέο, απφ ηηο ζπλνκηιίεο ησλ Ώζελψλ δελ πξνέθπςε θάηη απηφ,
397

 επηζηξέθνληαο 

ζηελ Πφιε ν Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο έζεζε κε ηηο δειψζεηο ηνπ ην επηζηέγαζκα ηεο 

ειιελνηνπξθηθήο πξνζέγγηζεο: «Βθείλνη πνπ δελ επηζπκνχλ απηή ηε θηιία είλαη είηε αδαείο, είηε 

θαθφβνπινη».
398

 

Τκλεηηθνχο επαίλνπο γηα ηνλ επηζηξέςαληα Σνχξθν Πξσζππνπξγφ επεθχιαζζε ζην θχξην άξζξν 

ηνπ θαη ν Simavi, εξκελεχνληαο φκσο ηελ επίζθεςε κε ηνλ δηθφ ηνπ ηδηαίηεξν ηξφπν. Σνλ 

ραξαθηήξηδε «πνξζεηή ηεο Βιιάδαο» κε ην ρακφγειφ ηνπ θαη παξέζεηε ηελ εθηίκεζε Σνχξθνπ 

δεκνζηνγξάθνπ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ απνζηνιή, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ζπκπαζήο, νμχλνπο θαη 

γειαζηή θπζηνγλσκία ηνπ Menderes θαηάθεξε φζα δελ ζα κπνξνχζε λα θαηαθέξεη έλαο 

δηπισκάηεο ζε ζαξάληα ρξφληα – ζε κία έκκεζε βνιή θαηά ηνπ Köprülü – θαη κε ηνπο ηξφπνπο ηνπ 

δηαζθάιηζε έλα απνηέιεζκα πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα δηαζθαιίζεη έλα θξάηνο, αθφκε θη αλ μφδεπε 

φινλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ. πγθεθξηκέλε αλαθνξά ζην Κππξηαθφ δελ έθαλε ν ζπληάθηεο, 

πέξαλ ηεο γεληθφινγεο ηνπνζέηεζεο φηη ππήξραλ «πεξί ηα δέθα κηθξά θαη κεγάια δεηήκαηα πνπ 

πξέπεη λα δηεπζεηεζνχλ κε ηνπο Έιιελεο γείηνλέο καο. Έλα ηκήκα ηνπο ηαθηνπνηήζεθε ζε απηήλ 

ηελ επίζθεςε ηνπ Ώληλάλ Μέληεξεο, είζε θαη ηα ππφινηπα ζχληνκα λα εμνκαιπλζνχλ». ε θάζε 

πεξίπησζε, «νη Έιιελεο θίινη καο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ φηη φζν ζπλερίδεηαη ε εηιηθξίλεηα πνπ 

επέδεημαλ θαη φζν δελ ιακβάλνπλ ρψξα θηλήζεηο πνπ ζπέξλνπλ κεηαμχ καο ηε δηρφλνηα, ε θηιία 

απηή ζα δηαξθέζεη αησλίσο θαη ζα δψζεη πηζαλφηαηα επηπρή απνηειέζκαηα. Ώξθεί νη Έιιελεο 

θίινη καο λα ζπλερίδνπλ λα εθηηκνχλ, φπσο θαη ζήκεξα, πάληνηε ην γεγνλφο φηη είκαζηε έλαο 

ηζρπξφο ηνπο γείηνλαο. Δ ηνπξθηθή θαξδηά είλαη πάληα αλνηρηή ζε φζνπο ηε ζέβνληαη».
399

 

Βίλαη θαλεξφ φηη, πέξαλ ηεο γεληθήο αλαθνξάο ζηα «εθθξεκή ζέκαηα» κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ε 

απνζηξνθή ηνπ ιφγνπ ηνπ πεξί ηεο αλάγθεο λα απνθεχγνληαη «θηλήζεηο πνπ ζπέξλνπλ ηε 

δηρφλνηα» απνηεινχζε επζεία αλαθνξά ζηα ζπιιαιεηήξηα πνπ δηνξγαλψλνληαλ ζηελ Βιιάδα γηα 

ην Κππξηαθφ. Κάησ απφ ηελ επηθάλεηα ησλ ζεηηθψλ εθθξάζεσλ, ν ηξφπνο πνπ επαλαιακβαλφηαλ 

ζην θείκελφ ηνπ ε θξάζε «νη Έιιελεο θίινη καο» παξέπεκπε κε ηα ζπκθξαδφκελά ηεο κάιινλ ζε 

απεηιεηηθή πξνεηδνπνίεζε, παξά ζε εθδήισζε θηιηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Τπφ ην ζπγθεθξηκέλν 

πξίζκα, νη ηειεπηαίνη «φθεηιαλ» λα γλσξίδνπλ φηη ε Σνπξθία ήηαλ έλα «ηζρπξφ θξάηνο» κε 

                                                           
395 “Ayayorgi Kilisesi cami haline ifrağ edilecek” («Δ εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ ζα κεηαηξαπεί ζε ηέκελνο»), 

Hürriyet, 1/5/1952. 
396 “Yunan Maarif Nazırının bir tamimi” («Μία εγθχθιηνο ηνπ Έιιελα Τπνπξγνχ Παηδείαο»), Hürriyet, 2/5/1952. 
397 “Menderes Atina‟dan ayrıldı” («Ο Μέληεξεο αλαρψξεζε απφ ηελ Ώζήλα»), Hürriyet, 3/5/1952. 
398 “Bu dostluğu arzu etmiyenler ya gafil, yahut bethahtır”, ππφηηηινο ζηνλ θεληξηθφ ηίηιν “Başbakan ve heyetimiz 

Yunanistan‟dan döndü” («Βπέζηξεςαλ απφ ηελ Βιιάδα ν Πξσζππνπξγφο θαη ε αληηπξνζσπεία καο»), Hürriyet, 

4/5/1952. 
399 “Adnan Menderes‟in muvaffakiyeti” («Δ επηηπρία ηνπ Ώληλάλ Μέληεξεο»), Hürriyet, 4/5/1952. 
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ηθαλφηαην Πξσζππνπξγφ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε ζπδήηεζε θαη ε επίιπζε φζσλ δηκεξψλ δεηεκάησλ 

απέκελαλ ζα γηλφηαλ θαηά ηξφπν πνπ λα σθειεί ηνλ ηζρπξφηεξν. 

Δ επηινγή ηνπ Simavi λα θάλεη έκκεζεο κφλν αλαθνξέο ζην Κππξηαθφ ζην πξναλαθεξζέλ θχξην 

άξζξν ηνπ θάζε άιιν παξά ηπραία ήηαλ. Ώπηφ απνθαιχπηεηαη απφ φζα αλέθεξε ζην δηθφ ηνπ 

άξζξν γλψκεο ηελ ίδηα εκέξα ν Hikmet Bil, πνπ είρε ζην κεηαμχ επηζηξέςεη απφ ηελ Ώζήλα. Έηζη, 

αθνχ θάλεη κία εθηελή εηζαγσγή γηα ηηο έλζεξκεο εθδειψζεηο ησλ αληαιιαγέλησλ κηθξαζηαηψλ 

Βιιήλσλ πξνο ηνλ Menderes θαη αθνχ παξαζέζεη ηελ «απηνθξηηηθή» θαη ηνλ «πφλν» ηνπο πνπ 

«είραλ ράζεη» ηελ Σνπξθία – γεγνλφο πνπ θαη‟ εθείλνλ απνηεινχζε «φλησο έλα σξαίν πξάγκα, 

ηφζν πνπ λα θνπζθψλεη ηα ζηήζε φισλ καο ζην φλνκα ηνπ Σνπξθηζκνχ», δηφηη νη «Ρσκηνί» δελ 

βξήθαλ ζηελ Βιιάδα «ηε ζεξκή θηιία πνπ είραλ δεη απφ εκάο ηνπο Σνχξθνπο» – ζπλέρηδε σο εμήο: 

«Σμ ιίζμξ υιςξ πμο ζοζζχνεοζακ ηα πνυκζα ηαζ πμο έκα ζφκμθμ Δθθήκςκ εεκζηζζηχκ 

ζοκεπχξ δζεβείνμοκ, δοζηοπχξ ζοκεπίγεζ αηυιδ κα γεζ ιε υθδ ημο ηδ ζμαανυηδηα ηάης 

απυ ηζξ ιάζηεξ ημοξ… Π.π. αηυιδ ηαζ ηδκ διένα πμο μ Ακηκάκ Μέκηενεξ πάηδζε ημ πυδζ 

ημο ζημκ Πεζναζά, ιία εη ηςκ αεδκασηχκ εθδιενίδςκ δεκ ιπυνεζε κα ζοβηναηδεεί απυ 

ημ κα δδιμζζεφζεζ ηείιεκμ, ημ κυδια ημο μπμίμο είπε ςξ ελήξ: „Με ηδκ επίζηερδ αοηή μζ 

Σμφνημζ έπμοκ απμδεπεεί πθέμκ έζης ηαζ ζζςπδθχξ υηζ δ Κφπνμξ είκαζ εθθδκζηή. 

Αθθζχξ, έπεζ κυδια ημ βεβμκυξ υηζ ζδηχεδηακ απυ ηδκ Άβηονα ηαζ ήθεακ ιέπνζξ εδχ;‟. 

Με πάζα εζθζηνίκεζα, ημ γήηδια αοηυ δεκ αθέεδηε κα εζβεί ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο 

ηαλζδζμφ. Μάθζζηα έβζκακ άιεζεξ ή έιιεζεξ κφλεζξ ζημοξ Σμφνημοξ δδιμζζμβνάθμοξ πμο 

ιίθδζακ ιε Έθθδκεξ αλζςιαημφπμοξ κα ιδκ ημοξ απεοεφκμοκ ενςηήζεζξ ζπεηζηά ιε ημ 

εέια. Ακ νςηήζεηε ημοξ δζημφξ ιαξ αλζςιαημφπμοξ, θέκε „εκχ οπάνπμοκ αιέηνδηα 

γδηήιαηα πμο επζαάθθεηαζ κα δζεοεεηδεμφκ, ημ κα λεηζκήζμοιε απυ ημ πζμ ζφκεεημ 

ζζμδοκαιεί ιε ημ κα αάθμοιε ημ άθμβμ ιπνμζηά απυ ηδκ άιαλα‟. Δίκαζ ιία άπμρδ…».
400

 

Ήηαλ ινηπφλ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή απφθαζε ε επηινγή λα κελ εγεξζεί ην Κππξηαθφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επίζεκεο επίζθεςεο ηνπ Menderes ζηελ Βιιάδα. Γηα λα κελ ζπκβεί κάιηζηα θάπνην 

«αηχρεκα», είραλ θξνληίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα θαηαζηήζνπλ ζαθέο ζηνπο Σνχξθνπο 

δεκνζηνγξάθνπο πνπ ζπλφδεπζαλ ηελ απνζηνιή φηη ην ελ ιφγσ δήηεκα δελ έπξεπε λα ζηγεί νχηε 

απφ εθείλνπο ελ είδεη εξψηεζεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν απνπζίαδε ην ζέκα απφ ηηο αληαπνθξίζεηο ηνπ 

Bil, αιιά θαη απφ ην θχξην άξζξν ηνπ Simavi. ΐεβαίσο ν ηειεπηαίνο, πηζηφο ζηηο απφςεηο ηνπ ηφζν 

γηα ηελ «ειιελνηνπξθηθή θηιία» φζν θαη γηα ηελ Κχπξν, βξήθε ηειηθά ηνλ ηξφπν λα εθζέζεη 

εκκέζσο ηηο ζθέςεηο ηνπ ζην άξζξν ηνπ, κεηά ην πέξαο θπζηθά ηεο επίζθεςεο. Σνλ ίδην έκκεζν 

ηξφπν λα εθθξάζεη ηε δηαθσλία ηνπ έβξηζθε θαη ν Bil φηαλ θαηέιεγε κε λφεκα ζην δηθφ ηνπ φηη ε 

αλαβιεηηθή επίζεκε ζηάζε ζην δήηεκα απνηεινχζε απιψο «κία άπνςε». Ώξθνχλησο 

απνθαιππηηθή ήηαλ φκσο θαη ε ηειεπηαία, έηζη ηνπιάρηζηνλ φπσο ηελ εμέζεηε ν Bil: Οη Σνχξθνη 

αμησκαηνχρνη δελ αξλνχληαλ ηελ χπαξμε ηνπ δεηήκαηνο, αληηζέησο ην ζπκπεξηιάκβαλαλ κεηαμχ 

                                                           
400 “Yunanistan Seyahati” («Σν ηαμίδη ζηελ Βιιάδα»), ζηε ζηήιε «Politika Pazarı» («Κπξηαθή ηεο Πνιηηηθήο»), 

Hürriyet, 4/5/1952. 
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ησλ δηκεξψλ δεηεκάησλ πνπ έπξεπε λα «δηεπζεηεζνχλ» κε ηελ Βιιάδα. Ώπιψο ην ζεσξνχζαλ 

«ζχλζεην» θαη δελ επηζπκνχζαλ πξνο ην παξφλ λα ην ζίμνπλ. 

Σελ ίδηα νλνκαζηηθή αλαθνξά ζην Κππξηαθφ έθαλε θαη ν ζπληάθηεο ηεο Yeni Sabah, ην άξζξν ηνπ 

νπνίνπ επέιεγε λα αλαδεκνζηεχζεη ε Hürriyet ηελ επνκέλε. Μφλν πνπ θαη εθείλνο, απαξάιιαρηα 

φπσο είρε πξάμεη ν Simavi ζηηο 16 Ώπξηιίνπ, ελέηαζζε ην Κππξηαθφ ζην ζχλνιν ησλ πξνο επίιπζε 

δηκεξψλ δεηεκάησλ. Έηζη, αθνχ αλαξσηεζεί θαηά πφζν ε ζεξκή αηκφζθαηξα ηεο επίζθεςεο 

αληαλαθιάην θαη ζηα απνηειέζκαηά ηεο, εθηηκνχζε φηη ήηαλ δχζθνιν απηή λα ηεζεί «μαθληθά» ζε 

εθαξκνγή κεηαμχ δχν εζλψλ, ηα νπνία «κέζα ζε κηζφ αηψλα ήιζαλ ηξεηο θνξέο αληηκέησπα» θαη 

ζπλέρηδε σο εμήο: 

«Γεκ είκαζ ηαζ εκηεθχξ ακφπανηηα ηα αηακεχδδ γδηήιαηα πμο πνέπεζ κα δζεοεεηδεμφκ 

ιεηαλφ ηςκ δφμ πθεονχκ. Τπμεεηζηά εηείκμ ημ γήηδια ηςκ ζοκυνςκ ζηδ Θνάηδ πνήγεζ 

ζμαανμφ λεηαεανίζιαημξ. Απυ ηδκ άπμρδ ηδξ ημονηζηήξ αζθάθεζαξ, ακαεεχνδζδ 

ανιυγεζ ζηδκ ηαηάζηαζδ ιένμοξ ηςκ κδζζχκ πμο ανίζημκηαζ πςιέκα ζημ έιπα ηδξ 

Ακαημθίαξ. Σμ εέια ημφ ζε πμζμκ ακήηεζ δ κήζμξ Κφπνμξ, πμο ηζξ ηεθεοηαίεξ διένεξ 

ιαηαίςξ έπεζ επακέθεεζ ζημ πνμζηήκζμ, ζοιπενζθαιαάκεηαζ ιεηαλφ ηςκ εειάηςκ πμο εα 

εζβμφκ. ηακ λεθμνηςεμφιε αοηά ηα αηακεχδδ εέιαηα, ηυηε δ ζοκενβαζία, δ ημζκή 

εοζία ηαζ δ εημζιυηδηα ιπμνμφκ εοημθυηενα κα νοειζζημφκ».
401

 

Δ πιήξεο ηαχηηζε κε ην ζθεπηηθφ ηνπ ηδξπηή ηεο Hürriyet ήηαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ εκθαλήο: Σν 

Κππξηαθφ ζπκπεξηιακβαλφηαλ κεηαμχ ησλ δεηεκάησλ πνπ έπξεπε λα «ξπζκηζηνχλ» θαη ηα νπνία 

έζηεθαλ ζαλ εκπφδηα ζην δξφκν ηεο πιήξνπο θαη «εηιηθξηλνχο» ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο. ηαλ 

μεπεξαζηνχλ, πξνθαλψο θαηφπηλ ησλ παξαρσξήζεσλ ζηηο νπνίεο ζα πξνέβαηλε ε ειιεληθή πιεπξά, 

ηφηε ζα αλαδεηθλπφηαλ ε ζπλεξγαζία ησλ δχν εζλψλ θαη θξαηψλ ζε ζηέξεεο βάζεηο. 

Βπεηδή, πξνθαλψο, ε πιεηνςεθία ηεο ειιεληθήο πιεπξάο δελ είρε θαηαλνήζεη πφζν «ηζρπξή» ήηαλ 

ε ηνπξθηθή, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ην επηζπκνχζε ν Simavi, επέκελε λα νξγαλψλεη «θηλήζεηο πνπ 

ζπέξλνπλ ηε δηρφλνηα», πηζηεχνληαο αθειψο ζηελ επηθξάηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πιεηνςεθίαο 

λα απηνθαζνξίδεη ηελ ηχρε ηεο. Έηζη, έλα αθφκε ζπιιαιεηήξην γηα ην Κππξηαθφ πνπ επηδηψρζεθε 

λα δηνξγαλσζεί ζηελ Ώζήλα έβξηζθε επηθξηηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηηο ζηήιεο ηεο Hürriyet. Καη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε, ε θξηηηθή παξέκβαζε ηεο εθεκεξίδαο εμαληιείην ζηνλ ηίηιν. Σν πεξηερφκελν 

πιεξνθνξνχζε φηη ε «Παλ-Βιιεληθή-Έλσζε» – φπσο αλαθεξφηαλ ε «ΠΒΏΒΚ» – ππφ ηελ 

πξνεδξία ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ Ώζελψλ ππξίδσλνο είρε απεπζπλζεί ζηελ θπβέξλεζε, γηα λα 

δηνξγαλψζεη ζπιιαιεηήξην ππέξ ηεο Έλσζεο. χκθσλα κε ην ξεπνξηάδ, ν . ΐεληδέινο ηνπο 

γλσζηνπνίεζε φηη ζα ηνπο απαληνχζε αθνχ πξψηα ζπκβνπιεπφηαλ ηνλ Ώζηπλνκηθφ Αηνηθεηή ηεο 

πφιεο. Πάλησο ζην δεκνζίεπκα ζεκεησλφηαλ φηη, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε ειιεληθή θπβέξλεζε 

                                                           
401 “Dağ fare mi doğurdu?” («Έηεθελ κπλ ην φξνο;»), αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 5/5/1952. 
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δελ ππνζηεξίδεη ηε δηεμαγσγή ηνπ.
402

 Σειηθά ε θπβέξλεζε ζα έδηδε ηελ άδεηα θαη ην ζπιιαιεηήξην 

ζα πξαγκαηνπνηείην ζηηο 8 ΜαΎνπ κε επεηζνδηαθφ ηξφπν, αθνχ ζηηο ζπγθξνχζεηο πνπ μέζπαζαλ 

κεηαμχ αζηπλνκίαο θαη δηαδεισηψλ ζα ηξαπκαηίδνληαλ 20 άηνκα.
403

 ηελ αληηπξνζσπεία ησλ 

δηαδεισηψλ πνπ δέρζεθε, ν . ΐεληδέινο ηνπο δήισλε φηη «ε θπβέξλεζε δελ κέλεη αδηάθνξε ζην 

ζέκα» θαη πξφζζεηε πσο «ε θπβέξλεζε έρεη πξνζθχγεη ζηελ Βπηηξνπή Κεδεκνληψλ ησλ Δ.Β., ε 

νπνία έρεη δερζεί επί ηεο αξρήο ην δηθαίσκα ησλ εζλψλ λα πξαγκαηνπνηνχλ δεκνςήθηζκα, γηα λα 

επηιέμνπλ ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζήο ηνπο». 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, ην γεγνλφο δελ έκελε αζρνιίαζην απφ ηνλ Simavi, ν νπνίνο ζε θχξην 

άξζξν ηνπ ηελ επνκέλε ηεο ζρεηηθήο είδεζεο δελ έραλε ηελ επθαηξία λα «απνδείμεη» ζηνπο 

επηθξηηέο ηνπ ην «δίθαην» ησλ απφςεψλ ηνπ: 

«ηακ μ Ακηκάκ Μέκηενεξ επέζηνερε ιε υθδ ηδκ αημθμοεία ημο απυ ηδκ Αεήκα, μζ 

ακηίπαθμί ιμο δεκ άθδζακ ηίπμηα πμο κα ιδ ιμο πμοκ. ηζ δήεεκ εβχ πνμζπαεχ κα 

δδιζμονβήζς πνμζηνζαέξ ιεηαλφ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ηδξ Σμονηίαξ, αθθά δεκ ηα ηαηάθενκα 

δζυηζ δ αθήεεζα ήηακ μθμθάκενδ… ηζ ηάπα ηα δδιμζζεφιαηά ιμο βζα ηδκ Κφπνμ ήηακ 

άκεο κμήιαημξ, ηαε‟ υηζ ηέημζμ εέια δεκ οθίζηαημ. Καζ υηζ ηχνα απέκακηζ ζε αοηυ ημ 

απμηέθεζια έπνεπε, θέεζ, πθέμκ κα ζοβηναηχ ηδ βθχζζα ιμο ηαζ κα κηναπχ. Κάπμζα 

ζηζβιή, δεκ εα πς ρέιαηα, ηζ εβχ δίζηαζα ηαζ απυνδζα πχξ ηαζ μ ημζκυξ κμοξ ιμο πμο 

πμηέ δεκ ιε βεθμφζε, ηχνα ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ θζθίαξ ιε ηδκ Δθθάδα, ιε είπε 

ελαπαηήζεζ». 

Σψξα, ινηπφλ, πνπ ζηελ Ώζήλα είρε γίλεη ην ζπιιαιεηήξην γηα ην Κππξηαθφ «κε ηελ άδεηα ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ππφ ηελ αηγίδα δελ μέξσ θη εγψ πνηαλνχ αξρηπαπά», ν Simavi αηζζαλφηαλ 

«δηθαησκέλνο» αξθεηά ψζηε λα ζπκπεξάλεη: «Σν έιεγα πάληνηε θαη ζα ην πσ θαη πάιη: Σν 

ειιεληθφ είλαη έλα έζλνο πνπ φηαλ επηβάιιεηαη ρεηξνθξνηεί θάπνηνλ κε πάζνο, θη φηαλ έξζεη ε ψξα 

μέξεη λα θσλάδεη απφ πίζσ δπλαηά ζηνλ άλζξσπν πνπ ρεηξνθξνηνχζε. ζνη απνπεηξψληαη λα 

θάλνπλ θηιία κε ηελ Βιιάδα νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηελ αιήζεηα απηή». Καηφπηλ, αθνχ εηξσλεπηεί 

ηνλ Köprülü θαη ηνλ θαηεγνξήζεη φηη «έθαλε ηε γθάθα λα παξαζχξεη ηνλ Μέληεξεο ζηνλ ιάζνο 

δξφκν», θαηέιεγε δηαθεξχζζνληαο πσο ζεσξεί «παηξησηηθφ θαζήθνλ» ηνπ λα ιέεη ζηνπο 

αξκνδίνπο απηνχζηα ηελ αιήζεηα πνπ γλσξίδεη, ηδίσο φηαλ νη εμειίμεηο ηελ επηβεβαηψλνπλ: «Εδνχ 

ινηπφλ, είλαη νινθάλεξν πνηνλ δηθαηψλνπλ ηα γεγνλφηα …».
404

 

Γηα ηε «δηθαίσζή» ηνπ, φκσο, απφ ηνλ ξνπ ησλ γεγνλφησλ επέραηξε κεηά ηνλ Simavi θαη ν Bil, ζε 

άξζξν γλψκεο πνπ δεκνζηεπφηαλ ζηελ εθεκεξίδα κηα εκέξα αξγφηεξα. ε εθείλν, κεηά απφ κία 

καθξά εηζαγσγή ζηελ νπνία εμέθξαδε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ απφ ηηο εμειίμεηο θαη απνξνχζε ηη ήηαλ 

                                                           
402 “Menderes dostluk ziyareti üzerinden bir hafta geçmeden/ Atinada Kıbrıs için miting yapılacak” («Πξηλ πεξάζεη κηα 

εβδνκάδα απφ ηελ επίζθεςε θηιίαο ηνπ Μέληεξεο/ ζα δηνξγαλσζεί ζηελ Ώζήλα ζπιιαιεηήξην γηα ηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 8/5/1952, κε βάζε ην Reuters. 
403 “Yunan hükûmetinin izni ile/ Atinada dün Kıbrıs için miting yapıldı” («Πξαγκαηνπνηήζεθε ρζεο ζηελ Ώζήλα 

ζπιιαιεηήξην κε ηελ άδεηα ηεο αζηπλνκίαο»), Hürriyet, 9/5/1952. 
404 “Hangimiz aldanmışız..” («Πνηνο απφ εκάο ηάρα μεγειάζηεθε…»), Hürriyet, 10/5/1952. 
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απηφ πνπ εμαπαηά ηνπο Σνχξθνπο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο ζε ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηε ζηάζε 

ησλ Βιιήλσλ ζην Κππξηαθφ πνπ αθφκε θαη έλα κηθξφ παηδί κπνξεί λα δηαθξίλεη, ζπλέρηδε 

εθδηπιψλνληαο ηνπο ζπιινγηζκνχο πνπ απνθάιππηαλ πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο ηνλ ηξφπν ζθέςεο 

ηνπ: 

«Οζ Έθθδκεξ είκαζ ιαέζηνμζ ζημ κα απμηνφπημοκ ή κα εηεέημοκ ηα εεκζηά ημοξ 

αζζεήιαηα, ηδ θζθία ηαζ ηδκ επενυηδηά ημοξ. Τπάνπμοκ ακαιθίαμθα ζζημνζημί θυβμζ βζ‟ 

αοηυ: Κάεε έεκμξ πμο έπεζ ηοαενκδεεί απυ άθθα έεκδ, παιμβεθά πάκηα ηαζ απεοεφκεζ 

θεδκέξ ημθαηείεξ ζημ ηοαενκχκ έεκμξ, απυ πίζς υιςξ δεκ παφεζ κα ζηάαεζ ημ θάηημ 

ημο. Ηδμφ, αοηυ ημ απαηδθυ πνυζςπμ έδεζπκακ μζ Έθθδκεξ ζημοξ Σμφνημοξ πμο επί 

αζχκεξ ημοξ ηοαενκμφζακ, μοδέπμηε υιςξ πανέθεζρακ κα ιαξ πηοπάκε πζζχπθαηα. 

Αοηή, θμζπυκ, δ θφζδ έπεζ ηαηαζηεί ζήιενα βζα ημοξ Έθθδκεξ δεοηένα θφζδ. 

Οπςζδήπμηε εηείκμζ δεκ δφκακηαζ κα έπμοκ εκζαία άπμρδ ηαζ ακμζπηή ζηέρδ υπςξ 

ειείξ μζ Σμφνημζ, πμο ζε ηάεε αζχκα ηαζ επμπή έπμοιε ζοκδείζεζ κα γμφιε πάκημηε 

εθεφεενμζ ηαζ αθέκηεξ».  

Έηζη ινηπφλ, θαηέιεγε ν αξζξνγξάθνο, νη Έιιελεο επαλέθεξαλ ην Κππξηαθφ – θαη κάιηζηα κε ηελ 

άδεηα ηεο θπβέξλεζήο ηνπο, φπσο ζεκείσλε εηζαγσγηθά – πξηλ αθφκε θαηαζηγάζεη ν απφερνο ηεο 

επίζθεςεο Menderes ζηελ Βιιάδα, πξάγκα πνπ «θαηά ηε γλψκε κνπ απνθαιχπηεη γηα κία αθφκε 

θνξά απηή ηε δεπηέξα θχζε ηνπο».
405

 Κη αλ νη Έιιελεο «απνθάιππηαλ» ηελ θαηά Bil «δεπηέξα 

θχζε ηνπο», ν ηειεπηαίνο ζπλέρηδε λα απνθαιχπηεη ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ ζθέςεηο θαη γηα ηελ 

ειιελνηνπξθηθή θηιία: «Μάιηζηα. Βλψ ππάξρεη πίζσ καο έλα ηέηνην απφζηεκα φπσο ε Κχπξνο, νη 

θίινη ηνπ Φνπάη Κηνπξνπινχ Έιιελεο απέδεημαλ νη ίδηνη απηή ηε θνξά πφζν ιάζνο είλαη, ηφζν 

ρζεο φζν θαη ζήκεξα, λα κηιάκε γηα ειιελνηνπξθηθή θηιία θαη πιένλ δελ κέλεη ηίπνηε άιιν λα 

πνχκε εκείο. Καη θπξίσο ιέγνληαο „εκείο απφ ηνπο Άγγινπο δεηνχκε ηελ Κχπξν, ηη ζαο λνηάδεη 

εζάο ηνπο Σνχξθνπο;‟, θαζηζηνχλ ηε ζπγγλψκε ηνπο ρεηξφηεξε απφ ηε δηθαηνινγία θαη ην 

λαλνεηδέο κπφη ηνπο!...». Σν άξζξν ηνπ θαηέιεγε κε κία εηξσληθή, αιιά νμεία επίζεζε ζηνλ 

Σνχξθν Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ, κε αθνξκή ηελ απφιπηε ηνπνζέηεζή ηνπ πξνο ηνπο Σνχξθνπο 

δεκνζηνγξάθνπο ζηελ Ώζήλα φηη ν ίδηνο δελ κηιά γηα έλα ζέκα εάλ δελ είλαη εθαηφ ηνηο εθαηφ 

ζίγνπξνο γη‟ απηφ, βεβαηφηεηα ηελ νπνία είρε ζε απηφ ην πνζνζηφ γηα ηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία. 

Έηζη, ν Bil ηνλ έζεηε ηψξα πξν ησλ επζπλψλ ηνπ, ππνζηεξίδνληαο φηη είρε εμαπαηεζεί απφ ηα 

«απαηειά ρεηξνθξνηήκαηα» ησλ Βιιήλσλ, θαη πξφζζεηε φηη, αλ γηα ηνλ Köprülü κπνξνχζε 

θάπνηνο λα πεη «εληάμεη, έθαλε ιάζνο» θαη λα ην πξνζπεξάζεη, «ηη λα πεη γηα ην γεγνλφο φηη 

ινγαξηάδνληαο έηζη ιαλζαζκέλα παξέζπξε θαη έθεξε θαη ηνλ Ώληλάλ Μέληεξεο κέρξη ηελ 

Ώζήλα;».
406

 Δ εκθαλήο απηή δηαθνξνπνίεζε ηνπ Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ ηεο Σνπξθίαο απφ ηνλ 

Πξσζππνπξγφ πνπ έθαλε ν ζπληάθηεο ήηαλ ζπλεπήο κε ηηο πξνεγνχκελεο δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο 

                                                           
405 Σν ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα κε ηηο θξίζεηο ηνπ Bil γηα ην «ραξαθηήξα» ησλ Βιιήλσλ πξνθαιεί έλαλ κάιινλ 

εηξσληθφ ζπλεηξκφ κε ηα φζα ν ίδηνο ζα απνθάιππηε δχν δεθαεηίεο αξγφηεξα ζρεηηθά κε ηα ππνθξηηηθά ρακφγεια πνπ 

θάιππηαλ ηελ παληειή έιιεηςε πίζηεο ζηε δηκεξή «θηιία» εθ κέξνπο ηνπ Menderes θαη ηεο αθνινπζίαο ηνπ, βι. Bil, φ.π., 

ζει. 122, ππνζ. 376. 
406 “Hani yüzde yüzdü?” («ζηε ινηπφλ εθαηφ ηνηο εθαηφ;»), Hürriyet, 11/5/1952. 
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ηνπ Simavi γηα ηνπο δχν, άθελε φκσο παξάιιεια θαη ηελ πφξηα αλνηρηή ζε ελδερφκελε κεηαβνιή 

κειινληηθά ηεο ζηάζεο ηνπ Menderes επί ην δπλακηθφηεξνλ ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ. 

ηελ ίδηα δηεθδηθεηηθή ινγηθή πνπ ραξαθηήξηδε ηα άξζξα ηεο Hürriyet, αιιά κε δηαθνξεηηθφ χθνο 

θαη πηνζεηψληαο πην πξνζεθηηθή γιψζζα ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ, δεκνζηεπφηαλ ηελ επφκελε 

εκέξα ην άξζξν γλψκεο ηνπ δηπισκαηηθνχ ζπληάθηε ηεο εθεκεξίδαο M. Feridun Bellisar. Ο 

ζπληάθηεο ζπκκεξηδφηαλ ηελ θεληξηθή ζπιινγηζηηθή πνπ δηέηξερε ηα θείκελα ηεο Hürriyet ζηε 

δεδνκέλε ζπγθπξία: Ήηαλ κελ θαηαλνεηή ε θηιηθή πξνζέγγηζε ησλ δχν ρσξψλ ζην πιαίζην ηεο 

Ώηιαληηθήο πκκαρίαο ελαληίνλ ηνπ «θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ», σζηφζν ήηαλ βαζηά 

πξνβιεκαηηθή θαη εμφρσο ελδεηθηηθή γηα ηηο ειιεληθέο επηδηψμεηο ε έγεξζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

Κχπξνπ ακέζσο κεηά ηελ πξφζθαηε ηφηε επίζθεςε ηνπ Andan Menderes ζηελ Βιιάδα. πσο 

ζεκείσλε, ην εξψηεκα „ηη ζα γίλεη κε ηελ Κχπξν;‟ απαζρνινχζε ηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε θαη νη 

δειψζεηο ηνπ νθνθιή ΐεληδέινπ ζηνπο Σνχξθνπο δεκνζηνγξάθνπο φηη εθείλν απνηεινχζε έλα 

ζέκα πνπ κπνξεί λα δηεπζεηεζεί κε έλα δεκνςήθηζκα, θαζψο θαη φηη επξφθεηην γηα «δεπηεξεχνλ 

δήηεκα» ζε ζρέζε κε ηε «ζεκαληηθή» ειιελνηνπξθηθή θηιία, δελ ήηαλ εηιηθξηλείο. Πξνο επίξξσζε 

ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ ν ζπληάθηεο ππελζχκηδε φηη ν Μαθάξηνο, ζε ιφγν πνπ είρε εθθσλήζεη ηνλ 

Εαλνπάξην ζηε Λεπθσζία, επέδεημε κεηαμχ ησλ άιισλ ζπγραξεηήξησλ ηειεγξαθεκάησλ πνπ είρε 

ιάβεη θαη εθείλν ηνπ . ΐεληδέινπ θαη αθνινχζσο ζεκείσλε ηελ θπβεξλεηηθή άδεηα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ ζηελ Ώζήλα, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Έιιελα 

Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ πεξί πξνζθπγήο ζηελ επηηξνπή Κεδεκνληψλ ησλ Δ.Β. Ώπφ φια απηά 

ζπλήγε ην ζπκπέξαζκα φηη ήηαλ ε ίδηα ε ειιεληθή θπβέξλεζε πνπ επηδίσθε ηε κεηαβνιή ηνπ 

θαζεζηψηνο ηεο Κχπξνπ θαη δελ ηαζζφηαλ ππέξ ηνπ ππάξρνληνο, «φπσο λνκίδνπλ νξηζκέλνη 

θαινπξναίξεηνη» ζηελ ηνπξθηθή πιεπξά. «Αφμα ησ Θεψ φκσο», πξφζζεηε, «ηα ίδηα πξφζσπα 

απνδέρνληαη φηη „κηα ηέηνηα κεηαβνιή ζα απνηειέζεη δσηηθφ δήηεκα γηα ηελ Σνπξθία‟». ηελ 

θαηεχζπλζε απηή παξέζεηε ηηο δειψζεηο πνπ είρε θάλεη γηα ην ζέκα ν Fuat Köprülü πξν κελψλ,
407

 

φηαλ ε Hürriyet είρε απνηαζεί ζε εθείλνλ γηα λα πιεξνθνξεζεί ηελ άπνςε ηεο ηνπξθηθήο 

θπβέξλεζεο «θαη λα ηε γλσζηνπνηήζεη ζηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε». Βίλαη θαλεξφ ινηπφλ, 

ζπκπέξαηλε, φηη παξά ηηο εθδειψζεηο θηιίαο πθίζηαηαη κία «βαζηά δηαθσλία» κεηαμχ Ώζελψλ θαη 

Άγθπξαο ζην Κππξηαθφ θαη «φζν ε θπβέξλεζε ησλ Ώζελψλ ζπλερίδεη λα βαδίδεη ζηνλ ιάζνο απηφ 

δξφκν, ε ηνπξθνειιεληθή θηιία γηα ηελ νπνία έρνπλ θαηαβιεζεί ηφζεο πξνζπάζεηεο, ζα παξακείλεη 

έλα φλεηξν». 

ηε ζπλέρεηα ν αξζξνγξάθνο επεζήκαηλε ηε ζεκαζία πνπ είρε γηα ηε ΐξεηαλία ην λεζί, θαζψο 

ζπληζηνχζε «κία ζεκαληηθή βάζε ζηελ Ώλαηνιηθή Μεζφγεην» θαη ππνζηήξηδε πσο ε Βιιάδα δελ 

ζα θαηνξζψζεη λα δηαζθαιίζεη ηελ εξεκία θαη ηε δεκφζηα ηάμε ζηελ Κχπξν, δηφηη «ζα 

ζθπξνθνπεζεί φρη κφλν απφ ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο, αιιά θαη απφ ηνπο θνκκνπληζηέο», νη νπνίνη 

                                                           
407 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 100-102. 
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απνηεινχζαλ «ην 55 κε 60% ηνπ λεζηνχ»,
408

 θαη ζπλέρηδε σο εμήο: «Έλα αεξνπιάλν πνπ 

απνγεηψλεηαη απφ ηελ Άγθπξα κπνξεί λα θηάζεη ζηελ Κχπξν κέζα ζε δχν ψξεο. Έλα πινίν πνπ 

μεθηλά απφ ην πην θνληηλφ απφ ηα ιηκάληα καο κπνξεί κέζα ζε κηα λχρηα λα δέζεη ζηελ Κχπξν. Ώπφ 

ηελ άπνςε ηεο αζθάιεηαο ηεο Σνπξθίαο απνηειεί πξνυπφζεζε λα βξίζθεηαη ην λεζί ζηα ρέξηα ησλ 

Σνχξθσλ ή ηνπιάρηζηνλ ζηα ρέξηα θίισλ ησλ Σνχξθσλ. Ώλ ε Κχπξνο πξνζαξηεζεί ζηελ Βιιάδα 

εμαηηίαο ηεο επηζπκίαο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ηφηε ν θίλδπλνο λα κεηαβιεζεί ην λεζί ζε 

ζνβηεηηθή βάζε είλαη άκεζνο θαη απηφ θακκία ηνπξθηθή θπβέξλεζε δελ κπνξεί λα ην δερζεί». Δ 

ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο ζπλφςηδε νπζηαζηηθά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αξζξνγξάθνπ γηα ην δήηεκα 

ηεο Κχπξνπ ηφζν ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία, αιιά θαη επξχηεξα, θαη ζπκπιεξσλφηαλ απφ 

εθείλελ πνπ αθνινπζνχζε: «Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, φπνηα θαη λα είλαη ε επίζεκε αλαθνίλσζε πνπ 

έγηλε εμαηηίαο πνιηηηθψλ αλαγθαηνηήησλ, ε άπνςε ηνπ Σνχξθνπ πνιίηε είλαη ε εμήο: Δ Νήζνο 

Κχπξνο πνπ βξίζθεηαη δίπια αθξηβψο ζηελ Σνπξθία, απνηειεί θνκκάηη ηεο παηξίδαο. Σν λεζί απηφ 

πνπ απνρσξίζηεθε ηελ κεηέξα παηξίδα απφ ην 1878, έθπγε απφ ηα ρέξηα καο φηαλ ε Σνπξθία [sic] 

ήηαλ αδχλακε. Πξνο ην παξφλ ζησπνχκε, γηα λα κελ δεκηνπξγήζνπκε ζέκα ζηνπο ζπκκάρνπο καο 

Άγγινπο. κσο, είηε απφ γεσγξαθηθήο, είηε απφ λνκηθήο απφςεσο ε Κχπξνο είλαη ηεο Σνπξθίαο. 

Κη φπσο αλήθε ζε καο γηα ηξηαθφζηα ρξφληα, έηζη κηα κέξα ζα αλήθεη θαη πάιη ζε καο».  

Βπξφθεηην νπζηαζηηθά γηα ηελ επηηνκή ησλ απφςεσλ, φρη κφλν ηνπ αξζξνγξάθνπ, αιιά θαη ηεο 

εθεκεξίδαο, θαζψο θαη φισλ εθείλσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην Κππξηαθφ εθείλε ηελ πεξίνδν. 

Ώπφ ηα ιεγφκελα θαη ηηο επηζεκάλζεηο ηνπ, αιιά θαη απφ ηηο ζρεηηθέο δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο ηεο 

ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο πνπ έρνπλ πξνεθηεζεί, θαίλεηαη πσο απηή ήηαλ θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

δεηήκαηνο απφ ηελ ηειεπηαία. ην δεδνκέλν απφζπαζκα, αιιά θαη ζην ζχλνιν ηνπ άξζξνπ, δελ 

επηβεβαησλφηαλ απιψο γηα κία αθφκε θνξά ν πξσηαγσληζηηθφο ξφινο πνπ δηαδξακάηηδε ε Hürriyet 

σο «δηακνξθσηήο γλψκεο» ζην Κππξηαθφ απφ ηα πξψηκα ήδε απηά ρξφληα, αιιά αληαλαθιάην θαη 

ην ζαθέο ελδηαθέξνλ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Menderes γηα ην ζέκα, ελδηαθέξνλ ην νπνίν κπνξεί λα 

εθθξαδφηαλ κελ δεκφζηα κε εχζρεκν θαη δηπισκαηηθφ ηξφπν, δελ έπαπε φκσο λα εθδειψλεηαη 

ξεηψο θαη κε ζαθήλεηα. Δ δηαθνξά ζπλίζηαην ζην βαζκφ έγεξζεο ηνπ ζέκαηνο κεηαμχ ησλ δχν 

ελδηαθεξνκέλσλ: Δ κελ εθεκεξίδα θαη νη θηλεηνπνηνχκελνη επί ηνπ ζέκαηνο επηζπκνχζαλ ηελ 

απξνζρεκάηηζηε θαη δπλακηθή δεκφζηα έγεξζή ηνπ, ε δε ηνπξθηθή θπβέξλεζε ιάκβαλε ππ‟ φςηλ 

ηεο φιεο ηηο δηκεξείο θαη δηεζλείο παξακέηξνπο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, φπσο ζεκείσλε ν Banarlı, 

«θαηά πσο θαίλεηαη ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ θάζε κέξα θαζίζηαηαη ζεκαληηθφ ζε πξψην πιάλν». 

ην πιαίζην απηφ, δελ παξέιεηπε λα ππελζπκίζεη θαη ηε γλψκε ησλ ίδησλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ, νη 

νπνίνη είραλ κελ «αξρίζεη λα αγσληνχλ εμαηηίαο ηεο αλαπνθάζηζηεο πνιηηηθήο ηεο Ώγγιίαο», αιιά 

ζην «κεγάιν ζπιιαιεηήξην» πνπ είραλ δηνξγαλψζεη ην Αεθέκβξην ηνπ 1951 ζηε Λεπθσζία, είραλ 

«θαηαζηήζεη ζαθέο» φηη αλ επηηξαπεί ε έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα, ε απφθαζε απηή ζα 

                                                           
408 Σν επηρείξεκα ηεο ηζρπξήο παξνπζίαο ησλ θνκκνπληζηψλ ζην λεζί είρε ρξεζηκνπνηεζεί ήδε απφ ηελ πξψηε επίζθεςε 

ηνπ Çalapala ζηελ Κχπξν ην 1948. Βδψ ν Bellisar δίλεη ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά, «55%-60%». ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 

«θνκκνπληζηηθή επηξξνή» ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε, θαζψο ν Μαθάξηνο ζε ζπλέληεπμή ηνπ ηελ παξνπζίαδε ζην 15%, 

ελψ κία έθζεζε ηεο εζλαξρίαο ηελ αλέβαδε ζην 25%, θαη κφλν ην ΏΚΒΛ έθαλε ιφγν γηα 45%, αλ θαη παξαδερφηαλ πσο ε 

αξηζκεηηθή ηνπ δχλακε ήηαλ δπζαλάινγα κηθξφηεξε ηεο επηξξνήο ηνπ, βι. νθία Ώξγπξίνπ, Σμ Δεκζηυ Κίκδια ηςκ 

Δθθδκμηοπνίςκ ηαηά ηδκ Σεθεοηαία Πενίμδμ ηδξ Αββθμηναηίαξ (1950-1960) (Ώζελα: Ώζίλε, 2017), ζει. 141-142.  
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νδεγνχζε ζε «αηκαηεξνχο αγψλεο». Ο αξζξνγξάθνο πεξάησλε ην άξζξν γλψκεο ηνπ «θηιηθά», 

ιέγνληαο πσο δελ ζπλέηαζζε απηέο ηηο γξακκέο επεηδή αληηηίζεην ζηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία, 

αιιά δηφηη ζεσξνχζε «επσθειέο» λα ππελζπκίζεη «ηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο».
409

 

Σα κεζεόξηηα ηεο επίζθεςεο Menderes ζηελ Διιάδα 

a) Η «ζλεζηγελήο» θηιία θαη νη πηέζεηο γηα ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ Κππξηαθνύ 

Σελ ίδηα εκέξα πνπ ν Simavi επέραηξε γηα ηε «δηθαίσζε» ησλ απφςεψλ ηνπ απφ ηηο ζηήιεο ηεο 

Hürriyet, ζηελ ηειεπηαία δεκνζηεπφηαλ ξεπνξηάδ ην νπνίν πιεξνθνξνχζε φηη ε δηνηθνχζα 

επηηξνπή ηεο γλσζηήο Μ.Σ.Σ.Β. απνθάζηδε λα ζπλεδξηάζεη κε ζέκα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζπιιαιεηεξίνπ γηα ηελ Κχπξν, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο «πνιιψλ λέσλ πνπ δηθαίσο 

ζηελνρσξήζεθαλ» απφ ηα λέα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο αληίζηνηρνπ ζηελ Ώζήλα. Ώλαθεξφκελε 

εηζαγσγηθά ζην ηειεπηαίν, ε εθεκεξίδα ζεκείσλε φηη «ην πξνρζεζηλφ ζπιιαιεηήξην γηα ηελ έλσζε 

ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην θίιν ειιεληθφ έζλνο κε ηελ άδεηα ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο, πξνθάιεζε κεγάιε αληίδξαζε ζηνπο θχθινπο ηεο λενιαίαο. Μεγάιε 

ζεκαζία έρεη ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη απηφ έγηλε κεηά ην πέξαο ηεο επίζθεςεο ζηελ Βιιάδα ησλ 

κειψλ ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο». Μηιψληαο ζηελ εθεκεξίδα ν πξφεδξνο ηεο ηνπξθηθήο 

νξγάλσζεο, Kâmran Evliaoğlu, εμέθξαδε ηε ιχπε ηνπ, πξνζζέηνληαο φηη δελ αλέκελαλ «κηα ηέηνηα 

θίλεζε απφ έλα έζλνο πνπ έρνπκε θηιηθέο ζρέζεηο θαη κάιηζηα απηέο ηηο εκέξεο».
410

 

Πξάγκαηη, κεηά απφ δχν εκέξεο δηαβνπιεχζεσλ ηνπ θεληξηθνχ νξγάλνπ ηεο Μ.Σ.Σ.Β., ην νπνίν 

είρε ζπγθιεζεί εθηάθησο θαη κφλν γηα λα εμεηάζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, απνθαζίζηεθε ε 

νξγάλσζε λα «εγθχςεη κε επαηζζεζία ζηελ ππφζεζε (dâva) ηεο Κχπξνπ, λα θηλεζνχλ έηζη φπσο 

επηηάζζεη ε πνξεία ησλ γεγνλφησλ θαη, αλ παξαζηεί αλάγθε, λα κεηαβεί ζηελ Άγθπξα απνζηνιή 

γηα λα πιεξνθνξεζεί ηε γλψκε ηεο θπβέξλεζεο ζην θππξηαθφ δήηεκα». Παξάιιεια, ζπλέηαζζε 

θαη δεκνζηνπνηνχζε κηα δηαθήξπμε ζηελ νπνία, απεπζπλφκελε ζην «ηνπξθηθφ έζλνο», αλέθεξε ηα 

εμήο: 

«Ηενυ ημονηζηυ έεκμξ/  Αζζεακεήηαιε ηδκ ακάβηδ κα απεοεοκεμφιε ζε ζέκα ηζξ διένεξ 

αοηέξ πμο αβάγμοκ βθχζζα [sic] ζηα εοβεκή ζμο αζζεήιαηα, ιε ηζκήζεζξ μζ μπμίεξ 

μοδέπμηε εα ήηακ δοκαηυκ κα ηαζνζάλμοκ ζε έκα έεκμξ ακηάλζμ ηδξ θζθίαξ ζμο, ιδκ 

ηαηακμχκηαξ ηδκ αλία ηδξ θζθίαξ πμο εέθδζεξ κα εηδδθχζεζξ. Άημο ηδ θςκή ιαξ ηαζ 

ιδκ ακδζοπείξ. Ζ θςκή αοηή είκαζ δ θςκή ηδξ ηανδζάξ ιαξ πμο πηοπά βζα ηδκ Κφπνμ, 

είκαζ δ δπχ ηδξ νςιαθέαξ θςκήξ ηςκ παππμφδςκ ιαξ πμο ηάθπαγακ εηεί, ηοιαηίγμκηαξ 

                                                           
409 “Kıbrıs Meselesi” («Σν δήηεκα ηεο Κχπξνπ»), ζηήιε «Günün Mevzuları» («Θέκαηα ηεο Δκέξαο»), Hürriyet, 

12/5/1952. 
410 “Kıbrıs adası için/Türk gençliği de miting yapacak” («πιιαιεηήξην ζα πξαγκαηνπνηήζεη θαη ε ηνπξθηθή λενιαία γηα 

ηε λήζν Κχπξν»), Hürriyet, 10/5/1952. Δ εθεκεξίδα δεκνζίεπε δχν θσηνγξαθίεο απφ ην ζπιιαιεηήξην ησλ Ώζελψλ 

πξσηνζέιηδα ζηηο 13 ΜαΎνπ (“Atina‟da Kıbrıs için yapılan mitingten ilk resimler”). ηε ιεδάληα επαλαιακβαλφηαλ φηη 

εθείλν είρε ιάβεη ρψξα κία κφιηο εβδνκάδα κεηά ηελ επίζθεςε Menderes ζηελ Ώζήλα, ελψ δηλφηαλ θαη ε κεηάθξαζε 

νξηζκέλσλ πηθέησλ πνπ θξαηνχζαλ νη δηαδεισηέο: «ηξαηεγέ Μνληγθφκεξπ, πνχ είλαη ε ειεπζεξία; Δ Κχπξνο ζέιεη λα 

ελσζεί κε ηελ Βιιάδα!» θαη «Κχξηε Σζψξηζηι, ζπκεζείηε ηηο ππνζρέζεηο ζαο!». 
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ιε ηαιάνζ ηδ ζδιαία ιαξ. Ζ ημονηζηή Κφπνμξ πμο εβηαηαθείθεδηε θζθζηά ζηδ 

Βνεηακζηή Αοημηναημνία πνζκ πμθθά-πμθθά πνυκζα, ανίζηεηαζ ηχνα ηαζ πάθζ ζηα 

πνυεονα ιζαξ εκδεπυιεκδξ αθθαβήξ ζδζμηηήηδ. Σζξ διένεξ αοηέξ πμο δ ηοαένκδζή ιαξ 

ενβάγεηαζ βζα κα θακεί θζθζηή ηαζ κα ζηενεχζεζ ηδ θζθία πμο ίδνοζε μ ιέβαξ Αηάημονη, 

είδαιε ιε έηπθδλδ ηαζ εθίρδ ηα ζοθθαθδηήνζα πμο πναβιαημπμίδζε μ εθθδκζηυξ θαυξ 

ζημοξ δνυιμοξ ηδξ Αεήκαξ, ηναοβάγμκηαξ εέθμοιε ηδκ Κφπνμ ηαζ αβκμχκηαξ πθήνςξ 

ηα δζηαζχιαηά ηδξ [ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο] ζηδκ Κφπνμ, πμο απμηεθεί ζάνηα εη ηδξ 

ζανηυξ ηαζ αίια εη ημο αίιαημξ ηδξ ημονηζηήξ παηνίδαξ ηαζ ημο έεκμοξ ηδξ. ηδ θζθία 

πμο λένμοιε ειείξ δεκ πςνάεζ οπμηνζζία. Γεκ ηνααάξ υπθμ ηαζ δεκ αβάγεζξ βθχζζα ηδκ 

επμιέκδ ηαζ πίζς απυ ηδκ πθάηδ ημο ακενχπμο πμο ιζα ιένα πνζκ πεζνμηνμημφζεξ ηαζ 

οπμδεπυζμοκ θςκάγμκηαξ ιπνάαμ ηαζ γήης. Οζ θζθίεξ δδιζμονβμφκηαζ ιε αιμζααίμ 

ζεααζιυ, ιε αβάπδ ηαζ αοημεοζία. Μυκμ ηέημζμζ εοβεκείξ θίθμζ ηαζ εοβεκείξ θζθίεξ 

ανιυγμοκ ζημ εοβεκέξ ημονηζηυ έεκμξ. Ηενυ ημονηζηυ έεκμξ/ Ζ ζοκείδδζδ ηαζ δ θμβζηή 

οπενίζποζακ πάκημηε ηδξ ηνέθαξ ηαζ ημο ημνοαακηζζιμφ. Οζ θάθηζεξ αοηέξ θςκέξ δεκ 

πνυηεζηαζ κα παθάζμοκ ηδκ ροπναζιία ιαξ. Γκςνίγεζξ πμθφ ηαθά υηζ ειείξ ιζθάιε 

ανμκηενά ηαζ ιαπυιαζηε ζηθδνά. Σχνα ιζθάιε βζα ηδκ οπυεεζδ (dâva) ηδξ Κφπνμο. Γζα 

κα ιπμνέζμοιε κα ηαηαζημφιε εοβεκείξ κζηδηέξ ζηδκ ηνάπεγα υπμο ζογδηείηαζ δ 

οπυεεζδ ηδξ Κφπνμο, εα επζδείλμοιε οπμιμκή ιε ιία ςνζιυηδηα πμο ανιυγεζ ζημ ήεμξ 

ημο ημονηζημφ έεκμοξ. Καζ εα πμφιε πςξ ηζ ειείξ αεααίςξ έπμοιε κα ηάκμοιε πνάβιαηα 

βζα ηδκ Κφπνμ υηακ έθεεζ δ χνα. Αοηυ ημ βκςνίγεζξ ηαθά ηαζ εζφ, αθθά ηαζ μθυηθδνμξ μ 

ηυζιμξ. Να είζαζ ήζοπμξ ηαζ κα „πεζξ ηα ιάηζα ζμο ακμζπηά… Ηενυ ημονηζηυ έεκμξ».
411

 

Δ αλαθνίλσζε ηεο Μ.Σ.Σ.Β. θηλείην ζην γλσζηφ θιίκα ηεο «ήξεκεο απνθαζηζηηθφηεηαο» πνπ είρε 

πηνζεηήζεη φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα ε νξγάλσζε απέλαληη ζηηο «πξνθιήζεηο» ηεο ειιεληθήο 

πιεπξάο. ε απηφλ ηνλ φξν, άιισζηε, αληηπαξαβάιινληαλ νη εθθξάζεηο πεξί «γιψζζαο» πνπ 

έβγαδαλ θαη «φπινπ» πνπ ηξαβνχζαλ νη Έιιελεο δηαδεισηέο. Ώπέλαληη ζηηο «πξνθιήζεηο» εθείλεο 

θαη κηιψληαο εμ νλφκαηνο ηνπ «ηεξνχ ηνπξθηθνχ έζλνπο», νη Σνχξθνη ηεο νξγάλσζεο είραλ λα 

αληηπαξαηάμνπλ ηε «ξσκαιέα» θσλή ησλ έθηππσλ θαηαθηεηψλ πξνγφλσλ ηνπο, ηελ αληίζηνηρε 

ησλ επηγφλσλ, θαζψο θαη ηνπο «ζθιεξνχο αγψλεο» ηνπο, ζε κία έκκεζε αλαθνξά ζηνλ 

ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1919-1922. Παξάιιεια, ην πνιηηηθφ επηρείξεκα πνπ επαλέθεξαλ ήηαλ 

νη «ηίηινη ηδηνθηεζίαο» ηεο Σνπξθίαο, κηαο θαη ήηαλ εθείλε πνπ είρε «εγθαηαιείςεη» ην λεζί ζηνπο 

ΐξεηαλνχο ην 19
ν
 αηψλα. Βθφζνλ ινηπφλ δελ είρε έξζεη αθφκε ε ψξα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ε 

Μ.Σ.Σ.Β. απιψο επηθπιαζζφηαλ, επηθαινχκελε ηελ «επγελή» ππφζηαζε ησλ Σνχξθσλ, 

πξνεηδνπνηνχζε φκσο ηαπηφρξνλα πσο φηαλ έξζεη ε θαηάιιειε ζηηγκή ζα έρεη λα θάλεη θη εθείλε 

                                                           
411 “Kıbrıs meselesinde gençliğin hassasiyeti” («Δ επαηζζεζία ηεο λενιαίαο ζην θππξηαθφ δήηεκα»), Hürriyet, 

12/5/1952. Σελ ίδηα εκέξα αλαθνηλσλφηαλ πξσηνζέιηδα απφ ηελ εθεκεξίδα θαη ε πξνγξακκαηηδφκελε γηα ηηο 10 Ενπλίνπ 

επίζθεςε ζηελ Σνπξθία ηνπ βαζηιηθνχ δεχγνπο ηεο Βιιάδαο, βι. “Yunan kral ve kraliçesinin ziyaretleri” («Δ επίζθεςε 

ηνπ Έιιελα βαζηιηά θαη ηεο βαζίιηζζαο»). 
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«πξάγκαηα γηα ηελ Κχπξν».
412

 Καη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαθνίλσζεο, βεβαίσο, δηαθξίλνληαλ 

επθξηλψο νη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πεξί ηεο «γιψζζαο» πνπ έβγαδαλ εθείλνη πνπ δελ ήηαλ άμηνη 

ηεο ηνπξθηθήο θηιίαο, αιιά θαη ζε αληηπαξαβνιή νη ζεηηθέο πνηφηεηεο κε ηηο νπνίεο πηζησλφηαλ ην 

ηνπξθηθφ έζλνο. Πξνθαλψο κπξνζηά ζε εθείλε ηελ επαλαιακβαλφκελε «αλαίδεηα» ηεο ειιεληθήο 

πιεπξάο ήηαλ πνπ ζα αλαιάκβαλε «δηνξζσηηθή-παηδαγσγηθή» δξάζε ε ηνπξθηθή, ε νπνία 

αληηκεηψπηδε ηνλ εαπηφ ηεο σο ηνλ ερέθξνλα ελήιηθν πνπ επαλαθέξεη ζηελ ηάμε ην 

«θαθνκαζεκέλν παηδί» πνπ «δελ γλσξίδεη ηα φξηά ηνπ». 

ηαλ απνξξίθζεθε ε αίηεζε ηεο νξγάλσζεο πξνο ηε Ννκαξρία Κσλζηαληηλνχπνιεο λα 

δηνξγαλψζεη θαη ε ίδηα ζπιιαιεηήξην γηα ηελ Κχπξν σο απάληεζε ζην ειιεληθφ, ζπληαζζφηαλ κία 

δεχηεξε δηαθήξπμε κε ζθνπφ λα απνζηαιεί ζηελ θνηηεηηθή έλσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ. ε 

εθείλε ππνζηεξηδφηαλ φηη κε ηελ έγεξζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο Κχπξνπ ζα θινληζηνχλ νη θηιηθέο 

ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο θαη ζα «μεξαζνχλ νη ξίδεο ηνπ δέληξνπ ηεο θηιίαο πνπ κφιηο έρεη αξρίζεη 

λα δίδεη θαξπνχο», γεγνλφο πνπ «αληηιακβάλεηαη θαη ε ειιεληθή πιεπξά φπσο θη εκείο». 

Ώθνινχζσο γηλφηαλ έθθιεζε λα παξακεξίζεη ε ηειεπηαία «ηνλ ζεβληά ηεο λα δηεθδηθεί 

δηθαηψκαηα επί ηεο Κχπξνπ» θαη λα κείλνπλ θαη νη δχν πιεπξέο πηζηέο ζηελ αληίιεςε θαη ηα 

αηζζήκαηα θηιίαο πνπ δηέπλεαλ ηα κελχκαηα πνπ είραλ αληαιιαγεί πξν εηψλ κέζσ ηνπ νκφηηκνπ 

θαζεγεηή θαη Ννκάξρε Κσλζηαληηλνππφιεσο, Fahrettin Kerim Gökay. Ώλ, φκσο, εηίζεην ζέκα 

«δηθαησκάησλ» ηφηε «πξέπεη λα γλσξίδεηε θαιά πσο ε Κχπξνο δεη ζηελ θαξδηά θάζε Σνχξθνπ, 

ηπιηγκέλε κε ηελ εκηζέιελν θαη ην αζηέξη. Ώπεθδπφκελνη, ινηπφλ, θάζε είδνπο θελψλ ιφγσλ θαη 

θξαπγψλ, ε βέιηηζηε νδφο γηα καο ζα είλαη λα αθήζνπκε ην ζέκα λα ην ρεηξηζηεί ε θπβέξλεζή καο. 

Γλσξίδεηε θη εζείο πνιχ θαιά φηη δελ πξέπεη λα ζπκψλεηε ην ηνπξθηθφ έζλνο θαη ηελ ηνπξθηθή 

λενιαία. ηέιλνληαο ηελ αγάπε καο ζην ειιεληθφ έζλνο θαη ηε λενιαία, επηζπκνχκε λα επηδείμνπλ 

θη εθείλνη ζεβαζκφ φπσο ην ηνπξθηθφ έζλνο θαη ε λενιαία». Σέινο, φπσο πιεξνθνξνχζε ην 

ζρεηηθφ ξεπνξηάδ, εηνηκαδφηαλ αληίζηνηρε δηαθήξπμε θαη πξνο ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο, πιεξνθνξία 

ε νπνία σζηφζν δελ επηβεβαησλφηαλ απφ κεηαγελέζηεξα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο.
413

 Καη 

απηή ε δεχηεξε αλαθνίλσζε ηεο Μ.Σ.Σ.Β. επηρεηξνχζε νπζηαζηηθά λα λνπζεηήζεη ηελ ειιεληθή 

θνηηεηηψζα λενιαία κε ηελ επίθιεζε ηεο αλαλεσκέλεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο, ην «δέληξν» ηεο 

νπνίαο ζα ήηαλ θξίκα λα καξαζεί εμαηηίαο ηνπ Κππξηαθνχ. Δ ζπγθηλεζηαθή αλαθνξά ζηελ 

ηπιηγκέλε κε ηελ ηνπξθηθή ζεκαία Κχπξν πνπ δνχζε ζηηο θαξδηέο φισλ ησλ Σνχξθσλ, αιιά θαη ε 

θαηλνκεληθά ςχρξαηκε απφθαζε λα αθεζεί ην ζέκα ζηνπο ρεηξηζκνχο ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, 

έδηλε ηε ζέζε ηεο ακέζσο θαηφπηλ ζηε δηαηχπσζε ηεο άκεζεο απεηιήο φηη δελ ήηαλ θαιφ λα 

«ζπκψλνπλ» ηνπο Σνχξθνπο, ε ζησπειή ηζρχο ησλ νπνίσλ έζηειλε κελ ηελ «αγάπε» ηεο ζηελ 

απέλαληη πιεπξά, πξνεηδνπνηνχζε φκσο ηαπηφρξνλα φηη απαηηεί ην «ζεβαζκφ» ηεο, ζχκθσλα 

πάληα κε ην πξνεθηεζέλ ηεξαξρηθφ ζρήκα «αλψηεξνο-θαηψηεξνο». 

                                                           
412 Παξέιθεη λα επηζεκαλζεί γηα κία αθφκε θνξά ε καθάβξηα πξνθεηηθή επηζήκαλζε-πξνεηδνπνίεζε  ηεο νξγάλσζεο, 

πνπ καδί κε ηε κεηαγελέζηεξε νκφινγφ ηεο, «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», ζα νξγάλσλαλ ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά ην 

πνγθξφκ ησλ επηεκβξηαλψλ ηξεηζήκηζη ρξφληα αξγφηεξα. 
413 “Kıbrıs mitingi/ Millî Türk Talebe Birliği beyanname neşretti” («πιιαιεηήξην γηα ηελ Κχπξν/ Δ Μ.Σ.Σ.ΐ. 

δεκνζηνπνίεζε δηαθήξπμε»), Hürriyet, 13/5/1952. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



143 
 

Σν λήκα ηεο αξζξνγξαθίαο γηα ην Κππξηαθφ έπηαλε θαη ν επηθπιιηδνγξάθνο Hikmet Feridun Es, ν 

νπνίνο αλέθεξε πσο, βιέπνληαο ηα ζπλζήκαηα ζηα πηθέηα ησλ Βιιήλσλ δηαδεισηψλ ζηελ Ώζήλα, 

ήιζε ζην κπαιφ ηνπ ην ηειεπηαίν ηνπ ηαμίδη ζην «Πξάζηλν Νεζί». Πεξηγξάθνληαο ηελ αχμεζε ηεο 

βξεηαληθήο ζηξαηησηηθήο δχλακεο ζηελ Κχπξν, ν ζπληάθηεο ππνζηήξηδε φηη ε ΐξεηαλία, κεηά ηηο 

αλαθχςαζεο δηαθσλίεο κε ηελ θπβέξλεζε ηεο Ώηγχπηνπ θαη ην «επεηζφδην κε ην θαλάιη» [νπέδ], 

είρε αξρίζεη λα κεηαβάιεη ην λεζί «ζε έλα είδνο ηγθαπνχξεο ή Γηβξαιηάξ», ζε έλα δειαδή 

«παλίζρπξν θξνχξην ηεο Μεζνγείνπ». Βθηηκνχζε φηη ην «Πξάζηλν Νεζί» δελ ζα αληηθαζηζηνχζε 

κφλν ηελ Ώίγππην, αιιά ζα απνηεινχζε θαη έλα «θπιάθην» γηα ην Εξάλ, «ζην νπνίν νη Άγγινη 

αλακέλνπλ πάληα ηελ έθπιεμε». Γηα λα ηνλίζεη κάιηζηα ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ ζα είρε ζην εμήο ε 

Κχπξνο γηα ηνπο ΐξεηαλνχο, επηθαιείην ηε γλψκε ελφο «Άγγινπ θίινπ», ν νπνίνο ηνπ είρε 

επηζεκάλεη πσο ην λεζί είρε λα δηαδξακαηίζεη ηφζν ζπνπδαίν ξφιν απφ ηφηε πνπ είρε πεξάζεη ζηε 

βξεηαληθή δηαθπβέξλεζε. Καηφπηλ φισλ απηψλ, ν Es θαηέιεγε ζπκπεξαζκαηηθά: «Σα 

ζπιιαιεηήξηα ησλ θίισλ Βιιήλσλ πνπ δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν ζπκίδνπλ [ηελ παξνηκία πνπ 

ιέεη] κελ ζεθψλεηο ηα κπαηδάθηα αλ δελ δεηο ην πνηάκη. Βξρφκελνη ηψξα ζε καο… Απζηπρψο εκείο 

πηνζεηνχκε κία ζηάζε εληειψο αληίζεηε απφ εθείλε ησλ Βιιήλσλ. ηελ Κχπξν κπνξείηε λα βξείηε 

θάζε κέξα ζε αθζνλία ηηο αζελατθέο εθεκεξίδεο. Λέγεηαη φηη ζην ξαδηφθσλν ηεο Ώζήλαο ππάξρεη 

θάζε κέξα ε ψξα ηεο Κχπξνπ. Κη εκείο ηη θάλνπκε; Βίλαη γλσζηφ… Αελ ρξεηάδεηαη λα ην 

πνχκε…».
414

 

Δ παξνπζία ηνπ Κππξηαθνχ ζηελ ειιεληθή εκεξήζηα δηάηαμε πνπ ηφζν αλεζπρνχζε, 

πξνβιεκάηηδε θαη πξνθαινχζε ηελ αληίδξαζε ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο, ζπλερηδφηαλ κε ηε ζπδήηεζε 

ηνπ ζέκαηνο ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην. ηε ζρεηηθή πξσηνζέιηδε είδεζε, ε Hürriyet 

πιεξνθνξνχζε φηη ζηε ζπδήηεζε πνπ είρε δηεμαρζεί ζηηο 14 ΜαΎνπ θαηφπηλ επεξψηεζεο, φια ηα 

ζπκπνιηηεπφκελα θαη αληηπνιηηεπφκελα θφκκαηα ζηελ Βιιάδα είραλ δεηήζεη απφ ηελ θπβέξλεζε 

λα «ελεξγήζεη άκεζα», ψζηε λα έξζεη ην ζέκα ζηα Δλσκέλα Έζλε θαη λα δηεμαρζεί δεκνςήθηζκα. 

Ώλαθνξά γηλφηαλ επίζεο ζηηο «επλντθέο» δειψζεηο ησλ Ώβέξσθ θαη Καλειιφπνπινπ, ελψ ζε 

μερσξηζηφ ηκήκα ηεο αληαπφθξηζεο δηλφηαλ ε πιεξνθνξία φηη ν Ώξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο 

επξφθεηην λα αλαρσξήζεη ζηηο 15 ΜαΎνπ απφ ηε Λεπθσζία γηα ηελ Ώίγππην, θαηφπηλ ηνλ Λίβαλν 

θαη ηέινο ηελ Ώζήλα «ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ 

Βιιάδα».
415

 χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα, θζάλνληαο ζηε ΐεξπηφ ν Ώξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ 

ζπλαληήζεθε κε ηνλ εθεί επξηζθφκελν νθνθιή ΐεληδέιν θαη ζπδήηεζαλ ην ζέκα ηεο έλσζεο.
416

 

ε αληίζηνηρε πιεξνθφξεζε απφ ην Κάηξν, ε Hürriyet παξέζεηε ηηο δειψζεηο ηνπ Μαθαξίνπ φηη 

φζν ε ΐξεηαλία δελ αλαγλψξηδε ηα δηθαηψκαηα ηεο Βιιάδαο ζηελ Κχπξν δελ ζα ππήξρε «εηξήλε 

γηα ηνπο Κχπξηνπο», δηαςεχδνληαο ηηο θήκεο φηη ηνλ «είρε παχζεη ην Παηξηαξρείν 

Κσλζηαληηλνππφιεσο». Παξάιιεια, δηαζθέδαδε ηνπο θφβνπο ηεο Σνπξθίαο γηα ην ελσηηθφ θίλεκα 

                                                           
414 “Göl ve paça” («Δ ιίκλε θαη ηα κπαηδάθηα»), ζηήιε «Bir çırpıda» («Με κηαο»), Hürriyet, 15/5/1952. 
415 “Kıbrıs dâvası Yunan Millet Meclisinde” («Δ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Βιιεληθή Βζλνζπλέιεπζε»), Hürriyet, 

15/5/1952, κε βάζε πξαθηνξεηαθή αληαπφθξηζε ηνπ Reuters. 
416 “Beyrut‟ta Kıbrıs için görüşmeler” («πλνκηιίεο γηα ηελ Κχπξν ζηε ΐεξπηφ»), Hürriyet, 20/5/1952. ηελ 

πξαθηνξεηαθή εθείλε αληαπφθξηζε ηνπ T.H.A. γηλφηαλ κία πεξίεξγε αλαθνξά ζηνλ Μαθάξην σο ηνλ «ελ Κχπξσ Έιιελα 

Βπίζθνπν». 
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ζηελ Βιιάδα, ππνζηεξίδνληαο φηη ε «ηνπξθνθππξηαθή κεηνλφηεηα» ζηελ Κχπξν έρεη «εμαηξεηηθέο 

ζρέζεηο» κε ηνλ «ππφινηπν ιαφ». Σέινο, δελ παξέιεηπε λα ππελζπκίζεη φηη κε ηε πλζήθε ηεο 

Λσδάλλεο ε Σνπξθία είρε απεθδπζεί φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηεο ζην λεζί.
417

 

Δ πεξηνδεία εθείλε ηνπ Μαθάξηνπ πξνθαινχζε ηελ αληίδξαζε ηνπ εγέηε ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ 

«Κφκκαηνο ηεο Ώλεμαξηεζίαο», Necati Özkan, ν νπνίνο απνθάζηζε λα κεηαβεί αεξνπνξηθψο ζηε 

ΐπξεηηφ, πξνθεηκέλνπ λα δεηήζεη απφ ηελ Ώξαβηθή Έλσζε λα ππνζηεξίμεη ηνπο «Μνπζνπικάλνπο 

ηνπ Νεζηνχ» απέλαληη ζηηο ελσηηθέο πξνζπάζεηεο «ησλ Ρσκηψλ ηνπ Νεζηνχ θαη ησλ Βιιήλσλ». 

ηφρνο ηνπ ήηαλ λα «γλσζηνπνηήζεη» ζηνπο Άξαβεο εγέηεο φηη νη «κνπζνπικάλνη» ηνπ λεζηνχ 

είραλ «ζπγθξνηήζεη κέησπν» ελαληίνλ ησλ Βιιελνθχπξησλ θαη ησλ Βιιήλσλ θαη λα επηδηψμεη ηε 

«ιήςε κέηξσλ» έλαληη ηεο «πξνπαγαλδηζηηθήο πεξηνδείαο» ηνπ Μαθάξηνπ ζηηο ρψξεο ηεο Μέζεο 

Ώλαηνιήο.
418

 Φαηλνκεληθά ε πξνζπάζεηά ηνπ εθείλε ήηαλ επηηπρήο, κηαο θαη νη θπβεξλεηηθνί 

αμησκαηνχρνη ηνπ Ληβάλνπ κε ηνπο νπνίνπο ζπλαληήζεθε δήισλαλ φηη «απνξξίπηνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα» θαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην Κππξηαθφ 

παξαπεκπφηαλ ζηα Δ.Β., «ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο Μέζεο Ώλαηνιήο ζα ππνζηεξίμεη ηελ 

επηζηξνθή ηεο Κχπξνπ ζηε κεηέξα παηξίδα ηεο».
419

 

Σελ ίδηα εκέξα πνπ θηινμελείην ε πξαθηνξεηαθή είδεζε πεξί ησλ πξνζέζεσλ ηνπ Necati Özkan, ν 

Hikmet Bil δεκνζίεπε λέν εκπξεζηηθφ άξζξν, επαλεξρφκελνο ζην ζέκα ησλ ειιεληθψλ 

ζπιιαιεηεξίσλ, θαη «εκπινχηηδε» ηελ θξηηηθή ηνπ κε ζαθείο ζξεζθεπηηθέο αλαθνξέο. Ξεθηλνχζε 

αθεγνχκελνο ηελ ηζηνξία ηνπ ρφηδα, ν νπνίνο κεηά απφ έλαλ θαπγά κε ηε ζχδπγφ ηνπ μεθηλνχζε 

γηα ηελ αγνξά. Πξηλ βγεη φκσο απφ ην ζπίηη ηνπ, ζθφληαςε θη έπεζε ζηηο ζθάιεο. ηαλ θαηφπηλ 

έλαο γείηνλαο ηνλ ξψηεζε ηη ζπλέβε, ν ρφηδαο ηνπ απάληεζε, ηίπνηε ζπνπδαίν, απιψο είρε πέζεη ν 

καλδχαο ηνπ απφ ηηο ζθάιεο. ηελ εξψηεζε ηνπ έθπιεθηνπ γείηνλα πψο γίλεηαη ν καλδχαο λα θάλεη 

ηφζν ζφξπβν, ν εχζηξνθνο ρφηδαο παξαηεξνχζε ηα εμήο: «Ώγαπεηέ κνπ, κέζα ζηνλ ηεξφ καλδχα 

κνπ ήκνπλ θη εγψ! Ώπφ κέλα κάιινλ πξνήιζε ν ζφξπβνο!». Με αθνξκή ηελ ηζηνξία απηή, ν 

αξζξνγξάθνο ππνζηήξηδε φηη ην πιένλ πξφζθαην ησλ ζπιιαιεηεξίσλ γηα ην Κππξηαθφ είρε 

απνηειεηψζεη «πέθηνληαο» θαη ηελ «γλσζηή θηιία». Ώλ θαη θαηά ηνλ ίδην ε θηιία απηή «νπδέπνηε 

είρε γελλεζεί», ηζρπξηδφηαλ φηη αθφκε θαη αλ θάπνηνο δερζεί ηε γέλλεζή ηεο «ζπκβαδίδνληαο κε 

ηνλ Κηνπξνπινχ Υφηδα», ηψξα ηα πξάγκαηα είραλ αιιάμεη: «Ση λα γίλεη φκσο, νη Έιιελεο αδειθνί 

καο (!) επηβεβαίσζαλ κε ην πξφζθαην ζπιιαιεηήξηφ ηνπο φηη ε πξναλαθεξζείζα θηιία ήηαλ 

ζλεζηγελήο, ζαλ ην θνπηξνπβάιεκα ηνπ Υφηδα απ‟ ηηο ζθάιεο». Κη αλ ηα πξάγκαηα ήηαλ θαζαξά 

γηα ηνλ Bil αλαθνξηθά κε ηε δηκεξή θηιία, πξνθαινχζαλ ηαπηφρξνλα ζηελνρψξηα ζηνλ ίδην 

αλαθνξηθά κε ηε ζηάζε «ησλ δηθψλ καο», νη νπνίνη «δελ δίλνπλ άδεηα γηα ζπιιαιεηήξην ζηε 

θιεγφκελε λενιαία, πξνθεηκέλνπ λα δηακαξηπξεζεί γηα ηνπο άδηθνπο ηζρπξηζκνχο θαη ηελ 

                                                           
417 “Kıbrıslı papazın hayalleri” («Οη νλεηξνθαληαζίεο ηνπ Κχπξηνπ παπά»), Hürriyet, 29/5/1952, κε βάζε ην Anadolu. 
418 “Kıbrıs dâvası ve arap âlemi” («Δ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ θαη ν αξαβηθφο θφζκνο»), Hürriyet, 18/5/1952, κε βάζε 

αληαπφθξηζε ηνπ Anadolu. 
419 “Kıbrıs için Arap ülkelerinin düşünceleri” («Οη ζθέςεηο ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 25/5/1952. 
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επίζεζε».
420

 Παξ‟ φια απηά έδηλε ζπγραξεηήξηα ζηελ ηνπξθηθή λενιαία γηα ην «παξαδεηγκαηηθφ 

κάζεκα» πνπ είρε δψζεη ζηνλ Köprülü κε ηηο δηαθεξχμεηο ηεο πξνο ηνπο «παιιεθαξάδεο ησλ 

Ώζελψλ» θαη ηνπο «Κχπξηνπο αδειθνχο καο», θαζηζηψληαο έηζη γλσζηή ηε «θσλή ηνπ ηνπξθηθνχ 

έζλνπο». 

Πεξλψληαο θαηφπηλ πάιη ζηηο «ζξεζθεπηηθέο» αλαθνξέο, ζεκείσλε φηη θνηηψληαο ηηο θσηνγξαθίεο 

ηεο επίζθεςεο Menderes παξαηήξεζε φηη ζηε δεμίσζε πξνο ηηκήλ ηνπ πνπ είρε δνζεί ζηε Μεβάθδ 

Βνεηάκζα, δίπια ηνπ βξηζθφηαλ ν Ώξρηεπίζθνπνο Ώζελψλ, πνπ ήηαλ θαη «ν παπάο πνπ δηνξγάλσζε 

ην πεξίθεκν ζπιιαιεηήξην». «Παγψλνληαο» ζηε ζέα απηή, ν Bil εθηηκνχζε φηη ν ππξίδσλ ζα 

ήηαλ «κεηαμχ εθείλσλ πνπ απεχζπλαλ ρίιηα δπν θνκπιηκέληα» ζηνλ Σνχξθν Πξσζππνπξγφ θαη 

έβξηζθε ηελ επθαηξία λα επηηεζεί θαη πάιη ζηνλ Köprülü πνπ ππνζηήξηδε φηη ην αζελατθφ 

ζπιιαιεηήξην είρε γίλεη ρσξίο ηελ άδεηα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, αλαξσηψκελνο ηη έρεη λα πεη 

ηψξα πνπ θαίλεηαη φηη εθείλν είρε νξγαλσζεί «απφ ηνλ παπά εθέληε ηνπ νπνίνπ ην ρέξη θίιαγε ν 

ΐεληδέινο». Βμίζνπ επηθξηηηθή ήηαλ θαη ε ζηάζε ηνπ ελαληίνλ ησλ Ννκαξρψλ ηεο ρψξαο πνπ είραλ 

αξλεζεί λα παξαρσξήζνπλ αληίζηνηρε άδεηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπιιαιεηήξηα γηα ην Κππξηαθφ 

θαη ζηελ Σνπξθία: «Να ιέγαλε ηνπιάρηζηνλ „αο ην αθήζνπκε παηδηά, ηη λα θάλνπκε, ε θπβέξλεζή 

καο αθφκα ζεσξεί θίινπο ηνπο Έιιελεο‟… Ώιιά φρη. Βπηκέλνπλ ζε αλνεζίεο ηνπ ηχπνπ „φζνη 

δεηνχλ ηελ Κχπξν ζηελ Ώζήλα είλαη κηα ρνχθηα πξνδφηεο ηεο παηξίδαο‟», θάηη πνπ δηαςεχδεηαη 

απφ ηηο θσηνγξαθίεο «ηνπ ζπλφινπ ησλ Ώζελαίσλ πνπ πιεκκχξηζαλ ηηο πιαηείεο» ζηελ ειιεληθή 

πξσηεχνπζα. «Θεέ κνπ, θχξηε Ννκάξρα! Μνπ θαίλεηαη πσο είζαη θη εζχ απφ εθείλνπο πνπ ζαλ ηνλ 

Ώγά ησλ Γεληηζάξσλ δελ μέξνπλ λα κεηξνχλ…», αλαθσλνχζε, θιείλνληαο κε εηξσλεία ην άξζξν 

ηνπ.
421

 

Σν γεγνλφο φηη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε δελ έδηλε άδεηα γηα ζπγθεληξψζεηο αλνηρηνχ ρψξνπ ζε 

ζρέζε κε ην Κππξηαθφ, δελ ζήκαηλε φηη απέηξεπε θαη εθδειψζεηο θιεηζηνχ ρψξνπ γηα ην ζέκα. 

Έηζη, ν «Σνπξθνθππξηαθφο χιινγνο Πνιηηηζκνχ θαη Ώξσγήο»
422

 δηνξγάλσζε κία ηέηνηα ζηνλ 

Άγην ηέθαλν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (Yeşilköy), ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ «παλεπηζηεκηαθνί 

θαζεγεηέο θαη επίιεθηα κέιε ηεο θνηλσλίαο». Λακβάλνληαο ηνλ ιφγν ν πξφεδξφο ηεο, ην φλνκα 

ηνπ νπνίνπ δελ αλαθεξφηαλ, ππνζηήξηδε ηα εμήο: «πγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδψ κε ηηο θαξδηέο 

καο έκπιεεο απφ ηελ ακέξηζηε αγάπε θαη ηε λνζηαιγία γηα ηελ Κχπξν. Σε λνζηαιγία ηεο ληψζνπλ 

θαη ηα 21 εθαηνκκχξηα ησλ ζπκπαηξησηψλ καο, καδί κε ηηο 100 ρηιηάδεο ησλ εθεί Σνχξθσλ πνπ 

είλαη πξνζδεδεκέλνη ζηε κεηέξα παηξίδα, θαζψο θαη ηηο 150 ρηιηάδεο ησλ Σνχξθσλ πνπ έρνπλ 

κεηαλαζηεχζεη ζηελ Σνπξθία. Κχπξνο, παξάδεηζε ηεο Μεζνγείνπ… Κχπξνο ζκαξάγδη, πνπ ηα 

ρψκαηά ζνπ βιάζηεζαλ απφ ην ηνπξθηθφ αίκα… Βίζαη ηνπξθηθή ζε φια ζνπ θαη ηνπξθηθή ζα 

παξακείλεηο. ζνη εθηηκνχλ ηελ ηνπξθηθή θηιία δελ πξέπεη λα απιψλνπλ ρέξη ζηηο πέηξεο ηνπ 

                                                           
420 Ο αξζξνγξάθνο ρξεζηκνπνηνχζε θαη πάιη ηε ακθίζεκε ιέμε tecavüz γηα λα δειψζεη ηελ «επίζεζε» ελαληίνλ ησλ 

ηνπξθηθψλ «δηθαίσλ» απφ ην ειιεληθφ ζχλζεκα «Δ Κχπξνο είλαη ειιεληθή». Τπελζπκίδεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ιέμε 

ελέρεη ηελ έλλνηα ηεο ζεμνπαιηθήο επίζεζεο, δει. ηνπ «βηαζκνχ». 
421 “Cübbenin gürültüsü” («Ο ζφξπβνο ηνπ καλδχα»), Hürriyet, 18/5/1952. 
422 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 23, ππνζ. 82. 
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λεζηνχ απηνχ». πσο πιεξνθνξνχζε πεξαηηέξσ ην ξεπνξηάδ, ε ελ ιφγσ εθδήισζε πεξαησλφηαλ 

κε ηελ αλάγλσζε πνηεκάησλ θαη ηελ απαγγειία ηνπξθνθππξηαθψλ παξαδνζηαθψλ ηξαγνπδηψλ.
423

 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, πεξί ηα ηέιε ΜαΎνπ επηζθεπηφηαλ γηα κεξηθέο εκέξεο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

ν «Γεληθφο Αηνηθεηήο Θξάθεο Μ. Σαιιηαδνχξεο»
424

, ν νπνίνο παξαρσξνχζε ζπλέληεπμε Σχπνπ 

ζηηο 29 ΜαΎνπ. Μεηαμχ ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία αλαθέξζεθε – ή εξσηήζεθε, ζεκείν ην νπνίν δελ 

δηεπθξηλίδεηαη απφ ηελ εθεκεξίδα – ήηαλ θαη ην ζέκα ησλ ζπιιαιεηεξίσλ γηα ην Κππξηαθφ ζηελ 

Βιιάδα, γηα ην νπνίν  δήισλε ηα εμήο: «Σν Κππξηαθφ δελ απνηειεί δήηεκα ην νπνίν ζα ραιάζεη ηε 

θηιία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Ώπνηειεί έλα δήηεκα ηνπ ιανχ. Καη φζν γηα ηα ζπιιαιεηήξηα, απηά 

απνηεινχλ εθδειψζεηο ησλ ελ Βιιάδη ζεξκφαηκσλ λέσλ. Με άιια ιφγηα, δελ είλαη πξάγκαηα πνπ 

γίλνληαη κε ηε ζέιεζε ηεο θπβέξλεζεο. Χζηφζν, είλαη ιίγν δχζθνιν λα αληηπαξαηάμεη θάπνηνο 

ρσξνθχιαθεο θαη αζηπλνκία απέλαληη ζε απηέο ηηο ρσξίο άδεηα εθδειψζεηο ησλ λέσλ». Σν 

δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο έθιεηλε ρσξίο θάπνηνλ απαληεηηθφ ζρνιηαζκφ θαη ραξαθηήξηδε ηνλ 

Σαιιηαδνχξε «θίιν ησλ Σνχξθσλ».
425

 

Ο Simavi ζα επαλεξρφηαλ ζηελ αξζξνγξαθία ηνπ γηα ην Κππξηαθφ ζηηο αξρέο Ενπλίνπ, κε αθνξκή 

ηε είδεζε φηη ε Βιιάδα είρε απνθαζίζεη λα αλαγλσξίζεη ηνλ βαζηιηά ηεο Ώηγχπηνπ θαη σο βαζηιηά 

ηνπ νπδάλ, αληηδξψληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε ζηάζε ηεο ΐξεηαλίαο γηα ην ζέκα ηεο Κχπξνπ. 

Με ην άξζξν ηνπ εθείλν ν ηδηνθηήηεο ηεο εθεκεξίδαο φρη κφλν πξνέβιεπε έλνπιε ζχξξαμε 

Βιιάδαο-Σνπξθίαο γηα ην λεζί, αιιά πξνεμνθινχζε ηελ απνξξένπζα απφ ηε ζηάζε ηεο ηειεπηαίαο 

ζπλεξγαζία κεηαμχ Σνπξθίαο θαη ΐξεηαλίαο: 

«Έηζζ δ Δθθάδα έπεζ νίλεζ ηαζ ημ ηεθεοηαίμ ηδξ αυθζ βζα ηδκ Κφπνμ. Απυ ημφδε ηαζ ζημ 

ελήξ δεκ έπεζ απμιείκεζ ηαιιία άθθδ θφζδ απυ ηδκ έκμπθδ δζεοεέηδζδ ημο ηοπνζαημφ 

γδηήιαημξ ηαζ ζδζαζηένςξ ειείξ μζ Σμφνημζ λένμοιε απυ ηδκ Μζηνά Αζία πχξ ηα 

ηαηαθένκμοκ εηείκμζ ιε ηα υπθα. θμζ βκςνίγμοκ πυζμ ικδζίηαηδ είκαζ δ πμθζηζηή ηδξ 

Αββθίαξ ηαζ βζ‟ αοηυ ημ θυβμ, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, ιε ηδκ ηεθεοηαία αοηή ηδξ ηίκδζδ δ 

Δθθάδα απμπαζνέηδζε μνζζηζηχξ ηδκ οπυεεζδ ηδξ Κφπνμο. Δθελήξ δεκ εα 

αζπμθμφιαζηε ιυκμ ειείξ ιε ηδκ επζεεηζηή πμθζηζηή ηδξ Δθθάδαξ, αθθά ηαζ δ Αββθία ηαζ 

αοηυ εα είκαζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ αμφηονμ ζημ ρςιί ιαξ. Αξ αθήκμοκ πθέμκ μζ Έθθδκεξ 

ημοξ παθθδηανάδεξ κα βειίγμοκ ημοξ δνυιμοξ ηαζ κα θςκάγμοκ δ Κφπνμξ είκαζ δζηή 

ιαξ. Δίκαζ ζαθέξ πζα πμζμοξ αθμνά ημ εέια… Κζ αξ θςκάγμοκ υζμ εέθμοκ ηα παζδζά 

ημο βείημκα… Ζ πνυζθαηδ αοηή ηίκδζδ ηςκ Δθθήκςκ ηαηέδεζλε βζα ιζα αηυιδ θμνά υηζ 

                                                           
423 “Kıbrıslı gençlerin yaptığı toplantı” («Δ ζπγθέληξσζε πνπ δηνξγάλσζαλ νη Κχπξηνη λένη»), Hürriyet, 19/5/1952. 
424 Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν παξνπζηάδεηαη απφ ηελ εθεκεξίδα, κε ηε ζπλνδεία ζρεηηθήο θσηνγξαθίαο απφ ηε ζπλέληεπμε 

Σχπνπ. Αελ θαηέζηε δπλαηφλ λα δηαζηαπξσζεί ε πιεξνθνξία, νχηε θαηά πφζν ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ηαπηίδεηαη κε 

ηνλ Κσλζηαληίλν Σαιηαδνχξε πνπ ρξεκάηηζε Τπνπξγφο ΐνξείνπ Βιιάδνο ηελ πεξίνδν 1964-1965. 
425 “Yunanistan‟ın Garbî Trakya U.[mumi] Valisi/ M. Talliaduris dün bir basın toplantısı yaptı” («Ο Γεληθφο Αηνηθεηήο 

Απηηθήο Θξάθεο ηεο Βιιάδαο Μ. Σαιιηαδνχξεο παξαρψξεζε ρζεο ζπλέληεπμε Σχπνπ»), Hürriyet, 30/5/1952. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



147 
 

ημ γήηδια ηδξ Κφπνμο δεκ ιπμνεί κα δζεοεεηδεεί ιμκάπα ιε ημ λεβέθαζια ημο 

Κζμπνμοθμφ. Απυ πίζς ανίζηεηαζ ημ ιεβάθμ ημονηζηυ έεκμξ ηαζ δ Αββθία».
426

 

Παξά ηηο εκπξφζεηεο ιεθηηθέο ππεξβνιέο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηα άξζξα ηνπ ζπληάθηε γηα ην 

Κππξηαθφ, ζην θείκελφ ηνπ απηφ εκθαληδφηαλ λα θαηαλνεί πιήξσο φρη κφλν ηνπο ζπζρεηηζκνχο 

πνπ δηακνξθψλνληαλ ζηελ αληηπαξάζεζε γηα ην δήηεκα, αιιά θαη ηε «κλεζίθαθε» θχζε ηεο 

βξεηαληθήο πνιηηηθήο πνπ ζα ηελ νδεγνχζε πξάγκαηη ην επφκελν δηάζηεκα αξρηθά λα πξνζεγγίζεη 

θαη αθνινχζσο λα ζπλεξγαζηεί αλνηρηά κε ηελ ηνπξθηθή πιεπξά. Ώλ θαη ην βαζηθφ ζηνηρείν φισλ 

ησλ πξνεγνχκελσλ άξζξσλ ηνπ ήηαλ ε ζπλαηζζεκαηηθή ππεξαθφληηζε ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ, 

ιφγσλ θαη δηεθδηθήζεσλ ζην Κππξηαθφ – θαη φρη κφλν – ζην ζπγθεθξηκέλν έδεηρλε λα 

αληηιακβάλεηαη ηελ πνξεία απνμέλσζεο ηεο Βιιάδαο θαη ηεο ΐξεηαλίαο ζην δήηεκα, γεγνλφο πνπ 

ηνλ έθαλε λα επηραίξεη, εκθαλίδνληαο κάιηζηα σο ηεηειεζκέλε ηελ θνηλή αληηπαξάηαμε Σνπξθίαο 

θαη ΐξεηαλίαο θαη εηξσλεπφκελνο ηελ «επηηπρία» ησλ ειιεληθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζηε 

Μηθξά Ώζία. Γη‟ απηφ άιισζηε θαη έζεηε ζε δεχηεξν πιάλν ηελ αληίδξαζή ηνπ ζηα ειιεληθά 

ζπιιαιεηήξηα, θαηαθεχγνληαο ζην γεκάην απηνπεπνίζεζε «άζ‟ ηνπο λα θσλάδνπλ», κηαο θαη 

εθηηκνχζε φηη νη ηζνξξνπίεο πνπ ζα έθξηλαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα κεηαβάιινληαλ ππέξ ηεο 

ηνπξθηθήο πιεπξάο. 

Μία εκέξα αξγφηεξα αθηθλείην ζηελ Σνπξθία ην ειιεληθφ βαζηιηθφ δεχγνο, ζε κία επίζθεςε πνπ 

εληαζζφηαλ ζην θιίκα πξνζέγγηζεο θαη θηιηθψλ ζρέζεσλ ην νπνίν επηδησθφηαλ ακθνηέξσζελ λα 

θαιιηεξγεζεί, κεηά θαη ηελ πξφζθαηε ηφηε έληαμε ησλ δχν ρσξψλ ζηελ Ώηιαληηθή πκκαρία. 

Παξ‟ φια απηά, ην Κππξηαθφ δελ κεηαθηλείην απφ ηα πξσηνζέιηδα ηεο Hürriyet, πξνβαιιφκελν 

ζπλήζσο ππφ κνξθήλ πξαθηνξεηαθψλ αληαπνθξίζεσλ, κε ηε ζέζε ηεο εθεκεξίδαο λα 

αληαλαθιάηαη ζηνλ ηίηιν πνπ επέιεγε. Έηζη, πξαθηνξεηαθή αληαπφθξηζε ηνπ Reuters αλαθεξφηαλ 

ζε ζπλεδξίαζε ηεο «Παλειιήληαο Βπηηξνπήο», δειαδή ηεο Π.Β.Ώ.Β.Κ., ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ 

Ώξρηεπηζθφπνπ ππξίδσλα, ζηελ νπνία ν Ώξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο παξέζρε ελεκέξσζε γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πεξηνδείαο ηνπ ζε Λίβαλν, πξία θαη Ώίγππην. χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, ν 

ηειεπηαίνο αλέθεξε φηη, ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο ζηα Δ.Β., ηα ηξία αξαβηθά θξάηε ηνχ είραλ 

ππνζρεζεί πσο ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ ειιεληθή άπνςε.
427

 Ο ίδηνο, ζε ζπδεηήζεηο πνπ είρε ζηελ 

Βιιάδα κε ηνλ Πξσζππνπξγφ Πιαζηήξα, ηνλ Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ ΐεληδέιν θαη ηνλ αξρεγφ ηεο 

Ώμησκαηηθήο Ώληηπνιίηεπζεο ζηξαηεγφ Παπάγν, «απαίηεζε» θαη ηελ ειιεληθή ππνζηήξημε γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπ ζέκαηνο ζηνλ δηεζλή Οξγαληζκφ. Δ αληαπφθξηζε ηειείσλε ζεκεηψλνληαο φηη ν 

                                                           
426 “Sudan Krallığı ve Kıbrıs” («Σν ΐαζίιεην ηνπ νπδάλ θαη ε Κχπξνο»), Hürriyet, 7/6/1952. 
427 Χζηφζν κεξηθέο εκέξεο αξγφηεξα ε αηγππηηαθή Ahram επηθαινχκελε θπβεξλεηηθέο πεγέο, δηέςεπδε φηη ε Ώίγππηνο 

έρεη δψζεη ηέηνηνπ είδνπο ππφζρεζε, πξνζζέηνληαο φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην ζέκα ηεζεί απφ ηελ Βιιάδα ζηα Δ.Β., ηφηε ε 

ίδηα ζα ζπκπνξεπζεί κε ηα ππφινηπα αξαβηθά έζλε θαη ζα δειψζεη απνρή, ηεξψληαο νπδέηεξε ζηάζε, βι. “Kıbrıs 

meselesi/ Mısır, adanın Yunanistan‟a ilhakını desteklemiyecekmiş” («Κππξηαθφ/ Δ Ώίγππηνο, ιέεη, δελ ζα ππνζηεξίμεη 

ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα»), Hürriyet, 26/6/1952, κε βάζε αληαπφθξηζε ηνπ Reuters. 
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αζελατθφο Σχπνο πιεξνθνξνχζε πσο ε θπβέξλεζε ηεο Βιιάδαο «εμεηάδεη ηα δεδνκέλα γηα ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ζηα Δ.Β.».
428

 

Σελ ίδηα «απαίηεζε» απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε εμέθξαδε θαη ν Ώξρηεπίζθνπνο ππξίδσλ ζηνλ 

«Ώληηπξφεδξν ηεο Κπβεξλήζεσο» . ΐεληδέιν, φηαλ ηνλ ζπλαληνχζε ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα. πσο 

αλέθεξε ε ζρεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ Reuters, ν ηειεπηαίνο είρε αξθεζηεί λα ππνζρεζεί φηη ην 

δήηεκα «ζα εμεηαζηεί ελδειερψο» θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είρε δηαβνπιεχζεηο κε ηνλ 

Παπάγν ζην Πξσζππνπξγηθφ Μέγαξν, ελψ ν αζελατθφο Σχπνο ηζρπξηδφηαλ φηη ην ζχλνιν ησλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζα ππνζηεξίμεη «ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηελ απφθαζε θαη ηελ 

απαίηεζε» ηεο Π.Β.Ώ.Β.Κ. λα γίλεη πξνζθπγή ζηνλ Ο.Δ.Β. γηα ηελ Κχπξν.
429

 

Δ εθεθηηθή ζηάζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ε απνθπγή ηεο λα δεζκεπηεί ζηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ ζην Κππξηαθφ θαζίζηαην θαλεξή θαη απφ ηηο δηπισκαηηθά δηαηππσκέλεο δεκφζηεο 

ηνπνζεηήζεηο ηνπ . ΐεληδέινπ. Χζηφζν ε Hürriyet δπζπηζηψληαο, ηηο εθιάκβαλε θαη ηηο πξφβαιιε 

κάιινλ σο απφδεημε πεξαηηέξσ εκπινθήο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην ζέκα. Έηζη, ε ρσξίο 

δεζκεπηηθφ ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ δήισζε ηνπ Έιιελα Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ φηη ε Βιιάδα ζα 

εμαθνινπζνχζε λα εξγάδεηαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο Κχπξνπ, αλαπαξαγφηαλ απφ ηελ 

εθεκεξίδα σο «αλάιεςε ηεο ππφζεζεο ηεο Κχπξνπ ππφ ηελ επζχλε ηεο [Βιιάδαο]», ελψ ζηνλ 

ππφηηηιν θαη ζην θείκελν ηνληδφηαλ ε απνζηξνθή ΐεληδέινπ φηη δελ ζα θεηδφηαλ «πξνζπαζεηψλ 

θαη ζπζηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πφζσλ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ». Σν θιίκα ησλ «δηεξγαζηψλ» 

πνπ ζπληεινχληαλ ζηελ Βιιάδα αληαλαθιάην θαη ζην ππφινηπν ηεο είδεζεο, φπνπ ν Σνχξθνο 

αλαγλψζηεο δηάβαδε γηα ηηο δηαδνρηθέο «επίζεκεο» ηειεηέο ππνδνρήο πνπ είραλ επηθπιαρζεί ζηνλ 

Μαθάξην απφ ηνλ Αήκαξρν – ν νπνίνο ηνπ έδσζε θαη ην ρξπζφ θιεηδί ηεο πφιεο – θαη ην 

Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, θαζψο θαη ηελ θνηλή δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ΓΒΒ θαη ηεο ΏΑΒΑΤ κε ηελ 

πξνγξακκαηηδφκελε απεξγία γηα ηελ Σξίηε 24 Ενπλίνπ.
430

 

Δ «επαιήζεπζε» ησλ απφςεσλ ηεο εθεκεξίδαο πεξί εκπινθήο θαη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην 

Κππξηαθφ ζα εξρφηαλ κεηά ηελ «περπαία» πξνβνιή ζηνλ ειιεληθφ Σχπν ησλ δειψζεσλ ηνπ 

ΐξεηαλνχ Τθππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ, Harold Anthony Nutting, φηη ε Κχπξνο είρε δσηηθή 

ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ηε ρψξα ηνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ πξνηίζεην λα πξνρσξήζεη «ζε 

δηαπξαγκαηεχζεηο ή ζε αληηδηθίεο» γηα ην ζέκα. Οη επαθφινπζεο ειιεληθέο αληηδξάζεηο έβξηζθαλ 

ηνλ πξσηνζέιηδν ρψξν ηνπο αξρηθά ζηελ Hürriyet ηεο επφκελεο εκέξαο. πσο αλαθεξφηαλ, 

«πνιηηηθνί θχθινη» ζηελ Βιιάδα εθδήισλαλ «έληνλε αληίδξαζε», ν . ΐεληδέινο εξσηεζείο 

ζεκείσλε φηη δελ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί αλ δελ δεη πξψηα ην θείκελν ησλ δειψζεσλ, ελψ ν 

                                                           
428 “Kıbrıs dâvası/ Makarios gene entrika çeviriyor” (Δ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ/ Ο Μαθάξηνο πάιη εμπθαίλεη ίληξηγθεο»), 

Hürriyet, 13/6/1952. 
429 “Bu nasıl dostluk!/ Yunanlılar Kıbrıs işini B. Milletlere veriyorlar” („Ση θηιία είλαη απηή!/ Οη Έιιελεο κεηαθέξνπλ ην 

ζέκα ηεο Κχπξνπ ζηα Δ.Β.»., Hürriyet, 18/6/1952. 
430 “Venizelos Yunan emellerinin gerçekleşmesi için hiçbir şeyden çekilmeyeceğini söyledi”, ππφηηηινο ζην θπξίσο 

δεκνζίεπκα “Yunan Kabinesi Kıbrıs meselesini ele aldı” («Σν ειιεληθφ Τπνπξγηθφ πκβνχιην εμέηαζε ην δήηεκα ηεο 

Κχπξνπ»), Hürriyet, 22/6/1952, κε βάζε αληαπφθξηζε ηνπ Reuters.  Βίλαη ελδεηθηηθφ φηη ε απφδνζε «δελ ζα θεηζζεί 

πξνζπαζεηψλ θαη ζπζηψλ» ηνπ θεηκέλνπ κεηαβαιιφηαλ ζηνλ ππφηηηιν ζε «δελ ζα θεηζζεί νπδελφο πξάγκαηνο», γεγνλφο 

πνπ δηεχξπλε άκεζα ζηε ζθέςε ηνπ αλαγλψζηε ην θάζκα ησλ κέζσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα ρξεζηκνπνηνχζε ε Βιιάδα ζην 

Κππξηαθφ. 
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Ώξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο κε γξαπηή ηνπ αλαθνίλσζε επηρεηξνχζε λα δηαζθεδάζεη ηηο βξεηαληθέο 

αλεζπρίεο, ιέγνληαο φηη κε ηε ζπκκεηνρή Βιιάδαο θαη ΐξεηαλίαο ζην ΝΏΣΟ, νη αλεζπρίεο απηέο 

δελ είραλ ιφγν χπαξμεο.
431

 ε μερσξηζηή αληαπφθξηζε ηνπ Anadolu ακέζσο θαηφπηλ, ε εθεκεξίδα 

πξφβαιιε ην ηειεγξάθεκα ηνπ Θεκηζηνθιή Αέξβε πξνο ηνλ Έιιελα Ώληηπξφεδξν ηεο 

Κπβέξλεζεο, κε ην νπνίν ν Αήκαξρνο ηεο Λεπθσζίαο εμέθξαδε ηελ «απνγνήηεπζε» ησλ 

Βιιελνθχπξησλ απφ ηελ «αξλεηηθή» ζηάζε ηεο ΐξεηαλίαο θαη δεηνχζε κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ 

πξνζθπγή ζηα Δ.Β.
432

 

πλέρεηα ζην ζελάξην ηεο ειιεληθήο θπβεξλεηηθήο εκπινθήο έδηλε ε Hürriyet ζηνλ θεληξηθφ 

πξσηνζέιηδν ηίηιν ηεο: «Δ Βιιάδα απνθάιπςε επηηέινπο ηηο πξνζέζεηο ηεο ζηελ ππφζεζε ηεο 

Κχπξνπ».
433

 Βπξφθεηην γηα κία αλαθνίλσζε ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, ζηελ νπνία 

γλσζηνπνηείην πξνο πάζα θαηεχζπλζε φηη ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην είρε εμεηάζεη ην Κππξηαθφ ζην 

πιαίζην ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ, φηη εθεμήο φιεο νη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζα ιακβάλνληαλ 

απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, θαζψο θαη φηη δελ ζα επηηξαπεί λα «αλαθαηεχνληαη» ζε απηέο 

πξφζσπα πνπ δελ είραλ επίζεκε ηδηφηεηα. Δ πξνθαλνχο ζηφρεπζεο απηή αλαθνίλσζε ηεο 

ειιεληθήο πιεπξάο εθιακβαλφηαλ θαη πάιη απφ ηελ εθεκεξίδα σο «νκνινγία» ηεο επίζεκεο 

ειιεληθήο θπβεξλεηηθήο εκπινθήο ζην ζέκα θαη ππ‟ απηφ ην πλεχκα πξνβαιιφηαλ θαη ζηνλ 

ππφηηηιν ηεο ζρεηηθήο είδεζεο.
434

 Οη δειψζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ, Βπάγγεινπ Ώβέξσθ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο Σχπνπ, πνπ είραλ ζηφρν λα αλαζθεπάζνπλ ηηο πξνεγεζείζεο 

δειψζεηο Nutting, παξαηίζελην απφ ηε Hürriyet ζηελ ίδηα είδεζε, εληαζζφκελεο νπζηαζηηθά ζην 

πξναλαθεξζέλ ζθεπηηθφ ηεο, ρσξίο σζηφζν πεξαηηέξσ ζρνιηαζκφ.
435

 

Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε επηινγή ηεο λα δεκνζηεχζεη ηελ ίδηα εκέξα κία αθφκε θππξνθεληξηθή 

είδεζε ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο ήηαλ κάιινλ εχγισηηε ζε ζρέζε κε ηα κελχκαηα πνπ επηρεηξνχζε 

λα πεξάζεη. Έηζη, ζχκθσλα κε απνθιεηζηηθή είδεζε ηνπ Anadolu απφ ηε Λεπθσζία, ε βάζε ζηελ 

Κχπξν πνπ θηινμελνχζε ηελ αεξνπνξηθή κνίξα θαηαδησθηηθψλ ππφ ηελ αξρεγία ηνπ πηεξάξρνπ 

Suphi Göker, είρε αλνίμεη ηελ πξνεγνπκέλε πξνθεηκέλνπ λα ηελ επηζθεθζεί ην θνηλφ. Σν 

ελδηαθέξνλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ γηα ηηο «αεξνπνξηθέο επηδείμεηο» ηνπ ηνπξθηθνχ αεξνπνξηθνχ 

ζηφινπ πεξηγξαθφηαλ σο «έληνλν», ελψ ραξαθηεξηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο δίλνληαλ θαη γηα ην 

πεξηερφκελφ ηνπο: «ηηο 11 πέηαμε γηα κία ψξα πάλσ απφ ηελ Κχπξν […] Βμάιινπ, κνίξα 

απνηεινχκελε απφ ηέζζεξα ηνπξθηθά θαη ηέζζεξα βξεηαληθά αεξνζθάθε πξαγκαηνπνίεζε βνιέο 

επί ηνπ εδάθνπο θαη νη αζθήζεηο απηέο είραλ θαιά απνηειέζκαηα γηα ηελ νκάδα καο». Ο 

                                                           
431 “İngiltere‟nin Kıbrıs hakkındaki görüşü” («Δ άπνςε ηεο Ώγγιίαο γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 19/6/1952, είδεζε 

βαζηζκέλε ζε αληαπφθξηζε ηνπ Associated Press ηεο πξνεγνπκέλεο. 
432 “İngiltere‟nin Kıbrıs hakkındaki menfi durumu” («Δ αξλεηηθή ζηάζε ηεο Ώγγιίαο ζρεηηθά κε ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 

19/6/1952. 
433 “Kıbrıs dâvasında Yunanistan nihayet niyetini açığa vurdu”, Hürriyet, 23/6/1952. 
434 “Bundan sonra adanın ilhakı için yapılacak bütün teşebbüslerle bizzat Yunan hükümeti meşgul olacak” («Ώπφ ηνχδε 

θαη εμήο ζα αζρνιεζεί ε ίδηα ε ειιεληθή θπβέξλεζε κε φιεο ηηο απφπεηξεο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα γηα ηελ έλσζε ηεο 

λήζνπ»), ππφηηηινο ζε Hürriyet, 23/6/1952. 
435 Οη δειψζεηο ηφζν ηνπ . ΐεληδέινπ, φζν θαη ηνπ Βπ. Ώβέξσθ είραλ δεκνζηεπζεί θαη ζηελ ηνπξθνθππξηαθή Hür Söz, 

ηε ζρεηηθή είδεζε ηεο νπνίαο αλαδεκνζίεπε ε Hürriyet δεθαπέληε εκέξεο αξγφηεξα, βι. “Hür Söz/ Yunan Hükûmeti 

Kıbrıs meselesinin hallini istiyor” («Δ ειιεληθή θπβέξλεζε επηζπκεί ηε δηεπζέηεζε ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο»), 

Hürriyet, 7/7/1952. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



150 
 

πηέξαξρνο Göker δήισλε πσο είρε ιάβεη άθζνλα ηειεγξαθήκαηα απφ Σνπξθνθππξίνπο πνπ 

εθδήισλαλ ηελ «αγάπε» ηνπο, ελψ ζηελ είδεζε πξνζηίζεην φηη ζηηο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

είρε παξαηεζεί γεχκα κε «πνιινχο κε ζηξαηησηηθνχο πξνζθεθιεκέλνπο απφ ην ιαφ».
436

 

Βπηζηξέθνληαο ζηηο θηλεηνπνηήζεηο γηα ην Κππξηαθφ, ε Hürriyet πιεξνθνξνχζε ηνπο αλαγλψζηεο 

ηεο δχν θνξέο, γηα ηελ εθδήισζε δηακαξηπξίαο πνπ πξνεηνίκαδε ζηελ Ώζήλα ε Π.Β.Ώ.Β.Κ. ζηηο 

4/7.
437

 Δ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθδειψζεσλ πνπ πεξηιάκβαλαλ θιείζηκν ησλ θαηαζηεκάησλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζηάζε εξγαζίαο ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, θαζψο θαη 

θαηάζεζε ζηεθάλνπ ζην κλεκείν ηνπ Ώγλψζηνπ ηξαηηψηε, πξνβιήζεθαλ αθνινχζσο ζε θεληξηθφ 

πξσηνζέιηδν ηεο εθεκεξίδαο ηελ επνκέλε, 5 Ενπιίνπ. ηελ είδεζε αλαθεξφηαλ επίζεο ε 

ζπλάληεζε ησλ Ώξρηεπηζθφπσλ ππξίδσλνο θαη Μαθαξίνπ κε ηνλ . ΐεληδέιν, απφ ηνλ νπνίν 

δεηνχζαλ εθ λένπ λα ζέζεη ην ζέκα ζηα Δ.Β. Ώπαληψληαο ν Έιιελαο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηνπο 

δήισλε φηη «ε θπβέξλεζε ζα πξάμεη φ,ηη πεξλά απφ ην ρέξη ηεο γηα ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ 

Βιιάδα θαη φηη, παξά ηα πθηζηάκελα εκπφδηα, ππάξρεη αθφκε ην ελδερφκελν πξνζθπγήο ζηνλ 

Ο.Δ.Β.». Οη ηειεπηαίεο απηέο δειψζεηο πξνβάιινληαλ θαη ζηνλ ππφηηηιν ηνπ ζρεηηθνχ 

πξσηνζέιηδνπ ηεο εθεκεξίδαο, ελψ ζην δεχηεξν πξσηνζέιηδν αλαδεηθλπφηαλ ε ζηάζε ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ θαη ησλ Ώξκελίσλ ηεο Κχπξνπ θαηά ηε δηάξθεηα παξφκνησλ θαη παξάιιεισλ 

εθδειψζεσλ πνπ είραλ νξγαλσζεί ζην λεζί. χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, νη ηειεπηαίνη δελ 

ζπκκεηείραλ ζηηο θηλεηνπνηήζεηο, θξαηψληαο αλνηρηά ηα θαηαζηήκαηά ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δίσξεο «απνρήο», ελψ αλνηρηά έκελαλ «ηα πεξηζζφηεξα εξγνζηάζηα θαη εξγαζηήξηα επεηδή ηα ππφ 

θνκκνπληζηηθή επηξξνή εξγαηηθά ζπλδηθάηα απέξξηςαλ επίζεο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

θηλεηνπνηήζεηο».
438

 Δ ηειεπηαία απηή πξφηαζε αξθεί γηα λα θαηαδείμεη ην ζαζξφ ππφβαζξν ηεο 

ζπιινγηζηηθήο πνπ πξνβαιιφηαλ φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, θπξίσο πξηλ αιιά θαη κεηά ην 

δεκνςήθηζκα ηνπ 1950, ηφζν απφ ηε Hürriyet φζν θαη απφ ηα μέλα πξαθηνξεία πνπ ηελ 

πηνζεηνχζαλ γηα δηθνχο ηνπο ιφγνπο, πεξί ηεο «ζπλεξγαζίαο» ηεο Οξζφδνμεο Βθθιεζίαο ηεο 

Κχπξνπ κε ηνπο θνκκνπληζηέο ηνπ λεζηνχ ζηελ πξνψζεζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο έλσζεο. 

Δ αληίδξαζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθδειψζεηο δελ άξγεζε λα εθδεισζεί. Έηζη, 

φπσο πιεξνθνξνχζε ζην θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν ε εθεκεξίδα ηελ επνκέλε, νη 

«ηνπξθνθππξηαθέο νξγαλψζεηο» απέζηειιαλ ηειεγξάθεκα ζηνλ Τπνπξγφ Ώπνηθηψλ ηεο 

                                                           
436 “Kıbrıs‟taki filomuzun gösterileri” («Οη επηδείμεηο ηεο κνίξαο καο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 23/6/1952. Ώλάινγε 

επίζθεςε ππφ ηνλ πηέξαξρν Göker θαη βνιέο ζηελ Κχπξν είρε πξαγκαηνπνηήζεη κνίξα ηεο ηνπξθηθήο πνιεκηθήο 

αεξνπνξίαο θαη κεηαμχ 20-24 Ενπλίνπ 1949, βι. αλσηέξσ ζει. 50. 
437 “4 temmuz günü protesto günü ilân olunacak” («Δ 4ε Ενπιίνπ ζα θεξπρζεί εκέξα δηακαξηπξίαο»), πξσηνζέιηδν ζε 

Hürriyet, 27/6/1952 θαη “Yunanistan‟da gene Kıbrıs için miting!” («Πάιη ζπιιαιεηήξην γηα ηελ Κχπξν ζηελ Βιιάδα!»), 

Hürriyet, 4/7/1952. Καη ζηα δχν δεκνζηεχκαηα κε βάζε ην Reuters επηζεκαηλφηαλ ε ζπκκεηνρή ζηηο εθδειψζεηο ηνπ 

Ώξρηεπηζθφπνπ Μαθάξηνπ, ελψ ζην δεχηεξν πξνζηίζεην θαη ε πξνγξακκαηηζζείζα ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ βαζηιηά 

Παχιν. 
438 “Kıbrıs‟ın ilhakı için Atina ve Lefkoşe‟de gösteri yapıldı” («Βθδειψζεηο έγηλαλ ζε Ώζήλα θαη Λεπθσζία γηα ηελ 

έλσζε ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 5/7/1952, κε βάζε ην Reuters. Σελ ίδηα εκέξα ε εθεκεξίδα δεκνζίεπε επίζεο 

πξσηνζέιηδα θσηνγξαθία απφ ηελ θαηάζεζε ζηεθάλνπ ζην κλεκείν ηνπ Σαμίκ απφ ηα πιεξψκαηα ησλ πινίσλ 

Ανιαημθυξ θαη Αθθεζυξ πνπ επηζθέπηνληαλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. ηε ιεδάληα πξνβάιινληαλ, κάιηζηα, θαη νη 

δειψζεηο ηνπ θπβεξλήηε ηνπ πξψηνπ πξνο ηνπο πξνζθιεζέληεο Σνχξθνπο δεκνζηνγξάθνπο, πεξί ηεο ειιελνηνπξθηθήο 

θηιίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπ γηα ηελ ππνδνρή ηεο νπνίαο είραλ ηχρεη, βι. “Yunan denizcilerinin ziyaretleri” („Δ 

επίζθεςε ησλ Βιιήλσλ λαπηηθψλ»), Hürriyet, φ.π. 
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ΐξεηαλίαο, Oliver Lyttelton, ζην νπνίν ηφληδαλ φηη αληηηίζελην πεξηζζφηεξν ζθφδξα απφ πνηέ ζηελ 

έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα θαη «δηεπθξίληδαλ» φηη «ηα 95.000 άηνκα ηεο ηνπξθνθππξηαθήο 

κεηνλφηεηαο δελ ζπκκεηείραλ ζηηο εθδειψζεηο δηακαξηπξίαο».
439

 Ώλ θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ Σνπξθνθππξίσλ ινγηδφηαλ θαηά ην δνθνχλ γηα κία αθφκε θνξά, δελ δηαθεχγεη ηεο 

πξνζνρήο φηη ζην ηειεγξάθεκά ηνπο νη κε θαηνλνκαδφκελεο απηέο «νξγαλψζεηο» αλαθέξνληαλ 

ζηνπο Σνπξθνθχπξηνπο σο «κεηνλφηεηα» θαη φρη σο «θνηλφηεηα» φπσο ζα επέβαιε ε 

κεηαγελέζηεξε πνιηηηθή ζηνρνζεζία. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ζηελ είδεζε πνπ αθνινπζνχζε εληφο 

ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ ζρεηηθά κε ηελ έληνλε θξηηηθή πνπ είρε αζθήζεη ελαληίνλ ηεο ΐξεηαλίαο ν 

Ώξρηεπίζθνπνο ππξίδσλ ζε ξαδηνθσληθφ ηνπ δηάγγεικα, ε αλαθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ ζε «400.000» 

Βιιελνθχπξηνπο ζπλνδεπφηαλ ζηελ εθεκεξίδα απφ ζαπκαζηηθφ εληφο παξελζέζεσο, ζε κία επζεία 

ακθηζβήηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ. Πέξαλ ηνχησλ θαη ζην πιαίζην πάληνηε ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ 

δεκνζηεχνληαλ δχν αθφκε ελδηαθέξνπζεο εηδήζεηο. Δ πξψηε, κε πεγή ην Nafen, επηθαιείην 

«πνιηηηθνχο θχθινπο ηνπ Λνλδίλνπ», ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε ειιεληθή θπβέξλεζε δελ είρε 

πξφζεζε λα πξνζθχγεη ζηα Δλσκέλα Έζλε πξηλ βνιηδνζθνπήζεη ηε ζηάζε πνπ ζα πηνζεηνχζαλ 

«ηα κεγάια θξάηε θαη θπξίσο νη ΔΠΏ θαη ε Γαιιία». Δ δεχηεξε, κε πεγή ην Reuters, 

πιεξνθνξνχζε γηα ηελ εγθχθιην πνπ είρε απνζηείιεη ν Τπνπξγφο Παηδείαο ηεο Βιιάδαο, Εσάλλεο 

Μηραήι, ζηνπο επηθεθαιήο αξκνδίνπο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε 

ηελ νπνία έδηλε εληνιή «λα επηζεκαίλεηαη ηδηαηηέξσο ε ειιελνηνπξθηθή θηιία πξνο ηνπο καζεηέο 

ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, φζν θαη ζε θάζε είδνπο καζεηηθέο ζπγθεληξψζεηο θαη 

εξγαζίεο, αιιά θαη λα απνθεχγεηαη απνιχησο θάζε είδνπο ππφδεημε ή θαη ππαηληγκφο ζηα 

καζήκαηα ηζηνξίαο, γιψζζαο θαη γεσγξαθίαο, πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζβάιιεη ηελ 

ειιελνηνπξθηθή θηιία». πσο κάιηζηα πξνζηίζεην, ν Τπνπξγφο γλσζηνπνηνχζε φηη επξφθεηην λα 

αλαζεσξεζεί ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη λα πξνθεξπρζεί δηαγσληζκφο ζπγγξαθήο 

λέσλ, κε ζθνπφ λα ζπλάδνπλ κε ηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία.
440

 

β) H αλάγθε «λα θνηκίζνπκε ην Κππξηαθό αθόκε θαη κε έλεζε» 

Δ δπζπηζηία ηεο εθεκεξίδαο σο πξνο ηηο ειιεληθέο πξνζέζεηο θαη ε πεπνίζεζή ηεο γηα ηελ 

«αλεηιηθξίλεηά» ηνπο εθδεισλφηαλ άιιε κηα θνξά ζε πξσηνζέιηδφ ηεο, κε αθνξκή άξζξν ηεο 

Αηνμπυθεςξ, κε ην νπνίν δεηείην ε επαλαιεηηνπξγία ηεο Ώγίαο νθίαο σο εθθιεζίαο: «Βλψ νη 

επίζεκνη θάλνπλ δηαξθψο ιφγν πεξί ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο θαη νη Σνχξθνη θπβεξλψληεο 

αλέρνληαη κείδνλεο ζπζίεο γηα λα ηελ εληζρχζνπλ, νη παξαθσλίεο πνπ αθνχγνληαη απφ θαηξνχ εηο 

θαηξφλ ζηε γείηνλα Βιιάδα απνδεηθλχνπλ κε θάζε αθνξκή φηη ε θηιία απηή φρη κφλν δελ είλαη 

δηαξθήο, αιιά νχηε θαλ εθηθηή». Σν δεκνζίεπκα ζπλερηδφηαλ εκπιέθνληαο θαη ην Κππξηαθφ, 

                                                           
439 “Ada Türkleri ilhaka şiddetle muhalif olduklarını bir kere daha teyit ettiler” («Οη Σνπξθνθχπξηνη ηνπ λεζηνχ 

επηβεβαίσζαλ γηα κία αθφκε θνξά φηη αληηηίζεληαη ζθφδξα ζηελ έλσζε»), Hürriyet, 6/7/1952. 
440 “Faydasız kalacağa benziyen tedbirler” («Μέηξα πνπ κάιινλ ζα κείλνπλ ρσξίο φθεινο»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε 

Hürriyet, 6/7/1952. Με ηνλ ηξφπν απηφ επέιεγε λα ζρνιηάζεη ε Hürriyet ηελ είδεζε ηεο ππνπξγηθήο εγθπθιίνπ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν, ηξφπν ελδεηθηηθφ θαη ησλ αηζζεκάησλ πεξί ηεο δηκεξνχο θηιίαο πνπ έηξεθε. εκεηψλεηαη φηη 

αληίζηνηρε εγθχθιηνο είρε απνζηαιεί απφ ηνλ Έιιελα Τπνπξγφ Παηδείαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο Menderes 

ζηελ Βιιάδα ηνλ Ώπξίιην 1952 (βι. αλσηέξσ ζει. 132), θαζψο θαη φηη νπδεκία παξφκνηα πξσηνβνπιία ηεο ηνπξθηθήο 

πιεπξάο απαληάηαη ζηελ εηδεζενγξαθία ηεο εθεκεξίδαο θαηά ην ππφ εμέηαζε δηάζηεκα. 
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ππελζπκίδνληαο θαη πάιη ην ζπιιαιεηήξην γηα ηελ έλσζε πνπ είρε δηεμαρζεί «πξηλ πεξάζεη κηα 

εβδνκάδα απφ ηελ επίζθεςε Μέληεξεο ζηελ Ώζήλα» θαη παξά ηελ «θάζεηε αληίζεζε» ηεο 

ΐξεηαλίαο ζην ζέκα. Ώπνξξίπηνληαο ηηο «θξάζεηο-θιηζέ ησλ Βιιήλσλ θπβεξλψλησλ» πεξί 

δηκεξνχο θηιίαο, ε εθεκεξίδα ππνζηήξηδε φηη κε ην πξφζθαην εθείλν δεκνζίεπκά ηεο ε Αηνυπμθζξ, 

«κία εθ ησλ θχξησλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ», απνδείθλπε φηη «ε Μεγάιε Εδέα δελ πέζαλε, αιιά 

αληηζέησο έρεη βξηθνιαθηάζεη». Γηα λα πξνθαιέζεη δε θαη ηελ αληίδξαζε ησλ αλαγλσζηψλ ηεο, ε 

Hürriyet παξέζεηε ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ ειιεληθνχ δεκνζηεχκαηνο, θαιψληαο ηνπο λα ιάβνπλ 

νη ίδηνη γλψζε θαη λα πάξνπλ ζέζε: «Σα δεκνζηεχνπκε πξνθεηκέλνπ νη αλαγλψζηεο καο λα 

εμαγάγνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο θαη γηα λα θαηαιάβνπλ ζε ηη βαζκφ αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο 

Έιιελεο ε ειιελνηνπξθηθή θηιία σο θελά θαη άλεπ πεξηερνκέλνπ ιφγηα».
441

 

Δ εθεκεξίδα έδηλε ζπλέρεηα ζην ζέκα πξσηνζέιηδα θαη ηελ επφκελε εκέξα, ζε ηειεθσληθή 

αληαπφθξηζή ηεο απφ ηελ Άγθπξα, επαλαιακβάλνληαο ηε βαζχηαηε θαρππνςία ηεο γηα ην θαηά 

πφζν είραλ εγθαηαιεηθζεί απφ ηνπο Έιιελεο νη «επεθηαηηθέο» βιέςεηο, θαζψο θαη γηα ηελ 

εηιηθξηλή πηνζέηεζε εθ κέξνπο ηνπο ηεο δηκεξνχο θηιίαο. ηνλ ππφηηηιν ηεο είδεζεο αλαθεξφηαλ 

φηη «ην πεξηζηαηηθφ έρεη πξνθαιέζεη ζηελ Άγθπξα λεπξηθφηεηα αλάκεηθηε κε έθπιεμε», θξάζε 

πνπ επαλαιακβαλφηαλ θαη ζην ξεπνξηάδ. Σν ελ ιφγσ δεκνζίεπκα θηλεί ηε βάζηκε ππνςία φηη ηα 

γξαθφκελά ηνπ απνηεινχζαλ ηελ επί ηνπ ζέκαηνο θπβεξλεηηθή ηνπνζέηεζε, ε νπνία επειέγε λα 

δεκνζηνπνηεζεί κε ηνλ εχγισηην ηξφπν απηήο ηεο «δηαξξνήο». ε θάζε πεξίπησζε, ηεθκαίξεηαη 

θαη πάιη ε θαιή ζρέζε ηεο εθεκεξίδαο κε ηελ θπβέξλεζε Menderes, παξά ηελ έληνλε δεκφζηα 

θξηηηθή πνπ αζθνχζε ζηνλ Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ Fuad Köprülü. ην ξεπνξηάδ ζεκεησλφηαλ 

πεξαηηέξσ φηη ην ειιεληθφ δεκνζίεπκα είρε αληηκεησπηζηεί σο «θίλεζε πνπ ζηξέθεηαη άκεζα 

ελαληίνλ ηεο ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο» θαη πξνζηίζεην πσο ην γεγνλφο φηη ζε εθείλν ζπλππήξραλ νη 

δηαβεβαηψζεηο πεξί κε επεθηαηηζκνχ κε νξηζκέλεο «ζθέςεηο θαη απφςεηο πνπ εγείξνπλ δηζηαγκνχο 

θαη ππνςίεο», είρε εξκελεπηεί σο «έλα λέν ζηνηρείν πνπ απνθαιχπηεη ην πξαγκαηηθφ πξφζσπν» ηεο 

θηιίαο απηήο. ην δεδνκέλν πιαίζην, θαηέιεγε ην ξεπνξηάδ, «ππελζπκίζηεθαλ ηα ιφγηα ηνπ 

ηξαηάξρε Σίην φηη „νη ζπκθσλίεο επηβάιιεηαη λα έρνπλ απήρεζε ζηελ ςπρή ησλ εζλψλ‟ θαη 

επηζεκάλζεθε γηα κία αθφκε θνξά φηη ηνηνπηνηξφπσο δελ έρεη γίλεη ην παξακηθξφ βήκα γηα λα βξεη 

ε ηνπξθνειιεληθή θηιία ηε ζέζε ηεο ζηελ ςπρή ησλ [δχν] εζλψλ».
442

 

Σν Κππξηαθφ επαλεξρφηαλ ζπζρεηηδφκελν κε ην ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα ηεο Αηνμπυθεςξ γηα 

ηελ Ώγία νθία θαη κία εκέξα αξγφηεξα, κε αθνξκή ηηο δειψζεηο ηνπ επηζθεπηφκελνπ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε Τπνπξγνχ άλεπ Υαξηνθπιαθίνπ Γεσξγίνπ ΐαξβνχηε. πσο πιεξνθνξνχζε ε 

εθεκεξίδα, απαληψληαο ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο ν Έιιελαο Τπνπξγφο ππνζηήξηδε πσο νχηε ν 

ειιεληθφο Σχπνο, νχηε θαη ε ειιεληθή θνηλή γλψκε επηθξνηνχζαλ ην δεκνζίεπκα ηεο Αηνμπυθεςξ, 

ελψ γηα ην Κππξηαθφ ζεκείσλε ηα αθφινπζα: «ηελ Βιιάδα δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε έμαξζε ηνπ 

Κππξηαθνχ. Βπεηδή γηα καο είλαη βαζηθή ε αξρή ηεο απηνδηάζεζεο, ην ειιεληθφ έζλνο επηζπκεί ν 

                                                           
441 “ „Megâloidea‟ yine hortladı!” («ΐξπθνιάθηαζε πάιη ε Μεγάιε Εδέα!»), Hürriyet, 10/7/1952. 
442 “Akropolis gazetesinin yazdığı küstahça yazı” («Σν ζξαζχ δεκνζίεπκα ηεο Ώθξνπφιεσο»), Hürriyet, 11/7/1952. 
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θππξηαθφο ιαφο λα θαζνξίζεη ν ίδηνο ηελ ηχρε ηνπ. Οη Έιιελεο
443

 απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ζηελ 

Κχπξν θαη νη Σνχξθνη ηελ κεηνςεθία. Έηζη ζα είρε ε θαηάζηαζε αθφκε θαη εάλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

κεηνςεθία απνηεινχζε νπνηνδήπνηε άιιν έζλνο πέξαλ ησλ Σνχξθσλ. Πξάγκαηη, ηίπνηα δελ κπνξεί 

λα εκπνδίζεη ηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία».
444

 Ο ΐαξβνχηεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν δήισλε 

δηπισκαηηθά κελ, επζαξζψο δε ηηο ειιεληθέο απφςεηο επί ηεο αξρήο δηεπζέηεζεο ηνπ θππξηαθνχ 

δεηήκαηνο, ηνλίδνληαο παξάιιεια ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο δηκεξνχο θηιίαο, κε ηελ Hürriyet λα 

επηιέγεη λα πξνβάιιεη κφλν ηηο απνζηάζεηο πνπ είρε πάξεη απφ ην επίκαρν δεκνζίεπκα ηεο 

ειιεληθήο εθεκεξίδαο, ρσξίο ζρνιηαζκφ ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ γηα ην Κππξηαθφ. 

Σν ζέκα πνπ ήγεηξε ε Αηνυπμθζξ έδηλε αθνξκή θαη ζηνλ Ahmet İhsan λα θαηαζέζεη κία εβδνκάδα 

αξγφηεξα θαη ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο γηα ηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία. Κηλνχκελνο ζην γλσζηφ χθνο 

ηεο εθεκεξίδαο φηαλ αζρνιείην κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ν αξζξνγξάθνο ελέπιεθε ζηε 

ζπιινγηζηηθή ηνπ θαη ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ, ππνζηεξίδνληαο φηη «ιεο θαη δελ ήηαλ αξθεηέο νη 

θνπξηνχλεο πνπ έρνπλ μεζπάζεη γηα ην Κππξηαθφ, κηα εθεκεξίδα ησλ Ώζελψλ γξάθεη 

ηεξαηνινγίεο ηνπ ηχπνπ λα γίλεη εθθιεζία ε Ώγία νθία θαη λα πάξνπκε ηε κχξλε». Οη 

παξαηλέζεηο ηνπ πξνο ηνπο Έιιελεο ήηαλ «λα καδέςνπλ ηα κπαιά ζηα θεθάιηα ηνπο», λα 

θαηαιάβνπλ ηε δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα κελ αλαθηλνχλ πιεγέο ηνπ παξειζφληνο, δηφηη ζηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε, «φζν θιελαθνχλ ιέγνληαο ζέινπκε ηελ Κχπξν, ηε κχξλε θαη ηελ Ώγία 

νθία ζα δηαπηζηψζνπλ φηη ζα ζπληξηβνχλ θάησ απφ ηα άξβπια ηεο θπξίσο παηξίδαο ηνπο, ηεο 

Μφζραο [sic]». Βπηθξνηψληαο ηηο θαηαδηθαζηηθέο δειψζεηο γηα ην δεκνζίεπκα πνπ είραλ θάλεη ν 

«Έιιελαο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ θαη ν Έιιελαο πξέζβεο ζηελ Άγθπξα», πξφζζεηε φηη εθείλεο δελ 

ήηαλ αξθεηέο θαη θαηέιεγε πξνεηδνπνηεηηθά θαη απεηιεηηθά ζην άξζξν γλψκεο ηνπ σο εμήο: «Βκείο 

είκαζηε πάληα θίινη απέλαληη ζηνπο θίινπο καο, φηαλ φκσο κεξηθνί ζέινπλ λα θαηαθχγνπλ ζηε 

θηιία γηα λα καο ρηππήζνπλ πηζψπιαηα, ηφηε ην πξάγκα αιιάδεη!».
445

 

Ο Simavi ζα ηνπνζεηείην κε ηε ζεηξά ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο ηεο δηκεξνχο θηιίαο ζην θχξην άξζξν 

ηνπ, κία κέξα κεηά ηελ πξνβνιή ηνπ δεκνζηεχκαηνο ηεο Αηνμπυθεςξ απφ ηηο ζηήιεο ηεο Hürriyet. 

ε εθείλν έζεηε κε κία γεληθή ηνπνζέηεζε θαη πάιη ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ σο πξνυπφζεζε 

γηα ηελ επφδσζε ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο: 

«Γεκ έπς ηαηαθένεζ κα ηαηαθάας αηυιδ αοηή ηδκ πενίθδιδ ημονημεθθδκζηή θζθία. Ή 

εβχ είιαζ πμθφ πμκηνμηέθαθμξ ή εηείκδ έπεζ έκακ αηαηακυδημ παναηηήνα. Απυ ηδ ιζα 

ιενζά επζδζδυιαζηε ζε πανςπέξ αιμζααίεξ θζθζηέξ επζζηέρεζξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ ζηδκ 

Αεήκα βίκμκηαζ αηυιδ ζοθθαθδηήνζα βζα ημ Κοπνζαηυ ηαζ μ ηφνζμξ Βεκζγέθμξ πανέπεζ 

δζααεααζχζεζξ. Ακ ηαζ ηαεήιεκμζ αξ ιζθήζμοιε μνεχξ: Δβχ δεκ είιαζ άκενςπμξ πμο 

ακηζηίεεηαζ ζηδκ ημονημεθθδκζηή θζθία. Γεκ ιπμνχ υιςξ κα δεπεχ ιία θζθία θάζηζπμ 

                                                           
443 Yunan ζην πξσηφηππν. 
444 “Ayasofya hakkındaki neşriyat/ Yunanlılar da bunu tasvip etmiyorlar” («Σν δεκνζίεπκα γηα ηελ Ώγία νθία/ Οχηε νη 

Έιιελεο ην επηθξνηνχλ»), Hürriyet, 12/7/1952. Σν φλνκα ηνπ Έιιελα Τπνπξγνχ απνδίδεηαη ιαλζαζκέλα σο «M. 

Varuntis». 
445 “Şu Yunanlılarla dost olamıyoruz vesselâm!” (Με απηνχο ηνπο Έιιελεο δελ κπνξνχκε λα γίλνπκε θίινη θη απηφ είλαη 

φιν!»), Hürriyet, 20/7/1952. 
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ηαζ εευζηνααδ. Δίηε εα βίκμοιε θίθμζ ιε ημοξ Έθθδκεξ  ηαζ δεκ εα πνμαάθθμοιε έςθμοξ 

ζζπονζζιμφξ βζα ημ ηοπνζαηυ γήηδια, είηε εα αθήζμοιε ηαηά ιένμξ ηζξ θζθίεξ ηαζ ηζξ 

λεθζθίεξ ηαζ δεκ εα αοηαπαηυιαζηε ιε ρεφηζηα ζοθθαθδηήνζα». 

Παξά ηνλ πιεζπληηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν αξζξνγξάθνο ζηηο παξνηξχλζεηο ηνπ γηα ην δένλ 

γελέζζαη ζην Κππξηαθφ θαη ζηε δηκεξή θηιία, ήηαλ θαλεξφ φηη απεπζπλφηαλ νπζηαζηηθά ζηελ 

ειιεληθή πιεπξά, δεηψληαο ηεο λα εγθαηαιείςεη ηηο «δηεθδηθήζεηο» ηεο ζην ζέκα. Βηξσληθά ερεί 

θαη ε δήισζή ηνπ φηη «δελ αληηηίζεηαη» ζηε θηιία, ζην κέηξν πνπ θαηά ην παξειζφλ είρε 

επαλεηιεκκέλσο θαη ζαθψο ηαρζεί ελαληίνλ ηεο, ελψ ηελ ηαθηηθνχ ραξαθηήξα δηαθνξνπνίεζε ζηε 

ζηάζε ηνπ ππνδήισλε ην γεγνλφο φηη απέθεπγε λα επαλαιάβεη ηηο παγίσο πξνβαιιφκελεο 

δηεθδηθήζεηο ζε Κχπξν, Ασδεθάλεζα, Πχζην θαη λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ. Ώληηζέησο, δελ 

παξέιεηπε γηα κία αθφκε θνξά λα θαηαγξάςεη ηε δηαθσλία ηνπ κε ηε ζηάζε ηεο ηνπξθηθήο 

θπβέξλεζεο, θαζψο θαη λα εηξσλεπζεί ηνλ Σνχξθν Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ: «Απζηπρψο ε 

θπβέξλεζή καο επηδεηθλχεη κία ηπθιή εκπηζηνζχλε ζηε θηιία ησλ Βιιήλσλ, ζηάζε πνπ εγψ δελ 

επηθξνηψ. Υσξίο δηεπζέηεζε ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο, ρσξίο λα ην θνηκίζνπκε αθφκε θαη κε 

έλεζε [sic], θηιία κεηαμχ Σνχξθσλ θαη Βιιήλσλ δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί. ζν θαη αλ ε απιή κνπ 

άπνςε δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηηο βαζπζηφραζηεο απφςεηο ηνπ Φνπάη Κηνπξνπινχ, ζεσξψ φηη 

ν ρξφλνο θαη νη εμειίμεηο ζα δηθαηψζνπλ εκέλα».
446

 

,ηη φκσο δελ έγξαθε ν Simavi ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ, ην αλαδείθλπε ν Cemil Sait Barlas 

ζην δηθφ ηνπ. Ννκηθφο, δεκνζηνγξάθνο θαη πξψελ Τπνπξγφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κνλνθνκκαηηθήο πεξηφδνπ, ν Barlas αλ θαη αλήθε ηδενινγηθά ζην αληηπνιηηεπφκελν 

Ρεπνπκπιηθαληθφ Λατθφ Κφκκα, νη απφςεηο πνπ δηαηχπσλε ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα είραλ 

δεκνζηεπζεί είηε ζηε Hürriyet είηε θαη ζε θάπνηα θηινθπβεξλεηηθή εθεκεξίδα. Βλδηαθέξνλ είλαη 

ην γεγνλφο φηη ην θείκελφ ηνπ αλαδεκνζηεπφηαλ ζην πιαίζην ελφο εθηελνχο θεληξηθνχ 

πξσηνζέιηδνπ δεκνζηεχκαηνο, ην νπνίν πξαγκαηεπφηαλ ηνλ «ζθεηεξηζκφ» γαηψλ ησλ «Σνχξθσλ 

ηεο Απηηθήο Θξάθεο» απφ ην ειιεληθφ θξάηνο θαη ηε δηαλνκή ηνπο ζε «πξφζθπγεο», «κε ηελ 

απνδνρή καξηπξηψλ ςεπδνκαξηχξσλ θαη ηε ρξήζε πιαζηψλ ηνπνγξαθηθψλ».
447

 ην ζπγθεθξηκέλν 

άξζξν γλψκεο ν Barlas, πξηλ ζρνιηάζεη ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ ειιεληθή Θξάθε, εμέζεηε έλα επξχ 

θάζκα ηνπξθηθψλ δηεθδηθήζεσλ: 

«Δπεζδή δ θζθία πνεζάγεηαζ δφμ, μζ Έθθδκεξ έπμοκ πενζζζυηενμ ακάβηδ ηδκ 

ημονημεθθδκζηή θζθία απυ ιαξ. ήιενα ημ κδζί ηδξ Κφπνμο είκαζ γςηζηυ βζα ηδκ 

Σμονηία, ηυζμ δζυηζ εηεί δζααζμί δ ημονηζηή ιεζμκυηδηα [sic] ηδκ μπμία ηαζ εκδζαθένεζ, 

υζμ ηαζ απυ ζηναηδβζηήξ απυρεςξ. ζδ θζθία ηζ ακ ιαξ δείπκεζ ιία ηοαένκδζδ πμο 

ιέπνζ πνμζθάηςξ δεκ ιπμνμφζε κα ειπμδίζεζ ημκ ημιιμοκζζηζηυ ζοιιμνζημπυθειμ ζηδκ 

                                                           
446 “Bu nasıl dostluk?” («Ση είδνπο θηιία είλαη απηή;»), Hürriyet, 13/7/1952. 
447 “Türklerin arazisi ellerinden alınıp Yunanlılara veriliyor/ Hâdiseyi dikkatle takip etmekte olan Ankara‟nın ilgili resmî 

makamları şimdilik bir şey söylemiyorlar” («Βδάθε απνζπψληαη απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη δίδνληαη ζηνπο Έιιελεο/ Οη 

αξκφδηεο επίζεκεο αξρέο ηεο Άγθπξαο πνπ παξαθνινπζνχλ κε πξνζνρή ηα γεγνλφηα πξνο ην παξφλ δελ ιέλε ηίπνηα»), 

Hürriyet, 20/7/1952. πσο αλαθεξφηαλ, ην ξεπνξηάδ ζηεξηδφηαλ ζηα γξαθφκελα ηεο εθδηδφκελεο ζηελ «Βιιεληθή 

Θξάθε» εθεκεξίδαο Milliyet. 
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Κνήηδ [;;], ειείξ δεκ ιπμνμφιε κα ηθείζμοιε ηα ιάηζα κα εβηαηαζηαεεί ζηδκ Κφπνμ. 

Δίκαζ ηαζ θίβμ βεθμίμ μζ Έθθδκεξ θίθμζ ιαξ κα εηδδθχκμοκ δζάθμνεξ μνέλεζξ πνζκ 

παβζχζμοκ ιζα ζηαεενή δζμίηδζδ ζηδ Ρυδμ, ιε ηδκ μπμία δεκ έπμοκ ζζημνζηά ηδκ 

παναιζηνή ζπέζδ. Γεκ ιαξ ανέζεζ μ ηνυπμξ πμο ηζκμφκηαζ μζ Έθθδκεξ, ηδ ζηζβιή πμο δ 

Σμονηία δεκ ζηέπηεηαζ κα εέζεζ ηα γδηήιαηα κδζζχκ υπςξ δ άιμξ ηαζ ημ Καζηεθυνζγμ, 

θυβς ηδξ θζθίαξ ηαζ ηδξ ημζκήξ άιοκαξ. Δθυζμκ θμζπυκ ζήιενα ηζκμφιαζηε ιε βκχιμκα 

ηδκ ημζκή άιοκα, πνέπεζ κα ζηεθημφιε ηα κδζζά πμο ιαξ πενζηνζβονίγμοκ, πένακ ηδξ 

εεκζηυηδηαξ ημο πθδεοζιμφ ημοξ, απυ ηδκ πθεονά ηδξ ζηναηδβζηήξ ημοξ εέζδξ. Γζ‟ αοηυ 

ηαζ απυ ηδκ ζημπζά ηδξ Σμονηίαξ πνέπεζ κα επακελεηαζηεί ημ ηαεεζηχξ ηςκ 

Γςδεηακήζςκ». 

Ο αξζξνγξάθνο ζπλέρηδε αλαθέξνληαο φηη ζηε «Απηηθή Θξάθε» ήηαλ απαξαίηεην ε εθεί 

«ηνπξθηθή κεηνλφηεηα λα αληηκεησπίδεηαη ηζφηηκα ζηελ πξάμε» θαη λα «ζσζεί απφ ηελ εμνπζία 

ησλ ηεξνδηδαζθάισλ θαη ησλ θαλαηηθψλ πνπ είλαη ηζηξάθηα ηεο [ειιεληθήο] θπβέξλεζεο». Καη‟ 

απηφλ, νη Έιιελεο είραλ αλάγθε ηε «θηιία» πεξηζζφηεξν απφ ηνπο Σνχξθνπο, δηφηη νη δεχηεξνη 

είραλ κεγαιχηεξν θαη ηζρπξφηεξν ζηξαηφ, ελψ νη πξψηνη «γηα λα ρνξηάζνπλ ηηο θνηιηέο ηνπο» ζα 

επσθεινχληαλ πεξηζζφηεξν απφ ην δηκεξέο εκπφξην. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ινηπφλ, 

θαηέιεγε ν Barlas «ην ζπκθέξνλ ηνπο επηηάζζεη λα εθπιεξψζνπλ θάπνηεο επηζπκίεο καο θαη λα 

πξνζπαζήζνπλ λα κελ είλαη άπιεζηνη βγαίλνληαο εθηφο ησλ πξνβιέςεσλ ηεο πλζήθεο ηεο 

Λσδάλλεο».
448

 

Δ νινκέησπε απηή επίζεζε ζηελ έλλνηα ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο κέζα απφ ηα ξεπνξηάδ, 

θαζψο θαη κέζα απφ ίδηα θαη αιιφηξηα άξζξα γλψκεο ζηε Hürriyet, ζηα νπνία εκπιεθφηαλ θαη ην 

Κππξηαθφ, ζα ζπλερηδφηαλ ζηηο 20 Ενπιίνπ κε έλα αθφκε δεκνζίεπκα. Σε θνξά απηή επξφθεηην γηα 

κία «εηδηθή» αληαπφθξηζε απφ ηελ Κσ, ζηελ νπνία ν αλψλπκνο Σνχξθνο αληαπνθξηηήο θαηαιφγηδε 

ζηνπο Κψνπο Έιιελεο φηη «κε ηηο θηλήζεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπο θαηαδεηθλχνπλ θαζαξά πσο δελ 

είλαη εηιηθξηλείο» ζηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία. Ώηηία γηα απηή ηνπ ηε δηαπίζησζε ήηαλ ην 

πεξηερφκελν ησλ νκηιηψλ πνπ είραλ εθθσλεζεί κηα εβδνκάδα πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπιιαιεηεξίνπ ζην λεζί γηα ην Κππξηαθφ. πσο αλαθεξφηαλ, έλαο νκηιεηήο νλφκαηη «Νίθνο 

Γηξβάλνγινπ» δηαθήξπζζε φηη αλ επηρεηξεζεί ε πξνζάξηεζε ηεο Κχπξνπ απφ ηελ Σνπξθία ηφηε 

«ζχζζσκν ην ειιεληθφ έζλνο δελ ζα δηζηάζεη λα θαηαθχγεη ζηα φπια». ηε ζπλέρεηα πξνζηίζεην 

φηη έλαο άιινο νκηιεηήο, ν «δηθεγφξνο ΐχξσλ», είρε θαηαθεξζεί ελαληίνλ ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο 

ηεο Βιιάδαο γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα αθαηξεζνχλ απφ ηα ζρνιηθά βηβιία νη αληηηνπξθηθέο 

εθθξάζεηο θαη ζεκείσλε κε ηε ζεηξά ηνπ φηη «ζε πεξίπησζε πνπ δελ καο δνζεί ε Κχπξνο θαη 

γίλνπλ απφπεηξεο ελαληίνλ ηεο έλσζεο, ζα θαηαθχγνπκε ζηα φπια». Παξάιιεια, ζηελ 

αληαπφθξηζε θαηαγξάθνληαλ θαη νξηζκέλα «ζιηβεξά πεξηζηαηηθά», φπσο εθείλν ηεο θνξντδίαο 

                                                           
448 Δ Hürriyet δελ δηεπθξίληδε απφ πνηα εθεκεξίδα αξπφηαλ ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ Barlas, θαζ‟ φηη δελ ην 

δεκνζίεπε ζηε γλσζηή ζηήιε ηεο φπνπ θηινμελνχληαλ ηα δεκνζηεχκαηα άιισλ εθεκεξίδσλ, αιιά σο ζπλέρεηα ηνπ 

θπξίσο ξεπνξηάδ ηεο. ην βαζκφ φκσο πνπ ε Son Havadis μεθηλνχζε ηελ έθδνζή ηεο ην 1953, είλαη εχινγν λα ππνηεζεί 

φηη απηφ είρε δεκνζηεπζεί απφ ηνλ Barlas πηζαλφηαηα ζηελ εηέξα εθεκεξίδα πνπ εμέδηδε απφ ην 1951, ηελ εβδνκαδηαία 

Pazar Postası. 
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νξηζκέλσλ Βιιήλσλ καζεηψλ εηο βάξνο ησλ «παηδηψλ καο πνπ πξνζεχρνληαλ ζην ηδακί», γεγνλφο 

πνπ νδήγεζε ηνλ «Γξακκαηέα ηεο Εζιακηθήο Κνηλφηεηαο», Yusuf Süleyman Ağa, λα παξαπνλεζεί 

ζηνλ εθεί Μεηξνπνιίηε, θίλεζε ε νπνία «δελ έηπρε θαιήο ππνδνρήο». ια εθείλα, θαηέιεγε ε 

αληαπφθξηζε, «είραλ πξνθαιέζεη ζιίςε ζηελ ηνπξθηθή κεηνλφηεηα ηνπ λεζηνχ».
449

  

Σν χθνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληαπφθξηζεο κε ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνπο 

νκηιεηέο, ηα ιερζέληα θαη ηα πεξηζηαηηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία «εηδηθνχ αληαπνθξηηή» 

ζηελ Κσ θαη ηε δεκνζίεπζε ηεο αληαπφθξηζεο κία εβδνκάδα κεηά ην εθεί πξαγκαηνπνηεζέλ 

ζπιιαιεηήξην γηα ην Κππξηαθφ, παξέπεκπαλ ελδερνκέλσο ζηε κε δεκνζηνγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ θηινμελνχζε ε Hürriyet. Ώθφκε θαη θαζαξά δεκνζηνγξαθηθέο λα ήηαλ φκσο, ε 

δηαδνρηθή παξνπζία δεκνζηεπκάησλ πνπ έζεηαλ κεη‟ επηηάζεσο ην Κππξηαθφ θαη ην ζπζρέηηδαλ κε 

ηελ ακθηζβεηνχκελε εηιηθξίλεηα ηεο ειιεληθήο πιεπξάο έλαληη ηεο δηκεξνχο θηιίαο, ήηαλ 

ραξαθηεξηζηηθή ηεο έμαξζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο εθεκεξίδαο γηα ηα ζέκαηα απηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, αιιά θαη ηεο ζηαζεξά επαλαιακβαλφκελεο ινγηθήο ηεο σο πξνο ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο.  

Βπηπιένλ, ελδεηθηηθή ηεο ινγηθήο απηήο, αιιά θαη ηεο πξνζπάζεηαο λα θηλεηνπνηήζεη επξχηεξα ηελ 

ηνπξθηθή θνηλή γλψκε ζην Κππξηαθφ, ήηαλ θαη ε επηινγή ηεο λα αλαδεκνζηεχζεη νθηψ άξζξα 

γλψκεο γηα ην δήηεκα απηφ κέρξη ηα ηέιε Ενπιίνπ απφ δχν ηνπξθνθππξηαθέο εθεκεξίδεο, έλα απφ 

ηελ Halkın Sesi θαη επηά απφ ηελ Hür Söz. Σν πξψην εμ απηψλ ήηαλ θαζαξά εηδεζενγξαθηθφ θαη 

αλαθεξφηαλ ζηηο δειψζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ Βπάγγεινπ Ώβέξσθ, πεξί ηεο αλάγθεο λα 

ξπζκηζηεί άκεζα ην Κππξηαθφ, εηδάιισο ζα επεξεάδνληαλ δπζκελψο νη ειιελνβξεηαληθέο 

ζρέζεηο.
450

 ην επφκελν άξζξν, θαη πάιη απφ ηε Hür Söz, ν ζπληάθηεο ηνπ δηεθηξαγσδνχζε ηελ 

άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ, θαζψο θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο σο «ζεηψλ 

παηδηψλ» απφ ηελ «ηνπηθή [βξεηαληθή] Κπβέξλεζε», ελψ αλαθεξφηαλ ελ ζπληνκία ζηηο «αδηθίεο» 

πνπ είραλ θαηά θαηξνχο ππνζηεί απφ ηνπο Βιιελνθχπξηνπο. Γηα φια απηά, δεηνχζε κεη‟ επηηάζεσο 

ηελ άκεζε ζπλδξνκή ηεο «κεηέξαο παηξίδαο Σνπξθίαο» θαη θπξίσο ηνπ Πξσζππνπξγνχ Menderes, 

πξνηξέπνληάο ηνλ λα πξάμεη ηα φζα ιέγνληαλ εηδεζενγξαθηθά θαη λα ζέζεη ζηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ 

ην Κππξηαθφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπ ζην Λνλδίλν.
451

 

ην ηξίην άξζξν, απηή ηε θνξά ηεο Halkın Sesi, πνπ επηγξαθφηαλ «Πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη θηιηθή 

ζην θίιν θαη ερζξηθή ζηνλ ερζξφ ζπκπεξηθνξά»,
452

 απαληψληαη ζπκππθλσκέλα φια ηα ζηεξεφηππα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζε παγίσο θαη ε ίδηα ε Hürriyet γηα ηελ Βιιάδα θαη ην Κππξηαθφ: Δ αληζφηηκε 

ζέαζε ησλ δχν θξαηψλ («Δ Σνπξθία καο πνπ απνηειεί ζήκεξα ην πην ηζρπξφ θξάηνο φρη κφλν ηεο 

Μέζεο Ώλαηνιήο, αιιά νιφθιεξεο ηεο επξσπατθήο επείξνπ [sic] δελ έρεη θακκία αλάγθε ηε θηιία 

ηεο κηθξήο θαη αλίζρπξεο Βιιάδαο, πνπ έρεη αλάγθε απφ ειεεκνζχλε»)
. 

ε αδχλακε λα 

                                                           
449 “Türk-Yunan dostluğunu zedeleyen hareketler” («Βλέξγεηεο πνπ πιήηηνπλ ηελ ηνπξθνειιεληθή θηιία»), Hürriyet, 

20/7/1952. 
450 “Yunan Hükûmeti Kıbrıs meselesinin halini istiyor” («Δ Βιιεληθή Κπβέξλεζε επηζπκεί ηε δηεπζέηεζε ηνπ 

Κππξηαθνχ»), αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 7/7/1952. 
451 “Kıbrıs meselesi ve Türkiye” («Σν Κππξηαθφ θαη ε Σνπξθία»), αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 12/7/1952. 
452 “Dosta dost, düşmana düşman muamelesi yapılmalı”, αλαδεκνζίεπζε απφ ηε Halkın Sesi ζε Hürriyet, 21/7/1952. 
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αληηκεησπίζεη ηνλ θνκκνπληζκφ Βιιάδα πνπ γη‟ απηφ ην ιφγν είρε αλάγθε ηελ «πξνζηαζία» ηεο 

Σνπξθίαο
. 
ε «κεγαιντδεαηηθή Βιιάδα» ηεο νπνίαο ν βαζηιηάο θαη ν αληηπξφεδξνο ΐεληδέινο είραλ 

ππνθχςεη «ζηελ επηξξνή ηνπ ξάζνπ»
. 
ε αλάγθε λα δεισζεί ρσξίο πξνζρήκαηα ζηελ Βιιάδα, ηφζν 

απφ ηελ Σνπξθία φζν θαη απφ ηε ΐξεηαλία,
453

 φηη απνηειεί «ερζξφ θαη φρη θίιν» θαη ε 

πξνεηδνπνίεζε ζηε βξεηαληθή δηνίθεζε ηεο Κχπξνπ «λα δψζεη ηέινο ζην ξεδηιίθη ηεο Έλσζεο», 

εηδάιισο ζα δηλφηαλ ε πξέπνπζα απάληεζε «νθζαικφλ αληί νθζαικνχ», κε ηελ αλάιεςε 

αληίζηνηρεο εθζηξαηείαο πνπ ζα είρε σο ζηφρν ηελ επηζηξνθή ηνπ λεζηνχ «ρσξίο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ζηνλ παιηφ ηνπ ηδηνθηήηε, ηελ Σνπξθία».
454

 

Πξνεηδνπνηεηηθφ ηφλν πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο είρε ην επφκελν άξζξν πνπ θηινμελνχζε ε 

εθεκεξίδα απφ ηελ ηνπξθνθππξηαθή Hür Söz.
455

 Οη πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ ζπληάθηε ηνπ, κάιηζηα, 

απεπζχλνληαλ φρη κφλν πξνο ηελ Βιιάδα θαη ηε ΐξεηαλία, αιιά θαη πξνο ηελ ίδηα ηελ Σνπξθία, 

θαιψληαο ηεο λα «θαηαλνήζνπλ» φηη νη Σνπξθνθχπξηνη «δελ ζα ζπγθαηαλεχζνπλ ζε απνθάζεηο 

ηνπο πνπ ζα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ χπαξμή καο ζε ηνχην ην λεζί ράξηλ ησλ πνιηηηθψλ ηνπο 

ζρεδηαζκψλ». Παξάιιεια, απνθξνχνληαλ νη πξνζέζεηο έλσζεο ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα θαη 

δηαηππσλφηαλ ε ξεηή άξλεζε λα κεηαβιεζνχλ νη Σνπξθνθχπξηνη ζε ππεθφνπο ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο, «πέθηνληαο» έηζη «ζηελ θαηάζηαζε ησλ Σνχξθσλ ηεο Απηηθήο Θξάθεο». Ώληηζέησο, 

δηαηπκπαληδφηαλ φηη ε κφλε ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηνπο ίδηνπο ήηαλ ε έλσζε κε ηελ Σνπξθία. 

Βλδηαθέξνπζα απφ ηελ άπνςε ησλ φζσλ επεθχιαζζε ην κέιινλ γηα ηνπο Βιιελνξζφδνμνπο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ήηαλ θαη ε ζχγθξηζε πνπ επηρεηξείην κεηαμχ απηψλ θαη ησλ κνπζνπικάλσλ 

ηεο ειιεληθήο Θξάθεο: «Βλψ ζηελ Σνπξθία δελ ζίγεηαη νχηε ηξίρα ησλ κεηνλνηήησλ,
456

 ζηελ 

Βιιάδα ιακβάλνληαη έλα ζσξφ κέηξα γηα λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ ηνπξθηθφ ιαφ».
457

 

Σν επφκελν σζηφζν άξζξν πνπ αλαδεκνζηεπφηαλ απφ ηε Hür Söz, παξά ηνλ ηίηιν ηνπ «Μαχξε 

εκέξα», ήηαλ γξακκέλν ζε ζξηακβεπηηθνχο ηφλνπο. Ώηηία γη‟ απηφ ήηαλ ε απνηπρία ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπ Μαθάξηνπ λα πείζεη ηελ ηφηε ειιεληθή θπβέξλεζε λα κεηαθέξεη ην Κππξηαθφ 

ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΔΒ θαη ε δεκνζίσο εθθξαζζείζα αγαλάθηεζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπλέληεπμεο Σχπνπ πνπ είρε παξαρσξήζεη ζηηο 25 Ενπιίνπ.
458

 Ο ζπληάθηεο ηνπ επέραηξε γηα ηελ 

απνηπρία απηή, ραξαθηεξίδνληαο ηελ εκέξα σο «άζπξε» γηα ηνπο Σνχξθνπο, «ηκήκα ησλ νπνίσλ 

είλαη ν ηνπξθηζκφο ηεο Κχπξνπ», θαη «καχξε» γηα ηελ ειιελνθππξηαθή θνηλφηεηα. Παξνπζίαδε 

                                                           
453 Βλδεηθηηθφ ηνπ κέλνπο ελαληίνλ ηεο Βιιάδαο πνπ δηέπλεε ηε ζπγγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ γλψκεο ήηαλ ν 

παξαιιειηζκφο πνπ γηλφηαλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κε ηα λεζηά Φψθιαλη: «Καη ε θπβέξλεζε ηεο Ώγγιίαο πξέπεη λα 

απνζχξεη ηε ρείξα βνεζείαο πξνο ηε κηθξή Βιιάδα, ε νπνία επέδεημε κεγαιχηεξν ζξάζνο θαη απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο 

Ώξγεληηλήο πνπ ήγεηξε δηθαηψκαηα ζηα λεζηά Φψθιαλη». 
454 Παξαπιεχξσο ηνπ άξζξνπ γλψκεο ηεο Halkın Sesi αλαδεκνζηεπφηαλ αληίζηνηρν ηεο ηνπξθηθήο Yeni Sabah κε ηίηιν 

«Δ αληίιεςε πεξί θηιίαο ησλ Βιιήλσλ» (“Yunanlıların dostluk anlayışı”) ζην νπνίν ν αξζξνγξάθνο πξφηεηλε ηε 

δηνξγάλσζε «καδηθψλ ζπιιαιεηεξίσλ» ησλ Σνχξθσλ γηα «ηα ζχλνξά καο ζηε Θξάθε θαη ηα Ασδεθάλεζα». 
455 Σνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ είρε πξνεγεζεί έηεξν ηεο Hür Söz, ην νπνίν απνηεινχζε απάληεζε ζε δεκνζίεπκα ηνπ 

ΏΚΒΛηθνχ Νέμο Γδιμηνάηδ. Ο ηειεπηαίνο αλαδεκνζίεπε κε ηε ζεηξά ηνπ θείκελν «κηα βνπιγαξηθήο παηζαβνχξαο» πνπ 

πεξηέγξαθε ηελ Σνπξθία σο ρψξα πνπ θπξηαξρνχζαλ ε έλδεηα θαη νη αξξψζηηεο, κε ηελ ηνπξθνθππξηαθή εθεκεξίδα λα 

εμαλίζηαηαη θαη λα αλαιακβάλεη ππεξαζπηζηηθφ ξφιν, βι. “Kendini bil!” («Γλψζη ζαπηφλ!», αλ θαη ν ηξφπνο πνπ εδψ 

ρξεζηκνπνηείηαη παξαπέκπεη κάιινλ ζην «Μάζε ηε ζέζε ζνπ!»), αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 22/7/1952. 
456 Türkiyede azınlıkların kılına bir tecavüz olmazken, ζην πξσηφηππν. 
457 “Batı Trakya Türklerinin âkibetine düşmek istemiyoruz” («Αελ ζέινπκε λα έρνπκε ηελ ηχρε ησλ Σνχξθσλ ηεο 

Απηηθήο Θξάθεο»), αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 27/7/1952. 
458 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα δηαδξακαηηζζέληα ζην Crouzet, φ.π., ζει. 355-356. 
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κάιηζηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εμειίμεηο σο απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα 

κελ πξνρσξήζεη ζε θακκία θίλεζε ρσξίο λα δηαβνπιεπηεί κε ηελ Σνπξθία θαη ηεο επηινγήο ηεο λα 

«ελαγθαιηζηεί ηελ ηνπξθνειιεληθή θηιία», πξνζζέηνληαο ηελ εθηίκεζή ηνπ φηη «ην ειιεληθφ έζλνο 

έρεη αλάγθε πάλσ απ‟ φια ηελ ηνπξθηθή θηιία». ζν γηα ηνλ Ώξρηεπίζθνπν Μαθάξην, «αο ιέεη φηη 

ζέιεη, αο θσλάδεη θη αο σξχεηαη φζν ζέιεη, νη θηλήζεηο ηνπ νπδέπνηε κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ ηελ 

ειιεληθή πνιηηηθή άπνςε. Αηφηη ηελ εκέξα πνπ απηή ζα κεηαβιεζεί, ζα πάςεη λα ππάξρεη 

ηνπξθνειιεληθή θηιία θαη απφ απηφ αλακθίβνια ζα δεκησζεί ε Βιιάδα. Καηά ζπλέπεηα, ζήκεξα 

είλαη κηα καχξε κέξα γηα ηνλ ειιεληθφ θφζκν θαη κία άζπξε γηα ηνλ ηνπξθηθφ. Κάησ ε Έλσζε, 

Γήησ ε Σνπξθνειιεληθή Φηιία!».
459

 

Σν ηειεπηαίν άξζξν ηνπ Ενπιίνπ πνπ θηινμελνχζε ε Hürriyet ζηε γλσζηή ζηήιε ηεο ησλ δάλεησλ 

δεκνζηεπκάησλ ήηαλ θαη πάιη απφ ηελ Hür Söz θαη είρε ηε θνξά απηή κία επηθαλεηαθά 

ινγνηερληθή ζπλάθεηα: Ώλαθεξφηαλ ζηελ απφθαζε πνπ είρε ιεθζεί λα ζηεζεί ζηελ «ηνπξθηθή 

θσκφπνιε» Ώκκφρσζην ην άγαικα ηνπ «πνηεηή ηεο Παηξίδαο θαη ηεο Βιεπζεξίαο», Namık Kemal. 

ηελ νπζία, επξφθεηην γηα κία αθφκε πνιηηηθή ππφκλεζε ηνπ «ηνπξθηθνχ ραξαθηήξα» ηνπ λεζηνχ, 

ηνλ νπνίν είρε εμάξεη ζηα πνηήκαηά ηνπ ν θπιαθηζκέλνο απφ ηνλ ζνπιηάλν Σνχξθνο πνηεηήο ηνπ 

19
νπ

 αηψλα. Σελ ππφκλεζε εθείλε αλαιάκβαλε λα αλαδείμεη ε ηνπξθνθππξηαθή εθεκεξίδα θαη 

παξάιιεια λα πξνβάιιεη ε Hürriyet κε ηελ αλαδεκνζίεπζε ηνπ ξεπνξηάδ ηήο πξψηεο: «Ο Νακίθ 

Κεκάι θαηέζηεζε ηελ Ώκκφρσζην αηψληα θαη εηζήγαγε ηελ Κχπξν καο, πνπ απνηειεί κία ηνπξθηθή 

παηξίδα, σο έλα ηδαληθφ ζηελ ηνπξθηθή ινγνηερλία θαη ζηελ παγθφζκηα ζθελή». πσο επηπιένλ 

ππνζηεξηδφηαλ, κία κε θαηνλνκαδφκελε ΐξεηαλίδα πνηήηξηα είρε επηζθεθζεί ηνλ πξνεγνχκελν 

ρξφλν ηε θπιαθή ηνπ ζηελ Ώκκφρσζην θαη είρε «ζπγθηλεζεί» ηφζν πνιχ πνπ έγξαςε έλα πνίεκα 

αθηεξσκέλν ζε εθείλνλ. Παξάιιεια, ε εθεκεξίδα πιεξνθνξνχζε φηη ε φιε πξσηνβνπιία λα 

ζηεζεί ην άγαικα αλήθε ζε έλα «λέν δηαλννχκελν ηεο Ώκκνρψζηνπ», νλφκαηη İbrahim Mahmut 

Atamtürk, ν νπνίνο «πξνθεηκέλνπ λα δεη ην ηεξφ απηφ άγαικα λα πςψλεηαη ζηνπο ηνπξθηθνχο 

νπξαλνχο ηεο πφιεο θαη λα θέξεη έλα θαηλνχξγην άζκα ειεπζεξίαο ζηελ ηνπξθηθή θσκφπνιε ηεο 

Ώκκνρψζηνπ, αγσλίζηεθε λπρζεκεξφλ, απνδχζεθε ζε αηέιεησηα παδάξηα θαη ηειηθά 

κεηαβαίλνληαο ν ίδηνο ζηελ Σνπξθία κεηέθεξε κε ηα ίδηα ηνπ ηα ρέξηα ην κλεκείν ηνπ Νακίθ 

Κεκάι ζηελ παηξίδα καο». Γηα φιεο απηέο ηνπ ηηο πξνζπάζεηεο, ε εθεκεξίδα ηνλ ζπλέραηξε θαη 

θαηέιεγε ηνλίδνληαο φηη ε έγεξζε ηνπ κλεκείνπ-αγάικαηνο ηνπ Κεκάι ζηνλ «ηεξφ ηφπν ηεο 

Ώκκνρψζηνπ […] ζα αλαλεψζεη θαη πάιη ηελ εζληθή καο πίζηε θαη ζα θαηαζηήζεη γηα κία αθφκε 

θνξά αηψληα ηελ Ώκκφρσζην».
460

 

Δ επηινγή ηεο Hürriyet λα αλαδεκνζηεχεη θείκελα απφ ηνπξθνθππξηαθέο εθεκεξίδεο ζα 

ζπλερηδφηαλ θαη ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1952, κήλα θαηά ηνλ νπνίνλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο Βιιάδαο-

                                                           
459 Δ ηειεπηαία απηή θξάζε είλαη γξακκέλε ζηα ειιεληθά κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο: “Kato Enosis, Zito Turkiki Elloniki 

Filla!”, βι. “Kara Gün”, αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 28/7/1952. 
460 “Namık Kemal‟in Kıbrıs‟a dikilecek heykeli” («Σν άγαικα ηνπ Νακίθ Κεκάι πνπ ζα ζηεζεί ζηελ Ώκκφρσζην»), 

αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 29/7/1952. Σν «κπνπληξνχκη» πνπ είρε θπιαθηζζεί ν Σνχξθνο ινγνηέρλεο, αιιά θαη νη 

ηδηαίηεξεο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ Κχπξν είραλ απνηειέζεη αληηθείκελν θαη κηαο εθ ησλ αληαπνθξίζεσλ πνπ είρε απνζηείιεη 

ζηε Hürriyet ήδε απφ ην 1948 ν επηζθεπηφκελνο ηφηε ην λεζί αληαπνθξηηήο ηεο, Ragıp Çalapala, βι. αλσηέξσ ζει. 26. 
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Σνπξθίαο γηα ηελ αιηεία ζην Ώηγαίν ζα έδηλαλ ηελ αθνξκή γηα λέα αλζειιεληθά άξζξα απφ ηηο 

ζηήιεο ηεο. Έηζη, ην άξζξν γλψκεο ζηελ Halkın Sesi πξντδέαδε ήδε απφ ηελ εηζαγσγή γηα ηηο 

πξνζέζεηο ηνπ ζπληάθηε ηνπ: «Γνχκε ζην λεζί απηφ, πνπ απνθφπεθε απφ ηε κεηέξα παηξίδα 

εμαηηίαο γεσινγηθψλ κεηαβνιψλ, δνχκε κε ηελ ηζηνξία καο, κε ην αίκα καο θαη ηνλ πνιηηηζκφ καο 

ζε έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο». Ο αξζξνγξάθνο ζπλέρηδε πηνζεηψληαο έλα ζπγθηλεζηαθφ χθνο, 

πνπ πεξηιάκβαλε θαη πάιη ην γλσζηφ αθεγεκαηηθφ κνηίβν πεξί ηνπ «αίκαηνο», ησλ «νζηψλ» πνπ 

είραλ αθήζεη θαη ηνπ «μίθνπο» πνπ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη νη «γελλαίνη πξφγνλνί» ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζνπλ «παηξίδα» ηνπο απηφ ην «θνκκάηη γεο». Ώθνινχζσο εξρφηαλ ζην 

πξνθείκελν θαη, ζπλερίδνληαο ηελ κέρξη ζήκεξα πξνζθηιή ζπλήζεηα ηεο εμαληιεηηθήο επαλάιεςεο 

θηεηηθψλ αλησλπκηψλ, απνθαηλφηαλ ηα εμήο: «Βκείο πνπ πιεξψζακε κε αίκα, δσέο θαη νζηά ηελ 

ελδηαίηεζή καο ζε ηνχηα ηα ρψκαηα, δελ πξφθεηηαη λα παξαδνζνχκε ζηα λνχκεξα θαη δελ ζα 

θχςνπκε ηνλ απρέλα ζε θελέο πεξηερνκέλνπ θσλαζθίεο θαη ηζρπξηζκνχο, ππνζηέιινληαο ηα 

ηζηνξηθά δηθαηψκαηά καο, ηα δηθαηψκαηα ηνπ αίκαηφο καο, ηα γεσινγηθά [sic] δηθαηψκαηά καο, ηα 

ζηξαηεγηθά δηθαηψκαηά καο θαη, ηέινο, ηα δηθαηψκαηα ηεο ζπάζαο καο επί απηψλ ησλ εδαθψλ 

καο». Βπηθαινχκελνο ηελ «θξαπγή εθαηνκκπξίσλ αδειθψλ καο» ζηηο ρψξεο φπνπ δηαβηνχζαλ 

ηνπξθνγελείο πιεζπζκνί, θαζαπηφηαλ ηνλ «θφζκν ηεο αλζξσπηάο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ θιείλεη 

ηα απηηά ηνπ ζε απηέο» θαη αλαξσηηφηαλ αλ ζα εθαξκφζεη ηηο αξρέο «ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο 

ειεπζεξίαο ζε απηφ ην λεζί, απέλαληη ζηηο θσλαζθίεο δπν-ηξηψλ Ρσκηψλ». Σν άξζξν ζπλέρηδε ζηνλ 

ίδην επηθφ ξπζκφ πεξί «ιαβάξσλ», «ζπζίαο γηα ηελ παηξίδα» θαη «αίκαηνο», κέρξη ηελ απεηιεηηθή 

θαηάιεμή ηνπ, ζηελ νπνία πξνεηδνπνηνχζε φηη φζνη θπκάηηδαλ ηηο ζεκαίεο ηνπο ζηελ Κχπξν ζα 

αλαγθάδνληαλ κία εκέξα λα ηηο καδέςνπλ θαη λα θχγνπλ, δηφηη «αξγά ή γξήγνξα ηα ρψκαηα απηά 

ζα παξαδνζνχλ ζηνλ πξαγκαηηθφ ηδηνθηήηε ηνπο […] δηφηη ε ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη…».
461

 

Βίλαη θαλεξφ φηη νη δχν εθεκεξίδεο, κε ηε δεκνζίεπζε θαη ηελ αλαδεκνζίεπζε αληηζηνίρσο 

ηέηνησλ άξζξσλ γλψκεο, εμέθξαδαλ κε ηε ζπλήζε ππεξβνιή θαη αθξφηεηα ηελ έληνλε αγσλία ηνπο 

κελ ηπρφλ θαη κεηαθεξφηαλ ην Κππξηαθφ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ζηα Δ.Β. θαη άλνηγε έηζη 

ελδερνκέλσο ν δξφκνο γηα ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα. Οη κεγαινζηνκίεο, νη έκθνξηεο 

«εζληθήο» ζπγθίλεζεο θαη απεηιψλ εθθξάζεηο επηζηξαηεχνληαλ ζε κία πξνζπάζεηα λα 

θαηαδεηρζνχλ ηα «ηνπξθηθά δίθαηα» ζηελ Κχπξν, κε κία επηρεηξεκαηνινγία πνπ μεθηλνχζε απφ ηελ 

«γεσινγία» θαη θαηέιεγε ζηα ζηξαηεγηθά δηθαηψκαηα. Βπξφθεηην γηα ηελ ίδηα εθείλε 

επηρεηξεκαηνινγία, ε νπνία δχν ρξφληα αξγφηεξα ζα ελζσκαησλφηαλ, πεξηζζφηεξν 

επεμεξγαζκέλε, ζην θείκελν ηνπ πξέζβε Selim Sarper θαηά ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

Κχπξνπ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΟΔΒ. Παξάιιεια, είλαη βάζηκν λα ππνηεζεί φηη νη 

«πξνεηδνπνηήζεηο» πνπ δηαηππψλνληαλ, εμππεξεηνχζαλ θαη ην ζηφρν ηεο ππφκλεζεο ηεο 

παξνπζίαο θαη ηεο καρεηηθήο δηάζεζεο ησλ Σνπξθνθππξίσλ, φρη κφλν πξνο ηνπο Έιιελεο θαη ηε 

δηεζλή θνηλφηεηα, αιιά θαη πξνο ηε «κεηέξα παηξίδα» Σνπξθία, ηελ πξνζνρή ηεο νπνίαο ήζειαλ 

λα εθειθχζνπλ ζην δήηεκα. 

                                                           
461 “Tarih bir tekerrürden ibarettir” («Δ ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη»), αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 4/8/1952. 
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Ώπφ ηε γεληθή αλαθνξά ζην «αίκα» πνπ είρε ρπζεί γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο «πξνγφλνπο», ην επφκελν άξζξν πνπ θηινμελείην ζηε Hürriyet θαη πάιη απφ ηε Hür 

Söz, θαηαπηαλφηαλ κε έλα πην ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ ζέκα. Έηζη, κε αθνξκή ηελ εθδήισζε πνπ 

είρε νξγαλψζεη ν αζιεηηθφο ζχιινγνο ηνπ «Πεδνπνξηθνχ» ζηε Λάξλαθα γηα λα ηηκήζεη ηελ 

επέηεην ησλ εθηειεζζέλησλ ηεξέσλ θαη πξνθξίησλ απφ ηνλ Οζσκαλφ θπβεξλήηε (müsellim) ηεο 

Κχπξνπ, Küçük Mehmet, ζηηο 9 Ενπιίνπ 1821, ε ηνπξθνθππξηαθή εθεκεξίδα έθαλε ιφγν γηα 

«θίλεζε εζληθνχ θαλαηηζκνχ» θαη πξφζζεηε ηα εμήο: «Οη Βιιελνθχπξηνη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δελ έπξεπε λα ηξέθνπλ αηζζήκαηα κίζνπο γηα ηνλ Κηνπηζνχθ Μερκέη, αιιά επγλσκνζχλεο. Αηφηη 

ηελ επνρή εθείλε, φηαλ ζηαζίαζαλ
462

 ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ πξνηξνπή ησλ παπάδσλ, ν 

Κηνπηζνχθ Μερκέη επέδεημε κέγα έιενο απέλαληη ζηε ξσκαίηθε θνηλφηεηα κε ην λα δηαηάμεη ηνλ 

απαγρνληζκφ κφλν κεξηθψλ πξσηεξγαηψλ, παξά ην γεγνλφο φηη ν [ζνπιηάλνο] Μαρκνχη ΐ΄ είρε 

ζηείιεη θηξκάλη λα πεξάζνπλ απφ ιεπίδη φινη νη Ρσκηνί. Ώλ δελ είλαη ινηπφλ κεγάιε αραξηζηία λα 

εθηνμεχεηε χβξεηο ελαληίνλ ηνπ μερλψληαο απηή ηνπ ηε κεγαινςπρία, ηφηε ηη είλαη, 

παιιεθαξάδεο;».
463

 

ην ελ ιφγσ θείκελν, ε ηαχηηζε ηνπ αξζξνγξάθνπ κε ηνπο εμνπζηαζηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ 

νζσκαληθνχ θξάηνπο φρη κφλν ήηαλ πιήξεο θαη αλεπηθχιαθηε, αιιά θαη εμφρσο απνθαιππηηθή ηεο 

απηνεηθφλαο ηνπ ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζπγθπξία ησλ κέζσλ ηνπ 20νχ αηψλα: Χο Σνπξθνθχπξηνο, 

αλ θαη αξηζκεηηθή κεηνςεθία, απνηεινχζε ηκήκα ηνπ κεγάινπ πιεζπζκνχ ηεο κεηέξαο παηξίδαο 

Σνπξθίαο θαη – ην θπξηφηεξν – εθθξαζηή θαη απνινγεηή ηνπ εθάζηνηε πνιηηηθά θπξίαξρνπ, ηφηε 

ηνπ Οζσκαλνχ θπβεξλήηε (εκκέζσο θαη ηνπ ζνπιηάλνπ), ηψξα ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο. Έηζη, 

ιάκβαλε ην ιφγν απφ ηε θαληαζηαθή εθείλε ζέζε ππεξνρήο έλαληη ησλ «ζηαζηαζηψλ» 

Βιιελνθχπξησλ, γηα λα ηνπο ππνδείμεη φηη έπξεπε λα ήηαλ «επγλψκνλεο» ζηνλ ζθαγέα ηνπο, πνπ 

ηνπο έθαλε ηε ράξε λα κελ ππαθνχζεη ζην ζνπιηαληθφ θηξκάλη ηεο νινθιεξσηηθήο εζλνθάζαξζήο 

ηνπο θαη είρε δεηρζεί «κεγάζπκνο», – θαηά ηα πξφηππα ηεο πζηεξφρξνλεο ηζηνξηνγξαθηθήο 

εθεχξεζεο ηεο «νζσκαληθήο αλνρήο» ζηε δηαθπβέξλεζε ησλ ππνηειψλ – δηαηάδνληαο ηε ζθαγή 

κφλν ησλ επηθεθαιήο ηνπο. Δ ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε θαη λννηξνπία ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο πνπ 

πξέπεη λα δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ Σνχξθσλ κε ηνπο αιινγελείο θαη αιιφζξεζθνπο, δελ 

πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηνλ ηξφπν πνπ γηλφηαλ αληηιεπηή ε πξαγκαηηθφηεηα. Ώληίζεηα, φπσο θαίλεηαη 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, θαζψο θαη απφ ηελ κέρξη ζηηγκήο εθηεζείζα αξζξνγξαθία ηεο 

Hürriyet πεξί ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο θαη δηκεξψλ ζρέζεσλ, επηδησθφηαλ λα επηβιεζεί επηζεηηθά 

θαη εθβηαζηηθά ζηελ απέλαληη πιεπξά, ηηζέκελε απφιπηα θαη θαηεγνξεκαηηθά σο sine qua non 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο «εηξήλεο» θαη ηεο «εζπρίαο», ηεο νκαιήο δειαδή εμέιημεο ησλ 

δηκεξψλ ζρέζεσλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ν ζπζζσξεπκέλνο ζπκφο, ζπλνδεπφκελνο απφ ηελ 

θαιιηεξγεζείζα πεπνίζεζε πεξί ηνπ «δηθαίνπ» θαη ηνπ απφιπηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο λα ην 

                                                           
462 Υξεζηκνπνηείηαη θαη εδψ ε ιέμε isyan, γηα ηηο ζπκπαξαδειψζεηο ηεο νπνίαο βι. αλσηέξσ, ζει. 28, ππνζ. 94. 
463 “Küçük Mehmet”, Hürriyet, 5/8/1952. 
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επηβάιινπλ, ζα νδεγνχζε ην «επγελέο ηνπξθηθφ έζλνο»
464

 ζηα βησζέληα αθξαία θαηλφκελα 

επαλαθνξάο ησλ «θαθνκαζεκέλσλ παηδηψλ» ζηελ ηνπξθηθή επηαμία. 

Από ηελ «πελόκελε Διιάδα» ζηνλ «κειαλνπώγσλα παπά» 

πσο έρεη θαηαδεηρζεί, ην ζρήκα ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν 

ππάθνπε ζηηο πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη απνηεινχζε κία επηδίσμε ζηελ 

νπνία ν Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο Menderes νκνινγνχζε ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ φηη δελ πίζηεπε, 

αιιά πξνζπνηείην φηη ην έθαλε γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ απεηιή ηεο ζνβηεηηθήο Ρσζίαο. Ήηαλ 

εθείλε ε ακείιηθηε πξαγκαηηθφηεηα ηεο ςπρξνπνιεκηθήο παγθφζκηαο πφισζεο πνπ νδεγνχζε ηφηε 

ηηο θπβεξλήζεηο ησλ δχν ρσξψλ λα απνθεχγνπλ ηηο δεκφζηεο πξνζηξηβέο θαη λα επηθεληξψλνπλ 

ζηηο ζπλνκηιίεο πνπ ζα εκβάζπλαλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζην πιαίζην θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ 

πκθψλνπ. ηηο δηεμαρζείζεο ζπδεηήζεηο είρε ηεζεί, κεηαμχ άιισλ, θαη ην δήηεκα ηνπ ηφπνπ φπνπ 

ζα εγθαζίζηαην ην ζηξαηεγείν ηεο Μέζεο Ώλαηνιήο. Σν γεγνλφο έδηλε αθνξκή ζηνλ Simavi λα 

αλαθεξζεί θαη πάιη ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ. Έηζη, ζε θχξην άξζξν ηνπ, πξνέθξηλε ηε κχξλε σο 

ηδαληθφ κέξνο γηα ηε δεκηνπξγία ηνχ ελ ιφγσ ζηξαηεγείνπ. Ώλαθέξνληαο δε φηη νη ΐξεηαλνί είραλ 

πξνηείλεη ηελ Κχπξν, δελ έραλε ηελ επθαηξία λα δπζθεκίζεη θαη πάιη ηελ Βιιάδα: «ζνλ αθνξά 

ηελ Κχπξν: Πξψηα απ‟ φια, πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη καθξηά απφ γεσγξαθηθήο απφςεσο, 

επηπιένλ ην ζπγθεθξηκέλν λεζί έρεη κεηαβιεζεί ζήκεξα δπζηπρψο ζε θνκκνπληζηηθή εζηία 

εμαηηίαο ηεο πξνπαγάλδαο ηεο Βιιάδαο. Πψο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα ηέηνην ζηξαηεγείν ζε έλα 

ηέηνην λεζί;».
465

 

Ώλ θαη κία εκέξα αξγφηεξα ε εθεκεξίδα θηινμελνχζε πξσηνζέιηδα αληαπφθξηζε ηνπ Reuters πεξί 

ηεο ελδερφκελεο πξνζθπγήο ηεο Βιιάδαο ζηα Δ.Β. γηα ηελ Κχπξν, ε πηζαλφηεηα απηή δελ 

πξνθαινχζε θάπνηα λεψηεξε αληίδξαζε ππφ κνξθήλ ζρνιηαζκνχ απφ ηηο ζηήιεο ηεο 

εθεκεξίδαο.
466

 Ώληηζέησο, ε ηειεπηαία ζπλέρηδε λα θηινμελεί δεκνζηεχκαηα ηνπξθνθππξηαθψλ 

εθεκεξίδσλ θαη αληαπνθξίζεηο ζρεηηθά κε εζσηεξηθά δεηήκαηα ηεο Κχπξνπ ή λα ζρνιηάδεη ηηο 

ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο αλαθνξηθά κε ηε ζπκθσλία πεξί αιηείαο πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ήηαλ 

ηφηε ππφ δηαπξαγκάηεπζε. ην πιαίζην ησλ πξψησλ εληάζζνληαλ άξζξα γηα ηελ θαηάξγεζε απφ ηε 

βξεηαληθή απνηθηαθή δηνίθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο λα δηνξίδνληαη Σνχξθνη αληί ΐξεηαλψλ σο 

δηεπζπληέο ζηα ηνπξθνθππξηαθά ζρνιεία,
467

 θαζψο θαη ξεπνξηάδ γηα ηηο δηαγξαθέο επηθαλψλ 

ζηειερψλ ηνπ ΏΚΒΛ.
468

 ηα δεχηεξα εληάζζνληαλ δχν άξζξα γλψκεο, έλα ηνπ Simavi θαη έλα ηνπ 

                                                           
464 χκθσλα κε ηελ πξνεθηεζείζα πεξηγξαθή ηνπ ζηελ αλαθνίλσζε ηεο M.T.T.B., βι. αλσηέξσ, ζει. 140-141. 
465 “Orta-Doğu Karargâhı İzmir” („κχξλε ην ζηξαηεγείν ηεο Μέζεο Ώλαηνιήο»), Hürriyet, 6/8/1952. 
466 “Kıbrıs meselesi/ Yunanistan Birleşmiş Milletlere başvuracak” («Κππξηαθφ/ Δ Βιιάδα ζα πξνζθχγεη ζηα Δ.Β.»), 

Hürriyet, 7/8/1952. Σν πξαθηνξείν επηθαιείην ζην ξεπνξηάδ ηνπ «αξκφδηα πεγή» ζηελ Ώζήλα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

Βιιάδα ελδερνκέλσο λα πξνζέθεπγε ζηα Δ.Β., παξαθνινπζνχζε κε πξνζνρή ηνπο βξεηαληθνχο «ειηγκνχο» ζην δηεζλή 

νξγαληζκφ, πίζηεπε σζηφζν φηη ην δήηεκα κπνξεί λα δηεπζεηεζεί ζην πιαίζην ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε ηε ΐξεηαλία. 
467 “Yeni bir tertip karşısında” («Μπξνζηά ζε έλα θαηλνχξγην θφιπν»), απφ ηε Halkın Sesi, αλαδεκνζίεπζε ζηε Hürriyet, 

8/8/1952 θαη “Kıbrıs okullarında Türk öğretmenlerin kontrolü” («Ο έιεγρνο ησλ Σνχξθσλ δαζθάισλ ζηα ζρνιεία ηεο 

Κχπξνπ»), απφ αληαπφθξηζε ηνπ B.B.C., αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 12/8/1952. 
468 “Kıbrıs Komünistleri birbirine girdi” («Σζαθψζεθαλ νη θνκκνπληζηέο ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 30/8/1952. Βπξφθεηην 

γηα ηε δηαγξαθή ησλ Πινπηή έξβα, Υξηζηνθή Ννχζε (Οηθνλνκίδε) θαη Γεσξγίνπ Καθνγηάλλε, νη νπνίνη δελ 

θαηνλνκάδνληαλ ζην θείκελν ηεο αληαπφθξηζεο θαη νη νπνίνη είραλ δηαγξαθεί σο «νπνξηνπληζηέο» πνπ απνζθνπνχζαλ 

ζην λα αιινηψζνπλ ηε γξακκή ηνπ θφκκαηνο ππέξ ηεο Έλσζεο θαη λα επαλαθέξνπλ ηε γξακκή ηεο απηνθπβέξλεζεο. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



162 
 

Bil, κε ηα νπνία νη ζπληάθηεο επαλέθεξαλ ηνλ βαζχηαην ζθεπηηθηζκφ ηνπο γηα ηηο αγαζέο πξνζέζεηο 

ηεο ειιεληθήο πιεπξάο. Έηζη, ν ηδηνθηήηεο ηεο Hürriyet εθηηκνχζε ζην θχξην άξζξν ηνπ φηη ε 

ζπκθσλία αιηείαο, ηελ νπνία έθεξλε πξνο έγθξηζε ζηελ ηνπξθηθή ΐνπιή ε θπβέξλεζε, ήηαλ 

εηεξνβαξήο ππέξ ηεο Βιιάδαο θαη πξνεηδνπνηνχζε ηνπο θπβεξλεηηθνχο βνπιεπηέο λα εμεηάζνπλ 

θαιά ηη ζα ςήθηδαλ δηφηη «έξρνληαη θαη εθινγέο» θαη ζα έδηλαλ ιφγν ζηνλ ηνπξθηθφ ιαφ. Σν 

ελδηαθέξνλ ζεκείν ηνπ άξζξνπ ηνπ, σζηφζν, είρε λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζεσξνχζε φηη πξέπεη 

λα αληηκεησπίδνληαη νη ζπκθσλίεο κε ηελ Βιιάδα: «Αελ πξέπεη πάιη λα μερλάηε φηη φιεο νη 

ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ηδηαηηέξσο κε ηελ Βιιάδα απνηεινχλ γεγνλφηα πνπ έρνπλ 

αληαλάθιαζε κέρξη ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηά ηνπο αθφκα θαη ζηηο πην απνκαθξπζκέλεο γσληέο 

ηεο Ώλαηνιίαο. Ώλ κάιηζηα απηή [ε ζπκθσλία] ζπληζηά παξαρψξεζε πξνο ηνπο Έιιελεο πνπ 

γίλεηαη εηο βάξνο ησλ Σνχξθσλ, θαλείο καο δελ ζα ζσζεί απφ ην ζηφκα θαη ηηο θαηάξεο ηνπ έζλνπο. 

Γη‟ απηφ, ζην δξφκν πξνο ηε ΐνπιή πξέπεη απφ ηψξα λα πξνεηνηκάδεζηε γηα λα δηεξεπλήζεηε 

εμνλπρηζηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία».
469

 

ην ίδην θιίκα θηλείην θαη ην άξζξν γλψκεο ηνπ Hikmet Bil. ε εθείλν ν ζπληάθηεο ηνπ αλέθεξε 

φηη ν ιφγνο πνπ νη Έιιελεο επηδίσθαλ κία ζπκθσλία γηα λα κπνξνχλ λα αιηεχνπλ ζηα ηνπξθηθά 

ρσξηθά χδαηα, ήηαλ ε εμάληιεζε ησλ αληίζηνηρσλ ειιεληθψλ απφ ςάξηα, ιφγσ ηεο ρξήζεο 

δπλακίηε. Τπνζηήξηδε φηη νη Έιιελεο επηρεηξνχζαλ νπζηαζηηθά λα μεγειάζνπλ ηελ ηνπξθηθή 

πιεπξά, επηδηψθνληαο κία ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ζηελ νπνία νη ίδηνη ζα πξφζθεξαλ ηα 

αλεπηπγκέλα αιηεπηηθά ηνπο κέζα θαη νη Σνχξθνη ηα χδαηα, θαζψο θαη φηη κία ελδερφκελε 

ζπκθσλία λα κνηξάδνληαη ηελ ςαξηά θαη ηα θέξδε ζα νδεγνχζε ζε ςεπδή δήισζε ζηνηρείσλ απφ 

ηνπο Έιιελεο θαη ζε αληίζηνηρε απψιεηα εηζνδήκαηνο θαη εζληθνχ πινχηνπ γηα ηνπο Σνχξθνπο. 

Ώθφκε θη αλ ε ηνπξθηθή πιεπξά απαηηνχζε λα βξίζθνληαη Σνχξθνη ςαξάδεο επάλσ ζηα ειιεληθά 

αιηεπηηθά γηα λα απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα εμαπάηεζεο, ηφηε ζα βξίζθνληαλ Σνχξθνη ππήθννη κε 

ην φλνκα «ηαπξήο, Κψζηαο, Αεκήηξεο θαη Παληειήο πνπ ζα ζπλελλννχληαη κηα ραξά, κηιψληαο 

θαη ηελ ίδηα γιψζζα» πξφζζεηε, ζε έλα ζαθή ππαηληγκφ γηα ηα αηζζήκαηα αθνζίσζεο ησλ 

Βιιελνξζφδνμσλ ηεο Σνπξθίαο ζηελ παηξίδα ηνπο. Ο αξζξνγξάθνο θαηέιεγε αλαξσηψκελνο 

ξεηνξηθά αλ έπξεπε λα ήηαλ νη Σνχξθνη εθείλνη πνπ ππέκελαλ ηνλ «κπειά, γηα λα δνχκε 

ηθαλνπνηεκέλνπο ηνπο Έιιελεο θαη λα δηαηεξήζνπκε ζψλεη θαη ληε ηελ επηθαλεηαθή ηνπξθηθή 

θηιία».
470

 

Ο Bil επαλεξρφηαλ ζηελ αξζξνγξαθία ηνπ γηα ηελ Κχπξν ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα, ιακβάλνληαο 

αθνξκή απφ έλα δήηεκα θαζαξά επηθνηλσληαθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχνληαο ηε δχλακε πνπ 

έρεη έλα ηξαγνχδη λα πεξλά κελχκαηα ζηνπο αθξναηέο ηνπ κε ηε κεισδία θαη ηνπο ζηίρνπο ηνπ θαη 

                                                           
469 “Mebuslarımızla bir hasbıhal” («Μηα θηιηθή θνπβέληα κε ηνπο βνπιεπηέο καο»), Hürriyet, 15/8/1952. 
470 “Türk-Yunan balık anlaşmasının İç Yüzü” («Σν παξαζθήλην ηεο ηνπξθνειιεληθήο ζπκθσλίαο γηα ηελ αιηεία»), 

Hürriyet, 17/8/1952. Σν ζέκα ζα ζπλερηδφηαλ ζηελ εηδεζενγξαθία ηεο εθεκεξίδαο, βι. “Anlaşma yapılacağı şayiası 

üzerine/ Yunanlı balıkçı gemileri/ Pervasızca karasularımıza giriyorlar” («Με ηηο θήκεο φηη επίθεηηαη ζπκθσλία/ ηα 

ειιεληθά αιηεπηηθά/ εηζέξρνληαη ρσξίο λα ππνινγίδνπλ ηίπνηα ζηα ρσξηθά καο χδαηα»), Hürriyet, 3/9/1952. ην 

πξσηνζέιηδν απηφ δεκνζίεπκα-απνθιεηζηηθή αληαπφθξηζε απφ ην Ώτβαιί, γηα κία αθφκε θνξά πεξηγξάθνληαλ κε 

κειαλά ρξψκαηα νη Έιιελεο ςαξάδεο, «πνπ κπαίλνπλ ζηα ρσξηθά καο χδαηα ιεο θαη είλαη ηζηθιίθη ηνπ παηέξα ηνπο» θαη 

δηλφηαλ ε πιεξνθνξία γηα ηε ζχιιεςε ηνπ πιεξψκαηνο ελφο εθ ησλ ειιεληθψλ ζθαθψλ. 
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λα ηνπο εμνηθεηψλεη κε ηελ θνπιηνχξα ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη, ν αξζξνγξάθνο 

παξέζεηε έλα ζχλνιν παξαδεηγκάησλ, απφ ηελ «Polonaise» ηνπ Μπεηφβελ, κέρξη ηα γαιιηθά 

ηξαγνχδηα θαη ηνλ ζθνπφ ηήο – πξφζθαηεο ηφηε – ηηαιηθήο ηαηλίαο Trieste mia. Παξά ην φηη, φπσο 

ζεκείσλε, φινη εθείλνη νη ξπζκνί θαη ηα ηξαγνχδηα βξίζθνληαλ ζηα ρείιε ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, γεγνλφο πνπ «δήιεπε» αιιά δελ ηνλ μέληδε, παξαπνληφηαλ ζηελ θαηαθιείδα 

ηνπ άξζξνπ ηνπ φηη έλαο αληίζηνηρνο ζθνπφο δελ είρε γξαθεί απφ ηνπο Σνχξθνπο γηα ηελ «ηνπξθηθή 

Κχπξν»: «Κη ελψ, παξνκνίσο, ζε νιφθιεξε ηελ Εηαιία αληερεί ην άζκα „Trieste mia‟, ζίγνπξα δελ 

είλαη εχθνιν λα αζσψζεη θάπνηνο ηνπο ζπλζέηεο καο πνπ αθφκε δελ ηνπο έρεη πάεη ην κπαιφ λα 

θάλνπλ ην έζλνο λα ζηγνηξαγνπδάεη ην ηξαγνχδη ηεο ηνπξθηθήο Κχπξνπ».
471

 Δ ινγηθή ηνπ Bil ήηαλ 

ελδεηθηηθή. ιεο νη πεξηπηψζεηο πνπ αλέθεξε απνηεινχζαλ εθδειψζεηο ειεχζεξεο θαιιηηερληθήο 

δεκηνπξγίαο θαη έκπλεπζεο ησλ ζπλζεηψλ απφ γεγνλφηα ηεο δσήο θαη ηεο ηζηνξίαο. Ώληηζέησο, ν 

ίδηνο θαηεγνξνχζε ηνπο Σνχξθνπο ζπλζέηεο γηαηί δελ έπξαμαλ ην ίδην γηα ηελ «ηνπξθηθή» Κχπξν, 

ηνπο παξαθηλνχζε δειαδή λα γξάςνπλ κία ζχλζεζε ζε δηαηεηαγκέλε ππεξεζία. Σν γεγνλφο, φκσο, 

φηη θαλέλα ηέηνην ηξαγνχδη δελ είρε γξαθεί κέρξη ηφηε έρεη θαη κία αληίζηξνθε αλάγλσζε: 

Πξνθαλψο νπδείο Σνχξθνο ζπλζέηεο είρε ζπγθηλεζεί ή εκπλεπζηεί ηφζν πνιχ απφ ην «πξάζηλν 

λεζί» ηνπ ηνπξθηθνχ αθεγήκαηνο, ψζηε λα κεηαθξάζεη ζε άζκα ηελ έκπλεπζή ηνπ απηή, πνιιψ δε 

κάιινλ λα θαηαζηήζεη θνηλσλφ θαη ζπκκέηνρφ ηεο ηελ ηνπξθηθή θνηλσλία θαη κέζσ απηήο ηνλ 

ππφινηπν θφζκν δηεζλψο. 

Ώπφ ηελ θαιιηηερληθή-επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηνπ Κππξηαθνχ, ε εθεκεξίδα επαλεξρφηαλ ζηελ 

πνιηηηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα, κε ηελ αλαδεκνζίεπζε ελφο άξζξνπ γλψκεο ηεο Hür Söz, πνπ έθεξε 

ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «Με ηξχπηα ηζέπε». ε εθείλν ν ζπληάθηεο ηνπ επαλέθεξε ηελ αθήγεζε 

πεξί ηεο «πελφκελεο Βιιάδαο», ε νπνία ζηεξηδφηαλ ζηελ ακεξηθαληθή βνήζεηα γηα λα επηβηψζεη 

θαη ζηα εδάθε ηεο «πνιιαπιαζηάδνληαλ νη θνκκνπληζηηθέο ζπκκνξίεο», παξά ηαχηα φκσο δελ 

εγθαηέιεηπε ηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ: «Κη ελψ ε θαηάζηαζε ησλ Βιιήλσλ είλαη ηφζν άζρεκε, δελ 

απνηειεί πξάγκαηη ηξέια λα βιέπνπλ φλεηξα επαλέλσζεο (ζα γίλεηο δηθηά κνπ) κε ηελ αγαπεκέλε 

ηνπο, νλφκαηη Κχπξνο; Μελ ηνπο θαηαδηθάδεηε φκσο θίινη κνπ, δηφηη ν έξσηαο θάλεη ηνλ άλζξσπν 

θαη ηπθιφ θαη θνπθφ, κεξηθέο θνξέο κάιηζηα ηνλ θάλεη θαη ζεφηξειν!».
472

 

ε κηα πην λεθάιηα, αιιά αζαθή σο πξνο ην Κππξηαθφ, δήισζε πξνρσξνχζε ν απνρσξψλ πξέζβεο 

ηεο Σνπξθίαο ζηελ Ώζήλα, Ruşen Eşref Ünaydın. Βπηζηξέθνληαο ζηε ρψξα ηνπ απφ ηελ ειιεληθή 

πξσηεχνπζα δηφηη είρε πιένλ αθππεξεηήζεη, ν Ünaydın έθαλε ζεξκέο δειψζεηο γηα ηελ 

ειιελνηνπξθηθή θηιία θαη απνθάιππηε φηη ηνπ είρε δνζεί ν ηίηινο ηνπ «επίηηκνπ πνιίηε» ησλ 

Ώζελψλ, ηηκή πνπ δελ είρε γίλεη ζε θαλέλαλ άιιν μέλν πξέζβε θαη ε νπνία εθηηκνχζε φηη ηνπ έγηλε 

«αλακθίβνια ιφγσ ηεο αγάπεο γηα ην ηνπξθηθφ έζλνο». Παξάιιεια, εξσηεζείο απφ ηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο ηφζν γηα ηα δεηήκαηα ηεο αιηείαο θαη ηνπ ελδερνκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί θαη 

ηνπξθηθφ γπκλάζην πέξαλ ηνπ ιπθείνπ ζηελ Βιιάδα, φζν θαη γηα ην Κππξηαθφ, απέθεπγε λα 

                                                           
471 “Kıbrıs şarkısı” («Σν ηξαγνχδη ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 11/9/1952. 
472 “Cebi delik”, αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 12/9/1952. 
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απαληήζεη. Έηζη, ζηελ εξψηεζε «επηκέλνπλ αθφκε νη Έιιελεο ζηελ έλσζε κε ηελ Κχπξν;», ν 

Σνχξθνο πξέζβεο δήισλε, «δελ κπνξψ λα απαληήζσ ζε απηφ».
473

 

Σε ζθπηάιε ηεο εκπξεζηηθήο αξζξνγξαθίαο έπαηξλε, σζηφζν, ηελ επνκέλε ν Selçuk Çandarlı, ν 

νπνίνο επηθέληξσλε ηα ππξά ηνπ ζηνλ Ώξρηεπίζθνπν Μαθάξην. Ο αξζξνγξάθνο ζπλέθξηλε ηελ 

πεξίπησζε ηνπ «θφθθηλνπ παπά» Μαθάξηνπ κε ηνλ αγγιηθαλφ ηεξσκέλν Johnson,
474

 

ππνζηεξίδνληαο φηη ν δεχηεξνο απνηεινχζε θαηδξή θαη αθίλδπλε πεξίπησζε, ελψ ν πξψηνο «πνπ 

δξαζηεξηνπνηήζεθε θαη πάιη πξνζθάησο», κία αξθεηά επηθίλδπλε. Ώπφ ην θείκελφ ηνπ δελ έιεηπαλ 

νη ραξαθηεξηζκνί θαη νη πνιηηηθέο θξίζεηο: «Ο θίινο καο έρεη θνιιήζεη θάπνηα „θππξίηηδα‟, 

αζζέλεηα ζαλ ηελ ππλειία θαη παξαιεξεί ζπλερψο „ε Κχπξνο πξέπεη λα δνζεί ζηελ Βιιάδα‟. Ώπφ 

ηελ άιιε κεξηά, νη „κεγαιντδεάηεο‟ Έιιελεο θίινη καο πνπ νπδέπνηε ζηελ ηζηνξία θαηφξζσζαλ λα 

έρνπλ ηελ Κχπξν, ζπκκνξθνχκελνη κε ηηο γιπθέο ππνζρέζεηο ηνπ καπξνθνξεκέλνπ ξαζνθφξνπ 

παπά, πξηνλίδνπλ ην θιαδί ηεο θηιίαο πνπ θάζνληαη θαη ζέινπλ λα πέζνπλ ζην ιάθθν ηεο 

ερζξφηεηαο». Ο Çandarlı επηρεηξνχζε αθνινχζσο λα αξζξψζεη επηρεηξεκαηνινγία γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ κία πιεζπζκηαθή πιεηνςεθία ζε έλα κέξνο δελ κπνξνχζε λα εγείξεη αμηψζεηο, ππνζηεξίδνληαο 

φηη αλ γηλφηαλ θάηη ηέηνην, ηφηε «ε Νέα Τφξθε ζα ήηαλ ησλ Ββξαίσλ [sic], έλα ηκήκα ηεο Θξάθεο 

θαη ηεο Ανβξνπηζάο δηθφ καο θαη έλα ζχλνιν πφιεσλ ζηελ Ώκεξηθή ζα αλήθε ζε έζλε ηεο 

Βπξψπεο. Κη αο κελ ζπλππνινγίζνπκε ηε Ρσζία, δηφηη είλαη γλσζηή ε εθεί ηνπξθηθή πιεηνςεθία 

[sic]». Σέινο, επαλεξρφκελνο ζηνλ Ώξρηεπίζθνπν Μαθάξην εηζήγαγε εθ λένπ κία παξάκεηξν πνπ 

είρε λα ζηγεί απφ ηελ εθεκεξίδα απφ ην 1949: Σελ απαίηεζε λα παξέκβεη ν Οηθνπκεληθφο 

Παηξηάξρεο. πσο έρεη θαηαδεηρζεί,
475

 θαη ηφηε δεηήζεθε απφ ηνλ Ώζελαγφξα λα ηνπνζεηεζεί 

δεκνζίσο ζην ζέκα ηεο «θαθνκεηαρείξηζεο» Σνχξθσλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη παξαγφλησλ ζηελ 

Ώζήλα, ελψ θαη ηψξα επηδεηείην ε παξέκβαζε ηεο «αλσηέξαο ζξεζθεπηηθήο αξρήο» πνπ ζα 

«λνπζεηνχζε» ηνλ «πθηζηάκελν» Ώξρηεπίζθνπν: «Καηά πάζα πηζαλφηεηα, φπσο ζπκβαίλεη θαη γηα 

ηνλ εξπζξφ παπά [Johnson], ππάξρεη έλαο επηθεθαιήο ηεο εθθιεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ν 

Μαθάξηνο. Βλ νλφκαηη ηεο κεηαμχ ηνπο θηιίαο θαη ησλ πνιιψλ πηθξψλ θαθέδσλ, ην πξφζσπν απηφ 

ζα κπνξνχζε λα πεη δπν ιφγηα γηα ηνλ Μαθάξην. Βκείο ην γλσξίδνπκε, ζα καο άξεζε φκσο λα ην 

αθνχγακε θαη κηα θνξά απφ απηά ηα ζηφκαηα…».
476

 Δ δεκφζηα άζθεζε πίεζεο ζηνλ Παηξηάξρε 

θαη ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ήηαλ ζαθήο. Πέξαλ ηνχηνπ, φκσο, ζηελ παξάγξαθν απηή ν 

ζπληάθηεο ππαηληζζφηαλ θαζαξά φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ζξεζθεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ δελ 

ήηαλ θαη πνιχ θαιέο, θάηη πνπ νη Σνχξθνη γλψξηδαλ, γη‟ απηφ θαη αλέκελαλ φηη ζα ήηαλ πην εχθνιν 

                                                           
473 “Emekliye ayrılan Atina B[üyük] Elçisi Ruşen Eşref dün geldi” («Ώθίρζε ρζεο ν αθππεξεηήζαο πξέζβεο ησλ Ώζελψλ 

Ρνπζέλ Βζξέθ»), Hürriyet, 16/9/1952. Σν ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα  πιεξνθνξνχζε φηη αληηθαηαζηάηεο ηνπ ζηελ 

πξεζβεία ησλ Ώζελψλ ζα ήηαλ ν Cemal Hüsnü Taray. 
474 Πξφθεηηαη γηα ηνλ Hewlett Johnson, θιεξηθφ ηεο Ώγγιηθαληθήο Βθθιεζίαο ζην Καληέξκπνπξη, ν νπνίνο είρε κείλεη 

γλσζηφο κε ην πξνζσλχκην «ν εξπζξφο πξσζηεξέαο» (red dean) εμαηηίαο ηεο ζζελαξήο ππνζηήξημήο ηνπ ζηελ πνιηηηθή 

ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. 
475 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 48, ππνζ. 144. 
476 “İki numaralı kızıl papas!” («Ο λνχκεξν δχν εξπζξφο παπάο!»), Hürriyet, 17/9/1952. 
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λα δηαηππσζεί δεκφζηα κία επηθξηηηθή δήισζε γηα ηνλ Μαθάξην δηά ζηφκαηνο Ώζελαγφξα ή 

εθπξνζψπνπ ηνπ.
477

 

Ώπηνχ ηνπ είδνπο ε δεκφζηα παξέκβαζε ηειηθά δελ ζα γηλφηαλ, φπσο ηνπιάρηζηνλ ηεθκαίξεηαη απφ 

ηα δεκνζηεχκαηα ηεο «άγξππλεο» επί ηνπ ζέκαηνο Hürriyet ην επφκελν δηάζηεκα. Ώληηζέησο, ε 

ελαζρφιεζε κε ηνλ Ώξρηεπίζθνπν Μαθάξην ζα πχθλσλε απφ ηηο ζηήιεο ηεο, φπσο ζα θαηαδεηρζεί 

αθνινχζσο. Βλ ησ κεηαμχ, ε εθεκεξίδα πιεξνθνξνχζε φηη ε απνηθηαθή δηνίθεζε ηεο Κχπξνπ 

απνθάζηδε λα επηηξέςεη ηελ εθινγή ηνπ Μνπθηή ζην λεζί «απφ ην ιαφ», αληί ηεο κέρξη ηφηε 

πξαθηηθήο εθείλνο λα δηνξίδεηαη απφ ηνπο ΐξεηαλνχο. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππνςεθηφηεηα ελφο 

ελδηαθεξνκέλνπ ήηαλ λα είλαη 40 εηψλ, λα είλαη απφθνηηνο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Άγθπξαο ή ηνπ Ώι Ώδράξ ηεο Ώηγχπηνπ θαη ζα είρε ηε δπλαηφηεηα, αλ 

κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληά ηνπ, λα παξακείλεη ζην πφζην κεηά ηελ εθινγή ηνπ έσο 

ηα 70 ηνπ ρξφληα. Αηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ ζα είραλ φινη νη άξξελεο κνπζνπικάλνη ειηθίαο άλσ ησλ 

18 εηψλ.
478

 

Σν Κππξηαθφ ζα ππνρσξνχζε απφ ηελ πξψηε γξακκή ηεο εηδεζενγξαθίαο θαη ηεο αξζξνγξαθίαο 

ηεο Hürriyet κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1952, αιιά δελ ζα εμαθαληδφηαλ εληειψο. Σα ζεκαληηθφηεξα 

δεκνζηεχκαηα ήηαλ εθείλα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ Ώξρηεπίζθνπν Μαθάξην, θαζψο θαη εθείλα πνπ ζα 

πξνθαινχληαλ θαη πάιη απφ ηε θεκνινγία φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε εηνίκαδε πξνζθπγή ζηα ΔΒ 

γηα ην ζέκα. Δ πηψζε ηεο θπβέξλεζεο Πιαζηήξα-ΐεληδέινπ θαη ε εθινγηθή λίθε ηνπ Παπάγνπ ζα 

πξνβάιινληαλ απφ ηηο ζηήιεο ηεο θαη ζα ζρνιηάδνληαλ ζε ζρέζε κε ηε δηκεξή θηιία, αιιά θαη κε 

ην θππξηαθφ δήηεκα. Σν ηειεπηαίν ζα επαλεξρφηαλ ελδηακέζσο είηε ζην πιαίζην άζρεησλ κε ην 

ζέκα δεκνζηεπκάησλ, φπσο ην αθφινπζν άξζξν γλψκεο ηνπ Hikmet Bil, είηε ζε ζρέζε κε 

εζσηεξηθέο εμειίμεηο ζηελ Κχπξν.  

ηηο 5 Οθησβξίνπ, ν Bil δεκνζίεπε άξζξν γλψκεο πνπ πξαγκαηεπφηαλ ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ 

Σνπξθία, ζην νπνίν εθηζηνχζε ηελ πξνζνρή ηνπ θπβεξλψληνο Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο λα κελ 

επαλαιάβεη ηα ιάζε θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ, Ρεπνπκπιηθαληθνχ Λατθνχ, θαη λα 

απνκαθξχλεη ηα αθαηάιιεια πξφζσπα, εηδάιισο ζα είρε ηελ ίδηα ηχρε κε ην Ρ.Λ.Κ., φπσο 

άιισζηε είρε παξαδερζεί θαη θπβεξλεηηθφο βνπιεπηήο ζε νκηιία ηνπ ζηελ λνκαξρηαθή επηηξνπή 

ηνπ Α.Κ. ζηελ Ώληηφρεηα. ην πιαίζην απηφ, ν Bil αλαθεξφηαλ αθξνζηγψο ζην Κππξηαθφ θαη ζην 

δήηεκα ηεο αιηείαο σο εμήο: «Πέξαλ ηνπ ηξφπνπ πνπ παξαδψζακε ηα ςάξηα καο πεζθέζη ζηνπο 

Έιιελεο θίινπο (!) καο, πνπ θάζε κέξα ζηήλνληαη απέλαληί καο κε λέεο απαηηήζεηο μεθηλψληαο απφ 

ηελ Κχπξν, αλ ηψξα έξζνπκε θαη πνχκε „ζα δψζνπκε ζψλεη θαη ληε ηα ςάξηα ζηνπο Έιιελεο‟ κε 

κία ζπκθσλία πνπ ηελ νπζία ηεο κε ηίπνηα δελ κπνξεί λα ρσλέςεη ην έζλνο, θαη επηκείλνπκε λα ην 

                                                           
477 Σνπ δεκνζηεχκαηνο ηνπ Çandarlı γηα ηνλ «θφθθηλν παπά» είρε πξνεγεζεί ε αλαδεκνζίεπζε άξζξνπ γλψκεο ηεο Hür 

Söz, κε ην νπνίν δεηείην επηηαθηηθά, απηή ηε θνξά απφ ηελ Βιιάδα, λα απαγνξεχζεη ζην «φξγαλν ησλ πξαθηφξσλ ηνπ 

θνκκνπληζκνχ» θαη «ςεπδνήξσα ηνπ δεκνςεθηζκαηηθνχ ηζαξιαηαληζκνχ» Μαθάξην ηελ είζνδν ζηε ρψξα, βι. “İlhak 

komedyasının püf noktası” («Σν θαίξην ζεκείν ηεο θσκσδίαο πεξί έλσζεο»), Hürriyet, 10/8/1952. 
478 “Kıbrıs Müftüsü/ Bundan sonra hükûmet tarafından değil halk tarafından seçilecek” («Ο Μνπθηήο ηεο Κχπξνπ/ απφ 

ηνχδε θαη ζην εμήο ζα εθιέγεηαη απφ ηνλ ιαφ θαη φρη απφ ηελ θπβέξλεζε»), Hürriyet, 18/9/1952, κε βάζε αληαπφθξηζε 

ηνπ Reuters. 
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θάλνπκε κε ην δφξη λα δερζεί έλα πξάγκα έμσ απφ ηελ εζληθή αληίιεςε θαη ζθέςε, απηά ζα είλαη 

πξάγκαηα πνπ ζα δηθαηψζνπλ ηνλ βνπιεπηή ηνπ Α.Κ. πνπ κίιεζε ζηελ Ώληηφρεηα».
479

 

ηα ηέιε Οθησβξίνπ ήηαλ ε ζεηξά ηνπ Necati Zincirkıran λα αζρνιεζεί κε ην Κππξηαθφ, 

εζηηάδνληαο ζηνλ Ώξρηεπίζθνπν Μαθάξην, θαζψο θαη ζηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ λεζηνχ.
480

 

Βπξφθεηην γηα ηηο δχν ηειεπηαίεο ζπλέρεηεο ζεηξάο δεκνζηεπκάησλ ηνπ ππφ ηνλ γεληθφ ηίηιν «Δ 

Μέζε Ώλαηνιή φπνπ ζπγθξνχνληαη ηα ζπκθέξνληα»,
481

 νη νπνίεο είραλ σο θεληξηθφ ζέκα ηελ 

Κχπξν. ηελ πξψηε εμ απηψλ, ν ζπληάθηεο μεθηλνχζε κε ην ξεηνξηθφ εξψηεκα ηη ήηαλ εθείλν πνπ 

δηαηάξαζζε ηελ «εξεκία» θαη ηελ «εζπρία» ζην «παξαδεηζέλην εθείλν λεζί» φπνπ δηαβηνχζαλ 100 

ρηιηάδεο «Σνχξθνη», γηα λα δψζεη ηελ απάληεζε ακέζσο θαηφπηλ: «Έλαο γελεηνθφξνο πνιηηηθφο 

νξγαλψλεη ζπιιαιεηήξηα ππφ ζξεζθεπηηθφ καλδχα θαη ιέεη φηη „ε Κχπξνο πξέπεη λα ελσζεί κε ηελ 

Βιιάδα, δηφηη εκείο νη Έιιελεο απνηεινχκε ηελ πιεηνςεθία ηνπ λεζηνχ‟. Μάιηζηα δελ αξθείηαη ζε 

απηφ, αιιά πξνηξέπεη ηνλ αγγιηθήο ππεθνφηεηαο ιαφ ηνπ λεζηνχ ζε δηαδειψζεηο ελαληίνλ ησλ 

ίδησλ ησλ Άγγισλ θαη ζε δνπιεηέο πνπ δελ βάδεη ν λνπο». ηε ζπλέρεηα θαηεγνξνχζε ηνλ 

Ώξρηεπίζθνπν φηη ππνλφκεπε κε θάζε κέζν, αθφκε θαη κε ηελ απεηιή ηνπ αθνξηζκνχ, ηελ απφθαζε 

ησλ ΐξεηαλψλ λα ζπγθξνηήζνπλ εζεινληηθά ζψκαηα ζηξαηησηψλ απφ ηελ Κχπξν έλαληη ακνηβήο, 

πξνθεηκέλνπ εθείλα λα απνζηαινχλ ζην νπέδ. Σν γεγνλφο φηη ν Μαθάξηνο είρε αλαιάβεη ηέηνηα 

δξάζε ήηαλ γηα ηνλ ζπληάθηε απνθαιππηηθφ ηήο «πξαγκαηηθήο ηαπηφηεηαο» ηνπ πξψηνπ: «Ο 

δηπισκάηεο κε ηε καχξε γελεηάδα πνπ έρεη ελδπζεί ην ξάζν ηνπ παπά, αληιεί φιε ηνπ ηελ ηζρχ θαη 

φιν ηνπ ην ζξάζνο απφ απηή ηε καχξε γελεηάδα. Φαηλνκεληθά είλαη παπάο θαη αζρνιείηαη κε ηε 

ζξεζθεία. Μήπσο φκσο είλαη απηά θαηά βάζε ηα θαζήθνληά ηνπ; Δ πξψηε ηνπ δνπιεηά είλαη λα 

ζθέθηεηαη ίληξηγθεο γηα λα δηαηαξάμεη ηελ εξεκία ηνπ λεζηνχ. Εδνχ ινηπφλ, απηή είλαη ε 

πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ Μαθάξηνπ. Αελ είλαη έλαο παπάο, αιιά έλαο πνιηηηθφο αλήξ!». ζν γηα 

ηελ αληίδξαζε ηεο βξεηαληθήο αξρήο απέλαληη ζε απηή ηε «ζπκπεξηθνξά», ν αξζξνγξάθνο 

εκθαληδφηαλ βέβαηνο πσο νπδεκία «λνκηθή δηαδηθαζία» επξφθεηην λα θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ, ιφγσ 

ηνπ «απέξαληνπ ζεβαζκνχ» πνπ έηξεθαλ νη ΐξεηαλνί ζην πξφζσπφ ηνπ. Χζηφζν, κε ηελ έκκεζε 

εθείλε αλαθνξά ηνπ ζηε ιήςε «λνκηθψλ κέηξσλ», ν Zincirkıran ππνδείθλπε φηη απηά ζα ήηαλ 

επηζπκεηά, ζηέιλνληαο παξάιιεια ην ζπγθεθξηκέλν κήλπκα αθξηβψο ζηε βξεηαληθή πιεπξά. 

Ώθνινχζσο, αθνχ επηζεκάλεη ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία πνπ είρε ε Κχπξνο γηα ηνπο ΐξεηαλνχο θαη 

ηα «εθαηνκκχξηα» πνπ είραλ δαπαλήζεη ζε απηήλ, ν δεκνζηνγξάθνο ζρνιίαδε εηξσληθά φηη νη 

ηειεπηαίνη δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηίπνηε άιιν απφ ην λα γεινχλ κε ην «ληειίξην» ηνπ 

                                                           
479 „Ya tutarsa...” («Κη αλ πηάζεη…»), Hürriyet, 5/10/1952. 
480 Δ ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή λα πεξηνδεχζεη ζε ρψξεο ηεο Μέζεο Ώλαηνιήο είρε αλαηεζεί ζηνλ Zincirkıran απφ ηνλ 

ηφηε «έρνληα ην γεληθφ πξφζηαγκα», Γεληθφ Αηεπζπληή έθδνζεο ηεο εθεκεξίδαο, ηνλ 25άρξνλν Haldun Simavi, γηφ ηνπ 

ηδηνθηήηε Sedat. πσο αλαθέξεη ν ίδηνο ν δεκνζηνγξάθνο, ε αλάζεζε εθείλε είρε γίλεη ππφ ηνλ απαξάβαην φξν «λα 

πεξάζεη θαη απφ ηελ Κχπξν», βι. Zincirkıran, Genel Yayın Müdürü, ζει. 37. Σεο δεκνζίεπζεο ηνπ ξεπνξηάδ ηνπ είρε 

πξνεγεζεί ζηελ εθεκεξίδα κηθξή πξσηνζέιηδε πξαθηνξεηαθή είδεζε, βαζηζκέλε ζην πξαθηνξείν Anadolu, ζηελ νπνία 

αλαθεξφηαλ φηη ην πξνμελείν ησλ ΔΠΏ ζηε Λεπθσζία είρε κελ δψζεη ζεψξεζε ζηνλ Ώξρηεπίζθνπν Μαθάξην λα κεηαβεί 

ζηελ έδξα ησλ Δ.Β., ηελ είρε αξλεζεί φκσο ζε κία «δηκειή θνκκνπληζηηθή επηηξνπή» πνπ ήζειε λα κεηαβεί ζηε Νέα 

Τφξθε γηα ηνλ ίδην ιφγν, βι. “Kıbrıslı kızıllar Amerika için vize alamadılar” («Οη εξπζξνί Κχπξηνη δελ κπφξεζαλ λα 

ιάβνπλ ζεψξεζε γηα ηελ Ώκεξηθή»), Hürriyet, 18/10/1952. 
481 “Menfaatlerin çarpıştığı Orta-Şark”, Hürriyet, 25 θαη 26/10/1952. 
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Ώξρηεπηζθφπνπ. πσο φκσο πξφζζεηε, απφ κία άιιε άπνςε θάπνηνο δελ κπνξνχζε παξά λα ηνλ 

επηθξνηήζεη. Γηα λα ζηεξίμεη ην ζπιινγηζκφ ηνπ, επηθαιείην ηελ πεξίπησζε ηνπ απνζηαιέληνο εθ 

Σνπξθίαο κνπθηή Menzilcioğlu,
482

 ν νπνίνο είρε πξνθαιέζεη ηελ νξγή ησλ Σνπξθνθππξίσλ κε ηε 

ζηάζε ηνπ ελαληίνλ ηνπ Ώηαηνχξθ θαη ησλ θεκαιηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, γεγνλφο πνπ είρε νδεγήζεη 

ζηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπ. Ώπφ ην ηφηε επεηζφδην δελ είρε ππάξμεη άιινο κνπθηήο ζηελ Κχπξν. 

Λακβάλνληαο αθνξκή απφ απηφ, ν αξζξνγξάθνο πεξηέγξαθε ηη είδνπο ζξεζθεπηηθφ εγέηε 

ρξεηάδνληαλ, θαηά ηε γλψκε ηνπ, νη Σνπξθνθχπξηνη: 

«Δηεί πνέπεζ ιάθθμκ κα απμζηαθεί υπζ έκαξ Μμοθηήξ αθθά, ζακ ημκ Μαηάνζμ, έκαξ 

βεκεζμθυνμξ πμθζηζηυξ άκδναξ! Πνάβιαηζ έηζζ έπμοκ ηα πνάβιαηα. Ζ θαζκμιεκζηή 

ηαοηυηδηα αοημφ ημο ακδνυξ εα είκαζ εηείκδ ημο Μμοθηή, εα ιζθάεζ αββθζηά πμο εα ημο 

επζηνέπμοκ κα επζπεζνδιαημθμβεί επί μζμοδήπμηε εέιαημξ, εα απακηά ζηζξ επζεέζεζξ ημο 

Μαηανίμο ηαζ θοζζηά δεκ εα αβκμεί ηα πενί ημ Ηζθάι. Οζ Σμονημηφπνζμζ έπμοκ ακμίλεζ 

ηζξ αβηάθεξ ημοξ βζα έκακ ηέημζμ Μμοθηή ηαζ ημκ πενζιέκμοκ ιε ακοπμιμκδζία. ηδκ 

ακηίεεηδ πενίπηςζδ, μ Μαηάνζμξ πμο ανίζηεηαζ ηχνα ηαε‟ μδυκ πνμξ ηδκ Αιενζηή βζα 

ηδκ έκςζδ ημο Πνάζζκμο κδζζμφ ιε ηδκ Δθθάδα, εα ελαημθμοεήζεζ επί ιαηνυκ κα 

παθάεζ ηδκ δζοπία ηςκ εηεί αδεθθχκ ιαξ ηαζ μζ Σμονημηφπνζμζ εα πανδβμνμφκηαζ κα 

παναηδνμφκ ιυκμ, ιε εθίρδ ηαζ δάηνοα ζηα ιάηζα, ηα αμοκά ηδξ Ακαημθίαξ πμο 

εηηείκμκηαζ ζακ ιζα βναιιή ζημκ μνίγμκηα».
483

 

Δ ελαζρφιεζε κε ηελ Κχπξν θαη ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο ζπλερηδφηαλ θαη ζηελ αληαπφθξηζε ηνπ 

Zincirkıran πνπ δεκνζηεπφηαλ ηελ επφκελε εκέξα θαη ε νπνία απνηεινχζε ηελ ηειεπηαία ηεο 

αθηεξσκαηηθήο ζεηξάο ζηε Μέζε Ώλαηνιή. ε εθείλε, ν αξζξνγξάθνο ηφληδε εηζαγσγηθά ην 

αδηάιεηπην ελδηαθέξνλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηε «κεηέξα παηξίδα», 

ζεκεηψλνληαο φηη δελ παξέιεηπαλ λα ξσηήζνπλ ηνπο πνιηηηθνχο πνπ έξρνληαλ απφ ηελ Σνπξθία αλ 

«αλαπηχζζεηαη ε παηξίδα καο», θαζψο θαη θαηά πφζν εθεί «ζίγνπλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 

Ώηάηνπξθ». Ο ζηφρνο ηνπ κε ηε ζπγθεθξηκέλε επηζήκαλζε ήηαλ δηηηφο: Ώθελφο κελ λα 

παξνπζηάζεη ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο Σνπξθίαο, αθεηέξνπ δε λα ηνπο 

πξνζδψζεη ζαθή αηαηνπξθηθφ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.
484

 Γηα λα ζηεξίμεη ηνλ ηειεπηαίνλ απηφλ 

ηζρπξηζκφ ηνπ, ππνζηήξηδε φηη νη Σνπξθνθχπξηνη είραλ θαηαθεξζεί  ηφζν έληνλα ελαληίνλ ηνπ 

                                                           
482 ΐι. αλσηέξσ ζει. 110, ππνζ. 324. 
483 “Sakallı Diplomat Makarios” («Ο γελεηνθφξνο δηπισκάηεο Μαθάξηνο»), Hürriyet, 25/10/1952. ηνλ ππφηηηιν 

αλαθέξνληαλ ηα εμήο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ ξεπνξηάδ: «Ο παπάο πνπ έρεη ηαξάμεη ηελ εζπρία 100 ρηιηάδσλ 

Σνχξθσλ – Δ πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ Μαθαξίνπ – Ση είδνπο κνπθηή αλακέλνπλ νη Κχπξηνη;» (“100 bin Türk‟ün 

huzurunu kaçıran papas – Makarios‟un hakikî hüviyeti – Kıbrıslılar nasıl bir müftü bekliyor?”). Σν θείκελν ζπλνδεπφηαλ 

απφ θσηνγξαθία ηνπ «κνρζνχληνο γηα ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα» Μαθάξηνπ θαηά ηελ ππνδνρή ηνπ ζηελ 

Ώζήλα. 
484 «Παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ ππαρζεί ζηε βξεηαληθή εληνιή [mandate] πξηλ 75 ρξφληα, κηα ρνχθηα Σνχξθνη ζην 

Πξάζηλν λεζί πξνζαξκφζηεθαλ ζε φιεο ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Σνπξθία, σο εάλ λα δνχζαλ καδί καο. 

Τηνζέηεζαλ φιεο ηηο επαλαζηαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Ώηάηνπξθ. Ώπηνί ινηπφλ νη κηαο ρνχθηαο Σνχξθνη 

ελδηαθέξνληαη φζν θη εκείο γηα ηα εδψ ηεθηαηλφκελα», Hürriyet, φ.π. Βλδηαθέξνπζα είλαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ «κηα ρνχθηα 

Σνχξθνη» απφ ηνλ Zincirkıran, ε νπνία εξρφηαλ ζε αληίθαζε κε ηελ εηθφλα ησλ «100.000» Σνπξθνθππξίσλ πνπ 

πξφβαιιε ζπζηεκαηηθά ε εθεκεξίδα θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν θαη κε βάζε ηελ νπνία επηρεηξνχζε λα θηλεηνπνηήζεη 

ην παξεκβαηηθφ ελδηαθέξνλ θπβέξλεζεο θαη ιανχ ζηελ Σνπξθία. 
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γλσζηνχ γηα ηηο αληηθεκαιηθέο ηνπ απφςεηο, βνπιεπηή ακςνχληαο Fehmi Ustaoğlu,
485

 πνπ «νη 

θαηάξεο ηνπο πξέπεη λα αθνχζηεθαλ κέρξη ηηο λφηηεο αθηέο καο». 

Ώθνινχζσο, αθνχ αλαδείμεη ηελ πξνζήισζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζηα παηξησηηθά θεκαιηθά 

ηδαληθά, ζπλέρηδε ζηξεθφκελνο ελαληίνλ ηνπ λφκνπ πνπ είρε ζεζπίζεη πξφζθαηα ηφηε ε βξεηαληθή 

δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ, κε ηνλ νπνίνλ ε νηθνλνκηθή βνήζεηα πξνο ηα ηνπξθνθππξηαθά ζρνιεία 

ζπλεξηάην κε ηελ έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνπο ΐξεηαλνχο.
486

 Ο 

Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο ζεσξνχζε «πξνθαλέο» πσο κε ηελ απφθαζε εθείλε ζα εμαιεηθφηαλ ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ε «ηνπξθηθή θνπιηνχξα» απφ ηα ζρνιεία θαη ππνζηήξηδε φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ζπληζηνχζε «πεγή αλεζπρίαο» γηα ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο πεξηζζφηεξν θαη 

απφ ηηο ελσηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ «κειαλνπψγσλα κεγάινπ δηπισκάηε Μαθάξηνπ». 

Βπηζεκαίλνληαο πσο, ζε αληίζεζε κε φ,ηη ίζρπε γηα ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο, νη Βιιελνθχπξηνη είραλ 

απνθηήζεη απηνλνκία ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ επαγψλ ηνπο ηδξπκάησλ, πξφζζεηε φηη 

ηα αμίαο «100 εθαηνκκπξίσλ ιηξψλ Σνπξθίαο» ηνπξθνθππξηαθά επαγή ηδξχκαηα, πνπ δηνηθνχληαλ 

απφ «ΐξεηαλνχο θαη Σνπξθνθχπξηνπο πιεξεμνχζηνπο», είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα 

ππνζηεξίμνπλ θαη λα ζπληεξήζνπλ ηα αληίζηνηρα ζρνιεία, αξθεί λα «ιπηξσζνχλ απφ ηε βξεηαληθή 

δηνίθεζε» θαη λα απνδνζνχλ ζηελ «ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα». Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν ζπληάθηεο 

ελέπιεθε ζην ζέκα ησλ ζρνιείσλ θαη ην δήηεκα ησλ ηνπξθνθππξηαθψλ επαγψλ ηδξπκάησλ, ηνπ 

Evkaf, δεηψληαο ηελ «επηζηξνθή» ηνπο θαη ζέηνληάο ην θαη‟ αληηπαξαβνιή κε ηε κεηαρείξηζε πνπ 

ε βξεηαληθή δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ επεθχιαζζε ζηνπο Βιιελνθχπξηνπο.
487

 ην πιαίζην απηφ, 

εθηζηνχζε ηελ πξνζνρή ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, ζεκεηψλνληαο φηη νη ειπίδεο ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ ζηξέθνληαλ ζηε «κεηέξα παηξίδα» γηα ηελ παξνρή ρξεκαηηθήο βνήζεηαο 

«κεξηθψλ ρηιηάδσλ ιηξψλ», έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο 

γπκλαζίνπ/ιπθείνπ θαη λα πάξνπλ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν «ηε κνίξα ηνπο ζηα ρέξηα ηνπο». 

Σέινο, ν Zincirkıran αθηέξσλε ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ άξζξνπ ζηηο δηαθσλίεο πνπ αλαθχνληαλ 

ζηνπο θφιπνπο ησλ Σνπξθνθππξίσλ, «ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν θνκκνπληζκφο έρεη δηαζπάζεη 

ηελ ειιελνθππξηαθή θνηλφηεηα». Κάλνληαο ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο βξεηαληθνχ λφκνπ γηα ηα ζρνιεία απφ δχν κε θαηνλνκαδφκελεο 

ηνπξθνθππξηαθέο εθεκεξίδεο, έπαηξλε αλνηρηά ζέζε ππέξ ησλ «ηδεαιηζηψλ» πνπ αγσλίδνληαλ θαη 

δελ «πηννχληαλ απφ ηηο βξεηαληθέο πηέζεηο», ζε αληίζεζε κε εθείλνπο πνπ αλέκελαλ «άγλσζην ηη 

είδνπο ζπκθέξνληα θαη απφ πνηνπο».
488

 Καηά ηνλ αξζξνγξάθν, νη πξψηνη απνηεινχζαλ ηε θσλή 

                                                           
485 Ο Ustaoğlu δηεγξάθε ηειηθά απφ ην ηφηε θπβεξλψλ Αεκνθξαηηθφ Κφκκα ζηηο αξρέο Αεθεκβξίνπ 1952, κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα Yeni Cihat ηεο ακςνχληαο άξζξνπ ηνπ κε ηίηιν «Ώθφκε θη αλ δελ ππήξρε ν Ώηάηνπξθ ζα 

θεξδηδφηαλ ε κάρε ζην αγγάξην», βι. Dr. Sabahattin Nal, “Demokrat Parti‟nin 1950-1954 Dönemi Din Siyaseti” («Δ 

Θξεζθεπηηθή Πνιηηηθή ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ηελ πεξίνδν 1950-1954»), Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, ηφκ. 

60, ηεχρνο 3, ζει. 137-171. 
486 Ώλαιπηηθφηεξα γηα ην ζέκα απηφ, βι. Κησξήο, φ.π., ζει. 306-309. 
487 Παξά ην γεγνλφο φηη ζε φιν ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείην γηα ηνπο Βιιελνθχπξηνπο ήηαλ Rum, 

κία θνξά γηλφηαλ ρξήζε ηνπ φξνπ Yunan, ζε κία αθφκε αζπλαίζζεηε, κάιινλ, παξαδνρή ηνπ γεγνλφηνο φηη νη δχν φξνη 

είλαη ηαπηφζεκνη σο πξνο ην εζλνηηθφ ηνπο ζεκαηλφκελν. 
488 Βπξφθεηην γηα ηηο Halkın Sesi ηνπ Fazıl Küçük θαη İstiklâl ηνπ Necati Özkan αληηζηνίρσο, βι. Κησξήο, φ.π., ζει. 307-

308. 
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ηεο «πιεηνςεθίαο» ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ηηο επηζπκίεο ησλ νπνίσλ θαη δηεξκήλεπαλ, γη‟ απηφ θαη 

είραλ ηαρζεί ελαληίνλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βξεηαληθνχ λφκνπ. Καηαιήγνληαο, ν Zincirkıran 

εμέθξαδε ηελ πξνζδνθία ηνπ λα παχζνπλ λα ππάξρνπλ νη δεδνκέλεο αληηζέζεηο θαη νη «αληηθάζεηο» 

εληφο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο, θαηά ηξφπν βεβαίσο πνπ λα ζπλάδεη κε ηα θεκαιηθά  

ηδαληθά: «Θα ζέιακε απφ θαξδηάο λα κελ ππήξραλ δηρνγλσκίεο κεηαμχ ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ζηνλ 

αγψλα ησλ νπνίσλ πηζηεχνπκε. ε θάζε πεξίπησζε, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ηνπο ζπκίζνπκε ηε ξήζε 

ηνπ Μεγάινπ Ώηαηνχξθ πνπ ηφζν αγαπνχλ: “Δ ηζρχο ελ ηε ελψζεη”».
489

 

Δ εθεκεξίδα επαλεξρφηαλ ζην ζέκα ησλ ζρνιείσλ ηξεηο εκέξεο αξγφηεξα, δεκνζηεχνληαο 

θσηνγξαθία ησλ καζεηξηψλ ηνπ γπκλαζίνπ ζειέσλ Victoria «πνπ ππήρζε ζηε βξεηαληθή 

δηνίθεζε», καδί κε ηνλ Σνχξθν δηεπζπληή ηνπ, κε ηνλ εχγισηην ππφηηηιν «Δ κε απφδνζε 

απηνλνκίαο ζηα ηνπξθηθά ζρνιεία ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο Άγγινπο ζηελνρσξεί πνιχ ηνπο 

Σνπξθνθχπξηνπο».
490

 Δ δηαηχπσζε ήηαλ πξνζεθηηθή θαη δελ θιηκάθσλε θξαζηηθά ηελ 

αληηπαξάζεζε κε ηε βξεηαληθή δηνίθεζε. Έηζη, νη Σνπξθνθχπξηνη δε «αγαλαθηνχζαλ», νχηε 

«εμεγείξνληαλ» κε ηε βξεηαληθή απφθαζε, αιιά απιψο «ζηελνρσξηνχληαλ». ην ζπλνδεπηηθφ 

θείκελν επαλαιακβάλνληαλ νη θφβνη πεξί ηνπ θηλδχλνπ εμάιεηςεο ηεο «ηνπξθηθήο θνπιηνχξαο» 

ζηελ Κχπξν, ελψ παξάιιεια εθθξαδφηαλ ε ζέζε ησλ «Κππξίσλ αδειθψλ καο» φηη ε «δηαηήξεζε 

ηεο εζληθήο καο θνπιηνχξαο» ζα θαζίζηαην δπλαηή κφλν κε ηε δεκηνπξγία ηνπξθηθνχ 

γπκλαζίνπ/ιπθείνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Σνπξθίαο. Δ ηειεπηαία, κάιηζηα, 

θνζηνινγείην γηα πξψηε θνξά ζηηο 800 ρηιηάδεο ιίξεο Σνπξθίαο. 

Η εθινγή ηεο θπβέξλεζεο Παπάγνπ θαη ην Κππξηαθό 

α) Η «ζάπηα θηιία πνπ ρηίζακε ζηελ άκκν» θαη ν «πόλνο ηεο νπξάο ηνπ θηδηνύ» 

Δ Hürriyet επαλέθακπηε ζηελ πνιηηηθή ζεκαηνινγία γηα ην Κππξηαθφ, αξρήο γελνκέλεο κε έλα 

δεκνζίεπκα γηα ηηο πξνζπάζεηεο Βιιήλσλ θαη Βιιελνθχπξησλ λα παξαπέκςνπλ ην Κππξηαθφ ζηα 

Δλσκέλα Έζλε. Έηζη, ππφ ηνλ ηίηιν εληππσζηαζκνχ «Οη Έιιελεο αλαζθαιεχνπλ θαη πάιη ην 

Κππξηαθφ», ε εθεκεξίδα αλαθεξφηαλ ζηηο «αμηνπξφζεθηεο» πξνζπάζεηεο ηνπ Μαθαξίνπ λα 

εθειθχζεη ηελ πξνζνρή ζην δήηεκα θαηά ηηο επαθέο πνπ είρε ζηε Νέα Τφξθε ηφζν κε μέλεο 

απνζηνιέο, φζν θαη κε Ώκεξηθαλνχο δεκνζηνγξάθνπο. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, επηζεκαηλφηαλ ε 

νκηιία ηνπ Έιιελα αληηπξνζψπνπ ζηα Δ.Β., Κσλζηαληίλνπ Σξηαληαθπιιάθνπ, ν νπνίνο κηιψληαο 

                                                           
489 “Kıbrıs Türklerinin Endişesi” («Ο θφβνο ησλ Σνπξθνθππξίσλ»), Hürriyet, 26/10/1952. Σν θείκελν ζπλνδεπφηαλ απφ 

θσηνγξαθία «ελφο θππξηαθνχ ιηκαληνχ», ελψ ζηνλ ππφηηηιν αλαθέξνληαλ ηα εμήο: «Οη Άγγινη δελ παξαρσξνχλ 

απηνλνκία ζηα ηνπξθηθά ζρνιεία/ Οη Σνπξθνθχπξηνη αλακέλνπλ βνήζεηα απφ ηε κεηέξα παηξίδα πξνθεηκέλνπ λα 

αλνίμνπλ έλα λέν ιχθεην» (“İngilizler Türk mekteplerine muhtariyet vermiyorlar/ Kıbrıs Türkleri yeni bir lise açmak için 

anavatandan yardım bekliyorlar”). Δ Hürriyet ζα επαλεξρφηαλ ζην ζέκα ησλ αληηπαξαζέζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο κε δχν δεκνζηεχκαηα ζηα νπνία θαηαδηθαδφηαλ ε εκθηινρψξεζε ηνπ «θνκκνπληζκνχ» ζην 

«Σνπξθηθφ Λχθεην», κε αθνξκή έλαλ θαπγά κεηαμχ καζεηψλ πνπ είρε νδεγήζεη ζε ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ελφο εμ απηψλ 

κε καραίξη, βι. “Kıbrıs Türk Lisesinde kızıl propaganda var!” («Βξπζξή πξνπαγάλδα ζην ηνπξθηθφ ιχθεην!»), Hürriyet, 

10/11/1952 θαη “Lefkoşa‟daki Türk Lisesinde çıkan hâdisenin içyüzü” («Σν παξαζθήλην ηνπ επεηζνδίνπ πνπ πξνέθπςε 

ζην ηνπξθηθφ ιχθεην ηεο Λεπθσζίαο»), Hürriyet, 15/11/1952. 
490 “Kıbrısta İngilizlerin Türk Okullarına Muhtariyet Vermemesi Kıbrıslı Türkleri Çok üzüyor”, Hürriyet, 29/10/1952. 

Αίπια απφ ηε θσηνγξαθία ηνπ γπκλαζίνπ Victoria δεκνζηεπφηαλ δεχηεξε εηθφλα απφ ηε Λεπθσζία (αλαθεξφηαλ σο 

Lefkoşe θαη φρη Lefkoşa, πηνζεηψληαο κία ζαθψο απζηεξφηεξα ηνπξθηθή εθθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο) κε αξθεηνχο 

πνδειάηεο, πνπ ζρνιίαδε ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο πνδειάησλ ζην λεζί. 
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ζηελ Βπηηξνπή Κεδεκνληψλ είρε ππνζηεξίμεη φηη ε Κχπξνο, δηεξρφκελε φισλ ησλ εμειηθηηθψλ 

θάζεσλ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο, είρε πιένλ σξηκάζεη αξθεηά ψζηε λα απαιιαγεί απφ ηελ μέλε 

δηαθπβέξλεζε.
491

 

Σν πνιηηηθφ δήηεκα ηεο Κχπξνπ πξφβαιιε ε Hürriyet θαη ζε κηθξφ πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκα ζην 

νπνίν, επηθαινχκελε ζρεηηθή είδεζε ηεο εθεκεξίδαο Δθεοεενία, αλαδείθλπε ηε βνχιεζε ηνπ 

λενεθιεγέληνο ηφηε Πξσζππνπξγνχ ηεο Βιιάδαο, Ώιέμαλδξνπ Παπάγνπ, λα εηζαρζεί ην Κππξηαθφ 

πξνο ζπδήηεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ.
492

 Βπξφθεηην γηα ηελ πξψηε 

νπζηαζηηθά αλαθνξά ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Κχπξν, κεηά ηελ επξεία λίθε ηνπ Παπάγνπ ζηηο 

ειιεληθέο εθινγέο ηεο 16
εο

 Ννεκβξίνπ. Κη αλ ην ζπγθεθξηκέλν ζχληνκν δεκνζίεπκα δελ 

πξνρσξνχζε ζε θαλέλαλ άκεζν ή έκκεζν ζρνιηαζκφ ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο, δελ ζπλέβαηλε 

ην ίδην κε ηνλ Simavi, ν νπνίνο ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα ζην θχξην άξζξν ηνπ αλέιπε ηε λέα 

πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Βιιάδα κε αλαθνξά θαη ζηελ Κχπξν. Βθθξάδνληαο ηελ απαηζηνδνμία 

ηνπ γηα ην θαηά πφζν ε Βιιάδα ζα «εζχραδε» κε ηελ άλνδν ηνπ Παπάγνπ ζηελ εμνπζία, ν 

Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο αλέπηπζζε ηηο απφςεηο ηνπ πξνρσξψληαο ζε έλα ζχλνιν κεησηηθψλ 

ραξαθηεξηζκψλ γηα ηε «ηνζνδνχια Βιιάδα» θαη ηνπο Έιιελεο, ραξαθηεξηζκνί πνπ θαηαδείθλπαλ 

θαη πάιη ηε ζηεξενηππηθή ηνπ πξνζέγγηζε ζηε γεηηνληθή ηνπ ρψξα θαη ζην ιαφ ηεο: «Σν κηθξνχιη 

απηφ έζλνο νξέγεηαη λα αλαθαηψλεηαη ζε ππνζέζεηο πνπ μεπεξλνχλ ην κπφη ηνπ. Δ Βιιάδα, ε 

νπνία απέθηεζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλεμάξηεηνπ θξάηνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ Άγγινπ πνηεηή ΐχξσλα 

[sic] ελψ απνηεινχζε πξψηα επαξρία [vilayet] ηεο Σνπξθίαο [sic], κηα ζήκεξα κηα αχξην ξίρλεη ην 

βιέκκα ηεο ςειά θαη θπξίσο έρεη ηελ ηάζε λα αλακεηξά ην κπφη ηεο κε ηελ Σνπξθία». Ώθνχ 

επαλαιάβεη θαηφπηλ ηε ζπλήζε επηρεηξεκαηνινγία πεξί ηνπ «ραζηνπθηνχ» πνπ εηζέπξαμε ε Βιιάδα 

ζηε Μηθξά Ώζία απφ ηνλ Κεκάι, ζπκπέξαηλε φηη απηφ δελ είρε θάλεη ηνπο Έιιελεο «λα βάινπλ 

κπαιφ» θαη δελ ηνπο είρε «σθειήζεη», δηφηη θαη ζπλερίζηεθε ε εζσηεξηθή αλαηαξαρή ζηε ρψξα, 

αιιά θαη δελ «ιεζκφλεζαλ ηνλ κεγαιντδεαηηζκφ ηνπο». Βπαλεξρφκελνο αθνινχζσο ζην παξφλ, ν 

Simavi εμέθξαδε ηελ επρή «ν ηξαηάξρεο Παπάγνο απφ ηνχδε θαη ζην εμήο λα εγθαηληάζεη κηα λέα 

επνρή γηα ηελ Βιιάδα θαη [εθείλε] λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηεο πιάη ζηελ Σνπξθία φρη σο 

αληαγσληζηήο ηεο, αιιά αζφξπβα σο κία πξψελ επαξρία καο, εγθαηαιείπνληαο απαηηήζεηο φπσο ε 

Κχπξνο θαη ηα παξφκνηα. Ώπηή είλαη ε επηζπκία καο θαη γη‟ απηφ επρφκαζηε θάζε επηηπρία ζηνλ 

ηξαηάξρε Παπάγν».
493

 

Δ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ εθδφηε ηεο Hürriyet δελ απνθάιππηε κφλν γηα κία αθφκε θνξά ηε βαζηά 

ξηδσκέλε θαρππνςία ηνπ απέλαληη ζηελ Βιιάδα θαη ζηνπο Έιιελεο, αιιά αλαδείθλπε αλάγιπθα 

ηε βαζηθή πξνυπφζεζε ππφ ηελ νπνία, θαηά ηε γλψκε ηνπ, Σνπξθία θαη Βιιάδα ζα κπνξνχζαλ «λα 

ηα πάλε θαιά»: Σελ πιήξε θαη άλεπ φξσλ ππνηαγή ηεο δεχηεξεο ζηε βνχιεζε θαη ζηελ 

«ππέξηεξε» ζέζε ηεο πξψηεο. Δ «ηνζνδνχια» Βιιάδα δελ είρε, θαη‟ εθείλνλ, άιιε ιχζε απφ ην λα 

ππαθνχεη πεηζήληα θαη «αζφξπβα» ηε κεγάιε Σνπξθία, ηεο νπνίαο άιισζηε γηα αηψλεο απνηεινχζε 

                                                           
491 “Yunanlılar yine Kıbrıs işini kurcalıyorlar”, Hürriyet, 1/11/1952, κε βάζε ην T.H.A. 
492 “Yine Kıbrıs meselesi” («Καη πάιη ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 19/11/1952, κε βάζε ην Anadolu. 
493 “Yunan seçimleri” («Οη ειιεληθέο εθινγέο»), Hürriyet, 23/11/1952. 
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«επαξρία». Γηα ηνλ Simavi ην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο νπζηαζηηθά δελ είρε αιιάμεη, απιψο είρε 

κεηαβιεζεί κφλν θαη‟ φλνκα θαη απηφ ράξηλ ζηελ επέκβαζε ησλ μέλσλ. Γηα λα κελ επαλέιζεη, 

ινηπφλ, «παηδαγσγηθά» ε Σνπξθία θαη επαλαθέξεη ζηελ ηάμε ηε «κηθξή ηεο επαξρία» κε λέα 

«ραζηνχθηα», ζα ήηαλ πξέπνλ ε Βιιάδα λα πάςεη λα θνηηάεη «πάλσ απφ ην κπφη ηεο» θαη λα 

ζηακαηήζεη λα ππνζάιπεη «κεγαιντδεαηηζκνχο», φπσο ε δηεθδίθεζε ηεο Κχπξνπ. Δ εμφρσο 

ραξαθηεξηζηηθή απηή πξνζέγγηζε ηεο εθεκεξίδαο, φκσο, θαη κάιηζηα δηα ηνπ θχξηνπ άξζξνπ ηνπ 

εθδφηε ηεο, ιεηηνπξγνχζε «παηδαγσγηθά» θαη γηα ηνπο Σνχξθνπο αλαγλψζηεο ηεο, ζηνπο νπνίνπο 

ππέβαιιε γηα ηελ Βιιάδα ηηο ηδέεο ηήο «πξψελ επαξρίαο», ηεο – σο κε φθεηιε – απεηιεηηθήο γηα 

ηνπο ίδηνπο «κεγάιεο ηδέαο» ηεο, θαζψο θαη ηεο αδηθαηνιφγεηεο γηα ηα κεγέζε ηεο δηεθδίθεζεο ηεο 

Κχπξνπ. Σν ζρήκα απηφ, έκπιεν εζληθηζηηθψλ ζηεξενηχπσλ θαη εμεπηειηζηηθά κεησηηθψλ 

αλαθνξψλ, ζπγθξνηνχζε ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν ηεο – νκνινγεκέλεο ή αλνκνιφγεηεο – 

αληζφηηκεο πξνζέγγηζεο ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο θαη ζα απνηεινχζε κία απφ 

ηηο ζεκειηψδεηο βάζεηο ηεο θαλαηηθήο έμαξζεο πνπ ζα ζεκεησλφηαλ ζηα επηεκβξηαλά ηξία ζρεδφλ 

ρξφληα αξγφηεξα. 

Βπαλεξρφκελε πξσηνζέιηδα ζην δήηεκα ηεο κεηαθνξάο ηνπ Κππξηαθνχ ζηα Δ.Β., ε εθεκεξίδα 

θαηέγξαθε ζε εηδηθή αληαπφθξηζε απφ ηελ Ώζήλα ηνπ ζπλεξγάηε ηεο Nihat Pınarlı, ηελ αγφξεπζε 

ζηελ Βπηηξνπή Κεδεκνληψλ ηνπ Έιιελα αληηπξνζψπνπ Αεκήηξηνπ Λάκπξνπ. χκθσλα κε ην 

δεκνζίεπκα, ν ηειεπηαίνο «δξαζηεξηνπνηνχκελνο» ππνζηήξημε πσο κε βάζε ηνλ θαηαζηαηηθφ 

Υάξηε ηνπ ΟΔΒ, νη Βιιελνθχπξηνη είραλ ην δηθαίσκα λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηε βνχιεζή ηνπο 

λα ελσζνχλ κε ηελ Βιιάδα θαη δήηεζε λα γίλεη δεθηή ε αληηπξνζσπεία ηνπο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

Βπηηξνπή.
494

 

Δ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ Κππξηαθνχ, κε ηηο ζπληζηψζεο ηήο εθινγηθήο αιιαγήο ζηελ Βιιάδα θαη 

ησλ θηλεηνπνηήζεσλ γηα ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ Κππξηαθνχ, ζα απαζρνινχζαλ ηελ Hürriyet θαη θαηά 

ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1952. ε επίπεδν εηδεζενγξαθίαο πξνβάιινληαλ 

πξσηνζέιηδα δχν πξαθηνξεηαθέο αληαπνθξίζεηο ηνπ ANKA θαη ηνπ Reuters ζηηο νπνίεο ζα 

παξαηίζελην αληηζηνίρσο δειψζεηο γηα ην Κππξηαθφ ηνπ πξψελ Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ θαη λπλ 

βνπιεπηή ηεο αληηπνιίηεπζεο, νθνθιή ΐεληδέινπ, θαζψο θαη ηνπ λένπ Πξσζππνπξγνχ 

Ώιέμαλδξνπ  Παπάγνπ, φπσο είραλ αλαγλσζηεί ζηε ΐνπιή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ  πξνγξακκαηηθψλ 

δειψζεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ. Έηζη, ν . ΐεληδέινο, εξσηεζείο απφ ηνλ αληαπνθξηηή ηνπ ANKA ζηελ 

Ώζήλα γηα ην Κππξηαθφ, ζπλέζηεζε «λα κελ ζθαιίδνπκε ηψξα ην δήηεκα απηφ!».
495

 Αχν 

εβδνκάδεο αξγφηεξα ν Παπάγνο ζεκείσλε πσο ε ειιελνηνπξθηθή θηιία ζηεξηδφηαλ επί 

«αθιφλεησλ ζεκειίσλ», φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ηελ «εκπηζηεχεηαη πιήξσο», θαζψο θαη φηη κε 

ηηο θνηλέο πξνζπάζεηεο ησλ δχν ρσξψλ, απηή απνηεινχζε «ηελ πην ηζρπξή εγγχεζε ηεο αζθάιεηάο 

ηνπο, αιιά θαη ηεο εηξήλεο ζηα ΐαιθάληα». Ώθνινχζσο, αλαθεξζείο ζην Κππξηαθφ δήισλε φηη 

«φζνλ αθνξά ην Κππξηαθφλ δήηεκα, ην νπνίνλ, σο είλαη θπζηθφλ, ζπλέρεη ηαο ςπράο θαη ηαο 

                                                           
494 “Hâlâ Kıbrıs dâvası!” («Ώθφκε ε ππφζεζε ηεο Κχπξνπ!»), Hürriyet, 26/11/1952. 
495 “Kıbrıs meselesi ve Venizelos” («Σν θππξηαθφ δήηεκα θαη ν ΐεληδέινο»), Hürriyet, 3/12/1952. 
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θαξδίαο φισλ ησλ Βιιήλσλ, ε Κπβέξλεζηο ζα ην αληηκεησπίζεη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ζεκεξηλήο 

πξαγκαηηθφηεηνο».
496 

Μεηαμχ ησλ δχν αληαπνθξίζεσλ παξεκβαιιφηαλ ρξνληθά κία ζχληνκε ηξίηε, 

κε ηελ νπνία ε εθεκεξίδα πιεξνθνξνχζε πξσηνζέιηδα γηα ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ Βιιελνθχπξησλ 

ζην λεζί, κε αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Δκέξα Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ.
497

 

Πέξαλ ηεο εηδεζενγξαθίαο, φκσο, δελ έιεηπε θαη ν ακεζφηεξνο πνιηηηθφο ζρνιηαζκφο ησλ 

εμειίμεσλ, αξρήο γελνκέλεο κε έλα θχξην άξζξν ηνπ Simavi ζην νπνίν πξαγκαηεπφηαλ θαη πάιη ην 

«πξνζθηιέο» ηνπ ζέκα, εθείλν ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο. Σε θνξά απηή, ηελ παξνκνίαδε κε ηηο 

δηαπξνζσπηθέο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ζπκπέξαηλε φηη ήηαλ αδχλαηνλ λα ππάξμεη θηιία φηαλ 

εκθηινρσξνχλ αληηπαξαζέζεηο θαη αιιεινζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα. πσο ραξαθηεξηζηηθά 

ζεκείσλε, επεηδή ν ίδηνο δελ ήηαλ νχηε «ραδφο» νχηε θαη «αθειήο», κπνξνχζε θαη ζην δήηεκα ηεο 

δηκεξνχο θηιίαο λα μερσξίζεη «ην ζσζηφ απφ ην ιάζνο»: «Ώπφ ηε κηα κεξηά, φζν ππάξρνπλ νη 

δηεθδηθήζεηο ησλ Βιιήλσλ επί ηεο Κχπξνπ πνπ απνηειεί γλήζηα πεξηνπζία καο [sic], πψο 

κπνξνχκε λα γίλνπκε εγθάξδηνη θίινη κε ηνπο Έιιελεο; Καη πψο κπνξνχκε λα εγθαηαιείςνπκε ζε 

εθείλνπο ηα Ασδεθάλεζα πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά ζηα κάηηα καο θαη πνπ ηα απαζηξάπηνληα θψηα 

ηνπο θηάλνπλ κέρξη ηηο παξαιίεο καο;». ζν ππάξρνπλ ηέηνηνπ είδνπο «εκπφδηα», ζπλέρηδε, ην 

νηθνδφκεκα ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο κνηάδεη «κε ηα ζπίηηα πνπ ρηίδνπλ ηα παηδηά ζηελ άκκν. 

Καηά ζπλέπεηα, απηή δελ είλαη κία θηιία ηελ νπνία ζπγθξνηνχλ ηα θνηλά ζπκθέξνληα πνπ 

πεγάδνπλ απφ πξαγκαηηθή αλάγθε. Θα έξζεη κία εκέξα πνπ ηα γεγνλφηα ζα θαηαδείμνπλ πφζν 

ζάπηα είλαη ε θηιία απηή πνπ ρηίζακε πάλσ ζηελ άκκν. Έηζη αληηκεησπίδσ εγψ ηελ 

ηνπξθνειιεληθή θηιία θαη πηζηεχσ πσο, φζν δελ ηαθηνπνηνχληαη ηα κεηαμχ καο επίκαρα δεηήκαηα, 

απηή δελ πξφθεηηαη λα δήζεη. ,ηη θαη λα πεη θαλείο, φζν θη αλ θξαπγάδνπλ νη Έιιελεο 

παιιεθαξάδεο, απηή είλαη δπζηπρψο ε αιήζεηα θαη ε ηνπξθνειιεληθή θηιία δελ είλαη ηίπνηε άιιν 

απφ κία ζαπνπλφθνπζθα».
498

 Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν ζπληζηά νπζηαζηηθά κία αθφκε επαλάιεςε 

ησλ γλσζηψλ απφςεσλ ηνπ Simavi γηα ηε δηκεξή θηιία, δηαλζηζκέλε κε λέεο επθάληαζηεο 

κεηαθνξέο θαη παξνκνηψζεηο. Δ δηαθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ήηαλ φηη νη ελ ιφγσ 

απφςεηο ηνπ επαλαδηαηππψλνληαλ κεηά ηελ εθινγή Παπάγνπ ζηελ θπβέξλεζε, ελ είδεη δηπινχ 

κελχκαηνο: Σφζν πξνο ηελ λενεθιεγείζα ειιεληθή θπβέξλεζε, φζν θαη πξνο ηελ πθηζηάκελε 

ηνπξθηθή, κε ζηφρν λα ηνληζηεί φηη ε θαηάζηαζε δελ έρεη αιιάμεη, νχηε φκσο θαη επξφθεηην λα 

αιιάμεη φζν ε ειιεληθή πιεπξά δελ ππαλαρσξνχζε απφ ηηο εζληθέο ηεο επηηπρίεο (Ασδεθάλεζα) 

θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο (Κχπξνο) πξνο φθεινο ηεο ηνπξθηθήο. 

                                                           
496 “Mareşal Papagos programını okudu” («Ο ηξαηάξρεο Παπάγνο αλέγλσζε ηηο πξνγξακκαηηθέο ηνπ δειψζεηο»), 

Hürriyet, 19/12/1952. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα, βι. Crouzet, φ.π., ζει. 359. Ο ζπγγξαθέαο παξαηεξεί ζε 

ππνζεκείσζε φηη «δχν νκηιεηέο ηεο αληηπνιίηεπζεο επέθξηλαλ απηήλ ηελ αζαθή έθθξαζε», φξν πνπ πηνζεηνχζε θαη ε 

εθεκεξίδα ζηνλ ππφηηηιφ ηεο φηαλ ζεκείσλε φηη ν Παπάγνο «είπε νξηζκέλα αζαθή ιφγηα γηα ηελ Κχπξν» (Kıbrıs için 

müphem bazı sözler söyledi). Δ ηαχηηζε απηή ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ φξσλ ελδερνκέλσο λα είλαη κία ηπραία θνηλή 

δηαπίζησζε, εγείξεη σζηφζν ηελ ππνςία φηη ε ηνπξθηθή δηπισκαηηθή αληηπξνζσπεία ησλ Ώζελψλ παξαθνινπζνχζε 

εμαηξεηηθά πξνζεθηηθά ηηο ζπδεηήζεηο ζην ειιεληθφ Κνηλνβνχιην. 
497 “Kıbrıs‟ta Rumların yeni nümayişleri” („Νέα ζπιιαιεηήξηα ησλ Βιιελνθχπξησλ ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 

12/12/1952, κε βάζε ην Reuters. 
498 “Dostluk” («Φηιία»), Hürriyet, 9/12/1952. 
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Ο πνιηηηθφο απηφο ζρνιηαζκφο ησλ εμειίμεσλ ζπλερηδφηαλ απφ ηνλ έηεξν ζεκαληηθφ ζρνιηαζηή 

ηεο εθεκεξίδαο, ηνλ δηθεγφξν-δεκνζηνγξάθν Hikmet Bil. πκκεξηδφκελνο ηελ θαρππνςία θαη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπ Simavi, ν Bil δεκνζίεπε αλάιπζε κε ηίηιν «Ο κχζνο ηνπ θηδηνχ», ηελ νπνία 

μεθηλνχζε κε κία «δηδαθηηθή» ηζηνξία ιατθήο ζνθίαο: Φεχγνληαο γηα πξνζθχλεκα ζηνπο ηεξνχο 

ηφπνπο, έλαο πηζηφο έδσζε εληνιή ζην γηφ ηνπ, κεηαμχ ησλ άιισλ, λα αθήλεη θάζε πξσί ζην 

καληξφηνηρν ηνπ ζπηηηνχ ηνπο κία θνχπα γάια θαη λα θεχγεη ρσξίο λα γπξίζεη λα θνηηάμεη πίζσ. Σν 

βξάδπ έπξεπε λα καδεχεη ηελ άδεηα θνχπα. Ο γηφο αθνινχζεζε ηε ζπκβνπιή ηνπ παηέξα ηνπ, αιιά 

βιέπνληαο θάζε βξάδπ φηη ε θνχπα είρε κέζα έλα ρξπζφ λφκηζκα, απνθάζηζε λα παξαθνινπζήζεη 

θαη λα δηαπηζηψζεη ηη γηλφηαλ. ηαλ είδε πσο ήηαλ έλα κεγάιν θίδη πνπ έβγαηλε, έπηλε ην γάια θαη 

άθελε ην λφκηζκα, παξαθχιαμε κε έλαλ κπαιηά γηα λα ην ζθνηψζεη. Σελ επίκαρε λχρηα, φκσο, ην 

θίδη ηνλ θαηάιαβε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή θαη ηνλ δάγθσζε, ελψ ν ίδηνο ηνπ έθνςε ηελ νπξά. ηαλ 

γχξηζε ν ραηδήο παηέξαο ηνπ, έκαζε ηα ηξαγηθά λέα γηα ην ζάλαην ηνπ παηδηνχ ηνπ απφ ην δάγθσκα 

ηνπ θηδηνχ. Μεηά απφ έλα δηάζηεκα πνπ εξέκεζαλ ηα πξάγκαηα, απνθάζηζε λα πάεη θαη πάιη ζην 

θίδη θαη λα ηνπ δεηήζεη λα μεράζνπλ ηα πεξαζκέλα, λα εηξελεχζνπλ θαη λα μαλαξρίζεη ε 

επηθνηλσλία ηνπο κε ην γάια. Σν θίδη ηνλ άθνπζε πξνζεθηηθά, αιιά ηνπ απάληεζε: «Χξαία είλαη 

απηά πνπ ιεο, φζν φκσο εζχ έρεηο ηνλ πφλν ηνπ παηδηνχ ζνπ θη εγψ ηεο νπξάο κνπ, πψο κπνξνχκε 

λα μαλαγίλνπκε θίινη;». 

Οξκψκελνο απφ ηε ιατθή απηή ηζηνξία, ν Bil ηελ παξαιιήιηδε κε ηελ θαηάζηαζε ηεο 

«ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο», ηε ζπλαξηνχζε δε άκεζα θαη κε ηελ Κχπξν, ζηελ νπνία θαη 

επηθέληξσλε: «Βίλαη γλσζηή ε κέρξη ρζεο θαηάζηαζε ηεο Βιιάδαο. Ο θαζέλαο έιεγε ηα δηθά ηνπ 

θαη νη θπβεξλήζεηο κπνξνχζαλ λα ζηαζνχλ κφλν ζρεκαηίδνληαο ζπλαζπηζκνχο. Μέζα ζε απηφ ην 

ράνο, ν λνπο ηνπ αλζξψπνπ θηάλεη γηα λα θαηαιάβεη ην ζξάζνο πνπ επέδεημαλ νη Έιιελεο λα 

δεηνχλ ηελ Κχπξν, εμππεξεηψληαο δηάθνξνπο εμσηεξηθνχο ππνβνιείο». Τπελζπκίδνληαο ηνλ κχζν 

ηνπ θηδηνχ, πνπ θαη‟ εθείλνλ απνδείθλπε φηη ε δηκεξήο θηιία «δελ πήγε νχηε βήκα πέξαλ ησλ 

δηαθεξχμεσλ θαη ηειηθά ζηακάηεζε», ζπλέρηδε ηηο αλαθνξέο ηνπ ζην Κππξηαθφ σο εμήο: 

«πςξ θμζπυκ παναηδνμφιε ζήιενα, δ ηαηάζηαζδ ζηδκ Δθθάδα έπεζ πθέμκ αθθάλεζ ηαζ 

έπεζ έθεεζ ζηδκ ελμοζία έκα ηυιια ιε ηδ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηδξ θασηήξ ρήθμο. Γεκ 

πνέπεζ άναβε ιζα ηέημζα ηοαένκδζδ, ακ είκαζ εζθζηνζκήξ ζημ εέια ηδξ ημονημεθθδκζηήξ 

θζθίαξ, κα δδθχζεζ πςξ δεκ οθίζηαηαζ γήηδια Κφπνμο, υηζ πνυηεζηαζ βζα έκα επίπθαζημ 

αίηδια πμο ζοκεπχξ ακαηζκμφκ μζ ενοενμί ιαγί ιε ημοξ παπάδεξ, ηαζ ηονίςξ υηζ 

μοδέπμηε δ θίθδ Δθθάδα έπεζ αθέρεζξ ζηδκ ημονηζηή Κφπνμ, δζαζηεδάγμκηαξ ζήιενα 

ηαη‟ αοηυκ ημκ ηνυπμ ημκ εηαηένςεεκ πυκμ; Καθφπημκηαξ ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια ηάης 

απυ ημ παθί δεκ ιπμνεί κα ζζμδοκαιεί ιε ηίπμηε άθθμ εηηυξ απυ ηδκ παναδμπή υηζ 

μοδέπμηε πνυηεζηαζ κα θδζιμκδεεί μ ιφεμξ ημο θζδζμφ. Αηνζαχξ αοηή είκαζ ηαζ δ 

ζδιενζκή ηαηάζηαζδ. Ο Σφπμξ ηδξ Δθθάδαξ ακαζηαθεφεζ ηδκ οπυεεζδ ηδξ Κφπνμο, δ 

εθθδκζηή κεμθαία ηναοβάγεζ ζημοξ δνυιμοξ ζοκεήιαηα βζ‟ αοηήκ, ηαζ απυ ηδκ άθθδ μζ 

Έθθδκεξ ηναηζημί αλζςιαημφπμζ ημθιμφκ αηυιδ κα οπμζηδνίγμοκ ηζξ ζπεηζηέξ 
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πνμζπάεεζεξ ζηα Ζκςιέκα Έεκδ. Οφηςξ επυκηςκ ηςκ πναβιάηςκ, ενςηχ εηείκμοξ πμο 

έπμοκ εκαπμεέζεζ ηζξ εθπίδεξ ημοξ ζηδκ ημονημεθθδκζηή θζθία: Μπμνεί αοηή δ βκςζηή 

ηαζ ιδ ελαζνεηέα θζθία κα πνμπςνήζεζ πένακ ημο ιφεμο, υζμ οπάνπεζ έκαξ ζακ ηδκ 

Κφπνμ ιφεμξ ημο θζδζμφ;».
499

 

Δ αλάιπζε ηνπ Bil απνδεηθλπφηαλ εμίζνπ επθάληαζηε κε εθείλε ηνπ Simavi πνπ είρε πξνεγεζεί. Ο 

πξψηνο, επηθαινχκελνο φρη ηα ζηεξεφηππα ηεο ζθέςεο ηνπ ηνπξθηθνχ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ φπσο 

έθαλε ν δεχηεξνο, αιιά ηελ θνηλή ιατθή πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηνπ, φπσο απηή ελζαξθσλφηαλ 

ζην κχζν ηνπ θηδηνχ θαη ηνπ ραηδή, ζηφρεπε λα απνδείμεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο φηη νη δχν ιανί 

θαη νη δχν ρψξεο δελ κπνξνχζαλ λα μεπεξάζνπλ ην «πνλεκέλν» παξειζφλ ηνπο θαη λα 

ζεκειηψζνπλ κία «εηιηθξηλή» θηιία, εθηφο θαη αλ ε κία πιεπξά, ε ειιεληθή, παξαηηείην ησλ 

δηεθδηθήζεψλ ηεο ζηελ Κχπξν. Γηα ηνλ αξζξνγξάθν, απηφ απνηεινχζε έλα θπζηνινγηθφ αίηεκα, 

ζην κέηξν πνπ εθηηκνχζε πσο ην Κππξηαθφ ήηαλ έλα ηερλεηφ ζέκα, ην νπνίν είρε «εθεπξεζεί» απφ 

ηνπο θνκκνπληζηέο θαη ηνλ θιήξν ηεο Κχπξνπ θαη πσο ε αλαθίλεζή ηνπ δελ σθεινχζε ζε ηίπνηε 

άιιν εθηφο απφ ην λα ππνζθάπηεη ηα ζεκέιηα κηαο, νχησο ή άιισο, εχζξαπζηεο «θηιίαο». Σν 

ελδηαθέξνλ, φκσο, ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζπγθπξία ήηαλ ην γεγνλφο φηη θαη νη δχν αλαιπηέο 

βνιηδνζθνπνχζαλ ηηο πνιηηηθέο πξνζέζεηο ηεο λενεθιεγείζαο ηζρπξήο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, 

ππνβάιινληάο ηεο ην δένλ γελέζζαη ζην Κππξηαθφ. Ώπφ ηα θείκελά ηνπο θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη 

εθείλν πνπ ελνρινχζε ηδηαηηέξσο ηελ ηνπξθηθή πιεπξά ήηαλ φ,ηη εθιάκβαλε σο ζηήξημε ηεο 

επίζεκεο Βιιάδαο, ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ ηεο δειαδή, ζηελ ππφζεζε ηεο 

Κχπξνπ. Ώπηφ είλαη θαηαλνεηφ, ζην βαζκφ πνπ κφλν απφ κία επίζεκε θξαηηθή θίλεζε ζα 

κπνξνχζε λα μεθηλήζεη κία κεηαβνιή ζηα δεδνκέλα, ζηνπο ζπζρεηηζκνχο θαη ζηηο ηζνξξνπίεο ηνπ 

Κππξηαθνχ θαη ηέηνηα δξαζηηθή θίλεζε (πξνζθπγή ζηα Δ.Β.) δελ είρε αθφκε πξνθχςεη. Αελ 

δηαθεχγεη επίζεο ηεο πξνζνρήο ην φηη, παξά ηνπο κεησηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο θαη ηελ πεπνίζεζε 

φηη ε εζσηεξηθή πνιηηηθή αζηάζεηα δελ επέηξεπε ζηελ Βιιάδα λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ 

πεξηθεξεηαθφ ή δηεζλή ξφιν, θαη νη δχν δεκνζηνγξάθνη αληηιακβάλνληαλ φηη ην δεδνκέλν απηφ 

κπνξνχζε λα κεηαβιεζεί κε ηελ εθινγή ηεο ηζρπξήο θνηλνβνπιεπηηθά θπβέξλεζεο Παπάγνπ, γη‟ 

απηφ θαη έζπεπδαλ λα πξνθαηαιάβνπλ ηηο θηλήζεηο ηεο γηα ηελ Κχπξν. Εδηαηηέξσο ν Bil 

ζπλαξηνχζε ζην άξζξν ηνπ ηελ ηχρε ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο απνθιεηζηηθά απφ ην Κππξηαθφ, 

γεγνλφο γηα κία αθφκε θνξά ελδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο πνπ απέδηδε ε εθεκεξίδα ζην ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα, ζην πιαίζην ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε ηελ Βιιάδα. 

β) Η επηδησθόκελε δηεζλνπνίεζε ηνπ Κππξηαθνύ θαη ε «αζπλείδεηε ειιεληθή λενιαία» 

Μεηά ηηο «ηξνρηνδεηθηηθέο» απηέο βνιέο ησλ δχν ζεκαληηθψλ ζηειερψλ ηεο εθεκεξίδαο, νη πξψηνη 

κήλεο ηνπ 1953 ζα πεξλνχζαλ θαη πάιη ρσξίο ζπρλή αλαθνξά ζηελ Κχπξν απφ ηηο ζειίδεο ηεο 

εθεκεξίδαο. Καη‟ αθξίβεηα, κέρξη ηνλ Ενχλην ηνπ έηνπο απηνχ φηαλ θαη επηζθέθζεθε ηελ Σνπξθία ν 

Παπάγνο, ε Hürriyet θηινμελνχζε ην Κππξηαθφ ζπνξαδηθά ζηηο ζειίδεο ηεο, ρσξίο φκσο λα 

                                                           
499 “Yılan Masalı...”, Hürriyet, 14/12/1952. 
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δηαθνξνπνηείηαη πνηνηηθά ζην χθνο θαη ζηελ έληαζε ησλ επηρεηξεκάησλ ηεο γηα ην επίκαρν ζέκα. 

Οη αλαθνξέο ηεο ζην Κππξηαθφ έιεηπαλ παληειψο ηνλ Εαλνπάξην θαη μεθηλνχζαλ ζηα ηέιε 

Φεβξνπαξίνπ κε αλαθνξά ζηελ νηνλεί δηεζλή ηνπ δηάζηαζε. Βπξφθεηην γηα κία κηθξή 

πξαθηνξεηαθή αληαπφθξηζε ηνπ B.B.C., πνπ αλαδεκνζηεπφηαλ σζηφζν πξσηνζέιηδα θάησ απφ ην 

θχξην άξζξν ηνπ Sedat Simavi, κε ηνλ – ελ είδεη ζρνιίνπ – ηίηιν «Ο Μαθάξηνο πάιη θπλεγά ην 

φλεηξν ηεο Κχπξνπ!». ε απηήλ γηλφηαλ αλαθνξά ζηηο δειψζεηο ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ Κχπξνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο Σχπνπ πνπ είρε παξαρσξήζεη ζην Λνλδίλν, φπνπ κεηαμχ άιισλ είρε 

ππνζηεξίμεη πσο, αλ κέρξη ην εξρφκελν θζηλφπσξν δελ ππήξρε εμέιημε ζην ζέκα ηεο έλσζεο ηνπ 

λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα, ηφηε ζα επεδίσθε λα έιζεη ην ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο 8
εο

 Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηνπ ΟΔΒ. Βπηπξνζζέησο, φπσο αλαθέξεηαη ζην δεκνζίεπκα, ν Μαθάξηνο απαληψληαο 

ζε ζρεηηθή εξψηεζε, ζεκείσλε φηη είρε δηεξεπλήζεη ηε δπλαηφηεηα επαθήο κε ηηο βξεηαληθέο 

αξρέο, ρσξίο σζηφζν λα δίλεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο.
500

 

Δ εθεκεξίδα ζπλέρηδε λα πξνβάιιεη πξσηνζέιηδα ηηο ελσηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ Μαθαξίνπ, ηε 

θνξά απηή κε ξεπνξηάδ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηηο ΔΠΏ, φπνπ είρε κεηαβεί. Σν ξεπνξηάδ 

πιεξνθνξνχζε γηα ηελ επηδίσμε ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ Κχπξνπ «λα δηεμαρζεί δεκνςήθηζκα απφ ηα 

Δ.Β.» γηα ην κέιινλ ηνπ λεζηνχ, θαζψο θαη γηα ηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο 

Βπηηξνπήο Βμσηεξηθψλ ρέζεσλ ηεο ακεξηθαληθήο ΐνπιήο, γεξνπζηαζηή Robert Chipperfield. 

πσο αλαθεξφηαλ, ν ηειεπηαίνο δελ είρε ππνζρεζεί θάηη ζηνλ Μαθάξην, φκσο «ν επίζθνπνο 

πηζηεχεη φηη θαη ηα κέιε ηνπ Κνγθξέζνπ, φπσο θαη φινη νη Ώκεξηθαλνί, ζα αληηκεησπίζνπλ κε 

ζπκπάζεηα ηελ ππφζεζε απηή».
501

 Βλδηαθέξνπζα ήηαλ θαη ε ιεδάληα πνπ επέιεγε ε Hürriyet γηα ηε 

ζπλνδεπηηθή θσηνγξαθία ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ: «Ο δηραζηηθφο
502

 επίζθνπνο ηεο Κχπξνπ 

Μαθάξηνο». Σελ ίδηα εκέξα δεκνζίεπε γεινηνγξαθία ηνπ Μαθάξηνπ σο «επαίηε», κε πξνηεηακέλν 

ην ρέξη κπξνζηά απφ ην θηίξην ησλ Δ.Β. θαη κε ηνλ ππέξηηηιν λα παξαπέκπεη ζηελ είδεζε φηη «ν 

Μαθάξηνο ζα απνηαζεί ζηα Δ.Β. γηα ηελ έλσζε ηεο Βιιάδαο κε ηελ Κχπξν». 

Οη πξνζπάζεηεο εθείλεο ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ Κχπξνπ θαίλεηαη φηη εθλεχξηζαλ ηδηαηηέξσο ηνλ 

Simavi, ν νπνίνο δεκνζίεπε θαη πάιη έλα θχξην άξζξν πνπ ηα πεξηιάκβαλε ζρεδφλ φια: 

Βπθάληαζηεο παξνκνηψζεηο, εηξσλεία θαη επηζεηηθφηεηα πξνο ηνλ Μαθάξην, αιιά θαη πξνο ηνλ 

Σνχξθν Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ Fuad Köprülü, επαλάιεςε ησλ γλσζηψλ ζέζεσλ γηα ηελ Κχπξν, 

θαζψο θαη απεηιεηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο πξνο ηελ Βιιάδα: 

«Ο Τπμονβυξ ιαξ ηςκ Δλςηενζηχκ, Δλμπχηαημξ Κζμπνμοθμφ Φμοάη – πμθθά ηα έηδ ημο 

– ζέναζνε ζημ ημονηζηυ έεκμξ ιζα ημιιαηζαζιέκδ ημφνηα ηδξ ημονηζηήξ ηαζ εθθδκζηήξ 

θζθίαξ. Πνζκ πνμθάαμοιε κα ηδ δμηζιάζμοιε, ηζ κα δμφιε; Ο ενοενυξ επίζημπμξ [sic] 

Κφπνμο Μαηάνζμξ θαίκεηαζ πςξ έπεζζε ηδκ εθθδκζηή ηοαένκδζδ ηαζ λεηίκδζακ μζ 

πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ έκςζδ ηδξ κήζμο. Καζ λένεηε ηζ εα έηακε μ ηφνζμξ Μαηάνζμξ; Θα 

                                                           
500 “Makarios yine Kıbrıs rüyası peşinde!”, Hürriyet, 21/2/1953. 
501 “Kıbrıs piskoposunun Amerika‟daki faaliyeti” («Δ δξαζηεξηφηεηα ηνπ επηζθφπνπ [sic] Μαθαξίνπ ζηελ Ώκεξηθή»), 

Hürriyet, 23/2/1953, κε βάζε ζρεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ Associated Press. 
502 Bozguncu, ζην πξσηφηππν. 
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έααγε αμφηονμ ζημ ρςιί ηςκ Σμφνηςκ. Γείηε πχξ εα ημ έηακε. Θα πήβαζκε, θέεζ, ηδκ 

οπυεεζδ ηδξ Κφπνμο ζηα Ζκςιέκα Έεκδ ηαζ εα έαβαγε απυ εηεί δζαηαβή υηζ ημ κδζί 

ακήηεζ ζημοξ Έθθδκεξ. Θεέ ιμο ηφνζε Μαηάνζε, απ ηαζ κα ιπμνμφζεξ. ε αοηή ηδ 

ζοκέθεοζδ ηςκ εεκχκ, πμο ζοκεδνζάγεζ βζα κα εθανιυζεζ ηα ζδακζηά ημο εθεφεενμο 

ηυζιμο, πμζμκ άναβε εα ηαηαθένεζξ κα πάρεζ υηζ είκαζ εθθδκζηή δ βκήζζα ημονηζηή 

πενζμοζία, δ Κφπνμξ; Διείξ δεκ αθέπμοιε ηακέκακ ζηα Ζ.Δ. κα ημ πάρεζ αοηυ. Γζυηζ δ 

ζοβηεηνζιέκδ ζοκέθεοζδ βκςνίγεζ πμθφ ηαθά υηζ μ Σμφνημξ πμο έποζε ημ αίια ημο ζηδκ 

Κμνέα δφκαηαζ κα ηάκεζ μηζδήπμηε βζα ηα πχιαηα ηδξ παηνίδαξ ημο. Αξ αθήζμοιε ηαηά 

ιένμξ ημκ παπά ιε ηα ανχιζηα πένζα, εβχ ιε αοηέξ εδχ ηζξ βναιιέξ εέθς κα εοιίζς βζα 

ηεθεοηαία θμνά ζηδκ Δθθάδα ηα ελήξ: Αθμφ είιαζηε θίθμζ πνέπεζ κα δεπημφιε ςξ 100% 

αβκή αοηή ηδ θζθία. Καηά ζοκέπεζα, ιδ δμηζιάγεηε κα ηεκηχζεηε ηα κεφνα ιαξ εέημκηαξ 

εέια Κφπνμο ηάεε ηυζμ ηαζ θζβάηζ. Κζ ακ κμιίγεηε υηζ ημνμσδεφμκηαξ ημκ Κζμπνμοθμφ 

Φμοάη ημνμσδεφεηε ηαζ ημ ημονηζηυ έεκμξ, απαηάζηε. Γζυηζ μ ηαεδβδηήξ Κζμπνμοθμφ 

δεκ είκαζ ημ ημονηζηυ έεκμξ».
503

 

Πέξαλ ηνπ χθνπο θαη ησλ απεηιψλ, ην λέν ζηνηρείν πνπ πξνέθππηε απφ ηελ ηνπνζέηεζε εθείλε ηνπ 

Simavi ήηαλ ε βεβαηφηεηά ηνπ πεξί ηεο απνηπρίαο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ «επηζθφπνπ» Μαθαξίνπ 

ζηα Δλσκέλα Έζλε. Ο εθδφηεο ηεο Hürriyet ζεσξνχζε ζίγνπξν φηη νπδείο ζηε Γεληθή πλέιεπζε 

ζα πίζηεπε φηη είλαη ειιεληθή ε Κχπξνο, πνπ θαη‟ εθείλνλ απνηεινχζε «γλήζηα ηνπξθηθή 

πεξηνπζία», θαη θαηά ζπλέπεηα φηη ήηαλ δπλαηφλ λα απνδνζεί ζηελ Βιιάδα. Βμ νπ θαη εθηηκνχζε 

φηη κε ηελ θίλεζή ηνπ εθείλε ν Μαθάξηνο «άιεηθε βνχηπξν ζην ςσκί ησλ Σνχξθσλ», ζην βαζκφ 

πνπ ζα θαηαδεηθλπφηαλ πεξίηξαλα ζηα Δ.Β. ε «ηνπξθηθφηεηα» ηνπ λεζηνχ, αλ εμεηαδφηαλ εθεί ην 

φιν δήηεκα. Καηά ηα ππφινηπα, ε επαλάιεςε ηεο θξάζεο «ε Κχπξνο είλαη γλήζηα ηνπξθηθή 

πεξηνπζία», ηελ νπνία είρε ρξεζηκνπνηήζεη πξνζθάησο ζην θχξην άξζξν ηνπ ηεο 9
εο

 Αεθεκβξίνπ, 

ήηαλ εμφρσο ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξνζιάκβαλε ν Simavi ηελ φιε ππφζεζε 

ηνπ Κππξηαθνχ. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ίζσο πξέπεη λα ππνηεζεί φηη ε επαλάιεςε ησλ απεηιψλ πξνο 

ηελ Βιιάδα (κεηά ηελ Κνξέα νη Σνχξθνη είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ νηηδήπνηε γηα ηελ παηξίδα) 

απεπζχλνληαλ θαη ζηε λενεθιεγείζα θπβέξλεζή ηεο, γηα λα θαηαλνήζεη φηη ην «ιατθφ αίζζεκα» 

ζηελ Σνπξθία γηα ηελ Κχπξν δελ είρε κεηαβιεζεί. Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε ηάζε ηεο 

εθεκεξίδαο απφ ηηο αξρέο ηνπ 1953, ηφζν ζηα ξεπνξηάδ φζν θαη ζηηο αλαιχζεηο ηεο, λα αλαθέξεηαη 

ζηνλ Μαθάξην φρη σο «Ώξρηεπίζθνπν», αιιά απιψο σο «επίζθνπν», ζε κία πξνθαλή πξνζπάζεηα 

κείσζήο ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ ε αλαθνξά ζην πξφζσπφ ηνπ γηλφηαλ απφ 

ηηο ζηήιεο ηεο κε ην θαλνληθφ ηνπ αμίσκα, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ επέιεγε λα ηνλ 

θαθνινγήζεη, νπφηε θαη πηνζεηνχλην νη ραξαθηεξηζκνί «θφθθηλνο/ εξπζξφο παπάο» ή απιψο 

«παπάο». Σψξα ν Simavi πξφζζεηε φηη είρε θαη «βξψκηθα ρέξηα». 

Παξά ηε βαζηά θαρχπνπηε θαη αλνηρηά ερζξηθή ζηάζε ηνπ Simavi θαη ηεο εθεκεξίδαο ηνπ απέλαληη 

ζηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία, ε ηειεπηαία σο κέζν δηπισκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζα έδηλε έλαλ αθφκε 

                                                           
503 “Dostluk!” («Φηιία!»), Hürriyet, 22/2/1953. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



177 
 

θαξπφ ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα. Έηζη, ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ ζα ππνγξαθφηαλ ζηελ Άγθπξα ην 

ηξηκεξέο χκθσλν «Φηιίαο θαη πλεξγαζίαο», φπσο παξνπζηαδφηαλ ζηνλ θεληξηθφ πξσηνζέιηδν 

ηίηιν ηεο Hürriyet, κεηαμχ «Σνπξθίαο, Βιιάδαο θαη Γηνπγθνζιαβίαο».
504

 Σν γεγνλφο δελ κεηέβαιε 

νχηε θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ ηξφπν πξνβνιήο ηνπ Κππξηαθνχ απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο, ε νπνία 

ηξεηο εκέξεο αξγφηεξα επέιεγε λα θάλεη θαη πάιη ιφγν γηα ηελ «ρίκαηξα ηεο Κχπξνπ» πνπ «αθφκε 

θπλεγάεη ν Μαθάξηνο». Ώλ θαη ζην ηίηιν ρξεζηκνπνηνχληαλ μαλά ν κεησηηθφο ραξαθηεξηζκφο 

«παπάο», ζην πεξηερφκελν πεξηγξαθφηαλ ε επηζηξνθή ηνπ «Ώξρηεπηζθφπνπ» ζηελ ειιεληθή 

πξσηεχνπζα κεηά απφ ηελ πεξηνδεία ηνπ ζην Δλσκέλν ΐαζίιεην θαη ζηηο ΔΠΏ, θαη γηλφηαλ επίζεο 

αλαθνξά ζηελ παξφηξπλζή ηνπ πξνο ηνπο Βιιελνθχπξηνπο λα επηδείμνπλ «ππνκνλή θαη 

πεξίζθεςε» ζην ζέκα ηεο έλσζεο, απνθεχγνληαο ηε «βηαζχλε». Παξάιιεια, δηαθαηλφηαλ ε 

άζθεζε πίεζεο πξνο ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, γηα ηελ νπνία ν Μαθάξηνο αλέθεξε πσο ην 

Κππξηαθφ ήηαλ «θαζήθνλ» ηεο, θαζψο θαη φηη απνηεινχζε δήηεκα φρη κφλνλ ησλ Κππξίσλ, αιιά 

θαη νιφθιεξνπ ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο.
505

 

ην ίδην κήθνο θχκαηνο, ν ζπληάθηεο ηεο εθεκεξίδαο Ahmet İhsan δεκνζίεπε άξζξν γλψκεο, ζην 

νπνίν παξαηεξνχζε φηη παξά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηξηκεξνχο ζπκθψλνπ, πνπ είρε ραξαθηεξηζηεί σο 

«δεχηεξν ΐαιθαληθφ χκθσλν», θαη παξά ηηο δεκφζηεο δειψζεηο πεξί «θηιίαο» θαη «θνηλήο 

άκπλαο», έξρνληαλ λέα απφ ηελ Ώζήλα γηα ην δηεμαρζέλ θαηλνχξγην ζπιιαιεηήξην ησλ θνηηεηψλ 

γηα ηελ Κχπξν, ζην νπνίν είραλ ζεκεησζεί θαη αξθεηνί ηξαπκαηηζκνί αζηπλνκηθψλ. Έηζη, ρσξίο 

πεξαηηέξσ ρξνλνηξηβή, ν ζπληάθηεο δηαηχπσλε ακέζσο ηηο ζέζεηο ηνπ: «Δ Κχπξνο είλαη κία 

ηνπξθηθή παηξίδα. ήκεξα βξίζθεηαη ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο Ώγγιίαο, είλαη φκσο ηνπξθηθή απφ 

γεσγξαθηθήο, θπιεηηθήο θαη ηζηνξηθήο απφςεσο. Θα έξζεη κία κέξα πνπ νπσζδήπνηε ζα 

επηζηξέςεη ζηε κεηέξα παηξίδα». Ώθνινχζσο, πεξλνχζε ζην ζρνιηαζκφ ησλ πξάμεσλ θαη ησλ 

ελεξγεηψλ ηεο ειιεληθήο θνηηεηηθήο λενιαίαο, κε ραξαθηεξηζκνχο βαξείο θαη δπζθεκηζηηθνχο: «Δ 

λενιαία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κηαο ρψξαο απνηειεί ηνλ θαζξέθηε ηεο θνηλήο ηεο γλψκεο. 

Ώπνηειεί ηνλ δείθηε ηεο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθεί κηα θπβέξλεζε θαη 

ζπλαπνηειείηαη απφ εθείλνπο πνπ αχξην ζα αλαιάβνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηελ επζχλε ηεο 

δηαθπβέξλεζεο. Ώπηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ ειιεληθή θνηηεηηθή λενιαία. κσο νη δπζηπρείο απηνί 

θησρνί πνπ έρνπλ ράζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα 

δηαρσξίζνπλ ηνλ ερζξφ απφ ηνλ θίιν, έρνπλ πεξηπέζεη ζε κία θαηάζηαζε αλζξψπσλ ηπθιψλ θαη 

θνπθψλ». πλερίδνληαο ηνπο νμείο ηφλνπο, ν ζπληάθηεο επηρεηξνχζε λα αξζξψζεη ζην θείκελφ ηνπ 

νξηζκέλα πην πνιηηηθά επηρεηξήκαηα: 

«Με ηζ ηαζ ιε πμζμοξ ζηυπμοξ αζπμθείηαζ μ ηυζιμξ ηαζ ιε πμζα εέιαηα μζ Έθθδκεξ κέμζ; 

Πχξ ιπμνμφιε ειείξ κα έπμοιε ειπζζημζφκδ ζηδ ζοκεήηδ θζθίαξ, ζημ ζηναηζςηζηυ 

ζφιθςκμ, βζα ηδκ αηνίαεζα ζηδκ ημζκή ιμίνα ιε ιία πχνα πμο έπεζ ιζα ηυζμ αζοκείδδηδ 

                                                           
504 “Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya arasında/ Dostluk ve işbirliği paktı dün Ankara‟da törenle imzalandı” («Σειεηή 

ππνγξαθήο πκθψλνπ θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο ρζεο ζηελ Άγθπξα κεηαμχ Σνπξθίαο-Βιιάδαο-Γηνπγθνζιαβίαο»), 

Hürriyet, 1/3/1953. 
505 “Papas Makarios hâlâ Kıbrıs hayali peşinde”, Hürriyet, 4/3/1953, κε βάζε ζρεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ Reuters απφ ηελ 

Ώζήλα, εμ νπ πηζαλφλ θαη ε πξνζαγφξεπζε «Ώξρηεπίζθνπνο». 
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κεμθαία; Ζ κεμθαία αοηή, πμο μνβακχκεζ ζοθθαθδηήνζα ζηα μπμία ζοιιεηέπμοκ ζημζπεία 

μπθζζιέκα ιε ιαπαίνζα, ιε ιάηζα πμο αθέπμοκ αίια ηαζ πμο εα ηθμκίζμοκ ζοεέιεθα 

υθεξ ηζξ θζθίεξ βζα ηδκ Κφπνμ, πμζμξ λένεζ ηζ είκαζ ζηακή κα ηάκεζ υηακ αφνζμ πνμηφρεζ 

έκαξ αβχκαξ γςήξ ηαζ εακάημο. Φμαυιαζηε υηζ, αθήκμκηαξ ηαηά ιένμξ ηαζ ζοκενβαζίεξ 

ηαζ θζθίεξ, εα επζπεζνήζεζ κα πηοπήζεζ πζζχπθαηα ημοξ θίθμοξ ηδξ!». 

Ώθνχ ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο πεξηγξάςεη νμχζπκα θαη αληηζηξφθσο πξνθεηηθά ηελ ειιεληθή 

λενιαία κε ηα κειαλά απηά ρξψκαηα, θαηέιεγε ζην ζρνιηαζκφ ηνπ σο εμήο: «Βκείο ζέινπκε νη 

θηιίεο, νη ζπκθσλίεο θαη νη ζπκκαρίεο λα κελ κέλνπλ ζηα ραξηηά, αιιά λα θπβεξλνχλ ηηο θαξδηέο 

θαη ηηο ςπρέο. Με απηή ηε λννηξνπία αληηκεησπίζηεθε ην ΐαιθαληθφ χκθσλν ζηε ρψξα καο θαη 

κε απηή ηε ζθέςε έγηλε δεθηή ε θνηλή κνίξα. Θεσξνχκε επηθίλδπλεο γηα ηελ ηξηκεξή ζπλζήθε 

θηιίαο ηηο θσλαζθίεο γηα ηελ Κχπξν ηεο ειιεληθήο λενιαίαο, ε νπνία έρεη απνκαθξπλζεί απφ ηα 

κεγάια ηδαληθά, θαη λνκίδνπκε φηη κηα δνινθνληθή ζπκκνξία κε ραληδάξεο ζηα ρέξηα πεξηκέλεη λα 

βξεη επθαηξία γηα λα καο πιήμεη θαίξηα θαη πηζψπιαηα. Βιιεληθή λενιαία, έια ζηα ζπγθαιά 

ζνπ!».
506

 

Δ επηρεηξεκαηνινγία ήηαλ ελδεηθηηθή ηεο παληεινχο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο ζε κία «θίιε» θαη 

«ζχκκαρν» ρψξα, κε ηελ νπνία κφιηο είρε ππνγξαθεί έλα λέν χκθσλν, εμαηηίαο ησλ ειιεληθψλ 

δηεθδηθήζεσλ ζηελ Κχπξν. Σν δήηεκα δελ ζπλίζηαην κφλν ζην φηη ε ειιεληθή θνηηεηηψζα λενιαία 

πεξηγξαθφηαλ εκπξφζεηα σο έλαο ζηξαηφο βαξβάξσλ. Σν θνκβηθφ ζεκείν ήηαλ ην εμαγφκελν 

ζπκπέξαζκα φηη νη «αζπλείδεηνη» εθείλνη λένη «αχξην ζα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο» θαη ζα ελζπείξνπλ ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ζθνδξά αληηηνπξθηθά 

αηζζήκαηα. Γη‟ απηφλ ηνλ κειινληηθφ πξνζαλαηνιηζκφ «αλεζπρνχζε» ν ζπληάθηεο ησλ γξακκψλ 

θαη εθηηκνχζε φηη νη αληηδξάζεηο ζηελ Βιιάδα γηα ηελ Κχπξν πξννησλίδνληαλ «πηζψπιαηα 

καραηξψκαηα» ζηελ εκθνξνχκελε απφ «αγλά ζπλαηζζήκαηα» Σνπξθία, φζνλ αθνξά ηελ πηνζέηεζε 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηεζλψλ ηεο ππνρξεψζεσλ. πσο φκσο πξναλαθέξζεθε, ε εηθφλα πνπ κε 

αδξά ρξψκαηα δσγξάθηδε ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο ζην ελ έηεη 1953 άξζξν ηνπ ήηαλ 

αληηζηξφθσο πξνθεηηθή: Θα ήηαλ αθξηβψο νη ινχκπελ ηνπξθηθέο ζπκκνξίεο ηεο νξγάλσζεο «Δ 

Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή» πνπ ζα εθηεινχζαλ ην θπβεξλεηηθήο έκπλεπζεο πνγθξφκ ελαληίνλ ησλ 

Βιιελνξζνδφμσλ ηεο Πφιεο ηνλ επηέκβξην ηνπ 1955, θαηά ηξφπν πνπ αληηζηνηρεί αθξηβψο ζηα 

πεξηγξαθφκελα απφ ηνλ Ahmet İhsan ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ. Δ δηαθνξά είλαη φηη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο λενιαίαο ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ήηαλ ελαληίνλ ηεο, ηφζν απφ πιεπξάο 

πνιηηηθήο ηαθηηθήο, φζν θαη ζηελ πξάμε κε ηελ αληηπαξάηαμε ηεο αζηπλνκίαο, ελψ ζηε πεξίπησζε 

ηεο ηνπξθηθήο λενιαίαο πνπ αθνινχζεζε ρξνληθά, ήηαλ ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε πνπ είρε εθπνλήζεη 

ην ζρέδην εμφλησζεο, ελψ ε κεηαγελέζηεξε αζηπλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή επέκβαζε ήηαλ 

πξνζρεκαηηθή θαη απνζθνπνχζε ζην λα δηαζψζεη ηελ ηξσζείζα εηθφλα ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο θαη 

ηεο θπβέξλεζήο ηνπ. 

                                                           
506 “Yunan gençliği kendine gel!” («Βιιεληθή λενιαία έια ζηα ζπγθαιά ζνπ!»), Hürriyet, 8/3/1953. 
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γ) Η 500ή επέηεηνο ηεο Άισζεο, ε Κύπξνο θαη νη «θαθνκαζεκέλνη παιιεθαξάδεο» 

Έλα άιιν γεγνλφο πνπ είρε πξνθαιέζεη ηελ αληίδξαζε ηεο εθεκεξίδαο ην Μάξηην, ήηαλ νη 

επηθείκελνη ενξηαζκνί γηα ηελ επέηεην ησλ 500 ρξφλσλ απφ ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. 

πσο ήηαλ θπζηθφ, ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξνθαινχζε δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε Βιιάδα θαη 

Σνπξθία, απφ ηηο ζειίδεο ηεο Hürriyet φκσο απνθηνχζε θαη κία θππξηαθή δηάζηαζε. Ώπηή 

μεθηλνχζε απφ ηελ αλαδεκνζίεπζε ελφο άξζξνπ γλψκεο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο Hür Söz, ζην νπνίν 

ν ζπληάθηεο ηνπ αληηδξνχζε έληνλα ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ Γπκλαζίνπ Πάθνπ λα δηνξγαλψζεη 

«Ββδνκάδα Κσλζηαληηλνχπνιεο», φπνπ ζα ηνληδφηαλ «ε ζεκαζία ηεο πφιεο γηα ηνπο Έιιελεο θαη 

ηελ ειιεληθή ηζηνξία». Δ πξσηνβνπιία απηή, «ηελ νπνία καζαίλνπκε κε απνξία, ζιίςε θαη 

απνδνθηκαζία», εξκελεπφηαλ σο πξνζπάζεηα «λα πιεγεί ν ηνπξθηθφο θφζκνο, θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα θαη λα πνδνπαηεζεί ε εζληθή καο ππεξεθάλεηα θαη ηηκή». Σν άξζξν 

θαηέιεγε σο εμήο: «Σειηθά ππάξρνπλ θαη φξηα ζηελ αζέβεηα. Ώπέλαληη ζηε ζξαζεία απηή θίλεζε 

ηνπ Γπκλαζίνπ Πάθνπ εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ηεο Ώζηπλνκηθήο Αηεχζπλζεο Πάθνπ θαη 

επρφκαζηε λα κελ δνζεί άδεηα ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπγθεληξψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εκπνδηζηεί ην 

πνδνπάηεκα ηεο εζληθήο ππεξεθάλεηαο θαη αμηνπξέπεηάο καο».
507

 

Σν δήηεκα ηνπ ενξηαζκνχ ησλ 500 ρξφλσλ ηεο άισζεο αλαδείθλπαλ αθνινχζσο ηφζν ν Hikmet 

Bil, φζν θαη ν Sedat Simavi. Ο πξψηνο, ζε άξζξν γλψκεο πνπ δεκνζίεπε δχν εκέξεο αξγφηεξα, 

ηζρπξηδφηαλ φηη είρε ιάβεη επηζηνιή απφ έλαλ ηειεηφθνηην γπκλαζίνπ ζηνλ Πεηξαηά, γην κηαο 

νηθνγέλεηαο «κεηνηθηζάλησλ απφ ηελ Ώλαηνιία ζηελ Βιιάδα». Ο λένο απηφο, αλέθεξε, είρε 

γαινπρεζεί πάληνηε κε αηζζήκαηα ζεβαζκνχ γηα ηελ Σνπξθία θαη ηνπο Σνχξθνπο, ελψ αληίζεηα 

είρε αληηζηαζεί ζηελ «αληηηνπξθηθή ερζξφηεηα» κε ηελ νπνία «κπνιηάδνληαλ» νη καζεηέο ζηελ 

Βιιάδα. χκθσλα κε ηα γξαθφκελά ηνπ, ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο ζεκείσλε πσο αλ ηειηθά δελ 

ενξηαδφηαλ ε άισζε, απηφ ζα ζήκαηλε φηη «νη δηθνί καο ζαο έρνπλ θνξντδέςεη», θαζψο θαη φηη 

νπζηαζηηθά νη ζεκεξηλνί δελ ζα ήηαλ αληάμηνη ησλ Σνχξθσλ πξνγφλσλ πνπ ν καζεηήο είρε κάζεη 

απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηελ ηζηνξία. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε επηζηνιή εθείλε εξέζηζε ηνλ 

Bil, ν νπνίνο εμαπέιπε ζθνδξή επίζεζε ζηνλ Köprülü γηα ηελ επηινγή ηνπ λα ζηεξίδεη ηελ 

ειιελνηνπξθηθή θηιία, ελψ ζην αππξφβιεην δελ έκελε νχηε ν «ζηαζψηεο ηνπ», ν Ννκάξρεο θαη 

Αήκαξρνο Κσλζηαληηλνχπνιεο, Fahrettin Kerim Gökay, αιιά νχηε ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν 

θαη νη κεηνλφηεηεο: «Έτ Μεγάιε Ώηάηνπξθ, ζήθσζε ην θεθάιη ζνπ λα δεηο εθείλνπο πνπ ζησπνχλ 

κπξνζηά ζηνπο Έιιελεο, νη νπνίνη δελ ζα μεράζνπλ ζηνπο αηψλεο ην ραζηνχθη πνπ ηνπο έξημεο, 

εθείλνπο πνπ πάλε λα πξνζζέζνπλ κία θαηάκαπξε ζειίδα ζηελ έλδνμε ηζηνξία καο. Βθείλνη, 

κάιηζηα, πνπ βγάδνληαο ην θεθάιη ηνπο αλάκεζα απφ ηα γέληα ηνπ Παηξηάξρε
508

 θαη ρατδεχνπλ ηηο 

                                                           
507 “Saygısızlığın da bir derecesi vardır” («Έρεη θαη ε αζέβεηα ηα φξηά ηεο»), αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 13/3/1953. 
508 Βπξφθεηην γηα έκκεζε κεηαθνξά ηεο εηθφλαο ηνπ ελαγθαιηζκνχ κεηαμχ ηνπ ςεινχ Παηξηάξρε Ώζελαγφξα θαη ηνπ 

εμαηξεηηθά θνληνχ Σνχξθνπ Ννκάξρε, πνπ κε αλνίθεην ηξφπν πξφβαιε ν Bil. 
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δπν-ηξεηο κεηνλφηεηεο, ζε ηη είδνπο βνήζεηα πνληάξνπλ φηαλ αχξην κεζαχξην κεηαθέξνπλ ηα 

εζσηεξηθά καο δεηήκαηα ζηνπο παπάδεο δελ μέξσ θη εγψ πνηαο ζενινγηθήο ζρνιήο».
509

 

ην ζέκα παξελέβαηλε θαη ν Simavi, ζε άξζξν ηνπ κε αθνξκή ηηο «αλνεζίεο πνπ μεζηνκίδνπλ» νη 

«επαίζζεηνη γείηνλέο καο» ζηελ Βιιάδα. Ώθνξκή ήηαλ δεκνζηεχκαηα ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ πνπ 

νξζψο επεζήκαηλαλ ην γεγνλφο φηη κεηά ηελ άισζε ην φλνκα ηεο πφιεο εμαθνινπζνχζε λα είλαη 

«Κσλζηαληηλνχπνιε» ζηα λνκίζκαηα (Konstantiniyye), θαζψο θαη φηη ην «Εζηαλκπνχι» έρεη 

εληειψο ειιεληθέο ξίδεο («εηο ηελ Πφιηλ»), ελψ δεηνχζαλ λα ηα ζπκεζνχλ απηά νη Σνχξθνη θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ενξηαζκψλ ηεο πεληαθνζηνζηήο επεηείνπ, αιιά θαη λα νλνκάζνπλ μαλά ηελ Πφιε 

«Konstantiniyye». Ώθνχ κε ηε ζεηξά ηνπ επηθξίλεη δξηκχηαηα ηνλ Köprülü γηα ηελ ηδέα ηεο 

«ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο», γηα ηε δνθηκαζία ηεο νπνίαο αηζζαλφηαλ εαπηφλ δηθαησκέλν, ν Simavi 

απνθάιππηε κε ηηο ζπλήζεηο ζηεξενηππηθέο εθθξάζεηο ηα βαζηά ξηδσκέλα αλζειιεληθά ηνπ 

αηζζήκαηα: «Οη Έιιελεο έρνπλ απνδείμεη δηακέζνπ ηεο ηζηνξίαο πσο φηαλ ηνπο δίλεηο ζάξξνο 

γίλνληαη πάληα θαθνκαζεκέλνη θαη κάιηζηα ζε ηέηνην βαζκφ πνπ αλ ηπρφλ θάλνπκε ην ιάζνο θαη 

αιιάμνπκε ην φλνκα ηεο Εζηαλκπνχι θαηά πσο ην ζέινπλ, αχξην ζα θηάζνπλ λα δεηήζνπλ λα 

αιιάμνπκε θαη ην φλνκα ηεο Σνπξθίαο. Σφζν ινηπφλ θαθνκαζεκέλνη είλαη νη επαίζζεηνη γείηνλέο 

καο».
510

 

Σε ζθπηάιε έπαηξλε αθνινχζσο θαη πάιη ν Bil, ν νπνίνο ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν γλψκεο ηνπ 

έθαλε αλαθνξά θαη ζηελ Κχπξν. Ώθνχ μεθηλήζεη κε κία δπζθεκηζηηθή γηα ην Οηθνπκεληθφ 

Παηξηαξρείν αλαθνξά,
511

 πεξλνχζε ζηα γλσζηά ζηεξεφηππα πεξί νζσκαληθήο «αλνρήο» θαη 

παξνρήο «ειεπζεξηψλ» ζηηο κεηνλφηεηεο, νη νπνίεο φκσο «απνζξαζχλζεθαλ» θαη «ππεξέβεζαλ ηα 

εζθακκέλα», φπσο έδεηρλε ην παξάδεηγκα ησλ γξαθνκέλσλ ζηελ Βιιάδα γηα ηελ επέηεην ηεο 

άισζεο, νη «αλνεζίεο γηα ηελ Κχπξν», νη «θιπαξίεο γηα ηα Ασδεθάλεζα», αιιά θαη ην ηειεπηαίν 

παξάδεηγκα ησλ εθδειψζεσλ ραξάο θαη ππνζηήξημεο πξνο ηελ ειιεληθή νκάδα πνδνζθαίξνπ απφ 

ηνπο Βιιελνξζφδνμνπο ηεο Πφιεο,
512

 θαη κάιηζηα «ζηελ θαξδηά ηεο Σνπξθίαο, ηελ Εζηαλκπνχι, 

ππφ ηα παξαηεξεηηθά βιέκκαηα ησλ Σνχξθσλ θαη ησλ άιισλ μέλσλ νκάδσλ». Ώθνινπζνχζε ε 

γλσζηή επίζεζε ζηνπο Köprülü θαη Gökay γηα ηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία, γηα λα θαηαιήμεη ζηε 

δηαηχπσζε επζέσλ απεηιψλ ηφζν πξνο ηνπο Βιιελνξζφδνμνπο, φζν θαη πξνο ηελ ίδηα ηελ ηνπξθηθή 

θπβέξλεζε: «Τπάξρεη ε ηζηνξία, θχξηνη, ε ηζηνξία θαη λα ηε θνβάζηε… ,ηη κπειά γλψξηζε απηή 

                                                           
509 “Keçi Boynuzu!” («Σν θέξαο ηεο θαηζίθαο!»), ζηήιε «Politika Pazarı», Hürriyet, 15/3/1953. 
510 “Hassas komşularımız” («Οη επαίζζεηνη γείηνλέο καο»), Hürriyet, 18/3/1953. Ο ζπιινγηζκφο ήηαλ εμίζνπ ελδεηθηηθφο 

θαη ηεο αληίιεςεο ηνπ ζπληάθηε πεξί δηαπξαγκάηεπζεο: ηαλ ε κία πιεπξά πξνβάιιεη έλα ακθηζβεηνχκελν αίηεκα, ην 

θάλεη έρνληαο θαθέο πξνζέζεηο θαη πάληνηε σο εθαιηήξην γηα ηελ απαίηεζε πεξηζζνηέξσλ. Καηά ζπλέπεηα, ε αληίδξαζε 

ηεο «δηθήο» καο πιεπξάο πξέπεη λα είλαη επηζεηηθή, ζην πνιιαπιάζην απαηηεηηθή θαη λα κελ αθήλεη πεξηζψξηα 

ππνρψξεζεο, δηφηη θάηη ηέηνην ζα θαηαδείθλπε «αδπλακία» θαη ζα ζήκαηλε επηθξάηεζε ηνπ «αζζελέζηεξνπ». πσο 

ηεθκαίξεηαη θαη απφ παιαηφηεξα άξζξα γλψκεο ηνπ Simavi, ην ζπγθεθξηκέλν ζθεπηηθφ ηνπ απέθιεηε θάζε είδνπο 

ζπκβηβαζκφ θαη πξνέθξηλε κφλν ηελ νινθιεξσηηθή θαηίζρπζε ηεο κηαο πιεπξάο επί ηεο άιιεο. 
511 Ο αξζξνγξάθνο εκθάληδε ηνλ Βιεπζέξην ΐεληδέιν έληξνκν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο Λσδάλλεο, 

κπξνο ζηελ απεηιή ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο λα κεηαθεξζεί ην Παηξηαξρείν ζηελ Βιιάδα: «Ώκάλ, κελ ηπρφλ θαη ζηείιεηε 

απηνχο ηνπο παπάδεο ζηελ Βιιάδα! Αηφηη ηφηε εκείο ηη ζα απνγίλνπκε; Μέζα ζε έλα ρξφλν απηνί νη νπηζζνδξνκηθνί θαη 

ζσβηληζηέο παπάδεο ζα μεγειάζνπλ ην ιαφ θαη ζα αλαιάβνπλ ηε δηαθπβέξλεζε [sic]». 
512 Οη ραξαθηεξηζκνί γη‟ απηνχο ζην άξζξν ήηαλ άθξσο ριεπαζηηθνί θαη πβξηζηηθνί: «κεξηθά ππνιείκκαηα ηνπ 

γηαηαγαληνχ παιιεθαξάδεο πνπ ηνπο θάλνπκε ηελ ηηκή λα θέξνπλ ην φλνκα Σνχξθνο», «θαθνκαζεκέλνη», «ε 

αλεηιηθξηλήο ςήθνο κεξηθψλ γαβξηάδσλ», θ.ά. 
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ε ρψξα ήξζε απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηε ζηάζε λα θιείλνπκε ηα κάηηα θαη λα δίλνπκε ζάξξνο. Ώλ δελ 

θαηνξζψζεηε ζχληνκα λα αλαζθνπκπσζείηε θαη λα ζπλζιίςεηε ηα θεθάιηα απηψλ ησλ ζξαζέσλ ζα 

αλαγθαζηείηε λα απνραηξεηίζεηε ηελ εμνπζία πνπ ηφζν αγαπάηε, φηαλ έιζεη ε κέξα λα 

ινγαξηαζηείηε κε ην έζλνο».
513

 

Δ έκκεζε ή άκεζε εκπινθή ηεο Κχπξνπ κε ηελ επέηεην ηεο άισζεο δελ ζα έδηλε άιια δείγκαηα 

γξαθήο ην ζπγθεθξηκέλν κήλα, ν νπνίνο ζα ηειείσλε κε δχν ακηγή δεκνζηεχκαηα γηα ην Κππξηαθφ. 

Σν πξψην ζηεξηδφηαλ ζε δχν πξαθηνξεηαθέο αληαπνθξίζεηο ηνπ Associated Press ζηηο εζσηεξηθέο 

ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο, πνπ αλαθέξνληαλ ε κία ζηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο ησλ Βιιελνθχπξησλ 

γηα ηελ επέηεην ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ θαη ε άιιε ζηα αλαγξαθφκελα ζηνπο Times πεξί ηεο βξεηαληθήο 

απνθαζηζηηθφηεηαο λα παξακείλεη ε Κχπξνο ζηελ Κνηλνπνιηηεία, αιιά θαη πεξί ηνπ ελδερνκέλνπ 

λα ζέζεη ε ειιεληθή πιεπξά ην ζέκα ζηνλ Eden θαηά ηελ επηθείκελε ηφηε επίζθεςή ηνπ ζηελ 

Ώζήλα.
514

 Σν έηεξν δεκνζίεπκα, φκσο, ηεο εθεκεξίδαο ηνπ Küçük, Halkın Sesi, δελ είρε θαζφινπ 

νπδέηεξν εηδεζενγξαθηθφ ραξαθηήξα, αιιά απνηεινχζε έλαλ ιίβειν πξνο ηνπο «παιιεθαξάδεο» 

ζε Βιιάδα θαη Κχπξν, ρσξίδνληαο ηνπο δεχηεξνπο ζε «θνκκνπληζηέο» θαη «εθθιεζηαζηηθνχο» θαη 

πξνζθέξνληαο «ζπκβνπιέο» θαη ζηνπο δπν. Ο ζπληάθηεο πξφηεηλε ζηνπο Έιιελεο λα θχγνπλ θαη 

λα πάλε ζηα «αηκαηνβακκέλα θαη απέξαληα κέξε ηεο ρψξαο ησλ παηξψλσλ» ηνπο, φπνπ «ε 

ηβεξία αλακέλεη εζάο θαη πφζνπο αθφκε ζαλ θη εζάο κε αλνηρηέο ηηο αγθάιεο». ζν γηα ηνπο 

Βιιελνθχπξηνπο, ηνπο «δήζελ εζληθηζηέο ππφ ζξεζθεπηηθφ καλδχα», αλέθεξε εηξσληθά φηη νη 

Σνπξθνθχπξηνη ήηαλ έηνηκνη λα ηνπο θαηεπνδψζνπλ ζηελ πνξεία ηνπο πξνο ηε «Μεηέξα Βιιάδα 

ζαο»,
515

 ζηελ νπνία ζα φδεπαλ κε επηθεθαιήο «ηνλ αξρηπαπά ζαο πνπ ζα ςάιιεη κε ην ζηαπξφ ζην 

ρέξη». Πιάη ζηηο ηαπεηλσηηθέο απηέο αλαθνξέο πνπ άγγηδαλ ηα φξηα ηεο χβξεσο ζπλππήξραλ νη 

πάγηεο ζηεξενηππηθέο αλαθνξέο ζηελ «κηθξή Βιιάδα», αιιά θαη ζηελ «ήξεκε» θαη «επδαίκνλα 

δσή» πνπ κπνξνχζαλ φινη λα δήζνπλ ζηε «κεηέξα παηξίδα», θαζψο θαη ζηε «ζπγαηέξα ηνπξθηθή 

παηξίδα».
516

 ην πιαίζην ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηε γξαθή θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ γλψκεο, μερσξηζηή ζέζε έρεη ην ξεηνξηθφ εξψηεκα ηη ζα 

γηλφηαλ αλ κία κεηνλνηηθή ειιεληθή εθεκεξίδα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απεπζπλφηαλ αληηζηνίρσο 

κε παξφκνην ηξφπν ζηελ ηνπξθηθή πιεηνςεθία ηεο ρψξαο, δεηψληαο ηεο λα απνρσξήζεη απφ ηελ 

παηξίδα ηεο κε επηθεθαιήο ηνπο άδνληεο ην εδάλη κνπζνπικάλνπο ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο ηεο. 

Δ απάληεζε πξνθχπηεη κάιινλ αβίαζηα, φρη κφλν αλ ιεθζνχλ ππ‟ φςηλ ηα ηζηνξηθά ζρεηηθά 

παξαδείγκαηα, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ηα επηεκβξηαλά είραλ πξνθχςεη ρσξίο λα ππάξρεη ε 

παξακηθξή ειιεληθή πξφθιεζε, αλ εμαηξεζεί θπζηθά ε πξνβνθάηζηα ηεο ξίςεο θξνηίδσλ ζην 

ηνπξθηθφ πξνμελείν ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ιίγν πξηλ ηελ επηθείκελε 500ζηή επέηεην ηεο άισζεο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, ε Hürriyet ζα έβξηζθε αθνξκή λα θαηαινγίζεη ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε φηη 

                                                           
513 “Veda!” («Ώπνραηξεηηζκφο»), Hürriyet, 22/3/1953. 
514 “Kıbrıs‟ın Yunanistan‟a ilhak edilmesi meselesi” («Σν δήηεκα ηεο έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα»), Hürriyet, 

26/3/1953. 
515 Midera Elladanıza, ζην πξσηφηππν. 
516 “İlhakçılara Tavsiyelerimiz” («Οη ζπκβνπιέο καο ζηνπο ελσηηθνχο»), αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 31/3/1953. 
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ππνβίβαδε ηνπο ενξηαζκνχο γηα λα εμππεξεηήζεη ηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία, ελψ δελ έιεηπαλ ηφζν 

ν ζπζρεηηζκφο κε ηελ Κχπξν, φζν θαη νη απεηιεηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο πξνο ηνπο 

Βιιελνξζφδνμνπο. ην πιαίζην ηνχ λα θαηαδεηρζεί ε «λνκηκνθξνζχλε» ησλ ηειεπηαίσλ ζην 

ηνπξθηθφ θξάηνο, ε εθεκεξίδα πιεξνθνξνχζε ζηηο 26 ΜαΎνπ φηη ν «Ρσκηφο Παηξηάξρεο» 

Ώζελαγφξαο «εμεδήισζε ηελ επηζπκία λα ζπκκεηάζρεη ζηνπο ενξηαζκνχο» γηα ηελ επέηεην.
517

 

Ώλήκεξα ηεο επεηείνπ ε Hürriyet αθηέξσλε ζε απηήλ νιφθιεξε ηελ πξψηε ηεο ζειίδα, φπνπ 

εηθνληδφηαλ ην πξφζσπν ηνπ Μερκέη ηνπ Πνξζεηή, έρνληαο ζηα δεμηά ηνπ ηελ εηθφλα ηνπ ηαθηθνχ 

κλεκείνπ ηνπ θαη ζηα αξηζηεξά ηνπ κία εηθφλα απφ ηηο κάρεο εθηφο ησλ ηεηρψλ.
518

 ηε ιεδάληα 

ππήξρε ε γλσζηή αλαθνξά ηνπ Κνξαλίνπ πεξί ηνπ «επηπρνχο εγέηε» πνπ ζα θαηαιάκβαλε ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Δ ελαζρφιεζε κε ηε ζηάζε πνπ ζα ηεξνχζαλ νη Βιιελνξζφδνμνη, θαη δε ην 

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, φκσο, δελ έπαςε ακέζσο κεηά ηελ επέηεην. Αεθαηξείο εκέξεο αξγφηεξα 

ε εθεκεξίδα δεκνζίεπε πξσηνζέιηδα κηθξή είδεζε ζρεηηθή κε ην απαληεηηθφ ηειεγξάθεκα ηνπ 

Παηξηάξρε Ώζελαγφξα ζηνλ Adnan Menderes, ν νπνίνο ηνπ είρε απεπζχλεη αληίζηνηρν ιίγεο 

εκέξεο λσξίηεξα. χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, ν Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο ζην ηειεγξάθεκά ηνπ 

αλέθεξε ηα αθφινπζα: «πκκεξηδφκελνο ηηο ζθέςεηο ζαο γηα ην λφεκα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

άισζεο ηεο Εζηαλκπνχι, εθθξάδνπκε ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο καο γηα ην απνζηαιέλ πθ‟ πκψλ 

ηειεγξάθεκα θαη αληηζηνίρσο ζαο δηαβεβαηνχκε γηα ηα αηζζήκαηα βαζηάο αγάπεο θαη άκεηξνπ 

ζεβαζκνχ, ηα νπνία ηξέθνπκε γηα ηελ αμηφηηκε, αγαπεηή θαη πςειή ζαο εμνρφηεηα. Αξαηηφκελνο 

ηεο επθαηξίαο, εχρνκαη ζηνλ Παλάγαζν Θεφ λα αλπςψλεη ηελ ηεξή καο παηξίδα κε δφμα θαη ηηκή 

θαη λα ραξίδεη πγεία θαη δχλακε ζε εζάο θαη ζηνπο εθιεθηνχο ζπλεξγάηεο ζαο θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ζαο».
519

 Ώπφ ην πεξηερφκελν ηνπ ηειεγξαθήκαηνο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν ζηφρνο 

ηεο εθεκεξίδαο λα επηβεβαησζεί δεκφζηα θαη αλακθηζβήηεηα ε πξνζήισζε ηνπ επηθεθαιήο ησλ 

Βιιελνξζνδφμσλ ηεο Πφιεο ζην ηνπξθηθφ θξάηνο θαη ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε είρε ζηεθζεί κε 

απφιπηε επηηπρία, δεδνκέλσλ θαη ησλ ζηελψλ έσο αλχπαξθησλ πεξηζσξίσλ ηνπ Ώζελαγφξα λα 

πξάμεη δηαθνξεηηθά. 

δ) Τν Δξγαηηθό Σπλέδξην ησλ Αζελώλ θαη ν «αληηαπνηθηαθόο αγώλαο» ησλ Τνπξθνθππξίσλ 

Βπηζηξέθνληαο ζηελ ακηγψο θππξνθεληξηθή εηδεζενγξαθία ηεο Hürriyet, ε εθεκεξίδα 

θηινμελνχζε ηηο δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηεο «πλνκνζπνλδίαο Βξγαηηθψλ πλδηθάησλ Σνπξθίαο» 

(Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), İsmail İnan, ν νπνίνο είρε κεηαβεί ζηελ Ώζήλα 

πξνζθεθιεκέλνο ηεο Γ..Β.Β. (Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Βξγαηψλ Βιιάδνο) γηα λα ζπκκεηάζρεη 

ζην 11
ν
 Βξγαηηθφ πλέδξην, ε έλαξμε ηνπ νπνίνπ είρε πξνγξακκαηηζζεί γηα ηηο 23 Ώπξηιίνπ. ηαλ 

                                                           
517 “Fetih merasimine Rum Patriği de iştirak edecek” («Θα ζπκκεηάζρεη θαη ν Ρσκηφο Παηξηάξρεο ζηηο εθδειψζεηο γηα 

ηελ Άισζε»), Hürriyet, 26/5/1953. Δ εθεκεξίδα αλαθνίλσλε ζηηο 24 ΜαΎνπ φηη ζηηο 29 ζα πξφζθεξε ζηνπο αλαγλψζηεο 

ηεο κεγάιε αθίζα πνπ εηθφληδε ηνλ έθηππν Πνξζεηή λα εηζέξρεηαη κε ηελ αθνινπζία ηνπ ζηελ Πφιε. πσο θαίλεηαη 

ζηελ ζρεηηθή εηθφλα ηεο αθίζαο πνπ δεκνζίεπε, ηνλ Πνξζεηή ππνδέρνληαλ κε ινπινχδηα νη θάηνηθνί ηεο κπξνζηά απφ 

ηελ Ώγία νθία, ελψ κεηαμχ ηνπ πιήζνπο ησλ ηειεπηαίσλ ππήξρε θαη πςσκέλε κία ειιεληθή (γαιαλφιεπθε κε ηνλ 

κεγάιν ζηαπξφ ζηε κέζε), θαη φρη βπδαληηλή (θίηξηλε κε ηνλ δηθέθαιν αεηφ) ζεκαία. Δ θαηαρξεζηηθή ηεο απεηθφληζε 

ήηαλ έλαο εχγισηηνο ζπκβνιηζκφο πνπ εμππεξεηνχζε ηηο ηξέρνπζεο ηφηε πνιηηηθέο αλαγθαηφηεηεο ηεο εθεκεξίδαο. 
518 “29 Mayıs 1453 – 29 Mayıs 1953”, Hürriyet, 29/5/1953. 
519 “Athenagoras‟tan A. Menderes‟e” («Ώπφ ηνλ Ώζελαγφξα ζηνλ Ώ. Μέληεξεο»), Hürriyet, 11/6/1953. 
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ν İnan άθνπζε εθεί ηνλ Κχπξην εθπξφζσπν λα ζέηεη ζέκα Κχπξνπ, απνθάζηζε λα απνρσξήζεη ζε 

έλδεημε δηακαξηπξίαο, ζηάζε ηελ νπνία δελ άιιαμε παξά ηελ έθθιεζε ησλ Βιιήλσλ ππεπζχλσλ. Δ 

εθεκεξίδα αλαδείθλπε ην ζέκα κε ην ζρεηηθφ πξσηνζέιηδν ξεπνξηάδ ηεο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ν 

Σνχξθνο ζπλδηθαιηζηήο δήισλε ηα εμήο: 

«Ωξ απμηέθεζια ημο πθήβιαημξ πμο επέθενακ μζ εκένβεζεξ ηςκ εθθδκζηχκ ενβαηζηχκ 

ζςιαηείςκ ζηζξ θζθζηέξ ζπέζεζξ πμο εδχ ηαζ ηαζνυ ηαηααάθθεηαζ πνμζπάεεζα κα 

δδιζμονβδεμφκ ιεηαλφ ηςκ δφμ πςνχκ, ακαβηάζηδηα κα εβηαηαθείρς εζπεοζιέκα ηδκ 

Δθθάδα […] Μεηά ηζξ θζθζηέξ μιζθίεξ ηςκ ακηζπνμζχπςκ ηςκ ΖΠΑ, ηδξ Αββθίαξ, ηδξ 

Ηηαθίαξ ηαζ ηδξ Οθθακδίαξ, έθααε ημ θυβμ ηάπμζμξ πμο ζζπονίζηδηε υηζ είκαζ Κφπνζμξ 

ακηζπνυζςπμξ. Δβχ βκςνίγς θίβα εθθδκζηά. Ο εκ θυβς ακηζπνυζςπμξ ακέθενε ηα 

μκυιαηα ηδξ Κφπνμο, ηδξ Αββθίαξ ηαζ ηδξ Σμονηίαξ ηαζ έθεβε ηάπμζα πνάβιαηα βζα ηα 

μπμία πεζνμηνμηήεδηε πμθφ. ηακ έιαεα νςηχκηαξ υηζ ήβεζνε δζηαζχιαηα επί ηδξ 

ημονηζηήξ Κφπνμο, εβηαηέθεζρα αιέζςξ ηδκ αίεμοζα εζξ έκδεζλδ δζαιανηονίαξ».  

πσο ζεκείσλε ν İnan, ηελ ίδηα ζηάζε είρε ηεξήζεη θαη ν ΐξεηαλφο αθφινπζνο Hampton θαη, παξά 

ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιαλ λα ηνλ κεηαπείζνπλ «ν Πξέζβεο καο ζηελ Ώζήλα, ν Ώκεξηθαλφο 

αληηπξφζσπνο Irwing Brown, θαζψο θαη αληηπξφζσπνη ειιεληθψλ εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ», ν ίδηνο 

παξέκεηλε ακεηάπεηζηνο ιφγσ «ησλ εθδειψζεσλ ελαληίνλ ηεο ρψξαο καο πνπ απάδνπλ ζηε θηιία». 

Ο İnan έζηξεθε ηα βέιε ηνπ θαη ελαληίνλ ηεο «αδηαθνξίαο» πνπ ηζρπξηδφηαλ φηη είρε επηδείμεη ην 

ηνπξθηθφ πξνμελείν ησλ Ώζελψλ ζην αίηεκά ηνπ λα ηνπ βξνπλ κεηαθξαζηή απφ ηα ειιεληθά γηα ην 

πλέδξην, θαηεγνξψληαο ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ φηη ηνλ είραλ εμαπαηήζεη φηαλ ηνπ δήηεζαλ λα 

επαλέιζεη ζην πξνμελείν ηελ επνκέλε, 23
ε
 Ώπξηιίνπ, εκέξα εζληθήο αξγίαο γηα ηνπο Σνχξθνπο, 

πνπ ήηαλ θιεηζηφ: «Γηα ην ιφγν απηφ δελ εδφζε ε αξκφδνπζα απάληεζε ζην πλέδξην. Πήγα εθεί 

γηα κηα εβδνκάδα θαη γχξηζα ζε κία εκέξα».
520

 

Δ αθήγεζε ηνπ İnan παξνπζηάδεη αξθεηά ελδηαθέξνληα ζεκεία: ε έλα «εξγαηηθφ» πλέδξην 

ηίζελην «εζληθά» ζέκαηα, φπσο ην Κππξηαθφ, γεγνλφο πνπ είρε πξνθαιέζεη ηελ αληίδξαζε ησλ 

«ζηγέλησλ», Σνχξθνπ θαη ΐξεηαλνχ, πεξηζζφηεξν ίζσο απφ έλα επίκαρν εξγαηηθφ δήηεκα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα είρε ζηγεί. Δ κηθξή γλψζε ηεο ειιεληθήο απφ ηνλ Σνχξθν ζπλδηθαιηζηή ηνπ είρε 

επηηξέςεη λα θαηαιάβεη φηη είρε ηεζεί ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ, εμέιημε πνπ πξνθάιεζε ηελ 

αληίδξαζε θαη ηελ απνρψξεζή ηνπ. Ο πνιηηηθφο σζηφζν ηξφπνο πνπ ην παξνπζίαδε ζηε Hürriyet, 

φηαλ  αθεγνχκελνο ηα ζπκβάληα ηα ζπλέδεε κε ηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία, εγείξεη ππνςίεο είηε φηη 

ήηαλ κεηαμχ ησλ «νκνίσο ζθεπηφκελσλ» κε ηελ εθεκεξίδα ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ, είηε φηη ε 

δεχηεξε πξφζζεζε κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ θαη απηήλ ηελ πηπρή ζην ξεπνξηάδ. ε θάζε 

πεξίπησζε, είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ν Σνχξθνο πξέζβεο ησλ Ώζελψλ 

πξνζπάζεζε λα απνηξέςεη ηελ νξηζηηθή απνρψξεζε ηνπ İnan απφ ην πλέδξην, ζθεπηφκελνο ίζσο 

ηηο πνιηηηθνδηπισκαηηθέο πξνεθηάζεηο κηαο ηέηνηαο θίλεζεο, ελψ ζηάζε «ππνβάζκηζεο» ηεο 

                                                           
520 “Yunanlıların dostluğa aykırı yeni hareketi” («Δ λέα αληίζεηε ζηε θηιία ελέξγεηα ησλ Βιιήλσλ»), Hürriyet, 

25/4/1953. 
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παξνπζίαο ηνπ αθνινχζεζε θαη ην ηνπξθηθφ πξνμελείν κε ρνξεγψληαο ηνπ κεηαθξαζηή θαη άξα 

ζηεξψληαο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα έρεη πιήξε επίγλσζε ησλ ηεθηαηλνκέλσλ ζην πλέδξην. Οη ιφγνη 

ηεο ζηάζεο εθείλεο ηνπ πξνμελείνπ δελ είλαη ζαθείο. Βλδερνκέλσο λα πξνήιζαλ απφ ηε θπγνπνλία 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ε ζπκπεξηθνξά απηή φκσο, ζπλδπαδφκελε κε ηε ζηάζε ηνπ Σνχξθνπ πξέζβε 

ν νπνίνο έθξηλε φηη ε αλαθνξά ζην Κππξηαθφ δελ απνηεινχζε ηθαλή αηηία γηα απνρψξεζε απφ ηηο 

εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ, θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ηφηε ηνπξθηθή θπβέξλεζε δελ επηζπκνχζε δεκφζηα 

αληηπαξάζεζε γηα ην ζέκα ζηε δεδνκέλε ζπγθπξία θαη κάιηζηα επί ειιεληθνχ εδάθνπο. Ώληίζεηε, 

βεβαίσο, γλψκε είρε ν İnan θαζψο θαη ε Hürriyet, πνπ ην αλέδεημαλ επηιέγνληαο λα εθειθχζνπλ 

ηελ πξνζνρή ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο γηα κία αθφκε θνξά ζε απηφ, δηαθνξνπνηνχκελνη έηζη 

απφ ηελ επίζεκε ζηάζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο. 

Δ ζπλέρεηα ηεο «εξγαηηθήο» εθείλεο δηάζηαζεο ηνπ Κππξηαθνχ ζα γξαθφηαλ ηέζζεξηο κήλεο 

αξγφηεξα ζηελ Σνπξθία, ζηελ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο «Βξγαηηθήο πλνκνζπνλδίαο 

Σνπξθίαο» (Türk-İş). πσο πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα ζην θεληξηθφ πξσηνζέιηδν, ην ζέκα πνπ 

θπξηάξρεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ήηαλ ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηήο ειιεληθήο ΓΒΒ, Φψηε 

Μαθξή, γηα ην Κππξηαθφ. Υαξαθηεξίδνληαο ζηνλ ππφηηηιφ ηεο «αλνεζίεο» (hezeyanlar) ηα 

γξαθφκελα ζηελ επηζηνιή, πξφζζεηε φηη νη ππεχζπλνη ηεο ηνπξθηθήο ζπλνκνζπνλδίαο είραλ 

ζεσξήζεη πσο ην πεξηερφκελφ ηεο είρε «πνιηηηθφ ραξαθηήξα» θαη απνθάζηζαλ λα ηε δηαβηβάζνπλ 

ζην Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ. Ώθνινχζσο θαη γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο, ζην ξεπνξηάδ παξεηίζεην ην 

πιήξεο θείκελφ ηεο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ επηζεκαηλφηαλ κεηαμχ άιισλ φηη ην Κππξηαθφ είρε 

μαλαηεζεί ηφζν ζην δεχηεξν ζπλέδξην ηεο «Οκνζπνλδίαο Βξγαηηθψλ πλδηθάησλ ηνπ Βιεπζέξνπ 

Κφζκνπ» ζην Μηιάλν, φζν θαη ζηε «Γεληθή πλέιεπζε» πνπ είρε ιάβεη ρψξα πξνεγνπκέλσο ζην 

ΐεξνιίλν, ελψ ππελζπκηδφηαλ ηφζν ε ειιεληθή πιεζπζκηαθή πιεηνςεθία ηνπ λεζηνχ, φζν θαη ε 

δηαβίβαζε ζηα Δ.Β. ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ηνπ 1950. χκθσλα κε ηελ 

εθεκεξίδα, ηα αλαγξαθφκελα ζηελ επηζηνιή «έπεζαλ ζαλ βφκβα» ζηε ζπλεδξίαζε θαη νη Σνχξθνη 

εθπξφζσπνη απνθάζηζαλ λα εηνηκάζνπλ απάληεζε ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζή ηνπο.
521

 

Πξάγκαηη, ζε εθείλε νη Σνχξθνη ζχλεδξνη ζπλέηαμαλ κία δήισζε, ζηελ νπνία θαηεγνξνχζαλ ηελ 

«Οκνζπνλδία Βξγαηηθψλ πλδηθάησλ ηνπ Βιεπζέξνπ Κφζκνπ» φηη είρε γίλεη «ππνρείξην» ησλ 

ειιεληθψλ επηδηψμεσλ ζηελ Κχπξν, ην πξνεδξείν ηνπο φκσο απνθάζηδε λα κελ επεθηαζνχλ 

πεξαηηέξσ. πσο δήισζε ν «εξγάηεο βνπιεπηήο» ηνπ θπβεξλψληνο Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, 

İhsan Altınel, «δελ ζα ήηαλ ζσζηφ λα κηινχλ νη εξγάηεο γηα ηέηνηνπ είδνπο πνιηηηθά δεηήκαηα, δελ 

ππάξρεη θαλέλα δήηεκα πνπ λα κελ κπνξεί λα δηεπζεηήζεη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε».
522

 Μεηά απφ 

απηήλ ηελ «πξέπνπζα» απάληεζε πνπ δφζεθε ζηνλ Φψηε Μαθξή, ε ζπλέιεπζε εμέηαζε θαη ηειηθά 

έθαλε απνδεθηή ηελ πξφηαζε λα γίλεη αίηεκα εηζδνρήο ηεο Türk İş ζηελ «Οκνζπνλδία Βξγαηηθψλ 

πλδηθάησλ ηνπ Βιεπζέξνπ Κφζκνπ», θαζψο θαη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα αλαηξαπεί ε 

                                                           
521 “Yunan İşçi Konfederasyonu küstahlıkla ısrar ediyor” («Δ ειιεληθή Βξγαηηθή πλνκνζπνλδία επηκέλεη κε ζξάζνο»), 

Hürriyet, 9/8/1953. 
522 “Türk-İş kongresi Kıbrıs meselesini görüştü” («Σν πλέδξην ηεο Türk-İş ζπδήηεζε ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 

11/8/1953. 
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ιεθζείζα απφ ηελ ηειεπηαία απφθαζε λα παξαπεκθζεί ε εμέηαζε ηνπ Κππξηαθνχ ζηα Δλσκέλα 

Έζλε.
523

 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, αληίζεηε κε ηε δεκφζηα πνιηηηθή ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ζην Κππξηαθφ, 

αιιά νκφγλσκε ηεο Hürriyet ήηαλ θαη ε ζηάζε ηεο Halkın Sesi. ε άξζξν ηεο πνπ θηινμελνχζε ε 

πξψηε, αλαγγειιφηαλ απφ ηελ ηνπξθνθππξηαθή εθεκεξίδα ε έλαξμε «αληηαπνηθηαθνχ αγψλα» γηα 

ηελ «έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Σνπξθία». ε κία εκθαλή πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο εληππψζεσλ 

πεξί ηζνδχλακσλ ελεξγεηψλ κε ηελ ειιεληθή πιεπξά, ε Halkın Sesi ππελζχκηδε ηε καρεηηθή ζηάζε 

ηεο ελαληίνλ ηεο «Έλσζεο» απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο έθδνζήο ηεο θαη πξφζζεηε πσο αηζζαλφηαλ 

ηελ αλάγθε λα κελ κείλεη «βνπβή θαη δεκέλε ρεηξνπφδαξα» ηελ πεξίνδν εθείλε θαηά ηελ νπνία ν 

ελσηηθφο αγψλαο ησλ Βιιελνθχπξησλ «έγηλε πεξηζζφηεξν αραιίλσηνο θαη αζπλείδεηνο». Ώθνχ 

επαλαιάβεη ηα πεξί ηεο «ελνηθίαζεο» ηνπ λεζηνχ απφ ηνπο Οζσκαλνχο ζηνπο ΐξεηαλνχο, ν 

ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ γλψκεο ηέθκαηξε φηη ζχληνκα νη κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή 

ηεο Μέζεο Ώλαηνιήο ζα νδεγνχζαλ ην λεζί ζην λα «αιιάμεη ρέξηα», ηα νπνία δελ κπνξεί λα ήηαλ 

άιια απφ εθείλα «ηνπ αηζάιηλνπ πξνπχξγηνπ ηεο Μέζεο Ώλαηνιήο, ηεο θέξνπζαο άιηθε ζεκαία, 

ηεο Σνπξθίαο καο». Γηα ην ιφγν απηφ, ε εθεκεξίδα δηαθήξπζζε φηη νη «άλσ ησλ νγδφληα ρηιηάδσλ 

Σνπξθνθχπξηνη δεηνχλ ελζέξκσο θαη νινςχρσο ηελ επηζηξνθή ηεο Κχπξνπ ζηελ Σνπξθία», δηφηη 

έρνπλ πιένλ «βαξεζεί» λα δνπλ «ζηε ζθιαβηά θάησ απφ μέλε ζεκαία». Δ πξφηαζε πνπ 

αθνινπζνχζε ακέζσο θαηφπηλ πεξηέγξαθε κε ηζρπξφηεξν ηξφπν ηα «δεηλά» ησλ Σνπξθνθππξίσλ 

(«νη Σνπξθνθχπξηνη αζθπθηηνχλ θαη έρνπλ ζπλζιηβεί θάησ απφ ηελ απνηθηαθή δηνίθεζε»), κε ηελ 

εθεκεξίδα λα πξνζζέηεη φηη «έπξεπε» πιένλ λα «δνζεί ηέινο ζηελ απνηθηαθή δηνίθεζε θαη λα 

θπκαηίζεη ζηνπο νπξαλνχο ε νκνξθφηεξε ζεκαία πνπ ηαηξηάδεη ζην λεζί». Σν άξζξν θαηέιεγε κε 

ηελ ππφζρεζε φηη ε εθεκεξίδα ζα εηίζεην επηθεθαιήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ «αγψλα» πνπ «γλψξηδε» 

φηη ζα ππνζηήξηδαλ νη Σνπξθνθχπξηνη, ηε γλψκε άιισζηε ησλ νπνίσλ «απερνχζε», κε ην ζχλζεκα 

«Γήησ ε Σνπξθία, θαηάξα ζηελ Έλσζε!».
524

 

Πέξαλ ηεο έκκεζεο απηήο πξνβνιήο απφ ηε Hürriyet ηεο έλαξμεο ηνπ κεδέπνηε εθδεισζέληνο 

«αληηαπνηθηαθνχ αγψλα» ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ε ηνπξθηθή εθεκεξίδα πξφβαιιε πξσηνζέιηδα ηελ 

απφξξηςε απφ ηνλ Κπβεξλήηε ηεο Κχπξνπ, Sir Andrew Wright, ησλ αληηαπνηθηαθψλ αηηεκάησλ 

ησλ Βιιελνθχπξησλ, φπσο ηνπ είραλ δηαβηβαζηεί ζηηο 27 Ώπξηιίνπ απφ ηνλ Ώξρηεπίζθνπν 

Μαθάξην. χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, ν Wright απέξξηςε ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο γηα ηελ 

έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα, επαλαιακβάλνληαο φηη ε βξεηαληθή θπβέξλεζε νπδεκία ζθέςε 

είρε λα κεηαβάιιεη ην θαζεζηψο ηεο Κχπξνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, «ην δήηεκα πνπ εθ λένπ 

επηρεηξείηε λα ζέζεηε, ζεσξείηαη θιεηζηφ».
525

 

 

                                                           
523 “Kıbrıs meselesinin B. Milletlere arzı” («Δ παξαπνκπή ηνπ Κππξηαθνχ ζηα Δ.Β.»), Hürriyet, 12/8/1953. 
524 “Kıbrıs‟ın Türkiyeye iadesini istiyoruz” («Γεηνχκε ηελ επηζηξνθή ηεο Κχπξνπ ζηελ Σνπξθία»), αλαδεκνζίεπζε ζηε 

Hürriyet, 27/4/1953. 
525 “Kıbrıs meselesi kapandı” («Σν θππξηαθφ δήηεκα έθιεηζε»), Hürriyet, 13/5/1953, κε βάζε αληαπφθξηζε ηνπ Anadolu. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



186 
 

Η επίζθεςε Παπάγνπ ζηελ Σνπξθία 

α) Η αλππνρώξεηε ζηάζε ζηα «αηαθηνπνίεηα δεηήκαηα» 

Λακβάλνληαο αθνξκή απφ ηελ επηθείκελε ηφηε επίζθεςε ηνπ Παπάγνπ ζηελ Σνπξθία, ν Sedat 

Simavi απεπζπλφηαλ κε θχξην άξζξν ηνπ ζηνλ Έιιελα Πξσζππνπξγφ. ε εθείλν, δήισλε 

θαηεπζείαλ θαη «ρσξίο ράζηκν ρξφλνπ» φηη πξηλ απφ ηνπο Σνχξθνπο «θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο, νη 

νπνίνη θισζνγχξηδαλ ρσξίο λα ππεηζέξρνληαη ζην ζέκα», εξρφηαλ ε ηνπξθηθή θνηλή γλψκε, ε 

νπνία «δελ γλσξίδεη ηίπνηα γηα ηα πεξί θηιίαο κε ηελ Βιιάδα». Σν «δήηεκα» θαη‟ εθείλνλ ήηαλ φηη 

ε ζπγθεθξηκέλε θηιία δελ κπνξνχζε λα ππάξμεη φζν δελ «ηαθηνπνηείην» ην Κππξηαθφ «κεηαμχ ησλ 

δχν ρσξψλ» θαη φζν νη «Σνχξθνη ηεο Απηηθήο Θξάθεο» δελ απνιάκβαλαλ ηεο ίδηαο «εξεκίαο» πνπ 

απνιάκβαλαλ θαη νη «Ρσκηνί ηεο Εζηαλκπνχι». Ώπεπζπλφκελνο αθνινχζσο ηφζν ζηνλ Παπάγν, 

φζν θαη ζηνπο «κεηαγελέζηεξνπο Πξσζππνπξγνχο», ν ζπληάθηεο ηφληδε φηη δελ κπνξνχζαλ «λα 

θεξδίζνπλ ηε θηιία καο φζν θνπβαινχλ ζηνπο ψκνπο ηνπο ην θνξηίν ηεο Κχπξνπ. Γηα λα θεξδίζεη 

θάπνηνο ηε θηιία ηνπ Σνχξθνπ πξέπεη λα δψζεη νξηζηηθφ ηέινο ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ». Καη πψο 

ζα κπνξνχζε λα γίλεη απηφ; Δ κφλε ιχζε θαηά ηνλ αξζξνγξάθν ήηαλ ε εμήο: 

«ε ακηαπυδμζδ ημφ υηζ μζ Έθθδκεξ εα λεπάζμοκ ηδ θέλδ Κφπνμξ, κα βίκεζ απμδεηηή δ 

παναπχνδζδ ζε εηείκμοξ υζςκ απυ ηα ημονηζηά Γςδεηάκδζα ανίζημκηαζ ιαηνζά απυ 

ηζξ αηηέξ ηδξ Ακαημθίαξ. Αοηή είκαζ δ ιεβαθφηενδ εοζία πμο ιπμνεί κα ηάκεζ δ Σμονηία 

πάνζκ ηδξ θζθίαξ». Δπζζηνέθμκηαξ ηαζ πάθζ ζημκ Έθθδκα Πνςεοπμονβυ, ημο επεζήιαζκε 

υηζ «υθεζθε κα βκςνίγεζ» ηα πνμεηηεεέκηα ηαζ ημκ ηαθμφζε κα «ηακμκίζεζ ακαθυβςξ 

αοηά πμο εα πεζ ζηδκ Άβηονα», δζυηζ δ ημονηζηή ημζκή βκχιδ «μφηε κα ελαπαηδεεί 

ιπμνεί, μφηε κα ένεεζ ζε θμβανζαζιυ. ,ηζ ηαζ κα θέεζ μ Κζμπνμοθμφ πυηγαξ, ηαιιία 

άθθδ θφζδ δεκ ιπμνεί κα πενάζεζ απ‟ ημ κμο ζημ εέια αοηυ. Σμ θέιε ειείξ…».
526

 

Οη γλσζηνί απεηιεηηθνί ηφλνη θαη εθθξάζεηο ηνπ Simavi, ζπλδπαζκέλα κε ηελ αγνξαία θαηάιεμε 

ηνπ άξζξνπ ηνπ, ζπληζηνχζαλ κία εζθεκκέλε απζάδεηα πξνο ηνλ πςειφ Έιιελα πξνζθεθιεκέλν, 

πξηλ αθφκε παηήζεη ην πφδη ηνπ ζηελ Σνπξθία. Καηά ηνλ Σνχξθν δεκνζηνγξάθν, ε Κχπξνο 

απνηεινχζε ην βαζηθφ εκπφδην ζηε δηκεξή θηιία, θαζ‟ φηη νη Έιιελεο δελ εγθαηέιεηπαλ ηε 

δηεθδίθεζή ηεο θαη αξλνχληαλ λα (ππ)αθνχζνπλ ηηο «παξνηξχλζεηο» ηνπ. Σν Κππξηαθφ ζπληζηνχζε 

ην επίκαρν δήηεκα πνπ απαζρνινχζε ηε ζθέςε ηνπ θαη απιψο δηαλζηδφηαλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

άξζξν κε αλαθνξέο αθελφο κελ ζηνπο «Σνχξθνπο ηεο Απηηθήο Θξάθεο» – ζε κία αθφκε έκκεζε 

βνιή ελαληίνλ ησλ Βιιελνξζνδφμσλ ηεο Πφιεο – αθεηέξνπ δε ζηα «ηνπξθηθά Ασδεθάλεζα». 

Ώγλνψληαο – φπσο έπξαηηε θαη γηα ηελ Κχπξν – πιήξσο θαη επηδεηθηηθά ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο 

ησλ δηεζλψλ πλζεθψλ, πξφηεηλε γηα ηα ηειεπηαία κία άληζε θαη άθπξε «αληαιιαγή»: Να 

εγθαηαιείςνπλ νη Έιιελεο ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζηελ Κχπξν θαη λα αξθεζηνχλ ζηα λεζηά ηνπ 

                                                           
526 “Mareşal Papagos bizden ne istiyor?” («Ση δεηά απφ εκάο ν ηξαηάξρεο Παπάγνο;»), Hürriyet, 14/5/1953. Σελ 

«εθηίκεζε» πνπ έηξεθε γηα ηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία επαλαιάκβαλε ν Simavi θαη ιίγεο εκέξεο λσξίηεξα, φηαλ ζε θχξην 

άξζξν ηνπ ηελ παξνκνίαδε κε ηα ςάξηα πνπ δελ είρε ηελ επθαηξία λα πξνζθέξεη ζηνλ πξψελ Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ 

νθνθιή ΐεληδέιν («θαη απηά, φπσο θαη ε θηιία, πήγαλ άπαηα»), θαζψο θαη κε ηελ αθξάηε θαη «γεκάηε αέξα» ηνπξθηθή 

πίηα (püfböreği), βι. “Suya düşen anlaşma” («Δ θηιία πνπ πήγε άπαηε»), Hürriyet, 7/5/1953. 
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ζπκπιέγκαηνο πνπ «βξίζθνληαλ καθξηά απφ ηελ Ώλαηνιία», παξαρσξψληαο θάηη πνπ νχησο ή 

άιισο λνκίκσο ηνπο αλήθεη, ζε αληάιιαγκα ηεο ηνπξθηθήο κεγαιφζπκεο «θηιίαο». πσο είλαη 

θαλεξφ, ζην πξνηεηλφκελν απφ ηνλ Simavi ζρήκα παγίσζεο ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο, ε κφλε 

θεξδηζκέλε ζα ήηαλ ε ηνπξθηθή πιεπξά, ε νπνία απφ εληειψο απνχζα θαη ζηα δχν δεηήκαηα ζα 

βξηζθφηαλ ζεσξεηηθά θαη κε ηελ Κχπξν ζηε «δηθαηνδνζία» ηεο, αιιά θαη λα θαηέρεη αξθεηά απφ 

ηα «θνληηλά ζηηο αθηέο» ηεο λεζηά ησλ Ασδεθαλήζσλ. Δ ππεξβνιή απηή είρε πξνθαλέζηαηα σο 

ζηφρν φρη κφλν ηελ ειιεληθή πιεπξά, αιιά θαη ηελ αλαθεξνκέλε ζην άξζξν «ηνπξθηθή θνηλή 

γλψκε», πξνο ηελ νπνία απεπζπλφηαλ ελ φςεη θαη ηεο επίζθεςεο Παπάγνπ. Αελ έπαπε σζηφζν λα 

ζπληζηά γηα κία αθφκε θνξά, κέηξν ηεο ζέαζεο ησλ πξαγκάησλ απφ κία κείδνλα ηνπξθηθή 

εθεκεξίδα, ε νπνία δηεθδηθνχζε ην πξνλφκην λα εθθξάδεη ηε ζπγθεθξηκέλε «θνηλή γλψκε», ηελ 

νπνία επηρεηξνχζε παξάιιεια λα δηακνξθψζεη. 

Ο ηφλνο θαη ην χθνο ηνπ Simavi ζην άξζξν απηφ ζε ζρέζε κε ην Κππξηαθφ θαίλεηαη φηη ελφριεζαλ 

νξηζκέλνπο αλζξψπνπο θαη εληφο Σνπξθίαο, φπσο ηνλ γλσζηφ ινγνηέρλε θαη πνιηηηθφ, Samet 

Ağaoğlu, θαη ηνλ γην ηνπ εθδφηε ηεο Cumhuriyet, Doğan Nadi (Abalıoğlu). ε εθείλνπο 

αλαιάκβαλε λα απαληήζεη ν εθδφηεο ηεο Hürriyet κία εβδνκάδα αξγφηεξα, πηνζεηψληαο ηελ ίδηα 

γιψζζα θαη πξνβαίλνληαο ζε εμίζνπ κεησηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο πνπ θνηλφ ζηνηρείν είραλ ηελ 

θαηεγνξία φηη θαη νη δχν πξναλαθεξζέληεο ζρεηίδνληαλ ή/ θαη «εμππεξεηνχζαλ» ηνπο 

Βιιελνξζνδφμνπο ηεο Πφιεο. Ώθνχ θαηαινγίζεη ζηνλ Ağaoğlu φηη ζηελ θξηηηθή ηνπ γηα ην ζέκα 

ηεο Κχπξνπ «επηλνεί ρίιηεο δπν δηθαηνινγίεο γηα λα απνδείμεη πσο έρσ άδηθν», πξφζζεηε φηη 

πξνζθάησο είρε ιάβεη επηζηνιή ηξηψλ αλαγλσζηψλ ηνπ απφ ην λνκφ Zonguldak, ζηελ νπνία 

«επέθξηλαλ ζθνδξά» ηνλ Ağaoğlu θαη ηνλ θαηεγνξνχζαλ φηη «ε ζχδπγνο θαη ε θνπληάδα ηνπ είλαη 

Ρσκηέο [sic]». Ώληηζηνίρσο ζηηο επηθξίζεηο ηνπ Nadi ζηα γξαθφκελά ηνπ γηα ην Κππξηαθφ, ν 

Simavi απαληνχζε φηη ν πξψηνο «έθαλε ινγνπαίγλην πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκεχζεη πνηνο μέξεη ζε 

πνην Ρσκηφ θίιν ηνπ θαη κνπ επηδαςίιεπζε ηνλ ηίηιν ηνπ Σνχξθνπ επηζθφπνπ». Ώπεπζπλφκελνο, 

ηέινο, θαη ζηνπο δχν ζεκείσλε ηα εμήο: «Θα ήζεια λα ζπκίζσ ζηα δχν απηά πξφζσπα φηη, φρη 

κφλν νη ίδηνη, αιιά αθφκε θαη νιφθιεξε ε γεληά ηνπο λα ζηεζεί απέλαληί κνπ δελ πξφθεηηαη λα 

θάλσ πίζσ απφ ην λα πξνβάισ ηνλ Σνπξθηζκφ ησλ Ασδεθαλήζσλ καο θαη ηεο Κχπξνπ. Θα 

ππεξαζπίζσ ηνλ αγψλα απηφλ ζε φιε κνπ ηε δσή, κέρξη λα ζηεζεί ε έλδνμε ηνπξθηθή ζεκαία ζηελ 

πξάζηλε Κχπξν θαη ζηα Ασδεθάλεζά καο… Ώο γλσξίδνπλ ν Ώμηφηηκνο Κχξηνο Νηνγάλ θαη ν 

Κχξηνο Ώζήκαληνο απφ ην Γνγθνχιληαθ φηη ε ππφζεζε απηή είλαη ε πην πνιχηηκε παξαθαηαζήθε 

πνπ ζα αθήζσ ζηα παηδηά κνπ θαη δελ έρσ θακκία ακθηβνιία πσο ζα είλαη ππεξήθαλα γη‟ 

απηήλ».
527

 

Σν ελ ιφγσ άξζξν ηνπ Simavi ήηαλ αξθνχλησο απνθαιππηηθφ. Καη‟ αξρήλ, νη νμείεο εθθξάζεηο θαη 

ην αγνξαίν χθνο ηνπ ζπληάθηε – ηνπιάρηζηνλ φηαλ αλαθεξφηαλ ζην Κππξηαθφ – έδεηρλε λα έρεη 

ελνριήζεη νξηζκέλνπο Σνχξθνπο ζρνιηαζηέο, νη νπνίνη θαη είραλ δεκνζηνπνηήζεη ηελ αληίδξαζή 

                                                           
527 “Hürriyet‟in devirdiği çamlar” («Οη ζπθνθαληίεο ηεο Υηνπξξηέη»), Hürriyet, 22/5/1953. Δ αλαθνξά απηή ηνπ Simavi 

ζην ελδερφκελν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ θαη ηεο «παξαθαηαζήθεο» ηνπ ζην Κππξηαθφ ήηαλ πξνθεηηθή, θαζψο φλησο ζα 

απεβίσλε ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1953. 
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ηνπο. Αελ είλαη γλσζηφ ην παξαζθήλην απηήο ηεο αληίδξαζεο, θαηά πφζν δειαδή φλησο ζέιεζαλ 

λα αληηδξάζνπλ ζηελ αηζζεηηθή θαη ζηελ νπζία ησλ απφςεσλ ηνπ Simavi γηα ηελ Κχπξν, ή αλ 

ζηελ αληηπαξάζεζε απηή ππέθσζθαλ θαη άιια αίηηα πνιηηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ αληαγσληζκνχ. 

Γεγνλφο είλαη σζηφζν φηη εθδεισλφηαλ δεκφζηα θαη θαηαγξαθφηαλ κία αληίδξαζε, ε νπνία δελ 

εξρφηαλ κελ ζε ξήμε κε ηελ επξχηεξε γξακκή ησλ «ηνπξθηθψλ επαηζζεζηψλ» ζην Κππξηαθφ, 

ζπληζηνχζε φκσο δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο αθξαίεο ζέζεηο ηνπ εθδφηε ηεο Hürriyet. Ώπφ ηελ άιιε 

κεξηά, γηα κία αθφκε θνξά ζηνρνπνηνχληαλ νη Βιιελνξζφδνμνη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, νη νπνίνη 

εκθαλίδνληαλ νπζηαζηηθά σο ε παξαζθεληαθή θηλεηήξηνο δχλακε ζηηο αληηξξήζεηο ηνπ Ağaoğlu 

θαη ν εζηθφο απηνπξγφο ησλ ζέζεσλ θαη ηεο εηξσλείαο ηνπ Nadi. Ώπηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

έκκεζε αλαθνξά ηνπ Simavi ζην πξνεγεζέλ άξζξν ηνπ πεξί ηεο «εξεκίαο» ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο ζηελ Πφιε, ζε αληίζεζε κε ηα «δεηλά» ησλ «Σνχξθσλ ηεο Απηηθήο Θξάθεο», 

ζπλέρηδαλ ηελ νιηζζεξή νδφ ηεο ζηνρνπνίεζεο πνπ ζα νδεγνχζε κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζην 

πνγθξφκ ησλ επηεκβξηαλψλ. ην πιαίζην απηφ, ε θνηλή ρξήζε ηνπ φξνπ Rum (Ρσκηφο) γηα ηελ 

ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα θαη γηα ηνπο Βιιελνθχπξηνπο ππέβαιε ππνζπλείδεηα ζηνλ Σνχξθν 

αλαγλψζηε ηελ ηδέα φηη πξφθεηηαη γηα κία εληαία θαη αδηαθνξνπνίεηε ζπιινγηθφηεηα ζηηο ζηάζεηο 

θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο.
528

 Ώμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί ε θαηαθιείδα ηνπ άξζξνπ, ζηελ νπνία 

εθδεισλφηαλ ε βαζηά πίζηε ηνπ Simavi ζηνλ «αγψλα» ηνπ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Κππξηαθνχ. Δ 

πίζηε εθείλε έθηαλε κέρξη ηνπ βαζκνχ λα ζεσξεί ηελ ππφζεζε σο «ηελ πην πνιχηηκε 

παξαθαηαζήθε» πνπ ζα άθελε ζηα παηδηά ηνπ, κε ηε κεηαγελέζηεξε ηζηνξηθή πνξεία ηεο 

εθεκεξίδαο ζην ελ ιφγσ δήηεκα λα δηθαηψλεη πιήξσο ηνλ ηδξπηή ηεο. 

Σνλ Ενχλην ζηνρνπνηείην έλαο αθφκε Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο πνπ είρε εθθξαζηεί δηαθνξεηηθά γηα 

ην Κππξηαθφ. Βπξφθεηην γηα ηνλ επηθεθαιήο αξζξνγξάθν ηεο θηινθπβεξλεηηθήο Zafer, Mümtaz 

Faik Fenik, ηνπ νπνίνπ ην πξφζθαην ηφηε άξζξν είρε ηχρεη επηθξφηεζεο απφ ηνλ αζελατθφ Σχπν.
529

 

ην ξεπνξηάδ αλαθεξφηαλ ραξαθηεξηζηηθά φηη ζηελ Βιιάδα «είρε ραηξεηηζηεί» ην άξζξν ηνπ 

Fenik, «πνπ απνηέιεζε ηελ απάληεζε ζηα επαλεηιεκκέλα άξζξα ηεο Υηνπξξηέη, κε ηα νπνία 

δεηνχζε ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ ηεο Κχπξνπ κε ηελ Σνπξθία». Ώθνινχζσο παξαηίζεην θαη ε 

επηθξφηεζε ηεο εθεκεξίδαο Διπνυξ ππφ ηνλ ηίηιν «Μπξάβν θχξηε ΦαΎθ Φελίθ», θαζψο θαη «ην 

ρεηξνθξφηεκα» πνπ γλψξηζε ν Σνχξθνο ζπληάθηεο απφ ην Βήια θαη ηελ Αηνυπμθζκ. Βθείλνο, φκσο, 

πνπ εμαπέιπε ζθνδξή θαη αγνξαία επίζεζε ζηνλ «ζπλήγνξν ηεο Βιιάδαο» Faik Fenik ήηαλ ν 

Simavi. ε θχξην άξζξν ηνπ δχν εκέξεο αξγφηεξα, αθνχ ηνπ θαηακαξηπξήζεη ηα πάληα – ρσξίο 

φκσο άιιε αλαθνξά ζην Κππξηαθφ – θαηέιεγε απεηιψληαο ηνλ φηη «αλ ζπλερίζεηο κε απηά ηα 

κπαιά, κηα κέξα νη κέηνρνη ηεο εθεκεξίδαο ζα ζε πηάζνπλ απ‟ η‟ απηί θαη, φπσο ζπλέβε θαη κε ηελ 

Οοθμφξ, ζα ζε πεηάμνπλ έμσ απφ ηελ πφξηα. Κη φηαλ ην θάλνπλ δελ ζα ππνινγίζνπλ νχηε ηε 

βνπιεπηηθή ζνπ ηδηφηεηα, νχηε θαη ηελ θνληηλή ζνπ ζρέζε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Αεκνθξαηίαο».
530

 

                                                           
528 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 4-5. 
529 “Kıbrıs davâsını baltaladığı için/ Mümtaz Faik Fenik Yunan basınından takdirname aldı!” («Ο Μνπκηάδ ΦαΎθ Φελίθ 

έιαβε ηα εχζεκα απφ ηνλ ειιεληθφ Σχπν/ επεηδή ππνλνκεχεη ηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 1/6/1953. 
530 “Al ağzının payını” («Λάβε ηελ απνζηνκσηηθή απάληεζε»), Hürriyet, 3/6/1953. 
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β)Μία θνκβηθή αλαθνίλσζε ηεο T.M.T.F. γηα ηελ Κύπξν 

Βθηφο απφ ηελ πχξηλε αξζξνγξαθία ηνπ Simavi, ζηελ αλάδεημε ηνπ δεηήκαηνο ηεο Κχπξνπ 

πξσηνζηαηνχζαλ – φπσο έρεη ήδε θαηαδεηρζεί – θαη νη νξγαλψζεηο ηεο ηνπξθηθήο λενιαίαο, κία 

δξαζηεξηνπνίεζε πνπ ηχγραλε επξείαο πξνβνιήο απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο. ην πιαίζην 

απηφ, γλσζηνπνηείην πξσηνζέιηδα φηη εθπξφζσπνη ηεο «Βζληθήο Φνηηεηηθήο Οκνζπνλδίαο 

Σνπξθίαο» (T.M.T.F.) είραλ κεηαβεί ζηελ Κχπξν απ‟ φπνπ έθεξαλ «απηνπξνζψπσο» πέληε πεχθα, 

ηα νπνία παξέδσζαλ ζε εηδηθή «ηειεηή» πξνθεηκέλνπ λα θπηεπηνχλ ζην ππφ θαηαζθεπή 

καπζσιείν ηνπ Ώηάηνπξθ ζηελ Άγθπξα.
531

 Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ηελ εκέξα πνπ ν Simavi 

«απνζηφκσλε» κε ην θχξην άξζξν ηνπ ηνλ Faik Fenik, ε Hürriyet δεκνζίεπε παξαπιεχξσο 

αλαθνίλσζε ηεο T.M.T.F., κε ηελ νπνία ε νξγάλσζε αληηδξνχζε ζηηο δειψζεηο γηα ηελ Κχπξν ζηηο 

νπνίεο είρε πξνβεί ζην ειιεληθφ Κνηλνβνχιην ν Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηέθαλνο ηεθαλφπνπινο. 

Ώλ θαη ζηνλ ηίηιν αλαθεξφηαλ φηη ηελ αλαθνίλσζε είρε εθδψζεη ε M.T.T.B., ζην ξεπνξηάδ πνπ 

αθνινπζνχζε ν αλαγλψζηεο πιεξνθνξείην πσο ηελ ππέγξαθαλ νη Ali İhsan Çelik θαη Avni Yaşar 

εμ νλφκαηνο ηεο «Βπηηξνπήο Κχπξνπ» (Kıbrıs Komitesi) ηεο T.M.T.F. ηελ εηζαγσγή ηεο νη 

ζπγγξαθείο, αθνχ απεπζπλζνχλ ζηε «θίιε Βιιάδα», αλέθεξαλ φηη ζην πιαίζην ηεο δηκεξνχο θηιίαο 

«επηβάιιεηαη» λα κελ ππάξρνπλ ζέκαηα πνπ δελ κπνξεί λα ζπδεηεζνχλ θαη πεξλνχζαλ ακέζσο ζην 

πξνθείκελν: Μεηά απφ ηηο ηειεπηαίεο «πξνθιήζεηο» ζηελ Κχπξν, ν Κπβεξλήηεο Wright είρε 

μεθαζαξίζεη φηη δελ πθίζηαην θππξηαθφ δήηεκα, νπφηε ε δήισζε ηεθαλφπνπινπ ζηελ ειιεληθή 

ΐνπιή φηη ε Βιιάδα δελ ζα εγθαηέιεηπε ηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ ζεκαίλεη «θαηά ηε γλψκε καο 

λα ηξέρεη θάπνηνο πίζσ απφ κία απηαπάηε». Βπηζεκαίλνληαο φηη σο «ηνπξθηθή λενιαία» είραλ 

«ιφγν θαη δηθαηψκαηα» ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ, πξφζζεηαλ φηη ζηηο εθδειψζεηο ηνπο δελ θαζίζηαλην 

«φκεξνη ππεξβνιηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εμάξζεσλ», φπσο ζπλέβαηλε ζηε «θίιε Βιιάδα», αιιά 

φπσο ζε θάζε «ππφζεζε» έηζη θαη ζηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ, θηλνχληαλ «ζην πιαίζην ηεο γλψζεο 

θαη ηεο ινγηθήο». Ώθνινχζσο νη εθπξφζσπνη ηεο «ηνπξθηθήο λενιαίαο» παξέζεηαλ αλαιπηηθά θαη 

γηα πξψηε θνξά ζπγθξνηεκέλα ην ζχλνιν ησλ «παξαγφλησλ» γηα ηνπο νπνίνπο ηζρπξίδνληαλ φηη 

είραλ «ιφγν θαη δηθαηψκαηα» ζηελ Κχπξν: 

«Η. Ηζημνζηυξ πανάβςκ: Ζ Κφπνμξ είκαζ ημονηζηή εη ημο δζηαζχιαημξ πμο απμννέεζ απυ 

ηδκ ηαηάηηδζή ηδξ [sic]. Ζ Κφπνμξ πμο ιε ηίιδια ημ αίια ιαξ ηαηαηηήζαιε ημ 1571, 

πανέιεζκε επί 307 έηδ οπυ ηδ κμιζηή ηαζ δζμζηδηζηή ιαξ ελμοζία, πνμκζηυ δζάζηδια 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο μπμίμο πνμζδυεδηε ζημ κδζί ημονηζηυξ παναηηήναξ ζε ηάεε ημο 

έηθακζδ. Ακηζεέηςξ, ζε ηαιιία ζζημνζηή πενίμδμ ημ κδζί δεκ ήηακ ηςκ Δθθήκςκ. 

Θεςνμφιε πςξ εα ήηακ ζςζηυ κα οπεκεοιίζμοιε ζε υζμοξ εβείνμοκ δζηαζχιαηα επί ηδξ 

κήζμο, υηζ πνέπεζ κα πθδνχζμοκ επί ηυπμο ημοθάπζζημκ ημ ηίιδια πμο πθδνχζαιε 

ειείξ. 

                                                           
531 “Anıt-Kabir‟e 5 Kıbrıs çamı geldi” («Πέληε θππξηαθά πεχθα ήξζαλ γηα ην Μαπζσιείν»), Hürriyet, 24/4/1953, κε 

βάζε ην Anadolu. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



190 
 

ΗΗ. Γεςβναθζηυξ πανάβςκ: Ζ Κφπνμξ απέπεζ απυ ηδκ Σμονηία 40 ιίθζα ηαζ απυ ηδκ 

Δθθάδα 1.100 [sic]. Σμ κδζί απμηεθεί ςξ πνμξ ημ ηθίια ηαζ ηζξ οπυθμζπεξ ζδζαζηενυηδηέξ 

ημο ιία πνμέηηαζδ ηδξ Ακαημθίαξ. 

ΗΗΗ. Οζημκμιζηυξ πανάβςκ: Ζ Κφπνμξ είκαζ μζημκμιζηχξ ελανηχιεκδ απυ ηδκ Ακαημθία 

ηαζ δεκ έπεζ ζήιενα ιία αοηάνηδ μζημκμιία. ηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Β΄ Παβημζιίμο 

Πμθέιμο δζεηυπδ δ ζφκδεζδ ηδξ Αββθίαξ ιε ημ κδζί, αοηυ ιπυνεζε κα ηναθεί ιυκμ πάνδ 

ζηδ ζφκδεζή ημο ιε ηδκ Ακαημθία. Αηυιδ ηαζ ζήιενα δ πθεζμρδθία ηςκ [πξψησλ] οθχκ 

δζαηνμθήξ δζαζθαθίγεηαζ απυ ηδκ Σμονηία. Ζ δοζπενήξ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ζηδκ 

μπμία ανίζημκηαζ ηα Γςδεηάκδζα, ηα μπμία εβηαηαθείθεδηακ ζηδκ Δθθάδα, ζοκζζηά έκα 

ελυπςξ ζημηεζκυ ζδιείμ βζα ημ ιέθθμκ ημο κδζζμφ, ζε πενίπηςζδ πμο αοηυ 

εβηαηαθεζθεεί ζηδκ Δθθάδα. Δπεζδή δ ηεθεοηαία δεκ έπεζ ιία μζημκμιία ζηακή κα 

ελαζθαθίζεζ ηα πνμξ ημ γδκ, έκα ιεβάθμ ηιήια ημο πθδεοζιμφ ηδξ ακαβηάγεηαζ κα 

ιεηακαζηεφζεζ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, μ οπένβεζμξ ηαζ οπυβεζμξ πθμφημξ ηδξ Σμονηίαξ 

ανημφκ ηαζ ιε ημ παναπάκς βζα κα ημ ενέρμοκ. 

IV. ηναηζςηζηυξ ηαζ ηναηδβζηυξ πανάβςκ: Ζ Κφπνμξ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία απυ ηδκ 

άπμρδ ηδξ αζθάθεζαξ ηδξ Σμονηίαξ ηαζ ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ. Ζ Σμονηία μοδέπμηε 

ιπμνεί κα επζηνέρεζ κα πενάζεζ ζηα πένζα εκυξ αδφκαιμο ηνάημοξ δ Κφπνμξ, δ μπμία 

απμηεθεί ηδ Νυηζα πηένοβά ηδξ. Έηζζ, ελαζηίαξ ηδξ ηαηάθδρδξ ηςκ Γςδεηακήζςκ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ημο Β΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο, δζεηυπδ δ επζημζκςκία ηδξ Σμονηίαξ ιε ημοξ 

Γοηζημφξ οιιάπμοξ ηαζ ιυκμ δζά ιέζμο ηδξ Κφπνμο ιπυνεζε κα ηαθθζενβήζεζ ηζξ 

ειπμνζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ηδξ ζπέζεζξ. 

V. Σεθεοηαίμξ πανάβςκ, επί ημο μπμίμο μζ θίθμζ ιαξ Έθθδκεξ έπμοκ μζημδμιήζεζ υθα 

ημοξ ηα υκεζνα, είκαζ εηείκμξ ηδξ πθδεοζιζαηήξ πθεζμρδθίαξ. ηακ ημ γήηδια ελεηαζηεί 

οπυ ημ θςξ ηςκ πνμεηηεεέκηςκ παναβυκηςκ, βίκεηαζ ζαθχξ ηαηακμδηυ ημ βεβμκυξ υηζ δ 

Κφπνμξ απυ ηάεε άπμρδ απμηεθεί ιία πνμέηηαζδ ηδξ Ακαημθίαξ ηαζ ζοβηνμηεί ιε 

εηείκδκ ιία μθυηδηα. Οφηςξ επυκηςκ ηςκ πναβιάηςκ, μ πθδεοζιυξ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ 

Κφπνμ ηαζ ζζπονίγεηαζ υηζ είκαζ εθθδκζηυξ
532

 ηαη‟ μοζίακ δεκ απμηεθεί πθεζμρδθία, αθθά 

ιεζμρδθία εκηυξ ηδξ ιεβάθδξ ημονηζηήξ ιάγαξ. Ο εκ θυβς πθδεοζιυξ πμο ζζπονίγεηαζ 

υηζ είκαζ εθθδκζηυξ
533

 δεκ είκαζ εθθδκζηυξ
534

 αθθά, υπςξ επεζήιακε ηαζ μ 

Πνςεοπμονβυξ Σζχνηζζθ ζε ιία ημο μιζθία, αηυιδ ηαζ δ βθχζζα ημοξ είκαζ 

δζαθμνεηζηή απυ εηείκδκ πμο ιζθάκε ζηδκ Δθθάδα. Αηυιδ ηαζ ακ βίκεζ δεηηυ ημ υηζ είκαζ 

Έθθδκεξ
535

 ηαζ υηζ έπμοκ δζηαίςια ζηδκ αοημδζάεεζδ, ηυηε εα έπνεπε κα πνμζανηδεμφκ 

ζηδκ Σμονηία ηαζ μνζζιέκεξ πενζμπέξ ζηδκ Δθθάδα πμο ηαημζημφκηαζ απυ Σμφνημοξ, ςξ 

απμηέθεζια δδιμρδθίζιαημξ». 

                                                           
532 Rum, ζην πξσηφηππν. 
533 Yunan, ηε θνξά απηή ζην πξσηφηππν. 
534 Καη πάιη Rum ζην πξσηφηππν. 
535 Rum. 
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Πεξαίλνληαο ηελ έθζεζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπο νη Σνχξθνη λενιαίνη δηαθήξπζζαλ φηη γηα 

ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο ην Κππξηαθφ απνηεινχζε γηα εθείλνπο «εζληθή ππφζεζε», 

«ππελζπκίδνληαο» ζηνλ «εμνρψηαην θ. ηεθαλφπνπιν» φηη ζηηο δεκνθξαηηθέο ρψξεο ε θσλή ηνπ 

ιανχ θαη δε ηεο λενιαίαο «πεξηέρεη βαζχηεξα κελχκαηα θάπνηε αθφκε θαη απφ ηηο δειψζεηο πνπ 

εθθσλνχληαη ζηε βνπιή».
536

 

Δ αλαιπηηθψο πξνεθηεζείζα αλαθνίλσζε ηεο ηνπξθηθήο λενιαηίζηηθεο νξγάλσζεο ζπληζηνχζε ηελ 

πξψηε πξνζπάζεηα λα αξζξσζεί δεκφζηα νινθιεξσκέλνο θαη ζπλεθηηθφο ιφγνο γηα ην Κππξηαθφ 

απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά, πέξαλ ησλ θαηά θαηξνχο ζθφξπησλ εθδειψζεσλ θαη εμάξζεσλ 

ζπλαηζζεκαηηθνχ ραξαθηήξα. Σα επηρεηξήκαηά ηεο απιψλνληαλ ζε φιν ζρεδφλ ην θάζκα ησλ 

επηκέξνπο δεηεκάησλ ηνπ Κππξηαθνχ θαη απνηεινχζαλ κία απφπεηξα αθελφο κελ απάληεζεο ζηελ 

ειιεληθή πιεπξά, αθεηέξνπ δε παξνπζίαζεο ηνπ δεηήκαηνο ελδερνκέλσο ζε επξχηεξν αθξναηήξην. 

πσο ηεθκαίξεηαη θαη απφ ηελ ίδηα ηελ αλαθνίλσζε, ε ζξπαιιίδα γηα ηελ έθδνζή ηεο ήηαλ ε 

ζρεηηθή δήισζε ηνπ Έιιελα Τπνπξγνχ ησλ Βμσηεξηθψλ ζηε ΐνπιή, κε ηελ νπνία επηβεβαίσλε ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζηελ ππφζεζε. Ώπηφ αθξηβψο ην δεκνζίσο εθδεισζέλ θξαηηθφ 

ελδηαθέξνλ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο ζε επίπεδν «λενιαηίζηηθεο 

νξγάλσζεο», ίζσο δηφηη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε έθξηλε φηη δελ ήηαλ ν θαηάιιεινο ρξφλνο λα βγεη ε 

ίδηα κπξνζηά, ζην βαζκφ πνπ – φπσο επηζεκαηλφηαλ θαη ζηελ αλαθνίλσζε – ε εηέξα 

ελδηαθεξνκέλε πιεπξά, ε βξεηαληθή, είρε ραξαθηεξίζεη ην δήηεκα «θιεηζηφ». Καηά ζπλέπεηα, κε 

ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν αθελφο κελ επαλαιακβαλφηαλ ην ηνπξθηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ Κχπξν, κε 

πην ζπγθξνηεκέλα κάιηζηα επηρεηξήκαηα, αθεηέξνπ δε δελ ελνριείην ε βξεηαληθή δηνίθεζε κε κία 

αθφκε δεκφζηα θπβεξλεηηθή ηνπνζέηεζε γηα ην ζέκα, απηή ηε θνξά ηελ ηνπξθηθή. 

Καηά ηα ινηπά, ζηελ αλαθνίλσζε εθηίζελην νη «παξάγνληεο» πνπ ζηήξηδαλ ηε ζέζε πεξί 

«ηνπξθηθφηεηαο ηεο Κχπξνπ», κε αιιεινπρία θαη δηαηχπσζε πνπ παξέπεκπε ζην πξσηφιεην 

θείκελν ην νπνίν, αλαπηπζζφκελν πεξαηηέξσ ην 1954, ζα ρξεζηκνπνηείην θαηφπηλ ην ίδην έηνο σο 

βάζε απφ ηνλ Σνχξθν Μφληκν Ώληηπξφζσπν ζηα Δλσκέλα Έζλε, Selim Sarper.
537

 ηελ παξάζεζή 

ηνπο πξνηάζζνληαλ εθείλνη νη «παξάγνληεο» πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ κία «ξεαιηζηηθή» ζέαζε 

ησλ ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ Κχπξν (γεσγξαθία, νηθνλνκία, άκπλα) θαη επφηαλ ε 

αληίθξνπζε ηνπ ειιεληθνχ επηρεηξήκαηνο πεξί πιεζπζκηαθήο πιεηνςεθίαο. Βμαίξεζε απνηεινχζε 

                                                           
536 “M.T. Talebe Birliği Kıbrıs hakkında bir tebliğ çıkardı” («Δ Μ.Σ.Σ.ΐ. εμέδσζε αλαθνίλσζε γηα ηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 3/6/1953. Ο ηίηινο είλαη πξνθαλψο ιαλζαζκέλνο, θαζψο έθαλε ιφγν γηα ηελ αλαθνίλσζε πνπ «εμέδσζε ε 

M.T.T.B.», αληί ηνπ νξζνχ «T.M.T.F.». Δ ζχγρπζε απηή είλαη ελδεηθηηθή ηνπ βαζκνχ «ζπγγέλεηαο» ησλ ελ ιφγσ 

νξγαλψζεσλ σο πξνο ηελ πνιηηηθή θηλεηνπνίεζε κε ζηφρν ηνλ επεξεαζκφ ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ «εζληθψλ» ζηφρσλ. 
537 πσο αλαθέξεη ν Bil ζην βηβιίν ηνπ, βάζε γηα ην θείκελν ηνπ Sarper απνηέιεζαλ ηα 16 ζεκεία ηεο «κπξνζνχξαο» 

πνπ είρε επηκειεζεί ν ίδηνο ην 1954 γηα ινγαξηαζκφ ηεο λενζπζηαζείζαο ηφηε δηαβφεηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη 

Σνπξθηθή», πνιηηηθφο «πξφγνλνο» ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζεσξεζεί ε εδψ εκθαληδφκελε «Βπηηξνπή Κχπξνπ» ηεο 

T.M.T.F., βι. θαησηέξσ, ζει. 371, ππνζ. 1016. χκθσλα κε ηνλ Σνχξθν δηθεγφξν-δεκνζηνγξάθν, ν ιφγνο πνπ ε 

ηνπξθηθή δηπισκαηία θαηέθπγε ζην δηθφ ηνπ θείκελν ήηαλ φηη «δπζηπρψο ην Σνπξθηθφ Κξάηνο ζηνλ ηνκέα απηφ δελ είρε 

θάλεη ηελ παξακηθξή πξνεηνηκαζία», βι. Hikmet Bil, φ.π., ζει. 84-86 θαη 98. Ώπηφ αιεζεχεη ελ κέξεη, αλ ιεθζεί ππ‟ 

φςηλ ην γεγνλφο φηη κφιηο ηνλ Μάην ηνπ 1954 είρε ζπζηαζεί ζην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ κία επηηξνπή 

επηθνξηηζκέλε λα παξαγάγεη ηε ζρεηηθή κε ηηο ηνπξθηθέο επηδηψμεηο επηρεηξεκαηνινγία, βι. Mahmut Dikerdem, 

Ortadoğu‟da Devrim Yılları («Σα Υξφληα ηεο Βπαλάζηαζεο ζηε Μέζε Ώλαηνιή»), (İstanbul: Cem Yayınevi, 1990), ζει. 

124-125. Ώλαιπηηθφηεξα γηα ηελ πξψηκε ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζην Κππξηαθφ, βι. θαη Ώγγειεηφπνπινο, φ.π., 

ζει. 67, ππνζ. 217. 
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ε πξφηαμε ηνπ «ηζηνξηθνχ» παξάγνληα, ν νπνίνο αξθνχλησο απνθαιππηηθά επαλαιάκβαλε ην, 

κάιινλ αθιφλεην ζηελ ηνπξθηθή ζπλείδεζε, «δηθαίσκα» ζηελ «ηδηνθηεζία» κε βάζε ηελ 

θαηάθηεζε θαη κάιηζηα δηαρξνληθά: ,ηη θαηαιακβάλεηαη απφ ηνπο Σνχξθνπο άπαμ manu militari 

αλήθεη γηα πάληα ζε απηνχο θαη ζηνπο απνγφλνπο ηνπο. Τπ‟ απηφ ην πξίζκα κάιινλ πξέπεη λα 

εξκελεπηεί θαη ε απφιπηε παξαγλψξηζε ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ, πνπ νη πξνβιέςεηο ηνπο δελ 

ζπλάδνπλ κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο αλαθνίλσζεο, θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε σο εληαίνπ ηνπ 

γεσγξαθηθνχ ρψξνπ φπνπ θαηνηθνχλ Έιιελεο θαη Σνχξθνη, σο εάλ λα πθίζηαην αθφκε ε 

Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία. Γη‟ απηφ θαη ε πιεζπζκηαθή ηνπ ζχλζεζε δελ εξκελεπφηαλ μερσξηζηά 

αιιά αληηκεησπηδφηαλ σο φιν, θαζηζηψληαο έηζη ηελ ειιεληθή πιεηνςεθία ζηελ Κχπξν, κεηνςεθία 

εληφο ηεο επξχηεξεο «ηνπξθηθήο κάδαο» Κχπξνπ θαη Μηθξάο Ώζίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

επηρεηξεκαηνινγία ηεο αλαθνίλσζεο είρε ζπληαρζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη «επηζεηηθή» θαη 

φρη απνινγεηηθή, θαζψο θαη λα εμππεξεηεί πιήξσο ηελ ηνπξθηθή ζέαζε ηνπ δεηήκαηνο. 

Σελ αλαθνίλσζε εθείλε ηεο T.M.T.F., θαη δε ηε δηαθήξπμή ηεο φηη ην Κππξηαθφ απνηεινχζε γηα 

ηελ ηνπξθηθή λενιαία «εζληθφ δήηεκα», ραηξέηηδε ηελ επφκελε κέξα ζην θχξην άξζξν ηνπ πνπ 

έθεξε ηνλ ίδην ηίηιν ν Simavi. Βπηραίξνληαο γηα ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηε ζηάζε ησλ θνξέσλ 

ηεο, πνπ άιισζηε δελ δηέθεξαλ θαη πνιχ απφ ηηο απφςεηο ηνπ ηδίνπ θαη ηεο εθεκεξίδαο ηνπ, ν 

Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο έθαλε ιφγν γηα ηελ «πχξηλε ηνπξθηθή λενιαία», ην θνηηεηηθφ ηκήκα ηεο 

νπνίαο αληηπξνζσπεπφηαλ «ζαπκάζηα» ζηελ ελ ιφγσ νξγάλσζε. ε κία ελδηαθέξνπζα αλαθνξά 

πνπ εγείξεη ηελ ππνςία ζπληνληζκέλεο θίλεζεο, ν Simavi αλέθεξε ζηε ζπλέρεηα φηη «εδψ θαη κέξεο 

αλέκελα κία αληξίθεηα θσλή» θαη φηη ηειηθά «ε λενιαία καο βξπρήζεθε θαη έθαλε ηε θσλή ηεο λα 

αθνπζηεί ζε ερζξνχο θαη θίινπο». ην εμήο, ζεκείσλε, νπδείο ζα δψζεη ζεκαζία «ζηα θαηά 

παξαγγειίαλ γξαπηά πνπ ζα βγνπλ ζηηο θπξίαξρεο εθεκεξίδεο θαη ζηηο ςεχηηθεο εθδειψζεηο 

θηιίαο», γηα λα ζπλερίζεη ζην γλσζηφ αγνξαίν χθνο: «ζνη έρνπλ ινγαξηαζκνχο καδί καο αο 

θνπηάζνπλ λα ηνπο ιχζνπλ κε ηελ ηνπξθηθή λενιαία. Κη αλ επηκείλνπλ πεξηζζφηεξν, πίζσ απφ ηε 

λενιαία ζα βξνπλ νιφθιεξν ην ηνπξθηθφ έζλνο». ε θάζε πεξίπησζε, πξφζζεηε, είρε ληψζεη 

«αγαιιίαζε» απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε θαη ζθέθηεθε πσο αλ πεζάλεη, δελ ζα έθεπγε κε 

ηελ έγλνηα,
538

 κελ παξαιείπνληαο λα ζπζρεηίζεη απεηιεηηθά ηελ ηνπξθηθή λενιαία κε ηνπο Έιιελεο 

αθφκε κηα θνξά: «Οη Έιιελεο θίινη καο γλσξίδνπλ θαη‟ εμνρήλ θαη πνιχ θαιά ηελ ηζρχ πνπ έρεη ε 

ηνπξθηθή λενιαία. Δ λενιαία απηή μέξεη λα βγαίλεη κπξνζηά θάζε θνξά, απφ ηα Ααξδαλέιιηα 

κέρξη ηνλ αγγάξην». Έκπιενο αηζζεκάησλ ππεξεθάλεηαο γηα ηνπο Σνχξθνπο λένπο, ν Simavi 

πεξάησλε ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ αλαθσλψληαο: «Ση επηπρήο ε λενιαία πνπ δεη ελ έηεη 1953. 

Ση επηπρία γηα ην ηνπξθηθφ έζλνο λα έρεη κηα ηέηνηα λενιαία».
539

 

 

 

                                                           
538 Πξφθεηηαη γηα ηε δεχηεξε πξνθεηηθή αλαθνξά ηνπ Simavi ζην ελδερφκελν ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο «παξαθαηαζήθεο» 

ηνπ, κεηά απφ εθείλε ηνπ άξζξνπ ηνπ ζηηο 22/5. Βμίζνπ πξνθεηηθή, φκσο, ήηαλ θαη ε αλαθνξά ηνπ ζηηο «πνηφηεηεο» θαη 

ζηελ «πξσηνπνξία» ηεο ηνπξθηθήο λενιαίαο, φπσο ζα εθδειψλνληαλ κε θαηαζηξνθηθφ ηξφπν ζηα επηεκβξηαλά. 
539 “Millî Dâvamız”, Hürriyet, 4/6/1953.  
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γ) Η απνθάιπςε ηεο ρξεζηκόηεηαο ηεο «ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο» 

Δ βαζηά πεξηθξφλεζε ηνπ Simavi γηα ηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία έβξηζθε ηελ επθαηξία λα 

εθδεισζεί θαη πάιη, ζην πξψην ζεηξάο άξζξσλ γλψκεο ηνπ ππφ ηνλ θεληξηθφ ηίηιν «Φηιηθή 

θνπβέληα κε ηνλ Μέληεξεο».
540

 Ο ζπληάθηεο ηνπο αθνχ δηαβεβαηψζεη ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο 

Σνπξθίαο γηα ην αγαζφ ησλ αηζζεκάησλ θαη ησλ πξνζέζεψλ ηνπ θαηά ηε ζπγγξαθή ηνπ άξζξνπ 

ηνπ, εηζεξρφηαλ ζην πξνθείκελν μεθηλψληαο απφ ην «άηνπν» ηεο δηκεξνχο θηιίαο: 

«Γεκ εμνηάζαηε ςξ ηοαένκδζδ ηδκ 500ζηή επέηεζμ ηδξ άθςζδξ ηδξ Ηζηακιπμφθ βζα κα 

ιδκ πνμζαάθεηε ημοξ Έθθδκεξ. Αοηή ήηακ δ ιεβαθφηενδ βηάθα πμο εα ιπμνμφζαηε κα 

δζαπνάλεηε ζημκ πμθζηζηυ ζαξ αίμ. Ο ιαηανίηδξ μ Αηάημονη είπε ηάκεζ θζθία ιε ημοξ 

Έθθδκεξ πμο ημοξ είπε θζχζεζ ηα ηεθάθζα [sic]. Δηείκδ υιςξ ήηακ ιία επζθακεζαηή 

θζθία, δεκ είπε θςθζάζεζ ζηζξ ηανδζέξ. Αοηυ ημ βκχνζγε ηαζ μ Αηάημονη μ μπμίμξ ακ 

ήεεθε εα ιπμνμφζε κα ηδκ ηάκεζ κα θςθζάζεζ. Γεκ εέθδζε υιςξ, δζυηζ οπήνπε έκα 

ζφκμθμ γδηδιάηςκ πμο έπνεπε κα δζεοεεηδεμφκ ιε ημ βεζημκζηυ αοηυ έεκμξ ηαζ δ θζθία 

εηείκδ απμηεθμφζε έκα ιέζμ βζα ηδ δζεοεέηδζή ημοξ. Δζείξ, αιέζςξ ιυθζξ ακαθάααηε ηδ 

δζαηοαένκδζδ, πνμζπαεήζαηε κα ηαηεαάζεηε ηδ θζθία ημφηδ ζηζξ ηανδζέξ. Αοηυ ήηακ 

θάεμξ, δζυηζ μζ Έθθδκεξ μοδέπμηε οπήνλακ εζθζηνζκείξ ζηα αζζεήιαηα αοηά ηαζ ηα ιέπνζ 

πεεξ βεβμκυηα ημ απμδεζηκφμοκ». 

Ο αξζξνγξάθνο ζπλέρηδε επηζεκαίλνληαο φηη ε θνηλή γλψκε δελ δηακνξθσλφηαλ απφ ηε Hürriyet ή 

απφ ηε θηινθπβεξλεηηθή Zafer, αιιά ζπγθξνηείην «ζηα θαθελεία ηεο γεηηνληάο θαη ηνπ ρσξηνχ». 

Βθεί, ηφληδε, πξέπεη λα ηελ αθνπγθξαζηεί ν Menderes θαη ηφηε ζα θαηαιάβεη «πφζν ηελ έρεηε 

πξνζβάιεη κε ηελ ειιεληθή ζαο θηιία θαη κε ην αρξείαζην ηειεγξάθεκα πνπ απνζηείιαηε ζηνλ 

Ώζελαγφξα». ην πιαίζην ηεο «εηιηθξίλεηαο» πνπ ραξαθηήξηδε ηε δεκφζηα εθείλε δηα ηνπ Σχπνπ 

θηιηθή θνπβέληα ηνπ κε ηνλ Σνχξθν Πξσζππνπξγφ, ν Simavi πξνέβαηλε ζε κία εθπιεθηηθή 

απνθάιπςε γηα ηελ πξαγκαηηθή θχζε ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Atatürk: 

Δ ηειεπηαία νπδέλ αληίθξηζκα είρε ζην επίπεδν ησλ πξαγκαηηθψλ αηζζεκάησλ αιιεινπξνζέγγηζεο 

ησλ δχν ιαψλ, παξά είρε κφλν ρξεζηηθή ζεκαζία σο εξγαιείν δηπισκαηηθήο εμνκάιπλζεο ησλ 

δηκεξψλ ζρέζεσλ. Μάιηζηα εκπξνζέησο είρε εκπνδηζηεί ε ζπλαηζζεκαηηθή ηεο πξαγκάησζε απφ 

ηνλ ηδξπηή ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο δηφηη, θαηά ηνλ Simavi, απνηεινχζε απιψο έλα 

δηαπξαγκαηεπηηθφ κνριφ πίεζεο γηα ηε «δηεπζέηεζε» κε θαηνλνκαδφκελσλ «δεηεκάησλ».
541

 Έηζη, 

                                                           
540 “Menderesle hasbıhal I”, Hürriyet, 10/6/1953. ηελ εθεκεξίδα είρε πξνεγεζεί κηθξή πξαθηνξεηαθή πξσηνζέιηδε 

είδεζε γηα ηνλ «Βιιελνθχπξην Ώξρηεπίζθνπν πνπ ζπλερψο αλαζθάιεπε ην Κππξηαθφ», ηε θνξά απηή κε πξσηνβνπιία 

ηνπ πξνο ηνλ Ώκεξηθαλφ Πξφεδξν Eisenhower, βι. “Kıbrıs için yeni bir teşebbüs” («Μηα λέα πξσηνβνπιία γηα ηελ 

Κχπξν»), Hürriyet, 4/6/1953. 
541 Σελ πξαγκαηηθή θαη εηεξνβαξή – ππέξ ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο – θχζε ηνπ ηδενινγήκαηνο ηεο «ειιελνηνπξθηθήο 

θηιίαο» ζε θξαηηθφ επίπεδν έρνπλ θαηαδείμεη ηφζν ν αξξήο, φζν θαη ν Ώιεμαλδξήο, βι. Νενθιήο αξξήο, Δλςηενζηή 

Πμθζηζηή & Πμθζηζηέξ Δλεθίλεζξ ζηδκ Πνχηδ Σμονηζηή Γδιμηναηία, (Ώζήλα: Γφξδηνο, 1992) θαη Ώιέμεο Ώιεμαλδξήο, 

«Ώπνκπζνπνίεζε ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο», Ακηί, πεξίνδνο ΐ΄, ηεχρνο 299 (13 επηεκβξίνπ 1985), ζει. 41-44. ην 

άξζξν ηνπ απηφ ν ηειεπηαίνο, ζήκεξα πξέζβεο ε.η., έγξαθε ραξαθηεξηζηηθά: «Πάληα ζην παξειζφλ ε ειιεληθή πιεπξά 

πξνέβε ζε βαξπζήκαληεο ζπζίεο γηα λα ζέζεη ηηο βάζεηο κηαο θηιίαο ελψ αληηζέησο ε Σνπξθία έρεη ζπλεζίζεη λα απαηηεί 

δηάθνξεο παξαρσξήζεηο ζεσξψληαο πάληα ηελ Βιιάδα ζαλ κία κηθξή απνζρηζζείζα επαξρία απφ ην „πειψξην‟ ηνπξθηθφ 

θξάηνο […] Σνπιάρηζηνλ ζε νξηζκέλνπο εγεηηθνχο θχθινπο ζηελ Βιιάδα είρε δηαηππσζεί ε πεπνίζεζε φηη ην θνηλφ 

ζπκθέξνλ αζθάιεηαο θαη ν θνηλφο ζπκκαρηθφο ζεζκφο ζα έιπαλ νξηζηηθά ηα πξνβιήκαηα ηεο εηξεληθήο ειιελνηνπξθηθήο 
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ελ έηεη 1953, φηαλ ν εθδφηεο ηεο Hürriyet πξφηαζζε ζηελ αξζξνγξαθία ηνπ ηα δεηήκαηα πνπ θαηά 

ηε γλψκε ηνπ έπξεπε λα «δηεπζεηεζνχλ», αθελφο κελ έζεηε ζηελ θνξπθή ηνπο ην Κππξηαθφ, 

αθεηέξνπ δε θαηεγνξνχζε ηνλ Menderes φηη δελ είρε ζπιιάβεη ηελ ρξεζηηθή νπζηαζηηθά θχζε ηνπ 

εξγαιείνπ πνπ νλνκάδεηαη «ηνπξθνειιεληθή θηιία» θαη έηζη δηέπξαηηε ηε «κεγάιε γθάθα» λα ηελ 

ιακβάλεη ηνηο κεηξεηνίο, θάλνληαο «παξαρσξήζεηο» ζηνπο «αλεηιηθξηλείο» Έιιελεο, φπσο ζπλέβε 

θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ενξηαζκψλ ηεο επεηείνπ ηεο άισζεο. Γη‟ απηφ θαη ηνπ επεζήκαηλε πσο ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εθείλε «πξνζέβαιε» ηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε, φπσο απηή ζρεκαηνπνηείην θαη 

εθθξαδφηαλ ζηα θαηά ηφπνπο θαθελεία. Βίλαη θαλεξφ πσο γηα ηνλ Σνχξθν δεκνζηνγξάθν ε κφλε 

«πξαγκαηηθή» θηιία ήηαλ εθείλε πνπ «ηαθηνπνηνχζε» δεηήκαηα φπσο ην Κππξηαθφ ππέξ ηεο 

ηνπξθηθήο πιεπξάο, ρσξίο λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ αληίζηνηρεο δηεθδηθήζεηο θαη αηηήκαηα ηεο 

ειιεληθήο. 

ζν, φκσο, θη αλ ν Simavi αξλείην φηη ν ίδηνο θαη ε εθεκεξίδα ηνπ απερνχζαλ ηε κείδνλα θνηλή 

γλψκε, δελ έπαπε απφ ηηο ζειίδεο ηεο λα πξνζπαζεί λα ηελ επεξεάζεη θαη λα ηελ θαηεπζχλεη, 

κεηαμχ άιισλ θαη ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ. ην πιαίζην απηφ, αθνχ θηινμελήζεη είδεζε πεξί ηνπ 

«κεγάινπ ζπιιαιεηεξίνπ» ηεο «Οκνζπνλδίαο Σνπξθηθψλ σκαηείσλ» (Türk Cemiyetleri 

Federasyonu) ζηε Λεπθσζία ελαληίνλ κηαο απφθαζεο ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο ζε εθπαηδεπηηθά 

ζέκαηα,
542

 επαλεξρφηαλ κε λέν θχξην άξζξν ζην νπνίν απεπζπλφηαλ μαλά ζηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο 

Βιιάδαο. ε εθείλν ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο, αιιάδνληαο χθνο θαη ηαθηηθή, δήισλε φηη δελ ήηαλ 

«αλζέιιελαο», αιιά αληηζέησο έλαο «εηιηθξηλήο ππνζηεξηθηήο ηεο θηιίαο κε κία θξφληκε, επθπή 

θαη ζψθξνλα Βιιάδα». Βθηηκνχζε, σζηφζν, φηη νη κέρξη ηφηε εθδειψζεηο ηεο δηκεξνχο θηιίαο ήηαλ 

επηθαλεηαθέο θαη δελ έθαλαλ ηίπνηε άιιν απφ ην λα απνθξχπηνπλ ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα 

κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ: «Σα ζέκαηα ησλ Ασδεθαλήζσλ, ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Ώλαηνιηθήο Θξάθεο 

[sic] ζα κείλνπλ έσο ην ηέινο ζε εθθξεκφηεηα; Πνηνο ζα είλαη ν ζαξξαιένο αλήξ πνπ ζα βάιεη 

λπζηέξη ζε απηά ηα ηξαχκαηα; Πξέπεη λα παξαδερζνχκε πσο αλ δελ αλνίμνπλ νη πιεγέο απηέο θαη 

δελ θαζαξηζηεί ην πχνλ ηνπο, ε ηνπξθνειιεληθή θηιία δελ κπνξεί λα γίλεη θηιία». Ο Simavi 

ζεκείσλε φηη δελ ήηαλ «αθειήο» ψζηε λα πηζηεχεη πσο κπνξνχζε λα ππάξμεη θηιία «κε έλαλ 

γείηνλα ν νπνίνο απφ ηηο πξψηεο ζρνιηθέο ηάμεηο εκπνηίδεη ηα παηδηά κε αληηηνπξθηθά αηζζήκαηα», 

ελψ απεπζπλφηαλ κε ζπγθαηαβαηηθή θαηαλφεζε ζηνλ Έιιελα Πξσζππνπξγφ, ιέγνληάο ηνπ φηη 

«θαηαλννχζε» ηηο «δπζθνιίεο» πνπ πεξλά θάπνηνο πνπ εγείηαη «ελφο δπλακηθνχ θαη δηεθδηθεηηθνχ 

έζλνπο φπσο νη Έιιελεο», ραξαθηεξίδνληαο κάιηζηα «απφ ηελ άπνςε απηή δπζηπρείο» ηφζν ηνλ 

ίδην, φζν θαη ηνλ νθνθιή ΐεληδέιν.
543

 Παξά ην επηθαλεηαθψο ζπγθξαηεκέλν χθνο θαη ηνλ 

ηνικεξφ ηξφπν πνπ ηνπνζεηείην ζην ζέκα ηεο δηκεξνχο θηιίαο, ν εθδφηεο ηεο Hürriyet δελ είρε 

                                                                                                                                                                                
ζπκβίσζεο. Οη πξνβιέςεηο απηέο απνδείρζεθαλ αλεδαθηθέο γηαηί δελ είραλ ιάβεη ππφςε ηηο καθξνπξφζεζκεο ηνπξθηθέο 

θηινδνμίεο γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο Σνπξθίαο ζαλ κία κεγάιε πεξηθεξεηαθή δχλακε ππφ ηελ αηγίδα ηεο Ώηιαληηθήο 

πκκαρίαο. ΐέβαηα, αθνχ νη δχν γείηνλεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπλππάξρνπλ ζηνλ ίδην γεσπνιηηηθφ ρψξν πξέπεη λα 

βξνπλ έλα ηξφπν εηξεληθήο ζπκβίσζεο, έλα κφληνπο βηβέληη, ρσξίο φκσο ςεπδαηζζήζεηο, ελζνπζηαζκνχο θαη 

παξαρσξήζεηο απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά. Δ ηζηνξηθή εκπεηξία δείρλεη φηη απηφο ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ζην 

ειιελνηνπξθηθφ πξφβιεκα έρεη σο κφλν απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ηνπξθηθψλ αμηψζεσλ». 
542 “Kıbrıs Türklerinin protesto mitingi” («Σν ζπιιαιεηήξην δηακαξηπξίαο ησλ Σνπξθνθππξίσλ»), Hürriyet, 16/6/1953. 
543 “Yunan Başvekilli” («Ο Έιιελαο Πξσζππνπξγφο»), Hürriyet, 17/6/1953. 
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κεηαβάιεη θαη‟ νπζίαλ ηελ νπηηθή θαη ηελ πξνζέγγηζή ηνπ ζηα ζέκαηα ηνπ Κππξηαθνχ θαη ησλ 

ζρέζεσλ κε ηελ Βιιάδα, φπσο αςεπδψο καξηπξεί ην απφζπαζκα γηα ην είδνο ηεο ηειεπηαίαο πνπ 

«εθηηκνχζε»: Δ Βιιάδα φθεηιε λα είλαη «θξφληκε, επθπήο θαη ζψθξσλ», δειαδή λα «θάζεηαη 

θαιά» θαη λα ππαθνχεη αδηακαξηχξεηα ζηα θειεχζκαηα ηνπ κεγάινπ γείηνλά ηεο, ηεο Σνπξθίαο. 

δ) Simavi πξνο Παπάγν: «Άληε, πάεη, ηέιεησζε θη απηό!» 

Δ εθεκεξίδα πξφβαιιε πξσηνζέιηδα θαη κάιινλ εηδεζενγξαθηθά ηελ επίζθεςε Παπάγνπ ζηελ 

Σνπξθία, δηαλζηζκέλε κε ηηο δειψζεηο ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ πεξί ηεο «αθιφλεηεο» 

ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο πνπ ήηαλ «αλαγθαία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο».
544

 Σελ επνκέλε, 

σζηφζν, επαλεξρφηαλ ζηα εησζφηα, θαζαπηφκελε εθ λένπ ηνλ εθδφηε ηεο Cumhuriyet, Nadir Nadi, 

φηη ιεηηνπξγνχζε σο «ζπλήγνξνο ησλ Βιιήλσλ», επεηδή ζην «θαισζφξηζκά» ηνπ πξνο ηνλ 

θηινμελνχκελν Παπάγν έζηγε κφλν ην δήηεκα ησλ «εδαθψλ πνπ αθαηξνχληαη απφ ηνπο Σνχξθνπο 

ηεο ειιεληθήο Θξάθεο», φρη φκσο θαη ηα δεηήκαηα «ησλ Ασδεθαλήζσλ καο θαη ηεο Κχπξνπ καο». 

Έθηαλε δε ζην ζεκείν λα δεηήζεη απφ ηνλ απνζαλφληα «παηξηψηε» παηέξα ηνπ, Yunus Nadi, λα 

«ζεθσζεί» θαη λα δεη «πψο ν ίδηνο ηνπ ν γηνο θάλεη ηνλ ζπλήγνξν ησλ Βιιήλσλ».
545

 Ώλ θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν ζρφιην έθεξε ηελ ππνγξαθή ηεο εθεκεξίδαο κε ηνλ αξρηθφ ηεο γξάκκα (H) είλαη 

βάζηκν λα ππνηεζεί φηη ην είρε γξάςεη ν ίδηνο ν Simavi πνπ είρε θαηεγνξήζεη ηνλ Nadi θαη έλαλ 

κήλα πεξίπνπ λσξίηεξα.
546

 

Ώθνινχζσο, ν εθδφηεο ηεο Hürriyet επαλέθακπηε κε λέν ελππφγξαθν θχξην άξζξν ηνπ, γηα λα 

ζρνιηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο επίζθεςεο Παπάγνπ ζηελ Σνπξθία θαη λα ζέζεη «επιφγσο» θαη ην 

δήηεκα ηεο Κχπξνπ. Ξεθηλψληαο απφ ηελ εθηίκεζε ησλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ πεξί ηεο 

«ιακπξήο» επίζθεςεο ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ ζηελ Σνπξθία, ν Simavi δξαηηφηαλ ηεο 

επθαηξίαο απφ ην απφζπαζκα ηνπ επίζεκνπ αλαθνηλσζέληνο πνπ έιεγε φηη «δελ πθίζηαηαη δήηεκα 

πνπ λα κελ δχλαηαη λα δηεπζεηεζεί κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ», γηα λα ην ζρνιηάζεη σο εμήο: «Ώπηφ 

ζεκαίλεη πσο ζχληνκα ζα θαζίζνπκε ζε έλα ηξαπέδη κε ηνπο Έιιελεο θαη ζα ηαθηνπνηήζνπκε κε 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηα δεηήκαηα ηεο ηνπξθηθήο Κχπξνπ, ησλ Ασδεθαλήζσλ θαη ησλ Σνχξθσλ ηεο 

ειιεληθήο Θξάθεο». Βμέθξαδε, κάιηζηα, ηε βεβαηφηεηά ηνπ φηη ε ελ ιφγσ δηαπξαγκάηεπζε ήηαλ 

«ζέκα εκεξψλ». ην ίδην απηφ εηξσληθφ πιαίζην ηεο εμαγσγήο «απηνλφεησλ ζπκπεξαζκάησλ» απφ 

ηελ επίζθεςε Παπάγνπ, ν ζπληάθηεο ζπλέρηδε αλαθέξνληαο θαη ηα αθφινπζα: «Κξαηάκε ηελ 

επίζεκε απηή αλαθνίλσζε ζηα ρέξηα καο ζαλ γξακκάηην θαη ζεσξνχκε φηη ε θπβέξλεζή καο αξγά 

ή γξήγνξα ζα δεηήζεη απφ ηνπο Έιιελεο ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ εθθξεκνχλησλ δεηεκάησλ. Πνηνο 

ιέεη, ινηπφλ, φηη ν Βπγελέζηαηνο Κηνπξνπινχ Φνπάη δελ κπνξεί λα ζπληαηξηάμεη ηα ηνπξθηθά 

                                                           
544 “Mrl. Papagos dün gelip Ankaraya hareket etti/ Yunan Başvekili Türk-Yunan dostluğunu sulhun muhafazası için 

zaruri görüyor” («Καηέθηαζε ρζεο ν ηξαη. Παπάγνο θαη αλαρψξεζε γηα ηελ Άγθπξα/ Ο Έιιελαο Πξσζππνπξγφο ζεσξεί 

ηελ ηνπξθνειιεληθή θηιία σο αλαγθαία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο»), Hürriyet, 17/6/1953. πσο πιεξνθνξνχζε ε 

εθεκεξίδα, ζηε ζπλέληεπμε Σχπνπ πνπ είρε παξαρσξήζεη, ν Παπάγνο αλαθέξζεθε «ζηνλ κεγάιν άλζξσπν, κεγάιν 

κεηαξξπζκηζηή πνπ φινη ζηελ Βιιάδα επηθξνηνχλ», ηνλ Ώηάηνπξθ, κε ηνλ νπνίν ν ίδηνο είρε ζπλαληεζεί ην 1938. Σφηε, ν 

Ώηάηνπξθ ηνπ είρε αλαθέξεη φηη «ε ηνπξθνειιεληθή θηιία είλαη γάκνο απφ έξσηα ελψ ηα άιια χκθσλα είλαη γάκνο απφ 

ινγηθή». 
545 “Aferin Yunanistan‟ın avukatına...” («Βχγε ζηνλ ζπλήγνξν ηεο Βιιάδαο…»), ζηήιε «Kulağımıza gelenler» («ζα 

θηάλνπλ ζη‟ απηηά καο»), Hürriyet, 18/6/1953. 
546 ΐι. αλσηέξσ ζει. 187. Γηα ηελ αξζξνγξαθία ηνπ Simavi, βι. αλσηέξσ, ζει. 21, ππνζ. 75. 
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ζπκθέξνληα κε ηελ ηνπξθνειιεληθή θηιία; Καη πνηνο ηζρπξίδεηαη φηη ην Αεκνθξαηηθφ Κφκκα δελ 

ηείλεη επήθννλ νπο ζηα ιατθά αηηήκαηα; ια απηά, ίλζαιιαρ, ζα ηαθηνπνηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηα 

δηαιακβαλφκελα ζηελ επίζεκε αλαθνίλσζε θαη ην κφλν πνπ ζα κέλεη ζε καο λα πνχκε, είλαη ην 

άληε, πάεη, ηέιεησζε θη απηφ!».
547

 

Δ εηθφλα κε ηελ νπνία έθιεηλε ην εηξσληθφ γξαπηφ ηνπ ν Simavi θάζε άιιν παξά ηπραία ήηαλ. Δ 

αλαθψλεζε «άληε, πάεη, ηέιεησζε θαη απηφ», ε νπνία θαη επηιεγφηαλ σο θεληξηθφο ηίηινο ηνπ 

θχξηνπ άξζξνπ ηνπ, είλαη εθείλε πνπ επαλαιακβάλεηαη ελ ρνξψ απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο 

πηζηνχο θαη ζπγγελείο ζηελ Σνπξθία ζηηο ηειεηέο πεξηηνκήο, ακέζσο κφιηο ν εηδήκσλ πεξαηψζεη 

ηελ επψδπλε δηαδηθαζία, ζεκαηνδνηψληαο ην ηέινο ηεο θαη ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγψληαο ελ είδεη 

παξεγνξηάο πξνο ην λεαξφ αγφξη. Σν γεγνλφο φηη ν ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ επέιεγε λα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ αληίδξαζε ηνπ ηδίνπ θαη ησλ άιισλ «παξαηεξεηψλ» κεηά 

ην ηέινο ησλ πξνζδνθψκελσλ δηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ Βιιάδαο-Σνπξθίαο γηα ηα «επίδηθα 

δεηήκαηα», είλαη ραξαθηεξηζηηθά απνθαιππηηθφ ησλ ζπκβνιηθψλ ξφισλ πνπ ζην κπαιφ ηνπ ζα 

έρνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ φιε δηαδηθαζία. ε θάζε πεξίπησζε, φπσο αλέθεξε γηα κία αθφκε 

θνξά, ηα κφλα πξνο δηαπξαγκάηεπζε θαη «δηεπζέηεζε» δεηήκαηα ήηαλ εθείλα πνπ δπλεηηθά ζα 

έζεηε ε ηνπξθηθή πιεπξά, πξψην κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ ην Κππξηαθφ. 

ην ηειεπηαίν απηφ δήηεκα επαλεξρφηαλ ν Simavi κε λέν, ηξίην θαηά ζεηξά, θχξην άξζξν ηνπ πξνο 

ηνλ Πξσζππνπξγφ Παπάγν. Βθθηλψληαο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ πεξηέξρνληαλ φηη ν Έιιελαο 

Πξσζππνπξγφο «δπζθνξνχζε» απφ ηε ζηάζε ηεο Hürriyet, ζην βαζκφ πνπ ν ίδηνο πίζηεπε πσο κία 

κέξα ιφγσ ηεο γεσγξαθίαο ζα θαζίζηαην «αλαγθαία» ε άξζε ησλ ζπλφξσλ θαη ε «δεκηνπξγία κηαο 

νκνζπνλδίαο» κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ, ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο «ζπγθηλείην» θαη 

επαλαιάκβαλε φηη δελ ήηαλ «αλζέιιελαο». ηε ζπλέρεηα, απεπζπλφκελνο ζε α΄ πξφζσπν ζηνλ 

Παπάγν, παξέζεηε θαη πάιη ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο «αλεκπφδηζηεο θαη πξαγκαηηθά εηιηθξηλνχο 

θηιίαο»: «Βάλ ζέιεηε λα θεξδίζεηε ηελ αηψληα επγλσκνζχλε ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο, βάιηε 

ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ζαο λα θαζίζνπλ κε ηνπο δηθνχο καο γχξσ απφ έλα ηξαπέδη 

θαη δψζηε ηνπο ηελ αξκνδηφηεηα λα ηαθηνπνηήζνπλ ηα δεηήκαηα ηεο Κχπξνπ, ησλ Ασδεθαλήζσλ 

θαη ησλ δχζηπρσλ Σνχξθσλ ζηελ ειιεληθή Θξάθε. Βκείο απφ ηελ πιεπξά καο ζα επηδείμνπκε ηε 

κεγίζηε απηαπάξλεζε. Θέινπκε λα δείμεηε θη εζείο απηαπάξλεζε. Αελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ 

ζπκθσλήζνπλ άλζξσπνη θαινπξναίξεηνη». Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζεσξνχζε ν Simavi πσο ζα 

επηηπγραλφηαλ ε «πξαγκαηηθή θηιία», κε ηελ νπνία «ζα αληηηαρζνχκε ζηνλ θνκκνπληζκφ». 

Πεξαηψλνληαο ην άξζξν ηνπ κε αηζζήκαηα «αηψληνπ ζεβαζκνχ» πξνο ηνλ ζηξαηάξρε Παπάγν, ηνλ 

πξνέηξεπε λα «ζεθψζεη ηα καλίθηα» θαη λα επηδείμεη ηελ «αγαζή ηνπ πξναίξεζε», θαζ‟ φηη «ε 

ηνπξθνειιεληθή θηιία δελ απνηειεί δήηεκα πνπ ζα ηαθηνπνηεζεί κε ηνλ Φνπάη Κηνπξνπινχ, αιιά 

κεηαμχ εκψλ, ησλ θαινπξναίξεησλ αλζξψπσλ ησλ δχν ρσξψλ».
548

 

                                                           
547 “Oldu da bitti maşallah” («Άληε πάεη, ηειείσζε θαη απηφ»), Hürriyet, 23/6/1953. 
548 “Mareşal Papagos‟a açık mektup” («Ώλνηρηή επηζηνιή πξνο ηνλ ηξαηάξρε Παπάγν»), Hürriyet, 27/6/1953. Σφζν ζηε 

ζπγθεθξηκέλε, φζν θαη ζηελ πξψηε δεκφζηα παξέκβαζή ηνπ πξνο ηνλ Παπάγν, ν Simavi ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ ηίηιν 
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πσο θαζίζηαηαη θαλεξφ, ε ζεκαηνινγία ηνπ Simavi θαη ζηα ηξία άξζξα ηνπ πξνο ηνλ 

Πξσζππνπξγφ Παπάγν δελ κεηαβαιιφηαλ. Ώλεμαξηήησο ηνπ χθνπο θαη ησλ ηφλσλ πνπ 

πηνζεηνχληαλ, ην Κππξηαθφ, ηα Ασδεθάλεζα θαη ηα ζέκαηα ησλ «Σνχξθσλ» ηεο ειιεληθήο Θξάθεο 

πξνηάζζνληαλ σο πξναπαηηνχκελα, ε «δηεπζέηεζε» ησλ νπνίσλ ζα ζπληζηνχζε κέηξν εθηίκεζεο 

θαη απφδεημεο ηεο «εηιηθξίλεηαο» ζηε δηκεξή «θηιία». ην ζχληνκν πεξηερφκελφ ηνπο πξνηεηλφηαλ 

αθφκε θαη ε «αληαιιαγή» πνπ κπνξνχζε θαηά ηελ άπνςή ηνπ λα ιάβεη ρψξα, εθείλε ηεο κεξηθήο 

«ππνρψξεζεο» ησλ Σνχξθσλ ζηα Ασδεθάλεζα, έλαληη ηεο πιήξνπο ηθαλνπνίεζήο ηνπο ζηα άιια 

δχν. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν Παπάγνο ζα κεηαβαιιφηαλ ζηα κάηηα ηνπ Simavi θαη ηεο «ηνπξθηθήο 

θνηλήο γλψκεο» ζηνλ «ζαξξαιέν άλδξα πνπ ζα έβαδε ην λπζηέξη ζηελ πιεγή», ζηνλ «Έιιελα πνπ 

ζα δεκηνπξγνχζε ηελ επηζπκεηή αιεζηλή θηιία κε ηνπο Σνχξθνπο». 

Ο Μαθάξηνο σο πξόηππν κίκεζεο θαη παξάδεηγκα πξνο απνθπγή 

α) Η αλαγθαηόηεηα ηνπ αληη-Μαθάξηνπ 

Σελ επφκελε εκέξα ζα επαλέθακπηε θαη ν Hikmet Bil ζηελ αξζξνγξαθία γηα ην Κππξηαθφ, κε έλα 

θείκελφ ηνπ πνπ ζα πξαγκαηεπφηαλ έλα εζσηεξηθφ δήηεκα ηεο Κχπξνπ, εθείλν ηεο επηθείκελεο 

ηφηε εθινγήο λένπ κνπθηή. ε απηφ ζπληζηνχζε κελ ζηνπο «αδειθνχο Κππξίνπο» λα ζηεξίμνπλ ηνλ 

έκπεηξν ηεξνδηδάζθαιν θαη εθιεθηφ ηεο Άγθπξαο, Danâ Efendi, έλαληη ηνπ εθιεθηνχ ησλ 

ΐξεηαλψλ, Kâmil Efendi, ζπκπεξηιάκβαλε φκσο θαη ζαθείο πνιηηηθέο αλαθνξέο. ηελ πξψηε εμ 

απηψλ ζπλέθξηλε, φπσο είρε πξάμεη θαη ν Zincirkıran πξηλ απφ νθηψ κήλεο,
549

 ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ έπξεπε λα έρεη ν λένο κνπθηήο κε ηα αληίζηνηρα ηνπ Μαθάξηνπ: «Ώο κελ πξνζπεξάζνπκε ην 

δήηεκα, δηφηη ν κνπθηήο είλαη γηα ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο πνιχ ζνβαξφ ζέκα. Ώλ ηνπο ξσηήζεηε ζα 

ζαο πνπλ “ζέινπκε έλαλ πνιηηηθφ κε κία γελεηάδα ηφζν καθξηά, φζν θαη ηνπ Μαθάξηνπ”. ην 

δήηεκα απηφ έρνπλ δίθην νη νκνγελείο καο. Σνπο ρξεηάδεηαη έλαο αξρεγφο πνπ δελ ζα είλαη έλαο 

ζξεζθφιεπηνο θαλαηηθφο, αιιά έλαο επηθεθαιήο κε ζχγρξνλν πλεχκα πνπ ζα κπνξεί λα 

παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηνλ θφζκν». Ώθνινχζσο ν αξζξνγξάθνο θαηεγνξνχζε ηελ ηφηε 

ηνπξθηθή θπβέξλεζε φηη «δπζηπρψο δελ έρεη αζρνιεζεί κε ηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ φπσο ηεο 

πξέπεη», ελψ θαηαιήγνληαο ζηε ζπιινγηζηηθή ηνπ άξζξνπ ηνπ, θαινχζε ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο λα 

έρνπλ «ηα κάηηα ηνπο ηέζζεξα» θαη λα κελ «πέθηνπλ ζηελ παγίδα», ηνλίδνληαο ηα εμήο: «Βλσζείηε 

θαη γίλεηε ηζρπξνί. Έηζη, ηελ εκέξα πνπ εζείο ζηελ Κχπξν ζα γίλεηε κηα γξνζηά θαη εκείο ζηε 

κεηέξα παηξίδα δπλακψζνπκε ιίγν αθφκε, ζα θπκαηίζεη κεηά βεβαηφηεηαο θαη πάιη ζηνπο 

                                                                                                                                                                                
«ηξαηάξρεο», ελψ ζηε δεχηεξε ηνλ πξνζθσλνχζε κία θνξά θαη σο «Πξσζππνπξγφ». Ο Bil ραξαθηήξηδε ηνλ Παπάγν 

«γεξφιπθν» πνπ ππνιφγηδε φηη κε ηηο δεκεγνξίεο ηνπ ζα «ρξχζσλε ην ράπη» θαη ζα θαηαπξάπλε ηελ ηνπξθηθή θνηλή 

γλψκε, απνθξχπηνληαο ηηο «ειιεληθέο επηδηψμεηο» γηα ηελ Έλσζε, «φπσο θαη ηειηθά ζπλέβε». χκθσλα κε ηελ αθήγεζή 

ηνπ, φηαλ ν Έιιελαο Πξσζππνπξγφο είρε κεηαβεί ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ν «Έιιελαο αθφινπζνο Σχπνπ» Νανχκ 

θάιεζε ηνλ Simavi ζε θνθηέηι, αιιά ν ηειεπηαίνο αξλήζεθε ηελ πξφζθιεζε θαη είπε ζηνλ Bil λα πάεη ζηε ζέζε ηνπ. 

Βπηζηξέθνληαο ν Bil αλέθεξε ζηνλ Simavi φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνζέθεξε ζηνλ ππνθέξνληα απφ 

αξηεξηνζθιήξσζε εθδφηε ηεο Hürriyet θηινμελία ζε θάπνην απφ ηα ειιεληθά λεζηά, κε ηνλ Simavi λα γειάεη θαη λα 

απνθξίλεηαη «βπδαληηλά παηρλίδηα. Ννκίδνπλ φηη ζα κε εμαγνξάζνπλ κε έμππλν ηξφπν. Γειάσ κε απηνχο ηνπο 

ζαζηηζκέλνπο» θαη ηελ επνκέλε δεκνζίεπζε ηε ζπγθεθξηκέλε «αλνηρηή επηζηνιή» πξνο ηνλ Παπάγν, βι. Hikmet Bil, 

φ.π., ζει. 65-67. 
549 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 166-167. 
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νπξαλνχο ηήο φκνξθεο Κχπξνπ καο, δειαδή ζην 64
ν
 βηιαέηη καο, ην έλδνμν ιάβαξφ

550
 καο».

551
 

Ώπφ ηελ ηειεπηαία απηή θξάζε γίλνληαη θαλεξνί νη επζεβείο πφζνη, αιιά θαη νη απψηεξνη ζθνπνί 

ηνπ αξζξνγξάθνπ, ε κεηαγελέζηεξε πνξεία ηνπ νπνίνπ ζα θαηεδείθλπε πσο ππήξμε ελεξγφ κέινο 

κηαο νξγάλσζεο πνπ είρε σο ζηφρν αθξηβψο «λα θπκαηίζεη ζηνπο νπξαλνχο ηεο Κχπξνπ ε έλδνμε 

ηνπξθηθή ζεκαία». Τπ‟ απηήλ ηελ έλλνηα δελ έρεη αθφκε επαξθψο δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν 

ζπκκεηείρε ζηελ πξψηκε απηή θάζε θαη ζε άιινπο ζρεδηαζκνχο ζηξαηησηηθψλ ή πνιηηηθψλ 

θχθισλ ηεο Άγθπξαο πνπ ζθνπφ είραλ λα «επαλαθηήζνπλ» ηελ Κχπξν, ζχκθσλα κε ην φλνκα ηνπ 

ζρεηηθνχ ζρεδίνπ πνπ ζα εθπνλνχζε κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ν ηαγκαηάξρεο ηνπ Σκήκαηνο 

Βηδηθνχ Πνιέκνπ, İsmail Tansu.
552

 

Σν ζηελφ ελδηαθέξνλ ηεο εθεκεξίδαο γηα ην Κππξηαθφ ζα ζπλερηδφηαλ θαη ηνλ Ενχιην, αξρήο 

γελνκέλεο απφ ηελ πξσηνζέιηδε είδεζε ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο ζηελ 

Κχπξν λα θιείζεη ηελ «ειιελνθππξηαθή λενιαηίζηηθε νξγάλσζε «Feon» (φπσο αλαγξαθφηαλ ε 

«ΠΒΟΝ») θαη φια ηα παξαξηήκαηά ηεο, επεηδή δηεμήγαγε «πξνπαγάλδα» ππέξ ηεο έλσζεο ηεο 

Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα.
553

 ην ίδην κήθνο θχκαηνο, δεκνζίεπε πξσηνζέιηδα ιίγεο εκέξεο 

αξγφηεξα θσηνγξαθία απφ κεγάιν ζπιιαιεηήξην ησλ Βιιελνθχπξησλ ζηε Λεπθσζία ππφ ηνλ 

ηίηιν «Βξπζξφ ξσκαίηθν ζπιιαιεηήξην ζηελ Κχπξν», ζην νπνίν ζηνρνπνηείην ν Μαθάξηνο θαη 

αλαθέξνληαλ ραξαθηεξηζηηθά ηα εμήο: «Σελ πεξαζκέλε Κπξηαθή δηνξγαλψζεθε ζηελ εθθιεζία 

ηεο Φαλεξσκέλεο ζηελ Λεπθσζία ζπιιαιεηήξην γηα ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα. ην 

ελ ιφγσ ζπιιαιεηήξην, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ θαη θνκκνπληζηέο Βιιελνθχπξηνη πνπ νπδεκία 

ζρέζε έρνπλ κε ηελ εθθιεζία, ν εθθσλήζαο ιφγν Ώξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ Μαθάξηνο είπε φηη ζα 

πεηχρνπλ ζηνλ αγψλα ηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ θνκκνπληζηηθψλ ρσξψλ. Ο Μαθάξηνο ζα κεηαβεί 

πξνζερψο ζηελ Ώκεξηθή φπνπ θαη ζα πξνζπαζήζεη λα θέξεη ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ ζηα Δλσκέλα 

Έζλε».
554

 Βίλαη ελδεηθηηθφ φηη ζηε θσηνγξαθία ππνδεηθλπφηαλ κε βέινο ν Μαθάξηνο αλάκεζα ζην 

πιήζνο. πσο θαζίζηαηαη θαλεξφ, νη ζπλερείο πξνζπάζεηεο ηνπ Μαθάξηνπ λα αλαβαζκίζεη ην 

Κππξηαθφ κε επαθέο ζηηο ΔΠΏ θαη ζηα ΔΒ ελνρινχζαλ ηελ εθεκεξίδα, ε νπνία επαλέθεξε ην 

θφβεηξν ηνπ θνκκνπληζκνχ θαη κάιηζηα ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο πξνζέγγηζεο πνπ πξφβαιε ηα 

πξνεγνχκελα έηε, εθείλεο δειαδή ηεο «ζπλεξγαζίαο εθθιεζίαο θαη θνκκνπληζηψλ» ζηελ επηδίσμε 

ησλ εζληθψλ ζηφρσλ ησλ Βιιελνθχπξησλ. Δ ζπγθεθξηκέλε ζπζρέηηζε, ε νπνία είρε αηνλήζεη, 

                                                           
550 Υξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε sancak πνπ ππνδειψλεη ην ιάβαξν, ηελ πνιεκηθή ζεκαία, αληί ηεο πην πνιηηηθήο bayrak. 
551 “Kıbrıs Müftülüğü” («Δ Μνπθηεία ηεο Κχπξνπ»), ζηήιε «Politika Pazarı», Hürriyet, 28/6/1953. Βίρε πξνεγεζεί 

κηθξή πξσηνζέιηδε είδεζε ηεο εθεκεξίδαο, βαζηζκέλε ζε ζρεηηθφ δεκνζίεπκα ηνπ Έεκμοξ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

νβηεηηθή Ρσζία ζα ππνζηήξηδε ζηνλ ΟΔΒ ηελ ειιεληθή ζέζε γηα ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα, βι. “Kıbrıs 

meselesinde/ Rusya Yunanistan tarafını tutacak” («ην Κππξηαθφ ε Ρσζία ζα ππνζηεξίμεη ηελ πιεπξά ηεο Βιιάδαο»), 

Hürriyet, 26/6/1953. 
552 ΐι. İsmail Tansu, Aslında Hiç Kimse Uyumuyordu («ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαλείο δελ θνηκφηαλ»), (Ankara: Minpa 

Matbaacılık, ρ.ρ.). Οη ππνςίεο απηέο γηα ελδερφκελε ζηελή ζρέζε ηνπ κε ακθηιεγφκελνπο θχθινπο ησλ ηνπξθηθψλ 

ελφπισλ δπλάκεσλ, εληζρχνληαη απφ ηελ παξνπζία ηνπ σο αληαπνθξηηή ηεο Hürriyet  21 ρξφληα αξγφηεξα, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο ζηελ Κχπξν. 
553 “Kıbrıs‟ta Rum Gençlik Teşkilâtı feshedildi” («Αηαιχζεθε ειιελνθππξηαθή λενιαηίζηηθε νξγάλσζε ζηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 1/7/1953, κε πεγή ην Reuters. Θα αθνινπζνχζε ε απαγφξεπζε θπθινθνξίαο ηεο αζελατθήο εθεκεξίδαο Φςκή 

ηδξ Κφπνμο, είδεζε ε νπνία ζα έβξηζθε ηε ζέζε ηεο ζε κηθξφ κνλφζηειν ηεο εθεκεξίδαο, βι. “Kıbrıs‟ta ilhakçı bir 

Yunan gazetesi kapatıldı” («Ώπαγνξεχηεθε ε θπθινθνξία κηαο ειιεληθήο ελσηηθήο εθεκεξίδαο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 

13/7/1953. Βληχπσζε πξνθαιεί ε επηινγή ηνπ φξνπ Yunan αληί ηνπ ζπλήζνπο Rum. 
554 “Kıbrıs‟ta kızıl rum mitingi”, Hürriyet, 5/7/1953. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



199 
 

επαλέθακπηε ιίγν κεηά ηελ αληίζηνηρε αλαθνξά ηνπ Simavi ζηελ ηειεπηαία ηνπ «αλνηρηή 

επηζηνιή» πξνο ηνλ Παπάγν, φπνπ ζεκείσλε πσο κφλν κε ηελ «πξαγκαηηθή θηιία» ζα θαζίζηαην 

δπλαηφλ «λα αληηηαρζνχκε ζηνλ θνκκνπληζκφ». Σα βέιε ζηξέθνληαλ θαηά ηνπ Μαθαξίνπ θαη ζε 

έλα αθφκε δεκνζίεπκα ησλ εζσηεξηθψλ ζειίδσλ, ζην νπνίν νη «αξκφδηεο αξρέο» ηνπ λεζηνχ 

πιεξνθνξνχζαλ φηη ν Ώξρηεπίζθνπνο «επερείξεζε» λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα κεγάθσλα ησλ 

εθθιεζηψλ φρη γηα ζξεζθεπηηθνχο, αιιά γηα ιφγνπο ελσηηθήο πξνπαγάλδαο. Δ ζρεηηθή είδεζε 

απέδηδε ηελ «αχμεζε ηεο έληαζεο ζην λεζί κεηαμχ ησλ Βιιελνθχπξησλ θαη ηεο Ώγγιίαο» ζηελ 

«απαζή ζηάζε» ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο έλαληη ησλ ελσηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Μαθαξίνπ.
555

 

β) Η ζθνδξή επίζεζε ηνπ Simavi ζηνλ Μαθάξην 

Σξεηο θαη πιένλ κήλεο αξγφηεξα κία είδεζε απφ ηηο ζειίδεο ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ ζα πξνθαινχζε 

ηε ζθνδξή αληίδξαζε ηνπ Simavi, ν νπνίνο ζα έζεηε κε ηε ζεηξά ηνπ ζην ζηφραζηξν ηνλ 

πξνθαζήκελν ηεο Βθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ. Ώθνξκή ήηαλ ε ζπλάληεζε πνπ είρε ζηε λέα Τφξθε ν 

άββαο Λντδίδεο κε εθπξφζσπν ηνπ Μνλίκνπ Ώληηπξνζψπνπ ησλ ΔΠΏ ζηνλ ΟΔΒ, Γεξνπζηαζηή 

Lodge. Ώλ θαη ν ηειεπηαίνο δελ είρε δερζεί ν ίδηνο ηνλ Λντδίδε θαη ηνλ είρε παξαπέκςεη ζε βνεζφ 

ηνπ, νη ειιεληθέο εθεκεξίδεο έθαλαλ ιφγν γηα «αιιαγή ηεο ακεξηθαληθήο ζηάζεο πνπ 

παξαηεξείηαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ππέξ ησλ ειιεληθψλ απφςεσλ», εθθηλψληαο ίζσο απφ ηε 

δήισζε Λντδίδε φηη νη Βιιελνθχπξηνη «εκπηζηεχνληαη ηε βνήζεηα ησλ ΔΠΏ». Δ ηνπξθηθή 

εθεκεξίδα αλαδείθλπε ην ζέκα ζην θεληξηθφ πξσηνζέιηδφ ηεο,
556

 ελψ ν Simavi απεχζπλε ηελ 

επνκέλε ην θχξην άξζξν ηνπ ζηνλ Ώξρηεπίζθνπν Μαθάξην, ρξεζηκνπνηψληαο γηα πξψηε θνξά ην α΄ 

πξφζσπν θαη ιέγνληάο ηνπ ηα εμήο: 

«Κφνζε παπά. Μεηαλφ ηδξ εζδδζεμβναθίαξ είδα υηζ αζπμθείζηε ιε ηδκ ελαπάηδζδ πνμξ 

υθεθυξ ζαξ ηαζ ηςκ Αιενζηακχκ Γενμοζζαζηχκ ζημ γήηδια ηδξ Κφπνμο. Να ζαξ πς 

αιέζςξ υηζ μζ Αιενζηακμί δεκ έπμοκ ηαιιία δμοθεζά ζηδκ οπυεεζδ ηδξ Κφπνμο. Ζ 

Κφπνμξ είκαζ έκα εέια πμο εα ηαηημπμζδεεί απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ιεηαλφ ηδξ 

Σμονηίαξ ηαζ ηδξ Αββθίαξ. Δζφ ηχνα εα ιμο πεζξ ειείξ μζ Δθθδκμηφπνζμζ είιαζηε αηυιδ 

πθεζμρδθία ζηδκ Κφπνμ. Δίκαζ υιςξ ζζημνζηχξ απμδεδεζβιέκμ πςξ υηακ μζ Σμφνημζ 

εβηαηέθεζρακ ημ κδζί αιακάηζ ζημοξ Άββθμοξ, εζείξ μζ Ρςιζμί ήζαζηακ εηεί ιεζμρδθία. 

Δάκ μζ Άββθμζ εηιεηαθθεουιεκμζ ηδκ απμοζία ιαξ άθδζακ ηζξ πυνηεξ ακμζπηέξ ηζ εζείξ 

βειίζαηε έηζζ ημ κδζί, αοηυ βζα ιαξ δεκ έπεζ ηαιιία ζδιαζία. Γζυηζ κα ιδκ έπεηε ηαιιία 

αιθζαμθία πςξ ηδκ διένα πμο ημ κδζί εα πενάζεζ ζηα πένζα ηςκ πναβιαηζηχκ ημο 

ζδζμηηδηχκ, ηςκ Σμφνηςκ, δ πθεζμρδθία εα βίκεζ ηαζ πάθζ δζηή ιαξ, ηςκ Σμφνηςκ. Σζ 

ακάβηδ θμζπυκ οπάνπεζ βζ‟ αοηέξ ηζξ ακηζπαναεέζεζξ; Ξένεζξ πμφ μδδβμφκ ημκ άκενςπμ; 

ημ κδζί εα νεφζεζ αίια ηαζ αοηυ πμο εζείξ ζήιενα ηνααχκηαξ ημ μκμιάγεηε 

πθεζμρδθία, πέθηεζ αιέζςξ ζηδ ιεζμρδθία. Δθπίγς κα ιδ εέθεζξ κα εοζζάζεζξ ημοξ 

                                                           
555 “Kıbrıslı papas yine ortalığı karıştırıyor” («Ο Κχπξηνο παπάο πξνθαιεί θαη πάιη αλαθαησζνχξα»), Hürriyet, 

11/7/1953, κε βάζε ην πξαθηνξείν Anadolu. 
556 “Amerika Kıbrıs işinde Yunan görüşünü destekleyecekmiş” («Δ Ώκεξηθή ζα ππνζηεξίμεη, ιέεη, ηελ ειιεληθή άπνςε 

ζην Κππξηαθφ»), Hürriyet, 24/10/1953. 
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μιμβεκείξ ηαζ μιυενδζημφξ ζμο. Κφνζε Μαηάνζε, μζ θήιεξ θέκε πςξ είζηε ενδζηεοηζηυξ 

δβέηδξ. Δάκ θμζπυκ είζηε, ζοιαμοθέρηε ημοξ μιμενήζημοξ ζαξ υπζ ημ ηαηυ, αθθά ημ 

ηαθυ ηαζ ηδκ θνμκζιάδα. Δζδάθθςξ μ δνυιμξ πμο αημθμοεείηε είκαζ ηαηυξ. Ο δνυιμξ 

αοηυξ, υπςξ ιπμνεί κα ςεήζεζ ημοξ μιμενήζημοξ ζαξ ζηδκ ηαηαζηνμθή, ιπμνεί ηζ εζάξ 

κα ζαξ μδδβήζεζ ιέπνζ ηδκ ηνειάθα. Δθάηε, θμζπυκ ηζ αημφζηε ιε, εβηαηαθείρηε αοηήκ 

ηδκ οπυεεζδ. Δζδάθθςξ ιε ηδκ μνιή πμο έπεηε κα ζηακμπμζήζεηε ηδ πνμζςπζηή ζαξ 

θζθμδμλία, ιζα ιένα είκαζ πμθφ εφημθμ κα δδιζμονβήζεηε πνμαθήιαηα ζηδκ ίδζα ηδκ 

μνευδμλδ εηηθδζία».
557

 

Δ ελφριεζε πνπ αηζζαλφηαλ ν Simavi θαη ε εθεκεξίδα ηνπ απφ ηελ ηειηθψο πξαγκαηνπνηεζείζα 

δεκφζηα θαη επίζεκε ηνπνζέηεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ην Κππξηαθφ, κεηαβαιιφηαλ ζε 

κέλνο απιψο θαη κφλν απφ ηηο δεκνζηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο φηη κία κεγάιε δχλακε ηνπ 

εθηνπίζκαηνο ησλ ΔΠΏ κπνξνχζε λα ξίμεη ην βάξνο ηεο ππέξ ησλ ειιεληθψλ απφςεσλ. Δ είδεζε 

γηα ηε ζπλάληεζε ηνπ Λντδίδε κε ην βνεζφ ηνπ Ρεπνπκπιηθάλνπ αμησκαηνχρνπ νδεγνχζε ηνλ 

εθδφηε ηεο Hürriyet λα απνιέζεη ηελ ςπρξαηκία ηνπ θαη λα απεπζχλεη απφ ηηο ζηήιεο ηεο ηελ 

πξνεθηεζείζα «απάληεζε» ζε εμαηξεηηθά αλνίθεην χθνο. Ο Simavi ηνπνζεηνχζε θαη πάιη ηνλ εαπηφ 

ηνπ ζην ξφιν ηνπ δηεξκελέα ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο, ελ είδεη φκσο «ηηκεηή» ηνπ Κππξηαθνχ, 

ν νπνίνο απνηηκνχζε ηελ θαηάζηαζε θαη απεηινχζε επζέσο κε επηβνιή πνηλψλ εηο βάξνο ηνπ 

Ώξρηεπηζθφπνπ θαη φινπ ηνπ νξζνδφμνπ πιεξψκαηνο. ηα δχν ηξίηα ηνπ άξζξνπ ηνπ απεπζπλφηαλ 

ζηνλ Κχπξην ηεξάξρε ζηνλ εληθφ θαη ηνλ απνθαινχζε «παπά», ζε κία πξνθαλή εθδήισζε ηεο 

πεξηθξφλεζεο πνπ έηξεθε γηα ην πξφζσπφ ηνπ, ηαπηφρξνλα φκσο θαη σο έλδεημε ηεο ηεξαξρηθήο 

ππεξνρήο ηνπ ηζρπξφηεξνπ πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηνλ «απζαδηάδνληα» κηθξφηεξν θαη πην αδχλακν. 

Ο πιεζπληηθφο πνπ επαλεξρφηαλ ζην ηειεπηαίν ηξίην ηνπ θεηκέλνπ δελ απνηεινχζε παξά κία 

πξνζρεκαηηθή επαλαθνξά ησλ ηχπσλ, ζην βαζκφ πνπ αθελφο κελ ην κήλπκα έρεη δνζεί κε 

ζαθήλεηα ζην πξνεγεζέλ θνκκάηη, αθεηέξνπ δε ζην κέηξν πνπ εκθνξείην απφ κία λέα έμαξζε 

απεηιψλ θαη ππνηηκεηηθψλ αλαθνξψλ. 

Με κία επεμήγεηε αδηαθνξία γηα ηα πξαγκαηηθά ηζηνξηθά δεδνκέλα, ν Simavi φρη κφλν 

παξέθακπηε ην δήηεκα ηεο ειιεληθήο πιεζπζκηαθήο πιεηνςεθίαο ζηελ Κχπξν, αιιά θαη 

ππνζρφηαλ ηελ άκεζε κεηαβνιή απηήο ηεο «πξνζσξηλήο» θαηάζηαζεο ακέζσο κφιηο νη Σνχξθνη 

θπξηαξρνχζαλ θαη πάιη ζην λεζί. Δ πξψηκε απηή ηνπ αλαθνξά ελ έηεη 1953 ήηαλ γηα κία αθφκε 

θνξά ραξαθηεξηζηηθά πξνθεηηθή, φζν θαη ελδεηθηηθή ελφο ηξφπνπ ζθέςεο πνπ ζα παγησλφηαλ ζην 

θαζνξηζηηθφ ηκήκα ηεο ηνπξθηθήο θαη ηεο ηνπξθνθππξηαθήο ειίη ηε δεθαεηία ηνπ 1950, 

πξννησληδφκελε ηελ αιινίσζε ηεο δεκνγξαθηθήο ζχλζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Κχπξνπ πνπ 

αθνινχζεζε ηελ εηζβνιή ηνπ 1974. «Πξνεηδνπνηψληαο», ινηπφλ, γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επαλάθακςεο ησλ Σνχξθσλ ζηελ Κχπξν, ν ζπληάθηεο θαινχζε ηνλ Ώξρηεπίζθνπν ζε «ζενγλσζία» 

επηθαινχκελνο εηξσληθά ηε ζξεζθεπηηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη απεηιψληαο ηνλ επζέσο κε «ξνή 

αίκαηνο», ζηελ νπνία ζα νδεγνχλην ηα πξάγκαηα αλ ν Μαθάξηνο δελ αλέθξνπε πξχκλαλ. Σν ζρήκα 

                                                           
557 “Makarios‟a cevap” («Ώπάληεζε ζηνλ Μαθάξην»), Hürriyet, 25/10/1953. 
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πνπ αλάγιπθα αλαδπφηαλ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα γξαθφκελά ηνπ ήηαλ θαζαξά νζσκαληθήο 

εκπλεχζεσο, πξνεξρφκελν απφ ηελ επνρή πνπ ν ζνπιηάλνο θαη νη κεραληζκνί ηνπ θξάηνπο ηνπ 

ζεσξνχζαλ ηνλ Οηθνπκεληθφ Παηξηάξρε, θαζψο θαη ηνπο θαηά ηφπνπο κεηξνπνιίηεο, σο «θεθαιή» 

ησλ νξζνδφμσλ πιεζπζκψλ, επηθεθαιήο νη νπνίνη ινγνδνηνχζαλ ζπρλά κε ηίκεκα ηε δσή ηνπο γηα 

θάζε «ζηαζηαζηηθή ζπκπεξηθνξά» ηνπ πνηκλίνπ ηνπο.
558

 Καηά ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν απεηιείην 

ηψξα ν Ώξρηεπίζθνπνο κε «θξεκάια» θαη νη Βιιελνθχπξηνη επζέσο κε ζθαγή, ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ εγθαηέιεηπαλ ηηο ελσηηθέο πξνζπάζεηέο ηνπο θαη δελ «θάζνληαλ θξφληκα», φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε. Βίλαη θαλεξφ φηη ν Simavi πίζηεπε κέρξη θεξαίαο φια φζα έγξαθε θαη φηη 

ζεσξνχζε ηελ Κχπξν σο κεδέπνηε εμειζνχζα απφ ηε δηθαηνδνζία ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο. Γη‟ 

απηφ θαη θαη‟ νπζίαλ έθξηλε πσο ήηαλ αδηαλφεην νη κέρξη πξφηηλνο ππνηειείο Βιιελνθχπξηνη λα 

έρνπλ ην «ζξάζνο» λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηε βνχιεζή ηνπο γηα έλσζε κε ηελ Βιιάδα, 

απνδίδνληαο ζηξεςφδηθα απηή ηνπο ηελ επηζπκία ζηηο «πξνζσπηθέο θηινδνμίεο» ηνπ Κχπξηνπ 

Ώξρηεπηζθφπνπ. Αελ είλαη γλσζηφ εάλ ν ηειεπηαίνο είρε ιάβεη ηφηε γλψζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

άξζξνπ ηνπ Simavi, αλ θαη ε εκπξεζηηθή αξζξνγξαθία ηεο Hürriyet γηα ην Κππξηαθφ ζα ήηαλ 

κάιινλ απίζαλν λα ηνπ είρε δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο. Σν απεηιεηηθφ εθείλν δεκνζίεπκα, πνπ 

μεπεξλνχζε ηα φξηα ηεο πξνζβνιήο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θαη αληηθείκελν δηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο εάλ θάηη ηέηνην ήηαλ εθηθηφ.  

Βλ ησ κεηαμχ, ε εθεκεξίδα ζπλέρηδε ηα δεκνζηεχκαηα γηα ην Κππξηαθφ, αξρήο γελνκέλεο κε ηελ 

απάληεζή ηεο ζηελ Καεδιενζκή, ε νπνία είρε εληνπίζεη ην πξναλαθεξζέλ θχξην άξζξν ηνπ Simavi 

γηα ηνλ Μαθάξην θαη είρε εμαγάγεη απφ ηα ιφγηα ηνπ ην ζπκπέξαζκα φηη κεηά ηελ επηζηξνθή ησλ 

Σνχξθσλ ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ λεζηνχ, ε εθεί πιεζπζκηαθή πιεηνςεθία ζα κεηαβαιιφηαλ δηα ηεο 

ζθαγήο ησλ Βιιελνθχπξησλ. Ώθνχ πξνβάιιεη ην δεκνζίεπκα ηεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο ζην 

θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν, ε Hürriyet ππνζηήξηδε κε αγαλαθηηζκέλνπο ηφλνπο φηη ην επίκαρν 

άξζξν είρε «απιψο ραξαθηήξα πξνεηδνπνίεζεο γηα ηηο ίληξηγθεο πνπ εμπθαίλεη ππέξ ηεο έλσζεο ν 

επηθεθαιήο ηεο ειιελνθππξηαθήο εθθιεζίαο Μαθάξηνο», ελψ ε αλαθνξά ηεο ζηελ επαλαθνξά ησλ 

Σνχξθσλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ παξέπεκπε ζηνλ επαλαπαηξηζκφ «κεηά ηελ επηζηξνθή 

ηνπ λεζηνχ ζηνπο Σνχξθνπο ησλ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ Σνπξθνθππξίσλ πνπ είραλ κεηαλαζηεχζεη 

ζηελ Σνπξθία, φπσο είλαη θπζηθφ». Καηέιεγε δε ζην δεκνζίεπκά ηεο αληαπνδίδνληαο ηα «ππξά» 

ζηελ Καεδιενζκή θαη ζεκεηψλνληαο πσο «ζιίβεηαη γηα ηελ ηνηαχηε εξκελεία ηνπ άξζξνπ ηνπ 

αξρηζπληάθηε καο πνπ είλαη έκπιεε αλνεζηψλ θαη θπξίσο γηα ηελ πξνζπάζεηα λα ηνπ απνδνζνχλ 

                                                           
558 Γηα ην δήηεκα ησλ νζσκαληθψλ ζεσξήζεσλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, θαζψο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ Παηξηάξρε 

σο «εζλάξρε» (milletbaşı) θαηά ηελ καθξά ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο ππάξρεη κία πνιχ 

πινχζηα βηβιηνγξαθία. Βδψ κπνξεί λα αλαθεξζνχλ ελδεηθηηθά ηα έξγα ησλ Νενθιή αξξή, Οζιακζηή Πναβιαηζηυηδηα. 

οζηδιζηή Πανάεεζδ Γμιχκ ηαζ Λεζημονβζχκ ηφκ. 2 (Ώζήλα: Ώξζελίδεο, 1990). Παξαζθεπά Κνλφξηα, Οεςιακζηέξ 

Θεςνήζεζξ βζα ημ Οζημοιεκζηυ Παηνζανπείμ (Ώζήλα: Ώιεμάλδξεηα, 1998). Benjamin Braude & Bernard Lewis (eds.), 

Christians and Jews in the Ottoman Empire (NY-London: Holmes & Meier, 1982), ηδηαίηεξα γηα ηνλ επαλαθαζνξηζκφ 

ηεο έλλνηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ millet ζην άξζξν ηνπ Braude, θαζψο θαη ην εμαηξεηηθά 

θαηαηνπηζηηθφ, Macit Kenanoğlu, Osmanlı Millet Sistemi. Mit ve Gerçek («Σν Οζσκαληθφ χζηεκα ησλ Μηιιέη. Μχζνο 

θαη Πξαγκαηηθφηεηα») (İstanbul: Klasik yayınları, 2004). 
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απσζεηηθέο πξνζέζεηο θαη πξάμεηο φπσο ε “ζθαγή” πνπ νχηε θαλ απφ ηε θαληαζία ελφο Σνχξθνπ 

δεκνζηνγξάθνπ δελ πεξλνχλ, θαη ηεο επηζηξέθεη κεηά βδειπγκίαο απηή ηελ πνηαπφηεηα».
559

 

Δ αληίδξαζε ηεο Hürriyet πηνζεηνχζε ηελ επίζεζε σο ηελ θαιχηεξε άκπλα, επηιέγνληαο λα 

δηεπθξηλίζεη κφλν έλα εθ ησλ «επηρεηξεκάησλ» ζην θχξην άξζξν ηνπ Simavi θαη απνθεχγνληαο λα 

ζρνιηάζεη ηα ππφινηπα. Ώθφκε θαη αλ γίλεη θαινπξναίξεηα δεθηφ φηη νπδείο ππαηληγκφο «ζθαγψλ» 

ειιφρεπε ζηε ζπγθεθξηκέλε απνζηξνθή ηνπ άξζξνπ θαη φηη ην κφλν πνπ ππνλννχζε ήηαλ ε 

κεηαθνξά πιεζπζκνχ απφ ηελ Σνπξθία, δελ κπνξεί λα παξαγλσξηζηεί ην γεγνλφο φηη ην άξζξν 

έβξηζε αλαθνξψλ ζην «αίκα πνπ ζα ξεχζεη», ζηνπο «κπειάδεο» πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηνπο 

Βιιελνθχπξηνπο θαη ζηελ «θξεκάια» πνπ πεξίκελε ηνλ Μαθάξην. Γηα φια απηά, ε εθεκεξίδα 

ηεξνχζε ζηελ απάληεζή ηεο αηδήκνλα ζησπή, ε νπνία φκσο ιεηηνπξγνχζε σο έκκεζε επηβεβαίσζε 

ηνπ «πινχηνπ» πνπ κπνξνχζε λα δηαπλέεη ηε θαληαζία «ελφο Σνχξθνπ δεκνζηνγξάθνπ», φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε. Παξάιιεια, ε Hürriyet εμαπέιπε έλα ζχλνιν κεησηηθψλ ραξαθηεξηζκψλ 

ελαληίνλ ηεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο, ζε κία εκθαλή πξνζπάζεηα λα θεξδίζεη ηελ ππεξνρή ζε εθείλε 

ηε κεηαμχ ηνπο αληηπαξάζεζε. 

Σελ ίδηα ζησπή, αιιά θαη ηελ ίδηα επηζεηηθή ζηάζε ηεξνχζε ε εθεκεξίδα θαη ηελ επνκέλε, φηαλ 

ζηε ζηήιε ησλ ζρνιίσλ ηεο δεχηεξεο ζειίδαο θαη κε ππνγξαθή ην αξρηθφ ηεο γξάκκα «H», 

εηξσλεπφηαλ ηηο ειιεληθέο εθεκεξίδεο πνπ είραλ δηαθξίλεη πξφζεζε ζθαγήο ησλ Βιιελνθχπξησλ, 

ππνζηεξίδνληαο φηη θξίλνπλ «εμ ηδίσλ ηα αιιφηξηα» θαη πξνζζέηνληαο φηη ζε θάζε πεξίπησζε 

«βγήθακε θεξδηζκέλνη δηφηη κε ηελ αθνξκή απηή κάζακε ηη πεξλά απφ ηα κπαιά ησλ Βιιήλσλ».
560

 

Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, δηά ηεο νδνχ δειαδή ηεο απνζηψπεζεο θαη ηεο πηνζέηεζεο ζηξεςφδηθσλ 

επηρεηξεκάησλ αληέζηξεθε πιήξσο ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ άξζξνπ ηνπ Simavi θαη επηρεηξνχζε 

λα θεξδίζεη ηηο εληππψζεηο ππέξ ηεο. 

Η δηαξθήο δνθηκαζία ηεο «ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο» ζην Κππξηαθό 

α) Η ηξηκεξήο Σύλνδνο ησλ Αζελώλ θαη ν «εκηκαζήο» Köprülü 

Σελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε ηελ επίζθεςε Παπάγνπ ζηελ Σνπξθία, μερψξηδαλ ζε επίπεδν 

αξζξνγξαθίαο ηα άξζξα ησλ Simavi θαη Bil. ε εθείλα, νη ζπληάθηεο πξαγκαηεχνληαλ ην πιαίζην 

ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο, επαλαιακβάλνληαο ην γλσζηφ κνηίβν ησλ ζεκάησλ «Κχπξνο-

Ασδεθάλεζα-“Σνχξθνη” ειιεληθήο Θξάθεο», ε «δηεπζέηεζε» ησλ νπνίσλ ζεσξείην 

πξναπαηηνχκελν γηα ηελ επφδσζή ηεο. Ο εθδφηεο ηεο Hürriyet αζρνιείην κε ην ζέκα ζε δχν άξζξα 

ηνπ, ζην πξψην εθ ησλ νπνίσλ απνθαηλφηαλ φηη ε επηθείκελε ηφηε ζχλνδνο ησλ Ώζελψλ κεηαμχ 

Βιιάδαο, Σνπξθίαο θαη Γηνπγθνζιαβίαο νπδέλ καθξνπξφζεζκν απνηέιεζκα ζα είρε, αθελφο κελ 

δηφηη δελ ζα εμεηάδνληαλ ηα πξναλαθεξζέληα δεηήκαηα, αθεηέξνπ δε δηφηη «δπζηπρψο» νχηε νη 

Έιιελεο, νχηε νη Σνχξθνη εθπξφζσπνη «αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θνηλή γλψκε ησλ ρσξψλ ηνπο». 

                                                           
559 “Yunan gazetelerinin Kıbrıs hakkında iğrenç isnadları” («Οη αήζεηο αλαθνξέο ησλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ γηα ηελ 

Κχπξν»), Hürriyet, 31/10/1953. Οη «αήζεηο» αλαθνξέο, φπσο ηηο ραξαθηεξίδεη ε εθεκεξίδα, σζηφζν, δελ ήηαλ «γηα ηελ 

Κχπξν», αιιά γηα ηα γξαθφκελα ηνπ αξρηζπληάθηε ηεο Hürriyet, γεγνλφο πνπ επηκειψο απνζησπάηαη ζηνλ ηίηιν. 
560 “Kişiyi nasıl bilirsin?” («Πψο γλσξίδεηο θάπνηνλ;»), ζηε ζηήιε «Kulağımıza gelenler», Hürriyet, 1/11/1953. 
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Ώθνχ θαηαθεξζεί γηα αθφκε κία θνξά ελαληίνλ ηνπ Köprülü, ιάκβαλε αθνξκή απφ ηελ 

πιεξνθνξία φηη ζηε χλνδν ζα ζπδεηείην έλα ζχλνιν δεηεκάησλ, απφ ηελ πνιηηηθή κέρξη ηνλ 

πνιηηηζκφ, θαη απνξνχζε εηξσλεπφκελνο γηα ην «ηη είδνπο πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα 

ππάξμεη κε ηνπο Έιιελεο». Καηέιεγε δε ζην άξζξν ηνπ κε ηνλ αθφινπζν αθνξηζκφ: «Βλ ζπληνκία, 

φζν δελ εθηίζεληαη ηα ηνπξθηθά δίθαηα ζηε χλνδν ησλ Ώζελψλ, ζηα κάηηα ηνπ έζλνπο ζεσξείηαη 

σο κε γελφκελε. Ώο ην γλσξίδεη απηφ ν εμνρψηαηνο θ. Παπάγνο».
561

 

Ώληίζηνηρε ηνπνζέηεζε αθνινπζνχζε θαη ζην θχξην άξζξν ηνπ ηεο επφκελεο εκέξαο, ην νπνίν 

απνηεινχζε αθφκε κία «αλνηρηή επηζηνιή» πξνο ηνλ Έιιελα Πξσζππνπξγφ, κε ηε δηαθνξά φηη ζε 

απηφ δελ ππήξρε αλαθνξά ζηελ Κχπξν, παξά κφλν κία ελδεηθηηθή παξαπνκπή ζε επηζηνιή 

αλαγλψζηε ηεο εθεκεξίδαο, ν νπνίνο παξείρε ζηνλ Simavi ζηνηρεία γηα ηελ θαηαζηξνθή ελφο 

«ηνπξθηθνχ» λεθξνηαθείνπ ζε θάπνην ρσξηφ ηεο Ξάλζεο, ζηνηρεία πνπ ν ηειεπηαίνο 

πξνζπκνπνηείην λα δηαβηβάζεη ζηνλ Παπάγν. Σν θχξην βάξνο ηνπ άξζξνπ, σζηφζν, δηδφηαλ ζηελ 

απνλνκηκνπνίεζε ηνπ Köprülü κε βαξείο ραξαθηεξηζκνχο, θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε ηεο Hürriyet 

σο ηνπ θαη‟ εμνρήλ εθθξαζηή ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο. Έηζη, ν Σνχξθνο Τπνπξγφο 

Βμσηεξηθψλ, πνπ ζα ζπκκεηείρε θαη ζηε χλνδν ησλ Ώζελψλ, πεξηγξαθφηαλ σο «ην άηνκν πνπ ζα 

θαζίζεη απέλαληί ζαο ζηελ θαξέθια, αιιά ζην νπνίν εκείο σο έζλνο νπδεκία εκπηζηνζχλε 

ηξέθνπκε». Ο Παπάγνο παξνηξπλφηαλ «αλ πξαγκαηηθά ζέιεη λα ζηήζεη ηελ ηνπξθνειιεληθή θηιία, 

λα κελ δίλεη ζεκαζία ζε απηφλ ηνλ δηθφ καο Κηνπξνπινχ», ν νπνίνο «απφ ζχκπησζε θάζεηαη ζηελ 

θαξέθια απηή». ζν δελ γηα ηελ θαζεγεηηθή ηνπ ηδηφηεηα, «ππάξρεη γη‟ απηήλ κεγάιε ηζηνξία» θαη 

δελ ζρεηηδφηαλ «κε ηελ επθπΎα θαη ηηο γλψζεηο κε ηηο νπνίεο εζείο γίλαηε ηξαηάξρεο». Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο, ν Παπάγνο πξνηξεπφηαλ λα ηείλεη επήθννλ νπο κφλν ζε εθείλα πνπ γξάθνληαλ ζηε 

Hürriyet, ηεο νπνίαο «νη αλαγλψζηεο μεπεξλνχλ ηηο εθαηφ ρηιηάδεο»: «,ηη θαη λα ζαο πνπλ, 

κνλάρα ε εθεκεξίδα πνπ δεκνζηεχεη ηνχηεο ηηο γξακκέο απνηειεί ηνλ πξαγκαηηθφ εθθξαζηή ηεο 

ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο. Ώπηή δελ εμαπαηά θαλέλαλ, δηφηη ηελ εκέξα πνπ ζα ην θάλεη ζα 

βνπιηάμεη. Πηζηέςηε κε αμηφηηκε θ. ηξαηάξρα κνπ, ν Κηνπξνπινχ ζήκεξα ππάξρεη θη αχξην φρη. 

Βκείο, φκσο, ζα ππάξρνπκε πάληα».
562

 

Ώλ θαη κφιηο ηνλ Μάην ν Simavi έγξαθε απεπζπλφκελνο ζηνλ Menderes φηη νχηε ε Hürriyet νχηε 

θαη ε θηινθπβεξλεηηθή Zafer απερνχζαλ ηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε,
563

 ζηα επφκελα άξζξα ηνπ, 

θαη θπξίσο ζην ζπγθεθξηκέλν, πξφβαιιε επηζεηηθά ηελ πξσηνθαζεδξία πνπ εθηηκνχζε πσο ε 

εθεκεξίδα ηνπ είρε ζηε δηακφξθσζή ηεο. Τπφ ηελ επήξεηα δε ηεο γλσζηήο θαη πνιιάθηο 

εθπεθξαζκέλεο πεξηθξφλεζήο ηνπ γηα ηνλ Fuad Köprülü, έθηαλε ζην ζεκείν λα παξαγλσξίδεη 

επζέσο ηνλ ζεζκηθφ ηνπ ξφιν σο Τπνπξγνχ ησλ Βμσηεξηθψλ θαη λα ππνλνκεχεη νπζηαζηηθά ηε 

ζέζε θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπ ζηελ επηθείκελε ηφηε χλνδν ησλ Ώζελψλ. Ώπφηνθν απηήο ηεο 

πνιηηηθήο απνλνκηκνπνίεζεο ήηαλ ε επηδησθφκελε πιήξεο θαη απνθιεηζηηθή λνκηκνπνίεζε ηνπ 

ηδίνπ θαη ηεο εθεκεξίδαο ηνπ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκάησλ πνπ έθξηλε φηη πξέπεη λα πξνηάμεη ε 

                                                           
561 “Atina Konferansı” («Δ χλνδνο ησλ Ώζελψλ»), Hürriyet, 9/7/1953. 
562 “Mareşal Papagos‟a açık mektup”, Hürriyet, 10/7/1953. 
563 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 188. 
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ηνπξθηθή θπβέξλεζε ζηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή, θνξπθαίν κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηνπνζεηείην ην 

Κππξηαθφ. Μάιηζηα, δελ πεξηνξηδφηαλ ζην λα «ζέζεη ηελ αηδέληα», αιιά πξνρσξνχζε ζηελ νπζία 

κηαο θαληαζηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο, πξνηείλνληαο ηαθηηθή θαη ζηξαηεγηθή θαη φια απηά ππφ ην 

απεηιεηηθφ θφβεηξν ηεο αληίδξαζεο ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο, έηζη φπσο ηελ θαζνδεγνχζε ε 

εθεκεξίδα ηνπ: πσο ραξαθηεξηζηηθά επεζήκαηλε, νη θπβεξλψληεο ζαλ ηνλ Köprülü παξέξρνληαη, 

ε Hürriyet φκσο κέλεη.
564

 

Βπίζεζε ελαληίνλ ηνπ Σνχξθνπ Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ εμαπέιπε θαη ν Hikmet Bil, ζε άξζξν ηνπ 

φπνπ γηλφηαλ αλαθνξά ζηελ Κχπξν θαη ζηελ ειιεληθή Θξάθε. Με αθνξκή κία επηζηνιή 

αλαγλψζηε ηνπ, ζηελ νπνία πεξηγξαθφηαλ ην αθειέο αίηεκα παιαηνχ ζπζηξαηηψηε ηνπ λα πάξεη 

αθππεξεηψληαο θαη θεχγνληαο γηα ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ κεξηθέο ιάκπεο, πνπ ζα ηηο θξεκνχζε 

απφ έλα ζθνηλί ζην ηαβάλη γηα λα «θσηηζηεί», ν Bil παξνκνίαδε ηνλ Köprülü κε ηελ θαηάζηαζε 

απηή ηνπ «εκίθσηνο» θαη θαηαιφγηδε ζηνλ ίδην, αιιά θαη ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε, αζχγγλσζηε 

αθέιεηα ζηε ζχλαςε ζπκθσλίαο αιηείαο κε ηνπο Έιιελεο: «Ώλ ππνηεζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

ζπκθσλία είρε γίλεη κεηαμχ Γαιιίαο θαη Ώγγιίαο, ηφηε δελ ζα εηίζεην δήηεκα. Θα κπνξνχζε άλεηα 

λα απνηειέζεη θαη νξφζεκν. Δ ζπγθεθξηκέλε, σζηφζν, ζπκθσλία εηνηκάζηεθε ρσξίο λα ιακβάλεη 

θαζφινπ ππ‟ φςηλ ηεο ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε αληηζηνίρσο ησλ δχν εζλψλ. ίγνπξα δελ ζα 

κπνξνχζε λα ππνγξαθεί κηα ηέηνηα ζπκθσλία κε έλαλ γείηνλα, ν νπνίνο ζέιεη λα αιιάμεη ην φλνκα 

ηεο Εζηαλκπνχι, πνπ απνηνικά λα νηθεηνπνηεζεί ηελ ηνπξθηθή Κχπξν θαη πνπ δελ έρεη αθήζεη 

ηίπνηα πνπ λα κελ θάλεη ελαληίνλ ησλ νκνγελψλ καο πνπ δηαβηνχλ εληφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ».
565

 

Σν Κππξηαθφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε χλνδν ησλ Ώζελψλ πξαγκαηεπφηαλ ζηελ αλάιπζή ηνπ θαη ν 

M. Feridun Bellisar κία εκέξα αξγφηεξα. ην άξζξν γλψκεο ηνπ εθείλν, ν Bellisar εκθαληδφηαλ 

επηθπιαθηηθφο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξηκεξνχο πλφδνπ ησλ Ώζελψλ, ξίρλνληαο ην βάξνο ησλ 

επηρεηξεκάησλ ηνπ ζην Κππξηαθφ θαη ζην ζέκα ησλ «Σνχξθσλ ηεο Απηηθήο Θξάθεο», πηνζεηψληαο 

κάιηζηα ζην ηειεπηαίν «δήηεκα» δηαθνξεηηθή νξνινγία απφ ηα πξφζθαηα ηφηε άξζξα ησλ Simavi 

θαη Bil πνπ έθαλαλ ιφγν γηα «ειιεληθή Θξάθε». Έηζη, εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο ηεο θαρππνςίαο 

ηνπ, ν ζπληάθηεο αλέθεξε ηα αθφινπζα γηα ην Κππξηαθφ: 

«Δνπυιεκμζ ζημ εέια ηςκ ημονημεθθδκζηχκ ζπέζεςκ, οπάνπεζ έκα ζφκμθμ ζδιείςκ 

γςηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ιαξ, πμο υιςξ ιέκμοκ ζημ ζημηάδζ. Δβηαηέθεζρακ μζ Έθθδκεξ 

                                                           
564 Δ αληίδξαζε ηνπ Köprülü ζε απηέο ηηο πξνζβιεηηθέο αλαθνξέο ηνπ Simavi θαη ηεο εθεκεξίδαο ηνπ δελ ζα αξγνχζε λα 

εθδεισζεί κε ηε κήλπζε πνπ ζα ππέβαιε ν Σνχξθνο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ ελαληίνλ ηνπ εθδφηε ηεο Hürriyet. Δ δίθε 

πνπ αθνινχζεζε δελ επξφθεηην λα νινθιεξσζεί δηφηη ν Simavi ζα απεβίσλε ζηηο αξρέο Αεθεκβξίνπ 1953. ηαλ σζηφζν 

ν ηειεπηαίνο πιεξνθνξήζεθε ηε κήλπζε δηα ηνπ Σχπνπ, δεκνζίεπζε θχξην άξζξν ζην νπνίν «επέραηξε» γηα ηελ εμέιημε, 

ιέγνληαο φηη ζα είρε ηελ επθαηξία λα απνδείμεη ζην δηθαζηήξην ηα γξαθφκελά ηνπ γηα έλα ζχλνιν ζεκάησλ πνπ 

θαηεγνξνχζε ηνλ Köprülü, φπσο νη ππνηνληθνί ενξηαζκνί γηα ηελ άισζε ηεο Πφιεο, ε ζπκθσλία αιηείαο κε ηελ Βιιάδα 

γηα ηελ νπνία επαηξφηαλ φηη καηαίσζε ηελ επηθχξσζή ηεο απφ ηελ ηνπξθηθή ΐνπιή («δηφηη νπσζδήπνηε δελ δίλσ ηα 

ςάξηα κνπ ζε έλα έζλνο πνπ επνθζαικηά ηελ Εζηαλκπνχι»), ε θαηάζηαζε ησλ «Σνχξθσλ ηεο Απηηθήο Θξάθεο», θαζψο 

θαη ε Κχπξνο («ππνζηήξημα φηη ε Κχπξνο είλαη ηνπξθηθή, θάηη πνπ δελ βφιεςε ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν»), βι. “Hodri 

Meydan” («Εδνχ ε Ρφδνο»), Hürriyet, 11/9/1953. 
565 “Bir Yarı-münevver” («Έλαο εκηκαζήο»), Hürriyet, 12/7/1953. Ο ηίηινο απνηειεί ινγνπαίγλην πνπ παξαπέκπεη ζην 

πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ ηνπ θαη θαηά ιέμε κεηαθξάδεηαη «έλαο εκη-θσηηζκέλνο». Ο Bil ζα επαλεξρφηαλ έλα κήλα 

αξγφηεξα ζην ζέκα ηεο ειιεληθήο Θξάθεο θαη ηεο ππνηηζέκελεο «πξνζηαζίαο» πνπ παξείραλ νη ειιεληθέο αξρέο ζε 

«αληηδξαζηηθέο» εθθξάζεηο ηνπ Εζιάκ, βι. “Dostluk!” («Φηιία!»), Hürriyet, 13/8/1953. 
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ηναηζημί άκδνεξ ηδκ οπμζηήνζλδ πμο πανέπμοκ ζημκ Δπίζημπμ [sic] Κφπνμο Μαηάνζμ; 

Καηάθααακ επζηέθμοξ μζ Έθθδκεξ αλζςιαημφπμζ πςξ δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ πναβιαηζηή 

ημονημεθθδκζηή θζθία υζμ επζιέκμοκ κα ηζκμφκηαζ ηαη‟ αοηυκ ημκ ηνυπμ, ιδ 

δζζηάγμκηαξ κα ηαηαθένμοκ οπμβείςξ ημ πζμ αανφ πηφπδια ζε αοηή ηδκ θζθία, ζε έκα 

γήηδια πμο μζ Σμφνημζ επζιέκμοκ πςξ είκαζ βζα εηείκμοξ εοαίζεδημ, πανά ημ βεβμκυξ 

υηζ θέκε πςξ πνμζδίδμοκ αλία ζηδκ ημονηζηή θζθία;». 

πλερίδνληαο, εμέζεηε ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ ειιεληθή Θξάθε, ππνζηεξίδνληαο 

φηη κε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε εθεί ε Βιιάδα εμσζνχζε ηνπο «Σνχξθνπο» λα 

κεηαλαζηεχζνπλ ζηελ Σνπξθία. Ώθνχ δηεμέιζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή, ηε ζπκπεξηιάκβαλε 

ζπκπεξαζκαηηθά ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ θαηαιφγηδε ζηελ Βιιάδα θαη επί ζεκάησλ φπσο ην 

Κππξηαθφ: «Βίλαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε εθείλε πνπ κπξνζηά ζηα κάηηα καο – ιεο θαη ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη – πξνζπαζεί ππνγείσο λα πξνζαξηήζεη ην Σνπξθηθφ Νεζί ηεο Κχπξνπ πνπ έρεη 

δπκσζεί κε ην αίκα ησλ πξνγφλσλ καο». Ο Bellisar πεξάησλε ην άξζξν ηνπ ππελζπκίδνληαο ηε 

ξήζε ηνπ Έιιελα Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ ηεθαλφπνπινπ φηη δελ ππήξρε δήηεκα πνπ λα κελ 

κπνξεί λα δηεπζεηεζεί κεηαμχ Βιιάδαο θαη Σνπξθίαο, γηα λα ζπκπεξάλεη φηη νη πξάμεηο ζην 

επφκελν δηάζηεκα ζα απνδείθλπαλ ηελ εηιηθξίλεηα απηψλ ησλ δειψζεσλ.
566

 

β) Η αληίδξαζε ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ Κππξηαθνύ 

Δ πνιηηηθή εμέιημε πνπ ζα ιάκβαλε ρψξα ζην λεζί κε ηελ αιιαγή ηνπ ΐξεηαλνχ θπβεξλήηε ζηελ 

Κχπξν, ζα έβξηζθε ηε ζέζε ηεο ζε κηθξή πξσηνζέιηδε είδεζε ηεο εθεκεξίδαο. Βθεί πξνζηίζεην φηη 

«ν Παπάγνο είρε δειψζεη ζε κία νκηιία ηνπ πσο ην Κππξηαθφ ζα επηιπζεί κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν».
567

 

Δ ζεκαληηθφηεξε πνιηηηθή εμέιημε, σζηφζν, ήηαλ ε απφθαζε πνπ είρε ιεθζεί απφ ηνλ 

Ώξρηεπίζθνπν Μαθάξην λα επηδησρζεί παξαπνκπή ηνπ Κππξηαθνχ ζηα Δ.Β., φπσο πιεξνθνξνχζε 

ε εθεκεξίδα ζηεξηδφκελε ζηε ζρεηηθή εηδεζενγξαθία ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ. ην ξεπνξηάδ 

δηεπθξηληδφηαλ φηη, παξά ηηο δειψζεηο ηνχ ελ Ώζήλαηο εθπξνζψπνπ ηνπ Μαθαξίνπ, γηα λα ζηαζεί ε 

πξνζθπγή ζηα Δ.Β. έπξεπε λα ππνζηεξηρζεί απφ έλα θξάηνο-κέινο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη εθείλν 

«έπξεπε» λα είλαη ε Βιιάδα, εηδάιισο ην αίηεκα ελδερνκέλσο λα ζηεξηδφηαλ απφ ηε Ρσζία.
568

 

Έηζη, ν Μαθάξηνο ζα ηαμίδεπε ζηηο ΔΠΏ κε ζθνπφ «λα αγσληζηεί» γηα ηελ πξνζθπγή, παίξλνληαο 

καδί ηνπ δχν «γλσζηνχο δηθεγφξνπο», ππέξκαρνπο ηνπ ελσηηθνχ αγψλα, ηνλ Γήλσλα Ρσζζίδε θαη 

ηνλ άββα Λντδίδε.
569

 

                                                           
566 “Atina Konferansı”, ζηήιε «Günün Mevzuları», Hürriyet, 13/7/1953. 
567 “Kıbrıs valisi değişti” («Άιιαμε ν θπβεξλήηεο ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 3/8/1953, βαζηζκέλε ζε αληαπφθξηζε ηνπ 

ANKA. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Κχπξν ζπληεξείην θαη απφ κηθξέο πξσηνζέιηδεο εηδήζεηο, φπσο εθείλε ζρεηηθά κε ηε 

δσξεά «γλσζηνχ Σνπξθνθχπξηνπ» κηαο έθηαζεο 17 ζηξεκκάησλ ζηνλ «χιινγν Σνπξθνθππξίσλ» (Kıbrıs Türk 

Cemiyeti), πξνθεηκέλνπ λα αλεγεξζεί εθεί ιχθεην, βι. “Kıbrıslı bir Türk‟ün yerinde bağışı” («Δ εχζηνρε δσξεά ελφο 

Σνπξθνθππξίνπ»), Hürriyet, 2/8/1953, θαζψο θαη ε θσηνγξαθία ζρεηηθή κε ηελ επίζθεςε Σνπξθνθχπξησλ δαζθάισλ 

ζηα γξαθεία ηεο εθεκεξίδαο, βι. Hürriyet, 15/8/1953. 
568 “Kıbrıs için B. Milletlere resmen baş vurmuşlar” («Ώπνηάζεθαλ, ιέεη, επηζήκσο ζηα Δ.Β. γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 

25/8/1953, κε βάζε ην πξαθηνξείν T.H.A. 
569 “Makarios Amerika‟ya gidiyor/ Kıbrıs için mücadele edecekmiş!” («Ο Μαθάξηνο κεηαβαίλεη ζηελ Ώκεξηθή/ Θα δψζεη 

αγψλα, ιέεη, γηα ηελ Κχπξν!»), Hürriyet, 2/9/1953. 
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ε κία παξάιιειε θαη θαη‟ αξράο άζρεηε εμέιημε εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, ηελ νπνία πξφβαιιε ε 

εθεκεξίδα, έλαο κεγάινο ζεηζκφο έπιεηηε ηα λεζηά Εζάθε θαη Κεθαινληά ηνπ Ενλίνπ. Σν γεγνλφο 

δελ άθελε αζπγθίλεην ηνλ Simavi, ν νπνίνο ζε θχξην άξζξν ηνπ εμέθξαδε ηελ εηιηθξηλή ηνπ 

ζπκπάζεηα πξνο ηνλ ειιεληθφ ιαφ πνπ είρε πιεγεί απφ ηνλ εγθέιαδν, φπσο ζρεηηθά πξνζθάησο 

ηφηε θαη ν ηνπξθηθφο. Ο ζπληάθηεο εθηηκνχζε φηη ε θχζε θαη ε γεσγξαθία έρνπλ «θαηαδηθάζεη» ζε 

θνηλή κνίξα ηα δχν έζλε θαη ραξαθηήξηδε «αλνεζία» λα γίλεη εθείλε ηε ζηηγκή νπνηαδήπνηε άιιε 

ζθέςε πέξαλ «ηεο εηιηθξηλνχο θαη εθ βαζέσλ θηιίαο». πλερίδνληαο, φκσο, ζηελ ακέζσο επφκελε 

παξάγξαθν ζεκείσλε θαη ηα εμήο: «Αελ πξέπεη λα ζηελνρσξνχκε ν έλαο ηνλ άιιν κε θαζεκεξηλά 

θαπξίηζηα, κε ηηο πνιηηηθέο θηινδνμίεο ησλ εξπζξψλ παπάδσλ θαη κε δεηήκαηα πνπ έρνπλ παιηψζεη 

κέζα ζηηο ζθνληζκέλεο ζειίδεο ηεο ηζηνξίαο». Ώλ θαη έθιεηλε ην άξζξν ηνπ ζεκεηψλνληαο πσο 

ζεσξνχζε «ρξένο» ηνπ λα ζπκκεξηζηεί ηνλ πφλν ηνχ γείηνλα θαη λα εθθξάζεη ηα εηιηθξηλή ηνπ 

αηζζήκαηα, δελ είρε παξαιείςεη γηα κία αθφκε θνξά λα πξνβεί ζε κία έκκεζε ππφκλεζε ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο Κχπξνπ θαη κάιηζηα ζε κία ηδηαίηεξα άζρεκε γηα ηελ Βιιάδα ζπγθπξία. Σν γεγνλφο 

φηη ζε εθείλε αθξηβψο ηε ρξνληθή ζηηγκή, καδί κε ηελ εηιηθξηλή ηνπ πξνζέγγηζε ζηε δνθηκαζία ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ, πξνέθξηλε λα αλαθεξζεί έζησ θαη αθξνζηγψο ζην Κππξηαθφ, θαηαδεηθλχεη εθ λένπ 

ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ είρε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζηε ζθέςε ηνπ έλαληη φισλ ησλ άιισλ 

«δεηεκάησλ» πνπ θαηά θαηξνχο επηρεηξνχζε λα ζέζεη ζηελ αηδέληα ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ. 

πλαθφινπζα, αληίζηνηρν ήηαλ θαη ην κήλπκα πνπ έζηειλε ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ: Σα αλζξψπηλα 

αηζζήκαηα κάο επηβάιινπλ λα ζπκπάζρνπκε απφ θαξδηάο κε ηνπο Έιιελεο, καθάξη λα κελ 

ππήξραλ ηα «θαπξίηζηα», νη «θφθθηλνη παπάδεο» θαη νη «ζθνληζκέλεο ζειίδεο ηεο ηζηνξίαο».
570

 

Δ θπζηθή θαηαζηξνθή πνπ είρε πιήμεη ηα Εφληα λεζηά, φκσο, επξφθεηην λα πιήμεη θαη ηελ Κχπξν, 

γεγνλφο ην νπνίν ε εθεκεξίδα επέιεγε λα πξνβάιιεη ζηνπο θεληξηθνχο πξσηνζέιηδνπο ηίηινπο ηεο. 

Έηζη, ζηηο 11 επηεκβξίνπ ε Hürriyet πιεξνθνξνχζε φηη ν ηζρπξφηαηνο ζεηζκφο πνπ είρε γίλεη 

αηζζεηφο ζε «νιφθιεξε ηε Μέζε Ώλαηνιή», έπιεμε ην λεζί ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Πάθνπ. 

πσο αλέθεξε, 800 ζπίηηα είραλ γθξεκηζηεί, ελψ κεηαμχ ησλ ζπκάησλ ππήξραλ 35 λεθξνί, 1.000 

πεξίπνπ ηξαπκαηίεο θαη αξθεηέο ρηιηάδεο άζηεγνη, κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο Κχπξνπ λα «ηειεί ζε 

κεγάιν παληθφ».
571

 Δ θηλεηνπνίεζε ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ηεο βξεηαληθήο 

θπβέξλεζεο, καδί κε ηα ζπιιππεηήξηα πνπ είρε απνζηείιεη ε βαζίιηζζα Βιηζάβεη, πεξηγξάθνληαλ 

ηελ επφκελε εκέξα. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή είδεζε, ε βξεηαληθή δηνίθεζε «ρξεζηκνπνίεζε θάζε 

πξφζθνξε δπλαηφηεηα» θαη ε θπβέξλεζε απέζηεηιε βνήζεηα κε ηέζζεξα πνιεκηθά πινία πνπ είραλ 

μεθηλήζεη απφ ηνλ Πεηξαηά, ελψ ηνλ φιν ζπληνληζκφ είρε αλαιάβεη ν δηνηθεηήο ησλ ρεξζαίσλ 

δπλάκεσλ ηεο Μέζεο Ώλαηνιήο κε έδξα ηε βάζε Fayed ηνπ νπέδ, ζηξαηεγφο Nicholson.
 572

 

ηηο εηδήζεηο εθείλεο δελ ππήξρε θακκία πνιηηηθή αλαθνξά, έκκεζε ή άκεζε, ζηάζε πνπ 

κεηαβαιιφηαλ ακπδξά ζηηο 13 επηεκβξίνπ, φηαλ ε εθεκεξίδα δεκνζίεπε ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο 

                                                           
570 “Yunanistan‟da Felâket” («Δ θαηαζηξνθή ζηελ Βιιάδα»), Hürriyet, 24/8/1953. 
571 “Kıbrısta zelzele oldu” («Έγηλε ζεηζκφο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 11/9/1953, κε βάζε ζρεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ 

Reuters. 
572 “Dört İngiliz harp gemisi yardım için Kıbrıs‟a gitti” («Σέζζεξα αγγιηθά πνιεκηθά πινία έζπεπζαλ ζηελ Κχπξν γηα 

βνήζεηα»), Hürriyet, 12/9/1953, θαη πάιη κε βάζε ην Reuters. 
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ηελ είδεζε γηα ηα ζπιιππεηήξηα πνπ είρε απνζηείιεη «εμ νλφκαηνο ηνπ ιανχ ηεο Εζηαλκπνχι» ν 

Ννκάξρεο θαη Αήκαξρνο ηεο Πφιεο, Fahrettin Kerim Gökay, πξνο ηνλ «Αήκαξρν Λεπθσζίαο» θαη 

ηελ «Σνπξθηθή Πνιηηηζηηθή Έλσζε» (Türk Kültür Birliği).
573

 ην ίδην δεκνζίεπκα παξαηίζελην ηα 

νλφκαηα ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζπκάησλ ηνπ ζεηζκνχ, ελψ θηινμελείην θαη ε είδεζε πεξί ησλ 

ζπιιππεηεξίσλ πνπ είρε απνζηείιεη ν Παπάγνο, θαζψο θαη πεξί ηνπ αληίζηνηρνπ κελχκαηνο πνπ 

είρε απνζηείιεη ν Ώξρηεπίζθνπνο ππξίδσλ ζηνλ Ώξρηεπίζθνπν Μαθάξην. Ώλ θαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε είδεζε νη δειψζεηο Βιιήλσλ θαη Σνχξθσλ αμησκαηνχρσλ ήηαλ νκφρξνλεο, ε 

αλαγγειία παξνρήο βνήζεηαο δηά ζηφκαηνο Παπάγνπ ζα θαζπζηεξνχζε λα δεκνζηνπνηεζεί απφ ηηο 

ζειίδεο ηεο Hürriyet, ε νπνία ζα δεκνζίεπε ηε ζρεηηθή είδεζε ζηα ηέιε επηεκβξίνπ.
574

 

Σν ελδηαθέξνλ ηεο εθεκεξίδαο γηα ηα κεζεφξηηα ηνπ ζεηζκνχ, θαζψο θαη γηα ην λέν ζεηζκφ πνπ ζα 

ιάκβαλε ρψξα ζηηο 14 επηεκβξίνπ, ζα ζπλερηδφηαλ εηδεζενγξαθηθά απφ ηελ πξψηε ηεο ζειίδα 

γηα νιφθιεξν ην κήλα.
575

 Παξάιιεια κε απηφ, ζα εμειηζζφηαλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαη ην 

πξσηνζέιηδν ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζην Κππξηαθφ ηφζν εηδεζενγξαθηθά, φζν 

θαη ελ είδεη ζρνιηαζκνχ. Έηζη, ιακβάλνληαο αθνξκή απφ ηελ απάληεζε πνπ είρε δψζεη ν Παπάγνο 

ζε ζρεηηθή κε ην Κππξηαθφ εξψηεζε ελφο «αληαπνθξηηή ειιεληθήο εθεκεξίδαο ηεο Ώηγχπηνπ», ε 

Hürriyet δεκνζίεπε ζην πιαίζην ηνπ ξεπνξηάδ ηεο έλα δηεπθξηληζηηθφ ζρφιην. Ο Παπάγνο 

ζεκείσλε ζηελ απάληεζή ηνπ πσο ε ειιεληθή θπβέξλεζε είρε δειψζεη ηε ζέζε ηεο γηα ηελ Κχπξν 

ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ Αεθεκβξίνπ 1952. Δ εθεκεξίδα ππελζχκηδε φηη ζηελ ελ ιφγσ  αλαθνίλσζε, 

πνπ είρε δεκνζηεπζεί ηφηε απφ ην πνιηηηθφ γξαθείν ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ, αλαθεξφηαλ πσο 

«ε Βιιάδα ζα επσθειεζεί θάζε δπλαηφηεηαο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηεο θαη ζα ζπλδξάκεη ζε θάζε 

ιχζε γηα ην ζκίμηκν ηεο κεγαινλήζνπ κε ηε κεηέξα παηξίδα ηεο». Ώθνινχζσο επεζήκαηλε φηη ν 

Ώξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο είρε δηαβηβάζεη κέζσ ηνπ Ρσζζίδε ζηνλ Παπάγν ην αίηεκα λα 

ππνζηεξίμεη ε Βιιάδα ηελ πξνζθπγή ζηα Δ.Β., αιιά «νπδέλ αλαθνηλψζεθε κέρξη ζήκεξα ζρεηηθά 

κε ηελ απάληεζε πνπ έδσζε ζε απηφ ν ηξαηάξρεο». Πξφζζεηε φηη «κπζηηθή ηεξήζεθε θαη ε 

αληηκεηψπηζε πνπ έρεη επηθπιάμεη ν Παπάγνο θαη ζην δεχηεξν αίηεκα», εθείλν ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ 

ππξίδσλα, ν νπνίνο είρε απεπζπλζεί κε ηε ζεηξά ηνπ ζηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Βιιάδαο 

πξνθεηκέλνπ λα «δνζεί κία ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε ζην αίηεκα ηνπ Μαθαξίνπ».
576

 πσο 

θαζίζηαηαη θαλεξφ απφ ην δηεπθξηληζηηθφ απηφ ζρφιην ηεο Hürriyet, ε εθεκεξίδα παξαθνινπζνχζε 

εθ ηνπ ζχλεγγπο θαη κε κεγάιε πξνζνρή φιεο ηηο εμειίμεηο πνπ αθνξνχζαλ ην Κππξηαθφ ζηελ 

εζσηεξηθή πνιηηηθή ζθελή ηεο Βιιάδαο. 

                                                           
573 “Kıbrısta‟ki zelzelede ölen Türkler” («Οη Σνχξθνη πνπ πέζαλαλ ζην ζεηζκφ ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 13/9/1953. 
574 “Türkiyenin Kıbrısa yardım 40 bin lira” («40 ρηιηάδεο ιίξεο ε βνήζεηα ηεο Σνπξθίαο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 

30/9/1953. Σν πνζφ αλαθνίλσλε ν Γεληθφο Πξφμελνο ηεο Σνπξθίαο ζην λεζί, Burhan Işın. 
575 “Kıbrısta yeni bir zelzele oldu” («Νένο ζεηζκφο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 15/9/1953. “Kıbrıs‟ta şiddetli zelzele” 

(«Εζρπξφο ζεηζκφο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 16/9/1953. “Kıbrıs zelzelesi” («Ο ζεηζκφο ηεο Κχπξνπ»), πξσηνζέιηδε 

θσηνγξαθία ζε Hürriyet, 18/9/1953, φπνπ αλαθνξά γηλφηαλ ζην λέν πιήγκα πνπ είρε ππνζηεί ν λνκφο ηεο Πάθνπ, «φπνπ 

θαηνηθνχλ Σνχξθνη», “Kıbrıslılar yağmur altında geceliyor” («Οη Κχπξηνη μεκεξψλνπλ ππφ βξνρή»), Hürriyet, 

22/9/1953. 
576 “Kıbrıs dâvası ve Yunanistan/ Papagos, Yunanistan‟ın bu hususta gayret sarfedeceğini tekrar etti” («Δ ππφζεζε ηεο 

Κχπξνπ θαη ε Βιιάδα/ Ο Παπάγνο επαλέιαβε φηη ε Βιιάδα ζα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα»), 

Hürriyet, 15/9/1953, κε βάζε αληαπφθξηζε ηνπ T.H.A. 
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Σελ ίδηα, φκσο, ζηάζε ηεξνχζε θαη αλαθνξηθά κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

πξσηνβνπιίεο ηνπ Μαθαξίνπ, νη νπνίεο πξνβάιινληαλ πξσηνζέιηδα σο «ίληξηγθεο». Έηζη, ε 

εθεκεξίδα πιεξνθνξνχζε ηνπο αλαγλψζηεο ηεο φηη ν «εθπξφζσπνο ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ 

άββαο Λντδίδεο» είρε κεηαβεί ζηελ έδξα ησλ Δ.Β., φπνπ θαη «μεθίλεζε ακέζσο ηηο επαθέο θαη ηηο 

δηαβνπιεχζεηο». Πξψηνο θαηά ζεηξά ζε εθείλεο ήηαλ ν κφληκνο αληηπξφζσπνο ηεο Βιιάδαο ζηνλ 

Ο.Δ.Β., Ώιέμεο Κχξνπ, κε ηνλ νπνίνλ είρε «καθξά ζπλάληεζε». ηηο δειψζεηο πνπ αθνινχζεζαλ 

πξνο ηνλ Σχπν, ν Λντδίδεο αλέθεξε φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα αλαθνίλσλε ηε ζηάζε ηεο εληφο 

δεθαπελζεκέξνπ, πξνζζέηνληαο φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ηειεπηαία δελ παξάζρεη ηελ ππνζηήξημή 

ηεο, ηφηε ε θππξηαθή αληηπξνζσπεία ζα αλαδεηνχζε «ελδερνκέλσο» ππνζηήξημε απφ ηελ νκάδα 

ησλ αξαβηθψλ θαη αζηαηηθψλ ρσξψλ.
577

 Μηθξφηεξεο πξνβνιήο ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο έηπραλ νη 

πξσηνβνπιίεο ηνπ Λντδίδε λα ππνβάιεη ππφκλεκα ζε δχν επηηξνπέο ησλ Δ.Β., εθείλεο ησλ 

Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη ησλ Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ.
578

 

Οη ελέξγεηεο απηέο ηνπ Μαθαξίνπ θαη ηεο θππξηαθήο αληηπξνζσπείαο ζηε Νέα Τφξθε πξνθάιεζαλ 

ηελ αληίδξαζε ηεο εθεκεξίδαο πνπ εθδεισλφηαλ κε άξζξα γλψκεο, θπξίσο ηνπ Simavi. Σν πξψην 

εμ απηψλ γξάθηεθε απφ ηνλ εθδφηε ηεο Hürriyet κε αθνξκή ηελ πξφζθιεζε πνπ είρε απεπζχλεη ν 

Πξφεδξνο ησλ ΔΠΏ Eisenhower πξνο ηνλ Σνχξθν Πξφεδξν Celâl Bayar λα ηηο επηζθεθζεί. Ο 

Simavi εθηηκνχζε φηη ε ελ ιφγσ πξφζθιεζε ζπληζηνχζε απφδεημε ηεο «κείδνλνο ζεκαζίαο» πνπ 

απέδηδε ε Ώκεξηθή ζηελ «ηνπξθηθή θνηλή γλψκε», θαζψο θαη κία πξψηεο ηάμεσο επθαηξία γηα λα 

πξνβιεζνχλ νη ζέζεηο ηήο «θίιεο ηνπο Σνπξθίαο»: «Δ Σνπξθία δηαηεξεί ζήκεξα ζηε Μεζφγεην ηελ 

ίδηα απνθαζηζηηθφηεηα πνπ επέδεημε θαη ζηελ Κνξέα. Ώο δεηνχλ φζν επίκνλα ζέινπλ νη εξπζξνί 

παπάδεο ηελ Κχπξν. Δ Ώκεξηθή έρεη θαηαιάβεη πνιχ θαιά πνηνο δχλαηαη λα πξνζηαηεχζεη κία 

βάζε ζαλ ηελ Κχπξν. Καη κηαο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ρψκαηα είλαη εθαηφ ηνηο εθαηφ ηνπξθηθά, νη 

αληηγλσκίεο γη‟ απηά ελψπηνλ ησλ Ώκεξηθαλψλ δελ είλαη δνπιεηά θαλελφο εξπζξνχ παπά. 

Πξνθαλψο ην ηαμίδη ηνπ Σδειάι Μπαγηάξ ζηελ Ώκεξηθή απνηειεί θαη κηα θαιή πξνπαγάλδα, αιιά 

θαη κηα επθαηξία πνπ δελ ζπλαληάηαη εχθνια».
579

 

Δ ελφριεζε ηνπ Simavi απφ ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ Μαθαξίνπ απνθαιχπηεηαη αλάγιπθα. ρη κφλν 

απέθεπγε λα αλαθεξζεί νλνκαζηηθά ζηνλ Ώξρηεπίζθνπν Κχπξνπ, επηιέγνληαο λα αλαπαξαγάγεη ην 

ζηεξενηππηθφ θαη κεησηηθφ «ν θφθθηλνο παπάο», αιιά εμαληινχζε θαη ηελ αλάιπζή ηνπ πεξί ηεο 

ρξεζηκφηεηαο πνπ ζα είρε ε επίζθεςε Bayar ζηηο ΔΠΏ, ζηελ πξνβνιή ησλ ηνπξθηθψλ ζέζεσλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν αλαθνξηθά κε ην Κππξηαθφ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Ώ. Κχξνπ ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ Δ.Β., θαηά ηελ νπνία είρε αθήζεη ππαηληγκνχο θαη γηα «άιιεο θφξκνπιεο» 

δηεπζέηεζεο ηνπ Κππξηαθνχ πέξαλ ηεο άκεζεο έλσζεο ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα, αιιά θαη 

                                                           
577 “Kızıl papas Kıbrıs için yine entrika çeviriyor” («Ο εξπζξφο παπάο πάιη εμπθαίλεη ίληξηγθεο γηα ηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 18/9/1953, κε βάζε ηειεγξάθεκα ηνπ Reuters. 
578 “Yeni bir Yunan teşebbüsü” («Μηα λέα ειιεληθή πξνζπάζεηα»), Hürriyet, 20/9/1953. Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

πξσηνβνπιία ιακβαλφηαλ απφ Βιιελνθχπξην εθπξφζσπν, ε εθεκεξίδα ηελ νλνκάηηδε «ειιεληθή» (Yunan). Δ ελ ιφγσ 

είδεζε δεκνζηεπφηαλ θάησ απφ ηελ θεληξηθή, πνπ αθνξνχζε ηε κεηάβαζε αληηπξνζσπείαο ησλ θππξηαθψλ εξγαηηθψλ 

ζπλδηθάησλ ζην Λέληλγθξαλη, βι. “Kıbrıs komünistleri Rusya‟ya gittiler” («Οη Κχπξηνη θνκκνπληζηέο κεηέβεζαλ ζηε 

Ρσζία»), Hürriyet, φ.π. 
579 “Celâl Bayar ve Eisenhover [sic]”, Hürriyet, 21/9/1953. 
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θαηφπηλ ηεο επαθνινπζήζαζαο δήισζεο ηνπ Λντδίδε φπνπ «κεηαμχ ησλ γξακκψλ ηεο άθελε ηελ 

αίζζεζε φηη ζα ήηαλ εχινγν λα ππάξμνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Ώγγιία, πξνθεηκέλνπ λα 

παξαρσξεζεί θαζεζηψο θηήζεο ζην λεζί,
580

 ν Simavi επαλεξρφηαλ κε έλα αθφκε επηζεηηθφ θχξην 

άξζξν. ε εθείλν ζεκείσλε φηη ε κεηάβαζε ηνπ λεζηνχ ζε θαζεζηψο θηήζεο (dominion status) ζα 

είρε σο επαθφινπζν ηελ εθινγή απφ ην ιαφ κηαο πλέιεπζεο, ζηελ νπνία ν «Πξσζππνπξγφο» ζα 

ήηαλ Έιιελαο (Yunanlı) θαη ε νπνία ζε δεδνκέλν ρξφλν ζα ςήθηδε ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ 

Βιιάδα, εμαπνιχνληαο θαηφπηλ ηα ππξά ηνπ κε ην γλσζηφ χθνο: «ΐξε ηνπο έμππλνπο, ηα θακάξηα 

ηνπ κπακπά ηνπο! Κη φζν γίλνληαη απηά νη Σνχξθνη ηη ζα θάλνπλ, ζα ηπξβάδνπλ πεξί άιια;
581

 Σν 

είπα κηα θαη ζα ην ιέσ πάληα: ζν δελ ηαθηνπνηείηαη απηφ ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ κεηαμχ 

Σνπξθίαο θαη Βιιάδαο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη θηιία. Σν είπα θαη ζηνλ Κηνπξνπινχ, ην 

γλσζηνπνίεζα θαη ζηνλ Παπάγν. Έηζη ζθέθηεηαη θαη ην ζχλνιν ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο. Γηα 

λα δνχκε, ινηπφλ, ην θαηάιαβε θαλείο;». 

Ο ππαηληγκφο αιιαγήο πιεχζεο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο ζην ζέκα ηεο έλσζεο θάζε άιιν παξά 

ηθαλνπνηεκέλν άθελε ηνλ Simavi. Δ κφλε ιχζε θαη‟ εθείλνλ έπξεπε λα πξνέιζεη, φπσο 

επαλεηιεκκέλσο είρε δηαθεξχμεη, απφ ηηο απεπζείαο δηαπξαγκαηεχζεηο Βιιάδαο- Σνπξθίαο πνπ ζα 

θαζφξηδαλ θαη ην κέιινλ ηνπ λεζηνχ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ αλαβίβαδε ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη ηελ εθεκεξίδα ηνπ ζε ζέζε ηζφηηκε κε εθείλελ ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Σνχξθνπ 

Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ. Ώλ θαη νπδέλα ζεζκηθφ ξφιν είρε πέξαλ ηνπ εζηκηθνχ ηεο «ηέηαξηεο 

εμνπζίαο», ν εθδφηεο ηεο Hürriyet επηθαιείην απεηιεηηθά γηα κία αθφκε θνξά ηελ «ηνπξθηθή θνηλή 

γλψκε», ηελ νπνία ε εθεκεξίδα ηνπ επεξέαδε. Ώπηφ πνπ νπζηαζηηθά πξφηαζζε ήηαλ πσο ε θνηλή 

γλψκε κπνξνχζε λα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο, αλεμαξηήησο 

ησλ ζρεδίσλ πνπ έθαλαλ νη δχν θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη  ζε Βιιάδα θαη Σνπξθία. Πξάγκαηη, ε 

δηακνξθνχκελε απφ ηνλ ίδην θαη ηελ εθεκεξίδα ηνπ θνηλή γλψκε ζηελ Σνπξθία ζα παξελέβαηλε 

θαηαιπηηθά δπν ρξφληα αξγφηεξα ζηα επηεκβξηαλά, γηα λα ππνγξακκίζεη έκπξαθηα θαη κε 

ηξαγηθφ ηξφπν πψο κία επηηήδεηα «ηέηαξηε εμνπζία» κεηαβαιιφκελε ζε «πξψηε» κπνξνχζε λα ηελ 

πνδεγεηήζεη. 

Ο Simavi, σζηφζν, δελ πεξηνξηδφηαλ ζηα πξνεθηεζέληα. πλερίδνληαο ζην άξζξν ηνπ ηφληδε 

θαηαιεθηηθά ηα εμήο: «Τπελζπκίδσ πάιη θαη εθ λένπ ζηνπο Έιιελεο γείηνλέο καο. Οη Σνχξθνη 

πήξαλ ην λεζί ηεο Κχπξνπ ρχλνληαο αίκα. Σν λεζί ηζηνξηθψο είλαη ηνπξθηθφ, θπιεηηθψο είλαη 

ηνπξθηθφ, απφ απφςεσο γεσγξαθηθήο είλαη ηνπξθηθφ, νηθνλνκηθψο είλαη ηνπξθηθφ, κε ην ρψκα θαη 

ηηο πέηξεο ηνπ είλαη ηνπξθηθφ. Κη φζνη ηζρπξίδνληαη ην αληίζεην πξέπεη λα θαηαβάινπλ κε αίκα ην 

                                                           
580 “Kıbrıs işini Yunanistan üzerine almak istiyor/ Makarioscular bu sefer dominyon statüsünden bahsetmeğe başladılar” 

(«Δ Βιιάδα ζέιεη λα πάξεη πάλσ ηεο ηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ/ Οη καθαξηαθνί ηε θνξά απηή άξρηζαλ λα θάλνπλ ιφγν 

γηα θαζεζηψο θηήζεο»), Hürriyet, 23/9/1953. Ο Κχξνπ είρε δειψζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε φηη ε Βιιάδα 

επηζπκνχζε λα επηιχζεη ην ζέκα ηεο Κχπξνπ κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηε ΐξεηαλία, αληί ηεο πξνζθπγήο ζηα 

Δλσκέλα Έζλε. Παξαζέηνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ Κχξνπ, ε εθεκεξίδα επεζήκαηλε θαη ηηο δειψζεηο 

δπζθνξίαο ηνπ Λντδίδε απφ ηελ ηνπνζέηεζε απηή, ππφ ηνλ ελδηάκεζν ηίηιν «Ώπνγνήηεπζε γηα ηνπο καθαξηαθνχο» 

(“Makariosçular hayal kırıklığına uğradı”). 
581 Armut mu toplayacaklar?, θαηά ιέμε «αριάδηα ζα καδεχνπλ;». 
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ηίκεκα γηα ην λεζί. Βγψ δελ βιέπσ απέλαληί κνπ θάπνην έζλνο πνπ ζα ρχζεη απηφ ην αίκα».
582

 Δ 

ξεηνξηθή ηεο θαηάθηεζεο θαη ηνπ «αίκαηνο πνπ ρχλεηαη» γη‟ απηήλ επαλεξρφηαλ σο ζηαζεξά ζηελ 

αθήγεζε ηνπ αξζξνγξάθνπ, γηα λα ππνγξακκίζεη ηελ «ηνπξθηθφηεηα» ηεο λήζνπ. Μαδί κε εθείλελ, 

ηνλίδνληαλ επηγξακκαηηθά αιιά εκθαληηθά ηα «επηρεηξήκαηα» πνπ ζηήξηδαλ ηε ζέζε απηή. Δ 

ηζηνξηθή εμέιημε, σζηφζν, δελ ζα δηθαίσλε ηνλ Simavi ζηελ αθξνηειεχηηα δηαπίζησζή ηνπ. 

Βλάκηζη ρξφλν αξγφηεξα ε έλαξμε ηεο αληηαπνηθηαθήο δξάζεο ηεο ΒΟΚΏ ζα απνδείθλπε, ελάληηα 

ζε θάζε πξφβιεςε, φηη ππήξρε έλα έζλνο πνπ ήηαλ δηαηεζεηκέλν λα ρχζεη ην αίκα ηνπ, φρη γηα ηελ 

θαηάθηεζε, αιιά γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κχπξνπ απφ ην βξεηαληθφ δπγφ. Ώληηζέησο, ε 

ηζηνξηθή εμέιημε ζα επηβεβαίσλε ηνλ ηδξπηή ηεο Hürriyet καθξνπξφζεζκα, φηαλ νη βξεηαληθνί 

ππνινγηζκνί θαη ε επηζεηηθή εκπινθή ηεο ρψξαο ηνπ ζα επαλέθεξε ζην πξνζθήλην ηε «ξνή 

αίκαηνο» ηφζν ζε δηαθνηλνηηθφ, φζν θαη ζε δηκεξέο κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Βιιάδαο επίπεδν, 

επαλαθέξνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ πξνζθηιή ζε εθείλνλ ινγηθή ηεο θαηάθηεζεο.
583

 Παξά ηηο 

αλαιπηηθέο απηέο αλαθνξέο ζηε δηεζλή πηπρή ηνπ Κππξηαθνχ κε ξεπνξηάδ θαη θχξηα άξζξα, ε 

Hürriyet ήηαλ κάιινλ απιεξνθφξεηε γηα ηε ζπλάληεζε πνπ είρε ν Παπάγνο κε ηνλ επηζθεπηφκελν 

ηδησηηθά ηελ Βιιάδα Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ ηεο ΐξεηαλίαο, Anthony Eden, ζηηο 22 επηεκβξίνπ.
584

 

Ώλ θαη ην πεξηζηαηηθφ ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο βξεηαληθήο εκκνλήο λα κε ζπδεηεζεί ζε θακκία 

πεξίπησζε ην Κππξηαθφ κεηαμχ ησλ δχν θπβεξλήζεσλ, Βιιάδαο θαη ΐξεηαλίαο, ε απνπζία 

ζρεηηθνχ δεκνζηεχκαηνο απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο θαηαδεηθλχεη φηη ε βξεηαληθή πιεπξά δελ 

είρε αθήζεη ηελ είδεζε λα δηαξξεχζεη, ή ηνπιάρηζηνλ φηη ε Hürriyet δελ ην είρε πιεξνθνξεζεί. Δ 

ηειεπηαία ζα έθαλε ζρεηηθή αλαθνξά κφιηο έλα κήλα αξγφηεξα, κε βάζε ζρεηηθή πξαθηνξεηαθή 

αληαπφθξηζε ηνπ Reuters.
585

 

Με αθνξκή ηε δεκφζηα θαηαδίθε ηνπ θνκκνπληζκνχ θαη ηεο «δηείζδπζήο» ηνπ ζηα ηνπξθηθά 

εξγαηηθά ζπλδηθάηα, ζην θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηεο εθεκεξίδαο επαλέθακπηε έλα άιιν γλσζηφ 

θαηαγγειηηθφ ζρήκα, εθείλν πεξί ησλ «ππνθηλεηψλ» ηνπ Κππξηαθνχ. Έηζη, ζην ζπιιαιεηήξην 

θαηαδίθεο πνπ νξγάλσλαλ «νη εξγάηεο ηεο κχξλεο» ζηε ζπγθεθξηκέλε πφιε, είραλ ζπκκεηάζρεη 

ελεξγά ε θνηηεηηθή ζπλνκνζπνλδία T.M.T.F., θαζψο θαη ν ζχιινγνο ηεο «Ώλσηάηεο Οηθνλνκηθήο 

θαη Βκπνξηθήο ρνιήο» (Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu, YETO). Μηιψληαο εμ νλφκαηφο ηνπο 

έλαο θνηηεηήο «θαηαθέξζεθε κε ζθνδξφηεηα ελαληίνλ ησλ εξπζξψλ θαη είπε επί ιέμεη ηα εμήο: 

“Βξρφκελνη ζην Υαηάπ, πνπ ζα παξακείλεη αησλίσο ειεχζεξν, θαη ζηελ Κχπξν, εθείλνη πνπ ζέινπλ 

λα πξνθαιέζνπλ αλαζηάησζε ζηε δηεζλή θνηλή γλψκε κε ηηο βαξεηέο επαλαιήςεηο πεξί ηεο 

                                                           
582 “Türk Kıbrıs” («Δ ηνπξθηθή Κχπξνο»), Hürriyet, 24/9/1953. 
583 Ώλ θαη ηνλ Ενχλην ν Simavi δηαβεβαίσλε ηνλ Παπάγν ζηηο αλνηρηέο επηζηνιέο ηνπ φηη δελ ήηαλ «αλζέιιελαο» νχηε θαη 

ηαζζφηαλ ελαληίνλ ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο, ε δεκνζίεπζε κηαο είδεζεο πεξί ηεο «θαηαθπγήο» ζηελ Σνπξθία 28 

«Σνχξθσλ ηεο Απηηθήο Θξάθεο» ζα ηνλ νδεγνχζε ζε λέα δεκφζηα κεηαβνιή ησλ αηζζεκάησλ θαη ησλ ζέζεψλ ηνπ, κε ηε 

δήισζε φηη «εγψ απφ ηφηε πνπ μέξσ ηνλ εαπηφ κνπ δελ είρα εκπηζηνζχλε ζ‟ απηνχο γείηνλέο καο Έιιελεο, πξάγκα πνπ 

επαλαιακβάλσ ζπρλά-ππθλά», βι. “Bir dostluğun hikâyesi” («Δ ηζηνξία κηαο θηιίαο»), Hürriyet, 29/9/1953. Σελ ίδηα 

εκέξα αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ άξζξν γλψκεο γηα ην ίδην ζέκα δεκνζίεπε θαη ν Tahsin Öztin, βι. “Dost!” («Φίινο!»), 

Hürriyet, 29/9/1953. 
584 ηελ ελ ιφγσ ζπλάληεζε ν Eden είρε απνξξίςεη κε θάζεην, απφιπην θαη πξνζβιεηηθφ ηξφπν νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε 

γηα ην Κππξηαθφ, βι. ελδεηθηηθά Crouzet, φ.π., ζει. 364-366 θαη Υφιιαλη, φ.π., ζει. 69-70. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

έιιεηςε ζρεηηθήο αλαθνξάο απφ ηε Hürriyet ήηαλ ηνπιάρηζηνλ αμηνπεξίεξγε, δηφηη έμη κήλεο πξηλ είρε θηινμελήζεη 

ζρεηηθφ ξεπνξηάδ ησλ Times, πνπ αλαθεξφηαλ ξεηψο ζε απηφ ην ελδερφκελν, βι. αλσηέξσ, ζει. 181. 
585 ΐι. θαησηέξσ, ζει. 214. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



211 
 

ελψζεσο, παξνπζηάδνληαη ελψπηφλ καο άιινηε ζαλ έλαο παπάο Μαθάξηνο, άιινηε ζαλ κία 

εθεκεξίδα Δθεοεενία, άιινηε ζαλ θη εγψ δελ μέξσ πνηα θπιιάδα θαη άιινηε ζαλ έλαο πνιηηηθφο 

εγέηεο. Γλσξίδνπκε πνηνη θηλνχλ ηα λήκαηά ηνπο. Χο ηνπξθηθή θνηηεηηθή λενιαία θαηαβάιινπκε 

πάληα θαη παληνχ πξνζπάζεηα λα εμαιείςνπκε ηνλ θνκκνπληζκφ θαη ηηο παξαθπάδεο ηνπ.”».
586

 

γ) Κύπξνο θαη ειιεληθή Θξάθε: «Βίνη παξάιιεινη» 

πσο έρεη αλαθεξζεί, απφ ηα κέζα ηνπ 1953 θαη κεηά, παξάιιεια κε ηηο αλαθνξέο ζην Κππξηαθφ, 

ν Simavi μεθίλεζε λα πξνβάιιεη σο δήηεκα πξνο επίιπζε κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Βιιάδαο θαη ηελ 

θαηάζηαζε ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο ειιεληθήο Θξάθεο. Οη απιέο αξρηθά αλαθνξέο ζην 

ζπγθεθξηκέλν «δήηεκα» κεηαβιήζεθαλ πξννδεπηηθά ζε πξσηνζέιηδα δεκνζηεχκαηα θαη 

απαζρφιεζαλ ηηο ζηήιεο ησλ ζρνιίσλ, άιινηε αλεμάξηεηα θαη άιινηε ζε θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο 

κε ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ. Σελ αθνξκή είρε δψζεη έλα ζχλνιν επηκέξνπο «ζεκάησλ», φπσο ε 

θαηαγγειιφκελε «απαιινηξίσζε» ησλ θηεκάησλ ησλ εθεί «Σνχξθσλ», ε «επηζηξνθή» απφ ηελ 

Βιιάδα ζηελ Σνπξθία αξηζκνχ δηδαζθάισλ πνπ ε ηειεπηαία είρε ζηείιεη ζηελ πεξηνρή, ε 

ππνρξέσζε ησλ εληφπησλ δηδαζθάισλ λα πεξάζνπλ εμεηάζεηο ζηα ειιεληθά, θαζψο θαη ηα 

«εκπφδηα» πνπ πξφβαιιε ε Βιιάδα ζηελ εηζαγσγή ηνπ ηνπξθηθνχ Σχπνπ θαη δε ε απαγφξεπζε 

εηζαγσγήο ηεο Hürriyet.
587

 ια ζρεδφλ ηα ζέκαηα απηά εηέζεζαλ ζε κία ζπλέληεπμε πνπ είρε 

παξαρσξήζεη ζηελ εθεκεξίδα ν βνπιεπηήο θαη Γεληθφο Αηνηθεηήο ΐνξείνπ Βιιάδαο, Ώλδξέαο 

ηξάηνο, ν νπνίνο είρε κεηαβεί ηφηε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζε ηδησηηθή επίζθεςε.
588

 Δ 

ελαζρφιεζε εθείλε ηεο εθεκεξίδαο κε ηα ζέκαηα ησλ Βιιήλσλ κνπζνπικάλσλ πήγαδε, φπσο ε 

ίδηα είρε αλαθέξεη απφ ηελ αξρή ηεο έθδνζήο ηεο, απφ ην άκεζν ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηνπο 

«Σνχξθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ», ζπλδεφηαλ δε άκεζα κε ηελ πξφζεζή ηεο λα «απνδείμεη» φηη ε 

πθηζηάκελε ειιελνηνπξθηθή θηιία απνηεινχζε έλα έσιν θαη άλεπ αληηθξίζκαηνο ζρήκα ιφγσ ησλ 

«αλεηιηθξηλψλ» πξάμεσλ ησλ Βιιήλσλ.
589

 Παξάιιεια, φκσο, κεηαβαιιφηαλ ζε επθαηξία αθελφο 

                                                           
586 “İzmir‟de komünizmi tel‟in etmek için yapılan mitingde/ Yüksek tahsil gençliği Kıbrıs dâvasına bağlılığını belirtti” 

(«ην ζπιιαιεηήξην θαηαδίθεο ηνπ θνκκνπληζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε κχξλε/ ε θνηηεηηψζα λενιαία 

δηαθήξπμε ηε δέζκεπζή ηεο ζηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 28/9/1953. 
587 “Düşman!” («Βρζξφο!»), άξζξν γλψκεο ηνπ Hikmet Bil ζε Hürriyet, 1/10/1953. “Yunanistan‟da Türklere baskı arttı” 

(«Ώπμήζεθαλ νη πηέζεηο ζηνπο Σνχξθνπο ζηελ Βιιάδα»), Hürriyet, 7/10/1953, φπνπ θαηεγνξείηo ην ζχλνιν ησλ «αξρψλ 

ηεο θπβέξλεζεο Παπάγνπ» φηη «έρνπλ απμήζεη ηηο πηέζεηο θαη ηελ ηπξαλλία ελαληίνλ ηνπ ηνπξθηθνχ πιεζπζκνχ ζε ηέηνην 

βαζκφ πνπ λα αλαπνιεί θαλείο ηελ παιαηά δηθηαηνξηθή δηαθπβέξλεζε». “Yunan Trakyasındaki Türkler” («Οη Σνχξθνη 

ηεο ειιεληθήο Θξάθεο»), θχξην άξζξν ηνπ Sedat Simavi ζε Hürriyet, 14/10/1953, ζην νπνίν ππνζηεξηδφηαλ φηη ε 

«εθδίσμε» ησλ κνπζνπικάλσλ απφ ηα θηήκαηά ηνπο απνηεινχζε «ειιεληθή ηαθηηθή», πνπ είρε σο ζηφρν ηε 

κεηαγελέζηεξε παξαρψξεζή ηνπο ζηνπο Ώκεξηθαλνχο γηα ηελ θαηαζθεπή βάζεο, κε αληάιιαγκα ηελ ακεξηθαληθή 

ππνζηήξημε ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ. “İstanbul‟lu bir rumca gazetesinin küstahlığı!” («Σν ζξάζνο κηαο ειιελφγισζζεο 

εθεκεξίδαο ηεο Εζηαλκπνχι»), φπνπ απεπζχλνληαλ «πξνεηδνπνηήζεηο» ζηελ Απμβεοιαηζκή πνπ είρε θαηεγνξήζεη ηε 

Hürriyet γηα επηλφεζε ζηνηρείσλ ζηα ξεπνξηάδ ηεο γηα ηελ ειιεληθή Θξάθε. 
588 Δ ζπλέληεπμε δεκνζηεπφηαλ ζε ηξεηο πξσηνζέιηδεο ζπλέρεηεο, ζηηο νπνίεο ν Έιιελαο θξαηηθφο αμησκαηνχρνο 

παξνπζηαδφηαλ απφ ηνλ Σνχξθν δεκνζηνγξάθν, A. Baha Özler, σο αλελεκέξσηνο θαη αδαήο, βι. “Batı Trakya‟daki 

Türklerin emlâki” («Οη πεξηνπζίεο ησλ Σνχξθσλ ηεο Απηηθήο Θξάθεο»), Hürriyet, 16/10/1953. “Niçin Türk değil de 

müslüman?” («Γηαηί φρη Σνχξθνο αιιά κνπζνπικάλνο;»), Hürriyet, 17/10/1953. “Bay A. Stratos maarif işlerinden 

anlamıyor!” («Ο θ. ηξάηνο δελ θαηαιαβαίλεη ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα!»), Hürriyet, 18/10/1953. 
589 Δ γεινηνγξαθία πνπ δεκνζηεπφηαλ ζηηο 9 Οθησβξίνπ ήηαλ ραξαθηεξηζηηθή απηήο αθξηβψο ηεο αληίιεςεο πνπ 

ππνζηήξηδε ε Hürriyet. Βηθφληδε ηξία δεπγάξηα, ηνλ Μεληεξέο κε ηελ θηγνχξα ηνπ «Θείνπ ακ», ηνλ ίδην κε κία γπλαίθα 

πνπ ζπκβφιηδε ηε «Γαιιηθή Αεκνθξαηία» θαη ηνλ Köprülü πνπ αγθαιηαδφηαλ κε έλαλ εχδσλν. ηα δχν πξψηα 

μεπεηάγνληαη κηθξέο θαξδηέο εθαηέξσζελ θαη ε ιεδάληα αλέθεξε «Ώπηή είλαη θηιία!», ελψ ζην ηξίην δεπγάξη νη κηθξέο 

θαξδηέο μεπεηάγνληαλ κφλν απφ ηελ πιεπξά ηνπ Σνχξθνπ Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ, κε ηνλ Έιιελα λα θξαηά έλα καραίξη 
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κελ γηα λα ππνζηεξηρζεί ε αδπλακία ησλ Βιιήλσλ λα αζθήζνπλ ρξεζηή δηαθπβέξλεζε ζε 

κνπζνπικαληθνχο-ηνπξθηθνχο πιεζπζκνχο – θαηά ζπλέπεηα δελ ζα έπξεπε λα ζπδεηείηαη έλα 

ηέηνην ελδερφκελν γηα ηελ Κχπξν – αθεηέξνπ δε γηα λα ππνζηεξηρζεί φηη νη Βιιελνξζφδνμνη ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο δηαβηνχζαλ ζε θαζεζηψο ειεπζεξίαο θαη ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο «Σνχξθνπο ηεο ειιεληθήο Θξάθεο». 

Ώλ θαη ε εθεκεξίδα δηακαξηπξφηαλ φηη ε ειιεληθή δηνίθεζε είρε απαγνξεχζεη ηελ είζνδν ησλ 

θχιισλ ηεο ζηελ ειιεληθή Θξάθε,
590

 ζε έηεξν θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηίηιν ηεο, σζηφζν, ζρνιίαδε 

εληειψο δηαθνξεηηθά ηελ απαγφξεπζε εηζαγσγήο ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ ζηελ Κχπξν απφ ηε 

βξεηαληθή δηνίθεζε: «Ώπαγνξεχηεθε ε εηζαγσγή πξνθιεηηθψλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ ζηελ 

Κχπξν».
591

 Δ ηειεπηαία απηή είδεζε αξπφηαλ απφ ηε ζρεηηθή εηδεζενγξαθία ησλ αζελατθψλ 

εθεκεξίδσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη βξεηαληθέο αξρέο είραλ εθδψζεη δηάηαγκα απαγφξεπζεο ηεο 

εηζαγσγήο ειιεληθνχ Σχπνπ θαη είραλ επηβάιεη ινγνθξηζία ζηηο επηζηνιέο, ζηα ηειεγξαθήκαηα, 

ζηα παθέηα θαη ζε θάζε είδνπο αληηθείκελα πνπ ζα κπνξνχζε λα παξαθηλήζνπλ ζε «απείζεηα» θαη 

«ζηάζε» ελαληίνλ ηνπο. Παξάιιεια, ζην δεκνζίεπκα αλαθεξφηαλ φηη νη πιεγέληεο απφ ην ζεηζκφ 

Βιιελνθχπξηνη αξλνχληαλ λα παξαιάβνπλ ηελ θπβεξλεηηθή βνήζεηα ελφζσ είρε ηεζεί ζε εθαξκνγή 

ην πξναλαθεξζέλ πεξηνξηζηηθφ δηάηαγκα γηα ηα αληηθείκελα απφ ηελ Βιιάδα, σο έλδεημε 

δηακαξηπξίαο ζην ελδερφκελν εθείλε λα πξνεξρφηαλ απφ ηελ Σνπξθία. Δ Hürriyet ζρνιίαδε ζε 

ελδηάκεζν ηίηιν ηεο φηη επξφθεηην γηα «έλα απίζαλν κπντθνηάξηζκα ησλ Βιιελνθχπξησλ!».
592

 

ε αξθεηά απφ ηα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο, ηα «δεηλά» ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο ειιεληθήο 

Θξάθεο ζπλδπάδνληαλ κε ραξαθηεξηζηηθφ θαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα ηξφπν κε ηελ Κχπξν θαη 

ηελ θαηάζηαζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ. Έηζη, ζχκθσλα κε πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο, 

ζε «ζπλέδξην» ηνπ «πιιφγνπ ΐνεζείαο Πξνζθχγσλ Απηηθήο Θξάθεο» (Batı Trakya Göçmenleri 

Yardım Cemiyeti)
593

 παξέζηε ν γλσζηφο Σνπξθνθχπξηνο, Nevzat Karagil, πξψελ πξφεδξνο ηεο 

δηαιπζείζαο «Βπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Κχπξνπ», πνπ ζα δηαδξακάηηδε αξγφηεξα θεληξηθφ ξφιν 

ζηελ νξγάλσζε «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή».
594

 Βθθσλψληαο κία θνξηηζκέλε νκηιία, ν Karagil 

ζεκείσλε ζηνπο παξεπξηζθνκέλνπο φηη είλαη Κχπξηνη θαη ζπλέρηδε ππνζηεξίδνληαο ηα εμήο: 

«Καζ ειείξ υπςξ ηζ εζείξ ήνεαιε ζηδκ Σμονηία απυ εδάθδ εηηυξ ηδξ παηνίδαξ. ε ιία 

επίζηερή ιμο, είδα υηζ ηα αδέθθζα ιμο πμο γμοκ ζηδ Γοηζηή Θνάηδ οθίζηακηαζ πνάβιαηζ 

ηαηαπίεζδ ηαζ ζηενήζεζξ. Γεκ έπμοκ ηδνδεεί μζ πνμαθέρεζξ ηδξ οκεήηδξ ηδξ Λςγάκκδξ 

ηαζ δεκ έπμοκ πνμζηαηεοεεί ηα δζηαζχιαηα ηςκ Σμφνηςκ ηδξ Γοηζηήξ Θνάηδξ. Οζ 

                                                                                                                                                                                
έηνηκν λα ηνλ καραηξψζεη πηζψπιαηα θαη κηθξά καραίξηα λα ίπηαληαη αληηζηνίρσο κε ηηο θαξδηέο. Δ ιεδάληα αλέθεξε 

εηξσληθά «θαη απηφ είλαη θηιία!». 
590 ΐι. “Yunanistan‟da Türklere baskı arttı”, Hürriyet, φ.π. 
591 “Tahrikçi Yunan gazetelerinin Kıbrıs‟a ithali yasak edildi”, Hürriyet, 1/10/1953, κε βάζε ην Reuters. 
592 “Kıbrıs Rumlarının acaip bir boykotu!”, Hürriyet, φ.π. 
593 Αίλνληαο κία αθφκε ελδηαθέξνπζα πιεξνθνξία, ε εθεκεξίδα αλέθεξε φηη ν ελ ιφγσ «χιινγνο» είρε ηδξπζεί απφ ην 

1946, αιιά «γηα δηαθφξνπο ιφγνπο» δελ είρε κπνξέζεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί παξά κφλν ην 1952, θαηά ηε δηάξθεηα 

δειαδή ηεο δηαθπβέξλεζεο Menderes. Μέρξη ηελ εκέξα ηνπ «ζπλεδξίνπ» ηνπ είρε 170 κέιε, νπφηε θαη εηζήιζαλ άιια 

93. Ώπφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνχο θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη νη αλαθνξέο ηεο Hürriyet ζε θχκαηα πξνζθχγσλ πξνο 

Σνπξθία ιφγσ ηεο «ειιεληθήο θαηαπίεζεο» ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ππεξβνιηθέο. 
594 ΐι. Güven, φ.π., ζει. 57. 
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ιεζμκυηδηεξ ηδξ Ηζηακιπμφθ, ακηζζημίπςξ, δζααζμφκ ήζοπα ηαζ ιε εθεοεενία ζοκείδδζδξ, 

ζε ααειυ πμο δεκ ζοκακηάηαζ ζε ηακέκα άθθμ ιένμξ ημο ηυζιμο. Οζ δοζηοπείξ Σμφνημζ 

ηδξ Γοηζηήξ Θνάηδξ έπμοκ παναιεθδεεί ηυζμ ζημ εζςηενζηυ, υζμ ηαζ ζημ ελςηενζηυ. Ζ 

Κφπνμξ απυ ηδκ άθθδ, απμηεθεί οπυεεζδ υθδξ ηδξ πχναξ. Οζ εκ Κφπνς Έθθδκεξ ιαγί ιε 

εηείκμοξ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ Δθθάδα έπμοκ εκςεεί βζα ηδκ πνμζάνηδζδ ηδξ Κφπνμο 

ζηδκ Δθθάδα. Κζ ειείξ, βζα κα δζαθοθάλμοιε ηα δζηαζχιαηά ιαξ εηεί, έπμοιε πάνεζ ςξ 

πανάδεζβια ηδ Γοηζηή Θνάηδ».
595

 

Δ «επίζθεςε» ηνπ Karagil ζηελ ειιεληθή Θξάθε θάζε άιιν παξά ηπραία ήηαλ, φπσο 

απνδεηθλχεηαη απφ ηελ παξνπζία ηνπ ζην «ζπλέδξην», θαζψο θαη απφ ηελ ζεσξεηηθνπνίεζε ηεο 

«θνηλήο κνίξαο» θαη ησλ «θνηλψλ αγψλσλ», πνπ ζεσξνχζε φηη δηέπνπλ ηα δχν απηά ηκήκαηα ησλ 

«εθηφο παηξίδαο Σνχξθσλ». Βίλαη άγλσζην θαηά πφζν ζηηο θηλήζεηο θαη ζηελ ελ γέλεη 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ είρε ιάβεη ηε βνήζεηα ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ πξψηκε 

εθείλε πεξίνδν, θάηη πνπ ζα ίζρπε γηα ηελ κεηαγελέζηεξε πεξίνδν ηεο φμπλζεο ηνπ θππξηαθνχ 

δεηήκαηνο. 

Ο Hikmet Bil απφ ηελ πιεπξά ηνπ δξαηηφηαλ θαη πάιη ηεο επθαηξίαο απφ επηζηνιή αλαγλψζηε ηνπ, 

κνπζνπικάλνπ ηεο ειιεληθήο Θξάθεο, γηα λα ζπγθξίλεη ηελ «θαηαζηξνθηθή» ζπκπεξηθνξά ηνχ 

ειιεληθνχ θξάηνπο απέλαληη ζηνπο «νκνεζλείο» ηνπ, κε ηε ζηάζε πνπ ζεσξνχζε σο «θαιφπηαζκα» 

ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο πξνο ην Παηξηαξρείν. Παξαζέηνληαο ηελ αθήγεζε πεξί «θαηεδαθίζεσλ» 

θαη «ζθεηεξηζκνχ» ησλ κνπζνπικαληθψλ πεξηνπζηψλ ζηελ ειιεληθή Θξάθε, ν αξζξνγξάθνο 

αλέθεξε φηη ηελ ίδηα κέξα δηάβαδε ζηνλ ηνπξθηθφ Σχπν ηελ είδεζε πεξί επηζηξνθήο ηεο πεξηνπζίαο 

ηνχ Παηξηαξρείνπ θαη ηεο ηειεηήο εγθαηλίσλ κηαο «ζενινγηθήο ζρνιήο ζην θνχηαξη», γηα 

ζεκεηψζεη ηα εμήο: 

«Μάθζζηα… Λεξ ηαζ ακηαπμδίδμοιε (!) ηαζ ιε ημ παναπάκς ζημοξ Έθθδκεξ θίθμοξ ιαξ, 

πανά ηδκ εη ημο ακηζεέημο επζεοιία ηδξ ημονηζηήξ ημζκήξ βκχιδξ. Ρίπκμοκ εηείκμζ έκα 

παζημφηζ ζημοξ Σμφνημοξ ηδξ Γοηζηήξ Θνάηδξ; Σδκ αιέζςξ επυιεκδ διένα [γίλεηαη] 

ιζα βεκκαζυδςνδ ηίκδζδ ή έκα ημιπθζιέκημ ζημκ Παηνζάνπδ Δθέκηδ αοημπνμζχπςξ ή 

ηαζ ζημοξ Ρςιζμφξ ηδξ Ηζηακιπμφθ… Κζ εκχ ειείξ πνμααίκμοιε ζε αοηέξ ηζξ 

βεκκαζμδςνίεξ ηαζ ηα ημιπθζιέκηα, ακ ήιμοκ εβχ ζηδκ εέζδ ηςκ Δθθήκςκ εα „πζακα 

μπςζδήπμηε ηαζ εα ηαεάνζγα αιέζςξ ηδ Γοηζηή Θνάηδ απυ ημοξ Σμφνημοξ. Άθθςζηε, 

ηζ έπεζ ιείκεζ; Έδςζακ έδςζακ μζ αλζυηζιμζ θίθμζ ιαξ, ηαζ ζημ ηέθμξ ηα 

ηαηάθενακ…».
596

 

Σν ζρήκα «ηζρχνο-αδπλακίαο» πνπ ππνθψζθεη ζηε ζθέςε ηνπ ζπληάθηε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ηξφπνπ πξφζιεςεο ηεο δηκεξνχο πξαγκαηηθφηεηαο: Σν δίπνιν ειιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ θνξέσλ 

θαη ζπκθεξφλησλ είλαη εμ νξηζκνχ αληαγσληζηηθφ θαη «ληθεηήο» είλαη εθείλνο πνπ 

                                                           
595 “Türkiye‟deki Batı Trakyalı göçmenler perişan vaziyette” («ε άζιηα θαηάζηαζε νη δπηηθνζξαθηψηεο πξφζθπγεο ζηελ 

Σνπξθία»), Hürriyet, 10/1/1954. 
596 “Biz ve onlar...” («Βκείο θαη εθείλνη…»), Hürriyet, 28/1/1954. 
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«εθκεηαιιεχεηαη» κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα ζεκάδηα «αδπλακίαο» πνπ δείρλεη ν «αληίπαινο». 

Βθφζνλ, ινηπφλ, ε επγέλεηα θαη νη «παξαρσξήζεηο» ζπληζηνχλ «αδπλακίεο» πνπ ν αληίπαινο ζα 

εθκεηαιιεπηεί, απηά πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ, δηφηη ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ηνπ δίλνπλ ηελ 

εληχπσζε φηη κπνξεί λα ζπλερίζεη κέρξη ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ηνπ ζθνπνχ, πνπ δελ είλαη άιινο 

απφ ηελ «εθθαζάξηζε» ηνπ εηεξνγελνχο εζλνηηθνχ ζηνηρείνπ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ. Ώπηή αθξηβψο 

ήηαλ ε πξνζιακβαλφκελε πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζα επηρεηξεζεί λα αληηζηξαθεί ζηελ Σνπξθία, 

αξρήο γελνκέλεο κεηαπνιεκηθά κε ηα επηεκβξηαλά θαη ζα θιηκαθσζεί αληζφηηκα θαη 

θαηαζηξνθηθά εηο βάξνο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζε Κχπξν θαη Κσλζηαληηλνχπνιε. 

Βπηπξνζζέησο, εληχπσζε πξνθαιεί ε εκθαλήο πηνζέηεζε δχν κέηξσλ θαη δχν ζηαζκψλ απφ ηνλ 

ζπληάθηε, φηαλ απφ ηε κηα κεξηά ππεξαζπηδφηαλ ηα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα ησλ Βιιήλσλ 

κνπζνπικάλσλ, ελψ ηαπηφρξνλα αξλείην ην ίδην δηθαίσκα ζηνπο Βιιελνξζφδνμνπο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, δηθαίσκα ην νπνίν ε εθεκεξίδα ηνπ ππεξαζπηδφηαλ θαη γηα ηηο πεξηνπζίεο 

ησλ επαγψλ ηδξπκάησλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζηελ Κχπξν.
597

 

δ) Η «παζεηηθή» θπβεξλεηηθή ζηάζε ζην Κππξηαθό θαη ε «ύπνπιε εθζηξαηεία εμνιόζξεπζεο» 

ησλ Τνπξθνθππξίσλ 

Παξαθνινπζψληαο παξάιιεια θαη ηηο δηεζλείο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζην Κππξηαθφ, ε Hürriyet 

θηινμελνχζε ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο δεκνζίεπκα κε ην νπνίν πιεξνθνξνχζε ηνπο αλαγλψζηεο ηεο 

φηη ε βξεηαληθή θπβέξλεζε δηά ζηφκαηνο ηνπ Πξσζππνπξγνχ Eden είρε απνξξίςεη ην ειιεληθφ 

αίηεκα λα επηιπζεί ην Κππξηαθφ κε δηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ είρε δηαηππψζεη ν Παπάγνο ζηε 

κεηαμχ ηνπο ζπλάληεζε ζηελ Ώζήλα.
598

 Σελ επνκέλε πξφζζεηε φηη, ελψπηνλ ηεο εμέιημεο απηήο, ε 

ΠΒΏΒΚ ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζή ηεο «ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Μαθάξηνπ» απνθάζηδε λα δεηήζεη 

απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ηελ παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζηελ επφκελε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

ΟΔΒ.
599

 Σν θεληξηθφ ελδηαθέξνλ, σζηφζν, ηεο Hürriyet ζην ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα δελ ήηαλ ε 

ελδερφκελε δηεζλνπνίεζε ηνπ Κππξηαθνχ κε ηελ πξνηξνπή ηεο Βπηηξνπήο, αιιά νη δειψζεηο ηνπ 

Έιιελα Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ ζην ζπγραξεηήξην ηειεγξάθεκα πνπ είρε απνζηείιεη ζηε 

λενεθδνζείζα ηφηε εθεκεξίδα Κοπνζαηή. ε εθείλν είρε εθθξάζεη κεηαμχ άιισλ ηελ «ειπίδα θαη 

ηελ πξνζδνθία» γηα ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ «ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο πφζνπο». Σν γεγνλφο 

πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηεο ηνπξθηθήο εθεκεξίδαο, φπσο εθθξάζηεθε ζηνλ πξσηνζέιηδν ηίηιν 

ηεο: «Δ Βιιάδα δελ κπνξεί κε ηίπνηα λα θάλεη πίζσ ζην Κππξηαθφ. Ο Έιιελαο Τπνπξγφο 

Βμσηεξηθψλ επαγγειίζηεθε φηη ε ππφζεζε ζα ηαθηνπνηεζεί ζχληνκα».
600

 

                                                           
597 πσο έρεη θαηαδεηρζεί, ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα είρε επαλεηιεκκέλσο απαζρνιήζεη ηελ εηδεζενγξαθία ηεο Hürriyet, 

ελψ ζρεηηθέο δειψζεηο είρε θάλεη θαη ν Faiz Kaymak απφ ηελ Άγθπξα, δεηψληαο λα πεξάζεη ε δηαρείξηζή ηνπο ζηνλ 

λενεθιεγέληα κνπθηή Mehmet Dâna, βι. θαησηέξσ, ζει. 217-218. 
598 “Kıbrıs işini müzakereye dair/ Yunan teklifini İngiltere reddetti” («Δ Ώγγιία απέξξηςε ηελ ειιεληθή πξφηαζε γηα 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζην Κππξηαθφ»), Hürriyet, 31/10/1953, κε βάζε αληαπφθξηζε ηνπ Reuters. 
599 “Makarios Atina‟ya gidecek” («Ο Μαθάξηνο ζα κεηαβεί ζηελ Ώζήλα»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 1/11/1953 
600 “Yunanistan Kıbrıs‟tan bir türlü vazgeçemiyor/ Yunan Hariciye Vekili bu işin yakında halledileceğini mujdeledi”, 

Hürriyet, 1/11/1953. 
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Βλ ησ κεηαμχ, λέα παξέκβαζε γηα ην ζέκα ηεο Κχπξνπ κεηά ην θφκκα ηεο αμησκαηηθήο 

αληηπνιίηεπζεο, C.H.P., έθαλε θαη ην «Ώγξνηηθφ Κφκκα» (Köylü Partisi), ηελ νπνία πξφβαιιε 

πξσηνζέιηδα ε εθεκεξίδα.
601

 Δ επηινγή ηεο απηή ζπλδεφηαλ άκεζα κε ην γεγνλφο φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θφκκαηνο, αξθεηνί «ξήηνξεο» πνπ είραλ 

ιάβεη ην ιφγν είραλ εμάξεη ην ξφιν ηεο εθεκεξίδαο ζηελ πξνβνιή ηνπ ζέκαηνο, ελψ αληίζεηα 

εμέθξαδαλ ηε «ζιίςε» ηνπο γηα ηελ «παζεηηθή» ζηάζε πνπ είρε πηνζεηήζεη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε 

ζην Κππξηαθφ. ην ηκήκα ησλ απνθάζεσλ, κάιηζηα, ην θφκκα είρε απνθαζίζεη λα ζπκπεξηιάβεη 

θαη ζρεηηθή αλαθνξά γηα ηελ Κχπξν, ε νπνία πεξηιάκβαλε ηα εμήο: «Ώπνθαζίζηεθε λα 

δηαβηβαζηνχλ νη ραηξεηηζκνί θαη ε ζπκπάζεηα ηνπ Αεχηεξνπ Μείδνλνο πλεδξίνπ ζηελ εθεκεξίδα 

Υηνπξξηέη, γηα ηα δίθαηα θαη ζπλερή ηεο δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο».
602

 

Βθθηλψληαο απφ ηελ απφθαζε εθείλε, ν Simavi έβξηζθε αθνξκή ζε θχξην άξζξν ηνπ λα πξνβεί ζε 

έλαλ ζρνιηαζκφ ησλ δεδνκέλσλ ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ, αιιά θαη λα επηηεζεί εθ λένπ ζηνλ Köprülü 

γηα ηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή ηφζν ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, φζν θαη ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο κε 

ηελ Βιιάδα. Ώπνηηκψληαο ηελ πνιηηηθή ζπγθπξία, επεζήκαηλε φηη ηφζν ην Ρ.Λ.Κ. φζν θαη ην 

«Ώγξνηηθφ Κφκκα» κε ηελ απφθαζε ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ, αιιά θαη θσλέο κέζα ζην θφκκα ηνπ ίδηνπ 

ηνπ Köprülü δηαθήξπζζαλ «φηη δελ είλαη ζην πιεπξφ ηνπ ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ, νχηε θαη ζηε 

κνλφπιεπξε ηνπξθνειιεληθή θηιία». Καηά ζπλέπεηα, ζπλέρηδε αθνχ είρε δηεπξχλεη ηνλ θχθιν ησλ 

αληηηηζεκέλσλ, γελλάηαη ην εξψηεκα «πψο κπνξεί έλαο Τπνπξγφο λα εθαξκφδεη κφλνο ηνπ κία 

πνιηηηθή ηελ νπνία δελ αθνινπζεί νιφθιεξν ην έζλνο, αιιά θαη φια ηα πνιηηηθά θφκκαηα». 

Βπαλαθέξνληαο δε εθβηαζηηθά ηελ απεηιή ηεο κε επαλεθινγήο, φπσο είρε πξάμεη θαη ζε 

πξνεγνχκελν άξζξν ηνπ, ηφληδε πσο «δελ έρεη θακκία ακθηβνιία» φηη ζηηο πξνζερείο εθινγέο ν 

ιαφο ζα απεπζχλεη επζέσο ζηνλ Köprülü ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα. Ώθνινχζσο, αλαβάζκηδε 

πνιηηηθά ην δήηεκα, πξνζζέηνληαο φηη «θαηά ηε γλψκε ηνπ» ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα δελ ζα 

απεπζπλζεί κφλν ζηνλ Σνχξθν Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ, αιιά θαη ζηνλ ίδην ηνλ Πξσζππνπξγφ 

Menderes, γηα λα θαηαιήμεη ζην άξζξν ηνπ κε ηε δηαηχπσζε ηεο ξεηνξηθήο απνξίαο ηη είδνπο 

απάληεζε ζα έδηλε ν ηειεπηαίνο.
603

 

Σν Κππξηαθφ ηφζν κεκνλσκέλα, φζν θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ «θαηάζηαζε ησλ Σνχξθσλ ηεο 

Απηηθήο Θξάθεο», ζα ζπλέρηδε θαη ηνλ Ννέκβξην λα πξνβάιιεηαη απφ ηηο ζειίδεο ηεο 

                                                           
601 “Köylü Partisinin Kıbrısa dair görüşü” («Δ άπνςε ηνπ Ώγξνηηθνχ Κφκκαηνο γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 2/11/1953. 

Βπξφθεηην γηα ηελ πξψηε δηάζπαζε ηνπ θπβεξλψληνο Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο πνπ είρε ιάβεη ρψξα ζηηο 19 ΜαΎνπ 1952 

ππφ ηνλ βνπιεπηή Seyhan, Remzi Oğuz Arık. ηνπο θφιπνπο ηνπ εληάρζεθαλ γλσζηνί παληνπξθηζηέο ηεο επνρήο, ρσξίο 

φκσο λα ηνπ εμαζθαιίζνπλ εθινγηθή επηηπρία. Μεηά ηε δηάζπαζε ηνπ Α.Κ. πνπ πξνθάιεζε ν Osman Bölükbaşı ην 1957 

δεκηνπξγψληαο ην «Ρεπνπκπιηθαληθφ Κφκκα ηνπ Έζλνπο» (Cumhuriyetçi Millet Partisi), ελψζεθαλ κε ην ηειεπηαίν 

ζρεκαηίδνληαο ην «Ρεπνπκπιηθαληθφ Ώγξνηηθφ Κφκκα ηνπ Έζλνπο» (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi), ην νπνίν ην 

1969 κεηά ηνλ εηζνδηζκφ ηνπ Alparslan Türkeş θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ζα κεηαβαιιφηαλ ζην γλσζηφ «Κφκκα ηεο 

Βζληθηζηηθήο Αξάζεο» (Milliyetçi Hareket Partisi). 
602 πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθεξφηαλ, «νη νκηιεηέο εμέθξαζαλ ηελ επγλσκνζχλε ηνπο γηα ηε κεγάιε επαηζζεζία θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο εθεκεξίδαο καο γηα ην ζέκα θαη, απεπζπλφκελνη ζηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε θαη ζηνπο Σνπξθνθχπξηνπο, 

ηφληζαλ ηελ πξνζδνθία ηνπο λα επηδεηρζεί ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηχρε ηεο Κχπξνπ». 
603 “Bir Kongre münasebetiyle” («Με αθνξκή έλα πλέδξην»), Hürriyet, 4/11/1953. 
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εθεκεξίδαο.
604

 Ώπφ θνηλνχ ηα εμέηαδε ν Samih Tiriakioğlu, ζε άξζξν γλψκεο ζην νπνίν ηα 

πξαγκαηεπφηαλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο δηκεξνχο θηιίαο. Καηά ηνλ αξζξνγξάθν, φηαλ είρε ηεζεί 

ζέκα Ώιεμαλδξέηηαο κε ηε Γαιιία, ε ηφηε ηνπξθηθή θπβέξλεζε «φξζσζε ην αλάζηεκά ηεο» θαη 

δηαζθάιηζε «επηηπρψο δηα ηεο νδνχ ηεο εηξήλεο θαη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ» ηελ ηχρε ηνπ εθεί 

«ηνπξθηθνχ πιεζπζκνχ», πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα κε δήζεη ππφ «ζπξηαθή θπξηαξρία». Έηζη 

θαη ηψξα, επεζήκαηλε, «ζην δήηεκα απηφ, ην πξψην πνπ έξρεηαη ζην λνπ είλαη ε θαηάζηαζε ησλ 

Σνχξθσλ πνπ δηαβηνχλ ζηελ Βιιάδα θαη ζηελ Κχπξν. Καιφ πξάγκα ε θηιία, αιιά είλαη ακαξηία 

ράξηλ απηήο λα θιείζνπκε ηα κάηηα ζηελ θαηάζηαζε εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ νκνγελψλ καο θαη λα 

ηνπο αθήζνπκε κφλνπο ζηε κνίξα ηνπο. Ώθφκε θη αλ καο ζπγρσξνχζαλ νη ίδηνη, ηα παηδηά θαη ηα 

εγγφληα ηνπο, δελ ζα καο ζπγρσξνχζε ε ηζηνξία». Βπεηδή ινηπφλ «ε θηιία πξέπεη λα είλαη 

ακνηβαία», ν ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ πξφηεηλε «λα εμαιεηθζνχλ ηα ζεκεία ηξηβήο κεηαμχ ησλ 

πιεπξψλ δηά ηεο νδνχ ησλ εθαηέξσζελ δηαπξαγκαηεχζεσλ», εηδάιισο δελ ζα έρνπλ θαλέλα λφεκα 

«ηα ιακπεξά θαη απαζηξάπηνληα ιφγηα πεξί θηιίαο».
605

 

ηελ ίδηα γξακκή θηλείην θαη ν Simavi φηαλ ηελ επνκέλε ζπλέθξηλε ζην θχξην άξζξν ηνπ ην ιφγν 

πνπ είρε εθθσλήζεη ν Πξφεδξνο Bayar θαηά ηελ έλαξμε ηεο λέαο θνηλνβνπιεπηηθήο πεξηφδνπ, κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ Atatürk πνπ ήηαλ πάληνηε απαηηεηηθφο πξνο ηνπο θπβεξλψληεο. 

Βπηζεκαίλνληαο ηνλ πεξηζζφηεξν δηαρεηξηζηηθφ θαη ιηγφηεξν πνιηηηθφ ραξαθηήξα ηεο νκηιίαο ηνχ 

Bayar, ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο επηθέληξσλε ηελ θξηηηθή ηνπ ζην γεγνλφο φηη, παξά ηελ 

εθηεηακέλε αλαθνξά ζε δεηήκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, έιεηπαλ νη ηνπνζεηήζεηο γηα ην Κππξηαθφ 

θαη ην ζέκα ησλ «Σνχξθσλ ηεο Απηηθήο Θξάθεο»: «ηαλ ζήκεξα καο γίλεηαη ιφγνο γηα εμσηεξηθή 

πνιηηηθή, λνκίδσ φηη έλα απφ ηα πξψηα ζέκαηα πνπ έξρεηαη ζην λνπ είλαη θαη ε Κχπξνο. ην θάησ-

θάησ νη Έιιελεο, απφ ηνπο ΐαζηιείο κέρξη θαη ηνλ ηειεπηαίν Τπνπξγφ, επαλαιακβάλνπλ ζπλερψο 

απηφ ην δήηεκα. Ώληηζέησο, ν Σδειάι Μπαγηάξ δελ έδσζε θαζφινπ ρψξν ζηελ νκηιία ηνπ ζηελ 

Κχπξν θαη ζηα δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ εκψλ θαη ησλ Βιιήλσλ ιφγσ ηεο απνδεκίαο, 

ηεο εμαζιίσζεο θαη ησλ αδηθηψλ πνπ πθίζηαληαη νη Σνχξθνη ηεο Απηηθήο Θξάθεο. Ώπφ απηήλ ηελ 

άπνςε ν ιφγνο ηνπ είλαη ειιηπήο».
606

 

Καη ζηα δχν πξναλαθεξζέληα άξζξα ηνπ, ν Simavi εξκήλεπε κε νξζφ πνιηηηθά ηξφπν ηε ρξνληθή 

ζπγθπξία ζε ζρέζε κε ηνλ θχξην ζηφρν ηνπ, πνπ δελ ήηαλ άιινο απφ ην λα πξνθαιέζεη κε ηε 

ζεκαηνγξαθία ηεο εθεκεξίδαο ηνπ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε δεκφζηα παξέκβαζε ηεο ηνπξθηθήο 

θπβέξλεζεο ζην Κππξηαθφ. Πξνο ηνχην ρξεζηκνπνηνχζε σο πνιηηηθφ δέιεαξ ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο 

ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο, πξνζζέηνληαο θαη ηηο κε πεξαηηέξσ δηεπθξηληδφκελεο «θσλέο» 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο. Βπηπιένλ, επηζείνληαο ηνλ θίλδπλν ηνπ εθινγηθνχ 

                                                           
604 Δ Hürriyet ζα ζπλέρηδε επίζεο θαη ηα θαηαγγειηηθά ηεο δεκνζηεχκαηα απνθιεηζηηθά γηα ηνπο Έιιελεο 

κνπζνπικάλνπο, βι. “Yunanistan‟da Türklere yeni baskı usulleri tatbik ediliyor” («Νέεο κέζνδνη θαηαπίεζεο 

εθαξκφδνληαη ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ ζηελ Βιιάδα»), θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε  Hürriyet, 6/11/1953. “Yunan 

hükûmetinin geç kalan hareketi” («Δ θαζπζηεξεκέλε θίλεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο»), Hürriyet, 9/11/1953. 

“Türklerin hicretini önlemek için Yunanistan‟ın bulduğu acaip çare” («Δ απίζαλε ιχζε πνπ βξήθε ε Βιιάδα γηα λα 

απνηξέςεη ηελ απνδεκία ησλ Σνχξθσλ»), θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 29/11/1953. 
605 “Dostluklar ve realiteler” («Φηιίεο θαη πξαγκαηηθφηεηεο»), ζηήιε «Düşünceler» («θέςεηο») ζε  Hürriyet, 2/11/1953. 
606 “Reiscumhurun nutku” («Ο ιφγνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο»), Hürriyet, 3/11/1953. 
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θφζηνπο πνπ ζα είρε ην ηειεπηαίν αλ δελ αηξφηαλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ ζην Κππξηαθφ, φπσο 

«απαηηνχζε» ε ηνπξθηθή θνηλή γλψκε, επηρεηξνχζε λα εθκαηεχζεη βξαρππξφζεζκα απφ ηνλ ίδην ηνλ 

Menderes κία δεζκεπηηθή δήισζε γηα ην ζέκα. Με ηνλ ίδην πνιηηηθψο πηεζηηθφ ηξφπν 

ιεηηνπξγνχζε θαη πξνο ηνλ πξνεξρφκελν απφ ηηο ηάμεηο ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, Celal Bayar, 

ηνλ νπνίν ζπλέθξηλε εκκέζσο κε ηνλ Atatürk θαη ηνλ θαινχζε λα ζπκκεξηζηεί ηελ άπνςε πεξί ηεο 

«πξνηεξαηφηεηαο» πνπ έπξεπε λα έρεη ην Κππξηαθφ ζηελ ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. Έηζη, 

νινθιήξσλε ηνλ θχθιν ησλ πηέζεσλ πνπ αζθνχζε ζηελ πνιηηηθή εμνπζία, κε ζηφρν λα αλαδεηρζεί 

ην Κππξηαθφ ζε «δήηεκα» πνπ έπξεπε λα ξπζκηζηεί, ππέξ θπζηθά ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο, έηζη 

ψζηε λα απνθηήζεη θαηά ηε γλψκε ηνπ νπζηαζηηθφ λφεκα ε δηκεξήο θηιία. 

Παξά ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα παξάπνλα, φκσο, ηνπ ηδηνθηήηε ηεο εθεκεξίδαο θαη ησλ ζπληαθηψλ ηεο 

πεξί ηεο «αδηαθνξίαο» θαη ηεο «παζεηηθήο ζηάζεο» ηεο θπβέξλεζεο αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε 

ησλ «Σνχξθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ» θαη δε ηεο Κχπξνπ, ήηαλ ε ίδηα ε Hürriyet πνπ πιεξνθνξνχζε γηα 

ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ παξείρε ζε εθείλνπο ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. Έηζη, ζε πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκά ηεο αλέθεξε φηη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 1953 είρε δηαηεζεί ην πνζφ ησλ 250 ρηιηάδσλ ιηξψλ Σνπξθίαο, εθ ησλ νπνίσλ νη 

150 ρηιηάδεο είραλ κεηαβηβαζηεί «ζηνπο Σνχξθνπο ηεο Απηηθήο Θξάθεο θαη ησλ Ασδεθαλήζσλ», 

ελψ νη ππφινηπεο 100 ρηιηάδεο είραλ «ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπξθηθψλ πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ ζηελ 

Κχπξν». Σν ξεπνξηάδ ήηαλ αλαιπηηθφ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, γηα ηελ νπνία δηεπθξίληδε 

φηη απφ ην πξναλαθεξζέλ πνζφ, νη 40 ρηιηάδεο είραλ δνζεί ζε ζπλάιιαγκα (ιίξεο ζηεξιίλεο) γηα 

ηνπο κηζζνχο ησλ δηδαζθάισλ πνπ ππεξεηνχζαλ ζηα ηνπξθηθά ζρνιεία ηνπ λεζηνχ, ελψ νη 

ππφινηπεο 60 ρηιηάδεο επξφθεηην λα απνζηαινχλ ζηε «Αηεχζπλζε Σνπξθηθψλ Οξγαλψζεσλ 

Λεπθσζίαο» (Lefkoşe Türk Kurumları Reisliği) πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνχλ «γηα ηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ησλ Σνχξθσλ»).
607

 

Παξ‟ φια απηά, ε Hürriyet επέιεγε λα πξνβάιιεη πξσηνζέιηδα ηηο δειψζεηο θαη ηα παξάπνλα ηνπ 

Faiz Kaymak, επηθεθαιήο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο αληηπξνζσπείαο πνπ είρε κεηαβεί ζηελ Άγθπξα 

γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ ηνπ καπζσιείνπ ηνπ Atatürk. Μηιψληαο ζην T.H.A. 

o Kaynak, αθνχ επαλαιάβεη ηε «ιαηξεία» πνπ έηξεθαλ νη Σνπξθνθχπξηνη ζην πξφζσπν ηνπ 

Atatürk, ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ νπνίνπ αβίαζηα θαη ρσξίο λνκνζεηηθή ξχζκηζε είραλ πηνζεηήζεη, 

δηεθηξαγσδνχζε ηηο επεκβάζεηο ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο ζηηο θνηλνηηθέο ηνπο ππνζέζεηο θαη δε 

ζηελ εθπαίδεπζε.
608

 Σελ θαηεγνξνχζε φηη εκπνδίδεη ηε βνήζεηα ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο λα 

                                                           
607 “Dış memleketlerdeki ırkdaşlarımıza yardım” («ΐνήζεηα ζηνπο νκνγελείο καο ζηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ»), Hürriyet, 

13/11/1953. 
608 O Hikmet Bil, σζηφζν, ζα απέδηδε ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα ζηελ «αδηαθνξία» ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ηελ επζχλε 

γηα ηνλ λφκν πνπ έδηλε ην δηθαίσκα ζηνπο ΐξεηαλνχο λα παξεκβαίλνπλ, βι. “Kıbrıs düşman toprağı mıdır?” («Βίλαη ε 

Κχπξνο ερζξηθφ έδαθνο;»), Hürriyet, 26/11/1953. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε εθεκεξίδα ζα αλαδείθλπε δχν θνξέο αθφκε ηνλ 

Αεθέκβξην 1953 ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ησλ Σνπξθνθππξίσλ. ηελ πξψηε φηαλ ε βξεηαληθή δηνίθεζε ζα έθιεηλε ην 

Νπρηεξηλφ ρνιείν, πξνθαιψληαο ηε «ιχπε θαη ηελ αγαλάθηεζή» ηνπο θαη ηε δεχηεξε φηαλ ν ίδηνο ν Κπβεξλήηεο, Sir 

Andrew Wright, ζα παξαβξηζθφηαλ ζηελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ ελφο ηνπξθηθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηε Λεπθσζία. Καη 

ζε εθείλε ηε ζεηηθή είδεζε, φκσο, ζα παξεηζέθξεε ε «αγαλάθηεζε» απφ ηελ απνπζία ηνπξθηθψλ ζεκαηψλ, θαζψο θαη 

θσηνγξαθηψλ ησλ «Σνχξθσλ κεγάισλ αλδξψλ», βι. “Kıbrıs‟ta/ Lefkoşe‟deki Türk gece okulu kapatıldı” («Κιείζηεθε ην 

ηνπξθηθφ λπρηεξηλφ ζρνιείν ζηε Λεπθσζία ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 17/11/1953 θαη “Kıbrıs‟taki yeni Türk okulu açıldı” 

(«Άλνημε ην θαηλνχξγην ηνπξθηθφ ζρνιείν ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 29/11/1953. 
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θηάζεη ζηνπο απνδέθηεο ηεο, ππνζηεξίδνληαο φηη ηα ζπγθεθξηκέλα «δηθαηψκαηα» εθρσξνχληαλ 

ζηνπο Βιιελνθππξίνπο «κε ην παξαπάλσ» θαη πξφζζεηε φηη νη Σνπξθνθχπξηνη ήηαλ 

απνθαζηζκέλνη λα «δηακαξηπξεζνχλ εληφλσο» ζηελ θεληξηθή βξεηαληθή θπβέξλεζε, ελψ 

παξάιιεια δεηνχζε θαη ηε «κεζνιάβεζε» ηεο Σνπξθίαο. Ώθνινχζσο, έζηξεθε ηα βέιε ηνπ ζηνπο 

Βιιελνθππξίνπο αλαθέξνληαο ηα εμήο: «Δ πξαγκαηηθή πεγή ησλ κεγάισλ βαζάλσλ πνπ 

ππνκέλνπλ νη Σνπξθνθχπξηνη είλαη νη Βιιελνθχπξηνη. Ώπηά ηα βπδαληηλά θαηάινηπα [sic], νη 

Βιιελνθχπξηνη, πνπ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία είλαη θνκκνπληζηέο, έρνπλ μεθηλήζεη ηνπο 

ηειεπηαίνπο ηδηαηηέξσο κήλεο κία χπνπιε εθζηξαηεία εμφλησζεο ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ θαη ηνπ 

Σνπξθηζκνχ.
609

 Οη Βιιελνθχπξηνη απηνί, πνπ ζηα εζσηεξηθά δεηήκαηα δελ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ έλα ζψκα, ζπλαζπίζηεθαλ ζηελ πνιηηηθή ηεο έλσζεο κε ηελ Βιιάδα, ελψ ην Κφκκα 

ηνπ Μαθάξηνπ πνπ θαηλνκεληθά είλαη δεμηφ θαη εζληθηζηηθφ, έρεη εληείλεη ηνπο αγψλεο ηνπ σο εάλ 

λα έρεη κεηαβιεζεί ζε φξγαλν ησλ θνκκνπληζηψλ». ηε ζπλέρεηα, αθνχ επηζεκάλεη φηη νη «Ρσκηνί» 

βξίζθνληαλ ζε φιεο ηηο ζέζεηο επζχλεο, ηζρπξηδφηαλ φηη ε «θαηαπίεζε» πνπ αζθνχζαλ ζηνπο 

Σνπξθνθχπξηνπο ήηαλ «πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθήο θχζεσο» θαη θαινχζε ηελ «Σνπξθία καο» λα 

επηδείμεη «κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη λα παξάζρεη πεξηζζφηεξε πξνζηαζία» έλαληη απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο. Καηαιήγνληαο ζηηο δειψζεηο ηνπ, ν Kaymak επαλέθεξε ην ζέκα ηεο «πνιηηηθήο ηήο 

εθκεηάιιεπζεο» πνπ εθάξκνδε ε βξεηαληθή δηνίθεζε ζηε δηαρείξηζε ησλ επαγψλ ηνπο ηδξπκάησλ, 

γεγνλφο πνπ – φπσο ππνζηήξηδε – «παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο».
610

 

Ώλ θαη ν Kaymak δελ ζπκκεξηδφηαλ ηηο ακθηβνιίεο πνπ είρε εθθξάζεη πέληε κήλεο λσξίηεξα ε 

T.M.T.F. γηα ηελ εζληθφ ραξαθηήξα ησλ Βιιελνθχπξησλ,
611

 δελ δίζηαδε λα αλαθεξζεί ππνηηκεηηθά 

ζηα «απνκεηλάξηα» ησλ ΐπδαληηλψλ πνπ «θαηαπίεδαλ νηθνλνκηθά» ηνπο Σνπξθνθππξίνπο θαη 

εμχθαηλαλ «χπνπια» ζρέδηα «εμφλησζήο» ηνπο. Παξάιιεια, ηνπο θαηαιφγηδε φηη είλαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο θνκκνπληζηέο, ζε κία πάγηα πιένλ πξνζπάζεηα ππνλφκεπζεο ηεο δηεζλνχο 

πεηζηηθφηεηαο ηνπ ελσηηθνχ ηνπο αγψλα. Ώπηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, σζηφζν, δελ είλαη 

ηφζν ε ηαχηηζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ κε εθείλελ ηεο εθεκεξίδαο – ζην βαζκφ πνπ θαη νη δχν 

είραλ σο ζηφρν λα εθειθχζνπλ ην «πξνζηαηεπηηθφ» ελδηαθέξνλ ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο – φζν 

ε επίθιεζε ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, ζηελ νπνία δελ δίζηαδε λα παξαπέκςεη πξνθεηκέλνπ λα 

ηζρπξηζηεί φηη «παξαβηάδνληαλ» νη πξνβιέςεηο ηεο γηα ηελ Κχπξν. Παξά ην γεγνλφο φηη ην ζρεηηθφ 

ηεο άξζξν πξνβιέπεη φηη ε Σνπξθία απεθδχεηαη θάζε είδνπο δηθαηψκαηφο ηεο επί ηεο λήζνπ, φπσο 

ζα θαηαδεηρζεί, ηφζν ν Kaymak φζν θαη ε κεηαγελέζηεξε ηνπξθηθή επηρεηξεκαηνινγία ζα ηελ 

                                                           
609 Sinsi bir imha siyaseti takibine başlamışlardır, ζην πξσηφηππν. Ώπηή αθξηβψο ε θαηαγγειία πεξί ηεο ζθνπνχκελεο 

«εμφλησζεο» ησλ Σνπξθνθππξίσλ απφ ηνπο Βιιελνθχπξηνπο ζα επαλαιακβαλφηαλ απφ ηνλ Kaymak δχν ρξφληα 

αξγφηεξα θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαθχθισζε ησλ θεκψλ πεξί «ζθαγήο» ηνπο απφ ηνλ Hikmet Bil, ζα άλνηγαλ 

πξνπαγαλδηζηηθά ηελ νδφ πνπ ζα νδεγνχζε ζην πνγθξφκ ησλ επηεκβξηαλψλ. 
610 “Kıbrıs‟taki ırkdaşlarımız Türkiye‟den yardım bekliyor” («Οη νκνγελείο καο ζηελ Κχπξν αλακέλνπλ βνήζεηα απφ ηελ 

Σνπξθία»), Hürriyet, 14/11/1953. Δ εθεκεξίδα πξφβαιε ηα εγθαίληα ηνπ καπζσιείνπ ζην θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν κε 

ηίηιν «Ο Ώηάηνπξθ ζην αηψλην Ώλαπαπηήξηφ ηνπ» (Atatürk ebedi İstirahatgâhında), Hürriyet, 11/11/1953. Δ 21κειήο 

ηνπξθνθππξηαθή αληηπξνζσπεία είρε θζάζεη κε ηδησηηθφ αεξνπιάλν ζηελ Άγθπξα ηελ πξνεγνπκέλε ηεο ηειεηήο πνπ είρε 

ιάβεη ρψξα ζηηο 10 Ννεκβξίνπ θαη είρε θέξεη καδί ηεο κία γθξαβνχξα ηνπ Σνχξθνπ εγέηε «καδί κε ρψκα απφ ηελ 

Κχπξν, πνηηζκέλν κε ην αίκα ησλ καξηχξσλ», φπσο πιεξνθνξνχζε ε ιεδάληα ηεο πξσηνζέιηδεο ζρεηηθήο θσηνγξαθίαο 

πνπ δεκνζίεπε ε εθεκεξίδα, βι. “Kıbrıs‟tan gelen Hey‟et” («Δ αληηπξνζσπεία πνπ ήιζε απφ ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 

9/11/1953. 
611 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 189-190. 
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επηθαινχληαλ αληηζηξέθνληάο ηελ, γηα λα «πξνεηδνπνηήζνπλ» πσο κία ελδερφκελε κεηαβνιή ηεο 

κε ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα ζα ζήκαηλε «αλαηξνπή ησλ ηζνξξνπηψλ» πνπ εγθαζίδξπε 

θαη θαηά ζπλέπεηα ζα έδηλε ην δηθαίσκα ζηνπο Σνχξθνπο λα ακθηζβεηήζνπλ ζπλνιηθά ηηο εδαθηθέο 

ηεο ξπζκίζεηο. 

Δθκαηεύνληαο ηε δεκόζηα πνιηηηθή παξέκβαζε ζηελ «εζληθή ππόζεζε» ηεο Κύπξνπ 

α) Τν πεξηζηαηηθό ηεο Νέαο Υόξθεο θαη νη «πεγέο ηεο Άγθπξαο» 

Ο Simavi ζα επαλέθακπηε ζηελ αξζξνγξαθία ηνπ γηα ην Κππξηαθφ, πηάλνληαο ην λήκα απφ εθεί 

πνπ ην είρε αθήζεη ζην ηειεπηαίν θχξην άξζξν ηνπ:  Ώπφ ηηο πξνζπάζεηεο λα αλαδεηρζεί ην 

Κππξηαθφ ζηα Δ.Β. κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Κχξνπ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ ζέκαηνο ζηελ ακεξηθαληθή 

θνηλή γλψκε. Έηζη, ζε λέν θχξην άξζξν ηνπ παξέζεηε ηελ επηζηνιή ηνπ Hüseyin Sabit, πξνέδξνπ 

ηεο «Έλσζεο Σνπξθηθνχ Πνιηηηζκνχ ηεο Νέαο Τφξθεο» (New York Türk Hars Birliği), ν νπνίνο 

αθνχ δηεθηξαγσδήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εθεί Σνχξθσλ έλαληη ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ είρε 

αλαπηπρζεί απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά γηα ηελ Κχπξν θαη έλαληη ηεο πξνβνιήο ηεο, επεζήκαηλε φηη 

φιεο νη πξνζπάζεηέο ηνπο λα απνηαζνχλ ζηηο επηηφπηεο ηνπξθηθέο αξρέο είραλ πέζεη ζην θελφ. Καηά 

ηα γξαθφκελά ηνπ, ν επηθεθαιήο ηνπ «Σνπξθηθνχ Γξαθείνπ Βηδήζεσλ» (Türk Haberler Bürosu), 

Nuri Eren, ηνπο είρε απνπάξεη, ιέγνληάο ηνπο πσο «δελ είραλ θακκία δνπιεηά λα αλαθαηεχνληαη ζε 

απηέο ηηο ππνζέζεηο» θαη ηνπο έδησμε ζπκσκέλνο, ππνζηεξίδνληαο φηη «ηνπο μεζεθψλεη ν ηκάβη». 

Ώληηζηνίρσο, ν Γξακκαηέαο ηεο εθεί ηνπξθηθήο πξεζβείαο ηνπο επηηηκνχζε, ιέγνληάο ηνπο φηη ε 

ηνπξθηθή «θπβέξλεζε ζα θάλεη φ,ηη ζέιεη, αλ ζειήζεη ζα δψζεη ηελ Κχπξν ζηνπο Έιιελεο ή ζηνπο 

Ώξκελίνπο» θαη ηνπο ίδηνπο δελ ζα έπξεπε λα ηνπο λνηάδεη. Παξαδφμσο, ν Sabit ηζρπξηδφηαλ φηη ηελ 

ίδηα αληηκεηψπηζε είραλ θαη απφ ηνλ Μφληκν Ώληηπξφζσπν ηεο Σνπξθίαο ζηα Δ.Β., Selim Sarper, ν 

νπνίνο βιέπνληάο ηνπο ζηνλ αλειθπζηήξα ηνπο είρε θσλάμεη: «Άληε λα ραζείηε, θεξαηάδεο, λα 

πάηε ζηνλ ζπκβνπιάηνξά ζαο ηνλ ηκάβη». αζηηζκέλνο θαη απνγνεηεπκέλνο απφ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο εθείλεο, ν Sabit «πξνζέθεπγε» ζηνλ εθδφηε ηεο Hürriyet δεηψληαο ηελ αξσγή ηνπ 

θαη αλαθσλψληαο «δήησ ν παηξησηηθφο ηνπξθηθφο Σχπνο, δήησ ε ηνπξθηθή Κχπξνο…».
612

 

Ο Simavi έδηλε ζπλέρεηα ζην ζέκα ζην επφκελν άξζξν ηνπ, εμαπνιχνληαο ζθνδξή επίζεζε ηφζν 

ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ζηελ επηζηνιή Σνχξθνπο δηπισκαηηθνχο εθπξνζψπνπο, φζν θαη ζηνλ ίδην 

ηνλ Köprülü. Πξηλ απεπζπλζεί ζε εθείλνπο φκσο, «γηα λα ιάβνπλ ηελ απάληεζε πνπ ηνπο αμίδεη», 

θαινχζε ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα εμεηάζεη ηελ επηζηνιή θαη λα αλαθνηλψζεη ηα απνηειέζκαηα 

ζηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε. Παξάιιεια δηαηχπσλε ηελ παξάθιεζε, ζε πεξίπησζε πνπ ε 

θπβέξλεζε δελ έζηεξγε αλαιφγσο, «έλαο έζησ απφ ηνπο παηξηψηεο Σνχξθνπο βνπιεπηέο λα 

ζεσξήζεη ην γξαπηφ κνπ θαηαγγειία θαη λα δεηήζεη λα ην δηεξεπλήζεη ην Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ». 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, απεηινχζε λα δεκνζηνπνηήζεη «ηα ζηνηρεία θαη ηνπο θαθέινπο ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Βμσηεξηθψλ καο πνπ ακθηβάιινπλ, φπσο ν εμνρψηαηνο 

Κηνπξνπινχ Φνπάη, γηα ηελ ηνπξθηθφηεηα ηεο Κχπξνπ». Πεξλψληαο αθνινχζσο ζηελ επίζεζε, 

                                                           
612 “Bizi kimler temsil ediyor? Ε” («Πνηνη καο εθπξνζσπνχλ; Ε»), Hürriyet, 7/10/1953. 
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θαηαθεξφηαλ ελαληίνλ ησλ ηειεπηαίσλ κε απαμησηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο: «Οη αγλψζηνπ 

ππφζηαζεο απηνί άλζξσπνη πνπ έρνπλ βνπιψζεη ηα απηηά ηνπο ζηηο επηζπκίεο θαη ζηνπο πφζνπο ηνπ 

ηνπξθηθνχ έζλνπο, θαζψο θαη ζηελ εζληθή πνιηηηθή», «νη εμππεξεηνχληεο ηνπο μέλνπο», «ην θησρφ 

ηνπξθηθφ έζλνο πνπ κε κεγίζηε απηαπάξλεζε ηνπο ζπληεξεί γηα λα δνπλ εθεί πνιπηειψο 

ζθνξπψληαο ηα ρξήκαηα». Καηφπηλ φισλ απηψλ, ν Simavi απνξνχζε «πνηνη είλαη εθείλνη πνπ καο 

εθπξνζσπνχλ» θαη θαηέιεγε ζην θαηαγγειηηθφ άξζξν ηνπ εθηνμεχνληαο λέεο απεηιέο, ηε θνξά 

απηή ελαληίνλ ηνπ Köprülü, θαη ππνζηεξίδνληαο φηη ην θείκελφ ηνπ επείρε ζέζε εγγξάθνπ πνπ ζα 

παξνπζηαδφηαλ ζηε δηθαηνζχλε, αιιά θαη «ελψπηνλ ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο» θαη ζα 

δηαδξακάηηδε «πνιχ ζνβαξφ ξφιν».
613

 

Οη ζπγθεθξηκέλεο θαηαγγειίεο πνπ είραλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ζηε Hürriyet, πξνθαινχλ 

πξαγκαηηθά εληχπσζε αλαθνξηθά κε ηελ εληαία ζηάζε αληηκεηψπηζεο ησλ «παξαπνλνχκελσλ» 

Σνχξθσλ ηεο Νέαο Τφξθεο απφ ηνπο Σνχξθνπο δηπισκάηεο, αιιά θαη ηνπ δεηήκαηνο ηεο Κχπξνπ 

θαζεαπηφ. Πνιιψ δε κάιινλ έθπιεμε ζπληζηά ε ζηάζε ηνπ Sarper, ν νπνίνο έλα ρξφλν αξγφηεξα 

ζα κεηαβαιιφηαλ ζε δηαπξχζην θήξπθα ησλ ηνπξθηθψλ ζέζεσλ ζην Κππξηαθφ εληφο ηνπ ΟΔΒ. 

Ώλεμαξηήησο ηνπ πφζν βάζηκεο ήηαλ νη ελ ιφγσ θαηαγγειίεο, θαίλεηαη φηη πξνζέιθπζαλ ηελ 

πξνζνρή ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, ε νπνία επέιεμε λα δηεπθξηλίζεη αλσλχκσο νξηζκέλα 

πξάγκαηα ηφζν ζπλνιηθά γηα ηε ζηάζε ηεο ζην Κππξηαθφ, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε πνπ είρε αλαδείμεη ν Simavi. Έηζη, ζε πξσηνζέιηδν ξεπνξηάδ πνπ ππέγξαθε ν Emin 

Karakuş ηελ επνκέλε, αθνχ πιεξνθνξήζεη ζηνλ θεληξηθφ ηίηιν γηα ηελ παξαίηεζε ηνπ Mahmut 

Kâmil απφ ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ γηα ηε ζέζε ηνπ κνπθηή ζηελ Κχπξν, πεξλνχζε ζε φζα 

αλέθεξαλ «θαιά πιεξνθνξεκέλεο πεγέο ηεο Άγθπξαο» γηα ηα πξνεθηεζέληα ζέκαηα. Οη ηειεπηαίεο 

επεζήκαηλαλ ζηνλ Karakuş φηη «ε θπβέξλεζε δελ είλαη θαη ηφζν “παζεηηθή” φζν θαίλεηαη ζην ελ 

ιφγσ δήηεκα. Ώπέλαληη φκσο ζε έλα ηφζν “δσηηθήο ζεκαζίαο ζέκα” δελ βιέπεη κε θαιφ κάηη ηε 

“δεκαγσγία” θαη απφ εθεί πεγάδεη ε πθηζηάκελε εξεκία ηεο. ηαλ κία κέξα ην Κππξηαθφ 

κεηαβιεζεί ζε “δήηεκα”, ηφηε ζα ππάξμνπλ πξνθαλψο θαη πξάγκαηα πνπ ζα πεη ε Σνπξθία». Οη 

ίδηεο «πεγέο», ζρνιηάδνληαο ηελ ζηάζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ζεκείσλαλ φηη ε ηειεπηαία 

«δελ ελεπιάθε ζε θαλελφο είδνπο “επίζεκε δήισζε” γηα ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα», 

πξνζζέηνληαο φηη «νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο ηνπ ηχπνπ “πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα πνπ αθνξά ηελ 

Ώγγιία θαη ηελ Βιιάδα” αληηκεησπίδνληαη εδψ σο αζηήξηθηεο θαη δίρσο λφεκα. πσο βαζίκσο 

κπνξεί λα ππνηεζεί, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε έρεη θάλεη ηηο επαθέο ηεο κε ηελ Ώγγιία γηα ην ελ ιφγσ 

ζέκα θαη έρεη ζπκθσλήζεη [κε εθείλε] φηη δελ πθίζηαηαη θαλέλα “θππξηαθφ δήηεκα”. Ώπφ ηελ 

άπνςε απηή, νπδεκία πηζαλφηεηα ππάξρεη λα επηρεηξήζεη ε Ώγγιία νπνηαδήπνηε θίλεζε ρσξίο λα 

ιάβεη ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Σνπξθίαο». 

Βξρφκελεο, αθνινχζσο, ζην ζέκα πνπ πξνέθπςε ζηε Νέα Τφξθε θαη πνπ αλέδεημε ν Simavi ζηε 

ζηήιε ηνπ, νη «πεγέο» «αληηκεηψπηζαλ κε κεγάιε ζπκπάζεηα ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη 

ζπκπαηξηψηεο καο ζηελ Ώκεξηθή απεπζχλζεθαλ ζηηο επίζεκεο ηνπξθηθέο αξρέο έλαληη ηεο 

                                                           
613 “Bizi kimler temsil ediyor? ΕI”, Hürriyet, 8/10/1953. 
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αζπγθξάηεηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ Βιιήλσλ». Ώθνχ θαηαδηθάζνπλ ηελ «αλάγσγε ζπκπεξηθνξά 

ησλ ερφλησλ επίζεκε ηδηφηεηα Σνχξθσλ, θαζψο θαη ησλ αλεθφλησλ ζην Σνπξθηθφ Γξαθείν 

Βηδήζεσλ πνπ δελ θάλνπλ ηίπνηα αιιά απιψο πεξλνχλ εθεί ηνλ θαηξφ ηνπο», δηαβεβαίσλαλ 

«εκθαληηθά» ηνλ Karakuş φηη «ε θπβέξλεζε δελ ζα κείλεη αδηάθνξε», αιιά φηη «ζχληνκα ζα 

πξνζπαζήζεη λα ζεξαπεχζεη ηελ αξξψζηηα απηή πνπ έρεη ελζθήςεη ζε νξηζκέλα κέιε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, λα γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ θάζε ηη κφλν κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν».
614

 

Ώπφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ είρε ιάβεη 

ζνβαξά ππ‟ φςηλ ηνπ ηελ θαηαγγειία, επέιεγε φκσο ηελ νδφ ηεο αλσλπκίαο έηζη ψζηε θαη λα 

κπνξέζεη λα απαληήζεη δεκφζηα, αιιά θαη λα κελ αλαβαζκίζεη ην ζέκα κε κία επψλπκε δήισζε 

απφ θάπνηνλ αμησκαηνχρν ηνπ. Ώθφκε θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαδείθλπε φηη θάζε άιιν παξά 

αδηάθνξν ήηαλ ζηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ, θηλνχκελν παξαζθεληαθά αιιά ζηαζεξά ζηελ θαηάζεζε 

ησλ απφςεψλ ηνπ πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν, απνθεχγνληαο φκσο δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο πνπ ζα 

ελέπιεθαλ ηελ Σνπξθία ζε αληηπαξάζεζε κε ην Δλσκέλν ΐαζίιεην, ηδηαίηεξα ζε κία ρξνληθή 

ζπγθπξία θαηά ηελ νπνία ε Βιιάδα είρε αξρίζεη λα αθνινπζεί εθείλελ αθξηβψο ηελ νδφ. Δ 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζεκαηνδνηνχζε γηα κία αθφκε θνξά ηελ επίζεκε ηνπξθηθή αληίιεςε 

ζην ρεηξηζκφ ηνπ ζέκαηνο: Κππξηαθφ δήηεκα δελ ππάξρεη φζν δελ ηίζεηαη πξψηα απ‟ φια απφ ηνλ 

«ηδηνθηήηε» ηνπ λεζηνχ, δειαδή ηε ΐξεηαλία, θαζψο θαη φζν ε ειιεληθή θπβέξλεζε δελ πξνρσξά 

ζηελ έκπξαθηε θαη φρη δηά ησλ ιφγσλ παξνρή ζηήξημήο ζηε δηεζλή αλαβάζκηζή ηνπ, ζηελ 

παξαπνκπή ηνπ δειαδή ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε Σνπξθία 

ηεξεί ηηο πθηζηάκελεο ηζνξξνπίεο έσο φηνπ ην «ζέκα» κεηαβιεζεί ζε «δήηεκα», νπφηε 

επηθπιάζζεηαη λα δηαηππψζεη επηζήκσο ηηο ζέζεηο ηεο. Πξνο ην παξφλ, ζηέιλεη ην δηθφ ηεο κήλπκα 

πξνο θάζε θαηεχζπλζε κε ην λα ζεκεηψλεη φηη θακκία ελέξγεηα δελ κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ 

ΐξεηαλία ρσξίο ηε δηθή ηεο ζπγθαηάζεζε. Με άιια ιφγηα ηνλίδεη πσο ζε θακκία πεξίπησζε ην 

Κππξηαθφ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη δηκεξέο δήηεκα πξνο επίιπζε κεηαμχ Βιιάδαο θαη Δλσκέλνπ 

ΐαζηιείνπ. 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, νχηε ν Simavi νχηε γεληθφηεξα ε εθεκεξίδα ηνπ ζα έδηλαλ ζπλέρεηα ζηελ 

θαηαγγειία, έλδεημε πξνθαλψο ηνπ γεγνλφηνο φηη είραλ ηθαλνπνηεζεί κεξηθψο απφ ηελ ππφζρεζε 

φηη ζα ηηκσξνχληαλ νη εκπιεθφκελνη ζην πεξηζηαηηθφ ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, 

ελδερνκέλσο δε θαη απφ ηηο δηαβεβαηψζεηο φηη ην ηειεπηαίν παξαθνινπζνχζε ζηελά ην ζέκα ηεο 

Κχπξνπ. Σελ επνκέλε, σζηφζν, ν εθδφηεο ηεο Hürriyet επαλεξρφηαλ ζην Κππξηαθφ κε θχξην 

άξζξν ηνπ, ζην νπνίν παξαιιήιηδε ηελ Κχπξν κε ηελ Σεξγέζηε. Βπηθξνηψληαο ηελ απφθαζε ησλ 

ΐξεηαλψλ θαη ησλ Ώκεξηθαλψλ λα παξαρσξεζεί ε δαικαηηθή πφιε «ζηνπο παιηνχο ηεο ηδηνθηήηεο 

ηνπο Εηαινχο», ν Simavi έθαλε ιφγν γηα έλα «απφζηεκα» πνπ «θαζαξίζηεθε ξηδηθά» κε ηε 

                                                           
614 “Kıbrıs müftü namzetlerinden biri namzetlikten istifa etti/ Milliyetçi ve inkılâpçı bir şahsiyet olan Müderris Dâna 

Efendi müftülüğe tek namzet olarak kaldı” («Έλαο εθ ησλ ππνςεθίσλ κνπθηήδσλ ηεο Κχπξνπ παξαηηήζεθε ηεο 

ππνςεθηφηεηαο/ Ο Βμνρψηαηνο Αάζθαινο Νηαλά, πνπ απνηειεί κία εζληθηζηηθή θαη κεηαξξπζκηζηηθή πξνζσπηθφηεηα, 

παξέκεηλε κνλαδηθφο ππνςήθηνο»), Hürriyet, 9/10/1953. πσο αλέθεξε ε εθεκεξίδα, ε ζπγθεθξηκέλε εμέιημε 

«αληηκεησπίζηεθε κε κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ηάμεηο ηεο λενιαίαο», ρσξίο σζηφζν λα δηεπθξηλίδεηαη αλ επξφθεηην 

γηα ηελ ηνπξθηθή ή ηελ ηνπξθνθππξηαθή λενιαία, αλ θαη πεξηζζφηεξν πηζαλή είλαη ε ππφζεζε φηη επξφθεηην γηα ηελ 

πξψηε. 
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ζπκκαρηθή παξέκβαζε. Βθθξάδνληαο ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη έηζη έπξεπε λα αληηκεησπίδνληαη ηα 

«απνζηήκαηα», δηφηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε «ζπληζηνχλ κφληκε αηηία ερζξφηεηαο κεηαμχ ησλ 

εζλψλ θαη εμππεξεηνχλ ηνπο κεγάινπο ερζξνχο πνπ επηζπκνχλ λα δηαηξέζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο», 

ζπλέρηδε σο εμήο: 

«Δθπίγς υηζ μζ θίθμζ ιαξ Δββθέγμζ εα επζδείλμοκ βζα ηδκ Κφπνμ ιαξ ηδκ ίδζα ηαηακυδζδ 

πμο επέδεζλακ βζα θμβανζαζιυ ηδξ Σενβέζηδξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, ηδκ εοηοπή εηείκδ 

ζηζβιή πμο δ ημονηζηή Κφπνμξ εα εκηαπεεί ζηδ ιδηένα παηνίδα, ίζςξ κα λεζπάζμοκ ηαζ 

ζηδκ Δθθάδα δζαδδθχζεζξ, ευνοαμξ ηαζ θςκαζηίεξ, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ζηζξ 

δζαδδθχζεζξ πμο βίκμκηαζ ζήιενα ζημ Βεθζβνάδζ. Γεκ οπάνπεζ υιςξ πενίπηςζδ αοηέξ κα 

δζανηέζμοκ πμθφ. Σεθζηά ηαζ μζ βείημκέξ ιαξ μζ Έθθδκεξ εα ακαβκςνίζμοκ ηα ζζημνζηά, 

πμθζηζηά, βεςβναθζηά ηαζ μζημκμιζηά δζηαζχιαηα ηςκ θίθςκ ημοξ Σμφνηςκ ηαζ 

μπςζδήπμηε ιζα ιένα εέθμκηαξ ηαζ ιδ εα ηαηαθαβζάζμοκ».
615

 

Ο Simavi, πνπ δηακαξηπξφηαλ ζε ζεηξά άξζξσλ ηνπ γηα ηε κεηαπνιεκηθή παξαρψξεζε ησλ 

Ασδεθαλήζσλ ζηελ Βιιάδα απφ ηνπο ζπκκάρνπο, κεηαβαιιφηαλ αίθλεο ζε ζεξκφ ππνζηεξηθηή 

ηεο δξαζηηθήο απφθαζεο «ησλ Άγγισλ θαη ησλ Ώκεξηθάλσλ» λα παξαρσξεζεί ε Σεξγέζηε ζηελ 

Εηαιία. Δ ζπγθεθξηκέλε αιιαγή ζηε ζηάζε ηνπ δελ πξνθαιεί, βεβαίσο, απνξία δηφηη κε ηελ 

πξνζδηδφκελε ζε απηή ινγηθή εμππεξεηνχζε ηα ηνπξθηθά ζπκθέξνληα θαη κάιηζηα απφ δχν 

ζθνπηέο. Δ πξψηε είρε λα θάλεη κε ηελ αληίιεςε φηη ε δαικαηηθή πφιε «επηζηξέθεηαη ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ηεο», έλα αθεγεκαηηθφ ζρήκα πνπ θαηά θφξνλ είρε ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ εθεκεξίδα 

γηα ηελ Κχπξν, ππνβάιινληαο ηελ ηδέα φηη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί θαη ε 

ηειεπηαία, απνδηδφκελε ζηελ Σνπξθία. Δ δεχηεξε ζθνπηά ζρεηηδφηαλ κε ηελ ππνθψζθνπζα ζην 

άξζξν ινγηθή αληηπαξάζεζεο κε ηνλ «θνκκνπληζκφ»: πσο ε Σεξγέζηε είρε απνδνζεί ζηελ Εηαιία, 

ε νπνία πιένλ αλήθε ζηνλ δπηηθφ «ειεχζεξν θφζκν» ηεο ςπρξνπνιεκηθήο αληηπαξάζεζεο θαη φρη 

ζηνπο θνκκνπληζηέο Γηνπγθνζιάβνπο, έηζη θαη ε Κχπξνο έπξεπε λα δνζεί ζηνλ πηζηφ ζχκκαρν ησλ 

ΐξεηαλψλ θαη ησλ Ώκεξηθαλψλ, ηελ Σνπξθία, θαη φρη ζηελ άξηη εμειζνχζα απφ έλαλ εκθχιην 

πφιεκν Βιιάδα, αιιά νχηε θαη ζηνλ «θφθθηλν παπά» Μαθάξην θαη ζηνπο «επηξξεπείο ζηνλ 

θνκκνπληζκφ» Βιιελνθχπξηνπο, φπσο επαλεηιεκκέλσο είρε πξνζπαζήζεη λα θαηαδείμεη ε 

εθεκεξίδα. Βάλ νη ζχκκαρνη δελ επηδείθλπαλ ηελ ίδηα απνθαζηζηηθή ζηάζε ζηελ Κχπξν πνπ είραλ 

επηδείμεη ζην δήηεκα ηεο Σεξγέζηεο, ηφηε ην λεζί ζα εμαθνινπζνχζε λα απνηειεί έλα «απφζηεκα», 

κία «κφληκε αηηία ερζξφηεηαο» κεηαμχ Βιιάδαο θαη Σνπξθίαο, ηελ νπνία ζα εθκεηαιιεχνληαη νη 

«κεγάινη ερζξνί». Δ ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ Simavi πξνθαιεί έθπιεμε, αλ ιεθζεί ππ‟ φςηλ 

ην γεγνλφο φηη δελ είρε ζηεγλψζεη αθφκε ην κειάλη ηνπ ηξηκεξνχο πκθψλνπ πνπ είρε ππνγξάςεη 

ηφηε ε ρψξα ηνπ κε ηε Γηνπγθνζιαβία θαη κε ηελ Βιιάδα. Ώπηνχ ηνπ είδνπο ηα δεδνκέλα, φκσο, 

δελ θαίλεηαη λα πξπηάλεπαλ ζηε ζθέςε ηνπ, ε νπνία ζεσξνχζε βέβαην φηη ζα πξνέθππηαλ κελ 

αληηδξάζεηο ζηελ Βιιάδα απφ κία ηέηνηα ελδερφκελε απφθαζε, ε γεηηνληθή σζηφζν ρψξα θάπνηα 

ζηηγκή «ζα ην έπαηξλε απφθαζε», αλαγλσξίδνληαο κάιηζηα ηα πνιιαπιά «δίθαηα» ησλ «θίισλ 

                                                           
615 “Trieste ve Kıbrıs” («Σεξγέζηε θαη Κχπξνο»), Hürriyet, 10/10/1953. 
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Σνχξθσλ». Πξφθεηηαη πξνθαλψο γηα ην ίδην ζρήκα πνπ είρε εκπεδσζεί ζηελ ηνπξθηθή 

επηρεηξεκαηνινγία θαη αληίιεςε αλαθνξηθά κε ηηο δηεζλείο ζρέζεηο, έηζη ηνπιάρηζηνλ φπσο 

εθθξαδφηαλ απφ ηε Hürriyet, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν «κηθξφο θαη αδχλαηνο» φθεηιε «ηειηθά» λα 

ππνηαρζεί ζηε βνχιεζε ηνπ «κεγαιχηεξνπ θαη ηζρπξφηεξνπ» «ζέινληαο θαη κε», αλαγλσξίδνληαο 

κάιηζηα ην «δίθαην» ησλ ζέζεσλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

β)Η ηνπνζέηεζε ηεο αληηπνιίηεπζεο 

Σε ζθπηάιε απφ ηελ αλψλπκε ηνπνζέηεζε ησλ «θαιά πιεξνθνξεκέλσλ πεγψλ» γηα ηελ Κχπξν 

έπαηξλαλ νη επψλπκεο δειψζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ αληηπνιηηεπφκελνπ C.H.P., Kasım 

Gülek. Καηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζην εκβιεκαηηθφ Ώλεκνχξην, 

αλαθέξζεθε θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα,
616

 ζεκεηψλνληαο ηα εμήο: 

«Ζ Σμονηία έπεζ έκα εκδζαθένμκ βζα ηδκ Κφπνμ ηαζ αλίγεζ απυ πμθθέξ πθεονέξ κα 

ζηαεμφιε ζημ εκδζαθένμκ αοηυ. Πνχηα απ‟ υθα οπάνπεζ δ ζζημνζηή ιαξ εββφηδηα. 

Παναιείκαιε επί αζχκεξ ζηδκ Κφπνμ, ηδκ μπμία ηαηαηηήζαιε ιε ημ αίια ηςκ πνμβυκςκ 

ιαξ, ιε ημ αίια ηςκ ιανηφνςκ ιαξ πμο έννεοζε πμηαιδδυκ. Δκδζαθενυιαζηε 

μπςζδήπμηε ηαζ βζα ημοξ Σμφνημοξ πμο ζήιενα γμοκ εηεί. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, είιαζηε 

απυ εηείκμοξ πμο εηηζιμφκ ζδζαζηένςξ ηδ ιεβάθδ ζδιαζία πμο έπεζ δ Κφπνμξ ζηδκ 

άιοκα ηδξ Σμονηίαξ, ηδξ Μεζμβείμο ηαζ ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ. Διείξ επζεοιμφιε ηδ 

δζαηήνδζδ ημο ζδιενζκμφ ηαεεζηχημξ ζηδκ Κφπνμ. Δάκ υιςξ βίκεζ μπμζαδήπμηε 

ιεηααμθή ζε αοηήκ ηδκ ηαηάζηαζδ, ηυηε δ Σμονηία μπςζδήπμηε ένπεηαζ πνχηδ ιεηαλφ 

εηείκςκ πμο εα έπμοκ θυβμ. Γεκ οπάνπεζ ηίπμηα πζμ θοζζηυ απυ αοηυ ηαζ ακ ηίεεηαζ 

εέια ιεηααμθήξ ημο ηαεεζηχημξ, ηυηε αοηή ιπμνεί κα βίκεζ ιυκμκ οπέν ηδξ Σμονηίαξ. 

Θεςνχ πνέμξ ιμο κα είλς ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια [επξηζθφκελνο] ζε έκα απυ ηα πθέμκ 

ημκηζκά ζηδκ Κφπνμ ζδιεία ηδξ παηνίδαξ. Θέθμοιε κα βκςνίγμοκ μζ Κφπνζμζ πμο 

δζααζμφκ ζηδκ Σμονηία ηαζ ηα αδέθθζα ιαξ μζ Σμφνημζ ζηδκ Κφπνμ, υηζ δ Σμονηία 

εκδζαθένεηαζ βζα ηδκ ηφπδ ηδξ Κφπνμο ηαζ υηζ ζε μπμζαδήπμηε ιεηααμθή ζε ζπέζδ ιε 

εηείκδκ δ Σμονηία εα έθεεζ πνχηδ».
617

 

Οη δειψζεηο εθείλεο ηνπ Γ.Γ. ηνπ C.H.P. δελ δηαθνξνπνηνχληαλ απφ ηελ επίζεκε ζηάζε ηεο 

ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ Κχπξν. Καη νη δχν ηάζζνληαλ ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ εθεί θαζεζηψηνο, αιιά ππνγξάκκηδαλ φηη ε Σνπξθία «ζα έρεη ιφγν» ζε νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή ηνπ. Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Gülek ηαπηηδφηαλ κε ηε ξεηνξεία πνπ πηνζεηνχζε ε Hürriyet 

θαη φζνη επεξεάδνληαλ απφ απηή, πεξί «θαηάθηεζεο» ηνπ λεζηνχ κε «ην αίκα ησλ καξηχξσλ», πεξί 

ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ πξέπεη λα έρεη ε Σνπξθία γηα ηνπο εθεί «αδειθνχο Σνχξθνπο», θαζψο θαη 

κε ηα επηρεηξήκαηα πεξί ηεο ακπληηθήο ζεκαζίαο πνπ έρεη ηφζν γηα ηελ Σνπξθία, φζν θαη γηα ηελ 

                                                           
616 πσο πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα, ν Gülek είρε ζίμεη θαη ζέκαηα εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, σζηφζν ε Hürriyet επέιεγε 

λα δεκνζηεχζεη πξσηνζέιηδα κφλν ηηο δειψζεηο ηνπ γηα ηελ Κχπξν. 
617 “Kasım Gülek: Kıbrıs‟a ilgisiz kalamayız, dedi” («Ο Καζίκ Γθηνπιέθ είπε: δελ κπνξνχκε λα κείλνπκε αδηάθνξνη ζηελ 

Κχπξν»), Hürriyet, 11/10/1953. 
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επξχηεξε πεξηνρή. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί ε ηνπνζέηεζή ηνπ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ηεζεί ζέκα 

κεηαβνιήο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Κχπξνπ, ε Σνπξθία ζα ήηαλ ε «πξψηε» κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, αιιά φρη ε «απνθιεηζηηθψο» ελδηαθεξφκελε ρψξα, ηνπνζέηεζε πνπ άθελε 

ζεσξεηηθά πεξηζψξην γηα ηελ παξνπζία θαη ηεο Βιιάδαο ζε ελδερφκελεο κειινληηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα, βεβαίσο, δελ ζα άιιαδε ζην βαζκφ πνπ, φπσο 

ππνζηήξηδε, απηέο ζα έρνπλ θαηάιεμε κφλν ππέξ ηεο Σνπξθίαο. Καηά ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ηε 

ινγηθή ηνπ Gülek, ε Βιιάδα ζα θαιείην απιψο θαη κφλν λα επηθπξψζεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηάιεμε. 

Αχν εκέξεο αξγφηεξα ν Simavi, ζρνιηάδνληαο ζην θχξην άξζξν ηνπ ηηο ζέζεηο πνπ είρε εθθξάζεη ν 

Gülek, επεζήκαηλε φηη νη δειψζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ θαηαδείθλπαλ πσο «ε ππφζεζε ηεο Κχπξνπ πνπ 

αλαδείμακε δελ απνηειεί επνπζηψδεο δήηεκα, αιιά εζληθή ππφζεζε». εκείσλε φηη ε 

αληηπνιίηεπζε είρε κφλν λα θεξδίζεη θαη φρη λα ράζεη απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ «αηζζεκάησλ» πνπ 

έηξεθε ε εθεκεξίδα γηα ην Κππξηαθφ, ελψ απεπζπλφκελνο ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε, πξφζζεηε φηη 

ζα ήζειε «απφ θαξδηάο» λα εκθνξνχληαλ θη εθείλε απφ ηηο ίδηεο ζθέςεηο. Ώθνχ πηζηψζεη ηνλ 

Πξσζππνπξγφ Menderes ζεηηθά πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ηνπ δεηνχζε λα κηιήζεη θαη εθείλνο 

δεκνζίσο απφ έλα ζεκείν ηεο Σνπξθίαο θνληηλφ ζηελ Κχπξν, ίζσο απφ ηελ Ώηηάιεηα ή ηε 

Μεξζίλα, φπσο ην είρε πξάμεη απφ ην Ώλεκνχξην ν Gülek, δηφηη «ην έζλνο δηθαίσο επηζπκεί λα 

αθνχζεη απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ ηνπ γηα ηε γλήζηα απηή ππφζεζή ηνπ». Μεηά απφ κία αθφκε 

αλαθνξά ζην γεγνλφο ηεο «επηζηξνθήο ηεο Σεξγέζηεο ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο», ν Simavi θαηέιεγε ζην 

άξζξν ηνπ επηζεκαίλνληαο φηη, φπσο «δελ δίλνπλ γάια ζην παηδί πνπ δελ θιαίεη», έηζη θαη ε 

Κχπξνο «είλαη ρψκα ηνπξθηθφ, πνηηζκέλν απφ ην αίκα ησλ καξηχξσλ, πνπ είλαη ηεξφηεξν θαη απφ 

ην κεηξηθφ γάια. Σα πξάζηλα κέξε ηνπ κπνξεί λα ζθηαζηνχλ κφλν απφ ηελ ηνπξθηθή ζεκαία».
618

 

Πέξαλ ηεο ζπλεζηζκέλεο εκκνλήο κε ην «αίκα ησλ καξηχξσλ», ε πνιηηηθή ζηνρνζεζία ζην άξζξν 

ηνπ εθδφηε ηεο Hürriyet ήηαλ εκθαλήο. Ο Simavi παξνπζηαδφηαλ φρη κφλν σο δηεξκελεχσλ ηα 

αηζζήκαηα ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο, αιιά εκθαληδφηαλ θαη σο δηθαησκέλνο απφ ην γεγνλφο 

φηη ε «ππφζεζε ηεο Κχπξνπ πνπ είρε αλαδείμεη» κέζα απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο ηνπ 

πηνζεηείην θαη πξνβαιιφηαλ δεκνζίσο απφ ηνλ Γ.Γ. ηνπ θφκκαηνο ηεο αμησκαηηθήο 

αληηπνιίηεπζεο. Βπηπιένλ, επηρεηξνχζε λα απνζπάζεη ηελ ίδηα δεκφζηα δηαβεβαίσζε γηα ηνλ 

«εζληθφ ραξαθηήξα» ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο θαη απφ ηνλ πξσζππνπξγφ Menderes, γηα ηνλ 

νπνίνλ δήισλε πεπεηζκέλνο φηη αζπαδφηαλ αξξήησο ηελ «ππφζεζε ηεο Κχπξνπ».
619

 Ήζειε, κε 

άιια ιφγηα, λα αλαβαζκίζεη αθφκε πεξηζζφηεξν πνιηηηθά ην ζέκα κε ηε δεκφζηα αλαγσγή ηνπ ζε 

«δήηεκα» δηά ζηφκαηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ Σνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ θαη επεηδή ν ζπκβνιηζκφο έπξεπε 

                                                           
618 “Kıbrıs ve muhalefet” («Κχπξνο θαη αληηπνιίηεπζε»), Hürriyet, 13/10/1953. Δ θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν Simavi 

είλαη ε γλσζηή ηνπξθηθή παξνηκία «ağlamayan çocuğa meme verilmez». 
619 Βλδερνκέλσο νη πξνεγεζείζεο δηαβεβαηψζεηο ησλ θπβεξλεηηθψλ «πεγψλ» φηη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε δελ έκελε 

«παζεηηθή» ζην δήηεκα λα είραλ δηαδξακαηίζεη ην ξφιν ηνπο ζηε ζηάζε ηνπ εθείλε. 
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λα είλαη ηζρπξφο, θαινχζε ηνλ ηειεπηαίν λα ην πξάμεη απφ έλα αθξηηηθφ ζεκείν ηεο Σνπξθίαο πνπ 

βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηελ Κχπξν.
620

 

Βλ ησ κεηαμχ, ην πξνεγεζέλ δεκνζίεπκα ηεο Hürriyet κε ηηο δειψζεηο ησλ ηνπξθηθψλ 

θπβεξλεηηθψλ «πεγψλ» είρε βξεη αληαπφθξηζε ζηελ Ώζήλα. Βθεί, κέζα απφ ηηο ζηήιεο ηνπ 

Βήιαημξ, ζεκεησλφηαλ σο απάληεζε φηη ε Σνπξθία είρε απνπνηεζεί ησλ δηθαησκάησλ ηεο ζην λεζί 

φηαλ ην είρε παξαρσξήζεη ζηνπο ΐξεηαλνχο ην 1878 θαη φηη πιένλ ην κφλν γηα ην νπνίν κπνξνχζε 

λα ελδηαθεξζεί ήηαλ ε δίθαηε κεηαρείξηζε ηεο εθεί ηνπξθηθήο κεηνλφηεηαο. Δ ηνπξθηθή εθεκεξίδα 

δεκνζίεπε ηε ζρεηηθή είδεζε πξσηνζέιηδα, ζρνιηάδνληάο ηελ κφλν ζηνλ ππφηηηιν ηνπ νηθείνπ 

ξεπνξηάδ, ην νπνίν αθνξνχζε θαηλνκεληθά δειψζεηο ηνπ Μαθαξίνπ απφ ηελ Κχπξν. Έηζη, αλ θαη ν 

θεληξηθφο ηίηινο ηνπ αλαθεξφηαλ ζηηο δειψζεηο πνπ είρε θάλεη ν Ώξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ ζην 

Βζλαξρηθφ πκβνχιην,
621

 ζην θπξίσο δεκνζίεπκα πξνβάιινληαλ ηα αλαγξαθφκελα απφ ηελ 

αζελατθή εθεκεξίδα, κε ηηο δειψζεηο Μαθαξίνπ λα θαηαιακβάλνπλ κφλν ην κηθξφ θαηαιεθηήξην 

ηκήκα ηνπ ελ ιφγσ ξεπνξηάδ.
622

 

Κεληξηθή πξσηνζέιηδε θάιπςε επέιεγε λα δψζεη ε Hürriyet θαη ζηε δήισζε πνπ είρε θάλεη ν 

Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο Βιιάδαο ηέθαλνο ηεθαλφπνπινο κεηαμχ άιισλ δεηεκάησλ θαη γηα 

ην Κππξηαθφ, κηιψληαο ζε αληαπνθξηηέο ακεξηθαληθψλ εθεκεξίδσλ ζηελ Ώζήλα. Ο Έιιελαο 

αμησκαηνχρνο, αθνχ ππελζχκηδε φηη ην «81%» ηνπ πιεζπζκνχ ηεο λήζνπ ήηαλ ειιεληθφ, θαζψο 

θαη φηη ην «95%» απηνχ είρε ςεθίζεη ην 1950 ππέξ ηεο έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα, 

ζεκείσλε πσο ε ειιεληθή θπβέξλεζε, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ζεσξνχζε πσο ην Κππξηαθφ αθνξνχζε κφλν ηελ Βιιάδα θαη ηε ΐξεηαλία θαη εμέθξαδε ηελ ειπίδα 

λα δηεπζεηεζεί κεηαμχ ηνπο θαηά ηξφπν πνπ λα κελ έρεη επηπηψζεηο ζηε δηκεξή θηιία.
623

 

Καηφπηλ ηεο πξνεθηεζείζαο δηαηχπσζεο ησλ πνιηηηθψλ απφςεσλ ηεο ηνπξθηθήο αληηπνιίηεπζεο 

κέζσ ησλ ζηειψλ ηεο εθεκεξίδαο, θαζψο θαη ηεο βνιηδνζθφπεζεο ησλ αληίζηνηρσλ 

θπβεξλεηηθψλ, αιιά θαη ηεο δεκφζηαο ηνπνζέηεζεο ηεθαλφπνπινπ, εξρφηαλ ε ζεηξά ηνπ Simavi 

λα αλαθεθαιαηψζεη. Έηζη, πηάλνληαο ζην θχξην άξζξν ηνπ ην λήκα ηεο αθήγεζεο απφ ηηο δειψζεηο 

Gülek, ηελ «αθσλία» ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο θαη ηηο δειψζεηο ηεθαλφπνπινπ, ν εθδφηεο ηεο 

Hürriyet ζεκείσλε φηη ελ φςεη ηεο έλαξμεο ηνπ πξνεθινγηθνχ αγψλα ζα αλέκελε απφ ηνλ Köprülü 

λα δειψζεη απφ ηελ Ώηηάιεηα φηη «ε Κχπξνο είλαη δηθή καο». Ώλη‟ απηνχ, ζπλέρηδε, «ην παίδεςε 

                                                           
620 Τπελζπκίδεηαη φηη ν ζπκβνιηζκφο ηνπ Ώλεκνχξηνπ σο αθξηηηθνχ ζεκείνπ ηεο Σνπξθίαο απ‟ φπνπ ζα μεθηλνχζε κία 

δπλεηηθή επέκβαζε ζηελ Κχπξν, είρε απνηειέζεη ήδε ζεκείν αλαθνξάο ζην θνηηεηηθφ ζπιιαιεηήξην ηνπ Εαλνπαξίνπ 

1950 θαη αθνινχζσο είρε επηζεκαλζεί σο ηέηνην ηφζν απφ ηνλ Simavi, φζν θαη απφ ηνλ Bil, βι. αλσηέξσ, ζει. 68, 73. 
621 “Kıbrıs meselesinde taktik değişikliği” («Ώιιαγή ηαθηηθήο ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 16/10/1953. Ο 

Ώξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ είρε δειψζεη φηη δελ ζα επηδησθφηαλ ε παξαπνκπή ηνπ Κππξηαθνχ ζηα Δ.Β., αιιά ζα 

αλακελφηαλ ην απνηέιεζκα ελδερνκέλσλ δηκεξψλ ζπλνκηιηψλ Βιιάδαο- ΐξεηαλίαο. 
622 “Bir Atina gazetesi de Türkiye‟nin bu dâvaya karışmağa hakkı olmadığı iddiasında!” («Καη κηα εθεκεξίδα ησλ 

Ώζελψλ ηζρπξίδεηαη πσο ε Σνπξθία δελ έρεη δηθαίσκα λα αλαθαηεχεηαη ζηελ ππφζεζε απηή!»), ππφηηηινο ζε Hürriyet, 

16/10/1953. 
623 “Kıbrıs meselesi ve Türkiye/ Yunan Hariciye Vekiline göre Kıbrıs, sadece Yunanistan ile İngiltere arasında imiş” 

(«Σν θππξηαθφ δήηεκα θαη ε Σνπξθία/ χκθσλα κε ηνλ Έιιελα Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ, ε Κχπξνο αθνξά, ιέεη, κφλν ηελ 

Βιιάδα θαη ηελ Ώγγιία»), Hürriyet, 20/10/1953. Παξά ην γεγνλφο φηη ε είδεζε αθνξνχζε ηηο δειψζεηο ηεθαλφπνπινπ 

γηα ην Κππξηαθφ σο δήηεκα κεηαμχ Βιιάδαο θαη Δλσκέλνπ ΐαζηιείνπ, ε εθεκεξίδα πξφηαζζε ζηνλ ηίηιν ηελ Σνπξθία, 

ζε κία εκθαλή παξέκβαζε-ηνπνζέηεζε ζηηο εμειίμεηο. 
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ηφζν πνιχ κε ηα ηεηξηκκέλα πνπ νπδείο ζα είρε εθπιαγεί αλ έιεγε φηη ε Κχπξνο είλαη ειιεληθή», 

πξάγκα πνπ είρε πξάμεη δεκνζίσο ν Έιιελαο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηελ ίδηα εκέξα. Καηά 

ζπλέπεηα, θαηέιεγε ζην θείκελφ ηνπ, ε ηνπξθηθή θνηλή γλψκε γλψξηδε ηελ άπνςε ηεο 

αληηπνιίηεπζεο γηα ην λεζί, είρε έξζεη ε ψξα λα κάζεη θη εθείλε ηεο θπβέξλεζεο: «Βίλαη πξνθαλέο 

πσο απηφ δελ είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα ην παηδέςεη ν Κηνπξνπινχ. Χο εθ ηνχηνπ, αλακέλνπκε απφ 

ηνλ Μέληεξεο λα ην νλνκαηίζεη. Πνηαλνχ ζα γίλεη ε Κχπξνο;».
624

 

Δ εθεκεξίδα έδηλε ζπλέρεηα ζην ζέκα ηελ επφκελε εκέξα, φηαλ ζε πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκά ηεο 

πιεξνθνξνχζε γηα ηελ «ηθαλνπνίεζε» πνπ είρε εθθξάζεη ν ειιεληθφο Σχπνο αλαθνξηθά κε ηελ 

«θαηαλφεζε» πνπ επεδείθλπε ην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ. ηελ 

είδεζε πξνζηίζεην φηη, ζχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο εθεκεξίδεο, νη γλσζηέο δειψζεηο πεξί ηεο «κε 

παζεηηθήο ζηάζεο» ηεο Σνπξθίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα «δελ ήηαλ νξζέο» θαη φηη ε κφλε πνπ 

έρεη εθθξαζηεί αλνηρηά γηα ην ζέκα ζηελ Σνπξθία ήηαλ ε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε δηα ηνπ 

Gülek. Καηφπηλ ηνχησλ, ε Hürriyet έβξηζθε ηελ επθαηξία κε ηνλ ηίηιν πνπ επέιεγε λα ζηξαθεί θαη 

πάιη ελαληίνλ ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ: «Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο ν Σχπνο απφ ηε κε 

αλάκεημε ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ καο ζηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ!».
625

 

Η ζηνρνπνίεζε ησλ «Ρσκηώλ» ζε Κύπξν θαη Κσλζηαληηλνύπνιε 

πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα πξνεθηεζέληα, ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ αλαδεηθλπφηαλ απφ ηελ 

εθεκεξίδα θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 1953 είηε απηφλνκα, είηε ζε ζπλδπαζκφ κε 

παξεκθεξή δεηήκαηα πνπ έζεηε, εθείλα ησλ Ασδεθαλήζσλ θαη ησλ Βιιήλσλ κνπζνπικάλσλ. 

Βηδηθά ην ηειεπηαίν απνθηνχζε κέζσ ηεο εηδεζενγξαθίαο θαη ηεο αξζξνγξαθίαο έλα αθφκε 

ηαθηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα: Πξφθεηηαη γηα ηε ζχγθξηζε πνπ επηρεηξνχζε λα θάλεη ε 

εθεκεξίδα κεηαμχ ηεο θαηάζηαζεο ησλ «Σνχξθσλ ηεο Απηηθήο Θξάθεο» κε ηελ αληίζηνηρε ηεο 

ειιελνξζφδνμεο κεηνλφηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζχγθξηζε ε νπνία ζα έδηλε ην έλαπζκα ηεο 

ζηνρνπνίεζεο ησλ Βιιελνξζφδνμσλ θαη ησλ ζεζκψλ ηνπο, ελψ ζα απνηεινχζε θαη ην 

πξναλάθξνπζκα ηεο αληίζηνηρεο κειινληηθήο ηαχηηζεο θαη ζπιινγηθήο ελνρνπνίεζεο ηεο 

«ξσκαίηθεο» κεηνλφηεηαο ηεο Πφιεο κε ηνπο «Ρσκηνχο» ηεο Κχπξνπ. ην πιαίζην απηφ, ε 

απφθαζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο λα επαλαπξνσζήζεη ζηελ Βιιάδα έλαλ αξηζκφ «Σνχξθσλ ηεο 

Απηηθήο Θξάθεο», νη νπνίνη είραλ «θαηαθχγεη» ζηελ Σνπξθία γηα «γιπηψζνπλ απφ ηελ ειιεληθή 

ηπξαλλία», πξνβαιιφηαλ πξσηνζέιηδα απφ ηελ Hürriyet κε κειαλά ρξψκαηα,
626

 ελψ ζχληνκα ζα 

εκθαλίδνληαλ θαη ηα ζρεηηθά ζρφιηα εληφο ηνπ πξνεθηεζέληνο αλζειιεληθνχ πιαηζίνπ. Δ αξρή 

γηλφηαλ ζηηο 5 Αεθεκβξίνπ 1953 κε έλα αλππφγξαθν ζρφιην ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο ηεο 

                                                           
624 “İktidarın kanaati” («Δ άπνςε ηεο θπβέξλεζεο»), Hürriyet, 21/10/1953. 
625 “Hariciyemizin Kıbrıs işine karışmamasından çok memnun!”, Hürriyet, 22/10/1953, κε βάζε αληαπφθξηζε ηνπ 

Reuters. 
626 “Yunanistan‟dan kaçıp Türkiye‟ye sığınan/ 39 Irkdaşımız yeniden Yunanistan‟a yollanıyor” («39 Οκνγελείο καο πνπ 

ην‟ ζθαζαλ απφ ηελ Βιιάδα θαη θαηέθπγαλ ζηελ Σνπξθία, ζηέιλνληαη θαη πάιη ζηελ Βιιάδα»), Hürriyet, 3/12/1953. 

“Yunanistan‟dan yurdumuza sığınmış olan/ 102 Türk dün gözyaşları arasında iade edildiler” («102 Σνχξθνη πνπ είραλ 

θαηαθχγεη ζηελ παηξίδα καο απφ ηελ Βιιάδα, επαλαπξνσζήζεθαλ ρζεο ελ κέζσ δαθξχσλ»), Hürriyet, 4/12/1953. 
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εθεκεξίδαο, φπνπ ππφ ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «Σν έζλνο ή ν Ώζελαγφξαο;»
627

 νη αλαγλψζηεο 

ηεο εθεκεξίδαο πιεξνθνξνχληαλ φηη «ηηο πξνάιιεο» είρε ζεαζεί ν ηφηε Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο 

λα πεξηδηαβαίλεη ηα κπνζηάληα κεηαμχ ηεο Ώγίαο νθίαο θαη ηεο παξαιίαο, αλαδεηψληαο δήζελ έλα 

κέξνο γηα λα νηθνδνκεζεί ην λέν θηίξην ηνπ Παηξηαξρείνπ. Βξεζηζκέλνο απφ ηηο θήκεο απηέο, ν 

αλψλπκνο ζπληάθηεο απεχζπλε ηελ εμήο πξνεηδνπνίεζε: «Βάλ ινηπφλ έρεη βάιεη ζην κάηη θάπνην 

κέξνο εθεί ηξηγχξσ θαη ειπίδεη φηη ζα ην απνζπάζεη απφ ηνπο θίινπο ηνπ ηνχ Αεκνθξαηηθνχ 

Κφκκαηνο, λα ηνπ κελχζνπκε πσο ν θχξηνο αξρηπαπάο απαηάηαη. Αηφηη νχησο ή άιισο ην ηνπξθηθφ 

έζλνο είλαη κέρξηο εδψ κε ηελ πεξίθεκε κνλφπιεπξε ηνπξθνειιεληθή θηιία. Μα ην Θεφ, ε, νη 

επφκελεο εθινγέο δελ ζα γίλνπλ αλάκεζα ζην Αεκνθξαηηθφ θαη ζην Ρεπνπκπιηθαληθφ Λατθφ 

Κφκκα, αιιά αλάκεζα ζην έζλνο θαη ζηνλ Ώζελαγφξα».
628

 

Δ ηαπηφηεηα ηνπ ζπληάθηε ηνπ ελ ιφγσ ζρνιίνπ, σζηφζν, απνθαιππηφηαλ ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα, 

φηαλ ν Hikmet Bil, ζε ελππφγξαθν απηή ηε θνξά άξζξν γλψκεο ηνπ, αλέθεξε πσο ήηαλ ν ίδηνο πνπ 

ην είρε γξάςεη, ζπλερίδνληάο ην πεξαηηέξσ. Έηζη, θαηά ηηο «πιεξνθνξίεο» ηνπ, ζθνπφο ηνπ 

Παηξηάξρε Ώζελαγφξα ήηαλ λα κεηαηξέςεη ηνλ ηζηνξηθφ λαφ ηεο Ώγίαο Βηξήλεο ζε λέα έδξα ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, πιεξνθνξία πνπ γηα ηνλ ίδην ήηαλ αξθεηή γηα λα θαηεγνξήζεη 

επζέσο ηελ θπβέξλεζε ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο φηη ζε ζπκπαηγλία κε ηνλ Ώζελαγφξα «ήηαλ 

ηθαλή» λα ηνπ παξαρσξήζεη φρη κφλν ηελ Ώγία Βηξήλε, αιιά θαη ηελ Ώγία νθία ηελ ίδηα. 

Καηεγνξνχζε, επίζεο, ηνλ Μεηξνπνιίηε Πξηγθεπνλήζσλ Ασξφζεν φηη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε είραλ βξεη ηελ θφξκνπια ηεο αληαιιαγήο πνπ ζα πξφηεηλαλ ζηελ ηνπξθηθή 

πιεπξά: ε αληάιιαγκα γηα ηελ Ώγία Βηξήλε, ζα δηλφηαλ ην κηθξφ εθθιεζάθη ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ 

ζηε Θεζζαινλίθε, πιάη ζην «ζπίηη ηνπ Ώηάηνπξθ», πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπεί ζε ηδακί. 

Ώγαλαθηηζκέλνο ν ζπληάθηεο, πξνεηδνπνηνχζε φηη ην ηνπξθηθφ έζλνο δελ επξφθεηην λα επηηξέςεη 

«ηελ αλαβίσζε ηεο Ώλαηνιηθήο Ρσκατθήο Ώπηνθξαηνξίαο» θαη θαηέιεγε απεηιψληαο ηνλ 

Ώζελαγφξα κε ηα εμήο ιφγηα: «Κη εζχ Κχξηε Ώξρηπαπά, ηξάβα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ην καχξν 

πέπιν ζνπ ζηε θάηζα ζνπ θαη γχξλα ζηελ εθθιεζία ζνπ ηνπ Φαλαξίνπ πνπ ζνπ θάλακε ηε ράξε 

λα ζνπ επηηξέςνπκε λα δεηο. Βηδάιισο… Βηδάιισο!».
629

 

ην ίδην αθξηβψο χθνο κε ην πξναλαθεξζέλ αλππφγξαθν ζρφιην ηνπ Bil αθνινπζνχζε θαη έηεξν 

αλππφγξαθν ζρφιην, ην νπνίν πξνρσξνχζε έλα βήκα παξαπέξα, δεηψληαο ηε ιήςε πνιιαπιάζησλ 

αληαπνδνηηθψλ κέηξσλ θαη πξνηείλνληαο ηελ θαηάζρεζε ησλ πεξηνπζηψλ φισλ ησλ 

Βιιελνξζφδνμσλ ηεο Πφιεο, σο αληίπνηλα ζηηο θεκνινγνχκελεο αληίζηνηρεο θηλήζεηο ζηελ 

ειιεληθή Θξάθε: «Άθνπζε θχξηε Κηνπξνπινχ: Σν κφλν πνπ ζα γίλεη εδψ, ζχκθσλα κε ηα 

                                                           
627 “Millet mi? Athenagoras mı?”, ζηήιε «Kulağımıza gelenler», Hürriyet 5/12/1953. Σν ζρφιην ππνγξάθεηαη κε ην 

αξρηθφ γξάκκα ηεο εθεκεξίδαο H. 
628 πσο πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα, ην ζέκα ηνπ «νηθνπέδνπ» πνπ ζα «παξαρσξείην» ζηνλ Παηξηάξρε Ώζελαγφξα 

απαζρφιεζε έλαλ κήλα αξγφηεξα θαη ην ζπλέδξην ηεο θνηηεηηθήο έλσζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εζηαλκπνχι, φηαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαηάζεζεο ςεθηζκάησλ, είρε θαηαηεζεί θαη έλα πνπ πξφηεηλε αληί λα δνζεί ην ελ ιφγσ νηθφπεδν, λα 

αλεγεξζεί εθεί έλα άγαικα ηνπ Πνξζεηή, βι. “Gürültülü Kongre” («Θνξπβψδεο πλέδξην»), Hürriyet, 8/1/1954. 
629 “Ayia Irini/ Yeni Patrikhane nerede yapılıyor” («Ώγία Βηξήλε/ Πνχ θηηάρλεηαη ην λέν Παηξηαξρείν»), ζηήιε «Politika 

Pazarı», Hürriyet, 13/12/1953. 
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πξνβιεπφκελα απφ ηε πλζήθε,
630

 είλαη ε αληαπφδνζε θαη κε ην παξαπάλσ. Με άιια ιφγηα, ε 

άκεζε θαηάζρεζε ησλ πεξηνπζηψλ ησλ Ρσκηψλ ηεο Εζηαλκπνχι. ε πξνεηδνπνηνχκε γηαηί μέξνπκε 

φηη πξψηα ηελ παζαίλεηο θαη κεηά ην θαηαιαβαίλεηο. Σφηε φκσο ζα είλαη αξγά».
631

 

Σν ίδην απεηιεηηθφ πξνο ηνπο «Ρσκηνχο ηεο Εζηαλκπνχι» ήηαλ θαη ην επφκελν άξζξν γλψκεο ηνπ 

Bil. Τπνζηεξίδνληαο φηη έρεη ιάβεη απφ απηνχο αλψλπκεο επηζηνιέο κε «πβξηζηηθφ πεξηερφκελν» 

γηα ηα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο ζρεηηθά κε ηνπο «Σνχξθνπο ηεο Απηηθήο Θξάθεο», ν 

ζπληάθηεο απαληνχζε δεκφζηα θαη πξνο φινπο, ζεκεηψλνληαο φηη «ε άθξε ηεο πνιηηηθήο 

εμφλησζεο ηεο ηνπξθηθήο γεληάο πνπ εθαξκφδνπλ νη Έιιελεο ζηε Απηηθή Θξάθε έρεη αξρίζεη ζηγά-

ζηγά λα αγγίδεη θαη εζάο». Πξφζζεηε φηη κία ελδερφκελε αιιαγή θπβέξλεζεο ζηελ Σνπξθία ζα είρε 

επηπηψζεηο ζηνπο ίδηνπο («ε θαηάζηαζή ζαο ζα εηζέιζεη ζε κία ιεπηή θάζε»), επηπηψζεηο πνπ δελ 

ζα ήηαλ άιιεο απφ ηελ απέιαζή ηνπο ελ είδεη ησλ αληηπνίλσλ ηεο «ακνηβαηφηεηαο» πνπ 

ηζρπξηδφηαλ φηη πξνβιέπνληαη απφ ην 5
ν
 άξζξν ηνπ πξφζζεηνπ πξσηνθφιινπ (;) ηεο πλζήθεο ηεο 

Λσδάλλεο. Ώθνινχζσο, αθνχ θαιέζεη ηνπο «επεκεξνχληεο Ρσκηνχο»
632

 λα «πξνεηδνπνηήζνπλ» γηα 

ηηο ζπλέπεηεο «φπνηνλ ζέινπλ» («κηιήζηε κεηαμχ ζαο, κε ηνλ παηξηάξρε ή κε ηνπο ζπγγελείο ζαο 

ζηελ Βιιάδα»), θαηέιεγε πξνθεηηθά ζην άξζξν ηνπ σο εμήο: «αο έρσ λέα. Ώπφ ηα θαθελεία θαη 

ησλ πην καθξηλψλ ρσξηψλ ηεο Ώλαηνιίαο κέρξη ηα πην θηιάξεζθα νηθνγελεηαθά ζπκβνχιηα ηνπ 

ίζιη θαη απφ ηα ζπκβνχιηα απηά κέρξη ηα θνπηζνκπνιηά ησλ γπλαηθψλ ηεο γεηηνληάο, ε ππφζεζε 

απηή έρεη εηζρσξήζεη πιένλ ζηηο θαζεκεξηλέο καο έγλνηεο. Καίεη ηα ζσζηθά καο θαη καο ζιίβεη… 

Να μέξεηε ινηπφλ φηη φιν απηφ θνπβεληηάδνπκε…».
633

 

ε έλα αθφκε ελππφγξαθν εκπξεζηηθφ ηνπ άξζξν, ν Bil ελέηαζζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο 

ηνπ θαη ηελ Κχπξν. Έηζη, νξκψκελνο απφ ηελ αλάγλσζε ησλ απνκλεκνλεπκάησλ κε 

θαηνλνκαδφκελνπ Σνχξθνπ δηπισκάηε, ππνζηήξηδε φηη «γλσξίδνπκε θαιά» πσο ζηφρνο ησλ 

Βιιήλσλ είλαη ε αλαβίσζε ηεο ΐπδαληηλήο Ώπηνθξαηνξίαο «κε ηελ Εζηαλκπνχι ηεο [sic], ηελ Ώγηά 

νθηά θαη ηε κχξλε ηεο, ηε Θξάθε, ηελ Κχπξν θαη ηνλ Πφλην» ηεο. ηε ζπλέρεηα, παξέζεηε 

απφζπαζκα έθζεζεο ηνπ ελ ιφγσ Σνχξθνπ δηπισκάηε πξνο ηνλ ηφηε Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ, 

Mustafa Reşid Paşa,
634

 ζχκθσλα κε ην νπνίν ππνηίζεηαη πσο ν Βιεπζέξηνο ΐεληδέινο είρε δειψζεη 

ην 1919 ζε εθεκεξίδεο ηεο Ρψκεο φηη έπξεπε νη Σνχξθνη λα απνβιεζνχλ απφ ηελ Βπξψπε «γηα λα 

βξεη ν θφζκνο εηξήλε θαη εζπρία», θαζψο θαη φηη νη ηειεπηαίνη δελ απνηεινχζαλ πιεηνςεθία ζηελ 

                                                           
630 Βλλνεί πξνθαλψο ηεο Λσδάλλεο, εξκελεπκέλεο ππφ ην πξίζκα ηεο «ακνηβαηφηεηαο» ζηε ιήςε κέηξσλ θαηαπίεζεο 

θαη κάιηζηα επαπμεκέλσλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο άιιεο πιεπξάο. 
631 “Mukabele-i bilmisli” («Ώληαπφδνζε θαη κε ην παξαπάλσ»), ζηήιε «Kulağımıza gelenler», Hürriyet, 7/12/1953. Καη 

απηφ ην ζρφιην ππνγξαθφηαλ κε ην αξρηθφ γξάκκα ηεο εθεκεξίδαο H. 
632 Δ νηθνλνκηθή επκάξεηα ησλ Βιιήλσλ ηεο Πφιεο ζα απνηεινχζε ζηφρν ηεο ξεηνξείαο ησλ ηνπξθηθψλ εθεκεξίδσλ, 

αιιά θαη ησλ εθδηθεηηθψλ αηζζεκάησλ ηνπ ηνπξθηθνχ φρινπ ζηα επηεκβξηαλά. Έλα αθφκε ελδεηθηηθφ δεκνζίεπκα ηεο 

ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ είλαη έλα κηθξφ αλψλπκν ζρφιην ηεο Hürriyet πνπ – θαηφπηλ ζρεηηθήο «θαηαγγειίαο» αλαγλψζηε – 

ζπλέθξηλε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ 75% ηεο γεο ζηελ Πξψηε ησλ Πξηγθηπνλλήζσλ κε ηελ πιήξε αθαίξεζε ηεο γεο απφ ηα 

ρέξηα ησλ «Σνχξθσλ» ζε ζπγθεθξηκέλν ρσξηφ ηεο ειιεληθήο Θξάθεο, βι. “Bir mukayese! («Μία ζχγθξηζε!»), ζηήιε 

«Kulağımıza gelenler», Hürriyet, 25/12/1953. 
633 “İstanbullu Rumlarla Zaruri Bir Hasbihal...” («Μηα αλαγθαία θνπβεληνχια κε ηνπο Ρσκηνχο ηεο Εζηαλκπνχι»), ζηήιε 

«Politika Pazarı», Hürriyet, 20/12/1953. 
634 Πξφθεηηαη γηα Οζσκαλφ αμησκαηνχρν πνπ είρε αλαιάβεη ην Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ ηελ πεξίνδν 1918-1919 θαη ν 

νπνίνο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ ζπλνλφκαηφ ηνπ, αληξαδάκε Mustafa Reşid Paşa, πξσηεξγάηε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ Σαλδηκάη. Μία ελδηαθέξνπζα ηζηνξηθή ιεπηνκέξεηα είλαη φηη ν πξψηνο είρε γελλεζεί ην 1858, 

ρξνληά πνπ είρε απνβηψζεη ν δεχηεξνο. 
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Κσλζηαληηλνχπνιε. Με αθνξκή απηφ ην ηειεπηαίν «γεγνλφο», ζεκείσλε ηα εμήο: «ηφρνο κνπ κε 

ηελ παξάζεζε απηήο ηεο ηζηνξηθήο δήισζεο, αιιά θαη αληηθξίδνληαο ηα ηεθηαηλφκελα ζηε Απηηθή 

Θξάθε θαη ζηελ Κχπξν, είλαη λα θαηαδείμσ φηη νη Έιιελεο θίινη καο θνπβαινχλ αθφκε θαη 

ζήκεξα ηελ ίδηα λννηξνπία θαη κάιηζηα κε φιε ηεο ηε δσληάληα». Καηαθεξφκελνο δε γηα κία 

αθφκε θνξά ελαληίνλ ηνπ Köprülü, ηζρπξηδφηαλ πσο φζν νη Έιιελεο έβιεπαλ ηελ «αδπλακία» ηνπ 

Σνχξθνπ Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ, ηφζν ζα δεηνχζαλ ηελ Ώγία νθία θαη ηελ Ώγία Βηξήλε, θαη ζα 

είραλ «ην ζξάζνο λα ιέλε ε Κχπξνο είλαη δηθή καο».
635

 

Μεξίδην ζηηο παξελνριήζεηο, φκσο, είρε θαη ν ειιεληθφο Σχπνο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. 

Βθθηλψληαο απφ ηα «μεξά αλαζθεπαζηηθά» θαη «πεξηπαηθηηθά» ζρφιηα ησλ αζελατθψλ εθεκεξίδσλ 

γηα ηηο «θαηαγγειίεο» ηεο Hürriyet ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ «Σνχξθσλ ηεο Απηηθήο 

Θξάθεο», ε εθεκεξίδα εμαπέιπε επίζεζε ζηηο «ειιελφγισζζεο» εθεκεξίδεο ηεο Πφιεο, 

θαηεγνξψληαο ηεο φηη «απνιακβάλνπλ ηα αγαζά ηεο ειεπζεξίαο ηδεψλ θαη ζπλείδεζεο ηεο 

Σνπξθηθήο Αεκνθξαηίαο» θαη φηη είραλ κεηαβιεζεί ζε «έλζεηα» ησλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ θαη ζε 

«φξγαλα ηεο ειιεληθήο πξνπαγάλδαο». Καηφπηλ εμεηδίθεπε, επηθεληξψλνληαο ηηο βνιέο ηεο 

ελαληίνλ ηεο Απμβεοιαηζκήξ, ε νπνία είρε θάλεη ιφγν γηα κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά γχξσ απφ ηα 

νπνία δεκηνπξγνχζε ζφξπβν ε Hürriyet. Έηζη, ε ηειεπηαία πεξλνχζε ζηελ αληεπίζεζε, θάλνληαο 

κε ηε ζεηξά ηεο ιφγν γηα «βδειπξέο πξάμεηο» ηεο Απμβεοιαηζκήξ θαη θαιψληαο ηελ λα απνδείμεη ηα 

ιεγφκελα ηεο, εηδάιισο «εάλ ε εθεκεξίδα ηνπ Μπέηνγινπ ζσπάζεη θαη δελ απνδείμεη ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηεο, ηφηε δελ ζα έρνπκε δίθην θαη εκείο λα ακθηβάιινπκε γηα ην θαηά πφζν είλαη κία 

εθεκεξίδα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ηνπξθηθή ππεθνφηεηα;».
636

 

Η ελεξγόο παξέκβαζε ζηελ εθινγή Μνπθηή 

Βπηζηξέθνληαο ζηηο ακηγψο θππξηαθέο αλαθνξέο ηεο εθεκεξίδαο πνπ αλαδεηθλχνληαλ ζηα ηέιε ηνπ 

1953, παξαηεξείηαη φηη κεηαμχ απηψλ ήηαλ θαη νη επηθείκελεο ηφηε εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε 

κνπθηή ζηελ Κχπξν. Δ Hürriyet έπηαλε ην λήκα ησλ εμειίμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα απφ ηελ 

αλαθνηλσζείζα παξαίηεζε ηνπ ππνςήθηνπ Mahmut Kâmil
637

 θαη πιεξνθνξνχζε φηη ε βξεηαληθή 

δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ είρε «εμαθαλίζεη» ηε δήισζε παξαίηεζήο ηνπ «γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο 

ζθνπνχο ηεο». πσο αλέθεξε ε ζρεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ T.H.A., ηελ νπνία επηθαιείην ε 

εθεκεξίδα, θαηφπηλ ηνχηνπ ν Kâmil ππέβαιε λέα παξαίηεζε, πνπ είρε φκσο πξψηα επηθπξψζεη ζην 

βξεηαληθφ πξνμελείν πξηλ ηελ ππνβάιιεη ζηε Αηεχζπλζε Βθινγψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν λέν 

«πξνθάιεζε ηθαλνπνίεζε κεηαμχ ησλ Σνπξθνθππξίσλ».
638

 Φαίλεηαη, σζηφζν, πσο ε αξκφδηα 

Αηεχζπλζε είρε δηαθνξεηηθή γλψκε σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηνπ «δηθεγφξνπ Kâmil» λα παξαηηεζεί. 

Έηζη, ηνπ γλσζηνπνηνχζε φηη, ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο ζηε λνκνζεζία πεξί κνπθηήδσλ, ν ίδηνο 

ζα ινγηδφηαλ αλαγθαζηηθά ππνςήθηνο θαη ζε πεξίπησζε πνπ εθιεγφηαλ ζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

                                                           
635 “Megalo İdea” («Μεγάιε Εδέα»), ζηήιε «Politika Pazarı», Hürriyet, 27/12/1953. 
636 “Batı Trakya hâdiseleri karşısında/ İstanbul‟daki rumca gazetelere ne oluyor?” («Ση γίλεηαη κε ηηο ειιελφγισζζεο 

εθεκεξίδεο ηεο Εζηαλκπνχι έλαληη ησλ ζπκβάλησλ ζηε Απηηθή Θξάθε;»), Hürriyet, 11/12/1953. 
637 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 197, 220. 
638 “Kıbrıs‟taki müftü seçimi yeni safhada” («ε λέα θάζε ε εθινγή κνπθηή ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 3/12/1953. 
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δειψζεη παξαίηεζε.
639

 Σειηθά, ζηηο 13 Αεθεκβξίνπ ζα αλαδεηθλχνληαλ νη εθιέθηνξεο πνπ 

επξφθεηην κε ηε ζεηξά ηνπο λα εθιέμνπλ ηνλ λέν κνπθηή. Δ δηαδηθαζία αλάδεημήο ηνπο έδηλε ηελ 

αθνξκή ζηελ εθεκεξίδα λα απεπζχλεη πξσηνζέιηδα λέεο επηθξίζεηο ζηηο βξεηαληθέο απνηθηαθέο 

αξρέο φηη «έθαλαλ φ,ηη πεξλνχζε απφ ην ρέξη ηνπο γηα λα λνζεχζνπλ ηηο εθινγέο θαη [φηη] 

θαηέθπγαλ ζε θφιπα γηα λα ραιάζνπλ ηελ ηάμε ησλ εθινγέσλ». Ώλ θαη παξαδερφηαλ πσο νη 

πεξηζζφηεξνη εθιέθηνξεο ζα ςήθηδαλ ηνλ Mehmet Dâna, επηζήκαηλε παξάιιεια φηη ε 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ζχγθιεζεο ηνπ ζψκαηνο ησλ εθιεθηφξσλ αλήθε ζηνλ ειεγρφκελν απφ 

ηνπο ΐξεηαλνχο επηθεθαιήο ηεο εθινγηθήο επηηξνπήο, γεγνλφο πνπ πξνθαινχζε «ηα αλήζπρα 

εξσηήκαηα θαη ηηο έληνλεο δηακαξηπξίεο ησλ Σνπξθνθππξίσλ».
640

 Σελ ίδηα πεπνίζεζε πεξί ηεο 

εθινγήο ηνπ Mehmet Dâna επαλαιάκβαλε ζε πξσηνζέιηδε απνθιεηζηηθή ηεο αληαπφθξηζε απφ ηε 

Λεπθσζία ε Hürriyet θαη ηελ επνκέλε, ζεκεηψλνληαο φηη «ζηηο πξψηεο εθινγέο κνπθηή πνπ 

δηεμάγνληαη απφ ην 1878, φηαλ ε Κχπξνο είρε ππαρζεί ζηελ αγγιηθή θαηνρή», ζεσξείην βέβαην φηη 

ζα ππεξηζρχζνπλ νη εκθνξνχκελνη απφ ηηο αξρέο ηνπ «εζληθηζκνχ» θαη ησλ «κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 

Ώηάηνπξθ». Σαπηφρξνλα πιεξνθνξνχζε φηη θαηά πάζα πηζαλφηεηα νη εθιέθηνξεο ζα ζπλεδξίαδαλ 

γηα ηελ εθινγή κνπθηή ηνλ επφκελν κήλα.
641

 ηαλ αθνινχζσο αλαθνηλψλνληαλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο εθινγήο ησλ 203 εθιεθηφξσλ, ε εθεκεξίδα αλαθνίλσλε πεξηραξήο πξσηνζέιηδα φηη ην ζχλνιφ 

ηνπο απνηειείην απφ εθείλνπο πνπ είρε ππνδείμεη ε «Οκνζπνλδία Σνπξθνθππξηαθψλ 

Οξγαλψζεσλ», θαη φηη νη 203 εθείλνη εθιέθηνξεο «πνπ νξθίζηεθαλ ζηελ ηηκή ηνπο φηη ζα 

ςεθίζνπλ ηνλ Mehmet Dâna», είραλ ιάβεη ην 98% ησλ ςήθσλ.
642

 

Δ ελαζρφιεζε ηεο εθεκεξίδαο, πάληνηε πξσηνζέιηδα, κε ηα εζσηεξηθά δεηήκαηα ηνπ λεζηνχ, 

αληηθαηνπηξηδφηαλ θαη ζηηο εηδήζεηο πεξί ηεο απαγφξεπζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ Κχπξν 

απφ ηε βξεηαληθή δηνίθεζε, θαζψο θαη ζηελ «επηθίλδπλε» ελδπλάκσζε ησλ εθεί θνκκνπληζηψλ. Δ 

είδεζε πεξί ηεο αθαίξεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηνλ θαηάινγν ησλ αλαγλσξηζκέλσλ 

γισζζψλ θαη ηεο επηβνιήο ηεο ρξήζεο ηεο αγγιηθήο, πξνβαιιφηαλ ιφγσ ηνπ ζρεηηθνχ ζνξχβνπ 

πνπ είρε πξνθιεζεί ζηνλ ειιεληθφ Σχπν. Βπηζεκαηλφηαλ, σζηφζν, ε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

Βήιαημξ πνπ ζεσξνχζε ηελ απφθαζε ζεκαληηθή γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ελσηηθνχ αγψλα. 

Παξάιιεια, ππνγξακκηδφηαλ ε «απνγνήηεπζε ησλ καθαξηαθψλ» – πνπ είραλ πεξηπέζεη ζε 

«απειπηζία θαη δελ μέξνπλ ηη λα θάλνπλ» –  απφ ηελ απνηπρία ησλ πξνζπαζεηψλ λα ππάξμεη 

δηαπξαγκάηεπζε Ώζήλαο θαη Λνλδίλνπ γηα ην Κππξηαθφ θαη πξνζηίζεην φηη ζχληνκα ζα κεηέβαηλε 

                                                           
639 “Kıbrıs‟ta müftü seçimi hazırlığı” («Βηνηκαζίεο γηα ηελ εθινγή κνπθηή ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 7/12/1953. 
640 “Kıbrıs‟ta Müftü seçimi başladı/ Fesat teşebbüslerine rağmen seçimi Mehmet Dâna‟nın kazanacağı muhakkak” 

(«Ξεθίλεζαλ νη εθινγέο Μνπθηή ζηελ Κχπξν/ Παξά ηηο πξνζπάζεηεο λφζεπζεο είλαη ζίγνπξν φηη ζα ηηο θεξδίζεη ν 

Μερκέη Νηαλά»), Hürriyet, 14/12/1953. Δ αληηπαξάζεζε κε ηηο βξεηαληθέο απνηθηαθέο αξρέο ηεο Κχπξνπ ηεθκαίξεηαη 

θαη απφ έηεξν δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο, ζην νπνίν νη πξψηεο θαηεγνξνχληαλ πσο κεηαβηβάδνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηνπ Evkaf ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, «σο εάλ λα ήηαλ πεξηνπζία ηνπ παηέξα ηνπο», είδεζε πνπ «έπεζε ζαλ βφκβα» ζηνπο 

Σνπξθνθχπξηνπο. Σν πην ζιηβεξφ φκσο, ζεκείσλε ε εθεκεξίδα, ήηαλ ε πιεξνθφξεζε πεξί κπζηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

πξνο ηνχην κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο ηνπ Evkaf θαη ησλ ΐξεηαλψλ, βι. “İngiliz idaresince/ Kıbrıs‟ta Evkafın malları 

dağıtılıyor” («Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Evkaf δηακνηξάδνληαη απφ ηε βξεηαληθή δηνίθεζε»), Hürriyet, 24/12/1953. 
641 “Kıbrıs‟ta yapılan müftü seçimleri/ Milliyetçi ve İnkılâpçıların kazandığına muhakkak nazarıyla bakılıyor” («Οη 

εθινγέο κνπθηή πνπ δηεμάγνληαη ζηελ Κχπξν/ Θεσξείηαη βέβαην πσο ζα ληθήζνπλ νη εζληθηζηέο θαη κεηαξξπζκηζηέο»), 

Hürriyet, 15/12/1953. 
642 “Kıbrıs‟taki müftü seçiminin neticesi” («Σν απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ κνπθηή ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 20/12/1953. 
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ζηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα ν Μαθάξηνο «πξνθεηκέλνπ λα βξεη κηα ιχζε».
643

 Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, 

ε επηθξάηεζε ησλ θνκκνπληζηψλ ππνςεθίσλ ζε «8 απφ ηα 13 δεκνηηθά ζπκβνχιηα πνπ ειέγρνπλ 

νη Βιιελνθχπξηνη» πξνβαιιφηαλ κε απνθιεηζηηθή αληαπφθξηζε ζην θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηεο 

εθεκεξίδαο. ε εθείλε, ν ζπληάθηεο έθαλε ιφγν απφ ηελ πξψηε ήδε θξάζε ηνπ ξεπνξηάδ γηα έλαλ 

«πξαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ έρεη αξρίζεη λα δεκηνπξγείηαη». Δ δεδνκέλε θαηάζηαζε «δηαςεχδεη 

θαηαθαλψο ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ Μαθαξίνπ» φηη ε πιεηνςεθία ησλ Βιιελνθχπξησλ είλαη 

πξνζδεδεκέλνη ζηελ εθθιεζία θαη φηη νη θνκκνπληζηέο απνηεινχλ «απιψο κία κηθξή κεηνςεθία». 

πσο αλέθεξε, ε εμέιημε απηή είρε πξνθαιέζεη «ηηο αλεζπρίεο ησλ καθαξηαθψλ». Δ ίδηα «βαζηά 

αγσλία» θαηά ηνλ ζπληάθηε είρε θαηαιάβεη ηνπο «καθαξηαθνχο Βιιελνθχπξηνπο» θαη απφ ηηο 

εηδήζεηο φηη ν λένο Κπβεξλήηεο πνπ επξφθεηην λα θηάζεη ζην λεζί ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1954, 

ζα εηζήγαγε «επξείεο κεηαξξπζκίζεηο», κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. Σέινο, ζην πιαίζην ηεο ίδηαο είδεζεο δηλφηαλ ε πιεξνθνξία πεξί ηεο δηεμαγσγήο 

ςεθνθνξίαο κεηαμχ ησλ εθιεθηφξσλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ κνπθηή ηελ ίδηα κέξα, θαζψο θαη 

πεξί ηεο κεηάβαζεο ηνπ επηθεθαιήο ηεο «Οκνζπνλδίαο Σνπξθνθππξηαθψλ Οξγαλψζεσλ», Faiz 

Kaymak, ζηελ Άγθπξα γηα λα ζπδεηήζεη κε ηηο εθεί «αξκφδηεο αξρέο δεηήκαηα πνιηηηζηηθά, 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά».
644

 

Η δίθε θαη ν ζάλαηνο ηνπ Sedat Simavi: Σν Κππξηαθό σο πνιηηηθή παξαθαηαζήθε 

α)Η δίθε 

Δ ζθνδξή επίζεζε πνπ είρε εμαπνιχζεη ν Simavi κε ηα άξζξα ηνπ ελαληίνλ ηνπ Fuat Köprülü ζα 

νδεγνχζε ηειηθά ηνλ Σνχξθν Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ λα πξνζθχγεη ζηελ δηθαηνζχλε ελαληίνλ ηνπ 

πξψηνπ γηα «πξνζβνιή ηεο εζηθήο ππφζηαζήο» ηνπ. Αίρσο λα θακθζεί απφ ηελ εμέιημε εθείλε, ν 

εθδφηεο ηεο Hürriyet δεκνζίεπε θχξην άξζξν ζην νπνίν ζεκείσλε κεηαμχ άιισλ ηα εμήο: «Γηα 

θνηηάμηε πψο ηα θέξλεη ε κνίξα, ζε κέλα έλαλ ηαπεηλφ άλζξσπν, έιαρε λα απνδείμσ [ζην 

δηθαζηήξην] φηη ε Κχπξνο είλαη ηνπξθηθή. Κη αλ ζηακαηνχζε εθεί ζα ήηαλ θαιά. Πάιη ζε κέλα ζα 

ιάρεη λα αθεγεζψ θαη λα απαξηζκήζσ ηη ηξαβνχλ απφ ηνπο Έιιελεο νη Σνχξθνη ζηα Ασδεθάλεζά 

καο θαη ζηε Απηηθή Θξάθε».
645

 Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν δηθεγφξνο ηνπ Köprülü παξέπεκπε γηα ηε 

ζηνηρεηνζέηεζε ηνχ θαηεγνξεηεξίνπ, ζην πεξηερφκελν νθηψ θχξησλ άξζξσλ ηνπ Σνχξθνπ εθδφηε, 

ηα ηξία εθ ησλ νπνίσλ αθνξνχζαλ ην Κππξηαθφ. Βπξφθεηην γηα ην “Oldu da bitti maşallah” («Άληε, 

πάεη, ηέιεησζε θη απηφ») θαη ηα δχν νκφηηηια “Papagos‟a açık mektup” («Ώλνηρηή επηζηνιή ζηνλ 

Παπάγν»). Γηα ηα δχν ηειεπηαία ε απφθαζε ηνπ αλαθξηηή, παξά ηελ αληίζεηε γλψκε ηνπ 

εηζαγγειέα πνπ δεηνχζε ηελ επηβνιή πνηλήο, ήηαλ φηη δελ ζπληζηνχζαλ ην αδίθεκα ηεο δηαηάξαμεο 

ζρέζεσλ κε ηξίην θξάηνο, ηελ Βιιάδα, δελ ελείραλ ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο αληηπνίλσλ θαη δελ 

                                                           
643 “Kıbrıs‟ta rumca resmî lisan olarak artık kullanılmıyacak” («Δ ειιεληθή δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο επίζεκε γιψζζα 

πιένλ ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 19/12/1953. 
644 “Kıbrıs‟ta kızıllar tehlikeli bir şekilde kuvvetleniyor” («Οη εξπζξνί δπλακψλνπλ επηθηλδχλσο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 

30/12/1953. 
645 “Dâvam” («Δ δίθε κνπ»), Hürriyet, 15/10/1953. 
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ζπληζηνχζαλ έηεξν αδίθεκα, γη‟ απηφ θαη δεηνχζε ηελ απαιιαγή ηνπ Simavi γη‟ απηά θαη ηελ 

ελνρή ηνπ γηα ηα ππφινηπα. Βπφκελε δηθάζηκνο νξηδφηαλ ε 13
ε
 Ννεκβξίνπ.

646
 

Πξάγκαηη, ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ζα ζπλερηδφηαλ ε δίθε ηνπ Köprülü ελαληίνλ ηνπ Simavi, 

εμέιημε ηελ νπνία ε εθεκεξίδα πξφβαιε πξσηνζέιηδα ηελ επφκελε κέξα. πσο πιεξνθνξνχζε, ν 

δηθεγφξνο ηνπ ελάγνληνο είρε επηηεζεί ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο Hürriyet, ππνζηεξίδνληαο φηη ν 

ηειεπηαίνο δελ κπνξνχζε λα θαηαλνήζεη ηελ «πςειή πνιηηηθή» θαη ηνπ θαηαιφγηζε φηη κε ηα 

δεκνζηεχκαηά ηνπ γηα ηελ Κχπξν θαη ηνπο «Σνχξθνπο ηεο Απηηθήο Θξάθεο» είρε πιήμεη ην θχξνο 

ηεο ρψξαο: 

«Φθοανχκηαξ ιε ζηυιθμ βζα ηδκ ορδθή πμθζηζηή ηδκ μπμία δεκ ηαηακμεί, δεκ 

ηαείζηαηαζ ιυκμ βεθμίμξ, αθθά δοζηοπχξ ζηνέθεηαζ εκακηίμκ ηςκ ζενχκ ζοιθενυκηςκ 

ημο ημονηζημφ έεκμοξ ηαζ ηδξ ημονηζηήξ παηνίδαξ. Ο πανάβςκ δε πμο ημκ μδδβεί ζηδκ 

μδυ αοηή είκαζ μ επδνεαζιυξ ημο απυ ημ πνμζςπζηυ ημο ιίζμξ ηαζ ηδ θζθμδμλία ημο. 

πςξ πνμηφπηεζ απυ ημκ ζοθθμβζζιυ ιμο, πμο ζαξ ελέεεζα, ζζπονίγεηαζ πςξ ηζκήεδηε 

ηαη‟ αοηυκ ημκ ηνυπμ ηάπα ελαζηίαξ ηςκ Σμφνηςκ ηδξ Θνάηδξ ηαζ ηδξ Κφπνμο. ημ 

γήηδια ηςκ Σμφνηςκ ηδξ Θνάηδξ, δεκ εα πνυααθε ηέημζμοξ ζζπονζζιμφξ ακ είπε 

ιεθεηήζεζ ηδ οκεήηδ ηδξ Λςγάκκδξ. ζμ βζα ηδκ οπυεεζδ ηδξ Κφπνμο, ημ 

ζοβηεηνζιέκμ άημιμ δεκ είπε ακμίλεζ ηακ ημ ζηυια ημο υηακ ηα Γςδεηάκδζα δίκμκηακ 

ζηδκ Δθθάδα ηαζ δεκ είπε ηαηδβμνήζεζ ηδκ ηυηε ηοαένκδζδ, υπζ ιυκμ βζα ηδ Ρυδμ, αθθά 

μφηε ηακ βζα κα ελαζνεεμφκ απυ ηδ ζοιθςκία ιένδ πμο ανίζημκηαζ εκηυξ ηςκ πςνζηχκ 

ιαξ οδάηςκ ηαζ είκαζ πνμέηηαζδ ηδξ Ακαημθίαξ υπςξ δ Κςξ ηαζ ημ Καζηεθυνζγμ».
647

 

πσο θαζίζηαηαη θαλεξφ, ν δηθεγφξνο ηνπ Köprülü θαηαιφγηδε ζηνλ Simavi άγλνηα, εκπάζεηα θαη 

δνθεζίζνθε θηινδνμία φηαλ θαηαπηαλφηαλ κε ζέκαηα φπσο ε Κχπξνο θαη νη Έιιελεο 

κνπζνπικάλνη. Ώλαθνξηθά κε ηνπο ηειεπηαίνπο, ηνπ ζχζηελε λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηε πλζήθε 

ηεο Λσδάλλεο, δηφηη κε ηα γξαθφκελά ηνπ έβιαπηε ηα εζληθά ζπκθέξνληα ηεο Σνπξθίαο, δελ ηνπ 

απεχζπλε φκσο ηελ ίδηα «ζχζηαζε» θαη γηα ηελ Κχπξν πνπ επίζεο πεξηιακβαλφηαλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πλζήθε. Βπηπιένλ, θαη ν ελ ιφγσ δηθεγφξνο ζεσξνχζε πσο λεζηά φπσο ε Κσο θαη 

ην Καζηειφξηδν αλήθαλ νπζηαζηηθά ζηελ Σνπξθία ιφγσ ηεο εγγχηεηάο ηνπο ζηε κηθξαζηαηηθή 

ελδνρψξα, αλ θαη δελ έθαλε θακκία ηέηνηα αλαθνξά γηα ηελ Κχπξν. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ηνλ 

θαηεγνξνχζε εχζηνρα πσο δελ είρε αληηδξάζεη νχηε ζην ειάρηζην φηαλ ηα ζπγθεθξηκέλα λεζηά 

δίλνληαλ ζηελ Βιιάδα, θαηαινγίδνληάο ηνπ πνιηηηθά θίλεηξα ηδενινγηθψλ δεζκψλ κε ηελ 

πξνεγνχκελε θπβέξλεζε ηνπ C.H.P. 

                                                           
646 Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα άξζξα βι. αλσηέξσ, ζει. 195 θαη 203. Γηα ηελ αλαγγειία θαη ην πεξηερφκελν ηεο δίθεο ηνπ 

Simavi, βι. “Gazetemiz aleyhine açılan dâvaya bugün bakılıyor” («Ξεθηλά ζήκεξα ε δίθε ελαληίνλ ηεο εθεκεξίδαο 

καο»), Hürriyet, 28/10/1953. “Köprülü‟nün başmuharririmiz aleyhine açtığı dâvaya dün Ağırcezada başlandı” («Ξεθίλεζε 

ρζεο ζην Καθνπξγηνδηθείν ε δίθε ηνπ Κηνπξνπινχ ελαληίνλ ηνπ αξρηζπληάθηε καο»), Hürriyet, 29/10/1953. 
647 “Dâvamızın dünkü celsesinde Köprülü‟nün avukatı/ Bizim “yüksek politikayi” anlayamadığımızı söyledi” («ηε 

ρζεζηλή ζπλεδξία ηεο δίθεο καο ν δηθεγφξνο ηνπ Κηνπξνπινχ/ είπε φηη δελ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ηελ “πςειή 

πνιηηηθή”»), Hürriyet, 14/11/1953. 
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ηελ επαλάιεςε ηεο δίθεο, πνπ ιάκβαλε ρψξα ζηηο 29 Ννεκβξίνπ, ήηαλ ε ζεηξά ησλ δηθεγφξσλ 

ηεο ππεξάζπηζεο λα αγνξεχζνπλ. Δ εθεκεξίδα αθηέξσλε ην ζχλνιν ηεο ηειεπηαίαο ζειίδαο ηεο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε δηθάζηκν, θάλνληαο αλαιπηηθή αλαθνξά ζηα ππεξαζπηζηηθά επηρεηξήκαηα ησλ 

αγνξεηψλ. Οη αλαθνξέο ηνπο ζηελ Κχπξν ήηαλ ζχληνκεο – έηζη ηνπιάρηζηνλ φπσο 

αληαλαθινχληαλ ζηηο ζειίδεο ηεο Hürriyet – κε ηνλ δηθεγφξν Âdil Aşçioğlu λα παξαδίδεη ζην 

δηθαζηήξην άξζξα θαη δεκνζηεχκαηα ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ «γηα ηα δεηήκαηα ηεο Κχπξνπ θαη ηεο 

Απηηθήο Θξάθεο» θαη ηνλ Hikmet Bil λα θάλεη εθηελή αλαθνξά ζην δεχηεξν ζέκα. Δ κφλε 

αλαθνξά ηνπ ζηελ Κχπξν εληαζζφηαλ ζην πιαίζην ηεο ξεηνξηθήο ηνπ εξψηεζεο πνηα ζα ήηαλ ε 

παξαθαηαζήθε ηνπ Köprülü γηα ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα είλαη ππεξήθαλνο: «Γηα ηνπο 

εθδησρζέληεο ρσξίο εζψξνπρα θαη παλσθφξηα απφ ηε Απηηθή Θξάθε κέρξη ηηο παξαιίεο καο, παξά 

ηηο θξπζηάιιηλεο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, γηα εθείλνπο πνπ επνθζαικηνχλ ηελ 

ηνπξθηθή Εζηαλκπνχι, γηα φζνπο αλακαζνχλ ηελ ειιεληθφηεηα ηεο Κχπξνπ,
648

 ή γηα ην γεγνλφο φηη 

ζέιεζε λα δψζεη πεζθέζη ηα ςάξηα ησλ ρσξηθψλ καο πδάησλ;». Πξφζζεηε θαη κία αλαθνξά ζηελ 

«ηνπξθνειιεληθή θηιία», ηελ ππεξάζπηζε ηεο νπνίαο ρξέσλε ζηνλ Σνχξθν Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ, 

ππνζηεξίδνληαο φηη «24 εθαηνκκχξηα Σνχξθνη πηζηεχνπλ πσο απηή είλαη κνλνκεξήο». χκθσλα κε 

ηα αλαγξαθφκελα ζην ξεπνξηάδ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αγνξεχζεσλ ην δηθαζηήξην παξέπεκπε 

ζε λέα δηθάζηκν ζηηο 23 Αεθεκβξίνπ γηα λα αλαθνηλψζεη ηελ απφθαζή ηνπ,
649

 εκεξνκελία θαηά 

ηελ νπνία φκσο ν Simavi δελ ζα βξηζθφηαλ πηα ελ δσή. 

Δ εηθφλα ηελ νπνία πξνζπαζνχζε λα θαιιηεξγήζεη ε εθεκεξίδα ζηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε 

αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή απνδνρή ηνπ «αγψλα» πνπ δηεμήγαγε ζην δήηεκα ηνπ 

Κχπξνπ, εληζρπφηαλ απφ δεκφζηεο δειψζεηο φπσο νη πξνεθηεζείζεο ηνπ Gülek θαη ηνπ Ώγξνηηθνχ 

Κφκκαηνο. ην πιαίζην απηφ θαη ελψ ζπλερηδφηαλ ε δίθε ηνπ Simavi, επηζηξαηεχνληαλ θαη 

πξνβάιινληαλ δειψζεηο επηθξφηεζεο απφ νπνπδήπνηε θαη αλ πξνέξρνληαλ. Έηζη, ε Hürriyet 

επέιεγε λα πξνβάιεη κε πξσηνζέιηδν ηίηιν ην ηκήκα ησλ απνθάζεσλ πνπ είραλ ιεθζεί κεηά ηε 

ζπλεδξίαζε ηεο ηνπηθήο νξγάλσζεο ηεο γεηηνληάο Evliyah Çelebi ηνπ Πέξαλ (Beyoğlu) ηνπ C.H.P 

θαη νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηελ Κχπξν θαη ηνλ έπαηλν ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο εθεκεξίδαο γηα ην λεζί. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ηνπ ξεπνξηάδ αθνξνχζε αγνξεχζεηο γηα εζσηεξηθά δεηήκαηα 

δηαθφξσλ ζηειερψλ – θπξίσο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο ζηηο ηνπηθέο ηνπο νξγαλψζεηο – ε 

Hürriyet πξφηαζζε ην Κππξηαθφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ 

πνπ ε ίδηα δηαδξακάηηδε ζε απηφ. χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, αθνχ ε θνκκαηηθή νξγάλσζε 

επηθξνηήζεη κεη‟ επηηάζεσο ηηο πξφζθαηεο ηφηε δειψζεηο γηα ην Κππξηαθφ πνπ είρε θάλεη απφ ην 

Ώλεκνχξην ν Γ.Γ. ηνπ θφκκαηνο, Kasım Gülek, απνθάζηδε λα απνζηείιεη απφ έλα επραξηζηήξην 

ηειεγξάθεκα ηφζν ζηνλ ηειεπηαίν, φζν θαη ζηνλ «παηξηψηε εληάη ηκάβη, άμην αξρηζπληάθηε θαη 

εθδφηε ηεο εθεκεξίδαο Υηνπξξηέη, ε νπνία ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο πξσηεξγάηεο φισλ ησλ 

                                                           
648 Kıbrıs rumluluğu ζην πξσηφηππν, φξνο παξαπιήζηνο ησλ αληίζηνηρσλ αλαθνξψλ ζηα ζπλέδξηα ηεο Βξδνπξνχκεο θαη 

ηεο εβάζηεηαο ην 1919, φηαλ κε ηελ επίλεπζε ηνπ Mustafa Kemal είρε απνθαζηζηεί φηη ν έλνπινο αγψλαο ζα δηεμαγφηαλ 

«ελαληίνλ ησλ πξνζπαζεηψλ λα ζπγθξνηεζεί ξσκαίηθε θαη αξκεληθή ππφζηαζε» («…müstakil birer Rumluk ve Ermenilik 

teşkili gayesine matuf harekâta karşı…»). 
649 “Sedat Simavi-F. Köprülü Dâvası” («Δ δίθε κεηαμχ εληάη ηκάβη-Φ. Κηνπξνπινχ»), Hürriyet, 29/11/1953. 
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εζληθψλ καο ππνζέζεσλ θαη ε νπνία κε ηα πάληνηε ππνδεηγκαηηθά ηεο δεκνζηεχκαηα γηα θάζε 

εζληθή ππφζεζε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη γηα ην Σνπξθηθφ Νεζί ηεο Κχπξνπ, δηεξκελεχεη ηα 

αηζζήκαηα ηεο θνηλήο γλψκεο».
650

 

Σνπο ίδηνπο ζηφρνπο εμππεξεηνχζε θαη ε πξσηνζέιηδε πξνβνιή ησλ ζέζεσλ γηα ην Κππξηαθφ 

θαζψο θαη γηα ην ξφιν ηεο εθεκεξίδαο, πνπ γηλφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εγθαηλίσλ ησλ γξαθείσλ 

ηνπ Ώγξνηηθνχ Κφκκαηνο ζηελ επαξρηαθή πφιε ηεο Μαιάηεηαο. Μηιψληαο εθεί ην κέινο ηεο 

δηνηθνχζαο επηηξνπήο ηνπ θφκκαηνο, Refik İsfendiyar, ππεξακπλφηαλ ησλ ηνπξθηθψλ 

«δηθαησκάησλ» επί ηεο Κχπξνπ, θαηεγνξψληαο ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε φηη ζησπά «παξά ηα 

επαλεηιεκκέλα ζπιιαιεηήξηα ησλ Βιιήλσλ θαη ηελ ελαληίνλ καο πξνπαγάλδα. Δ Κχπξνο είλαη 

δηθή καο θαη πάληα δηθή καο ζα κείλεη». Οη δειψζεηο εθείλεο επηθξνηνχληαλ «κε παξαηεηακέλν θαη 

έληνλν ρεηξνθξφηεκα» απφ ην αθξναηήξην. Ώθνινπζνχζε ην κέινο ηεο ηνπηθήο νξγάλσζεο, Hamit 

Fendoğlu, πνπ επεζήκαηλε ηελ «έμαξζε ησλ εζληθψλ ζπλαηζζεκάησλ» κε ηελ νκηιία ηνπ 

İsfendiyar, επαηλνχζε ηελ «επαηζζεζία» ηνπ Simavi θαη ηεο εθεκεξίδαο ζην Κππξηαθφ, ηνπο 

ζπλέραηξε «εμ νλφκαηνο ηνπ έζλνπο θαη ηεο παηξίδαο» θαη ζεκείσλε φηη ν εθδφηεο ηεο Hürriyet 

«ζπξφηαλ» ζηα δηθαζηήξηα εμαηηίαο ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ γηα ην δήηεκα, γεγνλφο πνπ 

απνηεινχζε «ηχρε θαη ηηκή» γη‟ απηφλ. χκθσλα κε ην ξεπνξηάδ, ε νκηιία εθείλε ηνπ Fendoğlu 

θαηεγξάθε απφ ηελ αζηπλνκία θαη απεζηάιε ζηελ ηνπηθή εηζαγγειία, ρσξίο λα δίδεηαη άιιε 

πιεξνθνξία γηα ηελ ηχρε ηεο. ην δεκνζίεπκα πξνζηίζεην θαη ην ηειεγξάθεκα πνπ είρε 

απνζηείιεη ε ρνιή Διεθηξνιφγσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εζηαλκπνχι πξνο ηελ «Οκνζπνλδία 

Σνπξθνθππξηαθψλ Οξγαλψζεσλ» (Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu), ζην νπνίν αλέθεξαλ πσο 

ζεσξνχζαλ «ρξένο» ηνπο λα δηαθεξχμνπλ φηη ήηαλ «πάληνηε ζε εγξήγνξζε θαη εηνηκφηεηα» ζηελ 

ππφζεζε ηεο Κχπξνπ.
651

 

β)Τν ακείσην ελδηαθέξνλ γηα ηηο εμειίμεηο 

Πέξαλ φκσο απηήο ηεο εζσηεξηθήο δηάζηαζεο ηνπ Κππξηαθνχ, πνπ εληζρπφηαλ απφ ηελ πξνζαγσγή 

ηνπ εθδφηε ηεο ζε δίθε εμαηηίαο ησλ άξζξσλ ηνπ θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ε εθεκεξίδα 

παξαθνινπζνχζε θαη ζρνιίαδε θαη ηηο εμσηεξηθέο εμειίμεηο ηνπ δεηήκαηνο κε ακείσην ελδηαθέξνλ. 

Έηζη, πξσηνζέιηδα πξνβάιινληαλ νη δειψζεηο ηνπ ηέθαλνπ ηεθαλφπνπινπ ιίγν πξηλ ηελ 

αλαρψξεζή ηνπ γηα ην Παξίζη, φηη ε Βιιάδα επηζπκνχζε δηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε 

ΐξεηαλία γηα ην Κππξηαθφ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε ηειεπηαία δελ ζπγθαηέλεπε, ηφηε ε Βιιάδα ζα 

                                                           
650 “C.H.P. Evliyaçelebi ocak kongresinde/ Kıbrıs dâvasında Hürriyetin hassasiyeti takdirle anıldı” («ην ζπλέδξην ηεο 

ηνπηθήο νξγάλσζεο Ββιηάηζειεκπί ηνπ C.H.P. κλεκνλεχηεθε επηθξνηνχκελε ε επαηζζεζία ηεο Υηνπξξηέη ζηελ ππφζεζε 

ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 23/11/1953. 
651 “Kıbrıs işinde/ Hühümetin lâkaydisi yine tenkid olundu” («Βπηθξίζεθε θαη πάιη ε αδηαθνξία ηεο θπβέξλεζεο ζην 

Κππξηαθφ»), Hürriyet, 30/11/1953. ηνλ ππφηηηιν ηνπ δεκνζηεχκαηνο θαηαγγειιφηαλ φηη «ε αζηπλνκία είρε θξαηήζεη 

ζεκεηψζεηο γηα έλαλ αγνξεηή, ν νπνίνο κίιεζε γηα ηε δίθαηε απηή ππφζεζε», βι. “Polis bu haklı dâvaya dair konuşan bir 

hatip hakkında zabıt tuttu”, Hürriyet, φ.π. Δ αλαθνξά ηνπ Fendoğlu ζηελ «έμαξζε ησλ εζληθψλ ζπλαηζζεκάησλ» (milli 

hislerin gal[e]yana geldiğini) ζπκπίπηεη κε ηνλ απνινγεηηθφ φξν galeyana geldiler, πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θφξνλ 

γηα λα δηθαηνινγεζεί ε ςπρηθή θφξηηζε ηνπ φρινπ πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη ην πνγθξφκ ησλ επηεκβξηαλψλ. 

Ώληίζηνηρνπο ζπλεηξκνχο κε ηα επηεκβξηαλά δεκηνπξγνχζε θαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαθήξπμε ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

Πνιπηερλείνπ, φηαλ έθαλε ιφγν γηα ηε ζπλερή «εγξήγνξζε θαη ηελ εηνηκφηεηά» ηνπο ζην Κππξηαθφ. 
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ήηαλ ειεχζεξε λα θαηαθχγεη ζε άιιεο ιχζεηο.
652

 Ώληίζηνηρε θάιπςε δηλφηαλ επίζεο κε 

απνθιεηζηηθή αληαπφθξηζε απφ ηελ Ώζήλα ζηηο δειψζεηο ηνπ Έιιελα Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ 

πξνο Έιιελεο δεκνζηνγξάθνπο, ζηηο νπνίεο νη ηειεπηαίνη ηνπ είραλ δεηήζεη λα πξνβεί θαηφπηλ ηεο 

απνπζίαο νπνηαζδήπνηε αλαθνξάο ηνπ ζην Κππξηαθφ θαηά ηε δηάξθεηα απνινγηζηηθήο αγφξεπζήο 

ηνπ ζηε ΐνπιή. Ο ηεθαλφπνπινο αθνχ επαλαιάκβαλε φζα είρε δειψζεη πξηλ αλαρσξήζεη γηα ην 

Παξίζη, ππνγξάκκηδε ηελ «απνθαζηζηηθφηεηα» ηεο Βιιάδαο λα ρξεζηκνπνηήζεη θάζε δπλαηφηεηα 

πνπ είρε γηα λα ξπζκίζεη νξηζηηθψο ην ελ ιφγσ δήηεκα. Πξφζζεηε φηη ν Παπάγνο αζρνιείην 

πξνζσπηθά κε ην ζέκα, ην νπνίν είρε «νπζηαζηηθά» παξαπεκθζεί ζηα Δ.Β., αιιά θαη φηη πξψηα 

επηζπκνχζαλ λα αθήζνπλ «αλνηρηή ηελ πφξηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ» κε ηε ΐξεηαλία. Χζηφζν, 

φπσο ζεκείσλε ε εθεκεξίδα, έλαο κε θαηνλνκαδφκελνο αληαπνθξηηήο ηνπ B.B.C., πξνθαζηδφκελνο 

φηη νη δειψζεηο εθείλεο «κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε εζθαικέλεο εξκελείεο», «δηεπθξίληδε» φηη 

νπδεκία επαθή ή δηαπξαγκάηεπζε είρε ιάβεη ρψξα κεηαμχ ΐξεηαλίαο θαη Βιιάδαο.
653

 

Δ αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ δειψζεσλ απηψλ ηνπ ηεθαλφπνπινπ ελφριεζε ζθφδξα ηνλ Hikmet 

Bil, ν νπνίνο ζε άξζξν ηνπ θαηαθεξφηαλ ελαληίνλ ηνπ πξαθηνξείνπ Anadolu πνπ ηηο πξφβαιε, 

ρσξίο πξνθαλψο κία ζπλνδεπηηθή ακθηζβήηεζή ηνπο, φπσο είρε πξάμεη ε Hürriyet κε ηελ 

παξάζεζε ηεο «δηάςεπζεο» ζηελ νπνία είρε πξνβεί ν αλψλπκνο αληαπνθξηηήο ηνπ B.B.C. Έηζη, 

αθνχ αλαξσηεζεί θαηά πφζν κε απηήλ ηνπ ηε ζηάζε ην ηνπξθηθφ πξαθηνξείν «δνπιεχεη γηα καο ή 

γηα ηνπο Έιιελεο», ππελζχκηδε φηη ρξεκαηνδνηείην απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη εθηηκνχζε 

φηη ζα ήηαλ «πην ηίκην» λα κε δεκνζίεπε ηίπνηα απφ ηηο δειψζεηο ηεθαλφπνπινπ, παξά «λα 

παξαιείπεη ηα ζεκεία πνπ καο ελδηαθέξνπλ», θαηαινγίδνληάο ηνπ φηη ν ηξφπνο πνπ είρε 

ιεηηνπξγήζεη «δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν απφ ηελ ππνζηήξημε κηαο ιεηςήο θαη θαθνπξναίξεηεο 

πνιηηηθήο». Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ Bil, φκσο, θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζην 

ππφινηπν ηκήκα ηνπ, φπνπ κεκθφηαλ εηξσλεπφκελνο εθείλνπο πνπ ζηελ Βιιάδα ππνζηήξηδαλ φηη νη 

Έιιελεο θνκκνπληζηέο είραλ θηλεηνπνηεζεί θαηφπηλ νδεγηψλ ηεο Μφζραο, γηα λα πιήμνπλ ηελ 

ειιελνηνπξθηθή θηιία. Ο αξζξνγξάθνο απέξξηπηε σο αβάζηκνπο ηνπο ηζρπξηζκνχο απηνχο θαη ηνπο 

ζεσξνχζε «κία λέα ηαθηηθή ησλ Βιιήλσλ θπβεξλψλησλ», ζεκεηψλνληαο ηα εμήο: «Τπάξρεη, 

ινηπφλ, ηφζν βνιηθφο θνκκνπληζκφο… Φνξηψζηε ηα φια ζηε ξάρε ηνπ… Πξέπεη φκσο ακέζσο λα 

πξνζηεζεί φηη απηνί νη απίζαλνη ηζρπξηζκνί δελ αξθνχλ νχηε γηα λα πείζνπλ έλαλ καζεηή ηνπ 

δεκνηηθνχ. Αηφηη εθείλα πνπ ραιάλε ηελ ηνπξθνειιεληθή θηιία δελ έρνπλ θακκία θνληηλή ή 

καθξηλή ζρέζε νχηε κε ηνλ θνκκνπληζκφ, νχηε κε ηε Μφζρα. Βκείο νη Σνχξθνη είκαζηε 

πξνζβεβιεκέλνη απφ ηνπο Έιιελεο δηφηη ζέινπλ λα επνθζαικηνχλ ηελ ηνπξθηθή Κχπξν θαη δηφηη 

απηφ επηρεηξνχλ λα ην πξνβάιινπλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν δηά ζηφκαηνο ησλ Τπνπξγψλ 

                                                           
652 “Yunanistan Kıbrıs‟ı feda etmiyecekmiş” («Δ Βιιάδα, ιέεη, δελ ζα ζπζηάζεη ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 15/11/1953. 
653 “Kıbrıs meselesinde Yunanlı siyasîlerin düştüğü tezat!” («Δ αληίθαζε ζηελ νπνία πεξηπίπηνπλ νη Έιιελεο πνιηηηθνί 

ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ!»), Hürriyet, 27/11/1953. Λίγεο εκέξεο λσξίηεξα είρε πξνεγεζεί πξσηνζέιηδε απνθιεηζηηθή 

αληαπφθξηζε απφ ηε Λεπθσζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν «Ώξρηκεηξνπνιίηεο» Μαθάξηνο δηά ηνπ «επίζεκνπ νξγάλνπ 

ηεο ΠΒΏΒΚ Δθθδκζηή Κφπνμξ» «επηηίζεην» ζε ΐξεηαλία θαη Βιιάδα γηα ηα πξνζθφκκαηα θαη ηελ αδηαθνξία ηνπο 

αληίζηνηρα ζην Κππξηαθφ, επηρεηξψληαο λα αζθήζεη «εζηθή πίεζε» θαη «απεηιψληαο» ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε κε 

αλαδήηεζε «άιισλ δπλαηνηήησλ» ζε πεξίπησζε πνπ δελ ιάκβαλε ζνβαξφηεξα ππ‟ φςηλ ηεο ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ, βι. 

“Makarios hem İngiltere‟ye hem Yunanistan‟a çatıyor” («Ο Μαθάξηνο επηηίζεηαη θαη ζε Ώγγιία θαη ζε Βιιάδα»), 

Hürriyet, 24/11/1953. 
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Βμσηεξηθψλ ηνπο σο εζληθφ ηνπο ζέκα». Ώθνχ θαηφπηλ απαξηζκήζεη ηα δεηήκαηα πνπ είρε ζέζεη 

θαη ζηελ ππεξαζπηζηηθή ηνπ αγφξεπζε ζηε δίθε ηνπ Simavi, θαηέιεγε παξαηεξψληαο ηα 

αθφινπζα: «Βκείο γλσξίδνπκε πνηνη είλαη εθείλνη πνπ δηψρλνπλ ηνπο νκνγελείο καο απφ ηα 

παηξνγνληθά ηνπο ρψκαηα ζηε Απηηθή Θξάθε, πνηνη ππνγξάθνπλ ηα άξζξα ελαληίνλ καο ζηηο 

ειιεληθέο εθεκεξίδεο θαη ηέινο… ηέινο γλσξίδνπκε αθφκε θαη απφ πνηνπο Τπνπξγνχο εληφο ηνπ 

ειιεληθνχ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ μεζεθψλεηαη ν θφθθηλνο παπάο Μαθάξηνο. Ώλ νη θίινη καο 

έρνπλ κπαιφ, αο ςάμνπλ ηνλ ερζξφ φρη ζηε Μφζρα ή ζηε ΐνπιγαξία, νχηε θαη ζηα θνκκνπληζηηθά 

ιεκέξηα εθείλνπο πνπ δξνπλ θξπθίσο κέζα ζηελ ίδηα ηνπο ηε ρψξα, αιιά ζηα ίδηα ηνπο ηα 

θεθάιηα».
654

 Βίλαη πξνθαλέο φηη ηα φζα αλέθεξε ζην ελ ιφγσ άξζξν ηνπ ν Bil έξρνληαη ζε πιήξε 

αληίζεζε κε ηα φζα επαλεηιεκκέλσο είρε θαηαγγείιεη ε εθεκεξίδα πεξί «θνκκνπληζηηθήο 

ππνθίλεζεο» ηνπ Κππξηαθνχ. Παξάιιεια, φκσο, σο επηθνηλσληαθή ηαθηηθή έρνπλ ζθαλδαιψδε 

νκνηφηεηα κε ηνλ «θνκκνπληζηηθφ δάθηπιν», πνπ ζα πξνθαζηδφηαλ ε θπβέξλεζε Menderes γηα λα 

απνδψζεη ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο εθηέιεζεο ηνπ πνγθξφκ ζηα επηεκβξηαλά. Δ 

ηνπξθηθή θπβέξλεζε ζα ηζρπξηδφηαλ ηφηε δεκνζίσο θαη επαλεηιεκκέλσο φηη ήηαλ νη Σνχξθνη 

θνκκνπληζηέο εθείλνη πνπ έπξεπε λα θαηεγνξεζνχλ, ζα ζπιιάκβαλε θαη ζα θπιάθηδε κάιηζηα 

νξηζκέλνπο εμ απηψλ, θαη ζα είρε ηελ απαίηεζε λα γίλεη πηζηεπηή φρη κφλν απφ «ηνπο καζεηέο ηνπ 

δεκνηηθνχ», αιιά απφ ηελ ίδηα ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, θαζψο θαη απφ ηε δηεζλή θνηλή γλψκε. 

ην πιαίζην απηφ θαηά ζπλέπεηα, επιφγσο ζα κπνξνχζε λα επηζεκαλζεί φηη εμίζνπ πξνθεηηθή ήηαλ 

θαη ε αθξνηειεχηηα θξάζε ηνπ ζπληάθηε γηα ην πνχ ζα έπξεπε λα αλαδεηεζνχλ νη έλνρνη ηνπ 

πνγθξφκ, αιιά θαη ηεο βαζηάο ππνλφκεπζεο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ. 

Δ Hürriyet ζα ζπλέρηδε λα πξνβάιιεη πξσηνζέιηδα δειψζεηο ηνπ ηεθαλφπνπινπ γηα ην Κππξηαθφ 

κε απνθιεηζηηθή αληαπφθξηζή ηεο απφ ηελ Ώζήλα. Καη απηή ηε θνξά ε παξνπζίαζή ηνπο γηλφηαλ 

κε ηνλ ηξφπν πνπ είρε ππνδείμεη ν Bil, πξψηα δειαδή ε παξάζεζε ησλ δειψζεσλ θαη θαηφπηλ ην 

ξεπνξηάδ πνπ αλαδείθλπε «ηα ζεκεία πνπ καο ελδηαθέξνπλ». Δ αθνξκή δφζεθε απφ ηελ 

«απνγνήηεπζε» πνπ είρε πξνθαιέζεη ε αγφξεπζε ηνπ Παπάγνπ ζηε ΐνπιή θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπδήηεζεο επί ζεκάησλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, «ηδηαίηεξα ζε θχθινπο ηεο αληηπνιίηεπζεο». πσο 

αλαθεξφηαλ, κεηά ηα «ηειεγξαθήκαηα απνδνθηκαζίαο» πνπ είραλ ζηείιεη Βιιελνθχπξηνη θαη 

Βιιαδίηεο, ν Έιιελαο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ είρε επαλαιάβεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθήο ηνπ 

ηνπνζέηεζεο ηελ πξνζπκία ηεο Βιιάδαο λα επηιχζεη ην Κππξηαθφ κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηε 

ΐξεηαλία, μεθαζαξίδνληαο γηα πξψηε θνξά αλνηρηά φηη, ζε πεξίπησζε πνπ εθείλεο δελ 

επδνθηκνχζαλ, ηφηε «ε ειιεληθή θπβέξλεζε δελ ζα δηζηάζεη νχηε ζηηγκή λα παξαπέκςεη ην 

δήηεκα ηεο Κχπξνπ ζηα Δλσκέλα Έζλε». Ο αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο θαηαιφγηδε «γθάθα» 

ζηνλ ηεθαλφπνπιν γηα πξνεγνχκελε δήισζή ηνπ φηη ν Παπάγνο αζρνιείην πξνζσπηθά κε ην 

Κππξηαθφ, ππνζηήξηδε φηη ε «μεθάζαξε θαη άκεζε δηάςεπζε» απφ ηνλ «δηπισκαηηθφ αληαπνθξηηή 

ηνπ B.B.C.» ησλ πξνεγεζεηζψλ δειψζεψλ ηνπ «επέδξαζε ζαλ θξχν ληνπο ζηνπο Έιιελεο 

δηπισκάηεο» θαη παξέζεηε ην δηθφ ηνπ ξεπνξηάδ: «πσο πιεξνθνξνχκαη απφ αμηφπηζηνπο 

                                                           
654 “Anadolu Ajansı Kimin Sözcüsü?” («Πνηαλνχ εθπξφζσπνο είλαη ην πξαθηνξείν Ώλαηνιία;»), Hürriyet, 29/11/1953. 
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θχθινπο, ε θπβέξλεζε ηεο Ώγγιίαο απνξξίπηεη θαηεγνξεκαηηθά λα πξνζέιζεη ζε νπνηαδήπνηε 

επαθή ή δηαπξαγκάηεπζε γηα ην δήηεκα. ζν γηα ηελ παξαπνκπή ηνπ απφ ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε ζηα Δ.Β., απηφ δελ απνηειεί ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ θελά ιφγηα. Ώθφκε θαη αλ ε 

θπβέξλεζε ησλ Ώζελψλ ην επηρεηξήζεη, ζεσξείηαη βέβαην πσο δελ ζα απνθνκίζεη άιιν 

απνηέιεζκα παξά κία δεχηεξε απνγνήηεπζε».
655

 

Με ιηγφηεξε ζηγνπξηά, σζηφζν, αληηκεηψπηδε ε εθεκεξίδα ηηο δειψζεηο ηνπ πξψελ Τπνπξγνχ 

Βμσηεξηθψλ ηεο Βιιάδαο, νθνθιή ΐεληδέινπ, ζηελ εθεκεξίδα Κοπνζαηή. Ο ηειεπηαίνο είρε 

εθθξάζεη ακθηβνιίεο γηα ην θαηά πφζν ε βξεηαληθή θπβέξλεζε ζα ζπλαηλνχζε ζε δηκεξείο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο πνπ έζεηε ε Βιιάδα θαη πξφηεηλε ηελ «άκεζε» 

παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζηα Δ.Β., φπνπ ηζρπξηδφηαλ φηη νη ΔΠΏ ζα ππνζηήξηδαλ ηελ Βιιάδα.
656

 Δ 

Hürriyet εμέθξαδε δηά ζηφκαηνο ησλ εθεί «ηνπξθηθψλ θχθισλ» ηελ «απνξία» ηεο γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δειψζεηο, νπζηαζηηθά φκσο γηα ην ελδερφκελν λα εξείδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα ηα ιεγφκελα ηνπ ΐεληδέινπ, ηα νπνία νη «θχθινη» ραξαθηήξηδαλ «γεινία». Σεο ίδηαο 

αληηκεηψπηζεο απφ «πνιηηηθνχο θχθινπο» έηπραλ θαη νη ππνζηεξηθηηθέο δειψζεηο «πξνο ηνπο 

Κχπξηνπο εζληθηζηέο» ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ώηγχπηνπ, ζηξαηεγνχ Ναγθίκπ. χκθσλα κε ηελ 

εθεκεξίδα, ηηο αληηκεηψπηδαλ κε ρακφγειν, ν δε «ιαφο» κε «δπζθνξία». ην δεκνζίεπκα, κε ηε 

γλσζηή επηζεηηθή ηαθηηθή πνπ πηνζεηνχζε ε εθεκεξίδα ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, ππελζπκίδνληαλ 

νη «θαηαζρέζεηο» ηνπξθηθψλ πεξηνπζηψλ ζηελ Ώίγππην, νη νπνίεο «θινλίδνπλ θάζε κέξα θαη 

πεξηζζφηεξν ηηο δηκεξείο ζρέζεηο» θαη ζεκεησλφηαλ θαηαιεθηηθά φηη «νη εμειίμεηο 

παξαθνινπζνχληαη εθ ηνπ ζχλεγγπο θαη κε κεγάιε πξνζνρή». Ώθνινχζσο, επαλέξρνληαλ νη θήκεο 

πεξί ηεο δηεμαγσγήο δηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ Κχπξν κεηαμχ Βιιάδαο θαη ΐξεηαλίαο, νη 

νπνίεο αλ θαη δελ επηβεβαηψλνληαλ «επηζήκσο», ηεξνχληαλ σζηφζν «άθξσο απφξξεηεο» ζχκθσλα 

κε ηελ «επηθξαηνχζα άπνςε».
657

 

γ) Ο ζάλαηνο ηνπ Simavi θαη ε «πνιύηηκε παξαθαηαζήθε» ηεο Κύπξνπ 

Σν γεγνλφο πνπ ζεκάδεςε ηνλ εθδνηηθφ βίν ηεο εθεκεξίδαο ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1953 ήηαλ 

αλακθηζβήηεηα ν ζάλαηνο ηνπ ηδξπηή ηεο, Sedat Simavi, ζηηο 11 ηνπ κελφο. Δ Hürriyet αλήγγεηιε 

ηε ζιηβεξή είδεζε, αθηεξψλνληαο ην ζχλνιν ηεο πξψηεο ζειίδαο ηεο ζηελ εμέιημε απηή.
658

 ην 

θχξην ζέκα, ν ηίηινο έθαλε ιφγν γηα ηνλ «κεγάιν παηξηψηε», ν νπνίνο «δελ εγθαηέιεηςε πνηέ ηνλ 

δξφκν πνπ ζεσξνχζε ζσζηφ», ελψ αθνινπζνχζε αλαιπηηθφ ξεπνξηάδ γηα ηνλ δεκνζηνγξαθηθφ βίν 

                                                           
655 “Stefanopoulos Kıbrıs hakkında yine bir açıklama yaptı” («Ο ηεθαλφπνπινο έθαλε πάιη δήισζε γηα ηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 1/12/1953. Παξά ηηο «παξαζθεληαθέο» απηέο πιεξνθνξίεο ηνπ αληαπνθξηηή ηεο Hürriyet, ν επηζθεπηφκελνο 

ηελ Ώζήλα θαη θαηφπηλ ηελ Άγθπξα απεξρφκελνο Κπβεξλήηεο Sir Andrew Wright, νπδεκία δήισζε είρε θάλεη δεκφζηα 

γηα ηελ Κχπξν, φπσο ζεκεηψλεη θαη ε εθεκεξίδα, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη «δελ είρε πνιηηηθέο επαθέο», βι. γηα ηελ 

αλαγγειία ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ Σνπξθία “Kıbrıs U. Valisi memleketimize ziyaret edecek” («Ο Κπβεξλήηεο ηεο 

Κχπξνπ ζα επηζθεθζεί ηε ρψξα καο»), Hürriyet, 29/11/1953, θαη γηα ηελ επίζθεςή ηνπ ζε Άγθπξα θαη 

Κσλζηαληηλνχπνιε “Kıbrıs Genel Valisi memleketimizde” («Ο Κπβεξλήηεο ηεο Κχπξνπ ζηε ρψξα καο»), Hürriyet, 

4/12/1953. 
656 “Kıbrıs işinde Yunan görüşünü Amerika mı destekliyecek?” («Δ Ώκεξηθή ζα ππνζηεξίμεη ηηο ειιεληθέο απφςεηο ζην 

Κππξηαθφ;»), Hürriyet, 18/12/1953. 
657 “Dostluğa sığmıyan hareket!/ Kıbrıs işinde Gl. Necip Yunanlıları destekliyor” («Κίλεζε απάδνπζα ζηε θηιία!/ Ο 

ζηξαηεγφο Ναγθίκπ ππνζηεξίδεη ηνπο Έιιελεο ζην Κππξηαθφ»), Hürriyet, 27/12/1953. 
658 “Sedat Simavi‟yi Dün Kaybettik” («Υάζακε ρζεο ηνλ εληάη ηκάβη»), Hürriyet, 12/12/1953. 
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ηνπ «κεγάινπ ηέθλνπ ηεο παηξίδαο» θαη επηζεκαηλφηαλ φηη ν πξφεδξνο ηνπ C.H.P., İsmet İnönü, 

είρε ηειεθσλήζεη απηνπξνζψπσο γηα λα εθθξάζεη ηα ζπιιππεηήξηά ηνπ. Κάησ απφ ηε κεγάιε 

πέλζηκε θσηνγξαθία ηνπ Simavi, πνπ δεκνζηεπφηαλ ζηελ θεληξηθή ζέζε ηεο εθεκεξίδαο κε ηε 

ιεδάληα «ν ηδξπηήο θαη αξρηζπληάθηεο ηεο εθεκεξίδαο καο θαη εμέρνλ πξφζσπν ηνπ ηνπξθηθνχ 

δεκνζηνγξαθηθνχ θφζκνπ, ν εληάη ηκαβί», είρε ηνπνζεηεζεί εληφο πιαηζίνπ έλα μερσξηζηφ 

αλππφγξαθν θείκελν πνπ επηγξαθφηαλ «Αηαζήθε» θαη αλέθεξε ηα εμήο: 

«Ζ μζημβέκεζα ηδξ Υζμοννζέη αζζεάκεηαζ ααεφ πυκμ βζα ηδκ απχθεζα ημο ζδνοηή ηδξ. 

ζμ ιεβάθμξ ηαζ ακ είκαζ μ πυκμξ ιαξ, υιςξ, εα εηπθδνχζμοιε ηδκ δζαεήηδ πμο ιαξ 

άθδζε πςνίξ κα εηηναπμφιε απυ ηδκ μδυ ηδξ παναηαηαεήηδξ ημο. ε ηφνζμ άνενμ ημο 

πμο είπε δδιμζζεοεεί ζηδ Υζμοννζέη ηδξ 22αξ Μαΐμο 1953, μ εκηάη ζιάαζ είπε βνάρεζ 

ηα ελήξ, επζζδιαίκμκηαξ ηδ ζδιαζία ηδξ οπυεεζδξ ζηδκ μπμία πίζηεοε: “Δγώ δελ 

πξόθεηηαη λα θάλσ πίζσ από ην λα πξνβάιισ ηνλ Τνπξθηζκό ησλ Γσδεθαλήζσλ 

καο θαη ηεο Κύπξνπ. Θα ππεξαζπίζσ ηνλ αγώλα απηόλ ζε όιε κνπ ηε δσή, κέρξη λα 

ζηεζεί ε έλδνμε ηνπξθηθή ζεκαία ζηελ πξάζηλε Κύπξν θαη ζηα Γσδεθάλεζά καο… 

Η ππόζεζε απηή είλαη ε πην πνιύηηκε παξαθαηαζήθε πνπ ζα αθήζσ ζηα παηδηά 

κνπ θαη δελ έρσ θακκία ακθηβνιία πσο ζα είλαη ππεξήθαλα γη’ απηήλ”.
659

 Ζ 

Υζμοννζέη εα ααδίζεζ πάκημηε ζηα ίπκδ ημο, ιδ πανεηηθίκμκηαξ απυ ηδκ οπυεεζδ αοηή 

πμο είπε οζμεεηήζεζ ηαζ βζα ηδκ μπμία αβςκζγυηακ μ ζδνοηήξ ηδξ. Σμ πνμζθζθέξ πκεφια 

ημο εκηάη ζιάαζ εα είκαζ πάκηα μδδβυξ ιαξ ηαζ δεκ εα οπμθεζθεμφιε ηδξ οπενάζπζζδξ 

ηδξ εζθζηνζκμφξ αβςκίαξ ημο, ημο παηνζςηζζιμφ ημο ηαζ ηςκ ζδεχκ ημο, πμο 

ημπμεεημφζακ ημ έεκμξ ημο πάκημηε ορδθά. Αημθμοεμφιε ηα ίπκδ ζμο, εκηάη ζιάαζ, 

αξ είκαζ ακαπαοιέκδ δ ροπή ζμο». 

Δ επηινγή ησλ επηγφλσλ ηνπ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνλ «αγψλα» ηνπ Simavi γηα ηελ Κχπξν θαη ηα 

Ασδεθάλεζα ζην θείκελν-«δηαζήθε» πνπ δεκνζηεπφηαλ ζην θεληξηθφηεξν ζεκείν ηεο εθεκεξίδαο 

ζε κία απφ ηηο πην θνκβηθέο ζηηγκέο ηεο, θαηαδεηθλχεη ην βάξνο πνπ είραλ ηα ζέκαηα απηά ζηε 

ζπλείδεζε ηνπ ηδξπηή ηεο, αιιά θαη ησλ ηδίσλ. Δ ππελζχκηζε ηνπ ζρεηηθά πξφζθαηνπ ηφηε θχξηνπ 

άξζξνπ ηνχ απνζαλφληνο ηδξπηή ηεο Hürriyet ιεηηνπξγνχζε πξνο απηήλ αθξηβψο ηελ θαηεχζπλζε 

θαη απνδείθλπε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν φηη ε παιαηφηεξε πξνθεηηθή δήισζή ηνπ γηα ηελ 

«παξαθαηαζήθε» πνπ άθελε, είρε ραξάμεη έλαλ κείδνλα ξφιν γηα ηελ εθεκεξίδα ζηελ αλάδεημε, 

πξνβνιή θαη δηαηήξεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο Κχπξνπ ζηελ ηνπξθηθή επηθαηξφηεηα. Ώπηήλ αθξηβψο 

ηε γξακκή-παξαθαηαζήθε ππνγξάκκηδαλ νη επίγνλνί ηνπ, ηνλίδνληαο δεκφζηα φηη δελ επξφθεηην λα 

ηελ εγθαηαιείςνπλ, αιιά αληίζεηα φηη πξνηίζελην λα απνδεηρζνχλ άμηνη ζπλερηζηέο ηεο. πσο ζα 

θαηαδεηρζεί, ε πνξεία ηεο εθεκεξίδαο ηα επφκελα ρξφληα ζα αληαπνθξηλφηαλ θαη ζα δηθαίσλε 

πιήξσο ηηο πξνζέζεηο ηνπο. 

                                                           
659 Δ έκθαζε είλαη ηνπ πξσηνηχπνπ. 
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Σε ζεκαζία πνπ είρε ε Κχπξνο γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηεο Hürriyet αλαδείθλπε θαη ν ζπληάθηεο ηεο 

εθεκεξίδαο, Hikmet Feridun Es, πεξηγξάθνληαο ηελ ίδηα εκέξα πξσηνζέιηδα θαη κε γιαθπξφηεηα 

πψο ην Κππξηαθφ ήηαλ ην δήηεκα εθείλν πνπ ηνλ απαζρφιεζε ζηε λεθξηθή θιίλε, ιίγν πξηλ θιείζεη 

ηα κάηηα ηνπ: 

«ημ ζαθυκζ δεκ αημοβυηακ ηζζη! Αημφβαιε ιμκαπά ηδκ ημθηή ημο ακάζα απυ ημ 

δςιάηζμ. Γζα ιζα ζηζβιή μ ζιάαζ ζοκένπεηαζ ηαζ γδηάεζ απυ εηείκμοξ πμο πενίιεκακ 

ζημ πνμζηεθάθζ ημο ιζα εθδιενίδα. Συηε δ κφθδ ημο θένκεζ ηδκ εθδιενίδα ηδξ διέναξ 

ηαζ ιεηά απυ επζεοιία ημο, δζααάγεζ ηα κέα βζα ηδκ Κφπνμ. ηακ ηέθεζςζε, ηα πείθδ ημο 

αννχζημο ζαθεφμοκ ηαζ νςημφκ: „Θα άκμζβε ιζα ημονηζηή ηνάπεγα ζηδκ Κφπνμ… 

Έδςζακ άδεζα;‟. Ζ κφθδ ημο ιε ηδκ εθδιενίδα ζημ πένζ βζα ιζα ζηζβιή δζζηάγεζ, 

αθέπμκηαξ υιςξ ηα βειάηα εθπίδα ιάηζα ημο αννχζημο πμο ηδκ ημζημφζακ ενςηδιαηζηά, 

δεκ άκηελε: „Ναζ παηενμφθδ ιμο… είπε. Έδςζακ, ακμίβεζ ημονηζηή ηνάπεγα ζηδκ 

Κφπνμ.
660

 Αημφβμκηάξ ημ αοηυ ζημ κεηνμηνέααηυ ημο μ εκηάη ζιάαζ, θεξ ηαζ θφζδλε 

έκα αενάηζ εοηοπίαξ ζημ ααζακζζιέκμ πθςιυ ημο πνυζςπμ. Σμ ηεθάθζ ημο αοείζηδηε ιε 

ιεβαθφηενδ δνειία, εα „θεβεξ ιε ιεβαθφηενδ άκεζδ, ζημ ιαλζθάνζ. Ίζςξ ηαζ κα „ηακε ζακ 

κα ημ „αθεπε ιεξ ζημκ πονεηυ ηδξ αννχζηζαξ ημο. Ζ Πνάζζκδ Κφπνμξ!... Ζ ημονηζηή 

ζδιαία!... Πθέμκ ζημ κεηνμηνέααηυ ημο ηαζ ιε ιζα ηανδζά πμο μζμκμφπς εα 

ζηαιαημφζε, μ εκηάη ζιάαζ ήηακ εοηοπήξ. Καζ πχξ κα ιδκ ήηακ αθμφ επνυηεζημ βζα 

ιία απυ ηζξ ιεβάθεξ παηνζςηζηέξ οπμεέζεζξ πάνζκ ηςκ μπμίςκ αβςκζγυηακ; Αοηή ήηακ δ 

οπυεεζδ πμο ημκ είπε θένεζ ζημ δζηαζηήνζμ ιε 38 πονεηυ ηαζ πάκς απυ είημζζ πίεζδ 

[…] Αοηυ θμζπυκ ήηακ ημ ηεθεοηαίμ πνάβια πμο νχηδζε μ εκηάη ζιάαζ, αοηή οπήνλε δ 

είδδζδ πμο νχηδζε ιε αβςκία ηαζ επζιμκή […]».
661

 

Ώλαθνξά ζηελ Κχπξν έθαλε ηελ ίδηα εκέξα θαη ν Hikmet Bil ζην δηθφ ηνπ απνραηξεηηζηήξην 

θείκελν, ην νπνίν ήηαλ ην έηεξν πνπ δεκνζηεπφηαλ ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθεκεξίδαο. 

Βθζεηάδνληαο ηηο «εζληθέο» θαη επαγγεικαηηθέο αξεηέο ηνπ εθιηπφληνο, ν ζπληάθηεο ζεκείσλε πσο 

ν εθδφηεο ηεο Hürriyet ήηαλ «έλα ηνπξθφπαηδν, γηα ην νπνίν νηηδήπνηε κχξηδε ηνπξθηθά ήηαλ ηεξφ 

θαη αλέγγηρην» θαη ζπλέρηδε σο εμήο: «Βθφζνλ ε Κχπξνο ήηαλ ηνπξθηθή, ην λα δεη εθεί ηελ έπαξζε 

ηεο ηνπξθηθήο ζεκαίαο ήηαλ γηα θείλνλ ηφζν ηεξφ φζν θαη κία ζετθή εληνιή. Βθφζνλ νη Έιιελεο 

θαηαπίεδαλ ηνπο Απηηθνζξαθηψηεο Σνχξθνπο, ηφηε δελ κπνξνχζε ζηνλ θφζκν λα ζεσξεζεί πην 

δίθαηε ππφζεζε απφ ηνλ αγψλα ελαληίνλ ηνπο». Ο Bil πεξάησλε ηελ αθήγεζή ηνπ αλαθέξνληαο φηη 

                                                           
660 ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ επνρή εθείλε δελ είρε δνζεί ε ζρεηηθή άδεηα απφ ηηο βξεηαληθέο αξρέο, κε ην αηηηνινγηθφ, 

φπσο πιεξνθνξνχζε θαη ε εθεκεξίδα, φηη «αξθνχζαλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο γηα λα θαιχςνπλ θάζε αλάγθε, βι. 

“Kıbrıs‟ta bir Türk bankası açılmasına izin verilmedi” («Αελ επεηξάπε ην άλνηγκα ηνπξθηθήο ηξάπεδαο ζηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 8/12/1953. Ο Simavi φπσο θαίλεηαη δελ είρε πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί ηε ζπγθεθξηκέλε είδεζε θαη ε λχθε 

ηνπ ηνχ είπε ςέκαηα γηα λα κελ ηνλ ζηελνρσξήζεη. ηελ πξψηκε εθείλε πεξίνδν είλαη άγλσζην πφζν «αζψν» ήηαλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ εθδφηε ηεο εθεκεξίδαο λα ηδξπζεί ηνπξθηθή ηξάπεδα ζην λεζί, αλ ιεθζεί ππ‟ φςηλ ε καξηπξία ηνπ İsmail 

Tansu γηα ηε κεηαγελέζηεξε επνρή. χκθσλα κε απηήλ, φηαλ ην 1958 είρε απνθαζηζηεί λα απνζηαιεί ζηελ Κχπξν ν 

ζπληαγκαηάξρεο Rıza Vuruşkan, πνπ κε ην ςεπδψλπκν «Γθξίδνο Λχθνο» (Bozkurt) ζα αλαιάκβαλε ηελ εγεζία ηεο 

δηαβφεηεο Σ.Μ.Σ., είρε ζεσξεζεί θαηάιιειν λα κεηαβεί εθεί σο «επηζεσξεηήο ηεο [ηνπξθηθήο] Σξάπεδαο Βξγαζίαο», 

επεηδή είραλ παξαηεξήζεη φηη ε δνπιεηά ελφο επηζεσξεηή ζπλήζσο δηαξθνχζε πνιχ. Ο Vuruşkan κεηέβε, ινηπφλ, κε ην 

πιαζηφ φλνκα Ali Çonan σο «επηζεσξεηήο» ηεο İş Bankası, βι. İsmail Tansu, φ.π., ζει. 69,72. 
661 “Son anları...” («Οη ηειεπηαίεο ηνπ ζηηγκέο…»), Hürriyet, 12/12/1953. 
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ε ηειεπηαία ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Simavi ήηαλ φηαλ ν εθδφηεο ηνλ είρε βάιεη λα ηνπ δηαβάζεη ην 

θείκελν ηε δηθαζηηθήο ηνπ ππεξάζπηζεο, ιέγνληάο ηνπ πσο ην έθαλε γηα λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν 

θαη ν ίδηνο ν Bil πίζηεπε ζην δίθαην ηνπ «αγψλα» ηνπο. Βπηβεβαηψλνληάο ην, ν δεκνζηνγξάθνο 

ηφληδε θαηαιεθηηθά: «εληάη ηκάβη, εζχ δελ ζα ην δεηο πηα απηφ. κσο νιφθιεξν ην ηνπξθηθφ 

έζλνο ζα δεη πψο ην ηέθλν ζνπ, ε Υηνπξξηέη, ζα ππεξαζπηζηεί ηνπο αγψλεο ζνπ».
662

 

Μεηαμχ ησλ ζπιιππεηήξησλ ηειεγξαθεκάησλ πνπ θαηέθηαλαλ γηα ην ζάλαην ηνπ Simavi ήηαλ θαη 

ηνπ ελ Κσλζηαληηλνππφιεη «Σνπξθνθππξηαθνχ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ Ώιιεινβνεζείαο» (Kıbrıs 

Türk Kültür ve Yardımlaşma Derneği),
663

 ην νπνίν ε εθεκεξίδα πξφηαζζε εθείλσλ ηεο 

«πλνκνζπνλδίαο Βξγαηηθψλ πλδηθάησλ» θαη ηνπ «πλδηθάηνπ Σερληθψλ ηνπ Σχπνπ» ζηελ 

πξψηε ζειίδα ηεο. ε απηφ εθθξαδφηαλ ε ζιίςε ησλ κειψλ ηνπ γηα ηελ απνδεκία ηνπ «κεγάινπ 

θίινπ ησλ Σνχξθσλ ηεο Κχπξνπ» πνπ, φληαο ν ίδηνο «νξθαλεκέλνο απφ ηελ παηξίδα ηνπ», 

κεηεβιήζε ζε «αθνχξαζην θαη αλίθεην ππεξαζπηζηή» θάζε ηνπξθηθνχ εζληθνχ αγψλα. Με ηνλ ίδην 

ηξφπν είρε θαηαζηεί «κηα παληνηηλή πεγή θσηφο, ειπίδαο θαη παξεγνξηάο γηα ηνπο νξθαλνχο 

Κππξίνπο πνπ αζθπθηηνχζαλ ζηα ζθνηάδηα θαη πξνθαινχζε θφβν ζηνπο ζαζηηζκέλνπο πνπ είραλ 

απνιέζεη ηε ινγηθή ηνπο. Δ κφλε παξεγνξηά γηα εκάο ηνπο Κχπξηνπο πνπ είκαζηε βπζηζκέλνη ζε 

αηέιεησην πέλζνο γηα ην ζάλαηφ ηνπ, είλαη ν φξθνο ηεο εθεκεξίδαο ζαο λα ζπλερίζεη ηνλ αγψλα 

ηνπ, κέλνληαο πηζηή ζηε δηαζήθε ηνπ. Βθείλν πνπ αλαινγεί ζε καο γηα λα δψζνπκε ραξά ζηε 

κεγάιε ςπρή ηνπ, είλαη λα παιέςνπκε ζηνλ αγψλα απηφ θαηά ηξφπν αληάμηφ ηνπ θαη λα 

ζεθψζνπκε ηε ζεκαία ηνπ αγψλα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, φπσο ηνλ είρε ζθεθηεί εθείλνο». 

Σν ζπλαηζζεκαηηθφ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη «παηξησηηθφ» απηφ θείκελν ηνπ ζπιιφγνπ ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ πνπ δνχζαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, θαηαδείθλπε ηηο ζηελέο ζρέζεηο πνπ είραλ 

φηαλ ν Simavi βξηζθφηαλ αθφκε ελ δσή. Δ δεκφζηα ππνζηήξημε πνπ ηνπο παξείρε απφ ηηο ζηήιεο 

ηεο εθεκεξίδαο ηνπ, ηνπο δεκηνπξγνχζε ηελ αλάγθε λα δηαηξαλψζνπλ ηελ πίζηε ηνπο ζηε 

ζπλέρηζε ηνπ «αγψλα» ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα λα εθθξάζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο εθείλνο λα 

ζπλερηζηεί απφ ηνπο επηγφλνπο ηνπ, φπσο είραλ δεζκεπηεί πξσηνζέιηδα απφ ηε Hürriyet. Αήισλαλ 

δε έηνηκνη λα «παιέςνπλ» γη‟ απηφ κέρξη ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζθνπνχ «φπσο ηνλ είρε 

ζθεθηεί», κέρξηο φηνπ δειαδή «ε ηνπξθηθή ζεκαία θπκαηίζεη θαη πάιη ζηνπο νπξαλνχο ηνπ 

πξάζηλνπ λεζηνχ». Δ επηξξνή ηνπ ηεζλεψηνο αξρηζπληάθηε ηεο εθεκεξίδαο ζηε ζθέςε θαη ζηελ 

ηδενινγία ηνπο ήηαλ εκθαλήο θαη ε δηάζεζή ηνπο λα «παιέςνπλ» ζα απνδεηθλπφηαλ ζηελ πξάμε 

κεηαγελέζηεξα, φηαλ αξθεηνί εμ απηψλ ζα ζπκκεηείραλ ζηηο ηάμεηο ησλ «καρεηψλ» (mücahit) ηεο 

Σ.Μ.Σ. πνπ ζα εθπαίδεπαλ ζε ζηξαηφπεδν έμσ απφ ηελ Άγθπξα νη Σνχξθνη αμησκαηηθνί ηνπ 

«Σκήκαηνο Βηδηθνχ Πνιέκνπ».
664

 

                                                           
662 “Müsterih uyu” («Ώλαπαχζνπ ήζπρνο»), Hürriyet, 12/12/1953. 
663 Βπξφθεηην πηζαλφηαηα γηα ηνλ πξναλαθεξζέληα «χιινγν Πνιηηηζκνχ θαη Ώξσγήο», βι. αλσηέξσ, ζει. 23, ππνζ. 82. 
664 Γηα αλαιπηηθφηεξε αλαθνξά ζην ζέκα, βι. İsmail Tansu, φ.π., ζει. 107-109, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ηα γξαθεία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπιιφγνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε «ζεσξεηηθή» θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, πξηλ πεξάζνπλ 

ζηελ «πξαθηηθή» πνπ γηλφηαλ ζην ζηξαηφπεδν «Zir» έμσ απφ ηελ Άγθπξα. Λαθσληθφηεξε αλαθνξά ζην ζέκα θάλεη έλα 

άιιν πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», εθ ησλ πξσηεξγαηψλ ηεο θαηαζηξνθήο ησλ 
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Δ θεδεία ηνπ Simavi ηειέζηεθε ζηηο 13 Αεθεκβξίνπ ζηελ Kanlıca, πξνάζηην ηεο Πφιεο ζηελ 

αζηαηηθή πιεπξά, φπνπ θαη εηάθε. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε Hürriyet πξφβαιε ηελ θεδεία ζην 

θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν κε κεγάιε θσηνγξαθία, ζηελ νπνία εηθνληδφηαλ πιήζνο θφζκνπ λα ηνλ 

ζπλνδεχεη ζηελ ηειεπηαία ηνπ θαηνηθία.
665

 ηε ιεδάληα ηεο αλαθεξφηαλ φηη ην θέξεηξν κε ηελ 

«ηηκεκέλε ζνξφ» ηνπ ζπλφδεπζαλ θαη κεηέθεξαλ, κεηαμχ άιισλ, «Κχπξηνη θαη Απηηθνζξαθηψηεο», 

ελψ έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο πιαγηφηηινπο πιεξνθνξνχζε φηη «ζηνλ ηάθν ηνπ αλακίρζεθε ρψκα 

ηεο παηξίδαο κε ρψκα ησλ Ασδεθαλήζσλ». Πξάγκαηη, αλάκεζα ζηηο θσηνγξαθίεο απφ ηελ θεδεία 

πνπ θάιππηαλ νιφθιεξε ηελ ηειεπηαία ζειίδα ηεο εθεκεξίδαο εθείλε ηελ εκέξα, ππήξρε θαη κία ε 

νπνία εηθφληδε κία νκάδα αλζξψπσλ, έλαο εθ ησλ νπνίσλ άδεηαδε κία ζαθνχια κε ρψκα απφ ηε 

Ρφδν. ηε ιεδάληα αλαθέξνληαλ ηα εμήο: «Σν ηνπξθηθφ ρψκα πνπ ήιζε απφ ηα Ασδεθάλεζα 

ζθνξπίδεηαη ζηνλ ηεξφ ηάθν ηνπ εληάη ηκάβη (Σν ρψκα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηάθν ηνπ Murat Reis 

απφ ηε Ρφδν ησλ Ασδεθαλήζσλ, απ‟ φπνπ θαη απεζηάιε)».
 666

  

Δ ρεηξνλνκία απηή ελέπλεε ηνλ Nihad Sami Banarlı λα δεκνζηεχζεη άξζξν γλψκεο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ε ιπξηθή επηηνκή ηνπ ηνπξθηθνχ αιπηξσηηζκνχ ελ έηεη 1953, απφ 

ηελ νπνία δελ ζα κπνξνχζε θπζηθά λα ιείςεη ε Κχπξνο. Δ παξνπζία ηεο δηαθξηλφηαλ απφ ηελ 

πξψηε θηφιαο θξάζε ηνπ άξζξνπ, φπνπ ζεκεησλφηαλ πσο «ηα λεξά ηεο Κχπξνπ» ήηαλ ην κέξνο 

πνπ είρε δψζεη ηελ ηειεπηαία ηνπ λαπκαρία ν «Σνχξθνο λαπηηθφο θαπεηάλ Μνπξάη ελαληίνλ ησλ 

Μαιηέδσλ». Σξαπκαηηζκέλνο ζαλάζηκα, αλ θαη «ζξηακβεπηήο», κεηαθέξζεθε ζηε Ρφδν, φπνπ γηα 

αηψλεο ν ηάθνο ηνπ απνηέιεζε θέληξν πξνζθπλήκαηνο θαη ηακάησλ ησλ «Μνπζνπικάλσλ 

Σνχξθσλ». Ο ζπληάθηεο, αθνχ επηζεκάλεη φηη κέρξη ηφηε ην «ρψκα ηεο παηξίδαο απφ ην εζσηεξηθφ 

ή ην εμσηεξηθφ [sic]» εξρφηαλ κφλν γηα ηνπο αξρεγνχο ηνπ θξάηνπο ή γηα κεγάινπο ήξσεο 

πνιέκνπ, ζηεθφηαλ ζηε ζεκαζία πνπ είρε ε κεηαθνξά ρψκαηνο απφ ηνλ ηάθν ηνπ «θαπεηάλ 

Μνπξάη»: 

«Ζ Σμονηία ηδξ Ακαημθίαξ ηαζ ηδξ Θνάηδξ είκαζ ζακ έκαξ ήθζμξ, εκχ ηα Γςδεηάκδζα, δ 

Κφπνμξ ηαζ ιενζηά αηυιδ ιένδ είκαζ ζακ ηα αζηένζα ημο [sic]. Έηζζ ζηέθηεηαζ δ 

ημονηζηή θασηή ηανδζά, αοηά ηα εεςνεί ζακ αδζαίνεημ υθμ ηαζ, ημ ζδιακηζηυηενμ, έηζζ 

εέθεζ κα εεςνμφκηαζ. Αοηυ είκαζ ημ πζμ ορδθυ ηαζ ημ πζμ εοβεκέξ ζοκαίζεδια: Ζ ζδέα κα 

θμβίγεηαζ δ ημονηζηή παηνίδα ζακ “υθμκ”, πμο απμηεθείηαζ υπςξ έκαξ αζηενζζιυξ απυ 

αδζαπχνζζηα ημιιάηζα, δειέκα ημ έκα ιε ημ άθθμ ιε ιζα αζχκζα έθλδ. Δεκζηέξ αηοπίεξ 

ιπμνεί κα νίπκμοκ ηα ημιιάηζα ημο αζηενζζιμφ ζε έηθεζρδ. ηναηζςηζηέξ, πμθζηζηέξ ή 

αηυιδ ηαζ πμθζηζζηζηέξ αδοκαιίεξ ιπμνεί κα ηα ιεηαηνέπμοκ ζε αγήηδηα απυ ηα ηνάηδ ή 

ζε αγήηδηα ζηδκ πμθζηζηή βθχζζα, κα ηα ιεηααάθθμοκ ζε εέια πμθζηζηά θεπηυ. Ωζηυζμ, 

δ ζοθθμβζηή ηανδζά, δ θασηή επζεοιία ηαζ δ εεκζηή ζοκείδδζδ δεκ ζηέθηεηαζ έηζζ. Θέθεζ 

                                                                                                                                                                                
γξαθείσλ ηεο αξηζηεξήο εθεκεξίδαο Tan ην 1945 θαη κεηέπεηηα βνπιεπηήο ηνπ C.H.P., ν δεκνζηνγξάθνο Orhan Birgit, 

βι. Orhan Birgit, Evvel Zaman içinde («Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ»), (İstanbul: Doğan Kitap 20124), ζει. 241-242. 
665 “Sedat Semavi‟yi Dün Toprağa Tevdi Ettik” («Κεδέςακε ρζεο ζηνλ εληάη ηκάβη»), Hürriyet, 14/12/1953. 
666 Hürriyet, 14/12/1953. Ο «θαπεηάλ Μνπξάη» (Murat Reis) είρε γελλεζεί ζηε Ρφδν ηνλ 16ν αηψλα, φπνπ θαη εηάθε ην 

1609, θαηφπηλ δηθήο ηνπ βνχιεζεο. Ήηαλ αμησκαηνχρνο ηνπ νζσκαληθνχ λαπηηθνχ θαη είρε ζπκκεηάζρεη ζηηο λαπκαρίεο 

ηεο Πξέβεδαο θαη ηεο Ναππάθηνπ, ελψ ζπλέβαιε ζηελ άισζε ηεο Κχπξνπ. Δ ζρέζε ηνπ θαη κε ηα δχν λεζηά θαζηζηνχζε 

εμφρσο ζπκβνιηθή ηε κεηαθνξά ρψκαηνο απφ ηνλ ηάθν ηνπ. 
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ηαζ πάθζ ηα βκχνζια πχιαηα ζηα μπμία έπμοκ ηαθεί μζ πνυβμκμζ. Σα εέθεζ δζηά ηδξ. 

ηδκ ημνοθή ηςκ ιοζηζηχκ πμο ηάκμοκ ηα έεκδ κα γμφκε, ανίζημκηαζ ηέημζεξ επζεοιίεξ 

ηαζ ζδακζηά: Κάεε έεκμξ πμο εεςνεί αζςκίςξ απμθεζεέκηα ηα παιέκα εδάθδ ημο ιπμνεί 

ιζα ιένα κα ηαηαδζηαζηεί κα παναπςνήζεζ ηαζ αοηά πμο έπεζ, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ βζα 

ηάεε δφκαιδ πμο μπονχκεηαζ πίζς απυ ηείπδ, πμο έπεζ απμδεπηεί ηδκ ήηηα πνζκ ημκ 

πυθειμ». Ο ανενμβνάθμξ ζοκέπζγε πθέημκηαξ ημ εβηχιζμ ημο Simavi ηαζ εηθνάγμκηαξ 

ηδ αεααζυηδηα υηζ δ Hürriyet εα αημθμοεμφζε ηδκ πμνεία ηδξ ιε ζηαεενά αήιαηα ζημ 

δνυιμ πμο πάναλε εηείκμξ, βζα κα ηαηαθήλεζ ζημ άνενμ ημο ςξ ελήξ: «Διείξ πζζηεφμοιε 

υηζ, υπςξ μζ παζνεηζζιμί πμο ένπμκηαζ απυ ημοξ μνίγμκηεξ ηδξ Κφπνμο ηαζ ηδξ Θνάηδξ, 

έηζζ ηαζ μζ εηδδθχζεζξ εκηυξ παηνίδαξ πμο ένπμκηαζ κα εκςεμφκ ζημκ ζενυ ηάθμ εκυξ 

εκδημφ ιε ημ πχια ηδξ Ρυδμο, πμο επί αζχκεξ παζνέηζγακ ιε ζεααζιυ μζ Σμφνημζ 

πμκημπυνμζ, ζοκζζημφκ ηεηιήνζμ ημο πζμ ααεζμφ ζεααζιμφ ηαζ ηδξ πζμ ααεζάξ 

ειπζζημζφκδξ ζημ ένβμ ημο».
667

 

Ο παληνπξθηθφο αιπηξσηηζκφο ηνπ ζπληάθηε ηνλ έθαλε λα ζεσξεί «ρψκαηα ηεο παηξίδαο» ηφζν 

απηά πνπ βξίζθνληαλ εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο Σνπξθίαο, φζν θαη εθείλα πνπ αλήθαλ ζε άιιεο 

ρψξεο, ζην «εμσηεξηθφ», θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εθείλα ηεο Ρφδνπ. Ο ίδηνο ιπξηθά 

εθθξαζκέλνο αιπηξσηηζκφο ηνλ σζνχζε λα νξακαηίδεηαη ηελ Σνπξθία σο ηνλ ήιην ζην επίθεληξν 

ελφο θαληαζηαθνχ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, γχξσ απφ ηνλ νπνίν θηλνχληαλ «κε αθαηαλίθεηε έιμε» – 

ελ είδεη πιαλεηψλ θαη φρη «άζηξσλ», φπσο ιαλζαζκέλα έγξαθε – φια ηα κέξε πνπ νη πξφγνλνί ηνπ 

είραλ θαηαθηήζεη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Κχπξνο, θαζψο θαη αδηεπθξίληζηα «άιια κέξε». Οη 

αηπρείο ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο, ζεκείσλε, κπνξεί λα ηα έρνπλ ξίμεη ζηε ζθηά ηεο «έθιεηςεο», εθείλα 

φκσο δνχζαλ ζην θσο ηνπ «ήιηνπ» κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ ιανχ, ν νπνίνο φρη κφλν δελ ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνο λα ηα μεράζεη – δηφηη φπνηνο ιεζκνλεί ηηο «αιεζκφλεηεο παηξίδεο» είλαη 

θαηαδηθαζκέλνο κηα κέξα λα ράζεη θαη ηε δηθή ηνπ – αιιά ηα ήζειε θαη πάιη «δηθά ηνπ». ην 

ζπγθεθξηκέλν άξζξν θαζίζηαην αλάγιπθνο γηα κίαλ αθφκε θνξά ν ηξφπνο ζθέςεο ησλ ηζπλφλησλ 

ηεο Hürriyet: Μέξε πνπ έρνπλ άπαμ θαηαθηεζεί είλαη αησλίσο ηνπξθηθά, θαη αλ νη δηεζλείο 

πνιηηηθέο ζπγθπξίεο επηβάιινπλ απξαμία, δελ επηβάιινπλ σζηφζν θαη αθσλία. Μηα κέξα πνπ ε 

Σνπξθία ζα είλαη θαη πάιη ηζρπξή, απηά ζα γίλνπλ μαλά «δηθά καο».
668

 

Μεηά ηνλ ζάλαην θαη ηελ θεδεία ηνπ Simavi παίρηεθε θαη ε ηειεπηαία πξάμε ηεο δηθαζηηθήο ηνπ 

πεξηπέηεηαο κε ηνλ Σνχξθν Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε δίθε θαηέπεζε θαη 

εηέζε ζην αξρείν. Δ εθεκεξίδα πξφβαιιε ηε ζρεηηθή εμέιημε πξσηνζέιηδα, μεθηλψληαο ην 

ξεπνξηάδ ηεο κε ηελ αθφινπζε ραξαθηεξηζηηθή πξφηαζε: «Σν δεχηεξν Καθνπξγηνδηθείν ηεο 

Εζηαλκπνχι εμέηαζε ρζεο ζηηο 14[:00] ηε κήλπζε πνπ είρε θαηαηεζεί απφ ηνλ Κηνπξνπινχ ελαληίνλ 

                                                           
667 “Rodos‟tan gelen Vatan Toprağı” («Υψκα ηεο Παηξίδαο πνπ ήιζε απφ ηε Ρφδν»), ζηήιε «Haftanın Düşüncesi» («Δ 

ζθέςε ηεο εβδνκάδαο»), Hürriyet, 16/12/1953. 
668 Οη γξακκέο απηέο ηεο δηδαθηνξηθήο εξγαζίαο γξάθνληαλ ζε κία άιιε ζπγθπξία, φηαλ ν Πξφεδξνο ηεο Σνπξθηθήο 

Αεκνθξαηίαο R.T. Erdoğan, κηιψληαο ζηηο 15 Οθησβξίνπ 2016 ζηε Ρηδνχληα ηνπ Πφληνπ, θαηά ηελ ελαξθηήξηα ηειεηή 

ηνπ λένπ αθαδεκατθνχ έηνπο ζην Παλεπηζηήκην πνπ θέξεη ην φλνκά ηνπ, έθαλε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ «θπζηθψλ 

ζπλφξσλ» ηεο ρψξαο ηνπ θαη ησλ «ζπλφξσλ ηεο θαξδηάο καο», ε νπνία είλαη πξνθαλψο αξθεηά επξχρσξε γηα λα ρσξά 

κία γεσγξαθηθή πεξηνρή «απφ ηε ΐφξεην Ώθξηθή κέρξη ηε ηβεξία», φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε. 
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ηνπ ηεζλεψηνο αξρηζπληάθηε καο, εληάη ηκάβη, ν νπνίνο αζρνινχκελνο δηαξθψο ζηα θχξηα 

άξζξα ηνπ κε ηα δεηήκαηα ηεο Κχπξνπ, ησλ Ασδεθαλήζσλ θαη ηεο θαηαπίεζεο ζηελ νπνία 

ππνβάιινπλ νη Έιιελεο ηνπο Σνχξθνπο ηεο Απηηθήο Θξάθεο, είρε επηθξίλεη ηνλ Τπνπξγφ 

Βμσηεξηθψλ Φνπάη Κηνπξνπινχ, επεηδή αθνινπζνχζε κία πνιηηηθή πνπ έθιεηλε ηα κάηηα κπξνζηά 

ζε απηά ηα βαζαληζηήξηα».
669

 Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα αθνινπζνχζε κηθξφ ζρφιην ηνπ Tahsin 

Öztin, ζην νπνίν ν ζπληάθηεο νίθηηξε ηνλ Köprülü γηαηί δελ είρε θαηαδερηεί λα ζηείιεη νχηε έλα 

ζπιιππεηήξην ηειεγξάθεκα γηα ην ζάλαην ηνπ Simavi, ζεκεηψλνληαο φηη ν ηειεπηαίνο θαζαπηφηαλ 

ηνλ Σνχξθν Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ φρη πξνζσπηθά, αιιά γηα ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε «ζηα 

δεηήκαηα ηεο Κχπξνπ, ηεο Ασδεθαλήζνπ θαη ησλ Σνχξθσλ ηεο Απηηθήο Θξάθεο».
670

 

ηνλ απνινγηζκφ ηνπ έηνπο πνπ έθαλε ν Hikmet Bil ζην ηειεπηαίν θχιιν ηεο Hürriyet γηα ην 1953, 

ηδηαίηεξε αλαθνξά γηλφηαλ ζηελ «θφιαζε» πνπ βίσλαλ νη «Σνχξθνη ηεο Απηηθήο Θξάθεο», θαζψο 

θαη ζην Κππξηαθφ, γηα ην νπνίν ζεκεηψλνληαλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: «Δ Σνπξθηθή Κχπξνο έρεη 

κεηαβιεζεί ζε θαξθίλσκα εμαηηίαο ηεο ίδηαο θνηκηζκέλεο πνιηηηθήο.
671

 Βλψ νη Έιιελεο αλνίγνπλ 

ηελ πιεγή απηή απφ ηνπο βαζηιείο ηνπο κέρξη ηνλ πην δεκαγσγφ πνιηηηθφ ηνπ πεδνδξνκίνπ, ε 

θπβέξλεζή καο ηελ θαιχπηεη θαη ηελ θξχβεη. πσο θάλεη θαη ε ζηξνπζνθάκεινο φηαλ ρψλνληαο ην 

θεθάιη ηεο ζηελ άκκν λνκίδεη φηη θξχβεηαη ζηελ έξεκν…».
672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
669 “Sedat Simavi – Köprülü dâvası” («Δ δίθε εληάη ηκάβη-Κηνπξνπινχ»), Hürriyet, 24/12/1953. 
670 “Boşuna beklenen telgraf” («Σν καηαίσο αλακελφκελν ηειεγξάθεκα»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 29/12/1953. 
671 Δ πνιηηηθή απηή ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο είρε ραξαθηεξηζηεί απφ ηνλ Bil ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηνπ 

άξζξνπ ηνπ «παζεηηθή θαη αδαήο». 
672 “53 „ün bilânçosu” («Ώπνινγηζκφο ηνπ „53»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 31/12/1953. 
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Β. Η κεηά Simavi επνρή 

Η πύθλσζε ησλ δηεξγαζηώλ θαη ε απεηιή ηεο δηεζλνπνίεζεο 

ε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε, ζηα νπνία ε πξνβνιή ηνπ Κππξηαθνχ απφ ηηο ζειίδεο ηεο 

Hürriyet ήηαλ κελ πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλε (πξσηνζέιηδε, ζπρλά ζηελ θεληξηθή ζέζε), αιιά κε 

αξθεηέο πνζνηηθέο δηαθπκάλζεηο (έληνλε παξνπζία ζε νξηζκέλνπο κήλεο, απνπζία ηνπ ζέκαηνο ζε 

άιινπο), αξρήο γελνκέλεο απφ ην 1954 ην Κππξηαθφ ζα βξίζθεηαη ζπλερψο ζηελ πξψηε γξακκή 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο εθεκεξίδαο ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά. Παξά ηε ζεκαληηθή απψιεηα 

ηνπ ηδξπηή θαη αξρηζπληάθηε ηεο, Sedat Simavi, θαη ηελ έιιεηςε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θαη 

επηζεηηθήο ηνπ αξζξνγξαθίαο γηα ηελ Κχπξν, ην «θελφ» ζα θαιππηφηαλ απφ άιινπο «αληάμηνπο» 

ξεπφξηεξ θαη επηθπιιηδνγξάθνπο, πνπ ζα δηαηεξνχζαλ ακείσηε ηελ πξνζπάζεηα λα ζπλεγείξνπλ 

ηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε γηα ηνλ «εζληθφ αγψλα» απηφ ησλ Σνχξθσλ. 

Δ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απνδηδφηαλ ζηε δηεζλή ηνπ δηάζηαζε, κε ηελ παξάζεζε ησλ θηλήζεσλ 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, επαιεζεπφηαλ ήδε απφ ηηο αξρέο Εαλνπαξίνπ, φηαλ ν αληαπνθξηηήο ηεο 

εθεκεξίδαο ζηελ Ώζήλα επεζήκαηλε δεκνζίεπκα ηνπ Βήιαημξ, ην νπνίν αλαθεξφηαλ ζηηο 

πξνζέζεηο θαη ζηηο εηνηκαζίεο ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο λα επαλαθέξεη πξφηαζε γηα ηελ εηζαγσγή 

ελφο «θηιειεχζεξνπ» ζπληαγκαηηθνχ θεηκέλνπ, ηνπ πξψηνπ κεηά ηελ απνηπρεκέλε απφπεηξα ηεο 

Αηαζθεπηηθήο. Καηά ηελ πάγηα θξαζενινγία ηεο, ε Hürriyet ζεκείσλε φηη νη εηδήζεηο απηέο είραλ 

δεκηνπξγήζεη «αλαζηάησζε» θαη «ζρεδφλ παληθφ» ζηνπο «ελσηηθνχο ηνχ πεξηβάιινληνο ηνπ 

Μαθαξίνπ». Οη ηειεπηαίνη αληηκεηψπηζαλ ηηο βξεηαληθέο ζθέςεηο ζαλ κία πξνζπάζεηα 

αληηπεξηζπαζκνχ ηνπ ιανχ απφ ην βαζηθφ ζηφρν ηεο έλσζεο θαη, ζχκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, 

«γλσζηνπνηνχζαλ» πσο ζα θήξπηηαλ «πξνδφηεο» ηνπο Βιιελνθχπξηνπο πνπ ζα δέρνληαλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο ΐξεηαλνχο, θαζψο θαη φηη «ε εθθιεζία ζα ηνπο αθφξηδε». Καηφπηλ ηνχησλ,  

ην Βζλαξρηθφ πκβνχιην ιάκβαλε απφθαζε άκεζεο θηλεηνπνίεζεο, κε ην Μαθάξην λα εηνηκάδεη 

ηεο βαιίηζεο ηνπ γηα ηελ Ώζήλα εληφο ηνπ δεχηεξνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ Εαλνπαξίνπ. Παξάιιεια, 

αλαθεξφηαλ φηη ν επηθεθαιήο ηεο «Οκνζπνλδίαο Σνπξθνθππξηαθψλ Οξγαλψζεσλ», Faiz Kaymak, 

πνπ είρε ήδε κεηαβεί ζηελ Άγθπξα,
673

 είρε γίλεη δεθηφο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Σνπξθηθήο 

Αεκνθξαηίαο, ελψ είρε ζπλάληεζε θαη κε ηνπο Τπνπξγνχο Βμσηεξηθψλ θαη Βζληθήο Παηδείαο, κε 

ηνπο νπνίνπο «πξνέβε ζε αλαιπηηθή αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ».
674

 

Ώπνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο εθείλεο ηνπ επαθήο ήηαλ θαη ε απφθαζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο 

λα απνζηείιεη ζην λεζί αξηζκφ Σνχξθσλ δαζθάισλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δηδαζθαιία ηεο 

ηνπξθηθήο γιψζζαο θαη ηζηνξίαο. Δ πξψηε νκάδα ησλ έμη δαζθάισλ επξφθεηην λα θαηαθηάζεη 

ζηελ Κχπξν κία εβδνκάδα κεηά, κε ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο λα «εκθνξνχληαη απφ κεγάιε ραξά» 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, ε νπνία θαηά ην δεκνζίεπκα «άξρηζε 

λα ελδηαθέξεηαη εθ ηνπ ζχλεγγπο γηα ηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ησλ Σνπξθνθχπξησλ θαη έρεη 

                                                           
673 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 231. 
674 “İngiltere Kıbrıs‟ın ilhakını önleyecek” («Δ Ώγγιία ζα απνηξέςεη ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 2/1/1954. 
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εηνηκάζεη έλα επξχ πξφγξακκα βνήζεηαο».
675

 Βπηπξνζζέησο, ν Kaymak πξνέβαηλε ζε δειψζεηο γηα 

ηνλ λενεθιεγέληα κνπθηή, Mehmet Dâna, επηθξνηψληαο ηελ εθινγή ηνπ, «παξά ηελ θάζε είδνπο 

αξλεηηθή πξνπαγάλδα» ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο, ηελ νπνία θαη επέθξηλε δηφηη δελ απέδηδε ηε 

δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ κνπζνπικαληθψλ επαγψλ ηδξπκάησλ ζηελ ηνπξθνθππξηαθή 

θνηλφηεηα, ζηάζε πνπ θαπηεξίαδε σο «αληίζεηε ζηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο». Ώθνινχζσο 

δηαθήξπηηε φηη νη Σνπξθνθχπξηνη ζα ζπλέρηδαλ ηνλ αγψλα κέρξη λα επηηχρνπλ απηφλ ηνλ ζθνπφ 

ηνπο.
676

 Πεξαηψλνληαο, ηηο «δηαβνπιεχζεηο» ηνπ ζηελ ηνπξθηθή πξσηεχνπζα, ν Kaymak 

επέζηξεθε ζηελ Κχπξν, φπνπ ηνλ ππνδερφηαλ «κεγάιν πιήζνο». Μηιψληαο ζην αεξνδξφκην ζε 

δεκνζηνγξάθνπο, ζεκείσλε φηη επηζηξέθεη απφ ηελ Σνπξθία κε «εληειψο δηαθνξεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα», εμέθξαδε ηελ «απέξαληε ηθαλνπνίεζε θαη ραξά» ηνπ «γηα ην εηιηθξηλέο 

ελδηαθέξνλ πνπ επέδεημαλ ζηηο εζληθέο καο ππνζέζεηο» ν Bayar θαη ν Τπνπξγφο Παηδείαο, 

θαζεγεηήο Rıfkı Salim Burçak. Σέινο, εκθαληδφηαλ βέβαηνο γηα ηελ επηηπρία ησλ πξνζπαζεηψλ 

πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ «αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ» ηνπο «δηθαησκάησλ», 

ράξε ζην «ελδηαθέξνλ πνπ επέδεημε γηα καο ην κεγάιν καο έζλνο», φπσο έκπξαθηα απνηππψζεθε 

ζην πξφγξακκα εθπαηδεπηηθήο βνήζεηαο.
677

 

Ώπφ ηελ πξνζνρή ηεο εθεκεξίδαο δελ μέθεπγε νχηε ε ζρεδηαδφκελε γηα ηελ επφκελε άλνημε 

έθζεζε «πξντφλησλ, ρεηξνηερλίαο θαη έξγσλ ηέρλεο» απφ ηελ Κχπξν, πνπ επξφθεηην λα 

θηινμελεζεί ζην Γάππεην Μέγαξν. Ο αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο κε ηα αξρηθά «Σ.Κ.»
678

 

πιεξνθνξνχζε πξσηνζέιηδα φηη καδί κε ηα πξναλαθεξζέληα, ζα εθηίζελην θαη πίλαθεο, αιιά θαη 

έγγξαθα πνπ θαηαδείθλπαλ ηνπο «αγψλεο» ηνπ θππξηαθνχ ιανχ, κε ηελ φιε εθδήισζε λα 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ ελσηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Γηα ηελ ελ ιφγσ έθζεζε πξνγξακκαηηδφηαλ ε 

έιεπζε ζηελ Ώζήλα ηνπ Μαθάξηνπ καδί κε «πνιππιεζή ζπλνδεία», αιιά θαη «Βιιήλσλ
679

 απφ 

μέλεο ρψξεο», δίλνληαο έηζη ζηελ φιε εθδήισζε έλαλ «Παλειιήλην ραξαθηήξα».
680

 Σελ ίδηα εκέξα 

δεκνζηεπφηαλ θαη εηέξα αληαπφθξηζε απφ ηελ Ώζήλα, ζηελ νπνία ζεκεησλφηαλ πσο, ελψ ην λέν 

έηνο είρε κπεη γηα φιν ηνλ θφζκν κε ηελ επρή λα είλαη εηξεληθφ, ν ειιεληθφο Σχπνο επαλαιάκβαλε 

                                                           
675 “Kıbrıs‟a altı Türk öğretmen gidiyor” («Μεηαβαίλνπλ ζηελ Κχπξν έμη Σνχξθνη δάζθαινη»), Hürriyet, 4/1/1954. 
676 “Kıbrıs‟taki vakıf mallar/ Türk cemaati bunların yeni müftü tarafından idaresini temin için faaliyete geçiyor” 

(«ΐαθνπθηθέο πεξηνπζίεο ζηελ Κχπξν/ Δ ηνπξθηθή θνηλφηεηα θηλεηνπνηείηαη γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ζα ππαρζνχλ ζηε 

δηνίθεζε ηνπ λένπ κνπθηή»), Hürriyet, 3/1/1954, κε πεγή ην T.H.A. 
677 “Anavatan ve Kıbrıs/ Lefkoşe‟ye dönen Faiz Kaymak Ankara‟daki temaslarını anlattı” («Μεηέξα παηξίδα θαη 

Κχπξνο/ Ο επηζηξέςαο ζηε Λεπθσζία ΦαΎδ Καυκάθ κίιεζε γηα ηηο επαθέο ηνπ ζηελ Άγθπξα»), Hürriyet, 5/1/1954. ε 

μερσξηζηφ ξεπνξηάδ ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ δεκνζηεχκαηνο, πνπ εξεηδφηαλ ζε είδεζε ηεο Κοπνζαηήξ, αλαθεξφηαλ φηη ε 

βξεηαληθή δηνίθεζε είρε απνθαζίζεη σο «πξσηνρξνληάηηθν κπνλακά» λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ην λφκν πνπ πξφβιεπε ηελ 

θαηάζρεζε φισλ ησλ εηζεξρφκελσλ ζην λεζί εληχπσλ, ηα νπνία «πξνπαγάλδηδαλ» ηελ έλσζή ηνπ κε ηελ Βιιάδα. 
678 πσο πιεξνθνξεί ν Zincirkıran, κέρξη θαη ην 1952 θακκία ηνπξθηθή εθεκεξίδα δελ είρε αληαπνθξηηή ζηελ Κχπξν, 

βι. Zincirkıran, Genel Yayın Müdürü, ζει. 40. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 1953 ε Hürriyet αλαδεκνζίεπε ζπλήζσο αληαπνθξίζεηο 

κεγάισλ μέλσλ εηδεζενγξαθηθψλ πξαθηνξείσλ, γηα λα αλαθεξζεί ζηα ηεθηαηλφκελα ζηελ Κχπξν. Ώπφ ηνλ Αεθέκβξην 

ηνπ ίδηνπ έηνπο εκθαλίδεηαη «εηδηθφο αληαπνθξηηήο» ηεο ζηε Λεπθσζία, ρσξίο φκσο λα ππνγξάθεη ηηο απνζηειιφκελεο 

αληαπνθξίζεηο ηνπ. Ώπφ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1954 εκθαλίδεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο «Σ.Κ.», πνπ ελδερνκέλσο λα ήηαλ ν ίδηνο 

πνπ έζηειλε εηδήζεηο απφ ηνλ πξνεγνχκελν Αεθέκβξην. Δ ηαπηφηεηά ηνπ δελ θαηέζηε εθηθηφ λα δηαζηαπξσζεί, θαζψο ζε 

θακκία ηνπξθηθή βηβιηνγξαθηθή πεγή δελ απαληάηαη ε ζρεηηθή δηεπθξίληζε. 
679 Rumlar ζην πξσηφηππν. 
680 “Makariosçular Atina‟da bir „Kıbrıs sergisi‟ açacaklar” («Οη καθαξηαθνί ζα εγθαηληάζνπλ ζηελ Ώζήλα κία „έθζεζε 

γηα ηελ Κχπξν‟»), Hürriyet, 9/1/1954. Ο φξνο «παλειιήληνο» ζηα θαζ‟ εκάο παξαπέκπεη ζε θάηη πνπ έρεη ηζρχ ζε φιε 

ηελ Βιιάδα, ελψ αληηζέησο ζηελ ηνπξθηθή ηνπ ρξήζε είλαη αληίζηνηρνο ηνπ «παληνπξθηζκνχ», παξαπέκπεη ζηελ 

παγθφζκηα ελφηεηα ησλ Βιιήλσλ θαη έρεη έληνλν ζπκβνιηθά αιπηξσηηθφ πεξηερφκελν. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



246 
 

«ηνλ ίδην ηξνπάξη» κε αμηψζεηο «θαηαθηήζεσλ θαη πξνζαξηήζεσλ». Βπηθαινχκελνο ηελ 

Αηνυπμθζκ, ν δεκνζηνγξάθνο επεζήκαηλε φηη νη Έιιελεο δεηνχζαλ ηψξα πέξαλ ηεο Κχπξνπ θαη ηε 

ΐφξεην Ήπεηξν θαη εχρνληαλ ε λέα ρξνληά λα είλαη επλντθή γη‟ απηέο ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο. 

Βπεζήκαηλε αθφκε ηε θξάζε ηνπ Δεκζημφ Κήνοημξ φηη «ζα πάξνπκε ηελ Κχπξν φπσο πήξακε θαη 

ηελ Κξήηε».
681

 

Σελ επφκελε εκέξα ν ίδηνο αληαπνθξηηήο αλέθεξε φηη ν Μαθάξηνο ζα κεηέβαηλε ηειηθά ζηελ 

Ώζήλα ζηηο 25 ηνπ κελφο, ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Βζλαξρηθνχ πκβνπιίνπ. θνπφο ηνπ ζα ήηαλ 

λα ζπλαληεζεί κε ηνλ Μφληκν Ώληηπξφζσπν ηεο Βιιάδαο ζηα Δ.Β., Ώιέμε Κχξνπ, πνπ ζα 

βξηζθφηαλ επίζεο ζηελ Ώζήλα εθείλεο ηηο εκέξεο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ θνηλή γξακκή ζηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα. Παξάιιεια, πιεξνθνξνχζε γηα ηηο 

«θήκεο» πνπ θπθινθνξνχζαλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ ζα είρε ν 

Μαθάξηνο κε ηνπο Έιιελεο ηζχλνληεο: Καηά κία άπνςε, ζα πξνγξακκαηίδνληαλ εθινγέο ζηελ 

Κχπξν θαη θαηφπηλ νη εθιεγέληεο βνπιεπηέο ζα απνζηέιινληαλ ζηελ ειιεληθή ΐνπιή σο 

εθπξφζσπνη ηνπ λεζηνχ, φπσο αθξηβψο είρε γίλεη θαη ηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο, ζεκείσλε κε 

έθπιεμε ν Σ.Κ.
682

 

Πξνζψξαο ν Μαθάξηνο, πνπ «δελ κπνξεί λα θαζίζεη θαζφινπ ήζπρνο», εμέδηδε αλαθνίλσζε γηα 

ηελ ηέηαξηε επέηεην ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ηνπ 1950, κε ηελ νπνία θαινχζε ζε ενξηαζκνχο ζηηο 15 

Εαλνπαξίνπ, φπσο πιεξνθνξνχζε ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηε Λεπθσζία.
683

 Κάησ αθξηβψο 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε είδεζε, ε εθεκεξίδα δεκνζίεπε απνθιεηζηηθή αληαπφθξηζε απφ ηε Ρφδν, 

ζηελ νπνία αλαθεξφηαλ πσο νη εθεί ηνπηθνί «ξσκαίηθνη ζχιινγνη θαη νξγαλψζεηο» 

πξνγξακκάηηδαλ γηα ηηο 31 ηνπ κελφο ζπιιαιεηήξην γηα ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα. ε 

εθείλν είραλ πξνζθιεζεί ηφζν ν Μαθάξηνο θαη νη ειιελνθππξηαθέο εθεκεξίδεο, φζν θαη 

εθπξφζσπνη ηνπ ακεξηθαληθνχ, ηνπ γαιιηθνχ θαη ηνπ βξεηαληθνχ πξνμελείνπ ηεο Ρφδνπ.
684

 Πέξαλ 

ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Hürriyet είρε αληαπνθξηηή ζην ειιεληθφ λεζί ηεο Ρφδνπ, ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ 

θαη ε αλαθνξά ηεο ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ σο «Ρσκηψλ» (Rum), κε ηνλ ίδην δειαδή φξν πνπ 

ππνδειψλνληαλ θαη πεξηγξάθνληαλ νη Βιιελνθχπξηνη, θαζψο θαη νη Βιιελνξζφδνμνη ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, δελ εμππεξεηείην κφλνλ ε ζθνπηκφηεηα ηεο ηαχηηζεο, 

φπσο έρεη ήδε αλαιπζεί,
685

 αιιά εκκέζσο ακθηζβεηείην θαη ε έληαμε ηνπ λεζηνχ ζηελ Βιιάδα, 

ζην βαζκφ πνπ νη θάηνηθνί ηνπ δελ πξνζδηνξίδνληαλ σο «Έιιελεο» (Yunan) φπσο θαη νη ππφινηπνη 

                                                           
681 “Yunanistan yeni seneye fetih ve ilhak teraneleriyle girdi” («Δ Βιιάδα κπήθε ζην λέν έηνο κε ην ηξνπάξη πεξί 

θαηαθηήζεσλ θαη πξνζαξηήζεσλ»), Hürriyet, 9/1/1954. 
682 “Makarios Atina‟ya gidiyor/ Orada Kiru ile buluşup Kıbrıs‟ı ilhak imkânlarını araştıracakmış!” («Ο Μαθάξηνο 

κεηαβαίλεη ζηελ Ώζήλα/ Βθεί ζα ζπλαληεζεί κε ηνλ Κχξνπ θαη ζα δηεξεπλήζεη, ιέεη, ηηο δπλαηφηεηεο πξνζάξηεζεο ηεο 

Κχπξνπ»), Hürriyet, 10/1/1954. 
683 “Papas Makarios hiç rahat duramıyor” («Με ηίπνηα δελ κπνξεί λα θαζίζεη ήζπρνο ν παπάο Μαθάξηνο»), Hürriyet, 

12/1/1954. 
684 “Mahut ilhak plebisitini kutlamak için ada Rumlarını bir törene davet etti/ Rodos‟ta bir miting yapılıyor” («[Ο 

Μαθάξηνο] πξνζθάιεζε ηνπο Ρσκηνχο ηνπ λεζηνχ ζε εθδήισζε γηα λα ενξηαζηεί ην γλσζηφ θαη κε εμαηξεηέν 

δεκνςήθηζκα/ πιιαιεηήξην νξγαλψλεηαη ζηε Ρφδν»), Hürriyet, 12/1/1954. 
685 ΐι. ελδεηθηηθά ζει. 4, ππνζ. 14 θαη passim. 
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θάηνηθνη ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο, αιιά σο Rum, φπσο δειαδή ραξαθηεξίδνληαλ νη κε εληαγκέλνη 

ζην ειιαδηθφ θξάηνο Ρσκηνί Έιιελεο, πξψελ ππήθννη ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο. 

Πξάγκαηη, ζηηο 15 Εαλνπαξίνπ ενξηαδφηαλ κε «ελζνπζηψδεηο εθδειψζεηο» ε ηέηαξηε επέηεηνο ηνπ 

«δήζελ δεκνςεθίζκαηνο», ζην νπνίν «ην 99% ησλ Βιιελνθππξίσλ είρε ςεθίζεη ππέξ ηεο έλσζεο 

ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα, φπσο δήισζε ν Μαθάξηνο». ηελ απνθιεηζηηθή αληαπφθξηζε ηεο 

εθεκεξίδαο αλαθεξφηαλ φηη ηα ζρνιεία παξέκεηλαλ θιεηζηά, παξαηίζελην νη εθδειψζεηο ζε 

εθθιεζίεο θαη δεκφζηνπο ρψξνπο, ηνληδφηαλ ε πξσηνθαζεδξία ηνπ Μαθάξηνπ, ελψ επηζεκαηλφηαλ 

ε απνπζία ησλ Κππξίσλ θνκκνπληζηψλ απφ απηέο. Οη ηειεπηαίνη δηά ηνπ νξγάλνπ ηνπο, Νέμξ 

Γδιμηνάηδξ, ηάζζνληαλ κελ ππέξ ηεο έλσζεο, ζεκείσλαλ φκσο φηη εθείλε ζα πξαγκαηνπνηείην 

«φρη κε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Μαθάξηνπ θαη ηνπ ησξηλνχ θαζίζηα Έιιελα Πξσζππνπξγνχ 

Παπάγνπ, αιιά απφ ηε νβηεηηθή Ρσζία, ε νπνία βξίζθεηαη επηθεθαιήο ησλ αγψλσλ […] γηα ηελ 

αλεμαξηεζία ησλ κηθξψλ εζλψλ». χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, αλ θαη νη θνκκνπληζηέο ηνπ λεζηνχ 

είραλ απνηαζεί ζηηο αξρέο γηα λα δηνξγαλψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εθδειψζεηο, ε άδεηα απηή δελ είρε 

δνζεί.
686

 ηελ αληαπφθξηζε απφ ηελ Ώζήλα πνπ αθνινπζνχζε, θαηαγξάθνληαλ νη αληίζηνηρεο 

επεηεηαθέο εθδειψζεηο ησλ Ώζελψλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε «κεγάιν πιήζνο» θφζκνπ κε ηελ 

πξσηνθαζεδξία ησλ κειψλ ηνπ Βζλαξρηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπ «επηθεθαιήο ηεο απηνθέθαιεο 

Βθθιεζίαο ηεο Βιιάδαο Μεηξνπνιίηε ππξίδσλα», θαζψο θαη κειψλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. 

Με αλαθνίλσζή ηεο ε ΠΒΏΒΚ θαινχζε ηνπο απαληαρνχ Έιιελεο λα ζπκβάιινπλ ζηνλ ελσηηθφ 

αγψλα θαη λα κελ θεηζζνχλ πξνζπαζεηψλ θαη ρξεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζεί εληφο ηνπ 

έηνπο ε εζληθή πξνζπάζεηα. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Ώξρηεπίζθνπνο Ώζελψλ αλαθεξφηαλ θαη 

εδψ κε ηνλ ηίηιν ηνπ θαη ρσξίο κεησηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο, κία πξαθηηθή πνπ ζχληνκα ζα 

κεηαβαιιφηαλ. ηε ζπγθεθξηκέλε, κάιηζηα, αληαπφθξηζε ν ζπληάθηεο ηεινχζε ζε γλψζε θαη ηνπ 

«απηνθέθαινπ» ραξαθηήξα ηεο ειιαδηθήο εθθιεζίαο.
687

 

Σελ ίδηα εκέξα, παξαπιεχξσο ηεο πξσηνζέιηδεο είδεζεο γηα ηνπο ενξηαζκνχο ηεο επεηείνπ ηνπ 

«δήζελ δεκνςεθίζκαηνο» θαη ππφ ηνλ ηίηιν «Ση είδα ζηελ Κχπξν;», αλαγγειιφηαλ ε δεκνζίεπζε 

ζεηξάο αληαπνθξίζεσλ ηνπ εηδηθνχ απεζηαικέλνπ ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Κχπξν, Necati Zincirkıran, 

αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ επφκελε εκέξα. Ο ίδηνο εηθνληδφηαλ ζηελ Ώκκφρσζην, δίπια ζηελ 

πξνηνκή ηνπ Namık Kemal, ελψ ζην ζπλνδεπηηθφ θείκελν αλαθέξνληαλ ηα εμήο:  

«Οζ Έθθδκεξ πνμζπαεμφκ κα πνμζανηήζμοκ ηδκ Κφπνμ πμο είκαζ έκα ημονηζηυ κδζί. 

Απυ ηδ ιζα ιενζά ημ ελήκηα ημζξ εηαηυ ηςκ Ρςιζχκ πμο γμοκ ζημ κδζί ημ πνάηημοκ βζα 

θμβανζαζιυ ιζαξ ενοενήξ ζδεμθμβίαξ, απυ ηδκ άθθδ έκαξ παπάξ ιε ημ υκμια Μαηάνζμξ 

ελοπδνεηεί ημκ ίδζμ ζημπυ απυ άθθδ μπηζηή βςκία. Απυ ηδκ εδχ πθεονά, ιζα ιάγα 24 

εηαημιιονίςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ Σμφνηςκ ημο κδζζμφ, εηδδθχκεζ μοζζαζηζηυ 

εκδζαθένμκ βζ‟ αοηήκ ηδκ οπυεεζδ (dâva). ε ιία ζεζνά νεπμνηάγ ημο θίθμο ιαξ, Νεηγαηί 

                                                           
686 “Kıbrıs‟taki sözde plebisitin yıldönümü/ Lefkoşa ve Atina‟da törenler yapıldı” («Δ επέηεηνο ηνπ δήζελ 

δεκνςεθίζκαηνο ζηελ Κχπξν/ Βθδειψζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε Λεπθσζία θαη Ώζήλα»), Hürriyet, 16/1/1954. 
687

 “Atina‟da yapılan törenler” («Οη εθδειψζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ Ώζήλα»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, φ.π. 
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Εζκηγίνηζνακ, οπυ ημκ ηίηθμ „Σζ είδα ζηδκ Κφπνμ;‟ εα ιπμνέζεηε κα παναημθμοεήζεηε ηα 

ηεηηαζκυιεκα ιέζα ζηδ ζδιενζκή Κφπνμ».
688

 

Δ ζεηξά ησλ ελ ιφγσ δεκνζηεπκάησλ ζα ζπλερηδφηαλ κέρξη ηα ηέιε Εαλνπαξίνπ θαη ζα εμεηαζηεί 

ιεπηνκεξεηαθά ζην νηθείν θεθάιαην. 

Βπηζηξέθνληαο ζηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Κππξηαθνχ, ε εθεκεξίδα πιεξνθνξνχζε πξσηνζέιηδα γηα 

ηηο δειψζεηο ηνπ επηζθεθζέληνο ην Παξίζη Παπάγνπ ζηε γαιιηθή εθεκεξίδα Le Monde. Ο 

Έιιελαο Πξσζππνπξγφο είρε αλαθέξεη φηη ε Βιιάδα επηζπκνχζε λα επηιχζεη ην δήηεκα ηεο 

Κχπξνπ κέζσ απεπζείαο δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηε ΐξεηαλία, αλ φκσο δελ επδνθηκνχζαλ νη 

πξνζπάζεηέο ηεο, ηφηε «είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα πξνζθχγνπκε ζε θάζε είδνπο λφκηκε ιχζε». Δ 

Hürriyet ζρνιίαδε δηά ηνπ ηίηινπ ηεο φηη εθείλνο ήηαλ ν «θαεκφο» ηεο Βιιάδαο.
689

 ην ίδην 

δεκνζίεπκα εληαζζφηαλ θαη αληαπφθξηζε απφ ηε Λεπθσζία, ε νπνία πιεξνθνξνχζε γηα ηελ 

αλαβνιή ηεο πξνγξακκαηηζζείζαο επίζθεςεο ηνπ Μαθαξίνπ ζηελ Ώζήλα, ιφγσ ηεο «απνπζίαο» 

ηφζν ηνπ Παπάγνπ, φζν θαη ηνπ Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ ηεθαλφπνπινπ. Νέα εκεξνκελία 

νξηδφηαλ ε 4
ε
 Φεβξνπαξίνπ. 

Ο Hikmet Bil θαη ηα «θνηόπνπια ηνπ παλδνρέα» 

ιε εθείλε ε θηλεηηθφηεηα σζνχζε ηνλ Hikmet Bil λα γξάςεη έλα εκπξεζηηθφ άξζξν γλψκεο, κε 

αθνξκή ηελ ηνπνζέηεζε λένπ πξέζβε ηνπ Δλσκέλνπ ΐαζηιείνπ ζηελ Άγθπξα, ηνπ Sir James 

Bowker, ν νπνίνο ζα αληηθαζηζηνχζε ηνλ Sir Knox Helm. Ο ζπληάθηεο αθνχ ηνλ παξνπζηάζεη σο 

έρνληα εκπεηξία πεξί ηα ηνπξθηθά ιφγσ ηεο πξνεγεζείζαο ππεξεζίαο ηνπ ζηε ρψξα, πξφζζεηε φηη 

δελ κπνξνχζε «λα θξαηεζεί» θαη λα κελ ηνπ πεη «δπν ηξία ιφγηα, πξφζζεηα ζηελ πιεξνθφξεζή 

ηνπ, πνπ ζεσξψ πσο ζα είλαη ειιηπήο». Πξηλ πεξάζεη ζηελ νπζία εθείλσλ πνπ ζα ηνπ 

γλσζηνπνηνχζε, ν Bil ζεκείσλε επίζεο ηελ θαιή ζεηεία πνπ είραλ νη πξνθάηνρνη ηνπ λένπ πξέζβε 

θαη ην «ζαπκαζκφ» πνπ εμέθξαδαλ γηα ηελ Σνπξθία, ππνγξακκίδνληαο πσο αλ ήζειε λα είλαη 

εμίζνπ «επηηπρήο θαη αγαπεηφο, είλαη αξθεηφ λα ηείλεη επήθννλ νπο ζηε θσλή πνπ βγαίλεη απφ ηνπο 

θφιπνπο απηνχ ηνπ έζλνπο», γηα λα εμεηδηθεχζεη αθνινχζσο σο εμήο: 

«πςξ βκςνίγεηε, ιεηά ημκ Κνζιασηυ πυθειμ, ηδ ζοκεήηδ ηδξ Λςγάκκδξ ηαζ ηα θμζπά, 

ημ πίθζα πεκηαηυζζα ημζξ εηαηυ, βεκεάξ βεκεχκ ημονηζηυ Νδζί ηδξ Κφπνμο, πέναζε οπυ 

ηζξ βκςζηέξ ζοκεήηεξ πνυζηαζνα ζηδ δζηή ζαξ αββθζηή δζμίηδζδ. ηακ εβηαηαθείραιε 

ημ κδζί ζε ζαξ, δ πθεζμρδθία ημο πθδεοζιμφ ημο ήηακ ημονηζηή. Πμζμξ λένεζ, ίζςξ κα 

πζάζηδηακ ζημκ φπκμ μζ παθαζμί Άββθμζ πμθζηζημί δβέηεξ ηαζ άθδζακ ηζξ πυνηεξ 

ακμζπηέξ, βζα κα „νεμοκ ηαζ κα βειίζμοκ δοζηοπχξ ημ υιμνθμ κδζί ιαξ μζ Έθθδκεξ, ζακ 

ηα ημηυπμοθα ημο πακδμπέα πμο ηνέθμκηαζ ιε ηα λένς „βς ηζ ηςκ ηαλζδζςηχκ.
690

 πςξ 

                                                           
688 “Kıbrıs‟ta Neler Gördüm?”, Hürriyet, 16/1/1954. 
689 “Yunanistan Kıbrıs meselesini İngiltere ile hal sevdasında” («Καεκφο ηεο Βιιάδαο λα ηαθηνπνηήζεη ην δήηεκα ηεο 

Κχπξνπ κε ηελ Ώγγιία»), Hürriyet, 24/1/1954, κε βάζε αληαπφθξηζε ηνπ Reuters. 
690 yolcuların bilmem nesiyle geçinen hancı tavukları gibi, ζην πξσηφηππν. Πξφθεηηαη γηα παξαπνκπή ζηελ ηνπξθηθή 

ξήζε πνπ θαηά ιέμε θάλεη ιφγν γηα ηηο «αθαζαξζίεο» κε ηηο νπνίεο «ηξέθνληαη ηα θνηφπνπια ηνπ παλδνρέα». Δ 

πβξηζηηθή απηή θξάζε ηνπ Bil, δελ απνηεινχζε κφλνλ αληηζηξνθή ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά αληαλαθινχζε 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



249 
 

αηνζαχξ εέθμοκ κα βειίζμοκ ζήιενα ηδ Γοηζηή Θνάηδ, πανά ηζξ ηνοζηάθθζκεξ δζαηάλεζξ 

ηςκ οκεδηχκ… Δκ πάζδ πενζπηχζεζ, αοηυ είκαζ άθθμ γήηδια, ειείξ αξ επακέθεμοιε 

ζημ Πνάζζκμ Νδζί ιαξ… Σχνα μζ αβαπδημί ιαξ θίθμζ (!) έπμοκ αάθεζ επίιμκα ζημ κμο 

ηδκ έκςζδ ηαζ πμνεφμκηαζ. Γεκ οπάνπεζ Έθθδκαξ πμο κα ιδκ έπεζ πχζεζ ηδ ιφηδ ημο ζε 

αοηήκ ηδκ οπυεεζδ. Απυ ηζξ εθθδκυθςκεξ παηζααμφνεξ πμο θεζζεήηαιε ηαζ ημοξ 

ηάκαιε ηδ πάνδ κα επζηνέρμοιε ηδκ ηοηθμθμνία ημοξ ζηδκ Ηζηακιπμφθ ιαξ, ιέπνζ ημοξ 

παπάδεξ ημοξ, ημοξ ημιιμοκζζηέξ ημοξ, ημοξ παηνζάνπεξ ημοξ ηαζ ημοξ πμθζηζημφξ ημοξ, 

υθμζ θέκε ηδκ ίδζα ακμδζία, ηαζ ιάθζζηα ημ ηεθεοηαίμ δζάζηδια δεκ ζηαιαημφκ κα ηδκ 

επακαθαιαάκμοκ. Βεααίςξ έκα εοβεκζηυ έεκμξ ζακ ηζ ειάξ, πμο έπεζ βνάρεζ ζζημνία, δεκ 

εα πημδεεί απυ ηζξ πμηαπέξ εμνοαχδεζξ εηδδθχζεζξ ημο δνυιμο. Ακ παναζηεί ακάβηδ, 

εα ακηαπακηήζμοιε ιε ηδκ ανιυγμοζα βθχζζα ζημοξ ακενχπμοξ αοημφξ, πμο έηζζ ηζ 

αθθζχξ έπμοκ πενάζεζ ηδ γςή ημοξ ςξ οπυδμοθμζ ζε δζάθμνα έεκδ. Γεκ είκαζ υιςξ αοηυ 

ημ ζδιείμ πμο πνέπεζ κα βκςνίγεηε. Γζυηζ πζζηεφμοιε πςξ ημοθάπζζημκ έκα ζμαανυ 

ηνάημξ υπςξ δ Αββθία δεκ εα ηαηέθεεζ ζημ επίπεδμ ηςκ Δθθήκςκ». 

Ώθνινχζσο ν ζπληάθηεο έζεηε ζηνλ λέν ΐξεηαλφ πξέζβε ηα ζέκαηα «πνπ έπξεπε λα γλσξίδεη», κε 

πξψην ην αίηεκα λα αλνίμεη έλα ππνθαηάζηεκα ηνπξθηθήο ηξάπεδαο ζηε Λεπθσζία, ζην βαζκφ πνπ 

«κηα εζληθή καο ηξάπεδα θαηαβάιιεη εδψ θαη νθηψ κήλεο πςειφ ελνίθην γηα έλα θηίξην εθεί». 

Γεηνχζε, επίζεο, λα ζηακαηήζνπλ νη «αλαβνιέο» ζην άλνηγκα ελφο «Ελζηηηνχηνπ Σέρλεο» γηα ηε 

κφξθσζε ησλ «ηνπξθφπαηδσλ», φπσο επηδίσθε ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε, θαζψο θαη λα ζπλαηλέζεη ε 

βξεηαληθή δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ ζηελ επηζηξνθή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζην Evkaf. Ο αξζξνγξάθνο 

ζεκείσλε φηη «κέρξη λα μαλαθπκαηίζεη αησλίσο ε ηνπξθηθή ζεκαία ζην φκνξθν λεζί καο», ζα 

ζπκκεξίδνληαη «ηηο έγλνηεο» ησλ Σνπξθνθππξίσλ, αιιά θαη φηη ζα ήηαλ «πξνο ην ζπκθέξνλ» ηνπ 

ΐξεηαλνχ πξέζβε λα ηείλεη επήθννλ νπο «ζε απηά ηα πςειά καο αηζζήκαηα θαη ζην ελδηαθέξνλ 

καο». Καηέιεγε δε επαλαιακβάλνληαο φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θέξδηδε ηε «θηιία» ησλ 

Σνχξθσλ, γηα ηελ νπνία «παξέιθεη λα ζαο εμεγήζσ ηη ζεκαίλεη».
691

 

Σν πβξηζηηθφ θείκελν ηνπ Bil πξφδηδε ηνλ εθλεπξηζκφ ηνπ γηα ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο ζε Κχπξν 

θαη Βιιάδα λα αλαδεηρζεί ν ελσηηθφο αγψλαο, ίζσο δε θαη ηελ αγσλία ηνπ κελ ηπρφλ θαη θάπνηνο 

ζεκαληηθφο δηεζλήο παξάγνληαο, φπσο νη ΔΠΏ ή ελ πξνθεηκέλσ ε ΐξεηαλία, εθδήισλαλ πξφζεζε 

λα ζπκπαξαηαρζνχλ ή λα κεηαβάιινπλ ζηάζε αληηζηνίρσο απέλαληη ζην ειιεληθφ αίηεκα. πσο 

έρεη ήδε θαηαδεηρζεί, απηή ήηαλ θαη ε θνηλή αλεζπρία πνπ νη ζπληειεζηέο ηεο Hürriyet 

ζπκκεξίδνληαλ κε ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε, παξάιιεια κε ηελ αλεζπρία κήπσο ε Βιιάδα έζεηε 

θαη επηζήκσο ην δήηεκα ζηνλ ΟΔΒ, δηεζλνπνηψληαο ην. Οη πξφζθαηεο ηφηε δειψζεηο ηνπ Παπάγνπ 

πεξί ηεο πξφζεζεο ηεο θπβέξλεζήο ηνπ λα επηιπζεί ην δήηεκα κε δηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε 

ΐξεηαλία, εηδάιισο ζα αθνινπζνχζε «θάζε λφκηκε νδφ», παξέπεκπαλ αθξηβψο ζην ελδερφκελν 

                                                                                                                                                                                
θαη εκθαλψο ην βαζχ κίζνο πνπ έηξεθε γηα ηνπο «Έιιελεο» (Yunanlılar). Σαπηφρξνλα φκσο θέξλεη ζην λνπ ην 

πξνεθηεζέλ δηάηαγκα ηνπ νπιηάλνπ ειίκ ΐ΄ γηα ηνλ απνηθηζκφ ηνπ λεζηνχ κεηά ηελ νζσκαληθή ηνπ θαηάθηεζε, βι. 

ζει. 58, ππνζ. 193. 
691 “Elçi ve Kıbrıs” («Ο πξέζβεο θαη ε Κχπξνο»), ζηήιε «Politika Pazarı», Hürriyet, 31/1/1954. 
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δηεζλνπνίεζεο θαη θηλεηνπνηνχζαλ ηα αληαλαθιαζηηθά ηεο εθεκεξίδαο – ηνπιάρηζηνλ ζε πξψηε 

θάζε – ε νπνία δηά ηνπ Bil επεδίσθε λα «κπινθάξεη» ελ ηε γελέζεη ηεο κία πηζαλή κεηαβνιή ηήο 

βξεηαληθήο ζηάζεο, απεπζπλφκελε ζηνλ λέν ΐξεηαλφ πξέζβε. ΐεβαίσο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ 

ην πξνζβιεηηθά ζηεξενηππηθφ πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ γλψκεο ηνπ, ε Βιιάδα ζεσξείην σο κε 

ππνινγίζηκνο αληίπαινο θαζ‟ εαπηήλ, εμ νπ θαη νη παξνκνηψζεηο κε ηα «θνηφπνπια ηνπ παλδνρέα» 

θαη ε αθ‟ πςεινχ νζσκαληθή ελαηέληζε ησλ Βιιήλσλ σο έζλνπο πνπ δηήγε ηνλ βίν ηνπ «ππφδνπιν 

ζε δηάθνξα έζλε». Βθείλν πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζνβαξφ ζέκα γηα ηελ ηνπξθηθή πιεπξά 

ζα ήηαλ ε ζπκπφξεπζε ηνπ «δηεζλνχο παξάγνληα» κε ηηο ειιεληθέο επηδηψμεηο θαη απηή ήηαλ ε 

εμέιημε πνπ απεπρφηαλ. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ην δηεζλνπνιηηηθφ ππφβαζξν ηεο 

«απνηξεπηηθήο» πέλαο ηνπ Bil δελ αλαηξνχζε ηηο βαζηά ξηδσκέλεο εζληθηζηηθέο θαη αλζειιεληθέο 

παξαζηάζεηο ηνπ ζπληάθηε, αιιά απελαληίαο ηηο αλαδείθλπε θαηά ηξφπν αληάμην κηαο ζπλέρεηαο 

ησλ εκπξεζηηθψλ άξζξσλ γηα ην Κππξηαθφ θαη ηνπο Έιιελεο πνπ ζπλήζηδε λα δεκνζηεχεη ν 

απνζαλψλ ηδξπηήο ηεο εθεκεξίδαο. Σν γεγνλφο δε φηη ν Σνχξθνο αξζξνγξάθνο δελ δηαηχπσλε 

θακκία «παξαίλεζε» ζηνλ Bowker αλαθνξηθά κε δηκεξή ζέκαηα ηεο Σνπξθίαο κε ηε ΐξεηαλία, 

αιιά αληηζέησο εμαξηνχζε ηε «θηιία ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο» απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηε ζηάζε 

ηνπ έλαληη ηεο Κχπξνπ, αλαβηβάδνληαο ην ζέκα ζε κνλαδηθφ επίδηθν αληηθείκελν, θαηαδεηθλχεη θαη 

πάιη ηε ζεκαζία πνπ απέδηδε ε Hürriyet ζην Κππξηαθφ σο «εζληθφ ηνπξθηθφ δήηεκα». 

Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν γλψκεο ηνπ Bil, φκσο, ήηαλ ελδεηθηηθφ θαη γηα ηηο αλαθνξέο ηνπ ζηνπο 

«παηξηάξρεο», ζηηο «ειιελφγισζζεο παηζαβνχξεο» πνπ θπθινθνξνχζαλ «ζηελ Εζηαλκπνχι καο» 

ράξηλ νπζηαζηηθά ηεο «κεγαινζπκίαο» ησλ Σνχξθσλ, θαζψο θαη γηα ηελ «αξκφδνπζα απάληεζε» 

πνπ ζα δηλφηαλ «ζηελ αξκφδνπζα γιψζζα». Βπξφθεηην νπζηαζηηθά γηα ηε ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο 

ηεο εθεκεξίδαο λα ζηνρνπνηεί ηελ θνηλφηεηα ησλ «Ρσκηψλ» θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο κέζα απφ ηηο 

ζηήιεο ηεο, πνιηηηθή πνπ είρε εληαζεί ήδε απφ ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1953.
692

 Σνπ άξζξνπ απηνχ ηνπ 

Bil είραλ πξνεγεζεί άξζξα γλψκεο θαη θεληξηθά δεκνζηεχκαηα, ελδεηθηηθά ηεο νδνχ πνπ ζα 

πνξεπφηαλ ε Hürriyet ζην εμήο αλαθνξηθά κε ηνπο «Ρσκηνχο» ζε Κσλζηαληηλνχπνιε θαη Κχπξν. 

Πξηλ φκσο εμεηαζηνχλ απηά, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα γίλεη κία παξέθβαζε γηα ηε ζηάζε ηεο 

εθεκεξίδαο απέλαληη ζηνλ Ώζελαγφξα, αιιά θαη ζην ζεζκφ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ θαηά 

ην πξνεγεζέλ δηάζηεκα. 

Σν Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν θαη ν Αζελαγόξαο: Σα ερέγγπα ηνπ «παηξησηηζκνύ» 

πσο έρεη αλαθεξζεί ζην νηθείν θεθάιαην, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδήισζεο δηακαξηπξίαο πνπ 

είρε νξγαλψζεη ε Μ.Σ.Σ.Β. ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα ηελ «απερζή επίζεζε» ελαληίνλ ηεο 

ηνπξθηθήο εζληθήο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ζηελ Ώζήλα, ε Hürriyet είρε επηρεηξήζεη λα εκπιέμεη θαη 

ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν.
693

 ην πιαίζην απηφ, είρε δεηήζεη ζρφιην απφ ηνλ Παηξηάξρε 

Ώζελαγφξα, κε ζθνπφ απηφ λα αλαγλσζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ ηεο 26
εο

 ΜαΎνπ 

1949. Δ πξνζπάζεηα εθείλε ηεο εθεκεξίδαο λα έιζεη ζε αληηπαξάζεζε ην Παηξηαξρείν κε ηελ 

                                                           
692 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 226-229. 
693 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 48, ππνζ. 144. 
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Βιιάδα, κέζα απφ ηελ επηδεηνχκελε «θαηαδίθε» ηεο ειιεληθήο θαη ηε «δηθαίσζε» ηεο ηνπξθηθήο 

πιεπξάο, θαζίζηαην πξνθαλήο απφ ηελ επηδίσμή ηεο λα κάζεη ηε γλψκε ηνπ Ώζελαγφξα «γηα ηα 

πξφζθαηα ζιηβεξά γεγνλφηα ησλ Ώζελψλ». Με πξφζρεκα ηελ απφζπξζή ηνπ λα πξνζεπρεζεί γηα 

ηελ πξφζθαηε ηφηε εθδεκία ηνπ αληηβαζηιέα ηεο Βιιάδαο θαη Ώξρηεπηζθφπνπ Αακαζθελνχ, ν 

Ώζελαγφξαο αλέζεζε ηελ επζχλε ηεο απάληεζεο ζηνλ Μεηξνπνιίηε Μειίησλα, ν νπνίνο θαη 

ζπλαληήζεθε κε δεκνζηνγξάθν ηεο εθεκεξίδαο. Ο «εθπξφζσπνο ηνπ Παηξηάξρε», πηνζεηψληαο 

ηελ αλαγθαία γηα ηελ πεξίζηαζε δηπισκαηηθή γιψζζα, ζεκείσλε φηη ν ηειεπηαίνο σο ζξεζθεπηηθφο 

εγέηεο δελ εκπιέθεηαη επζέσο ζηα δεηήκαηα απηά αιιά, ελεξγψληαο ζχκθσλα κε ηηο ρξηζηηαληθέο 

αξρέο, ήηαλ εχινγν λα αλαγλσξίδεη ην δίθαην ηεο πιεπξάο πνπ ππέθεξε θαη αδηθήζεθε, 

πξνζζέηνληαο ηα εμήο: «Ο Παηξηάξρεο έρεη επαλεηιεκκέλσο δψζεη δείγκαηα ησλ δεζκψλ πνπ έρεη 

κε ηε ρψξα απηή πνπ είλαη ε παηξίδα ηνπ θαη ηελ νπνία εηιηθξηλψο αγαπά. Ώπφ ηελ άπνςε απηή, 

νχηε γηα κία ζηηγκή δελ ζα πξέπεη λα γελλάηαη ππνςία γηα ηα αηζζήκαηά ηνπ. Καη γηα λα δψζεη έλα 

αθφκε λέν δείγκα απηήο ηνπ ηεο αγάπεο, ζα δεκνζηνπνηήζεη έλα κήλπκα απεπζπλφκελν ζηελ 

ηνπξθηθή λενιαία θαη ζα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ γηα ηα γεγνλφηα». Σν ξεπνξηάδ έθιεηλε κε ηελ 

ππφκλεζε φηη ην ζπγθεθξηκέλν κήλπκα επξφθεηην λα αλαγλσζηεί ζην ζηάδην İnönü θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ.
694

 

Πξάγκαηη, φπσο πιεξνθνξνχζε ε Hürriyet, ηελ εκέξα ηεο δηαδήισζεο ην κέινο ηεο Μ.Σ.Σ.Β., 

Mustafa Fikirbilici, έπαηξλε ην ιφγν γηα λα δηαβάζεη «ηελ άπνςε ηνπ Παηξηάξρε Ώζελαγφξα γηα ηα 

ζπκβάληα», φπσο ηα είρε δηαβηβάζεη ν Μειίησλ: «Αειψλεη φηη ηνλ ιχπεζαλ πνιχ ηα ζιηβεξά 

γεγνλφηα κεηαμχ Βιιήλσλ θαη Σνχξθσλ, φηη έρεη ζηελνρσξεζεί εμαηξεηηθά απφ απηά γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο, φηη ζε θακκία πεξίπησζε δελ επηδνθηκάδεη φζα 

αμηνιχπεηα δηέπξαμαλ νη Ώζελαίνη ελαληίνλ ησλ κεγάισλ θίισλ ηνπο ησλ Σνχξθσλ θαη φηη, κε ηελ 

αθνξκή απηή, εθθξάδεη γηα κία αθφκε θνξά ηε βαζηά ζηνξγή πνπ ληψζεη απέλαληη ζηελ ηνπξθηθή 

λενιαία. ηα ιφγηα απηά, ν Μειίησλ πξφζζεζε θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ιχπε». Βίλαη πξνθαλέο φηη 

νη ζπγθεθξηκέλεο δηαηππψζεηο αληαλαθινχζαλ ηε δχζθνιε ζέζε ηνπ Παηξηαξρείνπ, αθελφο κελ λα 

αληηκεησπίζεη ην εθ ηνπ πνλεξνχ θάιεζκα ηεο ηνπξθηθήο νξγάλσζεο λα πάξεη ζέζε, αθεηέξνπ δε 

λα κελ δηαηππψζεη έλα θαηαδηθαζηηθφ κήλπκα πνπ ζα ην άθελε έθζεην εζηθά θαη πνιηηηθά έλαληη 

ηεο ειιεληθήο πιεπξάο. Γη‟ απηφ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε πξνηαζζφηαλ ε αλάγθε 

δηαθχιαμεο ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο, ελψ απνδνθηκαδφηαλ κε απιή «έθθξαζε ιχπεο» ε 

ζπκπεξηθνξά κφλν ησλ «Ώζελαίσλ» θαη φρη ζπιιήβδελ ησλ «Βιιήλσλ», φπσο ζα ήζειε θαη φπσο 

έπξαηηε ζηηο δηθέο ηεο εθδειψζεηο ε ηνπξθηθή πιεπξά. Με ηνλ ηξφπν απηφ, αθελφο κελ 

αληαπνθξηλφηαλ ζηελ πξφζθιεζε-πξφθιεζε ησλ Σνχξθσλ θνηηεηψλ, αθεηέξνπ δε 

ειαρηζηνπνηνχζε ηνλ αληίθηππν πνπ ζα είρε ζηελ Βιιάδα κία νμχηεξε θαη ακεζφηεξα επηθξηηηθή 

ζηάζε απφ κέξνπο ηνπ.
695

 

                                                           
694 “Gençlik bugün miting yapacak/ Miting‟de patrik Atinagoras‟ın da bir hitabesi okunacak” («ήκεξα ε λενιαία ζα 

θάλεη ζπιιαιεηήξην/ ε απηφ ζα αλαγλσζηεί θαη κήλπκα ηνπ παηξηάξρε Ώζελαγφξα»), Hürriyet, 26/5/1949. 
695 “Onbinlerce genç İnönü Stadında miting yaptı/ Patrik Atinagoras da hâdise dolayısiyle duyduğu teessürü ve Türk 

gençliğine sevgisini bildirdi” («Αεθάδεο ρηιηάδεο λένη δηαδήισζαλ ζην ηάδην Ίλνλνπ/ Ο Παηξηάξρεο Ώζελαγφξαο 
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Οη θαηά θαηξνχο εμειίμεηο, φηαλ ηνπξθηθνί θνξείο δεηνχζαλ δεκνζίσο ερέγγπα «παηξησηηζκνχ» 

απφ κεηνλνηηθνχο, θαη δε απφ ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, αθνινπζνχζαλ ην γλσζηφ ζρήκα 

«πιεκκπξίδα-άκπσηε», αλαιφγσο ηεο θάζεο πνπ δηέξρνληαλ νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, απηφ ήηαλ ην πξψην θξνχζκα κηαο νηνλεί παξελφριεζεο πξνο ην 

Παηξηαξρείν κεηά ηελ έιεπζε ζηελ Σνπξθία ηνπ Ώζελαγφξα, ην νπνίν ζπλδεφηαλ κε κία 

ζπγθπξηαθή θξίζε ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο. Σέηνηνπ είδνπο θξνχζκαηα, φκσο, επξφθεηην λα 

πνιιαπιαζηαζηνχλ θαη λα ρεηξνηεξέςνπλ κε ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ηνπ Κππξηαθνχ, φπσο 

μεθίλεζε λα ζπκβαίλεη ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 1954. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αξρηθά ε Hürriyet 

είρε αληηκεησπίζεη κε ελδηαθέξνλ ηελ αλάδεημε ηνπ Ώζελαγφξα ζηνλ παηξηαξρηθφ ζξφλν, πξφβαιε 

ηελ έιεπζή ηνπ πξσηνζέιηδα αξθεηέο θνξέο θαη ε ζηάζε ηεο πνίθηιε απφ ηελ νπδέηεξε 

δεκνζηνγξαθηθή θάιπςε κέρξη ηελ εκθαλψο επλντθή ζηάζε. Βίλαη βέβαην φηη ζηε ζηάζε ηεο 

εθείλε είρε παίμεη ξφιν ην γεγνλφο φηη ν λένο Παηξηάξρεο εξρφηαλ κε ηελ «έμσζελ θαιή καξηπξία» 

απφ ηηο ΔΠΏ. Βλδεηθηηθά ήηαλ ηα δεκνζηεχκαηά ηεο απφ ηα ηέιε ηνπ 1948, φηαλ ν Ώζελαγφξαο 

εθιεγφηαλ Παηξηάξρεο,
696

 έσο θαη ηελ παξακνλή ησλ πνδνζθαηξηθψλ επεηζνδίσλ ζηελ Ώζήλα. 

Μεηαμχ απηψλ μερψξηδαλ εθείλν πνπ επηγξαθφηαλ «Ο παιαηφο θίινο ησλ Σνχξθσλ θαη λένο 

Οξζφδνμνο Παηξηάξρεο Ώζελαγφξαο»,
697

 θαζψο θαη ην άξζξν ηεο «ππνδνρήο» ηνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ 

Simavi.
698

 

ε αληίζηνηρεο θηλήζεηο θαιήο πίζηεο θαη ζεβαζκνχ ζηε ρψξα, φκσο, πξνέβαηλε θαη ν ίδηνο ν 

Ώζελαγφξαο κεηά ηελ άθημή ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κε «ην αεξνπιάλν ηνπ Πξνέδξνπ 

Σξνχκαλ, ηελ „Εεξή Ώγειάδα‟».
699

 Ώπεπζπλφηαλ ζηνπο ζπγθεληξσκέλνπο θαη ζηα ηνπξθηθά, 

επραξηζηψληαο ηελ θπβέξλεζε θαη ηνλ ηνπξθηθφ Σχπν γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ είραλ επηδείμεη ζην 

πξφζσπφ ηνπ θαη πξφζζεηε φηη θηινδνμία ηνπ ήηαλ λα ππεξεηήζεη κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο «ηελ 

αγαπεκέλε κνπ ρψξα θαη ηελ αλζξσπφηεηα». Ώκέζσο κεηά κεηέβαηλε ζην «Μλεκείν ηεο 

Αεκνθξαηίαο» ζην Σαμίκ, φπνπ θαηέζεηε ζηεθάλη θαη αθνινχζσο πήγαηλε ζην Παηξηαξρείν. Βθεί 

                                                                                                                                                                                
επίζεο γλσζηνπνίεζε ηε ιχπε ηνπ γηα ηα ζπκβάληα θαη ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ ηνπξθηθή λενιαία»), Hürriyet, 27/5/1949. 

Βλδηαθέξνπζα ήηαλ ε πιεξνθνξία ηεο εθεκεξίδαο φηη ην ιφγν είρε ιάβεη έλαο «Ρσκηφο ζπκπνιίηεο» νλφκαηη Αακηαλφο 

Ώξδνπκαλίδεο, ν νπνίνο εμέθξαζε κε ηε ζεηξά ηνπ «ηε ιχπε θαη ηε ζιίςε ηνπ γηα ηα πξφζθαηα γεγνλφηα». Ο ελ ιφγσ 

Βιιελνξζφδνμνο (;;) πξνζηίζεην ζε εθείλνπο πνπ είραλ απνζηείιεη ηειεγξαθήκαηα θαηαδίθεο γηα ηα γεγνλφηα ησλ 

Ώζελψλ. 
696 “Rum Patrikliğine Athenagoras seçildi” («Ο Ώζελαγφξαο εμειέγε Ρσκηφο Παηξηάξρεο»), Hürriyet, 2/11/1948. “Yeni 

Patrik pazartesiye geliyor” («Ο λένο Παηξηάξρεο αθηθλείηαη ηελ εξρνκέλε Αεπηέξα»), Hürriyet, 21/1/1949. “Rum 

Ortodoks Patriği dün geldi” («Ο Ρσκαηνξζφδνμνο Παηξηάξρεο αθίρζε ρζεο»), θεληξηθφο πξσηνζέιηδνο ηίηινο, Hürriyet, 

27/1/1949. 
697 “Eski Türk dostu ve yeni Ortodoks Patriği Athenagoras”, Hürriyet, 2/11/1948. ην ξεπνξηάδ αλαθεξφηαλ φηη «ν 

Ώζελαγφξαο πνπ αλήιζε ζηνλ ηζηνξηθφ ζξφλν ηνπ νξζφδνμνπ θφζκνπ ησλ 185 εθαηνκκπξίσλ, ήηαλ έλα ρσξηαηφπαηδν 

απφ ηα Γηάλλελα θαη ζπνχδαζε ζηε Θενινγηθή ρνιή Υάιθεο. Μηιάεη ηα ηνπξθηθά ηφζν θαιά φζν θη έλαο Σνχξθνο». 
698 “Yeni Patrik” («Ο λένο Παηξηάξρεο»), Hürriyet, 3/11/1948. Ο ζπλήζσο ζηξπθλφο αξζξνγξάθνο εμέθξαδε ηε ραξά ηνπ 

γηα ηελ αλάξξεζε ζηνλ παηξηαξρηθφ ζξφλν ηνπ «Ώξρηκεηξνπνιίηε (sic) Νέαο Τφξθεο», επέραηξε γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ 

«απφ ηελ παηξίδα καο» θαη ηνλ ραξαθηήξηδε «αιεζηλφ θίιν ηεο Σνπξθίαο». Ώλαγλσξίδνληαο φηη ζηηο ΔΠΏ ήηαλ 

«αμηαγάπεηνο θαη αμηνζέβαζηνο», εμέθξαδε ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη «ζα βάιεη ζε ηάμε ηα πξάγκαηα ζηελ εθθιεζία ηνπ 

Φαλαξίνπ», πξνζζέηνληαο ηελ πεπνίζεζε «πνιιψλ» φηη κε ηελ έιεπζή ηνπ μεθηλνχζε κηα «λέα επνρή». Υαξαθηήξηδε ηελ 

εθινγή ηνπ σο «εχζηνρε», ζπκκεξηδφηαλ ηε ραξά ηνπ νξζφδνμνπ θφζκνπ θαη θαηέιεγε επρφκελνο λα «μεθηλήζεη κία 

δεκηνπξγηθή πεξίνδνο γηα ηνλ νξζφδνμν θφζκν», ζεκεηψλνληαο φηη «απφ ηνχδε θαη ζην εμήο ην Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ 

ζα είλαη ζχκβνιν ζεβαζκνχ, πεηζαξρίαο θαη αγάπεο κεηαμχ ησλ Οξζνδφμσλ». 
699 .π. Hürriyet, 27/1/1949. Σν αεξνπιάλν πνπ κεηέθεξε ηνλ Ώζελαγφξα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε δελ ήηαλ αθξηβψο ην 

πξνεδξηθφ, παξά ηα εθ ηνπ αληηζέηνπ ηφηε γξαθφκελα, αιιά θάπνην άιιν «Air Force One», βι. Γεψξγηνο-ππξίδσλ Π. 

Μάκαινο, Σμ Παηνζανπείμ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ ηαηά ηδκ πενίμδμ 1918-1972 (Ώζήλα-Κνκνηελή, 2011), ζει. 274-275. 
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δερφηαλ ηνπο Σνχξθνπο δεκνζηνγξάθνπο, κε ηνπο νπνίνπο είρε ζπλνκηιία ζε πνιχ θηιηθνχο 

ηφλνπο, ηνπο θνιάθεπε γηα ην έξγν πνπ επηηεινχζαλ θαη ηνπο δεηνχζε λα έρνπλ ζπρλή επηθνηλσλία 

καδί ηνπ. Ώληαπνθξηλφκελνο ζην πλεχκα απηφ ν Simavi, δεκνζίεπε ηελ ίδηα κέξα θχξην άξζξν θαη 

πάιη γηα ηνλ «Νέν Παηξηάξρε», ζην νπνίν δελ θεηδφηαλ γηα κία αθφκε θνξά εγθσκηαζηηθψλ 

ραξαθηεξηζκψλ: «Γλήζην ηέθλν ηεο παηξίδαο», «ηνλ ραηξεηίδνπκε θαη ηνλ αγθαιηάδνπκε», 

«ραηξεηίδνπκε κε αγάπε ηνλ αμηφηηκν θίιν καο θαη ηνπ επρφκαζηε απφ θαξδίαο λα επηηχρεη ζηα 

πςειά θαζήθνληά ηνπ». Σν θχξην άξζξν, φκσο, εθείλν ηνπ Simavi ήηαλ ελδηαθέξνλ θαη ιφγσ ηεο 

ραξαθηεξηζηηθήο απαξίζκεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ, θαηά ην ζθεπηηθφ ηνπ, δηέπνπλ ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο πεξηγξαθφκελεο «ακνηβαίαο εθηίκεζεο» κεηαμχ Σνχξθσλ θαη «νξζνδφμσλ». 

Παξάιιεια, ήηαλ απνθαιππηηθφ ησλ πξνζέζεσλ θαη ζε ζρέζε κε φζα ηξαγηθά επξφθεηην λα 

αθνινπζήζνπλ ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ζηα επηεκβξηαλά. Έηζη, ν ζπληάθηεο εθηηκνχζε φηη ην 

«θνληηλφ ελδηαθέξνλ» πνπ είραλ επηδείμεη νη Βιιελνξζφδνμνη θαηά ηελ ππνδνρή ηνπ Ώζελαγφξα 

«ζπκβνιίδεη ηελ παξάδνζε θαη ηελ αλνρή ησλ Σνχξθσλ εδψ θαη πέληε αηψλεο, απφ ηελ επνρή ηνπ 

νπιηάλνπ Μερκέη ηνπ Πνξζεηή». Γη‟ απηφ θαη ππνζηήξηδε πσο δελ ππήξρε ιφγνο «λα ιέκε εκείο 

θη εζείο», δηφηη «έλα απφ ηα πην εκθαλή ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αεκνθξαηίαο καο είλαη φηη έρεη 

αθνκνηψζεη ηελ Οξζφδνμε θνηλφηεηα θαη ηελ έρεη βνεζήζεη λα δηαηεξήζεη πιήξσο θαη πγηψο ηνλ 

πέληε αηψλσλ βίν ηεο». Καηά ζπλέπεηα, εμέθξαδε ηε βεβαηφηεηά ηνπ φηη ν Ώζελαγφξαο ζα 

ζπλέβαιε ζηε κεηαηξνπή ηνπ Παηξηαξρείνπ, «ην νπνίν είρε κεηαηξαπεί ζε κία εζηία δηρφλνηαο»,
700

 

ζε κία «εζηία θηιίαο». Άιισζηε, «νη Σνχξθνη ζα ζεσξνχλ πάληνηε θίιν ηνπο ηνλ Ρσκηφ Παηξηάξρε 

θαη πάληνηε ζα ηνλ ππνζηεξίδνπλ».
701

 Σν πιαίζην ζην νπνίν ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο 

ηνπνζεηνχζε ηελ απνδνρή ηνπ λένπ Παηξηάξρε θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ήηαλ παξαπάλσ απφ ζαθέο: 

Πξφθεηηαη γηα ην πιαίζην ηνπ αθεγήκαηνο πεξί ηεο δηαβίσζεο ησλ εηεξφζξεζθσλ «νξζνδφμσλ» 

ππφ ηε ζθέπε ηεο «αλεθηηθφηεηαο» θαη ηεο «πξνζηαζίαο» ησλ θπξίαξρσλ πνιηηηθά θαη 

πιεζπζκηαθά Σνχξθσλ. ζν θηλείηαη εληφο ηνπ δεδνκέλνπ ζρήκαηνο – θαη φζν θπζηθά νη δηκεξείο 

ζρέζεηο Βιιάδαο-Σνπξθίαο δελ δηέξρνληαη θξίζε – ζα απνιακβάλεη ηεο «εθηίκεζεο» θαη ηεο 

«θηιίαο» ηνπο, ζα απνθαιείηαη θαη ζα απνηειεί «γλήζην ηέθλν ηεο παηξίδαο». ηαλ φκσο ε 

ζπγθπξία κεηαβιεζεί, φπσο ζπλέβε κε ηελ ειιελνηνπξθηθή πνδνζθαηξηθή αληηπαξάζεζε, ηφηε ζα 

δεηνχληαη δεκφζηεο δειψζεηο «λνκηκνθξνζχλεο» ζηελ ηνπξθηθή «παηξίδα» θαη ζην θξάηνο ή, 

φπσο ζα ζπκβεί αξγφηεξα κε ηελ φμπλζε ηνπ Κππξηαθνχ, ην Παηξηαξρείν θαη ε «νξζφδνμε 

θνηλφηεηα» ζα ζηνρνπνηνχληαη ζπκβνιηθά θαη θπξηνιεθηηθά, εθφζνλ ηφηε ζα έρεη εθιείςεη θάζε 

δηάζεζε «αλεθηηθφηεηαο» θαη ππαγσγήο ηνπο ζηηο πξνζηαηεπηηθέο αξρέο ηεο «Αεκνθξαηίαο». 

Σηο πξνυπνζέζεηο απηέο γλψξηδε πιήξσο ν Ώζελαγφξαο, γη‟ απηφ θαη βάδηδε πνιχ πξνζεθηηθά ηφζν 

ζην επηθνηλσληαθφ, φζν θαη ζην νπζηαζηηθφ ηκήκα ηεο ζεζκηθήο παξνπζίαο ηνπ ζηελ Σνπξθία. 

Έηζη, κεηά ηηο ρεηξνλνκίεο θαιήο ζέιεζεο θαηά ηελ άθημή ηνπ φπσο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, ν 

                                                           
700 Ο ραξαθηεξηζκφο αθνινπζεί ηελ πεπαηεκέλε ηνπ Mustafa Kemal (Atatürk), ν νπνίνο ζε ζπλέληεπμή ηνπ (20/1/1923) 

ζηελ εθεκεξίδα Hakimiyet-i Milliye είρε ραξαθηεξίζεη ην Παηξηαξρείν «fesad yuvası», δειαδή «εζηία ξαδηνπξγηψλ». 
701 “Yeni Patrik”, Hürriyet, 27/1/1949. 
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λένο Παηξηάξρεο επηζθεπηφηαλ ηελ Άγθπξα
702

 θαη γηλφηαλ δεθηφο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Σνπξθηθήο 

Αεκνθξαηίαο, İsmet İnönü, ζηνλ νπνίν θαη δηαβίβαδε κήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ Σξνχκαλ,
703

 θαηέζεηε 

ζηεθάλη ζην πξνζσξηλφ καπζσιείν ηνπ Atatürk θαη, απεπζπλφκελνο ζηηο ΔΠΏ, κηινχζε κε ζεξκά 

ιφγηα γηα ηελ Σνπξθία ζην ξαδηφθσλν ηεο Άγθπξαο.
704

 Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, δελ παξέιεηπε λα ζπλαληεζεί κε ηνλ Ννκάξρε θαη Αήκαξρν ηεο Πφιεο.
705

 Δ 

εθεκεξίδα θάιππηε φιεο εθείλεο ηηο εμειίμεηο κε πξσηνζέιηδα ξεπνξηάδ, πνπ ζπλνδεχνληαλ απφ 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπ Παηξηάξρε κε ηνπο Σνχξθνπο θξαηηθνχο 

αμησκαηνχρνπο.
706

 Πξσηνζέιηδα, επίζεο, δεκνζηεπφηαλ θαη ε ζπλέληεπμε πνπ είρε παξαρσξήζεη ν 

Ώζελαγφξαο ζε κε θαηνλνκαδφκελν ζπλεξγάηε ηεο εθεκεξίδαο. ε απηήλ, αθνχ απαληήζεη ζηηο 

εξσηήζεηο πεξί ησλ ζρεδίσλ ηνπ γηα ην Παηξηαξρείν θαη πεξί ηεο άπνςήο ηνπ γηα ηελ έλσζε ησλ 

εθθιεζηψλ, έδηλε ηελ εμήο απάληεζε ζηελ επίκαρε εξψηεζε γηα ηηο ζρέζεηο ηεο νξζφδνμεο 

εθθιεζίαο κε ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε: «[Δ ζρέζε] απηή έρεη θαζνξηζηεί πξψηα απ‟ φια απφ ηελ 

εζληθή λνκνζεζία. Καηά ηε γλψκε κνπ, ε εθθιεζία είλαη ππνρξεσκέλε λα βνεζά κφληκα ην 

θξάηνο. ζν αζθψ ηα θαζήθνληά κνπ, ζα ηε ζέησ ζηελ ππεξεζία ηνπ έζλνπο κνπ, δηφηη ην έζλνο 

απηφ κε αγθάιηαζε, κε ζπνχδαζε θαη ζην ηέινο-ηέινο έρσ πεξάζεη ηηο πην σξαίεο εκέξεο κνπ 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ απηνχ ηνπ έζλνπο. Καη ηελ εκέξα πνπ εμειέγελ Παηξηάξρεο έλησζα ηε 

κεγαιχηεξε ραξά ηεο δσήο κνπ, δηφηη ζα επέζηξεθα ζηελ Σνπξθία».
707

 Σν εηιηθξηλέο εθείλν 

άλνηγκα ηνπ Παηξηάξρε Ώζελαγφξα ζην ηνπξθηθφ θξάηνο θαη ζην ηνπξθηθφ έζλνο δηά ησλ ζηειψλ 

ηεο Hürriyet, έζεηε ηηο βάζεηο γηα κία νκαιή ζεζκηθή θαη θαζεκεξηλή ζπκβίσζε ησλ ηειεπηαίσλ κε 

ηελ ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα. Πξάγκαηη, νη πνιηηηθέο ζπγθπξίεο ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1950 ζπλεηέιεζαλ ζε κία νκαιή ζπλχπαξμε ησλ δχν πιεπξψλ
708

 ζην πιαίζην βεβαίσο ησλ 

                                                           
702 “Patrik Athenagoras dün akşam Ankara‟ya gitti” («Ο Παηξηάξρεο Ώζελαγφξαο αλαρψξεζε ρζεο βξάδπ γηα ηελ 

Άγθπξα»), Hürriyet, 5/2/1949.  
703 “İnönü Atinagoras‟ı dün kabul etti” («Ο Ίλνλνπ εδέρζε ρζεο ηνλ Ώζελαγφξα»), Hürriyet, 6/2/1949. 
704 “Athinagoras radyo ile Amerika‟ya hitap etti” («Ο Ώζελαγφξαο απεπζχλζεθε απφ ξαδηνθψλνπ ζηελ Ώκεξηθή»), 

Hürriyet, 7/2/1949. 
705 “Rum Patriği Athenagoras dün Valiyi ziyaret etti” («Ο Ρσκηφο Παηξηάξρεο Ώζελαγφξαο επεζθέθζε ρζεο ηνλ 

Ννκάξρε»), Hürriyet, 15/2/1949. 
706 Πξέπεη, παξάιιεια, λα επηζεκαλζεί φηη ζρεδφλ ζε φια εθείλα ηα ξεπνξηάδ πξνζηίζελην νη απφςεηο ηνπ δηαβφεηνπ 

ζρηζκαηηθνχ «παηξηάξρε ησλ Σνπξθνξζνδφμσλ» παπα-Βπζχκ (Καξαρηζαξίδε), ν νπνίνο δξαηηφηαλ ηεο επθαηξίαο λα 

δειψζεη «ππνηαγή» ζηνλ λέν Παηξηάξρε θαη λα δεηήζεη ζε αληάιιαγκα αλαγλψξηζε ηεο «εθθιεζίαο» ηνπ. Δ παξεκβνιή 

ησλ απφςεψλ ηνπ δελ ήηαλ ηπραία, αιιά απνηεινχζε κία έκκεζε θαη «δηα παλ ελδερφκελν» ππφκλεζε ζηνλ Ώζελαγφξα 

ελφο πθηζηάκελνπ «δεηήκαηνο» πνπ ζίγνπξα ελνρινχζε ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν. Γηα ηνλ παπα-Βπζχκ βι. 

ελδεηθηηθά Ώιέμεο Ώιεμαλδξήο, «Δ απφπεηξα δεκηνπξγίαο ηνπξθνξζφδνμεο εθθιεζίαο ζηελ Καππαδνθία, 1921-1923», 

Γεθηίμ Κέκηνμο Μζηναζζαηζηχκ πμοδχκ, ηνκ. 4 (Ώζήλα, 1983), ζει. 159-210. Γηα πην πξφζθαηε πξνζέγγηζε ζην ζέκα, 

βι. Φψηεο θαη ηέθνο Μπελιίζντ, Türk Milliyetçiliğinde Katedilmemiş bir Yol. „Hıristiyan Türkler‟ ve Papa Eftim («Οη 

„Υξηζηηαλνί Σνχξθνη‟ θαη ν Παπά Βπζχκ. Μηα Ώπφζηαζε πνπ δελ Αηαλχζεθε απφ ηνλ Σνπξθηθφ Βζληθηζκφ»), (İstanbul, 

Εζηφο, 2016). 
707 “Yeni Patrikle bir mülâkat” («Μηα ζπλέληεπμε κε ηνλ λέν Παηξηάξρε»), κε ζπλνδεπηηθή θσηνγξαθία, Hürriyet, 

2/2/1949. 
708 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο άδεηαο πνπ παξαρσξήζεθε απφ ηηο ηνπξθηθέο αξρέο, γηα πξψηε θνξά κεηά ην 

1926, λα γίλεη ν θαζαγηαζκφο ησλ πδάησλ ηελ εκέξα ησλ Φψησλ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1952. πσο πιεξνθνξνχζε ε 

εθεκεξίδα, νη ζρεηηθέο ηειεηέο έιαβαλ ρψξα ζηα Πξηγθεπφλλεζα, ζηνλ Κεξάηην, ζηελ Πξνπνληίδα, θαζψο θαη ζε 

δηάθνξα ζεκεία ηεο επξσπατθήο θαη αζηαηηθήο πιεπξάο ηνπ ΐνζπφξνπ. Σηο ηειεηέο ξίςεο ηνπ ζηαπξνχ ζηε ζάιαζζα θαη 

ηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηελ επαλάθηεζή ηνπ κεηαμχ ησλ λεαξψλ Βιιελνξζνδφμσλ πεξηέγξαθε κε ζπκπάζεηα ν Necati 

Zincirkıran, βι. “26 senedenberi ilk defa/ Ortodokslar dün haçı suya attılar” («Γηα πξψηε θνξά χζηεξα απφ 26 ρξφληα/ Οη 

Οξζφδνμνη έξημαλ ρζεο ην ζηαπξφ ζην λεξφ»), Hürriyet, 7/1/1952. ε αληίζηνηρε πεξίπησζε ζεξκψλ θηιηθψλ 

εθδειψζεσλ, ν Πξσζππνπξγφο Menderes είρε επηζθεθζεί καδί κε ηνλ Ώζελαγφξα ην ειιελνξζφδνμν λνζνθνκείν ηνπ 

ΐαινπθιή θαη πξνβεί ζε δσξεά πξνο απηφ χςνπο 5.000 ιηξψλ Σνπξθίαο, βι. “Başbakan dün Rum Patriği ile görüştü” 

(«Ο Πξσζππνπξγφο ζπλαληήζεθε ρζεο κε ηνλ Ρσκηφ Παηξηάξρε»), Hürriyet, 7/6/1952. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



255 
 

«πξνυπνζέζεσλ» πνπ είρε πεξηγξάςεη ν Simavi ζην πξναλαθεξζέλ θχξην άξζξν ηνπ, κέρξηο φηνπ 

ηα ζχλλεθα ηνπ Κππξηαθνχ νδεγήζνπλ ην ηνπξθηθφ θξάηνο λα ππαγνξεχζεη ηνπο λένπο θαλφλεο 

ηεο. Καηά ηελ ελδηάκεζε πεξίνδν ζα εθδειψλνληαλ παξελνριήζεηο, φπσο εθείλε ηεο Μ.Σ.Σ.Β. γηα 

ηνλ πνδνζθαηξηθφ αγψλα ησλ Ώζελψλ, αιιά θαη νξηζκέλεο άιιεο πνπ ζρεηίδνληαλ άκεζα κε ην 

Κππξηαθφ θαη νη νπνίεο έρνπλ πεξηγξαθεί ζηα νηθεία θεθάιαηα. Οη παξελνριήζεηο απηέο ζα 

κεηαηξέπνληαλ ζε αλνηρηή επίζεζε, φπσο ηεθκαίξεηαη απφ ηα παξαηεζέληα ζρφιηα θαη άξζξα 

γλψκεο ηνπ Bil απφ ην Αεθέκβξην ηνπ 1953, ε νπνία ζα ζπλερηδφηαλ θαη ζα κεηαθεξφηαλ ζηα 

θεληξηθά πξσηνζέιηδα απφ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1954 θαη εμήο. 

Έηζη, ζε αληίζεζε κε ηνπο θηιηθνχο ηφλνπο πνπ είρε πηνζεηήζεη ν Zincirkıran ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 

1952, ν Hikmet Bil επηηίζεην κε ζθνδξφηεηα ζε «Ρσκηνχο» θαη «Έιιελεο» αδηαθξίησο, κε αθνξκή 

ηελ ηειεηή ησλ Βπηθαλείσλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνπ 1954, φπνπ νη «παπάδεο θαη ν 

Ώζελαγφξαο» πεξηθέξνληαλ θέξνληαο ζηαπξνχο θαη θνξψληαο ξάζα, θάηη πνπ αληηηίζεην ζηνπο 

θαλφλεο ηνπ Atatürk θαη πνπ δελ ην έπξαηηαλ νχηε νη ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί ηνπ Εζιάκ. Ώθνχ 

θαηεγνξήζεη ηελ θπβέξλεζε ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

«παξαρσξήζεηο» ζηελ «Οξζφδνμε Βθθιεζία θαη πξνζσπηθά ζηνλ Ώζελαγφξα», παξέζεηε 

αθνινχζσο επηζηνιή αλαγλψζηε ηνπ, ν νπνίνο πεξηέγξαθε κε ηελ ίδηα ελφριεζε ηελ ηειεηνπξγηθή 

πνξεία ηεξέσλ θαη ιατθψλ ζηα Φσκαζεηά ηελ εκέξα ησλ Βπηθαλείσλ. πσο ζεκείσλε, εθείλν πνπ 

«δελ αλέρηεθε» ήηαλ λα βιέπεη ηελ ηνπξθηθή ζεκαία πνπ είρε πςσζεί ζηελ αξρή ηεο πνξείαο, λα 

είλαη αλαξηεκέλε ζε ιάβαξν, ζηελ θνξπθή ηνπ νπνίνπ ππήξρε «έλαο θνηδακάλ ζηαπξφο» θαη φρη ε 

εκηζέιελνο, φπσο επέβαιαλ νη ηνπξθηθνί θαλφλεο θαη λφκνη. Βπ‟ απηνχ, κάιηζηα, δεηνχζε θαη ηε 

γλψκε ηνπ Bil σο δηθεγφξνπ. Βπαπμάλνληαο ν ηειεπηαίνο, ζρνιίαδε φηη έρεη «εμαληιεζεί πιένλ ε 

αλνρή καο απέλαληη ζε απηήλ ηελ ειαθξφηεηα πνπ επηδείρζεθε ζηε ζεκαία καο» θαη ζπλέρηδε σο 

εμήο: «Καη ζαλ λα κελ έθηαλαλ εθείλα πνπ έθαλαλ ζηελ Κχπξν, εθείλα πνπ έπξαμαλ ζηε Απηηθή 

Θξάθε θαη θπξίσο νη επηζέζεηο πνπ εμαπέιπζαλ εδψ ζην εζσηεξηθφ καο, ζηε κεηέξα παηξίδα καο, 

ελαληίνλ ησλ εζληθψλ καο αηζζεκάησλ θαη ησλ ηεξψλ θαη νζίσλ καο, ζα πξνζειθχζεη άξαγε ηελ 

πξνζνρή ησλ αξκνδίσλ κηα ηέηνηα ειαθξφηεηα θαη αζέβεηα ζηε ζεκαία καο θαη θαηά ζπλέπεηα 

ζηνπο λφκνπο καο;». Ο ζπληάθηεο εμαθνινπζνχζε, παξαζέηνληαο ηελ νξγηζκέλε επηζηνιή ελφο 

αθφκε αλαγλψζηε ηνπ απφ ηε Μελεκέλε θαη ζπκκεξηδφηαλ ηελ «επγελή ηνπ ζθέςε θαη ηελ 

αγαλάθηεζή ηνπ, πνπ είλαη αλακθίβνια ρίιηεο θνξέο πην ηζρπξή θαη εχινγε απφ ηε δηθή κνπ». Ο 

«επγελήο» αλαγλψζηεο ηνπ πεξηέγξαθε σο εμήο ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα: 

«ηακ δζααάγς ζηδ Υζμοννζέη βζα ημ Κοπνζαηυ, βζα ηδκ ηονακκία εκακηίμκ ηςκ 

Σμφνηςκ ηδξ Γοηζηήξ Θνάηδξ ηαζ βζα ηα δίπςξ κυδια ημιπθζιέκηα πμο βίκμκηαζ ζημοξ 

Έθθδκεξ, κζχες κα ηνεθαίκμιαζ. οιιενίγμιαζ μθυροπα ημκ απμεακυκηα εκηάη ζιάαζ 

ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηδ δδιμζζμβναθζηή ζαξ μζημβέκεζα βζα υθεξ αοηέξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ 

πανυιμζεξ εεκζηέξ ιαξ οπμεέζεζξ. Γζα πυζμ άναβε αηυιδ εα παναζηαίκμοιε πςξ δεκ 

αημφιε υθα αοηά πμο ηάκμοκ μζ Έθθδκεξ, πμο ιέπνζ πεεξ λέζηζγακ ηζξ ημζθζέξ ηςκ 

βοκαζηχκ, πμο επζαμοθεφμκηαζ ηδ ιφνκδ, πμο έπμοκ αλζχζεζξ ζηδκ Ηζηακιπμφθ, πμο 
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εέθμοκ κα μζηεζμπμζδεμφκ ηδκ Κφπνμ, ιε δομ θυβζα ημοξ Έθθδκεξ πμο επενεφμκηαζ ημοξ 

Σμφνημοξ; […] Ένπμκηαζ ζηζβιέξ πμο ιδκ ιπμνχκηαξ κα ζοβηναηήζς ηα ζοκαζζεήιαηά 

ιμο ιέζα ζημκ ηυζιμ, ελεβείνμιαζ ηαζ θςκάγς. Τπάνπμοκ ηαζ απάιπανμζ πμο θέκε, 

δζηή ζμο δμοθεζά είκαζ κα ηα ηαηημπμζήζεζξ αοηά; Γεκ ημοξ ηαηζχκς. Γζυηζ εα ένεεζ ιζα 

ιένα πμο μζ άκενςπμζ αοημί εα δμφκε πςξ δ ηαηημπμίδζδ αοηχκ ηςκ εεκζηχκ 

γδηδιάηςκ είκαζ δμοθεζά δζηή ιμο ηαζ υζςκ ζηέθημκηαζ ζακ ηζ ειέκα. Μεηά απυ ηάεε 

ζημηεζκή κφπηα ένπεηαζ δ ιένα. Λίβμ ιέκεζ ιέπνζ κα θέλεζ…».
709

 

Αελ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη πην πεξηγξαθηθή, πην γιαθπξή, αιιά θαη πην αλαηξηρηαζηηθή 

πξναλαγγειία ησλ ηξαγηθψλ γεγνλφησλ πνπ επξφθεηην λα αθνινπζήζνπλ ζην πνγθξφκ ησλ 

επηεκβξηαλψλ, απφ ηα ιεγφκελα εθείλνπ ηνπ «επγελνχο ζπκπνιίηε» ηνπ Bil. Αελ ζα κπνξνχζε 

φκσο, παξάιιεια, λα απνηππσζνχλ επθξηλέζηεξα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο «εζληθήο θαηήρεζεο» 

πνπ επί έηε δηεμήγαγε απφ ηηο ζηήιεο ηεο Hürriyet ν Simavi θαη φιε ε «δεκνζηνγξαθηθή 

νηθνγέλεηα» ηεο εθεκεξίδαο. Δ «αγαλάθηεζε» Σνχξθσλ πνιηηψλ, φπσο εθείλσλ πνπ ηηο επηζηνιέο 

ηνπο παξέζεηε ν Bil, ζηξεθφηαλ κεζνδηθά ελαληίνλ Βιιήλσλ θαη «Ρσκηψλ» γηα φζα πξαγκαηηθά, 

θαληαζηηθά ή δηαζιαζκέλα κεηέθεξε ε εθεκεξίδα γηα ην Κππξηαθφ, ηελ ειιεληθή Θξάθε θαη ηνπο 

Βιιελνξζφδνμνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ο ηξφπνο πνπ δηαπιάζνληαλ νη ζπλεηδήζεηο θαη 

δηακνξθσλφηαλ ε «ηνπξθηθή θνηλή γλψκε» απφ ηηο γξαθίδεο ηεο, νδεγνχζε κε καζεκαηηθή 

αθξίβεηα ζε μεζπάζκαηα φπσο εθείλν πνπ πεξηέγξαθε ν αλαγλψζηεο απφ ηε Μελεκέλε θαη 

αξγφηεξα ζε εμηξεκηζκνχο απφ ηνπο επίδνμνπο κηκεηέο ηνπ, πνπ «ζθέθηνληαλ ζαλ εθείλνλ». Δ 

επηηήδεηα δηαζχλδεζε φισλ ησλ «εζληθψλ ζεκάησλ» θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνβνιή πνπ 

απεπζπλφηαλ ζην ζπιινγηθφ ζπκηθφ ησλ αλαγλσζηψλ ηεο, κεηέηξεπαλ εκθαλψο ηελ εθεκεξίδα ζε 

πξσηαγσληζηηθφ θαζνδεγεηή ησλ «θξνλεκάησλ» θαη ησλ αληηδξάζεψλ ηνπο. Ώπηά, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ ηζνπεδσηηθή ρξήζε ηνπ φξνπ «Ρσκηφο» ηφζν γηα ηνπο Κσλζηαληηλνππνιίηεο 

Βιιελνξζφδνμνπο φζν θαη γηα ηνπο Βιιελνθχπξηνπο, θιηκάθσλαλ εκπξφζεηα ηηο θνηλσληθέο 

αληηδξάζεηο θαη επηρεηξνχζαλ λα ζχξνπλ ζηελ ίδηα νδφ θαη ηνπο «αξκφδηνπο» ηνπ ηνπξθηθνχ 

θξάηνπο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην ςεθηδσηφ κηαο «αξκφδνπζαο απάληεζεο» πξνο εθείλνπο 

πνπ «πξνζέβαιαλ» ηα «ηεξά θαη ηα φζηα» ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο. Τπ‟ απηήλ ηελ έλλνηα, γίλεηαη 

πιήξσο θαηαλνεηή ε πξνζδνθία ηνπ αλαγλψζηε γηα ην «ηέινο ηεο λχρηαο» ηεο απάζεηαο θαη ην 

ράξαγκα ηεο «απγήο» ηεο δξάζεο. 

Φπζηθφ επαθφινπζν ηεο εκπξεζηηθήο εθείλεο αξζξνγξαθίαο ήηαλ λα «αλαβαζκηζηεί» ζηαδηαθά ε 

«δηαπινθή» Κππξηαθνχ θαη Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ζην θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηεο 

εθεκεξίδαο. Έηζη, ηξεηο εκέξεο κεηά ην άξζξν ηνπ Bil, ε Hürriyet πξφβαιε ππ‟ απηφ ην πξίζκα κία 

ήδε δεκνζηεπζείζα είδεζε, εθείλε ηεο δηεμαγσγήο ζπιιαιεηεξίνπ ζηε Ρφδν ππέξ ηεο έλσζεο ηεο 

Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα.
710

 Με περπαίνπο ηίηινπο επηζεκαηλφηαλ ε «εκπινθή» ηνπ Παηξηαξρείνπ 

ζηνλ ελσηηθφ αγψλα, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζην ζπιιαιεηήξην θαη ηεο εθθιεζίαο ηεο Ρφδνπ, ε 

                                                           
709 “Haçlı Sancağımız!” («Δ ζηαπξνθφξα ζεκαία καο!»), ζηήιε «Politika Pazarı», Hürriyet, 10/1/1954. 
710 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 246. 
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νπνία αλήθε «πλεπκαηηθψο ζην Φαλάξη». πσο αλέθεξε ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο, «A.G.», 

κεηαμχ ησλ δηνξγαλσηψλ ηνπ ελσηηθνχ ζπιιαιεηεξίνπ ήηαλ θαη ν νηθείνο Μεηξνπνιίηεο Ρφδνπ, ν 

νπνίνο «κάιηζηα απνδέρζεθε ηελ εκέξα εθείλε λα ρηππήζνπλ νη θακπάλεο θαη λα αλαπεκθζνχλ 

δεήζεηο ππέξ ηεο έλσζεο». Σα λέα απηά, ζπλέρηδε, πξνθάιεζαλ «κεγάιε αγαλάθηεζε θαη απνξία 

ζηνπο εδψ ηνπξθηθνχο θχθινπο» δηφηη, αλ θαη ηα Ασδεθάλεζα «είραλ εγθαηαιεηθζεί» ζηνπο 

Έιιελεο κεηά ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν κε κία απφθαζε πνπ είραλ ιάβεη «κφλνη ηνπο νη 

ζχκκαρνη», ε δσδεθαλεζηαθή εθθιεζία δελ αλήθε ζηελ απηνθέθαιε ησλ Ώζελψλ, αιιά ήηαλ 

ζπλδεδεκέλε κε ην «ξσκαηνξζφδνμν παηξηαξρείν ηνπ Φαλαξίνπ». Καηά ζπλέπεηα, θαη νη εθεί 

Οξζφδνμνη Μεηξνπνιίηεο ππάγνληαλ αθφκε ζηνλ Ώζελαγφξα, νπφηε «ε έκπξαθηε ζπκκεηνρή ελφο 

Μεηξνπνιίηε πνπ ππάγεηαη ζην Παηξηαξρείν ηνπ Φαλαξίνπ, ζηηο θηλήζεηο θαη ζηηο εθδειψζεηο ησλ 

Ρσκηψλ [Βιιελνθππξίσλ] θαη ησλ Βιιήλσλ ππέξ ηεο έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα, ζην 

βαζκφ πνπ είλαη αληίζεηε κε ηνπο ηνπξθηθνχο θνηλνηηθνχο θαλφλεο, ηζνδπλακεί κε έκπξαθηε 

επέκβαζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ Παηξηαξρείνπ Φαλαξίνπ ζηελ απφπεηξα έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ 

Βιιάδα, κηα θίλεζε πνιηηηθή πνπ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηεο Σνπξθίαο, γεγνλφο πνπ δελ ζπλάδεη κε 

ηελ ηνπξθηθή ππεθνφηεηα. ην ζεκείν απηφ εθηζηψ ηελ πξνζνρή ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ζηελ 

Άγθπξα!». Ο αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο δελ πεξηνξηδφηαλ ζε απηά, αιιά ζπλέρηδε ζηνλ ίδην 

θαηαγγειηηθφ ηφλν, επηζεκαίλνληαο φηη εθηφο απφ ηα Ασδεθάλεζα, ηα ίδηα ίζρπαλ ηφζν γηα ηελ 

Βθθιεζία ηεο Κξήηεο, φζν θαη γηα ηηο κνλέο ηνπ Ώγίνπ ξνπο, αλήθαλ δειαδή ζηελ Βιιάδα, αιιά 

ζπλδένληαλ εθθιεζηαζηηθψο κε ην Παηξηαξρείν, ην νπνίν επέιεγε ηνπο πξνθαζεκέλνπο ηνπο θαη 

επέιπε ηα δεηήκαηά ηνπο. Τπνγξακκίδνληαο απηή ηε «δηθπή θαηάζηαζε», ν ζπληάθηεο ζεσξνχζε 

πσο είρε έξζεη ε ζηηγκή λα «δηεξεπλεζεί» θαηά πφζν ζπλάδεη κε ηνλ «ραξαθηήξα ηεο ηνπξθηθήο 

ππεθνφηεηαο», ηφζν ε «πεξίεξγε» απηή πξαγκαηηθφηεηα «πνπ φκνηά ηεο δελ ππάξρεη ζην δηεζλέο 

δίθαην παγθνζκίσο [sic]», φζν θαη ην «Ρσκαηνξζφδνμν Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ». Πεξαηψλνληαο 

ηελ αληαπφθξηζε-ηνπνζέηεζή ηνπ, ν ζπληάθηεο αλέθεξε ηα εμήο: «Σν Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ 

θαίλεηαη ζηελ Εζηαλκπνχι ζαλ έλα ίδξπκα ηεο Σνπξθίαο, σζηφζν ζηηο εθηφο Σνπξθίαο πεξηνρέο 

πνπ ππάγνληαη ζε εθείλν έρεη θπξηνιεθηηθά ηνλ ραξαθηήξα ελφο ειιεληθνχ ηδξχκαηνο. Πξέπεη 

πιένλ λα δνζεί έλα ηέινο ζε απηφλ ηνλ πεξίεξγν δηθπή ραξαθηήξα πνπ εγθπκνλεί πεξίπινθεο θαη 

κάιηζηα επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, ηφζν γηα ζήκεξα φζν θαη γηα ην κέιινλ, θαη λα θιεζεί ην 

Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ λα θηλεζεί ζχκθσλα κε ηα φζα επηηάζζνπλ νη ηνπξθηθνί λφκνη».
711

 

Ο ίδηνο αληαπνθξηηήο πιεξνθνξνχζε πξσηνζέιηδα θαη γηα ηελ εηδεζενγξαθία ηνπ αζελατθνχ 

Σχπνπ, θαηά ηνλ νπνίν ε θπβέξλεζε Menderes είρε απνθαζίζεη λα επηζηξέςεη «ρσξίο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο» ζην «Ρσκαίηθν Παηξηαξρείν ηεο Εζηαλκπνχι» ην ζχλνιν ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ, θαζψο θαη ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ησλ εθθιεζηψλ, πνπ είρε θαηαζρεζεί κεηά ηελ 

ίδξπζε ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο. πσο αλέθεξε, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε είρε απνζηείιεη ζηε ΐνπιή 

θαη ζρεηηθφ λνκνζρέδην, θαηφπηλ «ζπκθσλίαο» κεηαμχ Menderes θαη Ώζελαγφξα, ράξηλ ηεο νπνίαο 

ηνπο «εθζείαδε» ν ειιαδηθφο Σχπνο. Παξέζεηε δε θαη ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ηελ Καεδιενζκή, ε 

                                                           
711 “Kıbrıs‟ın ilhakı işine Fener Patrikhanesi de karıştı!” («ηελ ππφζεζε ηεο πξνζάξηεζεο ηεο Κχπξνπ ελεπιάθε θαη ην 

Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ!»), Hürriyet, 13/1/1954. 
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νπνία ζεσξνχζε πσο κε εθείλε ηε «θηιηθή ρεηξνλνκία», ε θπβέξλεζε ηεο Σνπξθίαο «δηέςεπδε 

επηζήκσο ην ζφξπβν πεξί ηπξαλλίαο θαη βαζαληζηεξίσλ πνπ είραλ πξνθαιέζεη νξηζκέλεο ηνπξθηθέο 

εθεκεξίδεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ Σνχξθσλ ηεο Απηηθήο Θξάθεο». Δ Hürriyet 

αληηιακβαλφκελε φηη ε ελ ιφγσ έθθξαζε αλαθεξφηαλ ζηα δηθά ηεο δεκνζηεχκαηα, έβαδε 

ζαπκαζηηθφ δίπια απφ ηε ιέμε «ζφξπβνο».
712

 

Σν αθήγεκα πεξί «επηπρνχο» θαη «ειεχζεξεο» δηαβίσζεο ησλ Βιιελνξζνδφμσλ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο «δξακαηηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο» ησλ «Σνχξθσλ» 

ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ήηαλ έλα πξνζθηιέο αθήγεκα ηεο Hürriyet θαη ησλ νκντδεαηψλ ηεο, ην 

νπνίν επαλεξρφηαλ θαηά πεξηφδνπο ζηηο ζηήιεο ηεο. Δ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο έρεη ήδε 

θαηαδεηρζεί, είλαη φηη ηφζν ην ειιελνξζφδνμν ζηνηρείν φζν θαη ν θεληξηθφο ζεζκφο ηνπ, ην 

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, απνηέιεζαλ θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν έλα ζπιινγηθφ ππνθείκελν 

θιηκαθνχκελσλ πηέζεσλ θαη πξνεηδνπνηήζεσλ απφ ηνπξθηθήο πιεπξάο, ελψ αλέθαζελ 

αληηκεησπίδνληαλ απφ ηελ ηειεπηαία κε βαζχηαηε θαρππνςία γηα ηα θξνλήκαηά ηνπο έλαληη ηνπ 

ηνπξθηθνχ θξάηνπο. Νεψηεξα απηά παξαδείγκαηα ηεο ζηάζεο απηήο, ήηαλ νη θαηαγγειίεο ηεο 

Hürriyet ζε εθηελέο ηεο ξεπνξηάδ πεξί «έιιεηςεο ζεβαζκνχ» θαη «ζξάζνπο» πνπ είρε επηδείμεη ε 

Απμβεοιαηζκή, επεηδή αλέγξαθε ηελ «Κσλζηαληηλνχπνιε» σο «Stambul», αιιά θαη γηαηί 

πηνζεηνχζε ηηο «βπδαληηλέο» νλνκαζίεο ηνπσλπκίσλ έλαληη ησλ ηνπξθηθψλ,
713

 θαζψο θαη ε ίδηαο 

εκπλεχζεσο επίζεζε ελαληίνλ ηεο εθεκεξίδαο Διπνυξ, επεηδή αλέγξαςε σο «Νηθνκήδεηα» ηελ 

«İzmit». ηελ ηειεπηαία εθεκεξίδα θαηαιφγηδε επίζεο «ζαηαληθά θίλεηξα»,
714

 γεγνλφο θαηφπηλ 

ηνπ νπνίνπ εθείλε απέζηεηιε απαληεηηθή επηζηνιή, δηακαξηπξφκελε κελ, αιιά θαη 

ζπκκνξθνχκελε πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο Hürriyet.
715

 

Παξάιιεια, ην δηθφ ηνπ κεξίδην ζηηο «πξνεηδνπνηήζεηο» ηεο εθεκεξίδαο ιάκβαλε θαη ν 

Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο Ώζελαγφξαο. Έηζη, κε αθνξκή ηελ πιεξνθφξεζή ηεο φηη ν ιφγνο πνπ ν 

Ώζελαγφξαο δελ είρε δερζεί λα κεηαβεί ζηελ Ώζήλα σο πξνζθεθιεκέλνο ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ 

                                                           
712 “Fener Patrikhanesi mallarını geri alıyor/ Patrikhaneye birkaç milyon kazandıran karardan Yunanlılar memnun” («Σν 

Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ παίξλεη πίζσ ηελ πεξηνπζία ηνπ/ Εθαλνπνηεκέλνη νη Έιιελεο απφ ηελ απφθαζε πνπ απνθέξεη 

θέξδε εθαηνκκπξίσλ ζην Παηξηαξρείν»), Hürriyet, 26/1/1954. Δ εθεκεξίδα ζα ζπλέρηδε θαη ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1954 ηελ 

πξσηνζέιηδε πξνβνιή δεκνζηεπκάησλ παξφκνηνπ ραξαθηήξα γηα ηελ «ηπξαλλία», ηα «βαζαληζηήξηα» θαη ηελ 

«θαηαπίεζε» πνπ ππνηίζεηαη φηη πθίζηαλην νη Έιιελεο κνπζνπικάλνη ηεο Θξάθεο, βι. “Türkiye‟deki Batı Trakyalı 

göçmenler perişan vaziyette” («ε άζιηα θαηάζηαζε νη δπηηθνζξαθηψηεο πξφζθπγεο ζηελ Σνπξθία»), Hürriyet, 

10/1/1954. άξζξν γλψκεο ηνπ Hikmet Bil “Hangisi Cennet!..” («Πνην είλαη παξάδεηζνο»), Hürriyet, 24/1/1954. “Batı 

Trakya jandarma himayesinde tecavüz!” («Βπίζεζε ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο ρσξνθπιαθήο ζηε Απηηθή Θξάθε!»), 

θεληξηθφ πξσηνζέιηδν, Hürriyet, 24/1/1954. 
713 “ „Olmâhilerki derya içredir deryayı bilmezler‟/ İstanbul‟u „Stanbul‟ yazan Rumca Gazete” («„Ώπηά ηα ςάξηα πνπ ζηε 

ζάιαζζα θνιπκπνχλ, κα ηε ζάιαζζα δελ μέξνπλ‟/ Δ ξσκαίηθε εθεκεξίδα πνπ γξάθεη ηελ Εζηαλκπνχι „ηακπνχι‟»), 

Hürriyet, 14/4/1954. Σξεηο κέξεο πξηλ είρε πξνεγεζεί αλάινγε επίζεζε ηεο εθεκεξίδαο ελαληίνλ ηνπ αζελατθνχ 

Messager d‟ Athenes επεηδή αλέγξαθε ηελ Πφιε Constantinople, βι. “Yunanlıların yeni bir dostluk tezahürü!” («Μηα λέα 

εθδήισζε θηιίαο ησλ Βιιήλσλ!»), Hürriyet, 11/4/1954. 
714 “Türk parası ile bir Türk matbaasından çıkan rumca bir gazetenin hezeyanı” («Οη αλνεζίεο κηαο ξσκαίηθεο 

εθεκεξίδαο πνπ ηππψλεηαη ζε ηνπξθηθφ ηππνγξαθείν κε ηνπξθηθά ιεθηά»), Hürriyet, 24/4/1954. Δ αλαθνξά ηνπ ηίηινπ 

ζηελ έθδνζή ηεο «κε ηνπξθηθά ρξήκαηα», αλαπηπζζφηαλ ζην θπξίσο ξεπνξηάδ, ζην νπνίν πξνζηίζεην ελ είδεη έκκεζεο 

απεηιήο θαη ην «επηρείξεκα» φηη ε εθεκεξίδα εθδηδφηαλ ράξε ζηνλ «ηνπξθηθφ κφρζν» απφ έλαλ «Σνχξθν». 
715 “Embros gazetesi tuttuğu yolun hatalı olduğunu ikazımız üzerine idrâk etti” («Δ εθεκεξίδα Βκπξφο θαηαλφεζε 

θαηφπηλ ηεο πξνεηδνπνίεζήο καο φηη ν δξφκνο πνπ αθνινπζεί είλαη εζθαικέλνο»), Hürriyet, 30/4/1954. Δ εθεκεξίδα 

επέραηξε γηα ην απνηέιεζκα ησλ «πξνεηδνπνηήζεψλ» ηεο, επηκέλνληαο φκσο ζε απηέο ζηελ εηζαγσγηθή ηεο πεξίιεςε, 

παξά ηελ επαλφξζσζε ηνπ Διπνυξ, πνπ είρε κεζνιαβήζεη: «Δ ξσκαίηθε εθεκεξίδα Βκπξφο πνπ εθδίδεηαη ζηελ πφιε καο 

απφ έλαλ Σνχξθν, ζε ηνπξθηθφ ηππνγξαθείν θαη κε ηνπξθηθά θεθάιαηα […]». 
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ππξίδσλα, ήηαλ ε ηήξεζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο θαλνληθφηεηαο πνπ επέβαιε πξψηα ηε κεηάβαζε 

ηνπ δεχηεξνπ ζην Φαλάξη, ε Hürriyet εμαλίζηαην, ηεθκαίξνληαο φηη ν Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο 

είρε πξνζθαιέζεη ζηελ Πφιε «φρη κφλν έλαλ αθξαίν εζληθηζηή ζξεζθεπηηθφ ιεηηνπξγφ ηεο 

Βιιάδαο, αιιά θαη ηνλ εθεί εθπξφζσπν ηνπ Μαθαξίνπ». Καηά ζπλέπεηα, αλακελφκελε ήηαλ ε 

ζπλαθφινπζε «πξνεηδνπνίεζε»: «Δ έιεπζε απηνχ ηνπ πνιηηηθνχ θαη ερζξνχ ησλ Σνχξθσλ 

ζξεζθεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ ζηελ Σνπξθία, δελ έρεη θακκία δηαθνξά απφ ηελ έιεπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Μαθάξηνπ […] ήκεξα, φκσο, νχηε ν Ώζελαγφξαο είλαη Μεηξνπνιίηεο Κεξθχξαο, νχηε θαη ν 

ππξίδσλ Μεηξνπνιίηεο Κνλίηζεο ή Εσαλλίλσλ. Ο πξψηνο είλαη Παηξηάξρεο θαη ν δεχηεξνο 

επηθεθαιήο ηεο Ώπηνθέθαιεο Βθθιεζίαο ηεο Βιιάδαο θαη δξαζηήξηνο εγέηεο ηνπ αζελατθνχ 

παξαξηήκαηνο ηεο Βπηηξνπήο Βλψζεσο Κχπξνπ. Τπ‟ απηήλ ηελ έλλνηα, ν Παηξηάξρεο θπξ-

Ώζελαγφξαο, κε ην λα επηρεηξεί λα πξνζθαιέζεη έλαλ ηέηνην θίιν ηνπ ζηελ Εζηαλκπνχι – θαη 

κάιηζηα ζε απηήλ ηε ζπγθπξία – πξνέβε ζε κία άηνπε θαη άζηνρε θίλεζε πνπ δελ έιαβε θαζφινπ 

ππ‟ φςηλ ηα αηζζήκαηα ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ θαη ε νπνία δελ ζπλάδεη κε ηε ζέζε θαη ην θχξνο 

ηνπ».
716

 

Οη ζπκβνιηζκνί ηεο επηζηξνθήο ηνπ «εθιεγκέλνπ κνπθηή» ζηελ Κύπξν 

Πεξλψληαο ζηνλ άιιν ζξεζθεπηηθφ ζεζκφ, εθείλνλ ηνπ κνπθηή ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ε εθεκεξίδα 

πιεξνθνξνχζε φηη ν ηειεπηαίνο είρε κεηαβεί ζην Λνλδίλν πξνθεηκέλνπ λα έρεη επαθέο κε ηνλ 

Τπνπξγφ Ώπνηθηψλ, απφ ηνλ νπνίνλ ζα δεηνχζε ηελ «εθπιήξσζε ηεο ππφζρεζεο» λα πεξάζεη ε 

δηαρείξηζε ηνπ Evkaf ζηνπο Σνπξθνθχπξηνπο.
717

 Βπηζηξέθνληαο απφ ηε βξεηαληθή πξσηεχνπζα, ν 

Mehmet Dâna είρε θαη ηελ πξψηε ηνπ επαθή κε ηνλ Μαθάξην, ηνλ νπνίν πεξηέγξαθε σο επγελή θαη 

επηδείμαληα «ζεβαζκφ», δελ παξέιεηπε φκσο ηαπηφρξνλα λα ζεκεηψζεη φηη «ππέζηε ήηηα» ζηα 

Δλσκέλα Έζλε θαη φηη «γχξηζε κε άδεηα ρέξηα», δηφηη δελ είρε θαηνξζψζεη λα απνζπάζεη ηηο 

δεζκεχζεηο πνπ ήζειε. ε κηα απνζηξνθή ηνπ ιφγνπ ηνπ, ν Mehmet Dâna παξαηεξνχζε φηη 

«πξφθεηηαη γηα θαληαζηφπιεθηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη κηθξή ζρέζε έρνπλ κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα». ζνλ δε αθνξνχζε ηηο επαθέο ηνπ κε ηνπο ΐξεηαλνχο αμησκαηνχρνπο, αλέθεξε 

φηη εθηφο απφ ηνλ Τπνπξγφ Ώπνηθηψλ, είρε δεη θαη άιινπο αξκνδίνπο, ηνπο είρε ζέζεη ην δήηεκα 

αλαγλψξηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ, πξνεμάξρνληνο εθείλνπ ηνπ Evkaf, θαη φηη 

εθείλνη αληαπάληεζαλ πσο «ζα έδηλαλ ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ζηνλ Κπβεξλήηε ηεο Κχπξνπ πνπ 

                                                           
716 “Patrik Athinagoras kendi kendine gelin-güvey oluyor/ Aşırı bir milliyetçi ve Kıbrıs ilhakına taraftar Türk düşmanı 

Atina metropolidi Spiridon‟u Türkiye‟ye davete kalkıştı” («Ο Παηξηάξρεο Ώζελαγφξαο ινγαξηάδεη ρσξίο ηνλ μελνδφρν/ 

Βπηρείξεζε λα πξνζθαιέζεη ζηελ Σνπξθία ηνλ αθξαίν εζληθηζηή θαη ππνζηεξηθηή ηεο έλσζεο ηεο Κχπξνπ, ερζξφ ησλ 

Σνχξθσλ, κεηξνπνιίηε Ώζελψλ ππξίδσλα»), Hürriyet, 15/4/1954. 
717 “Kıbrıs evkafının Türk cemaatine devri işi” («Σν ζέκα ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ Evkaf ζηελ ηνπξθηθή θνηλφηεηα»), 

Hürriyet, 3/1/1954. Ο Dâna ήηαλ επηθεθαιήο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο επηηξνπήο πνπ είρε κεηαβεί ζηε Νέα Τφξθε γηα λα 

πξνπαγαλδίζεη ελαληίνλ ηεο Έλσζεο. πσο πιεξνθνξνχζε ζην ζρεηηθφ ξεπνξηάδ ηεο ε εθεκεξίδα, θαηά ηελ επηζηξνθή 

ηνπο απφ ηελ ακεξηθαληθή κεγαινχπνιε, ν ίδηνο παξέκεηλε ζην Λνλδίλν επί δεθαπελζήκεξν, ελψ ηα ππφινηπα κέιε ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Faiz Kaymak θαη ηνπ δηθεγφξνπ Ahmet Zaim, επέζηξεςαλ ζην λεζί, φπνπ έηπραλ – φπσο 

πξναλαθέξζεθε – «ελζνπζηψδνπο ππνδνρήο» απφ ην πιήζνο. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



260 
 

βξηζθφηαλ αθφκε ζηελ Ώγγιία».
718

 Σν ξεπνξηάδ θαηέιεγε κε ηελ πιεξνθνξία φηη ν Mehmet Dâna 

ζα παξέκελε «γηα κεξηθέο εκέξεο» ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζηελ Άγθπξα.
719

 

Δ εθινγή θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λένπ κνπθηή ζπλέρηδαλ λα πξνβάιινληαη πξσηνζέιηδα απφ 

ηελ εθεκεξίδα. Έηζη, κεξηθέο εκέξεο αξγφηεξα πιεξνθνξνχζε φηη κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ νλφκαηφο 

ηνπ ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο, επηθπξψζεθε ε εθινγή «ηνπ κνπθηή πνπ γηα πξψηε θνξά 

ζηελ θαηνρηθή ηζηνξία ηεο Κχπξνπ εμειέγε κε ηε ιατθή ςήθν».
720

 Παξάιιεια, αλέθεξε φηη 

γίλνληαλ ππξεηψδεηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ ππνδνρή ηνπ ζηελ Κχπξν, θαζψο θαη ηε κεηάβαζή ηνπ 

απφ ηελ Πάθν ζηε Λεπθσζία κε ηε ζπλνδεία «ηνπξθηθψλ επηηξνπψλ απφ θάζε γσληά ηνπ λεζηνχ». 

Χζηφζν, ε απφθαζε ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο λα δηνξίζεη λέν επηθεθαιήο ζηε δηνίθεζε ηνπ Evkaf 

ζπλάληεζε ηελ έληνλε αληίδξαζε ηεο «Οκνζπνλδίαο Σνπξθνθππξηαθψλ Οξγαλψζεσλ», ε νπνία 

έζεζε θαη πάιη επηηαθηηθά ην ζέκα ηεο κεηαβίβαζεο ηεο δηνίθεζήο ηνπ. Tελ παξακνλή ηεο έιεπζεο 

ηνπ Dâna, ε Hürriyet αθηέξσλε ζε απηήλ ηνλ θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηίηιν ηεο, αλαθνηλψλνληαο φηη 

ε είζνδφο ηνπ ζηε Λεπθσζία ζα «ραηξεηηδφηαλ κε 21 θαλνληνβνιηζκνχο». Βμίζνπ «εληππσζηαθή» 

ζα ήηαλ ε ππνδνρή ηνπ, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηείραλ εθηφο ησλ Σνπξθνθππξίσλ θαη εθπξφζσπνη 

ησλ άιισλ θνηλνηήησλ, αιιά θαη πξφμελνη μέλσλ θξαηψλ. Ώθνινχζσο, ε εθεκεξίδα επαλεξρφηαλ 

ζην δήηεκα ηεο κεηαβίβαζεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Evkaf ππφ ηνπξθνθππξηαθή δηνίθεζε, κε αθνξκή 

ηελ «πακςεθεί» εθινγή ηνπ Faiz Kaymak ζηελ πξνεδξία ηεο «Σνπξθνθππξηαθήο Ώγξνηηθήο 

Έλσζεο» (Kıbrıs Türk Çiftçileri Birliği). πσο, κάιηζηα, ηνληδφηαλ ζην ζπλέδξην ηεο ηειεπηαίαο, 

ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα απνηεινχζε «έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη δηθαηφηεξα παξάπνλα» ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ, ην νπνίν έπξεπε λα δηεπζεηεζεί «ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο».
721

 

Πξάγκαηη, ζηηο 17 ηνπ κελφο ν Mehmet Dâna αλέπεκπε ηελ πξψηε δέεζε απφ «ην ηδακί ηεο Ώγίαο 

νθίαο, απ‟ φπνπ 384 ρξφληα πξηλ είραλ αλαπεκθζεί νη δεήζεηο ηεο θαηάθηεζεο», φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά θαη εμφρσο ζπκβνιηθά επεζήκαηλε ε Hürriyet ζηνλ θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηίηιν, 

αιιά θαη ζην ξεπνξηάδ ηεο. Ώθνινπζνχζε ζπιιαιεηήξην «κε ηε ζπκκεηνρή δεθάδσλ ρηιηάδσλ 

Σνχξθσλ», ζην νπνίν εθθψλεζαλ θνξηηζκέλεο νκηιίεο ν Faiz Kaymak, ν δηθεγφξνο Fazıl Korkut, 

θαζψο θαη ν αξρηζπληάθηεο ηεο Halkın Sesi θαη γεληθφο γξακκαηέαο ηεο «Σνπξθνθππξηαθήο 

Έλσζεο» (Kıbrıs Türk Birliği), Fazıl Küçük. Οη νκηιεηέο ηφληζαλ ηελ αθνζίσζή ηνπο «ζηελ 

κεηέξα παηξίδα θαη ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Ώηάηνπξθ», ελψ ν Mehmet Dâna πνπ αθνινχζεζε, 

                                                           
718 Μία εκέξα πξηλ ε Hürriyet δεκνζίεπε πξσηνζέιηδα θσηνγξαθία ηνπ Mehmet Dâna, ηνπ «δηαλννχκελνπ θαη πηζηνχ 

ζηηο αξρέο ηνπ Ώηάηνπξθ» λένπ κνπθηή ηεο Κχπξνπ, βι. “Yeni Müftü” («Ο λένο Μνπθηήο»), Hürriyet, 9/1/1954. 
719 “Kıbrıs Müftüsü Londra‟dan Döndü” («Βπέζηξεςε απφ ην Λνλδίλν ν Μνπθηήο ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 10/1/1954. 

Σελ ίδηα εκέξα δεκνζηεπφηαλ ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο γεινηνγξαθία απφ ηε Milliyet ζηελ νπνία, κε αθνξκή «αξραία 

αληηθείκελα» πνπ είραλ βξεζεί ζε αλαζθαθέο ζην λεζί, εηθνλίδνληαλ αγγεία θαη ακθνξείο πνπ έθεξαλ επηγξαθέο φπσο 

«νη πεξί Κχπξνπ αλνεζίεο», ην «ιπζζαζκέλν Κππξηαθφ δήηεκα» θαη «ε θππξηαθή ππφζεζε ηνπ Μαθαξίνπ». Ώμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζην έλα απφ απηά ήηαλ δσγξαθηζκέλεο εκίγπκλεο γπλαίθεο, ζε χθνο πνπ ηαίξηαδε κάιινλ ζε 

ζθαλδαιηζηηθφ πεξηνδηθφ, παξά ζε αξραίν ακθνξέα. 
720 “Yeni Kıbrıs müftüsünün seçimi tasdik edildi” («Βπηθπξψζεθε ε εθινγή ηνπ λένπ κνπθηή ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 

15/1/1954. 
721 “Yeni Kıbrıs müftüsü Dânâ Ef. Bugün resmen işe başlıyor” («Ο λένο κνπθηήο ηεο Κχπξνπ Νηαλά Βθ[έληεο] 

αλαιακβάλεη ζήκεξα επηζήκσο ηα θαζήθνληά ηνπ»), θεληξηθφο πξσηνζέιηδνο ηίηινο ζε Hürriyet, 17/1/1954. 
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αλέδεημε εθ λένπ ην δήηεκα ηεο επαλάθηεζεο ηνπ ειέγρνπ ηνπ Evkaf.
722

 ρεηηθή θσηνγξαθία 

δεκνζίεπζε ε εθεκεξίδα ζηηο εζσηεξηθέο ηεο ζειίδεο ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα.
723

 

Οη δύν απνζηνιέο ηνπ Necati Zincirkıran ζηελ Κύπξν 

α) Τα εηζαγσγηθά ζρόιηα: «Οη πεξηζζόηεξνη Διιελνθύπξηνη είλαη θνκκνπληζηέο» 

Σν πιένλ ελδηαθέξνλ δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1954 ήηαλ αλακθηζβήηεηα ην 

πξναλαθεξζέλ αθηέξσκα ζηελ Κχπξν πνπ ππέγξαθε ν Necati Zincirkıran θαη ην νπνίν 

δεκνζηεπφηαλ ζε ζπλέρεηεο απφ ηηο 15 κέρξη ηηο 30 ηνπ ίδηνπ κήλα.
724

 ιεο εθείλεο 

αλαθνηλψλνληαλ πξσηνζέιηδα κε κία ραξαθηεξηζηηθή θσηνγξαθία, αλαιφγσο ηνπ ζέκαηνο πνπ ν 

ζπληάθηεο πξαγκαηεπφηαλ θάζε θνξά, θαη ζπλερίδνληαλ ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο κε ηελ πιήξε 

αλάπηπμή ηνπ. ηελ πξψηε εμ απηψλ, ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο πξφβαιιε έλα αγαπεκέλν 

ζηεξεφηππν ηεο εθεκεξίδαο, φηη «ην εμήληα ηνηο εθαηφ ησλ Βιιελνθππξίσλ είλαη θνκκνπληζηέο». 

ηε ζπλνδεπηηθή θσηνγξαθία εηθνληδφηαλ ην κπαιθφλη ησλ γξαθείσλ ηεο «Βξγαηηθήο Έλσζεο», 

φπνπ ππήξρε αλαξηεκέλε κεγάιε δσγξαθηζκέλε εηθφλα απφ δηαδήισζε, ν επηθεθαιήο ηεο νπνίαο 

θξαηνχζε κία κεγάιε ζεκαία πνπ έθεξε ηελ επηγξαθή «Βλφηεηα». Δ Hürriyet, σζηφζν, ζηε 

ιεδάληα φρη κφλν κεηέθεξε ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο ελ κέξεη ιαλζαζκέλα ηελ επηγξαθή, 

αλαθέξνληαο φηη αλαγξάθεη «Βλσζείηε», αιιά άθελε αζρνιίαζηε θαη ηελ εηθνληδφκελε ηακπέια 

θάησ αθξηβψο απφ ην κπαιθφλη θαη άλσζελ ηεο πφξηαο εηζφδνπ ζηα γξαθεία, ε νπνία έγξαθε ζηα 

ηνπξθηθά «Βξγαηηθή Έλσζε Λεπθσζίαο. Βξγάηεο Βλσζείηε». Αελ έθαλε, φκσο, ην ίδην ζηε ιεδάληα 

ηεο θσηνγξαθίαο ησλ εζσηεξηθψλ ζειίδσλ, φπνπ εηθνληδφηαλ κία νκάδα αλζξψπσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ «ενξηαζκνχ ηεο επεηείνπ αλαιήςεσο ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ θνκκνπληζκφ ζηε 

Ρσζία». Ο επηθεθαιήο έθεξε ηε ζνβηεηηθή ζεκαία, ελψ πίζσ ηνπ δχν άιινη είραλ ιάβαξα κε ηελ 

ειιεληθή θαη ηελ ηνπξθηθή ζεκαία, κε ηνλ ζπληάθηε ηνπ θεηκέλνπ λα παξαηεξεί φηη ηελ ηειεπηαία 

ηελ θνπβαινχζε Βιιελνθχπξηνο, δηφηη δελ ππήξρε Σνπξθνθχπξηνο ζηε δηαδήισζε. ηελ ηξίηε 

ζπλνδεπηηθή θσηνγξαθία εηθνληδφηαλ ν ίδηνο ν Zincirkıran κε ηνλ Ώξρηεπίζθνπν Μαθάξην ζην 

γξαθείν ηνπ ηειεπηαίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο πνπ ηνπ είρε παξαρσξήζεη, ελψ ζηε 

ιεδάληα αλαθέξνληαλ κάιινλ άθνκςα ηα εμήο: «Δ αλεζπρία ηνπ κειαλνπψγσλα Ώξρηεπηζθφπνπ 

Κχπξνπ είλαη ην γεγνλφο φηη ην εμήληα ηνηο εθαηφ ηεο θνηλφηεηάο ηνπ είλαη θνκκνπληζηέο. Κη ελψ ν 

Μαθάξηνο ρηππηέηαη θαη αλαιψλεηαη ράξηλ ηεο έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα, νη 

θνκκνπληζηέο Βιιελνθχπξηνη θσλαζθνχλ φηη „φζν ε Βιιάδα δελ γίλεηαη κηα ζπλδεδεκέλε κε ηε 

Ρσζία Λατθή Αεκνθξαηία, φπσο ε ΐνπιγαξία, ε Οπγγαξία θαη νη άιιεο δνξπθνξηθέο ρψξεο, δελ 

ζέινπκε ηελ έλσζε‟». 

Παξάιιεια, ε εηζαγσγή ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ζην θπξίσο ξεπνξηάδ ήηαλ αληάμηα παιαηφηεξσλ 

«ηαμηδησηηθψλ» επηζθέςεσλ απεζηαικέλσλ ηεο εθεκεξίδαο, κε ηε ιπξηθή ζηεξενηππηθή αλάδεημε 

                                                           
722 “Ayasofya camiindeki dini bir törenle yeni Müftü işe başladı” («Ο λένο Μνπθηήο αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηνπ κε κία 

ζξεζθεπηηθή ηειεηή ζην ηδακί ηεο Ώγίαο νθίαο»), Hürriyet, 18/1/1954. 
723 “Kıbrıs Müftüsü işe başladı” («Ώλέιαβε ηα θαζήθνληά ηνπ ν κνπθηήο ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 22/1/1954. 
724 Βπξφθεηην γηα ηε δεχηεξε απνζηνιή ηνπ ελ ιφγσ ζπληάθηε ζηελ Κχπξν, θαζψο είρε πξνεγεζεί εθείλε πνπ ηνπ είρε 

αλαζέζεη ν Haldun Simavi ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1952, βι. αλσηέξσ, ζει. 166, ππνζ. 480. 
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ησλ παηξησηηθψλ αηζζεκάησλ, ζπλάκα φκσο θαη ησλ αηαηνπξθηθψλ πνιηηηθψλ ηδαληθψλ ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ. Έηζη, νη «εθαηφ ρηιηάδεο Σνχξθνη» πνπ δνχζαλ ζην «πξάζηλν λεζί», ην νπνίν 

βξίζθεηαη «40 κίιηα καθξηά απφ ηε κεηέξα παηξίδα», θξαηνχζαλ γηα 75 ρξφληα «πάλσ απφ θάζε ηη 

άιιν ηελ ηηκή θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ Σνπξθηζκνχ ζην λεζί, πνπ νη πξφγνλνί ηνπο είραλ πάξεη κε 

ηίκεκα ην αίκα ηνπο». ε φια ηα κέξε ηνπ φπνπ θαηνηθνχζαλ, «κπφξεζαλ λα δψζνπλ ηνλ αέξα ηεο 

παηξίδαο», ελψ φινη νη εξρφκελνη απφ ηελ Σνπξθία κεηέδηδαλ ζηνπο ληφπηνπο ην «λνζηαιγηθφ 

άξσκα ηεο παηξίδαο». Τπήξραλ, φκσο, θαη νη «πιεηνςεθνχληεο Βιιελνθχπξηνη» πνπ επηδίσθαλ λα 

δψζνπλ εθεί έλαλ «αέξα ειιεληζκνχ»,
725

 «ιεο θαη ήηαλ ην πξάζηλν λεζί έλα θνκκάηη ζηεξηάο ηεο 

Βιιάδαο». Σν πξφβιεκα, ινηπφλ, ήηαλ «πάληα νη θαθνκαζεκέλεο θηλήζεηο απηψλ ησλ αλζξψπσλ 

κε ην ζηαζηαζηηθφ πλεχκα, πνπ ηάξαδαλ ηελ εξεκία θαη ραινχζαλ ηελ εζπρία ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ 

Σνχξθσλ». 

Πεξλψληαο απφ ηελ Ώξρηεπηζθνπή, εληχπσζε ηνπ πξνμελνχζαλ νη πξνηνκέο ησλ εθηειεζζέλησλ 

ηεξέσλ θαηά ηελ «ζηάζε ηνπ 1821», ην γεγνλφο φηη ζηε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ εθείλνη ήζαλ 

«αγσληζηέο», θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ εθθιεζηψλ θαη ησλ κνλαζηεξηψλ ζην λεζί, πνπ «δελ 

ππάξρνπλ πνπζελά αιινχ ζηνλ θφζκν, εθηφο απφ ηε Ρψκε». πλερίδνληαο ηε κεξνιεπηηθή 

πεξηγξαθή ηνπ, ν ζπληάθηεο ππνζηήξηδε φηη «κέρξη πξνζθάησο» δνπιεηά ησλ «παπάδσλ» ζηελ 

Κχπξν ήηαλ λα πξνζειπηίδνπλ ζην ρξηζηηαληζκφ Σνπξθνθχπξηνπο, «πνπ δελ γλψξηδαλ άιιε 

γιψζζα απφ ηα ξσκαίηθα». Ώθεγείην, κάιηζηα, έλα πεξηζηαηηθφ ηεο θινηζεδφλ εθδίσμεο θαη ηνπ 

μπξίζκαηνο ελφο παπά απφ ην ρσξηφ ειιάδηλ η‟ Άππε ηεο Σειιπξίαο, επεηζφδην κεηά ην νπνίν 

«νπδείο μαλαείδε ζην λεζί ηνλ ζξαζχ παπά πνπ ηνπ μχξηζαλ ην κνχζη». Ώθνινχζσο, θαηαθεξφηαλ 

ελαληίνλ θαη άιισλ ηεξέσλ, ππνζηεξίδνληαο φηη είλαη ξππαξνί θαη κε θζαξκέλα άκθηα, αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη «αδειθνί ηνπ Μαθάξηνπ!». ην ζηφραζηξφ ηνπ έκπαηλε θαηφπηλ ν ίδηνο ν 

Ώξρηεπίζθνπνο κε εληειψο αλνίθεην θαη ππνβνιηκαίν ηξφπν: Βπηζεκαηλφηαλ ε θπζηθή «νκνξθηά 

ηνπ» θαη ε γνεηεία πνπ αζθνχζε «ζηηο „Βιελίηζεο‟
726

 ηνπ λεζηνχ, νη νπνίεο παξαθνινπζνχζαλ [ζηα 

ζπιιαιεηήξηα] ηνλ καπξνθξχδε, καπξνκάηε θαη κειαλνπψγσλα Ώξρηπαπά κε ηα ζάιηα ηνπο λα 

ηξέρνπλ». Ώθνχ δψζεη έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ ηνπ, ππνζηήξηδε φηη κεηά ηελ αλάξξεζή ηνπ ζηελ 

αξρηεπηζθνπηθή έδξα, είρε βαιζεί «λα απμήζεη ηελ επηξξνή ηεο εθθιεζίαο» θαη λα «πάξεη ζηε 

ρνχθηα ηνπ ηηο 400 ρηιηάδεο ησλ Βιιελνθππξίσλ», φκσο ε ηζρπξή παξνπζία ησλ θνκκνπληζηψλ 

«πνπ απνηεινχλ ην εμήληα ηνηο εθαηφ ηνπ ξσκαίηθνπ πιεζπζκνχ» ήηαλ έλα «ζέκα πνπ ηνλ 

θινλίδεη θαη ηνλ αλαηξηρηάδεη», αιιά θαη ηνπ ραιάεη απηά ηα ζρέδηα. Παξά ηελ αξλεηηθή εθείλε 

παξνπζίαζε, ν απεζηαικέλνο ηεο εθεκεξίδαο ζα ηειεθσλνχζε ζηελ Ώξρηεπηζθνπή γηα λα δεηήζεη 

ζπλέληεπμε απφ ηνλ Μαθάξην. πσο ζεκείσλε, νη εθεκεξίδεο Cyprus Mail θαη Halkın Sesi «πνπ 

δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξν νη Σνπξθνθχπξηνη», είραλ αλαθνηλψζεη ήδε ηελ άθημή ηνπ ζην λεζί θαη ε 

Ώξρηεπηζθνπή ήηαλ ελήκεξε γη‟ απηήλ φηαλ εθείλνο δήηεζε αθξφαζε. ε αληίζεζε, σζηφζν, κε ηελ 

                                                           
725 Elen havası ζην πξσηφηππν. 
726 Σν ζπγθεθξηκέλν απηφ γπλαηθείν φλνκα, καδί κε εθείλν ηεο «Καηίλαο» ρξεζηκνπνηνχληαη παγίσο ζηεξενηππηθά απφ 

κεγάιν ηκήκα ησλ Σνχξθσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαθεξζνχλ ππνηηκεηηθά θαη ζεμηζηηθά ζηηο γπλαίθεο ηεο ειιελνξζφδνμεο 

θνηλφηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, εδψ δε θαη ηεο ειιεληθήο πιεηνςεθίαο ζηελ Κχπξν. ην ζπιινγηθφ ππνζπλείδεην 

νη γπλαίθεο απηέο είλαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε «ειαθξφκπαιεο», ζηε ρεηξφηεξε ειαθξψλ εζψλ. 
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αξλεηηθή απάληεζε πνπ πξνζδνθνχζε, ην αίηεκά ηνπ γηλφηαλ δεθηφ απφ ηνλ Μαθάξην, ν νπνίνο 

ηνπ ην αλαθνίλσζε ηειεθσληθά ν ίδηνο, θαη δηλφηαλ ην ξαληεβνχ γηα ηελ επνκέλε.
727

 

β) Η ζπλέληεπμε κε ηνλ «κειαλνπώγσλα, θόθθηλν παπά» Μαθάξην 

Δ ζπλέληεπμε κε ηνλ πξνθαζήκελν ηεο Βθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ αλαγγειιφηαλ πξσηνζέιηδα ηελ 

επφκελε εκέξα ππφ ηνλ ηίηιν «Βίκαζηε πξφζπκνη λα πεηλάζνπκε, αξθεί λα ππαγφκαζηε ζηε 

δηαθπβέξλεζε ηεο Βιιάδαο».
728

 Μνινληνχην, ε ζπλνδεπηηθή θσηνγξαθία ηνπ πξσηνζέιηδνπ δελ 

είρε σο ζέκα ηελ ελ ιφγσ ζπλέληεπμε, αιιά ηελ εθδήισζε θαηά ηε δηάξθεηα κεηνλνκαζίαο ηεο 

«Πιαηείαο ηνπ Μπατξαθηάξε» ζε «Πιαηεία ΐεληδέινπ», φπνπ είρε κηιήζεη ν εηθνληδφκελνο 

Αήκαξρνο Λεπθσζίαο, Θεκηζηνθιήο Αέξβεο. ηε ιεδάληα δηεπθξηληδφηαλ φηη ε πιαηεία είρε 

απνθηήζεη ην φλνκά ηεο απφ ηνλ «ζεκαηνθφξν» Οζσκαλφ Σνχξθν πνπ είρε ζηήζεη εθεί ην ιάβαξφ 

ηνπ κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Λεπθσζίαο ην 1571. Οη Βιιελνθχπξηνη, φκσο, «εθκεηαιιεπφκελνη 

ηελ αδπλακία ηεο αγγιηθήο θπβέξλεζεο», είραλ πξνρσξήζεη ζηελ αιιαγή ηνπ νλφκαηφο ηεο θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίζηνηρεο ηειεηήο είραλ ληχζεη θαη έλα παηδί «κπατξαθηάξε», ελψ 

επαλαιάκβαλαλ θάζε ρξφλν «απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ζξαζείεο εθδειψζεηο». 

Πξηλ πεξάζεη ζηελ παξάζεζε ηεο ζπλέληεπμεο πνπ είρε ιάβεη απφ ηνλ Μαθάξην, ν Zincirkıran 

αθεγείην έλα κηθξφ ελδεηθηηθφ επεηζφδην «επί ηεο δηαδηθαζίαο», φπσο ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί, ηππηθφ κελ αιιά εχγισηην αλαθνξηθά κε ηελ θαρππνςία ηνπ: Ο Βιιελνθχπξηνο 

κεηαθξαζηήο πνπ ηνλ είρε πξνυπαληήζεη, ηνπ δηεπθξίληζε φηη ν Ώξρηεπίζθνπνο ζα απαληνχζε ζηα 

ειιεληθά ζηηο εξσηήζεηο πνπ ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο ζα ηνπ έθαλε ζηα αγγιηθά θαη πνπ ν ίδηνο 

ζα κεηέθξαδε ζηα ειιεληθά. Ο Zincirkıran ραξαθηήξηδε «πνλεξή» ηελ ηαθηηθή εθείλε ηνπ 

Μαθαξίνπ θαη δελ απνδέρζεθε ηελ πξφηαζε, αληηπξνηείλνληαο λα θάλεη ηε κεηάθξαζε ν 

Σνπξθνθχπξηνο θσηνγξάθνο πνπ ηνλ ζπλφδεπε θαη πνπ «γλψξηδε πνιχ θαιά ηα ξσκαίηθα», 

αληηπξφηαζε πνπ γηλφηαλ ηειηθά δεθηή. 

Δ επηζεηηθή απηή ζηάζε ηνπ απεζηαικέλνπ ηεο εθεκεξίδαο ζα ζπλερηδφηαλ απφ ηελ πξψηε θηφιαο 

ζηηρνκπζία πνπ είρε κε ηνλ Μαθάξην. ηαλ ν ηειεπηαίνο μεθηλψληαο εμέθξαδε ηα ζπιιππεηήξηά 

ηνπ γηα ηνλ ζάλαην ηνπ Simavi, ν Zincirkıran ηνλ ξσηνχζε ακέζσο αλ γλψξηδε πνηα ήηαλ ε 

παξαθαηαζήθε πνπ ηνπο είρε αθήζεη ν ηεζλεψο, γηα λα πξνζζέζεη ακέζσο θαηφπηλ: «Οη αγψλεο 

ησλ Σνχξθσλ πνπ δηαβηνχλ ζηελ Κχπξν, ζηε Απηηθή Θξάθε θαη ζηα Ασδεθάλεζα».
729

 ην 

ζπγθαηαβαηηθφ λεχκα ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ θαη ζηελ εξψηεζή ηνπ «πψο είδαηε ηελ Κχπξν;», ν 

Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο απαληνχζε ζπλερίδνληαο ζην ίδην χθνο, κε ηε δηθή ηνπ ηνπνζέηεζε: 

«Βκείο νλνκάδνπκε ην λεζί „πξάζηλν‟, δηφηη ην ρξψκα απηφ ραξαθηεξίδεη ηνλ παξάδεηζν θαη ε 

                                                           
727 “Adada yaşayan 400 bin Rumun 250 binden fazla komünisttir” («Πεξηζζφηεξνη απφ 250 ρηιηάδεο εθ ησλ 400 ρηιηάδσλ 

Βιιελνθππξίσλ πνπ δνπλ ζην λεζί είλαη θνκκνπληζηέο»), Hürriyet, 17/1/1954. 
728 “Aç kalmaya razıyız, yeter ki Yunanistan‟ın İdaresinde Olalım”, Hürriyet, 18/1/1954. 
729 Δ εθεκεξίδα ζα δεκνζίεπε ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα αλάιπζε ηνπ Abdurrahman Benlioğlu εηδηθά γηα ηελ «απψιεηα» 

ησλ Ασδεθαλήζσλ, ηελ νπνία ν ζπληάθηεο απέδηδε ζηελ απνπζία ηζρπξνχ ηνπξθηθνχ ζηφινπ. Πεξηιακβάλνληαο θαη ηελ 

Κχπξν ζηηο αλαθνξέο ηνπ, ζα ππνζηήξηδε φηη ε «γεληά» ηνπ είρε γίλεη κάξηπξαο ηνπ «ειιεληθνχ κεγαιντδεαηηζκνχ» ζηε 

Λήκλν, ηε Λέζβν θαη ηε Υίν, «κεγαιντδεαηηζκφ πνπ ηψξα ηνικνχλ λα θέξνπλ θαη ζηελ Κχπξν», βι. “On İki Adayı 

Donanmasızlıktan Kaybettik” («Ώπσιέζακε ηα Ασδεθάλεζα ιφγσ έιιεηςεο ζηφινπ»), Hürriyet, 27/1/1954. 
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Κχπξνο είλαη ηέηνηνπ είδνπο ηφπνο. ην παξαδεηζέλην λεζί απηφ, φκσο, ε εξεκία θαηά θαηξνχο 

δηαηαξάζζεηαη. Βλψ δελ ππάξρεη νχηε ζπηζακή εδάθνπο πξνο παξαρψξεζε, εγείξεηε ζέκα έλσζεο. 

Καη ηφηε ην πξάγκα αιιάδεη». Ώπαληψληαο ν Μαθάξηνο, ηνπ αλαθνίλσλε φηη ηνλ πξνζερή 

Οθηψβξην ην ζέκα επξφθεηην λα ηεζεί ζηα Δλσκέλα Έζλε, φπνπ ζα ην ππνζηήξηδε ε Βιιάδα, αιιά 

ζα γηλφηαλ δεθηή θάζε βνήζεηα «ηφζν απφ ηα δεμηά, φζν θαη απφ ηα αξηζηεξά έζλε». 

Αηεπθξηλίδνληαο φηη αλ ε ππνζηήξημε πξνεξρφηαλ κφλν απφ ηε Ρσζία δελ ζα γηλφηαλ δεθηή, ν 

Ώξρηεπίζθνπνο ππνγξάκκηδε φηη απηή ήηαλ θαη ε απάληεζή ηνπ ζηνλ ηνπξθηθφ Σχπν, πνπ ηνλ 

ραξαθηήξηδε «θφθθηλν παπά»: «Αελ είκαη θνκκνπληζηήο, είκαη αληηθνκκνπληζηήο». Ώπηφεηνο ν 

Zincirkıran αλαιάκβαλε λα ηνπ δηεπθξηλίζεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνπξθηθφ ραξαθηεξηζκφ, 

παξαπέκπνληαο ζε παιαηφηεξε δήισζε ηνπ Μαθάξηνπ απφ ηηο ΔΠΏ, φηη ζα δερφηαλ βνήζεηα 

αθφκε θαη απφ ηε Ρσζία, δήισζε «πνπ καο έθαλε λα ακθηβάιινπκε γηα ηνλ εζληθηζκφ ζαο, εμ νπ 

θαη ην πξνζσλχκην „θφθθηλνο παπάο‟ ζηηο εθεκεξίδεο καο». 

πσο ππνζηήξηδε, ν Μαθάξηνο «έκεηλε πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε δηεπθξίληζε» θαη ζπλέρηζε λα 

κηιά γηα ην ζέκα ηεο έλσζεο, επαλαιακβάλνληαο φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην ζέκα δελ δηεπζεηεζεί 

κεηαμχ ΐξεηαλίαο θαη Βιιάδαο, ζα εξρφηαλ ζηα Δ.Β., πξνζζέηνληαο φηη ηαζζφηαλ ππέξ ηεο 

έθθξαζεο ηνπ ιανχ κέζσ δεκνςεθίζκαηνο θαη μεθαζαξίδνληαο φηη ζε πεξίπησζε έλσζεο ηνπ 

λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα, «ζα αλαγλσξηζηνχλ θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ Σνπξθνθππξίσλ, φπσο αθξηβψο 

ησλ Βιιελνθππξίσλ». ηαλ ν Zincirkıran ηνπ ππελζχκηδε ηελ άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

Βιιάδαο θαη ηνλ ξσηνχζε θαηά πφζν εθείλε επεξέαδε ηελ απφθαζή ηνπ, ν Ώξρηεπίζθνπνο 

απαληνχζε κε ηε θξάζε πνπ ε εθεκεξίδα επέιεγε σο επηθεθαιίδα ηνπ ξεπνξηάδ: εκείσλε φηη 

ήηαλ ε Κχπξνο πνπ σθεινχζε ηε ΐξεηαλία θαη φρη ην αληίζεην, θαζψο απφ ηνλ ηειεπηαίν 

πξνυπνινγηζκφ πξνέθππηε φηη νθηψ εθαηνκκχξηα ιίξεο ζηεξιίλεο, πξνζαπμεκέλεο κε ηφθν 1%, 

είραλ κεηαθεξζεί ζην βξεηαληθφ θξαηηθφ ζεζαπξνθπιάθην. Παξάιιεια, ηφληδε φηη κπνξεί λα 

έπεθηε ην βηνηηθφ επίπεδν ζε πεξίπησζε έλσζεο, αιιά «ζα είκαζηε ειεχζεξνη!», κε ηνλ ζπληάθηε 

λα παξαηεξεί ζην ξεπνξηάδ ηνπ φηη ν Ώξρηεπίζθνπνο κηινχζε «ζαλ Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο 

Βιιάδαο». ην ζεκείν εθείλν ηνπ απεχζελε ην εξψηεκα γηαηί ππνζηήξηδε ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ 

κε ηελ Βιιάδα θαη «εμεγεηξφηαλ» έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ελδερνκέλνπ έλσζεο ηνπ λεζηνχ κε ηελ 

Σνπξθία, εθζέηνληαο ηε γλσζηή ζρεηηθή ηζηνξηθή αθήγεζε απφ ηνπξθηθήο ζθνπηάο, ζηελ νπνία 

πξφζζεηε θαη ηα εμήο: «Καη ηψξα λα ζαο ξσηήζσ: Δ Κχπξνο, πνπ απφ ην 1571 κέρξη ην 1878 

βξηζθφηαλ επί ηξεηο αηψλεο ππφ ηε δηνίθεζε ησλ Σνχξθσλ, πνπ αξγφηεξα παξαρσξήζεθε 

πξνζσξηλά ζηνπο Άγγινπο θαη πνπ θαηέιεμε λα είλαη ζχκα ελφο πνιηηηθνχ παηρληδηνχ, είλαη 

ηνπξθηθή ή ξσκαίηθε; Εζηνξηθνί, γεσγξαθηθνί, ζηξαηεγηθνί θαη γεσπνιηηηθνί ιφγνη δελ επηηάζζνπλ 

ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Σνπξθία;». Έλαληη απηψλ ν Μαθάξηνο, «αθνχ ζθέθηεθε ιίγν», 

παξέπεκςε ζην άξζξν 23 ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, εθηηκψληαο φηη ε Σνπξθία ζεβφκελε ην 

ζπγθεθξηκέλν άξζξν δελ έρεη εγείξεη ζέκα έλσζεο. Ώληηδξψληαο ν Zincirkıran παξαηεξνχζε φηη 

«απηφο ν κειαλνπψγσλ θαη καπξνκάηεο παπάο δείρλεη λα πηζηεχεη ζηνλ αγψλα ηνπ θαη, φ,ηη θαη λα 

ηνπ ιέγακε, εθείλνο ζπλέρηδε κε εθείλα πνπ ήμεξε», γηα λα παξαζέζεη θαηφπηλ ηε δηθή ηνπ 

απεηιεηηθή αληαπάληεζε, ρσξίο λα ζρνιηάζεη ην επηρείξεκα ηεο Λσδάλλεο πνπ ηνπ είρε ζίμεη ν 
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ζπλεληεπμηαδφκελνο: «Βκείο νη Σνχξθνη δελ δίλνπκε ζεκαζία ζηα θνχθηα ιφγηα θαη ζηηο 

νριαγσγίεο θαη δελ μνδεχνπκε άζθνπα ηελ ελέξγεηά καο, δηφηη πηζηεχνπκε, φπσο θαη φινο ν 

ππφινηπνο θφζκνο, φηη νη Άγγινη δελ πξνηίζεληαη λα δσξίζνπλ ηελ Κχπξν ζε θαλέλαλ κε ηέηνηνπ 

είδνπο ιφγηα. Ώλ ζπλαηζζαλζνχκε θάηη ηέηνην, ηφηε εκείο πνπ είκαζηε νη λφκηκνη ηδηνθηήηεο ηνπ 

λεζηνχ, ζα θηλεηνπνηεζνχκε άκεζα. Καη γλσξίδεηε ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ Σνχξθσλ: 

Ώπνζπνχλ εθείλν πνπ θξαηνχλ». ηελ «κάιινλ ζπκσκέλε» παξαηήξεζε ηνπ Μαθαξίνπ, «κα, δελ 

ζαο ξψηεζα απηφ», ν ζπληάθηεο αδηαθνξψληαο ηνπ απεχζπλε ην εξψηεκα θαηά πφζν «αξκφδεη» ζε 

ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο λα αζρνινχληαη κε ηελ πνιηηηθή, γηα λα ιάβεη ηε «ρακνγειαζηή» 

απάληεζε ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ φηη «ζηηο ρψξεο πνπ επηζπκνχλ λα είλαη ειεχζεξεο, νη ηεξσκέλνη 

αζρνινχληαη κε ηελ πνιηηηθή ράξηλ ηεο ειεπζεξίαο». «Ώπζφξκεηα» ηφηε ν Σνχξθνο 

δεκνζηνγξάθνο ζεκείσλε απαληεηηθά, «φκσο ζηελ Βιιάδα νη παπάδεο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα 

εθινγήο εμνρψηαηε Μαθάξηε», επηιέγνληαο λα πεξαηψζεη κε απηή ηνπ ηελ αλαθνξά ηελ παξάζεζε 

ηεο ζπλέληεπμεο πνπ είρε ιάβεη απφ ηνλ Ώξρηεπίζθνπν Κχπξνπ. 

γ) Η «θνβεξή εμάπισζε ηνπ θνκκνπληζκνύ» 

Δ αληηθνκκνπληζηηθή ξεηνξεία ηνπ ζπληάθηε εμαθνινπζνχζε θαη ζηελ ηξίηε ζπλέρεηα ηνπ 

νδνηπνξηθνχ ηνπ θαη επηθεληξσλφηαλ ηε θνξά απηή ζην ΏΚΒΛ θαη ηα ζπλδεφκελα κε εθείλν 

εξγαηηθά ζπλδηθάηα. ηε ιεδάληα ησλ ζπλνδεπηηθψλ θσηνγξαθηψλ απφ ην θηίξην ησλ γξαθείσλ 

ηνπ θφκκαηνο θαη ηνπ ζπλδηθάηνπ «Βξγαηηθή Έλσζε», αλαθεξφηαλ φηη «ην θφκκα απηφ πξνζπαζεί 

λα εηζαγάγεη ηα ηππσκέλα ζηε Μφζρα βηβιία ηνπ εξπζξνχ πνηεηή Ναδίκ Υηθκέη, πνπ κεηαμχ ησλ 

Σνχξθσλ ζεσξείηαη πξνδφηεο ηεο παηξίδαο». ην ξεπνξηάδ πνπ αθνινπζνχζε, ν Zincirkıran 

παξέζεηε σο αδηάςεπζην κάξηπξα ηεο «θνβεξήο εμάπισζεο ηνπ θνκκνπληζκνχ κεηαμχ ησλ 

Βιιελνθππξίσλ», ηηο ζηαηηζηηθέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην αξηζηεξφ ζπλδηθάην είρε 12.540 κέιε, 

ελψ ην δεμηφ κφιηο 2.702, ππνζηεξίδνληαο φηη δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ είραλ κφλν φζνη ήηαλ 

κέιε ζηα «θνκκνπληζηηθά ζπλδηθάηα». Καη ζε απηήλ, φκσο, δελ έθαλε θακκία αλαθνξά ζηελ 

γξακκέλε ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα ηακπέια πνπ ήηαλ αλαξηεκέλε ζηελ είζνδν ηνπ ζπλδηθάηνπ. 

Παξαζέηνληαο έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ ηνπ ΏΚΒΛ θαη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, 

ζηεθφηαλ ζην γεγνλφο φηη ν λπλ θαη ν πξψελ Γ.Γ. ηνπ, Βδεθίαο Παπατσάλλνπ θαη Ώλδξέαο 

Γηαξηίδεο αληηζηνίρσο, είραλ ζπνπδάζεη ζηε Μφζρα (πιεξνθνξία πνπ ήηαλ ιαλζαζκέλε), ελψ 

αλαθνξά έθαλε θαη ζηα δχν δεκνζηνγξαθηθά φξγαλα ηνπ θφκκαηνο, ην Νέμ Γδιμηνάηδ θαη ηνλ 

Ακελάνηδημ, θαζψο θαη ζηηο θπθινθνξίεο ηνπο. Υαξαθηήξηδε «δπζηπρείο» ηνπο Βιιελνθχπξηνπο 

θνκκνπληζηέο πνπ είρε ζπλαληήζεη, κε ην αηηηνινγηθφ φηη είραλ «άγλνηα γηα ην ηη είδνπο θαζεζηψο 

είλαη ν θνκκνπληζκφο», ελψ πιεξνθνξνχζε φηη είραλ νξγαλψζεη δηακαξηπξίεο ελαληίνλ ηεο 

«θαζηζηηθήο θπβέξλεζεο ηνπ Παπάγνπ», φπσο ηε ραξαθηήξηδαλ, γηα λα κελ εθηειεζηεί ν 

Μπεινγηάλλεο (πνπ είρε εθηειεζηεί, βεβαίσο, επί Πιαζηήξα). Βπαλεξρφκελνο ζην ζέκα ηνπ Ναδίκ 

Υηθκέη, αλέθεξε φηη ηα πνηήκαηά ηνπ δεκνζηεχνληαλ ζπρλά ζηηο «εθεκεξίδεο ηνπο», ρσξίο λα 

παξαιείςεη λα ελεκεξψζεη θαη γηα ηελ αιιειεγγχε πνπ είραλ δείμεη ζηε δίθε ησλ «167 Σνχξθσλ 

θνκκνπληζηψλ», ιφγσ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νπνίαο ραξαθηήξηδαλ «βάξβαξνπο ηνπο Σνχξθνπο». 
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Ώθνινχζσο, επαλαιάκβαλε ηα πεξί ησλ ενξηαζκψλ ηεο επεηείνπ ηεο Οθησβξηαλήο Βπαλάζηαζεο, 

ππνγξακκίδνληαο φηη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο Βιιελνθχπξηνη θνκκνπληζηέο είραλ 

«ην ζξάζνο λα θνπβαινχλ θαη ηνπξθηθέο ζεκαίεο» θαη πιεξνθνξνχζε γηα ηε δηά ηνπ Σχπνπ 

αληηπαξάζεζή ηνπο κε ηνλ Μαθάξην. Ρσηψληαο έλα κέινο ηνπ θφκκαηνο γηα ηελ άπνςε πνπ είρε 

πεξί ηεο Έλσζεο, εθείλν «γέιαζε» θαη ηνπ επαλέιαβε φηη ε έλσζε κε ηελ Βιιάδα ζα ήηαλ 

επηζπκεηή κφλνλ εάλ ε ηειεπηαία κεηαβαιιφηαλ ζε «Λατθή Αεκνθξαηία». Χζηφζν, ν Zincirkıran 

εκθαληδφηαλ θαη πάιη θαρχπνπηνο απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, επηθαινχκελνο ηελ 

αξζξνγξαθία ηνπ Νέμο Γδιμηνάηδ πνπ ηνλ θαζηζηνχζε «ηνλ πιένλ έλζεξκν νπαδφ ηεο έλσζεο», 

γηα λα θαηαιήμεη φηη φινη νη Βιιελνθχπξηνη αλεμαξηήησο ηδενινγίαο «έρνπλ παξαζπξζεί ζε απηή 

ηε ρίκαηξα: ηφρνο είλαη έλαο, νη δξφκνη δηαθέξνπλ».
730

 

δ) Η θνκκαηηθή ηαπηόηεηα ησλ Διιελνθππξίσλ θαη ε πνιηηηθή ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε» 

Κη αλ ζηα γξαθεία ηνπ ΏΚΒΛ θαη ησλ αξηζηεξψλ ζπλδηθάησλ ππήξραλ θσηνγξαθίεο «ηνπ ηάιηλ 

θαη ηνπ Μαιέλθσθ», ζηα ηνπξθηθά ζπίηηα ππήξραλ εθείλεο ηνπ Atatürk, ηνπ İnönü θαη ηνπ Bayar, 

ελψ ζε θάζε «ηνπξθηθφ θαθελείν» ζηελ Κχπξν ήηαλ αλαξηεκέλεο νη θσηνγξαθίεο «ηνπ 

απειεπζεξσηηθνχ καο πνιέκνπ, ηεο Κνξέαο θαη ησλ Σνχξθσλ κεγάισλ αλδξψλ», φπσο 

εηθνλίδνληαλ θαη ζηε ζπλνδεπηηθή θσηνγξαθία ηεο ηέηαξηεο ζπλέρεηαο ηνπ αθηεξψκαηνο «Ση είδα 

ζηελ Κχπξν». ην ξεπνξηάδ πνπ αθνινπζνχζε, ηνληδφηαλ φηη νη θνκκνπληζηέο είραλ θεξδίζεη ην 

1953 πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο δήκνπο, κε ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο λα θεξδίδνπλ κφλνλ έλαλ, 

εθείλνλ ηεο Λεχθαο, απνηέιεζκα πνπ θαηέζηε εθηθηφ ράξε ζηηο ςήθνπο ησλ αξηζηεξψλ, νη νπνίνη 

«ςήθηζαλ ηνλ Ώιί Κεκάι δηφηη δελ ήζειαλ λα δνπλ επηθεθαιήο ηνπο έλαλ καθαξηαθφ 

Βιιελνθχπξην». ην ζεκείν απηφ ν ζπληάθηεο δελ παξέιεηπε λα παξαηεξήζεη εκβφιηκα πσο, φηαλ 

έρεη θαιφ θαηξφ, θαηλφηαλ απφ ηε Λεχθα ε νξνζεηξά ηνπ Σαχξνπ ζηελ Ώλαηνιία, ηελ νπνία θαη 

αηέληδαλ νη Σνπξθνθχπξηνη θάηνηθνί ηεο, «πξνζπαζψληαο λα θαηαληθήζνπλ έηζη ηε λνζηαιγία ηνπο 

γηα ηε κεηέξα παηξίδα». Σν ελδηαθέξνλ ηνπ, φκσο, πξνζέιθπε θαη ε ζπλνιηθή θνκκαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ Βιιελνθππξίσλ. Έηζη, έθαλε αλαθνξά ηφζν ζην «ΚΒΚ ηνπ Μαθαξίνπ» 

(Κοπνζαηυ Δεκζηυ Κυιια), φζν θαη ζην «πξνζθάησο ηδξπζέλ ζηε Λεκεζφ» νζηαιηζηηθφ Κφκκα, 

πνπ ηα ππφινηπα θφκκαηα θαηεγνξνχζαλ πσο «ζπλεξγαδφηαλ κε ηνπο Βγγιέδνπο». Ο Σνχξθνο 

δεκνζηνγξάθνο ζεκείσλε πσο ην ΚΒΚ πνπ «βξίζθεηαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Μαθαξίνπ» ήηαλ 

ην πην πινχζην θφκκα, δηφηη ππνζηεξηδφηαλ απφ ηελ εθθιεζία κε ηα κεγάια εηζνδήκαηα απφ 

«θηήκαηα, θηίξηα θαη ρσξάθηα», πνπ ηεο «είραλ δνζεί θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν». Με βάζε ηα 

εηζνδήκαηα απηά, παξαηεξνχζε ν ζπληάθηεο, γηλφηαλ θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα γίλεηαη ν ελσηηθφο 

αγψλαο, πξνζζέηνληαο φηη ε βξεηαληθή δηνίθεζε δελ είρε αλαλεψζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

λενιαίαο ηνπ ΚΒΚ, επεηδή ε ηειεπηαία πξνέβαηλε ζε «αθξαίεο εζληθηζηηθέο εθδειψζεηο». 

Παξάιιεια, ηζρπξηδφηαλ φηη νπδείο εθ ησλ εχπνξσλ Βιιελνθχπξησλ ππνζηήξηδε «κε ηελ θαξδηά 

ηνπ ηελ έλσζε», απφ θφβν γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ελδερφκελεο ελνπνίεζεο κε κία «Βιιάδα πνπ 

                                                           
730 “Komünist Sendikasına Üye Olmayan Bir Rum İşçi Kıbrıs‟ta çalışamaz...” («Έλαο Βιιελνθχπξηνο εξγάηεο πνπ δελ 

είλαη κέινο ζην θνκκνπληζηηθφ ζπλδηθάην δελ κπνξεί λα εξγαζηεί…»), Hürriet, 19/1/1954. 
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καζηίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε». Αελ απνηνικνχζαλ φκσο λα εθδειψζνπλ αλνηρηά ηηο 

απφςεηο ηνπο, κεηά απφ ηηο ζρεηηθέο «πξνεηδνπνηήζεηο» ηνπ Μαθάξηνπ, θνβνχκελνη φηη ζα 

«αθνξηζηνχλ», θαζ‟ φηη «έλαο αθνξηζκέλνο επηρεηξεκαηίαο είλαη αδχλαηνλ λα έρεη θαηφπηλ ζέζε 

ζηελ Κχπξν». Βλδηαθέξνπζεο ήηαλ νη παξαηεξήζεηο ηνπ Zincirkıran γηα ηνπο Ώξκελίνπο ηνπ 

λεζηνχ, ηνπο νπνίνπο παξνπζίαδε σο αληίζεηνπο ζηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα θαη λα 

ιέλε φηη ζε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο απηνχ ηνπ ελδερνκέλνπ «ζα δηακαξηπξεζνχλ εληφλσο, ζα 

πνπιήζνπλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο θαη ζα εγθαηαιείςνπλ ην λεζί». πσο ηζρπξηδφηαλ, νη κεηνλνηηθνί 

Ώξκέληνη ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ηάζζνληαλ θαηά νπνηαζδήπνηε 

έλσζεο, είηε κε ηελ Βιιάδα είηε κε ηελ Σνπξθία, θαη αηζζάλνληαλ εγγχηεξα ζηνπο «Σνχξθνπο». 

ηελ θαηαιεθηηθή παξάγξαθν ηνπ ηέηαξηνπ εθείλνπ ηκήκαηνο ηεο αθήγεζήο ηνπ, ν ζπληάθηεο 

επηθέληξσλε ζηελ πνιηηηθή ηνχ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε» πνπ εθάξκνδαλ νη ΐξεηαλνί ζηελ Κχπξν, 

ζεσξψληαο φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαθνξνπνηήζεηο, πνιηηηθέο θαη εζλνηηθέο, σο εθδειψζεηο 

εθείλεο αθξηβψο ηεο πνιηηηθήο ηνπο. ην πιαίζην απηφ, επεζήκαηλε φηη ε βξεηαληθή δηνίθεζε 

«έθιεηλε ηα κάηηα» ζηελ εηζαγσγή «θνκκνπληζηηθνχ πιηθνχ» ζε φιεο ηηο γιψζζεο ζην λεζί, 

γεγνλφο πνπ εθηηκνχζε φηη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππφινηπα πξνεθηεζέληα, θαζηζηνχζε «παλεχθνιε» 

ηε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ, κε ηελ πνιηηηθή ηνπ δηαίξεη θαη βαζίιεπε λα «θάλεη ζαχκαηα!».
731

 

ε) Από ηνπο «ειεπζεξσηέο Οζσκαλνύο» ζηνλ «ώξηκν, ηίκην θαη κνξθσκέλν» κνπθηή 

Μπνξεί νη θάηνηθνη ηεο Λεχθαο λα αηέληδαλ «λνζηαιγηθά» ηελ νξνζεηξά ηνπ Σαχξνπ, ηα ζηελά 

ζνθάθηα ησλ ηνπξθνκαραιάδσλ ηεο Λεπθσζίαο, φκσο, θαη νη ήρνη απφ ην ξάδην ηεο Άγθπξαο πνπ 

αθνχγνληαλ ηα κεζεκέξηα, έθαλαλ ηνλ Zincirkıran λα μερλά φηη βξηζθφηαλ «ζε μέλε ρψξα». πσο 

αλέθεξε ζηελ πέκπηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζήο ηνπ, ηνπ ην ζχκηδε απφηνκα ε βξεηαληθή ζεκαία 

ζηελ πιαηεία. Βπξφθεηην γηα ηελ «Πιαηεία Μπατξαθηάξε», φπνπ είρε ζηήζεη ην ιάβαξφ ηνπ ν 

ζεκαηνθφξνο ησλ νζσκαλνηνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ ακέζσο κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Λεπθσζίαο, 

γηα λα πέζεη θαηφπηλ σο «κάξηπξαο ηεο πίζηεο». Μεηά ηελ παξάζεζε ησλ ζρεηηθψλ «εξσηθψλ» 

πεξηζηαηηθψλ, ν ζπληάθηεο πξφζζεηε φηη νη Βιιελνθχπξηνη, πνπ ήηαλ πιεηνςεθία ζην δήκν 

Λεπθσζίαο, «αγλνψληαο ηηο ηζηνξηθέο αιήζεηεο» ηελ είραλ κεηνλνκάζεη «δπζηπρψο» ζε «Πιαηεία 

ΐεληδέινπ». Ώθνινπζνχζε ε επαλάιεςε ηεο γλσζηήο αθήγεζεο γηα ηελ «ηπξαλλία» πνπ 

πθίζηαλην νη Βιιελνθχπξηνη απφ ηνπο ΐελεηνχο, ψζπνπ ήιζαλ νη «ειεπζεξσηέο» Οζσκαλνί πνπ 

απνθαηέζηεζαλ ηελ «παπζείζα» εθθιεζία, ηεο απέδσζαλ ηελ πεξηνπζία ηεο θαη θπβέξλεζαλ 

«δίθαηα» ρσξίο δηαθξίζεηο, επαλαθέξνληαο ηελ «εξεκία» θαη ηελ «ηάμε» ζην λεζί. Καηφπηλ κηαο 

αλαιπηηθήο παξάζεζεο ησλ ιαψλ θαη ησλ εγεκνληψλ πνπ «θπβέξλεζαλ» ηελ Κχπξν απφ ηελ 

αξραηφηεηα, ν ζπληάθηεο έθηαλε ζηελ «πξνζσξηλή» παξαρψξεζε ηνπ λεζηνχ ζηνπο ΐξεηαλνχο ην 

1878, θαζψο θαη ζηε de facto πξνζάξηεζή ηεο ην 1914, ππνζρφκελνο ζηελ επφκελε ζπλέρεηα λα 
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αθεγεζεί πψο νη ηειεπηαίνη «θέξζεθαλ ζηνπο πξαγκαηηθνχο ηδηνθηήηεο ηεο Κχπξνπ Σνχξθνπο, απφ 

ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο ηνπ 1923 πνπ ηνπο ηελ επέβαιαλ κέρξη ζήκεξα».
732

 

Πξάγκαηη, ζην επφκελν θείκελφ ηνπ ν Zincirkıran παξαηεξνχζε πσο είρε επηηξαπεί ζηνπο 

Σνπξθνθππξίνπο λα εθιέμνπλ ηνλ κνπθηή ηνπο «κφιηο πξηλ δχν εβδνκάδεο, κεηά απφ 75 ρξφληα 

αγψλσλ», ζε αληίζεζε κε ηνπο «Ρσκηνχο», ζηνπο νπνίνπο «πεξηέξγσο» είρε δνζεί απφ ηε 

βξεηαληθή δηνίθεζε ην δηθαίσκα λα δηεπζχλνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο ππνζέζεηο. ηε ζπλέρεηα 

εμέθξαδε ην παξάπνλν φηη αθφκα δελ είρε πεξάζεη ζηα ρέξηα ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο ν 

έιεγρνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Evkaf, θαζψο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Δ εθινγή ηνπ κνπθηή, ζεκείσλε, 

είρε βξεη ηε ζεξκή αληαπφθξηζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία θαη 

επέιεγαλ ηνλ «ηίκην, ψξηκν θαη κνξθσκέλν» Mehmet Dânâ, πνπ ηχγραλε «ηεο αγάπεο φινπ ηνπ 

ιανχ ηνπ λεζηνχ». Μεηά απφ ηελ παξάζεζε ελφο ζχληνκνπ βηνγξαθηθνχ ηνπ ηειεπηαίνπ, ζην νπνίν 

ζπκπεξηιακβαλφηαλ ε αλαθνξά πεξί ηεο θαηαγσγήο ηνπ «απφ ην ίδην κέξνο πνπ θαηάγεηαη θαη ν 

Ώξρηπαπάο Μαθάξηνο, ηελ επαξρία ηεο Πάθνπ», ν ζπληάθηεο αλαθεξφηαλ ζηελ επίζθεςε πνπ 

έθαλε ζηνλ λέν κνπθηή, ν νπνίνο πεξηγξαθφηαλ σο «κεηξίνπ αλαζηήκαηνο, κε ιεπθά καιιηά θαη 

θσηεηλφ πξφζσπν». Οη ηνίρνη ηνπ ζπηηηνχ ηνπ ζηελ Πάθν ήηαλ «ζηνιηζκέλνη» κε ηα πνξηξαίηα 

ησλ Atatürk, İnönü, Bayar «θαη άιισλ κεγάισλ Σνχξθσλ». Μηιψληαο ζην δεκνζηνγξάθν, ν 

κνπθηήο επεζήκαηλε ηε ζεκαζία πνπ είρε ε εθινγή ηνπ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ππνζέζεσλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ θαη ηφληδε ηε ζπκβνιή πνπ εθείλε ζα είρε ζηελ 

ελίζρπζε ηεο «θνηλσληθήο δνκήο» ηνπο, ηδηαηηέξσο έλαληη ηεο επηξξνήο πνπ αζθνχζαλ ζηελ 

ηειεπηαία νη «ηνπηθέο θαη μέλεο θνπιηνχξεο». Βμεηδηθεχνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ηνπ, 

έθαλε ιφγν γηα πεξηζηαηηθά αιιαμνπηζηίαο ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ηα νπνία ζπλέβαηλαλ «αθφκε θαη 

κέρξη πξηλ 20 ρξφληα», κία αλαθνξά πνπ ιεηηνπξγνχζε επηξξσηηθά ζηα κάηηα ηνπ αλαγλψζηε ζε 

φζα αληίζηνηρα είρε πεξηγξάςεη ν Zincirkıran ζην πξψην θείκελν ηνπ νδνηπνξηθνχ ηνπ. Γεηνχκελν, 

ινηπφλ, ήηαλ ε «ελίζρπζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη εζληθψλ αηζζεκάησλ», πνπ ζα ζπλέβαιε ζηελ 

«αληίζηαζε» ελαληίνλ ηεο επίδξαζεο ηεο «μέλεο θνπιηνχξαο». Βπηζεκαίλνληαο ηε δσηηθή 

παξνπζία ηεο «νξγαλσκέλεο ζε φιν ην λεζί» Οξζφδνμεο Βθθιεζίαο, ν κνπθηήο απέδηδε ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ απφ ην Εζιάκ ζηελ «έληνλε επηξξνή» ηεο, ελψ πξφζζεηε φηη 

ξφιν είρε δηαδξακαηίζεη θαη ην γεγνλφο φηη νη ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί ησλ Σνπξθνθππξίσλ ήηαλ 

«δεκφζηνη ππάιιεινη» πνπ δελ ήηαλ ππφινγνη «ζην ιαφ». Με ηελ εθινγή ηνπ, φκσο, ζην αμίσκα 

ηνπ κνπθηή, εθηηκνχζε φηη μεθηλά κία λέα πεξίνδνο αιιαγψλ θαη «αγψλσλ» γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ 

Evkaf ζην «ιαφ». Αελ παξέιεηπε λα επηζεκάλεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν πνπ κπνξνχζε λα δηαδξακαηίζεη 

ην ηειεπηαίν κε ηα έζνδά ηνπ ζηελ «αλαζπγθξφηεζε» ηεο κνπθηείαο, αιιά θαη λα ζπγθξίλεη ηελ 

πνιηηηθή ησλ ΐξεηαλψλ έλαληη ηεο ειιελνθππξηαθήο θνηλφηεηαο ζηα ζέκαηα απηνδηνίθεζεο ησλ 

επαγψλ ηδξπκάησλ, κε ηελ αληίζηνηρε πνιηηηθή ηνπο έλαληη ηεο ηνπξθνθππξηαθήο. Καηαιήγνληαο, 

πξνέηξεπε ηε βξεηαληθή δηνίθεζε λα επηζηξέςεη ην Evkaf «ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο» ζηελ 
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ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα, ελ νλφκαηη ησλ αξρψλ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, 

ηνλίδνληαο κε «δηδαθηηθφ» χθνο φηη αλ ην πξάμεη, ε βξεηαληθή θπβέξλεζε ζα «απαιιάμεη ηνλ 

εαπηφ ηεο» απφ κία θαηάζηαζε πνπ ηε έθεξλε ζε αληίζεζε κε ηα φζα πεξί ηζφηεηαο ηνπ δηθαίνπ 

ίζρπαλ «ζηε ρψξα ηεο».
733

 

ζη) Η «επξπκάζεηα» ηνπ εθιεγκέλνπ κνπθηή: Γηάιεμε πεξί «δηεζλνύο δηθαίνπ» ζην Κππξηαθό 

Πέξαλ, φκσο, ησλ πξνζφλησλ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ λένπ κνπθηή, ππήξρε θαη άιινο έλαο 

ιφγνο γηα απηήλ ηελ πξνβνιή πνπ είρε ηχγραλε απφ ηηο ζηήιεο ηεο Hürriyet. πσο είρε ήδε 

αξζξνγξαθήζεη ζρεηηθά ν Zincirkıran απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1952, ρξεηαδφηαλ έλαο πνιηηηθά 

δξαζηήξηνο ζξεζθεπηηθφο εγέηεο σο αληίπαιν δένο ηνπ Μαθάξηνπ. Ώπηφ αθξηβψο επαλαιάκβαλε 

θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο έβδνκεο ζπλέρεηαο ηνπ αθηεξψκαηνο ζηελ Κχπξν: Τπήξρε ε αλάγθε ελφο 

«Θξεζθεπηηθνχ Δγέηε» πνπ ζα «θαηαληθήζεη» ηνλ Κχπξην «Βπίζθνπν» θαη απηφο ήηαλ ν Mehmet 

Dânâ, «ν νπνίνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα κε ηε γλψζε θαη ηε ζνβαξφηεηά ηνπ λα αλαζθεπάζεη ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπ θσλαζθνχληνο Μαθαξίνπ». Ώλ θαη ν κνπθηήο δήισλε αληίζεηνο απφ ζέζε αξρήο 

ζηελ αλάκημε ηεο ζξεζθείαο ζηελ πνιηηηθή, πξφζζεηε ακέζσο θαηφπηλ φηη «αλ παξαζηεί αλάγθε λα 

αθνινπζήζνπκε πνιηηηθέο νδνχο γηα λα πξνζηαηεχζνπκε ηα λφκηκα δηθαηψκαηά καο, ηφηε θπζηθά 

θαη ζα ην πξάμνπκε. Αηφηη ν ζηφρνο λνκηκνπνηεί ηα κέζα». Ο λένο κνπθηήο θαηαθεξφηαλ ελαληίνλ 

ηεο «απνηθηαθήο δηνίθεζεο» ηνπ λεζηνχ γηα ην γεγνλφο φηη κεηά ην 1927 είρε αθαηξέζεη ηε 

δπλαηφηεηα εθινγήο ηνπ κνπθηή θαη ην 1928 ππνβίβαζε ην ζεζκφ ηνπ. Παξάιιεια, επεζήκαηλε ηε 

ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία πνπ απνιάκβαλαλ «νη Ρσκηνί θαη νη Ώξκέληνη», αλαξσηψκελνο γηαηί δελ 

άμηδαλ ηεο ίδηαο κεηαρείξηζεο θαη νη Σνπξθνθχπξηνη. ρνιίαδε, φκσο, θαη ηηο «αλνεζίεο πεξί 

ελψζεσο ηνπ Ώξρηπαπά Μαθάξηνπ», φπσο ηηο ραξαθηήξηδε ν Zincirkıran, θάλνληαο κία ηνπνζέηεζε 

πνπ πξφδηδε «επξείεο γλψζεηο»: 

«Οζ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηδκ πμθζηζηή ηςκ Ζκςιέκςκ Δεκχκ δίδμοκ ζημ θαυ ηάεε πχναξ 

ημ δζηαίςια κα ηαεμνίγεζ ηδκ πμθζηζηή ηδξ ιμίνα. Ωξ εη ημφημο, δ πθεζμρδθία ιζαξ 

πχναξ ηαείζηαηαζ ηαζ ηονίανπδ. Ωζηυζμ, μζ ίδζεξ ανπέξ δίκμοκ ηαζ ζηζξ ιεζμκυηδηεξ ημ 

δζηαίςια κα δζααζμφκ ζε ηαεεζηχξ αζθάθεζαξ ηαζ δνειίαξ. Γζα κα ιπμνμφκ κα 

εθανιυγμκηαζ ηαζ μζ δφμ ανπέξ πνέπεζ κα ιεηνζάγμοκ δ ιία ηδκ άθθδ. Έηζζ, ημ δζηαίςια 

θυβμο ηδξ πθεζμρδθίαξ επζαάθθεηαζ κα ζηαιαηά εηεί υπμο ανπίγεζ ημ πεδίμ αζθαθείαξ 

ηδξ ιεζμρδθίαξ. Τπάνπμοκ ηαζ άθθμζ εεζιζημί θυβμζ ζηδκ ελέηαζδ ηδξ πμθζηζηήξ 

αοημδζάεεζδξ ηςκ πςνχκ. Λυβμζ ζζημνζημί, βεςβναθζηέξ ζπέζεζξ ηαζ θυβμζ ζηναηδβζημί 

είκαζ ιεηαλφ αοηχκ. ηακ αοημί ζοβηνίκμκηαζ ιε εηείκμκ ηδξ πθεζμρδθίαξ, ηυηε 

μπςζδήπμηε μζ βεςβναθζημί, ζζημνζημί ηαζ ζηναηδβζημί θυβμζ οπενζζπφμοκ. Μεηαλφ ηδξ 

Γαθθίαξ ηαζ ηδξ Αββθίαξ οπάνπμοκ ηα κδζζά Jersey, Guensey, Artney ηαζ Sark, ηα μπμία 

παν‟ υθμ πμο ηαημζημφκηαζ απυ Γάθθμοξ, ανίζημκηαζ οπυ αββθζηή δζμίηδζδ βζα θυβμοξ 

απμηθεζζηζηά βεςβναθζημφξ, ζζημνζημφξ ηαζ ζηναηδβζημφξ, ηαζ ημ Γζεεκέξ Γζηαζηήνζμ 

                                                           
733 “Kıbrıs Müftüsü Beş Dil Bilen Kültürlü Bür Zattır” («Ο κνπθηήο ηεο Κχπξνπ είλαη έλα κνξθσκέλν πξφζσπν πνπ 

γλσξίδεη πέληε γιψζζεο»), Hürriyet, 22/1/1954. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



270 
 

έπεζ επζηονχζεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηαεεζηχξ. Γζ‟ αοηυ ηαζ επζαάθθεηαζ κα δμεεί δ Κφπνμξ 

ζηδκ Σμονηία. Ζ Κφπνμξ, δ μπμία ανίζηεηαζ ζε απυζηαζδ 40 ιζθίςκ απυ ηδκ Σμονηία 

ηαζ ζηδκ εββφηενδ απυζηαζδ απυ ηδκ Ακαημθία εκηυξ ηςκ πςνζηχκ ηδξ οδάηςκ, είκαζ 

1.100 πζθζυιεηνα ιαηνζά απυ ηδκ Δθθάδα. Σμ κδζί μοδέπμηε εηέεδ οπυ ηδ δζμίηδζδ ηδξ 

Δθθάδαξ, εκχ ακηζεέηςξ έιεζκε επί 307 έηδ οπυ ηδ δζμίηδζδ ηςκ Σμφνηςκ ηαζ έγδζε ιζα 

απυ ηζξ πθέμκ ήζοπεξ ηαζ εοηοπζζιέκεξ πενζυδμοξ ηδξ ζζημνίαξ ημο. Καηά ζοκέπεζα, μζ 

θυβμζ πμο ζοκδβμνμφκ οπέν ηδξ έκςζήξ ημο ιε ηδκ Σμονηία είκαζ ηαηά πμθφ ζζπονυηενμζ 

εηείκςκ οπέν ηδξ Δθθάδαξ». 

Βπεθηείλνληαο ηε ζπδήηεζε, ν Zincirkıran δεηνχζε απφ ην λέν κνπθηή λα ζρνιηάζεη ηνπο 

«ηζρπξηζκνχο» ηνπ Μαθάξηνπ πεξί παξαίηεζεο ηεο Σνπξθίαο απφ ηα δηθαηψκαηά ηεο επί ηεο 

Κχπξνπ, ζχκθσλα κε ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, γηα λα ιάβεη ηελ εμήο «ζαθή θαη μεθάζαξε» 

ηνπνζέηεζε ηνπ Mahmet Dânâ: «ρη! Δ εξκελεία απηή ηνπ Μαθάξηνπ είλαη αλνεζία. Ώλ ε 

Σνπξθία θάησ απφ εληειψο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εγθαηέιεηςε ηα δηθαηψκαηά ηεο επί ηεο Κχπξνπ 

κε εθείλε ηε ζπλζήθε πνπ ππέγξαςε, απηφ ην έπξαμε κφλν έλαληη ηεο Ώγγιίαο [sic] θαη φρη έλαληη 

ηεο Βιιάδαο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θξάηνπο. Καηά ζπλέπεηα, αλ κηα κέξα ε Ώγγιία εγθαηαιείςεη 

ηελ Κχπξν, ζπκκνξθνχκελε κε ην Αηεζλέο Αίθαην, φπσο είλαη θπζηθφ ζα παχζεη λα ηζρχεη ην 

ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο. Καη ε Ώγγιία ζα ηελ επηζηξέςεη κφλν ζε 

εθείλνλ απφ ηνλ νπνίνλ ηελ πήξε». Μεηά ηηο ζπλάδνπζεο κε ηε ινγηθή ηνπ θαη ηε ινγηθή ηεο 

εθεκεξίδαο εθείλεο απαληήζεηο ηνπ κνπθηή, ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο εμαπέιπε λέα θξαζηηθή 

επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Μαθαξίνπ, θαηεγνξψληαο ηνλ γηα «ηζαξιαηαληζκφ» ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα 

δηεπζεηήζεη ην Κππξηαθφ, θαζψο θαη γηα «εμαπάηεζε» ηεο ακεξηθαληθήο ΐνπιήο κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε «ςεπδψλ», ελψ ηνπ θαηαιφγηδε πσο δελ ζα δίζηαδε λα επσθειεζεί θαη απφ ηε 

βνήζεηα ησλ «εξπζξψλ». Καηαιήγνληαο ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελφ ηνπ, απνθαηλφηαλ φηη κε ηηο 

ζέζεηο πνπ είρε εθθξάζεη, ν λένο κνπθηήο «θαηέξξηπηε» ηηο ζέζεηο ηνπ «Βπηζθφπνπ Κχπξνπ».
734

 

δ) Η «αληζόηηκε» κεηαρείξηζή ησλ «πεηζαξρεκέλσλ» Τνπξθνθύπξησλ 

Πεξηγξαθηθή ήηαλ ε επφκελε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο ηνπ Zincirkıran, έκπιεε παξαπφλσλ ελαληίνλ 

ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ γηα αληζφηηκε κεηαρείξηζε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο: 

Ώλ θαη νη επίζεκεο γιψζζεο ηνπ λεζηνχ ήηαλ ηξεηο, ζηηο ειιεληθέο γεηηνληέο νη πηλαθίδεο ησλ νδψλ 

θαη ηεο ηξνραίαο ήηαλ ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά θαη ζηηο ηνπξθηθέο γεηηνληέο ήηαλ ζηα 

ειιεληθά θαη ζηα ηνπξθηθά
. 
παξά ηελ νιφςπρε αθνζίσζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζηηο επαλαζηαηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Atatürk, ε γξαθή ζηα ραξηνλνκίζκαηα ήηαλ αθφκε ζηελ παιαηνηνπξθηθή
. 
ν 

ηίηινο ηνπ «ηνπξθηθνχ Λπθείνπ» είρε αιιάμεη ζε «ηζιακηθφ»
. 
κέρξη λα έξζνπλ ηα λέα δηδαθηηθά 

βηβιία απφ ηελ Σνπξθία ε εθπαίδεπζε γηλφηαλ ζηελ παιαηά γξαθή
. 

ην θάιεζκα γηα πξνζεπρή 

(ezan) είρε επηζηξέςεη ζηα αξαβηθά κεηά ην 1951
. 

παξερφηαλ ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηνπο 

                                                           
734 “İngiltere Kıbrıs‟ı Kimden Aldıysa Ancak Ona iade Eder” («Ώπφ φπνηνλ πήξε ηελ Κχπξν ε Ώγγιία κφλνλ ζε εθείλνλ 

ηελ επηζηξέθεη»), Hürriyet, 23/1/1954. ην πξσηνζέιηδφ ηεο εθείλε ηελ εκέξα ε εθεκεξίδα δεκνζίεπε θσηνγξαθία ηνπ 

ςεθνδειηίνπ ηνπ ελσηηθνχ δεκνςεθίζκαηνο ηνπ 1950 κε πξψηε ηελ ππνγξαθή ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ, θάλνληαο ιφγν γηα 

«δηεμαρζέλ ρσξίο άδεηα δεκνςήθηζκα» θαη ηνλ «Ώξρηπαπά Μαθάξην». 
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ζξεζθφιεπηνπο θαλαηηθνχο. Ώπέλαληη ζε φια απηά, επαλαιάκβαλε ηελ άκεζε πηνζέηεζε απφ ηνπο 

Σνπξθνθχπξηνπο ησλ αηαηνπξθηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ (πηινθνξία, λέν αιθάβεην, αζηηθφο 

θψδηθαο), αιιά θαη ηελ πξνζήισζή ηνπο ζηε κεηέξα-παηξίδα, φπσο ππνδήισλε θαη ην ιατθφ έζνο 

πνπ πεξηέγξαθε ν ηίηινο: «ην ζπίηη θάζε Σνπξθνθχπξηνπ ππάξρεη κία ηνπξθηθή ζεκαία θαη ζηνπο 

ηνίρνπο ηνπ θξέκνληαη νη θσηνγξαθίεο ησλ κεγάισλ Σνχξθσλ. ηελ Κχπξν ππάξρεη ε ζπλήζεηα λα 

βάδνπλ θαη κηα ηνπξθηθή ζεκαία ζηα ζεληνχθηα κε ηελ πξνίθα ησλ θνξηηζηψλ πνπ είλαη ζε ειηθία 

γάκνπ. Δ Δκηζέιελνο απηή αλακέλεη ηελ εκέξα πνπ ζα θπκαηίζεη ζην Πξάζηλν λεζί».
735

 

ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλείην θαη ε επφκελε ζπλέρεηα ηεο ζεηξάο εθείλεο ησλ δεκνζηεπκάησλ, 

επηθεληξψλνληαο απηή ηε θνξά ζηελ εθπαίδεπζε. Κεληξηθφ ζεκείν ηεο θξηηηθήο ηνπ πξνο ηελ 

«απνηθηαθή δηνίθεζε» – φξν πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχζε – ήηαλ ε αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

απηνδηνίθεζεο ησλ ηνπξθνθππξηαθψλ ζρνιείσλ, κε ηε κεηαβίβαζε ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζε 

επηηξνπέο πνπ ήιεγρε πιήξσο ε βξεηαληθή δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ. ηφρνο, θαη‟ εθείλνλ, ήηαλ ε 

ππνλφκεπζε ησλ «εζληθψλ αηζζεκάησλ» ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ νη 

Βιιελνθχπξηνη απνιάκβαλαλ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ, φρη γηαηί δελ είραλ 

δηνξηζηεί θαη ζε εθείλνπο επηηξνπέο, αιιά δηφηη ηα ρξήκαηα θαη ε «θαζνδήγεζε» ηεο εθπαίδεπζήο 

ηνπο πξνεξρφηαλ «απφ ηελ εθθιεζία».
736

 Δ ζεκαζία πνπ απνδηδφηαλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λεαξψλ 

Σνπξθνθππξίσλ γηλφηαλ εκθαλήο θαη απφ ην γεγνλφο φηη απαζρνινχζε θαη ην επφκελν θείκελν ηνπ 

Zincirkıran, ην νπνίν εμεηδίθεπε ζηελ πεξίπησζε ηνπ «Λπθείνπ Νακίθ Κεκάι ηεο Ώκκνρψζηνπ». 

Ο ζπληάθηεο ην έθεξε σο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, ιέγνληαο φηη, φπσο θαη ν Σνχξθνο πνηεηήο 

Namık Kemal είρε εμνξηζηεί ζηελ Ώκκφρσζην ιφγσ ησλ ηδεψλ ηνπ θαη είρε δήζεη ζε έλα 

«κπνπληξνχκη», έηζη θαη ην ζρνιείν απηφ απέξξηςε ηε βξεηαληθή πξφηαζε λα εθαξκφζεη ηνλ λέν 

«Νφκν πεξί Βθπαηδεχζεσο» κε αληάιιαγκα ηελ αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ: «Καη εθείλνη 

ζην κηθξφ απηφ κέξνο, φπνπ δνπλ 3.000 Σνχξθνη, απέξξηςαλ ηηο πξνηάζεηο ηεο απνηθηαθήο 

δηνίθεζεο γηα λα κπνξνχλ λα είλαη ειεχζεξνη θαη, ρσξίο λα δίλνπλ ζεκαζία ζε αλνεζίεο, 

ζπνπδάδνπλ ηα παηδηά ηνπο θάησ απφ κία εηνηκφξξνπε ζηέγε».
737

 Σελ πεξηνξηζηηθή αληίιεςε θαη 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε ε «απνηθηαθή δηνίθεζε» επέθξηλε θαη ζε ζρέζε κε ηελ άξλεζή ηεο λα 

επηζηξέςεη ηε δεκηνπξγία κηαο «ρνιήο Σέρλεο», παξά ηε δσξεά ηνπ αλαγθαίνπ νηθνπέδνπ πνπ 

είρε θάλεη έλαο Σνπξθνθχπξηνο, αληηπαξαβάιινληάο ηελ θαη πάιη κε ηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή 

έλαληη «ησλ Ρσκηψλ θαη ησλ Ώξκελίσλ». Δ βξεηαληθή δηνίθεζε βαιιφηαλ πεξαηηέξσ ζε ζρέζε κε 

ηελ εθεθηηθή ζηάζε πνπ πηνζεηνχζε έλαληη ησλ Βιιελνθππξίσλ, νη νπνίνη φρη κφλν αςεθνχζαλ 

ηνλ λφκν θαη έθεξλαλ βηβιία απφ ηελ Βιιάδα, αιιά κεηαθαινχζαλ θαη «εζληθηζηέο θαη επαξθείο» 

θαζεγεηέο πνπ κεηέδηδαλ «ζηνπο καζεηέο ηελ απέρζεηα πξνο ηνπο Άγγινπο, ζε ζεκείν πνπ ηνπο 

                                                           
735 “Gelinlik Kızaların Çeyiz Sandıklarında Türk Bayrağı Koymak Eski Bir Adettir” («Δ ελαπφζεζε ηεο ηνπξθηθήο 

ζεκαίαο ζην λπθηθφ ζεληνχθη ησλ θνξηηζηψλ είλαη παιηά ζπλήζεηα»), Hürriyet, 24/1/1954. 
736 “Kıbrıs‟ta Türk Kültürü Yok Edilmek isteniyor” («ηελ Κχπξν επηδηψθεηαη ε εμάιεηςε ηεο ηνπξθηθήο θνπιηνχξαο»), 

Hürriyet, 25/1/1954. 
737 Δ πηνζέηεζε δχν κέηξσλ θαη δχν ζηαζκψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη ζην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ηνπ Zincirkıran: 

Οη Σνπξθνθχπξηνη επέιεμαλ «λα δνπλ ειεχζεξνη», κε απνδερφκελνη ηε βξεηαληθή ρξεκαηηθή πξνζθνξά, γεγνλφο πνπ 

επηθξνηεί ν αξζξνγξάθνο, ν Μαθάξηνο θαη νη Βιιελνθχπξηνη φκσο δελ λνκηκνπνηνχλην λα δεηνχλ ηελ ειεπζεξία ηνπο, 

αθφκε θαη κε ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ, ζε κία ελδερφκελε έλσζή ηνπο κε ηελ Βιιάδα. 
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ελζαξξχλνπλ λα ζθίζνπλ ηελ αγγιηθή ζεκαία». Σν ζρεηηθφ επεηζφδην είρε ιάβεη ρψξα ζηελ Πάθν 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ενξηαζκψλ ηεο επεηείνπ ηεο ελζξφληζεο ηεο βαζίιηζζαο Βιηζάβεη, κε ηνλ 

ζπληάθηε λα πιεξνθνξεί εκκέζσο φηη ηφηε νη Σνπξθνθχπξηνη είραλ θηλεζεί γηα λα «βνεζήζνπλ 

ηνπο αζηπλνκηθνχο» ελαληίνλ ησλ Βιιελνθππξίσλ. Καηαιήγνληαο, απαξηζκνχζε ηα 

ηνπξθνθππξηαθά αηηήκαηα γηα ηελ επαλνηθεηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη επαλαιάκβαλε, φπσο 

είρε θάλεη θαη ν κνπθηήο, ηε «δηδαθηηθή» παξφηξπλζε πξνο ηνπο ΐξεηαλνχο «λα ζεβαζηνχλ θαη 

ζηελ απνηθία ηνπο ηελ Κχπξν ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζηα νπνία επηδεηθλχνπλ ηε κέγηζηε 

πξνζνρή ζηελ παηξίδα ηνπο».
738

 

Δ ελδέθαηε ζπλέρεηα ηνπ νδνηπνξηθνχ μεθηλνχζε κε ηελ πξνβνιή ηνπ «εγέηε ησλ εζληθηζηψλ 

Σνχξθσλ ηεο Κχπξνπ», γηαηξνχ Fazıl Küçük, πνπ κε «απηαπάξλεζε» θαη έλαληη «κηθξνχ 

ηηκήκαηνο» θξφληηδε ηνπο αξξψζηνπο Σνπξθνθχπξηνπο. πσο αλέθεξε ν ζπληάθηεο, ν Küçük 

επηζηξέθνληαο απφ ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Βιβεηία, είρε αθηεξψζεη εαπηφλ ζηελ «ππφζεζε» ηεο 

Κχπξνπ, εθδίδνληαο ηελ εθεκεξίδα Halkın Sesi θαη «ελψλνληαο» ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο ππφ ηε 

ζθέπε ηoπ «εζληθνχ» ηνπ θφκκαηνο, ηεο «Βζληθήο Σνπξθηθήο Έλσζεο Κχπξνπ» (Kıbrıs Milli Türk 

Birliği), ελψ παξάιιεια ήηαλ θαη πξφεδξνο ηεο «Οκνζπνλδίαο Σνπξθνθππξηαθψλ Οξγαλψζεσλ». 

Ο Zincirkıran αληηπαξέβαιε ηελ «παηξησηηθή» ζηάζε ηνπ Küçük κε εθείλε κε θαηνλνκαδφκελνπ 

«Ώηγχπηηνπ δεκνζηνγξάθνπ», ζηνλ νπνίνλ αθηέξσλε αξθεηέο γξακκέο γηα λα ηνλ θαηεγνξήζεη φηη 

ππνλφκεπε ζπζηεκαηηθά ην ζπιινγηθφ αγψλα ησλ Σνπξθνθππξίσλ, πξνζζέηνληαο φηη πιένλ, φπσο 

πιεξνθνξείην, ζα ιακβάλνληαλ «ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε νη εθεκεξίδεο ηνπ λα κελ εηζάγνληαη 

ζηελ Σνπξθία θαη ν ίδηνο λα κελ παηήζεη ην πφδη ηνπ ζηε κεηέξα παηξίδα».
739

 Ώθνινχζσο, ν 

ζπληάθηεο πεξλνχζε ζηελ εμέηαζε ηνπ εκπνξηθνχ θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ λεζηνχ, 

ζέκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχζε σο αθνξκή γηα λα θαηαθεξζεί θαη πάιη ελαληίνλ ησλ 

Βιιελνθππξίσλ θαη ησλ Ώξκελίσλ, θαηεγνξψληαο ηνπο φηη εθκεηαιιεχζεθαλ ηηο θαηαζηάζεηο 

κεηά ηνλ Ώ΄ Παγθφζκην Πφιεκν, εθηφπηζαλ ηνπο κέρξη ηφηε θπξηαξρνχληεο Σνπξθνθχπξηνπο θαη 

επέβαιαλ ηελ νινθιεξσηηθή ηνπο παξνπζία ζηνπο ηνκείο απηνχο. Πξνρσξνχζε, κάιηζηα, έλα βήκα 

παξαπέξα, θαηαινγίδνληάο ηνπο φηη έρνπλ κεηαηξέςεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε «εζληθή 

ππφζεζε», θαζηζηψληαο αδχλαηε γηα ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο νπνηαδήπνηε αλάινγε ελαζρφιεζε. 

Τπνβάιινληαο ηελ ηδέα φηη νη Βιιελνθχπξηνη θεθαιαηνχρνη δελ ήηαλ «ληφπηνη», αιιά είραλ έξζεη 

«απφ δηάθνξα κέξε φπσο ε Ώίγππηνο, ην νπδάλ, ε Ώκεξηθή θαη ε Βιιάδα», αληηπαξέβαιε ηελ 

                                                           
738 “Kıbrıs‟ta İngiliz Kontrolü Altına Girmeyen Yegâne Mektep Magosa‟daki Namık Kemal Lisesidir” («ηελ Κχπξν ην 

κνλαδηθφ ζρνιείν πνπ δελ ππήρζε ζηνλ αγγιηθφ έιεγρν είλαη ην Λχθεην Νακίθ Κεκάι ζηελ Ώκκφρσζην»), Hürriyet, 

26/1/1954. πσο αλαθέξεη ε Ώξγπξίνπ, νκάδα Σνπξθνθππξίσλ, πνπ είρε εηζέιζεη ζην ζρνιείν απφ ηελ πίζσ απιή, 

νπιηζκέλε κε ξφπαια θαη ζηδεξέληνπο παζζάινπο, είρε απεηιήζεη ηνλ Γπκλαζηάξρε, βι. νθία Ώξγπξίνπ, φ.π., ζει. 138-

139. 
739 Πξφθεηηαη γηα ηνλ γλσζηφ Necati Özkan, ηνπ νπνίνπ πξάγκαηη είρε απαγνξεπζεί ε είζνδνο ζηελ Σνπξθία ζηηο 5 

Ώπγνχζηνπ 1954, απαγφξεπζε πνπ ήξε ν Σνχξθνο πξέζβεο Emin Dirvana ζηηο 22 Ώπγνχζηνπ 1961. Οη απαγνξεχζεηο 

ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζχγθξνπζήο ηνπ κε ηνλ ηφηε Σνχξθν Πξφμελν, Burhan Işın, ηνλ νπνίν ν Zincirkıran ππεξαζπηδφηαλ 

ζην θείκελφ ηνπ. Έληνλνο αληαγσληζκφο θαίλεηαη πψο ππήξρε θαη κε ηνλ Fazıl Küçük, βι. Κησξήο, φ.π., ζει. 291 θαη 

319. Πνιιέο δεθαεηίεο αξγφηεξα, ην 2013, ην ηνπξθηθφ θξάηνο ζα αξληφηαλ ζηνλ γηφ ηνπ, Ahmet Necati Özkan, ηελ 

πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ ζα θψηηδαλ ηελ φιε ππφζεζε ησλ απαγνξεχζεσλ ελαληίνλ ηνπ παηέξα ηνπ, κε ην 

αηηηνινγηθφ φηη έλαο «κε Σνχξθνο πνιίηεο» δελ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηα αξρεία, βι. “Necati Özkan‟ın „Türkiye‟ye 

giriş yasağı‟ Ankara‟da mahkeme önünde...” (Δ „απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηελ Σνπξθία‟ ηνπ Νεηδαηί δθαλ ελψπηνλ ηνπ 

δηθαζηεξίνπ…), δηαδηθηπαθφ θχιιν ηεο εθεκεξίδαο Kıbrıs Postası, 19/12/2013, πξφζβαζε ζηηο 7/6/2015. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



273 
 

θαηάζηαζε κε εθείλε ησλ εχπνξσλ Σνπξθνθππξίσλ πνπ είραλ πνπιήζεη ηελ πεξηνπζία ηνπο θαη 

είραλ κεηαλαζηεχζεη ζηελ Σνπξθία, «πεξηπίπηνληαο ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ππφ ηελ ςπρνινγηθή 

θαηαπίεζε ηνπ θφβνπ γηα ηελ έλσζε». Σν επείγνλ δεηνχκελν θαη‟ απηφλ, αιιά θαη ην αίηεκα ηεο 

ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο, ήηαλ λα αλνίμεη ππνθαηάζηεκα κία ηνπξθηθή ηξάπεδα ζην λεζί, κε 

ηε ζρεηηθή βνιηδνζθφπεζε λα έρεη απνξξηθζεί απφ ηε βξεηαληθή δηνίθεζε «ρσξίο λα αηηηνινγήζεη 

ηελ απφθαζή ηεο απηή». Παξάιιεια, θαινχζε εκκέζσο ην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ λα 

επηδείμεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ ππφζεζε θαη επηθαιείην ηελ άπνςε Σνπξθνθχπξησλ εκπφξσλ, φηη κε 

ηελ έιεπζε κηαο ηνπξθηθήο ηξάπεδαο, ε θαηάζηαζή ηνπο ζα βειηησλφηαλ ζεκαληηθά εληφο 

δεθαεηίαο.
740

 

Δ δηαθνξά απηή ζηε δηάζεζε, θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο αλαπηπμηαθψλ 

θεθαιαίσλ, δηαρψξηδε ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο απφ ηνπο Βιιελνθχπξηνπο ρσξηθνχο, πέξαλ ησλ 

δηαθνξψλ ζην ληχζηκν, φπσο αθεγείην ν Zincirkıran ζην επφκελν θείκελφ ηνπ. Οη πξψηνη 

δσγξάθηδαλ κε κπνγηά ηελ εκηζέιελν ζηηο πφξηεο ησλ ζπηηηψλ ηνπο θαη ζηα κηθηά ρσξηά πνπ 

δνχζαλ, αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη δελ κηινχζαλ ηνπξθηθά, θαη είραλ αλεξηεκέλα ζηα ζπίηηα ηνπο ηα 

πνξηξαίηα ησλ «κεγάισλ Σνχξθσλ»
. 
φηαλ δε «ζηγφηαλ ε ηηκή θαη ε αμηνπξέπεηα ηνπ ηνπξθηζκνχ, 

εμεγείξνληαλ θαη ην κάηη ηνπο ζφισλε». «Αίθαηε δπζαξέζθεηα» έλησζαλ, επίζεο, θαη εμαηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ζηελ «απνηθηαθή δεκφζηα δηνίθεζε» βξίζθνληαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

Βιιελνθχπξηνη. Κη φηαλ δεηνχζαλ δίθαηε κεηαρείξηζε, ε απάληεζε πνπ ιάκβαλαλ ήηαλ φηη 

«αλαιφγσο ηεο ππθλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ε πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ είλαη Σνπξθνθχπξηνη». 

Ο ζπληάθηεο παξαδερφηαλ ηελ αιήζεηα απηήο ηεο θξάζεο, παξαηεξνχζε φκσο φηη νη ηειεπηαίνη 

απαζρνινχληαλ ζηηο πην ηαπεηλέο θαη αλεηδίθεπηεο εξγαζίεο, θαζψο θαη φηη «ηνπξθηθή είλαη κφλν ε 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ αζηπλνκηθνχο βαζκνχο». Ώληηζέησο, θαη ζηελ 

αζηπλνκία νη δηεπζπληηθέο ζέζεηο αλήθαλ θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ζηνπο «Ρσκηνχο θαη ζηνπο 

Ώξκελίνπο». πσο ππνζηήξηδε, «ε απνηθηαθή δηνίθεζε ηεο Κχπξνπ πηζηεχεη φηη νη Σνχξθνη είλαη 

πεηζαξρεκέλν έζλνο, ελψ νη Ρσκηνί ζνξπβνπνηνί θαη ηζαξιαηάλνη. Δ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο 

ηάμεο ζην λεζί επηηπγράλεηαη κφλν κε ηε δεκηνπξγία κηαο δχλακεο αζθαιείαο, ηελ πιεηνςεθία ηεο 

νπνίαο ζπγθξνηνχλ νη Σνχξθνη».
741

  

ε) Οη «γξεγνξνύληεο» Τνπξθνθύπξηνη, ε βξεηαληθή «αζπλέπεηα» θαη νη «κηγάδεο» 

Διιελνθύπξηνη 

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ν απνρσξψλ Κπβεξλήηεο, Sir Andrew Wright, «δελ είρε θαηαθέξεη 

λα θαηαζηεί αγαπεηφο ζηνπο Σνπξθνθχπξηνπο», νη νπνίνη αλέκελαλ ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ, Sir 

                                                           
740 “Kıbrıs‟ta Büyük Çapta Ticaret Rum ve Ermenilerin Elindedir” («ηελ Κχπξν ην εκπφξην βξίζθεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηα ρέξηα ησλ Βιιελνθππξίσλ θαη ησλ Ώξκελίσλ»), Hürriyet, 27/1/1954. ην ζέκα ηεο ηνπξθηθήο ηξάπεδαο ζα 

επαλεξρφηαλ ε εθεκεξίδα ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα, δεκνζηεχνληαο ηηο δειψζεηο κε θαηνλνκαδφκελνπ «αξκνδίνπ» ηεο 

«Οκνζπνλδίαο Σνπξθνθππξηαθψλ Οξγαλψζεσλ», ν νπνίνο δηακαξηπξφηαλ γηα ηελ «εθκεηάιιεπζε» πνπ ηχγραλαλ νη 

νκνγελείο ηνπ απφ ηνπο «Βιιελνθχπξηνπο ηνθνγιχθνπο», πξνζζέηνληαο φηη «απνηειεί πιένλ αλαγθαηφηεηα λα 

ελεξγνπνηεζεί ην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ» θαη λα πηέζεη γηα ην άλνηγκα ππνθαηαζηήκαηνο κηαο «επίζεκεο ή 

ηδησηηθήο» ηνπξθηθήο ηξάπεδαο ζην λεζί, βι. “Kıbrıs Türklerine yapılan iktisadi baskı devam ediyor” («πλερίδεηαη ε 

νηθνλνκηθή θαηαπίεζε εηο βάξνο ησλ Σνπξθνθππξίσλ»), Hürriyet, 5/2/1954. 
741 “Yeşilada‟da Türk Köylüsü Rum Köylülere Nazaran Çok Fakirdir” («ην Πξάζηλν λεζί ν Σνχξθνο ρσξηθφο είλαη 

πνιχ θησρφο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο Βιιελνθχπξηνπο ρσξηθνχο»), Hürriyet, 28/1/1954. 
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Robert Armitage, «κε αλππνκνλεζία», φπσο αλέθεξε ν Zincirkıran ζηελ πξνηειεπηαία ζπλέρεηα 

ηεο αθήγεζήο ηνπ, απαξηζκψληαο θαη πάιη πεξηιεπηηθά ηηο απνθάζεηο ηνπ Wright πνπ ζεσξνχζε 

πσο ηνπο έζηγαλ. Ώληηζέησο, ζεκείσλε, θαιή γλψκε είραλ φινη, «απφ ηνλ πιένλ κνξθσκέλν κέρξη 

ηνλ πην αγξάκκαην», γηα ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ Lord Winster, ζέζε πνπ θαη ν ίδηνο επηθξνηνχζε, 

ππελζπκίδνληαο ηελ «Βπηηξνπή Σνπξθηθψλ Τπνζέζεσλ»,
742

 ηελ νπνία ν Κπβεξλήηεο εθείλνο είρε 

δεκηνπξγήζεη. Χο εθ ηνχηνπ, ζπκπέξαηλε φηη αλ ν Winster είρε κείλεη γηα άιια ηέζζεξα ρξφληα 

ζεηείαο, δελ ζα έθαλε «εθείλα πνπ έθαλε ν Ράηη». Έηζη, λνζηαιγψληαο ηα έξγα θαη ηηο εκέξεο ηνπ 

παιαηνχ Κπβεξλήηε, ιάκβαλε αθνξκή απφ ηελ αλακνλή ηνπ λένπ, γηα λα επαλαδηαηππψζεη ην 

βαζηθφ «αίηεκα ησλ Σνπξθνθππξίσλ», πνπ δελ ήηαλ άιιν απφ ηελ απφδνζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

Evkaf θαη ησλ πξνζφδσλ ηνπ ζηνλ έιεγρφ ηνπο. ην πιαίζην απηφ, θαηεγνξνχζε ηφζν ηε βξεηαληθή 

θπβέξλεζε γηα αζέηεζε ηεο πκθσλίαο ηνπ 1878, θαηαινγίδνληάο ηεο απζαίξεηε νηθεηνπνίεζε ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ ζεζκνχ, φζν θαη ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο πιεξεμνχζηνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

ηειεπηαία, φηη ελεξγνχζαλ «πνιηηηθά» θαη δελ κεξηκλνχζαλ γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Μέηξν ζχγθξηζεο ήηαλ θαη ηψξα ε Οξζφδνμε Βθθιεζία,
743

 ε 

νπνία «δηνηθεί ηελ πεξηνπζία ηεο», αιιά θαη νη «Ρσκηνί» γεληθφηεξα, κε παξαδείγκαηα φπσο ε 

πεξίπησζε απφθηεζεο κηαο έθηαζεο 12 ζηξεκκάησλ ζηε Λάξλαθα κε ρξεζηθηεζία, θαζψο θαη 

ππνβνιηκαίεο αλαθνξέο φπσο ε αθφινπζε: «Σα ηδακηά είλαη αθξφληηζηα θαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

ρσξηψλ δελ ππάξρεη ηέκελνο. Ώιιά θαη ζηα ππάξρνληα δελ ππεξεηεί ηκάκεο. ηα ηνπξθηθά 

λεθξνηαθεία νη Βιιελνθχπξηνη παραίλνπλ ηα γνπξνχληα ηνπο [sic]». Γηα λα απνδείμεη ηελ 

απζαηξεζία ησλ ΐξεηαλψλ, ν ζπληάθηεο επηθαιείην θαη καξηπξία αλζξψπνπ πνπ ζπκκεηείρε ζηηο 

ζπδεηήζεηο ηεο Λσδάλλεο, ππνζηεξίδνληαο φηη ηφηε ν Sir Horace Rumbold είρε ππνζρεζεί πσο ζα 

ζεβαζηνχλ «ην δίθαην θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Evkaf», γηα λα αζεηήζεη θαηφπηλ ην ιφγν ηνπ: «Βίδακε 

πφζν ηνλ ηήξεζε ε αγγιηθή θπβέξλεζε ζηελ Κχπξν! Ώπφ ηε κηα κεξηά ε πεξηνπζία ηεο εθθιεζίαο 

λα βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ Βιιελνθχπξησλ θαη απφ ηελ άιιε ε πεξηνπζία ηνπ evkaf, πξνγνληθή 

παξαθαηαζήθε ησλ Μνπζνπικάλσλ Σνχξθσλ, ράξηζκα ζηελ θπβεξλεηηθή δηνίθεζε, λα 

ράλεηαη!...».
744

 

Ώθνχ ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο ζην ζχλνιν ησλ πξνεγεζέλησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ δηεμέιζεη 

φια ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηελ ηνπξθνθππξηαθή κεηνλφηεηα θαη αλαδείμεη ηα θνηλσληθά 

θαη πνιηηηθά γλσξίζκαηά ηεο, επέιεγε λα ζπλνςίζεη ην κήλπκά ηνπ ζηελ ηειεπηαία ζπλέρεηα ηνπ 

αθηεξψκαηνο, πξνζδίδνληάο ηνπ έλα ζαθή πνιηηηθφ ραξαθηήξα πνπ ζπλάδεη κε ηελ θεληξηθή 

επηρεηξεκαηνινγία ηεο εθεκεξίδαο ζην Κππξηαθφ. Έηζη, ιίγν πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπ απφ ην 

λεζί, πεξηέγξαθε κε ιπξηθνχο ηφλνπο ηα έληνλα ζπλαηζζεκαηηθά ιφγηα ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπ 

Σνπξθνθππξίσλ, πνπ θαινχζαλ ηελ Σνπξθία «λα κελ ηνπο μερλά». Σνλίδνληαο ηελ «μερσξηζηή» 

πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ ζε ζρέζε κε ηνπο «εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο Σνπξθίαο νκνγελείο καο», 

επεζήκαηλε ηνλ βαζχ «ηνπξθηζκφ» ησλ «νκνγελψλ» ηνπ λεζηνχ θαη ηελ πξνζκνλή αληαπφθξηζεο 

                                                           
742 Ώλαιπηηθφηεξα γηα ηελ «Βπηηξνπή» θαη ην έξγν ηεο, βι. Κησξήο, φ.π., ζει. 281-296. 
743 Piskoposhane, δειαδή «Βπηζθνπή» ζην πξσηφηππν. 
744 “Dört Yılda Kendini Türklere Sevdiremiyen Umumî Vali” («Ο Κπβεξλήηεο πνπ γηα ηέζζεξα ρξφληα δελ θαηάθεξε λα 

θαηαζηεί αγαπεηφο ζηνπο Σνχξθνπο»), Hürriyet, 29/1/1954. 
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πνπ είραλ απφ ηε «κεηέξα παηξίδα». Με αθνξκή ηηο παξαηεξήζεηο απηέο, απεχζπλε θαη πάιη 

δεκφζην κήλπκα πξνο ηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε, αιιά θαη πξνο ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε κε ηα 

αθφινπζα ιφγηα: «Πψο λα κελ ελδηαθεξζνχκε γηα ηνπο αγψλεο κηαο ηέηνηαο θνηλφηεηαο; Βλψ απφ 

ηε κηα κεξηά ε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ κε ζνβαξφηεηα ζηελ Βιιάδα, ηεο 

νπνίαο νη βαζηιείο είλαη επίηηκνη πξφεδξνη ηεο ΠΒΏΒΚ, είλαη δπλαηφλ απφ ηελ άιιε λα κείλνπλ 

αδηάθνξα ηα 22 εθαηνκκχξηα ησλ Σνχξθσλ; ζν ν Σνπξθνθχπξηνο βιέπεη απηφ ην ελδηαθέξνλ απφ 

ηα ελ Σνπξθία αδέιθηα ηνπ, ην εζηθφ ηνπ είλαη αθκαίν». 

Ώθνινχζσο, ζεθψλνληαο θη άιιν ηνπο ηφλνπο, επαλεξρφηαλ ζηνπο πξνζβιεηηθνχο 

ραξαθηεξηζκνχο γηα ηνλ Μαθάξην θαη ηνπο Βιιελνθχπξηνπο, αιιά θαη ζηηο «ελέζεηο εζηθνχ» πξνο 

ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο, κε ηελ επηζήκαλζε ηεο παξνπζίαο κηαο «ηζρπξήο Σνπξθίαο»: «Σα ηειεπηαία 

ηξηάληα ρξφληα κέρξη ζήκεξα έρνπλ ηφζν πνιχ κπνπρηίζεη κε απηφ ην δήηεκα ηεο έλσζεο, πνπ 

έρνπλ πηζηέςεη φηη φιεο νη πξνζπάζεηεο ηνπ ηζαξιαηάλνπ Παπά Μαθάξηνπ θαη ησλ εξπζξψλ 

Βιιελνθππξίσλ ζα κείλνπλ άθαξπεο. Καη γλσξίδνπλ φηη ν βαζηθφο ζηφρνο πνπ επηδηψθεηαη κε ηηο 

νριαγσγίεο γηα ηελ έλσζε, είλαη λα δηαηαξαρζεί ε εξεκία ησλ Σνχξθσλ ηνπ λεζηνχ θαη λα 

εμαλαγθαζηνχλ έηζη νη ηειεπηαίνη λα κεηαλαζηεχζνπλ απφ ηελ Κχπξν». Ώθνχ απνδψζεη ζε απηή 

ηελ αηηία ηε κεηαηξνπή ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζε κεηνλφηεηα, παξαηεξνχζε ηα εμήο: «Πιένλ νη 

επνρέο απηέο έρνπλ παξέιζεη. Ο Σνχξθνο ηεο Κχπξνπ έρεη θαηαλνήζεη πσο γηα ηελ πιεζπζκηαθή 

ηνπ ελίζρπζε ζην λεζί πξέπεη λα παξακείλεη εδψ κε θάζε ηίκεκα. Πηζηεχεη δε πσο πίζσ ηνπ 

ππάξρεη κία ηζρπξή Σνπξθία. ην εμήο, αο ππάξρεη ν κειαλνπψγσλ πνιηηηθφο αλήξ (!) θαη αο 

ζπλερίδεη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ…». 

Δ ζχλνςε ηνπ ζπληάθηε ζην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ νδνηπνξηθνχ ηνπ ζηελ Κχπξν πεξηιάκβαλε, 

επίζεο, ηε γλσζηή θαη πνιιάθηο δηαηππσκέλε απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο επηρεηξεκαηνινγία: 

Ώλ απνρσξήζνπλ νη ΐξεηαλνί, νθείινπλ λα επηζηξέςνπλ ην λεζί ζηνλ «λφκηκν ηδηνθηήηε ηνπ» πνπ 

ην είρε θπβεξλήζεη επί 307 ρξφληα
. 
ηα πεξί δεκνςεθίζκαηνο δελ έρνπλ «λνκηθή θαη ινγηθή βάζε»

. 

νπδέπνηε ε Βιιάδα δηνίθεζε ηελ Κχπξν
. 
νη Βιιελνθχπξηνη είλαη κία «ξάηζα κηγάδσλ, θαηάινηπσλ 

ηεο Ώλαηνιηθήο Ρσκατθήο Ώπηνθξαηνξίαο, ησλ Γελνβέδσλ θαη ησλ ΐελεηψλ, ζηνπο νπνίνπο 

κπνξεί λα βξεη θαλείο αθφκε θαη αξαβηθά ραξαθηεξηζηηθά», άξα «πνχ είλαη ν ειιεληζκφο ηνπο;»
. 
νη 

ζπλαθζείζεο ζην παξειζφλ πλζήθεο, αιιά θαη ιφγνη ηζηνξηθνί, γεσγξαθηθνί θαη ζηξαηεγηθνί 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ε Κχπξνο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ Σνπξθία. ρνιηάδνληαο, κάιηζηα, ην αίηεκα 

ηεο έλσζεο, απνθαηλφηαλ φηη απηφ «απάδεη ζην πλεχκα ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ησλ Δ.Β.», κε ην 

εμήο θαηλνθαλέο ζθεπηηθφ: Δ Κχπξνο δελ αλήθεη γεσγξαθηθά ζηελ Βπξψπε αιιά ζηελ Ώζία, θη αλ 

επηηξαπεί ε έλσζε ηνπ αζηαηηθνχ απηνχ λεζηνχ κε ηελ επξσπατθή Βιιάδα, ηφηε ζα πξφθεηηαη γηα 

«βξπθνιάθηαζκα ηεο απνηθηνθξαηηθήο λννηξνπίαο πνπ ν Υάξηεο ζέιεη λα εμαιείςεη, ζα πξφθεηηαη 

γηα θάηη πνπ είλαη αληίζεην ζηελ νπζία ηνπ». Καηφπηλ απηψλ ησλ «απνζηνκσηηθψλ» 

επηρεηξεκάησλ, ν Zincirkıran θαηέιεγε ζηε ζεηξά ησλ ξεπνξηάδ ηνπ, ιέγνληαο φηη αλαρσξνχζε απφ 

ην «Πξάζηλν λεζί» κε ηα ίδηα αηζζήκαηα πνπ είρε θάζε Σνχξθνο πνπ ην επηζθεπηφηαλ: «αλ λα 

επηζηξέθσ ζηελ Εζηαλκπνχι απφ έλαλ νπνηνλδήπνηε λνκφ ηεο Ώλαηνιίαο. Καη πψο ζα κπνξνχζε 
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λα είλαη αιιηψο; Πψο λα ην θάλνπκε, ε Κχπξνο δελ κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν ζθέςεο μέρσξα 

απφ ηελ Ώλαηνιία, ηελ Σνπξθία, ηνπο Σνχξθνπο».
745

 

Σα ζπγθεθξηκέλα θείκελα ηνπ Zincirkıran είλαη ραξαθηεξηζηηθά δηφηη αθελφο κελ ζπλέρηδαλ 

επάμηα, ζε χθνο θαη πεξηερφκελν, ηε «γξακκή» θαη δηθαίσλαλ ηελ παξαθαηαζήθε ηνπ Κππξηαθνχ 

πνπ είρε αθήζεη ζηνπο επηγφλνπο ηνπ ν ηεζλεψο εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο, Sedat Simavi, αθεηέξνπ 

δε δηφηη αλαδείθλπαλ φια ηα ζηεξεφηππα ζηελ επηρεηξεκαηνινγία γηα ην ζέκα. Ο ζπληάθηεο, 

πηνζεηψληαο επηζεηηθφ θαη απαηηεηηθφ χθνο απφ ην πξψην θηφιαο θείκελφ ηνπ, πξφβαιιε απφ ηηο 

ζειίδεο ηεο Hürriyet ηξία βαζηθά επηρεηξήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμεη ην άηνπν ηνπ ελσηηθνχ 

αγψλα θαη ην «δίθαην» ηεο «επηζηξνθήο» ηνπ λεζηνχ ζηελ Σνπξθία: Σα «θνκκνπληζηηθά 

θξνλήκαηα» ηεο πιεηνςεθίαο ησλ Βιιελνθππξίσλ, ηνλ κείδνλα ξφιν πνπ δηαδξακάηηδε ε 

Οξζφδνμε Βθθιεζία ηεο Κχπξνπ θαη ηε «ζπκαηνπνίεζε» ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ πξνζήισζε θαη ηελ αθνζίσζή ηνπο ζηηο παηξησηηθέο αξρέο θαη ηηο ηδενινγηθέο αμίεο ηεο 

«κεηέξαο παηξίδαο». Σν πξψην εμ απηψλ, εθείλν ηνπ «θνκκνπληζκνχ», είλαη ζαθέο πσο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν εμσζηξεθέο, επηρεηξνχζε δειαδή λα δπζθεκίζεη ηνλ ελσηηθφ αγψλα ελψπηνλ ηνπ 

δηεζλνχο αθξναηεξίνπ θαη δε ηνπ δπηηθνχ «ειεχζεξνπ θφζκνπ». ην πιαίζην απηφ, θαηήγγεηιε 

νπζηαζηηθά ηνπο Βιιελνθχπξηνπο θαη ηνλ επηθεθαιήο ηνπο Ώξρηεπίζθνπν φηη θηλνχληαλ ελαληίνλ 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Αχζεο θαη φηη ν αγψλαο ηνπο απεηινχζε λα ππνλνκεχζεη ηηο ζεκειηψδεηο 

αμίεο ηεο. Γηα λα εμππεξεηήζεη ην ζηφρν εθείλν, δελ δίζηαδε λα ρξεζηκνπνηήζεη αληηθαηηθά θαη 

αιιεινζπγθξνπφκελα επηρεηξήκαηα, παξαγλσξίδνληαο ηφζν ηελ απάληεζε ηνπ Μαθαξίνπ πεξί ηνπ 

«εζληθηζκνχ» ηνπ, φζν θαη ηελ πξνβαιιφκελε απφ ηνλ ίδην δήισζε ησλ Βιιελνθχπξησλ 

θνκκνπληζηψλ, φηη ε έλσζε ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κε κία Βιιάδα πνπ ζα ήηαλ 

«ιατθή δεκνθξαηία». Παξαβιέπνληαο ηε δενληνινγία ηνπ ξφινπ ηνπ σο δεκνζηνγξάθνπ, 

ελεξγνχζε πξνθιεηηθά, ηδηαίηεξα ζηε ζπλέληεπμε κε ηνλ Ώξρηεπίζθνπν Κχπξνπ θαη 

ζπκπεξηθεξφηαλ νπζηαζηηθά σο εθπξφζσπνο ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, αξζξψλνληαο 

επηρεηξεκαηνινγία πνπ νχηε θαλ ε ίδηα είρε πξνβάιιεη δεκφζηα αθφκε γηα ηελ Κχπξν. 

Ώληίζηνηρα αξλεηηθή εηθφλα επηρεηξνχζε λα παξνπζηάζεη θαη γηα ηελ θππξηαθή εθθιεζία, 

θαηεγνξψληαο ηελ φηη εκπιεθφηαλ, σο κε φθεηιε, ζηελ πνιηηηθή θαη κάιηζηα νχζα πινχζηα θαη 

ηζρπξή, ελψ δελ θεηδφηαλ ππνηηκεηηθψλ θαη πξνζβιεηηθψλ ραξαθηεξηζκψλ γηα ηνλ Ώξρηεπίζθνπν 

Μαθάξην. Ο ζηφρνο κε απηέο ηνπ ηηο αλαθνξέο ήηαλ δηηηφο: Καη λα θαηαδείμεη ζην δηεζλέο 

αθξναηήξην ην άηνπν ηεο ελαζρφιεζεο ελφο ζξεζθεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ κε ηελ πνιηηηθή, αιιά θαη 

λα θηλεηνπνηήζεη ηα αληηθιεξηθαιηζηηθά αληαλαθιαζηηθά ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο 

θνηλήο γλψκεο, ψζηε λα ππνλνκεπζεί έηη πεξαηηέξσ ν ελσηηθφο αγψλαο ησλ Βιιελνθππξίσλ. ε 

αληίζεζε, πξφβαιιε ζεηηθά ην πξφζσπν ηνπ λένπ κνπζνπικάλνπ ζξεζθεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ σο 

αληίπαιν δένο ηνπ Μαθαξίνπ, σο ζηηβαξήο πξνζσπηθφηεηαο πνπ κπνξνχζε λα αλαδηνξγαλψζεη θαη 

λα ζπλαγείξεη ηελ ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα, αιιά θαη λα αληηπαξαηεζεί κε ηα ελσηηθά 

                                                           
745 “Kıbrıs‟ta Millî Hissiyat Daima Uyanık Ve Gözler Anavatana Çevrilidir” («Σν εζληθφ αίζζεκα ζηελ Κχπξν είλαη 

πάληα ζε εγξήγνξζε θαη ηα κάηηα ζηξακκέλα ζηε κεηέξα παηξίδα»), Hürriyet, 30/1/1954. 
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επηρεηξήκαηα ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ θαη ηεο ειιελνθππξηαθήο πιεπξάο. Δ πξνζσπηθή ηνπ ζηξάηεπζε 

ζην «δίθαην αγψλα» πνπ έλζεξκα ππεξαζπηδφηαλ ηνλ σζνχζε λα παξαβιέπεη αθφκε θαη ηε ρηππεηή 

αληίθαζε ηεο αλαγλψξηζεο θαη απνδνρήο κελ πνιηηηθνχ ξφινπ γηα ηνλ κνπζνπικάλν ζξεζθεπηηθφ 

εγέηε,
746

 ηεο άξλεζεο δε ηνπ ξφινπ απηνχ γηα ηνλ ρξηζηηαλφ Ώξρηεπίζθνπν. 

Σν ςεθηδσηφ ηνπ νδνηπνξηθνχ νινθιεξσλφηαλ κε ηελ απαξαίηεηε αλαθνξά ζηνπο «νκνγελείο» 

Σνπξθνθππξίνπο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο απέδηδε: Παηξηψηεο, κε λνζηαιγία γηα ηε κεηέξα 

παηξίδα, απζφξκεηα θαη βαζηά πξνζεισκέλνη ζηηο επαλαζηαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Atatürk, 

θησρφηεξνη θαη ζε δπζκελέζηεξε ζέζε έλαληη ηεο ειιελνθππξηαθήο πιεηνςεθίαο, αιιά κε πίζηε 

ζηελ Σνπξθία θαη απνθαζηζκέλνη λα θάλνπλ ην παλ γηα λα δηαηεξήζνπλ ηνλ «ηνπξθηζκφ» ηνπο. Ο 

Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο ζεσξνχζε ππεχζπλε γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο ηελ «απνηθηαθή δηνίθεζε» 

ησλ ΐξεηαλψλ, φπσο επαλεηιεκκέλσο αξεζθφηαλ λα ηελ απνθαιεί. Ήηαλ εθείλε πνπ εθάξκνδε δχν 

κέηξα θαη δχν ζηαζκά, πεξηζσξηνπνηψληαο ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο, ζηεξψληαο ηνπο δειαδή ηα 

νπζηαζηηθά κέζα γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε, αιιά θαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ειεπζεξίεο, πνπ αλαγλψξηδε σζηφζν ζηελ ειιελνθππξηαθή πιεηνςεθία ηνπ λεζηνχ, αθφκε θαη 

ζηνπο κεηνλνηηθνχο Ώξκελίνπο. Καηά εηξσληθφ, φκσο, ηξφπν ζα ήηαλ αθξηβψο εθείλε ε «απνηθηαθή 

δηνίθεζε» πνπ ζα αλαβάζκηδε ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο εληφο ηνπ 1954 κε ηελ 

άθημε ηνπ λένπ Κπβεξλήηε Armitage ζηελ Κχπξν, ζηνλ νπνίνλ άιισζηε πξνζέβιεπε ν 

Zincirkıran. Ώληηζηνίρσο, ζα ήηαλ ε θεληξηθή βξεηαληθή θπβέξλεζε ησλ «απνηθηνθξαηψλ» πνπ ζα 

αληηπαξαηηζφηαλ κε ηελ ΒΟΚΏ έλα πεξίπνπ έηνο αξγφηεξα, κε ηελ ηνπξθηθή πιεπξά αιιά θαη ηελ 

ίδηα ηε Hürriyet λα ππνβηβάδεη θαη νπζηαζηηθά λα ιεζκνλεί ηε ξεηνξηθή πεξί «απνηθηνθξαηίαο». 

Τπάξρεη, φκσο, θαη έλα λέν ζηνηρείν πνπ θφκηδε ν ελ ιφγσ Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε αθήγεζή ηνπ: Σελ αλαβάζκηζε ηεο λνκηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο γηα ην Κππξηαθφ, 

πέξαλ ηεο επαλάιεςεο ησλ αφξηζησλ επηρεηξεκάησλ πεξί ηνπ «δηθαίνπ ηεο θαηάθηεζεο» θαη ησλ 

«ηζηνξηθψλ, γεσγξαθηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ιφγσλ» πνπ θαζηζηνχζαλ αλαγθαία ηελ «επηζηξνθή» 

ηεο Κχπξνπ ζηελ Σνπξθία. Ώπηφ γηλφηαλ ζε δχν πεξηπηψζεηο. ηελ πξψηε, ν λένο κνπθηήο 

απνδεηθλπφηαλ εμαηξεηηθά ελήκεξνο γηα ηε λνκηθή δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ λεζηψλ πνπ 

βξίζθνληαλ ζην θαλάιη κεηαμχ ΐξεηαλίαο θαη Γαιιίαο, θαηά ηξφπν θπζηθά πνπ ελέγξαθε ππνζήθε 

γηα ηελ αληίζηνηρε δηεπζέηεζε θαη ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο ππέξ ηνπ «λφκηκνπ ηδηνθηήηε» ηνπ. 

Πξνρσξψληαο, αθνινχζσο, ζην ζρνιηαζκφ ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, απνθαηλφηαλ φηη ηπρφλ 

κεηαβνιή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Κχπξνπ ζα ζήκαηλε θαη θαηάξγεζε ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ηεο, 

απνηέιεζκα πνπ ζα αθνξνχζε «κφλν» ηελ Σνπξθία, αγλνψληαο έηζη εζειεκέλα ην γεγνλφο φηη 

ζηελ ελ ιφγσ πλζήθε ήηαλ θαη άιια θξάηε ζπκβαιιφκελα κέξε πιελ ηεο «κεηέξαο παηξίδαο». 

Ώλ θαη δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν ν κνπθηήο λα ήηαλ φλησο θηινκαζήο, 

«εθεπξεηηθφο» θαη θαηαξηηζκέλνο ζηελ πεξηπησζηνινγία ηνπ Αηεζλνχο Αηθαίνπ, δελ κπνξεί λα 

απνθιεηζηεί θαη ε πηζαλφηεηα λα είρε ιάβεη ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε είηε απηνβνχισο, είηε ζε 

                                                           
746 πσο θαηεδείρζε, ν Mehmet Dânâ είρε απνδερζεί αζκέλσο ην ζπγθεθξηκέλν ξφιν, δειψλνληαο φηη «αλ παξαζηεί 

αλάγθε λα αθνινπζήζνπκε πνιηηηθέο νδνχο γηα λα πξνζηαηεχζνπκε ηα λφκηκα δηθαηψκαηά καο, ηφηε θπζηθά θαη ζα ην 

πξάμνπκε. Αηφηη ν ζηφρνο λνκηκνπνηεί ηα κέζα», βι. αλσηέξσ, ζει. 267. 
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ζπλεξγαζία κε ηνλ ίδην ηνλ Zincirkıran. Άιισζηε, ήηαλ ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο εθείλνο πνπ 

ζηελ ηειεπηαία ζπλέρεηα ηνπ νδνηπνξηθνχ ηνπ δηαηχπσλε ηε δεχηεξε, πξαγκαηηθά θαηλνθαλή, 

εξκελεία ηεο «απνηθηνθξαηηθνχ» ραξαθηήξα έλσζεο ηεο «αζηαηηθήο» Κχπξνπ κε ηελ «επξσπατθή» 

Βιιάδα. πσο θαζίζηαηαη πξνθαλέο απφ ην πξνεθηεζέλ ζθεπηηθφ ηνπ, νη ξφινη ησλ ρσξψλ θαη ησλ 

ιαψλ ηεο πεξηνρήο ήηαλ μεθάζαξνη: Οη Βιιελνθχπξηνη θαη νη Έιιελεο ήηαλ «θαθνκαζεκέλνη 

θσλαζθνχληεο» – νη πξψηνη κάιηζηα θαη απξνζδηνξίζηνπ θπιεηηθήο θαηαγσγήο – νη δε ΐξεηαλνί 

«αδηθνχληεο απνηθηνθξάηεο», ελψ νη απφγνλνη ησλ παιαηψλ θαηαθηεηψλ Σνχξθνη ήηαλ νη «λφκηκνη 

ηδηνθηήηεο» ηεο Κχπξνπ. 

ζ) Η ηξίηε απνζηνιή ζην λεζί 

Πέληε κήλεο αξγφηεξα, ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν πνπ αθηθλείην ζηελ Άγθπξα ε επηακειήο 

ηνπξθνθππξηαθή επηηξνπή γηα λα ζπλαληεζεί κε ηνλ Bayar,
747

 μεθηλνχζε ζηελ εθεκεξίδα ε 

δεκνζίεπζε ησλ αληαπνθξίζεσλ κηαο αθφκε «ελεκεξσηηθήο» επίζθεςεο πνπ πξαγκαηνπνηνχζε 

ζηελ Κχπξν ν Zincirkıran. Δ αξρή γηλφηαλ θαη πάιη, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε επίζθεςή ηνπ, 

απφ ην γξαθείν ηνπ κνπθηή Mehmet Dânâ, ν νπνίνο έζεηε εθ λένπ ην ζέκα ηεο επηζηξνθήο ηεο 

δηνίθεζεο θαη ησλ εζφδσλ ηνπ Evkaf ζηνπο Σνπξθνθππξίνπο.
748

 Δ φιε αθήγεζε ηνπ κνπθηή 

πεξηζηξεθφηαλ γχξσ απφ ηε γλσζηή επσδφ «δεηνχκε ηα ίδηα δηθαηψκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη θαη 

ζηνπο Βιιελνθχπξηνπο», δηθαηψκαηα πνπ εθηείλνληαλ απφ ηελ έπαξζε ηεο ηνπξθηθήο ζεκαίαο ζηα 

γξαθεία ηεο κνπθηείαο κέρξη ηε δηαρείξηζε ηεο θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο, ε νπνία θαηά ηνλ Dânâ 

αλεξρφηαλ ζε 100 εθαηνκκχξηα ιίξεο. πσο αλέθεξε, ε βξεηαληθή δηνίθεζε είρε απνδερζεί ηελ 

επηζηξνθή ηνπ Evkaf, δεηνχζε σζηφζν λα έρεη ηνλ ηειηθφ ιφγν ζηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ, απαίηεζε πνπ ν κνπθηήο απέξξηπηε κε ην αηηηνινγηθφ φηη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

δηαησληδφηαλ ε βξεηαληθή «θεδεκνλία».
749

 

Σελ επνκέλε εκέξα, ε αληαπφθξηζε ηνπ Zincirkıran αλαβαζκηδφηαλ απφ ηηο εζσηεξηθέο ζε 

θεληξηθφ ζέκα ηεο πξψηεο ζειίδαο ηεο Hürriyet, ππφ ηνλ ηίηιν, «Κιείλνληαη ηα ηνπξθηθά ζρνιεία 

ζηε Λεπθσζία». ην ξεπνξηάδ επαλαπξνβαιιφηαλ ε είδεζε πεξί ηεο πξφζεζεο λα γθξεκηζηνχλ 

«πεξηζζφηεξα απφ εθαηφ ζπίηηα θησρψλ Σνχξθσλ», πξνθεηκέλνπ λα αλαγεξζεί έλα λέν ζρνιηθφ 

θηίξην πνπ ζα αληηθαζηζηνχζε ην ζχλνιν ησλ ηνπξθνθππξηαθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο 

θππξηαθήο πξσηεχνπζαο. Χο αληίδξαζε είρε δηνξγαλσζεί ζπιιαιεηήξην απφ ηελ «Οκνζπνλδία», 

ζην νπνίν θαη πάιη θαηαγγειιφηαλ ε βξεηαληθή δηνίθεζε γηα «δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε» 

Βιιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ. Βπηπιένλ, ζην ηειεγξάθεκα δηακαξηπξίαο πξνο ηνλ 

Armitage, πνπ είρε ζπληάμεη ε ηνπξθνθππξηαθή νξγάλσζε, αλαθεξφηαλ κεηαμχ άιισλ φηη νη 

«Σνχξθνη ηεο Λεπθσζίαο» δελ αλαγλψξηδαλ ηε βξεηαληθή «Βπηηξνπή Σνπξθηθψλ Αεκνηηθψλ 

                                                           
747 ΐι. θαησηέξσ, ζει. 290-291. 
748 “Kıbrıs‟ta 100 millyon liralık evkaf mallarının vaziyeti” («Δ θαηάζηαζε ηεο 100 εθαηνκκπξίσλ ιηξψλ πεξηνπζίαο ηνπ 

Evkaf ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 16/5/1954. 
749 O Mehmet Dânâ ζα ζπλέρηδε φιν ην επφκελν δηάζηεκα λα «δηακαξηχξεηαη» ζηνλ Κπβεξλήηε γηα ηα δεηήκαηα απηά, 

βι. “Evkaf kanununun gecikmesini Kıbrıs Müftüsü protesto ediyor” («Ο Μνπθηήο ηεο Κχπξνπ δηακαξηχξεηαη γηα ηελ 

θαζπζηέξεζε [έθδνζεο] ηνπ λφκνπ γηα ην Evkaf»), Hürriyet, 16/7/1954. 
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ρνιείσλ».
750

 ην ίδην θαηαγγειηηθφ κνηίβν γηα ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα ησλ Σνπξθνθππξίσλ 

θηλήζεθε θαη ε επφκελε αληαπφθξηζε ηνπ Zincirkıran.
751

 Παξάιιεια, ζην ζπκβνιηθφ επίπεδν, 

ζεκείσλε φηη νη Σνπξθνθχπξηνη, κεηά ηελ «έληνλε απφξξηςε» απφ ηνπο Βιιελνθχπξηνπο ηεο 

πξφηαζήο ηνπο λα κεηνλνκαζηεί κία ιεσθφξνο ηεο Λεπθσζίαο ζε «Λεσθφξν εληάη ηκάβη», 

είραλ βξεη δηέμνδν ζηελ αληίζηνηρε νλνκαηνδνζία κηαο ππφ θαηαζθεπή λέαο ιεσθφξνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο.
752

 

Η ακθίζπκε αληηκεηώπηζε ηεο βξεηαληθήο απνηθηνθξαηίαο 

Ο «κνξθσκέλνο» λένο κνπθηήο ηνπ λεζηνχ, πνπ ήηαλ πηζηφο ζηηο αηαηνπξθηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

θαη είρε δηαθεξχμεη φηη μεθηλά ε πεξίνδνο ησλ «αγψλσλ», επέιεγε σο πξψηε πξάμε ηεο δηνίθεζήο 

ηνπ λα απνζηείιεη κία εγθχθιην ζε φια ηα ηεκέλε, κε ηελ νπνία επαλέθεξε ηελ ηνπξθηθή σο 

γιψζζα ηνπ θαιέζκαηνο ζε πξνζεπρή (ezan). πσο πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα, ε επαλαθνξά 

εθείλε αλέηξεπε παιαηφηεξε απφθαζε ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ, Celâl Menzilcioğlu, ν νπνίνο είρε 

αλαγθαζηεί λα επηζηξέςεη ζηελ Σνπξθία θαηφπηλ ηεο ζθνδξήο αληίδξαζεο πνπ είρε ζπλαληήζεη 

απφ ηελ «Οκνζπνλδία Σνπξθνθππξηαθψλ Οξγαλψζεσλ», αιιά θαη απφ ηελ ίδηα ηε Hürriyet.
753

 Δ 

εμέιημε απηή αληηκεησπίζηεθε «κε ραξά θαη ηθαλνπνίεζε» απφ ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο, πνπ ήηαλ 

«ζπλδεδεκέλνη κε άξξεθηνπο δεζκνχο κε ηελ κεηέξα παηξίδα» θαη κε ηηο εθεί ηζρχνπζεο 

«επαλαζηαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο» ηνπ Atatürk.
754

 Δ ελ ιφγσ απφθαζε έγηλε αηηία λα απνζηείιεη ζην 

κνπθηή ζπγραξεηήξην ηειεγξάθεκα ε «Φνηηεηηθή Έλσζε Παλεπηζηεκίνπ Εζηαλκπνχι» (İstanbul 

Üniversitesi Talebe Birliği, İ.Ü.T.B.), θαηφπηλ ζρεηηθήο παξφηξπλζεο ελφο «ζπλφινπ» κε 

θαηνλνκαδφκελσλ «λέσλ».
755

 Παξάιιεια, ν λένο κνπθηήο μεθηλνχζε πεξηνδείεο ζην λεζί, αξρήο 

γελνκέλεο απφ ηα ρσξηά Πεξηζηεξψλα θαη Küçük Kaymaklı (Οκνξθίηα), φπνπ «εληππσζίαδε» ηνπο 

εθεί θαηνίθνπο κε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ θαη ηηο αλαπεκθζείζεο ζηα ηνπξθηθά πξνζεπρέο ηνπ.
756

 Γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ εθείλεο, αιιά θαη σο έλδεημε αλαγλψξηζεο ηνπ ξφινπ ηνπ, ε εθεκεξίδα 

παξέδηδε ζε εθπξνζψπνπο ηνχ «Σνπξθνθππξηαθνχ πιιφγνπ Πνιηηηζκνχ θαη Ώξσγήο» πνπ ζα 

επηζθέπηνληαλ ηελ Κχπξν, κία κεγάιε ηνπξθηθή ζεκαία, ε νπνία επξφθεηην λα αλαξηεζεί ζε ηζηφ 

                                                           
750 “Lefkoşa Türk okulları kapatılıyor”, Hürriyet, 17/5/1954. 
751 “Kıbrıs‟taki Türk cemaatinin hakları tahdit ediliyor” («Πεξηνξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ηεο ηνπξθηθήο θνηλφηεηαο ζηελ 

Κχπξν»), Hürriyet, 18/5/1954. 
752 “Kıbrıs Türkleri bir caddeye Sedat Simavi adını veriyor” («Οη Σνχξθνη ηεο Κχπξνπ δίλνπλ ην φλνκα ηνπ εληάη 

ηκάβη ζε κία ιεσθφξν»), Hürriyet, 21/5/1954. ηελ αληαπφθξηζε πξνζηίζεην φηη ε πην γλσζηή ηνπξθνθππξηαθή νκάδα, 

ε Çetinkaya, ε νπνία ληθψληαο ηνλ Πεγμπμνζηυ είρε θαηαθηήζεη ην θχπειιν «Seven A Side», είρε ζην ζαιφλη ησλ 

γξαθείσλ ηεο αλεξηεκέλν ην πνξηξέην ηνπ ηδξπηή ηεο Hürriyet, ελψ δεκνζηεπφηαλ γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο θαη ε 

ζρεηηθή θσηνγξαθία ησλ ζπληειεζηψλ ηεο νκάδαο θάησ απφ ην ελ ιφγσ πνξηξέην. 
753 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 110 (ππνζ. 325), 158, θαζψο θαη Κησξήο, φ.π., ζει. 322-323. 
754 “Kıbrıs‟ta ezan türkçe okunuyor” («Σν θάιεζκα ζε πξνζεπρή ζηελ Κχπξν γίλεηαη ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα»), Hürriyet, 

5/2/1954. 
755 “Üniversitelilerin Kıbrıs Müftüsüne çektiği telgraf” («Σν ηειεγξάθεκα πνπ απέζηεηιαλ νη θνηηεηέο ζηνλ Μνπθηή ηεο 

Κχπξνπ»), Hürriyet, 7/2/1954. 
756 “Kıbrıs Müftüsü Türk köylerini ziyarete başladı” («Ο Μνπθηήο ηεο Κχπξνπ άξρηζε ηηο επηζθέςεηο ζηα ηνπξθηθά 

ρσξηά»), Hürriyet, 9/2/1954. Δ επίζθεςή ηνπ ζηελ Πεξηζηεξψλα δελ πξέπεη λα ήηαλ άζρεηε κε ηε δεκνζίεπζε είδεζεο 

ζηελ εθεκεξίδα γηα ηελ «ακέιεηα» ηεο δηνίθεζεο ηνπ Evkaf λα κεξηκλήζεη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ εθεί κνπζνπικαληθνχ 

λεθξνηαθείνπ, πνπ είρε σο απνηέιεζκα εθείλν λα κεηαηξαπεί ζε ειαηψλα. Σν γεγνλφο είρε πξνθαιέζεη ηελ 

«αγαλάθηεζε» ησλ Σνπξθνθππξίσλ, βι. “Türk mezarlığı, geçit olarak kullanılıyor” («Σν ηνπξθηθφ λεθξνηαθείν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ πέξαζκα»), Hürriyet, 9/2/1954. 
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χςνπο 10 κέηξσλ.
757

 Χζηφζν, ε βξεηαληθή δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ απαγφξεπζε ηελ έπαξζή ηεο, 

γεγνλφο πνπ ζα πξνθαινχζε ηε «ζιίςε θαη ηελ αγαλάθηεζε ησλ Σνχξθσλ ηνπ λεζηνχ», ηελ 

παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ηεο «Οκνζπνλδίαο Σνπξθνθππξηαθψλ Οξγαλψζεσλ» ζην λέν 

Κπβεξλήηε, αιιά θαη ηελ νξγή ηεο εθεκεξίδαο, ε νπνία έβξηζθε κία αθφκε αθνξκή γηα λα επηηεζεί 

ζηε βξεηαληθή δηνίθεζε κέζσ ηνπ αληαπνθξηηή ηεο: «Έρεη πξνθαιέζεη κεγάιε ζιίςε θαη 

αγαλάθηεζε κεηαμχ ησλ Σνχξθσλ ηνπ λεζηνχ ε κνλφπιεπξε θαη απάδνπζα ηφζν ζηε θηιία φζν θαη 

ζηελ νπδεηεξφηεηα απηή θίλεζε ηεο αγγιηθήο δηνίθεζεο, ε νπνία εδψ θαη ρξφληα δελ βγάδεη κηιηά 

γηα ηε ξσκαηνξζφδνμε εθθιεζία θαη ηνλ επηθεθαιήο ηήο Βπηηξνπήο γηα ηελ Έλσζε, Ώξρηεπίζθνπν 

Μαθάξην, πνπ ελεξγνχλ αλνηρηά γηα ηελ πξνζάξηεζε ηνπ λεζηνχ ζηελ Βιιάδα θαη πνπ δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζε απηφ αιιά έρνπλ ζρεδφλ ζηαζηάζεη ελαληίνλ ηεο αγγιηθήο θπβέξλεζεο, θαη 

πνπ δελ βγάδεη κηιηά γηα ηελ έπαξζε ειιεληθψλ ζεκαηψλ ζε φια ηα θηίξηα πνπ αλήθνπλ ζηε 

ξσκαίηθε εθθιεζία».
758

 

Δ παξάδνζε ηεο ζεκαίαο ζα γηλφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπιιφγνπ, ζηελ νπνία ν επηθεθαιήο ηνπ, Derviş Manizade, εμήξε ην ξφιν ηνπ Simavi, ηνπ 

«πξνζηάηε ησλ Σνπξθνθππξίσλ θαη ππεξαζπηζηή ηεο ππφζεζεο ηεο Κχπξνπ, ηνλ παηξηψηε», ηνπ 

νπνίνπ ν ζάλαηνο απνηέιεζε «κία αλεπαλφξζσηε απψιεηα». Ώθνχ αθνινχζσο ηεξήζεθε ελφο 

ιεπηνχ ζηγή ζηε κλήκε ηνπ, ν Manizade εμαθνινχζεζε, ηνλίδνληαο φηη ε «κφλε παξεγνξηά» ηνπο 

ήηαλ φηη νη απφγνλνί ηνπ ζπλέρηδαλ ηεξψληαο ηελ «παξαθαηαζήθε» ηνπ ζην Κππξηαθφ θαη 

πξφζζεηε ηα εμήο: «Δ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ έρεη πάςεη απφ θαηξφ λα είλαη ππφζεζε κφλν ησλ 

Κππξίσλ. Βίλαη ππφζεζε νιφθιεξεο ηεο Σνπξθίαο θαη νιφθιεξνπ ηνπ ηνπξθηζκνχ. Βμειηζζφκελε 

ζηγά-ζηγά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε ππφζεζε ηεο Κχπξνπ εμαπιψλεηαη ζαλ θσλή απφ βνπλφ 

ζε βνπλφ πξνο θάζε θαηεχζπλζε ηεο παηξίδαο». Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ε ζπλέιεπζε 

έιαβε ηελ απφθαζε λα ηξνπνπνηήζεη ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνχ ζπιιφγνπ, έηζη ψζηε 

λα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο κε Κχπξηνπο λα γίλνληαη κέιε.
759

 Παξάιιεια, ε «αλαγλψξηζε» 

ηνπ ξφινπ ηνπ Simavi επηδηψρζεθε θαη κε κία ζπκβνιηθή πξφηαζε πνπ πξνήιζε ηε θνξά απηή απφ 

ηελ ίδηα ηελ Κχπξν. Έηζη, ε εθεκεξίδα πιεξνθνξνχζε φηη έλαο αλαγλψζηεο ηεο Halkın Sesi 

πξφηεηλε λα κεηνλνκαζηεί ε «Οδφο Αεκνηηθνχ Αάζνπο» ζηνλ ηνπξθηθφ ηνκέα ηεο Λεπθσζίαο, ζε 

νδφ «Sedat Simavi» θαη αθνινχζσο λα κεηνλνκαζηεί θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κία «εθ ησλ πην 

εθιεθηψλ ιεσθφξσλ» ηεο πφιεο. Βλζηεξληδφκελνη ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα, νη Σνπξθνθχπξηνη Dr. 

Tahsin Salih Gözmen, Ümit Süleyman (δηθεγφξνο) θαη İrfan Hüseyin (έκπνξνο), πνπ ήηαλ κέιε 

                                                           
757 “Kıbrıs Müftüsüne gazetemizin hediyesi” («Σν δψξν ηεο εθεκεξίδαο καο ζηνλ Μνπθηή ηεο Κχπξνπ»), ελδηάκεζνο 

ηίηινο ζε Hürriyet, 8/2/1954. Δ εθεκεξίδα δεκνζίεπε πξσηνζέιηδα θσηνγξαθία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαίαο, 

πιαηζησκέλεο απφ κέιε ηνπ «πιιφγνπ». ηελ άθξε ηεο δηαθξηλφηαλ ν Necati Zincirkıran, πνπ πξνθαλψο ήηαλ θαη ν 

εθπξφζσπνο ηεο Hürriyet πνπ παξέδσζε ηε ζεκαία. Γηα ηνλ ελ ιφγσ «χιινγν» βι. αλσηέξσ, ζει. 23, ππνζ. 82. 
758 “Müftülük binasına Türk bayrağı çektrilmiyor” («Αελ επηηξέπεηαη ε έπαξζε ηεο ηνπξθηθήο ζεκαίαο ζην θηίξην ηεο 

κνπθηείαο»), Hürriyet, 25/2/1954. 
759 “Kıbrıslılar Sedat Simavi‟yi andılar” («Οη Κχπξηνη κλεκφλεπζαλ ηνλ εληάη ηκάβη»), Hürriyet, 8/2/1954. 
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ηνπ «ηνπξθηθνχ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Λεπθσζίαο», δήισλαλ φηη ζα ην έζεηαλ ζηελ πξψηε 

ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ζα αθνινπζνχζε.
760

 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε πξφζθιεζε ησλ ΐξεηαλψλ ζε Βιιελνθχπξηνπο θαη Σνπξθνθχπξηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο λα επηζθεθζνχλ ηηο ππφ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεηο ηεο βάζεο ηεο Αεθέιεηαο, 

έδηλε ηελ αθνξκή ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο εθεκεξίδαο λα θαηεγνξήζεη ηνλ ειιελνθππξηαθφ Σχπν 

φηη «βξήθε ηελ επθαηξία λα επηηεζεί εθ λένπ ζηνπο Άγγινπο», ιφγσ ησλ ηίηισλ ηνπ πνπ αλέθεξαλ 

φηη «νη Άγγινη δελ έρνπλ ηελ πξφζεζε λα εγθαηαιείςνπλ ηελ Κχπξν».
761

 Δ αξλεηηθή πεξηγξαθή 

ζπλερηδφηαλ θαη ζε επφκελε πξσηνζέιηδε αληαπφθξηζε, ζηελ νπνία θαηεγνξνχληαλ ζπιιήβδελ νη 

Βιιελνθχπξηνη φηη «μεζεθψλνπλ ζφξπβν» ελαληίνλ ηεο δεκηνπξγίαο ηεο βάζεο. Βπηζεκαηλφηαλ, 

κάιηζηα, εληέρλσο φηη ζηελ πξνζπάζεηα λα απνηξαπεί ε δεκηνπξγία ηεο, είραλ ελσζεί «νη παπάδεο 

κε ηνπο εξπζξνχο», δηφηη ηα ππφ απαιινηξίσζε ρσξάθηα αλήθαλ ζηελ «Οξζφδνμε εθθιεζία θαη ζε 

νξηζκέλνπο Ρσκηνχο θνκκνπληζηέο», νη νπνίνη αληηδξνχζαλ.
762

 

Δ δηθνξνχκελε θαη ακθίζπκε εθείλε ζηάζε ηεο εθεκεξίδαο έλαληη ηεο απνηθηαθήο δηνίθεζεο, αιιά 

θαη ηεο ελ γέλεη βξεηαληθήο παξνπζίαο θαη πνιηηηθήο ζηελ Κχπξν, θαζίζηαην θαλεξή απφ ηε 

δηαθνξεηηθή νξνινγία πνπ θαηά πεξηφδνπο ρξεζηκνπνηνχζε γηα λα ηελ πεξηγξάςεη. Έηζη, ν 

αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο κηινχζε κε θνιαθεπηηθά ιφγηα γηα ηα νηθνδνκηθά επηηεχγκαηα ησλ 

ΐξεηαλψλ ζηελ ππφ θαηαζθεπή βάζε, αιιά ν Zincirkıran ζηα πξνεγεζέληα θείκελά ηνπ έθαλε 

ζπρλά ιφγν γηα ηελ «απνηθηαθή δηνίθεζε» ηελ νπνία πεξηέγξαθε κε κειαλά ρξψκαηα. ηαλ νη 

Βιιελνθχπξηνη μεζεθψλνληαλ θαη δηεθδηθνχζαλ ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

απνηθηνθξαηίαο, ηφηε θαηεγνξνχληαλ φηη ήηαλ «θαθνκαζεκέλνη», φηη «θσλαζθνχλ» θαη φηη 

«μεζεθψλνπλ ζφξπβν». Ώληηζέησο, φηαλ νη Σνπξθνθχπξηνη πξφβαιιαλ αηηήκαηα, απηά ήηαλ γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ε βξεηαληθή «απζαηξεζία» θαη «αδηθία». Έλα απφ ηα αηηήκαηά ηνπο εθείλα, πνπ 

φπσο είρε πξναλαγγείιεη ν λενεθιεγείο κνπθηήο ζα βξηζθφηαλ ζην επίθεληξν ησλ «αγψλσλ», ήηαλ 

λα επηζηξαθεί ε δηνίθεζε ηνπ Evkaf «ζην ιαφ». Γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ, νη Σνπξθνθχπξηνη 

πξνγξακκάηηδαλ ηε δηεμαγσγή ζπιιαιεηεξίνπ ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ, κε ηελ εθεκεξίδα λα 

πξνβάιιεη ηελ είδεζε πξσηνζέιηδα. πσο αλέθεξε ζην ζρεηηθφ ξεπνξηάδ, ην ζπιιαιεηήξην ζα 

ζηξεθφηαλ ελαληίνλ ηεο «απνηθηαθήο δηνίθεζεο» θαη δε ελαληίνλ ηεο βξεηαληθήο «απζαηξεζίαο» λα 

δηαρεηξίδεηαη θαηά ην δνθνχλ ηελ πεξηνπζία ηνπ Evkaf, πνπ αλεξρφηαλ κεηαμχ 8 θαη 10 

εθαηνκκπξίσλ ζηεξιηλψλ, θαη λα δηνξίδεη ζε απηφ άηνκα «ελαληίνλ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ».
763

 πκκεηέρνληεο ζε εθείλν – θαη πξνθαλέζηαηα νη θεληξηθνί νξγαλσηέο ηνπ – 

                                                           
760 “Kıbrıslıların kadirşinas bir hareketi/ Büyük bir caddeye Sedat Simavi adı verilmesini istedi” («Μηα θίλεζε 

αλαγλψξηζεο ηεο αμίαο απφ ηνπο Κχπξηνπο/ Γήηεζαλ λα δνζεί ην φλνκα ηνπ εληάη ηκάβη ζε κηα κεγάιε ιεσθφξν»), 

Hürriyet, 22/2/1954. 
761 “İngilizler Kıbrıs‟ta bir askerî şehir kuruyor” («Οη Άγγινη ηδξχνπλ ζηελ Κχπξν κηα ζηξαηησηηθή πφιε»), Hürriyet, 

2/2/1954. ην θείκελν ν αληαπνθξηηήο πεξηέγξαθε εληππσζηαζκέλνο ηηο βξεηαληθέο νηθνδνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
762 “Kıbrıs‟ta yeni Rum yaygarası” («Νέεο θσλαζθίεο ησλ Βιιελνθππξίσλ ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 6/2/1954. Δ 

εθεκεξίδα πιεξνθνξνχζε θαη γηα ηελ παξαρψξεζε εδάθνπο ζηηο ΔΠΏ πξνθεηκέλνπ λα δηεπξχλνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπο, γηα ηε «ζθνδξή» αληίδξαζε ησλ Βιιελνθππξίσλ θνκκνπληζηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ πιεξνθνξία ηνπ Παναηδνδηή 

φηη ε Κχπξνο ζα κεηαηξαπεί ζε κεγάιε ΝΏΣΟτθή βάζε, βι. “Kıbrıs mühim bir NATO üssü oluyor” («Δ Κχπξνο γίλεηαη 

ζεκαληηθή ΝΏΣΟτθή βάζε»), Hürriyet, 19/2/1954. 
763 “Kıbrıs Türkleri büyük bir miting hazırladı” («Οη Σνπξθνθχπξηνη πξνεηνίκαζαλ έλα κεγάιν ζπιιαιεηήξην»), 

Hürriyet, 7/2/1954. 
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ζα ήηαλ εθπξφζσπνη ηεο «Οκνζπνλδίαο Σνπξθνθππξηαθψλ Οξγαλψζεσλ», κέιε ησλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ, θαζψο θαη νη ςεθηζζέληεο εθπξφζσπνη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο είραλ εθιέμεη ηνλ 

κνπθηή. ην ζπιιαιεηήξην ζα ζπκκεηείρε, επίζεο, νκάδα παλεπηζηεκηαθψλ πνπ είρε αθηρζεί εθ 

Σνπξθίαο, κε επηθεθαιήο ηελ πξφεδξν ηνπ παξαξηήκαηνο Πφιεο ηεο «Έλσζεο Γπλαηθψλ 

Σνπξθίαο» (Türkiye Kadınlar Birliği), İffet Halim Oruz, θαη ηνλ αληηπξφεδξν ηεο T.M.T.F., Yavuz 

Kadıoğlu. Βλδηαθέξνπζα ήηαλ ε πιεξνθνξία ηνπ αληαπνθξηηή ηεο Hürriyet φηη βάζε ησλ 

δηεθδηθήζεσλ ζα ήηαλ ην πφξηζκα ηεο «Βπηηξνπήο Σνπξθηθψλ Τπνζέζεσλ» πνπ είρε ζπγθξνηήζεη 

ν ιφξδνο Winster, αιιά θαη ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο ηεο βαθνπθηθήο πεξηνπζίαο πνπ 

είραλ δνζεί «ζηνπο Βιιελνθχπξηνπο, ζηνπο Ώξκελίνπο, ζηνπο Καζνιηθνχο θαη ζηνπο Μαξσλίηεο». 

Παξάιιεια, ζην δεκνζίεπκα θαηεγνξείην ε «απνηθηαθή δηνίθεζε» φηη απφ ην 1938 θαηέζεηε «ζε 

μέλε ηξάπεδα» αηφθσο ηα έζνδα απφ ην Evkaf ηα νπνία, φπσο είρε θαηαγξάςεη ην πφξηζκα ηεο 

«Βπηηξνπήο», αλεξρφηαλ ην 1947 ζηηο 370 ρηιηάδεο πεξίπνπ ιίξεο Σνπξθίαο.
764

 

Πξάγκαηη, ζηηο 17 ηνπ κελφο πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζπιιαιεηήξην – ην «ζπλέδξην», φπσο ην 

ραξαθηήξηδε ε εθεκεξίδα – ζηνλ θηλεκαηνγξάθν Beliğ Paşa ηεο Λεπθσζίαο, κε «ρηιηάδεο 

Σνχξθνπο» λα κέλνπλ εθηφο αηζνχζεο θαη λα αθνχλ ηνπο νκηιεηέο απφ κεγάθσλα πνπ είραλ ζηεζεί 

ζηνλ έμσ ρψξν. Οη ξήηνξεο επαλαιάκβαλαλ ηηο θαηεγνξίεο πεξί απζαίξεηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

δηάζεζεο ησλ εζφδσλ ηνπ Evkaf, θαζψο θαη ηηο ζπγθξίζεηο κε ηε κεηαρείξηζε ησλ «ρξηζηηαλψλ» 

θαη ησλ «εθθιεζηψλ» ηνπο. Σν «ζπλέδξην» απνθάζηδε λα δηνξγαλψζεη λέν ζπιιαιεηήξην ζηηο 28 

ηνπ επφκελνπ Μαξηίνπ, ζην νπνίν πξνζθιήζεθαλ μαλά νη εθ Σνπξθίαο «παξαηεξεηέο», αιιά θαη 

λα απνζηαινχλ δχν επηηξνπέο, κία ζηελ Άγθπξα θαη ε άιιε ζην Λνλδίλν, γηα λα πξνσζεζεί ε 

ππφζεζε ηνπ Evkaf. ρεηηθφ ηειεγξάθεκα, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ «πξφεδξν ηνπ ζπλεδξίνπ», 

Faiz Kaymak, ζπληαζζφηαλ θαη απνζηειιφηαλ ζην ΐξεηαλφ Τπνπξγφ Ώπνηθηψλ. Σν ξεπνξηάδ 

ζπλνδεπφηαλ απφ πξσηνζέιηδε θσηνγξαθία πνπ εηθφληδε ηνλ νκηινχληα Αξ. Fazıl Küçük θαη δίπια 

ηνπ ηνλ δηθεγφξν θαη γην ηνχ λενεθιεγέληα κνπθηή, Ali Dânâ, ελψ πεξαησλφηαλ κε πνιιαπιή 

αλαθνξά ζηελ «ηάμε» θαη ηε «ζνβαξφηεηα», κε ηηο νπνίεο δηεμήρζε ε ζπγθέληξσζε, αξεηέο πνπ 

επηθξνηνχζε θαη ν αζηπλνκηθφο δηεπζπληήο Λεπθσζίαο θαη ηηο νπνίεο ε εθεκεξίδα ραξαθηήξηδε 

ελδεηθηηθέο ηεο «πνιηηηθήο σξηκφηεηαο ησλ Σνπξθνθππξίσλ».
765

 

θνδξή επίζεζε ελαληίνλ ηεο ΐξεηαλίαο εμαπέιπε θαη ν M. Feridun Bellisar ζε άξζξν γλψκεο, ζην 

νπνίν παξέζεηε κε ηε ζεηξά ηνπ φια ηα ζέκαηα πνπ ε εθεκεξίδα ζεσξνχζε φηη ήηαλ ζε 

εθθξεκφηεηα κεηαμχ ηνπ Δλσκέλνπ ΐαζηιείνπ θαη ηεο Σνπξθίαο ζηελ Κχπξν. Οη αλαθνξέο ηνπ 

μεθηλνχζαλ κε ηελ «ηαρπδαθηπινπξγηθή» πξνζάξηεζε ηνπ «ηνπξθηθνχ λεζηνχ» απφ ηνπο 

ΐξεηαλνχο, ε νπνία ραξαθηεξηδφηαλ ζρεδφλ ερζξηθή θίλεζε, ελψ αθνινπζνχζε ε αθήγεζε φισλ 

ησλ «δηαθξίζεσλ» ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε δηάζεζε ηεο βαθνπθηθήο πεξηνπζίαο πνπ θαηεγνξείην 

φηη εθάξκνδε ε απνηθηαθή δηνίθεζε ζε βάξνο ησλ Σνπξθνθππξίσλ θαη ππέξ ησλ Βιιελνθππξίσλ. 

                                                           
764 “Kıbrıs Türklerinin mitingi Çarşamba günü yapılıyor” («Σελ Σεηάξηε δηεμάγεηαη ην ζπιιαιεηήξην ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ»), Hürriyet, 15/2/1954. 
765 “Lefkoşa‟da binlerce Türkün iştirak ettiği bir miting yapıldı” («πιιαιεηήξην κε ηε ζπκκεηνρή ρηιηάδσλ Σνχξθσλ 

ζηε Λεπθσζία»), Hürriyet, 18/2/1954. 
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Ο ζπληάθηεο κεκθφηαλ ηνπο ΐξεηαλνχο γηα ηελ εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο εκπξφζεηεο 

«εμφλησζεο» ησλ Σνπξθνθππξίσλ, εμαηηίαο ηεο νπνίαο είραλ κεηαβιεζεί ζε κεηνςεθία ζην λεζί. 

ην ζθεπηηθφ ηνπ, ε Βιιάδα δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν παξά ν «δνξπθφξνο» ηεο ΐξεηαλίαο ζηελ 

πεξηνρή, πνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο Σνπξθίαο. Δ πνιηηηθή απηή, ζπλέρηδε, 

ηεξκαηίζηεθε κε ηνλ «ζξίακβν ζην αγγάξην», γεγνλφο κεηά ην νπνίν άξρηζε λα θπιινξξνεί ε 

πάιαη πνηέ θξαηαηά Ώιβηφλα. Καηαιήγνληαο ζην άξζξν ηνπ, ν Bellisar απεχζπλε ηηο εμήο 

πξνεηδνπνηήζεηο: 

«Οζ Άββθμζ ηαζ μζ Έθθδκεξ δεκ θαίκεηαζ κα πήνακ ημ ιάεδιά ημοξ απυ ηδκ πνυζθαηδ 

αοηή ζζημνία. Σμφηδ ηδ θμνά επζπεζνμφκ κα πανααζάζμοκ ηα δζηαζχιαηα ηςκ Σμφνηςκ 

θμνχκηαξ ηδ ιάζηα ηδξ θζθίαξ. Γεκ λένμοκ, υιςξ, υηζ επίζδιδ ζοιιαπία ηδκ μπμία δεκ 

οπμζηδνίγεζ ημ ημονηζηυ έεκμξ δεκ έπεζ ηαιιία αλία. Σμ ημονηζηυ έεκμξ έπεζ 

απαβμνεφζεζ ζημοξ Έθθδκεξ κα αάθμοκ ζημ ιάηζ ηδκ Κφπνμ, πμο απμηεθεί έκα ημιιάηζ 

ηδξ Ακαημθίαξ. Αηυιδ ηζ ακ ιε ηάπμζα ηαποδαηηοθμονβία εβηαηαθεζθεεί δ Κφπνμξ ζηδκ 

Δθθάδα, ανβά ή βνήβμνα μζ επζηζεέιεκμζ [sic] εα πθδνχζμοκ ημ ηίιδια. Ζ πακςθεενία, 

υιςξ, αοηή ηδ θμνά εα είκαζ πμθφ πζμ θμαενή απυ ημκ αββάνζμ. Γζυηζ αοηή ηδ θμνά 

δεκ εα ανμοκ ημοξ Σμφνημοξ απέκακηί ημοξ ιζζμμπθζζιέκμοξ».
766

 

πσο θαζίζηαηαη εκθαλέο απφ ηε ινγηθή ηνπ ζπληάθηε, ην βαζηθφ δήηεκα ήηαλ «ε αζέβεηα θαη ε 

αγέλεηα» ησλ ΐξεηαλψλ, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο βιέςεηο ησλ Βιιήλσλ, πνπ 

«θαξαδνθνχλ λα βξνπλ επθαηξία γηα λα πξνβάιινπλ λέεο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο», απεηινχζαλ ηελ 

«ηνπξθηθφηεηα» ηνπ λεζηνχ ηεο Κχπξνπ. Ώληηδξψληαο, ινηπφλ, ν αξζξνγξάθνο, δηαηχπσλε κία 

άκεζε απεηιή: Σα ζρέδηά ηνπο εθείλα ζα ηα «ραιάζεη» ην «ηνπξθηθφ έζλνο» πνπ δελ ζα είλαη 

«κηζννπιηζκέλν», φπσο ήηαλ ζηε κάρε ηνπ αγγάξηνπ, αιιά πιήξσο πξνεηνηκαζκέλν, πξνθαλψο 

γηα πφιεκν, κε ηνλ νπνίν ζα θαηηζρχζεη νινθιεξσηηθά ζηελ αληηπαξάζεζε. Σν ζεκείν απηφ πξέπεη 

λα επηζεκαλζεί ηδηαηηέξσο, δηφηη πξφθεηηαη γηα θάηη πεξηζζφηεξν απφ ξεηνξηθφ καμηκαιηζκφ ή 

δξακαηηθά πξνθεηηθά ιφγηα ζε ζρέζε κε φζα αθνινχζεζαλ κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο Σ.Μ.Σ. θαη ηελ 

εηζβνιή ηνπ 1974. πσο απνθαιχπηεη ζην βηβιίν ηνπ ν Necati Zincirkıran, ν νπνίνο είρε 

επηζθεθζεί ην λεζί δχν θνξέο εληφο ηνπ 1954, ηνλ Εαλνπάξην θαη ηνλ Μάην, δεκνζηεχνληαο 

αθνινχζσο ζεηξά αληαπνθξίζεσλ, αμησκαηηθνί ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ βξίζθνληαλ ήδε ηφηε ππφ 

θάιπςε ζην λεζί, θάλνληαο αλαγλσξηζηηθέο επηζθέςεηο θαη πξνεηνηκάδνληαο ηε ζηξαηησηηθή 

ελίζρπζε πνπ επξφθεηην λα αθνινπζήζεη. πληαμίδεπζαλ, κάιηζηα, κε ηνλ Zincirkıran ζηελ Πάθν, 

φηαλ κεηέβαηλε εθεί γηα λα επηζθεθηεί ηνλ κνπθηή Mehmet Dânâ, πξνθεηκέλνπ «λα δνπλ ηα 

πεξίρσξα».
767

 Σα γεγνλφηα απηά πνπ απνθάιππηε ν Zincirkıran έπεηηα απφ 40 ρξφληα, θσηίδνπλ κε 

                                                           
766 “Kıbrıs‟ın Istırabı” («ζα ππνθέξεη ε Κχπξνο»), ζηήιε «Günün Mevzuları», Hürriyet, 1/3/1954. 
767 Necati Zincirkıran, Hürriyet ve Simavi İmparatorluğu, ζει. 58-60. Σν ζρεηηθφ θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ επηγξάθεηαη «Σν 

ηνπξθηθφ Γεληθφ Βπηηειείν ελδηαθεξφηαλ εθ ηνπ ζχλεγγπο γηα ηελ Κχπξν ήδε απφ ην 1954» θαη ε αθήγεζε ηνπ 

ζπγγξαθέα ζπληζηά ηελ πξψηε δεπηεξνγελή καξηπξία γηα ηελ πξψηκε εθείλε ηνπξθηθή ζηξαηησηηθή δξαζηεξηνπνίεζε 

ζηελ Κχπξν: «Σα ρξφληα ηνπ 1950 δελ ππήξρε ζηε Λεπθσζία μελνδνρείν ζηελ ηνπξθηθή πιεπξά. Τπήξραλ κφλν νη δχν 

„μελψλεο‟ ηνπ Ώιί Ρηδά […] Σφηε, ινηπφλ, πνπ νη Σνχξθνη θξαηηθνί αμησκαηνχρνη έιεγαλ φηη „γηα ηελ Σνπξθία δελ 

πθίζηαηαη θππξηαθφ πξφβιεκα, ην λεζί βξίζθεηαη ππφ βξεηαληθή θπξηαξρία θαη δηνίθεζε‟, ήξζαλ κηα κέξα ζηελ παλζηφλ 

ηνπ Ώιί Ρηδά ηέζζεξα θνληνθνπξεκέλα άηνκα. Φνξνχζαλ πνιηηηθά, αιιά θαηλφηαλ απφ παληνχ πσο ήηαλ αμησκαηηθνί, 
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δηαθνξεηηθφ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθφ ηξφπν ηα γξαθφκελα ηνπ Bellisar, ν νπνίνο 

ελδερνκέλσο λα είρε γίλεη ήδε απφ ηφηε θνηλσλφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθφξεζεο. 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε άθημε ζηελ Κχπξν ηνπ λένπ Κπβεξλήηε, Robert Perceval Armitage, 

ραηξεηηδφηαλ απφ ηε Hürriyet πξσηνζέιηδα, κε ηε δεκνζίεπζε ζρεηηθήο αληαπφθξηζεο. Ο 

ζπληάθηεο ζεκείσλε φηη νη Βιιελνθχπξηνη «κπντθφηαξαλ» ηελ άθημή ηνπ, κε ηελ παξνπζία ηνπο λα 

κελ μεπεξλά ηα 3-5 άηνκα θαη επαλαιάκβαλε ηα φζα είρε γξάςεη ν Zincirkıran έλα κήλα πξηλ γηα 

ηνπο πξνεγεζέληεο ηνχ Armitage Κπβεξλήηεο. ην πιαίζην απηφ, ραξαθηήξηδε «έκπεηξν» θαη 

«θηιειεχζεξν» ηνλ ιφξδν Winster, εθηηκψληαο φηη είρε αληαπνθξηζεί ζεηηθά ζηηο αλάγθεο ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ θαη πιεξνθνξψληαο φηη δηθά ηνπ έξγα ήηαλ ε πηνζέηεζε ηνπ λένπ αζηηθνχ 

θψδηθα, θαζψο θαη ε ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή κνπθηή. Ώληηζέησο, κε κειαλά ρξψκαηα 

παξνπζίαδε ηε ζεηεία ηνχ δηαδφρνπ ηνπ, Sir Andrew Wright, θάλνληαο ιφγν γηα «πέληε καχξα 

ρξφληα γηα ηελ ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα», ελψ θαηέιεγε ζην ξεπνξηάδ ηνπ παξνηξχλνληαο ηνλ 

λεναθηρζέληα Κπβεξλήηε λα «εκπλεπζηεί απφ ηηο ζεηηθέο πξάμεηο ηνπ ιφξδνπ Winster» θαη 

εμέθξαδε ηελ ειπίδα λα θεξδίζεη κε ηνλ ηξφπν απηφ «ηελ αγάπε ηεο θνηλφηεηάο καο».
768

 Δ άθημε 

ηνπ λένπ Κπβεξλήηε ζπλέπηπηε κε ηελ 24σξε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ησλ Βιιελνθππξίσλ 

ελαληίνλ ηνπ λένπ ελνηθηνζηαζίνπ πνπ είρε αξρίζεη λα ηζρχεη. Δ εθεκεξίδα θηινμελνχζε ηελ 

είδεζε ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο, ζεκεηψλνληαο φηη ε απεξγία νξγαλσλφηαλ απφ ηα «θνκκνπληζηηθά 

θαη ζνζηαιηζηηθά ζπλδηθάηα», ζηα νπνία «ζρεδφλ νπδείο Σνχξθνο είλαη κέινο» θαη πξνζζέηνληαο 

φηη νη Σνπξθνθχπξηνη δελ ζπκκεηείραλ ζηελ απεξγία αλ θαη νη ίδηνη πιήηηνληαλ απφ ην λέν 

θαζεζηψο ησλ ελνηθίσλ.
769

 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά θαη ζην πιαίζην ηεο επακθνηεξίδνπζαο ζηάζεο πνπ πηνζεηνχζε έλαληη ησλ 

ΐξεηαλψλ, ε εθεκεξίδα ζπλέρηδε ηελ επλντθή γηα ηηο ηνπξθηθέο ζέζεηο πξνβνιή ησλ βξεηαληθψλ 

                                                                                                                                                                                
δηφηη νη ηξεηο ηνπο έδεηρλαλ ζηνλ ηέηαξην έλαλ δηαθνξεηηθφ ζεβαζκφ. Σνπο πξφδηδαλ θαη ηα καιιηά. Οη δχν είραλ ηζφρηλν 

θαπέιν. Οη ειηθίεο ηνπο ήηαλ κεηαμχ 35-50. Βθηφο απφ εκέλα θαη εθείλνπο θαλείο άιινο δελ έκελε ζηελ παλζηφλ. Βκέλα 

κε γλψξηδαλ γηαηί νη αληαπνθξίζεηο κνπ δεκνζηεχνληαλ ζηε Υηνπξξηέη, αιιά νη ίδηνη δελ ζπζηήλνληαλ. Γεληθά, έβγαηλαλ 

απφ ηελ παλζηφλ ην πξσί θαη γχξηδαλ ην βξάδπ. Υξεζηκνπνηνχζαλ ηαμί. Πεξηδηάβαηλαλ θάζε πιεπξά ηνπ λεζηνχ […] 

Μηα κέξα, ελψ ήκνπλ έηνηκνο λα μεθηλήζσ πάιη γηα ην ζπίηη ηνπ Νηαλά Βθέληε ζηελ Πάθν, νη ηέζζεξηο κπζηεξηψδεηο 

επηζθέπηεο απφ ηελ Σνπξθία κε πιεζίαζαλ θαη κνπ είπαλ: „Ώλ έρεη ρψξν ζην απηνθίλεην ζέινπκε λα έξζνπκε θη εκείο, 

λα δνχκε ηα κέξε εθεί‟ […] Βθείλε ηε κέξα ζην δξφκν γηα ηελ Πάθν, απηφο πνπ ήηαλ ζηξαηεγφο [;;] άξρηζε λα ιέεη: 

„Κνίηα Γηληδίξθηξαλ, ξσηήζακε γηα ζέλα ηνλ πξφμελν θ. Μπνπξράλ Εζίλ θαη πήξακε ηηο ζπζηάζεηο γηα ην άηνκφ ζνπ. Γη‟ 

απηφ θαη κέρξη ζήκεξα δελ απνθαιπθζήθακε. Αελ κπνξνχζακε λα ην θάλνπκε, δηφηη είκαζηε εδψ ζε άθξσο απφξξεηε 

απνζηνιή. Βίδακε φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ζνπ θαζήθνληνο επηδεηθλχεηο ζεβαζκφ ζηα εζληθά 

ζπκθέξνληα ηεο Σνπξθίαο θαη ζα ζνπ πνχκε κεξηθά πξάγκαηα ππφ ην φξν φηη ζα κείλνπλ κεηαμχ καο. Σν λεζί ηεο 

Κχπξνπ απνηειεί έλα κεγάιν θνκκάηη ζηεξηάο πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ Σνπξθία απφ ηελ πιεπξά ηεο αζθάιεηαο. 

Δ Σνπξθία [sic] ηελ έδσζε πξνζσξηλά [emanet] ζηνπο Άγγινπο ην 1878 γηα ηε δηθή ηεο αζθάιεηα. Σψξα ε Βιιάδα ζέιεη 

λα ηελ πξνζαξηήζεη. Ώπηφ, φζν ππάξρεη Σνπξθία, είλαη έλα φλεηξν πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί. Γη‟ απηφ είκαζηε 

ζήκεξα εκείο εδψ. Με άιια ιφγηα, ε Σνπξθία ελδηαθέξεηαη πιένλ ζήκεξα γηα ηελ Κχπξν φρη κφλν δηά ηεο δηπισκαηηθήο 

νδνχ, αιιά θαη απφ ζηξαηησηηθήο απφςεσο. Ώπηφο είλαη θαη ν κνλαδηθφο ιφγνο ηεο αθίμεψο καο». Ο Zincirkıran δίλεη 

ακέζσο θαηφπηλ κία εμίζνπ ελδηαθέξνπζα ζπλέρεηα ζηελ αθήγεζή ηνπ, φηαλ ππνζηεξίδεη φηη εθείλνο πνπ είρε δψζεη ηελ 

«εληνιή» γηα ηε κεηάβαζε ησλ Σνχξθσλ αμησκαηηθψλ ζηελ Κχπξν ήηαλ ν Fatin Rüştü Zorlu, ν νπνίνο σζηφζν θαηά ηελ 

πξψηε κεηάβαζε ηνπ Σνχξθνπ δεκνζηνγξάθνπ ζην λεζί, ππεξεηνχζε αθφκε σο επηθεθαιήο ηεο κφληκεο ηνπξθηθήο 

αληηπξνζσπείαο ζην ΝΏΣΟ. Καηά ηνλ ζπγγξαθέα, είρε θαηνξζψζεη λα «πείζεη» ηνλ Menderes θαη λα απνζπάζεη ηε 

ζρεηηθή ζπγθαηάζεζή ηνπ. 
768 “Yeni vali Kıbrıs‟a geldi/ Adadaki Türk topluluğu yeni valinin, selefi Sir Andrew Wright‟ın yaptığı haksızlıkları tamir 

etmesini bekliyor” («Ώθίρζε ζηελ Κχπξν ν λένο θπβεξλήηεο/ Δ ηνπξθηθή θνηλφηεηα ηεο λήζνπ αλακέλεη απφ ην λέν 

θπβεξλήηε λα απνθαηαζηήζεη ηηο αδηθίεο πνπ δηέπξαμε ν πξνθάηνρφο ηνπ Sir Andrew Wright»), Hürriyet, 22/2/1954. 
769 “Kıbrıs‟ta Rum işçileri, bugün 24 saatlik grev yapacaklar” («Οη Βιιελνθχπξηνη εξγάηεο ζηελ Κχπξν ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ζήκεξα 24σξε απεξγία»), Hürriyet, 23/2/1954. 
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δεκνζηεπκάησλ, πνπ αλέθεξαλ φηη «νη ειιεληθνί ηζρπξηζκνί θαη ηα ειιεληθά αηηήκαηα γηα ηελ 

Κχπξν δελ έρνπλ νχηε ηζηνξηθή νχηε πνιηηηθή βάζε». ην πιαίζην απηφ, παξέπεκπε ζε θχξην 

άξζξν ηνπ «ζνβαξνχ» Manchester Guardian, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην ειιεληθφ αίηεκα πεξί 

έλσζεο νπδέπνηε ζα ιεθζεί ππ‟ φςηλ, φζν δελ απνζπνχζε ηελ ππνζηήξημε θαη «ηεο ζεκαληηθήο 

κεηνλφηεηαο πνπ ζπληζηνχλ νη Σνχξθνη» ζην λεζί. Δ βξεηαληθή εθεκεξίδα, κάιηζηα, παξφηξπλε 

ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε αληί λα «αλαζθαιεχεη ην δήηεκα κε ηνπο Βιιελνθχπξηνπο», λα 

επσθειεζεί απφ ηε θηιία ηεο κε ηελ Σνπξθία θαη λα ην δηαπξαγκαηεπηεί κε εθείλελ. Σφζν ηελ 

είδεζε απηή, φζν θαη έλα ζχλνιν άιισλ γηα ην Κππξηαθφ, φπσο εθείλε ηεο απαγφξεπζεο ζηνπο 

θνηηεηέο ησλ Ώζελψλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζρεηηθφ ζπιιαιεηήξην, ε Hürriyet επέιεγε λα ηηο 

ζπγθεληξψζεη ζηηο εζσηεξηθέο ηεο ζειίδεο ππφ ηνλ θεληξηθφ ηίηιν «Δ απερζήο έρζξα πνπ ηξέθνπλ 

νη Βιιελνθχπξηνη γηα ηνπο Σνχξθνπο». πσο πιεξνθνξνχζε ν αληαπνθξηηήο ηεο απφ ηε 

Λεπθσζία, ηελ αθνξκή γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηίηιν είρε δψζεη ε παξφηξπλζε ηνπ 

ειιελνθππξηαθνχ Σχπνπ ζηνπο εξγάηεο ηνπ ιηκαληνχ λα κπντθνηάξνπλ ηελ εθθφξησζε ζηηεξψλ 

απφ ηελ Σνπξθία, δηφηη νη παξηίδεο πνπ είραλ έξζεη απνδείρζεθαλ «ραιαζκέλεο».
770

 

ε άιιε ηνπ αληαπφθξηζε ν ζπλεξγάηεο ηεο εθεκεξίδαο έδηλε ην ραξκφζπλν λέν φηη ε «απνηθηαθή 

δηνίθεζε» επέηξεςε ηειηθά ζηελ Κχπξν ηε δεκηνπξγία ππνθαηαζηεκάησλ ησλ ηνπξθηθψλ 

ηξαπεδψλ. Πξφζζεηε φηη ε πξψηε εμ απηψλ δελ ζα ήηαλ ηειηθά ε Yapı Kredi, θαζ‟ φηη είρε 

ππαλαρσξήζεη απφ ην εθδεισζέλ ελδηαθέξνλ ηεο, ελψ παξάιιεια πιεξνθνξνχζε θαη γηα ηελ 

ίδξπζε ηνπ «πιιφγνπ Σνχξθσλ Βκπφξσλ» (Türk Tüccarlar Derneği).
771

 Παξάιιεια, ζην ίδην 

πξναλαθεξζέλ πιαίζην ηεο πξνβνιήο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο δηαθνξνπνίεζεο απφ ηηο 

θνκκνπληζηηθέο πξαθηηθέο ησλ Βιιελνθππξίσλ, ε εθεκεξίδα δεκνζίεπε είδεζε γηα ηελ «έληνλε 

αγαλάθηεζε» πνπ είρε πξνθαιέζεη ζηνπο πξψηνπο ε θίλεζε ησλ κειψλ ηνπ «Κνκκνπληζηηθνχ 

Κφκκαηνο Κχπξνπ» λα αλαξηήζνπλ ζην θηίξην πνπ δηεμαγφηαλ ην εηήζην ζπλέδξηφ ηνπ θαη ηελ 

ηνπξθηθή ζεκαία, πιάη ζηελ ειιεληθή θαη ζηε ζνβηεηηθή. πσο θαζίζηαηαη εκθαλέο, ε έπαξζε ηεο 

ηνπξθηθήο ζεκαίαο απφ δεηνχκελν ζηελ πεξίπησζε ηνπ θηηξίνπ ηεο Μνπθηείαο, κεηαηξεπφηαλ ζε 

«πξφθιεζε» πνπ πξνθαινχζε ζθνδξή «αγαλάθηεζε» ιφγσ ηεο θνκκνπληζηηθήο ηεο 

ζπκπαξαδήισζεο, κε ην ζρεηηθφ ξεπνξηάδ λα ζπεχδεη λα δηεπθξηλίζεη γηα κία αθφκε θνξά φηη 

κεηαμχ ησλ θνκκνπληζηψλ ζηελ Κχπξν «δελ ππάξρεη νχηε έλαο Σνχξθνο».
772

 

Η ηνπξθνθππξηαθή θηλεηηθόηεηα: πλερήο πίεζε ζηνλ λέν Κπβεξλήηε θαη ζπλάληεζε κε ηνλ 

Bayar 

Δ ζεηηθή θαη πιήξεο πξνζδνθηψλ εηθφλα πνπ είρε θαιιηεξγήζεη ε Hürriyet γηα ηνλ λέν Κπβεξλήηε 

Armitage, ζα δηαςεπδφηαλ γξήγνξα απφ ηηο εμειίμεηο. Χο επαθφινπζν, απφ ηα ηέιε Μαξηίνπ ζα 

ζεκεησλφηαλ κία ζθιήξπλζε ζηε ζηάζε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο πιεπξάο, κε ηελ απνζηνιή 

ππνκλήκαηνο απφ ηελ «Οκνζπνλδία Σνπξθνθππξηαθψλ Οξγαλψζεσλ», θαζψο θαη ηε δηεμαγσγή 

                                                           
770 “Kıbrıs Rumlarının Türklere beslediği menfur düşmanlık”, Hürriyet, 28/2/1954. 
771 “Kıbrıs‟ta/ Türk bankaları da şubeler açabilecek” («Θα κπνξνχλ θαη νη ηνπξθηθέο ηξάπεδεο λα αλνίγνπλ 

ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 7/3/1954. 
772 “Kıbrıs‟ta kızılların küstahlığı” («Σν ζξάζνο ησλ εξπζξψλ ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 9/3/1954. 
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ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ ζπιιαιεηεξίνπ γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ Evkaf ππφ ηε δηνίθεζή ηνπο.
773

 Σα 

πεξηζηαηηθά απηά, φκσο, δελ πηννχζαλ θαζφινπ ηνλ λέν Κπβεξλήηε, ν νπνίνο απαληψληαο ζε 

ζρεηηθή εξψηεζε εθπξνζψπνπ ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ Σχπνπ, δήισλε φηη δελ πξνηίζεην λα επηθέξεη 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή νχηε ζην θαζεζηψο ηνπ Evkaf, αιιά νχηε θαη ζηα ζέκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο 

δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ
774

 θαη ηεο αλάξηεζεο ηεο ηνπξθηθήο ζεκαίαο έμσ απφ ην θηίξην ηεο 

Μνπθηείαο. Δ εθεκεξίδα κεηέθεξε πξσηνζέιηδα ηε ζρεηηθή είδεζε, πξνζζέηνληαο φηη νη 

«αξλεηηθέο» εθείλεο απαληήζεηο ηνπ Armitage «επηθξίζεθαλ δξηκχηαηα» απφ ηνλ ηνπξθνθππξηαθφ 

Σχπν, πνπ θαηεγνξνχζε ηνλ ΐξεηαλφ αμησκαηνχρν γηα «κεξνιεςία» ππέξ ησλ Βιιελνθππξίσλ. 

Παξάιιεια, αλαθνίλσλε ηελ απφθαζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ λα «εληαηηθνπνηήζνπλ ηνλ αγψλα 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ κε νπνηνδήπνηε ηίκεκα ηα αλζξψπηλα θαη θνηλσληθά ηνπο 

δηθαηψκαηα».
775

 

Βλ ησ κεηαμχ, ζηε ζεηξά ησλ θαηαγγειηψλ ηεο εθεκεξίδαο εξρφηαλ λα πξνζηεζεί θαη κία αθφκε, 

γηα ηε λέα «ηπξαλλία» ηεο ειιελνθππξηαθήο πιεπξάο. Σε θνξά απηή επξφθεηην γηα ηνπο 

«Βιιελνθχπξηνπο ππαιιήινπο», νη νπνίνη αθνχ είραλ δψζεη ζηνπο «νκνεζλείο» ηνπο φιε ηελ 

νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ πξφζθεξε ε βξεηαληθή δηνίθεζε γηα ηνπο ζεηζκνπαζείο ηνπ πξνεγεζέληνο 

επηεκβξίνπ, γλσζηνπνηνχζαλ ηψξα ζηνπο Σνπξθνθχπξηνπο ζεηζκνπαζείο φηη έπξεπε λα 

εθθελψζνπλ ηηο ζθελέο πνπ είραλ ζηεζεί ζην πάξθν ηεο Πάθνπ. Καηφπηλ ηεο «ζθνδξήο 

αγαλάθηεζεο» ησλ ηειεπηαίσλ, ηνπο δφζεθε πξφζζεηε πξνζεζκία είθνζη εκεξψλ, ελψ θαη ζε 

εθείλε ηελ πεξίπησζε παξελέβε ε «Οκνζπνλδία» κε ππφκλεκά ηεο πξνο ηελ «απνηθηαθή 

δηνίθεζε».
776

 

ε αληίζεζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά, πνπ θαηαγγέιινληαλ σο ζηξεθφκελα θαηά ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο βξηζθφηαλ ζηελ επράξηζηε 

ζέζε λα αλαθνηλψζεη θαη κία ραξκφζπλε είδεζε, φπσο πξνέθππηε απφ ηηο «έληνλεο θήκεο» πνπ 

θπθινθνξνχζαλ ηφηε. Βπξφθεηην γηα ηε θεκνινγία πεξί ηεο απφθαζεο ηεο «απνηθηαθήο 

δηνίθεζεο» λα παξαδψζεη ηε δηνίθεζε ηνπ Evkaf ζηελ «ηνπξθηθή θνηλφηεηα, φπσο ζπκβαίλεη θαη 

κε ηα επαγή ηδξχκαηα ησλ Βιιελνθππξίσλ, ησλ Ώξκελίσλ θαη ησλ Μαξσληηψλ». «Ώμηφπηζηεο 

πεγέο» ηνπ αλέθεξαλ, κάιηζηα, φηη εηνηκαδφηαλ θαη ην ζρεηηθφ λνκνζρέδην, βάζεη ηνπ νπνίνπ ε 

δηνίθεζε ηνπ θεληξηθνχ θνξέα ζα κεηαβηβαδφηαλ ζε επηηξνπή πνπ ζα εθιεγφηαλ «απφ ην ιαφ». Δ 

πξνζδνθία ηεο εμέιημεο απηήο «έδσζε κεγάιε ραξά ζηνπο Σνχξθνπο», νη νπνίνη πιένλ «πεξίκελαλ 

                                                           
773 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 281. 
774 ην πιαίζην απηφ, ε απνηθηαθή δηνίθεζε απέζηειιε ηελ 1ε Ώπξηιίνπ πξνζθιεηήξηεο επηζηνιέο ζε νξηζκέλνπο εθ 

Σνπξθίαο δαζθάινπο, γηα λα εξγαζηνχλ ζηα ζρνιεία ππφ βξεηαληθή δηνίθεζε θαη φρη ππφ ην πξνζθάησο ηφηε κεηαβιεζέλ 

θαζεζηψο ηεο έγθξηζεο απφ ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Παηδείαο. Σν γεγνλφο θαηαγγειιφηαλ επίζεο απφ ηελ εθεκεξίδα, πνπ 

έθαλε ιφγν γηα «λέεο δπζθνιίεο» πνπ πξνθαινχζε ε «απνηθηαθή δηνίθεζε», βι. “Kıbrıs‟ta Türk öğretmenlere yeni 

müşkülât çıkarılıyor” («ηελ Κχπξν λέεο δπζθνιίεο δεκηνπξγνχλ ζηνπο Σνχξθνπο δαζθάινπο»), Hürriyet, 9/4/1954. 
775 “Kıbrıs‟taki Türklerin hakları/ Yeni Vali bunları tanımıyor” («Σα δηθαηψκαηα ησλ Σνχξθσλ ζηελ Κχπξν/ Ο λένο 

Κπβεξλήηεο δελ ηα αλαγλσξίδεη»), Hürriyet, 4/4/1954. 
776 “Zelzeleden zarar gören Türk‟lere ait çadırlar sökülmek isteniyor” («Γεηείηαη ην μήισκα ησλ ζθελψλ ησλ Σνχξθσλ 

πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ην ζεηζκφ»), Hürriyet, 16/3/1954. 
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κε αλππνκνλεζία ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο».
777

 Οη θήκεο εθείλεο, σζηφζν, δελ ήηαλ αξθεηέο γηα λα 

απνηξέςνπλ ηελ πξναπνθαζηζζείζα θηλεηνπνίεζε γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Evkaf. 

Έηζη, ε εθεκεξίδα πιεξνθνξνχζε γηα ηε δηεμαγσγή «κεγάινπ ζπιιαιεηεξίνπ» ζηε Λεπθσζία κε 

ηε ζπκκεηνρή «δεθάδσλ ρηιηάδσλ Σνχξθσλ», ηελ έλαξμε ηνπ νπνίνπ θήξπηηε ν επηθεθαιήο ηεο 

«Οκνζπνλδίαο», Faiz Kaymak. Λακβάλνληαο πξψηνο ην ιφγν, ν λένο κνπθηήο Dâna Efendi δελ 

πεξηνξηδφηαλ ζηε δηαηχπσζε ηεο δηεθδίθεζεο ηνπ Evkaf, αιιά γηα πξψηε θνξά ππνζηήξηδε 

δεκφζηα φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ηδξχκαηνο απφ κία «ρξηζηηαληθή επηηξνπή» ζπληζηνχζε «κία αλνηρηή 

επίζεζε ζηε κνπζνπικαληθή ζξεζθεία», εηζάγνληαο έηζη ζε κία πνιηηηθνχ ραξαθηήξα δηεθδίθεζε 

παξαδνζηαθέο θαη πάγηεο γηα ην Εζιάκ, παξσρεκέλεο φκσο θαη απαξάδεθηεο γηα ηε δπηηθή 

κνληεξληθφηεηα ζξεζθεπηηθέο απφςεηο. Ώληηζηνίρσο θαηλνθαλείο απφςεηο, απηή ηε θνξά απφ ηελ 

άπνςε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, δηεηχπσλαλ νη επφκελνη νκηιεηέο,
778

 νη νπνίνη ηζρπξίζηεθαλ πσο ε 

δηαηήξεζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Evkaf απφ ηνπο ΐξεηαλνχο βξηζθφηαλ ζε αληίζεζε κε ηηο πξνβιέςεηο 

ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο θαη ζπληζηνχζε «αζέηεζε» ηεο εθεί ηεζείζαο ππνγξαθήο ηνπο, γηα ηελ 

νπνία «δηακαξηπξήζεθαλ ζθνδξά». Παξάιιεια, εμέζεηαλ ηελ «άζιηα» θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξηζθφηαλ ε «παξακειεκέλε» πεξηνπζία ηνπ ηδξχκαηνο, θαζψο θαη ηελ πελία ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

ηνπ ιεηηνπξγψλ, παξά ην γεγνλφο φηη είρε πεξηνπζία χςνπο 5-6 εθαηνκκπξίσλ ηνπξθηθψλ ιηξψλ ζε 

μέλεο ηξάπεδεο, ελψ δελ παξέιεηπαλ λα θαηαγγείινπλ θαη ην «ράξηζκα» (peşkeş) ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ ζε ΐξεηαλνχο θαη Βιιελνθχπξηνπο. Βμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ, φκσο, είλαη ην γεγνλφο φηη ζην 

ηειεγξάθεκα πνπ απνθάζηδαλ λα ζπληάμνπλ θαη λα απεπζχλνπλ πξνο ηνλ ΐξεηαλφ Τπνπξγφ 

Ώπνηθηψλ, δηαηχπσλαλ κφλν ηελ «άλεπ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ» απαίηεζή ηνπο λα επηζηξαθεί ε 

δηνίθεζε ηνπ Evkaf ζηνπο Σνπξθνθππξίνπο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζην θείκελφ ηνπ νχηε ηα 

ιερζέληα πεξί ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, νχηε θπζηθά θαη ηα ξεηνξηθά ζρήκαηα ηνπ κνπθηή 

πεξί ηεο αλάξκνζηεο γηα έλα κνπζνπικαληθφ ίδξπκα ρξηζηηαληθήο ηνπ δηνίθεζεο. Βίλαη πξνθαλέο 

φηη ζε εθείλε ηε θάζε ηα ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήκαηα απεπζχλνληαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

θνηλφηεηαο, ήηαλ δειαδή γηα «εζσηεξηθή θαηαλάισζε» θαηά ην θνηλψο ιεγφκελν, ρσξίο απηφ 

φκσο λα ζεκαίλεη φηη δελ εξέζηδαλ ην ζπκηθφ θαη δελ παξείραλ αιεζνθαλή επηρεηξήκαηα ζηελ 

ηνπξθνθππξηαθή – θαη κέζσ ηεο Hürriyet θαη ζηελ ηνπξθηθή – θνηλή γλψκε, δηακνξθψλνληάο ηεο 

αλαιφγσο. Σν ξεπνξηάδ πεξαησλφηαλ κε ηε γλσζηή αλαθνξά ζηελ ήξεκε δηεμαγσγή ηνπ 

ζπιιαιεηεξίνπ, «κε ηελ σξηκφηεηα πνπ αξκφδεη ζηνπο Σνχξθνπο», πξνθαλψο ζε αληηπαξάζεζε κε 

ηηο «εμαιινζχλεο» πνπ ζπλέβαηλαλ ζηα αληίζηνηρα ειιεληθά θαη ειιελνθππξηαθά, ζέκα πνπ ζα 

πξφβαιε έληνλα ε εθεκεξίδα ηνλ Μάξηην. Σέινο, απνθαζηδφηαλ ε απνζηνιή δχν επηηξνπψλ γηα ην 

δήηεκα ηνπ Evkaf, κίαο ζηελ Άγθπξα θαη κίαο ζην Λνλδίλν.
779

 

                                                           
777 “Lefkoşa‟da ısrarla dolaşan şayialara göre/ Kıbrısta Türk evkafının idaresi Türk cemaatine devredilecek” («χκθσλα 

κε έληνλε θεκνινγία ζηε Λεπθσζία/ ε δηνίθεζε ηνπ ηνπξθηθνχ evkaf ζηελ Κχπξν ζα κεηαβηβαζηεί ζηελ ηνπξθηθή 

θνηλφηεηα»), Hürriyet, 23/3/1954. 
778 πσο πιεξνθνξεί ε εθεκεξίδα, επξφθεηην γηα ηνπο εθδφηε ηεο Halkın Sesi θαη Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο «Βζληθήο 

Σνπξθηθήο Έλσζεο Κχπξνπ» Fazıl Küçük, ηνπο δηθεγφξνπο B. Fadıl, B. Berberoğlu θαη B. Zaim, θαζψο ην 

δεκνζηνγξάθν B. Fevzi. 
779 “Kıbrıs‟ta Türk vakıfları için dün büyük bir miting yapıldı” («Μεγάιν ζπιιαιεηήξην γηα ηα ηνπξθηθά βαθνχθηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ρζεο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 29/3/1954. 
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Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα, κία απνθιεηζηηθή πξσηνζέιηδε αληαπφθξηζε ηεο Hürriyet επηθαιείην 

«εκηεπίζεκεο πεγέο», ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν Armitage εηνίκαδε θάπνηνπ είδνπο 

«κεηαξξπζκίζεηο» πνπ ζα έδηλαλ «ηελ εληχπσζε ηεο απηνθπβέξλεζεο».
780

 ε κία πξνζπάζεηα λα 

παξάζρνπλ δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα ζπλέβαιαλ ζηνλ πξνζεηαηξηζκφ ηεο ηνπξθνθππξηαθήο πιεπξάο, 

θαζψο θαη λα κεηαβάιινπλ ηελ εηθφλα ηνπ «άθακπηνπ» Κπβεξλήηε, άιιεο πεγέο «θνληά ζηελ 

θπβέξλεζε» αλέθεξαλ φηη ζηελ έθζεζε πνπ είρε απνζηείιεη ν Κπβεξλήηεο ζην Λνλδίλν, εηζεγείην 

ηελ απφδνζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Evkaf ζηνπο Σνπξθνθχπξηνπο. ην ίδην απηφ πιαίζην, «αξκφδηα 

πεγή ηνπ αγγιηθνχ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ» δήισλε αληηζηνίρσο ζηνλ αληαπνθξηηή ηνπ 

πξαθηνξείνπ ANKA φηη νπδέπνηε ε βξεηαληθή δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ είρε επηθπιάμεη «πξνλνκηαθή 

ζπκπεξηθνξά» ζηνπο Βιιελνθχπξηνπο, φηη έλα ζχλνιν Σνπξθνθππξίσλ θαηείραλ πςειέο 

θπβεξλεηηθέο ζέζεηο ζην λεζί, φηη ζηα ηνπξθνθππξηαθά ζρνιεία ππεξεηνχζαλ δάζθαινη πνπ ήηαλ 

δεκφζηνη ππάιιεινη ηεο Σνπξθίαο, θαζψο θαη φηη αλακέλνληαλ ε έθζεζε ηνπ λενεθιεγέληνο 

κνπθηή γηα ηηο αιιαγέο πνπ ζα επέξρνληαλ ζηε δηνίθεζε ζηνπ Evkaf.
781

 

Οη ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο ηεο βξεηαληθήο πεγήο πξνθαινχζαλ ηελ «απνξία» ησλ Σνπξθνθππξίσλ, 

φπσο έζπεπδε λα πιεξνθνξήζεη ζε πξσηνζέιηδε αληαπφθξηζή ηεο ε Hürriyet. ην αλαιπηηθά 

πξνεηνηκαζζέλ θείκελφ ηνπ ν ζπληάθηεο, αθνχ επηζεκάλεη ην «άμηνλ απνξίαο» γεγνλφο φηη νη 

δειψζεηο είραλ γίλεη απφ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ θαη φρη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Ώπνηθηψλ, επεζήκαηλε φηη νη «πνλεξά ππνβιεζείζεο» δειψζεηο «θαηαξξίπηνληαλ» απφ ηα επίζεκα 

βξεηαληθά ζηνηρεία. Ώθνινπζνχζε κία αλαιπηηθή ζπγθξηηηθή παξάζεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ ζέζεσλ 

πνπ θαηαιάκβαλαλ νη ΐξεηαλνί, νη Βιιελνθχπξηνη θαη νη Σνπξθνθχπξηνη, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 

«Καηαιφγνπ Πξνζσπηθνχ» (Staff List) πνπ θάζε ρξφλν δεκνζηεπφηαλ ζηελ εθεκεξίδα ηεο 

θπβέξλεζεο, θαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη Βιιελνθχπξηνη ήηαλ εθείλνη πνπ ζηειέρσλαλ «ζε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο επίζεκνπο ζψθνπο».
782

 

Πέξαλ ηεο ζηειέρσζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηηο «ππνζέζεηο» ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ παξείρε ν επηζθεπηφκελνο ηελ Σνπξθία αληηπξφεδξνο ηεο «Οκνζπνλδίαο 

Σνπξθνθππξηαθψλ Οξγαλψζεσλ», δηθεγφξνο Ahmet Mithat Berberoğlu, ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ πνπ 

παξαρσξνχζε. Ο ηειεπηαίνο ζηεθφηαλ δηεμνδηθά ζην δήηεκα ηεο επηζηξνθήο ηνπ Evkaf ππφ 

ηνπξθνθππξηαθή δηνίθεζε, δεηνχζε ηελ αιιαγή ηνπ «Νφκνπ πεξί Μνπθηείαο» πξνθεηκέλνπ λα 

απμεζνχλ νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Μνπθηή, αλαθεξφηαλ ζηελ θαηάζηαζε ησλ Σνπξθνθχπξησλ 

                                                           
780 “Kıbrıs‟ta muhtariyet için teşebbüs” («Ώπφπεηξα γηα ηελ [εηζαγσγή] απηνθπβέξλεζεο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 

6/4/1954. 
781 “Kıbrıs Türkleri yüksek mevkiler işgal ediyor” («Οη Σνπξθνθχπξηνη θαηέρνπλ πςειέο ζέζεηο»), Hürriyet, 10/4/1954. 

χκθσλα κε ην ξεπνξηάδ, νη πςειέο εθείλεο ζέζεηο ήηαλ Γεληθφο Αηεπζπληήο ησλ Σαρπδξνκείσλ, Βπηθεθαιήο Αηθεγφξνο 

ηνπ ηέκκαηνο, Γεληθφο Αηεπζπληήο ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, κέινο ηνπ ΐαζηιηθνχ πκβνπιίνπ, Τπνδηεπζπληήο ζηε 

Αηεχζπλζε Ααζψλ, βνεζνί έπαξρνη ζηελ Ώκκφρσζην θαη ζηε Λεκεζφ, έλαο δηθαζηήο ζην Βθεηείν θαη ν Τπνδηεπζπληήο 

ηεο Ώζηπλνκίαο. 
782 “Kıbrıs Türklerine ancak ufak dereceli memuriyet veriliyor” («ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο δίδνληαη κφλν ρακειφβαζκεο  

ππαιιειηθέο ζέζεηο»), Hürriyet, 23/4/1954. Δ ρξνληθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ βξεηαληθψλ δειψζεσλ θαη ηεο 

ηνπξθνθππξηαθήο αληίδξαζεο, αιιά θαη ε αλαιπηηθή απάληεζε απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο, εγείξνπλ εχινγεο 

ππνςίεο φρη κφλν γηα ελδερφκελε πεξαηηέξσ «δηεξεχλεζε» ηνπ ζέκαηνο απφ ηε Hürriyet, αιιά θαη γηα παξαζθεληαθή 

ηνπξθηθή θπβεξλεηηθή εκπινθή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δεκνζηεπζείζαο απάληεζεο. 
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αγξνηψλ θαη εξγαηψλ
783

 θαη δηαηχπσλε θαη εθείλνο κε ηε ζεηξά ηνπ ην αίηεκα γηα ηελ ίδξπζε 

ππνθαηαζηήκαηνο κηαο ηνπξθηθήο ηξάπεδαο ζηελ Κχπξν. πσο αλέθεξε, πξηλ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε είρε κεηαβεί ζηελ Άγθπξα, φπνπ είρε εθζέζεη ηα δεηήκαηα απηά θαη δε ην 

αίηεκα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπξθηθήο ηξάπεδαο ζην λεζί.
784

 Σα ίδηα ζέκαηα κε ην ίδην ζθεπηηθφ 

έζηγε θαη ν γηφο ηνπ κνπθηή, ν δηθεγφξνο θαη «γεληθφο γξακκαηέαο ηεο Οκνζπνλδίαο 

Σνπξθνθππξηαθψλ Οξγαλψζεσλ», Ali Dânâ, ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ πνπ παξαρσξνχζε θαηά ηελ 

«ηδησηηθή επίζθεςή» ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, έλαλ κήλα κεηά ηνλ Berberoğlu. Ο Ali Dânâ 

απέθεπγε θαη εθείλνο λα δηαηππψζεη άπνςε επί ηνπ πνιηηηθνχ πξνβιήκαηνο, αξθνχκελνο ζην λα 

δειψζεη ηελ πιήξε πίζηε θαη πεπνίζεζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ ηφζν ζηηο αηαηνπξθηθέο 

«κεηαξξπζκίζεηο», φζν θαη ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ Κππξηαθνχ, 

πξνζζέηνληαο φηη «κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θηινδνμίεο καο είλαη λα ζηήζνπκε εδψ ηνλ αλδξηάληα 

ηνπ Μεγάινπ Ώηάηνπξθ».
785

 Σειηθά ε βξεηαληθή δηνίθεζε ζα ηθαλνπνηνχζε έλα απφ ηα αηηήκαηα 

απηά, δίλνληαο ηελ άδεηα λα αλνίμεη ζηελ Κχπξν ην ππνθαηάζηεκα κηαο ηνπξθηθήο ηξάπεδαο, ε 

νπνία φκσο δελ θαηνλνκαδφηαλ απφ ηνλ ππνγξάθνληα ην ζρεηηθφ ξεπνξηάδ απεζηαικέλν ηεο 

εθεκεξίδαο ζην λεζί, Necati Zincirkıran.
786

 Καηά ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ, ε «εζληθή ηνπξθηθή 

ηξάπεδα» εθείλε ζα είρε θεθάιαην πεξί ηα 4 εθαηνκκχξηα ηνπξθηθέο ιίξεο, έλαληη ζπλνιηθνχ 

θεθαιαίνπ 150 εθαηνκκπξίσλ ηνπξθηθψλ ιηξψλ πνπ είραλ ζπλνιηθά νη ππφινηπεο 8 πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην λεζί, ελψ ζα ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ, πνπ δελ κπνξνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ απφ αιινχ ηα αλαγθαία θεθάιαηα. 

Παξάιιεια, ηεο πξνζνρήο ηεο εθεκεξίδαο δελ δηέθεπγαλ νχηε ε πξφζεζε ηνπ Μαθάξηνπ λα 

ζπγθξνηήζεη «Κππξηαθή Βζλνζπλέιεπζε» κε «αληηπξνζψπνπο απφ φιεο ηηο πφιεηο θαη ηα 

ρσξηά»,
787

 αιιά νχηε θαη νη «νκφθσλεο νμείεο επηζέζεηο» πνπ εθπνξεχνληαλ απφ ηηο ζηήιεο ηνπ 

«αξηζηεξνχ θαη δεμηνχ» ειιελνθππξηαθνχ Σχπνπ ελαληίνλ ηνπ «απμαλφκελνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ 

ηνπξθηθνχ Σχπνπ θαη ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο γηα ηελ ηχρε ησλ Σνπξθνθππξίσλ». ην 

ζπγθεθξηκέλν πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκα, κάιηζηα, ιακβαλφηαλ αθνξκή απφ κεκνλσκέλα 

πεξηζηαηηθά γηα λα θαηεγνξεζεί αθφκε κία θνξά ε «απνηθηαθή δηνίθεζε» γηα «ππνρσξεηηθφηεηα» 

θαη «πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε» ησλ Βιιελνθππξίσλ.
788 

Ώληίζηνηρε πξνζνρή δηλφηαλ αθφκε θαη ζε 

επνπζηψδεηο απνθάζεηο ηεο «απνηθηαθήο δηνίθεζεο», φηαλ εθηηκάην πψο ζηξέθνληαλ ελαληίνλ ησλ 

ηνπξθνθππξηαθψλ ζπκθεξφλησλ. Σέηνηα ήηαλ ε πεξίπησζε ηεο απφθαζεο λα απαιινηξησζνχλ ηα 

                                                           
783 Βηδηθά γηα ηνπο εξγάηεο, ζεκείσλε φηη φζνη δελ ήηαλ κέιε ησλ ππνζηεξηδφκελσλ απφ ην «Agel» [sic] εξγαηηθψλ 

ζπλδηθάησλ, δηψρλνληαλ απφ ηηο δνπιεηέο ηνπο. 
784 “Kıbrıs‟taki Türklerin dâvaları” («Οη ππνζέζεηο ησλ Σνχξθσλ ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 27/4/1954. 
785 “Müftü Dânâ Efendinin şehrimize gelen oğlu diyor ki:/ Kıbrıs dâvasını Türk milletine ve Türk hükûmetine bıraktık” 

(«Ο γηνο ηνπ Μνπθηή Νηαλά Βθέληε πνπ ήιζε ζηελ πφιε καο ιέεη:/ Ώθήζακε ηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ ζην ηνπξθηθφ 

έζλνο θαη ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε»), Hürriyet, 9/5/1954. 
786 “Kıbrıs‟ta bir Türk bankası şube açıyor” («Μία ηνπξθηθή ηξάπεδα αλνίγεη ππνθαηάζηεκα ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 

22/5/1954. 
787 “Makarios‟un yeni faaliyetleri” («Οη λέεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Μαθάξηνπ»), Hürriyet, 7/4/1954. 
788 “Türk gazetelerinin Kıbrıs‟la alâkaları Rum basını kızdırdı” («Σν ελδηαθέξνλ ησλ ηνπξθηθψλ εθεκεξίδσλ γηα ηελ 

Κχπξν εμφξγηζε ηνλ ειιελνθππξηαθφ Σχπν»), Hürriyet, 20/4/1954. Δ αθνξκή είρε δνζεί απφ ηνλ, «γηα πξψηε θνξά» 

απεπζείαο δηνξηζκφ Βιιελνθχπξηνπ ζηε ρεξεχνπζα ζέζε επάξρνπ, πνπ θαηά παξάδνζε θαηαιάκβαλαλ ΐξεηαλνί, θαζψο 

θαη απφ ηελ «ππνδνρή» ελφο επάξρνπ κε ελσηηθά παλφ θαη ζπλζήκαηα απφ ηνπο θαηνίθνπο κε θαηνλνκαδφκελνπ ρσξηνχ, 

γεγνλφο πνπ ηνλ αλάγθαζε λα ην παξαθάκςεη, ρσξίο φκσο λα επηβάιεη θπξψζεηο, φπσο ζα ήζειε ε εθεκεξίδα. 
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ζπίηηα 100 πεξίπνπ Σνπξθνθππξίσλ γηα ηελ θαηαζθεπή δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, «ηε ζηηγκή πνπ 

ππάξρνπλ ηξηγχξσ θαηάιιεια άδεηα νηθφπεδα». πσο αλαθεξφηαλ, θαη ζε εθείλε ηελ πεξίπησζε 

είρε επέκβεη ε «Οκνζπνλδία», κε επηζηνιή δηακαξηπξίαο πνπ είρε απνζηείιεη ζηνλ Armitage.
789

 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε ηνπξθηθή εζληθή επέηεηνο ηεο 23
εο

 Ώπξηιίνπ έδηλε ην έλαπζκα ζηε Hürriyet 

λα αλαδείμεη θαη πάιη ηα «παηξησηηθά» θξνλήκαηα ησλ Σνπξθνθππξίσλ, κέζα απφ ηηο 

«πνιππιεζέζηεξεο απφ θάζε άιιε θνξά» καζεηηθέο εθδειψζεηο, θαζψο θαη ηνπο 

ζεκαηνζηνιηζκνχο, πνπ θαηαδείθλπαλ «ηνλ ηνπξθηθφ ραξαθηήξα ηνπ Πξάζηλνπ λεζηνχ».
790

 ια 

εθείλα ηα δεκνζηεχκαηα, πνπ θαηέγξαθαλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηηο δεκφζηεο εθθάλζεηο ηνπ 

ζπιινγηθνχ βίνπ ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ζηφρεπαλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ηνπξθηθήο 

θνηλήο γλψκεο γηα ηελ Κχπξν θαη ηνπο εθεί «Σνχξθνπο», αθφκε θαη ζηα παξακηθξά θαζεκεξηλά 

πεξηζηαηηθά. Δ ζπγθεθξηκέλε εμνηθείσζή ηεο κέζσ ηεο εθεκεξίδαο κε ηα πξφζσπα, ηνπο 

ζπιινγηθνχο θνξείο θαη ηηο πνιηηηθέο ζρέζεηο ηνπ λεζηνχ, ηεο ππέβαιιε ηελ αληίιεςε φηη νη 

«νκνγελείο» ηεο ζηελ Κχπξν απνηεινχζαλ ζπλερψο «ζχκαηα» αδηθίαο θαη αληζνκεξνχο 

κεηαρείξηζεο είηε απφ ηε βξεηαληθή δηνίθεζε, είηε απφ ηελ ειιελνθππξηαθή πιεηνςεθία ηνπ 

λεζηνχ, πξνθαιψληαο ηελ αλάινγε δπζθνξία, ε νπνία ζπληφκσο επξφθεηην λα κεηεμειηρζεί ζε 

καδηθή «εζληθή αγαλάθηεζε». 

Βλ ησ κεηαμχ, κία επηακειήο ηνπξθνθππξηαθή επηηξνπή έθηαλε ηνλ Μάην ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, κε πξννπηηθή λα κεηαβεί ζηελ Άγθπξα γηα πνιηηηθέο δηαβνπιεχζεηο κε 

«Σνχξθνπο επηζήκνπο».
791

 ηε κηθξή απηή πξαθηνξεηαθή είδεζε ηνπ T.H.A. δελ δηεπθξηληδφηαλ ε 

ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο θαη κφλν δπν κέξεο αξγφηεξα, ζε αληίζηνηρε κηθξή είδεζε, αλαθεξφηαλ φηη 

επηθεθαιήο ηεο ήηαλ ν Faiz Kaymak.
792

 Οη Σνπξθνθχπξηνη γίλνληαλ δεθηνί απφ ηνλ Πξφεδξν Celal 

Bayar, ζηνλ νπνίν κεηαμχ άιισλ, εμέζεηαλ «ηα δσηηθά δεηήκαηα ησλ 100 ρηιηάδσλ Σνχξθσλ, 

θαζψο θαη ηνπο θφβνπο ηνπο γηα ηηο μέλεο δηεθδηθήζεηο θαη ξαδηνπξγίεο».
793

 Σειηθά, ηα νλφκαηα 

ηξηψλ εθ ησλ κειψλ ηεο αλαθνηλψλνληαλ απφ ηελ εθεκεξίδα κεηά ηελ επηζηξνθή ηεο επηηξνπήο 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ ζρεδηαδφηαλ λα παξαρσξήζνπλ ζπλέληεπμε Σχπνπ θαη λα 

θαηαζέζνπλ ζηεθάλη ζηνλ ηάθν ηνπ Simavi.
794

 Βμίζνπ ελδεηθηηθφ γηα ην ξφιν ηεο Hürriyet ζηελ 

αλάδεημε ηνπ Κππξηαθνχ, ήηαλ θαη ην απφζπαζκα ηεο νκηιίαο πνπ είρε εθθσλήζεη εθεί ν Kaymak: 

«θχβνληαο κε ζεβαζκφ ελψπηνλ ηεο πλεπκαηηθήο παξνπζίαο ηνπ εληάη ηκάβη, ν νπνίνο έθαλε 

ηελ Σνπξθία λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ θαη ηελ άθεζε παξαθαηαζήθε ζηνλ 

                                                           
789 “Kıbrıs‟taki Türk halka yapılan yeni bir baskı” («Μηα λέα θαηαπίεζε ελαληίνλ ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ ζηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 27/4/1954. 
790 “Kıbrıs‟ta 23 Nisan heyecanla kutlandı” («Δ 23ε Ώπξηιίνπ ενξηάζηεθε κε ελζνπζηαζκφ ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 

26/4/1954. Σν ξεπνξηάδ ζπλνδεπφηαλ κε απνθιεηζηηθή θσηνγξαθία ηεο εθεκεξίδαο, πνπ εηθφληδε καζεηέο ηνπ 

Σνπξθνθππξηαθνχ Λπθείνπ Ώξξέλσλ λα ρνξεχνπλ ην ρνξφ ησλ δετκπέθεδσλ, ληπκέλνη κε ηηο αλάινγεο ελδπκαζίεο. 
791 “Kıbrıs‟tan bir heyet geliyor” («Καηαθζάλεη κηα επηηξνπή απφ ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 11/5/1954. 
792 “7 kişilik bir Kıbrıs hey‟eti Ankara‟ya geldi” («Ώθίρζε ζηελ Άγθπξα κηα 7κειήο θππξηαθή επηηξνπή»), Hürriyet, 

13/5/1954. 
793 “Bayar, Kıbrıs heyetini dün kabul etti” («Ο Μπαγηάξ δέρηεθε ρζεο ηελ θππξηαθή επηηξνπή»), Hürriyet, 19/5/1954. 

πσο απνθαιππηφηαλ ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα, ηα κέιε ηεο «επηηξνπήο» είραλ θέξεη ζηνλ Bayar ρψκα απφ ηελ Κχπξν, ην 

νπνίν ηνπνζεηήζεθε ζην καπζσιείν ησλ Ααξδαλειιίσλ, καδί κε ρψκα απφ ην καπζσιείν ηνπ Atatürk θαη ησλ 

«καξηχξσλ ηεο Κνξέαο», βι. “Anıt-Kabir, Kıbrıs, Kore toprakları” («Υψκαηα απφ ην Μαπζσιείν [ηνπ Ώηάηνπξθ], ηελ 

Κχπξν θαη ηελ Κνξέα»), Hürriyet, 26/5/1954. 
794 “Kıbrıs Türk Kurumları heyeti geldi” («Ώθίρζε ε επηηξνπή ησλ Σνπξθνθππξηαθψλ Οξγαλψζεσλ»), Hürriyet, 

23/5/1954. Σα ηξία κέιε ήηαλ νη Servet Kufi, Fevzi Ali Rıza θαη Derviş Ahmet Raşit.  
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Σνπξθηζκφ, ζεσξνχκε σο ηε κεγαιχηεξε παξεγνξηά καο ην γεγνλφο φηη ν αγψλαο πνπ μεθηλήζαηε 

ζπλερίδεηαη απφ ηελ εθιεθηή ζαο εθεκεξίδα».
795

 

ηε ζπλέληεπμε Σχπνπ πνπ αθνινχζεζε ζηα γξαθεία ηνπ «Σνπξθνθππξηαθνχ πιιφγνπ 

Πνιηηηζκνχ θαη Ώξσγήο», ν πξνιαιήζαο επηθεθαιήο ηεο «Οκνζπνλδίαο Σνπξθνθππξηαθψλ 

Οξγαλψζεσλ» εμέθξαδε παξάπνλα ηφζν γηα ηελ «θαηαπίεζε» ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο, φζν θαη 

γηα ηηο ελσηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ Βιιελνθππξίσλ. Χο παξάδεηγκα ηεο πξψηεο, επηθαιείην ηελ 

αθαίξεζε απφ ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ησλ εηθφλσλ ηνπ Atatürk θαη ησλ άιισλ «κεγάισλ Σνχξθσλ 

αλδξψλ» θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ «έλα ζχλνιν εηθφλσλ ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο». 

Ώληηζηνίρσο, θαηαιφγηδε ζηνπο Βιιελνθχπξηνπο φηη δηεμήγαγαλ «πξνπαγάλδα κέζσ ηεο εθθιεζίαο 

ηνπο» ελαληίνλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ, φηη δήζελ νη ηειεπηαίνη πξνηίζελην λα εγθαηαιείςνπλ ην λεζί, 

θαζψο θαη πξνζπάζεηεο ζθεηεξηζκνχ ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο. Καηά ηνλ Kaymak, ε Βιιάδα θαη ε 

παγθφζκηα θνηλή γλψκε «ζχξνληαη πίζσ απφ έλαλ πεξηπιαλψκελν παπά ζξεζθεπηηθφ εγέηε»,
796

 

ελψ νη Βιιελνθχπξηνη ήηαλ «θαηά 60% θνκκνπληζηέο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ», νη νπνίνη ιάηξεπαλ ηνλ ηάιηλ θαη παξέζπξαλ νξηζκέλνπο «θησρνχο 

Σνπξθνθχπξηνπο εξγάηεο». Σέινο, ππνζρφηαλ ηε ζπλέρηζε ηνπ «αγψλα» ησλ Σνπξθνθππξίσλ, θαζ‟ 

φηη «δελ επηζπκνχκε κε θαλέλαλ απνιχησο ηξφπν λα δνζεί ην λεζί ζηελ Βιιάδα».
797

 

Η δηεζλνπνίεζε ηνπ Κππξηαθνύ ζηελ ηειηθή θάζε  

α) Η πξνζηνύζα «εκέξα ηεο θξίζεσο» 

Σν ίδην πξσηνζέιηδν ελδηαθέξνλ πνπ επεδείθλπε γηα ηηο εζσηεξηθέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

εμειίμεηο ζηελ Κχπξν, εμαθνινπζνχζε λα επηδεηθλχεη παξάιιεια ε Hürriyet θαη γηα ηελ απέλαληη 

πιεπξά, παξαθνινπζψληαο πξνζεθηηθά θαη πιεξνθνξψληαο ηαθηηθά γηα ηηο θηλήζεηο ηεο, έλαληη  

κίαο ελδερφκελεο δηεζλνπνίεζεο. Έηζη, κε εηδηθή αληαπφθξηζή ηεο απφ ηελ Ώζήλα, ελεκέξσλε γηα 

ηε κεηάβαζε ηνπ Μαθαξίνπ ζηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα, ε νπνία είρε σο ζηφρν ηελ άζθεζε πίεζεο 

ζηελ θπβέξλεζε ηεο Βιιάδαο, πξνθεηκέλνπ λα παξαπεκθζεί ην δήηεκα ζηα Δ.Β. Ο αληαπνθξηηήο 

κε ηα αξρηθά «Σ.Κ.» ζεκείσλε αλαιπηηθά ηελ ππνδνρή ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ Κχπξνπ, πξνζζέηνληαο 

ηηο δειψζεηο ηνπ φηη «ε ππνκνλή ησλ Βιιελνθππξίσλ έρεη εμαληιεζεί» θαη φηη «ην 1954 πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε έλσζε κε ηε „κεηέξα παηξίδα‟». Ο Μαθάξηνο αλαθνίλσλε φηη ζα πξνέβαηλε ζε 

                                                           
795 “Sedat Simavi‟nin kabrinde” («ηνλ ηάθν ηνπ εληάη ηκάβη»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 24/5/1954. 
796 Μπνξεί θαηά ηνλ Kaymak ε Βιιάδα λα «ζπξφηαλ πίζσ» απφ ηνλ Μαθάξην, ζηε γεινηνγξαθία φκσο πνπ 

αλαδεκνζίεπε ε εθεκεξίδα απφ ηε Cumhuriyet, εηθνληδφηαλ έλαο κηθξνζθνπηθφο εχδσλνο λα «ζχξεηαη πίζσ» απφ κία 

θαιιίππγν θνπέια, επί ηεο νπνίαο αλαγξαθφηαλ ε ιέμε «Κχπξνο». ηε ιεδάληα ηεο έιεγε «Βπίθαηξα…», βι. Hürriyet, 

27/5/1954. 
797 “Kıbrıs Türklerine yapılan baskılar/ Atatürk resimleri mektep kitaplarından kaldırtıldı” («Δ θαηαπίεζε πνπ αζθείηαη 

ζηνπο Σνπξθνθχπξηνπο/ Καηαξγήζεθαλ νη εηθφλεο ηνπ Ώηάηνπξθ απφ ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα»), Hürriyet, 24/5/1954. Σν 

θείκελν ζπλνδεπφηαλ απφ πξσηνζέιηδε θσηνγξαθία κε ηελ θαηάζεζε ζηεθάλνπ ζηνλ ηάθν ηνπ Simavi, βι. “Sedat 

Simavi‟nin kabrinde”. Μηα άιιε νκάδα 20 Σνπξθνθππξίσλ απφ ηελ Πάθν κε επηθεθαιήο ηνλ Kâmil Mustafa Hocaoğlu, 

κέιε ηήο κάιινλ αθξνδεμηάο ιέζρεο «Βζηία ησλ Εδαληθψλ» (Ülkü Yurdu), πνπ ζα επηζθεπηφηαλ έλαλ κήλα πεξίπνπ 

αξγφηεξα ηελ Πφιε σο πξνζθεθιεκέλνη ηεο «ηνπξθηθήο λενιαίαο», ζα εληαζζφηαλ πιήξσο ζηε «γξακκή» ηεο 

εθεκεξίδαο. Έηζη, θαηεβαίλνληαο απφ ην πινίν θξαηνχζαλ ζηα ρέξηα ηνπο δχν παλφ: Σν έλα εηθφληδε ηνλ Churchill λα 

θξαηά «ηε δσή εθαηφ ρηιηάδσλ Σνπξθνθππξίσλ ζην θινπβί», ελψ ην δεχηεξν απεηθφληδε ηελ Κχπξν θαηακεζήο κηαο 

ηνπξθηθήο ζεκαίαο κε ηελ επηγξαθή «Δ Κχπξνο είλαη ε Καξδηά ηεο Ώηαηνπξθηθήο Νενιαίαο», βι. “Türk gençliğinin 

davetlisi olarak/ Kıbrıs‟tan 20 kişilik bir kafile dün geldi” («Ώθίρζε ρζεο κηαο νκάδα 20 αηφκσλ/ πξνζθεθιεκέλνη ηεο 

ηνπξθηθήο λενιαίαο»), Hürriyet, 17/6/1954. 
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αλαιπηηθφηεξεο δειψζεηο κεηά ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ κε ηνλ Παπάγν, ηνλ ηεθαλφπνπιν, θαζψο θαη 

ηνλ «πξναρζέληα ζε Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ θαη εμαηηίαο απηνχ 

επηζηξέςαληα ζηελ Βιιάδα Ώιέμε Κχξνπ», φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ε εθεκεξίδα. 

Παξάιιεια, πιεξνθνξνχζε φηη επξφθεηην λα δηνξγαλσζνχλ ππνζηεξηθηηθά ηεο έλσζεο 

ζπιιαιεηήξηα ζε Ώζήλα, Θεζζαινλίθε, «ζηελ θεληξηθή πφιε ησλ Ασδεθαλήζσλ, ηε Ρφδν»,
798

 ζην 

«θπβεξλεηηθφ θέληξν ηεο Βιιεληθήο Δπείξνπ, ηα Εσάλληλα», θαζψο θαη ζε αξθεηέο αθφκε 

πφιεηο.
799

 Ώθξηβψο θάησ απφ απηφ ην ξεπνξηάδ ε Hürriyet επέιεμε λα δεκνζηεχζεη κηθξή είδεζε 

πεξί ηεο ζπγθέληξσζεο πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ Ώηηάιεηα ν «Πνιηηηζηηθφο χιινγνο 

Σνπξθνθππξίσλ» γηα λα ηηκήζεη ηνλ Sedat Simavi, λα επηζεκάλεη ηηο ζρνιηθέο αλάγθεο ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ θαη λα απνζηείιεη έλα αθφκε ζπγραξεηήξην ηειεγξάθεκα ζηνλ λέν κνπθηή.
800

 

Πξάγκαηη ν Ώξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ ζα ηεξνχζε ηελ ππφζρεζή ηνπ θαη, φπσο πιεξνθνξνχζε ζηνλ 

θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηίηιν ηεο ε εθεκεξίδα, κίιεζε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο κεηά ηηο δηαδνρηθέο 

ζπλαληήζεηο πνπ είρε κε ηνπο Έιιελεο επηζήκνπο. χκθσλα κε ηνλ Σ.Κ., ν Μαθάξηνο ηαζζφηαλ 

ππέξ ηεο άκεζεο πξνζθπγήο ζηα Δλσκέλα Έζλε, εθθξάδνληαο ηελ απαηζηνδνμία ηνπ γηα ην 

ελδερφκελν «θηιηθνχ» δηαθαλνληζκνχ ηνπ δεηήκαηνο κε ηε ΐξεηαλία. Ώληηζέησο, ν ειιεληθφο 

Σχπνο ηαζζφηαλ ππέξ κηαο χζηαηεο πξνζπάζεηαο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη κφλν αλ εθείλε 

απνηχγραλε πξνθξηλφηαλ ε παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζην δηεζλή Οξγαληζκφ. Ίδηεο αθξηβψο ήηαλ θαη 

νη δειψζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ Παπάγνπ, ν νπνίνο αθνχ ζεκείσλε φηη είραλ κείλεη ζχκθσλνη κε 

ηνλ Μαθάξην, πξφζζεηε φηη ζα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ζπλελλφεζεο κε ηε ΐξεηαλία, αλ φκσο 

θαη εθείλε απνηχρεη, ηφηε ζα πξνρσξνχζε ε πξνζθπγή ζηα Δ.Β.
801

 ρνιηάδνληαο ηα δεδνκέλα 

απηά, ν αληαπνθξηηήο ηεο Hürriyet αλέθεξε ηα εμήο: 

«πςξ ιαεαίκς απυ ηαθά πθδνμθμνδιέκεξ πδβέξ, δ δήθςζδ ηδξ εθθδκζηήξ ηοαένκδζδξ 

πενί δζαπναβιαηεφζεςκ ιε ηδκ Αββθία δεκ ενείδεηαζ πμοεεκά. Ζ πνμ ηαζνμφ ακεπίζδιδ 

πνμζπάεεζα ημο Έθθδκα Πνςεοπμονβμφ Παπάβμο πνμξ ημκ Τπμονβυ Δλςηενζηχκ ηδξ 

Αββθίαξ, Ήκηεκ, είπε ακηζιεηςπζζηεί ιε ιία απυθοηδ άνκδζδ. Ο Ήκηεκ λεηαεάνζζε ζημκ 

Παπάβμ υηζ εέια δζαπναβιαηεφζεςκ βζα ηδκ έκςζδ ηδξ Κφπνμο ιε ηδκ Δθθάδα μοδέπμηε 

ιπμνεί κα ηεεεί, μφηε ζήιενα μφηε αφνζμ, ιεηαλφ ηςκ δφμ ηοαενκήζεςκ. Ζ ζοκεπήξ 

επζιμκή ηδξ εθθδκζηήξ ηοαένκδζδξ ζημ εέια, πανά ηα δεδμιέκα αοηά, ακηζιεηςπίγεηαζ 

                                                           
798 Δ εθεκεξίδα επαλεξρφηαλ θαη κε λεψηεξν δεκνζίεπκά ηεο ζηελ θαηεγνξία φηη νη Έιιελεο ησλ Ασδεθαλήζσλ 

παξελέβαηλαλ ζην Κππξηαθφ, βι. “Oniki Ada Rumları da Kıbrıs işine karıştı” («Ώλαθαηεχνληαη θαη νη Ρσκηνί ησλ 

Ασδεθαλήζσλ ζην Κππξηαθφ»), Hürriyet, 21/2/1954. ην ξεπνξηάδ ηνληδφηαλ φηη ν εθεί λνκάξρεο αλαγθάζηεθε λα ζέζεη 

ην βξεηαληθφ πξνμελείν ππφ απζηεξά κέηξα «παξαθνινχζεζεο θαη πξνζηαζίαο», θαηφπηλ ηεο άξλεζεο ηνπ ΐξεηαλνχ 

Πξνμέλνπ λα δερζεί ςήθηζκα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ππέξ ηεο έλσζεο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο ζθνδξήο αληίδξαζεο 

ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ, πνπ ηνπ δήηεζε λα εγθαηαιείςεη ην λεζί ηεο Ρφδνπ. 
799 “Yunanistan‟da Kıbrıs‟ı ilhak için geniş ölçüde bir hareket başlıyor” («Βπξεία θηλεηηθφηεηα μεθηλά ζηελ Βιιάδα γηα 

ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 12/2/1954. 
800 “Antalya‟daki toplantı” («Δ ζπγθέληξσζε ζηελ Ώηηάιεηα»), Hürriyet, 12/2/1954. 
801 Σηο ίδηεο αθξηβψο πιεξνθνξίεο αλακεηαδίδεη ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο, αξπφκελνο απφ ηνλ  ειιεληθφ Σχπν, θαη 

ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα, κεηά ηηο επαθέο ηνπ Μαθαξίνπ κε ηνπο Τπνπξγνχο πληνληζκνχ Μαξθεδίλε θαη Άκπλαο 

Καλειιφπνπιν, πξνζζέηνληαο φηη είρε γίλεη δεθηφ ην αίηεκα ηνπ Κχπξηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ λα ζπλαληεζεί κε ηνπο 

Έιιελεο ΐαζηιείο, βι. “Makarios Başvekil Papagos‟la Kıbrıs meselesinde anlaştı/ Yunan Kralı da Makarios‟u kabul 

edecek” («Ο Μαθάξηνο ζπκθψλεζε κε ηνλ Πξσζππνπξγφ Παπάγν ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ/ Σνλ Μαθάξην ζα δερηεί θαη 

ν Έιιελαο ΐαζηιηάο»), Hürriyet, 21/2/1954. 
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ςξ πενίενβδ απυ ημοξ εδχ μοδέηενμοξ πμθζηζημφξ ηφηθμοξ ηαζ βίκεηαζ, ιάθζζηα, ηαζ 

ακηζηείιεκμ ζηχιιαημξ».
802

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζρφιην ήηαλ ελδηαθέξνλ, αθελφο κελ δηφηη γηα πξψηε θνξά ε εθεκεξίδα έθαλε 

ζαθή αλαθνξά ζηνλ απφιπην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Eden είρε απνξξίςεη θαηεγνξεκαηηθά ζηνλ 

Παπάγν νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα ην Κππξηαθφ,
803

 αθεηέξνπ δε δηφηη επηθαιείην θάπνηνπο 

«νπδέηεξνπο πνιηηηθνχο θχθινπο», νη νπνίνη έβξηζθαλ αθαηαλφεηε ηελ ειιεληθή «επηκνλή» ζην 

ζέκα, κηιψληαο κάιηζηα ζθσπηηθά γη‟ απηήλ. Δ ελφριεζε ησλ «νπδέηεξσλ» θχθισλ ήηαλ εκθαλήο, 

φρη κφλν γηα ηε ζπλερή αλαθίλεζε ηνπ ζέκαηνο, αιιά κάιινλ θαη γηα ηε δηαθεξπρζείζα πξφζεζε 

ηνπ Παπάγνπ λα κεηαθέξεη ην ζέκα ζηα Δ.Β., ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηειεζθνξνχζαλ νη 

πξνζπάζεηεο γηα θηιηθφ δηαθαλνληζκφ ηνπ ζέκαηνο. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ην χθνο ηνπ ζρνιίνπ ηνπ 

Σνχξθνπ αληαπνθξηηή αληαλαθινχζε ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο θαη ε εθεκεξίδα ηνπ ζπκκεξίδνληαλ ηε 

βξεηαληθή ζηάζε, αιιά θαη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ «θαιά πιεξνθνξεκέλσλ, νπδέηεξσλ θχθισλ». 

Ο ίδηνο αληαπνθξηηήο αληηδξνχζε έληνλα ζε δεκνζίεπκα ηεο ιηβπθήο εθεκεξίδαο Al Bassair, πνπ 

αλαδεκνζίεπε ν Messager d‟ Athenes, ζχκθσλα κε ην θχξην άξζξν ηεο νπνίαο ε Κχπξνο είλαη επί 

αηψλεο ειιεληθή, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ φινπο ηνπο πεξηεγεηέο θαη εξεπλεηέο πνπ έρνπλ 

δηαβεί απφ ην λεζί. Βλνριείην δε ηδηαηηέξσο απφ ηηο πιεξνθνξίεο φηη ζεηηθά ππέξ ηεο έλσζεο είραλ 

εθθξαζηεί ηφζν ν Πξσζππνπξγφο φζν θαη ν Τπνπξγφο Αηθαηνζχλεο ηεο Ληβχεο, αιιά θαη απφ ηα 

αλαγξαθφκελα φηη ν αξαβηθφο θφζκνο ηαζζφηαλ αλαθαλδφλ ππέξ ηεο απφδνζεο ηνπ λεζηνχ ζηελ 

Βιιάδα, θαζψο θαη απφ ηελ αλαθνξά ηεο εθεκεξίδαο φηη ην βξεηαληθφ «πείζκα» δελ ζπλάδεη κε 

«ηνπο δηεζλείο θαλφλεο θαη ηε δηεζλή ηάμε». Έηζη, ν Σ.Κ. έθαλε ιφγν γηα «αλνεζίεο» ηεο Al 

Bassair, θαζψο θαη γηα «έλα ζσξφ ραδνκάξεο πνπ ζηνιίδνπλ ηηο ζηήιεο» ησλ αζελατθψλ 

εθεκεξίδσλ.
804

 Σελ ίδηα εκέξα ε Hürriyet αλαδεκνζίεπε άξζξν γλψκεο ηεο Yeni Sabah, ην νπνίν 

πεξηιάκβαλε δηαηππψζεηο θαη επηρεηξήκαηα εμαηξεηηθά παξφκνηα κε εθείλα ηεο ίδηαο γηα ην 

Κππξηαθφ: 

«Οζ πνμηθήζεζξ ημο Κφπνζμο Ανπζπαπά, πμο δεκ αζζεάκεηαζ ηδκ ακάβηδ κα ζεααζηεί 

ημοξ ηακυκεξ ηδξ πμθζηζηήξ εοβέκεζαξ, ηαεχξ ηαζ ηα πασδεοηζηά αθέιιαηα ηςκ εκ 

Αεήκαζξ, έπμοκ ηάκεζ ημ Κοπνζαηυ κα πάρεζ κα απμηεθεί έκα εζςηενζηυ γήηδια εηείκδξ 

ηδξ πχναξ [ηεο ΐξεηαλίαο]. Δθυζμκ θμζπυκ μζ Έθθδκεξ επζπεζνμφκ κα δζεεκμπμζήζμοκ 

ημ γήηδια, εα έπμοιε μπςζδήπμηε ηζ ειείξ πνάβιαηα κα πμφιε ηαζ υθμξ μ ηυζιμξ εα 

αημφζεζ ηδ νςιαθέα θςκή ημο Σμφνημο. Σζ κα ηάκμοιε, εηείκμζ γήηδζακ ηαζ 

πνμεημίιαζακ αοηυ ημ απμηέθεζια. πςξ ζζπφεζ ηαζ βζα ημ Τπμονβείμ Δλςηενζηχκ ηδξ 

                                                           
802 “Makarios Yunan hükûmetini Kıbrıs meselesini B. Milletlere vermek için zorluyor/ Makarios‟la görüşen Başvekil 

Papagos, İngiltere ile müzakere için gayret edeceğini söyledi” («Ο Μαθάξηνο πηέδεη ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα 

παξαπέκςεη ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ ζηα Δ.Β./ Ο Πξσζππνπξγφο Παπάγνο πνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ Μαθάξην, δήισζε φηη 

ζα πξνζπαζήζεη λα δηαπξαγκαηεπζεί κε ηελ Ώγγιία»), Hürriyet, 16/2/1954. 
803 Βίρε πξνεγεζεί κφλν κηθξή αλαθνξά ζηα ηέιε Οθησβξίνπ 1953 κε βάζε αληαπφθξηζε ηνπ Reuters, βι. αλσηέξσ, ζει. 

210. 
804 “Şimdi de Libyalılar Kıbrısı Makarios‟a peşkeş çekiyor” («Σψξα δίλνπλ θαη νη Λίβπνη πεζθέζη ηελ Κχπξν ζηνλ 

Μαθάξην»), Hürriyet, 23/2/1954. 
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θίθδξ ηαζ ζοιιάπμο Αββθίαξ, έηζζ ηαζ ζημ δζηυ ιαξ Τπμονβείμ Δλςηενζηχκ ακηζζημζπμφκ 

πθέμκ ηάπμζα ηαεήημκηα».
805

 

Σν Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ ηεο ΐξεηαλίαο δελ πξνέβαηλε κελ ζε θάπνηα ηνπνζέηεζε επί ηνπ 

ζέκαηνο, φπσο φκσο πιεξνθνξνχζε κε ην θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν ε Hürriyet, ν κε 

θαηνλνκαδφκελνο Τθππνπξγφο Ώπνηθηψλ ηεο
806

 είρε απαληήζεη ζηε ΐνπιή ησλ Λφξδσλ γηα ην 

δήηεκα ηεο Κχπξνπ, ζε ζρεηηθή επεξψηεζε ηνπ πξψελ Κπβεξλήηε ηεο Κχπξνπ, ιφξδνπ Winster. 

πσο αλαθεξφηαλ ζην ζρεηηθφ ξεπνξηάδ, ν Winster ππεξακχλζεθε ηνπ «θηιειεχζεξνπ» ηξφπνπ 

δηνίθεζεο πνπ είρε πξνηείλεη θαηά ηε ζεηεία ηνπ, ζεκεηψλνληαο φηη εθείλν δελ είρε επδνθηκήζεη 

εμαηηίαο ηεο «ππνλφκεπζεο» πνπ είρε δερζεί «απφ νξηζκέλνπο εμηξεκηζηέο, επηθεθαιήο ησλ νπνίσλ 

ήηαλ ε ειιελνξζφδνμε εθθιεζία». Ώπαληψληαο ν Τθππνπξγφο Ώπνηθηψλ, ηφληδε φηη ε θπβέξλεζε 

δελ είρε κεηαβάιεη ηε ζηάζε ηεο ζην παξακηθξφ, πξνζζέηνληαο φηη γηα εθείλελ δελ εηίζεην ζέκα 

Κππξηαθνχ. Βπηπιένλ, ζεκείσλε φηη εμαθνινπζνχζε λα ηζρχεη ε ζπληαγκαηηθή πξφηαζε ηνπ 1948 

θαη φηη ε πηνζέηεζε ή ε απφξξηςή ηεο εμαξηάην απφ ηε «ζσθξνζχλε ησλ εγεηψλ ηνπ ιανχ ηνπ 

λεζηνχ».
807

 Ώκέζσο θαηφπηλ, ε εθεκεξίδα ζρνιίαδε είδεζε ηνπ Reuters πνπ είρε αλακεηαδψζεη ην 

αζελατθφ ξαδηφθσλν, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ΐξεηαλία είρε ζπλαηλέζεη ζηηο δηκεξείο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ Κχπξν. Αηεπθξηλίδνληαο πσο επξφθεηην «κάιινλ γηα παξεμήγεζε», 

πξφζζεηε ηα εμήο: 

«Ζ δζελαβςβή πνιηηηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ
808

 ιεηαλφ Αββθίαξ ηαζ Δθθάδαξ βφνς απυ 

ημ εέια ηδξ Κφπνμο, ζδιαίκεζ λεηάεανδ άνκδζδ ηαζ απυννζρδ ηςκ ανπχκ ημο δζεεκμφξ 

δζηαίμο. Γζυηζ ημ κα ιείκεζ δ Σμονηία αδζάθμνδ έκακηζ μζαζδήπμηε πμθζηζηήξ 

δζαπναβιάηεοζδξ βζα ηδκ Κφπνμ, ανίζηεηαζ εηηυξ ηάεε δζπθςιαηζηήξ δοκαηυηδηαξ ηαζ 

εκδεπμιέκμο. Ζ ηοαένκδζδ ηδξ Αββθίαξ, ζηδκ μπμία ιεηααζαάζηδηε ηαζ δ μπμία 

πανέθααε ημ κδζί απυ ηδκ Σμονηία [sic], ιυκμ ιε ηδκ ηοαένκδζδ ηδξ Σμονηίαξ ιπμνεί 

κα ηάκεζ πμθζηζηή δζαπναβιάηεοζδ βζ‟ αοηυ. Ζ Δθθάδα μοδειία ζδζυηδηα ή ανιμδζυηδηα 

έπεζ, μφηςξ χζηε κα ζοιιεηάζπεζ ζε ιζα ηέημζα δζαπναβιάηεοζδ. ζμ βζα ηδκ ακςηένς 

είδδζδ ημο αεδκασημφ ναδζμθχκμο, βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ απμηεθεί πνμσυκ πανελήβδζδξ, 

υπςξ πνμηφπηεζ ηαζ απυ ηζξ δδθχζεζξ ημο Τθοπμονβμφ Απμζηζχκ πμο ιίθδζε ελ 

μκυιαημξ ηδξ ηοαένκδζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ζογήηδζδξ πμο έθααε πχνα πεεξ ζηδ Βμοθή 

ηςκ Λυνδςκ».
809

 

Δ πξνζεθηηθά θαη κε ραξαθηεξηζηηθή νξνινγία δηαηππσκέλε απηή παξάγξαθνο ηεο Hürriyet 

εγείξεη ζνβαξέο ππνςίεο σο πξνο ηελ πξνέιεπζή ηεο. Μνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ζχληνκε 

                                                           
805 “Kıbrıslı masum Türkler” («Οη αζψνη Σνχξθνη Κχπξηνη»), αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 23/2/1954. 
806 Βπξφθεηην γηα ηνλ Ώλαπιεξσηή Τθππνπξγφ ηνπ Τπνπξγείνπ Ώπνηθηψλ, θφκε ηνπ Μχλζηεξ (Earl of Munster), βι. 

Υάηληο Ώ. Ρίρηεξ, Ηζημνία ηδξ Κφπνμο, φ.π., ζει. 156. 
807 “Yunanlıların kopardığı gürültüye cevap: İngiltere „Kıbrıs meselesi‟ diye bir mesele tanımıyor” («Ώπάληεζε ζην 

ζφξπβν πνπ μεζεθψλνπλ νη Έιιελεο: Δ Ώγγιία δελ αλαγλσξίδεη θαλέλα „θππξηαθφ δήηεκα‟»), Hürriyet, 24/2/1954, κε 

βάζε αληαπφθξηζε ηνπ B.B.C. 
808

 Δ έκθαζε είλαη ηνπ πξσηνηχπνπ. 
809 “İngiltere Yunanistan‟la müzakereyi kabul etmiş!” («Δ Ώγγιία απεδέρζε, ιέεη, ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ 

Βιιάδα!»), Hürriyet, 24/2/1954. 
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αλαθνίλσζε ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, παξά κε ζρνιηαζκφ ηεο ίδηαο ηεο 

εθεκεξίδαο. Βλδερνκέλσο ην πξψην λα έδσζε ην ζπγθεθξηκέλν ζηίγκα ζηε δεχηεξε κέζσ απηήο 

ηεο ζπγθεθαιπκκέλεο «δηαξξνήο», ζε κία ζπγθπξία θαηά ηελ νπνία ε κελ ειιεληθή πιεπξά 

δήισλε φηη πξνζαλαηνιηδφηαλ αλνηρηά ζηελ παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζηα Δ.Β.,
810

 ε δε βξεηαληθή 

πξνέβαηλε αληηζηνίρσο ζε αξλεηηθή δεκφζηα ηνπνζέηεζε κε αθνξκή ηελ επεξψηεζε ηνπ ιφξδνπ 

Winster. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δηλφηαλ εκκέζσο θαη ε εθδνρή ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο, 

επαλαιακβαλφηαλ ην «αδηαλφεην» λα ζπδεηεζεί ην Κππξηαθφ ελ ηε απνπζία ηεο, παξάιιεια φκσο 

απνθεπγφηαλ ε δεκφζηα ηνπνζέηεζε ηε ζηηγκή πνπ ε «θίιε θαη ζχκκαρνο» ΐξεηαλία δηαθήξπζζε 

πσο δελ πθίζηαην θππξηαθφ δήηεκα πξνο δηαπξαγκάηεπζε. 

Παξά ηελ «θαζεζπραζηηθή» εθείλε βξεηαληθή δήισζε, ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ 

Ώζήλα πξφβαιε ελνριεκέλνο ηε δήισζε ηνπ Μαθαξίνπ, ζηελ νπνία είρε πξνβεί κεηά ηε κηζήο 

ψξαο ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ βαζηιηά. Ο Κχπξηνο Ώξρηεπίζθνπνο είρε εθθξάζεη ηελ πεπνίζεζή ηνπ 

φηη δελ ζα αξγνχζε ε εκέξα πνπ ν βαζηιηάο ηεο Βιιάδαο ζα πξαγκαηνπνηνχζε επίζεκε επίζθεςε 

ζηελ Κχπξν, πξνζζέηνληαο φηη αλ αμησλφηαλ λα ηνλ ππνδερζεί ν ίδηνο, ηφηε εθείλε ζα ήηαλ ε 

επηπρέζηεξε εκέξα ηεο δσήο ηνπ. Χο αληίβαξν, ν Σ.Κ. παξέζεηε πιεξνθνξίεο πνπ είρε ιάβεη απφ 

«αμηφπηζηεο πεγέο», ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ζπλάληεζε κε ηνλ βαζηιηά είρε θαηαζηεί εθηθηή 

θαηφπηλ «ηνπ αηηήκαηνο θαη ηεο επηκνλήο» ηνπ ίδηνπ ηνπ Μαθαξίνπ, αιιά θαη θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο 

«παξφηξπλζεο» ηνπ Παπάγνπ, κε ηνλ Παχιν λα ζθέθηεηαη «γηα έλα δηάζηεκα λα κελ θάλεη 

απνδεθηφ ην αίηεκα». Ο αληαπνθξηηήο ηφληδε ηε δηαθνξά απφςεσλ κεηαμχ ειιεληθήο θπβέξλεζεο 

θαη Κχπξηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ, αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δηκεξνχο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηε 

ΐξεηαλία πξηλ ηελ παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζηα Δ.Β., πξνζζέηνληαο φηη «πηζηεχεηαη πσο ν 

Μαθάξηνο παξαπνλέζεθε ζηνλ βαζηιηά γηα ηε ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο Παπάγνπ, δεηψληαο ηνπ λα 

επεξεάζεη ηνλ ηειεπηαίν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ απφςεψλ ηνπ». Ώθνινχζσο, δηαπίζησλε φηη ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ ΐξεηαλνχ Τθππνπξγνχ Ώπνηθηψλ γηα ηελ Κχπξν είρε απνηειέζεη «έλα θξχν ληνπο 

γηα ηνπο ειιεληθνχο πνιηηηθνχο θχθινπο» θαη πιεξνθνξνχζε φηη, εξσηεζείο ζρεηηθά ν Έιιελαο 

Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεθαλφπνπινο, ζεκείσλε φηη ηα ιεγφκελα ζην βξεηαληθφ Κνηλνβνχιην δελ 

δέζκεπαλ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε θαη επαλαιάκβαλε «ην γλσζηφ ηξνπάξη» πεξί ησλ πξνζπαζεηψλ 

λα επηιπζεί ην δήηεκα κε δηαπξαγκαηεχζεηο πξηλ ηελ πξνζθπγή. ρνιηάδνληαο ηηο δεκφζηεο απηέο 

ηνπνζεηήζεηο ηηο θπβέξλεζεο Παπάγνπ, ζπκπέξαηλε φηη ν Έιιελαο Πξσζππνπξγφο γλψξηδε πνιχ 

θαιά ηελ αδηάιιαθηε πνιηηηθή ηεο ΐξεηαλίαο, ζπλέρηδε φκσο «ην ιαθηξληί πεξί 

δηαπξαγκαηεχζεσλ», αθελφο κελ γηα λα θεξδίζεη ρξφλν, αθεηέξνπ δε «γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

αλάγθεο ηεο „πνιηηηθήο ηνπ δξφκνπ‟ πνπ εδψ θαη θαηξφ είλαη ζηε κφδα ζηελ Βιιάδα».
811

 

ην ίδην κήθνο θχκαηνο, ε εθεκεξίδα ζρνιίαδε δηά ηνπ ηίηινπ ηεο είδεζε ηνπ Reuters, ζρεηηθά κε 

ηε ζπλάληεζε πνπ είρε ν Μαθάξηνο κε ηε βαζίιηζζα Φξεηδεξίθε, φηαλ γηλφηαλ δεθηφο απφ ηελ 

                                                           
810 Σελ παξακνλή ηεο ελ ιφγσ ζπδήηεζεο, ν πξέζβεο ηεο Βιιάδαο ζην Λνλδίλν, ΐαζίιεηνο Μφζηξαο, είρε επηδψζεη 

αλεπίζεκν έγγξαθν ζηνλ Selwyn Lloyd, κε ην νπνίν δεισλφηαλ ε πξφζεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα εγγξάςεη ην 

Κππξηαθφ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο επφκελεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΔΒ, βι. Υάηληο Ώ. Ρίρηεξ, φ.π., ζει.155. 
811 “Papas Makarios yine sayıklamaya başladı” («Ο παπάο Μαθάξηνο άξρηζε πάιη ην παξαιήξεκα»), Hürriyet, 26/2/1954. 
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ηειεπηαία. Σν ξεπνξηάδ αλακηγλπφηαλ ρσξίο δηαθξηηά φξηα κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ Σ.Κ., κε ηελ 

εθεκεξίδα λα πιεξνθνξεί γηα ηελ πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο ΠΒΏΒΚ πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ 

Ώξρηεπηζθφπνπ, γηα ηελ πξνγξακκαηηδφκελε «κεγάιε ιεηηνπξγία» ζηελ Ώγία Βηξήλε φπνπ 

επξφθεηην λα πξνζηεί ν Μαθάξηνο, θαζψο θαη γηα «κία αθφκε αλνεζία» ηνπ Βήιαημξ, ην νπνίν απφ 

ηηο ζηήιεο ηνπ εμέθξαδε ηελ πεπνίζεζε φηη ε Σνπξθία σο δεκνθξαηηθφ θξάηνο ζα ζεβφηαλ ηελ 

αξρή ηεο πιεηνςεθίαο ζηελ Κχπξν, ην δε ζέκα ηεο εθεί ηνπξθηθήο κεηνλφηεηαο ζα επηιπφηαλ «κε 

ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν», φπσο αθξηβψο είραλ επηιπζεί ακνηβαίσο θαη ηα δεηήκαηα ησλ δχν 

κεηνλνηήησλ ζηελ ειιεληθή Θξάθε θαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ο αληαπνθξηηήο ηεο Hürriyet 

έβαδε έλα εηξσληθφ ζαπκαζηηθφ ζηελ ηειεπηαία απηή θξάζε, παξαπέκπνληαο πξνθαλψο ζηα ζπρλά 

δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο γηα ηελ «ηξαγηθή θαηάζηαζε ησλ Σνχξθσλ ηεο Απηηθήο Θξάθεο».
812

 

ε επεξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ ηειεπηαία, απαληνχζε ζηε ΐνπιή ν Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ, Mehmet 

Fuad Köprülü, θαηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο γηα ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

ηνπ. Ώλ θαη ε εθεκεξίδα πιεξνθνξνχζε ζηνλ πξσηνζέιηδν ηίηιν ηεο φηη ν Σνχξθνο Τπνπξγφο 

«είρε δερζεί ζθνδξέο επηθξίζεηο» θαη γηα «ηελ θαηάζηαζε ησλ Σνχξθσλ ηεο Κχπξνπ», νπδεκία 

ζρεηηθή αλαθνξά ππήξρε ζην ξεπνξηάδ πνπ αθνινπζνχζε.
813

 

Δ ζπλέρηζε ησλ πνιηηηθψλ επαθψλ ηνπ Μαθάξηνπ ζηελ Ώζήλα πεξλνχζε πξνζσξηλά ζηηο 

εζσηεξηθέο ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο, κε ηνλ αληαπνθξηηή ηεο ζηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα λα 

πιεξνθνξεί φηη, «φπσο ιέγεηαη», ν Ώξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ είρε ιάβεη «ηελ ππφζρεζε απφ ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε» πσο ην πξνζερέο θζηλφπσξν ην Κππξηαθφ ζα παξαπεκπφηαλ ζηα Δλσκέλα 

Έζλε. Χζηφζν, ε Hürriyet επέιεγε γηα θεληξηθφ ηίηιν ηνπ δεκνζηεχκαηφο ηεο ηελ απφθαζε ηνπ 

πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ λα θξαηήζεη θιεηζηφ ην ίδξπκα, ελ φςεη ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ 

γηα ηελ Κχπξν πνπ επξφθεηην λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη θνηηεηέο.
814

 

Πξάγκαηη, ν Ώιέμεο Κχξνπ κηιψληαο ζε ξαδηνθσληθή εθπνκπή ζηηο αξρέο Μαξηίνπ, δήισλε γηα 

πξψηε θνξά επηζήκσο ηελ πξφζεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα πξνζθχγεη ζηα Δ.Β. γηα ηελ 

Κχπξν, ζε πεξίπησζε πνπ δελ επδνθηκνχζε ε πξφηαζή ηεο πξνο ηε ΐξεηαλία γηα δηεμαγσγή 

δηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Μεηαθέξνληαο ηε ζρεηηθή είδεζε πξσηνζέιηδα, ν αληαπνθξηηήο ηεο 

                                                           
812 “Makarios ilhak için her kapının ipini çekiyor” («Ο Μαθάξηνο δελ αθήλεη πφξηα πνπ λα κελ ρηππήζεη γηα ηελ 

έλσζε»), Hürriyet, 27/2/1954. Δ εθεκεξίδα ζπλέρηδε θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηα ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή Θξάθε 

δεκνζηεχκαηά ηεο, επηραίξνληαο ζε έλα απφ απηά φηη ν «αγψλαο» ηεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο «είρε πηάζεη ηφπν», 

βι. “Hürriyet‟in açtığı kampanya zaferle bitti: Yunanistan Batı Trakya‟daki Türklerin emlâkini elkoyma kararından 

istisna edilecek” («Δ θηλεηνπνίεζε ηεο Υηνπξξηέη θαηέιεμε ζε ζξίακβν: Δ Βιιάδα ζα εμαηξέζεη ηηο πεξηνπζίεο ησλ 

Σνχξθσλ ηεο Απηηθήο Θξάθεο απφ ηελ απφθαζε πεξί θαηάζρεζεο»), Hürriyet, 11/2/1954. “Kuzey Yunanistan Vekili 

Stratos‟a göre/ B. Trakya Türk yok Yunan tebaalı müslüman varmış!” («Καηά ηνλ Γεληθφ Αηνηθεηή ΐνξείνπ Βιιάδαο 

ηξάην/ ηε Α[πηηθή] Θξάθε δελ ππάξρνπλ Σνχξθνη αιιά κνπζνπικάλνη Έιιελεο ππήθννη!»), Hürriyet, 20/2/1954. 
813 “Kıbrıs ve Batı Trakya Türklerinin, Kahire B. Elçimizin vaziyeti ve Süriye küstahça talepleri dolayısiyle/ Fuad 

Köprülü ağır tenkitlere uğradı” («Ο Φνπάη Κηνπξνπινχ δέρζεθε ζθνδξέο επηθξίζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ Σνχξθσλ 

ζηελ Κχπξν θαη ηε Απηηθή Θξάθε, γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ Πξέζβε καο ζην Κάηξν, θαζψο θαη γηα ηηο ζξαζείεο 

απαηηήζεηο ηεο πξίαο»), Hürriyet, 25/2/1954. πσο πξνθχπηεη απφ ηα Πξαθηηθά ηεο ηνπξθηθήο ΐνπιήο εθείλεο ηεο 

εκέξαο, ε κφλε αλαθνξά ζην Κππξηαθφ ήηαλ ε αλαπάληεηε ηνπνζέηεζε ηνπ βνπιεπηή Kastamonu (Καζηακνλήο) ηνπ 

θπβεξλψληνο Α.Κ., Ziya Termen, ζηελ νπνία δήισλε πσο είρε έιζεη «ν θαηξφο λα βνεζήζνπκε έκπξαθηα σο Σνπξθηθή 

Αεκνθξαηία ηνπο Σνχξθνπο νκνγελείο καο ζηα ΐαιθάληα, ηνπο Σνχξθνπο ζηε Ρφδν θαη ζηελ Κχπξν», βι. T.B.M.M. 

Zabıt Ceridesi, Dönem IX, İçtima 4, Kırk dokuzuncu İnikat (24.11.1954), ζει. 844. 
814 “Talebeler Kıbrıs için izinsiz miting yapınca/ Atina Üniversitesi dün 24 saat müddetle kapatıldı” («ηαλ νη θνηηεηέο 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζπιιαιεηήξην ρσξίο άδεηα γηα ηελ Κχπξν/ ην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ έθιεηζε γηα 24 ψξεο»), Hürriyet, 

1/3/1954. 
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εθεκεξίδαο παξαηεξνχζε πσο ε ζπγθεθξηκέλε δήισζε «δελ πξνθάιεζε απνξία ζηνπο εδψ 

νπδέηεξνπο πνιηηηθνχο θχθινπο, αληηκεησπίζηεθε σζηφζν κε θάπνηνπ είδνπο ζαξθαζκφ». 

Ώηηηνινγψληαο ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ, ν ζπληάθηεο ηνχ θεηκέλνπ ππνζηήξηδε φηη νη ειιεληθνί 

θπβεξλεηηθνί θχθινη γλψξηδαλ πνιχ θαιά πσο ε ΐξεηαλία «νπδέπνηε» ζα ζπλαηλνχζε ζε κία 

δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ε ειιεληθή «επηκνλή» ζε απηφ «έρεη πάςεη λα 

ζπληζηά κία πεξίεξγε ζηάζε θαη λννηξνπία θαη έρεη θαηαζηεί θσκηθή. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε 

θπβέξλεζε Παπάγνπ ζεψξεζε πξνβιεκαηηθή κία επηζηξνθή ηνπ Μαθάξηνπ ζηε Λεπθσζία κε 

άδεηα ρέξηα θαη αλαγθάζηεθε λα ππνθχςεη ζηηο πηέζεηο ηνπ λα παξαπέκςεη ην δήηεκα ζηα Δ.Β.». 

Ώπνηέιεζκα ηεο εμέιημεο απηήο ήηαλ ε «ηθαλνπνίεζε» ηνπ Μαθαξίνπ, φπσο επεζήκαηλε κε ηε 

ρξήζε ζαπκαζηηθνχ ε εθεκεξίδα.
815

 

Αχν εκέξεο αξγφηεξα, ην άξζξν γλψκεο ηνπ Hikmet Bil πνπ δεκνζίεπε ε Hürriyet, φκσο, θάζε 

άιιν παξά «θσκηθφ» ήηαλ. Ο ζπληάθηεο ηνπ μεθηλνχζε ηελ αθήγεζε, πιέθνληαο ην εγθψκην ηνπ 

«ηνπξθηθνχ έζλνπο» αλά ηελ ηζηνξία, απνδίδνληάο ηνπ αξεηέο θαη αγαζή πξναίξεζε, θαη 

ππνζηεξίδνληαο ηαπηφρξνλα πσο, παξά ηα «πνηνηηθά» απηά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, είρε πέζεη ζχκα 

χπνπισλ πνιηηηθψλ επηβνπιψλ. Πεξλψληαο ζηε «ζσηεξία» πνπ ηνπο είρε εμαζθαιίζεη ν Atatürk, 

ζεκείσλε φηη, παξά ηα «δειεηεξηψδε ζάιηα ησλ ερζξψλ», νη Σνχξθνη δελ εμέζξεςαλ ην κίζνο 

αιιά βξέζεθαλ θαη βξίζθνληαη ζηελ πξψηε γξακκή «ησλ αγψλσλ γηα ηελ ειεπζεξία», γηα λα 

εμεηδηθεχζεη ακέζσο θαηφπηλ ζην Κππξηαθφ: «Δ Ώγγιία πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ Κχπξν, ηελ 

νπνία πήξακε κε ηε δχλακε ηνπ αίκαηνο δίλνληαο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ηέθλα καο σο κάξηπξεο, 

δελ δίλεη ζήκεξα ζηνπο Σνχξθνπο, πνπ δνπλ ζην ίδην λεζί θαη ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο, νχηε ην έλα 

ηνηο εθαηφ ησλ πξνλνκίσλ πνπ δίλεη ζηνπο Βιιελνθχπξηνπο». Ώθνχ πξνεηδνπνηήζεη φηη ε Κχπξνο 

«δελ ζα γίλεη ν ηάθνο ησλ Σνχξθσλ φπσο ε Απηηθή Θξάθε», εθδίπισλε αθνινχζσο ηελ «ηζηνξηθή» 

αθήγεζε ηνχ πψο νη Σνχξθνη «είραλ ζψζεη» ην λεζί πξηλ 400 ρξφληα απφ ηε «ιεζηεία θαη ηελ 

πεηξαηεία», πψο θπβέξλεζαλ «δίθαηα θαη κε αλνρή, αλαζηαίλνληαο ηελ θππξηαθή Ώξρηεπηζθνπή», 

θαη πψο κεηαβιήζεθαλ νη εθεί Σνπξθνθχπξηνη ζε κεηνςεθία εμαηηίαο ηεο βξεηαληθήο πνιηηηθήο πνπ 

ηνπο «θαηαπίεδε» θαη ηνπο αλάγθαζε λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηελ Σνπξθία, κηα πνιηηηθή πνπ «άλνημε 

ηε ραξακάδα» απφ ηελ νπνία «κπήθαλ νη Έιιελεο παξάλνκα ζαλ θιέθηεο ζην ζπίηη». Ώπέλαληη 

ζηελ πνιηηηθή εθείλε αλαγθάζηεθε λα «θιείζεη ηα κάηηα» ε ηνπξθηθή αληηπξνζσπεία ζηε 

Λσδάλλε, γηα λα απνθεπρζεί «ε δηάιπζε ηεο δηάζθεςεο θαη ε έλαξμε ελφο λένπ παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ» [sic]. Ήηαλ, σζηφζν, «πέξαλ πάζεο αληηπαξάζεζεο αιεζέο» ην γεγνλφο φηη «ν θαηά 

βάζε ηδηνθηήηεο» ηεο Κχπξνπ είλαη ε Σνπξθία, γη‟ απηφ θαη ζε θακκία πεξίπησζε δελ κπνξνχζε 

λα επσθειεζεί «ηξίην θξάηνο» απφ «ηελ παξαίηεζε ηεο Σνπξθίαο απφ ηα δηθαηψκαηά ηεο επί ηνπ 

λεζηνχ ζηε Λσδάλλε, ιφγσ νξηζκέλσλ αλαγθαηνηήησλ». Σφζν «μεθάζαξα θαη πξνθαλή» 

ζεσξνχζε ν αξζξνγξάθνο ηα «δηθαηψκαηα» ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο ζηελ Κχπξν, δηαηππψλνληαο 

ζηελ θαηάιεμε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ, γηα κία αθφκε θνξά πξνθεηηθά, ηα φζα αλαηξηρηαζηηθά ζα 

αθνινπζνχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηεκβξηαλψλ: 

                                                           
815 “Yunanistan/ Kıbrıs işini B. Milletlere aksettirecek” («Δ Βιιάδα/ ζα κεηαθέξεη ην Κππξηαθφ ζηα Δ. Έζλε»), 

Hürriyet, 5/3/1954. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



298 
 

«Ακ θμζπυκ δ ζφιιαπυξ ιαξ Αββθία δεκ ζοβηαηαηίεεηαζ κα ηοιαηίγεζ δ έκδμλδ ζδιαία 

ιαξ ζημ ηηίνζμ ηδξ Μμοθηείαξ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ επέηνερε ηδκ έπανζδ ηδξ εθθδκζηήξ 

ζδιαίαξ ζημ ιένμξ πμο ιέκεζ μ Ρςιζυξ Ανπζπαπάξ ζηδκ Κφπνμ, εα ηδκ ακαβηάζμοκ κα 

δείλεζ ζεααζιυ ζηδκ ηζιδιέκδ ημονηζηή ζδιαία ηα δοκαηά αοηά πένζα ηδξ κεμθαίαξ. Γεκ 

εα επζδείλμοιε πθέμκ ηδκ μθζβςνία πμο εα μδδβήζεζ ζηδκ ηαηαπίεζδ ηαζ ζημ 

πμδμπάηδια ηςκ αηοπχκ μιμθφθςκ ιαξ, πμο πφκμοκ ηάεε ιένα αζιάηζκα δάηνοα. πζ! 

πζ… Ακ πνμξ ζηζβιή ζζςπμφιε είκαζ πάνζκ ηδξ αλίαξ πμο δίδμοιε ζε αοηή ηδ θζθία ιαξ. 

ηακ υιςξ ιζα ιένα ελακηθδεεί δ οπμιμκή ιαξ ηαζ εβενεμφιε, μζ δζεεκείξ ζζημνζημί 

ιπμνμφκ απυ ηχνα κα ηδκ ακαημζκχζμοκ ζημκ ηυζιμ ςξ ηδκ αθεηδνία ηδξ διέναξ ηδξ 

ηνίζεςξ».
816

 

Δ επηζεηηθή δηαζηξέβισζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ απψηεξνπ θαη ηνπ εγγχο παξειζφληνο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε ξεηνξεία ηεο ζπκαηνπνίεζεο ησλ δηηζηνξηθά «επγελψλ» Σνχξθσλ, ήηαλ ζρήκαηα πνπ 

απαληψληαη ζπρλά ζην αθεγεκαηηθφ κνληέιν ησλ ηζπλφλησλ ηεο Hürriyet, πξνθαλψο θαη ηνπ Bil. 

Βθείλν, φκσο, πνπ εληππσζηάδεη είλαη νη εθηνμεπφκελεο απεηιέο ελ είδεη «πξνεηδνπνηήζεσλ», 

απεηιέο πνπ ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν γλψκεο έθζαλαλ κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα ζεκάλνπλ ηελ 

«Δκέξα ηεο Κξίζεσο» πνπ ζα πξνεξρφηαλ απφ ηελ νξγή ηνπ «έλδνμνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο», φηαλ 

εθείλν «δηθαίσο» εμεγεηξφηαλ. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε Κχπξνο παξνπζηαδφηαλ σο ην θνκβηθφ 

ζεκείν ησλ ηνπξθηθψλ «ππνρσξήζεσλ» ηνπ παξειζφληνο, πνπ ηαπηφρξνλα ζα απνηεινχζε ηελ 

αθεηεξία ηεο επαλεθθίλεζεο ησλ ηνπξθηθψλ δηεθδηθήζεσλ γηα φια εθείλα ηα κέξε πνπ ε 

Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία είρε απνιέζεη θαη ζηα νπνία εμαθνινπζνχζαλ λα δνπλ «ηνπξθηθνί» 

πιεζπζκνί. Δ επαλαιακβαλφκελε απηή αθήγεζε απνηχπσλε ηα επηρεηξήκαηά ηεο ζηνλ λνπ ησλ 

αλαγλσζηψλ, θαζηζηψληαο ηνπο θνηλσλνχο ηνπ «πξνβιήκαηνο» θαη πξνδηαζέηνληάο ηνπο γηα κία 

επηθείκελε έκπξαθηα επηζεηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ, έηζη ψζηε λα πεξηθξνπξεζνχλ ηα ηνπξθηθά 

«δίθαηα» θαη ζπκθέξνληα, αιιά θαη λα απνθαηαζηαζεί ε θινληζκέλε απφ ηνπο ΐξεηαλνχο, ηνπο 

Έιιελεο θαη ηνπο Βιιελνθχπξηνπο «δηθαηνζχλε» αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηχρεο ηνπ 

λεζηνχ.
817

 

Βλφριεζε, αιιά θαη ραξαθηεξηζηηθνχο γηα ηελ λννηξνπία ηεο εθεκεξίδαο ζπλεηξκνχο 

πξνθαινχζαλ επίζεο νη εηνηκαζίεο πνπ γίλνληαλ ζηε Λεπθσζία γηα ηελ ππνδνρή ηνπ Μαθάξηνπ, ν 

νπνίνο επξφθεηην λα επηζηξέςεη απφ ηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα. Έηζη, ν αληαπνθξηηήο ηεο Hürriyet 

πεξηέγξαθε ηελ «θηλεηνπνίεζε» ησλ ελσηηθψλ ζσκαηείσλ, ηνπο ζεκαηνζηνιηζκνχο θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ θσδσλνθξνπζηψλ ζηηο εθθιεζίεο, ζεκεηψλνληαο φηη ζρεδηαδφηαλ λα γίλεη 

δεθηφο ν Μαθάξηνο σο άιινο «Πνξζεηήο ηεο Κχπξνπ».
818

 Έλα βήκα πεξαηηέξσ ζηηο θαηαγγειίεο 

                                                           
816 “Kıbrıs‟ın Çilesi” («Δ δνθηκαζία ηεο Κχπξνπ»), ζηήιε «Politika Pazarı», Hürriyet, 7/3/1954. 
817 Έλα πξψηκν σο πξνο ηα επηεκβξηαλά, αιιά θνληηλφ ρξνληθά ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο επίδξαζεο πνπ είρε 

απηνχ ηνπ είδνπο ε ξεηνξηθή ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο ζηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε, ήηαλ ην θάξθσκα 

ρεηξφγξαθσλ πξνθεξχμεσλ ζηα δέληξα απέλαληη απφ ηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ ηεο Πφιεο, νη νπνίεο έγξαθαλ «Δ Κχπξνο 

είλαη ηνπ Σνχξθνπ, είλαη Σνπξθηθή, θαη ζα παξακείλεη ηνπ Σνχξθνπ. Γήησ ε Κχπξνο». χκθσλα κε ην ζρεηηθφ ζχληνκν 

δεκνζίεπκα ηεο Hürriyet, νη πξνθεξχμεηο εθείλεο είραλ ζηαιεί γηα εμέηαζε ζηε Αηεχζπλζε Ώζθαιείαο, ελψ ζεσξείην πσο 

είραλ ζπληαρζεί «απφ θάπνηνλ θνηηεηή», βι. “„Kıbrıs Türktür‟”, («„Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή‟»), Hürriyet, 2/3/1954. 
818 “Papas Makarios Kıbrıs fatihi imiş!” («Ο παπάο Μαθάξηνο Πνξζεηήο ηάρα ηεο Κχπξνπ!»), Hürriyet, 10/3/1954. 
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γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ Βιιελνθππξίσλ πξνο ηνπο Σνπξθνθππξίνπο γηλφηαλ κε ηελ αξθεηά εθηελή 

αληαπφθξηζε απφ ηε Λεκεζφ, ζηελ νπνία νη πξψηνη παξνπζηάδνληαλ σο έρνληεο ζπγθεληξψζεη ζηα 

ρέξηα ηνπο φιε ηελ νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή εμνπζία ζηελ ζπγθεθξηκέλε «θσκφπνιε», ηελ νπνία 

θαη εθκεηαιιεχνληαλ γηα λα επηβάιινπλ ηελ απαιινηξίσζε ηνπξθνθππξηαθψλ πεξηνπζηψλ έλαληη 

ηζρλνχ ηηκήκαηνο. πσο αλαθεξφηαλ ζην ξεπνξηάδ, νη απαιινηξηψζεηο εθείλεο ιάκβαλαλ ρψξα 

ζην πιαίζην ηεο πνιενδνκηθήο αλακφξθσζεο ηεο πφιεο, έηζη ψζηε λα ππάξμεη θαιχηεξε θαη 

ακεζφηεξε ζχλδεζε κε ην ιηκάλη ηεο. «Βθκεηαιιεπφκελνη ηελ θαηάζηαζε» νη «θαθνκαζεκέλνη 

Βιιελνθχπξηνη […] άξρηζαλ ιεο λα εθαξκφδνπλ θαη εδψ ηελ ελ Απηηθή Θξάθε πνιηηηθή ηνπ 

ζθεηεξηζκνχ θαη ηνπο αθαληζκνχ». Οη Σνπξθνθχπξηνη, πνπ δελ έκεηλαλ «αδξαλείο έλαληη απηήο 

ηεο ζιηβεξήο θαηάζηαζεο», ελεξγνπνηήζεθαλ κέζσ ηεο γλσζηήο «Οκνζπνλδίαο». Έηζη, ε 

ηειεπηαία απέζηεηιε ππφκλεκα ζηνλ λέν Κπβεξλήηε Armitage, πνπ ην ππέγξαθε ν αληηπξφεδξφο 

ηεο, δηθεγφξνο Ahmet Mithat Berberoğlu, δεηψληαο εκθαληηθά λα ηεζεί ηέινο ζε εθείλε ηελ 

«αδηθία», ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ απέδηδε θαξπνχο ε ζπγθεθξηκέλε ηνπο θίλεζε, ηφηε ζα 

πξνζέθεπγαλ ζηνλ ΐξεηαλφ Τπνπξγφ Ώπνηθηψλ, Oliver Lyttelton.
819

 

β) Τν «ξνκαληηθό όλεηξν ηεο ληόηεο» θαη ε «αδπζώπεηε ζθιεξόηεηα ηεο σξηκόηεηαο» 

Βπηζηξέθνληαο ζηε δηεζλή πηπρή ηνπ Κππξηαθνχ, ζηελ νπνία ε εθεκεξίδα αθηέξσλε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξσηνζέιηδσλ δεκνζηεπκάησλ ηεο ην Μάξηην, παξαηεξείηαη φηη ν 

αληαπνθξηηήο ηεο ζηελ Ώζήλα πξνζπαζνχζε λα εμεγήζεη αλ ε θεκνινγνχκελε «δηάζηαζε 

απφςεσλ» κεηαμχ θπβέξλεζεο Παπάγνπ θαη Ώξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ
820

 αληαπνθξηλφηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ή απνηεινχζε έλα «παηρλίδη ηαθηηθήο». Δ θαρππνςία ηνπ ζπληάθηε ηνλ νδεγνχζε 

ζην ζπκπέξαζκα πσο έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί κάιινλ σο ηαθηηθή θίλεζε, κε ην αηηηνινγηθφ φηη 

αθφκε θαη αλ επξφθεηην λα ππάξμεη πξνζθπγή ζηα Δλσκέλα Έζλε, εθείλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχζαλ ην πηζαλφηεξν ζα ήηαλ λα ππνδείθλπαλ ηελ νδφ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ 

Βιιάδαο θαη ΐξεηαλίαο γηα ην δήηεκα, εμέιημε ε νπνία κάιινλ ζα άθελε αληθαλνπνίεην ηνλ 

Μαθάξην. Καηά ζπλέπεηα, πξφζζεηε, ε ειιεληθή θπβέξλεζε πνπ ήηαλ «πεπεηζκέλε» φηη ε 

ΐξεηαλία δελ ζα ζπγθαηέλεπε κε θαλέλα ηξφπν ζε δηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ Κχπξν, 

έθαλε έλα πξψην βήκα «γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελσηηθήο ρίκαηξαο», ειπίδνληαο ζηε 

δεκηνπξγία επλντθφηεξσλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ κειινληηθά.
821

 

                                                           
819 “Şımarık Kıbrıs Rumlarının Türk halka yaptığı mezalim” («Οη ζεξησδίεο πνπ δηαπξάηηνπλ νη θαθνκαζεκέλνη 

Βιιελνθχπξηνη ζηνλ ηνπξθηθφ ιαφ»), Hürriyet, 14/3/1954. ε αληίζηνηρεο «παξαζηάζεηο» πξνο ηνλ Armitage ζα 

πξνέβαηλαλ θαη νη «Κχπξηνη αγξφηεο», φπσο αλέθεξε ε ζρεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ Anadolu πνπ παξέζεηε ε εθεκεξίδα, 

ρσξίο λα δηεπθξηλίδεη αλ επξφθεηην γηα Βιιελνθχπξηνπο ή Σνπξθνθχπξηνπο. Βπίκαρν δήηεκα ηνχηε ηε θνξά ήηαλ ε 

απαιινηξίσζε ησλ ρσξαθηψλ ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή «ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ», ε νπνία απαίηεζαλ λα 

ηεξκαηηζηεί, βι. “Kıbrıs köylülerin mitingi” («Σν ζπιιαιεηήξην ησλ Κππξίσλ αγξνηψλ»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 

22/3/1954. 
820 Ο Σ.Κ. δελ παξέιεηπε νχηε ζην ζπγθεθξηκέλν ηνπ θείκελν ηνπο ραξαθηεξηζκνχο γηα ηνλ Ώξρηεπίζθνπν Κχπξνπ, 

απνθαιψληαο ηνλ εηξσληθά «εμνρψηαην» (Başpiskopos Makarios cenapları), θαζψο θαη «πνιηηηθνζξεζθεπηηθφ εγέηε» 

(politikçi din adamı). 
821 “Makarios Yunan hükûmeti ile yaptığı gizli anlaşma” («Δ κπζηηθή ζπκθσλία πνπ έθαλε ν Μαθάξηνο κε ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε»), Hürriyet, 9/3/1954. Δ ελ ιφγσ «δηάζηαζε απφςεσλ» ζρεηηδφηαλ κε ηε ζέζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα 

εμαληιήζεη ηηο πξνζπάζεηεο δηεμαγσγήο δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηε ΐξεηαλία πξηλ ηελ πξνζθπγή ζηα Δ.Β. ζε 

αληηπαξάζεζε κε εθείλελ ηνπ Μαθαξίνπ λα επηδησρζεί άκεζα ν δεχηεξνο δξφκνο. 
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ην πιαίζην απηφ, ζπλέρηδε ν ζπληάθηεο ζηελ επφκελε αληαπφθξηζή ηνπ απφ ηελ Ώζήλα, 

εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε, παξά ην «ιαθξηληί» πεξί 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, δελ είρε ζέζεη αθφκε επηζήκσο ην αίηεκα ζηε ΐξεηαλία, απνζαξξπκέλε 

πξνθαλψο απφ ηηο άθαξπεο αλεπίζεκεο βνιηδνζθνπήζεηο. «Βιιεληθέο πξνζσπηθφηεηεο» ηηο νπνίεο 

επηθαιείην, επεζήκαηλαλ φηη ε θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα επσθειεζεί ηεο πξνζθπγήο γηα λα 

δηεπξχλεη ηε βξεηαληθή ζπληαγκαηηθή πξφηαζε ηνπ 1948, θαζηζηψληαο ηελ έηζη «έλα πξψην ζεηηθφ 

βήκα γηα ηελ έλσζε», φπσο ραξαθηεξηζηηθά έιεγαλ. χκθσλα κε ηνλ Σ.Κ., απηφο ήηαλ θαη ν 

κχρηνο πφζνο θαη ε επηδίσμε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ δηαθεξχμεηο 

ηεο. Καηά ζπλέπεηα, απνθαηλφηαλ, ε «δηάζηαζε απφςεσλ» κεηαμχ θπβέξλεζεο Παπάγνπ θαη 

Μαθαξίνπ είλαη «θαηλνκεληθή» θαη απιψο νη δχν άλδξεο είραλ «κνηξάζεη ηνπο ξφινπο» 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο, πνπ δελ ήηαλ άιινο απφ ηε δεκηνπξγία αθξηβψο ησλ 

«πιένλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ» νη νπνίεο ζα επέηξεπαλ ηελ απφζπαζε ηνπ επηζπκεηνχ απφ ηε 

ΐξεηαλία. ε απηφ ζπλίζηαην ην «κπζηηθφ ζρέδην» πνπ είρε εθπνλεζεί κεηαμχ ησλ δχν αλδξψλ, 

ηέθκαηξε ν αληαπνθξηηήο, ζπκπέξαζκα απφ ην νπνίν πξνεξρφηαλ θαη ν ηίηινο ηεο πξνεγνχκελήο 

ηνπ αληαπφθξηζεο. Ο Σ.Κ. φκσο δελ ζηακαηνχζε εδψ. Βπηθαινχκελνο κία «εμαηξεηηθά αμηφπηζηε 

πεγή» ηνπ, πιεξνθνξνχζε φηη νη «απφξξεηεο» δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ Μαθαξίνπ, ηεθαλφπνπινπ 

θαη Κχξνπ είραλ θαηαιήμεη θαη σο πξνο ηηο επηζπκεηέο αιιαγέο ζην βξεηαληθφ ζπληαγκαηηθφ 

θείκελν ηνπ 1948, νη νπνίεο δελ ζα βαζίδνληαλ ζην απνηθηαθφ, αιιά ζα εκπλένληαλ απφ ην 

ειιεληθφ χληαγκα θαη ζα πξνέβιεπαλ «ην πιένλ επξχ» θαζεζηψο απηνλνκίαο γηα ην λεζί, κε ηελ 

ίδξπζε «ελφο πιήξσο δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο δηαθπβέξλεζεο, βαζηζκέλνπ ζηελ αξρή ηεο 

πιεηνςεθίαο». Βπηπιένλ, ην ζπγθεθξηκέλν χληαγκα ζα εηίζεην ζε εθαξκνγή κεηά απφ κία 

«πξνζσξηλή δνθηκαζηηθή πεξίνδν» θαη ζα πξνέβιεπε δηπιή ππεθνφηεηα, δειαδή απφ ηε κηα κεξηά 

ηελ ειιεληθή ή ηε βξεηαληθή θαη απφ ηελ άιιε «ηελ ηνπξθηθή, ηελ ειιεληθή, ηελ αξκεληθή, ηελ 

θαζνιηθή [sic] θ.ν.θ.».
822

 

Μεηά ηελ παξάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ πνπ πξνέθππηαλ απφ απηέο, ν 

αληαπνθξηηήο ηεο Hürriyet πξνρσξνχζε ζηε δηαηχπσζε ησλ πνιηηηθψλ «ππνρξεψζεσλ» πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ ζηελ ηνπξθηθή πιεπξά έλαληη απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ππφ ηνλ ελδηάκεζν ηίηιν «ην 

θαζήθνλ πνπ καο αλαινγεί», ππνζηεξίδνληαο ηα εμήο: 

«Φαίκεηαζ υηζ μζ κέεξ ίκηνζβηεξ πμο εημζιάγεζ δ θίθδ (!) εθθδκζηή ηοαένκδζδ ζημ 

ηοπνζαηυ γήηδια οπυ ηδκ εηζηέηα ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ ηαζ ηδξ πνμζθοβήξ ζηα 

Ζκςιέκα Έεκδ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδ ιοζηζηή ζοιθςκία ιε ημκ Μαηάνζμ, πυννς απέπμοκ 

απυ ημ κα είκαζ „ημ πνχημ αήια πνμξ ηδκ έκςζδ‟, υπςξ ακέθενακ μνζζιέκεξ εθθδκζηέξ 

πνμζςπζηυηδηεξ ιε ηζξ μπμίεξ ήνεα ζε επαθή. Δδχ ανζζηυιαζηε εκχπζμξ εκςπίς ιε 

αοηή ηαε‟ εαοηήκ ηδκ ηναβςδία ηδξ έκςζδξ, ηαζ ιάθζζηα ιε έκα αηυιδ πζμ ηνμιενυ 

                                                           
822 “Kıbrıs meselesinde yeni bir Yunan manevrası” («Νένο ειιεληθφο ειηγκφο ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 

10/3/1954. Δ παξάζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεθννηήησλ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν απφ ηνλ ζπληάθηε απνδεηθλχεη εμφρσο 

ηελ επηβίσζε ηεο παξαδνζηαθήο νζσκαληθήο αληίιεςεο γηα ηηο ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο, νη νπνίεο εμαθνινπζνχζαλ λα 

νξίδνληαη κε βάζε ζξεζθεπηηθά θαη φρη εζλνηηθά, ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη, κεηαμχ ησλ «Ρσκηψλ» θαη ησλ «Ώξκελίσλ» 

ζπγθαηαιέγνληαλ θαη νη «Καζνιηθνί». 
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παζπκίδζ ηαηαζηνμθήξ ηαζ ηαημπήξ, πμο μζμκμφπς εα ανπίζεζ κα δζαδναιαηίγεηαζ επί 

ζηδκήξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ οπυ ηζξ ηςνζκέξ δζεεκείξ ζοκεήηεξ, δεκ ιμζάγεζ ηαζ 

πμθφ εθζηηυ κα απμδχζεζ ηανπμφξ ημ παζπκίδζ αοηυ, υιςξ ημ κα ηαθέζμοιε ημοξ 

Κοπνίμοξ μιμθφθμοξ ιαξ, ηδκ ημονηζηή ημζκή βκχιδ ηαζ ηονίςξ ηδκ ηοαένκδζή ιαξ ηαζ 

ημκ Σφπμ ιαξ κα είκαζ ζε πθήνδ επαβνφπκδζδ απέκακηζ ζηδ θνίηδ ηςκ ζπεδζαγυιεκςκ 

ζκηνίβηςκ, απμηεθεί έκα ηαεήημκ πνμξ ηδκ παηνίδα πμο ακαθμβεί ζε υθμοξ ιαξ».
823

 

ην ίδην κήθνο θχκαηνο ήηαλ θαη νη παξαηεξήζεηο πνπ δηαηχπσλε θαη ζε επφκελε αληαπφθξηζή 

ηνπ, κε αθνξκή ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ φζσλ γξάθνληαλ ζην βξεηαληθφ Σχπν γηα ην 

Κππξηαθφ, έηζη φπσο κεηαθέξνληαλ αλαιπηηθά απφ ηνλ ειιεληθφ. ε εθείλε πιεξνθνξνχζε φηη ην 

Βήια είρε δεκνζηεχζεη ιεπηνκεξεηαθά ηα πξαθηηθά ησλ ζπδεηήζεσλ ζηε ΐνπιή ησλ Λφξδσλ φηαλ 

είρε αγνξεχζεη ν ιφξδνο Winster, εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ζην έληνλν ειιεληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

εμειίμεηο θαη αληηπαξαβάιινληάο ην κε ην «αδχλακν» ηνπξθηθφ: «ηφρνο κνπ γξάθνληάο ηα απηά 

είλαη λα ππελζπκίζσ πφζν αδχλακν θαη αλεπαξθέο είλαη, δπζηπρψο, ην ελδηαθέξνλ πνπ 

επηδεηθλχνπκε γηα κία κεγάιε θαη δσηηθή ππφζεζε φπσο εθείλε ηεο Κχπξνπ, πνπ απνηειεί ηε 

βαζηθή καο αξηεξία, ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ ησλ Βιιήλσλ, θαζψο θαη λα 

ζεκεηψζσ απιά πξνο ην παξφλ ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί θαη ζε καο έλα „Γξαθείν 

Αεκνζηεπκάησλ Κχπξνπ‟, πνπ ζα έρεη σο απνζηνιή λα παξαθνινπζεί ηαθηηθά θαη λα κεηαθέξεη 

απνθιεηζηηθά ηα δηεζλή δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε ηελ Κχπξν». ην πιαίζην απηφ ησλ «δηεζλψλ 

δεκνζηεπκάησλ», ηνλ αληαπνθξηηή είρε απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα έλα άξζξν ηνπ Cyril Dunn ζηνλ 

βξεηαληθφ Observer, ην νπνίν ζεσξνχζε πσο πξφδηδε ηηο κχρηεο ζθέςεηο ησλ ΐξεηαλψλ λα ππάξμεη 

κία «κεηαβαηηθή πεξίνδνο πξηλ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηειηθήο κνίξαο ηνπ Μεγάινπ Βιιεληθνχ (!) 

λεζηνχ», ζθέςεηο πνπ εθηίζελην κε «πεξίπινθν» θαη «αγγινπξεπή» ηξφπν.
824

 

Παξά ηελ θαρππνςία θαη ηηο ζχλζεηεο ζθέςεηο θαη αλαιχζεηο ηνπ Σ.Κ., ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

εξκελεχζεη ηηο εμειίμεηο, ε εθεκεξίδα πξφβαιε ζηνλ θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηίηιν ηεο ηε ξεηή 

απάληεζε πνπ είρε δψζεη ν Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ Eden ζε ππνβιεζείζα εξψηεζε γηα ην 

Κππξηαθφ ζηε βξεηαληθή ΐνπιή ησλ Κνηλνηήησλ. Ο ΐξεηαλφο πνιηηηθφο απνθάιππηε φηη είραλ 

ππάξμεη κελ «αλεπίζεκεο θξνχζεηο» ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ην δήηεκα, επαλαιάκβαλε 

φκσο ηε ξεηή θαη θαηεγνξεκαηηθή άξλεζε ηεο θπβέξλεζήο ηνπ λα ην ζπδεηήζεη.
825

 Χζηφζν, ν 

Σ.Κ. επαλεξρφηαλ θαη ηελ ίδηα εκέξα ε εθεκεξίδα δεκνζίεπε ηε δεχηεξε ζπλέρεηα ηεο αλαιπηηθήο 

ηνπ αλαθνξάο ζηα φζα είρε γξάςεη ζε ζεηξά έμη άξζξσλ ηνπ ν Cyril Dunn ζηνλ Observer. Έηζη, 

αθνχ παξαζέζεη ηα θχξηα ζεκεία ησλ ζρεηηθψλ θεηκέλσλ ηνπ ηειεπηαίνπ, ζηα νπνία γηλφηαλ ιφγνο 

γηα κία δηεπζέηεζε ηνπ Κππξηαθνχ πνπ ζα πεξηιάκβαλε ηνλ ηξηκεξή έιεγρν ηνπ λεζηνχ απφ ηε 

ΐξεηαλία, ηελ Βιιάδα θαη ηελ Σνπξθία, ν αληαπνθξηηήο ηεο Hürriyet κεκθφηαλ ηνλ ειιεληθφ 

                                                           
823 “Bize düşen vazife”, ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, φ.π. 
824 “Kıbrıs meselesi ve Elen propagandası” («Σν θππξηαθφ δήηεκα θαη ε ειιεληθή πξνπαγάλδα»), Hürriyet, 13/3/1954. 

Βίλαη ε πξψηε θνξά πνπ ε εθεκεξίδα ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ, νξζφ θαηά ηα άιια, φξν Elen, γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο 

Έιιελεο, πέξαλ ηνπ θαζηεξσκέλνπ Yunan πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηεί. 
825 “İngiltere Kıbrıs meselesini Yunanistan‟la görüşmeyecek” («Δ Ώγγιία δελ ζα ζπδεηήζεη ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ κε 

ηελ Βιιάδα»), Hürriyet, 16/3/1954. 
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Σχπν, πνπ ζεσξνχζε ην ζρήκα απηφ σο πξνάγγειν ηεο έλσζεο, θαη ηφληδε φηη ε ΐξεηαλία δελ είρε 

θακκία απνιχησο πξφζεζε λα «παξαδψζεη» ηελ Κχπξν ζηελ Βιιάδα. Υαξαθηήξηδε ηελ Κχπξν σο 

«έλα ζηαζεξφ πινίν ζην κέζνλ ηεο ζάιαζζαο», ζεκείσλε πσο ην λεζί έκνηαδε «θαηαδηθαζκέλν λα 

βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ θξάηνπο εθείλνπ πνπ ν ζηφινο ηνπ θπξηαξρεί ζηε Μεζφγεην» θαη 

πεξάησλε ην ξεπνξηάδ ηνπ κε ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

«Σδ ιένα πμο μζ ιαηανζαημί εα ηαηακμήζμοκ αοηή ηδ ιείγμκα πναβιαηζηυηδηα, δ 

εθθδκζηή „Μεβάθδ Ηδέα‟ ημοξ βζα ηδκ Κφπνμ εα δζαθοεεί ηαζ εα παεεί ζακ έκα βθοηυ 

ακμζλζάηζημ ιεθηέιζ ή ζακ έκα νμιακηζηυ υκεζνμ ηδξ κζυηδξ, ιέζα ζηδκ αδοζχπδηδ 

ζμθία ηαζ ηδ ζηθδνυηδηα ηδξ ςνζιυηδηαξ ηαζ ημο βήναημξ. ζμκ αθμνά ειάξ, 

εονζζηυιεκμζ ακάιεζα ζηζξ θςκαζηίεξ πενί „εκχζεςξ‟ απυ ηδ ιζα ιενζά ηαζ ζημοξ 

ηθαζζημφξ ανεηακζημφξ πμονζηακζημφξ ζπεδζαζιμφξ απυ ηδκ άθθδ, αξ αθμζζςεμφιε 

ζηδκ εκίζποζδ ηδξ πανμοζίαξ ιαξ ζημ κδζί, ηαεχξ ηαζ ζηδκ εκδοκάιςζδ ηαζ ηδκ 

ακάηηδζδ ηςκ πμθζηζηχκ, μζημκμιζηχκ, ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ ιαξ 

δζηαζςιάηςκ. Γεκ έπμοιε μφηε θεπηυ κα εοζζάζμοιε ζημ αςιυ ιζαξ ηεκήξ πενζεπμιέκμο 

μπθμαμήξ!».
826

 

Ο θπληθφο ξεαιηζκφο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη ε απνζέσζε ηεο ππεξνρήο ηεο ηζρχνο 

δηαηππσλφηαλ απφ ηνλ αληαπνθξηηή ηεο εθεκεξίδαο κε ζρήκαηα ινγνηερληθά κελ, «αδπζψπεηα» 

δε, φπσο ήηαλ θαη ε ραξαθηεξηζηηθή ιέμε πνπ επέιεγε, γηα λα πεξηγξάςεη ην πεπξσκέλν πνπ 

ζεσξνχζε φηη ήηαλ αδχλαηνλ λα απνθχγεη θαλείο. Ώθξηβψο ηελ ηζρχ εθείλε επηθαιείην γηα λα 

απνπέκςεη ηελ «ειιεληθή Μεγάιε ηδέα» ησλ Βιιελνθππξίσλ, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα 

«δηαιπζεί», έηζη ψζηε λα ηεξκαηηδφηαλ θαη ε ζρεηηθή ελφριεζε πνπ πξνθαινχζε ζηελ ηνπξθηθή 

πιεπξά. ε αληίζεζε κε ηα «ξνκαληηθά φλεηξα» ησλ Βιιήλσλ, πξφηεηλε ζηε δηθή ηνπ πιεπξά λα 

αθνινπζήζεη ην «ξεαιηζηηθφ» δξφκν ηεο ζπληνληζκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο «ελίζρπζεο» ηεο 

ζπλνιηθήο παξνπζίαο ηεο ζηελ Κχπξν, ρσξίο λα ράλεη ρξφλν κε ζνξπβψδεηο εθδειψζεηο φπσο 

έπξαηηαλ νη Έιιελεο θαη νη Βιιελνθχπξηνη. Βλάκηζε ρξφλν αξγφηεξα, φκσο,  νη ζπλζήθεο ζα 

απνδεηθλχνληαλ θαηάιιειεο γηα λα πξνρσξήζεη θαη ε ηνπξθηθή πιεπξά ζε κία θίλεζε ηαθηηθήο, 

θαηαθεχγνληαο κε ηε ζεηξά ηεο ζε κία απνηειεζκαηηθή «νριαγσγία», εθείλε ησλ επηεκβξηαλψλ. 

Ώλ θαη ε είδεζε γηα ηελ απφιπηε ζηάζε ηνπ Eden ζηε ΐνπιή ησλ Κνηλνηήησλ ζπλέπηπηε ζηηο 

ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο κε ηνλ πξνεθηεζέληα πξνβιεκαηηζκφ ηνπ αληαπνθξηηή ηεο ζηελ Ώζήλα, ν 

ηειεπηαίνο έδηλε κία εκέξα αξγφηεξα κε αλάγιπθν ηξφπν ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα ην θιίκα πνπ είρε 

επηθξαηήζεη ζηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα κεηά ηηο δειψζεηο ηνπ ΐξεηαλνχ Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ. 

Έηζη, έθαλε ιφγν γηα «πζηεξηθέο αθξφηεηεο» κε «θιάκαηα θαη ιηπνζπκίεο», αιιά θαη «βξηζηέο» 

απφ αλζξψπνπο πνπ «έπεθηαλ θάησ θαη ρηππηφληνπζαλ» φηαλ ηηο πιεξνθνξνχλην. Ώληίζηνηρε 

                                                           
826 “Kıbrıs için ileri sürülen yeni İngiliz görüşleri” («Οη λέεο αγγιηθέο απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη γηα ηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 16/3/1954. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν θπληθφο απηφο ξεαιηζκφο ησλ ηνπξθηθψλ ζέζεσλ, φπσο δηαηππσλφηαλ 

απφ ηνλ Σ.Κ., αιιά θαη φπσο αληαλαθιάην ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο, εξρφηαλ ζε επζεία 

αληίθαζε κε ηνλ «ξνκαληηθφ» ιφγν ηνπ ειιεληθνχ αθεγήκαηνο ππέξ ηεο έλσζεο, ν νπνίνο δεηνχζε απφ ηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ηνπ Ο.Δ.Β. λα εθαξκφζεη «ιχζηλ ππαγνξεπνκέλελ ππφ ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο αμηνπξεπείαο θαη ησλ ηεξψλ 

αξρψλ ησλ εμαγγειζεηζψλ δηά ηνπ Υάξηνπ», βι. Crouzet, φ.π., ζει. 408. 
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εηθφλα έδηλε θαη γηα ην «ζηξαηφπεδν ησλ καθαξηαθψλ», φπσο ραξαθηήξηδε ην μελνδνρείν Μεβάθδ 

Βνεηακία, κε ηνπο νπαδνχο ηνπ Κχπξηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ λα αληηκεησπίδνπλ ηα λέα ζαλ κία 

«κεγάιε θπζηθή θαηαζηξνθή» θαη λα ηνπο ζπλεπαίξλεη «έλα θιίκα βαζηνχ πέλζνπο» κε 

«αληηδξάζεηο παηδαξηψδεηο, θιάκαηνο θαη θσλψλ». Παξφκνηα πεξηγξαθή έθαλε, επίζεο, γηα ηνλ 

Μαθάξην, πξηλ παξαζέζεη ηηο δειψζεηο ηνπ πξνο ηνπο εξσηψληεο δεκνζηνγξάθνπο, κε ηηο νπνίεο ν 

Ώξρηεπίζθνπνο δήισλε ππνςηαζκέλνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα θαη δεηνχζε απφ ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε λα ηεξήζεη ηηο ππνζρέζεηο ηεο, παξαπέκπνληαο θαηεπζείαλ ην ζέκα ζηα 

Δλσκέλα Έζλε: «Ώπέλαληη ζηηο αγσληψδεηο εξσηήζεηο ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ ζχκηδαλ κηα 

δνλθηρσηηθή επίζεζε κε ιφγρεο, ν αξρηπαπάο ηεο Κχπξνπ ζάζηηζε γηα ιίγν, αθνχ φκσο ζπλέθεξε 

ηνλ εαπηφ ηνπ, άξρηζε λα ιέεη κεγάια ιφγηα αθ‟ πςεινχ θαη, πηνζεηψληαο κηα ζηάζε απηάξεζθε 

θάπνηνπ πνπ ηα μέξεη φια θαη πξηλ απ‟ φινπο, είπε ηα εμήο: […]». 

Σελ πεξηγξαθφκελε αγσλία επέηεηλε αθφκε πεξαηηέξσ, αθεγνχκελνο πψο νη δεκνζηνγξάθνη 

αλαδεηνχζαλ κία επίζεκε ηνπνζέηεζε επί ησλ δειψζεσλ Eden, αιιά ιφγσ ηνπ πξνρσξεκέλνπ ηεο 

ψξαο δελ έβξηζθαλ θαλέλαλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. Σειηθά, κεηέβεζαλ ζηελ θαηνηθία ηνπ 

«πεξίθεκνπ θππξνιφγνπ, Ώιέμε Κχξνπ». «Σν άηνκν απηφ» ηνπο δήισλε φηη αλακελφηαλ ην 

επίζεκν θείκελν ησλ δειψζεσλ ηνπ ΐξεηαλνχ Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ, πξνζζέηνληαο φηη ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε ζα αλέκελε κέρξη ηνλ επηέκβξην θαη, αλ δελ ππήξραλ δηαπξαγκαηεχζεηο, ζα 

εηίζεην ην ζέκα «νξηζηηθά» ζηα Δ.Β. Δ αληαπφθξηζε ηνπ ζπληάθηε θαηέιεγε κε ηηο 

αιιεινζπγθξνπφκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηειηθή εκεξνκελία επηζηξνθήο ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ 

ζηελ Κχπξν, ηηο νπνίεο απέδηδε ζηελ «αηκφζθαηξα ζαζηηκάξαο πνπ πλέεη ζηελ Ώζήλα» ιφγσ ησλ 

εμειίμεσλ, ελψ δελ έραλε ηελ επθαηξία λα πξνρσξήζεη ζε έλα αθφκε ππνηηκεηηθφ ζρφιην γηα ηνλ 

Μαθάξην: «Γηα λα δνχκε, κέζα ζ‟ απηή ηε ζαζηηκάξα πφηε ζα βξεη ηνχηε ηε θνξά ν αξρηπαπάο 

εθέληεο ην δξφκν ηεο Κχπξνπ;»
827

 

Σειηθά, ν Μαθάξηνο ζα μεθηλνχζε ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο ηνπ ζηε Λεπθσζία κφιηο κία εκέξα 

κεηά ηε δηαηχπσζε απηήο ηεο «απνξίαο» απφ ηνλ Σ.Κ., ν νπνίνο ζε λεψηεξε αληαπφθξηζή ηνπ 

παξέζεηε ηηο δειψζεηο ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ Κχπξνπ πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπ γηα ηε Ρφδν, πνπ ζα 

ήηαλ ν ελδηάκεζνο ζηαζκφο. Δ εθεκεξίδα επέιεγε λα ελνπνηήζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε αληαπφθξηζε 

κε εθείλε άιινπ ζπλεξγάηε ηεο απφ ηε Ρφδν, ηνπ «A.G.», ν νπνίνο θάιππηε αλαιπηηθά ηελ εθεί 

κεηάβαζε ηνπ Μαθαξίνπ, ηελ «ελζνπζηψδε» ππνδνρή ηνπ απφ ηνπο θνξείο θαη ην ιαφ ηνπ λεζηνχ, 

θαζψο θαη ηε ζεία ιεηηνπξγία πνπ ηειέζηεθε γηα λα «επινγεζεί» ε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ λα κεηνλνκαζηεί κία πιαηεία ηνπ λεζηνχ ζε «Πιαηεία Κχπξνπ».
828

 Βίρε πξνεγεζεί κηα 

εκέξα πξηλ αληαπφθξηζε ηνπ Σ.Κ. απφ ηελ Ώζήλα πνπ πιεξνθνξνχζε γηα ηε ζπλάληεζε ηνπ 

Μαθαξίνπ κε ηνλ Κχξνπ, γηα λα «ζπληνληζηνχλ επί ηεο πξνπαγάλδαο γηα ην Κππξηαθφ», θαζψο θαη 

κία αληίζηνηρε ηνπ Anadolu κε ηηο «επηθξηηηθέο» γηα ηνλ ειιεληθφ Σχπν δειψζεηο ηνπ Παπάγνπ, ν 

                                                           
827 “Edenin Kıbrısa dair beyanatı Atina‟da panik yarattı” («Οη δειψζεηο Ήληελ γηα ηελ Κχπξν δεκηνχξγεζαλ παληθφ ζηελ 

Ώζήλα»), Hürriyet, 17/3/1954. 
828 “Makarios Lefkoşaya dönmek için nihayet Atina‟yı terketti” («Ο Μαθάξηνο εγθαηέιεηςε επηηέινπο ηελ Ώζήλα γηα λα 

επηζηξέςεη ζηελ Λεπθσζία»), Hürriyet, 19/3/1954. 
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νπνίνο δηέςεπδε ηελ χπαξμε νπνηνπδήπνηε «αληηβξεηαληθνχ» πλεχκαηνο ζηελ πνιηηηθή ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ Κχπξν. Οη αθνινχζσο παξαηηζέκελεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Βμσηεξηθψλ ηεθαλφπνπινπ φηη ε θπβέξλεζε ζα εμαθνινπζήζεη ρσξίο παξεθθιίζεηο ηελ πνιηηηθή 

ηεο επί ηνπ ζέκαηνο, έδηλαλ ζηελ εθεκεξίδα ηελ αθνξκή λα θάλεη ιφγν γηα «δηαθνξνπνίεζε» 

κεηαμχ ησλ δχν αλδξψλ.
829

 

Ο «ζνβαξφο» Manchester Guardian ζα επηζηξαηεπφηαλ κία αθφκε θνξά απφ ηελ Hürriyet, 

αλαβαζκηδφκελνο ζε θεληξηθφ πξσηνζέιηδν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγγειζεί ε «θαθνκαζεκέλε» 

ζπκπεξηθνξά ησλ Βιιελνθππξίσλ, πνπ δελ έδεηρλαλ δηαηεζεηκέλνη λα απνδερζνχλ ηηο βξεηαληθέο 

πξνηάζεηο γηα ζπληαγκαηηθή δηνίθεζε.
830

 Δ Hürriyet παξέζεηε ηε ζηειίηεπζε ηεο βξεηαληθήο 

εθεκεξίδαο γηα ηα «αληηβξεηαληθά» δεκνζηεχκαηα πνπ είραλ αθνινπζήζεη ηηο δειψζεηο Eden, θαη 

κάιηζηα ην ηδηαίηεξα «αγελέο θαη απσζεηηθφ» θχξην άξζξν ηνπ Έεκμοξ ηεο 17
εο

 Μαξηίνπ. 

εκείσλε αθφκε ηελ πξνεηδνπνίεζή ηεο φηη ε θπβέξλεζε ησλ Ώζελψλ έπξεπε λα επαλεμεηάζεη 

«δηεμνδηθά θαη κε ςπρξαηκία» ηελ πξφζεζή ηεο λα κεηαθέξεη ην Κππξηαθφ ζηα Δ.Β., εηδάιισο φρη 

κφλν ζα «απνθαξδηψζεη ηελ ζηελή θίιε θαη απαξαίηεηε ζχκκαρφ ηεο Σνπξθία», αιιά 

«ελδερνκέλσο ζα ππνζηεί κεγαιχηεξεο απνγνεηεχζεηο απφ ηελ ησξηλή». Θεσξψληαο «εληειψο 

θπζηθφ» ην ηνπξθηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε Μεγαιφλεζν, ν Manchester Guardian θαινχζε ηελ 

Βιιάδα, αληί ηεο πξνζθπγήο, λα «δηεπζεηήζεη ην ζέκα ηεο απηνδηνίθεζεο ηεο Κχπξνπ κε ηηο δχν 

ελδηαθεξφκελεο πιεπξέο, δειαδή ηελ Σνπξθία θαη ηε ΐξεηαλία», πξνζζέηνληαο φηη ε ηειεπηαία 

είλαη «θίιε» θαη κε ηηο δχν θαη φηη «είλαη πάληνηε έηνηκε λα αλαδεηήζεη κία ιχζε ζπλεξγαζίαο πνπ 

ζα ηθαλνπνηεί ηφζν ηνπο Βιιελνθχπξηνπο, φζν θαη ηνπο Σνχξθνπο». 

Βίλαη πξνθαλέο φηη ην θαζφινπ ηπραίν εθείλν βξεηαληθφ δεκνζίεπκα άλνηγε ηε ζχξα γηα ηελ 

αλάκημε ηεο Σνπξθίαο ζην Κππξηαθφ – αλ δελ ηελ πξν(ζ)θαινχζε – ζην κέηξν πνπ αλαβάζκηδε ηελ 

ηειεπηαία ζε «ελδηαθεξφκελε πιεπξά», κία έθθξαζε πνπ ηα επφκελα ρξφληα ε ειιεληθή 

δηπισκαηία ζα θαηέβαιιε κείδνλα πξνζπάζεηα γηα λα απνηξέςεη ηελ θαηαγξαθή ηεο ζηα επίζεκα 

θείκελα ηνπ Ο.Δ.Β.
831

 Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, πηνζεηψληαο πνιχ πην πξνζεθηηθή θαη δηπισκαηηθή 

γιψζζα ζε ζρέζε κε εθείλε ησλ ξεπνξηάδ θαη ησλ άξζξσλ γλψκεο ηεο Hürriyet, απεχζπλε 

νπζηαζηηθά ηηο ίδηεο πξνεηδνπνηήζεηο-απεηιέο ελαληίνλ ηεο ειιεληθήο πιεπξάο. Έρνληαο επίγλσζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο, ε ηνπξθηθή εθεκεξίδα επέιεγε λα πξνβάιιεη θεληξηθά ηηο απφςεηο 

ηεο, αληηιακβαλφκελε πιήξσο ην ζπγθεθξηκέλν βξεηαληθφ επηθνηλσληαθφ άλνηγκα ζηηο ηνπξθηθέο 

απφςεηο θαη επελδχνληαο ζε εθείλε ηελ αξρφκελε ζπλεξγαζία πνπ ζα απέβαηλε ηαθηηθή θαη 

σθέιηκε θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο, ηνπξθηθή θαη βξεηαληθή. 

Βλ ησ κεηαμχ, φπσο πιεξνθνξνχζε ε Hürriyet, ν «Ώξρηπαπάο Μαθάξηνο» πνπ είρε επηζηξέςεη ζηε 

Λεπθσζία, γηλφηαλ ελζνπζησδψο δεθηφο απφ Βιιελνθχπξηνπο ζξεζθεπηηθνχο θαη ιατθνχο εγέηεο, 

                                                           
829 “Eden‟in Kıbrıs meselesine dair beyanatından sonra/ Papagos‟la Stefanopoulos tezat haline düştüler” 

(«Αηαθνξνπνίεζε Παπάγνπ θαη ηεθαλφπνπινπ κεηά ηηο δειψζεηο Ήληελ γηα ην Κππξηαθφ»), Hürriyet, 18/3/1954. 
830 “Kıbrıs Rumları şımarıklıktan vazgeçmeğe davet olunuyor!” («Οη Βιιελνθχπξηνη θαινχληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 

θαθνκαζεκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπο»), Hürriyet, 20/3/1954, κε βάζε αληαπφθξηζε ηνπ B.B.C. 
831 ΐι. ελδεηθηηθά Βπάγγεινπ Ώβέξσθ-Σνζίηζα, Ηζημνία Υαιέκςκ Δοηαζνζχκ (Κοπνζαηυ, 1950-1963) (Ώζήλα: 

ΐηβιηνπσιείν ηεο Βζηίαο, 19822), ηνκ. Ώ΄, ζει. 300 θαη ηνκ. ΐ΄, ζει. 121 & 126. 
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κηιψληαο πξνο ηνπο νπνίνπο επαλαιάκβαλε ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη κε ηελ απφθαζε ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο λα παξαπέκςεη ην Κππξηαθφ ζηα Δ.Β., ην δήηεκα ηεο έλσζεο έθζαλε ζηελ ηειεπηαία 

ηνπ θάζε. Δ εθεκεξίδα, απέδηδε ηηο «ππεξθίαιεο» απηέο δειψζεηο ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ ζηελ 

«πξννδεπηηθή απψιεηα ηνπ θχξνπο ηνπ έλαληη ηεο δηεπξπλφκελεο επηξξνήο ηνπ θνκκνπληζκνχ 

κεηαμχ ησλ Βιιελνθππξίσλ», πιεξνθνξψληαο πξνο επίξξσζε ησλ γξαθνκέλσλ ηεο γηα ην ζρίζηκν 

απφ ηνπο «εξπζξνχο» ησλ αθηζψλ πνπ είραλ «κε ηφζν θφπν» πξνεηνηκαζηεί θαη ηνηρνθνιιεζεί απφ 

ηνπο νπαδνχο ηνπ Μαθαξίνπ γηα ηελ άθημή ηνπ.
832

 

Σε ζθπηάιε απφ ηνλ Manchester Guardian έπαηξλε θαη πάιη ν αληαπνθξηηήο ηεο Hürriyet ζηελ 

Ώζήλα, ν νπνίνο πιεξνθνξνχζε πσο ε «πξνπαγάλδα ησλ θσλαζθηψλ» ελαληίνλ ηεο ΐξεηαλίαο απφ 

φινλ αλεμαηξέησο ηνλ ειιεληθφ Σχπν, ηνπο δηαδεισηέο ζε Ρφδν, Ώζήλα
833

 θαη Θεζζαινλίθε, 

θαζψο θαη ειιεληθνχο θνξείο φπσο ε Έλσζε Βπηκειεηεξίσλ, είρε επηπηψζεηο ζηηο 

ειιελνβξεηαληθέο ζρέζεηο. Παξάιιεια, ν αληαπνθξηηήο ηεο ζηε Λεπθσζία, αξπφκελνο απφ 

ζρεηηθφ δεκνζίεπκα ηεο Κφπνμο, ζεκείσλε ηελ παξαίηεζε έμη κειψλ απφ ην «ελ Ώζήλαηο 

παξάξηεκα ηνπ Βζλαξρηθνχ πκβνπιίνπ», κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν Νηθφιανο Κι. Λαλίηεο, 

πξνζζέηνληαο ηηο θήκεο πεξί «μεζπάζκαηνο ζνβαξψλ δηαθσληψλ ζην καθαξηαθφ ζηξαηφπεδν».
834

 

Οη αηειέζθνξεο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο Παπάγνπ λα πείζνπλ ηε ΐξεηαλία λα ξπζκηζηεί ην 

Κππξηαθφ κέζσ δηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζα νδεγνχζε ηειηθά ζηελ απφθαζε λα παξαπεκθζεί 

ην ζέκα ζηα Δλσκέλα Έζλε ηνλ επηέκβξην 1954. Δ ζρεηηθή δήισζε πξνβαιιφηαλ απφ ηε 

Hürriyet κε θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηίηιν, θάησ απφ ηνλ νπνίν ν αληαπνθξηηήο ηεο ζηελ Ώζήλα 

παξέζεηε ηελ πιεξνθφξεζε ησλ αζελατθψλ εθεκεξίδσλ φηη είραλ δνζεί νδεγίεο ζηελ ειιεληθή 

αληηπξνζσπεία ζηε Νέα Τφξθε λα μεθηλήζεη ηηο «πξνεηνηκαζίεο», αλαξσηψκελνο ηη ζήκαηλε απηφ. 

Βπηζηξαηεχνληαο πάιη ηνπο ελ Ώζήλεζη «νπδέηεξνπο παξαηεξεηέο», εμεγνχζε φηη επξφθεηην γηα ηε 

βνιηδνζθφπεζε πνπ ζα γηλφηαλ πξνο ηηο άιιεο μέλεο αληηπξνζσπείεο γηα λα θαηαγξαθεί ε δηάζεζή 

ηνπο θαη ζρνιίαδε σο εμήο: «Καζψο είλαη εμαηξεηηθά ακθίβνιν ην θαηά πφζν ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε έρεη δηθαίσκα άκεζεο επέκβαζεο ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ, γηα λα κπνξέζεη λα πξνβεί 

ζε πξσηνβνπιία εμ νλφκαηνο ηεο ηειεπηαίαο πξέπεη λα έρεη ηελ εμνπζηνδφηεζε φινπ ηνπ ιανχ ηνπ 

λεζηνχ, ρσξίο δηάθξηζε θπιήο θαη εζληθφηεηαο, θαη φρη κφλν ησλ Βιιελνθππξίσλ». Σν ζρφιην, πνπ 

                                                           
832 “Dün uçakla Kıbrıs‟a dönen/ Makarios yine yüksek perdeden atıp tuttu” («Ο Μαθάξηνο πνπ επέζηξεςε ρζεο 

αεξνπνξηθψο ζηελ Κχπξν πξνέβε θαη πάιη ζε ππεξθίαιεο δειψζεηο»), Hürriyet, 21/3/1954. Σν πξσηνζέιηδν ξεπνξηάδ 

ζπλνδεπφηαλ απφ θσηνγξαθία ελφο παθέηνπ ηζηγάξσλ, ηνπ «Φίλν Μαηζάγγνπ», επί ηνπ νπνίνπ απεηθνληδφηαλ ε Κχπξνο. 

ηε ιεδάληα ηεο θσηνγξαθίαο αλαθεξφηαλ ραξαθηεξηζηηθά φηη νη Έιιελεο «θαπλίδνπλ ην ηζηγάξν ηνπο θαη ζηνλ θαπλφ 

ηνπ βιέπνπλ ην φλεηξν ηεο Κχπξνπ», θαζ‟ φηη «φπσο ιέλε, ην ηζηγάξν θηηάρλεη ην θέθη». Πξσηνζέιηδε θσηνγξαθία απφ 

ηελ ππνδνρή ηνπ «ελσηηθνχ Ώξρηεπίζθνπνπ» ζηε Λεπθσζία «κεηά ηα πξνθιεηηθά ηνπ ηαμίδηα ζε Ώζήλα θαη Ρφδν», φπσο 

αλαθεξφηαλ ζηε ιεδάληα, δεκνζίεπε ε εθεκεξίδα ζην θχιιν ηεο 26εο Μαξηίνπ. Βπηπξνζζέησο, κεηά ην ηέινο ηνπ 

ξεπνξηάδ παξέζεηε ζχληνκε αληαπφθξηζε ηνπ Reuters ζρεηηθά κε ηε «ζπγγλψκε» ησλ ειιεληθψλ αξρψλ πξνο ηε 

βξεηαληθή θπβέξλεζε γηα ηηο δεκηέο πνπ είραλ πξνθιεζεί ζην πξνμελείν ηεο ζηε Ρφδν, θαηφπηλ ηεο εθεί νκηιίαο ηνπ 

Μαθάξηνπ. 
833 Δ Hürriyet δεκνζίεπε ηελ επνκέλε ζηηο εζσηεξηθέο ηεο ζειίδεο θσηνγξαθία απφ ην ζπιιαιεηήξην ησλ Ώζελψλ, βι. 

“Atina‟daki nümayişler” («Σα ζπιιαιεηήξηα ησλ Ώζελψλ»), 23/3/1954. 
834 “Kıbrıs yüzünden İngiliz-Elen münasebetleri nazik safhada” («ε επαίζζεηε θάζε νη ειιελνβξεηαληθέο ζρέζεηο 

εμαηηίαο ηεο Κχπξνπ»), “Beri taraftan da Makarios ve avenesi arasında ihtilâf çıktı” («Ώπφ ηελ άιιε κεξηά δηαθσλία 

πξνέθπςε κεηαμχ ηνπ Μαθαξίνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ»), ηίηινο θαη ππφηηηινο αληίζηνηρα ζε Hürriyet, 22/3/1954. Δ 

ιέμε avene πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε εθεκεξίδα παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζε «ζπλεξγνχο», παξά ζε «ζπλεξγάηεο», κία 

αθφκε επηινγή πνπ εληαζζφηαλ ζην πιαίζην ηεο ζηνρεπκέλεο δπζθήκηζεο ηεο ειιελνθππξηαθήο πιεπξάο. 
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κάιινλ αλήθε ζηνπο «νπδέηεξνπο παξαηεξεηέο», αθνινπζείην θαη απφ άιιεο εθηηκήζεηο ησλ ηδίσλ, 

πνπ επηζήκαηλαλ φηη ε αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο είρε γίλεη ηηο παξακνλέο ηεο εζληθήο επεηείνπ 

ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ θαη εθηηκνχζαλ φηη δελ επξφθεηην γηα «ηίπνηε άιιν εθηφο απφ απιή 

πξνπαγάλδα».
835

 

γ) Καρππνςία θαη ελδόκπρνη θόβνη γηα παξαζθεληαθή ζπλελλόεζε Διιάδαο-Βξεηαλίαο 

Δ δηεξκελεχνπζα ηελ πνιηηηθή ςπρνινγία ησλ Σνπξθνθππξίσλ Hürriyet, ζεκείσλε ζε 

πξσηνζέιηδε είδεζή ηεο φηη νη ηειεπηαίνη «αλεζχρεζαλ ζνβαξά» απφ ηε θεκνινγία φηη ν Παπάγνο 

πξφηεηλε ζηε βξεηαληθή πιεπξά ηελ εηζαγσγή πξνζσξηλήο απηνθπβέξλεζεο ζην λεζί, κεηά ην 

πέξαο ηεο νπνίαο ζα αθνινπζνχζε δεκνςήθηζκα. χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, ε αηηία ησλ 

«αλεζπρηψλ» ηνπο ήηαλ ε πεπνίζεζε φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ηζρχζεη ε απηνθπβέξλεζε, ζα 

εμαλαγθάδνληαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ, αιιά θαη ζα «ζηεξεζνχλ ηνπ εζληθνχ ηνπο βίνπ» εμαηηίαο 

ησλ «ειιελνθππξηαθψλ πηέζεσλ», φπσο «θαηαδεηθλχνπλ θαη ηα παξαδείγκαηα ηεο Απηηθήο 

Θξάθεο θαη ηεο Ρφδνπ».
836

 Ώπηέο αθξηβψο ηηο αηηηάζεηο απεχζπλε, κηιψληαο ζηελ εθεκεξίδα, έλαο 

εθπξφζσπνο ηνπ «κνλαδηθνχ θφκκαηνο ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ηεο „Βζληθήο Σνπξθηθήο Έλσζεο‟», 

πξνζζέηνληαο ηελ έθθιεζή ηνπ ζηελ «θπβέξλεζε ηεο κεηέξαο παηξίδαο καο, κε ηε δχλακε πνπ 

αληιεί απφ ην ηνπξθηθφ έζλνο, λα ζάςεη κε κηα ηεο εθφξκεζε θαη ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ 

Βιιάδα, θαη ηελ απηνθπβέξλεζε».
837

 

Δ εθεκεξίδα είρε αξρίζεη λα κεηαθέξεη ηε ζπγθεθξηκέλε θεκνινγία ζηα θεληξηθά πξσηνζέιηδα 

δεκνζηεχκαηά ηεο ήδε απφ ηηο 7 Ώπξηιίνπ, φηαλ αλαξσηηφηαλ αλ ππήξραλ «κπζηηθέο ζπλνκηιίεο» 

κεηαμχ Ώζελψλ θαη Λνλδίλνπ. Ώλ θαη ζην θπξίσο ξεπνξηάδ δελ παξνπζηαδφηαλ θαλέλα ζηνηρείν 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ν ηίηινο ηνπ ήηαλ ελδεηθηηθφο ησλ ηνπξθηθψλ αλεζπρηψλ γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο ζπλνκηιίαο πνπ είρε ηφηε ζην Λνλδίλν, θαηφπηλ εληνιήο ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο, ν πξέζβεο Μφζηξαο κε ηνλ ΐξεηαλφ Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ Eden. Σν κφλν ζηνηρείν 

ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ ε γλψκε «νπδέηεξσλ θχθισλ», νη νπνίνη εξκήλεπαλ ηε ζπλάληεζε απηή σο 

έλα είδνο «δηαπξαγκαηεχζεσλ», γλψκε φκσο πνπ ακέζσο θαηφπηλ δηαςεπδφηαλ απφ «επίζεκνπο 

θχθινπο», φπσο παξαδερφηαλ ε Hürriyet.
838

 Οη αλεζπρίεο εθείλεο ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο 

                                                           
835

 “Yunan hükûmeti Kıbrıs işini resmen B. Milletlere vereceğini ilân etti” («Δ ειιεληθή θπβέξλεζε δήισζε επηζήκσο 

φηη ζα παξαπέκςεη ην ζέκα ηεο Κχπξνπ ζηα Δ.Β.»), Hürriyet, 24/3/1954. 
836 Δ ελαζρφιεζε ηεο εθεκεξίδαο κε ηνπο «Σνχξθνπο ηεο Απηηθήο Θξάθεο θαη ηεο Ρφδνπ» ζα ζπλερηδφηαλ θαζ‟ φιν ην 

ππφ εμέηαζε δηάζηεκα. Γηα ηνλ Ώπξίιην, βι. ραξαθηεξηζηηθά “Batı Trakyalıların lokali Beşiktaş‟ta açıldı” («Βγθαίληα ηνπ 

ηνπηθνχ παξαξηήκαηνο ησλ Απηηθνζξαθησηψλ ζην Μπεζίθηαο»), Hürriyet, 5/4/1954, κε ζπλνδεπηηθφ θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ. “Batı Trakya‟daki Türk okullarının vaziyeti” («Δ θαηάζηαζε ησλ ηνπξθηθψλ ζρνιείσλ ζηε Απηηθή Θξάθε»), 

Hürriyet, 7/4/1954. “Onikiada‟da oturmakta olan Türkler hissî sebeplerden hicret ediyorlarmış!” («Οη θαηνηθνχληεο ζηα 

Ασδεθάλεζα Σνχξθνη κεηαλαζηεχνπλ, ιέεη, γηα ζπλαηζζεκαηηθνχο ιφγνπο!»). Σν ηειεπηαίν απηφ δεκνζίεπκα ζρνιίαδε 

αληίζηνηρν «ζξαζχ» δεκνζίεπκα ηεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, Απμβεοιαηζκή, θαη ππ‟ απηήλ ηελ 

έλλνηα εληαζζφηαλ ζηνλ θχθιν ησλ πηέζεσλ πξνο ην ειιελνξζφδνμν ζηνηρείν ηεο Πφιεο θαη ην Οηθνπκεληθφ 

Παηξηαξρείν, πνπ ζα άξρηδαλ εθεμήο λα θιηκαθψλνληαη. 
837 “Kıbrıs Türkleri ilhak ve muhtariyet aleyhinde” («Οη Σνπξθνθχπξηνη ηάζζνληαη ελαληίνλ ηεο έλσζεο θαη ηεο 

απηνθπβέξλεζεο»), Hürriyet, 11/4/1954, κε βάζε ην T.H.A. 
838 “Kıbrıs için İngiltere ile Yunanistan arasında gizli görüşmeler mi oluyor?” («Αηεμάγνληαη κπζηηθέο ζπλνκηιίεο γηα ηελ 

Κχπξν κεηαμχ Ώγγιίαο θαη Βιιάδαο;»), Hürriyet, 7/4/1954, κε βάζε αληαπφθξηζε ηνπ B.B.C. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ηφζν ζηε ζπλάληεζή ηνπο ηεο 30ήο Μαξηίνπ, φζν θαη ζε εθείλε ηεο 6εο Ώπξηιίνπ, θαλέλα ζέκα «δηαπξαγκάηεπζεο» δελ 

εηέζε, θαζψο ζηελ κελ πξψηε ν Eden απέθιεηε εθ λένπ θάζε ηέηνηα πηζαλφηεηα, ζηε δε δεχηεξε ν Μφζηξαο δηεβίβαδε 

ζηνλ ΐξεηαλφ Πξσζππνπξγφ κήλπκα ηνπ Παπάγνπ πεξί ηεο απφθαζεο ηεο Βιιάδαο λα πξνζθχγεη ζηα Δ.Β., εθφζνλ 
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δηαζθεδάδνληαλ θαηλνκεληθά θαη απφ ζρεηηθφ δεκνζίεπκα ηνπ Manchester Guardian, ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν ε βξεηαληθή πιεπξά απέθξνπε εθ λένπ ηηο ειιεληθέο πξνζπάζεηεο λα ππάξμεη δηκεξήο 

δηαπξαγκάηεπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο Κχπξνπ, εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ζηηο «αληηβξεηαληθέο 

δηαδειψζεηο» πνπ ιάκβαλαλ ρψξα ζηελ Βιιάδα. ην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ξεπνξηάδ θηινμελείην θαη 

ε απάληεζε γηα ην Κππξηαθφ πνπ είρε δψζεη ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Hürriyet ν επηζθεπηφκελνο ην 

λέν ζηξαηεγείν ηνπ ΝΏΣΟ ζηε κχξλε, Τπνπξγφο Άκπλαο ηεο Βιιάδαο, Παλαγηψηεο 

Καλειιφπνπινο: «Θα ζαο παξαθαινχζα λα κε ζπγρσξήζεηε πνπ δελ ζα κπνξέζσ λα δψζσ κία 

επίζεκε απάληεζε ζην εξψηεκά ζαο. Χζηφζν, ζα ήζεια ακέζσο λα δειψζσ σο Έιιελαο πνιίηεο 

φηη φια ηα δεηήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Κππξηαθνχ ζα επηιπζνχλ θηιηθά. Μπνξείηε λα 

είζηε βέβαηνη γη‟ απηφ».
839

 

Παξ‟ φιεο απηέο ηηο δηαςεχζεηο, φκσο, ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Ώζήλα επαλεξρφηαλ 

ζην ζελάξην ησλ εθαηέξσζελ βνιηδνζθνπήζεσλ Βιιάδαο θαη ΐξεηαλίαο γηα ηελ εηζαγσγή 

ζπζηήκαηνο απηνθπβέξλεζεο ζηελ Κχπξν. Ώλ θαη ν ειιεληθφο Σχπνο πνπ παξέζεηε, αλέθεξε πσο 

ζηε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ Παπάγνπ-Καλειιφπνπινπ κε ηνλ ΐξεηαλφ πξέζβε ζηελ 

Ώζήλα Peake, ε ειιεληθή πιεπξά είρε απνξξίςεη ηηο βξεηαληθέο πξνηάζεηο γηα απηνθπβέξλεζε, 

εκκέλνληαο ζηε γξακκή «δηκεξήο δηαπξαγκάηεπζε εηδάιισο πξνζθπγή ζηα Δ.Β.», «αμηφπηζηεο 

πεγέο» πνπ επηθαιείην έθαλαλ ιφγν γηα «λέεο ειιεληθέο πξνηάζεηο». πσο αλέθεξε ν Σ.Κ., απηέο 

ζπκπεξηιάκβαλαλ πξνζσξηλή απηνθπβέξλεζε θαη θαηφπηλ δεκνςήθηζκα πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ 

έλσζε. Έλαληη ηεο δεδνκέλεο εηθφλαο, ζπκπέξαηλε θαη πξφηεηλε ηα εμήο: «Καζψο ε θαηάζηαζε 

πεξηζηξέθεηαη πξνο ην παξφλ γχξσ απφ απηά, ππάξρνπλ ζεκάδηα πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη πθίζηαληαη 

νξηζκέλεο κπζηεξηψδεηο επαθέο κεηαμχ Ώζελψλ θαη Λνλδίλνπ. Οχησο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ, 

είκαη ηεο απφςεσο φηη ζα ήηαλ πξφζθνξν – ηνπιάρηζηνλ ν Σχπνο καο – λα είλαη ζε εμαηξεηηθή 

επαγξχπλεζε θαη λα παξαθνινπζεί κε πξνζνρή ηηο εηδήζεηο γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηφζν 

ζην Λνλδίλν, φζν θαη ζηελ Ώζήλα θαη ηδηαίηεξα ηα δεκνζηεχκαηα ησλ εθεκεξίδσλ ησλ δχν 

πιεπξψλ».
840

 Δ ζπγθεθξηκέλε δηαηχπσζε ηνπ αληαπνθξηηή («ηνπιάρηζηνλ ν Σχπνο») είλαη 

πξνθαλέο φηη απνηεινχζε κία έκκεζε έθθιεζε ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα είλαη θαη εθείλε ζε 

εγξήγνξζε, πξνθεηκέλνπ λα κελ θαηαιεθζεί εμ απήλεο ζε ελδερφκελε κπζηηθή ζπκθσλία κεηαμχ 

ΐξεηαλίαο θαη Βιιάδαο ζην Κππξηαθφ, πνπ ζα άθελε ηελ Σνπξθία εθηφο λπκθψλνο. Ώπφ ηελ 

άπνςε απηή, ήηαλ επίζεο ραξαθηεξηζηηθή ηεο δπζπηζηίαο πνπ έηξεθε ε Hürriyet ηφζν πξνο ηηο 

ειιεληθέο, φζν θαη πξνο ηηο βξεηαληθέο δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο θαη δηαβεβαηψζεηο.
841

 

                                                                                                                                                                                
εξρφηαλ ζπλερψο αληηκέησπε κε ηελ άθακπηε ζηάζε ηεο ΐξεηαλίαο, βι. Υάηληο Ώ. Ρίρηεξ, φ.π., ζει. 160. Μπζηηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ θαίλεηαη πσο δηεμήρζεζαλ, φκσο, ακέζσο κεηά ηελ απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ 

Ο.Δ.Β. λα εγγξαθεί ην Κππξηαθφ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ Οξγαληζκνχ, νη νπνίεο σζηφζν ηεξκαηίζηεθαλ κεηά απφ 

δχν κήλεο εμαηηίαο ησλ έληνλσλ επηθπιάμεσλ ηνπ Παπάγνπ, βι. Crouzet, φ.π., ζει. 438 θαη ππνζ. 69 θαη 70. 
839 “Kıbrıs için Yunanlıların yeni teşebbüsü de redle karşılandı” («Ώπνξξηπηηθά αληηκεησπίζηεθε θαη ε λέα πξνζπάζεηα 

ησλ Βιιήλσλ γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 8/4/1954. 
840 “Yunanistan İngiltere‟ye Kıbrıs için yeni tekliflerde bulundu” («Νέεο πξνηάζεηο ηεο Βιιάδαο πξνο ηελ Ώγγιία γηα ηελ 

Κχπξν»), Hürriyet, 9/4/1954. 
841 Σελ ηνπξθηθή εθείλε δπζπηζηία πξνο ηε βξεηαληθή πιεπξά θαηέγξαθε ήδε απφ ην Ννέκβξην 1953 ε βξεηαληθή 

πξεζβεία ζηελ Άγθπξα, φηαλ ζεκείσλε πξνο ηελ θεληξηθή ηεο ππεξεζία φηη «νη Σνχξθνη είλαη αλακθίβνια ζεηηθά 

δηαθείκελνη ζηελ βξεηαληθή θπξηαξρία επί ηεο λήζνπ, έρνπλ σζηφζν ελδερνκέλσο κηθξή εκπηζηνζχλε ζηε δηαρείξηζή καο 

ηνπ ελσηηθνχ δεηήκαηνο», βι. Stefanidis, φ.π., ζει. 214. 
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ην ζέκα παξελέβαηλε θαη ν επηθπιιηδνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο, Tahsin Öztin, ν νπνίνο έβξηζθε 

αθνξκή λα ζηξαθεί εθ λένπ ελαληίνλ ηνπ Köprülü θαη λα δεηήζεη νπζηαζηηθά ηελ παξαίηεζή ηνπ. 

Παξαζέηνληαο ηνπο ηίηινπο αξθεηψλ ηνπξθηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ ζπκκεξίδνληαλ ηελ άπνςε ηεο 

Hürriyet πσο θάηη ζπλέβαηλε παξαζθεληαθψο κεηαμχ Βιιάδαο θαη ΐξεηαλίαο ζην Κππξηαθφ, ν 

ζπληάθηεο ππελζχκηδε ηε δήισζε ηνπ Σνχξθνπ Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ φηη «δελ ππάξρνπλ 

ζπδεηήζεηο ή δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ Κχπξν κε ηε θίιε θαη ζχκκαρν Βιιάδα» θαη ηνλ 

παξνκνίαδε κε ηνλ ρφηδα ηνπ αλεθδφηνπ, ν νπνίνο κελ έρνληαο θάηη λα πεη ζηνπο πηζηνχο ηελ ψξα 

ηνπ θεξχγκαηνο, αληηκεηψπηδε ηελ ακείιηθηε παξαίλεζε ηνπ γηνχ ηνπ: «Σν θαηαιάβακε, θαιέ 

κπακπά, πσο δελ ζνπ πεξλά απφ ην λνπ θάηη γηα λα πεηο. Αελ ζνπ πεξλά, φκσο, νχηε θαη ε ζθέςε 

λα θαηέβεηο απφ εθεί;».
842

 

Σα ζελάξηα πεξί «κπζηεξησδψλ επαθψλ» ΐξεηαλίαο θαη Βιιάδαο εληζρχζεθαλ θαη απφ ηελ 

«αηθλίδηα» κεηάβαζε ηνπ πξέζβε Μφζηξα ζηελ Ώζήλα, γηα λα ελεκεξψζεη ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε γηα ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνλ Eden. Ο αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ ειιεληθή 

πξσηεχνπζα εθηηκνχζε φηη νη εμειίμεηο επηβεβαίσλαλ ηα γξαθφκελά ηνπ, πξνζζέηνληαο φηη 

ζεσξνχζε «ρξένο» ηνπ λα επηζηήζεη «γηα κία αθφκε θνξά ηελ πξνζνρή ηεο θνηλήο καο γλψκεο ζην 

ιεπηφ απηφ ζεκείν». Πξνο επίξξσζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ πεξί ηεο θξηζηκφηεηαο ηεο ζπγθπξίαο, 

επηθαιείην αθελφο κελ ηηο δειψζεηο κε θαηνλνκαδφκελνπ Ρεπνπκπιηθάλνπ γεξνπζηαζηή ησλ 

Δ.Π.Ώ., φηη νη Ώκεξηθάλνη ήιπηδαλ λα επηιπζεί ην Κππξηαθφ ππέξ ηεο Βιιάδαο,
843

 αθεηέξνπ δε ηα 

ζπιιαιεηήξηα γηα ην δήηεκα πνπ ζπλερίδνληαλ «ζρεδφλ ζε φιε ηελ Βιιάδα, κε ηελ παξφηξπλζε 

ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ηα νξγαλψλνπλ».
844

 

Παξά ηε ζελαξηνινγία, φκσο, νη πξνζπάζεηεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα ζπδεηεζεί ην 

Κππξηαθφ ζε δηκεξή θηιηθή βάζε κε ηε ΐξεηαλία δελ έβξηζθαλ επήθννλ νπο. Καηφπηλ ηνχηνπ, ζηηο 

20 Ώπξηιίνπ ν εθπξφζσπνο ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ αλαθνίλσλε ηελ πξφζεζε ηεο 

θπβέξλεζεο λα πξνζθχγεη ζηα Δ.Β. ηελ 21
ε
 Ώπγνχζηνπ 1954. Δ Hürriyet δεκνζίεπε ηε ζρεηηθή 

είδεζε πξσηνζέιηδα κελ, αιιά απιψο εηδεζενγξαθηθά, κε ηελ θξηηηθή ηεο λα αληαλαθιάηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνλ ηίηιν πνπ επέιεγε.
845

 Σα λέα αληηκεησπίδνληαλ κε «αηαξαμία» ζηε 

                                                           
842

 “Vah Kıbrıs!” («Ώρ Κχπξνο!»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 13/4/1954. 
843 Ώλεμαξηήησο ηεο ζηάζεο ηνπ ελ ιφγσ Γεξνπζηαζηή, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ζηάζε ησλ ΔΠΏ εθείλε ηελ πεξίνδν 

«παξέκελε ζηαζεξά αληίζεηε ζηελ αλαθίλεζε ηνπ δεηήκαηνο» ζηνλ ΟΔΒ, εμαηηίαο ηνπ θφβνπ κήπσο κία ηέηνηα 

απφπεηξα ηχγραλε εθκεηάιιεπζεο απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε, πνπ ζα έβξηζθε έηζη ηελ επθαηξία «λα ζπείξεη ηε δηρφλνηα 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ», φπσο ραξαθηεξηζηηθά επεζήκαηλε ην κήλπκα ηνπ Ώκεξηθαλνχ Τπνπξγνχ 

Βμσηεξηθψλ, John Foster Dulles, πνπ δηαβηβαδφηαλ ζηνλ Παπάγν απφ ηνλ πξέζβε ησλ ΔΠΏ ζηελ Ώζήλα, Cavendish 

Cannon, βι. Ρίρηεξ, φ.π., ζει. 160. 
844 “Yunanistan Londra Elçisi dün ansızın Atina‟ya geldi” («Ώθίρζε ρζεο αηθληδίσο ζηελ Ώζήλα ν πξέζβεο ηεο Βιιάδαο 

ζην Λνλδίλν»), Hürriyet, 14/4/1954. Σν θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Hürriyet, αιιά θαη γηα ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε, 

δήηεκα ηεο επίζεκεο ειιεληθήο θπβεξλεηηθήο «παξφηξπλζεο» ζηε δηεμαγσγή ησλ ζπιιαιεηεξίσλ γηα ηελ Κχπξν, 

επαλεξρφηαλ ζπρλά ζηελ αθήγεζε ηνπ αληαπνθξηηή ηεο εθεκεξίδαο. ε κία, κάιηζηα, πεξίπησζε θαηαγγειιφηαλ φηη νη 

εθδειψζεηο εθείλεο «είραλ δηεηζδχζεη» θαη ζηε «Απηηθή Θξάθε» θαη πεξηγξάθνληαλ κε κειαλά ρξψκαηα, δηεπθξηληδφηαλ 

σζηφζν φηη «ν ηνπξθηθφο ιαφο ηήξεζε εθεθηηθή ζηάζε, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ νπδείο εμήιζε ηεο 

νηθίαο ηνπ», βι. “Yunanistanda Kıbrıs için yeni nümayişler yapıldı/ Nümayiş salgını Batı Trakyaya da sireyet etti” («Νέα 

ζπιιαιεηήξηα ζηελ Βιιάδα γηα ηελ Κχπξν/ Δ επηδεκία ηνπο [sic] δηείζδπζε θαη ζηε Απηηθή Θξάθε»), Hürriyet, 

4/4/1954. 
845 “Kıbrıs meselesinde Elen gayretkeşliği” («Βιιεληθφο ππεξβάιισλ δήινο ζην Κππξηαθφ»), Hürriyet, 21/4/1954, κε 

βάζε αληαπφθξηζε ηνπ ANKA. 
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ΐξεηαλία, «πνιηηηθνί θχθινη» ηεο νπνίαο δηεπθξίληδαλ φηη ε ηειεπηαία δελ ζπγθαηέλεπε ζε 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Βιιάδα, δηφηη «δελ αλέκελε φηη ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη απνηέιεζκα», 

αιιά θαη δηφηη «ε Σνπξθία ζα αληηηεζεί κε ζθνδξφηεηα ζε κία αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο ζηελ 

Κχπξν, γεγνλφο πνπ ζα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο ηνπξθνειιεληθέο ζρέζεηο».
846

 

Χζηφζν, ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Ώζήλα, «παξά ηηο επίζεκεο δηαςεχζεηο», επέκελε εθ 

λένπ ζηελ εθδνρή ηνπ πεξί «αλεπίζεκσλ επαθψλ θαη ζπδεηήζεσλ» κεηαμχ Λνλδίλνπ θαη Ώζήλαο, 

επηθαινχκελνο ηε θνξά απηή δεκνζηεχκαηα ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ, πνπ αλέθεξαλ φηη ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε είρε ππφ φξνπο απνδερζεί ηε βξεηαληθή πξφηαζε γηα απηνθπβέξλεζε ζηελ Κχπξν. 

Ώθνξκή γη‟ απηά ππήξμαλ δειψζεηο πνπ απνδίδνληαλ ζηνλ Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ ηεθαλφπνπιν, 

φηη ε Βιιάδα έζεηε σο φξνπο γηα ηε ζπλαίλεζή ηεο, ηελ πιήξε ζπκθσλία ησλ δχν πιεπξψλ επί ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ ζπληάγκαηνο, ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε δχν-ηξηψλ εηψλ 

απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ θαη ηε ξεηή πξφβιεςε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ ζην πξσηφθνιιν 

ζπκθσλίαο. ε πεξαηηέξσ δειψζεηο ηνπ πνπ παξέζεηε ε εθεκεξίδα, ν ηεθαλφπνπινο θεξφηαλ 

εηπψλ φηη ν ρξνληθφο νξίδνληαο κηαο ελδερφκελεο ζπκθσλίαο ήηαλ ε 22
α
 Ώπγνχζηνπ, εηδάιισο ε 

ειιεληθή πιεπξά ζα πξνζέθεπγε ζηα Δ.Β. Μάιηζηα, ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα έθαλαλ ιφγν γηα 

κία δηά καθξψλ ζπλνκηιία ηνπ Έιιελα αμησκαηνχρνπ κε ηνλ Eden, ζην πιαίζην ηεο ζπλεδξίαζεο 

ηνπ ΝΏΣΟ ζην Παξίζη, θαη γηα κία αθφκε επηθείκελε.
847

 Σα λέα απηά ζνξχβεζαλ θαη πάιη ηνλ 

Σ.Κ., ν νπνίνο εθηηκνχζε πσο νη εμειίμεηο ηνλ επηβεβαίσλαλ θαη πσο θαηαδείθλπαλ φηη νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο ήηαλ «αξθεηά πξνρσξεκέλεο». Πξφζζεηε φηη, ζχκθσλα κε «αμηφπηζηεο πεγέο», 

ε ΐξεηαλία είρε απνδερζεί θαη‟ αξρήλ ηελ εθδνρή ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, δεηνχζε φκσο απηφ λα 

δηεμαρζεί φρη ζε 2-3 αιιά ζε 10-15 ρξφληα. Ο αληαπνθξηηήο θαηέιεγε, ζεκεηψλνληαο φηη «θαηφπηλ 

ηνχησλ, δελ έρνπκε ιεπηφ γηα ράζηκν. Ήξζε ν θαηξφο λα θηλεηνπνηεζεί άκεζα ην Τπνπξγείν ησλ 

Βμσηεξηθψλ καο, λα δεηήζεη ζαθή ελεκέξσζε απφ ηελ Ώγγιία θαη λα θαζνξίζεη ηε ζηάζε ηνπ 

αλάινγα κε απηήλ».
848

 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, νη δειψζεηο ηεθαλφπνπινπ πεξί ηεο ππφ φξνπο απνδνρήο κηαο κεηαβαηηθήο 

θάζεο απηνθπβέξλεζεο ζηελ Κχπξν, πξνθαινχζαλ ηελ αληίδξαζε ηνπ Μαθάξηνπ. Γηα ηελ 

ηειεπηαία πιεξνθνξνχζε ν Σ.Κ., εξεηδφκελνο θαη πάιη ζε «αμηφπηζηεο πεγέο» θαη παξαζέηνληαο 

απνζπάζκαηα απφ ην ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα πνπ είρε απνζηείιεη ν Ώξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ ζηνλ 

                                                           
846 “İngiliz siyasî çevrelerinin kanaatine göre/ Türkiye Kıbrıs statüsünde değişikliğe muhalefet edecek” («χκθσλα κε 

βξεηαληθνχο πνιηηηθνχο θχθινπο/ ε Σνπξθία ζα αληηηαρζεί ζε κεηαβνιή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 

24/4/1954, κε βάζε αληαπφθξηζε ηνπ Nafen. 
847 “Kıbrıs işinde yeni bir safha” («Νέα θάζε ζην Κππξηαθφ»), Hürriyet, 25/4/1954. Ο Ρίρηεξ ραξαθηεξίδεη 

«ζπλαηλεηηθέο» πξνο ηε βξεηαληθή πιεπξά ηηο ζπγθεθξηκέλεο δειψζεηο ηνπ ηεθαλφπνπινπ απφ ην Παξίζη, βι. Ρίρηεξ, 

φ.π., ζει. 162. 
848 Ο ραξαθηεξηζηηθφο ελδηάκεζνο ηίηινο ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ «πφηε άξαγε ζα θηλεηνπνηεζεί ην Τπνπξγείν ησλ 

Βμσηεξηθψλ καο» (“Hariciyemiz acaba ne zaman harekete geçecek?”), ελψ νη εμίζνπ ραξαθηεξηζηηθνί ππφηηηινη ηεο 

θπξίσο αληαπφθξηζεο ήηαλ «Ήγγηθελ ε ψξα λα θηλεηνπνηεζεί ην Τπνπξγείν ησλ Βμσηεξηθψλ καο» (“Hariciyemizin 

harekete geçme zamanı geldi”) θαη «Ση πεξηκέλνπκε γηα λα δεηήζνπκε ελεκέξσζε απφ ηελ Ώγγιία θαη λα θαζνξίζνπκε 

ηε ζηάζε καο;» (“İngiltere‟den malûmat isteyip, tavrımızı tâyin için ne bekliyoruz?”). Σηο ζέζεηο απηέο ζπκκεξηδφηαλ θαη 

ε Son Telgraf, ην θχξην άξζξν ηεο νπνίαο θηινμελνχζε ζηηο εζσηεξηθέο ηεο ζειίδεο ε Hürriyet, θαη ην νπνίν θαηέιεγε σο 

εμήο: «Βάλ θάζε ηη κπνξεί λα δηεπζεηεζεί κε έλα δεκνςήθηζκα, [γηαηί δελ] πεηάκε ζηα κνχηξα ηεο ζαζηηζκέλεο 

ειιεληθήο πνιηηηθήο ηελ ηνπξθηθή ζέζε φηη ε Σνπξθία κπνξεί λα πξνζαξηήζεη έλα ζχλνιν ειιεληθψλ λνκψλ;», βι. 

“Yine Kıbrıs hakkında” («Πάιη πεξί Κχπξνπ»), Son Telgraf, αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 27/4/1954. 
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Παπάγν απφ ηε Λεπθσζία. Παξάιιεια, επηζήκαηλε ηνπο παλεγπξηζκνχο ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ γηα 

ηελ απνδνρή ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ ζην Κππξηαθφ απφ ην Αηεζλέο πλέδξην Σχπνπ πνπ είρε ιάβεη 

ρψξα ζην Μπνξληψ, ππελζπκίδνληαο φηη ν ίδηνο είρε πξνεηδνπνηήζεη εγθαίξσο γη‟ απηφ: 

«Απζηπρψο, ε Αεκνζηνγξαθηθή καο Έλσζε δελ πξνέβε ζε θακκία ελέξγεηα θαη παξέκεηλε εληειψο 

αδξαλήο ζε κία ππφζεζε δσηηθήο ζεκαζίαο γηα καο. Σψξα έρνπλ ηειεηψζεη φια», αλέθεξε, 

πξνζζέηνληαο φηη αλακέλεη ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηεο αληίζηνηρεο ηνπξθηθήο δεκνζηνγξαθηθήο 

έλσζεο, «έηζη ψζηε λα αθνπζηεί δηεζλψο θαη ε θσλή ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο γηα ην 

δήηεκα».
849

 

Δ αζαθήο εθείλε θαηάζηαζε κε ηηο επίζεκεο αλαθνηλψζεηο θαη ηηο αλεπίζεκεο δηαξξνέο ζα 

ζπλερηδφηαλ λα αληαλαθιάηαη ζηηο ζηήιεο ηεο Hürriyet. Έηζη, ζε λέν πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκά 

ηεο, ε εθεκεξίδα ζπλδχαδε κία αληαπφθξηζε ηνπ B.B.C. κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ αληαπνθξηηή ηεο 

ζηελ Ώζήλα. ηελ πξψηε, ν Τθππνπξγφο Ώπνηθηψλ Hopkinson δήισλε ζηε ΐνπιή ησλ Λφξδσλ 

φηη ε ΐξεηαλία δηαηεξνχζε ηε δεδεισκέλε άπνςή ηεο γηα ηελ Κχπξν «ρσξίο θακκία κεηαβνιή», 

πξνζζέηνληαο φκσο φηη «ε θπβέξλεζε είλαη έηνηκε λα εμεηάζεη νπνηαδήπνηε λέα πξφηαζε». ηε 

δεχηεξε ν Σ.Κ. κεηέθεξε ηελ εηδεζενγξαθία ησλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ πεξί ηνπ 

θεκνινγνχκελνπ αηηήκαηνο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο πξνο ηηο Δ.Π.Ώ. λα «κεζνιαβήζνπλ» ζηε 

ΐξεηαλία – είδεζε πνπ δηαςεπδφηαλ απφ ην ειιεληθφ Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ –θαζψο θαη πεξί ηεο 

παξέκβαζεο ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο πξνο ηελ ειιεληθή γηα ην Κππξηαθφ, είδεζε ηελ νπνία ν 

εθπξφζσπνο ηνπ ειιεληθνχ ΤΠΒΞ ζρνιίαδε σο αθνινχζσο: «Δ Σνπξθηθή Κπβέξλεζε πξηλ αξθεηφ 

θαηξφ πξνζέγγηζε θηιηθά ηελ θπβέξλεζή καο θαη ηεο γλσζηνπνίεζε φηη ε απφθαζή καο λα 

παξαπέκςνπκε ην Κππξηαθφ ζηα Δ.Β. έρεη πξνθαιέζεη αξλεηηθφ απφερν». ρνιηάδνληαο ηηο 

«αθαηαλφεηεο ζηνρνζεζίαο» εηδήζεηο εθείλεο ηνπ αζελατθνχ Σχπνπ, ν Σ.Κ. εθηηκνχζε φηη νη θήκεο 

πεξί ακεξηθαληθήο «κεζνιάβεζεο» ήηαλ «αλακθίβνια αλνεζίεο», ελψ νη δειψζεηο πεξί ηνπξθηθήο 

θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ Κχπξν απνζθνπνχζαλ ελδερνκέλσο ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

θπβεξλψληνο θφκκαηνο ζηελ Σνπξθία, ελ φςεη ησλ εθινγψλ ηεο 2αο ΜαΎνπ.
850

 

ην ζέκα ησλ δειψζεσλ Hopkinson παξελέβαηλε κε άξζξν γλψκεο ν Nihad Pınarlı, ζεκεηψλνληαο 

φηη νη δειψζεηο ηνπ ΐξεηαλνχ Τθππνπξγνχ πξννησλίδνληαλ δηαπξαγκαηεχζεηο. Πξφζζεηε πσο δελ 

ήηαλ επνίσλν γηα ηελ Σνπξθία ην γεγνλφο φηη ε πξσηνβνπιία γηα εθείλεο αλήθε ζηελ Βιιάδα, ελψ 

ηηο αληηπαξέβαιιε κε ηε γλσζηή δήισζε ηνπ Köprülü φηη δελ πθίζηαηαη θππξηαθφ δήηεκα γηα ηελ 

Σνπξθία. Ώθνινχζσο, γηα κία αθφκε θνξά κεκθφηαλ ηε γξακκή πνπ αθνινπζνχζε ην ηνπξθηθφ 

Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ θαη αλεδείθλπε ην ξφιν ηεο «θνηλήο γλψκεο», ζεκεηψλνληαο ηα εμήο: «Δ 

ηνπξθηθή θνηλή γλψκε, κε ηνλ Σχπν θαη ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο ηεο, ηε λενιαία ηεο θαη ηδηαηηέξσο 

κε ηηο απνθξπζηαιισκέλεο γλψκεο ησλ θαθελείσλ ζηα ρσξηά, έρεη δηαθεξχμεη ζε νιφθιεξν ηνλ 

                                                           
849 “Kıbrıs meselesinde Makariosla Yunan hükûmeti anlaşamıyor” («ην Κππξηαθφ Μαθάξηνο θαη ειιεληθή θπβέξλεζε 

δελ κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ»), Hürriyet, 30/4/1954. Καηά ηνλ Ρίρηεξ, ε αληίδξαζε ηνπ Μαθάξηνπ ήηαλ πξνζπνηεηή, ε 

δε θίλεζή ηνπ λα απνζηείιεη ην ζπγθεθξηκέλν ηειεγξάθεκα «δηακαξηπξίαο» απνζθνπνχζε ζην λα απνηξέςεη ηελ 

αλάιεςε ηεο πξσηνβνπιίαο ησλ θηλήζεσλ απφ ην ΏΚΒΛ, ην νπνίν είρε ήδε αξρίζεη λα θαηεγνξεί ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε θαη ηελ θππξηαθή Αεμηά σο «πξνδφηεο», βι. Ρίρηεξ, φ.π., ζει. 162. 
850 “İngiltere Kıbrıs hakkında görüşünü değiştirmedi” («Δ Ώγγιία δελ έρεη κεηαβάιεη ηελ άπνςή ηεο γηα ηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 29/4/1954. 
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θφζκν πσο γηα ηελ Σνπξθία πθίζηαηαη ηέηνηα ππφζεζε. Καζψο φινη γλσξίδνπκε ηη ζα ζεκάλεη ην 

λα απνθηήζνπλ νη Έιιελεο ηελ Κχπξν, πνπ ινγίδεηαη εληφο ησλ ρσξηθψλ καο πδάησλ, ζε πνηνλ 

πξέπεη λα ρξεψζνπκε ηελ επζχλε γηα ηελ επηδεηρζείζα ακέιεηα ζην ζέκα απηφ; Καη ηη ζα απνγίλνπλ 

νη εθεί νκνγελείο καο πνπ έρνπλ εθαηφ ηνηο εθαηφ ηνπξθηθφ αίκα; [sic]».
851

 

Με ηε δήισζε Hopkinson, φκσο, αζρνιήζεθε θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε κε αλαθνίλσζε ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ ηεο, ζηελ νπνία ν Παπάγνο επαλαιάκβαλε φηη αλ ε ΐξεηαλία δελ έζηεξγε ζε 

δηκεξή δηαπξαγκάηεπζε, ε Βιιάδα ζα παξέπεκπε ην ζέκα ζηα Δ.Β. Ο αληαπνθξηηήο ηήο 

εθεκεξίδαο παξέζεηε αλαιπηηθά ην πεξηερφκελφ ηεο θαη θαηέιεγε επηθαινχκελνο θαη πάιη – θαηά 

ηελ πξνζθηιή ηνπ ζπλήζεηά – ηε γλψκε «νπδέηεξσλ πνιηηηθψλ θχθισλ» γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

αλαθνίλσζε. Οη ηειεπηαίνη εθηηκνχζαλ φηη ζπληζηνχζε έλα «ηειεζίγξαθν» πξνο ηε βξεηαληθή 

θπβέξλεζε, γεγνλφο γηα ην νπνίν «δελ έθξπςαλ ηελ έθπιεμή ηνπο».
852

 πσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, 

απφ ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηαζκψλ θαη ησλ ηνπνζεηήζεψλ ηνπο, είλαη βάζηκν λα εηθάζνπκε πσο 

νη «νπδέηεξνη» εθείλνη «πνιηηηθνί θχθινη» ήηαλ κάιινλ βξεηαληθήο πξνέιεπζεο, ε δε ζπρλή 

πξνζθπγή ηνπ αληαπνθξηηή ηεο Hürriyet ζηε γλψκε αιιά θαη ζηελ πιεξνθφξεζή ηνπο παξέπεκπε 

ζαθψο ζε νκνγλσκία θαη ζπλεξγαζία σο πξνο ηελ επηθνηλσληαθή αληηκεηψπηζε ηνπ Κππξηαθνχ 

δεηήκαηνο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη εμίζνπ εχινγν ην ζπκπέξαζκα φηη ε βξεηαληθή πιεπξά ζπλέβαιε 

απνθαζηζηηθά ζηελ επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε, θαζψο θαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο 

ζηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε απφ ηηο ζηήιεο ηεο Hürriyet, κέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζρνιίσλ 

πνπ δηνρέηεπε ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Ώζήλα. 

Ο Σ.Κ. εκθαληδφηαλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πιεξνθνξεκέλνο θαη απφ άιιεο πεγέο γηα ηα 

ηεθηαηλφκελα. Έηζη, ζρνιηάδνληαο «ππφκλεκα» ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο πξνο ην ΝΏΣΟ θαη ηα 

Δ.Β., κε ην νπνίν δεηείην ππνζηήξημε ζην Κππξηαθφ, θαζψο θαη έηεξν «ππφκλεκα» πξνο ηηο ΔΠΏ, 

κε αίηεκα ηε «κεζνιάβεζή» ηνπο, ζεκείσλε φηη γηα ην δεχηεξν δελ ππήξρε θακκία πιεξνθφξεζε 

«απφ ειιεληθνχο θχθινπο», θάηη πνπ δελ ζπλέβαηλε κε ην πξψην. Καηά ηα γξαθφκελά ηνπ, 

αξλεηηθή ήηαλ ε απάληεζε πνπ είραλ δψζεη νη Γαιιία, ΐέιγην, Οιιαλδία, Ννξβεγία θαη Ααλία, 

ελψ αλαιεζείο ήηαλ νη εηδήζεηο ηνπ αζελατθνχ Σχπνπ πεξί «θηιηθήο αληηκεηψπηζεο» απφ πιεπξάο 

Γηνπγθνζιαβίαο θαη Εηαιίαο, «φπσο είκαη ζε ζέζε λα γλσξίδσ απφ γηνπγθνζιαβηθνχο θαη ηηαιηθνχο 

θχθινπο». Ώθνινχζσο, παξέζεηε δεκνζίεπκα ησλ Times, ζην νπνίν απνθιεηφηαλ νπνηαδήπνηε 

ζθέςε γηα παξαρψξεζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Βιιάδα, κε ηελ επίθιεζε ηξηψλ ιφγσλ: ηεο «αζθάιεηαο 

ηεο Μεζνγείνπ», ηεο αληίζεηεο γλψκεο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο «επξείαο νξγάλσζεο ησλ 

θνκκνπληζηψλ» ζην λεζί. Χζηφζν, ζην θχξην άξζξν ηεο βξεηαληθήο εθεκεξίδαο αθελφηαλ αλνηρηή 

ε πφξηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ παξνρή ελφο «θαζεζηψηνο επξείαο απηνθπβέξλεζεο», 

ρσξίο φκσο θακκία δέζκεπζε γηα ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο. «Οξηζκέλνη ειιεληθνί θχθινη», 

επίζεο, πνπ επηθαιείην ν Σ.Κ., εθηηκνχζαλ φηη «ν Παπάγνο ην παξαηξάβεμε», θαζψο θαη φηη 

«πηνζεηψληαο ηηο αθξαίεο απαηηήζεηο ηνπ Μαθαξίνπ, είρε αλαιάβεη έλα θνξηίν βαξχηεξν ησλ 

                                                           
851 “Bir mesul arıyoruz!” («Ώλαδεηνχκε έλαλ ππεχζπλν!»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 1/5/1954. 
852 “Kıbrıs hakkında yeni Yunan tebliği” («Νέα ειιεληθή αλαθνίλσζε γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 4/5/1954. 
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δπλάκεψλ ηνπ, αιιά θαη είρε θαηαζηήζεη επάισηε ηε ζέζε ηεο Βιιάδαο ζην Απηηθφ θφζκν». 

πλνςίδνληαο ν αληαπνθξηηήο ηεο ηνπξθηθήο εθεκεξίδαο, θαηέιεγε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ζε θάζε 

πεξίπησζε, ε θπβέξλεζε Παπάγνπ δελ ζα κπνξέζεη λα θάλεη πίζσ απφ ηε «δεκαγσγηθή 

θαηεχζπλζε πνπ έρεη πάξεη» θαη φηη δελ ππήξραλ ελδείμεηο πσο ζα «έβαδε κπαιφ» κέρξη ηηο 22 

Ώπγνχζηνπ: «Βάλ φκσο κέρξη ηφηε δεισλφηαλ κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ε ηνπξθηθή άπνςε θαη 

δηεπθξηληδφηαλ κε θάζεην ηξφπν ζηελ θπβέξλεζε Παπάγνπ φηη ν δξφκνο πνπ έρεη επηιέμεη ζα ηεο 

θφζηηδε αθξηβά, ίζσο θαη λα ππήξρε ε πξνζδνθία λα ιάκβαλε ε Ώζήλα πην ζψθξνλεο απνθάζεηο 

θαη λα εγθαηέιεηπε ηελ πνιηηηθή ησλ δξφκσλ…».
853

 

ηελ επφκελε αληαπφθξηζή ηνπ ν Σ.Κ. επαλεξρφηαλ κε ακεζφηεξν ηξφπν ζηελ «αλάγθε» λα 

μεθαζαξηζηεί ε ηνπξθηθή ζέζε ζηελ Βιιάδα: «Βίλαη δηθφ καο θαζήθνλ λα γλσζηνπνηήζνπκε 

απνθαζηζηηθά ζηελ θπβέξλεζε ησλ Ώζελψλ, ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα κέζα θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ έρνπκε, φηη δελ πξέπεη λα μνδεχεηαη κάηαηα, θαζ‟ φηη νπδέπνηε ζα ζπγθαηαλεχζνπκε ζηελ 

έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα». Θνξπβεκέλνο απφ ηελ μαθληθή επηζηξνθή ηνπ 

ηεθαλφπνπινπ απφ ηε Γελεχε ζηελ Ώζήλα, κεηέθεξε πιεξνθνξίεο –αιιά θαη ηελ πεπνίζεζή ηνπ 

– φηη ν πξαγκαηηθφο ιφγνο ηεο ήηαλ θάπνηα εμέιημε ζρεηηδφκελε κε ελδερφκελε πξφνδν ζην ζέκα 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο ΐξεηαλνχο. Βξκήλεπε, κάιηζηα, ηηο επαλεηιεκκέλεο δηαθεξχμεηο 

ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο φηη ζα πξνζθχγεη ζηα Δ.Β., σο «κία θφξκνπια πξνζέγγηζεο» ηεο 

βξεηαληθήο πιεπξάο, γηα λα ζπλαηλέζεη ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ Κππξηαθνχ. Πξνθεηκέλνπ δε λα 

απνηξέςεη αθφκε θαη ηελ παξακηθξή πηζαλφηεηα κηαο βξεηαληθήο αληαπφθξηζεο, απεπζπλφηαλ 

ζηελ Άγθπξα, δεηψληαο ηεο εθ λένπ λα μεθαζαξίζεη ξεηψο πξνο ηελ ειιεληθή πιεπξά ηελ πιήξε 

αληίζεζή ηεο ζε νπνηαδήπνηε εμέιημε πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ έλσζε.
854

 

Οη ππνςίεο ηνπ Σνχξθνπ αληαπνθξηηή πεξί ηεο παξαζθεληαθήο ειιελνβξεηαληθήο ζπλελλφεζεο 

παγηψζεθαλ φηαλ ε θππξηαθή Δθεοεενία, «εθ ησλ πιένλ αθξαίσλ ππεξαζπηζηψλ ηεο έλσζεο», 

ηαζζφηαλ ππφ φξνπο ππέξ ησλ «βξεηαληθψλ πξνηάζεσλ» θαη ην αζελατθφ Βήια ππεξαθφληηδε, 

επηθξνηψληαο ηε ζηάζε ηεο θππξηαθήο εθεκεξίδαο θαη ηαζζφκελν κε ηε ζεηξά ηνπ ππέξ ηεο 

απηνθπβέξλεζεο θαη ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. Τπελζπκίδνληαο φηη ήηαλ ν πξψηνο πνπ είρε επηζηήζεη 

ηελ πξνζνρή ζηε ζρεηηθή αξζξνγξαθία ηνπ Cyril Dunn ζηνλ Observer,
855

 ζεκείσλε φηη ν 

ηειεπηαίνο είρε δηαδξακαηίζεη θαη ξφιν κεζνιαβεηή κεηαμχ Ώζήλαο θαη Λνλδίλνπ. ηελ 

θαηαθιείδα ηεο αληαπφθξηζήο ηνπ, επαλέθεξε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, αιιά θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα 

ην δένλ γελέζζαη απφ ηνπξθηθήο πιεπξάο: «Ση θάλνπκε εκείο απέλαληη ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, 

πνπ κέξα κε ηε κέξα γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν νξαηή; Καη πην ζσζηά, ηη πξέπεη λα θάλνπκε; 

Θεσξψ φηη ήξζε ν θαηξφο – γηα λα κελ πσ πσο έρεη ήδε παξέιζεη – λα απαληήζνπκε ζε ηνχηε ηελ 

εξψηεζε, ππνβάιινληαο ην δήηεκα ζε κηα νπζηαζηηθή κειέηε. Ώλ δελ ζέινπκε λα βξεζνχκε κία 

                                                           
853 “Mrşl Papagos‟un Kıbrıs‟a dair son teklifi reddedildi” («Ώπεξξίθζε ε πξφζθαηε πξφηαζε ηνπ ηξαηάξρε Παπάγνπ 

γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 5/5/1954. 
854 “Yunan Hariciye Vekili ansızın Atina‟ya döndü” («Ο Έιιελαο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ επέζηξεςε μαθληθά ζηελ 

Ώζήλα»), Hürriyet, 6/5/1954. 
855 Δ ζπγθθεθξηκέλε αλαθνξά είρε γίλεη ζηηο 13/3/1954, βι. αλσηέξσ ζει. 301. ηε λεψηεξε απηή αλαθνξά ηνπ, σζηφζν, 

ν ΐξεηαλφο δεκνζηνγξάθνο απνδηδφηαλ ιαλζαζκέλα σο «Dean». 
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ησλ εκεξψλ απέλαληη ζε ζιηβεξά ηεηειεζκέλα, πξέπεη λα εηνηκάζνπκε έλα „ηνπξθηθφ ζρέδην‟ θαη 

ρσξίο λα ράζνπκε άιιν ρξφλν, λα ην παξνπζηάζνπκε ηφζν ζηε „θίιε‟ ειιεληθή θπβέξλεζε, φζν 

θαη ζηε δηεζλή θνηλή γλψκε. Να ην επαλαιάβσ: Αελ έρνπκε ιεπηφ γηα ράζηκν!».
856

 

Οη ιφγνη πνπ επέβαιαλ απηή ηε βηαζχλε θαζίζηαληαη πξνθαλείο κέζα απφ ηηο αληαπνθξίζεηο ηνπ 

απεζηαικέλνπ ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Ώζήλα. Ώλ θαη ζε απηέο επηθαιείην ηελ «αξλεηηθή» απάληεζε 

κηαο ζεηξάο θξαηψλ ζηηο βνιηδνζθνπήζεηο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, απφ ηε κηα κεξηά ε ζρεδφλ 

βεβαηφηεηά ηνπ γηα ηελ χπαξμε παξαζθεληαθψλ δηεξγαζηψλ πνπ έηεηλαλ λα πεξηζσξηνπνηήζνπλ 

ηελ Σνπξθία, απφ ηελ άιιε κεξηά δειψζεηο φπσο εθείλε ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Ώηγχπηνπ, 

Gammal Abdel Nasser, ελίζρπαλ ηνπο θφβνπο ηνπ πεξί κηαο ελδερφκελεο δηεζλνχο αληαπφθξηζεο 

ζηηο ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο. ζν θαη αλ επηρεηξνχζε ζηε ζπλέρεηα ηεο αληαπφθξηζεο λα 

εμηζνξξνπήζεη ηηο ππνζηεξηθηηθέο δειψζεηο ηνπ Ώηγχπηηνπ εγέηε κε ηηο έληνλεο επηθξίζεηο ηεο 

Αεδκασηήξ ελαληίνλ ηεο θππξηαθήο πνιηηηθήο ηνπ Παπάγνπ, νη αθξνηειεχηηεο παξνξκεηηθέο ηνπ 

δηαηππψζεηο ήηαλ ιίαλ ελδεηθηηθέο ησλ αλεζπρηψλ ηνπ: «,ηη θαη λα θάλεη ζην ζέκα απηφ ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε, νπδέπνηε πξέπεη λα δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο ηεο πσο ε Σνπξθία βξίζθεηαη 

ζηελ θνξπθή ησλ ρσξψλ πνπ ελδηαθέξνληαη άκεζα γηα ηε κνίξα ηεο Κχπξνπ. Αηφηη δελ κπνξεί λα 

επέιζεη ε παξακηθξή κεηαβνιή ζην θαζεζηψο ηνπ λεζηνχ ρσξίο λα ζπλαηλέζεη θαη λα 

ζπγθαηαλεχζεη ε Σνπξθία, αθφκε θαη αλ ζπλαηλέζεη ε Ώγγιία!».
857

 

Σελ ίδηα αληίδξαζε επηδείθλπε ν Σνχξθνο αληαπνθξηηήο θαη απέλαληη ζηηο «επίζεκεο θαη 

αλεπίζεκεο» θήκεο πνπ θπθινθνξνχζαλ ζηελ Ώζήλα πεξί ηνπ ελδερνκέλνπ εθαξκνγήο θαη ζηελ 

Κχπξν ηνπ «εκηαπηφλνκνπ» θαζεζηψηνο ηεο Μάιηαο. Τπνζηήξηδε φηη «νπδείο ζψθξσλ άλζξσπνο» 

κπνξνχζε λα ζεσξήζεη εθαξκφζηκν έλα ηέηνην κνληέιν, δηφηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Μάιηαο «δελ 

ππάξρεη άιιν έζλνο πνπ λα έρεη „ηζηνξηθά δηθαηψκαηα‟ επί απηήο», νχηε «επξεία κεηνλφηεηα 100 

ρηιηάδσλ αηφκσλ», αιιά θαη «ην ζεκαληηθφηεξν, νχηε ν ιαφο ηεο απνηειείηαη θαηά εβδνκήληα 

πεξίπνπ ηνηο εθαηφ απφ κία ζπληξηπηηθή θνκκνπληζηηθή πιεηνςεθία». «άζηηδε» ν ζπληάθηεο γηα 

ην πψο ήηαλ δπλαηφλ λα ππάξρνπλ Έιιελεο πνιηηηθνί πνπ λα πηζηεχνπλ φηη ζα ήηαλ δπλαηφλ ε 

Σνπξθία «θαη φινο ν πνιηηηζκέλνο θφζκνο» λα επηηξέςνπλ κηα «ηέηνηα ηξαγσδία», ηελ 

«εγθαηάιεηςε δειαδή ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζην έιενο ησλ Βιιελνθππξίσλ θαη ηελ εγθαηάιεηςε 

ηνπ λεζηνχ ζηηο νξέμεηο ησλ εξπζξψλ πνπ είλαη ηζηξάθηα ηεο Μφζραο». Δ πξφηαμε ηεο «επξείαο 

ηνπξθνθππξηαθήο κεηνλφηεηαο» έλαληη ηνπ θφβεηξνπ ηεο «ζπληξηπηηθήο θνκκνπληζηηθήο 

ειιελνθππξηαθήο πιεηνςεθίαο» εληαζζφηαλ ζηελ πάγηα επηρεηξεκαηνινγία ηεο ηνπξθηθήο 

                                                           
856 “Kıbrıs işinde Yunanlılar yelkenleri suya indirdi” («Οη Έιιελεο αλέθξνπζαλ πξχκλαλ ζην Κππξηαθφ»), Hürriyet, 

8/5/1954. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε επηζήκαλζε ηνπ Σ.Κ. πεξί ηεο αλάγθεο λα εθπνλεζεί έλα «ηνπξθηθφ ζρέδην» γηα ην 

Κππξηαθφ, ζπκπίπηεη κε ηε ρξνληθή πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία είρε ζπζηαζεί ζην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ απφ ηνλ 

λενεθιεγέληα ηφηε Fatin Rüştü Zorlu, ε επηηξνπή πνπ ζα αζρνιείην κε εθπφλεζε κηαο ζπλνιηθήο θαη επεμεξγαζκέλεο 

ηνπξθηθήο άπνςεο γηα ην Κππξηαθφ, βι. αλσηέξσ, ζει. 191, ππνζ. 537. Ώπφ ηελ άπνςε απηή, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα 

δηαπηζησζεί, φηαλ ην επηηξέςνπλ νη ζπλζήθεο πξφζβαζεο ζηα ηνπξθηθά αξρεία ηεο επνρήο, ην θαηά πφζν απηή ε ρξνληθή 

ζχκπησζε ήηαλ ηπραία ή ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο είρε πξνηεξαία γλψζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμέιημεο. 
857 “Kıbrıs için Mısır Elen görüşünü destekliyor” («Δ Ώίγππηνο ππνζηεξίδεη ηελ ειιεληθή άπνςε γηα ηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 7/5/1954. Ο Nasser, απαληψληαο ζε εξψηεζε ηνπ αληαπνθξηηή ηεο Καεδιενζκήξ, ηαχηηδε ηελ ππφζεζε ηνπ 

νπέδ κε εθείλε ηεο Κχπξνπ, ραξαθηεξίδνληαο ηε βξεηαληθή πνιηηηθή θαη ζηα δχν δεηήκαηα σο «ηα ηειεπηαία 

απνκεηλάξηα κηαο παξσρεκέλεο ηκπεξηαιηζηηθήο πνιηηηθήο». 
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εθεκεξίδαο. Παξάιιεια, δελ έιεηςε νχηε απφ εθείλε ηελ αληαπφθξηζή ηνπ ν παξαηλεηηθφο ιφγνο. 

Έηζη, αθνχ πιεξνθνξήζεη δηά καθξψλ γηα ηηο ππέξ ηεο έλσζεο απνθάζεηο θαη ηα αληίζηνηρα 

ηειεγξαθήκαηα ζχζζσκνπ ηνπ θαζεγεηηθνχ ζψκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, θαηέιεγε ζηελ 

αληαπφθξηζή ηνπ, ηνλίδνληαο φηη «αθηέξσλε» ηε ζπγθεθξηκέλε είδεζε ζηνπο Σνχξθνπο 

παλεπηζηεκηαθνχο, ζε κία πξνθαλή πξνζπάζεηα λα πξνθιεζεί ε απαληεηηθή θηλεηνπνίεζή ηνπο.
858

 

Ο Σ.Κ. ζα ζπλέρηδε ηηο αληαπνθξίζεηο ηνπ απφ ηελ Ώζήλα, θαιχπηνληαο αλαιπηηθά κέξα κε ηελ 

εκέξα ηηο εμειίμεηο. Οη πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ ζα πξνβάιινληαλ ζην θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηεο 

εθεκεξίδαο ή ηνπιάρηζηνλ ζηελ πξψηε ζειίδα,
859

 ελψ ζα θαηείραλ πεξίνπηε ζέζε αθφκε θαη ζηηο 

εζσηεξηθέο ηεο.
860

 ε θάπνηεο απφ απηέο ζα πξνέβαηλε ζε κηθξά ζρφιηα φπσο ηα πξναλαθεξζέληα, 

ελψ άιιεο ζα ήηαλ θαζαξά εηδεζενγξαθηθέο. ε θάζε πεξίπησζε, παξαηεξείηαη φηη γηα αξθεηφ 

δηάζηεκα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Sedat Simavi ζπάληδαλ ηα άξζξα γλψκεο γηα ην Κππξηαθφ, ελψ 

νπδείο ηνλ είρε αληηθαηαζηήζεη ζηε ζπγγξαθή ησλ θχξησλ άξζξσλ ηεο εθεκεξίδαο, ηα νπνία θαη 

εμέιηπαλ εληειψο. Σν θελφ απηφ θαιππηφηαλ ελ κέξεη απφ ην ζρνιηαζκφ ηνπ Σ.Κ., ν νπνίνο θαη 

είρε αλαιάβεη ην θχξην βάξνο ηνπ «δηακνξθσηή» ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο γηα ην δήηεκα, ζηηο 

θαηεπζχλζεηο βεβαίσο πνπ είρε ραξάμεη ν ηεζλεψο εθδφηεο ηεο Hürriyet. Γηα έλα δηάζηεκα ηνλ 

Μάην ε εθεκεξίδα επέιεγε πξαθηνξεηαθέο εηδήζεηο ηνπ Reuters γηα λα θαιχςεη ηα ηεθηαηλφκελα,
861

 

κε ηνλ Σ.Κ. λα επαλαθάκπηεη απφ ηα ηέιε ηνπ κελφο, ζρνιηάδνληαο ηελ «ειιεληθή αλάκεημε ζηα 

εζσηεξηθά ηεο Σνπξθίαο», φπσο εξκήλεπε ηηο εμειίμεηο ζηελ ππφζεζε κηαο ελδνπαηξηαξρηθήο 

αληηπαξάζεζεο. 

Σελ ίδηα αλεζπρία κε ηνλ Σ.Κ. γηα ηελ πηζαλφηεηα λα ππάξμεη κία ειιεληθή πξνζθπγή ζηνλ ΟΔΒ, 

φκσο, επηδείθλπε θαη ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Κχπξν. Έηζη, φηαλ ν Σχπνο ηεο 

Λεπθσζίαο πξνεμνθινχζε ηελ θαηάζεζε λένπ «θαηαζηαηηθνχ ράξηε» απφ ηνπο ΐξεηαλνχο, γηα λα 

πξνιάβνπλ ηελ θίλεζε ηεο Βιιάδαο – ελέξγεηα ε νπνία ζα γηλφηαλ ηαπηφρξνλα ζε Λνλδίλν θαη 

Λεπθσζία – είθαδε φηη ε «εκηεπίζεκε» εθείλε είδεζε απνηεινχζε δηαξξνή ηνπ γξαθείνπ Σχπνπ 

ηεο «απνηθηαθήο δηνίθεζεο» ηαπηφρξνλα ζε φιεο ηηο ειιελνθππξηαθέο εθεκεξίδεο. Παξάιιεια, 

αηθληδηαζκέλνο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε «ζηα θαιά θαζνχκελα» ησλ ΐξεηαλψλ, ζεκείσλε φηη 

εθείλε είρε πξνθαιέζεη «κεγάιε απνξία ζηνπο ηνπξθηθνχο θχθινπο ηνπ λεζηνχ, αιιά ηαπηφρξνλα 

                                                           
858 “Yunanistanda Kıbrıs için çevrilen manevralar” («Οη ίληξηγθεο πνπ εμπθαίλνληαη ζηελ Βιιάδα γηα ηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 9/5/1954. 
859 “Yunanistan Birleşmiş Milletlere müracaat ederse/ Londra Kıbrıs işinin gündeme alınmasına muhalefet edecek” («Ώλ 

ε Βιιάδα πξνζθχγεη ζηα Δλσκέλα Έζλε/ ην Λνλδίλν ζα αληηηαρζεί ζηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε»), 

Hürriyet, 11/5/1954. “İngiliz Avam Kamarasında Kıbrıs‟a ait müzakereler” («Οη ζπδεηήζεηο πεξί Κχπξνπ ζηε ΐνπιή ησλ 

Κνηλνηήησλ»), Hürriyet, 14/5/1954. “Papagos Kıbrıs için tavız vermeğe hazır” («Ο Παπάγνο έηνηκνο γηα παξαρσξήζεηο 

γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 20/5/1954 (επξφθεηην γηα ηε ζπλέληεπμε ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ ζε ηηαιηθή εθεκεξίδα, 

φπνπ είρε αλαθεξζεί ζηελ εηνηκφηεηα ηεο Βιιάδαο λα παξαρσξήζεη ζηξαηησηηθέο βάζεηο ζηε ΐξεηαλία, ηφζν ζηελ 

επεηξσηηθή φζν θαη ζηε λεζησηηθή Βιιάδα, ζε πεξίπησζε πνπ ε δεχηεξε έζηεξγε ζε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ Κππξηαθνχ). 
860 “Yunanistan, İngiltereye Kıbrıs için yeni bir müracaat yaptı” («Νέα θξνχζε ηεο Βιιάδαο πξνο ηελ Ώγγιία γηα ηελ 

Κχπξν»), Hürriyet, 13/5/1954. “Yunanlılar Amerikayı Kıbrıs işine karıştırmak istiyorlar” («Οη Έιιελεο ζέινπλ λα 

εκπιέμνπλ ηελ Ώκεξηθή ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 15/5/1954. 
861 “Kıbrıs ilhak dâvasının başına Papagos‟un geçmesi istendi” («Γεηήζεθε λα εγεζεί ν Παπάγνο ζηελ ππφζεζε ηεο 

έλσζεο ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 22/5/1954. “Kıbrıs meselesi/ Yunanlıların yeni gayreti boşa gitti” («Κππξηαθφ/ Βηο 

κάηελ θαη ε λέα πξνζπάζεηα ησλ Βιιήλσλ»), Hürriyet, 26/5/1954. “Yunanistan‟ın Kıbrıs işinde takındığı karıştırıcı tavır” 

(«Δ ηαξαρνπνηφο ζπκπεξηθνξά πνπ πηνζεηνχλ νη Έιιελεο ζην Κππξηαθφ»), Hürriyet, 27/5/1954. “Yunan Başvekilinin 

Kıbrıs‟a dair demeci” («Δ δήισζε ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 30/5/1954. 
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ζιίςε θαη αγαλάθηεζε». Οη βξεηαληθέο αξρέο «απέθεπγαλ» λα παξάζρνπλ νπνηαδήπνηε 

πιεξνθφξεζε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ, «ρσξίο λα αλαζθεπάδνπλ ή λα επηβεβαηψλνπλ απηή ηελ είδεζε-

βφκβα». πσο πξνζέζεηε δε, ε «Οκνζπνλδία Σνπξθνθππξηαθψλ Οξγαλψζεσλ» είρε 

θηλεηνπνηεζεί, δεηψληαο ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηνλ Armitage.
862

 ηα επφκελα θχιια ηεο, ε 

εθεκεξίδα δελ πιεξνθνξνχζε γηα ην θαηά πφζν ν ΐξεηαλφο Κπβεξλήηεο είρε αληαπνθξηζεί ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνπξθνθππξηαθφ αίηεκα. 

Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Ώζήλα επαλεξρφηαλ ηνλ Ενχλην ζηα 

ζπλνκσζηνινγηθά ζελάξηα, ζεκεηψλνληαο ηελ «εμαηξεηηθά ηζρπξή πηζαλφηεηα» ε κεηάβαζε ηνπ 

«παιαηνχ ελσηηθνχ», Γήλσλα Ρσζζίδε, ζην Λνλδίλν λα εληαζζφηαλ ζην πιαίζην θάπνηαο 

«απφξξεηεο απνζηνιήο» πνπ ηνπ είρε αλαζέζεη ν Μαθάξηνο, θαη ε νπνία ζρεηηδφηαλ κε ηε 

θεκνινγνχκελε βξεηαληθή πξφηαζε γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Κχπξν ελφο «λένπ ζπληάγκαηνο».
863

 

πσο πιεξνθνξνχζε ν Σ.Κ., βαζηζκέλνο ζηηο εηδήζεηο ησλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ, ν Ρσζζίδεο 

ζηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ην Λνλδίλν ζθφπεπε λα πεξάζεη απφ ηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα. Δ 

αηθλίδηα, φκσο, κεηάβαζή ηνπ ζηελ Ώζήλα πξηλ ηελ επίζθεςε ζην Λνλδίλν έδηλε θαη πάιη ηελ 

επθαηξία ζηνλ Σνχξθν αληαπνθξηηή λα επαλαιάβεη ηα πεξί «απφξξεηεο απνζηνιήο» ηνπ Ρσζζίδε, 

επηθαινχκελνο «θαιά πιεξνθνξεκέλεο πεγέο» θαη πξνζζέηνληαο φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ήηαλ 

πιεξνθνξεκέλε γη‟ απηέο ηηο θηλήζεηο.
864

 

Σηο ππνςίεο ηνπ αληαπνθξηηή ηεο Hürriyet ελίζρπε θαη δεκνζίεπκα ησλ Νέςκ, πνπ έθαλε ιφγν γηα 

ηελ «εκηεπίζεκε» επίζθεςε ηνπ Ρσζζίδε ζην Λνλδίλν,
865

 αιιά θαη νη εθηηκήζεηο ησλ γλσζηψλ 

«νπδέηεξσλ θχθισλ» ησλ Ώζελψλ φηη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ζηελ Ώζήλα θαηά 

ηελ κεηάβαζή ηνπ ζηε βξεηαληθή πξσηεχνπζα, θαηαδείθλπαλ φηη «ηνπ είρε αλαηεζεί λα επηρεηξήζεη 

δηαπξαγκάηεπζε».
866

 Σελ ίδηα ζπιινγηζηηθή γηα ην ζθνπφ ηεο κεηάβαζεο Ρσζζίδε ζην Λνλδίλν 

επαλαιάκβαλε θαη ζε άιιε αληαπφθξηζή ηνπ, κε αθνξκή ζρεηηθή αξζξνγξαθία ησλ εθεκεξίδσλ 

Βήια θαη Νέα. Οη δχν αζελατθέο εθεκεξίδεο, εξεηδφκελεο ζε ακεξηθαληθέο πεγέο, αλέθεξαλ φηη νη 

ΔΠΏ γηα δηαθφξνπο ιφγνπο δελ είραλ πξφζεζε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ειιεληθή πξνζθπγή ζηνλ 

                                                           
862 “İngilterenin Kıbrıslı Rumları sevindiren Anayasa tasarısı” («Πξνζρέδην ζπληάγκαηνο ηεο Ώγγιίαο πνπ ραξνπνηεί ηνπο 

Βιιελνθχπξηνπο»), Hürriyet, 1/6/1954. 
863 Οη ηίηινη ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ εμφρσο ελδεηθηηθνί: “Makarios, Rumları ilhak için seferber olmağa davet etti/ 

Başpapasın bir murahhası Londra‟ya giderek, efendisinin Londra‟ya çağırılması için zemin hazırlamağa çalışacak” («Ο 

Μαθάξηνο θάιεζε ηνπο Βιιελνθχπξηνπο λα θηλεηνπνηεζνχλ γηα ηελ έλσζε/ Έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Ώξρηπαπά κεηέβε ζην 

Λνλδίλν θαη ζα πξνζπαζήζεη λα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα λα θιεζεί ην αθεληηθφ ηνπ ζην Λνλδίλν»), Hürriyet, 

15/6/1954. 
864 “Makarios‟un adamı Yunanistan‟a geldi/ Rossidhis, Atina‟da gerekli talimat aldıktan sonra Londra‟ya gidecek” («Ο 

άλζξσπνο ηνπ Μαθαξίνπ αθίρζε ζηελ Βιιάδα/ Ώθνχ ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο ζηελ Ώζήλα ζα κεηαβεί ζην 

Λνλδίλν»), Hürriyet, 16/6/1954. χκθσλα κε ην ξεπνξηάδ, ν Ρσζζίδεο είρε ζπλαληεζεί ζηελ Ώζήλα κε ηνλ «δεζπφηε ηεο 

Πάθνπ Φψηην», θαζψο θαη κε ηνλ ηεθαλφπνπιν ζην Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ. 
865 “Makarios‟un Londra‟ya gönderdiği adamın vazifesi...” («Δ απνζηνιή ηνπ αλζξψπνπ πνπ έζηεηιε ν Μαθάξηνο ζην 

Λνλδίλν…»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 17/6/1954. 
866 “pazarlık” («παδάξεκα») ζην πξσηφηππν, βι. “Makarios‟un temsilcisi İngiltere‟de bulunduğu sırada/ Yunanlılar 

Kıbrıs için tekrar propagandayı hızlandırdı” («Οη Έιιελεο πχθλσζαλ πάιη ηελ πξνπαγάλδα γηα ηελ Κχπξν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζην Λνλδίλν ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Μαθαξίνπ»), Hürriyet, 24/6/1954. πσο πξφζζεηε ν Σ.Κ., νη 

ΐξεηαλνί δελ είραλ κείλεη «αδξαλείο» έλαληη ηεο «πξνπαγαλδηζηηθήο νρινβνήο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ. Έηζη, 

«βξεηαληθή πεγή» ηνχ αλέθεξε πσο είραλ μεθηλήζεη λσξίηεξα νη πξνεηνηκαζίεο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ βξεηαληθνχ 

ζηξαηεγείνπ ηεο Μέζεο Ώλαηνιήο απφ ην νπέδ ζηελ Κχπξν, ε νπνία πξνγξακκαηηδφηαλ λα μεθηλήζεη ηνλ πξνζερή 

Ώχγνπζην. 
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ΟΔΒ, θαζψο θαη φηη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε είρε πξνρσξήζεη ζε «θηιηθή παξαίλεζε» πξνο ηελ 

Βιιάδα λα κελ πξνρσξήζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ν Σνχξθνο 

αληαπνθξηηήο επέραηξε γηα ηελ εμέιημε απηή – ηελ νπνία ε εθεκεξίδα ηνπ δηά ηνπ ηίηινπ ηεο 

πξφβαιε σο επίζεκε απφθαζε ησλ ΔΠΏ – θάλνληαο ιφγν γηα «είδεζε-βφκβα» πνπ αλέηξεπε ηε 

ζπλήζε «ςεπδή εηδεζενγξαθία» ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ πεξί ηεο ζηάζεο ηνπ ππεξαηιαληηθνχ 

θξάηνπο.
867

 

Ώληίζηνηρε «είδεζε-βφκβα», σζηφζν, πνπ είρε πξνθαιέζεη «παληθφ ζηνπο ελσηηθνχο», δεκνζίεπε 

θαη ε εβδνκαδηαία Κοπνζαηή, κηα είδεζε ε νπνία ραξνπνίεζε ηδηαίηεξα ηνλ αληαπνθξηηή ηεο 

Hürriyet ζηε Λεπθσζία. Δ θππξηαθή εθεκεξίδα θηινμελνχζε ηηο απφςεηο ηνπ νπεδνχ 

δεκνζηνγξάθνπ ηεο Svenska Dagbladet, Dr. Arvid Fredburg, ν νπνίνο εθηηκνχζε φηη νη Ώκεξηθαλνί 

ζα πξνηηκνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο Σνχξθνπο ζην Κππξηαθφ, ελψ πξνέβαηλε ζε κάιινλ 

πξνθεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηε ζηάζε ηεο Σνπξθίαο ζην ζέκα: «Ώλ ε ΐξεηαλία εγθαηαιείςεη γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ηελ Κχπξν, δελ λνκίδσ θαζφινπ φηη ε Σνπξθία ζα παξακείλεη ζεαηήο ζε κηα 

ηέηνηα θαηάζηαζε. Γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα δηθαηψκαηά ηεο, ζα πξνζθχγεη ζε θάζε είδνπο κέηξν 

θαη κάιηζηα, αλ παξαζηεί αλάγθε, ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηε βία ησλ φπισλ. Οη Σνχξθνη είλαη 

απνθαζηζκέλνη λα εθαξκφζνπλ ηελ απφθαζή ηνπο απηή, αθφκε θαη ρσξίο ηε βξεηαληθή 

ππνζηήξημε. Δ Σνπξθία είλαη πεξηζζφηεξν ηζρπξφ θαη αμηνζέβαζην θξάηνο απφ ηελ Βιιάδα». 

Βλδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη ν νπεδφο δεκνζηνγξάθνο δηαηχπσλε ηηο ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο 

αθνχ είρε κείλεη έλαλ κήλα ζηελ Σνπξθία θαη είρε ζπλνκηιήζεη, φπσο αλαθεξφηαλ, κε Σνχξθνπο 

θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο. Ώπηφ κάιινλ επηβεβαηψλεη ηηο ππνςίεο φηη κεηαμχ ησλ επηινγψλ πνπ 

δχγηδε ε ηνπξθηθή πιεπξά ήηαλ ήδε απφ ηφηε θαη ε πξνζθπγή ζηε βία, αθφκε θαη ρσξίο ηε ζηήξημε 

ησλ ΐξεηαλψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ζεκεηψλνληαλ εμειίμεηο ζην Κππξηαθφ, πνπ ζα αληέβαηλαλ ζηα 

«δηθαηψκαηά» ηνπο.
868

 Ο αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο, ελζαξξπκέλνο απφ ην ελ ιφγσ ξεπνξηάδ, 

επέραηξε κάιινλ αλαθνπθηζκέλνο πνπ έζησ θαη κε εθείλνλ ηνλ ηξφπν ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε είρε 

εθδειψζεη ην εθ ηνπ ζχλεγγπο ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηηο εμειίμεηο: «Δ αλαθνίλσζε απφ κία νπδέηεξε 

εθεκεξίδα πξνο ηνπο Βιιελνθππξίνπο, γηα πξψηε θνξά κε ηφζν επζχ θαη ξεηφ ηξφπν, φηη ην 

ηνπξθηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην λεζί έρεη πνιχ ζνβαξφ ππφβαζξν θαη φηη ε Σνπξθία δελ έρεη θακκία 

απνιχησο πξφζεζε λα ζπκπεξηθεξζεί ππνηνληθά ζην ζέκα απηφ, ειπίδνπκε θαη επρφκαζηε λα 

λνπζεηήζεη ηνπο Μαθαξηαθνχο!».
869

 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε «αηθλίδηα» κεηάβαζε θαη ηνπ Armitage ζηε βξεηαληθή πξσηεχνπζα, θαζψο 

θαη ην γεγνλφο φηη ηνλ Ρσζζίδε ζα ζπλφδεπε εθεί ν «απφθνηηνο ηεο Ομθφξδεο, Έιιελαο πνιηηηθφο 

θαη δηαλννχκελνο Πάιιεο», εξκελεχνληαλ γηα κία αθφκε θνξά απφ ηνλ Σ.Κ. σο νη ςεθίδεο πνπ 

νινθιήξσλαλ ην κσζατθφ ηνπ ζθεπηηθνχ ηνπ πεξί ηεο πξνζπάζεηαο λα δηεμαρζνχλ παξαζθεληαθά 

                                                           
867 “B. Amerika Kıbrıs meselesi hakkındaki görüşünü açıkladı” («Οη ΔΠΏ αλαθνίλσζαλ ηελ απφθαζή ηνπο γηα ην 

Κππξηαθφ»), Hürriyet, 17/6/1954. Γηα ηε ζηάζε ησλ ΔΠΏ, βι. αλσηέξσ, ζει. 308, ππνζ. 843. 
868 ην πιαίζην απηφ, δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη θαη ε παξαηεζείζα καξηπξία ηνπ Zincirkıran γηα ηελ απφξξεηε 

αλαγλσξηζηηθή επίζθεςε ησλ Σνχξθσλ αμησκαηηθψλ ζηελ Κχπξν εθείλε ηελ πεξίνδν, βι. αλσηέξσ, ζει. 283, ππνζ. 767. 
869 “Kıbrıs‟ta ilhakçılar arasında panik uyandıran bir haber” («Μηα είδεζε πνπ πξνθάιεζε παληθφ κεηαμχ ησλ ελσηηθψλ 

ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 26/6/1954. 
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δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ Βιιάδαο θαη ΐξεηαλίαο. Δ φιε ηνπ ζπιινγηζηηθή πιαηζησλφηαλ κε ηελ 

παξάζεζε ζρεηηθνχ δεκνζηεχκαηνο ηεο βξεηαληθήο Daily Telegraph, ε νπνία ελέηαζζε κελ ηε 

κεηάβαζε ηνπ Κπβεξλήηε ζην ζχλνιν ηεο γλσζηήο θαη άθακπηεο βξεηαληθήο αληηκεηψπηζεο ηεο 

Κχπξνπ, έθαλε φκσο παξάιιεια ιφγν θαη γηα έλα «ηζρπξφ ελδερφκελν λα γίλεη ηε θνξά απηή 

δεθηή απφ ηνπο αθξαίνπο ελσηηθνχο κηα δηεπξπκέλε κνξθή ηνπ πξνηαζέληνο ην 1948 

ζπληάγκαηνο».
870

 

Οη πνιηηηθνχ ραξαθηήξα απηέο αληαπνθξίζεηο ηνπ Σ.Κ., πνπ επηθεληξψλνληαλ ζηε δηεζλή πηπρή 

ηνπ Κππξηαθνχ, δηαλζίδνληαλ θαη κε πιεξνθνξίεο φπσο νη πξναλαθεξζείζεο, πεξί ηεο 

«πξνπαγαλδηζηηθήο έμαξζεο» ζην Κππξηαθφ, ε νπνία θαηαγγειιφηαλ φηη εθπνξεχεηαη απφ ην 

Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Έηζη, ιακβάλνληαο αθνξκή απφ ζρεηηθφ ςήθηζκα ηεο ζπγθιήηνπ ηνπ 

ηδξχκαηνο γηα ηελ έλσζε, ην νπνίν επξφθεηην λα κεηαθξαζηεί θαη λα απνζηαιεί ζε 3.000 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο πξνέβαηλε ζε λέν 

επηζεηηθφ ξεπνξηάδ πνπ έβξηζε εηξσληθψλ θαη ππνηηκεηηθψλ ραξαθηεξηζκψλ. πσο ππνζηήξηδε, 

επξφθεηην γηα ηηο «γλσζηέο πνκπψδεηο ξεηνξηθέο αλνεζίεο» πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηνλ «πιένλ 

θεκηζκέλν „κεγαιντδεάηε‟ εθπξφζσπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, ηνλ Πξχηαλε θαζεγεηή 

Ααζθαιάθε», ελψ ην ελσηηθφ θείκελν «αληί λα παξαζέηεη έλα ζχλνιν απφ ζεηηθά ζηνηρεία θαη 

πεηζηηθά επηρεηξήκαηα πνπ ζα παξνπζηάδνπλ εκπεξηζηαησκέλα ην λφεκα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

„έλσζεο‟ ζην πιαίζην ησλ ζεκεξηλψλ παγθφζκησλ ζπλζεθψλ θαη πξαγκαηηθνηήησλ, παξακέλεη 

θνιιεκέλν ζηηο ρίκαηξεο θαη ηηο αλνεζίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο Έιιελεο», κε αλαθνξέο ζηνλ 

κεξν θαη ζηελ θιαζηθή επνρή γηα λα απνδείμεη ηελ ειιεληθφηεηα ηεο Κχπξνπ. «Έλαληη ηέηνησλ 

γεινίσλ ηζρπξηζκψλ, ηη κπνξεί λα θάλεη άιιν εθηφο απφ ην λα γειάζεη θάζε πξαγκαηηθφο 

επηζηήκνλαο ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ;», απνξνχζε ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο, 

πξνζζέηνληαο φηη δελ επξφθεηην λα αζρνιεζεί κε ην ζέκα αλ δελ είρε ππάξμεη ε πξφηαζε ζηε 

ζχγθιεην λα κεηαθξαζηεί ην ςήθηζκα ζηα ηνπξθηθά θαη λα απνζηαιεί θαη ζηα ηνπξθηθά 

παλεπηζηήκηα. Βπεηδή, ηειηθά, είρε επηθξαηήζεη ε πξφηαζε λα απνζηαιεί ζηα ηειεπηαία ην γαιιηθφ 

θείκελν, ν Σ.Κ. θαηέιεγε ηελ αληαπφθξηζή ηνπ, παξαηεξψληαο ηα εμήο: «Ώληί λα πξνζβιεζνχκε 

απφ ηελ θνπηνπνλεξηά απηή ησλ Βιιήλσλ θίισλ καο ζθέθηνκαη πσο, αληηζέησο, κάιινλ ζα πξέπεη 

λα ηνπο επραξηζηήζνπκε. Αηφηη είλαη ζαλ λα πξνθαινχλ θαη λα πξνζθαινχλ επηζήκσο ηνλ 

πλεπκαηηθφ καο θφζκν λα θαηαζέζεη ηελ άπνςή ηνπ επί ηνπ δεηήκαηνο θαη λα απνθαιχςεη ηελ 

πξαγκαηηθή πιεπξά ηεο ππφζεζεο. Οπδεκία έρσ ακθηβνιία φηη ηα παλεπηζηήκηα θαη νη 

δηαλννχκελνί καο ζα ζπεχζνπλ κε κεγάιε ηθαλνπνίεζε θαη ελζνπζηαζκφ λα επσθειεζνχλ απφ 

απηήλ ηελ εθπιεθηηθή επθαηξία!».
871

 πσο θαζίζηαηαη αληηιεπηφ, ν αληαπνθξηηήο θαη ε εθεκεξίδα 

ηνπ δξάηηνληαλ ηεο επθαηξίαο φρη απιψο λα θάλνπλ ππνηηκεηηθά ζρφιηα, αιιά θαη λα 

παξαθηλήζνπλ εθ λένπ ηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε – ζηελ πεξίπησζε απηή ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο 

θαη ηνπο δηαλννπκέλνπο – λα πάξεη δεκφζηα ζέζε θαη λα αληηθξνχζεη ηηο ειιεληθέο ζέζεηο- 

                                                           
870 “Kıbrıs Valisinin dün âni olarak Londra‟ya gitti” («Ο Κπβεξλήηεο ηεο Κχπξνπ κεηέβε ρζεο αηθληδίσο ζην Λνλδίλν»), 

Hürriyet, 29/6/1954. 
871 “Atina Üniversitesi/ Kıbrıs ilhak muhtırasını Türk Üniversitelerine de göndermeğe karar verdi” («Σν Παλεπηζηήκην 

Ώζελψλ/ απνθάζηζε λα απνζηείιεη θαη ζηα ηνπξθηθά Παλεπηζηήκηα ην ελσηηθφ ςήθηζκα»), Hürriyet, 30/6/1954. 
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«αλνεζίεο». Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ηνπξθηθή θνηλή γλψκε ζα θαζίζηαην ελεξγφο παξάγνληαο ζην 

εμειηζζφκελν θππξηαθφ δήηεκα, ελψ ηαπηφρξνλα ζα έδηλε θαη δεκφζηα ηελ επηδεηνχκελε 

«απάληεζε» ζηελ απέλαληη πιεπξά, δηαηξαλψλνληαο ηελ «πξαγκαηηθή πιεπξά ηνπ δεηήκαηνο» ζην 

ςπρνινγηθφ θαη ζπλάκα επηθνηλσληαθφ παηρλίδη πνπ ιάκβαλε ρψξα κέζα απφ ηηο ζηήιεο ηνπ Σχπνπ 

θαη δε ηεο Hürriyet.
872

 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ζην πξναλαθεξζέλ πιαίζην ηεο θεκνινγίαο πεξί παξαζθεληαθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, κε βάζε ην νπνίν πξνζπαζνχζε ε εθεκεξίδα λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ησλ 

αξκνδίσλ θαη ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο, εληάζζνληαλ θαη εηδήζεηο απφ ηελ Κχπξν πνπ έθαλαλ 

ιφγν γηα «κπζηηθή ζπκθσλία Μαθάξηνπ-Παπάγνπ». χκθσλα κε ηε ζρεηηθή αληαπφθξηζή ηεο, νη 

δχν άλδξεο είραλ ζπκθσλήζεη λα δερζνχλ ηε βξεηαληθή πξφηαζε γηα απηνθπβέξλεζε θαη γηα λα 

πξνεηνηκάζεη ηελ επφκελε εκέξα, ν Μαθάξηνο ζρεδίαδε λα εγθαηληάζεη ζηηο 23 Ενπιίνπ ηηο 

εξγαζίεο ηεο «Βζλνζπλέιεπζεο» ηεο Κχπξνπ, ε νπνία ζα απνηεινχληαλ απφ 800 αληηπξνζψπνπο, 

πιελ ησλ θνκκνπληζηψλ.
873

 Παξάιιεια, έλα αθφκε ξεπνξηάδ ηεο Daily Mail πεξί ηεο επηθείκελεο 

θαηάζεζεο ζηε ΐνπιή ησλ Κνηλνηήησλ κηαο πξφηαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ώπνηθηψλ γηα ηελ 

εηζαγσγή ζηελ Κχπξν «ελφο ζπζηήκαηνο παξαπιήζηνπ κε ηελ απηνθπβέξλεζε», πξνθαινχζε θαη 

πάιη ηελ «αληίδξαζε» ησλ Σνπξθνθππξίσλ. Δ αληίδξαζε εθείλε εθθξαδφηαλ κε ηειεγξάθεκα πνπ 

απέζηεηιε ε «Βζληθή Σνπξθηθή Έλσζε Κχπξνπ» ζην βξεηαληθφ Τπνπξγείν, κε ην νπνίν 

απνξξηπηφηαλ «νπνηνδήπνηε ζχζηεκα απηνθπβέξλεζεο» δηφηη ζεσξείην σο πξνζάιακνο ηεο 

έλσζεο. Βπηπξνζζέησο, εθθξαδφηαλ ε «ιχπε» ηνπο γηα ηελ «πξάα» θαη «αλεθηηθή» ζηάζε ηεο 

απνηθηνθξαηηθήο δηνίθεζεο έλαληη ησλ ειιεληθψλ «επηδηψμεσλ» θαη θαηέιεγε σο εμήο: 

«Αηακαξηπξφκαζηε, απνξξίπηνπκε θαηεγνξεκαηηθά θαη εληζηάκεζα ζε θάζε ζχληαγκα ή κνξθή 

δηνίθεζεο πνπ ζα πνδνπαηήζεη ηα δηθαηψκαηα επί ηνπ λεζηνχ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ Σνχξθσλ, 

πξαγκαηηθψλ ηδηνθηεηψλ ηεο Κχπξνπ». Ώκέζσο θαηφπηλ ε εθεκεξίδα πξνρσξνχζε ζε κηθξφ 

ζρνιηαζκφ, δεηψληαο κε δηθνξνχκελν ηξφπν ηελ επέκβαζε ηεο Σνπξθίαο: «ηηο πνιχ αγρσηηθέο 

απηέο εκέξεο, ηα βιέκκαηα ηνπ ηνπξθηζκνχ ηεο Κχπξνπ ζηξέθνληαη φπσο πάληα ζηελ Άγθπξα θαη 

πηζηεχνπλ πσο ην δίθαην θαη ηα δηθαηψκαηα κπνξεί λα πξνζηαηεπηνχλ κφλν κε ηελ απνθαζηζηηθή 

επέκβαζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο Μεηέξαο παηξίδαο».
874

 

Σελ εηθφλα ηεο «απνγνήηεπζεο» θαη ηνπ «ρακεινχ εζηθνχ» ησλ Σνπξθνθππξίσλ παξνπζίαδε ν 

ίδηνο αληαπνθξηηήο θαη ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα, αλαδεκνζηεχνληαο νιφθιεξν ην δξακαηηθφ άξζξν-

θξαπγή «βνήζεηαο» πξνο ηελ Σνπξθία ηνπ «νκντδεάηε» Σνπξθνθχπξηνπ Yavuz, ην νπνίν 

                                                           
872 ην πιαίζην απηφ, νη Σνπξθνθχπξηνη επαγγεικαηίεο επηδείθλπαλ κε ηθαλνπνίεζε ζηηο βηηξίλεο ησλ θαηαζηεκάησλ 

ηνπο ηηο ηνπξθηθέο εθεκεξίδεο πνπ «ππεξαζπίδνληαλ ηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ» θαη ηηο νπνίεο έθεξλαλ καδί ηνπο φζνη 

επηζθέπηνληαλ ηελ «κεηέξα παηξίδα», βι. “Kıbrıs Türkleri matbuatın dâvayı tutmasından memnun” («Εθαλνπνηεκέλνη νη 

Σνπξθνθχπξηνη απφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ Σχπνπ ζηελ ππφζεζε»), Hürriyet, 8/7/1954, κε βάζε πξαθηνξεηαθή είδεζε ηνπ 

T.H.A. 
873 “Makarios, Papagos ile gizli anlaşma yapmış!” («Λέγεηαη πσο ν Μαθάξηνο έθαλε κπζηηθή ζπκθσλία κε ηνλ 

Παπάγν!»), Hürriyet, 28/6/1954. Γηα πξνεγνχκελε ζρεηηθή αλαθνξά ηεο εθεκεξίδαο, βι. αλσηέξσ, ζει. 300. 
874 “İngiltere, Kıbrıs‟a muhtariyete yakın bir idare şekli vermeye hazırlanıyor” («Δ Ώγγιία εηνηκάδεηαη λα δψζεη ζηελ 

Κχπξν κηα κνξθή δηνίθεζεο παξαπιήζηα κε ηελ απηνθπβέξλεζε»), “Kıbrıs Türkleri Anavatan hükûmetinin müdahalesini 

bekliyor” («Οη Σνπξθνθχπξηνη αλακέλνπλ ηελ επέκβαζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο Μεηέξαο παηξίδαο»), ηίηινο, ππφηηηινο θαη 

ελδηάκεζνο ηίηινο αληίζηνηρα ζε Hürriyet, 19/7/1954. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



319 
 

επηγξαθφηαλ «Ώπνθαζίδεηαη ν απαγρνληζκφο καο». Ώθνινχζσο, ε εθεκεξίδα πξφβαιε ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο T.M.T.F., ε νπνία ζπκκεξηδφηαλ ηελ «αγσλία θαη ηελ αγαλάθηεζε φρη κφλν ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ, αιιά θαη φιεο ηεο κεηέξαο παηξίδαο θαη θάζε κεξηάο ηνπ ηνπξθηθνχ θφζκνπ». 

ηελ ελ ιφγσ αλαθνίλσζε, νη ζπληάθηεο ηεο επαλαιάκβαλαλ φηη ην Κππξηαθφ ήηαλ έλα ζέκα 

κεηαμχ Σνπξθίαο θαη ΐξεηαλίαο, θαη δελ έρνπλ ιφγν ζε απηφ «άιια έζλε». Τπνζηήξηδαλ πσο ε 

ειιεληθή πξνζθπγή ζηα Δ.Β. δελ «ζπλάδεη κε ηελ ηνπξθνειιεληθή θηιία, ελψ δηαθήξπζζαλ γηα 

αθφκε κηα θνξά φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηνη θαη ζε εγξήγνξζε».
875

 

Σελ θεκνινγνχκελε απηνθπβέξλεζε, σζηφζν, απέξξηπηε θαη ν Μαθάξηνο, ζε ιφγν πνπ είρε 

εθθσλήζεη θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο «Βζλνζπλέιεπζεο», φπσο πιεξνθνξνχζε ν 

αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο απφ ηε Λεπθσζία. Δ αθήγεζή ηνπ ήηαλ δηαλζηζκέλε κε δηάθνξεο 

ππνηηκεηηθέο αλαθνξέο, φπσο ην «βνπεηφ ησλ θακπάλσλ» θαη ηελ «πξφζζεζε λέσλ κεισδηψλ ζην 

ηξνπάξη πεξί έλσζεο» απφ ηνλ Μαθάξην, ν νπνίνο «έιεγε φ,ηη ηνπ „ξρφηαλ ζην ζηφκα».
876

 

Παξάιιεια ε εθεκεξίδα, δηά ηνπ αληαπνθξηηή ηεο ζηελ Ώζήλα, έδηλε λέεο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ 

αζελατθφ Σχπν γηα ην θείκελν έμη ζεκείσλ πνπ είρε εγθξίλεη ε Παγθχπξηα Βζλνζπλέιεπζε, γηα ηελ 

νκηιία ηνπ Ρσζζίδε ζην Royal Institute, θαζψο θαη γηα ηελ πξνγξακκαηηδφκελε ελεκέξσζε πνπ ζα 

έθαλε ν ηειεπηαίνο ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο Βπηηξνπέο Άκπλαο θαη Ώπνηθηψλ ηνπ πληεξεηηθνχ 

Κφκκαηνο.
877

 

Οη θηλεηνπνηήζεηο ζηελ Σνπξθία: Οη «θσλαζθνύληεο παιιεθαξάδεο κε ηηο θνκκνπληζηηθέο 

επηδηώμεηο» 

Δ θηλεηνπνίεζε πνπ ιάκβαλε ρψξα κεηαμχ ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζην λεζί ζπλδπαδφηαλ ηελ ίδηα 

πεξίνδν κε ηελ θηλεηνπνίεζε θνηηεηηθψλ επηηξνπψλ θαη νξγαλψζεσλ θαη ζηελ Σνπξθία, ζπρλά 

αιιεινυπνζηεξηδφκελσλ κε ηελ απνζηνιή κελπκάησλ θαη ηειεγξαθεκάησλ έλζελ θαη έλζελ. 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, νη ηνπξθηθέο νξγαλψζεηο επηθεληξψλνληαλ πεξηζζφηεξν ζην θεληξηθφ 

πνιηηηθφ δήηεκα ηεο Κχπξνπ, αληηδξψληαο ζε κία ελδερφκελε έλσζή ηεο κε ηελ Βιιάδα. Έηζη, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηήζηνπ ζπλεδξίνπ ηεο γλσζηήο M.T.T.B. απνθαζίζηεθε λα απνζηαινχλ 

«ηειεγξαθήκαηα αθνζίσζεο ζηελ θππξηαθή λενιαία, ζηνπο Σνχξθνπο ηεο Απηηθήο Θξάθεο, θαζψο 

θαη ζηνπο ήξσέο καο ηεο Κνξέαο».
878

 Ώληηζηνίρσο, ζην εηήζην ζπλέδξην ησλ «Μεηαξξπζκηζηηθψλ 

Βζηηψλ»
879

 ηνπ αληηπνιηηεπφκελνπ C.H.P. ζηε ζπλνηθία ηνπ Beyazıt, ην νπνίν δηεμήρζε ππφ ηελ 

                                                           
875 “Kıbrıs için hazırlanan muhtariyet tasarısı/ Ada Türkleri arasında büyük infial uyandırdı” («Σν πξνζρέδην 

απηνθπβέξλεζεο πνπ εηνηκάδεηαη γηα ηελ Κχπξν/ πξνθάιεζε κεγάιε αγαλάθηεζε κεηαμχ ησλ Σνχξθσλ ηνπ λεζηνχ»), 

Hürriyet, 25/7/1954. 
876 “Makarios muhtariyet istemiyor” («Ο Μαθάξηνο δελ ζέιεη απηνθπβέξλεζε»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε  Hürriyet, 

24/7/1954. Βπξφθεηην γηα ηε δεχηεξε «Παγθχπξηα Βζλνζπλέιεπζε» πνπ είρε ζπγθιεζεί εθείλεο ηηο εκέξεο. Σν θπξίσο 

άξζξν αθνξνχζε ηηο δηεμαγφκελεο ζπδεηήζεηο ζηε βξεηαληθή ΐνπιή, βι. “İngiltere Avam Kamarasında/ Kıbrıs meselesi 

için dünkü müzakereler” («Οη ρζεζηλέο ζπδεηήζεηο γηα ην Κππξηαθφ ζηελ αγγιηθή ΐνπιή ησλ Κνηλνηήησλ»), Hürriyet, 

24/7/1954. 
877 “Kıbrıs‟ta „Millî Meclis‟ İlhak lehinde bir teşebbüs daha yaptı” («Δ „Βζλνζπλέιεπζε‟ ζηελ Κχπξν έθαλε αθφκε κία 

απφπεηξα ππέξ ηεο έλσζεο»), Hürriyet, 28/7/1954. 
878 “Millî Türk Talebe Birliği kongresi” («Σν ζπλέδξην ηεο Βζληθήο Σνπξθηθήο Φνηηεηηθήο Έλσζεο»), Hürriyet, 

15/1/1954. 
879 Βπξφθεηην γηα ηηο παλεπηζηεκηαθέο νξγαλψζεηο ηνπ C.H.P., νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ νξγαλσηηθά σο πξφδξνκνο ηεο 

λενιαίαο ηνπ θφκκαηνο. Καηά ιέμε ήηαλ νη «Βζηίεο ησλ Βπαλαζηαηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ» (İnkılap Ocakları), 
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πξνεδξία ηνπ Orhan Birgit
880

 θαη φπνπ ραηξεηηζκφ απεχζπλε απηνπξνζψπσο ν İnönü, αλαγλψζηεθε 

ε έθζεζε ηεο δηνηθνχζαο επηηξνπήο, ζην θείκελν ηεο νπνίαο αθνχ επηθξίζεθε ε θπβέξλεζε γηα ηελ 

«ραιαξή» εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή, αλαθέξζεθαλ ηα αθφινπζα γηα ηελ Κχπξν: «Ώλ κηα κέξα δνχκε 

φηη ε Κχπξνο ελψλεηαη κε ηελ Βιιάδα, νπδέπνηε ζα κπνξέζνπλ λα μεπιεξψζνπλ απηήλ ηελ 

ακαξηία νη ζεκεξηλνί ππαίηηνη ηεο εμσηεξηθήο καο πνιηηηθήο».
881

 Λακβάλνληαο ην ιφγν, ην κέινο 

ηεο ηνπηθήο νξγάλσζεο ηνπ θφκκαηνο, Hüseyin Kandan, ηφληδε φηη «αλ αλαδεηείηαη ηδηνθηήηεο γηα 

ηελ Κχπξν, απηφο κπνξεί λα είλαη κφλν ε Σνπξθία». Παξάιιεια εγθξηλφηαλ πξφηαζε λα 

γλσζηνπνηεζεί απφ ην ζπλέδξην πσο «ην Λατθφ Κφκκα ζπληάζζεηαη κε ηνπο Σνχξθνπο πνπ 

δηαβηνχλ ζηελ Κχπξν θαη ηε Απηηθή Θξάθε». ην ζπλέδξην ηεο θεληξηθήο νξγάλσζεο ηνπ ίδηνπ 

θφκκαηνο ζην Erzurum, επαηλέζεθε ε Hürriyet γηα ηε «δηδαθηηθή ηεο θξηηηθή ζηα εμσηεξηθά 

ζέκαηα πνπ επαιεζεχηεθε», ελψ επηθξίζεθαλ νη «πνπιεκέλεο» θαη «εκέηεξεο» εθεκεξίδεο, επεηδή 

«επερείξεζαλ λα θάλνπλ ην άζπξν καχξν» ζε έλα ζχλνιν ζεκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην 

Κππξηαθφ. Ώπνθαζίζηεθε δε λα απνζηαιεί ηειεγξάθεκα ζηελ εθεκεξίδα, κε ην νπνίν ζα ηεο 

γλσζηνπνηνχληαλ ηα «ζπγραξεηήξηα» ηνπ ζπλεδξίνπ, καδί κε ηελ πξφζεζε ησλ ζπλέδξσλ «λα 

πνξεπηνχλ ζηνλ ίδην δξφκν κε ηα εζληθά αηζζήκαηα ηνπ ηεζλεψηνο ηδηνθηήηε θαη αξρηζπληάθηε ηεο 

Υηνπξξηέη, εληάη ηκάβη». 

ην ίδην απηφ πιαίζην, ε εθεκεξίδα αλήγγεηιε φηη ζηηο 5 Μαξηίνπ ζα ιάκβαλε ρψξα ε «Βθδήισζε 

Αέζκεπζεο πξνο ηελ Κχπξν» (Kıbrıs‟a Bağlılık Gösterisi), ηελ νπνία δηνξγάλσλε ε «Βζληθή 

Βπηηξνπή Νενιαίαο Σνπξθίαο» (Türkiye Millî Gençlik Komitesi). Καηά ηε δηάξθεηά ηεο επξφθεηην 

λα αλαγλσζηνχλ δχν κελχκαηα πνπ είραλ απνζηαιεί «απφ ηνπο εθηφο κεηέξαο παηξίδαο 

Σνπξθνθππξίνπο», ην πξψην απφ ηε γλσζηή «Οκνζπνλδία Σνπξθνθππξηαθψλ Οξγαλψζεσλ» θαη 

ην δεχηεξν απφ ηνλ «Σνπξθνθππξηαθφ χιινγν» ηνπ Λνλδίλνπ. Βίραλ πξνζθιεζεί «εθπξφζσπνη 

ηνπ ληφπηνπ θαη μέλνπ Σχπνπ, φινη νη παλεπηζηεκηαθνί θαζεγεηέο, φινη νη πξφμελνη», αιιά θαη 

«εθπξφζσπνη ηνπ παηξηαξρείνπ», ζε κία αθφκε πξνζπάζεηα λα εκπιαθεί ζην Κππξηαθφ ν ζεζκηθφο 

θνξέαο ηεο ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο, δήηεκα ην νπνίν ζα εθηεζεί δηεμνδηθφηεξα αθνινχζσο.
882

 

Πξάγκαηη, ε «αθαδεκατθή ζπλάληεζε» πξαγκαηνπνηήζεθε ζην παιηφ «πίηη ηνπ Λανχ» (Halkevi) 

ζην Eminönü θαη νη ζπκκεηέρνληεο ξήηνξεο ηφληδαλ «ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ Σνπξθία ην λεζί 

εμ απφςεσο ηζηνξηθήο, γεσγξαθηθήο, πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο». Οη ζπγθεληξσζέληεο άθνπζαλ 

ζε θιίκα «ζνβαξφηεηαο θαη θαηαλφεζεο» ηηο «έλζεξκεο» νκηιίεο ησλ αγνξεηψλ. Μεηαμχ ηνπο 

ήηαλ ν θαζεγεηήο Αηεζλνχο Αηθαίνπ, Hıfzı Timur, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη «ζα έξζεη κία κέξα πνπ 

ην δήηεκα ζα ηεζεί κεηαμχ ηνπ παιαηνχ ηδηνθηήηε ηνπ λεζηνχ, ηεο Σνπξθίαο, θαζψο θαη ηεο 

Ώγγιίαο θαη ηεο Βιιάδαο», ε πξψελ βνπιεπηήο, Hasene Ilgaz, θαη ε πξφεδξνο ηεο «Έλσζεο 

                                                                                                                                                                                
πηνζεηψληαο ηνλ φξν ελφο εθ ησλ ηδενινγηθψλ αξρψλ ηνπ Atatürk, πνπ είρε εηζαγάγεη ν ηειεπηαίνο ζηνλ ηνπξθηθφ 

δεκφζην βίν. 
880 Γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ δηαβφεηνπ κεηέπεηηα ζηειέρνπο ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», βι. αλσηέξσ, 

ζει. 240, ππνζ. 664, θαζψο θαη θαησηέξσ, ζει. 375. 
881 “C.H.P. Bayezit İnkılâp Ocağının dün yapılan yıllık kongresinde/ Hatipler Kıbrıs dâvası için de konuştular” («ην 

εηήζην ζπλέδξην ησλ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Βζηηψλ ηνπ C.H.P. ζην Μπέγηαδηη/ Οη αγνξεηέο κίιεζαλ θαη γηα ηελ ππφζεζε 

ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 16/1/1954. 
882 “Kıbrıs‟a bağlılık gösterisi” («Βθδήισζε ζε έλδεημε πξνζήισζεο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 5/3/1954. 
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Γπλαηθψλ Σνπξθίαο», İffet Halim Oruz. Ώμηνπξφζεθηε ήηαλ ε απνζηξνθή ηνπ ιφγνπ ηνπ Σνχξθνπ 

πνηεηή, Behçet Kemal Çağlar, ν νπνίνο απεπζπλφκελνο πξνθεηηθά ζηνπο Σνπξθνθππξίνπο είπε: 

«Θέιεηε ινηπφλ εζείο λα έιζεηε εδψ, ή κήπσο λα έξζνπκε εκείο εθεί;». Ώπφ ηε ζχλαμε δελ είρε 

ιείςεη ν δηθεγφξνο θαη γλσζηφο επηθπιιηδνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο, Hikmet Bil, ν νπνίνο 

εθθψλεζε κία εκπξεζηηθή νκηιία πνπ πεξηιάκβαλε ζρεδφλ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

εληάζζνληαλ ζην άξζξν πνπ ζα δεκνζίεπε ηελ επνκέλε εκέξα.
883

 Κάλνληαο ιφγν γηα ηελ πξνθαλή, 

θαη‟ εθείλνλ, πξνηίκεζε ησλ ΐξεηαλψλ ζηα «ελάξεηα θαη έρνληα ζπλείδεζε ηνπξθηθά ηέθλα» 

έλαληη «κηαο ρνχθηαο θσλαζθνχλησλ παιιεθαξάδσλ κε θνκκνπληζηηθέο επηδηψμεηο θαη χπνπινπο 

ζθνπνχο», δηακαξηπξφηαλ γηα ηε βξεηαληθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα πξψηα, ρσξίο λα 

παξαιείςεη θαη ηελ απεηιεηηθά πξνεηδνπνηεηηθή θαηαθιείδα ηνπ πξναλαθεξζέληνο άξζξνπ ηνπ. 

πσο πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα, ε εθδήισζε ηεξκαηηδφηαλ κε ηηο νκηιίεο ηνπ Manizade θαη ηνπ 

Hasan Nevzat Karagil.
884

 

Ο Manizade ζα εθθσλνχζε νκηιία θαη ζηελ «ηειεηή» πνπ είρε γίλεη ζηνλ ηάθν ηνπ ηδξπηή ηεο 

εθεκεξίδαο, Sedat Simavi, κε αθνξκή ηελ επίζθεςε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε νκάδαο 35 

Σνπξθνθππξίσλ, νη νπνίνη είραλ έιζεη γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηνλ αγψλα πνδνζθαίξνπ κεηαμχ 

ησλ εζληθψλ νκάδσλ Σνπξθίαο-Εζπαλίαο. Με επηθεθαιήο ηνπο ηνλ πξψελ πνδνζθαηξηζηή ηεο 

Galatasaray θαη λπλ ηεο ηνπξθνθππξηαθήο Çetinkaya, Naci Özkaya, είραλ κεηαβεί ζηνλ ηάθν ηνπ 

Simavi «λσξίο ην πξσί» θαη ζθφξπηζαλ εθεί ρψκα απφ ηελ Κχπξν, φπσο απεηθφληδε θαη ε ζρεηηθή 

θσηνγξαθία πνπ δεκνζίεπε ε εθεκεξίδα πξσηνζέιηδα, πάλσ απφ ην ζρεηηθφ ηεο ξεπνξηάδ. Ο 

Manizade έπιεθε ην εγθψκην ηνπ Simavi, ν νπνίνο «κεηέηξεςε ζε ηδαληθφ ηελ ππφζεζε ηεο 

Κχπξνπ» θαη νη ίδηνη ην έθεξαλ «ζηα ρέξηα σο ζεκαία». Μεηά ηηο αλαθνξέο ηνπ ζην κεηαθεξζέλ 

ρψκα, «πνπ είλαη πνηηζκέλν απφ ην αίκα ησλ Σνχξθσλ καξηχξσλ», εμέθξαδε ηε βεβαηφηεηα φηη 

«κηα κέξα» ην λεζί ζα ελσζεί «κε ηελ εξσηθή Ώλαηνιία», ελψ αλαγλψξηδε κε ηα εμήο ιφγηα ηνλ 

θνκβηθφ ξφιν πνπ είρε δηαδξακαηίζεη ν ηεζλεψο εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ αλάδεημε ηνπ 

θππξηαθνχ δεηήκαηνο: «Ώλαπαχζνπ ήζπρνο! ε επγλσκνλεί νιφθιεξε ε Κχπξνο, δηφηη ράξε ζηηο 

δηθέο ζνπ πξνζπάζεηεο ε ππφζεζή ηεο, ηελ νπνία θάλακε λα αθνπζηεί ζε απηή ηελ παηξίδα, έρεη 

πιένλ ιάβεη ηε ζέζε ηεο ζηηο θαξδηέο. Δ Κχπξνο δελ είλαη πηα νξθαλή, δηφηη ην ιάβαξν πνπ εζχ 

άλνημεο θπκαηίδεη ζηηο θαξδηέο θαη νιφθιεξν ην ηνπξθηθφ έζλνο έρεη γίλεη θχιαθαο ηεο Κχπξνπ». 

Ίδηνπ πεξηερνκέλνπ επαηλεηηθά ιφγηα θαη ππνζρέζεηο φηη ζα βάδηδαλ ζην δξφκν πνπ είρε ραξάμεη 

«κέρξη ηελ ηειεπηαία ξαλίδα ηνπ αίκαηφο» ηνπο, έδηλε θαη ν Naci Özkaya ζηελ νκηιία ηνπ πνπ 

αθνινχζεζε. ηελ πιήξε ζπκβνιηζκψλ, «ζιηβεξή, αιιά έκπιεε λνεκάησλ ηειεηή», εληαζζφηαλ 

                                                           
883 “Kıbrıs‟ın Çilesi”, βι. αλσηέξσ ζει. 298. 
884 “Türkiye Millî Gençlik Komitesi tarafından/ Dün Türkiye ve Kıbrıs mevzulu bir toplantı yapıldı” («Οξγαλψζεθε ρζεο 

απφ ηελ Βζληθή Βπηηξνπή Νενιαίαο Σνπξθίαο κία ζπγθέληξσζε κε ζέκα ηελ Σνπξθία θαη ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 

6/3/1954. Γηα ηνλ Karagil, βι. αλσηέξσ, ζει. 91, ππνζ. 280 θαη ζει. 212-213. Δ «Βζληθή Βπηηξνπή» ή «Βζληθή 

Οξγάλσζε Νενιαίαο» (Türkiye Milli Gençlik Teşkilâtı) είρε ζπγθξνηεζεί αξρηθά ην 1951 απφ ηελ T.M.T.F., ηελ «Έλσζε 

Γπλαηθψλ», ηνλ «χλδεζκν Σνχξθσλ Βζληθηζηψλ» (Türk Milliyetçiler Derneği) θαη ηε «Νενιαία ηεο Πξάζηλεο 

Δκηζειήλνπ» (Yeşilay Gençlik Kolu). Σν 1954 πξνζηέζεθαλ σο βαζηθνί ζπληειεζηέο νη «Σνπξθηθέο Βπαλαζηαηηθέο 

Βζηίεο» (Türk Devrim Ocakları), θαζψο θαη ε Teksif, βι. Güven Gürkan Öztan, Türkiye‟de Militarizm. Zihniyet, Pratik ve 

Propaganda (Ο Μηιηηαξηζκφο ζηελ Σνπξθία. Νννηξνπία, Πξαθηηθή θαη Πξνπαγάλδα) (İstanbul: Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, 2014), ζει. 139. 
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θαη ε ηήξεζε ηξηψλ ιεπηψλ ζηγήο, ελψ αθνινχζσο αληηπξνζσπεία έμη αηφκσλ κεηέβαηλε ζην ζπίηη 

ηνπ απνζαλφληνο θαη παξέδηδε ζηε ρήξα ηνπ, «σο ελζχκην», ην θεληεκέλν απφ Σνπξθνθχπξηεο 

καζήηξηεο βεινχδηλν ζαθνχιη, εληφο ηνπ νπνίνπ είρε κεηαθεξζεί ην «δπκσκέλν κε ην αίκα ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ ρψκα» απφ ηελ Κχπξν.
885

 Δ θσηνγξαθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο απνζηνιήο 

ιίγν πξηλ αλαρσξήζνπλ γηα ην λεζί θηινμελείην πξσηνζέιηδα ζηε Hürriyet ηελ επνκέλε.
886

 

Σε ζθπηάιε ησλ εθδειψζεσλ ζα έπαηξλε ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα ε M.T.T.B., ε «Βπηηξνπή 

Κχπξνπ» ηεο νπνίαο είρε εηνηκάζεη μερσξηζηή έθζεζε γηα ην λεζί, ζην πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο 

νξγάλσζεο πνπ δηεμαγφηαλ ζηε κχξλε. Πέξαλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο απηήο πιεξνθνξίαο ηεο, ε 

εθεκεξίδα ζεκείσλε, ρσξίο λα δηεπθξηλίδεη αλ πξφθεηηαη γηα πιεξνθφξεζή ηεο ή γηα δηθή ηεο 

πξσηνβνπιία – θαζνδεγεηηθή δειαδή πξνζπάζεηα – φηη 

«ημζκή είκαζ δ επζεοιία ηςκ κεμθαίςκ κα δζμνβακχζμοκ ηδκ πνμζεπή πενίμδμ 

δναζηδνζμπμίδζήξ ημοξ ζοθθαθδηήνζα βζα ηδκ Κφπνμ ζε ιφνκδ, Άβηονα ηαζ 

Ηζηακιπμφθ. Εδημφιεκμ αοημφ ημο πνμβναιιαηζζιμφ είκαζ κα εκζζποεεί εηηυξ απυ ημ 

ζοκαζζεδιαηζηυ ηαζ ημ ζδεμθμβζηυ ιέηςπμ. Πνμηεναζυηδηα εα δμεεί ζηδ δδιμζίεοζδ 

εκυξ ζοκυθμο δζαηδνφλεςκ ζηδκ ημονηζηή, αββθζηή ηαζ εθθδκζηή βθχζζα ηαζ ζηδ 

δζμνβάκςζδ αηαδδιασηχκ ζοβηεκηνχζεςκ. Οζ πακεπζζηδιζαημί ηαεδβδηέξ ηαζ μζ 

δζακμμφιεκμί ιαξ, πμο εα θάαμοκ ημ θυβμ ηαηά ηδ δζάνηεζά ημοξ, εα εηεέζμοκ ημοξ 

πμθζηζζηζημφξ, βεςβναθζημφξ, ζζημνζημφξ, μζημκμιζημφξ, ζηναηζςηζημφξ ηαζ 

ζηναηδβζημφξ δεζιμφξ ηδξ Κφπνμο ιε ηδ ιδηένα παηνίδα. Μζα ηέημζα ζοβηέκηνςζδ 

πνμβναιιαηίγεηαζ εκηυξ ηδξ επυιεκδξ εαδμιάδαξ ζηδκ Άβηονα. Οζ ακηζπνυζςπμζ 

ζηέημκηαζ ζδζαζηένςξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ Κφπνμο απυ μζημκμιζηήξ ηαζ πμθζηζζηζηήξ 

απυρεςξ».
887

 

πσο θαζίζηαηαη ζαθέο, ν επηδησθφκελνο ζηφρνο κε ηηο πξνγξακκαηηδφκελεο εθδειψζεηο ήηαλ ε 

ελεκέξσζε θαη ε θηλεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ, δίδνληαο κάιηζηα 

έκθαζε ζηε κεηάβαζε ηνπ «αγψλα» ζε κία λέα θάζε, απφ εθείλε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο 

ζε εθείλε ηεο ηδενινγηθήο ζπγθξφηεζεο. Δ παξνπζία ζε αξθεηέο απφ εθείλεο ηηο εθδειψζεηο 

εθπξνζψπσλ ηεο Hürriyet, θπζηθή φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Zincirkıran θαη Bil ή ζπκβνιηθή, 

φπσο ηεο παξαθαηαζήθεο θαη ησλ ηηκψλ ζην πξφζσπν ηνπ απνζαλφληνο Sedat Simavi, 

θαηαδείθλπε απφ κία άιιε ζθνπηά ην βαζκφ ηεο εκπινθήο ηεο ζηελ «ππφζεζε ηεο Κχπξνπ», θαζψο 

θαη ηνλ κείδνλα ξφιν πνπ θαηφξζσλε λα δηαδξακαηίζεη ζηηο εμειίμεηο ηνπ δεηήκαηνο, αθελφο κελ 

θαζνδεγψληαο θαη δηακνξθψλνληαο ηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε, αθεηέξνπ δε πηέδνληαο γηα ηελ 

αλάδεημε ηνπ δεηήκαηνο θαη ηελ επίζεκε πηνζέηεζή ηνπ απφ ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε ηνπ 

Menderes. ην πιαίζην απηφ, ραξαθηεξηζηηθή ηεο απήρεζήο ηεο, αιιά θαη ηεο πξνβνιήο πνπ ηνπο 

                                                           
885 “Şehrimize gelen Kıbrıslılar kafilesi tarafından/ Sedat Simavi‟nin kabrine Türk Kıbrısın toprağı serpildi” («Σν ρψκα 

ηεο ηνπξθηθήο Κχπξνπ ζθνξπίζηεθε ζηνλ ηάθν ηνπ εληάη ηκάβη, απφ νκάδα Κππξίσλ πνπ αθίρζε ζηελ πφιε καο»), 

Hürriyet, 15/3/1954. 
886 “Kıbrıslılar gitti” («Οη Κχπξηνη αλαρψξεζαλ»), Hürriyet, 16/3/1954. 
887 “T. Millî Talebe Federasyonu Kıbrıs işi üzerinde duruyor” («Δ Βζληθή Φνηηεηηθή Οκνζπνλδία Σνπξθίαο ζηέθεηαη ζην 

ζέκα ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 27/3/1954. 
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έδηδε ελ είδεη δεκνζηνγξαθηθνχ αληηδαλείνπ απφ ηηο εμειίμεηο, ήηαλ θαη ε είδεζε πεξί ηεο δσξεάλ 

κεηαθνξάο ησλ κειψλ ηεο «Σνπξθνθππξηαθήο Φνηηεηηθήο Έλσζεο» (Kıbrıs Türk Talebe Birliği) 

απφ ηνπο ηαμηηδήδεο ηεο Άγθπξαο ζηνπο πξννξηζκνχο ηνπο.
888

 

ε αληίζεζε κε ηελ πάγηα θαη ιαθσληθή ηνπνζέηεζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ζηηο αξρέο 

Ώπξηιίνπ,
889

 ε θηλεηηθφηεηα γηα ην Κππξηαθφ ζηελ ηνπξθηθή θνηλσλία εμαθνινπζνχζε λα 

πξνθαιείηαη απφ ηηο γλσζηέο θνηηεηηθέο θαη ηνπξθνθππξηαθέο νξγαλψζεηο ζηελ Σνπξθία. Έηζη, ε 

Hürriyet πιεξνθνξνχζε φηη ε νκάδα ησλ 52 Σνπξθνθππξίσλ καζεηψλ ιπθείνπ είρε κεηαβεί ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ ηελ είραλ ππνδερζεί εθπξφζσπνη ηεο T.M.T.F., ηεο «Φνηηεηηθήο Έλσζεο 

ηνπ Πνιπηερλείνπ» ηεο Πφιεο, ηνπ «Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ Κχπξνπ», θαζψο θαη καζεηέο ηνπ 

Λπθείνπ Θειέσλ ηεο Çamlıca. Βθηφο απφ ηελ αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ επαθψλ θαη ησλ 

επηζθέςεψλ ηνπο, ε εθεκεξίδα ζεκείσλε φηη είραλ κεηαβεί επίζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, 

αλαθεξφκελε θαη ζηελ επηζηνιή ελφο εθ ησλ καζεηψλ πξνο ηε Hürriyet, κε ηελ νπνία δεηνχζε 

αιιεινγξαθία «κε ηνπο αδειθνχο ηνπ ζηε κεηέξα παηξίδα», πξνθεηκέλνπ «λα εμπςσζνχλ έηη 

πεξαηηέξσ ηα αηζζήκαηα ηνπ ηνπξθηζκνχ ηνπ».
890

 Οη Σνπξθνθχπξηνη καζεηέο ζπκκεηείραλ θαη 

ζηελ «Δκέξα Κχπξνπ» πνπ είραλ ζπλδηνξγαλψζεη ε «Φνηηεηηθή Έλσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Εζηαλκπνχι» θαη ε «Φνηηεηηθή Έλσζε Ώλσηάησλ ρνιψλ Εζηαλκπνχι» (İstanbul Yüksek Okullar 

Talebe Birliği). Σελ ίδηα κέξα δηεμαγφηαλ θαη ην εηήζην ζπλέδξην ηνπ «Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ 

Κχπξνπ», θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ νπνίνπ επαλαιακβαλφηαλ «ελ κέζσ 

ρεηξνθξνηεκάησλ» θαη ην αίηεκα γηα επηζηξνθή ηνπ Evkaf ππφ ηνπξθνθππξηαθή δηνίθεζε, ελψ 

ςεθηδφηαλ ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, έηζη ψζηε αθελφο κελ λα αλνίμεη ν δξφκνο γηα 

ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ «πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ» ησλ Σνπξθνθππξίσλ, αθεηέξνπ δε λα «κπνξεί 

θάζε Σνχξθνο λα γίλεηαη κέινο ζε απηνχο», φπσο πξν δχν κελψλ είρε ςεθηζηεί θαη απφ ηνλ 

«Σνπξθνθππξηαθφ χιινγν Πνιηηηζκνχ θαη Ώξσγήο».
891

 

πσο πιεξνθνξνχζε πξσηνζέιηδα ε εθεκεξίδα ηελ επνκέλε, ν επηθεθαιήο ηεο «Φνηηεηηθήο 

Έλσζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Εζηαλκπνχι», Orhan Özkan, δήισλε ζηνπο θηινμελνχκελνπο 

Σνπξθνθχπξηνπο καζεηέο φηη «είκαζηε έλα έζλνο πνπ μέξεη λα κέλεη καθξηά απφ ηηο θσλαζθίεο ηνπ 

δξφκνπ. Ώλ νη Έιιελεο πάλε γηα καιιί, εκείο ζα ηνπο θνπξέςνπκε, μέξνπκε δειαδή λα πςψζνπκε 

ηε θσλή καο ηφζν πνπ λα ηνπο ζηεξήζνπκε ηα Ασδεθάλεζα». Οη δειψζεηο ηνπ ραηξεηίδνληαλ απφ 

ηελ «πξφεδξν» ηεο ηνπξθνθππξηαθήο αληηπξνζσπείαο, Hatice Tahsine, ελψ άιινο Σνπξθνθχπξηνο 

καζεηήο, ζην πιαίζην ηνπ «ελζνπζηψδνπο» ιφγνπ πνπ είρε εθθσλήζεη, αλέθεξε φηη ήηαλ έηνηκνη 

                                                           
888 “Ankara şoförlerinin azizliği/ Kıbrıslı talebeleri ücretsiz taşıdılar” («Δ πςεινθξνζχλε ησλ νδεγψλ ηεο Άγθπξαο/ 

Μεηέθεξαλ δσξεάλ ηνπο Κχπξηνπο θνηηεηέο»), Hürriyet, 30/3/1954. Δ εθεκεξίδα δεκνζίεπε πξσηνζέιηδα ηελ επνκέλε 

εκέξα, θσηνγξαθία νξηζκέλσλ εθ ησλ 52 θνηηεηψλ, ηε ζηηγκή πνπ ππνγξάθνπλ ζην «βηβιίν ησλ δηδαζθάισλ» κεηά απφ 

ηελ επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζην Μαπζσιείν ηνπ Atatürk, βι. “Kıbrıslı talebeler”, Hürriyet, 31/3/1954. 
889 ΐι. θαησηέξσ, ζει. 328-329. 
890 “Kıbrıslı talebe kafilesi dün Ankara‟dan şehrimize geldi” («Δ νκάδα ησλ Κππξίσλ καζεηψλ αθίρζε ρζεο απφ ηελ 

Άγθπξα ζηελ πφιε καο»), Hürriyet, 3/4/1954. πσο αλαθέξεηαη, κεηά ηελ Πφιε νη καζεηέο ζα κεηέβαηλαλ ζηελ Πξνχζα 

θαη απφ εθεί ζηε κχξλε. Σν πξσηνζέιηδν ξεπνξηάδ ζπλνδεπφηαλ απφ θσηνγξαθία ησλ καζεηψλ κπξνζηά απφ ην θηίξην 

ηεο Ννκαξρίαο. Αχν εθ ησλ καζεηξηψλ ζην θέληξν ηεο θξαηνχζαλ κία ηνπξθηθή ζεκαία επί ηεο νπνίαο ήηαλ 

δσγξαθηζκέλε ε Κχπξνο, ελψ ζην θάησ δεμηά κέξνο ηεο αλαγξαθφηαλ «G.E.E. 1954». 
891 “Kıbrıs günü” («Δ κέξα ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 5/4/1954. Γηα ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία ηνπ «πιιφγνπ 

Σνπξθνθππξηαθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Ώξσγήο», βι. αλσηέξσ, ζει. 280. 
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«λα ρχζνπλ ην αίκα ηνπο γηα ηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ», πξνζζέηνληαο πσο αλέκελαλ «κε 

λνζηαιγία ηελ ηνπξθηθή ζεκαία». Ώληηζηνίρσο, ν πξφεδξνο ηνπ «Σνπξθνθππξηαθνχ Πνιηηηζηηθνχ 

πιιφγνπ» (Kıbrıs Türk Kültür Cemiyeti), Refik Gürsoy, αθνχ κλεκφλεπζε ηνλ Simavi, ζεκείσλε 

φηη «ε παξνχζα εξεκία είλαη πξνζσξηλή» θαη δήισλε πσο «ζχληνκα ζα γίλνπλ πεξηζζφηεξν 

απνθαζηζηηθά βήκαηα γηα ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Σνπξθία». Ώθνινπζνχζε ε θαηάζεζε 

ζηεθάλνπ ζηνλ ηάθν ηνπ ηδξπηή ηεο Hürriyet ζηελ Kanlıca
892

 θαη ε αλαρψξεζε αθνινχζσο ησλ 

Σνπξθνθχπξησλ καζεηψλ γηα ηελ Πξνχζα.
893

 

Ώλάινγε «εκέξα ηεο Κχπξνπ» δηνξγαλσλφηαλ θαη ζηε κχξλε, πνπ ήηαλ ν επφκελνο κεηά ηελ 

Πξνχζα ζηαζκφο ηεο νκάδαο ησλ Σνπξθνθχπξησλ καζεηψλ. Σελ είραλ ζπλδηνξγαλψζεη ε 

«Φνηηεηηθή Έλσζε ηεο Ώλσηάηεο Οηθνλνκηθήο θαη Βκπνξηθήο ρνιήο» κχξλεο (Y.E.T.O. Talebe 

Birliği), ε M.T.T.B. θαη ε T.M.T.F. Μεηά ηνπο εθθσλεζέληεο ιφγνπο, κία ρνξσδία 25 λεαλίδσλ 

ηξαγνχδεζε ην δηθήο ηνπο έκπλεπζεο άζκα, «ραηξεηηζκνχο ζηνλ Μερκέηε κνπ», γεγνλφο πνπ 

ραηξεηίζηεθε κε «παξαηεηακέλα ρεηξνθξνηήκαηα». Οη Σνπξθνθχπξηνη ράξηζαλ ζην ζχιινγν ηνπ 

Y.E.T.O. κηα ηνπξθηθή ζεκαία πνπ είρε δσγξαθηζκέλε επάλσ ηεο ηελ Κχπξν. πσο αλαθεξφηαλ 

θαη ζηνλ ηίηιν ηνπ ζρεηηθνχ δεκνζηεχκαηνο, εμεδφζε έλα ςήθηζκα, ζην νπνίν «ε λενιαία 

δηαθήξπηηε φηη ε Κχπξνο είλαη πξψηα απ‟ φια ηνπξθηθφ έδαθνο, φηη απφ ηζηνξηθήο θαη 

γεσγξαθηθήο απφςεσο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Σνπξθίαο θαη φηη νη Έιιελεο δελ πξέπεη 

λα ην μερλνχλ απηφ, πξνθεηκέλνπ λα θαηνξζψζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε θηιία κε ηελ 

Σνπξθία».
894

 

πσο απνθάζηδε ζην ζπλέδξηφ ηεο ε T.M.T.F. ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, ε «εκέξα ηεο Κχπξνπ» 

ζεζκνζεηήζεθε λα ενξηάδεηαη θάζε ρξφλν ζηηο 21 Ώπξηιίνπ.
895

 ην πιαίζην απηφ, απνθαζηδφηαλ 

επίζεο φηη ζα αθνινπζνχζαλ εληφο ηνπ κήλα εθδειψζεηο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηελ Άγθπξα, 

ζηε κχξλε θαη ζην Γνγθνχιληαθ, θαζψο θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη «πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο κε 

ζέκα ηελ Σνπξθία θαη ηελ Κχπξν» απφ ηηο θνηηεηηθέο νκάδεο πνπ ζα επηζθέπηνληαλ ζην εμήο ην 

λεζί. Σε ζρεηηθή πξψηε εθδήισζε πξναλήγγεηιε ε εθεκεξίδα αλήκεξα ηεο 21
εο

 Ώπξηιίνπ, 

δηεπθξηλίδνληαο ζην ζχληνκν πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκά ηεο φηη ζε εθείλελ «ζα εμεηάδνληαλ 

ζπλνιηθά ην Κππξηαθφ, ε γεσγξαθηθή ηνπ θαηάζηαζε, ην ελδηαθέξνλ καο απφ ηζηνξηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο απφςεσο, νη νηθνλνκηθνί δεζκνί ηεο Κχπξνπ κε ηελ Ώλαηνιία, ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ 

                                                           
892 ρεηηθή θσηνγξαθία δεκνζίεπε ε εθεκεξίδα πξσηνζέιηδα ηελ ίδηα κέξα, βι. “Kıbrıs gençliği Sedat Simavi‟nin 

kabrinde” («Δ θππξηαθή λενιαία ζηνλ ηάθν ηνπ εληάη ηκάβη»), Hürriyet, 6/4/1954. 
893 “Üniversite gençliğinin dün tertip ettiği „Kıbrıs günü‟” («Δ „κέξα ηεο Κχπξνπ‟ πνπ δηνξγάλσζε ρζεο ε 

παλεπηζηεκηαθή λενιαία»), Hürriyet, 6/4/1954. ρεηηθή θσηνγξαθία θαηά ηελ αλαρψξεζή ηνπο γηα ηελ Πξνχζα 

δεκνζηεπφηαλ πξσηνζέιηδα ζηηο 7 Ώπξηιίνπ, βι. “Kıbrıslı talebeler Bursa‟ya gitti” («Οη Κχπξηνη καζεηέο κεηέβεζαλ 

ζηελ Πξνχζα»), Hürriyet, 7/4/1954. 
894 “Gençlik Kıbrıs için bir beyanname yayınladı” («Δ λενιαία δεκνζηνπνίεζε έλα ςήθηζκα γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 

11/4/1954. 
895 “Talebe Federasyonunun aldığı mühim kararlar” («Οη ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ έιαβε ε Φνηηεηηθή Οκνζπνλδία»), 

Hürriyet, 14/4/1954. πσο πιεξνθνξνχζε ην ζρεηηθφ δεκνζίεπκα, ε ηνπξθηθή θνηηεηηθή νκνζπνλδία απνθάζηζε, 

επίζεο, λα δεκηνπξγεζεί εθηφο ηεο πθηζηάκελεο «θππξηαθήο», θαη κία «επηηξνπή γηα ηε Απηηθή Θξάθε». 
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Σνπξθία απφ ζηξαηησηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο απφςεσο, ε θαηάζηαζή ηεο ζχκθσλα κε ην Αηεζλέο 

Αίθαην, θαζψο θαη ε ζέζε ηνπ εζλνηηθνχ παξάγνληα κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ παξαγφλησλ».
896

 

Έηζη, ηελ επνκέλε εκέξα ε εθεκεξίδα πξφβαιε πξσηνζέιηδα ηελ εθδήισζε πνπ είρε ιάβεη ρψξα 

ζην «εζηηαηφξην Κξπζηάι» ζην Σαμίκ, ζηελ νπνία ππήξμε «αζξφα ζπκκεηνρή» θαη φπνπ 

«δηαθεξχρζεθε γηα κία αθφκε θνξά φηη ην Πξάζηλν λεζί είλαη ηνπξθηθφ, φηη αλ ηεζεί ζέκα έλσζεο 

δελ κπνξεί λα δνζεί ζε θακκία άιιε ρψξα εθηφο απφ ηελ Σνπξθία, θαζψο θαη φηη ιφγνη λνκηθνί, 

νηθνλνκηθνί, γεσγξαθηθνί θαη ζηξαηεγηθνί επηηάζζνπλ ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Σνπξθία». Ο 

παξψλ θαη ζε εθείλε ηελ εθδήισζε, Derviş Manizade, ππνζηήξηδε ζηελ νκηιία ηνπ φηη ε Κχπξνο 

δελ κπνξεί λα δνζεί ζηελ Βιιάδα, δηφηη ε ηειεπηαία «απέδεημε φηη αθνκνηψλεη θαη θαηαζηξέθεη ηηο 

κεηνλφηεηεο. Εδνχ ηα Ασδεθάλεζα, ηδνχ θαη ε Απηηθή Θξάθε». Ώληηζέησο, θαηά ηνλ νκηιεηή, ε 

Σνπξθία «έρεη απνδείμεη φηη παξέρεη ζηηο κεηνλφηεηεο ην δηθαίσκα ζηε δσή θαη ζηελ αλάπηπμε. 

Εδνχ νη Ρσκηνί ηεο Εζηαλκπνχι. Βλψ νη Σνχξθνη πνπ δηαβηνχλ ζήκεξα ππφ ειιεληθή δηνίθεζε 

θάλνπλ πψο θαη πψο λα έξζνπλ ζηελ Σνπξθία, νχηε θαλ θαληάδεηαη έζησ θαη έλαο απφ ηνπο 

Ρσκηνχο ηεο Εζηαλκπνχι λα ηελ εγθαηαιείςεη». Ο ξήηνξαο ζπκπέξαηλε φηη ζα ήηαλ «πην εζηθφ θαη 

πην αλζξψπηλν» απφ πιεπξάο ΐξεηαλίαο, αληί λα παξαδψζεη ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο ππφ ειιεληθή 

δηαθπβέξλεζε, λα παξαδψζεη ηνπο Βιιελνθχπξηνπο ππφ ηνπξθηθή, «γηα λα δήζνπλ ζαλ άλζξσπνη 

φπσο νη Ρσκηνί ηεο Εζηαλκπνχι». χκθσλα κε ηε Hürriyet, φκσο, ην ρεηξνθξφηεκα ησλ 

παξεπξηζθνκέλσλ απέζπαζε ε νκηιία ελφο Σνχξθνπ θνηηεηή νλφκαηη Ayduk Çelenk, ν νπνίνο 

απεπζπλφκελνο ζηνπο Έιιελεο κε ηε θξάζε «Έη αλππνςίαζηνη», πξφζζεηε θαη ηα εμήο: 

«Σμ ιένμξ πμο ζηνέθεζηε βζα κα πάνεηε ηδκ Κφπνμ δεκ ιπμνεί κα είκαζ δ Αββθία ή ηα 

Ζ.Δ. Αοηυ εα ζζμδοκαιμφζε ιε άνκδζδ ηδξ ζζημνίαξ. Σμ ειπυνεοια παναθαιαάκεηαζ 

απυ ημκ ζδζμηηήηδ ημο [sic]. Εδηήζηε ηδκ απυ ιαξ, βζα κα ζαξ ιάεμοιε ιε πυζςκ 

εηαημιιονίςκ Σμφνηςκ ημ αίια ςξ ακηίηζιμ εα παναθδθεεί. Να ζαξ πμφιε ηζ έκα 

ηαζκμφνβζμ ιοζηζηυ ηδξ Μεζμβείμο: Αξ απμηεθέζεζ βζα ιαξ πνέμξ ηζιήξ ηαζ αλζμπνέπεζα 

ηδξ ζδιαίαξ ιαξ δ πνυθδρδ μπμζαζδήπμηε ηίκδζδξ [εκακηίμκ] ηδξ ζενήξ ηθδνμκμιζάξ 

ηςκ παππμφδςκ ιαξ, ημο ακαπυζπαζημο ηιήιαημξ ηδξ ιδηέναξ παηνίδαξ ιαξ, ημο 

Πνάζζκμο κδζζμφ ιμο, πμο εα δζαηανάλεζ ηδκ δζοπία ζαξ!». 

Ώθνινχζεζαλ θαη άιινη νκηιεηέο, νη νπνίνη είηε εθθσλνχζαλ ιφγνπο, είηε δηάβαδαλ πνηήκαηα 

«παηξησηηθνχ» πεξηερνκέλνπ, κε ηελ εθδήισζε λα πεξαηψλεηαη κε ηελ θαηάζεζε ζηεθάλνπ ζην 

κλεκείν ηνπ Σαμίκ θαη – φπσο είρε μεθηλήζεη – κε ηελ αλάθξνπζε ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθνχ χκλνπ. 

χκθσλα κε ην ξεπνξηάδ, αληίζηνηρεο εθδειψζεηο είραλ ιάβεη ρψξα ζηελ Άγθπξα, ζηε κχξλε θαη 

ζην Γνγθνχιληαθ.
897

 

                                                           
896 “Kıbrıs günü/ Türk Talebe Birliği toplantısı bugün yapılıyor” («Δ εκέξα ηεο Κχπξνπ/ ήκεξα ε ζπγθέληξσζε ηεο 

Σνπξθηθήο Φνηηεηηθήο Έλσζεο»), Hürriyet, 21/4/1954. Ώλ θαη ζηνλ ηίηιν αλαθέξεηαη σο δηνξγαλσηήο ε «Σνπξθηθή 

Φνηηεηηθή Έλσζε» (M.T.T.B.), ζην θείκελν δηεπθξηλίδεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ηελ T.M.T.F. 
897 “Kıbrıs günü kutlandı/ Yapılan heyecanlı konuşmalarda Yeşil Ada‟nın halis Türk hüviyeti bir defa daha belirtildi” 

(«Βνξηάζηεθε ε κέξα ηεο Κχπξνπ/ ηηο ελζνπζηψδεηο νκηιίεο πνπ εθθσλήζεθαλ θαηεδείρζε γηα κία αθφκε θνξά ε 

ακηγήο ηνπξθηθή ηαπηφηεηα ηνπ Πξάζηλνπ Νεζηνχ»), Hürriyet, 22/4/1954. 
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Σα ζπιιαιεηήξηα ζηελ Διιάδα 

Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Ώζήλα πιεξνθνξνχζε γηα ηελ εγθχθιην 

ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Καιιία, κε ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο ζπληζηνχζε λα απνθεπρζνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηξηήκεξσλ ενξηαζκψλ ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ, ιφγνη, θείκελα θαη ζεαηξηθά έξγα 

«πξνζβιεηηθά ησλ ηνπξθηθψλ εζληθψλ αηζζεκάησλ». ρνιίαδε, σζηφζν, φηη ν ειιεληθφο Σχπνο 

είρε ήδε αξρίζεη ηηο «αθξφηεηεο» κε ην λα θάλεη ιφγν γηα «ηνπξθηθέο ζεξησδίεο», ραξαθηήξηδε ηελ 

θπβέξλεζε Παπάγνπ σο ηελ «πιένλ εζληθηζηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ έρεη γλσξίζεη ε Βιιάδα» 

θαη θαηέιεγε ζηελ αληαπφθξηζή ηνπ αλαθέξνληαο φηη «δελ ρσξά ν λνπο κνπ πψο κπνξεί λα 

ππάξμεη εηιηθξηλήο θαη ηίκηα ζπλεξγαζία κεηαμχ εκψλ θαη ησλ Βιιήλσλ ζε απηή ηε ζνιή 

αηκφζθαηξα».
898

 

Δ «ζνιή αηκφζθαηξα» κεηαβαιιφηαλ ζε ηεηακέλε ηελ επφκελε κέξα, φηαλ θνηηεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ πξνρσξνχζαλ ζε καρεηηθή δηαδήισζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

έθαηγαλ ηελ βξεηαληθή ζεκαία, κε ηε Hürriyet λα πξνβάιεη ζην θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν θαη 

απηέο ηηο εμειίμεηο. ε αλαιπηηθή ηνπ αληαπφθξηζε, ν Σ.Κ. πιεξνθνξνχζε γηα ηελ αλεπηηπρή 

πξνζπάζεηα ησλ Βιιήλσλ θνηηεηψλ λα θαηεβάζνπλ ηε βξεηαληθή ζεκαία απφ ην «θηίξην πνπ 

ζηεγάδεηαη ην γξαθείν ησλ βξεηαληθψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ» ζηελ νδφ Παλεπηζηεκίνπ, φπνπ θαη 

δηαδήισλαλ, θαζψο θαη γηα ηελ θαχζε ελ ρνξψ, θαηφπηλ, κηαο άιιεο βξεηαληθήο ζεκαίαο πνπ είραλ 

ζηελ θαηνρή ηνπο, θσλάδνληαο ην ζχλζεκα «πνηαπνί Βγγιέδνη, μεθνπκπηζηείηε απφ ηελ Κχπξν». 

Έδηλε ιεπηνκεξεηαθή εηθφλα ησλ ζπγθξνχζεσλ ησλ θνηηεηψλ κε ηελ ειιεληθή αζηπλνκία, ε νπνία 

«θαηφξζσζε λα ηνπο δηαιχζεη κε δπζθνιία θαη χζηεξα απφ πξνζπάζεηα αξθεηψλ σξψλ», ελψ δελ 

παξέιεηπε λα πιεξνθνξήζεη φηη νη ηξηάληα ζπιιεθζέληεο είραλ αθεζεί ειεχζεξνη κεηά ηα 

κεζάλπρηα. Ώλαιπηηθή ήηαλ θαη ε παξάζεζε ησλ άιισλ αληηβξεηαληθψλ εθδειψζεσλ, φπσο ηνπ 

ςεθίζκαηνο δηακαξηπξίαο ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ώζελψλ, ηεο απφθαζεο ησλ θνηηεηψλ 

Ώγγιηθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ λα απέρνπλ απφ ηα καζήκαηά ηνπο γηα 7 εκέξεο 

αξρηθά θαη αλ δελ ππήξρε ζεηηθή εμέιημε, επ‟ αφξηζηνλ, ηνπ ςεθίζκαηνο ηεο Έλσζεο Ώζελαίσλ 

μελνδφρσλ, ηεο απφθαζεο ηνπ Κχπξηνπ ηελ θαηαγσγή ζηξαηεγνχ Μ. Παληειίδε λα επηζηξέςεη 

ζηνπο ΐξεηαλνχο ην κεηάιιηφ ηνπ απφ ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν, θαζψο θαη ηεο απνπνκπήο ηνχ 

ΐξεηαλνχ νξεηβάηε ηνπ Έβεξεζη, ηαγκαηάξρε Lloyd, απφ ηελ Πάηξα φπνπ επξφθεηην λα δψζεη 

δηάιεμε.
899

 

                                                           
898 “Yunan hükûmeti Kıbrıs işini resmen B. Milletlere vereceğini ilân etti” («Δ ειιεληθή θπβέξλεζε δήισζε επηζήκσο 

φηη ζα παξαπέκςεη ην ζέκα ηεο Κχπξνπ ζηα Δ.Β.»), Hürriyet, 24/3/1954. Ώμηνζεκείσηε ήηαλ ε ηειεπηαία απηή 

απνζηξνθή ηνπ Σ.Κ., ν νπνίνο έθαλε ιφγν γηα «ιαφ» θαη φρη γηα «ιανχο» ηεο Κχπξνπ, ζεσξψληαο κάιηζηα ηε 

ζπγθαηάζεζε θαη ησλ Σνπξθνθππξίσλ ηνπ λεζηνχ σο πξναπαηηνχκελν κηαο ζεσξεηηθήο αληηπξνζψπεπζεο απφ ηελ 

Βιιάδα. 
899 “Atina‟daki yeni mitingte İngiliz bayrağı yakıldı” («Κάεθε ε βξεηαληθή ζεκαία ζε λέεο δηαδειψζεηο ζηελ Ώζήλα»), 

Hürriyet, 25/3/1954. Δ εθεκεξίδα πξφβαιε ηξεηο κέξεο αξγφηεξα θαη ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ είραλ μεζπάζεη ζηελ Πάηξα 

κεηαμχ δηαδεισηψλ θαη αζηπλνκίαο γηα ηελ Κχπξν, φηαλ νη πξψηνη επηηέζεθαλ ζην βξεηαληθφ πνιηηηζηηθφ θέληξν, θαζψο 

θαη ζηελ Σξίπνιε, βι. “Patras‟ta Kıbrıs için kanlı nümayişler” («Ώηκαηεξέο δηαδειψζεηο ζηελ Πάηξα γηα ηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 28/3/1954. Ίδηα εηθφλα παξνπζηαδφηαλ θαη γηα ηηο δηαδειψζεηο «κε επηζέζεηο θαη χβξεηο» ζε Κξήηε, Ώγξίλην 

θαη Εσάλληλα, βι. “Mareşal Papagos‟un koyduğu yasağa rağmen/ Yunanistanda Kıbrıs için yeni nümayişler yapıldı” 

(«Νέεο δηαδειψζεηο έιαβαλ ρψξα ζηελ Βιιάδα γηα ηελ Κχπξν, παξά ηελ απαγφξεπζε πνπ επέβαιε ν ηξαηάξρεο 

Παπάγνο»), Hürriyet, 30/3/1954. 
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Ώληίζηνηρε ήηαλ ε εηθφλα πνπ έδηλε ηελ ίδηα εκέξα θαη ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηε Ρφδν, 

A.G. Πιεξνθνξψληαο γηα ην ζπιιαιεηήξην πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κσ, παξά «ηε δήζελ 

παξεκπφδηζε ησλ δηαδεισηψλ απφ ηε ρσξνθπιαθή», ραξαθηήξηδε «παξάζηαζε» ηηο αλαθξίζεηο 

πνπ δηεμήγαγε ζηε Ρφδν ν ζηξαηεγφο ηεο Υσξνθπιαθήο, Μαθξηληψηεο, ιφγσ ηνπ φηη δελ είραλ 

αθφκε εληνπηζηεί νη έλνρνη ησλ θαηαζηξνθψλ ζην εθεί βξεηαληθφ πξνμελείν. πσο πιεξνθνξνχζε, 

ν επηθεθαιήο ηνπ ηειεπηαίνπ είρε κεηαβεί ζην Γξαθείν ηνπ Ννκάξρε, ζηνλ νπνίν «επέζηεζε ηελ 

πξνζνρή» γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηάμεο, «δειψλνληαο θαη πξνεηδνπνηψληαο ηνλ φηη ππ‟ απηφλ ηνλ 

φξν είραλ ελσζεί ηα Ασδεθάλεζα κε ηελ Βιιάδα ην 1947, θαη ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ηα θξάηε 

πνπ είραλ απνθαζίζεη ζηελ ηφηε Αηάζθεςε ησλ Παξηζίσλ λα δνζνχλ ηα λεζηά ζηελ Βιιάδα, δελ ζα 

δηζηάζνπλ λα πξάμνπλ φζα ηνπο αλαινγνχλ».
900

 

Σηο ελζνπζηψδεηο εθδειψζεηο ηνπ πιήζνπο αλήκεξα ηεο ειιεληθήο εζληθήο επεηείνπ πεξηέγξαθε 

αλαιπηηθά ν αληαπνθξηηήο ηεο Hürriyet ζηελ Ώζήλα, πξνβάιινληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο 

εθδειψζεηο ηνπ ππέξ ηεο έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα. Έθαλε επίζεο ιφγν γηα «ζνξπβψδεηο 

εθδειψζεηο» θαη «νριαγσγία» ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο 

ελζνπζησδψλ ππέξ ηεο έλσζεο αλαθνηλψζεσλ «δηαθφξσλ θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ», ελψ ππφ ηνλ 

ελδηάκεζν ηίηιν «Δ ενξηή ηεο Ώλεμαξηεζίαο θαη ε νρινβνή γηα ηελ Κχπξν»,
901

 πιεξνθνξνχζε φηη 

ζηελ ενξηαζηηθή δνμνινγία είρε πξνζηεί «ν Ώξρηεπίζθνπνο Ώζελψλ θαη επηθεθαιήο ηνπ 

παξαξηήκαηνο Ώζήλαο ηεο Βπηηξνπήο γηα ηελ Έλσζε ηεο Κχπξνπ, ππξίδσλ». πσο ζεκείσλε, ε 

«ηαρή Έλσζηο! Έλσζηο!» θπξηαξρνχζε κεηαμχ ηνπ θφζκνπ πνπ είρε παξαθνινπζήζεη ηελ 

παξέιαζε: «Αελ αθνπγφηαλ θακκία άιιε ηαρή απφ ηα ζηφκαηα ηνπ ιανχ πνπ πεξηθεξφηαλ ζε 

εκηιηπφζπκε θαη κηζνκεζπζκέλε θαηάζηαζε ζηηο ιεσθφξνπο θαη ζηα ζνθάθηα ηεο πφιεο κέρξη ηηο 

πξνρσξεκέλεο βξαδηλέο ψξεο». Δ αληαπφθξηζε πεξαησλφηαλ κε κία εληειψο δηαθνξεηηθή είδεζε 

πνπ αλακεηέδηδαλ νη αζελατθέο εθεκεξίδεο. Βπξφθεηην γηα άξζξν πνπ είρε δεκνζηεχζεη ζηνλ 

Observer ν επηθεθαιήο ηεο «Ώγγινθππξηαθήο Υξηζηηαληθήο Έλσζεο», Εάζσλ Λνπθηαλφο, ζην 

νπνίν πξνηεηλφηαλ ζρέδην απηνθπβέξλεζεο ηεο Κχπξνπ, κε ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ άξζξνπ λα 

απεπζχλεη έθθιεζε λα πξνζθιεζεί ζην Λνλδίλν ν Μαθάξηνο γηα λα ην ζπδεηήζεη.
902

 

Ώπφ ηελ ιεπηνκεξεηαθή αθήγεζε ηνπ Σνχξθνπ αληαπνθξηηή, νπνηνπδήπνηε πεξηζηαηηθνχ 

ζρεηηδφηαλ κε ηελ Κχπξν, δελ μέθεπγε νχηε ε αξκεληθή ηεο δηάζηαζε. Έηζη, πιεξνθνξνχζε φηη νη 

εθεκεξίδεο ησλ Ώζελψλ πξφβαιαλ ηηο δειψζεηο ηνχ κέινπο ηεο αξκεληθήο επηηξνπήο ζηελ 

Βιιάδα, Stephan Feçiyan, αληηδξψληαο ζε άξζξν ηνπ ιφξδνπ Palmer ζηνλ Manchester Guardian, 

φπνπ ππνζηήξηδε πσο νη Ώξκέληνη ηνπ λεζηνχ βξίζθνληαλ ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

                                                           
900 Σεο ζπγθεθξηκέλεο αληαπφθξηζεο απφ ηε Ρφδν, πξνηαζζφηαλ ε είδεζε πεξί ηεο πξνγξακκαηηδφκελεο ηφηε επίζθεςεο 

ηνπ βαζηιηθνχ δεχγνπο ζηα Ασδεθάλεζα ηνλ επφκελν Ενχλην. 
901 “İstiklâl Bayramı ve Kıbrıs yaygarası”. 
902 “Yunan İstiklâl Bayramı dolayısiyle yapılan şenlikte/ Yunan Meclisinde ve Atina sokaklarında gürültü koptu” 

(«Θνξπβψδεηο εθδειψζεηο ζηελ ειιεληθή ΐνπιή θαη ζηνπο δξφκνπο ησλ Ώζελψλ θαηά ηνπο ενξηαζκνχο γηα ηελ Βνξηή 

ηεο Βιιεληθήο Ώλεμαξηεζίαο»), Hürriyet, 26/3/1954. Σν ζρέδην ηνπ Λνπθηαλνχ πξνέβιεπε ηε κεηαθνξά φισλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηνπο ΐξεηαλνχο ζηνπο Κππξίνπο, εθηφο εθείλσλ ηεο άκπλαο θαη ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο, ζε έλα ζρήκα απηνθπβέξλεζεο πνπ ζα δηαξθνχζε πέληε ρξφληα. Μεηά ην πέξαο ηνπ ζα δηεμαγφηαλ 

δεκνςήθηζκα κε ηξεηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο: Έλσζε, πιήξεο αλεμαξηεζία, θαζεζηψο θηήζεο (dominion status). 
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Σνχξθνπο ζην ζέκα ηεο έλσζεο. Ο Feçiyan δήισλε φηη νη 7.000 Ώξκέληνη ηεο Κχπξνπ ηάζζνληαλ 

καδηθά ππέξ ηεο έλσζεο κε ηελ Βιιάδα, πξνθαιψληαο ηελ αληίδξαζε ηνπ αληαπνθξηηή ηεο 

Hürriyet: «Μφλν πνπ ε πιεηνςεθία ησλ Ώξκελίσλ κε ηνπο νπνίνπο έρσ εδψ επαθέο, ιέλε φηη δελ 

αλακηγλχνληαη ζηελ πνιηηηθή, ελψ γηα ην Κππξηαθφ δειψλνπλ αλνηρηά φηη θνβνχληαη πσο, αλ 

ππάξμεη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην θαζεζηψο ηνπ λεζηνχ ππέξ ηεο Βιιάδαο, απηή ζα αλαζηαηψζεη 

ηε κηθξή αξκεληθή θνηλφηεηα πνπ ηψξα δηαβηνί εθεί επεκεξνχζα. Βίκαη βέβαηνο φηη φινη νη αλά ηνλ 

θφζκν ζψθξνλεο Ώξκέληνη ζθέθηνληαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν», ζεκείσλε θαηαιεθηηθά, ζηέιλνληαο 

έλα έκκεζν αιιά ζαθέο κήλπκα ζηνπο Ώξκελίνπο εληφο θαη εθηφο Σνπξθίαο.
903

 

ρνιηάδνληαο ηα γεγνλφηα, ν αξζξνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο, Ahmet İhsan, έθαλε ιφγν γηα 

«επαλαζηαηηθή αηκφζθαηξα» ελαληίνλ ηεο ΐξεηαλίαο, ε νπνία θπξηαξρνχζε ζε νιφθιεξε ηελ 

Βιιάδα, αλ θαη ε ηειεπηαία «νθείιεη ηελ χπαξμή ηεο ζηελ Ώγγιία». Πξνρσξψληαο ζε κία 

παξέθβαζε κε ηελ νπνία ππελζπκηδφηαλ ε ηνπξθηθή παξνπζία θαη ην αληίζηνηρν ηνπξθηθφ 

ελδηαθέξνλ, επαλαιάκβαλε ηε γλσζηή επηρεηξεκαηνινγία πεξί ηνπ πψο νη Βιιελνθχπξηνη 

θαηέζηεζαλ πιεηνςεθία ζην λεζί, ππνζηεξίδνληαο φηη παξά ηαχηα εθείλν δελ είρε απνιέζεη ηνλ 

«ηνπξθηζκφ ηνπ»: «Ώθφκα θαη ην γεγνλφο φηη ην λεζί βξίζθεηαη εληφο ησλ ηνπξθηθψλ ρσξηθψλ 

πδάησλ θαηαδεηθλχεη πφζν ηνπξθηθφ είλαη». Βπηζηξέθνληαο αθνινχζσο ζηελ ειιελνβξεηαληθή 

αληηπαξάζεζε, εμέθξαδε ηε «ιχπε» ηνπ γηα ηελ «εκίηξειε»
904

 θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο λενιαίαο, 

αιιά θαη ηνπο «θφβνπο» ηνπ φηη ε ζπκπεξηθνξά απηή κπνξνχζε λα «ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ χπαξμε 

ηεο Βιιάδαο, απιψο θαη κφλν γηα λα πάξεη ηελ Κχπξν». Ο δεκνζηνγξάθνο θαηέιεγε ζην άξζξν 

ηνπ κε ηελ επίθιεζε κηαο ηνπξθηθήο παξνηκίαο πνπ παξέπεκπε ζηελ ειιεληθή «αγλσκνζχλε»: 

«Ααγθψλνπλ ην ρέξη πνπ ηνπο ηαΎδεη!».
905

 

Η απαξάιιαρηε δεκόζηα ηνπνζέηεζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο 

Καζ‟ φιε ηελ πεξίνδν απφ ηηο αξρέο ηνπ 1951 κέρξη θαη ηελ άλνημε ηνπ 1954, απνπζίαδε απφ ηελ 

εηδεζενγξαθία ηεο Hürriyet νπνηαδήπνηε άκεζε δεκφζηα εθδήισζε ή ηνπνζέηεζε ηεο ηνπξθηθήο 

θπβέξλεζεο γηα ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηειεπηαία πνπ είρε δεκνζηεπζεί απφ 

ηηο ζηήιεο ηεο ήηαλ ε δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ, Fuad Köprülü, ζηνλ εθδφηε ηεο 

εθεκεξίδαο, Sedat Simavi, ζηηο 21 Ώπξηιίνπ 1951, θαηφπηλ ζρεηηθήο εξψηεζεο ηνπ Σνχξθνπ 

δεκνζηνγξάθνπ.
906

 Δ επφκελε ζα πξνβαιιφηαλ ηξία ρξφληα κεηά, ζηηο 2 Ώπξηιίνπ 1954, φηαλ ε 

Hürriyet δεκνζίεπε πξσηνζέιηδα ηελ απάληεζε ηνπ Σνχξθνπ Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ ζε 

επεξψηεζε πνπ είρε θαηαζέζεη ζηελ ηνπξθηθή ΐνπιή ν βνπιεπηήο Zonguldak ηνπ «Κφκκαηνο ηνπ 

Έζλνπο» (Millet Partisi), Abdurrahman Boyacıgiller. Δ απάληεζε πνπ έδηλε ν Köprülü ήηαλ ε 

αθφινπζε: 

                                                           
903 Πξηλ ηνλ ιφξδν Palmer, ηελ ίδηα εηθφλα γηα ηνπο Ώξκελίνπο ηεο Κχπξνπ έδηλε θαη ν επηζθεθζείο πξν δηκήλνπ ηελ 

Κχπξν Necati Zincirkıran, βι. αλσηέξσ ζει. 267. 
904 Yarı mecnun hale gelmiş, ζην πξσηφηππν. 
905 “Besle kargayı...”, ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 28/3/1954. Δ θαηά ιέμε κεηάθξαζε ηεο ηνπξθηθήο παξνηκίαο 

“Besle kargayı oysun gözünü” είλαη «Σάηδε ην θνξάθη λα ζνπ βγάιεη ην κάηη!». 
906 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 100-101. 
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«ηζξ δζελαπεείζεξ ζοκακηήζεζξ ιε ημοξ ηναηζημφξ αλζςιαημφπμοξ ηδξ θίθδξ ηαζ 

ζοιιάπμο Δθθάδαξ, μοδειία ζογήηδζδ ή δζαπναβιάηεοζδ έθααε πχνα ζπεηζηά ιε ηδκ 

Κφπνμ. Ο θυβμξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ Σμονηία είκαζ ηδξ απυρεςξ πςξ δεκ οθίζηαηαζ 

γήηδια πμο κα μκμιάγεηαζ Κοπνζαηυ, ηαεχξ ηαζ υηζ δεκ είκαζ ανιυγμκ κα δζελάβμκηαζ 

δζιενείξ ζογδηήζεζξ ιε ηδκ Δθθάδα βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ κδζί, εθυζμκ δ Κφπνμξ ακήηεζ 

αηυιδ ζηδκ Αββθία. ε πενίπηςζδ πμο ιία ηςκ διενχκ δ Κφπνμξ απμηεθέζεζ 

ακηζηείιεκμ δζαπναβιαηεφζεςκ ιε ηδκ Αββθία, δ φπανλδ ιζαξ ζδιακηζηήξ ημονηζηήξ 

ιεζμκυηδηαξ ζε αοηυ ημ κδζί εα ηαηαζηήζεζ θοζζηά ακαβηαίμ κα έπμοιε ηαζ ειείξ 

δζηαίςια θυβμο. Ωξ πνμξ ηα οπυθμζπα, ειείξ δεκ είιαζηε ηδξ απυρεςξ κα οπάνλεζ 

ηάπμζα ιεηααμθή ζημ ζδιενζκυ ηαεεζηχξ ημο εκ θυβς κδζζμφ».
907

 

πσο θαζίζηαηαη θαλεξφ, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε δελ είρε δεκφζηα κεηαβάιεη ηελ πάγηα κέρξη ηφηε 

άπνςή ηεο γηα ηελ Κχπξν, ηαζζφκελε ζηαζεξά ππέξ ηνπ πθηζηάκελνπ θαζεζηψηνο. Παξάιιεια, 

φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά πνπ είρε δεηεζεί ε δεκφζηα ηνπνζέηεζή ηεο, επαλαιάκβαλε φηη, 

ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ, ε Σνπξθία ζα έρεη ιφγν επί ηνπ λεζηνχ εμαηηίαο ηεο 

χπαξμεο εθεί κηαο «ζεκαληηθήο ηνπξθηθήο κεηνλφηεηαο», φπσο ήηαλ αθφκε ηφηε ν φξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείην έλαληη ηνπ κεηαγελέζηεξνπ «θνηλφηεηα», πνπ ζα πηνζεηείην κε πξνθαλή πνιηηηθή 

θαη δηπισκαηηθή ζθνπηκφηεηα. 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε «ζιίςε» θαη ε «απειπηζία» ησλ Σνπξθνθππξίσλ εμαηηίαο ηεο 

θεκνινγνχκελεο βξεηαληθήο πξφζεζεο λα θαηαηεζεί λένο «θαηαζηαηηθφο ράξηεο», έθζαλε ζε 

νξηαθά επίπεδα απφ κηα δήισζε πνπ θέξεηαη λα είρε θάλεη ν Menderes, φπσο αλαθεξφηαλ ζηνλ 

ειιεληθφ Σχπν. χκθσλα κε απηή, ν Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο θεξφηαλ δειψζαο φηη ε Σνπξθία δελ 

ζα «αληηηαρζεί έκπξαθηα» ζε ελδερφκελε παξαπνκπή ηνπ Κππξηαθνχ ζηνλ ΟΔΒ απφ ηελ Βιιάδα. 

πλαηζζαλφκελε ηε βαξχηεηα ηεο πιεξνθνξίαο, ε εθεκεξίδα ηελ πξφβαιιε ζην θεληξηθφ ηεο 

πξσηνζέιηδν, ελψ ηφζν ε ίδηα – ππνγξάθνπζα σο Hürriyet – φζν θαη νη αληαπνθξηηέο ηεο ζε 

Ώζήλα θαη Λεπθσζία, κεηέθεξαλ ιέμε πξνο ιέμε ηα ζρεηηθά ειιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ηνλ 

αληίζηνηρν ζρνιηαζκφ ηνπ ειιαδηθνχ Σχπνπ, ηελ αλαδεκνζίεπζή ηνπο ζηηο ειιελνθππξηαθέο 

εθεκεξίδεο, αιιά θαη ηελ πξναλαθεξζείζα ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ. πσο 

ζεκεησλφηαλ, νη ηειεπηαίνη «αλππνκνλνχλ λα αθνχζνπλ ηελ επίζεκε δηάςεπζε απφ ηνλ 

Πξσζππνπξγφ καο», πξνθεηκέλνπ «λα δηαζθεδαζηνχλ νη θφβνη ηνπο». Δ έθθιεζε εθείλε γηλφηαλ 

δπν θνξέο ζην ίδην ξεπνξηάδ, ηφζν απφ ηνλ αληαπνθξηηή ζηε Λεπθσζία, φζν θαη απφ ηελ ίδηα ηελ 

εθεκεξίδα, γεγνλφο ελδεηθηηθφ ηεο βαζηάο αλεζπρίαο πνπ είρε πξνθαιέζεη ζηελ ηνπξθηθή πιεπξά ε 

                                                           
907 “Kıbrıs meselesinde hükûmetin görüşü” («Δ άπνςε ηεο θπβέξλεζεο ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 2/4/1954. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα πξαθηηθά ηεο ηνπξθηθήο ΐνπιήο, ε ζπγθεθξηκέλε επεξψηεζε είρε ππνβιεζεί ζηηο 27 ΜαΎνπ 

1953, απαληήζεθε ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1954 θαη δεκνζηεχζεθε ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 1954, κε θαζπζηέξεζε δειαδή 

ελλέα κελψλ, βι. T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Dönem IX, İçtima 4, Kırk sekizinci İnikat (23.11.1954), ζει. 762-763. Ο 

επεξσηψλ βνπιεπηήο δεηνχζε λα πιεξνθνξεζεί ηελ άπνςε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο «γηα ην δήηεκα ηεο έλσζεο ηεο 

Κχπξνπ» ππφ ην θσο ησλ ειιεληθψλ πξνζπαζεηψλ θαη πξνζέζεσλ λα παξαπεκθζεί ην δήηεκα ζηα Δ.Β., θαζψο θαη θαηά 

πφζν «επήιζε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν θίισλ, γεηηνληθψλ θαη ζπκκαρηθψλ θξαηψλ γηα ηελ πξνζθνξφηεξε, ζε ζρέζε κε 

ηα ζπκθέξνληα ησλ δχν πιεπξψλ, δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο», ιακβαλνκέλσλ ππ‟ φςηλ θαη ησλ δειψζεσλ ησλ 

αμησκαηνχρσλ ησλ δχν θξαηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθαηέξσζελ επηζθέςεψλ ηνπο. Ώληίζηνηρε επεξψηεζε γηα ην 

Κππξηαθφ είρε ππνβάιεη ν ελ ιφγσ βνπιεπηήο θαη ζηηο αξρέο Ενπλίνπ 1951, βι. αλσηέξσ, ζει. 109. 
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ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά, παξά ηε δηαηχπσζε ηεο Hürriyet φηη «πηζηεχνπκε πσο ν Ώληλάλ Μεληεξέο 

δελ ππνζρέζεθε νηηδήπνηε ζε νπνηνλδήπνηε».
908

 

Καηφπηλ ηνχησλ, ε εθεκεξίδα θηλεηνπνηήζεθε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, δεηψληαο απφ ηελ 

Άγθπξα λα ζρνιηάζεη ηηο εηδήζεηο πεξί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δειψζεσλ ηνπ Menderes γηα ην 

Κππξηαθφ. Χο απνηέιεζκα, «πνιηηηθνί θχθινη» ηεο ηνπξθηθήο πξσηεχνπζαο αλέθεξαλ κελ ζηε 

Hürriyet φηη ε είδεζε «δελ ρξήδεη ζρνιηαζκνχ», πξνρσξνχζαλ σζηφζν ζε αλαιπηηθά ζρφιηα, ηα 

νπνία θαη θηινμελνχζε ε εθεκεξίδα ζην θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ξεπνξηάδ ηεο: 

«Ζ ημονηζηή ηοαένκδζδ επζδεζηκφεζ ιεβάθδ πνμζμπή ηαζ θνμκηίδα ζε υθα βεκζηχξ ηα 

γδηήιαηα ελςηενζηήξ πμθζηζηήξ. Καηά ημκ ίδζμ ηνυπμ μθείθεζ κα ελεηάγεζ εκδεθεπχξ ηδ 

εέζδ ηδξ ηαζ έκακηζ ημο ηοπνζαημφ γδηήιαημξ. Ζ ημονηζηή ηοαένκδζδ πνμέαδ ζηζξ 

ακαβηαίεξ ηζκήζεζξ εκχπζμκ ηδξ Αββθίαξ, απυ ημοξ πνχημοξ ήδδ ζπεδζαζιμφξ, ζημοξ 

μπμίμοξ είπακ ηαηαθφβεζ μζ Έθθδκεξ, ηαζ ηδξ βκςζημπμίδζακ υηζ πνέπεζ μπςζδήπμηε κα 

πθδνμθμνδεεί ηδκ ημονηζηή άπμρδ πνζκ θάαεζ μπμζαδήπμηε απυθαζδ ζημ εκ θυβς εέια. 

Ζ ηοαένκδζδ ηδξ Αββθίαξ έπεζ νδηχξ ηαηαζηήζεζ βκςζηυ πςξ ηάζζεηαζ οπέν ηδξ 

δζαηήνδζδξ ημο οθζζηάιεκμο ηαεεζηχημξ ζηδκ Κφπνμ ηαζ έπεζ επακαθάαεζ ιε δζάθμνεξ 

αθμνιέξ αοηή ηδξ ηδκ άπμρδ. Έκακηζ αοηχκ ηςκ δεδμιέκςκ, δ Σμονηία δεκ απμδέπεηαζ 

“βζα ζήιενα” ηδκ φπανλδ εκυξ γδηήιαημξ πμο κα μκμιάγεηαζ ηοπνζαηυ. Σχνα θέβεηαζ 

πςξ μζ Έθθδκεξ εα παναπέιρμοκ ημ γήηδια ζηα Ζκςιέκα Έεκδ. Αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ 

ημ Νδζί ηδξ Κφπνμο εα εβηαηαθεζθεεί ζημοξ Έθθδκεξ. Ζ ζηάζδ ηδξ Αββθίαξ απέκακηζ ζε 

αοηυ είκαζ ειθακήξ ηαζ δεκ οπάνπεζ ηάπμζα πμθζηζηή ελέθζλδ πμο κα επζηάζζεζ 

μπμζαδήπμηε ιεηααμθή ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ζηάζδ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ Σμονηία έπεζ 

απμθαζίζεζ κα ζοζηήζεζ ηζξ πνμζεπείξ διένεξ ιία ηνζιενή ζοιιαπία ιε ηδκ Δθθάδα ηαζ 

ηδ Γζμοβημζθααία. Ζ δζαζπμνά ιζαξ ζεζνάξ θδιχκ ηαηά ηδ θάζδ ηδξ οθμπμίδζδξ 

γδηδιάηςκ πμο, υπςξ αοηυ, έπμοκ πμθφ ιεβαθφηενδ ηαζ γςηζηή ζδιαζία, ζοκζζημφκ 

ηζκήζεζξ πμο δεκ ζοκάδμοκ ιε ηδ ζμαανυηδηα ηαζ ηδκ επεθνμζφκδ. Ζ ελέθζλδ ηςκ 

βεβμκυηςκ παναημθμοεείηαζ ιε ιεβάθδ πνμζμπή ηαζ εκδζαθένμκ».
909

 

Δ αλαιπηηθή απηή δήισζε δελ αθίζηαην νπζηαζηηθά απφ φζα είρε δειψζεη ν Σνχξθνο Τπνπξγφο 

Βμσηεξηθψλ ζηηο αξρέο Ώπξηιίνπ 1954, απαληψληαο ζηελ ηεζείζα απφ ηνλ βνπιεπηή Boyacıgiller 

θνηλνβνπιεπηηθή επεξψηεζε. Βπαλαιάκβαλε ηελ πάγηα δεκφζηα ζέζε ηεο Σνπξθίαο φηη δελ 

πθίζηαην θππξηαθφ δήηεκα, ζεκείσλε φηη νπδεκία πνιηηηθή έλδεημε ππήξρε φηη ε ΐξεηαλία ζα 

κεηέβαιε ηε ζηάζε ηεο θαη ηφληδε πσο είρε θαηαζηήζεη ζαθέο ζηελ ηειεπηαία φηη νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή πξνυπέζεηε δηαβνχιεπζε κε ηελ Σνπξθία. Δ ζεκαληηθή πνηνηηθή δηαθνξά, φκσο, ζηε 

λεψηεξε απηή δήισζε ήηαλ ε θξάζε «γηα ζήκεξα», πνπ είρε εκπξφζεηα ηεζεί εληφο εηζαγσγηθψλ 

                                                           
908 “Yunan gazetelerinin acaip iddiasına göre/ Kıbrıs dâvası B. Milletlere götürülürse Türkiye buna muhalefette 

bulunmıyacak” («χκθσλα κε έλαλ απίζαλν ηζρπξηζκφ ησλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ/ αλ ε ππφζεζε ηεο Κχπξνπ 

παξαπεκθζεί ζηα Δ. Έζλε, ε Σνπξθία δελ ζα αληηηαρζεί»), Hürriyet, 12/6/1954. 
909 “Yunan basının Kıbrıs‟a dair haberinin akisleri/ Ankara, Menderes‟in Kıbrıs‟a dair demecini mühimsemiyor” («Ο 

απφερνο ησλ εηδήζεσλ ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ γηα ηελ Κχπξν/ Δ Άγθπξα δελ απνδίδεη ζεκαζία ζηε δήισζε Μεληεξέο γηα 

ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 13/6/1954. 
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θαη ε νπνία άθελε αλνηρηφ ην ελδερφκελν λα γηλφηαλ κειινληηθά απνδεθηή ε χπαξμε θππξηαθνχ 

δεηήκαηνο. Αελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε αλαβαζκηζκέλε εθείλε δηαηχπσζε ζπλαξηάην άκεζα κε 

ηε ζρεδηαδφκελε παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζηα Δ.Β. απφ ηελ Βιιάδα. Οη ζπκκαρηθέο ζρέζεηο κε ηελ 

ηειεπηαία αμηνινγνχληαλ σο ζνβαξφηεξεο απφ ηε «δηαζπνξά θεκψλ», ζε κία δηαηχπσζε πνπ 

ιεηηνπξγνχζε θαη σο εθδήισζε ελφριεζεο, αιιά θαη σο έκκεζε πξνηξνπή πξνο ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε λα αλαθξνχζεη πξχκλαλ ζηα ζρέδηά ηεο πξνο φθεινο ησλ θνηλψλ ζπκκαρηθψλ 

ζπκθεξφλησλ. ε θάζε πεξίπησζε, ζπλίζηαην «ζνβαξφηεηα θαη ερεθξνζχλε», παξάιιεια φκσο 

ππελζπκηδφηαλ «ε πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ» ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο. Βλδεηθηηθφ είλαη, επίζεο, 

ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε δήισζε ησλ «θχθισλ ηεο Άγθπξαο» γηλφηαλ θαη πάιη θαηφπηλ 

παξφηξπλζεο ηεο Hürriyet, ε νπνία ζπλέρηδε ηελ πεπαηεκέλε ηεο αλάδεημεο ηνπ ζέκαηνο ζηελ 

ηνπξθηθή θνηλή γλψκε, κία πεπαηεκέλε πνπ ηεο είρε «θιεξνδνηήζεη» ν ηεζλεψο εθδφηεο ηεο.
910

 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο επηθείκελεο ηφηε ζπκθσλίαο ηξηκεξνχο ζπκκαρίαο 

Βιιάδαο-Σνπξθίαο-Γηνπγθνζιαβίαο, σο «δσηηθήο ζεκαζίαο δεηήκαηνο» απφ ηνπο «πνιηηηθνχο 

θχθινπο ηεο Άγθπξαο», δελ είρε γίλεη ηπραία. Βίρε πξνεγεζεί ε γξαπηή απάληεζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Βμσηεξηθψλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, Popoviç, ν νπνίνο εξσηεζείο ζηελ Ώζήλα γηα ηε ζηάζε ηεο 

ρψξαο ηνπ ζην Κππξηαθφ φηαλ εθείλν ηεζεί πξνο ζπδήηεζε ζηα Δλσκέλα Έζλε, είρε απαληήζεη σο 

εμήο: «Δ θπβέξλεζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ζα απνθαζίζεη γηα ην ελ ιφγσ δήηεκα, αθνχ ιάβεη 

γλψζε ηνπ επίζεκνπ θεηκέλνπ ηεο πξνζθπγήο πνπ ζα θαηαζέζεη ε Βιιάδα ζηα Δ.Β. Μπνξψ φκσο 

απφ ηψξα λα ζαο πσ φηη ε γηνπγθνζιαβηθή θπβέξλεζε αληηκεησπίδεη κε θαιφ κάηη θάζε είδνπο 

θίλεζε θαη πξνζπάζεηα ησλ εζλψλ γηα ηελ απηνδηάζεζή ηνπο». Μεηαδίδνληαο ηηο δειψζεηο απηέο, ν 

Σ.Κ. εμαλίζηαην ελαληίνλ ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ, αλαθέξνληαο ηα αθφινπζα: 

«Ζ ακααάειζζδ απυ ηζξ εθδιενίδεξ ηςκ Αεδκχκ ηςκ απθχκ ηαζ εμθχκ αοηχκ θυβςκ 

ημο Τπμονβμφ Δλςηενζηχκ ηδξ Γζμοβημζθααίαξ βζα ημ Κοπνζαηυ, πμο ηαηαθαιαάκμοκ 

θίβεξ βναιιέξ ιεηαλφ ηςκ δδθχζεχκ ημο μζ μπμίεξ απθχκμκηαζ ζε ανηεηέξ ζηήθεξ, αθθά 

ηαζ δ πνμζπάεεζά ημοξ κα ημοξ απμδχζμοκ κυδια υπςξ ηζξ αμθεφεζ, ηαηαδεζηκφμοκ 

πνμδήθςξ ηυζμ ημ πχξ ακηζθαιαάκμκηαζ έκα ζδιακηζηυ ηαζ γςηζηυ γήηδια, υπςξ δ 

ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ ααθηακζηχκ εεκχκ, υζμ ηαζ ημ ιε πμζμκ ηνυπμ πνμζπαεμφκ κα 

επςθεθδεμφκ ηάεε εοηαζνίαξ πμο ημοξ πανμοζζάγεηαζ βζα κα ζπείνμοκ ηδ δζπυκμζα ακηί 

κα ηαθθζενβήζμοκ ηδ ζοιιαπία. ζμ θοζά αοηυξ μ άκειμξ ζηδκ Αεήκα, δεκ ημ πςνά μ 

                                                           
910 πσο αλαθεξφηαλ ζην ίδην ξεπνξηάδ, εθηφο απφ ηελ εθεκεξίδα, είρε θηλεηνπνηεζεί θαη ην «Πνιηηηζηηθφ Κέληξν 

Κχπξνπ» (Kıbrıs Kültür Merkezi) πνπ ζπγθξνηείην απφ Σνπξθνθχπξηνπο, νη νπνίνη δηαβηνχζαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

θαη ζηελ Άγθπξα. Σα κέιε ηνπ «απαίηεζαλ» λα αλαιεθζεί πξσηνβνπιία πξνο ηνλ Menderes, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθεδαζηεί ε «αλαζηάησζή» ηνπο. Ώπφ ηηο επαθέο θαη κε «άιινπο πνιηηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ζρεκαηηζκνχο», ε 

εθεκεξίδα δηαπίζησλε κε ηθαλνπνίεζε φηη εθείλνη «ζπκκεξίδνληαλ ηηο επαηζζεζίεο γηα ην ζέκα» θαη έθιεηλε ην ξεπνξηάδ 

κε ηελ παξάζεζε κηαο αλαθνίλσζεο ηνπ γλσζηνχ Derviş Manizade, ν νπνίνο ζεσξνχζε «αβάζηκα» ηα ειιεληθά 

δεκνζηεχκαηα θαη εμέθξαδε ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη ε φιε ππφζεζε δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν απφ έλα «παηρλίδη εθείλσλ πνπ 

βνεζνχλ απφ ην εμσηεξηθφ ηνπο Βιιελνθχπξηνπο θνκκνπληζηέο», κε ζηφρν λα δηαηαξάμνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

δπηηθψλ ζπκκάρσλ. 
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κμοξ ιμο πχξ ιπμνεί κα οπάνλεζ ζοιθςκία, πμθθχ δε ιάθθμκ ζοκενβαζία ιεηαλφ 

ιαξ!».
911

 

ην πιαίζην απηφ, νη «νπδέηεξνη πνιηηηθνί θχθινη» επαλεκθαλίδνληαλ σο πεγή πιεξνθφξεζεο ηνπ 

αληαπνθξηηή ηεο Hürriyet, ηε θνξά απηή φκσο κάιινλ επξφθεηην γηα ηνπο πξαγκαηηθνχο εζηθνχο 

απηνπξγνχο ηεο θαηαγγειιφκελεο απφ εθείλνλ πξνζπάζεηαο λα δηαζπαξεί ε δηρφλνηα κεηαμχ ησλ 

ηξηψλ βαιθαληθψλ θξαηψλ. Έηζη, πιεξνθνξνχζαλ «επίκνλα» ηνλ Σ.Κ. φηη ε Ώζήλα 

θσιπζηεξγνχζε ηελ ππνγξαθή ηεο ηξηκεξνχο ζπλζήθεο ζπκκαρίαο, ζέηνληαο ηξεηο φξνπο γηα λα 

ζπλαηλέζεη: Σελ απνδνρή ησλ ειιεληθψλ δηεθδηθήζεσλ γηα ηελ Κχπξν, ηελ ππέξ ηεο Βιιάδαο 

«νξηζηηθή δηεπζέηεζε ηνπ καθεδνληθνχ δεηήκαηνο», θαζψο θαη ηελ «πξνζάξηεζε ηεο λνηίνπ 

Ώιβαλίαο».
912

 

Η ζύλαμε ηεο Γακαζθνύ: Ο «θαζνδεγεηήο ηνπ Διιεληζκνύ» Παηξηάξρεο θαη ν «Κύπξηνο 

αξρηπαπάο» 

Δ πξναλαθεξζείζα ελδνπαηξηαξρηθή αληηπαξάζεζε, ηελ νπνία πξνζπκνπνηείην λα ζρνιηάζεη ν 

Σ.Κ.,
913

 είρε μεθηλήζεη απφ ηελ απφθαζε ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε Ώζελαγφξα λα απνπέκςεη 

απφ ηελ Εεξά χλνδν δχν κεηξνπνιίηεο, απφθαζε ε νπνία είρε δηαηξέζεη ην ελ ιφγσ εθθιεζηαζηηθφ 

ζψκα, θαζψο θαη ηελ ίδηα ηελ ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα. Δ Hürriyet παξαθνινπζνχζε ζηελφηαηα 

ην ζέκα, θαιχπηνληαο αλαιπηηθά θαη πξσηνζέιηδα ηηο εμειίμεηο, ιακβάλνληαο ζέζε ελαληίνλ ηνπ 

Ώζελαγφξα θαη ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ, ελίνηε δε επηρεηξψληαο λα εκπιέμεη θαη ην Κππξηαθφ.
914

 

ην πιαίζην απηφ, επηζηξαηεπφηαλ θαη ν δηαβφεηνο παπα-Βπζχκ, «παηξηάξρεο ησλ 

Σνπξθνξζνδφμσλ», ν νπνίνο πξνέβαηλε ζε δειψζεηο ελαληίνλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε, κε 

ηελ εθεκεξίδα λα ππελζπκίδεη φηη ν Βπζχκ είρε πάξεη ην κέξνο ησλ θεκαιηθψλ δπλάκεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Μηθξαζηαηηθήο Βθζηξαηείαο, θαζψο θαη φηη «πέξπζη είρε αθνξίζεη ηνλ Μαθάξην, 

επεηδή ελεπιάθε ζηελ πνιηηηθή, εξγαδφκελνο γηα ηελ έλσζε ηεο ηνπξθηθήο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα, 

θαη δηφηη εμ απηνχ επσθειήζεθαλ νη θνκκνπληζηέο».
915

 Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ν Σ.Κ. θαηεγνξνχζε 

ηελ Βιιάδα φηη αλακεηγλπφηαλ ζηα εζσηεξηθά ηεο Σνπξθίαο, θαζψο είρε πιεξνθνξεζεί απφ 

                                                           
911 “Yunanlı dostlarımızın yeni gayretkeşliği/ Yugoslavya, Kıbrıs işinde güya Yunan dâvasını tutacakmış!” («Ο λένο 

ππεξβάιισλ δήινο ησλ Βιιήλσλ θίισλ καο/ Δ Γηνπγθνζιαβία ζα ππνζηεξίμεη ηάρα ηελ ειιεληθή ππφζεζε ζην 

Κππξηαθφ»), Hürriyet, 8/6/1954. Βλδεηθηηθή ηνπ ηξφπνπ ζέαζεο ησλ Βιιήλσλ, φζνλ αθνξά ηε «δηπξνζσπία» πνπ ηνπο 

ρξέσλε ε εθεκεξίδα, ήηαλ ε αλαδεκνζίεπζε απφ ηηο ζηήιεο ηεο κηαο γεινηνγξαθίαο ηεο Yeni Sabah, ζηελ νπνία 

εηθνληδφηαλ έλαο εχδσλνο λα θνηηά ηξεηο κάζθεο αθεκέλεο επάλσ ζε ηξαπέδη παξαζθελίσλ ζεάηξνπ θαη λα αλαξσηηέηαη: 

«Πνηα λα θνξέζσ άξαγε ζήκεξα;». Οη ηξεηο εθείλεο κάζθεο έγξαθαλ «Κχπξνο», «Απηηθή Θξάθε» θαη «Άισζε ηεο 

Εζηαλκπνχι», βι. Hürriyet, 2/6/1954. 
912 “Yunan hükûmeti Üçlü Askerî İttifakı geciktirmek istiyor/ Atina bundan önce Kıbrıs, Makedonya ve Güney 

Arnavutluğ‟a dair emellerinin (!) yerine getirilmesini talep edecek” («Δ ειιεληθή θπβέξλεζε ζέιεη λα θαζπζηεξήζεη ηελ 

Σξηκεξή ηξαηησηηθή πκκαρία/ Δ Ώζήλα ζα απαηηήζεη πξψηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηεθδηθήζεψλ ηεο (!) ζε Κχπξν, 

Μαθεδνλία θαη Νφηην Ώιβαλία»), Hürriyet, 9/6/1954. 
913 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 314. 
914 “Patrikhanede patlak veren ihtilâf büyüyor” («Μεγαιψλεη ε δηάζηαζε απφςεσλ πνπ μέζπαζε ζην Παηξηαξρείν»), 

Hürriyet, 12/5/1954. “Patrikhane ihtilâfı yeni safhaya girdi” («ε λέα θάζε εηζήιζε ε δηάζηαζε απφςεσλ ζην 

Παηξηαξρείν»), Hürriyet, 13/5/1954. “Fener patrikhanesindeki ihtilâf elân helledilemedi” («Αελ δηεπζεηήζεθε πξνο ην 

παξφλ ε δηάζηαζε απφςεσλ ζην παηξηαξρείν Φαλαξίνπ»), Hürriyet, 19/5/1954. “Athinagoras Sinod anlaşmazlığı 

hakkında konuşmak istemiyor” («Ο Ώζελαγφξαο δελ επηζπκεί λα κηιήζεη ζρεηηθά κε ηε δηαθσλία ζηε χλνδν»), 

Hürriyet, 21/5/1954. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε αξθεηά απφ ηα ξεπνξηάδ ζηγφηαλ κε πξνθαλή ελφριεζε ην δήηεκα ηεο 

«θιεηζηήο πχιεο» ηνπ Παηξηαξρείνπ. 
915 “Athinagoras‟a karşı infial genişliyor” («Αηεπξχλεηαη ε αγαλάθηεζε ελαληίνλ ηνπ Ώζελαγφξα»), Hürriyet, 22/5/1954. 
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«αμηφπηζηεο πεγέο» φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε είρε απνζηείιεη κία «απφξξεηε εγθχθιην» πξνο ηηο 

αζελατθέο, ηηο επαξρηαθέο, αιιά θαη ηηο ειιεληθέο εθεκεξίδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ νπνία 

δεηνχζε λα ζηεξηρζεί ν Ώζελαγφξαο ζηελ αληηπαξάζεζή ηνπ κε ηνπο ελάληηνπο κεηξνπνιίηεο.
916

 

Ώληηζηνίρσο, ζε άξζξν γλψκεο ηνπ Samih Tiryakioğlu, γηλφηαλ αλαθνξά ζε δειψζεηο ηνπ Atatürk 

ελαληίνλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ σο «εζηίαο ξαδηνπξγηψλ θαη πξνδνζίαο», ε νπνία έπξεπε 

λα κεηαθεξζεί νπσζδήπνηε ζηελ Βιιάδα.
917

 Σέινο, ε απνζηνιή ζηελ Ώζήλα ηνπ κεηξνπνιίηε 

Διηνππφιεσο, «δειαδή ηνπ δεζπφηε ηνπ Ώτδηλίνπ (!)» φπσο εμαλίζηαην ε εθεκεξίδα, πξνθεηκέλνπ 

λα πιεξνθνξήζεη ηνλ ΐαζηιηά Παχιν γηα ηα ηεθηαηλφκελα, έδηλε ηελ επθαηξία ζηνλ εθεί 

αληαπνθξηηή ηεο λα ζπζρεηίζεη άθνκςα ηελ ελ ιφγσ επίζθεςε κε ην Κππξηαθφ. πσο ζεκείσλε, 

δελ είρε δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο ησλ γλσζηψλ «νπδέηεξσλ θχθισλ» ην γεγνλφο φηη ηελ ίδηα εκέξα 

πνπ ν Διηνππφιεσο Γελλάδηνο επηζθεπηφηαλ ηνλ Παχιν, ν ηειεπηαίνο είρε δερζεί θαη ηνλ πξέζβε 

Ξαλζφπνπιν-Παιακά, «πνπ είρε επηθνξηηζζεί λα παξνπζηάζεη ηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ ζηα 

Δλσκέλα Έζλε».
918

 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, φιε ε παξαηεζείζα εηδεζενγξαθία ηνπ Ενπλίνπ 1954 πεξί ηεο «ελσηηθήο» 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ Κππξίνπ Ώξρηεπηζθφπνπ, ζα πξνθαινχζε έλα νξγηζκέλν άξζξν γλψκεο ηνπ 

Selçuk Çandarlı ην νπνίν, έκπιεν ππνηηκεηηθψλ ραξαθηεξηζκψλ θαη εηξσληθψλ ζρνιίσλ, 

ζηνρνπνηνχζε εθηφο απφ ηνλ Μαθάξην, θαη ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν: 

«Γεκ έπεζ ιείκεζ ηακείξ πθέμκ ζηδ πχνα μ μπμίμξ κα ιδκ βκςνίγεζ ηζξ ναδζμονβίεξ πμο 

ζπεδζάγεζ ιέζα ζημ πζμ ιαφνμ ηαζ απυ ημ νάζμ ημο ιοαθυ ημο, ηαζ πμο εημζιάγεηαζ κα 

αάθεζ ζε εθανιμβή μ Κφπνζμξ Παπάξ Μαηάνζμξ, μ μπμίμξ άθδζε ηαηά ιένμξ ηα 

ιεηαθοζζηά ηαζ πχκεζ ηδ ιφηδ ημο ζηα εβηυζιζα γδηήιαηα. Γεκ έπμοιε υιςξ ημ 

δζηαίςια κα εοιχζμοιε ιε αοηυκ ημκ παπά εθέκηδ πμο εκενβεί ιε ιεζαζςκζηή 

κμμηνμπία, δζυηζ μ δοζηοπήξ ακηζιεηςπίγεζ εαοηυκ απυ ηδ ιζα ιενζά ςξ ιαεδηή ημο 

Ηδζμφ ηαζ απυ ηδκ άθθδ ςξ έκακ εη ηςκ απμζηυθςκ ημο Δθθδκζζιμφ ημκ εζημζηυ αζχκα. 

Γεκ έπμοιε ηάηζ κα ημο πμφιε. Γεκ εα ημο αάθμοιε υιςξ ηαθυ ααειυ βζα θμβανζαζιυ 

ηςκ βεζηυκςκ ιαξ Δθθήκςκ, δζυηζ δ επμπή πμο έηακακ πμθζηζηή μζ παπάδεξ ηαζ μζ 

πμηγάδεξ έπεζ πνμ πμθθμφ πανέθεεζ. πςξ έπεζ πανέθεεζ ηαζ δ επμπή ηδξ ζπάεαξ… 

[sic!] Έπμοιε, ςζηυζμ, δομ θμβάηζα κα πμφιε ακαθμνζηά ιε ηδ δζπνυζςπδ πμθζηζηή 

ηυζμ ζημοξ βείημκέξ ιαξ Έθθδκεξ, υζμ ηαζ ζημ Παηνζανπείμ ηδξ Ηζηακιπμφθ, ακχηαηδ 

ανπή ημο μνεμδυλμο ηυζιμο, πμο εδχ ηαζ αζχκεξ έπεζ ηδκ εοηαζνία κα δζααζμί οπυ ηδ 

δζηή ιαξ πνμζηαζία ηαζ δζαηοαένκδζδ: Καεχξ μζ Έθθδκεξ ηοκδβμφκ ιζα ιεβάθδ 

                                                           
916 “Yunanistan içişlerimize de müdahaleye başladı” («Δ Βιιάδα άξρηζε λα αλακηγλχεηαη θαη ζηα εζσηεξηθά καο»), 

Hürriyet, 29/5/1954. 
917 “Atatürk ve Patrikhane” («Ο Ώηάηνπξθ θαη ην Παηξηαξρείν»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 24/5/1954. Καηά ηνλ 

ζπληάθηε, επξφθεηην γηα ηε ζπλέληεπμε πνπ είρε παξαρσξήζεη ν Mustafa Kemal – Atatürk ζα γηλφηαλ κεηά ην 1934 θαη 

ηελ πηνζέηεζε ηνπ Νφκνπ πεξί Βπσλχκσλ – ζην Γάιιν δεκνζηνγξάθν Paul Herriot, ζηηο 2 Εαλνπαξίνπ 1923. 
918 “Fener Patrikhanesi” ihtilâfı Yunan sarayına da aksetti” («Ο απφερνο ηεο δηάζηαζεο απφςεσλ ζην Παηξηαξρείν 

Φαλαξίνπ έθηαζε θαη ζηα ειιεληθά αλάθηνξα»), Hürriyet, 31/5/1954. Ώπφ ηελ άπνςε απηή, ραξαθηεξηζηηθφο ήηαλ ν 

ζρεηηθφο ελδηάκεζνο ηίηινο ηεο εθεκεξίδαο: «ρεηίδεηαη κε ην Κππξηαθφ ε αθξφαζε ηνπ Γελλάδηνπ;» (“Yenadios‟un 

huzura kabulü Kıbrıs meselesiyle ilgili mi?”). 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



334 
 

πίιαζνα, δεκ ιπαίκμοκ ηακ ζημκ ηυπμ κα θάαμοκ οπ‟ υρζκ ημοξ ειάξ, ημοξ βείημκεξ ηαζ 

θίθμοξ ημοξ. Διείξ, υιςξ, εκδζαθενυιαζηε ημοθάπζζημκ υζμ ηαζ εηείκμζ βζα ηδκ Κφπνμ. 

Κζ υζμ μζ βείημκέξ ιαξ επζιέκμοκ ηυζμ πμθφ βζα εδάθδ πμο μοδέπμηε ήηακ δζηά ημοξ, εα 

„πνεπε κα ζηεθημφκ ηαζ θίβμ ηδκ ζζημνία ηαζ κα ακαγδηήζμοκ ιζα θφζδ πμο δεκ εα 

παθάζεζ ηζξ θζθίεξ ημοξ. Έκα ημ ηναημφιεκμ. Ζ ζηάζδ, ςζηυζμ, ημο Παηνζανπείμο ηδξ 

Ηζηακιπμφθ πμο εεςνεί εαοηυκ ςξ ημκ ιεβαθφηενμ ηαεμδδβδηή ημο Δθθδκζζιμφ ηαζ πμο 

πνάβιαηζ εκενβμπμζείηαζ ζημ πεδίμ αοηυ, είκαζ μθςζδζυθμο ιπενδειέκδ. Σζξ διένεξ 

αοηέξ εα βίκμοκ δφμ ενδζηεοηζηά ζοκέδνζα, ημ έκα ζημ Έαακζημμοκ ημο Κακαδά ηαζ ημ 

άθθμ ζηδ Γαιαζηυ. ημ πνχημ ζοκέδνζμ εα ιεηααεί ιζα μνευδμλδ ακηζπνμζςπεία 17 

αηυιςκ, εκχ ημ Παηνζανπείμ Φακανίμο πνυηεζηαζ μζμκμφπς κα επζθέλεζ ημοξ 

ακηζπνμζχπμοξ βζα ημ δεφηενμ. Δίκαζ ζπεδυκ αέααζμ πςξ ηαζ ζηα δφμ ζοκέδνζα μζ 

Μαηανζαημί εα ανπίζμοκ ηζξ θαζανίεξ βζα ημ ηοπνζαηυ γήηδια ηαζ εα επζπεζνήζμοκ κα 

ηνααήλμοκ ηδκ πνμζμπή. Ρςηάιε θμζπυκ ηχνα: Αθμφ έηζζ πνυηεζηαζ κα βίκμοκ ηα 

πνάβιαηα, πχξ άναβε εα ηζκδεμφκ έκακηζ αοηήξ ηδξ ηαηάζηαζδξ μζ ακηζπνυζςπμζ ημο 

Παηνζανπείμο Φακανίμο, πμο είκαζ Σμφνημζ πμθίηεξ;».
919

 

Ώθξηβψο ηελ ίδηα ζηάζε ζηνρνπνίεζεο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ζε ζρέζε κε ην Κππξηαθφ 

πηνζεηνχζε θαη ν Σ.Κ. ιίγεο εκέξεο λσξίηεξα, φηαλ ζηελ θαηαθιείδα αληαπφθξηζήο ηνπ, πνπ 

πεξηέγξαθε ηελ παγθφζκηα «ελσηηθή» θηλεηηθφηεηα θαη αλαθεξφηαλ ζε έλα εθ ησλ δχν 

ζξεζθεπηηθψλ ζπλεδξίσλ, «πξνεηδνπνηνχζε» ηνλ Ώζελαγφξα σο εμήο: «Λέγεηαη φηη επηθεθαιήο 

ηεο αληηπξνζσπείαο ηνπ Παηξηαξρείνπ Φαλαξίνπ ζα είλαη ν Αεζπφηεο Ώτδηλίνπ Γελλάδηνο. Ώπ‟ φ,ηη 

φκσο καζαίλσ απφ ζίγνπξεο πεγέο, ε θππξηαθή αληηπξνζσπεία έρεη ιάβεη εληνιή λα ζέζεη ην ζέκα 

ηεο έλσζεο ηεο Κχπξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ θαη κάιηζηα έρεη αξρίζεη λα 

πξνεηνηκάδεηαη γη‟ απηφ καδί κε ηελ Βιιεληθή Βθθιεζία. Ώπηή είλαη θαη ε αηηία ηεο έιεπζεο ζηελ 

Ώζήλα ηνπ Αεζπφηε Πάθνπ. Πνηα ζα είλαη ε ζηάζε ηνπ Παηξηαξρείνπ Φαλαξίνπ έλαληη απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο; πληζηψ ζηνλ Παηξηάξρε Ώζελαγφξα λα ζηαζεί ιίγν πεξηζζφηεξν δηεμνδηθά ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν».
920

 

Καη ζηα δχν απηά θείκελα ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ πξφδειε ηφζν ε απαμίσζε ηνπ Μαθαξίνπ, φζν θαη 

ε βαζηά θαρππνςία κε ηελ νπνία αληηκεησπηδφηαλ ν Ώζελαγφξαο θαη ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν. 

Δ πξν εηθνζαεκέξνπ ππφκλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξήζεο ηνπ Mustafa Kemal γηα ην Οηθνπκεληθφ 

Παηξηαξρείν σο «εζηίαο ξαδηνπξγηψλ», ηζηνξηθά είρε ζπληειέζεη ηα κέγηζηα ζηελ αληηκεηψπηζε 

                                                           
919 “Kara cübbe altında politika” («Πνιηηηθή θάησ απφ ην καχξν ξάζν»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 17/6/1954. Σελ 

ίδηα θαρχπνπηε, αιιά ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη θαθνπξναίξεηε, αληηκεηψπηζε επεθχιαμε ε εθεκεξίδα ζηελ 

παξνπζίαζε ηεο είδεζεο πεξί ηεο εγθπθιίνπ πνπ είρε ζηείιεη ν Παπάγνο ζηηο δηπισκαηηθέο αξρέο ηνπ εμσηεξηθνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη νη εθεί δηαβηνχληεο Έιιελεο ζηνλ εζσηεξηθφ δαλεηζκφ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε ηελ 

αγνξά θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Έηζη, ε Hürriyet επέιεγε λα πξνβάιιεη ηελ είδεζε ππφ ηνλ ηίηιν «Θα ζπκκεηάζρνπλ, ιέεη, 

θαη νη Ρσκηνί ηεο πφιεο καο ζηνλ ειιεληθφ εζσηεξηθφ δαλεηζκφ!» (“Yunan iç istikrazına şehrimizdeki Rumlar da iştirâk 

edecekmiş!”), βι. Hürriyet, 1/6/1954. Ώλ θαη ζηνλ ηίηιν γηλφηαλ ιφγνο γηα «Ρσκηνχο», ζην ξεπνξηάδ θαηνλνκάδνληαλ νη 

Έιιελεο ππήθννη πνπ δηαβηνχζαλ ζηελ Πφιε, ελψ εκκέζσο θαινχληαλ νη ηνπξθηθέο αξρέο λα «ελδηαθεξζνχλ» γηα ηελ 

«εληειψο παξάλνκε θαη ηζνδπλακνχζα κε ιαζξαία δηαθίλεζε ρξεκάησλ απηή ελέξγεηα». 
920 “Yunanlıların Kıbrıs‟ın ilhakı lehinde sarfettiği gayretler” («Οη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ νη Έιιελεο ππέξ ηεο 

έλσζεο ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 10/6/1954. 
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απηή. Δ αθνξκή δηλφηαλ ηψξα απφ ηελ ππνςία, αιιά θαη ηελ αλεζπρία, κήπσο ηπρφλ ε 

ζρεδηαδφκελε δηεζλνπνίεζε ηνπ Κππξηαθνχ απφ ειιεληθήο πιεπξάο έβξηζθε ην αληίζηνηρφ ηεο ζηε 

ζξεζθεπηηθή δηεζλνπνίεζε ηνπ δεηήκαηνο, απφ κία ελδερφκελε ζχκπξαμε θαη ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ ζηε ζπλεξγαζία ειιεληθήο θαη θππξηαθήο εθθιεζίαο επί ηνπ ζέκαηνο. Ο Çandarlı, 

κάιηζηα, δελ δίζηαδε λα ραξαθηεξίζεη ην Παηξηαξρείν σο «θαζνδεγεηή ηνπ Βιιεληζκνχ», 

(Elenlik). Δ ρξήζε εδψ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ παξαπέκπεη ζηε δηεζλή ηνπ δηάζηαζε θαη 

ζηνρεχεη ζηελ επηζήκαλζε ηεο επαπεηινχζαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο 

«ειιεληθφηεηαο» (ειιαδηθή εθθιεζία – εθθιεζία ηεο Κχπξνπ – παηξηαξρείν «Φαλαξίνπ»), έλαληη 

ηεο νπνίαο φθεηιε λα επαγξππλεί ε ηνπξθηθή θνηλή γλψκε, θαζψο θαη ν «εθθξαζηήο» ηεο, ε 

εθεκεξίδα Hürriyet. Καηά ηα ινηπά, απαληάηαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε επαλάιεςε ησλ ίδησλ 

ραξαθηεξηζκψλ θαη ζηεξενηχπσλ πνπ πηνζεηνχληαλ θαη ζηελ πεξίνδν ηνπ Simavi, ηα νπνία 

πεξηιάκβαλαλ ηφζν ηηο ειιεληθέο «ρίκαηξεο» γηα ηελ Κχπξν, φζν θαη ηελ «πξνζηαζία» πνπ 

παξείρε ε νζσκαληθή-ηνπξθηθή δηαθπβέξλεζε ζηνπο ειιελνξζφδνμνπο ππεθφνπο ηεο. Καηά ηα 

ινηπά, επξφθεηην γηα κία αθφκε πξνζπάζεηα λα ηεζεί ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη ν 

επηθεθαιήο ηνπ ζην θάδξν ηνπ Κππξηαθνχ, πξνζπάζεηα πνπ ζα εληζρπφηαλ θαη απφ ηελ θάιπςε 

πνπ επξφθεηην λα δνζεί απφ ηηο ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο ζε έλα απφ ηα δχν πξναλαθεξζέληα 

ζξεζθεπηηθά ζπλέδξηα, εθείλν ηεο Αακαζθνχ. 

Έηζη, ν «επηδηψθσλ ρηκαηξηθά φλεηξα» Παηξηάξρεο Ώζελαγφξαο
921

 ζα γηλφηαλ θαη πάιη ζηφρνο 

«πξνεηδνπνηήζεσλ», εμαηηίαο ηεο απφθαζεο πνπ «επέβαιε» ζηελ Εεξά χλνδν: Να ζπκκεηάζρεη ην 

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν κε αληηπξνζσπεία ηνπ
922

 ζηηο εθδειψζεηο πνπ ζα ιάκβαλαλ ρψξα ζηε 

Αακαζθφ, γηα λα ενξηαζηνχλ ηα 50 ρξφληα απφ ηελ αλάξξεζε ηνπ Παηξηάξρε Ώιέμαλδξνπ ζηνλ 

παηξηαξρηθφ ζξφλν ηεο Ώληηφρεηαο.
923

 Δ εθεκεξίδα, επηθαινχκελε «αμηφπηζηεο πεγέο», αλέθεξε 

δηά καθξψλ φηη εθείλν ήηαλ ην επίκαρν δήηεκα πνπ είρε δηαηξέζεη πξν κελφο ηελ Εεξά χλνδν, ελψ 

επεζήκαηλε φηη ην Παηξηαξρείν Ώληηνρείαο βξηζθφηαλ ππφ ξσζηθή επηξξνή θαη ρξεκαηνδφηεζε, κε 

ην Παηξηαξρείν Μφζραο λα είλαη ε θηλεηήξηνο δχλακε πίζσ απφ ηνπο ενξηαζκνχο. ην πιαίζην 

απηφ, ν ζπληάθηεο παξέζεηε ηηο «αμηφπηζηεο» πιεξνθνξίεο ηνπ θαη ζρνιίαδε σο εμήο: «Μεηαμχ ησλ 

δεηεκάησλ πνπ ζα εμεηάζνπλ νη νξζφδνμνη ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί, ζα μερσξίζνπλ εθείλα ηνπ 

ςεθίζκαηνο πνπ ζα πξνηείλεη ε αληηπξνζσπία ηνπ Κχπξηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ γηα ηε 

                                                           
921 “Patrik Athinagoras hâlâ büyük hayaller peşinde” («Ο Παηξηάξρεο Ώζελαγφξαο θπλεγά αθφκε κεγάιεο ρίκαηξεο»), 

Hürriyet, 3/6/1954. Ώθνξκή ηνπ ξεπνξηάδ ήηαλ ηα φζα κεηέθεξαλ ηα κέιε ησλ ΏΥΒΠΏΝ ζηνλ αζελατθφ Σχπν φηη 

ηνπο είρε πεη ν Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο γηα ηα ζρέδηά ηνπ λα ενξηαζηνχλ ηα 500 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηεο Μεγάιεο 

ηνπ Γέλνπο ρνιήο, θαζψο θαη λα θαηαζθεπαζηνχλ ηα λέα θηίξηα ηνπ Παηξηαξρείνπ. Δ εθεκεξίδα παξνπζίαδε ηνλ 

«επαηηνχληα» Ώζελαγφξα λα επηδηψθεη ηελ «ειεεκνζχλε» ησλ Βιιελνακεξηθαλψλ επηζθεπηψλ ηνπ γηα ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο ενξηαζκνχο ηεο επεηείνπ «ηεο γλσζηήο ρνιήο ηνπ Φαλαξίνπ κε ην απίζαλν φλνκα», θαζψο θαη ηελ 

καηαησζείζα απφ ηελ ηνπξθηθή δεκνζηφηεηα «εκκνλή» ηνπ λα θαηαζθεπαζηνχλ ηα λέα θηίξηα δίπια απφ ηελ Ώγία 

Βηξήλε. ηελ θαηαθιείδα ν ζπληάθηεο δεηνχζε εηξσληθά απφ ηνλ Ώζελαγφξα λα ηνπ «επηηξέςεη ηελ ππελζχκηζε» φηη ηα 

«κεγαιεπήβνια ζρέδηά» ηνπ ήηαλ «ρίκαηξεο πνπ δελ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ». 
922 ε απηήλ ζα ζπκκεηείραλ νη κεηξνπνιίηεο Υαιθεδφλνο Θσκάο, ν «Πέξαλ» (ελλνεί ηνλ Βηξελνππφιεσο) 

Κσλζηαληίλνο θαη ν Πξηγθηπνλλήζσλ Ασξφζενο.  
923 “Fener‟deki papas kavgasının esrar perdesi nihayet açıldı/ Moskova Patrikliğinin Şam‟da tertip ettiği „dinî‟ kongreye 

Fener Patrikliği de bir heyet gönderecek” («Ώπνθαιχθηεθε ηειηθά ην παξαζθήλην ηνπ ελ Φαλαξίσ θαπγά ησλ παπάδσλ/ 

Θα ζηείιεη θαη ην Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ κηα αληηπξνζσπία ζην „ζξεζθεπηηθφ‟ ζπλέδξην πνπ νξγαλψλεη ην Παηξηαξρείν 

Μφζραο ζηε Αακαζθφ»), Hürriyet, 11/6/1954. χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, νη εθδειψζεηο ζα ιάκβαλαλ ρψξα κεηαμχ 4-

8 Ενπιίνπ. 
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γλσζηή ππφζεζε ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ κηαο ζπκθσλίαο κεηαμχ 

ησλ Παηξηαξρείσλ Μφζραο θαη Φαλαξίνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη ν Παηξηάξρεο Ώζελαγφξαο 

γλσξίδεη θαιά ηα δεηήκαηα απηά, ε επηινγή ηνπ λα κεηάζρεη ζηηο εθδειψζεηο ηεο Αακαζθνχ, κάο 

αθήλεη ελψπηνπο ελσπίνηο κε δπζεπίιπηα αηλίγκαηα. Σνλ πξνεηδνπνηνχκε απφ ηψξα θαη θαινχκε 

ηελ θνηλή καο γλψκε λα δεηήζεη πιεξνθφξεζε γηα ην ζέκα». 

Σα «αηλίγκαηα» θαη νη ππνςίεο εληάζεθαλ έηη πεξαηηέξσ, φηαλ ν Σ.Κ. έθαλε ιφγν απφ ηελ Ώζήλα 

γηα ζχγθιεζε «Οηθνπκεληθήο, δειαδή Παλνξζφδνμεο πλφδνπ» ζηε Αακαζθφ, κε ηνλ 

Ώξρηεπίζθνπν Μαθάξην λα επηδηψθεη λα απνζπάζεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ γηα ηελ 

ειιεληθή πξνζθπγή ζηα Δ.Β., κέζσ ησλ επαθψλ πνπ ζα είρε ζε πξία θαη Λίβαλν κε «θξαηηθνχο 

αμησκαηνχρνπο ησλ δχν απηψλ θηιηθψλ ρσξψλ».
924

 Έηη πεξαηηέξσ, επίζεο, απμαλφηαλ θαη ν 

εθλεπξηζκφο ηνπ ελ ιφγσ αληαπνθξηηή, φηαλ ν Υαιθεδφλνο Θσκάο θαη ν Ώξρηγξακκαηέαο ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, Ώηκηιηαλφο, δήισλαλ ζηηο εθεκεξίδεο φηη κηθξή πηζαλφηεηα ππήξρε 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εθδειψζεηο απηνπξνζψπσο ν Μαθάξηνο θαη ν Μφζραο Ώιέμηνο. Ο Σ.Κ. 

επηθαιείην ζρεηηθφ δεκνζίεπκα ησλ Νέςκ γηα λα ηνπο αληηθξνχζεη, επεζήκαηλε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

Παηξηαξρείνπ Μφζραο, «πνπ δελ έρεη ζήκεξα θακκία άιιε πξαγκαηηθή ζξεζθεπηηθή ηδηφηεηα θαη 

πεξηερφκελν πέξαλ ηνπ λα απνηειεί έλα ηπθιφ φξγαλν ηεο Βξπζξήο Αηθηαηνξίαο ησλ 

Μπνιζεβίθσλ», θαη θαηέιεγε ππφ ηνλ ελδηάκεζν ηίηιν «Σν ζεκείν πνπ ζέινπκε λα δηεπθξηλίζεη ν 

Ώζελαγφξαο Βθέληεο»,
925

 σο εμήο: 

«Ρςημφιε θμζπυκ ηχνα: Σζ δμοθεζά έπεζ ημ Παηνζανπείμ Φακανίμο ζηδ ζοκάκηδζδ ηδξ 

Γαιαζημφ υπμο εα ανίζηεηαζ ηαζ μ Μαηάνζμξ, μ μπμίμξ αθήκμκηαξ ιζζέξ ηζξ οπμεέζεζξ 

ηδξ εηηθδζίαξ δεκ αζπμθείηαζ ιε άθθδ δμοθεζά, εηηυξ απυ ηδκ έκςζδ ηδξ Κφπνμο ιε ηδ 

„ιδηένα παηνίδα‟ ηαζ μ μπμίμξ υπμο ζηαεεί ηζ υπμο ανεεεί επακαθαιαάκεζ ημ ίδζμ 

ηνμπάνζ; Ακ μ Μαηάνζμξ εέζεζ ημ Κοπνζαηυ ζηδ ζοκάκηδζδ – εέια βζα ημ μπμίμ ειείξ 

μοδειία έπμοιε αιθζαμθία – ηζ εα ηάκεζ δ ακηζπνμζςπία ημο Παηνζανπείμο Φακανίμο, 

πμο ακ ιδ ηζ άθθμ είκαζ έκα ημονηζηυ ίδνοια, οπυ ηδκ έκκμζα ηδξ οπδημυηδηαξ ηαζ ηδξ 

ζδζυηδηαξ ημο πμθίηδ; Θα ιπμνέζεζ κα επζδείλεζ ηδκ εοεφηδηα ηαζ – άκηε κα ημ πμφιε 

έηζζ – ημκ παηνζςηζζιυ κα οπμζηδνίλεζ ηδ δίηαζδ ηαζ εζθζηνζκή ημονηζηή άπμρδ ζηδκ 

οπυεεζδ ηδξ Κφπνμο; Αοηυ θμζπυκ εέθμοιε κα ιάεμοιε απυ ημκ Παηνζάνπδ Αεδκαβυνα 

Δθέκηδ. Κζκείηαζ, θέεζ, δζηηαημνζηά ζημ Παηνζανπείμ. Σζ ιαξ κμζάγεζ ειάξ;».
926

 

πσο είλαη θαλεξφ, ην έλαπζκα πνπ είρε δψζεη κε ην ζρφιηφ ηνπ ν Çandarlı, πιεξνθνξψληαο γηα 

ηα δχν ζξεζθεπηηθά «ζπλέδξηα» θαη δεηψληαο απφ ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν λα «μεθαζαξίζεη 

                                                           
924 “Makarios Şamdaki kongrede dolaplar çevirmek istiyor/ Başpapas, kongre münasebetiyle, Arap âleminin ilhak 

dâvasına yardımını temin edecekmiş!” («Ο Μαθάξηνο επηδηψθεη λα εμπθάλεη ξαδηνπξγίεο ζην ζπλέδξην ηεο Αακαζθνχ/ Ο 

Ώξρηπαπάο κε αθνξκή ην ζπλέδξην ζα εμαζθαιίζεη, ιέεη, ηε βνήζεηα ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ ζηελ ππφζεζε ηεο έλσζεο»), 

Hürriyet, 13/6/1954. 
925 “Athinagoras Efendiden öğrenmek istediğimiz nokta”, Hürriyet, 16/6/1954. 
926 “Fener patrikhane heyeti Şam toplantısında ne yapacak?/ Kızıl kiliselerin katıldığı toplantıda Makarios „Kıbrısın 

ilhakı‟ teranesini tutturursa durum ne olacak?” («Ση ζα θάλεη ε αληηπξνζσπία ηνπ παηξηαξρείνπ Φαλαξίνπ ζηε 

ζπλάληεζε ηεο Αακαζθνχ; Ση ζα γίλεη αλ ν Μαθάξηνο πηάζεη ην ηξνπάξη γηα ηελ „έλσζε ηεο Κχπξνπ‟ ζηε ζχλνδν πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ νη εξπζξέο εθθιεζίεο;»), Hürriyet, 16/6/1954. 
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ηε ζηάζε ηνπ», αθνινπζήζεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη πάλσ ζηνπο ίδηνπο άμνλεο θαη απφ ηνπο 

επφκελνπο ζρνιηαζηέο ηεο εθεκεξίδαο. Σν θεληξηθφ εξψηεκα ηεο ηνπξθηθήο θαρππνςίαο, ην νπνίν 

επηθξεκφηαλ σο άιιε δακφθιεηνο ζπάζε επί ηνπ Παηξηαξρείνπ, ήηαλ ην θαηά πφζν νη θνξείο ηνπ 

ζα ζπληάζζνληαλ, ππνηαζζφκελνη πιήξσο ζηελ ηνπξθηθή γξακκή ζην Κππξηαθφ σο «Σνχξθνη 

πνιίηεο» πνπ ήηαλ, ή αλ ζα αθνινπζνχζαλ ηε γξακκή ηνπ «Κχπξηνπ αξρηπαπά». Σν λέν ζηνηρείν 

πνπ θφκηδαλ νη «πξνεηδνπνηήζεηο» ηεο εθεκεξίδαο κεηά ην πξναλαθεξζέλ άξζξν γλψκεο, ήηαλ ην 

θφβεηξν ηνπ «θνκκνπληζκνχ», πνπ επηζεηφηαλ ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ 

νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ηνπ Παηξηαξρείνπ Μφζραο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε εθεκεξίδα 

ζηνρνπνηνχζε δηπιά ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, θαη σο ελ δπλάκεη ζπλεξγάηε ηνπ Μαθαξίνπ, 

αιιά θαη σο νηνλεί ζπλνδνηπφξν ησλ ζρεδίσλ ηεο «Ρσζίαο ησλ Μπνιζεβίθσλ». 

Δ νκνβξνληία ηεο εθεκεξίδαο, φκσο, δελ ζα ζηακαηνχζε εθεί. Σα ίδηα εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ 

«θνκκνπληζηηθή ζπκκεηνρή» θαη ηελ έγεξζε ηνπ Κππξηαθνχ, επαλαδηαηππψλνληαλ απφ ηελ 

εθεκεξίδα πξνο ηνλ Ώζελαγφξα δχν εκέξεο αξγφηεξα. Έηζη, ζε λέν καθξνζθειέο ξεπνξηάδ γηα ην 

ζέκα, επηζεκαηλφηαλ φηη δελ επξφθεηην γηα ζξεζθεπηηθή αιιά γηα πνιηηηθή ζχλαμε, ε ζεκαζία ηεο 

νπνίαο ήηαλ εθείλε πνπ ελδηέθεξε ηε Hürriyet θαη φρη «νη εθθιεζηαζηηθέο ππνζέζεηο πνπ 

απαζρνινχλ ηνπο Ρσκηνχο, νχηε θαη νη ζπγθξνχζεηο θαη νη θαπγάδεο κεηαμχ ησλ παπάδσλ ηνπ 

Φαλαξίνπ». εκεηψλνληαο, αθνινχζσο, φηη ε ηνπξθηθή θνηλή γλψκε αλέκελε απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα απηά, έθαλε αλαθνξά ζηελ απάληεζε πνπ είρε δψζεη γηα ην Κππξηαθφ κε δειψζεηο ηνπ 

ν Υαιθεδφλνο Θσκάο. Καηά ηνλ ζπληάθηε, φκσο, εθείλεο ήηαλ «θνπβέληεο ηφζν αζαθείο θαη 

γεκάηεο ππεθθπγέο πνπ δελ κπνξνχζαλ φρη κφλν λα ηθαλνπνηήζνπλ, αιιά νχηε θαη λα πείζνπλ ή λα 

εμαπαηήζνπλ, άζε εκάο, νχηε θαλ εθείλνπο πνπ έρνπλ πιήξε άγλνηα ησλ εθθιεζηαζηηθψλ 

ππνζέζεσλ». εκεηψλνληαο επηηαθηηθά φηη δελ είρε δεηεζεί απάληεζε απφ ηνλ Υαιθεδφλνο, αιιά 

απφ ηνλ ίδην ηνλ Ώζελαγφξα, παξέζεηε ηελ απάληεζε ηνπ Θσκά ζην επίκαρν εξψηεκα: «Ώλ ν 

Μαθάξηνο έζεηε ζέκα έλσζεο, ηφηε ην θαζήθνλ καο σο Σνχξθσλ πνιηηψλ, είλαη λα πάξνπκε ην 

θαπέιν καο θαη λα θχγνπκε απφ ηε ζχλνδν, δηφηη εκείο δελ πεγαίλνπκε ζηε Αακαζθφ γηα λα 

θάλνπκε πνιηηηθή». Χζηφζν, αθφκε θαη ε δήισζε απηή άθελε αληθαλνπνίεην ηνλ ζπληάθηε, ν 

νπνίνο παξαηεξνχζε πσο «ην θαζήθνλ ελφο Σνχξθνπ πνιίηε ζε απηήλ ηελ ππφζεζε δελ είλαη λα 

εγθαηαιείςεη ηε ζχλνδν θαη λα θχγεη, αιιά λα ιάβεη κεησπηθή ζέζε ελαληίνλ ησλ αλνεζηψλ ηνπ 

Μαθαξίνπ θαη λα ππεξαζπίζεη κε εηιηθξίλεηα ηε δίθαηε ηνπξθηθή ζέζε επί ηνπ ζέκαηνο. Ώλ ν 

Θσκάο εθέληεο δελ κπνξεί λα ην θάλεη απηφ, ηφηε ζα αξθεζηνχκε πξνο ην παξφλ λα ηνπ 

ζπζηήζνπκε λα θάλεη πίζσ θαη λα κελ πάεη ζηε Αακαζθφ». Σν ξεπνξηάδ έθιεηλε ππνζρφκελν λα 

πξνβεί ηελ επφκελε κέξα ζε πεξηζζφηεξεο «απνθαιχςεηο» γηα ηε «κπζηεξηψδε ζχλνδν ηεο 

Αακαζθνχ».
927

 

                                                           
927 “Şamda yapılacak esrarlı dinî kongre ve Fener Patrikhanesi/ Moskova‟nın parmağı olan Şam toplantısında, Makarios 

Kıbrıs dâvasını ele alırsa Patriklik nasıl hareket edecek?” («Σν κπζηεξηψδεο ζξεζθεπηηθφ ζπλέδξην ζηε Αακαζθφ θαη ην 

Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ/ Πψο ζα θηλεζεί ην Παηξηαξρείν αλ ν Μαθάξηνο ζέζεη ζέκα Κχπξνπ ζηελ ππνθηλνχκελε απφ ηε 

Μφζρα ζχλαμε ηεο Αακαζθνχ;»), Hürriyet, 18/6/1954. 
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Δ δπζθνξία ηνπ Σνχξθνπ ζπληάθηε θαη ε έιιεηςε ηθαλνπνίεζήο ηνπ, κε ηνλ ηξφπν πνπ 

εθθξαδφηαλ ήηαλ ελδεηθηηθή, φρη κφλν ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, αιιά 

θαη ηνπ καμηκαιηζκνχ πνπ δηέπεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ. Έηζη, αληί ε απάληεζε ηνπ Υαιθεδφλνο 

Θσκά λα δηαζθεδάζεη ηηο αλεζπρίεο θαη λα απνηειέζεη κία βάζε δεκφζηνπ δηαιφγνπ γηα ην πψο 

έπξεπε λα αληηκεησπηζζεί ην δήηεκα, ιεηηνπξγνχζε αληίζηξνθα, εξεζίδνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν 

ηα «παηξησηηθά αληαλαθιαζηηθά» ηεο εθεκεξίδαο, ε νπνία δεηνχζε γε θαη χδσξ, πιήξε δειαδή 

ππνηαγή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ζηελ ηνπξθηθή ζέζε γηα ηελ Κχπξν, 

θαζψο θαη ηελ ελεξγή θαη νιφςπρε δεκφζηα ππνζηήξημή ηεο απφ εθείλνπο. Ώπηφο ήηαλ θαη ν κφλνο 

ηξφπνο, αθελφο κελ λα απνζεηζζεί ε πξνθαλήο πεπνίζεζε ησλ ζπληαθηψλ ηεο Hürriyet φηη ν 

Οηθνπκεληθφο Θξφλνο θαη νη θνξείο ηνπ ιεηηνπξγνχζαλ ελαληίνλ ησλ ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ ζην 

Κππξηαθφ, αθεηέξνπ δε λα δειψζνπλ κε ηε ζηάζε ηνπο ηελ αλεπηθχιαθηε πίζηε ηνπο ζην 

ηνπξθηθφ θξάηνο, ζηα πιαίζηα ηεο «πξνζηαζίαο» ηνπ νπνίνπ δηαβηνχζαλ. Βλδεηθηηθφ θαη ιππεξφ, 

φκσο, ηαπηφρξνλα ήηαλ ην γεγνλφο φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ξεπνξηάδ θαη ηηο ζρεηηθέο 

αλαθνξέο ηεο εθεκεξίδαο, ε ηειεπηαία είρε πιήξε θαη ιεπηνκεξεηαθή πιεξνθφξεζε γηα ηα 

ηεθηαηλφκελα ζηνπο θφιπνπο ηνπ Παηξηαξρείνπ, θαη απηφ φρη κφλν απφ δεκνζηεπκέλεο πεγέο, ηηο 

νκνγελεηαθέο δειαδή εθεκεξίδεο. Ώπηφ ππνδήισλαλ νη δηαηππψζεηο ηεο φηη «δελ καο ελδηαθέξνπλ 

ηα εζσηεξηθά ησλ Ρσκηψλ θαη νη θαπγάδεο ησλ παπάδσλ», κε ηηο νπνίεο εθδήισλε ηελ ππνηηκεηηθή 

αδηαθνξία ηεο γηα ηελ παξερφκελε πιεξνθφξεζε, πνπ δελ αθνξνχζε ακηγψο πνιηηηθά ζέκαηα 

φπσο ην Κππξηαθφ.
928

 Πξάγκαηη ηελ επφκελε κέξα, ε εθεκεξίδα επαλεξρφηαλ ζην ζέκα φπσο είρε 

ππνζρεζεί, κε κία αξθεηά δηαθσηηζηηθή γηα ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηεο εηζαγσγή, ζηελ νπνία 

πεξηιακβαλφηαλ θαη ε Κχπξνο: 

«Σμ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ ηεθεηχκ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζηδκ μνευδμλδ ενδζηεία δεκ 

ζοκζζημφκ ιία θεζημονβία οπενααηζηή, πμο έπεζ κα ηάκεζ ιε ηα οπενηυζιζα, αθθά 

βίκμκηαζ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ εκυξ ζζημνζημφ ή πμθζηζημφ βεβμκυημξ πμο εκηάζζεηαζ 

πθήνςξ ζηζξ εβηυζιζεξ οπμεέζεζξ. Γζα πανάδεζβια, εηείκδ δ θακηαζιαβμνζηή ηεθεηή 

ικήιδξ πμο είπε θάαεζ πχνα πνμ ηαζνμφ ζηδκ Αεήκα βζα ημκ βκςζηυ Υνοζυζημιμ, 

ηεθεοηαίμ δεζπυηδ ηδξ ιφνκδξ πνζκ ηδκ εθθδκζηή ηαημπή… Γζυηζ δ ζζημνία ηδξ 

Ονευδμλδξ εηηθδζίαξ δεκ απμηεθεί ιυκμ έκα ημιιάηζ παθαζυηενα ημο Βογακηίμο ηαζ 

ζηζξ ιένεξ ιαξ ηδξ εθθδκζηήξ ζζημνίαξ, αθθά είκαζ δ ζζημνία αοηή ηαε‟ εαοηήκ ηαζ 

ζπεδυκ ημ ζφκμθυ ηδξ. Ο Δθθδκζζιυξ, ηαζ ιάθζζηα μ κέμξ Δθθδκζζιυξ, δεκ ηαηυνεςζε 

ιε ηακέκακ ηνυπμ κα δζαπςνίζεζ εαοηυκ απυ ηδκ έκκμζα ηδξ ενδζηείαξ ηαζ, επεζδή επί 

αζχκεξ ζθήκςζε ζηδκ πανέηηθζζδ ηδξ ηαφηζζδξ ενδζηείαξ ηαζ εεκζηυηδηαξ, οπέζηδ ηδ 

ιία ιεηά ηδκ άθθδ έκα ζφκμθμ ζοιθμνχκ ηαζ ηαηαζηνμθχκ, αθθά ηαζ πάθζ δεκ έααθε 

                                                           
928 Παξά ηηο ππνηηκεηηθέο θξίζεηο ηεο, φκσο, ε Hürriyet παξαθνινπζνχζε κε πξνζνρή ηα ηεθηαηλφκελα ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, αθφκε θαη αλ επξφθεηην γηα «θαπγάδεο ησλ 

παπάδσλ». Έηζη, φπσο θαηεδείρζε, πξφβαιε αλαιπηηθά ηελ αληηπαξάζεζε ηνπ Ώζελαγφξα κε ηνπο ζπλνδηθνχο ηεξείο, 

ελψ έζπεπζε λα πιεξνθνξήζεη πεξί ηνπ ηέινπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληηκαρίαο ράξε θαη ζην ξφιν πνπ είραλ 

δηαδξακαηίζεη ν απνζηαιείο ζηελ Ώζήλα Γελλάδηνο, αιιά θαη ν επηζθεθζείο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε Τπνπξγφο 

πληνληζκνχ Μαξθεδίλεο, βι. “Athinagorasla Sinod azaları uyuştular” («Σα βξήθαλ Ώζελαγφξαο θαη κέιε ηεο 

πλφδνπ»), Hürriyet, 19/6/1954. 
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ιοαθυ. ηδκ Κφπνμ, επζηεθαθήξ ηδξ μπθαβςβίαξ βζα ηδκ έκςζδ είκαζ μ Μαηάνζμξ. ηδκ 

Δθθάδα δεκ οπάνπεζ ηαιιία ημζκςκζηή δναζηδνζυηδηα, ηεθεηή εειεθίςζδξ, εεκζηή 

εμνηή, εβηαίκζα ή πμθζηζηή εηδήθςζδ πμο κα ιδκ παναανίζηεηαζ μ πονίδςκ!».
929

 

Μεηά ηελ εχγισηηε απηή «θνηλσληνινγηθνχ» ραξαθηήξα εηζαγσγή, ε νπνία αληηθαηφπηξηδε κε 

ζαθήλεηα ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο απφ 

ηελ εθεκεξίδα, αθνινπζνχζε κία λέα πξνηξνπή ζηνλ Ώζελαγφξα λα «δηδαρζεί» απφ ηηο ζηήιεο ηεο 

ηα φζα ε Hürriyet επηζήκαηλε γηα ηνλ πνιηηηθφ ραξαθηήξα θαη ηα «δπζνίσλα ρέξηα πνπ θξχβνληαη» 

πίζσ απφ ηηο εθδειψζεηο ηεο Αακαζθνχ. Ώθνινχζσο, γηλφηαλ αλαθνξά ζε έλα ζχλνιν «ζηνηρείσλ 

θαη ληνθνπκέλησλ» πνπ ε εθεκεξίδα κπνξνχζε λα ζέζεη ππ‟ φςηλ ηνπ Ώζελαγφξα ζρεηηθά κε ηηο 

«ίληξηγθεο» πνπ εμχθαηλε ε Μφζρα κε ηελ ελ ιφγσ ζπλάληεζε. Παξάιιεια, γηλφηαλ εθηελήο 

παξάζεζε ησλ κεηαπνιεκηθψλ θηλήζεσλ ηνπ Παηξηαξρείνπ Μφζραο πνπ, θαηά ηελ εθεκεξίδα, 

είραλ σο απψηεξν ζθνπφ λα ππνηάμνπλ ηηο νξζφδνμεο εθθιεζίεο ζην άξκα ηεο Μφζραο, αιιά θαη 

λα «απνδείμνπλ» ζηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε φηη ε «θφθθηλε Ρσζία» ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλή 

θαη ηζρπξή απφ ηελ ηζαξηθή λα επηηχρεη απηφ ην ζηφρν, «θαη κάιηζηα κε πξνθάζεηο φπσο ην 

Κππξηαθφ θαη ράξε ζηα κνληέξλα φξγαλα πξνπαγάλδαο φπσο ηα Δλσκέλα Έζλε» [sic!]. Σα κφλα 

δχν εκπφδηα πνπ απέκελαλ ζην δξφκν ηεο, ζπλέρηδε ε εθεκεξίδα, ήηαλ ην «Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ 

θαη ε Ώπηνθέθαιε Βιιεληθή εθθιεζία» θαη ππνζρφηαλ ηε ζπλέρεηα ζην επφκελν θχιιν ηεο. 

Δ «θνηλσληνινγηθή» αλάγλσζε ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακάηηδε ε νξζφδνμε ζξεζθεία ζηελ ειιεληθή 

θνηλσληθή δσή, θαζψο θαη ζην Κππξηαθφ, πξνηαζζφηαλ απφ ηελ εθεκεξίδα, ζε κία ππφξξεηε 

πξνζπάζεηα λα αληηπαξαβιεζεί κε ηε ζξεζθεπηηθή νπδεηεξφηεηα ηνπ θξάηνπο πνπ είρε επηβάιεη κε 

ζηδεξά ππγκή ν Atatürk ζηελ Σνπξθία. Έλζεξκνο εθθξαζηήο ηεο ε Hürriyet – φπσο έρεη 

θαηαδεηρζεί θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ ζθηαγξαθνχζε ηελ πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα ησλ Σνπξθνθππξίσλ – έβαιιε πξνθαηαβνιηθά ελαληίνλ ηνπ Ώζελαγφξα, 

εκκέζσο δε θαη θαηά ηνπ Μαθαξίνπ θαη ηνπ ππξίδσλα, γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζηα εγθφζκηα 

πνιηηηθά πξάγκαηα. ηελ ηξίηε απηή ζπλέρεηα, σζηφζν, ην επίθεληξν ηεο αλάιπζεο ήηαλ ε απεηιή 

ηεο θνκκνπληζηηθήο Ρσζίαο λα ειέγμεη κέζσ πξσηνβνπιηψλ, φπσο ε ζπλάληεζε ηεο Αακαζθνχ, 

θαη ηηο δχν ελαπνκείλαζεο εθθιεζίεο, ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη ηελ Βιιεληθή Βθθιεζία. 

Παξαδφμσο φκσο – φπσο ζα ήηαλ ινγηθψο αλακελφκελν απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζή ηεο – ε 

εθεκεξίδα δελ πξνέθξηλε κία ζηάζε πνιηηηθήο ζηήξημεο ησλ δχν απηψλ εθθιεζηψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα ηηο ππεξαζπηζηεί έλαληη ηνπ «θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ» πνπ εθπνξεπφηαλ απφ ηε Ρσζία, αιιά 

αληίζεηα ηνπο επηηίζεην θαη ηηο δηέβαιιε, θαηεγνξψληαο ηεο φηη ήηαλ θνξείο κηαο απεξραησκέλεο 

λννηξνπίαο, θαζψο θαη φηη ελεξγνχζαλ ππνλνκεπηηθά γηα ηα ηνπξθηθά ζπκθέξνληα. Βίλαη 

πξνθαλέο φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε αληηκεηψπηζή ηεο ζπλέβαιε ε πξφηαμε ησλ εζληθψλ ηνπξθηθψλ 

ζπκθεξφλησλ, ηδηαίηεξα ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ, πνπ ην ζεσξνχζε σο κία αθφκε «θνκκνπληζηηθή 

πξφθαζε» γηα ηελ απφθηεζε ηνπ επηζπκεηνχ ειέγρνπ. Βλ ηε ξχκε ηνπ γξαπηνχ ηεο ιφγνπ, 

                                                           
929 “Şam‟da yapılacak ortodoks din toplantılarının esrarı” («Σν κπζηήξην ησλ νξζφδνμσλ ζξεζθεπηηθψλ ζπλάμεσλ πνπ 

ζα γίλνπλ ζηε Αακαζθφ»), Hürriyet, 19/6/1954. 
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σζηφζν, απνθάιππηε θαη ην πψο έβιεπε ηα ίδηα ηα Δλσκέλα Έζλε: ρη ηδεαιηζηηθά, σο κία 

παγθφζκηα πξνζπάζεηα λα ζπζηαζεί έλαο νξγαληζκφο δηαιφγνπ, επηθνηλσλίαο θαη απνηξνπήο 

άιισλ πνιεκηθψλ ζπξξάμεσλ, αιιά θαρχπνπηα θαη κε βάζε ην δίθαην ηεο ηζρχνο, σο έλαλ 

«ζχγρξνλν θνξέα πξνπαγάλδαο», νη θαηεπζχλζεηο ηνπ νπνίνπ δελ ιακβάλνληαλ ππ‟ φςηλ φηαλ 

θξηλφηαλ πσο απνηεινχζαλ πξφθαζε γηα λα ζηγνχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο Σνπξθίαο. 

Δ θαρππνςία ηεο Hürriyet γηα ην ξφιν ηνπ Παηξηαξρείνπ ζην Κππξηαθφ ζα ζπλερηδφηαλ, ηε θνξά 

απηή κε αθνξκή ηηο ζπρλέο θαη «κπζηεξηψδεηο» επηζθέςεηο πνπ παξαηεξνχζε φηη ιάκβαλαλ ρψξα 

ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ θαη εθείλε ηνπ κεηξνπνιίηε Μεζζελίαο 

Υξπζφζηνκνπ, «ελφο εθ ησλ πην ζηελψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Ώζελψλ ππξίδσλα, 

επηθεθαιήο ηνπ ελ Βιιάδη παξαξηήκαηνο ηεο Βπηηξνπήο Βλψζεσο Κχπξνπ». Οη ιαθσληθέο 

αλαθνηλψζεηο ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη ε εηδεζενγξαθία ηνπ ειιελνξζφδνμνπ Σχπνπ φηη ν Έιιελαο 

ηεξάξρεο είρε έιζεη γηα ηελ ηειεηή ηνπ Ώγίνπ Μχξνπ, θάζε άιιν παξά ηθαλνπνηνχζαλ ηελ 

εθεκεξίδα, ε νπνία θαηέιεγε ζην ξεπνξηάδ ηεο σο εμήο: «Αελ κπνξεί λα επαξεζηεζεί [ν 

Ώζελαγφξαο] λα „δηαθσηίζεη‟ ηελ θνηλή καο γλψκε, δεκνζηεχνληαο κία „επίζεκε αλαθνίλσζε‟ 

ζρεηηθά κε απηέο ηηο κπζηεξηψδεηο επηζθέςεηο θαη ηηο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη αθνξκή γηα ηφζα 

ζρφιηα ζηελ πφιε καο; Ή κήπσο ζα ιάρεη ζε καο θαη πάιη λα κηζαλνίμνπκε ηελ απιαία ηεο 

ζθελήο;».
930

 

Δ πίεζε πξνο ηνλ Ώζελαγφξα λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εθεκεξίδαο ζην Κππξηαθφ, 

εθδεισλφηαλ θαη ζε έλα αθφκε δεκνζίεπκα, κε αθνξκή ηηο δειψζεηο πξνο ηνλ Spectator ηνπ 

κεηξνπνιίηε Ρφδνπ ππξίδσλα. Τηνζεηψληαο αθξαίεο δηαηππψζεηο, πξντφλ ελφο εκθαλνχο 

εθλεπξηζκνχ, ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Ώζήλα θαηεγνξνχζε ηνλ ππξίδσλα φηη, 

«επηδεηθλχνληαο κηα δηπξνζσπία πνπ ζθίαδε αθφκε θαη εθείλελ ηνπ αξρηνριαγσγνχ ζην ηξνπάξη 

ηεο έλσζεο Μαθαξίνπ, ηζρπξίδεηαη θαη δηαθεξχζζεη κε ζηεληφξεηα θσλή φηη ε Κχπξνο πξέπεη 

νπσζδήπνηε θαη κε θάζε ηίκεκα λα ελσζεί κε ηε „κεηέξα παηξίδα‟». Οη «νπδέηεξνη θχθινη ησλ 

Ώζελψλ» είραλ κείλεη «άλαπδνη απφ ην ζξάζνο θαη ηελ απζάδεηα ηνπ δεζπφηε», ν δε Σ.Κ. ελέπιεθε 

ζηελ είδεζε θαη πάιη ηνλ Ώζελαγφξα σο εθθιεζηαζηηθψο πξντζηάκελν ηνπ ππξίδσλα: «ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη θαλείο πνπ λα κελ γλσξίδεη φηη νη ειιελνξζφδνμνη ζξεζθεπηηθνί 

ιεηηνπξγνί, θαη ηδίσο νη δεζπνηάδεο, δελ αζρνινχληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπο κε 

ηίπνηε άιιν εθηφο απφ ηελ πνιηηηθή. ινη φκσο ξσηνχλ θαη δελ κπνξνχλ λα βξνπλ εχινγε 

απάληεζε ζην εξψηεκα πψο αλέρεηαη θαη επηηξέπεη ην Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ λα ρψλεη ν δεζπφηεο 

ηεο Ρφδνπ ηε κχηε ηνπ ηφζν αλνηρηά ζηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ, γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη άκεζα 

ε Σνπξθία».
931

 

Ώθνχ παξαζέζεη έλα αλαιπηηθφ ηζηνξηθφ ζρεηηθά κε ηελ θαλνληθή ππαγσγή ησλ Ασδεθαλήζσλ 

ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, «θαζεζηψο πνπ ηζρχεη θαη γηα ηνπο δεζπφηεο ηεο Υαιθεδφλνο θαη 

                                                           
930 “Patrikhaneye yapılan esrarengiz ziyaretler” («Οη κπζηεξηψδεηο επηζθέςεηο πνπ γίλνληαη ζην Παηξηαξρείν»), Hürriyet, 

22/6/1954. 
931 “Fener‟e bağlı Rodos despotu da Kıbrıs işine burnunu soktu” («Έρσζε ηε κχηε ηνπ ζην Κππξηαθφ θαη ν ππαγφκελνο 

ζην Φαλάξη δεζπφηεο ηεο Ρφδνπ»), Hürriyet, 23/6/1954. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



341 
 

ηεο Ίκβξνπ», απνθαηλφηαλ φηη θαη νη «δεζπφηεο» ησλ Ασδεθαλήζσλ ήηαλ «ηκήκαηα, 

πξνζαξηήκαηα θαη ππάιιεινη ηνπ Παηξηαξρείνπ Φαλαξίνπ». Καηά ζπλέπεηα, «πνην είλαη ην 

θαζήθνλ πνπ αλαινγεί ζηνλ Ώζελαγφξα έλαληη ηεο δεδνκέλεο θαηάζηαζεο; Αελ είλαη λα πηάζεη ηνλ 

ππξίδσλα απφ ην απηί θαη λα ηνπ δεηήζεη λα κελ ρψλεη ηε κχηε ηνπ, ηνπιάρηζηνλ έηζη 

απξνθάιππηα απφ ηηο ζηήιεο ησλ εθεκεξίδσλ, ζε πνιηηηθέο ππνζέζεηο θαη κάιηζηα ζε ππνζέζεηο 

φπσο απηή ηεο Κχπξνπ, ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα ηδηαηηέξσο κε ηα εζληθά ηνπξθηθά ζπκθέξνληα; 

Κη αλ δελ ην ζεβαζηεί θαη δελ ππνηαρζεί [δελ είλαη θαζήθνλ ηνπ Ώζελαγφξα] λα ηνλ παχζεη 

άκεζα;». Βπαλαιακβάλνληαο αθνινχζσο φηη πνζψο ηνλ ελδηέθεξαλ νη ραξαθηεξηζκνί ελαληίνλ ηνπ 

Ώζελαγφξα σο «δηθηάηνξα», ν Σ.Κ. επεζήκαηλε φηη ην βαζηθφ ήηαλ «λα ςέμεη απηφλ ηνλ 

θαθνκαζεκέλν δεζπφηε ηεο Ρφδνπ πνπ ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ, επαλαθέξνληάο ηνλ ζηνλ 

νξζφ δξφκν. Ώπηφ καο ελδηαθέξεη. Καη ζέινπκε λα ειπίδνπκε φηη ν Ώζελαγφξαο εθέληεο, κεηά ηελ 

αλνηρηή απηή πξνεηδνπνίεζε πνπ ηνπ θάλνπκε, δελ ζα αξγήζεη λα αληαπνθξηζεί ζην θαζήθνλ πνπ 

ηνπ αλαινγεί ζε απηή ηελ εζληθή ηνπξθηθή ππφζεζε, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο επηθεθαιήο ελφο 

ππνθείκελνπ ζηελ ηνπξθηθή λνκνζεζία ηδξχκαηνο».
932

 

Δ απφθαζε ηεο Βθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε ζχλαμε ηεο Αακαζθνχ, 

αληηκεησπηδφηαλ απφ ηε Hürriyet σο επηβεβαίσζε ησλ γξαθνκέλσλ ηεο, θαζψο θαη σο κία αθφκε 

επθαηξία λα απεπζχλεη λέα «πξνεηδνπνίεζε» ζηνλ Ώζελαγφξα γηα ην Κππξηαθφ. Ώλ θαη ζηελ 

είδεζε ηνπ αληαπνθξηηή ηεο ζηε Λεπθσζία αλαθεξφηαλ ζαθψο αθελφο κελ φηη ν Μαθάξηνο δελ ζα 

κεηέβαηλε ζηε ζχλνδν θαηφπηλ ησλ ζρεηηθψλ «πξνεηδνπνηήζεσλ ησλ Ώζελψλ», αθεηέξνπ δε φηη ε 

απνζηνιή αληηπξνζσπίαο ζηε Αακαζθφ απνηέιεζε ζέκα έληνλεο αληηπαξάζεζεο ζηε ζχλνδν ηεο 

θππξηαθήο εθθιεζίαο, ε εθεκεξίδα επέραηξε ζηξεςφδηθα γηα ηε «δηθαίσζε» ησλ γξαθνκέλσλ ηεο 

έλαληη ησλ «ηζρπξηζκψλ» ησλ παηξηαξρηθψλ, νη νπνίνη φκσο είραλ πξνβιέςεη αθξηβψο φηη δελ 

επξφθεηην λα ζπκκεηάζρεη ν Μαθάξηνο. Παξαγλσξίδνληαο ηα δεδνκέλα απηά, ε Hürriyet αζθνχζε 

λέεο πηέζεηο ζηνλ Ώζελαγφξα λα απνζχξεη ηελ απφθαζή ηνπ λα ζπκκεηάζρεη:  

«Ο Παηνζάνπδξ εθέκηδξ δεκ έδςζε ζδιαζία ζηα αζηήιαηά ιαξ, πμο είπακ ηδκ έκκμζα 

πνμεζδμπμίδζδξ ηαζ ημο εθζζημφζακ ηδκ πνμζμπή, ηαζ επέιεζκε ζηδκ απυθαζή ημο οπυ 

ηδκ επίδναζδ εκυξ ζοκυθμο αζαθχκ ζηέρεςκ ηαζ αζηζχκ πμο δεκ έπμοκ αηυιδ 

λεηαεανίζεζ. Σμ ηαηςηένς ηδθεβνάθδια ημο εζδζημφ ακηαπμηνζηή ιαξ ζηδκ Κφπνμ 

επζαεααζχκεζ υηζ δ εηηθδζία ημο Μαηάνζμο [sic] απμθάζζζε κα ζοιιεηάζπεζ ζηζξ 

„ηεθεηέξ‟ ηδξ Γαιαζημφ. Καηυπζκ αοηήξ ηδξ ηοπνζαηήξ είδδζδξ, νςημφιε ηαζ πάθζ ημκ 

                                                           
932 Αελ κπνξεί λα κελ επηζεκαλζεί ε ππνθξηζία ησλ επαλεηιεκκέλσλ εθείλσλ ππελζπκίζεσλ ηεο εθεκεξίδαο φηη ην 

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν απνηεινχζε έλα «ηνπξθηθφ ίδξπκα», φρη κφλν δηφηη ήηαλ ακθίβνιν ην θαηά πφζν πίζηεπε ζηελ 

νπζία ηνπο, αιιά θπξίσο δηφηη ην ηνπξθηθφ θξάηνο ζηεξνχζε – θαη ζηεξεί κέρξη ζήκεξα – απφ ην «ηνπξθηθφ απηφ 

ίδξπκα» ηε δπλαηφηεηα λα έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, «πξνλφκην» πνπ απνιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ άιισλ θνξέσλ πνπ 

ππάγνληαη ζηελ ηνπξθηθή λνκνζεζία. 
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Παηνζάνπδ Αεδκαβυνα Δθέκηδ: Θα επζιείκεηε αηυιδ ζηδ ζημηεζκή ηαζ επζηίκδοκδ 

απυθαζδ πμο θάααηε ζπεηζηά ιε ηδ ιεηάααζδ ζηδ Γαιαζηυ;».
933

 

Δ απφθαζε, φκσο, ηνπ Ώζελαγφξα δελ ζα άιιαδε. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηεο αληηπξνζσπείαο πνπ 

είρε ζηείιεη ζηελ Άγθπξα, ζπγθάιεζε έθηαθηε ζχλνδν θαη «θαηά ηα εησζφηα» – φπσο αλέθεξε 

ελνριεκέλε ε εθεκεξίδα – εμέδσζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε γηα ηελ απφθαζε κεηάβαζεο ηεο 

πξναλαθεξζείζαο ηξηκεινχο αληηπξνζσπείαο ζηε ζπξηαθή πξσηεχνπζα.
934

 Δ αληίδξαζε ηεο 

Hürriyet θαηαγξαθφηαλ νμεία: «Ο Παηξηάξρεο Βθέληεο, κε ηελ θίλεζή ηνπ απηή, πνπ απφ καθξνχ 

πξνεηνίκαζε κε κεγάιε πξνζνρή θαη επηκνλή, αγλφεζε ηηο επαλεηιεκκέλεο λνπζεζίεο θαη ηηο 

πξνεηδνπνηήζεηο καο πξνο απηφλ λα επαλεμεηάζεη ηελ απφθαζε πνπ έιαβε ζρεηηθά κε ηε 

ζπκκεηνρή ζηε ζχλαμε ηεο Αακαζθνχ, θαη θέξλνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ην Παηξηαξρείν 

Φαλαξίνπ ζε κία πνιχ δχζθνιε θαη θπξίσο χπνπηε ζέζε ελψπηνλ ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο, 

έζεζε ηφζν ηνλ εαπηφ ηνπ, φζν θαη ην ζξεζθεπηηθφ ίδξπκα ηνπ νπνίνπ πξνΎζηαηαη, ππφ ην βάξνο 

κηαο βαξηάο επζχλεο».
935

 

H εθεκεξίδα ζα ζπλέρηδε ζηνπο ίδηνπο πςεινχο θαη νμείο ηφλνπο, επαλαιακβάλνληαο ηελ άπνςε 

φηη ν Παηξηάξρεο Ώζελαγφξαο είρε «αγλνήζεη» ηηο «επαλεηιεκκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο» ηεο λα κελ 

ζπκκεηάζρεη ζηε ζχλαμε ηεο Αακαζθνχ, «πνπ θάησ απφ ηε κάζθα ησλ „ηειεηψλ‟ ζα θέξεη ζην ίδην 

ηξαπέδη ηηο νξζφδνμεο εθθιεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εθείλεο ηεο Μφζραο θαη ησλ άιισλ πίζσ 

απφ ην ηδεξνχλ Παξαπέηαζκα», θαη φηη δελ είρε «θαηαδερηεί» λα παξάζρεη ηηο δεκφζηεο 

εμεγήζεηο πνπ απαηηνχζε ε Hürriyet. Ώπνξξίπηνληαο εθ λένπ σο «αζαθή κηζφινγα» θαη 

«αλαιεζείο» ηηο εμεγήζεηο πνπ είρε παξάζρεη ν «παηξηαξρηθφο εθπξφζσπνο Ώηκηιηαλφο» πεξί ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο Βθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ, «ε νπνία έρεη πηνζεηήζεη κία ερζξηθή θαη πξνδνηηθή 

ζηάζε, σο εάλ λα είρε θεξχμεη ηνλ πφιεκν ζηα ηνπξθηθά ζπκθέξνληα», επηθέληξσλε ηα ππξά ηεο 

ζηνλ Οηθνπκεληθφ Παηξηάξρε: 

«Ο Αεδκαβυναξ εθέκηδξ, ηοκδβχκηαξ απυ ηδ ιένα πμο πάηδζε ημ πυδζ ημο ζηδκ 

Ηζηακιπμφθ ηδ πίιαζνα κα ελορχζεζ ημ Παηνζανπείμ Φακανίμο ζηδκ πνμ ηδξ οκεήηδξ 

ηδξ Λςγάκκδξ εέζδ ημο ςξ „ηνάημοξ εκ ηνάηεζ‟, ακηί κα ηζκείηαζ ςξ έκαξ ηαπεζκυξ 

ενδζηεοηζηυξ θεζημονβυξ, επζθμνηζζιέκμξ ιε ηαεήημκηα ζε ιία ημζιζηή πχνα, επζπεζνεί 

ακηζεέηςξ κα απμδχζεζ ζημκ εαοηυ ημο ημ νυθμ εκυξ πμθζηζημφ δβέηδ ηαζ έπεζ ηάκεζ άκς 

ηάης ηα εζςηενζηά ηδξ εηηθδζίαξ. Με ηδκ ανκδηζηή ηαζ ιοζηδνζχδδ ζηάζδ πμο έπεζ 

οζμεεηήζεζ ζημ εκ θυβς γήηδια, ιαξ έπεζ απαθθάλεζ απυ ηάεε είδμοξ ακμπή ηαζ ζζςπδθή 

                                                           
933 “Fenere mensup despotlarının aksi iddialarına rağmen/ Kıbrıs Ortodoks kilisesi Şam törenine katılıyor” («Παξά ηνπο 

πεξί ηνπ αληηζέηνπ ηζρπξηζκνχο ησλ δεζπνηψλ ηνπ Φαλαξίνπ/ Δ Οξζφδνμε εθθιεζία ηεο Κχπξνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

ηειεηή ηεο Αακαζθνχ»), Hürriyet, 27/6/1954. 
934 Δ ελφριεζε ηεο εθεκεξίδαο γηα ην γεγνλφο φηη ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν εμέδηδε αλαθνηλψζεηο ζα γηλφηαλ 

αληηθείκελν θαη αλαιπηηθνχ ξεπνξηάδ (πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ άξζξν γλψκεο), βι. “Kendisini devlet sanan 

patrikhane” («Σν παηξηαξρείν πνπ ζεσξεί εαπηφλ θξάηνο»), Hürriyet, 3/7/1954. Ο ζπληάθηεο θαηαιφγηδε ζην 

Παηξηαξρείν «παπηθή» δηάζεζε λα κεηαβιεζεί ζε θξάηνο θαη ππνζηήξηδε πσο νπδέπνηε ηνπ είρε δεηεζεί λα απνζηείιεη 

ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ θαη ζηηο ηνπξθηθέο εθεκεξίδεο, ζε κία θαηάθσξε αληίθαζε κε ηα φζα ε ίδηα δεηνχζε ζηηο 22/6, λα 

μεθαζαξίζνπλ δειαδή νη «κπζηεξηψδεηο επηζθέςεηο ζην Φαλάξη» αθξηβψο κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο. 
935 “Patrikhane heyeti yarın Şam‟a hareket ediyor” («Δ αληηπξνζσπεία ηνπ Παηξηαξρείνπ αλαρσξεί αχξην γηα ηελ 

Αακαζθφ»), Hürriyet, 30/6/1954. 
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ζηάζδ ηαζ ιαξ έπεζ ηαθέζεζ, ζπεδυκ επζζήιςξ πθέμκ, κα θφζμοιε ηδ ζζςπή ιαξ ηαζ κα 

απμηαθφρμοιε ιε ηάεε θεπημιένεζα ηαζ απυ ηάεε άπμρδ ημ „ιοζηήνζμ ημο Φακανίμο‟ 

πμο ηνζβονκά ζε ηάεε ζηυια».
936

 

Δ επίζεζε ζα ζπλερηδφηαλ θαη ζην επφκελν ξεπνξηάδ, απνδίδνληαο ζηνλ Ώζελαγφξα ηελ πξφθιεζε 

αλαζηάησζεο ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν απφ ηφηε πνπ είρε αλαιάβεη θαζήθνληα, θξπςίλνηα, 

θαζψο θαη απφθξπςε ηεο απφθαζεο ζπκκεηνρήο ζηηο εθδειψζεηο ηεο Αακαζθνχ αθφκε θαη απφ 

ηελ Εεξά χλνδν. Παξάιιεια, ηνπ δεηνχζε λα δηαπγάζεη «δχν ζθνηεηλά ζεκεία», ην έλα εθ ησλ 

νπνίσλ ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηεο θππξηαθήο εθθιεζίαο ζηε ζχλαμε ηεο ζπξηαθήο πξσηεχνπζαο θαη ην 

έηεξν ήηαλ ην θαηά πφζν επξφθεηην γηα «ηειεηέο» ή γηα «δηαβνπιεχζεηο».
937

 Βπηζεκαίλνληαο, 

ινηπφλ, φηη ε ίδηα ήηαλ ε πξψηε εθεκεξίδα πνπ είρε πιεξνθνξήζεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηήο 

θππξηαθήο εθθιεζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζχλνδν θαη απνξξίπηνληαο γηα πνιινζηή θνξά ηηο 

δνζείζεο παηξηαξρηθέο εμεγήζεηο σο «αζαθείο» θαη «απνθνηκηζηηθέο», ε Hürriyet πεξλνχζε ζηηο 

ππνζρεζείζεο απνθαιχςεηο. Τπνζηήξηδε φηη ν «δεζπφηεο Πάθνπ Φψηηνο, κέινο ηεο θππξηαθήο 

επηηξνπήο πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηε ζχλνδν ηεο Αακαζθνχ, είλαη πξνζσπηθφο θίινο θαη άλζξσπνο 

ηνπ δηθνχ καο Παηξηάξρε εθέληε. ηαλ πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα είρε εμνξηζηεί απφ ηελ Κχπξν κε 

ηελ θαηεγνξία φηη ζπλεξγαδφηαλ κε ηνπο θνκκνπληζηέο, πήξε αλάζα ζην Φαλάξη, έηπρε ηεο πιηθήο 

ππνζηήξημεο ηνπ Παηξηάξρε Βθέληε θαη κάιηζηα κε ηελ παξέκβαζε ηνπ ηειεπηαίνπ δηνξίζηεθε 

πξψηα ζηε δηεχζπλζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο βηβιηνζήθεο ηεο Ώιεμάλδξεηαο θαη θαηφπηλ, αθνχ έιαβε 

ακλεζηία, ηνπνζεηήζεθε ζηνλ κεηξνπνιηηηθφ ζξφλν ηεο Πάθνπ». Παξφηη ηα παξαπάλσ ήηαλ 

κπζεχκαηα, ρσξίο θακκία απνιχησο ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα (ν πξνθάηνρνο ηνπ Φσηίνπ, 

Λεφληηνο, είρε θηινμελεζεί γηα ιίγνπο κήλεο ζην Φαλάξη κεηά ηα «Οθησβξηαλά» ηνπ 1931), 

παξνπζηάδνληαο κε ηνλ πεξίηερλν απηφ ηξφπν ζηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε ηε ζηελή ζρέζε ηνπ 

Κχπξηνπ αξρηεξέα (απφθνηηνπ ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηεο Υάιθεο) κε ηνλ Οηθνπκεληθφ 

Παηξηάξρε, ε εθεκεξίδα ελνρνπνηνχζε ηνλ δεχηεξν γηα «αληεζληθή» ζηάζε ζην Κππξηαθφ, ζηάζε 

πνπ θαζίζηαην πεξηζζφηεξν χπνπηε απφ ηελ «απξνζπκία» ηνπ λα δηεπθξηλίζεη ηα «ζθνηεηλά 

ζεκεία» θαη ηα «αηλίγκαηα» πνπ ε Hürriyet ηνπ έζεηε. Δ εθεκεξίδα παξαδερφηαλ φηη, «πξνο ην 

παξφλ», δελ κπνξνχζε λα ιάβεη απάληεζε ζηα εξσηήκαηά ηεο «απφ θάπνηνλ αξκφδην», άθελε 

σζηφζν ην φιν δήηεκα «ζηελ εγγχο πξνζνρή θαη ζηελ εγξήγνξζε ηεο θνηλήο καο γλψκεο», 

δεηψληαο νπζηαζηηθά απφ απηήλ λα ππνθαηαζηήζεη κε ηελ επαγξχπλεζή ηεο θαη – φπσο ζα 

απνδεηρζεί – κε ηηο ελέξγεηέο ηεο, ηνπο «αξκφδηνπο» θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο. Πεξαηηέξσ, 

                                                           
936 “Patrikhane Şam toplantısına hangi sebeple katılıyor?/ Bütün Ortodoks kiliselerinin katıldığı bu toplantıda gizli 

görüşmeler yapılacak” («Γηα πνην ιφγν ζπκκεηέρεη ην Παηξηαξρείν ζηε ζχλαμε ηεο Αακαζθνχ;/ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζχλνδν πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ φιεο νη Οξζφδνμεο εθθιεζίεο ζα ιάβνπλ ρψξα κπζηηθέο ζπλνκηιίεο»), Hürriyet, 1/7/1954. 

ην ξεπνξηάδ γηλφηαλ ιφγνο, κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ, γηα ηνλ «Ώζελαγφξα, ή ηνλ Ώξηζηνηέιε, γηφ ηνπ πχξνπ, φπσο 

είλαη ην εγγεγξακκέλν ζην δεκνηνιφγην ηνπ παιαηνχ βηιαεηίνπ ησλ Εσαλλίλσλ φλνκά ηνπ». Σα κελχκαηα πνπ έζηειλε 

θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν εκκέζσο ε εθεκεξίδα είλαη εκθαλή: Γηα ηελ ίδηα επξφθεηην γηα έλαλ πξψελ ππήθνν ηεο 

Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο κε ιατθφ φλνκα (πνπ εξκελεπφηαλ ιαλζαζκέλα), ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαδεηρζεί φηη 

ήηαλ γλψξηκνο ζηηο ηνπξθηθέο Ώξρέο. Σαπηφρξνλα, ε αλαθνξά ζην «πξψελ βηιαέηη Εσαλλίλσλ» ππελζχκηδε ηε ζρεηηθά  

πξφζθαηε ηφηε νζσκαληθή-ηνπξθηθή θπξηαξρία ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε. 
937 “Fener Rum Patrikliği ve Şam‟da yapılacak tören/ Makarios‟un Kıbrıs kilisesinin de katılacağı bu toplantıya 

Athinagoras‟ın gösterdiği alâka, hayret uyandırdı” («Σν Ρσκαίηθν Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ θαη ε ηειεηή πνπ ζα γίλεη ζηε 

Αακαζθφ/ Καηάπιεμε πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλχεη ν Ώζελαγφξαο γηα ηε ζχλαμε απηή ζηελ νπνία ζα 

ζπκκεηάζρεη θαη ε θππξηαθή εθθιεζία ηνπ Μαθαξίνπ»), Hürriyet, 2/7/1954.  
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επηθαιείην ην αζελατθφ Βήια, γηα λα κεηαδψζεη εηδεζενγξαθηθά ην έληνλν ακεξηθαληθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίκαρε ζχλαμε, ην νπνίν ζα εθδεισλφηαλ κε ηελ απνζηνιή παξαηεξεηψλ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ακεξηθαληθή εθείλε παξνπζία ζα έπξεπε ινγηθά λα θαζεζχραδε θάπσο ηελ 

εθεκεξίδα, εθείλε δελ δίζηαδε λα απαηηήζεη θαηαιεθηηθά απφ ηνλ Ώζελαγφξα έλα ζρφιην θαη γη‟ 

απηήλ ηελ εμέιημε: «Ση ιέεη γη‟ απηά ν Παηξηάξρεο Βθέληεο;».
938

 

Οη ππνςίεο ηεο εθεκεξίδαο γηα ην είδνο ησλ «δηαβνπιεχζεσλ» πνπ ζα ιάκβαλαλ ρψξα ζηε 

Αακαζθφ θαη γηα ην θαηά πφζν ην Κππξηαθφ ζα ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζε απηέο, κεηαβάιινληαλ ζε 

βεβαηφηεηα «πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο» απφ ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ ειιελνθππξηαθνχ Σχπνπ. Έηζη, 

ν αληαπνθξηηήο ηεο ζηε Λεπθσζία πιεξνθνξνχζε φηη νη εθεί εθεκεξίδεο, κε αθνξκή ηε ζχλαμε, 

«πξνβάιινπλ ηελ ππφζεζε ηεο έλσζεο μαλά θαη κε αθφκε κεγαιχηεξε θξελίηηδα θαη δέζε ζε 

ζρέζε κε ην παξειζφλ», αλάγνληάο ηελ ζε «ππφζεζε φισλ ησλ αλά ησ θφζκσ νξζνδφμσλ».
939

 

ηελ επηβεβαίσζε ησλ ππνςηψλ ηεο ζπλέηεηλαλ θαη νη ελδείμεηο φρη κφλνλ ηεο δηεμαγσγήο «γηα 

πξψηε θνξά» κηαο ηέηνηνπ εχξνπο ζχλαμεο, «πνπ δελ είρε θαηαζηεί εθηθηή νχηε ηελ επνρή ηνπ 

ΐπδαληίνπ», αιιά θαη «νη πξνεγεζείζεο δηά καθξφλ δηαβνπιεχζεηο Αακαζθνχ-Μφζραο, Ώζήλαο-

Φαλαξίνπ θαη κέζσ απηήο ηεο νδνχ, νη δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ Κχπξνπ θαη ησλ άιισλ 

εθθιεζηψλ».
940

 

Παξά ην ζφξπβν απηφ, φκσο, πνπ πξνθιήζεθε θαη εληζρχζεθε ζε κέγηζην βαζκφ απφ ηα 

δεκνζηεχκαηα ηεο Hürriyet, ε εθεκεξίδα πιεξνθνξνχζε ηειηθά ζε κηθξφ ξεπνξηάδ ησλ 

εζσηεξηθψλ ηεο ζειίδσλ γηα ηελ επηζηξνθή ζην Φαλάξη ηεο απνζηαιείζαο αληηπξνζσπείαο θαη, 

θπξίσο, γηα ηα ζέκαηα πνπ είραλ απαζρνιήζεη ηειηθά ηε ζχλαμε ηεο Αακαζθνχ. Βπξφθεηην γηα 

θαζαξά εθθιεζηαζηηθά δεηήκαηα, ρσξίο θακκία αλαθνξά ζην Κππξηαθφ, κε ηελ εθεκεξίδα λα κελ 

παξάζρεη νπνηαδήπνηε εμήγεζε γηα ην γεγνλφο, αξθνχκελε λα ππνβαζκίζεη ην ζρεηηθφ ξεπνξηάδ, 

εληάζζνληάο ην ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ εθθιεζηαζηηθνχ πνπ αξπφηαλ απφ ην αζελατθφ Βήια 

θαη ζρεηηδφηαλ κε ηελ επίιπζε ηεο γλσζηήο δηαθσλίαο ζηνπο θφιπνπο ηνπ Παηξηαξρείνπ κεηαμχ 

ζπλνδηθψλ κεηξνπνιηηψλ θαη ηνπ Ώζελαγφξα. ην ζπγθεθξηκέλν ξεπνξηάδ, κάιηζηα, ε εθεκεξίδα 

εκθαληδφηαλ λα παξαγλσξίδεη ην εθθιεζηαζηηθφ θαζεζηψο ησλ ιεγνκέλσλ «Νέσλ Υσξψλ» θαη 

                                                           
938 “Şam‟daki kilise toplantısına Amerika ehemniyet veriyor” («Δ Ώκεξηθή απνδίδεη ζεκαζία ζηελ εθθιεζηαζηηθή 

ζχλαμε ηεο Αακαζθνχ»), Hürriyet, 3/7/1954. Δ εθεκεξίδα δελ πηνείην, νχηε θαη επαλαπαπφηαλ απφ ηελ θαηαγξαθφκελε 

ζηήξημε ηεο Άγθπξαο πνπ είρε «απνζπάζεη» ην Φαλάξη γηα ηε κεηάβαζε αληηπξνζσπείαο ηνπ ζηε Αακαζθφ. Ώθνινχζσο, 

ζην πιαίζην ησλ «απνθαιχςεψλ» ηεο, ε εθεκεξίδα δεηνχζε λα «επαξεζηεζεί ν Ώζελαγφξαο λα καο δηαθσηίζεη» γηα ηα 

«αηλίγκαηα» ησλ επηζθέςεσλ ζην Φαλάξη ηφζν ηνπ «δηαδφρνπ ηνπ ζηε Μεηξφπνιε Κέξθπξαο, δεζπφηε Μεζνδίνπ», φζν 

θαη γηα ηηο «πνιχσξεο θαη πνιπήκεξεο ελψπηνο ελσπίσ ζπδεηήζεηο» πνπ είρε κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ «Ρσζηθνχ Οξζφδνμνπ 

Ελζηηηνχηνπ ησλ Παξηζίσλ, επίζθνπν Καζζηαλφ», βι. “Şam – Evanston toplantıları ve Fener Patrikhanesi” («Οη ζπλάμεηο 

ζε Αακαζθφ θαη Έβαλζηννπλ θαη ην Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ»), Hürriyet, 4/7/1954. 
939 “Kıbrıs Rum gazeteleri va Şam kongresi” («Σν ζπλέδξην ηεο Αακαζθνχ θαη νη ειιελνθππξηαθέο εθεκεξίδεο»), 

Hürriyet, 4/7/1954. Σν κεξίδηφ ηνπο ζηηο επηθξίζεηο ηεο εθεκεξίδαο ιάκβαλαλ θαη νη ειιεληθέο εθεκεξίδεο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο δηφηη «θαηεγνξψληαο ε κία ηελ άιιε ζρεηηθά κε ηελ εδψ θαη θαηξφ ζπλερηδφκελε δηαθσλία 

Παηξηάξρε-πλφδνπ, απνθξχπηνπλ ηνπο κεζνιαβεηέο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ φξνπ „πςειά πξφζσπα‟ γηα απηνχο», βι. 

“Şehrimizde intişar eden rumca gazetelerin şifreli yazıları” («Σα θσδηθνπνηεκέλα δεκνζηεχκαηα ησλ ειιελφγισζζσλ 

εθεκεξίδσλ πνπ εθδίδνληαη ζηελ πφιε καο»), Hürriyet, 7/7/1954. Ώθφκε θαη ε επηινγή ηεο θξάζεο «ησλ 

ειιελφγισζζσλ εθεκεξίδσλ πνπ εθδίδνληαη ζηελ πφιε καο» ήηαλ ελδεηθηηθή θαη ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ηξφπνπ 

αληηκεηψπηζεο ησλ ηειεπηαίσλ σο «μέλσλ». 
940 “Moskovanın hazırladığı Şam ortodoks toplantısının içyüzü” («Σα παξαζθήληα ηεο νξζφδνμεο ζχλαμεο ηεο Αακαζθνχ 

πνπ πξνεηνίκαζε ε Μφζρα»), Hürriyet, 6/7/1954. 
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αλαξσηηφηαλ αλ ε ζπγθεθξηκέλε «πεξίεξγε θαηάζηαζε» ήηαλ «ζπκβαηή κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία», ππνζρφκελε λα επαλέιζεη επί ηνπ ζέκαηνο.
941

  

Σεξψληαο ηελ ππφζρεζή ηεο, επαλεξρφηαλ ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα θαη ζην πιαίζην ελφο 

αλαιπηηθνχ ξεπνξηάδ παξέζεηε, κεηαμχ άιισλ, ηηο απφςεηο επί ηνπ ζέκαηνο ηνπ θαζεγεηή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ Αεκεηξίνπ ΐεδαλή, ελψ ζην ζπλνιηθφ «πξνβιεκαηηζκφ» ηεο ελέπιεθε εθ 

λένπ ην Κππξηαθφ: 

«ηδκ Δθθάδα επζηεθαθήξ ζπεδυκ ηάεε είδμοξ ηζκήζεςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ημο 

νςιαίζημο ηυζιμο, ηαζ ηονίςξ υθςκ ηςκ εκςηζηχκ οπμεέζεςκ, υπςξ ηδξ Κφπνμο ηαζ 

ηδξ Ζπείνμο, ανίζηεηαζ δ εηηθδζία. ηδκ Κμζιζηή Σμονηζηή Γδιμηναηία, υιςξ, δ 

εηηθδζία ηαζ δ ενδζηεία δεκ αζπμθείηαζ ιε ηδκ πμθζηζηή. Ζ Σμονηία δεκ είκαζ ηυπμξ 

υπμο ακαθφμκηαζ Μαηάνζμζ. Ακμζπηά επενζηέξ πμθζηζηέξ ηζκήζεζξ εκακηίμκ ιαξ δε, υπςξ 

μ νυθμξ πμο ζηδκ πνάλδ δζαδναιαηίγεζ ζηδκ εκςηζηή πνμπαβάκδα βζα ηδκ Κφπνμ έκαξ 

οπαβυιεκμξ ζημ Φακάνζ δεζπυηδξ ηδξ Ρυδμο, ιπμνεί κα θένμοκ ημ Παηνζανπείμ 

Φακανίμο ζε πμθφ δφζημθδ εέζδ, ηαζ ιάθζζηα κα ημ ηαηαζηήζμοκ έκμπμ εκχπζμκ ηδξ 

ημονηζηήξ κμιμεεζίαξ ηαζ ηδξ ημονηζηήξ ημζκήξ βκχιδξ…».
942

 

Σα απνζησπεηηθά ηεο θαηαιεθηήξηαο απηήο παξαγξάθνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πεξηερφκελφ ηεο, 

αλαδεηθλχνπλ αλάγιπθα γηα κία αθφκε θνξά ηε ζηνρνπνίεζε πνπ επαλεηιεκκέλσο θαη 

ζπζηεκαηηθψο επεθχιαζζε κε ραξαθηεξηζηηθή θαθνβνπιία ε εθεκεξίδα, ηφζν ζηνλ Οηθνπκεληθφ 

Παηξηάξρε, φζν θαη ζην «Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ». Οη «πξνεηδνπνηήζεηο» ελαιιάζζνληαλ κε 

επζείεο απεηιέο ελαληίνλ ηεο ππφζηαζεο ηνπ Παηξηαξρείνπ, ελψ ηαπηφρξνλα άθελαλ αλνηρηφ ην 

δξφκν ζε κία ελδερφκελε αληίζηνηρε «δξαζηεξηνπνίεζε» ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο ελαληίνλ 

ηεο «εζηίαο ξαδηνπξγηψλ», πνπ αςεθνχζε ηνπο θαλφλεο ηεο ηνπξθηθήο δηθαηνζχλεο αιιά θαη ηα 

«ηνπξθηθά ζπκθέξνληα» ζην Κππξηαθφ, αθφκε θαη αλ ε εθεκεξίδα δελ επηβεβαησλφηαλ ηειηθά ζηηο 

θαηαγγειίεο ηεο γηα ηηο εμειίμεηο ζηε ζχλαμε ηεο Αακαζθνχ. ε θάζε πεξίπησζε, ηα κέιε ηνπ 

«ηνπξθηθνχ ηδξχκαηνο» ηνπ «Παηξηαξρείνπ Φαλαξίνπ» απνιάκβαλαλ κφλν θαη‟ φλνκα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζκφ, ζηεξνχκελα φισλ ησλ αληίζηνηρσλ δηθαησκάησλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

απνηεινχζαλ ζηφρν κηαο ζπζηεκαηηθήο εθζηξαηείαο δπζθήκηζεο θαη ππνλνηψλ γηα ηελ 

«παηξησηηθή» ζηάζε θαη ηα αηζζήκαηά ηνπο. 

Σνλ δεδνκέλν ζηφρν, ηελ ππνβνιή δειαδή ηεο εληχπσζεο φηη ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν έβιεπε 

ζεηηθά ηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ ή/ θαη ζπλεξγαδφηαλ κε ηελ εθθιεζία ηνπ λεζηνχ γηα ηελ 

επφδσζε ηνπ ζηφρνπ ηεο έλσζεο, εμππεξεηνχζαλ θαηά θαηξνχο θαη δηάθνξεο εηδήζεηο πνπ 

δεκνζηεχνληαλ ρσξίο ηελ απαξαίηεηε δηαζηαχξσζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ήηαλ εθείλε ηνπ 

                                                           
941 “Patrik Athinagoras ile Sen Sinod arasındaki ihtilâfa/ Antakya Patriği ile bir kısım Yunan despotları da karıştı” («ηε 

δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ηνπ Παηξηάξρε Ώζελαγφξα θαη ηεο Εεξάο πλφδνπ/ ελεπιάθε ην Παηξηαξρείν Ώληηνρείαο 

θαζψο θαη έλα κέξνο ησλ Βιιήλσλ δεζπνηψλ»), Hürriyet, 10/7/1954. 
942 “Fener ihtilâfının açığa vurduğu hakikatler/ Yunan despotlarının mühim bir kısmı hâlâ Fener Patrikliğine bağlı 

bulunuyor” («Οη αιήζεηεο πνπ απνθαιχπηεη ε δηάζηαζε απφςεσλ ζην Φαλάξη/ Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ Βιιήλσλ 

κεηξνπνιηηψλ ππάγνληαη αθφκα ζην Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ»), Hürriyet, 18/7/1954. 
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αληαπνθξηηή ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Ώζήλα, πνπ έθαλε ιφγν γηα «θήκεο» κεηαμχ ησλ Κππξίσλ ζε 

Ώζήλα θαη Πεηξαηά πεξί «πχθλσζεο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ηεο αιιεινγξαθίαο» κεηαμχ ηνπ 

Παηξηάξρε Ώζελαγφξα θαη ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ, θαζψο θαη πεξί ησλ «νινέλα θαη πην 

εγθάξδησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν εθθιεζηψλ». Δ εθεκεξίδα, ζρνιηάδνληαο ακέζσο θαηφπηλ ηελ 

«είδεζε»,
943

 ηε ραξαθηήξηδε «αζαθή» αιιά «αμηνπξφζεθηε εμαηηίαο νξηζκέλσλ θεκψλ πνπ 

θπθινθνξνχλ κεηαμχ ησλ Ρσκηψλ ηεο πφιεο καο», πξνζζέηνληαο φηη «θχθινη ηνπ Φαλαξίνπ δελ 

έθξπβαλ πσο ήηαλ ζε επηθνηλσλία θαηά βάζε κε ηνλ Μαθάξην». Χζηφζν, ε εθεκεξίδα 

δπζπηζηνχζε πιήξσο ζηηο εμεγήζεηο φηη ε επηζηνιή ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ, ηελ χπαξμε ηεο νπνίαο 

είρε «νκνινγήζεη» κε αλαθνίλσζή ηεο ε Εεξά χλνδνο, αθνξνχζε ζπγθεθξηκέλν εθθιεζηαζηηθφ 

δήηεκα.
944

 

Η απνζηνιή ηνπ Hikmet Bil ζην Λνλδίλν 

Σνλ Ενχιην ηνπ 1954 δεκνζηεπφηαλ ζηελ εθεκεξίδα κία ζεηξά αληαπνθξίζεσλ ηνπ Hikmet Bil απφ 

ην Λνλδίλν, πνπ ζηφρν είραλ λα αλαδείμνπλ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ Κππξηαθνχ απφ ηε βξεηαληθή 

πξσηεχνπζα, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ εθεί δηαβηνχλησλ Σνπξθνθππξίσλ, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά 

ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο θαη θνηλήο γλψκεο. Δ πξψηε απφ ηε ζεηξά απηή ησλ δέθα 

αληαπνθξίζεσλ πξναλαγγειιφηαλ ζηελ πξψηε ζειίδα, ζπλνδεπφκελε απφ θσηνγξαθία ηνπ 

αλαγλσζηεξίνπ πνπ βξηζθφηαλ ζην θηίξην ηεο «Σνπξθνθππξηαθήο Έλσζεο». ηηο εζσηεξηθέο 

ζειίδεο απ‟ φπνπ μεθηλνχζε ε αθήγεζε ηνπ Bil, δεκνζηεπφηαλ αληίζηνηρε θσηνγξαθία, ε νπνία 

απεηθφληδε ηελ ηακπέια ηεο «Έλσζεο», θαζψο θαη ηνλ γεληθφ ηεο γξακκαηέα «θ. Münir». Μεηά 

ηελ παξάζεζε νξηζκέλσλ ηαμηδησηηθψλ εληππψζεψλ ηνπ, ν Bil μεθηλνχζε πεξηγξάθνληαο ην θηίξην 

ηεο «Σνπξθνθππξηαθήο Έλσζεο», φπνπ «γηλφηαλ έπαξζε ηεο ηνπξθηθήο ζεκαίαο ηηο Κπξηαθέο θαη 

ηηο ενξηέο», ελψ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ήηαλ αλαξηεκέλεο ηακπέιεο κε ξεηά φπσο «Έη Κχπξηε! Βίλαη 

εζληθφ ζνπ ρξένο λα γίλεηο κέινο ζηελ ηνπξθηθή έλσζε», «ην λα κηιάο ηνπξθηθά ζεκαίλεη λα 

αγαπάο ηνλ ηνπξθηζκφ», «ε ηζρχο ελ ηε ελψζεη» θαη «ηη επηπρήο εθείλνο πνπ ιέεη είκαη Σνχξθνο». 

Ο αληαπνθξηηήο παξαηεξνχζε φηη ζην Λνλδίλν δηαβηνχζαλ πέληε ρηιηάδεο Σνπξθνθχπξηνη θαη έδηλε 

ην ιφγν ζηνλ 24ρξνλν επηθεθαιήο ηεο «Έλσζεο», Ayhan Haydar, πνπ θαηαγφηαλ απφ ηε Λάξλαθα. 

Ο ηειεπηαίνο αλέθεξε φηη ν ζχλδεζκφο ηνπο είρε 577 κέιε, εθ ησλ νπνίσλ νη 4 ήηαλ Σνχξθνη 

πνιίηεο, ελψ πξνρσξνχζε ακέζσο ζε ζχγθξηζε ηεο παξνπζίαο θαη ηεο κεηαρείξηζεο ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ Βιιελνθππξίσλ πνπ δηαβηνχζαλ ζην Λνλδίλν. Πέξαλ ηεο 

επηζήκαλζεο ηεο κεηαμχ ηνπο αληζφηεηαο ζε αξηζκνχο θαη πιηθά κέζα (ε θαηά πνιχ πινπζηφηεξε 

θαη κεγαιχηεξε ειιελνθππξηαθή θνηλφηεηα αξηζκνχζε 20 ρηιηάδεο κέιε), γηλφηαλ θαηαγγειία θαη 

ηεο άληζεο θαηαλνκήο ησλ θπβεξλεηηθψλ πφξσλ απφ ηνλ επηθεθαιήο ηήο ππαγφκελεο ζην 

Τπνπξγείν Ώπνηθηψλ «Κπβεξλεηηθήο Βπηηξνπήο Κχπξνπ» (Cyprus Government Commission), θ. 

«Σεξεδφπνπιν», ν νπνίνο «αλ θαη πεξληφηαλ γηα Άγγινο, είλαη βέξνο Βιιελνθχπξηνο». Βθείλνο 

                                                           
943 Σν ζπγθεθξηκέλν ζρφιην έθεξε ηελ ππνγξαθή «Hürriyet». 
944 “Makarios ile Athinagoras arasında mektuplaşma!” («Ώιιεινγξαθία κεηαμχ Μαθαξίνπ θαη Ώζελαγφξα!»), 

ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 20/7/1954. 
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ήηαλ πνπ «πξνζηάηεπε» θαη είρε «εμαζθαιίζεη» ζηνπο Βιιελνθχπξηνπο ην θηίξην ηνπ ζπλδέζκνπ 

ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο, νη νπνίνη μεπιήξσλαλ ζηγά-ζηγά ην θηίξην πνπ είραλ 

απνθηήζεη κε ηε κεζνιάβεζε ελφο πινχζηνπ νκνγελή ηνπο, ηνπ Nevvar Hikmet. ηφρνο ηεο 

«Έλσζήο» ηνπο, ζεκείσλε ν Ayhan Haydar, ήηαλ λα «πξνβάιινπλ ζηνπο Άγγινπο ηελ Σνπξθία 

θαη ηνλ ηνπξθηζκφ», αιιά θαη λα δηαζθεδάζνπλ ηελ παγησκέλε ζηελ εθεί θνηλή γλψκε ηαχηηζε ηεο 

Κχπξνπ κε ηνπο Βιιελνθχπξηνπο: «Πξνζπαζνχκε λα εμεγήζνπκε παληνχ θαη ζε θάζε επθαηξία φηη 

ην λεζί ηεο Κχπξνπ απνηειεί κηα ηνπξθηθή παηξίδα, πνπ έρεη απνθηεζεί κε ηίκεκα ην ηνπξθηθφ 

αίκα, θαζψο θαη φηη νη Βιιελνθχπξηνη γέκηζαλ ιάζξα ην λεζί, επσθεινχκελνη απφ ηελ αλνρή ησλ 

Άγγισλ».
945

 

πσο θαζίζηαηαη θαλεξφ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ έζηελε ηελ αληαπφθξηζή ηνπ ν Bil εληαζζφηαλ 

πιήξσο ζην γλσζηφ αθεγεκαηηθφ ζρήκα ηεο εθεκεξίδαο, εθείλν ηεο ζπκαηνπνίεζεο ηεο 

ηνπξθνθππξηαθήο κεηνςεθίαο ηνπ λεζηνχ, ηεο θαηαγγειίαο ηεο «αλφεηεο ελσηηθήο πξνπαγάλδαο» 

ησλ Βιιελνθππξίσλ, θαζψο θαη ηεο πξνβνιήο ηεο «ηνπξθηθήο ηαπηφηεηαο» ηνπ λεζηνχ ζηελ 

ηνπξθηθή θνηλή γλψκε, ηε θνξά απηή κέζσ ησλ Σνπξθνθππξίσλ ηνπ Λνλδίλνπ. ε απηφ 

θαηέηεηλαλ φρη κφλν ηα ιφγηα, αιιά ην νπηηθφ πιηθφ, θαζψο θαη ηα ζχκβνια πνπ παξνπζίαδε θαη 

επηθαιείην ν ζπληάθηεο (ε ηνπξθηθή ζεκαία, νη ηακπέιεο κε ηα ξεηά, νη εηθφλεο ηνπ ζπλδέζκνπ). 

Έηζη ιεηηνπξγνχζε θαη ε θσηνγξαθία πνπ πξνηαζζφηαλ πξσηνζέιηδα ζηε δεχηεξε ζπλέρεηα ησλ 

αληαπνθξίζεσλ, φπνπ εηθνλίδνληαλ Σνπξθνθχπξηνη λα βαδίδνπλ, θξαηψληαο ζηεθάλη, πξνο ζην 

θάζηξν ηνπ Λνλδίλνπ, γηα λα κλεκνλεχζνπλ ηελ εκέξα ηεο άισζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, θαζ‟ 

φηη «εθεί βξίζθεηαη έλα απφ ηα θαλφληα πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ν Πνξζεηήο». Κάησ απφ κία 

αληίζηνηρε θσηνγξαθία ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο, ν Bil εμέθξαδε ην παξάπνλν φηη ην παιαηφ θηίξην 

ηνπ «πηηηνχ ηνπ Λανχ» (Halkevi) ζην Λνλδίλν είρε κεηαηξαπεί ζε θαηνηθία ηνπ Σνχξθνπ πξέζβε, 

ελψ ζα κπνξνχζε λα είρε δνζεί ζηνπο Σνπξθνθχπξηνπο γηα λα ζηεγάζνπλ ηελ «Έλσζή» ηνπο. 

Βκκέζσο, κάιηζηα, θαηήγγεηιε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ Menderes ζηε βξεηαληθή 

πξσηεχνπζα, ην πξνζσπηθφ ηεο πξεζβείαο δελ είρε επηηξέςεη ζε εθπξνζψπνπο ηνπο λα 

ζπλαληεζνχλ κε ηνλ Σνχξθν Πξσζππνπξγφ, γηα λα ηνπ ππνβάινπλ ην ζρεηηθφ αίηεκα ελψ, φπσο 

επεζήκαηλε ν Haydar, «ε ειιελνθππξηαθή έλσζε δεη αγθαιηά κε ηελ ειιεληθή πξεζβεία». Ο 

Σνπξθνθχπξηνο εθπξφζσπνο ζπλέρηδε ηηο δειψζεηο ηνπ, παξνπζηάδνληαο ζηνλ Bil έλα ζχλνιν 

αιιεινγξαθίαο πνπ απνδείθλπε ηελ «απφκαθξε» θαη «επηθπιαθηηθή» ζηάζε ηεο ηνπξθηθήο 

πξεζβείαο, ηα κέιε ηεο νπνίαο δελ ηνπο αληηκεηψπηδαλ σο «Σνχξθνπο», αιιά ηνπο έιεγαλ φηη 

«εζείο είζηε Άγγινη πνιίηεο». 

Δ ζπγθεθξηκέλε αληηκεηψπηζε θαίλεηαη πσο δελ ήηαλ πάληνηε ε ίδηα, αιιά κεηαβιήζεθε θάπνηα 

ζηηγκή, πξνθαλψο σο απνηέιεζκα επίζεκεο νδεγίαο απφ ηελ Άγθπξα. Ώπηφ πξνθχπηεη απφ ηε 

ζρεηηθή αθήγεζε ηνχ πξψελ επηθεθαιήο ηεο «Έλσζεο», Necati, ν νπνίνο ζεκείσλε φηη ελψ ν 

πξψελ Σνχξθνο πξέζβεο, Cevat Açıkalın, είρε αζκέλσο απνδερζεί ηελ πξφηαζε λα γίλεη επίηηκν 

                                                           
945 “Kıbrıs Meselesinin Londra‟dan görünüşü/ Londra‟daki Kıbrıslı Türkler Ne Diyorlar?” («Δ εθ Λνλδίλνπ ζέαζε ηνπ 

θππξηαθνχ δεηήκαηνο/ Ση ιέλε νη Σνπξθνθχπξηνη ηνπ Λνλδίλνπ;»), Hürriyet, 11/7/1954. 
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κέινο ηνπο, ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ ην απέθπγε, πξνβάιινληαο σο δηθαηνινγία ην γεγνλφο φηη «ε 

θείκελε λνκνζεζία δελ επηηξέπεη ζηνπο Σνχξθνπο πξέζβεηο λα γίλνληαη κέιε ζε μέλεο 

νξγαλψζεηο». Σελ ίδηα αίζζεζε απνγνήηεπζεο απφ ηελ επίζεκε ηνπξθηθή ζηάζε απνθφκηζαλ ηα 

κέιε ηεο «Έλσζεο», φηαλ είραλ πξνζπαζήζεη λα πείζνπλ ηνλ πνιηηηζηηθφ ζχκβνπιν ηεο πξεζβείαο 

λα αλαιάβεη εθείλε ηελ νξγαλσηηθή επζχλε ησλ ενξηαζκψλ ηεο πεληαθνζηνζηήο επεηείνπ απφ ηελ 

Άισζε, κε ηελ θαηάζεζε ζηεθάλνπ ζην πξναλαθεξζέλ θάζηξν ηνπ Λνλδίλνπ, κία ηδέα πνπ είραλ 

νη ίδηνη πηνζεηήζεη. Ο Σνχξθνο αμησκαηνχρνο, αθνχ ηνπο αλέιπζε ηελ αξγνπνξία πνπ ζπλεπαγφηαλ 

ε γξαθεηνθξαηηθή έγθξηζε απφ ηελ Άγθπξα κηαο ηέηνηαο θίλεζεο, ηνπο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά 

φηη ε έγθαηξε πξαγκαηνπνίεζή ηεο «ήηαλ κηα δνπιεηά δπζθνιφηεξε θαη απφ εθείλε πνπ είρε 

θαηνξζψζεη ν Πνξζεηήο θαηά ηελ ππέξβαζε ησλ ηεηρψλ…». Ώπηφ δελ είρε επεξεάζεη ηειηθά ηελ 

πξσηνβνπιία ησλ Σνπξθνθππξίσλ, νη νπνίνη θαη θαηέζεζαλ ην ζηεθάλη, ςάιινληαο ηνλ ηνπξθηθφ 

εζληθφ χκλν.
946

 

Μία αθφκε ηέηνηα επίζεκε αξλεηηθή αληηκεηψπηζε εμέζεηε ην κέινο ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο 

ηεο «Έλσζεο», Mehmet Seyfi, ζην ηξίην κέξνο ησλ αληαπνθξίζεσλ. Έηζη, φπσο αθεγείην, φηαλ 

ζέιεζαλ λα δηνξγαλψζνπλ κία «βξαδηά Σνπξθίαο» ζηελ θσκφπνιε Slough, φπνπ γίλνληαλ 

παξφκνηεο εθδειψζεηο θαη γηα άιιεο ρψξεο, ε ηνπξθηθή πξεζβεία αξλήζεθε λα ηνπο παξάζρεη 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, κε ηελ πξφθαζε φηη ην ζχλνιν ησλ ππαξρφλησλ είρε απνζηαιεί ζηηο ΔΠΏ, 

ιφγσ ηεο επηθείκελεο ηφηε επίζθεςεο εθεί ηνπ Celal Bayar.
 
Ίδηα ήηαλ ε απνγνήηεπζε απφ ηε 

θησρή έσο αλχπαξθηε θάιπςε ηεο επίζθεςεο Menderes ζην Λνλδίλν απφ ηνλ βξεηαληθφ Σχπν, ζε 

αληίζεζε κε ηελ πινχζηα θαη πεξηεθηηθή αληίζηνηρε πνπ είρε επηθπιαρζεί ζηνλ Σίην.
947

 πσο 

αλαθεξφηαλ ζηελ αληαπφθξηζε, δχν εκέξεο αξγφηεξα ε ζπδήηεζε πεξλνχζε ζην ακηγψο πνιηηηθφ 

δήηεκα ηεο Κχπξνπ, κε ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο λα ζεκεηψλνπλ φηη «δηθφ καο ηδαληθφ είλαη ε 

επηζηξνθή ηνπ ηνπξθηθνχ λεζηνχ ηεο Κχπξνπ ζηελ Σνπξθία. Ώπφ ηελ άπνςε απηή, 

δηακαξηπξφκαζηε έληνλα κε θάζε επθαηξία θαη αθνξκή γηα ην ηξνπάξη ησλ Βιιήλσλ πεξί έλσζεο». 

Ώλ θαη εμέθξαδαλ ηε βεβαηφηεηα φηη ε ΐξεηαλία δελ επξφθεηην λα «εγθαηαιείςεη» ηελ Κχπξν ζηελ 

Βιιάδα, απφθαζε πνπ δελ ζα άιιαδε κε ηελ ειιεληθή πξνζθπγή ζηνλ ΟΔΒ, δηέβιεπαλ κία 

πξφζεζε λα παξαρσξεζεί ελφο είδνπο απηνθπβέξλεζε ζην λεζί, φπσο πξνέθππηε θαη απφ ηα άξζξα 

ζηνλ Observer ηνπ Cyril Dunn, «πνπ δελ ζεσξείηαη θαη πνιχ θίινο ησλ Σνχξθσλ». Ώπέλαληη ζε 

απηφ ην ελδερφκελν, 

«ειείξ μζ Σμονημηφπνζμζ δεκ ιπμνεί κα ηαπεμφιε οπέν. Γζυηζ ζηδκ ηοαένκδζδ πμο εα 

ζοβηνμηδεεί ηαζ ζηδ Βμοθή, μζ Δθθδκμηφπνζμζ εα πάνμοκ ηδκ πθεζμρδθία ηαζ δεκ 

έπμοιε ηαιιία αιθζαμθία πςξ ιε αοηήκ εα ηαηαπαηήζμοκ ηάεε είδμοξ δζηαίςιά ιαξ. 

Καηά αάζδ, απυ ηδκ άπμρδ ημο ημονηζζιμφ, έπμοιε ηαηαπζεζηεί πμθφ ζήιενα απυ ηδ 

αββθζηή δζαηοαένκδζδ. Πμζμξ θμζπυκ ιπμνεί κα δζαζθαθίζεζ υηζ αφνζμ δεκ εα 

                                                           
946 “Kıbrıslı Türklere Ecnebi Diyen Türk Sefiri” («Ο Σνχξθνο πξέζβεο πνπ απνθαιεί μέλνπο ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο»), 

Hürriyet, 12/7/1954. 
947 Ο Σνπξθνθχπξηνο πνπ αθεγείην ην πεξηζηαηηθφ ζηνλ Bil θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «βξαδηάο ηεο Σνπξθίαο», δελ έθξπβε 

ηελ έθπιεμή ηνπ γηα ηελ εληειψο αληίζεηε, δηζπξακβηθή εηθφλα πνπ παξνπζηαδφηαλ απφ ην ηνπξθηθφ ξαδηφθσλν γηα ηελ 

επίζθεςε ηνπ Σνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ ζηε βξεηαληθή πξσηεχνπζα. 
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αημθμοεήζμοκ ηαζ μζ Δθθδκμηφπνζμζ ηδκ ίδζα πεπαηδιέκδ; Βθέπεηε ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ 

Γςδεηακήζςκ ηαζ ηδξ Γοηζηήξ Θνάηδξ… Καηά ζοκέπεζα, ακ ηεεεί εέια 

αοημηοαένκδζδξ, ηυηε πνέπεζ κα πνμζηεεεί ζημ ζπεηζηυ έββναθμ έκα πνυζεεημ ζηζξ 

ηφνζεξ δζαηάλεζξ πνςηυημθθμ, πμο εα δζαζθαθίγεζ ηα δζηαζχιαηα ηςκ Σμφνηςκ…». 

Καηφπηλ ηνχησλ, ν Bil ππνζρφηαλ λα εθζέζεη ζηηο επφκελεο ζπλέρεηεο ηεο αληαπφθξηζήο ηνπ ζε ηη 

ζπλίζηαλην νη «εγγπήζεηο» πνπ δεηνχζαλ νη Σνπξθνθχπξηνη, ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο ζα 

ζπλαηλνχζε ε ηνπξθηθή θνηλή γλψκε ζηελ απφδνζε απηνθπβέξλεζεο ζην λεζί, θαζψο θαη ην ηη 

ζθέπηνληαλ νη ΐξεηαλνί.
948

 Πξάγκαηη, ζηελ επφκελε ζπλέρεηα ν Bil μεθηλνχζε απφ ην ηειεπηαίν 

απηφ ζέκα, ρσξίδνληαο ηνπο «ζπλνκηιεηέο» ηνπ ζηε ΐξεηαλία ζε δχν θαηεγνξίεο, ηνλ «απιφ 

θφζκν» θαη ηνπο «θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο». Σν ζπκπέξαζκα πνπ θαηέιεγε γηα ηνπο πξψηνπο, 

ήηαλ πσο εκθαλίδνληαλ αλελεκέξσηνη γηα ηα ζέκαηα ηεο Κχπξνπ, θαζψο θαη φηη νη Βιιελνθχπξηνη 

είραλ πεηχρεη λα εκθαλίδνπλ ην λεζί σο θαηνηθνχκελν κφλν απφ ηνπο ίδηνπο. ζνλ αθνξνχζε δε 

ηνπο δεχηεξνπο, εθηηκνχζε φηη ζα ήηαλ «ζπάζηκν λεχξσλ» λα απεπζχλνληαη ζηνλ θ. Σεξεδφπνπιν 

ηεο πξναλαθεξζείζαο βξεηαληθήο «Βπηηξνπήο». Ο ζπληάθηεο πξνέθξηλε αληί ηνπ ηειεπηαίνπ, ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, νη νπνίνη δελ ήηαλ «ζθηρηνί» θαη «θιεηζηνί» φπσο νη 

νκφινγνί ηνπο ζηελ Σνπξθία. Καηά ηα γξαθφκελά ηνπ, νη εθπξφζσπνη ηνπ βξεηαληθνχ εθείλνπ 

θπβεξλεηηθνχ θνξέα «γλψξηδαλ» ηηο πξνζπάζεηεο «ηνπ ηνπξθηθνχ Σχπνπ θαη ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο 

γλψκεο λα δηαθεξχμεη δηεζλψο θαη δηθαίσο φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα ελσζεί ε Κχπξνο κε ηελ 

Βιιάδα», ελψ απέδηδαλ ηελ «αλακφριεπζε» ηεο ππφζεζεο, θαζψο θαη ηνλ «επεξεαζκφ» ηνπ 

θφζκνπ κε ζπλερείο «πξνθιήζεηο», ζηελ έληαμε ηνπ ζέκαηνο ζηελ πνιηηηθή θαη εθινγηθή 

αληηπαξάζεζε ζηελ Βιιάδα. Ώπέξξηπηαλ, κάιηζηα, ηελ έλσζε θαη γηα έλαλ αθφκε ιφγν, ηελ 

επηθείκελε ηφηε κεηαθνξά ηνπ βξεηαληθνχ ζηξαηεγείνπ ηεο Μέζεο Ώλαηνιήο απφ ην νπέδ ζηελ 

Κχπξν,
949

 άθελαλ σζηφζν πεξηζψξην γηα ηελ «παξαρψξεζε νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ ή κηαο 

απηνθπβέξλεζεο ζην ιαφ πνπ δηαβηνί εθεί», πξφζεζε πνπ είραλ ήδε θνηλνπνηήζεη «ζηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο». Γη‟ απηφ ην ιφγν άιισζηε, πξφζζεηαλ, είρε πξνζθιεζεί θαη ν Armitage ζηε 

ΐξεηαλία.
950

 

Ώπφ φια απηά, ν Bil εμήγαγε ζηελ επφκελε αληαπφθξηζή ηνπ ην ζπκπέξαζκα πσο ε ΐξεηαλία δελ 

«επηζπκνχζε» λα παξαρσξήζεη ηελ Κχπξν ζηελ Βιιάδα, ζεσξψληαο φηη αθφκε θαη αλ ε ηειεπηαία 

πξνζέθεπγε ζηα Δ.Β., ζα είρε λα αληηκεησπίζεη ηηο ελάληηεο ςήθνπο «ησλ εζλψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηε ΐξεηαληθή Ώπηνθξαηνξία». Πξνεηνηκαδφκελε γηα ην ελδερφκελν απηφ, ε ΐξεηαλία εηνίκαδε «ην 

αηηηνινγεκέλν ζθεπηηθφ» ηεο, πνπ θαηά ηνλ αληαπνθξηηή πεξηιάκβαλε «πξψηα απ‟ φια φηη ην λεζί 

                                                           
948 “Kıbrıs gecesinde neler konuştuk?” («Ση ζπδεηήζακε ζηε βξαδηά ηεο Κχπξνπ;»), Hürriyet, 13/7/1954. ιεο εθείλεο νη 

αληαπνθξίζεηο πξνβάιινληαλ πξσηνζέιηδα κε ζπλνδεία κηαο θσηνγξαθίαο θαη ην θπξίσο θείκελφ ηνπο αθνινπζνχζε 

ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο. Δ ζπγθεθξηκέλε ζπλνδεπφηαλ απφ θσηνγξαθίεο Σνπξθνθππξίσλ ληπκέλσλ σο δετκπέθεδσλ 

θαηά ηελ εθδήισζε ηεο «βξαδηάο ηεο Σνπξθίαο». 
949 Δ εθεκεξίδα δεκνζίεπε μερσξηζηφ ξεπνξηάδ κε βάζε ην Reuters, ζρεηηθά κε ηελ επηζηνιή δηακαξηπξίαο γηα ηελ 

απφθαζε απηή πνπ είρε απνζηείιεη ν Ώξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ζηα Δ.Β., θαζψο θαη ζηα θξάηε-κέιε ηνπ ΝΏΣΟ, βι. 

“İngiliz karargâhını Kıbrıs‟a naklini Makarios istemiyor” («Ο Μαθάξηνο δελ επηζπκεί ηε κεηαθνξά ζηελ Κχπξν ηνπ 

βξεηαληθνχ ζηξαηεγείνπ»), Hürriyet, 7/7/1954. 
950 “İngilizler Kıbrıs için ne diyorlar?” («Ση ιέλε νη Άγγινη γηα ηελ Κχπξν;»), Hürriyet, 14/7/1954. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



350 
 

αλήθε απφ παιηά ζηελ Σνπξθία [sic], ηελ «αζθάιεηα ηεο Μεζνγείνπ», θαζψο θαη «ην γεγνλφο φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ Βιιελνθππξίσλ ήηαλ θνκκνπληζηέο». Βπξφθεηην πξάγκαηη γηα κία ηειεγξαθηθά 

ιαθσληθή παξάζεζε φισλ ησλ ιφγσλ πνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα επηθαιείην ζηα ξεπνξηάδ θαη 

ζηελ αξζξνγξαθία ηεο ε εθεκεξίδα, γηα λα αληηθξνχζεη ηηο ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο, κία 

επηρεηξεκαηνινγία πνπ εκθαληδφηαλ λα ηαπηίδεηαη νπζηαζηηθά κε ηηο βξεηαληθέο «αηηηνινγεκέλεο» 

ζέζεηο. Ώλαθνξηθά δε κε ηε βξεηαληθή πξνζπκία λα εηζαρζεί ζηελ Κχπξν ελφο είδνπο 

απηνθπβέξλεζε, ν Bil επαλεξρφηαλ ζηελ ηνπξθνθππξηαθή απαίηεζε λα ππνγξαθεί παξάιιεια θαη 

έλα πξσηφθνιιν πνπ ζα ηνπο «δηαζθάιηδε». 

Φαίλεηαη πσο ην πεξηερφκελν ηνπ ηειεπηαίνπ είρε απνηειέζεη αληηθείκελν ζθέςεο θαη 

επεμεξγαζίαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ ζηελ νπνία 

πξνέβαηλε ν Σνχξθνο αληαπνθξηηήο. Έηζη, φπσο αλέθεξε, ζην πξψην άξζξν ηνπ «πξέπεη λα 

εληαρζνχλ πξνβιέςεηο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ Σνχξθσλ σο θπιήο», απαηηείην 

δειαδή κία «πιεζπζκηαθή εγγχεζε» ζχκθσλα κε «ηα παξαδείγκαηα ηεο Απηηθήο Θξάθεο θαη ησλ 

Ασδεθαλήζσλ [;;]». Δ αηηηνινγία ήηαλ γλσζηή: Οη Βιιελνθχπξηνη θαηέζηεζαλ πιεηνςεθία ζην 

λεζί εθκεηαιιεπφκελνη ηελ «αλνρή» ησλ ΐξεηαλψλ, ελψ ππήξραλ «250 ρηιηάδεο γλήζηνη 

Σνπξθνθχπξηνη πνπ δνπλ ηψξα ζηελ Σνπξθία». Βπηπξνζζέησο, δεηείην λα απαγνξεπηεί ζην εμήο ε 

είζνδνο άιισλ «πξνζθχγσλ» θαη λα ινγίδεηαη Κχπξηνο «κφλν εθείλνο πνπ γελληέηαη ζηελ Κχπξν ή 

έρεη γελλεζεί απφ Κχπξην παηέξα». Ο Bil ραξαθηήξηδε ην ζεκείν απηφ «πνιχ ζεκαληηθφ», 

ππνγξακκίδνληαο φηη ήηαλ «απνιχησο αλαγθαίν»
951

 ην ζχλνιν ηνπ άξζξνπ λα εληαρζεί ζηε «ράξηα 

ηεο απηνθπβέξλεζεο», έηζη ψζηε «λα κελ δχλαηαη λα κεηαβιεζεί ε εζλνγξαθία» ηνπ λεζηνχ. 

Σν δεχηεξν άξζξν ησλ «δηαζθαιίζεσλ» αθνξνχζε ηε δπλαηφηεηα ησλ Σνπξθνθππξίσλ λα έρνπλ 

θαζεζηψο απηνθπβέξλεζεο ζηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, έηζη ψζηε ηα παηδηά ηνπο λα κπνξνχλ λα 

δηδάζθνληαη ηελ ηνπξθηθή ηζηνξία, ινγνηερλία, γεσγξαθία θαη ηηο αηαηνπξθηθέο «κεηαξξπζκίζεηο». 

Καη απηφ ην άξζξν ήηαλ «απνιχησο αλαγθαίν», αιιά θαη «ην πιένλ θπζηθφ ηνπο δηθαίσκα». Σν 

ηξίην άξζξν αθνξνχζε ηηο «νηθνλνκηθέο εγγπήζεηο», πξνθεηκέλνπ λα κελ κπνξέζνπλ νη 

Βιιελνθχπξηνη κειινληηθά λα πάξνπλ ηηο ηνπξθνθππξηαθέο αθίλεηεο πεξηνπζίεο «πνπ απνηεινχλ 

ην εμήληα ηνηο εθαηφ ησλ αθηλήησλ ηνπ λεζηνχ», φπσο ηζρπξηδφηαλ πσο είρε ζπκβεί «ζηελ Ξάλζε, 

ζηε Αξάκα, ζηηο έξξεο θαη ζην Αηδπκφηεηρν». Γη‟ απηφ θαη δεηείην επηπξνζζέησο λα επηηξαπεί ε 

ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ «ηεο κεηέξαο παηξίδαο» ζηελ Κχπξν. Δ πξφβιεςε πεξί 

«νηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ» ραξαθηεξηδφηαλ «φρη πξνλφκην, αιιά δηθαίσκα».
952

 Σέινο, ην ηέηαξην 

άξζξν αθνξνχζε ηελ «θνηλσληθή απηνθπβέξλεζε» ησλ Σνπξθνθππξίσλ θαη αλαθεξφηαλ ζηελ 

                                                           
951 Zarurî ζην πξσηφηππν. 
952 Βίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ηελ ίδηα αθξηβψο πεξίνδν «νηθνλνκηθά δηθαηψκαηα» δεηνχζαλ κε κεζνιαβεηή ηε 

Hürriyet θαη νη «Σνχξθνη ηεο Απηηθήο Θξάθεο», ηα ζέκαηα ησλ νπνίσλ δελ είρε πάςεη λα πξνβάιιεη ε εθεκεξίδα θαη 

θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε. Ο εθεί αληαπνθξηηήο ηεο, κάιηζηα, έθηαλε κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα δεηεί νπζηαζηηθά ηελ 

αληηθαηάζηαζε θαη ησλ ππεξεηνχλησλ ζηελ πεξηνρή ππαιιήισλ, κεηά ηελ έιεπζε ηνπ λένπ Γεληθνχ Αηνηθεηή Θξάθεο 

Γεσξγίνπ Φεζζφπνπινπ, βι. “Batı Trakya‟daki ırkdaşlarımız/ İktisadî hakklarının sağlanmasını istiyor” («Οη νκνγελείο 

καο ζηε Απηηθή Θξάθε δεηνχλ ηε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ»), Hürriyet, 24/7/1954, θαζψο θαη 

“Batı Trakya‟da Türk düşmanı memurlar/ Irkdaşlarımız, yeni Umumî Valinin, iyi niyetini isbat için, bu kabil memurları 

tasfiye etmesini istiyorlar” («Βρζξνί ησλ Σνχξθσλ ππάιιεινη ζηε Απηηθή Θξάθε/ Οη νκνγελείο καο δεηνχλ απφ ηνλ λέν 

Γεληθφ Αηνηθεηή, εηο έλδεημε ησλ αγαζψλ ηνπ πξνζέζεσλ, λα δηψμεη ηνπο ππαιιήινπο απηνχο»), Hürriyet, 14/7/1954. 
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εθαξκνγή ησλ αηαηνπξθηθψλ «κεηαξξπζκίζεσλ», φπσο ε ηέιεζε πνιηηηθνχ γάκνπ θαη ε 

απηνδηνίθεζε ησλ επαγψλ ηδξπκάησλ ηνπο. Ο Bil ππνζηήξηδε φηη απηά ήηαλ κφλν αξρηθέο ζθέςεηο, 

πξνζζέηνληαο πσο ζίγνπξα ζα ππήξραλ «αξκφδηνη πνιηηηθνί εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ζα έδηλαλ 

ηερληθή κνξθή ζε απηέο ηηο πξνβιέςεηο». Καηέιεγε δε ζην θείκελφ ηνπ, δεηψληαο ηελ αλαγλψξηζε 

«ίζσλ δηθαησκάησλ» ζηε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ, θπξίσο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, δηφηη ζηελ 

αζηπλνκία νη Σνπξθνθχπξηνη απνηεινχζαλ ηελ πιεηνςεθία, επεηδή «νη Άγγινη δελ εκπηζηεχνληαλ 

θαζφινπ ηνπο Βιιελνθχπξηνπο». Γη‟ απηφ, έπξεπε «λα εληαρζνχλ θαη νη Σνχξθνη [sic] ζηνπο 

δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο ηεο Κχπξνπ, ηνπιάρηζηνλ φζν θαη νη θαηά πιεηνςεθία θνκκνπληζηέο 

Βιιελνθχπξηνη (!)».
953

 

ηελ επφκελε ζπλέρεηα ν Bil έδηλε ην ιφγν ζηνπο ίδηνπο ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ 

ζην Λνλδίλν, γηα λα εθζέζνπλ κε πξνζσπηθά παξαδείγκαηα ηηο «ζεξησδίεο» πνπ δηέπξαηηαλ 

ελαληίνλ ησλ νκνγελψλ ηνπο ζην λεζί νη ΐξεηαλνί θαη νη Βιιελνθχπξηνη. Σέηνηεο ήηαλ ε επηηπρία 

ζε δεκφζην δηαγσληζκφ ελφο Βιιελνθππξίνπ πνπ δελ είρε ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο, ε 

απαγφξεπζε επί πνηλή απφιπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θαζεγεηψλ, αιιά θαη ησλ καζεηψλ, ζηελ 

ηνπξθηθή ενξηή ηεο 23
εο

 Ώπξηιίνπ, ε απφθξπςε κε απηνθφιιεην ραξηάθη ηεο ηνπξθηθήο ζεκαίαο 

ζην θάησ κέξνο δηδαθηηθνχ ράξηε πνπ είρε απνζηαιεί απφ ηελ Σνπξθία, θαζψο θαη ν γεληθφηεξνο 

θφβνο ηεο έλδεηαο ζε πεξίπησζε απφιπζήο ηνπο απφ ην δεκφζην, θφβν ηνλ νπνίν δελ είραλ νη 

Βιιελνθχπξηνη εμαηηίαο ηεο θαιχηεξεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Μεηά απφ ηελ παξάζεζε 

απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξαδεηγκάησλ, ν Σνχξθνο αληαπνθξηηήο δεηνχζε ηελ άπνςε ηνπ 

ΐξεηαλνχ βνπιεπηή ηνπ Βξγαηηθνχ Κφκκαηνο, [Sir Joseph Percival William] Mallalieu, ηελ 

επεξψηεζε γηα ην Κππξηαθφ ηνπ νπνίνπ νη αζελατθέο εθεκεξίδεο είραλ εξκελεχζεη σο θίλεζε ππέξ 

ηεο Βιιάδαο. Ώπαληψληαο ζηνλ Bil, ν νηθνπξψλ βνπιεπηήο ζεκείσλε φηη επξφθεηην γηα 

πξνζσπηθέο θαη φρη γηα απφςεηο ηνπ θφκκαηφο ηνπ θαη φηη είρε απιψο ξσηήζεη ηε ζέζε ηεο 

βξεηαληθήο θπβέξλεζεο γηα ην ζέκα. ηαλ ν δεκνζηνγξάθνο επέκεηλε, ν Mallalieu παξαηήξεζε 

πσο ήηαλ «έλαο άλζξσπνο πνπ είρε ηε ζηνηρεηψδε ηζηνξηθή γλψζε φηη ε Κχπξνο νπδέπνηε ζηελ 

ηζηνξία αλήθε ζηελ Βιιάδα…».
954

 

Δ έβδνκε ζπλέρεηα ησλ αληαπνθξίζεσλ κηθξή ζρέζε είρε κε ην Κππξηαθφ. Πέξαλ ησλ 

ηαμηδησηηθψλ εληππψζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηνπ Παξηζηνχ, ε κφλε 

αλαθνξά ζην ζέκα ήηαλ έκκεζε θαη πξνεξρφηαλ απφ κία αλάιπζε ηνπ Le Monde. Ο ζπληάθηεο ηεο 

απνθαηλφηαλ φηη ην Κππξηαθφ «δελ αθνξνχζε κφλν ηελ ΐξεηαλία θαη ηελ Βιιάδα», εθηζηψληαο κε 

αληαγσληζηηθφ πξνο ηνπο ΐξεηαλνχο χθνο, ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνπο «εθαηφ ρηιηάδεο 

Σνπξθνθχπξηνπο ηνπ λεζηνχ», νη νπνίνη «δελ είραλ θακκία φξεμε λα γίλνπλ ππήθννη ηνπ ΐαζηιηά 

Παχινπ». Ώμηνπξφζεθην ήηαλ, σζηφζν, ην γεγνλφο φηη ε αθνξκή γηα ηελ πξνζσξηλή εθείλε 

κεηάβαζε ηνπ Bil ζην Παξίζη, είρε δνζεί απφ έλαλ θίιν ηνπ πνπ δίδαζθε ζε γαιιηθφ παλεπηζηήκην 

θαη ν νπνίνο ηνλ παξφηξπλε λα πάεη θαη λα αθνχζεη έλαλ κε θαηνλνκαδφκελν Γάιιν θαζεγεηή, 

                                                           
953 “İngilizler Kıbrıs için ne düşünüyorlar?” («Ση ζθέθηνληαη νη Άγγινη γηα ηελ Κχπξν;»), Hürriyet, 15/7/1954. 
954 “Türklerden saklanan Türk bayrağı” («Δ ηνπξθηθή ζεκαία πνπ απνθξππηφηαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο»), Hürriyet, 

16/7/1954.  
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πνπ ζα έδηλε δηάιεμε γηα ηνλ «Σνπξθν-Υεηηηηθφ πνιηηηζκφ». Ώθνινπζψληαο ηε ζπκβνπιή ηνπ, ν 

Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο γηλφηαλ κάξηπξαο κηαο επαλάιεςεο ησλ γλσζηψλ απφςεσλ πεξί ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο «πνιηηηζκνχ», πνπ ήηαλ πξνγελέζηεξνο ηνπ ειιεληθνχ, θαη απφ ηνλ νπνίνλ είραλ 

κεηαδνζεί ηα «θψηα» ζηνλ ηειεπηαίν, πνπ ιαλζαζκέλα αληηκεησπηδφηαλ σο «απζεληηθφο».
955

 

Καηφπηλ ηεο δηάιεμεο απηήο, δηθαίσο ν Bil έγξαθε πσο πεξηδηάβαηλε «πιήξεο ηθαλνπνίεζεο» ηνπο 

δξφκνπο ηνπ Παξηζηνχ «κε ην ζηήζνο γεκάην ππεξεθάλεηα». ηαλ δε ν θίινο ηνπ ηνλ 

πιεξνθφξεζε πσο νη ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο θέξδηδαλ έδαθνο θαη ζην παλεπηζηήκην ηνπ 

Cambridge, ηφηε «γηαηί λα πσ ςέκαηα, ε πεξεθάληα κνπ πνιιαπιαζηάζηεθε». «Θεέ κνπ, νη 

Έιιελεο θίινη καο!», θαηέιεγε: «Ο ηζηνξηθφο πνιηηηζκφο ηνπο απνηεινχζε έλα απφ ηα εξείζκαηά 

ηνπο… Γηα δείηε, ηψξα, άξρηζε θη απηφο ζηγά-ζηγά λα βγαίλεη θνχθηνο!».
956

 

Ώλ θαη νη επφκελεο ηξεηο ζπλέρεηεο ηνπ νδνηπνξηθνχ ηνπ ζην Λνλδίλν είραλ θαζαξά ηαμηδησηηθφ 

ραξαθηήξα, ρσξίο θακκία άκεζε ή έκκεζε αλαθνξά ζην Κππξηαθφ, αμίδεη λα επηζεκαλζεί ε 

«ζηελνρψξηα» ηνπ Bil, φηαλ δηαπίζησλε ηε ζηεξενηππηθή εηθφλα ηνπ Σνχξθνπ ζηε ΐξεηαλία, 

εμαηηίαο κηαο θηγνχξαο ζε κεγάιν ηαμηδησηηθφ πξαθηνξείν, πνπ ηνλ αλαπαξηζηνχζε κπζηαθνθφξν, 

ληπκέλν κε καλδχα, λα θέξεη θέζη θαη λα θξαηάεη γηαηαγάλη. Βίλαη πξάγκαηη, άμηα επηζήκαλζεο ε 

δπζθνξία ηνπ εθείλε, ζπγθξηλφκελε κε ην πάγην επηρείξεκα πνπ πξφβαιιε ε εθεκεξίδα ηνπ γηα 

ηελ Κχπξν, φηη είρε δειαδή «θαηαθηεζεί», θαη κάιηζηα «κε ην αίκα ησλ καξηχξσλ» πνπ «είρε 

πνηίζεη ηε γε ηεο». Ο Bil δελ θαηλφηαλ λα ζπλεηδεηνπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε αληίθαζε κεηαμχ ηεο 

εηθφλαο ηεο «ηνπξθηθήο πνιεκηθήο αξεηήο», πνπ θαηά θφξνλ πξνηαζζφηαλ απφ ηελ ίδηα ηε 

Hürriyet, θαη ηνπ παξαπφλνπ πνπ εμέθξαδε γηα ηελ «πξνθαηεηιεκκέλε» εηθφλα ηνπ Σνχξθνπ. Έηζη, 

αλ θαη παξαδερφηαλ κελ φηη ε Σνπξθία δελ είρε θαηνξζψζεη λα πξνβάιιεη ηελ εηθφλα ηεο «φπσο 

έπξεπε», γηα λα θαηνξζψζεη λα αλαηξέςεη εθείλα ηα ζηεξεφηππα, απνξνχζε ηαπηφρξνλα γηα ηε 

ζηάζε ησλ ΐξεηαλψλ θαηά ηξφπν πνπ απιψο ηα δηθαίσλε: «Αχλακαη, κάιηζηα, λα ηζρπξηζηψ φηη νη 

Άγγινη δελ καο γλσξίδνπλ νχηε θαλ επηθαλεηαθά, αλ θαη κε ην ζπγθεθξηκέλν έζλνο είρακε δηα 

κέζνπ ησλ αηψλσλ θαιέο ή θαθέο επαθέο, νηθνδνκήζακε θηιίεο θαη ζπκκεηείρακε ζε θνηλνχο 

πνιέκνπο… Τπήξμακε αθφκε θαη ερζξνί θαη ρηππεζήθακε…».
957

 

Η πξώηε ειιεληθή πξνζθπγή ζηα Η.Δ.: Πξνεηνηκαζία θαη αληηδξάζεηο  

α) Από ηνπο «αληη-ζηαζηαζηηθνύο λόκνπο» ζηνλ «Όξθν ηεο Φαλεξσκέλεο» θαη ηε «βξνληεξή 

θσλή» ηνπ Σππξίδσλα 

Παξάιιεια κε ην εκβφιηκν, έθηαθηνπ ραξαθηήξα, απηφ ελδηαθέξνλ ηνπ Bil κε ηηο πξνεθηεζείζεο 

αληαπνθξίζεηο απφ ην Λνλδίλν, ζπλερηδφηαλ θαη ην ηαθηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ Σ.Κ., κε ηηο 

αληαπνθξίζεηο ηνπ απφ ηελ Ώζήλα. ην πιαίζην απηφ, αξπφηαλ απφ ην αζελατθφ Έεκμξ κία 

                                                           
955 Γηα ηελ θαιχηεξε δεκνζηεπζείζα πξαγκάηεπζε ησλ ζπλζεθψλ δεκηνπξγίαο, θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζέζεσλ 

απηψλ, πνπ ήθκαζαλ ηελ πεξίνδν ηνπ 1930 ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Atatürk, βι. Büşra Ersanlı-Behar, İktidar 

ve Tarih: Türkiye‟de „Resmi Tarih‟ Tezinin Oluşumu (1929-1938) (Βμνπζία θαη Εζηνξία: Δ πγθξφηεζε ηεο „Βπίζεκεο 

Εζηνξηθήο‟ Θέζεο ζηελ Σνπξθία (1929-1938)) (İstanbul: Afa Yayınları, 1996), επαλέθδνζε απφ İletişim, 20031. 
956 “Kıbrıs için Fransızlar ne diyor?” («Ση ιέλε νη Γάιινη γηα ηελ Κχπξν;»), Hürriyet, 17/7/1954. 
957 “Demokrasi Dersi ve Churchill” («Σν κάζεκα δεκνθξαηίαο θαη ν Σζψξηζηι»), Hürriyet, 20/7/1954. 
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εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα είδεζε κε πξνέιεπζε κία κε θαηνλνκαδφκελε εθεκεξίδα ηεο 

Ώιεμάλδξεηαο. χκθσλα κε ηελ εθείλε, ζε πεξίπησζε πνπ κεηαθεξφηαλ ηειηθά ζηελ Κχπξν ην 

βξεηαληθφ ζηξαηεγείν ηνπ νπέδ, ηφηε «νη Βιιελνθχπξηνη πξνεηνηκάδνληαλ λα δηεμαγάγνπλ 

αληαξηνπφιεκν». πσο επηπιένλ αλαθεξφηαλ, είρε πξνζθιεζεί ζην νπέδ εηδηθά γηα ην ζθνπφ 

απηφ, ν επηθεθαιήο ησλ βξεηαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ Κέλπα, ζηξαηεγφο Erskine, ν νπνίνο είρε 

αμηνινγήζεη σο «πηζαλή» κηα ηέηνηα ελέξγεηα θαη είρε ζπζηήζεη ηε ιήςε κέηξσλ. Ο Σνχξθνο 

αληαπνθξηηήο πξνζπάζεζε λα δηαζθεδάζεη ηηο αλεζπρίεο γηα έλα ηέηνην ελδερφκελν, κέζσ ηεο 

δηαθσκψδεζεο: «Σνηνπηνηξφπσο ν Μαθάξηνο, ν νπνίνο αξέζθεηαη ζε δνλθηρσηηθέο θηλήζεηο, 

απεηιεί ηψξα ηελ Ώγγιία κε κία επηρείξεζε ηχπνπ Μάν-Μάν ζηελ Κχπξν. Οη Άγγινη, 

ιακβάλνληαο ηα κέηξα ηνπο, δελ κπνξνχλ λα κε ρακνγειάζνπλ έλαληη ηεο θίλεζεο απηήο».
958

 

Ώπφ ηελ Ώιεμάλδξεηα, επίζεο, πξνεξρφηαλ θαη άιιε κία είδεζε πνπ πξνθάιεζε ηνλ εθλεπξηζκφ 

ηεο εθεκεξίδαο θαη αθνξνχζε ηελ εθδήισζε ππέξ ηεο έλσζεο, πνπ είραλ δηνξγαλψζεη νη εθεί 

δηαβηνχληεο Έιιελεο. Δ Hürriyet ζεκείσλε φηη ε έθηαζε ηεο ειιεληθήο «πξνπαγάλδαο» γηα ην 

δήηεκα ήηαλ ηφζν επξεία, πνπ «έρεη ιάβεη ηε κνξθή κηαο ζπλνιηθήο θαη νξγαλσκέλεο 

θηλεηνπνίεζεο, ε νπνία είλαη ιεο θαη έρεη βγεη απφ έλα εληαίν θέληξν». Υαξαθηεξίδνληαο ηελ 

Ώίγππην σο «ηνλ πην πιαηχ θαη αλεθηηθφ ρψξν» φπνπ είρε αλαπηπρζεί ε πξναλαθεξζείζα 

«πξνπαγάλδα», πξφζζεηε πσο νη 150 ρηιηάδεο Έιιελεο πνπ δηαβηνχζαλ ζην Κάηξν θαη ζηελ 

Ώιεμάλδξεηα, «έρνπλ αθήζεη θαηά κέξνο ηηο δνπιεηέο ηνπο θαη έρνπλ απνδπζεί ζηελ ελσηηθή 

πξνπαγάλδα». Ώπφ ην ζηφραζηξφ ηεο δελ μέθεπγε νχηε ην θπβεξλψλ «Βπαλαζηαηηθφ Κφκκα» ηνπ 

Νάζεξ, επεηδή ζε έλα απφ ηα παλφ ηεο εθδήισζεο, θσηνγξαθία ηνπ νπνίνπ ζπλφδεπε ην ξεπνξηάδ 

γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο, ήηαλ δσγξαθηζκέλε ε ηξίρξσκε ζεκαία ηνπ, κε ηελ εθεκεξίδα λα 

εμαλίζηαηαη: «Έθπιεμε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη νη Έιιελεο ηεο Ώηγχπηνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηηο 

πνιηηηθέο ηνπο επηδηψμεηο ηελ θνκκαηηθή ζεκαία ηνπ έζλνπο ζηα εδάθε ηνπ νπνίνπ δηαβηνχλ, 

θαζψο θαη ην φηη νη θπβεξλεηηθέο αξρέο αλέρνληαη απηή ηε ζπκπεξηθνξά».
959

 

Σνλ ίδην εθλεπξηζκφ πξνθαινχζαλ ζηνλ Σ.Κ. νη εηδήζεηο ησλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ, ηφζν γηα ηηο 

εθδειψζεηο πνπ είραλ ιάβεη ρψξα ζηε Ρφδν εηο κλήκελ ηνπ απαγρνληζζέληνο ην 1821 

Ώξρηεπηζθφπνπ Κχπξνπ Κππξηαλνχ, φζν θαη γηα ηηο δειψζεηο ζηνπο βξεηαληθνχο Times ηνπ 

Έιιελα αληηπξνζψπνπ ζηα Δ.Β. Έηζη, ραξαθηήξηδε ηα πξψηα δεκνζηεχκαηα σο «πξνθιεηηθά 

έλαληη ησλ Σνχξθσλ»,
960

 ηε δε εξκελεία ησλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ ζηηο δειψζεηο πνπ είρε θάλεη 

ν Ξαλζφπνπινο-Παιακάο,
961

 σο «ρηκαηξηθέο»: 

                                                           
958 “İngiliz Ortadoğu karargâhı Lefkoşa‟ya taşınırsa/ Makarios Kıbrısta Mau Mau çeteleri kuracak!” («Ώλ κεηαθεξζεί ζηε 

Λεπθσζία ην αγγιηθφ ζηξαηεγείν ηεο Μέζεο Ώλαηνιήο/ ν Μαθάξηνο ζα θηηάμεη ζψκαηα αηάθησλ φπσο νη Μάν-Μάν»), 

Hürriyet, 11/7/1954. 
959 “Kıbrıs için yapılan kötü propaganda” («Δ θαθή πξνπαγάλδα πνπ γίλεηαη γηα ηελ Κχπξν»), πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 

22/7/1954. 
960 πσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε, «δεκνζηεχκαηα κε αθνξκή δελ μέξσ θη εγψ πνηα επέηεην ηνπ ζαλάηνπ ηνπ δεζπφηε 

ηεο Κχπξνπ Κππξηαλνχ, ν νπνίνο είρε θαηαδηθαζηεί ζε απαγρνληζκφ κε ηελ θαηεγνξία ηεο πξνδνζίαο, φηαλ νη Ρσκηνί 

ηνπ λεζηνχ είραλ ζηαζηάζεη ελαληίνλ ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο». 
961 Ο Έιιελαο αληηπξφζσπνο είρε επαλαιάβεη ηελ πξφζεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα ξπζκηζηεί δηκεξψο, «θηιηθά» 

θαη κε δηαπξαγκαηεχζεηο ην Κππξηαθφ, ζεκεηψλνληαο φηη ήηαλ έηνηκε λα ζπδεηήζεη ην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο βξεηαληθψλ 
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«Καηά ηδκ ημφηνα ηςκ πμθζηζηχκ ζοκηαηηχκ ηςκ εθθδκζηχκ εθδιενίδςκ, δ δδιμζίεοζδ 

[απηψλ ησλ δειψζεσλ] απυ ηζξ ζηήθεξ ιζαξ ζμαανήξ εθδιενίδαξ υπςξ μζ „Times‟ ήηακ, 

θέεζ, ανημφκηςξ εκδεζηηζηή. Δίκαζ αλζμπνυζεηημ ημ βεβμκυξ υηζ μζ αεδκασηέξ 

εθδιενίδεξ, δδιμζζεφμκηαξ ημκ ηεθεοηαίμ ηαζνυ ηέημζμο είδμοξ εζδήζεζξ ηαζ ζπυθζα, πμο 

απμηεθμφκ απμηοήιαηα θακηαζίαξ, ηάκμοκ υ,ηζ ιπμνμφκ βζα κα απμπνμζακαημθίζμοκ 

ημοξ ακαβκχζηεξ ημοξ ηαζ κα ημοξ θηζάλμοκ ημ ηέθζ ιε υκεζνα βθοηά, ηαζ έπμοκ ααθεεί 

πάνζκ ηςκ πζιαζνχκ ημοξ κα πνμζδίδμοκ ηέημζα πανάλεκδ ηαζ βεθμία έκκμζα, αηυιδ ηαζ 

ζημ παναιζηνυ ζδιάδζ ζημκ μνίγμκηα. Σμ άζηνμ ημο Μαηάνζμο πθδζζάγεζ ιάθθμκ ζηδ 

Γφζδ ημο…».
962

 

Κη ελψ ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Ώζήλα πιεξνθνξνχζε πσο ε ειιεληθή θπβέξλεζε 

αλαθνίλσζε επηζήκσο πσο είρε δψζεη ζρεηηθέο εληνιέο ζηνλ Ξαλζφπνπιν-Παιακά, έηζη ψζηε λα 

θαηαηεζεί ζηηο 20 Ώπγνχζηνπ ε ειιεληθή πξνζθπγή γηα ην Κππξηαθφ ζηα Δ.Β,
963

 ν αληαπνθξηηήο 

ηεο ζηε Λεπθσζία πιεξνθνξνχζε γηα ηηο αληηδξάζεηο πνπ είραλ εθδεισζεί ζηελ Κχπξν ελαληίνλ 

ησλ λφκσλ πεξί «πξνθιήζεσο ηαξαρψλ»,
964

 ηα ηνηρνθνιιεκέλα αγγειηήξηα ηνπ νπνίνπ είραλ 

ζθίζεη κέιε ηνπ ΏΚΒΛ, πνπ ηειηθά ζπλειήθζεζαλ.
965

 ε εηέξα αληαπφθξηζή ηνπ πιεξνθνξνχζε 

γηα ηελ θνηλή δήισζε πνπ είραλ ππνγξάςεη ην ΏΚΒΛ κε νξηζκέλνπο «εζληθηζηηθνχο» θνξείο, κε 

ηελ νπνία θαηαδηθάδνληαλ ηα βξεηαληθά κέηξα θαη θεξπζζφηαλ απεξγία ζηηο 12 Ώπγνχζηνπ. Δ 

εθεκεξίδα έβξηζθε αθνξκή λα θάλεη ιφγν θαη πάιη γηα ηελ «έλσζε ησλ θνκκνπληζηψλ κε ηνπο 

εζληθηζηέο»,
966

 αιιά θαη γηα ηα «ππξά» πνπ είρε εμαπνιχζεη ν Μαθάξηνο, «επηηηζέκελνο κε 

δξηκχηεηα» ελαληίνλ ησλ βξεηαληθψλ αξρψλ ζε νκηιία πνπ είρε εθθσλήζεη θαηφπηλ ηεο ζείαο 

ιεηηνπξγίαο, θσλάδνληαο ζην ηέινο «Έλσζηο! Έλσζηο! Έλσζηο!».
967

 ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

                                                                                                                                                                                
βάζεσλ ζην λεζί. Ο αληαπνθξηηήο ησλ Times πξφζζεηε, σζηφζν, φηη ε ειιεληθή πιεπξά ζπλέρηδε ηηο πξνεηνηκαζίεο ηεο 

γηα ηελ πξνζθπγή, γεγνλφο πνπ κάιινλ επέηεηλε ηνλ εθλεπξηζκφ ηνπ Σνχξθνπ αληαπνθξηηή. 
962 “Yunan hükûmeti Kıbrıs meselesini B. Milletlere sunmaktan vaz geçmiyor” («Δ ειιεληθή θπβέξλεζε δελ θάλεη πίζσ 

απφ ηελ παξαπνκπή ηνπ δεηήκαηνο ζηα Δλσκέλα Έζλε»), Hürriyet, 14/7/1954. 
963 “Yunanistan 20 ağustosta Birleşmiş Milletlere baş vuracak” («Δ Βιιάδα ζα πξνζθχγεη ζηηο 20 Ώπγνχζηνπ ζηα 

Δλσκέλα Έζλε»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 4/8/1954. Δ κηθξή απηή είδεζε αθνινπζνχζε σο ζπλέρεηα ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο ξεπνξηάδ ηεο ίδηαο εκέξαο. 
964 «Anti-sedition laws» («αληη-ζηαζηαζηηθνί λφκνη», φπσο έρνπλ απνδνζεί ζηελ ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Crouzet). Οη ηέζζεξηο λεψηεξεο ηξνπνινγίεο ησλ λφκσλ εθείλσλ είραλ εηζαρζεί απφ ηελ απνηθηαθή δηνίθεζε ζηηο 24 

Εαλνπαξίνπ 1951, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ην θαηαζηαιηηθφ νπινζηάζηφ ηεο ελαληίνλ ηεο ελσηηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο. Οη ζθνδξέο αληηδξάζεηο πνπ ζπλάληεζαλ, σζηφζν, δελ επέηξεςαλ ηειηθά ζηνλ Κπβεξλήηε Wright λα 

ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη θαη πεξηέπεζαλ ζε αδξάλεηα, γηα λα επαλελεξγνπνηεζνχλ απφ ηνλ Armitage ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 

1954, βι. Stefanidis, φ.π., ζει. 1-18. 
965 “Fesatçılık aleyhindeki beyannameleri yırtan/ Kıbrıslı komünistlerden bazıları dün tevkif edildi” («πλειήθζεζαλ 

ρζεο νξηζκέλνη Κχπξηνη θνκκνπληζηέο πνπ έζθηδαλ ηα αγγειηήξηα ησλ αληη-ζηαζηαζηηθψλ λφκσλ»), Hürriyet, 5/8/1954. 

Τπφ ηνλ θεληξηθφ απηφ ηίηιν ζηεγαδφηαλ έλα ζχλνιν επηκέξνπο ξεπνξηάδ, φπσο ε δηακαξηπξία ζην βξεηαληθφ ΤΠΒΞ 

ηνπ Έιιελα πξέζβε Μφζηξα γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο Βιιάδαο σο «αζηαζνχο ρψξαο» απφ ηνλ Τπνπξγφ Ώπνηθηψλ 

Lyttelton, νη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ βξεηαληθψλ εθεκεξίδσλ γηα ηνπο ελ ιφγσ λφκνπο, θαζψο θαη κία αληαπφθξηζε 

απφ ηελ Ώζήλα γηα ηηο αληίζηνηρεο αληηδξάζεηο ελαληίνλ ηνπο απφ θνξείο ζηελ Βιιάδα. ηα ηέιε ηνπ κήλα ε αγγιηθή 

Daily Mail ζα παξαδερφηαλ ζην θχξην άξζξν ηεο φηη ήηαλ «ιάζνο» νη δειψζεηο ηνπ Lyttelton, πξνηείλνληαο ηαπηφρξνλα 

«θηιηθνχο ηξφπνπο» επίιπζεο ηνπ Κππξηαθνχ, φπσο ε απνδνρή ηεο ηδέαο ηεο «δηπιήο ππεθνφηεηαο», ειιεληθήο θαη 

βξεηαληθήο, γηα ηνπο Κχπξηνπο, ζην πιαίζην ηεο λέαο ζπληαγκαηηθήο πξφηαζεο, βι. “Kıbrıs için yeni bir İngiliz teklifi” 

(«Μηα λέα αγγιηθή πξφηαζε γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 26/8/1954. 
966 “Kıbrıs‟ ta Rum kızılları ve milliyetçileri birleştiler” («ηελ Κχπξν ελψζεθαλ νη Βιιελνθχπξηνη εξπζξνί θαη νη 

εζληθηζηέο»), Hürriyet, 8/8/1954. Καηά ηελ πξαθηηθή ηεο εθεκεξίδαο, αθνινπζνχζε θαη εδψ άιιε αληαπφθξηζε ηνπ Σ.Κ. 

απφ ηελ Ώζήλα, κε ηελ νπνία πιεξνθνξνχζε γηα ηε δηνξγάλσζε απφ ηελ ΠΒΏΒΚ ζπιιαιεηεξίνπ δηακαξηπξίαο θαηά 

ησλ βξεηαληθψλ κέηξσλ ζηηο 20 Ώπγνχζηνπ. 
967 “Makarios ateş püikürüyor!” («Ο Μαθάξηνο εμαπνιχεη ππξά θαηά ξηπάο!»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζην αλσηέξσ θεληξηθφ 

δεκνζίεπκα. 
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επαλεξρφηαλ ε εθεκεξίδα θαη ηελ επνκέλε, φηαλ έβξηζθε θαη πάιη αθνξκή απφ ηελ αλαγγειζείζα 

απεξγία, γηα λα αλαθεξζεί ζηελ «αιιφθνηε ζπκκαρία δχν αληίζεησλ κεηαμχ ηνπο ηδενινγηψλ», 

αιιά θαη ζηελ «πνλεξά γξακκέλε» αλαθνίλσζε ηνπ ΏΚΒΛ, πνπ πξνέηξεπε ζηνλ παξακεξηζκφ 

ησλ αληηπαξαζέζεσλ ηνπ παξειζφληνο θαη θαινχζε ζηε δεκηνπξγία ελφο κεηψπνπ ππεξάζπηζεο 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ «αλεμαξηήησο ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο θαη ηδενινγίαο». 

Καηά ηνλ αληαπνθξηηή ηεο Hürriyet ζηε Λεπθσζία, ζηελ απεξγία ηεο 12
εο

 Ώπγνχζηνπ ζπκκεηείραλ 

νη δηνξγαλσηέο ηεο θαη νη ππνζηεξηθηέο ηνπο, φρη φκσο θαη νη Βιιελνθχπξηνη πνπ ππεξεηνχζαλ ζε 

«θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο», ελψ «αλ θαη νη θνκκνπληζηέο θάιεζαλ ηνπο Σνχξθνπο ηνπ λεζηνχ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ απεξγία, δελ θαηφξζσζαλ λα πείζνπλ νχηε θαλ έλαλ Σνχξθν». Παξάιιεια, ν 

αληαπνθξηηήο ησλ Ώζελψλ πιεξνθνξνχζε φηη ν «χλδεζκνο Παιαηψλ Πνιεκηζηψλ» ηνπ Πχξγνπ 

είρε απνθαζίζεη λα βαδίζεη ζην ζπιιαιεηήξην ησλ Ώζελψλ ζηηο 20 Ώπγνχζηνπ, θξαηψληαο δχν 

θηαιίδηα κε αίκα, ην πξψην εθ ησλ νπνίσλ ζα παξέδηδε ζηνλ Ώξρηεπίζθνπν ππξίδσλα θαη ην 

δεχηεξν ζα απέζηειιε ζηνλ ΐξεηαλφ Πξσζππνπξγφ.
968

 

Βμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ήηαλ, επίζεο, ε πξαθηνξεηαθή είδεζε πνπ αλαδεκνζίεπε ε εθεκεξίδα, 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέληεπμε πνπ είρε παξαρσξήζεη ζηελ ηηαιηθή Corriere della Serrra ν Κπβεξλήηεο 

Sir Robert Armitage. χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, ν ηειεπηαίνο αλαθέξζεθε ζηελ άξλεζε ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ λα ππαρζνχλ ζηελ ειιεληθή δηαθπβέξλεζε, «θάηη πνπ δελ είλαη ησξηλφ, αιιά 

ηζρχεη απφ καθξνχ θαηξνχ». Βπηπιένλ, ζεκείσλε πσο ε Κχπξνο «είλαη ε γσλία κηαο πιεπξάο ηεο 

Σνπξθίαο. Οη ηνπξθηθέο αθηέο βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 60 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ Κχπξν», ελψ 

απαληψληαο ζε εξψηεζε θαηά πφζν ίζρπαλ ηα αλαγξαθφκελα ζηνλ ειιελνθππξηαθφ Σχπν, φηη 

ήηαλ ε ΐξεηαλία εθείλε πνπ ππέβαιε ηελ ηδέα ζηνπο Σνπξθνθχπξηνπο λα κελ απνδέρνληαη ηελ 

ειιεληθή δηαθπβέξλεζε, απαληνχζε φηη «νη Σνχξθνη δελ έρνπλ αλάγθε απφ παξνηξχλζεηο ζε 

ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα». Πεξαηηέξσ, επεζήκαηλε πσο νη θνκκνπληζηέο επηρεηξνχζαλ λα 

απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ηξηψλ θπξηφηεξσλ ιηκαληψλ ηνπ λεζηνχ, απνδίδνληαο ζε εθείλνπο θαη 

ζηελ εθθιεζία ηελ επζχλε ησλ «πξνθιήζεσλ ζε εμέγεξζε», πξνρσξψληαο κάιηζηα θαη ζε 

αλαθνξέο γηα ηνλ «πινχην ηεο ειιελνθππξηαθήο εθθιεζίαο».
969

 Δ έληνλε νκνηφηεηα – αλ φρη 

ηαχηηζε – ησλ πξνβαιιφκελσλ επηζεκάλζεσλ θαη επηρεηξεκάησλ ηνπ κε εθείλα ηεο ηνπξθηθήο 

                                                           
968 “Kıbrıs‟ta dün Rumlar 24 saatlik bir grev yaptılar” («Οη Βιιελνθχπξηνη πξαγκαηνπνίεζαλ ρζεο ζηελ Κχπξν 24σξε 

απεξγία»), Hürriyet, 13/8/1954. Δ εθεκεξίδα ζα επαλεξρφηαλ ζην ζέκα κε ξεπνξηάδ  πεξί ηεο δεκφζηαο αηκνδνζίαο ησλ 

εθέδξσλ αμησκαηηθψλ ηνπ Πχξγνπ θαη ηεο πξφζεζήο ηνπο λα απνζηαινχλ ηα θηαιίδηα κε ην αίκα ζηνλ Churchill θαη 

ζηνλ Μαθάξην, βι. “Churchill‟e kanlarını gönderecek Yunan yedek subayları” («Οη Έιιελεο έθεδξνη αμησκαηηθνί πνπ ζα 

απνζηείινπλ ην αίκα ηνπο ζηνλ Σζψξηζηι»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 22/8/1954. Σειηθά, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, 

ην θηαιίδην κε ην αίκα δελ εζηάιε πνηέ ζηνλ ΐξεηαλφ Πξσζππνπξγφ, βι. Crouzet, φ.π., ζει. 412-413, ππνζ. 105. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε νκνηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηζηαηηθνχ κε ην αληίζηνηρν ηεο απνζηνιήο θηαιίδηνπ αίκαηνο 

απφ Σνπξθνθχπξηνπο ην 1933, βι. αλσηέξσ, ζει. 74. 
969 “Kıbrıs Valisi Türkiye‟nin Ada ile alâkasına temas etti” («Ο Κπβεξλήηεο ηεο Κχπξνπ αλαθέξζεθε ζην ελδηαθέξνλ 

ηεο Σνπξθίαο γηα ην Νεζί»), Hürriyet, 14/8/1954, κε πεγή ην πξαθηνξείν T.H.A. Ο Crouzet επηζεκαίλεη νξζψο ηνλ 

απηνηειή ραξαθηήξα ηνπ ηνπξθηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Κχπξν, σζηφζν αλ θαη επηρεηξεί λα ππνβαζκίζεη ηελ 

«ελζάξξπλζε» ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο απφ ηνλ βξεηαληθφ παξάγνληα, παξαδέρεηαη αθελφο κελ φηη ππήξραλ ζπνξαδηθέο 

δειψζεηο ηεο βξεηαληθήο πιεπξάο πνπ ηαπηίδνληαλ κε ηα ηνπξθηθά επηρεηξήκαηα, αθεηέξνπ δελ φηη ε ηνπξθνθππξηαθή 

αληηπξνζσπεία πνπ είρε κεηαβεί ζηα Δ.Β. «ηεινχζε ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο βξεηαληθήο αληηπξνζσπείαο (ηεο νπνίαο 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεί ηα γξαθεία)», βι. Crouzet, φ.π., ζει. 426-427, ππνζ. 41 θαη 42. Γηα νξηζκέλεο 

ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ελζάξξπλζεο θαη «ζχκπησζεο» ησλ βξεηαληθψλ θαη ησλ ηνπξθηθψλ επηρεηξεκάησλ βι. ηηο 

δειψζεηο πνπ παξαζέηεη ν Stefanidis, φ.π., ζει. 13, 18-19, 21, 25. 
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πιεπξάο, φπσο εθθξάδνληαλ θαη κέζα απφ ηηο ζηήιεο ηεο Hürriyet, είλαη πξνθαλήο αιιά θαη 

επεμήγεηε, αλ ιεθζεί ππ‟ φςηλ ε δεδνκέλε ρξνληθή ζπγθπξία ηεο επηθείκελεο ηφηε ειιεληθήο 

πξνζθπγήο ζηνλ Ο.Δ.Β. ε θάζε φκσο πεξίπησζε, δελ παχεη λα πξνθαιεί εληχπσζε ε 

«ζχκπησζε» απηή ησλ απφςεσλ, ε νπνία ζα ζπληνληδφηαλ θαη ζα θιηκαθσλφηαλ έηη πεξαηηέξσ ζην 

επφκελν δηάζηεκα.
970

 

Σελ «έληνλε αληίδξαζε» ηεο ηνπξθνθππξηαθήο πιεπξάο ελαληίνλ ηεο βξεηαληθήο πξφζεζεο λα 

παξαρσξεζεί κηαο κνξθήο απηνθπβέξλεζε ζην λεζί δηαδερφηαλ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε 

«ζθνδξή ηεο δηακαξηπξία» γηα ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο ζηνλ ΟΔΒ απφ ηελ Βιιάδα ζηηο 20 

Ώπγνχζηνπ. πσο αλέθεξε ε εθεκεξίδα ζην θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκα, ε 

δηακαξηπξία θαη ηα επηρεηξήκαηα «φισλ ησλ ζηξσκάησλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ» ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζε ηειεγξάθεκα πνπ απέζηεηιε ην «Κφκκα Βζληθήο 

Σνπξθηθήο Έλσζεο» πξνο ηνλ επηθεθαιήο ησλ Δ.Β., Dag Hammarskjold, θαη ην νπνίν έθεξε ηελ 

ππνγξαθή «ηνπ επηθεθαιήο ηνπ θφκκαηνο». Ώπνξξίπηνληαο θάζε «δηθαίσκα θαη αξκνδηφηεηα» ηεο 

Βιιάδαο ζην δήηεκα ηεο ηχρεο ηνπ λεζηνχ, νη ζπληάθηεο δηαθήξπζζαλ «θαηεγνξεκαηηθά» φηη ζα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ «θάζε λφκηκε δπλαηφηεηα θαη κέζν γηα λα αληηηαρζνχλ ξεηψο θαη κε 

ζθνδξφηεηα» ζην ελδερφκελν λα ελσζεί ε Κχπξνο κε ηελ Βιιάδα. Παξάιιεια, ζε κία 

αμηνζεκείσηε απνζηξνθή ηνπ γξαπηνχ ηνπο ιφγνπ, δεηνχζαλ απφ ηνλ Γ.Γ. ηνπ ΟΔΒ «λα κε 

δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο ηνπ ε δξακαηηθή θαηάζηαζε ησλ Σνχξθσλ ηεο Απηηθήο Θξάθεο θαη ησλ 

Ασδεθαλήζσλ πνπ δηαβηνχλ ππφ ειιεληθή δηνίθεζε, θαη λα μεθηλήζεη έξεπλα γηα ηα δεηήκαηα 

απηά».
971

 

ην ίδην κήθνο θχκαηνο, επίζθεςε δηακαξηπξίαο ζηνλ Armitage ζα πξαγκαηνπνηνχζε ιίγεο κέξεο 

αξγφηεξα θαη ν κνπθηήο Mehmet Dânâ,
972

 αιιά θαη κία επηακειήο αληηπξνζσπεία κε επηθεθαιήο 

ηνλ Kaymak. χκθσλα κε ηνλ αληαπνθξηηή ηεο εθεκεξίδαο ζηε Λεπθσζία, ε αληηπξνζσπεία ζα 

κεηέβαηλε ζηελ νξεηλή θαηνηθία ηνπ Κπβεξλήηε ζην φξνο Σξφνδνο θαη ζα έζεηε «εμ νλφκαηνο ηεο 

Βζληθήο Σνπξθηθήο Έλσζεο» ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ «πνπ ελδηέθεξαλ ηελ ηνπξθνθππξηαθή 

θνηλφηεηα», ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη εθείλνπ ηεο «άκεζεο» επηζηξνθήο ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

Evkaf. ηε ζπλάληεζε, πνπ δηήξθεζε κηάκηζε ψξα, ήηαλ παξφληεο «έλα ζχλνιν πςειφβαζκσλ 

Άγγισλ αμησκαηνχρσλ, θαζψο θαη νη θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη ησλ επαξρηψλ Λεπθσζίαο θαη 

                                                           
970 Καη ζε απηφ ην ξεπνξηάδ αθνινπζνχζαλ αληαπφθξηζε ηνπ Σ.Κ. απφ ηελ Ώζήλα ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή ζηηο ΔΠΏ 

ειιεληθήο επηηξνπήο «δηαθψηηζεο» γηα ην Κππξηαθφ, θαζψο θαη πξαθηνξεηαθή είδεζε ηνπ Associated Press, γηα ηηο 

δειψζεηο ηνπ Μαθάξηνπ φηη αλ απνηχγραλε ε πξνζθπγή ζηα Δ.Β. δελ ζα «χςσλαλ ηε ζεκαία ηεο εμέγεξζεο», αιιά ζα 

ζπλερηδφηαλ ν αγψλαο κε έκθαζε ζηηο εζηθέο παξακέηξνπο ηνπ δεηήκαηνο. 
971 “Adanın Yunanistan‟a ilhak edilmesini istemek için/ B. Milletlere yapılan müracaatı Kıbrıs Türkleri protesto ettiler” 

(«Οη Σνπξθνθχπξηνη δηακαξηπξήζεθαλ γηα ηελ πξνζθπγή ζηα Δ. Έζλε, πνπ δεηεί ηελ έλσζε ηεο λήζνπ κε ηελ 

Βιιάδα»‟), Hürriyet, 23/8/1954. 
972 πσο πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα, ν Σνπξθνθχπξηνο κνπθηήο είρε εθδψζεη «εγθχθιην» κε ηελ νπνία κεηνλνκάδνληαλ 

νη λανί ηεο Ώγίαο νθίαο ζε Λεπθσζία θαη Ώκκφρσζην ζε «ειηκηγηέ ηδακί» θαη «Λάια Μνπζηαθά Παζά ηδακί» 

αληίζηνηρα, απφ ηα νλφκαηα ηνπ Οζσκαλνχ ζνπιηάλνπ θαη ηνπ ζηξαηεγνχ πνπ είραλ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ άισζε ηεο 

Κχπξνπ ην 1570-71. Πξφζζεηε δε φηη θαη άιινη λανί πνπ αλήθαλ ζηνπο ΐελεηνχο είραλ κεηαηξαπεί ζε ηεκέλε, φπσο 

εθείλνη ηνπ Ώγίνπ Νηθνιάνπ ζε «Υαυληάξ Παζά» θαη ηεο Ώγίαο Μαξίλαο ζε «Οκεξηγηέ». Οπδείο ειιελνξζφδνμνο λαφο 

είρε κεηαηξαπεί πνηέ ζε ηδακί θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν, ππνζηήξηδε ην δεκνζίεπκα, αιιά αληηζέησο είρε 

απνθαηαζηαζεί ε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ν ζεζκφο ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ, βι. “Kıbrıs‟taki camilere Ada fatihlerinin 

adları verildi” («ηα ηεκέλε ηεο Κχπξνπ εδφζεζαλ ηα νλφκαηα ησλ θαηαθηεηψλ ηεο»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 

17/8/1954. 
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Κπξήλεηαο».
973

 Καηά ηνλ ζπληάθηε, ν Κπβεξλήηεο «άθνπζε κε ελδηαθέξνλ ηηο εμεγήζεηο θαη ηα 

αηηήκαηα ηεο αληηπξνζσπείαο θαη ππνζρέζεθε λα πξάμεη φ,ηη πεξλά απ‟ ην ρέξη ηνπ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηνπο».
974

 

Βλ ησ κεηαμχ, ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ θππξηαθή πξσηεχνπζα αλαθεξφηαλ ζηελ 

ηζηνξηθή ζπγθέληξσζε ηεο Φαλεξσκέλεο πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 22 Ώπγνχζηνπ, θαη ηελ 

πεξηέγξαθε σο εμήο: 

«Ζ „θεζημονβία‟ πμο ηεθέζηδηε ημ πνςί, απχθεζε πθήνςξ ημκ ενδζηεοηζηυ ηδξ 

παναηηήνα ηαζ έθααε ηονζμθεηηζηχξ ηδ ιμνθή ιζαξ πμθζηζηήξ δζαδήθςζδξ ηαζ εκυξ 

ζοθθαθδηδνίμο. ε αοηήκ ζοιιεηείπακ 30.000 άημια. Απυ κςνίξ ημ πνςί πζθζάδεξ 

Δθθδκμηφπνζμζ,  έπμκηαξ ςξ επζηεθαθήξ ημοξ παπάδεξ ηδξ βεζημκζάξ ή ημο πςνζμφ ηαζ 

θςκάγμκηαξ „Έκςζζξ! Έκςζζξ‟ απυ θεςθμνεία ηαζ θμνηδβά ζημθζζιέκα ιε εθθδκζηέξ 

ζδιαίεξ, βέιζζακ ηδκ πθαηεία ηαζ ημοξ δνυιμοξ ιπνμζηά απυ ηδκ εηηθδζία. Ο Μαηάνζμξ 

έθηαζε ζηδκ εηηθδζία ιε αοημηίκδημ ηαζ ιε ηδ ζοκμδεία 100 πενίπμο παπάδςκ πμο ημκ 

ζοκυδεοακ πεγή. Μεηά απυ ιία ζφκημιδ πνμζεοπή ηαζ θεζημονβία, άνπζζε κα εηθςκεί 

θυβμ ηαζ είπε ηαηά θέλδ ηα ελήξ: “Οζ ηονίανπμζ ηδξ Κφπνμο εέθμοκ κα ζαήζμοιε απυ ημ 

θελζθυβζυ ιαξ ηδ θέλδ „εθεοεενία‟, κα απμδεπεμφιε κα γμφιε οπυ δμοθεία ηαζ γοβυ ηαζ 

κα λεπάζμοιε πςξ είιαζηε Έθθδκεξ. Μέπνζ πνζκ ιενζηά πνυκζα δ „εθεοεενία‟ ηαζ δ 

„Δθθάδα‟ ήηακ μζ πζμ ζενέξ θέλεζξ πανμοζία ηςκ Άββθςκ. Σχνα υιςξ εεςνμφκ αιανηία, 

έβηθδια ηαζ πνμδμζία κα πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημοξ Έθθδκεξ Κοπνίμοξ. πζ! πζ! αξ 

ηαθχ υθμοξ, ιέζα ηαζ έλς απυ ημκ ζενυ ημφημ πχνμ κα μνηζζημφιε: Θα ιείκμοιε πζζημί 

ιέπνζ εακάημο ζημκ ζενυ ιαξ αβχκα. „Εήης δ Δθθάξ!‟ „Εήης δ Έκςζζξ!‟ Ο θαυξ πμο 

είπε ζοβηεκηνςεεί έλς απυ ηδκ εηηθδζία άημοβε ημκ Μαηάνζμ απυ ηα ιεβάθςκα ηαζ ημκ 

πεζνμηνυηδζε θνεκζαζιέκα».
975

 

Δ ελφριεζε ηεο εθεκεξίδαο ηφζν γηα ηελ πξσηνθαζεδξία ηνπ Μαθαξίνπ ζηνλ ελσηηθφ αγψλα, φζν 

θαη γηα ηνλ αληίζηνηρν ξφιν πνπ δηαδξακάηηδε ζηελ Βιιάδα ν Ώξρηεπίζθνπνο Ώζελψλ ππξίδσλ, 

εθδεισλφηαλ ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1954 θαη κε ηελ αλαδεκνζίεπζε δχν άξζξσλ γλψκεο απφ άιιεο 

ηνπξθηθέο εθεκεξίδεο. Σν πξψην, πνπ ππέγξαθε ν M. Nermi ζηε Yeni İstanbul, θαηεγνξνχζε ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε φηη αλαθαηεπφηαλ ζηα εζσηεξηθά άιισλ ρσξψλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο φξγαλν 

ηελ νξζφδνμε εθθιεζία, θαηά ην πξφηππν ηεο λπλ ζνβηεηηθήο θαη άιινηε ηζαξηθήο Ρσζίαο.
976

 Ώπφ 

αληίζηνηρν ζθεπηηθφ εκθνξείην θαη ην δεχηεξν, πνπ ππέγξαθε ν Falih Rıfkı Atay ζηε Dünya, θαη 

ην νπνίν απέδηδε ζηελ εθθιεζία ηελ ππαηηηφηεηα γηα δηάθνξα θαηά θαηξνχο «πξνβιήκαηα» πνπ 

                                                           
973 Lefkoşa ve Girne kaymakamlıkları hükûmet komiserleri ζην πξσηφηππν. 
974 “Kıbrıs Türklerinin Umumî Vali nezdindeki teşebbüsleri” («Οη ελέξγεηεο ησλ Σνπξθνθππξίσλ ελψπηνλ ηνπ 

Κπβεξλήηε»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 27/8/1954. 
975 “Kıbrıs Rumlarının dünkü mitingi” («Σν ρζεζηλφ ζπιιαιεηήξην ησλ Βιιελνθππξίσλ»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε 

Hürriyet, 23/8/1954. 
976 “Yunan politikası ve Ortodoks kilisesi” («Δ ειιεληθή πνιηηηθή θαη ε Οξζφδνμε εθθιεζία»), αλαδεκνζίεπζε ζε 

Hürriyet, 28/8/1954. 
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«πξνθαινχζε» ζηελ Βιιάδα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή [sic], θαζψο θαη 

ηελ ηφηε «ππνθίλεζε» ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο.
977

 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, φπσο έρεη ελ κέξεη ήδε θαηαδεηρζεί, ε Hürriyet πξφβαιε πξσηνζέιηδα δηά ηνπ 

αληαπνθξηηή ηεο ζηελ Ώζήλα θαη θαηά ηνλ θξίζηκν κήλα Ώχγνπζην ηηο θηλεηνπνηήζεηο ζπιινγηθψλ 

θνξέσλ ππέξ ηεο έλσζεο.
978

 Σελ παξακνλή ηεο παξαπνκπήο, ν Σ.Κ. πιεξνθνξνχζε γηα ηε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία ζηα Δ.Β., θαζψο θαη γηα ηνπο ειιεληθνχο ππνινγηζκνχο αλαθνξηθά κε ηνπο 

ζπζρεηηζκνχο ζην εζσηεξηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ, αιιά θαη γηα ηελ απφθαζε ηεο έλσζεο Αήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ ηεο Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο λα κπντθνηάξεη ηα αγγιηθά πξντφληα. Πάλσ απφ ην 

ξεπνξηάδ δεκνζηεπφηαλ κεγάιε θσηνγξαθία απφ ηηο εθδειψζεηο ησλ Ώζελψλ, ζηελ νπνία 

εηθνληδφηαλ κία νκάδα «θσλαζθνχλησλ» πνπ έθαηγε αληίγξαθν ησλ δειψζεσλ Armitage, «παξά 

ην γεγνλφο φηη [ε ππξπφιεζε] ειάκβαλε ρψξα ελψπηνλ ελφο παπά».
979

 Βηδεζενγξαθηθή ήηαλ θαη ε 

θάιπςε ηεο ειιεληθήο πξνζθπγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξάζεζεο απνζπάζκαηνο ελφο 

εχγισηηνπ άξζξνπ ησλ New York Times, φπνπ παξνηξχλνληαλ Βιιάδα θαη ΐξεηαλία λα εμεχξνπλ 

έλαλ ζπκβηβαζκφ. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ελ ιφγσ άξζξν ηεο ακεξηθαληθήο εθεκεξίδαο 

νπδεκία αλαθνξά γηλφηαλ ζηελ Σνπξθία ή ζηα «ζπκθέξνληά» ηεο.
980

 Σελ ίδηα εκέξα, ν Σ.Κ. 

πιεξνθνξνχζε γηα ην «ελζνπζηψδεο» θιίκα πνπ επηθξαηνχζε απφ ην πξσί ζηελ ειιεληθή 

πξσηεχνπζα, γηα ηε ζπξξνή θαηά ρηιηάδεο ησλ Ώζελαίσλ ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο ππφ ηηο ηαρέο 

«Έλσζηο θαη κφλνλ Έλσζηο», θαζψο θαη γηα ηε «βξνληεξή» θσλή ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ ππξίδσλα, 

«παξά ηελ ειηθία ηνπ», φηαλ κηινχζε ζην πιήζνο. Παξάιιεια, φκσο, ζεκείσλε θαη ηηο 

ζπγθξνχζεηο ησλ δηαδεισηψλ κε ηελ αζηπλνκία, είδεζε ηελ νπνία ε εθεκεξίδα επέιεγε λα 

κεηαηξέςεη ζε θεληξηθφ ηεο ηίηιν.
981

 Πην εθηεηακέλε θάιπςε ησλ επεηζνδίσλ κε ηε ζπλνδεία 

θσηνγξαθηψλ έδηλε ν Σνχξθνο αληαπνθξηηήο ηελ επνκέλε εκέξα, πξνζζέηνληαο φηη ν ΐξεηαλφο 

πξέζβεο ζηελ Ώζήλα, Sir Charles Peake, είρε επηζθεθζεί ηνλ Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ 

ηεθαλφπνπιν, γηα λα «δηακαξηπξεζεί έληνλα» γηα ηε ξίςε δπλακίηε έμσ απφ ην βξεηαληθφ 

πξνμελείν ζηα Υαληά θαη λα δεηήζεη ηελ άκεζε ζχιιεςε ησλ δξαζηψλ. Πιεξνθνξνχζε αθφκε φηη 

                                                           
977 “Kıbrıs ve Kilise” («Δ Κχπξνο θαη ε Βθθιεζία»), αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 29/8/1954. 
978 “Kıbrıs‟ın Yunanistan‟a ilhakı lehinde/ Atina‟da bugün üniversite gençliği bir nümayiş yapıyor” («ήκεξα ζηελ 

Ώζήλα ε θνηηεηηψζα λενιαία θάλεη δηαδήισζε ππέξ ηεο ελψζεσο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα»), Hürriyet, 15/8/1954. 

“Atina‟da 6000 üniversiteli Kıbrıs için nümayiş yaptı” («ηελ Ώζήλα 6.000 θνηηεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ δηαδήισζε γηα 

ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 16/8/1954, ξεπνξηάδ ν ππφηηηινο ηνπ νπνίνπ πιεξνθνξνχζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

αληίζηνηρσλ εθδειψζεσλ «κε ηελ επηθξφηεζε ηεο θπβέξλεζεο» θαη ζηηο 20 Ώπγνχζηνπ, εκέξα θαηάζεζεο ηεο 

πξνζθπγήο ζηα Δ.Β. Αίπια απφ ηελ είδεζε δεκνζηεπφηαλ ζε αληηπαξαβνιή θσηνγξαθία απφ ηελ επίζθεςε νκάδαο 25 

Σνπξθνθππξίσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εθεκεξίδαο. “Kıbrıs‟ın ilhakı için ve fesatçılık kanunu aleyhinde/ Yunanistanda 

yapılacak büyük mitinge muhalifler de katılıyor” («ην κεγάιν ζπιιαιεηήξην πνπ ζα γίλεη ζηελ Βιιάδα γηα ηελ έλσζε 

ηεο Κχπξνπ θαη ελαληίνλ ησλ αληη-ζηαζηαζηηθψλ λφκσλ, ζπκκεηέρεη θαη ε αληηπνιίηεπζε»), Hürriyet, 18/8/1954, φπνπ ν 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ ελσηηθνχ αγψλα σο «εζληθνχ» ηίζεηαη απφ ηνλ ζπληάθηε ζε εηζαγσγηθά. 
979 “Yunanistan Kıbrıs meselesini Birleşmiş Milletlere sunuyor” («Δ Βιιάδα παξαπέκπεη ην Κππξηαθφ ζηα Δλσκέλα 

Έζλε»), Hürriyet, 19/8/1954. 
980 “Kıbrıs‟ın ilhakı için Birleşmiş Milletlere/ Yunanistan dün resmen müracaat etti” («Δ Βιιάδα πξνζέθπγε ρζεο 

επηζήκσο ζηα Δλσκέλα έζλε γηα ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 21/8/1954. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ζπκβηβαζκνχ 

κεηαμχ Βιιάδαο θαη ΐξεηαλίαο παξφηξπλε ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε, ζχκθσλα θαη κε ηνλ αληαπνθξηηή ηεο Καεδιενζκήξ 

ζηηο ΔΠΏ πνπ επηθαιείην ν Σ.Κ., βι. “Kıbrıs ve Amerikan görüşü/ Vaşington bir uzlaşmaya taraftarmış!” («Δ Κχπξνο 

θαη ε ακεξηθαληθή άπνςε/ Δ Οπάζηγθηνλ ηάζζεηαη, ιέεη, ππέξ ελφο ζπκβηβαζκνχ!»), Hürriyet, 27/8/1954, κε βάζε ην 

Reuters. Σν ζαπκαζηηθφ θαη ν δεχηεξνο αφξηζηνο ππνδήισλαλ ραξαθηεξηζηηθά ηελ ελφριεζε ηεο εθεκεξίδαο. 
981 “Atinada nümayişçiler dün polislerle çarpıştılar” («ηελ Ώζήλα νη δηαδεισηέο ζπγθξνχζηεθαλ ρζεο κε ηελ 

αζηπλνκία»), Hürriyet, 21/8/1954. 
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ζηα επεηζφδηα είραλ ηξαπκαηηζηεί 200 άηνκα θαη είραλ ζπιιεθζεί πεξηζζφηεξα απφ 150 ζε Ώζήλα 

θαη Θεζζαινλίθε, ελψ ζηνλ ππφηηηιν αλαθεξφηαλ φηη «έκπεηξνη Έιιελεο δελ επηθξνηνχλ ηηο 

ππεξβαζίεο», ρσξίο θακκία άιιε ζρεηηθή δηεπθξίληζε ζην ξεπνξηάδ πνπ αθνινπζνχζε γηα ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ. Παξάιιεια, δελ παξέιεηπε λα δηεγεζεί θαη κηα επηξάπειε 

ηζηνξία πνπ ελίζρπε εκκέζσο ηηο απφςεηο ηνπ, κε ηελ παξάζεζε ηεο ξήζεο ελφο ρσξηθνχ «απφ ην 

Μελίδη», ν νπνίνο παξαθνινπζψληαο ηνπο δηαδεισηέο ζρνιίαζε κεγαιφθσλα: «Ση ζα ηελ θάλεηο 

ηελ Κχπξν βξε Φσξνθψζηαηλα!».
982

 

Πέξαλ ησλ ξεπνξηάδ απηψλ, ην κφλν άξζξν γλψκεο πνπ δεκνζηεπφηαλ ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1954 

ζηελ εθεκεξίδα ήηαλ εθείλν ηνπ Ahmet İhsan, κε ην νπνίν ν ζπληάθηεο ηνπ έζεηε κεηά απφ πνιχ 

θαηξφ ζέκα θαρππνςίαο θαη ακθηζβήηεζεο ησλ δπηηθψλ ζπκκάρσλ απφ ηελ Σνπξθία, ζε 

πεξίπησζε πνπ παξαρσξείην ε Κχπξνο ζηελ Βιιάδα. Λακβάλνληαο αξρηθά αθνξκή απφ ηνπο 

επαίλνπο ηνχ ηφηε Γεξκαλνχ Καγθειάξηνπ Adenauer γηα ην ξφιν ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ ζηελ 

θνηλή άκπλα ηεο Αχζεο, ν İhsan ζπκκεξηδφηαλ ηελ άπνςή ηνπ φηη ν «ειεχζεξνο θφζκνο» κπνξνχζε 

λα θνηκάηαη ήζπρνο ράξε ζηνλ «εξσηθφ ηνπξθηθφ ζηξαηφ», επεζήκαηλε φκσο ηαπηφρξνλα ηηο 

«θάιηζεο θαη ζηξηγθέο θσλέο» πνπ, αλ ζπλερίδνληαλ, ζα απεηινχζαλ κε θαηάξξεπζε ην «θνηλφ 

κέησπν». Ώθνινχζσο, ηνπνζεηείην επηθξηηηθά ελαληίνλ ησλ «απιψλ δηαθσληψλ» κεηαμχ ησλ 

«ειεχζεξσλ εζλψλ», αληηπαξαβάιινληάο ηεο κε ηελ ππεξάζπηζε ησλ πςειψλ ηδαληθψλ ζηα νπνία 

είρε ηαρζεί ε δπηηθή ζπκκαρία. Πξφζζεηε φηη ν ερζξφο πνπ θαηξνθπιαθηνχζε ζα δηέβιεπε ηελ 

«αδπλακία», γεγνλφο πνπ ζα «κεγηζηνπνηνχζε ην κέλνο ηεο επηζεηηθφηεηάο ηνπ, θαη απηφ είλαη 

αθξηβψο εθείλν πνπ επηδηψθεη». πσο ζπκπέξαηλε θαηφπηλ ηνχησλ ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο, «ην 

πιεζηέζηεξν παξάδεηγκα γηα φια απηά είλαη ε νδφο πνπ αθνινπζνχλ νη Έιιελεο ζην Κππξηαθφ. Σν 

Νεζί ηεο Κχπξνπ, πνπ δελ ήηαλ νχηε θαη ζα είλαη πνηέ ηεο Βιιάδαο, αλεδείρζε σο εζληθφ ζέκα ζηε 

ρψξα απηή, δηά ρεηξφο ηεο θπβέξλεζήο ηεο. ηα κεγάια ζπιιαιεηήξηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο 

ειιεληθέο πφιεηο θαζπβξίδεηαη ε Ώγγιία, ηα πξνμελεία απνηεινχλ ζηφρν επηζέζεσλ θαη θαίγνληαη 

νη αγγιηθέο ζεκαίεο. Κη ελψ δελ ηξέθνπλ θαη ηα θαιχηεξα αηζζήκαηα γηα ηελ Σνπξθία, πψο 

κπνξνχκε εκείο λα ηζρπξηδφκαζηε φηη έρνπκε ζπκπήμεη θνηλφ κέησπν;». Ο ζπληάθηεο ζπλέρηδε 

θαηεγνξψληαο «απηφ ην έζλνο» φηη «έθαλε ηελ απεξηζθεςία λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ χπαξμε θαη 

ηελ ειεπζεξία ηνπ γηα έλα λεζί ην νπνίν νπδέπνηε ζα απνθηήζεη» θαη θαηέιεγε ζην άξζξν ηνπ σο 

εμήο: «Ώθφκε θη αλ δερζνχκε φηη ην θνηλφ κέησπν θαηαξξέεη εμαηηίαο απηψλ ησλ θάιηζσλ θσλψλ 

θαη ππνηεζείζζσ ελ ησ κεηαμχ φηη ε Κχπξνο πεξλά ζηελ Βιιάδα, ζα δψζεη ν ερζξφο πνπ 

θαηαπλίγεη ηηο ειεπζεξίεο ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπλ αλάζα θαη λα δήζνπλ ηα ειεχζεξα έζλε, 

πξνεμαξρνχζεο ηεο Βιιάδαο; Δ χπαξμε ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ φλησο επηηξέπεη ζηνπο 

Βπξσπαίνπο λα θνηκνχληαη ήζπρα ηα βξάδηα, αλ φκσο δεκηνπξγνχληαη ξήγκαηα ζην θνηλφ κέησπν 

                                                           
982 Δ θξάζε απηή ήηαλ γξακκέλε ζηα ειιεληθά κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, βι. “Kıbrıs için yapılan mitingde/ Atina‟da 

polis ve halk çarpıştı” («ην ζπιιαιεηήξην γηα ηελ Κχπξν/ ζηελ Ώζήλα ζπγθξνχζηεθαλ ιαφο θαη αζηπλνκία»), Hürriyet, 

22/8/1954. 
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κε ηέηνηα καζθαξαιίθηα, ηφηε δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θακκία ακθηβνιία φηη ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο 

ζα δηαζθαιίδεη ηνλ ήζπρν χπλν κφλν ησλ Σνχξθσλ».
983

 

β) Η ηνπξθνθππξηαθή θηλεηηθόηεηα ζε Κύπξν, Άγθπξα, Λνλδίλν θαη Νέα Υόξθε 

ηηο «πξνεηνηκαζίεο» πνπ αλαθεξφηαλ ν δεκνζηνγξάθνο ησλ Times αληηζηνηρνχζαλ, ζχκθσλα κε 

ηελ Καεδιενζκή, θαη έηεξεο «πξνεηνηκαζίεο» γηα ζεηξά θηλεηνπνηήζεσλ πνπ ζα ιάκβαλαλ ρψξα ζε 

φιε ηελ Κχπξν θαηά ηελ εκέξα ηεο πξνζθπγήο ζηα Δ.Β., φπσο επεζήκαηλε ν Σ.Κ.
984

 Ο 

ζπλάδειθφο ηνπ απφ ηε Λεπθσζία, φκσο, επηζεκαίλνληαο ηε θξάζε «είκαζηε έηνηκνη αθφκε θαη 

λα ζπγθξνπζηνχκε» απφ κία «εγθχθιην» ηνπ Μαθάξηνπ, ηηο εξκήλεπε δηαθνξεηηθά: «Έγηλε γλσζηφ 

φηη κεξηθέο ειιελνθππξηαθέο νξγαλψζεηο εθηνμεχνπλ απεηιέο, γηα λα πείζνπλ ηνπο Σνχξθνπο ηνπ 

λεζηνχ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηέο ηηο θηλεηνπνηήζεηο. Ώλεμάξηεηνη εδψ παξαηεξεηέο ζεκεηψλνπλ 

φηη ν Ώχγνπζηνο ζα είλαη ζηελ Κχπξν έλαο εμαηξεηηθά ηεηακέλνο κήλαο θαη φηη αλακέλνληαη 

ζνβαξά επεηζφδηα. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, παξαηεξείηαη φηη νη θνκκνπληζηέο πνπ έρνπλ εηζρσξήζεη 

αθφκε θαη ζηελ εθθιεζία, εηνηκάδνληαη ππφ ην ζχλζεκα „έλσζε κε ηελ Βιιάδα‟, λα πξνθαιέζνπλ 

αθφκα κεγαιχηεξε αλαζηάησζε».
985

 ηε κηθξή απηή παξάγξαθν ζπκππθλψλνληαη φζα επξφθεηην 

λα πξνεμνθιήζεη κε ππνβνιηκαίν ηξφπν έλαλ ρξφλν πεξίπνπ αξγφηεξα ε Hürriyet, φηαλ κε ην 

πξφζρεκα ηεο «ζθαγήο» πνπ δήζελ ζρεδηαδφηαλ ελαληίνλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ζα πξνεηνηκαδφηαλ 

ςπρνινγηθά ε ηνπξθηθή θνηλή γλψκε γηα ην πνγθξφκ ησλ επηεκβξηαλψλ. πσο θαη ηφηε, έηζη θαη 

ηψξα, ηα «ζπζηαηηθά» ηεο πξνβνθάηζηαο ήηαλ έηνηκα: Φεκνινγία πεξί ζηνρνπνίεζεο ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ, επίξξηςε ηεο «επζχλεο» ζηηο ελσηηθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ πξνεηνίκαδε ν 

Μαθάξηνο, θαζψο θαη αλάκημε ησλ «θνκκνπληζηψλ», νη νπνίνη έξρνληαλ λα επηηείλνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηηο εληππψζεηο γηα ηηο «θαζαξίεο πνπ εηνίκαδε» ν Κχπξηνο Ώξρηεπίζθνπνο. Καη σο 

θνξσλίδα φισλ απηψλ, πξνζηίζεην ε θηλδπλνινγία ησλ γλσζηψλ «νπδέηεξσλ παξαηεξεηψλ», πνπ 

πξνέβιεπαλ «έληαζε» θαη «ζνβαξά επεηζφδηα» ηνλ πξνζερή ηφηε Ώχγνπζην. Σν ηειεπηαίν απηφ 

ζεκείν αμίδεη λα ηνληζηεί δηφηη, φπσο απνθάιππηε ε Güven ζηε ζρεηηθή κειέηε ηεο, ήηαλ αθξηβψο 

ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1954 φηαλ ν ΐξεηαλφο πξέζβεο ζηελ Ώζήλα έζηειλε ηειεγξάθεκα γηα ηνλ 

«εχζξαπζην» ραξαθηήξα ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ θαη πξνεμνθινχζε πσο ην «παξακηθξφ 

αζήκαλην επεηζφδην, φπσο ε αλαγξαθή ελφο ζπλζήκαηνο κε θηκσιία ζην ζπίηη ηνπ Ώηάηνπξθ ζηε 

Θεζζαινλίθε» ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε εθηεηακέλα επεηζφδηα.
986

 

Πξηλ έιζεη ε ψξα ηεο πξνζθπγήο ζηα Δ.Β., σζηφζν, ν Armitage αλαθνίλσλε επηζήκσο απφ ηελ 

Κχπξν φηη ε βξεηαληθή θπβέξλεζε εηνηκαδφηαλ λα πξνηείλεη έλα λέν ζπληαγκαηηθφ θαζεζηψο γηα 

ην λεζί, γεγνλφο πνπ φπσο κεηέδηδε ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο απφ ηε Λεπθσζία, «αχμεζε έηη 

πεξαηηέξσ ηνπο πθηζηάκελνπο θφβνπο θαη ηελ αλεζπρία ησλ Σνχξθσλ». Χο αληίδξαζε γηα ηελ 

«θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο», νη ηειεπηαίνη πξνεηνίκαδαλ «κεγάιν ζπιιαιεηήξην ζην 

                                                           
983 “Müşterek cephe!” («Κνηλφ κέησπν!»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 29/8/1954. 
984 “Makarios ağustos ilk haftası Atina‟ya gidiyor” («Ο Μαθάξηνο κεηαβαίλεη ζηελ Ώζήλα ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ 

Ώπγνχζηνπ»), Hürriyet, 17/7/1954. 
985 “Makarios kargaşalıklar çıkarmağa hazırlanıyor!” («Ο Μαθάξηνο εηνηκάδεηαη λα πξνθαιέζεη θαζαξίεο!»), ελδηάκεζνο 

ηίηινο ζε Hürriyet, 28/7/1954. 
986 ΐι. Güven, φ.π., ζει. 167. 
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ηδακί ηεο „Ώγηα-νθηάο‟». Ο αληαπνθξηηήο θαηήγγεηιε, ελ ησ κεηαμχ, φηη νη Βιιελνθχπξηνη θαη ε 

«απνηθηαθή δηνίθεζε» πξνζπαζνχζαλ λα «παξεκβάινπλ εκπφδηα» ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ, νη 

κελ πξψηνη κε ηε δεκνζίεπζε «απεηιεηηθψλ άξζξσλ» ελαληίνλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ θαη ε δεχηεξε 

κε ηελ αχμεζε ησλ πεξηπνιηψλ ζηηο γεηηνληέο ηνπο. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ελ ιφγσ ξεπνξηάδ 

πιεξνθνξνχζε γηα ηελ απφξξηςε ηεο λέαο βξεηαληθήο πξφηαζεο απφ ηελ Βζλαξρία, ελψ 

αθνινπζνχζε αληαπφθξηζε απφ ηελ Ώζήλα, ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ίδηαο ζηάζεο θαη απφ ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε. Δ πιεξνθφξεζε ήηαλ θαζαξά εηδεζενγξαθηθή, ρσξίο ζρφιηα ή ηνπο 

ζπλήζεηο ραξαθηεξηζκνχο, ηηο εηξσλείεο θαη ηα θνζκεηηθά επίζεηα, δείγκα ελδερνκέλσο κηαο 

«αλαθνχθηζεο» απφ ηελ πξψηκε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ζηάζε ηεο ειιεληθήο 

πιεπξάο έβγαδε ηελ ηνπξθηθή απφ ηε δχζθνιε ζέζε κηαο κνλνκεξνχο αξλεηηθήο ηνπνζέηεζεο.
987

 

ε αληίζεζε κε ηε ζπγθξαηεκέλε εηθφλα απφ ηελ Ώζήλα, ν αληαπνθξηηήο απφ ηε Λεπθσζία 

ζπλέρηδε ηηο αλαθνξέο ηνπ πεξί ηεο επηθείκελεο «αλαζηάησζεο» ζην λεζί, εξεηδφκελνο ηφζν ζηηο 

εηδήζεηο φηη ν Μαθάξηνο ραξαθηήξηδε «πξνδφηεο» θαη απεηινχζε λα «αθνξίζεη» φζνπο 

Βιιελνθχπξηνπο ζπλεξγάδνληαλ κε ηνπο ΐξεηαλνχο πάλσ ζηε λέα ηνπο πξφηαζε, φζν θαη ζε κία 

λεψηεξε απνζηξνθή ηνπ ιφγνπ ηνπ γηα πξνζθπγή «ζηελ ηζρχ ησλ φπισλ», αλ παξίζηαην αλάγθε. 

Πξνρσξψληαο πεξαηηέξσ, ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο επηθαιείην θαη πάιη ηνπο γλσζηνχο 

«νπδέηεξνπο θχθινπο», νη νπνίνη εθ λένπ εμέθξαδαλ θφβνπο γηα «ζνβαξά επεηζφδηα» πνπ ε 

θπβέξλεζε δελ ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη. Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ ν ίδηνο επηθξνηνχζε, 

πξνζζέηνληαο φηη «νη Βιιελνθχπξηνη παιιεθαξάδεο δηαδίδνπλ δηάθνξεο θήκεο κε ζθνπφ λα 

πξνθαιέζνπλ αθφκε κεγαιχηεξε αλαζηάησζε θαη έρνπλ αξρίζεη λα ιέλε αλνηρηά δεμηά θη αξηζηεξά 

πσο εηνηκάδεηαη έλνπιε ζπκκνξία. Έλα ηκήκα πινχζησλ Άγγισλ θαη Βιιελνθππξίσλ 

απεπζχλζεθαλ ζηελ θπβέξλεζε θαη δήηεζαλ λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπο». Οη «νπδέηεξνη θχθινη» επαλέξρνληαλ αθνινχζσο ζηελ 

αθήγεζή ηνπ θαη, ζρνιηάδνληαο ηελ πξφηαζε ηνπ ΏΚΒΛ πξνο ηνλ Μαθάξην γηα ηελ ζχκπεμε 

«εληαίνπ κεηψπνπ» φισλ ησλ ελσηηθψλ Βιιελνθππξίσλ θαη ηε δηνξγάλσζε θνηλνχ ζπιιαιεηεξίνπ 

ζηηο 8 Ώπγνχζηνπ, επεζήκαηλαλ φηη εθείλε είρε επαλαιεθζεί θαη θαηά ην παξειζφλ, αιιά ν 

Ώξρηεπίζθνπνο «δελ είρε θάλεη ηίπνηε άιιν παξά λα απαληήζεη δηά ηεο ζησπήο. Πξάγκαηη, 

παξαηεξείηαη φηη απηή ηε θνξά νη θνκκνπληζηέο εηνηκάδνληαη λα θηλεηνπνηεζνχλ έζησ θαη κφλνη 

ηνπο, γεγνλφο πνπ ζα απμήζεη έηη πεξαηηέξσ ηελ πθηζηάκελε αλεζπρία».
988

 

Ώπηή ε πξνζπάζεηα λα θαιιηεξγεζεί θαη λα πξνβιεζεί απφ ηηο ζηήιεο ηεο Hürriyet κία 

«αηκφζθαηξα έληαζεο», ζα θιηκαθσλφηαλ ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1954, ζην βαζκφ πνπ εθείλν ην κήλα 

ήηαλ ε θαηαιεθηήξηα εκεξνκελία γηα ηελ ειιεληθή πξνζθπγή ζηα Δ.Β. Σν θιίκα ηεο πεξηφδνπ, κε 

ηηο θηλεηνπνηήζεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο ζηελ θίλεζε ηεο Βιιάδαο, αληαλαθιάην ζηα δεκνζηεχκαηα 

ηεο εθεκεξίδαο, απφ ηηο γεινηνγξαθίεο κέρξη ηα ξεπνξηάδ, ηαπηφρξνλα φκσο αιιεινηξνθνδνηείην 

απφ εθείλα. ιεο εθείλεο νη ηνπξθηθέο αληηδξάζεηο δηεξκελεχνληαλ ιεθηηθά απφ ηηο ζηήιεο ηεο 

                                                           
987 “İngiltere‟nin anayasa teklifi Kıbrıs‟lı Türklerin endişesini büsbütün arttırdı” («Δ ζπληαγκαηηθή πξφηαζε ηεο Ώγγιίαο 

αχμεζε θαηαθφξπθα ηηο αλεζπρίεο ησλ Σνπξθνθππξίσλ»), Hürriyet, 30/7/1954. 
988 “Kıbrıs‟ta gergin bir hava esiyor” («Ώηκφζθαηξα έληαζεο επηθξαηεί ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 31/7/1954. 
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Hürriyet, αιιά εθδειψλνληαλ θαη ζε ζπιιαιεηήξηα ζαλ ην πξναλαγγειζέλ ζηελ Ώγία νθία ηεο 

Λεπθσζίαο. χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα, εθείλν είρε δηεμαρζεί γηα λα εθθξαζηεί ε «έληνλε 

δηακαξηπξία» ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ηφζν ελαληίνλ ηεο έλσζεο ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα, φζν θαη 

ελαληίνλ ηεο πξφζεζεο λα ηνπ παξαρσξεζεί απηνθπβέξλεζε. ην «νγθψδεο» εθείλν ζπιιαιεηήξην, 

πξψηνο είρε πάξεη ν ιφγν ν κνπθηήο Mehmet Dânâ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηψληαο «θνθηή γιψζζα», 

παξαδερφηαλ φηη δελ γλψξηδαλ αθφκε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο λέαο ζπληαγκαηηθήο πξφηαζεο, 

ζηεθφηαλ σζηφζν «ζην ελδερφκελν απηή λα κελ εγγπάηαη εθαηφ ηνηο εθαηφ ηα δηθαηψκαηα ηεο 

ηνπξθηθήο κεηνςεθίαο ζην λεζί», πηζαλφηεηα γηα ηελ απνηξνπή ηεο νπνίαο ηφληδε πσο έπξεπε λα 

δηεμαγάγνπλ «απηφεηνη» ηνλ αγψλα ηνπο. 

Ώθνινχζσο ιάκβαλε ην ιφγν ν Faiz Kaymak, σο εθπξφζσπνο ηεο «Οκνζπνλδίαο 

Σνπξθνθππξηαθψλ Οξγαλψζεσλ», ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη κε ην ζρεδηαδφκελν ζχληαγκα νη 

Σνπξθνθχπξηνη ζα αθήλνληαλ «ζην έιενο ησλ Βιιελνθππξίσλ», εθθξάδνληαο παξάιιεια ηελ 

πεπνίζεζή ηνπ φηη «ε Μεηέξα παηξίδα Σνπξθία ζε θακκία πεξίπησζε δελ ζα καο άθελε κφλνπο ζε 

απηέο ηηο θξίζηκεο κέξεο». Ο Fazıl Küçük πνπ ηνλ δηαδέρζεθε ζην βήκα σο «γεληθφο γξακκαηέαο» 

ηνπ θφκκαηνο ηεο «Βζληθήο Σνπξθηθήο Έλσζεο», πξνέβαηλε ζε «κία ελζνπζηψδε νκηιία πνπ ζπρλά 

δηαθνπηφηαλ απφ ρεηξνθξνηήκαηα», εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ζηηο «αδηθίεο» πνπ ζα 

εμαθνινπζνχζαλ λα πθίζηαληαη νη Σνπξθνθχπξηνη κε ην πξνηαζέλ ζχληαγκα, ην νπνίν «νπδέπνηε 

επξφθεηην λα απνδερζνχλ». Ο Küçük επαλαιάκβαλε κε ηε ζεηξά ηνπ φηη επηβαιιφηαλ λα ππάξρεη 

«εθαηφ ηνηο εθαηφ εγγχεζε ησλ δηθαησκάησλ» ηνπο, θαζψο θαη ηελ πεπνίζεζε φηη ε «Μεηέξα 

παηξίδα Σνπξθία» ζα ηνπο ππνζηήξηδε. Δ εθεκεξίδα παξέζεηε θαη ηα νλφκαηα ησλ ππνινίπσλ 

νκηιεηψλ πνπ αθνινχζεζαλ, ελψ πιεξνθνξνχζε πσο ην ζπιιαιεηήξην «ελέθξηλε» ηελ απνζηνιή 

ηειεγξαθεκάησλ ζην ΐξεηαλφ Πξσζππνπξγφ, Winston Churchill, ζηνλ Τπνπξγφ Ώπνηθηψλ, θαζψο 

θαη ζηνλ Κπβεξλήηε, κε ηα νπνία «απαηηείην» (talep edilmiştir) ε ζπκπεξίιεςε πιήξσλ εγγπήζεσλ 

ζην λέν ζχληαγκα. Ώληηζέησο, ζε δχν έηεξα ηειεγξαθήκαηα πνπ «εγθξίζεθε» λα απνζηαινχλ ζηνλ 

Σνχξθν Πξσζππνπξγφ, Adnan Menderes, θαη ζηνλ Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ, Mehmed Fuad Köprülü 

αληηζηνίρσο, «εθθξαδφηαλ ε παξάθιεζε» (rica olunmuştur) λα ηνπο παξαζρεζεί ε ππνζηήξημε 

«ηεο θπβεξλήζεσο ηεο κεηέξαο παηξίδαο».
989

 

Σν ξεπνξηάδ έθιεηλε κε κία μερσξηζηή είδεζε πνπ πιεξνθνξνχζε γηα ηνλ «έλζεξκν ελαγθαιηζκφ» 

ηεο αληηπξνζσπείαο καζεηψλ απφ ην Λχθεην «Celal Bayar» ηεο «Απηηθήο Θξάθεο», πνπ είρε 

θζάζεη ζηελ Άγθπξα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηή απφ ηνλ Σνχξθν Πξφεδξν ηεο Αεκνθξαηίαο, κε 

κία νκάδα καζεηψλ ηεο «Έλσζεο Σνπξθνθππξηαθψλ Λπθείσλ», πνπ επηζθεπηφηαλ ηελ ηνπξθηθή 

πξσηεχνπζα. Δ ζπλάληεζε είρε ιάβεη ρψξα ζην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηεο πφιεο, φπνπ νη 

Σνπξθνθχπξηνη καζεηέο «έζπεπζαλ λα ππνδερζνχλ ηνπο Απηηθνζξαθηψηεο αδειθνχο ηνπο, νη 

                                                           
989 «İlhak veya muhtariyet tasavvurları protesto etmek için/ 30.000 Kıbrıs Türkü dün büyük bir miting yaptı» («30.000 

Σνπξθνθχπξηνη πξαγκαηνπνίεζαλ ρζεο κεγάιν ζπιιαιεηήξην γηα λα δηακαξηπξεζνχλ ελαληίνλ ησλ ζρεδίσλ γηα έλσζε 

θαη απηνθπβέξλεζε»), θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 2/8/1954. Ώλ θαη πξνθαιεί εληχπσζε ην γεγνλφο ηεο έληνλεο 

απηήο αληίδξαζεο πνπ, φπσο δεκνζίσο ην παξαδερφηαλ ν κνπθηήο, ήηαλ αζχκκεηξε κε ηελ πιεξνθφξεζή ηνπο, αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί φηη αθφκε θαη ζηηο αξρέο Ώπγνχζηνπ 1954, νη Σνπξθνθχπξηνη πεξηγξάθνληαλ σο «κεηνλφηεηα» απφ έλαλ 

ζεζκηθφ εθπξφζσπφ ηνπο. 
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νπνίνη δνπλ μέρσξα απφ ηε κεηέξα παηξίδα».
990

 Δ κηθξή απηή είδεζε ήηαλ ραξαθηεξηζηηθή ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε εθεκεξίδα ελέπιεθε θαη ελίζρπε ηνλ αιπηξσηηζκφ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 

ησλ εθηφο Σνπξθίαο δηαβηνχλησλ «Σνχξθσλ», πξνεμάξρνληνο ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ, φπσο 

ηεθκαίξεηαη ηφζν απφ ηελ πνζφηεηα, φζν θαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ζρεηηθψλ δεκνζηεπκάησλ.
991

 

Οη απφςεηο πνπ είραλ εθθξάζεη νη Σνπξθνθχπξηνη νκηιεηέο ζην ζπιιαιεηήξην θσδηθνπνηήζεθαλ 

ζε αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε ν Küçük, ζηελ νπνία επαλαδηαηππψλνληαλ νη θφβνη ηνπο απφ κία 

ελδερφκελε απηνθπβέξλεζε, θαη δεηείην «ζηε λέα κνξθή δηαθπβέξλεζεο πνπ εηνηκάδεηαη λα 

ιεθζεί ππ‟ φςηλ ην γεγνλφο φηη νη δχν ζπληζηψζεο [Βιιελνθχπξηνη θαη Σνπξθνθχπξηνη] είραλ 

αλέθαζελ ρσξηζηά ζπκθέξνληα θαη εμαηηίαο απηνχ πάληνηε ζπγθξνχνληαλ», παξαδνρή πνπ ζα 

απνηεινχζε «δηέμνδν ζην κέιινλ». Δ εθεκεξίδα εξκήλεπε ηηο ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο ππφ άιιν 

πξίζκα ζε ζρέζε κε ηελ πξφηαμε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο άξλεζεο ηνπ λένπ ζπληάγκαηνο, έηζη φπσο 

είρε εθθξαζηεί ζην ζπιιαιεηήξην, θάλνληαο ιφγν απηή ηε θνξά γηα απνδνρή ηνπ «ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα εγγπάηαη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ ησλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ Σνχξθσλ ηνπ λεζηνχ».
992

 Βίλαη αζαθέο ην θαηά πφζν ε 

επηθνηλσληαθή απηή κεηαθίλεζε απφ ηελ αξλεηηθή εληχπσζε ηεο απφξξηςεο ζηε ζεηηθή ηήο ππφ 

φξνπο απνδνρήο απνηεινχζε εθεχξεκα ηεο εθεκεξίδαο ή παξαζθεληαθή ππνβνιή ηεο Άγθπξαο. ε 

θάζε πεξίπησζε, ελδηαθέξνπζα ήηαλ ε δηαηχπσζε ηνπ Küçük, ν νπνίνο αλαθεξφκελνπο ζηνπο 

Βιιελνθχπξηνπο θαη ζηνπο Σνπξθνθχπξηνπο, έθαλε ιφγν γηα δχν «ζπληζηψζεο» – ή «ζηνηρεία» 

φπσο είλαη ε απφδνζε ηνπ φξνπ unsur – νη νπνίεο κάιηζηα είραλ «αλέθαζελ» αιιεινζπγθξνπφκελα 

ζπκθέξνληα πνπ ηνπο έθεξλαλ ζε αληηπαξάζεζε. Παξαηεξείηαη, δειαδή, ε πξσηφιεηα εθδήισζε 

κηαο απνζρηζηηθήο, δηρνηνκηθήο ζθέςεο, πνπ γηλφηαλ παξάιιεια κε ηελ απαίηεζε γηα πιήξε 

δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο «ηνπξθηθήο θνηλφηεηαο ηνπ λεζηνχ». Ώληηζηνίρσο, ν φξνο 

«θνηλφηεηα» (cemaat) πνπ ρξεζηκνπνηείην γηα λα νξηζηεί ε ηνπξθνθππξηαθή ζπιινγηθφηεηα, 

παξέπεκπε ζπλεηξκηθά κάιινλ ζε ζξεζθεπηηθή, παξά ζε εζλνηηθή νκάδα. Αελ είρε πξνθαλψο 

επέιζεη αθφκε ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα κεηέηξεπε ηελ «ηνπξθνθππξηαθή κεηνλφηεηα» ηνπ 

Mehmet Dânâ ζε εζληθά-εζλνηηθά πξνζδηνξηζκέλε «ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα» – θαη αξγφηεξα 

«ιαφ» – ε νπνία ζα δηεθδηθνχζε θαη ζα θαηφξζσλε λα απνθηήζεη ηελ «πνιηηηθή ηζφηεηα» κε ηελ 

πιεζπζκηαθή πιεηνςεθία ησλ Βιιελνθππξίσλ ζην λεζί. 

Αχν εκέξεο αξγφηεξα, ε εθεκεξίδα πιεξνθνξνχζε φηη ε «απνηθηαθή δηνίθεζε» απνθάζηδε λα 

ελεξγνπνηήζεη ηνπο αληη-ζηαζηαζηηθνχο λφκνπο, θαηφπηλ ζρεηηθήο εγθπθιίνπ ηνπ αξρηεηζαγγειέα 

                                                           
990 “Kıbrıslı ve Batı Trakya Türklerin heyecanlı karşılaşması” («Σν ζπγθηλεηηθφ ζπλαπάληεκα ησλ Σνχξθσλ απφ ηελ 

Κχπξν θαη ηε Απηηθή Θξάθε»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 2/8/1954, κε βάζε αληαπφθξηζε ηνπ T.H.A. 
991 Σν ελδηαθέξνλ ηεο Hürriyet γηα ηελ ειιεληθή Θξάθε δελ ζα θακπηφηαλ νχηε ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1954, κε 

ραξαθηεξηζηηθνχο ηίηινπο φπσο “Batı Trakya hapishanelerinde Türkler fena muamele görüyorlar” («ηηο θπιαθέο ηεο 

Απηηθήο Θξάθεο νη Σνχξθνη ηπγράλνπλ θαθήο αληηκεηψπηζεο»), Hürriyet, 2/8/1954, “Batı Trakya‟daki toprak yağması 

devam ediyor” («πλερίδεηαη ε ιεειαζία εδαθψλ ζηε Απηηθή Θξάθε»), Hürriyet, 15/8/1954, “Batı Trakya‟da işkence ve 

soygunlar devam ediyor” («πλερίδνληαη ηα βαζαληζηήξηα θαη νη ιεζηείεο ζηε Απηηθή Θξάθε»), Hürriyet, 18/8/1954, 

“Yunan hükûmeti B. Trakya‟da sıkı seyahat tahditleri koydu” («Δ ειιεληθή θπβέξλεζε επέβαιε απζηεξνχο 

ηαμηδησηηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηε Α. Θξάθε»), Hürriyet, 30/8/1954. 
992 “Haklarının tamamen tanınması şartı ile/ Kıbrıs Türk cemaati anayasa teklifine muhalefet etmiyecek” («Τπφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα αλαγλσξηζηνχλ πιήξσο ηα δηθαηψκαηά ηεο/ ε ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα δελ ζα αληηηαρζεί ζηε 

ζπληαγκαηηθή πξφηαζε»), Hürriyet, 3/8/1954. 
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ηεο Λεπθσζίαο. ηφρνο ήηαλ λα απαγνξεπηνχλ νη εθδειψζεηο ππέξ ηεο έλσζεο κε ηελ Βιιάδα 

ελαληίνλ ηεο βξεηαληθήο θπξηαξρίαο, θαζψο θαη «ε πξνεηνηκαζία ησλ Μαθαξηαθψλ κε ηνπο 

Βιιελνθχπξηνπο θνκκνπληζηέο λα πξνθαιέζνπλ θαζαξίεο». Ο ζρεηηθφο λφκνο πξνέβιεπε πνηλέο 

κέρξη πέληε ρξφληα θπιάθηζεο γηα ηα άηνκα θαη απαγφξεπζε θπθινθνξίαο έσο ηξία ρξφληα γηα ηα 

έληππα. χκθσλα κε ηνλ αληαπνθξηηή ηεο Hürriyet ζηε Λεπθσζία, νη απαγνξεχζεηο απηέο 

πξνθάιεζαλ ηελ αληίδξαζε ησλ ειιελνθππξηαθψλ εθεκεξίδσλ, νη εθδφηεο ησλ νπνίσλ 

απνθάζηδαλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ αλαζηνιή έθδνζεο ησλ θχιισλ ηνπο γηα κία εβδνκάδα. 

Ώληηζέησο, νη ηνπξθνθππξηαθέο «εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηε ζέζε ηνπ λφκνπ ζε 

ηζρχ». πσο πξφζζεηε ην ζρεηηθφ ξεπνξηάδ κε πξφδειε ηθαλνπνίεζε, αληίζηνηρε απαγφξεπζε είρε 

επηβιεζεί θαη ζηηο εηζαγφκελεο ειιαδηθέο εθεκεξίδεο, πνπ πεξηείραλ «εηδήζεηο πνπ εμσζνχζαλ» ζε 

ελσηηθή δξάζε. 

Παξάιιεια, ν ζπληάθηεο ηνπ αηζζαλφηαλ ηελ αλάγθε λα «δηεπθξηλίζεη» νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο 

γηα ην πξνηεηλφκελν ζχληαγκα, έλαληη ησλ γξαθνκέλσλ ζηηο ηνπξθηθέο εθεκεξίδεο. Έηζη, 

επηζεκαίλνληαο ηηο ζρεηηθέο πνιχθξνηεο δειψζεηο ηνπ Hopkinson ζηε βξεηαληθή ΐνπιή ησλ 

Κνηλνηήησλ, κε ηηο νπνίεο απνθιεηφηαλ ε έλσζε ηεο Κχπξνπ θαη επηβεβαησλφηαλ ε βξεηαληθή 

θπξηαξρία επ‟ απηήο,
993

 ζεκείσλε ραξαθηεξηζηηθά: «ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην πξνζρέδην ηνπ 

ζπληάγκαηνο δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί θαη δελ έρεη αθφκε δεκνζηνπνηεζεί επηζήκσο ζην 

ζχλνιφ ηνπ. Βμ απηήο ηεο απφςεσο, πξέπεη λα παξαθνινπζνχκε κε πξνζνρή ηη είδνπο εμειίμεηο ζα 

ζεκεησζνχλ. ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, φκσο, φπσο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε βξεηαληθή 

πξφηαζε θαλέλα άξζξν αληίζεην κε ηα εζληθά καο ζπκθέξνληα, ππέξ καο είλαη θαη ε 

θαηεγνξεκαηηθή απφξξηςε ηεο έλσζεο, θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο ζην πνιηηηθφ 

θαζεζηψο ηνπ λεζηνχ. Ώπηφο είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ νη Σνπξθνθχπξηνη δελ έρνπλ πάξεη ζέζε 

ελαληίνλ ηεο πξφηαζεο».
994

 Βίλαη πξνθαλέο φηη νη ελ ιφγσ «δηεπθξηλίζεηο» έξρνληαλ ζε άκεζε 

αληίζεζε θαη αληίθαζε κε ηηο δειψζεηο ησλ Σνπξθνθχπξησλ «εγεηφξσλ» πνπ είραλ κηιήζεη ζην 

ζπιιαιεηήξην ηεο Ώγίαο νθίαο, φπσο άιισζηε είρε απνηππψζεη απφ ηηο ζηήιεο ηεο θαη ε ίδηα ε 

Hürriyet. Καηά ζπλέπεηα, εληζρχνληαη νη ππνςίεο φηη ε δεκφζηα εθείλε κεηαζηξνθή είρε γίλεη γηα 

ιφγνπο ηαθηηθήο, ζην πιαίζην ελδερνκέλσο παξαζθεληαθψλ ζπδεηήζεσλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ 

είηε κεηαμχ ησλ Σνπξθνθππξίσλ θαη ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, είηε κεηαμχ ησλ πξψησλ θαη ησλ 

ΐξεηαλψλ, ίζσο δε θαη κεηαμχ φισλ απηψλ. 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε κεηάβαζε ζην Λνλδίλν ηεο ηξηκεινχο ηνπξθνθππξηαθήο αληηπξνζσπείαο, 

«ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε πνπ είρε ιεθζεί ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ζην ζπιιαιεηήξην πνπ είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπκκεηνρή 30.000 Σνπξθνθππξίσλ», πξνβαιιφηαλ απφ ηελ εθεκεξίδα ζην 

θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν. Σα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο δελ αλαγξάθνληαλ ζηελ είδεζε, 

αλαθεξφηαλ φκσο φηη ε αληηπξνζσπεία ζα είρε επαθέο κε ηνλ Πξσζππνπξγφ Winston Churchill, 

                                                           
993 Βπξφθεηην γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Hopkinson, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο είρε δηαηππσζεί ην πεξίθεκν «νπδέπνηε». 
994 “Kıbrıs‟ta fesatçılığı meneden kanunun tatbikine başlandı” («Ξεθίλεζε ζηελ Κχπξν ε εθαξκνγή ησλ αληη-

ζηαζηαζηηθψλ λφκσλ»), Hürriyet, 4/8/1954. ηνλ ππφηηηιν ηνπ δεκνζηεχκαηνο αλαθεξφηαλ φηη ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ 

απηνχ είρε θαηαξγεζεί θαη ην Βζλαξρηθφ πκβνχιην. 
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θαζψο θαη κε «ζεκαίλνληα πξφζσπα» απφ ηα Τπνπξγεία Βμσηεξηθψλ θαη Ώπνηθηψλ, θαζψο θαη 

ηνπο εγέηεο ηνπ Βξγαηηθνχ Κφκκαηνο, κε ζέκα ην ππφ θαηάξηηζε λέν ζχληαγκα. Ώίηεκά ηεο ζα 

ήηαλ ε παξνρή «ξεηψλ εγγπήζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 100 ρηιηάδσλ 

Σνπξθνθππξίσλ».
995

 Σειηθά ε αλαρψξεζε ηεο αληηπξνζσπείαο ζα αλαβαιιφηαλ, θαζψο θξίζεθε 

ρξήζηκν λα πεξάζεη πξψηα απφ ηελ Άγθπξα. ην ζρεηηθφ δεκνζίεπκα, κάιηζηα, αλαθέξνληαλ ηφζν 

ηα κέιε ηεο, φζν θαη φηη είρε εηνηκαζηεί κία έθζεζε πνπ πεξηέγξαθε αλαιπηηθά ηνλ «ζθεηεξηζκφ» 

ησλ δηθαησκάησλ «ησλ Σνχξθσλ» απφ ηνπο ΐξεηαλνχο, καδί κε ηξφπνπο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηψξα 

ηεο «εγγχεζήο» ηνπο.
996

 

Πξάγκαηη, ζηα ηέιε Ώπγνχζηνπ, ε ηξηκειήο αληηπξνζσπεία εηνηκαδφηαλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 

επίζθεςή ηεο ζηελ ηνπξθηθή πξσηεχνπζα. Ο επηθεθαιήο ηεο, Faiz Kaymak, κηιψληαο ζην T.H.A. 

ηηο παξακνλέο ηεο κεηάβαζεο, δήισλε φηη «ε επαηζζεζία θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο θπβέξλεζεο ηεο 

κεηέξαο παηξίδαο ζην δήηεκα ηεο έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα, πξνζέδσζε λέα δχλακε θαη 

ειπίδα ζηνπο Σνπξθνθχπξηνπο», πξνζζέηνληαο φηη αλέκελαλ ηελ ίδηα ππνζηήξημε θαη ζην ζέκα ηεο 

απηνθπβέξλεζεο. Σφληδε ηελ «νμεία αληίζεζή» ηνπο ζε έλα ζχληαγκα πνπ δελ ζα δηαζθάιηδε ηελ 

«ηζφηηκε αληηκεηψπηζε» ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ππελζχκηδε φηη δεηνχζαλ απφ ηελ «Ώπνηθηαθή 

Αηνίθεζε ηα ζθεηεξηζζέληα δηθαηψκαηά» ηνπο θαη ζεκείσλε φηη ζα κεηέβαηλαλ ζηελ ηνπξθηθή 

πξσηεχνπζα γηα λα εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο επί απηψλ, θαζψο θαη ηηο «ζθέςεηο» ηνπο γηα ηελ 

«θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ησλ Σνπξθνθππξίσλ».
997

 

Δ ηξηκειήο αληηπξνζσπεία ζα έθηαλε ζηελ Άγθπξα ζηηο 31 Ώπγνχζηνπ, φπνπ ν Kaymak ζα 

πξνέβαηλε ζε απνθιεηζηηθέο δειψζεηο πξνο ηνλ εθεί αληαπνθξηηή ηεο Hürriyet, ζρεηηθά κε ηηο 

επαθέο πνπ ζα είραλ ζην Λνλδίλν, πνπ ζα ήηαλ ν επφκελνο ζηαζκφο ηνπο. πσο αλέθεξε, θαηά ηε 

δηάξθεηά ηνπο ζα απέξξηπηαλ θαηεγνξεκαηηθά ηελ έλσζε, ηελ απηνθπβέξλεζε θαη ηε δηεμαγσγή 

δεκνςεθίζκαηνο, πξνζζέηνληαο φηη ζα ππνζηήξηδαλ ηελ απφθαζε ηεο βξεηαληθήο ΐνπιήο γηα 

ζπληαγκαηηθή δηνίθεζε κφλν αλ «δηαζθαιίδνληαλ πιήξσο ηα κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ». εκείσλε, επίζεο, φηη ζηφρνο ηνπο ζα ήηαλ ε «κεηαζηξνθή ηεο αγγιηθήο θνηλήο 

γλψκεο» ππέξ ηνπο, θαζψο θαη ε δηαθήξπμε φηη «ε Κχπξνο είλαη ηνπξθηθή θαη ην λεζί είλαη 

ηνπξθηθφ [sic]». Βηδηθή, ηέινο, αλαθνξά επεθχιαζζε γηα ηνλ ηνπξθηθφ Σχπν θαη ηδηαίηεξα γηα ηε 

Hürriyet: «Οη Σνπξθνθχπξηνη είλαη επηπρείο πνπ ν ηνπξθηθφο Σχπνο πξνβάιιεη ηελ ππφζεζε ηεο 

                                                           
995 “Yeni anayasa kabul edilirken Türk haklarının korunmasını temin için/ Kıbrıs Türk heyeti yarın Londra‟ya hareket 

ediyor” («Ξεθηλά αχξην γηα ην Λνλδίλν ε ηνπξθνθππξηαθή αληηπξνζσπεία/ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

ηνπξθηθψλ δηθαησκάησλ ελφζσ γίλεηαη δεθηφ ην λέν ζχληαγκα»), Hürriyet, 9/8/1954. 
996 “Haklarını müdafaa için Londrara gidecek/ Kıbrıs Türk heyeti Ankara‟ya uğrayacak” («Δ ηνπξθνθππξηαθή 

αληηπξνζσπεία πνπ ζα κεηαβεί ζην Λνλδίλν γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ζα πεξάζεη απφ ηελ Άγθπξα»), 

Hürriyet, 17/8/1954. Σα κέιε ηεο αληηπξνζσπείαο ήηαλ ν Faiz Kaymak, ν αληηπξφεδξνο ηεο «Οκνζπνλδίαο» Mithat 

Berberoğlu θαη ην κέινο ηεο «εθηειεζηηθήο επηηξνπήο» δηθεγφξνο Ahmet Zaim. Καηά ηνλ αληαπνθξηηή ηεο εθεκεξίδαο 

ζηελ Ώζήλα, ε κεηάβαζε ηεο ελ ιφγσ αληηπξνζσπείαο ζην Λνλδίλν είρε πξνθαιέζεη «αηζζεηή αλεζπρία» ζηελ Ώζήλα, 

κε ηηο ειιεληθέο εθεκεξίδεο λα πιεξνθνξνχλ φηη ζηηο 31 Ώπγνχζηνπ ζα κεηέβαηλε ζηελ Άγθπξα, αιιά θαη λα 

πηζαλνινγνχλ αθφκε θαη κεηάβαζή ηεο ζηα Δ.Β., βι. “Kıbrıs Türk heyeti ve Yunanistan” («Δ ηνπξθνθππξηαθή 

αληηπξνζσπεία θαη ε Βιιάδα»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 27/8/1954. 
997 “İlhak teraneleri karşısında görüşünü bildirmek için/ Kıbrıs‟tan bir Türk heyeti Ankara‟yı ziyaret edecek” («Μία 

ηνπξθηθή αληηπξνζσπεία απφ ηελ Κχπξν ζα επηζθεθζεί ηελ Άγθπξα/ γηα λα γλσζηνπνηήζεη ηηο απφςεηο ηεο έλαληη ηνπ 

ηξνπαξηνχ ηεο έλσζεο»), πξσηνζέιηδνο ηίηινο ζε Hürriyet, 31/8/1954. Σν ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα αλέθεξε σο ηξίην 

κέινο ηεο αληηπξνζσπείαο ην δηθεγφξν Osman Örek, αληί ηνπ επίζεο δηθεγφξνπ Ahmet Zaim. Χζηφζν, ηελ επφκελε 

εκέξα επαλεξρφηαλ ην φλνκα ηνπ Zaim. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



366 
 

Κχπξνπ. Βθθξάδνπκε ηηο επραξηζηίεο θαη ηελ επγλσκνζχλε καο ζε φιν ηνλ ηνπξθηθφ Σχπν θαη 

θπξίσο πξνο ηε δεκνζηνγξαθηθή νηθνγέλεηα ηεο εθεκεξίδαο Υηνπξξηέη».
998

 

Σελ έιεπζε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο αληηπξνζσπείαο ζηελ Σνπξθία, σζηφζν, δηαδέρνληαλ νη 

ζπλερείο αλαβνιέο ηεο ζπλάληεζήο ηεο κε ηνλ Σνχξθν Πξσζππνπξγφ. Ώλ θαη είρε πεξαηψζεη ηηο 

επαθέο ηεο «κε ηηο αξκφδηεο αξρέο» ζηελ Άγθπξα θαη απφ ηηο 5 επηεκβξίνπ είρε κεηαβεί ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε,
999

 ζα πεξίκελε εθεί αξθεηέο εκέξεο πξηλ ζπλαληεζεί κε ηελ ηνπξθηθή πνιηηηθή 

θαη πνιηηεηαθή εγεζία, αξθνχκελε ζηελ θαηάζεζε ζηεθάλσλ θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ηεο 

T.M.T.F.
1000

 Ο πξνβιεζείο ιφγνο ηεο θαζπζηέξεζεο ήηαλ ε κεηάβαζε ηνπ Menderes ζηε κχξλε 

γηα ηνπο επεηεηαθνχο ενξηαζκνχο,
1001

 ν Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο φκσο ζα θαζπζηεξνχζε αξθεηέο 

εκέξεο λα ζπλαληεζεί καδί ηεο, αθφκε θαη κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ.
1002

 Χο απνηέιεζκα ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ απηψλ, ε αληηπξνζσπεία ζα αλέβαιε εθ λένπ ηε κεηάβαζή ηεο ζην Λνλδίλν.
1003

 

Σειηθά, ε πνιππφζεηε ζπλάληεζε ζα ιάκβαλε ρψξα ζηηο 14 επηεκβξίνπ, κε ηε Hürriyet λα 

αθηεξψλεη ζε απηήλ ην θεληξηθφ πξσηνζέιηδφ ηεο ηελ επνκέλε εκέξα, ζπλνδεία ζρεηηθήο 

θσηνγξαθίαο. Βπίζεκε αλαθνίλσζε κεηά ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε δελ ππήξμε, ζχκθσλα 

σζηφζν κε ην ξεπνξηάδ ηεο εθεκεξίδαο, ζηε δηάξθεηαο 1,5 ψξαο ζπλάληεζε «εηθάδεηαη φηη 

ζπδεηήζεθαλ ηα δεηήκαηα ηεο θαηάζηαζεο ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ηεο δηακνξθνχκελεο θαηάζηαζεο 

κεηά ηελ πξνζθπγή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζηα Δ.Β., θαζψο θαη ηα δεηήκαηα ηνπ λένπ 

ζπληάγκαηνο πνπ ζα εθαξκφζνπλ νη Άγγινη ζηελ Κχπξν θαη ηεο ξεηήο εγγχεζεο ηεο θαηάζηαζεο 

ησλ Σνπξθνθππξίσλ». Παξάιιεια, «γηλφηαλ θαηαλνεηφ» πσο «ν Μέληεξεο αλέθεξε ζηα κέιε ηεο 

αληηπξνζσπείαο νξηζκέλα πξάγκαηα γηα ηελ αθνινπζνχκελε απφ ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε 

πνιηηηθή ζηελ Κχπξν», ελψ πξνζηίζεην φηη ν Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο είρε ελερεηξίζεη θαη έλαλ 

θάθειν ζηνλ Kaynak. Ο ηειεπηαίνο δήισλε κεηά ηε ζπλάληεζε φηη ηελ επνκέλε επξφθεηην λα 

γίλνπλ δεθηνί απφ ηνλ Celal Bayar θαη φηη αθνινχζσο ζα κεηέβαηλαλ «κε ην πξψην αεξνπιάλν» 

                                                           
998 “Kıbrıs Türk Heyeti dün Ankara‟ya geldi” («Ώθίρζε ρζεο ζηελ Άγθπξα ε ηνπξθνθππξηαθή αληηπξνζσπεία»), 

πξσηνζέιηδε είδεζε ζε Hürriyet, 1/9/1954. 
999 “Ankara‟ya gelerek Anıt-Kabri ziyaret eden/ Kıbrıs heyeti bugün hükûmet erkâniyle temaslara başlıyor” («Δ 

θππξηαθή αληηπξνζσπεία πνπ εξρφκελε ζηελ Άγθπξα επεζθέθζε ην Μαπζσιείν, μεθηλά ζήκεξα ηηο επαθέο κε 

θπβεξλεηηθνχο αμησκαηνχρνπο»), πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 2/9/1954, κε ζπλνδεία ζρεηηθήο θσηνγξαθίαο. “Kıbrıs heyeti 

geliyor” («Έξρεηαη ε θππξηαθή αληηπξνζσπεία»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 5/9/1954.  
1000 “Ankara‟dan gelen Kıbrıs Heyeti „Kıbrıs Türktür‟ Komitesinin bugünkü toplantısında bulunacak” («Δ θππξηαθή 

αληηπξνζσπεία πνπ ήξζε απφ ηελ Άγθπξα ζα παξαβξεζεί ζηε ζεκεξηλή ζπγθέληξσζε ηεο Βπηηξνπήο „Δ Κχπξνο είλαη 

Σνπξθηθή‟»), ππφηηηινο ζε Hürriyet, 6/9/1954. Πξσηνζέιηδε θσηνγξαθία απφ ηελ θαηάζεζε ζηεθάλνπ ζην κλεκείν ηνπ 

Σαμίκ δεκνζίεπε ε εθεκεξίδα ηελ ίδηα κέξα. 
1001 “Kıbrıs heyetinin temasları” («Οη επαθέο ηεο θππξηαθήο αληηπξνζσπείαο»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 8/9/1954. 
1002 “Başvekil Kıbrıs heyetini dün de kabul etmedi” («Οχηε ρζεο δέρζεθε ν Πξσζππνπξγφο ηελ θππξηαθή 

αληηπξνζσπεία»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 9/9/1954. “Başvekil 11 gündür Türkiye‟de bulunan Kıbrıs heyetini dün 

de kabul etmedi” («Οχηε ρζεο δέρζεθε ν Πξσζππνπξγφο ηελ επί 11 εκέξεο επξηζθφκελε ζηελ Σνπξθία θππξηαθή 

αληηπξνζσπεία»), ππφηηηινο ηνπ θεληξηθνχ πξσηνζέιηδνπ ζε Hürriyet, 12/9/1954. ην δεκνζίεπκα αλαθεξφηαλ φηη ε 

αληηπξνζσπεία είρε ζπλαληεζεί «πξνρζέο» κε ηνλ Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ. Με ηε ζεηξά ηνπ, ν αληαπνθξηηήο ηεο 

εθεκεξίδαο ζηε Λεπθσζία, Nihat Pınarlı, ζα ζεκείσλε ηε «ζηελνρψξηα ησλ Σνπξθνθππξίσλ» γη‟ απηή ηελ έιιεηςε 

αληαπφθξηζεο ηνπ Menderes, γεγνλφο πνπ είρε «εθκεηαιιεπηεί» ν ειιελνθππξηαθφο Σχπνο, ν νπνίνο «εθεχξηζθε 

εηδήζεηο πεξί ηεο αδηαθνξίαο ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ζηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ», βι. “Atina‟daki propaganda 

merkezinin yeni işareti” («Νέα εθδήισζε ηνπ ελ Ώζήλεζη θέληξνπ πξνπαγάλδαο»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 

13/9/1954. 
1003 “Kıbrıs heyeti Londra‟ya hareketini tehir etti” («Δ θππξηαθή αληηπξνζσπεία αλέβαιε ηελ αλαρψξεζή ηεο γηα 

Λνλδίλν»), ππφηηηινο θαη ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 14/9/1954. 
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ζην Λνλδίλν, έρνληαο «απνθνκίζεη πνιχ ζεηηθέο εληππψζεηο απφ ηε ζεκεξηλή αθξφαζε».
1004

 

Πξάγκαηη ζηηο 15 επηεκβξίνπ ε αληηπξνζσπεία ζα ζπλαληηφηαλ κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Σνπξθηθήο 

Αεκνθξαηίαο ζην παιάηη ηνπ Dolmabahçe, κε ηελ εθεκεξίδα λα πξνβάιεη ηελ είδεζε πξσηνζέιηδα 

κελ, αιιά φρη ζην θεληξηθφ ηεο ζέκα. Μηιψληαο κεηά ηε ζπλάληεζε θαη πάιη ν Kaynak ζε 

δεκνζηνγξάθν ηεο εθεκεξίδαο, δήισλε απιψο «ζπγθηλεκέλνο» θαη πξφζζεηε φηη ζα θξαηνχζαλ 

ηελ ελ ιφγσ ζπλάληεζε ζηε κλήκε ηνπο «σο ηελ πην πνιχηηκε αλάκλεζε ηεο δσήο ηνπο», ρσξίο 

πεξαηηέξσ πνιηηηθέο αλαθνξέο. Σν ξεπνξηάδ θαηέιεγε κε ηελ ππφκλεζε ηεο κεηάβαζήο ηνπο ζην 

Δλσκέλν ΐαζίιεην θαη πιεξνθνξνχζε πσο «αλ παξίζηαην αλάγθε», ζα κεηέβαηλαλ θαη ζηηο ΔΠΏ 

«γηα λα ππεξαζπίζνπλ ηελ ππφζεζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ ελψπηνλ ησλ Δ.Β.».
1005

 

Δ πξψηε επαθή ηεο αληηπξνζσπείαο ζηε βξεηαληθή πξσηεχνπζα ήηαλ κε έλαλ κε θαηνλνκαδφκελν 

«Τθππνπξγφ Ώπνηθηψλ» (Υφπθηλζνλ;). πσο ηφληδε πξσηνζέιηδα ε εθεκεξίδα, ζηελ αλαθνίλσζε 

πνπ εμέδσζε ην ζπγθεθξηκέλν Τπνπξγείν θαηφπηλ ηεο ζπλάληεζεο, έδηδε «θαηεγνξεκαηηθή 

δηαβεβαίσζε ζηελ αληηπξνζσπεία φηη νπδέπνηε ππνζρέζεθε νηαλδήπνηε κεηαβνιή» ζην «πνιηηηθφ 

θαζεζηψο ησλ 100 ρηιηάδσλ Σνχξθσλ ζην λεζί».
1006

 Ώλ θαη ζην ξεπνξηάδ αλαθεξφηαλ φηη κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ησλ επαθψλ ζην Τπνπξγείν Ώπνηθηψλ ηελ επνκέλε, ε αληηπξνζσπεία ζα γηλφηαλ 

δεθηή απφ ηνλ Eden, θάηη ηέηνην δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, φπσο ηεθκαηξφηαλ απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ 

Kaymak ζηε ζπλέληεπμε Σχπνπ πνπ αθνινχζεζε.
1007

 Καηά ηε δηάξθεηά ηεο, ν επηθεθαιήο ηεο 

αληηπξνζσπείαο επαλαιάκβαλε ηα γλσζηά ζπγθπξηαθά, αιιά θαη ηα πάγηα επηρεηξήκαηα ηεο 

ηνπξθηθήο θαη ηνπξθνθππξηαθήο πιεπξάο, επηρεηξψληαο αθφκε θαη λα ππνλνκεχζεη ηελ παξαδνρή 

ηνπ πεξί ηεο ειιελνθππξηαθήο πιεηνςεθίαο κε ηελ επίθιεζε ηνπ επηρεηξήκαηνο ηεο χπαξμεο 

«δηαθφξσλ κεηνλνηήησλ» ζηελ Κχπξν. Πεξαηηέξσ, ππνζηήξηδε πσο κία ελδερφκελε έλσζε ηνπ 

λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα ζα επέθεξε «θπιεηηθή θαη θνηλσληθή αζηάζεηα θαη νηθνλνκηθή 

ζηαζηκφηεηα» ζηελ Κχπξν, θαζψο θαη «αλαζηάησζε ζηε Μέζε Ώλαηνιή», ελψ δελ παξέιεηπε λα 

«ππελζπκίζεη» φηη «ην εμήληα ηνηο εθαηφ ησλ Βιιελνθχπξησλ είλαη θνκκνπληζηέο». Δ εθεκεξίδα 

αλαθνίλσλε φηη ε αληηπξνζσπεία ζα αλαρσξνχζε αθνινχζσο γηα ηηο ΔΠΏ, φπνπ θαη ζα παξίζηαην 

ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Δ.Β., αλ ην Κππξηαθφ ζπδεηείην εθεί, θαη πξνζέζεηε ηα εμήο: «Βπίζεο, 

ζα παξαδψζεη έλα κλεκφλην ζηα Δ.Β. κε ηηο ηνπξθηθέο απφςεηο. ηε Γεληθή πλέιεπζε ε ηνπξθηθή 

αληηπξνζσπεία, πνπ ζα απαληήζεη ζηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ Βιιήλσλ, ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ 

αγγιηθή επίζεκε αληηπξνζσπεία [sic]. Βλ αλάγθε, ε ηνπξθηθή αληηπξνζσπεία ζα θάλεη παξάζηαζε 

                                                           
1004 “Başvekil dün Kıbrıs heyetini kabul etti/ Görüşme 1,5 saat sürdü. Heyeti bugün de Bayar kabul edecek” («Ο 

Πξσζππνπξγφο δέρζεθε ρζεο ηελ θππξηαθή αληηπξνζσπεία/ Δ ζπλάληεζε δηήξθεζε 1,5 ψξα. ήκεξα ζα ηε δερζεί θαη ν 

Μπαγηάξ»), Hürriyet, 15/9/1954. ην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ξεπνξηάδ, ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Άγθπξα 

πιεξνθνξνχζε γηα ηε ιεθζείζα απφθαζε ηεο «Βπηηξνπήο ηεο Μεηέξαο Παηξίδαο γηα ηελ Σνπξθηθή Κχπξν» λα 

δεκηνπξγεζνχλ παξαξηήκαηα ηεο νξγάλσζεο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ, κε ηηο πξψηεο ζεηηθέο απαληήζεηο λα 

έξρνληαη απφ ην Zonguldak θαη ην Λνλδίλν. Βπηπξνζζέησο, ζρεδηαδφηαλ ε ελίζρπζε ηεο ελ ιφγσ «Βπηηξνπήο» κε ηε 

ζπκκεηνρή «δεκνζηνγξάθσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, φπσο δηθεγφξσλ, νη νπνίνη έρνπλ αθνζησζεί ζηελ ππφζεζε 

ηεο Κχπξνπ», αιιά θαη ε δεκηνπξγία παξαξηεκάησλ «ζχληνκα» ζε κχξλε θαη Κσλζηαληηλνχπνιε. 
1005 “Bayar da Kıbrıs heyetini kabul etti” («Αέρζεθε θαη ν Μπαγηάξ ηελ θππξηαθή αληηπξνζσπεία»), Hürriyet, 16/9/1954. 
1006 “İngiliz hükûmeti Kıbrıs Türk heyetine kat‟î teminat verdi” («Δ αγγιηθή θπβέξλεζε έδσζε θαηεγνξεκαηηθή εγγχεζε 

ζηελ ηνπξθνθππξηαθή αληηπξνζσπεία»), Hürriyet, 18/9/1954. ην ξεπνξηάδ πξνζηίζεην φηη ην B.B.C. επξφθεηην λα 

δεκηνπξγήζεη εηδηθή ππεξεζία γηα ηελ Κχπξν. 
1007 “B. Milletler celsesinde müşahit bulunmak için/ Kıbrıs Türk heyeti Amerika‟ya gidiyor” («Δ ηνπξθνθππξηαθή 

αληηπξνζσπεία κεηαβαίλεη ζηελ Ώκεξηθή/ γηα λα παξαζηεί ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ΟΔΒ»), θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε 

Hürriyet, 21/9/1954. 
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θαη ζηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε». ε θάζε πεξίπησζε, ε αληηπξνζσπεία είρε απνζπάζεη επίζεο 

«θαηεγνξεκαηηθή δηαβεβαίσζε» φηη ε βξεηαληθή θπβέξλεζε ζα «ηαθηνπνηνχζε» φια ηα δεηήκαηα 

γηα ηα νπνία «παξαπνληφηαλ» ε ηνπξθνθππξηαθή πιεπξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ηνπ 

Evkaf θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Σέινο, αλαθεξφηαλ φηη ε ηνπξθηθή πξεζβεία ζην Λνλδίλν είρε 

παξαζέζεη cocktail party πξνο ηηκήλ ηεο αληηπξνζσπείαο ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ζε κία εκθαλή 

δηαθνξνπνίεζε ηεο ζηάζεο ηεο απφ εθείλε πνπ είρε θαηαγγείιεη ν Bil δχν κήλεο λσξίηεξα.
1008

 

Αχν κήλεο αξγφηεξα, ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ 1954, επξφθεηην λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε 

«πνιπαλακελφκελε» επίζθεςε ηνπ κνπθηή ηεο Κχπξνπ Mehmet Dânâ ζηελ Άγθπξα, φπνπ είρε 

επαθέο «πνπ αθνξνχζαλ ηε κνπθηεία». Ο αθηρζείο έθαλε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο 

εθεκεξίδαο ζηελ ηνπξθηθή πξσηεχνπζα, γηα ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ είρε δηαδξακαηίζεη ε 

Hürriyet ζηελ «επαηζζεηνπνίεζε» ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο ζην Κππξηαθφ θαη πξφζζεηε φηη 

εμεηαδφηαλ ε κεηάβαζή ηνπ ζηε Νέα Τφξθε, πξνθεηκέλνπ λα ζπζηξαηεπηεί ζηνλ αγψλα ελαληίνλ 

ησλ ειιεληθψλ δηεθδηθήζεσλ.
1009

 πλερίδνληαο ηηο απνθιεηζηηθέο ηνπ δειψζεηο ζηελ εθεκεξίδα 

θαη ηελ επνκέλε εκέξα, ιίγν πξηλ μεθηλήζεη ηηο «επίζεκεο επαθέο» ηνπ, ν κνπθηήο ππεξαζπηδφηαλ 

ηα «δηθαηψκαηα ηεο ηνπξθηθήο κεηνςεθίαο» ηνπ λεζηνχ, ραξαθηήξηδε ηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε 

σο «ζεκαληηθφ παξάγνληα» ζην Κππξηαθφ, ππνζηήξηδε φηη ε ειιελνθππξηαθή πιεηνςεθία ηνπ 

λεζηνχ είρε ζρεκαηηζηεί κφιηο ηα ηειεπηαία 60 έηε, επαλαιάκβαλε παιαηφηεξεο αλαθνξέο ηνπ ζηελ 

ηχρε ησλ αγγινλνξκαλδηθψλ λήζσλ, θαζψο θαη ην επηρείξεκα φηη ην 60% ησλ Βιιελνθππξίσλ 

ήηαλ «θνκκνπληζηέο», ελψ ραξαθηήξηδε ηνπο Έιιελεο σο έζλνο «κε έιιεηςε νξζνθξνζχλεο, 

ηζνξξνπίαο θαη αλεθηηθφηεηαο».
1010

 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη θαζ‟ φιε ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ ηνπξθηθή πξσηεχνπζα θαη 

αθνινχζσο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, νπδεκία πιεξνθνξία δεκνζηεπφηαλ ζηελ εθεκεξίδα γηα ηηο 

πξναλαθεξζείζεο «επίζεκεο επαθέο» ηνπ Mehmet Dânâ, πέξαλ εθείλσλ πνπ είρε κε εθπξνζψπνπο 

ηνπξθνθππξηαθψλ θαη ηνπξθηθψλ νξγαλψζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε «Βπηηξνπή ε Κχπξνο 

είλαη Σνπξθηθή». ην πιαίζην ησλ επαθψλ απηψλ, ν Σνπξθνθχπξηνο κνπθηήο εθθψλεζε νκηιία 

ζηελ ηερληθή ζρνιή ζειέσλ ηεο Άγθπξαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο θαηεγφξεζε ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε γηα «ηκπεξηαιηζηηθή» ζπκπεξηθνξά ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ,
1011

 ελψ κίιεζε θαη ζε 

                                                           
1008 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 346-348. Πέληε εκέξεο κεηά, ηα κέιε ηεο αληηπξνζσπείαο ζα απνθάιππηαλ ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο 

εθεκεξίδαο ζηε Νέα Τφξθε φηη θαηά ηηο ζπλνκηιίεο ηνπο ζην Λνλδίλν είραλ «εμαηξεηηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα», θαζψο 

είραλ ιάβεη «θαηεγνξεκαηηθέο δηαβεβαηψζεηο» φηη ζην λέν ζπληαγκαηηθφ θείκελν ζα πξνζηίζελην άξζξα πνπ ζα 

«εγγπψληαη ηα πνιηηηθά θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ Σνπξθνθππξίσλ», βι. “Vakıflar Kıbrıs 

Türk Cemaatine devrediliyor/ İngiltere Müstemlekeler Vekili bu hususta kat‟î vaitlerde bulundu” («Σα Βπαγή Εδξχκαηα 

κεηαβηβάδνληαη ζηελ Σνπξθνθππξηαθή Κνηλφηεηα/ Ο Τπνπξγφο Ώπνηθηψλ ηεο Ώγγιίαο παξείρε ξεηέο δηαβεβαηψζεηο επ‟ 

απηνχ»), Hürriyet, 26/9/1954. 
1009 “Kıbrıs Müftüsü Dânâ Efendi Ankara‟da/ Dânâ Efendi: „100 bin Kıbrıslı Türkün selâmını getirdim‟ dedi” («Ο 

Μνπθηήο Κχπξνπ Νηαλά Βθέληεο ζηελ Άγθπξα/ Νηαλά Βθέληεο: „Μεηαθέξσ ην ραηξεηηζκφ ησλ 100 ρηιηάδσλ 

Σνπξθνθππξίσλ»), Hürriyet, 28/11/1954. 
1010 “Dânâ Efendi dün Anıt-Kabir‟i ziyaret ederek bir çelenk koydu” («Ο Νηαλά Βθέληεο επηζθέθζεθε ρζεο ην 

Μαπζσιείν [ηνπ Ώηαηνχξθ] θαη θαηέζεζε ζηέθαλν»), πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκα ζε Hürriyet, 29/11/1954. 
1011 “Kıbrıs Müftüsü Dânâ Efendinin dün Ankara‟da yaptığı konuşma” («Δ νκηιία πνπ εθθψλεζε ρζεο ζηελ Άγθπξα ν 

Μνπθηήο ηεο Κχπξνπ Νηαλά Βθέληεο»), πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 7/12/1954. Βλδεηθηηθφ ηεο επηιεθηηθήο ζηάζεο ηφζν 

ηνπ κνπθηή, φζν θαη ηεο εθεκεξίδαο, φηαλ αλαθέξνληαλ ζε δεηήκαηα «ηκπεξηαιηζκνχ» θαη απνηθηνθξαηίαο, ήηαλ θαη έλα 

δεκνζίεπκα ηνπ επηεκβξίνπ 1954 γηα ηνλ αληηαπνηθηαθφ αγψλα ησλ Μαξνθηλψλ ελαληίνλ ησλ Γάιισλ. Σν γεγνλφο φηη 

επξφθεηην γηα ηνλ αγψλα ελφο αιχηξσηνπ κνπζνπικαληθνχ έζλνπο ελαληίνλ δπηηθψλ ρξηζηηαλψλ απνηθηνθξαηψλ, σζνχζε 
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αληίζηνηρε εθδήισζε γηα ην Κππξηαθφ, πνπ είρε δηνξγαλψζεη ε «Βζληθή Οξγάλσζε Νενιαίαο» 

ζηε ρνιή Γιψζζαο-Εζηνξίαο θαη Γεσγξαθίαο ηνπ νηθείνπ παλεπηζηεκίνπ. Ώμηνζεκείσην είλαη 

επίζεο ην γεγνλφο φηη, φπσο πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα ήδε απφ ηνλ ππέξηηηιφ ηεο, ζηελ ελ ιφγσ 

εθδήισζε είραλ ζπκκεηάζρεη θαη επηά ΐξεηαλνί δεκνζηνγξάθνη, θνξψληαο κάιηζηα ζην πέην ηνπο 

ξνδέηεο πνπ έγξαθαλ «ε Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή».
1012

  

Πξάγκαηη, φπσο αλέθεξε ε εθεκεξίδα ζηνλ θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηίηιν ηεο ηξεηο εκέξεο 

αξγφηεξα, ν Σνπξθνθχπξηνο κνπθηήο ζα αλαρσξνχζε γηα ηηο ΔΠΏ καδί κε ηελ ηξηκειή 

ηνπξθνθππξηαθή αληηπξνζσπεία, πξνθεηκέλνπ λα «κεηαθέξνπλ ηηο απφςεηο ησλ Σνχξθσλ ηνπ 

λεζηνχ ζηα Δ.Β.». Σφζν ν Mehmet Dânâ, φζν θαη ν επηθεθαιήο ηεο ηειεπηαίαο, Faiz Kaymak, 

εμέθξαδαλ ηελ πεπνίζεζή ηνπο πεξί ηεο «παλσιεζξίαο» πνπ ζα ππνζηνχλ νη ειιεληθέο απφςεηο 

ζηελ έδξα ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ.
1013

 Ώθνξκή γηα ηε κεηάβαζε ππήξμε ε ζπδήηεζε ηεο 

ειιεληθήο πξνζθπγήο ζηε ζρεηηθή πνιηηηθή επηηξνπή ηνπ ΟΔΒ, φπνπ ζα θξηλφηαλ αλ ε πξνζθπγή 

ζα παξαπεκπφηαλ γηα λα ζπδεηεζεί επί ηεο νπζίαο ζηελ Οινκέιεηα. 

γ) Οη αληηδξάζεηο ζηελ Τνπξθία: Η δεκηνπξγία ηεο «Δπηηξνπήο Κύπξνπ» 

Παξάιιεια κε ηηο αληηδξάζεηο ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζηελ Κχπξν, αληίζηνηρε ήηαλ θαη ε δηάζεζε 

πνπ εθδεισλφηαλ ζηελ Σνπξθία ηνλ θξίζηκν κήλα Ώχγνπζην, ηδηαίηεξα κεηά ηελ ειιεληθή 

πξνζθπγή ζηα Δ.Β. Οη ζρεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο είραλ μεθηλήζεη ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ κήλα, ελ 

φςεη ηεο δηαθαηλφκελεο πξνζθπγήο. Έηζη, ε γλσζηή M.T.T.B., κεηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο γηα ηελ 

Κχπξν «ρζεο ζηελ Άγθπξα, κε ηε ζπκκεηνρή θαη εθπξνζψπσλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ», 

δηαθήξπηηε φηη «ε ππφζεζε ηεο Κχπξνπ είλαη εζληθή, νη θξαπγέο θαη νη νηκσγέο ησλ εθεί Σνχξθσλ 

αθνχγνληαη πνιχ θαιά ζηελ παηξίδα» θαη απνθάζηδε φηη «ζηελ εζληθή απηή ππφζεζε ζα μεθηλήζεη 

έλαο αγψλαο ρσξίο θεηδψ πξνζπαζεηψλ», φπσο ραξαθηεξηζηηθά έγξαθε ε ιεδάληα ζρεηηθήο 

θσηνγξαθίαο απφ ηηο εξγαζίεο ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ δεκνζίεπε ε εθεκεξίδα. Δ απφθαζε εθείλε 

είρε ιεθζεί «σο δηακαξηπξία ελαληίνλ ηεο θηλεηνπνίεζεο πνπ εθδειψλεη ε Βιιάδα γηα ηελ έλσζε 

ηεο Κχπξνπ, θαη κε ζθνπφ λα δηαηππσζεί γηα κία αθφκε θνξά φηη ε Κχπξνο είλαη θνκκάηη ηεο 

Σνπξθίαο».
1014

 

                                                                                                                                                                                
ηελ εθεκεξίδα λα ρξεζηκνπνηεί εληειψο δηαθνξεηηθή νξνινγία απφ ην Κππξηαθφ, γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο ζπληειεζηέο 

θαη ηηο πξάμεηο ηνπο: “Kendi tethiş siyasetlerini mazur gösterebilmek için/ Fas‟taki suikastleri bizzat Fransızlar tertip 

ediyorlar” («Οη Γάιινη ζηήλνπλ νη ίδηνη ηηο δνινθνλίεο ζην Μαξφθν/ γηα λα κπνξέζνπλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηε δηθή ηνπο 

πνιηηηθή ηξνκνθξαηίαο»), “Milliyetçiler sömürgecilerin boyunduruğundan kurtulmak için sonuna kadar savaşacaklar” 

(«Οη εζληθηζηέο ζα αγσληζηνχλ κέρξη ηέινπο γηα λα ιπηξσζνχλ απφ ην δπγφ ησλ απνηθηνθξαηψλ»), ηίηινο θαη ππφηηηινο 

ζε Hürriyet, 18/9/1954. Βπηζεκείλεηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ξεπνξηάδ ππνγξαθφηαλ απφ ηνλ δεκνζηνγξάθν Kadri 

Karabal, πνπ είρε κεηαβεί σο εηδηθφο απεζηαικέλνο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Καδακπιάλθα, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο 

εμειίμεηο. Δ ζχγθξηζε ηεο πηνζεηνχκελεο νξνινγίαο θαη ηεο ελ γέλεη ζηάζεο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ πεξίπησζε απηή κε ηηο 

αληίζηνηρεο ζην Κππξηαθφ είλαη εχγισηηεο θαη δελ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ ζρνιίσλ. Γηα ηελ αληίζηνηρε αληίθαζε ζηε ζηάζε 

ηνπ Simavi, βι. αλσηέξσ, ζει. 45-47. 
1012 “ Kıbrıs rozetleri taşıyan İngiliz gazetecileri hazır olduğu halde/ Ankara‟da Kıbrıs için büyük, heyecanlı bir toplantı 

yapıldı” («Παξνπζία Άγγισλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ έθεξαλ ξνδέηεο ηεο Κχπξνπ/ πξαγκαηνπνηήζεθε ρζεο ζηελ Άγθπξα 

κία κεγάιε θαη ελζνπζηψδεο εθδήισζε»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε Hürriyet, 9/12/1954. 
1013 “Aralarında Kıbrıs Müftüsü Dânâ Ef. de bulunan/ Kıbrıs Türk Heyeti dün uçakla Amerika‟ya gitti” («Δ 

ηνπξθνθππξηαθή αληηπξνζσπεία, κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νπνίαο θαη ν Μνπθηήο ηεο Κχπξνπ Νηαλά Βθ., αλερψξεζε ρζεο 

αεξνπνξηθψο γηα ηελ Ώκεξηθή»), Hürriyet, 12/12/1954. 
1014 “Kıbrıs için toplantı” («πλεδξίαζε γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 5/8/1954. 
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Δ ίδηα θνηηεηηθή νξγάλσζε «καδί κε άιιεο νξγαλψζεηο» – πηζαλφηαηα εθείλεο ηηο επαγγεικαηηθέο 

πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη θαη πξνεγνπκέλσο ζηε ζπλεδξίαζή ηεο – είραλ δεκηνπξγήζεη ηελ 

«Βπηηξνπή Κχπξνπ». Με ηελ ππνγξαθή απηή δεκνζίεπαλ κία δηαθήξπμε ζηηο 15 Ώπγνχζηνπ, ζηελ 

νπνία «ζπληζηνχζαλ» ζηνπο έθεδξνπο αμησκαηηθνχο ηνπ Πχξγνπ πνπ είραλ καδέςεη αίκα ζε δχν 

θηαιίδηα, «λα κελ ην αθήλνπλ λα ξέεη κάηαηα, δηφηη ην αίκα πνπ ήηαλ λα ξεχζεη γηα ηελ Κχπξν έρεη 

θπιίζεη ζηνλ θαηξφ ηνπ, ήηαλ ησλ πξνγφλσλ καο θαη έρεη πνηίζεη θάζε ζπηζακή ησλ ρσκάησλ ηεο». 

Μεηά ηε ζπλήζε, «γιαθπξή» εθείλε έθθξαζε, πεξλνχζε ζηελ επίζεζε, θαζηζηψληαο ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε ππεχζπλε «γηα φιεο απηέο ηηο θσλαζθίεο» θαη θαινχζε ηελ αληίζηνηρε ηνπξθηθή λα 

πάξεη ζέζε: «Δ θίλεζε απηή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, πνπ πεξληέηαη γηα θίιε, νπδέπνηε έρεη 

δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο. Βθθξάδεηαη εθ θαξδίαο ε επηζπκία λα 

επέκβεη ζηελ ππφζεζε απηή ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε». 

Ώθνινχζσο, φπσο πιεξνθνξνχζε ζην ίδην δεκνζίεπκά ηεο ε εθεκεξίδα, ε ίδηα «Βπηηξνπή» 

απέζηεηιε ζπγραξεηήξην ηειεγξάθεκα ζηνλ Κπβεξλήηε Armitage γηα ηηο απφςεηο πνπ είρε 

εθθξάζεη ζηελ ηηαιηθή Corriere della Serra, ζην νπνίν αλέθεξε θαη ηα εμήο: 

«Ζ Κφπνμξ απμηεθεί ημιιάηζ ηδξ Σμονηίαξ, υπζ ιυκμ θυβς ζζημνζηχκ ηαζ βεςβναθζηχκ, 

αθθά ηαζ ελαζηίαξ μζημκμιζηχκ ηαζ ζηναηδβζηχκ δεζιχκ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ημ 

βεβμκυξ υηζ μζ Δθθδκμηφπνζμζ ζοκζζημφκ ηδκ πθεζμρδθία, δεκ εεςνείηαζ μοζζαζηζηυξ 

πανάβςκ, βζα δφμ θυβμοξ. Ο πθδεοζιζαηυξ δεκ εεςνείηαζ πνςηεφςκ πανάβμκηαξ. 

Ρίπκμκηαξ ιζα ιαηζά ζημκ παβηυζιζμ πάνηδ, παναηδνμφιε υηζ ημζκυηδηεξ δζαθμνεηζηήξ 

θοθήξ ηαζ ενδζηείαξ δζααζμφκ εκηυξ ηςκ ζοκυνςκ εκυξ ηνάημοξ. Παναδείβιαημξ πάνζκ, 

ζε πάνα πμθθά ιένδ ηδξ Δθθάδαξ, υπςξ ζηδκ Κμιμηδκή, δ πθεζμρδθία είκαζ ημονηζηή. 

ε ιία ηέημζα πενίπηςζδ, μζ πενζμπέξ αοηέξ πνέπεζ κα επζζηναθμφκ ζε ιαξ. Ο 

πθδεοζιυξ ιυκμ οπυ έκακ υνμ επζηνέπεηαζ κα εεςνδεεί πανάβςκ. ηακ, 

οπμθμβζγυιεκδξ ηδξ πθεζμρδθίαξ ημο πθδεοζιμφ ηδξ, δ μκηυηδηα ιζαξ πχναξ οπαβμνεφεζ 

κα ζοκζζηά αοηή ιία ιειμκςιέκδ πενίπηςζδ. Ακηζεέηςξ, δ Κφπνμξ ανίζηεηαζ ζε 

απυζηαζδ 40 πζθζμιέηνςκ απυ ηδκ Σμονηία ηαζ άκς ηςκ 1000 πζθζμιέηνςκ απυ ηδκ 

Δθθάδα. πςξ είκαζ θακενυ, δ Κφπνμξ ανίζηεηαζ εκηυξ ηςκ δζμζηδηζηχκ μνίςκ ηςκ 

κμιχκ ηδξ Σμονηίαξ [sic]. Αθθά ηαζ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ αζθάθεζαξ, ηάεε επέθνςκ 

άκενςπμξ παναδέπεηαζ πςξ δ Κφπνμξ έπεζ βζα ηδκ Σμονηία γςηζηή ζδιαζία, πμο δεκ 

ιπμνεί κα ζοβηνζεεί ιε ηδκ ακηίζημζπδ ηαιιίαξ άθθδξ πχναξ. Σέθμξ, κα πνμζεέζμοιε 

υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ Δθθδκμηοπνίςκ ζημ κδζί ελαζθαθίζηδηε ιε ηδκ έλμδυ ημοξ απυ 

ηδκ Δθθάδα. ηακ παναδυεδηε πνμζςνζκά ημ κδζί ζημοξ Άββθμοξ, δ πθεζμρδθία ήηακ 

ηςκ Σμφνηςκ».
1015

 

Δ ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε έπηαλε ην λήκα ηεο αθήγεζεο γηα ηε «ζηξαηεγηθή» θαη «δσηηθή» 

ζεκαζία πνπ είρε ε Κχπξνο γηα ηελ Σνπξθία, έηζη φπσο ηελ είρε δηαηππψζεη έλα θαη πιένλ ρξφλν 

                                                           
1015 “Millî Türk Talebe Birliği Ankara‟da/ Kıbrıs hakkında bir beyanname yayınladı” («Δ Βζληθή Σνπξθηθή Φνηηεηηθή 

Έλσζε ζηελ Άγθπξα/ δεκνζίεπζε κία δηαθήξπμε γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 17/8/1954. 
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λσξίηεξα ζε αληίζηνηρε αλαιπηηθή αλαθνίλσζή ηεο κία άιιε «Βπηηξνπή Κχπξνπ», εθείλε ηεο 

T.M.T.F.
1016

 Σψξα, ην ελδηαθέξνλ επηθεληξσλφηαλ ζηελ ακθηζβήηεζε ηνπ πιεζπζκηαθνχ 

επηρεηξήκαηνο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο θαη απηφ φρη ηπραία, θαζψο επί απηνχ ήηαλ βαζηζκέλε ε 

θχξηα επηρεηξεκαηνινγία ηεο ειιαδηθήο θαη ηεο ειιελνθππξηαθήο πιεπξάο γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο 

έλσζεο ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα. ην πιαίζην απηφ, επηζηξαηεχνληαλ ηα γλσζηά επηρεηξήκαηα 

πεξί ηεο «εγγχηεηάο» ηνπ ζηελ Σνπξθία, πεξί ηεο «ζηξαηεγηθήο» ηνπ ζεκαζίαο, θαζψο θαη πεξί ηεο 

δηαηαξαρζείζαο πιεζπζκηαθήο ηζνξξνπίαο πνπ παιηά ήηαλ ππέξ ησλ Σνχξθσλ. Εδηαίηεξε ζεκαζία 

έρεη ην φηη φια απηά ηα επηρεηξήκαηα επαλαιακβάλνληαλ ζε έλα ζπγραξεηήξην ηειεγξάθεκα πξνο 

ηνλ Armitage, κε αθνξκή ηηο δεκφζηα εθθξαζζείζεο θηινηνπξθηθέο απφςεηο ηνπ, γεγνλφο πνπ 

αλαδεηθλχεη θαη πάιη ηελ ζπκπφξεπζε ησλ δχν πιεπξψλ, ηνπξθηθήο θαη βξεηαληθήο, ζηε δεδνκέλε 

ζπγθπξία. Ώλ θαη, φπσο έρεη ήδε θαηαδεηρζεί, νη ζρέζεηο ηνπο ραξαθηεξίδνληαλ απφ ακθηζεκία θαη 

πεξλνχζαλ απφ δηάθνξεο θάζεηο πξνζέγγηζεο θαη αληηπαξάζεζεο, ζηελ παξνχζα θάζε κάιινλ 

ελψλνληαλ ζηνλ θνηλφ παξνλνκαζηή ηεο «απεηιήο», πνπ ζπληζηνχζε θαη γηα ηηο δχν ε αλαβάζκηζε 

ησλ ειιεληθψλ δηεθδηθήζεσλ γηα ηελ Κχπξν ζε δηεζλέο επίπεδν, εθείλν ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ. 

Σν αίηεκα πνπ είρε εθθξάζεη «απφ θαξδηάο» ε «Βπηηξνπή Κχπξνπ» λα παξέκβεη ζηηο εμειίμεηο ηνπ 

Κππξηαθνχ ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε, θαίλεηαη πσο εηζαθνχζηεθε. Δ ζπγθεθξηκέλε «παξέκβαζε» ζα 

εθδεισλφηαλ έκκεζα, κία εκέξα κεηά ηελ ειιεληθή πξνζθπγή, θαηά ηε δηάξθεηα γεχκαηνο πνπ 

είραλ παξαζέζεη νη ηδηνθηήηεο θαη αξρηζπληάθηεο ησλ ηνπξθηθψλ εθεκεξίδσλ ζηνλ Πξσζππνπξγφ 

Menderes, ζηνλ Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ, Fuat Köprülü θαη ζηνλ Τπνπξγφ Βπηθξαηείαο, Mükerrem 

Sarol. πσο πιεξνθνξνχζε ζην ζρεηηθφ πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκά ηεο ε εθεκεξίδα, κεηαμχ ησλ 

ζεκάησλ πνπ είραλ ζπδεηεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν γεχκα ήηαλ θαη ην Κππξηαθφ, κε ηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο λα δηαηππψλνπλ ζρεηηθέο εξσηήζεηο θαη ηε Hürriyet λα κεηαθέξεη ην πιαίζην ηεο 

δνζείζαο απάληεζεο σο εμήο: «Χο απάληεζε ειέρζε φηη ηα γεγνλφηα απηά παξαθνινπζνχληαη απφ 

ηελ θπβέξλεζε, φπσο είλαη θπζηθφ, εθ ηνπ ζχλεγγπο θαη κε ελδηαθέξνλ, θαζψο θαη φηη ηηο 

ηειεπηαίεο εκέξεο ε θαηάζηαζε έρεη εηζέιζεη ζε κία πεξηζζφηεξν ιεπηή θάζε. Βπηπξνζζέησο, 

εμέθξαζαλ ηελ ειπίδα φηη δελ ζα αξγήζεη θαη ε θίιε ειιεληθή θπβέξλεζε λα ζπκκεξηζηεί ηελ 

άπνςε πσο ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ απαηηείηαη εξεκία θαη λεθαιηφηεηα».
1017

 

Παξά ηελ πξνζεθηηθή απηή δηαηχπσζε, φκσο, θαίλεηαη πσο ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε επέιεγε λα 

εθδειψζεη ηελ ελφριεζή ηεο θαη κε άιιν ηξφπν. Έηζη, φπσο ζεκείσλε ν αληαπνθξηηήο ηεο 

                                                           
1016 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 189-190. Σνλ Εαλνπάξην ηνπ 1954 παξαπιήζηεο απφςεηο είρε δηαηππψζεη θαη ν λενεθιεγείο ηφηε 

κνπθηήο Mehmet Dânâ κε ηε «δηακεζνιάβεζε» ησλ αληαπνθξίζεσλ ηνπ Necati Zincirkıran, βι. αλσηέξσ, ζει. 269-270. 

Ώπ‟ φ,ηη θαίλεηαη, νη «Βπηηξνπέο Κχπξνπ» εθείλεο ιεηηνπξγνχζαλ – φπσο θαη νη κεηξηθέο νξγαλψζεηο ηνπο, M.T.T.B. θαη 

T.M.T.F. – σο ζπγθνηλσλνχληα δνρεία, επξφθεηην δε λα κεηεμειηρζνχλ θαη κε ηελ ηνπξθηθή θπβεξλεηηθή ππνζηήξημε, 

ζηε δηαβφεηε νξγάλσζε «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή». Δ ηειεπηαία, ε νπνία ζα έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ήδε απφ ηνλ 

Ώχγνπζην σο «Βπηηξνπή» (komite), ζα εγγξαθφηαλ επηζήκσο πιένλ σο «χλδεζκνο» (cemiyet) ζηηο 2 Οθησβξίνπ 1954, 

βι. θαησηέξσ, ζει. 421. Ώλ θαη απηφ είλαη γλσζηφ ζηελ ηνπξθηθή βηβιηνγξαθία (βι. Güven, φ.π., ζει. 56-59), πξνθαιεί 

εληχπσζε ην κάιινλ άγλσζην γεγνλφο, πνπ ηεθκαίξεηαη απφ ηα παξαηεζέληα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ηεο Hürriyet, φηη κία 

αληίζηνηρε «Βπηηξνπή Κχπξνπ» ήηαλ ήδε ελεξγή ζε πξνδξνκηθή κνξθή ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ Ενχλην ηνπ 1953, βι. 

αλσηέξσ, ζει. 189. 
1017 “Yunanistan‟da ilhak için yapılan son nümayişler üzerine/ Hükûmetimiz Kıbrıs işini yakın ilgi ile takip ediyor” 

(«Καηφπηλ ησλ πξφζθαησλ ζπιιαιεηεξίσλ πνπ έγηλαλ γηα ηελ έλσζε ζηελ Βιιάδα/ ε θπβέξλεζή καο παξαθνινπζεί κε 

εθ ηνπ ζχλεγγπο ελδηαθέξνλ ην Κππξηαθφ»), Hürriyet, 22/8/1954. 
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εθεκεξίδαο ζηε κχξλε, ν Έιιελαο Τπνπξγφο Άκπλαο [Παλαγηψηεο] Καλειιφπνπινο πνπ είρε 

έξζεη ζηελ πφιε γηα ηελ εθεί έθζεζε, πξνζθεθιεκέλνο ηνπ Σνχξθνπ νκνιφγνπ ηνπ, αλαρψξεζε γηα 

ηελ Ώζήλα κε ην θαηεπφδην «κφλνλ ηνπ δεχηεξνπ ζηε ζεηξά ζηξαηησηηθνχ δηνηθεηή ηεο ρψξαο, 

θαζψο θαη νξηζκέλσλ ΝΏΣΟτθψλ αμησκαηηθψλ». Πξνζέζεηε, κάιηζηα, φηη αλ θαη ζηε κχξλε 

βξίζθνληαλ ηξεηο Τπνπξγνί, νπδείο εμ απηψλ είρε μεπξνβνδίζεη ηνλ Καλειιφπνπιν, αιιά θαη 

νπδείο αμησκαηνχρνο ηεο Ννκαξρίαο ή ηνπ Αήκνπ είρε ηεξήζεη ηα δηπισκαηηθά εησζφηα, γεγνλφο 

πνπ «έδσζε αθνξκή γηα δηάθνξεο εξκελείεο θαη θνπηζνκπνιηά ζήκεξα ζηελ πφιε καο». 

Ώληηζέησο, ν Έιιελαο Τπνπξγφο Βζσηεξηθψλ, πνπ ζπλφδεπε ηνλ Καλειιφπνπιν, είρε ζπλαληεζεί 

κε ηνλ νκφινγφ ηνπ, Behçet Uzla, κε ηνλ νπνίνλ θαη είραλ επηζεσξήζεη νξηζκέλα λνζνθνκεία.
1018

 

Σε ζθπηάιε απφ ηελ «Βπηηξνπή Κχπξνπ» ηεο M.T.T.B. ζα έπαηξλε ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα ε ίδηα ε 

T.M.T.F., εληαζζφκελε ζηε «δξάζε ηεο παλεπηζηεκηαθήο λενιαίαο λα δηαθεξχμεη ζε νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν γηα αθφκε κηα θνξά φηη ε Κχπξνο είλαη ηνπξθηθή», κεηά θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Βιιάδαο 

«πνπ έθηαζαλ κέρξη ηα Δ.Β.». ην πιαίζην απηφ, ε «Βζληθή Φνηηεηηθή Οκνζπνλδία Σνπξθίαο» ζα 

εμέδηδε ηελ αθφινπζε αλαθνίλσζε «ελαληίνλ εθείλσλ πνπ επηρεηξνχλ λα αξλεζνχλ ηνλ ηνπξθηζκφ 

ηεο Κχπξνπ»: 

«Οζ πνμηθδηζηέξ πνμζπάεεζεξ, πμο εδχ ηαζ ιενζηά πνυκζα απμπεζνάηαζ μ 

εθθδκμηοπνζαηυξ θαυξ ζηδκ Κφπνμ βζα ηδκ έκςζδ ημο κδζζμφ ιε ηδκ Δθθάδα, 

ζζμδοκαιμφκ ιε πθήβια ζηδκ ημονημεθθδκζηή θζθία. Έκακηζ ηδξ δεδμιέκδξ ηαηάζηαζδξ, 

ημ ημονηζηυ έεκμξ ηαζ δ ημονηζηή κεμθαία εα πνμζπαεήζμοκ υζμ πενκά απ‟ ημ πένζ 

ημοξ κα ιδκ πθδβεί δ θζθία αοηή, πμο δ φπανλή ηδξ είκαζ απαναίηδηδ ηαζ ημ εειέθζμ ηδξ 

μπμίαξ έπεζ ηεεεί ιε ημκ Αηάημονη. Πζζηεφμοκ, υιςξ, πανάθθδθα υηζ δ εκ θυβς θζθία δεκ 

ιπμνεί κα οπάνλεζ ιμκμιενχξ. Γζ‟ αοηυ ηαζ είκαζ δζηαίςιά ιαξ κα ακαιέκμοιε απυ ηδκ 

απέκακηζ πθεονά ηα ίδζα αζζεήιαηα ηαζ ηδκ ίδζα ζοιπενζθμνά, πάνζκ ηςκ ημζκχκ 

ζοιθενυκηςκ ηςκ δφμ πςνχκ. Θέθμοιε κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ μζ θίθμζ ιαξ, πμο παν‟ 

υθα αοηά θηάκμοκ ζημ ζδιείμ ιέζα ζηδκ απενζζηερία ημοξ κα ιδκ ιπμνμφκ κα 

ηαηακμήζμοκ ηα επίπεζνα ηςκ ηζκήζεχκ ημοξ, υηζ δ Κφπνμξ ζε ηαιιία πενίμδμ ηδξ 

ζζημνίαξ δεκ ήηακ εθθδκζηή, μφηε ηαζ εα είκαζ. Θέθμοιε κα βκςζημπμζήζμοιε ηαζ ζε 

εηείκμοξ πμο δίκμοκ ημ αίια ημοξ βζα κα απμζηαθεί ζηδκ ηοαένκδζδ, ζηδκ μπμία ζήιενα 

ακήηεζ ημ κδζί, ηαζ πμο δζαηδνφζζμοκ υηζ ακ πνεζαζηεί εα πφζμοκ αοηυ ημ αίια βζα ηδκ 

Κφπνμ, υηζ ειείξ έπμοιε πφζεζ άπεζνμ αίια βζ‟ αοηήκ ηαζ υηζ ακ πνεζαζηεί δεκ εα 

δζζηάζμοιε κα πνμπςνήζμοιε ζε κέεξ εοζίεξ. 

Δπζεοιμφιε κα βκςνίγμοκ μζ θίθμζ ιαξ υηζ ημ κδζί ηδξ Κφπνμο, πμο έπεζ δεζιμφξ 

βεςβναθζημφξ, ζζημνζημφξ, μζημκμιζημφξ, ζηναηζςηζημφξ ηαζ ζηναηδβζημφξ ιε ηδ Μζηνά 

Αζία [sic] ηαζ πμο απμηεθεί εκζαίμ ζφκμθμ ιε ηδκ Ακαημθία, δεκ ιπμνεί απυ 

πθδεοζιζαηή άπμρδ κα ακηζιεηςπζζηεί ακελάνηδηα απυ αοηήκ. Οζ Δθθδκμηφπνζμζ δεκ 

                                                           
1018 “Yunan M. Müdafaa Vekilini hiç bir vekil uğurlamadı” («Οπδείο Τπνπξγφο μεπξνβφδηζε ηνλ Έιιελα Τπνπξγφ Β. 

Άκπλαο»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 22/8/1954. 
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είκαζ ηίπμηε άθθμ πανά ιία ιζηνή ιεζμρδθία ιέζα ζηδ ιεβάθδ ημονηζηή πθεζμρδθία ηδξ 

Μζηνάξ Αζίαξ. ηακ οπάνπμοκ αηθυκδημζ πανάβμκηεξ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ ηφπδξ ηδξ 

Κφπνμο, πανάβμκηεξ βεςβναθζημί, ζζημνζημί, μζημκμιζημί, ζηναηζςηζημί ηαζ 

ζηναηδβζημί, δεκ ιπμνεί κα δμεεί αανφηδηα ζημκ εοιεηάαθδημ πανάβμκηα ημο 

πθδεοζιμφ. ηδκ πμθζηζηή ζζημνία απακηχκηαζ πμθθά παναδείβιαηα βζ‟ αοηυ. Πανά ημ 

βεβμκυξ υηζ ηαημζηείημ απυ Γενιακμφξ, ημ Νυηζμ Σζνυθμ πνμζανηήεδηε ηεθζηά ζηδκ 

Ηηαθία βζα βεςβναθζημφξ ηαζ ζηναηδβζημφξ θυβμοξ. ημ δζαιμζναζιυ ηςκ ιζηνχκ 

πνζβηζπάηςκ ιεηαλφ Ηκδίαξ ηαζ Παηζζηάκ, επίζδξ, δεκ δυεδηε αανφηδηα ζημκ 

πθδεοζιζαηυ, αθθά ζημ βεςβναθζηυ πανάβμκηα. Ακ επζααθθυηακ κα ηζκδεμφιε πνμξ ηδκ 

ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ, ηυηε εα επένπμκηακ πμθφ ιεβάθεξ ιεηααμθέξ ζημκ παβηυζιζμ 

πάνηδ. 

Ακ μζ Έθθδκεξ κμιίγμοκ πςξ εα απμηηήζμοκ ηαζ ηδκ Κφπνμ υπςξ πήνακ ηα 

Γςδεηάκδζα, ςξ απμηέθεζια ηδξ ακμπήξ ηδξ Σμονηίαξ ηαηά ημκ Γεφηενμ Παβηυζιζμ 

Πυθειμ, ιπμνμφιε πνμξ ημ πανυκ κα ημοξ πμφιε, αοηαπαηάζηε. Πανάθθδθα, εέθμοιε 

ζδζαζηένςξ κα ακαθένμοιε υηζ, υπςξ ζοκέααζκε ζηδκ Οεςιακζηή ζζημνία, έηζζ ηαζ ζηδκ 

ζζημνία ηδξ Ρεπμοιπθζηακζηήξ πενζυδμο, μζ Σμφνημζ έπμοκ κα επζδείλμοκ ιεβάθδ 

επζηοπία ζηδ δζαηοαένκδζδ ηςκ ιεζμκμηήηςκ. Δκχ ακηζεέηςξ, απυ ημοξ Σμφνημοξ πμο 

γμοκ εηηυξ ηςκ ζοκυνςκ ηδξ Σμονηίαξ, εηείκμζ ζδζαζηένςξ πμο γμοκ ζηδ Γοηζηή Θνάηδ, 

ελακαβηάγμκηαζ ζε ηάεε εοηαζνία κα ιεηακαζηεφζμοκ αημθμοεχκηαξ δζάθμνεξ μδμφξ. 

Σέθμξ, δζαηδνφζζμοιε βζα ιία αηυιδ θμνά ζε υθμ ημκ ηυζιμ υηζ δ Κφπνμξ είκαζ 

ημονηζηή ηαζ ηαθμφιε υθμ ημ ημονηζηυ έεκμξ κα οπεναζπζζηεί ημκ ιεβάθμ αβχκα 

ιαξ».
1019

 

Σν αθεγεκαηηθφ ζρήκα ηεο αλαθνίλσζεο βαδίδεη ζηελ πεπαηεκέλε πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη φιν ην 

πξνεγνχκελν δηάζηεκα ηφζν νη θνηηεηηθέο ελψζεηο ζηηο αλαθνηλψζεηο ηνπο, φζν θαη ε ίδηα ε 

Hürriyet ζηα ζρφιηα θαη ζηηο αλαιχζεηο ηεο: Δ Κχπξνο έρεη θαηαθηεζεί manu militari κε ην «αίκα 

ησλ πξνγφλσλ» θαη απηφ ηζνδπλακεί κε απαξάγξαπηα ηζηνξηθά δηθαηψκαηα ησλ Σνχξθσλ επί ηνπ 

λεζηνχ. ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο κηθξή ζεκαζία έρεη ν πιεζπζκηαθφο παξάγνληαο, δηφηη ππάξρνπλ 

άιινη ζνβαξφηεξνη πνπ ηνλ ππεξβαίλνπλ. ε απηνχο εληάζζνληαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ λεζηνχ, 

θαζψο θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ αζθάιεηα ηεο Σνπξθίαο. Βπηπιένλ, ν ξεαιηζκφο ησλ 

ζχγρξνλσλ δηεζλψλ ζρέζεσλ εληζρχεη ην δίθαην ησλ ηνπξθηθψλ ζέζεσλ, γη‟ απηφ θαη νη Έιιελεο 

νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε απηέο θαη λα πάςνπλ λα είλαη απεξίζθεπηνη, ζέηνληαο ζε θίλδπλν 

ηε δηκεξή θηιία, πνπ είλαη απαξαίηεηε. Σέινο, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε Σνπξθία δελ ζα 

αδηαθνξήζεη θαη γηα απηφ ην λεζί, φπσο είρε πξάμεη γηα ηα Ασδεθάλεζα ζην ηέινο ηνπ ΐ΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

                                                           
1019 “Yüksek Tahsil Gençliğinin Yunan tahriklerine cevabı/ Üniversiteliler Kıbrıs için seri mitingler yapacaklar” («Δ 

απάληεζε ηεο θνηηεηηψζαο λενιαίαο ζηηο ειιεληθέο πξνθιήζεηο/ Οη θνηηεηέο ζα δηνξγαλψζνπλ ζεηξά ζπιιαιεηεξίσλ γηα 

ηελ Κχπξν»), θεληξηθφο πξσηνζέιηδνο ηίηινο ζε Hürriyet, 24/8/1954. 
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Ο ραξαθηήξαο ηεο ηειεπηαίαο απηήο ππφκλεζεο αξθεί γηα λα θαηαδείμεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ 

ζπληαθηψλ ηεο αλαθνίλσζεο θαη ησλ νκντδεαηψλ ηνπο. Αελ δίζηαδαλ λα κηινχλ επηζεηηθά, αθφκε 

θαη γηα κία πξφζθαηε ηφηε πεξίνδν, γηα ηελ νπνία ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ζα έπξεπε λα ζησπνχλ, 

αλ αλαινγηζηεί θάπνηνο ηνλ «επηηήδεηα νπδέηεξν» ξφιν πνπ είρε επηηπρψο δηαδξακαηίζεη ε ρψξα 

ηνπο κεηαμχ ηνπ λαδηζηηθνχ Άμνλα θαη ησλ δπηηθψλ πκκάρσλ.
1020

 Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο 

ζθέςεο ζα θπξηαξρνχζε θαη ζηελ επίζεκε ηνπνζέηεζε ηεο Σνπξθίαο ζηνλ ΟΔΒ ηνλ επφκελν κήλα, 

δηά ζηφκαηνο ηνπ κφληκνπ αληηπξνζψπνπ ηεο, Selim Sarper, γηα ηηο θάζεηο ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ 

νπνίνπ έρνπλ ήδε γίλεη ζρεηηθέο αλαθνξέο.
1021

 Ώπηφ, φκσο, πνπ πξαγκαηηθά πξνμελεί εληχπσζε 

ζηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε-δηαθήξπμε είλαη ην γεγνλφο φηη απνπζηάδεη παληειψο θάζε 

αλαθνξά ζηνπο Σνπξθνθχπξηνπο, ζηα «ζπκθέξνληα» θαη ζηελ «αζθάιεηά» ηνπο. Οη ζπληάθηεο ηεο 

θαίλεηαη φηη αζρνιήζεθαλ κφλν κε ηελ δηεζλνπνιηηηθή πηπρή ηνπ ζέκαηνο, ζηελ νπνία ελέηαμαλ 

θαη ζπγθεθξηκέλεο «νκνεηδείο» πεξηπηψζεηο πνπ ελίζρπαλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο, αγλνψληαο 

ή παξακειψληαο ηα θπζηθά ππνθείκελα ηνπ ηνπξθηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηνπο «Σνχξθνπο» ηνπ 

λεζηνχ. Δ παξάιεηςε απηή ηνλίδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν εμ αληηπαξαβνιήο, απφ ηελ ξεηή 

αλαθνξά «ζηνπο Σνχξθνπο πνπ δνπλ εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο Σνπξθίαο θαη δε εθείλνπο ηεο 

Απηηθήο Θξάθεο». Σν γεγνλφο κπνξεί ελδερνκέλσο λα εξκελεπηεί θαη λα απνδνζεί ζηελ πξφζεζε 

ησλ ζπληαθηψλ λα αλαιχζνπλ ην ζέκα απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο Σνπξθίαο, 

κε απηή ηνπο φκσο ηελ επηινγή απνθαιχπηεηαη αζπλαίζζεηα ε ππνθψζθνπζα πεπνίζεζε φηη νη 

πξαγκαηηθνί ιφγνη ελαζρφιεζεο κε ην Κππξηαθφ ήηαλ εθείλνη πνπ εθπήγαδαλ νπζηαζηηθά απφ ηα 

θξαηηθά ζπκθέξνληα ηεο Σνπξθίαο, ελψ νη Σνπξθνθχπξηνη ζπληζηνχζαλ απιψο θαη κφλν κία 

πξφθαζε. 

ε θάζε πεξίπησζε, φπσο πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ξεπνξηάδ, ηηο 

απνγεπκαηηλέο ψξεο επξφθεηην λα ζπλαληεζνχλ ζηα γξαθεία ηεο T.M.T.F. εθδφηεο, δεκνζηνγξάθνη 

ζπγγξαθείο ησλ θχξησλ άξζξσλ, θαζψο θαη δηεπζπληέο ζχληαμεο ηνπξθηθψλ εθεκεξίδσλ, ηφζν απφ 

ηε Μηθξά Ώζία φζν θαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Δ εμέιημε απηή ήηαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθή 

δηφηη, φπσο δηεπθξηληδφηαλ, ν ζηφρνο ηεο ελ ιφγσ ζπλάληεζεο ήηαλ δηηηφο: Ώθελφο κελ «λα 

θαζνξηζηνχλ νη βάζεηο ηεο ζπλεξγαζίαο απφ ηνχδε θαη ζην εμήο κεηαμχ ηνπ Σχπνπ θαη ηεο 

λενιαίαο ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ», αθεηέξνπ δε «λα απνθαζηζηνχλ νη θχξηνη άμνλεο ηεο εζληθήο 

δνπιεηάο πνπ ζα γίλεη γηα ην ζέκα, ππφ ην θσο ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ επηδείρζεθε γηα ην 

Κππξηαθφ ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο απφ ηελ θπβέξλεζε». Βπξφθεηην, δειαδή, νπζηαζηηθά γηα κία 

πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ «δηακνξθσηψλ ζθέςεο» ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο, νη 

νπνίνη έλησζαλ εκθαλψο πην ζίγνπξνη κεηά θαη ηελ πξφζθαηε δεκφζηα θπβεξλεηηθή αλαθνξά ζην 

δήηεκα. Βπηπιένλ, ζεκεησλφηαλ φηη νη επφκελεο ζπλαληήζεηο ζα γίλνληαλ ζηελ Σνπξθία, κε ηε 

                                                           
1020 Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, βι. ελδεηθηηθά ηελ θιαζηθή κειέηε ηνπ Frank G. Weber, Ο Δπζηήδεζμξ Οοδέηενμξ 

(Ώζήλα: Θεηίιε, 19832). Ώπφ ηελ ηνπξθηθή βηβιηνγξαθία μερσξίδνπλ ην απνινγεηηθφ θαη ζπληαζζφκελν κε ηελ επίζεκε 

ηνπξθηθή άπνςε βηβιίν ηνπ Selim Deringil, Denge Oyunu. İkinci Dünya Savaşında Türkiye‟nin Dış Politikası («Παηρλίδη 

Εζνξξνπηψλ. Δ Βμσηεξηθή Πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο θαηά ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν») (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt 

yayınları, 1994), θαζψο θαη ε απνθαιππηηθή θαη νινθιεξσκέλε δίηνκε κειέηε ηνπ Cemil Koçak, Türkiye‟de Millî Şef 

Dönemi (1938-1945) (Δ Πεξίνδνο ηνπ Βζληθνχ Δγέηε ζηελ Σνπξθία, 1938-1945) (İstanbul: İletişim Yayınları, 1996). 
1021 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 191, ππνζ. 537. 
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ζπκκεηνρή «δηαθφξσλ νξγαλψζεσλ, θαζεγεηψλ παλεπηζηεκίνπ, βνπιεπηψλ, ζηξαηησηηθψλ 

δηνηθεηψλ θαη, αλ θαηαζηεί εθηθηφ, κε θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο». πσο θαζίζηαηαη θαλεξφ, 

ππήξρε κία πνηνηηθή αλαβάζκηζε ζηε ζηφρεπζε ησλ αλζξψπσλ πνπ επηδησθφηαλ λα 

θηλεηνπνηεζνχλ, κε ηελ εκπινθή δεκφζησλ αιιά θαη θξαηηθψλ παξαγφλησλ ζην «εζληθφ δήηεκα» 

ηεο Κχπξνπ. Παξάιιεια, ζχκθσλα πάληνηε κε ην ίδην δεκνζίεπκα, ε «εθηειεζηηθή επηηξνπή» ηεο 

T.M.T.F. απνθάζηδε λα δηνξγαλψζεη ζεηξά ζπιιαιεηεξίσλ γηα ην Κππξηαθφ, κε ην πξψην εμ απηψλ 

λα πξνγξακκαηίδεηαη φρη ηπραία λα γίλεη «κάιινλ ζην Ώλεκνχξην».
1022

 

Δ αλαβαζκηζκέλε απηή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ηνπξθηθνχ Σχπνπ θαη ησλ νξγαλψζεσλ ηεο 

θνηηεηηψζαο λενιαίαο, ηελ νπνία ήδε είρε αλαγγείιεη ε Hürriyet, πεξλνχζε ηελ επφκελε κέξα ζην 

θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηεο εθεκεξίδαο. πσο πιεξνθνξνχζε, ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε 

πξψηνο ιάκβαλε ην ιφγν ν γεληθφο γξακκαηέαο ηεο «Οκνζπνλδίαο», Gürcan Keten, ν νπνίνο αθνχ 

ππελζπκίζεη ηελ αλαθνξά ηνπ Menderes πεξί ηεο «ιεπηήο θάζεο» πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε ηελ 

ειιεληθή πξνζθπγή ζηα Δ.Β., θαζψο θαη ηα ζπιιαιεηήξηα ησλ Ώζελψλ, επεζήκαηλε φηη «ε 

ππφζεζε ηεο Κχπξνπ έρεη πιένλ κεηαβιεζεί ζε ππφζεζε εζληθήο αμηνπξέπεηαο γηα φινπο ηνπο 

Σνχξθνπο»,
1023

 ελψ πξφζζεηε πσο «πιένλ έρεη θαηαζηεί αλαγθαίν λα αλαθνηλψζεη ε θπβέξλεζε 

θαηεγνξεκαηηθά ηελ πνιηηηθή ηεο γηα ηελ Κχπξν». Μεηά απφ ηελ ελφο ιεπηνχ ζηγή εηο κλήκελ ηνπ 

Simavi, ην ιφγν ιάκβαλε ν πξψελ πξφεδξνο ηεο «Οκνζπνλδίαο», Ali İhsan Çelikkan, ν νπνίνο 

αληηπαξέβαιε ηελ ειιεληθή «εζληθή θαη δηεζλή θηλεηνπνίεζε», θαηφπηλ ζρεδίνπ θαη κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, κε ηελ ηνπξθηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία «δελ έρεη ππάξμεη 

νχηε εζληθφ ζρέδην, αιιά νχηε θαη δηεζλέο, ηίπνηα δελ έρεη γίλεη, δηφηη ε ππφζεζε νπδέπνηε έρεη 

εμεηαζηεί κε ηε ζεκαζία πνπ ηεο αξκφδεη».
1024

 

Ώμηνζεκείσηεο ήηαλ θαη νη παξεκβάζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ηνπξθηθνχ Σχπνπ, φπσο 

θαηαγξάθνληαλ ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ξεπνξηάδ. Έηζη, ν Ahmet Emin Yalman ππνζηήξηδε φηη «ην 

Κππξηαθφ δελ ζπληζηά κφλν ηνλ νξηζκφ ηεο αδηθίαο, αιιά θαη ζεκάδη ηεο έπαξζεο ηνπ ειιεληθνχ 

ηκπεξηαιηζκνχ [sic]». Ώληηζηνίρσο, ν Orhan Birgit απνθαηλφηαλ φηη «παξά ην γεγνλφο πσο είκαζηε 

ζεξκφαηκν έζλνο, ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κείλακε γηα θάπνην ιφγν ςχρξαηκνη. Οη εθπνκπέο ηνπ 

ξαδηνθψλνπ ησλ Ώζελψλ αλαθέξνπλ θάζε 10 ιεπηά φηη ήξζε ε ψξα ηεο ιχηξσζεο ηεο Κχπξνπ θαη 

ζε καο δελ ηξέρεη ηίπνηα […] Πξέπεη λα γίλνπκε κία θσλή. ην ελ ιφγσ ζέκα πξέπεη λα 

ζπκπνξεπηνχλ φιεο νη νξγαλψζεηο, πνιηηηθέο θαη κε πνιηηηθέο». Οη ππφινηπνη ξήηνξεο κίιεζαλ 

ζην ίδην πλεχκα θαη θαηφπηλ απνθαζίζηεθε ε ζπγθξφηεζε κηαο «Βπηηξνπήο» γηα ηελ Κχπξν, κέιε 

ηεο νπνίαο εμειέγεζαλ νη αθφινπζνη: «Ο Hikmet Bil, ν Orhan Birgit, ν Hüsamettin Canöztürk απφ 

ηε θνηηεηηθή νκνζπνλδία, ν Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Κππξίσλ [Kıbrıslılar Cemiyeti] Hasan 

                                                           
1022 .π., Hürriyet, 24/8/1954. Τπελζπκίδεηαη φηη απφ ην Ώλεκνχξην (Anamur) πνπ βξηζθφηαλ απέλαληη απφ ηελ Κχπξν, 

είρε επηιέμεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1953 λα αλαθεξζεί ζην δήηεκα ν Γ.Γ. ηνπ αληηπνιηηεπφκελνπ C.H.P., Kasım Gülek, 

γεγνλφο κε αθνξκή ην νπνίν θαινχζε ηφηε ν Simavi ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα ηνπνζεηεζεί δεκφζηα γηα ην ζέκα απφ 

αληίζηνηρν ζεκείν, «ηελ Ώηηάιεηα ή ηε Μεξζίλα», βι. αλσηέξσ, ζει. 223-225. 
1023 πκκεξηδφκελε ηε βαξχηεηα ηεο θξάζεο, ε εθεκεξίδα ηελ αλαβάζκηδε ζε έλαλ εθ ησλ ππνηίηισλ ηνπ ζρεηηθνχ 

ξεπνξηάδ ηεο. 
1024 “Kıbrıs dâvasında gençlik ve Türk basını elele verdi” («Δ λενιαία θαη ν ηνπξθηθφο Σχπνο μεθίλεζαλ ζπλεξγαζία  

ζηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 25/8/1954. 
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Nevzat Karagil, ν Ahmet Emin Yalman θαη νη Ziya Sonar θαη Kâmil Önal απφ ηελ Βζληθή Έλσζε 

Ώιιειεγγχεο (Millî Tesanüt Birliği)». πσο θαζίζηαηαη θαλεξφ, επξφθεηην γηα ηε κεηεμέιημε ησλ 

«Βπηηξνπψλ Κχπξνπ» πνπ είρε ζπγθξνηήζεη ε T.M.T.F. ήδε απφ ηνλ Ενχλην ηνπ 1953, αθνινχζσο 

ε M.T.T.B. κε ηε ζπκκεηνρή επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαη πνπ ηψξα δηεπξπλφηαλ κε ηε 

ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ «απφ ην ζχλνιν ηνπ ηνπξθηθνχ Σχπνπ». Σελ επνκέλε εκέξα ε 

«Βπηηξνπή» ζα πξνρσξνχζε ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε. ε εθείλελ ζα απνθαζηδφηαλ λα 

ζπγθξνηεζεί έλα επξχ κέησπν γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ηνπξθηθψλ ζέζεσλ δηεζλψο, κε ηε 

ζπκκεηνρή «εθηφο ησλ λενιαηίζηηθσλ θαη ησλ δεκνζηνγξαθηθψλ νξγαλψζεσλ, θαη ησλ εξγαηηθψλ, 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ». Παξάιιεια, ζα εμέδηδε κία αλαθνίλσζε 

«πξνο ηελ θνηλή γλψκε ηεο Σνπξθίαο θαη ηνπ ειεχζεξνπ θφζκνπ», ε νπνία αλέθεξε ηα αθφινπζα: 

«Απέκακηζ ζηδκ εθθδκζηή ημζκή βκχιδ, πμο μκεζνεφεηαζ παναδμιέκδ υηζ εα θένεζ ηδκ 

ημονηζηή Κφπνμ ιε ημ ιένμξ ηδξ ζημ πθαίζζμ εκυξ πμθζηζημφ παζπκζδζμφ, δ ημονηζηή 

κεμθαία ηαζ μ Σφπμξ, πμο παναδέπμκηαζ ηα ζηθδνά ηαζ αανφκμκηα πνμζηάβιαηα ηήξ 

ημονηζηήξ ζοκείδδζδξ ςξ ηδκ ηφνζα δφκαιδ ηαζ απυθαζδ ηδξ γςήξ ημοξ, 

πναβιαημπμίδζακ ιία ζοκεδνίαζδ, βζα κα ιζθήζμοκ ιε ηδ δζηή ημοξ βθχζζα εκχπζμκ ημο 

ηυζιμο βζα ημ ηοπνζαηυ γήηδια, ημ μπμίμ έπεζ θάαεζ ηδ δζηή ημο εέζδ ζημοξ 

πνμαζχκζμοξ ημονηζημφξ αβχκεξ, ηάκμκηαξ δεηηέξ ζηδ ζοκεδνίαζδ αοηή ηζξ ελήξ 

ααζζηέξ εέζεζξ: Ζ Κφπνμξ δεκ απμηεθεί ιία ιειμκςιέκδ οπυεεζδ ηαζ δεκ εα ελανηδεεί 

απυ ηζξ αοεαίνεηεξ απμθάζεζξ ηαιιζάξ αμφθδζδξ ηαζ πνμζηαβήξ, άθθδξ απυ ημκ 

ημονηζηυ αίμ ηαζ ηδκ ημονηζηή ηζιή, αθθά ζοκζζηά έκα ημονηζηυ γήηδια ηαε‟ εαοηυ. Σδκ 

ηφπδ ημο δφκαηαζ κα ηαεμνίζεζ ιυκμ δ θμβζηή ηαζ δ αμφθδζδ ηδξ ημονηζηήξ φπανλδξ. 

ημ ζδιείμ αοηυ, δ αευνοαδ αθθά αανφκμοζα απυθαζδ ηδξ ημονηζηήξ εεκζηήξ 

ζοκείδδζδξ πνέπεζ κα εεςνδεεί ςξ θοζζηυ απμηέθεζια ηδξ ημονηζηήξ δεζηήξ, δ μπμία 

δεκ ηαηαδέπεηαζ ηδ ζοβηνμοζζαηή πμθζηζηή ηδξ πνχηδξ ηοπμφζαξ μπθαβςβίαξ ηςκ 

πθαηεζχκ. Οζ ηζιδιέκμζ ηθδνμκυιμζ αοηήξ ηδξ δεζηήξ, δ ημονηζηή κεμθαία ηαζ μ 

ημονηζηυξ Σφπμξ, αζζεακυιεκμζ πθάζ ημοξ ηαζ βφνς ημοξ ηζξ ηάλεζξ ηαζ ηα ιέηςπα [sic] 

ηδξ πχναξ, βζα έκα πνάβια είκαζ ζίβμονμζ, υηζ ημ γήηδια ηδξ ημονηζηήξ Κφπνμο ιπμνεί 

κα ακηζιεηςπζζηεί ιυκμ απυ ηδκ έπμρδ ηδξ ημονηζηήξ φπανλδξ. Καιιία δζεοεέηδζδ 

πένακ ημφημο δεκ πνυηεζηαζ κα ανεζ πνυζθμνδ ηαζ ιαθαηή ηδκ ημονηζηή ζοκείδδζδ».
1025

 

Σελ ίδηα «επαηζζεηνπνίεζε» θαη θηλεηνπνίεζε γηα ην Κππξηαθφ επεδείθλπαλ θαη νη «Ώηγαηάηεο», 

κε ζηφρν «λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ηεο θπβέξλεζήο καο έλαληη ηεο κεηαηξνπήο ηνπ Κππξηαθνχ 

θαηά ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ζε ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ αθνξά ηελ εζληθή αμηνπξέπεηα». ην πιαίζην 

απηφ, εηνίκαδαλ ςήθηζκα κε ηε θηινδνμία λα ζπγθεληξψζεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ππνγξαθψλ 

                                                           
1025 “Kıbrıs Komitesi dün çalışmalarına başladı” («Δ Βπηηξνπή Κχπξνπ άξρηζε ρζεο ηηο εξγαζίεο ηεο»), ελδηάκεζνο ηίηινο 

ζε Hürriyet, 26/8/1954. Δ εθεκεξίδα αλαδεκνζίεπε αθνινχζσο ηηο απφςεηο ηνπ «Κχπξηνπ ηελ θαηαγσγή δεκνζηνγξάθνπ 

Ahmet Şükrü Esmer» απφ ηελ εθεκεξίδα Halkçı, ν νπνίνο επηθαιείην κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ ηχρε «ησλ δχζηπρσλ Σνχξθσλ 

ηεο Απηηθήο Θξάθεο», παξά ην «ζχλνιν ησλ ζπκθσληψλ πνπ ηνπο πξνζηαηεχνπλ», γηα λα απνθαλζεί σο εμήο: «Να 

θπιάμεη ν Θεφο ηνπο Σνπξθνθππξίνπο απφ απηήλ ηε κνίξα. Ννκίζακε πσο κεηά ηνλ εζληθφ ζξίακβν [ηνπ 1922] είραλ 

πιένλ επηιπζεί πιήξσο ηα εδαθηθά δεηήκαηα κεηαμχ εκψλ θαη ηεο Βιιάδαο θαη φηη είρε αλνίμεη κηα λέα ζειίδα, αιιά 

απαηεζήθακε», βι. “Bir Kıbrıslının fikri” («Οη απφςεηο ελφο Κχπξηνπ»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 26/8/1954. 
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παγθνζκίσο, γηα λα θαηαγξαθεί ε απαίηεζή ηνπο «λα ελδηαθεξζεί πηα ε θπβέξλεζε επηζήκσο θαη 

εθ ηνπ ζχλεγγπο γηα ην Κππξηαθφ». πσο κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ε εθεκεξίδα ζην 

πξσηνζέιηδν εθείλν δεκνζίεπκά ηεο, ζην ελ ιφγσ ςήθηζκα ζα πξνβαιιφηαλ σο «κία επηζπκία ηνπ 

ιανχ ηεο πεξηνρήο ηνπ Ώηγαίνπ, λα δεηεζνχλ επηπιένλ θαη ηα Ασδεθάλεζα, πνπ ην θαζέλα 

απνηειεί θαη έλα ηκήκα ηεο Ώλαηνιίαο». Παξάιιεια, πιεξνθνξνχζε φηη νη «έλζεξκνη θαη 

αγσληζηέο Ώηγαηάηεο», ζε ζπλεξγαζία κε ηε «Φνηηεηηθή Νενιαία ηεο κχξλεο» (İzmir Yüksek 

Tahsil Gençliği) πξνεηνίκαδαλ «ππξεησδψο» θαη «ζπιιαιεηήξηα δηακαξηπξίαο» γηα ην 

Κππξηαθφ.
1026

 

Πξάγκαηη, ην πξψην απφ ηα ζπιιαιεηήξηα απηά πνπ επηδησθφηαλ λα νξγαλσζνχλ «ελαληίνλ ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηεο Βιιάδαο γηα ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ», πξνγξακκαηηδφηαλ λα ιάβεη ρψξα ζηε 

κχξλε, ζηε ζπκβνιηθή εκεξνκελία ηεο 9
εο

 επηεκβξίνπ. πσο πιεξνθνξνχζε ζρεηηθά ν εθεί 

αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο, είρε δεηεζεί ε ζρεηηθή άδεηα απφ ηηο «αξκφδηεο αξρέο» θαη ε 

ηνπξθηθή θπβέξλεζε είρε ζπγθαηαηεζεί. Μεηά ηε κχξλε, αληίζηνηρα ζπιιαιεηήξηα ζρεδηάδνληαλ 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην Ώλεκνχξην, ζηελ Άγθπξα, ζηελ επαξρία ηεο Ώιεμαλδξέηηαο (Hatay), 

θαζψο θαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
1027

 Βλ ησ κεηαμχ, ε T.M.T.F. ζα πξνρσξνχζε θαη ζε δεχηεξε 

ζπλεδξίαζε ηεο «Βπηηξνπήο Κχπξνπ», θαη πάιη ζηα πξφηππα ηνπ θνξπνξαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο, 

κε ηε ζπκκεηνρή δειαδή επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ, φπσο εθείλσλ ηεο 

λενιαίαο, ηνπ Σχπνπ, ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη ησλ θνηηεηψλ, ησλ γπλαηθψλ, ησλ δηαλννπκέλσλ 

θαη ησλ εξγαηψλ, ησλ θνκκάησλ θαη ησλ θνκκαηηθψλ λενιαηψλ. ηφρνο ήηαλ λα θαζνξηζηνχλ «νη 

βάζεηο ηνπ εζληθνχ θαη δηεζλνχο πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εθεμήο δξαζηεξηνηήησλ». Σαπηφρξνλα, ε 

θνηηεηηθή έλσζε ηνπ Πνιπηερλείνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζα απέζηειιε επραξηζηήξην 

ηειεγξάθεκα ζηηο ηνπξθηθέο εθεκεξίδεο γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηνλ «εζληθφ αγψλα ηεο Κχπξνπ», 

ζπκβνιή ε νπνία «ζα πξνθαινχζε αγαιιίαζε ζηηο ςπρέο ησλ πνξζεηψλ ηεο Κχπξνπ πνπ είραλ 

πξνζθέξεη ηηο δσέο ηνπο ζηα ξηδά ησλ ηεηρψλ ηεο».
1028

 

δ) Η νξγάλσζε «ε Κύπξνο είλαη Τνπξθηθή» θαη ε πξντνύζα δηαθνξνπνίεζε ζηε ζηάζε ηεο 

ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο 

Σελ επφκελε εκέξα ε Hürriyet δεκνζίεπε ζην θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν κία ζεκαληηθή είδεζε: Δ 

πξναλαθεξζείζα δεχηεξε ζπλεδξίαζε ηεο «Βπηηξνπήο Κχπξνπ» είρε θαηά ηη θαζπζηεξήζεη λα 

μεθηλήζεη, θαζψο ηα κέιε ηεο είραλ γίλεη δεθηά απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξσζππνπξγφ Menderes. Ώκέζσο 

κεηά ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε, ην κέινο ηεο «Βπηηξνπήο» θαη γλσζηφο δηαπξχζηνο θήξπθαο 

                                                           
1026 “Ege, Kıbrıs için dünyanın en çok imzalı mazbatasını hazırlıyor” («Σν Ώηγαίν εηνηκάδεη ςήθηζκα κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

ππνγξαθέο παγθνζκίσο γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 26/8/1954. 
1027 “İzmirde Kıbrıs için miting yapılacak” («ηε κχξλε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπιιαιεηήξην γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 

27/8/1954. Δ 9 επηεκβξίνπ 1922 ήηαλ ε εκεξνκελία εηζφδνπ ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ ζηε κχξλε, κεηά ηνλ ηξίρξνλν 

ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηεο πεξηφδνπ 1919-1922, θαη ενξηάδεηαη απφ ην ηνπξθηθφ θξάηνο σο εκέξα «απειεπζέξσζεο» 

ηεο πφιεο. Ώληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο δηεμαγσγήο ζπιιαιεηεξίσλ ζα γίλνληαλ ζηελ Ώηηάιεηα θαη ζην Γνγθνχιληαθ, βι. 

“Antalya‟da miting için müracaat edildi” («Καηαηέζεθε αίηεκα γηα δηεμαγσγή ζπιιαιεηεξίνπ ζηελ Ώηηάιεηα») θαη 

“Zonguldak‟ta miting için teşebbüse girişildi” («Πξνζπάζεηα γηα δηεμαγσγή ζπιιαιεηεξίνπ ζην Γνγθνχιληαθ»), 

ελδηάκεζνη ηίηινη ζε Hürriyet, 29/8/1954. 
1028 “Bugün Kıbrıs için büyük bir toplantı yapılıyor” («Μεγάιε ζπγθέληξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα γηα ηελ Κχπξν»), 

πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκα ζε Hürriyet, 28/8/1954. 
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ησλ ηνπξθηθψλ ζέζεσλ ζην Κππξηαθφ απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο, Hikmet Bil, αλέιαβε λα 

κεηαθέξεη ζηνπο ζπγθεληξσζέληεο ην κήλπκα ηνπ Σνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ: «Δ Κχπξνο νπδέπνηε 

ζα γίλεη ησλ Βιιήλσλ. Χο θπβέξλεζε έρνπκε ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα. Γη‟ απηφ θαη ζα ήηαλ 

αξκφδνλ ην ηνπξθηθφ έζλνο λα ζπκπεξηθεξζεί κε λεθαιηφηεηα ζηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ». Βίλαη 

ζαθέο φηη ε αξρηθή θξάζε ησλ δειψζεσλ απηψλ ηνπ Menderes, ζπληζηνχζε ηελ πξψηε δεκφζηα 

δπλακηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο κέρξη ηφηε ζπγθξαηεκέλεο ηνπνζεηήζεηο ηνπ ηνπξθηθνχ 

Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ.
1029

 χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα, νη ζπγθεθξηκέλεο δειψζεηο απέζπαζαλ 

ην «ελζνπζηψδεο ρεηξνθξφηεκα» ησλ παξεπξηζθνκέλσλ. ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλήζεθαλ θαη νη 

ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ηνπξθηθψλ θνκκάησλ πνπ αθνινχζεζαλ, ζην πιαίζην ηνπ 

πξψηνπ άξζξνπ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ ήηαλ ε θαηάζεζε απφςεσλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

«Μεηψπνπ ηεο Θπγαηέξαο Παηξίδαο» (Yavru Vatan Cephesi).
1030

 Έηζη, ν Emel Gürler πνπ κίιεζε 

εμ νλφκαηνο ηνπ C.H.P., δηαβίβαζε ηα κελχκαηα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θφκκαηνο, İsmet İnönü, θαζψο 

θαη ηνπ γεληθνχ ηνπ γξακκαηέα, Kasım Gülek. Ο πξψηνο δηεκήλπε φηη «ην εζληθφ ζπκθέξνλ ηεο 

Σνπξθίαο ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ είλαη λα κελ επέιζεη κεηαβνιή ζηε ζεκεξηλή ηεο δηαθπβέξλεζε 

θαη νη ελ Κχπξσ Σνχξθνη πνιίηεο [sic] λα δηαθπιάμνπλ ηελ εζληθφηεηά ηνπο, δηαβηνχληεο κε 

αζθάιεηα θαη απνιακβάλνληεο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Δ Κχπξνο νπδέπνηε πξέπεη λα δνζεί 

ζηελ ειιεληθή δηαθπβέξλεζε». Ο Gülek απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξφζζεηε φηη, «ζε πεξίπησζε πνπ 

επέιζεη κεηαβνιή ζην θαζεζηψο ηεο Κχπξνπ, απηφ κπνξεί λα ζπκβεί κφλν ππφ ηνλ φξν ηεο 

απφδνζεο ηνπ Νεζηνχ ζηελ Σνπξθία». Ώληίζηνηρεο ήηαλ θαη νη απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ απφ 

ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνκκάησλ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Βζληθνχ (C.M.P.), Ώγξνηηθνχ Σνπξθίαο 

(T.K.P.) θαη Νέσλ Αεκνθξαηψλ (Genç Demokratlar). Ώθνινχζσο, ν Hikmet Bil θαηέζεζε ζην 

πξνεδξείν ζρέδην ςεθίζκαηνο, κε ην νπνίν επηρεηξνχζε λα εκπιέμεη θαη πάιη ηελ ειιελνξζφδνμε 

κεηνλφηεηα θαη ηνλ Οηθνπκεληθφ Παηξηάξρε Ώζελαγφξα ζηελ ππφζεζε, κε πξνθαλή ζηφρν λα ηνπο 

εθζέζεη ζηα κάηηα ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο. ην θείκελφ ηνπ αλαθέξνληαλ ηα εμήο: 

«1- Να πνμζηθδεεί μ αμοθεοηήξ Ηζηακιπμφθ, Υαηγυπμοθμξ, ζηζξ ενβαζίεξ ηδξ 

Δπζηνμπήξ. 2- Να απμζηαθεί απυ ηδκ επζηνμπή ιία επζζημθή ζημκ Ανπζδεζπυηδ [sic] 

Αεδκαβυνα, ιε ηδκ μπμία εα ημο γδηείηαζ: Α- Να ζοκηάλεζ ιία εβηφηθζμ οπυ ηδκ ζδζυηδηά 

ημο ςξ Οζημοιεκζημφ Παηνζάνπδ, ιε ηδκ μπμία εα δζαηδνφηηεζ υηζ δεκ ανιυγεζ ζηζξ 

απακηαπμφ μνευδμλεξ εηηθδζίεξ ηαζ ζηζξ ιδηνμπυθεζξ κα ειπθέημκηαζ ζηδκ πμθζηζηή ηαζ 

υηζ, ζηδκ ακηίεεηδ πενίπηςζδ, μζ ηζκήζεζξ αοηέξ εα απμδμηζιαζημφκ εκηυκςξ απυ ημκ 

Παηνζάνπδ. Β- Να απμζηείθεζ εηένα εβηφηθζμ, απεοεοκυιεκδ ζημ κδζί ηδξ Κνήηδξ ηαζ 

ζηζξ δέηα πενίπμο ιδηνμπυθεζξ ηςκ Γςδεηακήζςκ, πμο οπάβμκηαζ αηυιδ άιεζα ηαζ υπζ 

ιυκμ πκεοιαηζηχξ, αθθά ηαζ δζμζηδηζηχξ ζημ Παηνζανπείμ Φακανίμο, ιε ηδκ μπμία εα 

λεηαεανίγεζ πςξ απαβμνεφεηαζ δ ακάιεζλδ ζε πμθζηζηά γδηήιαηα υπςξ ημ Κοπνζαηυ, 

ηαεχξ ηαζ υηζ εα επζαθδεμφκ πεζεανπζηέξ ηονχζεζξ ζε υζμοξ δεκ οπαημφζμοκ ηαζ δεκ 

                                                           
1029 εκαληηθφ ξφιν είρε δηαδξακαηίζεη αλακθηζβήηεηα ην γεγνλφο φηη απφ ηνλ Μάην ηνπ 1954, ν λενεθιεγείο βνπιεπηήο 

Fatin Rüstü Zorlu, είρε αλαιάβεη ηα ελία ηεο ππφζεζεο, σο αληηπξφεδξνο ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο. 
1030 Βίρε πξνεγεζεί ε εθινγή ηνπ Ercümen Ekrem ζηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ζπλεδξίαζεο. 
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ζοιιμνθςεμφκ ιε ηδ δζαηαβή. 3- Απυ ηυηε πμο μ Αεδκαβυναξ έβζκε Παηνζάνπδξ, μ 

ανζειυξ ηςκ νςιαίζηςκ ζοκδέζιςκ πνμζέββζζε ημοξ 150. Μεηαλφ αοηχκ οπάνπμοκ π.π. 

μζ φκδεζιμζ Απμθμίηςκ ημο Εςβναθείμο Λοηείμο, ημο ζπμθείμο ημο Φακανίμο
1031

 ηαζ 

άθθςκ απμθμίηςκ, πμο απμηεθμφκηαζ απυ Ρςιζμφξ ημονηζηήξ οπδημυηδηαξ. Να 

πνμηείκμοιε κα απμζηαθεί απυ ηδκ Δπζηνμπή ιία εβηφηθζμξ ζε υθεξ αοηέξ ηζξ νςιαίζηεξ 

μνβακχζεζξ, ιε ηδκ μπμία εα ημοξ βκςζημπμζείηαζ κα απμζηείθμοκ ιε ημονηζηή 

αλζμπνέπεζα, βναπηή δήθςζδ ηδξ ημονηζηήξ άπμρδξ βζα ηδκ Κφπνμ, πνμξ υθμ ημκ Σφπμ, 

ημονηζηυ, νςιαίζημ ηαζ δζεεκή, ηαζ ηονίςξ πνμξ ηζξ αεδκασηέξ εθδιενίδεξ». 

Σν ςήθηζκα απηφ ζα εγθξηλφηαλ πακςεθεί απφ ην «ζψκα», θαηφπηλ ηεο ελζνπζηψδνπο 

επηθξφηεζεο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ, ν νπνίνο πξηλ ην ζέζεη ζε ςεθνθνξία απνθαηλφηαλ πσο «ν 

Ώηαηνχξθ είρε πεη, ζηξαηηψηεο, πξψηνο ζαο ζηφρνο είλαη ε Μεζφγεηνο. Αεχηεξνο ζηφρνο είλαη 

ζίγνπξα ε Κχπξνο».
1032

 Καηφπηλ ηεο αλαιπηηθήο απηήο παξάζεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ είραλ ιάβεη 

ρψξα ζηηο δχν δηαδνρηθέο ζπλεδξηάζεηο ηεο «Βπηηξνπήο Κχπξνπ», αιιά θαη ηνπ πνηνηηθά 

δηαθνξνπνηεκέλνπ κελχκαηνο ηνπ Menderes πνπ είρε δηαβηβάζεη ν Bil ζηα κέιε ηεο, ε εθεκεξίδα 

δεκνζίεπε πξσηνζέιηδα ηελ ίδηα εκέξα θσηνγξαθία ηνπ Σνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ, πιαηζησκέλνπ 

κε εγεηηθά κέιε ηεο «Βπηηξνπήο», θνηηεηέο θαη δεκνζηνγξάθνπο. 

Βίλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη, ζε κία πεξίνδν πνπ νη δηακαξηπξίεο ησλ πνηθίισλ 

ηνπξθηθψλ νξγαλψζεσλ ζηξέθνληαλ ελαληίνλ ηεο απφθαζεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα 

πξνζθχγεη ζηα Δλσκέλα Έζλε, ε «Βπηηξνπή Κχπξνπ» ελέθξηλε έλα ςήθηζκα πνπ ζηνρνπνηνχζε 

απξνθάιππηα ηελ ειιελνξζφδνμε κεηνλφηεηα, κέζσ ηνπ βνπιεπηή ηεο Ώιέμαλδξνπ Υαηδφπνπινπ, 

θαζψο θαη ηνλ θαηά παξάδνζε πλεπκαηηθφ ηεο ηαγφ, ηνλ Οηθνπκεληθφ Παηξηάξρε. Αελ είλαη, 

άιισζηε, ηπραίν ην γεγνλφο φηη ε ζηνρνπνίεζε εθείλε πξνεξρφηαλ απφ έλαλ εθ ησλ ζπληαθηψλ θαη 

ησλ βαζηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο Hürriyet, ηνλ Hikmet Bil, ν νπνίνο είρε θαη θαηά ην παξειζφλ 

αξζξνγξαθήζεη ελαληίνλ ηεο ελαζρφιεζεο ζξεζθεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ κε ηελ πνιηηηθή θαη δε ην 

Κππξηαθφ. Δ θνηλή ζηελ θνζκηθή ηνπξθηθή πνιηηηθή ζθέςε απφξξηςε ηεο εκπινθήο ηεο ζξεζθείαο 

κε ηα πνιηηηθά πξάγκαηα, νμπλφηαλ ζηελ πεξίπησζε απηή έηη πεξαηηέξσ, θαζψο ηψξα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζρήκα δελ αθνξνχζε ηα εζσηεξηθά ηεο Σνπξθίαο, αιιά ηε δηεζλή ππφζεζε ηεο 

Κχπξνπ πνπ εθιακβαλφηαλ σο «εζληθή», γηα ηελ νπνία απνθξπζηαιιψλνληαλ θαη εθδειψλνληαλ 

θιηκαθνχκελεο νη ηνπξθηθέο δηεθδηθήζεηο, θαη ζηελ νπνία εκπιέθνληαλ εθθιεζηαζηηθνί άλδξεο θαη 

απφ κέξε ηεο Βιιάδαο πνπ ππάγνληαλ ζηελ πλεπκαηηθή δηθαηνδνζία ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ. Έηζη, δηλφηαλ γηα κία αθφκε θνξά ε αθνξκή λα αλαθηλεζεί ην θιίκα θαρππνςίαο 

ελαληίνλ ηνπ ηειεπηαίνπ, πνπ ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί εληφο ηεο ηνπξθηθήο επηθξάηεηαο, θαη λα ηνπ 

δεηεζνχλ εθ λένπ δειψζεηο λνκηκνθξνζχλεο ζηηο ηνπξθηθέο απφςεηο, πνπ αλαβαζκίδνληαλ θαη 

                                                           
1031 Έηζη νλνκάδνπλ νη Σνχξθνη ηελ Παηξηαξρηθή Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή. 
1032 “ „Kıbrıs hiç bir zaman Yunanlıların olmıyacaktır‟/ Vilâyette Kıbrıs komitesi âzâsını kabul eden/ Başvekil Menderes 

bunu kat‟î bir lisanla teyid etti” (« „Δ Κχπξνο νπδέπνηε ζα γίλεη ησλ Βιιήλσλ‟/ Ο Πξσζππνπξγφο Μέληεξεο πνπ δέρζεθε 

ζηε Ννκαξρία ηα κέιε ηεο επηηξνπήο Κχπξνπ ην επηβεβαίσζε θαηεγνξεκαηηθά»), Hürriyet, 29/8/1954. Ο Bil ζα 

αλαθεξφηαλ αξγφηεξα αλαιπηηθά ζην βηβιίν ηνπ ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε πξνθαιέζεη ηελ θαηεγνξεκαηηθή εθείλε 

ηνπνζέηεζε ηνπ Σνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ, βι. Hikmet Bil, φ.π., ζει. 88-89. 
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ιάκβαλαλ εκηεπίζεκν ραξαθηήξα, φπσο θαζίζηαην θαλεξφ απφ ην δηαβηβαζζέλ κήλπκα ηνπ 

Σνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, φκσο, ζα εληζρπφηαλ απφ ηηο ζηήιεο ηεο 

εθεκεξίδαο ελψπηνλ ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο, ε αηκφζθαηξα ηεο κηζαιινδνμίαο ελαληίνλ ησλ 

Βιιελνξζνδφμσλ, ε νπνία κε αθνξκή ηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ ζα νδεγνχζε έλα ρξφλν αξγφηεξα 

ζην μέζπαζκα ηνπ πνγθξφκ ησλ επηεκβξηαλψλ. Ώμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί ε ρξήζε άπαμ ηνπ 

φξνπ «Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο»
1033

 απφ ηνλ Bil γηα ηνλ Ώζελαγφξα, κε πξνθαλή ζθνπηκφηεηα 

λα απαηηήζεη απφ εθείλνλ λα ζπγθξαηήζεη ηνπο δξαζηήξηνπο ζην Κππξηαθφ αξρηεξείο, κε ηε ρξήζε 

πεηζαξρηθψλ αιιά θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ. Ώκέζσο θαηφπηλ, φκσο, επαλεξρφηαλ ζηελ 

«θαλνληθφηεηα», θάλνληαο ιφγν γηα ηνλ «Ώξρηδεζπφηε» θαη ην «Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ», φηαλ 

αλαθεξφηαλ ζηηο θαλνληθέο θαη «δηνηθεηηθέο» ηνπ δηθαηνδνζίεο. 

Σελ ίδηα εκέξα δεκνζηεπφηαλ αληαπφθξηζε ηνπ Σ.Κ. απφ ηελ Ώζήλα, ε νπνία εξκήλεπε ηηο 

«ιαθσληθέο θαη πξνζεθηηθέο αλαθνξέο» ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ, δηαβιέπνληαο «κεγάιε αλεζπρία» 

εμαηηίαο ηεο «θαηεγνξεκαηηθά αξλεηηθήο» ζηάζεο ηεο Σνπξθίαο ζην Κππξηαθφ.
1034

 Δ δεκηνπξγία 

εληππψζεσλ γηα ηελ αλεζπρία πνπ, θαηά ηνλ ζπληάθηε, είρε αξρίζεη λα θαηαιακβάλεη ηελ 

ειιεληθή πιεπξά, εληζρπφηαλ κε ηελ επίθιεζε κηαο ηδηαίηεξεο ζπλνκηιίαο ελφο εθ ησλ 

«πξσηεξγαηψλ ηεο έλσζεο» κε έλαλ θίιν ηνπ, κε ηνλ πξψην λα αλαθσλεί, «Ώρ, λα κελ ππήξρε 

απηή ε Σνπξθία!», έρνληαο πξψηα εθδειψζεη ηελ πεπνίζεζή ηνπ πεξί ηεο «αξλεηηθήο ζηάζεο» πνπ 

«ζίγνπξα» είρε πηνζεηήζεη ε ηειεπηαία έλαληη ηεο Βιιάδαο. Οη ζπκπιεγάδεο πέηξεο ηεο ζπλνιηθήο 

«αξλεηηθήο ζηάζεο» έθιεηλαλ ζηελ αληαπφθξηζε κε ηελ ππελζχκηζε ηεο βξεηαληθήο ζηάζεο, πνπ 

ζεσξνχζε ηελ Κχπξν «εζσηεξηθή ηεο ππφζεζε», γεγνλφο πνπ «απνηειεί μερσξηζηή πεγή κεγάιεο 

αλεζπρίαο θαη βαζηάο απνγνήηεπζεο». 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, παξά ηηο ελζνπζηψδεηο νξγαλσηηθέο πξνζπάζεηεο ηεο «Βπηηξνπήο» γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δεκφζησλ εθδειψζεσλ γηα ηελ Κχπξν, ε πξσηνβνπιία γηα ηε δηνξγάλσζε 

ζπιιαιεηεξίνπ ζηε κχξλε επξφθεηην λα πεξάζεη απφ αξθεηέο θάζεηο θαη πεξηπέηεηεο κέρξη ηελ 

ηειηθή ηεο καηαίσζε. Έηζη, φπσο πιεξνθνξνχζε ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ νκψλπκε 

πφιε, θαη ζε αληίζεζε κε ηηο αξρηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο πεξί ζεηηθήο έθβαζεο ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο 

γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ, ε Ννκαξρία δελ παξείρε ηελ αλάινγε άδεηα, ιφγσ «ηεο ζρεηηθήο 

εθθξαζζείζαο επηζπκίαο ηεο θπβέξλεζεο». Σαπηφρξνλα, εκπνδίζηεθε θαηφπηλ δηαηαγήο θαη ε 

ζπιινγή ππνγξαθψλ πνπ ζα θαηαηίζελην ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε.
1035

 Σελ ίδηα ηχρε είρε θαη ε 

αίηεζε δηεμαγσγήο ζπιιαιεηεξίνπ ζηα Ααξδαλέιηα (Çanakkale). πσο πιεξνθνξνχζε ε 

                                                           
1033 Ökömenik Patrik, ζην πξσηφηππν. 
1034 “Türkiye ve İngiltere‟nin Kıbrıs dâvasında takınmış oldukları menfi tavır karşısında/ Yunanistan endişe hissetmeğe 

başladı” («Έλαληη ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη Σνπξθία θαη Ώγγιία ζηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ/ ε Βιιάδα 

άξρηζε λα ληψζεη αλεζπρία»), Hürriyet, 29/8/1954. Ο αληαπνθξηηήο ππνζηήξηδε φηη ε πξνζεθηηθή ζηάζε ηνπ αζελατθνχ 

Σχπνπ ήηαλ πξντφλ «απφξξεησλ δηαηαγψλ θαη ππνβνιήο απφ ςειά». Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ξεπνξηάδ πξνηαζζφηαλ άιιν, ζρεηηθφ κε ηελ πνξεία απφ ηνλ Πχξγν ζηελ Ώζήλα ησλ γλσζηψλ εθέδξσλ αμησκαηηθψλ 

πνπ είραλ ζπιιέμεη αίκα ζε δχν θηαιίδηα, θαζψο θαη ηελ επίζεκε ππνδνρή ηνπο ζηελ Ώζήλα. Σειηθά, φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν, ν ΐξεηαλφο πξέζβεο ζηελ Ώζήλα δελ ηνπο είρε δερζεί θαη νη ίδηνη πξνζέθεπγαλ ζηε «κεζνιάβεζε» ηνπ 

Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ ηεθαλφπνπινπ, βι. “İngiliz Büyük Elçisi Yunan yedek subaylarını kabul etmedi” («Ο Άγγινο 

Πξέζβεο δελ δέρζεθε ηνπο Έιιελεο εθέδξνπο αμησκαηηθνχο»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 30/8/1954. 
1035 “İzmir‟de mitinge ve mazbata tanzimine izin verilmemiş” («Αελ δφζεθε άδεηα γηα ζπιιαιεηήξην θαη ζπιινγή 

ππνγξαθψλ ζηε κχξλε»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 29/8/1954. 
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εθεκεξίδα, νη «Ώηγαηάηεο» αηζζάλζεθαλ «απνξία θαη ζιίςε», ελψ απνθάζηζαλ λα απεπζπλζνχλ 

ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε, γηα λα αιιάμεη ε απφθαζε ηεο Ννκαξρίαο. Παξάιιεια, ε κεηξηθή 

νξγάλσζε ηεο «Βπηηξνπήο», ε T.M.T.F., εμέδηδε αλαθνίλσζε, γηα λα ηνλίζεη ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θηλεηνπνηήζεσλ, ζηελ νπνία αλέθεξε ηα εμήο: 

«Ζ ηζκδημπμίδζδ αοηή ημο ημονηζημφ έεκμοξ, ημ μπμίμ ιέπνζ ζήιενα έπεζ δζαηδνήζεζ 

ηδκ δνειία ηαζ ηδ κδθαθζυηδηά ημο ηαηά ηνυπμ πμο ανιυγεζ ζηδ ζμαανυηδηα ημο 

Σμονηζζιμφ, έπεζ πανελδβδεεί ηαζ ενιδκεοηεί υηζ ημ ημονηζηυ έεκμξ ημζιάηαζ. Σζξ 

διένεξ ημφηεξ πμο ημ Κοπνζαηυ έπεζ παναπειθεεί ζηα Ζκςιέκα Έεκδ απυ ημοξ 

Έθθδκεξ, μζ μπμίμζ δεκ θαιαάκμοκ οπ‟ υρζκ ημ Βαθηακζηυ φιθςκμ, ημ Αηθακηζηυ 

φιθςκμ ηαζ ηδκ Σμονημεθθδκζηή θζθία, δ ημονηζηή κεμθαία έπεζ ηδκ άπμρδ υηζ 

οπάνπεζ απυθοηδ ακάβηδ ηςκ ζοθθαθδηδνίςκ, βζα κα εηδδθχζεζ ημ έεκμξ ιαξ δδιμζίςξ 

ηδκ εοαζζεδζία ημο ζηδκ οπυεεζδ ηδξ Κφπνμο. Σμ κυδια ηδξ πναβιαημπμίδζδξ ημο 

πνχημο ελ αοηχκ ζηδ ιφνκδ είκαζ μπςζδήπμηε ιεβάθμ. Σδκ 9
δ
 επηειανίμο μζ Έθθδκεξ 

νίπηδηακ ζηδ εάθαζζα ηαζ ηαηέβναρακ ζηδκ ζζημνία ημοξ ιία αθδζιυκδηδ ακάικδζδ. Ζ 

ιφνκδ ηαζ δ 9
δ
 επηειανίμο επεθέβδζακ βζα κα θνεζηανζζηεί ζηδ ικήιδ ημοξ δ 

ακάικδζδ ηςκ διενχκ εηείκςκ. Ωξ αζηζμθμβία βζα ημ υηζ δεκ επεηνάπδ ημ ζοθθαθδηήνζμ, 

πνμαθήεδηε δ δζαθφθαλδ ηδξ δδιυζζαξ ηάλδξ ζηδκ πυθδ. Ζ Σμονηζηή Νεμθαία είκαζ ιία 

ζοθθμβζηυηδηα ιε ζοκείδδζδ ηαζ εα πναβιαημπμζήζεζ ημ ζοθθαθδηήνζμ ζηδ ιφνκδ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ ζοκείδδζδξ αοηήξ ημο Σμονηζζιμφ. Γεκ είκαζ ζακ ημοξ Έθθδκεξ πμο δεκ 

λένμοκ ηζ ηάκμοκ!».
1036

 

Οη «εξγαζίεο» ηεο T.M.T.F. θαη ηεο «Βπηηξνπήο» ζηε κχξλε ζα ζπλερίδνληαλ, ελψ απφπεηξα 

πξαγκαηνπνίεζεο ζπιιαιεηεξίνπ ζηηο 12 επηεκβξίνπ ζα θαηαβαιιφηαλ απφ ηε «λενιαία» θαη 

ζηελ Άγθπξα.
1037

 Ώληίζηνηρε πξνζπάζεηα ζα έθαλε θαη ε «Αεκνζηνγξαθηθή Έλσζε» ζηα Κνηχσξα 

                                                           
1036 “B. Milletlerin çoğu Kıbrıs işinde Yunan görüşünü takbih ediyor/ T.M.T.F. Kıbrıs için mitingleri lüzumlu buluyor ve 

şuurlu gençliğin taşkınlık yapmıyacağını belirtiyor” («Δ πιεηνςεθία ησλ Δ. Βζλψλ απνδνθηκάδεη ηελ ειιεληθή άπνςε 

ζην Κππξηαθφ/ Δ T.M.T.F. ζεσξεί αλαγθαία ηα ζπιιαιεηήξηα γηα ηελ Κχπξν θαη δειψλεη πσο ε έρνπζα ζπλείδεζε 

λενιαία δελ ζα πξνβεί ζε ππεξβαζίεο»), Hürriyet, 30/8/1954. Παξά ην γεγνλφο φηη ε πξνβαιιφκελε έιιεηςε 

ππνζηήξημεο απφ ηα Δ.Β. ζηηο ειιεληθέο απφςεηο επηιεγφηαλ απφ ηελ εθεκεξίδα σο θεληξηθφο πξσηνζέιηδνο ηίηινο, 

εξεηδφηαλ ζε πξαθηνξεηαθή είδεζε ηνπ B.B.C. θαη θαηαιάκβαλε κφιηο κηα κηθξή παξάγξαθν ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο. 

Σηο ίδηεο απφςεηο ππνζηήξηδε θαη ν M. Nermi ζηε Yeni İstanbul, άξζξν πνπ αλαδεκνζίεπε ηελ ίδηα εκέξα ε Hürriyet, βι. 

“Birleşmiş Milletler ve Kıbrıs” («Δ.Β. θαη Κχπξνο»), 30/8/1954. Ο Nermi θαινχζε, κάιηζηα, ηηο ΔΠΏ λα επαλεμεηάζνπλ 

ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηηο «θίιηεο ρψξεο», φηαλ εθείλε δελ πξννξηδφηαλ γηα «ακπληηθνχο ζθνπνχο», αιιά ρξεζηκνπνηείην 

«σο κέζν εθβηαζκνχ, γηα λα απνζπαζηνχλ ηκήκαηα εδάθνπο απφ θίιεο ρψξεο», κε κία κάιινλ αζπλαίζζεηα πξνθεηηθή 

θξάζε γηα ηα φζα ζα αθνινπζνχζαλ ζηελ Κχπξν ηφζν κε ηελ ίδξπζε ηεο T.M.T., φζν θαη κε ηελ εηζβνιή ηνπ 1974. Οη 

εηδήζεηο απηέο θαίλεηαη πσο πξνθάιεζαλ «ζξαζείεο απαληήζεηο» απφ ηνλ ειιεληθφ Σχπν, φπσο εθείλε ηεο Αηνμπυθεςξ, 

ππφ ηνλ ηίηιν «Ώο ζπκεζνχλ ηνλ Ώηαηνχξθ», ζηελ νπνία ππνζηεξηδφηαλ πσο ε αγγινηνπξθηθή ζχκπιεπζε ελαληίνλ ηεο 

Βιιάδαο ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ ζα «δειεηεξίαδε ηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία», βι. “Yunan gazetelerinin küstahça 

neşriyetı” («Σα ζξαζέα δεκνζηεχκαηα ησλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 31/8/1954. 
1037 “T..M.T.F. nun çalışmaları” («Οη εξγαζίεο ηεο T.M.T.F.») θαη “Miting tertibi için teşebbüsler” («Πξνζπάζεηεο γηα ηε 

δηνξγάλσζε ζπιιαιεηεξίνπ»), ελδηάκεζνη ηίηινη ζε Hürriyet, 2/9/1954. πσο επηπξνζζέησο αλαθεξφηαλ ζην πξψην 

δεκνζίεπκα, νη εξγαζίεο ηεο «Βπηηξνπήο» ζηε κχξλε είραλ θαηαιήμεη κε ηηο εμήο απνθάζεηο: Να ζηεζεί πξνηνκή ηνπ 

«πνξζεηή» Λάια Μνπζηαθά Παζά ζηε Λάξλαθα, λα δνζεί απάληεζε κέζσ ζπγθεληξψζεσλ ζηηο «ειιεληθέο 

θσλαζθίεο», λα δεκνζηεπζεί βηβιίν κε ηηο ηνπξθηθέο απφςεηο πνπ ζα ζπγγξάςνπλ «Σνχξθνη επηζηήκνλεο» θαη λα 

απνζηαινχλ επραξηζηήξηεο επηζηνιέο ζηηο ηνπξθηθέο εθεκεξίδεο πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ «ππφζεζε ηεο Κχπξνπ». Γηα φια 

απηά, ζρεδηαδφηαλ «ηηο επφκελεο εκέξεο» λα παξαρσξεζεί ζπλέληεπμε Σχπνπ πξνο ηνπο μέλνπο αληαπνθξηηέο. Πξάγκαηη 

εθείλε ζα πξαγκαηνπνηείην ζηηο 18 επηεκβξίνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ε «επηηξνπή „Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή‟» πνπ 

είρε ελ ησ κεηαμχ ζπγθξνηεζεί, ζα εμεγνχζε ηνπο «θπιεηηθνχο, ηζηνξηθνχο, γεσγξαθηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο ιφγνπο, γηα 
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(Ordu) πξνο ηελ νηθεία Ννκαξρία, γηα ηε δηεμαγσγή «κεγάινπ ζπιιαιεηεξίνπ γηα ηελ Κχπξν» 

ζηηο 15 επηεκβξίνπ, πξνο «κεγάιε ηθαλνπνίεζε» ηεο εθεί λενιαίαο.
1038

 Βλζαξξπκέλνη απφ ηε 

δεκνζηνπνίεζε ηεο ζηάζεο ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ζην Κππξηαθφ δηά ζηφκαηνο Menderes, νη 

θνηηεηέο ηεο T.M.T.F. ζα ζπλέρηδαλ ηηο «εξγψδεηο» πξνεηνηκαζίεο ηνπο γηα ην ζπιιαιεηήξην ηεο 

9
εο

 επηεκβξίνπ, απεπζπλφκελνη ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ε απφθαζε 

ηεο Ννκαξρίαο θαη ζπλερίδνληαο ηηο επαθέο ηνπο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Πεξαηηέξσ 

ελζαξξπληηθέο θήκεο θπθινθφξεζαλ φηαλ εθιήζε «αηθληδίσο» ζηελ Άγθπξα ν Ννκάξρεο 

κχξλεο, κε ηελ εθεκεξίδα λα ζεκεηψλεη πσο ε ελ ιφγσ κεηάβαζε «εηθάδεηαη βαζίκσο φηη 

ζπλδέεηαη κε ην ζπιιαιεηήξην ηεο 9
εο

 επηεκβξίνπ», ην νπνίν αλακελφηαλ λα είλαη «κεγαιχηεξν 

θαη απφ ην ζχλνιν εθείλσλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα». Μάιηζηα, παξά ηε ζρεηηθή 

απαγφξεπζε, είρε απνζηαιεί ηειηθά ζηελ Άγθπξα θαη ην ςήθηζκα κε ηηο ζπιιεγείζεο «άλσ ησλ 

2.000» ππνγξαθέο.
1039

 Ώλεμαξηήησο ησλ εμειίμεσλ, ε θνηηεηηθή «Οκνζπνλδία» απνθάζηδε ζηηο 6 

επηεκβξίνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζπιιαιεηήξην ζηηο 10 ηνπ ίδηνπ κήλα, θαζψο θαη λα 

ζπκκεηάζρεη ζηνπο ενξηαζκνχο ηεο 9
εο

 επηεκβξίνπ ζηε κχξλε καδί κε ην «ζηξαηησηηθφ 

ζχληαγκα ηνπ ζξηάκβνπ», πξνεηνηκάδνληαο παλφ θαη πιαθάη εηδηθά γηα ηελ Κχπξν, ελψ ζα 

επεδίσθε θαη ζπλάληεζε κε ηελ Menderes πνπ επξφθεηην λα επηζθεθζεί ηελ πφιε.
1040

 ηηο 8 

επηεκβξίνπ ε εθεκεξίδα αλαθνίλσλε ζην θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν ζέκα φηη είρε δνζεί ε 

πνιππφζεηε άδεηα απφ ηε Ννκαξρία θαη ην ζπιιαιεηήξην ζα πξαγκαηνπνηείην φπσο ζρεδηαδφηαλ 

ηελ Παξαζθεπή 10 επηεκβξίνπ. Βλ κέζσ θαη πάιη «εξγσδψλ» εηνηκαζηψλ, απνθαζηδφηαλ λα 

ξηθζνχλ κε αεξνπιάλν νη πξνζθιήζεηο γηα ηελ εθδήισζε ζε φιε ηελ ελδνρψξα ηεο κχξλεο, ελψ 

ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα ζα απάιιαζζαλ ηα κέιε ηνπο απφ ηελ απνγεπκαηηλή εξγαζία, πξνθεηκέλνπ 

λα δηεπθνιπλζεί ε πξνζέιεπζε. Σαπηφρξνλα, πξνγξακκαηηδφηαλ ε απνζηνιή ζην Λνλδίλν δχν 

«αληηπξνζσπεηψλ», κηαο απφ ηελ «Βπηηξνπή Κχπξνπ», πνπ απφ ηηο αξρέο επηεκβξίνπ είρε 

κεηνλνκαζηεί ζε «Βπηηξνπή ε Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», θαη κία δεχηεξε πνπ ζα απνηειείην απφ 

«εθπξνζψπνπο ησλ 300 ρηιηάδσλ Σνπξθνθχπξησλ» πνπ «είραλ κεηαλαζηεχζεη» ζηηο λφηηεο αθηέο 

ηεο Σνπξθίαο απφ ηελ έλαξμε ηεο αγγιηθήο θαηνρήο ηνπ λεζηνχ ηνπ 1878 κέρξη ηφηε.
1041

 

Χζηφζν, ηα πξάγκαηα δελ ζα εμειίζζνληαλ ηειηθά επλντθά γηα ηα ζρέδηα απηά. Ώξγά ην βξάδπ ηεο 

8
εο

 επηεκβξίνπ ν Menderes πξνέβαηλε ζε δήισζε ζην πξαθηνξείν Anadolu, κε ηελ νπνία 

απαγφξεπε νπνηνδήπνηε ζπιιαιεηήξην γηα ηελ Κχπξν θαη αλέθεξε αλαιπηηθά ηα εμήο: 

                                                                                                                                                                                
ηνπο νπνίνπο ε Κχπξνο είλαη ηνπξθηθή», πξνζζέηνληαο φηη «πξνο ην παξφλ» δελ δηεθδηθείην ε πξνζάξηεζε ηνπ λεζηνχ, 

γηα λα κελ δηαηαξαρζεί ε «εξεκία» ηεο Μέζεο Ώλαηνιήο θαη σθειεζνχλ νη «ερζξνί ηνπ ειεχζεξνπ θφζκνπ», βι. “ 

„Kıbrıs Türktür‟ komitesi bir basın toplantısı yaptı” («Δ επηηξνπή „Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή‟ δηνξγάλσζε ζπλέληεπμε 

Σχπνπ»), Hürriyet, 19/9/1954. ε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ πεξηπηψζεηο εληφο ηνπ επηεκβξίνπ, ε εθεκεξίδα ζα δεκνζίεπε 

πξσηνζέιηδα θσηνγξαθίεο απφ ηα γξαθεία ηεο «επηηξνπήο», ζηνπο ηνίρνπο ησλ νπνίσλ ππήξρε επδηάθξηην νπηηθφ 

πξνπαγαλδηζηηθφ πιηθφ. 
1038 “Ordu‟da miting hazırlığı” («Βηνηκαζίεο γηα ζπιιαιεηήξην ζηα Κνηχσξα»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 5/9/1954. 
1039 “Kıbrıs için 9 eylülde yapılacak mitingin hazırlıkları devam ediyor” («πλερίδνληαη νη εηνηκαζίεο γηα ην 

ζπιιαιεηήξην πνπ ζα γίλεη γηα ηελ Κχπξν ζηηο 9 επηεκβξίνπ»), θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 6/9/1954. 
1040 “İzmir gençliği yasağa rağmen miting yapmak kararında” («Δ λενιαία ηεο κχξλεο απνθαζηζκέλε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ην ζπιιαιεηήξην παξά ηελ απαγφξεπζε»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 7/9/1954. 
1041 “Kıbrıs için yapılacak mitinge izin verildi” («Βδφζε ε άδεηα γηα ην ζπιιαιεηήξην πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ 

Κχπξν»), Hürriyet, 8/9/1954. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



383 
 

«Μαεαίκμοιε απυ ηζξ ζπεηζηέξ αζηήζεζξ πμο ηαηαηέεδηακ πνμξ ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ υηζ 

ιεηά ηδκ ηαηδβμνδιαηζηή απαβυνεοζδ απυ ηδκ ηοαένκδζή ιαξ ηδξ δζελαβςβήξ 

ζοθθαθδηδνίμο ζηδ ιφνκδ ζηζξ 9 επηειανίμο, επέηεζμ ηδξ απεθεοεένςζδξ ηδξ πυθδξ 

ηαζ ηδξ ημονηζηήξ παηνίδαξ απυ ηδκ ηαημπή, έπεζ απμθαζζζεεί αοηυ κα πναβιαημπμζδεεί 

ηαζ πάθζ ζηδ ιφνκδ ζηζξ 10 επηειανίμο. Έκακηζ ηδξ ηαηάζηαζδξ αοηήξ, αζζεακυιαζηε 

ηδκ ακάβηδ κα ακαημζκχζμοιε πνμξ ηδκ ημζκή βκχιδ ηδκ άπμρδ ηδξ ηοαένκδζδξ, υπςξ 

αοηή έπεζ. Πνέπεζ πνχηα κα ζδιεζχζμοιε υηζ επζδεζηκφεηαζ ιία ιεβάθδ εοαζζεδζία βφνς 

απυ ημ εέια ηδξ Κφπνμο απυ δζάθμνεξ μνβακχζεζξ ηαζ μιάδεξ ζοιπμθζηχκ. Δίκαζ 

ακαιθίαμθμ υηζ δ εοαζζεδζία αοηή πνμηθήεδηε απυ έκα ζφκμθμ δζαδδθχζεςκ ηαζ 

εμνοαςδχκ ζοθθαθδηδνίςκ πμο αθμβάνζαζηα έθααακ πχνα ζημκ πζμ ημκηζκυ ιαξ 

βείημκα, ζηδ θίθδ ηαζ ζφιιαπυ ιαξ Δθθάδα, ηαζ είκαζ αδφκαημ κα ζζπονζζηεί ηάπμζμξ 

πςξ δεκ είκαζ δίηαζεξ μζ πνμζπάεεζεξ κα πναβιαημπμζδεμφκ ζοθθαθδηήνζα ηαζ ζε ιαξ, 

οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εεςνμφκηαζ ςξ ακηαπυδμζδ ηςκ ίζςκ. ε ηαιιία πενίπηςζδ, 

υιςξ, δεκ ιπμνεί κα είκαζ ζςζηυ κα εεςνήζμοιε εαοημφξ ηαηαδζηαζιέκμοξ κα 

δζαπνάλμοιε ημ ίδζμ θάεμξ, εθυζμκ εεςνμφιε θακεαζιέκεξ ηζξ ηζκδημπμζήζεζξ πμο 

πναβιαημπμζμφκηαζ ζηδ θίθδ ηαζ ζφιιαπμ πχνα. ημ γήηδια ηδξ Κφπνμο ειείξ 

εηηζιμφιε πςξ, ζηδ θίθδ ηαζ ζφιιαπμ Δθθάδα, ανβά ή βνήβμνα εα αλζμθμβδεεί δ 

πναβιαηζηή έκκμζα ιζαξ ηίκδζδξ πμο εκδφεηαζ ημ ενδζηεοηζηυ ιακδφα ηαζ πμο 

ειθακίγεηαζ ζακ κα επζδζχηεζ κα επζαάθθεζ ηζξ εεκζηέξ ηδξ επζδζχλεζξ. ζμκ αθμνά 

ειάξ, εα δζαηδνμφιε πάκημηε ηδκ άπμρδ υηζ δ ηνζιενήξ ααθηακζηή ζοιιαπία πμο ιυθζξ 

πεεξ έπμοιε οπμβνάρεζ, ακηζιεηςπίγεζ ηζξ πναβιαηζηέξ ακαβηαζυηδηεξ ηδξ ζήιενμκ ηαζ 

ηδξ αφνζμκ ηαζ μοδέπμηε ιεηακζχκμοιε βζ‟ αοηή. Έπεζηα, δ ηοαένκδζδ παναημθμοεεί εη 

ημο ζφκεββοξ ηζξ ελεθίλεζξ ηαζ δεκ θακεάκμοκ ηδξ πνμζμπήξ ηδξ μφηε βζα ιζα ζηζβιή ηυζμ 

ηα εεκζηά ιαξ ζοιθένμκηα, υζμ ηαζ ηα ημζκά ζοιθένμκηα ημο ιεηχπμο ιαξ, πμο 

οπεναιφκεηαζ ηδξ εζνήκδξ, ηδξ εθεοεενίαξ ηαζ ηςκ πνμζπαεεζχκ ηςκ εεκχκ βζα 

ακελανηδζία. Σαοηυπνμκα, δ ηοαένκδζδ δεκ αζζεάκεηαζ αδοκαιία έκακηζ μοδειζάξ 

ελεθίλεςξ. Με αοηέξ, θμζπυκ, ηζξ παναηδνήζεζξ, ςξ ηοαένκδζδ εεςνμφιε πςξ 

ακηζηίεεηαζ ζηα εεκζηά ιαξ ζοιθένμκηα κα βίκμοκ ζηδ πχνα ιαξ ηζκδημπμζήζεζξ 

πανυιμζεξ ιε ηζξ πνμηθήζεζξ εηείκεξ, πμο δεκ ιαξ ανέζεζ υηακ πνμένπμκηαζ απυ άθθμοξ 

ζπεηζηά ιε ημ ηοπνζαηυ γήηδια, ηαζ οπ‟ αοηήκ ηδκ έκκμζα είιαζηε απμθαζζζιέκμζ κα 

ειπμδίζμοιε ιε ηαηδβμνδιαηζηυ ηνυπμ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηέημζμο είδμοξ 

ζοθθαθδηδνίςκ. πςξ θμζπυκ έπμοιε αοηυ ημ κυιζιμ δζηαίςια ςξ ηοαένκδζδ, έηζζ 

βκςνίγμοιε ηαζ υηζ ηαιιία μνβάκςζδ πμο επζπεζνεί κα πναβιαημπμζήζεζ ζοθθαθδηήνζμ 

δεκ έπεζ ημ δζηαίςια κα αζηείηαζ ηαζ κα επζπεζνεί ηάηζ ηέημζμ. Οζ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ μζ 

ηζκδημπμζήζεζξ υθςκ ηςκ μνβακχζεςκ επζαάθθεηαζ κα ηζκμφκηαζ ζημ πθαίζζμ ηςκ 

δζαηάλεςκ ημο κυιμο πενί μνβακχζεςκ. ε ακηίεεζδ ιε ηα πμθζηζηά ηυιιαηα, δ 

εκαζπυθδζή ημοξ ιε ηδκ πμθζηζηή εηηυξ ηςκ ζδνοηζηχκ ημοξ ζημπχκ, υπςξ 

πνμζδζμνίγμκηαζ ζημ ηαηαζηαηζηυ ημοξ, ζοκζζηά ηίκδζδ πμο ακηζααίκεζ ζημ κυιμ. Ζ 

ηοαένκδζδ εα απμηνέρεζ ηαζ αοηυ ημ εβπείνδια, υπςξ εα πνάλεζ ηαζ έκακηζ 

μπμζαζδήπμηε ηίκδζδξ πμο ακηζααίκεζ ζημ κυιμ».
1042

 

Καηφπηλ ηεο ζαθνχο απηήο θπβεξλεηηθήο απφθαζεο θαη ζηάζεο, ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο 

ζηε κχξλε πιεξνθνξνχζε ηελ ίδηα εκέξα φηη ν Ννκάξρεο ηεο κχξλεο, Muzaffer Göksenin, 

θαινχζε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο T.M.T.F., γηα λα ηνπο πιεξνθνξήζεη επηζήκσο γηα ηελ απφθαζε 

απαγφξεπζεο ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ γηα ηελ Κχπξν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ θαηέθζαζε 

θαη δεχηεξε θπβεξλεηηθή δηαηαγή απαγφξεπζήο ηνπ, ηε θνξά απηή απφ ην Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ, 

γεγνλφο θαηφπηλ ηνπ νπνίνπ ν Ννκάξρεο δηαβίβαζε άκεζα ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πξνο ηελ 

αζηπλνκηθή δηεχζπλζε κχξλεο. Δ θαηάζηαζε είρε αξρίζεη λα γίλεηαη «επαίζζεηε», δηφηη νη 

λενιαίνη δηνξγαλσηέο είραλ ήδε πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αεξνπνξηθή ξίςε 300 ρηιηάδσλ 

                                                           
1042 “Hükümet Kıbrıs için mitinge izin vermedi/ Başvekil bunu A.A. vasıtasiyle gece bildirdi/ Gençlik mitingde ısrar 

ettiği için durum nazik” («Δ θπβέξλεζε δελ έδσζε άδεηα γηα ην ζπιιαιεηήξην γηα ηελ Κχπξν/ Ο Πξσζππνπξγφο ην 

γλσζηνπνίεζε βξάδπ δηά ηνπ πξαθηνξείνπ Ώλαηνιή/ Λεπηή ε θαηάζηαζε, θαζψο ε λενιαία επηκέλεη λα ην 

πξαγκαηνπνηήζεη»), Hürriyet, 9/9/1954. 
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πξνζθιεηεξίσλ γηα ηελ εθδήισζε ηεο επνκέλεο, ζε πεξηνρέο φπσο ην Balıkesir (Παθαζυηαζηνμ), ε 

Manisa (Μαβκδζία), ην Aydın (Ασδίκζμ), ην Denizli θαη ηα Muğla (Μμαμθθά), θαη επέκελαλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Βπηπξνζζέησο, ηελ επνκέλε εκέξα ζρεδίαδαλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε ξίςε 

αληίζηνηρσλ πξνζθιήζεσλ θαη ζηελ πφιε ηεο κχξλεο απφ αεξνπιάλν, ζηα θηεξά ηνπ νπνίνπ 

ππήξρε ε αλαγξαθή «πιιαιεηήξην γηα ηελ Κχπξν», ε αζηπλνκία φκσο είρε ήδε αξρίζεη λα 

ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα.
1043

  

Καηφπηλ ηνχησλ, νη δηνξγαλσηέο αλαγθάζηεθαλ ηειηθά λα ππνρσξήζνπλ θαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 

ηδέα δηεμαγσγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπιιαιεηεξίνπ, «κεηά ηελ πξφζθαηε πξσζππνπξγηθή 

αλαθνίλσζε θαη ηηο ζπλερείο παξεκβάζεηο ησλ επίζεκσλ αξρψλ ηεο κχξλεο», φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ν εηδηθφο αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πφιε.
1044

 Δ 

επί ηξηήκεξν, φκσο, δηεμαρζείζα αεξνπνξηθή δηαθήκηζε ηεο πξνγξακκαηηζζείζαο ζπγθέληξσζεο 

είρε πξνθαιέζεη θνζκνζπξξνή ζηε κχξλε, κε ηελ αζηπλνκία λα ιακβάλεη πξφζζεηα έθηαθηα 

κέηξα. Χο απνηέιεζκα απηψλ θαη γηα λα απνθεπρζνχλ «δπζάξεζηα γεγνλφηα», ν Ννκάξρεο 

θαινχζε ζε ζχζθεςε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θνηηεηηθήο «Οκνζπνλδίαο» ζηελ έδξα ηνπ, φπνπ θαη 

απνθαζηδφηαλ αθελφο κελ ε απηνπξφζσπε παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ζηελ πιαηεία ηεο 

ζπγθέληξσζεο, γηα λα αλαθνηλψζνπλ ηε καηαίσζή ηεο, αθεηέξνπ δε ε ζχληαμε θαη δεκνζηνπνίεζε 

κηαο αλαθνίλσζεο. ε εθείλελ, αθνχ ζεκείσλαλ φηη εκπξφζεηα είραλ επηιέμεη ηελ 9
ε
 επηεκβξίνπ 

σο εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ, ην νπνίν θαη «ζθφδξα επηζπκνχζαλ», πξφζζεηαλ φηη ην 

είραλ αλαβάιεη γηα ηε 10
ε
 θαηφπηλ ησλ αληηξξήζεσλ ηεο θπβέξλεζεο. Μεηά φκσο θαη ηηο 

πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Σνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ «φηη ε θηλεηνπνίεζή καο αληηβαίλεη ζηα 

ππέξηεξα εζληθά ζπκθέξνληα», αλαθνίλσλαλ φηη «αλαβάιινπλ πξνο ην παξφλ» ηε δηεμαγσγή ηνπ, 

ππνγξακκίδνληαο φηη «παξεγνξνχληαη» απφ ηηο δειψζεηο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ Κχπξν, φπσο 

είραλ εθθξαζηεί απφ ηνλ Menderes. Ώμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη, ζχκθσλα κε ηελ 

αληαπφθξηζε ηεο εθεκεξίδαο, ν θφζκνο πνπ ζπκκεηείρε ζηνπο ενξηαζκνχο ηεο 9
εο

 επηεκβξίνπ δελ 

παξέδηδε ζηελ αζηπλνκία ηηο ξηθζείζεο απφ ηδησηηθφ αεξνπιάλν θνλθάξδεο ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ, 

πνπ είραλ δσγξαθηζκέλν ην ράξηε ηεο Κχπξνπ, αιιά ηηο έβαδε «ζην ζηήζνο θαη ζηα καγαδηά, 

αθφκε θαη ζηα απηνθίλεηά ηνπο». Σν ίδην έθαλαλ ν δήκαξρνο θαη ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο κχξλεο, ελψ εθείλεο εζεάζεζαλ αθφκε θαη ζην απηνθίλεην ηνπ Ννκάξρε, αλ θαη 

ηειηθά δελ είρε δνζεί ε άδεηα ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο T.M.T.F. λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ επίζεκε 

πνκπή, θέξνληεο ηα παλφ κε ηελ Κχπξν. Καηά ζπλέπεηα, ην «πξνζθιεζέλ» θαη θαηαθζάλνλ «θαηά 

ρηιηάδεο» ζηελ «Πιαηεία ηεο Αεκνθξαηίαο» πιήζνο, «αλαγθάζηεθε» λα απνρσξήζεη φηαλ κάζαηλε 

πσο ην ζπιιαιεηήξην ηειηθά δελ επξφθεηην λα πξαγκαηνπνηεζεί. Δ εθεκεξίδα επέραηξε ζηε 

ζρεηηθή πξσηνζέιηδε αληαπφθξηζή ηεο γηα ηελ πξφζπκε, ζπληεηαγκέλε θαη άλεπ επεηζνδίσλ απηή 

απνρψξεζε. πσο πξφζζεηε, ην κφλν επεηζφδην πνπ είρε ζεκεησζεί ήηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

                                                           
1043 Hürriyet, φ.π., ππφ ηνπο ελδηάκεζνπο ηίηινπο “İzmir‟de vaziyet” («Δ θαηάζηαζε ζηε κχξλε»), “Emniyet 

kuvvetlerine mitingi önlemeleri için emir verildi” («Αφζεθε εληνιή ζηηο δπλάκεηο αζθαιείαο λα παξεκπνδίζνπλ ην 

ζπιιαιεηήξην») θαη “Vaziyet nazik” («Λεπηή θαηάζηαζε»). 
1044 “Yasak kararı üzerine gençlik Kıbrıs mitinginden vazgeçti” («Καηφπηλ ηεο απφθαζεο απαγφξεπζεο, ε λενιαία 

ππνρψξεζε απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 10/9/1954. 
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δείπλνπ πνπ παξαηέζεθε απφ ην Αήκν ηεο πφιεο, φηαλ εθπξφζσπνη ηεο θνηηεηηθήο «Οκνζπνλδίαο» 

θαηάθεξαλ λα θαξθηηζψζνπλ ηηο θνλθάξδεο «ε Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή» ζηα ζηήζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ βνπιεπηψλ Mehmet Aldemir, Pertev Arat θαη İlhan Sipahioğlu, φρη φκσο θαη ζηνπ 

Ννκάξρε, ν νπνίνο ελνριεκέλνο απνρψξεζε απφ ηε δεμίσζε.
1045

 

Δ εθηεηακέλε θαη αλαιπηηθή απηή πξνβνιή ηεο εθεκεξίδαο – ελ είδεη έκκεζεο ελίζρπζεο – ησλ 

εληαηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηεο T.M.T.F. θαη ηεο νξγάλσζεο «ε Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή» λα 

δηνξγαλσζεί ζπιιαιεηήξην γηα ηελ Κχπξν θαη λα θηλεηνπνηεζνχλ κεγάιεο κεξίδεο ηεο θνηλήο 

γλψκεο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ, απνηεινχλ γηα αθφκε κία θνξά αςεπδή κάξηπξα ηεο ζηάζεο πνπ 

είρε επηιέμεη ε εθεκεξίδα ζην Κππξηαθφ. Δ Hürriyet, έρνληαο ζπκβάιεη θαηά ηε δηάξθεηα φισλ 

ησλ ππφ εμέηαζε εηψλ ζηελ «αθχπληζε» ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο, έβιεπε πιένλ ηελ 

νξγαλσηηθή πξνζπάζεηα λα έρεη αλαβαζκηζηεί θαη, κε αθνξκή ηελ ειιεληθή πξνζθπγή ζηνλ ΟΔΒ, 

ηε ζπλέδξακε ζηε δηνξγάλσζε θεληξηθψλ κεγάισλ ζπιιαιεηεξίσλ γηα ηελ Κχπξν, ζην πξφηππν 

ησλ αληίζηνηρσλ ειιεληθψλ. ηελ φιε πξνζπάζεηα απηή, κάιηζηα, δελ ζπκκεηείρε απνθιεηζηηθά 

δηά ηεο αξζξνγξαθίαο ηεο αιιά, φπσο έρεη ήδε θαηαδεηρζεί, θαη ελεξγά δηά ηνπ ζπληάθηε ηεο, 

Hikmet Bil, ν νπνίνο ήηαλ πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή». 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, νη αλαθχςαζεο παιηλσδίεο θαη νη αληηθαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζηάζε ησλ 

επίζεκσλ αξρψλ, έηζη φπσο αληαλαθινχληαλ ζηηο ζειίδεο ηεο, θαλεξψλνπλ κία ακθίζεκε ζηάζε 

ηεο ίδηαο ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο: Ο Menderes είρε δηαβηβάζεη αξρηθά κήλπκα, κέζσ ηνπ Bil, κε 

ηελ θαηεγνξεκαηηθή δηαηχπσζε, «ε Κχπξνο νπδέπνηε ζα γίλεη ησλ Βιιήλσλ». Ώθνινχζσο, είρε 

δερζεί ηελ «Βπηηξνπή ε Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή» θαη είρε θσηνγξαθεζεί κε ηα κέιε ηεο, 

ελζαξξχλνληαο νπζηαζηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Με ηελ θαηνπηλή δήισζή 

ηνπ, φκσο, έθαλε έλα βήκα πίζσ, δείρλνληαο φηη πξνζπαζνχζε λα ηζνξξνπήζεη κεηαμχ ησλ 

αηηεκάησλ θαη ησλ αηζζεκάησλ κηαο νγθνχκελεο θνηλήο γλψκεο ζην Κππξηαθφ, θαη ηεο αλάγθεο 

λα ιεθζνχλ πξνζεθηηθά ππ‟ φςηλ νη εμειίμεηο κέρξη ηελ ηειηθή απφθαζε επί ηεο ειιεληθήο 

πξνζθπγήο, ε νπνία ζα ζπδεηείην πεξί ηα ηέιε ηνπ κήλα. Παξάιιεια, ηελ πηνζέηεζε πξνζεθηηθήο 

ζηάζεο ππαγφξεπε θαη κία αθφκε αλαγθαηφηεηα: Να ηεζνχλ νη νπνηεζδήπνηε ελδερφκελεο εμειίμεηο 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ππφ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο θπβέξλεζήο ηνπ, κελ αθήλνληαο ρψξν ζε 

αλεμέιεγθηεο πξσηνβνπιίεο «νξγαλψζεσλ». ε απηφ, άιισζηε, απνζθνπνχζε θαη ε ππελζχκηζή 

ηνπ γηα ηα φξηα πνπ έζεηε ν ηνπξθηθφο λφκνο ζηηο θηλεηνπνηήζεηο θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ 

ηειεπηαίσλ, ελψ εμηζνξξνπεηηθή πξνο ηελ Βιιάδα ήηαλ θαη ε ηξηπιή αλαθνξά ηνπ ζηε «θίιε θαη 

ζχκκαρν ρψξα». ην πιαίζην απηφ, είλαη εχινγν λα ζεσξεζεί πσο ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ 1954 

ζπληειείηαη ε πξψηε δεκφζηα ζχγθιηζε κεηαμχ ηνπ καρεηηθνχ εζληθηζηηθνχ «θηινθππξηαθνχ 

ιφκπη», φπσο εθθξαδφηαλ απφ ηηο πνηθίιεο νξγαλψζεηο, κεηξηθέο θαη ζπγαηξηθέο, θαη ηεο 

                                                           
1045 “Menedilen Kıbrıs mitingi dolayısiyle/ İzmire civar illerinden onbinlerce kişi geldi/ Hiçbir hâdise olmadı ve herkes 

yüz geri döndü” («Αεθάδεο ρηιηάδεο άηνκα πξνζήιζαλ απφ ηνπο γχξσ ηεο κχξλεο λνκνχο/ γηα ην παξεκπνδηζζέλ 

ζπιιαιεηήξην ηεο Κχπξνπ/ Οπδέλ επεηζφδην ζεκεηψζεθε θαη φινη απνρψξεζαλ εζχρσο»), Hürriyet, 11/9/1954. Δ 

αληαπφθξηζε ζπλνδεπφηαλ απφ ηε θσηνγξαθία ελφο πιαλφδηνπ πσιεηή ηεο κχξλεο, ν νπνίνο πφδαξε κε αλαξηεκέλν 

ζην ζηήζνο έλα πηθέην ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή»). 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



386 
 

ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, ε νπνία δηέβιεςε ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

δηθψλ ηεο πνιηηηθψλ ζηφρσλ θαη πάληνηε ππφ ηνλ πιήξε έιεγρφ ηεο. 

ηα κεζεφξηηα ηεο απαγφξεπζεο ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ, ν λένο αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ 

Ώζήλα, Vedii Evsal,
1046

 πιεξνθνξνχζε πξσηνζέιηδα γηα ηε «κέγηζηε ηθαλνπνίεζε θαη ραξά» πνπ 

είρε πξνθιεζεί ζηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα απφ ηηο εμειίμεηο. Υαξαθηήξηδε σο «αλνίθεηεο θαη 

αβάζηκεο» ηηο θαηεγνξίεο ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ φηη νη δηνξγαλσηέο ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ ήηαλ 

«φξγαλα ηεο αγγιηθήο πξνπαγάλδαο πνπ απνζθνπνχζε ζηε δηαηάξαμε ηεο θηιίαο κεηαμχ Βιιάδαο 

θαη Σνπξθίαο», θαη επεζήκαηλε ηηο αληηδξάζεηο ησλ εθεκεξίδσλ ζηε δηαηχπσζε ηνχ Menderes πνπ 

έθαλε ιφγν γηα «ερζξηθέο πξνο ηελ ειεπζεξία θηλήζεηο ππφ ζξεζθεπηηθφ καλδχα».
1047

 Χζηφζν, ε 

«ηνπξθηθή λενιαία» πνπ, φπσο αλέθεξε ζηελ αληαπφθξηζή ηνπ ν Evsal, ήζειε λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ζπιιαιεηήξηα «γηα λα θάλεη ηε θσλή ηνπ Σνπξθηζκνχ ηνπ πξάζηλνπ λεζηνχ λα αθνπζηεί», είρε 

βξεη άιιν ηξφπν γηα λα ππεξβεί ηηο απαγνξεχζεηο. Έηζη, ζχκθσλα κε αληαπφθξηζε ηεο εθεκεξίδαο 

απφ ην Zonguldak, ε εθεί θνηηεηηψζα λενιαία είρε δεκηνπξγήζεη κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ 30 

νξγαλψζεσλ ηε δηθή ηεο «Βπηηξνπή Κχπξνπ», ε νπνία απνθάζηδε κεηά ηε ζρεηηθή απαγφξεπζε, λα 

δηνξγαλψζεη κία «βξαδηά Κχπξνπ» ηελ Κπξηαθή 19 επηεκβξίνπ. Παξάιιεια, ζπγθξνηνχζε 

εηδηθή επηηξνπή «εθδφζεσλ θαη πξνπαγάλδαο», γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ θαζεκεξηλή δεκνζίεπζε 

άξζξσλ γηα ηελ Κχπξν ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. πσο δε αλαθεξφηαλ, ζα θπθινθνξνχζαλ 

επηπιένλ εηδηθέο εθδφζεηο ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ Κχπξν, 

κε ζηφρν «λα γλσζηνπνηεζεί ε ππφζεζε κέρξη ηα εξγαηηθά πεξηβάιινληα».
1048

 

Ώπφ ηελ πιεπξά ηεο ε ίδηα ε T.M.T.F., κε αλαθνίλσζε ηεο «θεληξηθήο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο» 

ηεο, έδηδε ζπλέρεηα ζηηο εμειίμεηο κεηά ηελ θπβεξλεηηθή απαγφξεπζε ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ ηεο 

κχξλεο. ηελ ελ ιφγσ αλαθνίλσζε, ε θνηηεηηθή νξγάλσζε ζεκείσλε, απαληψληαο θαη ζηηο 

δειψζεηο ηνπ Σνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ, πσο ε «ππφζεζε ηεο Κχπξνπ» ήηαλ «εζληθή» θαη φρη 

«πνιηηηθή» θαη θαηά ζπλέπεηα, κπνξεί κελ εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο λα ήηαλ ππνρξεσκέλε λα κελ 

πξνβαίλεη ζε «πνιηηηθή δξάζε», είρε φκσο «ην δηθαίσκα λα ελδηαθέξεηαη» γηα κία «εζληθή 

ππφζεζε», πξνζζέηνληαο ηα εμήο: 

«Οφηςξ επυκηςκ ηςκ πναβιάηςκ, ακαβηαζηήηαιε κα ηάκμοιε πίζς πνμξ ημ πανυκ απυ 

ηδκ πναβιαημπμίδζδ ζοθθαθδηδνίμο, βζα κα ιδ δχζμοιε αθμνιή κα δδιζμονβδεμφκ 

ηάπμζα θοπδνά επεζζυδζα, θαιαάκμκηαξ οπ‟ υρζκ ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδ ιφνκδ ιία διένα 

πνζκ ηδ δζελαβςβή ημο. Θέθμοιε βζα ιία αηυιδ θμνά κα βκςζημπμζήζμοιε ζηδκ 

ημονηζηή ημζκή βκχιδ υηζ ζε ηαιιία πενίπηςζδ δεκ πνυηεζηαζ κα ακαημπεί δ ηαπφηδηα 

ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ιαξ ζημ εέια ηδξ Κφπνμο. ε αοηέξ ακηθμφιε δφκαιδ απυ ηδκ 

οπμζηήνζλδ ηδξ ημονηζηήξ ημζκήξ βκχιδξ. Θέθμοιε επίζδξ κα δδθχζμοιε πςξ μζ 

                                                           
1046 Δ πξψηε ηνπ αληαπφθξηζε εζηάιε ζηηο 4 επηεκβξίνπ, κε ηε Hürriyet λα δηεπθξηλίδεη φηη επξφθεηην γηα ηνλ λέν 

«εηδηθφ αληαπνθξηηή» ηεο ζηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα. Σν πεξηερφκελν ηεο αληαπφθξηζεο ζα παξαηεζεί ζην νηθείν 

ππνθεθάιαην. 
1047 “Kıbrıs için miting yasağı Yunan basını sevindirdi” («Δ απαγφξεπζε ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ γηα ηελ Κχπξν ραξνπνίεζε 

ηνλ ειιεληθφ Σχπν»), Hürriyet, 12/9/1954. 
1048 “Zonguldak‟taki faaliyet” («Δ δξαζηεξηφηεηα ζην Γνγθνχιληαθ»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 12/9/1954. 
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απυρεζξ πμο εηθνάγμκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ T.M.T.F. πεναηχκμκηαζ πάκημηε ζε ηθίια 

ηάλδξ. ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ενβαζίεξ ηδξ [ε νξγάλσζε] απμδέπεηαζ ςξ μδδβμφξ ημκ 

Αηαημφνη, ηζξ επακαζηαηζηέξ ημο ιεηαννοειίζεζξ, ηδκ επεθνμζφκδ, ηαεχξ ηαζ ηα 

ζοιθένμκηα ηδξ πχναξ».
1049

 

ε κία παξάιιειε εμέιημε, ε «Βπηηξνπή ε Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή» ζα ζπλεδξίαδε ηελ ίδηα εκέξα 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηα γξαθεία ηεο T.M.T.F., φπνπ θαη ζα απνθάζηδε λα ζπληαρζεί έλα 

θπιιάδην ζηα ηνπξθηθά θαη ζηα αγγιηθά, κε ην νπνίν ζα εμεγείην «γηαηί ε Κχπξνο είλαη ησλ 

Σνχξθσλ». Βπηπξνζζέησο, ηηο πξνζερείο εκέξεο ζρεδηαδφηαλ λα δνζεί κία ζπλέληεπμε Σχπνπ ζε 

Σνχξθνπο θαη μέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, θαηά ηελ νπνία ζα αλαιπφηαλ ην πεξηερφκελν ηνπ 

θπιιαδίνπ θαη ζα αλαθνηλψλνληαλ νη «ηάζεηο» ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο. Οξγαλσηηθά, ε 

«Βπηηξνπή ε Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή» ζα «εξρφηαλ ζε επαθή» κε νκψλπκεο νξγαλψζεηο πνπ είραλ 

ζπζηαζεί «ζε δηάθνξνπο λνκνχο καο», ζπγθξνηψληαο νπζηαζηηθά κία νξγάλσζε-νκπξέια κε 

θέληξν ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, πνπ ζα ζηέγαδε παξαξηήκαηά ηεο ζε δηάθνξεο ηνπξθηθέο πφιεηο 

θαη ζα έδηλε ζε επίπεδν δηαθεξχμεσλ, αιιά θαη πξαθηηθήο, ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ ζπλερή 

επεξεαζκφ θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζην Κππξηαθφ.
1050

 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε θαηαγξαθφκελε ακθηζπκία ζηε ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο Menderes, κε ηηο 

έληνλεο θξαζηηθά δηαξξνέο θαη ηελ παξνρή έκκεζεο ππνζηήξημεο απφ ηε κηα κεξηά, θαη ηελ 

απαγφξεπζε ησλ ζπιιαιεηεξίσλ γηα ηελ Κχπξν απφ ηελ άιιε, επξφθεηην λα κεηεμειηρζεί 

πξννδεπηηθά επί ην δπλακηθφηεξν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Έηζη, ε πξψηε εκέξα ηνπ Οθησβξίνπ 

1954 ζα απνηεινχζε κία απφ ηηο ζεκαληηθέο θακπέο ζηελ εηδεζενγξαθία ηεο εθεκεξίδαο γηα ην 

Κππξηαθφ, θαζψο κεηέθεξε, επηραίξνληαο ζηνλ θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηίηιν ηεο, ηε δεκφζηα 

εθδήισζε ηεο «εκηεπίζεκεο θπβεξλεηηθήο άπνςεο» γηα ην ζέκα.
1051

 Βπξφθεηην γηα ηελ παξαπνκπή 

ηεο ζηνλ θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηίηιν, πνπ ε θαηεμνρήλ θηινθπβεξλεηηθή Zafer είρε επηιέμεη λα 

δεκνζηεχζεη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα, απερψληαο πξάγκαηη κία ζπλνιηθή θαη έκκεζε δεκφζηα 

ηνπνζέηεζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ηνπ Menderes ζην Κππξηαθφ, ηδηαηηέξσο σο απνηέιεζκα 

ηεο ειιεληθήο πξνζθπγήο ζηα Δ.Β. ην καθξνζθειέζηαην απηφ πξσηνζέιηδν άξζξν γλψκεο πνπ 

ππέγξαθε ν ηδξπηήο θαη δηεπζπληήο ζχληαμεο ηεο Zafer, Mümtaz Faik Fenik,
1052

 γηλφηαλ 

αλαζθφπεζε ηνπ δεηήκαηνο, θαζψο θαη εθηεηακέλε πνιηηηθή αλάιπζε ηεο αλαθίλεζεο θαη ησλ 

                                                           
1049 “T.M.T.F. bir beyanname neşrederek miting yasağına rağmen Kıbrıs dâvası ile meşgul olacağını belirtti” («Δ 

T.M.T.F. δεκνζηνπνίεζε αλαθνίλσζε κε ηελ νπνία δειψλεη φηη, παξά ηελ απαγφξεπζε ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ, ζα 

αζρνιείηαη κε ηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ»), ππφηηηινο ζε Hürriyet, 16/9/1954. 
1050 “ „Kıbrıs Türktür‟ Komitesinin toplantısı” (Δ ζπγθέληξσζε ηεο Βπηηξνπήο „ε Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή»), ελδηάκεζνο 

ηίηινο ζε Hürriyet, 16/9/1954. 
1051 “Hükûmet, Kıbrıs meselesi hakkındaki görüşünü yarı resmî şekilde açıkladı” («Δ θπβέξλεζε αλαθνίλσζε 

εκηεπίζεκα ηελ άπνςή ηεο γηα ην Κππξηαθφ»), Hürriyet, 1/10/1954. 
1052 Ο ηεθαλίδεο αλαθέξεη ιαλζαζκέλα φηη «ν ππνγξάθσλ Fenik δελ ήηαλ άιινο απφ ηνλ Γ.Γ. ηνπ ηνπξθηθνχ 

Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, Birgi», βι. Stefanidis, φ.π., ζει. 221. Ο Mümtaz Faik Fenik ήηαλ πξαγκαηηθφ πξφζσπν, 

έκπεηξνο Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο, ν νπνίνο κάιηζηα ήηαλ θαη βνπιεπηήο ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ηνπ Menderes 

θαηά ηελ πξψηε θπβεξλεηηθή ηνπ πεξίνδν, 1950-1954. Σν 1949 μεθίλεζε λα εθδίδεη ηε Zafer, πνπ ππνζηήξηδε αλαθαλδφλ 

ην ελ ιφγσ θφκκα, ελψ θαηαδηθάζηεθε θαη θπιαθίζηεθε απφ ηε ρνχληα ηνπ 1960. Μεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπ ην 1963 

ήηαλ θχξηνο αξζξνγξάθνο ηεο Son Havadis, κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ ην 1974, βι. ελδεηθηηθά İnuğur, φ.π., ζει. 244. 
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«επηπηψζεψλ» ηνπ ζηηο δηκεξείο, αιιά θαη ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο.
1053

 Βπηθξνηψληαο ε Hürriyet, δηα 

ηνπ αληαπνθξηηή ηεο ζηελ Άγθπξα, Emin Karakuş, έθαλε ιφγν γηα «άξζξν-βφκβα», ην νπνίν είρε 

πξνμελήζεη κεγάιε εληχπσζε ζηνπο μέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Σχπνπ, θαη ην ραξαθηήξηδε σο ηελ 

«ηειεπηαία λνπζεζία θαη πξνεηδνπνίεζε ηεο Σνπξθίαο πξνο ηελ Βιιάδα».
1054

 Σα ζεκεία ηνπ 

άξζξνπ πνπ ηξάβεμαλ ηελ πξνζνρή ηεο θαη ηα νπνία αλαδείθλπε ζην δηθφ ηεο δεκνζίεπκα, ήηαλ 

αθελφο κελ φηη ην Κππξηαθφ δελ απνηεινχζε δηκεξέο δήηεκα κεηαμχ Βιιάδαο θαη ΐξεηαλίαο, αιιά 

ε Σνπξθία απνηεινχζε «ελδηαθεξφκελν πξψηνπ βαζκνχ» θαη αθεηέξνπ φηη, ζε πεξίπησζε 

κεηαβνιήο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Κχπξνπ, νπδεκία απφθαζε ζα κπνξνχζε λα ιεθζεί ρσξίο ηε 

«ζπλαίλεζε» ηεο Σνπξθίαο. ρνιηάδνληαο πεξαηηέξσ ην φλησο ζεκαληηθφ εθείλν άξζξν ηεο Zafer, 

ν Karakuş επεζήκαηλε ηα ηέζζεξα ζεκεία πνπ ζεκαηνδνηνχζαλ ηελ «θπξίαξρε άπνςε ζηνπο 

θπβεξλεηηθνχο θχθινπο»: 1) Βπξφθεηην γηα κία ζπλνιηθή απάληεζε ζηα θαηά θαηξνχο 

δεκνζηεχκαηα ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ, ηα νπνία είραλ ζπιιερζεί θαη αμηνινγεζεί απφ ηνπο 

Σνχξθνπο ηζχλνληεο. Δ ηνπξθηθή πιεπξά απέδηδε «αθφκε» ζεκαζία ζηε θηιηθή ηεο ζρέζε κε ηελ 

Βιιάδα, ηαπηφρξνλα φκσο ζέιεζε λα θαηαδείμεη «κε ζαθήλεηα» θαη «ζε φιε ηνπο ηε γχκληα» ηηο 

«ππνλνκεπηηθέο ηήο θηιίαο πξάμεηο, θηλήζεηο θαη δειψζεηο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο», 2) 

Καηαδείρζεθε ε «αγαζή πξναίξεζε» ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, ζε αληίζεζε κε ηε «κνλφπιεπξε» 

ζηάζε ηεο ειιεληθήο. Πιένλ θαη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε ζπκκεξηδφηαλ ηηο «ακθηβνιίεο θαη ηηο 

ππνςίεο πνπ εδψ θαη κήλεο είρε ε ηνπξθηθή θνηλή γλψκε. Σαπηφρξνλα, φκσο, κε ην άξζξν εθείλν ε 

ηνπξθηθή θπβέξλεζε ήζειε λα ππνγξακκίζεη πσο ππήξρε αθφκε ρξφλνο γηα ηελ ειιεληθή «λα 

επαλνξζψζεη ην ιάζνο πνπ ηφζν απεξίζθεπηα είρε θάλεη» κε ην λα εγείξεη ζέκα Κχπξνπ, 

εθθξάδνληαο ηελ «ειπίδα» φηη ζα ππάξμεη θίλεζε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, 3) ην άξζξν 

απνηεινχζε «πξνεηδνπνίεζε» θαη πξνο ηα Δλσκέλα Έζλε, λα κελ θάλνπλ ην «ιάζνο» λα 

πηνζεηήζνπλ ην Κππξηαθφ, κεηαβάιινληάο ην ζε έλα αθφκε απφ ηα «ρξνλίδνληα» δεηήκαηα πνπ 

εμεηάδνπλ, αιιά λα αλαινγηζηνχλ «ην δσηηθήο ζεκαζίαο ελδηαθέξνλ θαη ηνπο δεζκνχο» ηεο 

Σνπξθίαο κε ην ζέκα, θαη 4) κε ηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ ζηε κφληκε ηνπξθηθή αληηπξνζσπεία ζηα 

                                                           
1053 “Kıbrısla çok yakından alâkadarız” («Βλδηαθεξφκαζηε εθ ηνπ πιένλ ζχλεγγπο γηα ηελ Κχπξν»), κε ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθνχο ππφηηηινπο “Cihan efkârı bunu böyle bilmelidir” («Ώπηφ νθείιεη λα ην γλσξίδεη ε δηεζλήο θνηλή 

γλψκε», “Yunanlılar „Megalo idea‟ hayalinden artık tamamen vazgeçmelidirler” («Οη Έιιελεο νθείινπλ πιένλ λα 

εγθαηαιείςνπλ πιήξσο ηε „Μεγαιντδέα ηνπο‟”, “Yunanistan mâkule gelmelidir ve getirmelidir… Henüz iş işten 

geçmemiştir... Bu sözümüz Birleşmiş Milletler rey sahibi bilcümle dost ve müttefiklerimize ve hüsnüniyet sahibi âzalara 

da râcidir...” («Δ Βιιάδα νθείιεη λα επαλέιζεη θαη λα επαλαθεξζεί ζηε ζσθξνζχλε… Σίπνηα δελ έρεη αθφκε 

ηειεηψζεη… Σα ιφγηα καο απηά απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ησλ θίισλ θαη ζπκκάρσλ καο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηα 

Δλσκέλα Έζλε, θαζψο θαη ζηα θαινπξναίξεηα κέιε…»), Zafer, 30/9/1954. Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν γλψκεο ήηαλ 

πξνθαλέζηαηα γξακκέλν θαηφπηλ νδεγηψλ – ελδερνκέλσο θαη απηνχζην – απφ ην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν ησλ Βμσηεξηθψλ, 

ίζσο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Fatin Rüştü Zorlu, ν νπνίνο ήδε απφ ηελ άλνημε ηνπ 1954 είρε ζπγθξνηήζεη ηελ 

πξναλαθεξζείζα επηηξνπή γηα ηελ Κχπξν. Χο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ, επηζεκαίλνληαη επηγξακκαηηθά ηα εμήο: α) Δ 

παξάζεζε ηεο βξεηαληθήο επηρεηξεκαηνινγίαο ζηελ Βπηηξνπή ησλ Δ.Β. – φπνπ είρε εμεηαζζεί ην ειιεληθφ αίηεκα – πεξί 

ακθηζβήηεζεο ησλ ζπλφξσλ, πηνζεηήζεθε απηνχζηα ζηελ ηνπξθηθή επηρεηξεκαηνινγία πεξί «ακθηζβήηεζεο» ηεο 

πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, θαζψο θαη ζηε ζπλαθφινπζε άκεζε ακθηζβήηεζε απφ ηε Zafer ηνπ θαζεζηψηνο ησλ 

Ασδεθαλήζσλ, θαη φρη κφλν β) ε αλαθνξά ηεο ζηνπο Βιιελνθχπξηνπο σο «ειιελφθσλσλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ», βάδηδε 

ζηελ ίδηα βξεηαληθή πεπαηεκέλε, γ) ε αλαθνξά ζε «έλα ζχλνιν λεζηψλ πνπ ηα πεξηζζφηεξα είλαη ηφζν θνληά ζηηο αθηέο 

καο πνπ αθφκε θαη ε θσλή καο κπνξεί λα αθνπζηεί», ζπκίδεη αληίζηνηρε απνζηξνθή ηνπ ιφγνπ ηνπ ζεκεξηλνχ Πξνέδξνπ 

ηεο Σνπξθηθήο Αεκνθξαηίαο, Ρ.Σ.  Έξληνγαλ, θαη δ) ε επηζήκαλζε φηη ε Βιιάδα «εδψ θαη ηέζζεξα ρξφληα δελ αθνχεη ηηο 

θηιηθέο καο πξνεηδνπνηήζεηο», δηαηχπσζε πνπ εληζρχεη ηελ ππφλνηα φηη ε ηνπξθηθή πιεπξά είρε ήδε απφ ην 1950 

δηαβηβάζεη ηελ ελφριεζή ηεο ζηελ ειιεληθή γηα ηελ αλαθίλεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο Κχπξνπ.  
1054 Υξεζηκνπνηνχληαη νη ζρεδφλ ηαπηφζεκνη φξνη ihtar θαη ikaz, ελδεηθηηθνί ηεο βαξχηεηαο πνπ ε εθεκεξίδα ζέιεζε λα 

πξνζδψζεη ζην άξζξν-κήλπκα ηεο Zafer. 
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Δ.Β., ε νπνία «αθέζεθε κφλε απφ ηελ Ώγγιία», είρε «δηαζθαιηζηεί ε ιχηξσζε ηεο δηεζλνχο θνηλήο 

γλψκεο απφ ην ζθνηάδη», πξνθαλψο ηεο «κνλνκεξνχο» ειιεληθήο πιεξνθφξεζεο. 

Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, ηφζν ζην θεληξηθφ άξζξν ηεο Zafer, φζν θαη ζην αληίζηνηρν 

πξσηνζέιηδν ξεπνξηάδ ηεο Hürriyet, νη αλαθνξέο ζηε ζηάζε θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο «θνηλήο 

γλψκεο», εγρψξηαο θαη δηεζλνχο, ήηαλ ζπρλέο θαη δηαδξακάηηδαλ θνκβηθφ ξφιν ζηελ έθζεζε ησλ 

επηρεηξεκάησλ ηνπο. ηε δεχηεξε εθεκεξίδα δηαηππσλφηαλ, κάιηζηα, ην ζπκπέξαζκα φηη «πιένλ» 

ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε ζπκκεξηδφηαλ αλνηρηά ηηο αλεζπρίεο ηεο εγρψξηαο θνηλήο γλψκεο έλαληη 

ηεο ζηάζεο ηεο «θίιεο θαη ζπκκάρνπ» Βιιάδαο ζην Κππξηαθφ. Βθείλνο, άιισζηε, ήηαλ ν ζθνπφο 

θαη ησλ δχν δεκνζηεπκάησλ, αλ θαη γηα ηε Hürriyet ηνπιάρηζηνλ επξφθεηην κάιινλ γηα ηελ 

επφδσζε ελφο ζηφρνπ πνπ ν ηεζλεψο ηδηνθηήηεο ηεο είρε ζέζεη ήδε απφ ηελ επνρή ηεο ίδξπζήο ηεο. 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ηηο «πιένλ πξφζθαηεο ζθέςεηο» πνπ δηέπνπλ ηελ ηνπξθηθή θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή γηα ηελ Κχπξν, «ζέκα πνπ απαζρνιεί εθ ηνπ ζχλεγγπο ηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε θαη ηνλ 

ηνπξθηθφ Σχπν», ζέιεζε λα πιεξνθνξεζεί θαη ν βνπιεπηήο Burdur (Πμθοδχνζμκ), Mehmet Özbey, 

κε επεξψηεζε πνπ ζθφπεπε λα θαηαζέζεη ζηε ΐνπιή. Σν γεγνλφο πξνβαιιφηαλ πξσηνζέιηδα κε 

ζρεηηθφ ξεπνξηάδ ηνπ αληαπνθξηηή ηεο εθεκεξίδαο ζηελ πεξηνρή. Σαπηφρξνλα φκσο, ν 

ζπγθεθξηκέλνο βνπιεπηήο είρε ηελ πξφζεζε λα θαηαζέζεη θαη κία πξφηαζε ε νπνία, φπσο 

πξνδηθαδφηαλ, «ζα πξνθαινχζε νμείεο αληηπαξαζέζεηο, θαζψο θαη πνιηηηθέο δειψζεηο». Δ ελ ιφγσ 

πξφηαζε αθνξνχζε ηα Ασδεθάλεζα θαη ζπληζηνχζε «ηελ παξαπνκπή ζην Ώλψηαην Αηθαζηήξην 

θαη ηελ ηηκσξία ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο, ε νπνία δελ παξέιαβε ην θνκκάηη απηφ ηεο 

παηξίδαο, αλ θαη ηα Ασδεθάλεζα είραλ παξαδνζεί ζηνλ Ννκάξρε Μνχγισλ».
1055

 ε θάζε 

πεξίπησζε, νη «πιένλ πξφζθαηεο ζθέςεηο» ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, θαη δε ηνπ Πξσζππνπξγνχ 

ηεο, γηα ηελ Κχπξν ζα γίλνληαλ εκκέζσο γλσζηέο δεκνζίσο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο ζρεηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζηε ΐνπιή. Ώθνξκή ππήξμε ε επίζθεςε ηνπ Menderes ζηελ ελαξθηήξηα ηειεηή ηνπ 

λένπ αθαδεκατθνχ έηνπο ζην Πνιπηερλείν Κσλζηαληηλνχπνιεο, φπνπ ηνπνζεηήζεθε ζην πέην ηνπ 

ε ξνδέηα «ε Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή». Δ εθεκεξίδα δεκνζίεπε ζρεηηθή θσηνγξαθία ηνπ κε ηελ 

πξναλαθεξζείζα ξνδέηα, ελψ κηινχζε κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ.
1056

 

Ώληίζηνηρε επεξψηεζε ζα θαηέζεηε θαη ν βνπιεπηήο Denizli ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο, Baha 

Akşit, ζπλδένληαο ην ζέκα ηεο Κχπξνπ κε εθείλν ηεο «Απηηθήο Θξάθεο». Έηζη, ν ηειεπηαίνο 

δεηνχζε λα πιεξνθνξεζεί ηηο «ζθέςεηο» ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο «γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ 

Βιιήλσλ θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ κε ηνπο θνκκνπληζηέο, κε ζηφρν ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ», ηε 

                                                           
1055 “Kıbrıs işi Meclise geliyor/ Burdur Mebusu M. Özbey bir sözlü soru hazırladı” («Σν ζέκα ηεο Κχπξνπ έξρεηαη ζηε 

ΐνπιή/ Ο ΐνπιεπηήο Burdur M. Özbey εηνίκαζε κία πξνθνξηθή επεξψηεζε»), Hürriyet, 7/10/1954. Βίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηελ επφκελε κέξα, ε εθεκεξίδα δεκνζίεπε πξσηνζέιηδα απνθιεηζηηθή είδεζε γηα ηελ «πείλα» πνπ 

βαζάληδε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Καζηειιφξηδνπ, ν πιεζπζκφο ηνπ νπνίνπ απφ 10 ρηιηάδεο είρε πεξηνξηζηεί ζηα 250 άηνκα, 

κε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα κελ επηηξέπεη ηε κεηνηθεζία ηνπο. Σν ξεπνξηάδ έθιεηλε κε ηελ πξφβιεςε φηη «ππ‟ απηέο 

ηηο ζπλζήθεο εληφο δχν εηψλ ε Μεγίζηε ζα είλαη αθαηνίθεηε», βι. “Karasularımızın içinde olan/ Meis adasında halk 

açlıktan isyan etti” («Βμεγέξζεθε απφ ηελ πείλα ν ιαφο ηεο Μεγίζηεο, ε νπνία βξίζθεηαη εληφο ησλ ρσξηθψλ καο 

πδάησλ»), Hürriyet, 8/10/1954. 
1056 “T. Üniversite yeni ders yılına başlarken/ A. Menderes göğsüne öğrenciler bir „Kıbrıs Türktür‟ rozeti taktılar” («Καηά 

ηελ έλαξμε ηνπ λένπ αθαδεκατθνχ έηνπο ζην Πνιπηερλείν/ νη θνηηεηέο έβαιαλ ζην πέην ηνπ Ώ. Μέληεξεο κία ξνδέηα „ε 

Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή‟»), Hürriyet, 21/10/1954. 
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«γξακκή» πνπ ζα αθνινπζνχζε ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε εάλ άιιαδε ην θαζεζηψο ηνπ λεζηνχ, 

θαζψο θαη ηα «κέηξα» πνπ ε ηειεπηαία ιάκβαλε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θάζε είδνπο δεζκψλ ηήο 

ρψξαο κε ηνπο «Σνχξθνπο» ηεο Κχπξνπ θαη ηεο «Απηηθήο Θξάθεο».
1057

 Δ επεξψηεζε ηειηθά ζα 

θαηέπηπηε ρσξίο λα ζπδεηεζεί, δηφηη ν επεξσηψλ βνπιεπηήο νπδέπνηε παξνπζηάζηεθε εγθαίξσο 

ζην θνηλνβνχιην. Δ εθεκεξίδα δελ ζρνιίαδε άκεζα ην γεγνλφο, έξηρλε σζηφζν εκκέζσο ηα βέιε 

ηεο γηα ηε ζηάζε ηνπ, επηζεκαίλνληαο φηη, ιίγν πξηλ ηε ζπδήηεζε ηεο επεξψηεζεο, ν 

ζπγθεθξηκέλνο βνπιεπηήο είρε ζεαζεί ζην εληεπθηήξην ηνπ θνηλνβνπιίνπ.
1058

 

ε) Οη γεινηνγξαθίεο θαη ηα άξζξα γλώκεο 

Σν ζηφρν ηνπ επεξεαζκνχ θαη ηεο δηακφξθσζεο ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο ζην δήηεκα ηεο 

Κχπξνπ εμππεξεηνχζαλ θαη νη ζρεηηθέο γεινηνγξαθίεο πνπ δεκνζίεπε θαη αλαδεκνζίεπε ε 

Hürriyet φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ αλαθνίλσζε πεξί ηεο πξφζεζεο ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο λα πξνζθχγεη ζηα Δ.Β. Δ ζπρλφηεηά ηνπο, κάιηζηα, πχθλσλε φζν πιεζίαδε ε θξίζηκε 

εκεξνκελία, ελψ αληίζηνηρε παξνπζία θαηαγξαθφηαλ θαη κεηά ηελ απφθαζε λα εγγξαθεί ην 

Κππξηαθφ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ Ο.Δ.Β. Έηζη, ελψ ηνλ Ενχιην αλαδεκνζηεχζεθε κία κφλν 

γεινηνγξαθία θππξηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ηνλ Ώχγνπζην ν αξηζκφο αλέβεθε ζηηο επηά. Ώληηθείκελν 

φισλ ήηαλ ε γεινηνπνίεζε ηεο ειιαδηθήο θαη ειιελνθππξηαθήο πιεπξάο ζηα κάηηα ηεο ηνπξθηθήο 

θνηλήο γλψκεο, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνσζνχζαλ ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο ζην Κππξηαθφ. ην 

πιαίζην απηφ, ηνλ Ενχιην εηθνληδφηαλ έλαο εχδσλνο λα ζπξψρλεη ζηελ αλεθφξα πνπ νδεγνχζε ζηα 

«Δλσκέλα Έζλε» έλαλ ηεξάζηην ζηξνγγπιφ νγθφιηζν κε ηελ επηγξαθή «θππξηαθή ππφζεζε», 

ελδερνκέλσο ζε κία έκκεζε αλαθνξά ζην ζηζχθεην κχζν.
1059

 Ώληηζηνίρσο, ε πξψηε γεινηνγξαθία 

ηνπ Ώπγνχζηνπ απεηθφληδε ράξηηλα θαξαβάθηα, θακσκέλα απφ αζελατθέο εθεκεξίδεο, ηελ 

Αηνυπμθζκ, ηνλ Δεκζηυ Κήνοηα θαη ην Βήια, πνπ ην θαζέλα είρε ζηελ θνξπθή ηνπ ηελ ειιεληθή 

ζεκαία. Δ εηξσληθή ιεδάληα έγξαθε «Κππξηαθή εθζηξαηεία!» θαη ήηαλ αλαδεκνζηεπκέλε απφ ηελ 

Yeni İstanbul.
1060

 Ώπφ ηελ ίδηα εθεκεξίδα πξνεξρφηαλ θαη ε ηξίηε γεινηνγξαθία πνπ ήηαλ 

ρσξηζκέλε ζε πέληε θαξέ, θάζε έλα απφ ηα νπνία αλαπαξηζηνχζε έλαλ γνλππεηή ηθεηεχνληα 

εχδσλν κπξνζηά απφ ηέζζεξηο θηγνχξεο πνπ ηνπ είραλ γπξίζεη ηελ πιάηε, έλαλ επηξαθή ΐξεηαλφ, 

έλαλ ςειφιηγλν «ζείν ακ» Ώκεξηθαλφ, έλαλ Σνχξθν αμησκαηηθφ θαη έλα πξφζσπν κε θξάθν θαη 

εκίςειν επί ηνπ νπνίνπ αλαγξαθφηαλ «Ο.Δ.Β.». Μφλν ε πέκπηε θηγνχξα, έλαο θαζηζηφο θάησ απφ 

νκπξέια καχξνο κνλάξρεο, έθαλε κία ρεηξνλνκία παξαρψξεζεο ζηνλ γνλαηηζηφ εχδσλν, πνπ 

ρακνγεινχζε δνπιηθά ηθαλνπνηεκέλνο, κε ηνλ ππέξηηηιν λα αλαθέξεη «ν Ώπηνθξάηνξαο ηεο 

Ώηζηνπίαο παξαρψξεζε ηελ Κχπξν ζηελ Βιιάδα».
1061

 Δ επφκελε γεινηνγξαθία πνπ 

                                                           
1057 “Kıbrıs ve B. Trakya‟daki ırkdaşlarımız hakkında hükûmet ne düşünüyor?” («Ση ζθέθηεηαη ε θπβέξλεζε γηα ηνπο 

νκνγελείο καο ζε Κχπξν θαη Α. Θξάθε;»), πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 19/11/1954. 
1058 “Kıbrıs ve Batı Trakya Türklerine ait takrir/ Soru sahibi Meclise gelmeyince düştü” («Δ επεξψηεζε πνπ αθνξνχζε 

ηνπο Σνχξθνπο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Απηηθήο Θξάθεο/ θαηέπεζε θαζψο δελ πξνζήιζε ζηε ΐνπιή ν επεξσηψλ»), 

πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 27/11/1954. 
1059 Δ γεινηνγξαθία ήηαλ «ρσξίο ζρφιηα» θαη αλαδεκνζηεπφηαλ απφ ηε Cumhuriyet, βι. Hürriyet, 23/7/1954. 
1060 Hürriyet, 2/8/1954. 
1061 Κάησ απφ θάζε θαξέ γηλφηαλ έλα ινγνπαίγλην ζηα ηνπξθηθά, «ha bir..., ha iki..., ha üç..., ha...dört..., Habeş!...», πνπ 

ζεκαίλεη «κε ηε κία, κε ηηο δχν, κε ηηο ηξεηο, κε ηηο ηέζζεξηο, κε ηηο πέληε!», αιιά κε ηελ ελνπνίεζε ησλ ιέμεσλ «ha beş» 

λα έρεη σο απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ ηεο ιέμεο «Ώηζηνπία» (Habeş) ζηα ηνπξθηθά, βι. Hürriyet, 7/8/1954. 
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αλαδεκνζηεπφηαλ απφ ηε Vatan, εηθφληδε έλαλ Έιιελα γακπξφ κε θνζηνχκη θαη ζθνπθί επδψλνπ, 

λα θεχγεη κε ηε λχθε-Κχπξν, ε νπνία φκσο ήηαλ κία πθαζκάηηλε θνχθια, ππφ ηα πεξηπαηθηηθά 

βιέκκαηα ησλ «Δλσκέλσλ Βζλψλ» κε ην εκίςειν, ηεο Σνπξθίαο κε ηε κνξθή επεηδνχο άλδξα κε 

θνζηνχκη θαη ηεο «Κχπξνπ», κε ηε κνξθή φκνξθεο μαλζηάο γπλαίθαο, πνπ ζηεθφηαλ ζην πιεπξφ 

ηνπ Σνχξθνπ.
1062

  

Δ ίδηα κνξθή ηνπ Έιιελα, κε θνζηνχκη θαη ζθνπθί επδψλνπ, εηθνληδφηαλ θαη ζηελ επφκελε 

γεινηνγξαθία λα ζηέθεηαη κπξνζηά απφ κία θιίλε, φπνπ είρε μαπιψζεη ε πδξφγεηνο κε 

κπαηαξηζκέλν ην κεγάιν δάρηπιν ηνπ πνδηνχ ηεο, πνπ ήηαλ ε Κχπξνο. Ο Έιιελαο θξαηνχζε πίζσ 

απφ ηελ πιάηε ηνπ έλα κεγάιν ηζεθνχξη θαη ε ιεδάληα έγξαθε εηξσληθά «ηαηξφο ίαζεο 

δνζηήλσλ».
1063

 ηελ επφκελε, πξνζβιεηηθή γεινηνγξαθία, πνπ δεκνζίεπε αθνινχζσο ηνλ 

Ώχγνπζην ε εθεκεξίδα, εηθνληδφηαλ έλαο κηζνκεζπζκέλνο επίζθνπνο, πξνθαλψο ν Μαθάξηνο, 

θαζηζκέλνο ζε κία θαξέθια θαθελείνπ, λα ζεθψλεη εηο πγείαλ ην πνηήξη ηνπ κε κία ηιαξή 

έθθξαζε. ην ζηξνγγπιφ ηξαπεδάθη δίπια ηνπ βξηζθφηαλ έλα κεγάιν κπνπθάιη θξαζί, ελψ ε 

ιεδάληα έγξαθε «ην καπξνζηάθπιν ηνπ παπά!».
1064

 ηηο 30 Ώπγνχζηνπ ε εθεκεξίδα δεκνζίεπε 

δηθή ηεο γεινηνγξαθία, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ «Şevki» [Çankaya], πνπ εηθφληδε έλαλ αμχξηζην, 

αγξνίθν εχδσλν λα εηνηκάδεηαη λα θάλεη άζεκλεο ρεηξνλνκίεο ζηελ θνπέια-Κχπξν, ε νπνία κε 

ελνριεκέλε έθθξαζε πεξπαηνχζε θξαηψληαο ην κπξάηζν ελφο επηξαθνχο ΐξεηαλνχ, ληπκέλνπ κε 

ραξαθηεξηζηηθή θνξεζηά θαη έρνληνο αγξηεκέλε έθθξαζε. αλ ζθηά πίζσ απφ ηνλ εχδσλν 

εηθνληδφηαλ έλαο παπάο πνπ ηνλ παξφηξπλε, θαη ν νπνίνο αληί ηεο αγηαζηνχξαο θξαηνχζε ζην ρέξη 

ηνπ έλα ζθπξνδξέπαλν. Δ ιεδάληα έγξαθε «παξελφριεζε».
1065

 Σέινο, απφ ηε Vatan 

αλαδεκνζηεπφηαλ γεινηνγξαθία πνπ αλαπαξηζηνχζε έλαλ εχδσλν ζε κία κηθξή εμσιέκβην λα πιέεη 

ηαρέσο θαηεπζείαλ επάλσ ζε κία κεγάιε ζαιάζζηα λάξθε, πνπ ήηαλ ε Κχπξνο.
1066

 

Ο αξηζκφο ησλ γεινηνγξαθηψλ θιηκαθσλφηαλ ηνλ επηέκβξην, θηάλνληαο ηηο δψδεθα, πξνθαλψο 

δηφηη ήηαλ ν κήλαο θαηά ηνλ νπνίν επξφθεηην λα ζπδεηεζεί ην Κππξηαθφ ζηελ αξκφδηα Γεληθή 

Βπηηξνπή (General Committee) ηνπ Ο.Δ.Β. Έηζη, ζηελ πξψηε εμ απηψλ, αλαδεκνζηεπκέλε απφ ηε 

Son Posta, έλαο παπάο εηθνληδφηαλ λα γθξεκίδεη ηε δαθλνζηεθαλσκέλε ζηήιε ηεο 

«ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο»,
1067

 ρξεζηκνπνηψληαο σο ηζεθνχξη έλαλ κεγάιν ζηαπξφ.
1068

 

Ώθνινπζνχζαλ ηελ επφκελε εκέξα, έμη ππνηηκεηηθέο γεινηνγξαθίεο ηεο ίδηαο ηεο Hürriyet ζηελ 

ηειεπηαία ηεο ζειίδα, φπνπ ππφ ηνλ θεληξηθφ ηίηιν «Οη θίινη καο (!) κε παξνηκίεο», απεηθνληδφηαλ 

ν ξφινο πνπ θαηά ηε θαληαζία ηνπ ζθηηζνγξάθνπ δηαδξακάηηδε ε ειιεληθή πιεπξά ζην Κππξηαθφ: 

Έλα θνξάθη κε ειιεληθφ θάξην λα ηαΎδεηαη απφ εχζσκν ΐξεηαλφ θαη κεηά λα ηνπ ηζηκπά ην κάηη 

(«Σάηδε ηελ θάξγηα, λα ζνπ βγάιεη ην κάηη!»), έλαο ξαθέλδπηνο εχδσλνο πνπ έθεξε κεγάιν 

κπάισκα κε ζθπξνδξέπαλν λα έρεη κία ρηέλα-Κχπξν ζην θαιαθξφ ηνπ θεθάιη (παξνηκία 

                                                           
1062 ηε ιεδάληα αλαθεξφηαλ «ινγαξηάδνληαο ρσξίο ηνλ μελνδφρν…», Hürriyet, 26/8/1954. 
1063 Ώλαδεκνζίεπζε απφ ηε Vatan, ζε Hürriyet, 28/8/1954. 
1064 Hürriyet, 29/8/1954. 
1065 Hürriyet, 30/8/1954. 
1066 Hürriyet, 31/8/1954. 
1067 ηε ζπγθεθξηκέλε γεινηνγξαθία ν φξνο «ειιεληθή» απνδηδφηαλ κε ηε ρξήζε ηεο ιέμεο Elen. 
1068 Hürriyet, 1/9/1954. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



392 
 

ηζνδχλακε κε ηελ ειιεληθή «νη γχθηνη ηα κπαιψκαηα ηα „ρνπλε παλεγχξηα»), λα ηππεχεη έλα 

παηδηθφ μχιηλν άινγν κε θαηεχζπλζε ηελ Κχπξν («Να θάεη δελ έρεη, ην άινγν ηνλ κάξαλε»),
1069

 

θαη λα „λαη εκίγπκλνο κε έλα γαξχθαιιν-Κχπξν ζη‟ απηί («βξαθί δελ έρνπλ ηα πφδηα καο, 

γαξχθαιιν ζη‟ απηί καο»).
1070

 ηηο δχν άιιεο γεινηνγξαθίεο ηεο ίδηαο εκέξαο εηθνληδφηαλ έλαο 

εχζσκνο ΐξεηαλφο λα βιέπεη έθπιεθηνο λα μεπεηάγεηαη κηα ελνριεηηθή κχγα απφ ην θαγεηφ ηνπ 

(«φζν κηθξή θη αλ είλαη ε κχγα, αλαθαηεχεη ην ζηνκάρη»), θαη έλαο εμίζνπ εχζσκνο παπάο κε 

κπαιψκαηα ζην ξάζν πνπ έθεξαλ ην ζθπξνδξέπαλν, λα θεχγεη ηξέρνληαο καθξηά απφ έλα πηιάθη 

πνπ έγξαθε «Κχπξνο» («ν παπάο δελ ηξψεη θάζε κέξα πηιάθη», παξνηκία ηζνδχλακε κε ηελ 

ειιεληθή «θάζε κέξα δελ είλαη Πάζρα»).
1071

 

ην ίδην πιαίζην, ε θεκνινγία πεξί ππνζηήξημεο ηεο ειιεληθήο πξνζθπγήο ζηνλ ΟΔΒ απφ ηε 

νβηεηηθή Έλσζε ή/ θαη ρψξεο ηνπ ηφηε αλαηνιηθνχ κπινθ, παξαθηλνχζε ηνλ γεινηνγξάθν ηεο 

εθεκεξίδαο λα απεηθνλίζεη έλαλ κηθξνθακσκέλν θαη δνπινπξεπή εχδσλν λα ζθχβεη λα θηιήζεη ην 

ρέξη ελφο ηεξάζηηνπ βινζπξνχ Ρψζνπ, πνπ θαζφηαλ ζε κία πνιπζξφλα κε θφλην ην ζθπξνδξέπαλν. 

ηε ιεδάληα αλαγξαθφηαλ ριεπαζηηθά, «θίια ην ρέξη ηνπ παηέξα (ζνπ)!».
1072

 Σελ επφκελε εκέξα, 

κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ν παπάο έθνβε πξνεγνπκέλσο ηε ζηήιε, εηθνληδφηαλ ηψξα έλαο εχδσλνο λα 

θφβεη ην δέληξν ηεο «ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο», ζε κία γεινηνγξαθία πνπ αλαδεκνζηεπφηαλ απφ ηε 

Cumhuriyet.
1073

 Οη πεξηθξνλεηηθέο απεηθνλίζεηο ζα ζπλερίδνληαλ κε ηελ παξάζηαζε ελφο θνληνχ, 

πζηεξηθνχ επδψλνπ πνπ πξνζπαζνχζε λα θηάζεη ηελ απαζηξάπηνπζα, ελ είδεη ήιηνπ, Κχπξν, 

παξνπζία ελφο ςεινχ, γεξνδεκέλνπ θαη επεηδνχο Σνχξθνπ, ν νπνίνο κάιινλ έκνηαδε κε Ώκεξηθαλφ 

αζηέξα ηνπ Υφιπγνπλη ηεο επνρήο.
1074

 Δ επφκελε εηξσληθή γεινηνγξαθία ήηαλ εκπλεπζκέλε απφ 

ηελ αηκνδνζία ησλ εθέδξσλ αμησκαηηθψλ ηνπ Πχξγνπ θαη απεηθφληδε ηνλ γλσζηφ εχδσλν, 

ηξεκάκελν θαη κηζνιηπφζπκν, λα παξαθνινπζείηαη απφ δχν ρακνγειαζηνχο πγηείο θαληάξνπο, έλαλ 

ςειφ Γηνπγθνζιάβν θαη έλαλ ςειφηεξν Σνχξθν, κε ηνλ πξψην λα ξσηά «Γηαηί είλαη έηζη 

αλαηκηθφο θαη άςπρνο ν θίινο (!) καο;», θαη ηνλ Σνχξθν λα απαληά, «Αηφηη γέκηζε θηάιεο κε ην 

αίκα ηνπ, θίιε κνπ, γη‟ απηφ!».
1075

 Δ ηειεπηαία γεινηνγξαθία ηνπ κήλα αλαδεκνζηεπφηαλ απφ ηε 

Yeni Sabah θαη εηθφληδε εθ λένπ ηνλ εχδσλν λα βγαίλεη απφ κία κπφηα, πξνζπαζψληαο λα θφςεη 

ηνλ θαξπφ-Κχπξν απφ έλα δέληξν. Σν ινγνπαίγλην ηεο ιεδάληαο ήηαλ γηα «εθείλνπο πνπ βγαίλνπλ 

                                                           
1069 Δ θαηά ιέμε κεηάθξαζε ηεο κεησηηθήο απηήο ηνπξθηθήο παξνηκίαο, πνπ δελ νινθιεξψλεηαη γηα επλφεηνπο ιφγνπο 

ζηε ιεδάληα, είλαη «δελ έρεη ατξάλη γηα λα πηεί, κε η‟ άινγν πάεη λα αθνδεχζεη». 
1070 Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ηελ επίκαρε απζεληηθή ιέμε ζηελ θνηλή απηή παξνηκία, ηελ έρεη αληηθαηαζηήζεη ε ιέμε 

«πφδηα». 
1071 Hürriyet, 2/9/1954. 
1072 Hürriyet, 6/9/1954. 
1073 Hürriyet, 7/9/1954. 
1074 Hürriyet, 8/9/1954. 
1075 Hürriyet, 12/9/1954. Δ αηκνδνζία ησλ εθέδξσλ αμησκαηηθψλ θαίλεηαη φηη είρε ελνριήζεη ηδηαηηέξσο ηελ εθεκεξίδα, 

ε νπνία εθηφο ησλ ζρεηηθψλ ξεπνξηάδ θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο γεινηνγξαθίαο, αθηέξσλε θαη εηδηθφ ζρφιην ηνπ Tahsin 

Öztin κε ηίηιν «Ώίκα!». ε εθείλν ν ζπληάθηεο, αθνχ δερφηαλ θαηλνκεληθά αδηάθνξα ην «δηθαίσκα» ησλ Βιιήλσλ λα 

θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ κε ην αίκα ηνπο ζηε ρψξα ηνπο, πξφζζεηε θαη ηα εμήο: «Πξφθεηηαη γηα κία ηζηνξηθή αιήζεηα: Οη 

ππνζέζεηο δελ δηεπζεηνχληαη κε αίκα πνπ γεκίδεη ηα κπνπθάιηα. Πξηλ 32 ρξφληα, ζηε κάρε ηνπ αγγάξηνπ πνπ 

ζπλερίζηεθε γηα 22 εκέξεο θαη 22 λχρηεο, ηα λεξά ηνπ έξξεαλ γηα κέξεο θαηαθφθθηλα. Σν αίκα πνπ έβαςε θφθθηλν ηνλ 

αγγάξην, εκείο δελ ην ρχζακε απφ κπνπθάιηα», βι. “Kan!.”, ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 14/9/1954. Φσηνγξαθία 

απφ ηελ παξέιαζε ησλ Βιιήλσλ εθέδξσλ αμησκαηηθψλ ζηελ Ώζήλα δεκνζίεπε ε Hürriyet ηελ 1ε επηεκβξίνπ. 
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απφ ηελ κπφηα» θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά γηα εθείλνπο πνπ επηρεηξνχλ πξάγκαηα πνπ ηνπο 

μεπεξλνχλ.
1076

 

Βλδηαθέξνπζεο ήηαλ θαη νη γεινηνγξαθίεο πνπ αλαδεκνζίεπε ε εθεκεξίδα ηνλ Οθηψβξην, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο ζην Κππξηαθφ. Έηζη, 

ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα θηινμελνχζε γεινηνγξαθία ηεο Yeni İstanbul πνπ απεηθφληδε δχν 

Έιιελεο ηζνιηάδεο, κε ηνλ έλαλ λα αγθαιηάδεη απφ ηνπο ψκνπο ηνλ άιιν, δείρλνληάο ηνπ κία θηάιε 

αίκαηνο πνπ επξφθεηην λα απνζηαιεί ζην Λνλδίλν, θαη λα ηνπ ιέεη: «Ση ιεο; Θα κπνξέζνπκε λα 

πάξνπκε ηελ Κχπξν κε κία θηάιε αίκαηνο πνπ ρχζακε;».
1077

 Δ ζπλεηξκηθή θαη‟ αληηπαξαβνιή 

αλαθνξά ζηε ζεκαηηθή πνπ επαλεηιεκκέλσο είρε αλαδείμεη ε Hürriyet, εθείλε ησλ «πνηακψλ 

αίκαηνο πνπ έρπζαλ νη Οζσκαλνί πξφγνλνη» ησλ Σνχξθσλ αλαγλσζηψλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ 

λεζηνχ, ήηαλ εκθαλήο. ε κία επίζεο ζπλεηξκηθή παξαπνκπή ζηε επηρεηξεκαηνινγία ηεο 

εθεκεξίδαο γηα ην Κππξηαθφ σο ζέκα πνπ ππνλνκεχεη ηε δηκεξή θηιία, αλαδεκνζηεπφηαλ κία 

γεινηνγξαθία, πάιη απφ ηε Yeni İstanbul, ε νπνία απεηθφληδε ηελ «ηνπξθνειιεληθή θηιία» σο 

ηζνπβάιη, πνπ ην έζρηδε ε ρεξζφλεζνο ηεο Καξπαζίαο βγαίλνληαο έμσ, ελψ πάλσ ζηελ ρεξζφλεζν 

αλαγξαθφηαλ «θππξηαθφ δήηεκα». Ο ππφηηηινο ππέβαιε ηε ζέζε «απηφ δελ ρσξά ζηε θηιία!».
1078

 

ηα ηέιε ηνπ κήλα ε Hürriyet επαλεξρφηαλ κε ηελ αλαδεκνζίεπζε κηαο αζρνιίαζηεο 

γεινηνγξαθίαο απφ ηελ ηνπξθνθππξηαθή Köylü, ε νπνία απεηθφληδε ηνλ Παπάγν σο θφηα πνπ γελλά 

έλα απγφ επί ηνπ νπνίνπ αλαγξαθφηαλ «ςέκαηα».
1079

 

Πέξαλ ησλ γεινηνγξαθηψλ, ηνλ επηέκβξην επαλέθακπηαλ θαη ηα άξζξα γλψκεο, πνπ ζπάληδαλ 

θαηά ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. ην πιαίζην απηφ, ν Şükrü Kaya, ν νπνίνο αξζξνγξαθνχζε 

ηαθηηθά γηα δεηήκαηα δηεζλνχο πνιηηηθήο ζηε δεχηεξε ζειίδα ηεο εθεκεξίδαο, ζα αθηέξσλε ηελ 

επηθπιιίδα ηνπ ζην Κππξηαθφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ΐαιθαληθφ χκθσλν. Μεηά απφ νξηζκέλεο 

εηζαγσγηθέο θαη ζεσξεηηθέο παξαηεξήζεηο πεξί ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ζχλαςεο κηαο ζπκκαρίαο 

θαη ησλ φξσλ ηεο νκαιήο ζπλέρηζήο ηεο, θαηεγνξνχζε ηελ Βιιάδα φηη έρεη «παξαζπξζεί απφ ηηο 

πξνθιήζεηο πνιηηηθνινγνχλησλ, θνκηηαηδήδσλ παπάδσλ θαη θνκκνπληζηψλ», θαη ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε φηη «ππνζηήξηδε ηηο θηλεηνπνηήζεηο θαη ηηο ηάζεηο κηαο θνηλφηεηαο πνπ απνηειείην απφ 

ππεθφνπο ελφο άιινπ θξάηνπο», επηδηψθνληαο «λα πάξεη ηελ Κχπξν, γηα ηελ νπνία εθ ηνπ 

ζχλεγγπο ελδηαθέξεηαη ε Σνπξθία, απφ ηελ ηζηνξηθή θίιε θαη πξνζηάηηδά ηεο Ώγγιία», θαη 

κάιηζηα «ρσξίο λα ελεκεξψζνπλ θαη λα ιάβνπλ ηελ άδεηα [sic] απφ ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο» ζην 

ΐαιθαληθφ χκθσλν. Τπνζηεξίδνληαο πεξαηηέξσ φηη ε θπβέξλεζε ησλ Ώζελψλ δελ είρε 

αληηιεθζεί πφζν είραλ κεηαβιεζεί «νη ζηξαηεγηθέο αλαγθαηφηεηεο θαη ε ηζνξξνπία δπλάκεσλ κεηά 

ην ΐ΄ Παγθφζκην πφιεκν», ηελ έζεηε πξν ησλ επζπλψλ ηεο έλαληη ηνπ «ππνζεηηθνχ ελδερνκέλνπ 

λα πξνθχςεη έλαο πφιεκνο» εμαηηίαο ηνπ Κππξηαθνχ. Ο ζπληάθηεο εθηηκνχζε φηη ην ΐαιθαληθφ 

χκθσλν σθεινχζε πεξηζζφηεξν ηελ Βιιάδα παξά ηελ Σνπξθία θαη θαζαπηφηαλ ηελ ειιεληθή 

                                                           
1076 Hürriyet, 30/9/1954. 
1077 Hürriyet, 1/10/1954. 
1078 Hürriyet, 4/10/1954. 
1079 Hürriyet, 30/10/1954. 
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θπβέξλεζε φηη «κεδέληδε» ηα νθέιε απηά, πξνζζέηνληαο φηη «νη Σνχξθνη» ζε θακκία πεξίπησζε 

δελ είραλ βάιεη εηο βάξνο ηνπο ηελ ππνγξαθή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπκκαρία, «γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ρίκαηξέο ηνπο νη πνιηηηθνινγνχληεο παπάδεο θαη γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηηο 

πνιηηηθέο ησλ θνκκνπληζηψλ». Πεξαίλνληαο δε ηελ αλάιπζή ηνπ, απνθαηλφηαλ φηη «ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε βιέπεη θαη γλσξίδεη πψο έρεη πηνζεηήζεη ηελ Κχπξν ε ηνπξθηθή θνηλή γλψκε, αιιά θαη 

ηε κεγάιε λεθαιηφηεηα θαη ζχλεζε, κε ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεη ηελ ππφζεζε ε ηνπξθηθή 

θπβέξλεζε […] πσο θαη λα „ρεη, ε ζέζε ηεο Βιιάδαο αλάκεζα ζηηο κεγάιεο παγθφζκηεο 

ππνζέζεηο δελ είλαη ηφζν θξίζηκε φζν εθείλε ηεο Γεξκαλίαο ή ηεο Γαιιίαο, ψζηε λα πξνζπαζήζνπλ 

λα ηελ επραξηζηήζνπλ θαη λα ζπεχζνπλ λα ηελ ππνζηεξίμνπλ».
1080

 

Οη «ξεαιηζηηθέο» απηέο παξαηεξήζεηο ηνπ έκπεηξνπ Σνχξθνπ πξψελ πνιηηηθνχ θαη λπλ αλαιπηή 

ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ, ζα έβξηζθαλ ζπλέρεηα ζηηο απφςεηο πνπ κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ χθνο ζα 

εμέζεηε ηελ ίδηα εκέξα, δίπια αθξηβψο απφ ην πξναλαθεξζέλ άξζξν γλψκεο, ν Hikmet Bil. Ο 

ζπληάθηεο θαη κέινο ηεο εγεηηθήο νκάδαο ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», 

ππνζηήξηδε φηη πιένλ είραλ πέζεη νη κάζθεο θαη είρε θαλεί ην πξαγκαηηθφ πξφζσπν ησλ «Βιιήλσλ 

θίισλ (!) καο», ην νπνίν νχησο ή άιισο ήηαλ γλσζηφ ζηνπο Σνχξθνπο κε δχν ιέμεηο: «Ώλαβίσζε 

ηνπ ΐπδαληίνπ» ή «ειιεληθφο ηκπεξηαιηζκφο». πγθιίλνληαο κε ηηο απφςεηο ηνπ Kaya, ηζρπξηδφηαλ 

φηη νη Έιιελεο θξαηηθνί αμησκαηνχρνη, «έζθαζαλ ηειηθά ην παξακχζη, δελ κπφξεζαλ λα θξχςνπλ 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ζπκκάρεζαλ κε ηνπο ηληξηγθαδφξνπο παπάδεο, παίξλνληαο ην κέξνο ησλ 

θνκκνπληζηψλ». Ώθνινχζσο, εμέθξαδε ηε βεβαηφηεηά ηνπ φηη, παξά ηηο «θσλαζθίεο» ηνπο, νη 

Έιιελεο ζα γχξηδαλ «κε άδεηα ρέξηα» απφ ηα Δ.Β., γη‟ απηφ θαη ε ηνπξθηθή πιεπξά έπξεπε λα 

δηαηεξήζεη «ηε ζνβαξφηεηα θαη ηε λεθαιηφηεηά ηεο, φπσο αξκφδεη ζηα κεγάια έζλε». Πξφζζεηε, 

σζηφζν, φηη ην Κππξηαθφ ζα μεθηλνχζε νπζηαζηηθά κεηά απφ εθείλε ηελ πξνβιεπφκελε απφξξηςε, 

θαζψο νη ΐξεηαλνί είραλ ήδε πξνηείλεη θαζεζηψο απηνθπβέξλεζεο γηα ηελ Κχπξν, θάηη πνπ «κε 

ηελ πην κεηξηνπαζή έθθξαζε ηζνδπλακεί κε ζάλαην γηα ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο», θαη θαηέιεγε ζην 

άξζξν ηνπ σο εμήο: 

«‟ αοηή ηδκ πενίπηςζδ, αξ ανμφιε υζμ ημ δοκαηυκ ζοκημιυηενα έκακ ηνυπμ κα 

ζοιθςκήζμοιε ιε ημοξ Δββθέγμοξ, ιε ημοξ μπμίμοξ ζοκδεεήηαιε ιε ημζκή ιμίνα, ηαζ αξ 

ιδκ ηάκμοιε πςξ δεκ αθέπμοιε ημ εκδεπυιεκμ μζ πναβιαηζημί ζδζμηηήηεξ ημο Πνάζζκμο 

κδζζμφ, μζ Σμφνημζ, κα μδεφζμοκ ζηδκ αζάθεζα. Αξ δμεμφκ ιε ηδκ αοημηοαένκδζδ ηαζ ηα 

δζηαζχιαηα ζημοξ Σμφνημοξ… Π.π., κα απμηναπεί κμιμεεηζηά δ αθαίνεζδ ηςκ εδαθχκ 

ηαζ ηςκ ζδζμηηδζζχκ ημοξ, κα βίκμοκ ακελάνηδηα ηα ααημφθζα ημοξ, κα απμηηήζμοκ ηδκ 

ακελανηδζία ζηδκ παζδεία ηαζ κα ηφπμοκ αμήεεζαξ απυ ηδ ιδηένα παηνίδα ηυζδξ, υζδξ 

ηαζ μζ Έθθδκεξ… ηδκ ακηίεεηδ πενίπηςζδ, εα ακηζιεηςπίζμοκ ηαζ μζ Σμονημηφπνζμζ 

ηδκ ζιπενζαθζζηζηή κμμηνμπία πμο έπεζ ηάκεζ αβκχνζζηα ηα Γςδεηάκδζα ηαζ ηδ Γοηζηή 

Θνάηδ. Γζ‟ αοηυ ηαζ ημ ιέθθμκ ημο Σμονηζζιμφ ζηδκ Κφπνμ ζοκανηάηαζ ιε ηζξ ζδιενζκέξ 

πνμζπάεεζεξ ηδξ Σμονηζηήξ Κοαένκδζδξ. Σχνα αηνζαχξ είκαζ δ χνα κα οπεκεοιίζμοιε 

                                                           
1080 “Balkan ittifakı ve Kıbrıs” («ΐαιθαληθή ζπκκαρία θαη Κχπξνο»), ζηήιε «Görüşler», Hürriyet, 2/9/1954. 
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ζε εηείκμοξ πμο ιέπνζ πεεξ έθεβακ πςξ δεκ οθίζηαηαζ γήηδια πμο κα μκμιάγεηαζ 

Κοπνζαηυ, υηζ ημοθάπζζημκ απυ ημφδε ηαζ ζημ ελήξ δεκ πνέπεζ κα ιείκμοκ αδνακείξ».
1081

 

Σε ζθπηάιε ζα έπαηξλε ν Nihat Sami Banarlı ν νπνίνο, πηζηφο ζην ινγνηερλίδνλ χθνο ησλ γξαπηψλ 

ηνπ, ζα παξέζεηε έλα «δεκψδεο άζκα» (türkü) πνπ ηνπ είρε απνζηείιεη αλαγλψζηεο ηνπ, έκπιεν 

παηξησηηθψλ αλαθνξψλ ζην «αίκα ησλ καξηχξσλ» πνπ είρε ρπζεί γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο Κχπξνπ 

θαη ην νπνίν πιένλ βξηζθφηαλ «ζηηο ηνπιίπεο θαη ζηα ξφδα ηεο». Με ηε ζεηξά ηνπ, απέδηδε ηελ 

απψιεηα «απηνχ ηνπ ηεξνχ ηκήκαηνο ηεο παηξίδαο, ηεο Κχπξνπ» ζε κία «εζληθή αηπρία» θαη ζην 

«κνζρνβίηηθν πξαμηθφπεκα» ηνπ 1878, θζάλνληαο ζην ζεκείν λα παξνκνηάζεη ηελ ηνπξθηθή 

ηζηνξία κε ην «ηεξφ βηβιίν», ηελ Σνπξθία κε «ην πην κεγάιν θεθάιαην ηνπ Κνξαλίνπ» θαη ηελ 

Κχπξν κε «έλαλ ζηίρν απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ». Ώθνινπζνχζαλ αλαθνξέο ζε Σνπξθνθχπξηνπο 

πνηεηέο θαη ηα έξγα ηνπο, ζπληζηακέλε ησλ νπνίσλ ήηαλ ε «αγάπε πξνο ηελ παηξίδα», θαζψο θαη ε 

εμχκλεζε ηεο νζσκαληθήο θαηάθηεζεο: «Δ ηνπξθηθή ινγνηερλία ζηελ Κχπξν είλαη ηφζν πνιχ 

Κχπξνο, πνπ θάζε ζηίρνο θαη θάζε ιέμε ησλ πνηεκάησλ ηεο πξάγκαηη επσδηάδεη ηνπξθηθά, φπσο 

αθξηβψο ην αίκα πνπ ζηνιίδεη ηα ινπινχδηα ηεο θαη ε επσδηαζηή ηζηνξία ηεο…». Καη ν Banarlı 

θαηέιεγε ηελ πεξηδηάβαζή ηνπ ζηελ θαηαθηεηηθή εθείλε ινγνηερλία ηνπ αίκαηνο κε κία αλαθνξά 

εμίζνπ πξνθεηηθή, φζν θαη εθείλεο νξηζκέλσλ άιισλ πξνιαιεζάλησλ απφ ηηο ζηήιεο ηεο 

εθεκεξίδαο: «Δ θππξηαθή πξνζδίδεη ζηελ ελ γέλεη ινγνηερλία έλα αθφκε απφ ηα σξαηφηεξα 

θαζήθνληά ηεο: ΐιέπσ λα βγαίλεη ζηηο παξαιίεο ηεο Κχπξνπ κηα Σνχξθηζζα θφξε, θηηαγκέλε απ‟ 

ηνλ αθξφ ηεο ζάιαζζαο θαη ην άιηθν ηεο ζεκαίαο. Ώθνχσ ηα δεκψδε άζκαηα ηεο λέαο 

Κχπξνπ».
1082

 

Ο Hikmet Bil επαλεξρφηαλ αθνινχζσο κε λέν άξζξν γλψκεο, ζην γλψξηκν γηα εθείλνλ χθνο, ην 

νπνίν ζα δεκνζηεπφηαλ ηελ εκέξα πνπ ήηαλ αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλν λα δηεμαρζεί ην 

ζπιιαιεηήξην ηεο κχξλεο, ηε ζπκβνιηθή 9
ε
 επηεκβξίνπ. Ώλ θαη ήηαλ ν ίδηνο εθείλνο πνπ είρε 

κεηαθέξεη ηηο δειψζεηο ηνπ Menderes ζηνπο ελζνπζηψδεηο ζπλέδξνπο ηεο «Βπηηξνπήο Κχπξνπ», 

φηη «ε Κχπξνο νπδέπνηε ζα γίλεη ησλ Βιιήλσλ», θαίλεηαη πσο δελ έθξηλε ηθαλνπνηεηηθή ηελ 

έκκεζε εθείλε ηνπνζέηεζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο. Έηζη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζην θείκελφ 

ηνπ ηεο 2αο επηεκβξίνπ είρε θάλεη έθθιεζε ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα κεηαβάιεη ζηάζε θαη λα 

αλαθνηλψζεη δεκφζηα ηελ πιήξε ζέζε ηεο ζην Κππξηαθφ. Ώληηζέησο, ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ 

ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα, εκθάληδε ηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε ζαλ «έλα ζψκα» κε ηελ ηνπξθηθή 

θπβέξλεζε απέλαληη ζηηο «ειιεληθέο θσλαζθίεο». Τπνζηεξίδνληαο φηη απηέο ζπληζηνχζαλ ην 

«παξαδνζηαθφ φπιν» ησλ Βιιήλσλ δηαρξνληθά, θαηεγνξνχζε ηνπο Βπξσπαίνπο φηη «είραλ 

θαθνκάζεη ηνπο ζακαηαηδήδεο γείηνλέο καο» λα ην ρξεζηκνπνηνχλ, επεηδή ηνλ 19
ν
 αηψλα 

«εξείδνληαλ ζε κία δήζελ πνιηηηζκηθή επηηήδεπζή ηνπο». Με απηφ ην φπιν, ζπλέρηδε, νη «αγαπεηνί 

καο θίινη (!) Έιιελεο» είραλ πάξεη ηελ Κξήηε, ηε Υίν, ηε Μπηηιήλε θαη «ζήκεξα έρνπλ ζηεζεί 

                                                           
1081 “Kıbrıs‟ta Türklüğün Bekası...” («Δ δηαηψληζε ηνπ Σνπξθηζκνχ ζηελ Κχπξν»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 

2/9/1954. 
1082 “Kıbrıs Türküsü” («Σν δεκψδεο άζκα ηεο Κχπξνπ»), ζηήιε «Edebî Sohbetler» (Λνγνηερληθέο πδεηήζεηο), Hürriyet, 

4/9/1954. 
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απέλαληί καο ζηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ κε ην ίδην ληεκνληέ φπιν». Δ δηαθνξά, φκσο, θαη‟ εθείλνλ 

ήηαλ φηη ηψξα «νη ζεκεξηλνί Σνχξθνη δελ αλήθνπλ ζε έλα αδχλακν θξάηνο πνπ αξθείηαη ζην λα 

δηαηεξήζεη ηα απνκεηλάξηα ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο», αιιά ζε έλα «ελζπλείδεην έζλνο 

πνπ ζχζζσκν ζηέθεηαη φξζην θαη απνθαζηζκέλν, σο έζλνο θαη σο θπβέξλεζε». Ο Bil πεξάησλε ην 

άξζξν γλψκεο ηνπ κε κία εκπξεζηηθή θνξψλα, πηζαλφηαηα ππφ ηελ επηξξνή ηεο επεηείνπ ηεο 

«ηζηνξηθήο» 9
εο

 επηεκβξίνπ: «Ώγαπεηνί Έιιελεο, αθνχζηε κε θαη, φ,ηη θαη λα ιέλε νη παπάδεο ζαο 

θαη νη θνκκνπληζηέο ζαο, θπιαρζείηε απφ ηα απνθαζηζκέλα έζλε. ηαλ κάιηζηα ην απνθαζηζκέλν 

έζλνο είλαη νη Σνχξθνη, ηφηε κα ην Θεφ, θαήθαηε».
1083

 

Σελ ελφριεζε θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ Bil πξνθαινχζε θαη «ην λέν ηξνπάξη ηνπ κεραληζκνχ ηεο 

ειιεληθήο πξνπαγάλδαο», πνπ ππνζηήξηδε φηη νη Σνχξθνη «ζπγθαηαηηζέκελνη ζηελ παξακνλή ηεο 

Κχπξνπ ζηελ Ώγγιία, αληηκεησπίδνπλ επκελψο ηελ απνηθηνθξαηία ζηνλ αηψλα απηφ». Έηζη, ζε λέν 

άξζξν γλψκεο ηνπ επηρεηξνχζε λα αλαζθεπάζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο, επηζηξαηεχνληαο 

παιαηφηεξα θαη λέα επηρεηξήκαηα πξνο ηνπο «θσλαζθνχληεο θίινπο (!) καο»: Σν ηνπξθηθφ έζλνο 

«ζε θακκία πεξίπησζε» δελ κπνξεί λα είλαη «νπαδφο ηεο απνηθηνθξαηίαο», αληηζέησο ήηαλ νη 

Έιιελεο πνπ απνηεινχζαλ «ηελ πεκπηνπζία ηεο απνηθηνθξαηίαο θαη ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ», δηφηη 

δηεθδηθνχζαλ έλα λεζί πνπ αλήθεη γεσγξαθηθά ζηελ Ώζία, ελψ νη ίδηνη δνπλ ζηελ επξσπατθή 

ήπεηξν [sic].
1084

 Ώθνινχζσο, ηνπνζεηνχζε ηελ Σνπξθία ζηε ζέζε ηνπ πγηψο ζθεπηφκελνπ ηα 

ζπκθέξνληα ηεο δπηηθήο ζπκκαρίαο, ηελ ηάμε ηεο νπνίαο δελ επηζπκνχζε λα δηαηαξάμεη κε έλα 

αθφκε πξφβιεκα, πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζεη ηελ «ζπγθαηαβαηηθή» ζπκπεξηθνξά ηεο λα 

«ππνκέλεη κε κεγάιε απηαπάξλεζε» ην πθηζηάκελν θαζεζηψο ηεο Κχπξνπ. Χζηφζν, φπσο 

πξφζζεηε, ππήξρε θαη έηεξν «εζηθφ δίδαγκα»: Δ Σνπξθία ζε θακκία πεξίπησζε δελ επηζπκνχζε λα 

δεκηνπξγεζεί ζηα ζχλνξά ηεο θαη ζηα ζχλνξα ηνπ «ειεχζεξνπ θφζκνπ» κηα «δεχηεξε Ώιβαλία», 

κε ηελ «εγθαηάιεηςε ηεο Κχπξνπ ζηε δηαθπβέξλεζε ησλ Βιιελνθχπξησλ, πνπ είλαη θαηά εμήληα 

πέληε ηνηο εθαηφ βεβαησκέλνη θνκκνπληζηέο». Έηζη, θαηέιεγε ζην άξζξν ηνπ, «απφ ην λα 

παξαδνζεί ζηνπο θνκκνπληζηέο, ππνζηεξίδνπκε ηε δηαηήξεζε ηνπ παιαηνχ θαζεζηψηνο ηεο 

                                                           
1083 “Bu sefer kararlıyız...” («Σε θνξά απηή είκαζηε απνθαζηζκέλνη…»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 9/9/1954. Βθηφο 

απφ ηα ζπιιαιεηήξηα θαη ηα άξζξα γλψκεο, ε 9ε επηεκβξίνπ ζα πξνθξηλφηαλ απφ ηελ εθεκεξίδα θαη σο εκεξνκελία 

έλαξμεο ηεο δεκνζίεπζεο κηαο ζεηξάο εθιατθεπκέλσλ ηζηνξηθψλ ρξνλνγξαθεκάησλ, ππφ ηνλ θεληξηθφ ηίηιν «Δ άισζε 

ηεο Κχπξνπ» (Kıbrıs Fethi). Δ πξναλαγγειία ηνπο γηλφηαλ πξσηνζέιηδα θαη ηηο δχν εκέξεο πνπ είραλ πξνεγεζεί, ζηηο 7 

θαη 8 επηεκβξίνπ, ελψ ε δεκνζίεπζε πνπ ζα γηλφηαλ ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο ηεο Hürriyet ζα δηαξθνχζε κέρξη θαη ηηο 

17 ηνπ ίδηνπ κήλα. 
1084 πσο έρεη θαηαδεηρζεί, ην ίδην επηρείξεκα είρε επηθαιεζηεί θαη ν Necati Zincirkıran ελλέα κήλεο λσξίηεξα, ζην 

ηειεπηαίν θνκκάηη ηνπ νδνηπνξηθνχ ηνπ ζηελ Κχπξν, βι. αλσηέξσ “Kıbrıs‟ta Millî Hissiyat…”, φ.π., ζει. 276. Ώμίδεη λα 

επηζεκαλζεί ε θαηά θαηξνχο ακθηζπκία θαη ε αληηθαηηθφηεηα ηεο ηνπξθηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

ηεο γεσγξαθηθήο – θαη θαηά ζπλέπεηα πνιηηηζκηθήο – ηαπηφηεηαο ηεο Σνπξθίαο ζε ζρέζε κε ηε Αχζε. Έηζη, ν Σνχξθνο 

Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ, Tevfik Rüştü Aras, έιεγε ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο βξεηαληθήο Daily Mail, ζε κία επνρή πνπ ε 

Σνπξθία επηρεηξνχζε λα πείζεη δηεζλψο φηη «αλήθεη εηο ηελ Αχζηλ», φηη «ζθνπφο ηνπ Γαδή [Atatürk] είλαη λα 

εμεπξσπαΎζεη ηελ Σνπξθίαλ, κε ηελ ειπίδαλ φηη εληφο 25 εηψλ ε Σνπξθία ζα απνβή επεκεξνχλ νκνηνγελέο έζλνο 25 

εθαηνκκπξίσλ Ώζηαηηθνχ ιανχ κε Απηηθφλ πνιηηηζκφλ», βι. Απμβεοιαηζκή, 9/9/1928. Έλαλ πεξίπνπ ρξφλν αξγφηεξα, ν 

Τπνπξγφο Παηδείαο, Cemal Hüsnü (Taray), κηιψληαο ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο γαιιηθήο Le Matin, επηβεβαίσλε φηη 

επηζηξέθνληαλ ζηνλ απνζηνιέα ηνπο νη επηζηνιέο πνπ αλέγξαθαλ «Άγθπξα – Μηθξά Ώζία», δηφηη «εκείο δελ είκεζα 

αζηαηηθφλ θξάηνο. Ώπηφ πξέπεη φινη λα ην ελλνήζνπλ». ηαλ ν δεκνζηνγξάθνο ξσηνχζε αθνινχζσο, «αιιά νχηε απφ 

γεσγξαθηθήο απφςεσο;», ν Σνχξθνο Τπνπξγφο απαληνχζε, «νχηε. Δ Σνπξθία είλαη θάηη ρσξηζηφλ. Θέινκελ λα γίλσκελ 

Βπξσπαίνη. Γηλψκεζα νχηνη θαη είκεζα άιισζηε», βι. Απμβεοιαηζκή, 18/8/1929. Ώληηζέησο, ν Bil ζην ζπγθεθξηκέλν 

άξζξν ηνπ 25 ρξφληα αξγφηεξα, ηνπνζεηνχζε γηα «αληηαπνηθηαθνχο» ιφγνπο ηελ Κχπξν – θαη θαηά πξνέθηαζε ηε 

«κεηέξα παηξίδα» ηεο, Σνπξθία – ζηελ «Ώζία», ελψ ιίγν λσξίηεξα ε T.M.T.F. δελ είρε επίζεο θαλέλα πξφβιεκα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ αλαθνίλσζή ηεο ηνλ φξν «Μηθξά Ώζία». 
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Κχπξνπ, έσο φηνπ απηή πεξάζεη ζε εκάο ηνπο Σνχξθνπο. Καη κάιηζηα… φηαλ θαηαιαγηάζνπλ ηα 

πξάγκαηα, ηφηε ζίγνπξα ην δίρσο άιιν ζα θπκαηίζεη ε έλδνμε ηνπξθηθή ζεκαία πάλσ ζην 

θπβεξλεηηθφ κέγαξν ηεο Λεπθσζίαο».
1085

 

ζη) Ο λένο αληαπνθξηηήο ησλ Αζελώλ θαη ε πξώηε βνιηδνζθόπεζε γηα ηξηκεξή δηάζθεςε 

ζν θαη αλ ν Bil, φκσο, επηρεηξνχζε λα πείζεη φηη ε ηνπξθηθή πιεπξά δελ ζπληαζζφηαλ κε ηελ 

«απνηθηνθξαηία» ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ, ηα πξσηνζέιηδα ηεο εθεκεξίδαο, θαζψο θαη νη 

αληαπνθξίζεηο ηεο απφ ηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα, καξηπξνχζαλ ην αληίζεην. Έηζη, ε Hürriyet 

δηέβιεπε ζε θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν, «φμπλζε» ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ Βιιάδαο-ΐξεηαλίαο 

εμαηηίαο ηεο Κχπξνπ, ελψ ζην ζρεηηθφ ξεπνξηάδ πξνζπαζνχζε λα ππνλνκεχζεη κε πξνζσπηθέο 

παξαηεξήζεηο ην θηιειιεληθφ άξζξν ηνπ ΐξεηαλνχ πνιηηηθνχ ηνπ Βξγαηηθνχ Κφκκαηνο, Philip 

Noel-Baker ζην Βήια.
1086

 Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, δεκνζίεπε πξσηνζέιηδα αληαπφθξηζε απφ ηελ 

Ώζήλα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη αζελατθέο εθεκεξίδεο πιεξνθνξνχζαλ γηα ηελ απφθαζε ηνπ 

βξεηαληθνχ Τπνπξγείνπ Βκπνξηθήο Ναπηηιίαο λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ 

πιεξσκάησλ ζηα αγγιηθά πινία.
1087

 Βξεπλψληαο ηελ ππφζεζε ν λένο αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο 

ζηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα, Vedii Evsal, κάζαηλε απφ ηνπο εθεί ΐξεηαλνχο αηδέληεδεο φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε απφθαζε είρε ιεθζεί επεηδή ππήξραλ «αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο» ηεο βξεηαληθήο 

πιεπξάο φηη φια ηα ειιεληθά πιεξψκαηα ήηαλ «θνκκνπληζηέο», νη νπνίνη έπαηξλαλ εληνιέο απφ ηε 

Μφζρα θαη ππήξρε θφβνο φηη ζα επηρεηξνχζαλ ζακπνηάδ. Ο Evsal φρη κφλν δελ δηαζηαχξσλε απηέο 

ηηο «πιεξνθνξίεο», αιιά αληηζέησο ελέηεηλε ηηο εληππψζεηο, πιεξνθνξψληαο γηα ηελ επίζθεςε πνπ 

είρε πξαγκαηνπνηήζεη πξν θαηξνχ ζην Άγηνλ ξνο ν Ρψζνο πξέζβεο Sergief. Αηάλζηδε, δε, ην 

ξεπνξηάδ ηνπ θαη κε «ηζηνξηθέο» πιεξνθνξίεο πεξί ηεο παξνπζίαο εθεί Ρψζσλ αμησκαηηθψλ, 

ληπκέλσλ σο θαιφγεξσλ ηνλ θαηξφ ηεο ηζαξηθήο Ρσζίαο, αιιά θαη κε ππνςίεο γηα ηελ χπαξμε 

«θαηαζθφπσλ ηψξα κεηαμχ ησλ Ρψζσλ κνλαρψλ». 

Δ δεκνζηνγξαθηθή απηή ιαζξνρεηξία εληαζζφηαλ πιήξσο ζην εκπξεζηηθφ χθνο πνπ απφ ηελ 

πξψηε εκέξα ηεο παξνπζίαο ηνπ ζηελ Βιιάδα είρε απνθαζίζεη λα πηνζεηήζεη ν ζπγθεθξηκέλνο 

αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο. Έηζη, αθεγνχκελνο ηελ άθημή ηνπ, πεξηέγξαθε πψο είρε 

«πεξηθπθισζεί» απφ έλα ζχλνιν «ραθηέδσλ» πνπ παξαθνινπζνχζαλ ηηο θηλήζεηο ηνπ, 

πξνεμάξρνληνο ελφο «Ρσκηνχ απφ ηελ Καηζάξεηα» πνπ ηνλ είρε πξνδψζεη ε πξνθνξά ηνπ. πσο 

αλέθεξε, φηαλ απνθάζηζε λα δηακαξηπξεζεί ζηελ αζηπλνκία, ν εθεί δηνηθεηήο ηνλ αληηκεηψπηζε κε 

ρακνγειαζηή ζπγθαηάβαζε, ιέγνληάο ηνπ φηη απηά πνπ είρε παξαηεξήζεη ήηαλ κέηξα πξνζηαζίαο 

ηνπ απφ ηνπο θνκκνπληζηέο «πνπ ζηελ Βιιάδα είλαη πνιινί». Σφηε ν Σνχξθνο αληαπνθξηηήο, ζε 

κία αμηνζαχκαζηε αληίθαζε κε ηα φζα ζα πεξηέγξαθε κφιηο έμη εκέξεο αξγφηεξα γηα ηα ειιεληθά 

                                                           
1085 “Yunanistan‟ın Müstemlekecilik hevesi” («Οη απνηθηνθξαηηθέο νξέμεηο ηεο Βιιάδαο»), ζηήιε «Düşünceler», 

Hürriyet, 16/9/1954. 
1086 “Kıbrıs için koparılan ilhak teraneleri yüzünden/ İngiltere‟nin Yunanistan ile olan münasebetleri çok gerginleşti” 

(«Βληάζεθαλ νη ζρέζεηο ηεο Ώγγιίαο κε ηελ Βιιάδα/ εμαηηίαο ηνπ ηξνπαξίνπ πεξί έλσζεο πνπ έρεη μεζπάζεη γηα ηελ 

Κχπξν»), Hürriyet, 1/9/1954. 
1087 “İngiltere‟de Yunanlılara misilleme yapılıyor/ Yunanlı tayfalar vazifelerinden uzaklaştırılıyor” («Ώληίπνηλα γηα ηνπο 

Έιιελεο ζηελ Ώγγιία/ Ώπνκαθξχλνληαη απφ ηα θαζήθνληά ηνπο ηα ειιεληθά πιεξψκαηα»), Hürriyet, 10/9/1954. 
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πιεξψκαηα, απαληνχζε ζηνλ Έιιελα αμησκαηηθφ: «αο επραξηζηψ πνπ κε πξνζηαηεχεηε… Βγψ 

φκσο έρσ αθνχζεη πσο νη Έιιελεο θνκκνπληζηέο είηε έρνπλ δηαθχγεη ζηε Ρσζία, είηε αλαπαχνληαη 

ζε δηάθνξα ζηξαηφπεδα ηεο ρψξαο ζαο. Φαίλεηαη πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη δξφκνη ηεο Ώζήλαο 

είλαη γεκάηνη απφ απηνχο!».
1088

 

Ο πξψηνο ζηφρνο ηνπ Evsal απφ ηε κέξα ηεο άθημήο ηνπ ζηελ Ώζήλα ήηαλ, φπσο αλαθέξεη, λα 

πάξεη ζπλέληεπμε απφ ηνλ Παπάγν «γηα ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ θαη ην ζέκα ηεο θηιίαο». Καζψο ε 

παξάθιεζε ηεο ειιεληθήο Πξσζππνπξγίαο ήηαλ λα δνζνχλ γξαπηψο ηα εξσηήκαηα, «γηα λα κελ 

ππάξμεη πεξηζψξην ιάζνπο», ν Σνχξθνο αληαπνθξηηήο θαηέζεηε ηα εμήο ηξία: «1- Πψο βιέπεηε ηε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο; 2- Αχλαηαη ε ειιεληθή απαίηεζε γηα ηελ έλσζε 

ηεο Κχπξνπ λα βιάςεη ηελ ηνπξθνειιεληθή θηιία, ηε ΐαιθαληθή πκκαρία θαη ην ζχζηεκα ακχλεο 

ηνπ ΝΏΣΟ; 3- Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο λα απνηειέζεη ην κειινληηθφ θαζεζηψο ηεο Κχπξνπ 

αληηθείκελν ζπδήηεζεο κεηαμχ Σνπξθίαο, Ώγγιίαο θαη Βιιάδαο;». Δ ζεηξά κε ηελ νπνία έζεηε ηα 

εξσηήκαηά ηνπ ν Evsal θάζε άιιν παξά ηπραία ήηαλ. Δ πξφηαμε ηνπ εξσηήκαηνο γηα ηε δηκεξή 

θηιία ζθφπεπε λα δεζκεχζεη ηνλ Έιιελα Πξσζππνπξγφ λα απαληήζεη κε ηελ πηνζέηεζε 

δηαηππψζεσλ, πνπ θαη‟ αξρήλ ζα ηε ζηήξηδαλ θαη ζα ηελ επηβεβαίσλαλ. Ώθνινχζσο, φκσο, ζα 

έπξεπε λα απαληήζεη ζηε δεχηεξε εξψηεζε, κε ηελ νπνία εκκέζσο πιελ ζαθψο ππνδεηθλπφηαλ φηη 

ε επηινγή ηεο έλσζεο «έβιαπηε» ηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία. Έηζη, ν Παπάγνο ζα θαιείην λα 

εμεγήζεη ηελ αληηθαηηθή απηή «δηαπίζησζε» θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ ηνπξθηθή πιεπξά, 

θαζψο θαη γηα ηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε. Βπηπξνζζέησο, ν Evsal επέθηεηλε ην εχξνο ησλ ζρέζεσλ 

πνπ ζα «έβιαπηε» ε επηινγή ηεο δηεθδίθεζεο ηεο Κχπξνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζε εθείλεο ην 

ΐαιθαληθφ χκθσλν – ζρεηηθή πξνεηδνπνηεηηθή αλαθνξά είρε θάλεη θαη ν Menderes ζηελ 

πξφζθαηε δήισζή ηνπ – αιιά θαη ηελ αηιαληηθή ακπληηθή έλσζε.  

Σν ηξίην εξψηεκα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ. Βπξφθεηην νπζηαζηηθά γηα ηελ πξψηε δεκφζηα 

βνιηδνζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ην ελδερφκελν λα δηεμαρζεί ηξηκεξήο ζπλάληεζε 

γηα ην Κππξηαθφ, κε ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ ηξηψλ «ελδηαθεξνκέλσλ». Βίλαη γλσζηφ φηη ζε φιν ην 

δηάζηεκα κέρξη ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκθσληψλ Γπξίρεο-Λνλδίλνπ, απηή ήηαλ ε θαίξηα ιέμε πνπ 

ζπζηεκαηηθά ε ειιεληθή πιεπξά ζα επεδίσθε λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θείκελα ησλ Δ.Β., γηα λα 

κελ αλαγλσξίδεηαη θαη λνκηκνπνηείηαη ην ηνπξθηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ Κχπξν.
1089

 ηε δεδνκέλε  

ζπγθπξία, φκσο, νχηε ε ηνπξθηθή πιεπξά δερφηαλ ηελ ειιεληθή σο «λνκίκσο», πνιηηηθά θαη 

λνκηθά, εκπιεθφκελε ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ. Πεγαίλνληαο έλα βήκα παξαπέξα, κάιηζηα, ε 

Hürriyet απέξξηπηε κε ηα κέρξη ηφηε ζπζηεκαηηθά ηεο δεκνζηεχκαηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκπινθή θαη 

                                                           
1088 “Kıbrıs dâvasına dair Türk görüşünü açıklayan/ A. Menderes‟in son beyanatı Atina‟da bomba tesiri yarattı” («Δ 

πξφζθαηε δήισζε ηνπ Ώ. Μέληεξεο, ν νπνίνο αλαθνίλσζε ηελ ηνπξθηθή άπνςε γηα ηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ, έπεζε ζαλ 

βφκβα ζηελ Ώζήλα»), Hürriyet, 4/9/1954. Ώπφ ηνλ πξνθιεηηθφ ιφγν ηνπ Evsal δελ ζα μέθεπγαλ νχηε θαη νη Σνχξθνη 

πξέζβεηο ζηελ Ώζήλα, ν απεξρφκελνο Cemal Hüsnü Taray θαη ν αλακελφκελνο Settar İksel, ζηνπο νπνίνπο θαηαιφγηδε 

αζχγγλσζηε απνπζία «απηέο ηηο θξίζηκεο γηα ην Κππξηαθφ εκέξεο». Ο ηίηινο ηνπ δεκνζηεχκαηνο δηθαηνινγείην κφλν απφ 

ηελ παξνπζία κηαο κηθξήο παξαγξάθνπ, ζηελ νπνία έθαλε ιφγν γηα «θνπξηνχλα» πνπ είρε μεζπάζεη ζηελ Ώζήλα απφ ηηο 

δειψζεηο Μέληεξεο, ελψ θαηφπηλ ζα αθνινπζνχζε ε έληερλε εκπινθή ζηελ ππφζεζε ηνπ βνπιεπηή Υαηδφπνπινπ θαη ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε Ώζελαγφξα, κε αθνξκή κία «πξφζθιεζε» πνπ ηνπο είρε απεπζχλεη ε «Βπηηξνπή Κχπξνπ», 

ζέκα ην νπνίν ζα εμεηαζηεί αθνινχζσο ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. 
1089 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 304. 
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γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχο, γεσγξαθηθνχο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο. Καηά ζπλέπεηα, ην γεγνλφο φηη ν 

«δπλακηθά» λενεκθαληζζείο ζηελ Ώζήλα Σνχξθνο αληαπνθξηηήο βνιηδνζθνπνχζε θαη‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηνλ Παπάγν, ελδερνκέλσο λα ππέθξππηε κία πξνηεξαία παξαζθεληαθή ζπλελλφεζε κεηαμχ 

ηεο εθεκεξίδαο θαη ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, αθξηβψο γηα λα δηαπηζησζνχλ νη δηαζέζεηο θαη νη 

πξνζέζεηο ηεο ειιεληθήο ζε απηή ηελ «ελαιιαθηηθή» πξφηαζε. 

Ώθνινχζσο ν Σνχξθνο αληαπνθξηηήο, πξηλ παξαζέζεη ηελ απάληεζε ηνπ Παπάγνπ, 

πξνθαηαιάκβαλε ηνλ αλαγλψζηε, ζεκεηψλνληαο φηη δελ είρε ιάβεη απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

«κία πξνο κία», αιιά «κία γεληθή δήισζε πνπ ζπλίζηαην ζην αξάδηαζκα θξάζεσλ θιηζέ». Βίλαη 

πξνθαλέο φηη ε εηζαγσγή εθείλε ηνπ Evsal απνθάιππηε αλάγιπθα ηηο επζχο εμαξρήο επηδησθφκελεο 

ζηνρεχζεηο ηνπ φπσο αλαιχζεθαλ αλσηέξσ, αιιά θαη φπσο ζα αλαθαλνχλ ζηε ζπλέρεηα. ηελ 

απάληεζή ηνπ, ν Έιιελαο Πξσζππνπξγφο επηβεβαίσλε ηελ πξνζήισζή ηνπ ζηηο δηκεξείο θηιηθέο 

ζρέζεηο, έηζη φπσο είραλ ζεκειησζεί απφ ηνπο ΐεληδέιν θαη Atatürk, πξνζζέηνληαο φηη, «έρνληαο 

εκπηζηνζχλε ζηελ επεξγεηηθή ειιελνηνπξθηθή θηιία, είκαη ζίγνπξνο πσο θαη νη δηαθσλίεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ κεηαμχ καο ζα δηεπζεηεζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ελφο θπζηνινγηθνχ πιαηζίνπ θαη 

εληφο ηνπ θιίκαηνο ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο εγθαξδίνπ θηιίαο». Αηεξκελεχνληαο ηε δήισζε απηή, 

ν Evsal εθηηκνχζε φηη «δελ ιέεη απνιχησο ηίπνηα», δελ ήηαλ φκσο θαη «άλεπ λνήκαηνο», ην νπνίν 

θαηά ηε γλψκε ηνπ ήηαλ ην εμήο: «Καηά ηνπο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο ησλ Ώζελψλ, ην 

Κππξηαθφ είλαη έλα δήηεκα κεηαμχ Βιιάδαο θαη Ώγγιίαο, θαη ε Σνπξθία δελ είρε ην δηθαίσκα λα 

παξεκβαίλεη!». Δ άπνςή ηνπ απηή ζα εληζρπφηαλ θαη απφ ηελ απάληεζε πνπ ζα ηνπ έδηλε ν 

κεζνιαβεηήο ηεο ζπλέληεπμεο θαη Τπνπξγφο Βπηθξαηείαο, Γεψξγηνο Ράιιεο. Τπνςηαζκέλνο γηα ηε 

ζθνπηκφηεηα ηεο εξψηεζεο, ν ηειεπηαίνο ξσηνχζε κε ηε ζεηξά ηνπ ηνλ Evsal γηα πνην ιφγν 

δεηνχζε λα κάζεη ηε γλψκε ηνπ Παπάγνπ έλαληη ηνπ ελδερνκέλνπ κηαο ηξηκεξνχο ζπδήηεζεο 

Βιιάδαο, ΐξεηαλίαο θαη Σνπξθίαο γηα ην Κππξηαθφ, γηα λα ιάβεη ηελ απάληεζε ηνπ Σνχξθνπ 

δεκνζηνγξάθνπ: «Ση αθξηβψο δελ θαηαιαβαίλεηε, φπσο είλαη απνιχησο θπζηθφ, ην Κππξηαθφ 

ελδηαθέξεη πξψηα απφ φινπο απηέο ηηο ηξεηο ρψξεο». Ώληηδξψληαο ν Ράιιεο, ππνζηήξηδε φηη ην 

δήηεκα αθνξνχζε κφλν ηηο δχν πξψηεο θαη φηη ε Βιιάδα είρε πξνζθχγεη ζηα Δ.Β. φηαλ δηαπίζησζε 

πσο δελ θαξπνθνξνχζαλ νη επαλεηιεκκέλεο θξνχζεηο ηεο ζηε ΐξεηαλία, πξνζζέηνληαο φηη ζε 

πεξίπησζε ζεηηθήο θαηάιεμεο ηεο πξνζθπγήο, νη Σνπξθνθχπξηνη ζα είλαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε 

απφ ηελ ηφηε πθηζηάκελε. «Μελ κπνξψληαο λα ζπγθξαηήζεη» ηνλ εαπηφ ηνπ, ν Evsal αληέηεηλε – 

ελδερνκέλσο θαη κε ην αλάινγν χθνο – ηα εμήο: «ΐιέπνπκε απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά ηα 

ηεθηαηλφκελα ζηνλ θφζκν. Δ θαηάζηαζε ησλ Σνχξθσλ ηεο Απηηθήο Θξάθεο είλαη πξνθαλήο». Ο 

Ράιιεο «είρε ην ζξάζνο», φπσο ραξαθηεξηζηηθά θαη εκπξεζηηθά αλέθεξε, λα ηνπ απαληήζεη «θαηά 

πξφζσπν» φηη εθείλνη πνπ έθεπγαλ απφ ηελ ειιεληθή Θξάθε, θαηαθεχγνληαο ζηελ Σνπξθία, ήηαλ 

«ζχκαηα ηεο αγγιηθήο πξνπαγάλδαο». Δ ζπγθεθξηκέλε θξάζε ζρνιηαδφηαλ εηξσληθά απφ ηνλ 

Evsal ζηελ θαηαθιείδα ηεο αληαπφθξηζήο ηνπ, κε ηελ επηζήκαλζε φηη ε ζεσξία ηνπ «βξεηαληθνχ 

δαθηχινπ» ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλε ζηελ Βιιάδα, πξνζζέηνληαο κάιηζηα φηη ην Έεκμξ είρε 
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ζεσξήζεη θαη ηνλ ίδην σο «πξάθηνξα ησλ Άγγισλ».
1090

 ε θάζε πεξίπησζε, σζηφζν, ν ζθνπφο ηνπ 

λα πξνθαιέζεη, «θαηαδεηθλχνληαο» ηελ ειιεληθή «αλαθνινπζία» θαη ηελ έιιεηςε αθνζίσζεο ζηελ 

θξηλφκελε κε ηα δηθά ηνπ κέηξα δηκεξή θηιία, είρε κάιινλ επηηεπρζεί. Με ηνλ ηξφπν απηφ είρε 

πξνζηεζεί άιιν έλα ιηζαξάθη ζην νηθνδφκεκα ηνπ ζπλνιηθνχ αθεγήκαηνο ηεο εθεκεξίδαο γηα ην 

Κππξηαθφ, ζην πιαίζην πνπ εμαξρήο, ελζπλείδεηα θαη κεζνδηθά είρε επηιέμεη λα ραξάμεη. 

ην δεδνκέλν απηφ πιαίζην, ν Evsal ζα ζπλέρηδε ηελ παξάδνζε ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ, εθείλε ησλ 

κεησηηθψλ θαη εηξσληθψλ ζρνιίσλ ζηηο αλακεηαδηδφκελεο εηδήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην 

Κππξηαθφ, θάλνληαο ιφγν γηα «κάηαην απνπξνζαλαηνιηζκφ ηεο ειιεληθήο θνηλήο γλψκεο» θαη 

«ηππηθή εθδήισζε ηεο ζαζηηκάξαο εληφο ηεο νπνίαο πεξηδηλνχληαη» νη αζελατθέο εθεκεξίδεο.
1091

 

Λάβξνο ζα εθδεισλφηαλ θαη ελαληίνλ ηνπ εθδφηε ηνπ Δθθδκζημφ Βμννά, Πέηξνπ Λεβαληή, 

ππνζηεξίδνληαο πσο «αθφκε θαη ηα πην απαίζηα θαη ζξαζεία αληηηνπξθηθά δεκνζηεχκαηα ησλ 

αζελατθψλ εθεκεξίδσλ σρξηνχζαλ κπξνζηά» ζε έλα απφ ηα θχξηα άξζξα γλψκεο ηνπ γηα ην 

Κππξηαθφ. Ο έληνλνο εθλεπξηζκφο ηνπ Σνχξθνπ αληαπνθξηηή εληζρπφηαλ ηφζν εμαηηίαο ηεο 

θσλζηαληηλνππνιίηηθεο θαηαγσγήο ηνπ Λεβαληή, φζν θαη δηφηη ν ηειεπηαίνο ήηαλ ν Τπνπξγφο 

Γεσξγίαο ηεο θπβέξλεζεο Παπάγνπ.
1092

 Ώπφ ηνλ ειιεληθφ Σχπν, μερψξηδε ηελ πεξίπησζε ηνπ 

αληαπνθξηηή ηεο Καεδιενζκήξ ζηηο ΔΠΏ, Ώλησλαθάθε, δηφηη ν ηειεπηαίνο ηεξνχζε επηθπιαθηηθή 

ζηάζε σο πξνο ηελ ππνδνρή ηεο ειιεληθήο πξνζθπγήο γηα ηελ Κχπξν ζηα Δ.Β. Οη κεηαδηδφκελεο 

πιεξνθνξίεο ηνπ πεξί ησλ απνγνεηεπηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ επαθψλ πνπ είραλ νη Έιιελεο 

δηπισκάηεο κε Ώκεξηθαλνχο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο γηα ην ελ ιφγσ ζέκα, ζα πξνθαινχζε ηελ 

επηθξφηεζε ηεο εθεκεξίδαο, ελψ ν Evsal ζα κηινχζε γηα «θξχν ληνπο» ηεο ειιεληθήο πιεπξάο απφ 

ηε δεισζείζα ζέζε ηεο ΐξεηαλίαο λα απφζρεη απφ ηε Γ.. ηνπ ΟΔΒ, ζε πεξίπησζε πνπ γηλφηαλ 

δεθηή ε ειιεληθή πξνζθπγή.
1093

 ε άιιε ηνπ αληαπφθξηζε παξνπζηάδνληαλ κε κειαλά ρξψκαηα νη 

εθδειψζεηο κλήκεο γηα ηελ επέηεην ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο, ηδηαίηεξα δε γηα ηνλ 

ιηληζαξηζζέληα Μεηξνπνιίηε Υξπζφζηνκν αλέθεξε φηη «είρε ηηκσξεζεί γηα έλα ζχλνιν 

πξνδνηηθψλ ελαληίνλ καο ελεξγεηψλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ ηεο θαηνρήο». 

Βπηπξνζζέησο, ε ζπκκεηνρή ηεο Βιιεληθήο Βθθιεζίαο ζηηο εθδειψζεηο ζα πξνθαινχζε έλα 

ζρφιην, πνπ θαη πάιη «δελ θξαηήζεθε λα κελ θάλεη» ν Evsal: «Ώλ δελ ππήξραλ απηνί νη 

πνιηηηθνινγνχληεο ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί, ηη ηέιεηεο πνπ ζα „ηαλ νη ζρέζεηο καο κε ηνπο Έιιελεο 

θίινπο καο». Δ έκκεζε αλαθνξά ζην Κππξηαθφ ήηαλ ζαθήο θαη νδεγνχζε ζην έηεξν απφζπαζκα 

ηεο αληαπφθξηζήο ηνπ πνπ αθνινπζνχζε. ε εθείλν επηηίζεην ζε ζπληάθηε ηνπ Βήιαημξ, εμαηηίαο 

                                                           
1090 “Kıbrıs meselesinde sükût eden Papagos dostluktan bahsetti” («Ο ζησπψλ ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ Παπάγνο, έθαλε 

ιφγν γηα θηιία»), Hürriyet, 11/9/1954. Παξά ηε ζεκαζία ηεο, ε αληαπφθξηζε απηή ηνπ Evsal βξηζθφηαλ ζηηο εζσηεξηθέο 

ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο. Χζηφζν, φπσο θαζίζηαηαη θαλεξφ απφ ηα εθηηζέκελα, ηφζν ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα, φζν θαη 

φιν εθείλν ην δηάζηεκα, ηα πξσηνζέιηδα ηεο Hürriyet έβξηζαλ δεκνζηεπκάησλ γηα ηελ Κχπξν. 
1091 Οη αλαθνξέο ήηαλ γηα ηνλ ηξφπν πξνβνιήο ζηνλ ειιεληθφ Σχπν ησλ απνθάζεσλ ηνπ «8νπ πλεδξίνπ Βπξσπατθήο 

πλεξγαζίαο» ηεο Γελεχεο, βι. “Avrupa İşbirliği Kongresi Yunan dâvasını destekleyecekmiş” («Σν πλέδξην 

Βπξσπατθήο πλεξγαζίαο ζα ππνζηεξίμεη, ιέεη, ηελ ειιεληθή ππφζεζε»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 13/9/1954. 
1092 “Bir Yunan gazetesinin küstahça makalesi” («Έλα ζξαζχ άξζξν κηαο ειιεληθήο εθεκεξίδαο»), πξσηνζέιηδν ζε 

Hürriyet, 8/9/1954. Δ αληαπφθξηζε έβξηζε νμέσλ ραξαθηεξηζκψλ, ελψ ην ειιεληθφ άξζξν γλψκεο πνπ είρε πξνθαιέζεη 

ηελ κήλη ηνπ Evsal, ζα πξνθαινχζε θαη ηελ εμίζνπ έληνλε αληίδξαζε ηνπ αξζξνγξάθνπ Ahmed İhsan, βι. “Şu küstahlığa 

bakınız!” («Αείηε ζξάζνο!»), ζηήιε «Düsünceler», Hürriyet, 12/9/1954. 
1093 “Birleşmiş Milletler celsesi arifesinde/ Atina‟da ümitsizlik başladı” («Σελ παξακνλή ηεο Γ.. ηνπ ΟΔΒ/ μεθίλεζε ε 

απειπηζία ζηελ Ώζήλα»), πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκα ζε Hürriyet, 14/9/1954. 
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ηεο θξηηηθήο πνπ εθείλνο είρε αζθήζεη ζηνλ Σνχξθν Πξσζππνπξγφ, ζπγθξίλνληαο ηηο δειψζεηο ηνπ 

ηειεπηαίνπ κε εθείλεο ηνπ Παπάγνπ πξνο ηε Hürriyet. Ώθνινχζσο, επαλεξρφηαλ ζηηο θαηεγνξίεο 

ελαληίνλ ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ, ηνλ νπνίνλ κεκθφηαλ φηη νπζηαζηηθά δελ είρε απαληήζεη ζε 

θακκία απφ ηηο «μεθάζαξεο εξσηήζεηο» πνπ ηνπ είραλ ηεζεί θαη φηη δελ είρε «πξνθέξεη νχηε κία 

ιέμε πνπ ζα δηαθψηηδε ηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε». Τηνζεηψληαο πξναπνθαζηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα, θαηέιεγε απνθαηλφκελνο φηη «αλ νη Έιιελεο θίινη καο έρνπλ παξαζπξζεί απφ ηε 

ρίκαηξα φηη ζα θαιπθζεί κε δειψζεηο πεξί θηιίαο ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ πνπ εθεχξαλ ζηα θαιά 

θαζνχκελα [sic], ηφηε ζχληνκα ζα θαηαλνήζνπλ πφζν απηαπαηεζέληεο είλαη».
1094

 

ην πιαίζην ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ, ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο πξφβαιιε, επίζεο, 

ηηο αληηξξήζεηο πνπ είραλ εθθξάζεη γηα ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε ζην Κππξηαθφ ε θπβέξλεζε 

Παπάγνπ, νξηζκέλνη αληηπνιηηεπφκελνη πνιηηηθνί, φπσο ν παιαηφο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ, 

Παλαγηψηεο Πηπηλέιεο θαη ν πξψελ Πξσζππνπξγφο, Κσλζηαληίλνο Σζαιδάξεο. πσο 

πιεξνθνξνχζε, ν πξψηνο εμ απηψλ είρε ζηείιεη θαη επηζηνιή ζηνλ βαζηιηά Παχιν, ζηελ νπνία 

ππνζηήξηδε πσο εμαηηίαο ηεο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο είρε πξνθιεζεί ε «ερζξφηεηα ηεο 

ΐξεηαλίαο» θαη είρε «πιεγεί» ε ειιελνηνπξθηθή θηιία. Δ εθεκεξίδα επλφεηα ραξαθηήξηδε ηνπο 

δχν απηνχο πνιηηηθνχο, «ερέθξνλεο».
1095

 Σελ ίδηα γξακκή πξνβνιήο ησλ «αληηθξνλνχλησλ» ζην 

Κππξηαθφ ζα αθνινπζνχζε ν Evsal θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ Ώζηπλνκηθνχ 

Αηεπζπληή ησλ Ώζελψλ, ηνπ γλσζηνχ «Angeles [sic] Evert», γεληθεχνληαο σζηφζν ηελ πεξίπησζή 

ηνπ κε ην λα θάλεη ιφγν γηα «ιήςε απζηεξψλ κέηξσλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε» ελαληίνλ ελφο 

ζπλφινπ «ζεκαληηθψλ θξαηηθψλ ππαιιήισλ» πνπ αληηηίζελην ζηελ πνιηηηθή ηεο Έλσζεο.
1096

 

Παξά ηελ παξνπζίαζε απηή, φκσο, ε ειιεληθή πξνζθπγή ζα επδνθηκνχζε θαη ν Evsal ζα έζηειλε 

αθνινχζσο απφ ηελ Ώζήλα κία ζπγθξαηεκέλε, αιιά φρη θαη απνιχησο εηδεζενγξαθηθή 

αληαπφθξηζε. ε εθείλε έθαλε ιφγν γηα ηελ επηθξάηεζε θιίκαηνο «εξεκίαο» ζηελ ειιεληθή 

πξσηεχνπζα, παξά ηνπο «πνκπψδεηο θαη ζξηακβηθνχο ηίηινπο» ησλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ. Με 

αθνξκή, δε, ηε ζρεηηθή απάληεζε ελφο πνιίηε πνπ ξσηήζεθε, ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο ζα 

πξνζπαζνχζε λα δεκηνπξγήζεη ηελ εληχπσζε φηη ν απιφο θφζκνο ελδηαθεξφηαλ πεξηζζφηεξν γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε παξά γηα ηελ ηχρε ηεο Κχπξνπ.
1097

 

                                                           
1094 “İzmir bozgunu vesilesiyle/ Atina‟da „Yeni İzmirliler‟ düşmanca tören yaptılar” («Οη „Νενζκπξληψηεο‟ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζηελ Ώζήλα ερζξηθή εθδήισζε/ κε αθνξκή ηελ παλσιεζξία ηεο κχξλεο»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε 

Hürriyet, 15/4/1954. Ο ππφηηηινο αλέθεξε ηελ επαλαιεθζείζα θαη ζην ξεπνξηάδ θξάζε γηα ην Κππξηαθφ, φηη «νη 

εθεκεξίδεο ησλ Ώζελψλ επαλήιζαλ κεηά απφ έλα δηάιεηκκα ζηελ πξνθιεηηθή ηνπο θακπάληα». Βπηζεκαίλεηαη γηα κία 

αθφκε θνξά ε ρξήζε ηνπ ππεξζεηηθνχ βαζκνχ πνπ πηνζεηείηαη ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα «λίθε» θαη 

ήηηα». ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε κηθξαζηαηηθή ήηηα ηεο ειιεληθήο πιεπξάο κεγηζηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ 

«παλσιεζξία» (bozgun). 
1095 “Aklıbaşında Yunanlılar Kıbrıs işinde tutulan yolu beğenmiyor” («Αελ αξέζεη ζηνπο ερέθξνλεο Έιιελεο ε 

αθνινπζνχκελε νδφο ζην Κππξηαθφ»), πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 16/9/1954. 
1096 “Yunan resmî çevrelerinde/ Kıbrısı ilhak fikrine muhalefet artıyor” («Ώπμάλεηαη ζηα επίζεκα ειιεληθά θιηκάθηα ε 

αληίζεζε ζηελ ηδέα ηεο έλσζεο ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 21/9/1954. Δ πξσηνζέιηδε απηή είδεζε ζπλνδεπφηαλ απφ 

κεγάιε θσηνγξαθία ηνπ έλζηνινπ Έβεξη, ελψ ζην ξεπνξηάδ επαλαιακβάλνληαλ ηα πεξί «βξεηαληθήο πξνπαγάλδαο» 

ζηελ νπνία πίζηεπαλ νη Έιιελεο. 
1097 “Basının kopardığı yaygaraya rağmen/ Atina‟da halk sakin ve lâkayt” («Παξά ην ραιαζκφ πνπ δεκηνχξγεζε ν Σχπνο/ 

ν ιαφο ζηελ Ώζήλα παξέκεηλε ήξεκνο θαη αδηάθνξνο»), πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 25/9/1954. ηελ αληαπφθξηζε 

πξνζηίζεην φηη ηα ειιεληθά ηαρπδξνκεία είραλ θπθινθνξήζεη εηδηθή ζεηξά γξακκαηνζήκσλ, κε αθνξκή ηελ ειιεληθή 
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δ) Οη Διιελνθύπξηνη «αλζελσηηθνί» θαη ε «βαζηά απειπηζία» ησλ Τνπξθνθππξίσλ 

Δ ειιεληθή πξνζθπγή ζηνλ ΟΔΒ, φκσο, είρε δηακνξθψζεη θαη ζηελ Κχπξν ην αλάινγν θιίκα, ην 

νπνίν είρε αλαιάβεη λα κεηαδψζεη, δηεξκελεχνληάο ην, ν εθεί αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο, Nihat 

Pınarlı. Έηζη, φπσο ππνζηήξηδε, νη Βιιελνθχπξηνη παξαβίαδαλ αλνηρηά ηνπο αληη-ζηαζηαζηηθνχο 

λφκνπο, πνπ είρε ελεξγνπνηήζεη ε απνηθηαθή δηνίθεζε ζηηο αξρέο Ώπγνχζηνπ θαη πνπ απαγφξεπαλ 

ηηο ελσηηθέο εθδειψζεηο. Καηήγγεηιε αθφκε πσο νχηε ν Μαθάξηνο ηνπο ζεβφηαλ, ελψ ΐξεηαλνί 

βνπιεπηέο ηνπ Βξγαηηθνχ Κφκκαηνο πεξηδηάβαηλαλ ην λεζί θαη πξνέβαηλαλ ζε «πξνθιεηηθέο» 

ελέξγεηεο, εθθσλψληαο «πχξηλνπο ιφγνπο» ππέξ ηεο έλσζεο. Χο απνηέιεζκα, ζπλέρηδε, νη 

Σνπξθνθχπξηνη, απεπζπλφκελνη ζηε βξεηαληθή δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ, «αλαξσηηνχληαλ» θαηά πφζν 

γίλνληαλ ζεβαζηνί νη αλσηέξσ λφκνη θαη δεηνχζαλ «λα κάζνπλ αλ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ κέηξα 

ελαληίνλ ησλ αλνηρηψλ πξνθιήζεσλ ησλ Βξγαηηθψλ βνπιεπηψλ, πνπ πιένλ άξρηζαλ λα γίλνληαη 

επηθίλδπλεο». Χζηφζν, παξά ηε «ζζελαξή» εθείλε ζηάζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ε εθεκεξίδα ζηνλ 

ππφηηηιν ηνπ ζρεηηθνχ θεληξηθνχ πξσηνζέιηδνπ δεκνζηεχκαηφο ηεο επέιεγε λα ηνπο 

ζπκαηνπνηήζεη, θάλνληαο ιφγν γηα «θιίκα αλεζπρίαο» κεηαμχ ηνπο.
1098

 Δ ζπκπαξάζηαζε πνπ 

εμέθξαδε απφ ηηο ζηήιεο ηνπ ν ΏΚΒΛηθφο Νέμξ Γδιμηνάηδξ ζηνπο ζπιιεθζέληεο θνκκνπληζηέο 

ησλ Ώζελψλ θαη ην ζθπξνθφπεκά ηνπ ζηελ θπβέξλεζε Παπάγνπ, πξνβαιιφηαλ ζε εηέξα 

αληαπφθξηζε ηνπ Pınarlı, κε ηε ζεκείσζε φηη ε εθθιεζία επηθξνηνχζε ηηο ελ ιφγσ ζπιιήςεηο. Ώλ 

θαη ε ζπγθεθξηκέλε επηζήκαλζε δελ εμππεξεηνχζε ηδηαίηεξα ην αθεγεκαηηθφ ζρήκα ηεο 

εθεκεξίδαο πεξί ζπκπφξεπζεο ηνπ Μαθαξίνπ κε ηνπο Κππξίνπο θνκκνπληζηέο, ε ελσηηθή γξακκή 

ησλ ηειεπηαίσλ δελ δηέθεπγε ηεο πξνζνρήο ηνπ Σνχξθνπ δεκνζηνγξάθνπ, ν νπνίνο παξαηεξνχζε 

φηη ζε αλαθνίλσζε ηνπ ΏΚΒΛ αληί ηνπ φξνπ «Έλσζε», γηλφηαλ «αλαθνξά ιάζξα ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα».
1099

 Δ πιένλ ελδηαθέξνπζα, σζηφζν, ζεηξά ησλ αληαπνθξίζεψλ ηνπ, ήηαλ εθείλε πνπ 

αλαθεξφηαλ ζηηο δηαθσλίεο πνπ είραλ αλαδπζεί ζηνπο θφιπνπο ησλ Βιιελνθππξίσλ αλαθνξηθά κε 

ηελ αθνινπζνχκελε ελσηηθή πνιηηηθή. Έηζη, ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζε δχν «ερζξηθά ζηξαηφπεδα», 

εθείλα ησλ «ελσηηθψλ» απφ ηε κηα κεξηά θαη ησλ «νπαδψλ ηνπ ζπληάγκαηνο» απφ ηελ άιιε, 

παξαθνινπζείην κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηνλ Pınarlı θαη πξνβαιιφηαλ αληηζηνίρσο ζηα 

πξσηνζέιηδα, ελίνηε θαη θεληξηθά, ηεο εθεκεξίδαο. Καη‟ εθείλνλ, ζηνπο ελσηηθνχο 

ζπγθαηαιέγνληαλ «νη εζληθηζηέο ηνπ Μαθάξηνπ θαη νη θνκκνπληζηέο πνπ ιάκβαλαλ νδεγίεο απφ ηε 

Μφζρα», ελψ ζηνπο «ζπληαγκαηηθνχο» εθείλνη πνπ «θαηείραλ ζέζεηο ζηνλ θπβεξλεηηθφ κεραληζκφ 

καδί κε έλα κεγάιν ηκήκα ησλ Βιιελνθχπξησλ πινπζίσλ». Πιεξνθνξνχζε γηα ηελ απεηιεηηθή 

επηζηνιή πνπ είρε ζηαιεί ζηνλ εθπξφζσπν ησλ δεχηεξσλ, Εσάλλε Κιεξίδε, ελψ νη «πξνθιεηηθέο» 

                                                                                                                                                                                
πξνζθπγή γηα ηελ Κχπξν. ρεηηθή θσηνγξαθία ζα δεκνζίεπε ε εθεκεξίδα ζηηο 28 επηεκβξίνπ, κε ηε ιεδάληα λα 

αλαθέξεη εηξσληθά φηη νη Έιιελεο πξάηηνπλ φπσο ιέεη ε παξνηκία «αθφκε δελ ηνλ είδακε θαη Γηάλλε ηνλ εβγάιακε», βι. 

“İlhak pulları” («Σα ελσηηθά γξακκαηφζεκα»), Hürriyet, 28/9/1954. 
1098 “Fesatçılık aleyhindeki kanun yürürlüğe girmiş olmasına rağmen/ Kıbrıs Rumları propaganda ve tahriklere yeniden 

başladılar/ Kıbrıs Türkleri endişe içinde” («Παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ νη αληη-ζηαζηαζηηθνί λφκνη/ νη 

Βιιελνθχπξηνη μαλάξρηζαλ ηελ πξνπαγάλδα θαη ηηο πξνθιήζεηο/ Ώλεζπρία κεηαμχ ησλ Σνπξθνθππξίσλ»), Hürriyet, 

6/9/1954. 
1099 “Yunanistan‟da 80 komünistin tevkif edilmesi üzerine/ Kıbrıs komünistleri Atina hükûmetine cephe aldılar” 

(«Μέησπν ησλ Κππξίσλ θνκκνπληζηψλ ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο ησλ Ώζελψλ/ θαηφπηλ ηεο ζχιιεςεο 80 θνκκνπληζηψλ 

ζηελ Βιιάδα»), Hürriyet, 7/9/1954. 
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δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κππξίνπ Ώξρηεπηζθφπνπ ζα πξνθαινχζαλ επίζεο ηελ αληίδξαζε ηεο γξαθίδαο 

ηνπ: «Ώλ θαη ε απνηθηαθή δηνίθεζε παξαθνινπζεί εθ ηνπ ζχλεγγπο ηηο θηλήζεηο ηνπ 

Ώξρηεπηζθφπνπ, δελ ιακβάλεη θαλέλα κέηξν ελαληίνλ ησλ αθξαίσλ θαη αραιίλσησλ απηψλ 

πξνθιήζεσλ, πνπ έρνπλ επεθηαζεί θαη ζηα πην απνκαθξπζκέλα κέξε ηνπ λεζηνχ θαη πνπ πιένλ 

ζπληζηνχλ απεηιή γηα ηνλ Σνχξθν ρσξηθφ».
1100

 Δ αθνξκή γηα ηνπο ραξαθηεξηζκνχο εθείλνπο είρε 

δνζεί απφ ηελ νκηιία πνπ είρε εθθσλήζεη ν Μαθάξηνο ζηε Μνλή Κχθθνπ, απεπζπλφκελνο ζε 

«30.000 άηνκα», φπνπ θαηά ηνλ Σνχξθν αληαπνθξηηή «μεθνχξληζε λέεο αλνεζίεο ππέξ ηεο έλσζεο 

θαη ελαληίνλ ηεο Σνπξθίαο».
1101

 Ώπάληεζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο «αλνεζίεο», πνπ «θαηαδίθαζαλ κε 

απέρζεηα νη Σνπξθνθχπξηνη ζηνπο νπνίνπο πξνθάιεζαλ κεγάιε αγαλάθηεζε», ζα έδηλε ηελ 

επνκέλε εμ νλφκαηνο ηνπ θφκκαηνο «Βζληθή Σνπξθηθή Έλσζε Κχπξνπ» ν Osman Örek, θαηά ηε 

δηάξθεηα νκηιίαο ηνπ κε αθνξκή ηνπο ενξηαζκνχο γηα ηελ επέηεην ηεο νζσκαληθήο θαηάθηεζεο ηνπ 

λεζηνχ: «Ο Μαθάξηνο θαη νη γχξσ ηνπ Βιιελνθχπξηνη δελ θάλνπλ πιένλ ιφγν κφλν γηα ηελ έλσζε 

ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα, αιιά άξρηζαλ λα κηινχλ θαη γηα επαλαθνξά ησλ θακπαλψλ ζην Σδακί 

ηεο Ώγίαο νθίαο ζηελ Εζηαλκπνχι. Να, ινηπφλ, θάησ απφ πνηψλ κηθξνλφσλ, ηπθιψλ θαη 

αηκνζηαγψλ αλζξψπσλ ηελ θαηαπίεζε δνπλ ζήκεξα νη Σνπξθνθχπξηνη. ην εγγχο κέιινλ, φκσο, 

φπσο ν Μπατξαθηάξεο χςσζε ηελ έλδνμε ζεκαία καο ζ‟ απηά ηα ηείρε, έηζη θη εκείο ζα 

μαλαθέξνπκε ηελ ηνπξθηθή θπξηαξρία ζηελ Κχπξν». Ο Ferruh Halluma πνπ αθνινχζεζε εθ 

κέξνπο ηεο «Οκνζπνλδίαο», απεηινχζε αλνηρηά πσο αλ νη Έιιελεο, πνπ γξήγνξα «είραλ 

ιεζκνλήζεη» ηελ «πεξηπέηεηα» ηεο κχξλεο, επηρεηξήζνπλ λα έξζνπλ ζηελ Κχπξν, ηε θνξά απηή 

πνπ ζα ηξαπνχλ ζε θπγή «δελ ζα πξνιάβνπλ θαλ λα ζσζνχλ». Δ αληαπφθξηζε έθιεηλε κε κία απφ 

θαηξφ «μεραζκέλε» δηαπίζησζε, εθείλε πεξί ηεο νκαιήο θαη άλεπ επεηζνδίσλ δηεμαγσγήο ηεο 

ζπγθέληξσζεο, γεγνλφο πνπ «θέξδηζε ην ζεβαζκφ ηφζν ησλ επηζήκσλ αξρψλ, φζν θαη ησλ μέλσλ 

πνπ δηαβηνχλ ζην λεζί, θαζψο θαη ησλ πεξαζηηθψλ ηνπξηζηψλ».
1102

 

ζν πιεζίαδε ε εκεξνκελία εμέηαζεο ηεο ειιεληθήο πξνζθπγήο ζηελ Πνιηηηθή Βπηηξνπή ηνπ 

Ο.Δ.Β., ηφζν νη Βιιελνθχπξηνη πνιιαπιαζίαδαλ ηηο «βάζεη ζρεδίνπ πξνπαγαλδηζηηθέο ηνπο 

ελέξγεηεο», ππνζηήξηδε ν Pınarlı, θέξνληαο σο παξάδεηγκα έλα αθφκε ηειεγξάθεκα δηακαξηπξίαο 

πνπ είρε απνζηείιεη ν δήκαξρνο Λεπθσζίαο ζηηο βξεηαληθέο αξρέο ηνπ λεζηνχ. Χο αληίπξαμε, ν 

δήκαξρνο ηνπ «ηνπξθηθνχ δήκνπ ηεο Λεχθαο» θαινχζε ζε ζχζθεςε φινπο ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο 

πνπ ήηαλ κέιε δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, κε ζηφρν ηελ απνζηνιή αληίζηνηρνπ ηειεγξαθήκαηνο κε 

                                                           
1100 “Kıbrıs‟ta/ Rumlar arasında ikilik çıktı” («Αηαθνξνπνίεζε αλέθπςε κεηαμχ ησλ Βιιελνθππξίσλ ζηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 8/9/1954. 
1101 “Makariosun savurduğu yeni ilhak hezeyanları” («Οη λέεο αλνεζίεο πεξί έλσζεο πνπ μεθνχξληζε ν Μαθάξηνο»), 

πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 9/9/1954. 
1102 “Fetih günü dün Lefkoşada parlak şekilde kutlandı” («Με ιακπξφηεηα ενξηάζηεθε ρζεο ζηε Λεπθσζία ε κέξα ηεο 

άισζεο»), θεληξηθφο πξσηνζέιηδνο ηίηινο ζε Hürriyet, 10/9/1954. Δ εθεκεξίδα αλήκεξα ηεο «επεηείνπ» δεκνζίεπε ζηελ 

πξψηε ζειίδα ηεο κεγάιε γθξαβνχξα πνπ αλαπαξηζηνχζε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θαηαθηεκέλσλ Κππξίσλ πάλσ ζηε 

γαιέξα ηνπ Οζσκαλνχ λαπάξρνπ, κε ηελ νπνία αλήγγεηιε θαη ηελ έλαξμε ηεο πξναλαθεξζείζαο ζεηξάο ησλ ζρεηηθψλ 

ηζηνξηθψλ δεκνζηεπκάησλ, βι. “Bugün iki 9 Eylük bir arada kutluyoruz/ 9 Eylül 1570 Kıbrıs‟ta Lefkoşa‟nın fethedildiği, 

9 Eylül 1922 de İzmir‟in istilâdan kurtulduğu tarihtir” («ήκεξα ενξηάδνπκε δχν 9 επηεκβξίνπ καδί/ Δ 9ε επηεκβξίνπ 

1570 είλαη ε εκεξνκελία πνπ θαηαθηήζεθε ε Κχπξνο θαη ε 9ε επηεκβξίνπ 1922 ε εκεξνκελία πνπ ζψζεθε ε κχξλε 

απ‟ ηελ θαηνρή»), Hürriyet, 9/9/1954. 
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ηηο ζέζεηο ηνπο, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ γλψξηδε ήδε θαη παξέζεηε ν Σνχξθνο αληαπνθξηηήο.
1103

 

πσο πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα ζε έηεξν θεληξηθφ πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκά ηεο, ηειεγξάθεκα 

δηακαξηπξίαο γηα ηα φζα είρε αλαθέξεη ν Ώξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ είρε απνζηείιεη θαη ε 

«Σνπξθνθππξηαθή Βζληθή Έλσζε», κε απνδέθηεο ηνλ Κπβεξλήηε θαη ην Τπνπξγείν Ώπνηθηψλ. ε 

εθείλν, πξνβαιιφηαλ ν ηζρπξηζκφο φηη ν Μαθάξηνο ζηελ νκηιία ηνπ ζηε Μνλή Κχθθνπ είρε 

«πξνζβάιεη ηα εζληθά αηζζήκαηα ησλ Σνπξθνθππξίσλ», γεγνλφο πνπ είρε πξνθαιέζεη ηελ 

«αγαλάθηεζή ηνπο». Παξάιιεια, εθίζηαην ε πξνζνρή ησλ δηνηθνχλησλ «ζηελ πξφιεςε 

ελδερφκελσλ επεηζνδίσλ» πνπ ζα κπνξνχζε λα μεζπάζνπλ.
1104

 ηελ ελ ιφγσ νκηιία αληηδξνχζε, 

φκσο, επζέσο θαη ν ίδηνο ν Pınarlı, κε άξζξν γλψκεο ηνπ ζηελ εθεκεξίδα, ζην νπνίν ππνζηήξηδε 

φηη νη αλαθνξέο ηνπ Μαθαξίνπ ζηελ Ώγία νθία, θαζψο θαη νη ηνπνζεηήζεηο ηεο ειιεληθήο 

πνιηηηθήο εγεζίαο φηη ε Σνπξθία δελ έρεη δηθαίσκα ιφγνπ ζηελ Κχπξν, είραλ «απνθαιχςεη ηηο 

πξαγκαηηθέο ζθέςεηο θαη ηελ πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα ησλ γεηηφλσλ θαη ησλ θίισλ (!)».
1105

 

ηελ νκηιία ηνπ Μαθαξίνπ ζα αλαθεξφηαλ θαη κία απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ απεχζπλε ν 

αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζε κία βνπιεπηή ηνπ βξεηαληθνχ Βξγαηηθνχ Κφκκαηνο, πνπ καδί κε 

άιινπο ζπλαδέιθνπο ηεο είραλ επηζθεθζεί ηελ Κχπξν «θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Μαθάξηνπ», ηε 

Lena Jeger. Ώλ θαη παξνπζηαδφηαλ εηζαγσγηθά σο ππέξκαρνο ηνπ ελσηηθνχ αγψλα, ζε βαζκφ πνπ 

«λα σρξηνχλ κπξνζηά ηεο θαη νη πην αθξαίνη ελσηηθνί»,
1106

 ζηελ απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε πνπ 

παξαρσξνχζε ζηνλ Pınarlı, ε βνπιεπηήο μεθαζάξηδε φηη είρε πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επίζθεςε 

ζέηνληαο εμαξρήο σο απαξάβαην φξν φηη ζα άθνπγε «φιεο ηηο πιεπξέο». ην πιαίζην απηφ, δήισλε 

φηη είρε κάζεη «πνιιά πξάγκαηα πνπ δελ ήμεξε γηα ην Κππξηαθφ» απφ ηηο επαθέο ηεο κε ηνπο 

«εγέηεο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο», ελψ εθηηκνχζε πσο ε Σνπξθία «βξίζθεηαη ζηελ 

θνξπθή ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ιφγνπ ζηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ». Οη απαληήζεηο πνπ 

έδηλε ζηα ππφινηπα εξσηήκαηα ήηαλ δηπισκαηηθά δηθνξνχκελεο, γεγνλφο πνπ δελ παξέιεηπε λα 

επηζεκάλεη ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο.
1107

 

                                                           
1103 “Yunan müracaatının B. Milletlerde tetkiki yaklaşırken/ Kıbrıs Rumları tahriklere hız vermeğe başladılar” (Βλψ 

πιεζηάδεη ε εμέηαζε ηεο ειιεληθήο πξνζθπγήο ζηα Δ. Έζλε/ νη Βιιελνθχπξηνη άξρηζαλ λα απμάλνπλ ηηο πξνθιήζεηο»), 

θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 13/9/1954. Αίπια απφ ην ξεπνξηάδ δεκνζηεπφηαλ κεγάιε θσηνγξαθία ηνπ Μαθαξίνπ 

λα εθθσλεί ιφγν ζηε Μνλή Κχθθνπ, κε ηε ιεδάληα λα αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ε νκηιία ηνπ «γλσζηνχ θαη κε 

εμαηξεηένπ αξρηπαπά» είρε γίλεη απφ ην ζξφλν πνπ νη «αλεθηηθνί» θαη «κεγάζπκνη Σνχξθνη» είραλ επηηξέςεη λα 

«θαηαζθεπαζηεί ην 1776» ζην κνλαζηήξη. Σα ιεθηηθά απηά ζρήκαηα απνθαιχπηνπλ ηα βαζεηά ξηδσκέλα ζηεξεφηππα ηνπ 

ζπληάθηε θαη ησλ νκντδεαηψλ ηνπ θαη παξάιιεια αλαδεηθλχνπλ ην εμνπζηαζηηθφ ζρήκα, εληφο ηνπ νπνίνπ ζεψληαη ηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο Έιιελεο: ηνπο ηειεπηαίνπο επηθπιάζζεηαη ν ππνδεέζηεξνο ξφινο ηνπ επεξγεηνχκελνπ απφ ηνλ 

αλψηεξν κελ, αιιά «αλεθηηθφ» θαη «κεγάζπκν» θπξίαξρν Οζσκαλφ-Σνχξθν, βι. “Türk müsamaha ve âlicenaplığına bir 

örnek” («Έλα παξάδεηγκα ηεο ηνπξθηθήο αλεθηηθφηεηαο θαη κεγαζπκίαο»), Hürriyet, 13/9/1954. 
1104 “Kikku Manastırında yaptığı konuşmalarında Türkiye‟yi tahkir eden/ Makariosun hezeyanlarını Türkler protesto 

ettiler” («Οη Σνχξθνη δηακαξηπξήζεθαλ γηα ηηο αλνεζίεο ηνπ Μαθαξίνπ/ ν νπνίνο πξνζέβαιε ηελ Σνπξθία ζηελ νκηιία 

πνπ εθθψλεζε ζηε Μνλή Κχθθνπ»), Hürriyet, 14/9/1954. 
1105 “Makarios‟un hizmetleri (!)” («Οη ππεξεζίεο ηνπ Μαθαξίνπ (!)»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 18/9/1954. 
1106 Ο Pınarlı ήηαλ κάιινλ θαιά πιεξνθνξεκέλνο απφ ηνπο αξκνδίνπο ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο γηα ηε ζηάζε ηεο Jeger 

θαη ησλ άιισλ «Μπεβαληθψλ» βνπιεπηψλ ηνπ Βξγαηηθνχ Κφκκαηνο, νη νπνίνη είραλ εμαπνιχζεη επίζεζε ζηελ 

θπβέξλεζε ησλ ζπληεξεηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα θνηλνβνπιεπηηθήο ζπδήηεζεο, κεηά ην «νπδέπνηε» ηνπ Hopkinson ζηηο 

28 Ενπιίνπ. πσο αλαθέξεη ν Crouzet, εηδηθά ε Jeger ήηαλ ε κφλε πνπ είρε δηαβάζεη γξαπηφ θείκελν θαη είρε δηαλείκεη 

ελεκεξσηηθφ θπιιάδην πνπ ηεο είρε ελερεηξίζεη ν Ρσζζίδεο, βι. Crouzet, φ.π., ζει. 395 θαη ππνζ. 61. 
1107 “Kıbrıs‟taki Türk liderlerle temastan sonra/ İngiliz kadın mebusu L. Jeger fiikrini değiştirdi” («Καηφπηλ ησλ επαθψλ 

κε ηνπο ελ Κχπξσ Σνχξθνπο εγέηεο/ ε Ώγγιίδα βνπιεπηήο L. Jeger κεηέβαιε άπνςε»), Hürriyet, 17/9/1954. 
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Καηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ν Evsal έθαλε ιφγν γηα ηνπο «ερέθξνλεο Έιιελεο» πνπ αληηηίζελην ζηελ 

πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο Παπάγνπ ζην Κππξηαθφ, κηινχζε θαη ν Pınarlı γηα ηνπο «ερέθξνλεο 

Βιιελνθππξίνπο» πνπ αληηηίζελην ζηελ πνιηηηθή ηεο έλσζεο θαη νη νπνίνη ήηαλ «πεξηζζφηεξνη απ‟ 

φ,ηη λνκίδεηαη». ην δεχηεξν θαηά ζεηξά ξεπνξηάδ ηνπ γηα ηνπο «αληηθξνλνχληεο», ν αληαπνθξηηήο 

επηθεληξσλφηαλ ζην αλζελσηηθφ θφκκα «Αξάζηο» πνπ είρε ηδξχζεη ζηε Λεκεζφ ν δηθεγφξνο 

«Πειαγίαο» (Belaiyas). Ο ηειεπηαίνο δήισλε ζηνλ ζπλεξγάηε ηεο Hürriyet ππέξκαρνο ηεο 

παξαρψξεζεο ζηελ Κχπξν ζπληαγκαηηθνχ θαζεζηψηνο γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, κεηά ην πέξαο 

ηνπ νπνίνπ ζα δηλφηαλ ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο: «Κάπνηα εκέξα ζίγνπξα ζα δνζεί ην δηθαίσκα 

επηινγήο κεηαμχ ηεο Ώγγιίαο, ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Βιιάδαο. Αελ μέξσ ηη ζα ζπκβεί ηφηε. Ίζσο 

εκείο λα επηιέμνπκε λα ελσζνχκε κε ηελ Σνπξθία, ε νπνία είλαη εγγχηεξα ζε καο απφ θάζε άπνςε 

[sic] θαη είλαη εμάιινπ θίιε, ζχκκαρνο θαη κνηξάδεηαη ηελ ίδηα κνίξα κε ηελ Βιιάδα». Καηφπηλ 

ηνχησλ, επιφγσο ν Pınarlı ηνλ ραξαθηήξηδε «θνκκαηηθφ εγέηε κε ξεαιηζηηθέο απφςεηο».
1108

 ε 

επφκελε αληαπφθξηζή ηνπ παξνπζίαδε, φπσο είρε ππνζρεζεί, θαη άιιεο «πξνζσπηθφηεηεο 

Βιιελνθππξίσλ» πνπ είραλ αληηιεθζεί «ηνλ ιαλζαζκέλν δξφκν ηεο έλσζεο» θαη είραλ 

«ππαλαρσξήζεη», φπσο «ν πιένλ ζηελφο ζπλεξγάηεο ηνπ Κπβεξλήηε Sir Robert Armitage, Κξίησλ 

Σνξλαξίηεο», ν Παχινο Παπιίδεο θαη ν Εσάλλεο Κιεξίδεο. Ο ηειεπηαίνο παξαρσξνχζε 

ζπλέληεπμε ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Hürriyet, ζηελ νπνία ππνζηήξηδε φηη είρε δηαρσξίζεη ηε ζέζε 

ηνπ απφ ηνπο ελσηηθνχο κεηά ην 1947, δηφηη αλαίηηα είραλ απνξξίςεη ηε βξεηαληθή πξφηαζε γηα 

απηνθπβέξλεζε, «θξχβνληαο απφ ην ιαφ ηα πξάγκαηα πνπ εηπψζεθαλ ζηελ αληηπξνζσπεία καο 

ζην Λνλδίλν». Πεξαηηέξσ, ππνζηήξηδε πσο «δελ ππάξρεη ηίπνηα πην θπζηνινγηθφ γηα έλαλ 

Βιιελνθχπξην απφ ην λα δεηεί ηελ έλσζε κε ηελ Βιιάδα θαη γηα έλαλ Σνπξθνθχπξην ηελ έλσζε κε 

ηελ Σνπξθία, φκσο ην δήηεκα δελ είλαη ζπλαηζζεκαηηθφ αιιά πνιηηηθφ». Βθηηκψληαο φηη «ζηηο 

πθηζηάκελεο δηεζλείο ζπλζήθεο» ε ΐξεηαλία δελ ζα έδηλε ηελ Κχπξν ζηελ Βιιάδα, ραξαθηήξηδε 

ηελ «επηδίσμε αλέθηθησλ ζηφρσλ» ζηελ πνιηηηθή φρη κφλν «ιαλζαζκέλε, αιιά ηξφπνλ ηηλά 

έγθιεκα, θαζαξή ρξεσθνπία».
1109

 

Δ απφθαζε ηεο Γεληθήο Βπηηξνπήο λα γίλεη απνδεθηή ε εμέηαζε ηεο ειιεληθήο πξνζθπγήο ζηελ 

Οινκέιεηα ησλ Δ.Β., έθαλε «ηνπο ελσηηθνχο θαη ηνπο θνκκνπληζηέο Βιιελνθχπξηνπο λα 

απνηξειαζνχλ», φπσο ππνζηήξηδε ε εθεκεξίδα ζην θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν ηεο 24
εο

 

επηεκβξίνπ. Δ αλάγλσζε, σζηφζν, ηνπ ηίηινπ θαη ησλ ππφηηηισλ ηεο Hürriyet εθείλεο ηεο 

εκέξαο, πξφδηδε ηελ έληνλε ελφριεζε ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εμέιημε. Καζψο 

θάηη ηέηνην δελ ήηαλ δπλαηφλ λα γίλεη δεκφζηα παξαδεθηφ, ε ελφριεζε εθδεισλφηαλ κε ηελ 

πξνβνιή ησλ δηακαξηπξηψλ θαη ησλ επεηζνδίσλ πνπ μέζπαζαλ απφ ηηο παξαηεηακέλεο 

θσδσλνθξνπζίεο, νη νπνίεο καδί κε ηηο «ππεξβαζίεο ησλ Βιιελνθππξίσλ» είραλ «δηαζαιεχζεη ηε 

δεκφζηα ηάμε θαη ηαξάμεη ηελ εζπρία θαη ηελ εξεκία ηνπ ιανχ». Έηζη, δηαθφζηνη Σνπξθνθχπξηνη 

                                                           
1108 “Kıbrıs‟ta ilhak fikrine aleyhtar olan Rumlar bir patri kurdular” («Οη Βιιελνθχπξηνη πνπ αληηηίζεληαη ζηελ ηδέα ηεο 

έλσζεο ζηελ Κχπξν ίδξπζαλ θφκκα»), θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 20/9/1954. Σν ξεπνξηάδ πιαηζησλφηαλ κε 

θσηνγξαθία ηνπ Pınarlı ζην γξαθείν ηνπ «κέινπο ηεο εθηειεζηηθήο ζπλέιεπζεο θαη πξψελ δεκάξρνπ Λεπθσζίαο 

Κιεξίδε». 
1109 “Kıbrıs‟ta/ ilhakı istemeyen Rumlar” («Οη Βιιελνθχπξηνη πνπ δελ επηζπκνχλ ηελ έλσζε/ ζηελ Κχπξν»), 

πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 22/9/1954. 
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πνπ «δελ κπφξεζαλ λα ζπγθξαηήζνπλ ηα λεχξα ηνπο», εηζέβαιαλ ζηελ εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ Λνπθά 

ζηε Λεπθσζία, επέβαιαλ ην ζηακάηεκα ησλ θσδσλνθξνπζηψλ θαη, θφβνληαο ην ξεχκα, έβγαιαλ 

φζνπο ήηαλ κέζα εθηφο ηνπ λανχ, ηνλ νπνίν θαη θιείδσζαλ. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε απνηθηαθή 

δηνίθεζε ηέζεθε ζε ζπλαγεξκφ γηα ηελ πξφιεςε θαη άιισλ επεηζνδίσλ. Καηά ηελ εθεκεξίδα, 

πεηάρηεθαλ θαη πξνθεξχμεηο απεηιεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ελαληίνλ ησλ Σνξλαξίηε θαη Παπιίδε κε 

ηελ ππνγξαθή «Βζληθή Βπηηξνπή» (Milli Komite), γεγνλφο πνπ ν Pınarlı εξκήλεπε σο ηελ 

«αθεηεξία ζπγθξφηεζεο ζπκκνξίηηθεο νξγάλσζεο».
1110

 

Σελ χπαξμε ηνπ ίδηνπ θιίκαηνο ζα αλακεηέδηδε ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Κχπξν θαη 

ηελ επνκέλε κέξα, πξνζζέηνληαο ζηηο πεξηγξαθέο ηνπ θαη εθείλε ησλ αηζζεκάησλ ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ: «Ώίζζεκα πξνζβνιήο», «βαζηά απειπηζία» θαη «θφβνο», πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε 

«κεηαλάζηεπζε ζηελ κεηέξα παηξίδα, ζε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ νη ειιεληθνί πφζνη». 

πσο πξφζζεηε, ν επηθεθαιήο ηεο «Σνπξθνθππξηαθήο Βζληθήο Έλσζεο», Dr. Fazıl Küçük, 

απέζηεηιε ηειεγξάθεκα «έληνλεο δηακαξηπξίαο» ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ ΟΔΒ, ζην νπνίν 

επαλαιάκβαλε ηελ αληίζεζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ ηφζν ζηελ απηνθπβέξλεζε, φζν θαη ζηελ έλσζε, 

θαζψο θαη ηελ επηκνλή ηνπο ζηε δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θαζεζηψηνο. Βλδηαθέξνλ έρεη ε εθ 

λένπ απαξίζκεζε ησλ ειιελνθππξηαθψλ «ππεξβαζηψλ», έηζη ηνπιάρηζηνλ φπσο δηεξκελεχνληαλ 

απφ ηνλ Pınarlı γηα ινγαξηαζκφ ησλ Σνπξθνθππξίσλ: εκαηνζηνιηζκφο κε ειιεληθέο ζεκαίεο 

φισλ ησλ ζπηηηψλ θαη θαηαζηεκάησλ, ξίςε βεγγαιηθψλ θαη ςάιζηκν ηνπ εζληθνχ χκλνπ ζηνπο 

δξφκνπο. Με άιια ιφγηα, «έθαλαλ φ,ηη πεξλνχζε απφ ην ρέξη ηνπο γηα λα εμαληιήζνπλ ηελ 

ππνκνλή θαη ηελ αλεθηηθφηεηα ησλ Σνχξθσλ», πξφζζεηε ζε θαηάζηαζε εθλεπξηζκνχ, 

επαλαθέξνληαο ηα παξαδνζηαθά θαη ζηεξενηππηθά ιεθηηθά ζρήκαηα πνπ πξφδηδαλ επθξηλψο ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ «ππνδεέζηεξσλ» Ρσκηψλ, πνπ έρνπλ «ππεξβεί ηα φξηα», απφ 

ηνπο θπξίαξρνπο Σνχξθνπο, πνπ ηα έζεηαλ. Καηφπηλ ηνχησλ, απεχζπλε ηελ πξνεηδνπνίεζε φηη «ζε 

πεξίπησζε πνπ ε θπβέξλεζε δελ ιάβεη ακέζσο ζνβαξά κέηξα, κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα 

μεζπάζνπλ ζνβαξφηαηα επεηζφδηα».
1111

 

Αηάιεηκκα ζηελ ζηελάρσξε απηή θαηάζηαζε ζα έδηλαλ νη δηαθσλίεο ζηνπο θφιπνπο ηεο 

ειιελνθππξηαθήο πιεπξάο, κε ηνπο θνκκνπληζηέο δεκάξρνπο λα εθθξάδνπλ δηακαξηπξίεο γηα ην 

ζπγραξεηήξην ηειεγξάθεκα πνπ είρε απνζηείιεη ν δήκαξρνο Λεπθσζίαο Αέξβεο ζηνπο Παπάγν 

θαη ηεθαλφπνπιν. Βθκεηαιιεπφκελνο ηελ επθαηξία, ν Pınarlı έπαηξλε ζπλέληεπμε απφ ηνλ 

                                                           
1110 “Kıbrıs‟taki ilhakçı Rumlar çılgına döndüler/ Saatlerce çalan kilise çanları halkın huzurunu kaçırdı/ 200 Türk bir 

kilisenin çanlarını susturup içerdekileri çıkardılar/ Rumlar çete kuruyorlar” («Οη ελ Κχπξσ ελσηηθνί Βιιελνθχπξηνη 

απνηξειάζεθαλ/ Οη επί ψξεο δηαξθνχζεο θσδσλνθξνπζίεο δελ άθεζαλ ζε εζπρία ην ιαφ/ 200 Σνχξθνη έθαλαλ ηηο 

θακπάλεο λα ζηγήζνπλ θαη έβγαιαλ έμσ φζνπο ήηαλ κέζα/ Οη Βιιελνθχπξηνη θηηάρλνπλ ζπκκνξία»), Hürriyet, 

25/9/1954. Δ εηθφλα ησλ επεηζνδίσλ θαη ησλ ηαξαρψλ πνπ ζρεκαηηδφηαλ ζηε ζπλείδεζε ηνπ Σνχξθνπ αλαγλψζηε απφ 

απηνχο ηνπο ηίηινπο, εξρφηαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ εηθφλα πνπ έδηλε ν παξαηεζείο ηίηινο ηεο ίδηαο εκέξαο, πεξί ηεο 

«εξεκίαο» θαη ηεο «αδηαθνξίαο» ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, βι. αλσηέξσ, ζει. 401. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, δελ κπνξεί παξά λα 

ηεζεί ην εξψηεκα πνηα ζα ήηαλ ε θαηάιεμε αλ θαη νη κεηνλνηηθνί Βιιελνξζφδνμνη ηεο Πφιεο αληηδξνχζαλ θαηά ηνλ ίδην 

ηξφπν ζε αληίζηνηρεο «πξνθιήζεηο» πνπ ζα δέρνληαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο/ κνπζνπικάλνπο ζπληνπίηεο ηνπο. 
1111 “Kıbrıs‟ta vaziyet vahimleşmeğe başladı/ Rumların taşkınlıklarına nihayet verilmediği taktirde/ Adada ciddi 

hâdiselerin çıkmasından korkuluyor” («Δ θαηάζηαζε ζηελ Κχπξν άξρηζε λα ιακβάλεη ζνβαξέο δηαζηάζεηο/ ε 

πεξίπησζε πνπ δελ δνζεί ηέινο ζηηο ππεξβαζίεο ησλ Βιιελνθππξίσλ/ εθθξάδνληαη θφβνη φηη κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

ζνβαξά επεηζφδηα ζην λεζί»), θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 26/9/1954. 
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δήκαξρν Λάξλαθαο, Υξηζηνδνπιίδε, ν νπνίνο ππνζηήξηδε φηη ηα ζπγραξεηήξηα έπξεπε λα 

απεπζπλζνχλ ζηε ζνβηεηηθή κφληκε αληηπξνζσπεία ζηα Δ.Β.
1112

 Σελ επνκέλε εκέξα, εηξσλεπφηαλ 

ηνλ «παπά» πνπ, ιφγσ ηεο απφθαζεο ησλ Δ.Β., «άξρηζε λα βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε γηγάληην 

θαζξέθηε» θαη «λα ηνλ ζεσξεί αξκφδην κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα παξάζρεη δηαβεβαηψζεηο θαη ζηνπο 

Σνχξθνπο [Σνπξθνθχπξηνπο]». Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, πιεξνθνξνχζε φηη ε βξεηαληθή δηνίθεζε ηνπ 

λεζηνχ είρε «αληηκεησπίζεη ζεηηθά» ην ηειεγξάθεκα δηακαξηπξίαο ησλ ηειεπηαίσλ θαη φηη, 

εξρφκελε ζε επαθή κε «εμέρνληα κέιε» ηνπο, είρε επαλαιάβεη ηηο δεζκεχζεηο ηεο γηα «ζχληνκε 

δηεπζέηεζε» ησλ δεηεκάησλ πνπ ηνπο αθνξνχζαλ. Οη Σνπξθνθχπξηνη, σζηφζν, πξνγξακκάηηδαλ 

επηπιένλ θαη έλα ζπιιαιεηήξην, κε ζθνπφ λα «πνπλ ηελ αιήζεηα ζην ιαφ» απέλαληη ζηελ 

παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο απφ ηνπο Βιιελνθππξίνπο σο εάλ λα είρε ελσζεί ην λεζί κε ηελ 

Βιιάδα.
1113

 

Δ Hürriyet ζα επέζηξεθε ζηηο πεξηγξαθέο ελφο ζθεληθνχ «πξνθιήζεσλ» ησλ Βιιελνθππξίσλ 

ελαληίνλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ, κε ηνλ αληαπνθξηηή ηεο λα θάλεη ιφγν απηή ηε θνξά γηα 

«ππεξβαζίεο» πνπ είραλ πιένλ κεηαβιεζεί «ζε έλα θιίκα αιεζηλήο ηξνκνθξαηίαο». «Θχκαηα» 

απηνχ νη Σνπξθνθχπξηνη ζηα ρσξηά, ζηηο θσκνπφιεηο θαη ζηηο κεγάιεο πφιεηο, φπνπ απνηεινχζαλ 

ζηφρν ησλ Βιιελνθππξίσλ γεηηφλσλ ηνπο, πνπ ηνπο παξφηξπλαλ λα «κεηαλαζηεχζνπλ». Ο Pınarlı 

ππνζηήξηδε φηη ππήξμε απηφπηεο κάξηπξαο κηαο ηέηνηαο «θνβεξήο ζθελήο θαηαηξνκνθξάηεζεο», 

φηαλ κία νκάδα γπλαηθφπαηδσλ ρφξεπαλ θαη δεησθξαχγαδαλ ππέξ ηεο έλσζεο, θαιψληαο ηηο 

γεηηνληθέο νηθνγέλεηεο ησλ Σνπξθνθππξίσλ λα θχγνπλ κε βάξθεο, εηδάιισο «ζα ην 

κεηάλησλαλ».
1114

 

Ο ίδηνο «ζφξπβνο» ησλ θσδσλνθξνπζηψλ «επί ψξεο θαη ζε νιφθιεξν ην λεζί», ζα ζπλφδεπε ηνλ 

Μαθάξην πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπ κε πξννξηζκνχο ηε Ρφδν θαη ηελ Ώζήλα. «Βπί ψξεο» ζα 

θψλαδαλ, επίζεο, ππέξ ηεο έλσζεο θαη νη Βιιελνθχπξηνη ζε «θξελήξεηο εθδειψζεηο» θαζ‟ φιε ηε 

δηαδξνκή ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ Κχπξνπ πξνο ην αεξνδξφκην. Ο αληαπνθξηηήο ηεο ηνπξθηθήο 

εθεκεξίδαο πιεξνθνξνχζε αθφκε φηη ε βξεηαληθή δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ δελ είρε δψζεη δηαβαηήξηα 

ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο ησλ ειιελνθππξηαθψλ εθεκεξίδσλ πνπ ήζειαλ λα κεηαβνχλ ζηε Νέα 

Τφξθε. Σέινο, ε εθεκεξίδα πξφζζεηε πξαθηνξεηαθή είδεζε ηνπ B.B.C., ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

έλαο αλαγλψζηεο ηεο βξεηαληθήο Evening Standard πξφηεηλε ηε δηαθνπή ησλ δηπισκαηηθψλ 

ζρέζεσλ κε ηελ Βιιάδα, ιφγσ ηεο «ερζξηθήο ζηάζεο» ηεο ηειεπηαίαο πξνο ηε ΐξεηαλία.
1115

 

                                                           
1112 “Kıbrıs Rumları „zafer‟i pay edemiyorlar!” («Οη Βιιελνθχπξηνη δελ κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ηνλ „ζξίακβν‟!»), 

Hürriyet, 27/9/1954. 
1113 “Birleşmiş Milletler genel Kurulunda/ Yunanistanın Kıbrıs hakkında ekseriyet sağlıyacağı şüpheli” («Ώκθίβνιν αλ 

ζα εμαζθαιίζεη πιεηνςεθία ε Βιιάδα γηα ηελ Κχπξν/ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ»), Hürriyet, 

28/9/1954. Ο ελ κέξεη άζρεηνο απηφο ηίηινο είλαη ελδεηθηηθφο ηεο επηρείξεζεο αλφξζσζεο ηνπ εζηθνχ ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ απφ ηελ εθεκεξίδα. 
1114 “Kıbrıs‟ta Rumların taşkınlığı artıyor/ İlhakçı ve kızıl rumlar Türkleri hicrete zorlamağa çalışıyorlar” («Ώπμάλνληαη 

νη ππεξβαζίεο ησλ Βιιελνθππξίσλ ζηελ Κχπξν/ Οη ελσηηθνί θαη νη εξπζξνί Βιιελνθχπξηνη πξνζπαζνχλ λα 

εμαλαγθάζνπλ ηνπο Σνχξθνπο λα κεηαλαζηεχζνπλ»), Hürriyet, 29/9/1954. 
1115 “Kıbrıs‟ta ilhakçı Rumların taşkınlığı son haddinde” («ηα άθξα νη ππεξβαζίεο ησλ ελσηηθψλ Βιιελνθππξίσλ ζηελ 

Κχπξν»), θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 30/9/1954. 
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Η εμέηαζε ηεο ειιεληθήο πξνζθπγήο ζηε Γεληθή Δπηηξνπή: «Πεξίκελαλ ηελ επθαηξία λα καο 

βγάινπλ ην κάηη!» 

Δ εθεκεξίδα πξφβαιιε δηεμνδηθά ηελ 9
ε
 χλνδν ηνπ ΟΔΒ, πξηλ αθφκε εμεηαζηεί ην Κππξηαθφ, 

επηιέγνληαο θαηά ηελ πξνζθηιή ηεο ζπλήζεηα λα πξνβάιεη ζην θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν κηα 

δπζαλάινγα κηθξή ζε θάιπςε είδεζε ηνπ Newsweek. ηελ ηειεπηαία αλαθεξφηαλ, κε βάζε 

βξεηαληθέο πεγέο, φηη ε ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ππνζηήξηδε ηε βξεηαληθή άπνςε ζηε 

δηειθπζηίλδα κε ηελ Βιιάδα.
1116

 Δ ίδηα αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ΟΔΒ απφ ηα 

πξσηνζέιηδα ηεο εθεκεξίδαο, θεληξηθά θαη κε, ζα ζπλερηδφηαλ θαη ην επφκελν δηάζηεκα.
1117

 Δ 

αξρηθή απφθαζε ηεο ΐξεηαλίαο λα απφζρεη απφ ηε Γεληθή Βπηηξνπή, φπνπ ζα εμεηαδφηαλ ε 

ειιεληθή πξνζθπγή, νδεγνχζε ηε Hürriyet λα ζπκπεξάλεη φηη ζα «δπζθνιεπφηαλ ε δνπιεηά» ηήο 

νχησο ή άιισο «κηθξήο θαη αλεπαξθνχο» ηνπξθηθήο κφληκεο αληηπξνζσπείαο ππφ ηνλ Selim 

Sarper. ην ελ ιφγσ δεκνζίεπκα επεζήκαηλε ηελ «εμαηξεηηθή δνπιεηά» πνπ είρε θάλεη ε ειιεληθή 

πιεπξά ζε επηθνηλσληαθφ επίπεδν δηεζλψο γηα ηελ Κχπξν, ρσξίο φκσο λα παξαιείπεη λα 

ραξαθηεξίζεη «ςέκαηα κε νπξά» ηελ «ειιεληθή πξνπαγάλδα» φηη νη κνπζνπικάλνη πνπ 

δηαβηνχζαλ ππφ ηε δηνίθεζή ηεο απνιάκβαλαλ ησλ πιήξσλ δηθαησκάησλ ελφο πνιίηε ηνπ θξάηνπο. 

Φέξνληαο, κάιηζηα, σο παξάδεηγκα ηε «δξακαηηθή θαηάζηαζε ησλ Ασδεθαλεζίσλ θαη θπξίσο ησλ 

Απηηθνζξαθησηψλ νκνθχισλ καο», απνθαηλφηαλ φηη ρξεηαδφηαλ θαιχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε «δηαθψηηζε» ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά γηα ηα 

δεηήκαηα απηά, φπσο άιισζηε θαη γηα ην Κππξηαθφ:  

«Απμηεθεί έκα εεκζηυ ηαεήημκ πμο ιαξ ακαθμβεί, ημ κα δζαθςηίζμοιε ηδ δζεεκή ημζκή 

βκχιδ πνμαάθθμκηαξ πθέμκ, έζης ηαζ ανβά, ιε ηαπφηδηα ηαζ ζμαανυηδηα ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ ζογδηήζεςκ βζα ημ Κοπνζαηυ ημ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια, ημ μπμίμ έπμοιε 

παναιεθήζεζ ιέπνζ ζήιενα. Ζ οπυεεζδ ηδξ Κφπνμο δεκ ιπμνεί κα ηενδδεεί ιε λενέξ 

θςκαζηίεξ. Τθίζηαηαζ απυθοηδ ακάβηδ ιζαξ ζμαανήξ ηαζ ακηζηεζιεκζηήξ επελενβαζίαξ, 

ηαεχξ ηαζ ιζαξ πανμοζίαζδξ εκχπζμκ ηδξ δζεεκμφξ ημζκήξ βκχιδξ υθςκ ηςκ ζημζπείςκ 

ηαζ ηςκ εββνάθςκ πμο έπμοιε ζηα πένζα ιαξ, αθμφ ηα μνβακχζμοιε ιε ζοζηδιαηζηυ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ».
1118

 

Δ ηειηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Δ.Β. ήηαλ λα εμεηαζηεί ε ειιεληθή πξνζθπγή 

ζηελ Οινκέιεηα ηνπ πξνζερνχο ηφηε Αεθεκβξίνπ, παξά ηελ αληίδξαζε ηνπ Ώλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ ηεο ΐξεηαλίαο, Selwyn Lloyd, ν νπνίνο δελ πεξηνξηδφηαλ κφλν λα δειψζεη 

                                                           
1116 “Amerika Kıbrıs dâvasında İngiltere‟yi destekliyor” («Δ Ώκεξηθή ππνζηεξίδεη ηελ Ώγγιία ζηελ ππφζεζε ηεο 

Κχπξνπ»), Hürriyet, 22/9/1954. 
1117 “Birleşmiş Milletlerde kurulan komisyonda/ Kıbrıs dâvası dün de gündeme alınmadı” («Οχηε ρζεο ήξζε ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ε ππφζεζε ηεο Κχπξνπ/ ζηελ επηηξνπή πνπ ζπζηάζεθε ζηα Δ.Β.»), Hürriyet, 23/9/1954. “Komisyon 

toplantısında 3 aleyhte 3 çekimsere karşı 9 reyle/ Kıbrıs dâvasının gündeme alınması kararlaştırdı” («ηε ζπλεδξίαζε ηεο 

επηηξνπήο απνθαζίζηεθε κε 9 ςήθνπο ππέξ έλαληη 3 ελαληίνλ θαη 3 απνρψλ/ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ε 

ππφζεζε ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 24/9/1954. “Kıbrıs meselesinin gündeme alınmasına dair son kararı/ Birleşmiş 

Milletlerin Genel Kurulu tasvip etti” («Δ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Δ.Β. ελέθξηλε/ ηελ πξφζθαηε απφθαζε λα ηεζεί ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ην Κππξηαθφ»), Hürriyet, 25/9/1954.  
1118 “B. Milletlerdeki Türk heyetinin işi güçleşti” («Απζθφιεςε ε απνζηνιή ηεο ηνπξθηθήο αληηπξνζσπείαο ζηα Δ. 

Έζλε»), θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 27/9/1954. 
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φηη ε ρψξα ηνπ δελ επξφθεηην λα αλαγλσξίζεη ηελ απφθαζε αιιά, φπσο αλέθεξε ε Hürriyet, 

ππνγξάκκηδε ηηο ηνπξθηθέο αληηξξήζεηο ζηελ έλσζε θαη ηφληδε φηη «νη Σνχξθνη νπδέπνηε ζα ηε 

δερηνχλ θαη εμαηηίαο απηνχ ζα μεζπάζνπλ ζνβαξά επεηζφδηα ζην λεζί θαη ζα ηεζεί ζε θίλδπλν ε 

εηξήλε».
1119

 Ώληίζηνηρε ήηαλ θαη ε αληίδξαζε ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», ζηελ 

αλαθνίλσζε ηεο νπνίαο αλαθέξνληαλ, ζχκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα, ηα αθφινπζα: 

«Ζ επζηνμπή „Ζ Κφπνμξ είκαζ Σμονηζηή‟, δζενιδκεφμκηαξ ηα αζζεήιαηα ηδξ ημονηζηήξ 

ημζκήξ βκχιδξ, αζζεάκεηαζ ηδκ ακάβηδ κα δδθχζεζ ηα ελήξ: 1- Ζ πνυζθαηδ ηνμπή πμο 

έθααε ημ Κοπνζαηυ ζηα Ζκςιέκα Έεκδ έπεζ δδιζμονβήζεζ ενςηήιαηα πμο πνήγμοκ 

απάκηδζδξ. 2- Ζ ελέθζλδ ηςκ βεβμκυηςκ άθδζε 100 πζθζάδεξ Σμφνημοξ οπμηείιεκμοξ 

ζημκ ηίκδοκμ ιζαξ ηαηαζηνμθήξ. Ο ζμαανυξ αοηυξ ηίκδοκμξ ιπμνεί κα απμηναπεί ιε ηδκ 

άιεζδ ηαζ απυθοηδ οπμζηήνζλδ ηδξ ιδηέναξ παηνίδαξ. Δίκαζ πνμθακέξ πςξ ζηα 

γδηήιαηα ζηα μπμία δ αβςκία ιεηαηνέπεηαζ ζε πενίζηερδ ηαζ κδθαθζυηδηα, ημοξ θυαμοξ 

ιπμνεί κα δζαζηεδάζμοκ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ μζ δδθχζεζξ ηςκ ανιμδίςκ. 3- Ζ 

δηηδεείζα αββθζηή εέζδ ζοκζζηά ημ εειέθζμ, υπζ ηδξ απαζζζμδμλίαξ ιαξ, αθθά ηδξ 

εθπίδαξ, ηδξ πανδβμνζάξ ηαζ ηδξ πίζηδξ πμο έπμοιε ζηδ εέζδ ηδξ ορδθήξ ηαζ 

αλζμζέααζηδξ ηοαενκήζεχξ ιαξ, δ μπμία ακηθεί ηδ δφκαιή ηδξ απυ ηζξ ηάζεζξ ηδξ ημζκήξ 

βκχιδξ».
1120

 

Δ θαθή ζχληαμε θαη ε αίζζεζε ηεο ήηηαο πνπ δηέπλεε ην θείκελν απηφ ηεο ηνπξθηθήο νξγάλσζεο 

ήηαλ ελδεηθηηθά φρη κφλν ηεο απαηζηνδνμίαο – παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ δηαβεβαηψζεηο – αιιά 

θαη ηνπ αηθληδηαζκνχ, θαζψο θαη ηεο δηάςεπζεο ησλ πςειψλ πξνζδνθηψλ πνπ είραλ θαιιηεξγεζεί 

ζηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. Σν «πξνθαλέο» πνπ επηθαιείην ζηελ 

αλαθνίλσζή ηεο, παξέπεκπε κάιινλ ζην γεγνλφο φηη ε δηαβφεηε νξγάλσζε έλησζε ην έδαθνο λα 

ππνρσξεί θάησ απφ ηα πφδηα ηεο, εμ νπ θαη ε έκκεζε έθθιεζε ζηελ «πςειή θαη αμηνζέβαζηε» 

θπβέξλεζε ηεο ρψξαο λα ηνπνζεηεζεί ππεχζπλα θαη λα δηαζθεδάζεη ηνπο θφβνπο, ηφζν ηεο ίδηαο, 

φζν θαη ησλ «100 ρηιηάδσλ Σνπξθνθππξίσλ», φηη επέθεηην ε «εζηθή ηνπο θαηαζηξνθή». Δ έθηαζε 

ηεο απνγνήηεπζεο απνηππσλφηαλ, άιισζηε, θαη ζηελ επηινγή ηεο εθεκεξίδαο λα ππνβηβάζεη ηε 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηηο εζσηεξηθέο ηεο ζειίδεο, ζην ηέινο ηνπ ξεπνξηάδ πεξί ησλ βξεηαληθψλ 

αληηδξάζεσλ ζηελ απφθαζε ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ θαη ζε αληίζεζε κε ηελ κέρξη ηφηε πξαθηηθή 

ηεο ζε αλάινγεο παιαηφηεξεο πεξηπηψζεηο. 

ην ίδην πιαίζην, ε κεηξηθή νξγάλσζε T.M.T.F. απέζηεηιε ηειεγξάθεκα ζηελ «Βζληθή Σνπξθηθή 

Έλσζε Κχπξνπ», ζην θφκκα δειαδή ηνπ Fazıl Küçük,
1121

 ζην νπνίν απεπζπλφκελε ζηα «αδέιθηα 

καο ηνπο Κππξίνπο», αλέθεξε ηα εμήο: «1) Αελ ζα αλαγλσξίζνπκε ηελ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν 

                                                           
1119 “B. Milletlerin vereceği kararı/ İngiltere hükümsüz sayacak/ Yugoslavya Yunan tezini destekledi!” («Δ Ώγγιία ζα 

ζεσξήζεη άθπξε/ ηελ απφθαζε πνπ ζα ιάβνπλ ηα Δ.Β./ Δ Γηνπγθνζιαβία ππνζηήξημε ηελ ειιεληθή ζέζε!»), Hürriyet, 

26/9/1954. 
1120 “ „Kıbrıs Türktür‟ komitesinin tebliği” («Δ αλαθνίλσζε ηεο επηηξνπήο „Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή‟»), ελδηάκεζνο 

ηίηινο ζε Hürriyet, 26/9/1954. 
1121 ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αλαθεξφηαλ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, σο Kıbrıs Milli Türk Birliği, ζε αληίζεζε κε 

πξνγελέζηεξα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο, ζηα νπνία παξήιιαζζε ειαθξψο ν ηίηινο ηνπ. 
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έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα. 2) Με απηή ηελ αθνξκή, επαλαιακβάλνπκε γηα κία αθφκε 

θνξά φηη είκαζηε καδί ζαο ράξηλ ηνπ Σνπξθηζκνχ ηεο Κχπξνπ. 3) Βθθξάδνπκε ηε βαζηά καο ζιίςε 

γηα ην γεγνλφο φηη ε Βιιάδα έρεη δεκηνπξγήζεη έλα πξφβιεκα πνπ νλνκάδεηαη Κππξηαθφ, 

πξνδίδνληαο ηελ θνηλή αζθάιεηα ηνπ ειεχζεξνπ θφζκνπ, ηελ εξεκία ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ηε 

θηιία θαη ηε ζπκκαρία ηεο κε ηελ Σνπξθία. Βίκαζηε βέβαηνη πσο ε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα ζα 

έρεη απνγνεηεπηηθή θαηάιεμε εηο βάξνο ηεο Βιιάδαο». 

Δ αληίδξαζε απέλαληη ζηηο απξφζκελεο, αιιά θαη δπζκελείο γηα ηελ ηνπξθηθή πιεπξά εθείλεο 

εμειίμεηο, απνηππσλφηαλ θαη ζε άξζξν γλψκεο πνπ δεκνζίεπε ν Hikmet Bil. Ο ζπληάθηεο ηνπ  

«κεηξνχζε, δχγηδε θαη εχξηζθε ειιηπείο», θαηά ην πνηεηηθψο ιεγφκελν, ηηο «θηιίεο» ηεο Σνπξθίαο 

κε έλα ζχλνιν απφ ρψξεο πνπ αλέκελε φηη ζα ζηήξηδαλ ηελ παηξίδα ηνπ ζηα Δ.Β., νη νπνίεο φκσο 

είραλ ςεθίζεη ελαληίνλ ηεο. ην πιαίζην απηφ, ζεκείσλε πσο ηα Δ.Β. είραλ απνηειέζεη έλαλ 

θαζξέθηε ησλ θίιησλ ρσξψλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ ηνπο αηζζεκάησλ. Έηζη, αλαθεξφηαλ εηξσληθά, 

αιιά θαη κε εκθαλή πηθξία, ζηελ «θνιιεηή καο ζχκκαρν, ηε Γηνπγθνζιαβία», ζηε «ζχκκαρν, 

νκφζξεζθε θαη αδειθή ρψξα, ην Παθηζηάλ, πνπ αθφκε δελ έρεη ζηεγλψζεη ην κειάλη ηεο ζπλζήθεο 

ζπκκαρίαο πνπ ππνγξάςακε», ζην Ώθγαληζηάλ πνπ ηφζν είρε σθειεζεί απφ ηελ Σνπξθία, ζηελ 

Ελδνλεζία, «ηνπο νκφζξεζθνπο αγαπεκέλνπο θίινπο ησλ λνηίσλ ζαιαζζψλ κε ηε δεζηή θαξδηά» 

θαη θαηέιεγε ζην θείκελφ ηνπ σο εμήο: «Ση αληηπαζείο, φκσο, άλζξσπνη πνπ είκαζηε πξάγκαηη. 

ινη νη κηθξνί, απφ ηελ ηνζνδνχια Εζιαλδία κέρξη ηνλ Εζεκεξηλφ θαη ην ηάκ, κνηάδνπλ ζαλ λα 

πεξίκελαλ ηελ επθαηξία λα καο βγάινπλ ην κάηη! Δ ακαξηία ζην ιαηκφ ηνπο. ην ιαηκφ ηνπο κελ, 

φκσο… απηή ε επινγεκέλε ακαξηία κήπσο είλαη κφλν ησλ θίισλ καο, πνπ έπεζαλ ζχκαηα 

έιιεηςεο πιεξνθφξεζεο; ΐεβαίσο θαη φρη. Μα είλαη γλσζηφ… κήπσο καδί κε ηνπο θίινπο καο δελ 

είδακε ηε θνξά απηή ζηνλ ίδην θαζξέθηε απνγπκλσκέλν θαη ην εξγαηηθφηαην θαη καζηνξηθφ 

ππνπξγείν ησλ εμσηεξηθψλ καο;».
1122

  

πλερίδνληαο λα πξνβάιιεη ηελ αξλεηηθή γηα ηελ ηνπξθηθή θαη ηε βξεηαληθή πιεπξά εθείλε 

εμέιημε ζηα Δ.Β., ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηε Νέα Τφξθε, επέιεγε λα ζηαζεί δηά καθξψλ 

ζε έλα απφ ηα επηρεηξήκαηα πνπ είρε επηθαιεζηεί ν Selwyn Lloyd, έηζη φπσο αλαιπφηαλ απφ ηνπο 

«ειεχζεξνπο ζρνιηαζηέο». χκθσλα κε ηνπο ηειεπηαίνπο, ε Βιιάδα είρε πξνζθχγεη ζηα Δ.Β. 

πξνηάζζνληαο ην δηθαίσκα ηεο Κχπξνπ ζηελ απηνδηάζεζε, θεληξηθφο ηεο ζηφρνο φκσο ήηαλ ε 

έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα, κε άιια ιφγηα κία «κεηαβνιή θπξηαξρίαο». Καη‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν, πξφζζεηαλ νη ζρνιηαζηέο – θαη δη‟ απηψλ ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο – «ε Βιιάδα 

έζεηε ζέκα αλαζεψξεζεο, αθφκε θαη θαηάξγεζεο ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο», γεγνλφο ην νπνίν 

ελέπιεθε άκεζα ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε θαη «ηδίσο ηελ Σνπξθία», πνπ ήηαλ ν «πξαγκαηηθφο 

ηδηνθηήηεο ηεο Κχπξνπ πξηλ θαη απφ ηνπο Βγγιέδνπο», πνπ ελδηαθεξφηαλ γηα ηε «κνίξα θαη ηε 

δηαβίσζε κηαο πνιχ ζεκαληηθήο ηνπξθηθήο κεηνςεθίαο» θαη γηα ηελ νπνία «ε Κχπξνο βξηζθφηαλ 

ηφζν θνληά πνπ ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο ήηαλ εληφο ησλ ρσξηθψλ ηεο πδάησλ». Δ 

ζπιινγηζηηθή ζα ζπλερηδφηαλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, κε ζηφρν λα «απνδείμεη» φηη ε Βιιάδα 

                                                           
1122 “Aynadaki Dostlar...” («Σν αληηθαζξέθηηζκα ησλ θίισλ…»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 30/9/1954. 
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απνηεινχζε «ηε κφλε ρψξα πνπ έρεη παξαβηάζεη ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, θαηαπαηψληαο κφλν 

ηα ηνπξθηθά δηθαηψκαηα», θέξνληαο γηα κία αθφκε θνξά σο παξάδεηγκα πξνο επίξξσζε ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηεο ηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο Θξάθεο.
1123

 

Βπηζεκαίλνληαο πεξαηηέξσ φηη νη «Σνχξθνη ηεο Απηηθήο Θξάθεο» είραλ εμαηξεζεί κε ηε πλζήθε 

ηεο Λσδάλλεο απφ ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ, έλαληη ηεο αληίζηνηρεο εμαίξεζεο ησλ «Ρσκηψλ 

ηεο Εζηαλκπνχι», ν ππνγξάθσλ «ΐ.Μ.» θαηέιεγε ζηελ αληαπφθξηζή ηνπ σο αθνινχζσο: «Βθφζνλ, 

ινηπφλ, ηψξα ε Βιιάδα έρεη ζέζεη ζέκα αλαζεψξεζεο ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο κε ην αίηεκά 

ηεο λα ηεο δνζεί ε Κχπξνο, πξέπεη θαη ε Σνπξθία, επσθεινχκελε απφ ην γεγνλφο απηφ, λα δεηήζεη 

ηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο απφ πην επξεία ζθνπηά, θαζψο θαη ηε ζπκπεξίιεςε ησλ Ρσκηψλ ηεο 

Εζηαλκπνχι ζηε ζπκθσλία αληαιιαγήο πιεζπζκψλ, αιιά θαη λα δηαθεξχμεη φηη πιένλ ζεσξεί 

άθπξε ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, ηελ νπνία θαηά βάζε δελ έρεη ζεβαζηεί ε Βιιάδα».
1124

 Ώλ θαη 

θαηά ην παξειζφλ είραλ ππάξμεη απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο ζπνξαδηθέο ζπγθξηηηθέο αλαθνξέο 

κεηαμχ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο ειιεληθήο Θξάθεο θαη ηεο ειιελνξζφδνμεο 

κεηνλφηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ δεκνζηνγξάθνο ηεο έζεηε άκεζα 

ζέκα αληαιιαγήο θαη απηψλ ησλ δχν πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. Χο πξφθαζε ρξεζηκνπνηείην ην 

επηρείξεκα πνπ είρε πξνβιεζεί θαη παιαηφηεξα, πεξί ηεο «δηαηάξαμεο ησλ ηζνξξνπηψλ» πνπ 

πξνέβιεπε ε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο. Βλψ φκσο ηφηε είρε ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ζε ζρέζε 

κε ηελ Κχπξν, ηψξα ζα επεθηεηλφηαλ θαη ζηνπο άιινπο «Ρσκηνχο», εθείλνπο ηεο Πφιεο θαη, 

ζηνρνπνηψληαο ηνπο γηα κία αθφκε θνξά, ζα δεηνχζε θαη ηε θπζηθή ηνπο εμάιεηςε απφ ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο πάιαη πνηέ νζσκαληθήο πξσηεχνπζαο. Πξηλ ζπλερηζηεί, ινηπφλ, ε 

παξάζεζε ησλ αληηδξάζεσλ ζηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Ο.Δ.Β., έηζη φπσο 

θαηαγξάθνληαλ ζηηο ζηήιεο ηεο Hürriyet, ζα εθηεζεί ε δεχηεξε – εληφο ηνπ 1954 – κείδσλ 

πξνζπάζεηα ηεο εθεκεξίδαο λα ζέζεη ζην ζηφραζηξν ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη ηελ 

ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. 

Η δεύηεξε κείδσλ ζηνρνπνίεζε ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ θαη ησλ Διιελνξζόδνμσλ 

πσο έρεη πξνεθηεζεί, ε εθθίλεζε ζηε ζηνρνπνίεζε ηεο ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο είρε δνζεί ήδε απφ ηα ηέιε Ώπγνχζηνπ, φηαλ ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο 

εθεκεξίδαο δεκνζηεχνληαλ θσηνγξαθίεο ηξηψλ θαηαζηεκάησλ πνπ αλήθαλ ζε κέιε ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο, κε ηελ θαηεγνξία φηη δελ είραλ ζπκκεηάζρεη ζην ζεκαηνζηνιηζκφ – θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζηνπο ενξηαζκνχο – ηεο 30ήο Ώπγνχζηνπ, εκέξαο ηνπ «ζξηάκβνπ» (zafer) ησλ ηνπξθηθψλ 

ζηξαηεπκάησλ επί ησλ ειιεληθψλ ην 1922. Σν γεγνλφο αληηκεησπίζηεθε κε «ζιίςε» θαη 

                                                           
1123 Δ βξεηαληθή πξνέιεπζε ησλ «ειεχζεξσλ» εθείλσλ «θχθισλ» ήηαλ πξνθαλήο, ηφζν ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία, 

φζν θαη ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνεγνχκελσλ εηψλ, φηαλ εκθαλίδνληαλ σο «νπδέηεξνη παξαηεξεηέο». Δ δηαθνξά ήηαλ 

φηη ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θαη κε δεδνκέλε ηελ ειιεληθή πξνζθπγή ζηα Δ.Β., ε βξεηαληθή πιεπξά επέιεγε λα 

«ςηζπξίζεη» ζην απηί ηεο ηνπξθηθήο λνκηθά θαη πνιηηηθά επηρεηξήκαηα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ελαληίνλ ηεο 

ειιεληθήο. Πξφζπκνο δηακεζνιαβεηήο ζηε δεκνζηνπνίεζή ηνπο εκθαληδφηαλ θαη πάιη ε Hürriyet. 
1124 “Kıbrıs‟ın ilhakını istemekle/ Yunanistan Lozan Sulh muahedesini hiçe saydı” («Γεηψληαο ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ/ Δ 

Βιιάδα αςήθεζε ηε πλζήθε Βηξήλεο ηεο Λσδάλλεο»), πξσηνζέιηδν ξεπνξηάδ ζε Hürriyet, 29/9/1954. 
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«θιαπζίγειν» απφ ηνλ ζπληάθηε ηεο ζρεηηθήο ιεδάληαο.
1125

 Καηά ηνλ ζπλήζε ξνπ ησλ γεγνλφησλ, 

ε «θαηαγγειία» απηή ηεο εθεκεξίδαο έδηλε ην έλαπζκα ζηελ T.M.T.F. λα δεκνζηεχζεη κία «νμεία» 

δηακαξηπξία, ε νπνία φκσο ζα πξνθαινχζε ηελ παξέκβαζε ηεο ηνπξθηθήο δηθαηνζχλεο.
1126

 Σε 

ζθπηάιε ζα έπαηξλε ε ζπγαηξηθή νξγάλσζε «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», ε δηνηθνχζα επηηξνπή 

ηεο νπνίαο απέζηεηιε επηζηνιή ζηνλ Παηξηάξρε Ώζελαγφξα, ζηελ νπνία κε αθνξκή ην Κππξηαθφ, 

αλαθέξνληαλ θαη ηα εμήο: 

«πςξ είκαζ βκςζηυ, πνζκ απυ ιενζηέξ διένεξ δδιμζζεφεδηε ζημκ ημονηζηυ Σφπμ ιία 

δήθςζή ζαξ, ζηδκ μπμία δζαηοπχεδηε νδηχξ εη ιένμοξ ζαξ πςξ δεκ είκαζ πνέπμκ κα 

αζπμθμφκηαζ μζ ενδζηεοηζημί θεζημονβμί ιε ηδκ πμθζηζηή. Διπκευιεκμζ απυ ηα θυβζα ζαξ 

αοηά, ζηεθηήηαιε υηζ ιπμνείηε ιε ιία εβηφηθζυ ζαξ κα βκςζημπμζήζεηε ηδ 

δδιμζζεοεείζα ζηζξ εθδιενίδεξ δήθςζή ζαξ, ηαζ ζημοξ εηπνμζχπμοξ ζαξ ηςκ Αεδκχκ, 

ηςκ Γςδεηακήζςκ, ηδξ Κνήηδξ ηαζ ηςκ άθθςκ Μδηνμπυθεςκ, πμο οπάβμκηαζ ζε ζαξ 

ηυζμ δζμζηδηζηχξ υζμ ηαζ πκεοιαηζηχξ. Γζυηζ ζήιενα βίκεηαζ ακηζθδπηυ απυ ηζξ 

αεδκασηέξ εθδιενίδεξ ηαζ ηζξ εηπμιπέξ ηςκ εθθδκζηχκ ναδζμθχκςκ, υηζ ημ ζφκμθμ ηςκ 

ζεναηζηχκ εηπνμζχπςκ ζαξ ζηα πνμακαθενεέκηα ιένδ ηάκμοκ εονέςξ πμθζηζηή ιε 

αθμνιή ημ ηοπνζαηυ γήηδια. φιθςκα ιε ηδκ ακαημίκςζή ζαξ, είκαζ θοζζηυ δ 

εκαζπυθδζδ ιε αοημφ ημο είδμοξ ηδκ πμθζηζηή κα ακηζιεηςπίγεηαζ ιε ηδκ επζαμθή 

πεζεανπζηχκ πμζκχκ, υπςξ πνμαθέπεηαζ ζημκ ηακμκζζιυ ηδξ πκεοιαηζηήξ ζαξ ανπήξ. 

Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, μζ πμθζηζηέξ δδθχζεζξ ηςκ ακδηυκηςκ ζηδκ εηηθδζία ζαξ, πμο 

εεςνμφιε υηζ εα πνδζζιεφζμοκ ζδζαζηένςξ ζημ ημιιμοκζζηζηυ ζηναηυπεδμ, 

πνμζαάθθμοκ οπέν ημ δέμκ ηδκ ημονημεθθδκζηή θζθία ηζξ διένεξ αοηέξ, πμο μζ ελεθίλεζξ 

επζηάζζμοκ κδθάθζα παναημθμφεδζδ, αθθά ηαζ ακαζηαηχκμοκ ηδκ δνειία ημο ηυζιμο. 

Πζζηεφμοιε απυ ηχνα υηζ εα δδιμζζεφζεηε ιία εβηφηθζμ ηαηά ημκ επζεοιδηυ ηνυπμ ηαζ 

ημ γδημφιε απυ ηδκ ορδθή πκεοιαηζηή ζαξ ανπή, ζοιιμνθμφιεκμζ ιε ηδκ επζεοιία ηδξ 

δζμζημφζαξ επζηνμπήξ ιαξ». 

Παξάιιεια κε ηελ πξνεηδνπνηεηηθή θαη εκκέζσο απεηιεηηθή εθείλε επηζηνιή ηεο, ε νξγάλσζε 

απνθάζηδε λα πηνζεηήζεη θαη ηε δεχηεξε πξφηαζε πνπ είρε θαηαζέζεη ν Hikmet Bil ζηα ηέιε 

Ώπγνχζηνπ, ηελ απνζηνιή δειαδή πξφζθιεζεο ζηνλ Βιιελνξζφδνμν βνπιεπηή Ώιέμαλδξν 

Υαηδφπνπιν λα ζπκκεηάζρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο.
1127

 Με ηνλ ηξφπν απηφ ε νξγάλσζε, εγεηηθφ 

κέινο ηεο νπνίαο ήηαλ ν πξναλαθεξζείο δεκνζηνγξάθνο-δηθεγφξνο ηεο Hürriyet, ακθηζβεηνχζε 

θαη πάιη ηε λνκηκνθξνζχλε ησλ ζεζκηθψλ εθπξνζψπσλ ησλ Βιιελνξζνδφμσλ ηεο Πφιεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα, κε ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο επηζηνιήο θαη ηεο πξφζθιεζεο, επηρεηξνχζε λα ηνπο εθζέζεη 

γηα «αληηπαηξησηηθή ζηάζε» ζηα κάηηα ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο. 

                                                           
1125 “Zavallılar” («Απζηπρείο»), Hürriyet, 31/8/1954. 
1126 “T.M.T.F. idare hey‟eti âzaları aleyhinde takibata başlandı” («Ννκηθή δηαδηθαζία ελαληίνλ ησλ κειψλ ηεο δηνηθνχζαο 

επηηξνπήο ηεο T..M.T.F.»), Hürriyet, 2/9/1954. ηα επφκελα θχιια ηεο  εθεκεξίδαο δελ δηεπθξηληδφηαλ ε ηχρε απηήο ηεο 

«λνκηθήο δηαδηθαζίαο». 
1127 “ „Kıbrıs Türktür Komitesi‟ Patrik Athinagoras‟a bir mektup gönderdi” («Δ „Βπηηξνπή ε Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή‟ 

απέζηεηιε επηζηνιή ζηνλ Παηξηάξρε Ώζελαγφξα»), Hürriyet, 3/9/1954. 
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ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείην θαη ν λεναθηρζείο ζηελ Ώζήλα αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο, ν 

νπνίνο εθζέηνληαο ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ ζηηο εμειίμεηο, θαη δε ηεο «πιένλ 

πξνζθείκελεο ζηελ θπβέξλεζε Παπάγνπ» Καεδιενζκήξ, ηηο ραξαθηήξηδε «δπζηπρείο αλαθνξέο πνπ 

απνθαιχπηνπλ ζε φιε ηνπ ηε γχκληα ην πξαγκαηηθφ πξφζσπν ησλ Βιιήλσλ». Ώθνξκή γηα ηηο 

θξίζεηο ηνπ εθείλεο ππήξμε ε δηαπίζησζε ηεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο φηη «νχηε ηνλ θαηξφ ηνπ 

Ώβδνπιρακίη δελ είρε αλαγθαζηεί έλαο βνπιεπηήο ειιεληθήο θαηαγσγήο λα ιάβεη ζέζε ελαληίνλ 

ηεο ίδηαο ηνπ ηεο παηξίδαο». Καηφπηλ ηνχηνπ, ν Evsal αλαξσηηφηαλ: «Σν πξνζέμαηε, ζχκθσλα κε 

ηελ αζελατθή εθεκεξίδα, ε παηξίδα ηνπ Ρσκηνχ βνπιεπηή ηεο Εζηαλκπνχι είλαη, ιέεη, ε Βιιάδα! 

Ση ιέεη άξαγε γη‟ απηφ ν θ. Υαηδφπνπινο;». ηε ζπλέρεηα, ην «δειεηήξην» θαη ηα «ιπζζψδε 

ζρφιηα» ηεο Καεδιενζκήξ ζρεηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπξθηθέο απφπεηξεο πξνο ηνλ Οηθνπκεληθφ 

Παηξηάξρε, ζα παξαθηλνχζαλ ηνλ Σνχξθν αληαπνθξηηή λα ζρνιηάζεη φηη θαη ν Ώζελαγφξαο 

εζεσξείην σο αλήθσλ ζην «ειιεληθφ έζλνο». 

Δ έκκεζε πίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφθιεζεο ηειηθά απέδσζε θαη ν βνπιεπηήο Ώιέμαλδξνο 

Υαηδφπνπινο πξάγκαηη ζπκκεηείρε ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο «Δ Κχπξνο είλαη 

Σνπξθηθή». πσο πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα, ν βνπιεπηήο ιάκβαλε κέξνο ζε θνηλή ζπλεδξίαζε 

ηεο ελ ιφγσ «επηηξνπήο» κε ηα κέιε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο αληηπξνζσπείαο, πνπ βξηζθφηαλ ηφηε 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, «αληάιιαζζε απφςεηο» κε απηνχο, ελψ αληηκεηψπηδε «κε κεγάιε 

έθπιεμε» ηε κεηαθεξζείζα ελεκέξσζε φηη ε βξεηαληθή απνηθηαθή δηνίθεζε απέιαπλε θαηά ην 

δνθνχλ ηνπο εθ Σνπξθίαο δαζθάινπο. Παξαηεξνχζε, κάιηζηα, φηη νη ΐξεηαλνί δελ έπξαηηαλ ην 

ίδην θαη γηα ηνπο Βιιελνθχπξηνπο δαζθάινπο, «παξά ην γεγνλφο πσο μέξνπλ φηη είλαη 

θνκκνπληζηέο». Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Υαηδφπνπινο απαληνχζε θαη ζε εξσηήζεηο 

δεκνζηνγξάθσλ, αλαθέξνληαο ηα εμήο: 

«Συζμ ςξ Σμφνημξ πμθίηδξ, υζμ ηαζ οπυ ηδκ ζδζυηδηά ιμο ςξ αμοθεοημφ, ζοιιενίγμιαζ 

μθμρφπςξ ηζξ ααζζηέξ βναιιέξ πμο έπεζ πανάλεζ δ ηοαένκδζή ιαξ ζημ γήηδια αοηυ. Γεκ 

επζηνμηχ ηδκ εκαζπυθδζδ ιε ηδκ πμθζηζηή ηςκ εηηθδζζχκ ζηδ πχνα ιαξ ή ζημ 

ελςηενζηυ. Δίκαζ απμθφηςξ θοζζηυ μζ Ρςιζμί ζοιπμθίηεξ ιαξ κα αημθμοεμφκ ηδκ μδυ 

πμο ααδίγεζ δ ηοαένκδζή ιαξ βζα ηδκ Κφπνμ. Εδηχ απυ ημοξ Ρςιζμφξ ζοιπμθίηεξ ιαξ, 

υπςξ ηαζ ζε ηάεε άθθδ εεκζηή οπυεεζδ, έηζζ ηαζ ζε αοηή κα ιδκ θμβίγμκηαζ πχνζα. 

Λοπμφιαζ πμο δ μδυξ ηδκ μπμία έπμοκ αημθμοεήζεζ μζ Έθθδκεξ ζημ εέια ηδξ Κφπνμο, 

έπεζ πνμηαθέζεζ ηδ παθάνςζδ ηςκ θζθζηχκ δεζιχκ ιεηαλφ ηςκ δφμ πςνχκ». 

Οη νριήζεηο φκσο δελ ζα ζηακαηνχζαλ εδψ, θαζψο αθνινπζνχζε εξψηεζε γηα ην πξναλαθεξζέλ 

δεκνζίεπκα ηεο Καεδιενζκήξ, πνπ είρε ππνδείμεη φηη «παηξίδα ηνπ Υαηδφπνπινπ είλαη ε Βιιάδα», 

ζηελ νπνία ν βνπιεπηήο ζα απαληνχζε δηπισκαηηθά φηη «πξψηα απ‟ φια είκαη Σνχξθνο πνιίηεο». 
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Σέινο, αλαγθάζηεθε λα επαλαιάβεη ηελ άπνςή ηνπ πεξί ηεο κε ελαζρφιεζεο ησλ εθθιεζηψλ κε 

ηελ πνιηηηθή, πξνζζέηνληαο φηη «θαη ν Παηξηάξρεο έρεη ηελ ίδηα άπνςε».
1128

 

Βπηπξνζζέησο, ε εθεκεξίδα ζα εμαθνινπζνχζε ηελ πεπαηεκέλε ηαθηηθή ηήο ζπζρέηηζεο ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ κε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ πξνθαζήκελνπ ηεο Βθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ λα 

ελσζεί ην λεζί κε ηελ Βιιάδα, ζπλερίδνληαο ηελ πνιηηηθή ζηνρνπνίεζεο θαη ησλ δχν. ην πιαίζην 

απηφ, ζπλεξγάηεο ηεο εθεκεξίδαο δεηνχζε ζρφιην απφ ηνλ παηξηαξρηθφ «εθπξφζσπν» Ώηκηιηαλφ 

«γηα ηηο πξφζθαηεο δειψζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε ν Μαθάξηνο ζηε Νέα Τφξθε». Ώπαληψληαο ν 

Ώξρηγξακκαηέαο ηνπ Παηξηαξρείνπ, ραξαθηήξηδε «αβάζηκε πεπνίζεζε» ηε δήισζε Μαθαξίνπ φηη 

νη ηεξσκέλνη ηνπ Φαλαξίνπ ζπληάζζνληαλ καδί ηνπ «απφ θαξδηάο», ηφληδε φηη ην Οηθνπκεληθφ 

Παηξηαξρείν ηνπνζεηείηαη επηζήκσο κφλν δηά ησλ αλαθνηλψζεσλ ηεο Εεξάο πλφδνπ θαη 

επεζήκαηλε πσο «εκείο πξψηα απ‟ φια ζθεθηφκαζηε ηα ζπκθέξνληα ηεο παηξίδαο φπνπ 

δηαβηνχκε».
1129

 Σελ ίδηα εκέξα, επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Παηξηαξρείνπ εμαπέιπε θαη ν Nizamettin 

Nazıf κε άξζξν γλψκεο ηνπ, ζην νπνίν θαηεγνξνχζε ηνλ ζεζκφ θαη ηνλ Ώζελαγφξα γηα αλάκεημε 

ζηα «εγθφζκηα» δεηήκαηα, αιιά θαη γηα έγθξηζε θαη ζπγθάιπςε ησλ «επεθηαηηθψλ» ηάζεσλ ηεο 

θππξηαθήο εθθιεζίαο, κε αθνξκή ην γεγνλφο φηη ν Ώξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ δηαηεξνχζε ζηνλ 

εθθιεζηαζηηθφ ηνπ ηίηιν ηνλ φξν «Νέαο Ενπζηηληαλήο». Σν ηζηνξηθφ γεγνλφο ηεο εμνξίαο ησλ 

Κππξίσλ πξηλ απφ ρίιηα δηαθφζηα ρξφληα ζηηο αθηέο ηεο Κπδίθνπ, ρξεζηκνπνηείην απφ ηνλ 

αξζξνγξάθν, ν νπνίνο απεχζπλε «θάιεζκα» ζηνλ Ώζελαγφξα λα αζθήζεη ηνλ «νηθνπκεληθφ ηνπ 

ξφιν» θαη λα επηβάιεη ζηνλ Μαθάξην ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ηζηνξηθνχ ηίηινπ. Παξάιιεια, 

θαηεγνξνχζε ηνλ Ώξρηεπίζθνπν Κχπξνπ φηη είρε ζηελφηαηεο ζρέζεηο κε ην «θνκκνπληζηηθφ» 

Παηξηαξρείν Μφζραο.
1130

 

Σε γλσζηή ηξηπιή δηαζχλδεζε Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ- Βθθιεζίαο Κχπξνπ- Παηξηαξρείνπ 

Μφζραο, ζα επηρεηξνχζε ν ίδηνο επηθπιιηδνγξάθνο θαη ζε επφκελν άξζξν γλψκεο ηνπ, κε ηελ 

πξνζζήθε θαη ελφο ηέηαξηνπ «χπνπινπ κεραλνξξαθνχληνο»: Σεο Ώπηνθέθαιεο Βθθιεζίαο ηεο 

Βιιάδαο. Ώθνξκή ηε θνξά απηή ππήξμε ε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο θαη ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ γηα κία κνλή ηνπ Ώγίνπ ξνπο. Πιέθνληαο ηε δηθή ηνπ γξακκή 

αθήγεζεο, ν Nazıf δηέβιεπε «ζρέδην» ηεο Μφζραο λα θπξηαξρήζεη ζηνλ νξζφδνμν ρξηζηηαληζκφ 

θαη αλαξσηηφηαλ θαηαιεθηηθά: «Πφηε ζα θαηαιάβεη ν Παπάγνο φηη ην Παηξηαξρείν Μφζραο αζθεί  

θνκβηθφ ξφιν επί ηεο ειιεληθήο εθθιεζίαο, φπσο ην πξάηηεη θαη επί ηεο εθθιεζίαο ηεο 

Κχπξνπ;».
1131

 Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο δηαζχλδεζεο ηεο θππξηαθήο 

                                                           
1128 “Hacopulos Kıbrıs işinde Elen hareket hattını tasvip etmiyor” («Ο Υαηδφπνπινο δελ επηθξνηεί ηελ ειιεληθή γξακκή 

ζην Κππξηαθφ»), Hürriyet, 7/9/1954. Δ πξσηνζέιηδε απηή είδεζε ζπλνδεπφηαλ απφ κεγάιε θσηνγξαθία ηνπ 

Υαηδφπνπινπ λα ζπκκεηέρεη ζηε ζπλεδξίαζε ηεο «επηηξνπήο». 
1129 “Patrikhane ve Makarios” («Παηξηαξρείν θαη Μαθάξηνο»), πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 9/11/1954. 
1130 “1nci Athinagoras‟ın altıncı yılı” («Σν έθην έηνο ηνπ Ώζελαγφξα Ώ΄»), ζηήιε «Günün Mevzuları», Hürriyet, 

9/11/1954. 
1131 “Athinagoras‟a indirilen darbe!” («Σν πιήγκα ζηνλ Ώζελαγφξα!»), ζηήιε «Günün Mevzuları», Hürriyet, 24/11/1954. 

Πέξαλ ηνπ Παηξηαξρείνπ, ε εθεκεξίδα δελ έραλε ηελ επθαηξία λα ζηνρνπνηήζεη κε ηελ εηδεζενγξαθία ηεο θαη απιά κέιε 

ηεο ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο, φπσο ήηαλ ε πεξίπησζε ηνπ λεσθφξνπ ηνπ αγηάζκαηνο ηνπ Ώγίνπ Εσάλλε. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο θαηαγγέιζεθε απφ δχν δεθαηξηάρξνλνπο Σνχξθνπο καζεηέο ζηελ ηνπξθηθή αζηπλνκία φηη είρε θφςεη κηα 

ηνπξθηθή ζεκαία, γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θνκκάηηα σο παληά θαζαξηζκνχ ησλ ηδακηψλ, βι. “Yırtık Türk bayrağı ile 
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κε ηελ θσλζηαληηλνππνιίηηθε πξαγκαηηθφηεηα, ε Hürriyet δεκνζίεπε πξσηνζέιηδα θσηνγξαθία 

ελφο «Ρσκηνχ ζπκπνιίηε» νλφκαηη εξαθείκ αγιάκεξ (Sarafim Sağlamer), ν νπνίνο είρε κεηαβεί 

ζην ηαρπδξνκείν γηα λα πξνβεί ζε κία εχγισηηε ρεηξνλνκία: Να ζηείιεη «ζηνλ Ώξρηπαπά ηεο 

Κχπξνπ» έλα παθέην ηζηγάξα κάξθαο «Άισζε» (Fetih), πνπ είραλ ηφηε θπθινθνξήζεη κε αθνξκή 

ηελ 500ζηή επέηεην ηεο άισζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σν ζθελνζεηεκέλν ξεπνξηάδ ηεο 

θσηνγξάθηζεο ηνπ εηξσληθά ρακνγεινχληνο εξαθείκ ζην ηαρπδξνκείν ήηαλ πξνθαλέο, 

εληζρπφηαλ δε απφ ηελ πιεξνθνξία ηεο ιεδάληαο ζηε θσηνγξαθία φηη ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν – ην 

νπνίν επξφθεηην λα δηαδξακαηίζεη απερζή ξφιν έλα ρξφλν αξγφηεξα ζηα επηεκβξηαλά – ήηαλ 

«επηθεθαιήο ηεο Βπηηξνπήο „ε Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή‟ ζηε Υαιθεδφλα (Kadıköy)».
1132

 

Σν «θόκπιεμ» ησλ απνηθηνθξαηνύκελσλ ρσξώλ θαη ν ειινρεύσλ «θνκκνπληζηηθόο θίλδπλνο» 

Βπηζηξέθνληαο ζηελ ελφριεζε απφ ηε ζηάζε πνπ είραλ πηνζεηήζεη θαη‟ αξρήλ ηα Δλσκέλα Έζλε 

ππέξ ηεο ειιεληθήο πξνζθπγήο, παξαηεξείηαη φηη ε ελφριεζε απηή, ε νπνία είρε εθδεισζεί ην 

επηέκβξην κε ην άξζξν γλψκεο ηνπ Bil, αθνινπζείην ηψξα απφ δεκνζηεχκαηα φπσο εθείλν πνπ 

δεκνζίεπε πξσηνζέιηδα ε εθεκεξίδα, κε ηνλ πίλαθα ηεο ςεθνθνξίαο φπνπ θαηαγξάθνληαλ 

αλαιπηηθά νη ςήθνη εθάζηνπ θξάηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
1133

 Βλδεηθηηθή πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε ήηαλ επίζεο θαη ε αζπλήζηζηα απμεκέλε ελαζρφιεζε κε ην δήηεκα, ηνπ αξζξνγξάθνπ 

Şükrü Kaya, ν νπνίνο κφλν ηνλ Οθηψβξην ζα δεκνζίεπε έμη άξζξα γλψκεο, ελψ αληίζηνηρε αχμεζε 

ζα παξνπζίαδε ηνλ κήλα εθείλν θαη ε γεληθφηεξε αξζξνγξαθία γηα ην Κππξηαθφ, κε νθηψ αθφκε 

δεκνζηεχκαηα. 

ην πξψην απφ ηα άξζξα ηνπ εθείλα, ν Kaya παξαδερφηαλ εκκέζσο ήδε απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ φηη 

ήηαλ αξθεηά πηζαλφ έλα ζχλνιν θξαηψλ, πνπ δηέθεηην ζεηηθά θαη είρε ςεθίζεη αλαιφγσο ππέξ ηεο 

ειιεληθήο πξφηαζεο, λα επαλαιάκβαλε ηε ζεηηθή ηνπ ςήθν θαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Δ.Β. 

ηνλ πξνζερή ηφηε Αεθέκβξην. Αηαθξίλνληαο ηηο δχν φςεηο ηεο ειιεληθήο πξνζθπγήο, ηε λνκηθή θαη 

ηελ πνιηηηθή, εθηηκνχζε φηη ε πξψηε δελ είρε θαλέλα λνκηθφ έξεηζκα, άθελε φκσο πεξηζψξην λα 

επδνθηκήζεη πνιηηηθά, δηφηη φπσο πξνέθππηε θαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο πξψηεο ςεθνθνξίαο, «νη 

πνιηηηθνί θαη νη ςπρνινγηθνί ιφγνη ππεξηζρχνπλ ησλ λνκηθψλ». Γη‟ απηφ θαη, θαηαιήγνληαο, 

παξφηξπλε ηελ «έκπεηξε θαη δηαδξακαηίδνπζα θαίξην ξφιν ζηα Δ.Β. Ώγγιία» λα εθηηκήζεη ζσζηά 

ηελ «ηηκσξία» πνπ είρε ππνζηεί ιφγσ ηεο «ππεξβνιηθήο εκπηζηνζχλεο πνπ είρε δείμεη ζηνλ εαπηφ 

                                                                                                                                                                                
kilisenin camını silen zangoç yakalandı” («πλειήθζε ν λεσθφξνο πνπ θαζάξηδε ηα ηδάκηα ηεο εθθιεζίαο κε ηε 

ζρηζκέλε ηνπξθηθή ζεκαία»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε Hürriyet, 4/11/1954. 
1132 “Bir Rum vatandaş Makarios‟a bir paket „Fetih sigarası‟ gönderdi” («Έλαο Ρσκηφο ζπκπνιίηεο απέζηεηιε ζηνλ 

Μαθάξην έλα παθέην „ηζηγάξα ηεο Άισζεο‟»), Hürriyet, 27/10/1954. πσο αλαθέξεη ε Güven, ν αγιάκεξ ήηαλ 

παξάιιεια θαη επηθεθαιήο ηεο ηνπηθήο νξγάλσζεο ηνπ «Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο» ζηελ πεξηνρή Kızıltoprak, ελψ ζηα 

επηεκβξηαλά είρε ζπιιεθζεί σο «πξνβνθάηνξαο θαη επηθεθαιήο ησλ νκάδσλ [θξνχζεο] ηνπ Kızıltoprak θαη ηνπ 

Fenerbahçe», βι. Dilek Güven, φ.π., ζει. 65. Δ Cumhuriyet, επίζεο, πιεξνθνξνχζε ηελ επνκέλε ησλ επηεκβξηαλψλ φηη 

ζηελ θαηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ είρε βξεζεί ιίζηα πξνγξαθψλ κε ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ππνςήθησλ ζηφρσλ, βι. 

“İstanbul ve İzmir‟de Örfi İdare ilan edildi” («Καηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θεξχρζεθε ζε Κσλζηαληηλνχπνιε θαη 

κχξλε»), Cumhuriyet 7/9/1955. Ο εξαθείκ αγιάκεξ ζα παξαπεκπφηαλ ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 1956 ζε δίθε απφ ην 

έθηαθην δηθαζηήξην, καδί κε άιια 17 κέιε ηεο δηαβφεηεο νξγάλσζεο, κε ηελ θαηεγνξία ηεο «πξφθιεζεο θαη ππνθίλεζεο 

ηνπ ιανχ ζε εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο θαη ηεο ερζξηθήο θαηά ηνπ θξάηνπο δξαζηεξηνπνίεζεο», βι. Ayın Tarihi, 13/2/1956. 
1133 “Kıbrıs meselesinin 24 Eylül 1954 te gündeme alınması hususunda genel kurulu teşkil eden milletlerin reylerini 

gösterir cetveldir” («Πίλαθαο φπνπ θαίλνληαη νη ςήθνη ησλ εζλψλ πνπ απάξηηζαλ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ζηηο 24 

επηεκβξίνπ 1954 γηα ηε ζπκπεξίιεςε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο»), Hürriyet, 1/10/1954. 
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ηεο θαη ζηνπο θίινπο ηεο» θαη λα «αλνίμεη ηα κάηηα ηεο». Σαπηφρξνλα, απεπζπλφκελνο ζηηο 

«δεκνθξαηίεο», ηηο πξνέηξεπε νπζηαζηηθά λα «απνηξέςνπλ ην ελδερφκελν λα ιεθζεί κία αθφκε πην 

θάζεηε θαη αξλεηηθή απφθαζε ζηε Γ..», αιιά θαη λα «κελ θάςνπλ ην ζηξψκα γηα λα ζθνηψζνπλ 

ηνλ ςχιιν, αλνίγνληαο έηζη ην δξφκν ζηελ εζσηεξηθή δηάιπζε θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπο».
1134

 

Σν ζπλαηζζαλφκελν βάξνο θαη ε αλεζπρία γηα ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο ππφζεζεο, παξαθηλνχζε ηνλ 

ζπληάθηε λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν άξζξν ηνπ θαη ζε κία αλάιπζε ησλ δνζεηζψλ ςήθσλ. Έηζη, 

αθνχ δηθαηψζεη ηηο «εχινγεο αλεζπρίεο» ηεο «ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο», κε βάζε ηηο 

«παξειζνληηθέο ηεο εκπεηξίεο», γηα ην ελδερφκελν λα ππαρζεί ε Κχπξνο ζε ειιεληθή δηνίθεζε, 

επεζήκαηλε φηη ζηελ θνξπθή ησλ ρσξψλ πνπ είραλ ςεθίζεη ππέξ ηνπ ειιεληθνχ αηηήκαηνο ήηαλ «ε 

νβηεηηθή Έλσζε θαη νη δνξπθφξνη ηεο». Καη‟ εθείλνλ, απηφ ήηαλ «αλακελφκελν», δηφηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο έβξηζθαλ ηελ επθαηξία κε ην Κππξηαθφ, αθελφο κελ λα ζηνρνπνηήζνπλ 

ηδενινγηθά ηελ «απνηθηνθξαηία θαη ηνλ ηκπεξηαιηζκφ ησλ Απηηθψλ», αθεηέξνπ δε λα πιήμνπλ ην 

δπηηθφ ακπληηθφ ζχζηεκα, «ζπέξλνληαο ξαδηνπξγίεο θαη δηρφλνηεο» κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ 

«ειεχζεξνπ θφζκνπ». Ώληηκεησπίδνληαο, αθνινχζσο, σο δεδνκέλε ηε ηειηθή ζεηηθή ςήθν ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο, έβξηζθε αθνξκή λα ηελ θαηεγνξήζεη φηη «ρσξίο ληξνπή θαη αηδψ» 

ππεξαζπηδφηαλ ζηνλ ΟΔΒ αξρέο θαη αμίεο πνπ δελ εθάξκνδε ε ίδηα «ζηνπο ιανχο ηνπ ζηδεξνχ 

παξαπεηάζκαηνο», πξνζζέηνληαο φηη γηα λα θζάζεη θάπνηνο ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, έπξεπε λα 

αλαιχζεη «ηελ πνιηηηθή λννηξνπία θαη ηηο ηάζεηο» θαη ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ πνπ είραλ 

ςεθίζεη.
1135

 

Ώπηφ αθξηβψο ήηαλ θαη ην αληηθείκελν ηνπ επφκελνπ άξζξνπ ηνπ, ζην νπνίν επηθέληξσλε ηελ 

αλάιπζή ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο Βιιάδαο, ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηνπ Εζξαήι. Γηα ηελ πξψηε 

επαλαιάκβαλε φια ηα κέρξη ηφηε δηαηππσζέληα επηρεηξήκαηα πεξί ηεο δηαζάιεπζεο ησλ δηεζλψλ 

ζπκκαρηψλ ηεο θαη ηεο ππνλφκεπζεο ηεο δπηηθήο ζπκκαρίαο ππέξ ηνπ θνκκνπληζηηθνχ κπινθ, 

πξνζζέηνληαο φηη άλνηγε ηελ πφξηα γηα αληίζηνηρεο δηεθδηθήζεηο ελαληίνλ ηεο «ζηελ ειιεληθή 

Μαθεδνλία θαη ζηε Απηηθή Θξάθε». Σελ ίδηα αθξηβψο πξνβιεκαηηθή επηρεηξνχζε λα αλαδείμεη θαη 

γηα ηηο δχν άιιεο ρψξεο. Έηζη, γηα ηε κελ Γηνπγθνζιαβία αλαξσηηφηαλ αλ ζα ππεξάζπηδε ηελ αξρή 

ηεο απηνδηάζεζεο θαη γηα ηελ Σεξγέζηε, ή θαηά πφζν εγγξάθεη ππνζήθεο γηα ηε δηεθδίθεζε «π.ρ. 

ηεο Θεζζαινλίθεο», ελψ θαηεγνξνχζε ην Εζξαήι φηη δελ έρεη απνκείλεη αξαβηθφο πιεζπζκφο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ γηα λα εθαξκνζηεί έλα αλάινγν δεκνςήθηζκα, θαζψο είρε θεξδίζεη ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ κε ληθεθφξν πφιεκν ελαληίνλ ησλ Ώξάβσλ θαη φρη «κε ζεσξίεο πεξί απηνδηάζεζεο».
1136

 

                                                           
1134 “Kıbrıs Meselesinin Hukukî ve Politik Cephesi” («Δ Ννκηθή θαη ε Πνιηηηθή ςε ηνπ Κππξηαθνχ Γεηήκαηνο»), 

ζηήιε «Görüşler», Hürriyet, 3/10/1954. πσο έπξαηηε θαη ζην θχξην άξζξν ηνπ ζηε Zafer ν Mümtaz Faik Fenik, έηζη θαη 

εδψ ν Kaya ηφληδε φηη πίζσ απφ ηε «βηηξίλα» ηνπ αηηήκαηνο ηεο απηνδηάζεζεο θξπβφηαλ ν πξαγκαηηθφο ζηφρνο ηεο 

έλσζεο. Βπ‟ απηήο ηεο λνκηθήο θαη πνιηηηθήο «αληίθαζεο» αλέπηπζζαλ θαη νη δχν πεξαηηέξσ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο, ζε 

έλαλ αμηνπξφζεθην ζπληνληζκφ θαη πάιη κε ηελ αληίζηνηρε βξεηαληθή επηρεηξεκαηνινγία. 
1135 “Kıbrıs Dâvası ve Sovyet Bloku” («Δ Τπφζεζε ηεο Κχπξνπ θαη ην νβηεηηθφ Μπινθ»), «Görüşler», Hürriyet, 

4/10/1954. 
1136 “Kıbrıs Dâvasında Lehde ve Aleyhde Verilen Reylerin Tahlili” (“Ώλάιπζε ησλ ςήθσλ ππέξ θαη θαηά ζηελ Τπφζεζε 

ηεο Κχπξνπ»), «Görüşler», Hürriyet, 5/10/1954. 
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Πεξλψληαο ζηηο αξαβηθέο ρψξεο ζηελ επφκελε αλάιπζή ηνπ, ν Kaya εθάξκνδε ηα ίδηα 

«ξεαιηζηηθά» δηεζλνπνιηηηθά θξηηήξηα, ζεκεηψλνληαο φηη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ επίκαρσλ 

δεηεκάησλ πνπ νη ρψξεο απηέο είραλ κε ηε ΐξεηαλία, έβαηλαλ πξνο επίιπζε θαη φδεπαλ πξνο 

ζπκθσλία. Καηά ζπλέπεηα, απνθαηλφηαλ, ε ζηάζε ηνπο λα ζέινπλ κε ηελ ςήθν ηνπο ζην επίδηθν 

θππξηαθφ δήηεκα λα «πιήμνπλ ηελ παγθφζκηα επηξξνή θαη αμηνπξέπεηα ηεο Ώγγιίαο, ζηεξψληαο 

ηελ άκπλα ηεο Ώπηνθξαηνξίαο απφ έλα νρπξφ φπσο ε Κχπξνο», θαηαδείθλπε «ηελ 

αλαπνθαζηζηηθφηεηα, ηελ αλσξηκφηεηα θαη ηελ αζπλέπεηα πξάμεσλ θαη πξνζέζεσλ» πνπ ηηο 

ραξαθηήξηδε, θαη φρη «αβξφηεηα θαη παξνρή πξνζηαζίαο ζηηο αηξαπνχο ηεο Βιιάδαο θαη ησλ 

Βιιήλσλ». Καη‟ εθείλνλ, ε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ ζπληζηνχζε «επίδεημε 

δχλακεο» πνπ γηλφηαλ γηα κειινληηθνχο δηαπξαγκαηεπηηθνχο ιφγνπο. Κη αλ ε ζηάζε ηνπ 

«απνκαθξπζκέλνπ Ώθγαληζηάλ» νθεηιφηαλ ζηε δηάζεζή ηνπ λα κελ «πξνζβάιεη» ηνπο 

«θνκκνπληζηέο γείηνλέο ηνπ», ην Παθηζηάλ δηθαηνινγείην φηη ρξσζηνχζε ηελ χπαξμή ηνπ ζηελ 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο απηνδηάζεζεο. ζν γηα ην Εξάλ, «ην κφλν θξάηνο ζηε Μέζε Ώλαηνιή θαη 

ζην κνπζνπικαληθφ θφζκν κε ηζρπξή θαη επηδέμηα δηπισκαηία», ν Kaya ππνζηήξηδε πσο «ζα είρε 

ηνπο ιφγνπο ηνπ» γηα ηε ζηάζε απνρήο πνπ ηήξεζε, αλ θαη δελ παξέιεηπε λα ππνδείμεη πσο «ζα 

έπξεπε λα είρε ην ζάξξνο» λα ςεθίζεη αξλεηηθά, θαζψο δηέηξερε θαη ην ίδην «ηνλ θίλδπλν ηνπ 

θαηαθεξκαηηζκνχ απφ δηάθνξα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ εληφο ηνπ».
1137

 

Με ην ίδην πξίζκα ζα εμέηαδε θαη ηε ζηάζε ηήο ηφηε Φνξκφδαο θαη ησλ ΔΠΏ, απνθαηλφκελνο γηα 

ηηο ηειεπηαίεο πσο ε ζηάζε απνρήο πνπ είραλ ηεξήζεη ήηαλ απφξξνηα φρη θάπνηαο «ερζξφηεηαο» 

πξνο ηε ΐξεηαλία, αιιά ηεο αλαγθαηφηεηαο λα κελ δεηρζνχλ σο «ηκπεξηαιηζηέο θαη απνηθηνθξάηεο» 

ελψπηνλ ηεο παγθφζκηαο θνηλήο γλψκεο, ηδηαίηεξα ελψπηνλ ηεο επηζεηηθήο δπζθεκηζηηθήο 

πξνπαγάλδαο πνπ είρε εμαπνιχζεη ηδενινγηθά ην θνκκνπληζηηθφ κπινθ ελαληίνλ ηνπο παγθνζκίσο. 

Χζηφζν, ππνζηήξηδε ν ζπληάθηεο, ε «αξλεηηθή» απηή ζηάζε ηνπο «ήηαλ αδηαλφεην» λα 

ζπλερηδφηαλ κέρξη ηελ ηειηθή ςεθνθνξία, θαζψο δελ ζα κπνξνχζαλ λα αθήζνπλ «εθηεζεηκέλε θαη 

άλεπ άκπλαο ηελ Μέζε Ώλαηνιή» έλαληη ησλ «θνκκνπληζηηθψλ επηζέζεσλ πνπ ζα ηελ 

απεηινχζαλ».
1138

 

Δ αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ ςήθσλ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ θξαηψλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο 

πιεζπζκνχο ηνπο, νδεγνχζε ηνλ Kaya ζην ηειεπηαίν άξζξν ηνπ λα εμαγάγεη πνιηηηθά 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αζπκκεηξία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεγεζψλ ζε ζρέζε κε ηηο ιακβαλφκελεο 

απνθάζεηο, θαζψο έθξηλε φηη ε ζχγθξηζε εθείλε «θαηαδεηθλχεη ζε πφζν άδηθα, δηαβιεηά θαη 

επηθίλδπλα απνηειέζκαηα δχλαηαη λα νδεγήζνπλ ηέηνηεο άθξηηεο θαη ζηεξνχκελεο ζπλαίζζεζεο 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζηα Δλσκέλα Έζλε». Καζαπηφκελνο γηα κία αθφκε θνξά ησλ 

                                                           
1137 “Kıbrıs Dâvası ve Müslüman Memleketleri” («Δ Τπφζεζε ηεο Κχπξνπ θαη νη Μνπζνπικαληθέο Υψξεο»), Hürriyet, 

«Görüşler»,  6/10/1954. Δ αλαθνξά ηνπ ζπληάθηε ζε «ζηνηρεία» πνπ ελδερνκέλσο λα επεδίσθαλ ηνλ «θαηαθεξκαηηζκφ» 

ηνπ Εξάλ ζηε ζεσξεηηθή πεξίπησζε εθαξκνγήο θαη εθεί ηεο αξρήο ηεο απηνδηάζεζεο, ήηαλ ελδεηθηηθή κηαο ξηςνθίλδπλεο 

απεξηζθεςίαο ηνπ, κηαο θαη ε πξνθαλήο επίθιεζε ηνπ θνπξδηθνχ παξάγνληα ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα απνηειέζεη 

αληεπηρείξεκα θαη γηα ηελ ίδηα ηελ Σνπξθία, ηδηαίηαηα κάιηζηα θαη‟ αληηζηνηρίαλ ηεο ινγηθήο ππεξάζπηζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο ηνπξθνθππξηαθήο «κεηνλφηεηαο», θνηλφ ηφπν ηφηε θαη ζήκεξα ζηελ ηνπξθηθή επηρεηξεκαηνινγία. 
1138 “Kıbrıs Dâvası – Formoza ve Birleşik Amerika” («Δ Τπφζεζε ηεο Κχπξνπ – Δ Φνξκφδα θαη νη ΔΠΏ»), Hürriyet, 

«Görüşler», 10/10/1954. 
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κεγάισλ θξαηψλ γηα ηε ζηάζε πνπ είραλ ηεξήζεη, ηα θαηεγνξνχζε επηπιένλ φηη είραλ ιάβεη ηελ 

απφθαζε λα απφζρνπλ, γηα λα κελ θαηεγνξεζνχλ γηα «ηκπεξηαιηζκφ θαη απνηθηνθξαηία», 

παξαζπξφκελα νπζηαζηηθά απφ ην αληίζηνηρν «θφκπιεμ» [sic] ησλ πξψελ απνηθηνθξαηνχκελσλ 

ρσξψλ, πνπ κφιηο είραλ ζσζεί θαη απνθηήζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, κε απνηέιεζκα λα 

«ππνθχπηνπλ ζε επηθίλδπλνπο δηζηαγκνχο θαη λα ιακβάλνπλ αρξείαζηεο θαη ιαλζαζκέλεο 

απνθάζεηο, δηθαηψλνληαο ηελ πξνπαγάλδα ησλ θνκκνπληζηψλ θαη, αο κνπ επηηξαπεί ε έθθξαζε, 

αιείθνληαο βνχηπξν ζην ςσκί ηνπο». πσο, φκσο, έζπεπδε λα ζεκεηψζεη, νη παξαηεξήζεηο πνπ 

θαηέζεηε δελ ζήκαηλαλ φηη νη «ειιεληθνί ηζρπξηζκνί είλαη δίθαηνη», νχηε φηη ην πξνζψξαο 

απνηέιεζκα πξνδίθαδε ηελ ηειηθή θξίζε ησλ Δ.Β. Καηαιήγνληαο, πξνέηξεπε ζε κία ςχρξαηκε 

αληηκεηψπηζε ησλ εμειίμεσλ θαη, ζε πεξίπησζε ελφο νξηζηηθνχ αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο, έθξηλε 

αλαγθαία «ηελ απφ ηψξα πξνεηνηκαζία καδί κε ηνπο ζπκκάρνπο καο γηα ηελ επί ηφπνπ θαη άκεζε 

επαλφξζσζή ηνπ».
1139

 

Δ ζπιινγηζηηθή ηνπ Kaya ήηαλ απιή θαη απνζθνπνχζε ζηνλ επεξεαζκφ ησλ κεηδφλσλ ρσξψλ πνπ 

είραλ ςεθίζεη αληίζεηα κε ηα βξεηαληθά θαη ηα ηνπξθηθά ζπκθέξνληα, έηζη ψζηε λα κεηαβάινπλ 

ζηάζε θαηά ηελ επφκελε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο ζηα Δ.Β. Γηα λα ην πεηχρεη, επηζηξάηεπε έλα ζχλνιν 

επηρεηξεκάησλ δηεζλνπνιηηηθνχ «ξεαιηζκνχ», πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο δπηηθήο 

ζπκκαρίαο έλαληη ηνπ «θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ», ηηο «παγίδεο» πνπ κέζσ ηνπ Κππξηαθνχ 

επηρεηξνχζε λα ζηήζεη ε νβηεηηθή Έλσζε «κε ηνπο δνξπθφξνπο ηεο», θαζψο θαη κε ηηο έκκεζεο 

αλαθνξέο ζηε ζεκαζία πνπ είρε γηα ηα δπηηθά ζπκθέξνληα κία κεγάιε θαη ζεκαληηθή ρψξα φπσο ε 

Σνπξθία. Ώμηνζεκείσηε ήηαλ ε ζχκπησζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ κε ηελ αληίζηνηρε 

βξεηαληθή ζηελ αληηζηξνθή ηνπ επηρεηξήκαηνο ηεο απηνδηάζεζεο, κε ηελ επηζήκαλζε ησλ 

«επηθίλδπλσλ απνηειεζκάησλ» πνπ ζα είρε ε «άθξηηε» εθαξκνγή ηεο γηα ηελ εδαθηθή 

αθεξαηφηεηα ελφο ζπλφινπ ρσξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο πξψηα θαη θχξηα ηεο Βιιάδαο. Ώπφ ηελ 

άιιε κεξηά, δελ δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο ε ζπλνιηθή ηνπνζέηεζε ηνπ αξζξνγξάθνπ έλαληη ηνπ 

θηλήκαηνο ηεο απναπνηθηνπνίεζεο πνπ θπξηαξρνχζε εθείλε ηε ρξνληθή ζπγθπξία. Έηζη, ε επίγλσζε 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο ηνπ, νδεγνχζε ηνλ Kaya λα ππνηηκά, λα παξαγθσλίδεη, 

αθφκε θαη λα δπζθεκεί ηνλ αληηαπνηθηαθφ αγψλα ησλ ιαψλ, θάλνληαο ιφγν γηα «θφκπιεμ» πνπ 

έρεη «κεηαδνζεί» θαη ζηα κεγάια θξάηε, φπσο θαηλφηαλ απφ ηελ απξνζπκία ηνπο λα ππνδεηρζνχλ 

δεκνζίσο σο «ηκπεξηαιηζηηθά θαη απνηθηνθξαηηθά». ην πιαίζην απηφ, ήηαλ εχγισηηε ε ηαχηηζή 

ηνπ κε ην Δλσκέλν ΐαζίιεην, ηφζν σο πξνο ην πλεχκα κε ην νπνίν εξκήλεπε ηε δηεμαρζείζα 

ςεθνθνξία ζηα Δ.Β., φζν θαη κε ηελ αθξνηειεχηηα πξνηξνπή ηνπ γηα ζηελή ζπλεξγαζία «κε ηνπο 

ζπκκάρνπο». Ώλ θαη πξνγελέζηεξα ν Bil είρε αξλεζεί θαηεγνξεκαηηθά ηηο αηηηάζεηο ηνπ ειιεληθνχ 

Σχπνπ πεξί ζχκπιεπζεο κε ηελ απνηθηνθξαηία, ν Kaya κάιινλ ηνλ δηέςεπδε κε ηα γξαθφκελά ηνπ, 

                                                           
1139 “Rakamlar ve ifadeleri” («Οη αξηζκνί θαη εθείλα πνπ ππνδειψλνπλ»), «Görüşler», Hürriyet, 11/10/1954. 
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φπσο άιισζηε ζα ην έπξαηηε αξγφηεξα ζπλνιηθά ε εθεκεξίδα, κε ηελ επηιεθηηθά κνλνκεξή ζηάζε 

πνπ ζα πηνζεηνχζε απέλαληη ζηνλ αγψλα ηεο ΒΟΚΏ.
1140

 

Σε ζθπηάιε απφ ηνλ Kaya, σο πξνο ηελ επηζήκαλζε ηνπ ειινρεχνληνο «θνκκνπληζηηθνχ 

θηλδχλνπ», έπαηξλε ν M. Feridun Bellisar, ν νπνίνο απνθαηλφηαλ πσο «ν θνκκνπληζκφο βξήθε 

πξφζθνξν έδαθνο ζηελ Βιιάδα, γηα λα θινλίζεη ην κέησπν αζθαιείαο ζηα ΐαιθάληα. Οη αμηψζεηο 

ησλ Βιιήλσλ επί ηεο Κχπξνπ δηεπθφιπλαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο ζρεδηαζκνχο ησλ θνκκνπληζηψλ 

ζε απηφ ην κέξνο ηνπ θφζκνπ». Ο ζπληάθηεο θαηεγνξνχζε ηελ Βιιάδα φηη επσθειείην απφ ηηο 

πνιεκηθέο αλαζηαηψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επεθηαζεί εδαθηθά, πξψηα εηο βάξνο ηεο Σνπξθίαο [sic] 

θαη ζηελ ηφηε ζπγθπξία εηο βάξνο ηεο ΐξεηαλίαο, γηα ηελ νπνία ζεσξνχζε φηη είρε πεξηέιζεη ζε 

ζέζε αδπλακίαο ιφγσ ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θχκαηνο ηεο απναπνηθηνπνίεζεο. ην πιαίζην απηφ, 

πξφζζεηε, ε Βιιάδα είρε «πεηάμεη απφ πάλσ ηεο κε νξκή» ην «θνθίλη κε ηα απγά ηεο θηιίαο κε ηελ 

Ώγγιία», φπσο είρε ζπλαθζεί κε ηε πλζήθε ηνπ Bled, πξνηάζζνληαο ηνπο «πφζνπο» ηεο γηα ηελ 

Κχπξν. Ώπφ ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο είρε επσθειεζεί ε «θνκκνπληζηηθή νξγάλσζε», δίλνληαο 

εληνιή ζηνπο Κχπξηνπο θνκκνπληζηέο λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ «παπά Μαθάξην», αθνχ πξψηα είραλ 

«βάιεη ζην ρέξη» θαη ηνλ ίδην «κε επηηήδεηα πεξίπινθν ηξφπν». Παξάιιεια, ε «θνκκνπληζηηθή 

νξγάλσζε» είρε δψζεη εληνιή ζηελ «ππφγεηα νξγάλσζή» ηεο ζηελ Ώζήλα λα θιηκαθψζεη ηηο 

θηλεηνπνηήζεηο γηα ην Κππξηαθφ, «ζπκπαξαζχξνληαο» θαη ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. Έλαληη απηήο 

ηεο «θνκκνπληζηηθήο επηδεμηφηεηαο» ζηε «δηαζπνξά ησλ ζπφξσλ ηεο δηρφλνηαο», ν ζπληάθηεο 

αλαξσηηφηαλ θαηαιεθηηθά θαηά πφζν ήηαλ ε «θνκκνπληζηηθή πίεζε» πνπ σζνχζε ηνπο Έιιελεο 

θπβεξλψληεο λα ελεξγνχλ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζην Κππξηαθφ, αξλνχκελνο λα πηζηέςεη φηη εθείλνη 

«δελ θαηαλννχζαλ πφζν αθαλζψδεο ήηαλ ε νδφο πνπ έρνπλ επηιέμεη θαη πφζν ζα πιεγνχλ ηα 

ειιεληθά ζπκθέξνληα απφ απηήλ».
1141

 

Βπηπξνζζέησο, ελδηαθέξνπζα ήηαλ ε παξέκβαζε πνπ έθαλε ν Hikmet Bil ηξεηο εκέξεο αξγφηεξα, 

νξκψκελνο θαη εθείλνο απφ ηελ ειιεληθή πξνζθπγή ζηα Δ.Β. πσο ζεκείσλε, ε ηειεπηαία είρε 

δψζεη ην έλαπζκα λα αλαδπζεί σο άιιε «ζθαίξα θσηφο», ε αλάγθε λα ππάξμεη κία «εζληθή 

πνιηηηθή» γηα ηελ Σνπξθία. Βθείλε δελ ζα ήηαλ φπσο ε αληίζηνηρε ησλ Βιιήλσλ, «πνπ δεηνχζαλ 

θάζε λεζί θαη θάζε έδαθνο πνπ έπεθηε ην κάηη ηνπο θαη πνπ επεδίσθαλ ρίκαηξεο φπσο ην ΐπδάληην, 

ηε κεγάιε ηδέα (megalo idea) θαη ηνλ παλειιεληζκφ», νχηε φπσο εθείλε ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ, 

θαηά ηελ νπνία φιεο νη εδαθηθέο εθηάζεηο ζεσξνχληαλ πξνζσπηθή πεξηνπζία ηνπ ζνπιηάλνπ. 

Πιένλ ε «εζληθή πνιηηηθή» πξνυπέζεηε φηη ηα εδάθε πνπ απνηεινχλ ηελ «παηξίδα» αλήθνπλ «ζε 

θάζε Σνχξθν μερσξηζηά». Πξψην παξάδεηγκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ ζθέςεο, ζπλέρηδε, ήηαλ 

                                                           
1140 πσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, ηφζν αξζξνγξάθνη ηεο εθεκεξίδαο φζν θαη εθπξφζσπνη ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο πνπ 

εκπιέθνληαλ ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ, δηαηχπσλαλ κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία θαηεγνξίεο πεξί «ηκπεξηαιηζκνχ» ελαληίνλ 

ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, ρσξίο σζηφζν λα δηζηάδνπλ λα κεηαβάινπλ ζηάζε άξδελ θαη λα πηνζεηνχλ δχν κέηξα θαη δχν 

ζηαζκά ζε άιιεο πεξηπηψζεηο αληηαπνηθηαθψλ αγψλσλ. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

Ννεκβξίνπ 1954 ήηαλ ε πεξηγξαθή ηνπ «ηξνκνθξαηηθνχ θιίκαηνο» πνπ είρε «θαιιηεξγήζεη ε γαιιηθή θπβέξλεζε» ζηελ 

Ώιγεξία, φπνπ «ελδπλακσλφηαλ ην εζληθηζηηθφ ξεχκα ζηηο πεξηνρέο φπνπ θαηνηθνχζαλ κνπζνπικάλνη». Δ εθεκεξίδα 

έβαδε κάιηζηα εηζαγσγηθά ζην ραξαθηεξηζκφ ησλ εμεγεξκέλσλ σο «ζπκκνξηηψλ», βι. “Cezair‟de Milliyetçilerle Fransız 

kıtaları arasında yeni çarpışmalar” («Νέεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ Βζληθηζηψλ θαη γαιιηθψλ απνζπαζκάησλ ζηελ 

Ώιγεξία»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε Hürriyet, 22/11/1954. 
1141 “Komünist Tuzakları” («Κνκκνπληζηηθέο παγίδεο»), ζηήιε «Günün Mevzuları», Hürriyet, 4/10/1954. 
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ε Κχπξνο, λεζί γηα ην νπνίν δελ ππήξρε «πιένλ θακκία πηζαλφηεηα λα ην πάξνπλ νη Έιιελεο κε ηε 

κέζνδν πνπ είραλ πάξεη ηελ Κξήηε. Δ Κξήηε ήηαλ πεξηνπζία ηνπ πςεινηάηνπ. Ώληηζέησο, ε 

Κχπξνο είλαη ε παηξίδα 24 εθαηνκκπξίσλ Σνχξθσλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο παηξίδαο 

έρεη πιένλ ηέμεη κία θαη κφλε εζληθή πνιηηηθή, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ απφθαζε φηη ε Κχπξνο 

είλαη Σνπξθηθή θαη ζα παξακείλεη Σνπξθηθή».
1142

 

Κη αλ ζην άξζξν ηνπ εθείλν, ν Bil εκθαληδφηαλ κε ζπγθξαηεκέλν χθνο ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα 

δεκνζηεχκαηά ηνπ, δελ έπξαηηε ην ίδην θαη ζην επφκελν, πνπ ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο ν 

νξηζκφο ηεο δηέγεξζεο ερζξηθψλ ζπλαηζζεκάησλ δηά ηνπ Σχπνπ ελαληίνλ ηεο Βιιάδαο, θαη 

κάιηζηα κε ακθηβφινπ αμηνπηζηίαο δηεγήζεηο θαη εξκελείεο. Έηζη, επηθαινχκελνο ηελ 

πιεξνθφξεζε πνπ ηνπ είρε δψζεη «αμηφπηζηνο θίινο» ηνπ, έζηξεθε ηελ πξνζνρή ζηελ επίζθεςε 

πνπ είραλ πξαγκαηνπνηήζεη πξηλ 2,5 ρξφληα νη βαζηιείο ηεο Βιιάδαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

Καηά ηε δηάξθεηά ηεο, νη Έιιελεο κνλάξρεο είραλ θηινμελεζεί ζηα αλάθηνξα ηνπ Νηνικάκπαρηζε, 

απ‟ φπνπ αθαηξέζεθε «έλα έξγν ηέρλεο» πνπ αλαπαξηζηνχζε ηε κάρε ηνπ Ανκνθνχ, θαηά ηνλ 

ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897, γηα λα κελ «πξνζβιεζνχλ θαη εμαγάγνπλ ιαλζαζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα» νη θηινμελνχκελνη: 

«Απμημθθήζαιε, θμζπυκ, εηείκμ ημ ςναίμ ένβμ απυ ημκ ημίπμ… ηέθημιαζ ηχνα ηδκ 

απαίζζα εηείκδ πεζνμκμιία ιαξ, ημζηχκηαξ ηα υζα έηακακ μζ Έθθδκεξ θίθμζ ιαξ ζημ 

Κοπνζαηυ, ηαζ δεκ ανίζης θυβζα βζα κα πς». Σδκ πενζβναθή ημο ζοβηεηνζιέκμο 

πενζζηαηζημφ δζαδεπυηακ ηαζ ιία αηυιδ, υηζ μ ααζζθζάξ δεκ είπε πάεζ ηυηε κα λεκαβδεεί 

ζηδκ Αβία μθία, αθθά είπε ζηείθεζ ηδ ααζίθζζζα, δζυηζ «είκαζ βκςζηυ πζα… Ο 

ελμπχηαημξ θίθμξ δβειυκαξ δεκ δίζηαζε, ημζηχκηαξ ιαξ ηαηάιαηα, κα ιείκεζ πζζηυξ 

ζηδκ πανάδμζδ πμο θέεζ υηζ ιέπνζ κα βίκεζ δ – ηαηά ηδκ έηθναζδ ηςκ θίθςκ ιαξ – 

Κςκζηακηζκμφπμθδ εθθδκζηή ηαζ δ Αβία μθία ηαζ πάθζ εηηθδζία, μοδείξ Έθθδκ 

δβειυκαξ δεκ εα ιπεζ ζημκ καυ αοηυ. πςξ αηνζαχξ μ ίδζμξ δβειυκαξ θέεζ ζήιενα υηζ δ 

βκήζζα ημονηζηή πενζμοζία, δ Κφπνμξ, „υπζ, είκαζ εθθδκζηή‟».
1143

 

                                                           
1142 “Millî Siyaset” («Βζληθή Πνιηηηθή»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 7/10/1954. ην πιαίζην ηεο «εζληθήο» εθείλεο 

πνιηηηθήο, είρε εηνηκαζηεί έλα κεγάιν ζηξνγγπιφ ζήκα κε ηελ επηγξαθή «Türk Milli Talebe Federasyonu Kıbrıs Türktür 

Komitesi» θαη έλα αληίζηνηρν κε ηελ απεηθφληζε ηεο Κχπξνπ. ε πεξίπησζε πνπ δηλφηαλ ε ζρεηηθή άδεηα, απηφ ζα 

ξαβφηαλ ζηηο θφξκεο ηεο ηνπξθηθήο εζληθήο νκάδαο πνδνζθαίξνπ πνπ επξφθεηην λα κεηαβεί ζην εξάγεβν ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο, γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ εζληθή νκάδα ηεο ηειεπηαίαο, βι. “Millî takım için” («Γηα ηελ εζληθή 

νκάδα»), πξσηνζέιηδε απνθιεηζηηθή θσηνγξαθία ζε Hürriyet, 9/10/1954. 
1143 “Hazin bir hikâye...” («Μηα ζιηβεξή ηζηνξία…»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 14/10/1954. Ο Bil έθαλε ιφγν γηα 

«απαίζηα ρεηξνλνκία» ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο, κεηαληψλνληαο γηα ηε ρεηξνλνκία αβξνθξνζχλεο πξνο ηνλ Έιιελα 

βαζηιηά λα αθαηξεζεί ν πίλαθαο ηεο «κάρεο ηνπ Ανκνθνχ». Αεθανρηψ ρξφληα πξηλ, φκσο, ν ηφηε Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ, 

Tevfik Rüştü Aras, αηέληδε «ζπλνθξπσκέλνο» ηνλ «ηάπεηα» πνπ είρε αλαξηεζεί ζε αίζνπζα ηνπ λένπ θηηξίνπ ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ Βζλψλ ζηε Γελέπε, ν νπνίνο απεηθφληδε ηελ ππνρψξεζε ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο 

ΐηέλλεο ην 1683, ζπλνδεία ηεο ιαηηληθήο επηγξαθήο «νη Σνχξθνη θεχγνπλ παληθφβιεηνη». Ώλαδήηεζε ακέζσο ηνλ Γ.Γ. 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη απαίηεζε λα θαηέβεη ν ηάπεηαο, εηδάιισο «ζα αλαγθαζηεί ε ηνπξθηθή αληηπξνζσπεία λα ιάβε 

ζαβαξάο απνθάζεηο». Καηφπηλ ηνχηνπ δηεηάρζε λα θαηέβεη «ακέζσο» ε ζπγθεθξηκέλε αλαπαξάζηαζε «πξνιεθζέλησο 

νχησο ζιηβεξνχ επεηζνδίνπ». Δ Cumhuriyet πνπ είρε αλαδείμεη ην πεξηζηαηηθφ, ζρνιίαδε αθνινχζσο κε νμείο θαη 

κεησηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο ηελ Ώπζηξία, πνπ είρε ηελ επζχλε ηεο ζπγθεθξηκέλεο «δηαθφζκεζεο» ηεο ελ ιφγσ αίζνπζαο 

θαη κάιηζηα θαηά ηξφπν πνπ ζπκίδεη έληνλα ηηο αλζειιεληθέο εμάξζεηο ηεο Hürriyet: «Αελ γλσξίδνκελ ηη ζέιεη απφ ηελ 

Σνπξθίαλ θαη απφ ην Σνπξθηθφλ έζλνο ε Ώπζηξία ε νπνία απφ ηνλ Μεζαίσλα έηη εθξαηείην ράξηλ εηο ηελ πξνζηαζίαλ ηνπ 

ελφο θαη ηνπ άιινπ έζλνπο θαη ε νπνία κεηά ηνλ γεληθφλ πφιεκνλ εκαδήζε φπσο ην πνπιί ηνπ Ναζξεηηίλ Υφηδα. Βάλ δελ 
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Δ αλάδπζε ηεο ηνπξθηθήο «εζληθήο πνιηηηθήο» γηα ηελ Κχπξν, ηελ νπνία πεξηέγξαθε ν Bil ζην 

πξναλαθεξζέλ άξζξν ηνπ θαη γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο νπνίαο ηφζν είρε κνρζήζεη ε Hürriyet, ζα 

έδηλε άιινλ έλαλ «θαξπφ» ηνλ Οθηψβξην. Βπξφθεηην γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ «πλδέζκνπ ε Κχπξνο 

είλαη Σνπξθηθή», σο κεηεμέιημεο ηεο νκψλπκεο «Βπηηξνπήο». Σελ είδεζε αλαθνίλσλε απφ ηελ 

Άγθπξα ν επηθεθαιήο ηεο εθεί «Βπηηξνπήο», Mehmet Ertuğruloğlu, ν νπνίνο πξφζζεηε πσο θχξηνη 

ζηφρνη ηεο λεφηεπθηεο νξγάλσζεο ζα ήηαλ «λα θαηαδείμεη ζηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε φηη ε 

Κχπξνο είλαη ηνπξθηθή, λα ππεξαζπηζηεί ηα ηνπξθηθά δίθαηα θαη ζπκθέξνληα ζην λεζί θαη λα 

εθνδηάζεη [κε επηρεηξήκαηα] ηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε γηα ηελ ππφζεζε απηή». πσο αλαθεξφηαλ 

ζην ζρεηηθφ δεκνζίεπκα, ν «χλδεζκνο» επξφθεηην λα αλνίμεη παξαξηήκαηα ζε φιε ηε ρψξα, ελψ 

νη κέρξη ηφηε δεκηνπξγεζείζεο επηηξνπέο κε ην πξνζσλχκην «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», ζα 

ζπλέρηδαλ ηηο «δξαζηεξηφηεηέο ηνπο». Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Ertuğruloğlu δελ παξέιεηπε λα ζέζεη 

κε ηε ζεηξά ηνπ ζέκα «παξαβίαζεο θαη αθχξσζεο» ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, σο απνηέιεζκα 

ησλ ειιεληθψλ ελεξγεηψλ, θαη ζπλαθφινπζα ζέκα «Απηηθήο Θξάθεο». Παξάιιεια, αλ θαη 

απνδερφηαλ φηη ην πθηζηάκελν ηφηε θαζεζηψο ηεο Κχπξνπ εκθαληδφηαλ «λα ζπλάδεη κε ηα 

επξχηεξα ζπκθέξνληα ηεο Σνπξθίαο», ζεκείσλε ηελ «κεγάιε θαηαλφεζε θαη ηελ επαηζζεζία» κε 

ηηο νπνίεο ε «λενιαία» αληηκεηψπηδε ηελ ηνπξθηθή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζην ζέκα, ελψ εμέθξαδε 

ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη «κία ησλ εκεξψλ ε ηνπξθηθή Κχπξνο ζα ελσζεί κε ηε κεηέξα παηξίδα».
1144

 

Η ζπδήηεζε ζηελ Πνιηηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΟΗΔ 

Δ εθεκεξίδα δελ έραλε επθαηξία λα ζπλαξηήζεη ηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ κε εμειίμεηο θαηλνκεληθά 

άζρεηεο, φπσο ηα πξνεθηεζέληα εθθιεζηαζηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην Οηθνπκεληθφ 

Παηξηαξρείν. ηελ πξνζπάζεηά ηεο εθείλε, ζπλέδεε αθφκε θαη ηελ θπβεξλεηηθή θξίζε ζηελ 

Βιιάδα, φηαλ είραλ παξαηηεζεί ζηελνί ζπλεξγάηεο ηνπ Παπάγνπ, κε ηελ πνιηηηθή ηνπ Έιιελα 

Πξσζππνπξγνχ ζην Κππξηαθφ. Έηζη, ν αληαπνθξηηήο ηεο ζηελ Ώζήλα, επηθαινχκελνο «επίκνλεο 

θήκεο πνπ θπθινθνξνχζαλ» δηέβιεπε «βαζηέο δηαθσλίεο» ζηνπο θφιπνπο ηνπ ππνπξγηθνχ 

ζπκβνπιίνπ γηα ηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην δήηεκα.
1145

 ην ίδην 

θιίκα, αλαθνξά ζην Κππξηαθφ ζα γηλφηαλ απφ ηελ εθεκεξίδα, κε ηελ πιεξνθφξεζε γηα ηα εθηφο 

ηφπνπ, ρξφλνπ θαη ζπγθπξίαο ζπλζήκαηα πνπ είραλ εθθσλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα πνξείαο πνπ είραλ 

πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ Άγθπξα θνηηεηέο, κε αθνξκή ηε 16
ε
 επέηεην ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Atatürk.

1146
  

Πέξαλ ησλ παξάπιεπξψλ απηψλ αλαθνξψλ, φκσο, ζα πξνβάιινληαλ πξσηνζέιηδα θαη εηδήζεηο 

πνπ αθνξνχζαλ ακεζφηεξα ηελ Κχπξν, φπσο εθείλε ηεο δηάιεμεο πνπ είρε δψζεη γηα ην δήηεκα ν 

θαζεγεηήο δηεζλνχο δηθαίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εζηαλκπνχι, Hıfzı Timur. Ώμηνζεκείσηε ήηαλ ε 

                                                                                                                                                                                
ηελ ζηελνρσξεί ε αλάκλεζηο φηη νη Σνχξθνη ππεξήζπηζαλ ηα ζχλνξα ηεο Γαιηθίαο, αο ππνινγίζε ηνπιάρηζηνλ ην βάξνο 

ηνπ επαίζρπληνπ παξειζφληνο ηεο θαη αο παχζε ηελ άλεπ ιφγνπ ηνπξθηθήλ ερζξφηεηα», βι. Απμβεοιαηζκή, 26/9/1936. 
1144 “ „Kıbrıs Türktür‟ adlı bir cemiyet kuruldu” («Εδξχζεθε έλαο ζχλδεζκνο κε ηελ επσλπκία „ε Κχπξνο είλαη 

Σνπξθηθή‟»), Hürriyet, 1/10/1954. 
1145 “İflas eden Kıbrıs siyeseti yüzünden Papagos müşkül duruma düştü” («Ο Παπάγνο πεξηήιζε ζε δχζθνιε ζέζε 

εμαηηίαο ηεο ρξενθνπήζαζαο πνιηηηθήο ηνπ ζην Κππξηαθφ»), πξσηνζέιηδνο ππφηηηινο ζε Hürriyet, 12/11/1954. 
1146 πσο αλαθέξεηαη, νη θνηηεηέο θψλαμαλ ην ζχλζεκα πνπ ζα ραξαθηήξηδε αξγφηεξα ηα επηεκβξηαλά, «Δ Κχπξνο 

είλαη ηνπξθηθή θαη ηνπξθηθή ζα κείλεη» (Kıbrıs Türktür Türk kalacaktır), βι. “Ankara‟da Atatürk yürüyüşü/ Yürüyüş 

esnasında Kıbrıs için gösteriler de yapıldı” («Πνξεία γηα ηνλ Ώηάηνπξθ ζηελ Άγθπξα/ Βθδειψζεηο έγηλαλ θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο θαη γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 12/11/1954. 
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πιεξνθνξία ηεο εθεκεξίδαο φηη ζηελ θαηαιεθηήξηα αλαθνξά ηνπ ν ελ ιφγσ θαζεγεηήο, 

ζρνιηάδνληαο ηελ πξφζθαηε ηφηε παξαπνκπή ηνχ δεηήκαηνο ζηα Δ.Β., είρε ππνζηεξίμεη φηη 

«πξνθεηκέλνπ ν ΟΔΒ λα εμεηάζεη θαη λα απνθαλζεί επί νηνπδήπνηε δηεζλνχο δεηήκαηνο, 

πξνυπφζεζε είλαη λα εθδεισζεί έληαζε πνπ λα απεηιήζεη ηελ εηξήλε».
1147

 Ώληηζηνίρσο, ε Hürriyet 

δηακαξηπξφηαλ πξσηνζέιηδα γηα ηελ «μεληθή» αλαγξαθή ησλ νλνκάησλ ησλ πξσηεπνπζψλ ησλ 

ρσξψλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζε επίζεκν πίλαθα ησλ Σνπξθηθψλ Σαρπδξνκείσλ, δίλνληαο 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλαγξαθή ηεο Λεπθσζίαο σο «Nicosia» θαη φρη ηνπξθηζηί σο «Lefkoşa». Δ 

επηινγή απηή θξηλφηαλ αζχγγλσζηε «έλαληη κηαο εζληθήο ππφζεζεο φπσο ε Κχπξνο».
1148

 ε 

αληίζεζε κε ηελ «αξλεηηθή» πξαθηηθή ησλ Σαρπδξνκείσλ, ε εθεκεξίδα δεκνζίεπε δηαθήκηζε 

πψιεζεο ξνδεηψλ (βηληεηψλ) πνπ είρε εηνηκάζεη ε «Βπηηξνπή ε Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή» θαη νη 

νπνίεο εηθφληδαλ ην λεζί εγθηβσηηζκέλν ζηελ ηνπξθηθή εκηζέιελν. ηελ αγγειία δηλφηαλ 

πιεξνθφξεζε γηα ηνλ ηφπν πψιεζεο ησλ ξνδεηψλ, ελψ αλαγξαθφηαλ θαη ε ηηκή ηνπο: 1,5 ιίξα 

Σνπξθίαο.
1149

 

ζν πιεζίαδε ε εκεξνκελία γηα ηε ζπδήηεζε ηεο ειιεληθήο πξνζθπγήο ζηελ αξκφδηα Πνιηηηθή 

Βπηηξνπή ησλ Δ.Β.,
1150

 ηφζν δξαζηεξηνπνηνχληαλ θαη νη ηνπξθηθέο νξγαλψζεηο. Έηζη, ε θνηηεηηθή 

έλσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εζηαλκπνχι επηκειείην κία κπξνζνχξα ζηελ αγγιηθή γιψζζα κε ηηο 

ηνπξθηθέο ζέζεηο, πξνθεηκέλνπ εθείλε λα κνηξαζηεί ζηηο μέλεο αληηπξνζσπείεο ησλ Δ.Β., ελψ ε 

γλσζηή M.T.T.B. ζα πξνεηνίκαδε εκεξνιφγην ηνπ 1955, ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαλ «ηζηνξηθέο 

ζειίδεο, εηθφλεο θαη αιήζεηεο γηα ηελ Κχπξν».
1151

 Παξάιιεια, ε «Βπηηξνπή ε Κχπξνο είλαη 

Σνπξθηθή» εμέδηδε δηά ηνπ πξνέδξνπ ηεο θαη δεκνζηνγξάθνπ ηεο Hürriyet, Hikmet Bil, κία 

αλαθνίλσζε ζηελ νπνία εμέθξαδε ηελ πεπνίζεζε φηη ηα «έζλε» πνπ ζπγθξνηνχζαλ ηνλ ΟΔΒ, δελ 

ζα ζπληάζζνληαλ κε «ηηο θσλαζθίεο θαη ην ηξνπάξη ησλ Βιιήλσλ πεξί ηεο έλσζεο», θαη ζπλέρηδε 

σο εμήο: «Γηα ηελ επηηξνπή καο, ε νπνία πηζηεχεη ηζρπξά φηη δηεξκελεχεη ηα αηζζήκαηα ηεο 

ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο, ην θππξηαθφ δήηεκα δελ ζα ζεσξεζεί ιήμαλ ηε ζηηγκή πνπ ζα 

απνξξηθζεί ζήκεξα ζηα Δλσκέλα Έζλε. Ώληηζέησο, γηα εκάο ηνπο Σνχξθνπο ην νπζηαζηηθφ 

θππξηαθφ δήηεκα μεθηλά απφ ζήκεξα. Αηφηη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα εξγαζηνχκε κε φιεο καο ηηο 

δπλάκεηο γηα λα γλσζηνπνηήζνπκε πάιη θαη πάιη ζηνλ θφζκν θαη ζηηο επεξρφκελεο γελεέο ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φηη ε Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή θαη Σνπξθηθή ζα παξακείλεη».
1152

 

                                                           
1147 “Kıbrıs meselesi ve devletler hukuku” («Σν θππξηαθφ δήηεκα θαη ην δηεζλέο δίθαην»), πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκα ζε 

Hürriyet, 24/11/1954. 
1148 “P.T.T. Kıbrıs‟ın merkezinin türkçe adını bilmiyor!” («Σα Σνπξθηθά Σαρπδξνκεία δελ γλσξίδνπλ ην ηνπξθηθφ φλνκα 

ηεο πξσηεχνπζαο ηεο Κχπξνπ!»), Hürriyet, 5/11/1954, ζπλνδεία ηεο «απνδεηθηηθήο» θσηνγξαθίαο κε ην ζρεηηθφ 

θαηάινγν. 
1149 “Kıbrıs rozetleri” («Ρνδέηεο ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 26/11/1954. 
1150 Βπξφθεηην γηα ηελ «Πξψηε Βπηηξνπή, Πνιηηηθψλ θαη Ώκπληηθψλ Τπνζέζεσλ», First (Political and Security) 

Committee. Οη αλαθνξέο ζε απηή ζα γίλνληαη αθνινχζσο, ράξηλ ζπληνκίαο, σο «Πνιηηηθή Βπηηξνπή». 
1151 “Kıbrıs işinde Amerika‟nın takındığı tavır üzerine/ Yunanistan‟da ilhakçı çevreler büyük bir ümitsizliğe düştüler” 

(«Καηφπηλ ηεο ζηάζεο πνπ πηνζέηεζε ε Ώκεξηθή ζην Κππξηαθφ/ νη ελσηηθνί θχθινη ζηελ Ώζήλα θαηειήθζεζαλ απφ 

απειπηζία»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε Hürriyet, 11/12/1954. Σν ξεπνξηάδ ηνπ ηίηινπ έπεηαη ηνπ ζρεηηθνχ κε ηε 

κπξνζνχξα θαη ην εκεξνιφγην. 
1152 “Kıbrıs Türktür Cemiyeti Başkanının beyanatı” («Δ αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ ε Κχπξνο είλαη 

Σνπξθηθή»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 14/12/1954. 
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Οη ζπδεηήζεηο ζηελ Πνιηηηθή Βπηηξνπή ησλ Δ.Β. (14 θαη 15 Αεθεκβξίνπ), θαιχθζεθαλ αλαιπηηθά 

απφ ηελ εθεκεξίδα ηηο επφκελεο εκέξεο ζηα θεληξηθά ηεο πξσηνζέιηδα, κε ην ελδηαθέξνλ λα 

επηθεληξψλεηαη ηφζν ζηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ, φζν θαη ζηα επεηζφδηα πνπ είραλ 

μεζπάζεη ζηελ Ώζήλα κεηά ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Δ Hürriyet δελ πξφβαιε ηδηαηηέξσο ηελ 

αμηνζεκείσηε απφ πιεπξάο πεξηερνκέλνπ νκηιία ηνπ Σνχξθνπ κνλίκνπ αληηπξνζψπνπ, Selim 

Sarper,
1153

 ζηάζεθε σζηφζν ελ εθηάζεη ζηηο ηαξαρέο ησλ Ώζελψλ, θαζψο θαη ζηελ πηθέηα ησλ 

Βιιήλσλ δηαδεισηψλ πνπ εηθφληδε ηελ Σνπξθία θαη ηε ΐξεηαλία σο γατδάξνπο. πσο ήηαλ 

θπζηθφ, ε εθεκεξίδα αληέδξαζε πνιχ έληνλα, θάλνληαο ιφγν γηα «απερζείο πξνζβνιέο» θαη 

πξνζζέηνληαο φηη αθήλεη ηα ζπκπεξάζκαηα «ζηελ θξίζε ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο».
1154

 Δ 

ειιεληθή θπβέξλεζε ζα θαηαδίθαδε ηηο αθξφηεηεο θαη ηα επεηζφδηα θαη, θαηά ηελ εθεκεξίδα, ζα 

«εμέθξαδε ηε ιχπε ηεο γηα ηα γεγνλφηα ζηνπο πξέζβεηο ηεο Σνπξθίαο, ηεο Ώκεξηθήο θαη ηεο 

Ώγγιίαο, δεηψληαο ζπγγλψκε». Σελ ίδηα ζηηγκή έλα ζχλνιν «πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

επηηξνπψλ ζηελ Κχπξν», πξνεμάξρνληνο ηνπ θφκκαηνο ηνπ Fazıl Küçük, απέζηεηιε ζηνλ Πξφεδξν 

ηεο Σνπξθηθήο Αεκνθξαηίαο ηειεγξαθήκαηα, εθθξάδνληαο «ηελ επγλσκνζχλε θαη ηα αηζζήκαηα 

ππνρξέσζεο» πξνο εθείλνλ γηα ην απνηέιεζκα ζηα Δ.Β. Ώληηζέησο, νη Βιιελνθχπξηνη απνθάζηζαλ 

λα πξνθεξχμνπλ 24σξε απεξγία ζην λεζί.
1155

 Σα επεηζφδηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ εθεί 

πξνβάιινληαλ επίζεο ζηα θεληξηθά πξσηνζέιηδα ηεο εθεκεξίδαο, ε νπνία έθαλε ιφγν γηα 

«αηκφζθαηξα εμέγεξζεο» ζηελ Κχπξν.
1156

 Σελ επφκελε εκέξα ηεο απφθαζεο πνπ είρε ιάβεη ε 514
ε
 

Οινκέιεηα ησλ Δ.Β., ν Menderes πξνέβαηλε ζε ζρεηηθή δήισζε ζην Anadolu, αλαθέξνληαο ηα 

αθφινπζα: 

«Ζ απυθαζδ πμο έθααακ ηα Ζ.Δ. ζημ γήηδια ηδξ Κφπνμο, εέηεζ ηέθμξ ζηδκ οπυεεζδ, ιε 

ηδκ ηαηδβμνδιαηζηή δζαηφπςζδ υηζ δεκ εεςνείηαζ πνέπμκ κα οπάνλεζ ζοκέπεζα ζηζξ 

δζαπναβιαηεφζεζξ επί ημο εέιαημξ. διεζχκμοιε ιε ζηακμπμίδζδ ηδ δήθςζδ ηςκ 

εθθδκζηχκ επζζήιςκ ανπχκ, υηζ ηαηααάθθμοκ πνμζπάεεζεξ ηαζ θαιαάκμοκ ιέηνα, έηζζ 

χζηε κα ιδκ πθδβεί δ ιεηαλφ ιαξ θζθία απυ ηα επεζζυδζα πμο λέζπαζακ ελαζηίαξ ημο 

                                                           
1153 Ώλαιπηηθά γηα ηελ νκηιία βι., Ώγγειεηφπνπινο, φ.π., ζει. 67, ππνζ. 217. 
1154 “B. Milletler Kıbrıs meselesini ele aldı” («Σα Δ.Β. εμέηαζαλ ην Κππξηαθφ»), Hürriyet, 15/12/1954. “Kıbrıs‟la alâkalı 

Yunan talebleri suya düşüyor” («Ναπάγεζαλ ηα ειιεληθά αηηήκαηα γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 16/12/1954. “Yeni bir 

Yunan küstahlığı” («Νέα ειιεληθή αλαίδεηα»), πξσηνζέιηδε θσηνγξαθία ζε Hürriyet, 16/12/1954. “B. Milletlerin 

verdiği karar Yunanlıları çileden çıkardı” («Δ απφθαζε ησλ Δ. Βζλψλ έβγαιε ηνπο Έιιελεο απφ ηα ξνχρα ηνπο»), 

Hürriyet, 17/12/1954. ην πιαίζην απηφ ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ θαη ε ρσξίο ζρφιηα γεινηνγξαθία ηεο εθεκεξίδαο πεξί ηνπ 

«λαπαγίνπ» ηεο ειιεληθήο πξνζθπγήο, ζηελ νπνία εηθνληδφηαλ έλα ρέξη πνπ έθεξε ζην καλίθη ηελ ειιεληθή ζεκαία, λα 

βπζίδεηαη αγσλησδψο ζηε ζάιαζζα, βι. Hürriyet, 17/12/1954. 
1155 “Selânik‟teki son Kıbrıs nümayişleri dolayısiyle/ Yunanistan Türkiye, İngiltere ve Amerika‟dan özür diledi” («Δ 

Βιιάδα δήηεζε ζπγγλψκε απφ Σνπξθία, Ώγγιία θαη Ώκεξηθή/ ιφγσ ησλ πξφζθαησλ δηαδειψζεσλ ζηε Θεζζαινλίθε γηα 

ηελ Κχπξν»), θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 18/12/1954. 
1156 “Kıbrıs‟ta Türkiye, İngiltere, Amerika aleyhinde yapılan/ Kanlı nümayişlerde 120 yaralı, 1 ölü var; birçok rum tevkif 

edildi/ İngiliz askerleri ateş açmak ve göz yaşartıcı bomba kullanmak zorunda kaldılar” («ηηο αηκαηεξέο δηαδειψζεηο 

ελαληίνλ ηεο Σνπξθίαο, ηεο Ώγγιίαο θαη ηεο Ώκεξηθήο ζηελ Κχπξν ππάξρνπλ 120 ηξαπκαηίεο θαη έλαο λεθξφο. 

ζπλειήθζεζαλ πνιινί Βιιελνθχπξηνη/ Οη Άγγινη αλαγθάζηεθαλ λα αλνίμνπλ ππξ θαη λα θάλνπλ ρξήζε δαθξπγφλσλ»), 

Hürriyet, 19/12/1954. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη πάιη ε ηαχηηζε κε ηε ζηάζε ηεο βξεηαληθήο πιεπξάο, πνπ 

«αλαγθάζηεθε» λα ρξεζηκνπνηήζεη βία, αιιά θαη ε αληίθαζε κε ηελ νξνινγία πνπ ε εθεκεξίδα πηνζεηνχζε ζηηο 

πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο ηνπ Μαξφθνπ θαη ηεο Ώιγεξίαο. “Kıbrıs Adasında bir isyan havası esmeğe başlandı/ Türk 

semtlerine saldıran Rumlar sert bir mukavemetle karşılaştılar” («Ώηκφζθαηξα εμέγεξζεο ζηελ Κχπξν/ Οη επηηηζέκελνη 

ζηηο ηνπξθηθέο γεηηνληέο Βιιελνθχπξηνη ήξζαλ αληηκέησπνη κε ζθιεξή αληίζηαζε»), Hürriyet, 20/12/1954, ζε κία 

ραξαθηεξηζηηθή πξφγεπζε ησλ δηαθνηλνηηθψλ ζπγθξνχζεσλ πνπ ζα αθνινπζνχζαλ ηα επφκελα ρξφληα. 
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ζοβηεηνζιέκμο γδηήιαημξ. Δπεζδή ημ εκ θυβς γήηδια έπεζ ηθείζεζ εκηεθχξ, έπεζ έθεεζ 

πθέμκ μ ηαζνυξ κα επζδεζπεεί πνμζμπή ηαζ ιένζικα κα ιδκ ζηζαζηεί ζδίςξ δ ιεηαλφ ιαξ 

θζθία ιε ηδ ζφιιαπυ ιαξ Δθθάδα. Ζ ημονηζηή ηοαένκδζδ, δ μπμία μοζζαζηζηά απυ ηδκ 

πνχηδ ζηζβιή δζαηήνδζε ηδ κδθαθζυηδηά ηδξ ηαζ δ μπμία ιε αίζεδια θζθίαξ μοδέπμηε 

πανέθεζρε κα επζδείλεζ ζεααζιυ ζηζξ δεζηέξ οπμπνεχζεζξ ηδξ ζοιιαπίαξ ιαξ, εα 

ζοκεπίζεζ έπμκηαξ ηδκ ίδζα άπμρδ ηαζ πίζηδ, ηζξ πνμζπάεεζέξ ηδξ ιε εζθζηνίκεζα ηαζ 

απμθαζζζηζηυηδηα, βζα κα αλζςεμφκ κέαξ πνμυδμο μζ ζπέζεζξ ηςκ δφμ πςνχκ».
1157

 

πσο θαζίζηαηαη εκθαλέο, ν Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο έζπεπδε λα «θεξχμεη ιήμαζα» ηελ φιε 

ειιεληθή πξνζπάζεηα λα επηηξαπεί ε απηνδηάζεζε ηεο Κχπξνπ, πξνβάιινληαο εκθαληηθά ηε 

δηαηχπσζε ηεο απφθαζεο ησλ Δ.Β., «it does not appear appropriate to adopt a resolution» θαη 

παξαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ακέζσο πξνεγνχκελή ηεο, πνπ ζεκείσλε «for the time being». 

Γλψκνλαο ζε εθείλε ηελ πξνζπάζεηά ηνπ ήηαλ ε «απνθαηάζηαζε» ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε ηελ 

Βιιάδα, νη νπνίεο είραλ «ζθηαζηεί» απφ ην Κππξηαθφ θαη «πιεγεί» απφ ηα επεηζφδηα ησλ Ώζελψλ. 

Έηζη, κε ηελ ελ ιφγσ αλαθνίλσζή ηνπ, θαινχζε νπζηαζηηθά ηελ Βιιάδα λα αθήζεη θη εθείλε πίζσ 

ηεο απηή ηελ ελνριεηηθή «ππφζεζε», πξνο φθεινο ηεο πνιιά ππνζρφκελεο «λέαο πξνφδνπ» ζηηο 

δηκεξείο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ.
1158

 

ε αληίζεζε κε ηνλ Menderes, ζρνιηάδνληαο ην απνηέιεζκα ζηα Δ.Β., ν Baha Özler θαινχζε ηελ 

«ηνπξθηθή θνηλή καο γλψκε λα βξίζθεηαη πάληνηε ζε εγξήγνξζε, φπσο ην έρεη πξάμεη κέρξη 

ζήκεξα, έλαληη ησλ ελδερφκελσλ –βέβαησλ ζα ιέγακε – ειιεληθψλ κεραλνξξαθηψλ, δηφηη αλ έζησ 

θαη γηα κηα ζηηγκή επαλαπαπζνχκε θαη ζεσξήζνπκε φηη ην δήηεκα έρεη ηαθηνπνηεζεί ξηδηθψο θαη 

φηη έρνπλ εμαιεηθζεί νη ηζρπξηζκνί θαη νη θηλεηνπνηήζεηο ησλ Βιιήλσλ, ηφηε ζα πξφθεηηαη γηα 

αζπγρψξεην θαη κέγα ιάζνο». Ο αξζξνγξάθνο, αθνχ επηζεκάλεη ηε δηαηχπσζε «πξνζψξαο» ζηελ 

ηειηθή απφθαζε ησλ Δ.Β., επαλαιάκβαλε ηα πεξί ηεο ζπλερνχο εγξήγνξζεο «έλαληη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ησλ Βιιελνθχπξησλ θνκκνπληζηψλ κε ηνπο Έιιελεο 

δηπισκάηεο», θαιψληαο ζε ελίζρπζε «κε νπνηνδήπνηε ηίκεκα ησλ Βπηηξνπψλ Κχπξνπ πνπ έρνπκε 

δεκηνπξγήζεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα», ελψ έθιεηλε ηελ παξέκβαζή ηνπ εθηηκψληαο φηη «ε ππφζεζε 

ηεο Σνπξθηθήο Κχπξνπ δελ έρεη αθφκε θεξδεζεί!».
1159

 

                                                           
1157 “Kıbrıs‟a dair Menderes‟in beyanatı” («Αήισζε ηνπ Μέληεξεο γηα ηελ Κχπξν»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε Hürriyet, 

19/12/1954. Ώκέζσο κεηά ηηο δειψζεηο ηνπ Σνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ, ε εθεκεξίδα πξφζζεηε κε λφεκα, αληαπφθξηζή ηεο 

απφ ηελ Άγθπξα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηελ ίδηα εθείλε εκέξα ν Menderes είρε δηαδνρηθέο ζπλαληήζεηο ζηελ ηνπξθηθή 

πξσηεχνπζα κε ηνλ πξέζβε ησλ ΔΠΏ, Avra Milvin Warren («Waner» ιαλζαζκέλα ζην πξσηφηππν), ηνλ επίζεο 

Ώκεξηθαλφ επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ Μέζεο Ώλαηνιήο, George Allen, θαζψο θαη ηνλ ΐξεηαλφ πξέζβε, Sir James 

Bowker. Μάιηζηα, φινπο ηνπο αλσηέξσ ηνπο δέρηεθε ζηε «δηεχζπλζε Μπνιζεβηθηζκνχ», βι. “Başvekil Amerikan ve 

İngiliz Büyükelçileriyle görüştü” («Ο Πξσζππνπξγφο ζπλαληήζεθε κε ηνπο Πξέζβεηο ησλ ΔΠΏ θαη ηεο Ώγγιίαο»), 

Hürriyet, φ.π. 
1158 Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηαηχπσζε ζηελ αλαθνίλσζε εμέθεπγε κεξηθψο ηνπ επίζεκνπ ραξαθηήξα 

ηνπ φινπ θεηκέλνπ, θάλνληαο ιφγν θαηά ιέμε γηα «θαηλνχξγηεο θαηλνχξγηεο εμειίμεηο» (yeni yeni inkişaflar). ηα 

ζεκεξηλά δεδνκέλα, κία αληίζηνηρε δηπισκαηηθή δηαηχπσζε ζα κηινχζε ελδερνκέλσο γηα κία «λέα ψζεζε ζηηο δηκεξείο 

ζρέζεηο», πνπ κάιινλ είλαη θαη ε νξζφηεξε απφδνζε εθείλνπ πνπ ελλννχζε ν Menderes. 
1159 “Kıbrıs için daima uyanık bulunalım!” («Ώο είκαζηε πάληνηε ζε εγξήγνξζε γηα ηελ Κχπξν!»), ζηήιε «Görüşler», 

Hürriyet, 18/12/1954. 
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Με ηελ θνηλή γλψκε αζρνιείην θαη ν Ahmet İhsan, φρη φκσο ηελ ηνπξθηθή, αιιά ηελ ειιεληθή, κε 

αθνξκή ηα επεηζφδηα πνπ είραλ μεζπάζεη ζηελ Βιιάδα κεηά ηελ απφθαζε ησλ Δ.Β. Ο ζπληάθηεο 

θαηεγνξνχζε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ηελ εθθιεζία θαη ηελ ειιεληθή λενιαία φηη κε ηηο 

«θσλαζθίεο» ηνπο είραλ κεηαηξέςεη ην Κππξηαθφ ζε «εζληθή ππφζεζε», νδεγψληαο ηελ θνηλή ηνπο 

γλψκε ζην κε πεξαηηέξσ. Υαξαθηήξηδε εηξσληθά, «αξηζηνχξγεκα ηεο έιιεηςεο αληίιεςεο θαη 

πξνλνεηηθφηεηαο», ηελ επηδίσμε κηαο «αβάζηκεο ππφζεζεο» θαη ηελ «θαιιηέξγεηα αλαβξαζκνχ» 

ζην ιαφ, κε θεηδφκελνο θνζκεηηθψλ επηζέησλ γηα ηνπο δηαδεισηέο θαη ηηο ππεξβαζίεο ηνπο. 

Καηαιήγνληαο, «ππελζχκηδε» ζηνπο «Έιιελεο θίινπο καο» φηη «ε Κχπξνο νπδέπνηε ππήξμε 

ειιεληθή θαη νπδέπνηε ζα ππάξμεη. Οη αβάζηκεο ππνζέζεηο δελ πξνρσξνχλ κε θνχθηα ιφγηα, 

θσλαζθίεο, χβξεηο θαη ζακαηά. Ώο εγθαηαιείςνπλ πιένλ νη θίινη καο ηηο θαληαζηψζεηο, 

βξίζθνληαο ηξφπν λα κάζνπλ ηηο πξαγκαηηθφηεηεο».
1160

 

ε πηνζέηεζε επηζεηηθψλ εζληθψλ ζηεξενηχπσλ πξνρσξνχζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Tahsin Öztin, 

ελνριεκέλνο απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ Σνχξθσλ σο γατδάξσλ απφ ηνπο Έιιελεο δηαδεισηέο. 

Βπηθαιείην ηελ πξνζσπηθή παηδηθή ηνπ καξηπξία απφ ηε κχξλε ηνπ 1922, φηαλ κεηά ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ ειιεληθνχ κεηψπνπ είρε επηθξαηήζεη κεηαμχ ησλ εθεί Βιιήλσλ ν παληθφο ηνχ 

«έξρεηαη!», ηεο νζνλνχπσ δειαδή εηζφδνπ ηνπ Mustafa Kemal θαη ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ ζηελ 

πφιε. Σν θαηαιεθηήξην «ζπκπέξαζκα» ηνπ αξζξνγξάθνπ, αιιά θαη ην ζπλαθφινπζν κήλπκά ηνπ, 

ήηαλ εχγισηηα: «Βκείο γλσξίδνπκε ηνπο παηεξάδεο ησλ λεαξψλ πνπ καο παξηζηάλνπλ θαη καο 

πεξηθέξνπλ σο γατδάξνπο ζηνπο δξφκνπο ηεο Ώζήλαο».
1161

 Σν ίδην αθξηβψο χθνο πηνζεηνχζε ν 

Öztin θαη ζε κεηαγελέζηεξν ζπληνκφηεξν άξζξν γλψκεο ηνπ, θάλνληαο θαη πάιη αλαδξνκή ζηελ 

πεξίνδν ηνπ κηθξαζηαηηθνχ πνιέκνπ, θαη πεξαηψλνληαο ηελ παξέκβαζή ηνπ κε ηελ εμήο εηθφλα: 

«Ώο ππνζέζνπκε φηη „ηα Δ.Β. θαη ε Ώγγιία άθεζαλ νκφθσλα ρζεο ηελ Κχπξν ζηελ ηχρε ηεο… 

φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα ηελ πάξεη!...‟ Έρσ αθφκε κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ κηα γεινηνγξαθία πνπ 

δεκνζηεχζεθε ηνλ θαηξφ ηνπ Πνιέκνπ ηεο Ώλεμαξηεζίαο… Σα ρλάξηα ηνπ πνδηνχ ηνπ Σνχξθνπ 

ζηξαηηψηε
1162

 ζηελ πιάηε ηνπ εχδσλνπ…».
1163

 

ηελ νξζή επηζήκαλζε φηη ε ειιεληθή πξνζθπγή γηα ηελ Κχπξν δελ είρε απνξξηθζεί κε ηελ 

απφθαζε ησλ Δ.Β., αιιά είρε απιψο αλαβιεζεί ε εμέηαζή ηεο, πξνέβαηλε θαη ν Şükrü Kaya ζην 

δηθφ ηνπ άξζξν γλψκεο, πξνζζέηνληαο πεξαηηέξσ φηη ε απφθαζε γηα ηνλ «εμειιεληζκφ» ηνπ 

λεζηνχ παξαπέκθζεθε ζην κέιινλ θαη ζπκπεξαίλνληαο ηα εμήο: «Οη Κχπξηνη παηξηψηεο θαη νη 

αλψηεξνη θιεξηθνί ζε θακκία πεξίπησζε δελ ζα παξαιείςνπλ λα πξνεηνηκάζνπλ ην θαηάιιειν 

έδαθνο θαη ρξφλν, θαζψο θαη λα θαξαδνθνχλ, δνπιεχνληαο θαη ππνδαπιίδνληαο ην δήηεκα. Θα 

θξεζθάξνπλ πάληα ηελ ππφζεζε ηεο Έλσζεο ελψπηνλ ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο νξγαλψλνληαο 

αληάξηηθν, κε πνιηηηθά επεηζφδηα θαη δνινθνλίεο, φπσο είραλ θάλεη θαη παιαηφηεξα ζηελ Κξήηε, 

                                                           
1160 “Ağızların payını aldılar” («Έιαβαλ ηελ απνζηνκσηηθή απάληεζε»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 19/12/1954. 
1161 “Erkete!” («Έξρεηαη!»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 21/12/1954. 
1162 Mehmetçik ζην πξσηφηππν (ν Μεκεηάθνο), ν πάγηνο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ Σνχξθν ζηξαηηψηε, φξνο ν 

νπνίνο πξνζδίδεη νηθεηφηεηα θαη αίζζεκα ζπιινγηθφηεηαο, ηδίσο αλ αλαινγηζζεί θαλείο φηη πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηε 

ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ «πξνθήηε Μσάκεζ». 
1163 “Küçük komşumuz...” («Ο κηθξφο καο γείηνλαο…»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 28/12/1954. 
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ζηελ Ήπεηξν θαη ζηε Μαθεδνλία». ηηο πξνζέζεηο απηέο αθξηβψο απέδηδε θαη ην πξεινχδην ησλ 

«θαηεγνξηψλ» ελαληίνλ ηνπ επηθεθαιήο ηεο ηνπξθηθήο αληηπξνζσπείαο ζηνλ ΟΔΒ, Selim Sarper, 

ραξαθηεξίδνληάο ην σο «ηεξηίπη κηαο βπδαληηλνεηδνχο δηπισκαηίαο».
1164

 

Ο ηειεπηαίνο κήλαο ηνπ 1954 ζα νινθιεξσλφηαλ κε ηελ αλαδεκνζίεπζε, γηα κία αθφκε θνξά, 

γεινηνγξαθηψλ πνπ αθνξνχζαλ ην Κππξηαθφ, απφ άιιεο ηνπξθηθέο εθεκεξίδεο. ηελ πξψηε εμ 

απηψλ, πνπ θηινμελείην απφ ηε Milliyet, εηθνληδφηαλ κε έλαλ κάιινλ ρπδαίν ηξφπν, έλαο εχδσλνο 

λα αλαπεδά αηθληδηαζκέλνο, θαζψο ε άθξε ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Καξπαζίαο θαηεπζπλφηαλ ζηα 

νπίζζηά ηνπ. Βπάλσ ζηελ Κχπξν αλαγξαθφηαλ «θππξηαθφ δήηεκα», ελψ ζηε ιεδάληα αλαθεξφηαλ 

κε δηθνξνχκελν ηξφπν «ε άθξε ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο…».
1165

 Ώθνινπζνχζε δχν εκέξεο 

αξγφηεξα ε αλαδεκνζίεπζε γεινηνγξαθίαο ηεο Yeni Sabah, πνπ αλαπαξηζηνχζε ην ιηληζάξηζκα 

ελφο Έιιελα πεξαζηηθνχ απφ άιινπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ, κε ηνλ αζηπλνκηθφ πνπ παξελέβαηλε λα 

ξσηά, «ηη γίλεηαη βξε;!» θαη έλαλ απφ ηνπο επηηηζέκελνπο λα απαληά, «είλαη πξνδφηεο ηεο 

παηξίδαο… Φνξάεη αγγιηθά πθάζκαηα…».
1166

 Σν απφζπαζκα ηεο νκηιίαο ηνπ Sarper ζηνλ ΟΔΒ, 

φπνπ ππνζηήξηδε φηη ε ιέμε «Έλσζε» ηζνδπλακνχζε κε ην λαδηζηηθφ «Anschluss»,
1167

 θαίλεηαη 

πσο ελέπλεπζε ηελ επφκελε, πβξηζηηθνχ ραξαθηήξα, γεινηνγξαθία πνπ είρε αξρηθά δεκνζηεχζεη ε 

Dünya. ηα ηέζζεξα θαξέ ηεο εηθνλίδνληαλ θαηά ζεηξά ε λαδηζηηθή ζβάζηηθα, ν ζηαπξφο ηεο 

Μάιηαο, ν ιαηηληθφο ζηαπξφο θαη ηέινο ν «ειιεληθφο ζηαπξφο» ηεο «Έλσζεο» πνπ βπζηδφηαλ κε 

νξκή ζηε ζάιαζζα.
1168

 ηελ ηειεπηαία γεινηνγξαθία πνπ ήηαλ δάλεηα θαη πάιη απφ ηε Dünya, 

εηθνληδφηαλ ν Μαθάξηνο λα ρηππά ην θνπδνχλη ηεο πφξηαο ελφο «λεπξνιφγνπ», κεηά πξνθαλψο 

απφ ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο ζηα Δ.Β.
1169

 

Η επηζηξνθή ηνπ κνπθηή ζηελ Κύπξν – Η ζύιιεςε ηνπ πιεξώκαηνο ηνπ «Άγηνο Γεώξγηνο» 

Έληνλν ζα παξέκελε ην ελδηαθέξνλ – θαη ε ζπλαθφινπζε πξνβνιή – ηεο Hürriyet γηα ηηο εμειίμεηο 

ζε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ Κππξηαθνχ θαη θαηά ην έηνο 1955, κε επεμήγεηεο δηαθνξνπνηήζεηο 

πνζνηηθνχ θαη πνηνηηθνχ ραξαθηήξα θαηά ηελ πάξνδν ησλ κελψλ. Έηζη, ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ζα είλαη κάιινλ επάξηζκα ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

θαηαθφξπθα απμεηηθή κεηαβνιή ηνπο πνπ ζα παξνπζηαδφηαλ απφ ηνλ Ώπξίιην θαη κεηά, κήλα 

έλαξμεο ηνπ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα ηεο ΒΟΚΏ. Ο πνιιαπιαζηαζκφο απηφο ησλ δεκνζηεπκάησλ 

ζα θνξπθσλφηαλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, φηαλ ζα θξηλφηαλ θαη ηειηθά ζα πξαγκαηνπνηείην ε 

ηξηκεξήο ζπλάληεζε ηνπ Λνλδίλνπ, ελψ ζα δηαθνπηφηαλ ηνλ επηέκβξην κεηά ην μέζπαζκα ηνπ 

πνγθξφκ ησλ επηεκβξηαλψλ, φηαλ ην θιείζηκν ηεο εθεκεξίδαο επί δεθαπελζήκεξν θαη αθνινχζσο 

ε ινγνθξηζία πνπ επέβαιε ην ηνπξθηθφ θξάηνο ζα εμαθάληδε ην Κππξηαθφ απφ ηηο ζηήιεο ηεο κέρξη 

νπζηαζηηθά ηα ηέιε Αεθεκβξίνπ, νπφηαλ θαη ζα έθαλε θαη πάιη δπλακηθά ηελ εκθάληζή ηνπ. 

                                                           
1164 “Nadir bir Hâdise” («Έλα ζπάλην πεξηζηαηηθφ»), Hürriyet, 29/12/1954. 
1165 Hürriyet, 21/12/1954. 
1166 Hürriyet, 23/12/1954. 
1167 ΐι. Ώγγειεηφπνπινο, φ.π., ζει. 67, ππνζ. 217. Ο ζπγθεθξηκέλνο παξαιιειηζκφο ήηαλ επίζεο βξεηαληθήο εκπλεχζεσο 

θαη πεξηιακβαλφηαλ ζε «ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα» πνπ είρε εθπνλήζεη ην Foreign Office θαη είρε απνζηείιεη ζηελ 

πξεζβεία ηεο Οπάζηγθηνλ ηξεηο κήλεο πξηλ, ζηηο 20/9/1954, βι. Stefanidis, φ.π., ζει. 78. 
1168 Hürriyet, 25/12/1954. 
1169 Hürriyet, 31/12/1954. 
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Σνλ Εαλνπάξην ην λήκα ηεο αθήγεζεο μαλαπηαλφηαλ απφ ηελ επηζηξνθή ηεο ηξηκεινχο 

ηνπξθνθππξηαθήο αληηπξνζσπείαο – ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη ν κνπθηήο Mehmet Dânâ – πνπ 

είρε κεηαβεί ζηελ έδξα ησλ Δ.Β. πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ηηο ηνπξθνθππξηαθέο ζέζεηο. ην 

πιαίζην απηφ, αμηνπξφζεθηε ήηαλ θαη πάιη ε πνξεία θαη νη επαθέο ηνπ κνπθηή ζε Λνλδίλν, 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη, θπξίσο, Άγθπξα, πξηλ θαηαιήμεη ζηνλ ηειηθφ ηνπ πξννξηζκφ, ηε 

Λεπθσζία. πσο πιεξνθνξνχζε ε Hürriyet κε δηαδνρηθέο απνθιεηζηηθέο ηεο αληαπνθξίζεηο, ν 

Dânâ πξνγξακκάηηδε λα παξακείλεη επί δεθαπελζήκεξν ζηε βξεηαληθή πξσηεχνπζα γηα επαθέο θαη 

νκηιίεο,
1170

 ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν ηειηθά ζα πεξηνξηδφηαλ ζηηο επηά εκέξεο. Πέξαλ ηεο 

ζπλάληεζεο κε ηνλ Τπνπξγφ Ώπνηθηψλ, πνπ είρε απφ θνηλνχ κε ηα άιια κέιε ηεο αληηπξνζσπείαο, 

νη κφλεο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαλ γηα ηηο επαθέο ηνπ, ήηαλ ε ζπλάληεζε κε κε θαηνλνκαδφκελα 

κέιε ηεο ΐνπιήο ησλ Λφξδσλ, θαζψο θαη ε «ηπραία» ζπλάληεζε πνπ είρε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν κε 

ηνλ Winston Churchill.
1171

 Μεηά ηελ άθημή ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ν Dânâ ζα πξνέβαηλε ζε 

απνθιεηζηηθέο δειψζεηο ζηε Hürriyet, αλαθέξνληαο κεηαμχ άιισλ φηη ην ηαμίδη ηνπο ζηα Δ.Β. 

ήηαλ «επσθειέο», θαζψο είραλ ηελ επθαηξία λα πιεξνθνξήζνπλ αξθεηέο «αλελεκέξσηεο γηα ηελ 

Κχπξν» μέλεο αληηπξνζσπείεο, θάλνληαο έηζη «λα αθνπζηεί ε θσλή ησλ 100 ρηιηάδσλ 

Σνπξθνθππξίσλ».
1172

 Καηφπηλ επηζθέθζεθε ηα γξαθεία ηεο εθεκεξίδαο, θαηέζεηε ζηέθαλν ζηνλ 

ηάθν ηνπ Sedat Simavi θαη είρε επαθέο κε ηελ T.M.T.F., θαζψο θαη κε ηελ νξγάλσζε «Δ Κχπξνο 

είλαη Σνπξθηθή».
1173

 Θα αθνινπζνχζε κία καθξά παξακνλή ηνπ ζηελ Άγθπξα, απφ ηηο 16 έσο ηηο 

28 Εαλνπαξίνπ, δηάζηεκα γηα ην νπνίν νη κφλεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαλ ήηαλ ε πξφζεζή ηνπ 

λα ζπλαληεζεί κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Αηεχζπλζεο Θξεζθεπηηθψλ Τπνζέζεσλ θαη ε «επηζπκία» ηνπ 

λα δεη ηνλ Πξσζππνπξγφ Menderes.
1174

 ε θαλέλα κεηαγελέζηεξν δεκνζίεπκα, σζηφζν, δελ 

επηβεβαηψλνληαη ή αλαζθεπάδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλαληήζεηο, γεγνλφο πνπ εγείξεη ππνςίεο 

γηα ην θαηά πφζν απηέο – ή άιιεο παξαπιήζηεο – ηειηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη εάλ λαη, πνην 

ήηαλ ην πεξηερφκελφ ηνπο. 

Ώλακθίβνια, φκσο, ην ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο ηνπ Εαλνπαξίνπ ήηαλ ε ζχιιεςε ζηε Υιψξαθα ηνπ 

πιεξψκαηνο ηνπ θατθηνχ «Άγηνο Γεψξγηνο» πνπ κεηέθεξε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο νπιηζκνχ θαη 

ππξνκαρηθψλ ελ φςεη ηεο έλαξμεο ηνπ αγψλα ηεο ΒΟΚΏ. Πξηλ ην πεξηζηαηηθφ απηφ, ε εθεκεξίδα 

είρε θαιιηεξγήζεη εηδεζενγξαθηθά ην έδαθνο φηη επέθεηλην δπλακηθέο ελέξγεηεο απφ πιεπξάο 

Βιιελνθππξίσλ. Δ πξψηε, έκκεζε αλαθνξά ήηαλ ε αλαδεκνζίεπζε άξζξνπ γλψκεο ηεο 

ηνπξθνθππξηαθήο Halkın Sesi, πεξί ησλ «δηδαγκάησλ» πνπ έπξεπε λα αληιήζνπλ θαη ηεο 

ζπλαθφινπζεο «ζηάζεο» πνπ φθεηιαλ λα πηνζεηήζνπλ νη Σνπξθνθχπξηνη απφ ηελ «επηζεηηθή» 

                                                           
1170 “Kıbrıs Türklerinin ihtiyaçları için Londra‟da çıkan tebliğ” («Δ αλαθνίλσζε πνπ εμεδφζε ζην Λνλδίλν γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ Σνπξθνθππξίσλ»), Hürriyet, 1/1/1955. 
1171 “Londra‟da temaslarını bitiren Kıbrıs Müftüsü buraya geliyor” («Ώθηθλείηαη ν πεξαηψζαο ηηο επαθέο ηνπ ζην 

Λνλδίλν Μνπθηήο ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 8/1/1955. 
1172 “Kıbrıs Müftüsü Dânâ Ef. Londra‟dan döndü” («Βπέζηξεςε απφ ην Λνλδίλν ν Μνπθηήο Κχπξνπ Νηαλά Βθ.»), 

Hürriyet, 10/1/1955. 
1173 “Kıbrıs Müftüsü Dânâ Efendi Hürriyet‟te” («Ο Μνπθηήο Κχπξνπ Νηαλά Βθέληεο ζηε Υηνπξξηέη»), Hürriyet, 

11/1/1955. 
1174 “Kıbrıs‟a din adamı yollanacak” («Θξεζθεπηηθφο ιεηηνπξγφο ζα απνζηαιεί ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 17/1/1955 θαη “ 

Kıbrıs Müftüsü Lefkoşa‟ya döndü” («Ο Μνπθηήο ηεο Κχπξνπ επέζηξεςε ζηε Λεπθσζία»), Hürriyet, 29/1/1955. 
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ζπκπεξηθνξά ησλ Βιιελνθππξίσλ ελαληίνλ ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ πξψησλ, πνπ είραλ παξακείλεη 

αλνηρηά, παξά ηελ απεξγία πνπ είρε θεξπρζεί σο αληίδξαζε ζηελ απφθαζε ησλ Δ.Β.
1175

 Σν 

δεχηεξν θαη ακεζφηεξν, πιεξνθνξνχζε φηη ε εθεκεξίδα Έκςζζξ, πνπ είρε εηζαρζεί «παξαλφκσο» 

ζην λεζί, ππνζηήξηδε πσο έπξεπε λα δνζεί κία απάληεζε ζηε βξεηαληθή απνηθηαθή δηνίθεζε «ζηε 

γιψζζα πνπ θαηαιαβαίλεη», δειαδή «κε αίκα, κε ζακπνηάδ θαη κε δπλακίηεο», θαηά ηα 

πξνεγεζέληα επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα «ηνπ ιανχ ηεο Ώηγχπηνπ, ησλ Ββξαίσλ θαη ησλ Μάν-

Μάν». Δ Hürriyet εθηφο απφ ηελ επηζήκαλζε ηεο είδεζεο, δελ έραλε ηελ επθαηξία λα ηελ αλαδείμεη 

εηξσληθά, πξνβάιινληαο ζηνλ ηίηιν ηεο κφλν ηνπο ηειεπηαίνπο.
1176

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε πξσηνζέιηδε πξνβνιή ησλ ζπιιήςεσλ θαη ηεο θαηάζρεζεο ηνπ νπιηζκνχ 

θαη ησλ ππξνκαρηθψλ ζηε Υιψξαθα, κάιινλ εξρφηαλ λα επηβεβαηψζεη ηα γξαθφκελα ηεο 

εθεκεξίδαο, νη αλαθνξέο παξέκεηλαλ εηδεζενγξαθηθέο ζε φια ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα. Έηζη, 

ζηελ ελ ιφγσ απνθιεηζηηθή αληαπφθξηζή ηεο απφ ηε Λεπθσζία, ε Hürriyet αλέθεξε φηη είραλ 

θαηαζρεζεί 27 θηβψηηα κε «φπια, ππξνκαρηθά, εθξεθηηθέο χιεο, ρεηξνβνκβίδεο θαη δπλακίηε» θαη 

πιεξνθνξνχζε ηφζν γηα ηε ζχιιεςε ηνπ πιεξψκαηνο ησλ Βιιήλσλ, φζν θαη ησλ νθηψ 

Βιιελνθχπξησλ πνπ ηνπο αλέκελαλ ζηε Υιψξαθα. Παξάιιεια, έθαλε ιφγν γηα έλα επξχ θχκα 

ζπιιήςεσλ, πνπ είρε θηάζεη ηηο 70 ζε νιφθιεξε ηελ Κχπξν θαη ζπκπεξηιάκβαλε, κεηαμχ ησλ 

άιισλ, ηνλ «γξακκαηέα ηνπ δεζπφηε ηεο Πάθνπ θαη ηξεηο παπάδεο». Δ Υιψξαθα αλαγνξεπφηαλ 

ζε «θέληξν ιαζξεκπνξίνπ» θαη «αληηβξεηαληθφ ζηξαηεγείν», ηα εθεί αλεξηεκέλα ελσηηθά παλφ 

έθεξαλ «κπζηεξηψδε ζεκάδηα» θαη νη ληφπηνη ρσξηθνί έιεγαλ φηη εθείλα «ήηαλ έξγν κηαο 

νξγάλσζεο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηελ Βιιάδα θαη είρε ηνπο πξάθηνξέο ηεο» ζην λεζί. χκθσλα 

κε ηελ εθεκεξίδα, απαγνξεχηεθε ε πξφζβαζε ζηνλ Μαθάξην, πνπ είρε μεθηλήζεη λα επηζθεθηεί ηελ 

πεξηνρή, κε ηε γλσζηνπνίεζε φηη επξφθεηην πιένλ γηα «απαγνξεπκέλε δψλε». Ώμηνζεκείσηεο ήηαλ 

θαη νη εηθαζίεο πνπ αλαπαξήγαγε ε εθεκεξίδα γηα ηνλ ηφπν απ‟ φπνπ είρε μεθηλήζεη ην «Άγηνο 

Γεψξγηνο»: Ώλ θαη αξρηθά αλαθεξφηαλ ε Όδξα, ακέζσο θαηφπηλ γηλφηαλ ππνβνιηκαία ιφγνο γηα ην 

ελδερφκελν λα είρε μεθηλήζεη ην θαΎθη απφ ηε Ρφδν, γεγνλφο πνπ ελέπιεθε άκεζα θαη θαζηζηνχζε 

ππεχζπλε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, κε ηελ ππφκλεζε ηνπ απνζηξαηηθνπνηεκέλνπ θαζεζηψηνο ησλ 

Ασδεθαλήζσλ βάζεη ηεο πλζήθεο ησλ Παξηζίσλ ηνπ 1947. Μάιηζηα ε Hürriyet απνθάιππηε 

εκκέζσο ηηο πεγέο απηήο ηεο ζπεξκνινγίαο, φηαλ ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ξεπνξηάδ ηφληδε ην 

«ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ» θαη ηηο «εξγψδεηο πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαιεχθαλζε ηεο ππφζεζεο, ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ αξρψλ πνπ δηεμάγνπλ ηηο έξεπλεο ζηελ ππφζεζε ηεο ιαζξεκπνξίαο 

φπισλ».
1177

 

                                                           
1175 “Alınacak ders” («Αηδάγκαηα»), αλαδεκνζίεπζε ζε Hürriyet, 16/1/1955. 
1176 “Kıbrıs‟taki Rumlar „Mau Mau‟lar gibi harekete davet edi[l]di” («Οη Βιιελνθχπξηνη ηεο Κχπξνπ θιήζεθαλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ φπσο νη „Μάν-Μάν‟»), Hürriyet, 20/1/1955, κε πεγή ην Reuters. Γηα ηελ θαιιηέξγεηα αληίζηνηρνπ 

θιίκαηνο θαη ην πξνεγεζέλ θαινθαίξη ηνπ 1954, βι. αλσηέξσ, ζει. 352-353. Δ εθεκεξίδα ζα έθαλε θαη δεχηεξε 

αλαθνξά ζηελ «θξπθά εηζαγφκελε ζηελ Κχπξν» δεθαπελζήκεξε εθεκεξίδα Έκςζζξ, ε νπνία «παξαθηλνχζε ηνπο 

Βιιελνθππξίνπο λα ζηαζηάζνπλ», φπσο ήηαλ ν ραξαθηεξηζηηθφο ηίηινο, βι. “Kıbrıs Rumları gizlice isyana teşvik 

ediliyor”, Hürriyet, 5/3/1955. 
1177 “Kıbrıs‟ta geniş ölçüde tevkifler yapılıyor/ 27 sandık silâh ele geçirildi” («Βπξείεο ζπιιήςεηο πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζηελ Κχπξν/ Καηαζρέζεθαλ 27 θηβψηηα κε φπια»), Hürriyet, 28/1/1955. Πξσηνζέιηδε θσηνγξαθία ηνπ θαηαζρεκέλνπ 

θατθηνχ ζα δεκνζηεπφηαλ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ (“Kıbrıs‟a silâh taşırken yakalanan Yunan motoru”). 
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Δ ζπλέρεηα ηεο είδεζεο ζα ππνβαζκηδφηαλ παξαδφμσο απφ ηελ εθεκεξίδα, αθνχ ραξαθηεξηζηηθά 

νιφθιεξν ην Φεβξνπάξην ζα δεκνζίεπε κφλν κία κηθξή ζρεηηθή αλαθνξά ζηηο εζσηεξηθέο ηεο 

ζειίδεο,
1178

 ελψ κφλν ζηα κέζα Μαξηίνπ, θαηά ηε δίθε ησλ πξσηαγσληζηψλ, ζα αθηέξσλε 

κεγαιχηεξν ρψξν. Πξάγκαηη ηφηε, ζηελ απνθιεηζηηθή ηνπ αληαπφθξηζε απφ ηε Λεπθσζία, ν 

ζπλεξγάηεο ηεο εθεκεξίδαο αλαθεξφηαλ αλαιπηηθά ζηα ζηνηρεία πνπ είραλ πξνθχςεη θαηά ηελ 

αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, απφ ηα έγγξαθα πνπ είρε καδί ηνπ ν «Έιιελ ππήθννο σθξάηεο 

Λντδίδεο», φπσο ζηε δεκηνπξγία «επαλαζηαηηθήο νξγάλσζεο» νλφκαηη ΒΜΏΚ (Δεκζηυ Μέηςπμ 

Απεθεοεένςζδξ Κφπνμο), θαζψο θαη ζε φζα αλαθέξνληαλ ζε ζρεηηθφ έγγξαθφ ηνπ γηα ηνπο 

Σνπξθνθχπξηνπο: «Δ ΒΜΏΚ νπδεκία θαθή πξφζεζε έρεη ελαληίνλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ. κσο νη 

Σνχξθνη δελ πξέπεη λα ζηξαθνχλ ελαληίνλ καο, νχηε θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο Άγγινπο. Μεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ζα δήζνπκε κε ηνπο Σνχξθνπο ηνπ λεζηνχ ζαλ αδέιθηα».
1179

 Δ εθδίθαζε ηεο 

ππφζεζεο ζα αλαβαιιφηαλ γηα ηνλ Μάην, κε ηελ εθεκεξίδα λα θαιχπηεη πξσηνζέιηδα ηηο 

εμειίμεηο,
1180

 θαζψο θαη ηελ ηειηθή θαηαδίθε ησλ θαηεγνξνπκέλσλ «6 Βιιήλσλ θαη 7 

Βιιελνθππξίσλ».
1181

 

Ώλ θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ αλέθππηαλ, ην φιν πεξηζηαηηθφ ήηαλ πξφζθνξν γηα πεξαηηέξσ 

ζρνιηαζκφ, θακκία ηέηνηα πξφζεζε δελ ζα εθδεισλφηαλ απφ ηελ εθεκεξίδα, είηε εηδηθφηεξα είηε 

γεληθφηεξα, γεγνλφο κάιινλ αμηνπξφζεθην αλ αλαινγηζζεί θάπνηνο ηε κέρξη ηφηε ζπλήζεηά ηεο. Δ 

απνπζία απηή ηνπ αλακελφκελνπ ζρνιηαζκνχ ή έζησ ησλ έκκεζσλ ηνπνζεηήζεσλ κέζα απφ ηα 

ζρεηηθά ξεπνξηάδ είλαη δπζεξκήλεπηε θαη κφλν εηθαζίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ, θαη κάιηζηα ζε κία 

πεξίνδν πνπ, θαηά ηελ πξνζθηιή ηεο ζπλήζεηα, πξφβαιιε θαη πάιη πξσηνζέιηδα ηα «δεηλά» ησλ 

«Σνχξθσλ ηεο Απηηθήο Θξάθεο»
1182

 ή αζρνιείην ηδηαηηέξσο – θαη κάιηζηα δηα ηεο πέλαο ηνπ ίδηνπ 

ηνπ Hikmet Bil – κε ηε Ρφδν θαη ηα Ασδεθάλεζα.
1183

 Ώθνξκή γηα ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε είρε 

δψζεη ε ζηάζε ηνπ κνπθηή ηεο Ρφδνπ, Süleyman Kaşlıoğlu, ηνλ νπνίν ε εθεκεξίδα ζηνρνπνηνχζε 

σο ζπλεξγαδφκελν κε ζξεζθεπηηθνχο θχθινπο ηεο Κνκνηελήο. Ο Kaşlıoğlu θαηεγνξείην φηη 

επηρεηξνχζε λα πξνζδψζεη «αληηδξαζηηθφ» πεξηερφκελν ζηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ηνπ λεζηνχ, 

αξλνχκελνο επηπιένλ ηηο αηηήζεηο ησλ «λέσλ Σνχξθσλ δηδαζθάισλ». Ο αληαπνθξηηήο ηεο Hürriyet 

ζεκείσλε πσο νη εθεί «νκνγελείο καο» θαινχζαλ ηελ θπβέξλεζε «ηεο κεηέξαο παηξίδαο» θαη ηνλ 

                                                           
1178 “Kıbrıs‟a silâh kaçırılanların muhakemesi” («Δ δίθε εθείλσλ πνπ κεηέθεξαλ ιαζξαία φπια ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 

20/2/1955. 
1179 “Kıbrıs‟taki Rumların ihtilâl hazırlıkları” («Πξνεηνηκαζίεο ησλ Βιιελνθππξίσλ γηα επαλάζηαζε ζηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 19/3/1955. 
1180 “Kıbrıs‟ta silâh kaçırmak ve hükûmeti devirmeğe teşebbüs etmekten sanık/ 6 Yunanlı ile 7 Rumun duruşması 

başlıyor” («Ξεθηλά ε δίθε ησλ 6 Βιιήλσλ θαη 7 Βιιελνθππξίσλ πνπ θαηεγνξνχληαη γηα ιαζξαία εηζαγσγή φπισλ θαη 

απφπεηξα αλαηξνπήο ηεο θπβέξλεζεο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 1/5/1955. “Kıbrıs‟a kaçak silâh sokanların 

muhakemelerine dün başlandı” («Ξεθίλεζαλ ρζεο νη δίθεο εθείλσλ πνπ εηζήγαγαλ ιαζξαία φπια ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 

3/5/1955. 
1181 “Kıbrıs‟a gizli şekilde silâh sokan Rumlar ağır hapse mahkûm oldular” («Οη Βιιελνθχπξηνη πνπ εηζήγαγαλ θξπθίσο 

φπια ζηελ Κχπξν θαηαδηθάζηεθαλ ζε βαξηέο πνηλέο»), θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 7/5/1955. 
1182 “Yunanistan‟dan iltica eden ırkdaşlarımız” («Οη [εδψ] θαηαθεχγνληεο νκνγελείο καο απφ ηελ Βιιάδα»), Hürriyet, 

7/1/1955. 
1183 Σα δπζθεκηζηηθά γηα ηελ Βιιάδα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο θαη γηα ηηο δχν ειιεληθέο πεξηνρέο ζα ζπλερίδνληαλ 

φιε ηελ επνκέλε πεξίνδν, βι. “Batı Trakya Türklerinin vaziyeti hergün biraz daha zorlaşıyor” («Δ θαηάζηαζε ησλ 

Σνχξθσλ ηεο Απηηθήο Θξάθεο δπζθνιεχεη θάζε κέξα θαη πεξηζζφηεξν»), Hürriyet, 10/5/1955. “Rodoslu Türklerin 

durumu” («Δ θαηάζηαζε ησλ Σνχξθσλ ηεο Ρφδνπ»), Hürriyet, 12/5/1955. 
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ηνπξθηθφ Σχπν λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο.
1184

 Δ αλαζθεπαζηηθή επηζηνιή ηνπ Kaşlıoğlu 

ζα πξνθαινχζε ηελ νμεία αληίδξαζε ηνπ Hikmet Bil κε δχν άξζξα γλψκεο, ζηα νπνία ζπζρέηηδε 

επηπξνζζέησο ηελ ππφζεζε κε ηελ Κχπξν. Ο ζπληάθηεο θαηήγγεηιε ηνλ κνπθηή φηη ήηαλ εθείλνο 

πνπ είρε ηαρζεί δεκνζίσο ππέξ ηεο ειιεληθφηεηαο ηεο Κχπξνπ θαη φηη έρεη ιεηηνπξγήζεη σο 

«ηζηξάθη» ησλ Βιιήλσλ «κε ζξάζνο θαη αλαίδεηα», κεηαηξεπφκελνο ζε «φξγαλν ηεο 

εμνιφζξεπζεο» ησλ Σνχξθσλ ησλ Ασδεθαλήζσλ.
1185

 Σνπο ίδηνπο νμείο ηφλνπο κεηεξρφηαλ θαη ζην 

δεχηεξν άξζξν ηνπ, απνθαηλφκελνο φηη «εθείλνο πνπ ιέεη φηη ε Κχπξνο είλαη ειιεληθή δελ έρεη ζε 

θακκία πεξίπησζε ηνπξθηθφ αίκα ζηηο θιέβεο ηνπ».
1186

 

Δ εθεκεξίδα πξφβαιιε πξσηνζέιηδα θαη ηε «δηαθνξεηηθή» ζηάζε πνπ πηνζεηνχζαλ ζηηο 

ζπγθεληξψζεηο ηνπο Βιιελνθχπξηνη θαη Σνπξθνθχπξηνη. ην πιαίζην απηφ, πιεξνθνξνχζε γηα ηελ 

θαηαδίθε ζε θπιάθηζε 4 κελψλ ησλ 15 εθ ησλ 24 λέσλ Βιιελνθχπξησλ πνπ «είραλ πξνθαιέζεη 

θαζαξίεο» θαη θαηεγνξνχληαλ γηα θζνξά μέλεο ηδηνθηεζίαο, ζεκεηψλνληαο επίζεο ηελ ηαρή ηνχ 

ελφο εμ απηψλ, «είκαζηε Έιιελεο θαη ζέινπκε λα δήζνπκε ειεχζεξνη».
1187

 Ώληίζηνηρνπ χθνπο ζα 

ήηαλ θαη ε παξνπζίαζε ησλ δπλακηθψλ δηαδειψζεσλ πνπ είραλ ιάβεη ρψξα ζηελ Πάθν, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δίθεο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ γηα ηελ ππφζεζε ηνπ «Άγηνο Γεψξγηνο», κε ηελ 

εθεκεξίδα λα θάλεη ιφγν γηα «κεγάια επεηζφδηα» θαη «επίζεζε ησλ δηαδεισηψλ θαηά ηεο 

αζηπλνκίαο».
1188

 Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά θαη ζε αληίζεζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε εηθφλα, ζα 

ππνγξάκκηδε ζε έηεξν δεκνζίεπκά ηεο φηη ην ζπιιαιεηήξην πνπ είραλ δηνξγαλψζεη νη 

Σνπξθνθχπξηνη γηα λα δηεθδηθήζνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπ Evkaf, είρε θπιήζεη ζε θιίκα «εξεκίαο θαη 

ζνβαξφηεηαο, ρσξίο λα ζεκεησζνχλ επεηζφδηα». Χζηφζν, κεηά ην πέξαο ηνπ είραλ πξνθχςεη 

ζπιιήςεηο ηξηψλ Σνπξθνθππξίσλ πνπ είραλ αλαξηήζεη κηα κεγάιε ηνπξθηθή ζεκαία ζην θηίξην ηνπ 

Evkaf, νη νπνίνη φκσο αθέζεζαλ ηειηθά ειεχζεξνη κε παξέκβαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Fazıl Küçük.
1189

 

Παξάιιεια, ηεο πξνζνρήο ηεο Hürriyet δελ δηέθεπγε θαη ε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

πξσηνβνπιηψλ ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ. Έηζη, ε απφθαζε ηνπ Παβημζιίμο οιαμοθίμο 

Δηηθδζζχκ λα απνζηείιεη επηηξνπή ζηελ Κχπξν πξνβαιιφηαλ πξσηνζέιηδα, κε ηελ ηαπηφρξνλε 

θαη ραξαθηεξηζηηθή ππφκλεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ «Παηξηαξρείνπ Φαλαξίνπ» ζηελ 

πξνεγεζείζα ζπλάληεζε πνπ είρε δηνξγαλψζεη ην οιαμφθζμ ζην Evanstone, φπνπ θαη είρε γίλεη 

                                                           
1184 “Oniki adada sadece 6 Türk okulu kaldı” («ηα Ασδεθάλεζα απέκεηλαλ κφλν 6 ζρνιεία»), Hürriyet, 19/1/1955. 
1185 “Âmin” («Ώκήλ»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 3/3/1955. 
1186 “Tekrar Âmin” («Καη πάιη Ώκήλ»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 31/3/1955. 
1187 “Kıbrısta 15 Rum mahkûm oldu” («Καηαδηθάζηεθαλ ζηελ Κχπξν 15 Βιιελνθχπξηνη»), Hürriyet, 2/2/1955. 
1188 “Kıbrıs‟ta Rumlar dün yine büyük taşkınlıklar yaptı” («Οη Βιιελνθχπξηνη πξνθάιεζαλ ρζεο πάιη κεγάια επεηζφδηα 

ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 17/3/1955. 
1189 “Kıbrıs Türklerinin dün yaptığı mitingde/ Evkaf dairesinde bayrağımızı çeken üç Türk tevkif olundu” («ην 

ζπιιαιεηήξην πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ρζεο νη Σνπξθνθχπξηνη/ ζπλειήθζεζαλ ηξεηο Σνχξθνη πνπ αλήξηεζαλ ηε ζεκαία 

καο ζηε δηεχζπλζε ηνπ Evkaf»), Hürriyet, 7/2/1955. Σελ ίδηα πεξίνδν ελψζεηο εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ ζηελ Σνπξθία 

δηεμήγαγαλ θακπάληα γηα ηελ απνζηνιή ηνπξθηθψλ ζεκαηψλ ζην λεζί, βι. “Kıbrıs‟a 700 bayrak gidiyor” («700 ζεκαίεο 

πεγαίλνπλ ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 7/2/1955 θαη “„Kıbrıs‟a bayrak gönderme kampanyası‟ devam ediyor” («πλερίδεηαη 

ε „θακπάληα απνζηνιήο ζεκαηψλ ζηελ Κχπξν‟»), Hürriyet, 17/2/1955. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην φηη νη ελ ιφγσ 

θηλεηνπνηήζεηο ησλ Σνπξθνθππξίσλ γηα ην Evkaf δελ εληάρζεθαλ πνηέ ξεηνξηθά ή έκπξαθηα ζε θάπνηνπ είδνπο 

αληηαπνηθηαθφ αγψλα ελαληίνλ ηεο βξεηαληθήο παξνπζίαο ζηελ Κχπξν, γεγνλφο πνπ αληαλαθιάηαη θαη ζηα δεκνζηεχκαηα 

ηεο Hürriyet. Έηζη, φηαλ γηα παξάδεηγκα ε εθεκεξίδα δεκνζίεπε κεγάιν ξεπνξηάδ κε θεληξηθφ εξψηεκα θαηά πφζν 

«δηαιχεηαη ε βξεηαληθή απηνθξαηνξία», ε Κχπξνο απνπζίαδε επηδεηθηηθά ηφζν απφ ηηο ζρεηηθέο ηνπ αλαθνξέο, φζν θαη 

απφ ηνλ ζπλνδεπηηθφ ράξηε, βι. “İngiltere İmparatorluğu Parçalanıyor mu?”, Hürriyet, 26/2/1955. 
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«επξεία πξνπαγάλδα θαη είρε ιεθζεί απφθαζε ππέξ ηεο έλσζεο».
1190

 Ώληίζηνηρε πξνζνρή θαη 

δεκνζηφηεηα δηλφηαλ θαη ζηελ «θηλεηηθφηεηα» πνπ εθδεισλφηαλ απφ πιεπξάο ηνπ Κπβεξλήηε 

Armitage, κε ζηφρν ηνλ πξνζεηαηξηζκφ «επηθαλψλ Βιιελνθππξίσλ θαη καθαξηαθψλ» γηα ηελ 

«εθηφλσζε ηεο θξίζεο». ην πιαίζην απηφ εληαζζφηαλ, θαηά ηε Hürriyet, θαη ε θνηλή πηήζε ησλ 

Armitage θαη Ρσζζίδε κε πξννξηζκνχο ην Λνλδίλν θαη ηελ Ώζήλα αληίζηνηρα.
1191

 Σέινο, εηξσληθή 

θαη ζθσπηηθή ήηαλ ε αληηκεηψπηζή ηεο ζε φια ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 1955, 

ηα νπνία αλαθέξνληαλ ζε δειψζεηο Βιιήλσλ πνιηηηθψλ γηα ην Κππξηαθφ, ελψ ηελ πεπαηεκέλε νδφ 

κεηαμχ έκκεζεο θαηαγγειίαο θαη εκθαλνχο ππνηίκεζεο αθνινπζνχζαλ θαη νη επηζεκάλζεηο ηεο γηα 

ηηο δεκφζηεο εθδειψζεηο ζε Βιιάδα θαη Κχπξν ππέξ ηεο Έλσζεο.
1192

 

Η έλαξμε ηνπ αγώλα ηεο ΔΟΚΑ 

α) Τν «αηκαηνβακκέλν θνκκνπληζηηθό παηρλίδη» θαη ε «ζθαιηάξα ζην παηδί ηνπ καραιά» 

«Υζεο ηα κεζάλπρηα νη Βιιελνθχπξηνη εμεγέξζεθαλ ηαπηφρξνλα ζε δηάθνξεο πφιεηο ηνπ λεζηνχ, 

πξνέβεζαλ ζε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο επξείαο θιίκαθαο, πξνθάιεζαλ ππξθαγηέο επηηηζέκελνη ζε 

θπβεξλεηηθά θηίξηα, ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηξαηψλεο, αζηπλνκηθνχο ζηαζκνχο θαη 

ξαδηνθσληθέο εγθαηαζηάζεηο, κε ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ νπζηψλ, δπλακίηε θαη ρεηξνβνκβίδσλ θαη 

δεκηνχξγεζαλ έλα θιίκα ηξνκνθξαηίαο ζε θάζε γσληά ηνπ λεζηνχ, παξφκνην κε ηελ εμέγεξζε ηνπ 

1931». Με απηά ηα ιφγηα μεθηλνχζε ε απνθιεηζηηθή αληαπφθξηζε ηεο Hürriyet απφ ηε Λεπθσζία, 

πνπ πξνβαιιφηαλ ζην θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζέκα ηεο ηελ επαχξηνλ ηεο έλαξμεο ηνπ αγψλα ηεο 

ΒΟΚΏ.
1193

 Δ αληηκεηψπηζε ηνπ ηειεπηαίνπ απφ ηελ εθεκεξίδα θηλείην ζε δχν άμνλεο σο πξνο ηε 

ιεθηηθή δηαηχπσζε: Καη‟ αξρήλ, ηφζν ζηνλ ηίηιν φζν θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ ξεπνξηάδ, 

επηιεγφηαλ ε ιέμε isyan (ζηάζε), πνπ ππέβαιε ζηνλ αλαγλψζηε ηελ αληίιεςε φηη θάπνηνη 

ζηαζίαδαλ ελαληίνλ ηεο λφκηκεο εμνπζίαο. Παξάιιεια, γηλφηαλ ιφγνο γηα «ηξνκνθξαηηθέο 

ελέξγεηεο» (tedhiş hareketleri), πεξηζσξηνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ αγψλα θαη 

εληάζζνληάο ηνλ ζην πιαίζην κηαο ελ αδίθσ παξαλνκίαο. Δ ιεθηηθή – θαη ζπλαθφινπζα ηδενινγηθή 

                                                           
1190 “Denize düşen kabilinden.../ Makarios protestanları Kıbrıs‟a yardıma çağırdı” («Ο Μαθάξηνο θάιεζε ηνπο 

πξνηεζηάληεο ζηελ Κχπξν, ζε βνήζεηα/ ηνπ ηχπνπ ν πληγκέλνο απ‟ ηα καιιηά ηνπ πηάλεηαη…»), Hürriyet, 11/2/1955. 

Βμαηξεηηθά εχγισηηνο ν ζρνιηαζκφο ηεο εθεκεξίδαο ζηνλ ππέξηηηιν γηα ηνλ «πληγκέλν», κε ηα αθνινπζνχληα 

απνζησπεηηθά. 
1191 “Kıbrıs adasında yeni faaliyet” («Νέα θηλεηηθφηεηα ζην λεζί ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 16/3/1955. 
1192 “Yunanistan Kıbrıs için mücadele edecek!/ Papagos dün mecliste uzun izahat verdi” («Δ Βιιάδα ζα αγσληζηεί γηα 

ηελ Κχπξν!/ Ο Παπάγνο πξνέβε ζε αλαιπηηθέο δειψζεηο ρζεο ζηε ΐνπιή»), Hürriyet, 9/2/1955. “Yeni Yunan palavrası/ 

Atina hükûmeti hâlâ Kıbrıs işine karışamayacağımızı iddia ediyor” («Νέεο ειιεληθέο αλνεζίεο/ Δ θπβέξλεζε ησλ 

Ώζελψλ εμαθνινπζεί λα ηζρπξίδεηαη φηη δελ κπνξνχκε λα αλακηρζνχκε ζην Κππξηαθφ»), Hürriyet, 19/2/1955, 

αληαπφθξηζε εμ Ώζελψλ ζηελ νπνία ν ζπληάθηεο θαηαθεξφηαλ ελαληίνλ ηνπ «ζξάζνπο» ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα 

ππελζπκίδεη ηελ πξφβιεςε ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο γηα ηελ Κχπξν. “Yunan Muhalefet Partisi mebusu Çanise göre/ 

Türkiye ve Yunanistan Kıbrıs işini tatlı bir şekilde halletmeliymişler!” («Καηά ηνλ βνπιεπηή ηεο ειιεληθήο 

αληηπνιίηεπζεο Σζαλή/ ε Σνπξθία θαη ε Βιιάδα έπξεπε, ιέεη, λα δηεπζεηήζνπλ κε εχζρεκν ηξφπν ην Κππξηαθφ!»), 

Hürriyet, 8/3/1955, ξεπνξηάδ ζην νπνίν αληηθείκελν εηξσλείαο θαζίζηαλην νη δειψζεηο ηνπ επηζθεπηφκελνπ ηνλ 

Παηξηάξρε Ώζελαγφξα, βνπιεπηή ηεο ΒΠΒΚ Γεσξγίνπ Σδαηδάλε. “İstiklâl Bayramı arifesinde/ Atina‟da Kıbrıs için yine 

gürültü koptu” («Σελ παξακνλή ηεο εζληθήο ενξηήο/ μέζπαζαλ θαη πάιη θαζαξίεο ζηελ Ώζήλα γηα ηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 23/3/1955. “Yunan İstiklâl bayramı vesilesi ile Kıbrıs‟ta dün yapılan nümayişler” («Οη δηαδειψζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρζεο ζηελ Κχπξν κε αθνξκή ηελ ειιεληθή εζληθή ενξηή»), Hürriyet, 26/3/1955. “Kıbrıs‟ta yaygara” 

(«Οριαγσγία ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 27/3/1955, ιεδάληα πξσηνζέιηδεο θσηνγξαθίαο φπνπ εηθνληδφηαλ ν «πεξίθεκνο 

Ώξρηπαπάο Μαθάξηνο» ζην κπαιθφλη ηνπ Βιιεληθνχ Πξνμελείνπ ζηε Λεπθσζία, λα παξαθνινπζεί καδί κε ηνλ Έιιελα 

Πξφμελν ηε «ζνξπβψδε» παξέιαζε ηεο 25εο Μαξηίνπ. 
1193 “Kıbrıs‟ta isyan başladı” («Ξεθίλεζε ε εμέγεξζε ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 2/4/1955.  
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– εθείλε αληηκεηψπηζε ηεο εθεκεξίδαο, έζεηε νπζηαζηηθά ηηο βάζεηο φιεο ηεο κεηαγελέζηεξεο 

ηνπνζέηεζεο ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο έλαληη ηνπ αληηαπνηθηαθνχ αγψλα ησλ Βιιελνθππξίσλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ηελ ηαχηηδε ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν κε ηελ αληηκεηψπηζε πνπ 

αλακελφκελα ζα πηνζεηνχζε θαη ε ζηγφκελε βξεηαληθή απνηθηαθή θαη θεληξηθή εμνπζία. 

Παξάιιεια, ν ηειεπηαίνο ππφηηηινο ηνπ θεληξηθνχ ηεο ξεπνξηάδ ζα εηζήγαγε κία αθφκε 

παξάκεηξν ησλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ, εθείλελ ηεο δηθνηλνηηθήο αληηπαξάζεζεο κε ηνπο 

Σνπξθνθχπξηνπο, θαζψο αλέθεξε φηη «ε θαηαιεθζείζα απφ θφβν ηνπξθηθή θνηλφηεηα απαίηεζε 

ηελ παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ησλ ηξνκνθξαηψλ».
1194

 

Σν πεξηερφκελν ηεο αληαπφθξηζεο ήηαλ αλαιπηηθφ θαη παξέζεηε ηηο δπλακηθέο ελέξγεηεο πνπ είραλ 

ιάβεη ρψξα ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Κχπξνπ, αλαθεξφηαλ ζηηο πξνθεξχμεηο πνπ είραλ ξηθζεί, ζηνλ 

πξψην λεθξφ ηνπ αγψλα ρσξίο φκσο λα θαηνλνκάδεηαη, θαζψο θαη ζηηο «επξείαο θιίκαθαο 

ζπιιήςεηο» πνπ είραλ πξνβεί νη απνηθηαθέο αξρέο. Βληχπσζε πξνθαιεί ε πιεξνθνξία ηεο 

εθεκεξίδαο γηα έλαλ εθ ησλ ζπιιεθζέλησλ, ηνλ νπνίν πεξηέγξαθε, «ζχκθσλα κε αλεπίζεκεο 

πιεξνθνξίεο», σο εμήο: «Ο ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο, γηα ηνλ νπνίν ιέγεηαη πσο είλαη αμησκαηηθφο 

ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, εηζήιζε ζην λεζί κε πιαζηή ηαπηφηεηα θαη κε ηελ απνζηνιή λα δηεπζχλεη 

επί ηφπνπ ηνλ ελσηηθφ αγψλα, ελψ δξαζηεξηνπνηήζεθε εδψ ππφ ηελ θάιπςή ηνπ σο νδεγνχ ηαμί». 

Πξφθεηηαη πξνθαλψο γηα ηνλ θαηαδεηνχκελν, απφ ηηο αξρέο Ώπξηιίνπ, Γξεγφξε Ώπμεληίνπ. Ώθνχ, 

θαηφπηλ, αλαθεξζεί ζηελ νμεία αλαθνίλσζε-αληίδξαζε ηνπ Armitage, παξέζεηε θαη ηηο αληηδξάζεηο 

ησλ Σνπξθνθππξίσλ, νη νπνίνη είραλ «αλεζπρήζεη ζθφδξα» απφ ηηο εμειίμεηο. Χο εθ ηνχηνπ, ν 

Fazıl Küçük ζα απέζηειιε δχν ηειεγξαθήκαηα κε παξαιήπηεο ηνλ Κπβεξλήηε θαη ην βξεηαληθφ 

Τπνπξγείν Ώπνηθηψλ, δεηψληαο εμ νλφκαηνο ηεο «ηνπξθηθήο θνηλφηεηαο, ηελ παξαδεηγκαηηθή 

ηηκσξία ησλ ππεχζπλσλ γηα ηηο παξάθξνλεο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ηεο ρζεζηλήο λχρηαο».
1195

 

Οη εμειίμεηο ησλ εκεξψλ πνπ ζα αθνινπζνχζαλ, αλαβαζκίδνληαλ απφ ηελ εθεκεξίδα 

πξνβαιιφκελεο ζπλερψο ζηα θεληξηθά ηεο πξσηνζέιηδα κε απνθιεηζηηθέο αληαπνθξίζεηο. Έηζη, 

ηελ επφκελε κέξα ε Hürriyet πιεξνθνξνχζε πσο είραλ ζπλερηζηεί νη βνκβηζηηθέο επηζέζεηο γηα κία 

αθφκε λχρηα, φηη επηβεβαηψζεθε ην φλνκα ηεο νξγάλσζεο πνπ ήηαλ ππεχζπλε σο «ΒΟΚΏ» θαη φηη 

αλαδεηνχλην νη επηθεθαιήο ηεο «αξρηζπκκνξίηεο» (elebaşıları). Παξάιιεια, απνηχπσλε θαη ηε 

ζηάζε ηνπ ΏΚΒΛ έλαληη ησλ γεγνλφησλ, ππφ ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ελδηάκεζν ηίηιν «νη εξπζξνί ηεο 

Κχπξνπ αληηηάζζνληαη ζηελ ηξνκνθξαηία!».
1196

 χκθσλα κε ηελ θνκκαηηθή αλαθνίλσζε πνπ 

επηθαιείην, ην ΏΚΒΛ εθηηκνχζε πσο νη δπλακηθέο ελέξγεηεο έβιαπηαλ ηνλ ελσηηθφ αγψλα, δηφηη ζα 

πξνθαινχζαλ σο αληίδξαζε ηε ιήςε θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ, ελψ θαινχζε ζε ζπγθξφηεζε ελφο 

«εζληθνχ κεηψπνπ» γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο έλσζεο. 

Δ πξνζπάζεηα ηεο εθεκεξίδαο λα απνθαιχςεη ζηνηρεία γηα ηε λενεκθαληζζείζα ΒΟΚΏ, πνπ 

ιαλζαζκέλα απνδηδφηαλ σο «Βζληθή Οξγάλσζηο Κππξηαθνχ Ώγψλνο», ζα ζπλερηδφηαλ. ην 

                                                           
1194 “Endişeye düşen Türk cemaati tethişçilerin tenkilini talep etti” 
1195 “Irkdaşlarımız endişede…” («Οη νκνγελείο καο θνβνχληαη…»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, φ.π. 
1196 “Kıbrıs kızılları tethişçiliğin aleyhinde!” 
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πιαίζην απηφ, νη απνθιεηζηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ αληαπνθξηηή ηεο ζην λεζί, πνπ είραλ σο πεγή ηηο 

«ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ηεο [απνηθηαθήο] δηνίθεζεο», ππαγφξεπαλ φηη ε έδξα ηεο νξγάλσζεο 

βξηζθφηαλ ζηελ Ώζήλα, ε «εθηειεζηηθή ηεο επηηξνπή» ζηε Ρφδν, ελψ ην «επηηειείν» ηεο 

απνηειείην απφ «νξηζκέλνπο Βιιελνθχπξηνπο πνπ ζηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ είραλ ππεξεηήζεη ζηνλ 

αγγιηθφ ζηξαηφ, θαζψο θαη απφ αξθεηνχο Κξεηηθνχο ςαξάδεο [sic] πνπ είραλ ρξεκαηίζεη 

θαπεηάληνη ζπκκνξίηεο ζηα ρξφληα ηνπ ειιεληθνχ ζπκκνξηηνπφιεκνπ». ην ξεπνξηάδ πξνζηίζεην 

φηη ε νξγάλσζε είρε θξνληίζεη λα έρεη θαη παξάλνκν ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ ζην λεζί, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ είρε κεηαδνζεί άκεζα ε είδεζε ηεο έλαξμεο ηνπ αγψλα. Ώπηφ ηεθκαηξφηαλ απφ ην γεγνλφο 

φηη ν ειιεληθφο Σχπνο είρε πξνιάβεη λα έρεη ηε ζρεηηθή είδεζε ηελ επνκέλε ην πξσί, παξά ην 

πξνρσξεκέλν ηεο ψξαο πνπ εθδειψζεθαλ νη δπλακηθέο ελέξγεηεο. Σέινο, βαζηδφκελνο ζε 

«αμηφπηζηεο πεγέο», ν αληαπνθξηηήο ηεο Hürriyet αλέθεξε φηη επηθεθαιήο ηεο ΒΟΚΏ ήηαλ έλαο 

«Έιιελαο απφζηξαηνο ζηξαηεγφο», πνπ ε πξαγκαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα θξπβφηαλ πίζσ απφ ην 

παξαηζνχθιη «Αηγελήο» θαη γηα ηνλ νπνίν νη «Βιιελνθχπξηνη ελσηηθνί επηλννχλ δηαθφξσλ εηδψλ 

εξσηθνχο κχζνπο».
1197

 

Ώμηνζεκείσηε απφ πιεπξάο πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη ησλ ζπκβνιηζκψλ πνπ εκπεξηείρε, ήηαλ θαη ε 

αλαθνίλσζε ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», ηελ νπνία παξέζεηε ε εθεκεξίδα ζην 

πιαίζην ηνπ ίδηνπ ξεπνξηάδ. Βπξφθεηην νπζηαζηηθά γηα ηελ ςεθίδα πνπ ζα νινθιήξσλε ηηο 

ηδενινγηθέο θαη πξαθηηθέο εθθάλζεηο ησλ ηνπξθηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, θνληνινγίο ηεο 

ζηεξενηππηθήο θαη νπζηαζηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζα πηνζεηνχζε ε ηνπξθηθή πιεπξά ζε επίπεδν 

εμνπζίαο θαη δηακνξθσηψλ ηεο θνηλήο γλψκεο έλαληη ηφζν ηεο Κχπξνπ, φζν θαη ηεο Βιιάδαο. 

Έηζη, ζηε δήισζή ηνπ πξνο ηνλ Σχπν, ν κε θαηνλνκαδφκελνο επηθεθαιήο ηεο νξγάλσζεο δηέβιεπε 

θνκκνπληζηηθφ δάθηπιν ζηελ ππνθίλεζε θαη νξγάλσζε ηνπ ειιελνθππξηαθνχ αγψλα, ρξεψλνληαο 

«ζηε Μφζρα» ηε «δηαρείξηζε ηνπ Κππξηαθνχ», θαη ζπλέρηδε σο εμήο: 

«Σμ αζιαημααιιέκμ ημιιμοκζζηζηυ αοηυ παζπκίδζ, ζημ μπμίμ ζοιιεηέπμοκ δ Δηηθδζία 

ηαζ δ Αεήκα, απμηεθεί ιζα απυ ηζξ βκςζηέξ ιεευδμοξ ημο ενοενμφ ηυζιμο. Σμ ημονηζηυ 

έεκμξ, πμο παναημθμφεδζε ηδκ οπυεεζδ ηδξ Κφπνμο ιε ροπναζιία ακηάλζα ηςκ 

ιεβάθςκ ηαζ χνζιςκ εεκχκ, λένεζ μπςζδήπμηε κα ακηζιεηςπίζεζ ιε ηδκ ακαβηαία 

ςνζιυηδηα ηαζ αοηυ ημ ημιιμοκζζηζηυ παζπκίδζ, ζε ιία πενίμδμ πμο ζογδηείηαζ δ 

αζθάθεζα ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ. Θέθμοιε, υιςξ, εκ ης ιεηαλφ κα εοιίζμοιε ημ ελήξ ζηδ 

ιζηνή ιαξ βείημκα, ηδκ Δθθάδα: ηακ ηα παζδζά ιε ηδκ ηαημιαεδιέκδ ζοιπενζθμνά δεκ 

δζοπάγμοκ ιε ηδ ζοιαμοθή, πίπηεζ νάαδμξ. Καζ ιάθθμκ ζηδκ Δθθάδα δεκ είκαζ άβκςζηδ 

δ ημονηζηή νάαδμξ…».
1198

 

                                                           
1197 “EOKA‟nın merkezi neresi?” («Πνχ είλαη ε έδξα ηεο ΒΟΚΏ;») θαη “Kıbrıs‟ta da bir „General‟ türedi!” («Φχηξσζε 

θαη ζηελ Κχπξν έλαο „ζηξαηεγφο‟!»), ελδηάκεζνη ηίηινη ζε Hürriyet, 4/4/1955. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ελψ 

θαηαινγηδφηαλ ζηνλ ειιεληθφ Σχπν άκεζε θαη έγθαηξε ιήςε πιεξνθφξεζεο απφ παξάλνκνπο κεραληζκνχο, ηελ ίδηα 

ζηηγκή ε ίδηα ε Hürriyet είρε ην ζρεηηθφ ξεπνξηάδ κφιηο ηελ επαχξηνλ ηεο έλαξμεο ηνπ αγψλα, ρσξίο σζηφζν λα 

αηζζάλεηαη ππνρξεσκέλε λα εμεγήζεη πψο θαη ε ίδηα είρε «πξνιάβεη» ηηο εμειίμεηο. 
1198 “Kıbrıs‟ta dün de bombalar patladı” («Καη ρζεο εμεξξάγεζαλ βφκβεο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 3/4/1955. 
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Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ επηηνκή ηεο ινγηθήο, ε νπνία αθελφο κελ ρξέσλε ππνβνιηκαία ζηελ 

ειιεληθή πιεπξά ζχκπιεπζε κε ηνλ δηεζλή θνκκνπληζκφ ζηηο επηδηψμεηο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηελ 

θαηαζηήζεη χπνπηε θαη λα ηε θέξεη ζηε δχζθνιε ζέζε ηνπ απνινγνχκελνπ έλαληη ηνπ ηφηε δπηηθνχ 

θφζκνπ, αθεηέξνπ δε απνθάιππηε ηαπηφρξνλα κέζσ ησλ ζηεξενηππηθψλ ηεο αλαθνξψλ έθδεια 

ηελ αιεζηλή ζέαζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο: Βίλαη «παηδηά», ππνδεέζηεξα θαη αλψξηκα δειαδή 

πιάζκαηα, ηα νπνία επηπιένλ ζπκπεξηθέξνληαη «θαθνκαζεκέλα», εθηφο δειαδή ησλ ηεξαξρηθψλ 

ζρέζεσλ πνπ νη άιινη, νη «κεγαιχηεξνη» θαη νη «σξηκφηεξνη» έρνπλ θαζνξίζεη άπαμ γη‟ απηνχο. 

Καηά ζπλέπεηα, φηαλ απνηχρνπλ φιεο νη πξνζπάζεηεο ησλ «πξεζβπηέξσλ» λα ηα «λνπζεηήζνπλ», 

ηφηε δελ ππάξρεη θακκία άιιε πεξαηηέξσ ζθέςε θαη πξαθηηθή, παξά ε θαηαζηνιή δηά ηεο 

«ξάβδνπ», δηφηη ε εμνπζία «νπ γαξ εηθή ηελ κάραηξα θνξεί».
1199

 Δ ζπγθεθξηκέλε ινγηθή απερεί 

έλα ζρήκα ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο δηθαίσζεο γηα ηνλ Σνχξθν ζπγγξαθέα ηεο 

αλαθνίλσζεο, αιιά θαη γηα ηελ ηνπξθηθή ινγηθή επξχηεξα, ζην κέηξν πνπ ε «ξάβδνο» δελ 

εθιακβάλεηαη σο αλνίθεηα θαη αδηθαηνιφγεηε ηηκσξεηηθή πξάμε, αιιά σο «λνπζεζία» πνπ ζα 

επαλαθέξεη ηνλ παξαζπνλδήζαληα «κηθξφ» ζηνλ «νξζφ δξφκν», δηά ηνπ ζνθ ηεο ζσκαηηθήο βίαο. 

Βμάιινπ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκείσλε, ε Βιιάδα έρεη δνθηκάζεη θαη θαηά ην παξειζφλ ηελ 

ηνπξθηθή «ξάβδν», ζε κία αθφκε ππελζχκηζε ησλ δηαδξακαηηζζέλησλ ηνπ 1922. 

Σν πξνεθηεζέλ ζπκβνιηθφ ζρήκα ζα επαλεκθαληδφηαλ ηνλ Ώπξίιην, ζε δχν αθφκε πεξηπηψζεηο 

δεκνζηεπκάησλ ηεο Hürriyet. Σν πξψην ήηαλ κία γεινηνγξαθία κε δχν θαξέ, πνπ εηθφληδε έλαλ 

σξπφκελν κηθξφ εχδσλν επάλσ ζην λεζί ηεο Κχπξνπ, κε έλα κεγάιν ρέξη δίπια ηνπ, πνπ 

επηρεηξνχζε λα ηνλ λνπζεηήζεη ζην πξψην θαξέ, θαη πνπ θξάδαηλε κία ξάβδν πάλσ απφ ην θεθάιη 

ηνπ ζην δεχηεξν. Δ ιεδάληα ηζνδπλακνχζε κε ηελ ειιεληθή παξνηκία «φπνπ δελ πίπηεη ιφγνο, 

πίπηεη ξάβδνο», αληαλαθιψληαο ηελ «παηδαγσγηθή» λννηξνπία πνπ ε εθεκεξίδα πηνζεηνχζε θαη 

πξφβαιιε γηα ινγαξηαζκφ ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο.
1200

 Σν δεχηεξν θαη πην πεξηγξαθηθφ 

δεκνζίεπκα, ήηαλ έλα άξζξν γλψκεο ηνπ Hikmet Bil κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «Ση ζα θάλεηε 

κε ηνλ επί ηέζζεξηο αηψλεο Ώθέληε ζαο;», ζην νπνίν ν ζπληάθηεο έκπαηλε επζχο εμαξρήο ζην ζέκα: 

«Ρίρλεηε, ινηπφλ, κηα ζθαιηάξα ζην παηδί ηνπ καραιά πνπ θάλεη αηαμίεο, θη φπσο πέθηεη θαη 

θνπηξνπβαιηάδεηαη κε ηηο κχμεο ηνπ αλαθαηεκέλεο κε ηα ζάιηα, ζαο βξίδεη… Σζαληίδεζηε θαη ηνπ 

ξίρλεηε αθφκα κία θαη ηφηε ζέξλεηαη ζην ρψκα, αιιά πάιη θιαίεη θαη εμαθνινπζεί λα ζαο βξίδεη 

βξε παηδί κνπ… Έηζη αθξηβψο είλαη νη Έιιελεο θίινη καο…». Σν πξψην ραζηνχθη, θαηά ηνλ Bil 

είρε έξζεη ην 1922 θαη ην δεχηεξν κεηά ην πξφζθαην ηφηε απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ζηα Δ.Β., 

κεηά ηα νπνία νη Έιιελεο «έπξεπε λα ζσπάζνπλ», αιιά εθείλνη ζπλέρηδαλ «ζψλεη θαη ληε»: «Καη 

λα πεη θαλείο φηη είκαζηε έζλνο πνπ δίλεη ιαβέο γηα θαζαξίεο, πάεη θαιά… Ώληηζέησο φκσο, φζν 

είλαη γλσζηνί νη Έιιελεο γηα ην ζξάζνο, ηηο θσλαζθίεο θαη ηελ θαθνκαζεκέλε ηνπο ζπκπεξηθνξά, 

ηφζν είλαη γλσζηφ ηνηο πάζη, θαη ηδηαίηεξα ζηε κηθξή Βιιάδα, φηη εκείο νη Σνχξθνη απνηεινχκε έλα 

έζλνο πνπ, φηαλ έξζεη ε ψξα, θαηαθέξνπκε αλειέεηα ην ηειηθφ ρηχπεκα». Καηά ηνλ αξζξνγξάθν, 

ην ζηνηρείν πνπ «μερείιηζε ην πνηήξη ηεο ππνκνλήο» ησλ Σνχξθσλ ήηαλ ε «απεηιή ελαληίνλ ηεο 

                                                           
1199 Δπζζημθή Απμζηυθμο Παφθμο πνμξ Ρςιαίμοξ, ηεθ. 13,4. 
1200 “Nush ile yola gelmiyeni etmeli tekdîr.../ Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir!”, Hürriyet, 10/4/1955. 
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δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ Σνπξθνθππξίσλ απφ ηηο πξφζθαηεο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο», 

γεγνλφο πνπ έπξεπε λα ζπλππνινγίζνπλ νη Έιιελεο, δηφηη «φηαλ εμαληιεζεί ε ππνκνλή ηνπ 

Σνχξθνπ, ζα πάλε γηα καιιί, αιιά ζα βγνχλε θνπξεκέλνη». Γη‟ απηφ θαη ε ζπλερηδφκελε «απερζήο 

ζπκπεξηθνξά» ηνπο «έμσ απφ ηηο ζχξεο ησλ Δ.Β.», δελ ζα πξνζπνξίζεη θαλέλα άιιν φθεινο ζηνπο 

Έιιελεο, εθηφο απφ ην «λα πξνθαιέζνπλ θαη θαλέλα άιιν ραζηνχθη». Ο Bil πεξάησλε ην άξζξν 

ηνπ πξνεηδνπνηψληαο «σο θαιφο γείηνλαο» ηνπο «κηθξνχο γείηνλέο» ηνπ, φηη «αλ δελ πεξηνξηζηνχλ 

ζε εθείλα πνπ ηνπο αλαινγνχλ»
1201

 ζα έθεξαλ αθέξαηα ηελ επζχλε «ηνπ ηειεπηαίνπ ραζηνπθηνχ»: 

«Ώλ έρεηε κπαιφ, θαζίζηε ζη‟ απγά ζαο… Καη κελ μερλάηε, ηη ζα βγεη θη αλ δηψμεηε ηνπο 

Βγγιέδνπο απφ ηελ Κχπξν; Θα βξείηε ηφηε απέλαληί ζαο ηνλ επί ηέζζεξηο αηψλεο αθέληε ζαο, ηελ 

Σνπξθία».
1202

 

Οη γξακκέο απηέο πξνέξρνληαλ απφ ηελ πέλα ελφο αλζξψπνπ πνπ νθηψ κήλεο αξγφηεξα ζα 

δηαδξακάηηδε θαζνξηζηηθφ νξγαλσηηθά ξφιν ζην πξψην «ραζηνχθη», εθείλν ηνπ πνγθξφκ ησλ 

επηεκβξηαλψλ, ζα ήηαλ δε απηφπηεο κάξηπξαο σο αληαπνθξηηήο ηεο ίδηαο εθεκεξίδαο δεθαελλέα 

ρξφληα αξγφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ θαη «αλειέεηνπ ηειηθνχ ραζηνπθηνχ», εθείλνπ 

ηεο εηζβνιήο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Κχπξν ην 1974. Μεηά ηα πξνεθηεζέληα παξέιθεη θάζε άιιε 

επεμεγεκαηηθή αλαθνξά θαη αλάιπζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο απφ απηφλ γιψζζαο, ζην κέηξν πνπ 

θαζίζηαηαη γηα κία αθφκε θνξά απνιχησο επθξηλήο ν ηξφπνο αληίιεςεο, αιιά θαη επηβνιήο, ησλ 

θνηλσληθψλ θαη δηεζλνπνιηηηθψλ φξσλ απφ ηελ ηνπξθηθή ζηελ ειιεληθή πιεπξά, ηφζν ζηηο 

εηξεληθέο, φζν θαη ζηηο πνιεκηθέο πεξηφδνπο. Ώπηή αθξηβψο είλαη ε ζηεξενηππηθή αληίιεςε πνπ 

πξνβαιιφηαλ θαη απφ ηηο ζειίδεο ηεο Hürriyet θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, πιεηνδνηψληαο θαη 

παγηψλνληαο ηε ινγηθή ηεο ζηελ επξχηεξε ηνπξθηθή θνηλή γλψκε, πνπ θαζίζηαην θνηλσλφο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ απφςεσλ κέζα απφ ηηο ζηήιεο ηεο. 

Σελ ίδηα αθξηβψο ινγηθή κε ιηγφηεξν, σζηφζν, αγνξαίν χθνο πηνζεηνχζε θαη ν Tahsin Öztin ζε 

άξζξν γλψκεο ηνπ ζην νπνίν, αληηηηζέκελνο ζηηο θήκεο πεξί δηεμαγσγήο κπζηηθνχ 

δεκνςεθίζκαηνο, πξνέθξηλε ηελ αζξνηζηηθή ινγηθή ησλ Βιιήλσλ θαη Βιιελνθππξίσλ απφ ηε κηα 

κεξηά θαη ησλ Σνχξθσλ θαη ησλ Σνπξθνθππξίσλ απφ ηελ άιιε, κε απνηειέζκαηα ζπληξηπηηθά 

ππέξ ησλ δεχηεξσλ. Καηαιήγνληαο απνθαηλφηαλ φηη δελ είραλ θακκία ζεκαζία ηα δεκνςεθίζκαηα 

θαη ε θεκνινγνχκελε πξφζεζε ηεο ΐξεηαλίαο λα επηηξέςεη ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα, 

ππελζπκίδνληαο κε ηε ζεηξά ηνπ φηη ηελ ηειεπηαία ιέμε ζην Κππξηαθφ ζα ηελ πεη ε Σνπξθία, 

«φπσο ην θάλακε θαη πξηλ 35 ρξφληα».
1203

 ην ίδην απηφ πιαίζην κπνξεί λα εληαρζεί θαη ε 

αλαδεκνζηεπζείζα απφ ηελ εθεκεξίδα Türk Sesi γεινηνγξαθία, πνπ εηθφληδε ηνλ Μαθάξην έθηππν 

ζε ζηάζε αζθεηή, κε ηα ρέξηα πςσκέλα ζηνλ νπξαλφ, θαη ηε ιεδάληα λα θάλεη ιφγν γηα ηνλ 

«δεχηεξν Πέηξν ηνλ Βξεκίηε». Ο ππαηληγκφο ήηαλ ζαθήο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαζνιηθνχ ηεξέα 

                                                           
1201 “şayet hakklarına razı olmazlarsa”, θξάζε κε ηζιακηθή ζξεζθεπηηθή αλαθνξά, ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ηξφπνπ πνπ 

ζπγθξνηείηαη ζηελ ηνπξθηθή ζθέςε ε αληίιεςε πεξί ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο νξζνπξαμίαο. 
1202 “Dört asırlık Efendinizle ne yapacaksınız?”, Hürriyet, 14/4/1955. 
1203 “Dertli Kıbrıs...” («ΐαζαληζκέλε Κχπξνο…»), Hürriyet, 19/4/1955. 
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ζηελ Ώ΄ ζηαπξνθνξία, εκκέζσο φκσο ίζσο λα γηλφηαλ παξαπνκπή θαη ζηελ πξνεγεζείζα 

θαθνπνίεζή ηνπ απφ ηνπο ειηδνχθνπο Σνχξθνπο.
1204

 

Πέξαλ απηψλ, ε εθεκεξίδα δεκνζίεπε ηνλ Ώπξίιην θαη άιιεο γεινηνγξαθίεο, δηθέο ηεο ή απφ ηνλ 

ηνπξθηθφ Σχπν. Μία εμ απηψλ, αλαδεκνζηεπκέλε απφ ηε Yeni Sabah, εηθφληδε έλαλ εχδσλν λα 

ηππεχεη κία κεγάιε λάξθε, επί ηεο νπνίαο αλαγξαθφηαλ «ην αδηέμνδν ηεο Κχπξνπ», θαη λα αλάβεη 

ην θπηίιη ηεο, ελψ δίπια ν «Ώξρηπαπάο» ηνλ παξφηξπλε ιέγνληάο ηνπ, «εκπξφο ηέθλν κνπ, ζχληνκα 

ζα ζπλαληήζεηο ηνλ Εεζνχ». Δ άζηνρε αλαθνξά, επεξεαζκέλε απφ ηα επνπξάληα νθέιε πνπ 

ππφζρεηαη ε ηζιακηθή ζξεζθεία ζηνπο «κάξηπξεο» είλαη πξνθαλήο.
1205

 Δ επφκελε ήηαλ ηεο ίδηαο 

ηεο Hürriyet θαη αλαπαξηζηνχζε ηξεηο θηγνχξεο, ελφο επδψλνπ θαη δχν Ώξάβσλ, φινη βινζπξνί θαη 

κε ηα ρέξηα ζηε κέζε. Οη δχν Άξαβεο ζπκβφιηδαλ ηε «πξία» θαη «Ώίγππην» θαη ε εθεκεξίδα, 

εθθηλψληαο απφ ηηο θνχληεο πνπ θαη νη ηξεηο έθεξαλ ζηα θαιχκκαηα ηεο θεθαιήο ηνπο, έγξαθε ζηε 

ιεδάληα: «Ο Σχπνο: ε Βιιάδα βνεζά ηνπο ηξνκνθξάηεο ζηελ Κχπξν». Ώκέζσο απφ θάησ 

πξφζζεηε, «νη ηξεηο ζσκαηνθχιαθεο, ή θαη‟ αλαινγία νη ηξεηο θνπληνθφξνη», ζαηηξίδνληαο έηζη 

ηελ ππνζηήξημε ησλ δχν ρσξψλ ζηηο ειιεληθέο ζέζεηο.
1206

 Έλαλ εχδσλν είρε σο θεληξηθφ ηεο ζέκα 

θαη ε επφκελε γεινηνγξαθία, πνπ ήηαλ αλαδεκνζηεπκέλε απφ ηε Milliyet. Έρνληαο αθήζεη θαηά 

κέξνο ην βηβιίν πνπ επηγξαθφηαλ «Σνπξθνειιεληθή θηιία», δηάβαδε κε ζαξδφλην ρακφγειν έλα 

άιιν κε ηίηιν «ν ερζξφο πνπ εκθαλίδεηαη σο θίινο», κε ζπγγξαθέα κάιηζηα ηνλ «Δξφδνην».
1207

 Ο 

εχδσλνο-αλαγλψζηεο κεηαβαιιφηαλ ζηελ επφκελε γεινηνγξαθία (αλαδεκνζίεπζε απφ ηε Yeni 

Sabah) ζε επηηηζέκελν κε άγξηεο δηαζέζεηο, ν νπνίνο επάλσ ζην λεζί ηεο Κχπξνπ επηρεηξνχζε λα 

πλίμεη έλαλ αηθληδηαζκέλν Σνπξθνθχπξην κε θνζηνχκη, πνπ θξαηνχζε κηα κηθξή ηνπξθηθή ζεκαία. 

Γηα λα επηηαζνχλ, δε, νη εληππψζεηο, ν εχδσλνο είρε ππφ κάιεο ηνλ πάππξν ηεο «ηνπξθνειιεληθήο 

θηιίαο», κε ηε ιεδάληα λα παξαζέηεη εηξσληθά ηνπο ζηίρνπο γλσζηνχ δεκψδνπο ηνπξθηθνχ 

άζκαηνο (türkü): «Έξεκεο, κνλαρηθέο νη ζηξάηεο ησλ λεζηψλ…/ έκεηλαλ  λ‟ αγθαιηάδνπλ ην ιαηκφ 

κνπ ηα ρέξηα ηνπ αγαπεκέλνπ (!)…».
1208

 Έλα άιιν δεκψδεο άζκα είρε σο ιεδάληα θαη ε ηειεπηαία 

γεινηνγξαθία ηνπ κήλα, πνπ εηθφληδε έλαλ παρνπιφ ΐξεηαλφ λα είλαη θαζηζκέλνο ζηε πνιπζξφλα 

ηνπ βπζηζκέλνο ζηνλ χπλν, ελψ κία βφκβα ηνλ ηίλαδε βίαηα πάλσ απφ ηελ Κχπξν: «Ξχπλα νχλα 

κνπ, μχπλα/ απ‟ ηνλ βαζχ ηνλ χπλν!».
1209

 

β)Οη «απνηειεζκαηηθνί» Τνπξθνθύπξηνη αζηπλνκηθνί θαη ε «απεηινύκελε» θνηλόηεηά ηνπο 

Ώλ θαη νη ζπγθεθξηκέλεο γεινηνγξαθίεο πνπ δεκνζίεπε ε Hürriyet απεηθφληδαλ κε κεησηηθφ ηξφπν 

ηνπο Έιιελεο/επδψλνπο – ελψ ζην παξειζφλ βξίζθνληαλ αθφκε θαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

                                                           
1204 Hürriyet, 13/4/1955. 
1205 Hürriyet, 5/4/1955. 
1206 Hürriyet, 6/4/1955. 
1207 Hürriyet, 10/4/1955. 
1208 “Adalların ıssız tenha yolları.../ Boynumda kaldı o yârın (!) kolları...”, Hürriyet, 14/4/1955. 
1209 “Uyan Sunam uyan/ derin uykudan!...”Hürriyet, 20/4/1955. Ώληίζηνηρε γεινηνγξαθία ζα δεκνζίεπε ε εθεκεξίδα θαη 

ηνλ Ενχλην, κε ηνλ «θνηκψκελν Βγγιέδν» ζηελ πνιπζξφλα κφιηο λα κηζαλνίγεη ην έλα ηνπ κάηη, φηαλ έλαο κηθξφζσκνο 

εχδσλνο πνπ θξαηνχζε καραίξη θαη ρεηξνβνκβίδα ηίλαδε ζηνλ αέξα έλαλ «λνηθνθχξε» Σνπξθνθχπξην, ελδεδπκέλν κε 

παληειφλη θαη ζαθάθη. Δ ιεδάληα αλέθεξε «ε κηθξή κχγα πνπ αλαθαηεχεη ην ζηνκάρη ζηελ Κχπξν», βι. Hürriyet, 

24/6/1955. 
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πξνζβνιήο
1210

 – ν Ahmed İhsan εμέθξαδε ηελ έληνλε δπζθνξία ηνπ ζε άξζξν γλψκεο γηα 

αληίζηνηρε γεινηνγξαθία ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ, πνπ είρε εληνπηζηεί απφ ηηο εηζαγφκελεο ειιεληθέο 

εθεκεξίδεο ζηελ Σνπξθία. ε εθείλελ θαη κε αθνξκή ηελ ειιεληθή εζληθή επέηεην, εηθνληδφηαλ 

έλαο εχδσλνο πνπ θάξθσλε ηε ζεκαία ηνπ ζην ζηήζνο ελφο πεζκέλνπ ηξαπκαηία Σνχξθνπ 

ζηξαηηψηε. Ώγαλαθηηζκέλνο ν ζπληάθηεο, απνθαηλφηαλ απφ ηελ εηζαγσγή αθφκε ηνπ άξζξνπ ηνπ 

φηη ε δηκεξήο θηιία ήηαλ αθαηφξζσηε θαη «κάιινλ ζα κείλεη αησλίσο αλέθηθηε». Οη γεληθεχζεηο 

απηνχ ηνπ είδνπο δηέηξεραλ ην θείκελφ ηνπ, ζην νπνίν επηρεηξείην ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο 

«δπζκελνχο» θαηάζηαζεο «ησλ Σνχξθσλ» ζε Κχπξν θαη «Απηηθή Θξάθε», φπνπ δειαδή «ε 

ηνπξθηθή θπιή ππάγεηαη ζε ειιεληθή δηνίθεζε», κε ηελ πεξίπησζε ηεο «ειιελνξζφδνμεο 

κεηνλφηεηαο» ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνπ «επεκεξνχζε» δηαβηψληαο ζε θαζεζηψο «εξεκίαο, 

άλεζεο θαη αλάηαζεο». Μεηά ηελ εθ λένπ απηή ζηνρνπνίεζε ησλ Βιιελνξζνδφμσλ ηεο Πφιεο, ν 

ζπληάθηεο θαηέιεγε ζεσξψληαο φηη ε «ηνπξθνειιεληθή θηιία είλαη θαηαδηθαζκέλε λα κείλεη ζηα 

ραξηηά» εμαηηίαο ηνπ «αρφξηαγνπ ραξαθηήξα ησλ Βιιήλσλ», ελψ δεηνχζε αλ θαλείο γλψξηδε 

θάπνηα «γηαηξεηά» γηα ηε θηιία απηή, λα ηελ πξνηείλεη.
1211

 

Παξάιιεια, ζπλερηδφηαλ θαη δηεπξπλφηαλ ζηελ εθεκεξίδα ε αθήγεζε πεξί ησλ «αλεζπρηψλ» ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ, αιιά θαη «κηαο κηθξήο κεηνλφηεηαο λνκνηαγψλ Βιιελνθππξίσλ», γηα «ηε δσή θαη 

ηηο πεξηνπζίεο ηνπο» κεηά ηα «ηξνκνθξαηηθά γεγνλφηα», ζέκα πνπ πεξλνχζε ζην πξσηνζέιηδν ηεο 

εθεκεξίδαο.
1212

 χκθσλα κε ην ξεπνξηάδ, νη Σνπξθνθχπξηνη «εηνηκάδνληαλ» λα δεηήζνπλ ηελ 

«πξνζσξηλή» παξνπζία Σνχξθσλ αζηπλνκηθψλ ζην λεζί, «ζθεπηφκελνη φηη ζα αλαγθαζηνχλ λα 

ππεξαζπίζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο», αιιά θαη «γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο Βγγιέδνπο». Σελ ακέζσο 

επφκελε εκέξα νη «αλεζπρίεο» κεηαβάιινληαλ ζε «βεβαηφηεηεο», θαζψο ε εθεκεξίδα αλαβάζκηδε 

ζηνλ θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηίηιν ηεο ηηο «απφπεηξεο» ησλ «ηξνκνθξαηψλ» λα «επηηεζνχλ ζηνπο 

Σνχξθνπο [Σνπξθνθχπξηνπο]». πσο πιεξνθνξνχζαλ νη ζπλεξγάηεο ηεο, Ali Şakir θαη Necati 

Zincirkıran, αθνξκή ζηάζεθε έλα επεηζφδην, ε αθήγεζε ηνπ νπνίνπ ήηαλ κάιινλ ραξαθηεξηζηηθή 

ησλ πξνζπαζεηψλ λα δεκηνπξγεζνχλ εθ ηνπ κε φλησο εληππψζεηο, πνπ ζα επηβεβαίσλαλ ηνπο 

θφβνπο γηα ηελ εθδήισζε ειιελνθππξηαθψλ «ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ»: Οθηψ «καζθνθφξνη 

κνηνζηθιεηηζηέο» είραλ θφςεη ην δξφκν κηαο νκάδαο Σνπξθνθππξίσλ, πνπ επέζηξεθε απφ ηελ 

Ώκκφρσζην ζηε Λεπθσζία. Οη ηειεπηαίνη αλέπηπμαλ ηαρχηεηα θαη απνκαθξχλζεθαλ πξηλ 

πξνιάβνπλ νη «ηξνκνθξάηεο» λα «πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα ζρέδηά ηνπο». Ώθνινχζσο νη 

Σνπξθνθχπξηνη θαηήγγεηιαλ ην γεγνλφο ζηελ αζηπλνκία ηεο Λεπθσζίαο, ζπλνδεία ηεο νπνίαο 

επέζηξεςαλ ζην ζεκείν ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ηελ «βνήζεζαλ λα ζπιιάβεη ηέζζεξηο απφ ηνπο νθηψ 

Βιιελνθχπξηνπο ηξνκνθξάηεο», νη νπνίνη πξνθαλψο πξέπεη λα ήηαλ εληειψο αλεθπαίδεπηνη ζηηο 

ζπλσκνηηθέο κεζφδνπο δηαθπγήο. Ώλ θαη – φπσο είλαη πξνθαλέο – θαλέλα πεξηζηαηηθφ «επίζεζεο» 

                                                           
1210 ην πιαίζην απηφ αθξηβψο εληαζζφηαλ ε γεινηνγξαθία πνπ αλαδεκνζίεπε ε εθεκεξίδα ηνλ Μάην απφ ηελ Tercüman, 

ζηελ νπνία εηθνληδφηαλ ε Κχπξνο κε ηε ρεξζφλεζν ηεο Καξπαζίαο λα εηζέξρεηαη ζηα νπίζζηα ελφο επδψλνπ πνπ παηνχζε 

ζηε «ΜεγαινΕδέα», – φπσο αθξηβψο εθείλε πνπ είρε αλαδεκνζηεπηεί απφ ηε Milliyet ζηηο 21/12/1954 – θαη ηε ιεδάληα λα 

αλαγξάθεη «Μεηά ηελ ειιεληθή ζέζε: Δ άθξε ηεο κε άγγημε!...», βι. Hürriyet, 6/5/1955. 
1211 “Dostluğa çare!” («Γηαηξεηά γηα ηε θηιία!»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 10/4/1955. 
1212 “Kıbrıs‟taki Türkler adaya Türk polisleri sevkini isteyecekler” («Οη Σνχξθνη ηεο Κχπξνπ ζα δεηήζνπλ ηελ απνζηνιή 

Σνχξθσλ αζηπλνκηθψλ ζην λεζί»), Hürriyet, 4/4/1955. 
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δελ είρε ιάβεη ρψξα, νη δχν Σνχξθνη δεκνζηνγξάθνη πξνζέζεηαλ φηη «ηα νλφκαηα ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ πνπ είραλ ππνζηεί ηελ επίζεζε θξαηνχληαλ κπζηηθά». Σελ επηδησθφκελε εηθφλα 

εμππεξεηνχζε ζπκπιεξσκαηηθά θαη ε πιεξνθνξία φηη είραλ απμεζεί νη αζηπλνκηθέο πεξίπνινη ζε 

«ηνπξθηθέο γεηηνληέο», φπνπ είραλ ζεαζεί θαη πάιη «καζθνθφξνη Βιιελνθχπξηνη ηξνκνθξάηεο».
1213

 

O Zincirkıran έδηλε ζπλέρεηα ζηελ «επίζεζε» ησλ «καζθνθφξσλ κνηνζηθιεηηζηψλ», πξνρσξψληαο 

ζε εηξσληθέο γεληθεχζεηο πνπ ήζειαλ ηνπο Βιιελνθχπξηνπο «ηξνκνθξάηεο» λα έρνπλ δειψζεη ηε 

δφμα ησλ «Μάν-Μάν». Δ δηαθνξά ήηαλ φηη νη πξψηνη εκθαλίδνληαλ απφ ηνλ ζπληάθηε σο 

άλαλδξεο θαξηθαηνχξεο ησλ δεχηεξσλ, νη νπνίεο «επηηίζελην ζηηο ζπδχγνπο ησλ Άγγισλ 

αμησκαηηθψλ θαη έξηρλαλ βφκβεο κνιφηνθ ζηα ζπίηηα ηνπο», ζέινληαο λα κηκεζνχλ ηνλ ηξφπν ησλ 

«θνκάλην ηνπ ΐ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ». Οη αλαθνξέο απηέο ζπκπιεξψλνληαλ απφ ηηο αθεγήζεηο 

ησλ «ζθηγκέλσλ» Σνπξθνθχπξησλ θίισλ ηνπ, νη νπνίνη ηνπ αλέθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά: «Σνχηνη νη 

Ρσκηνί έρνπλ θάλεη Ώθξηθή ην Πξάζηλν λεζί… Οη θεξαηάδεο [sic] αζθνχλ ηξνκνθξαηία ζηηο 

γπλαίθεο θαη ζηα παηδηά, ζαλ ηνπο Μάν-Μάν». Σελ εηθφλα νινθιήξσλε ν «φξθνο» πνπ έδηλαλ 

ζηελ ΒΟΚΏ νη καζεηέο ησλ ειιελνθππξηαθψλ ζρνιείσλ, κε ηνλ Σνχξθν δεκνζηνγξάθν λα 

απνθαίλεηαη θαηαιεθηηθά φηη «νη παπάδεο ηεο εδψ νξζφδνμεο εθθιεζίαο ρηππνχλ κέξα λχρηα ηηο 

θακπάλεο ησλ λαψλ, ζπκβάιινληαο ζηελ αλαζηάησζε πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη νη ηξνκνθξάηεο θαη 

επηρεηξψληαο λα απμήζνπλ ηε θαζαξία».
1214

 

ε αληίζεζε κε απηήλ ηελ αθήγεζε, σζηφζν, ν Zincirkıran δεκνζίεπε δχν εβδνκάδεο αξγφηεξα 

εθηελή αληαπφθξηζε ζε δχν ζπλέρεηεο, ζηελ νπνία εξρφκελνο ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγεζέληα  

γξαθφκελά ηνπ, παξαδερφηαλ ξεηψο φηη «δελ έρεη ζεκεησζεί επεηζφδην επίζεζεο ελαληίνλ ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ», νη ηειεπηαίνη φκσο ήηαλ «αλήζπρνη γηα ην κέιινλ ηνπο». Ο έθηαθηνο 

αληαπνθξηηήο ππνζηήξηδε φηη πίζσ απφ ηελ ΒΟΚΏ βξηζθφηαλ «ε Βιιελνξζφδνμε εθθιεζία ηεο 

Κχπξνπ», πνπ εθηεινχζε «ηηο εληνιέο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο». Ώληηπαξαβάιινληαο θαη πάιη 

ηνλ αληηαπνηθηαθφ αγψλα ησλ Μάν-Μάν, «πνπ ήηαλ έλαο πξαγκαηηθφο εζληθφο αγψλαο», κε 

εθείλνλ ησλ Βιιελνθππξίσλ, ηζρπξηδφηαλ πσο νη ηειεπηαίνη «πνπ νπδέπνηε ζηελ ηζηνξία ηνπ 

λεζηνχ ππήξμαλ εγεκφλεο ηνπ, επσθεινχληαη απιψο απφ κία ραιαξή δηνίθεζε θαη άιιν ζεβληά 

δελ έρνπλ παξά λα θεξδίζνπλ εδάθε κε ην δφξη, κε ηελ ηζρχ ηεο πιεηνςεθίαο». Ο ιφγνο πνπ θαηά 

ηελ άπνςή ηνπ νη Βιιελνθχπξηνη κπφξεζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα «ζηαζηαζηηθά» ηνπο ζρέδηα, 

ήηαλ ε αβειηεξία ησλ βξεηαληθψλ αξρψλ ηνπ λεζηνχ, πνπ επί δεθαεηίεο ηνχο ηνπνζεηνχζαλ ζε 

θαίξηεο ζέζεηο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, «θαθνκαζαίλνληάο» ηνπο, θαη ηνπο έδηλαλ δηθαηψκαηα 

«πνπ νπδέπνηε είραλ νη Σνπξθνθχπξηνη». πσο είλαη θαλεξφ, ν Zincirkıran αθνινπζνχζε ηελ 

πεπαηεκέλε ησλ «παξαπφλσλ» γηα άληζε κεηαρείξηζε, ησλ κεησηηθψλ ζηεξενηππηθψλ 

ραξαθηεξηζκψλ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο ππνηηκεηηθήο αληίιεςεο πνπ ηφζν ζπρλά πξνβαιιφηαλ απφ 

ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο. ζν γηα ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο, εθηφο απφ ηελ «εχινγε αλεζπρία» ηνπο, 

                                                           
1213 “Kıbrıs‟ta tethişçiler Türklere de tecavüze yelteniyorlar” («Οη ηξνκνθξάηεο ζηελ Κχπξν επηρεηξνχλ επηζέζεηο θαη ζε 

Σνχξθνπο»), Hürriyet, 5/4/1955. 
1214 “Yeşiladadan Notlar” («εκεηψζεηο απφ ην Πξάζηλν λεζί»), πξσηνζέιηδε αληαπφθξηζε εληφο δηαθξηηνχ πιαηζίνπ, ζε 

Hürriyet, 6/4/1955. Ο Zincirkıran έθαλε ιφγν θαη γηα ηελ αλαδήηεζε απφ ηηο βξεηαληθέο αξρέο θάπνηνπ «30άρξνλνπ 

βνκβηζηή Γξεγφξε Σεδίλε», [Ώπμεληίνπ], ν νπνίνο είρε επηθεξπρζεί κε ην πνζφ ησλ 5.000 ηνπξθηθψλ ιηξψλ. 
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«νπδέπνηε ηνπο πέξαζε θαλ απφ ην λνπ λα νπιηζηνχλ θαη λα ζηαζηάζνπλ», αιιά αληηζέησο 

«αλέκελαλ παζεηηθά ηε κνίξα ηνπο», παξά ηελ «θαηαπίεζε» πνπ πθίζηαλην. Βπεηδή, ινηπφλ, ε 

βξεηαληθή δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ «δελ έρεη ιάβεη θαλέλα κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπο, ηα κάηηα ησλ 100 ρηιηάδσλ Σνχξθσλ έρνπλ ζηξαθεί ζηε κεηέξα παηξίδα θαη ιέλε 

φιεο καο νη ειπίδεο είλαη ζηελ Σνπξθία καο». Πεξαηψλνληαο ην πξψην ηκήκα ηεο αληαπφθξηζήο 

ηνπ, ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο παξέπεκπε ζε έλα πεξηζηαηηθφ δπλακηθήο αληίδξαζεο ησλ 

Βιιελνθππξίσλ ζηελ Πάθν θαηά ηνπο ενξηαζκνχο ηνπ ησβειαίνπ ηεο βαζίιηζζαο Βιηζάβεη, 

πηνζεηψληαο ηε ινγηθή πνπ ιίγν αξγφηεξα ζα ελζηεξληδφηαλ θαη ν επηζθεπηφκελνο ηελ Άγθπξα 

Fazıl Küçük: Οη ΐξεηαλνί επηδίσθαλ λα πξνθαιέζνπλ «θαπγά» κεηαμχ Βιιελνθππξίσλ θαη 

Σνπξθνθππξίσλ γηα λα «ρπζεί αίκα», έηζη ψζηε λα ηζρπξηζηνχλ εθ ησλ πζηέξσλ φηη ε πξαγκαηηθή 

θχζε ηνπ Κππξηαθνχ ήηαλ «ε δηαθσλία κεηαμχ ηνπ ηνπξθηθνχ θαη ηνπ ξσκαίηθνπ πιεζπζκνχ ηνπ 

λεζηνχ». Δ αληαπφθξηζε ζπλνδεπφηαλ απφ δχν θσηνγξαθίεο, κία απφ δηαδήισζε ησλ 

«θαθνκαζεκέλσλ» Βιιελνθππξίσλ θαη κία ζηελ νπνία πφδαξαλ γηα ηελ εθεκεξίδα κε πιήξε 

εμάξηπζε Σνπξθνθχπξηνη αζηπλνκηθνί, πνπ «κφλν εθείλνη δηεμάγνπλ κε φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο ηνλ 

αληηηξνκνθξαηηθφ αγψλα» θαη «πξνβαίλνπλ ζε ζπιιήςεηο».
1215

 

Δ ίδηα γξακκή αθήγεζεο ησλ «θνπησδψλ πξνζπαζεηψλ» πνπ θαηέβαιιαλ θαη ησλ απηψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ είραλ νη Σνπξθνθχπξηνη αζηπλνκηθνί ζηελ «θαηαζηνιή ησλ δηαδειψζεσλ», 

θαζψο θαη ζηηο «ζπιιήςεηο ησλ ηξνκνθξαηψλ», αθνινπζνχζε θαη ζην δεχηεξν θαη ηειεπηαίν 

θνκκάηη ηεο αληαπφθξηζεο. ε εθείλν, ν Zincirkıran μεθηλνχζε απφ ηελ παξάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηζηαηηθψλ, γηα λα θαηαιήμεη ζε ζηεξενηππηθέο γεληθεχζεηο. Έηζη, ν πξναλαθεξζείο «αγψλαο» 

ησλ Σνπξθνθχπξησλ αζηπλνκηθψλ θαηά ηεο «ηξνκνθξαηίαο» δελ αλαγλσξηδφηαλ απφ ηηο 

βξεηαληθέο απνηθηαθέο αξρέο, νη νπνίεο ζπλέρηδαλ ηελ πξαθηηθή ηνπο λα πξναγάγνπλ 

Βιιελνθχπξηνπο ζηνπο αλψηαηνπο βαζκνχο, δηαησλίδνληαο ηελ «αληζφηεηα». Ώληηζηνίρσο, κεηά 

ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα ηεο ΒΟΚΏ, νη Σνπξθνθχπξηνη απέθεπγαλ λα πεξλνχλ απφ ηηο 

ειιελνθππξηαθέο γεηηνληέο, γηα λα κε δψζνπλ αθνξκή γηα «επεηζφδηα», θη φρη γηαηί «θνβνχληαλ». 

Βμάιινπ, παξά ην γεγνλφο φηη νη «85 ρηιηάδεο Σνπξθνθχπξηνη» ήηαλ κεηνςεθία, «ηνπο έρνπλ δψζεη 

ζην παξειζφλ ηέηνηα καζήκαηα πνπ ηνπο έρεη θνβεζεί ην κάηη ηνπο [ησλ Βιιελνθππξίσλ]». ην 

ίδην κήθνο θχκαηνο, ν ζπληάθηεο δελ απνξνχζε γηα ην γεγνλφο φηη ήηαλ αδχλαην λα αλαθαιπθζνχλ 

ηα ηππνγξαθεία φπνπ ηππψλνληαλ νη πξνθεξχμεηο ηεο ΒΟΚΏ, δηφηη «πνηνο μέξεη ζε πνηα εθθιεζία 

ή ζην κνλαζηήξη πνηαο βνπλνθνξθήο» γηλφηαλ απηφ. Σνηνπηνηξφπσο, κεηά ηε δεκφζηα δηαθήξπμε 

ηεο «γελλαηφηεηαο» ησλ νκνγελψλ ηνπ έλαληη ησλ Βιιελνθππξίσλ,
1216

 ηε δηαζχλδεζε ηεο 

θππξηαθήο Βθθιεζίαο κε ηηο «ηξνκνθξαηηθέο» ελέξγεηεο θαη ηελ πξνβνιή ηεο ηνπξθνθππξηαθήο 

«απνηειεζκαηηθφηεηαο» ζηελ θαηαζηνιή ηνπο, ν Zincirkıran θαηέιεγε ραξαθηεξηζηηθά ζην 

θείκελφ ηνπ, πξνεμνθιψληαο ηα εμήο: «πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε βξεηαληθή θπβέξλεζε δελ 

επηζπκεί λα παξνπζηάζεη ηελ ππφζεζε ζην εμσηεξηθφ σο κείδνλ δήηεκα. Μπνξεί λα κελ ην 

                                                           
1215 “Huzur ve sükûnun kalmadığı Kıbrıs‟tan notlar” [θεληξηθφο ηίηινο] («εκεηψζεηο απφ ηελ Κχπξν φπνπ δελ απέκεηλε 

εξεκία θαη γαιήλε»), Hürriyet, 17/4/1955.  
1216 Βίλαη πξνθαλέο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ξεηνξηθή εμππεξεηνχζε ηε βξεηαληθή ζηάζε δηαζπνξάο ηεο δηρφλνηαο κεηαμχ 

ησλ δχν ζηνηρείσλ ζην λεζί, ηελ νπνία ν ίδηνο θαηήγγεηιε ζην θείκελφ ηνπ κφιηο ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο. 
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επηζπκεί, αιιά ην λεζί κέζα βξάδεη. Ση ζα γίλεη φηαλ αχξην κεζαχξην ρπζεί αίκα; Θα ζπλερίζνπλ 

θαη ηφηε λα ρατδεχνπλ ηνπο θαθνκαζεκέλνπο παιιεθαξάδεο; Θα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ ηελ 

πνιηηηθή πξνηίκεζεο ησλ Βιιελνθππξίσλ έλαληη ησλ Σνπξθνθππξίσλ; Ώπηά ινηπφλ πξνθαινχλ 

ηελ αλεζπρία ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ ηεο Κχπξνπ θαη γη‟ απηφ ζπεχδνπλ ηηο κέξεο απηέο ζηελ Άγθπξα 

νη Σνχξθνη εγέηεο…».
1217

 

Σηο ζρέζεηο ησλ Σνπξθνθππξίσλ κε ηελ απνηθηαθή δηνίθεζε εξρφηαλ λα δηαηαξάμεη ηνλ Μάην έλα 

λέν επεηζφδην, ην νπνίν ζα έδηλε ηελ επθαηξία ζηελ εθεκεξίδα λα εθθξάζεη θαη πάιη δηακαξηπξίεο 

γηα ηελ «αληζφηηκε κεηαρείξηζε πνπ επηθπιαζζφηαλ ζηνπο Σνπξθνθχπξηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 

Βιιελνθχπξηνπο». Δ λέα «εθδήισζε ηεο αθαηαλφεηεο θαη εληειψο άδηθεο» εθείλεο πνιηηηθήο, 

ζπλίζηαην ζηελ άξλεζε ηνπ έπαξρνπ Λεπθσζίαο λα δψζεη άδεηα ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο 

ησλ ηνπξθνθππξηαθψλ ιπθείσλ λα παξειάζνπλ κε ηηο ζεκαίεο θαη ηα εκβιήκαηά ηνπο γηα λα 

ενξηάζνπλ ηελ «Βνξηή Νενιαίαο θαη Ώζιεηηζκνχ ηεο 19
εο

 ΜαΎνπ».
1218

 Ώληηδξψληαο νη καζεηέο 

θαη νη καζήηξηεο θήξπηηαλ απνρή απφ ηα καζήκαηά ηνπο θαη ζπγθεληξψλνληαλ κπξνζηά απφ ηα 

θπβεξλεηηθά θηίξηα γηα λα δηακαξηπξεζνχλ, ελψ ν Fazıl Küçük εθθσλνχζε «ελζνπζηψδε ιφγν», 

κεηά ην πέξαο ηνπ νπνίνπ ζα κεηαθεξφηαλ ζηνπο ψκνπο ηεο καζεηηψζαο λενιαίαο.
1219

 Οη 

δηακαξηπξίεο θαίλεηαη πσο ηειηθά είραλ απνηέιεζκα, θαζψο ε ζρεηηθή άδεηα ζα δηλφηαλ απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο.
1220

 Παξ‟ φια απηά, νη ηειεπηαίεο ζα μεθηλνχζαλ αλαθξίζεηο γηα ηηο εθδεισζείζεο 

δηακαξηπξίεο, γεγνλφο ην νπνίν ε εθεκεξίδα πξφβαιιε εθ λένπ ζην θεληξηθφ πξσηνζέιηδφ ηεο. 

Παξάιιεια, ζην ζρεηηθφ ξεπνξηάδ εμέθξαδε ηε «βαζηά δπζαξέζθεηα» πνπ είρε πξνθαιέζεη ε 

ζπγθεθξηκέλε «κε θηιηθή» ελέξγεηα, ηελ νπνία ζα ζχγθξηλε κε ηε ζηάζε «παξαγλψξηζεο» πνπ 

ππνζηήξηδε φηη πηνζεηνχζαλ νη βξεηαληθέο αξρέο απέλαληη ζηηο «ππεξβαζίεο» πνπ έθαλαλ «θάζε 

κέξα θαη παξαλφκσο νη Βιιελνθχπξηνη καζεηέο».
1221

 

Κη ελψ ε βξεηαληθή θπβέξλεζε έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Κπβεξλήηε λα επηβάιιεη θαζεζηψο 

εθηάθηνπ αλάγθεο κε απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο,
1222

 ε εθεκεξίδα ζα εξρφηαλ ζε πξνθαλή 

αληίθαζε κε ηα γξαθφκελά ηεο πεξί «δηαθξίζεσλ ζηε κεηαρείξηζε», φηαλ ζπλέρηδε λα πξνβάιιεη – 

ελίνηε κε θεληξηθνχο πξσηνζέιηδνπο ηίηινπο – ηηο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ 

ηφζν ελαληίνλ ησλ «ηξνκνθξαηψλ», ησλ ζπιιεθζέλησλ δειαδή θαη θαηαδηθαζζέλησλ κειψλ ηεο 

                                                           
1217 “Huzur ve sükûnun kalmadığı Kıbrıs‟tan notlar” [θεληξηθφο ηίηινο] “Kıbrıs Hâdiselerinden Kim Mesul?” («Πνηνο 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ Κχπξν;»), Hürriyet, 18/4/1955. Καη ε αληαπφθξηζε απηή ζπλνδεπφηαλ απφ ηε 

θσηνγξαθία Σνπξθνθχπξησλ αζηπλνκηθψλ πνπ πφδαξαλ κε πιήξε εμάξηπζε γηα ηελ εθεκεξίδα. 
1218 “Kıbrıs müstemleke idaresinin Türklere karşı yeni haksızlığı/ Türk öğrencilerinin 19 mayısta geçit resmi yapmalarına 

izin verilmedi/ Buna karşılık son mahkûmiyet kararlarını protesto eden Rum talebelerin taşkınlıklarına polis seyirci 

kaldı” («Νέα αδηθία ηεο θππξηαθήο απνηθηαθήο δηνίθεζεο ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ/ Αελ δφζεθε άδεηα ζηνπο Σνχξθνπο 

καζεηέο λα παξειάζνπλ επηζήκσο ζηηο 19 ΜαΎνπ/ Ώληηζέησο ε αζηπλνκία έκεηλε παξαηεξεηήο ζηηο ππεξβαζίεο ησλ 

Βιιελνθχπξησλ καζεηψλ πνπ δηακαξηχξνληαλ γηα ηηο πξφζθαηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο»), θεληξηθφο πξσηνζέιηδνο 

ηίηινο θαη ππφηηηινη ζε Hürriyet, 14/5/1955. 
1219 “19 Mayıs geçidine izin verilmemesi üzerine/ Kıbrıs‟taki Türk öğrenciler grev yapıp derse girmediler” («Μεηά ηελ 

άξλεζε λα δνζεί άδεηα γηα ηελ παξέιαζε ηεο 19εο ΜαΎνπ/ νη ελ Κχπξσ Σνχξθνη καζεηέο θήξπμαλ απνρή απφ ηα 

καζήκαηά ηνπο»), Hürriyet, 15/5/1955. 
1220 “Kıbrıs‟ta Türk talebelerin 19 mayısta tören yapmalarına izin verildi” («Βδφζε ε άδεηα ζηνπο ελ Κχπξσ Σνχξθνπο 

καζεηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθδειψζεηο ζηηο 19 ΜαΎνπ»), Hürriyet, 17/5/1955. 
1221 “Kıbrıs‟ta Türk öğrenciler hakkında takibat başlandı” («Ξεθίλεζαλ αλαθξίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο Σνχξθνπο καζεηέο 

ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 4/9/6/1955. 
1222 “Kıbrıs Valisine örfî idare ve gece yasağı koymak salâhiyeti verildi” («Αφζεθε ζηνλ Κπβεξλήηε ε αξκνδηφηεηα λα 

θεξχζζεη θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο θαη λπρηεξηλή απαγφξεπζε θπθινθνξίαο»), Hürriyet, 5/5/1955. 
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ΒΟΚΏ, φζν θαη ελαληίνλ ησλ καζεηψλ πνπ ζπιιακβάλνληαλ θαηά ηηο ελσηηθέο δηαδειψζεηο.
1223

 

Ώπφ ηα δεκνζηεχκαηα απηά μερσξίδεη γηα πξνθαλείο ιφγνπο εθείλν πνπ ζε αλχπνπην ρξφλν έθαλε 

ιφγν γηα ηηο «βαξηέο πνηλέο» πνπ δεηνχζε ν εηζαγγειέαο ηνπ Καθνπξγηνδηθείνπ Λάξλαθαο, Rauf 

Denktaş.
1224

 

ηηο 21 Ενπλίνπ, σζηφζν, ζα ζεκεησλφηαλ ην πξψην πεξηζηαηηθφ ηξαπκαηηζκνχ Σνπξθνθππξίσλ 

απφ βφκβα πνπ ηα κέιε ηεο ΒΟΚΏ είραλ ηνπνζεηήζεη ζε αζηπλνκηθφ ηκήκα, ην νπνίν βξηζθφηαλ 

«ζηελ ηνπξθηθή γεηηνληά ηεο Λεπθσζίαο». Δ Hürriyet πξφηαζζε ην πεξηζηαηηθφ θαη πάιη ζην 

θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν, θάλνληαο ιφγν γηα «ηξαπκαηηζκνχο αξθεηψλ νκνγελψλ καο», αλ θαη 

απφ ην ξεπνξηάδ πξνέθππηε ζαθψο φηη ζηφρνο ηεο νξγάλσζεο δελ ήηαλ νη Σνπξθνθχπξηνη. Παξ‟ 

φια απηά, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθεξφηαλ, νη «επξηζθφκελνη ζε παληθφ Σνπξθνθχπξηνη» 

δεηνχζαλ «επίκνλα» απφ ηνλ Κπβεξλήηε, κέζσ κηαο «επηηξνπήο» πνπ είραλ απνζηείιεη, «λα ηνπο 

επηηξέςεη λα νπιηζηνχλ γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηε δσή θαη ηελ ηηκή ηνπο, εηδάιισο λα δεηήζνπλ 

πξνζηαζία απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο κεηέξαο παηξίδαο».
1225

 Βίλαη πξνθαλέο φηη ην ζπκβάλ απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξφζρεκα απφ εθείλνπο πνπ ράξαζζαλ πνιηηηθή εληφο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο 

θνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηήζνπλ εζηθά θαη λα πξνσζήζνπλ πξαθηηθά ην αίηεκα γηα 

ηνλ θαη‟ αληηζηνηρία κε ηνπο Βιιελνθχπξηνπο εμνπιηζκφ ηνπο ή/ θαη ηελ παξέκβαζε ηεο «κεηέξαο 

παηξίδαο». Βπξφθεηην γηα ηελ πξψηε επίζεκε, κέζσ ηεο ζπγθξνηεζείζαο «επηηξνπήο», δεκφζηα 

δηαηχπσζε απηήο ηεο επηδίσμεο, ε νπνία ηα επφκελα ρξφληα ζα γηλφηαλ εληνλφηεξε κεηά ην 

μέζπαζκα ησλ δηθνηλνηηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Δ ζεκαζία πνπ πξνζέιαβε ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηζηαηηθφ ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε θαη αθήγεζε ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο θαζίζηαηαη θαλεξή θαη 

απφ ην βάξνο θαη ηελ εξκελεία πνπ ζα ηνπ πξνζέδηδε ε κεηαγελέζηεξε ηνπξθηθή βηβιηνγξαθία.
1226

 

Πξνζψξαο ζα ην ρξεζηκνπνηνχζε σο αθνξκή ν Küçük, πξνζθεχγνληαο ζηε ζπλήζε ηαθηηθή ηεο 

απνζηνιήο ηειεγξαθεκάησλ. Σε θνξά απηή, ην παλνκνηφηππν «άκεζεο επίδνζεο» θείκελν 

απνζηειιφηαλ ζηνλ Menderes, ζηνλ Eden, θαζψο θαη ζηνλ Armitage, θαηαγγέιινληαο ηνπο 

«ζνβαξνχο θηλδχλνπο πνπ απεηινχζαλ ηε δσή θαη ηελ πεξηνπζία» ησλ Σνπξθνθππξίσλ. Δ Hürriyet 

είρε ήδε πξνιεηάλεη ην έδαθνο κε ην ζρεηηθφ θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ξεπνξηάδ ηεο, πιεξνθνξψληαο 

φηη απφ ηε βνκβηζηηθή ελέξγεηα είραλ ηξαπκαηηζηεί «δεθαηέζζεξηο αζψνη Σνπξθνθχπξηνη», εθ ησλ 

νπνίσλ «νη δχν ζνβαξά» θαη ππνγξακκίδνληαο φηη «πιένλ δελ έρεη απνκείλεη ίρλνο αζθάιεηαο θαη 

δεκφζηαο ηάμεο ζηηο πφιεηο θαη θσκνπφιεηο ηεο Κχπξνπ», ελψ «έρεη θαηαζηεί αδχλαηνλ γηα ην 

                                                           
1223 “Kıbrıs‟ta bir Rum tethişçi daha hapse mahkûm oldu” («Έλαο αθφκε Βιιελνθχπξηνο ηξνκνθξάηεο θαηαδηθάζηεθε ζε 

θπιάθηζε»), Hürriyet, 13/5/1955. “Kıbrıs‟ta dün 1000den fazla talebe ilhak dâvası lehinde nümayiş yaptı” 

(«Πεξηζζφηεξνη απφ 1000 καζεηέο δηαδήισζαλ ρζεο ππέξ ηεο έλσζεο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 18/5/1955. “Kıbrıs‟ta 

nümayiş yapan 18 Rum talebe mahkûm oldu” («Καηαδηθάζηεθαλ 18 καζεηέο πνπ δηαδήισλαλ ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 

19/5/1955. “İlhakçılar yeniden nümayiş yaptılar” («Οη νπαδνί ηεο έλσζεο πξαγκαηνπνίεζαλ θαη πάιη ζπιιαιεηήξην»), 

ππφηηηινο ζε Hürriyet, 26/5/1955. “Kıbrıs‟ta 11 Rum öğrenci daha mahkûm oldu” («Καηαδηθάζηεθαλ άιινη 11 

Βιιελνθχπξηνη καζεηέο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 29/5/1955. “Kıbrıs‟ta yeni nümayişler yapıldı” («Νέεο δηαδειψζεηο 

έιαβαλ ρψξα ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 16/6/1955. 
1224 “Kıbrıs‟ta tethişçi Rumların muhakemesine başlandı” («Ξεθίλεζε ε δίθε ησλ Βιιελνθχπξησλ ηξνκνθξαηψλ ζηελ 

Κχπξν»), Hürriyet, 31/5/1955. 
1225 “Kıbrıs‟ta Rum tethişçiler şimdi de Türklere karşı harekete geçtiler” («ηελ Κχπξν νη Βιιελνθχπξηνη ηξνκνθξάηεο 

ζηξάθεθαλ ηψξα θαη ελαληίνλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ»), Hürriyet, 22/5/1955. 
1226 ΐι. Armaoğlu, φ.π., ζει. 113-115. 
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ιαφ, πνπ ηειεί ζε θαζεζηψο θφβνπ θαη θξίθεο, λα θπθινθνξήζεη ζηνπο δξφκνπο». Δ εθεκεξίδα 

δελ πεξηνξηδφηαλ ζε απηά, αιιά κεκθφηαλ κε δξηκχηεηα ηελ απνηθηαθή βξεηαληθή δηνίθεζε φηη 

«δηζηάδεη λα ιάβεη νπνηνδήπνηε κέηξν γηα λα παξεκπνδίζεη ηελ ηξνκνθξαηία, ε νπνία έρεη πιένλ 

ιάβεη δηαζηάζεηο πξαγκαηηθήο ζθαγήο [sic] ή ηνπιάρηζηνλ γηα λα πξνζηαηεχζεη ηε δσή θαη ηελ 

πεξηνπζία ησλ λνκνηαγψλ πνιηηψλ, ελψ επηδεηθλχεη κία άμηα απνξίαο αδπλακία θαη αληθαλφηεηα 

απέλαληη ζε κηα ρνχθηα ηξνκνθξάηεο».
1227

 

Βλ κέζσ εηδήζεσλ πνπ πιεξνθνξνχζαλ γηα ηελ επαλάιεςε θαη ηελ επέθηαζε ησλ βνκβηζηηθψλ 

ελεξγεηψλ, ε εθεκεξίδα ζπλέρηδε λα θαιιηεξγεί ηελ εηθφλα ησλ «ζθφδξα αλεζπρνχλησλ» 

Σνπξθνθππξίσλ νη νπνίνη, «απεπζπλφκελνη ζηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο, ζηηο εζληθέο καο νξγαλψζεηο 

θαη ζηε κνπθηεία καο, αλαδεηνχλ αξρή αξκφδηα γηα λα πξνζηαηεχζεη ηηο δσέο θαη ηηο πεξηνπζίεο 

ηνπο». Αίλνληαο πεξαηηέξσ δηαζηάζεηο ζην ζέκα, κε ηε βνήζεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ ηνχ 

ηξαπκαηηζκνχ ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ν Küçük απέζηειιε λέα ηειεγξαθήκαηα, ηε θνξά απηή ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία ησλ Δ.Β., θαζψο θαη ζηελ T.M.T.F., παξαζέηνληαο ηα θαζέθαζηα, αιιά θαη 

«γλσζηνπνηψληαο πσο νη Σνχξθνη ηνπ λεζηνχ, νη νπνίνη ζε θαζεζηψο θφβνπ βηψλνπλ ζηηγκέο 

παληθνχ, πξνζθεχγνπλ ζηελ ηζρχ θαη ζηε βνήζεηα ηεο λενιαίαο ηεο κεηέξαο παηξίδαο». Σνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ξεπνξηάδ επφηαλ έηεξν, θαη πάιη απφ ηνλ αληαπνθξηηή ηεο εθεκεξίδαο ζηε 

Λεπθσζία, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαλ νη ζθελέο έληαζεο κεηαμχ αζηπλνκίαο θαη Βιιελνθππξίσλ 

πνπ δηαδήισλαλ ελαληίνλ ηεο θαηαδίθεο πέληε νκνγελψλ ηνπο ζηε Λάξλαθα.
1228

 

Σε ζθπηάιε έπαηξλε αθνινχζσο ν αληαπνθξηηήο ζηελ ηνπξθηθή πξσηεχνπζα, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ 

έθαλε ιφγν γηα «κεγάιε αγαλάθηεζε πνπ είρε πξνθιεζεί ζηνπο πνιηηηθνχο θχθινπο ηεο Άγθπξαο» 

απφ ηα ηειεπηαία πεξηζηαηηθά «ηξνκνθξαηίαο», ηα νπνία είραλ νδεγήζεη ζηνλ ηξαπκαηηζκφ 14 

«Σνχξθσλ». πσο πξνζέζεηε, κεηά ην ηειεγξάθεκα ηνπ Küçük ζηνλ Menderes, «ππήξμε άκεζε 

θηλεηνπνίεζε» θαη είρε δεηεζεί «αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε» απφ ην ηνπξθηθφ Γεληθφ Πξνμελείν 

ζηε Λεπθσζία. Ώθνχ ε ηειεπηαία ππνβιήζεθε ππφ κνξθή αλαθνξάο θαη κειεηήζεθε, «ειήθζεζαλ 

νη αλαγθαίεο απνθάζεηο απφ ηελ θπβέξλεζε Menderes». ην πιαίζην απηφ, ζχκθσλα πάληα κε ηελ 

εθεκεξίδα, αθελφο κελ ζρεδηαδφηαλ λα δεηεζεί «ε άκεζε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ επεηγφλησλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ», αθεηέξνπ δε λα επηδνζεί κία ξεκαηηθή δηαθνίλσζε ζηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε, «πνπ ήηαλ ν θχξηνο ππεχζπλνο θαη ππνθηλεηήο ησλ επεηζνδίσλ».
1229

 Ώπφ ηελ άιιε 

κεξηά, φπσο ζα θαηαδείθλπε θαη ε κεζνπξφζεζκε εμέιημε ησλ γεγνλφησλ, θάζε άιιν παξά ζην 

θελφ ζα έπεθηε ε έθθιεζε ηνπ Küçük «ζηελ ηζρχ θαη ζηε βνήζεηα ηεο λενιαίαο ηεο κεηέξαο 

παηξίδαο». Έηζη, νη «κεγάιεο αληηδξάζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε», 

κεηνπζηψλνληαλ ζε «εθαηνληάδεο εξσηήκαηα» πνπ απεπζχλνληαλ ζην θέληξν θαη ζηα 

παξαξηήκαηά ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή» γηα ην ηη κέιιεη γελέζζαη. Σφζν ε 

ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε, φζν θαη νη T.M.T.F. θαη «Βπηηξνπή ηεο Μεηέξαο Παηξίδαο γηα ηελ 

                                                           
1227 “Kıbrıs‟ta halk dehşetten sokağa çıkılamaz hale geldi” («Ο ιαφο ζηελ Κχπξν έρεη θαηαληήζεη λα κε κπνξεί λα 

θπθινθνξήζεη ζηνπο δξφκνπο απφ ηε θξίθε»), Hürriyet, 23/6/1955. 
1228 “Kıbrıs Anavatanın yardımını bekliyor” («Δ Κχπξνο αλακέλεη ηε βνήζεηα ηεο Μεηέξαο παηξίδαο»), Hürriyet, 

24/6/1955. 
1229 “Hükûmetimiz harekete geçiyor” («Δ θπβέξλεζή καο θηλεηνπνηείηαη»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 24/6/1955. 
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Σνπξθηθή Κχπξν» (Türk Kıbrıs için Anavatan Komitesi) ζα εμέδηδαλ αλαθνηλψζεηο, ζηηο νπνίεο 

θαηαδηθάδνληαλ νη «απνηξφπαηεο επηζέζεηο ησλ ελσηηθψλ Βιιελνθππξίσλ» θαη ηνληδφηαλ ε 

ππνζηήξημε ησλ «24 εθαηνκκπξίσλ Σνχξθσλ» ζηνπο «Κππξίνπο αδειθνχο καο». Σα γεγνλφηα ζα 

πξνθαινχζαλ, επίζεο, ηελ παξέκβαζε ηνπ Kasım Gülek, ν νπνίνο εθζέηνληαο ηηο απφςεηο ηνπ 

θφκκαηνο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, ζα κεκθφηαλ ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε γηα πηνζέηεζε 

«παζεηηθήο ζηάζεο» θαη ζα ηελ θαινχζε λα «θηλεηνπνηεζεί», εθφζνλ πιένλ «έρεη αξρίζεη λα ξέεη 

ηνπξθηθφ αίκα ζηελ Κχπξν», θαη λα ιάβεη «δπλακηθά κέηξα».
1230

 

Δ ζπλέρηζε ησλ δπλακηθψλ ελεξγεηψλ ηεο ΒΟΚΏ ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο Κχπξνπ ζα έδηλε ηελ 

επθαηξία ζηελ εθεκεξίδα λα πνιιαπιαζηάζεη ηα δεκνζηεχκαηά ηεο γηα ην θιίκα «βαζηάο 

αλεζπρίαο» πνπ θπξηαξρνχζε ζηελ ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα απφ ηα «ηξνκνθξαηηθά 

γεγνλφηα».
1231

 ηελ αηκφζθαηξα εθείλε, πνπ θαιιηεξγείην εληέρλσο απφ ηελ εθεκεξίδα έηζη ψζηε 

λα παξνπζηάδνληαη νη Σνπξθνθχπξηνη σο ελ δπλάκεη, αιιά θαη πξαγκαηηθά «ζχκαηα» ηνπ αγψλα 

ηεο ΒΟΚΏ, δελ άξγεζαλ λα εκθαληζηνχλ θαη νη πξψηνη «αγαλαθηηζκέλνη εζεινληέο» πνπ δεηνχζαλ 

λα κεηαβνχλ ζηελ Κχπξν, πξνθεηκέλνπ λα «δψζνπλ επί ηφπνπ απάληεζε ζηνπο Έιιελεο 

(Yunanlılar)». πσο πιεξνθνξνχζε ε Hürriyet, πάλσ απφ 500 ζρεηηθέο αηηήζεηο είραλ γίλεη απφ 

«πνιίηεο θαη θπξίσο λενιαίνπο», κε απνδέθηεο ηελ νξγάλσζε «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», θαζψο 

θαη ηελ T.M..T.F., κε ηελ ηειεπηαία λα ηνπο ζπζηήλεη «απηνζπγθξάηεζε», θαηφπηλ ζρεηηθήο 

δηαβνχιεπζεο ζηα φξγαλά ηεο. ε δειψζεηο πξνέβαηλε θαη ν επηθεθαιήο ηεο εξγαηηθήο 

νκνζπνλδίαο θισζηνυθαληνπξγψλ (Teksif), ν νπνίνο δηαβεβαίσλε γηα ηελ «εηνηκφηεηα» ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαηψλ λα «ιάβνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηηο ηάμεηο ηνπ έζλνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ε 

θπβέξλεζή καο δεηήζεη κηα εκέξα λα ππεξεηήζνπκε ηελ νδφ απηή», ελλνψληαο ηελ νδφ πνπ ζα 

«θαηαπξάπλε ηα βάζαλα ησλ Κππξίσλ αδειθψλ καο θαη ηα δηθά καο».
1232

 

ην πιαίζην απηψλ ησλ αληηδξάζεσλ, άμηα αλαθνξάο είλαη θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε σο πξνο ηε 

δηαηχπσζε, αιιά θαη ηελ πνιηηηθή αλάγλσζε ηεο ζπγθπξίαο, άπνςε πνπ εμέθξαδε ζηνλ 

αληαπνθξηηή ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Άγθπξα «έλα αξκφδην πξφζσπν». Ώπφ ην πεξηερφκελν ησλ 

δειψζεψλ ηνπ ζα ήηαλ εχινγν λα εηθάζεη θάπνηνο φηη, αλ δελ επξφθεηην γηα ηνλ ίδην ηνλ Σνχξθν 

Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ, Fuad Köprülü, εθπνξεχνληαλ πηζαλφηαηα απφ θάπνηνλ άκεζν ζπλεξγάηε 

ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε θαζίζηαηαη θαλεξφ πσο δεηνχκελν ήηαλ ε απνθαηάζηαζε ησλ 

                                                           
1230 “Kıbrıs hâdiselerinin anavatanda uyandırdığı akisler” («Ο απφερνο ησλ επεηζνδίσλ ηεο Κχπξνπ ζηε κεηέξα 

παηξίδα»), “Gülek‟in beyanatı” («Οη δειψζεηο Γθηνπιέθ») θαη “Neşredilen beyannameler” («Οη δεκνζηεπζείζεο 

αλαθνηλψζεηο»), ελδηάκεζνη ηίηινη ζε Hürriyet, 24/6/1955. 
1231 “Kıbrıs Türklerinin endişesi hergün biraz daha artıyor” («Δ αλεζπρία ησλ Σνπξθνθππξίσλ απμάλεηαη νινέλα θάζε 

κέξα»), θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 26/5/1955. 
1232 “Yüzlerce Türk genci Kıbrıs‟a gönüllü olarak gitmek istiyor” («Βθαηνληάδεο Σνχξθνη λένη επηζπκνχλ λα κεηαβνχλ 

ζηελ Κχπξν σο εζεινληέο»), Hürriyet, 25/6/1955. Οη ζπγθεθξηκέλεο «καρεηηθέο» δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

νκνζπνλδίαο Teksif ππελζπκίδνπλ έλα άιιν πεξηζηαηηθφ πνπ ε εθεκεξίδα είρε πξνβάιεη ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1955 κε 

πξσηνζέιηδα δεκνζηεχκαηα, ζπλνδεπφκελα απφ ηηο ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο: Βπξφθεηην γηα ηνλ εμηζιακηζκφ θαη ηελ 

ζπλεπαθφινπζε πεξηηνκή ηνπ 19ρξνλνπ Βιιελνξζφδνμνπ εξγάηε ηεο Teksif, Υξήζηνπ Υξεζηίδε, ν νπνίνο 

κεηνλνκάζηεθε ζε Ruhi Teksifer «πξνο ηηκήλ» ηεο νκνζπνλδίαο θαη έθεξε κάιηζηα ζην ζηήζνο ηνπ ηε ξνδέηα ηεο 

νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή». Μεηά ηελ πεξηηνκή ηνπ δε, επξφθεηην λα λπκθεπζεί ηελ 17ρξνλε Σνχξθηζζα 

Sevim Yıldızdoğan, βι. “Bir rum müslüman olacak” («Έλαο ξσκηφο ζα γίλεη κνπζνπικάλνο»), Hürriyet, 4/1/1955 θαη 

“Müslüman olup dün sünnet edilen/ Ruhi Teksifer bir Türk kızı ile evlenecek” («Ο Ρνπρί Σεθζίθεξ πνπ ρζεο έγηλε 

κνπζνπικάλνο θαη ππέζηε πεξηηνκή/ ζα λπκθεπζεί κε κία Σνχξθηζζα θφξε»), Hürriyet, 23/1/1955. 
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«πξαγκαηηθψλ» δηαζηάζεσλ ηφζν ηεο πνιηηηθήο ζπγθπξίαο πνπ αθνξνχζε ην Κππξηαθφ, φζν θαη 

ησλ ζθέςεσλ ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο: 

«Συζμ δ ημονηζηή, υζμ ηαζ δ αββθζηή ηοαένκδζδ είκαζ ζε πθήνδ ζοιιαπία υζμκ αθμνά 

ημ εέια ηδξ Κφπνμο. Καζ μζ δφμ ηοαενκήζεζξ δεκ ηάζζμκηαζ οπέν ηάπμζαξ ιεηααμθήξ 

ζηδκ πανμφζα δζαπείνζζδ ημο κδζζμφ. πμζα ηαζ ακ είκαζ δ ηζκδηήνζμξ βναιιή ηςκ εκ 

Κφπνς ημιζηαηγήδςκ Δθθδκμηοπνίςκ ηαζ ηδξ εθθδκζηήξ ηοαένκδζδξ, δεκ οθίζηαηαζ 

ηάπμζα κέα ηαηάζηαζδ πμο κα επζηάζζεζ ηδ ιεηααμθή αοηήξ ημοξ ηδξ απυθαζδξ. Γεκ 

οπάνπεζ ηαιιία πενίπηςζδ κα βίκεζ δδιμθζθήξ δ εθθδκζηή άπμρδ ζηα Ζκςιέκα Έεκδ. 

Πανάθθδθα, δ απυθαζδ πμο εα θάαμοκ ηα Ζκςιέκα Έεκδ έκακηζ ηδξ οθζζηάιεκδξ 

επζιμκήξ δφκαηαζ κα έπεζ ιυκμ ζοιαμοθεοηζηυ παναηηήνα, πμο δεκ ιπμνεί κα 

οπμπνεχζεζ ηδκ ημονηζηή ηαζ ηδκ αββθζηή ηοαένκδζδ κα ζοιιμνθςεμφκ. Απυ ηδκ 

άπμρδ αοηή, είκαζ αέααζμ υηζ δεκ πνυηεζηαζ κα έπμοκ εεηζηυ πνμξ υθεθυξ ηδξ 

απμηέθεζια μζ δζάθμνεξ επζκμήζεζξ πμο επζπεζνεί δ εθθδκζηή ηοαένκδζδ. Γεκ οπάνπεζ 

πζεακυηδηα κα δζεοεεηδεεί δ οπυεεζδ ιε ηδ δδιζμονβία εκυξ ζοκυθμο δοζημθζχκ ηαζ 

πενζπθμηχκ ζηδκ Κφπνμ».
1233

 

Σν ηνπξθηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ Κχπξν εθδεισλφηαλ δεκνζίσο ζηε δεδνκέλε ζπγθπξία, φρη κφλν 

δηά ζηφκαηνο ηνπ πξναλαθεξζέληνο «αξκνδίνπ πξνζψπνπ» πνπ πξφβαιιε ε εθεκεξίδα, αιιά θαη 

απφ Σνχξθνπο πνιίηεο ζε δηεζλή fora. Σέηνηα ήηαλ ε πεξίπησζε ηεο απνρψξεζεο ησλ Σνχξθσλ 

παλεπηζηεκηαθψλ απφ ην Αηεζλέο πλέδξην Ννκηθψλ πνπ είρε ιάβεη ρψξα ζηελ Ώζήλα, φηαλ νη 

Έιιελεο λνκηθνί πνπ ζπκκεηείραλ επερείξεζαλ λα πεξάζνπλ ςήθηζκα γηα ηελ απηνδηάζεζε ηνπ 

λεζηνχ.
1234

 

γ) Η λέa κεηάβαζε ηνπξθνθππξηαθήο αληηπξνζσπείαο ζηελ Τνπξθία 

ην πιαίζην απηφ, ζπκπιεξψλνληαο ην ςεθηδσηφ ησλ ηνπξθνθππξηαθψλ «αλεζπρηψλ» έηζη φπσο 

πξνβαιιφηαλ απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο, εληαζζφηαλ θαη ε πιεξνθφξεζε ηνπ Ali Şakir φηη 

κεηά ηα ηειεπηαία «ηξνκνθξαηηθά γεγνλφηα», θαζψο θαη ηηο «ινγηψλ ινγηψλ μεδηαληξνπηέο θαη 

απεηιέο ησλ Βιιελνθππξίσλ θαηά Σνπξθνθππξίσλ ζε απνκαθξπζκέλα κέξε», απνθαζηδφηαλ ζε 

έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ «Βζληθνχ Κφκκαηνο» λα απνζηαιεί αληηπξνζσπεία ζηελ Άγθπξα. 

Βπηθεθαιήο ηεο ζα ήηαλ ν Faiz Kaymak θαη ζθνπφο ηεο «νη επαθέο κε Σνχξθνπο θξαηηθνχο 

αμησκαηνχρνπο θαη ην αίηεκα λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο 

ησλ Σνχξθσλ». Δ πνιηηηθή ζηφρεπζε ηνπ αηηήκαηνο, ε άκεζε δειαδή εκπινθή ηεο Σνπξθίαο ζηελ 

Κχπξν, είλαη πξνθαλήο, φζν πξνθαλήο ήηαλ θαη ν βεβηαζκέλνο ραξαθηήξαο ηεο πξσηνβνπιίαο, 

ζην κέηξν πνπ ηα πεξηζηαηηθά ησλ «επηζέζεσλ» ήηαλ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε επηπφιαηα θαη 

πηαηζκαηηθά, ελψ ζηε ρεηξφηεξε απιψο αλχπαξθηα. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαησλφηαλ θαη απφ ηελ 

                                                           
1233 “Ankara‟da salâhiyetli bir kişinin fikri” («Δ γλψκε ελφο αξκνδίνπ πξνζψπνπ ζηελ Άγθπξα»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε 

Hürriyet, 25/6/1955. 
1234 “Atina‟daki hukuk kongresinde/ Türk delegeleri salonu terketti” («Οη Σνχξθνη αληηπξφζσπνη απνρψξεζαλ απφ ηελ 

αίζνπζα ηνπ λνκηθνχ ζπλεδξίνπ ζηελ Ώζήλα»), Hürriyet, 19/6/1955. 
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αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε ν κνπθηήο Dânâ, ζηελ νπνία γηλφηαλ ε παξαδνρή φηη νη «ηξνκνθξαηηθέο 

ελέξγεηεο ζηξέθνληαη κέρξη ζηηγκήο ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο», θαιψληαο ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο 

«λα επαγξππλνχλ», θαζψο θαη απφ ηελ είδεζε πεξί ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκβνπιήο 

απφ ηνπο θαηνίθνπο ελφο ηνπξθνθππξηαθνχ ρσξηνχ ηεο Λεκεζνχ, πνπ «θπιάλε ζθνπηά» γηα ην 

«ελδερφκελν ειιελνθππξηαθψλ επηζέζεσλ».
1235

 

Ο Kaymak, πξηλ ηε κεηάβαζή ηνπ ζηελ Άγθπξα, πήγε «εζπεπζκέλα» ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 

φπνπ είρε ζπλαληήζεηο «κε εθπξνζψπνπο ησλ ελψζεσλ θαη ηνπ Σχπνπ». ηνπο ηειεπηαίνπο 

δήισζε φηη «ζεσξεί ζσζηφ λα κε δψζεη πξνο ην παξφλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηα πξφζθαηα επεηζφδηα 

ζηελ Κχπξν», πξφζζεηε σζηφζν πσο «απηά πξνθαινχλ αλεζπρία ζηνπο Σνχξθνπο».
1236

 Δ 

αληαπφθξηζε πνπ ζα αθνινπζνχζε απφ ηελ Άγθπξα απνθάιππηε εκκέζσο θαη ηηο ζθέςεηο πνπ 

πηζαλφλ λα θπξηαξρνχζαλ θαη ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ Κχπξν: ηφρνο 

ησλ «ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ» ήηαλ αθελφο κελ λα «ηαξαθνπλεζνχλ» νη Σνπξθνθχπξηνη, ψζηε 

λα εμαλαγθαζηνχλ λα εγθαηαιείςνπλ ην λεζί, αθεηέξνπ δε λα θαηαξξεχζεη ε απνηθηαθή 

θπβέξλεζε, κελ κπνξψληαο πιένλ λα ιεηηνπξγήζεη ππφ ην βάξνο ησλ πιεγκάησλ. χκθσλα κε 

ηνπο «εξρφκελνπο απφ ηελ Κχπξν», ε ηαθηηθή εθείλε έδεηρλε λα απνδίδεη, θαζψο «ηα ηνπξθηθά 

ρσξηά άδεηαζαλ» θαη νη θάηνηθνί ηνπο θαηέθεπγαλ ζηηο γεηηνληθέο πφιεηο θαη θσκνπφιεηο. Ώπφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ν Kaymak, πνπ είρε αθηρζεί ζηελ ηνπξθηθή πξσηεχνπζα «γηα λα ζπλαληεζεί κε ηνλ 

Πξσζππνπξγφ θαη λα ιάβεη δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ αθνινπζεηέα πνιηηηθή», παξαρσξνχζε 

ζπλέληεπμε Σχπνπ, ζηελ νπνία ππνγξάκκηδε εθ λένπ ηηο ηνπξθνθππξηαθέο αλεζπρίεο απφ ηα «άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ γηα ηελ Κχπξν ηξνκνθξαηηθά γεγνλφηα», δηαλζηζκέλεο κε κία ζπλαηζζεκαηηθή 

ξεηνξηθή πεξί ηεο «λνζηαιγίαο γηα ηελ ηνπξθηθή ζεκαία πνπ εδψ θαη 77 ρξφληα έρεη απνκαθξπλζεί 

απφ ην λεζί». Βλαπνζέηνληαο «ζηε ζθηά ηνπ κεγάινπ έζλνπο καο» θαη ζηελ «αγγιηθή δηνίθεζε» 

ηηο ειπίδεο ηνπ γηα ηε ζπλέρηζε «ηεο ηνπξθηθήο χπαξμεο εληφο θιίκαηνο αζθαιείαο θαη εξεκίαο», 

παξαδερφηαλ αλνηρηά φηη «δελ ππάξρεη αθφκε θακκία ελέξγεηα ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ», 

ππνζηεξίδνληαο παξάιιεια φηη «αλ απνζπξζνχλ νη Άγγινη, ηφηε αλακθίβνια ζην Νεζί πξέπεη λα 

έξζνπλ νη Σνχξθνη».
1237

 

                                                           
1235 “Türklerin mal ve canlarının korunmasını istemek için/ Bir Kıbrıs heyeti Ankara‟ya geliyor” («Μηα θππξηαθή 

αληηπξνζσπεία έξρεηαη ζηελ Άγθπξα/ γηα λα δεηήζεη ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ Σνχξθσλ»), 

πξσηνζέιηδε αληαπφθξηζε ζε Hürriyet, 6/4/1955. 
1236 “Acele olarak Kıbrıs‟tan gelen Faiz Kaymak: „Türkler endişede‟ diyor” («Ο εζπεπζκέλα εξρφκελνο απφ ηελ Κχπξν 

ΦαΎδ Καυκάθ ιέεη φηη „νη Σνχξθνη αλεζπρνχλ‟»), θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 8/4/1955. Υαξαθηεξηζηηθή ηνπ 

θιίκαηνο πνπ επηδησθφηαλ λα δεκηνπξγεζεί, ήηαλ επίζεο ε πιεξνθνξία ηεο εθεκεξίδαο ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ξεπνξηάδ, 

πεξί ηεο «εμαθαληζζείζαο βάξθαο απφ ηελ Ώκκφρσζην» ην βξάδπ ηεο 1εο Ώπξηιίνπ, γηα ηελ νπνία «πηζαλνινγείην» φηη 

είρε δηαδξακαηίζεη ην ξφιν ζπλδέζκνπ κε παξαπιένλ «ειιεληθφ πινίν», πνπ «εηθαδφηαλ πσο ήηαλ ππνβξχρην». 
1237 “İngiliz makamlarının önleyemediklerini tethiş hareketleri karşısında/ Kıbrıs Türkleri şehir ve kasabalara hicret 

ediyorlar” («Έλαληη ησλ ηξνκνθξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ κπφξεζαλ λα απνηξέςνπλ νη αγγιηθέο αξρέο/ νη 

Σνπξθνθχπξηνη ζπξξένπλ ζε πφιεηο θαη θσκνπφιεηο»), Hürriyet, 9/5/1955. Δ εθεκεξίδα ελέηεηλε ηηο εληππψζεηο πεξί ηεο 

«ηξνκνθξαηίαο» ησλ Βιιελνθππξίσλ, αλαθέξνληαο ζε θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν αθελφο κελ φηη θαη νη ΐξεηαλνί 

«θαηέθεπγαλ» ζηηο ηνπξθηθέο γεηηνληέο, αθεηέξνπ δε φηη απμαλφηαλ ν αξηζκφο ησλ Σνπξθνθππξίσλ πνπ θαηαηάζζνληαλ 

εζεινληηθά ζηελ αζηπλνκία, βι. “Kıbrıs‟ta İngiliz aileleri Türk mahalelerine sığınıyorlar” («ηελ Κχπξν νη αγγιηθέο 

νηθνγέλεηεο θαηαθεχγνπλ ζηηο ηνπξθηθέο γεηηνληέο»), “Yüzlerce Türk, tethişçilikle mücadele etmek için gönüllü polis 

kaydolunuyor” («Βθαηνληάδεο Σνχξθνη θαηαηάζζνληαη εζεινληηθά ζηελ αζηπλνκία, γηα λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ 

ηξνκνθξαηία»), ηίηινο θαη ππφηηηινο αληίζηνηρα ζε Hürriyet, 10/4/1955. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείην θαη ε 

πξσηνζέιηδε αλαπαξαγσγή ηεο θεκνινγίαο φηη ζα θεξπζζφηαλ ζηξαηησηηθφο λφκνο ζην λεζί, θαζψο θαη φηη επηθεθαιήο 

«ηξαηησηηθφο Κπβεξλήηεο» ζα αλαιάκβαλε ν ζηξαηεγφο Templer, πνπ είρε δηαθξηζεί «ζηηο επηρεηξήζεηο εμνιφζξεπζεο 
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Σηο ίδηεο πεξίπνπ απφςεηο επαλαιάκβαλε ν Kaymak θαη ζε νκηιία ηνπ ζηελ «Βξπζξά Δκηζέιελν» 

ηεο Άγθπξαο, πξνζζέηνληαο επηπιένλ θαη κία αμηνζεκείσηε παξάκεηξν, εθείλε ηνπ ελδερνκέλνπ 

κηαο έλνπιεο αληαπφδνζεο απφ πιεπξάο Σνπξθνθππξίσλ.
1238

 Βλ ησ κεηαμχ, πξηλ ηε κεηάβαζε ηνπ 

επηθεθαιήο ηεο «Οκνζπνλδίαο Σνπξθνθππξηαθψλ Οξγαλψζεσλ» ζηελ ηνπξθηθή πξσηεχνπζα, ε 

ηνπξθηθή θπβέξλεζε είρε επηδψζεη δηα ηνπ πξέζβε ηεο ζηελ Ώζήλα, Settar İksel, δηακαξηπξία ζηελ 

ειιεληθή, κε επίθεληξν δχν δεηήκαηα: Σηο «πξνθιεηηθέο εθπνκπέο» ηνπ αζελατθνχ ξαδηνθψλνπ 

θαη ηελ «αλάγθε λα ιάβεη ε θπβέξλεζε απνηξεπηηθά κέηξα ζηα επεηζφδηα ηεο Κχπξνπ». Δ 

Hürriyet παξνπζίαδε ηελ είδεζε γηα ηε «λφηα», ζεκεηψλνληαο φηη «ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ε Βιιάδα 

φρη κφλν δελ πξνέβε ζε θακκία επίζεκε παξέκβαζε, αιιά φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νξγάλσζε 

ππνγείσο έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ, επηδηψθνληαο έλα είδνο „δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζάξηεζε‟».
1239

 

Κη ελψ ε εθεκεξίδα πιεξνθνξνχζε γηα ηηο θηλήζεηο θαη έδηλε βήκα ζηηο απφςεηο ηνπ Kaymak ζηελ 

Άγθπξα, πξνζέζεηε ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα πσο αλακελφηαλ εθεί θαη ν Fazıl Küçük, κε ηελ έιεπζε 

ηνπ νπνίνπ ζα ζπγθξνηείην ε αληηπξνζσπεία πνπ ζα πξνρσξνχζε ζηηο επαθέο κε ηνπο Σνχξθνπο 

επηζήκνπο.
1240

 Πξάγκαηη, ν Küçük έθηαλε ζηελ Άγθπξα ζηηο 14 Ώπξηιίνπ. ηηο δειψζεηο ηνπ πξνο 

ηνλ Σχπν ακέζσο κεηά ηελ άθημή ηνπ, ππνζηήξηδε φηη ε «θαηλνκεληθή εξεκία» πνπ επηθξαηνχζε 

πξνο ην παξφλ ζην λεζί ήηαλ απνηέιεζκα ηεο «ηαθηηθήο ησλ Βιιελνθππξίσλ» θαη φρη ησλ κέηξσλ 

πνπ είρε ιάβεη ε απνηθηαθή δηνίθεζε, ζηελ νπνία θαηαιφγηδε «αδπλακία» λα αληηκεησπίζεη ηελ 

θαηάζηαζε, αιιά θαη ππφγεηα ζχκπιεπζε κε ηνπο ελσηηθνχο πφζνπο ησλ Βιιελνθππξίσλ. Καηφπηλ 

επαλεξρφηαλ ζην αθήγεκα ησλ «απεηιψλ» θαη ησλ «επηζέζεσλ» ελαληίνλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ, 

ηζρπξηδφκελνο φηη νη Βιιελνθχπξηνη «πνπ ηα ειέγρνπλ φια», είραλ επίηεδεο απειεπζεξψζεη γη‟ 

απηφ ην ζθνπφ «ηνπο θαηάδηθνπο ησλ θπιαθψλ». Έλαληη φισλ απηψλ, θαινχζε ηελ ηνπξθηθή 

θπβέξλεζε «λα πςψζεη ηε θσλή ηεο», εηδάιισο ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ 

πιεζπζκνχ «ζα εμαλαγθαζηεί λα κεηαλαζηεχζεη», ελψ ην ελαπνκείλαλ «ζα αθνκνησλφηαλ θαη ζα 

έραλε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ αλάκεζα ζηνπο Ρσκηνχο».
1241

 

Βλ αλακνλή ηεο ζπλάληεζήο ηεο κε ηνλ Πξσζππνπξγφ Menderes, ε ηνπξθνθππξηαθή 

αληηπξνζσπεία, πνπ απνηειείην απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο Küçük θαη Kaymak, θαζψο θαη ηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο Fevzi Ali Rıza θαη Ahmet Zaim, «γηλφηαλ δεθηή» απφ ηνλ Τπνπξγφ Βπηθξαηείαο, 

Mukerrem Sarol, κε ηνλ νπνίνλ είραλ «καθξά ζπλνκηιία». ην ζεκείν απηφ, ν αληαπνθξηηήο ηεο 

εθεκεξίδαο ζηελ ηνπξθηθή πξσηεχνπζα έθαλε ιφγν γηα ηελ «επξεία απήρεζε» θαη ηε «ζεκαληηθή 

επίδξαζε» πνπ νη πξνεγεζείζεο δειψζεηο ηνπ Küçük είραλ αζθήζεη ζηνπο εθεί «μέλνπο πνιηηηθνχο 

                                                                                                                                                                                
ησλ θνκκνπληζηηθψλ ζπκκνξηψλ ζηε Μαιαηζία», βι. “Malaya‟da kızılları sindiren Gl. Templer Kıbrıs‟a gidecek” («ηελ 

Κχπξν ζα πάεη ν ζηξαηεγφο Templer πνπ θαζππφηαμε ηνπο εξπζξνχο ζηε Μαιαηζία»), Hürriyet, 11/4/1955. 
1238 “Faiz Kaymak‟ın Ankara‟daki konuşması” («Δ νκηιία ηνπ ΦαΎδ Καυκάθ ζηελ Άγθπξα»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε 

Hürriyet, 11/4/1955. 
1239 “Hükûmetimiz Kıbrıs‟taki tethişçilik dolayısiyle Yunanistan‟a nota verdi” («Δ θπβέξλεζή καο επέδσζε λφηα ζηελ 

Βιιάδα ιφγσ ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 7/4/1955. 
1240 “Kıbrıs heyetinin Ankara‟da yapacağı temaslar” («Οη επαθέο πνπ ζα έρεη ζηελ Άγθπξα ε θππξηαθή αληηπξνζσπεία»), 

ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 13/4/1955. “Tethişten bunalan Kıbrıslı Türklerin ümidi Ankara‟da” («ηελ Άγθπξα νη 

ειπίδεο ησλ Σνπξθνθππξίσλ πνπ αζθπθηηνχλ απφ ηελ ηξνκνθξαηία»), θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 14/4/1955. 
1241 “Kıbrıs‟taki tethişçilik karşısında müstemleke idaresi aciz halinde” («Ώδχλακε ε απνηθηαθή δηνίθεζε απέλαληη ζηελ 

ηξνκνθξαηία ζηελ Κχπξν»), θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 15/4/1955. 
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θχθινπο». Ώθνινχζσο, παξέζεηε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ απφ ηνπξθηθνχο «θπβεξλεηηθνχο θχθινπο», 

νη νπνίνη ζπκκεξίδνληαλ κελ ηε «ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Κχπξν», έθξηλαλ φκσο «θαηά 

ηη ππεξβνιηθέο ηηο αλεζπρίεο ησλ Σνπξθνθππξίσλ». Καηά ηε γλψκε ηνπο, ν «ζφξπβνο» πνπ 

πξνθαινχζαλ νη Έιιελεο απνζθνπνχζε ζηε δεκηνπξγία εληππψζεσλ φηη έρνπλ «ην πάλσ ρέξη», 

ελψ εκθαλίδνληαλ βέβαηνη φηη νπδέπνηε ε Κχπξνο ζα δηλφηαλ ζηελ Βιιάδα. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, 

«θχθινη πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο αξκφδηεο βξεηαληθέο αξρέο ζηελ πφιε καο», δηέςεπδαλ 

θαηεγνξεκαηηθά ζηνλ αληαπνθξηηή ηφζν ηε θεκνινγία δηεμαγσγήο δεκνςεθίζκαηνο απφ ηε 

βξεηαληθή δηνίθεζε ηεο Κχπξνπ, φζν θαη ηελ θαιιηεξγνχκελε εηθφλα πεξί ηεο «ηζρχνο ησλ 

Βιιελνθππξίσλ», πνπ έθηαλε ζην ζεκείν λα πηέδεη γηα ηελ απνθπιάθηζε «ηξνκνθξαηψλ».
1242

 

Αηαδξακαηίδνληαο γηα αθφκε κηα θνξά ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή πνπ αλαδείθλπε ην Κππξηαθφ, 

ε εθεκεξίδα έζεηε δηά ηνπ αληαπνθξηηή ηεο ηελ απάληεζε ησλ «βξεηαληθψλ θχθισλ» ππ‟ φςηλ ηνπ 

Küçük, ν νπνίνο κε λέα δήισζή ηνπ επέκελε ζηηο απφςεηο ηνπ. Πξνο επίξξσζή ηνπο, ηζρπξηδφηαλ 

φηη νη κεραληζκνί ηεο δηνίθεζεο ζην λεζί βξίζθνληαλ ζηα ρέξηα ησλ Βιιελνθππξίσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αμηψκαηνο ηνπ Γεληθνχ Βηζαγγειέα. Βπηπξνζζέησο, αλαθεξφηαλ 

ζηα πξν δηεηίαο επεηζφδηα ζηελ Πάθν απφ ελσηηθνχο Βιιελνθππξίνπο, πνπ θαηεζηάιεζαλ κε ηε 

«βνήζεηα 15 Σνχξθσλ λέσλ καο», νη νπνίνη σζηφζν αξγφηεξα θαηεγνξήζεθαλ απφ ηηο βξεηαληθέο 

αξρέο ηνπ λεζηνχ γηα ππνθίλεζε ηαξαρψλ. Ο Küçük ηνπο θαηαιφγηδε φηη επηδίσθαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξνζηξηβέο κεηαμχ Βιιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ, κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπο 

λα θαιέζνπλ εζεινληέο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο γηα ηελ θαηαζηνιή «ησλ θαζαξηψλ». Σνπο πξνζήπηε 

αθφκε φηη είραλ αθήζεη ειεχζεξνπο ηνπο καζεηέο πνπ κνίξαδαλ παξάλνκεο πξνθεξχμεηο, ππφ ηελ 

πίεζε «100 Βιιελνθππξίσλ», ελψ απέξξηπηε ηηο βξεηαληθέο δηαςεχζεηο πεξί ηνπ θεκνινγνχκελνπ 

δεκνςεθίζκαηνο, ζεκεηψλνληαο φηη απηέο αθξηβψο ήηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο κεηέδηδαλ νη 

επηζθεπηφκελνη ην λεζί ΐξεηαλνί βνπιεπηέο θαη δεκνζηνγξάθνη, κε ηελ απνηθηαθή δηνίθεζε λα 

κελ πξνβαίλεη ζε θακκηά δηάςεπζε φηαλ εθείλεο δεκνζηεχνληαλ ζηνλ Σχπν.
1243

  

Παξά ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαη ηε ζπλαθφινπζε θαιιηέξγεηα ησλ αληίζηνηρσλ πξνζδνθηψλ 

ζηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε, θακκία αλαθνξά δελ ζα γηλφηαλ ηηο επφκελεο εκέξεο απφ ηηο ζηήιεο 

ηεο εθεκεξίδαο γηα ην θαηά πφζν πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλακελφκελε ζπλάληεζε ηεο 

ηνπξθνθππξηαθήο αληηπξνζσπείαο κε ηνλ Menderes θαη ηη δηεκείθζε κεηαμχ ηνπο. Μία 

αδηεπθξίληζηε αλαθνξά πεξί «ηθαλνπνίεζεο» ζα γηλφηαλ απφ ηνλ Kaymak κεηά ηελ επηζηξνθή ηεο 

ηνπξθνθππξηαθήο αληηπξνζσπείαο ζην λεζί.
1244

 Χζηφζν, ν Küçük θαίλεηαη πσο επέζηξεςε 

                                                           
1242 “Kıbrıs heyeti yarın Başvekille görüşecek” («Δ θππξηαθή αληηπξνζσπεία ζα ζπλαληεζεί αχξην κε ηνλ 

Πξσζππνπξγφ»), πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 17/4/1955. 
1243 “Kıbrıs‟ta hayal ve hakikat!/ Sömürge idaresi olup bitenleri tahrif ediyor” («Ολεηξνθαληαζίεο θαη πξαγκαηηθφηεηα 

ζηελ Κχπξν!/ Δ απνηθηαθή δηνίθεζε δηαζηξεβιψλεη ηα ηεθηαηλφκελα»), πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 18/4/1955. 
1244 “Ankara‟daki temaslarından çok memnun olan F. Kaymak dün Lefkoşaya döndü” («Βπέζηξεςε ρζεο ζηε Λεπθσζία ν 

Φ. Καυκάθ, ηθαλνπνηεκέλνο σλ απφ ηηο επαθέο ηνπ ζηελ Άγθπξα»), ππφηηηινο ζε Hürriyet, 30/4/1954. Λίγεο εκέξεο 

αξγφηεξα ηα κέιε ηεο αληηπξνζσπείαο ζπλέβαιαλ ζην κέηξν πνπ ηνπο αλαινγνχζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ «θιίκαηνο 

απεηιψλ ελαληίνλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ», κε ηε δηακεζνιάβεζε ηεο Hürriyet. Έηζη, φπσο πιεξνθνξνχζε ν αληαπνθξηηήο 

ηεο ζηε Λεπθσζία, ηα κέιε ηεο αληηπξνζσπείαο είραλ ιάβεη δίγισζζεο (ειιεληθά- αγγιηθά) απεηιεηηθέο επηζηνιέο πνπ 

έθεξαλ ηελ ππνγξαθή «Αηγελήο», «φπσο θαη νη πξνθεξχμεηο ηεο κπζηηθήο επαλαζηαηηθήο νξγάλσζεο ΒΟΚΏ», βι. 

“Tethişçiler Kıbrıstaki Türk liderlere tehdit mektupları yağdırıyorlar” («Οη ηξνκνθξάηεο ζηέιλνπλ βξνρή ηηο απεηιεηηθέο 

επηζηνιέο ζηνπο Σνχξθνπο εγέηεο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 8/5/1955. 
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αξγφηεξα ζην λεζί απφ ηελ ππφινηπε αληηπξνζσπεία, έηζη φπσο θαη πξνεγνπκέλσο είρε 

απνθαζηζηεί ζε δεχηεξν ρξφλν ε απνζηνιή ηνπ ζηελ Άγθπξα. Οη δειψζεηο ηνπ ζηελ Λεπθσζία 

ήηαλ πνιχ πην ελδηαθέξνπζεο απφ εθείλεο ηνπ Kaymak, ζην κέηξν πνπ απερνχζαλ εκκέζσο κέξνο 

ησλ δηακεηθζέλησλ ζηελ ηνπξθηθή πξσηεχνπζα: «Δ θπβέξλεζε ηεο κεηέξαο παηξίδαο θαη ην 

ζχλνιν ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο ελδηαθέξνληαη εθ ηνπ ζχλεγγπο θαη εθ βαζέσλ γηα ηελ ηχρε θαη ην 

κέιινλ ηεο Κχπξνπ. Σν λεζί δελ κπνξεί λα παξαδνζεί ζε θαλέλαλ ρσξίο λα εξσηεζεί ε Σνπξθία. 

Αηφηη αλ επηρεηξεζεί κηα ηέηνηα ελέξγεηα, ηα θαηνρηθά πινία πνπ ζα μεθηλήζνπλ απφ ιηκάληα ηα 

νπνία βξίζθνληαη δεθάδεο ρηιηάδεο [sic] κίιηα καθξηά, πξηλ αθφκε πξνθηάζνπλ λα ζεθψζνπλ ηηο 

άγθπξεο, ζα έρεη θηάζεη ζην λεζί ν ηνπξθηθφο ζηφινο, πνπ βξίζθεηαη κφιηο ιίγα κίιηα πην 

πέξα».
1245

 Οη ζπγθεθξηκέλεο δειψζεηο δελ αληαλαθινχζαλ κφλν ηηο ζπδεηήζεηο πνπ πηζαλφηαηα 

είραλ ιάβεη ρψξα ζηελ Άγθπξα, νχηε απιψο εμππεξεηνχζαλ ηηο αλάγθεο κηαο δεκφζηαο 

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο πξνο ηνπο «αλεζπρνχληεο» Σνπξθνθχπξηνπο. Πξφβαιιαλ, 

επηπξνζζέησο, απηά ην ζπγθξηηηθφ ζηξαηησηηθφ θαη ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ηεο Σνπξθίαο έλαληη 

ηεο Κχπξνπ ην νπνίν, ειιείςεη ελαιιαθηηθήο ειιεληθήο απάληεζεο, ζα δηαδξακάηηδε θνκβηθφ ξφιν 

ζηνπο βνκβαξδηζκνχο ηνπ 1964 θαη – θπξίσο – ζηελ εηζβνιή ηνπ 1974.  

Βλ ησ κεηαμχ, δχν εκέξεο κεηά ηηο πξναλαθεξζείζεο δειψζεηο Küçük ζηελ εθεκεξίδα γηα ηηο 

βξεηαληθέο αξρέο ηεο Κχπξνπ, ζα πξνβαιιφηαλ ζην θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν ε ζπλάληεζε «κηαο 

πεξίπνπ ψξαο» πνπ είρε κε ηνλ Σνχξθν Πξσζππνπξγφ ν – παξαδφμσο κε θαηνλνκαδφκελνο – 

ΐξεηαλφο πξέζβεο ζηελ Άγθπξα. πσο αλαθεξφηαλ, ν ηειεπηαίνο είρε πξνεγνπκέλσο ζπλαληεζεί 

θαη κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, Muharrem Nuri Birgi. Ο 

αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Άγθπξα εθηηκνχζε φηη θχξην ζέκα ησλ ζπδεηήζεσλ ήηαλ «ηα 

πξφζθαηα επεηζφδηα ζηελ Κχπξν». Ώλ θαη δελ θαηάθεξε λα απνζπάζεη θάπνηα πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξία απφ «επίζεκνπο θχθινπο», ηεθκαίξεη «απφ ηα δεκνζηεχκαηα θαη ηηο εθηεζείζεο 

πξαγκαηηθφηεηεο» γηα ηα γεγνλφηα ζηελ Κχπξν, πσο «πξέπεη λα ζεσξείηαη πιένλ ή βέβαηνλ φηη ν 

Πξέζβεο εμέζεζε ηελ θαηάζηαζε ζηνλ Πξσζππνπξγφ θαη φηη πξνέβε ζε κία ηθαλνπνηεηηθή 

αλαθνξά απφ ηελ άπνςε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην κέιινλ ηεο Κχπξνπ».
1246

 Δ πεξίηερλε ιεθηηθή 

δηαηχπσζε, αιιά θαη ε ηεξαξρηθά δνκεκέλε πεξηγξαθή πνπ εκθάληδε νπζηαζηηθά ηνλ ΐξεηαλφ 

πξέζβε λα δίλεη εμεγήζεηο ζηνλ Σνχξθν Πξσζππνπξγφ, είλαη αξθνχλησο απνθαιππηηθά ηφζν ησλ 

πξνζέζεσλ φισλ ησλ πιεπξψλ, φζν θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ηειηθά ππήξμε θάπνηα δηαξξνή 

πιεξνθφξεζεο. 

 

 

                                                           
1245 “Dr. Fazıl Küçük‟ün mühim beyanatı” («Οη ζεκαληηθέο δειψζεηο ηνπ Αξ. Φαδίι Κηνπηζνχθ»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε 

Hürriyet, 5/5/1955. ην ξεπνξηάδ πξνζηίζεην φηη ν Küçük, ελ φςεη ηεο επηθείκελεο ηφηε ζπδήηεζεο γηα ηελ Κχπξν ζηε 

βξεηαληθή ΐνπιή, είρε απνζηείιεη ηειεγξάθεκα ζε φιεο ηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο, κε ην νπνίν «επαλαιάκβαλε ξεηά θαη 

θαηεγνξεκαηηθά» ηελ αληίζεζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζε θάζε κνξθή «απηνλνκίαο ή έλσζεο ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα», 

ζεκεηψλνληαο φηη ε κφλε απνδεθηή απφ εθείλνπο ιχζε ήηαλ «ε επηζηξνθή ηνπ ζηελ Σνπξθία». 
1246 “Menderes, Kıbrıs işi hakkında İngiliz B. Elçisiyle 1 saat görüştü” («Ο Μέληεξεο ζπλαληήζεθε επί κία ψξα κε ηνλ 

Άγγιν Πξέζβε γηα ην Κππξηαθφ»), Hürriyet, 20/4/1955. Ο ΐξεηαλφο πξέζβεο ζηελ Άγθπξα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

ήηαλ ν Sir James Bowker. 
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δ) Τν πξννίκην ησλ Σεπηεκβξηαλώλ θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο ηνπξθηθήο αληηπνιίηεπζεο 

ηελ ίδηα απηή αληαπφθξηζή ηνπ, ν ζπλεξγάηεο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ ηνπξθηθή πξσηεχνπζα, 

επαλέθεξε κία πξνζθηιή ηεο αθήγεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηνπξθηθή λενιαία δελ αζθνχζε ην 

«θπζηθφ» δηθαίσκά ηεο λα παξεκβαίλεη ζην Κππξηαθφ κε ηνλ ηξφπν πνπ ην έπξαηηαλ νη Έιιελεο, 

δειαδή κε «ζνξπβψδεηο θακπάληεο», αιιά «κε θαλνληθφ θαη λφκηκν αγψλα». Χο παξάδεηγκα έθεξε 

ηελ πξφηαζε ηνπ παξαξηήκαηνο Άγθπξαο ηεο M.T.T.B. λα πξνζθαιέζεη «ηελ ειιεληθή λενιαία» ζε 

«αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ» ζηελ Βιβεηία.
1247

 ε αληίζεζε, φκσο, κε ηελ πξνβαιιφκελε εθείλε 

«θηιεηξεληθή» εηθφλα, νη «ενξηαζκνί» γηα ηελ «εκέξα ηεο Κχπξνπ» πνπ είραλ θαζηεξσζεί ηα δχν 

ηειεπηαία ρξφληα, εμειίρζεζαλ επεηζνδηαθά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, δίλνληαο κηα πξφγεπζε ηνπ 

πνγθξφκ πνπ ζα αθνινπζνχζε ηνλ επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. πσο πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα 

ζην θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν, απφ λσξίο ην απφγεπκα είραλ αλαξηεζεί ζηηο πιεπξέο ιεσθνξείσλ 

θαη ηξακ ζε δηαθνξεηηθέο κεξηέο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, παλφ πνπ έγξαθαλ ζπλζήκαηα φπσο «Δ 

Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», «Γηα ηελ Κχπξν ζα πεζάλνπκε», «πεχζε ζην ζπιιαιεηήξην ηνπ Σαμίκ 

ζηηο 16.00» θαη «αο πεξηκέλνπκε». Χζηφζν, κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εθδήισζε ζην Σαμίκ, νη 

ζπγθεληξσζέληεο δελ δηαιχζεθαλ φπσο είραλ ππνζρεζεί θαη, έρνληαο ζηα ρέξηα ηνπο αθίζεο ηεο 

νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», μεθίλεζαλ κία αζπγθξάηεηε πνξεία ζηελ Λεσθφξν 

İstiklâl ζην θέληξν ηνπ Πέξαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο θψλαδαλ ζπλζήκαηα φπσο «Δ Κχπξνο 

είλαη Σνπξθηθή θαη Σνπξθηθή ζα παξακείλεη», «Δ θαξδηά καο βξίζθεηαη ζηελ Κχπξν» θαη 

«Λεπηεξηά ζηελ Κχπξν». Ώθνινχζσο άξρηζαλ λα θσλάδνπλ «ζεκαία, ζεκαία», θαζψο θαη λα 

δεησθξαπγάδνπλ θάζε θνξά πνπ νη πεξίνηθνη άλνηγαλ ηα παξάζπξα θαη ηηο πφξηεο ησλ γχξσ 

θηηξίσλ, γηα λα αλαξηήζνπλ ηελ ηνπξθηθή ζεκαία. Δ πνξεία ζα ζπλερηδφηαλ, κε ηελ αζηπλνκία λα 

ιακβάλεη εληζρπκέλα κέηξα γηα ηε θχιαμε ηδηαηηέξσο ηνπ παξαθείκελνπ Βιιεληθνχ Πξνμελείνπ. Δ 

απφζπαζε απφ ηα ρέξηα ησλ δηαδεισηψλ κηα κεγάιεο ηνπξθηθήο ζεκαίαο, έγηλε αθνξκή γηα ην 

μέζπαζκα επεηζνδίσλ, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε πεξαηηέξσ αζηπλνκηθή επέκβαζε κε ηε ρξήζε 

ξνπάισλ.  

Σειηθά, ην πιήζνο ζα δηαιπφηαλ κπξνζηά ζηα γξαθεία ηεο Ώζθάιεηαο ζηε ζπλνηθία Çağaloğlu ηεο 

παιαηάο πφιεο θαη θαηφπηλ απζηεξήο πξνεηδνπνίεζεο απφ ηελ αζηπλνκία φηη ζα θάλεη ρξήζε 

αληιηψλ λεξνχ, αθνχ πξψηα είρε πξνιάβεη λα θσλάμεη ζπλζήκαηα φπσο «Καηάξα ζην Μαθάξην, 

θαηάξα ζηνπο παιιεθαξάδεο». Δ «άλεπ αδείαο» πνξεία πξνθάιεζε ηελ νξγή ηνπ Ννκάξρε, ν 

νπνίνο δεηνχζε επηηαθηηθά ηε ζχιιεςε ησλ εκπιεθνκέλσλ, κε ηελ αξρή λα γίλεηαη, ζχκθσλα κε 

ην ξεπνξηάδ, απφ δχν λένπο πνπ «έθεξαλ ζην κέησπν ηελ επηγξαθή „Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή‟». 

Γηα φινπο ηνπο ζπιιεθζέληεο ζα αθνινπζνχληαλ νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο, κεηά ην πέξαο ησλ 

νπνίσλ σζηφζν, ζα αθήλνληαλ ειεχζεξνη κε θαη‟ νίθνλ πεξηνξηζκφ. Δ T.M.T.F. αξλείην 

                                                           
1247 “Gençliğin talebi” («Σν αίηεκα ηεο λενιαίαο»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 20/4/1955. πσο πιεξνθνξνχζε ε 

εθεκεξίδα, ζην ζπλέδξηφ ηεο πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Βξδνπξνχκε (Erzurum), ε M.T.T.B. είρε απνθαζίζεη λα 

ζπγρσλεπζεί κε ηελ T.M.T.F., βι. “M.T.T.B. ve T.M.T.F. birleştiler” (Βλψζεθαλ νη M.T.T.B. θαη T.M.T.F.»), Hürriyet, 

3/4/1955. 
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νπνηαδήπνηε ζρέζε ηεο κε ηε δηνξγάλσζε ηεο πνξείαο, πξνζζέηνληαο πσο αλ είρε ε ίδηα ηελ 

επζχλε, ηφηε φια ζα είραλ εμειηρζεί «κε ηάμε».
1248

 

Δ αληίζηνηρε «αθαδεκατθή εθδήισζε» ζηελ Άγθπξα ζα δηαξθνχζε 2,5 ψξεο θαη ζα θπινχζε 

νκαιά θαη ρσξίο επεηζφδηα. Μεηαμχ ησλ νκηιεηψλ ήηαλ νη Kaymak θαη Küçük. Ο πξψηνο 

ζεκείσλε φηη ζα ζπλερηδφηαλ ν αγψλαο «γηα λα θπκαηίζεη ε ηνπξθηθή ζεκαία πάλσ απφ ηελ 

Κχπξν», ελψ ν δεχηεξνο εθθσλψληαο κία «ελζνπζηψδε» νκηιία, θαηαθεξφηαλ ελαληίνλ ηεο 

βξεηαληθήο δηνίθεζεο ηεο λήζνπ.
1249

 Ώμηνζεκείσηε ήηαλ ε αλαθνξά ηνπ «Daver» απφ ηε ρνιή 

Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ, φηη «ην Κππξηαθφ ζπλίζηαηαη ζηελ ειιεληθή Μεγαιντδέα» θαη φηη ε 

Σνπξθία «ζα πξνζηαηεχζεη ην δίθην ηεο κε ηελ μηθνιφγρε». Δ εθδήισζε πεξαησλφηαλ κέζα ζηηο 

ηαρέο ηνπ πιήζνπο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή».
1250

 

Πέξαλ, φκσο, ησλ ηνπξθηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηεο πξναλαθεξζείζαο ξεκαηηθήο δηαθνίλσζεο πνπ 

είρε επηδψζεη ε ηνπξθηθή ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ζηελ Σνπξθία αζρνιείην θαη ε αληηπνιίηεπζε 

κε ην Κππξηαθφ. ην πιαίζην απηφ, ν Γ.Γ. ηνπ C.H.P., Kasım Gülek, πεξηιάκβαλε ην δήηεκα ζε 

νκηιία πνπ εθθψλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξίαζεο ηεο ηνπηθήο επηηξνπήο ηνπ θφκκαηνο ζηε 

ζπλνηθία Bahçelievler ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο,
1251

 ελψ ην πξαγκαηεπφηαλ ζηελ 7
ε
 ζπλέρεηα ζεηξάο 

άξζξσλ ηνπ ζηε Hürriyet, ππφ ηνλ θεληξηθφ ηίηιν «Δ Σνπξθία έλαληη ηνπ κεηαβαιιφκελνπ 

θφζκνπ».
1252

 ε απηφ, κεηέθεξε ηηο εληππψζεηο ηνπ απφ ηηο ΔΠΏ, θαηεγνξψληαο ηνχο εθεί Έιιελεο 

φηη πξνσζνχζαλ κε φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο ηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ, εθκεηαιιεπφκελνη κε 

κηθξνπνιηηηθφ ηξφπν ηε δχλακε ηεο ςήθνπ 2 εθαηνκκπξίσλ νκνεζλψλ ηνπο.
1253

 Παξάιιεια, ηνπο 

πξνζήπηε φηη βξίζθνληαλ νη ίδηνη πίζσ απφ ηηο «πνλεξέο» εξσηήζεηο γηα ην Κππξηαθφ ηηο νπνίεο 

είρε δερζεί. πσο θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ, βξηζθφηαλ ζε πιήξε ζπληνληζκφ κε ηε 

«γξακκή» πνπ πξφβαιιε θαη πξνσζνχζε ε Hürriyet ζε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο. Έηζη, ν 

                                                           
1248 “Kıbrıs günü yürüyüşü tahkikatı” («Οη αλαθξίζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο εκέξαο ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 23/4/1955. 

Ώπφ πιεπξάο θνηλσληθήο πξνέιεπζεο ησλ επηά ζπιιεθζέλησλ πνπ, θαηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο T.M.T.F., «δελ κπφξεζαλ 

λα ζπγθξαηήζνπλ ηα αηζζήκαηά ηνπο» (φπσο «αγαλαθηηζκέλνη» ζα ραξαθηεξίδνληαλ αξγφηεξα θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζην 

πνγθξφκ ησλ επηεκβξηαλψλ), είλαη ελδηαθέξνλ λα αλαθεξζεί φηη νη ηξεηο ήηαλ θνηηεηέο, ελψ νη ππφινηπνη ηέζζεξηο «δελ 

είραλ θακκία ζρέζε κε ην παλεπηζηήκην». 
1249 ηε ζηάζε ηνπ απηή ελδερνκέλσο λα είρε ζπκβάιεη θαη ε είδεζε φηη ν Κπβεξλήηεο Armitage είρε απνπνηεζεί ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ «επίηηκνπ πξνέδξνπ» ηεο ινλδξέδηθεο «Σνπξθνθππξηαθήο Έλσζεο», κε ην αηηηνινγηθφ φηη ζην ζήκα ηεο 

εηθνληδφηαλ ε Κχπξνο εληφο ηεο εκηζειήλνπ, γεγνλφο πνπ θαη‟ εθείλνλ παξέπεκπε ζηελ πξνζάξηεζε ηνπ λεζηνχ ζηελ 

Σνπξθία. O αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζην Λνλδίλν παξαηεξνχζε φηη ν πξνεγνχκελνο Κπβεξλήηεο, Sir Andrew 

Wright, δελ είρε «πξφβιεκα» κε ην ελ ιφγσ ζήκα, θαζψο θαη φηη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή ηεο νξγάλσζεο, αθνχ 

εμέθξαζε «ηε ιχπε θαη ηε ζιίςε ηεο» γηα ην γεγνλφο, ζεκείσλε φηη ε ζπγθεθξηκέλε απεηθφληζε ηνπ ζήκαηνο 

πξνβιεπφηαλ ξεηψο ζην θαηαζηαηηθφ ηεο, βι. “Birlik rozetinde Kıbrıs ay-yıldız içine alındığı için/ İngiliz Umumî Valisi 

Kıbrıs Türk fahrî reisliğinden istifa etti” («Ο Άγγινο Κπβεξλήηεο παξαηηήζεθε απφ ηελ επίηηκε πξνεδξία ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ/ δηφηη ζην ζήκα ηεο Έλσζεο ε Κχπξνο πεξηθιεηφηαλ απφ ηελ εκηζέιελν»), θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε 

Hürriyet, 23/4/1955. 
1250 “Taksim‟deki „Akademik toplantı‟ bitince dağılmıyarak/ Beyoğlu‟ndan bir yürüyüş yapan gençler Çağaloğlu‟nda 

dağıtıldı” («ηαλ ε „αθαδεκατθή ζπγθέληξσζε‟ ηνπ Σαμίκ δελ δηαιχζεθε κεηά ην πέξαο ηεο/ νη λένη πνπ έθαλαλ πνξεία 

απφ ην Πέξαλ ζην Σζαγάινγινπ δηαιχζεθαλ [κε επέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο]»), Hürriyet, 22/4/1955. Δ εθεκεξίδα 

δεκνζίεπε πξσηνζέιηδα θαη ζρεηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ ηνπ «ελζνπζηψδνπο πιήζνπο», ηεο ζχιιεςεο δηαδεισηψλ, ηεο 

δηαλνκήο ζεκαηψλ ζηνπο δηαδεισηέο, ηνπ ραξηαεηνχ κε ηελ επηγξαθή «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή» πνπ ην πέηαγκά ηνπ 

παξεκπνδίζηεθε απφ ηελ αζηπλνκία, θαζψο θαη ησλ έθηππσλ αζηπλνκηθψλ. 
1251 “Kasım Gülek‟in Kıbrıs hakkındaki görüşü” («Δ άπνςε ηνπ Καζίκ Γθηνπιέθ γηα ηελ Κχπξν»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε 

Hürriyet, 11/4/1955. 
1252 “Değişen Dünya Karşısında TÜRKİYE”, “Kıbrıs meselesi” («Σν Κππξηαθφ»), Hürriyet, 16/4/1955. 
1253 Γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ ηζρχ ηνπ ειιεληθνχ ιφκπη ζηηο Δ.Π.Ώ., ε Σνπξθία πξνζέθπγε ζηε βνήζεηα ηνπ αληίζηνηρνπ 

εβξατθνχ, ην νπνίν ηειηθά πξνζχκσο ζπλέδξακε, βι. Ώκίθακ Ναρκάλη, Ηζναήθ, Σμονηία ηαζ Δθθάδα: Σαναβιέκεξ πέζεζξ 

ζηδκ Ακαημθζηή Μεζυβεζμ (Ώζήλα: Βθδφζεηο Παπαδήζε, 2003), ζει. 259-265. Stefanidis, φ.π., ζει. 212. 
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Gülek ππεξαζπηδφηαλ ηα πνιιαπιά θξηηήξηα (γεσγξαθηθά, νηθνλνκηθά, γεσζηξαηεγηθά) γηα ηελ 

απηνδηάζεζε-έλσζε κηαο ρψξαο πέξαλ ηνπ πιεζπζκηαθνχ, ππνγξάκκηδε φηη ε ζηάζε ηεο ειιεληθήο 

πιεπξάο ζην ζέκα δελ ζπλάδεη κε ηε δηκεξή θηιία φπσο ηελ είρε «ζεκειηψζεη ν Μέγαο Ώηαηνχξθ», 

κεκθφηαλ ηελ Βιιάδα φηη πξνζπαζνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηνλ «ειεχζεξν θφζκν» 

ππνθχπηνληαο ζηελ «επηξξνή κηαο νκάδαο πνπ ππνζηεξίδνπλ νη παπάδεο θαη νη εξπζξνί» θαη 

πξφηαζζε ην ελδηαθέξνλ ηεο Σνπξθίαο γηα ην λεζί, ζε πεξίπησζε απνρψξεζεο ησλ ΐξεηαλψλ απφ 

απηφ. Παξάιιεια, εξσηεζείο γηα ηε ζηάζε θπβέξλεζεο θαη αληηπνιίηεπζεο ζηελ Σνπξθία γηα ην 

Κππξηαθφ, απαληνχζε φηη είλαη ε ίδηα, φπσο θαη «φινπ ηνπ έζλνπο. Έρεη κεηαβιεζεί ζε εζληθφ 

δήηεκα. Βλδηαθεξφκαζηε φινη εθ ηνπ ζχλεγγπο γηα ηελ ηχρε ησλ Σνχξθσλ ηεο Κχπξνπ». Βληειψο 

αληίζεηε ήηαλ ε εηθφλα πνπ έδηλε κε βάζε ηηο εληππψζεηο ηνπ απφ ηε ΐξεηαλία, φπνπ νχηε ν 

πνιηηηθφο θφζκνο, νχηε θαη ε θνηλή γλψκε ήηαλ «επεξεαζκέλε» απφ ηηο ειιεληθέο απφςεηο γηα ην 

δήηεκα. Γη‟ απηφ θαη θαηαιήγνληαο, απεχζπλε δεκφζηα έθθιεζε λα ππάξμεη ε αλαγθαία 

παξέκβαζε, έηζη ψζηε λα επεξεαζηεί θαη ε «κεγάιε πιεηνςεθία» ζηηο ΔΠΏ, πνπ δελ είρε 

δηακνξθψζεη αθφκε ζαθή άπνςε ζην Κππξηαθφ. 

Έλα άιιν ζέκα πνπ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ Μαθάξηνπ 

ζηε χλνδν αθξναζηαηηθψλ θξαηψλ, πνπ ζα ιάκβαλε ρψξα ζην Bandung ηεο Ελδνλεζίαο, 

ηδηαηηέξσο κεηά ηηο δειψζεηο ηνπ Κχπξηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ ζην Κάηξν, κε ηηο νπνίεο εμέθξαδε ηελ 

πεπνίζεζή ηνπ φηη ε Αηάζθεςε ζα ιάκβαλε απφθαζε ππνζηήξημεο ηεο θππξηαθήο ππφζεζεο ελ 

φςεη ηεο επφκελεο πλφδνπ ησλ Δ.Β., φπνπ ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα έζεηε μαλά ην δήηεκα.
1254

 

ην ξεπνξηάδ πνπ αθνινπζνχζε, ν πξνθαζήκελνο ηεο θππξηαθήο εθθιεζίαο ραξαθηεξηδφηαλ θαη 

πάιη σο «Ώξρηπαπάο», φπσο άιισζηε γηλφηαλ θαη ζηελ αληαπφθξηζε ηεο εθεκεξίδαο απφ ηε 

ΐεξπηφ, ελδηάκεζν ζηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ. Ο εθεί αληαπνθξηηήο έθαλε επηπξφζζεηα ιφγν γηα ηηο 

«κεραλνξξαθίεο» ζηηο νπνίεο ν Ώξρηεπίζθνπνο είρε εκπιαθεί ζην Κάηξν, φπνπ είρε «δηά καθξψλ» 

ζπδήηεζε κε ηνλ εθεί Έιιελα πξέζβε Μειά, αιιά θαη γηα ηελ «κπζηηθή ζπληάληεζή» ηνπ κε 

«αληηπξνζσπείεο απφ ηελ Ώιγεξία, ηελ Σπλεζία θαη ην Μαξφθν». ια απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δειψζεηο Ρσζζίδε ζε ηνπηθή εθεκεξίδα ππέξ ηεο απηνδηάζεζεο ησλ εζλψλ, δελ άθελαλ θακκία 

ακθηβνιία ζηνλ Σνχξθν δεκνζηνγξάθν γηα ην φηη ν Μαθάξηνο κεηέβαηλε ζηελ Bandung 

«πξνζθεθιεκέλνο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΚαΎξνπ».
1255

 Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ε χλνδνο ζα 

ιάκβαλε κία θππξηαθή ρξνηά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνβαιιφηαλ απφ ηελ εθεκεξίδα, κε ηνλ 

πξσηνζέιηδν ηίηιν θαη ην θπξίσο ξεπνξηάδ λα αλαθέξνληαη ζηηο εξγαζίεο ηεο θαη ηνλ ππφηηηιν λα 

πεξηγξάθεη ηελ αληίδξαζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζηελ εθεί κεηάβαζε ηνπ Μαθάξηνπ.
1256

 πσο 

αλαθεξφηαλ, «θαηφπηλ ηεο κεηάβαζεο ηνπ Μαθάξηνπ ζηελ Bandung πνπ ζθνπφ έρεη λα πξνθαιέζεη 

                                                           
1254 “Makarios Kahire‟de” («Ο Μαθάξηνο ζην Κάηξν»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 16/4/1955. 
1255 “Makarios‟un Kahire‟de çevirdiği dolaplar” («Οη κεραλνξξαθίεο πνπ εμχθαλε ν Μαθάξηνο ζην Κάηξν»), Hürriyet, 

17/4/1955. 
1256 “Türkiye dahil 29 devletin katıldığı Bandung Konferansı dün açıldı/ Makarios‟un Bandunga gitmesi üzerine Kıbrıs 

Türkleri haklarının korunması için heyetimize başvurdular” («Ξεθίλεζε ρζεο ε χλνδνο ζηε Μπάληνπλγθ ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ 29 θξάηε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Σνπξθίαο/ Καηφπηλ ηεο εθεί κεηάβαζεο ηνπ Μαθάξηνπ, νη 

Σνπξθνθχπξηνη απνηάζεθαλ ζηελ αληηπξνζσπεία καο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο»), Hürriyet, 19/4/1955, 

κε πεγή ην Reuters. 
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αλαθαησζνχξα», ν γξακκαηέαο ηνπ θφκκαηνο ηεο «Βζληθήο Βλφηεηαο», Osman Örek, απέζηεηιε 

ηειεγξάθεκα ζηνλ ηφηε αληηπξφεδξν ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο θαη επηθεθαιήο ηεο ηνπξθηθήο 

αληηπξνζσπείαο, Fatin Rüştü Zorlu, δηακελχνληάο ηνπ φηη «εκπηζηεπφκαζηε ζε ζαο λα 

ππεξακπλζείηε ηεο ππφζεζήο καο φπσο δεη». Σειηθά ζηε χλνδν δελ ζα ιακβαλφηαλ μερσξηζηή 

απφθαζε γηα ην δηθαίσκα ηεο Κχπξνπ ζηελ απηνδηάζεζε, ζα γηλφηαλ φκσο δεθηή ε άπνςε ηεο 

ηνπξθηθήο αληηπξνζσπείαο ελαληίνλ ηεο «κνζρνβίηηθεο απνηθηνθξαηίαο». Δ εθεκεξίδα παξέζεηε 

ηηο εμειίμεηο ζην πξσηνζέιηδφ ηεο, θάλνληαο ιφγν γηα «απνηπρία» ηνπ Μαθάξηνπ λα πεξάζεη ηηο 

απφςεηο ηνπ.
1257

 ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ν Μαθάξηνο ζα εμαθνινπζνχζε λα πξνβάιιεηαη σο ν 

«Ώξρηπαπάο» πνπ «θπλεγνχζε ρίκαηξεο».
1258

 Δ δπζθήκηζε ελαληίνλ ηνπ Μαθάξηνπ είηε κε 

κεησηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο, είηε κε ην πεξηερφκελν ησλ δεκνζηεπκάησλ, ζα ζπλερηδφηαλ απφ ηελ 

εθεκεξίδα θαηά ην επφκελν δηάζηεκα κε δηάθνξεο αθνξκέο.
1259

 

Πξνο ηε ζύγθιεζε ηεο ηξηκεξνύο: Σα πξνεόξηηα 

Δ απφθαζε ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο λα ζπγθιεζεί ζην Λνλδίλν ηξηκεξήο δηάζθεςε κε ηε 

ζπκκεηνρή ηεο Βιιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο «γηα πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ Ώλαηνιηθή Μεζφγεην», πξνβαιιφηαλ απφ ηε Hürriyet ζηνλ θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηίηιν ηεο κε 

ηελ πξαγκαηηθή ηεο δηάζηαζε: «πγθαιείηαη ζην Λνλδίλν δηάζθεςε γηα ηελ Κχπξν».
1260

 ηε 

ζρεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ B.B.C. απφ ηε βξεηαληθή πξσηεχνπζα πνπ παξέζεηε ε εθεκεξίδα, 

ζεκεησλφηαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε είρε γίλεη θαη ζηα δχν ζψκαηα, ηε ΐνπιή ησλ 

Κνηλνηήησλ θαη ηε ΐνπιή ησλ Λφξδσλ, ζηελ πξψηε κάιηζηα απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξσζππνπξγφ 

Eden, ν νπνίνο πξφζζεζε φηη νη ζρεηηθέο δηαβνπιεχζεηο ζα γίλνληαλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ 

MacMillan θαηά ηελ επηθείκελε ηφηε χλνδν ηνπ Βπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζην ηξαζβνχξγν. 

πσο επηπξνζζέησο αλαθεξφηαλ, ε βξεηαληθή αληηπνιίηεπζε αληηκεηψπηζε ζεηηθά ηελ 

θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία, ελψ αμηνζεκείσην ήηαλ ην γεγνλφο φηη, ζε εξψηεζε ηνπ βνπιεπηή ησλ 

Βξγαηηθψλ Davies, γηαηί δελ πξνζθαινχληαλ θαη «εθπξφζσπνη ηνπ θππξηαθνχ ιανχ», ε απάληεζε 

ηνπ Eden ήηαλ φηη «ε ζεκαηνινγία ηεο δηάζθεςεο ππεξβαίλεη ην Κππξηαθφ». 

Σελ επφκελε εκέξα, ην θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηεο εθεκεξίδαο πιεξνθνξνχζε γηα ηε ζεηηθή 

απάληεζε ηεο Άγθπξαο ζηε βξεηαληθή πξφηαζε. Ώλ θαη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην επξφθεηην λα 

ζπλεδξηάζεη ην ίδην απφγεπκα, γηα λα εμεηάζεη επηζήκσο ηελ πξφζθιεζε, ν αληαπνθξηηήο ηεο 

                                                           
1257 “Bandung konferansı Türk görüşünü kabul ederek çalışmalarını bitirdi” («Δ χλνδνο ηεο Μπάληνπλγθ πεξάησζε ηηο 

εξγαζίεο ηεο θάλνληαο δεθηή ηελ ηνπξθηθή άπνςε»), Hürriyet, 25/4/1955. 
1258 “Başpapas hayal peşinde/ Makarios, bu defa da Kıbrıs için Mareşal Tito ile görüşecekmiş!” («Ο Ώξρηπαπάο θπλεγά 

ρίκαηξεο/ Ο Μαθάξηνο ηε θνξά απηή ζα ζπλαληεζεί, ιέεη, γηα ηελ Κχπξν κε ηνλ ηξαηάξρε Σίην!»), Hürriyet, 29/4/1955. 
1259 “Makarios‟un Atina‟da dünkü beyanatı” («Οη ρζεζηλέο δειψζεηο ηνπ Μαθάξηνπ ζηελ Ώζήλα»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε 

Hürriyet, 7/5/1955, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν «Κχπξηνο Ώξρηπαπάο» δηαθψλεζε κε ηε θεκνινγνχκελε ηφηε ζχγθιεζε 

ηξηκεξνχο δηάζθεςεο γηα ηελ Κχπξν, ππνζηεξίδνληαο πσο ε Σνπξθία «δελ είρε θακκία αξκνδηφηεηα λα πξνβάιιεη 

δηθαηψκαηα θαη αμηψζεηο» επί ηνπ λεζηνχ. “Makarios gelir kaynaklarının hesabını vermeğe davet edildi” («Ο Μαθάξηνο 

εθιήζε λα δψζεη ινγαξηαζκφ γηα ηηο πεγέο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ»), θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 9/5/1955, κε ην 

ξεπνξηάδ λα αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή θιήζε πνπ είρε απεπζχλεη ε Βθνξία Κχπξνπ λα δεισζνχλ ηα εηζνδήκαηα ησλ 

εθθιεζηψλ. “Abdülnassır Makarios‟u destekliyor” («Ο Νάζεξ ππνζηεξίδεη ηνλ Μαθάξην»), Hürriyet, 23/5/1955, ηίηινο 

πνπ εξρφηαλ ζε εκθαλή αληίζεζε κε ηε «θεκνινγνχκελε» κειινληηθή ππνζηήξημε ηεο Ώηγχπηνπ ζηα Δ.Β. πνπ 

αλαθεξφηαλ ην ζρεηηθφ ζχληνκν ξεπνξηάδ. 
1260 “Kıbrıs için Londra‟da konferans toplanıyor”, Hürriyet, 1/7/1955. 
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εθεκεξίδαο ζηελ ηνπξθηθή πξσηεχνπζα επηθαιείην δήισζε κε θαηνλνκαδφκελνπ «θπβεξλεηηθνχ 

εθπξνζψπνπ», ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ «ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε αληηκεηψπηζε ζεηηθά ηε βξεηαληθή 

πξφζθιεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηέζηε γηα κία αθφκε θνξά θαλεξφ ην δηθαίσκα ιφγνπ ηεο 

Σνπξθίαο επί ηεο Κχπξνπ». Δ εχγισηηε θαη εχινγε απηή δηαπίζησζε ηνπ Σνχξθνπ θπβεξλεηηθνχ 

αμησκαηνχρνπ δελ απέηξεςε ηνλ αληαπνθξηηή λα αλαπηχμεη θαη άιια ζελάξηα, βαζηζκέλα ζε 

«πνιηηηθνχο θχθινπο», νη νπνίνη εκθαλίδνληαλ πεπεηζκέλνη φηη «δελ δχλαηαη λα ηεζεί ζέκα 

κεηαβνιήο ηεο ηνπξθηθήο άπνςεο γηα ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ηεο Κχπξνπ» θαη «ππελζχκηδαλ» 

ηε ξήζε ηνπ Menderes φηη «ε Κχπξνο δελ κπνξεί λα γίλεη ηεο Βιιάδαο». Παξάιιεια, 

ζρνιηάδνληαο ηηο δηαξξνέο ζηνλ βξεηαληθφ Σχπν πεξί ελφο ζρήκαηνο ηξηκεξνχο ζπγθπξηαξρίαο ζην 

λεζί, ν αληαπνθξηηήο ζεκείσλε πσο, ζε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην πηνζεηείην, ηφηε ζα επξφθεηην 

γηα «έλα ζεκαληηθφ βήκα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο έλσζεο», ελψ ε 

ηνπξθηθή θπβέξλεζε ζα εμέηαδε αληηζηνίρσο ην ελδερφκελν λα πξνβάιεη «νξηζκέλεο αμηψζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο Απηηθήο Θξάθεο». Ώθνινχζσο πξφζζεηε, θαηά ην γλψξηκν ηξφπν 

ηεο εθεκεξίδαο, φηη «νη εμειίμεηο πξνθάιεζαλ ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλψκεο».
1261

 

Σε ζθπηάιε έπαηξλε ζην ίδην δεκνζίεπκα ν αληαπνθξηηήο ηεο Hürriyet ζηελ Ώζήλα, 

πιεξνθνξψληαο γηα ηελ «έθπιεμε» θαη ην «ζάζηηζκα» πνπ είρε πξνθαιέζεη ζηνπο ειιεληθνχο 

πνιηηηθνχο θχθινπο ε βξεηαληθή πξφζθιεζε, έηζη φπσο δηεξκελεπφηαλ θαη απφ ηνπο ηίηινπο ηνπ 

ειιεληθνχ Σχπνπ. πσο αλέθεξε, νη «θπβεξλεηηθνί θχθινη» απέθεπγαλ ηα ζρφιηα, 

επηθπιαζζφκελνη λα «κειεηήζνπλ» ηελ πξφηαζε, θαη ν Σχπνο έθαλε ιφγν γηα απνδνρή ππφ 

πξνυπνζέζεηο. Ο αληαπνθξηηήο ζηεθφηαλ ηδηαηηέξσο ζηα αλαγξαθφκελα απφ ηελ Καεδιενζκή, 

«εκηεπίζεκν φξγαλν ηεο θπβέξλεζεο Παπάγνπ», ε νπνία αλαγλψξηδε κελ ην ελδηαθέξνλ ηεο 

Σνπξθίαο γηα ηελ πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, φρη φκσο θαη γηα ηελ Κχπξν, ζέζε πνπ 

δεηνχζε κεη‟ επηηάζεσο απφ ηνλ Έιιελα Πξσζππνπξγφ λα θαηαζηήζεη ζαθή, ελψ πξφβαιε θαη ηελ 

άπνςε πσο έπξεπε ζηελ ηξηκεξή ηνπ Λνλδίλνπ λα πξνζθιεζεί θαη ν Μαθάξηνο. Ώπφ ηελ άιιε 

κεξηά, ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο θαηεγνξνχζε ηα ξαδηφθσλν ησλ Ώζελψλ γηα ρξήζε «ξππαξήο 

θαη απζάδνπο» γιψζζαο ελαληίνλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ, «θαη θαηά ζπλέπεηα ελαληίνλ ηνπ 

ηνπξθηθνχ έζλνπο», εμαηηίαο ηεο θξηηηθήο πνπ αζθνχζε γηα ηελ αληζνκέξεηα κεηαμχ ηεο 

νηθνλνκηθήο ζπκβνιήο ζηελ θππξηαθή εθπαίδεπζε θαη ηνπ δπζαλάινγνπ αξηζκνχ ζρνιείσλ πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ ζε Βιιελνθχπξηνπο θαη Σνπξθνθχπξηνπο καζεηέο σο πξνο ηνλ πιεζπζκφ ηνπο.
1262

 

                                                           
1261 “Hükûmet İngiltere‟nin Kıbrıs‟a dair toplantı teklifini müsbet karşıladı” («Δ θπβέξλεζε ππνδέρζεθε ζεηηθά ηελ 

πξφηαζε ηεο Ώγγιίαο πεξί δηάζθεςεο γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 2/7/1955. 
1262 “Yunanistan‟daki ilhakçı çevreleri telâşta – Bu işde Türkiye‟nin söz hakkı yokmuş!” («Ώλαζηάησζε ζηνπο ελσηηθνχο 

θχθινπο ησλ Ώζελψλ – Δ Σνπξθία, ιέεη, δελ έρεη δηθαίσκα ιφγνπ ζε απηήλ ηελ ππφζεζε!») θαη “Atina radyosu Kıbrıs‟a 

tahsis ettiği saatte Türkiye ve Kıbrıs Türkleri aleyhinde küstahça neşriyat yaptı” («Σν ξαδηφθσλν ησλ Ώζελψλ 

πξνρψξεζε ζε αλαηδή εθπνκπή ελαληίνλ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ Σνπξθνθππξίσλ θαηά ηελ ψξα ηεο Κχπξνπ»), ππφηηηινη 

ηνπ θεληξηθνχ πξσηνζέιηδνπ ζε Hürriyet, 2/7/1955. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε επαλάιεςε ηνπ πξνζθηινχο ζηελ αληίιεςε 

ηεο εθεκεξίδαο ζθεπηηθνχ, πνπ ηαχηηδε ηνπο Σνπξθνθππξίνπο κε ηελ Σνπξθία, θαζψο θαη ν εμίζνπ ραξαθηεξηζηηθφο 

ελδηάκεζνο ηίηινο γηα ηελ ειιεληθή ξαδηνθσληθή εθπνκπή, πνπ αλαθαινχζε ζηε ζθέςε ησλ αλαγλσζηψλ ηεο ηα 

ηεξαξρηθά ζηεξεφηππα ηεο αληζφηηκεο ζέαζεο ησλ δχν ρσξψλ θαη ησλ δχν ιαψλ, ηνπξθηθνχ θαη ειιεληθνχ: “Atina 

radyosu dilini şimdi bize uzattı!” («Σν ξαδηφθσλν ησλ Ώζελψλ βγάδεη ηψξα γιψζζα ζε καο!»), Hürriyet, φ.π.  
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Σα πεξί «φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ» πνπ αλεπηζήκσο έζεηε ε ειιεληθή πιεπξά, πξνθεηκέλνπ λα 

θάλεη απνδεθηή ηε βξεηαληθή πξφθιεζε, επαλαιακβάλνληαλ απφ ηνλ Σνχξθν αληαπνθξηηή ζηηο 

εζσηεξηθέο ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο θαη ηελ επνκέλε, πξνβάιινληαο πάληνηε ζηαζεξά ηελ εηθφλα 

φηη ε ηξηκεξήο ζα αθνξνχζε ηελ Κχπξν.
1263

 Δ ηειηθή ζεηηθή απάληεζε θαη ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, 

κεηά απφ ηε ζπλάληεζε πνπ είραλ ζην ηξαζβνχξγν νη Τπνπξγνί Βμσηεξηθψλ Βιιάδαο θαη 

ΐξεηαλίαο, MacMillan θαη ηεθαλφπνπινο, ζα ππνβαζκηδφηαλ απφ ηελ εθεκεξίδα ζηηο εζσηεξηθέο 

ζειίδεο, πεξηνξηδφκελε ζε ζχληνκε εηδεζενγξαθηθή αλαθνξά ηνπ Reuters.
1264

 Βμίζνπ ζχληνκε ζα 

ήηαλ θαη ε είδεζε ηνπ αληαπνθξηηή ηεο ζηελ Ώζήλα ζρεηηθά κε ηελ επίζεκε γλσζηνπνίεζε ηεο 

ζεηηθήο ειιεληθήο απάληεζεο ζην Λνλδίλν.
1265

 Ώμηνζεκείσηε ήηαλ ε άπνςε πνπ πξφβαιιε ε 

εθεκεξίδα ζηνλ ηίηιν πξσηνζέιηδεο είδεζήο ηεο θαη κφλν, ρσξίο λα αλαθέξεη ηίπνηα ζρεηηθφ ζην 

πεξηερφκελφ ηεο πνπ αθνινπζνχζε, φηη «ζχκθσλα κε ηελ Άγθπξα, ε Κχπξνο νδεχεη πξνο ηξηκεξέο 

ζχζηεκα δηνίθεζεο».
1266

 

Ώληηζέησο, ν αληαπνθξηηήο ηεο ζηελ Ώζήλα έδηλε επξεία πξνβνιή ζηηο έληνλεο αληηξξήζεηο πνπ 

είρε δηαηππψζεη ζε αλαθνίλσζή ηνπ ν Μαθάξηνο γηα ηε ζχγθιεζε ηεο ηξηκεξνχο, παξαζέηνληαο 

ηελ άπνςή ηνπ φηη είρε «ζαηαληθνχο ζηφρνπο», θαζψο θαη ηελ απεηιή ηνπ πσο νη Κχπξηνη δελ 

επξφθεηην λα αλαγλσξίζνπλ ελδερφκελεο απνθάζεηο ηεο, αθφκε θαη αλ ηχγραλαλ ηεο εγθξίζεσο ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Ο Ώξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ παξφηξπλε ηελ ηειεπηαία λα θαηαζέζεη άκεζα 

λέα πξνζθπγή ζηα Δ.Β., γηα λα αθπξψζεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ειηγκφ θαη ηελ θσιπζηεξγία ηεο 

βξεηαληθήο θπβέξλεζεο. Ο Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο ζεκείσλε φηη ε ελ ιφγσ αλαθνίλσζε ηνπ 

«αληάξηε παπά» είρε πέζεη «ζαλ βφκβα» ζηνπο ειιεληθνχο πνιηηηθνχο θχθινπο θαη ζηελ θνηλή 

γλψκε, δεκηνπξγψληαο «αγσλία», «ζαζηηκάξα» θαη νδεγψληαο ηνλ νηθνπξνχληα Παπάγν ζε 

«λεπξηθή θξίζε».
1267

 Δ απφθαζε, ηειηθά, ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα πξνζθχγεη ζηνλ Ο.Δ.Β. 

πξηλ ηελ 29
ε
 Ώπγνχζηνπ πνπ ζα ζπγθαιείην ε ηξηκεξήο, ραξαθηεξηδφηαλ πξσηνζέιηδα απφ ηελ 

εθεκεξίδα σο «ππνρψξεζε» θαη σο «επηηπρία ηνπ Μαθάξηνπ».
1268

 

Σελ επηθείκελε ηξηκεξή δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ ζα πξφβαιιε ε εθεκεξίδα φρη κφλν 

εηδεζενγξαθηθά, αιιά θαη ζε επίπεδν αλαιχζεσλ, κε άξζξα γλψκεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο, πνπ ζα 

επηρεηξνχζαλ λα θαηαδείμνπλ ην «δίθαην» ησλ ηνπξθηθψλ ζέζεσλ. Έηζη, ν έκπεηξνο πξψελ 

                                                           
1263 “Türkiye Kıbrıs hakkındaki üçlü konferansı kabul etti” («Δ Σνπξθία απνδέρζεθε ηελ ηξηκεξή δηάζθεςε γηα ηελ 

Κχπξν») θαη “Yunanistan, katılmayı reddetmiyor, fakat bu toplantıya bazı şartlarla iştirâk edecekmiş!” («Δ Βιιάδα δελ 

απνξξίπηεη ηε ζπκκεηνρή ηεο, αιιά ιέεη πσο ζα ζπκκεηάζρεη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηάζθεςε ππφ νξηζκέλνπο φξνπο!»), 

ηίηινο θαη ππφηηηινο αληίζηνηρα ζε Hürriyet, 3/7/1955. 
1264 “Yunanistan da Kıbrıs konferansına katılıyor” («Θα ζπκκεηάζρεη θαη ε Βιιάδα ζηε δηάζθεςε ηεο Κχπξνπ»), 

Hürriyet, 6/7/1955. 
1265 “Yunanistan‟ın İngiltere‟ye verdiği cevap” («Δ απάληεζε πνπ έδσζε ε Βιιάδα ζηελ Ώγγιία»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε 

Hürriyet, 9/7/1955. 
1266 “Ankara‟ya göre/ Kıbrıs‟ta üçlü idare tarzına gidilecek”, Hürriyet, 7/7/1955. 
1267 “Makarios Yunan hükûmetine kafa tutuyor” («Ο Μαθάξηνο πςψλεη αλάζηεκα ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε»), Hürriyet, 

17/7/1955. Οη «ζθνδξέο αληηξξήζεηο» ηνπ Μαθαξίνπ γηα ηελ ηξηκεξή είραλ επηζεκαλζεί ήδε απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα 

ζε εκβφιηκε αληαπφθξηζε απφ ηελ Ώζήλα, βι. “Atina, buhran ve endişe içinde!” («χγρπζε θαη θφβνο ζηελ Ώζήλα!»), 

ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 16/7/1955. 
1268 “Yunan hükûmeti Başpapas Makarios‟a boyun eğdi” («Δ ειιεληθή θπβέξλεζε ππνρψξεζε ζηνλ Ώξρηπαπά 

Μαθάξην»), Hürriyet, 22/7/1955. Καη‟ αθξίβεηα, ν ηίηινο αλαθέξεη φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε «έθπςε ηνλ απρέλα» ζηνλ 

Μαθάξην, έθθξαζε πνπ απνθαιχπηεη ηνλ ζηεξενηππηθφ ηξφπν πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ ην απνηέιεζκα κίαο δηαθσλίαο ή/ 

θαη κίαο αληηπαξάζεζεο: Ο εηηεκέλνο «ζθχβεη ην θεθάιη», ζε έλδεημε ππνηαγήο ζηελ ηζρχ ηνπ ληθεηή. 
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Τπνπξγφο θαη ηφηε αλαιπηήο εμσηεξηθψλ ζεκάησλ ηεο Hürriyet, Şükrü Kaya, παξαδερφηαλ κε 

πνιχ πξνζεθηηθά δηαηππσκέλα επηρεηξήκαηα, πνπ επηθαινχλην ην δηεζλέο δίθαην θαη ηνλ 

θαηαζηαηηθφ ράξηε ησλ Δ.Β., φηη ε ΐξεηαλία είρε ηελ θαηνρή θαη ηελ επζχλε ηεο Κχπξνπ, θαζψο 

θαη φηη ήηαλ ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίζεη γηα κία ελδερφκελε κεηαβνιή ηνπ θαζεζηψηνο ελφο 

εδαθηθνχ ηκήκαηνο πνπ βξηζθφηαλ ζηελ απφιπηε αξκνδηφηεηά ηεο. Χζηφζν, ηα «επεηζφδηα, ησλ 

νπνίσλ νη ιεπηνκέξεηεο είλαη αλαιπηηθά γλσζηέο ζε φινπο», νη «άδηθεο θαη αθξαίεο επεκβάζεηο ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο», ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο «ηζηνξηθέο, λνκηθέο θαη ζηξαηεγηθέο αμηψζεηο πνπ 

ζα πξνβάιεη ε Σνπξθία επί ηνπ λεζηνχ κε ην κεηαβαιιφκελν θαζεζηψο, θαζψο θαη νη ζνβαξέο θαη 

δίθαηεο αλεζπρίεο ηεο γηα ηε δσή θαη ηελ ηχρε ησλ Σνχξθσλ ηεο λήζνπ», είραλ «αλαγθάζεη» ηε 

ΐξεηαλία λα πξνηείλεη ηε ζχγθιεζε κηαο ηξηκεξνχο δηάζθεςεο. Ο αξζξνγξάθνο έθξηλε φηη, απφ 

ηελ άπνςε ησλ ηνπξθηθψλ επηδηψμεσλ, ηηο νπνίεο ε Σνπξθία ζα είρε ηελ επθαηξία λα «εμεγήζεη θαη 

λα ππεξαζπηζηεί», ε βξεηαληθή πξφζθιεζε έπξεπε λα ζεσξεζεί «κία επθπήο θαη επνίσλε 

πξνζπάζεηα».
1269

 

Σα «ζηξαηεγηθά» ζπκθέξνληα ηεο Σνπξθίαο ζηελ Κχπξν είραλ αλαιπζεί θαη αλαδεηρζεί δχν 

εκέξεο πξηλ, απφ ηνλ απφζηξαην αληηζηξάηεγν Baki Vandemir, πξψελ δηνηθεηή ηεο ρνιήο 

Βπειπίδσλ, φπσο ππέγξαθε ζην άξζξν ηνπ πνπ θηινμελνχζε ε Hürriyet. Ώλαηξέρνληαο ζηελ 

πξφζθαηε θαη απψηεξε ηζηνξία, ν Σνχξθνο ζηξαηησηηθφο επαλαιάκβαλε ηα γλσζηά ηνπξθηθά 

επηρεηξήκαηα γηα ηε ζεκαζία ηεο Κχπξνπ σο «πξνθερσξεκέλνπ θπιαθίνπ» γηα ηελ άκπλα ηεο 

«Μηθξάο Ώζίαο», δηαηππψλνληαο ηε ζέζε πεξί ηεο πεξηθχθισζεο ηεο Σνπξθίαο απφ ηα λεζηά ηνπ 

Ώηγαίνπ, ηα νπνία βξίζθνληαλ πιένλ ζε ειιεληθά ρέξηα θαη δηαλζίδνληαο ηελ αθήγεζή ηνπ κε 

λνζηαιγηθά ζηεξεφηππα γηα ηα «απνιεζζέληα» ηνπξθηθά εδάθε, θαζψο θαη ηηο «ηκπεξηαιηζηηθέο 

κεγαιντδεαηηθέο βιέςεηο» ηεο Βιιάδαο.
1270

 

Ο Kaya επαλεξρφηαλ κία εκέξα κεηά ην πξναλαθεξζέλ άξζξν ηνπ, επαλαιακβάλνληαο ηα 

επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ βξεηαληθνχ ειέγρνπ ζην λεζί γηα ιφγνπο ακπληηθνχο θαη 

γεσπνιηηηθνχο, πξνζζέηνληαο σζηφζν φηη αλ κηα επεξρφκελε «κεηαξξχζκηζε» κεηαβάιεη ηελ 

νπζία ηεο βξεηαληθήο «θπξηαξρίαο», ηφηε θαζίζηαηαη «αλαγθαία θαη επηβαιιφκελε γηα ηελ 

θπβέξλεζε ηεο Σνπξθίαο, ε αληίξξεζε θαη ε επέκβαζε ζηελ απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί γηα ην λεζί». 

Ώθνινπζνχζε ε ζπλήζεο αλαθνξά ζηηο «αηκαηεξέο ζηαζηαζηηθέο θαη επαλαζηαηηθέο κεζφδνπο» 

πνπ θαηαινγηδφηαλ φηη είρε ηζηνξηθά αθνινπζήζεη ε Βιιάδα γηα ηελ απειεπζέξσζε θαη ηελ 

επέθηαζή ηεο, αιιά θαη ε απφδνζε επζπλψλ ζηελ ηφηε ηνπξθηθή θπβέξλεζε γηα ηελ «αζχγγλσζηε 

θαη αδηθαηνιφγεηε γθάθα ηεο λα ηεξήζεη ζηάζε ζησπήο» έλαληη ηεο παξαρψξεζεο ησλ 

Ασδεθαλήζσλ ζηελ Βιιάδα, γεγνλφο πνπ θαηά ηνλ αξζξνγξάθν, «κάιινλ έδσζε ζάξξνο ζηελ 

θπβέξλεζε ησλ Ώζελψλ». Σν αμηνζεκείσην ζηελ αλάιπζε ηνπ Kaya, σζηφζν, ήηαλ νη παξαηλέζεηο 

                                                           
1269 “Kıbrıs dâvası ve Londra‟da yapılacak üçler konfernası” («Δ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ θαη ε ηξηκεξήο δηάζθεςε πνπ ζα 

ιάβεη ρψξα ζην Λνλδίλν»), ζηήιε «Görüşler», Hürriyet, 7/7/1955. 
1270 “Kıbrıs‟ın Anadolu Savunmasında Stratejik Önemi” («Δ ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Κχπξνπ γηα ηελ άκπλα ηεο 

Ώλαηνιίαο»), ζηήιε «Günün Yazısı» (Σν γξαπηφ ηεο εκέξαο), Hürriyet, 5/7/1955. Σε ζεσξία ηεο «πεξηθχθισζεο» ζα 

αλέπηπζζε εθηελέζηεξα ην Ννέκβξην θαη Αεθέκβξην ηνπ 1956 ν λνκηθφο θαη κεηέπεηηα Πξσζππνπξγφο Nihat Erim, ζηηο 

δχν ζπκβνπιεπηηθέο εθζέζεηο ηνπ πξνο ηνλ Menderes, βι. Erim, φ.π., ζει. 18-55. 
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πνπ απεχζελε «ζηνλ ειιεληθφ Σχπν θαη ζηα φξγαλα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο» λα μεθχγνπλ απφ 

ηελ «πξνθιεηηθή» ζπκπεξηθνξά έλαληη ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ Σνχξθσλ, πνπ ζεσξνχζε πσο είραλ 

πηνζεηήζεη φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, θαη λα εγθαηληάζνπλ κία «πεξίνδν εξεκίαο θαη 

αλαθσρήο» κέρξη ηε ιήμε ηεο ηξηκεξνχο ηνπ Λνλδίλνπ. Δ θαηαιεθηήξηα παξάγξαθφο ηνπ, 

κάιηζηα, ζπκπχθλσλε πνιηηηθά, αιιά θαη πξνθεηηθά, ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα ππήξραλ ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε: «Αηφηη ππάξρεη ν θφβνο, ε απεξίζθεπηε ζπλέρηζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ απεηιψλ λα 

νδεγήζεη κηα κέξα ζε αληηπαξαζέζεηο θαη θαηαζηξνθέο, πνπ δελ ζα θαηαζηεί δπλαηφ λα 

απνηξέςνπλ ε ππνκνλή, νη αληνρέο θαη ε θαιή πξφζεζε νχηε ηεο Σνπξθίαο, νχηε ηεο Ώγγιίαο».
1271

 

Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ Kaya ήηαλ επίζεο ελδεηθηηθφ ηνπ ζηεξενηππηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο πνπ 

δηαπεξλνχζε ζε φια ηα επίπεδα ηνπο Σνχξθνπο δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλψκεο, ηφζν ηεο 

πξνεγεζείζαο κνλνθνκκαηηθήο πεξηφδνπ – ζηελ νπνία αλήθε ν πξψελ Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ θαη 

Βζσηεξηθψλ ηεο Σνπξθίαο – φζν θαη ηεο ππφ εμέηαζε ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο. Παξά ηνλ 

θαηλνκεληθά εκπεξηζηαησκέλν ηξφπν αλάιπζεο (ζπλεμέηαζε ησλ ηζηνξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ησλ 

ζπγρξνληθψλ παξακέηξσλ ηεο δηκεξνχο θαη δηεζλνχο πνιηηηθήο), θαζψο θαη ηελ πξνζεθηηθή 

επηινγή ινγίσλ ηνπξθηθψλ ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ πνπ ηφληδαλ ηε «ζνβαξφηεηα» ηεο ηειηθήο 

δηαηχπσζεο, ν Kaya δελ μέθεπγε απφ ηα θαζηεξσκέλα: Ήδε απφ ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ, 

επεθχιαζζε ζηνλ εαπηφ ηνπ ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε «ζπζηάζεηο» πξνο ηελ ειιεληθή πιεπξά 

ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ηειεπηαίαο, πνπ φζν «εηιηθξηλείο» θαη λα ήηαλ, δελ κπνξνχζαλ λα 

απνθξχςνπλ ηνλ «ζπκβνπιεπηηθφ» ραξαθηήξα ηνπ «αλψηεξνπ» πξνο ηνλ «θαηψηεξν» ή/ θαη ηνπ 

«ηζρπξφηεξνπ» πξνο ηνλ «αζζελέζηεξν». Μία ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ζα πξνυπέζεηε ηε δηαηχπσζε 

κηαο «θηιηθήο» θαη «εηιηθξηλνχο» γλψκεο ή παξφηξπλζεο λα ππάξμεη ε δεηνχκελε «αλαθσρή», 

αιιά θαη ηελ αληίζηνηρε παξφηξπλζε πξνο ηνλ ηνπξθηθφ Σχπν λα πηνζεηήζεη αληίζηνηρε ζηάζε, 

θάηη πνπ ν ζπληάθηεο ηζρπξηδφηαλ φηη ίζρπε, κάιινλ ςεπδψο φκσο φζνλ ηνπιάρηζηνλ αθνξνχζε 

ηελ εθεκεξίδα πνπ αξζξνγξαθνχζε, φπσο έρεη ζαθψο θαηαδεηρζεί. 

Ώθνινπζνχζε ε παξάζεζε θαη ε επίθιεζε αληίζηνηρσλ ζηεξενηππηθψλ ζρεκάησλ, φπσο εθείλνπ 

ηεο Βιιάδαο πνπ είρε απνθηήζεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο κε «αηκαηεξέο ζηαζηαζηηθέο θαη 

επαλαζηαηηθέο κεζφδνπο», σο εάλ λα ππήξρε θαη άιινο ηξφπνο ή σο εάλ λα κελ είρε θαηαθχγεη 

κφιηο πξφζθαηα ηφηε ζηηο ίδηεο αηξαπνχο θαη ε Σνπξθία πξνθεηκέλνπ λα ηελ θαηαζηήζεη εθηθηή 

γηα ηνλ εαπηφ ηεο. Σν εζειεκέλν απηφ έιιεηκκα ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ίδησλ δηθαησκάησλ θαη ζε 

άιινπο ιανχο αληαλαθιάην θαη ζηελ – θνηλή ζε φινπο ηνπο ζπληάθηεο ηεο εθεκεξίδαο – 

ππεξάζπηζε αμησκαηηθά ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο Σνπξθίαο λα ελδηαθεξζεί θαη λα ππεξαζπηζηεί «ηε 

ζσηεξία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο» ησλ νκνγελψλ ηεο ζηελ Κχπξν, δηθαίσκα πνπ βξηζθφηαλ – 

θαη βξίζθεηαη – εληειψο εθηφο ηεο ινγηθήο ηνπο ζηελ πεξίπησζε π.ρ. ηεο Βιιάδαο γηα ηνπο 

Έιιελεο ηεο Μηθξάο Ώζίαο πξηλ ην 1922. Ώθφκε θαη ζην δήηεκα ησλ Ασδεθαλήζσλ ε θξηηηθή – 

θαη ε ζπλαθφινπζε πξνζδνθία ηνπ – επηθεληξσλφηαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε ζηάζε ηήο ηφηε 

                                                           
1271 “Yunanistan‟ın resmî organlarına ve Yunan matbuatına samimî bir tavsiye” («Μία εηιηθξηλήο ζχζηαζε ζηα επίζεκα 

φξγαλα ηεο Βιιάδα θαη ζηνλ ειιεληθφ Σχπν»), ζηήιε «Görüşler», Hürriyet, 8/7/1955. 
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ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, ηελ νπνία θαηεγνξνχζε γηα νιηγσξία, παξαγλσξίδνληαο θαη απνζησπψληαο 

ην ξφιν ηνπ «επηηεδείσο νπδέηεξνπ» πνπ είρε πηνζεηήζεη ε Σνπξθία θαηά ην ΐ΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν, έλα ξφιν πνπ φρη κφλν δελ επέηξεπε ηελ πξνβνιή εδαθηθψλ αμηψζεσλ, αιιά παξά ιίγν λα 

ηεο θνζηίζεη θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε κεηαπνιεκηθή δηεζλή λνκηκφηεηα. 

Δ εηθφλα νινθιεξσλφηαλ κε ηελ πξναλαθεξζείζα δηαηχπσζε «παξαηλέζεσλ» κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν, θαζψο θαη κε ηελ έκκεζε ππφκλεζε-απεηιή φηη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, ην κέρξη 

ηφηε «ππνκνλεηηθφ θαη θαινπξναίξεην» δίδπκν ηεο Σνπξθίαο κε ηε ΐξεηαλία ζα κεηάβαιιε ζηάζε 

θαη ε θαηάζηαζε ζα νδεγείην ζε «αληηπαξαζέζεηο θαη θαηαζηξνθέο», απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο 

ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ ε ειιεληθή πιεπξά. Αελ πξέπεη, επίζεο, λα εθθεχγεη ηεο πξνζνρήο ην γεγνλφο 

φηη κε ηε δεδνκέλε δηαηχπσζε νκνινγείην, νπζηαζηηθά αλνηρηά, αλ φρη ε ζπλεξγαζία, ηνπιάρηζηνλ 

ε ζχκπησζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ ηαθηηθψλ θηλήζεσλ ησλ δχν ρσξψλ ζε βάξνο ηνπ ηξίηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ γηα ην Κππξηαθφ, ηεο Βιιάδαο. 

ηηο εμειίμεηο πνπ είραλ δξνκνινγεζεί ζηελ Κχπξν, θαη δε ζηελ αδπλακία ηεο «θπβέξλεζεο ηνπ 

Λνλδίλνπ λα ηα βγάιεη πέξα κε ηνπο ελ Κχπξσ ηξνκνθξάηεο» απέδηδε ζην δηθφ ηνπ άξζξν γλψκεο 

ηελ πξφηαζε γηα ηε ζχγθιεζε ηξηκεξνχο δηάζθεςεο ν M. Feridun Bellisar. Ο ζπληάθηεο κεκθφηαλ 

ηε ΐξεηαλία πσο φρη κφλν δελ είρε απνδψζεη πνηέ ην ζπκθσλεζέλ αληίηηκν ζηελ Οζσκαληθή 

Ώπηνθξαηνξία/ Σνπξθία γηα ηελ «πξνζσξηλή» θαηάιεςε ηεο Κχπξνπ, αιιά θαη φηη είρε 

αθνινπζήζεη κία κνλνκεξή «θνληφθζαικε» πνιηηηθή ππέξ ησλ Βιιελνθππξίσλ. Ώπνηέιεζκα ήηαλ 

νη ηειεπηαίνη λα «θνθθηλίζνπλ ππφ ηελ επηξξνή ηεο πξνπαγάλδαο ηεο Μφζραο» θαη λα ζηξαθνχλ 

ελαληίνλ ηεο ΐξεηαλίαο, κε ηηο θπθινθνξνχζεο θήκεο λα αλαθέξνπλ φηη ν πξψελ Πξσζππνπξγφο 

Churchill είρε παξαδερζεί ην 1952 ελψπηνλ ηνπ Menderes ην «ζθάικα» ηεο αθνινπζνχκελεο 

«αληηηνπξθηθήο» βξεηαληθήο πνιηηηθήο ζηελ Κχπξν. Σε δηφξζσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απηήο 

πνιηηηθήο απαηηνχζε ν Bellisar, ζεκεηψλνληαο φηη ε ελδερφκελε έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα 

ζα έδηλε ηελ επθαηξία ζηνπο θνκκνπληζηέο ησλ δχν πιεπξψλ λα ζπλεξγαζηνχλ, γηα λα επηβάινπλ 

ηνλ θνκκνπληζηηθφ έιεγρν ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα. Πεξαηηέξσ εθηηκνχζε πσο, κεηά ηελ 

απνρψξεζε ησλ ΐξεηαλψλ απφ ην νπέδ, ε ζηξαηεγηθή ηεο Μφζραο επέβαιιε ηε θαιθίδεπζε ηνπ 

ειέγρνπ ηεο Κχπξνπ απφ ηε ΐξεηαλία, έηζη ψζηε αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηειηθά 

παξαρσξείην ζην λεζί απηνλνκία, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη θνκκνπληζηέο κε ηηο «ηξνκνθξαηηθέο 

ελέξγεηεο πνπ είραλ εγθαηληάζεη», πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε δεκηνπξγία νπνηαζδήπνηε 

ζηξαηησηηθήο βάζεο ησλ Απηηθψλ θαη λα απνδπλακσζεί έηζη ε επηξξνή ηνπο ζην ρψξν ηεο Μέζεο 

Ώλαηνιήο. Καηαιήγνληαο ν αξζξνγξάθνο, ζπκκεξηδφηαλ ηελ άπνςε ηνπ Kaya φηη δελ αλακελφηαλ 

απνηέιεζκα απφ ηελ ηξηκεξή, θαζ‟ φηη νχηε νη Απηηθνί επηζπκνχζαλ λα αλνίμνπλ «ξήγκα» ζηελ 

άκπλά ηνπο, νχηε φκσο θαη ε Σνπξθία «ζα επέηξεπε ηελ εγθαηάζηαζε κηαο εζηίαο ξαδηνπξγηψλ 

αθξηβψο δίπια ηεο».
1272

 

                                                           
1272 “Kıbrıs‟ın Çilesi” («Δ δνθηκαζία ηεο Κχπξνπ»), ζηήιε «Günün Yazısı», Hürriyet, 11/7/1955. 
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Σν επηρείξεκα ηεο «ηπξαλληθήο» ειιεληθήο δηαθπβέξλεζεο επηθαιείην ν Ahmet İhsan ζηε δηθή ηνπ 

αλάιπζε, κε αθνξκή εθπνκπή ηνπ ειιεληθνχ ξαδηνθψλνπ πνπ αλέθεξε φηη ζε πεξίπησζε έλσζεο 

ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα, νη Σνπξθνθχπξηνη ζα ηχγραλαλ ηεο ίδηαο ζεηηθήο κεηαρείξηζεο κε «ηα 

αδέιθηα ηνπο ηεο Απηηθήο Θξάθεο». Ο αξζξνγξάθνο ραξαθηήξηδε «καξγαξηηάξη» ηελ ελ ιφγσ 

άπνςε, δηεθηξαγσδψληαο αθνινχζσο ηελ «άζιηα θαηάζηαζε» ησλ εθεί «Σνχξθσλ», νη νπνίνη 

θαηέβαιιαλ απέιπηδεο πξνζπάζεηεο λα «δξαπεηεχζνπλ» απφ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Καηά 

ζπλέπεηα, εμέθξαδε ηελ πεπνίζεζή ηνπ πσο ίδηα ζα ήηαλ θαη ε ηχρε ησλ Σνπξθνθππξίσλ, 

πξνζζέηνληαο φηη φπνηα απφθαζε θαη λα ιακβαλφηαλ ζηελ επηθείκελε ηξηκεξή ηνπ Λνλδίλνπ, «δελ 

κπνξεί λα εγθαηαιείςνπκε ηνπο νκνγελείο καο ζηελ ειιεληθή δηνίθεζε». Βπαλαθέξνληαο ηελ 

πνιιάθηο δηαηππσζείζα ηνπξθηθή άπνςε πεξί ηνπ «ηερλεηνχ» ηξφπνπ πνπ νη Βιιελνθχπξηνη 

απέθηεζαλ ηελ πιεηνςεθία ζηελ Κχπξν, δηαηχπσλε επηρεηξήκαηα πξάγκαηη ελδηαθέξνληα απφ ηελ 

νπηηθή κηαο αληίζηνηρεο πηνζέηεζήο ηνπο γηα ηνπο Βιιελνξζφδνμνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη 

ηεο Μηθξάο Ώζίαο, ρσξίο πξνθαλψο λα ζπλαηζζάλεηαη φηη ελδερνκέλσο λα ηα εξκήλεπε έηζη 

θάπνηνο ηξίηνο αλαγλψζηεο ησλ γξακκψλ ηνπ: «Ώπφ αξηζκεηηθήο απφςεσο, ζηελ Κχπξν ππεξηεξεί 

ε ειιελνθππξηαθή θπιή [sic]. Σν πψο φκσο έρεη εμαζθαιηζζεί απηή ε πιεηνςεθία θαη ην πψο 

επεηεχρζε απηφ ην απνηέιεζκα κε ηελ εθδίσμε ησλ εθεί Σνχξθσλ, είλαη έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζζεί. ε θακκία πεξίπησζε δελ είλαη αξθεηνί νη αξηζκνί γηα λα ζνπ αλήθεη έλα κέξνο. 

ε έλα κέξνο κπνξεί λα εθιείςνπλ γηα δηαθφξνπο ιφγνπο νη θαηεμνρήλ ηδηνθηήηεο ηνπ
1273

 [sic], 

απηφ φκσο δελ κεηαβάιιεη ηελ ηζηνξηθή θαη γεσγξαθηθή ηνπ ππφζηαζε». Ο İhsan εμέθξαδε ηε 

βεβαηφηεηά ηνπ φηη νη «μεζαισκέλνη» Βιιελνθχπξηνη πνπ «ζθνξπίδνπλ βφκβεο παληνχ, θάλνπλ 

επηδξνκέο, επηηίζεληαη ζηηο ηνπξθηθέο γεηηνληέο θαη θνζηίδνπλ εθαηνληάδεο δσέο, εάλ ζεφο θπιάμεη, 

πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηε δηαθπβέξλεζε, ηφηε θαη ηη δελ ζα θάλεη απηφο ν απνραιηλσκέλνο φρινο, 

πνηεο εζηίεο δελ ζα ζβήζεη θαη πνηεο δσέο ζα θεηζζεί;», θαη θαηέιεγε – ελ κέξεη πξνθεηηθά – ζην 

άξζξν ηνπ σο εμήο: «Δ Κχπξνο είλαη ηνπξθηθή αλά ηελ ηζηνξία θαη ηνπξθηθή ζα παξακείλεη. Ώλ ε 

ηξηκεξήο δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ απνθαζίζεη αληίζεηα ζε απηή ηε βαζηθή αξρή ή γίλεη εθεί 

απνδεθηή ε ειιεληθή [άπνςε γηα ηελ] ππφζεζε πνπ παξαπέκθζεθε θαη πάιη ζηα Δλσκέλα Έζλε, 

ηφηε ζα δεκηνπξγεζεί ηέηνην ππψδεο απφζηεκα ζηε Μεζφγεην, πνπ ε ζεξαπεία ηνπ ζα είλαη 

αδχλαηε».
1274

 

Σν αθήγεκα ηεο ζπκαηνπνίεζεο ησλ Σνπξθνθππξίσλ 

Οη πξνεγεζείζεο αλαθνξέο ηνπ Ahmet İhsan ζηνπο «απεηινχκελνπο» Σνπξθνθχπξηνπο πνπ 

απνηεινχζαλ «ζχκαηα ησλ επηζέζεσλ ησλ μεζαισκέλσλ Βιιελνθππξίσλ», ζπληζηνχλ ηελ 

                                                           
1273 Ο φξνο «ηδηνθηήηεο» (sahip) είλαη εθείλνο πνπ απαληάηαη ζπρλφηεξα ζηελ ηνπξθηθή επηρεηξεκαηνινγία γηα ηελ 

Κχπξν, έηζη φπσο αξζξσλφηαλ απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο εθεκεξίδαο. Υαξαθηεξηζηηθή απφ απηήλ ηελ άπνςε, είλαη θαη ε 

αλαδεκνζίεπζε γεινηνγξαθίαο απφ ηελ Tan, ζηελ νπνία εηθνληδφηαλ ε Κχπξνο επάλσ ζε έλαλ πάγθν, ε γλσζηή 

θαξηθαηνχξα ηνπ παρνπινχ ΐξεηαλνχ πνπ έρεη βάιεη πάλσ ηεο ην ρέξη ηνπ θαη έλαο θνληφο εχδσλνο πνπ ην λεζί έθηαλε 

κφιηο ζην ιαηκφ ηνπ θαη ν νπνίνο πξνζπαζνχζε λα βάιεη επίζεο ην ρέξη ηνπ επάλσ ηεο. Ώλάκεζά ηνπο νξζσλφηαλ ε 

θηγνχξα ελφο επηβιεηηθνχ Σνχξθνπ αμησκαηηθνχ, πνπ έζεηε απνθαζηζηηθά ην ρέξη ηνπ πάλσ ζηε λήζν, γεγνλφο πνπ 

έθαλε ην ζθνπθί ηνπ αηθληδηαζκέλνπ θαη θνβηζκέλνπ επδψλνπ λα θεχγεη απφ ην θεθάιη ηνπ. Δ ιεδάληα αλέθεξε «εηθφλα 

ησλ πνληηθηψλ πνπ αλαηξηρηάδνπλ φηαλ εκθαλίδεηαη ν ηδηνθηήηεο», γηα ηνλ νπνίν επίζεο δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο 

πξνζνρήο φηη εηθνληδφηαλ σο αμησκαηηθφο, βι. Hürriyet, 7/7/1955. 
1274 “Akdenizde çıbanbaşı” («Ππψδεο απφζηεκα ζηε Μεζφγεην»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 17/7/1955. 
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αθεγεκαηηθή γξακκή πνπ, φπσο έρεη ήδε θαηαδεηρζεί, αθνινπζνχζε ε εθεκεξίδα ήδε απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ αγψλα ηεο ΒΟΚΏ, θαη ε νπνία ζα ζπλερηδφηαλ ακείσηε θαηά ηνπο επφκελνπο κήλεο. 

ην πιαίζην απηφ ζα εληάζζνληαλ ηα γεληθφηεξα δεκνζηεχκαηα, πνπ πιεξνθνξνχζαλ γηα ηηο 

εθξήμεηο βνκβψλ θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ βξεηαληθψλ δησθηηθψλ αξρψλ,
1275

 θαζψο θαη ηα 

εηδηθφηεξα πνπ ζηφρν είραλ λα αλαδείμνπλ ηελ εηθφλα ησλ Σνπξθνθππξίσλ σο «ζηνρνπνηεκέλεο» 

θαη απεηινχκελεο θνηλφηεηαο. Έηζη, απφ ηελ πξψηε ήδε εκέξα ηνπ Ενπιίνπ, ν αληαπνθξηηήο ηεο 

Hürriyet ζηε Λεπθσζία πιεξνθνξνχζε γηα ηηο «απεηιέο ζαλάηνπ πνπ εθηφμεπε» ε «κπζηηθή 

επαλαζηαηηθή νξγάλσζε κε ηελ επσλπκία ΒΟΚΏ» θαη ηελ ππνγξαθή «ηξαηεγφο Αηγελήο» 

ελαληίνλ φζσλ ζηαζνχλ εκπφδην ζηνπο ζηφρνπο ηεο, θαζψο θαη ελαληίνλ ησλ «Σνχξθσλ» πνπ 

εγγξάθνληαλ ζην εζεινληηθφ (επηθνπξηθφ) ζψκα ηεο αζηπλνκίαο. Ο ηίηινο πνπ επηιεγφηαλ ήηαλ 

ραξαθηεξηζηηθφο: «Οη ΒΟΚΏηδήδεο απεηινχλ κε ζάλαην ηνπο νκνγελείο καο!».
1276

 Δ ΒΟΚΏ ζα 

κεηαβαιιφηαλ απφ «επαλαζηαηηθή» ζε «ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ησλ Βιιελνθππξίσλ» ζηηο 

αληαπνθξίζεηο ηνπ Şakir, φηαλ ν ηειεπηαίνο κεηέδηδε ηελ είδεζε πεξί ηεο «απεηιεηηθήο επηζηνιήο, 

γξακκέλεο κε θφθθηλν κειάλη» πνπ ππνηίζεηαη φηη ε νξγάλσζε είρε απνζηείιεη ζηνλ Fazıl Küçük. 

χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, ζηε ζπγθεθξηκέλε επηζηνιή αλαθέξνληαλ ζηα ειιεληθά ηα εμήο: 

«Βάλ παξά ηελ πξνεηδνπνίεζε απηή ζπλερίζεηο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ζνπ ελαληίνλ ηεο έλσζεο, ζα 

είζαη εζχ ν πξψηνο Σνχξθνο πνπ ζα δνινθνλεζεί ζηελ Κχπξν. Ώθνινχζσο θαη αλ παξαζηεί 

αλάγθε ζα δψζνπλ ινγαξηαζκφ ν κνπθηήο Mehmet Dânâ θαη ν Κπβεξλήηεο ηνπ λεζηνχ, Robert 

Armitage».
1277

 Δ εκθαλψο πξνβιεκαηηθή, αλ φρη πξνβνθαηφξηθε, απηή επηζηνιή θαη ε αληίζηνηρε 

είδεζε πξνβάιινληαλ πξσηνζέιηδα ζηελ εθεκεξίδα θάησ απφ κία απνθιεηζηηθή ηεο θσηνγξαθία, 

ε νπνία εηθφληδε ηνλ επηθεθαιήο ηήο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή» ζηε κχξλε λα 

κηιάεη ζε εθδήισζε. Βθεί, κεηαμχ δχν ηνπξθηθψλ ζεκαηψλ, μερψξηδε έλα αλαξηεκέλν παλφ πνπ 

έγξαθε «ν Σνχξθνο δελ γαπγίδεη, βξπράηαη».
1278

 χκθσλα κε ηελ εηδεζενγξαθία ηεο Hürriyet, ε 

απεηιεηηθή επηζηνιή ελαληίνλ ηνπ Küçük δελ ήηαλ κεκνλσκέλν γεγνλφο, θαζψο πεξί ηα ηέιε ηνπ 

κήλα θαη ζην πιαίζην άζρεηεο κε ην ζέκα αληαπφθξηζεο, παξαηίζελην νη «απνθξνπζηηθέο 

γξακκέο» ηεο «έβδνκεο επηζηνιήο ησλ Βιιελνθχπξησλ ηξνκνθξαηψλ, ππνγξαθφκελεο κε ηα 

αξρηθά kkk» πνπ είρε ιάβεη: «,ηη θαη λα θάλεηο, ε έλσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ηφηε ζα 

θαηαιάβεηο ηη ζεκαίλεη ειιεληζκφο. Θα ζνπ θφςνπκε ην θεθάιη θαη ζα παίμνπκε πνδφζθαηξν θαη 

αθνχ θνκκαηηάζνπκε ην ζψκα ζνπ ζα ην ξίμνπκε ζηα ζθπιηά».
1279

 Ώλ θαη ηε θνξά απηή δελ 

δηεπθξηληδφηαλ θαηά πφζν ε επηζηνιή ήηαλ γξακκέλε «ζηα ειιεληθά κε θφθθηλν κειάλη», ε 

χπαξμε ηέηνηαο κνξθήο απεηιψλ κε απνθξνπζηηθφ πεξηερφκελν θαη ζε ηφζν πξψηκε θάζε ηνπ 

αγψλα πξνθαιεί γηα κία αθφκε θνξά ππνςίεο γηα ηε γλεζηφηεηά ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ην 

                                                           
1275 ΐι. ελδεηθηηθά, “Lefkoşa‟da yine silâh ve cephane ele geçirildi” («Καηαζρέζεθαλ πάιη φπια θαη ππξνκαρηθά ζηε 

Λεπθσζία»), ππφηηηινο ζε Hürriyet, 2/7/1955. “Kıbrıs‟ta bombalar patlıyor” («Βθξήμεηο βνκβψλ ζηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 4/7/1955. “Kıbrıs‟ta harp hali!” («Καηάζηαζε πνιέκνπ ζηελ Κχπξν!»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 

17/7/1955. “Kıbrıs‟ta yeniden bombalar patladı” («Βθξήμεηο βνκβψλ θαη πάιη ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 30/7/1955. 
1276 “EOKA‟cılar ırkdaşlarımızı ölümle tehdit ediyorlar!”, ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 1/7/1955. 
1277 “Kıbrıs Rumları Fazıl Küçük‟ü tehdit ediyor” («Οη Βιιελνθχπξηνη απεηινχλ ηνλ Φαδίι Κηνπηζνχθ»), Hürriyet, 

5/7/1955. 
1278 Türk havlamaz, kükrer, βι. “Kıbrıs toplantısı” («Βθδήισζε γηα ηελ Κχπξν»), θσηνγξαθία ζε Hürriyet, 5/7/1955. 
1279 “Kıbrıs Rumları Kızıllarla işbirliği yapıyor” («Οη Βιιελνθχπξηνη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο Βξπζξνχο»), Hürriyet, 

27/7/1955. 
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απνηέιεζκα πνπ δεκηνπξγνχζαλ ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο εθεκεξίδαο, θαζψο θαη ζε θάζε Σνχξθν ή 

Σνπξθνθχπξην πνπ γηλφηαλ θνηλσλφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο «πιεξνθφξεζεο», ήηαλ ηα αηζζήκαηα 

νξγήο θαη ε ζπλαθφινπζε βνχιεζε γηα αληεθδίθεζε. Με άιια ιφγηα, ηέηνηνπ είδνπο δεκνζηεχκαηα 

θαιιηεξγνχζαλ ζπζηεκαηηθά ηελ εληχπσζε πσο ζηελ Κχπξν θπξηαξρνχζε κία αηκφζθαηξα ηξφκνπ 

θαη απεηιψλ ηεο ΒΟΚΏ, ελαληίνλ φρη κφλν ησλ απιψλ κειψλ ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο, 

αιιά θαη ελαληίνλ ησλ επηθεθαιήο ηεο, γεγνλφο πνπ ελίζρπε ζηα κάηηα ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο 

γλψκεο ηελ αμίσζε λα ππάξμεη κία ζζελαξφηεξε ζηάζε άκεζεο ππεξάζπηζεο ησλ «αδηθνπκέλσλ» 

θαη «επαπεηινχκελσλ» νκνγελψλ ηεο ζηε λήζν. 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, ην δήηεκα ηεο «αζθάιεηαο» ησλ Σνπξθνθππξίσλ εηέζε θαη απφ ηα κέιε 

ηεο 21κεινχο αληηπξνζσπείαο πνπ είρε ζπλάληεζε κε ηνλ ΐξεηαλφ Τπνπξγφ Ώπνηθηψλ, Alan 

Lennox Boyd. Ο ηειεπηαίνο επηζθεπηφηαλ ηελ Κχπξν, γηα λα αθνχζεη ηηο απφςεηο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ζην πιαίζην πξνεηνηκαζίαο ηεο ζχγθιεζεο ηεο ηξηκεξνχο δηάζθεςεο. Δ 

Hürriyet πξφβαιιε ζην θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζέκα ηεο ηε ζπδήηεζε πνπ είρε κε ηελ 

ηνπξθνθππξηαθή αληηπξνζσπεία, πιεξνθνξψληαο φηη νη Σνπξθνθχπξηνη «αθνχ θαηαδίθαζαλ 

ζθφδξα θαη θαηεγνξεκαηηθά ηελ έλσζε», δήηεζαλ αθελφο κελ «ξεηέο εγγπήζεηο γηα ηε δηαθχιαμε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο ζην απξηαλφ θαζεζηψο», αθεηέξνπ δε «ηε ιήςε ζνβαξψλ κέηξσλ», 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί «ε αλεζπρία πνπ αηζζάλεηαη ε θνηλφηεηά καο απφ ηελ έιιεηςε 

αζθάιεηαο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη ηξνκνθξάηεο». Ο Boyd ηνπο ζπλεράξε γηα «ηε ζαθήλεηα θαη 

ηε ζνβαξφηεηα» κε ηηο νπνίεο εμέζεζαλ «ηελ ππφζεζή ηνπο», ππνζρφκελνο πσο «ε βξεηαληθή 

θπβέξλεζε ζα έπξαηηε φ,ηη πεξλνχζε απφ ην ρέξη ηεο, γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα θαη ηε 

ζηγνπξηά ησλ Σνχξθσλ ηνπ λεζηνχ, θαζψο θαη γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπο».
1280

 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κεηαμχ ησλ φζσλ είρε εθζέζεη ε αληηπξνζσπεία ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζηνλ 

ΐξεηαλφ θπβεξλεηηθφ αμησκαηνχρν, ζχκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε ηα αλαγξαθφκελα ηεο εθεκεξίδαο, 

δελ ππήξρε θακκία ζαθήο αλαθνξά ζε πεξηζηαηηθά άκεζσλ επηζέζεσλ ηεο ΒΟΚΏ ελαληίνλ ηνπο, 

νχηε θαη ζε εκπξφζεηνπο ηξαπκαηηζκνχο ησλ κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο, παξά ηελ χπαξμε 

ηξαπκαηηψλ απφ ηελ επίζεζε ηεο 21
εο

 Ενπλίνπ. Βλδερνκέλσο νη ζρεηηθέο αλαθνξέο λα έγηλαλ θαη ε 

εθεκεξίδα λα πεξηνξίζηεθε ζηε γεληθή πιεξνθφξεζε πεξί ησλ «αλεζπρηψλ» πνπ εθθξάζηεθαλ, ην 

γεγνλφο φκσο φηη δελ απαληάηαη ζην ξεπνξηάδ κία εκθαληηθφηεξε επηζήκαλζε, πξνθαιεί θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή ηελ ππνςία φηη ε αλάδεημε ησλ παξεκθεξψλ αλαθνξψλ απφ ηε κεηαγελέζηεξε 

βηβιηνγξαθία έγηλε εηεξνρξνληζκέλα, αθξηβψο γηα λα ηνληζηεί ε «εμαξρήο επηβνπιή» ησλ 

Βιιελνθππξίσλ ελαληίνλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ. 

                                                           
1280 “Kıbrıs Türkleri, adada tedbirler almasını İngiltere‟den istediler” («Οη Σνπξθνθχπξηνη δήηεζαλ απφ ηελ Ώγγιία λα 

ιάβεη κέηξα ζην λεζί»), Hürriyet, 11/7/1955. Δ εθεκεξίδα πξφβαιε επί ηξηήκεξν πξσηνζέιηδα ηελ επηθείκελε άθημε ηνπ 

ΐξεηαλνχ Τπνπξγνχ, βι. “İngiliz Müstemleke Vekili yarın uçakla Kıbrıs‟a geliyor” (Ο Άγγινο Τπνπξγφο Ώπνηθηψλ 

θζάλεη αχξην αεξνπνξηθψο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 8/7/1955. “Müstemleke Vekili yarın/ Kıbrıslı Türk liderlerle 

görüşecek” («Ο Τπνπξγφο Ώπνηθηψλ αχξην/ ζα ζπλαληεζεί κε ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο  εγέηεο»), Hürriyet, 9/7/1955, φπνπ 

γηλφηαλ ιφγνο γηα 17κειή αληηπξνζσπεία θαη “Müstemlekeler Vekili Kıbrıs‟ta” («Ο Τπνπξγφο Ώπνηθηψλ ζηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 10/7/1955. ρεηηθή θσηνγξαθία απφ ηελ ελ ιφγσ ζπλάληεζε δεκνζίεπε πξσηνζέιηδα ε εθεκεξίδα ζηηο 14/7. 
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Δ δεηνχκελε εμεηδίθεπζε ησλ επηζέζεσλ, σζηφζν, ζα γηλφηαλ ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα, θαηά ηε 

δηάξθεηα ζπλάληεζεο πνπ είρε ε ίδηα ζρεδφλ ηνπξθνθππξηαθή αληηπξνζσπεία, ηε θνξά απηή κε ηνλ 

Κπβεξλήηε Armitage.
1281

 Βπξφθεηην γηα ηε «βξνρή απφ πέηξεο» πνπ είρε δερζεί ε «ηνπξθηθή 

γεηηνληά Yenicami ηεο Λεπθσζίαο» απφ «ηξνκνθξάηεο», νη νπνίνη επσθεινχκελνη απφ ην ζθνηάδη 

δελ ζηακάηεζαλ ηελ επίζεζε, αθφκε θαη κεηά ηελ άθημε ησλ αζηπλνκηθψλ. Ο αλαγλψζηεο ηεο 

εθεκεξίδαο δηάβαδε επηπιένλ ηελ πξφηαζε «ιέγεηαη πσο νη πέηξεο ξίπηνληαλ απφ ηελ παξαθείκελε 

ειιελνθππξηαθή εθθιεζία», πνπ ζπλαθφινπζα ελίζρπε ηε ζηεξενηππηθή θαρππνςία ηνπ έλαληη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζξεζθεπηηθνχ ζεζκνχ. Πέξαλ ηνχηνπ, ν αληαπνθξηηήο ηεο πξφζζεηε θαη έηεξν, 

άζρεην κε ηε ζπλάληεζε, πεξηζηαηηθφ επίζεζεο «καζθνθφξσλ ηεο ΒΟΚΏ» ελαληίνλ ηνπ 

απηνθηλήηνπ Βιιελνθχπξηνπ αζηπλνκηθνχ. Ώληηζηνίρσο ε εθεκεξίδα επέιεγε ζηνλ θεληξηθφ 

πξσηνζέιηδν ηίηιν ηεο λα θάλεη ιφγν γηα επηζέζεηο «ζε έλα ζχλνιν ηνπξθηθψλ γεηηνληψλ», ζε 

εκθαλή αληίθαζε κε ην πεξηερφκελν ηνπ ξεπνξηάδ, ζην νπνίν παξεηίζεην κφλν κία.
1282

 

Σελ επφκελε κέξα ζπλερηδφηαλ ζην θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηεο Hürriyet ε πξνβνιή ησλ «πνηαπψλ 

επηζέζεσλ» ησλ «ηξνκνθξαηψλ» ζηελ Κχπξν. Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ θαηαγγειία πνπ έθαλαλ νη 

θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ Άγηνο ΐαζίιεηνο ζηνλ Fazıl Küçük, νη «ηξνκνθξάηεο δηέπξαμαλ ππξπφιεζε» 

ηνπ εθεί «ηνπξθηθνχ» λεθξνηαθείνπ, κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ θφκκαηνο ηεο «Βζληθήο Σνπξθηθήο 

Έλσζεο Κχπξνπ» λα ηνπο ζπζηήλεη «απηνζπγθξάηεζε» θαη λα θαηαγγέιιεη ην «επαίζρπλην» 

πεξηζηαηηθφ δηακαξηπξφκελνο ζηνλ Κπβεξλήηε. Ο αληαπνθξηηήο πιεξνθνξνχζε αθνινχζσο γηα ηε 

λέα αλαθνίλσζε ηνπ Κπβεξλείνπ, κε ηελ νπνία δηαθεξπζζφηαλ ε απνθαζηζηηθφηεηα ησλ 

απνηθηαθψλ αξρψλ λα «παηαρζεί ε ηξνκνθξαηία», θαζψο θαη γηα ηε δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα 

ηεο θπβέξλεζεο ηνπ λφκνπ πνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Armitage λα πξνβαίλεη ζε ζπιιήςεηο 

άλεπ δίθεο.
1283

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπλάληεζεο κε ηνλ ΐξεηαλφ Τπνπξγφ Ώπνηθηψλ αλαθνηλψλνληαλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ αληηπξνζσπεία θαηά ηε δηάξθεηα κεγάινπ ζπιιαιεηεξίνπ πνπ έιαβε ρψξα 

ζην ηέκελνο Selimiye ηεο Λεπθσζίαο. Σν ελ ιφγσ ζπιιαιεηήξην δηεμήρζε «κε ηάμε θαη 

ζνβαξφηεηα», παξά ην παξαθείκελν ηελ ίδηα ψξα ζπιιαιεηήξην ησλ «θνκκνπληζηψλ», αιιά θαη 

ράξε ζηα απμεκέλα αζηπλνκηθά κέηξα πνπ δελ επέηξεςαλ ηε δεκηνπξγία επεηζνδίσλ. χκθσλα κε 

ην θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηεο εθεκεξίδαο, νη ξήηνξεο κηιψληαο ελψπηνλ «ρηιηάδσλ νκνγελψλ καο 

πνπ έζπεπζαλ απφ θάζε πιεπξά ηνπ λεζηνχ […] εμέζεζαλ δηεμνδηθψο ηηο απφςεηο ηνπο ελαληίνλ 

ηεο απηνθπβέξλεζεο θαη ηεο έλσζεο θαη ζεκείσζαλ φηη, εάλ ε Ώγγιία εγθαηαιείςεη ην λεζί, ηφηε 

πξέπεη λα ην επηζηξέςεη θαη λα ην παξαδψζεη [sic] ζηνλ παιαηφ ηνπ ηδηνθηήηε, ηελ Σνπξθία». Οη 

ζρεηηθέο απφςεηο ζα «εγθξίλνληαλ» απφ ην αθξναηήξην θαη αθνχ ιάκβαλαλ ηε κνξθή 

                                                           
1281 ηελ ζπλάληεζε κε ηνλ Boyd ζπκκεηείρε θαη ν κνπθηήο Mehmet Dânâ, ν νπνίνο φκσο δελ αλαθεξφηαλ σο 

ζπκκεηέρσλ ζε εθείλε κε ηνλ Armitage. Ώληίζεηα, ζηε ζπλάληεζε κε ηνλ Κπβεξλήηε αλαθέξνληαλ θαη πάιη νη Fazıl 

Küçük, Faiz Kaymak, Osman Örek, θαζψο θαη ην κέινο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Λεπθσζίαο, Dr. Tahsin Gözmen. 
1282 “Kıbrıs‟ta Rum çeteciler birçok Türk mahallelerini taşa tuttular” («Οη Βιιελνθχπξηνη ζπκκνξίηεο ζηελ Κχπξν 

πεηξνβφιεζαλ έλα ζχλνιν ηνπξθηθψλ γεηηνληψλ»), Hürriyet, 15/7/1955. 
1283 “Kıbrıs‟ta tethiş havası” («Ώηκφζθαηξα ηξνκνθξαηίαο ζηελ Κχπξν») θαη “Rum çeteciler, bir Türk mezarlığına hücüm 

ederek alçakçasına ateşlediler” («Οη Βιιελνθχπξηνη ζπκκνξίηεο επηηέζεθαλ ζε ηνπξθηθφ λεθξνηαθείν θαη πνηαπά ην 

ππξπφιεζαλ»), ηίηινο θαη ππφηηηινο αληίζηνηρα ζε Hürriyet, 16/7/1955. 
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«απφθαζεο», ζα απνζηέιινληαλ ηειεγξαθηθψο ζηνπο Menderes, Eden θαη Boyd. Ώθνινχζσο 

«επηιεγφηαλ» κία ηξηκειήο επηηξνπή, πνπ ζα κεηέβαηλε ζηελ Άγθπξα γηα δηαβνπιεχζεηο ελ φςεη 

ζπγθιήζεσο ηεο ηξηκεξνχο. Δ επηηξνπή εθείλε απνηειείην απφ ηνλ Fazıl Küçük, ηνλ αληηπξφεδξν 

ηνπ θφκκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ, δηθεγφξν Berberoğlu θαη ηνλ επίζεο δηθεγφξν Zaim, επηθεθαιήο ηεο 

ηνπηθήο νξγάλσζεο ηεο Ώκκνρψζηνπ.
1284

 Σηο επφκελεο εκέξεο ν Küçük ζα μεθηλνχζε πεξηνδεία ζε 

πφιεηο ηεο Κχπξνπ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο επηθεθαιήο ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη 

Σνπξθηθή» ζην λεζί, κε ζηφρν λα ζπζπεηξψζεη ηνπο Σνπξθνθππξίνπο γχξσ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε  

νξγάλσζε, αιιά θαη γηα λα αλαπηχμνπλ ηνλ «αγψλα» ηνπο «εξεηδφκελνη ζηε βνήζεηα ηεο κεηέξαο 

παηξίδαο».
1285

 

Η ζηάζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ νξγαλώζεσλ ζηελ Σνπξθία 

Μεηά ην «αξκφδην πξφζσπν» πνπ είρε κηιήζεη ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Άγθπξα 

πεξί ηα ηέιε Ενπλίνπ,
1286

 ε Hürriyet πξφβαιιε ηε θνξά απηή ζην θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν ηα φζα 

είραλ αλαθεξζεί απφ ηε «Ράδην-εθεκεξίδα» (Radyo Gazetesi) ηεο ηνπξθηθήο πξσηεχνπζαο θαη ηα 

νπνία – φπσο ζεκείσλε – απερνχζαλ ηελ «άπνςε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ζην Κππξηαθφ». ηελ 

ελ ιφγσ εθπνκπή, είρε αλαθεξζεί φηη ην Κππξηαθφ «πνπ εθεχξε απφ ην πνπζελά ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε», αιιά θαη ηα πξφζθαηα γεγνλφηα, «έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα ηέηνηα θαηάζηαζε πνπ 

είλαη αδχλαηνλ γηα ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε θαη ην ηνπξθηθφ έζλνο λα κείλνπλ ζησπεινί». Μεηά 

ηελ επηζήκαλζε ηνπ «ζηαζηαζηηθνχ θιίκαηνο» πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη νη «ηξνκνθξάηεο» ζηελ 

Κχπξν, ηνπο θαηαινγηδφηαλ φηη ζθνπφο ηνπο ήηαλ λα «ζπξψμνπλ ηα δχν ζηνηρεία ηνπ λεζηνχ 

ερζξηθά ην έλα ελαληίνλ ηνπ άιινπ», γεγνλφο πνπ γηα ηνπο ίδηνπο έζεηε δεηήκαηα «αζθάιεηαο θαη 

εξεκίαο ηεο Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ», ηεο ηχρεο ελφο λεζηνχ «πνπ βξίζθεηαη ηφζν εγγχο ζηα εδάθε 

ηεο Σνπξθίαο ψζηε λα ζεσξεζεί γεηηληάδνλ», αιιά θαη ηεο «δσήο ησλ εθεί νκνγελψλ καο, πνπ 

έρνπλ γηα καο ηδηαίηεξε ζεκαζία». Ώθνινχζσο, ραξαθηήξηδε «άηνπε» ηελ εμέηαζε ηνπ Κππξηαθνχ 

απφ ηα Δ.Β., ππελζπκίδνληαο ηφζν ηελ εθεί ηνπνζέηεζε ηνπ Selim Sarper, φζν θαη ηε ζρεηηθή 

δήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Menderes, ελψ πξφζζεηε φηη φιν ην πξνεγεζέλ δηάζηεκα ε ηνπξθηθή 

θπβέξλεζε ηήξεζε κελ ζηάζε «πξνζεθηηθή θαη απηνζπγθξάηεζεο», έηζη ψζηε λα κελ πιεγεί ε 

«θηιία κεηαμχ ησλ ζπκκάρσλ Σνπξθίαο-Ώγγιίαο-Βιιάδαο», δελ είρε σζηφζν δηζηάζεη λα 

επηζεκάλεη «ζηελ Βιιάδα ην αβάζηκν ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο». Δ εθπνκπή ηειείσλε κε ηελ επίθιεζε 

ηεο αλάγθεο λα απνθεχγνληαη νη πξνθιήζεηο «ζε κία πεξηνρή επαίζζεηε γηα ηελ παγθφζκηα 

αζθάιεηα θαη εηξήλε». Δ εθεκεξίδα απφ ηελ πιεπξά ηεο επηθξνηνχζε ην πεξηερφκελν ησλ 

κεηαδνζέλησλ, ηα νπνία «φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ζπληάρζεθαλ θαηφπηλ νδεγηψλ απφ ην Τπνπξγείν 

Βμσηεξηθψλ», ζεκεηψλνληαο φηη «πξνθάιεζαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηνπο πνιηηηθνχο θχθινπο ηεο 

                                                           
1284 “Kıbrıs‟ta binlerce Türk büyük bir miting yaptı” («Υηιηάδεο Σνχξθνη δηνξγάλσζαλ κεγάιν ζπιιαιεηήξην ζηελ 

Κχπξν»), Hürriyet, 18/7/1955. 
1285 “Kıbrıs‟lı Türkler millî dâva için toplu olarak and içtiler” («Οη Σνπξθνθχπξηνη έδσζαλ καδηθά φξθν γηα ηνλ εζληθφ 

αγψλα»), Hürriyet, 29/7/1955. 
1286 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 443. 
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Άγθπξαο» θαη πξνζζέηνληαο φηη «απηή ε ζνβαξή θαη αμηνπξεπήο ζηάζε πνπ πηνζέηεζε ε 

θπβέξλεζε ζην Κππξηαθφ έθεξε αλαθνχθηζε ζηηο θαξδηέο».
1287

 

Σελ έκκεζε εθείλε ηνπνζέηεζε, ζα δηαδερφηαλ θαη ε άκεζε αληίδξαζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο 

ζηα ηεθηαηλφκελα ζηελ Κχπξν. Έηζη, κεηά ηε ξεκαηηθή δηαθνίλσζε ηνπ İksel πξνο ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε ζηηο αξρέο Ώπξηιίνπ,
1288

 ζα αθνινπζνχζε θαη δεχηεξε «λφηα δηακαξηπξίαο» απφ ηνλ 

Σνχξθν πξέζβε, ζηελ νπνία επηζεκαηλφηαλ «ζε έληνλε γιψζζα» φηη ε θπβέξλεζε ηεο Βιιάδαο 

«φθεηιε λα ηεξήζεη ην ιφγν ηεο» θαη λα απφζρεη απφ «πξνθιήζεηο θαη ππνθηλήζεηο», κε ηελ 

ππνγξάκκηζε φηη ήηαλ ε «απνθιεηζηηθή ππεχζπλνο γηα ηελ αλαζηάησζε ηνπ θιίκαηνο γαιήλεο θαη 

εξεκίαο ζηε Μέζε Ώλαηνιή». Καη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε δελ έιιεηπαλ νη επηζεκάλζεηο 

γηα ην πεξηερφκελν εθπνκπψλ ηνπ αζελατθνχ ξαδηνθψλνπ γηα ηελ Κχπξν.
1289

 Παξάιιεια, ελ φςεη 

ηεο ζχγθιεζεο ηεο ηξηκεξνχο, απνθαζηδφηαλ ε κεηάβαζε ζηελ Άγθπξα κηαο ηνπξθνθππξηαθήο 

αληηπξνζσπείαο, ε νπνία θαηφπηλ ζα πήγαηλε ζην Λνλδίλν. Δ ζχλζεζή ηεο ζα εθιεγφηαλ απφ ην 

επηθείκελν ηφηε ζπλέδξην ηνπ θφκκαηνο ηεο «Βζληθήο Σνπξθηθήο Έλσζεο Κχπξνπ». Ο επηθεθαιήο 

ηνπ, Fazıl Küçük, απέζηεηιε ηειεγξάθεκα ζηνλ Menderes, ζην νπνίν «επηβεβαίσλε ηνπο 

αθιφλεηνπο δεζκνχο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ Σνπξθνθππξίσλ ηεο λήζνπ ζηελ θπβέξλεζε ηεο 

κεηέξαο παηξίδαο», πξνζζέηνληαο φηη νη ηειεπηαίνη «πξνζέθεπγαλ ζηε βνήζεηα θαη ζην 

ελδηαθέξνλ ηνπ κεγάινπ καο θξάηνπο» γηα ηελ «πξνάζπηζε ησλ δηθαίσλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπο» ζηελ ηξηκεξή ηνπ Λνλδίλνπ.
1290

 

Βθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο έκκεζεο θαη άκεζεο εθδειψζεηο ηνπ επίζεκνπ ηνπξθηθνχ 

θπβεξλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο εμειίμεηο, ε εθεκεξίδα πξφβαιιε θαη ην αληίζηνηρν 

ελδηαθέξνλ πνπ απνηππσλφηαλ δεκφζηα ζηελ Σνπξθία απφ ηηο γλσζηέο νξγαλψζεηο «Δ Κχπξνο 

είλαη Σνπξθηθή», T.M.T.F. θαη M.T.T.B., νη νπνίεο φπσο έρεη ήδε θαηαδεηρζεί, ιεηηνπξγνχζαλ κε ηε 

Hürriyet σο ζπγθνηλσλνχληα δνρεία ζηελ αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο ηεο Κχπξνπ. Έηζη, ν επηθεθαιήο 

ηεο πξψηεο θαη θνξπθαίν ζηέιερνο ηεο εθεκεξίδαο, Hikmet Bil, εθθσλνχζε ιφγν ζε εθδήισζε ηεο 

νξγάλσζεο πνπ έιαβε ρψξα ζηε κχξλε κε ηελ άδεηα ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο. Δ εθδήισζε 

απηή, παξά ην γεγνλφο πσο είρε μεθηλήζεη σο «ζχλνιν νκηιηψλ ζε θιεηζηή αίζνπζα», κεηεβιήζε 

θαηά ηελ εθεκεξίδα ζε «ζπιιαιεηήξην», ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ δηαδεισηψλ πνπ είραλ πξνζέιζεη 

απφ ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο θαη είραλ γεκίζεη «παηείο κε παηψ ζε» νιφθιεξν ην ρψξν έμσ απφ ηελ 

αίζνπζα. Ο παικφο ήηαλ έληνλνο, ελψ κεηαμχ ησλ αλεξηεκέλσλ παλφ μερψξηδαλ ην πξναλαθεξζέλ 

«ν Σνχξθνο δελ γαπγίδεη, βξπράηαη», θαζψο θαη ηα «ζηε Μφζρα θχξηε παπά», ην δηαβφεην απφ ηα 

                                                           
1287 “Kıbrıs Türklerinin can ve malının tehlikede olmasına hükûmetimiz lâkayt kalmayacak” («Δ θπβέξλεζή καο δελ ζα 

κείλεη αδηάθνξε κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ νη δσέο θαη νη πεξηνπζίεο ησλ Σνπξθνθππξίσλ»), Hürriyet, 

4/7/1955.  
1288 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 446. 
1289 “Kıbrıs‟la alâkalı olarak Yunanistan‟a nota verdik”  («Βπηδψζακε λφηα ζηελ Βιιάδα ζρεηηθή κε ηελ Κχπξν»), 

θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 12/7/1955. ην πιαίζην απηφ, ε εθεκεξίδα ζα αλαδεκνζίεπε απφ ηε Yeni Sabah 

γεινηνγξαθία κε ηέζζεξα θαξέ, φπνπ εηθνληδφηαλ έλαο ηαρπδξφκνο λα παξαδίδεη επηζηνιή ζε έλαλ εχδσλν, ν νπνίνο 

κφιηο ηελ άλνηγε έβιεπε έθπιεθηνο λα εκθαλίδεηαη κία παξηηηνχξα κε ηνλ ηνπξθηθφ εζληθφ χκλν, βι. Hürriyet, 

22/7/1955. 
1290 “Üçlü konferansın toplanmasından evvel/ Kıbrıs Türklerinden bir heyet Ankara‟ya gelecek” («Μηα αληηπξνζσπεία 

Σνπξθνθππξίσλ ζα έιζεη ζηελ Άγθπξα/ πξηλ ηε ζχγθιεζε ηεο ηξηκεξνχο»), Hürriyet, 13/7/1955. 
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επηεκβξηαλά «ε Κχπξνο είλαη ηνπξθηθή θαη ηνπξθηθή ζα παξακείλεη» θαη «αλαπαπκέλε λα είλαη ε 

ςπρή ηνπ εληάη ηκάβη». Μεηά ηελ αλάθξνπζε ηνπ εζληθνχ χκλνπ θαη ηελ ηήξεζε ελφο ιεπηνχ 

ζηγήο «γηα ηηο ςπρέο ηνπ Ώηάηνπξθ, ησλ πεζφλησλ καο θαη ηνπ ηκάβη», ην ιφγν ιάκβαλε ν 

επηθεθαιήο ηνπ παξαξηήκαηνο κχξλεο ηεο νξγάλσζεο, Fikret Florat, ν νπνίνο δηαηξάλσλε ηελ 

εηνηκφηεηα ησλ Σνχξθσλ λα πνιεκήζνπλ γηα ηελ Κχπξν, παξά ηα εθ ηνπ αληηζέηνπ δηαιαινχκελα 

απφ ην ξαδηφθσλν ησλ Ώζελψλ. Ώθνινχζσο νη παξεπξηζθφκελνη έδηλαλ «κε έλα ζηφκα» ηνλ εμήο 

«φξθν»: «Οξθηδφκαζηε ζηελ ηηκή, ζηε ζπλείδεζε θαη ζε φ,ηη έρνπκε ηεξφ φηη φπσο ζα αγσληζηνχκε 

γηα ζέλα παηξίδα καο, έηζη ζα αγσληζηνχκε θαη γηα θάζε ζπηζακή ηνπ εδάθνπο ζνπ, Κχπξνο καο, 

θαζψο θαη φηη δελ ζα ζε ραξίζνπκε ζε θαλέλαλ άιιν εθηφο απφ ηνλ Σνχξθν». ηε δηθή ηνπ 

«ιαθσληθή» νκηιία θαηφπηλ, ν Bil, εκπλεφκελνο ελδερνκέλσο θαη απφ ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ 

πάιαη πνηέ «κχξλε ησλ απίζησλ» (Gâvur İzmir) θαη δε ησλ Βιιήλσλ κέρξη ην 1922, ζπλέρηδε ζην 

πνιεκηθφ θιίκα πνπ εκθαλψο ραξαθηήξηδε ηνλ πξνεγεζέληα ζπιινγηθφ φξθν ησλ 

παξεπξηζθνκέλσλ θαη, απεπζπλφκελνο ζηνπο «παιιεθαξάδεο πνπ απεηινχλ ηελ παγθφζκηα 

εηξήλε», ππνζηήξηδε ηα εμήο: «Ώιεζεχνπλ ηα φζα ιέηε φηη ζα ξεχζεη αίκα γηα ηελ Κχπξν. Θα 

ξεχζεη πξάγκαηη ην αίκα θάπνησλ, κφλν πνπ ζε θακκία πεξίπησζε δελ ζα είλαη ηνπξθηθφ, αιιά ην 

αίκα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο πνπ θάπνηε είρε ξππάλεη ηα εδάθε ηεο κχξλεο […] Βκείο, σο γεληά 

πνπ γαινχρεζε ν Ώηάηνπξθ, νξθηδφκαζηε θαη ιέκε πσο δηθφο καο ζηφρνο είλαη ε Κχπξνο».
1291

 

Μεηά ηηο πβξηζηηθέο γηα ηνλ Μαθάξην αλαθνξέο ηνχ αληηπξνέδξνπ ηνπ παξαξηήκαηνο κχξλεο ηεο 

νξγάλσζεο, Tarık Halulu,
1292

 ε εθδήισζε ζα νινθιεξσλφηαλ κε ηηο νκηιίεο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο 

λενιαίαο, ησλ εξγαηψλ, αιιά θαη ηνπ θφκκαηνο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, C.H.P., ελψ ζα 

ηξαγνπδηφηαλ θαη ην γλσζηφ «αληάξηηθν» άζκα «Καπλίδνπλ νη βνπλνθνξθέο».
1293

 

Ώληηπξνζσπεία ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή» κε επηθεθαιήο ηνλ Bil ζα κεηέβαηλε 

θαη ζηε Λεπθσζία, φπνπ ζα ηχγραλε «ελζνπζηψδνπο ππνδνρήο» απφ ην ζπγθεληξσζέλ πιήζνο.
1294

 

Βθεί είρε ζπλάληεζε εθηφο απφ ηνπο Kaymak θαη Küçük, κε εθπξνζψπνπο ηνπ θφκκαηνο ηνπ 

ηειεπηαίνπ ζηε Λεκεζφ, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο πξναλαγγειιφηαλ απφ ηηο ζηήιεο ηεο 

Hürriyet θαη ζπλάληεζή ηεο θαη κε ηνλ Κπβεξλήηε Armitage.
1295

 Σηο επφκελεο εκέξεο θαη κέρξη 

ηελ αλαρψξεζε ηεο αληηπξνζσπείαο ππφ ηνπο Bil θαη Kâmil Önal γηα ην Λνλδίλν,
1296

 νπδεκία 

είδεζε απαληάηαη ζηηο ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο πνπ λα επηβεβαηψλεη ή λα αλαζθεπάδεη ηελ ελ ιφγσ 

                                                           
1291 Ώμίδεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε απνζηξνθή ηνπ ιφγνπ ηνπ Bil επαλαιακβαλφηαλ γηα δεχηεξε 

θνξά, κεηά ηε δηαηχπσζή ηεο ηνλ Ώχγνπζην ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, 1954, φηαλ κε δηθή ηνπ θαη ηφηε πξσηνβνπιία 

είραλ πεξηιεθζεί ζην ζρέδην ςεθίζκαηνο ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο ηφηε «Βπηηξνπήο Κχπξνπ», βι. αλσηέξσ ζει. 378-379. 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, παξαπέκπεη σο ζπλέρεηα ζηελ πεξίθεκε θξάζε ηνπ Mustafa Kemal ιίγν πξηλ ηε «Μεγάιε 

Βπίζεζε» ελαληίνλ ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ην 1922, «ζηξαηηψηεο εκπξφο! Πξψηνο ζηφρνο ε Μεζφγεηνο», κε ηνλ Bil σο 

«άμην ηέθλν ηνπ Ώηάηνπξθ» λα ζέηεη ηξφπνλ ηηλά σο «δεχηεξν ζηφρν» ηελ ίδηα ηελ Κχπξν. 
1292 «Άθνπζε κειαλνπψγσλα παπά, κελ ηνικήζεηο λα ζηξαβνθνηηάμεηο ηνπο εθεί Σνχξθνπο αλ δελ ζεο λα ζνπ 

μεξηδψζνπκε ηα βξσκνγέληα ζνπ» (dinle kara sakallı papas, sakın oradaki Türklere yan bakma, eğer o pis sakalını 

kökünden yoldurmak istemiyorsan). 
1293 “İzmir‟de Kıbrıs için tertip edilen toplantı” («Δ ζπγθέληξσζε πνπ νξγαλψζεθε ζηε κχξλε γηα ηελ Κχπξν»), 

ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 4/7/1955. 
1294 “„Kıbrıs Türktür‟ heyeti Lefkoşa‟da” («Ώληηπξνζσπεία ηεο [νξγάλσζεο] «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή» ζηε 

Λεπθσζία»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 22/7/1955. 
1295 “„Kıbrıs Türktür‟ heyetini Umumi Vali kabul edecek” («Ο Κπβεξλήηεο ζα δερζεί ηελ αληηπξνζσπεία ηεο 

[νξγάλσζεο] „Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή‟»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 23/7/1955. 
1296 “„Kıbrıs Türktür‟ Cemiyeti idarecileri Londra‟ya gitti” («Οη δηνηθνχληεο ηεο [νξγάλσζεο] „Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή‟ 

αλαρψξεζαλ γηα ην Λνλδίλν»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 26/7/1955. 
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πξναλαγγειζείζα ζπλάληεζε, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί απνξία γηα ην θαηά πφζν ηειηθά εθείλε έιαβε 

ρψξα θαη εάλ λαη, πνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηά ηεο. Ώληηζέησο, ν αληαπνθξηηήο ηεο Hürriyet 

πιεξνθνξνχζε αλαιπηηθά ηφζν γηα ηελ πξφζθιεζε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο νξγάλσζεο ζην ζπλέδξην 

ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ θφκκαηνο ηεο «Βζληθήο Σνπξθηθήο Έλσζεο Κχπξνπ»,
1297

 φζν θαη γηα ηελ 

απφθαζε ησλ ζπλέδξσλ ηνπ ηειεπηαίνπ λα κεηνλνκαζηεί ζε θφκκα «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», 

ζεκαηνδνηψληαο έηζη ηελ ηαχηηζε θαη ησλ ζπκβφισλ, πέξαλ ηεο νπζίαο, κε ηελ ειεγρφκελε απφ 

ηελ θπβέξλεζε Menderes δηαβφεηε ηνπξθηθή νξγάλσζε.
1298

 

Βθηφο απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη ηνπξθηθή», φκσο, ην δηθφ ηνπο 

ζηίγκα ζηηο εμειίμεηο ηνπ Κππξηαθνχ ζα έδηλαλ θαη νη άιιεο δχν νξγαλψζεηο, ε T.M.T.F. θαη ε 

M.T.T.B. Έηζη, κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηεο πξψηεο, εθδηδφηαλ κία 

αλαθνίλσζε ζηελ νπνία πξναλαγγειιφηαλ θνηλή ζπλεδξίαζε φισλ ησλ νξγαλψζεσλ πνπ 

αζρνινχληαλ κε ην Κππξηαθφ, «παξνπζία ησλ Κχπξησλ αδειθψλ καο πνπ αλακέλεηαη λα έξζνπλ 

ζηε ρψξα καο σο πξνζθεθιεκέλνη ηεο M.T.T.B.», πξνθεηκέλνπ λα «νξηζηηθνπνηεζεί ε ζηάζε ηνπ 

Σνπξθηθνχ Βζληθνχ Μεηψπνπ Νενιαίαο έλαληη ησλ ζπλερψλ ηεθηαηλνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

Κχπξν».
1299

 Σν ίδην δηάζηεκα ηφζν ε T.M.T.F. φζν θαη ε M.T.T.B. ζα εμέδηδαλ αλαθνηλψζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ κία άιιε, εμίζνπ ζνβαξή πηπρή ηνπ Κππξηαθνχ, ηελ νπνία ζα ελίζρπε έηη πεξαηηέξσ 

απφ ηελ πιεπξά ηεο θαη ε ίδηα ε Hürriyet: Σελ πξνζπάζεηα λα εκπιαθνχλ ζηνρνπνηνχκελνη, θαη‟ 

αξρήλ ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, αιιά θαη ε Βιιελνξζφδνμε κεηνλφηεηα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. 

Κιηκάθσζε ηεο ζηνρνπνίεζεο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ 

α) Η αλνηρηή επηζηνιή ζηνλ Αζελαγόξα θαη νη «ζύξεο ηεο ζησπήο» 

Δ ηειεπηαία θνξά πνπ ε Hürriyet είρε αζρνιεζεί ζπζηεκαηηθά κε ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, 

επηρεηξψληαο λα ην εκπιέμεη ζηηο εμειίμεηο ηνπ Κππξηαθνχ ήηαλ, φπσο έρεη θαηαδεηρζεί, ηνλ Ενχλην 

ηνπ 1954, κε αθνξκή ηφηε ηελ απφθαζε ηνπ Ώζελαγφξα λα απνζηείιεη αληηπξνζσπεία ζηε ζχλαμε 

ηεο Αακαζθνχ.
1300

 Ώληίζηνηρε πξνζπάζεηα, κηθξφηεξεο φκσο έθηαζεο, είρε γίλεη θαη ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ ίδηνπ έηνπο απφ ηηο ζηήιεο ηεο, φηαλ δεηνχληαλ δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ παηξηαξρηθφ 

                                                           
1297 “Türk Birliği kongresi” («Σν ζπλέδξην ηεο Σνπξθηθήο Έλσζεο»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 24/7/1955. Σν 

θπξίσο ξεπνξηάδ ηεο αληαπφθξηζεο αθνξνχζε ζηελ πνιπαλακελφκελε απφθαζε ησλ ΐξεηαλψλ λα παξαδψζνπλ ηε 

δηνίθεζε ηνπ Evkaf ζε κία 15κειή, εθιεγφκελε αλά ηεηξαεηία, ηνπξθνθππξηαθή «Ώλψηαηε πλέιεπζε», βι. “Kıbrıs‟ta 

Türk vakıfları işi nihayet halledildi” («Αηεπζεηήζεθε επηηέινπο ην δήηεκα ησλ ηνπξθηθψλ επαγψλ ηδξπκάησλ ζηελ 

Κχπξν»), Hürriyet, 24/7/1955. Δ ζπγθεθξηκέλε εμέιημε ίζσο λα κελ ζρεηηδφηαλ κε ηελ παξνπζία ηεο αληηπξνζσπείαο 

ηεο νξγάλσζεο ζηελ Κχπξν – ή θαη ηελ ελδερφκελε ζπλάληεζε ησλ κειψλ ηεο κε ηνλ Κπβεξλήηε – ζίγνπξα σζηφζν δελ 

ήηαλ άζρεηε κε ηε ζπγθπξία πξνζέγγηζεο ησλ ηνπξθνβξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ ζην λεζί, πνπ ππαγφξεπε θαη ηε 

ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ηνπο. 
1298 “Kıbrıs‟tan son haberler/ Kıbrıs M. Türk Birliği adını „Kıbrıs Türktür‟ şeklinde değiştirdi” («Σα ηειεπηαία λέα απφ 

ηελ Κχπξν/ Δ Βζληθή Σνπξθηθή Έλσζε Κχπξνπ άιιαμε ην φλνκά ηεο ζε „Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή‟»), Hürriyet, 

25/7/1955. ην ξεπνξηάδ δηεπθξηληδφηαλ φηη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θφκκαηνο παξέκελε αλαιινίσην, ηαζζφκελν ππέξ ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο πξαγκάησλ ζηελ Κχπξν, αλ φκσο «νη Άγγινη εγθαηέιεηπαλ ην λεζί, παξαηηνχκελνη ησλ 

θπξηαξρηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ, ηφηε ε Κχπξνο έπξεπε λα επηζηξαθεί ζηνλ παιαηφ θαη πξαγκαηηθφ ηνπ ηδηνθηήηε, ηελ 

Σνπξθία». Πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο παξέκελε ν Fazıl Küçük. 
1299 “T.M.T.F. Kıbrıs mücadelesine devam edeceğini açıkladı” («Δ T.M.T.F. αλαθνίλσζε πσο ζα ζπλερίζεη ηνλ αγψλα 

ηεο γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 28/7/1955. 
1300 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 332-345. 
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«εθπξφζσπν» Ώηκηιηαλφ γηα ηηο δειψζεηο Μαθαξίνπ ζηε Νέα Τφξθε.
1301

 Ώπφ ηνλ Ενχιην ηνπ 1955 

θαη κέρξη ην μέζπαζκα ησλ επηεκβξηαλψλ, ε εθεκεξίδα ζα έζεηε θαη πάιη ζην ζηφραζηξφ ηεο ηνλ 

νηθνπκεληθφ ζξφλν, αιιά θαη ηελ ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, κε έλα 

ζχλνιν ζπζηεκαηηθψλ θαη θιηκαθνχκελσλ δεκνζηεπκάησλ, πνπ ζα ζπλνδεχνληαλ θαη απφ κία 

αληίζηνηρε δπζθεκηζηηθή εθζηξαηεία, πξσηεξγάηεο ηεο νπνίαο ζα ήηαλ νη πξναλαθεξζείζεο 

λενιαηίζηηθεο ηνπξθηθέο νξγαλψζεηο. 

Δ αξρή γηλφηαλ κε αθνξκή ηελ αλαθνίλσζε ηεο Πξσηνζπγθειίαο πνπ είραλ δεκνζηεχζεη νη 

ξσκαίηθεο εθεκεξίδεο σο απάληεζε ζηα δεκνζηεχκαηα πεξί δήζελ εκπινθήο ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ ζε «αληηηνπξθηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πξνπαγάλδα». ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε 

επαλαιακβαλφηαλ ε πάγηα ζέζε φηη ην Παηξηαξρείν δελ αζρνιείηαη κε πνιηηηθά δεηήκαηα θαη 

απνξξηπηφηαλ νπνηαδήπνηε αλάκεημή ηνπ ζηα εζσηεξηθά ησλ απηνθέθαισλ εθθιεζηψλ. ην 

αλππφγξαθν ξεπνξηάδ ηεο, ε εθεκεξίδα ραξαθηήξηδε «αλεηιηθξηλή, αλφεηε θαη γεινία» ηελ 

πξνβαιιφκελε εθείλε ζέζε, πξνζζέηνληαο ζθσπηηθά φηη ε αλάκεημε ηνπ Παηξηαξρείνπ ζηελ 

πνιηηηθή δελ ήηαλ γλσζηή «κφλν ζε εκάο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, αιιά θαη ζηα παηδηά ησλ παηδηψλ 

καο», ελψ αλέθεξε επηπιένλ φηη κε θάζε επθαηξία εθείλν «κηα ραξά αλαθαηεπφηαλ ζηα εζσηεξηθά» 

ησλ νξζνδφμσλ εθθιεζηψλ. Πξνο επίξξσζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο, επηθαιείην ην βηβιίν ηνπ 

Μεηξνπνιίηε Διηνππφιεσο, Γελλαδίνπ, «Δ Εζηνξία ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ», θαζψο θαη 

ην αίηεκα ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ Ώζελψλ ππξίδσλα πξνο ην ζξεζθεπηηθφ θαζίδξπκα, κε ην νπνίν 

δεηνχζε «νδεγίεο γηα ηνλ αθνξηζκφ νξηζκέλσλ έξγσλ ηνπ δηαβηνχληνο ζην Παξίζη γλσζηνχ 

αξηζηεξνχ ζπγγξαθέα Νίθνπ Καδαληδάθε». Βηδηθφηεξα γηα ηελ Κχπξν, αλαθέξνληαλ θαηαιεθηηθά 

ζην δεκνζίεπκα ηα εμήο: «Σν Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ επηλνεί ρίιηεο δπν δηθαηνινγίεο απφ ηελ 

αγσλία ηνπ λα κελ θηλεζεί ελαληίνλ ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη λα θνπθνπιψζεη ην 

Κππξηαθφ, πνπ απνηειεί κία εζληθή ππφζεζε γηα ηνλ ηνπξθηθφ θφζκν. Πεξί απηνχ πξφθεηηαη! Ώο ην 

νκνινγήζεη, ινηπφλ, επζαξζψο, γηα λα μέξνπκε θη εκείο ηη ηξνκεξνχο ζπκπνιίηεο ηξέθνπκε ζηνλ 

θφξθν καο θαη λα ιάβνπκε ηα αλαινγνχληα απαξαίηεηα κέηξα!».
1302

 Δ ηειεπηαία απηή θξάζε 

απνηεινχζε κία εθ λένπ πξνθεηηθή ζπκπχθλσζε ησλ φζσλ επξφθεηην λα επαθνινπζήζνπλ, φηαλ νη 

πνιηηηθνί θαη ζηξαηησηηθνί αξκφδηνη ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο απνθάζηδαλ λα εμαπνιχζνπλ ην 

πνγθξφκ ησλ επηεκβξηαλψλ. Πξνο ην παξφλ, ν επί ρξφληα θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνο Σνχξθνο 

αλαγλψζηεο ηεο εθεκεξίδαο, δηάβαδε αθφκε κία θνξά γηα ηνλ «ππνβνιηκαίν» ξφιν πνπ 

δηαδξακάηηδε ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη νη νξζφδνμνη πηζηνί «ζπκπνιίηεο» ηνπ, ζε κία 

«εζληθή ηνπξθηθή ππφζεζε» φπσο ην Κππξηαθφ. 

                                                           
1301 ΐι. αλσηέξσ, ζει. 414. 
1302 “Patrikhane Kıbrıs işinde Yunan menfaatleri korumağa çalışıyor” («Σν Παηξηαξρείν πξνζπαζεί λα πξνζηαηεχζεη ηα 

ειιεληθά ζπκθέξνληα ζην Κππξηαθφ») θαη “Kiliselerin her işine karışan Patrikhane, bu meselede siyaset yapan Yunan 

kilisesine müdahaleyi reddetti” («Σν Παηξηαξρείν πνπ αλαθαηεχεηαη ζε θάζε εθθιεζηαζηηθή ππφζεζε, αξλείηαη λα 

παξέκβεη ζηελ ειιεληθή εθθιεζία πνπ θάλεη πνιηηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα»), πξσηνζέιηδνο ηίηινο θαη ππφηηηινο 

αληίζηνηρα ζε Hürriyet, 8/7/1955. Βλδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη ε εθεκεξίδα απέδηδε ηελ «αλάκεημε» ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ζηα εζσηεξηθά ησλ άιισλ νξζνδφμσλ εθθιεζηψλ, «ζηελ νηθνπκεληθή ηνπ ηδηφηεηα», ηελ 

νπνία πηνζεηνχζε γηα λα εμππεξεηήζεη ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ, ρσξίο πεξαηηέξσ επηθξηηηθφ ζρνιηαζκφ. 
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ην επφκελν δεκνζίεπκα, ζεηξά είραλ νη «ξσκαίηθεο εθεκεξίδεο ηεο πφιεο καο», ηηο εηδήζεηο ησλ 

νπνίσλ γηα ην Κππξηαθφ ζηειίηεπε κε δξηκχ ηξφπν ε Hürriyet: «ρη κφλν δελ έρνπλ δεκνζηεχζεη 

κέρξη ζήκεξα νχηε κηα γξακκή πνπ λα αλαδεηθλχεη ηελ Βζληθή Σνπξθηθή άπνςε γηα ηελ Κχπξν, 

αιιά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έρνπλ μεπεξάζεη θάζε φξην θαη κε χπνπια δεκνζηεχκαηα, ηα νπνία 

ιεο θαη είλαη αληηγξαθή ησλ εθπνκπψλ γηα ηελ Κχπξν ηνπ ξαδηνθψλνπ ησλ Ώζελψλ, έρνπλ αξρίζεη 

λα δίλνπλ επξχ ρψξν ζηηο εηδήζεηο θαη ζηα ζρφιηα ειιεληθψλ πεγψλ ζρεηηθά κε ηελ Κχπξν». Δ 

εθεκεξίδα έθεξλε θαηφπηλ σο παξάδεηγκα ηελ Απμβεοιαηζκή, ε νπνία πξφβαιιε πξσηνζέιηδα «κε 

περπαίνπο ηίηινπο» θαη αθηεξψλνληαο «ην 80% ηεο ζειίδαο ηεο», ηελ άθημε θαη ηηο δειψζεηο ηνπ 

Μαθάξηνπ ζηελ Ώζήλα. Σν γεγνλφο πξνθαινχζε ηελ έληνλε αγαλάθηεζε ηεο εθεκεξίδαο, πνπ 

αλαξσηηφηαλ ραξαθηεξηζηηθά: «Σν κφλν πνπ ιείπεη, έηζη φπσο ην πάλε νη ξσκαίηθεο εθεκεξίδεο, 

είλαη λα βάινπλ θαη ηνλ ηίηιν „Γήησ ε Έλσζηο!‟. Ώλ ζπλερίζνπκε λα δείρλνπκε ζε ηέηνην βαζκφ 

αλνρή ζε απηνχο ηνπο κε έρνληεο ην γλψζη ζαπηφλ, δελ είλαη δηφινπ απίζαλν κία ησλ εκεξψλ λα 

βξεζνχκε απέλαληη αθφκε θαη ζε κηα ηέηνηα θνβεξή απζάδεηα!».
1303

 Δ πξνεηδνπνίεζε πεξί ηεο 

«ιήςεο ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ» ελαληίνλ εθείλσλ ησλ «θνβεξψλ ζπκπνιηηψλ πνπ ηξέθνπκε ζηνλ 

θφξθν καο», πνπ δηαηππσλφηαλ ζην πξνεγνχκελν ξεπνξηάδ ηεο Hürriyet, ζπκπιεξσλφηαλ εδψ κε 

ηελ ππελζχκηζε ηεο «αλνρήο» πνπ πηνζεηνχζε σο ζηάζε ε ηνπξθηθή θνηλή γλψκε έλαληη ηεο 

«απζάδνπο» δήζελ πξνβνιήο ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ, απφ εθεκεξίδεο «πνπ εθδίδνληαη ζηα εδάθε 

καο». Γηα λα απμήζεη δε έηη πεξαηηέξσ ηνλ εληππσζηαζκφ, θαζψο θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ελαληίνλ ησλ Βιιελνξζνδφμσλ ζηελ αλαγλσζηηθή ζπλείδεζε ηνπ θνηλνχ ηεο, σζνχζε ηε 

ζπιινγηζηηθή ηεο ζηα άθξα, πξνθαηαιακβάλνληαο φηη κία ησλ επνκέλσλ εκεξψλ νη εθεκεξίδεο 

ηνπο ζα δεησθξαχγαδαλ αλνηρηά ππέξ ηεο Έλσζεο.
1304

 

Ώπφ ηελ «απζάδεηα» ησλ ειιεληθψλ δεκνζηεπκάησλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ε εθεκεξίδα 

επέζηξεθε ηελ επνκέλε ζηηο «θξπθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παπάδσλ». Ώθνξκή ήηαλ ε δηέιεπζε 

απφ ην αεξνδξφκην ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ηνπ Παηξηάξρε Ώιεμαλδξείαο Υξηζηφθνξνπ θαζ‟ 

νδφλ πξνο ηε Μφζρα, φπνπ ζα είρε ζπλάληεζε κε ηνλ εθεί Παηξηάξρε Ώιέμην. Δ είδεζε ήηαλ 

πξφζθνξε γηα ηελ εθ λένπ δεκηνπξγία εληππσζηαζκνχ ζην αλαγλσζηηθφ ηεο θνηλφ, ιφγσ ηνπ φηη 

ζπλδχαδε ηελ νξζφδνμε ζξεζθεία κε ηνλ «θνκκνπληζκφ». Έηζη, ε αλακελφκελε ζπλάληεζε πνπ 

είρε ζην αεξνδξφκην ηξηκειήο αληηπξνζσπεία ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ
1305

 κε ηνλ 

                                                           
1303 “Şehrimizdeki Rumca gazetelerinin Kıbrıs‟a dair sinsice neşriyetları” («Σα χπνπια δεκνζηεχκαηα γηα ηελ Κχπξν ησλ 

ξσκαίηθσλ εθεκεξίδσλ ηεο πφιεο καο») θαη “Topraklarımıza çıktıklarını unutan bu gazeteler nerede ise „Zito Enosis‟ 

diye bağıracaklar” («Οη ελ ιφγσ εθεκεξίδεο πνπ ιεζκνλνχλ φηη εθδίδνληαη ζηα εδάθε καο, ιίγν αθφκε θαη ζα θσλάμνπλ 

„Γήησ ε Έλσζηο‟»), ηίηινο θαη ππφηηηινο αληίζηνηρα ζε Hürriyet, 14/7/1955. 
1304 Δ ζηνρνπνίεζε ηεο ειιελνξζφδνμεο κεηνλφηεηαο απφ ηελ εθεκεξίδα κε αθνξκή ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ επηρεηξείην 

αθφκε θαη ζηηο πεξηφδνπο πνπ ην Κππξηαθφ δελ θαηαιάκβαλε κείδνλα ρψξν ζηηο ζηήιεο ηεο. Έηζη, π.ρ. ηνλ Μάην ηνπ 

1955, κήλα κε ιηγφηεξα δεκνζηεχκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγεζέληα Ώπξίιην θαη ηνπο αθνινπζήζαληεο Ενχιην θαη 

Ώχγνπζην, πξνβαιιφηαλ πξσηνζέιηδα, ζπλνδεία ηεο ζρεηηθήο θσηνγξαθίαο ηνπ, ε πεξίπησζε ηνπ λεσθφξνπ Ώλαζηάζε, 

ν νπνίνο είρε «εμππεξεηήζεη» ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ηνπηθνχ παξαξηήκαηνο ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», 

πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν ηνπ λανχ ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ ζηελ πεξηνρή Karagümrük. ηαλ ε εθνξνεπηηξνπή 

ηνπ λανχ απέιπζε ηνλ Ώλαζηάζε, πξνθαζηδφκελε ηελ «αλεπάξθεηά» ηνπ, ε νξγάλσζε απεπζχλζεθε ζηνλ Ώζελαγφξα, 

«γηα λα δηεξεπλεζεί ην πεξηζηαηηθφ», σζηφζν φπσο πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα, ν Παηξηάξρεο «απέθπγε λα θάλεη 

νπνηνδήπνηε ζρφιην», βι. “Kıbrıs yüzünden işinden olan Rum” («Ο Ρσκηφο πνπ έραζε ηε δνπιεηά ηνπ εμαηηίαο ηεο 

Κχπξνπ»), Hürriyet, 3/5/1955. 
1305 Δ παξνπζίαζε ηεο ηξηκεινχο αληηπξνζσπείαο γηλφηαλ θαηά ηξφπν πνπ αχμαηλε ηηο ππνςίεο ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο 

γλψκεο γηα ηα θίλεηξα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, σο εμήο: «Μία 
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Υξηζηφθνξν παξνπζηαδφηαλ απφ ηελ εθεκεξίδα σο «γλσζηνπνίεζε ηεο επινγίαο» θαη «θαιφ 

θαηεπφδην!» πνπ απεχζπλε ν Ώζελαγφξαο ζηνλ δηεξρφκελν Παηξηάξρε Ώιεμαλδξείαο. Δ δήισζε 

ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ηελ Κχπξν ζηνλ αληαπνθξηηή ηνπ THA πξνβαιιφηαλ ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ 

ξεπνξηάδ απφ ηελ εθεκεξίδα, ππφ ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ελδηάκεζν ηίηιν «Ο Υξηζηφθνξνο δελ 

έθξπςε πσο είλαη Βλσηηθφο ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ».
1306

 Ο Παηξηάξρεο Ώιεμαλδξείαο, αθνχ δήισλε 

φηη ε ζξεζθεία δελ πξέπεη λα αλακηγλχεηαη ζηελ πνιηηηθή, απαληνχζε σο εμήο ζηελ επφκελε 

εξψηεζε ηνπ Σνχξθνπ δεκνζηνγξάθνπ, αλ ίζρπε ην ίδην θαη γηα ηελ εκπινθή ηεο νξζνδφμνπ 

εθθιεζίαο ζην Κππξηαθφ: «Πξάγκαηη, πνιηηηθή θαη εθθιεζία είλαη πξάγκαηα μερσξηζηά, ην 

πξάγκα φκσο αιιάδεη φηαλ πξφθεηηαη γηα ην Κππξηαθφ. Βίλαη βέβαην φηη ν Ώξρηεπίζθνπνο 

Μαθάξηνο αλαθάηεςε θαη κεγέζπλε ππέξ ην δένλ ηνλ ελσηηθφ ηνπ αγψλα. Καηά ηε γλψκε κνπ, αλ 

δηαρεηξηδφηαλ κε επηφηεξν ηξφπν απηφλ ηνλ αγψλα, ζα είρε πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηψξα ε έλσζε 

ηνπ λεζηνχ κε ηε κεηέξα παηξίδα».
1307

 Οη απφςεηο απηέο πνπ επζαξζψο αιιά θαη κε θάπνηα 

πνιηηηθή αθέιεηα ζηε δεδνκέλε ζπγθπξία δηαηχπσλε ν εμ Ώιεμαλδξείαο ζξεζθεπηηθφο εγέηεο, δελ 

ηχγραλαλ άιινπ ζρνιηαζκνχ απφ ηελ εθεκεξίδα, πέξαλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο ελδηάκεζνπ ηίηινπ. 

Δ Hürriyet ζα θιηκάθσλε ηελ πνιηηηθή πίεζε ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν γηα ην ζέκα ηεο 

Κχπξνπ, δεκνζηεχνληαο ηξεηο εκέξεο αξγφηεξα ζηηο εζσηεξηθέο ηεο ζειίδεο κία αλνηρηή επηζηνιή, 

ηελ νπνία απεχζπλε ζηνλ «Ώξρηεπίζθνπν Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη Οηθνπκεληθφ Παηξηάξρε 

Βμνρψηαην θ.θ. Ώζελαγφξα»,
1308

 ρξεζηκνπνηψληαο κε άκεζν απηή ηε θνξά ηξφπν θαη γηα ηξίην 

θαηά ζεηξά δεκνζίεπκά ηεο ηνλ επίζεκν ηίηιν, αιιά θαη ηελ νξζή πξνζαγφξεπζε πξνο ηνλ 

επηθεθαιήο ηνπ νηθνπκεληθνχ ζξφλνπ. Σν πεξηερφκελφ ηεο είρε σο εμήο:  

«Δίκαζ αέααζμ υηζ βκςνίγεηε ηδ εθζαενή επίδναζδ πμο έπεζ ζηδκ ημονηζηή ημζκή βκχιδ δ 

ανκδηζηή ζηάζδ πμο πεζζιαηζηά έπεζ οζμεεηήζεζ ημ Παηνζανπείμ Φακανίμο, ημο μπμίμο 

επζηεθαθήξ είζηε εζείξ, έκακηζ ημο ηοπνζαημφ γδηήιαημξ, υπςξ αεααίςξ ηαζ ηα 

επακεζθδιιέκα δδιμζζεφιαηα ηδξ εθδιενίδαξ ιαξ πμο απδπεί ηα αζζεήιαηα ηαζ ηζξ 

ζηέρεζξ αοηήξ αηνζαχξ ηδξ ημζκήξ βκχιδξ, αθθά ηαζ ηζξ εκζηάζεζξ πμο δζαδμπζηά ζαξ 

έπμοκ απεοεφκεζ μζ δζάθμνεξ εεκζηέξ ιαξ μνβακχζεζξ. Παν‟ υθα αοηά, έπεηε ιείκεζ 

δοζηοπχξ αδζάθμνμξ απέκακηζ ζε υθεξ ηζξ ιέπνζ ημφδε εηηθήζεζξ, ηζξ πνμεζδμπμζήζεζξ 

ηαζ ηζξ κμοεεζίεξ πνμξ ημ ίδνοιά ζαξ κα οπμζηδνίλεηε ηδκ Δεκζηή Σμονηζηή άπμρδ ζηδκ 

οπυεεζδ ηδξ Κφπνμο. Γεκ είπαηε ηακ ηδκ εοβέκεζα κα εοανεζηδεείηε κα δεπεείηε ηάπμζμκ 

απυ ημοξ δδιμζζμβνάθμοξ ιαξ πμο έθηαζακ ιέπνζ ηδκ πυνηα ζαξ ηαζ απθχξ αάθαηε ημκ 

εηπνυζςπυ ζαξ, δδθαδή ημκ επζηεθαθήξ Δηπνυζςπυ ζαξ Αζιζθζακυ, κα πεζ 

πνμζπδιαηζηά υηζ „ημ γήηδια είκαζ πμθζηζηυ ηαζ ειείξ είιαζηε έκα ενδζηεοηζηυ ίδνοια. 

Γεκ ακαιεζβκουιαζηε ζηδκ πμθζηζηή‟. 

Ιδηόηεηα θαη αξκνδηόηεηα 

Αλζυηζιε η. Αεδκαβυνα! Μεβάθδ δ πάνδ ηδξ ορδθήξ ζαξ έδναξ. Άκηε, αξ δεπεμφιε βζα 

ιζα ζηζβιή πςξ αοηά πμο θέηε είκαζ μνεά. Ωξ έκα ενδζηεοηζηυ ιαξ ηαείδνοια ηαζ, ακ 

ιδ ηζ άθθμ, ζηδκ ημζιζηή Σμονηία δεκ δφκαζεε κα ακαιζπεείηε ζηδκ πμθζηζηή. Πμθφ 

ηαθά. Γεκ έπεηε, υιςξ, εζείξ ενδζηεοηζηή ζδζυηδηα ηαζ ενδζηεοηζηή ανιμδζυηδηα ζε 

                                                                                                                                                                                
αληηπξνζσπεία απνηεινχκελε απφ ηξεηο δεζπφηεο πνπ θέξνπλ απίζαλα νλφκαηα, φπσο Υαιθεδφλνο (Kadıköy!), 

άξδεσλ (Salihli) θαη Φηιαδειθείαο». 
1306 “Hristoforos, Kıbrıs mevzuunda Enosisçi olduğunu gizlemedi”, Hürriyet, 15/7/1955. 
1307 “Rum papaslarının gizli faaliyetleri artıyor” («Ώπμάλνληαη νη θξπθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Ρσκηψλ παπάδσλ»), 

πξσηνζέιηδε είδεζε ζε Hürriyet, 15/7/1955. 
1308 “İstanbul Başpiskoposu ve İkumenik Patrik Athinagoras Efendi Hazretleri” 
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αοηήκ ηδκ οπυεεζδ ηδξ Κφπνμο; Πνάβιαηζ, οπυ ηδκ ζδζυηδηά ζαξ ςξ Ανπζεπζζηυπμο 

Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, δ ανιμδζυηδηά ζαξ δεκ οπενααίκεζ ηα υνζα αοηήξ ηδξ πυθδξ. 

Ωζηυζμ, εζείξ – ηαζ ιυκμ εζείξ – έπεηε ζημκ μνευδμλμ ηυζιμ ηαοηυπνμκα ηαζ ηδκ 

ζδζυηδηα ημο „Οζημοιεκζημφ Παηνζάνπδ‟ ηαζ οπ‟ αοηήκ ζαξ ηδκ ζδζυηδηα εηπνμζςπείηε 

ηδκ ορδθυηενδ πκεοιαηζηή ανπή ηδξ μνεμδμλίαξ. θεξ μζ ακά ημκ ηυζιμ 

εθθδκμνευδμλεξ εηηθδζίεξ, απυ ηδκ Δθθάδα ιέπνζ ηδκ Κφπνμ, απυ ηδ Γαιαζηυ ιέπνζ 

ηδκ Αθελάκδνεζα ηαζ απυ ηδκ Αιενζηή ιέπνζ ηδκ Αοζηναθία, είηε οπάβμκηαζ ζε εζάξ, είηε 

είκαζ αοημηέθαθεξ, ικδιμκεφμοκ ημ εκ Φακανίς Παηνζανπείμ ζαξ ςξ „Μδηένα 

Δηηθδζία‟,
1309

 ημ οπμθμβίγμοκ ηαζ οπμηάζζμκηαζ ζηδκ πκεοιαηζηή ζαξ επζννμή. 

Τν αζών ηνπξθηθό αίκα 

Δπζηνέρηε ιαξ ηχνα κα νςηήζμοιε: Τπυ αοηήκ ηδκ μζημοιεκζηή ζαξ ζδζυηδηα, πχξ 

ιπμνείηε κα ιέκεηε αδζάθμνμξ απέκακηζ ζηζξ ζοιθμνέξ πμο δζαδναιαηίγμκηαζ ηδ ζηζβιή 

αοηή ζηδκ Κφπνμ; Οζ απεπεείξ ηαζ θμαενέξ εηείκεξ δμθμθμκίεξ, πμο ηαιιία ενδζηεία 

δεκ επζηνμηεί, ηςκ ηνμιμηναηχκ ηδξ ΔΟΚΑ, μζ μπμίμζ ιέπνζ ζήιενα έπμοκ πφζεζ ημ αίια 

14 αεχςκ Σμφνηςκ, έπμοκ ανμπδδυκ πεηνμαμθήζεζ ηζξ ημονηζηέξ βεζημκζέξ ηαζ δεκ 

έπμοκ αθήζεζ ζηδκ δζοπία ημοξ μφηε ηακ ημοξ κεηνμφξ ιαξ πονπμθχκηαξ έκα 

ιμοζμοθιακζηυ κεηνμηαθείμ, ηακέκακ απυδπμ δεκ έπμοκ ζηδ ενδζηεοηζηή ζαξ 

ζοκείδδζδ, δεκ πνμζαάθθμοκ ηδ ενδζηεοηζηή ζαξ πκεοιαηζηυηδηα, δεκ ηθμκίγμοκ ηδ 

ζοκείδδζή ζαξ ςξ ενδζηεοηζημφ θεζημονβμφ, δεκ ηδκ ηάκμοκ κα αβακαηηεί, δεκ ηδξ 

πνμηαθμφκε δάηνοα; 

Πμζμξ ιπμνεί κα ημ πζζηέρεζ αοηυ η. Αεδκαβυνα; Πμζμξ ιπμνεί κα ημ πζζηέρεζ, αηυιδ 

ηαζ μ Ανπζεπίζημπμξ Κφπνμο Μαηάνζμξ, πμο είκαζ δ ροπή εηείκςκ ηςκ ηνμιμηναηχκ, 

δεκ έθηαζε ιέπνζξ αοημφ ημο ζδιείμο, πανά ημ πμθζηζθίηζ ηαζ ημ ζοιιμνζηζθίηζ ημο, δεκ 

θδζιυκδζε εκηεθχξ ηδ ενδζηεοηζηή ημο ζδζυηδηα ηαζ – ακ ιδ ηζ άθθμ ςξ ενδζηεοηζηυξ 

δβέηδξ – δεκ ιπυνεζε κα θενεεί ηυζμ ροπνά, αδζάθμνα ηαζ ανκδηζηά υζμ εζείξ απέκακηζ 

ζε αοηέξ ηζξ ζοιθμνέξ! 

Τν θαζήθνλ πνπ ζαο αλαινγεί 

Γζααάζαηε πζεακχξ ζημ „Βήια‟, ιζα απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ εθδιενίδεξ ηςκ Αεδκχκ, ζημ 

θφθθμ ηδξ 13
δξ

 Ημοθίμο ηδκ απάκηδζδ πμο έδςζε μ Μαηάνζμξ ζηδκ ενχηδζδ ημο Άββθμο 

Τπμονβμφ Απμζηζχκ Lennox Boyd βζα ημ ηαηά πυζμ ηαηαδζηάγεζ ή υπζ ηδκ ηνμιμηναηία. 

Δίπε μ Μαηάνζμξ: „Δβχ οπυ ηδκ ζδζυηδηά ιμο ςξ ενδζηεοηζημφ δβέηδ ηαηαδζηάγς ηδ 

αία ηαζ ηδκ ηνμιμηναηία. Τπυ ηδκ ζδζυηδηά ιμο ςξ εεκάνπδ, υιςξ, δεκ ιπμνχ κα 

ακηζηαπεχ ζηζξ επζεοιίεξ ηαζ ζηδ αμφθδζδ ημο θαμφ‟. Δθυζμκ θμζπυκ, έζης ηαζ 

δζπθςιαηζηά, έκαξ ζεζδιαζιέκμξ επενυξ ηςκ Σμφνηςκ υπςξ μ Μαηάνζμξ ηαηαδζηάγεζ 

ηαζ απμηάζζεηαζ ηδκ ηνμιμηναηία, ηζ ακαθμβεί ηαζ ηζ ανιυγεζ ζε ζαξ, Ανπζεπίζημπε 

Κςκζηακηζκμοπυθεςξ ηαζ Οζημοιεκζηέ Παηνζάνπδ η. Αεδκαβυνα; Απυ εζάξ δεκ γδημφιε 

ηίπμηε άθθμ πανά κα ηαηαδζηάζεηε οπυ ηδκ ζδζυηδηά ζαξ ςξ ενδζηεοηζημφ θεζημονβμφ, 

ημοξ ηνμιμηνάηεξ ηδξ ΔΟΚΑ πμο πφκμοκ αεχμ ημονηζηυ αίια, υπςξ ημ έπμοκ πνάλεζ μ 

Μαηάνζμξ ηαζ μ ιμοθηήξ ηδξ Κφπνμο, Μεπιέη Νηακά. Πνάηημκηάξ ημ ηζ εζείξ, δεκ εα 

ηάκεηε ηίπμηε πενζζζυηενμ απυ ημ κα επζηεθέζεηε ημ ενδζηεοηζηυ ζαξ ηαεήημκ. Ακ υιςξ 

δεκ ημ πνάλεηε ηαζ ζοκεπίζεηε ηα παζπκίδζα ημο ηφπμο „πνυηεζηαζ βζα πμθζηζηή ηαζ δεκ 

ακαηαηεφμιαζ‟, ηυηε πχξ εα ζαξ ηνίκεζ δ ημονηζηή, αθθά ηαζ δ παβηυζιζα ημζκή βκχιδ; 

ηεθηείηε ημ Δλμπχηαηε Οζημοιεκζηέ Παηνζάνπδ η. Αεδκαβυνα».
1310

 

                                                           
1309 Γξακκέλν ζηα ειιεληθά κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο ζην πξσηφηππν. 
1310 “Patrik Athinagoras niçin susuyor?” («Γηαηί ζησπά ν Παηξηάξρεο Ώζελαγφξαο;»), “Kıbrıs meselesi ve tethiş 

hareketleri, Türk halk efkârını yakından alâkadar ettiği için Fener Patrikhanesinin susmaması lâzımdır” “Patrik tethiş 

hareketleri takbih etmelidir” “Eğer, işlenen cinayetler Patriğin vicdanında akis uyandırmıyorsa, kendisi hakkında 

verilecek hükme razı olması lâzım” («Βπεηδή ην Κππξηαθφ θαη νη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ελδηαθέξνπλ ηελ ηνπξθηθή 

θνηλή γλψκε εθ ηνπ ζχλεγγπο, ην Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ δελ πξέπεη λα ζησπά» «Ο Παηξηάξρεο νθείιεη λα θαηαδηθάζεη 

ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο» «Βάλ νη δηαπξαρζείζεο δνινθνλίεο δελ ελνρινχλ ηε ζπλείδεζε ηνπ Παηξηάξρε, ηφηε πξέπεη 

λα απνδερζεί ηηο θξίζεηο πνπ ζα δηαηππσζνχλ γηα εθείλνλ»), ηίηινο θαη ραξαθηεξηζηηθνί ππφηηηινη ζε Hürriyet, 

18/7/1955. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



470 
 

Βίλαη πξνθαλέο φηη ε ζσζηή πξνζαγφξεπζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Παηξηάξρε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζπρλή ηεο επαλάιεςε ζην θείκελν ηεο αλνηρηήο απηήο επηζηνιήο, εμππεξεηνχζε κία θαη κφλε 

ζθνπηκφηεηα ηεο εθεκεξίδαο: Δ εηθνληθή αλαγλψξηζε ηεο «νηθνπκεληθφηεηαο» ρξεζηκνπνηείην σο 

επηρείξεκα-βηηξίλα, πξνθεηκέλνπ λα «πεηζζεί» ν Ώζελαγφξαο λα παξέκβεη ππέξ ησλ «εζληθψλ 

ηνπξθηθψλ ζέζεσλ ζην Κππξηαθφ», ηφζν δεκφζηα φζν θαη ελαληίνλ ηνπ Μαθαξίνπ. Πέξαλ ηνχηνπ, 

ν πξνθαζήκελνο ηνπ νηθνπκεληθνχ ζξφλνπ δελ ήηαλ ηίπνηε παξαπάλσ απφ «Παηξηάξρεο 

Φαλαξίνπ», φπσο δχν θνξέο αληηθαηηθά ηνπ ππελζπκηδφηαλ ζην πιαίζην ηεο ίδηαο επηζηνιήο, κε 

ηελ πξνζζήθε κηαο αθφκε «ππφκλεζεο», φηη ην Παηξηαξρείν «σο ζξεζθεπηηθφ καο θαζίδξπκα», 

πνπ ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο «θνζκηθήο Σνπξθίαο», δελ επηηξεπφηαλ λα αλακηρζεί 

ζηελ πνιηηηθή, εθηφο βεβαίσο αλ επξφθεηην γηα ηελ θαηαδίθε ηεο αλαθίλεζεο ηνπ Κππξηαθνχ! 

Δ θαιά πιεξνθνξεκέλε πεξί ηηο εθθιεζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Παηξηαξρείνπ εθεκεξίδα, 

απεπζπλφηαλ αθνινχζσο ζηε «ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε» ηνπ Παηξηάξρε, ζέηνληάο ηνλ πξν ησλ 

«επζπλψλ» ηνπ, φρη κφλν γεληθά γηα ην πνιηηηθφ πξφβιεκα ηεο Κχπξνπ, αιιά θαη γηα ην 

«αλζξσπηζηηθφ» δήηεκα ησλ «δεηλψλ» πνπ είραλ «ελζθήςεη» ζηνπο Σνπξθνθχπξηνπο εμαηηίαο ηεο 

«ηξνκνθξαηηθήο δξάζεο ηεο ΒΟΚΏ». Έηζη, θηλνχκελε ζην γλψξηκν χθνο ηεο κεηαμχ ιατθηζκνχ 

θαη εληππσζηαζκνχ, κεκθφηαλ ηνλ Ώζελαγφξα γηα «αδηαθνξία» θαη αλαιγεζία κπξνζηά ζην 

«δξάκα» ησλ «αζψσλ Σνπξθνθχπξησλ», θζάλνληαο ζην ζεκείν λα ηνλ ζπγθξίλεη κε ηνλ 

Ώξρηεπίζθνπν Κχπξνπ, γηα λα αλαδείμεη ηνλ ηειεπηαίν σο πεξηζζφηεξν «επαίζζεην» ζε 

αλζξσπηζηηθά ζέκαηα.  

Καηά ζπλέπεηα, ε Hürriyet δεηνχζε απφ ηνλ Οηθνπκεληθφ Παηξηάξρε λα «επηηειέζεη ην 

ζξεζθεπηηθφ ηνπ θαζήθνλ» θαη λα θαηαδηθάζεη ηελ «ηξνκνθξαηία», επηζείνληαο πάλσ απφ ηελ 

θεθαιή ηνπ ηε δακφθιεην ζπάζε ηεο «ηνπξθηθήο θαη δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο», νη νπνίεο ζηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα ζηξέθνληαλ ελαληίνλ ηνπ. Δ απεηιή γηα ηηο δηαζέζεηο ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο 

γλψκεο, άιισζηε, είρε δηαηππσζεί θαη ζηελ εηζαγσγηθή παξάγξαθν ηεο δεκφζηαο επηζηνιήο, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε «ζιηβεξή επίδξαζε» πνπ είρε ζε εθείλελ ε «αξλεηηθή ζηάζε» ηνπ 

Παηξηαξρείνπ ζην Κππξηαθφ. Βθεί γηα κία αθφκε θνξά ε εθεκεξίδα είρε αλαγνξεχζεη ηνλ εαπηφ 

ηεο ζε γλήζην εθθξαζηή «ησλ αηζζεκάησλ θαη ησλ ζθέςεσλ» ηεο θνηλήο γλψκεο, απνθαιχπηνληαο 

πεξαηηέξσ θαη ηνλ ελεξγεηηθφ ζηηο πξνθιήζεηο ξφιν πνπ δηαδξακάηηδε, ζηέιλνληαο ζπλεξγάηεο ηεο 

δεκνζηνγξάθνπο κέρξη ηελ πφξηα ηνπ Παηξηαξρείνπ, γηα λα εθκαηεχζεη ηελ πνιππφζεηε 

θαηαδηθαζηηθή δήισζε. ε θάζε πεξίπησζε, ν αλαγλψζηεο ηεο – θαη δε ν αλαγλψζηεο ηεο 

αλνηρηήο εθείλεο επηζηνιήο πξνο ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν – εκπέδσλε ζηε ζπλείδεζή ηνπ φηη 

ην εηεξφδνμν θαζίδξπκα ιεηηνπξγνχζε ππφγεηα ελαληίνλ ησλ ηνπξθηθψλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ, 

επηρεηξνχζε λα παξαπιαλήζεη ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ θαιππηφκελν πίζσ απφ έσια επηρεηξήκαηα 

πεξί κε αλάκεημήο ηνπ ζηελ πνιηηηθή, ελψ ν επηθεθαιήο ηνπ αξλείην «πεηζκαηηθά» λα θαηαδηθάζεη 

ηελ «ηξνκνθξαηία» ελαληίνλ ησλ νκνγελψλ Σνπξθνθχπξησλ, γεγνλφο πνπ «απνδείθλπε» ηελ 

πξαγκαηηθή πνιηηηθή ηνπ ιεηηνπξγία έμσ θαη πέξαλ ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, πξνεηνηκαδφηαλ θαη ε αληίζηνηρε ζηάζε-αληίδξαζε ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο ζε 
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δεδνκέλν ρξφλν θαη κε πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν, φπσο επξφθεηην ζπληφκσο λα απνδεηρζεί ζηα 

επηεκβξηαλά. 

Δ «απνθάιπςε» ησλ «αληεζληθψλ δξαζηεξηνηήησλ» ηνπ Παηξηαξρείνπ ππνγξακκηδφηαλ θαη κε ηελ 

αλαδεκνζίεπζε γεινηνγξαθίαο απφ ηελ Tercüman, ζηελ νπνία εηθνλίδνληαλ ηξεηο παπάδεο κε 

έληνλν βιέκκα λα είλαη θαζηζκέλνη γχξσ απφ έλα ζνθξά γεκάην πηιάθη πνπ έγξαθε «Κχπξνο» θαη 

λα ηξψλε. Δ ιεδάληα ζρνιίαδε ηηο εηδήζεηο ηνπ ηνπξθηθνχ Σχπνπ πεξί ηνπ φηη «ηε θνξά απηή δελ 

ζα επηηξαπεί ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παπάδσλ ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ», επαλαιακβάλνληαο ηε 

γλσζηή ηνπξθηθή παξνηκία «ν παπάο δελ ηξψεη θάζε κέξα πηιάθη» πνπ είλαη ηζνδχλακε κε ηελ 

θαζ‟ εκάο γλσζηή «θάζε κέξα δελ είλαη Πάζρα».
1311

 ην ίδην κήθνο θχκαηνο, ε εθεκεξίδα 

πξφβαιε εηδήζεηο φπσο ε απέιαζε απφ ηηο απνηθηαθέο αξρέο ηεο Κχπξνπ ηνπ Έιιελα αξρηκαλδξίηε 

Ώλάξγπξνπ ηακαηφπνπινπ, κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο «ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηελ ΒΟΚΏ θαη ηεο 

ζηξαηνιφγεζεο καζεηψλ» γηα ηηο ηάμεηο ηεο. Ώλ θαη ζην ξεπνξηάδ δηεπθξηληδφηαλ ε εμ Βιιάδνο 

θαηαγσγή ηνπ θαη ην γεγνλφο φηη είρε έιζεη ζην λεζί πξν πεληαεηίαο, ζηνλ ηίηιν γηλφηαλ ιφγνο γηα 

«Ρσκηφ παπά», ζε κία εζειεκέλε πξνζπάζεηα λα ηαπηηζηνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ θνηλνχ φξνπ Rum νη 

Βιιελνθχπξηνη κε ηνπο Βιιελνξζφδνμνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.
1312

 

Σε ζθπηάιε ησλ πηέζεσλ πνπ ζηφρεπαλ ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν γηα ηελ ππνηηζέκελε «ζησπή» 

ηνπ ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ έπαηξλαλ νη «εζληθέο νξγαλψζεηο» γηα ηηο νπνίεο έθαλε ιφγν ε 

Hürriyet ζηελ παξαηεζείζα αλνηρηή επηζηνιή ηεο. Πξψηε ε M.T.T.B. δηνξγάλσλε ζπλέληεπμε 

Σχπνπ, ζηελ νπνία ν επηθεθαιήο ηεο ζεκείσλε φηη ε ειιεληθή λενιαία, θαζψο θαη ε «ππαγφκελε 

ζην Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ εθθιεζία ηεο Βιιάδαο έρνπλ ππεξβεί ηα εζθακκέλα» ζην Κππξηαθφ, 

πξνζζέηνληαο πσο δελ είρε «δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο ηεο ηνπξθηθήο λενιαίαο θαη ηεο θνηλήο γλψκεο 

ην γεγνλφο φηη ην Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ έρεη βπζηζηεί ζε κία ζαλάζηκε αδξάλεηα απέλαληη ζε 

απηέο ηηο πξνθιήζεηο». Ώθνχ θαηήγγεηιε «κεηά βδειπγκίαο» ηελ εηζαγσγή ζηελ Σνπξθία 

θαζξεθηψλ εμ Βιιάδνο κε ηελ απεηθφληζε ζην πίζσ κέξνο ηνπο λα είλαη εκπλεπζκέλε απφ ηελ 

Κχπξν,
1313

 ν ξήηνξαο πξνεηδνπνηνχζε πσο, αλ ζπλερηδφηαλ ε «ζησπή» ηνπ Παηξηαξρείνπ ζην 

Κππξηαθφ, ηφηε ζα δεηνχζαλ άδεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπιιαιεηήξην δηακαξηπξίαο.
1314

 

ην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ξεπνξηάδ ε εθεκεξίδα πξφβαιε θαη κία «αμηνπξφζεθηε είδεζε» πνπ είραλ 

δεκνζηεχζεη νη ειιεληθέο εθεκεξίδεο ηεο Πφιεο, ζρεηηθά κε ηελ επίζθεςε πνπ είρε 

πξαγκαηνπνηήζεη ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ν Ννκάξρεο θαη Αήκαξρνο Κσλζηαληηλνππφιεσο, 

Fahrettin Kerim Gökay, πξνο ηηκήλ ηνπ νπνίνπ είρε παξαηεζεί γεχκα. χκθσλα κε ηελ 

                                                           
1311 Hürriyet, 19/7/1955. βι. θαη αλσηέξσ, ζει. 392. 
1312 “Bir Rum Papas Kıbrıs‟tan çıkarılıyor” («Ώπειαχλεηαη απφ ηελ Κχπξν έλαο Ρσκηφο παπάο»), Hürriyet, 20/7/1955. 
1313 Βηθφληδαλ έλαλ έλνπιν ζαιπηγθηή λαχηε δίπια ζε έλαλ ράξηε ηεο Κχπξνπ κε ηελ ειιεληθή ζεκαία πάλσ ηνπ, 

ζπλνδεία πνιεκηθνχ πινίνπ θαη αεξνπιάλσλ. 
1314 “Kıbrıs meselesi karşısında Patrikhanenin sükûtu göze batmaya başladı” («Δ ζησπή ηνπ Παηξηαξρείνπ ζην ζέκα ηεο 

Κχπξνπ έρεη αξρίζεη λα πξνθαιεί εθλεπξηζκφ»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε Hürriyet, 21/7/1955, φπνπ δεκνζηεπφηαλ θαη ε 

επίκαρε εηθφλα ηνπ λαχηε κε ηελ Κχπξν. ηε ιεδάληα ηεο γηλφηαλ ιφγνο γηα ηα «λέα ηεξηίπηα ησλ Βιιήλσλ πνπ 

ηζρπξίδνληαη πσο έρνπλ εγθαηαιείςεη ηελ Μεγάιε (Megalo) Εδέα». Ίδηα θαηαγγειία ζα γηλφηαλ απφ «αλαγλψζηξηα ηεο 

εθεκεξίδαο» θαη έλα κήλα αξγφηεξα, κε αθνξκή παξφκνηαο ζεκαηνινγίαο βεληάιηα πνπ εηθφληδε έλαλ εχδσλν πάλσ απφ 

ηελ Κχπξν θαη ηελ νπνία έιεγε πσο είρε αγνξάζεη έλαληη 20 δξαρκψλ απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, βι. “Azıttılar” («Σν 

παξαμήισζαλ»), ιεδάληα πξσηνζέιηδεο θσηνγξαθίαο ζε Hürriyet, 16/8/1955. 
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θαζηεξσκέλε αλαθνίλσζε ηνπ Παηξηαξρείνπ πνπ εθδφζεθε θαηφπηλ, ν Gökay είρε κεηαθέξεη ηνπο 

«ραηξεηηζκνχο» ηνπ Πξσζππνπξγνχ Menderes, ελψ «δηαβεβαίσλε ηφζν εμ νλφκαηφο ηνπ, φζν θαη 

εμ νλφκαηνο ηεο θπβέξλεζεο φιεο ηεο ρψξαο γηα ηα θηιηθά αηζζήκαηα θαη ηηο αγαζέο πξνζέζεηο 

πνπ έηξεθαλ έλαληη ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ». Δ αλαθνίλσζε απηή πξνθάιεζε ηελ 

αλακελφκελε αληίδξαζε ηεο εθεκεξίδαο, ε νπνία ζε εηδηθφ ζρφιηφ ηεο πνπ αθνινπζνχζε, ηελ 

απέδηδε «αλακθηζβήηεηα» ζηα πξνεγεζέληα δηθά ηεο ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα θαη ζεκείσλε φηη 

πξνθαινχζε «ζνβαξή ιχπε», δηφηη ηφζν ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε φζν θαη ε ηνπξθηθή θνηλή γλψκε 

«δελ ηξέθνπλ άιια αηζζήκαηα παξεθηφο εθείλσλ ηνπ ζεβαζκνχ» γηα φια ηα ζξεζθεπηηθά 

θαζηδξχκαηα. Χζηφζν, 

«υπςξ βζα υθα ηα ενδζηεοηζηά ηαεζδνφιαηα, έηζζ ηαζ βζα ημ Παηνζανπείμ έπεζ 

ιεβαθφηενδ αλία πνζκ ηδκ εφκμζα ηδξ ηοαένκδζδξ, κα ηενδίζεζ ηδκ εφκμζα ηαζ ηδ θζθία 

ημο θαμφ. Καζ αοηή ηενδίγεηαζ ιμκάπα ιε ηδκ επίδεζλδ ζεααζιμφ ζηα εεκζηά αζζεήιαηα 

ηαζ ζηζξ αβςκίεξ ημο θαμφ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ ακεκδμίαζηδ ηαηαδίηδ ηςκ δμθμθμκζχκ 

ηαζ ηδξ ηονακκίαξ ηςκ ηνμιμηναηχκ πμο πφκμοκ ημ ημονηζηυ αίια ζηδκ Κφπνμ, 

ζοιιμνθμφιεκμ έηζζ ιε ηζξ ορδθέξ δμβιαηζηέξ ανπέξ ηάεε ενδζηείαξ πμο έπεζ ζενυ 

αζαθίμ, αθθά ηαζ ιε ηζξ ημζκέξ ακενχπζκεξ αλίεξ. Γεκ ιπμνεί κα ηενδδεεί ιυκμ ιε ηζξ 

δζααεααζχζεζξ ηςκ επίζδιςκ ανπχκ. Δάκ οπάνπεζ ιία ηοαένκδζδ ζηδκ Σμονηία, 

οπενάκς αοηήξ οπάνπεζ δ θασηή ημζκή βκχιδ ηαζ δ ημζκή αοηή βκχιδ πενζιέκεζ ιε 

ακοπμιμκδζία ημ Παηνζανπείμ Φακανίμο κα ορχζεζ ηδκ ακενχπζκδ ηαζ ενδζηεοηζηή 

ημο θςκή απέκακηζ ζηζξ ηναβςδίεξ ηδξ Κφπνμο».
1315

 

Δ εθεκεξίδα έδηλε ζπλέρεηα ζηηο πηέζεηο επί ηνπ Ώζελαγφξα θαη ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ 

λα ιάβνπλ ζέζε ελαληίνλ ηεο «ηξνκνθξαηίαο» ζηελ Κχπξν, φηαλ ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα 

απεπζπλφηαλ ζηνπο εγέηεο ησλ άιισλ ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ ζηελ Πφιε θαη δεκνζίεπε 

πξσηνζέιηδα ηηο δνζείζεο απαληήζεηο ηνπο. Με παξφκνην ζθεπηηθφ θαη δηαηχπσζε ηάζζνληαλ 

ελαληίνλ ηεο ηξνκνθξαηίαο, ν επηθεθαιήο ηεο Αηεχζπλζεο Θξεζθεπηηθψλ Τπνζέζεσλ, Eyüp Sabri 

Hayırlıoğlu, ν Ώξρηραράκεο Rafael Saban εθ κέξνπο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ν 

Παηξηάξρεο ησλ Ώξκελίσλ, Karikin Hacaduryan, ν νπνίνο επηπιένλ εθδεισλφηαλ αλνηρηά ππέξ 

ησλ ζέζεσλ ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ζην Κππξηαθφ. Ώληίζηνηρν ζε έθηαζε κε εθείλε πνπ 

δηλφηαλ ζηηο απφςεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ήηαλ θαη ην εηζαγσγηθφ θνκκάηη ηνπ ξεπνξηάδ, ζην 

νπνίν αθνχ γηλφηαλ αλαθνξά ζηελ πξνεγεζείζα αλνηρηή επηζηνιή ηεο εθεκεξίδαο πξνο ηνλ 

Οηθνπκεληθφ Παηξηάξρε, εμαπνιπφηαλ έληνλε θξαζηηθή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ, κε ζηφρν ηνλ 

εμαλαγθαζκφ ηνπ λα ηνπνζεηεζεί δεκφζηα θαηά ην ηνπξθηθφ δνθνχλ: 

«Πανά ημ βεβμκυξ υηζ έπεζ πανέθεεζ ιία ζπεδυκ εαδμιάδα, μφηε αοηή ηδ θμνά έπεζ 

αημοζηεί ημ παναιζηνυ απυ ημ Παηνζανπείμ. Φαίκεηαζ πςξ μ Παηνζάνπδξ Φακανίμο η. 

Αεδκαβυναξ έπεζ αοεζζηεί ζηα υκεζνα ηαζ ζηζξ πίιαζνεξ ηδξ πνμπαβάκδαξ κα εκςεεί (!) 

                                                           
1315 “Patrikhanenin rumca gazetelerde çıkan bir tebliğ” («Μία αλαθνίλσζε ηνπ Παηξηαξρείνπ πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 

ξσκαίηθεο εθεκεξίδεο»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 21/7/1955. 
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ιε ηδκ εθθδκζηή ιδηένα παηνίδα ημφηδ δ Κφπνμξ, ηδκ μπμία μζ εθθδκμνευδμλεξ
1316

 

εηηθδζίεξ ηςκ Αεδκχκ ηαζ ηδξ Λεοηςζίαξ έπμοκ ακαβάβεζ ζε ιία Πακεθθήκζα ηαζ 

Πακμνευδμλδ εεκζηή ηαζ ζενή οπυεεζδ, ηαζ πάνδ ζηδκ μπμία δεκ δζζηάγμοκ κα 

δζαπνάλμοκ ηζξ πζμ αάναανεξ ηαζ πνμδμηζηέξ πμηαπυηδηεξ, ιέπνζ ημο ζδιείμο κα 

πονπμθήζμοκ έκα ιμοζμοθιακζηυ κεηνμηαθείμ. Δπζπθέμκ, έπεζ θδζιμκήζεζ ηάεε ηζ, ηα 

ηαεήημκηά ημο αθθά ηαζ ηάεε ακενςπζζηζηυ ημο εκδζαθένμκ πμο άπηεηαζ ηδξ 

ενδζηεοηζηήξ ημο ζδζυηδηαξ, εκχ δεκ κζχεεζ ηδκ ακάβηδ, μφηε αοηυξ μφηε ηαζ ημ 

ηαείδνοιά ημο, κα θένμοκ ζηδ εφιδζή ημοξ, ή ημοθάπζζημκ κα ειθακίγμκηαζ υηζ ημ 

ηάκμοκ, έζης ηαζ βζα ιζα ζηζβιή υηζ δζααζμφκ ζε ημονηζηά εδάθδ! Έκακηζ αοηήξ ηδξ 

δοζημθίαξ ηαζ ηδξ πενζθνμκδηζηήξ ζηάζδξ ημο Αεδκαβυνα, πμο πθέμκ ιε ηακέκακ ηνυπμ 

δεκ ιπμνεί κα ημοημοθςεεί, ειείξ απεοεφκαιε ηδκ ίδζα ενχηδζδ ηαζ ζημοξ δβέηεξ ηςκ 

άθθςκ ενδζηεοηζηχκ ημζκμηήηςκ». 

Μεηά ηελ παξάζεζε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ απφςεσλ ησλ ηειεπηαίσλ, ε εθεκεξίδα έθιεηλε ην 

ξεπνξηάδ-παξέκβαζή ηεο επαλεξρφκελε εθ λένπ ζηηο απεηιεηηθέο πηέζεηο ελαληίνλ ηνπ Ώζελαγφξα: 

«Καηφπηλ απηψλ ησλ εμαηξεηηθά ζαθψλ ηνπνζεηήζεσλ απφ ηνπο ζξεζθεπηηθνχο εγέηεο ηεο ρψξαο 

καο, ζα ζπλερίζεη ν Παηξηάξρεο θ. Ώζελαγφξαο ηνχηε ηε κπζηεξηψδε ζησπή ηνπ; Δ ηνπξθηθή 

θνηλή γλψκε ηνπ πξνζθέξεη κία ηειεπηαία επθαηξία. Θέινπκε αθφκε λα ειπίδνπκε πσο, έζησ θαη 

ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ζα ζπεχζεη λα επσθειεζεί απφ απηήλ».
1317

 

Καη ζην ξεπνξηάδ απηφ, ε εθεκεξίδα επηδηδφηαλ ζηε γλψξηκε πξνζπάζεηά ηεο λα δηαδξακαηίζεη ην 

ξφιν ηνπ κεζνιαβεηή, πξνθαιψληαο κέζα απφ ηηο ζηήιεο ηεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο 

πνπ ζα αλαδείθλπαλ θαη ζα δηέδηδαλ ηηο «εζληθέο ηνπξθηθέο ζέζεηο» ζην Κππξηαθφ. ην πιαίζην 

απηφ, απεπζπλφηαλ εθ λένπ ζην ππνζπλείδεην ηνπ Σνχξθνπ αλαγλψζηε, επσθεινχκελε απφ ηελ 

ηαχηηζε Βιιελνθχπξησλ θαη Κσλζηαληηλνππνιηηψλ Βιιήλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ Rum, θαη 

απνθαινχζε θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηφζν ηνλ Ώζελαγφξα – ήδε απφ ηνλ ηίηιν ηνπ δεκνζηεχκαηνο – 

φζν θαη ηηο εθθιεζίεο ζε Ώζήλα θαη Λεπθσζία. Παξάιιεια, έθεξλε ζην πξνζθήλην ηηο απφςεηο 

θαη ησλ άιισλ κεηνλνηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ εγεηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θηινηνπξθηθέο ζέζεηο 

ηνπο σο άιιν πνιηνξθεηηθφ θξηφ πνπ ζα «παξαβίαδε ηηο ζχξεο ηεο ζησπήο», ηελ νπνία κε ηφζε 

«επηκνλή» θαη «πεηζκαηηθά» πηνζεηνχζε ν Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο. Βληείλνληαο δε ηηο 

πξνζπάζεηέο ηεο, αιιά θαη ηελ εθζηξαηεία ζηνρνπνίεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ηνπ ζεζκνχ πνπ 

εθπξνζσπνχζε, δελ δίζηαδε λα ηνλ ηαπηίζεη κε ηα «φλεηξα θαη ηηο ρίκαηξεο» πεξί ηεο έλσζεο ηεο 

Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα, πνπ απνηεινχζαλ αθξηβψο ηελ αληίπαιε «ηεξή ππφζεζε» ηνπ 

«Παλειιεληζκνχ θαη ηεο Παλνξζνδνμίαο», ζηελ νπνία εληαζζφηαλ άκεζα απφ ηελ ίδηα θαη ν 

Ώζελαγφξαο. Σα δχν απηά «ηδενινγηθά» ζρήκαηα ιεηηνπξγνχζαλ ζην ζπιινγηθφ ηνπξθηθφ 

ππνζπλείδεην παξαπέκπνληαο ηφζν ζην κεγαιντδεαηηθφ «παλειιήλην ηδαληθφ» ηεο βησζείζαο 

                                                           
1316 Rum Ortodoks ζην πξσηφηππν. 
1317 “Rum Patriği Athinagoras‟ın ısrarlı sükûtuna rağmen/ Dinî liderler Kıbrıs‟ta yapılmış olan tethiş hareketini takbih 

ediyorlar” («Παξά ηελ επίκνλε ζησπή ηνπ Ρσκηνχ Παηξηάξρε Ώζελαγφξα/ νη ζξεζθεπηηθνί εγέηεο θαηαδηθάδνπλ ηελ 

ηξνκνθξαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη ιάβεη ρψξα ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 25/7/1955. 
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εδαθηθήο επέθηαζεο ηεο Βιιάδαο θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα κέρξη θαη ην 1922, φζν θαη ζε έηεξα 

αληίζηνηρα ζρήκαηα, φπσο εθείλν ηνπ «Παλζιαβηζκνχ», πνπ απνηεινχζαλ εμίζνπ αληίπαιν δένο 

γηα ηελ ηνπξθηθή ζπιινγηθφηεηα. ηελ θαηαθιείδα ηνπ θεηκέλνπ θαιείην γηα ηειεπηαία θνξά ν 

Ώζελαγφξαο λα επσθειεζεί ηεο επθαηξίαο πνπ ηνπ πξνζέθεξε «ε ηνπξθηθή θνηλή γλψκε», κέζσ 

βεβαίσο ηεο εθεκεξίδαο, ελψ είρε ήδε πξνεγεζεί ε εχγισηηε πξνεηδνπνίεζε πσο ηφζν ν ίδηνο φζν 

θαη ην Παηξηαξρείν ππήξραλ θαη δηαβηνχζαλ «επί ηνπξθηθψλ εδαθψλ». 

ηηο έκκεζεο εθείλεο παξεκβάζεηο ηεο εθεκεξίδαο, πνπ ιάκβαλαλ εηδνινγηθά ηε κνξθή ηνπ 

ξεπνξηάδ, εξρφηαλ λα πξνζηεζεί θαη κία άκεζε κε ηε κνξθή ηνπ άξζξνπ γλψκεο θαη ηελ ππνγξαθή 

ελφο εθ ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο «ππφζεζεο ηεο Κχπξνπ», ηνπ Hikmet Bil. ε απηφ έςεγε «κία εθ 

ησλ ξσκαίηθσλ εθεκεξίδσλ πνπ εθδίδνληαη ζηελ Εζηαλκπνχι» επεηδή «απνπεηξάζεθε λα 

ππεξαζπίζεη ηε ζησπή ηνπ Ώζελαγφξα», ν νπνίνο «δελ έρεη αθφκε αξζξψζεη ιέμε», παξά ηε 

δεκνζηνπνίεζε ηεο «εζληθήο θαη επίζεκεο άπνςήο καο γηα ηελ Κχπξν». Καη‟ εθείλνλ, δχν ήηαλ νη 

πηζαλέο έλλνηεο ηεο πξάμεο απηήο. Δ πξψηε ήηαλ πσο ε εθεκεξίδα πνπ «ηφικεζε» λα θάλεη θάηη 

ηέηνην, έιεγε «αλνηρηά φηη δελ είλαη κε ην κέξνο καο, πεξηθξνλψληαο ηελ εζληθή άπνςε ηνπ έζλνπο 

[sic] θαη ηελ επίζεκε ηεο θπβέξλεζεο», γεγνλφο ζην νπνίν ν Bil ζεσξνχζε «παηξησηηθφ ηνπ 

ρξένο» λα «επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ηεο θπβέξλεζεο». Βξρφκελνο ζηε δεχηεξε θαη αθνχ 

ππελζπκίζεη φηη ν Ώζελαγφξαο «έρεη ηνχηε ηε ζηηγκή ηνπξθηθφ δηαβαηήξην», ν αξζξνγξάθνο 

ζεκείσλε πσο ε ηνπξθηθή θνηλή γλψκε δελ αλέκελε απφ ηνλ Παηξηάξρε «λα θεξχμεη ηνλ πφιεκν 

ζηελ Βιιάδα», αιιά λα πξνβεί ζε δήισζε ελαληίνλ ηεο «ηξνκνθξαηίαο», ηνπ ηχπνπ «πξφθεηηαη γηα 

ληξνπή θαη βαξβαξφηεηα, σο άλζξσπνο ηεο ζξεζθείαο ζεσξψ πσο νη πξάμεηο απηέο δελ ηαηξηάδνπλ 

ζε ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη δελ ηηο επηθξνηψ». Δ θαηαιεθηήξηα παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 

ηνπ απνηεινχζε ηελ επηηνκή ηεο ζηνρνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην ξεηφ «λίπησ ηαο ρείξαο κνπ» γηα 

φ,ηη επξφθεηην λα επαθνινπζήζεη: «Βθφζνλ δελ ην ιέεη, εθφζνλ ε ζησπή ζπλεπάγεηαη θαη 

νκνινγία, ηφηε θη εκείο είκαζηε πιένλ ειεχζεξνη λα ζεσξήζνπκε εχινγα φηη ζην Φαλάξη 

θαηνηθνεδξεχεη έλαο άιινο Μαθάξηνο. Καη ακαξηία νπθ έρνκελ!».
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Βλ ησ κεηαμχ, ν επηθεθαιήο ηεο M.T.T.B., Nejat Çerman, ζε λεψηεξεο δειψζεηο ηνπ πξνο ην 

πξαθηνξείν Anadolu, «δηεπθξίληδε πξνο απνθπγήλ πάζεο παξεμεγήζεσο» φηη ε θηλεηνπνίεζε ηεο 

νξγάλσζήο ηνπ λα δεηήζεη ην ζρφιην ηνπ «αλψηαηνπ πλεπκαηηθνχ εγέηε ηνπ Οξζφδνμνπ θφζκνπ 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε [sic]» γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ Μαθαξίνπ, πήγαδε απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

απφ «ηελ επαηζζεζία ηεο λενιαίαο ζηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ θαη δελ είρε θαλέλα πνιηηηθφ 

θίλεηξν». Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, θαίλεηαη πσο ε δεκφζηα παξέκβαζε ηεο Hürriyet κε ηα ζρφιηα πνπ 

είρε επηθπιάμεη ζηελ επίζθεςε ηνπ Ννκάξρε θαη Αεκάξρνπ ηεο Πφιεο ζην Οηθνπκεληθφ 

Παηξηαξρείν, επεξέαζε ηνλ ηειεπηαίν ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ αηζζάλζεθε ππνρξεσκέλνο λα 

απνζηείιεη ζηελ εθεκεξίδα δηεπθξηληζηηθή επηζηνιή. Με εθείλελ ν Gökay δήισλε πσο ε ελ ιφγσ 

επίζθεςή ηνπ είρε «ραξαθηήξα αληαπφδνζεο», πξνζζέηνληαο φηη «δελ δηεμήρζε θαλελφο είδνπο 

                                                           
1318 “Makarios Fener‟de mi?” («Ο Μαθάξηνο βξίζθεηαη ζην Φαλάξη;»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 21/7/1955. 
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επίζεκε ζπλνκηιία εμ νλφκαηνο ηνπ Πξσζππνπξγνχ ή ηεο θπβέξλεζεο», θαζψο θαη φηη νη 

δηεμαρζείζεο ζπδεηήζεηο είραλ «πξνζσπηθφ θαη θηιηθφ ραξαθηήξα».
1319

 

ηε ρνξεία ησλ δειψζεσλ γηα ηε «ζησπειή» ζηάζε πνπ ηεξνχζε ν Ώζελαγφξαο ζην ζέκα ηεο 

«ηξνκνθξαηίαο ζηελ Κχπξν» έκπαηλε ιίγν αξγφηεξα θαη ε T.M.T.F. ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ 

εμέδσζε, αθνχ δηαρσξίζεη ηε ζηάζε ηεο απφ ηε «ζπλαηζζεκαηηθή» αλαθνίλσζε ηεο M.T.T.B., 

δηεπθξηλίδνληαο φηη ε ζηάζε ηεο ηνπξθηθήο λενιαίαο ζην Κππξηαθφ «θηλείηαη ζηελ νδφ πνπ 

ραξάζζεη ε ινγηθή θαη ε ζπλείδεζε», ζεκείσλε φηη απέδηδε «κεγάιε ζεκαζία» ζηε δεηνχκελε 

δεκφζηα ηνπνζέηεζε ηνπ Παηξηάξρε ζην ζέκα, «δηφηη νη απφςεηο θαλεξψλνληαη κε ζαθήλεηα δηά 

ησλ πξάμεσλ». Δ νξγάλσζε θαηέιεγε ηνλίδνληαο φηη, φπσο θαη ζην παξειζφλ, έηζη θαη ηψξα «ζα 

θέξεη εηο πέξαο κε φιν ηεο ην είλαη ηα θαζήθνληά ηεο ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ».
1320

 

Δ εηθφλα ησλ ηνπνζεηήζεσλ ελαληίνλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ θαη ηνπ Ώζελαγφξα ζα 

νινθιεξσλφηαλ ηνλ Ενχιην κε ηηο δειψζεηο ηνπ γλσζηνχ «Σνπξθνξζφδνμνπ παηξηάξρε» Παπα-

Βπζχκ. Ο ηειεπηαίνο, επηζθεπηφκελνο ην ρψξν φπνπ δηεμαγφηαλ ην ζπλέδξην ηεο M.T.T.B., 

ππνζηήξηδε φηη ην «Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ έπαηξλε πάληνηε ην κέξνο ησλ Βιιήλσλ», 

θαηεγνξψληαο ην φηη «θαη ηψξα βξίζθεηαη ππφ ηηο δηαηαγέο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο», θαζψο θαη 

φηη «αλ βξεη ηελ επθαηξία ζα δεκηνπξγήζεη Μαθαξίνπο θαη ζε απηή ηε ρψξα». Καηαιήγνληαο δελ 

παξέιεηπε λα επηθαιεζηεί θαη ηελ αξσγή ησλ παξηζηακέλσλ ζην ζέκα, ζεκεηψλνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά φηη «ν Θεφο θαη ε ηνπξθηθή λενιαία δελ ζα ηνπο δψζεη απηήλ ηελ επθαηξία».
1321

 

β) Η απεηιή ηεο εθδίσμεο θαη νη «έξαλνη» ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ 

Ώπφ ην αλέβαζκα ησλ ηφλσλ ζηε δηα ησλ ζηειψλ ηεο αληηπαξάζεζε γηα ην ζέκα ηεο Κχπξνπ ζε 

φιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο, ε Hürriyet πεξλνχζε ηνλ Ώχγνπζην – κήλα ζηα ηέιε ηνπ νπνίνπ επξφθεηην 

λα ζπγθιεζεί ε ηξηκεξήο δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ – ζηελ θιηκάθσζε ηεο ξεηνξηθήο ζε φια ηα 

επίπεδα, απφ ηηο πηέζεηο ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη ζηελ ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα, κέρξη 

ηε δηαζπνξά ηεο θεκνινγίαο πεξί ηεο δήζελ επηθείκελεο «ζθαγήο» ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζην λεζί. 

Ώξσγφο ζε απηή ηεο ηε ζηάζε ππήξμαλ θαη νξηζκέλεο εμειίμεηο θαη δειψζεηο ηεο ηνπξθηθήο 

πνιηηηθήο εγεζίαο, φπσο ν νμχηαηνο ιφγνο πνπ ζα εθθσλνχζε ν ίδηνο ν Πξσζππνπξγφο Menderes 

ζην εζηηαηφξην Liman, δίλνληαο έηζη επηζήκσο ην ζηίγκα ηεο αληηπαξάζεζεο, αιιά θαη ην έλαπζκα 

γηα ην μέζπαζκα ησλ επηεκβξηαλψλ. 

                                                           
1319 “M.T.T.B. Reisinın Fener Patriği ile ilgili demeci” («Δ δήισζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο M.T.T.B. ζρεηηθά κε ηνλ 

Παηξηάξρε Φαλαξίνπ»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε Hürriyet, 26/7/1955. ην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ξεπνξηάδ εληαζζφηαλ θαη ην 

δεκνζίεπκα γηα ηελ επηζηνιή ηνπ Gökay, βι. “Valinin Patriğe yaptığı dostane ziyaretin mahiyeti” («Ο ραξαθηήξαο ηεο 

θηιηθήο επίζθεςεο ηνπ Ννκάξρε ζηνλ Παηξηάξρε»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζηε Hürriyet ηεο ίδηαο εκέξαο. 
1320 “T.M.T.F. Kıbrıs mücadelesine devam edeceğini açıkladı” («Δ T.M.T.F. αλαθνίλσζε πσο ζα ζπλερίζεη ηνλ αγψλα 

ηεο γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 28/7/1955. 
1321 “Papa Eftim Patrikhaneyi şiddetle itham ediyor/ „Burası Yunan hükümeti emrindedir ve ıslâhı da mümkün değildir‟ ” 

(«Ο Παπα-Βπζχκ κέκθεηαη κε ζθνδξφηεηα ην Παηξηαξρείν/ „Βδψ βξίζθνληαη ππφ ηηο δηαηαγέο ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο θαη δελ επηδέρνληαη θακκίαο κεηαξξχζκηζεο‟»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε Hürriyet, 30/7/1955. ην ίδην 

ξεπνξηάδ ν Σνχξθνο αλαγλψζηεο δηάβαδε θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κνπθηή ηεο θσκφπνιεο Islâhiye ηνπ Gaziantep, ν 

νπνίνο απνθαηλφηαλ πσο κέρξη ηφηε ν Ώζελαγφξαο θνξνχζε ηε κάζθα ηνπ κεγαινπξεπνχο ρηηψλα θαη ηεο γελεηάδαο ηνπ, 

ράξε φκσο ζηηο ελέξγεηεο ηεο M.T.T.B. ε κάζθα εθείλε είρε πέζεη απφ ην «ππνθξηηηθφ ηνπ πξφζσπν». 
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Σν λήκα ησλ πηέζεσλ θαη ηεο θιηκάθσζήο ηνπο ελαληίνλ ηνπ Παηξηαξρείνπ πηάζηεθε μαλά κε ην 

ξεπνξηάδ γηα ηνλ «ζεηηθφ ηξφπν», κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίζηεθαλ ζηελ Άγθπξα νη παξαηεζείζεο 

δειψζεηο ηνπ παπά Βπζχκ ζην ζπλέδξην ηεο M.T.T.B. χκθσλα κε ηνλ αληαπνθξηηή ηεο 

εθεκεξίδαο ζηελ ηνπξθηθή πξσηεχνπζα, εθείλεο είραλ πξνθαιέζεη «έληνλν ελδηαθέξνλ», αιιά θαη 

«βαζηά ηθαλνπνίεζε» ζηνπο «πνιηηηθνχο θχθινπο ηεο Άγθπξαο». πλερίδνληαο θαηά ηξφπν πνπ 

πξνθαλψο απερνχζε ηα ζρφιηα θαη ηηο ζθέςεηο ησλ ηειεπηαίσλ, ν Σνχξθνο δεκνζηνγξάθνο 

αλέθεξε ηα εμήο: «Βληζρχζεθε ε πεπνίζεζε φηη ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, ην νπνίν δελ 

ηαξάζζεη ηε γαιήλε ηνπ αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ επεηζνδίσλ κε ηηο επηζέζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ αδειθψλ καο ζηελ Κχπξν, ρξεζηκνπνηεί κε ηε ζηάζε 

ηνπ απηή ηε ζξεζθεπηηθή ηνπ ηδηφηεηα γηα λα εμππεξεηήζεη πνιηηηθνχο ζηφρνπο, ελψ επηζεκάλζεθε 

φηη, φπσο θάζε Σνχξθνο, έηζη θαη ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν πξέπεη λα κηιά γηα ηηο επηζέζεηο 

ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ θαη λα εθθξάδεη κε ζαθήλεηα ηα αηζζήκαηά ηνπ ζην ζέκα απηφ». 

Βπηηείλνληαο ηε θξαζηηθή παξελφριεζε, αιιά θαη απερψληαο ηηο ζπδεηήζεηο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα 

ζηνπο πξναλαθεξζέληεο πνιηηηθνχο θχθινπο, ν αληαπνθξηηήο έθαλε γηα πξψηε θνξά ιφγν αλνηρηά 

γηα ην ελδερφκελν απνκάθξπλζεο ηνπ Παηξηαξρείνπ απφ ηελ Σνπξθία: «Πνιηηηθνί θχθινη πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ζηελ θπβέξλεζε παξαθνινπζνχλ κε κεγάιε πξνζνρή θαη ελδηαθέξνλ ηε ζηάζε 

ηνπ Παηξηαξρείνπ Φαλαξίνπ απέλαληη ζην επεηζφδην ηεο Κχπξνπ θαη δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη, 

φζνη δελ είλαη καδί καο, φζνη δελ ζθέθηνληαη ζαλ θη εκάο, φζνη κέλνπλ αδηάθνξνη απέλαληη ζηηο 

επηζέζεηο θαη ζηηο δνινθνλίεο πνπ είλαη ηνπ ζπξκνχ λα δηαπξάηηνληαη ελαληίνλ καο, δελ έρνπλ 

ζέζε ζε απηή ηε ρψξα, θαη απηφ είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη κπεη ζηελ „εκεξήζηα δηάηαμε».
1322

 

Ώλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα ζα ζεκεησλφηαλ κεξηθή χθεζε ζηηο πηέζεηο, ε εθεκεξίδα ζα 

επαλεξρφηαλ δξηκχηεξε πξνο ηα ηέιε ηνπ, ππνζηεξίδνληαο πξσηνζέιηδα φηη ην Οηθνπκεληθφ 

Παηξηαξρείν δηελεξγνχζε εξάλνπο, ηα ρξήκαηα ησλ νπνίσλ έζηειλε θξπθίσο ζηελ Κχπξν. Δ 

αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο ήηαλ δπζαλάινγα κηθξή ζε ζρέζε κε ηνλ περπαίν 

ηίηιν ηεο πξψηεο ζειίδαο, πεξηνξηδφκελε ζε κία παξάγξαθν, φπνπ ε «πιεξνθφξεζε» γηα ην ζέκα 

παξερφηαλ κε ηε ρξήζε ηεο παζεηηθήο θσλήο: «Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνβάιιεηαη ν ηζρπξηζκφο 

φηη ην Παηξηαξρείν Φαλαξίνπ δηεμάγεη, κέζσ ησλ κεηξνπνιηηψλ, εξάλνπο κεηαμχ ησλ Ρσκηψλ ηεο 

πφιεο καο θαη φηη ηα ρξήκαηα πνπ ζπγθεληξψλνληαη γηα λα ππνζηεξηρζεί πιηθά ε ειιεληθή 

πνιηηηθή γηα ηελ Κχπξν, απνζηέιινληαη δηά κπζηηθψλ δηαχισλ ζηελ Βιιάδα. Λέγεηαη φηη νη 

έξαλνη, πνπ απφ παιηά πνιχ ζπάληα δηεμάγνληαλ εδψ, έρνπλ ππθλψζεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. 

ηαλ κηα κεξίδα Ρσκηψλ παξαπνλέζεθε γηα ηνπο δηεμαγφκελνπο εξάλνπο, ε θαηάζηαζε [άξρηζε λα] 

δηεξεπλάηαη απφ ηνπο αξκνδίνπο».
1323

 

                                                           
1322 “Papa Eftim‟in beyanatı Ankara‟da iyi karşılandı” («Θεηηθά αληηκεησπίζηεθαλ ζηελ Άγθπξα νη δειψζεηο ηνπ Παπά-

Βπζχκ») θαη “Patrikhanenin durumu takip ediliyor” («Παξαθνινπζείηαη ε ζηάζε ηνπ Παηξηαξρείνπ»), ηίηινο θαη 

ππφηηηινο αληίζηνηρα ζε Hürriyet, 3/8/1955. ην ξεπνξηάδ πξνζηίζεην θαη ε είδεζε γηα ην ηειεγξάθεκα επηθξφηεζεο 

πνπ είρε απνζηείιεη ε λενιαία ηνπ C.H.P. ζηνλ ςεπδνθιεξηθφ. Ο ηειεπηαίνο ζα ηνπο έζηειλε απαληεηηθφ επραξηζηήξην 

ηειεγξάθεκα, ζην νπνίν ζα επαλαιάκβαλε ηνπο ππνηηκεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο γηα «ηνλ Μαθάξην θαη ηνπο νκνίνπο 

ηνπ»,  βι. “Papa Eftim‟in telgrafı” («Σν ηειεγξάθεκα ηνπ Παπα-Βπζχκ»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 27/8/1955. 
1323 “Fener Patrikhanesinin, burada topladığı ianeleri gizli yollardan Kıbrıs‟a yolladığı iddia ediliyor” («Πξνβάιιεηαη ν 

ηζρπξηζκφο φηη ηα ρξήκαηα απφ ηνπο εξάλνπο πνπ δηεμάγεη εδψ ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, απνζηέιινληαη κέζσ 
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Δ εθεκεξίδα επαλεξρφηαλ ηελ επνκέλε ζην ζέκα θαη πάιη πξσηνζέιηδα, αλαδεκνζηεχνληαο 

ξεπνξηάδ ηνπ πξαθηνξείνπ Anadolu. Σν ζέκα ησλ ππνηηζέκελσλ εξάλσλ ηνπ Παηξηαξρείνπ γηα ηελ 

Κχπξν είρε δηαξξεχζεη ζε φιν ηνλ ηνπξθηθφ Σχπν, αλαγθάδνληάο ην λα εθδψζεη αλαθνίλσζε, κε 

ηελ νπνία εθθξαδφηαλ «βαζηά ιχπε» γηα ηα δεκνζηεχκαηα θαη – φπσο ήηαλ αλακελφκελν – 

δηαςεχδνληαλ νη δηαδνζείζεο θαη αλαπαξαρζείζεο θήκεο, σο κε έρνπζεο ζρέζε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Παξάιιεια, επηβεβαηψλνληαλ ηα «αηζζήκαηα αγάπεο θαη αθνζίσζεο» ηφζν ηνπ 

Ώζελαγφξα θαη ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, φζν θαη ησλ «Ρσκηψλ ηεο Παηξίδαο καο» πξνο 

ηελ «Ώμηφηηκε Κπβέξλεζε», θαζψο θαη πξνο ηελ «Εεξή Παηξίδα καο Σνπξθία». Δ Hürriyet, 

σζηφζν, πξφηαζζε ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο, ηε δήισζε πνπ είρε θάλεη ζε ζπλεξγάηε ηεο γηα ην 

ζέκα ν Ννκάξρεο θαη Αήκαξρνο Κσλζηαληηλνχπνιεο, Fahrettin Kerim Gökay. Ο ηειεπηαίνο ηφληδε 

πσο επζχο εμαξρήο δελ είρε δψζεη θακκία βάζε ζηελ αλαπαξαγφκελε θεκνινγία, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαησλφηαλ, φπσο πξφζζεηε, απφ ηηο «δηεμαρζείζεο έξεπλεο», αιιά θαη απφ ηελ αλαθνίλσζε 

δηάςεπζεο «πνπ θαη νη ίδηνη εμέδσζαλ». Ο Gökay ζεκείσλε επηπξνζζέησο πσο νη «Ρσκηνί ηεο 

Σνπξθίαο», πνπ είραλ πνιεκήζεη ζηελ Κνξέα «γηα ηελ εηξήλε ηεο παηξίδαο θαη ηνπ θφζκνπ», «δελ 

έρνπλ θακκία ζρέζε κε ηνπο ελ Βιιάδη πξνβνθάηνξεο», εθθξάδνληαο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην 

γεγνλφο φηη «ζθέπηνληαη σο Σνχξθνη πνιίηεο, θιείλνληαο ηα απηηά ηνπο ζηηο πξνθιήζεηο πνπ 

εθπνξεχνληαη εθηφο ζπλφξσλ, απφ φπνηα ρψξα θαη αλ πξνέξρνληαη». Παξά ην ζεηηθφ πεξηερφκελν 

ησλ δειψζεσλ ηνπ Ννκάξρε, πνπ ζηφρν είραλ ηελ ππεξάζπηζε ησλ Βιιελνξζνδφμσλ ηεο πφιεψο 

ηνπ, θαζψο θαη ηελ ξεηή δηάςεπζε απφ ηνλ «Παηξηαξρηθφ εθπξφζσπν Ώηκηιηαλφ», ε εθεκεξίδα 

πξφβαιιε ηελ είδεζε κε ηίηιν πνπ ακθηζβεηνχζε ηελ αιήζεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.
1324

 

Σελ ίδηα ηαθηηθή ζπλέρηδε θαη ηελ επνκέλε εκέξα, θαζψο ζην ζρεηηθφ ηεο ξεπνξηάδ αλέθεξε, παξά 

ηε δηάςεπζε ηνπ Παηξηαξρείνπ, πσο «ζπλερίδνληαλ νη έξεπλεο» κεηά ηα δεκνζηεχκαηα πεξί ησλ 

εξάλσλ γηα ηελ Κχπξν πνπ δηεμήγαγε ην ηειεπηαίν, δεκνζηεχκαηα θαηφπηλ ησλ νπνίσλ ην 

θαζίδξπκα «αηζζάλζεθε ηελ αλάγθε λα πεη θάπνηα πξάγκαηα, αληί φκσο λα γλσζηνπνηήζεη πσο νη 

ινγαξηαζκνί ηνπ είλαη θαζαξνί θαη αλνηρηνί ζε θάζε έξεπλα, ζέιεζε λα πξνζπεξάζεη ην ζέκα, 

δεκνζηεχνληαο κηα αλφεηε „αλαθνίλσζε‟». Φαίλεηαη, σζηφζν, πσο νη αλαθπθινχκελεο εθείλεο 

εηδήζεηο πξνθάιεζαλ αλεζπρία ζηηο αξρέο, νη νπνίεο δηά παλ ελδερφκελν απέζηεηιαλ εληζρπκέλεο 

αζηπλνκηθέο δπλάκεηο γηα ηε θχιαμε ηνπ Παηξηαξρείνπ, νη άλδξεο ησλ νπνίσλ δηαλπθηέξεπαλ ζην 

παξαθείκελν θηίξην ηνπ Μαξαζιείνπ. Πηζηή ζην πλεχκα ηεο, ε εθεκεξίδα δελ παξέιεηπε λα 

ζρνιηάζεη φηη «ζην Φαλάξη δελ ζεκεηψζεθε θαλέλα επεηζφδην». Αελ ζπλέβαηλε, φκσο, ην ίδην θαη 

ζην Πέξαλ, φπνπ ηξία παηδηά 12-13 εηψλ έγξαςαλ ζηνλ ηνίρν ην ζχλζεκα «Δ Κχπξνο είλαη 

Σνπξθηθή», γεγνλφο κεηά ην νπνίν επηρεηξήζεθε λα ζπγθξνηεζεί θαη ε αλάινγε δηαδήισζε, πνπ 

δηαιχζεθε ελ ηε γελέζεη ηεο απφ ηελ αζηπλνκία, ρσξίο σζηφζν λα θαηαζηεί δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ 

                                                                                                                                                                                
κπζηηθψλ δηαχισλ ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 27/8/1955. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη, ελψ ζην ξεπνξηάδ 

ππνζηεξηδφηαλ πσο ηα ρξήκαηα θαηέιεγαλ ζηελ Βιιάδα, ζηνλ ηίηιν αλαθεξφηαλ αλη‟ απηήο ε Κχπξνο, αθξηβψο γηα λα 

επηηαζνχλ νη εληππψζεηο γηα ηνλ «ππνβνιηκαίν» θαη «ππνλνκεπηηθφ» ξφιν ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ζηελ 

Σνπξθία. Σν ζπλνιηθφ θείκελν πνπ πεξηιάκβαλε θαη άιιε ζεκαηνινγία ζρεηηθή κε ην Κππξηαθφ ππνγξαθφηαλ απφ ηνλ 

Vedii Evsal. 
1324 “Rum Patrikhanesi Kıbrıs‟a gizlice para yollamıyormuş” («Σν Ρσκαίηθν Παηξηαξρείν δελ έζηειλε, ιέεη, θξπθά 

ρξήκαηα ζηελ Κχπξν»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε Hürriyet, 28/7/1955. 
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νη ηξεηο λεαξνί.
1325

 Ώλ θαη ε «απζφξκεηε» εθείλε δηαδήισζε ζην Πέξαλ απφ ην «πιήζνο» πνπ 

παξαθνινπζνχζε ηνπο ηξεηο λεαξνχο ηειηθά δελ πήξε έθηαζε, δελ ζπλέβαηλε ην ίδην θαη ζην Şişli, 

φπνπ ν «πεξηδηαβαίλσλ» αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο εληφπηδε θαη πξφβαιιε κία «ρηνπκνξηζηηθή 

ρεηξνλνκία» ησλ λέσλ ηεο πεξηνρήο: Σελ θαηαζθεπή ελφο «ηάθνπ» απφ ρψκα, επί ηνπ νπνίνπ είραλ 

ηνπνζεηήζεη ηελ επηγξαθή «νη θηινδνμίεο ηνπ εξπζξνχ παπά γηα ηελ Κχπξν». Δ εθεκεξίδα 

δεκνζίεπε πξσηνζέιηδα ηε θσηνγξαθία ηνπ αλαηξηρηαζηηθνχ απηνχ «αζηείνπ» ησλ ρακνγειαζηψλ 

λενιαίσλ πνπ πφδαξαλ πιαηζηψλνληαο ηνλ απηνζρέδην «ηάθν», ζεκεηψλνληαο φηη έλαο εμ απηψλ 

θξαηνχζε ηελ αθίζα ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή».
1326

 Σν ελ ιφγσ happening 

ιάκβαλε ρψξα ηελ εκέξα πνπ ππνηίζεηαη πσο ζα δηαδξακαηηδφηαλ ε «ζθαγή» ησλ Σνπξθνθππξίσλ 

απφ ηνπο Βιιελνθχπξηνπο ζην λεζί, κε ηελ εθεκεξίδα λα ζεκεηψλεη πσο ζηελ Σνπξθία δελ είρε 

εθδεισζεί «θακκία ππεξβαζία» θαη φηη φινη αλέκελαλ ηηο απνθάζεηο ηεο ηξηκεξνχο ζε πλεχκα 

«εξεκίαο θαη ζνβαξφηεηαο». Βίλαη πξνθαλέο πσο ηα κεκνλσκέλα εθείλα πεξηζηαηηθά απνηεινχζαλ 

πξφβα ηνπ ζθεληθνχ πνπ ζα ζηελφηαλ δέθα εκέξεο αξγφηεξα, φηαλ ζα μεζπνχζε ην πνγθξφκ ησλ 

επηεκβξηαλψλ. ην πιαίζην απηφ, θαζφινπ ηπραία δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε παξνπζία ηνπ 

πιήζνπο πνπ παξαθνινπζνχζε ηνπο λεαξνχο ζην Σαμίκ λα γξάθνπλ ζπλζήκαηα, νχηε ε παξνπζία 

ηνπ αληαπνθξηηή ηεο εθεκεξίδαο ζην Şişli γηα λα θσηνγξαθήζεη ηε «ρεηξνλνκία» ησλ Σνχξθσλ 

λέσλ, πνπ ήηαλ εκθαλψο ζθελνζεηεκέλε απφ ηελ νξγάλσζε, ηελ αθίζα ηεο νπνίαο επηδείθλπαλ. 

Σνλ επηέκβξην ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ζα επαλέθακπηε ζηα πξσηνζέιηδα ηεο εθεκεξίδαο, 

θαζψο επαλεξρφηαλ ε αθήγεζε πεξί ηεο «νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο» πνπ παξείρε ην ίδξπκα ζηελ 

Κχπξν. ην αλππφγξαθν ξεπνξηάδ ηεο, ε Hürriyet ππελζχκηδε εηζαγσγηθά ηε δηάςεπζε πνπ είρε 

θάλεη ν Ώζελαγφξαο ζηα ζρεηηθά παιαηφηεξα δεκνζηεχκαηά ηεο, ζηα νπνία είρε πξνβεί «θαηφπηλ 

πθηζηάκελσλ θαηαγγειηψλ» [sic], ελψ θαηφπηλ αλέπηπζζε ην ζέκα ηεο κε ηνλ ίδην «θαηαγγειηηθφ» 

ηφλν: 

«Οζ ένεοκεξ, υιςξ, πμο ακαεέζαιε ειείξ ηαη‟ ζδίακ κα βίκμοκ επί ημο εέιαημξ ζηδκ 

Κφπνμ ηαζ εδχ, έπμοκ απμηαθφρεζ υηζ δ οπυεεζδ δεκ ιπμνεί κα ημοημοθςεεί ιε ηέημζεξ 

λενέξ δζαρεφζεζξ, μφηε ιε επζθακεζαηά θυβζα πμο δεκ ααζίγμκηαζ ζε ηακέκα ζημζπείμ. 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα ιπμνεί κα ιδκ αθδεεφεζ πςξ ημ Φακάνζ ζηέθκεζ ζηδκ Κφπνμ 

πνήιαηα πμο ηα ζοβηεκηνχκεζ ιε ενάκμοξ ζηζξ εηηθδζίεξ ηαζ ζε ζδζςηζηέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ, εηιεηαθθεουιεκμ υιςξ άθθεξ δοκαηυηδηεξ πμο έπεζ, είκαζ αέααζμ πςξ 

ζοιιεηέπεζ ζημκ ένακμ πμο δζελάβεζ ζε μθυηθδνμ ημκ Ονευδμλμ ηυζιμ μ Ανπζεπίζημπμξ 

Αεδκχκ ηαζ επζηεθαθήξ ηδξ Πακεθθήκζαξ μνβάκςζδξ ηοπνζαημφ Αβχκα, πονίδςκ, 

ηαεχξ ηαζ υηζ έπεζ ανεζ άκεηα ηαζ ιζα πανά ημκ ηνυπμ κα ηαηαεέζεζ ημκ μαμθυ ημο ζε 

αοηυκ ημκ εεκζηχκ δζαζηάζεςκ ένακμ». 

                                                           
1325 “Fener rum patrikhanesi polis muhafazası altında” («Σν παηξηαξρείν θαλαξίνπ ππφ αζηπλνκηθή πξνζηαζία»), 

Hürriyet, 29/8/1955. 
1326 “Mezar” («Σάθνο»), θσηνγξαθία ζε Hürriyet, 29/8/1955. 
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Ώλ θαη ε εθεκεξίδα παξαδερφηαλ κεηά απφ αξθεηέο εκέξεο θαη ρσξίο θακκία δεκνζηνγξαθηθά 

δενληνινγηθή απηνθξηηηθή φηη δελ επζηαζνχζαλ νη «θαηαγγειίεο» πεξί ησλ δηεμαγφκελσλ απφ ην 

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν «εξάλσλ», ζπλέρηδε ζην ίδην χθνο ηηο λέεο «απνθαιχςεηο» ηεο. Σε θνξά 

απηή εθηζηνχζε ηελ πξνζνρή ζηελ χπαξμε ηήο αλά ηνλ θφζκν «ζηαπξνπεγηαθήο βαθνπθηθήο 

πεξηνπζίαο» ηνπ θαζηδξχκαηνο, ηνλίδνληαο φηη ηέηνηα πθίζηαηαη θαη ζηελ Κχπξν, δίλνληαο σο 

παξαδείγκαηα ηε Μνλή Κχθθνπ θαη ηε Μνλή Μαραηξά. Βπηπξνζζέησο, ππνγξάκκηδε ηνλ «πινχην» 

θαη ηε κεγάιε αμία ηεο «πεξηνπζίαο» απηήο, ηελ νπνία «δπζηπρψο νη θπβεξλεηηθέο καο αξρέο δελ 

έρνπλ ππαγάγεη ζε θαλελφο είδνπο έιεγρν», γηα λα θαηαιήμεη ζην δεκνζίεπκά ηεο κε λεψηεξεο 

απαηηήζεηο απφ ηνλ Ώζελαγφξα λα παξάζρεη «εμεγήζεηο»: 

«Ο Παηνζάνπδξ Αεδκαβυναξ Δθέκηδξ, ακηί κα ζηείθεζ πνήιαηα ζηδκ Κφπνμ απυ ηδκ 

Ηζηακιπμφθ, παναπχνδζε ηαζ δχνζζε ζημκ Μαηάνζμ ηα έζμδα απυ ηα εηεί ααημοθζηά 

ημο. Ηδμφ θμζπυκ, απυ αοηυ ημ δίαοθμ πενκά δ αμήεεζα ημο Φακανίμο πνμξ ηδκ Κφπνμ. 

Καθμφιε ημκ Αεδκαβυνα Δθέκηδ υπζ κα δζαρεφζεζ, αθθά κα απμδείλεζ ημ ακηίεεημ. 

Μπμνεί κα δχζεζ θμβανζαζιυ βζα ηδκ εκ Κφπνς πενζμοζία ημο; Σμ ηεθεοηαίμ 

μζημκμιζηυ έημξ έπεζ έθεεζ ζημ παηνζανπζηυ εδζαονμθοθάηζμ έζης ηαζ ιζα δεηάνα απυ 

ηα αηίκδηά ημο ζηδκ Κφπνμ; Κζ ακ ήθεε, πμφ δζμπεηεφηδηακ ηα πνήιαηα; Δίιαζηε ζε 

εέζδ κα δχζμοιε δζελμδζηυηενεξ πθδνμθμνίεξ βφνς απυ αοηυ ημ γήηδια. Πνμζχναξ, 

υιςξ, πνμηζιμφιε κα πενζιέκμοιε κα εοανεζηδεεί μ Παηνζάνπδξ Δθέκηδξ κα ιαξ 

δζαθςηίζεζ!».
1327

 

Δ θνξσλίδα ησλ πξνθιήζεσλ ζα εξρφηαλ δχν εκέξεο πξηλ ην μέζπαζκα ησλ επηεκβξηαλψλ, φηαλ 

κε αθνξκή έλαλ θαπγά κεηαμχ ελφο Βιιελνξζφδνμνπ θαη ελφο Σνχξθνπ λένπ πνπ είραλ θαηαιήμεη 

ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα, κία νκάδα λέσλ ηεο πεξηνρήο Fener (Φαλαξίνπ) «θαηφξζσζαλ» λα 

θνιιήζνπλ ζηνλ ηνίρν ηνπ Παηξηαξρείνπ ηε ραξαθηεξηζηηθή ηακπέια ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο 

είλαη Σνπξθηθή». χκθσλα κε ην ξεπνξηάδ, ε ζπλερηδφκελε «ζησπή» ηνπ Παηξηαξρείνπ ζην ζέκα 

ηεο Κχπξνπ είρε αληηκεησπηζηεί κε «απνζηξνθή» απφ ηνπο λένπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, νη 

νπνίνη θαη αλαδήηεζαλ «ηελ θαηάιιειε επθαηξία» λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ ελ ιφγσ ελέξγεηά 

ηνπο, αλ θαη ην Παηξηαξρείν θπιαζζφηαλ απφ «ηζρπξή αζηπλνκηθή παξνπζία». Σν γεγνλφο, 

σζηφζν, φηη νη λένη θαηφξζσζαλ λα θξεκάζνπλ ηελ ηακπέια, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ν 

θσηνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ παξψλ γηα λα απαζαλαηίζεη ηε ζθελή, πξνθαιεί εχινγεο 

ππνςίεο αθελφο κελ φηη ε αζηπλνκία είρε ηειηθά επηηξέςεη ή παξαβιέςεη ηελ εθδήισζε ηεο 

ελέξγεηαο, αθεηέξνπ δε φηη ε εθεκεξίδα ήηαλ ζε πιήξε ζπληνληζκφ κε ηελ θάζε άιιν παξά 

απζφξκεηε εθείλε πξάμε ησλ λενιαίσλ ηνπ Φαλαξίνπ. Σν φιν ξεπνξηάδ ήηαλ δηαλζηζκέλν κε ηελ 

παξάζεζε ελφο ζπλφινπ πεξηζηαηηθψλ αληηπαξάζεζεο θαη δηαμηθηζκψλ κεηαμχ Βιιελνξζφδνμσλ 

θαη Σνχξθσλ ζηελ Πφιε, κε θνξπθαία ηελ πξνβνιή δχν εμ απηψλ: Σελ πεξίπησζε ηνπ παξ‟ νιίγνλ 

                                                           
1327 “Patrikhanenin Kıbrıs‟a hangi yoldan yardım ettiği anlaşıldı” («Έγηλε αληηιεπηφ κε πνηνλ ηξφπν βνεζά ην 

Παηξηαξρείν ηελ Κχπξν»), “Fener, kendisine ait olup Kıbrıs‟ta bulunan mühim vakıfların gelirlerini Rum ilhakçılara 

bağışladı” («Σν Φαλάξη δψξηζε ζηνπο Βιιελνθχπξηνπο ελσηηθνχο ηα έζνδα απφ ηα ζεκαληηθά βαθνχθηα ηνπ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ Κχπξν θαη ηνπ αλήθνπλ»), ηίηινο θαη ππφηηηινο ζε Hürriyet, 3/9/1955. 
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ιηληζαξίζκαηνο απφ ην ηνπξθηθφ πιήζνο ηνπ κπαθάιε ηαχξνπ, ν νπνίνο «είρε ην ζξάζνο λα 

βγάιεη γιψζζα ζηελ ηνπξθηθή ζεκαία θαη ζηνπο αμησκαηνχρνπο ηεο θπβέξλεζεο», θαζψο θαη ηελ 

πξνζαγσγή θαη αλάθξηζε ηνπ «Ώπνζηφιε», πνπ νδεγνχζε απηνθίλεην ηξίηνπ, επάλσ ζηε ζθφλε 

ηνπ ακαμψκαηνο ηνπ νπνίνπ είρε ζρεκαηηζηεί ην ζχλζεκα «απερζή Σνχξθε».
1328

 

Δ επφκελε αλαθνξά ηεο εθεκεξίδαο ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν γηλφηαλ ζην θχιιν ηεο πνπ 

πεξηέγξαθε ην μέζπαζκα ησλ επηεκβξηαλψλ θαη ήηαλ αξθνχλησο απνθαιππηηθή. χκθσλα κε ηελ 

αθήγεζή ηεο, φηαλ ην πιήζνο είρε ζπξξεχζεη ζηελ πιαηεία Σαμίκ κεηά ηελ είδεζε πεξί «βφκβαο 

ζηελ νηθία ηνπ Ώηάηνπξθ ζηε Θεζζαινλίθε» θαη πξηλ μεθηλήζνπλ ηα εθηεηακέλα επεηζφδηα, έλαο 

εθ ησλ «δηαδεισηψλ» έδηλε ην ζχλζεκα: «Φίινη, ππάξρεη έλα γελεηνθφξνο παηξηάξρεο θαη ν 

άλζξσπνο απηφο απιψλνληαο ην ρέξη ζηνλ Μαθάξην ρξεζηκνπνηεί ηε ζξεζθεία γηα πνιηηηθνχο 

ιφγνπο, ζηφρνο καο αο είλαη ην Παηξηαξρείν». Πξάγκαηη, ην πιήζνο αθνινχζεζε ηελ πξνηξνπή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβνθάηνξα, θηλνχκελν πξνο εθείλε ηελ θαηεχζπλζε, φπνπ φκσο δελ έθηαζε 

πνηέ, επεηδή θαζ‟ νδφλ είρε μεθηλήζεη ηηο ιεειαζίεο απφ ην θαξκαθείν ηνπ Γηψξγνπ Υαξηάδε ζην 

Asmalı Mescit. πσο επηπιένλ αλαθεξφηαλ, έμσ απφ ην Παηξηαξρείν βξηζθφηαλ αζηπλνκηθή 

δχλακε 200-250 αλδξψλ, πνπ εληζρπφηαλ κε εθαηφ αθφκε άλδξεο θηάλνληαο ηνπο 350. ηαλ φκσο 

«νη δηαδεισηέο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ κεγάισλε απφ ιεπηφ ζε ιεπηφ θαη ζαλ πιεκκχξα 

μερχλνληαλ πξνο ην Γαιαηά θαη ην Unkapan θαη, ππεξβαίλνληαο ηηο δεθάδεο ρηιηάδεο, ζηξάθεθαλ 

πξνο ην Φαλάξη, άξρηζαλ λα ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ην Παηξηαξρείν κεραλνθίλεηεο δπλάκεηο 

θαη ζηξαηφο», νη νπνίνη θαη έζηεζαλ νδνθξάγκαηα ζηελ επξεία πεξίκεηξν.
1329

 Σηο αθφινπζεο 

εκέξεο θαη κέρξη ηηο 19 επηεκβξίνπ νπδεκία πεξαηηέξσ αλαθνξά ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν 

απαληάηαη ζηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο, γεγνλφο επεμήγεην αθελφο κελ εμαηηίαο ηνπ θφβνπ θαη ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ λφκνπ πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ην πνγθξφκ, αθεηέξνπ δε επεηδή έλα βαζηθφ ζηέιερνο 

ηεο εθεκεξίδαο πνπ είρε πξσηνζηαηήζεη θαη ζηε ζηνρνπνίεζε ηνπ Παηξηαξρείνπ, ν «Γεληθφο 

Πξφεδξνο» ηεο δηαβφεηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», Hikmet Bil, είρε ήδε 

ζπιιεθζεί. 

γ) Οη «αβάζηκνη θόβνη» ησλ ηξνκνθξαηνύκελσλ Διιελνξζόδνμσλ 

Σα πεξηζηαηηθά απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θφβν ελδερφκελσλ αληηπνίλσλ γηα ηε θεκνινγνχκελε 

«ζθαγή» ησλ Σνπξθνθππξίσλ, είραλ δεκηνπξγήζεη κία αηκφζθαηξα έληνλεο αλεζπρίαο ζηνπο 

Βιιελνξζφδνμνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, νη νπνίνη είραλ ζπεχζεη λα θιείζνπλ ηα θαηαζηήκαηά 

ηνπο «λσξίηεξα απφ ην θαζηεξσκέλν». ρνιηάδνληαο ην γεγνλφο, ε εθεκεξίδα έθαλε ιφγν ζε 

                                                           
1328 “Patrikhane‟ye „Kıbrıs Türktür‟ levhası asıldı” («Ώλαξηήζεθε ζην Παηξηαξρείν ε ηακπέια „Δ Κχπξνο είλαη 

Σνπξθηθή‟»), “Şehirde dün bazı nahoş hâdiseler oldu, bayrağa, büyüklere dil uzatan İstavro adında birisi az daha linç 

edilecekti” («Υζεο έιαβαλ ρψξα ζηελ πφιε νξηζκέλα δπζάξεζηα πεξηζηαηηθά, θάπνηνο επ‟ νλφκαηη ηαχξνο πνπ έβγαιε 

γιψζζα ζηε ζεκαία θαη ζηνπο κεγάινπο, παξ‟ νιίγν λα ιηληζαξηζηεί»), ηίηινο θαη ππφηηηινο ζε Hürriyet, 6/9/1955. 
1329 “Hâdiseleri önlemek için şehirde sıkı tedbir alındı” («Ώπζηεξά κέηξα ειήθζεζαλ γηα λα πξνιεθζνχλ ηα επεηζφδηα»), 

“Patrikhane sıkı kontrol altında” («Σν Παηξηαξρείν ππφ απζηεξφ έιεγρν»), ηίηινο θαη ππφηηηινο ζε Hürriyet, 7/9/1955. 
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πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκά ηεο γηα «αβάζηκνπο θφβνπο», ηνπο νπνίνπο ε αζηπλνκία πξνζπάζεζε λα 

δηαζθεδάζεη απμάλνληαο ηα ιακβαλφκελα κέηξα θαη αλαθαιψληαο ηηο δνζείζεο άδεηεο.
1330

 

πσο έρεη ήδε θαηαδεηρζεί, ε πξνζπάζεηα λα εκθαληζηνχλ νη Βιιελνξζφδνμνη ηεο Πφιεο σο 

επεκεξνχληεο θαη αζθαιείο θάησ απφ ηελ ηνπξθηθή πξνζηαζία εθδεισλφηαλ απφ θαηξνχ εηο 

θαηξφλ απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο. ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, φκσο, ιακβάλνληαο 

ππ‟ φςηλ ηελ φμπλζε ηνπ Κππξηαθνχ ιφγσ ηεο επηθείκελεο ηξηκεξνχο, αιιά θαη ησλ 

πξνεηνηκαδφκελσλ επεηζνδίσλ, ε πξνζπάζεηα απηή απνπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο θαζίζηαηαη ελδεηθηηθή γηα ηνλ ηξφπν πνπ εθδεισλφηαλ κέζσ ηεο Hürriyet κε ηελ 

πξνβνιή ησλ θαζεζπραζηηθψλ δειψζεσλ, αιιά θαη ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ απνθάιππηαλ ηελ 

ππνθψζθνπζα λννηξνπία αληηκεηψπηζεο ησλ Βιιελνξζνδφμσλ. Έηζη, ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ πνπ 

δηνξγάλσλε ν Hikmet Bil σο «Γεληθφο Πξφεδξνο» ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», 

ηφληδε κεηαμχ άιισλ φηη, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ λεζηνχ θαη επηζηξνθήο ηνπ 

ππφ ηνπξθηθή δηαθπβέξλεζε, «ζα θεξζνχκε ζηνπο εθεί Ρσκηνχο ην ίδην θαιά κε εθείλνπο ηεο 

Εζηαλκπνχι».
1331

 Σελ ζέζε απηή επαλαιάκβαλε ν Bil θαη ιίγεο εκέξεο λσξίηεξα, ζε άξζξν γλψκεο 

ηνπ πνπ δεκνζίεπε ζηε Hürriyet γηα ηηο εληππψζεηο ηνπ απφ ηελ Κχπξν. ε θείλν αλέθεξε πσο 

κηιψληαο ζε δηάθνξα ρσξηά ηνπ λεζηνχ, ππνζρφηαλ ζηνπο Σνπξθνθχπξηνπο πνπ «λνζηαιγνχζαλ» 

ηελ «κεηέξα παηξίδα» φηη «ζχληνκα ζα έιζνπκε, κε ζηελνρσξηέζηε» θαη κέρξη απηφ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί, ηνπο παξφηξπλε λα «θέξνληαη θαιά ζηνπο Άγγινπο θίινπο καο», πξνζζέηνληαο 

ηα εμήο: «Πείηε επίζεο ζηνπο Ρσκηνχο [Βιιελνθχπξηνπο] πσο φηαλ έξζνπκε ζα ηνπο θξνληίζνπκε 

θαιά θαη ζηελ Κχπξν, φπσο θάλνπκε θαη γηα εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Εζηαλκπνχι». 

Παξάιιεια, ζρνιηάδνληαο ηα ιεγφκελα ειιεληθήο ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο φηη «έζπεξλε 

δειεηεξηψδεηο ζπφξνπο» ζην λεζί σο άμηνο δηάδνρνο ηνπ Simavi, ν αξζξνγξάθνο θαηέιεγε σο 

εμήο: «Κη αλ ην δειεηήξην πνπ ρχλσ έρεη λα θάλεη κε ηα φζα είπα πεξί ηεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ ζα επηδεηρζεί ζηνπο Ρσκηνχο φηαλ πάξνπκε ηελ Κχπξν, ηφηε ηη λα πσ; Έηζη είκαζηε πάληα 

εκείο νη Σνχξθνη, δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θαθφ ζε θάπνηνλ, αθφκε θαη λα ην ζέινπκε!».
1332

 

                                                           
1330 “Rum vatandaşların yersiz ve boş telâşları” («Οη αβάζηκνη θαη θελνί πεξηερνκέλνπ θφβνη ησλ Ρσκηψλ ζπκπνιηηψλ»), 

Hürriyet, 30/8/1955. 
1331 “ „Kıbrıs Türkiye‟ye geçince Ada rumları buradakiler gibi iyi muamele görecek‟ ” («ηαλ πεξάζεη ε Κχπξνο ζηελ 

Σνπξθία, νη ξσκηνί ηνπ Νεζηνχ ζα ηχρνπλ θαιήο ζπκπεξηθνξάο φπσο νη εδψ»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε Hürriyet, 

11/8/1955. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη, φπσο πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα ζην ζπγθεθξηκέλν ξεπνξηάδ ηεο, ν Bil 

δηνξγάλσζε ηε ζπλέληεπμε Σχπνπ γηα λα θάλεη απνινγηζκφ ησλ δηεμνδηθψλ «ελεκεξσηηθψλ» επηζθέςεψλ ηνπ ζηα ρσξηά 

ηεο Κχπξνπ, θαζψο θαη ζην Δλσκέλν ΐαζίιεην. Οη νκηιίεο ηνπ ζηα πξψηα είραλ θαιπθζεί «απφ ην ξαδηφθσλν ηεο 

Κχπξνπ πνπ δηεπζχλεηαη απφ ηνπο Άγγινπο, ζηα ηνπξθηθά, ζηα αγγιηθά θαη ζηα ειιεληθά». ζν γηα ηελ επίζθεςή ηνπ 

ζηε ΐξεηαλία, ε εθεί ζπλέληεπμε Σχπνπ πνπ είρε παξαρσξήζεη, είρε θαιπθζεί απφ «εθπξνζψπνπο 50 εηδεζενγξαθηθψλ 

πξαθηνξείσλ», ελψ ε «νκηιία ηνπ γηα ηνλ Σνπξθηζκφ ηεο Κχπξνπ κεηαδφζεθε ζε 49 γιψζζεο». Παξά ην ζηνηρείν ηεο 

ππεξβνιήο, ην γεγνλφο ήηαλ ελδεηθηηθφ ηεο πξνβνιήο πνπ ε βξεηαληθή πιεπξά είρε εμαζθαιίζεη ζην δηαπξχζην θήξπθα 

ησλ «ηνπξθηθψλ δηθαίσλ ζηελ Κχπξν» ηεο Hürriyet, αιιά θαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπλαθφινπζεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν 

πιεπξψλ ζην επηθνηλσληαθφ επίπεδν γηα ην Κππξηαθφ, εηο βάξνο θπζηθά ησλ ζέζεσλ ηεο ειιεληθήο πιεπξάο. 
1332 “Kıbrıstan notlar” («εκεηψζεηο απφ ηελ Κχπξν»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 4/8/1955. Δ θξάζε πξνθαιεί  

κάιινλ θιαπζίγειν αλ αλαινγηζηεί θάπνηνο ηνπιάρηζηνλ ηα φζα επξφθεηην λα αθνινπζήζνπλ ζηα επηεκβξηαλά. Ώπφ 

ηελ άιιε κεξηά, κεηαμχ ησλ λνζηαιγηθψλ θαη ινγνηερληδνπζψλ πεξηγξαθψλ ηνπ αξζξνγξάθνπ γηα ηελ ππνδνρή πνπ ηνπ 

είραλ επηθπιάμεη νη Σνπξθνθχπξηνη ζηα κέξε πνπ επηζθεπηφηαλ, μερψξηδε εθείλε πνπ ζχκηδε ηελ επέιαζε ησλ 

Οζσκαλψλ πξνγφλσλ ηνπο, παξαπέκπνληαο έηζη θαη πάιη ζπλεηξκηθά ζηε βαζηά πεπνίζεζε πνπ ελππήξρε ζηηο 

ζπλεηδήζεηο ηνπο γηα ηα «δηθαηψκαηα» πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ manu military θαηάθηεζε ηεο Κχπξνπ: «Ώλάκεζα απφ ηα 

πξάζηλα ιηβάδηα μεπεηάγνληαλ ζαλ λα πεηνχζαλ ηα έθηππα παιιεθάξηα, θξαδαίλνληαο ζηα ρέξηα ηνπο ηα γηαηαγάληα, 

ελζχκηα ησλ παππνχδσλ ηνπο, θαη ηξέρνληαο κάο πεξηθχθισλαλ θξαπγάδνληαο ηαρέο. Σα ληανχιηα θαη νη δνπξλάδεο ήηαλ 
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ηαλ απφ ηελ άιιε κεξηά, ν εμηζιακηζζείο Βιιελνξζφδνμνο Ruhi Teksifer
1333

 πεξηδηάβαηλε ην 

Πέξαλ θνιιψληαο αθίζεο ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», ζπλάληεζε ηελ αληίδξαζε 

ηνπ Έιιελα ππεθφνπ Σδέλην Μφξλην, ν νπνίνο αξλήζεθε ηελ επηθφιιεζε ηεο αθίζαο θαη 

ππεξαζπίζηεθε ηελ ειιεληθφηεηα ηεο Κχπξνπ. χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα, ην πεξηζηαηηθφ 

θαηαγγέιζεθε «άκεζα» ζηελ αζηπλνκία, κε ηνλ Σδέλην λα θαηαιήγεη ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηνπ 

Πέξαλ. Βθεί, «επαλέιαβε ηα ίδηα, σζηφζν θνβνχκελνο δήηεζε θαηφπηλ ζπγγλψκε», ρσξίο λα 

απνθχγεη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο «ησλ πεξαηηέξσ». Παξάιιεια, ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο φπνπ δνχιεπε ν πξνζαρζείο, «φηαλ πιεξνθνξήζεθε ην πεξηζηαηηθφ αλήξηεζε 

ακέζσο ζηε βηηξίλα ηελ αθίζα ηεο [νξγάλσζεο] „Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή‟».
1334

 Σν επεηζφδην 

είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ θιίκαηνο θφβνπ πνπ επηθξαηνχζε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο, έζησ θαη αλ έλα απφ ηα κέιε ηεο, ελζαξξπκέλν απφ ηελ μέλε 

ππεθνφηεηά ηνπ, είρε πξνζσξηλά ην ζάξξνο λα εθθξάζεη ηελ αληίδξαζή ηνπ έλαληη ηεο πίεζεο λα 

πξνβεί ζε ελέξγεηα πνπ δελ ελέθξηλε. Δ κεηαθνξά ηνπ ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα, φπνπ ππφ ηελ 

άζθεζε πίεζεο – ελδερνκέλσο θαη απεηιψλ – αλαγθάζηεθε λα «κεηαληψζεη», αιιά θαη ε ελέξγεηα 

ηνπ ηξνκνθξαηεκέλνπ ηδηνθηήηε ν νπνίνο έζπεπζε λα «ζπκκνξθσζεί», θαηαδεηθλχνπλ πεξίηξαλα 

ην είδνο ηεο «θαιήο ζπκπεξηθνξάο» ζηελ νπνία ππφθεηλην νη Βιιελνξζφδνμνη, θαη ε νπνία 

πξνεμνθινχληαλ θαη γηα ηνπο Βιιελνθχπξηνπο ζηελ πεξίπησζε κηαο ηνπξθηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ 

λεζηνχ. 

Βμίζνπ ελδεηθηηθή ηεο ζηνρνπνίεζεο ησλ Βιιελνξζνδφμσλ σο «εζσηεξηθνχ ερζξνχ» ζην ζέκα ηεο 

Κχπξνπ ήηαλ θαη ε επηζηνιή ελφο Σνχξθνπ αμησκαηηθνχ, ηνπ νπνίνπ ν γηφο θνηηνχζε ζε έλα απφ 

ηα γαιιηθά ιχθεηα ηεο Πφιεο θαη ηελ νπνία αλαδεκνζίεπε σο άξζξν γλψκεο ν Hikmet Bil. Ώθνχ 

παξαζέζεη ηηο «πεξηθξνλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο» ησλ Ρσκηψλ ελαληίνλ ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

(ηίλαγκα ξνχρσλ θαη άδεηαζκα ζθνππηδηψλ φηαλ πεξλνχζε), ν αμησκαηηθφο δηακαξηπξφηαλ φηη ν 

Ρσκηφο θαζεγεηήο ηνπ γηνχ ηνπ ηνλ είρε αθήζεη αδηθαηνιφγεηα κεηεμεηαζηέν, φπσο έθαλε θαη κε 

άιινπο Σνχξθνπο, ελψ πξνβίβαδε φινπο ηνπο Βιιελνξζφδνμνπο. ρνιηάδνληαο, θαηφπηλ, ην 

«βαζκφ ηεο απζάδεηαο» πνπ είρε επηδείμεη ν Σδέλην Μφξλην, θαηέιεγε ζηελ επηζηνιή ηνπ σο εμήο: 

«ΐξε παιιεθαξά, αληί λα δνμάδεηο πνπ ρνξηαίλεηο κέρξη ζθαζκνχ ηελ θνηιηά ζνπ αλάκεζά καο, 

ελφζσ βξσκάεη ε αλάζα ησλ νκνγελψλ ζνπ ζηελ Βιιάδα απφ ηελ πείλα θαη αλαγθάδνληαη λα 

κεηαλαζηεχνπλ ζπλερψο ζε άιινπο ηφπνπο, εζχ ιεο, θαη κάιηζηα ρσξίο ληξνπή „θαη ηη ζα πεη κεηά 

ν πξφμελνο;‟. Λεο θαη ν Έιιελαο πξφμελνο λα „ηαλ ν Έπαξρνο ηνπ Πέξαλ… Καη ζην ηέινο-ηέινο, 

                                                                                                                                                                                
ην παλ γη‟ απηνχο». Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ίδηα αθξηβψο πεπνίζεζε πεξί ηνπ «δηθαίνπ ηεο θαηάθηεζεο» ζπληεξείηαη 

κέρξη ηηο εκέξεο καο, φπσο ζαθψο πξνθχπηεη π.ρ. απφ ηηο δειψζεηο ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, Numan 

Kurtulmuş, ν νπνίνο επηζθεπηφκελνο ηελ αλαθαηληδφκελε Ώγία νθία ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, δήισλε κελ φηη «ηε 

ζηηγκή απηή» δελ ππάξρεη πξφζεζε επαλαιεηηνπξγίαο ηεο σο ηεκέλνπο, πξφζζεηε φκσο φηη «ε Ώγία νθία έγηλε ηδακί σο 

απνηέιεζκα ηεο θαηάθηεζεο ηνπ Πνξζεηή […] Θέισ λα πσο πθίζηαηαη ην δηθαίσκα απηφ ηνπ Πνξζεηή», βι. 

εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν Doğan, 25/8/2017, θαζψο θαη ηνπξθηθφο Σχπνο ηεο 26/8/2017. 
1333 Γηα ηελ πεξίπησζή ηνπ, βι. αλσηέξσ, ζει. 443, ππνζ. 1232. 
1334 “Türkiye‟de ekmek parası kazanan/ Yunanlı bir işçinin küstahlığı” («Δ απζάδεηα ελφο Έιιελα εξγαδφκελνπ/ πνπ 

θεξδίδεη ην ςσκί ηνπ ζηελ Σνπξθία»), Hürriyet, 23/8/1955. 
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ηδνχ θαη ν ηειεπηαίνο θξίθνο ηεο αιπζίδαο: Ο ζησπψλ σο άιιε θίγγα, Βμνρψηαηνο Παηξηάξρεο 

Ώζελαγφξαο!».
1335

 

Δ ίδηα πίεζε εθδεισλφηαλ εθ λένπ θαη ελαληίνλ ηεο Απμβεοιαηζκήξ, ηε θνξά απηή απφ ηελ ίδηα ηε 

Hürriyet. Δ ηειεπηαία, ελνριεκέλε απφ ην θχξην άξζξν ηεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο ζηε ζηήιε ηεο 

«Λαθσληθά», εμαπέιπε επίζεζε ελαληίνλ ηεο θαηεγνξψληαο ηελ φηη, φρη κφλν δελ ππεξάζπηδε αιιά 

νχηε θαλ πξφβαιιε ηελ «εζληθή ηνπξθηθή ζέζε γηα ηελ Κχπξν» απφ ηηο ζηήιεο ηεο. Βθείλν πνπ 

είρε εξεζίζεη ηελ ηνπξθηθή εθεκεξίδα ήηαλ φηη δελ θαηνλνκαδφηαλ ην Κππξηαθφ, αιιά αλη‟ απηνχ 

ε Απμβεοιαηζκή – πηζαλφηαηα απφ ελδφκπρν θφβν λα ην νλνκαηίζεη – έθαλε ιφγν γηα ην «γλσζηφ 

δήηεκα». Έηζη, ε ειιεληθή εθεκεξίδα βξηζθφηαλ αίθλεο θαη πάιη ζην ζηφραζηξν δηφηη «ε ζηήιε 

ηεο απηή, φπσο θαη φιε ε εηδεζενγξαθία ηεο γηα ηελ Κχπξν είλαη ίδηα θαη απαξάιιαρηε κε ηε 

γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ν αζελατθφο Σχπνο». Καηαιήγνληαο, ε Hürriyet 

ηελ παξφηξπλε ζθσπηηθά λα θαηνλνκάζεη ην επίκαρν «δήηεκα»: «χκθσλα κε ηε ξσκαίηθε 

εθεκεξίδα, ήηαλ κεγάιε ακαξηία, ιέεη, λα ζπζηαζηεί ε ηεξή ηνπξθνειιεληθή θηιία ράξηλ ηνπ 

„δεηήκαηνο‟ απηνχ. Πεξί ηίλνο δεηήκαηνο πξφθεηηαη; Ώπηφ είλαη άγλσζην θαη κπζηεξηψδεο! Ώ, 

επινγεκέλνη, πείηε ην επηηέινπο! Πείηε ην, ινηπφλ, αληί γηα ην „ελ ιφγσ δήηεκα‟, ην „δήηεκα ηεο 

Κχπξνπ‟, ηελ νπνία ε Βιιάδα ζέιεη λα πξνζαξηήζεη!».
1336

 

Οη δηά ηνπ Σχπνπ επηζέζεηο απηέο ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1955 θαη ην ζπλαθφινπζν θιίκα πνπ 

δεκηνπξγνχζαλ, έγηλαλ αηηία λα εθδεισζνχλ θφβνη θαη αληηδξάζεηο πνπ, πξνζψξαο, δελ είραλ 

αληίθξηζκα. Σέηνηα ήηαλ ε θαηαγγειία ηνπ κέινπο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηαηξνχ Φαίδσλα 

θνχξα πξνο ηελ αζηπλνκία, φηη επίθεηηαη πνξεία δηαδεισηψλ ελαληίνλ ηεο Απμβεοιαηζκήξ. Δ 

ηνπξθηθή αζηπλνκία θηλεηνπνηήζεθε κεηά ηηο θαηαγγειίεο ηνπ ηαηξνχ, θαζψο θαη ηελ αλεζπρία ησλ 

ηδηνθηεηψλ ηεο εθεκεξίδαο, θαηφπηλ φκσο ζρεηηθήο έξεπλαο πξνέθπςε πσο δελ επξφθεηην γηα 

δηαδήισζε, αιιά γηα ζπγθέληξσζε «βεηεξάλσλ θαη ηξαπκαηηψλ πνιέκνπ», νη νπνίνη θαηέζεηαλ 

ζηεθάλη ζην κλεκείν ηνπ Σαμίκ. Χζηφζν, ε Hürriyet δελ έραλε ηελ επθαηξία λα κεκθζεί ηνπο 

θαηαγγέιινληεο φηη «θηλεηνπνίεζαλ αδίθσο, ηελ αζηπλνκία, παξαπιαλψληαο ηελ», θαζψο θαη λα 

απνθαλζεί φηη ην φιν πεξηζηαηηθφ ήηαλ απνθαιππηηθφ «ηεο λννηξνπίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ην Ρσκηφ 

γηαηξφ θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο ξσκαίηθεο εθεκεξίδαο».
1337

 

Πέξαλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθψλ, ε εθεκεξίδα πξνρσξνχζε έλα βήκα παξαπέξα, δεηψληαο 

απφ Βιιελνξζφδνμνπο «ηνπξθηθήο θαη ειιεληθήο ππεθνφηεηαο» λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

γηα ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ. Οη ηειεπηαίνη ππνζηήξηδαλ, «ππφ ηνλ φξν ηεο αλσλπκίαο», φηη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε «ε Σνπξθία έρεη δίθην εθαηφ ηνηο εθαηφ». Ώθνινχζσο, παξαηίζελην νη 

απφςεηο δχν επαγγεικαηηψλ, νη νπνίνη – πάληνηε ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ηεο εθεκεξίδαο – 

                                                           
1335 “İçimizdeki Şeytan” («Ο αηαλάο αλάκεζά καο»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 25/8/1955. 
1336 “İstanbul‟da çıkan bir rumca gazetenin hezeyanları” («Οη αλνεζίεο κηαο ξσκαίηθεο εθεκεξίδαο πνπ βγαίλεη ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 25/8/1955. 
1337 “Bir Rum doktorla bir Rum gazetesi mensupları ortalığı velveleye verdi” («Έλαο Ρσκηφο γηαηξφο θαη νη παξάγνληεο 

κηαο ξσκαίηθεο εθεκεξίδαο δεκηνχξγεζαλ παλδαηκφλην»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε Hürriyet, 27/8/1955. Σν επίζεην ηνπ 

ηαηξνχ αλαθεξφηαλ ιαλζαζκέλα σο «Tinel» θαη δηνξζσλφηαλ δχν εκέξεο αξγφηεξα ζε ζρεηηθή θαηαρψξηζε, βι. “İsim 

benzerliği” («πλσλπκία»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 29/8/1955. 
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δηθαίσλαλ πιήξσο ηελ ηνπξθηθή πιεπξά, θαηεγνξνχζαλ νξηζκέλνπο «αλέγλσξνπο» ζηελ Βιιάδα 

φηη «αιείθνπλ βνχηπξν ζην ςσκί ησλ θνκκνπληζηψλ» θαη παξαθαινχζαλ ηνλ Θεφ «λα βάιεη 

κπαιφ ζε απηνχο ηνπο δπζηπρείο».
1338

 Ώπφ ην «πέηαιν» ηεο πξνβνιήο ηψλ ππέξ ηεο ηνπξθηθήο 

πιεπξάο απηψλ απφςεσλ νξηζκέλσλ Βιιελνξζφδνμσλ, ε Hürriyet πεξλνχζε θαη πάιη ζην «θαξθί» 

ησλ θαηαγγειηψλ, ηε θνξά απηή θαηφπηλ «ηειεθσλεκάησλ πνπ είρε ιάβεη απφ ηνπο αλαγλψζηεο» 

ηεο. Έηζη, αλ θαη νη θσηαςίεο γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 30
εο

 Ώπγνχζηνπ – πνπ ζηε δεδνκέλε ζπγθπξία 

ιάκβαλε κία μερσξηζηή ζεκαζία – δελ είραλ γίλεη ζε νιφθιεξε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ε 

εθεκεξίδα επέιεγε λα ςέμεη ην μελνδνρείν Υίιηνλ θαη ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, πνπ «ήηαλ 

βπζηζκέλα ζην ζθνηάδη, ιεο θαη νπδεκία ζρέζε είραλ κε απηήλ ηελ ενξηή».
1339

 ην ίδην απηφ 

πιαίζην θαη ζε άζρεηε κε ην ζέκα ηεο Κχπξνπ εθδήισζε ζην Βιζίλθη, ν βνπιεπηήο θαη κεηέπεηηα 

ππνπξγφο, Haluk Şaman, έβαιε θαηά ηνπ ειιεληθνχ «κεγαιντδεαηηζκνχ», ππνζηεξίδνληαο πσο «αλ 

επηηξέπνπκε ηελ παξακνλή ηνπ Πχζηνπ ζηελ Βιιάδα θαη ηνπ Παηξηαξρείνπ ζηελ Εζηαλκπνχι, ην 

θάλνπκε κφλν ράξηλ ηεο θηιίαο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κνλφπιεπξε. Ώλ ε Βιιάδα δηαηαξάμεη 

απηή ηε θηιία, ηφηε ζα αιιάμνπκε θη εκείο ηελ πνιηηηθή καο».
1340

 

πλερίδνληαο ηελ πεπαηεκέλε ηνπ Ώπγνχζηνπ 1955, ε εθεκεξίδα θηινμελνχζε πξσηνζέιηδα ζηηο 

αξρέο επηεκβξίνπ έλα ραξαθηεξηζηηθφ ξεπνξηάδ. Λφγσ ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, 

δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί σο ε επηηνκή ησλ δεκνζηεπκάησλ πνπ εμήπηαλ ηελ ηνπξθηθή θνηλή 

γλψκε, θαιιηεξγψληαο αηζζήκαηα «αλαβξαζκνχ» θαη «αγαλάθηεζεο», ηα νπνία ζα ζπλέβαιαλ 

θαζνξηζηηθά ζην «μέζπαζκα» ησλ επηεκβξηαλψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν μεθηλνχζε κε ηελ 

επηζήκαλζε φηη είραλ εμαληιεζεί νη ξσκαίηθεο εθεκεξίδεο πνπ αλαπαξήγαγαλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ  

ηεθαλφπνπινπ ζηελ ηξηκεξή ηνπ Λνλδίλνπ, γεγνλφο πνπ ε εθεκεξίδα ραξαθηήξηδε 

«θπζηνινγηθφ» δηφηη, φπσο πξφζζεηε εηξσληθά, ην λα δηαβάδνπλ νη Ρσκηνί ιεπηνκεξεηαθά ηηο 

απφςεηο ηνπ Έιιελα Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ ήηαλ «κία απφιαπζε πνπ δελ ρνξηαίλεηαη». ηε 

ζπλέρεηα, φκσο, πηνζεηνχζε επηζεηηθφ ηφλν, επαλαδηαηππψλνληαο ηελ θαηεγνξία φηη νη ξσκαίηθεο 

εθεκεξίδεο δελ έγξαθαλ ιέμε γηα ηελ ηνπξθηθή άπνςε ζην Κππξηαθφ, «δελ ηνπο πεξλνχζε θαλ απφ 

ην λνπ» λα ζρνιηάζνπλ ζεηηθά ηελ ηειεπηαία «φπσο ζα άξκνδε ζε έλαλ Σνχξθν πνιίηε». 

Παξάιιεια, επηθεληξσλφηαλ θαη πάιη ζηελ Απμβεοιαηζκή, πξνζάπηνληάο ηεο φηη ζε θακκία απφ ηηο 

αλαιχζεηο ηεο δελ είρε αηζζαλζεί ηελ αλάγθε λα αλαθεξζεί ζηελ ηξηκεξή. Καηφπηλ, ππελζχκηδε ζε 

παξέθβαζή ηεο ηε ζηάζε ηνπ Παηξηάξρε Ώζελαγφξα, ν νπνίνο «καο μεθνξηψζεθε ιέγνληαο πσο 

είλαη πνιηηηθφ» ην δήηεκα ηεο θαηαδίθεο ηεο «ηξνκνθξαηίαο» ζηελ Κχπξν, γηα λα ξσηήζεη ακέζσο 

κεηά θαηά πφζν θαη νη ξσκαίηθεο εθεκεξίδεο πηνζεηνχζαλ ηηο «αλνεζίεο ηνπ ηχπνπ „δελ 

αλαθαηεχνκαη‟». 

                                                           
1338 “Türk tezini Rumlar da tasvip ediyor” («Βπηθξνηνχλ θαη νη Ρσκηνί ηελ ηνπξθηθή ζέζε»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε 

Hürriyet, 29/8/1955. 
1339 “Bayrama gösterilen saygısızlık/ Dün birçok yerlede ışık yakılmadı” («Δ αζέβεηα πνπ επηδείρζεθε ζηελ [εζληθή] 

ενξηή/ ε αξθεηά κέξε ρζεο δελ έγηλε θσηαςία»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε Hürriyet, 31/8/1955. 
1340 “Patrikhane ve Pityon hattı” («Σν Παηξηαξρείν θαη ε γξακκή ηνπ Πχζηνπ»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε Hürriyet, 

31/8/1955. Δ εθδήισζε ζην Βιζίλθη ήηαλ ε χλνδνο ηεο Αηαθνηλνβνπιεπηηθήο Έλσζεο (Inter-Parliamentary Union). 
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Ώθνινχζσο, ε Hürriyet επέιεγε λα δνκήζεη ην ππφινηπν ξεπνξηάδ, πιεξνθνξψληαο δηαδνρηθά γηα 

ηηο εμήο εμειίμεηο: Οη λένη ηνπ Beşiktaş (Αηπινθηφλην), αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα πνιιψλ 

άιισλ απφ ηφηε πνπ είρε μεθηλήζεη ε ηξηκεξήο, δσγξάθηζαλ ζε ηνίρν ηεο γεηηνληάο ηνπο έλαλ ράξηε 

ηεο Κχπξνπ, γξάθνληαο «κε γξάκκαηα χςνπο κηζνχ κέηξνπ, ε Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή».
1341

 Ώπφ 

ηελ άιιε κεξηά, εληζρχνληαλ ηα «πξνιεπηηθά» κέηξα αζθαιείαο ζε γεηηνληέο φπνπ ππήξραλ 

εθθιεζίεο θαη δνχζαλ Βιιελνξζφδνμνη, κε ηε κεηαζηάζκεπζε αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ ζε 

δεκνηηθά ιεσθνξεία κπξνζηά απφ ηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα. Σν γεγνλφο είρε σζήζεη νξηζκέλνπο 

«ζπκπνιίηεο» λα «επηζεκαίλνπλ» φηη κε ηνλ ηξφπν εθείλν είρε γίλεη πην αηζζεηή ε έιιεηςε ησλ 

κέζσλ κεηαθνξάο. Σέινο, ε νξγάλσζε «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή» είρε αλνίμεη 15 λέα 

παξαξηήκαηα αλά ηε ρψξα, ηχγραλε ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο απφ εξγαηηθέο 

νξγαλψζεηο, ελψ ε Βηζαγγειία ηεο Πφιεο είρε θαιέζεη θαη αλαθξίλεη ηνπο δηεπζχλνληεο ηελ 

«Φνηηεηηθή Έλσζε Παλεπηζηεκίνπ Εζηαλκπνχι», εμαηηίαο «κηαο αλαθνίλσζήο ηνπο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ησλ ειιεληθήο ππεθνφηεηαο Ρσκηψλ πνπ δηαβηνχλ ζηελ πφιε καο ζε ζρέζε κε ηελ 

Κχπξν». ην ξεπνξηάδ δελ δίλνληαλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν εθείλεο ηεο 

αλαθνίλσζεο.
1342

 πσο θαζίζηαηαη θαλεξφ απφ ηα πξνεθηεζέληα, ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξείρε ην ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα, δνκψληαο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαλάιεςε ησλ ίδησλ 

αηηηάζεσλ πνπ ζηνρνπνηνχζαλ ηνλ Ώζελαγφξα θαη ηνπο Βιιελνξζνδφμνπο, αληηθαζξέθηηδε – αιιά 

θαη δηακφξθσλε ηαπηφρξνλα – ζην έπαθξν ηελ αηκφζθαηξα πηέζεσλ θαη θφβνπ πνπ θπξηαξρνχζε 

κεηαμχ ησλ ηειεπηαίσλ ηηο παξακνλέο ηνπ πνγθξφκ. 

Δ ζπλερήο εθείλε ζηνρνπνίεζε ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, κέζσ απεηιψλ γηα ηελ 

απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ Σνπξθία, πνιηηηθψλ πηέζεσλ λα θάλεη «δήισζε» φηη ζπληάζζεηαη κε 

ηελ «εζληθή ηνπξθηθή άπνςε» γηα ην Κππξηαθφ, θαζψο θαη κε ηε δηαζπνξά ςεπδψλ εηδήζεσλ πεξί 

ησλ δήζελ εξάλσλ πνπ δηεμήγαγαλ νη κεηξνπνιίηεο ηνπ, αιιά θαη νη πεξηγξαθείζεο πηέζεηο ζηα 

απιά κέιε ηεο ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο, ζα ζπλδπάδνληαλ κε ηε δηαζπνξά θεκψλ πεξί ηεο 

ζρεδηαδφκελεο «ζθαγήο» ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ε νπνία ζα νινθιήξσλε ηελ εηθφλα ηεο αζθπθηηθήο 

αηκφζθαηξαο πνπ ζα δεκηνπξγείην ηελ παξακνλή ησλ επηεκβξηαλψλ. 

Η «ζθαγή» ησλ Σνπξθνθππξίσλ: Ο ξόινο ηεο Hürriyet 

Δ εηθφλα ησλ Σνπξθνθππξίσλ σο «ζπκάησλ» ησλ επηζέζεσλ Βιιελνθχπξησλ δηαδεισηψλ ή 

«ηξνκνθξαηψλ» ηεο ΒΟΚΏ ζπλερηδφηαλ λα πξνβάιιεηαη απφ ηα πξσηνζέιηδα ηεο Hürriyet θαζ‟ 

                                                           
1341 Δ εθεκεξίδα δεκνζίεπε παξαπιεχξσο ηε ζρεηηθή θσηνγξαθία, επηζεκαίλνληαο φηη νη εθεί λένη είραλ αλαξηήζεη 

εληφο ηεο φιεο «ζχλζεζεο» θαη ηα πνξηξαίηα ησλ Atatürk θαη Bayar. Ώληίζηνηρε θσηνγξαθία απφ ηε ζπλνηθία İhlamur 

ηεο ίδηαο πεξηνρήο δεκνζίεπε πξσηνζέιηδα ε Hürriyet δχν εκέξεο αξγφηεξα, κε ηε δηαθνξά φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε πάλσ απφ ηνλ ράξηε ηεο Κχπξνπ είρε γξαθεί «Δ Κχπξνο είλαη ησλ Σνχξθσλ», ελψ απφ θάησ ην ζχλζεκα «Σα 

ρψκαηα απηά έρνπλ δπκσζεί κε ην ηνπξθηθφ αίκα», βι. Hürriyet, 4/9/1955. 
1342 “Stefanopulos‟un sözlerini neşreden İstanbul Rum gazeteleri kapışıldı” («Ώλάξπαζηεο νη ξσκαίηθεο εθεκεξίδεο ηεο 

Εζηαλκπνχι πνπ δεκνζηεχνπλ ηα ιφγηα ηνπ ηεθαλφπνπινπ»), “Yunan görüşünü belirten bu gazetelerde Türk tezine dair 

en ufak bir tefsire bile rastlanmıyor” («ηηο εθεκεξίδεο απηέο, πνπ επηζεκαίλνπλ ηελ ειιεληθή άπνςε, δελ απαληάηαη 

νχηε θαλ κία κηθξή αλάιπζε γηα ηηο ηνπξθηθέο ζέζεηο»), ηίηινο θαη ππφηηηινο ζε Hürriyet, 2/9/1955. Βλδεηθηηθφ ήηαλ θαη 

ην ζρφιην πνπ έθαλε ζηελ παξέθβαζή ηεο γηα ηνλ Ώζελαγφξα ε εθεκεξίδα, επαλαιακβάλνληαο φηη ε ηνπξθηθή θνηλή 

γλψκε «έρεη βγάιεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο» γηα ην πξφζσπφ ηνπ. 
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φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Ώπγνχζηνπ.
1343

 Βληφο ηνπ θιίκαηνο απηνχ, πνπ θαιιηεξγείην ζπζηεκαηηθά 

απφ ηελ εθεκεξίδα, παξαηεξείηαη θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν κία πνηνηηθή 

δηαθνξνπνίεζε πνπ θιηκάθσλε ηελ ειιελνθππξηαθή «απεηιή»: Βπξφθεηην γηα ηε δηαζπνξά ηεο 

θήκεο πεξί επηθείκελεο νξγαλσκέλεο «ζθαγήο» ησλ Σνπξθνθππξίσλ απφ ηνπο Βιιελνθππξίνπο, 

πνπ ππνηίζεηαη πσο ζα ιάκβαλε ρψξα ζηηο 28 Ώπγνχζηνπ, κε αθνξκή ζπιιαιεηήξην πνπ νη 

δεχηεξνη πξνγξακκάηηδαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα. 

Δ εκθάληζε ηεο θεκνινγίαο εθείλεο, γηλφηαλ απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο πξψηε θνξά ζηηο 18 

Ώπγνχζηνπ, κε δχν δεκνζηεχκαηα, έλα δηθφ ηεο θαη έλα πξαθηνξεηαθφ. ην ηειεπηαίν, πνπ 

αλαδεκνζηεπφηαλ απφ ην T.H.A. ζηηο εζσηεξηθέο ηεο ζειίδεο,
1344

 πεξηιακβάλνληαλ νη δειψζεηο ηνπ 

Faiz Kaymak απφ ηελ Άγθπξα, φπνπ είρε αθηρζεί ηελ πξνεγνχκελε εκέξα. Ο επηθεθαιήο ηεο 

«Οκνζπνλδίαο Σνπξθνθππξηαθψλ Οξγαλψζεσλ» δήισλε πξνο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ζηελ 

ηνπξθηθή πξσηεχνπζα ηα εμήο: «Οη Βιιελνθχπξηνη ηξνκνθξάηεο έρνπλ αξρίζεη λα εθαξκφδνπλ έλα 

ζρέδην πνπ απνζθνπεί ζηελ εμφλησζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ, κε ην πξφζρεκα φηη ζηέθνληαη εκπφδην 

ζηελ έλσζε. Οη επηζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θάζε κέξα πξνθαινχλ θαη λέα ζχκαηα». Ώθνχ 

επηθαιεζηεί ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Orhan Hasan απφ ηελ Βπηζθνπή, ηνλ νπνίν νη «καζθνθφξνη 

ηξνκνθξάηεο» είραλ θαθνπνηήζεη ζε ηέηνην βαζκφ πνπ «είρε πέζεη ζε θψκα», θαζψο θαη εθείλε ηνπ 

Mehmet Yusuf πνπ ηνπ είραλ «θάςεη ην καληξί», ν Kaymak ζπλέρηζε αλαθέξνληαο ηα αθφινπζα: 

«Οη ηξνκνθξάηεο, πνπ θσλάδνπλ ζηνπο δξφκνπο „έλσζε ή ζάλαηνο‟, δηαθήξπμαλ φηη ζε κηα λχρηα 

ζα θνλεχζνπλ ηνπο Σνχξθνπο [Σνπξθνθχπξηνπο] κέρξηο ελφο. Δ αγγιηθή δηνίθεζε έρεη παξαιχζεη 

εμαηηίαο ησλ ζακπνηάδ ησλ Βιιελνθππξίσλ. Έλαληη απηήο ηεο θαηάζηαζεο, 100 ρηιηάδεο Σνχξθνη 

αλακέλνπλ ελαγσλίσο ηελ επείγνπζα θαη νξηζηηθή επέκβαζε ηεο Σνπξθίαο».
1345

 

Σν δεχηεξν δεκνζίεπκα ήηαλ έλα άξζξν γλψκεο ηνπ Hikmet Bil κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν 

«Δκέξα θαγήο». ε εθείλν, ν δηθεγφξνο, δεκνζηνγξάθνο θαη επηθεθαιήο ηεο νξγάλσζεο «Δ 

Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», δηεθηξαγσδνχζε αξρηθά ηελ θαηάζηαζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ, 

ηζρπξηδφκελνο φηη ράξε ζηε βνήζεηα ησλ Ώζελψλ πξνο ηνπο «νπαδνχο ηεο Βθθιεζίαο» θαη ηεο 

                                                           
1343 “Kıbrıs‟ta Rum nümayişçiler Türk dükkânlarına saldırdı” («Βιιελνθχπξηνη δηαδεισηέο επηηέζεθαλ ζε ηνπξθηθά 

θαηαζηήκαηα»), Hürriyet, 5/8/1955, φπνπ γηλφηαλ ιφγνο γηα ζξαχζε βηηξηλψλ θαη «ιεειαζία» εκπνξεπκάησλ, θαηφπηλ 

ησλ νπνίσλ κία «ηνπξθηθή επηηξνπή» απνηάζεθε δηακαξηπξφκελε ζηνλ Κπβεξλήηε. “Rum küstahlıklarını arttırdıkları 

için/ Kıbrıs‟ta her an yeni kanlı vakalar çıkması bekleniyor” («Βπεηδή νη Βιιελνθχπξηνη έρνπλ πνιιαπιαζηάζεη ηηο 

απζάδεηέο ηνπο/ λέα αηκαηεξά επεηζφδηα αλακέλεηαη λα μεζπάζνπλ αλά πάζα ζηηγκή ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 7/8/1955. 

“EOKA Rum tethiş teşkilâtı sağa sola tehdit mektupları gönderiyor” («Δ ειιελνθππξηαθή ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε 

ΒΟΚΏ ζηέιλεη δεμηά θη αξηζηεξά απεηιεηηθέο επηζηνιέο»), ππφηηηινο ζε Hürriyet, 12/8/1955. “Kendi ırkdaşlarının tethiş 

hareketleri günden güne arttığı için/ Kıbrıslı Rumlar kitle halinde adadan kaçmağa başladılar” («Βπεηδή απμάλνληαη απφ 

κέξα ζε κέξα νη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ησλ ίδησλ ησλ νκνγελψλ ηνπο/ νη Βιιελνθχπξηνη άξρηζαλ λα θεχγνπλ καδηθά 

απφ ην λεζί»), Hürriyet, 13/8/1955, φπνπ ε κεηαλάζηεπζε νκάδαο 250 αγξνηψλ θαη εξγαηψλ ζηελ Ώπζηξαιία, 

απνδηδφηαλ απνθιεηζηηθά ζηελ «ηξνκνθξαηία ηεο ΒΟΚΏ», κε ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε λα παξέρεηαη απφ ηηο βξεηαληθέο 

αξρέο ηνπ λεζηνχ. “Kıbrıs‟ta tethişçi Rumlar iki Türk polisini yaraladılar” («Σξνκνθξάηεο Βιιελνθχπξηνη ηξαπκάηηζαλ 

δχν Σνχξθνπο αζηπλνκηθνχο ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 14/8/1955. 
1344 Σν ηειεγξάθεκα ηνπ T.H.A. απφ ηελ Άγθπξα, εκεξνκελίαο 17/8/19555, εληαζζφηαλ ζην πιαίζην αληαπφθξηζεο ηεο 

εθεκεξίδαο απφ ηε Λεπθσζία, κε επίθεληξν ηηο «δηεπθνιχλζεηο» ηεο ΐξεηαλίαο πξνο ηνπο Σνχξθνπο πνπ ζα εθδήισλαλ 

ηελ επηζπκία λα εγθαηαζηαζνχλ ζην λεζί, βι. “İngiltere Kıbrıs‟a giderek yerleşmek isteyen Türklere kolaylık gösterecek” 

(«Δ Ώγγιία ζα παξάζρεη δηεπθνιχλζεηο ζηνπο Σνχξθνπο πνπ επηζπκνχλ λα κεηαβνχλ θαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ 

Κχπξν»), Hürriyet, 18/8/1955. 
1345 “Türklerin maruz kaldıkları yeni tethiş hareketleri” («Νέεο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο πνπ πθίζηαληαη νη Σνχξθνη»), 

ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 18/8/1955. 
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Μφζραο πξνο ηνπο «εξπζξνχο», νη Βιιελνθχπξηνη έρνπλ εμνπιηζηεί «απφ ηελ θνξθή σο ηα λχρηα», 

ελψ νη Σνπξθνθχπξηνη δελ είραλ «νχηε έλα πεξίζηξνθν γηα δείγκα». Ώθνινχζσο, αθνχ επαλαιάβεη 

ηηο θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηεο «πεξίεξγεο πνιηηηθήο ησλ Άγγισλ» ζηελ Κχπξν, σο απνηέιεζκα ηεο 

νπνίαο νη Βιιελνθχπξηνη είραλ θαηαζηεί πιεηνςεθία, πξφζζεηε ηα εμήο: 

«πςξ ιαξ έβζκε πεεξ ηαη‟ ζδίακ βκςζηυ απυ ημ κδζί, ζηζξ 28 αοημφ ημο ιήκα μζ Ρςιζμί 

[Βιιελνθχπξηνη] εα πναβιαημπμζήζμοκ ιία ιεβάθδ ζοβηέκηνςζδ ηαζ εηείκδ ηδκ διένα 

θέβεηαζ πςξ εα επζηεεμφκ ζημοξ Σμφνημοξ [Σνπξθνθχπξηνπο]. Λέβεηαζ πςξ έπμοκ απυ 

ηχνα μκμιαηίζεζ ηδκ διένα εηείκδ: Ζιένα ζθαβήξ… Ακ δεκ ιπμνέζμοκ κα 

πναβιαημπμζήζμοκ ηδ ζθαβή ζηζξ 28 ημο ιδκυξ, θέβεηαζ πςξ εα ηδκ αθήζμοκ βζα ηδκ 

διένα ιζαξ άθθδξ ζοβηέκηνςζδξ πμο πνμβναιιαηίγμοκ βζα ηζξ 30 ημο ιδκυξ, ςξ 

δζαιανηονία βζα ηδ δζάζηερδ ημο Λμκδίκμο!... Παναηδνχκηαξ υηζ μζ Άββθμζ δζμζημφκηεξ 

ζημ κδζί αθήκμοκ ηζξ διένεξ κα πενκμφκ ζοκεπίγμκηαξ κα θαιαάκμοκ εζημκζηά ιέηνα, 

εέθς απυ ηχνα κα επζζηήζς ηδκ πνμζμπή ηδξ Άβηοναξ ζημ ζμαανυ αοηυ πενζζηαηζηυ 

[sic]. Αξ ιδκ λεπκμφιε πςξ εηείκμζ είκαζ μπθζζιέκμζ, εκχ μζ δζημί ιαξ δεκ έπμοκ μφηε 

αυηζαθμ… Καζ ιεηά… Να ζηεκμπςνζυιαζηε ιεηά υηζ ανβήζαιε είκαζ άκεο 

ζδιαζίαξ…».
1346

 

ηε ρνξεία ησλ δεκφζησλ ηνπνζεηήζεσλ γηα ην ζέκα εληάζζνληαλ ακέζσο θαη νη επηθεθαιήο ησλ 

«λενιαηίζηηθσλ» νξγαλψζεσλ. Έηζη, ηελ επνκέλε ε εθεκεξίδα θηινμελνχζε ζηηο ζηήιεο ηεο ηηο 

δειψζεηο ησλ Hüsamettin Canöztürk, «γεληθνχ πξνέδξνπ» ηεο T.M.T.F., θαζψο θαη ηνπ Tonguç 

Göker, πξνέδξνπ ηεο İ.Ü.T.B. Ο πξψηνο εθδήισλε ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη «νη Έιιελεο (Yunanlılar) 

δελ κπνξνχλ λα δηαπξάμνπλ ζθαγή ζηελ Κχπξν, δηφηη ηα ίρλε πνπ έρεη αθήζεη ην φλνκα „Σνχξθνο‟ 

ζε Κχπξν θαη Βιιάδα αλά ηνπο αηψλεο, ζα ηνπο θάλεη λα ην ζθεθηνχλ πνιχ πξηλ θαηαθχγνπλ ζε 

απηή ηελ νδφ». Ώληίζηνηρνπ χθνπο «πξνεηδνπνηήζεηο» απεχζπλε ζηνπο «παιιεθαξάδεο» θαη ν 

δεχηεξνο, «ππελζπκίδνληάο» ηνπο φηη πίζσ απφ «κηα ρνχθηα Σνπξθνθχπξησλ, ζηέθεηαη νιφξζε ε 

Σνπξθηθή Αεκνθξαηία», πνπ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηελ 28
ε
 Ώπγνχζηνπ, θεκνινγνχκελε εκέξα ηεο 

«ζθαγήο», ζε κία λέα 26
ε
 Ώπγνχζηνπ, κία λέα δειαδή κηθξαζηαηηθή παλσιεζξία.

1347
 

Ο Bil αλαιάκβαλε κε ηε ζεηξά ηνπ λα αθεγεζεί φζα «άθνπζαλ η‟ απηηά» ηνπ θαηά ηελ επίζθεςή 

ηνπ ζηελ Κχπξν, ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ πνπ είρε δηνξγαλψζεη ε M.T.T.B. κε αθνξκή ηελ επίζθεςε 

νκάδαο Σνπξθνθχπξησλ λέσλ ζηελ Σνπξθία. Ο πξνιαιήζαο επηθεθαιήο ηεο νξγάλσζεο, Nejat 

Çermen, αλαπαξήγαγε κε ηε ζεηξά ηνπ ηηο θήκεο πεξί ηεο επηθείκελεο ζθαγήο, «ζχκθσλα κε απηά 

πνπ θηάλνπλ ζη‟ απηηά καο». Ώλ θαη δηεπθξίληδε πσο δελ γλψξηδε θαηά πφζν ήηαλ αιεζηλέο, 

                                                           
1346 “Katliâm günü” («Δκέξα ζθαγήο»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 18/8/1955. 
1347 “T.M.T.F. Başkanı ne diyor?” («Ση ιέεη ν πξφεδξνο ηεο T.M.T.F.;») θαη “İ.Ü.T.B. Başkanı ne diyor?” («Ση ιέεη ν 

πξφεδξνο ηεο İ.Ü.T.B.»), ελδηάκεζνη ηίηινη ζε Hürriyet, 19/8/1955. 
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έζπεπδε θαη εθείλνο λα πξνεηδνπνηήζεη πσο ε «γεληά» ηνπ ήηαλ έηνηκε λα δεκηνπξγήζεη «λέεο 30έο 

Ώπγνχζηνπ».
1348

 

Σε ζθπηάιε έπαηξλε θαη πάιη ν Faiz Kaymak, ν νπνίνο κεηά ηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ 

αληηπξφεδξν ηεο θπβέξλεζεο, Fatin Rüştü Zorlu, θαη ηνπο άιινπο «αξκνδίνπο», αλέκελε λα 

ζπλαληεζεί θαη κε ηνλ Πξσζππνπξγφ Menderes.
1349

 Μηιψληαο ζηελ εθεκεξίδα, ππνζηήξημε φηη νη 

Βιιελνθχπξηνη είραλ απνδπζεί «ζε κία εθζηξαηεία νινθιεξσηηθήο εμάιεηςεο ηεο δσήο θαη ηεο 

πεξηνπζίαο» ησλ Σνπξθνθππξίσλ, κφλε ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο ήηαλ ε θήξπμε 

θαηάζηαζεο εθηάθηνπ αλάγθεο ζην λεζί. Ώθνχ ζεκείσζε φηη νη ηειεπηαίνη είραλ ήδε απνηαζεί ζηε 

βξεηαληθή δηνίθεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν εθείλν αίηεκα, ζπλέρηδε ιέγνληαο φηη «νη Βιιελνθχπξηνη 

βξίζθνληαη ηψξα ζε θαηάζηαζε ζπλερνχο θηλεηνπνίεζεο ζε θάζε κεξηά ηνπ λεζηνχ απεηιψληαο κε 

γεληθή ζθαγή, ελψ ζηνπο  Σνπξθνθχπξηνπο δελ έρεη απνκείλεη ηίπνηε άιιν παξά λα θαηαθχγνπλ 

ζηα φπια γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηε δσή ηνπο», γεγνλφο πνπ επηηεηλφηαλ απφ ηελ απξνζπκία ησλ 

βξεηαληθψλ αξρψλ ηνπ λεζηνχ λα ιάβνπλ «ξηδηθά» κέηξα.
1350

 

Δ εθεκεξίδα ζπλέρηδε λα επηκέλεη ζην κνηίβν ηεο «ζθαγήο», θάλνληαο ιφγν γηα «θηλεηνπνίεζε» 

ησλ Βιιελνθππξίσλ ελαληίνλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζηηο 28 Ώπγνχζηνπ θαη ζηνλ ππφηηηιν ηεο 

είδεζήο ηεο πεξί ηεο ξεκαηηθήο δηαθνίλσζεο πνπ είρε επηδψζεη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε ζηνλ 

ΐξεηαλφ πξέζβε ζηελ Άγθπξα, M. Stewart. Σν γεγνλφο απηφ θάζε άιιν παξά ηπραίν ήηαλ, θαζψο 

ζηνλ πξφινγν ηνπ ζρεηηθνχ ξεπνξηάδ ηα δχν ζέκαηα ζπζρεηίδνληαλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

δίδεηαη ε εληχπσζε φηη ην πεξηερφκελν ηεο δηπισκαηηθήο λφηαο αθνξνχζε αθξηβψο ηε δηαδηδφκελε 

θεκνινγία. Έηζη, γηλφηαλ ιφγνο γηα ηηο ειιελνθππξηαθέο «απεηιέο» πεξί «εμφλησζεο» ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ, θαηφπηλ ησλ νπνίσλ ε Άγθπξα «θηλεηνπνηήζεθε γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ 

αζθάιεηα ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο 100 ρηιηάδσλ Σνχξθσλ»,
1351

 ελψ επαλαιάκβαλε ηε 

ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε θαη φηαλ πεξηέγξαθε ην πεξηερφκελν ηεο ηνπξθηθήο δηπισκαηηθήο 

παξέκβαζεο.
1352

 

                                                           
1348 “M.T.T.B. de Kıbrıs için toplantı yapıldı” («Βθδήισζε γηα ηελ Κχπξν ζηελ Μ.Σ.Σ.ΐ.»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε 

Hürriyet, 20/8/1955. Σελ ίδηα εκέξα ν Bil ζε δειψζεηο πνπ είρε θάλεη πξνο ηελ Yeni Sabah, ζηνρνπνηνχζε ηελ 

ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα έλαληη κηαο ελδερφκελεο «ζθαγήο» ζηελ Κχπξν, ιέγνληαο φηη ε απάληεζε πνπ ζα δηλφηαλ 

ήηαλ «ιαθσληθή»: «Βηο ηελ Εζηαλκπνχι ππάξρνπλ πνιινί Ρσκηνί», βι. Υξηζηφθνξνο Υξεζηίδεο, Σα επηειανζακά 

(Ώζήλα: Κέληξν Μηθξαζηαηηθψλ πνπδψλ, 2000), ζει. 221-222. 
1349 Δ ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε ζα πξαγκαηνπνηείην ηειηθά ζηηο 26 Ώπγνχζηνπ, δχν εκέξεο κεηά ηελ νκηιία ηνπ 

Menderes ζην εζηηαηφξην Liman, κε ην εζηθφ ηνπ Σνπξθνθχπξηνπ απεζηαικέλνπ λα έρεη αλαπηεξσζεί απφ ηηο εθεί 

«ηζηνξηθέο δειψζεηο» ηνπ Σνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, φπσο πιεξνθνξνχζε ε εθεκεξίδα, ηεο 

ζπλάληεζεο κε ηνλ Kaymak είρε πξνεγεζεί εθείλε κε ηνλ πξέζβε ησλ ΔΠΏ ζηελ Άγθπξα, Avra Warren, πνπ είρε 

δηαξθέζεη «πάλσ απφ 1,5 ψξα» θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο «εθηηκάηαη πσο αληαιιάρζεθαλ γλψκεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε απφ ηελ Ώκεξηθή ηεο ηνπξθηθήο άπνςεο ζρεηηθά κε ηελ Κχπξν», βι. “Menderes dün Kıbrıs‟la ilgili muhtelif 

temaslar yaptı” («Ο Μέληεξεο είρε ρζεο δηάθνξεο επαθέο ζρεηηθά κε ηελ Κχπξν»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε Hürriyet, 

27/8/1955. 
1350 “Kıbrıs Rumları şimdi Türklere saldırıyor” («Οη Βιιελνθχπξηνη επηηίζεληαη ηψξα ζηνπο Σνχξθνπο»), πξσηνζέιηδε 

είδεζε ζε Hürriyet, 23/8/1955. 
1351 Kıbrıs Rumlarının [...]Kıbrıs Türklerini imha ile tehdit etmeleri üzerine, Ankara hükümeti 100 Türkün mal ve can 

güvenliğinin sağlanması için harekete geçmiştir. 
1352 “Kıbrıs‟ta Rumların tethiş hareketi dolayısiyle İngiltere‟ye nota verdik/ […] Kıbrıs‟ta Rumlar, 28 ağustosta Türkler 

aleyhinde hareket hazırlıyorlar” («Βπηδψζακε ξεκαηηθή δηαθνίλσζε ζηελ Ώγγιία εμαηηίαο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ 

ησλ Βιιελνθππξίσλ ζηελ Κχπξν/ […] Οη Βιιελνθχπξηνη ζηελ Κχπξν εηνηκάδνπλ ζηηο 28 Ώπγνχζηνπ θίλεζε ελαληίνλ 

ησλ Σνπξθνθππξίσλ»), ηίηινο θαη ππφηηηινο ζε Hürriyet, 24/8/1955. 
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Σν θίλεηξν ηεο ηειεπηαίαο επηβεβαίσλε θαη ν ίδηνο ν Menderes ζηελ πεξίθεκε νκηιία ηνπ ηελ ίδηα 

εκέξα ζην εζηηαηφξην Liman, εμαπνιχνληαο κχδξνπο πξνο πάζα θαηεχζπλζε.
1353

 Έηζη, κηιψληαο 

εηζαγσγηθά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είραλ σζήζεη ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα πξνβεί ζε εθείλε ηελ 

ελέξγεηα, είρε μεθαζαξίζεη φηη αλέηξεραλ «ζηνπο θφβνπο πνπ έρνπκε γηα ηνλ θίλδπλν ζηνλ νπνίν 

ππφθεηληαη νη ελ Κχπξσ νκνγελείο καο». Λίγν αξγφηεξα δηεπθξίληδε φηη αλαθεξφηαλ αθξηβψο ζηε 

θεκνινγία πεξί ηεο «ζθαγήο» ηεο 28
εο

 Ώπγνχζηνπ, πηνζεηψληαο ηελ πιήξσο γηα λα αλαπηχμεη ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία πνπ εμππεξεηνχζε ηνπο πνιηηηθνχο ζρεδηαζκνχο ηνπ ζην Κππξηαθφ, ελ φςεη θαη 

ηεο ηξηκεξνχο δηάζθεςεο ηνπ Λνλδίλνπ πνπ επξφθεηην λα μεθηλήζεη ζε πέληε εκέξεο. Δ εθεκεξίδα 

θξφληηδε λα θαηαζηήζεη γλσζηή ηε ζπγθεθξηκέλε ηαχηηζε ήδε απφ ηνλ πξσηνζέιηδν ππφηηηιφ ηεο, 

πνπ ζηαρπνινγνχζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα απφ ηελ πξσζππνπξγηθή νκηιία: «Ο 

Πξσζππνπξγφο αλέθεξε φηη κηα αζπλείδεηε θαη εγθιεκαηηθή απφπεηξα ζηελ Κχπξν δχλαηαη λα 

νδεγήζεη ζε αλεπίζηξεπηα απνηειέζκαηα».
1354

 ην ξεπνξηάδ ηεο πξφβαιε ηηο αλαθνξέο ηνπ 

Menderes ζηε θεκνινγία πεξί «ζθαγήο» ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζηηο 28 Ώπγνχζηνπ, φπσο ηε 

«δηαδίδνπλ νη Βιιελνθχπξηνη ηξνκνθξάηεο», ε νπνία πξνθαινχζε «εχινγεο αλεζπρίεο ζηελ 

ηνπξθηθή θπβέξλεζε». Ο Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο εμέθξαδε κελ ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη ε 

βξεηαληθή θπβέξλεζε «ζα πξάμεη ην θαζήθνλ ηεο», ζπλέρηδε φκσο λα εληζρχεη ηελ θηλδπλνινγία 

πεξί «ζθαγψλ», ππνζηεξίδνληαο φηη νη Βιιελνθχπξηνη, πνπ ήηαλ πιήξσο εμνπιηζκέλνη θαη είραλ 

έξζεη ζε «θαηάζηαζε αλαβξαζκνχ», ελδερνκέλσο λα κεηαβάιινληαλ ζε ππαηηίνπο κηαο «μαθληθήο 

θίλεζεο, κηαο αζπλείδεηεο θαη εγθιεκαηηθήο απφπεηξαο», ε νπνία ζα έθεξλε ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο 

«αλππεξάζπηζηνπο, αδξαλείο θαη άνπινπο» απέλαληη ζε κία «εμνπιηζκέλε θαη εμαγξησκέλε 

πιεηνςεθία». Καζεζχραδε, σζηφζν, ηνπο ηειεπηαίνπο, ιέγνληαο φηη δελ ζα έκελαλ αλππεξάζπηζηνη 

«νχηε γηα κηα ζηηγκή».
1355

 

ην πιαίζην ησλ δεκφζησλ ηνπνζεηήζεσλ ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηεηαθήο εγεζίαο έλαληη 

ηνπ ελδερνκέλνπ ηεο «ζθαγήο» ησλ Σνπξθνθππξίσλ, αμηνζεκείσηε ήηαλ ε είδεζε πνπ δεκνζίεπε 

ηελ ίδηα εκέξα ε Hürriyet, ζρεηηθά κε ηα φζα δήισλε ν Celal Bayar απφ ηελ θσκφπνιε ηνπ Çeşme 

φπνπ «αλαπαπφηαλ», ζε αληηπξνζσπεία ηεο ηνπξθνθππξηαθήο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ηεο Λεκεζνχ 

Doğan Türk Birliği: «αο εγγπψκαη γηα ηηο 28 Ώπγνχζηνπ, νη Ρσκηνί ζε θακκία πεξίπησζε δελ ζα 

κπνξέζνπλ λα θάλνπλ θάηη ελαληίνλ ησλ εθεί νκνγελψλ καο θαη δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

θάλνπλ θάηη. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα έρεη θαηαζηεί πιένλ έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξέπεη λα 

δηεπζεηεζεί κε βάζε έλα δηεζλή θαλφλα δηθαίνπ. Δ Σνπξθία βξίζθεηαη ζηηο παξακνλέο ιήςεο πνιχ 

ζεκαληηθψλ θαη ραξκφζπλσλ απνθάζεσλ γηα ηελ Κχπξν». Καηφπηλ ηεο δήισζεο απηήο, ε 

αληηπξνζσπεία απερψξεζε «πνιχ ηθαλνπνηεκέλε».
1356

 Βίλαη θαλεξφ πσο ε δήισζε εθείλε ηνπ 

                                                           
1353 Γηα ηελ απηνιεμεί κεηάθξαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ, βι. Γηψξγνο Ώγγειεηφπνπινο, «Ο Λφγνο ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ Adnan Menderes ζην εζηηαηφξην Liman ζηηο 24 Ώπγνχζηνπ 1955», ζην επηειανζακά 1955: Ζ «Νφπηα 

ηςκ Κνοζηάθθςκ» ημο Δθθδκζζιμφ ηδξ Πυθδξ (Ώζήλα: Βθδφζεηο Σζνπθάηνπ, 1998), ζει. 47-52. 
1354 Başvekil Kıbrıs‟ta şuursuz ve caniyane bir teşebbüsün telâfisi gayri mümkün neticeler doğurabileceğini söyledi. 
1355 “Menderes‟in Kıbrıs‟a dair sert ve katî beyanatı” («Οη ζθιεξέο θαη θαηεγνξεκαηηθέο δειψζεηο ηνπ Μέληεξεο γηα ηελ 

Κχπξν»), θεληξηθφο πξσηνζέιηδνο ηίηινο ζε Hürriyet, 25/8/1955. 
1356 “Bayar Kıbrıs heyeti kabul etti” («Ο Μπαγηάξ έθαλε δεθηή θππξηαθή αληηπξνζσπεία»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε 

Hürriyet, 25/8/1955. Δ κηθξή απηή κνλφζηειε αληαπφθξηζε απφ ηε κχξλε εληαζζφηαλ ζην ηέινο ελφο ξεπνξηάδ πνπ 
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Σνχξθνπ Πξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο ιεηηνπξγνχζε ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ Menderes ζην εζηηαηφξην Liman, ζην βαζκφ πνπ δηαβεβαίσλαλ ηελ ηνπξθηθή 

θνηλή γλψκε πσο ε Σνπξθία δελ ζα έκελε αδξαλήο έλαληη ησλ εμειίμεσλ ζηελ Κχπξν, κε ηνλ 

Bayar λα πξνρσξεί έλα βήκα παξαπέξα, επηζεκαίλνληαο πσο ε ρψξα ηνπ είρε ιάβεη ήδε ηηο 

ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηνπ «δηεζλνπνηεζέληνο» πιένλ δεηήκαηνο, ηηο νπνίεο θαη ζπληφκσο ζα 

αλαθνίλσλε πξνο «ηθαλνπνίεζε» ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηφζν ζην λεζί, φζν θαη – θπξίσο – ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθίαο. Παξάιιεια, νινθιήξσλε ηελ εηθφλα πνπ επεδίσμαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζπλεξγαηηθά ν ηνπξθηθφο Σχπνο, νη «λενιαηίζηηθέο» νξγαλψζεηο θαη ε ηνπξθηθή πνιηηηθή εγεζία, 

έρνληαο θαηνξζψζεη λα ζέζνπλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε εθ ηνπ κε φληνο έλα ζέκα, πνπ ηνπο έδηλε 

ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα βγνπλ δπλακηθά ζην πξνζθήλην. 

Σελ επνκέλε εκέξα, ε εθεκεξίδα πξφβαιε πξσηνζέιηδα ηηο αληηδξάζεηο πνπ είρε πξνθαιέζεη ε 

πξσζππνπξγηθή νκηιία γηα ηελ Κχπξν. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί ε επηινγή ηεο λα αθηεξψζεη ην 

θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζηνλ αληίθηππν πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηελ Βιιάδα, παξαπέκπνληαο ζε 

δηπιαλή ζηήιε ηνλ απφερφ ηεο ζην εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθίαο. ην πιαίζην απηφ, ν αληαπνθξηηήο 

ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Ώζήλα έθαλε ιφγν γηα «πξαγκαηηθφ παληθφ» πνπ είρε πξνθιεζεί ζηνπο 

«θπβεξλεηηθνχο θχθινπο» απφ ηελ νκηιία ηνπ Menderes, ε νπνία ήηαλ δηαηππσκέλε «ζε γιψζζα 

θαζαξή, πνπ δελ επέηξεπε ηελ παξακηθξή ππνςία θαη ακθηβνιία» γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ. ε απηήλ, 

εμάιινπ, απνδηδφηαλ θαη ε «εζπεπζκέλε» ζχγθιεζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ππφ ηελ 

πξνεδξία ηνπ «άξξσζηνπ Παπάγνπ». Ώθνινχζσο, παξαηίζεην αληαπφθξηζε απφ ηε Λεπθσζία, ε 

νπνία αλαδείθλπε θαη‟ αληηπαξαβνιή ην «ενξηαζηηθφ» θιίκα πνπ επηθξαηνχζε κεηαμχ ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ. Καηά ηελ εθεκεξίδα, νη ηειεπηαίνη «κεηά ηνλ εθηάιηε πνπ δνχζαλ επί εβδνκάδεο 

[…] είραλ πάξεη βαζηά αλάζα» αθνχγνληαο ηελ «θαζαξή, ζαθή θαη παιιεθαξήζηα» νκηιία ηνπ 

Σνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ θαη, ζπγθεληξσλφκελνη ζε δηάθνξα κέξε ηνπ λεζηνχ, «αλέπεκπαλ 

δεήζεηο ζηνλ Ώληλάλ Μέληεξεο».
1357

 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ζχζζσκε ε ηνπξθηθή αληηπνιίηεπζε ηνπνζεηείην ππέξ ησλ 

«θαηεγνξεκαηηθψλ θαη ζθιεξψλ δειψζεσλ» ηνπ Menderes, ζπκκεξηδφκελε ηελ χπαξμε ηνπ 

θεκνινγνχκελνπ ελδερνκέλνπ λα «ζθαγνχλ» νη Σνπξθνθχπξηνη. Έηζη, ν İsmet İnönü ηφληδε πσο 

«έγηλε επηζήκσο ιφγνο γηα ηνλ θίλδπλν λα ππνζηνχλ γεληθή επίζεζε ηηο πξνζερείο εκέξεο νη ελ 

Κχπξσ αδειθνί καο». Έλαληη απηνχ, δηαθήξπζζε ηελ ππνζηήξημε ηνπ θφκκαηφο ηνπ πξνο ηελ 

ηνπξθηθή θπβέξλεζε, ηφζν γηα «ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ ζα ιάβεη γηα λα πξνζηαηεχζεη απφ ηνλ 

θίλδπλν ηε δσή θαη ηηο πεξηνπζίεο ησλ αδειθψλ καο ζηελ Κχπξν», φζν θαη γηα «ην ζχλνιν ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηεο λα πξνζηαηεχζεη θαη λα δηαζψζεη ηα δηθαηψκαηά καο ζηε δηάζθεςε ηεο 

Κχπξνπ». Καηέιεγε δε ζηε δήισζή ηνπ, ππνγξακκίδνληαο φηη «ηηο εκέξεο απηέο, θαηά ηηο νπνίεο ε 

εμσηεξηθή καο πνιηηηθή ζα είλαη απαζρνιεκέλε κε ηελ Κχπξν, είλαη θαζήθνλ καο λα δείμνπκε ζηε 

                                                                                                                                                                                
έθαλε ιφγν γηα ηα «απζηεξά κέηξα» πνπ ιακβάλνληαλ ζην λεζί, ελ φςεη ηεο ζχγθιεζεο ηεο ηξηκεξνχο δηάζθεςεο ηνπ 

Λνλδίλνπ. 
1357 “A. Menderes‟in beyanatı Atına‟da panik uyandırdı” («Δ νκηιία ηνπ Ώ. Μέληεξεο πξνθάιεζε παληθφ ζηελ Ώζήλα»), 

Hürriyet, 26/8/1955. 
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δηεζλή θνηλφηεηα πσο θαη ε αηκφζθαηξα ηεο εζσηεξηθήο καο πνιηηηθήο είλαη γεκάηε απφ ηελ 

Κχπξν». Δ δήισζή ηνπ εθείλε δελ ζπληαζζφηαλ απιψο κε ηελ ηαθηηθή θαη ηε ζηξαηεγηθή πνπ είρε 

θαηαζηξψζεη ε θπβέξλεζε Menderes ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο, αιιά 

πξννησληδφηαλ θαη ηα ηξαγηθά επεηζφδηα πνπ επξφθεηην λα αθνινπζήζνπλ ζηα επηεκβξηαλά, παξά 

ην γεγνλφο φηη κεηαγελέζηεξα ν αξρεγφο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο ζηελ Σνπξθία ζα 

πξνζπαζνχζε λα ιάβεη απνζηάζεηο απφ ην πνγθξφκ θαη λα επηξξίςεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα 

ηα δηαδξακαηηζζέληα ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο. Ώληίζηνηρε ήηαλ θαη ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ «Ρεπνπκπιηθαληθνχ Κφκκαηνο ηνπ Έζλνπο» (C.M.P.), Osman 

Bölükbaşı, ν νπνίνο εμέθξαδε ηελ «ηθαλνπνίεζή» ηνπ γηα ηελ «ελεξγεηηθή δήισζε» ηεο 

θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε «ην Κππξηαθφ θαη ηνλ επηθείκελν θίλδπλν πνπ απεηιεί ηα εθεί αδέιθηα 

καο». Παξάιιεια, ππελζχκηδε ηε ζέζε πνπ ην θφκκα ηνπ είρε εθθξάζεη ζην πξφζθαην ηφηε 

ζπλέδξηφ ηνπ, φηη «ζηα εζληθά θαη ζηα δεηήκαηα ηεο παηξίδαο, θπβέξλεζε θαη αληηπνιίηεπζε 

κπνξνχλ λα νκνλνήζνπλ».
1358

 ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλείην ιίγν αξγφηεξα θαη ν Γ.Γ. ηνπ C.H.P., 

Kasım Gülek, ν νπνίνο απαληψληαο ελ πηήζεη ζε εξψηεζε ζρεηηθή κε ηε «ζθαγή», δήισλε ηελ 

«ηθαλνπνίεζή» ηνπ απφ ηε «ζαξξαιέα» αλ θαη «αξγνπνξεκέλε» νκηιία ηνπ Σνχξθνπ 

Πξσζππνπξγνχ, εθθξάδνληαο ηελ πξνζδνθία ηνπ φηη ζα αθνινπζνχζε κία εμίζνπ «ζαξξαιέα θαη 

απνθαζηζηηθή» ζηάζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ζηελ ηξηκεξή ηνπ Λνλδίλνπ.
1359

 

Σελ παξακνλή ηεο εκέξαο πνπ εληέρλσο θεκνινγείην φηη ζα ιάκβαλε ρψξα ε «ζθαγή», ε Hürriyet 

πιεξνθνξνχζε ζην θεληξηθφ ηεο ζέκα φηη νη δειψζεηο ηνπ Σνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ 

«επηθξνηνχληαλ απφ ηνλ αγγιηθφ Σχπν». ην ζρεηηθφ ξεπνξηάδ, σζηφζν, ν απεζηαικέλνο ηεο ζην 

Λνλδίλν εηδηθά γηα ηελ ηξηκεξή, Haldun Simavi, αλέθεξε φηη νη ζπγθεθξηκέλεο δειψζεηο 

παξαηίζελην κελ ζηηο βξεηαληθέο εθεκεξίδεο, αιιά ρσξίο θάπνην ζρφιην. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, 

ιαθσληθή ήηαλ ε αλαθνξά ηεο εθεκεξίδαο ζηα απμεκέλα κέηξα αζθαιείαο ησλ βξεηαληθψλ αξρψλ 

ζην λεζί, ελ φςεη ηνπ επίκαρνπ «ζπιιαιεηεξίνπ ησλ θνκκνπληζηψλ» πνπ ζα πξαγκαηνπνηείην ηελ 

επνκέλε, ρσξίο λα γίλεηαη θακκία λεψηεξε κλεία γηα ηελ αλακελφκελε «ζθαγή».
1360

 Ώληηζέησο, 

ζηνλ θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν ηίηιν ζα αλαβαζκηδφηαλ ην γεγνλφο φηη ε «εκέξα ηεο ζθαγήο» είρε 

ηειηθά πεξάζεη «άλεπ επεηζνδίσλ». Ώθφκε θαη ηφηε, φκσο, ε πξψηε πξφηαζε ηνπ ζρεηηθνχ 

ξεπνξηάδ πνπ δηάβαδε ν Σνχξθνο αλαγλψζηεο, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείην ε ζπγθεθξηκέλε 

                                                           
1358 “Menderes‟in Kıbrıs‟a dair beyanatı umumî bir tasviple karşılandı” («Δ δήισζε ηνπ Μέληεξεο γηα ηελ Κχπξν 

αληηκεησπίζηεθε κε θαζνιηθή επηθξφηεζε»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε Hürriyet, 26/8/1955. πσο πξνθχπηεη απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν ξεπνξηάδ, ζην ίδην κνηίβν θηλήζεθαλ θαη νη ηνπξθηθέο λενιαηίζηηθεο νξγαλψζεηο, κε ηνλ «γεληθφ πξφεδξν» 

ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή» (Hikmet Bil), λα επηραίξεη γηα ηελ «ηζρπξή δήισζε» ηνπ Σνχξθνπ 

Πξσζππνπξγνχ θαη λα δηακελχεη πσο «νη νκνγελείο καο ζηελ Κχπξν ληψζνπλ βαζηά αλαθνχθηζε θαη εξεκία». Οη 

ζπγθεθξηκέλεο δειψζεηο ηνπ πξνηάζζζνληαλ ζην ξεπνξηάδ εθείλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο. 
1359 “Gülek uçakla 3200 metre yükseklikte Kıbrıs işine dair basın toplantısı yaptı” («Ο Γθηνπιέθ παξαρψξεζε ζπλέληεπμε 

Σχπνπ γηα ηελ Κχπξν ζε χςνο 3200 κέηξσλ κε ην αεξνπιάλν»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε Hürriyet, 27/8/1955. Παξά ηε 

«κεγίζηε πξνζνρή» πνπ είρε επηδείμεη ε ηνπξθηθή αληηπνιίηεπζε λα κελ ζίμεη εζσηεξηθά δεηήκαηα ελ φςεη ηεο 

ζχγθιεζεο ηεο ηξηκεξνχο, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε δηά ζηφκαηνο Τπνπξγνχ Βζσηεξηθψλ, Namık Gedik, αιιά θαη άιισλ 

αμησκαηνχρσλ, πξνέβαηλε ζε ζθιεξή επίζεζε ελαληίνλ ηεο, βι. “Kıbrıs Konferansı münasebetiyle muhalefetin iç politika 

meselelerine temas etmemesine rağmen/ D. Parti sözcüleri dün de muhalif partilere ağır hücümlarda bulundu” («Παξά ην 

γεγνλφο φηη ε αληηπνιίηεπζε δελ έζημε εζσηεξηθά πνιηηηθά δεηήκαηα ελ φςεη ηεο Αηάζθεςεο γηα ηελ Κχπξν/ νη 

εθπξφζσπνη ηνπ Α. Κφκκαηνο πξνέβεζαλ θαη ρζεο ζε νμείεο επηζέζεηο θαηά ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο»), 

Hürriyet, 29/8/1955. 
1360 “İngiliz basını Kıbrıs‟a dair Türk tezini tasvip ediyor” («Ο αγγιηθφο Σχπνο επηθξνηεί ηελ ηνπξθηθή ζέζε γηα ηελ 

Κχπξν»), Hürriyet, 27/8/1955. 
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εμέιημε, ήηαλ δηαηππσκέλε σο εμήο: «Δ ζεκεξηλή 28
ε
 εκέξα ηνπ Ώπγνχζηνπ, ηελ νπνία νη 

ελσηηθνί Βιιελνθχπξηνη είραλ αλαθεξχμεη [sic] σο εκέξα ζθαγήο, πέξαζε ήξεκα ζηελ Κχπξν». 

Ώθνινπζνχζε ε πεξηγξαθή ηεο νκηιίαο ηνπ Γ.Γ. ηνπ ΏΚΒΛ, Βδεθία Παπατσάλλνπ, αιιά θαη 

εθείλε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αζηπλνκηθνχ Πνπιιή, ελέξγεηα πνπ πξνβαιιφηαλ θαη ζηνλ ππφηηηιν ηνπ 

θεληξηθνχ πξσηνζέιηδνπ.
1361

 Δ ελέξγεηα απηή έδηλε ηελ αθνξκή ζηελ εθεκεξίδα λα επαλαιάβεη ηα 

δεκνζηεχκαηά ηεο πεξί ηνπ θιίκαηνο «ηξνκνθξαηίαο» ζην λεζί, ε «αδπλακία» αληηκεηψπηζεο ηνπ 

νπνίνπ απφ ηηο βξεηαληθέο αξρέο «αχμαλε ηηο αλεζπρίεο ησλ νκνγελψλ καο».
1362

 Οπδεκία, σζηφζν, 

αλαθνξά ππήξρε ζηηο ζηήιεο ηεο, είηε ππφ κνξθή ξεπνξηάδ, είηε άξζξνπ γλψκεο ή άιιε, γηα ηε 

δηάςεπζε ζηελ πξάμε ηεο θεκνινγίαο πεξί «ζθαγήο» πνπ έληερλα θαη ζπζηεκαηηθά είρε 

θαιιηεξγήζεη. Σν έιιεηκκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλερήο θαη κε θάζε ηξφπν 

πξνβνιή ηνπ φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα είρε πιένλ επηηειέζεη ηνπο ζθνπνχο ηεο: Ώθελφο κελ 

λα δηακνξθσζεί ε θαηάιιειε αηκφζθαηξα γηα λα «δηεπθνιπλζεί» ε δεκφζηα δηαηχπσζε ησλ 

ζθιεξψλ ζέζεσλ ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ Κχπξν ελ φςεη ηεο ζχγθιεζεο ηεο ηξηκεξνχο 

δηάζθεςεο ηνπ Λνλδίλνπ, αθεηέξνπ δε λα εληζρπζεί ζηα κάηηα ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο ε 

ζπκαηνπνηεκέλε εηθφλα ησλ «απεηινχκελσλ» Σνπξθνθππξίσλ, ε νπνία ζα παγίσλε ζηε ζπλείδεζή 

ηεο ηελ αλάγθε λα ππάξμεη ε αλάινγε αληίδξαζε θαη ζηε «κεηέξα παηξίδα». Οη εμειίμεηο ησλ 

επηεκβξηαλψλ ζα απνδείθλπαλ φηη ε «ηνπξθηθή θνηλή γλψκε» πξάγκαηη ζα αληηδξνχζε αλαιφγσο. 

Η ζηάζε ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο ηηο παξακνλέο ηεο ηξηκεξνύο δηάζθεςεο ηνπ Λνλδίλνπ 

Ώπφ ηα κέζα Ώπγνχζηνπ άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζηελ Hürriyet δηαξξνέο ζρεηηθά κε ηε ζηάζε 

πνπ ζα αθνινπζνχζε ε επίζεκε ηνπξθηθή θπβέξλεζε ζηελ επηθεηκέλε ηξηκεξή δηάζθεςε ηνπ 

Λνλδίλνπ, ελψ ζπλερίδνληαλ ηφζν νη αληαπνθξίζεηο γηα ηελ αληίζηνηρε ηεο Βιιάδαο, φζν θαη ε 

αξζξνγξαθία γηα ην ζέκα πνπ είρε μεθηλήζεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Έηζη, καδί κε ηε ζχλζεζε 

ηεο αληηπξνζσπείαο πνπ ζα εθπξνζσπνχζε ηε ρψξα, ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Άγθπξα 

παξέζεηε «ελ ζπληνκία» θαη ηελ ηνπξθηθή άπνςε πνπ ζα δηαηππσλφηαλ εθεί, φπσο απηή είρε 

«νξηζηηθνπνηεζεί»: «Ώλ θαη ε Σνπξθία δελ αληηηίζεηαη ζηε ζπλέρηζε ηνπ πθηζηάκελνπ θαζεζηψηνο 

ηεο Κχπξνπ, ζε πεξίπησζε πνπ νδεχζνπκε ζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπ, ην δήηεκα ελδηαθέξεη 

ηελ Σνπξθία, κεηά απφ ηελ αγγιηθή θαη πξηλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. ην δήηεκα απηφ ε 

Σνπξθία δελ είλαη ζε θακκία πεξίπησζε δηαηεζεηκέλε λα απαξλεζεί ηα δηθαηψκαηά ηεο. Δ Κχπξνο, 

ε νπνία νπδέπνηε κέρξη ηψξα έρεη ππαρζεί ζε ειιεληθή δηνίθεζε, παξέκεηλε επί αηψλεο ηνπξθηθή 

θαη νη ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θαη αλαγθαηφηεηεο ππαγνξεχνπλ λα γίλεη έηζη».
1363

 ηελ ηνπνζέηεζε 

                                                           
1361 “Kıbrıs‟ta „katliâm‟ günü hâdisesiz geçti/ Kızıllar Ada‟nın dört yerinde nümayiş yaptılar; Bir Rum polis öldürüldü, 

biri de ağır yaralandı” («Δ εκέξα „ζθαγήο‟ ζηελ Κχπξν πέξαζε ρσξίο επεηζφδηα/ Οη εξπζξνί έθαλαλ δηαδειψζεηο απ‟ 

άθξνπ εηο άθξνλ ζην λεζί. δνινθνλήζεθε έλαο αζηπλνκηθφο θαη ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά έλαο άιινο»), ηίηινο θαη 

ππφηηηινο ζε Hürriyet, 29/8/1955. 
1362 “Kıbrıs‟ta Rum çeteleri tethiş faaliyetine devam ediyor” («ηελ Κχπξν νη ειιελνθππξηαθέο ζπκκνξίεο ζπλερίδνπλ ηηο 

ηξνκνθξαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο»), πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 30/8/1955. ην ξεπνξηάδ ε δνινθνλία ηνπ Πνπιιή 

απνδηδφηαλ ζηνπο «θνκκνπληζηέο», παξά ην γεγνλφο φηη κφιηο ηελ πξνεγνπκέλε ε εθεκεξίδα έθαλε ιφγν γηα ηνλ 

«δνινθφλν πνπ αλήθεη ζηελ νξγάλσζε ΒΟΚΏ». Δ ζρεηηθή θσηνγξαθία ιίγν κεηά ηελ εθηέιεζε δεκνζηεπφηαλ 

πξσηνζέιηδα ηελ 1ε επηεκβξίνπ. 
1363 “Kıbrıs üzerindeki hakkımızdan asla vaz geçmek niyetinde değiliz” («ε θακκία πεξίπησζε δελ είκαζηε 

δηαηεζεηκέλνη λα ππνρσξήζνπκε ησλ δηθαησκάησλ καο επί ηεο Κχπξνπ»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε Hürriyet, 15/8/1955. 

χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα, ε ηνπξθηθή αληηπξνζσπεία ζηελ ηξηκεξή ζα απνηειείην απφ ηνπο «Ώλαπιεξσηή Τπνπξγφ 
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απηή δελ παξαηεξείηαη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο παγίσο δηαηππσζείζεο ηνπξθηθέο ζέζεηο, 

έηζη φπσο είραλ θαηά θαηξνχο δεκνζηνπνηεζεί ακέζσο ή εκκέζσο, είλαη σζηφζν πξνθαλέο φηη ε 

«πεξηιεπηηθή» πξνβνιή ηνπο απφ ηελ εθεκεξίδα απνηεινχζε πξντφλ δηαξξνήο απφ ην ηνπξθηθφ 

Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ. 

Σελ ίδηα «θαηεγνξεκαηηθή, ζαθή θαη αλππνρψξεηε» γξακκή ηεξνχζε, θαηά ηελ εθεκεξίδα, ν 

Zorlu θαη ζηελ θαη‟ ηδίαλ ζπλάληεζε πνπ είρε ν ίδηνο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ κε ηνλ ΐξεηαλφ 

Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ MacMillan, δχν εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ηξηκεξνχο. πλερίδνληαο λα 

αλαπαξαγάγεη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο δηαξξνέο ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, ν 

εηδηθφο αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζην Λνλδίλν, Haldun Simavi, έθαλε ιφγν γηα ηελ «αγσλία», 

ην «ζηξίκσγκα» θαη ην «ζνθ» ησλ ΐξεηαλψλ απφ ηελ ηνπξθηθή εθείλε ζηάζε, θαζψο θαηαλννχζαλ 

πσο δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ επί καθξφλ ηελ «αδηέμνδε» πνιηηηθή ηνπο ζηελ Κχπξν, 

θαζψο θαη φηη αξγά ή γξήγνξα ζα «αλαγθάδνληαλ λα εγθαηαιείςνπλ» ην λεζί «φπσο είραλ πξάμεη 

θαη ζηελ Παιαηζηίλε». Πέξαλ ησλ εληππψζεσλ απηψλ, σζηφζν, αμηνπξφζεθηε ήηαλ θαη ε δηαξξνή 

φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο ηνπ Zorlu κε ηνλ McMillan, μεθαζαξίζηεθε ζηνλ δεχηεξν φηη 

«θαη ε παξακηθξή κεηαβνιή πνπ ζα επέιζεη ζην θαζεζηψο ηνπ λεζηνχ, ζα επηθέξεη ηελ 

αλαζεψξεζε θαη δε ηελ θαηάξγεζε ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο [sic], θαη σο απνηέιεζκα ηνχηνπ 

ζα επαλεμεηαζηνχλ ε θαηάζηαζε ηεο Απηηθήο Θξάθεο, ησλ Ασδεθαλήζσλ, θαζψο θαη ησλ Ρσκηψλ 

ηεο Εζηαλκπνχι». Πξνο επίξξσζε κάιηζηα ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ, ν Zorlu θέξεηαη εηπψλ φηη ε 

Σνπξθία «δπζηπρψο εμαπαηήζεθε», θαζψο φπσο έδεηρλαλ «ηα γεγνλφηα» είρε «βξηθνιαθηάζεη ε 

ειιεληθή Μεγάιε Εδέα», πξνζζέηνληαο φηη «νπδείο κπνξεί λα εγγπεζεί πσο ε Βιιάδα δελ ζα 

πξνβάιεη αχξην εδαθηθέο αμηψζεηο εηο βάξνο καο, κε ηε βνήζεηα θαη ηελ παξφηξπλζε π.ρ. ηεο 

Ρσζίαο».
1364

 πσο γίλεηαη θαλεξφ, κε ηηο έληερλεο εθείλεο δηαξξνέο πξνο ηνλ Σχπν, ηηο νπνίεο 

πξσηνζέιηδα πξφβαιιε ε Hürriyet, ν Zorlu εθθηλνχζε κελ απφ ηελ πάγηα ηνπξθηθή ζέζε ππέξ ηνπ 

ακεηάβιεηνπ ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Κχπξνπ, αθνινχζσο φκσο πεξλνχζε απφ ηελ άκπλα ζηελ 

επίζεζε, ζέηνληαο επηζήκσο ζέκα ζπλνιηθήο αλαζεψξεζεο ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο θαη 

πξνβάιινληαο εδαθηθέο απαηηήζεηο κε αθνξκή ηελ Κχπξν. Βπηπξνζζέησο, δελ δίζηαδε λα 

ζπκπεξηιάβεη εθβηαζηηθά ζηηο αλαθνξέο ηνπ θαη ηνπο Βιιελνξζφδνμνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, 

αιιά θαη λα ππνβάιεη εκκέζσο ηελ εληχπσζε φηη ε δεκηνπξγία ηνπ δεηήκαηνο ηεο Κχπξνπ 

νθεηιφηαλ ζε «ξσζηθή», άξα «θνκκνπληζηηθή ππνθίλεζε». Δ επξεία θαη ζπλνιηθή εθείλε θίλεζε 

ηαθηηθήο ελδερνκέλσο λα πεξηέθιεηε θαη ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πέξαλ ηεο ζπγθπξίαο, ην βέβαην 

φκσο είλαη φηη επεξέαδε άκεζα ηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε, δηακνξθψλνληαο ηελ εηθφλα φηη ε 

                                                                                                                                                                                
Βμσηεξηθψλ» Fatin Rüştü Zorlu σο επηθεθαιήο, Τπνπξγφ Άκπλαο Ethem Menderes, Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Βμσηεξηθψλ Muharrem Nuri Birgi, θαη‟ αλάζεζε ζηελ 1ε Αηεχζπλζε Orhan Eralp θαη θαη‟ αλάζεζε ζηελ 2ε Αηεχζπλζε 

Mahmut İlkerdem, ην επίζεην ηνπ νπνίνπ αλαθεξφηαλ ιαλζαζκέλα έηζη, αληί ηνπ νξζνχ Dikerdem. 
1364 “Kıbrıs statüsünde en ufak bir değişiklik kabul etmiyeceğiz/ Aksi taktirde Lozan muahedesinin tadilini isteyeceğiz” 

(«Αελ ζα απνδερζνχκε νχηε ηελ παξακηθξή κεηαβνιή ζην θαζεζηψο ηεο Κχπξνπ/ ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

δεηήζνπκε αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο»), θεληξηθφο πξσηνζέιηδνο ηίηινο ζε Hürriyet, 28/8/1955. 
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Σνπξθία ζε θάζε πεξίπησζε φρη κφλν δελ επξφθεηην λα ππνρσξήζεη ζην Κππξηαθφ, αιιά είρε 

ιακβάλεηλ θαη ζε άιια δεηήκαηα.
1365

 

ην πιαίζην ηεο ίδηαο αληαπφθξηζεο, ν Haldun Simavi πιεξνθνξνχζε θαη γηα ηε ζηηρνκπζία πνπ 

είρε εμειηρζεί ζην Λνλδίλν κεηαμχ ελφο δεκνζηνγξάθνπ ηεο News Chronicle θαη ηνπ κέινπο ηεο 

ηνπξθνθππξηαθήο αληηπξνζσπείαο, Ahmet Zaim. ηαλ ν πξψηνο ξψηεζε ηνλ Σνπξθνθχπξην 

δηθεγφξν αλ νη νκνγελείο ηνπ ζην λεζί έρνπλ φπια γηα λα πξνζηαηεπζνχλ, ν δεχηεξνο απαληνχζε 

φηη «θαη ζηνλ Πφιεκν ηεο Ώλεμαξηεζίαο νη Έιιελεο είραλ πεξηζζφηεξα φπια απφ εκάο, ζην ηέινο 

φκσο ήηαλ εθείλνη πνπ έπεζαλ ζηε ζάιαζζα ηεο κχξλεο». Βπηθξνηψληαο ν Simavi ηηο 

«παιιεθαξήζηεο» δειψζεηο ηνπ Zaim, αλέθεξε φηη είραλ απνηππσζεί ζηε βξεηαληθή εθεκεξίδα 

ππφ ηνλ ηίηιν «θξνχεηαη ν θψδσλ ηνπ θηλδχλνπ ζηελ Κχπξν», ελψ ζρνιίαδε φηη ν βξεηαληθφο 

Σχπνο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα έδηλε ηελ εηθφλα θάπνηνπ ν νπνίνο «κφιηο έρεη μππλήζεη απφ βαζχ 

χπλν».
1366

 Σελ ίδηα εθείλε εκέξα ε Hürriyet δεκνζίεπε παξαπιεχξσο ζην πξσηνζέιηδφ ηεο ηελ 

είδεζε πεξί ηεο δεκηνπξγίαο ζηελ Κχπξν κηαο ηνπξθνθππξηαθήο νξγάλσζεο κε ηελ επσλπκία 

«Volkan», ε νπνία «αλ παξαζηεί αλάγθε ζα αγσληζηεί ελαληίνλ ησλ ηξνκνθξαηψλ». χκθσλα δε 

κε ηα φζα πξφζζεηε ν αληαπνθξηηήο ηεο ζην λεζί, ηα κέιε ηεο ελ ιφγσ νξγάλσζεο «είραλ νξθηζηεί 

πσο ζα μεπιήξσλαλ ηε δσή θάζε Σνχξθνπ πνπ ζα δνινθνλεζεί κε ηηο δσέο 4 Βιιελνθππξίσλ 

ηξνκνθξαηψλ».
1367

 

Σηο επηθνηλσληαθέο ζθνπηκφηεηεο ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο εμππεξεηνχζε ε εθεκεξίδα θαη φηαλ 

δεκνζίεπε πξσηνζέιηδα έλα «ηζηνξηθφ ληνθνπκέλην», κε πξνέιεπζε ηα αξρεία ηεο ηνπξθηθήο 

Πξσζππνπξγίαο. Καη ε πεξίπησζε απηή εληαζζφηαλ ζηνλ θχθιν ησλ δηαξξνψλ πνπ γίλνληαλ ηηο 

παξακνλέο ηεο ηξηκεξνχο, θαη αθνξνχζε ηελ ηδηφρεηξε ζεκείσζε ηνπ νπιηάλνπ Abdülhamid ΕΕ 

ζην θείκελν ηεο πλζήθεο ηνπ 1878 κεηαμχ ΐξεηαλίαο θαη Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο, κε ηελ 

νπνία παξαρσξείην ε Κχπξνο ζηε βξεηαληθή δηνίθεζε. Δ ελ ιφγσ ζεκείσζε- επηθχιαμε αλέθεξε 

φηη ε λήζνο παξαρσξείηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη «δελ βιάπηνληαη ζε θακκία πεξίπησζε ηα πςειά 

έλλνκα ζπκθέξνληά κνπ». Βθθηλψληαο απφ απηφ, ην ξεπνξηάδ πνπ έθεξε ηελ ππνγξαθή ηεο 

                                                           
1365 Ώπφ ηελ άπνςε απηή, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε κεγάιε έθηαζε πνπ είρε δψζεη ηνλ Ώχγνπζην ε Hürriyet ζην θεληξηθφ 

ζέκα ηνπ Δεκζημφ Κήνοημξ ησλ Ώζελψλ, φπνπ δεηείην ε αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο θαη ε επηζηξνθή ηεο 

Ώλαηνιηθήο Θξάθεο ζηελ Βιιάδα. Ώλ θαη αλαγλψξηδε πσο επξφθεηην γηα κία «αθξνδεμηά θαη αθξαία εζληθηζηηθή 

εθεκεξίδα», ηελ νπνία ραξαθηήξηδε «παηζαβνχξα», ε Hürriyet εξκήλεπε ην ελ ιφγσ δεκνζίεπκα σο απφδεημε ηεο 

επηβίσζεο ησλ κεγαιντδεαηηθψλ βιέςεσλ ησλ Βιιήλσλ, κε ηνλ αληαπνθξηηή ηεο ζηελ Ώζήλα λα θαιεί ην «ηνπξθηθφ 

έζλνο» λα «αλνίμεη ηα κάηηα ηνπ!», βι. “Yunanlılar şimdi de bütün Trakya‟yı bizden istiyorlar” («Οη Έιιελεο ζέινπλ 

ηψξα απφ καο νιφθιεξε ηε Θξάθε»), θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 10/8/1955. Σν ζέκα ζα έπαηξλε δηαζηάζεηο 

ζηνλ ηνπξθηθφ Σχπν, φπσο ηεθκαίξεηαη απφ ηε γεινηνγξαθία πνπ αλαδεκνζίεπε ε εθεκεξίδα απφ ηε Yeni Sabah, θαζψο 

θαη απφ ηηο θαηαδηθαζηηθέο δειψζεηο ηνπ  Τπνπξγνχ Βπηθξαηείαο Mukerrem Sarol ζε νκηιία πνπ εθθψλεζε ζηελ 

Ώδξηαλνχπνιε, βι. “Dün Edirne‟de büyük bir halk kitlesi önünde konuşan/ Sarol Yunanlıların Türk toprakları üzerindeki 

iddialarını takbih etti” («Ο αξφι πνπ κίιεζε ελψπηνλ κεγάινπ πιήζνπο ρζεο ζηελ Ώδξηαλνχπνιε/ θαηαδίθαζε ηηο 

αμηψζεηο ησλ Βιιήλσλ επί ηνπξθηθψλ εδαθψλ»), Hürriyet, 19/8/1955. Σν ζέκα εθκεηαιιεχηεθε κε ηε ζεηξά ηνπ θαη ν 

Bölükbaşı, ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα πεξηνδείαο ηνπ ζηελ αλαηνιηθή Μηθξά Ώζία, ξψηεζε έλαλ ρσξηθφ πνηα ήηαλ ε 

γλψκε ηνπ γηα ην φηη νη Έιιελεο ήζειαλ λα έιζνπλ ζηε Θξάθε, γηα λα πάξεη ηελ απάληεζε, «αο έιζνπλ, ρξεηάδνληαη 

θνπξηά ηα ρψκαηα». πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε εθεκεξίδα πξφβαιε ηε ζηηρνκπζία πξσηνζέιηδα, βι. Hürriyet, 

28/8/1955. Παξά ηελ αληίδξαζε θαη ηηο ζθσπηηθέο ηεο αλαθνξέο, σζηφζν, ε εθεκεξίδα αλαπαξήγαγε κε θάζε 

ζνβαξφηεηα ηηο αληίζηνηρεο δηαξξνέο-δειψζεηο ηνπ Zorlu ζην Λνλδίλν. 
1366 “İngiliz gazeteleri uykudan uyanıyor!” («Οη αγγιηθέο εθεκεξίδεο μππλνχλ απφ ηνλ χπλν!»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε 

Hürriyet, 28/8/1955. 
1367 “Kıbrıs Türkleri „Volkan‟ adlı bir dernek kurdular” («Οη Σνπξθνθχπξηνη ίδξπζαλ νξγάλσζε κε ηελ επσλπκία 

„Volkan‟»), Hürriyet, 28/8/1955. 
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εθεκεξίδαο, επαλαιάκβαλε ηε γλσζηή επηρεηξεκαηνινγία πεξί «πξνζσξηλήο παξαρψξεζεο» ηεο 

Κχπξνπ, δηέζηξεθε ηε πξφβιεςε ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο ηζρπξηδφκελε φηη ε Σνπξθία δελ είρε 

απνπνηεζεί ξεηψο ησλ θπξηαξρηθψλ ηεο δηθαησκάησλ επί ηεο λήζνπ θαη ππνζηήξηδε φηη ε Βιιάδα 

νπδεκία «ζπκβαηηθή» ζρέζε είρε πνηέ κε ηελ Κχπξν. Καηαιήγνληαο, επραξηζηνχζε ηνλ «παιαηφ 

βνπιεπηή Μεξζίλαο, Niyazi Ramazanoğlu», πνπ είρε παξαρσξήζεη ηα ζρεηηθά δηπισκαηηθά 

έγγξαθα.
1368

 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, απφ ηα κέζα Ώπγνχζηνπ θαη εμήο ζπλερηδφηαλ θαη ε αξζξνγξαθία ηεο 

εθεκεξίδαο ζρεηηθά κε ηε ζχγθιεζε ηεο ηξηκεξνχο δηάζθεςεο ηνπ Λνλδίλνπ, ελψ δελ έιεηπαλ νη 

αλαδεκνζηεχζεηο γεινηνγξαθηψλ, αλ θαη ζε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ Ενχιην. ηελ 

πξψηε απφ ηηο αλαιχζεηο γηα ηελ επηθείκελε ηφηε ηξηκεξή, ν M. Feridun Bellisar έζεηε ελ 

ακθηβφισ φρη κφλν ηελ ηθαλφηεηα ηεο Βιιάδαο λα ππεξαζπίζεη ηα δπηηθά ακπληηθά ζπκθέξνληα 

ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, αιιά θαη ηελ πξνζήισζή ηεο ζηε δπηηθή ζπκκαρία. Καη‟ εθείλνλ, ε 

δηαθαηερφκελε απφ αηζζήκαηα «εθλεπξηζκνχ θαη ζαζηηκάξαο» γεηηνληθή ρψξα εμππεξεηνχζε ηα 

ζρέδηα ηεο Μφζραο λα πξνθαιέζεη εμέγεξζε ζηελ Κχπξν, πξνθεηκέλνπ λα «εμαζζελίζεη ηελ άκπλα 

ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ». Υξέσλε, κάιηζηα, ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ 

νβηεηηθνχ πξέζβε ζηελ Ώζήλα θαη ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ ζηελ εθπφλεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ ζρεδίνπ. Χο απνηέιεζκα, εθηηκνχζε φηη ε «ρξεσθνπεκέλε» ειιεληθή ζηξαηεγηθή «δελ 

είρε θακκία ειπίδα» επηηπρίαο ζηελ ηξηκεξή. Βπηπξνζζέησο, γηα πξψηε θνξά θαη ζε αληίζεζε κε ηε 

ζπλήζε, έζησ θαη εηξσληθή, αλαθνξά ζε εθείλελ σο «θίιε θαη ζχκκαρν ρψξα», ε Βιιάδα 

ραξαθηεξηδφηαλ σο «χπνπινο ερζξφο», ζηνλ νπνίν «δελ ζα επηηξέςνπκε λα ρσζεί ζηνλ θφξθν καο» 

εμαηηίαο ηεο δηεθδίθεζεο ηεο Κχπξνπ. Ο αξζξνγξάθνο, αθνχ ραξαθηεξίζεη ηνλ Μαθάξην σο 

«πξάθηνξα ηεο Μφζραο» θαη επηηηκήζεη ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε πνπ είρε παξαδψζεη ηελ πνιηηηθή 

ηεο ζηνλ «εξπζξφ παπά», θαηέιεγε ζην θείκελφ ηνπ επαλαιακβάλνληαο ηηο εθηηκήζεηο ηνπ γηα ηηο 

ειιεληθέο πξνζέζεηο: «Βκείο γλσξίδνπκε ήδε πσο ε ρψξα απηή θαξαδνθεί κηα ζηηγκή αδπλακίαο 

καο γηα λα καο επηηεζεί θαη πάιη. Βμάιινπ, νη Έιιελεο απηφ δελ ην θξχβνπλ θαη πνιχ. Θα ήηαλ 

θαιχηεξα λα έιεηπε ηέηνηνο ζχκκαρνο».
1369

 

Σα ίδηα αθξηβψο επηρεηξήκαηα κε παξεκθεξή δηαηχπσζε ζα επαλαιάκβαλε ν ζπγθεθξηκέλνο 

αξζξνγξάθνο θαη ζην εθηελέο θείκελν πνπ δεκνζίεπε ζηε Hürriyet ηελ ίδηα εκέξα πνπ μεθηλνχζε ε 

ηξηκεξήο. ε εθείλν, σζηφζν, αθηέξσλε πεξηζζφηεξν ρψξν ζηε ζεκαζία πνπ είρε γηα ηελ ηνπξθηθή 

πιεπξά ε δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ, ζεκεηψλνληαο πσο δελ πξνζδνθάηαη ε «ξηδηθή δηεπζέηεζε» ηνπ 

Κππξηαθνχ, αιιά ε «ζαθήο γλσζηνπνίεζε ησλ ηνπξθηθψλ ζέζεσλ», θαζψο θαη ην «μεξίδσκα ησλ 

ειιεληθψλ ειπίδσλ». Ώλαιχνληαο πεξαηηέξσ ηηο ηνπξθηθέο πξνζδνθίεο, ν Bellisar ππνζηήξηδε πσο 

ε ελ ιφγσ ζχλνδνο ζα ζεκαηνδνηνχζε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο «πνιηηηθήο ηεο ζηξνπζνθακήινπ» πνπ 

αθνινπζνχζε ε ρψξα ηνπ ζην Κππξηαθφ, κε ηελ επηκνλή πνπ ζα επηδείμεη ζηελ πηνζέηεζε «κέηξσλ 

                                                           
1368 “Tarihî vesikalar konuşuyor” («Οκηινχλ ηα ηζηνξηθά έγγξαθα»), Hürriyet, 29/8/1955, φπνπ δεκνζηεχνληαλ θαη 

θσηνγξαθίεο ησλ εγγξάθσλ πνπ επηθαιείην ην ξεπνξηάδ. 
1369 “Kıbrıs Konferansı Arifesinde” («ηηο παξακνλέο ηεο πλφδνπ γηα ηελ Κχπξν»), ζηήιε «Günün Yazısı», Hürriyet, 

15/8/1955. 
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θαιχηεξεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ Σνπξθνθχπξησλ». Ώληίζηνηρε επηκνλή ζα 

επηδεηθλπφηαλ, θαηά ηνλ αξζξνγξάθν, θαη ζηελ πξνβνιή νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ είραλ λα 

θάλνπλ κε ηελ «αζθάιεηα ηεο Σνπξθίαο», δηφηη «δελ ππάξρεη πιένλ κία ζχκκαρνο Βιιάδα, ηελ 

νπνία κπνξνχκε λα εκπηζηεπηνχκε». Καηαιήγνληαο, επαλαιάκβαλε φηη ε ηξηκεξήο δηάζθεςε ζα 

απνηεινχζε «ηελ αθεηεξία κεηάβαζεο ηεο Σνπξθίαο απφ ηελ παζεηηθή ζηελ ελεξγεηηθή ζηάζε, 

έλαληη ηεο λέαο θαηάζηαζεο πνπ έρεη πξνθχςεη ζε απηφ ην ηκήκα ηεο Μεζνγείνπ». Σφζν νη 

«Άγγινη θίινη», φζν θαη νη «γείηνλεο Έιιελεο» ζα είραλ ηελ επθαηξία λα απνθνκίζνπλ κία 

«μεθάζαξε ηδέα» γηα ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα έδηλε ζηελ πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο ε «κεηάβαζε» 

εθείλε, γεγνλφο πνπ ζα ζπληζηνχζε έλα «δηφινπ αμηνθαηαθξφλεην απνηέιεζκα».
1370

 

Σελ ίδηα εκέξα θαη ζηελ ίδηα ζειίδα δεκνζηεπφηαλ θαη ε αλάιπζε ηνπ Şükrü Kaya, ε νπνία 

παξαδφμσο γηα ην χθνο ηνπ, πεξηιάκβαλε εμίζνπ νμείεο δηαηππψζεηο νη νπνίεο, φπσο ζα 

θαηαδεηρζεί, ππαγνξεχνληαλ απφ ην ζπκπέξαζκα πνπ εμήγαγε. πκκεξηδφκελνο ηα επηρεηξήκαηα 

πεξί ηεο βξεηαληθήο «ππνρσξεηηθφηεηαο», θαζψο θαη πεξί ηεο «δηαθεξπρζείζαο πξφζεζεο λα 

δηαπξαρζεί ζθαγή ησλ Σνπξθνθππξίσλ» ζην λεζί, ν αξζξνγξάθνο πξνρσξνχζε ζε εθηελή ηζηνξηθή 

αλάιπζε ηεο «επεθηαηηθήο» πνξείαο ηεο λεψηεξεο Βιιάδαο, κε ηελ παξάζεζε αξθεηψλ 

παξαδεηγκάησλ πξνο επίξξσζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ. Καη‟ εθείλνλ, ε «πξνζηαζία» πνπ 

απνιάκβαλαλ νη Έιιελεο απφ ηνπο δπηηθνχο εηο βάξνο ησλ Σνχξθσλ ήηαλ ε αηηία γηα ηνλ 

«θαθνκαζεκέλν» ραξαθηήξα ηνπο ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα έρνπλ ηψξα θαηά λνπ – έζησ θη αλ δελ 

ην ιέλε – λα «πάξνπλ» ηελ Ίκβξν, ηελ Σέλεδν, ηελ Ώλαηνιηθή Θξάθε, ηε κχξλε θαη ηελ Πφιε. 

ζν γηα ην Κππξηαθφ, «ε ειιεληθή θπβέξλεζε είλαη έξκαην ηεο ειιεληθήο θνηλήο γλψκεο, ε νπνία 

είλαη παξαζπξκέλε απφ ηηο δεκαγσγηθέο πξνθιήζεηο ελφο ηεξέα πνπ έρεη βαιζεί λα γίλεη εζληθφο 

ήξσαο θαη άγηνο ηεο ζξεζθείαο, κε έλαλ πζηεξηθφ θαλαηηζκφ θαη θηινδνμία». Γη‟ απηφ θαη δελ 

είλαη δπλαηφλ  λα αλακέλεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θπβέξλεζε «λα έρεη ην ζάξξνο κηαο απφθαζεο 

πνπ ζα εθπιεξψζεη ην θηιηθφ θαη ζπκκαρηθφ ηεο θαζήθνλ θαη πνπ ζα πξνζηαηεχζεη ηελ εηξήλε». Ο 

Kaya ππνζηήξηδε, αθφκε, φηη ηίπνηε απφ φζα έρνπλ γίλεη ζην Κππξηαθφ δελ ζα είρε ζπκβεί, αλ ε 

βξεηαληθή θπβέξλεζε είρε ην ζζέλνο λα δηαθεξχμεη θαη λα ππεξαζπηζηεί φινπο εθείλνπο ηνπο 

ιφγνπο πνπ επέβαιαλ ηελ παξακνλή ηεο Κχπξνπ ππφ ηελ θπξηαξρία θαη ηε δηαθπβέξλεζή ηεο, θάηη 

πνπ απνηεινχζε θαη «ζέζε ηεο Σνπξθίαο». Σφηε ζα ζηακαηνχζε θαη ε επηδεηθλπφκελε «αλνρή πνπ 

θαθνκαζαίλεη ηνπο παπάδεο θαη ην ιαφ». Βπεηδή πξνεμνθινχζε ην ελδερφκελν λα ζπλερηζηεί 

εθείλε ε «αλεθηηθή» ζηάζε πνπ «αδίθσο είρε θέξεη ζε δχζθνιε ζέζε ηελ Σνπξθία» ζην Κππξηαθφ 

θαη ε ΐξεηαλία λα ππνρσξήζεη ζηα ειιεληθά αηηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηκεξνχο, 

θαηαιήγνληαο ζην θείκελφ ηνπ, ν αξζξνγξάθνο θαινχζε ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε θαη ηελ 

ηνπξθηθή θνηλή γλψκε λα «επαγξππλνχλ».
1371

 

Βπεξεαζκέλνο απφ ην πξναλαθεξζέλ δεκνζίεπκα ηνπ Δεκζημφ Κήνοημξ θαη ην ζφξπβν πνπ είρε 

πξνθαιέζεη ζηελ Σνπξθία, ν Ahmet İhsan αθηέξσλε κε ηε ζεηξά ηνπ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ άξζξνπ 

                                                           
1370 “Kıbrıs Konferansı” («Δ δηάζθεςε γηα ηελ Κχπξν»), ζηήιε «Günün Yazısı», Hürriyet, 29/8/1955. 
1371 “Londra Üçler Konferansı” («Δ Σξηκεξήο Αηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ»), ζηήιε «Görüşler», Hürriyet, 29/8/1955 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



497 
 

ηνπ ζε κία θαληαζηαθή αληηπαξάζεζε κε ηνπο Έιιελεο, επαλεξρφκελνο ζηε γλσζηή 

επηρεηξεκαηνινγία πεξί «ησλ λεζηψλ ηνπ Ώηγαίνπ πνπ είλαη ε θπζηθή πξνέθηαζε ηεο Ώλαηνιίαο». 

Βθθξάδνληαο ηελ απνξία ηνπ πνπ εθείλε ε «αλαίδεηα» είρε πξνέιζεη απφ κία «δεμηά, εζληθηζηηθή, 

δειαδή ερέθξνλα εθεκεξίδα» θαη φρη απφ ηνπο «αθηνληζκέλνπο θνκκνπληζηέο», επέθξηλε ζε νμείο 

ηφλνπο ηελ ειιεληθή πιεπξά γηα ηηο ζπλερείο «δηεθδηθήζεηο» ηεο θαη ηηο απέδηδε ζην γεγνλφο φηη 

«είραλ πάςεη λα ειπίδνπλ γηα ηελ Κχπξν». Καηαιήγνληαο, αλέθεξε φηη ε ηξηκεξήο ηνπ Λνλδίλνπ 

ζα «νξηζηηθνπνηνχζε ην Κππξηαθφ», πξνβιέπνληαο πσο αλ νη Έιιελεο ζπλέρηδαλ θαη κεηά λα 

έρνπλ απαηηήζεηο, «αο θνπηάζνπλ» θαη ηφηε ζα έρνπλ ηελ «εκπεηξία» φρη ηεο «θαηαζηξνθήο ηνπ 

ειιεληθνχ ζηξαηνχ», αιιά ηεο «ζπλνιηθήο εμάιεηςεο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο [sic]».
1372

 Σν ίδην 

πνιεκηθφ χθνο πηνζεηνχζε ν ζπγθεθξηκέλνο δεκνζηνγξάθνο, ελζαξξπκέλνο απφ ηελ 

«επθξηλέζηαηε θαη θαηεγνξεκαηηθή» νκηιία ηνπ Menderes, θαη ζην άξζξν γλψκεο ηνπ πνπ 

δεκνζηεπφηαλ ηελ παξακνλή ηεο ηξηκεξνχο δηάζθεςεο.
1373

 

Η ηξηκεξήο δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ 

Δ θάιπςε ηεο ηξηκεξνχο δηάζθεςεο ηνπ Λνλδίλνπ ζα γηλφηαλ απφ ηε Hürriyet κε θεληξηθά 

πξσηνζέιηδα δεκνζηεχκαηα απφ ηηο 30 Ώπγνχζηνπ κέρξη θαη ηηο 6 επηεκβξίνπ ζπλερψο, κε 

εμαίξεζε ηελ 5
ε
 επηεκβξίνπ, φηαλ ην θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν αθηεξσλφηαλ ζην ζπιιαιεηήξην 

πνπ είραλ πξαγκαηνπνηήζεη Σνπξθνθχπξηνη ζηε βξεηαληθή πξσηεχνπζα. Καζ‟ φιν εθείλν ην 

δηάζηεκα, ην ζχλνιν ηεο πξψηεο ζειίδαο ηεο ήηαλ επηθεληξσκέλν ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην 

Κππξηαθφ, κε δεκνζηεχκαηα θαη θσηνγξαθίεο πνπ απερνχζαλ ην ηζρπξφ ηεο ελδηαθέξνλ, αιιά θαη 

ηελ θαιιηεξγνχκελε ζηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε έληαζε, ε νπνία ζα ζπλέβαιιε ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ζην μέζπαζκα ησλ επηεκβξηαλψλ. Ώπφ ηελ 7
ε
 επηεκβξίνπ κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ ίδηνπ 

κήλα ζα θπξηαξρνχζαλ ηα γεγνλφηα ηνπ πνγθξφκ θαη νη παξάκεηξνί ηνπο, ελψ απφ ηηο 20 

επηεκβξίνπ κέρξη θαη ηηο 4 Οθησβξίνπ ε θπθινθνξία ηεο εθεκεξίδαο ζα δηαθνπηφηαλ, ιφγσ ηεο 

απαγφξεπζεο πνπ ηεο επηβιήζεθε εμαηηίαο ηεο αλαδεκνζίεπζεο ηνπ θχξηνπ άξζξνπ ηεο Ulus κε 

ηίηιν «Μία ζθιεξή δνθηκαζία».
1374

 

Ξεθηλψληαο ηελ παξνπζίαζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο ηξηκεξνχο δηάζθεςεο, ν εηδηθφο αληαπνθξηηήο 

ηεο εθεκεξίδαο, Haldun Simavi, παξνπζίαδε θαζαξά εηδεζενγξαθηθά ηα δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα 

θαη ηηο εηζαγσγηθέο νκηιίεο ησλ επηθεθαιήο ησλ αληηπξνζσπεηψλ, θπξίσο ηνπ ΐξεηαλνχ Τπνπξγνχ 

Βμσηεξηθψλ MacMillan. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξνχζε φηη, ζχκθσλα κε βξεηαληθέο πεγέο, ε 

δηάζθεςε επξφθεηην λα θξαηήζεη 15 εκέξεο, ελψ ζηηο 6 επηεκβξίνπ ν MacMillan ζα παξέζεηε 

                                                           
1372 “İt ürür, kervan yürür” («Σα ζθπιηά αιπρηνχλ, ην θαξαβάλη πξνρσξεί»), ζηήιε «Düsünceler», Hürriyet, 21/8/1955. 

Ώληίζηνηρεο ππνηηκεηηθέο θαη πξνζβιεηηθέο αλαθνξέο ζηνλ ραξαθηήξα ησλ Βιιήλσλ, ζπγθξίλνληάο ηνλ κε εθείλνλ ησλ 

ΐξεηαλψλ θαη ησλ Σνχξθσλ, έθαλε δχν εκέξεο αξγφηεξα ζην δηθφ ηνπ άξζξν γλψκεο ν Tahsin Öztin, βι. “Kıbrıs...”, 

Hürriyet, 23/8/1955. Παξάιιεια, ε εθεκεξίδα αλαδεκνζίεπε γεινηνγξαθία απφ ηε Yeni Sabah, ε νπνία εηθφληδε ηνλ 

γλσζηφ εχδσλν λα θσλάδεη «ζέισ ηελ Κχπξν» θαη λα αλακέλεη ηελ απάληεζε, πνπ εξρφηαλ κε έλα βξνληεξφ «ε Κχπξνο 

είλαη ηνπξθηθή» θαη ηε ιεδάληα λα αλαθέξεη «Δρψ», βι. Hürriyet, 28/8/1955. 
1373 “Türk milletini ne sanıyorlar?” («Ση λνκίδνπλ πσο είλαη ην ηνπξθηθφ έζλνο;»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 

28/8/1955. 
1374 “Çetin bir imtihan”, Ulus, 19/9/1955. Γηα ην πιήξεο θείκελν ηεο ζρεηηθήο απαγφξεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο Ulus, 

Hürriyet, Tercüman θαη Hergün πνπ είρε επηβάιεη ε Αηνίθεζε ηεο θαηάζηαζεο εθηάθηνπ αλάγθεο πνπ θεξχρζεθε 

ακέζσο κεηά ηα επηεκβξηαλά, βι. İnuğur, φ.π., ζει. 326. 
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δεμίσζε ζηα κέιε ησλ απνζηνιψλ. Ώπαληψληαο, σζηφζν, ζε ζρεηηθή εξψηεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπλέληεπμεο Σχπνπ πνπ παξαρσξνχζε κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηεο πξψηεο εκέξαο, ν Zorlu 

ζεκείσλε εχγισηηα φηη ε δηάζθεςε «ίζσο [λα θξαηήζεη] 1 ψξα, ίζσο 15, ίζσο θαη 10 ιεπηά…». 

Μηιψληαο πξνο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, ν επηθεθαιήο ηεο ηνπξθηθήο αληηπξνζσπείαο αλέθεξε φηη 

ζα έθαλε ηελ παξνπζίαζή ηνπ ζηα γαιιηθά, αλ θαη σο γιψζζα εξγαζίαο είραλ νξηζηεί ηα αγγιηθά, 

πξφζζεηε φηη ζα ήηαλ ζηε δηάζεζή ηνπο λα ηνπ απεπζχλνπλ νπνηαδήπνηε εξψηεζε επηζπκνχζαλ, 

θαζψο θαη φηη είραλ πξνζέιζεη ζηε δηάζθεςε κε θαιή πξφζεζε, «αλππνκνλψληαο» λα 

θαηαζηήζνπλ «γλσζηή ηελ ηνπξθηθή άπνςε ζηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε».
1375

 

Δ εθεκεξίδα πιαηζίσλε ην θχξην εθείλν δεκνζίεπκά ηεο κε κία αληαπφθξηζε ηνπ B.B.C. πεξί ηεο 

απαηζηνδνμίαο ηνπ βξεηαληθνχ Σχπνπ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δηάζθεςεο,
1376

 ην ήδε επηζεκαλζέλ 

δεκνζίεπκα πεξί ησλ «αβάζηκσλ θαη θελψλ πεξηερνκέλνπ θφβσλ ησλ Ρσκηψλ ζπκπνιηηψλ», 

θαζψο θαη ηελ επίζεο πξναλαθεξζείζα αληαπφθξηζε απφ ηε Λεπθσζία πεξί ηεο «ζπλέρηζεο ησλ 

ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ ησλ Βιιελνθχπξησλ ζπκκνξηηψλ». Παξάιιεια, θηινμελνχζε θαη δχν 

πξσηνζέιηδεο θσηνγξαθίεο απφ ηηο εξγαζίεο ζην Lancaster House, πνπ εηθφληδαλ ε πξψηε ηα κέιε 

ηεο ηνπξθηθήο αληηπξνζσπείαο θαη ε δεχηεξε ηνπο Τπνπξγνχο Βμσηεξηθψλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ. 

Σέινο, αιιά φρη ακειεηέα πξέπεη λα ζεσξεζεί ε γεινηνγξαθία πνπ ζπκπεξηιάκβαλε ηε δεδνκέλε 

εκέξα ζηηο ζειίδεο ηεο. Βπξφθεηην γηα αλαδεκνζίεπζε απφ ηε Milliyet θαη εηθφληδε ηελ 

θαξηθαηνχξα ελφο εχδσλνπ πνπ πξνζπαζνχζε λα απνθχγεη ηε ζθηά κηαο ηνπξθηθήο μηθνιφγρεο, ε 

νπνία είρε πάξεη ην ζρήκα ηεο Κχπξνπ. 

Βηδεζενγξαθηθά μεθηλνχζε ε πιεξνθφξεζε ηνπ Simavi θαη γηα ηε δεχηεξε εκέξα ησλ εξγαζηψλ, 

κε ηελ επηζήκαλζε φηη ην ηειηθφ αλαθνηλσζέλ δελ πεξηείρε ιέμε γηα ην πεξηερφκελν ηεο επίζεκεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ MacMillan ζηε ζπλεδξίαζε πνπ είρε πξνεγεζεί. «Ώμηφπηζηεο πεγέο», σζηφζν, ηηο 

νπνίεο επηθαιείην, αλέθεξαλ φηη ν ΐξεηαλφο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ είρε θηλεζεί ζηνπο εμήο 

άμνλεο: «Δ Κχπξνο απνηειεί έλα εζσηεξηθφ δήηεκα πνπ αθνξά κφλν ηελ Ώγγιία. Ώπηφ ην έρνπλ 

απνδερζεί σο έρεη ε Βιιάδα θαη ε Σνπξθία κε ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο. Δ Ώγγιία ζα 

δηεπζεηήζεη θαη ζα ηηκσξήζεη παξαδεηγκαηηθά ην ηξνκνθξαηηθφ θίλεκα ζηελ Κχπξν. Δ Ώγγιία 

θέξεη κείδνλα επζχλε γηα ηελ άκπλα ηεο Μέζεο Μεζνγείνπ [sic] θαη φζν απηή ζπλερίδεηαη δελ 

δχλαηαη λα εγθαηαιείςεη ηελ Κχπξν». Ώθνινχζσο, ν Σνχξθνο αληαπνθξηηήο παξέζεηε ηελ 

πιεξνθφξεζε πνπ είρε απφ βξεηαληθέο, ηε θνξά απηή, πεγέο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν ζρεδηαζκφο 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνέβιεπε φηη ηελ πξψηε εβδνκάδα ζα γηλφηαλ ε παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ 

θαη ησλ ηξηψλ πιεπξψλ, ηε δεχηεξε ζα δηεμάγνληαλ «επνηθνδνκεηηθέο» δηαπξαγκαηεχζεηο, ελψ ηελ 

ηξίηε ζα γηλφηαλ πξνζπάζεηα «πξνζέγγηζεο θαη ζπκβηβαζκνχ». Σέινο, πξνζέζεηε θαη ηηο απφςεηο 

«γαιιηθψλ πεγψλ», νη νπνίεο εθηηκνχζαλ φηη ε ΐξεηαλία πξνζπαζνχζε απιψο λα θεξδίζεη ρξφλν 

κε ηελ φιε πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη θαηάιεμε κε ηελ απνδνρή ελφο ζρεδίνπ πνπ ζα 

νδεγνχζε κέζα απφ δηαδνρηθέο θάζεηο ζε κία ιχζε «απηνθπβέξλεζεο» ή «απηνδηάζεζεο», ε νπνία 

                                                           
1375 “Kıbrıs konferansı dün başladı” («Ξεθίλεζε ρζεο ε δηάζθεςε γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 30/8/1955. 
1376 “İngiliz basını ümitsiz” («Άλεπ ειπίδαο ν αγγιηθφο Σχπνο»), Hürriyet, 30/8/1955. 
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φκσο ζα ιάκβαλε ππ‟ φςηλ ηηο «ζηξαηεγηθέο απαηηήζεηο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ». Ώμίδεη, ηέινο, λα 

επηζεκαλζεί ε πιεξνθνξία ηνπ Simavi φηη «νξηζκέλεο βξεηαληθέο πεγέο» είραλ θάλεη ιφγν πεξί 

κηαο «ελδερφκελεο» βξεηαληθήο πξφηαζεο λα δεκηνπξγεζεί ζηελ Κχπξν έλα «ηξηπιφ ζηξαηεγείν», 

πνπ ζα ζηειερσλφηαλ απφ κέιε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ.
1377

 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά ε εθεκεξίδα, θαιχπηνληαο ηε δεχηεξε εκέξα ηεο δηάζθεςεο, επέιεγε λα 

πξνβάιεη θαη πάιη «θππξνθεληξηθά» ζέκαηα ζηελ πξψηε, αιιά θαη ζηηο εζσηεξηθέο ηεο ζειίδεο. 

Έηζη, εθηφο απφ ην πξναλαθεξζέλ ζέκα ηεο «αζέβεηαο» ηνπ Παηξηαξρείνπ πξνο ηελ ηνπξθηθή 

εζληθή ενξηή ηεο 30
εο

 Ώπγνχζηνπ, πνπ είρε εθδεισζεί κε ηελ έιιεηςε θσηαςίαο, θηινμελνχζε 

αληαπφθξηζε απφ ηε Λεπθσζία, ζρεηηθά κε ηηο δειψζεηο ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή αζθαιείαο 

Robbins, φηη ζηφρνο ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαηά ην επφκελν δηάζηεκα ζα ήηαλ ε «εθθαζάξηζε» ηεο 

θππξηαθήο αζηπλνκίαο απφ ηνπο «θαηαζθφπνπο ηεο ΒΟΚΏ». Παξάιιεια, πξνβάιινληαλ θαη νη 

εκπξεζηηθέο δειψζεηο πνπ είρε θάλεη ν κνπθηήο Mehmet Dânâ ζηελ ηνπξθνθππξηαθή Hür Söz, φηη 

νη Σνπξθνθχπξηνη δελ είραλ «ζε θακκία πεξίπησζε» ηελ πξφζεζε λα αλαγλσξίζνπλ νπνηνδήπνηε 

«πξνβάδηζκα» ελδερνκέλσο πξνέθππηε ππέξ ησλ Βιιήλσλ ζηε δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ, 

πξνεηδνπνηψληαο πσο ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε «ζα μεζπνχζε εκθχιηνο πφιεκνο» ζην λεζί.
1378

 

Ώθνινπζνχζε έλα επηζεηηθφ άξζξν γλψκεο ηνπ Selçuk Çandarlı, πιήξεο ππνηηκεηηθψλ 

ραξαθηεξηζκψλ, ζην νπνίν ν ζπγγξαθέαο απνθαηλφηαλ φηη νη Έιιελεο δελ είραλ αθφκε εμαγάγεη 

ηα αλαγθαία ηζηνξηθά «καζήκαηα» απφ ηελ αληηπαξάζεζή ηνπο κε ηνπο Σνχξθνπο, γη‟ απηφ 

«γειάκε απιψο θαη απιψο ζπκπνλνχκε γηα ηηο αμηψζεηο ηνπο ηνχο Έιιελεο, πνπ απνηνικνχλ λα 

πξνβάιινπλ δηθαηψκαηα επί ησλ εδαθψλ ηεο Κχπξνπ θαη ηεο κεηέξαο παηξίδαο».
1379

 Ώπφ ην θχιιν 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο δελ έιεηπε θαη ε γεινηνγξαθία, πνπ απηή ηε θνξά αλαδεκνζηεπφηαλ 

απφ ηελ Tercüman. Βηθφληδε έλαλ εκίγπκλν, απφ ηε κέζε θαη θάησ, εχδσλν κε γπξηζκέλε ηελ 

πιάηε, ν νπνίνο είρε ζην θεθάιη κηα γιάζηξα κε βαζηιηθφ πνπ ζπκβφιηδε ηελ Κχπξν, ελψ 

ηαπηφρξνλα πξνζπαζνχζε κε ην έλα ηνπ ρέξη λα θαιχςεη ηε γχκληα ηνπ. ηε ιεδάληα 

επαλαιακβαλφηαλ ε γλσζηή παξνηκία «[βξαθί δελ έρνπλ ηα πφδηα καο], γαξχθαιιν ζη‟ απηί καο», 

κε ηε ιέμε «βαζηιηθφ» λα έρεη αληηθαηαζηήζεη ηε ιέμε «γαξχθαιιν», ζε κία ζηεξενηππηθά 

ελδεηθηηθή εθδήισζε ηεο ηφηε ηνπξθηθήο αληίιεςεο γηα ηελ ειιεληθή δηεθδίθεζε ηεο Κχπξνπ.
1380

 

Ώλαθεξφκελε ζηελ νκηιία ηνπ Έιιελα Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ η. ηεθαλφπνπινπ, ε εθεκεξίδα 

ζπλέπηπηε ζηελ θξηηηθή ηεο κε ηηο δηαξξνέο απφ βξεηαληθέο πεγέο φηη επξφθεηην γηα ηελ επαλάιεςε 

ησλ «γλσζηψλ ειιεληθψλ ζέζεσλ». Χζηφζν, ν Haldun Simavi επέθξηλε ηνπο βξεηαληθνχο απηνχο 

θχθινπο γηα ηελ εθηίκεζή ηνπο φηη είρε ρξεζηκνπνηεζεί «ήπηα γιψζζα πνπ άθελε επηδέμηα αλνηρηή 

ηελ πφξηα κηαο ζπκθσλίαο», θαζψο θαη γηα ην ραξαθηεξηζκφ εθ κέξνπο ηνπο ηεο δηάζθεςεο σο 

«επνηθνδνκεηηθήο». Πέξαλ ηνχησλ, παξνπζηάδνληαλ ελ ζπληνκία νη ειιεληθέο ζέζεηο φπσο είραλ 

                                                           
1377 “İngiltere Kıbrıs üzerindeki haklarından vazgeçmiyor” («Δ Ώγγιία δελ αθίζηαηαη ησλ δηθαησκάησλ ηεο επί ηεο 

Κχπξνπ»), Hürriyet, 31/8/1955. 
1378 “Kıbrısta emniyet teşkilâtına sokulan çeteci Rum casuslar ayıklanıyor” («Βθθαζαξίδνληαη απφ ηελ αζθάιεηα ζηελ 

Κχπξν νη δηεηζδχζαληεο ζπκκνξίηεο Ρσκηνί θαηάζθνπνη»), Hürriyet, 31/8/1955. 
1379 “Tarihten ders” («Μάζεκα απφ ηελ ηζηνξία»), Hürriyet, 31/8/1955. 
1380 “...Fesliğen ister başına!”, Hürriyet, 31/8/1955. 
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εθθξαζηεί ζηε «δηάξθεηαο κηζήο ψξαο» νκηιία ηνπ ηεθαλφπνπινπ θαη ζρνιηαδφηαλ επηηηκεηηθά ε 

πξνβιεζείζα ππφζρεζε πεξί ηνπ «ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ», ζε πεξίπησζε πνπ ε Κχπξνο ελσλφηαλ κε ηελ Βιιάδα: «Ο ηεθαλφπνπινο πνπ 

αλαθέξζεθε θαη ζηνπο Σνχξθνπο ηνπ λεζηνχ, είρε ηελ ειαθξφηεηα λα πεη φηη ζα πξνζηαηεπζνχλ ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο, θάλνληαο πσο μερλάεη ηηο ηξαγσδίεο ζηε Απηηθή Θξάθε θαη 

ζηα Ασδεθάλεζα». Βλνριεκέλνο απφ φια απηά, ν Σνχξθνο αληαπνθξηηήο επέραηξε δηφηη ηελ 

επνκέλε ζα «έρνπκε εκείο [sic] ζεηξά λα κηιήζνπκε» θαη κάιηζηα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεδξίαζεο. Βπεηδή δε ν ηεθαλφπνπινο είρε επαλαιάβεη «απαξάιιαρηεο ηηο γλσζηέο ελσηηθέο 

αμηψζεηο ηεο Βιιάδαο», πξνεμνθινχζε πσο ε νκηιία ηνπ Zorlu ζα ήηαλ «ζθιεξή θαη ζα δνζεί 

ζηνπο Έιιελεο ε απάληεζε πνπ αμίδνπλ, θαη κάιηζηα ζηελ θεληξηθή πφιε ηεο Ώγγιηθήο 

Ώπηνθξαηνξίαο».
1381

 

ηνλ αληίπνδα ηεο παξνπζίαζεο πνπ γηλφηαλ απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο γηα ηελ νκηιία ηνπ 

ηεθαλφπνπινπ, ε «δηάξθεηαο κηαο ψξαο» νκηιία ηνπ Σνχξθνπ αληηπξνέδξνπ πξνβαιιφηαλ απφ 

ηνλ Simavi σο παξαδεηγκαηηθή: «ρη κφλν πεξηιάκβαλε απφ ηελ άπνςε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

επηρεηξήκαηα ζνβαξά, ζαθή θαη θπξηνιεθηηθά πεηζηηθά, αιιά θαη απφ κεζνδνινγηθήο απφςεσο ζα 

θαζέμεη κε ηελ πςειή ηεο αμία μερσξηζηή ζέζε ζηελ ηζηνξία ηεο δηπισκαηίαο». ηνλ πξφινγφ ηνπ 

ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηεθφηαλ ηδηαηηέξσο ζηελ αλάδεημε απφ ηνλ Zorlu ηεο ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο πνπ είρε ε Κχπξνο γηα ηελ άκπλα ηεο Σνπξθίαο, εθθξάδνληαο ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη ηα 

ζρεηηθά επηρεηξήκαηα ζα γίλνληαλ «εχθνια θαη πιήξσο απνδεθηά απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δχν 

ζπκκαρηθψλ θξαηψλ». ηε ζπλέρεηα παξέζεηε, φπσο ν ίδηνο αλέθεξε, νιφθιεξε ζρεδφλ ηελ νκηιία 

ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, ζηελ νπνία αλαιχνληαλ φια ηα ηζηνξηθά, λνκηθά θαη 

πνιηηηθά επηρεηξήκαηα ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο, πνπ θαη‟ αξρήλ ηαζζφηαλ ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ ηφηε θαζεζηψηνο ηνπ λεζηνχ.
1382

 Δ εθεκεξίδα εθηηκνχζε φηη ε νκηιία ηνπ Zorlu είρε 

πξνθαιέζεη «ζάζηηζκα» ζηελ ειιεληθή πιεπξά, ελψ ν ηξφπνο πνπ ηνπνζεηνχζε θαηά ζεηξά ηνπο 

ππφηηηινπο ηνπ θεληξηθνχ ηεο ζέκαηνο δεκηνπξγνχζε ηελ εληχπσζε φηη ε θεκνινγνχκελε θιήζε 

ηνπ ηεθαλφπνπινπ ζηελ Ώζήλα γηα λα ιάβεη νδεγίεο, νθεηιφηαλ ζε εθείλνλ αθξηβψο ηνλ 

αηθληδηαζκφ. Ώμίδεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί ε ερεξή απφθαλζε ηνπ αληαπνθξηηή πεξί ηεο 

«δηπξφζσπεο» θαη «ηκπεξηαιηζηηθήο» πνιηηηθήο ηεο Βιιάδαο, φπσο αλαδεηθλπφηαλ «ζε φιε ηεο ηε 

γχκληα» απφ ην εμήο «απαίζην πεξηζηαηηθφ»: Βλψ ζην θείκελν ησλ πξαθηηθψλ ηεο εκέξαο 

ζπκπεξηιακβαλφηαλ ε θξάζε απφ ηελ νκηιία ηνπ ηεθαλφπνπινπ φηη ε Βιιάδα νπδεκία εδαθηθή 

βιέςε θαηά ηεο Σνπξθίαο είρε ή πξφθεηηαη λα έρεη, εθείλε είρε αθαηξεζεί απφ ην ηειηθφ θείκελν, 

«θαη ε αηηία γη‟ απηφ είλαη ε πξνεηδνπνίεζε πνπ έιαβε απφ ηελ Ώζήλα».
1383

 

                                                           
1381 “Yunanistan Kıbrıs‟a dair aynı teraneleri tekrarladı” («Δ Βιιάδα επαλέιαβε ην ίδην ηξνπάξη γηα ηελ Κχπξν»), 

Hürriyet, 1/9/1955. 
1382 Ώμίδεη λα ζεκεησζεί ε απνζηξνθή ηνπ ιφγνπ ηνχ Zorlu, φπνπ ππνζηήξημε φηη ζηελ Κχπξν ππάξρνπλ δχν μερσξηζηέο 

«θνηλφηεηεο», νη νπνίεο είλαη «εληειψο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο». Καηά ζπλέπεηα, αθφκε θαη αλ παξαρσξεζεί 

θαζεζηψο απηνθπβέξλεζεο ζε έλα «ηφζν κηθξφ θνκκάηη εδάθνπο», δελ πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ ε αξρή ηεο 

πιεηνςεθίαο, αιιά ην θαζεζηψο εθείλν λα εδξαζηεί ζηε «δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο ηζφηεηαο θαη γηα ηηο δχν νκάδεο». 
1383 “Fatin R. Zorlu Londra Konferansında Kıbrıs‟a dair Türk görüşünü açıkladı” («Ο Φαηίλ Ρ. Γνξινχ εμέζεζε ηελ 

ηνπξθηθή άπνςε ζηε Αηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ»), Hürriyet, 2/9/1955. Οη ππφηηηινη πνπ αθνινπζνχζαλ είραλ σο 
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ρνιηάδνληαο ηελ νκηιία ηνπ Zorlu ζηε ζηήιε ηνπ, ν Şükrü Kaya ζπκκεξηδφηαλ ηηο εθηηκήζεηο ηνχ 

Haldun Simavi γηα ην πεξηερφκελν θαη ηε κεζνδνινγία ηεο, πξνζζέηνληαο φηη απνηεινχζε κία 

«εληζρπκέλε θαη ιεπηνκεξεηαθή παξάζεζε» ησλ φζσλ είρε δεκνζίσο δειψζεη ν Πξσζππνπξγφο 

Menderes ζην εζηηαηφξην Liman. ηαρπνινγψληαο θαη πεξαηηέξσ αλαιχνληαο ζεκεία ηεο νκηιίαο 

ηνπ Σνχξθνπ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ,
1384

 ν αξζξνγξάθνο επηθέληξσλε ζηα 

«δηθαηψκαηα» πνπ είρε ε Σνπξθία ζηελ Κχπξν, ζε πεξίπησζε πνπ ζεκεησλφηαλ κεηαβνιή ηνπ 

θαζεζηψηνο ηεο, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη «ε Σνπξθία είλαη ην πξνπχξγην ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ Βγγχο θαη Μέζε Ώλαηνιή, ε δε Κχπξνο είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο 

απηνχ ηνπ πξνππξγίνπ ζηελ Ώλαηνιηθή Μεζφγεην». Βπηπξνζζέησο ππνγξάκκηδε φηη, αθφκε θαη αλ 

ε δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ δελ θαηέιεγε κε κία «ξεηή θαη ζεηηθή απφθαζε», ζα ζπλέβαιιε 

νπσζδήπνηε ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπξθνβξεηαληθήο θηιίαο θαη ζπκκαρίαο. Παξάιιεια, 

ζρνιηάδνληαο ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα είρε απηή ε πξνζέγγηζε ζηηο δηκεξείο θηιηθέο ζρέζεηο κε ηελ 

Βιιάδα, αιιά θαη ε ηνπξθηθή επηθξάηεζε ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ, αλέθεξε θαηαιεθηηθά φηη «ην 

λα θεξδίζνπκε ηελ ππφζεζε ηεο Κχπξνπ, ε νπνία έγηλε αθνξκή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ηνπξθνβξεηαληθήο θηιίαο θαη ζπκκαρίαο, είλαη αξθεηφ γηα λα καο απνδεκηψζεη γηα ηελ εμαζζέληζε 

άιισλ θηιηψλ».
1385

 Σελ ίδηα εκέξα δεκνζηεπφηαλ θαη έηεξν άξζξν γλψκεο, εθείλν ηνπ Nihad 

Pınarlı, ε θεληξηθή ηδέα ηνπ νπνίνπ ήηαλ φηη νη Έιιελεο θπλεγψληαο «ηε θνξά απηή ηε ρίκαηξα ηεο 

Κχπξνπ» κπαίλνπλ ζε κία λέα πεξηπέηεηα, παξαγλσξίδνληαο ην ρακειφ νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο 

ρψξαο ηνπο θαη ηελ «πείλα» ηνπο. Ο αξζξνγξάθνο ππελζχκηδε ηελ παιαηφηεξε «πεξηπέηεηά ηνπο» 

κε ηελ ήηηα πνπ είραλ ππνζηεί ζηε Μηθξά Ώζία θαη θαηέιεγε εθθξάδνληαο ηελ «ειπίδα» ηνπ, απηή 

λα κε ιάβεη δηαζηάζεηο πνπ ζα «αλαζηαηψζνπλ ηελ εξεκία ησλ εζλψλ».
1386

 

                                                                                                                                                                                
αθνινχζσο: “ „Kıbrıs Adasının mukadderatı ancak Türkiye ile İngiltere devletleri arasında tayin olunabilir‟ ” («„Δ ηχρε 

ηνπ λεζηνχ ηεο Κχπξνπ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κφλν κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Ώγγιίαο‟»), “Eğer nüfus 

çoğunluğu göz önüne alınırsa batı Trakyanın Türkiyenin olması lâzım gelmektedir” («Βάλ ιεθζεί ππ‟ φςηλ ε 

πιεζπζκηαθή πιεηνςεθία, ηφηε ε Απηηθή Θξάθε πξέπεη λα είλαη ηεο Σνπξθίαο»), “Türk tezi Yunan delegasyonuna 

şaşkınlık yarattı” («Δ ηνπξθηθή ζέζε πξνθάιεζε ζάζηηζκα ζηελ ειιεληθή αληηπξνζσπεία») θαη “Stefanopoulos talimat 

almak için alelâcele Atina‟ya davet edildi” («Ο ηεθαλφπνπινο εθιήζε εζπεπζκέλα ζηελ Ώζήλα γηα λα ιάβεη νδεγίεο»). 
1384 Βλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ηεο νκηιίαο Zorlu πνπ αλαδείθλπε ν Kaya ήηαλ θαη ε «ηζφηεηα 

δηθαησκάησλ θαη αξκνδηνηήησλ» κεηαμχ «Σνχξθσλ θαη Ρσκηψλ», πνπ έπξεπε λα δηαπλέεη ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ λεζηνχ 

ζε πεξίπησζε παξαρψξεζεο ελφο θαζεζηψηνο απηνθπβέξλεζεο. 
1385 “Türkiye‟nin Dâvası” («Δ ππφζεζε ηεο Σνπξθίαο»), ζηήιε «Görüşler», Hürriyet, 3/9/1955. ε παξάπιεπξν 

πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκα ηεο ίδηαο εκέξαο, ε εθεκεξίδα ζπζρέηηδε ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπξθηθήο ζέζεο ζην Λνλδίλν κε 

ηελ «αχμεζε ηεο ειιεληθήο θαηαπίεζεο ζηε Απηηθή Θξάθε», βι. “Kıbrıs‟a dair Türk tezi açıklanınca/ Batı Trakya‟da 

Yunan zülmü artmağa başladı” («Μφιηο αλαθνηλψζεθε ε ηνπξθηθή ζέζε γηα ηελ Κχπξν/ άξρηζε λα απμάλεηαη ε ειιεληθή 

θαηαπίεζε ζηε Απηηθή Θξάθε»), Hürriyet, 3/9/1955. 
1386 “Kıbrıs Macerası!” («Δ πεξηπέηεηα ηεο Κχπξνπ!»), Hürriyet, 3/9/1955. Καη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

άξζξνπ ηνπ Pınarlı, ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε αλάδπζε ησλ βαζχηεξσλ ζηεξενηχπσλ ζηελ πεξηγξαθή ηεο ειιεληθήο 

ππνρψξεζεο ζηε κχξλε, φπνπ νη Έιιελεο παξαζηαίλνληαλ σο επηηεδεπκέλνη επθαηάζηαηνη πνπ θαηέιεμαλ 

θαηαδησθφκελνη ζην βπζφ ηεο εθεί παξαιίαο: «ΐάδνληάο ην ζηα πφδηα απφ ηα βάζε ηεο Ώλαηνιίαο κέρξη ηε κχξλε, δελ 

είραλ ηελ επθαηξία νχηε θαλ λα πάξνπλ ηνπο θνπλησηνχο ζθνχθνπο θαη ηα παπνχηζηα ηνπο κε ηνπο θξακπαιάδεο, 

θαίλεηαη δε πσο γξήγνξα μέραζαλ φηη βπζνκεηξνχζαλ ηε ζάιαζζα ζηε κχξλε». Ώληίζηνηρν άξζξν πνπ κεκθφηαλ ηνπο 

Έιιελεο φηη δελ κπνξνχζαλ λα «ζξέςνπλ» ηνπο πνιίηεο ηνπο, αιιά ήζειαλ λα πξνζαξηήζνπλ θαη ηελ Κχπξν, δεκνζίεπε 

δχν εκέξεο αξγφηεξα ν M. Feridun Bellisar. ε εθείλν ζηξεθφηαλ θαηά πάλησλ, ραξαθηεξίδνληαο ηνλ Παπάγν 

«καξηνλέηα ζηα ρέξηα ησλ θνκκνπληζηψλ», ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε «δνινπιφθν» θαη ηνπο ΐξεηαλνχο «αδχλακνπο» λα 

παηάμνπλ ηελ «ηξνκνθξαηία» ζηελ Κχπξν, ελψ ζηξεθφηαλ επίζεο ελαληίνλ κνπζνπικαληθψλ θξαηψλ φπσο ε Ώίγππηνο, ε 

πξία θαη ε ανπδηθή Ώξαβία, επεηδή είραλ ππνζηεξίμεη ηελ Βιιάδα ζηελ ςεθνθνξία ησλ Δ.Β., απνθαηλφκελνο πσο δελ 

απνηεινχζαλ «ππεξέηεο ηνπ Εζιάκ, παξά κφλν θαξηθαηνχξεο ηνπ», βι. “Doğu Akdeniz‟in emniyeti” («Δ αζθάιεηα ηεο 

Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ»), ζηήιε «Günün yazısı», Hürriyet, 5/9/1955. 
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Βηδεζενγξαθηθή ήηαλ ε θάιπςε θαη ηεο επνκέλεο απφ ηελ νκηιία ηνπ Zorlu εκέξαο, κε ηελ 

εθεκεξίδα λα επηιέγεη σο πξσηνζέιηδν ηίηιν ην «κεγάιν ελδηαθέξνλ» ηνπ βξεηαληθνχ πεξηνδηθνχ 

Σχπνπ γηα ην πεξηερφκελφ ηεο. Πέξαλ ηνχηνπ, ν Simavi παξέζεηε ηνλ ηξφπν πνπ ζα εμειηζζφηαλ ε 

δηαδηθαζία ησλ ζπλνκηιηψλ. χκθσλα κε εθείλνλ, κεηά ηελ θιεηζηή ζπλάληεζε πνπ είραλ νη ηξεηο 

Τπνπξγνί Βμσηεξηθψλ κε ηνπο ζηελνχο ηνπο ζπλεξγάηεο ζα ππήξρε δηαθνπή ηξηψλ εκεξψλ έσο ηελ 

Σξίηε 7 επηεκβξίνπ, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν MacMillan ζα είρε μερσξηζηέο ζπλαληήζεηο ζην 

εμνρηθφ ηνπ κε ηνπο ηεθαλφπνπιν θαη Zorlu, ελψ ην βξεηαληθφ θνηλνβνχιην ζα ζπλεδξίαδε ηε 

Αεπηέξα 6 επηεκβξίνπ γηα λα εμεχξεη κία «θφξκνπια πξνζέγγηζεο», ηελ νπνία ζα παξνπζίαδε 

ζηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ ν ΐξεηαλφο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ κε ηελ επαλάιεςε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

δηάζθεςεο. Ο αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο δελ παξέιεηπε λα ζεκεηψζεη ηελ «ςπρξή αηκφζθαηξα» 

πνπ ππήξρε κεηαμχ ηεο ειιεληθήο θαη ηεο ηνπξθηθήο αληηπξνζσπείαο, ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηεο 

νπνίαο ήηαλ ην γεγνλφο φηη ζην επίζεκν γεχκα πνπ είρε παξαηεζεί ζηελ ηνπξθηθή πξεζβεία είρε 

πξνζθιεζεί κφλν ε βξεηαληθή πιεπξά, κε ηνλ MacMillan «ζε αληίζεζε κε ηα θαζηεξσκέλα λα 

«πίλεη αιθνφι θαη θαηαλαιψλεη κπφιηθν καχξν ραβηάξη πνπ, έηζη θη αιιηψο, επεηδή ήηαλ ηνπξθηθφ 

πξντφλ, δελ ππήξρε ηίπνηε άιιν ζην ηξαπέδη».
1387

 

Σελ επφκελε εκέξα ν Zorlu παξαρσξνχζε ζπλέληεπμε Σχπνπ πξνο ηα βξεηαληθά Μέζα, ελψ 

πξνέβαηλε θαη ζε δειψζεηο πξνο ηελ Καεδιενζκή θαη ην Βήια, ηηο νπνίεο ε εθεκεξίδα πξφβαιιε 

ζηνλ θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ηίηιν ηεο. ηηο δειψζεηο ηνπ πξνο ηηο δχν ειιεληθέο εθεκεξίδεο, ν 

επηθεθαιήο ηεο ηνπξθηθήο απνζηνιήο ηφληδε πσο ε Σνπξθία «επέκελε θαηεγνξεκαηηθά» ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θαζεζηψηνο ηνπ λεζηνχ, θαινχζε αλνηρηά ηελ Βιιάδα λα επηιέμεη 

κεηαμχ ηεο Κχπξνπ θαη ηεο ηνπξθηθήο θηιίαο, ελψ ζε κία αμηνπξφζεθηε αλαθνξά ηνπ ζεκείσλε φηη 

«αθνχ ε Βιιάδα αλέθξνπζε πξχκλαλ απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ αθξαίνπ εζληθηζηή ΐεληδέινπ, δελ 

ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα εγθαηαιείςεη θαη ε Σνπξθία ηελ πνιηηηθή ηνπ Ώηάηνπξθ», πξνζζέηνληαο 

πσο ε ρψξα ηνπ νπδέπνηε ζα ζπγθαηέλεπε ζηελ παξαρψξεζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Βιιάδα. Σελ 

ππνζηήξημε ηεο Σνπξθίαο ζην ππάξρνλ θαζεζηψο ηνπ λεζηνχ επαλαιάκβαλε θαη θαηά ηελ 

πξναλαθεξζείζα ζπλέληεπμε Σχπνπ, ζεκεηψλνληαο πσο ε ηξηκεξήο δηάζθεςε ήηαλ εμαηξεηηθά 

ρξήζηκε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ «ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ» ζην Κππξηαθφ, γεγνλφο 

γηα ην νπνίν «ρξσζηνχκε έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηε βξεηαληθή θπβέξλεζε πνπ απεχζπλε ηελ 

πξφζθιεζε». Πεξαηηέξσ, θαινχζε ηε ΐξεηαλία λα απαιιαγεί απφ ην «ζχκπιεγκα» φηη εθαξκφδεη 

απνηθηνθξαηηθή πνιηηηθή ζηελ Κχπξν, δηφηη ην κφλν πνπ έθαλε ζην λεζί κε ηελ πνιηηηθή ηεο ήηαλ 

λα «πξνζηαηεχεη ηφζν ηελ παγθφζκηα εηξήλε, φζν θαη ηελ ηνπξθνειιεληθή θηιία». Σέινο, δεηνχζε 

λα ιεθζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ «ρσξίο ρξνλνηξηβή ζνβαξά κέηξα» γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο 

«ηξνκνθξαηίαο» ζηε λήζν.
1388

 

                                                           
1387 “Kıbrıs‟a dair Türk tezi İngiliz basınında derin akisler yaptı” («Δ ηνπξθηθή ζέζε γηα ηελ Κχπξν είρε βαζηά απήρεζε 

ζηνλ αγγιηθφ Σχπν»), Hürriyet, 3/8/1955. 
1388 “Türkiye‟nin Yunanistan‟a son ihtarı” («Σειεπηαία πξνεηδνπνίεζε ηεο Σνπξθίαο ζηελ Βιιάδα»), “Yunan 

gazetecilerine demeç veren Fatin Rüstü Zorlu dedi ki/ Yunanistan ya Kıbrıs‟tan ya Türk dostluğundan vazgeçmeli!” («Ο 

Φαηίλ Ρνπζηνχ Γνξινχ ζηηο δειψζεηο πνπ έθαλε πξνο Έιιελεο δεκνζηνγξάθνπο είπε φηη/ ε Βιιάδα πξέπεη λα 

εγθαηαιείςεη είηε ηελ Κχπξν, είηε ηελ ηνπξθνειιεληθή θηιία!»), ηίηινο θαη ππφηηηινη ζε Hürriyet, 4/9/1955. 
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Σελ ίδηα πξνβνιή κε ηηο δειψζεηο ηνπ Zorlu είρε θαη ην «κεγάιν» ζπιιαιεηήξην πνπ 

πξναλαγγειιφηαλ απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο θαη ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4 

επηεκβξίνπ ζηελ Trafalgar Square κε ηε ζπκκεηνρή «5.000 δηαδεισηψλ», πνπ έθεξαλ ζην πέην 

ηνπο ηε ξνδέηα ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή» θαη θξαηνχζαλ ηνπξθηθέο ζεκαίεο. 

πσο πιεξνθνξνχζε ν Haldun Simavi, νκηιεηέο ήηαλ νη Fazıl Küçük, Ahmet Zaim θαη Mithat 

Berberoğlu, νη νπνίνη ηφληδαλ πσο νη απαηηήζεηο ησλ Βιιήλσλ γηα ηελ Κχπξν νδεγνχζαλ ηνπο 

Σνπξθνθχπξηνπο «ζε πφιεκν ελαληίνλ» ησλ πξψησλ, θαζ‟ φηη «νη Σνπξθνθχπξηνη απφ ην λα 

ζθαδάδνπλ ππφ ηελ ειιεληθή ζθιαβηά, πξνηηκνχλ λα πεζάλνπλ, θαη απηφ έθηαζε ε ψξα λα ην 

κάζεη ν θφζκνο». Σελ έληαζε ηεο φιεο αηκφζθαηξαο ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ εξρφηαλ λα θιηκαθψζεη ν 

καδηθφο φξθνο πνπ έδηλε ην πιήζνο θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο παξφηξπλζεο ησλ νκηιεηψλ θαη ν νπνίνο, 

θαηά ηελ εθεκεξίδα, έγηλε σο εμήο: «Δ θξαπγή „ε Κχπξνο είλαη ηνπξθηθή‟ έθπγε ζαλ βέινο απφ ηα 

ζηφκαηα ησλ 5.000 δηαδεισηψλ, γηα λα αθνινπζήζεη ν φξθνο „νξθηδφκαζηε φινη λα πεζάλνπκε αλ 

ιεθζεί απφθαζε ππέξ ηεο έλσζεο, ηεο απηνδηάζεζεο ή ηεο απηνθπβέξλεζεο‟».
1389

 

ε μερσξηζηφ πξσηνζέιηδν ξεπνξηάδ ηεο ίδηαο εκέξαο αλαθεξφηαλ φηη, ελ φςεη ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο ζπιιαιεηεξίνπ, πνιίηεο θαη δηάθνξεο νξγαλψζεηο ηεο Σνπξθίαο είραλ 

απνζηείιεη ηειεγξαθήκαηα ππνζηήξημεο πξνο ηελ ηνπηθή επηηξνπή ηνπ Λνλδίλνπ ηεο νξγάλσζεο 

«ε Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή». ην πιαίζην ηνπ ίδηνπ δεκνζηεχκαηνο πξνζηίζεην ε είδεζε γηα ηε 

ζχιιεςε ηξηψλ Βιιήλσλ λαπηηθψλ πνπ είραλ «πξνθαιέζεη θαζαξίεο» ζε κπαξ ηνπ Πέξαλ, ελψ 

αμηνπξφζεθηε ήηαλ θαη ε αληαπφθξηζε πνπ αθνινπζνχζε απφ ηε κχξλε, ζηελ θσκφπνιε Θείξα 

(Tire) ηεο νπνίαο θαη ζην πιαίζην ησλ ενξηαζκψλ γηα ηελ «απειεπζέξσζή» ηεο απφ ηνπο Έιιελεο 

ην 1922, είρε νξγαλσζεί θαη έλα «θαξαβάλη ηεο Κχπξνπ». Σν εθεί πιήζνο είρε μεζπάζεη ζε 

ρεηξνθξνηήκαηα φηαλ αληειήθζε πσο «νη γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαλ κέζα ζηα θάξα θνπβαινχζαλ 

ππξνκαρηθά», ελψ ζηηο ηακπέιεο πνπ έθεξαλ ηα παξαδνζηαθά νρήκαηα είραλ αλαξηεζεί ηα εμήο 

ζπλζήκαηα: «Έλαο Σνχξθνο αμίδεη φζν πέληε Ρσκηνί», «Πφζν γξήγνξα μεράζαηε ην ρζεο 

παιιεθαξάδεο;» θαη «Ώλ ην παξαθάλεηε ζα πάκε πην πέξα απ‟ φ,ηη νη παηεξάδεο καο».
1390

 

Παξαπιεχξσο ηνπ πξσηνζέιηδνπ ξεπνξηάδ πεξί ηειεγξαθεκάησλ, φκσο, δεκνζηεπφηαλ ε 

αλαηξηρηαζηηθή θσηνγξαθία ελφο ράξηε ηεο Κχπξνπ, επί ηνπ νπνίνπ ππήξρε ε εκηζέιελνο κε ηελ 

επηγξαθή «Δ Κχπξνο είλαη ηνπ Σνχξθνπ», ελψ γχξσ-γχξσ ήηαλ γξακκέλα ηα νλφκαηα ησλ έμη 

                                                           
1389 “5.000 Türk Londra‟da Kıbrıs için miting yaptı” («5.000 Σνχξθνη έθαλαλ ζπιιαιεηήξην ζην Λνλδίλν γηα ηελ 

Κχπξν»), “Ada hakkında Yunanistan‟a ilhak, kendi kaderini tayin veya muhtariyet kararı alındığı taktirde/ Nümayişçiler 

Kıbrıs uğurunda kanlarını dökmek için and içtiler” («ε πεξίπησζε πνπ ιεθζεί απφθαζε ππέξ ηεο έλσζεο ηνπ λεζηνχ κε 

ηελ Βιιάδα, ηεο απηνδηάζεζεο ή ηεο απηνθπβέξλεζεο/ νη δηαδεισηέο νξθίζηεθαλ λα ρχζνπλ ην αίκα ηνπο γηα ηελ 

Κχπξν»), ηίηινο θαη ππφηηηινη ζε Hürriyet, 5/9/1955. Σν ξεπνξηάδ ζπλνδεπφηαλ απφ δχν κεγάιεο θσηνγξαθίεο ηνπ 

ζπιιαιεηεξίνπ. 
1390 “Kıbrıs mitingi dolayısiyle dün Londra‟ya birçok telgraf çekildi” («Με αθνξκή ην ζπιιαιεηήξην γηα ηελ Κχπξν 

εζηάιεζαλ ρζεο ζην Λνλδίλν πνιιά ηειεγξαθήκαηα»), Hürriyet, 5/9/1955. ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζπλζεκάησλ απηψλ 

θαίλεηαη πσο θηλείην θαη ν Abdürrazak, πξψελ κέινο ηεο νκάδαο ησλ αηάθησλ πνπ είραλ «ζψζεη» ηελ Πξνχζα απφ 

ππξπφιεζε ην 1922, ν νπνίνο δήισλε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο φηη, αλ ην επέηξεπε ε θπβέξλεζε, ζα «ηξαβνχζαλ γηα ηελ 

Κχπξν», πξνζζέηνληαο φηη δελ ρξεηάδνληαλ «ππξνκαρηθά θαη ηα ζπλαθή, απιψο αο καο δψζνπλ ηελ άδεηα θη αο αθήζνπλ 

ηα ππφινηπα ζε καο», βι. “„Hükümet müsaade etsin kâfi...‟” («„Ώξθεί λα καο ην επηηξέςεη ε θπβέξλεζε…‟»), ελδηάκεζνο 

ηίηινο ζε Hürriyet, 4/9/1955. Σελ ίδηα πνιεκηθή εηνηκφηεηα εθδήισλε θαη ε «Έλσζε Βξγαηηθψλ πλδηθάησλ 

Εζηαλκπνχι» (İstanbul İşçi Sendikaları Birliği), δηαθεξχζζνληαο φηη «180 ρηιηάδεο εξγάηεο αλακέλνπλ δηαηαγέο γηα ηελ 

Κχπξν», βι. “180 bin işçi Kıbrıs için emre hazır”, ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 3/9/1955. 
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λέσλ πνπ είραλ «θηινηερλήζεη» ηελ φιε ζχλζεζε κε ην αίκα ηνπο, θαη θαηφπηλ ηελ είραλ 

παξαδψζεη ζην ηππνγξαθείν ηεο Hürriyet. πσο αλέθεξε ε εθεκεξίδα ζηε ιεδάληα ηεο, ζηελ 

επάλσ πιεπξά ηνπ νη Σνχξθνη λένη είραλ γξάςεη – κάιινλ αλνξζφγξαθα, γεγνλφο ελδεηθηηθφ ηνπ 

κνξθσηηθνχ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο επηπέδνπ – «ζα πεζάλνπκε, ζα δψζνπκε ην 

αίκα καο, αιιά δελ ζα δψζνπκε νχηε γξακκάξην [sic] εδάθνπο», ελψ ζην θάησ κέξνο είραλ 

αλαγξάςεη ηα νλφκαηά ηνπο κε ηε δηεπθξίληζε φηη ην ζχλνιν ηνπ «έξγνπ» είρε γίλεη κε ην αίκα 

ηνπο.
1391

 

Βλ ησ κεηαμχ, ν Zorlu παξαρσξνχζε λέα ζπλέληεπμε Σχπνπ, κεηά ηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ 

ΐξεηαλφ Πξσζππνπξγφ Anthony Eden, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο θαινχζε ηελ Βιιάδα λα 

παξεκπνδίζεη ηε κεηάβαζε «ηξνκνθξαηψλ» ζηελ Κχπξν, αιιά θαη λα ηεξκαηίζεη ηηο «ερζξηθέο» 

ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο πνπ «σζνχζαλ ην ιαφ ελαληίνλ ηεο Ώγγιίαο». Πεξαηηέξσ, πξνρσξνχζε ζε 

έλα δηπισκαηηθφ «άλνηγκα», ζπλδένληαο ηελ απνδνρή απφ πιεπξάο Σνπξθίαο ελφο βξεηαληθνχ 

ζρεδίνπ πνπ ζα πξνέβιεπε θαζεζηψο δηεπξπκέλεο απηνλνκίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ππνζέζεσλ ηνπ λεζηνχ, «κφλν» κε ηελ «παξαρψξεζε ζηνπο Σνπξθνθχπξηνπο „ίζσλ‟ δηθαησκάησλ 

κε εθείλα ησλ Βιιελνθππξίσλ». Αηαςεχδνληαο ηε θεκνινγία πεξί κεηαβνιήο ζηε ζηάζε ηεο 

ρψξαο ηνπ, επηηίζεην ζηελ εθθιεζία γηα ηνλ «πνιηηηθφ» ξφιν πνπ θαη‟ εθείλνλ δηαδξακάηηδε, ελψ 

έζεηε ζην ζηφραζηξν ηνλ Μαθάξην, ππνζηεξίδνληαο φηη νη ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί πνπ «θάλνπλ 

πνιηηηθή» θαη «θηλνχληαη σο αληάξηεο» παχνπλ λα είλαη ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί θαη δελ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη σο ηέηνηνη, αιιά λα ηπγράλνπλ ηεο αληηκεηψπηζεο πνπ ζα είρε ν νπνηνζδήπνηε 

«αληάξηεο ή ηαξαρνπνηφο». Σέινο, ππνζηήξηδε φηη ε Βιιάδα δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ζεθψζεη 

κφλε ηεο ην βάξνο ηεο άκπλαο ηεο Κχπξνπ, ππελζπκίδνληαο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ΐ΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ δελ είρε θαηνξζψζεη αληηζηνίρσο λα «θξαηήζεη ηελ Κξήηε». Ο 

αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο θαηέιεγε ζην ξεπνξηάδ ηνπ παξαζέηνληαο ηηο θξίζεηο ηνπ 

βξεηαληθνχ Σχπνπ πνπ ήηαλ θηιηθά δηαθείκελεο πξνο ηελ Σνπξθία.
1392

 

Σν μέζπαζκα ηνπ πνγθξφκ ην βξάδπ ηεο 6
εο

 πξνο 7
ε
 επηεκβξίνπ ζα εθηφπηδε ηα ηεθηαηλφκελα 

ζηελ ηξηκεξή ηνπ Λνλδίλνπ απφ ηα θεληξηθά πξσηνζέιηδα ηεο εθεκεξίδαο. Έηζη, ηελ επνκέλε ησλ 

επεηζνδίσλ, πιεξνθνξνχζε ζε κηθξφ κνλφζηειν ησλ εζσηεξηθψλ ηεο ζειίδσλ γηα ηηο λέεο 

βξεηαληθέο πξνηάζεηο, φπσο ηηο είρε πιεξνθνξεζεί ν αληαπνθξηηήο ηεο απφ «εκηεπίζεκεο αγγιηθέο 

πεγέο». Βπξφθεηην γηα έλα «θηιειεχζεξν» ζχζηεκα απηνθπβέξλεζεο, πνπ «εγγπάην ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηα ζπκθέξνληα» ησλ Σνπξθνθππξίσλ. Βθθξάδνληαο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ηελ αζάθεηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηχπσζεο, ν ζπληάθηεο εθείλσλ ησλ γξακκψλ ζρνιίαδε πσο φζν 

«θηιειεχζεξν» θαη λα ήηαλ ην πξνηεηλφκελν ζρήκα, δελ επξφθεηην λα γίλεη απνδεθηφ απφ ηελ 

ηνπξθηθή πιεπξά αλ δελ πξνλννχζε γηα ηελ πιήξε ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ, δηφηη ζε 

θακκία πεξίπησζε νη Σνπξθνθχπξηνη δελ ζα αθήλνληαλ «ζην έιενο ηεο ηερλεηήο ειιελνθππξηαθήο 

                                                           
1391 “Kanla çizilen Kıbrıs haritası” («Ο δσγξαθηζζείο κε αίκα ράξηεο ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 5/9/1955. Οη έμη λένη ήηαλ 

νη Ali Taylan θαη Ali Rıza Salot απφ ηε Νίγδε (Niğde), Mehmet Demirkaya, Hüseyin Fırat θαη Salâhaddin Küçük απφ ηε 

Ρηδνχληα (Rize) θαη Fethi Yavuz απφ ηελ Καηζάξεηα (Kayseri). 
1392 “Kıbrıs‟taki tethiş için Yunanlılara ihtar” («Πξνεηδνπνίεζε ζηνπο Έιιελεο γηα ηελ ηξνκνθξαηία ζηελ Κχπξν»), 

θεληξηθφ πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 6/9/1955. 
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πιεηνςεθίαο». Ώθνινχζσο δηεπθξηληδφηαλ, θαη πάιη κε βάζε βξεηαληθέο πεγέο, φηη ην ζχζηεκα ηεο 

απηνθπβέξλεζεο πξνέβιεπε ηελ χπαξμε Πξσζππνπξγνχ θαη εθιεγκέλνπ θνηλνβνπιίνπ, κε ηα 

δεηήκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη άκπλαο λα παξακέλνπλ ππφ ηνλ έιεγρν ησλ ΐξεηαλψλ. Οη ίδηεο 

«πεγέο» πιεξνθνξνχζαλ ηνλ αληαπνθξηηή φηη ε δηάζθεςε ζα θαηέιεγε ηελ επνκέλε, 7, ή ηελ 

κεζεπνκέλε, 8 επηεκβξίνπ.
1393

 

Δ ηειεπηαία αλαθνξά ηεο Hürriyet ζηε δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ ζα γηλφηαλ ζηηο 8 ηνπ κελφο, 

επίζεο ζηηο εζσηεξηθέο ηεο ζειίδεο θαη ζα είρε θαζαξά εηδεζενγξαθηθφ ραξαθηήξα, 

πιεξνθνξψληαο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δηάζθεςεο, γηα ηε ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ αλαθνηλσζέληνο, 

θαζψο θαη γηα ηελ «απνκφλσζε ηεο Βιιάδαο», ρσξίο ηελ παξακηθξή αλαθνξά ζηα επεηζφδηα.
1394

 

Σν γεγνλφο ήηαλ εχινγν, θαζψο ε ειιεληθή αληηπξνζσπεία ζην Λνλδίλν είρε πιεξνθνξεζεί αξγά 

ηελ εθδήισζε ηνπ πνγθξφκ θαη ην είρε ζέζεη δηακαξηπξφκελε ζηελ ηνπξθηθή αληηπξνζσπεία κφιηο 

ην πξσί ηεο 8
εο

 επηεκβξίνπ. 

Δ πξψηε ζπζρέηηζε ηεο ηξηκεξνχο κε ην πνγθξφκ πνπ γηλφηαλ εηδεζενγξαθηθά απφ ηηο ζηήιεο ηεο 

ήηαλ ζηηο 9 επηεκβξίνπ, φηαλ πιεξνθνξνχζε γηα ηελ επηζηξνθή ηεο ηνπξθηθήο αληηπξνζσπείαο 

απφ ηε βξεηαληθή πξσηεχνπζα ζηελ πιεγείζα Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηηο 22.00 ην βξάδπ. Βθεί, νη 

κελ Zorlu θαη Menderes «επηβηβάζζεθαλ ζε απηνθίλεην θαη μεθίλεζαλ γηα ηελ πφιε», ν δε 

εξσηεζείο ζρεηηθά «εθπξφζσπνο ηεο αληηπξνζσπείαο» αλέθεξε φηη ηα επεηζφδηα ζε 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη κχξλε «είραλ κεγάιε απήρεζε ζην Λνλδίλν», πξνζζέηνληαο φηη εθείλα 

είραλ «απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάζθεςεο, επεηδή φκσο δελ 

ππήξρε νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε δελ είραλ ζπδεηεζεί θαη πνιχ». Πεξαηηέξσ θαη απαληψληαο 

ζε άιιε εξψηεζε γηα ην θαηά πφζν ελδέρεηαη εθείλα λα ηεζνχλ ζε κεηαγελέζηεξε ζχλνδν γηα ηελ 

Κχπξν, απαληνχζε πσο δελ κπνξνχζε λα ην γλσξίδεη «απφ ηψξα», ζεκείσλε σζηφζν φηη «δελ 

κπνξεί λα εηπσζεί πσο δελ ζα ζπδεηεζνχλ ζηηο ζπλφδνπο». 

Καζ‟ φιν εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη παξάιιεια κε ηελ πξνβνιή ησλ εμειίμεσλ ζηελ ηξηκεξή 

δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ, ε Hürriyet πιαηζίσλε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηά ηεο κε επηιεγκέλε 

ζεκαηνινγία πνπ αθνξνχζε ηφζν ηηο εμειίμεηο ζηελ Κχπξν, επηθεληξψλνληαο θαηά ηα εησζφηα ζηε 

«ζηνρνπνίεζε» ησλ Σνπξθνθππξίσλ,
1395

 φζν θαη ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη ηελ 

                                                           
1393 “İngilizlerin Kıbrıs için yeni teklifleri” («Οη λέεο πξνηάζεηο ησλ Άγγισλ γηα ηελ Κχπξν»), Hürriyet, 7/9/1955. 
1394 “Londra Konferansı dün üçlü bir anlaşmaya varamadan dağıldı” («Δ Αηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ ηεξκαηίζηεθε ρζεο 

ρσξίο θαηάιεμε ζε ηξηκεξή ζπκθσλία»), “Heyetimiz görüşünde hiçbir değişiklik yapmadı. Yunanistan kayıtsız şartsız 

kabulünde ısrar ettiği teklifinde yalnız kaldı” («Δ αληηπξνζσπεία καο νπδακψο κεηέβαιε ηελ άπνςή ηεο. Δ Βιιάδα 

έκεηλε κφλε ζηελ πξφηαζή ηεο, ζηελ απνδνρή ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο νπνίαο επέκεηλε»), ηίηινο θαη ππφηηηινο 

ζε Hürriyet, 8/9/1955. 
1395 ΐι. ελδεηθηηθά “Lefkoşa‟nın Türklerle meskûn semtinde iki bomba patladı” («ηε Λεπθσζία εμεξξάγεζαλ δχν 

βφκβεο ζε γεηηνληά πνπ θαηνηθείηαη απφ Σνχξθνπο»), πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 1/9/1955. “Kıbrıs‟taki tethişçiler bir 

karakola baskın yapıp polisleri bağladılar” («Οη ηξνκνθξάηεο επέδξακαλ ζε αζηπλνκηθφ ηκήκα ζηελ Κχπξν θαη έδεζαλ 

ηνπο αζηπλνκηθνχο»), πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 4/9/1955. “Lefkoşa‟da bir polis memurunu katleden EOKA tethişçisini 

yakalatan bir Türk feci şekilde öldürüldü” («Με θξηρηφ ηξφπν δνινθνλήζεθε έλαο Σνχξθνο πνπ δηεπθφιπλε ηε ζχιιεςε 

ελφο ηξνκνθξάηε ηεο ΒΟΚΏ, ν νπνίνο είρε ζθαγηάζεη έλαλ αζηπλνκηθφ ζηε Λεπθσζία»), πξσηνζέιηδε είδεζε ζε 

Hürriyet, 8/9/1955, κφιηο δχν εκέξεο κεηά ηα επηεκβξηαλά. Ώμηνπξφζεθην ήηαλ θαη ην άξζξν γλψκεο ηνπ Hikmet Bil 

ελαληίνλ ηνπ κνπθηή Mehmet Dânâ, ζην νπνίν ηνλ θαηεγνξνχζε φηη ελεξγνχζε πξνο φθεινο ησλ ΐξεηαλψλ θαη ελαληίνλ 

ησλ ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ, δηαηππψλνληαο επηπιένλ θαη έκκεζεο απεηιέο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζεηείαο ηνπ, βι. 

“Dânâ Efendiyle hasbihal” («Φηιηθή θνπβεληνχια κε ηνλ Νηαλά Βθέληε»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 1/9/1955. 
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ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, θιηκαθψλνληαο ηελ επηρείξεζε δπζθήκηζεο 

θαη ζηνρνπνίεζήο ηνπο πνπ ζπζηεκαηηθά είρε θαιιηεξγήζεη. 

Σν μέζπαζκα ηνπ πνγθξόκ ησλ επηεκβξηαλώλ 

Ώπφ ηα κέρξη ηνχδε εθηεζέληα γηα ηνλ ηξφπν πνπ ε εθεκεξίδα δηακφξθσλε ηελ αληίιεςε θαη ηε 

ζηάζε ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο έλαληη ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, ηεο ειιελνξζφδνμεο 

κεηνλφηεηαο θαη ησλ Βιιήλσλ ελ γέλεη, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε εθδήισζε ηνπ πνγθξφκ ησλ 

επηεκβξηαλψλ θάζε άιιν παξά «θεξαπλφο ελ αηζξία» κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί. Ώλ θαη ε λεψηεξε 

έξεπλα ηείλεη λα θαηαιήμεη πσο νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηνπ φρινπ πνπ ιεειάηεζε ηηο ειιεληθέο 

πεξηνπζίεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζρεηίδνληαλ κε ην ιεγφκελν ηνπξθηθφ «βαζχ θξάηνο»,
1396

 ε 

ππφ εμέηαζε εθεκεξίδα πνπ επί έηε θαιιηεξγνχζε ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο αλζειιεληθά αηζζήκαηα, 

ζπλέβαιε αλακθηζβήηεηα θαη θαζνξηζηηθά ζηελ επηθξάηεζε κηαο πεξηξξένπζαο αηκφζθαηξαο 

κηζαιινδνμίαο θαη επηζεηηθφηεηαο ελαληίνλ νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο εθδήισζεο πνπ ήηαλ – ή 

ζεσξείην φηη ήηαλ – θηιηθά πξνζθείκελε ζε θάζε ηη ειιεληθφ. 

ην πιαίζην απηφ, ήδε απφ ηηο αξρέο επηεκβξίνπ ηα ζεκάδηα ηνπ επεξρφκελνπ μεζπάζκαηνο είραλ 

πνιιαπιαζηαζηεί ζηηο ζηήιεο ηεο Hürriyet, αλ θαη ε ίδηα επαλαιάκβαλε πσο νη Σνχξθνη πνιίηεο 

αλέκελαλ «κε ζνβαξφηεηα» θαη ρσξίο λα πξνβαίλνπλ ζε θακκία «ππεξβαζία» ηα απνηειέζκαηα 

ηεο ηξηκεξνχο δηάζθεςεο ηνπ Λνλδίλνπ.
1397

 Βθηφο απφ ηα ήδε επηζεκαλζέληα παξαδείγκαηα κηαο 

επηζεηηθά ερζξηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηνπξθηθνχ πιεζπζκνχ ελαληίνλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ θαη ησλ Βιιελνξζφδνμσλ, ζηελ εθεκεξίδα απαληψληαη θαη άιια ηέηνηα ζρεηηθά 

πεξηζηαηηθά πνπ πξννησλίδνληαλ ηηο δξακαηηθέο εμειίμεηο πνπ αθνινχζεζαλ. Έηζη, ε εθεκεξίδα 

πιεξνθνξνχζε, δεκνζηεχνληαο πξσηνζέιηδα ηε ζρεηηθή θσηνγξαθία, φηη κεηά ηελ απφθαζε ηεο 

Βιιάδαο λα κε ζπκκεηάζρεη ζηε δηεζλή εκπνξηθή έθζεζε ηεο κχξλεο, θάπνηνη «αγαλαθηηζκέλνη 

άγλσζηνη» είραλ «μειψζεη θαη ζβήζεη ηελ ειιεληθή ζεκαία απφ ηα παλφ θαη ηηο αθίζεο» ηεο, ελψ ε 

αζηπλνκία αλαδεηνχζε ηνπο ελφρνπο.
1398

 Παξφκνην πεξηζηαηηθφ θαηαγξαθφηαλ θαη ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ άγλσζηνη είραλ αλαξηήζεη πάλσ ζηελ ειιεληθή ζεκαία, ε νπνία 

βξηζθφηαλ ζηελ πξφζνςε ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ θηηξίνπ πνπ ζα θηινμελνχζε ηε 10
ε
 ζχλνδν ηεο 

                                                           
1396 Δ ζεκαληηθφηεξε ηνπξθηθή κειέηε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε πξναλαθεξζείζα ηεο Dilek Güven, ελψ 

μερσξίδεη θαη ε έθδνζε πνπ ε ηειεπηαία έρεη επηκειεζεί, ηνπ αξρείνπ ηνπ αληηλαχαξρνπ Fahri Çöker, ηφηε πξνέδξνπ ηνπ 

εθηάθηνπ ζηξαηνδηθείνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ Πέξαλ (Beyoğlu), γηα ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη ηα πξσηνγελή έγγξαθα ησλ 

δηθνγξαθηψλ πνπ πεξηιακβάλεη, βι. Dilek Güven (επηκ.), 6-7 Eylül Olayları. Fotograflar-Belgeler. Fahri Çöker Arşivi 

(Σα Γεγνλφηα ηεο 6/7εο επηεκβξίνπ. Φσηνγξαθίεο-Έγγξαθα. Σν Ώξρείν ηνπ Φαρξί Σζφθεξ) (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, 2005). Δ βηβιηνγξαθία θαη ε αξζξνγξαθία γηα ηα επηεκβξηαλά, ηφζν ζε επηζηεκνληθφ, φζν θαη ζε 

εθιατθεπκέλν επίπεδν, είλαη επξχηαηε ζηελ Σνπξθία απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη εμήο, ηδηαίηεξα κεηά ην 

2000. Δ ζεκαληηθφηεξε κειέηε δηεζλψο είλαη εθείλε ηνπ πχξνπ ΐξπψλε, βι. Speros Vryonis Jr., The Mechanism of 

Catastrophe. The Turkish Pogrom of September 6-7, 1955, and the Destruction of the Greek Community of Istanbul 

(New York: Greekworks.com, 2005). Ο πξψηνο πνπ ζπλέγξαςε ζρεηηθά ζηελ Βιιάδα είλαη ν αξξήο, φ.π., Ζ Άθθδ 

Πθεονά. Μία θαηαηνπηζηηθή παξάζεζε ηεο κέρξη ηφηε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θάλεη ν Γηάλλεο ηεθαλίδεο ζηνλ πξφινγφ 

ηνπ ζηελ έθζεζε ηνπ Υξηζηφθνξνπ Υξεζηίδε γηα ηα επηεκβξηαλά, βι. «Ο Υξηζηφθνξνο Υξεζηίδεο θαη νη 

Βιιελνηνπξθηθέο ρέζεηο» ζην Υξεζηίδεο, Σα επηειανζακά, ζει. 13-37. 
1397 “Türk halk efkârı hâdiseleri büyük bir soğukkanlılıkla takip ediyor” («Δ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε παξαθνινπζεί ηα 

γεγνλφηα κε κεγάιε ςπρξαηκία»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 1/9/1955. “Vatandaşlar vekarla konferansın neticelerini 

bekliyor” («Οη ζπκπνιίηεο αλακέλνπλ κε ζνβαξφηεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δηάζθεςεο»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 

3/9/1955. 
1398 “İzmir Fuarında silinen Yunan bayrağı” («Δ ζβεζκέλε ειιεληθή ζεκαία ζηελ Έθζεζε κχξλεο»), θσηνγξαθία ζε 

Hürriyet, 2/9/1955. 
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Αηεζλνχο Σξάπεδαο Ώλαζπγθξνηήζεσο θαη Ώλάπηπμεο, θαη ηνπ Αηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, 

κία ηακπέια πνπ έγξαθε «δελ αξκφδεη λα είλαη εδψ!».
1399

 Σελ ίδηα εκέξα ε εθεκεξίδα αλαβάζκηδε 

ζε επκέγεζεο πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκά ηεο κία δπζθεκηζηηθή είδεζε πνπ παξνπζίαδε ζπιιήβδελ 

ηνπο Έιιελεο επηζθέπηεο ηεο Σνπξθίαο σο ιαζξέκπνξνπο.
1400

 Πξσηνζέιηδε ήηαλ θαη ε δεκνζίεπζε 

θσηνγξαθίαο πνπ εηθφληδε δχν Σνχξθνπο λένπο, έλαλ θνηηεηή ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ θαη έλαλ 

καζεηή ιπθείνπ, λα θαίλε ζηελ πιαηεία Σαμίκ – ζε θεληξηθφηαην δειαδή ζεκείν ηεο Πφιεο – 15 

θχιια εηζαγφκελσλ ζηελ Σνπξθία ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ, κε ην αηηηνινγηθφ φηη «έγξαθαλ γηα ηελ 

Κχπξν ελαληίνλ ηεο Σνπξθίαο». χκθσλα κε ηε ιεδάληα ηεο ελ ιφγσ θσηνγξαθίαο, ε ηνπξθηθή 

αζθάιεηα είρε επέκβεη θαη ζπιιάβεη ηνπο δχν δξάζηεο, νη νπνίνη φκσο αθήλνληαλ θαηφπηλ 

ειεχζεξνη «κε αλαζηνιή». πσο επίζεο αλαγξαθφηαλ, θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν 

ζπλεξγάηεο ηεο εθεκεξίδαο βξηζθφηαλ εθεί εγθαίξσο, έηζη ψζηε λα απαζαλαηίζεη ην γεγνλφο 

αθξηβψο ηε ζηηγκή ηεο επέκβαζεο ηεο ηνπξθηθήο αζηπλνκίαο.
1401

 Ώθνινπζνχζε ηελ επφκελε εκέξα 

ε πιεξνθφξεζε γηα ηα ήδε πεξηγξαθέληα πεξηζηαηηθά ηεο αλάξηεζεο ζην Παηξηαξρείν ηεο 

ηακπέιαο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», ηεο πξνζαγσγήο ηνπ «Ώπνζηφιε» θαη ηνπ παξ‟ νιίγνλ 

ιηληζαξίζκαηνο ηνπ «ηαχξνπ», ζηα νπνία πξνζηίζελην θαη άιια, φπσο εθείλν ηνπ Σνχξθνπ 

ινραγνχ πνπ είρε μπινθνπήζεη δχν Βιιελνξζφδνμνπο επεηδή κηινχζαλ ειιεληθά δπλαηά ζην 

ιεσθνξείν, ελψ αξγφηεξα «έθαλε λα ζσπάζεη κε ην δφξη» κία παξέα πνπ ηξαγνπδνχζε ζηα 

ειιεληθά κέζα ζην θαξάβη γηα ηα Πξηγθεπφλεζα.
1402

 ε παξαθείκελε ζηήιε ηεο, ε εθεκεξίδα έδηλε 

ην ζηίγκα ησλ ζηελψλ ζρέζεσλ πνπ ππήξραλ – φπσο απέδεημε εκπεξηζηαησκέλα ε κεηαγελέζηεξε 

έξεπλα – κεηαμχ ηνπ Menderes θαη ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο απφ ηε κία κεξηά, κε ηνλ Hikmet 

Bil θαη ηελ νξγάλσζε «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή» απφ ηελ άιιε: Μεηά ηα εγθαίληα ηνπ λένπ 

Αηθαζηηθνχ Μεγάξνπ, ν Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο είρε πάξεη ζην απηνθίλεηφ ηνπ ηνλ Bil, ν νπνίνο 

«ηνπ εμέζεζε επί ψξα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νξγάλσζεο».
1403

 

Δ είδεζε γηα ηε «βφκβα» πνπ είρε ηνπνζεηεζεί ζηελ νηθία ηνπ Atatürk ζηε Θεζζαινλίθε 

δηαδφζεθε κε αζπλήζηζηε γηα ηα Μέζα ηεο επνρήο ηαρχηεηα θαη έζεηε ζε θηλεηνπνίεζε ην 

«κεραληζκφ ηεο θαηαζηξνθήο»
1404

 πνπ ζα ιεειαηνχζε θαη ζα εξείπσλε ηηο ειιεληθέο πεξηνπζίεο ζε 

φιε ηελ έθηαζε ζηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ελψ αληίζηνηρε εηθφλα ζα παξνπζηαδφηαλ ηφζν ζηε 

                                                           
1399 “Yunan bayrağına takılan levha” («Δ ηακπέια πνπ αλαξηήζεθε ζηελ ειιεληθή ζεκαία»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε 

Hürriyet, 4/9/1955. 
1400 “Turist kisvesi altında Türkiye‟ye gelen/ Yunan seyyahları teşkilâtlı şekilde kaçakçılık yapıyor” («Οη Έιιελεο 

ηαμηδηψηεο πνπ έξρνληαη ζηελ Σνπξθία ππφ ηνλ καλδχα ηνπ ηνπξίζηα, δηαπξάηηνπλ νξγαλσκέλν ιαζξεκπφξην»), 

Hürriyet, 4/9/1955. 
1401 “Yunanca gazeteler yakılırken...” («Οη ειιεληθέο εθεκεξίδεο ελφζσ θαίγνληαη…»), Hürriyet, 5/9/1955. 
1402 “ „Kıbrıs Türktür‟ diye bağırdılar..” (Φψλαδαλ „Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή‟»), ελδηάκεζνο ηίηινο ζε Hürriyet, 

6/9/1955. 
1403 “Menderes „Kıbrıs Türktür‟ cemiyeti çalışmaları hakkında izahat aldı” («Ο Μέληεξεο έιαβε πιεξνθφξεζε γηα ηηο 

εξγαζίεο ηεο νξγάλσζεο „Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή‟»), πξσηνζέιηδν ζε Hürriyet, 6/9/1955. Ο Bil πεξηγξάθεη κε 

ιεπηνκέξεηεο εθείλε ηε ζπλάληεζε κε ηνλ Menderes ζην πξναλαθεξζέλ βηβιίν ηνπ. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί ε άξλεζε ηνπ 

Σνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ ζηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ λα γίλεη απνζηνιή φπισλ ζηελ Κχπξν, δηφηη «ζα έξζνπκε ζε δχζθνιε 

ζέζε ζηνλ ΟΔΒ αλ πέζνπλ ζηα ρέξηα ηεο άιιεο πιεπξάο». ηε ζπγθεθξηκέλε ζπδήηεζε παξαηίζεηαη, επίζεο, θαη ε 

πιεξνθνξία πνπ είρε δψζεη ν Menderes ζηνλ Bil, φηη ν Zorlu δεηνχζε απφ ην Λνλδίλν κεγαιχηεξε «δξαζηεξηνπνίεζε», 

έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ππνζηεξίμεη πσο «δελ δπλάκεζα λα ραιηλαγσγήζνπκε ηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε». Ο Bil 

ηζρπξίδεηαη πσο ην κπαιφ ηνπ ηφηε πήγε ζε «δηπισκαηηθή θίλεζε» θαη επηξξίπηεη ηηο επζχλεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

επηεκβξηαλψλ ζηνλ ίδην ηνλ Σνχξθν Πξσζππνπξγφ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, βι. Bil, Kıbrıs Olayı, ζει. 99-103. 
1404 πσο είλαη ν ραξαθηεξηζηηθφο ηίηινο ηνπ πξναλαθεξζέληνο βηβιίνπ ηνπ πχξνπ ΐξπψλε. 
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κχξλε,
1405

 φζν θαη ζηελ Άγθπξα. Δ Hürriyet πξφβαιε ην «απνηξφπαην γεγνλφο»
1406

 ζην θεληξηθφ 

ηεο πξσηνζέιηδν, θάησ απφ δχν κεγάιεο θσηνγξαθίεο πνπ εηθφληδαλ ην καηλφκελν πιήζνο, αξρηθά 

ζην κλεκείν ηεο πιαηείαο Σαμίκ θαη θαηφπηλ λα μερχλεηαη ζηε Μεγάιε Οδφ ηνπ Πέξαλ (İstiklâl 

Caddesi), πεξηγξάθνληαο ηα γεγνλφηα κε δηαηππψζεηο επηζεηηθέο γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά θαη 

απνινγεηηθέο γηα ηνπο δξάζηεο. Έηζη, θαηαιφγηδε «βαξηά ακέιεηα»
1407

 ζηηο ειιεληθέο Ώξρέο πνπ 

δελ είραλ πξνζηαηεχζεη απνηειεζκαηηθά ην ζπίηη ηνπ «πνιπαγαπεκέλνπ Ώηαηνχξθ»,
1408

 

αλαζέηνληαο ηε θχιαμή ηνπ ζε δχν κφλν ρσξνθχιαθεο, νη νπνίνη «φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ δελ 

ήηαλ ζηε ζέζε ηνπο ηε ζηηγκή ηνπ πεξηζηαηηθνχ». Σνπο θαηαιφγηδε, επίζεο, θαζπζηεξεκέλε 

αληίδξαζε θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, ελψ ππξνδνηνχζε αθφκε πεξηζζφηεξν ην ήδε ηεηακέλν 

θιίκα, ππνζηεξίδνληαο φηη νη αξκφδηεο ειιεληθέο Ώξρέο απέθεπγαλ λα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα 

ηνπ αληαπνθξηηή ηεο, πξνβάιινληαο «γεινίεο δηθαηνινγίεο».
1409

 

Παξάιιεια, πηνζεηνχζε απνινγεηηθφ ηφλν γηα ηα έθηξνπα, φηαλ ζηηο ιεδάληεο ησλ δχν 

θσηνγξαθηψλ έθαλε ιφγν γηα «ελζνπζηψδε ιανζάιαζζα»
1410

 πεξηγξάθνληαο ην πιήζνο πνπ είρε 

ζπγθεληξσζεί ζην Σαμίκ κεηά ην άθνπζκα ηεο επίκαρεο είδεζεο, ελψ απέδηδε ηελ έλαξμε ησλ 

θαηαζηξνθψλ ζηελ αδπλακία ηνπ λα «ειέγμεη ηηο ελζνπζηψδεηο εθδειψζεηο ηνπ» θαηφπηλ ηεο 

άξλεζεο ηνπ πξναλαθεξζέληνο Βιιελνξζφδνμνπ θαξκαθνπνηνχ λα αλαξηήζεη ζην θαηάζηεκά ηνπ 

ηελ ηνπξθηθή ζεκαία.
1411

 Ώληίζηνηρνπ χθνπο ήηαλ θαη ν θεληξηθφο πξσηνζέιηδνο ηίηινο ηεο πνπ 

ζηέγαδε ηηο δχν θσηνγξαθίεο, ν νπνίνο απέδηδε ηνλ θεξπρζέληα ζηξαηησηηθφ λφκν ζηελ πξφζεζε 

λα «απνηξαπνχλ ηα επεηζφδηα» πνπ είραλ μεζπάζεη εμαηηίαο «ηεο βφκβαο πνπ ξίθζεθε ζηελ νηθία 

ηνπ Ώηάηνπξθ». πσο δε πιεξνθνξνχζε ζηε δεχηεξε ιεδάληα, ην ζπγθεθξηκέλν πιήζνο είρε 

«μερπζεί» πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ Σνχλει κε ηελ πξφζεζε λα δεηήζεη «απφ ηηο νηθείεο θαη ηα 

θαηαζηήκαηα» λα αλαξηήζνπλ ηνπξθηθέο ζεκαίεο.
1412

 

Χζηφζν, ε έθηαζε ηνπ πνγθξφκ ήηαλ ηέηνηα πνπ δελ κπνξνχζε λα παξαβιεθζεί νχηε θαη λα 

ππνηηκεζεί, παξά κφλν πξνζσξηλά λα ππνβαζκηζηεί ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο. Ώπηή ηελ νδφ 

αθνινχζεζε ε εθεκεξίδα, ε νπνία ζην πξσηνζέιηδν ζρεηηθφ ξεπνξηάδ ηεο επέιεγε λα 

πιεξνθνξήζεη γηα ηε «βφκβα πνπ έζθαζε ζηνλ θφξθν ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο» θαη λα πξνβάιεη ηε 

δηαδνρηθή δηφγθσζε ηνπ πιήζνπο («ζαλ ρηνλνζηηβάδα»), αθήλνληαο ηελ πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ 

                                                           
1405 Ώλαιπηηθά γηα ηα γεγνλφηα ζηε κχξλε, βι. Arzu Kılıçdere, “İzmir‟de 6/7 Eylül Olayları” («Σα Γεγνλφηα ηεο 6/7εο 

επηεκβξίνπ ζηε κχξλε»), Toplumsal Tarih, ηεχρνο 74 (Φεβξνπάξηνο 2000), ζει. 34-41. 
1406 Menfur hâdise 
1407 Büyük kayıtsızlık 
1408 Aziz Atatürk 
1409 “Atanın doğduğu eve atılan saatli bomba” («Δ σξνινγηαθή βφκβα πνπ πεηάρηεθε ζην ζπίηη φπνπ γελλήζεθε ν 

Παηέξαο»), Hürriyet, 7/9/1955. Δ εθεκεξίδα έθαλε ιφγν γηα «σξνινγηαθή βφκβα», παξέζεηε σζηφζν ηφζν ηηο καξηπξίεο 

ησλ θπιάθσλ αζηπλνκηθψλ πνπ θαηέζεηαλ φηη δελ είραλ δεη θάπνηνλ γχξσ απφ ην ηνπξθηθφ Πξνμελείν ηελ επίκαρε 

λχρηα, φζν θαη ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ, φπνπ αλαθεξφηαλ φηη επξφθεηην γηα «καζνχξη 

απφ δπλακίηε», ππνζρφκελν ηε ζχιιεςε ησλ δξαζηψλ θαη ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο. ηελ πξψηε ζειίδα 

δεκνζηεπφηαλ, επίζεο, θσηνγξαθία ηεο Hürriyet απφ ην Πξνμελείν, κε ζρεηηθφ γξάθεκα θαη επεμήγεζε ζηε ιεδάληα γηα 

ην πνχ αθξηβψο είρε ξηθζεί ε «βφκβα» απφ ην «απαίζην ρέξη» (menfur el). 
1410 Coşkun bir insan seli 
1411 Βπξφθεηην γηα ηνλ Γηψξγν Υαξηάδε, βι. αλσηέξσ, ζει. 480. 
1412 “Atamızın Selânikte doğduğu eve atılan bombanın sebep olduğu hâdiseleri önlemek için/ İstanbul ve İzmir‟de örfî 

idare ilân edildi” («Γηα λα απνηξαπνχλ ηα επεηζφδηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηε βφκβα  πνπ ξίθζεθε ζην ζπίηη ζηε 

Θεζζαινλίθε φπνπ γελλήζεθε ν Παηέξαο καο/ θεξχρζεθε ζηξαηησηηθφο λφκνο ζε Εζηαλκπνχι θαη κχξλε»), Hürriyet, 

7/9/1955. 
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ζηελ 5
ε
 ζειίδα ηεο. Βθεί έθαλε ιφγν γηα «εκέξα ηεο Ώπνθάιπςεο», εθζέηνληαο αλαιπηηθά θαη κε 

κειαλά ρξψκαηα ηηο δηαπξαρζείζεο θαηαζηξνθέο θαη ηηο ιεειαζίεο, πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζπλνςηζηνχλ ζηελ εμήο απνζηξνθή ηεο: «Βλ ζπληνκία, ζηηο γεηηνληέο φπνπ ππήξραλ ξσκαίηθα 

θαηαζηήκαηα θαη δνχζαλ Ρσκηνί, θαηεβάδνληαλ ηδάκηα θαη θνπθψκαηα, ηα εκπνξεχκαηα 

ξίρλνληαλ ζην δξφκν θαη θνκκαηηάδνληαλ». Ώπφ ηελ πεξηγξαθή ηεο δελ έιιεηπε ε αλαθνξά ζηηο 

θαηαζηξνθέο πνπ είραλ πξνμελεζεί ζην λαφ ηνπ Ώγίνπ Αεκεηξίνπ ζηα Σαηαχια (Kurtuluş), θαζψο 

θαη ε ππξπφιεζε ηνπ λανχ ηεο Ώγίαο Σξηάδαο ζην ηαπξνδξφκη, ελψ πιεξνθνξνχζε γηα ηελ 

ππξπφιεζε 29 ζπλνιηθά εθθιεζηψλ θαη αγηαζκάησλ ζε νιφθιεξε ηελ Πφιε. ην ξεπνξηάδ 

εθηίζνληαλ ηα δηαδξακαηηζζέληα ζηηο πεξηνρέο Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Eminönü, 

Fatih, Eyüp θαη ζηα Πξηγθεπφλεζα, θαη γηλφηαλ ιφγνο γηα 50 βαξηά θαη 500 ειαθξά ηξαπκαηίεο. 

Καηαιεθηηθά, ζεκεησλφηαλ ε επέκβαζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ κεηά ηηο 02.00 ην πξσί θαη ε 

επηβνιή ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ πνπ ζπλνδεπφηαλ απφ ηε δηαηαγή λα «αλνηρηεί ππξ» ελαληίνλ 

νπνηνπδήπνηε δελ ππάθνπε ζηηο δηαηαγέο.
1413

 ε φιεο εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε εθεκεξίδα 

απέθεπγε ηνπο αξλεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πνγθξφκ, 

ρξεζηκνπνηψληαο εκπξφζεηα νπδέηεξνπο φξνπο, φπσο «ην πιήζνο» (topluluk, kalabalık) ή «νη 

δηαδεισηέο» (nümayişçiler). Σέινο, δελ δεκνζίεπε θσηνγξαθίεο απφ ηηο θαηαζηξνθέο, πιελ κηαο 

πξσηνζέιηδεο πνπ εηθφληδε αζηπλνκηθνχο λα απνκαθξχλνπλ ην πιήζνο κπξνζηά απφ έλα 

νινζρεξψο θαηεζηξακκέλν δηψξνθν θαηάζηεκα ζην Πέξαλ, ζηελ είζνδν ηνπ νπνίνπ, σζηφζν, είρε 

αλαξηεζεί κία κεγάιε ηνπξθηθή ζεκαία. ηελ πξψηε ζειίδα ηεο πιεξνθνξνχζε, επίζεο, θαη γηα 

ηελ εζπεπζκέλε επηζηξνθή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνπ Πξνέδξνπ Bayar θαη ηνπ Πξσζππνπξγνχ 

Menderes, νη νπνίνη είραλ αλαρσξήζεη ζηδεξνδξνκηθψο γηα ηελ Άγθπξα ζηηο 20.00 ην 

πξνεγνχκελν βξάδπ. πσο αλαθεξφηαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζηξνθήο ηνπο είρε ιεθζεί ε 

απφθαζε θαη είρε ζπληαρζεί θαη απνζηαιεί ε αλαθνίλσζε γηα ηελ επηβνιή ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

λφκνπ, ην θείκελν ηεο νπνίαο αλαδεκνζίεπε αθνινχζσο ε Hürriyet απφ ην πξαθηνξείν Anadolu.
1414

 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ζηηο εζσηεξηθέο θαη πάιη ζειίδεο ν αληαπνθξηηήο ηεο ζηε κχξλε πεξηέγξαθε 

ηελ ίδηα εκέξα θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ εθεί «πιήζνπο», επί ηνπ νπνίνπ ε είδεζε γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο βφκβαο ζηε Θεζζαινλίθε «έπεζε ζαλ καζηίγην». χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ, 

νη ζπγθεληξσζέληεο θαηεπζχλζεθαλ ζηελ Έθζεζε ηεο κχξλεο, φπνπ θαηέβαζαλ ηελ ειιεληθή 

ζεκαία απφ ηνλ ηζηφ, ηελ θνκκάηηαζαλ θαη θαηφπηλ ηελ έθαςαλ, πςψλνληαο ζηε ζέζε ηεο κία 

ηνπξθηθή. Δ «νινέλα θαη δηνγθνχκελε νκάδα ηνπ ιανχ» ζπλέρηζε ηελ πνξεία ηεο εηζβάιινληαο 

ζηελ Έθζεζε, μέζρηζε θαη έθαςε θαη άιιεο ειιεληθέο ζεκαίεο, ελψ αθνινχζσο πνξεχηεθε πξνο ην 

ειιεληθφ πεξίπηεξν, ην νπνίν πξψηα ιηζνβφιεζε θαη κεηά «απνηέθξσζε». εηξά είρε ην ειιεληθφ 

Πξνμελείν ηεο πφιεο πνπ «θάεθε νινζρεξψο» απφ ηνπο «δηαδεισηέο», νη νπνίνη κάιηζηα 

απεηινχζαλ λα θφςνπλ φιεο ηηο κάληθεο ηεο ππξνζβεζηηθήο πνπ είρε ζπεχζεη λα θαηαζβέζεη ηελ 

                                                           
1413 “Hâdiseleri önlemek için sıkı tedbirler alındı” («Ώπζηεξά κέηξα ειήθζεζαλ γηα λα απνηξαπνχλ ηα επεηζφδηα»), 

Hürriyet, 7/9/1955. 
1414 “Reisicumhur ve Başbakan hâdise üzerine Sapanca‟dan geri döndüler” («Ο Πξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο θαη ν 

Πξσζππνπξγφο επέζηξεςαλ απφ ηε απάληδα κφιηο έγηλαλ γλσζηά ηα επεηζφδηα»), “Örfî idare ilânı tebliği telsizle 

trenden İstanbul‟a verildi” («Δ αλαθνίλσζε γηα ηελ θήξπμε ζηξαηησηηθνχ λφκνπ εδφζε κε αζχξκαην απφ ην ηξέλν ζηελ 

Πφιε»), ηίηινο θαη ππφηηηινο ζε Hürriyet, 7/9/1955. 
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ππξθαγηά. Οη εξγαδφκελνη ηνπ Πξνμελείνπ αλαγθάζηεθαλ λα θχγνπλ απφ ηελ πίζσ πφξηα, γηα λα 

γιηηψζνπλ απφ ηε κήλη ηνπ φρινπ, ν νπνίνο θαηέθαςε θαη φζεο ειιεληθέο ζεκαίεο βξήθε εληφο ηνπ 

θηηξίνπ. Σελ ίδηα ηχρε είρε θαη κία κε θαηνλνκαδφκελε εθθιεζία πνπ βξηζθφηαλ πιεζίνλ ηεο 

ππξνζβεζηηθήο. Δ καλία ηνπ φρινπ ήηαλ ηέηνηα πνπ αθφκε θαη κεηά ηελ επέκβαζε ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ κε ηε ρξήζε ππνθφπαλσλ, δαθξπγφλσλ θαη πξνεηδνπνηεηηθψλ ππξψλ, δελ δηαιπφηαλ, 

παξά θαηεπζχλζεθε πξνο ην ιηκάλη, φπνπ επηρείξεζε λα ππξπνιήζεη δχν ειιεληθά ζθάθε πνπ 

ζψζεθαλ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή φηαλ απνπιένληαο βνεζήζεθαλ απφ ηα παξαπιένληα πνιεκηθά 

πινία. Ώληίζηνηρε «δηαδήισζε» ιάκβαλε ρψξα θαη ζηελ Άγθπξα, έμσ απφ ηελ ειιεληθή 

Πξεζβεία, εθεί φκσο θαηά ηα αλαγξαθφκελα δελ είραλ ζεκεησζεί επεηζφδηα ιφγσ ηεο αζηπλνκηθήο 

πξνζηαζίαο ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο άκεζεο γεηηλίαζήο ηνπ κε ην Πξνεδξηθφ Μέγαξν ηνπ 

Çankaya.
1415

  

Παξά ηε δνθεξή εηθφλα πνπ αλαδεηθλπφηαλ απφ ηηο πεξηγξαθέο ηεο εθεκεξίδαο, ε ηειεπηαία δελ 

δίζηαδε λα αλαδεκνζηεχζεη ηελ ίδηα εθείλε απνθξάδα εκέξα, γεινηνγξαθία απφ ηελ Dünya, πνπ 

εηθφληδε έλαλ εχδσλν λα θνηηάδεη εκθαλψο θνβηζκέλνο έλα εκεξνιφγην ηνίρνπ πνπ έγξαθε «9
ε
 

επηεκβξίνπ», εκέξα δειαδή ηεο εηζφδνπ ησλ ηνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηε κχξλε ην 1922, θαη 

ηε ιεδάληα λα αλαθέξεη ζξηακβεπηηθά «ε ηνπξθηθή ζέζε», παξαπέκπνληαο πξνθαλψο ζηελ ηξηκεξή 

ηνπ Λνλδίλνπ. Δ εηθφλα νινθιεξσλφηαλ κε ηελ επηινγή λα δεκνζηεπζεί πξσηνζέιηδα κία κηθξή 

είδεζε πεξί ηνπ πεηξνβνιήκαηνο ελφο ηνπξθηθνχ ηξέλνπ, φηαλ είρε εηζέιζεη ζε ειιεληθφ έδαθνο 

κεηά ηελ Ώδξηαλνχπνιε.
1416

 

Δ επνκέλε ήηαλ εκέξα απνινγηζκνχ ησλ θαηαζηξνθψλ θαη ησλ ιεειαζηψλ. Δ εθεκεξίδα έθαλε 

ιφγν γηα «ιππεξή δηαδήισζε»,
1417

 αλ θαη εμαθνινπζνχζε λα ζέηεη ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο ζην 

αππξφβιεην, ππνζηεξίδνληαο φηη ηελ φιε θαηάζηαζε είραλ εθκεηαιιεπηεί «ισπνδχηεο»,
1418

 νη 

νπνίνη βγήθαλ ζην πξνζθήλην «κεηά» ηνπο πξψηνπο. πσο πιεξνθνξνχζε, νη «ζεζεκαζκέλνη» θαη 

«αλνηρηνκάηεδεο» εθείλνη «ιαθπξαγσγνί» είραλ βξεη ηελ επθαηξία λα αξπάμνπλ ρξήκαηα, 

θνζκήκαηα θαη έπηπια, ηα νπνία κάιηζηα είραλ πξνζπαζήζεη λα εθπνηήζνπλ. Ο αξηζκφο ησλ 

ζπιιεθζέλησλ, πνπ ζα δηθάδνληαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζηξαηησηηθνχ πνηληθνχ θψδηθα, είρε 

θηάζεη ηνπο 2.057. ην ξεπνξηάδ αλαθέξνληαλ κεηαμχ ησλ άιισλ, ν ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο κε 

ξφπαιν ζην θεθάιη «ελφο παπά» ζην θαηγφκελν λνζνθνκείν ηνπ ΐαινπθιή, ε δηθαζηηθή δηαηαγή 

απαγφξεπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», θαη ε ραξαθηεξηζηηθή 

πεξίπησζε ηνπ ειηθησκέλνπ ΥνπζεΎλ, ν νπνίνο βνεζψληαο ηελ επφκελε εκέξα ζηελ ππνζηνιή κηαο 

ηνπξθηθήο ζεκαίαο θαηά ιάζνο ηελ έζθηζε, γηα λα κεηαθεξζεί ζην λνζνθνκείν, θαζψο ιίγν έιεηςε 

                                                           
1415 “İzmir‟deki nümayişçiler/ Yunan Konsolosluğu ve pavyonu ateşe verildi” («Οη δηαδεισηέο ζηε κχξλε/ 

Ππξπνιήζεθε ην Βιιεληθφ Πξνμελείν θαη ην πεξίπηεξν»), Hürriyet, 7/9/1955. Ο ηίηινο θαη ν ππφηηηινο ήηαλ 

πξσηνζέιηδνη, ελψ ην ζχλνιν ηνπ ξεπνξηάδ αθνινπζνχζε ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο. Δ αζπληαμία είλαη ηνπ πξσηνηχπνπ. 
1416 “Motörlü trenimizi Yunanlılar taşa tuttular” («Οη Έιιελεο πεηξνβφιεζαλ κεραλνθίλεηε ακαμνζηνηρία καο»), 

Hürriyet, 7/9/1955. 
1417 Müessif nümayiş 
1418 Hırsızlar 
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λα ιηληζαξηζηεί απφ ην εμαγξησκέλν πιήζνο πνπ ζπγθεληξψζεθε θαηφπηλ, επεηδή «ηνλ είραλ 

πεξάζεη γηα Ρσκηφ».
1419

  

ην πιαίζην απηφ θαη ζε μερσξηζηφ ξεπνξηάδ ηεο ζην ίδην θχιιν, ε εθεκεξίδα θαηέγξαθε 

ζπκπιεξσκαηηθά ηελ εθηίκεζή ηεο γηα ηα γεγνλφηα, ζε έλα θείκελν φπνπ γηα πξψηε θνξά 

δηαηππσλφηαλ ε θξάζε πεξί «παξείζθξεζεο θνκκνπληζηψλ» κεηαμχ ησλ «δηαδεισηψλ», ζέζε ε 

νπνία ζα νδεγνχζε ηηο επφκελεο κέξεο ζηε δηαηχπσζε ηεο ζρεηηθήο ζεσξίαο δηά ζηφκαηνο 

Menderes θαη απφ πιεπξάο ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο: 

«Ο απυδπμξ ηςκ θοπδνχκ επεζζμδίςκ πμο έθααακ πχνα πνμπεέξ ημ ανάδο ζηδκ πυθδ 

ιαξ πνμηάθεζε ιεβάθδ εθίρδ ζηδ πχνα. Δπεζδή ιενζημί θαθοναβςβμί ηαζ ενοενμί 

πνμαμηάημνεξ, μζ μπμίμζ ηαηυνεςζακ κα πανεζζθνήζμοκ ακάιεζα ζε μνζζιέκμοξ κέμοξ, 

ηα εεκζηά αζζεήιαηα ηςκ μπμίςκ ήνεακ ζε ακααναζιυ
1420

 ζημ γήηδια ηδξ Κφπνμο, 

επεπείνδζακ κα πνμηαθέζμοκ εκυξ είδμοξ ακανπία ηαζ θεδθαζία ζηδκ πυθδ, 

ζδιεζχεδηακ εζζαμθέξ αθμφ έζπαζακ μζ αζηνίκεξ ζε πζθζάδεξ ηαηαζηήιαηα ηαζ ιαβαγζά 

[sic] ηαζ ιε πνυθαζδ ηδκ εοβεκή αβςκία πμο ήεεθακ κα εηδδθχζμοκ μζ πμθίηεξ, ηα 

ζοβηεηνζιέκα ιένδ εηηυξ ημο υηζ ηαηαζηνάθδηακ, θεδθαηήεδηακ». 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά θαη ζε κία πξνζπάζεηα λα κεηξηαζηνχλ νη εληππψζεηο, ε εθεκεξίδα επηθαιείην 

ζηελ επφκελε παξάγξαθν ηηο ελέξγεηεο «ησλ λέσλ, ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ 

δπλάκεσλ», πνπ κε ηελ επέκβαζή ηνπο είραλ θαηαθέξεη λα απνηξέςνπλ ηηο «αλζξψπηλεο απψιεηεο 

θαη άιια ζιηβεξά πεξηζηαηηθά», παξά ην γεγνλφο φηη νη «επηζέζεηο» είραλ θηάζεη «κέρξη ηα ζπίηηα 

ησλ ρξηζηηαλψλ ζπκπνιηηψλ».  

ηνπο «θνκκνπληζηέο» παξέπεκπε ε εθεκεξίδα, δηαρσξίδνληαο ηηο πξάμεηο ηνπο απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ «επγελψλ» Σνχξθσλ πνιηηψλ, γηα λα ηνπο απνδψζεη θαη κία απφ ηηο πιένλ 

απνηξφπαηεο ελέξγεηεο εθείλεο ηεο λχρηαο, ηελ επίζεζε ζην ειιελνξζφδνμν λεθξνηαθείν ηνπ Şişli, 

φπνπ μεζάθηεθαλ θαη καραηξψζεθαλ νη λεθξνί: «Σν πην ζιηβεξφ πεξηζηαηηθφ κεηαμχ ησλ 

επεηζνδίσλ ηεο πξνρζεζηλήο λχρηαο ήηαλ εθείλν ηεο επίζεζεο ζην ξσκαίηθν λεθξνηαθείν ηνπ 

ηζιί. Δ πξνζπάζεηα ησλ εξπζξψλ πξνβνθαηφξσλ λα ραιάζνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο κε ηνλ 

ρξηζηηαληθφ θφζκν, κε ηελ επίζεζή ηνπο ζην λεθξνηαθείν θαη ηελ απφπεηξά ηνπο λα δηαπξάμνπλ 

νξηζκέλεο επηζέζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ, αληηκεησπίζηεθε κε ζιίςε απφ ηνπο γλήζηνπο θαη επγελείο 

ζπκπνιίηεο καο θαη θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα απνηξαπνχλ». Ώμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί θαη ε 

είδεζε πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζην ζπγθεθξηκέλν ξεπνξηάδ, πεξί ηεο «κεγάιεο ηθαλνπνίεζεο» πνπ 

έλησζαλ νη πιεγέληεο καγαδάηνξεο φηαλ άθνπγαλ απφ ηα κεγάθσλα ησλ επνρνπκέλσλ 

                                                           
1419 “2.057 yağma ve tahripçi yakalandı” («πλειήθζεζαλ 2.057 ιαθπξαγσγνί θαη θαηαζηξνθείο»), Hürriyet, 8/9/1955. 
1420 «galeyana gelen», έθθξαζε πνπ ζεκαίλεη «έξρνκαη ζε αλαβξαζκφ, αγαλαθηψ», θαη ζα απνηεινχζε καδί κε ηνλ 

«θνκκνπληζηηθφ δάθηπιν» ηελ εηέξα εκβιεκαηηθή θξάζε ηεο ηνπξθηθήο ξεηνξείαο γηα ηα επηεκβξηαλά θαηά ην 

επφκελν δηάζηεκα. 
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αζηπλνκηθψλ ηηο θπβεξλεηηθέο δηαβεβαηψζεηο πεξί θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ, ελέξγεηα θαηφπηλ 

ηεο νπνίαο «άξρηζαλ λα παξεγνξνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ».
1421

 

Σελ εκέξα εθείλε ε Hürriyet δεκνζίεπε πξσηνζέιηδα θαη έμη θσηνγξαθίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην 

πνγθξφκ. Οη δχν ήηαλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη εηθφληδαλ ηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή 

ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαλ ζηε Μεγάιε Οδφ ηνπ Πέξαλ, κε ηα εκπνξεχκαηά ηνπο 

ζσξεδφλ ξηγκέλα ζην δξφκν, θαη ηε ζηάζκεπζε αξκάησλ κάρεο κπξνζηά απφ ην ιχθεην 

Galatasaray, κεηά ηελ θήξπμε ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ. Οη ηξεηο επφκελεο ήηαλ απφ ηε κχξλε θαη 

εηθφληδαλ ην θιεγφκελν ειιεληθφ Πξνμελείν, ηα ζπληξίκκηα ηνπ ειιεληθνχ πεξηπηέξνπ κπξνζηά 

απφ ην ξεκαγκέλν θηίξην, κε ηηο νκάδεο θαζαξηφηεηαο επί ην έξγνλ, θαζψο θαη ηνπο Έιιελεο 

αμησκαηηθνχο πνπ ππεξεηνχζαλ ζην ΝΏΣΟ καδί κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο κπξνζηά ζην ηεισλείν, 

πεξηκέλνληαο λα αλαρσξήζνπλ νη ηειεπηαίεο αεξνπνξηθψο γηα ηελ Βιιάδα. ην ζρεηηθφ ξεπνξηάδ, 

πνπ πεξηιάκβαλε ηελ πεξηγξαθή θαη ηνλ απνινγηζκφ ησλ θαηαζηξνθψλ ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή 

ηεο κχξλεο, αλαθεξφηαλ φηη νη «δηαδεισηέο» είραλ επηηεζεί ζηα 6 ζπίηηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

αμησκαηηθψλ, είραλ ηξαπκαηίζεη «ζην κέησπν» έλαλ αληηζπληαγκαηάξρε, ελψ είραλ «θαθνπνηήζεη 

πνιχ» ηε ζχδπγφ ηνπ. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε φιεο ηηο πεξηγξαθείζεο πεξηπηψζεηο, νη 

«δηαδεισηέο» εκθαλίδνληαλ λα έρνπλ «πξνθιεζεί» απφ θάπνηα «ελέξγεηα» ησλ ζπκάησλ ηνπο ζηε 

δηάπξαμε ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ, φπσο θαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, είραλ δηαξθέζεη «κέρξη ηηο 

πξψηεο πξσηλέο ψξεο».
1422

 Δ ηειεπηαία θσηνγξαθία εηθφληδε ηε δίθε ησλ ζπιιεθζέλησλ ζηε 

κεηακεζνλχθηηα «δηαδήισζε» πνπ είρε επηρεηξεζεί λα ζηεζεί ζηελ Άγθπξα, φηαλ ε αζηπλνκία θαη 

ν ζηξαηφο έθαλαλ εθηεηακέλε ρξήζε δαθξπγφλσλ γηα λα δηαιχζνπλ ην πιήζνο. ην ζρεηηθφ 

ξεπνξηάδ αλαθεξφηαλ φηη ην δηθαζηήξην είρε δηαηάμεη ηελ θξάηεζε 17 εθ ησλ 19 πξνζαρζέλησλ, 

θαζψο θαη φηη ηελ επίκαρε λχρηα κία νκάδα είρε επηρεηξήζεη λα «δηαδειψζεη» κπξνζηά απφ ηελ 

νηθία ηνπ Έιιελα ζηξαηησηηθνχ αθνινχζνπ ζηελ ηνπξθηθή πξσηεχνπζα.
1423

 Ο απφερνο ηνπ 

πνγθξφκ νινθιεξσλφηαλ ζηα δεκνζηεχκαηα ηεο Hürriyet εθείλεο ηεο εκέξαο κε ηε ζχληνκε 

αληαπφθξηζε εμ Ώζελψλ ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο, πνπ πιεξνθνξνχζε γηα ηε λφηα δηακαξηπξίαο 

πνπ είρε επηδψζεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζηνλ επηηεηξακκέλν ηεο ηνπξθηθήο πξεζβείαο ζηελ 

Ώζήλα, θαζψο θαη γηα ηελ πξφζεζή ηεο λα ζέζεη ην ζέκα ζην ΝΏΣΟ, δεηψληαο ηελ έθηαθηε 

ζχγθιεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ.
1424

 

                                                           
1421 “B.M.M. 12 eylülde içtimaa çağırıldı, üç vilâyete örfî idare ilân olundu” («Δ Μεγάιε Σνπξθηθή Βζλνζπλέιεπζε 

ζπγθιήζεθε γηα ηηο 12 επηεκβξίνπ, ζηξαηησηηθφο λφκνο θεξχρζεθε ζε ηξεηο λνκνχο»), Hürriyet, 8/9/1955. 
1422 “İzmir NATO karargâhında vazifeli/ Elen subaylarının eşlerile konsolosun eşi Atina‟ya gittiler” («Οη ζχδπγνη ησλ 

ππεξεηνχλησλ ζην ζηξαηεγείν ηνπ ΝΏΣΟ/ Βιιήλσλ αμησκαηηθψλ θαη ε ζχδπγνο ηνπ πξνμέλνπ αλαρψξεζαλ γηα ηελ 

Ώζήλα»), Hürriyet, 8/9/1955. Οη «πξνθιήζεηο» ησλ ζπκάησλ ηνπ φρινπ ήηαλ ζηελ πεξίπησζε κηαο ειηθησκέλεο Ρσκηάο 

ε ξήζε ηεο πξνο εθείλνπο φηη «φπσο θαη λα „ρεη ζα έξζνπλ νη Έιιελεο θαη ζα ζαο ηηκσξήζνπλ φπσο ζαο αμίδεη», ελψ 

ζηελ πεξίπησζε ηεο απφπεηξαο λα ππξπνιεζνχλ δχν βξεηαληθήο ζεκαίαο εκπνξηθά πινία πνπ βξίζθνληαλ ζην ιηκάλη, ην 

κπνπθάιη πνπ είρε πεηάμεη ζηνπο δηαδεισηέο έλαο «Ρσκηφο» ηνπ πιεξψκαηνο. Ο απνινγηζκφο ηνπ πνγθξφκ ζηε κχξλε 

ήηαλ, θαηά ην δεκνζίεπκα, ε ππξπφιεζε 14 ζπηηηψλ, 6 θαηαζηεκάησλ, ηνπ ειιεληθνχ πεξίπηεξνπ θαη ηνπ Πξνμελείνπ, 

κηαο θαζνιηθήο εθθιεζίαο, ηξηψλ απηνθηλήησλ, θαζψο θαη ηνπ βξεηαληθνχ πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ, κε ηελ αμία ησλ 

θαηαζηξνθψλ λα ππνινγίδεηαη «άλσ ησλ 2 εθαηνκκπξίσλ ιηξψλ». 
1423 “Gece izinsiz nümayiş yapmaktan/ Ankarada tevkif edilen 17 kişinin dâvası başladı” («Ξεθίλεζε ε δίθε ησλ 17 

ζπιιεθζέλησλ αηφκσλ ζηελ Άγθπξα, επεηδή πξνρψξεζαλ ζε λπρηεξηλή δηαδήισζε ρσξίο άδεηα»), Hürriyet, 8/9/1955. 
1424 “Yunanistan protesto gönderiyor” («Δ Βιιάδα απνζηέιιεη δηακαξηπξία»), Hürriyet, 8/9/1955. Δ Σνπξθία ζα 

απαληνχζε κε λφηα πέληε εκέξεο αξγφηεξα, ελψ ε Βιιάδα εηνηκαδφηαλ λα ηεο επηδψζεη θαη δεχηεξε, βι. “Son hâdiseler 
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Πξάγκαηη, ην πκβνχιην ηνπ ΝΏΣΟ ζα ζπλεδξίαδε ζηηο 8 επηεκβξίνπ, κε ηελ εθεκεξίδα λα 

πιεξνθνξεί φηη είρε γίλεη δεθηή ε δήισζε ηνπ Σνχξθνπ αληηπξνζψπνπ, Mehmet Ali Tiney, φηη ε 

ηνπξθηθή θπβέξλεζε ζην πιαίζην ησλ επζπλψλ ηεο είρε ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη φηη δελ 

πξέπεη λα δίδνληαη δηαζηάζεηο ζην φιν ζέκα.
1425

 ην θεληξηθφ ηεο πξσηνζέιηδν ηελ ίδηα εκέξα, ε 

εθεκεξίδα πξφβαιιε εθ λένπ ηε ζέζε πεξί «θνκκνπληζηηθνχ δαθηχινπ», παξαζέηνληαο ηελ 

θπβεξλεηηθή αλαθνίλσζε θαη θάλνληαο ιφγν γηα ζπιιήςεηο «πεξηζζνηέξσλ ησλ 30 ζεζεκαζκέλσλ 

θνκκνπληζηψλ» πνπ ελέρνληαλ ζηα επεηζφδηα, ρσξίο φκσο λα ηνπο θαηνλνκάδεη. Βπηπιένλ, 

«είθαδε» φηη «ε πξφνδνο ησλ αλαθξίζεσλ ζα απνθαιχςεη κεξηθνχο αθφκε αξηζηεξνχο». ην 

ζπγθεθξηκέλν ξεπνξηάδ ηεο, ε Hürriyet, ρσξίο λα εγθαηαιείπεη ηνπο φξνπο «δηαδήισζε» θαη 

«δηαδεισηέο», επηρεηξνχζε λα δψζεη ηελ εηθφλα επηζηξνθήο ζηελ νκαιφηεηα, πιεξνθνξψληαο φηη 

είραλ μεθηλήζεη νη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ησλ νδψλ θαη επηζθεπήο ησλ θαηαζηεκάησλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζεκείσλε ηα επεξγεηηθά κέηξα ηεο θπβέξλεζεο, φπσο ηελ εληνιή ζηηο ηξάπεδεο λα κελ 

δηακαξηπξεζνχλ ηα γξακκάηηα ησλ νθεηιψλ θαη λα παξαζρεζνχλ πηζηψζεηο, θαζψο θαη ηελ 

ππφζρεζε φηη ζα δίλνληαλ απνδεκηψζεηο. Σαπηφρξνλα, αλέθεξε φηη είραλ κεηαθεξζεί ζηηο 

ζηξαηησηηθέο θπιαθέο 97 ζπιιεθζέληα κέιε ηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη ηνπξθηθή», επίζεο 

ρσξίο λα παξαζέηεη νλφκαηα, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ 75άρξνλνπ Mustafa Parsan, «ελεξγνχ 

κέινπο ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο» θαη ηνπ ήδε αλαθεξζέληνο δηαβφεηνπ εξαθείκ Sağlamer, 

ηνλ νπνίν αλέθεξε σο Sağlamoğlu. Ώλ θαη ζεκείσλε ηε ζχιιεςε ησλ «παιαηψλ θαη λεψηεξσλ 

επηθεθαιήο ηεο T.M.T.F.», θαζψο θαη «δχν δηθεγφξσλ θαη ηξηψλ δεκνζηνγξάθσλ», θακκία 

αλαθνξά δελ γηλφηαλ νλνκαζηηθά ζηνλ Hikmet Bil ή ζηα άιια κέιε-δεκνζηνγξάθνπο πνπ αλήθαλ 

ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηεο δηαβφεηεο νξγάλσζεο. Ώληηζέησο, ήηαλ ε ηειεπηαία πνπ είρε 

απνζηείιεη ηειεγξαθήκαηα ζηνπο Menderes θαη Köprülü, δεηψληαο ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

«αδίθσο θξαηνπκέλσλ» νκντδεαηψλ ηνπο.
1426

 

Καηαδηθαζηηθέο δειψζεηο γηα ηα επεηζφδηα είραλ θάλεη ν Γ.Γ. ηνπ C.H.P., Kasım Gülek, ε 

εθηειεζηηθή επηηξνπή ηεο «Βζληθήο Οξγάλσζεο Νενιαίαο Σνπξθίαο» (T.M.G.T.), θαζψο θαη ε 

T.M.T.F. Οχηε ζε εθείλεο ππήξρε νλνκαζηηθή αλαθνξά ζηελ Κχπξν ή ζην Κππξηαθφ, αιιά σο 

ζπληζηακέλε ηνπο εκθαληδφηαλ ε επηρεηξεκαηνινγία φηη ηέηνηνπ είδνπο επεηζφδηα θαη ιεειαζίεο 

δελ αξκφδνπλ ζηελ ηζηνξία θαη ζην ραξαθηήξα ηνπ Σνχξθνπ.
1427

 Σελ ίδηα ζηάζε ηεξνχζε θαη ν 

δεκνζηνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο, Hasan Bedrettin Ülgen, ην άξζξν γλψκεο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ην 

πξψην πνπ δεκνζηεπφηαλ ζηηο ζηήιεο ηεο Hürriyet κεηά ην πνγθξφκ. Ο ελ ιφγσ αξζξνγξάθνο 

                                                                                                                                                                                
dolayısiyle/ Yunanistan‟a cevabi bir nota verdik” («Βπηδψζακε απαληεηηθή λφηα ζηελ Βιιάδα/ ιφγσ ησλ πξνζθάησλ 

γεγνλφησλ»), Hürriyet, 13/9/1955. 
1425 “NATO Konseyi gizli bir toplantı yaptı” («Σν πκβνχιην ηνπ ΝΏΣΟ ζπγθιήζεθε ζε απφξξεηε ζπλεδξίαζε»), 

“Yunan subaylarına tecavüz iddiası karşısında Türk görüşü kabul edildi” («Έγηλε δεθηή ε ηνπξθηθή άπνςε έλαληη ηεο 

ειιεληθήο πεξί επίζεζεο ζηνπο Έιιελεο αμησκαηηθνχο»), ηίηινο θαη ππφηηηινο ζε Hürriyet, 9/9/1955. Δ ιέμε tecavüz 

ζεκαίλεη θαη «βηαζκφο», ρσξίο λα είλαη μεθάζαξνο ν ηξφπνο πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηεί εδψ ε εθεκεξίδα, ζην βαζκφ πνπ είρε 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ίδην φξν ηελ πξνεγνπκέλε γηα λα πεξηγξάςεη ηελ επίζεζε ησλ «δηαδεισηψλ» ζηηο νηθίεο ησλ 

Βιιήλσλ αμησκαηηθψλ ζηε κχξλε. Δ ζσζηή απφδνζε ζπλαξηάηαη κε ηνλ αληίζηνηρν φξν πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ν 

ηφηε  Έιιελαο αληηπξφζσπνο ζην ΝΏΣΟ. 
1426 “Nümayiş gecesi tahrikât yapan otuzdan fazla kominist yakalandı” («πλειήθζεζαλ άλσ ησλ 30 θνκκνπληζηψλ πνπ 

πξνέβεζαλ ζε θαηαζηξνθέο ηε λχρηα ηεο δηαδήισζεο»), Hürriyet, 9/9/1955. 
1427 “Gülek de son nümayişleri takbih ediyor” («Καη ν Γθηνπιέθ θαηαδηθάδεη ηηο πξφζθαηεο δηαδειψζεηο»), Hürriyet, 

9/9/1955. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



514 
 

ραξαθηήξηδε, κεηαμχ άιισλ, «αλαθαίξεην δηθαίσκα ησλ Σνχξθσλ» λα αληηδξνχλ ζε νηηδήπνηε 

«ζίγεη» ηνλ Atatürk, εθθξάδνληαο απιψο ηελ επηζπκία «νη δηακαξηπξίεο λα γίλνληαη κε κεγαιχηεξε 

σξηκφηεηα, ζνβαξφηεηα, ππνδεηγκαηηθά ελψπηνλ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαη λα κε δίλνπλ 

αθνξκή ζε θαθνπξναίξεηνπο πνπ ζέινπλ λα ηηο εθκεηαιιεπηνχλ».
1428

 ηελ ίδηα γξακκή θηλείην θαη 

ν Rahmi Karaca ηελ επνκέλε, επηρεηξψληαο λα εμάξεη ηνλ πςειφθξνλα θαη «επγελή» ραξαθηήξα 

ηφζν ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο, φζν θαη ηεο ηνπξθηθήο λενιαίαο, θαη απνδίδνληαο ηα «ζιηβεξά 

πεξηζηαηηθά» ζε «νξηζκέλνπο θαθφςπρνπο, πξνβνθάηνξεο, πιηαηζηθνιφγνπο θαη ιαθπξαγσγνχο», 

γηα ηελ «πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα» ησλ νπνίσλ εμέθξαδε ηε βεβαηφηεηα φηη ζα απνθαιπθζεί ζηα 

έθηαθηα δηθαζηήξηα.
1429

 Σελ ίδηα ζπιινγηζηηθή κε άιια ιφγηα εμέζεηε θαη ν Ahmet İhsan, 

απνδίδνληαο επζέσο ηελ επζχλε ηεο «εζληθήο θαηαζηξνθήο» ζηνπο θνκκνπληζηέο θαζψο θαη ζηα 

«ηαξαρνπνηά ζηνηρεία» πνπ «ππάξρνπλ ζε θάζε ρψξα» θαη επηδηψθνπλ λα ηελ εθζέζνπλ ζην 

εζσηεξηθφ, αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ.
1430

 Κακκία αλαθνξά ζην Κππξηαθφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

εμαπνιπζέλ πνγθξφκ δελ έθαλε νχηε ν Şükrü Kaya, ν νπνίνο επέιεγε λα αλαθεξζεί δηά καθξφλ 

ζηηο βπδαληηλέο εμεγέξζεηο, θαη δε ζηε «ζηάζε ηνπ Νίθα», γηα λα πεξάζεη αθνινχζσο ζε εθείλεο 

ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ, παξαδερφκελνο «κε αηζζήκαηα ιχπεο, ζιίςεο θαη ληξνπήο» φηη θακκία 

απφ εθείλεο ηηο αλαζηαηψζεηο πνπ είρε γλσξίζεη ζηε καθξαίσλε πνξεία ηεο ε Πφιε δελ ήηαλ ηφζν 

«θαθή, βδειπξή θαη απερζήο» θαη δελ είρε «βιάςεη ηφζν πνιχ ηελ αμηνπξέπεηα, ηελ ηηκή, ηε 

δηθαηνζχλε, ηελ ηάμε θαη ηε δηνίθεζε ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο [sic!], φζν ε ηξαγσδία ηεο 6
εο

 

επηεκβξίνπ». Ο αξζξνγξάθνο ελαπέζεηε ηηο ειπίδεο ηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηξσζείζαο 

εηθφλαο ησλ Σνχξθσλ ζηηο «άκεζεο θαη δίθαηεο απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο 

θαη ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο».
1431

 Σελ ηειεπηαία απηή άπνςή ηνπ ζπκκεξηδφηαλ θαη ν Samih 

Tiriyakioğlu ηελ ίδηα εκέξα, έρνληαο σο επίθεληξν ηνπ άξζξνπ ηνπ ηελ επηβεβαίσζε ηεο εηθφλαο 

ηνπ «θεζνθφξνπ θαη ζαξηθνθφξνπ Σνχξθνπ ζην εμσηεξηθφ». ε αληίζεζε κε ηνλ Kaya, ν ίδηνο 

αλαθεξφηαλ κελ ζηηο κεηνλφηεηεο, φρη φκσο γηα λα ςέμεη ηνπο θαηαζηξνθείο, αιιά γηα λα ζπγθξίλεη 

ηελ θαηάζηαζή ηνπο εμαηηίαο ηνπ πνγθξφκ κε ηελ «επκελή» αληηκεηψπηζε πνπ ππνζηήξηδε φηη 

είραλ θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν.
1432

 Ο Kaya ππέγξαθε θαη ην ηειεπηαίν άξζξν γλψκεο ηνπ κήλα 

γηα ηα επηεκβξηαλά, ζην νπνίν επηθεληξσλφηαλ θαη πάιη ζηηο εζηθέο επηπηψζεηο ηνπο επί ηεο 

ρψξαο θαη ηνπ «έζλνπο», ρσξίο αλαθνξά ζην Κππξηαθφ.
1433

 Θα επαλεξρφηαλ ζην ζέκα ηνπ 

                                                           
1428 “Son olaylar” («Σα πξφζθαηα γεγνλφηα»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 9/9/1955. 
1429 “Bunlar haini vatandır!” («Ώπηνί είλαη πξνδφηεο ηεο παηξίδαο!»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 10/9/1955. 
1430 “Milletimizin büyük ıztırabı” («Δ κεγάιε δνθηκαζία ηνπ έζλνπο καο»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 11/9/1955. 
1431 “Tek tesellimiz” («Δ κφλε καο παξεγνξηά»), ζηήιε «Görüşler», Hürriyet, 12/9/1955. Δ νπηηθή ηνπ αξζξνγξάθνπ 

πεξί ηνπ «πιήγκαηνο» πνπ είρε δερζεί ην ηνπξθηθφ θξάηνο θαη ε εθθσθαληηθή ζησπή ηνπ γηα ηελ πιηθή θαη εζηθή 

θαηαζηξνθή πνπ είραλ ππνζηεί νη ειιεληθήο θαηαγσγήο θάηνηθνη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηεο κχξλεο 

αληαλαθιψληαλ θαη ζηηο δίθεο ησλ πξσηαηηίσλ ηνπ πνγθξφκ, πνπ ζα ιάκβαλαλ ρψξα κεηά ην πξαμηθφπεκα ηεο 

27/5/1960. Καη ηφηε ε θαηεγνξία ελαληίνλ ηνπο ζα ήηαλ ε «πξνζβνιή ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ηνπξθηθνχ 

θξάηνπο», ε νπνία σζηφζν ζα άιιαδε ζηελ ηειηθή απφθαζε, γηα λα θαηαδηθαζηνχλ ηειηθά κε βάζε ην άξζξν 517 ηνπ 

Σνπξθηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα γηα «εγθιήκαηα θαηά ηεο πεξηνπζίαο», βι. αξξήο, φ.π., ζει. 270-271, θαζψο θαη Emine 

Gürsoy Nakali (επηκ.), Yassıada Zabıtları II. 6-7 Eylül Olayları Davası (Πξαθηηθά ηεο [λήζνπ] Πιάηεο. Δ Αίθε ησλ 

Γεγνλφησλ ηεο 6/7 επηεκβξίνπ) (İstanbul: Kitabevi, 2007), ζει. 681-724. Γηα ηελ θαζηζηηθήο εκπλεχζεσο έλλνηα ησλ 

«εγθιεκάησλ θαηά ηνπ θξάηνπο» φπσο είρε εηζαρζεί ζηνλ ηφηε ΣΠΚ, βι. αξξήο, φ.π., ζει. 197-198. 
1432 “İşin teselli veren tarafı” («Δ παξεγνξεηηθή πιεπξά ηεο ππφζεζεο»), ζηήιε «Düşünceler», Hürriyet, 12/9/1955. 
1433 “Türk Polis ve Zabıtası” («Δ ηνπξθηθή αζηπλνκία θαη ηα φξγαλα ηεο ηάμεσο»), ζηήιε «Görüşler», Hürriyet, 

14/9/1955. 
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πνγθξφκ κφλν κεηά απφ δχν κήλεο, κε αθνξκή ηε ζρεηηθή αλαθνξά πνπ είρε θάλεη ν Celal Bayar 

ζηελ νκηιία ηνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο λέαο ηφηε θνηλνβνπιεπηηθήο πεξηφδνπ.
1434

 

Μέρξη ηελ αλαγθαζηηθή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ηεο, ε εθεκεξίδα ζα έζηγε κφλν ζπνξαδηθά ηα 

δεηήκαηα ηεο Κχπξνπ θαη νη αλαθνξέο ηεο απηέο ζα είραλ θαζαξά εηδεζενγξαθηθφ ραξαθηήξα, κε 

πεγή είηε πξαθηνξεία, είηε αληαπνθξίζεηο πνπ έθζαλαλ απφ ην λεζί.
1435

 Ώθνινχζσο θαη γηα έλα 

δηάζηεκα ηξηψλ θαη πιένλ κελψλ ην δήηεκα ζα απνπζίαδε παληειψο απφ ηε ζεκαηνινγία ηεο. ην 

Κππξηαθφ ζα επαλεξρφηαλ κφιηο ζηηο 22 Αεθεκβξίνπ θαη ζα ζπλέρηδε απφ ηελ εκεξνκελία εθείλε 

θαη εμήο ηα δεκνζηεχκαηά ηεο, δηαηππσκέλα πάληα ζην γλσζηφ χθνο θαη κε ηνπο ζπλήζεηο 

ραξαθηεξηζκνχο.
1436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1434 “Açış Nutku ve Dış Politika” («Βλαξθηήξηα Οκηιία θαη Βμσηεξηθή Πνιηηηθή»), ζηήιε «Görüşler», Hürriyet, 

4/11/1955. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε απηφ ηνπ ην άξζξν ν Kaya επέζηξεθε ζηνπο ζπκθηιησηηθνχο ηφλνπο πξνο ηελ 

Βιιάδα, επηθαινχκελνο ην ζχλεζεο παξάδεηγκα «ηεο επθπΎαο θαη ηνπ ζάξξνπο ησλ Ώηαηνχξθ θαη ΐεληδέινπ» θαη 

εθθξάδνληαο ηελ ειπίδα φηη «δελ ζα κείλεη ρσξίο αληίθξηζκα» ε «ρείξα ζπλελλνήζεσο θαη θηιίαο» πνπ είρε ηείλεη ν 

Bayar απφ ηνπ βήκαηνο ηεο ηνπξθηθήο ΐνπιήο. 
1435 “Yunanistan Kıbrıs hakkında yine B. Milletlere başvurdu” («Δ Βιιάδα πξνζέθπγε θαη πάιη ζηα Δ. Έζλε γηα ηελ 

Κχπξν»), Hürriyet, 10/9/1955. “İngiltere Kıbrıs adasında emniyet tedbirleri alıyor” («Δ Ώγγιία ιακβάλεη κέηξα 

αζθαιείαο ζην λεζί ηεο Κχπξνπ»), Hürriyet, 11/9/1955. “E.O.K.A. bir sene müddetle kapatıldı” («Δ ΒΟΚΏ θιείζηεθε 

γηα πεξίνδν ελφο έηνπο»), Hürriyet, 16/9/1955. 
1436 “Kıbrıs‟ta çete harbinde vurulan Makarios‟un yeğeninin cenazesinde kargaşalık çıktı – Kıbrıs meselesi dün Avam 

Kamarasında tekrar görüşüldü” («Ώλαηαξαρή επηθξάηεζε ζηελ θεδεία ηνπ αλεςηνχ ηνπ Μαθάξηνπ πνπ ρηππήζεθε ζην 

ζπκκνξηηνπφιεκν ζηελ Κχπξν – Σν Κππξηαθφ ζπδεηήζεθε πάιη ρζεο ζηε ΐνπιή ησλ Κνηλνηήησλ»), πξσηνζέιηδνο 

ππφηηηινο ζε Hürriyet, 22/12/1955. “Kıbrıs‟ta yılbaşından itibaren Rum tethişçilerin kökü toptan kazınacak” («Ώξρήο 

γελνκέλεο απφ ηελ πξσηνρξνληά, ζα μεξηδσζεί πιήξσο ε ηξνκνθξαηία ζηελ Κχπξν»), Hürriyet, 28/12/1955. “Kıbrıs‟ta 

Rumların yaydığı haberlere göre/ İngiltere, Yunanistan ile bir anlaşma zemini arıyormuş” («χκθσλα κε ηα φζα 

δηαδίδνπλ νη Βιιελνθχπξηνη ζηελ Κχπξν/ ε Ώγγιία αλαδεηεί, ιέεη, έδαθνο ζπλελλφεζεο κε ηελ Βιιάδα»), Hürriyet, 

29/12/1955. 

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΟ
Σ Α
ΓΓ
ΕΛ
ΕΤ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Σ



516 
 

Δπίινγνο – πκπεξάζκαηα 

Δ αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο Hürriyet γηα ην Κππξηαθφ θαηά ηελ πεξίνδν 1948-

1955 νδεγεί ζε έλα ζχλνιν ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ην ξφιν ηεο ζε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε ηεο 

ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο απφ ηε κηα κεξηά, θαη ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα επεξεάζεη αληηζηνίρσο ηε 

ράξαμε ηεο ηνπξθηθήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ηε δεκφζηα εθδήισζή ηεο απφ ηελ άιιε. ζνλ 

αθνξά ηελ πξψηε δηάζηαζε, ε ζπγθεθξηκέλε ηνπξθηθή εθεκεξίδα επηρείξεζε ήδε απφ ηνπο 

πξψηνπο κήλεο ηεο έθδνζήο ηεο ην 1948, λα θαηαγξάςεη θαη λα αλαδείμεη ην ζέκα ηεο Κχπξνπ κε 

φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνίεζε ζπζηεκαηηθά φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

δεκνζηεπκάησλ, απφ ηα ξεπνξηάδ θαη ηα άξζξα γλψκεο κέρξη ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηηο 

γεινηνγξαθίεο, πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη ζπλαθφινπζα λα θηλεηνπνηήζεη ηελ θνηλή 

γλψκε ζηελ Σνπξθία ππέξ ηεο «ππφζεζεο» ηνπ «πξάζηλνπ λεζηνχ». Ώλ θαη ε εθεκεξίδα ελέηαζζε 

ηε ζπγθεθξηκέλε «ππφζεζε» ζην πιαίζην ηεο ππεξάζπηζεο ησλ «Σνχξθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ» θαη 

πξφβαιιε ζπρλά ην Κππξηαθφ ζε ζπλάξηεζε κε ηα ζέκαηα ησλ «νκνγελψλ» ηεο ζηελ ειιεληθή 

Θξάθε θαη ζηα Ασδεθάλεζα, ε ζπρλφηεηα ησλ απηνηειψλ αλαθνξψλ ηεο ζην Κππξηαθφ, αιιά θαη 

ε πνηνηηθή ηνπ αλαβάζκηζε κε ηε ρξήζε αληίζηνηρσλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη ηε δηαζπνξά ηνπ ζε 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ δεκνζηεπκάησλ, ην αλαδεηθλχεη ζε μερσξηζηή θαη ηδηαίηεξε πεξίπησζε. 

ηελ ηδηαηηεξφηεηα απηή, άιισζηε, θαηαηείλνπλ νη αλαθνξέο θαη νη πεξηγξαθέο ηεο ζρεηηθά κε ηελ 

«πνιηηηθή παξαθαηαζήθε» ηνπ ηδξπηή ηεο, Sedat Simavi, ηνλ νπνίν απαζρνινχζε ην θππξηαθφ 

δήηεκα αθφκε θαη ζηηο ηειεπηαίεο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ηεο, ε Hürriyet ζπγθξφηεζε έλα αθεγεκαηηθφ ζρήκα, 

πνπ απεπζπλφηαλ ηαπηφρξνλα ζε δχν αθξναηήξηα, εθείλν ηεο δηεζλνχο θαη εθείλν ηεο εγρψξηαο 

θνηλήο γλψκεο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κπνξεί λα ζπλνςηζηνχλ ζηνπο εμήο άμνλεο: α) Δ 

Κχπξνο εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ηεο ΐξεηαλίαο, ζηελ νπνία «πξνζσξηλά» έρεη παξαρσξεζεί. ε 

πεξίπησζε φκσο πνπ ηεζεί ζέκα κεηαβνιήο ηνχ θαζεζηψηνο ηεο, ηφηε εθείλε πξέπεη λα 

«επηζηξαθεί ζηνλ γλήζην ηδηνθηήηε ηεο», ηελ Σνπξθία, ζηελ νπνία αλήθεη θαηά ηζηνξηθή 

παξάδνζε θαη ζηξαηεγηθή αλαγθαηφηεηα, β) ν ελσηηθφο αγψλαο ησλ Βιιελνθππξίσλ θαη ε ζηήξημε 

πνπ ηνπ παξέρεηαη απφ ηελ ειιεληθή θνηλή γλψκε θαη ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο, ππνζθάπηεη ηα 

ζεκέιηα ηεο «ηνπξθνειιεληθήο θηιίαο», αιιά θαη ηα ζπκκαρηθά ζηξαηεγηθά θαη ακπληηθά 

ζπκθέξνληα ηνπ δπηηθνχ «ειεχζεξνπ θφζκνπ», γ) ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Βιιελνθππξίσλ 

είλαη «θνκκνπληζηέο». Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ εθθιεζία – 

πνπ σο κε φθεηιε εκπιέθεηαη ζε δεηήκαηα πνιηηηθά – ππνζθάπηεη ηελ «εξεκία» θαη ηελ 

«νκαιφηεηα» ζην λεζί, ελψ ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε Μφζρα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο ζηφρσλ, θαη δ) ε Βιιάδα είλαη κία κηθξή θαη αζηαζήο ρψξα, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

ζεθψζεη κφλε ηεο ην βάξνο ησλ ζπκκαρηθψλ ακπληηθψλ αλαγθψλ ζην ρψξν ηεο αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. Καηά ζπλέπεηα, νθείιεη λα ελεξγεί ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηεο θαη ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ κεγάιν γείηνλά ηεο, ηελ Σνπξθία, θαη φρη λα δηαηαξάζζεη ηηο δηκεξείο θαη πεξηθεξεηαθέο 

ζρέζεηο κε έλα «ηερλεηφ» δήηεκα. 
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Δ επηρεηξεκαηνινγία ησλ αμφλσλ απηψλ ζπγθξνηείην κε ηελ πηνζέηεζε εθθξαζηηθψλ ζρεκάησλ 

πνπ πνίθηιιαλ απφ ηε ζπγθξαηεκέλε θαη νπδέηεξε γιψζζα ελφο εηδεζενγξαθηθνχ ξεπνξηάδ, κέρξη 

ηελ νμεία, ιατθηζηηθή θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πξνζβιεηηθή γιψζζα ησλ θχξησλ άξζξσλ θαη 

ησλ άξζξσλ γλψκεο. Δ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο, δηαηππσκέλεο πάληνηε κε απιφ θαη 

θαηαλνεηφ ηξφπν, θαη ε ζπκπεξίιεςε εθθξαζηηθψλ κέζσλ γλψξηκσλ ζην επξχ ηνπξθηθφ θνηλφ 

(παξνηκίεο, παξαβνιέο, ηξαγνχδηα, ξεηά) δηεπθφιπλε θαηά πνιχ ηελ πξφζιεςε ηνπ θεληξηθνχ 

κελχκαηνο, πνπ δελ ήηαλ άιιν απφ ηελ αλάγθε λα κεηαηξαπεί ε «ππφζεζε ηεο Κχπξνπ» ζε 

«εζληθφ δήηεκα» ηεο Σνπξθίαο, ηφζν ζε επίπεδν ιανχ, φζν θαη ζε επίπεδν θεληξηθήο θπβέξλεζεο. 

Εδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη θαη πάιη ζηε ρξήζε ησλ θσηνγξαθηψλ θαη ησλ γεινηνγξαθηψλ, πνπ 

κε ην νπηηθφ ηνπο πεξηερφκελν θαη ηηο επζχλνπηεο ιεδάληεο ηνπο αζθνχζαλ κία πνιχ ακεζφηεξε 

επίδξαζε ζηηο αληηιήςεηο ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ην Κππξηαθφ, ζε ζρέζε κε ηα εθηελέζηεξα 

θείκελα ησλ άιισλ δεκνζηεπκάησλ. Σελ ηέρλε απηή, άιισζηε, θαζψο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζηελ επίδξαζε επί ηεο θνηλήο γλψκεο γλψξηδε πνιχ θαιά ν Simavi, πνπ 

είρε δηαηειέζεη ζηε δεκνζηνγξαθηθή ηνπ θαξηέξα θαη ζθηηζνγξάθνο. 

Παξάιιεια, ε γιψζζα απηή εμππεξεηνχζε θαη έλαλ άιιν ζθνπφ, ηε κεησηηθή θαη ππνηηκεηηθή 

απεηθφληζε ηεο Βιιάδαο, ησλ Βιιήλσλ, Βιιαδηηψλ θαη Βιιελνθππξίσλ, θαζψο θαη ηεο 

Βιιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Δ αληίιεςε πνπ ελζηεξλίδνληαλ θαη  

πξφβαιιαλ ν ηδηνθηήηεο ηεο εθεκεξίδαο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ εδξαδφηαλ ζε κία εηεξνβαξή 

ζρέζε, ζην έλαλ πφιν ηεο νπνίαο ηνπνζεηείην ε «κεγάιε» θαη «ηζρπξή» Σνπξθία θαη ζηνλ άιιν ε 

«κηθξή» θαη «αζηαζήο» Βιιάδα. Δ ζπγθεθξηκέλε αληζφηηκε ζρέζε εξκελεπφηαλ κε φξνπο ηζρχνο, 

πιεζπζκηαθνχο, ζηξαηησηηθνχο, ηζηνξηθνχο, αιιά θαη πνιηηηζκηθνχο, ζην κέηξν πνπ νη Σνχξθνη 

ζεσξνχληαλ σο πηζηνί, έξγσ θαη ιφγσ, ζηε δηκεξή «ηνπξθνειιεληθή» θηιία, ελψ νη Έιιελεο σο 

δηηζηνξηθά «ηαξαρνπνηνί», νη νπνίνη επηπιένλ θιφληδαλ ηψξα ηα ζεκέιηά ηεο κε ηελ επηδίσμε ηεο 

έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα. Καηά ζπλέπεηα, ε αληηκεηψπηζε ηνπ ζεσξεηηθά «θίινπ θαη 

ζχκκαρνπ» Έιιελα γηλφηαλ δχν επίπεδα, αιιειέλδεηα ην έλα κε ην άιιν: ε πξψηε θάζε 

παξέρνληαλ «ζπκβνπιέο» θαη «λνπζεζίεο» ζρεηηθά κε ηα «φξηα» πνπ δελ έπξεπε λα ππεξβαίλεη 

ιφγσ ηεο «αδχλακεο» θαη ππνδεέζηεξεο ζέζεο ηνπ ζην δεδνκέλν ηεξαξρηθφ ζρήκα, ελψ ζηε 

δεχηεξε θάζε ζεκεησλφηαλ ε κεηάβαζε ζηηο «πξνεηδνπνηήζεηο», θαζψο θαη ζηηο αλνηρηέο απεηιέο 

γηα ηα επίρεηξα ησλ πξάμεσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, ελ είδεη παηδαγσγηθνχ «ζσθξνληζκνχ» ηνχ 

κεγαιχηεξνπ πξνο ηνλ κηθξφηεξν. 

Δ αληηκεηψπηζε απηή ζπλερηδφηαλ απαξάιιαρηε θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Βιιελνθππξίσλ θαη 

ησλ Βιιελνξζφδνμσλ, νη νπνίνη σο «Ρσκηνί» ζεσξνχληαλ κεηνλφηεηεο κέζα ζηε κεγάιε 

πιεζπζκηαθή ζάιαζζα ησλ «είθνζη εθαηνκκπξίσλ Σνχξθσλ» ηεο ελδνρψξαο. Δ επηκνλή ησλ 

πξψησλ ζηνλ ελσηηθφ αγψλα θαηαδηθαδφηαλ σο «ζξάζνο» έλαληη ησλ «απζεληηθψλ ηδηνθηεηψλ» 

ηεο λήζνπ, ην δε πέξαζκα ζηελ έλνπιε δξάζε ηεο ΒΟΚΏ ππνδεηθλπφηαλ σο «ηξνκνθξαηία», ζε 

κία νθζαικνθαλή αληίθαζε κε ηε θηιηθή αληηκεηψπηζε πνπ ηχγραλαλ απφ ηηο ζηήιεο ηεο νη 

αληηαπνηθηαθνί αγψλεο κνπζνπικαληθψλ ιαψλ ηεο βνξείνπ Ώθξηθήο. ζν γηα ηνπο 
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Βιιελνξζφδνμνπο, ε εθεκεξίδα εθηηκνχζε πσο δηαβηνχζαλ ζε ζπλζήθεο ειεπζεξίαο θαη επεκεξίαο, 

ήηαλ φκσο βαζχηαηα θαρχπνπηε γηα ηα αηζζήκαηα ηεο παηξησηηθήο ηνπο αθνζίσζεο ζην ηνπξθηθφ 

θξάηνο. Χο επαθφινπζν, ηνπο δεηνχζε λα ηα εθθξάζνπλ αλνηρηά ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, 

ζπληαζζφκελνη κε ηηο «ηνπξθηθέο εζληθέο ζέζεηο» επί ηνπ δεηήκαηνο θαη λα θαηαδηθάζνπλ ηνλ 

ειιεληθφ ελσηηθφ αγψλα. Ώληίζηνηρε ήηαλ ε αληηκεηψπηζε ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ θαη 

ηνπ πξνθαζεκέλνπ ηνπ, Παηξηάξρε Ώζελαγφξα. Παξά ηελ αξρηθή ζεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ, ε νπνηαδήπνηε δνθηκαζία ηεο δηκεξνχο θηιίαο, ηδηαίηεξα δε ε αλαθίλεζε ηνπ 

Κππξηαθνχ, νδεγνχζε ηε Hürriyet λα δεηεί επαλεηιεκκέλσο δεκφζηεο δειψζεηο παηξησηηθήο 

λνκηκνθξνζχλεο, θηάλνληαο ζηελ θιηκάθσζε ηνπ δεηήκαηνο λα δεηήζεη αθφκε θαη ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ θαζηδξχκαηνο απφ ηελ Σνπξθία. Μείδνλα ξφιν ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέαζε ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ ζεζκνχ δηαδξακάηηδε αλακθηζβήηεηα ε αληηθιεξηθαιηζηηθή ηδενινγηθή παξάδνζε 

ηνπ θεκαιηζκνχ, δηαπξχζηνο θήξπθαο ηεο νπνίαο εκθαληδφηαλ ε εθεκεξίδα, κε ηελ απφιπηε 

θαηαδίθε ηεο «αλάκημεο ηεο ζξεζθείαο ζηελ πνιηηηθή». ην πιαίζην απηφ, δεηείην επηηαθηηθά απφ 

ηνλ Ώζελαγφξα λα επέκβεη άκεζα, γηα λα ηεξκαηηζηνχλ νη θηινελσηηθέο εθδειψζεηο, φρη κφλν ησλ 

Βιιαδηηψλ ηεξαξρψλ, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Μαθάξηνπ. Ο Ώξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ εηέζε κε ηε 

ζεηξά ηνπ ζην ζηφραζηξν ηεο εθεκεξίδαο γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο, ελψ ζηνρνπνηήζεθε 

ζπζηεκαηηθά έηη πεξαηηέξσ κε ηελ επηθνηλσληαθή ηαθηηθή ηεο εθεκεξίδαο λα αλαθέξεηαη ζην 

πξφζσπφ ηνπ σο «θφθθηλν παπά», ελίνηε δε θαη σο «κειαλνπψγσλα». Οη κεησηηθνί ραξαθηεξηζκνί 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξναλαθεξζείζα γεληθφηεξε αξλεηηθή ηνπνζέηεζε ηεο εθεκεξίδαο ζηελ 

αλάκεημε ζξεζθεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζε πνιηηηθά δεηήκαηα, ζπληέιεζαλ ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ 

Μαθαξίνπ ζηα κάηηα ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο σο ελφο ξαδηνχξγνπ «Ώξρηπαπά», νη εγεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ έπξεπε λα αληηζηαζκηζηνχλ απφ ηηο αληίζηνηρεο κηαο δεηνχκελεο 

ηνπξθνθππξηαθήο πξνζσπηθφηεηαο, κε ηε ζπλνιηθή ηνπ δξάζε φκσο λα είλαη ππνλνκεπηηθή ησλ 

ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ Κχπξν. 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, έλα θνκβηθφ ζηνηρείν ζην ζθεπηηθφ ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ ν βαζκφο αλάκημεο 

ησλ επίζεκσλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ ζηελ αλάδεημε ηνπ Κππξηαθνχ. Ώπηή ζεσξείην δεδνκέλε, 

ηδηαίηεξα κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νθνθιή ΐεληδέινπ ζηε ΐνπιή ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1951, θαη 

ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ πεπνίζεζε πσο ήηαλ ε εθάζηνηε θεληξηθή εμνπζία πνπ ππνδαχιηδε θαη 

θαζνδεγνχζε ηηο θνηηεηηθέο θαη ιατθέο θηλεηνπνηήζεηο ζηελ Βιιάδα ππέξ ηεο Κχπξνπ. Δ ηαθηηθή 

απηή ησλ «θσλαζθηψλ ηνπ πεδνδξνκίνπ» ελνρινχζε έληνλα ηελ εθεκεξίδα, ε νπνία δελ παξέιεηπε 

λα ηελ θαηαγγείιεη ζε φινπο ηνπο ηφλνπο θαη κε θάζε κέζν, απφ ηα ξεπνξηάδ κέρξη ηα άξζξα 

γλψκεο. Παξάιιεια, αλέπηπμε έλα αληίπαιν ζηαζεξφ αθήγεκα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβάιιεη θαη λα 

αλαδείμεη ηελ ηνπξθηθή νπηηθή γηα ηελ Κχπξν. Ώπηφ ζπγθξνηείην απφ ηέζζεξηο ππιψλεο, πνπ 

πεξηιάκβαλαλ ηα εμήο: α) ην λεζί έρεη θαηαθηεζεί κε ην «αίκα ησλ καξηχξσλ ηεο πίζηεο» θαη 

βξηζθφηαλ ππφ «ηνπξθηθή» δηαθπβέξλεζε γηα ηξεηο αηψλεο κέρξη ηελ «πξνζσξηλή» ηνπ 

παξαρψξεζε ζηνπο ΐξεηαλνχο. Σν λεζί νπδέπνηε ηζηνξηθά «αλήθε» ζηελ Βιιάδα, β) εθεί δηαβηνί 

κία ζεκαληηθή ηνπξθηθή κεηνλφηεηα, ε νπνία φρη κφλν δελ έρεη μεράζεη ηελ ηζηνξηθή ηεο 

θαηαγσγή, αιιά λνζηαιγεί έληνλα ηε «κεηέξα παηξίδα», κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη κε άξξεθηνπο 
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πνιηηηζκηθνχο δεζκνχο, έρνληαο πιήξσο πηνζεηήζεη ζην παξφλ ηηο αηαηνπξθηθέο κεηαξξπζκίζεηο. 

Δ κεηνλφηεηα απηή ήηαλ πιεηνςεθία ζηελ Κχπξν κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ λεζηνχ ζηνπο 

ΐξεηαλνχο, φηαλ νη Έιιελεο κε δφιην ηξφπν θαηάθεξαλ λα γίλνπλ εθείλνη ε πιεηνςεθνχζα νκάδα, 

γ) ε «δνιηφηεηα» απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αξλεηηθέο επηδφζεηο ησλ Βιιήλσλ ζηε δηαθπβέξλεζε 

αιινγελψλ πιεζπζκψλ, φπσο θαηαδεηθλχνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο ησλ «Σνχξθσλ ηεο Απηηθήο 

Θξάθεο θαη ησλ Ασδεθαλήζσλ», θαζηζηνχλ απαγνξεπηηθή απφ πνιηηηθήο θαη εζηθήο πιεπξάο ηελ 

έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα, θαη δ) ην θπξίαξρν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα θαζνξίζεη ην κέιινλ 

ηνπ λεζηνχ, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ δηεζλνχο θαζεζηψηνο ηνπ, ζε θακκία πεξίπησζε δελ 

είλαη ην πιεζπζκηαθφ, αιιά ην (γεσ)ζηξαηεγηθφ. Σφηε ε Σνπξθία ζα έρεη ηνλ πξψην θαη θχξην 

ιφγν σο ζπλνκηιεηήο ηεο ΐξεηαλίαο, ιφγσ εγγχηεηαο ηεο Κχπξνπ ζηελ ελδνρψξα ηεο, αιιά θαη 

ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο εμππεξέηεζεο ησλ ζπκκαρηθψλ ακπληηθψλ αλαγθψλ ζην ρψξν ηεο 

Μέζεο Ώλαηνιήο θαη ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

Με βάζε ην αθήγεκα απηφ, ε εθεκεξίδα θαηέβαιε εληαηηθή πξνζπάζεηα λα επεξεάζεη ηηο 

δηαδνρηθέο ηνπξθηθέο θπβεξλήζεηο ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Λατθνχ θαη ηνπ Αεκνθξαηηθνχ 

Κφκκαηνο, ην θεληξηθφ δεκφζην αθήγεκα ησλ νπνίσλ ήηαλ φηη δελ πθίζηαηαη θππξηαθφ δήηεκα, 

αιιά νη εμειίμεηο παξαθνινπζνχληαη εθ ηνπ ζχλεγγπο ρσξίο λα παξαγλσξίδνληαη ηα ηνπξθηθά 

εζληθά ζπκθέξνληα. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πξνβάιινληαλ απφ ηηο ζειίδεο ηεο νη απφςεηο θαη νη 

εθηηκήζεηο «πνιηηηθψλ θχθισλ» ηεο ηνπξθηθήο πξσηεχνπζαο, νη δηαξξνέο ησλ νπνίσλ 

ζρνιηάδνληαλ απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο Hürriyet κε ηε ζπλνδεία ηεο παξφηξπλζεο λα 

εγθαηαιεηθζεί ε «παζεηηθή» θαη λα πηνζεηεζεί πην «ελεξγεηηθή» ζηάζε ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ. 

Ώλ θαη νη αλεζπρίεο ηνπο ήηαλ θνηλέο, ε ζηάζε ησλ ηνπξθηθψλ θπβεξλήζεσλ ήηαλ αξρηθά πνιχ πην 

εθεθηηθή ζε ζχγθξηζε κε φζα απαηηνχζε ε εθεκεξίδα, ελψ ε αληηπαξάζεζε κε ηνλ Σνχξθν 

Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, Mehmet Fuad Köprülü, ζα νδεγνχζε ηνλ 

Simavi θαηεγνξνχκελν ζην δηθαζηήξην, θπξίσο εμαηηίαο ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ γηα ηελ Κχπξν, 

πνπ έζηγαλ ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε ν πξψηνο ζην δήηεκα. Δ αιιειεπίδξαζε απηή ηεο 

εθεκεξίδαο κε ηελ θεληξηθή ηνπξθηθή εμνπζία άξρηζε λα απνδίδεη θαξπνχο πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ησλ επηδηψμεψλ ηεο κεηά ην θαινθαίξη ηνπ 1954, φηαλ ν Fatin Rüştü Zorlu αλαιάκβαλε ελεξγφηεξν 

ξφιν ζηε δηαρείξηζε ηνπ Κππξηαθνχ θαη ν Menderes δηακήλπε δεκφζηα ην ηζρπξφ ελδηαθέξνλ ηεο 

Σνπξθίαο γηα ην λεζί, πνπ δελ ζα επηηξεπφηαλ «λα γίλεη ησλ Βιιήλσλ». Καηά ζπλέπεηα, θαη κε 

δεδνκέλε ηε δχκσζε πνπ είρε κεζνιαβήζεη φιν ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην 1954 πξέπεη 

λα ζεσξεζεί σο ην θνκβηθφ έηνο θαηά ην νπνίν ζπλέθιηλαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα δχν δεκφζηα 

αθεγήκαηα γηα ην Κππξηαθφ, εθείλν ηεο Hürriyet θαη εθείλν ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, 

φπσο εθθξαδφηαλ απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Adnan Menderes. 

Σα δεκνζηεχκαηα πνπ έηπραλ επεμεξγαζίαο ζηελ παξνχζα δηαηξηβή θαηαδεηθλχνπλ φηη, θαζ‟ φιε 

ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, ε Hürriyet είρε πιήξε ζπλαίζζεζε ηνπ ξφινπ ηεο σο «δηακνξθσηή» ηεο 

ηνπξθηθήο θνηλήο γλψκεο (opinion maker), αιιά θαη ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ επηηεινχζε ζηνλ 

επεξεαζκφ ησλ θαηά ηφπνπο «θαζνδεγεηψλ» ηεο (opinion leaders) ζηελ επαξρία θαη ζηα ρσξηά 
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ηεο ηνπξθηθήο ελδνρψξαο. Ώπηφ δηαθξηλφηαλ θαζαξά θαη δηαηππσλφηαλ επζαξζψο ηφζν ζηα θχξηα 

άξζξα ηνπ Simavi θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο εθεκεξίδαο, φζν θαη ζηα ξεπνξηάδ θαη ηα άξζξα 

γλψκεο πνπ δεκνζηεχνληαλ θαζ‟ φιε ηελ πεξίνδν 1948-1955, κε ηηο ζπρλφηαηεο θαη ξεηέο 

αλαθνξέο ζηε ζηάζε θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηεο εγρψξηαο θνηλήο γλψκεο (umumi efkâr). Δ κεηάβαζε 

ηεο Σνπξθίαο απφ ηε κνλνθνκκαηηθή ζηελ πνιπθνκκαηηθή πεξίνδν κεηά ην 1946, είρε νδεγήζεη 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Σχπνπ ζηε δεκφζηα ζθαίξα ηεο Σνπξθίαο, κε ηε δηεχξπλζε ηεο 

δπλαηφηεηαο λα δηαηππψλνληαη απφςεηο θαη λα ππάξρεη δεκφζηα αληηπαξάζεζε επί πνιηηηθψλ 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηα εζσηεξηθά θαη ηα εμσηεξηθά δεηήκαηα ηεο ρψξαο. Δ εθεκεξίδα 

ηεινχζε ζε πιήξε επίγλσζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, γη‟ απηφ θαη απεηινχζε επζέσο ηνπο 

θπβεξλψληεο – θαη δε ηνλ Köprülü – φηη ν «ιαφο» δελ ζα ζπγρσξήζεη κία ππνρσξεηηθή θαη 

παζεηηθή ζηάζε ζην θππξηαθφ δήηεκα, πνπ ζα νδεγνχζε ζε αζχγγλσζηε βιάβε ησλ ηνπξθηθψλ 

εζληθψλ ζπκθεξφλησλ, θαη ζα ηνπο «ηηκσξνχζε» κελ επηηξέπνληαο ηελ επαλεθινγή ηνπο. 

Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, ην Κππξηαθφ αλαβαζκηδφηαλ πξννδεπηηθά απφ ηηο ζηήιεο ηεο ζε κείδνλ 

δήηεκα ηεο ηνπξθηθήο επηθαηξφηεηαο, πξνθαιψληαο ην ελδηαθέξνλ, νδεγψληαο ελίνηε ζε 

αληηπαξαζέζεηο κε άιιεο εθεκεξίδεο, αιιά θαη πξνζειθχνληαο ηελ πξνζνρή ησλ δηαδνρηθψλ 

ηνπξθηθψλ θπβεξλήζεσλ. ην πιαίζην απηφ ε Hürriyet, κε ηελ επηκνλή ηνπ ηδηνθηήηε θαη ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο, αλαδείρζεθε ζε θχξην παξάγνληα επηζήκαλζήο ηνπ ζηελ ηνπξθηθή δεκφζηα 

ζθαίξα, ππνδεηθλχνληάο ην σο «ην δήηεκα γηα ην νπνίν αμίδεη/ επηβάιιεηαη θάπνηνο λα ζθεθζεί», 

ελψ ιεηηνχξγεζε παξάιιεια θαη σο «ππισξφο» ηεο ζπλαθφινπζεο ελεκέξσζεο, ηεο νπνίαο 

θνηλσλφο έπξεπε λα γίλεη ε ηνπξθηθή θνηλή γλψκε. Ο ζπγθεθξηκέλνο ξφινο ηεο δελ πεξηνξίζηεθε 

κφλν ζηα πνηθίια δεκνζηεχκαηα γηα ηελ Κχπξν, αιιά εμππεξεηήζεθε πεξαηηέξσ απφ ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ πξνβνιή πνπ παξείρε ε εθεκεξίδα ζηε δξαζηεξηνπνίεζε κεξίδαο ηεο 

ηνπξθηθήο ειίη, ηνπ «ελεξγνχ θνηλνχ», πνπ κε ηε κνξθή ησλ λενιαηίζηηθσλ θνηηεηηθψλ 

νξγαλψζεσλ είρε πξσηνζηαηήζεη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο θαη ζηα ζπιιαιεηήξηα γηα ην Κππξηαθφ. 

Βπηπξνζζέησο, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ εμέρνληνο ζηειέρνπο ηεο θαη πξνζσπηθνχ θίινπ ηνπ Simavi, 

Hikmet Bil, ζε εγεηηθή ζέζε ηεο δηαβφεηεο νξγάλσζεο «Δ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή», ζπληέιεζε ηα 

κέγηζηα ζηελ πνιηηηθή θηλεηνπνίεζε ηεο επξχηεξεο θνηλήο γλψκεο ζηελ «ππφζεζε ηεο Κχπξνπ» 

θαη ιεηηνχξγεζε εκπξφζεηα ζε κία δηαδξαζηηθή ζρέζε κε ηε δεχηεξε θπβέξλεζε Menderes, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ πνιηηηθνχ απνηειέζκαηνο ζηε 

ζπγθιεζείζα Σξηκεξή Αηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ. Παξάιιεια, ήηαλ αθξηβψο ε εκπξεζηηθή 

αξζξνγξαθία ηεο θαη ε πξνβνιή ησλ πξνθιεηηθψλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο πξνέβαηλε ε ελ ιφγσ 

νξγάλσζε κε αθνξκή ην Κππξηαθφ, πνπ εξέζηζαλ ηα πνιηηηθά αληαλαθιαζηηθά ηεο ηνπξθηθήο 

θνηλήο γλψκεο θαη νδήγεζαλ ζην μέζπαζκα ηνπ θαηαζηξεπηηθνχ πνγθξφκ ησλ επηεκβξηαλψλ, ην 

νπνίν ζεκαηνδφηεζε ηελ απαξρή ηεο κεηαπνιεκηθήο νηθνλνκηθήο θαηαζηξνθήο θαη πιεζπζκηαθήο 

απίζρλαζεο ηνπ θσλζηαληηλνππνιίηηθνπ ειιεληζκνχ. 

Κξίλνληαο εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε Hürriyet πξφβαιε κε επηηπρή ηξφπν ην 

δήηεκα ηεο Κχπξνπ ζηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε, θαηνξζψλνληαο λα ην αλαδείμεη ελψπηφλ ηεο σο 
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«εζληθφ», ελψ ηαπηφρξνλα απνηέιεζε κία ζεκαληηθή δεκνζηνγξαθηθή ζηαζεξά γηα ηελ θεληξηθή 

εμνπζία ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο, ε πνιηηηθή πηέξπγα ηνπ νπνίνπ ζε δεδνκέλε ζηηγκή ζπκκεξίζηεθε 

δεκφζηα ηελ «επαηζζεζία» ηεο εθεκεξίδαο επί ηνπ ζέκαηνο, γηα λα πξνσζήζεη ηε δηθή ηεο 

ζηνρνζεζία. Σν παξάδεηγκα ηνπ ρφηδα πνπ είρε πέζεη απφ ηηο ζθάιεο, φπσο ην είρε παξαζέζεη ζε 

ζρεηηθφ ηνπ άξζξν γλψκεο ν Hikmet Bil, θαίλεηαη πσο ήηαλ εμφρσο ραξαθηεξηζηηθφ θαη γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο ίδηαο ηεο εθεκεξίδαο: Ο ζφξπβνο πνπ έθαλε ν καλδχαο ηνπ απφ ηελ πηψζε δελ ήηαλ 

ηπραία εθθσθαληηθφο, δηφηη βξηζθφηαλ θαη ν ίδηνο κέζα. Ώληηζηνίρσο, ν εθθσθαληηθφο ζφξπβνο 

θαηά ηελ αλάδεημε ηνπ Κππξηαθνχ δελ ήηαλ ηπραίνο, δηφηη δελ γηλφηαλ ελ θελψ: Μέζα ηνπ ππήξρε 

εμ ππαξρήο ν επίκνλνο, ζπζηεκαηηθφο θαη εκπξεζηηθφο δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο ηεο  Hürriyet. 
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ΠΗΓΔ 
 

Δ έξεπλα γηα ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο έγηλε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 6/2/2014 έσο 

30/4/2015 ζηηο βηβιηνζήθεο Atatürk θαη Beyazıt ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. ηε βηβιηνζήθε Atatürk, 

ε εθεκεξίδα Hürriyet ήηαλ θαηαινγξαθεκέλε ζηηο πεξηνδηθέο εθδφζεηο κε ην λνχκεξν [151]. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο δελ ήηαλ δηαζέζηκνη νη ηφκνη 1, 2 (1/5 – 31/12/1948), 3 (1/1/ -31/3/1949), 

6 (1/10 – 31/12/1949), 7, 8, 9, 10 (1/1 – 31/12/1950), 11 (1/1 – 31/3/1951), 25, 26 (1/7 – 

31/12/1954), 27, 28 (1/1/ - 30/6/1955) θαη 30 (5/10 – 31/12/1955). Οη ειιείπνληεο ηφκνη 

εληνπίζηεθαλ θαη απνδειηηψζεθαλ ζηε βηβιηνζήθε Beyazıt, ζηελ νπνία ε εθεκεξίδα ήηαλ 

θαηαινγξαθεκέλε ζηηο πεξηνδηθέο εθδφζεηο κε ην λνχκεξν [0029]. Δ αξίζκεζε ησλ ηφκσλ ζηε  

βηβιηνζήθε Atatürk είλαη αχμνπζα (1,2,3 θ.ν.θ.). Βληφο παξελζέζεσο παξαηίζεληαη νη κήλεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ν θάζε ηφκνο [π.ρ. 4 (1/4 – 30/6/1949)]. Δ αξίζκεζε ησλ ηφκσλ ζηε βηβιηνζήθε 

Beyazıt παξαπέκπεη ζηνπο αληίζηνηρνπο κήλεο εθάζηνπ έηνπο (π.ρ. ν ηφκνο 1-3 ηνπ 1949 

πεξηιακβάλεη ηνπο κήλεο Εαλνπάξην εσο θαη Μάξηην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο). Δ παξάζεζε ησλ 

ηφκσλ πνπ αθνινπζεί ζα θέξεη ην γξάκκα [Ώ] γηα λα δεισζεί φηη βξίζθνληαη ζηε βηβιηνζήθε 

Atatürk θαη ην γξάκκα [ΐ] γηα λα δεισζεί ε χπαξμή ηνπο ζηε βηβιηνζήθε Beyazıt. 

 

Σφκνο 5-6 (1948) [ΐ] (Λείπνπλ ηα θχιια 1/5 έσο 8/5, 10/5 έσο 29/5 θαη 31/5 έσο 2/6) 

Σφκνο     8 (1948) [ΐ] (Λείπεη ν Ενχιηνο) 

Σφκνο     9 (1948) [ΐ] 

Σφκνο 10-12 (1948) [ΐ] 

 

Σφκνο 1-3 (1949) [ΐ] 

Σφκνο    4 (1/4 – 30/6/1949) [Ώ] 

Σφκνο    5 (1/7 – 30/9/1949) [Ώ] 

Σφκνο 10-12 (1949) [ΐ] 

 

Σφκνο 1-3 (1950) [ΐ] 

Σφκνο 5-6 (1950) [ΐ] (Λείπεη ν Ώπξίιηνο) 

Σφκνο 7-9 (1950) [ΐ] 

Σφκνο 10-12 (1950) [ΐ] 

 

Σφκνο 1-3 (1951) [ΐ] 

Σφκνο   12 (1/4 – 30/6/1951) [Ώ] 

Σφκνο   13 (1/7 – 30/9/1951) [Ώ] 

Σφκνο   14 (1/10 – 31/12/1951) [Ώ] 

 

Σφκνο   15 (1/1 – 31/3/1952) [Ώ] 

Σφκνο   16 (1/4 – 30/6/1952) [Ώ] 

Σφκνο   17 (1/7 – 30/9/1952) [Ώ] 

Σφκνο   18 (1/10 – 31/12/1952) [Ώ] 

 

Σφκνο   19 (1/1 – 31/3/1953) [Ώ] 

Σφκνο   20 (1/4 – 30/6/1953) [Ώ] 

Σφκνο   21 (1/7 – 30/9/1953) [Ώ] 

Σφκνο   22 (1/10 – 31/12/1953) [Ώ] 

 

Σφκνο   23 (1/1 – 31/3/1954) [Ώ] 

Σφκνο   24 (1/4 – 30/6/1954) [Ώ] 

Σφκνο  7-9 (1954) [ΐ] 

Σφκνο  10-12 (1954) [ΐ] 

 

Σφκνο  1-3 (1955) [ΐ] 

Σφκνο  4-6 (1955) [ΐ] 

Σφκνο    29 (1/7 – 30/9/1955) [Ώ] 

Σφκνο  10-12 (1955) [ΐ] (Ξεθηλά απφ ην θχιιν ηεο 5/10 ιφγσ απαγφξεπζεο θπθινθνξίαο ηεο θαηά 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα 20/9 – 4/10/1955) 
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1948* 

Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 

- - 1 12 2 2 4 10 

Σύνολο 31 

 
 

* Τα δημοσιεύματα που καταχωρίζονται τόσο στον συγκεκριμένο, όσο και στους 

πίνακες που ακολουθούν, αφορούν το σύνολο των κατηγοριών δημοσιευμάτων 
(ρεπορτάζ, άρθρα, κύρια άρθρα, φωτογραφίες, γελοιογραφίες, κ.τ.λ.), όπως 
εμφανίζονται ανά μήνα εκάστου έτους. 
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1949 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 

13 6 - 1 11 4 11 14 5 - - 6 

Σύνολο 71 
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1950 

 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 

27 4 1 - 4 9 8 3 1 2 1 2 

Σύνολο 62 
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1951 

 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 

1 5 7 15 4 4 1 - 2 1 5 6 

Σύνολο 51 
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1952 

 

 
Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 

9 20 - 10 26 12 19  10 6 5 6 5 

Σύνολο 128 
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1953 

 

 

 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 

- 3 9 3 6 15 8 9 20 27 25 31 

Σύνολο 156 
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1954 

 

 

 

 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 

48 32 42 44 40 31 35 61 97 20 14 23 

Σύνολο 487 
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1955 

 

 

 

 

 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 

13 10 10 45 24 12 62 61 57 - 1 3 
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